
 

 

 بسِم هللا الرمٰحِن الرحِی 

 آ خر---08 --------  1جز : 

 

اور یہود اک کیا گامن تھا اس ےک ابرے  دًة ےس کیا مراد ےہو عد  م  ّیا ًماا   .1

 ؟مںی

 

a)  پر کویئ عزاب نہ ہو گا!ال حمدود دن ! یہود 

b) !گنیت ےک چند دن! بس آ گ اتنے دن ہی ہمںی جالۓگی 

c) ہوگا!دن ےک ےیل  08ا ن پر عزاِب جہمن رصف 

 

ان ت بیاور اس ےک حتت کتنے احاکماےک معین بتائںی میثاق  .2

 ؟فرماۓگۓہںی

 

a)  پاچن تعایل ےن اسکے حتت۔ هللا ےس عہد لیناایک دورسے 

 احاکمات فرماۓ ہںی!

b) بیان فرماۓ ہںی! اسکے حتت چار احاکمات۔ وعدہ کران 

c) احاکمات بیان فرماۓ ہںی!سات ۔ پختہ عہد لینا  

 



 

 

ّی جاۓ عزاب دقیامت ےک دن شدید ترین اور  رسوایئدنیا یک زندگی مںی  .3

 گا؟

a) کیلئے بیان فرمائںیئںی کفار یہ زسا! 

b) انہںی ملںی گی!ےج مںی یہ یہود ےک جرامئ ےک نتی 

c)  ملںی گی!یہ متام نوع انساین کو  

 ےہ فضل فرماات ےہ؟ ا ہتاچر مںی جس پ اب ے بندو  . هللا تعایلٰ 0

a)  هللا علیہ وسمل پر!نیب کرمی صیل 

b) پر!سالم  داؤد علیہ حرضت 

c) پر!رضت یعقوب علیہ سالم ح 

 متنا کرےک یک پھرموتتودلاراخلاص ےہاہارے لئےےےک پاس مت یلٰ اگرهللا تعا. 5

 رکھ لو؟

a)  کو دّی!یہ چیلنج مرشکنی مکہا 

b) یہ چیلنج بین ارسائیل کو دّی! 

c) قنی کو دّی!ّی پھر مناف 

 

ل  6 ن  ت جِ . و  ، َآح مھ د  ص  اجِ ع د  ر  ال ا ، رِبیل  وًّ ھًدان ہ  ع   طوارکس قوم ےک، یہ عادات واب ذ 

 تےھ؟



 

 

a)  ےک علیہ حو نقوِم! 

b) .  علیہ ےک!قوِم عییٰس 

c . ( علیہ ےک!قوِم مویٰس 

ےہ۔  ختیار کران بد ترین روشدین کو چھوڑکر جادو اتاِب حق یعین اپین ک . 7

 اس حواےل 

 یک حدیث یک رو ےس آ پ ےن فرماّی۔    

a)  وسکںی ےگ!مںی داخل نہ ہچھ قسم ےک لوگ جنت 

b)  پاچن طرح ےک لوگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔!

c)  سات طرح ےک لوگ

 ۔۔۔۔۔۔۔!۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ اختالف ی س ےس بہرتّی ا س جییس؟ّی ےل آ ےت ہںی ا  ب ھال دےتی ہںی ہم . 0

 تھا؟کسکو 

a)  تھا۔قوِم یہود کیلئے تنس یخ یہ حمک 

b)  ٰکیلئے تھا۔ نصاری 

c)  ما  محمدی کیلئے تھا۔ تِ ا 

 ۔ کس ےس اور کیو ؟. کرثت سوال ےس پرہزیکرو9



 

 

a) کرثِت ےن آ پ دیکرمومننی کو   یک مثالبین ارسائیل یک گس تاخیو 

 منع فرماّی۔سوالات ےس 

b)  ل ےس۔فرماّی کرثِت سوا ثال دیکرمنعمرشکنِی مکاہ یک م 

c)  ِ۔اّیرثِت سوال ےس منع فرمثالو  ےک ساتھ کانساین کوان م  پوری نوع 

وخیر . 18 د  ِ هللا، یہ تر َت  ھالیئ اک حمک ب اور کن اعامل یک غیب کن لوگو  کو ہ  ِعند 

 ےہ؟

a) رہا ےہ۔ یہ یہود کوکرےن اک حمک دّی جا 

b) کو حمک دّی جا رہا ےہ۔ مرشکنی اور منافقنی 

c)  دّی جا رہا ےہ۔ کو اعامِل صاحل اک حمک اہِل امیانمکزور 

بیان فرماےت ہوئے یہ واضع کر دّی کہ اےسی لوگو  کونہ خوف  قانوِن جنات. 11

 ہوگا اور

 نہ وہ مغگنی ہوںگے۔     

a)  پوری نوعِ انساین کیلئے ےہ، جو بھیی اختیار کر ےل!یہ قانون 

b) کیس ایک خاص قوم کیلئے ےہ 

c)  ےہ!کفار اور مرشکنی کیلئے 

اںکےلئےے  ۔کوویران کرےن واےل کون ظامل تےھےس روکنےاورمساجدایٰل . زکِر 12ِ

 کون



 

 

 دو زسائںی َتویزفرمائںی۔یس      

a) دی۔اور ا ن پرلعنت و سکنت طاری کر  تےھ نصاریٰ و یہود 

b)  مںی ہوںگے۔ درےججہمن ےک چنلےتےھاور وہ منافقنی 

c)  ِکاہ اور عیساٸ! اںکےلئےے دنیا یک رسواٸ اور عزاِب عظی  مرشکنی م 

 ہوگا۔

. هللا س بحانه تعایٰل پاک ےہا س ےسجویہ ھجوٹ ابندےتھہںی۔ اور پھر 13

 صفاِت رب بیان 

 فرمائںی؟      

a)  کیلئے ےہاور پاچن صفات ہںی۔ آ یت متام نوعِ انساینیہ 

b)  ںی۔ہ کیلئے ےہاور تنی صفاتےک عقائد بین ارسائیل یہ آ یت 

c)  اور  ہویئ عرب یک تردید مںی انزل یہودونصارٰی اور مرشکنیِ آ یت یہ

 فات ہںی۔چار ص

 کویئ نشاین؟ ، ّی آ یت ہامرےپاسنہیی الکم کراتہم ےس هللاکیو  . 10

a)   فاراک تھا۔یہ مطالبہ ک 

b) یہ بین ارسائیل اک تھا۔ 

c) کاہ ےک ال  عمل لوگو  اک تھا۔یہ مرشکنِی م 



 

 

من ےک اور نہ ان ےس اہِل جہہںی  ےک بس مںی نہییھدایت دنیا کیس پیغمرب. 15

 ابرے مںی 

 سوال ہوگا؟      

a)  فرماّی گیا!ابراہی ےس  داعئ حق حرضتیہ 

b) !یہ تسیل آ پ)ص( کو دی گیئ ےہ 

c) !یہ دورسے متام انبیاء ےس فرماّی گیا 

. وہ رایض نہ ہوںگے اگرچہ آ پ اںکے طریقے یک پیوی کریں ّی خواہشات 16

 یک۔

a)  فرمایئ۔ ےس خماطب کرےکحرضت مویٰس یہ آ یت 

b) فرمایئ جو حق کو جاےتی تےھ۔ےس  ان لو گو  اس آ یت 

c)  )مِت محمدیہ کو فر مایئ گیئ۔کو خماطب کرےک ا  یہ آ یت آ پ)ص 

 ؟کتنے اور کون ےس حقوق ہںیقرآ ن جمید ےک ہم پر . 17

a)  معلفہم، تفکر تالوت،حقوق ہںی۔  0قرآ ن ےک ، 

b)  یغ کران، معل کران، تبل ،تفکروتدبر،َتویدو حقوق ہںی۔ تالوت  5قرآ ن ےک

 امیان قرآ ین

c)  تفسی، معلحقوق ہںی۔ تالوت، ّی  مطالبات 3قرآ ن ےک 



 

 

 کےس اور کس طرحتو  ےک! جب آ زماّی اس ےک رب ےن ساتھ چند اب  .10

 آ زماّی؟

a)  ٰ۔ورپر ب ال ےکعلیہ کو کوِہ ط   حرضت مویس 

b) دیکر۔ ہ کو اب ے انعاماتحرضت داؤد علی 

c)  قوم ےس دوری، اہل وعیال جان ےس، وطن اور ابراھی علیہ کو حرضت

 جدایئ، اور بیٹے یک قرابین!یک 

صیلاٰ کیو  بنا ّی اور میے ھگر کو پاک صاف کرو کس 19 . مقام ابراہی کو م 

 ےکلئےے؟

a)   گر کو ۔ اور جحاج ےک لئےے اسمقاِم ابراہی مناز یک جگہ ےہ هللا مںی بیت

 و۔پاک کر 

b)  صلہ یک فرمانربداری اکحرضت ابراہی علیہ اور حرضت اسامعیل علیہ یہ 

 تھا۔ طواف، اعتاکف، رکوع اور جسود ےکلئےے پاک کیا۔

c) اتکہ دنیا ےک ہر کوےن ےس آ ےن واےل لوگ وہا  عبادت کریں۔ 

 ابرتعمی ہوا؟ 15خمتلف ادوار مںی کعبہ ازرِسنو  . تعمیِ 28

a) 13ور وہ اتھںی  ےس موجودپےلہ کعبہ ےک وقت اسکی بنیادیں تعمی 

 ابرتعمی اور توس یع ہویئ ۔

b)  ابر ہویئ ۔ 18اسکی تعمی خمتلف زمانو  مںی 



 

 

c)  ابر معل مںی آ یئ ۔ 15اسکی تعمی 

ب ےسکتین ر عد تعمیےک اب ے. حرضت ابراہی علیہ ےن دوراِن تعمی اور ب21

 دعاابر 

 یک؟     

a) 5 ابر دعا یک 

b) 0 ابر دعا فر مائ 

c) 2 ابر دعا فرمائ 

ات کس باِ الٰعلمنی، یہ صفسل مت  ِلر  لحنی، آ  الصاٰ  نیا، ل ِمن ادل  ه  یفصطفینٰ ا. 22

 نیب یک ہںی؟

a) رضت احساق علیہ یکح 

b) حرضت یعقوب علیہ یک 

c) رضت ابراہی علیہ یکح 

 دت کریں ےگ تیے هللا یک۔ یہ کون تےھ؟انھو  ےن کہا ہم عبا. 23

a) اوالِد نوح علیہ! 

b) اوالِد احساق علیہ! 

c)  یعقوب علیہ!اوالِد 



 

 

 کریں؟یک وضاحت م  هللا ک ھ ی کِفی فس   ےہ! الاساط ےس کیا مراد . 20

a) یف ےہ۔هللا اککو کہا گیا۔ اورامعیل الاساط اوالِداس 

b)  یک رمحت اکیف ےہ۔ اس تعامل ہوا، هللااوالد ےکلئےے الاساط 

c)  ھج کوهللا گا، تےکلئےے ےہ اورتو عنقریب اکیف ہواوالد یعقوب الاساط

 ۔اںکی طرف ےس

۔ مگر اس رںگ کیلئے صفات یک سب ےس اچھا رںگ هللا اک ےہ. 25

 رضورت ےہ؟

a)  اصل رںگ تودیِن اسالم اک ےہ۔ یہ رصف ٰعبدون اور خملصون ہوےت

 ہںی۔

b)  اب ے اعامل اک جائزہ لو۔ہی رںگ لو، مگر پھر دنیا اک رںگ 

c) هللا واےل کےتہ ہںی کہ ہم ہی سےچ فر ما بردارہںی۔ 

 

هلل  امحلد 

 

 

 



 

 

 

 


