
 
 

 

 سورة التوبة .1

  آيتان متشابهتان في التوبة

 /5التوبة (                                   

               ) 

 /11التوبة (                

         ) 

 التوبة

 11اآلية 

 ....(   ) آيات متشابهة 3

 /214البقرة (              ) 

 /142آل عمران (            ) 

 /16التوبة (              ) 

 التوبة

 16اآلية 

 ( .. الخامسة والسادسة في التوبة  )  مرة في القرآن 11

 /22التوبة (                 

    ) 

 /100التوبة (                          

              ) 

 119.. والرابعة في آخر المائدة/ 169 – 122 – 57أول ثالثة  في النساء/

 التوبة

 22اآلية 



 

 

  آيتان متشابهتان في المائدة والتوبة

 /51المائدة (                

                 ) 

 /23التوبة (              

             ) 

 التوبة

 23اآلية 

 )   موضعان            ) 

 /38النساء  .....(                       )....... 

 29/التوبة (                   )......... 

) 8في البقرة/                ) 

 رهم )باهلل واليوم اآلخر(وغي

 التوبة

 29اآلية 

)في القرآن  الوحيدة      )  

(                                           

    ) 

 (سبحانه وتعالى عما يشركونوباقي القرآن )

 التوبة

 31اآلية 

)في القرآن  الوحيدة      )  

(                  

       ) 

 (باهلل ورسوله)بدون الباء  وباقي القرآن

 التوبة

 54اآلية 



 
 

 

  آيتان متشابهتان بالتوبة

 55/التوبة (                

               

             ) 

 85دة/المائ (               

                ) 

 التوبة

 85اآلية 

  )القاعدين / الخالفين( خواتيم آيات متشابهة بالتوبة 3

 46/التوبة (              ) 

 83ائدة/الم (                                   

          ) 

 /86التوبة (                 

) 

 التوبة

 86اآلية 

 (   مرات في القرآن ) 4

 /73المائدة (         …      ) 

 /110المائدة (       ....         ) 

 /90التوبة (      …        ) 

 ... وباقي القرآن بدون )منهم(25/الفتح الرابعة في

 التوبة

 90اآلية 



 

 

 آيات بالتوبة )يحلفون / سيحلفون( 6

 /42التوبة (               

        ) 

 /56التوبة (              

  ) 

 /62التوبة (              

         ( 

 /74التوبة (                              

          ) 

 /96-95التوبة (              

               

            ) 

 األولى والخامسة فقط بزيادة السين

 التوبة

 96اآلية 

  )في القرآن  الوحيدة    )  

(                        

             ) 

 (تجري من تحتهاوباقي القرآن )

 التوبة

اآلية 
100 

) مرات بالتوبة 3   ) 

 63/التوبة (              

               ) 

 /78المائدة (                                        

           ) 

 /104المائدة (                   

        ) 

 التوبة

اآلية 

104 



 
 

 

التوبة )مرات في  4  ) 

 

 مرتان ختمتا بـ )غفور رحيم(

 27/التوبة (            ) 

 102/التوبة (                 ) 

 

  مرتان ختمتا بـ )عليم حكيم (

 15/التوبة (            ) 

 106/التوبة (            ) 

 التوبة

اآلية 

106 

) بالالم في القرآن الوحيدة )  

(                   

 ) 

 بدون الالم وباقي القرآن 

 التوبة

اآلية 
112 

 (    /   التوبة )مرات في  3

 (  )األولى 

 86/التوبة (              

                   ) 

 (   )وفي آخر التوبة مرتان 

 124/التوبة (                

            ) 

 

 127/التوبة (                

                         ) 

 التوبة

اآلية 
127 

 


