
 
 

 

 سورة األنفال .1

  ن واألنفالآيات متشابهتان بآل عمرا 3

 /125- 124آل عمران (            

              

    ) 

 /9األنفال (           ) 

 األنفال

  9اآلية 

  آيتان متشابهتان بآل عمران واألنفال

 /612آل عمران (                 

) 

 /10األنفال (                   

) 

 األنفال

  10اآلية 

 (  ) مرتان في القرآن

 /115النساء (                

            ) 

 /13االنفال (               ) 

 األنفال

 13اآلية 

 (    ) مرتان في القرآن

 /196البقرة (          .......                     

                    ) 

 /25االنفال (                                 

             ) 

 األنفال

 25اآلية 



 

 

 (   ) الوحيدة في القرآن

(                                   

            ) 

 باقي القرآن )وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات(

 األنفال

 31اآلية 

  آيتان متشابهتان بالبقرة واألنفال

(              ...        )... 

 /193البقرة (               ) 

 /39األنفال (                ) 

 األنفال

 39اآلية 

) مرات 4           ) 

  177الوحيدة بالنصب البقرة/

(                

        ) 

  /215البقرة (             ) 

 /41األنفال (             ) 

 /7الحشر (              ) 

 مفصولة 36وفي النساء/

(              

                        ) 

 األنفال

 41اآلية 



 
 

 

 (    ) الوحيدة في القرآن

(    …………………..           ) 

 األنفال

 42اآلية 

 (    ) آيتان متشابهتان باألنفال

 /15األنفال (              

    ) 

 /45االنفال (                            

        ) 

 األنفال

 45اآلية 

 (        ) مرتان في القرآن

 183ران/آل عم (                                  

             ) 

 51فال/االن (                                 

              ) 

 األنفال

 51اآلية 

 (      ) مرات في القرآن 3

 /11آل عمران(               ) 

 52فال/االن (                   

  ) 

 /54األنفال (               

            ) 

 األنفال

 54اآلية 



 

 

 ( ) مرات في القرآن 3

 /26األعراف (                ) 

 /130األعراف(             ) 

 /57األنفال (               ) 

 األنفال

 57اآلية 

 ( ) مرات في القرآن 3

 /178آل عمران (        ) 

 180/آل عمران (           ) 

 /59األنفال (        ) 

 باقي القرآن )وال تحسبن(

 األنفال

 59اآلية 

 (   ) مرتان في القرآن

 /92آل عمران (                 ) 

 /60األنفال (                                     

                  ) 

 األنفال

 60اآلية 

 (   ) مرتان في القرآن كالهما باألنفال

 /4األنفال (             

            ) 

 /74االنفال (                        

            ) 

 لاألنفا

 74اآلية 

 


