
 

 

 9# جز 

 ملا قاَل الَ 

 جوابات

 

 عراف  السورۃ ا

 میں مبتل کردیا۔ لی قوموں کو بیماری اور محتاجیرسولوں کی تذلیل کرنے وا    -1ج

 خوش حالیکو  نہ آئی توتنگ دستی رجوع کریں مگر کوئی تبدیلیتاکہ هللا کی طرف          

 مگر پھر بھی تبدیلی نہ آئی۔ اور بیماری کو صحت میں بدل دیا         

 موسٰی کا فرعون کو دعوت حق کا زکرہے۔    -2ج

 هللا تعالٰی کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو۔ هللا سے ڈرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔    -3ج

 موسٰی کا دربار فرعون میں عصاء کا اژدھے میں بدلنا۔ جادوگر کہا فرعون اور قوم نے    -4ج

 کا دربار میں جادوگروں سے مقابلہ۔ جادوگروں کی ہار۔ موسٰی          

 ۔تسلیم کرنا توحید کو ماننا حق بات         

 ہاتھ اور پاؤں کاٹ دےگا۔ دی کہ مخالف سمت سے فرعون نے جادوگروں کو دھمکی         

 صبر کی دعا مانگی جادو گروں نے         

 سرداروں نے کہا موسٰی کو قتل۔ کر دیا جاۓ۔         

 طوفان ۔ ٹڈیاں ۔ جوئیں ۔ مینڈک اور خون    -5ج

 ضائع     -6ج

 فرعون    -7ج

 بنی اسرائیل         
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 وہ انکے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے         

 صحیح          

 حضرت ہارون         

 هللا سبحان تعالٰی کو دیکھنے کا         



 

 

 ریزہ ریزہ ہوگیا          

 بے ہوش کر گر پڑے          

 کلم اور کتاب          

 صحیح          

 صحیح    -8ج

 موسٰی اپنی قوم کا شرک ، بچھڑے کو معبود بنا لینے پر ناراض تھے    -9ج

 کچھ لوگوں نے توبہ کر لی اپنے کفر سے         

 تورات کی تختیاں اٹھائی۔         

 توبہ کرنے والوں کو رحمت ملتی ہے  -11ج

 گناہ گاروں کو         

 رسول کی ابتداع کرنے والے۔ ایمان النے والے۔ ان کی مدد کرنے والے  -11ج

 لوگوں سے کہیں کہ وہ هللا کے رسول ہیں ۔ زندگی اور موت اسا ( ص)نبی   -12ج

 اتھ میں ہے۔ ابتاع رسول کریںهللا واحد کے ہ        

 12  -13ج

 انعامات ، بادلوں کا سایہ ، من و سلویٰ   -14ج

 صا لحین کی جماعت جو مچھلی پکڑنے والے حیلہ گروں کو سمجھا کر انکی  -15ج

 اصلح سے مایوس ہو گئی تھی۔         

 تورات   -16ج

 نہیں  -17ج

 گمراہوں  -18ج

 نفسوں  -19ج

 هللا کے اچھے ناموں سے مراد هللا کے وہ نام ہیں جن سے اسکی مختلف صفات   -21ج

 اسکی عظمت اور جللت اور اسکی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔         

 رسول  -21ج

 وہ نیک بندے جنکی مشرکین مورتیاں بنا کر پوجتے تھے  -22ج 



 

 

 درگزر کو اختیار کریں  -23ج

 وسوسےشیطان کے   -24ج

 جب قرآن پڑھا جاۓ تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔  -25ج

 صبح وشام  -26ج

 هللا اور اسکے رسول کی اطاعت کرتے ہیں  -27ج

 اٹھتے ہیںسے انکے دل کانپ هللا کی جللت و عظمت هللا کا زکر سن کر          

 ہوتا ہے۔سے انکے ایمانوں میں اضافہ تلوت قرآن          

 پر توکل کرتےہیں۔ نے رباپ         

 خرچنماز ۔ جو کچھ دیا ۔   -28ج

 عام و خاص پر ظلم کرتے کا ایک دوسرے پر مسلط جو بل تخصیصلوگوں   -29ج

 سیلب وغیرہ ثرت بارش،ک وہ عام عزاب ہیں جیسے         

 عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عزاب کی جو وعید اور نہی امربلمعروف          

 - وہ مراد ہے ے،بیان کی گئی ہ         


