SCHOOL BASED ASSESSMENT 2023 GRADE 5
ISLAMIAT PART – B (Subjective Type)
Part-A: 50 Marks, Part-B 50 Marks, Total: 100 Marks
SCHOOL NAME:__________________________________________________________________________
TEHSIL:___________________________
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Student Name: ______________________________________ Section: _______________________________
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General Instructions:
:عمومی ہدایات
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

Part-B (Constructed Response Questions)

Total Time: 45 Minutes

Result.pk

Instructions: Five (05) Constructed Response Questions (CRQs) are given in this part. Each
question has ten (10) marks.
) نمبر ہیں ۔10(  اس حصہ میں پانچ سواالت دیے گئے ہیں ۔ہر سوال کے دس:ہدایات

1سوال نمبر
)2(( خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟a
a)What is meant by social welfare?(2)
b)Describe one social welfareevent from the life of the Rasoolullah علی آلہ واصحابہ
ٰ النبین صلی ہللا علیہ و
ّٖ خاتم
وسلم.
)4(علی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت سے خدمت خلق کاکوئی ایک واقعہ بیان کریں۔
ٰ النبین صلی ہللا علیہ و
ّٖ (نبی کریم خاتمb
c)How can we do social welfare work in practical life?
)4((ہم عملی زندگی میں خدمت خلق کا کام کیسےکر سکتے ہیں؟c

2سوال نمبر
c) What does Allah say about those who live cleanly? (3)
)3((پاک صاف رہنے والوں کے متعلق کیا ارشاد باری تعالی ہے؟a
a)How to live a healthy life? (3)
)3((صحت مند رہنے کے لیے زندگی کیسے گزاری جائے؟b
b)What is our responsibility regarding cleaning the environment? (4)
)4(( ماحول کی صفائی کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے؟c

3سوال نمبر

)a)Describe the meaning of simplicity:(2
(aسادگی کا معنی و مفہوم بیان کریں)2(:
علی آلہ و اصحابہ و سلم b)The life of the NabiAkram
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 is a practical example ofخاتم ّٖ
)simplicity. Explain.(4
علی آلہ و اصحابہ و سلم کی زندگی سادگی کا عملی نمونہ ہے۔واضح کریں۔()4
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
(bنبی اکرم خاتم ّٖ
)c)What are the benefits of adopting simplicity in the present era? (4
(cعصر حاضر میں سادگی اپنانے سے کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟()4

سوال نمبر4
)a)Write the meaning of the first revelation in your own words.(marks3
(aپہلی وحی کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔(نمبر)3
تعالی عنھا b)After the first revelation, with what words did HazratKhadijah
 console Rasoolullahرضی ہللا
ٰ
َّ
َ
سلَّ َم
ی
ب
ن
ال
م
ت
َا
خ
).(marks4
نَ
ع ٰلی آل ِّٖہ َواَصْ َحا ِب ّٖہ َو َ
علَ ْی ِہ َو َ
ص َّلی ہللاُ َ
َ
ُ ِ ّٖ
سلَّ َم کو کن
(bپہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی ہللا
ْحابِ ّٖہ َو َ
ع ٰلی آل ِّٖہ َواَص َ
علَ ْی ِہ َو َ
ص َّلی ہللاُ َ
تعالی عنھا نے نبی کریم خَات َ ُم ال َّنبِ ّٖینَ َ
ٰ
الفاظ سے تسلی دی؟ (نمبر)4
ٰ
علی آل ِّٖہ c)Why did Waraqa bin Nawfal confirm the prophethoodof Rasoolullah
علَ ْی ِہ َو َ
صلَّی ہللاُ َ
خَات َ ُم النَّ ِب ّٖینَ َ
سلمَّ
َ
?وا ْ
ص َحا ِب ّٖہ َو َ
َ
سلَّ َم کی نبوت کی تصدیق کیوں کی؟ ()3
ع ٰلی آل ِّٖہ َوا َ ْ
ص َحا ِب ّٖہ َو َ
علَ ْی ِہ َو َ
ص َّلی ہللاُ َ
(cورقہ بن نوفل نے نبی کریم خَات َ ُم النَّ ِب ّٖینَ َ

سوال نمبر5

)a)Explain the meaning of honesty. (3
(aدیانت داری کا مفہوم بیان کریں۔ ()3
)b)Write a translation of one Ayah of the Holy Quran regarding the importance of honesty.(3
 (bدیانتداری کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ()3
)c)Write the social and economic benefits of honesty.(marks4
 (cدیانت داری کے معاشی اور معاشرتی ثمرات تحریر کریں۔(نمبر)4
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