SCHOOL BASED ASSESSMENT 2023 GRADE 5
ISLAMIAT PART – A (Objective Type)
Part-A: 50 Marks, Part-B 50 Marks, Total: 100 Marks

SCHOOL NAME:__________________________________________________________________________
TEHSIL:___________________________

DISTRICT :_______________________________________

Student Name: ______________________________________ Section: _______________________________
Roll Number: ____________________________ Date: ____________________________________________

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 ۔
:  واقعہ طائف سے ہمیں سبق ملتاہے کہ ہمیں مشکالت میں:مثال
Example: We learn from the incident of Taif that in difficulties:
(a) should be cursed
بددعاکرنی چاہیے
(b) should be worried
پریشان ہوناچاہیے

Result.pk

بھاگ جاناچاہیے

(c) should be run away

(d) should be patient

صبرکرناچاہیے

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 ۔

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.
Question 1:

) کثیر االنتخابی سواالت دیے گئے ہیں ۔ ہر سوال کے دونمبر ہیں ۔25( اس حصہ میں پچیس:ہدایات

By protecting water from pollution,we can protect ourselves from:

(a) difficulties مشکالت سے

: پانی کو آلودگی سے بچاکر ہم اپنے آپ کو بچاسکتے ہیں: 1سوال نمبر
(b) obstacles ( رکاوٹوں سےc) extravagance ( اسراف سےd) diseases بیماریوں سے

Question 2:
علی ا ٓلہ واصحابہ وسلم According to the saying of Rasoolullah
النبینصلی ہللا علیہ و ٰ
 “He whoخاتم ّٖ
does not remember any part of Quran Majeed in his heart is like a/an ”:
علی آلہ واصحابہ وسلم کے مطابق’’ جس دل میں قرآن پا ک کاکوئی حصہ یاد نہ ہو وہ
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوالنمبر :2فرمان رسول خاتم ّٖ
مثل ہے‘‘ :
(a) deserted
 (b) weakویران گھر
 (c) emptyکمزور گھر
 (d) commonخالی گھر
عام گھر
house
 houseکے
 houseکے
 houseکے
کے
Question 3 : In the first revelation, five ayah were revealed of surah -Al:
سوالنمبر : 3پہلی وحی میں پانچ آیات نازل ہوئیں:
سورۃ العلق (c) Alaq

سورۃاالخالص (d) Ikhlas

سورۃ ا لناس (a) Nas

سورۃالفاتحہ (b) Fatiha

Question 4 :
علی we can preach Islam to our family members in the light of seerat-e Nabvi
صلی ہللا علیہ و ٰ
 by:آلہ واصحابہ وسلم
علی آلہ واصحابہ وسلم کے مطابق ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو اسالم کی تبلیغ کرسکتے ہیں:
سوال نمبر :4سیرت نبوی صلی ہللا علیہ و ٰ
دعوت پر بال
کر

(b) inviting them on
feast

اچھا لباس پہن کر

اُنھیں پیسے دے کر (d) giving them money

تجارت کرکے

(a) wearing nice clothes
(c) trading with them

Result.pk

The first migration to Abyssinia was due to:

سوال نمبر : 5پہلی ہجرت حبشہ کی بڑی وجہ تھی:
کفار مکہ کا
ظلم
کفار مکہ کی عہد
شکنی

(b) cruelty of the infidels of
Makkah

Question 5:

کفار مکہ کا شرک (a) shirk of the infidels of Makkah

 (d) Breach of covenant the infidels ofکفار مکہ سے
 Makkahجنگ

(c) war with the infidels of
Makkah

Question 6:
علی آلہ واصحابہ وسلم Rasoolullah
النبین صلی اللہ علیہ و
 taught us by bearingخاتم ّٖ
ٰ
hardships in Shahb-Abi-Talib , the lesson of :
علی آلہ واصحابہ وسلم نے شعب ابی طالب میں مشکالت برداشت کرکے ہمیں درس دیا:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال نمبر : 6رسول ہللا خاتم ّٖ
صلہ رحمی
کا

(d) mercy

صبر کا

(c) patience

دیانت داری کا (b) honesty

عفوودرگزر
کا

(a) forgiveness

علی آلہ واصحابہ وسلم The wife of Rasoolullah
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 died in Amm-ul-Huznخاتم ّٖ

Question 7 :
was:

علی آلہ واصحابہ وسلم کی بیوی کاانتقال ہوا:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوالنمبر : 7عام الحزن میں نبی کریم خاتم ّٖ
رضی ہللا (a) Hazrat Ayesha
رضی ہللا  (b) Hazrat Khadijaحضرت عائشہ رضی ہللا
حضرت خدیجہ رضی ہللا
تعالی عنھا
تعالی عنھا
تعالی عنھا
تعالی عنھا
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
تعالی (c) HazratHafsa
رضی ہللا
تعالی  (d) HazratMemonaحضرت حفصہ رضی ہللا
رضی ہللا
حضرت میمونہ رضی ہللا
ٰ
ٰ
عنھا
تعالی عنھا
عنھا
تعالی عنھا
ٰ
ٰ
We learn from the incident of Taif that in difficulties:

Question 8:

سوال نمبر :8واقعہ طائف سے ہمیں سبق ملتاہے کہ ہمیں مشکالت میں :
پریشان ہوناچاہیے
صبرکرناچاہیے

(b) should be worried

بددعاکرنی چاہیے

(d) should be patient

بھاگ جاناچاہیے

(a) should be cursed
(c) should be run away

علی آلہ واصحابہ وسلم How did Rasoolullah
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
? live at homeخاتم ّٖ

Question 9:

علی آلہ واصحابہ وسلم نے کیسے گھر میں زندگی گزاری؟
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال نمبر :9رسول ہللا خاتم ّٖ
پختہ گھر میں

(b) In a solid house

کشادہ گھر میں

(d) In a spacious house

سادہ گھر میں

(a) In a simple house

بڑے گھر میں

(c) In a big house

One of the etiquettes of assembly is:
سوال نمبر :10آداب مجلس میں سےایک ہے:

Question 10:

Result.pk

آگے بیٹھنا (b) sitting in the front

درمیان میں بیٹھنا (a) sitting in the middle

پیچھے بیٹھنا (d) sitting in the back

جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنا (c) sit where there is space
..........teaches us Punctuality:

Question 11:

سوالنمبر : 11وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے:
سخاوت (d) generosity

تالوت (c) Tilawat

دعا

نماز (a) Namaz

(b) Dua
Integrity says is:

Question 12 :

سوال نمبر :12دیانت داری کہتے ہیں:
سچائی کو

(d) to the
truth

وفاداری کو (c) to loyalty

رواداری کو (b) to tolerance

ایمانداری کو (a) to honesty

Question 13:
علی آلہ واصحابہ وسلم According to the hadith of Rasoolullah
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 a womanخاتم ّٖ
was forgiven simply:
علی آلہ واصحابہ وسلم کی رو سے ایک عورت کی بخشش ہوگئی محض:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوالنمبر : 13حدیث رسول ہللا خاتم ّٖ
دعا سے
حج سے

(b) Dua
(d) Hajj

روزہ سے

(a) Rozah

کتے کوپانی پالنے سے

(c) giving water to the dog

علی آلہ واصحابہ وسلم Question 14 : From the desire of Rasoolullah
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 to stay in Makkah atخاتم ّٖ
the time of migration, we get the lesson to love our:
علی آلہ واصحابہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں رہنے کی خواہش سے ہم
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال نمبر :14ہجرت کے وقت نبی کریم خاتم ّٖ
سبق سیکھتے ہیں:
وطن سے محبت کا  (d) countryخاندان سے محبت کا  (c) familyقبیلے سے محبت کا  (b) tribeقوم سے محبت کا (a) nation
علی آلہ واصحابہ وسلم Question 15 : According to the hadith of Rasoolullah
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 ,a backbiterخاتم ّٖ
cannot enter :
علی آلہ واصحابہ وسلم کے فرمان کے مطابق چغل خور داخل نہیں ہوسکتا:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال نمبر :15رسول ہللا خاتم ّٖ
مسجد میں (a) masjid
گھر میں (b) home
قبر میں (c) grave
جنت میں (d) jannat
Question 16: "Jadd-ul-Ambiya " is the title of:
سوالنمبر : 16جد االنبیاء لقب ہے۔
حضرت نوح علیہ السالم علیہ السالم(b) HazratNooh
موسی علیہ السالم علیہ السالم (d) Hazrat Musa
حضرت
ٰ

عیسی علیہ السالم علیہ السالم(a) HazratEsa
حضرت
ٰ
حضرت ابراہیم علیہ السالم علیہ السالم (c) Hazrat Ibrahim
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Question 17: Pharaoh's wife came to believe in the preaching of :

سوال نمبر :17فرعون کی بیوی نبی علیہ السالم کی تعلیمات پر ایمان لے آئیں:
عیسی علیہ السالم علیہ السالم(a) HazratEsa
حضرت
موسی علیہ السالم علیہ السالم (b) Hazrat Musa
حضرت
ٰ
ٰ
حضرت ابراہیم علیہ السالم علیہ السالم (c) Hazrat Ibrahim
حضرت یوسف علیہ السالم علیہ السالم (d) Hazratyousaf
خاتم Question 18 : In Surah Kaousar, Allah Almighty has mentioned one of his blessings on Rasoolullah
علی آلہ واصحابہ وسلم
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
ّٖ is :
علی آلہ واصحابہ وسلم پراپنے فضل کاذکرکیاہے:
سوال نمبر :18سورۃ کوثرمیں ہللا
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
ٰ
تعالی نےرسول ہللا خاتم ّٖ
مال غنیمت حالل کرنا (a) getting pillages
خیرکثیرعطاکرنا (b) giving too much good
قرآن مجید نازل کرنا (d) the revelation of Quran

رحم ٌۃ ل ْلعالَمین بنایا جانا رحم ٌۃ ل ْلعالَمین (c) to be created

Question 19: In dua to enter the masjid, we pray Allah Almighty for having :
تعالی سے مانگتے ہیں:
سوالنمبر : 19مسجد میں داخل ہونے کی دعا میں ہم ہللا
ٰ
رحمت (a) mercy
رزق (b) sustenance
اوالد (c) children
مغفرت (d) forgiveness
Question 20: Free from eating, drinking and sleeping are:
سوالنمبر : 20کھانے پینے اور سونے سے پاک ہیں:
جنات (c) giants

حیوانات (d) animals

فرشتے

انسان (b) human being

(a) angels

? were the scriptures revealedعلیہ السلامQuestion21: To which Nabi
سوال نمبر :21صحیفے کس نبی علیہ السالم پر نازل ہوئے؟
حضرت ہارون علیہ السالم علیہ السالم(b) HazratHaroon
عیسی علیہ السالم علیہ السالم(d) HazratEsa
حضرت
ٰ

حضرت داؤد علیہ السالم علیہ السالم (a) HazratDawood
حضرت ابراہیم علیہ السالم علیہ السالم (c) Hazrat Ibrahim
Question22 : Rozah creates passion in us of:

سوال نمبر :22روزہ رکھنے سے ہمارے اندر جذبہ پیداہوتاہے:
ہمدردی
کا

(d) compassion to
poor

سچ بولنے کا

 (b) justiceجہاد کا

 (c) speaking truthانصاف کا

(a) jihad

Question 23: The first among the rights of Allah Almighty over human beings is :
تعالی کے حقوق میں انسانوں پر پہال حق ہے:
سوالنمبر : 23ہللا
ٰ
(a) to seek help only from
 (b) not to associate anyone toصرف ہللا سے مدد
اُس کے ساتھ کسی کوشریک نہ
Him
 Himمانگنا
ٹھہرانا
تعالی کا شکر اداکرنا (c) to be thankful to Him
ہللا
تعالی ہی کی عبادت کرنا (d) to worship Him only
صرف ہللا
ٰ
ٰ

Result.pk

تعالی عنہQuestion 24: From the attribute of staying aware of the people of Hazrat Umar Farooq
 , weرضی ہللا
ٰ
get a lesson of:
تعالی عنہ کے اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کے وصف سے ہمیں سبق ملتاہے:
سوال نمبر :24حضرت عمر فاروق رضی ہللا
ٰ
دوسروں کی مدد
ایفائے عہد کا  (d) keeping promisesبہادری کا (c) bravery
کا

(b) helping
others

سادگی کا

(a) simplicity

تعالی عنہQuestion25 : HazratUsman e Ghani
 was martyred while:رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ کی شہادت ہوئی:
سوالنمبر : 25حضرت عثمان غنی رضی ہللا
ٰ
تالوت
جہادکرتے (d) waging
کرتے
Jihad
ہوئے
ہوئے

 (c) recitingحج کرتے
 Quran Majeedہوئے

نماز پڑھتے
(b) performing Hajj
ہوئے

(a) offering
Namaz

