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 ھوم   ا ساٹمنٹ                                                                                                

                                                                                                                     

                                                   پارہ ۷۲

 سورۃ              الذاریات 

سے     آپ  نے    کیا     سبق لیا؟  اس آیت             ہللایالَ  و  فَِفر   -۱  

لوگوں   سے  شیٔر              کریں۔( 2)اس آیت   کو -  ۷  

اچھی       نصیحت    سے   فائدہ     کون اٹھاتا ھے۔(    ۵۵ آیت )- ۳  

 

 سورہ       اطور

:کی  روشنی  میں بتائیں ۷۲آیت -    ۴  

نہیں۔/مل کر   کسی  کی غیبت کرسکتے  ھیں؟ ہاں   کیا   گھر والوں کے ساتھ -ا  

نہیں۔/کسی کی نقلیں اتار  سکتے ھیں ؟ ہاں -ب  

 

 سورہ    النجم

ََ  نَز َولَقَدْ     َرَءاہُ "-    ۵ ُ  لَتَھ اور    کس   کو      میں دیکھنے واال کون ھے ؟  " َری  خْ ا

 دیکھا یا     گیا؟

با تیں   لکھئیے۔   دو  آپ  نے  کیا   سیکھا   ے س   َطغَی  َوَما   لبََصرُ اْ  َغ َماَزا- ۲  

آؐپ   نے  کون   کون    سی    بڑی   نشانیاں    دیکھیں  اور   کہا ں دیکھیں؟( ۱۱آیت ) - ۲  

صحف   ابرھیم      اور   موسی    کی   تعلیمات   سے    آپ  نے   کیا  ( ۵۴-۳۲آیت )۱

 سیکھا ۔ پندرہ  باتیں لکھیے۔

 سورہ    قمر  

َشق    القمر   کا    واقعہ    کب  اور کہاں پیش    آیا ؟-     ۱  

کفار کا کیا   ردعمل  تھا؟- ۷  



 

حال   میں نکلیں   گے؟  قیامت   کے   روز   لوگ    قبروں    سے  کس (  ۲آیت   )-۳  

دَّکر کْ لِلذ      نَ َءارْ قُ لیَسَّْر   نَا  اُ  دْ قَ لَ وَ - ۴ کتنی    یہ   سے  آپ   نے  کیا   سیکھا؟  ِر فََھْل  ِمن  م ْ

میں آتی   ھے؟  با ر اس سورۃ    

 

 سورہ       الرحمان

سورۃ   میں      کتنی    بار     آیا   ھے؟  سنے  َء  ال ِء ربکما   تکذ بان   اس     فبای-  ۱

 والے   کو   اسکے     جواب  میں   کیا کہنا چاھیئے۔

جو   شغص   اپنے    رب    کے    سامنے   کھڑے   ھونے    سے    ڈرتا   ( ۴۲آیت )- ۷

ھے    ۔ اس کے لیے   کیا   جزا     ھے۔   

 سورۃ   واقعہ 

مراد  ھے؟ الواقعہ    کس    کس       کو   اوپر     نیچے      الواقعہ    سے     کیا-   ۱

ے  گی ؟کرد  

قیامت   کے      دن   انسان کتنے    گردھوں میں  بٹ  جائیں گے ؟تینوں   کےنام -   ۷

 لکھئیں۔

جہنم   میں  جانے والوں  کی ایک بری  صقت  کا ذکر  کر ئیں۔( ۴۵آیت )-۳  

نکالتے  وقت   ان کے ساتھ   کیا   معاملہ   ھوتا   ھے؟مقربین  کی جان ( ۱۸-۱۱آیت )-۴  

 

 سورۃ      الحدید 

قر ض  حسنہ   سے   کیا   مراد   ھے؟( ۱۱آیت  )- ۱  

قیامت       کے   دن   کے   اجر   اور  نور کی  بشارت   کن    لو گوں ( ۱۸-۱۱آیت   )- ۷

کے  لئے ھے؟    

چیزوں    سے   مثال  دی گئ ھے؟       تین    کا   دنیا  کی   زندگی   کو  کن (  ۷۲آیت )-۳

 ذکر کرئیں۔

(۷۲آیت )احسانیت    کا معنی بتائیں۔کیا    اسالم  میں    رھبانیت   کی   اجازت ھے؟- ۴  



 

کا  تقوعی    اختیار کرنے اور اس رسول پر ایمان    النے کے    تین فائدہ   ہللا  (۷۱آیت )-۵

بتایں۔    

کی   لسٹ   بنائیں جن کو  کبیرہ  گناہ   کہا جاتا ھے۔ ایسے  گناھوں 22 ۲  

سورہ      واقعہ   ،رحمان اور    العدید    میں   سے ایک ایک  اپنی   پسندیدہ  آیت - ۲

 لکھیں  اور   و جہ  بتائیں۔

 

 

  

 

 

 


