
 
 

 

 سورة النحل .1

 (     ) في القرآن مرتان

 /54األعراف (                                 

               

        ) 

 /12النحل (              

   ) 

  النحل

 12اآلية 

 (     ) مرات في القران 3

 /4الرعد (                             

              ) 

 /12النحل  (              

   ) 

 24الثالثة الروم/

 النحل

 12اآلية 

 (     ) مرتان في القرآن

 /34ابراهيم (                 ) 

 /18النحل(            ) 

 النحل

 18اآلية 



 

 

 (  / ) مرتان في القرآن

 /42الرعد (                    ) 

 /26النحل (               

                ) 

 نحلال

 26اآلية 

 (  ) الوحيدة في القرآن

(         ) 

 باقي القرآن )فبئس(

 النحل

 29اآلية 

 (  ) مرة واحدة

 /23األنعام (               ) 

 (  ) ومرة واحدة

 /169األعراف (                    ...        

        ) 

 (  ) مرتان في القرآن

 /109يوسف (                                       

             ) 

 /30النحل (                  

      ) 

 النحل

 30اآلية 



 
 

 

 (  ) مرات في القران 3

 /23الرعد (              

  ) 

 /31النحل  (                

   ) 

 33والثالثة في فاطر/

 النحل

 31اآلية 

 (      /  ) مرات في القران 3

 /210البقرة (                 

 ) 

 /158األنعام (                  

           . ...) 

 /33النحل (                  

               ) 

 النحل

 33اآلية 

 (     /) مرتان في القرآن

 /148األنعام (                

        ..... ) 

 /35النحل  (                 

                 ) 

 لنحلا

 35اآلية 



 

 

 (   (  /  )  ) مرات في القران 4

 )عاقبة المكذبين(مرات  3

 /137ال عمران (             ) 

  /الوحيدة ثم انظروا(  11االنعام((         ) 

 /36النحل  (                            

              ) 

 ... الوحيدة )عاقبة المجرمين( 69الرابعة في النمل/

 النحل

 36اآلية 

 (    /   ) مرات في القران 3

 /109يوسف (                

                                     ) 

 /43النحل  (                ) 

) 7الثالثة في األنبياء/ ) 

 النحل

 43اآلية 

 (   ) الوحيدة في القرآن

(                 ) 

 النحل

 63اآلية 

 و الباقي بطونها(  ) الوحيدة في القرآن

(                                ) 

 النحل

 66اآلية 



 
 

 

 (      ) الوحيدة في القرآن

(                ) 

 النحل

 67اآلية 

 (      )  مرتان في النحل

 /11النحل (                                   

         ) 

 /69النحل  (               

  ) 

 النحل

 69اآلية 

 (     /   ) مرات في سورة النحل 7

 (  مرات ) 5

 /11النحل (                 ) 

 /13النحل (              ) 

 /65النحل (                 ) 

 /67النحل (                ) 

 /69النحل(                          ) 

 )مصاحبة لكلمة مسخرات( مرتان 

 /12النحل(                 

 /79النحل (                   ) 

 النحل

 79اآلية 



 

 

 (   /   ) ايتان متشابهتان في النحل

 /84النحل (              ) 

 /89النحل  (                  

                     ) 

 

 النحل

 89اآلية 

 (    )  ايتان متاليتان ختامهما واحد في سورة النحل

 /96النحل (                

 ) 

 /97النحل  (               

    ) 

 النحل

 97اآلية 

 (  " "   /) مرات في القران 4

 /97البقرة (                 

 ) 

 /89النحل (                                  

         ) 

 /102النحل  (            ) 

 ) 2الرابعة في النمل/       ) 

 النحل

 102اآلية 



 
 

 

 (   /) مرات في القران 3

 /22-21هود (                              

 ) 

 /109-108النحل  (                        

         ) 

 () 5الثالثة في النمل/

 النحل

 109اآلية 

 (   -  / ) ايتان متشابهتان في النحل

 /41النحل (                    

) 

 /110النحل(                 

  ) 

 النحل

 110اآلية 

 () القرانمرات في  3

 /35البقرة (               

      ) 

 /58البقرة (              

                  ) 

 /112النحل (              

                      ) 

 النحل

 112اآلية 



 

 

 ( /      ) ايتان متشابهتان في القران

 /88المائدة (             ) 

 /114النحل  (             ) 

 النحل

 114اآلية 

 (  ) مرات في القران 4

 /173البقرة (                 

          ) 

 3لمائدة/ا (              

         ...) 

 /145االنعام (                                     

                   

 /511النحل (                 

      ) 

 النحل

 115اآلية 

 (       ) آيتان متشابهتان في يونس و النحل

 /69,70يونس (               

                  ) 

 117,116نحل/ال(                           

                ) 

 النحل

 117اآلية 



 
 

 

 ( ) مرتان في القران

 /197ال عمران (        ) 

 /117النحل (     ) 

 و الثالثة متاع في الدنيا

   /70يونس (            ) 

 النحل

 117اآلية 

 (   ) ايتان متشابهتان في األنعام والنحل

 /146األنعام (                

          ....) 

 /118النحل  (                ) 

 النحل

 118اآلية 

 (     ) ايتان في سورة النحل ختامهما واحد

 /111,110النحل  (               

                 ..) 

 /120,119النحل (                

              ) 

 النحل

 120اآلية 

 ايتان متشابهتان في سورة النحل

 /120النحل (           ) 

 /123النحل (             ) 

 النحل

 123اآلية 

 


