SCHOOL BASED ASSESSMENT 2023 GRADE 7
ISLAMIAT PART – A (Objective Type)
Part-A: 48 Marks, Part-B 52 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 ۔
: صفہ کی درسگاہ کے قیام کا سب سے بڑا مقصد تھا:مثال
Example: The main purpose of establishing sufah school was:
تجارت کا
سیاسی
(a) promotion of trade
(b) political insight
فروغ
شعور
برابری کے
(c) education and training تعلیم و
(d) equal rights
تربیت
حقوق
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: 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 میں بتیس:ہدایات

Question 1:

By participating in funeral arrangements and funeral prayer, we learn a lesson of:
: تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت سے ہمیں سبق ملتا ہے: 1سوال

(a) moderation

میانہ روی
کا

(b) equality

مساوات کا

(c) patience

صبر کا

(d) unity

اجتماعیت
کا

Question 2:

The heart of the Quran Majeed is called:
: قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے: 2سوال

(a) SurahRahman
Question 3:

سورہ بقرہ
سورہ ٰیسین
(c) Surah Yasin
(d) Surah Al-Mulk
کو
کو

(سورہb) Surah
رحمٰ ن کوBaqarah

سورہ
الملک کو

To acquire scientific knowledge, the Qur'an Majeed encouraged us to:
: سائنسی علوم کے حصول کے لیے قرآن حکیم میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے:3 سوال
غوروفکر
کی

(a) ponder
Question 4:

قربانی
کی

(b) sacrifice

متحد ہونے
کی

(c) unite

برابری
کی

(d) be equitable

Being a Muslim, we should promote.........in the society.
: بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں فروغ دیں:4 سوال
امن کو

(a) peace
Question 5:

صحت
کو

(b) health

کھیل
کو

(c) game

(d) trade

تجارت
کو

To acquire scientific knowledge the Qur'an Majeed encourages us to:
: سائنسی علوم کے حصول کے لیے قرآن مجید میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے: 5سوال
غورو فکر
کی

(a) think
Question 6:

تجارت کی

(b) trade

(c) play

کھیل کی

(d) relax

آرام کی
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Being a Muslim we should promote...........in the society.
: ایک مسلمان ہونے کے حثییت سے ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں فروغ دیں: 6سوال

(a) peace and security
Question 7:

امن و
(b) economic activities
سالمتی کو

: صفہ کی درسگاہ کے قیام کا سب سے بڑا مقصد تھا: 7سوال
سیاسی
(b) political insight
شعور
برابری کے
(d) equal rights
حقوق

تجارت کا
فروغ
تعلیم و
(c) education and training
تربیت

(a) 7 years

7
سال

تجارت
کو

The main purpose of establishing sufah school was:

(a) promotion of trade

Question 8:

معاشی
کھیل کود
(c) sports
(d) trade
سرگرمیوں کو
کو

The duration of the Treaty of Hudaybiyah was:

(b) 8 years

8
سال

: صلح حدیبیہ کے معاہدے کی مدت تھی:8 سوال
9
10
(c) 9 years
(d) 10 years
سال
سال

GhazwaBanuQurayza took place in:
سوال : 9غزوہ بنو قریظہ پیش آیا:
7
ہجری می (d) 7 A.H
ں

6
ہجری می (c) 6 A.H
ں

5
ہجری می (b) 5 A.H
ں

Question 9:

 4ہجری
(a) 4 A.H
میں

علی آلہ و اصحابہ وسلم Rasoolullah
 taught us to greet when we meetخا تم النبیّٖن صلی ہللا علیہ و ٰ

Question 10:
to a:

علی آلہ و اصحابہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم سال م کریں ،جب ملیں:
سوال  :10نبی کریم خا تم النبیّٖن صلی ہللا علیہ و ٰ
مسلمان کو
مشرک کو

(b) Muslim

نصرانی کو

(d) polytheist

(a) Christian

ہندو کو

(c) Hindu

The act that honorable Sufis not only performed themselves but also taught to others
سوال  :11وہ عمل جو صوفیا کرام نے نہ صرف خود کیا بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا ،تھا:
احکام کی
(b) to obey the orders
پابندی کرنا
تبادلہ خیال
(d) to discuss
کرنا

سیرو
تفریح کرنا
فتوحات
(c) to conquer
کرنا
(a) to entertain

For the acceptance of the Dua, we should read at the beginning and end of the Dua:
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سوال  :12دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں دعا کے شروع اور آخر میں پڑھنا چاہیے:
درود
(b) Darood Sharif
شریف
معوذت
(d) Muawizatain
ین

Question 11:
was:

Question 12:

آیت
کریمہ
اسماء
(c) Asma-ul-Husna
الحسنی
ٰ
(a) Ayat-e-Karima

Question 13:
To remove bladder-stones even In present times, the guidelines can be taken from
the treatment method of:
سوال : 13موجودہ دور میں مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے آپریشن کے لیے راہنمائی لی جا سکتی ہے :
ابو قاسم زاہراوی
محمد بن زکریا
(a) Abu QasimZahravi
(b) Muhammad bin ZakariaRazi
کےطریقہ عالج سے
رازی کےطریقہ عالج سے
ابن سینا کےطریقہ
البیرونی کےطریقہ
(c) Ibnesena
(d) Al beroni
عالج سے
عالج سے
ۡ is a:
"ٱلقَ َم َر" According to the Arabic grammar
سوال" : 14ٱلقَ َم َر" عربی گرائمر کی رو سے ہے:
اس
(b) noun
م
حر
(d) letter
ف

Question 14:
مص
در

(a) gerund
فع
ل

(c) verb

Question 15:

To establish a peaceful society, we should strive to:
: ُپر امن معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے: 15سوال

انصاف کی
فراہمی
ضروریات کی
(b) provision of requirements
فراہمی
اداروں کا
(c) establishment of institutions
قیام
بڑوں کا
(d) respect for elders
احترام
(a) delivery of justice

Question 16:

We are invited many times in Qur'an Majeed :
: ہمیں قرآن مجید میں کثرت سے دعوت دی گئی ہے: 16سوال

(a) to play

کھیلنے
کودنے کی

(b) to thought

غوروفک
ر کی

(c) to sleep

سونے
کی

(d) to talk

گفتگو کرنے
کی

Question 17:
On the occasion of conquest of Makkah, Rasoolullah النبین صلی ہللا علیہ وعلی آلہ
ّٖ خاتم
 واصحابہ وسلمgave us a message of:
: رسول ہللا خاتم النبیّٖن صلی ہللا علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ہمیں پیغام دیا: 17سوال
عفوودرگزر
کا

(a) forgiveness
Question 18:

(b) generosity

(c) honesty

ایمانداری
کا

(d) justice

انصاف
کا
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In the development of the Muslim Ummah, the most important role was played by:
: امت مسلمہ کی تعلیمی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کیا: 18سوال
سیاست
(b) politicians
دانوں نے
مسلم سائنس
(d) Muslim scientists
دانوں نے

تاجروں
نے
ڈاکٹروں
(c) doctors
نے
(a) traders

Question 19:
was:

سخاوت
کا

The trait of Musa bin Nusairتعالی علیہ
 رحمۃ ہللاthat led to the conquest of Andalusia
ٰ

:  تھی،تعالی علیہ کی وہ خوبی جو اندلس کی فتح کا سبب بنی
 موسی بن نصیر رحمۃ ہللا:19 سوال
ٰ
حکمت عملی اور
اعلی
(a) strategy and faith
(b) renowned family
جذبہ ایمانی
خاندان
اعلی مرتبہ

(c) high rank
Question 20:

(a) cowardice

(d) the wealth

مال
ودولت

In the light of Islamic teachings, stealing the government electricity is a :
بزدل
ی

: اسالمی تعلیمات کی روشنی میں سرکاری بجلی چوری کرنا ہوتی ہے: 20سوال
ظل
جر
چاالک
(b) tyranny
(c) crime
(d) cleverness
م
م
ی

Question 21:
After the tragedy of Karbala, the effect of the sermons of HazratZainabBint-e-Ali
 رضی ہللا تعالی عنھاwas:
: سانحہ کربال کے بعد حضرت زینب بنت علی رضی ہللا تعالی عنھا کے خطبات کا اثر تھا: 21سوال
اسالمی ریاست میں
(a) expansion of the Islamic state
توسیع ہونا
زرعی میدان میں
ترقی ہونا

(b) development in agriculture field
(c) awaken new spirit in the Muslim Ummah
(d) laying the foundation of Islamic state
Question 22:

امت مسلمہ میں نئی
روح بیدار ہونا
اسالمی ریاست کی
بنیاد رکھنا

Good behaviour shows someone's good:
:  اچھا سلوک ظاہر کرتا ہے: 22سوال

(a) training

اعلی
تربیت کو

Question 23:

(b) strength

زیادہ طاقت
کو

(c) education

اعلی
تعلیم کو

(d) reputation

اچھی
شہرت کو

To educate children is a responsibility of:
: اوالد کو تعلیم دلوانا ذمہ داری ہے: 23سوال
پڑوسیوں
کی

(a) neighbours
Question 24:
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(b) relatives

رشتہ داروں
کی

(c) parents

والدین
کی

(d) friends

دوستوں
کی

The Sufis تعالی علیھم
 رحمۃ ہللاguided us through their good morals to the:
ٰ

سیدھے رستے
کی طرف
دنیا کی
(c) world
طرف
(a) right path

:تعالی علیھم نے اپنے اچھے اخالق کے ذریعے رہنمائی کی
 صوفیہ کرام رحمۃ ہللا: 24سوال
ٰ
مال کی
(b) wealth
طرف
جائیداد کی
(d) property
طرف

Question 25: By being courageous, dutiful and pious like the Muslim conquerors, the Muslim
Ummah can become:
:فرض شناس اور متقی ہونے سے امت مسلمہ ہوسکتی ہے، مسلمان فاتحین کی طرح بلند ہمت:25 سوال
دنیا میں
دنیا میں
(a) rich in the world
(b) famous in the world
امیر
مشہور
دنیا میں
دنیا پر
(c) honored in the world
(d) occupant the world
معزز
قابض
Question 26:
The books of Muslim scientists had been included in the curriculum till the
seventeenth century AD in:

(a) Europe

یورپ
میں

: مسلمان سائنس دانوں کی کتب سترہویں صدی عیسوی تک شامل نصاب رہیں: 26سوال
ایشیا
افریقہ
امریکہ
(b) Asia
(c) Africa
(d) America
میں
میں
میں

Question 27:
In order to maintain law and order in society, it is necessary that every individual
should be given his due:

(a) right

: معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو اس کا دیا جائے: 27سوال
گ
عہد
ما
(b) position
(c) wealth
(d) home ھ
ہ
ل
ر

ح
ق

Question 28:

Upon receiving the blessing we should show:
: نعمت ملنے پر ہمیں کرنا چاہیے: 28سوال
فک
(b) concern ر

ص
(a) patience
بر
Question 29:

(c) gratitude

شک
ر

(d) courage

ہم
ت

Being a Muslim, we should promote.........in the society.
: بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں فروغ دیں:29 سوال
امن کو

(a) peace
Question 30:

(b) health

صحت
کو

(c) game

کھیل
کو

(d) trade

تجارت
کو

To acquire scientific knowledge, the Qur'an Majeed encouraged us to:
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: سائنسی علوم کے حصول کے لیے قرآن حکیم میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے: 30سوال

(a) ponder

غوروفک
ر کی

Question 31:

(b) sacrifice

قربانی
کی

(c) unite

متحد ہونے
کی

(d) be equitable

برابری
کی

The heart of the Quran Majeed is called:
: قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے: 31سوال

(a) Surah Rahman

Question 32:

سورہ
(b) Surah Baqarah
رحمٰ ن کو

سورہ
(c) Surah Yasin
بقرہ کو

سورہ
(d) Surah Al-Mulk
ٰیسین کو

سورہ الملک
کو

By participating in funeral arrangements and funeral prayer, we learn a lesson of:
: تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت سے ہمیں سبق ملتا ہے:32 سوال

(a) moderation

میانہ روی
کا

(b) equality

مساوات
کا

(c) patience

صبر
کا

(d) unity

اجتماعی
ت کا

