
 

 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا       
Taleem Ul-Quran course 

Name :…………………………………… 

Group Name…………………………. 

Date ……………………………………… 

٨جز   

 Assignment 

 سورہ الاعراف

 دےھیکرو ےگ تو وہ مت کو س   یوی پ بس نے واےل اکرث لوگوں یک ںیم نی۔اگر مت زم١

وں؟یےگ۔ ک  ںیراس تے ےس بھٹاک د  

 

۔ںیچاےتہ ہ یاجارہ دار وہ اپین ونکہی۔ ک  * 

کرےت۔ ںیوہ آ پ کو پس ند نہ ونکہی۔ ک  * 

 * ںیسوےچ مسجھے اندازہ ےک مطابق چلتے ہ یبہت لوگ بغ ںیم ایدن  ونکہی۔ ک  



 

 

ہوات۔ ںینہ حیص  صدیجو بعض اوقات سو ف   

 

 ایگناہ چھوڑ دو۔ گناہوں اک ارتاکب کرےن والوں ےک ساتھ ک  اور ابطین ی۔ظاہر۲

جائے گا؟ ایمعاملہ ک   

جائے گا۔ ای۔ ان کو چھوڑ د * 

جائے گا۔ ایمعاف کر د ںی۔ انھ * 

۔یک جو انھوں ےن کامیئجائے گا  ایانکو بدلہ د بی۔ عنقر  * 

 

 روش ین یک تیآ  " ہو ایگ  ایاور نہ کھاؤ اسکو جس پر ہللا اک انم نہ ل " ۱۲۱ تی۔ آ  ۳

ں؟یجواب د ںیم  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

مراد ےہ؟ ایزندہ اور مردہ ےس ک  ںیم ۱۲۲  تی۔ آ  ۴  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

 

اور  ںیہ ےتیکھول د نہی کس اک ز  کہ اّلٰلہ تعالہ  ںیبتائ ںیم روش ین یک ۱۲۵  تی۔آ  ۵

؟ںیہ ےتیتنگ کر د نہی کس اک ز   

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ےہ؟ ایگ  ایبنا دارلسالم کن لوگوں ےک رےل ۱۲۱  تی۔ آ  ۶  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

فائدے اٹھائے؟ ای۔ انسانوں ےن جنات ےس ک ۱  

۔مدد حاصل یک ںیاکموں م یاویدن   ۔*

۔ںیجان ل ںیابت یک بی۔ غ  * 

 *۔ رشارت کران۔

 *۔ دورسوں کو تنگ کران۔

 

کو ظمل ےک ساتھ  بس یت کیس اّلٰلہ تعالہ  ایک  ںیبتائ ںیم روش ین ںیم ۱۳۱ تی۔ آ  ۸

؟ںیہالک کرےت ہ  



 

 

 *۔ ہاں۔

وجہ ےس۔ ۔ اعاملوں یک * 

کرےت۔ ںیظمل نہ ی کبھ  ۔ اّلٰلہ تعالہ  * 

 

 ںیاوالد کو قتل کر ڈالتے ہ ےس اپین  لوگ جو جہالت اور العلم ےسیا ۱۴۱ تی۔ آ  ۹

ہوگا؟ ایاناک اجنام ک   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

کون ہوےت  نیمرسف ہیکرات۔  ںیحمبت نہ ےس اّلٰلہ تعالہ  نیمرسف ۱۴۱ تی۔ آ  ۱۱

؟ںیہ  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

حرام  ۸ےن کون کون ےس  کہ اّلٰلہ تعالہ  ںیبتائ ںیم روش ین یک ۱۵۲-۱۵۱ تی۔ آ  ۱۱

ےہ؟ ایک  ںیم تایاک ذکر ان آ   وںی چ  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ں؟یکر  انیب  دہیکرےن اک فا یوی پ کہ کتاب مبارک یک ںیےس بتائ ۱۵۵ تی۔ آ  ۱۲  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

۔ کس ںیہ ےیا ک ےن بعض انسانوں کو بعض پر درجات عط اّلٰلہ تعالہ  ۱۶۵  تی۔ آ  ۱۳

؟رےل  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

پاکر  ایک   تو اس وقت انک ایپر جب عذاب آ   وںیبست  ہالک ہوےن وال ۳ تی۔ آ  ۱۴

؟ی تھ   

مانگنے لگے۔ ےبشک تو معاف کرےن والا ےہ۔ اںی۔ روےن لگے۔ معاف  * 

۔ںیظامل ہ  مانگنے لگے۔اقرار کرےن لگے۔ اور ےبشک ہم ہ معایف * 

۔مانگنے لگے اںیخوش ہوےن لگے۔بھاگ دور کرےن لگے۔ معاف  ۔ * 

 

مراد ےہ؟ ایاس ےس ک " وزن اس دن برحق ےہ" ۸ تی۔ آ  ۱۵  



 

 

جائے گا۔ ای۔اس دن انسانوں اک وزن ک  * 

۔ اکم آ ئے گ ۔اس دن دوس یت * 

جائے گا۔ کھای ہو گا اور اخالص د ۔وہ حق پر مبین * 

 

ا؟یک  ںینہ وںیالسالم کو جسدہ ک  ہیےن حرضت آ دم عل  سیابل  ۱۲ تی۔ آ  ۱۶  

۔ایگ ۔ تکرب اک شاکر ہو  * 

۔ای۔ بھول گ  * 

۔ای۔ فرش توں ےن منع ک  * 

 

کس طرح کوشش کرات ےہ؟ انسان کو بہاکےن ےک رےل طانیش   ۱۱ تی۔ آ  ۱۱  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

اور پڑھ کر توجہ ےس دعا  ںیلکھ ںیاور ترمجہ اردو م دعا کو عریب ۲۳ تی۔ آ  ۱۸

۔ںیمانگ  



 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

مراد ےہ؟ ایےس ک  یلباس التقو ۲۶ تی۔ آ  ۱۹  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

؟ںیہ حرام یک ںیی چ ایک  ایےن ک  رو ےس ہللا تعالہ  یک ۳۳ تی۔ آ  ۲۱  

کران۔ ںیابت یک ائی۔ رشک کران، ےبح  * 

کران، ہللا پر ھجوٹ ابندھنا۔ دیای۔ ز * 

کران۔ دیایکران، اّلٰلہ پر ھجوٹ ابندھنا، ز ںیابت یک ائی۔ رشک کران، ےب ح  * 

 

؟ںیاصاب الاعراف ےس کون لوگ مراد ہ ۴۶ تی۔ آ  ۲۱  

* ہوں۔ دہای۔ جن ےک گناہ ز  

ہوں۔ دہایز اںیک ی ن  ۔ جن یک * 

برابر ہوں۔ اںیک ی ۔ جن ےک گناہ اور ن  * 



 

 

ں؟یکر  انیرو ےس دعا مانگنے ےک آ داب ب  یک ۵۶ ۔۵۵ تی۔آ  ۲۲  

۔ےس ڈرےت رہنا چا ےہ ےس۔ اّلٰلہ تعالہ  یچپکے چپکے۔ عاجز  ۔*

 *۔چپکے چپکے ےس۔

۔ےس ڈرےت رہنا چا ےہ ۔ ہر وقت اّلٰلہ تعالہ  * 

 

مراد ےہ؟ ایمتاشا بناےن ےس ک  لیکو کھ  نید  ۵۱ تی۔ آ  ۲۳  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

قوم کو کن کن اکموں ےس  السالم ےن اپین ہیعل  بیحرضت شع  ۸۶۔ ۸۵ تی۔ آ  ۲۴

 رواک؟

کران۔  مک ںی۔ رشک کران۔ انپ تول م * 

 *۔ رشک کران۔ لوگوں کو نہ ڈراان۔

کران۔ لوگوں کو نہ ڈراان۔ فساد کران۔  مک ںی۔ رشک کران۔ انپ تول م * 

 



 

 

۔ےیسن  کچریشکر اک ل  ںیم روش ین یک ۱۱ تی۔سورہ الاعراف آ  ۲۵  


