
 
 

 

 سورة الكهف .1

  ( صور بدأت ب) 5

  الفاتحة(       ) 

  االنعام(                                  ) 

  الكهف(                     ) 

 الرابعة والخامسة هي سبأ و فاطر

الكهف 
 1اآلية 

 (       )  في القرآن 4

 /144االنعام (                                            

                

        ) 

 /37االعراف (                

                                      

                ) 

 /17يونس (              ) 

 /15الكهف (                                  

            ...) 

الكهف 
 15اآلية 

 (      /) مرات في القران 3

  178( في االعراف/) الوحيدة

(                      ) 

 /97االسراء (                 

                                 ) 

 /17الكهف (                                     

                     ) 

الكهف 
 17اآلية 



 

 

  (   )  مرات في القرآن 3

 /9يونس (              

    ) 

 /43االعراف(                

                 ...) 

 /31الكهف (               

                            ) 

 (...      ..       )الرابعة في االنعام 

 و باقي القرآن )من تحتها(

الكهف 
 31اآلية 

  (   )  آيتان في الكهف ختامهما متشابه

 /44الكهف (          ) 

 /46الكهف (             ) 

 

الكهف 
 46اآلية 

 (   "  "  ) مرات في القرآن 3

 /41االسراء (          ) 

 /89اإلسراء (              ) 

 /54الكهف (              ) 

الكهف 

 54اآلية 

 (       ) مرتان في القرآن

 /94االسراء (               ) 

 /55الكهف (                

       ) 

الكهف 
 55اآلية 



 
 

 

  بهة في قصة موسى و الخضرآيات متشا

 ً  سرباً / عجبا

 /61الكهف (           ) 

 /63الكهف (                    ) 

 الم أقل " لك " إنك...   إمراً / نكراً 

  /72 – 71الكهف (                                 

           ) 

 /75 – 74الكهف (                                  

             ) 

الكهف 
 75اآلية 

  آيتان متتابعتان ختامهما متشابه

 /95-94الكهف (                       

                  ) 

الكهف 
 95اآلية 

  (الوحيدة في القرآن )

(     ) 

 أنبئكم(و باقي القرآن )

 

الكهف 
 103اآلية 

  ( )  آيتان في الكهف ختامهما متشابه

 /56الكهف (                             

       ) 

 /106الكهف (          ) 

الكهف 
 106اآلية 

 


