
 
 

 

 سورة هود .1

 )الر (بدأت سور 5

 يونس  (          ) 

  هود(                     ) 

 الحجر -إبراهيم  –األخرى: يوسف 

 هود

 1اآلية 

 في األنعام وهودآيتان متشابهتان 

 /38األنعام (                       

   ) 

 /6هود (                  ) 

 هود

 6اآلية 

 ()وكان عرشه على الماء الوحيدة في القرآن

 ......(             ) 7هود/

 وغيرها )ثم استوى على العرش(

 هود

 7 اآلية

 آيات متشابهات في يونس وهود 3

 /12يونس (                   )... 

 /21يونس (                                              

 ) 

 /9هود (                           ) 

 هود

 9اآلية 

 )صبروا وعملوا الصالحات( الوحيدة في القرآن

(          ) 

 هود

 11اآلية 

 )لهم مغفرة وأجر كبير( مرات في القرآن 3

 )هذه األولى                      )  

 12الملك/– 7: فاطر/األخريان

 هود

 11اآلية 



 

 

 في األنعام وهود آيتان متشابهتان

 

 /8األنعام (              ) 

 /12هود (                 

  ) 

 هود

  12اآلية 

 ويونس وهود في البقرةآيات متشابهة  3

 /23البقرة (                   

  ) 

 /38يونس (                 ) 

 /13هود (                  

  ) 

 هود

 13اآلية 

 

 موصولة )فإلم( ... وغيرها مقطوعة )فإن لم( الوحيدة في القران

 

(                  ) 

 هود

 14اآلية 

 

 (وهم ابآلخرة هم كافرون(مرات في القرآن   3

) 19األولى هود/                                 ) 

 7فصلت/ – 37واألخريان في يوسف/

)بدون )هم(:  45والرابعة في األعراف/                        ) 

 هود

 19اآلية 



 
 

 

 في األنعام وهود آيتان متشابهتان

 /50األنعام (                    

      )... 

 / 31هود (                

      ).. 

 هود

 31اآلية 

 )إن ربي لغفور رحيم( الوحيدة في القران

 

(             ) 

 هود

 41اآلية 

 في آل عمران وهودآيتان متشابهتان                                       

 / 44آل عمران (               

      ) 

 /49هود (                   

      ...) 

 هود

 49آلية ا

 في التوبة وهود آيتان متشابهتان

 /39التوبة  (                             

   ) 

 /57هود (                                      

     ) 

 هود

 57اآلية



 

 

 في التوبة وهودآيتان متشابهتان 

 /114التوبة (                                  

            ) 

 /75هود (                                

 ) 

 هود

اآلية 

75 

 في األنعام وهودآيتان متشابهتان 

 /135األنعام (               ) 

 /93هود (                ) 

 هود

 93اآلية 

 في هودآيتان متشابهتان 

 /60هود (   ...                  ).. 

 /99هود (  ..              ) 

 هود

 99اآلية

 هما في هود)من دون هللا من أولياء(  كال  مرتان في القرآن

 /20هود (                   ) 

 /112هود (                 ) 

 هود

 112اآلية

 في األنعام وهودآيتان متشابهتان 

 /131األنعام ....(              

  ) 

 /117هود (              

  ) 

 في هود الوحيدة في القرآن )ليهلك( وباقي القرآن )مهلك(

 هود

 117اآلية



 
 

 

 نبياءمتشابهات قصص األ

 

 قصة نوح: -1

 /60-59األعراف (                 

             ) 

 /27-25هود (                    

              )... 

 

 قصة هود: -2

 /65األعراف (                  ) 

 /51-50هود (                    

               ) 

 

 قصة صالح: -3

 /73األعراف (                  

                  

  ) 

 /61هود (                    

                          ) 

 /64هود (                

) 

 

 

 هود

 قصص

 األنبياء

25-99 



 

 

 

 قصة لوط: -4

 /84األعراف (         ) 

 /82هود (            ) 

 

 74والثالثة في الحجر/

 

 قصة شعيب: -5

 /85األعراف (                 

              

          ) 

 /85-84هود (                  

              

             

 ) 

 قصة موسى وفرعون: -6

 /103األعراف (              

          ) 

 /97-96هود (            

  ...) 

 

 



 
 

 

 

 أول كل قصة  -7

  /26-25قصة نوح (                 

    ) 

 /50قصة هود (                 ) 

 /61قصة صالح(                  

 ).. 

 /84قصة شعيب (                 

            ) 

 

 قالوا يا ...... -8

 /32هود (             ) 

 /53هود (                ) 

 /62هود (               ....) 

 /81هود (              ......) 

 /87هود (                  ....) 

 

 مرات في هود .. مرتان )ولما(  و  مرتان )فلما(4جاء أمرنا ...  ولما / فلما -9

 /58هود (              ) 

 /66هود (                 

      ) 

 /82هود (            ) 

 /94هود(                

    ) 

 



 

 

 وياقوم الأسألكم عليه: -10

 29هود/في قصة نوح في سورة  الوحيدة )ماال ٌ(

(                     )...... 

 23الشورى/    51هود/   90وباقي القرآن)أجراٌ( ... األنعام/

 قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي -11

 مرات في القرآن في سورة هود 3

 /قصة نوح( 28هود((               .. ) 

 /قصة صالح( 63هود((               ) 

 /قصة شعيب( 88هود((                 

 )                  

 مرات في هود 3)استغفروا ربكم ثم توبوا إليه( ...  -12

 /3هود (                  ) 

 /52هود (              ).... 

 90ود/ه (          ) 

 وأخذ/ وأخذت الذين ظلموا الصيحة -13

 /قصة صالح(  67هود((        ) 

 /قصة شعيب(  94هود(.....(         ) 

 .. وهي لفظة وحيدة في القرآن

  الصيحة( / وكل ماجاء في هود        )الرجفة( / )دارهم( كل ماجاء في األعراف(
 )ديارهم(

  ألعراف في قصة صالح إال في ا)أبلغكم رساالت ربي(  كل ماجاء في األعراف وهود
 )رسالة(

                                                        

 


