
ہے  یمعن  ی کا لغو دہی لفظ عق  

A. رکھنا مانی ا   

B. گرہ لگانا  

C. پرستش کرنا  

D. عمل کرنا  

ANSWER: B 

 

ںی کے  ماننےوالے ہ  ثی تثل دہی عق   

A. یمجوس   

B.  یہودی   

C. ہندو  

D. یسائ ی ع   

ANSWER: B 

 

ینازل ہوئ  تی آ ی آخر یک د ی مج قرآن   

A. یدس ہجر   

B. ی ہجر ارہی گ   

C. ی بارہ ہجر   

D.  یہجر  رہی ت   

 ANSWER: A 

 

العمر سے مراد ہے ارذل   

A.  ی جوان  

B.  بڑھاپا 

C. بچپن 

D. لڑکپن 

 ANSWER: B 

 

ہے  ای امت کہا گ ری خ ںی م د ی مج قرآن  



A. مسلمانوں کو  

B. کو وںی سائ ی ع   

C.  کو وںی ہودی   

D. کو  وںی پارس   

  ANSWER: B 

 

  حبل ہللا سے مراد ہے 

A.  ن ی محدث  

B. دی قرآن مج   

C. امت  

D.  فقہا 

 ANSWER: B 

 

تھا ای وہ کہاں سے آ ای د لنجی وفد کو مباھلہ کا چ یسائ ی ع جس   

A.  من ی  

B.  شام 

C. نجران 

D.  طائف 

ANSWER: C 

 

ںی اقسام ہ  یک شرک   

A.  دو 

B.  ن ی ت  

C.  چار 

D. پانچ  

ANSWER: B 

 

سے مراد ہے تی ثنو دہی عق   

A. خدا کو ماننا کی ا  



B. دو خداؤں کو ماننا 

C.  خداؤں کو ماننا نی ت   

D. چار خداؤں کو ماننا 

ANSWER: B 

 

خدا ہوتے تو اُن کا نظام ہو جاتا یکئ  ںی و آسمان م نی زم اگر   

A. درہم برہم  

B.  درست 

C. مکمل 

D.  زبردست 

ANSWER: A 

 

کتا ب ہے کی پاک ا قرآن   

A. گر ی عالم  

B. ینسل  

C.  یوطن   

D. ی قوم  

ANSWER: A 

 

عن المنکر سے مراد ہے ینہ     

A.  نای کا حکم د یکی ن  

B.  نای کا حکم د یبرائ  

C.  سے روکنا یکی ن   

D.  سے روکنا یبرائ  

ANSWER: D 

 

کتاب سے مراد ہے اہل   

A. یسائ ی ع   

B.  یہودی  



C. یہود ی اور  یسائ ی ع   

D. اور ہندو یسائ ی ع  

ANSWER: C 

 

ہے ضہ ی کے بعد سب سے پہال فر یگی ادائ  یک  فرائض   

A. خدمت کرنا 

B.  کمانا یحال ل روز  

C. عبادت کرنا 

D.  معاملہ کرنا 

ANSWER: B 

 

کتاب ہے یترمذ سنن   

A. ی ک ثی حد  

B. ی فقہ ک  

C. یک رت ی س   

D. یک ری تفس   

ANSWER: A 

 

کھان اس شخص کا ہے جو نیکے مطابق سب سے بہتر ث ی حد    

A. تجارت کرتا ہے  

B.  مضاربت کرتا ہے 

C. اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے 

D.  پر بھروسہ کرتا ہےجو دوسروں   

ANSWER: A 

 

کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا  امتی ق  

A.  ںی کے بارے م یجوان  

B. ںی عمر کے بارے م   

C. ںی مال کے بارے م   



D. ںی علم کے بارے م  

ANSWER: B 

 

زمانہ ہے  نی کے مطابق سب سے بہتر ثی حد   

A.  کا ملسو هيلع هللا ىلص می کر ین   

B. صحابہ کرام کا  

C. کا نی تابع   

D.  کا نی تابعتبع   

ANSWER: A 

 

حج کا ثواب ہے  مقبول   

A. مغفرت  

B. جنت  

C.  راحت  

D. احت ی س  

ANSWER: B 

 

یعلم سے پناہ مانگ سےی نے ا ملسو هيلع هللا ىلص  آپ   

A.  جو بڑھے نہ 

B. جو نفع نہ دے  

C. عمل نہ ہو  

D.  ںی نہ  یکوئ   

ANSWER: B 

 

ہو گا  ںی شکل م ی کے دن ک امت ی ادا کرنے والے کا مال ق ۃ زکو ی مال ک   

A. بچھو  

B.  گنجے سانپ 

C. ےی بھڑ  

D. درندوں  



ANSWER: B 

 

کالم ال الہ اال ہللا ہو گا وہ  یکے مطابق جس کا آخر  ثی حد  

A. ہو گا ابی کام   

B.  خوش ہو گا 

C. داخل ہو گا  ںی جنت م  

D. ہو گا  ںی راحت م  

ANSWER: C 

 

ای کا خط مبارک پڑھ کر پھاڑ د ملسو هيلع هللا ىلص آپ     

A. نے صری ق   

B.   نے ی کسر   

C. نے  نی بحر می عط   

D. مصر نے ی وال   

ANSWER: B 

 

کے مطابق مال تجارت پر ہے ث ی حد   

A.  کسی ٹ   

B. ۃ  زکو  

C.  یکٹوت   

D.  عشر 

ANSWER: B 

 

ٹھہرے قی اور ابو بکر صد ملسو هيلع هللا ىلص آپ  ںی ہجرت م سفر   

A. ںی غار حرا م   

B. ںی غار ثور م   

C.  جبل اُحد پر  

D.  ںی م ی  من   

ANSWER: B 



 

یعمر مبار ک تھ ی ک ملسو هيلع هللا ىلصکے وقت آپ بی تنص  یاسود ک حجر     

A. 35  سال 

B. 40 سال  

C. 30  سال  

D. 32 سال  

ANSWER: A 

 

فتح ہوا  مکہ  

A. 5  ی ہجر  

B. 6  یہجر    

C. 7  یہجر   

D. 8 ی ہجر    

ANSWER: D 

 

کے نا نا جان کا نام ہے ملسو هيلع هللا ىلصاکرم  حضور    

A.  وہب بن مناف  

B.  عبدہللا بن عبدالمطلب   

C. ہاشم   

D. یقص   

ANSWER: A 

 

و انصار کے عالوہ کون لوگ شامل تھے  نی مہاجر ںی م نہی مد مثاق  

A. ہودی و  نی منافق  

B. یسائ ی و ع نی منافق    

C. یسائ ی ع    

D.  یہودی    

ANSWER: A 

 



ای کون سا ادارہ قائم ک ںی م نہی معلم مد تی نے بحث  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم  حضور    

A. دارارقم  

B. صفہ   

C. ہی صوف ای آ   

D. دارالعلم   

ANSWER: B 

 

 


