بسم هللا الرحمن الرحيم

آ ؤ قرآ ن آؤر امنر ںيھجمس -آ سان رطےقي ےس (وكرس –)1
آاحتمن – ( 4قبس )16-20 :لف امرسك50 :
ونٹ:آاحتمن ےسرياده هيآ ٹ يك رٹگنني ےه،آس ےيل آس وك يار يار دےتھكيرےيه۔ آسآاحتمن وك آيكيه كھٹيب ںيمركيا ےه۔ رشؤع ركےن ےك دعب
يك
اتكٹ وك يا لح وك مت د ھيے۔

نشاياٹ( 5 :هررطس ےكحيحص وجآٹ دےني رپ آيكنشان)

وسآل ربمن :1ےچين دي يئگ آ وتين اك رتهمجےيجيك:

وَ َاَل اَنَا
لِيَ َّدبَّ ُروْۤا
َخيْ ُركُمْ

عَابِد

عَبَ ْدتُّمْ ﴿٪﴾ 4٪

مَّا
وَلِيَتَ َذكَّ َر
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ٰايٰتِه

تَعَلَّمَ الْقُ ْرٰانَ

مَّ ْن

اب ﴿٭ ﴾٭
اُولُوا ْاْلَلْبَ ِ
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( 29سورة ص)
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(بخارى)

اَيُّ ُ
كمْ

36

ا َ ْح َس ُن

عَمَ اًلط٪

الَّ ِذ ْ
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عَلَّمَ

بِالْقَلَ ِم
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(الْمُلْك)2 :
(الْعَلَق)4 :

نشاياٹ5 :

وسآل ربمن :2ےچين دےي ےئگوسآالٹ ےك وجآياٹ دےيجي:
 . aوسر ٔه اكفرؤن ںيم نك ولوگن وك اكفراهك ايگ آؤر ويكن؟

 .bتَ َدبُر ےكفلتخم ولہپؤن آؤر تَ َذكُر ےكآ سان رطوقين وك ایبن ےيجيك۔

1

 . cإِنْ ،إِنَّآؤر إِنَّمَا ےك اعميناتبےيئ زين هرآيك يك مثالایبن ےيجيك۔

 .dںیمہ نك وبعشن ںيم رتہبنی ےننبيك وكشش ركين اچےئہآؤر آيك دؤرسے اك اقمہلبركيا اچےئہ؟

 .eقرآ ن انھکیس آ سان ےه ،آسيك ايك دليل ےه؟

وسآل ربمن :3قرآ ن  /آداكروك ردنيگ ںيم ومعيم وطر رپ الوگ ركےن رپوسآالٹ۔

نشاياٹ5 :

 . iرشكركےن ؤآولن ےك ےيل اجنٹ ںيهن۔ وكن يس وسره دؤرسؤن ےسرياده ںیمہ اھكسيت ےه هك مه رشك ےس برآءٹ اكآعالن ركےت
رںيه ؟
 . aوسره آانلس
 . bوسره آرصعل
 .cوسره آاكلفرؤن
 . dوسره آلفلق
كمْ دِيْن ُ ُ
 . iiلَ ُ
كمْ وَل ِ َى دِيْنِ ےس هي ولعمم وهيا ےه هك:
 . aهرآيك وكآس ےك دنی رپ وھچر دؤ
 . bسارےذمآهت آيك ںيه
 .cديقعے ےك اعمےلم ںيم وكيئ اصمتحل( )compromiseںيهن وه يتكس
 . dهر رگؤٹ ےك ےيلآگل دنی وهيا اچےيه
 . iiiوسره صيك آ بت ربمن  29اك وكن سا ڑكٹآ قرآ ن ےك برؤل ےك دصقم وكاتبيا ےه؟
 . aكِتٰب اَنْزَلْنٰه ُ
 . bاِلَيْ َ
ك مُبٰرَك

اب
 . cلِيَ َّدبَّرُوْۤا ٰايٰتِه وَلِيَت َ َذكَّرَ اُولُوا ْاْلَلْ َب ِ
 . ivاَلَّ ِذ ْ
ى عَلَّمَ بِالْقَل َ ِم رپ لمعركيا وه وت۔۔۔
 . aملق ےس انھكل رشؤع ےيجيك
 . bاهكن ںيھكل ےگ؟ ونٹ يكالےيئ

2

 .cاهكن ےسںيھكل ےگ؟ اتكںيبرےيھك
 . dست ھچك ركيا اچےيه
 . vوج اكم يھب مهركںي ،آس وك رتہبنیآدنآر ےسركےن يك وكشش ركںي۔ وكن سا رقفه ںیمہ هييتميق دهآبت داتي ےه؟
 . aبَلِغُوْا عَنِيْ وَلَ ْو ٰايَة
كمْ دِيْن ُ ُ
 . bلَ ُ
كمْ وَلِيَ دِيْن
 . cأَ ُّي ُ
كمْ أَ ْح َس ُن عَ َم اًل
 . dاَلَّ ِذ ْ
ى َعلَّمَ بِالْقَل َ ِم

كي
وسآل ربمن :4ميٹؤرك (آامتجتيع)ےك آيلپ شن رپوسآالٹ۔
.i

نشاياٹ5 :

آهلل ےكروسل ﷺ ےك فرامن بَلِغُوْا عَنِيْ وَلَ ْو ٰايَة رپ لمع ركےن ےك ےيل ايكركيا اچےيه :
 . aاتكوبن يكآساعتركيا
 . bدوعوتن ںيم يالرك اھجمسيا
 .cآےليك ںيم ياٹ وك اھجمسيا

. ii

 . dآؤرپ ےك سارے اكمركيا
آهلل اعتيلٰ ےن ولوگن يك دهآبت ےك ےيل قرآ ن يارل ايك ےه ،ساھتيهآےكس يارلركےن ےك دصقم وك اتب ديا ےه،آؤرؤه ےه :آرفنآدي آؤر
آامتجيع وطر رپآس رپ وغر ؤركف ركياآؤر آس ےس تحيصن احلص ركيا۔ ذهلآ آهلل ےك اغيپم وك ےنھجمس ےك ےيل گنٹيمآؤر رپؤرگآم ،اكرفنس دقعنم
ےيجيك۔ وكن سا رقفه ںیمہآس ولہپ يك رطف وتهج داليا ےه؟
 . aكِتٰب اَنْزَلْنٰه ُ اِلَيْ َ
ك مُبٰرَك
 . bاَلَّ ِذ ْ
ى عَل َّ َم بِالْقَل َ ِم
اب
 . cلِيَ َّد َّبرُ ْۤوا ٰا ٰيتِه َولِيَت َ َذكَّرَ اُولُوا ْاْلَلْبَ ِ
 . dأَيُّ ُ
كمْ أَ ْح َسنُ َعمَ اًل

. iii

. iv

پ
قرآ ن ےك اغيپم وك دؤرسؤن يك ھثالےيئ بت مه اجرك آينپ دهم دآروين وك اھبن سكيے ںيه ۔ وكن سا رقفه ںیمہآس اكم يك رطف ياليا ےه؟
 . aبَلِغُوْا عَنِيْ وَلَ ْو ٰايَة
كمْ دِيْن ُ ُ
 . bلَ ُ
كمْ وَلِيَ دِيْن
 . cأَيُّ ُ
كمْ أَ ْح َسنُ عَمَ اًل
 . dاَلَّ ِذ ْ
ى عَلَّمَ بِالْقَل َ ِم
مه ست وكآےھچ اكومن ںيمآيك دؤرسے ےسآ ےگ بر ھيے يك وكشش ركيا اچےيه۔ وكن سا آ بت اك ڑكٹآآس اكم يك رطف رتبغ داليا
ےه؟
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.a
.b
.c
.d
.v

كِتٰب اَنْزَلْنٰه ُ اِلَيْ َ
ك مُبٰرَك
ك ْم ِد ْين ُ ُ
لَ ُ
ك ْم َولِيَ ِد ْين
أَيُّ ُ
كمْ أَ ْح َسنُ عَمَ اًل
اَلَّ ِذ ْ
ى عَلَّمَ بِالْقَل َ ِم

َخيْرُ ُكمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْٰانَ وَعَلَّمَه ُ رپ لمعركےن ےك ےيل
 . aكالس رؤم آؤر ڑپاھےن يك وهسوتلن اك آاظتنمركيا
 . bولوگن وك عمج ركيا
 .cرچيٹس اكآاظتنمركيا
 . dست ھچك ركيا اچےيه

نشاياٹ5 :

وسآل ربمن :5ےچين دےي ےئگ ولمجن يك رعيب انبےيئ:
 .1ؤه ست آ ٹ ست وك يادركےت ںيه
 . 2سك ےنرنيم وك ديپآ ايك؟
 . 3ايك آ ٹ ست قرآ ن سييے ںيه؟
 .4ايك ؤه ست اجےتن ںيه ؟
 . 5آ ٹ ستدمدركےت ںيهآن ست يك

نشاياٹ5 :

وسآل ربمن :6رعيب ںيم وجآٹ دےيجي (رعيب وبل اچل):
 .1اُذْكُرِ الرَّ ْحمٰ َن!
 .2اِسْمَعُوا الْقُرْٰانَ!

 .3هَلِ الْمَ ْسج ُِد مَفْتُوح؟
 .4هَل ْ أَن ْ َ
ت عَاب ِد؟
 .5هَل ْ ن َ َ
صرْتُمُوْه؟
4

وسآل ربمن :5دنمرهج دلی رقفؤن  /ولمجنوك آردؤ ںيم رتهمجےيجيك۔وسآل اك وجآٹ دےتيؤقت ےئن آافلظ ےك اعمينوك آامعتسلےيجيك وج
نشاياٹ20 :
برٹكي ںيم دےي ےئگںيه:
صرْ :وَان ْ ُ
 . 1اُن ْ ُ
صرْنَا
ب ان ُ
 . 2اُن ْ ُ
صرْنِيْ"
صرْ :قَالَ "رَ ِ
 . 3اُذْكُرْ :وَاذْكُرْ رَّبَّ َ
ك
 . 4اُعْبُ ْد :اُعْبُ ْد َر َّب َ
ك
 . 5اِعْمَلْ :فَاعْمَل ْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ
 . 6اِفْعَلُوْا :وَافْعَلُوا الْ َخيْرَ
صرُوْۤا ٰالِهَت َ ُ
صرُوْا :وَان ْ ُ
 . 7اُن ْ ُ
كمْ (آلِهَة :وبعمد (عمج)
 . 8اُذْكُرُوْا :فَاذْكُرُونِ ْى
اش ُ
 . 9ا ُ ْش ُ
كرُواَ :و ْ
كرُوا ل ِ ْى
ى َخلَقَ ُ
 .10اُعْبُ ُدوْا :اعْبُ ُدوْا رَبَّ ُ
كمُ الَّ ِذ ْ
كمْ
 .11فَاعِل :اِنِ ْى فَاعِل ٌ ذٰل ِ َ
ك
َ .12جا ِعل :اِنِ ْى َجا ِعل
 .13عَالِمُوْن :ا ِ َّْل الْعَالِمُوْنَ
 .14عَاب ُِدونَ :وَن َ ْحنُ لَه ُ عَاب ُِدونَ
َ .15شاكِرُون :فَهَل ْ أَنتُمْ َشاكِرُونَ
صرِينَ
صرِينَ :و َما لَ ُهم ِمن نَّا ِ
 .16نَا ِ
.17
.18
.19
.20

السمٰ ٰو ِ
َخلْق :اِنَّ ف ِ ْى َخل ْ ِق َّ
ت وَ ْاْل َ ْر ِض
كُفْر :فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْه ِ كُفْرُ ُه
عِلْم :لَيْ َس لَ َ
ك بِه عِلْم (لَيْ َس :ںيهن)
عَمَل :قَالَ ٰه َذا مِنْ عَمَ ِل َّ
الشيْ ٰط ِن

5

