
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attempt this Paper on this Question Sheet only. 
Please encircle the correct option. 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۔ مندرجہ ذیل میں سے دس سواالت کے درست جواب پر صحیح (

 (10x1=10) 
سوال 

  ۱نمبر 
 کس پیغمبر کی پرورش ظالموں سے بچا کر معجزانہ طور پر کروائی گئی؟

حضرت  (د)   �حضرت ابراہیم  (ج)  �حضرت موسٰی  (ب)  �حضرت عیسٰی  (الف)  
 �آدم 

1.  

 یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں ’’هللا کا بنده ‘‘ کہلوانے میں کوئی عار نہیں۔
  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  (د)  �حضرت عیسٰی  (ج)  �حضرت موسٰی  (ب)  �حضرت ابراہیم  (الف)  

2.  

 اسالم کے سخت ترین مخالف کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟
 مسیحیوں کو  (ج)   یہودیوں کو   (ب)  ہندوؤں کو (الف)  

 دھریوں کو   (د) 

3.  

 کس ہستی نے ماں کی گود میں باتیں کی تھیں؟
نے�حضرت موسٰی  (ج)  نے�حضرت عیسٰی  (ب)  نے �حضرت آدم  (الف)  

 نے�حضرت ابراہیم  (د)  

4.  

  کی پیدائش کس پیغمبر کے مماثل ہے؟�حضرت عیسٰی 
حضرت  (د)  �حضرت ادریس  (ج)  �حضرت آدم  (ب)  �حضرت ابراہیم  (الف)  
 �موسٰی 

5.  

 ہندو مت میں تباہی کے دیوتا کا نام کیا ہے؟
 رام کرشن  (د)   برہم  (ج)   شیوا  (ب)   وشنو  (الف)  

6.  

 مشرکین ، یہود  اور نصارٰی کس ہستی سے تعلق کے بارے میں باہم جھگڑتے ہیں۔
  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  (د)  �حضرت عیسٰی  (ج)  �حضرت ابراہیم  (ب)  �حضرت موسٰی  (الف)  

7.  

 ہندوؤں میں نجات کے لئے علم و معرفت کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟
 (د)  کرم مارگ (ج)   بھگتی مارک  (ب)  جنان مارگ  (الف)  

 رھبانیت  

8.  

 عیسائیت میں اصالحات کس نے کیں؟
کسی نے  (د)  مارڻن لوتھر  (ج)   پولوس (ب)   رام چندر  (الف)  

 نہیں کیں

9.  

 ہندوؤں کے نزدیک کائنات کی تخلیق کا دیوتا کون ہے؟
 رام چندر  (د)   برہم  (ج)   وشنو (ب)   شیوا  (الف)  

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

5=20) 
سوال نمبر  مندرجہ ذیل کے بالکل مختصر جواب لکھیں۔

۲ 
 i.  بدھ مت کے فرقوں اور اس کی مشہور کتابوں کے نام لکھیں۔ 

ii.  عیسائیت اور ہندو مت میں اصالحی تحریکوں کے  نام لکھیں۔ 
iii.  کی پیدائش کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس کا �حضرت مسیح 

 خالصہ لکھیں۔ 
iv.  بدھ مت میں حصول نروان پر مختصر نوٹ لکھیں۔ 
v.  توراة کی کتابوں کے نام لکھیں۔ 

 

   
(3 

x10=30) 
سوال نمبر  مندرجہ ذیل سواالت کے جواب تحریر کیجئے۔ 

۳ 
 i.  ہندو مذہب میں تصوِر الہ (تریمورتی) کا تعارف کروائیں اور عقیده توحید

 سے اس کا موازنہ کریں۔ 
ii.  مسیحیت میں عقیده تثلیث کا تعارف اور عقیده توحید سے اس کا موازنہ

 کریں۔ 
iii.  احکام عشره سے کیا مراد ہے؟ ان کا اسالمی تعلیمات سے موازنہ کریں۔ 
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