
 

 

۳ -سبق نمبر    

  ۷سے  ۱ اتیسورة البقراه  آ  

کون سے نمبر پر ہے؟  ںیسورة البقراه قرآن م  -١نمبر  سؤال   

پہلے نمبر پر سورةالفاتحه ہے -دوسرے نمبر پر ہے       - جواب   

ا؟یرکھا گ وںیاس سورة کا نام البقراء ک -مطلب ہے ایالبقراء كا ک    -۲ سوال   

کے  ۓگا ںیاس سورة م - ںیکو کہتے ہ ۓبقراه گا ںیزبان م یعرب     -جواب

ہے ایذبحه ہونے کا واقعه ہے اس لے اس کا نام سورةالبقراء رکھا  گ  

کرے  ایک ےیکے دن اپنے پڑھنے والوں کے ل امتیسورت ق ہی    -۳  سوال

؟یگ   

یشفاعت کرے گ   -  جواب -  

اپنے پڑھنے  ںیسورت ہیاور  -ںیہ ںیدو سورت یہوئ کون س یچمکت   -۴  سوال

؟ یگ ںیکر ایک  ےیوالوں کے ل  

کے دن اپنے پڑھنے  امتیق ہی - ںیور سورةالعمران ہاسورةالبقراء     - جواب

ںیبنے گ ہیاور سا  ںینگیجھگڑا کر  ےیوالوں کے ل   

ہوتا ہے ؟ ایاور چھوڑنے سے کاس سورة کے پڑھنے  - ۵ سوال   

ور چھوڑنا باعث حسرت ہےااسکا پڑھنا باعث بركت     - جواب  - 

ںیفضل ہاسے  توںیتمام آ تیاس سورة كى كون سى آ  - ۶۔ سوال -  

یالکرس تیآ   - جواب  -  

رات کو پڑھنا حدیث سے ثابت ہے اور  اتیاس سورة كى كتنى آ   -۷ سوال

فضیلت ہے؟ ایک یپڑھنے ک   



 

 

ہوگا ںیداخل نہ طانیش ںیکے پڑھنے سے اُس گھر م اتیآ ١۱ آخری  - جواب  

(أنشاهلل)    

پہنچ کر سب سے پہلے کون  نہینے مد( صل هللا علیه وسلم)حضور - ۸  سؤال

؟ وںیاور ک ۓسے کام ک   

کرائ تاکہ مسلمان باجماعت نماز  ریتعم یپہال کام مسجد نبوئ ک( ١)   - جواب

– ںیاور اپنے مسائل پر غوروفكر کر ںیادا کر سک  

اینصار کو بھائ بھائ بنا داکے لے مہاجر اور  یآباد کار یمہاجروں ک( ۲)   

مکہ اور دوسرے قبائل مسلمانوں کو ہٹانا چاہتے تھے اسلے آپ  نیکمشر(  ۳)  

 ںیم نہیمد ےیکو بچانے کے ل استیر یس یچھوٹ یمسلمانوں ک ںیم نےینے مد

معاہده کرا  کیا انیلڑتے رہتے تھے انکے درم ںیآباد  مختلف قبائل جو آپس م

اور مسلمان مل کر  یہودیکے باہر سے کوئ حمله کرے گا تو  نہیکہ اگر مد اید

گے  ںیاور دونوں مل کر جنگ کے اخراجات برداشت کر نگےیان کا مقابلہ کر

حاكم آپ رسول هللا ہونگے ںیصورت م یجھگڑے ک یھب یکس   

اختالف تھا؟ ایکامسلمانوں کے ساتھ ک وںیہودی -۹  سوال   

سے تھے اور  ںیسحاق كى اوالد ماحضرت  غمبریپچھلے تمام پ  - جواب

انکے  ہیسے تھے  ںیحضور َصل هللا علیه وسلم حضرت اسماعیل كى اوالد م

ان کے اختالف كا باعث تھا یہیتھا اور  ۂآنا کا مسل ےیل   

تھے؟ ۓآگ ںیقسم کے گروه وجود م یکتن ںیم نہیمد - ١۱ سوال  

منافق جو اوپر سے مسلمان ( ۳)مسلمان ( ۲) یہودی( ١)قسم کے  ۳   - جواب

تھا ایک ںیدل سے اسالم قبول نہ کنیل ۓہوگ   

؟ ںیحروف مقطعات كیا ہ -١١ سوال   

جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے ںیقرآن کے وه حروف ہ ہی - جواب   



 

 

؟ ںیہ یان حروف سے شروع ہوت ںیسورت یکتن   -١۲ سوال   

ںیسورت ۲۹    -جواب  -  

ہے ؟ تیاہم ایک یان حروف ک  - ١۳ سوال   

النا  مانیاس پر ا کنیمعلوم ہے ل ںیکو نہ یکس یان کے معن    - جواب

ان  - ںیضرورت نہ یپڑنے ک ںیتحقیق اور معنوں م یضرورى ہے اور انک

 کہ ایلى رضى هللا نے فرماحضرت ع - ںیہ یملت اںیکیحروف كو پڑھنے سے ن

ہی   

ںیقرآن کے راز ہ   -  

کس طرف اشاره ہے ؟ ںیذألك كون سا اسم ہے؟ اور اس م  -١۴ سوال   

 یجو قرآن محفوظ ہے اسک ںیلوح محفوظ م -اسم اشاره ہے  ہی     -جواب

  طرف اشاره ہے

مطلب ہے ؟ ایکا ک بیر  -١۵ سوال   

کا مطلب شک ہے بیر     - جواب  -  

قسم ہے ؟ یکون س یشک ک بی؟ ر ںیہ ںیقسم یکتن یشک ک - ١۶ سوال  

شک ١۱ ںیوه قسم ہے جس م یشک ک بیر - ںیہ ںیچار قسم یشک ک - جواب

ںیشک نہ یبھ ١۱ ںیم بیاور الر -ہو   


