SCHOOL BASED ASSESSMENT 2023 GRADE 4
ISLAMIAT PART – A (Objective Type)
Part-A: 50 Marks, Part-B 50 Marks, Total: 100 Marks
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TEHSIL:___________________________
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General Instructions:
:عمومی ہدایات
Use mask and keep 3 feets distance from each other.
 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔3 ماسک کا استعمال کریں اور
Read carefully and attempt all questions.
غور سے پڑھیں اورہر سوال کا جواب دیں ۔
Encircle the correct option of each of Multiple Choice Questions (MCQs) as shown in the
example given below.
ہر کثیر االنتخابی سوال کے صحیح جواب پر دائرہ لگائیں جیسا کہ نیچے دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے ۔
: زمین پر زندگی کے وجود کی ایک اہم وجہ ہے:مثال
Example: One of the main reasons for the existence of life on earth is:
(a) fruits and vegetables پھل اور سبزیاں
(b) houses and gardens گھر اور باغات
(c) trees and plants درخت اور پودے
(d) animals and birds جانور اور پرندے
If more than one options are encircled in a question, no mark will be given.
اگر کسی سوال میں ایک سے زیادہ جوابات کے گرد دائرہ لگایا گیا تو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا ۔
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Total Marks: 50

Part-A (Multiple Choice Questions) Total Time: 45 Minutes

Instructions: Twenty Five (25) Multiple Choice Questions (MCQs) are given in this part. Each
question carries two marks.
) کثیر االنتخابی سواالت دیے گئے ہیں ۔ ہر سوال کے دونمبر ہیں ۔25( اس حصہ میں پچیس:ہدایات

Question 1: The reason of receiving the title of "Asadullah" by Hazrat Ali AlMurtazaتعالی عنہ
 رضی ہللاwas:
ٰ
:تعالی عنہ کو ’’اسد ہللا ‘‘ لقب ملنے کی وجہ ہے
المرتضی رضی ہللا
 حضرت علی: سوال
ٰ
ٰ
(a) Amanat امانت
(b) Integrity دیانت
(c) Authenticity صداقت
(d) Bravery شجاعت
Question 2: The word is used in Quran Majeed for those who believe in HazratEsa علیہ
السالم:
:عیسی علیہ السالم پر ایمان النے والوں کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہواہے
 حضرت: سوال
ٰ
(a) Sahabi
صحابی
(b) Muslim مسلمان
(c) Disciples حواری
(d) Pious
متقی
Question 3: A major cause of hatred, malice, and enmity in society is:
:بغض اور دشمنی پیداہونے کا ایک بڑا سبب ہے، معاشرے میں نفرت: سوال
چغل
(a) refraction
( وعدہ خالفیb) extortion
(c) alcoholism
( شراب نوشیd) theft چوری
خوری
Question 4: The means to avoid from poverty and neediness is:

: تنگ دستی اور محتاجی سے بچنے کاذریعہ ہے: سوال
(a) thrift کفایت شعاری

(b) justice عدل وانصاف

(c) truth

سچائی

(d) kindness

رحم دلی

Question 5: A lesson we learn from MuwakhatMadina is of:
: مواخات مدینہ سے ہمیں سبق ملتاہے: سوال
(a) tolerance

( رواداری کاb) thrift ( کفایت شعاری کاc) brotherhood

بھائی چارے
(d) kindness
کا

رحم دلی کا

Question6: The prominent symbol of unity among Muslims is:
:  مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی نمایاں عالمت ہے: سوال
(a) honesty ( دیانتداریb) brotherhood ( اخوتc) kindness ( رحمدلیd) truthfulness
راست بازی
Question 7: The conquest of Ghazwa e Badar teaches us that in case of battle we hould:
: غزوہ بدر کی فتح سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں جنگ میں کرنا چاہیے: سوال
(a) entrust Allah
(b) wait for the help of
تعالی پر مکمل بھروسہ
ہللا
فرشتوں کی مدد کا انتظار
ٰ
Almighty
angels
(c) manage the training
(d) manage the military
لشکر کی تربیت کا انتظام
فوجی سازوسامان کا انتظام
of army
equipment
Question 8: To bring betterment to climate change, we should promote the:
:  ماحولیاتی تبدیلی میں بہتری کے لیے ہمیں فروغ دینا ہو گا: سوال
کاشتکاری
صنعت
(a) planting
( شجر کاری کوb) gardening
( باغبانی کوc) agriculture
(d) Industry
کو
کو
Question 9:

To avoid begging, we should promote:
:  دوسروں کے آگے ہاتھ پھیالنے سے بچنے کے لیے ہمیں فروغ دینا چاہئے: سوال

(a) frugality كفایت شعاری کو
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(b) justice

عدل
کو

(c) truthfullness

( صداقت کوd) forgiveness

عفوودرگزر
کو

Question 10 : In planning to kill HazratEsaعلیہ السالم, his opponents sought help from the:

: حضرت عیسٰ ی علیہ السالم کے مخالفین نے آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنانے میں مدد حاصل کی: سوال

(a) government

ت وقت سے
ِ حکوم

(b) army

فوج
(c) court
سے

( عدالت سےd) priest

پادری
سے

Question 11:

The Arabic word used for brotherhood is:
: بھائی چارے کے لیے عربی میں لفظ ہے: سوال

(a)

ُخ ُر ْوج

(b)

اِ ْخ َوۃ

َخفِیف

(c)

(d)

أال ْختِتَام
ِْ

Question 12: Rasoolullah خاتم النبین صلی ہللا علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلمby handing Hazrat Abu
Jundalرضی ہللا تعالی عنہover to the infidels at the time of the treaty of Hudaybiyah , set an
example of:
 رسوال ہللا خاتم النبین صلی ہللا علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت حضرت ابو جندل رضی ہللا تعالی: سوال
:عنہ کو کفار کے حوالے کر کے مثال قائم کی
ایفائے عہد
(b) tolerance
کی

(a) keeping
promise
Question 13 :

تحمل
(c) contentment ( قناعت کیd) generosity فراخ دلی کی
کی

Second Bai'at e Uqba paved the way of:
: بیعت عقبہ ثانیہ نے راہ ہموار کی: سوال

(a) battle
of badar

( غزو ِہ بدرb) migration ت
(c) conquest
ِ ہجر
 کیto Madina
 مدینہ کیof Syria

Question 14:

فتح شام
کی
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(d) migration to ت حبشہ
ِ ہجر
Abyssinia
کی

Percentage of zakaat is:

: زکوۃ کا تناسب ہے: سوال

(a) 2 %

( دو فیصدb) 7.5 %

( ساڑھے سات فیصدc) 1 %

( ایک فیصدd) 2.5 %

اڑھائی فیصد

Question 15:

The path to sustainable peace in the world is:
: دنیا میں پائیدار امن کے لئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے: سوال
(a) agreement معاہدہ حلف
( بیعتc) agreement
(d) treaty of میثاق
(b) Bayatrizwan
صلح حدیبیہ
of halfulfazool الفضول
رضوان
of hudaibiya
Madina مدینہ

Question 16 : On the occasion of the conquest of Makkah, Rasoolullah صلی ہللا علیہ وعلی ا ٓلہ
واصحابہ وسلمtreated the polytheists :
: رسول ہللا صلی ہللا علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فتح مکہ کےموقع پر مشرکین کے ساتھ سلوک کیا: سوال
( معافb) deport from
( شہر بدرc) punishment was
( سزا کوموخرd) took
بدلہ
(a) forgave
 کیاthe city
 کیاpostponed
 کیاrevenge
لیا
Question 17:
called:

Respecting and tolerating the religious beliefs and customs of others is
: دوسروں کے مذہبی عقائد اور رسم ورواج کا لحاظ رکھنا اور برداشت کرنا کہالتا ہے: سوال

رواداری (d) tolerance

رحمدلی

(c) kindness

قناعت (b) contentment

سادگی

(a) simplicity

Question 18: The purpose of establishing the platform of Ashab-e Sufa was to teach
them:
صفہ کا چبوترہ قائم کرنے کا مقصد تھا:
سوال  :اصحاب ُ
تجارت
(c) martial
جنگی فنون
(a) trade
(b) educate
تعلیم دینا
کھیل کودسیکھانا (d) sports
سیکھانا
art
سیکھانا
 's host was:خاتم النبین صلی ّللا علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلمQuestion 19 : InMadina, Rasoolullah
سوال  :آپ رسول ہللا خاتم النبین صلی ّللا علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے میزبانی کا شرف بخشا :
تعالی عنہ (a) Hazrat Abu Ayub Ansari
رضی ّللا
تعالی عنہ کو
حضرت ابو ایوب انصاری رضی ہللا
ٰٰؑ
ٰ
تعالی (b) HazratSaad Bin Zararah
رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ کو
حضرت سعد بن زرارہ رضی ہللا
ٰ
عنہ
رضی ہللا (c) Hazrat Zaid Bin Sabit
تعالی عنہ کو
حضرت زید بن ثابت رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ
ٰ
تعالی (d) Hazrat Abu ZarGhafari
رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ کو
حضرت ابو ذرغفا ری رضی ہللا
ٰ
عنہ
Question 20: To eliminate poverty from the society, it is important to:
سوال  :معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیےضروری ہے:
(a) offer
 (b) payنماز کا ادا
زکوۃ کا ادا
حج کا ادا
ٰ (c) perform
جہاد کرنا (d)go for Jihad
Salah
 Zakatکرنا
 Hajjکرنا
کرنا
The Sahabi who wrote the Treaty of Hudaybiyah was:
تعالی عنہ ہے:
سوال  :صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریر کرنے والے صحابی رضی ہللا
ٰ

Question 21:
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تعالی عنہ (a) HazratAbubakarSidique
رضی ہللا
ٰ

تعالی عنہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی ہللا
ٰ

تعالی عنہ (b) Hazrat Umar Farooq
رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ (c) Hazrat Usman Ghani
رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ (d) Hazrat Ali-Al-Murtaza
رضی ہللا
ٰ

تعالی عنہ
حضرت عمر فاروق رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ
حضرت عثمان غنی رضی ہللا
ٰ
ٰ
تعالی عنہ
المرتضی رضی ہللا
حضرت علی
ٰ

Question 22:

used to work in his daily life of:علیہ السالمHazratDawood
سوال  :حضرت داوودعلیہ السالم روز مرہ زندگی میں کام کرتے تھے:
لکڑی کا (a) wood
کھیتی باڑی کا (b) farming
لوہے کا (c) steel
تجارت کا (d) trading

Question 23:
According to the hadith, an angel is appointed for protection by
reciting it at night before going to sleep:
سوال  :حدیث کےمطابق رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہوتا ہے:
(a) Surah Al (b) Ayat Ulسورۃ (c) Surat Alآیت (d) Surat- Alسورۃ
سورۃ
Ikhlas
 Kursiاالخالص
 Quraishالکرسی
 Feelالقریش
الفیل

?Which Surah is called Umm ulKitab
سوال  :ام الکتاب کس سورۃ کو کہا گیا ہے ؟
 (d) Sura Alسورۃ آل
سورۃ
 Ikhlasعمران
االخالص

 (c) Sura Al-eسورۃ Imranالبقرہ

Question 24:

 (b) Sura Alسورۃ
 Baqarahالفاتحہ

(a) Surah Al
Fateha

One of the main reasons for the existence of life on earth is:
سوال  :زمین پر زندگی کے وجود کی ایک اہم وجہ ہے:

Question 25 :

(a) fruits and vegetables پھل اور سبزیاں
(c) trees and plants درخت اور پودے

(b) houses and gardens گھر اور باغات
(d) animals and birds جانور اور پرندے
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