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۔ .1آیات  1 – 5میں کن لوگوں کا زکر کیا گیا ھے۔
a۔ مسلمانوں کا
 b۔ متقین کا
c۔ منافقین کا

۔ .2اس کتاب کے نازل کرنے کا کیا مقصد بتایا گیا ھے
a۔ برکت
b۔ اجر
c۔ ھدایت

تقوی کا مطلب ھے۔
۔.3
ٰ
تعالی کا کہنا ماننا۔
a۔ ہللا
ٰ
b۔ ہللا تعالی کی ناراضگی کے ڈر سے خود کو گناہوں سے بچانا۔
تعالی کی کتاب کو اچھی طرح سمجھنا۔
c۔ ہللا
ٰ

۔ .4ایمان کا کیا مطلب ھے
.a۔ یہ کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہونے کا نام ھے
bیہ اس یقین کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کو مطمئن کردے اور کوی شک نہ
.رہے۔
۔c۔ یہ ہللا کی ناراضگی سے ڈرنے کا نام ھے

۔ .5نماز قائم کرنے میں
 a۔ وقت پر نم ٍاز پڑھنا آتا ھے۔
b۔ رکوع اور سجود کو اطمینان کے ساتھ کرنا آتا ھے۔
محمد کے طریقے پر نماز
 c۔ تمام شرائط کے ساتھ ،خشوع و خضوع سے
ؐ
پڑھنا آتا ھے

6۔ رزق سے یہاں ہر نعمت مراد ہے چاہے ہنر ہو،علم ہو،صحت ہووغیرہ

 .aصحیح
 .bغلط

۔ .7مرض سے مراد یہاں
a۔ کفر کی بیماری ہے یعنی ہللا ،رسول ،قیامت کا انکار کرنا
b۔ نفاق کی بیماری ہے یعنی دنیا کی محبت
c۔ قلبی بیماری ہے یعنی حسد،بغض ،کینہ

ّ11 – 20
۔8۔ محمدﷺ نے منا فق کی کیا یہ چار نشانیاں بتایئ ہیں ۔ جھوٹ بولنا  ،وعدہ
خالفی  ،خیانت اور جھگڑنے پر گالی گلوج
a۔ صحیح

b۔ غلط
تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اسکوفسادی کہا گیا ہے.
.9جوزمین پرہللا
ٰ
a۔ صحیح
b۔ غلط

۔10۔ منافقن کو کون لوگ بے وقوف لگتے ہیں
۔ جو علم حاصل کرنے کے لے اپنا دن اور رات ایک کردیں۔
b۔ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔
تعالی کو راضی کرنے کے لے اسکی اطاعت میں
c۔ جو تن  ،من  ،دھن ہللا
ٰ
لگادیں۔

تعالی
تعالی کا کسی کو ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہللا
۔.11ہللا
ٰ
ٰ
انسان کی غلطی پرپکڑنہ کرے اور چھوڑدے تاکہ وہ اور نافرمانی کرے ۔
a۔ صحیح

b۔ غلط
تعالی کن لوگوں کا نور لے لیتے ہیں یعنی ھدایت کی توفیق
۔ 12ہللا
ٰ
سلب
کرلیتے ہیں
تعالی کی کتاب سے فائدہ اٹھاکر ھدایت پر نہیں آتا۔
a۔ جو ہللا
ٰ
b۔ جو لوگوں سے بد اخالقی سے پیش آتا ہے۔
c۔ جو محمد ﷺ کے وقت پرایمان نہیں الیا۔

لے کہا گیا ہے کیونکہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ .13منافق کو کافر اس ٗ
a۔ اصل میں وہ کا فر ہی ہوتا ہے ۔
b۔ اپنے عمل سے کفر کرتا ہے ۔

c۔ منافق کو کافر نہیں کہاگیا

21 - 30

۔ .14عبادت اسی کا حق ہے جس نے پیدا کیا اور نعمتیں دیں
 a۔ صحیح
b۔ غلط

تعالی انسان سے اپنی نعمتوں کا ذکر اس لئے کررہے ہیں
ا .15ہللا
ٰ
تاکہ انسان کو اپنی محبت اور نگہداشت کے بارے میں سمجھاسکیں۔
 a۔ صحیح
 b۔ غلط

۔ .16معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو کرنے کی کوئی انسان طاقت نہ
رکھتا ہو
a۔ صحیح
b۔ غلط
۔ .17کافروں میں سے جو لوگ چیلنج کا مقابلہ نہ کرسکے تھے وہ ایمان
لےآئے

a۔ صحیح
b۔ غلط

تعالی نا فرمانوں کو گمراہ کردیتے ہیں
۔ .18ہللا
ٰ
a۔ صحیح
b۔ غلط

۔ .19فاسق کسے کہتے ہیں
تعالی کی اطاعت کی حدوں کو توڑنے واال
a۔ ہللا
ٰ
b.۔ دنیا کے مزے اڑانےواال
تعالی کی بات نہ سننے واال۔
 cہللا
ٰ

31 – 40

تعالی کے قانون کو
۔ .20انسان کو زمین پر خلیفہ اس لئے بنایا گیا تاکہ ہللا
ٰ
نافذ کرے ۔اور خود بھی اطاعت کرے
a۔ صحیح
b۔ غلط

۔ .21جب کسی مخلوق کے پاس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہو تو بہت ممکن ہوتا ہے کہ وہ
فساد کرے ۔
a۔ علم
b۔ عقل
c۔ اختیار

تعالی نے آدم علیہ سالم کو جو علم سکھایا تھا اس سے کس
ا .22ہللا
ٰ
علم کی فضلیت پتہ چلتی ہے
خصوص ََا توحید کے علم کی
a۔ دین کے
َ

.

b۔ دنیا کے
c۔ دین اور دنیا دونوں کے

اعلی
تعالی کے نزدیک بہت
۔ .23نافرمانی کے بعد آدم نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہللا
ٰ
ٰ
درجہ پایا ۔
 a۔ عاجزی ،توبہ  ،اور سجدے میں بہت دیرتک پڑے رہنے کی وجہ سے
تعالی سے دعا کرکے
b۔ محمدﷺ کے وسیلے سے ہللا
ٰ
 cتوبہ و استغفار سے

41 – 50
تعالی ہمیں یہود کی باتیں اس لئے بتا رہے ہیں تا کہ ہم مسلمان اپنے
۔.24ہللا
ٰ
آپ کو ان کاموں سے بچا کر رکھے جن کو کر نے کی وجہ سے یہود کو ان
کے مقام اور مرتبےسے ہٹادیا گیا
a۔ صحیح
b۔ غلط

۔ .25رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیکر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔
.aلمبا رکوع کرنے کی اہمیت بتائی گی ہے ۔
 b۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بتائی گئ ہے
c۔ یہ بتایاگیا ہے کہ رکوع نماز کا سب سے اہم رکن ہے۔
۔ .26صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگے کےلئے کیوں کہا گیا
ہے
اعلی درجات حاصل کرسکے ۔
a۔ تاکہ صبر کرکے اورنماز پڑھ کر انسان
ٰ
b۔ دین کے راستے کی مشکالت کا مقابلہ کرنے کے لئے۔
c۔ تاکہ انسان اچھے کاموں میں مصروف رہے

۔ .27بنی اسریئل کے محمدﷺ کو نبی نہ ماننے کی کیا وجہ اسکا تعصب اور
اپنے مقام اور مرتبہ سے محبت تھی
a۔ صحیح

 b۔ غلط
۔ .28بنی اسرایئل کو ذلت آمیزعذاب میں اس لئے گزرنا پڑا کیونکہ ان کے
اعمال بہت بگڑ چکے تھے اور انکا آخرت کا عقیدہ کمزور پڑ چکا تھا
a۔ صحیح
b۔ غلط
۔

51 – 60
موسی علیہ سالم سے  30راتوں کا وعدہ کیا تھا
تعالی نے
29۔ ہللا
ٰ
ٰ
 a۔ صحیح
 b۔ غلط

موسی علیہ سالم کو کتاب اور فرقان اسلئے دیے تھے تا کہ
تعالی نے
.30ہللا
ٰ
ٰ
انھیں دنیا میں بہت زیادہ عزت ملے
a۔ صحیح
b۔ غلط

.31جن لوگوں نے بچھڑا بنایا تھا ان کی سزا یہ طئے ہوئی کہ وہ ایک
دوسرے کو قتل کرینگے
a۔ صحیح
b۔ غلط

61 – 70
تعالی کی طرف سے عطا کردے نعمتیں کی جگہ پر
32۔ بنی اسریئل نے ہللا
ٰ
پرانی چیزوں کا مطلبہ کیوں کیا ؟
a۔ اس لئے کیونکہ وہ اپنا وقت عبادات وغیرہ کی جگہ دنیاوی دھندوں میں لگانا
چاہتے تھے۔
 b۔ غالمانہ ذہنیت کی وجہ سے
 c۔ اللچ کی وجہ سے

۔ .33بنی اسرایئل کا عمل نبیوں کو قتل کرنے تک کیسے پہنچا جب کہ وہ
کتاب جاننے والے تھے؟
.aقتل وہ لوگ کرتے تھے جن کو علم نہیں ھوتا تھا۔
b۔ علم کے باوجود عمل نہ کرکے وہ بے حس ہوچکے تھے۔

c۔ ایک نبی کا ماننے واالتعصب کی وجہ سے دوسرے نبی کو قتل کرتا ۔

۔ .34بنی اسرائیل پر کوہ طور کیوں بلند کیاگیا؟
۔ ان میں بے حیائی بہت زیادہ عام ہوگئی تھی اور جس قوم میں بے حیائی
آجائے وہ اسکی تباہی کا باعث بنتا ہے۔a
b۔اپنی کتاب کا انکار کرنے کی وجہ سے
c۔انکی بداعمالیوں اور کتاب کو چھوڑدینے کی وجہ سے

 35۔ عمل کے اعتبار سے آج کے مسلمان کا معاملہ اپنی کتاب کے ساتھ
 a۔ بنی اسرائیل جیسا ہے
 b۔ بنی اسرائیل سے تھوڑا سا مختلف ہے
 c۔ بنی اسرائیل سے بلکل مختلف ہے
36۔ کثرت سوال کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے؟
 a۔ علم سیکھنے کےلئے
 bبہانہ کرکے بچنے کے لئے
 c۔ وقت کاٹنے کےلئے

80 – 71
تعالی قبول نہیں کرتے اس لئے اسکو دوسرے
.37.برے انسان کی دعا ہللا
ٰ
سے دعاکی درخواست کرنی چاہیے
a۔ صحیح
b۔ غلط

۔ .38بنی اسرائیل کے دل کیوں سخت ہوگئے
.aگائے کی قربانی کرنے میں پس و پیش کرنے اور کثرت سوال کی وجہ سے
تعالی کی نافرمانیوں کی وجہ سے
 b۔ ہللا
ٰ
.cجھگڑے فساد کی وجہ سے
۔ . 39دل کے سخت ہونے کا مطلب ہے؟ دل کا بے حس ہوجانا اور حادثات کا
اثر نہ ہونا
.aصحیح
b۔ غلط

۔ .40دل کی سختی کی عالمت ہیں ؟ آنکھیں خشک ہونا  ،حرص ہونا  ،لمبی
امیدیں ہونا
.aصحیح
b۔ غلط
تعالی نے  3قسم کے پتھروں کا ذکر کیا.
 .41آیت نمبر  74میں ہللا
ٰ
.aصحیح
b۔ غلط
۔ .42تحریف کا کیا مطلب ہے ؟
a۔ یہ حرف سے ہے یعنی حروف سے بنے لفظ کو بدل دینا۔
b۔ معنی کو بدل دینا۔
c۔ لفظ  ،معنی یا حکم کو بدل دینا ۔

۔.43کن لوگوں کو ان پڑ کہا گیا ہے ۔
a۔ وہ لوگ جن کو دین کا علم تھا لیکن دنیا کا علم نہ تھا
 b۔ وہ جن کو دین کے علم کی سمجھ نہ تھی
 c۔ وہ جن کو دینا کا علم نہ تھا

.

۔ .44آج کا مسلمان قران کیوں نہیں سکھنا چاہتا ؟
a۔ دنیا کے علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے ۔
b۔ دین کے علم کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے ۔
c۔ بدلنا نہیں چاہتے اس لئے ۔

