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 منٹ  ۳۰وقت:  

 کثیر االنتخابی سواالت‘)الف’حصہ      

 ۔:مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لئے درست جواب منتخب کیجئے الف

 ۔ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گاہللا تعالی فرماتا ہے :یہ میرے لئے  .1

    جہاد  )الف(

    روزہ)ب(

   صلواۃ)ج(

 زٰکوۃ)د(

 

 ۔قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے .2

   توضیحی )الف(

   توفیقی )ب(

   توصیفی )ج(

 توفیقی )د(

 

 ۔پر صحیفے نازل ہوئے ملسو هيلع هللا ىلص اس نبی .3

 علیہ السالم سیحضرت عیٰ  )الف(

 ملسو هيلع هللا ىلصحضرت محمد  )ب(

  علیہ السالم حضرت ابراہیم )ج(

 علیہ السالم حضرت داؤد )د(



 

  ۔پختہ اور اٹل نظریات کو کہتے ہیں .4

   عبادات )الف(

   توحید )ب(

   معامالت )ج(

  عقائد )د(

 

 ۔عمل صالح کی قسمیں ہیں .5

   پانچ )الف(

   چار )ب(

    چھ )ج(

 تین  )د(

 

 ۔کرنا کہالتا ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک .6

 قطع رحمی )الف(

   بد سلوکی  )ب(

   صلحہ رحمی  )ج(

 محبت کرنا  )د(

 

 ۔حدیث کی روسے افضل جہاد ہے .7

 جہاس بالسیف )الف( 

   جہاد بالمال )ب(

   جہاد بالنفس )ج(

 جہاد بالسان )د(

 

 

 

 

 

 



 

  ۔یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے .8

     مسجد )الف(

    گھر )ب(

   )ج(  بازار

 یونیورسٹی )د(

 

 ۔نے اس قبیلے کے لئے دعا فرمائی ملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم  .9

 قبیلۂ ہاشم   )الف(

  بنی کلب قبیلۂ )ب(

   قبیلۂبنو بکر )ج(

 دوس قبیلۂ)د( 

 

 ۔مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوں .11

  دوسرے پڑوسی  )الف(

  دوسر غیر ملکی  )ب(

  دوسرے مسلمان )ج(

 )د( دوسرے رشتہ دار 

 

 ۔کہ مکرمہ میں اتنے عرصے قیام کیام  ملسو هيلع هللا ىلصاعالن نبوت کے بعد نبی کریم  .11

   دس سال  )الف(

   پندرہ سال )ب(

   چالیس سال )ج(

 تیرہ سال  )د(

 

 

 

 



 

 

 ۔سورۃ لہب ان دونوں کی ہالقت کے لئے نازل کی گئی .12

   )الف( ابو جہل 

   ِم جمیل و ابو لہب ا   )ب(

  )ج( عقبہ بن ابی معیط و ابو جہل 

 ِم جمیل ’)د(ابو لہب و ا

 

 ۔کی رضائی والدہ کا نام ہے  ملسو هيلع هللا ىلصحضور  .13

 حضرت صفیہ)الف(

  حضرت حلیمہ )ب(

 حضرت آمنہ)ج(

 حضرت ام ایمن)د(

 

 

  ۔ہللا تعاٰلی کے صفاتی ناموں کی تعداد ہے .14

  111)الف( 

   313 )ب(

  98 )ج(

  786)د(

 

 نیوالی  خاتون کا نام ہے ۔سب سے پہلی اسالم قبول کر .15

  )الف( حضرت عائشہ  

  ب( حضرت فاطمہ ) 

  )ج( حضرت خدیجہ 

 )د( حضرت زینب 

 

 



 

  ۔کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے ملسو هيلع هللا ىلصحضور اکرم  .16

   )الف( غزوہ احد 

  )ب( غزوہ تبوک 

   غزوہ بدر  )ج(

 غزوہ خندق  )د(

 

 ۔مینظام زکواۃ بنیاد ہے اسال .17

  )الف( معیشت کی 

  معاشرت کی  )ب(

 )ج( معاونت کی 

 

 ۔اسود کو چومنا کہالتا ہےحجرِ  .18

 اکرام )الف(

 )ب( احرام 

 استالم  )ج(

 )د( ازان 

 انبیاء اور مالئکہ کی صفت ہے ۔ .19

  )الف( مصروفیت 

   معصومیت  )ب(

  )ج( محبوبیت 

 ) د( عبادت 

 

 ۔واۃ  کے معنی ہیںصلٰ  .21

  نماز  )الف(

  )ب( دعا 

  )ج( فنا ہونے والی چیز 

  بیچنے کی چیز  )د(

 



 

 ۔یوں کے درمیان دوڑنے کو کہتے ہیںصفا اور مروا پہاڑ .21

   )الف( طواف 

  )ب( سعی 

  )ج( تلبیہ 

 )د( وقوف 

 

  ۔تنے نام آیات قرآنیہ سے ثابت ہیںقرآن مجید کے ک .22

  55)الف( 

  57 )ب(

   58)ج(

 56)د( 

 

 ۔ہے قرب خدا وندی کا سب سے موثر ذریعہ .23

  )الف( نماز 

   )ب( زکر اٰلہی 

  )ج( جہاد 

 )د( روزہ 

 ۔مسلمانوں کے لئے عملی درسگاہ ہےمسجد  .24

  مساوات )الف(

   کاروبار  )ب( 

  دنیا داری  )ج(

 )د( جہاد 

 

 قرآن کے لغوی معنی ہیں۔ .25

   )الف( سنا گیا 

   )ب( یاد کیا گیا 

  )ج( تالوت کیا گیا 

 بتایا  گیا)د( 



 

 

 (صہ "ب") مختصر جواب کے سواالتح

 (18نشانات :)

 نوٹ : تمام سواالت الزمی ہیں 

 دھی یا انگریزی میں ترجمہ کیجئے۔کسی تین کا اردو ،سن۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیات واحادیث میں سے 2

6/ 

i ِاَتِٰقکم   :اِنَّ اَکْر َمکم  ِعندہللا  

ii ل  فْخذ و ہ  َو ماَنَھاَکم  عن ه  فاَن تھ وا:و َماَٰاتاَکم  اَلّر سو   

ii َّه  ہللا  َمن ال یَر َحم  النّاس :الَیَرحم   

i:ِ ْسِلم   ‘ضه’َو ِعر’‘ َوَمال ه‘ همََ  د’‘  َحَرام  کُّل ال مس ِلم ِ  َعلَی  ال م 

 

 /12 نشانات مساوی ہیں ۔۔ مندرجہ ذیل میں سے چار جزوی سواالت کے جوابات تحریر کیجئے ۔3

i وحی سے کیا مراد ہے ؟ قرآن مجید میں وحی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں ؟ :  

ii شرک سے کیا مراد ہے مختصرا بیان کیجئے ؟ :  

iii :نبی کی چار صفات بیان کیجئے ۔  

ii:ختم نبوت سے کیا مراد ہے ؟  

i نے کیا دعا فرمائی ؟ اس کا ترجمہ لکھئے ؟ ملسو هيلع هللا ىلص: قبیلہ روس کے لئے حضور  

iiوں کی اقسام تحریر کیجئے ؟:پڑوسی  

iiiرحمت اللعالمین سے کیا مراد ہے ؟: 

iiii۔:نماز کے چار فائدے تحریر کیجئے  

 

 

 

 



 

 (7) نشانات  ج" )تفصیلی جوابات کے سواالت (حصہ "

 ۔سی ایک سوال کا جواب تحریر کیجئےنوٹ : اس حصے سے ک

i کی خصوصیات تحریر کیجئے ۔ ملسو هيلع هللا ىلص: عقیدہ رسالت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیجئے "یا" رسالت محمد 

ii کی اہمیت بیان کرتے ہوئے  اس کے پانچ فوائد تحریر کیجئے ۔ :قرآن یا حدیث کی روشنی میں حج یا نماز 

iiiریر کیجئے ۔: قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین/اوالد یا  زوجین کے پانچ حقوق تح  

 

 


