
 

 

 سورة الفاتحه

 

ہے؟ ایتعوذ ک -1     

اعوذبا هلل من اشیطان الرجیم -جواب   

 2-  تعوذ پڑھنے کا حكم قران میں ہے یا صرف حدیث میں ہے ؟  

  – ٨٩قران كى سورة النحل آیات   -جواب

  جب تم قران تالوت كرو تو هللا كى پناہ میں اشیطان مردودكى شرسے

ضرورى ہے ؟تعوذ پڑھنا كیوں       -3 

تو شیطان كى پناہ ماگنا  ںیاھم كالم كى تالوت كرنے جا رھے ہ ئانتها  -جواب

 ضرورى ہے

ںیتالوت کر یچاہے گا کہ ہم قرآن ک ںینہ یشیطان كبه            

فایدہ ھے؟ ایتالوت كرنے کا ک یتعوذ ک          -4 

چاہے یدل آور دماغ سے شیطان كى پناہ مانگن   -١-جواب  

     اور جو شخص سچے دل سے تعوذ كى تالوت كرے گا تو اس کے          

 ( حدیث كا مفهوم)پردے حائل كردےجاتےھیں  ۰۳۳ انیشیطان کے درم  ۰ 

  حضور كى تعلیم ھےكه غصه كى حالت میں تعوذكى تالوت كرو -

توسب سے پہلے تعوذ كى تالوت  آۓوحى لےکر  یجب حضرت جبرایل پہل۴

 كرائ

    ٥ اربار تعوذ تالوت كرنے پر زور دیا ہےن مین بآقر  -



 

 

۵    هللا كون ہے؟    - 

اسکا وجود ھمیشه  -جو وجود میں ابتدا سے ہے  -هللا اس ذات كو كہتے   -جواب

تمام صفات موجود ھیں جو كسي میں نهیں  ںیاس م-رہےگا  شہیسے ہے اور ھم

اس کا ذاتي نام  - ںیسے غافل نہ یلمحےكےلےکس ایک- ںینہ یکمزور یکو-

  هللا ہے

٦  شیطان كون ہے؟   - 

فرشتوں كےساته رہتا -بہت عبادت گزار تها -شیطان جنات میں سے تها   -جواب

رھے گا کخرى إنسان تآ داہواتهااوریحضرت آدم سے پہلے پ -تها    

 ۷-  شیطان كا أصل نام كیا ہے؟

ابلیس  -جواب   

-  رجیم كامطلب كیا ہے؟   ٩  

یکے لےهللا كى رحمت سے دور شہیہم شہیہم  -جواب   

مطلب ہے ایتعوذ میں رجیم كالفظ کہنے کا ک     ٨ - 

تاکہ اپنے سے دور ( سزا یپتهر مارنے ک)رجیم لفظ رجم سے بنا ہے    -جواب

  رکها جاے

    تسمیه كیا ھے؟ ١۳-     

کہتے  ہیکو تسم نےیھر اچهے کام شروع کرنے سے پہلےهللا كا نام ل  -جواب

-ںیہ   

  

ور رحیم میں كیا فرق ھے؟ارحمان      ١١ -     



 

 

رحمان هی ایک ہی ہے۔ جواب۔دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے۔ر ح م اور مطلب ب

رحیم صرف إیمان والوں كیلے -ہے  تایکو رزق د کیوہ ہر ا لےیہر انسان ک  - 

ہے ؟ ایرحمان كا لفظ قران میں كتنى مرتبه آ    ١۱ - 

مرتبه ٥۷  -جواب   

قران میں كتنى مرتبه أیا ہے ؟رحیم كا لفظ     ١۰ - 

مرتبه ٨٥  -جواب   

-        ںیساته كیوں تالوت كرتے ہ ایکور رحیم ارحمان    ١١   

ساته  یشفقت اتنى زیادہ ہے کہ انکے نام کے ساته دونوں ک یهللا ک - جواب

ںیتالوت کرتے ہ   

١۵  بسم هللا كب كب تالوت كى جاتى ہے؟   -  

ن كى آقر-ے پہلے سوضو كرنے  -م شروع كرنےسے پہلے اھر ك  -جواب

-تالوت سے پہلے وغیرہ وغیرہ   

ہے؟ غامیتسمیه میں كیا پ    ١٦-     

تالوت کرے گا تو اسكے  یک ہیجب بندہ اپنے ہر کام سے پہلے تسم   -جواب

  کاموں پرمثبت اثر پڑے گا

١۷  الفاتحه كا كیا مطلب ہے ؟   -   

سورت ہے اسلے اسکا  یسب سے پہل یقرآن ک ںیے ہفتح كهولنےکو کہت -جواب

  نام الفاتحه ھے

؟ ںیکر انیخصوصیات کے ساته ب یانک  ںیسورةالفاتحه كے کتنے نام ہ    ١٩-   

یكتاب كو کهولنے وال -فاتحه الكتاب -١   -جواب   



 

 

یهللا كى تعریف كرنے وال  -سورةالحمد                ۱ - 

۰    أصل یقرآن کام القرآن ۔                - 

یتوں كو بار بار تالوت كرنےوالىآسات    -الثباالمثانى            ١ - 

      -٥           حدیث میں اس كا ذكر ہے   -مین العظآقر

تمام مضامین اس میں موجود ھے  -نآاثاث القر      ٦ - 

                                     سورت ینماز وال -سورة الصلحہ ۷                 

                                                                

اس میں دعا ہے    -سورةالدعا          ٩-     

 ٨-                      سورت یجهاڑ پهونک وال   -سورة الرقیہ          

- بیماروں كیلے شفاء     -سورةالشفاء        ١۳  

ہے یکاف لےیجو إنسان ک  -سورة الكافیه          ١١ - 

اس میں هللا كا شكر ھے  -سورت الشكر        ١۱-    

 -١٨  ےیکون سے دو نور هللا نے رسول هللا کو د   

خرى دو آیاتآور سورةالبقراء كى اسورة الفاتحه      -جواب   

ور نعت میں كیا فرق ہے؟احمد        ۱۳- 

ور نعت میں رسول هللا كى تعریفاحمد میں هللا كى تعریف      -جواب   

-سب سے أفضل ذكر كیا ہے ؟      ۱١  

الإله هللا  -جواب   

کون کون سے؟ ں؟یہ یرب کے کتنے معن       ۱۱-  



 

 

رب جس نے  -موجود ہے  ںیسورت فاتحہ م -ںیہ یمعن نیرب کے ت  -جواب

ایک دایپ ںیہم  

 -کوہ مال-خرى لمحے تک آپرورش کرتا ہے کرتا تها کرتارہےگا یہمار         

کرتا ہے پرورش کرتا اور ینگہبان -حاكم ہے -اقا  

کرتا ہے یریخبرگ  

 - ۱۰ سب سے أفضل دعا كیا ہے؟

الحمد هللا -جواب   

عالم ہے ؟ یہ کیاكیا دنیا میں   ۱١-   

ںیتمام مخلوق كیلے اپنے اپنے عالم ہ- ںیبہت سے عالم ہ   -جواب    

 -۱٥ تمام عالموں کا پالنے واال کون ہے؟    

هللا  - جواب   

کرنا ایتمام تعریف هللا كیلے تو بندے کو ک   ۱٦        

چاہے یمانگن ںیحاجت یور صرف أسى سے ساراهللا كى فرمابردارى    -جواب    

مطلب ھے؟ ایمالک کا ک      -  ۱۷  

ور اكا قبضه ھو  یصرف اس  -ہو تیملک یاپن یمالک وہ ہے جسک     -جواب

سے استعمال کرے یمرض یوہ صرف اپن   

یا ہےآکا لفظ كتنى دفعه  نید ںیقرآن م      ۱٩-   

مرتبه ٥    - جواب   

                                                      یوم الدین كون سا دن ہے   ۱٨     

قیامت كا دن اس دن حساب كتاب ہوگا    - جواب        



 

 

کرنا چاہے؟ ایتو ک آۓتکبر کا خیال  ایبڑائ   یجب بهى اپن    ۰۳  -       

چاہے یتالوت کرن یتعوذک     -جواب - 

۰١  حساب كتاب كے دن کااحساس كیوں ضروري ہے        - 

سے روکتا ہے ئنسان اپنے اپ کو بُراا     - جواب  

کا دارومدار کس پر ہو تا ہے ؟تمام اعمال          ۰۱-    

نیتوں پر     -جواب     

-    بدى دنیا كون سى ھے؟اعارضى اور          ۰۰  

خرتآ یموت کے بعد وال یابد ںیعارضى جو ھم گزار رہے ہ - جواب   

  جهاں حساب ھو گا           

کرنا چاھے ایدعا سے پہلے ک       ۰۴ - 

اءهللا كى حمد و  ثن   -جواب   

-  ثابت ھے ایسے ک اتیآ نیت یپہل       ۰٥  

وہ تمام جہان کا ( ۰)شکر هللا کے لے ( ۱تمام تعریف هللا كى ہے -١    -جواب 

ہے مالک   

 

 


