
Juz 12 assignment
) کی روشنی میں بتائیں ای کہ کائنات کی تخلیق1: ( ایت1سوال نمبر

2کتنے دنوں میں ہوئی 
جواب:

) ا� تعالی جب انسان کو اپنی رحمت کا مزہ9:( آیت نمبر 2سوال نمبر
چکھانے کے بعد اس سے رحمت کو دور کر دیتے ہیں تو اس کا کیا رویہ ہوتا

2ہے 
جواب:

)میں کس کو تبلیغ جاری رکھنے کا حکم دیا جا12: (آیت نمبر 3سوال نمبر
2رہا ہے

جواب:
 )جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا15:(آیت نمبر4سوال نمبر

2طلب گار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ا� کا معاملہ کیا ہوتا ہے
جواب: 

5 )ریاکاری کے بارے میں ایک حدیث لکھیں16:(ایت 5سوال نمبر
20-مندرجہ ذیل انبیائ اکرام کی کے بارے میں وضاحت کریں6سوال نمبر

** نوح علیہ السالم** 
-دعوت کا مرکزی نقطہ1
-قوم کا ر د عمل2
-قوم کا انجام3

**صالح علیہ السالم**
-دعوت کا مرکزی نقطہ1
-قوم کا ر د عمل2
-قوم کا انجام3

** لوط علیہ السالم**
-دعوت کا مرکزی نقطہ1
-قوم کا ر د عمل2
-قوم کا انجام3

**شعیب علیہ السالم**
-دعوت کا مرکزی نقطہ1



-قوم کا ر د عمل2
-قوم کا انجام3

)ان آیات میں ایک داعی کو کن صفات114-112: ( آیت نمبر 7سوال نمبر 
2کے اختیار کرنے کا حکم دیا جارہا ہے دو کا ذکر کریں 

جواب:
) ا� تعالی کن کا اجر کبھی ضائع115 117: (آیت نمبر  -8سوال نمبر
2نہیں کرتے

جواب: 
رسول صلی ا� علیہ وسلم کو پچھلے انبیائے120: (آیت نمبر 9سوال نمبر 

2کرام کے واقعات کیوں سنائی گئے دو وجوہات بتایے
جواب:

10-صحیح اور غلط کا نشان لگائیں10سوال  نمبر 
 رکوع علیہ  اور مکی سورت ہے15 آیات, 112-سورہ یوسف میں 1
حضرت یوسف علیہ السالم نے خواب میں دیکھا لکھا کہ کہ گیارہ2

ستارے انہیں سجدہ  کر رہے ہیں.
-شیطان انسان کا کھال دشمن ہے  3
-یوسف علیہ السالم کا قصہ بھی آپ صلی ا� علیہ وسلم کی نبوت کی4

ایک دلیل ہے    
-حضرت یوسف علیہ السالم اور بنیامین عالتی بھائی تھے تھے5
-ہمیں  اپنا ہر خواب ہر ایک کو بتانا چاہیے6
-حضرت یوسف علیہ السالم کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا7
-یوسف علیہ السالم کے بھائی بھائی ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر8

لے آئے تھے تھے          
-حضرت یعقوب علیہ السالم نے نے صبر جمیل اختیار کیا9

-جس کنویں میں یوسف علیہ السالم کو ڈاال گیا تھا وہاں سے ایک10
قافلہ گزرا جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا-

4: صبر جمیل پر ایک حدیث لکھیں 11سوال نمبر
2 : قرآن میں سے صبر  پر ایک آیت لکھیں12سوال نمبر 
10-خالی جگہ پر کریں13سوال نمبر



-جب یوسف علیہ السالم جوانی کی عمر کو پہنچے تو ا� تعالی نے انہیں1
ہی قوت______ اور ____ عطا کیا

-_______ کی بیوی نے یوسف علیہ السالم کو کو بہکانے کا کا ارادہ کیا2
کیا اور_________ بند کر دیا

-حضرت یوسف علیہ السالم نے کہا ہاں وہ تو ________ ہے اس نے مجھے3
اچھی طرح رکھا ہے

-اور_________ کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا________ اور4
دونوں نے عور ت کے________دروازے کے پاس پایا کہنے لگی کہ جو تیرے
گھر کے لوگوں سے برااردہ کرے اس کی تو یہی سزا ہے کہ قید کیا جائے یا

 )۲۵ ___________دی جائے (
-اور اگر اس کا کرتہ_____________ ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے5
) ۲۷( 
-یوسف تو اس سے_________ کر اور تو اے عورت اپنے گنا ہ کی معافی6

 )۲۹ مانگ کیوں کہ تو ہی خطا کار ہے (
-سورہ یوسف میں چار خوابوں کا ذکر ھے ۔14سوال  نمبر

30آپ صرف تین خوابوں کو تعبیر کے ساتھ لکھیں۔

-اپنی کوئی ایک پسندیدہ آیت لکھیں عربی اور ترجمہ کے15سوال نمىر
5ساتھ لکھیں
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