SCHOOL BASED ASSESSMENT 2023 GRADE 7
ISLAMIAT PART – B (Subjective 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
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.

Result.pk

 نیلی روشنائی کا استعمال کریں۔ کچی پنسل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔/ جواب لکھنے کے لیے کالی

Total Marks: 52

Part-B (Constructed Response Questions)

Total Time: 45 Minutes

Instructions: Five (05) Constructed Response Questions (CRQs) are given in this part. Four questions
have ten (10) marks and one question has twelve (12) marks.
) نمبر ہیں ۔12( ) نمبر ہیں اور ایک سوال کے بارہ10(  اس حصہ میں پانچ سواالت دیے گئے ہیں ۔چار سواالت کے دس:ہدایات

Question 33(a):What is the position of the UmmahatulMominin تعالی عنھن
 رضی ہللاin the light of the
ٰ
Holy Qur'an? (4)
)4( تعالی عنھن کا مقام کیا ہے؟
 قرآن مجید کی روشنی میں اُمہات المؤمنین رضی ہللا: )(الف33سوال
ٰ
Question (b):What did the Rasoolullahتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم
النبین صلی ہللا
ٰ
ٖ  خاتم, say about the fond
of worship of HazratHafsa,( ? رضی ہللا تعالی عنھا4)
تعالی علیہ
النبین صلی ہللا
ٰ
ٖ  اُم المؤمنین حضرت حفصہ رضی ہللا تعالی عنھا کے ذوق عبادت سے متعلق نبی کریم خاتم: )سوال(ب
)4( وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
Question (c):What guidance do the Muslim women of today get from the life of Ummhat-ulMomineenتعالی عنھن
رضی ہللا.(4)
ٰ
)4( تعالی عنھن کی حیات طیبہ سے آج کی مسلمان خواتین کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟
 اُمہات المؤمنین رضی ہللا:)سوال (ج
ٰ

Question 34(a):Write the names of the prophets on whom the books were revealed.(4)
)4(لکھیے۔
 چارجلیل القدر انبیاء جن پرکتابیں نازل ہوئیں ان کےنام:)(الف34 سوال
َ
Question (b):Write the names of the two prophets mentioned in the Quran.(4)
)4( قرآن میں جن دوانبیا ء کے صحیفوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں۔:)سوال (ب
Question (c):Write two salient features of Holy Quran.(2)
)2( قرآن حکیم کی دو نمایاں خصوصیات تحریرکریں۔: )سوال(ج
Question 35(a):Write importance of knowledge in light of the hadith خاتم النبیین صلی ہللا علیہ وآلہ واصحابہ
( وسلم2)
)2(علی آلہ و اصحابہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت لکھیں۔
ّٖ ٖ  رسول ہللا خا تم:)(الف35 سوال
ٰ النبین صلی ہللا علیہ و
Question (b):Write four scientific contributions of Muslims as a result of Islamic teachings.(4)
)4( اسالمی تعلیمات کے نتیجے میں مسلمانوں کی چار سائنسی خدمات لکھیں۔: )سوال(ب
Question (c):How the acquisition of religious and scientific sciences plays a role for the welfare of
society?(4)
)4( دینی اور سائنسی علوم کا حصول کس طرح معاشرے کی فالح و بہبود کے لئے کردار ادا کرتا ہے؟: )سوال(ج
Question 36(a):What is our responsibility in Ramadan ?(2)
)02(  رمضان المبارک میں ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟: )(الف36سوال
Question (b):Write the basic purpose and benifit of Rozah.?(4)
)4(  روزے کا بنیادی مقصد اور ایک فائدہ لکھیں: )سوال(ب
Question (c):Write one hadith about Rozah with translate?(4)
)4(  روزے کے بارے میں ایک حدیث با ترجمہ لکھیں: )سوال(ج
Question 37(a):What miracles appeared in Ghazwakhandaq?( 4)
)4( غزوہ خندق میں کون سے معجزات ظاہرہوئے؟: )(الف37سوال
Question (b):Why didn't the mushrikeen of Makkah have the courage to attack the Muslims again
after GhazwaKhandaq? (4)
)4( غزوہ خندق کے بعد مشرکین مکہ کومسلمانوں پردوبارہ حملہ کرنے کی جرات کیوں نہ ہوئی ؟: )سوال(ب
Question (c):Write about the bravery of HazratSafiya رضی ہللا عنہاin GhazwaKhandaq(4)
)4( حضرت صفیہ رضی ہللا عنھا کی غزوہ خندق میں شجاعت کااحوال لکھیے: )سوال(ج
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