
 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

Taleem Ul-Quran course  

Name :……………………………………  

Group Name………………………….... 

Date ……………………………………… 

۱۵جز   

 Assignment Juz 15 

۔ ۔1سوال نمبر 2:ارساء اور معراج کا فرق بتائیں  

 °دونوں ےک ایک یہ معنی ہیں یعنی راتوں رات مکہ ےس ےس بیت المقدس تک جانا

 ° ارساء ےس مراد راتوں رات ننر صیل ہللا علیہ وسلم کا مکہ ےس بیت المقدس

اج ےس مراد بعد بیت المقدس ےس عالم باال میں جانا۔عر جانا اور م   

 °ارساء ےس مراد راتوں رات بیت المقدس ےس عالم باال میں جانا اور معراج ےس

مراد مکہ ےس بیت المقدس جانا   

 

..  .سبحان کا روٹ2سوال نمبر  2ورڈ اور معنی بتائیں  

 



 

 

ی رفتا گھوڑے  °س ب ح ،تبں

ی ےس گزر جانا ی  °س ب ح،تبں

ی رفتاری ےس گزر جانا  یا ھوا میں تبں
 °س ب ح،پانی

 

۔  5: واقعہ معراج کو مخترص الفاظ میں بیان کریں  3سوال نمبر  

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

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

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

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

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

۔   14-13 ): آیت4سوال نمبر
ی

(  قیامت ےک روز انسان کو کون یس کتاب پڑھنا ہوگ

2اور اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا   

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

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

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

۔  ؟11 ):آیت5سوال نمبر 2( انسان گ کس صفت کا ذکر کیا گیا ہے  

 °ناشکری

  °سسن  

 °جلدباز

۔  (اپنی والدین ےک لیں دعا کیجنں اور عرنر ترجمہ ےک ساتھ 24 ): آیت6سوال نمبر

۔  5خوبصورن  ےس لکھیں  



 

 

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

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

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

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

۔  ۔پانچ پوائنٹ 22-24 ): آیت7سوال نمبر ( والدین ےک ساتھ  کیےس پیش آنا چاہنں

5لکھیں   

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

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

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

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

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

۔  ی حقوق العباد کا ذکر ےھ.. 26 ): آیت8سوال نمبر 3(کن تیں  

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

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

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

۔  2(کس کو کس کا اور کیوں بھانی کہا جاتا ےھ؟ 27) : آ یت9سوال نمبر  

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

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

۔  یں اور وضاحت میں بتائیں ےک فضول خرچی  :تبذیر کا روٹ ورڈ بتائ10سوال نمبر

5کرنی واال کیسا ھوتاےھ۔ ..   



 

 

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

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

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

5(کن کاموں ےس منع کیا ےھ پانچ کا ذکر کریں۔۔ 39-31 ):آیت11۔ سوال نمبر   

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

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

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

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

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

ی ہللا تعایل گ تسبیح کر ریھ ےھ۔ کیا ھم اےس  12سوال نمبر  ۔ :کائنات گ ہر چبں

؟ 2سمجھ سکی  ھیں        

 °احساسات ےس

 °تھوڑا سا غور وفکر کرنی ےس

 ° تسبیح ن ی سمجھ سکتا۔انسان ان گ

۔ تو  ہوں (اگر آپ رشتہ داروں گ مایل مدد ےک قابل نہ28 ): آیت13سوال نمبر

2ب ی کیسا رویہ اختیار کیا جائی گا۔     

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

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

گیں تھے۔کس لفظ  36:آیت 14سوال نمبر 
میں آپ کودل ےک لیں چار الفاظ بتائی

۔  4ےک کیا معنی ھیں میچ کرئیں  

   قلب۔۔۔خواھشات کا مرکز ےھ(1



 

 

 فواد۔۔۔جزبات گ شدت کا مرکز(2

 صدر۔۔۔۔عقل،سمجھ اور تدبر ےس کام لینی واال(3

4)  یا فراغی ھون  
ی

 . ےھنفس۔۔۔اس دل میں تنگ

( یتیم ےک مال ےک ساتھ کیسا معملہ رکھنا چاےھ۔دو کا ذکر  34:آیت 15سوال نمبر 

2کریں۔  

۔  2(میں کس عمل ےس منع کیا جا رھا ےھ۔37:آیت 16سوال نمبر    

۔ ( موت ےک بعد ژندہ ھونی گ کیفیت کو اپنی الفاظ میں 52:آیت  17سوال نمبر

2بیان کریں۔   

۔  2کا کیا "حل" بیان کیا گیا ےھ؟ (کس مسےل  53: آیت 18سوال نمبر  

 فساد ےس بچ کر سچ بولنا°

ین بات کرنا°  فساد ےس بچ کر بہب 

 برانی کا بدلہ ےل کر°

۔  . 60:آیت 19سوال نمبر
ی

2(کس درخت کا ذکر ےھ اور یہ کس گ غذا ھو گ  

۔  ے ےک  40-23#:آیت 20سوال نمبر اصول بیان کیں گیی 15تک اسالیم معارسر

10یہ---ا ذکر کریں۔۔ ک10ھیں آپ کم ےس کم   

۔  (انسان کو بہکائی ےک لیی شیطان  کیا کیا طریق  اور وسائل 64: آیت21سوال نمبر

2اختیار کرتا ہے دو کا ذکر کیجنی   

( اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ذکر موجود 78: آیت 22سوال نمبر 

۔وضاحت کریں  ۔5ہے   

۔ 5--شئبں کریں (مقام محمود ےس مطالق کونی حدیث79: آیت 23سوال نمبر  



 

 

 

۔  ۔80:آیت 24سوال نمبر 2(اس دعا گ عرنر اور ترجمہ لکھیں  

°° 2۔--اس دعا میں کس کو کس بات کا اشارہ ےھ - 

۔ :  5:سورہ کہف ےک بارے میں دو احادیث لکھیں 25سوال نمبر   

 

۔  4:سورہ کہف میں کون کون ےس فتنہ کا ذکر ےھ۔.. 26سوال نمبر  

 

۔  ۔۔ گ دعا لکھ  2:آیت 27سوال نمبر 5یں اور یاد کرئیں  

 

۔  میں کون سا لفظ بڑا کرےک کیوں لکھا جاتا ےھ معنی ب ی  19:آیت 28سوال نمبر

2بتائیں   

۔   2: اصحاب کہف ےک واقےع ےس آپ ئی کیا سیکھا؟ 29سوال نمبر  

۔   :اپنی پسند  گ کونی ایک آیت ترجمہ ےک ساتھ لکھیں اور آپ ئی 30سوال نمبر

2 ےھ عمل ےک لیں کیا ارادہ کیا   


