ع
ك َيا َو ِلََ ال َْع ْص ِر( ج) ا َ ْد ِر ْك َنا
َ هلل عَل َْي
ُ َص ََّل ا

الر ِح ْي ِم
ِ ِب ْس ِم ا
ََ الر ْح ٰم ِن
ََ هلل

અલ-મુન્તઝર (હિ.સ. ૧૪૩૪ મધાંથી) ક્વીઝ સ્પર્ધા

નધમ: ____________________________________________ મોબધઈલ નાં: ________________
સરનધમુ: ___________________________________________________________________
નોંર્: ૧. આ ક્વીઝનધ જવધબો શધબધન અલ-મુન્તઝર (૧૪૩૪)મધાંથી શોર્ીને લખવધનધાં છે .
૨. પ્રથમ પધાંચ હવજે તધઓને ઈન્શધઅલ્લધિ તોિફો આપવધમધાં આવશે.
૩. આ પ્રશ્નપત્ર અને અલ-મુન્તઝર હિ.સ. ૧૪૩૪નો અાંક ઓનલધઈન પણ મળી રિેશે. www.yusufezehra.com
૪. આ પ્રશ્નોનધ જવધબો તધરીખ ૨૦/૦૬/૨૦૧૬ સુર્ીમધાં સધરધ અક્ષરે લખીને નીચેનધ સરનધમે રૂબરૂ અથવધ કુરીયરથી
પિોંચધડી આપશો.(૧) રઝધ આઈસ્રીમ, ર્ધવડી ચોક, મિુ વધ-૩૬૪૨૯૦ (૨) જાવેદ જમધણી, આાંબધવધડી, મિુ વધ-૩૬૪૨૯૦

પ્રશ્ન ૧: ખધલી જગ્યધ પૂરો.

(૧૦ મધકાસ)

૧. અય _______________ તમને ખુશખબરી થધય કે બેશક મિદી(અ.સ.) તમધરી નસ્લમધાંથી છે .
૨. રસુલે ખુદધ(સ.અ.વ.)નધાં ઈન્તેકધલ બધદ જનધબે ઝિરધ(સ.અ.) શિીદોની અને _______________ની કબ્ર
પર જતધ િતધ અને ગીયધા કરતધ િતધ.
૩. રસુલે ખુદધ(સ.અ.વ.)એ ફરમધવ્યુ ઈમધમનુાં ઉદધિરણ _______________ની જે મ છે .
૪. શબે કદ્રથી મુરધદ િઝરત _______________ છે .
૫. તુબધ _______________નુાં એક વૃક્ષ છે જે નુાં મુળ અલી(અ.સ.)નધ પહવત્ર ઘરમધાં છે .
પ્રશ્ન ૨: નીચેનધ પ્રશ્નોનધ જવધબ લખો.

(૧૦ મધકાસ)

૧. તુબધ કોનધ મધટે છે ?
૨. ઈમધમ સધદીક(અ.સ.)ની મુજબ લય્લથી મુરધદ કોણ છે અને કદ્રથી મુરધદ કોણ છે ?
૩. સુરએ દોખધન આયત ૧ મધાં િધ-મીમ થી મુરધદ કોણ છે ? કકતધબીમ્ મોબીન અને લય્લથી મુરધદ કોણ છે ?
૪. અલ-બુરિધનો ફી અલધમધતે મિદી સધિેબુઝ્ઝમધન કકતધબનધાં લેખક કોણ છે ?
૫. શયતધનને કેવી રીતે અપમધનીત અને બદનધમ કરી શકધય?
પ્રશ્ન ૩: નીચેનધ પ્રશ્નોનધ જવધબ સહવસ્તધર તમધરધ શબ્દોમધાં લખો.

(૮૦ મધકાસ)

૧. “િલધલ અને િરધમમધાં હિદધયત” આ હવષય ઉપર એક વધકેઓ લખો, જે મધાં ઈમધમે ઝમધનધ(અ.ત.ફ.શ.)એ
હિદધયત કરી.
૨. આર્થાક અદ્લો-ઈન્સધફનધ બધરધમધાં બે િદીસ લખો.

(૨૦ મધકાસ)
(૧૦ મધકાસ)

૩. અકીદએ મિદવીય્યતનધાં બધરધમધાં એિલે સુન્નતની પધાંચ કકતધબોનધ નધમ લેખકનધાં નધમ સધથે લખો
(૧૦ મધકાસ)
૪. “લય્લતુલ કદ્ર અને જનધબે ઝિરધ(સ.અ.)” આ હવષય ઉપર બે િદીસ લખો.

(૧૦ મધકાસ)

૫. “જનધબે ઝિરધ(સ.અ.) અને શબે કદ્ર” આ હવષય ઉપર પધાંચ મુદ્દધ લખો.

(૧૦ મધકાસ)

૬. િદીસ પૂણા કરો અને તધરણ લખો: રસુલે ખુદધ(સ.અ.વ.)એ ફરમધવ્યુ “યકીનન ખુદધ તમધરધ ગઝબથી .....
અઝીય્યત થધય છે ” (ગયબતે તુસી, પેજ ૧૭૩)
૭. નમધઝમધાં કઈ સુરધ પઢવી બેિતર છે ?

(૧૦ મધકાસ)
(૧૦ મધકાસ)

