
 

 

٠٢-٧١سورةالبقراء آيات نمبر   

۵سبق نمبر   

قلب يا دل كا كيا مطلب ہے؟ -١سؤال   

قلب کا مطلب اُلٹنا پلٹنا   -جواب  -  

ں؟ياقسام ہ یکتن یدل ک -۲سوال    

ںيدل کے چار اقسام ہ   - جواب - 

     (١)   صاف شفاف دل -مومن کا دل          

 (۲)                                غالف واال دل -کافر کا دل         

اُلٹا دل -پکے منافق کا دل           -(٣) 

إيمان آور نفاق واال دل -مخلوط دل            - (۴) 

مراد ہے؟ ايٓكٓصي ٍِّب سے ک -٣ سؤال   

اسکا مطلب وحى كا نازل  ںيآيت م -كصيب كا مطلب تيزبارش   -جواب

 ھیڈانٹ ڈپٹ ب ںيوحى م-امتحان بھى ہے -یتھ یسمان سے آرہآوحى  -هوناہے

یاور سختى بھى تھ یتھ   

ڈرتے تھے؟ وںيوحى سے ک نيمنافق -۴ سوال   

کرتے  ںياحكامات يا آيات كے آنےسے ڈر کر حق كو تسليم نہ نيقيمناف  - جواب

   -تھے

مراد ہے؟ ايبرق سے ک ںيم اتيآ  -۵ سوال   

ى ہےسانى بھآور ا شخبرى وخ دياُم ںيبرق م    -جواب -  



 

 

مراد ہے؟ ايٓرْعد سے ک -۶ سوال  

ںيرعد کڑک کو کہتے ہ-رعد کا مطلب سختى ہے   -جواب -  

مراد ہے؟ ايسے ک رےيانده ايظلمات  -۷ سوال   

ور ا، بغض ،شك ،  نہي، ک یسے مراد تکبر، بڑائ ، ہٹ دهرم رےيانده   -جواب

  - غرور ہے

ں؟يہ یواقع ہوئ ںيقسم یکتن یک نيمنافق ںيم ۲۲اور ١۱نمبر  اتيآ  -۸ سوال   

(١)    -جواب  

ہٹ  یانھوں نے اپن کنيآئ ل تيہے جن کے پاس هدا یمثال اُن لوگوں ک یپہل 

 نيچھ تيتو ان سے هدا ايأورضد كى وجه سے اسے دل سے قبول نہ ک یدهرم

                  ايگ ايچھوڑ د ںيم روںيانده ںيگئ اور انھ یل

               (۲)        

کچھ  ںيان م -چل رہا تھا  نيب نيمعاملہ ب ہے جن کا یمثال ان لوگوں ک یدوسر  

آزماءش آنے  کنيل - ںيوہ کچھ باتوں پر عمل کرتے ہ -نہ کچھ خير موجود ہے

 ںيم نيموقع موجود ہے پورے کے پورے د ےيانکے ل - ںيپر رک جا تے ہ

                                                         داخل ہونے کا

؟یہوت ںيلوگوں کو حاصل نہ وںيک تيہدا  -۱ سوال   

جب وہ بار بار احكامات كا إنكار  -کرتے ںيپر ظلم نہ یکس ی  هللا تعال    -جواب

ںيہ تےيان کے حال پر چھوڑ د ںياُنھ ی  تو هللا تعال ںيكرتے ہ  -  

کرتا ہے ؟ ايحق پر چلنے واال ک -١۲سوال   

حق كى بات سن كر فوراً لبيك كہتا هے -جواب -  

ہے؟ یکب ملت تيہدا  -١١سوال   



 

 

تو هللا اُسے تھام  -خود آگے بڑهتا ہےہے جب بندہ  یجب ملت تيہدا    -جواب

ںيہ تےيل - 

ہوتا ہے ؟ ايطلب ہو تو ک یاگر حق ک-١۲ سوال   

 تےيحق كى طلب هو تو هللا تعالى  خود راستے کھول د ںياگر انسان م   - جواب

ںيہ  -  

؟یتھ ايوجہ ک یکے انکار ک وںيہودي -١٣ سوال  

کہ حضور َصل هللا عليه وسلم قريش  یتھ ہيوجہ  یکے انکار ک یہودي    -جواب

تھے ںي۔ سے نہلےيسے تھےانکے قب ںيم   

اهل علم تھے ؟ یہودي ايک  -١۴ سوال   

بات  ںيکتابوں م یانک -تھے  یھاهل کتاب ب -اهل علم تھے  یہودي یج - جواب

معلوم تھا کہ  یھب ہي ںيآنے واال ہے اور انھ غمبريخرى پآکہ  یہوئ تھ یلکھ

گا ۓآ یہ ںيمكه ، مدينه م غمبريخرى پآ   

اشرف المخلوقات كون ہے؟ -١۵سوال  

سے  ںيآباد تمام مخلوقات م ںيم اياور دن -إنسان اشرف المخلوقات ہے -جواب

 ںيصرف انھ ونکہيک -جنت اور دوزخ هے  یہ ےيصرف انسان اور جنوں کےل

ايکو اختيار ديا گ یاور بد یکين یہ   

حقيقت  كيا ہے ؟ یسب سے بڑ یک یزندگ -١۶ سوال   

حقيقت موت ہے یسب سے بڑ یک یزندگ - جواب -  

قرآن پڑهنے کا مقصد كيا ہے؟ -١۷ سوال   

ور نيكياں کمانا ہےاإصالح كرنا،  یقرآن پڑهنے کا واحد مقصد اپن - جواب - 


