
 
 

 

 سورة يونس .1
 

 يونس أولها...   )الر (بدأت سور 5

 يونس  (         ) 

 الحجر -إبراهيم  –يوسف  –األخرى هود 

 يونس

 1اآلية 

 )الحكيم الكتاب ( مرتان في القرآن 

 1/ يونس (                 ) 

 2/لقمان (                  ) 

 يونس

  1اآلية 

 مرات في القرآن  )ثم استوى على العرش( 6

 /54األعراف  (                                      

 ) 

 /3يونس (                                    ) 

 4الحديد/ – 4السجدة/ - 59الفرقان/ - 2الباقي في الرعد/ 

 يونس

  3اآلية 

 األنهار( تحتهممرات في القرآن  )تجري من  3

 /43األعراف (              )...... 

 /9يونس (           ) 

 31الثالثة في الكهف/

 يونس

 9اآلية 

 (الباقي )ضر... و )الضر (الوحيدة في القرآن  

(                               

          ).... 

 يونس

 12اآلية 



 

 

 آيتان متشابهتان في األنعام ويونس

 /122األنعام (......              ) 

 /12يونس..(                    

 يونس

 12اآلية 

 األرض( ... هذه األولى وال في) في السموات  مرات في القرآن  4

......(                           ) 

 السموات واألرض(... وباقي القرآن  ) في  44 /فاطر&      22-3اآلخرين سبأ/  

 يونس

 18اآلية 

 آيتان متشابهتان في البقرة ويونس

 213 /البقرة (                )......... 

 /19يونس (                           )............. 

 يونس

 19اآلية 

 ( ِفيَما ِفيِه ََيَْتِلُفونَ ) الوحيدة في القرآن   

(                  ) 

 فيما كانوا/ كنتم/ هم فيه يختلفون(باقي القرآن  )

 يونس

 19اآلية 

 آيتان متشابهتان في األنعام ويونس

 /22األنعام (                

   ) 

 /28يونس ( ...                                   

 ).. 

 يونس

 28اآلية 

 الوحيدة في القرآن  )ومنهم من يستمعون( 

                (                        

 16ومحمد/ – 25باقي القرآن  )من يستمع( باألنعام/

يونس 
 42اآلية 



 
 

 

 يستأخرون( فالجاء أجلهم  إذاالوحيدة في القرآن  )                                      

(                          

 (فإذا جاء أجلهم اليستأخرون) 61النحل/  -  34وغيرها األعراف/

 يونس

 49اآلية 

ُتْم َتْكِسُبونَ  ِإَّل  (مرتان في القرآن   (إال ما كنتم تعملون)والباقي ...   )ِبَا ُكن ْ

 /39األعراف (                                ) 

 /52يونس  (                            ) 

يونس  
 52اآلية 

 مرات في القرآن  ) في األرض وال في السماء ( 4

 /5آل عمران (                    ) 

 /61يونس  ....(                          

            ) 

 22العنكبوت/  -  38إبراهيم /  األخريان

 يونس

 61اآلية 

 رض( ... هذه األولىاأل ومن في)من في السموات  مرات في القرآن  4                              

 (                  ) 

 ... وباقي القرآن  )من في السموات واألرض(  68الزمر/ – 87النمل/ – 18واآلخرين  الحج/

 يونس

 66اآلية 

 ) فنجيناه ( ... هذه األولىفي القرآن   مرات 3

......(                      ) 

 170الشعراء/  -  76واألخريات  األنبياء/

 يونس

 73اآلية 



 

 

 في القرآن   ) الرجس ( مرات 4

 /125األنعام ....(                       

        ) 

 /100يونس (               ) 

 33األحزاب/ – 30الحج/ األخريان 

 يونس

اآلية 

100 

 في يونس متشابهتانآيتان 

 /72يونس (                  ) 

 /104يونس  ... (           ) 

 يونس

اآلية 
104 

 في األنعام ويونس متشابهتانآيتان 

 /17األنعام (                 

)..... 

 107ونس/ي (              )..... 

 يونس

اآلية 

107 

 آن  ) قل ياأيها الناس ( اثنان في يونسرمرات في الق4

 /158األعراف (                   ).......... 

 /104يونس (              ).......... 

 /108يونس (                           )........... 

 49لحج/ا  األخيرة

 يونس

اآلية 
108  


