
 
 

 

 سورة الرعد .1

 (الوحيدة في القرآن )

(                                 ) 

 الرعد

 1اآلية 

 آيات في القران ختامها ) ولكن أكثر الناس ال يؤمنون ( 3

 /17هود  :(            ....         

               ) 

 1لرعد/ا  :(                 

       ) 

 59الثالثة غافر / 

 الرعد

 1اآلية 

 ) مرات في القران 6       ) 

  /54األعراف :(              

              

            ) 

 /3يونس  :(                  

                             ) 

  /2الرعد :(                  

                          ) 

 4و الحديد  4و السجدة  59والباقي في الفرقان 

 الرعد

 2اآلية 



 

 

 آيتان متشابهتان في المائدة والرعد

 /36المائدة  :(                

               ) 

 /18الرعد  :(                                    

              ) 

 الرعد

 18اآلية 

 آيتان متشابهتان في البقرة والرعد

 /27البقرة  :(               

     ) 

 /25الرعد  :(               

         ) 

 الرعد

 25اآلية 

 مرتان في القران كالهما بالرعد )لوال أنزل عليه آيه من ربه(

 /7الرعد :(                 ) 

 /27الرعد :(                  

   ) 

 الرعد

 27اآلية 



 
 

 

 متاب/ مئاب

 /30الرعد  :(                                                   

                 

  ) 

 /36الرعد  :(                            

                 

 ) 

 الرعد

 36اآلية 

مرات في القران ) 3        ) 

 /120البقرة  :(                                  

                 ) 

 /145البقرة  :(                                   

                 

                )... 

 /37الرعد  :(                

    ) 

 الرعد

 37اآلية 

 


