
ورک بک ناصرات االحمدیہ ہالینڈ

14 سال کے لئے

پہلی سہ ماہی

سوال نمبر 1:

آپ نے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا سیکھی ہے۔  تحقیق کریں کہ قبرستان میں داخل ہونے 
کے دوسرے قوائد و  ضوابط کیا ہیں؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سوال نمبر 2:

سورۃ الکہف آیت 1 تا 11 تک کے حوالے سے مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات دیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کونسی صفات بیان کی گئی ہیں؟  وضاحت بھی کریں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اس بارے میں یہاں کیا کہا گیا ہے؟

کتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ 

کافر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

زمین 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ-

غار کے گانے ( وہ کیا تھے ) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 کتبہ ( یہ کیا تھا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال نمبر 3:

سورۃ الکہف آیت 103 تا 111 تک کے حوالے سے مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات دیں۔

ان کے بارے میں یہاں کیا کہا گیا ہے؟

جہنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کافرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سمندرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ان آیات سے آپ  نے کیا سیکھا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سوال نمبر 4:

تاریخِ احمدیت پر تحقیق کریں۔ حضرت  مسیح موعود علیہ السالم کی پیدائش سے لے کر آج 
تک کی تاریخ کا ایک ٹائم الئن تشکیل دیں۔ جو واقعات آپ کے لئے ضروری ہیں ان کو بیان 

کریں۔

کم از کم مندرجہ ذیل واقعات کی عکاسی الزمی طور پر ہونی چاہئے۔

-  حضرت مسیح موعود علیہ السالم کی والدت

- پہلی بیت

- بڑے مباحث 

- پانچ خلفاء

- لجنہ اماءاللہ اور ناصرات االحمدیہ کی تشکیل

- ہالینڈ میں جماعت

- ضروری چیزیں جو ناصرات االحمدیہ نے ہالینڈ  میں تشکیل دیں



دوسری سہ ماہی

سوال نمبر 1:

حضرت مسیح موعود علیہ السالم کی پیشگوئیوں کا مطالعہ اور تحقیقات کریں اور ہر 
پیشگوہی کے ساتھ بتائیں کہ یہ  پیشگوہی آپ پر کس صورتحال میں نازل ہوئی تھی۔

- میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- آسمان سے دودھ اترا، محفوظ رکھ۔ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- اس عارضی زندگی پر اعتبار نہ کریں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال نمبر 2:

حضرت مسیح موعود علیہ السالم کی کسی پیشگوہی کا انتخاب کریں ( اوپر دی گئی 4 کے 
عالوہ )

اور بیان کریں کہ ہم اس کو حقیقت میں کیسے دیکھتے ہیں۔ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال نمبر 3:

7 سال سے 14 سال تک ناصرات کا نصاب دیکھیں اور جو آپ ابھی تک مکمل نہیں کر سکیں 
اس پر نظر ڈالیں۔ 6 ماہ کے عرصے میں آپ کو اس نصاب کو اچھی طرح سے جاننے کے قابل 

ہونا چاہئے۔

اپنی والدہ اور سیکرٹری ناصرات کے ساتھ مل کر ایک جائزہ لیں اور آنے والے مہینوں کا 
شیڈول بنائیں۔ اسے اپنے رپورٹ فولیو میں رکھیں۔



تیسری سہ ماہی

سوال نمبر 1:

حضرت عیسیٰ علیہ السالم اور حضرت موسیٰ علیہ السالم کے درمیان کیا رشتہ 
تھا؟ حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص اور حضرت مسیح موعود علیہ السالم کے درمیان رشتے 

سے ان کے رشتے کی کیا مماثلت ہے؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-- 

سوال نمبر 2:

آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السالم کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ ایک     A4 بنائیں جس میں 
آپ اپنے نتائج دکھا سکیں۔ 

یہ آپ جس طرح مرضی چاہیں کر سکتی ہیں، ایک کالج بنا کر، ایک مضمون کی صورت میں 
یا کسی اور ذریعے سے۔ اس کو اپنے رپورٹ فولیو میں شامل کریں۔ 

حضرت عیسیٰ علیہ السالم کی وفات کے بارے میں مختلف احمدی مسلمان، باقی دوسرے 
مسلمان اور عیسائی آپس میں متفق نہیں ہیں۔

ایک مضمون کو کم از کم           A4پربیان کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السالم کے بارے میں 
ہمارا نظریہ کیا ہے اور دوسرے مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے۔ نیز یہ دالئل بھی دیں کہ ہم ان 
سے کیوں متفق نہیں ہیں؟ یہ سوال حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرالعزیز سے کئی بار پوچھا 

جاچکا ہےآپ ان کی کالسز آن الئن سرچ کر سکتے ہیں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 

سوال نمبر 4:

پردہ کے موضوع پر تحقیق کریں ۔ ذیل میں درج کریں کہ ہر ماخذ یا ذریعہ اس موضوع پر کیا 
کہتا ہے؟

قرآِن مجید:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



حدیث:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حضرت مسیح موعود علیہ السالم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرالعزیز:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--- 

آپ کی والدہ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آپ خود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سوال نمبر 5:

اپنے رپورٹ فولیو میں اپنی پچھلی سہ ماہی میں کی گئی پالننگ دیکھیں (  دوسری سہ ماہی 
سوال نمبر 3) ۔

اپنی والدہ اور سیکرٹری ناصرات کے ساتھ مل کر دیکھیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا 
شیڈول کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے لئے لوکل سیکرٹری کا والدہ اور ناصرات کے ساتھ مالقات کا شیڈول بنانا الزمی ہے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

چوتھی سہ ماہی

سوال نمبر 1:

قصیدہ کا ترجمہ دیکھیں ۔ یہ جماعت کی طرف سے شائع کیا گیا ہے اور آن الئن بھی پایا جا 
سکتا ہے ۔ 

(https:// islamnu.nl/download/qasidah/)



اپنے الفاظ میں بیان کریں جو پہلی 6 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سوال نمبر 2:

آپ نے بیت کی شرائط سے کیا سیکھا ہے جو اب تک مکمل کروائی جا چکی ہیں؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سوال نمبر 3:

اپنے رپورٹ فولیو میں اپنی پچھلی سہ ماہی میں کی گئی پالننگ دیکھیں (  تیسری سہ ماہی 
سوال نمبر 5) ۔

اپنی والدہ اور سیکرٹری ناصرات کے ساتھ مل کر دیکھیں کہ آیا آپ نے شیڈول مکمل کر لیا 
ہے، اگر نہیں تو اس کے حصول کے لئے ایک پالن بنانا ضروری ہے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سوال نمبر 4:

اگال سال  آپ ایک لجنہ کی حیثیت سے شروع کریں گی ، ذیل میں بیان کریں کہ آپ نے اپنے 
اس وقت سے کیا سیکھا ہےاور آپ کس طرح کی لجنہ بننا چاہتی ہیں؟ آپ اس کو کیسے 

حاصل کر سکتیں ہیں؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


