
 

 

٣-١سورةالفاتحه آيات   

٢سبق نمبر   

؟ ںيتوحيد كيا ہے؟ اُس کے کتنے درجے ہ -١ال وس  

ہے ںينہ کيور اس كا كوئ شراماننا  کياهللا كو صرف    -جواب -  

ںيتوحيد كے چار درجے ہ          -   

ہو نا نيقياس بات کا  -هللا رب العزت موجود ہے        -(١) 

تخليق ہے یهللا کو خالق ماننا، سب کچھ هللا ک         - (۲) 

سے ہے قيتوف یک یهللا ہ ريتدب یک زيہر چ -کرنا ريتدب        - (۳) 

ںيمسلمان صرف هللا رب العزت كى عبادت كر تے ہ -عبادت کرنا         -(۴)  

استعمال ہوتا ہے ؟ ںيعبادت کا لفظ کتنے معنوں م ںيزبان م یعرب -۲ سوال  

اطاعت ( ۲) -پوجا اور پرستش( ١) -استعمال ہوتا ہے ںيمعنوں م نيت   -جواب

 نوںيت ہياور غالمى آور هللا كى عبادت سے مراد  یبندگ( ۳) یاور فرمانبردار

ںيہ ںيزيچ -  

إياك ٓنْعبُُد ما كيا مطلب ہے؟    -۳سوال   

ںيصرف تيرى هى عبادت كرتےہ      -جواب  -  

كتنے حصوں پر مشتمل ہےسورةالفاتحه     -۴سوال -  

بندے  اتيآ  ١/۲ ۳اور  ےيهللا کے ل اتيآ  ١/۲ ۳دو حصوں پر       جواب

ہم صرف تيرى هى  ںيپہلے حصے م ںيإِيَّاك ٓنْعبُُد آور إِيَّاك نستعين م -ےيکےل

کا  یاور انکسار یانتہائ عاجز ےيرضاکے ل یک یکس - ںيعبادت كرتے ہ

طرف منسوب کرتا ہے یاسے عبادت کرنے واال اپن -اظہار ہے -  



 

 

بندہ هللا كى طرف منسوب كرتا ہے کہ  ںيدوسرے حصےإِيَّاك نستعين م اور

کر سکتے ںيكى مدد کے بغير ہم کچھ نہ( هللا) یريت  - 

ہے ؟ یہو ت یسيک یل قرآن كى زندگہا -۵سوال  

رضا حاصل  یوہ ہر وقت هللا ک -ہے یبا مقصد ہوت یزندگ یل قُرآن کاہ   -جواب

ںيلگے رہتے ہ ںيکوشش م یکرنے ک  

صراط المستقيم كيا ہے؟ -۶ سوال   

 یراستہ جس پر چل کر انسان اپن سايا-کوئ جھکاو نہ ہو  ںيجس م    -جواب

ۓمنزِل مقصود تک پہنچ جا -  

؟ ںيہ یمعن اياِّهِدنآ کے ک  -۷ سوال   

اس  ںيہم( ۲)راستہ دکھا دے  ںيہم( ١) ںيہ یمعن نيإهدنا کے ت    -جواب

 ہيسورةالفاتحه  -منزِل مقصود تک پہنچا دے  ںيہم( ۳)-راستے پر چال دے 

دے رہا ہے یمعن نوںيت -  

ے؟يچاہ یکب تک مانگن تيهدا   -۸ سوال   

ےيچاہ یکے آخرى لمحے تک مانگن یزندگ تيهدا    - جواب - 

ں؟يقسم کے ہ یلوگ کتن افتہيانعام   -۹ سوال   

ںيچار قسم کے ہوتے ہ لوگ افتہيانعام      - جواب  -  

ئآوہ لوگ جن کو فرشتوں کے ذريعے وحى  -اءيانب  -(١)         

           بات پر یک اءيور حجت كے انباجو بغير كسى دليل  -صديقين (۲)      

-ںيرکھتے ہ نيقي  

 یک نيآواز پر د یک یجو نب ںيان جاں نثاروں کو کہتے ہ   -شہداء  ( ۳)     

ںيہ تےيقربان کر د یجان بھ یخاطر اپن   



 

 

 تيطبع یجن ک ںيبندوں کو کہتے ہ کيهللا كے ان ن -صالحين   ( ۴)               

ںيسے بچتے رہتے ہ وںيپر ہو اور بُرائ یکين یہ   

ںيصالح کرتے رہتے ہا یاپنے جسم اور نفس ک                (۵ )  

مراد ہے ؟ ايغيرالمغضوب سے ک ںيم حہسورة الفات -١۱ سوال   

اور اب وہ تمام لوگ جو ان )  - ںيہ سائياور ع یہودياس سے مراد     -جواب

 یپھر بھ نے ںانھو کنيکا علم تھا ل نيکے پاس د وںيہودي( ںيراعمال ک سےيج

 یگمراہ یان ک یہيتھا  ںينہ یتھے  علم ہ( جاهل)تو بے علم  سائيع - اير ککاان

 -کا سبب بنا


