
 
 
 
 
 
 

ATTEMPT THIS PAPER ON THIS QUESTION SHEET ONLY. 
Division of marks is given in front of each question.  

This Paper will be collected back after expiry of time limit mentioned above. 
 
 

) کا نشان لگائیں۔کاٹ کر یا مڻا کر لکھا گیا مندرجہ ذیل میں سے درست جواب پر درست (: 1سوال نمبر
 (1x10=10)جواب غلط تصور ہو گا۔

 قرآن مجید کی کل کتنی سورتیں ہیں؟
 110(د)    114(ج)   130(ب)   120(الف) 

.1 

 پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟
  (د) جده (ج) طائف  (ب)  غار حرا (الف) غار ثور 

.2 

 قرآن مجید کی کس سورت میں بسم هللا دو دفعہ آتی ہے؟
 (د) الرعد  (ج) النمل  (ب) االعراف (الف) البقرة 

.3 

 تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟
 (د) معاف کرنا  (ج) جھگڑنا  (ب) بند کرنا (الف) کھول کر بیان کرنا

.4 

 تفسیر کی بنیادی اقسام کتنی ہیں؟
 (د) سات   (ج) دو    (ب) تین (الف) چار

.5 

 واقعہ افک کس شخصیت سے متعلق ہے؟
(الف) حضرت زینب رضی هللا عنہا(ب) حضرت عائشہ رضی هللا عنہا(ج) حضرت سلمٰی 

 (د) حضرت سوده رضی هللا عنہا رضی هللا عنہا

.6 

 واقعہ افک کس سن ھجری میں پیش آیا؟
 (د)  (ج) آڻھ ہجری  (ب) سات ہجری  (الف) چھ ہجری 

 چار ہجری

.7 

 حد قذف کیا ہے؟
 (د) جال   کوڑے80 (ج)   (ب) جرمانہ کرنا (الف) پھانسی دینا

 وطنی

.8 

 اطاعت کے کیا معنی ہیں؟
(د)    (ج) عاجزی کرنا (ب) سر اڻھا کر چلنا (الف) سرتسلیم خم کرنا

 تکبر کرنا

.9 

 ثالثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟
 (د) آڻھ   (ج) چار    (ب) چھ (الف) سات

.10 
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ATTEMPT THIS (SUBJECTIVE) ON THE SEPARATE ANSWER SHEET PROVIDED 

 اس پرچہ کو مہیا کی گئی جوابی کاپی پر حل کریں۔
 

   جوابات دیں۔مختصر درج ذیل سواالت کے : 2سوال نمبر 
 (10x2=20) 

 .1 تفسیر کا اصطالحی مفہوم واضح کریں۔
 .2 تاویل اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟

 .3 تفسیر بالرائے کا کیا مطلب ہے؟
 .4 کسی ایک تفسیر بالرائے اور مفسر کا نام تحریر کریں۔

 .5 سورة النور کا شاِن نزول کیا ہے؟
 .6 حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے؟

 .7 حد قذف کے نتائج کیا ہیں؟
 .8 لعان کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟

 .9 غِض بصر سے کیا مراد ہے؟
 .10 مرکب توصیفی کی تعریف اور ایک مثال لکھیں۔

 
 دوِر حاضر میں اسالم کے تصوِر ابالغیات کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔

  )10( 
سوال 

:3نمبر  
   مندرجہ ذیل آیِت قرآنی کا ترجمہ و تشریح کریں۔ 

 (10) 
َعِۃ َان یُؤتُوا ُاوِىل الُقرٰىب َو املَٰسِکني َواملُھِٰجرِ�َن ِىف َسِبیِل هللاِ   َو َال َ�تَِل ُاولوا الَفضِل ِمنُمك َوالس�

سوال 
:4نمبر  

ثالثی مجرد سے اسم فاعل کی گردان صیغوں کی پہچان کے ساتھ لکھیں۔
   (10) 

سوال 
:5نمبر  
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