
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 
    درست جواب کا انتخاب کریں۔    : ۱سوال نمبر 

 (1x10=10) 
 تفسیر ابن کثیر کس پر مشتمل ہے؟  

تفسیر  د) تفسیر المنقول   ج) تفسیر بالماثور   ب) تفسیر بالفقہ  الف)
  بالرائے 

1.  

 تفسیر القرآن کا تیسرا مآخذ کس پر مشتمل ہے جو اجتہاد و استبناط پر مشتمل ہے۔  
 الف اور ب دونوں  ج) اقوال صحابہ   ب) آثار  الف)

2.  

 قواعد کی رو سے لفظ ’’ تفسیر ‘‘ کیا ہے؟  
 مصدر   د) نحو   ج) مشق   ب) لفظ  الف)

3.  

 وه قرآنی الفاظ جو نسبتاً اجنبی اور غیر مانوس ہوں کیا کہالتےہیں؟ 
حروف   د) حروف جار ج) غریب القرآن حروف مقطعات ب) الف)
 قرآن 

4.  

 قرآن کی کسی آیت کا خود قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ ہونا کیا کہالتا ہے؟  
نسخ القرآن بالقرآن  نسخ الفقہ بالقرآن  ج) نسخ السنۃ بالقرآن  ب) الف)

 نسخ االجتہاد بالقرآن  د) 

5.  

 تفسیر بالرائے کی اقسام ہیں : 
 3  د) 6  ج) 2  ب) 4 الف)

6.  

 تفسیر ابن کثیر کا اصل نام ہے:  
تبیان  د) تفسیر القرآن العظیم  ج) ضیا ء  القرآن  معارف القرآن  ب) الف)

 القرآن 

7.  

 اگر دو حکم الگ الگ ہوں اور ان کا سبب ایک ہو تو مطلق کو کس پر محمول کیا جائے گا؟  
 تاویل   د) مقید   ج) آثار   ب) تفسیر  الف)

8.  

 هللا کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم کیا کہالتا ہے؟  
 علم تذکیر بآالء هللا    ب)   علم االحکام  الف)

 علم تذکیر بایام هللا   د) علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت  ج)

9.  

 مفاتیح الغیب کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟  
 6  د) 4  ج) 8  ب) 10 الف)

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

     مختصر جواب تحریر کریں۔  
 (10x2=20) 

سوال نمبر 
۲: 

 درج ذیل مصنفین کی علوم القرآن پر ایک ایک کتاب کا نام لکھیں۔  
 تقی عثمانی   (ب) صبحی صالح  (الف)

1.  

  .2 تفسیر القرآن بالقرآن کو مثال سے واضح کریں۔  
  .3 تفسیر بالماثور کے لغوی و اصطالحی معنی بیان کریں۔  
  .4 محکم متشابہ میں فرق واضح کریں۔  
  .5 تفسیر طبری کی دو خصوصیات بیان کریں۔ 
  .6 کوئی ایک ناسخ اور اس کی ایک منسوخ آیت لکھیں۔  
  .7 الفوزالکبیر کی روشنی میں قرآن کے اعجاز کے ایک پہلو کی وضاحت کریں۔  
  .8 غنایت قرآن سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک مثال دیں۔  
  .9 طوالت و اختصار کے لحاظ سے قرآن کی سورتوں کی کتنی اقسام ہیں؟ بیان کریں۔  
  .10 تکرار مضامین قرآن سے کیا مراد ہے؟  
   
   

سوال نمبر   تفسیر قرآن کا دوسرا بڑا مآخذ ہے ۔ دالئل سے واضح کریں۔ ملسو هيلع هللا ىلصحدیث نبوی  (10)
۳: 

قرآن کے اسلوب بیان کے بارے میں الفوز الکبیر کے بیانات کا خالصہ  (10)
 لکھیں۔ 

سوال نمبر 
۴: 

سوال نمبر  اقسام القرآن کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔  (10)
۵: 
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