
 
 

 

 سورة ابراهيم .1

 آيتان متشابهتان في سورتي التوبة وإبراهيم

 /70-69التوبة  :(          …                     

              

           ) 

 /9-8إبراهيم  :(                                  

                  

                

        ) 

 إبراهيم

 اآلية

8-9 

 راهيمآيتان متشابهتان في سورتي هود و إب

 /62هود :(                   

   ) 

 /9إبراهيم  :(      …           

   ) 

 إبراهيم

 9اآلية 

 مرات  في القرآن ) في األرض وال في السماء ( 4

 /5آل عمران  :(                          ) 

  /61يونس :(     …                        

                 ) 

 /38إبراهيم  :(                                  

                  ) 

 22والرابعة في العنكبوت/

 إبراهيم

 38اآلية 



 

 

 في القران متشابهةآيات  3

 /49البقرة  :(             

                       ) 

 /141األعراف  :(           

                              

   ) 

 /6إبراهيم  :(                               

            

                ) 

 إبراهيم

 6اآلية 

 في إبراهيم متشابهتانآيتان 

 /42إبراهيم  :(              

 ) 

 47م/إبراهي  :(             ) 

 إبراهيم

 46اآلية 

 ( وباقي القران ) يتذكر ( )  القرانفي  3

 /269البقرة :(                 

) 

 /7آل عمران  :(                               ...  

                  

     ) 

 /52إبراهيم  :(              ) 

 براهيمإ

 52اآلية 



 
 

 

 مرات في القران ) كل نفس بما كسبت (  4

 /281البقرة  :(                 ) 

 /5آل عمران :(               

 ) 

 /61آل عمران (:                      

  ) 

 51/إبراهيم:(                 

) 

 إبراهيم

 51اآلية 

 في البقرة وإبراهيم متشابهتانآيتان 

 126/البقرة  :(                

                              ) 

 35/إبراهيم  :(               ) 

 إبراهيم

 35اآلية 

 في البقرة وإبراهيم متشابهتانآيتان 

 22/البقرة  :(                                

              ) 

 32/إبراهيم  :(                               

                

                  ) 

 إبراهيم

 32اآلية 

 


