SCHOOL BASED ASSESSMENT 2023 GRADE 8
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 ۔
: معاشرے میں تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہونا واضح مثال ہے:مثال
Example: All human beings have the same rights in society, is an example of:
(a) sincerity
اخالص کی
(b) Piety
تقوی کی
(c) Equality
مساوات کی
(d) truthfulness
صداقت کی
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 ۔

Result.pk

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:Electronic media includes is:
(a) newspaper اخبار

(b) letters رسائل

: الیکٹرانک میڈیا میں شامل ہے: 1سوال نمبر
(c) mobile موبائل
(d) book کتاب

Question 2: Because of Muslim Ummah being the last Ummah,it become obligatory to:
: آخری امت ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ پر فرض ہے:2سوال نمبر
(a) generosity سخاوت
(b) honest دیانت داری
(c) call people towards virtues and prohbit from evils امربالمعروف و نہی عن المنکر
(d) worship عبادت

Question 3: The number of the army of the disbelievers in the battle of Mutah was:
: معرکہ موتہ میں کفار کے لشکر کی تعداد تھی: 3سوال نمبر
(a) one lac

ایک
الکھ

(b) two lakh دو الکھ

(c) three lakh

تین الکھ

(d) four lakh چار الکھ

Question 4: After the Peace of Hudaybiyah, which battle took place?
 صلح حدیبیہ کے بعد کونسا غزوہ رونما ہوا؟:4سوال نمبر
(a) GhazwahBadr غزوہ بدر
(b) GhazwahKh ndaq غزوہ خندق
(c) Ghazwah Khyber

غزوہ خیبر

(d) GhazwahUhud غزوہ احد

Question 5: Which form of worship menifestsmuslims unity at global level?
 کون سی عبادت مسلمانوں کے بین االقوامی اتحاد کا مظہر ہے؟:5سوال نمبر
(a) Namaz نماز
(b) Rozah روزہ
(c) Zakat زکوۃ
(d) Hajj حج
ٰ
Question 6: Holding the rope of Allah Almighty strongly,means to:
:تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے
 ہللا: 6سوال نمبر
ٰ
متحد ہونا

(a) unite

صدقہ کرنا

(c) charity

نماز پڑھنا

(b) offer Namaz

حج کرنا

(d) pe form Hajj

Question 7: In today's major role in business is:
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: موجودہ دور میں تجارت میں زیادہ ضرورت ہے:7سوال نمبر

جان پہچان کی

(a) acquaintance

دیانت داری کی

(c) honesty

(b) patience

بردباری کی
رحم دلی کی

(d) kindness

Question 8: All human beings have the same rights in society, is an example of:
: معاشرے میں تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہونا واضح مثال ہے:8سوال نمبر
اخالص کی

(a) sincerity

مساوات کی

(c) Equality

تقوی کی

(b) Piety

صداقت کی

(d) truthfulness

Question 9: It is exhibited on the eve of Hajj:
: حج کے موقع پر اظہار ہوتا ہے:9سوال نمبر
(a) justice and equity

(c) moderation

عدل و انصاف کا

میانہ روی کا

(b) agreement and unity اتفاق و اتحاد کا

(d) wealth

مال و دولت کا

Question 10: The life of Hazrat Salman Farsi رضی ہللا تعالی عنہteaches us that success is

achieved by:
سوال نمبر :10حضرت سلمان فارسی رضی ہللا تعالی عنہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ کامیابی حاصل ہوتی ہے:
(a) enduring
 (b) pure purpose a d fullمشکالت برداشت کرنے
خالص مقصد اور مکمل کوششں
hardships
 effortسے
سے
لمبا سفر کرنے سے (c) long journey
محنت کرنے سے (d) hard working
Question 11:Poverty can be terminate in the Islamic society by:
سوال نمبر :11اسالمی معاشرے میں غربت وافالس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے:
زکوۃ ادا کرکے (b) paying Zakat
ٰ
حج ادا کرکے (d) performing Hajj

نماز ادا کرکے (a) p rformingNamaz
روزہ رکھ کے (c) Rozah

تعالی عنہ Question 12: We learn a lesson from the practical life of Hazrat Ali
:رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ کی عملی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے:
سوال نمبر : 12حضرت علی رضی ہللا
ٰ
لڑائی کا
شجاعت کا

(b) fighting
(d) braveness

بغض کا
کینہ کا

(a) malice
(c) resentment

Question 13:Due to which worship do the Muslims present an example of unity and harmony
?to the world
سوال نمبر : 13مسلمان کون سی عبادت کی وجہ سے اتحادواتفاق کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں؟
روزہ (b) Saom
زکوۃ (c) Zakat
حج (d) Hajj
ٰ
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نماز (a) Namaz

Question 14:A person who believes in the Hereafter live life with:

سوال نمبر : 14آخرت پر یقین رکھنے واال انسان زندگی گزارتا ہے:
کم ہمتی کے ساتھ
دلچسپی کے ساتھ

(b) less courage
(d) interest

ذمہ داری کے ساتھ
شوق کے ساتھ

(a) responsibility
(c) passion

Question15:The feeling of accountability in the hereafter saves man from:
(a) trial آزمائش سے

(b) suffering مصائب سے

: آخرت میں جواب دہی کا احساس انسان کو بچاتا ہے:15سوال نمبر
(c) illness بیماری سے
(d) evil برائی سے

Question 16:If someone brings news, before believing it, it is necessary to:
: اگر کوئی شخص خبر لے کر آئے تو اس پر یقین کر لینے سے پہلے ضروری ہے:16 سوال نمبر
(b) confirmation اس کی توثیق
(d) rejection اس کی تکزیب

(a) deny اس کی تردید
(c) research اس کی تحقیق

Question 17: For what reason has Allah Almighty declared the Muslim Ummah as the best Ummah?
تعالی نے کس وجہ سے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا ہے؟
 ہللا: 17سوال نمبر
ٰ
(a) Committed to Namaz نماز کی پابندی

(b) Good manners

(c) Amr al-Moruf and Nahi an al-Munkar امربالمعروف و نہی عن المنکر

(d) Honesty دیانت داری

اخالق حسنہ

Question 18:Azaan was given at the door of the famous Christian church "Aya Sophia" who
is:

(a) Tariq bin Ziyad
(c) NooruddinZangi

: عیسائیوں کے مشہور گرجا ’’ آیا صوفیہ ‘‘ کے دروازے پر اذان دلوائی:18سوال نمبر
طارق بن زیاد رحمتہ ہللا علیہ
صالح الدین ایوبی رحمتہ ہللا
(b) SalahuddinAyubi
نے
علیہ نے
( نور الدین زنگی رحمتہ ہللا علیہd) Sultan Muhammad
سلطان محمد فاتح رحمتہ ہللا علیہ
 نےFateh
نے
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Question 19:Believing that everything that happens in the world is according to the will Allah
Almighty is called:
:تعالی کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے
اس بات پر یقین رکھنا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہللا:19سوال نمبر
ٰ
(a) Belief in Angles عقیدہ بالمالئکہ
(b) Belief in destiny عقید ہ تقدیر
(c) Belief in Risalat عقیدہ رسالت

(d) Belief in Hareafter عقیدہ آخرت

Question 20:The subject of the book "Al-Fawzul-Kabeer" is:
: کتاب ’’ الفوزالکبیر ‘‘ کا موضوع ہے:20سوال نمبر
(a) jurisprudence (Fiqh) علم فقہ

(b) hadith

(c) economics اصول معاشیات

(d) usool e tafseer

علم حدیث
اصول تفسیر

Question 21:The name of the book of HazratMujadadAlifSani رحمۃہللا علیہis:
: حضرت مجددالف ثانی رحمۃہللا علیہ کی کتاب کا نام ہے: 21سوال نمبر
(a) Ganj-ul-Asrar گنج االسرار

(b) Ganj-ul-Arsh

گنج العرش

فتوحات مکیہ

(d) Futuhat al-Makkiyya

مکتوبات امام ربانی (c) Maktubat Imam Rabbani

تعالی عنہQuestion 22: The salient aspect of the life of Hazrat Abu ZarGhaffari
:رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ کی زندگی کا نمایاں پہلو ہے:
سوال نمبر : 22حضرت ابوذرغفاری رضی ہللا
ٰ
مال و دولت کی
فراوانی

(b) abundance of
wealth

عیش و عشرت والی زندگی (d) the luxurious life

درویشانہ طرز زندگی (a) dervish way of life
نمودونمائش والی
زندگی

(c) life of
Manifestation

تعالی عنہQuestion 23:Hazrat Imam Hussain
 was martyred to:رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ کی شہادت ہوئی:
سوال نمبر :23حضرت امام حسین رضی ہللا
ٰ
دس محرم الحرام  62ہجری  (b) 10th of Muharram 62 AHدس محرم الحرام  61ہجری (a) 10th of Muharram 61 AH
دس محرم الحرام  64ہجری  (d) 10th of Muharram 64 AHدس محرم الحرام  63ہجری (c) 10th of Muharram 63 AH
علی آلہ واصحابہ وسلم Question 24:According to the saying of Rasoolullah
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 “Allahخاتم ّٖ
Almighty will impose poverty, bankruptcy and the disease of Jazam on that person” who:
تعالی اس شخص پر غربت و
علی آلہ واصحابہ وسلم کے فرمان کے مطابق ’’ ،ہللا
ٰ
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال نمبر :24رسول ہللا خاتم ّٖ
افالس اور جزام کی بیماری مسلط کر دے گا ‘‘ جو:
(a) Sell the goods expensively
اشیا مہنگی فروخت کرے
(b) do stockpiling
ذخیرہ اندوزی کرے
(c) hide the defect of object
مال کا عیب چھپائے
(d) to break the covenant
عہد شکنی کرے
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علی ا ٓلہ واصحابہ وسلم Question 25:Rasoolullah
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 gave the glad tidings of being withخاتم ّٖ
him in Jannat on:
علی آلہ واصحابہ وسلم نے جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دی ہے:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال نمبر :25رسول ہللا خاتم ّٖ
مریض کی تیمارداری کرنے پر (a) caring for the patient
غریب کی مدد کرنے پر (b) helping the poor
بیوہ کی خدمت کرنے پر (d) serving the widow

یتیم کی کفالت کرنے پر (c) sponsoring the orphan

علی ا ٓلہ واصحابہ وسلم Question 26:Rasoolullah
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
 gave the glad tidings of being withخاتم ّٖ
him in Jannat on:
علی آلہ واصحابہ وسلم نے جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دی ہے:
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال نمبر :26رسول ہللا خاتم ّٖ
مریض کی تیمارداری کرنے پر (a) caring for the patient
غریب کی مدد کرنے پر (b) helping the poor
بیوہ کی خدمت کرنے پر (d) serving the widow

یتیم کی کفالت کرنے پر (c) sponsoring the orphan
Question 27:Greed motivates a person on:

سوال نمبر : 27حرص و طمع انسان کو ابھارتا ہے:
حسد پر

(d) jealousy

بدگمانی پر

(c) suspicion

غیبت پر

(b) backbiting

چغلی پر

(a) foolishness

Question 28:A suspicious person is always:
سوال نمبر : 28بدگمان شخص ہمیشہ رہتا ہے:
بے روزگار (d) unemployed

بیمار (c) sick

خوش (a) happy

پریشان (b) upset

Question 29: In order to eliminate sectarianism and unite the Muslim Ummah, it is necessary to:
سوال نمبر :29دور حاضر میں فرقہ واریت کے خاتمے اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے ضروری ہے:
(b) unity

کفایت شعاری (a) austerity

اتحاد ملی

عدل و انصاف (d) jastice

رواداری (c) tolerance

علی آلہ واصحابہ وسلم Question 30: In Sha`bAbiTalib, the Rasoolullah
النبین صلی اللہ علیہ و
خاتم
ّٖ
ٰ
have a lesson for us to endure hunger and thirst like other members of our family is:
علی آلہ واصحابہ وسلم کا اپنے خاندان کے دیگر افراد کی طرح
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
سوال نمبر :30شعب ابی طالب میں آپ خاتم ّٖ
بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے میں ہمارے لیے سبق ہے:
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صلہ رحمی کا (b) mercy

میانہ روی کا

(d) moderation

رواداری کا

مساوات کا

(a) tolerance

(c) equality

Question 31:According to Islamic teachings, the standard of excellence is:
سوال نمبر :31اسالمی تعلیمات کے مطابق فضیلت کا معیار ہے:
عبادت (c) worship
مال و دولت (d) wealth

عدل و انصاف (b) justice

تقوی (a) taqwa
ٰ

Question 32:To build an Islamic society, our women should be empowered to:
سوال نمبر : 32اسالمی معاشرہ بنانے کیلئے ہماری خواتین کواختیار کرنا چاہیے:
صبر و تحمل (b) patience
عفوودرگزر (d) forgiveness

عدل و انصاف (a) justice
شرم و حیا

(c) modesty
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