
مشہور کتاب کا نام ہے  یک وسف ی امام ابو   

A.  کتاب الخراج 

B. کتاب الحج   

C. کتاب االٓثار   

D. اسالم ات ی معاش    

ANSWER: A 

 

درجے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے  ںی ستہ م صحاح   

A. ی بخار  حی صح  

B. مسلم  حی صح   

C. یجامع ترمذ   

D.  یسنن نسائ    

ANSWER: B 

 

کے مجموعے کو کہا جاتا ہے  ث ی کتب حد یک عی تش اہل    

A. سنن اربعہ   

B.  ری الجامع الکب   

C.  اصول اربعہ   

D. صحاح ستہ   

ANSWER: C 

 

کا اصل نام ہے  فی شر یترمذ  

A. یترمذ حی صح    

B. یمسند ترمذ    

C. ی معجم ترمذ    

D.  یجامع ترمذ    

ANSWER: D 

 

ی پر کتاب لکھ ثی نے حد ب ی ابو عبدالرحٰمن احمد بن شع امام  



A. یبخار  حی صح   

B.  یسنن نسائ    

C.  ماجہ  یسنن اب    

D. المؤطا   

ANSWER: B 

 

کا نام ہے  ثی احمد بن حنبل کے مجموعہ حد امام  

A. المؤطا   

B. حی الجامع الصح    

C. المسند  

D.  المستدرک   

ANSWER: C 

 

ہے  یمعن  ی کا لغو اسی ق  

A. جاننا   

B. اندازہ لگانا   

C. سننا 

D. سمجھنا   

ANSWER: B 

 

جای کا گورنر بنا کر بھ منی نے کس کو  ملسو هيلع هللا ىلص حضور   

A. ق  ی حضرت ابو بکر صد    

B.   حضرت جابر   

C. رہ  ی حضرت ابو ہر   

D.   حضرت معاذ بن جبل   

ANSWER: D 

 

ںی االکبر کے مصنف ہ  الفقہ  

A. یامام شافع    



B.  فہی امام ابو حن    

C. امام مالک   

D. امام زفر   

ANSWER: B 

 

ںی کے ارکان ہ  اسی ق  

A. دو    

B.  نی ت    

C. چار   

D. چھ   

ANSWER: C 

 

نماز ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا کرنا کہالتا ہے  ںی کے وقت م ظہر  

A. جمع   

B. ی جمع صور   

C. ری جمع تاخ    

D. می جمع تقد   

ANSWER: D 

 

ںی اور امام محمد  کہالتے ہ  وسف  ی امام ابو  ںی کے باب م فقہ  

A. ن ی طرف  

B. نی خی ش    

C.  نی صاحب    

D. نی امام    

ANSWER: C 

 

ںی ہ  یسے تابع ںی اربعہ م فقہا  

A.  فہی امام ابو حن    

B. ی امام شافع    



C. امام زفر   

D. امام مالک   

ANSWER: A 

 

ہے  ای ک ز ی چ یادی بن  ںی م اسی ق  

A. اصل   

B. فرع   

C. علت   

D. حکم   

ANSWER: C 

 

ںی کروائ  ری شرائط کس شخص نے تحر یک ہی ب ی طرف سے صلح حد ی مکہ ک ش  ی قر  

A.  یبن عد لی سہ    

B.  بن رافع لی سہ    

C.  بن عمر لی سہ   

D.  بن عمرو لی سہ    

ANSWER: D 

 

مراد ہے  ای متلو سے ک یوح  

A. دی قرآن مج    

B. یملسو هيلع هللا ىلصنبو ث ی حد    

C. آثارصحابہ   

D. نی آثار تابع    

ANSWER: A 

 

دستور کو ن سا ہے  یر ی کا پہال تحر اسالم  

A. نہی مد ثاق  ی م    

B. ہی ب ی صلح حد     

C. کا معاہدہ رہی ح    



D. نجران کا معاہدہ   

ANSWER: A 

 

وہ ہے جو  ی قدس  ثی حد  

A. طرف سے ہو ی ک ملسو هيلع هللا ىلصآپ    

B. طرف سے ہو ی ہللا ک   

C. طرف سے ہو  یدونوں ک    

D.  ںی نہ  ی درج باال کوئ    

ANSWER: B 

 

ہے جسے  ثی وہ حد ہی عل متفق   

A. ہو ای ک ت ی نے روا ی امام بخار    

B. ہو ای ک ت ی امام مسلم نے روا    

C. ہو ای ک تی دونوں نے روا    

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م    

ANSWER: C 

 

ہے  یمدت کتن  یمسح ک ےی کے ل مسافر  

A.  رات نی دن ت  نی ت  

B. چار دن چار رات  

C. پانج دن پانج رات 

D. ںی نہ  یسے کوئ  ںی ان م    

ANSWER: A 

 

ں ی کتنے سجدے ہ  ںی م د ی مج قرآن  

A. 12   

B. 14   

C. 16   

D. 20   



ANSWER: B 

 

ہے یوہ حالت جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہالت  یک یناپاک   

A. حدث  اکبر    

B.  حدث اصغر   

C. ظہ ی نجاست غل    

D. فہی نجاست خف    

ANSWER: B 

 

القصر سے مراد ہے   ۃصلوٰ   

A. نماز ی مسافر ک    

B. نماز یک ضی مر    

C. نماز ی معذور ک   

D. نماز  یجمعہ ک  

ANSWER: A 

 

ہے  ای ک تی ث ی ح  یشرع ی ک یٰ اول  قعدہ  

A. فرض   

B. واجب   

C. مستحب   

D. نفل   

ANSWER: B 

 

ںی گئ  یمرتب ک ںی م نی سہ کس دور تدو صحاح    

A.  پہال 

B.  دوسرا   

C.  سرای ت    

D. چوتھا   

ANSWER: C 



 

کتاب کسے کہا جاتا ہے  نی تر حی کے بعد صح د ی مج قرآن  

A. یبخار  حی صح    

B. مسلم  حی صح    

C. سنن ابن ماجہ  

D.  یجامع ترمذ    

ANSWER: A 

 

تھا   ای کا اصل نام ک رہ  ی ابو ہر حضرت  

A.  عبدالرحٰمن بن عوف  

B. عبدالرحٰمن بن صخر   

C.  بکر یعبدالرحٰمن بن اب    

D. یری عبدالرحٰمن الجز    

ANSWER: B 

 

ای بتا قہی کثافت معلوم کرنے کا طر یاکی مسلمان سائنسدان نے مختلف اش کس  

A. انی جابر بن ح     

B. نای س  یبو عل   

C. ا ی محمد بن زکر  

D.  یرون ی الب    

ANSWER: D 

 

مراد ہے  ای نماز سے ک یجہر  

A. جائے  یوہ نماز جو خشوع و خضوع سے پڑھ   

B.  کرتا ںی امام قرأت نہ  ںی س موہ نماز ج    

C.  جائے یوہ نماز جو مقررہ وقت پر پڑھ    

D. قرأت کرتا ہے ںی امام بلند آواز م ںی وہ نماز جس م    

ANSWER: D 

 



یباقاعدہ نماز کب فرض ہوئ  یوقت ک پانچ   

A. بعثت کے ساتھ   

B. سفر طائف کے وقت    

C. کے وقت نہی ہجرت مد    

D. شب معراج کے وقت   

ANSWER: D 

 

 


