
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 تفسیر سوره حجرات                    ویژه دارندگان مدرک دوره اول متوسطه    سواالت مربوط به جزوه قرآن مقطع عمومی

 
 گذاری سوره حجرات چیست؟. دلیل نام1

  این سوره 4الف. به کار رفتن این کلمه در آیه 
 قرآنآیه  4ب. به کار رفتن این کلمه در 
 ج. نزول این سوره در مدینه
 د. نزول این سوره در مکّه 

 . کدام گزینه به ترتیب صحیح سوره حجرات در قرآن داللت دارد؟ 2
 الف. چهل و نهمین سوره که بعد از سوره فتح و قبل از سوره ق قرار دارد 
 ب. چهل و نهمین سوره که بعد از سوره ق و قبل از سوره فتح قرار دارد 

 مجادله و قبل از سوره تحریم استج. صد و هفتمین سوره که بعد از سوره 
 د. صد و هفتمین سوره که بعد از سوره تحریم و قبل از سوره مجادله است 

 کدام گزینه درباره ترتیب نزول سوره حجرات صحیح است؟ .3
 الف. چهل و نهمین سوره که بعد از سوره فتح و قبل از سوره ق قرار دارد 
 ب. چهل و نهمین سوره که بعد از سوره ق و قبل از سوره فتح قرار دارد 

 ج. صد و هفتمین سوره که بعد از سوره مجادله و قبل از سوره تحریم است 
 د. صد و هفتمین سوره که بعد از سوره تحریم و قبل از سوره مجادله است 

 توان یاد کرد؟ ه است، این سوره را با چه نامی می. با توجه به مباحث و دستوراتی که در سوره حجرات بیان شد4
 الف. تحریم 
 ب. اخالق 
 ج. حجرات
 د. مجادله

از مؤمنین خواسته شده که چه عملی را « النَّبِیِّ صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتَکُمْ تَرْفَع وا لَا آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا». در ابتدای دومین آیه سوره مبارکه حجرات 5
 ترک کنند؟ 

 وآله علیهاهللالف. پیشی گرفتن از رسول خدا صلی
  وآلهعلیهاهللپیامبر صلیی خود از صدای ب. باال بردن صدا

 وآله علیهاهللدر محضر پیامبر صلیبا یکدیگر ج. با صدای بلند حرف زدن 
 د. درگیری بین دو گروه از مؤمنین

 از مؤمنین خواسته شده که چه عملی را ترک کنند؟ « لِبَعْضٍ بَعْضِکُمْ کَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَه  تَجْهَرُوا وَلَا ». در این فراز از آیه سوره مبارکه حجرات 6
 وآله علیهاهللالف. پیشی گرفتن از رسول خدا صلی

 وآله علیهاهللب. باال بردن صدای خود از صدای پیامبر صلی
 وآله علیهاهللج. با صدای بلند حرف زدن با یکدیگر در محضر پیامبر صلی

 د. درگیری بین دو گروه از مؤمنین 
 



 ای دارد؟ چه نتیجهبا صدایی بلندتر از صدای حضرت با ایشان سخن بگوید،  بدون قصد توهینوآله علیهاهللبا پیامبر صلیکه کسی عمل . 7
 الف. کفر

 ب. حبط اعمال نیک 
 ج. شرک

 فسقد. 
 تَحْبَطَ أَنْ لِبَعْضٍ بَعْضِکُمْ کَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَه  تَجْهَرُوا وَلَا النَّبِیِّ صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتَکُمْ تَرْفَع وا لَا آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا»در پایان آیه « تَشْع رُونَ لَا»جمله . 8

 به چه نکته قابل توجهی اشاره دارد؟ « تَشْع رُونَ لَا وَأَنْتُمْ أَعْمَالُکُمْ
 الف. دانستن یا ندانستن مسلمانان در حبط اعمال ایشان تأثیری ندارد 

 وآله اگر به قصد توهین به مقام آن حضرت باشد، موجب کفر استعلیهاهللادبی نسبت به پیامبر صلیب. بی
 وآله و گناه استعلیهاهللاگر بدون قصد باشد، نوعی آزار به پیامبر صلیوآله علیهاهللادبی نسبت به پیامبر صلیج. بی

 دانید.خودتان نمی در حالی کهگویید با صدای بلند حرف نزنید آله با یکدیگر سخن میوعلیهاهللد. اگر در محضر پیامبر صلی

 الَّذِینَ ئِکَٰ  أُولَ اللَّهِ رَس ولِ عِنْدَ أَصْوَاتَه مْ یَغُضُّونَ الَّذِینَ إِنَّ» . معنای کم کردن و کوتاه آمدن و آهسته سخن گفتن از کدام تعبیر آیه شریفه9

 شود؟ فهمیده می« عَظِیمٌ وَأَجْرٌ مَغْفِرَةٌ لَه مْ ٰ  لِلتَّقْوَى قُلُوبَه مْ اللَّه  امْتَحَنَ
  یَغُضُّونَالف. 
 امْتَحَنَب. 
 مَغْفِرَةٌج. 
 عَظِیمٌد. 

 قُلُوبَه مْ اللَّه  امْتَحَنَ الَّذِینَ ئِکَٰ  أُولَ اللَّهِ رَس ولِ عِنْدَ أَصْوَاتَه مْ یَغُضُّونَ الَّذِینَ إِنَّ»در آیه شریفه « ٰ  لِلتَّقْوَى قُلُوبَه مْ اللَّه  امْتَحَنَ». از جمله 10

 شود؟ ای فهمیده میچه نکته« ٰ  لِلتَّقْوَى
 وآله نشانۀ تقوای باطنی است. علیهاهللپیامبر صلی الف. ادب ظاهری مثل کوتاه کردن صدا در مقابل

 ادبی نسبت به خداست.وآله فرستاده خداست، رعایت نکردن ادب نسبت به او، بیعلیهاهللب. پیامبر صلی
 های ادب، تواضع، وقار و آرامش است.وآله از نشانهعلیهاهللج. آهسته سخن با پیامبر صلی

 وآله رعایت ادب نسبت خداوند است. علیهاهللیامبر صلید. رعایت ادب در پیشگاه پ
دهد این است که او را بزرگ حق کسی که تو را تعلیم و تربیت می» رساله حقوق که در آن در مورد رعایت ادب در برابر استاد آمده است:. 11

 السالم است؟ ...( متعلق به کدام یک از امامان معصوم علیهم داری، جایگاهش را محترم بشمری، به سخنانش کامال گوش فرا دهی
 السالمالف. امام علی علیه
 السالمب. امام باقر علیه
 السالم ج. امام سجاد علیه
 السالم د. امام صادق علیه

 ای شده است؟ به مؤمنین چه توصیه« رَحِیمٌ غَفُورٌ وَاللَّه  لَه مْ خَیْرًا لَکَانَ إِلَیْهِمْ تَخْرُجَ ٰ  حَتَّى صَبَرُوا أَنَّه مْ وَلَوْ»در آیه شریفه . 12
  الف. صبر
 ب. اخوّت

 ج. حبّ ایمان
  د. بغض کفر

چه « نَادِمِینَ فَعَلْتُمْ مَا ٰ  عَلَى فَتُصْبِح وا بِجَهَالَۀٍ قَوْمًا تُصِیب وا أَنْ فَتَبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فَاسِقٌ جَاءَکُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا»مقصود از فاسق در آیه شریفه . 13
 کسی است؟ 



 الف. ولید بن عقبه 
 ب. خالد بن ولید

 بنی المصطلقج. 
 د. خالد بن عقبۀ 

 اند؟ السالم برای پرهیز از دوستی با افراد فاسق چه تذکری داده. امام صادق علیه14
 الف. فاسق مرتکب گناه گبیره است

 کندود توبه نمیب. فاسق از گناه خ
 فروشد. ج. دوست خود را به لقمه نانی یا کمتر می

 د. فاسق عقل ندارد
مسلمانان باید دارای تشکیالت، حکومت، قدرت، نظام، آموزش، بسیج، تبلیغات  ؛شود که. بر اساس کدام آیه این نکته قابل توجه استفاده می15

 و تدارکات قوی باشند؟ 
  اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد دربارة آن تحقیق کنیدآورده که ایمان کسانی الف. ای

 کردند تا خود بیرون آیی، و به سراغشان روی برای آنها بهتر بودمیب. اگر آنها صبر 
 زنند اکثرشان عقل و خرد ندارندها بلند صدا میج. کسانی که تو را از پشت حجره

 کنند کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای تقوا خالص و گسترده ساخته استخدا کوتاه مید. آنها که صدای خود را نزد رسول 
 شود؟ چه نکته مهمی استفاده می« وَالْعِصْیَانَ وَالْفُس وقَ الْکُفْرَ إِلَیْکُم  وَکَرَّهَ قُلُوبِکُمْ فِی وَزَیَّنَه  الْإِیمَانَ إِلَیْکُم  حَبَّبَ»آیه کریمه  از. 16
 هاستوآله در میان آنعلیهاهللصلی یکی از الطاف خدا نسبت به مسلمانان این است که رسول خدا  الف.

 ب. رهبر باید در رای و نظر خود قاطع و منطقی باشد.
 ج. تولّی )دوست داشتن( و تبرّی )بیزار بودن( باید در کنار هم باشد. 

 شود ها رأی رهبر را سست کند، جامعه گرفتار مشکالت مید. اگر امواج فتنه و سلیقه
چه « فضل»نزدیک به هم است، در « حَکِیمٌ عَلِیمٌ وَاللَّه  وَنِعْمَۀً اللَّهِ مِنَ فَضْلًا»در آیه شریفه « فضل و نعمت»با توجه به این که مقصود از . 17
 ته است؟ ای بیشتر مورد توجه قرار گرفنکته

 الف. مواهب خداوند
 ب. اعطای به بندگان

 نیازی خداوند ج. بی
 د. نیازمندی

چه « نعمت»نزدیک به هم است، در « حَکِیمٌ عَلِیمٌ وَاللَّه  وَنِعْمَۀً اللَّهِ مِنَ فَضْلًا»در آیه شریفه « فضل و نعمت». با توجه به این که مقصود از 18
 ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ نکته

 الف. مواهب خداوند
 ب. اعطای به بندگان

 نیازی ج. بی
 د. نیازمندی بندگان 

« هاللَّ أَمْرِ ٰ  إِلَى تَفِیءَ ٰ  حَتَّى تَبْغِی الَّتِی فَقَاتِلُوا ٰ  الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاه مَا بَغَتْ فَإِنْ بَیْنَه مَا فَأَصْلِح وا اقْتَتَلُوا الْم ؤْمِنِینَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِنْ». طبق آیه 19
 اولین وظیفه مسلمانان در صورتی که دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند، چیست؟ 

  الف. صلح
 ب. پیکار



 تفاوتیبیج. 
 گرد. نظاره

 چیست؟ « تُرْحَم ونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِح وا إِخْوَةٌ الْم ؤْمِنُونَ إِنَّمَا»در آیه شریفه « أَصْلِح وا»معنای واژه  .20
  الف. صلح و سازش برقرار کنید

 ب. عدالت پیشه کنید
 ج. برادرانتان

 د. تقوا پیشه کنید
 چیست؟ « تُرْحَم ونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِح وا إِخْوَةٌ الْم ؤْمِنُونَ إِنَّمَا» در آیه شریفه« أَخَوَیْکُمْ». معنای واژه 21

 الف. صلح و سازش برقرار کنید
 ب. عدالت پیشه کنید

 ج. برادرانتان 
 د. تقوا پیشه کنید

 چیست؟ « تُرْحَم ونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِح وا إِخْوَةٌ الْم ؤْمِنُونَ إِنَّمَا»در آیه شریفه « اتَّقُوا». معنای واژه 22
 الف. صلح و سازش برقرار کنید

 ب. عدالت پیشه کنید
 ج. برادرانتان

 د. تقوا پیشه کنید 
 ای داللت دارد؟ بر چه اصل و آموزه« إِخْوَةٌ الْم ؤْمِنُونَ إِنَّمَا». آیه شریفه 23

 الف. صبر 
 ب. اخوّت 

 ج. حبّ ایمان
 د. بغض کفر 

 است؟  نادرست. کدام گزینه درباره اصل اخوت 24

 الف. برادری دینی مانند برادری نَسَبی تا روز قیامت پایدار است 
 ب. اصطالح اخوت به مردان اختصاص ندارد

 ج. تعبیر اخوت در مورد زنان نیز به کار رفته است
 د. برادری نَسَبی بر خالف برادری دینی روزی گسسته خواهد شد 

 مؤمنین از چه رذیلۀ اخالقی نهی شدند؟ « قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یَسْخَرْ لَا آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا»در این فراز از آیه کریمه . 25
 الف. استهزاء 

 جوئیطعنه و عیبب. 
 یاد کردن یکدیگر با القاب زشتج. 
 های بد . گماند

 مؤمنین به پرهیز از چه رذیلۀ اخالقی سفارش شدند؟ « أَنْفُسَکُمْ تَلْمِزُوا وَلَا»در این فراز از آیه کریمه . 26
 الف. استهزاء 

 جوئی ب. طعنه و عیب
 یاد کردن یکدیگر با القاب زشتج. 



 های بد د. گمان

 خَیْرًا یَکُنَّ أَنْ ٰ  عَسَى نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٌ وَلَا مِنْه مْ خَیْرًا یَکُونُوا أَنْ ٰ  عَسَى قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یَسْخَرْ لَا آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا». قرآن با کدام تعبیر در آیه 27
 نفس واحدیدارد که همه مؤمنان به منزله به وحدت و یکپارچگی مؤمنان اشاره کرده و اعالم می« بِالْأَلْقَابِ تَنَابَزُوا وَلَا أَنْفُسَکُمْ تَلْمِزُوا وَلَا  مِنْه نَّ

 هستند؟
 قَوْمٍالف. 
 یَسْخَرْ لَاب. 
 آمَنُوا الَّذِینَج. 
  أَنْفُسَکُمْد. 
 القی سفارش شدند؟ مؤمنین به پرهیز از چه رذیلۀ اخ« بِالْأَلْقَابِ تَنَابَزُوا وَلَا»در این فراز از آیه کریمه . 28

 الف. استهزاء 
 جوئی ب. طعنه و عیب

 ج. یاد کردن یکدیگر با القاب زشت 
 جستجوگرید. 

 دهد که از چه صفت ناپسند نفسانی اجتناب کنند؟ به مؤمنین دستور می« إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ کَثِیرًا اجْتَنِب وا آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا»آیه . 29
 الف. استهزاء 

 جوئی ب. طعنه و عیب
  جستجوگریج. 

  های بد د. گمان
 چیست؟  «إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ کَثِیرًا اجْتَنِب وا آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا» در آیه شریفه« الظَّنِّ مِنَ کَثِیرًا» . منظور از30

 های بد الف. گمان
 گمان متّکی به دلیلب. 

 ج. گمان خیر
  د. هر گونه گمانی

 ؟ بود. تجسّس در زندگی خصوصی دیگران موجب چه چیزی خواهد 31
 الف. استهزاء

 ب. کشف اسرار و رازهای نهانی مردم 
 ج. بدگمانی

 د. یاد کردن یکدیگر با القاب زشت
جستجوگری عامل تحقّق « بَعْضًا بَعْضُکُمْ یَغْتَبْ وَلَا تَجَسَّس وا وَلَا إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ کَثِیرًا اجْتَنِب وا آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا»دقّت در آیه  . با32

 کدام اخالق ناپسندیده است؟ 
 الف. یاد کردن یکدیگر با القاب زشت 

    ب. غیبت 
 ج. استهزاء

 د. کشف اسرار و رازهای نهانی مردم
 السالم اگر انسان درباره برادر مسلمان خود چیزی را بگوید که در او وجود ندارد، مرتکب چه گناهی شده است؟ . طبق فرمایش امام صادق علیه33

 الف. غیبت 



 ب. استهزاء
 ج. تجسّس
 د. بهتان 

 . آیا گوش دادن به غیبت حرام است؟ آیا بر مسلمان واجب است در برابر غیبت به دفاع برخیزد و از انسانی که حیثیتش به خطر افتاده دفاع34
 کند؟ 

 بله  –الف. بله 

 خیر –ب. بله 

 بله  –ج. خیر 

 خیر –د. خیر 
 ؟آیدبه شمار نمی. کدام گزینه از موارد جایز بودن غیبت 35

  م مشورتدر مقاالف. 
 ب. دفاع از برادر مسلمان در برابر غیبت 

 برای رد حرف و عقیده باطل اشخاصی که مردم از آنها تبعیت می کنند.ج. 
 د. بیان کردن ظلم ظالم

جایز  کند جایز است؟ آیا غیبت کردن از کسی به دلیل مشورت دادن به شخص دیگر. آیا غیبت کردن از کسی که بدون حیا و آشکارا گناه می36
 است؟ 

 بله  –الف. بله 

 خیر –ب. بله 

 بله  –ج. خیر 

 خیر –د. خیر 

« خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُع وبًا وَجَعَلْنَاکُمْ ٰ  وَأُنْثَى ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْنَاکُمْ إِنَّا النَّاس  أَی ّهَا یَا». مخاطب در آیۀ 37
 کیست؟ 

 الف. جامعه انسانی 
 ب. مسلمانان
 ج. مؤمنین
 د. اهل تقوا 

 چیست؟ « ٰ  وَأُنْثَى ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْنَاکُمْ إِنَّا النَّاس  أَی ّهَا یَا». منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن در آیۀ 38
 ها به آدم و حوّا الف. بازگشت نسب انسان

 ایمتزلزل بودن ارزش نژادی و قبیلهب. 
 افتخار به نسب و قبیلهج. 

 د. تقوا مالک برتری بین افراد 
توضیح کدام یک از « کوشش در حفظ و نگهداری روح و جان از هر گونه آلودگی و کاربست همه نیروها در امور مورد رضایت خدا»عبارت . 39

 عناوین زیر است؟ 
 الف. تقوا 
 ب. ایمان

 اسالمج. 



 د. یقین  
 یک درجه برتر از اسالم است؟ السالم کدام یک از مقامات زیر . طبق فرمایش امام رضا علیه40

 الف. تقوا 
 ب. ایمان 
 ج. اخالص
 د. یقین  

 شود؟ پذیر میالسالم بعد از ایمان کسب کدام یک از مقامات زیر برای انسان امکان. در فرمایش امام رضا علیه41
 الف. تقوا 
 ب. اسالم 
 ج. اخالص
 د. یقین 

 السالم کمترین چیزی است که در میان مردم تقسیم شده است؟ . کدام یک از موارد زیر طبق فرمایش امام رضا علیه42
 الف. تقوا 
 ب. اسالم 
 ج. ایمان
   د. یقین 

هر کسی شهادتین را بر زبان « قُلُوبِکُمْ فِی الْإِیمَانُ یَدْخُلِ وَلَمَّا أَسْلَمْنَا قُولُوا کِنْٰ  وَلَ مِنُواتُؤْ لَمْ قُلْ آمَنَّا الْأَعْرَاب  قَالَتِ»با توجه به آیۀ شریفه . 43
 آید؟ های زیر به شمار میجاری کند، جزو کدام یک از گروه

 الف. متقین
 ب. مسلمانان 

 ج. مؤمنین
 د. اهل یقین  

 های مختلفی حتی مادی و منافع شخصی برای اسالم و ایمان آوردن باشند؟ توانند دارای انگیزهها می. آیا انسان44
 الف. خیر، نه برای اسالم آوردن و نه برای ایمان آوردن
 ب. بله هم برای اسالم آوردن و هم برای ایمان آوردن
 ج. برای اسالم آوردن بله ولی برای ایمان آوردن خیر 
 د. برای ایمان آوردن بله ولی برای اسالم آوردن خیر

« الصَّادِقُونَ ه م  ئِکَٰ  أُولَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَد وا یَرْتَاب وا لَمْ ثُمَّ وَرَس ولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْم ؤْمِنُونَ إِنَّمَا». طبق آیه کریمه 45
 شانه ایمان چیست؟ اولین ن

 الف. جهاد با اموال
 (ب. جهاد با نفس )جان

 ج. تردید نداشتن در مسیر اسالم 
 د. جهاد اکبر 

 ئِکَٰ  أُولَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَد وا یَرْتَاب وا لَمْ ثُمَّ وَرَس ولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْم ؤْمِنُونَ إِنَّمَا». دومین نشانه ایمان طبق آیه کریمه 46
 چیست؟ « الصَّادِقُونَ ه م 

 الف. جهاد با اموال 



 (ب. جهاد با نفس )جان
 ج. تردید نداشتن در مسیر اسالم 

 د. جهاد اکبر 

 ئِکَٰ  أُولَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَد وا یَرْتَاب وا لَمْ ثُمَّ رَس ولِهِوَ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْم ؤْمِنُونَ إِنَّمَا». برترین نشانه ایمان که در آیه شریفه 47
 به آن اشاره شده چیست؟ « الصَّادِقُونَ ه م 

 الف. جهاد با اموال 
 ( ب. جهاد با نفس )جان

 ج. تردید نداشتن در مسیر اسالم 
 د. جهاد اکبر 

 ؟ استمنظر قرآن کریم عوامل پایداری ایمان از  ءجز. کدام گزینه 48
 الف. ورع 

 طمعب. 
 ثابت قدم بودنج. 

 د. عبادت 
 کُنْتُمْ إِنْ لِلْإِیمَانِ هَدَاکُمْ أَنْ عَلَیْکُمْ یَم نُّ اللَّه  بَلِ إِسْلَامَکُمْ عَلَیَّ تَم نُّوا لَا قُلْ أَسْلَم وا أَنْ عَلَیْکَ یَم نُّونَ». موضوع مورد بررسی در آیۀ شریفۀ 49

 چیست؟ « صَادِقِینَ
 آله وعلیهاهللالف. منت گذاشتن بر ایمان به پیامبر صلی

 سازی از ایمان واقعی ب. آگاه
 ج. تفاوت ایمان و اسالم

 ها و زمینخدا، دانای غیب آسماند. 
 چیست؟ « تَعْمَلُونَ بِمَا بَصِیرٌ وَاللَّه  وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ غَیْبَ یَعْلَم  اللَّهَ إِنَّ». موضوع آخرین آیه سورة مبارکۀ حجرات 50

 آله وعلیهاهللالف. منت گذاشتن بر ایمان به پیامبر صلی
 سازی از ایمان واقعی ب. آگاه

 ج. تفاوت ایمان و اسالم
 ها و زمین د. خدا، دانای غیب آسمان

 


