
تعداد ہے  یکل سورتوں ک یقرآن ک  

A. 114  

B. 86  

C. 28  

D. 286 

ANSWER: A 

 

سورت ہے  یسب سے چھوٹ   یک قرآن  

A. سورت الفاتحہ  

B. کوثر  

B. حم  

C.  طہ 

ANSWER: B 

 

سورت ہے   یسب سے بڑ   یک قرآن  

A.  نی سی   

B.  لی اسرائ  یبن   

C. البقرہ  

D.  النساء 

ANSWER: C 

 

ی نازل ہوئ  یوح یپہل  

A. نہی مد   

B.  کوہ طور  

C. کوہ فاراں  

D.  غار حرا 

ANSWER: D 

 

ی تعداد تھ ی ک یوح نیکاتب   



A. 40  

B. 30  

C. 50 

D. 60 

ANSWER: A 

 

ںی اقسام پہ ہ  یکتن  ںی سورت  یکے لحاظ سے قرآن ک  ی وح  نزول  

A. دو  

B.  نی ت   

C. چار  

D.  س ی ت  

ANSWER: A 

 

ی سورت دو بار نازل ہوئ  یکونس  

A. الفاتحہ  

B. البقرہ  

C.  نی سی   

D.  الرحمن 

ANSWER: A 

 

کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے  قرآن  

A. الفاتحہ  

B. البقرہ  

C.  نی سی   

D.  الرحمن 

ANSWER: C 

 

ںی حفاظت کرتے ہ   یک قرآن  

A. ہللا  



B.  ینب   

C.  فرشتے  

D.  علماء 

ANSWER: A 

 

نازل ہوتا رہا  قرآن  

A. سال  سی بائ بای تقر   

B. سال ئسی ت  بای تقر   

C.  سال  س ی چوب   

D. سال  س ی پچ  

ANSWER: B 

 

الحجرات کا نمبر ہے  سورت  

A. 48  

B. 49  

C. 50  

D. 51 

ANSWER: B 

 

الفتح کا نمبر ہے  سورت  

A. 48  

B. 49  

C. 50  

D. 51 

ANSWER: A 

 

ای کہا گ نی فتح مب  ںی الفتح م سورت  

A. مواخات کو  

B. فتح مکہ کو  



C. کو  ہی ب ی صلح حد  

D. کو  نہی مد ثاقی م  

ANSWER: C 

 

ای گ ای ہللا عنھم ورضوا عنہ کا مژدہ سنا  یرض  

A.  کو اءی انب   

B. صحابہ کو  

C.  کو تی اہلب   

D.  علماءکو 

ANSWER: B 

 

ںی الحجرات کے کل رکوع ہ  سورت  

A. دو  

B.  نی ت   

C. چار  

D. پانچ 

ANSWER: A 

 

ای آ ش ی کا واقعہ پ  ہی ب ی حد صلح  

A. 5ھ  

B. 6ھ  

C. 8ھ  

D. 7 ھ 

ANSWER: B 

 

یتعداد تھ یصحابہ ک ںی م ہی ب ی صلح حد   

A. 1400  

B. 1500  

C. 1600  



D. 1700 

ANSWER: A 

 

مکہ گئے نےی کے فرائض سر انجام د یترجمان  یکے موقع پہ مسلمانوں ک ہی ب ی حد صلح . 

A. حضرت عمر  

B. ی حضرت عل   

C.  ابوبکر حضرت  

D. حضرت عثمان 

ANSWER: D 

 

تعداد ہے  یسورتوں ک یمک  

A. 86  

B. 28  

C. 68  

D. 82 

ANSWER: A 

 

تعداد ہے  ی سورتوں ک یمدن   

A. 86  

B. 28  

C. 68  

D. 82 

ANSWER: B 

 

ہے  ںی سورت الفتح کس سپارے م   

A. 24  

B. 25  

C. 26  

D. 27 



ANSWER: C 

 

تعداد ہے  ی ک اتی آ ی سورت الفتح ک   

A. 29  

B. 30  

C. 31  

D. 35 

ANSWER: A 

 

ای بار آ یکتن  ںی کا نام قرآن م آنحضور   

A. 3  

B. 4  

C. 5  

D. 6 

ANSWER: B 

 

ی گئ  یل وںی ک عت ی کے موقع پہ صحابہ سے ب  ہی ب ی حد صلح  

A. ئےی لی ک یپختگ یک مانی ا   

B. ئےی عمرہ ضرور کرنے کے ل   

C.  واپس نہ جانے پہ  

D.  ئے ی کے ل نےی عثمان کا بدلہ لحضرت  

ANSWER: D 

 

ای کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار د یکے موقع پر آنحضور نے کس صحاب  عتی ب   

A. یحضرت عل   

B.  حضرت عمر  

C. رہ ی حضرت ابوہر  

D. حضرت عثمان 

ANSWER: D 



 

کہالئے ای کرنے والے صحابہ ک عتی ب   

A. اصحاب الشجرہ  

B.  عتی اصحاب الب   

C. نی می اصحاب ال   

D.   اصحاب الجنہ 

ANSWER: A 

 

ہوا  انی ب  ںی الحجرات م سورت  

A. طالق کا  

B. کا نی د نی ل   

C.  معامالت  یمعاشرت  

D. حرمت کا  ی سود ک  

ANSWER: C 

 

ہے  سای کرنا ا بتی غ   

A.  کا گوشت کھانا یاپنے مردہ بھائ   

B. سا ی قتل ج  

C. بہت بڑا فتنہ  

D.  کو ختم کرنا تی انسان  

ANSWER: A 

 

فاسق خبر لے کر آئے تو  یکوئ  اگر  

A. جھٹال دو  

B. کر لو قی تحق   

C. بھگا دو  

D.  کر لو  نی قی  

ANSWER: B 

 



بلند کرنے سے  ںی آواز ںی بارگاہ رسالت م   

A. کافر ہوجاتا  

B. اعمال ضائع ہوجاتے  

C. فاسق ہوجاتا  

D. ہو جاتا یجہنم  

ANSWER: B 

 

 

 


