
 

 

٦٢-٦٢سورةالبقراء آيات   

(7) ٧سبق نمبر   

ہے؟ ایک بیترت یقرآن کے نزول ک   -١سوال    

 یاِس ک -ںیہوا ہے جس طرح ہم پڑھتے ہ ںیسے نہ بیقرآن کا نزول اس ترت    -جواب

 تیاسالم  هللا کے حكم سے حضوٌر كو بتاتے تھے کہ کس آ  ہیعل لیحضرت جبرائ بیترت

بتاتے تھے یوہ ہ یھاور سورتوں کے نام ب -کو کہاں رکھنا ہے    

شرِک خفى كیا ہے؟ -۲ سوال  

 کین ایاچھا  ےیکھانےکےلکو د یاس کا مطلب کس-شرِک خفى چھپا ہوا شرک ہے  -جواب

  -کام کرنا

ہے؟ یضرورت كب پڑت یمثال دینے ک  -۳سوال   

ںیجب هللا تعالٰى اپنے بندوں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہ   -جواب  - 

مثال سن كر كیا كہا؟ یک ینے مکھ نیکیمشر  -۴سوال   

 یکہ دمحم ٌ صل هللا علیه وسلم كا خدا تو مکھ اینے مزاق اُڑانا شروع کر د نیکیمشر  -جواب

مثال دیتا ہے یک -  

مثال كیسى ہے؟ یهللا کا ذكر نه ہو تو اُس ک ںیحدیث كى رو سے جس مجلس م-۵سوال   

 یهللا كا ذكر نه ھو تو اُس مجلس كى مثال مرے ہوئے گدھے ک ںیجس مجلس م   -جواب

ہے یس  -  

ں؟یمچھر کے بارے کچھ بتائ   -۶سوال   

دل ہوتے  ۳دانت اور ( 84) ۴۴- ںیہ یہوت ںیآنکھ ١۱۱مادہ مچھر کے سر پر     -جواب

جلد کا پتا  یفوراً انسان ک -دفعہ اپنے پر ہالتا ہے  ۶۱۱سے ۳۱۱ ںیم کنڈیس کیا - ںیہ

سے دو ہفتے  کیا یزندگ یاس ک - ںیاقسام ہ ۳۵۱۱ یمچھروں ک ںیم ایدن -ہے تایچال ل

 ١۲ ںیرات م کیا -پھولوں اور پھلوں کا رس ہے وراكأصل خ یمچھروں ک -ہے یہوت

ںیسفر کرتے ہ ٹریکلوم -  



 

 

ہوتا ہے ےیچاہ وںیمچھروں کو خون ک-۴سوال -  

ہوتا ہے ےیچاہ ےیل کے نیخون مادہ مچھروں کو انڈوں کے پروٹ   -جواب -  

انسان کا سب سے بڑا قاتل کون ہے؟ ںیم ایدن -۸سوال  

انسان کا سب سے بڑا قاتل مچھر ہے ںیم ایدن    -جواب -  

ہوئ ؟ سےیموت ک ینمرود ک -۹سوال   

ے سےنمچھر کے کاٹ    -جواب -  

ے؟یہونا چاہ ایعلم حاصل كر کے انسان کا معاملہ ک  -١۱سوال   

ےیکرنا چاہ ںیاور تکبر نہ ےیچاہ یآن یعاجز ںیعلم حاصل كر کے انسان م   - جواب -  

؟ ںیسمجہتے ہ ایهللا كى آیات سن كر إیمان والے ک  -١١سوال   

کہ هللا جو کچھ کہ رہا ہے حق  ںییمان والے سمجھ جاتے ہاهللا كى آیات سن كر      -جواب

ہے ایکا مفہوم ک اتیہو کہ آ  یآرہ یسمجھ نہ بھ ںیطور پر اُنھ یہے چاہے وقت  -  

هللا كى آیات سن كر كافر كیا كرتے تھے ؟ -١۲سوال  

 ںیمثال یچھوٹ یكا هللا اتنى چھوٹ     ٌکرتے تھے کہ دمحم ایکا مزاق اُڑا اتیکافر اُن آ    -جواب

ہے تاید - 

کرتا ہے؟ ایگمراہوں کے ساتھ هللا ک   -١۳سال   

ہے تایاُنکے حال پر چھوڑ د ںیهللا اُنھ     -جواب - 

چاہنے والوں کے ساتھ هللا كیا كر تاہے؟ تیہدا -١۴ سوال  

کرتا ہے دایپ اںیآسان ےیچاہنے والُوں کو هللا ھدایت دیتا  ھے اور انکےلئ تیھدا   -جواب -  

حال تھا؟ ایکا ک نیکافروں اور مشرک ںیمحضوٌر کے زمانے   -١۵سوال   

بدنصیبى كا عالم یه تھا کہ حضوٌر موجود تھے  یک نیکافروں اور مشرک    -جواب

 یت  یبدن یاپن کنیتھے ل ی،صحابه موجود تھے،قرآن نازل ہو رہا تھا، سب کچھ سمجھتے بھ

کرتے تھے۔ ںیوجہ سے وہ اقرار نہ یک   



 

 

ہے؟ ایک تی  ن  -١۶سوال   

ہے مانیہمارے اندر کا ا تین   -جواب -  

؟ ںیہو تو هللا تعالٰى كیا كر تے ہ یاچھ تیجب ن -١۴سوال  

ںیہ تےیهللا تعالٰى راستے آسان کر د  -جواب  - 

فاسق کون ہے؟ -١۴سوال   

 ںیکرتے، گناہگاروں م ںیوہ لوگ جو هللا کے بتائے ہوئے احكامات پر عمل نہ   -جواب

ںیہ تےیوہ هللا سے پخته عہد کرنے کے بعد اُسے توڑ د - ںیشامل ہو جاتےہ   

ہے؟ ایک ںیفطرت م یانسان ک  -١۹سوال   

عبادت کرنا ہے یاپنے رب ک ںیفطرت م یانسان ک    - جواب  

ں؟یصفات كیا ہ یفاسقوں ک  -۲۱سوال   

 ںیم نیاور زم( ۳) ںیہ تےیکو توڑد وںیرشتہ دار( ۲) ںیعہد کو توڑتے ہ( ١)     -جواب

ںیہ التےیفساد پھ   

كیا ہے؟ الستعہِد    -۲١سوال   

تمام  یہونے وال دایہےجو حضرت اَدم سے لے کر اَخرتک پ عہد الست وہ عہد      -جواب

ںیسب روحوں نے کہا تھا هللا تعالٰى سے آپ ہمارے رب ہ -ایگ ایروحوں سےعہد ل   

ہوتا ہے؟ دایلے کر پ نیہر بچہ کون سا د  -۲۲سوال   

نصراني یا  ،یہودیہوتا ہے، پھر اُسکے ماں، باپ  دایاسالم پر پ نیہر بچہ د     -جواب

ںیمسلمان وغیرہ بنا دےدتے ہ   

کہتا ہے؟ ایک نیہمارا د ںیکرتا تو اس بارے م ںیاگر کوئ عہد کو پورا نہ  -۲۳سوال   

ً یقیہے کہ عہد کو پورا کرو  ںیقرآن م     -جواب جائے گا ایسوال ک ںیعہد کے بارے م نا   

حكم ہے؟ ایک ںیقطع رحمى كرنے والے کے بارے م     -۲۴سوال   

ںیجائے گ ںینہ ںیقطع رحمى كر نے والے جنت م   - جواب   



 

 

ہے؟ ایور لمبى عمر كا راز كیا بتایا گاخى آفر ںیم یروز -۲۵سوال   

ںیہ ںیعمر کا راز صلحہ رحمى م یخى اور لمبآفر ںیم یروز    -جواب  -  

ں؟یگئ ہ یبتائ اںینشان ایک یمنافق ک  -۲۶سوال   

جب بات ( ۲)-کرتے  ںیعہد پورا نہ( ١) -گئ ہے یبتائ اںیچار نشان یمنافق ک     -جواب

 دایفساد پ ںیم ایدن( ۴)-کرتے  ںیحفاظت نہ یامانت ک( ۳)- ںیتو جھوٹ بولتے ہ ںیکرتے ہ

ںیکرتے اور جھگڑا کرتے ہ  

ں؟ینفاق كى کتنے اقسام ہ -۲۴سوال   

ہو اور زبان سے کچھ اور ظاہر کر رہا  یچھپ ںیمنافقت دل م -نفاق یاعتقاد( ١)   -جواب

  -ہو

جھوٹ بولنا وعدہ  -مبتال ہے ںیاکثریت عملى نفاق م یمسلمانوں ک      -نفاق یعمل(2) 

 خالفى وغیرہ عام ہے

صلحہ رحمى كیا ہے؟   -۲۸سوال   

سلوكدوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسِن     -جواب  -  

پہال رشتہ کون سا ہے؟ ںیصلحہ رحمى م  -۲۹سوال   

پہال رشتہ ماں باپ ، بھائ بہن، بچے پھر دوسرے رشتے خاله ماموں ، چاچا     -جواب

ںیشامل ہوتے جاتے ہ یھاور طرح دوسرے رشتے ب یپھوپھ -  

؟ ںیاقسام ہ یکتن یفساد ک   -۳۱سوال   

  ںیدو اقسام ہ یفساد ک  -جواب

   لڑائ جھگڑا شامل ہے ںیجس م -حسى  (١)

 )  2 (    دماغ کا بگاڑ شامل ہے ںیجس م - یمعنو

حدیث قدسى كیا ھوتى ہے؟   ۳١سوال   



 

 

حضوٌر كے  کنیل ںیموجود نہ ںیقرآن م کنیل -  ںیهللا کے الفاظ ہو تے ہ ہی       -جواب

ںیبتائے گئے ہ ںیہم عےیَذر -  

گے؟ ںیجائ ےیکمرنے کے بعد اعمال کے کتنے حصے  -۳۲ سوال   

هللا -حقوق هللا ( ۲)- ںیجس كى معافى نہ -شرک ( ١)گے  ںیجائ ےیحصے ک نیت  - جواب

کرے گا ںیجب تک وہ شخص معاف نه كرے هللا معاف نہ-حقوق العباد ( ۳)-كا اختیار  - 

توحید كیا ھے؟ -۳۳سوال   

 کیکو شر یاس کے ساتھ کس-کرنے واال ہے دایکا پ زیهللا واحد ہے ہر چ     -جواب

ںیکوئ گنجائش نہ یکرنے ک  - 

ں؟یانسان پر وارد ہونے والے چار مراحل كون سے ہ -۳۴سوال   

جب انسان کا وجود نہ تھا -پہلے موت( ١)  -جواب - 

         (۲)       ںیجو ہم گزار رہے ہ - یزندگ

             ںیکہتے ہ یھبرزخ ب سےج یزندگ یقبر ک یجدائ یور جسم کاروح  -موت   3 

- ہے یزندگ یابد یہیجہاں حساب كتاب ہوگا اور  -حشر یعنى قیامت  دانِ یم( ۴)    

کا دارومدار کس پر ہے؟ وںیدونوں زندگ یاگل -۳۵سوال   

پر یزندگ یک ایدن یہی ںیپر جو ہم گزار رہے ہ یاِس زندگ - جواب  - 

بڑا کون ہے؟ ںیأصل م -۳۶ سوال   

کرنے واالدرگزر کرنے واال معاف  -جواب -  

عقلمند کون ہے؟ -۳۴سوال   

 ہی ںیکے ہر معاملےم یزندگ -کرے یاریت یک یک یزندگ یاگل ںیم یجو اِس زندگ -جواب

حكم ہے ایرب کا ک رےیضرور سوچے کہ اِس م  - 

؟یحسرت كیا ہوگ یاگلے جہاں ک  -۳۸سوال   

ایک ںیکا صحیح حق ادا نہ ینے اُس زندگ ںیکہ م یہوگ ہی - جواب -  



 

 

کہا جاتا ہے؟ ایانسان کو ک  -۳۹ سوال   

اُٹھا  یفائدہ انسان ہ ادہیسے سب سے ز زیہر چ یک نیزم ونکہیاشرف المخلوقات ک - جواب

  -رہا ہے

ہے؟ یاُمت کون س نیبہتر   -۴۱سوال   

اُمِت مسلمہ -جواب   

ہے؟ ایک بیترت یاور آسمان ک نیزم -۴١ سوال   

آسمان تہ بہ  ا،یگ ایستون کے بنا ی، پہر آسمان بغیر کس ایگ ایک دایکو پہلے پ نیزم -جواب

ںیتہ ہ -  

؟ ںیہ یکتن نیاور زم ںیآسمان کتنے ہ  -۴۲سوال   

ذكر موجود ہے ںیاسکا قرآن م -ںیسات ہ یبھ نیاور زم ںیآسمان سات ہ      -جواب -  

مطلب ہے؟ ایسماء كا ک  -۴۳ سوال   

اس کا ذكر موجود ہے ںیم اتیآ  ١۲۱ ںیقرآن م - زیچ یسما کا مطلب اوپر ک      -جواب - 

ہے؟ ایگ ایبتا ایک ںیآسمان کے بارے م ںیقرآن م  -۴۴ سوال   

کے دن اُس کے پھٹ جانے کا ذكر ، بغیر جھول کے  امتی، ق دائشیپ یاس ک -جواب

 ایتفصیل سے بتا ںیکے نظام کے بارے م نیہونے کا ذكر ، اور اتنے بڑے آسمان اور زم

ہے ایگ - 


