دُوراۓ قرآن
ُجز 11 #
یعتذرون
سورۃالتوبہ
سوال)69-69(1۔ پہلی تین آیات میں کس کا ذکر ہے اور جنگ کا نام بتائیں؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------

سوال )101(2۔ اس آیت میں کس واقعہ کا ذکر ہے؟
----------------------------------------------------------------------------------------------سوال )106(3۔ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی اور جس نے اپنی عمارت
کی بنیاد گرنے والی کھائی پر تو کیا دونوں کا انجام برابر ہوگا۔ صہیح  /غلط۔
----------------------------------------------------------------------------------------------ّللا نے
سوال)112(9۔ مومنین کی چند صفات لکھیں جن کے مالوں اور جانوں کا صدقہ ه
کر لیا ہے؟

سوال)129(5۔ جب کوئی سورت نازل کی جاتی تو منافقین کا کیا ردعمل ہوتا؟

----------------------------------------------------------------------------------------------

۔سورہ یونس۔

سوال)12(9۔ اس آیت میں انسان کے کس عمل کا ذکر ہوا ہے؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------

سوال )21(1۔ مصیبت کے بعد کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں سے کیا مراد ہے؟
----------------------------------------------------------------------------------------------۔ ) (Bبیشک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہمارے لکھ رہے ہیں جو ۔۔۔۔۔۔۔۔ تم چل رہے ہو۔
) پیغمبر۔ فرشتہ )۔ (چالیں۔ بغاوت)۔(
سوال)31(8۔ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے۔

صہیح/غلط۔

----------------------------------------------------------------------------------------------اُس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی۔۔۔۔۔۔۔۔۔نازل فرمائی تھیں۔
(آیات۔ کتابیں

سوال)96(6۔ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کیا کہا جارہا ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------سوال)51(10۔ "نصیحت "سے کیا مراد ہے؟
-------------------------------------------------------------------------------------۔ ) (Bاور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے۔۔۔۔۔۔۔ہے اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کرنے والی ہے اور

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے ایمان والوں کے لیے۔
)شفاء۔ ایذا)۔ ( گمراہ۔ رہنمائی)۔(زحمت۔ رحمت(

ّللا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکھتا ہے۔ (اوالد۔ خاندان۔ )۔
سوال)98(11۔ اور وہ کہتے ہیں کے ه
سوال)11(12۔ کس پیغمبر کی بات ہورہی ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------سوال)88(13۔ جب موسی علیہ اسالم نے دیکھا کے فرعون اور اس کی قوم پر معجزات
اور وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تو موسی علیہ اسالم نے اُن کے حق میں
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فرمائی۔
)دُعا فرمائی )۔ (بد دعا فرمائی )۔(انکے ساتھی بن گئے(

سوال )68(19۔ جب حضرت نوح علیہ اسالم کی قوم پر عذاب بادل کی طرح ان پر اُمڈ ایا
تو سب لوگ حتی کے جانور بھی ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میں جمع ہوگئے۔ عذاب دیکھنے کے بعدهللا
کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔شروع کردیا۔
(بستی۔ میدان )۔ ( توبہ استغفار۔ گریاوزاری)

ّللا تعالی نے اُن کی توبہ قبول فرما کے انھے عذاب ڈال دیا۔
۔ ) (Bه

صہیح /غلط۔

" سورہ ھود"

سوال15۔ سورہ ھود کے بارے میں کس صحابی نے اور کیا پوچھا تھا؟ حضرت دمحم
ّللا علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟
صلی ه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

