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ان ََّّٱلل   ََِّّإن  َّ( ً۬اَّع ل ۡيُكمََّّۡك  قِيب  )ر 

 انسٹیٹیوٹ  اف اسالمک ساءنسز
 اکنا سسٹرز ونگ
Semester 1 

 
Oakville كمپس 

 تاريخ 
 كل نمرب 30

 نام 
 حاصل كرده نمرب 

 گروپ 
 دستخط 

 رول نمرب 
   مضمون اسالیم عقیدہ

 

 ؟ ماخذ پر ہویگ ٢2اد کن یبن دہ یکیعق اسالیم .1
             
              

 ا ہے؟ یدہ كا مطلب کیں عقاسالم می  .2
 ٢: رو ےس حہ یکیث صحيدہ كا مطلب قران اور حدیں عقی اسالم م 

 .ماناهلل پر اي .1
2. ٢             
3. ٢             
4. ٢             
5. ٢             
6. ٢             

 
 ں ےگ؟ ی کھ سک يامت ےک دن لوگ اپنے رب کو کہاں کہاں دقی .3

              
 
 

Open Book 

0.5 marks 

2.5 marks 

0.5 marks 
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 ٣ں؟ ی ں، اور کون کون ےس ہ ی ےک کتنے مراحل ہ  زندیگ انسان یک .4
             
             
              

 ہے؟  آخرت کب ےس شروع ہوجایت انسان یک .5
              

 ٣. لکھئے ا سواالت ہونگے، اس ےک جوابات بیھیں کقرب می  .6
             
             
              

 ا ہے؟یدہ رکھا گمخلوق ےس پوشی   2 نقرب كا عذاب ک  .7
٢              

 ٢. ںی ں لکھ ي زی پانچ چ  یا کچھ ہوگا؟ کوئ یامت ےک دن کقی .8
             
             
              

 ١ں؟ ی ں گ ی جائ  ں تویلي زی ا چ یا کیں کی ن م موازي  .9
             
              
              
 ں ہے؟ی زوں م ی ہمارا امتحان کن چ  .11
              

 
 
 

3 marks 

3 marks 

0.5 marks 

0.5 marks 

2.5 marks 

1.5 marks 

0.25 marks 
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 ا فرق ہے؟یں کی رضا اور ارادے م  اهلل یک .11
             
              

 .جئےی ک  circleح جواب کو ی صح 
ں رہے ی شہ جہنم م یوہ ہم توبہ کرے، تو بیھ بیھ ہ كا مرتکب ہو پھر وہ جتیریمسلمان گناہ کب یکوئ  .1

 (ہيدیہ، وعيمرجعہ، قدر. )گا
اہل سنہ  و الجماعه، مرجعہ، . )گايں دی سزا نہ  ں ےگ، اهلل تعا یلی ي گناہ کر د ہے، جتنے بیھیام ید ہ یسب ام .2

 (ہيجرب
 (ہ، اہل سنہ  و الجماعهيدیمعتزلہ،وع. )ان ہےیخوف ےک درمد اور یمان ، اميا .3
 (ممثلہ، معتزلہ، مرجعہ. )مان برابر ہےيل كا ايمان اور جربيطان كا ایش: ک فرےق ےن کہايا .4
 (ہ، اہل سنہ  و الجماعهيدیہ، وعيجرب. )مان گھٹتا بڑھتا رہتا ہےيا .5
 (ہ، مرجعہيہ، جربيدیوع. )آسکتا ں واپسی ا، تو پھر نہ یمان گيک دفعہ ايا. ز ہےی مان جامد چ يا .6
 ں، جب انسان كام کر چکتا ہے، تو اهلل کو خرب ہویتی کچھ نہ  یت الہ یمش. ں آزاد ہےی انسان اپنے كاموں م  .7

 ( ہيمعتزلہ، مشبہہ، قدر. )ہے
اہل سنہ  و الجماعه، . )ں جب اهلل چاہے گا، تو ہوجاےئ گای ار نہ یں، ہمارا اختی ہم ےببس اور مجبور ہ  .8

 (جعہہ، مريجرب
ا ہے، جب انسان كا ارادہ اهلل ےک یا گيار دیک حد تک اختيت ہے، اور انسان کو ایاهلل كا ارادہ اور مش .9

 (ہ، اہل سنہ  و الجماعه،  معتزلہيقدر. )تا ہےیہ كام کرلي، تو وہ، .ارادے ےس مل جاتا ہے
 (خوارج، روافض،اہل سنہ  و الجماعه. )ہے ں ہویتی نہ  ئر ان ےس غلیطي ں، ای امام معصوم ہوےت ہ  .11
 ( ہ، مشبہہ، اہل سنہ  و الجماعهیجہم. )چاہئے ں کرینی ان نہ یصفات بلکل ب اهلل یک .11
 (ہ، معتزلہیمشبہہ، جہم. )طرح ہے ا ےک سب ےس خوبصورت شخص كا چہرہ اهلل یکیدن .12

6 marks 

0.25 marks 
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 . ح جوابات پر نشان لگاےئی صح 
 (خوبصورت، بدصورت. )ں ےگی ں آئ ی صورت م  شخص یک    برے اعمال  .1
 ( وںی ، بدعت نی، مومننیمنافق. )ا جاےئ گایکو روک ل     حوض کوثر پر  .2
 (100 ,70 ,٥50. )ںی درےج ہ     جنت ےک  .3
، محّمد ()م ی، ابراہ() سی ی حضرت ع . )ں ےگی کھلوائ     جنت كا دروازہ  .4

 ((ملسو هيلع هللا ىلص)
 (عادل بادشاہ، نی، مسکریفق. )ں رکھا جاےئ گای کو عرش ےک ساےئ م      .5
 (ا، اجاالری، اندھپاین. )ہوگا    پل صراط پر  .6
 (، سان ریبچھو، ش. )ں ےگی كاٹ     ں ننانوے ی برے انسان کو قرب م  .7
 (  یی ، کربیی موت، صغر. )کہا جاتا ہے     امت یامت کو قیق یبڑ .8
 (وں، جسمي گوشت، ہڈ. )ا جاتا ہےيکو اکھٹا کر د    ں روح اور ی قرب م  .9

 
   

Address:             
Postal Code:             

 

 

 

9 marks 


