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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 ۔
: اصحاب صفہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے:مثال
Example: We get a lesson from the life of Ashab-e- Suffah:
(a) of justice and favour
عدل و احسان کا
(b) of forgiveness
عفوودرگزر کا
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(c) patience and contentment
صبر و قناعت کا
(d) of tolerance
رواداری کا
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: 48

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

Instructions: Thirty two (32) Multiple Choice Questions (MCQs) are given in this part. Each question
carries 1.5 marks.
)کثیر االنتخابی سواالت دیے گئے ہیں ۔ ہر سوال کےڈیڑ ھ نمبر ہیں ۔32(  اس حصہ میںبتیس:ہدایات

Question1 :

To know someone's secret without his will is swearing:
: کسی کا راز اس کی مرضی کے بغیر جاننا قسم ہے: سوال

(a) interest

سود کی

(b) usurpation

غصب کی

(c) theft

چوری کی

(d) cheating

دھوکا دہی کی

Question2 :

Hazrat Imam Abu Hanifah'sتعالی علیہ
 رحمتہ اللہjurisprudence is called:
ٰ
:تعالی علیہ کے فقہی مسلک کو کہتے ہیں
 حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ ہللا: سوال
ٰ

(a) Hanafi حنفی
Question3 :

(b) Malki

مالکی

(c) Shafi

شافعی

(d) Hanbali حنبلی

The worst form of theft is:
: چوری کی بد ترین صورت ہے: سوال

(a) to
betray
Question4 :

(a) of modesty
Question5 :
(a) walking
fast

خیانت
(b) corruption
کرنا

( سرکاریc) taking things
 وسائل لوٹناwithout permission

( اجازت کے بغیرd) copying in an
 چیز اٹھاناexam

امتحان میں
نقل کرنا

Getting the offending item out of the way is the department of:
: راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا شعبہ ہے: سوال
حیا کا

(b) of faith

ایمان کا

(c) of moderation اعتدال کا

(d) of sacrifice ایثار کا

The etiquette of walking on the path is:
( تیزb) Walking
 چلناslowly

( آہستہc) Walk to the
 چلناleft

: راستے میں چلنے کا ادب ہے: سوال
( بائیں طرفd) Walk with eyes
نظر جھکا کر
 چلناdown
چلنا

Question6 :

Hazrat Khalid bin Waleedتعالی عنہ
 رضی اللہgot the title ‘‘Saifullah’’ due to:
ٰ
:تعالی عنہ کو ’’ سیف ہللا ‘‘ کا لقب ملنے کی وجہ ہے
 حضرت خالد بن ولید رضی ہللا: سوال
ٰ
(a) honesty دیانت
(b) authenticity صداقت
(c) nobility شرافت
(d) bravery شجاعت
Question7 :
According to the hadith of the Rasoolullah علی آلہ واصحابہ وسلم
ٰ صلی ہللا علیہ و, we can get a
double reward:
:علی آلہ واصحابہ وسلم کے مطابق ہم دوگنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں
ٰ  حدیث نبوی صلی ہللا علیہ و: سوال
(a) by
غریبوں
رشتہ داروں
(b) by spending
(c) by spending
( ہمسائیوں پرd) by spending دوستوں پر
spending on
پرخرچ
پر خرچ
on relatives
on neighbors
 خرچ کرکےon friends
خرچ کرکے
poor
کرکے
کرکے
Question8 :
In order to avoid mistakes and regrets in decisions we should:
: ہمیں فیصلوں میں غلطی اور ندامت سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے: سوال
(a) generosity سخاوت
(b) consultation مشاورت
(c) sympathy صلہ رحمی
(d) humility عاجزی و انکساری
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تعالی عںہThe reason for not participating of HazratHuzaifa
 in the Battle of Badr was:رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ کی غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ تھی:
سوال  :حضرت حذیفہ رضی ہللا
ٰ
(a) friendship with
 (b) the intention ofکفار سے
 (c) fulfilling theصلح کی
ایفائے
صلہ
(d) sympathy
nonbelievers
 reconciliationدوستی
 promiseنیت
عہد
رحمی
Question10:
علی ا ٓلہ واصحابہ وسلم The Rasoolullah
الںبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 waiting for a person for three days isخاتم ّٖ
evidence of:
علی آلہ واصحابہ وسلم کا تین دن کسی شخص کا انتظار کرنا دلیل ہے:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال  :نبی کریم خاتم ّٖ
ایفائے عہد
صلہ رحمی
میانہ روی
عدل و
(a) promise fulfilness
(b) sympathy
(c) moderation
(d) justice and favor
کی
کی
کی
احسان کی
Question11 :
علی آلہ واصحابہ وسلمThe motive of the Rasoolullah's
الںبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 love and compassionخاتم ّٖ
toward children was:
علی آلہ واصحابہ وسلم کا بچوں سے محبت و شفقت کا مقصد تھا:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال  :نبی کریم خاتم ّٖ
(a) looking
 (b) toدیکھ بھال
پرورش
 (d) to kindnessتربیت کرنا (c) to character building
احسان کرنا
after
 nurtureکرنا
کرنا
Question9 :

We get a lesson from the life of Ashab-e- Suffah:
سوال  :اصحاب صفہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے:
عفوودرگزر کا
رواداری کا

عدل و احسان کا

(b) of forgiveness

صبر و قناعت کا

(d) of tolerance

Question12 :

(a) of justice and favour
(c) patience and contentment
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علی آلہ و اصحابہ One can express love to the Rasoolullah
النبین صلی اللہ علیہ و
خا تم
ّٖ
ٰ

Question13 :
 by:وسلم

علی آلہ و اصحابہ وسلم سے اظہار محبت کیا جا سکتا ہے:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال  :نبی کریم خا تم ّٖ
سخاوت سے (a) generosity
عدل سے (b) justice
اطاعت سے (c) obedience
احسان سے (d) kindness
Question14 :
علی آلہ The main reason for the love of Hazrat Muhammad Rasoolullah
الںبین صلی ہللا علیہ و ٰ
خا تم ّٖ
 is:و اصحابہ وسلم
علی آلہ واصحابہ وسلم سے محبت کا بڑاسبب ہے:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال  :حضرت محمد رسول ہللا خا تم ّٖ
عدل

(d) justice

ایثار

(c) sacrifice

احسانات (b) favors

حسن و جمال (a) Beauty

The main reason for the Battle of Uhud was:
سوال  :غزوہ احد کا بڑا سبب تھا:
مدینہ منورہ پر قبضہ (b) occupying MadinahMunawarah
بدر کے قیدیوں کی رہائی (d) release of prisoners of Badr

Question15 :

غزوہ بدر کا بدلہ (a) revenge of the Battle of Badr
تجارتی راستوں پر قبضہ (c) capture of trade routes

Question16 :

The emigration to Madinah and the emigration to Abyssinia have the honor:
: ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ کا شرف حاصل ہے: سوال
تعالی
حضرت رقیہ رضی ہللا
ٰ
(a) Hazrat Zainab
تعالی عنھا کو
حضرت زینب رضی ہللا
(b) HazratRuqayyah
ٰ
عنھا کو
حضرت فاطمہ رضی ہللا
(c) Hazrat Umm-e-Kulsoom تعالی عنھا کو
( حضرت ام کلثوم رضی ہللاd) Hazrat Fatima
ٰ
تعالی عنھا کو
ٰ
Question17 :
Success in the field of jihad is possible:
: میدان جہاد میں کامیابی ممکن ہے: سوال
(a) from a war
جنگی حکمت عملی
(b) from a large army
بڑی فوج سے
strategy
سے
(c) from the spirit of faith
Question18 :

جذبہ ایمانی سے

(d) from the war equipment جنگی سازوسامان سے

We get a lesson from Muwakhat-e-Madinah:
: مواخات مدینہ سے ہمیں سبق ملتا ہے: سوال
عدل وانصاف کا

(a) justice

اخوت وبھائی چارے کا

(c) brotherhood

عفوودرگزر کا

(b) forgiveness

نظم وضبط کا

(d) discipline

Question19 :

How many companions did Abdullah bin Abi separate in the Battle of Uhud?
 غزوہ احد میں عبدہللا بن ابی نے اپنے کتنے ساتھیوں کو الگ کر لیا؟: سوال
دو سو
(a) Two hundred
(b) Three hundred ( تین سو کوc) Four hundred ( چار سو کوd) Five hundred پانچ سو کو
کو

Question20 :

Entrusting oneself to Allah Almighty in hardship is called:
:تعالی کے سپرد کرنا کہالتا ہے
 مشکالت میں اپنے آپ کو ہللا: سوال
ٰ
(a) moderation میانہ روی
(b) tolerance رواداری
(c) patience صبروتحمل
(d) kindness احسان
Question21 :
Helping flood victims is:
: سیالب زدگان کی مدد کرنا ہے: سوال
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ایثار

(a) selflessness

(b) tolerance رواداری

(c) public welfare رفاہ عامہ

(d) moderation میانہ روی

Question22 :

We can strengthen and stabilize the family system by:
: ہم خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں: سوال
(a) frugality کفایت شعاری سے
(b) moderation میانہ روی سے
(c) kindness (SilahRehmi) صلہ رحمی سے
(d) generosity سخاوت سے

Question23 :

Tree plantation will resolve the issue of:

(a) global plague
(c) global terrorism

عالمی وبا کا
عالمی دہشت گردی کا

(b) global war

: شجرکاری سے مسئلہ حل ہو گا: سوال
عالمی جنگ کا

(d) global warming

عالمی حرارت کا

Question24 :

To put everything at its rightful place:
: ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے: سوال

(a) justice عدل

(b) favour احسان

Question25 :
(a) piety

ایثار

(c) sacrifice

(d) sincerity اخالص

In the Holy Quran, Allah Almighty orders of justice, as well as of:
:تعالی نے عدل کے ساتھ حکم دیا ہے
 قرآن مجید میں ہللا: سوال
ٰ
تقوی کا
ٰ

Question26 :

(b) sincerity

اخالص کا

(c) kindness احسان کا

(d) forgiveness عفوودرگزر کا

A person who bends down at every door to fulfill his wishes is a nonbeliever of:
: اپنی مرادیں پوری کرنے کیلئے ہر در پر جھکنے واال شخص منکر ہے: سوال
توحید کا

(a) Monotheism

(b) Prophethood

رسالت کا

(c) World Hereafter
آخرت کا
(d) Angels
فرشتوں کا
Question27 :
Offering Namaz in time, teaches us the lesson of:
: نماز کی مقررہ وقت پر ادائیگی سے ہمیں سبق ملتا ہے: سوال
(a) disciplind
نظم و ضبط کا
(b) patience and forbearance
صبروتحمل کا
(c) justice and equity
عدل و انصاف کا
(d) frugality
Question28 :
Physical worship is expressed in:
(a) Namaz نماز سے
Question29 :

(b) Zakat زکوۃ سے
ٰ

کفایت شعاری کا

(c) Sacrifice قربانی سے

(d) Fitrana فطرانہ سے

In which Surah of the Quran Majeed, the rules of Ablution have been described?
 قرآن مجید کی کس سورہ میں وضو کے احکام بیان ہوئے ہیں؟: سوال

(a) Surah Al-Baqarah

سورۃ البقرۃ میں
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(b) Surah Al-Maidah

سورۃ االعراف میں

(c) Surah Al-A'raf

(d) Surah Al-Anfal

سورۃ المائدہ میں
سورۃ االنفال میں

Question30:
We should recite duas in our daily life to ward off every harmful thing on earth
and in heaven:
: ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں زمین وآسمان کی ہر نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھنی چاہییں: سوال
(a) after the Namaz

نماز کے بعد کی

(b) in the morning and evening

(c) to prevent diseases مرض سے بچنے کی

شام کی،صبح
جاگنے کی،سونے

(d) to sleep and wake up

Question31 :

According to Quran Majeed, the purpose of the creation of human beings is:
: قرآن مجید کی رو سے انسان کی تخلیق کا مقصد ہے: سوال
(a) worship عبادت
(b) generosity سخاوت
(c) hard working محنت
(d) recognition معرفت

Question32 :

The literal meaning of worship is:
: عبادت کا لغوی معنی ہے: سوال

(a) Zikar

ذکر
کرنا

(b) calling
upon

پکارنا

(c) obeyance

بندگی
کرنا

(d) to beg

مانگنا

