
 

 

قرآن ۓُدورا  

11# ُجز   

رونعتذ  ی  

التوبہۃسور  

 

ں؟یکس کا ذکر ہے اور جنگ کا نام بتائ ںیم اتیآ نیت ی۔  پہل(69-69)1سوال  

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

 

؟کس واقعہ کا ذکر ہے ںیم تی۔   ا س آ(101)2 سوال    

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

عمارت  یاور جس نے اپن یپر رکھ ی  تقو ادیبن یعمارت ک ی۔  جس نے اپن(106)3 سوال

غلط۔/  حیدونوں کا انجام برابر ہوگا۔   صہ ایپر تو ک یکھائ یگرنے وال ادیبن یک   

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

جن کے مالوں اور جانوں کا صدقہ ّللاه نے  ںیچند صفات لکھ یک نی۔  مومن(112)9سوال

ہے؟ ایکر ل  

 

 

ردعمل ہوتا؟ ایکا ک نیتو منافق یجات یسورت نازل ک ی۔   جب کوئ(129)5سوال  

 

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



 

 

۔ونسی۔سورہ   

 

انسان کے کس عمل کا ذکر ہوا ہے؟ ںیم تی۔  اس آ(12)9سوال    

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

 

مراد ہے؟ ایسے ک ںیہ تےینعمت کا مزہ چکھا د یکے بعد کس بتی۔   مص(21)1 سوال     

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

جو ۔۔۔۔۔۔۔۔ تم چل رہے ہو۔ ںی۔ہمارے لکھ رہے ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔شکیب     (B)  ۔   

( ۔(۔  بغاوتںیچال)۔   (۔   فرشتہ غمبریپ  )  

غلط۔/حیہے۔      صہ ںیقرآن گھڑا ہوا نہ ہی۔  (31)8سوال    

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

۔           ںیتھ ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔نازل فرمائیاُس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھل  

ںی۔ کتاباتیآ)     

 

کہا جارہا ہے؟ ایمانگنے پر ک یکے عذاب  الہ نی۔  مشرک(96)6سوال  

   

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

مراد ہے؟ ایسے ک" حتینص"۔   (51)10سوال      

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

(B) ہے اور  ی۔۔۔۔۔۔۔ہے اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کرنے والےیان کے ل ںیجو روگ ہ ںیاور دلوں م    ۔  



 

 

۔ےیوالوں کے ل مانی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے ا     

( زحمت۔ رحمت)۔(یگمراہ۔  رہنمائ) ۔ (ذایشفاء۔ ا ) 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکھتا ہے۔    ںی۔  اور وہ کہتے ہ(98)11سوال ۔(اوالد۔  خاندان۔ )کے ّللاه   

س پ(11)12سوال ہے؟ یبات ہورہ یک غمبری۔   ک   

    

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

قوم پر معجزات  یکے فرعون اور اس ک کھایاسالم نے د ہیعل ی  ۔   جب موس(88)13سوال

 ںیاسالم نے اُن کے حق م ہیعل ی  اثر نہ ہوا تو موس یکا کوئ حتیاور وعظ و نص

۔ی۔۔۔۔۔۔فرمائ۔۔۔۔۔۔    

( بن گئے یانکے ساتھ)۔( یبد دعا فرمائ)۔ ( یُدعا فرمائ )  

 

 ایطرح ان پر اُمڈ ا یقوم پر عذاب بادل ک یاسالم ک ہی۔  جب حضرت نوح عل(68)19 سوال

کے بعدهللا  کھنےیجمع ہوگئے۔ عذاب د ںی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م کیا یکے جانور بھ یتو سب لوگ حت

۔ایاور۔۔۔۔۔۔۔۔۔شروع کرد یو انکسار یعاجز ںیبارگاہ م یک  

(یاوزاریتوبہ استغفار۔  گر) ۔ ( دانی۔   میبست)   

 

غلط۔/ حی۔     صہایتوبہ قبول فرما کے انھے عذاب ڈال د ینے اُن ک یّللاه تعال    (B) ۔   

 

 

 



 

 

 " سورہ ھود"

 

پوچھا تھا؟ حضرت دمحم  اینے اور ک یکس صحاب ںی۔     سورہ ھود کے بارے م15سوال

تھا؟ ایجواب د ایوسلم نے ک ہیّللاه عل یصل  

 

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

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


