
 

 

Taleem Ul-Quran course 

Name :…………………………………… 

Group Name…………………………. 

Date ……………………………………… 

 Assignment 6 جز

 سورة مائدہ
 :کرےت ںیهللا س بحانه وتعاىل حمبت نہ  ںیم 141 تیآ  ( 1س 

 

 ابت کرےن کو یک برایئ ںیآ واز م یاونچ(۱

 ابت کرےن کو یک بھالیئ ںیآ واز م یاونچ(۲

 ابت کرےن کو ںیآ واز م یاونچ(۳

 

 :اگر ںیھ عہیاک ذر  ییقرب الہ  اور معایف اںیک ی ن  ںیم 141 تیآ  ( 2س

 

 اگر مت معاف کرو(۱

 چھپا کر ایکرو  یکیاگر مت ظاہر کر ےک ن (۲

 اگر مت معاف کرو ایچھپا کر  ایکرو  یکیاگر مت ظاہر کر ےک ن (۳



 

 

 اک مطالبہ کر رےہ تےھ؟ زیملسو هيلع هللا ىلص ےس کس چ اہِل کتاب آ پ  153 تیآ  ( 3س

 

 ںیآ سامن ےس ااتر  یان اک مطالبہ تھا کہ من و سلو(۱

موىس  حرضت  ےسیج  ںیااتر  یھ ےسیکتاب و ینان اک مطالبہ تھا کہ وہ آ سام(۲

 ۰ںیدفعہ م کیکتاب ا یپور عینی یعلیه  السالم پر ااتر

 اُحد اک پہاڑ سوےن اک بن جائے(۳

 

 :ےھ گیئ خرب بتایئ یبڑ کیا ںیم 151 تیآ  ( 4س

 

 یآ مد ھو گ علیه  السالم یک یسیع  حرضت   (۱

ےس  ںیالئے گا ان م ںینہ انمیعلیه  السالم پر ا یسیع  ہر اہِل کتاب حرضت (۲

 ےگ ںیکچھ الئ

 انمیعلیه  السالم پر ان ےک مرےن ےس پےلہ ا یسیع  ہر اہِل کتاب حرضت (۳

 ےل آ ئے گا 

 

اس اک روٹ ورڈ  کھا؟ی س   ایےس آ پ ےن ک ”  الراخسون “ ںیم 162 تیآ  ( 5س

 ےیابت بتائ  معل یک ںیمجلے م کیا ۰ںیبتائ



 

 

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 ںیمجلے م کیمراد ےھ؟ ا ایےس ک  ”نمکی د ال ختلوا یف“ ںیم 171 تیآ  ( 6س

 ےیبتائ 

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 

 طرف اشارہ ےھ؟ کس کتاب یک ےس”ناً ی نوًرا مب “  ںیم 174 تیآ  ( 7س

 

 قرآ ن (۱

 تورات(٢

جنیل (٣  ا 

 :ےس مراد وہ جس یک” الکلہ“ ںیم 176 تیآ  ( 1س

 

 نہ اوالد ھو اور نہ ماں ابپ جس یک(۱

 یویب  ھو اور نہ نہ اوالد ھو اور نہ بہن بھایئ جس یک(۲

 نہ اوالد ھو جس یک(۳



 

 

 ؟ںیکون ےس ھ نیبڑےھ بڑےھ مضام نیمائدة ےک ت سورة ( 1س

 

 ںیےک ابرے م یزندگ اىسیاور س   ، متدین مذہیب مسلامنوں یک(۱

  حتیکو نص  وںیئ  سای اور ع  وںیہودی(۲

 حُت ینص   ںیےک ابرے م یزندگ اىسیاور س   ، متدین مذہیب مسلامنوں یک(۳

 حتیکو نص  وںیئ  سای اور ع  وںیہودیاور 

 

 :  ےیلکھ  ںیم اردو ےس عریب( 11س

 

اور مت پر نعمت  ایممکل کر د نیہم ےن متہارا د ایهللا س بحانه وتعاىل ےن فرما  “

پس ند کر  نیاسالم کو بطور د ےن متہارے  ےل ںیاور م یمتام کر د اپین

 لکھنا ےھ۔ ںیم ۔۔۔۔ اس کو عریب”ایل 

 

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

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

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

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



 

 

 :ےیےس وضو ےک چار فرائض لکھ  ںیم 6 تیآ  (11س

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

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

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

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

 

مک از مک چار  ں،یکر  انیپر عذاب ےک اس باب ب  ہودی ںیم 13 تیآ  ( 12س

 :ںیپوائنٹ لکھ

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

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

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

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

طرف جہاد کرےن اک حمک  کو کس وطن یک لیارسائ  بین ںیم 21 تیآ  ( 13 س

 ا؟یگ  اید

 مكة (ا

 مدینة(٢

 بیت املقدس( ٣



 

 

 

قوم ےس جنگ کرےن ےک  موىس علیه  السالم ےن جب اپین حرضت ( 14س

 ؟ایجواب د ایقوم ےن ک  کہا تو ان یک  ےل

 

 ےگ ںیہم آ پ ےک ساتھ جنگ کر (۱

 ےگ ںیجنگ کر  لےیہم اک (۲

 مت اور متہارا  رب دونوں جا کر ان ےس جنگ کرو(۳

 

 ںیلکھ ںیےک واقعہ کو پاچن مجلوں م لیاور قا ب  لیتک ہاب  31-27 تیآ  ( 15س

 ؟

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

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

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

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

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

   اس پر " توبہ کرےن ےس متام گناہ معاف ہوجاےت ہںی" ، 34# آ یت   -16س 

 ایک حدیث لکھئیے ریفرینس ےک ساتھ ۔



 

 

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

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

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

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

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

 ، هللا اک قرب حاصل کرےن ےک کیا ذریعے ہںی؟ 35#آ یت   -17س 

 تقوٰی ، وس یلہ اور جہاد  -1   

 وس یلہ اور جہاد  -2   

 تقوٰی اور وس یلہ  -3   

 

 چوری کرےن واےل مرد اور عورت ےک لئیے رشیعت مںی  31# آ یت   -11س

 کیا حمک ےہ۔ اسکے ابرے مںی ایک حدیث لکھئیے ریفرینس ےک ساتھ   

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

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

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

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

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



 

 

 

اس مںی آ پ ےن اےنپ لئیے " فاََل خَتَشُوالنَّاَس َواخَشون" ، 44# آ یت   -11س 

 س بق ناکال؟   کیا

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

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

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

 

یًعا َوَمن آ حیَا َھا فَََکَ " ، 32# آ یت  - 21س  ََّما َآحیَا النَّاَس مَجِ اس ےس آ پ " ن

 کیا س بق ملتا ےہ۔   کو

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

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

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

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

 

 ، آ پ ےن فرماای متام انبیاء یک جامعت اور عالیت بھائ ہںی 41# آ یت  - 21س 

 (خباری)ہامرا دین توحید ےہ،    

 -عالیت بھائ وہ ہوےت ہںی جن ےک ابپ ایک ہوےت ہںی -1



 

 

 - ایک ہویت ہںیعالیت بھائ وہ ہوےت ہںی جن یک مائںی -2

 -عالیت بھائ وہ ہوےت ہںی جن ےک ماں اور ابپ الگ ہوےت ہںی -3

 

 ، اس آ یت مںی کس کو کن ےس دوس یت کرےن ےس منع کیا 51# آ یت  - 22س 

 جارہا ےہ اور کیا اجنام بتاای جارہا ےہ؟  

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

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

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

 ، مںی ےس مومن یک پاچن صفات بیان کیجئیے۔54# آ یت  -  23س

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

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

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

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

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

 مسلامن کو کس ےس دوس یت کرین چاہئیے؟، 55# آ یت  - 24س 

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

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



 

 

 ، کن لوگوں کو اور کیوں دوست بناےن ےس منع کیا جا رہا 57# آ یت  - 25س 

  ےہ۔   

 وہ لوگ جو دین اک مزاق اور کھیل بناےن واےل ہوں -1 

 وہ لوگ جو آ پ ےک دین اک مزاق بناےت ہںی اور آ پ کو پس ند نہیی -2 

 کرےت۔      

 کھیل کرےت کرےت ہوں وہ لوگ جو مزاق اور -3 

 

 ، اس مںی کفار کس اک مزاق اڑاےت تےھ51# آ یت - 26س 

 مسلامنوں ےک لباس اک -1  

 مسلامنوں ےک کھانوں اک -2  

 مسلامنوں یک آ زان اور مناز اک -3  

 

َن " ، تفسری آ پکو 51# آ یت  - 27س  ےک عالوہ دو اور کون ےس الفاظ " آ ذَّ

 گۓ تےھ۔    بتاۓ

 ر دعااذا ن او  -1  

 پاکران اور دعا کران -2  

 دعا اور ندا -3  



 

 

 

 یک روش ین مںی بتائیے کہ بعض کو بندر اور بعض کو 61#آ یت  - 21س 

  خزنیر بناای گیا، یہ کون ىس قوم تھیی؟   

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

 مںی منافقنی یک کس بری عادت اک زکر کیا جا رہا ےہ۔ 61# آ یت  - 21س 

 کر جائیےدل مںی کفر ےل کر آ یئے اور امیان ےل   -1  

 دل مںی کفر ےل کر آ ئیے اور وےسی ہی واپس چلے جائیے  -2  

 امیان ےک ساتھ آ ئیے اور کفر ےک ساتھ واپس جائیے  -3  

 

اس " هللا اک ہاتھ بندھا ہوا ےہ"مںی یہود کےتہ ہںی کہ  64# آ یت  - 31س 

 ےس 

 کیا مراد ےہ؟   

 هللا خبل کرات ےہ  -1  

 کرےت ہںیهللا تعا ىٰل مدد نہیی   -2  

 هللا تعا ىٰل خود غرض ہںی  -3  

 

 قرآ ن ےس کون لوگ گمراہ ہوےت ہںی  64# آ یت  - 31س 



 

 

 جو رسکشی اور کفر مںی سب ےس آ ےگ نلک جاےت ہںی  -1  

 جو امیان دار ہوےت ہںی اور کفر مںی آ ےگ نلک جاےت ہںی  -2  

 جو رسکش ہوےت ہںی لیکن نصیحت کو قبول کرےت ہںی   -3  

 

اک ________ احاکم رشیعت پر معل کرےن ےس  65# آ یت  - 32س 

 ہوات ےہ۔نزول 

    

یک روش ین مںی کوئ ایک حدیث لکھئیے جس مںی آ پ  67# آ یت  - 33س 

 حق تبلیغ ادا کرےن اک ذکر کیا ؟ ریفرینس ےک ساتھ ۔   ےن

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

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

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

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

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

 کیا کو نیب رسول ہوسکتا ےہ۔ - 34س 

 ہاں  -1  

 نہیی  -2  



 

 

 ہوسکتا  -3  

 

 نیب اور رسول اک فرق بیان کریں؟ - 35 س

 رسول کو کتاب دی جایت ےہ اور هللا اس یک حفاظت یک زمہ داری  -1  

 خود لےتی ہںی۔اور اناک ذکر دورسی کتابوں مںی بھیی ملتا ےہ۔

 نیب کو کتاب دی جایت ےہ اور هللا اس یک حفاظت یک زمہ داری   -2  

 ذکر دورسی کتابوں مںی بھیی ملتا ےہ۔خود لےتی ہںی۔ اور اناک    

 نیب اور رسول مںی کوئ فرق نہیی ہوات ےہ۔  -3  

 

 آ پ اک زمانہ نبوت کتنے سال تک تھا - 36س 

 سال 22  -1  

 سال 23  -2  

 سال 24  -3  

  

 آ پ پر کتین ابر قاتالان محلے ہوئے  - 37س 

 ابر 15  -1  

 ابر 17  -2  



 

 

 ابر 14  -3  

 

 قاتالان محلے ہوئے ان مںی ےس دو اک ذکر کریں ریفرینس  آ پ پر جو - 31س 

  ےک ساتھ ۔   

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

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

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

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

 آ پ پر کس گروہ ےن کتین دفعہ محلہ کیا؟ - 31س 

 محلے یہود یک طرف ےس،  2محلے قریش مکہ یک طرف ےس،  1  -1  

 منافقنی یک طرف ےس۔ 3قبائل یک طرف ےس، اور  2  

 لے یہود یک طرف ےس،مح 3محلے قریش مکہ یک طرف ےس،  1  -2  

 منافقنی یک طرف ےس۔ 3قبائل یک طرف ےس، اور  1  

 محلے یہود یک طرف ےس، 3محلے قریش مکہ یک طرف ےس،  1  -3  

 قبائل یک طرف ےس، اور ایک منافقنی یک طرف ےس۔ 3  

 

 یک روش ین مںی بتائیے کہ جنات اک راس تہ کیا ےہ؟  61# آ یت  - 41س 



 

 

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

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

 یک روش ین مںی بتائیے کہ عییٰس ےن اپین قوم کو کیا کہا  72#  آ یت - 41س 

 تھا ؟   

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

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

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

   مںی هللا تعاىٰل ےن کون ےس تنی دلیل پیش کئیے ہںی۔  73# آ یت  - 42س 

 دو الئن مںی لکھئیے۔

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

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

   یک روش ین مںی بتائیے کہ کون نفع اور نقصان اک مالک 76# آ یت  - 43س 

 ےہ ؟

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

 ےک لئیے ایک حدیث لکھئیے۔" اس تغفار"  74# آ یت  - 44س 



 

 

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

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

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

 ۔ ںیبتائ ںیمجلوں م نیمسھجا ت ایےس آ پ ےن ک  75 تی۔ آ  45

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

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

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

 مراد ےہ ؟ اس ےس مراد  ایےس ک " غلو" ںیم 77 تی۔ آ  46

 ۔عدل کران 1

 رہنا  ںی۔ حد م2

 کران  دیتای۔ ذ3

 

ےہ اےنپ  ایگ  ایک  انیب  ایک  یزندگ قہیاک غلط طر  یو نصارٰ  ہودی ںیم 71 تی۔آ  47

 ۔ ںیکر  انیب  ںیالفاظ م

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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