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 صحیح جواب کے گرد دائره لگائیں۔: 1سوال نمبر
  

  نے احادیث لکھنے کا حکم دیا تھا؟ملسو هيلع هللا ىلصکس صحابی کے لیے آپ  ۔1
  (ج)  �حضرت ابو شاه یمنی      (ب)  �حضرت عثمان غنی (الف)

  �حضرت ابو بکر صدیق 
  کو یکجا کرنے کا حکم دیا؟ملسو هيلع هللا ىلصکس اموی خلیفہ نے احادیِث رسول  ۔2

 ہشام بن  (ج)  سلیمان بن عبدالملک (ب) حضرت عمر بن عبدالعزیز (الف)
 عبدالملک

 شرابی کی سزا اسی کوڑے مقرر کی ۔ ۔3
  نے �حضرت عثمان غنی  (ب)   نے �حضرت عمر فاروق (الف)

  نے �حضرت ابو بکر صدیق  (ج) 
 زہد سے مراد ہے؟ ۔4

مال کی   (ج) دنیا میں دل لگانا (ب) دنیا سے بے نیازی  (الف)
 محبت

  نے اپنی امت کی آزمائش قرار دیا؟ملسو هيلع هللا ىلصآپ ۔5
(ج)   دولت کو (ب)   ریاکاری کو (الف)

 نمودونمائش کو 
 عجب سے مراد ہے؟ ۔6

 ریاکاری (ج)   خود پسندی (ب)   تکبر (الف)
 بنیادی انسانی حقوق کا منشور کہالتا ہے؟ ۔7

صلح  (ج)  خطبہ حجۃ الوداع (ب)   میثاِق مدینہ (الف)
 حدیبیہ

  نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا؟ملسو هيلع هللا ىلصنبی  ۔8
 9  (ج)    ہجری 10 (ب)   ہجری 11 (الف)
 ہجری

 دنیا کا پہال دستوری معاہده  ۔9
حلف  (ج)   صلح حدیبیہ (ب)   میثاِق مدینہ (الف)

 الفضول
 امام صاحبین سے کیا مراد ہے؟ ۔10

(ج) امام ابو یوسف ،امام شافعی (ب) امام ابو یوسف، امام محمد  (الف)
 امام احمد بن حنبل، امام محمد 
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    درج ذیل سواالت کے مختصر جوابات دیں۔  : 2سوال نمبر
 (4x5=20) 

 
 فقہ اسالمی کے ماخذ بیان کریں۔ ۔1
 حجیِت حدیث کے ضمن میں آیات اور احادیث بیان کریں۔ ۔2
  کی دعوتی حکمِت عملی کو مختصر بیان کریں۔ملسو هيلع هللا ىلصمکی دور میں نبی  ۔3
 نے ان سے ملسو هيلع هللا ىلصبیع المضطر اور بیع الغرر سے کیا مراد ہے اور حدیِث مبارکہ میں نبی  ۔4

 کیوں منع فرمایا؟
 

 
 

 (3x10=30)      درج ذیل سواالت کے جواب دیں۔ : 3سوال نمبر

 
      درج ذیل حدیِث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ ۔1

َ َال تَغَبَطن� فَاجر ِبِنعَمٍۃ فَِان�َک َال تَدِری َما ُھَو َالٍق بَعَد َموتہ ِان� لَہُ ِعنَد ِهللا قَاِتًال َال  َعن َاِىب ُھَر�َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل� ُهللا �َلَیہِ َوَسمل�
 یَُموُت  یَعِىن الن�ارُ 

 مندرجہ ذیل عبارت کا ترجمہ کریں اور مذکوره مسائل بیان کریں۔ ۔2
ھِر ِاَذا قَالَِت  ُل َوقِت الظ� مُس َو َاو� ُل َوقُت الَفجِر ِاَذا َطلََع الَفجُر الث�اِىن َو ُھَو البَیاُض املُعَرتِِض  ِىف اُالفُِق َو ٰاِخُر وقتھا َما لَم تَطلَعِ الش� َو َاو�
ھَا ُهللا ِاَذا  ُد َرِمحَ واِل َو قَاَل َابُو یُوُسُف َو ُمَحم� مس َو ٰاِخُر َوقِتھَا ِعنَد َاِىب َحِنیَفۃ َرَمحُۃ ِهللا ِاَذا َصاَر َظل� ُلكّ َشیٍىئ ِمثلُہٗ ِسوٰی ِفیىئ الز� الش�

 َصاَر َظل� ُلك� َشیٍىئ ِمثلُہٗ۔

  کی اہمیت و ضرورت بیان کریں۔ملسو هيلع هللا ىلصمطالعہ سیرت النبی  ۔3
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