SCHOOL BASED ASSESSMENT 2023 GRADE 3
ISLAMIAT PART – B (Subjective Type)
Part-A: 50 Marks, Part-B 50 Marks, Total: 100 Marks
General Instructions for students:
1.Use separate answer sheet for writing answers and give your personal information on it as well
جوابات لکھنے کے لیے علیحدہ سے جوابی کاپی کا استعمال کریں اور اس کے اوپر بھی اپنے بارے میں معلومات دیں
2.Read carefully and attempt all questions
غور سے پڑھیں اور تمام سواالت حل کریں۔
3. A question can consist of one or more parts.
ایک سوال ایک یا ایک سے زیادہ حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔
4. Use black/blue ink for writing answers. Use of lead pencil is not allowed.
 نیلی روشنائی کا استعمال کریں۔ کچی پنسل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔/ جواب لکھنے کے لیے کالی

Total Marks: 50
Question 26a:

Part-B (Constructed Response Questions)

Total Time: 45 Minutes

What do we admit in Allah o Akbar? (3)
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)3(  "ہللا اکبر" میں ہم کیا اقرار کرتے ہیں؟: سوال

Question b:

What is the importance of dua in worship?(3)

)3(  عبادت میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟: سوال
Question c:
According to the hadith "ُ" َخی ُركُم من تعلَّ َم القرآ َن وعلَّ َمه, what is the reward of learning and
teaching the Holy Qura'an? (4)
)4(  حدیث شریف " َخی ُركُم من تعلَّ َم القرآ َن وعلَّ َمهُ" کے مطابق قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا کیا فائدہ ہے؟: سوال
Question 27a:
Write a sentence on Rasoolullah's سلَّم
ْ َ علَ ْی ِہ َوع َٰلی آل ِّٖہ َوا
َ ُصلَّی ہللا
َ النبین
َ ص َحابِ ّٖہ َو
ّٖ  خاتمstyle of
conversation. (2)
)2( سلَّم کے انداز گفتگو پر ایک جملہ لکھیے۔
ْ َ علَ ْی ِہ َوع َٰلی آل ِّٖہ َوا
َ ُ صلَّی ہللا
َ النبین
َ ص َحا ِب ّٖہ َو
ّٖ  حضورخاتم: سوال
Question b:
Write any two etiquettes of conversation. (4)
)4(  گفتگو کے کوئی سے دو آداب لکھئیے۔: سوال
Question c:
Love increases with good conversation ۔Explain. (4)
)4(  وضاحت کیجیے۔، خوش کالمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے: سوال
Question 28a:
What is meant by truthfulness? (3)
)3(  سچائی سے کیا مراد ہے ؟: سوال
Question b:
Why did the infidels call the Rasoolullah سلَّم
ْ َ علَ ْی ِہ َوع َٰلی آل ِّٖہ َوا
َ ُ صلَّی ہللا
َ النبین
َ ص َحا ِب ّٖہ َو
ّٖ  خاتمby
the title of "Sadiq"? (3)
)3( سلَّم کو "صادق" کے لقب سے کیوں پکارتے تھے؟
ْ َ علَ ْی ِہ َوع َٰلی آل ِّٖہ َوا
َ ُ صلَّی ہللا
َ النبین
َ ص َحابِ ّٖہ َو
ّٖ  کافر حضورخاتم: سوال
Question c:
Write any two benefits of truthfullness. (4)
)4(  سچ کے کوئی سے دو فائدے لکھئیے۔: سوال
Question 29a:
Write the titles of Hazrat Abu bakarSiddiqueتعالی عنہ
 رضی ہللا.(marks3)
ٰ

تعالی عنہ کے القابات تحریر کریں۔( نمبر)3
سوال  :حضرت ابوبکرصدیق رضی ہللا
ٰ
Question b:
تعالی عنہ What do you know about hazrat Abu Bakar's
? acceptance of Islamرضی ہللا
ٰ
)Explain shortly. (marks3
تعالی عنہ کے قبو ِل اسالم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مختصر بیان کریں؟ (نمبر)3
سوال  :حضرت ابوبکر صدیق رضی ہللا
ٰ
Question c:
تعالی عنہWhat lesson do we learn from the life of Hazrat Abu bakarSaddique
? رضی ہللا
ٰ
)(marks4
تعالی عنہ کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ (نمبر )4
سوال  :حضرت ابوبکر صدیق رضی ہللا
ٰ
Question 30a:
)Why wudu is important for Salah?(marks3
سوال  :وضو نماز کے لیے کیوں ضروری ہے؟ (نمبر )3
Question b:
)Write the importance of wudu (ablution)? (marks3
سوال  :وضو کی اہمیت لکھیں؟ (نمبر)3
Question c:
)What are the effects of wudu (ablution) on human body? (marks4
سوال  :وضو سے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ (نمبر)4
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