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School Name : ______________________________________________________________ 
 

 

Student Name: ________________________________ Section: ______________________ 

Roll Number:  ________________________________ Date: _________________________ 

General Instructions for Students:   ومعیم دہاایت:ہےک ےیل ہ بلطہ  

1) Wear mask and keep social distance from each other                                  امکس ںینہپ اور آسپ ںیم امسیج افہلص رںیھک ہ۔ ہ1 ۔

2)      Read carefully and attempt all questions  Encircle the correct (3                            ہ                          ہالت ےک وجاب دںی۔               ہوغرےس ڑپںیھ اور امتم وساہ۔ہ2

option of each Multiple-Choice Questions (MCQs) 

       as shown in the example given below: 

۔ہداھکای ایگ ہہاثمل ںیم ہےچین دی یئگ ہ ہاسیج ہک ہدارئہ اگلںیئ ہپہاختنیب وسال ےک حیحص وجاب ہریثک االہہہ۔ہ3  

Example: The grandfather of Hazrat Joseph was:  ہاثمل : رضحت ویفس ہیلع االسلم ےک دادا ےھت:ہہ  

a) Hazrat Ibrahim A.S رضحت اربایھہ ہیلع االسلمہ  b) Hazrat  Isaac A.S   رضحت ااحسق ہیلع االسلمہ   

c) Hazrat Dawood A.S        االسلمہرضحت داؤد ہیلع ہ         d) Hazrat Jacob A.S    رضحت وقعیب ہیلع االسلمہ 

4) Use black/blue ink for writing. Use of lead pencil is not allowed. 

۔ہیچک لسنپ ےک اامعتسل یک ااجزت ںیہن ہہ۔ہاک اامعتسل رکںی ہ ہروانشئہےنھکل ےک ےیل اکیل/یلین ہ۔ہ۔ہ4  

5) If more than one option is encircled in a question, no marks will be awarded. 

۔ہوکئ ربمن ںیہن دای اجےئ اگ ہےک رگد دارئہ اگلای ایگ وت ہت ہوجابہ ہاکی ےس زایدہ ہیسک وسال ںیم ہ ہارگ ہ۔ ہ5  

 

Instructions:Twenty five (25) Multiple Choice Questions (MCQs) are given in this part. 

Each question carries two marks.  

 ربمن ںیہ ۔ ہدوہہ وسال ےک ہ۔ہںیہ ہریثک االاختنیب وساالت دےی ےئگ ہ(  25)سیچپ ہاس ہصح ںیمہت:ہدہاایہ

Q.No.1. According to the Greek people Zeus was:   

اھت:ہ ہسہویہزہویانن ےک ولوگں ےک اطمقب ہ۔ُ   ہ1ربمن ہ ہوسالہ  

 a) Sky god     اتوید آامسین  b) Harvesting god اتویاک د اٹکئ  

 c) god of gods دا ُ

 

داؤخ ُ

 

ں اک خ  d) Earth god زینیم دویاتہ 

  

Total Marks: 50 Part-A (Multiple Choice Questions) Total Time:1 Hour 
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Q.No.2.  “Osiris” and his wife “Iseas” liked the land of:  

:ہھتہ ہرسزیمہ ہہہیہدنسپ ہ ہ"  یکہیسہ ہ"آئہ ہیہیبہ ہاور اس یکہ  ہسہاویسہ۔ہ2ربمن ہ ہوسالہ                                                        ہ  

 a) China            یچہ  b) India            دنہواتسنہ 

 c) Bangladesh     الگنبدشی  d)              Egypt                   صمہ 

Q.No.3.  In the past when man started farming, he was in need ofہ:  

ــ اےسہ ہوتہاک آاغز یکہ ہیہبڑہ ہتیھکہ ہںیمہ ہبج ااسنن ےن امضہ۔ ہ3ربمن ہ ہوسالہ ۔ہیہرضورت ڑپہ ہیکہــــــــــــ  

 a) stone            ھتپہ  b) sun             وسرج 

 c) water             اپینہ  d) Fire                                                       ہ              آگ       

Q.No.4.  Ancient people developed relations with: 

:ہااسنونں ےن اقلعتت ڑباھےئہ ہیہقہ۔ہ ہ4ربمن ہ ہوسالہ  

 a) people      ولوگں ےسہ b) gods  ےسہ ںہؤاتوید  

 c) animals           اجونروں ےس d) birds  ےسہ پدنوںہ   

Q.No.5.  The believers of Seebek drink water from ـــــــــــــــــ۔ 

ہ۔ہ5ربمن ہ ہوسالہ ہ
س
 ہ
ی

ــ ےک امےنن واےل ہ ہاتہویہدہ ہب ک ۔ہےھتہ ہتیپہ ہاپینہےسہـ ــــــــــ  

 a) River                  ایدرہ  b)  Fish pond  اتالب  یلھچم   

 c) Crocodile pond اتالبہ رگمچمہ  d) Sea          رہدنمس  

Q.No.6.  Ancient people used to take permission from God before cutting  ــ  .ــــــــــــــــ

ــ ولگ  ہووتقں ںیمہ ہپاےنہ۔ہ6ربمن ہ ہوسالہ                                    ہ داےس ااجزت تیلہــــــــــ ُ

 

۔ہےھتہاک ےنٹ ےس ےلہپخ  

 a) Plant              وپداہ  b) Tree          درخہ 

 c) Flower           وھپل  d) Fruit             ھپہ 

Q.No.7.  The mother of sky god wrapped_______ in the blanket. 

:ہٹیپلہ ہامں ےنلبمک ںیمہ یکہ ہاتہویہدہ ہآامسینہ۔ہ  ہ7ربمنہ ہوسالہ    ہ  

a)             Stone           ھتپ  b) cloth            ڑپک ا 

 c) Cotton           روئ  d) Paper          اکغہ 

Q.No.8.  Respecting teachers and treating others nicely are called:  

:ہالہکیت ںیہ ہ ہااسذتہ اک ارتحام ہؤ اورہاسویھتں ےک اسھت ااھچ رباتہ۔ہ ہ8ربمن ہ ہوسالہ  

 a) Financial values      اعمیش اقار b) Moral values االخیق اقارہ 

 c) Social values اعمرشیت اقارہ d) Political values      ایسیس اقارہ 

Q.No.9.  Belief has deep ــ  .with religionــــــــــــ

ــ دیقعے اک ذمبہ ےس رہگا ہ۔ہ ہ9ربمن ہ ہوسالہ ۔ہوہات ہہــــــــــ  

 a) Series          لسلسہ  b) Relation        لعتہ 

 c) Interaction         واطسہ  d) Link       راطبہ 
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Q.No.10. Through brotherhood we can promote  ـــــــــــــــ.  

:ہدبوتل مہ رفوغ دے ےتکس ںیہہ ہیکہ ہاوُختہ۔ہ10ربمن ہ ہوسالہ  

 a) Individuality        وکہ ارفنادتی   b) Relationships اقلعتت وکہ 

 c) Sensitivity  وک اسحتیس   d) Politics                    وک تسایس  

Q.No.11. Plants provide us  ــ   .in the day timeـــــــــــــــــ

ــ دن ےک وتق درخ ںیمہ۔ہ   ہ1 1ربمنہ ہوسالہ ۔ہرفامہ رکےت  ںیہہ ہـــــــــــ  

 a) Oxygen       آنجیسک  b) Nitrogen               انرٹئوجہ 

 c) Hydrogen اہڈیئروج  d) Carbon dioxide  اکرنب ڈائ آاسکڈیئہ 

Q.No.12.  Knowledge means:   

:ہملع ےک ینعم ںیہہ۔ہ   ہ1 2ربمنہ ہوسالہ  

 a) Keeping  رانھک  b) Understanding                  انھجمس 

 c) Thinking وسانچ  d) Knowing                    اجانن 

Q.No.13.  Source of providing Oxygen are:  

۔ہآنجیسک رفامہ رکےن اک ذرہعی ںیہہ ______ ۔ہ   ہ1 3ربمنہ ہوسالہ  

 a) Woods                   ڑکلایںہ  b) Fruits                   ھپہ 

 c) Trees  درخہ  d) Vegetables             زبسایں 

Q.No.14.  The best time to do exercise is:  

:ہورزش اک بس ےس رتہبنی وتق ہہ۔ہ   ہ1 ہ4ربمنہ ہوسالہ  

 a) morning    اکحبص   b) Evening            اشم اکہ 

 c) noon             اکہدورہپ   d) Night                                رات اک 

Q.No.15.  Storm shakes the weak plants from their ــــــــــــــــ. 

ــ ےکہ/ہوطافن زمکور وپدوں یکہ۔ہ   1 ہ5ربمنہ ہوسالہ ۔ہالہ دےتی ںیہہ ہـــــــــــ  

 a) Branches  اشںیخ  b) Leaves           ایتپںہ 

 c) Stems  ےنت  d) Roots            ڑجںی 

Q.No.16.  Plants and trees make atmosphere  ــ    .ــــــــــــــــ

ــ وپدے اور درخ اموحل وک ۔ہ   ہ1 ہ6ربمنہ ہوسالہ ۔ہانبےت ںیہــــــــــــــ  

 a) Warm   رگم  b) Pleasant    وخوگشار 

 c) Polluted  آولدہ  d) Hard           خسہ 

Q.No.17.  Through education we can develop  ــ  .inpeopleــــــــــــــــ

۔دیپارک ےتکس ںیہہ _______ میلعت ےکذرےعی مہ ولوگں ںیمہ۔ہ   ہ1 ہ7ربمنہ ہوسالہ  

 a) Movement      رحتکیہ  b) Faith           اامینہ 

 c) Discipline  مظن و طبض  d) Distortion         دبمظنہ 
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Q.No.18.  Education makes a common man  ــ  .ــــــــــــــــــ

:ہمیلعت اکی اعم  آدیم وک انبیت ہہ۔ہ   ہ1 8ربمنہ ہوسالہ  

 a) coward           زدل

 

و م                  b) innocent  ب ُ ُ
عص
م

 

 c) weak          زمکور  d) special                    اخصہ 

Q.No.19.  ــ  .is the nature of human beingــــــــــــــ

۔ہہہــــــــــــااسنن یک رطفت ںیم ہ۔ہ   ہ1 ہ9ربمنہ ہوسالہ  

 a) Deception          رفیہ  b) Cleanliness                  افصئ 

 c) Lie           وھُجٹہ d) Dirtiness                دنگگہ 

Q.No.20. In order to maintain  good health we should  ـــــــــــــــــــــ. 

:ہہکہ ہاچئہہ ہتحص ربرقار رےنھک ےک ےئل ںیمہہ ہاھچہ۔ہ  ہ02ربمن ہ ہوسالہ  

 a) take more food      اھکںیئ دہایز   b) talk loudly         اواچنوبںیل 

 c) do exercising ںیہورزش رک   d) sleep more        وسںیئ دہایز  

Q.No.21. We should plant trees to keep the environment ــ  .ـــــــــــــ

ــ اموحل وک ہںیمہہ۔ہ   ہ21ربمن ہ ہوسالہ اچںیہ۔ہےنہاگلہ ہدرخہرےنھک ےک ےیلہـــــــــــــــ  

 a) polluted             آولدہہ  b) bright                  روشہ 

 c) unsafe     وفحمظہ ریغ   d) neat and clean       رزا
ھ

 

ت
ُ
س

 اصف 

Q.No.22.  Education makes an ignorant man a  ــ  .ـــــــــــــــ

ــ اجلہ  ااسنن وک ہ ہمیلعتہ۔ہ  22ربمنہ ہوسالہ ۔ہہہ ہانبیتہــــــــ  

 a) selfish                       وخدرغضہ  b) civilized                ذہمبہ 

 c) uncivilized  ذہمبہریغ   d) rebellious                   بیغ 

Q.No.23.  The king put Hazrat Abraham A.S in the  ــ  .ــــــــــــــــــ

ــ االسلم  وک ہ ہہیلعہ ہےن رضحت اربایہہ ہبداشہہ۔ہ  23ربمنہ ہوسالہ ۔ہڈاالہ ہںیمہــــــــــــــ  

 a) fire          آگہ  b) stream                 یدنہ  

 c) sea        دنمسر  ہ  d) river                                   ایہدرہ  

Q.No.24.  According to the Holy Bible God promised Hazrat Abraham A.S to make him a  ــ  .ـــــــــــــ

دا ےن رضحت اربایہہ۔ہ  ہ24ربمن ہ ہوسالہ ُ

 

۔ہانبےن اک  ودعہ یکہ ہـــــــــــــ  االسلم  وکہ ہہیلعہ ہبلبئ دقمس ےک اطمقب،خ  

 a) big family ڑبا اخدنان  b) great leader         رامنہہ میظع  

 c) great fighter  جگنجہ میظع   d) great nation           وقمہ میظع  

Q.No.25.  People believed that with the order of goddess every year grows:  

:ہےھتہ ہاُ تگہ/ہھتہ ہےک مکح ےس اُتگہ ہیہویہاھتہک ہ اسل دہ ہیقیہوک ہ ہولوگںہ۔  ہ25ربمن ہ ہوسالہ  

 a) weeds  ڑجی وبایٹں  b) flowers             وھُپلہ 

 c) fruit           ھپہ  d) crops           یلصفہ 
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