
 
 

 

 سورة اإلسراء .1

 (   ) مرات في القران 4

 /164االنعام (                   

             ) 

 /15االسراء (                

        ) 

 38... والرابعة في النجم/ 18الثالثة في فاطر/

االسراء 
 15اآلية 

 () الوحيدة في القرآن

(             ) 

 باقي القران ) أنفسكم (

االسراء 
 25اآلية 

 (    ) ايتان متشابهتان في القران

 /26الرعد (          ....) 

 /30االسراء (             ) 

االسراء 
 30اآلية 

 (    /  ) ايتان متشابهتان في القران

 /151االنعام (                                 

          ... ) 

 /31االسراء (              ) 

االسراء 

 31اآلية 



 

 

 (  " "  ) مرتان في القران

 /22النساء (                        

   ) 

 /32االسراء (                    ) 

االسراء 
 32اآلية 

 (   )  مرتان في القرآن

 /59النساء  (                                    

              ) 

 /35اإلسراء  (            ) 

االسراء 

 35اآلية 

 ( ) ايتان متشابهتان في سورة االسراء

 /25-24االسراء  ... (              

             ) 

 /54-53اإلسراء(  ...             

                     ) 

االسراء 

 54اآلية 

 () الوحيدة في القرآن

(               ) 

 

االسراء 
 62اآلية 

 ( ) الوحيدة في القرآن

(             ) 

االسراء 
 86اآلية 



 
 

 

 (   /) م اربع ايات في االسراء متشابههخواتي

 /68االسراء (              ) 

 /69اإلسراء (                               

         ) 

 /75اإلسراء (            ) 

 86راء/اإلس (             ) 

االسراء 

 86اآلية 

 ( ) قبل( ) ايات في القران 3

 /112االنعام (            

                       ) 

 /88االسراء (              

            ) 

 5الثالثة في الجن/

االسراء 

 88اآلية 

 مرتان في اإلسراء( ..   "   "  )  مرات في القران 3

 /41االسراء (          ) 

 /89اإلسراء (              ) 

 54الثالثة في الكهف/

االسراء 

 89اآلية 



 

 

 كلها في اإلسراء(  ) مرات في القران 3

  /17االسراء(             ) 

 /30اإلسراء (             ) 

 /96اإلسراء (            ) 

 

االسراء 

 96اآلية 

 (    /) مرات في القران 3

  /178االعراف (           ) 

 /97االسراء (                 

                                  ) 

 17الثالثة في الكهف/

االسراء 

 97اآلية 

 


