
 

 

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

Taleem Ul-Quran course 

Name :…………………………………… 

Group Name…………………………. 

Date ……………………………………… 

۰۱جز   

 Assignment Juz 10 

 

(2) ؟غنمیت ےس مراد کونسا مال مرادےھ-  1 

 1۔جو کفار دے جائںی

 2۔جو کفار ےس چھینا گیا ہو

ےک بعد مال ہو۔ ۔جو کفار ےس لڑایئ مںی فتح حاصل کرےن 3 

 

(2) ؟سا دن مراد ےھن یوم الفرقان ےس کو 14یت منرب آ  ۔۔ 2 



 

 

۔جنگ بدر مراد ےہ۰  

۔غزوہ احد مراد ےہ۲  

۔غزوہ حننی مراد ےہ۳  

 

(2)  ؟لیقیض ہللا امرا اکن مفعوال ےس کیا مراد ےھ-11آ یت منرب -  3 

 ۰ مومن اکفروں ےس چب جائںی-

- مومنوں کو فتح حاصل ہو۲   

-  ۳  اک قرح حاصل ہو۔مومنوں کو ہللا

 

ش یطان کس یک صورت بنا کر آ ای تھا  14آ یت  -4 

(2) 

 ۰ ابوسفیاں-

 ۲ ابو جہل-

 ۳ رساقہ بن مالک-



 

 

ا مارےت ہںیی۔فرش تے اکفروں یک جان قبض کرےت ہوئے ک  5 

(2) 

 ۰    ان ےک چہروں اور ان ےک پش توں پر مارےت ہںی

 ۲ ان ےک چہروں اور ان ےک رسوں پر مارےت ہںی-

-  ۳  رسوں اور پش توں پر مارےت ہںیان ےک

 

۔ آ ےن فرعون اور اس ےس پےلہ لوگوں کو عذاح مںی41آ یت منرب   -6 

(2)؟مبتال کرےن یک کیا وجوہات تھںی   

 ۰ کفر کرےک ظمل کیا-

 ۲ ہللا یک آ ایت کو ھجٹالای-

 ۳ ہللا یک آ ایت کو ھجٹالای اور کفر کرےک ظمل کیا-

 

(2) ؟یک طرف اشارہ ےھ۔ان رشادلواح کہہ کر کس 44آ یت منرب   - 7 

-  ۰   منافقنی یک طرف اشارہ ےہ



 

 

 ۲ کفار یک طرف اشارہ ےہ-

 ۳ مکزور امیان والوں یک طرف اشارہ ےہ-

 

۔دوران جنگ کتنے مومن کتنے اکفروں پر غالب آ  سکتے54آ یت منرب   -8 

(2)؟ہںی    

 1-  کفارپر بیس مومن دو سو   

سو کفار پر بیس مومن  -2 

رپربیس مومن بیس کفا -3 

 

(2) ؟سورہ توبہ ےک رشوع مںی بسم ہللا کیوں نہںی لکھی  گیئ -9 

-  1- نیب ملسو ہیلع ہللا یلص ےن نہںی لکھواای

- حصابہ کرام ےن فیصلہ کیا- 2 

دورسی سورتوں یک طرح اس مںی بھی  نہںی لکھواای گیا ۔قرآ ن یک کچھ  3 

 



 

 

 10-  اعالن برات ےک بعد کفار کو کتنے ماہ مکہ مدینہ مںی رےنھ

(2) ؟یک اجازت تھی    

 1-چار ماہ-

 2-تنی ماہ-

 3-دو ماہ-

 

( 2) ؟جح اکرب ےس مراد-3آ یت  - 11 

 1-یوم العید-

 2-یوم مجعہ-

 3-یوم النحر-

 

ہللا اور اس ےک رسول یک طرف ےس مرشکوں ےک خالف-1آ یت  -12 

(2) ؟اعالن برات کیوں کیا گیا   

 1۔انہوں ےن عہدوں کو توڑا تھا



 

 

- ورا یک تھاانہوں ےن عہدوں کو پ -2 

- رشک کیا تھا انہوں ےن  -3 

 

(2) ؟حرمت واےل مہےنی ےس مراد-4آ یت  -13 

 1-رجب،حمرم،رمضان،ذواحلج

 2-رجب،ذوالقعدہ،ذواحلجہ،حمرم-

 3-پےلہ چار ماہ-

 

( 2)اگر کویئ مرشک تھج ےس پناہ مانگے تو اس کو  -14 

ہللا اک الکم سن ےل۔ پناہ دای جائے یہاں تک کہ وہ  - -1 

-  2- جائے مگرہللا اک الکم نھی  س نواای جاے گا۔پناہ دای

 3-ہللا اک الکم سن کر امیان نہ الئے تو قتل کیا جائے گا۔-

 

 



 

 

( 2) ؟۔اس آ یت مںی مرشکنی ےس جنگ پر کیوں ابھارا جا رہا ےہ43آ یت  -15 

 1۔ پیغمرب کو جالوطن کرےن یک کوشش یک اور جنگ مںی پہل کرےت

 2- یک کوشش یک۔قسمںی توڑی پیغمرب کو جالوطن کرےن

 3۔قسمںی توڑی پیغمرب کو جالوطن کرےن یک کوشش یک اور 

 جنگ مںی پہل کرےت

 

(2) ؟ےہ کون مساجد کو آ ابد کرسکتا  -41یت آ    -16 

 1-اکفر اور مسلامن-

 2-مسلامن-

 3-مسلامن اور منافق-

 

( 2) ؟اولئک حبطت ےس کیا مراد ےہ-41یت آ    -17 

مگر امیان ےک بغری انممکل ھںی۔ وہ اعامل جو بظاھر نیک لگتے ہںی مگر -1 

 2- وہ اعامل جودل کو بھلے لگتے ھںی-



 

 

- نیک ہںی وہ اعامل جو  -3 

 

اےنپ ابپوں اور بھائیوں ےس دوس یت! اے امیان والو-23یت آ   -18 

(2)نہ رکھو کیوں؟    

 1-ابوجہ کفر ےک-

 2-ابوجہ امیان ےک-

 3-ابوجہ نفاق ےک-

 

وسعت ےک ابوجود کیوں مںی مسلامنوں پر زمنی اپین جنگ حننی  -19 

(2)تنگ ھو گئ؟    

ہللا پر بھروسہ کیا۔ مسلامن تعداد مںی زایدہ تےھ اور انھوں ےن  -1 

 2۔مسلامن تعداد مںی مک تےھ مگر انہوں ےن اپین قوت پر بھروسہ کیا

جو ہللا کو خست انپس ند ہوا۔   

 3۔مسلامن تعداد مںی زایدہ تےھ انہوں ےن اپین قوت پر بھروسہ کیا



 

 

و ہللا کو خست انپس ند ہوا۔ج   

 

ےک حوالہ ےس حرضت معر وایل مشہور حدیث لکھںی 21یت آ   -20 

(4)ےک ساتھ لکھںی۔حواےل جس مںی اپین جاں ےس حمبت اک ذکر ےھ۔  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

(2)مرشکنی جنس ہںی کیوں؟  - 21 

 1-اےنپ اعامل یک وجہ ےس-

- رشک یک وجہ ےس۔ اےنپ عقائد مںی  -2 

- وجہ ےس اےنپ بڑوں یک  -3 

 



 

 

(2)مںی نورہللا ےس کیا مراد ےہ؟  -32 یتآ   - 22 

- یک تمکیل اک ہوان ےہ" دین اسالم"نور ہللا ےس مراد  -1 

- یک اکمیایب اک ہوان ےہ" جنگ احد"نور ہللا ےس مراد  -2 

- س یدھا راس تہ ےہ"نور ہللا ےس مراد -3 

 

- ۔علامء اور دریشوں کو ہللا ےک سوا رح بنا لیا ےہ34یت آ   -23 

(4)ےنپ الفاظ مںی بیان کرئںی۔ا؟اس ےس کیا مراد ےہ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

(2) ؟۔مںی کسکو زسا دینے یک ابت ہو رہ  ےہ31آ یت - 24 

- نہ کرے خرچ مرد جب ہللا ےک راہ مںی -1 

- جب خدا ےک راس تہ مںی خرچ نھی  کرات۔ کوخبیل دولت مند  -2 



 

 

 3۔غریب جو ہللا ےک راس تہ مںی خرچ نھی  کرات۔

 

(2) ؟کب انزل ہویئ 34آ یت  - 25 

موقع پر ۔غزوہ حننی ےک 1 

 2۔غزوہ احد ےک موقع پر

 3۔غزوہ تبوک ےک موقع پر

 

ْوہم َشیْئًا ےؕس کیا مراد ےھ33یت آ   ُّ ْ َو اَل ترَضم ؟یَْستَْبِدْل قَْوًما غرَْیَمکم -26 

(3)خمترص الفاظ مںی بیان کرئںی۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

( 2) ؟،ََثِِنَ اثْننَْیِ ےس مراد کون ھںی14آ یت  - 27 



 

 

ور حرضت عیل ریض ہللا تعایل عنہدمحم صیل ہللا علیہ و آ لہ وسمل ا . -1 

 2-دمحم ملسو ہیلع ہللا یلص اور حرضت ابوبکر ریض ہللا تعایل عنہ.

 3-دمحم صیل ہللا علیہ و آ لہ وسمل اورحرضت معر ریض ہللا تعایل عنہ .

 

( ۡسنَََيۡ ےس مراد کون ےس دو بھالئیاں ہںی 42آ یت 2) ؟ِاۡحَدى الۡحم - 28 

رنہ ابغ ۔اگر اکفر کو مارا تو شہید و  1 

 2۔اگر مومن مراا تو شہید ورنہ غازی۔

 3۔اگر مومن ےن ماراتو شہید اور جنیت

 

( 2) ؟تھا منققینی کو قسمںی کھا کھا کر کیا یقنی دالان  45آ یت - 29 

 1-ھم بھی  مت مںی ےس ھںی-

 2-مت بھی  ھم جےسیھو۔-

 3-ھم سےچ ھںی-

 



 

 

( 3)؟ںیمںی منافقنی یک کون یس تنی صفات بیان یک گیئ ہ 41یت آ   -30 

 1   ۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔2  

۔۔۔۔۔3  

 

( 2) ؟منافقوں کو ہر وقت کس ابت اک ڈر لگا رہتا تھا-51آ یت  - 31 

 1-کویئ ان کو قتل نہ کردے۔-

 2-کویئ ان راز نہ جان ےل۔-

 3-کویئ سورت ان ےک خالف انزل نہ ھوجائے-

 

( 2)منافقںی ےک مذاق ےک ابرے مںی ہللا تعایٰل ےن کیا فرماای؟ .54یت آ   -32 

 1-مذاق ےک ےیل رصف ہللا یک ذات ےھ-

  2-مذاق ےک ےیل ہللا،رسول اور اسک  آ ایت ھ  رہگیئ ھ -

 3-مذاق ےک ےیل دین ھ  رہ گیا ےھ-



 

 

 

( 2) ؟ےس کیا مراد ےہ"نسوہللا فنس یھم" 51یت آ   - 33 

 1-جےسیوہ دنیا مںی ہللا کو بھال بیٹےھ،اخرت مںی ہللا بھی  انھںی بھال دےگا-

 2- کو اید کیا کرےت تےھ ہللا بھی  انھںی اید رکےھ گا۔جےسی انھوں ےن ہللا

 3-جےسی انھوں ےن ہللا کو اید رکھا و اےسی ھ  انھںی دنیا اید رکےھ گ ۔-

 

( 3)؟قوموں اک ذکر ےھ 5مںی کن  14یت آ   - 34 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

۔ مںی مومن مرد اور عورت یک کون کون یس صفات بیان14یت آ   -35 

(3)یک گیئ ھںی؟   



 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

( 2)کیا ےھ؟  اس آ یت یک روح ےس ذالک ھو الفوز العظمی -12یت آ   - 36 

- گ ےس جناتآ   -1 

 2-جنت-

 3-ہللا یک رضا مندی-

 

( 2) ؟جہمن یک آ گ یک شدت دنیا یک آ گ ےس کتنا حصہ زایدہ ےھ - 37 

89٪-1 

53٪۔ 2 

13٪۔ 3 

 

( 2) ؟ر ےھمںی کس منافق یک موت اک ذک-41یت آ   - 38 



 

 

……………………………………………………………………………. 

( 44)؟ےس کیا س یکھان ےنپ اآ  اپین پس ند یک دو آ ایت بتائںی۔ - 39 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

( 1)    (گرامر ) -40 

 مرکب یک کتین اقسام ھںی  

 مک ےس مک چار ےک انم بتائںی۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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