
 

 

٠١سبق نمبر   

94-94( ٩٤-٩٤)سورةالبقراء آيات نمبر   

ہے؟ ایآ وںیکا ذكر ک لیاسرائ یبن ںیقرآن کے شروع م  -۱سوال نمبر    

 ہیُعہدہ تھا اب  ہیکے پاس  لیاسرائ یپہلے بن ںیهللا تعالٰى بتانا چاہ رہے ہ  - جواب

 ہیجا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو  ایبتا ںیاور ہم -جا رہا ہے ایقوم کو منتقل ک یدوسر

۔ہے ایگ ایُعہدہ دے د   

جا رہا ہے؟ ایک وںیکا ذكر ک لیاسرائ یباربار بن      -۲ سوال   

بلکہ اس سے سبق  ںینہ یأضافه ہ ںیکہ صرف پڑھنا اور علم م ےیہمارے ل      -جواب

اینجام ککرےگا تو اس کا ا ںیہے کہ جب انسان اپنے رب کے احكامات پر عمل نہ نایل  

ےہو تا ہ    

غالم بنے؟ وںیک لیاسرائ یبن   -۳ سوال   

تک کہ وہ غالم بن  ہاںیتو ذلت انکا مقدر بن گئ  ایکو چھوڑ د نیانھوں نے د     -جواب

۔گئے   

تھے ؟ تےید فیتکل ایکو ک لیاسرائ یآِل فرعون بن    -۴ سوال   

کو زندہ چھوڑ  وںیٹیب یاور انک تےتھےیکو انکے سامنے ذبح كرد ٹوںیانکے ب    - جواب

۔تےید    

۔ کرتے تھے ؟وںیک سایا   -۵ سوال   

 ںیم لیاسرائ یگئ کہ بن ید ہی ریتعب یتھا جسک کھاید ںی۔     فرعون نے خواب مجواب

سلطنت پر قبضہ کرکے گا اس وجہ سے وہ  یآئے گا جو اس ک سایسے کوئ شخص ا

۔تھا تایکو قتل کر د ٹوںیب   

ن کون تھا؟فرعو  -۶ سوال   

اس وقت کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے-مصر کے بادشاہ کا لقب تھا    - جواب   



 

 

؟یکو کس سے نجات مل لیاسرائ یبن  -۷ سوال   

فرعون سے    - جواب - 

مطلب ہے؟ ایبَالٌو  کا ک   -۸سوال   

آزمائش ںیورخوشى دونوں ماغم   -سخت اَزمائش   - جواب  -  

سے؟یطرف سے ک یسزا تو فرعون دےرہا ہے تو آزمائش رب ک   -٩ سوال   

کو آزمائش قرار  فیتکال یآنے وال ںیم یپتا چلتا ہے کہ اس زندگ ہیاس سے     - جواب

 یلوگوں کو ڈالتا ہے جو اپن یانھ ںیسخت آزمائش م یهللا اتن ونکہیک ےیاس ل -ہے  ایگ اید

۔ںیأصل سے ہٹ جاتے ہ   

هللا چاہتا  ںیکرتے ہ سایا یبھ ےیراہ پر النے کے ل یدھی اپنے بندوں کو سکہ هللا ہی دوسرا

۔مانگ لے یمعاف یغلطیوں ک یہے کہ انسان اپن   

سمجھنا چاہئے؟ ایآئے تو ک فیجب کوئ تکل -۱۱ سوال   

غلطى ہے اور مجھے توبہ کا  یریکہ م ںیآئے تو سمجھ فیجب اپنے اوپر تکل   - جواب

 -آزمائش ہے  یانک ںیتو سوچ ںیکھید ںیم فیجب دوسروں کو تکل -جارہا ہے  ایموقع د

۔ںیآئ ہ فیتکل یہر قسم ک یاکرام پر بھ اءیانب   

؟ -ہوتا ہے ایسے ک یپابند یاستغفار ک   -۱۱سوال  

ںیہ تےیهللا تعالٰى اُسے ہر مشکل سے نکال د    - جواب  -  

ا؟یاُٹھا ایخرى قدم کآ ےیو بچانے کے لک لیاسرائ یسالم نے بن ہیعل یٰ موس -۱۲ سوال   

قوم کو لے کر مصر  یک لیحضرت موسٰى علیه سالم كو حكم ھوا كه بنى اسرائ  - جواب

تھا اور آگے  چھےیپ چھےیفرعون انکے پ -واپس چلے جاؤ  نیسے نکل جاؤ اور فلسط

 ایہم پھنس گئے اب ہمارا ک -بچ سکتے  ںیقوم کے لوگوں نے کہا اب تو ہم نہ یسمندر انک

۔ہوگا   

فرعون  چھےیکہاجب آگے سمندر اور پ ایقوم سے ک یسالم نے اپن ہیعل یٰ موس  -۱۳ سوال

؟یفوج تھ یک  



 

 

چھوڑے گا ںیساتھ ہے وہ مجھے تنہا نہ رےیرب م رایم - جواب  -  

فرعون تھا  ھےچیکہا جب آگے سمندر اور پ ایسالم سے ک ہیعل یٰ هللا نے موس - ۱۴ سوال

 ؟

جب انھوں  ںیسالم سے کہا کہ اپنا عصا مار ہینے حضرت موسٰى عل یٰ هللا تعال - جواب

قوم کو لے کر پل پر چڑھ کر گزر  یپور یاور اپن اینے اپنا عصا مارا تو سمندر پل بن گ

جب فرعون  ںیسمندر م چیپل چڑھاتو ب یاس یکرتے ہوئے وہ بھ چھایگئے جب فرعون پ

۔یغرق ہوگ تیقوم فرعون سم یاور پور ایگ وٹتو پل ٹ یفوج پہنچ یاور اسک   

تھا؟ ایاس واقعہ کا مقصد ک  -۱۵ سوال   

قوم کو آزادى دالنا تھا یاور انک یٰ حضرت موس    - جواب -  

ا؟یبال وںیکو کوہ طور پر ک یٰ نے حضرت موس یٰ هللا تعال   -۱۶سوال   

 ناید عتیشر ےیسے نکالنے کے ل یقوم کو گمراہ یک یٰ حضرت موس یٰ هللا تعال     - جواب

۔ںیحاصل کر تیچاہتے تھے تاکہ وہ اس پر عمل کرکے ہدا   

تھا ایبال ےیهللا نے کتنے دن کے ل   -۱۷ سوال  -  

ےیدن کے ل ۴۱     - جواب  -  

قوم کو کس  پر چھوڑ کر گئے تھے  ؟ یحضرت موسٰى اپن   - ۱۸ سوال   

تھے ئو انکے بھاحضرت ھارون كو ج     - جواب -  

؟ ایک ایقوم نے ان کے جانے کے بعد ک  -۱٩ سوال   

پھر حضرت ہارون کے روکنے کے باوجود  ایقوم نے انتظار ک یکچھ دن انک    - جواب

۔پوجا کرنے لگے یاور اسک ایانھوں بچھڑے کو معبود بنا ل   

ا؟یبنا سےیبچھڑا ک   -۲۱ سوال   

پھر اسے پگھال  ایاس نے لوگوں سے سونا اکھٹا ک -جادوگر تھا  کیا یسامر    - جواب

۔یشروع کر د یپوجا کرن یاور انھوں بے اس ک ایبچھڑا بنا کیکر  ا   



 

 

عبادت کرتے  یحضرت موسٰى کے آنے سے پہلے مصر کے لوگ کس ک   -۲۱ سوال

  تھے ؟

یسورج، آگ ، اور جانوروں ک  - جواب  -  

؟ ایمعاملہ ک ایقوم کے ساتھ ک ینے کے بعد هللا نے انککے آ یٰ حضرت موس   -۲۲ سوال   

ںیجائآراستے پر  دھےیتاکہ وہ س ایهللا نے عفو درگزر کا معاملہ ک     -جواب  -  

؟ ںیہ یمعن ایشکر کے ک   -۲۳ سوال  

خوبى كا اعتراف كرنا یدوسروں ک   - جواب -  

لے کر آئے ؟ ایکوہ طور سے ک یٰ حضرت موس -۲۴ سوال   

جسکا نام تورات تھا یکے لئے کتاب د تیهللا نے ھدا  - جواب -  

کہا ؟ ایقوم سے ک یواپس آکر انھوں نے اپن -۲۵ سوال   

اب تم لوگ هللا سے توبہ کرو- ایکہا تم نے اپنے اوپر ظلم ک   - جواب -  

کتنے لوگ توحید پر قائم رہے تھے ؟  -۲۶ سوال   

تمام لوگ گمراہ ہو چکے تھے یأفراد توحید پر قائم رہے باق ۱۲۱۱۱صرف  - جواب  -  

اختیار كیا ؟ قہیطر ایتوبہ کا ک -۲۷ سوال   

 ںینہاور ا گئیتلوار دے د ںیانھ یتھ یک ںیپوجا نہ یجن لوگوں نے بچھڑے ک    - جواب

 ںیتاکہ وہ انھ ایہوگ رایاس دوران سخت اندھ -ںیکو قتل کر یکہ بچھڑے کے پوجار ایکہا گ

اور لوگوں  ایجگہ کھڑے ہوکر خطبه د یاس وقت حضرت موسٰى نے اُونچ ںینہ سک کھید

ستّر ہزار لوگ قتل  ۷۱۱۱۱ - ںیاور مزاحمت نہ کر ںیکر اھرہکہ صبر كا مظ ایکو سمجھا

۔تھے ادہیز یاس سے بھ یہوئے اگرچہ پوجار   

؟ ایمعاملہ ک ایهللا  نے انکے ساتھ ک   -۲۸ سوال   

سزا  ںیانھ ںیم ایدن- ایکو معاف کر د یقتل ہوگئے تو هللا نے باق ۷۱۱۱۱جب       - جواب

۔تھا قہیکا طر یمعاف ہی -ایخرت كى سزا سے بچا لآ ںیکے بعد اُنھ نےید   



 

 

ہے؟ ایک یبار   -۲٩ سوال   

کرنے واال دایاسکا مطلب ہے پ -صفّاتى نام ہے کیاهللا تعالٰى كا       - جواب -  

ا؟یک ایقوم نے ک یفرعون سے بچنے کےبعد انک  -۳۱ سوال   

ئے اور پڑھ کر آلے کر عتیشر یعنیجب حضرت موسٰى كوہ طورسے کتاب      - جواب

گے جب تک ہم خود هللا  ںیالئ ںینہ مانیتو کہنے لگے کہ ہم اس کتاب پر ا ایسنانا شروع ک

۔ںیل کھیكو نه د   

فیصله ھوا؟ ایپھر ک   -۳۱سوال   

 ۷۲سے کل  ںیقبیلوں م( ۱۲)گئے بارہ ئےیلوگ ل ٦،( ٦)سے چھ لےیپھر ہر قب     -جواب

) ۷۱تو  ںیالتے ہ مانیا کھےیسے دو لوگوں نے کہا کہ ہم بغیر د ںیبہتّر لوگ ہوئے ان م

 کھےیتو کہنے لگے ہم هللا کو د ایگ ایهللا کا کالم سنا ںیانھ -لوگ کوہ طور پر گئے ( ستّر

۔ےگ ںیالئں ینہ مانیبغیر ا   

؟ یسزا مل ایک یک یاس سرکش  -۳۲ سوال   

اور ِاس سے سب ہالک ہوگئے یکڑک آئ یک یبجل     -جواب -  

وہ دو لوگ کون تھے جو بچ گئے؟  -۳۳ سوال   

ور حضرت قارب علیه سالماحضرت یوشٰى  بن نُون  - جواب  -  

؟ یدعا ک ایحصرت موسٰى نے هللا سے ک -۳٣ سوال   

جواب  ایقوم کو ک یواپس جا کر اپن ںیہوئے کہا م شانیحضرت موسٰى بہت پر    - جواب

۔ایلوگوں کو هللا نے دوبارہ زندہ کر د ۷۱اور ان  یدعا سن ل یدونگا هللا نے ان ک   

آْلغَماََمه  كیا ہے؟  -۳۵ سوال   

یتھ یسکتآ ںیسمان سے  دھوپ نہآبادل جن کے آنے سے سےیا   - جواب  -  

یرہ ںیقوم بادلوں کے سائے م ہیکتنے عرصے   -۳۶ سوال -  

تپش سے بچائے رکھا اور  یدھوپ ک ںیسال وہاں رہے وہاں انھ( سیچال) ۴۱ - جواب

۔یخوراك تھ یجو انک اید یٰ ٓمّن اور سلو ںیبغیر محنت کے هللا نے انھ   



 

 

ہے ؟ ایک یٰ ٓمّن اور سلو   -۳۷ سوال   

تو  تےیرات کو اکھٹا کر ل سےیج - یتھ زیكى چ طرح یدانوں ک ٹھےیم کیمْن ا - جواب

بعض روایات سے پتا چلتا ہے شہد  -سارا دن خوراك کے طور پر استعمال کرتے تھے 

۔یتھ یجو آسمان سے برسا کرت یدانے دار تھ یہوئ یجم کیطرح ا یک   

ھے جاتے ت ٹھیطرح درختوں پر ب یطرح كا پرندہ تھا وہ جھنڈ ک یک ریبٹ کیا  یٰ سلوا    

۔کرتے تھے ایسے کر ل یجسکا شکار بہت آسان   

ہوا ؟ ایسال بعد ک سیچال  -۳۸ سوال   

ان سے  یوہاں کوئ اور قوم آباد تھ-طرف جانے کا حكم ہوا  یک نیفلسط ںیانھ    - جواب

 ںیم یکہ اس بست اوریہ ایکہا گ ےیور وہاں آباد ہونے کے لاجنگ کرکے فتح كرنا 

۔سے جھک کر داخل ہونا ہو گا یاور انکسار یجزعا   

ا؟یک ایانھوں نے ک   -۳٩ سوال   

ناتےہوئے تکبر کے ساتھ داخل کے بجائے دند یاور انکسار یوہ عاجز      - جواب

  -ہوئے

ا؟یکہا گ وںیککو جانے  نیفلسط ںیانھ  -۴۱ سوال   

 یسرآئے تھے دو ںیاُسى شہر م غمبریانکا آبائ شہر تھا اور سارے پ نیفلسط    - جواب

۔گزارنا چاہتے تھے یمرضى سے زندگ یبات وہ اپن   


