
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 
  : درج ذیل کثیر االنتخابی سواالت کے درست جوابات کے گرد دائره لگائیں۔ ۱سوال نمبر 

  (1x10=10) 
 تقابل ادیان پر احمد عبد هللا المسدوسی کی کتاب کا نام ہے:  

 مقارنۃ �د�ن  ج)   مذاہب عالم   ب) الملل والنحل  الف)
1.  

 آواگون کس مذہب کا عقیده ہے؟  
  یہودیت  ج)   ہندو مت  ب)    بدھ مت  الف)

2.  

 بدھ مت کے تبرکات پاکستان کے کن عالقوں میں پائے جاتے ہیں۔  
 ہڑپہ  ج)   ڻیکسال  ب)   الہور  الف)

3.  

 برہمہ کی بیوی کا نام ہے:  
 سرسوتی  ج)   لکشمی  ب)   گیتا  الف)

4.  

 اوستا کس مذہب کی کتاب ہے؟  
 بدھ مت  ج)   کنفیوشزم  ب)   زرتشت  الف)

5.  

 کنفیوشس کی تعلیمات کے مآخذ ہیں:  
 پانچ  ج)   چار  ب)    تین  الف)

6.  

 ہندو مت میں مکتی اور نجات حاصل کرنے کے کتنے معروف طریقے ہیں؟ 
 دو  ج)   پانچ  ب)   تین  الف)

7.  

 فلسفہ وحدت الوجود کس کتاب میں ہے؟  
 مہا بھارت  ج)   گیتا  ب)   اپنشد الف)

8.  

 بدھ کی بیوی کا نام ہے؟  
 ُدرگا  ج)   یشودره  ب)   پاربتی  الف)

9.  

 کس مذہب میں گداگری مذہبی فریضہ ہے؟ 
 تاومت  ج)   بدھ مت  ب)   ہندو مت  الف)

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

    مندرجہ ذیل اجزا  کے جوابات لکھیں۔  
 (10x2=20) 

سوال نمبر 
۲: 

  .1 تقابل ادیان پر لکھی گئی بنیادی دو کتابوں کے نام مع مصنفین لکھیں۔ 
  .2 فائیو کنگز سے کیا مراد ہے؟  
  .3 تری پتا کا سے کیا مراد ہے؟  
  .4 فلسفہ ویدانت سے کیا مراد ہے؟  
  .5 بھکشو کسے کہتے ہیں؟  
  .6 ہندو مت مذہب کے چار ویدوں کے نام لکھیں۔  
  .7 احکام عشره سے کیا مراد ہے؟  
  .8 دین اسالم کے چار امتیازات لکھیں۔  
  .9 جنان مارگ سے کیا مراد ہے؟  
  .10 کنفیوشس کے پانچ مشہور رابطے کون کون سے ہیں۔  
   
   

بدھ مت میں حصول نروان سے کیا مراد ہے؟ بدھ مت کی اخالقی اور  (10)
 معاشرتی تعلیمات کا اسالمی تعلیمات سے موازنہ کریں۔ 

سوال نمبر 
۳: 

کنفیوشس مذہب سے کیا مراد ہے؟ کنفیوشس کے پانچ رابطوں پر مفصل نوٹ  (10)
 لکھیں۔ 

سوال نمبر 
۴: 

ہندو مت میں تریمورتی سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعارف کرواتے ہوئے اسالم  (10)
 کے تصور توحید سے موازنہ کریں۔ 

سوال نمبر 
۵: 
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