
 

 

١٢-١٢سورةالبقراء آيات   

٦سبق نمبر   

بنے؟ سےیگروہ ک ںیم ایرو سے دن یقرآن ک  -١سؤال    

ںیگروہ ہ یبلکہ دو ہ ںیکوئ حسب نسب نہ ںیم یگروہ بند ںیقرآن م - جواب -   

    (١)        هللا كا گروہ

کا گروہ طانیش   (۲)   

؟ ںیکس گروہ سے تعلق رکھتے ہ نیمنافق   -۲ سوال   

ںیشامل ہ ںیکے گروہ م طانیش یھب نیمنافق    -جواب  -  

هللا كى ترتیب كیا ہے؟  -۳ سوال   

نیمنافق( ۳)کافر۔ (  ۲)مسلمان۔ ( ١)   -جواب   

ں؟یتعالٰى کس سے مخاطب ہ هللا ںیٰیآیّھآالناُس م  -۴ سوال   

ںیسے مخاطب ہ تیتمام انسان    -جواب  -  

؟ۓذمه دارى ہے کہ بات لوگوں تک پہنچا یکس ک -۵سوال   

ںیذمه دارى ہے کہ بات تمام لوگوں تک پہنچائ یمسلمانوں ک -جواب -  

ہے؟ یکرن یعبادت کس ک -۶سوال   

ایک دایاور ہم سے پہلے والوں کو پ ںیاُس نے ہم ونکہیک -هللا كى    -جواب -  

ہے؟ ایعبادت ک -۷سوال   

هللا  ںیکے تمام معمالت م یبلکہ زندگ ںینہ یہ عبادت صرف نماز پڑھنا  -جواب

ہے یکرن یھب یكى فرمانبردار  



 

 

تصور اتا ہے؟ ایک ںیغالم كا لفظ سن كر ذھن م -۸ سوال   

كم دیا جائے گا اسے تا ہے کہ جو حآغالم کا لفظ سن كر یه تصور    -جواب

  -پورا کرناہو گا

ں؟یهللا كن لوگوں سے مخاطب ہ ںیم۲١ تیآ   -۹سوال   

ںیهللا تمام انسانیت سے مخاطب ہ -جواب   

چھوڑ کر  یہے کہ بت پرست ہی یمعن ںیکافر کے لئے اِس م                    * 

 هللا كو مانو

-منافقت چھوڑ دو ےیمنافقوں کے ل  *   

جاؤ اور مکمل عبادت کرو اور آاہوں سے باز گن ےیگناہ گار مسلمانوں کے ل* 

-کوشش کرو یبننے ک یمتق  

 یک یقتر ںیعبادت کو قائم رکھو اور اُس م یاپن ےیمسلمانوں کے ل کین* 

  کوشش کرو

آنے والوں کا ذكر  ںیبعد م -پہلے آنے والوں کا ذكر ہے ںیقرآن م -١۱ سوال

ہے؟ ںیكیوں نہ   

اُمت کے  یکہ حضور صل هللا علیه وسلم خاتم النبین تھے اُن ک ئےیاس ل -جواب

غمبریاور نہ کوئ پ یآئے گ ںیبعد کوئ اُمت نہ   

ذات سے متعلق  یجو انسان ک -یا ہےآکون کون سے انعامات کا ذكر  -١١ سوال

ں؟یہ  

 ایاُتارا ، رزق د یآسمان کو چھت ،آسمان سے پان ا،یکو فرش بنا نیزم   -جواب

 یھسے ب دائشیپ یکا وجود تو انسان ک زوںیچ نیت یپہل- ںیصورت م یپھلوں ک

 ںیم زیچ یچوتھ -ہے ںیکوئ کوشش شامل نہ یانسان ک ںیاس م-پہلے کا ہے 



 

 

صرف هللا کا  ںیم  شپھل کا اُگنااس کوش سےیج-ہے  یبھ یکچھ کوشش انسان ک

اختیار ھے یہ -  

کون ہوتا ہے ؟ یاُمّ  - ١۲ سوال   

کہالتا ہے یجانتا وہ اُمّ  ںیجو لکھنا پڑھنا نہ  -جواب -  

ا؟یرکھاگ لنجیچ ایانسان کے لئے ک ںیقرآن م   -١۳سوال   

الؤ بنااور سورة  کیا یسیہو تو اس سورة ج ںیشک م ی۔   اگر کسجواب - 

جس سے پتا چلے کہ قرآن حٌضور نے خود  لیدل یوہ سب سے بڑ -١١ سؤال

؟ ایبنا  ںینہ   

تھے جو حكم هللا كى طرف سے نازل ہوتا تھا وحى كى  یوہ اُمّ     -جواب

لوگوں کو پہنچاتے تھے یاور وہ ںیصورت م - 

کس کا ہے؟ ںیم ارآخریاخت ںیم زیہر چ -١١ سوال   

هللا تعالٰى كا   -جواب -  

جا رہا ہے؟ ایڈرا ںیكس آگ سے قرآن م -١١ سوال   

دوزخ كى آگ سے    -جواب -  

مراد ہے؟ ایدوزخ كے پتھروں سے ک  -١۷ سوال   

ہے یجات یپوجا ک یوہ بت جنک     -جواب -  

ں؟یہ یبھ ںیخبر یمستقبل ک ںیدرست ہے کہ قرآن م ہی ایک -١۸ سوال   

 ںیخبر كا ذكر سورة الروم م یاہل روم کے غالب ہونے ک-ہاں  یج -جواب

  -موجود ہے

؟ ںیجانتے ہ یبھ ںیبارے مهللا تعالٰى لوگوں کے دلوں کے  ایک -١۹سوال   



 

 

ذكر ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے بارے  ںیہاں سورة المجادلہ م یج    -جواب

ں؟یجانتے ہ یبھ ںیم   

ہے؟ یجارہ یبشارت د ایوالوں کو ک مانیا  -۲۱سوال   

ہے یجا رہ یبشارت د یجنت ک    -جواب -  

ہے؟ ایجنت ک -۲١سوال   

ہوں  یبہ رہ ںینہر یدودھ اور شہد ک چےیباغ ہے جس کے ن کیجنت ا - جواب

زندہ  شہیوہاں انسان ہم -یہوں گ اںیویب کین - ںیہر قسم کے پھل ہوں گ - یگ

  -اور جوان رہے گا

ں؟یہ یجنت کے درجے بھ ایک -۲۲سوال   

 نیزم انیہر دو درجے کے درم ںیدرجے ہ ١۱۱جنت کے  -ہاں  یج   -جواب

 _اور آسمان کے درمیان جتنا فاصله ھوگا

جنت کا سب سے آعلٰى درجہ کون سا ہے؟ -۲۳سوال   

جنت الفردوس -جواب  -  

چاہئے؟ یدعا کرن ےیجنت کے کس درجے کے ل -۲۴سوال   

جنت الفردوس   -جواب  -  

معجزہ ہے؟ کیقرآن ا ایک -۲۵سوال   

 ونکہیک -ایگ اید ںیشکل م یمعجزہ ک کیقرآن حضور كو ا -ہاں یج    -جواب

کہ  یتھ یبالغت اتن -کا دور تھا  یشعرو شاعر -علم بہت عام تھا ںیاُس دور م

کرتے تھے ریمبلغ گھنٹوں تقر - 

؟ۓگ یۓكو معجزات اُس دور كے حاالت کے مطابق د غمبریہر پ ایک -۲۶ سوال  



 

 

تھے تو لوگ  رتےیحضرت عیسٰى مریض پر ہاتھ پھ سےیج -ہاں یج   -جواب

وہ  ونکہیتھے ک تےیسے زندہ کر داِذن  یہو جاتےتھے مردوں کو هللا ك کیٹھ

 طب کا دور تھا

 کیتو انکے پاس ا یعروج پر تھ یجادوگر ںیموسٰى کے دور م حضرت

عصاء  اژدھا بن جاتا اور سب  -عصاءتھا جس سے اپ سب کام کرتے تھے

معجزہ تھا ںیجادو نہ ہی ایسانپوں کو کھا گ  - 


