
 

 

٤سبق نمبر  

٦١-٨سورةالبقراء آيات نمبر   

ں؟يکتنے قسم کے لوگ ہ ںيدنيا م -١سؤال نمبر   

مومن ، کافر ، اور منافق -ںيقسم کے لوگ ہ یہ نيت ںيم ايدن - جواب  -  

؟ ںيخصوصيات كيا ہ یانک  -۲ سوال   

 - ںياحكامات پر عمل کرتے ہ ۓہو ۓجو ہللا کے بتا ںيمومن وہ ہ -١  -جواب

 عليس وسلم کے ئ ہللاحضوٌر صل یروياور پ -ںيالتے ہ مانيپر ا غمبروںيتمام پ

ںيکرتے ہ یک قےيطر ۓہو ۓبتا   

حق كو چھپاتے  -ںيٹھراتےہ کيجو ہللا کے ساتھ دوسروں کو شر ںيکافر وہ ہ۲-

ںياور وحى كو جھٹالتے ہ   

فرائض  ےيصرف دکھانے کے ل ںيجو بظاهر تو مؤمن ہ ںيمنافق وہ لوگ ہ -۳

ںيہ تےيد یھالتے اور دهوکہ ب ںينہ مانيدل سے ا کنيل ںيكو ادا بھى كرتے ہ   

صل كاميابي كيا ہے؟ا  -۳ سوال   

ہے یآخرت كي كامياب یصل كاميابا   -جواب   

ہے؟ یجات یُمہر کن لوگوں کے کانوں اور دلوں پر لگاد  -٤ الوس   

صرف ان لوگوں کے دلوں پر جو ہللا تعالٰى کے  -کافروں کے دلوں پر   -جواب

وجہ سے  یک یہٹ دهرم یارشادات کو خوب سمجھنے کےباوجود محض اپن

ںيانکار کرتےہ - 

مراد ہے ؟ ايآ نکھوں پر پردے سے ک  -۵ سوال   



 

 

 ايگ ايراستہ کھال چھوڑ د ہي ونکہيک ايڈاال گ ےيآنکھوں پر پردہ اس ل     -جواب

ۓطرف واپس پلٹ آ یک نيانسان کو سمجھ آجائے اور د ديکہ شا  

؟ ںيہ تےيمنافق کس کو دهوکہ د    -۶ سوال   

 کنيل ںيکہ وہ دوسروں کو دهوکا دے رہے ہ ںيمنافق سمجھتے ہ     - جواب

ںيہ تےيپ کو دهوکہ دآوہ اپنے  ںيصل ما   

؟ۓآ ںيوجود م  سےيمنافق ک     ۰-۷سوال   

کا کوئ وجود  نيجرت کے بعد منافقہحضوٌر َصل ہللا عليس وسلم  كى     -جواب

 کنيل یتھ ںينہ یاس وقت کوئ شان و شوکت ہ یمسلمانوں ک ونکہيتھا ک ںينہ

تو  اياسالم كو غلبس عطأ کہللا تعالٰى نے مسلمانوں کو فتح اور ںيجب غزوہ بدرم

نظر آنے لگا اور انکے  ںيکو اپنا مستقبل خطرے م لوںيآباد قب ںيم نےيمد

چال  ہيہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا چنانچہ انھوں نے  اريسرداروں کو اپنا اخت

محفوظ رہے اور مسلمانوں  یتاکہ اقتدار بھ ايکر د یٰ کہ ظاہراً اسالم کادعو یچل

ان  یآور اس طرح آور بہت سے لوگ بھ -محسوس نس هو سے کوئ خطرہ بھى 

شامل ہوگئے ںيجماعت م یک - 

چلتا ہے؟ سےيمنافقوں کا پتا ک   -۸سوال   

ہللا  -ہللا دلوں کے حال جانتا هے  -انکے اعمال سے پتا چل جاتا ہے    -جواب

وحى کے  ںينے حضور َصل ہللا عليس وسلم كو بار بار منافقوں کے بارے م

 ےيبتا د یحضور َصل ہللا عليس وسلم كو منافقين کے نام بھ - اکرتےيبتا د عےيذر

منافق  ںيانھ یبھ یکبھ ےانھوں ن کنيجانتے تھے ل یآپ ان سب کے نام بھ ۓگ

ضرورت ہے یک نےيبہت احتياط سے کام ل یبھ ںيہم ےيکہا اس ل ںينہ  - 

خصوصيات كيا ہے؟  یمنافق ک -۹ سوال   

( ۳)وعدہ خالفى كرتا ہے ( ۲)ے جھوٹ بولتا ہے  جب بولتا ہ( ١)   -جواب

جائے تو خيانت کرتا ہے ايبنا نيآم   



 

 

ہے ؟ ايفساد ک -١۰ سوال  

 ںيفساد م -حدود سے نکلنے کو فساد کہا جاتا ہے  یکے اپن زيہر چ    -جواب

کو  بوںيبات کو اِدهر سے اُدهر کرنا ، حق كو چھپانا ، دوسروں کے ع یکس

ہےپھالنا وغيرہ شامل  -  

شخص كون ہے ؟ ابيکام  -١١سوال   

جو حق پر چلتا ہے ،حق كى طرف دوڑتا ہے ، ہر ممکن کوشش       -جواب

 ںي، اپنا وقت ہللا كے کاموں م یالنے کياور پھ یکمانے ک اںيکيکرتا ہے ن

کوشش کرتا ہے یصرف كرتا ہے اور ہللا کے احكامات پر عمل کرنے ک   

د ہے ؟آمر ايمنافقوں کے اندها ہونے سےک  -١۲سوال  

 یپہنچت تيمنافقوں کے پاس هدا -بصيرت ہے ید دل کآاس سے مر    -جواب

حق سے منہ موڑ  - ںيہ تےيد حيکو ترج یکے بدلے گمراہ تيوہ هدا کنيہے ل

اور ان کے دل پر اس کا اثر  یآت ںيسمجھ نہ یحق بات ک ںيانھ - ںيہ تےيلےل

ہوتا ںينہ یبھ   

جزاء كيا ہے؟  -١۳ سوال  

 ےيشر دونوں کے ل راوريلفظ خ ہياور  -جزأ كا مطلب بدلس ہے  -١۳  جواب

يعنى اچھے کام کا اچھا بدلہ اور بُرے کام کا بُرا بدلہ-استعمال ہوتا ہے   


