
ورک بک ناصرات االحمدیہ ہالینڈ

7 سال کی ناصرات کے لئے

پہلی سہ ماہی

سوال نمبر 1:

کلمہ سیکھنا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 2:

کل کتنے کلمات ہیں؟

1

4

5

 6

سوال نمبر 3:

"اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں" سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟

 --------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 4:

ناصرات مل کر حلف اٹھائیں۔

میں اقرار کرتی  ہوں کہ  اپنے مذہب 
اور قوم کی خاطر اپنی جان ، مال ، 
وقت اور اوالد کو قربان کرنے کے لئے 
ہمیشہ تیار رہوں گی۔ اور میں اقرار 

کرتی ہوں کہ جماعت ِ احمدیہ کے 
لئے ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے 
کے لئے تیار رہوں گی، انشااللہ ۔



سوال نمبر 3:

حلف اور ترجمہ پڑھیں۔ اس حلف میں ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں۔ آپ کو کون سا وعدہ 
سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے؟ آپ یہ کیسے یقینی بناتے ہیں کہ آپ ابھی بھی اس پر قائم رہ 

سکتے ہیں؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر4: 

نماز کی ادائیگی کیوں ضروری ہے؟  

ٹپ: نیوز لیٹر 1 میں دیکھیں ’’ اسالمی اخالق   A سے Z تک ’’۔

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 5: 

جماعت کے ساتھ نماز کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟

                                                                                                     اکیلے نماز 
پڑھنے کے برابر ہے؟

                                                                   اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گناہ بہتر 
ہے؟

                                                اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے؟

سوال  نمبر 7:

مشترکہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------



سوال نمبر 8:

ہم حدیث سے کیا سیکھتے ہیں کہ "ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ہاتھوں چڑھانا گناہ 
ہے"؟ آپ اس حدیث کو کس طرح نافذ کرسکتے ہیں؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 9:

کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چڑھا سکتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں یا 
کیوں نہیں؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 10:

قصیدہ کس نے لکھا ہے؟

 حضرت                                                                                                      
       محمد ملسو هيلع هللا ىلص نے

                                                                                                     حضرت 
مسیح موعود علیہ السالم نے

                                                                 حضرت مرزا مسرو احمد ایدہ اللہ تعالیٰ 
بنصرالعزیز نے

سوال نمبر 11:



اللہ  تعالیٰ نے قصیدہ کے بارے  میں ایک  پیشگوہی کی تھی ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا 
تھی؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ، آپ اپنی والدہ یا سکریٹری ناصرات سے پوچھ سکتے ہیں۔

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 12:

آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الرحٰمن سیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے اور آپ قرآن پاک میں یہ 
کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں ؟

مطلب ---------------------

قرآن مجید میں -------------------------------

سوال نمبر 13:

آپ مسجد میں داخل ہونے کے کونسے  ضروری اصول پہلے سے جانتے ہیں؟ اور اب آپ نے 
کونسا نیا اصول سیکھاہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

دوسری سہ ماہی

سوال نمبر 1:

اس وقت کے ساتھ نمازیں جوڑیں جو اس وقت پڑھی جاتی ہیں۔ 

آدھی رات کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
نماِز فجر

سورج طلوع ہونے سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
نماِز ظہر

دوپہر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
نماز عصر



سورج غروب ہونے سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
نماِز مغرب

دوپہر کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
نماِز عشاء

سوال نمبر 2:

چارٹ میں پُر کریں کہ ہر نماز میں کتنی رکعات ہے

سوال نمبر 3:

ہم نماز سے پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 4:

ہمیں نماز پڑھتے وقت اور کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہئے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 5:

ٹوٹل وتر نفل فرض سنت

نماِز فجر

نمازِظہر

نمازِعصر

نماِز مغرب

نماِز عشاء

نماِز جمعہ



حدیث میں رحم  کا کیا مطلب ہے "جو شخص (دوسروں پر رحم نہیں کرتا)  اس پر  رحم نہیں 
کیا جائے گا"۔

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 6:

آپ خود کیسے رحم کر سکتے ہیں ؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 7:

اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر8:

اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوا ل نمبر 9:

آپ کن پیغمبروں کو جانتی ہیں؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 10:

اکثر آپ کسی نبی کے نام کے بعد بطور(علیہ السالم) یا حضور (ملسو هيلع هللا ىلص) کا مخفف دیکھتے ہیں ۔ 
یہ کیوں ہوتا ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------



سوال نمبر 11:  

علیہ السالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
حضرت محمد

ملسو هيلع هللا ىلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
حضرت مسیح موعود

ملسو هيلع هللا ىلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
حضرت مرزا مسرور احمد

ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرالعزیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
حضرت محمد

سوال نمبر 12 :

آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الرحٰمن سیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے اور آپ قرآن پاک میں یہ 
کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں ؟

مطلب ---------------------

قرآن مجید میں -------------------------------

تیسری سہ ماہی

سوال نمبر 1:

سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 2:

سورۃ فاتحہ میں ’’ قیامت کے دن ’’ سے کیا مراد ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 3:



سورۃ فاتحہ میں رب العاملین کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس دنیا سے مراد ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 4:

سورۃ النساء کس بارے میں ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 5: 

آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص کی حیات طیبہ پر منت مکمل کریں۔ خالی جگہ ــــــــــ کو پّر کریں۔ کچھ جگہوں 
پر آپ کو بلکل صحیح جواب منتخب کرنا ہوگا۔ 

آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص ــــــــــــــــــــــ  کی ذریعے بھیجے گئے تھے۔ آپملسو هيلع هللا ىلص یہودیت/ عیسائیت/ اسالم کے 
نبی ہیں۔

آپ ملسو هيلع هللا ىلص _____________ کے شہر میں _____________ سال میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد 
میں آپ ملسو هيلع هللا ىلص_____________ کی طرف ہجرت کر گئے ۔ حضورملسو هيلع هللا ىلص کے والد کو 

_____________ _____________ کہا جاتا تھا۔ وہ حضورملسو هيلع هللا ىلص کے  پیدا ہونے سے 
پہلے / بعد میں فوت ہوئے ۔

حضورملسو هيلع هللا ىلص کی والدہ کو _____________ _____________ کہا جاتا تھا۔ جب وہ 
_____________ سال کے تھے تب آپ کی والدہ وفات پا گئیں۔ نبی اکرمملسو هيلع هللا ىلص  حضرت 

حلیمہ رضی اللہ عنہا کے _____________ _____________ تھے۔

اس کے بعد حضور کو ان کے چاچا _____________ _____________ نے گود لیا 
تھا۔

آپملسو هيلع هللا ىلص کا بچپن بہت مشکل تھا ، کیونکہ آپملسو هيلع هللا ىلص  نے بہت سے رشتہ داروں کو کھو دیا تھا۔ آپ 
ملسو هيلع هللا ىلص کی عمر 20/30/40 سال تھی جب  انہیں اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ وہ 
ایک نبی ہیں ۔ وہ اس وقت غار میں تھے _____________ ، وہ اکثر وہاں دعا کرنے کے 

لئے جاتے تھے۔



 اللہ پاک نے آپ ملسو هيلع هللا ىلص پر قرآن مجید نازل کیا۔ اس میں _____________ سال لگے۔                                                                         
قرآن پاک میں اسالم کی تعلیمات شامل ہیں۔ قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے 

کہتی ہے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قرآن مجید کے عالوہ ، ہم خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی بہت کچھ 
سیکھ سکتے ہیں۔ اسے سنت / حدیث کہتے ہیں۔  حضور جع بھی باتیں کہتے تھے  ہم ان کو 

سنت / حدیث کہتے ہیں ۔ حضور کی ایک حدیث جو میں پہلے ہی جانتی ہوں،  وہ ہے: 
 _____________ _____________ __________________________

_____________ _____________۔

حضور ملسو هيلع هللا ىلص کی عمر 25/35/45 سال تھی جب ان کی _____________ 
_____________ سے شادی ہوئی ۔ ان کی شادی _____________ 

_____________ سے بھی ہوئی تھی۔ حضور  کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ 
53/63/73 سال کے تھے۔

سوال نمبر 6:

آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الرحٰمن سیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے اور آپ قرآن پاک میں یہ 
کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں ؟

مطلب ---------------------

قرآن مجید میں -------------------------------

سوال نمبر 7:

یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم مسجد میں مناسب برتاؤ کریں؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 8 :

 جب آپ اگلی بار مسجد تشریف الئیں تو اس سے بھی بہتر سلوک کرنے کے لئے آپ کیا کر
 سکتی ہیں؟



--------------------------------------------------------------------------------------

چوتھی سہ ماہی

سوال نمبر 1:

ہم سونے کی دعا سے کیا سیکھتے ہیں؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 2:

اسالم کی تعلیم کے مطابق سونے  سے پہلے ہمیں اور کیا کرنا سکھایا گیا ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 3:

ہم جاگنے کی دعا سے کیا سیکھتے ہیں؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 4:

سورۃ  الخالص میں ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟

--------------------------------------------------------------------------------------

سوال نمبر 5:

سورہ الخالص قرآن مجید کا سورۃ_____________ ہے۔ مجموعی طور پر 
_____________ سورتیں ہیں۔ سورہ الخالص میں _____________  آیات  ہیں۔



مجھے سورۃ الخالص  زبانی آتی ہے/ نہیں آتی ہے۔مجھے ترجمہ بھی یاد ہے/ نہیں ہے۔

سوال  نمبر 6: 

حضرت مسیح موعود علیہ السالم کی حیات طیبہ پر منت مکمل کریں۔ خالی جگہ ــــــــــ کو پر 
کریں۔ کچھ جگہوں پر آپ کو بلکل صحیح جواب منتخب کرنا ہوگا۔ 

حضرت مسیح موعود علیہ السالم  وہ نبی ہیں جو حضور ملسو هيلع هللا ىلص کے بعد آئے تھے۔ وہ 
___________ کو ہندوستان میں ___________ میں پیدا ہوئے ۔ ان کے آنے کی پیش 
گوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے دوسرے انبیاء / ایک دوسرے نبی / 
کسی نبی نے نہیں  کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السالم  امام ___________ اور 
___________ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ___________ 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
__________ بھیجا گیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السالم  ایک نیا نظریہ الئے/ نہیں 

الئے  تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السالم  نے ___________ کتابیں لکھیں۔ ان کی 
لکھی ہوئی دو کتابیں ___________ ___________ ___________ اور 

___________ ___________ ___________ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السالم  
نے ایک جماعت قائم کی  ہے۔ یہ ___________ ___________ ___________ ہے۔ 

یہ ___________ میں قائم کی گئی تھی ۔ اللہ کے حکم کے بعد ، حضرت مسیح موعود 
علیہ السالم نے بعثت کا حلف لیا۔ پہلی بار ہندوستان میں 

___________ ___________ پر تھے ۔ بیت لینے والے پہلے شخص ___________ 
___________ ___________ تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السالم  

___________ میں وفات پا گئے ۔ ان کی وفات کے بعد وہ پہلے خلیفہ یعنی 
___________ ___________ ___________  کے بعد آئے۔ ہمارا موجودہ حضور   

حضرت مسیح موعود علیہ السالم   کے _________ خلیفہ ہیں ۔

سوال نمبر 7 :

آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ’ ٰملک یوم الدین ’ سیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے اور آپ قرآن پاک 
میں یہ کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں ؟



مطلب ---------------------

قرآن مجید میں -------------------------------

سوال نمبر 8:

کیا آپ نے اس سال کے نصاب سے سب کچھ سیکھا ہے؟

جی ہاں

نہیں، ابھی باقی ہے----------------------------

کیا آپ نے ورک بک مکمل طور پر مکمل کرلی ہے؟ 

جی ہاں

نہیں، ابھی باقی ہے----------------------------


