
 

  الفاتحة سورة
 

 

  ہیں نام دو سے میں ناموں کے الفاتحہ سوره -1

 

 (A    شفاء اور سورۃالخیر 

 (B   ام الکتا ب اور سبع الثانی

 (C   سبع الثانی اور سورۃ محمد 

 

 جو سورةھے ایسئ سورةالفاتحہ  -2

     

 (A اس کتاب سے پہلے صرف داود کو عطا کی گئی تھی    

 (B اس امت سے پہلے صرف بنی اسرائیل کو دی گی 

 (Cاس سے پہلے کسی کتاب میں نھیں بھیجی گی 

 

   ھے سورة واحد وه سورةالفاتحہ  -3

   A)دیتے جواب اسکا کو بندے تعالى و سبحان هللا پر پڑھنے میں نماز جو 

    ہیں

  (B جس کو پڑھنے پر سب سے بڑے انعام کا وعدہ کیا گیا ھے  

  (C جس کے پڑھنے پر ٧٠ ہزار فرشتے اترتے ہیں

 

 حکم کا پڑھنے بِاَلّلُِ أَُعوذُُ  پہلے سے تالوت کی پاک قرآن -4

 

    (Aحکم نھیں ھے چاھے تو انسان پڑھ لے چاھے نہ پڑھے

    (B حکم دیا گیا تا کہ انسان شیطان کے وسوسوں سے بچ سکے 



   (C قران سے کوئ واضع حکم نھیں ھے   

 

  نے تعالى و سبحان هللا  کرکے ذکر کا رب  -5

 

 

  (A انسان کو سمجھادیا ھے کہ اسکا هللا سے رشتہ مالک اور غالم کا ھے 

  (B اپنے ذکر کی فضیلت سمجھایئ ھے  

  (C اس سورۃ کی اھمیت بتایئ ھے

 

      کہ ھے یہ فرق ایک میں رحیم اور الرحمن-6

 

   (A الرحمن میں ھمیشگی ھے اور رحیم میں ھمیشگی نھیں ھے

   (Bالرحمن میں ھمیشگی نھیں ھے اور رحیم میں ھمیشگی ھے

   (Cدونوں میں ھمیشگی ھے

 

  مفھوم تفصیلی بلکہ نھیں مفھوم ظاھری)ھے۔ مطلب کا عبادت -7

 

 (A   رکوع اور سجدے کو خالص اور هللا کے لیے کرناہے 

 (B نماز روزہ زکوۃ اور باقی تمام ارکان عبادت پورے کرنا 

کسی کی انتھایئ تعظیم اور محبت کی وجہ سے انتھایئ عاجزی اور      

 (C وفاداری کا اظھار کر

  

  کے مفھوم تفصیلی) کہ کرتے عھد سے تعالی هللا ھم میں ُُُ نَعْبُدُُ إِیّاكَُ -8

 (  ساتھ

   

 

 



 (A ہم نماز روزہ اور باقی عبادتیں تیرے لیے کریں گے

   B)ہم صرف اور صرف تیرے وفادار رہیں گے اور  ہر کام میں تیری  

    اطاعت کریں گے 

 (C ھم رکوع اور سجدہ تیرے عالوہ کسی کو نھیں کر یں گے

 

  

   ھے مراد مدد اسیی سے نستعین-9

 A) جسں میں چاھے تو پہلے انسان مدد مانگ لے اور چاھے توپھلے محنت 

   کرلے۔

 (B جسں میں پہلے مدد ما نگے اور پھر محنت کرے

 (C جس میں پہلے محنت کرے اور پھر مدد مانگے۔

 

  میں جسں ھے مراد ھدایت وه یھاں میں اھدنا -10

 

 (A صرف راستہ دکھانا شامل ھے

 (B راستہ دکھانا اور چالنا بھی شامل ھیں۔ 

 (C راستہ دکھانا، چالنا اورمنزل تک پھنچانا شامل ھیں۔ 

 

  ھیں یہ خصوصیات چند کی جس ھے راستہ وه صراط-11

 

 (A کشادہ ، سیدھا ، احتیاط سے چلنے والے 

 (B سیدھا ، خطرے سے پاک ، کشادہ 

 (C سیدھا ، آسان ، احتیاط سے چلنے واال 

 

  ھیں مراد سے لوگوں یافتہ انعام  - 12

 

 (A انبیاء  



 (B انبیاء ، صدیقین ، شھداء ، صالحین  

 (Cصالحین لوگ

 

  ھیں گ لو وه مراد سے المغضوب13- 

 

 (A جنھوں نے علم کے بغیر عمل کیا۔

 (B جن کے پاس علم تھا مگر عمل نھیں تھا   

 (C جن کے پاس علم اور عمل تو تھا لیکن دونوں بھت اچھے نھیں تھے۔ 

 

  ُُ  ھیں لوگ وه مراد سے لعین الضا  -14

 

 A) جن کے پاس علم نھیں تھا اس لے گمراہ ھوے.

  

 B)جن کے پاس عمل اور علم دونوں تھے لیکن بڑےگناھوں میں ملوث تھے 

 

 C) جن کے پاس علم تھا مگر عمل نھیں تھا۔

 

 صہ خال کا سورة اس 15-  

 

ِّین َمال كِ  یَْومِ  الد   ِ  A)  

ین  إیَّاكَِ نَْعبُدُِ َوإ یَّاكَِ نَْستَع   ِB)  

یم ح  ْحَمـنِ  الرَّ ینَِ ; الرَّ هِ  َرب ِِّ اْلعَالَم  اْلَحْمدُِ ل لَـّ  ِC)  

 


