
 

 

Assignment Juz # 2  (2nd half) 

 
Name:………………………………… 
Group name:………………………... 
Date:…………………………………. 
  

 میں کس منا فق کا ذکر ھے؟  402آیت -1

  بن اُبی  عبدہللا 
 اخنس بن شریق 
 ابو جھل 
 کس صحابی کا ذکر، پوشیدہ ہے  میں  402آیت -4

  حضرت ابو بکر 
 حضرت انس 
 حضرت صھیب دومی 
لمِّ "-3  بتاءیں ۔ معنی  کے لغوی اور اصطالحی " اس ِّ

  سے عمل کرنا۔ اعتبار  سے مکمل اور اصطالحی  لغوی اعتبار 
  سالمتی ھے۔ اطاعت اور اصطالحی  سے  لغوی اعتبار 
  سے  ے اعتبار سے صلح اور امن اور اصطالح ک لغوی اعتبار

 فرمابربرداری، اطاعت اور اسالم ۔
 نعمتہ سے کیامراد ھے؟  میں  411آیت-2

  کی ھدایت اور شرافت  ہللا 
 نماز اور زکوہ 
 قرآن 
 کریں ۔ کا معنی بیان  حبطت  میں  412آیت -5

  جو کچھ کھاتا ہے اگر ھضم ھوگیا تو جسم کا حصه بن جاتا ھے جانور 
  اگر ھضم نہ ھوا تو اسکا پیٹ توپھول جاتا ھے دیکھنے میں فربہ دیکھتا

 ھے مگر یہ اسکی ھالکت ھوتی ھے
  اگر ھضم نہ ھوا تو اسکا پیٹ پھول جاتا ھےاور وہ صحت مند ھوجاتا

 .ھے
 صحیح اور غلط پرنشاں لگایں-6



 

 

  مسلمان مرد کا نکاح کافر عورت سے اور مسلمان عورت کا نکاح یھود
 ی جائز ھےونصارا س

  دن  ۰۴سے پھلے پاک ھوجاےتو بھی نماز  ۰۴اگر عورت نفاس میں
 .بعد ھی شروع کرے گی

 قسم کا کفارہ کیا ھے-2

 ۰۴  مسکینون کو کھانا کھالنا یا کپڑے پہنانا یا ایک غالم آزاد کرانا یا تیں
 .روزے رکھنا

 ۰۴  تیں روزے رکھنا مسکینون کو کھانا کھالنا یا کپڑے پہنانا یا.\ 
 ۰۴  کپڑے پہنانا یا ایک غالم آزاد کرانا یا تیں روزے  مسکینون کو

 .رکھنا
 ..ایال کے کیا معنی ھیں؟خود جواب لکھیں-8

 

 سے کیا مراد ھے؟''یتربصن بانفسھن ثلثه قروء''مین  ۲۲۲آیت نمبر -9

 دو ماہ تک دوسری جگہ شادی کرنے سے خود کے روکے رکھیں. 
  سے خود کے روکے رکھیںتیں حیض تک دوسری جگہ شادی کرنے. 
 چارحیض تک دوسری جگہ شادی کرنے سے خود کے روکے رکھیں. 
 .طالق کا مسنوں طریقہ کیا ھے-10
  عورت کو حالت طھر میں ایک طالق دی جاے گی،پھر دوسرے حیض

سے جب پاک ھو جاے تو دوسری طالق اور اسی طرح تیسرے حیض 
 .سے پاک ھونے کے بعد تیسری طالق دی جاے گی

 ایک ساته تیں طالق دی جاے گی. 
  عورت کو تیں ماہ میں کسی بھی وقت ایک ایک کر کے طالق دی

 جاسکتی ھے
 .حالله سے کیا مراد ھے-14
 مگر .طالق کے بعد ایک عورت اپنے شوھر کے لیے حالل نھی رھتی

 دوبارہ نکاح ھو سکتا ھے
 اسے .طالق کے بعد ایک عورت اپنے شوھر کے لیے حالل نھی رھتی

ارہ نکاح تب ھی ممکن ھے که اسکے دوسرے شوھر سے وقطی دوب
 .طور پر نکاح کرکے طالق لے



 

 

 اسے .طالق کے بعد ایک عورت اپنے شوھر کے لیے حالل نھی رھتی
دوبارہ نکاح تب ھی ممکن ھے که اسکے دوسرے شوھر کا انتقال ھو یا 

 .طالق ھو
 .عورت اپنا نکاح خود کرسکتی ھے-13
 ھاں 
 نھی 
 ر ھےحاالت پر منحص 
 حالله کرنا اور کرانا کیسا عمل ھے-12

 ضرورت کے تحت کرانا جائز ھے 
 حرام ھے 
 حالل ھے 
 .مائیں اپنی اوالد کو کتنے سال دودھه پال سکتی ھیں-15
 دوسال چھے ماہ 
  دو سال 
  لڑکی کو دوسال دو سال چھے ماہ  لڑکے کو 
اشارے کناے میں کب کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا  435  -16
 اس آیت کی روشنی میں بتائیں.ھے

  کے دوران نکاح کی خواھش کا اظھار حدود کے اندر اشارہ کیا  عدت
 جاسکتا ھے

 عدت کے دوران نکاح کی خواھش کا اظھار گناہ کبیرہ ھے 
 ھے عدت کے دوران نکاح کی خواھش کا اظھار کیا جاسکتا 
 مہرکسے کہتے ھیں  -12

  مہر نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کودیا جانے واال حق
 ھے جو کہ الزمی نہی ھے

  مہر نکاح کے موقع پر عورت کی طرف سے مرد کودیا جانے واال حق
 ھے جو کہ الزمی فریضہ ھے

  مہر نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کودیا جانے واال حق
 زمی فریضہ ھےھے جو کہ ال

 صلوہ وسطی سے کیا مراد ھے؟-18

 نماز عصر اور مغرب 
 نماز عصر 



 

 

 نماز عصر اور فجر 
 دشمن کے خوف کے وقت کیسے نماز پڑھی جاسکتی ھے( 439)  -19

 پیدل چلتے ھوے،سواری پر بیٹھے،کھڑے ھر طرح پڑھہ سکتے ھیں. 
 صرف بیٹھے اورکھڑے پڑھہ سکتے ھیں. 
 پیدل چلتے ھوے اورکھڑے پڑھہ سکتے ھیں. 
بیویاں چھوڑ ( اپنی)اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور (420(    -40

اپنی بیویوں کے لئے انہیں ایک ( مرنے سے پہلے)جائیں ان پر الزم ہے کہ 
اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصی ت کر ( اور)سال تک کا خرچہ دینے 
 ر ھےجائیں کیا یہ حکم برقرا

 جی ھاں 
 جی نھی 
 حاالت پر منحصرھے 
 قرض حسنہ سے کیا مراد ھے؟-41

 ہللا کی راہ میں خرچ کرنا. 
 اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا. 
 رسول کے نام پر خرچ کرنا. 
 طالوت کا لشکر کس کے مقابلے کے لیے روانہ ھوا تھا؟-44

 قارون اور موسی 
 بنی اسرائیل 
 جالوت 
 .ی تھینھر اردن پر کیا آزمائش ھوئ -43
 پانی نھی پی سکتے تھے 
 پانی پی سکتے تھے 
 چلوء پھر پاین پی سکتے تھے 
 سہی ترجمے کی نشاندھی کرئیں-42

  اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے
ہم پر صبر میں انڈھیل دےاور ہمیں ثابت قدم ! اے ہمارے پروردگار: لگے

 رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما،
  اور جب وہ طالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے

ہم پر صبر میں انڈھیل دےاور ہمیں ثابت قدم ! اے ہمارے پروردگار: لگے
 رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما،



 

 

  اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے
اور ہمیں  انڈھیل دے  ہم پر صبر میں! اے ہمارے پروردگار: لگے

 کافروں پر غلبہ عطا فرما،
 َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت کاسھی ترجمہ کے نشاندھی کرئیں-45

 اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈاال 
 اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈاال۔ 
 داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈاال۔ 

 


