
 

 

٩-سبق نمبر   

۰۴-۰۴سورةالبقراء آيات نمبر  

(40-48) 

ں؟یکون ہ لیئآبنى اسر  -سوال ا   

کا مطلب هللا  لیور ئااسرا كا مطلب بنده   -لقب هللا نے حضرت یعقوب كو دیا  ہی  - جواب

ہے۔ لیئآمطلب هللا كا بنده حضرت یعقوب كى قوم بنى اسر -یعنى عبدهللا  

ہے؟ وںیكر ک اس قوم کا ذ ںیقرآن م -۲ سوال   

 غامیپ ےیہمارے ل ںینعمتوں سے نوازا اس م شماریهللا تعالٰى نے اس قوم کو ب   - جواب

 ںیم نہیانکا مکہ اور مد-یتھ یهللا نے تورات د ںیعلم والے تھے انھ ہیکہ -ہے دهیپوش

یلت والوں پر فض ایہے کہ هللا نے دن یجارہ یمالمت ک یطرح سے ان ک کیا -رعب تھا 

 یالنے ک مانیحضور پر ا ںیکتابوں م یچنا انک ےیکے ل نید ںیانھ ید تیہدا ںیدى انھ

 یہ ںیم نہیمد ایمکہ  یعنی ںیخرى نبى اسى عالقے مآپتا تھا کہ  ںیانھ یتصدیق موجود تھ

النا ہے مانیان پر ا ںیگےتو انھ ںیآئ  -  

الئے؟ ںینہ وںیک مانیحضور پر ا لیئآاسر یبن -۳ سوال   

 -تھے ںیسے نہ ںیاوالد م یحضرت یعقوب ک یعنی لیئآحضوٌر بنى اسر ونکہیک    -جواب

ایک ںیخرى نبى قبول نہآوجہ سے حضوٌر كو  یک یہٹ دھرم یاُنھوں نے اپن -  

سے تھے؟ ںیحضوٌر كس كى اوالد م  -۴ سوال   

 -سحاق اور حضرت احضرت اسماعیل  -تھے ٹےیحضرت ابراھیم كے دو ب   - جواب

 ٹےحضرتیحضرت اسحاق کے ب  -سے تھے ںیت اسماعیل كى اوالد محضور حضر

 یسے ہ ںیحضرت یعقوب كى اوالد م غمبرییعقوب علیه سالم تھے اور اس وقت تک تمام پ

   -آرہے تھے

ہے؟ ایک عتیشر  -۵ سوال  

معاہده ہے انیور بندوں کے درماهللا  عتیشر   - جواب -  



 

 

مطلب ہے؟ ایفاْرٓھبُْون  کا ک  -۶ سوال   

هللا كے عہد کے تقاضوں کو پورا کرو یعنیمجھ سے ڈرو    -جواب -  

سے ڈرو؟ یکہا جا رہا ہے کہ صرف مجھ ہ ہی وںیک  -۷ سوال   

یمان لے آئے اکا خیال تھا کہ اگر حضرت دمحم صل هللا علیه وسلم پر  لیئآاسر یبن -  جواب

کہ تم نے هللا کا عہد پورا  ںیرہے ہاور هللا فرما یجائے گ یکے پاس چل وںیتو خالفت اُم

سب کچھ مل جائے گا اسلئے صرف مجھ سے ڈرو ںیتو تمہ ایک -  

ہوتا؟ ایلے آتے تو ک مانیا لیاسرائ یاگر بن  -۸ سوال   

کے آنے کا ذكر موجود تھا  غمبریپ ںیانكى کتابوں م-علم والے تھے  لیاسرائ یبن  جواب

تے۔آلے  مانیا یلوگ بھ یلے آتے تو اُم   مانیاگر وه ا  

سبق ہے؟ ایک ںیاس م ےیھمارے ل  -٩ سوال   

بتائ ہوئ باتوں پر عمل نہ  یدوسروں ک یسسبق ہے کہ آنکھ بند کر کے ک ہی - جواب

 ایسے ک یٰ جو ہم نے هللا تعال ںیرکھ ادی یھکو ب الستاور عہد  ںیخود تحقیق کر - ںیکر

اور هللا ہر وقت مدد ماگتے  -ضرورى ہے ںیهللا کا خوف دل م - ںیصرف هللا سے ڈر -ہے

  رہنا ہے

جا رہا ہے؟ ایک ایکو اور ک لیئآاسر یبن -۰۱ سوال     

کتابوں  یتمہار ںیالؤ اس م مانیجارہا ہے کہ قرآن پر ا ایکرا ادیکو  لیاسرائ یبن   -جواب

اور تم سب سے پہلے انکار کرے والے نہ  بن  -ہے  یتصدیق كى جارہ یتورات اور ک

۔جاؤ   

مسلمانوں کے لئے تورات اور زبور کو ماننا ضرورى ھے ؟ ایک -۰۰ سوال   

 کنیسارے پیغمبروں اور کتابوں کو ماننا ضرورى ھے ل ےیہاں ہمارے ل یج  - جواب

کرنا ہے یعمل صرف قرآن پر ہ   

کرتے تھے؟ ںینہ وںیور كتاب كو تسلیم کاوه حق كو  -۰۲ سوال   

کرتے تھے ںیصرف تكب ر كى وجه سے وه حق كو اور قرآن كو تسلیم نہ   - جواب  -  



 

 

فروخت كى جاتى ہے؟ کیسے اتیآ  -۰۳ سوال   

ور احق  سےیجائے ج ایباتوں کوچھپال یسیا ںیخاطر آیات م یمفادات ک یاویدن    - جواب

 نا،یجائز قرار د ںیمختلف طریقوں سے انھ ںیور تجارت کے بارے ماومالنا، سود باطل ك

۔ناید یٰ الگ فتو ےیور أمیر کے لاوغیره غریب    

کرنا ہے؟ ایکرنے کا موقعہ بار بار ملے تو ک یکیاگر ن  -۰۴ سوال   

 یاور انکسار یکرنا عاجز ںیتکبر نہ یبھ یکا موقعہ ملے تو کبھ یکیاگر ن   - جواب

ہے نایسے کام ل   

مثال كیسى ہے ؟ یمومن ک -۰۵ سوال   

ہے تاید یمثال پھل دار درخت جیسى ہے جو جھکا ہوا اور پھل بھ یمومن ک    - جواب -  

تھا ؟ ایتھا وه ک ایسے جو هللا نے عہد ل ہودی  -۰۶سوال   

– ںیہ یواقع ہوت ںیزیچ نیت ںیعہد م     -جواب  

-گے ںیطرح مضبوطى سے قائم رہ یپور پر عتیشر یوه تورات ک -۰نمبر    

 ںیموجود تھ ںیکتابوں م یانک اںیگوئ  شنیپ یگے جس ک ںیالئ مانیاس قرآن پر ا -۲نمبر 

 ںیگ ںیسامنے شہادت کے طور پر رکھ یک ایگئ ہے اسے دن یانکو جو کتاب د -۳نمبر 

ںیہ یجو انکے فائدے ک ںیصرف  نہ بتائ ںیخالى وه بات   

؟ ایانھوں نے اپنا عہد پورا ک ایک  -۰۷ سوال   

ایک ںیعہد پورا نہ یبھ کیانھوں ا    - جواب -  

آئے گا ؟ سےیهللا کا خوف ک ںیہمارے دل م  -۰۸ سوال   

آتا اسکے لے  ںیخوف نہ کا ہوں هللا یهللا سے ڈرت ںیکہنے سے کہ م ہیصرف      -جواب

 یٰ تو تقو  ںیڈراور عمًل اس سے   ںیکر یبڑائ محسوس بھ یضرورى ہے کہ هللا ک

 اختیار ہوتا ہے

؟ اتھایمعاملہ ک ایتورات کے ساتھ ک ہودنےی   -۰٩ سوال   



 

 

حضور  -تھا بعض كو نكال دیا تھا  ایکو بدل د زوںینے تورات کے کچھ چ ہودی    -جواب

تھے  تےیحق آور باطل كو مكس كر د - ےیاور چھپا د ےیباتوں کو نکال د ںیبارے م یك

۔احق كو چھپا کر باطل کو آگے کرتے تھ    

کا رکن ہے؟ نیور  زکواة ہر دانماز  ایک  -۲۱سوال   

نماز کو بلکل چھوڑ چکے  یہودی -کا اہم رکن رہا ہے  نینماز اور زکواة ہر د    -جواب

پڑچکے تھے ںیاور سود م تےید ںینہ یزکواة بھ -تھے    

رى ہے؟نماز باجماعت پڑھناصرو ایک   -۲۰سوال   

مسلمان  کنیتھا ل ںیکے لے نماز کا جماعت کے ساتھ کا حكم نھ وںیہودی     -جواب

سے  ںیگناہوں م رایمردوں کے لے نماز باجماعت ضرورى ہے اور بال عذر چھوڑنا کب

  ہے

باجماعت نماز کا ثواب زیاده ہے؟ ایک  -۲۲ سوال   

ہے ادهیگنا ز ۲۷ا باجماعت نماز ک ںینماز کے مقابلے م لےیاک     -جواب -  

حفاظت كى كیا حدیث ہے؟ ینماز ک   -۲۳ سوال   

کے دن  امتیحفاظت كى اس کے لے ق یجس نے نماز ک ایحضور نے فرما    - جواب

حفاظت نه كى  اس کے لئے نہ  یاور جس نے نماز ک ینور برہان اور نجات کا باعث ہوگ

بن خلف  یقارون، فرعون اور ہامان اور اب  هو رو ا نجات ینور ہوگا نہ برہان اور نہ ہ

۔كے ساتھ ہو گا   

ہے ؟ یجا ت یک سےیحفاظت ک ینماز ک  -۲۴ سوال   

ور سجود كرنا نماز كى حفاظت ہےاصحیح وقت پر صحیح ركوع     - جواب  -  

زکواة كیا ہے؟  -۲۵ سوال   

ہے ، نماز اور زکواة  نایکے مطابق د عتیسے کچھ حصه شر ںیاپنے مال م    - جواب

۔ہے یخیر ہوت یہ ںیم تیاور اجتماع ںیکام ہ یاجتماع   

کہتے تھے ؟ ایاپنے اپنے مسلمان رشتے داروں کو ک ءبعض یھودى علما  -۲٢ سوال   



 

 

وجہ سے  یمفاد ک یاویدن کنیہے اس پر قائم رہو ل کیٹھ نید ہیکہتے تھے      -جواب

ختم ہو  یاور سردار استیس یڈر تھا کہ ہمار ںیانھ -ہوتے تھے  ںیشامل نہ ںیخود دین م

۔یگیجائ   

مطلب ہے؟ ایر کا کب   - ۲۷سوال   

لفظ  ہیکئ جگہ  ںیکا لفظ آتا ہے اور قرآن پاک م"ب ر"  کے لے یکین یہر قسم ک  -جواب

۔موجود ہے   

مطلب ہے؟ ایكا ک" ب ر" ہاںی -۲۸ سوال   

اس پر عمل کرنا یھور خود باکا حكم دینا  یکیدوسروں کو ن   -جواب -  

کرتے تھے؟ ایہوتے تھے تو ک شانیضور جب پرح   -۲٩سوال   

طرف دوڑتے تھے اور اپنے هللا  یتو فوراً نماز ک  ہوتے شانیپر یھآپ جب ب   - جواب

ـسے رجوع کرتے تھے   

ہے ؟ ایقرآن پڑھنے کا مقصد ک  -۳۱ سوال   

س پر عمل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچاناعلم حاصل كرنا پھر ا     - جواب   

کرنا چاہئے ؟ ایآئے تو ک فیتکل ایکام کرتے ہوئے کوئ مشکل  کین -۳۰ -سوال   

 ینیآئے تو صبر اور نماز سے مدد ل یشانیپر ایکام کرتے وقت مشکل  کین    -جواب

ـچاہئے   

ہے؟ یکب ضرورت پڑت یاس ک ںیہ یصبر کے معن  -۳۲سوال   

مه شروع ھو اور  صل صبر وه ہے جب صدا-برداشت کرنا  یے معنكصبر    -جواب

ـانسان برداشت کرے، صبر کرے،اور نماز ادا کرے  

ہوتا ہے ؟ یہ ںیصبر صرف تكلیف م ایک  -۳۳ سوال   

انسان آپے سے باہر ہو کر هللا  ںیخوشى م ونکہیہوتا ہے ک یھب ںیصبر خوشى م    -جواب

  یاور صبر كرنے سے انسان ان بُرے کاموں کو هللا ک -ہے  کرنے لگتا اںینافرمان یک

ـہے تایر مدد نماز سےلھخاطر چھوڑتا ہے اور پ   



 

 

کام کون کرےگا ؟ کیسارے ن ہی   -۳۴سوال   

کہ اس نے  یاس سے پوچھ ہوگ -طرف لوٹنا ہے یہو کہ اسے هللا ک نیقی سےیج   - جواب

ـہوگا ںینہ ںیا تو وه غافلوں مکوشش کرتا رہےگ یاگر وه اپن یگزار سےیک یزندگ  

ہے؟ ینماز کن پر بھار  -۳۵سوال   

ور اصبر  -نماز کے لے صبر كى بہت ضرورت ہے  -ہے  ںیخشیعت نہ ںیجن م  -جواب

ہے ینماز بہت بہتر ہوت یصبر ھے اسک ںیجس م -غذا ہے  ییك دوسرے کانماز    

نماز سے صبر كا كیا تعلق ہے؟ -۳۶ سوال   

 یجاسکت یک ںینماز کے دوران بات نہ -نماز اور صبر كا بھت گہرا تعلق ہے     - جواب

 یھہے کہ کوئ دوسرا خیال ب یتک کوشش کرن ہاںی -جاسکتا  ایک ںیکوئ دوسرا کام نہ 

ـنہ آئے ںیذھن م   

ہے؟ یجات ید وںیور کاکس قوم کو فضیلت كب   -۳۷سوال   

 یجات ید ںیخوب صالحیت - ںیہ یجات ید ںیتنعم یقوم کو بہت سار یجب کس    - جواب

 یذمہ دار یاس ک یہے اور ساتھ ہ یقوموں پر فضیلت ملت یاسباب پر اسے دوسر - ںیہ

ـہے یبڑھ جات یھب - 

قوموں پر فضیلت دى گئ؟ یکو دوسر لیئآاسر یبن -۳۸ سوال   

چرند  سب سے پہلے تو تمام مخلوقات پر فضیلت، اشرف المخلوقات بنایا جانور -۰ -جواب

  پرند سب پر فضیلت دى

سے تھے، اہل  علم تھے، اس  ںیانكى قوم م غمبریوه اہل  کتاب تھے ، بہت سے پ   2     

یقوموں پر فضیلت حاصل ہوئ تھ یدوسر ںیطرح انہ   

ال ہے ؟ااب کون فضیلت و  -۳٩سوال   

سے  ںیاخرى نبى ھم م - ںیاشرف المخلوقات ہ -ںیاب ہم مسلمان فضیلت والے ہ    -جواب

-ایگ ایاُمت قرار د نیبہتر ںیاس طرح ہم ایگ ایقرآن د ںیہم -تھے    

؟ یذمه دارى تھ ایک یک لیئآاسر یبن  -۴۱ سوال   



 

 

 ںیاور لوگوں تک پہنچائ ںیسمجھ ںیاسے پڑھ یگئ تھ ید ںیجو کتاب انھ      -جواب

ـایانھوں نے اس کے برعکس ک کنیل   

گئ ید وںیک كو سے فضیلت لے کر مسلمانوں لیئآاسر یبن -۴۰ سوال -  

الین م ںیانھ - یک ںینہ یذمه دارى پور  یانھوں نے اپن    - جواب  ایگ ایڈال د ںیٓوالض 

گئ یکو دے د ہی دمحماوراُمت     

کرنا چاہئے؟ ایے تو کلکا موقعہ م یکین   -۴۲سوال   

اپنا  ںیجتنا کرسک ادهیز ایچاہئے کم  نایجانے د ںیکا موقعہ ھاتھ سے نہ یکین      -جواب

ـحصه ضرور ڈالنا چاہئے   

کرنا ہے ؟ ایکرنے کے بعد ک یکین  -۴۳ سوال   

اور خوش  ںیکہ نہ ےب یقبول ہورہ یکین یریهللا سے ڈرتے رہنا چاہئےکہ م    - جواب

اختیار کرنا  یانکسار -چناہے  ےیکے کام کے ل یکیہونا چاہئے کہ هللا نے مجھے ن یھب

۔چاہئے  

ہوگا؟ سایکادن ک امتیق -۴۴ سوال   

 لےیاور اک ںیآئے ہ لےیاک ںیم ایاس دن -نفس کے کام نہ آئے گا یکوئ نفس کس   - جواب

اس دن کے حساب سے  ےیاس ل -اس دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے -جانا ہے  یہ

۔ےیڈرتے رہنا چاہ   

تھا ؟ ایک ایکتاب کے ساتھ ک یعلماء یھود نے اپن   -۴۵سوال   

 یکچھ کو بدل ہ -ایک شیکچھ کو توڑ مروڑ کر پ - ایانھوں نے کچھ کو مٹا د    - جواب

۔ڈاال               

جاسکے گا؟ ایک سایممکن ہے کہ قرآن کے ساتھ ا ایک   -۴۶سوال   

ذمه دارى خود هللا  کیحفاظت  یقرآن ک ونکہیک یکرسکت ںینہ سایاُمت  مسلمہ ا     - جواب

 ںیہ تےیکر د یلیتبد ںیاور معنوں م ریتفس یہت سے لوگ اسکب کنیہے ل ینے لے رکھ

۔ںیاسلے ضرورى ہے کہ قرآن کو لفظ بہ لفظ سمجھ   

؟ ںیہ یمعن ایک کے شفاعت – ۴۷ سوال   



 

 

 ےیمدد کے ل یک یکمزور آدم یکس -سے ساتھ مالنا  زیچ یکو دوسر زیچ کیا     -جواب

 ےیبن جانا اسل اشفا رش کرنے واال حاجت مند کا جوڑ -کا ساتھ مل جانا یبڑے آدم یکس

۔کہا جاتا ہے عیاسے شف   

ہے؟ ایمنافق کا انجام ک -۴۸ سوال   

ہوگا ںیدوزخ کے سب سے نچلے درجے م       -جواب -  

ہے ؟ ایاور مقصد  ک قہیقرآن پڑھنے کا طر -۴٩سوال   

کہ کس  -ہے کھنایکا شان  نزول د تیآ  قرآن پڑھتے ہوئے سب سے پہلے اس -ا-جواب

۔زمانے اور کس حاالت نازل ہوئ   

ہے وه  یبتائ جارہ اںیبرائ یامتوں ک یکرنا ہے کہ پچھل کیپ کو چآپھر اپنے   - 2      

ںیر تو نہندا رےیم   

تمام  یکو پڑھ کر کوشش کرنا چاہئے انک اتیآ  یآنے وال ںیکے بارے م وںیمتق ۔3         

۔قرآن پڑھنے کا مقصد ہے یہیجائے  ایعادت کو اپنا یاچھ   

حكم ہے؟ ایک ںیجھوٹ کے بارے م -۵۱سوال   

 ںیاق مذتوجہ حاصل کرنے کے لئے م یلوگوں ک ۔بولنا ںینہ یبھ ںیاق مذجھوٹ م -جواب

ہے صرف وہاں پر اجازت ہے جہاں جھوٹ  یماریب یک نیمنافق ہیبولنا دراصل  ںینہ یھب

۔صلح کروانا مقصود ہو ںیرا لے کر دو لوگوں مکا سہا   

تھا؟ ایکا فساد ک نیمنافق -۵۰سوال   

وه مسلمانوں کے  - یکے ساتھ تھ وںیہودیکافروں اور  اںیہمدرد یدل یانک     -جواب

کرتے تھے جنگ  یجاسوس ےیکےل وںیہودیمسلمانوں ره کر کافروں اور  -دشمن تھے 

۔مسلمانوں کے راز دشمنوں تک پہنچاتے تھے ںیصورت م یک   

گئ؟ یبڑھت سےیک یماریب یحسد ک یک نیمنافق  -۵۲سوال   

 لتایجوں جوں اسالم پھ -شازشوں کے باوجود اسالم بڑھتا رہا پھلتا پھولتا رہا یانک   -جواب

جلتے  ںیآگ م یک نہیحسد اور ک ںیم ایہوا کہ دن ہیاور  - یرہ یبڑھت یماریب یرہا انک

ً یقیرہے اور مرنے کے بعد  ۔گے ںیجل ںیدوزخ كى آگ م نا   



 

 

ں؟یہ ایک یفساد کے لغوى معن  -۵۳سوال   

ہے  عیبہت وس یفساد کے معن ںیم یعرب ںیاردو کے مقابلے م -بى اور بگاڑ آخر -جواب

فساد سے مراد کفر اور گناه کا  -کو اپنے حدود سے نکلنے کو فساد کہا جاتا ہے  زیہر چ 

۔کام   

ہے؟ یآت زیچ ایک ایک ںیفساد م -۵۴ سوال   

 -حق بات کو چھپانا   -کروانا  اںیلڑائ ںیآپس م -بات کو ادھر سے ادھر کرنا یکس -جواب

۔کو اچھالنا وغیره بوںیدوسروں کے ع   

ہوا؟ ایک جہیمنافقین کے فساد کا نت -٥٥سوال   

ان  یے خالف ھوگئے انکانک یھکافر ب -اینوں کا اعتماد اٹھ گماان پر سے مسل   - جواب

ئ ہےآرسو یئ ہآرسو ںیخرت مآاور  اینکال کہ دن ہی جہینتوجہ سے  یحركتوں ک   

فرق ہے ؟ ایک ںیمومن اور منافق م -۵۶سوال   

 - ںیہٹ جاتے ہ چھےیجہاں کوئ مشکل آئ تو پ - ںیمنافق مفاد پرست ہوتے ہ    - جواب

 اریہر وقت تخاطر ہر مشکل برداشت کرنے کو  یک نیاور د ںیپر ڈٹے رہتے ہ نیمومن د

 یکافر ہ ںیمسلمان مگر حقیقت م ںیم کھنےید ںیکا سانپ ہوتے ہ نیمنافق آست - ںیرہتے ہ

۔ںیہوتے ہ  

مراد ہے کہ هللا ان کا مزاق اُڑا رہا ہے؟ ایاس سے ک  -۵۷ سوال   

۔ہے یدے رکھ لیڈھ ںیانھ ںیم یسرکش یہے کہ ان ک ہیمطلب      - جواب  -  

رہتے تھے؟ یہ انیمنافق مسلمانوں کے درم ایک  -۵۸سوال   

مجلسوں  یتھے اور ہر وقت مسلمانوں ک یمسلمان ہ ںیدکھنے م نیہاں منافق یج     -جواب

 ںیم یاریت یاور اسک ںیساتھ پڑھا کرتے تھے جنگ م ںینماز -موجود ہوتے تھے ںیم

دل سے مسلمانوں کے ساتھ شامل  کنیحصه ڈالتے تھے بظاہر مشقت اٹھاتے تھے ل یھب

۔ہے ماس بناپر انکا ٹھکانہ جہن - ںینہ   

تاجر کون ہے؟ ابیکام  -۵٩ سوال   



 

 

 کھتایسے د وںیکو مختلف زاو دےاپنےفائ -کرتا ہے  یمنصوبہ بند یجو اچھ   - جواب

بچا جا سکتا  سےیہے کہ اگر نقصان ھو تو اس سے ک کھتایہے پھر د ادهیفائده ز ںاہہے ک

۔ہے   

د ہے؟آمر ایخرید لى سے ک یکے بدلے گمراہ تیہدا  -۶۱ سول   

انھوں نے  کنیل یپہنچ تیانکے پاس ہدا - ایکے بدلے کفر کا سودا ک مانیا      -جواب

اس   یک یاور جس نے فرماں بردار ایاور حق سے منہ  موڑ ل ایاُٹھا ںیسے فائده نہ تیہدا

۔یپا ل تیکے بدلے ھدا ینے گمراہ   

ہے ایتجارت کا مقصد ک ںیم اتیآ   -۶۰ سوال   

طرف جانے کو تجارت کہا جارہا ہے  یک یکے بدلے گمراہ تیھدا یک نیمنافق     - جواب

خرید لى زیکے بدلے نقصان ده چ زیکہ فائده مند چ اینہ آ یبھ قہیتجارت کا طر ںیکہ انھ   -  

ہے ؟ ایک“  میَعَذاٌب ال"   -٢۲ سوال   

عذاب جہاں  سایجہنم کا عذاب ا -ہوتا  ںیہلکا نہ یعذاب ہے جو کبھ سایا ہی     -جواب

۔وه مستقل اور دردناک عذاب ہے - یآئے گ ںیموت نہ ںیکہ  


