SCHOOL BASED ASSESSMENT 2023 GRADE 8
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.
 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)
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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

1سوال نمبر
a) What is meant by, Amr bi al-MorufwaNahian al-Munkar?
)2(( امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا ُمراد ہے؟a
b) Explain in detail the qualities of a preacher.
)4((مبلغ کے اوصاف تفصیالً بیان کریں۔b
c) regarding da'wah تعالی عنہم
 رضی ہللاWhat is the lesson for us in the conduct of SahabaKiram
ٰ
and preaching?(4)
)4(تعالی عنہم کے طرز عمل سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟
(دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی ہللاc
ٰ
regarding da'wah and تعالی عنہم
رضی ہللاWhat is the lesson for us in the conduct of SahabaKiram
ٰ
preaching?(4)

سوال نمبر2
تعالی عنہن کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔وضاحت کریں۔()4
(aامہات المومنین رضی ہللا
ٰ
تعالی a) What do you know about the life and character of Umm al-Momineen
رضی ہللا
ٰ
)SayyedaMaimunah?(4عنھا
تعالی عنھا کی سیرت و کردار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟()4
(bام المومنین سیدہ میمونہ رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہنb) Which women are meant by Ummahat-ul-Momineen
? write the Name anyرضی ہللا
ٰ
four.
تعالی عنہن سے کون سی خواتین مراد ہیں؟ کسی چار کے نام لکھیں۔()4
(cامہات المومنین رضی ہللا
ٰ
)c) Explain the difference between the Islamic Brotherhood and Ittehad e Mili.(3
سوال نمبر3
(aاخوت اسالمی اور اتحاد ملی کے درمیان فرق بیان کریں۔()3
a) What role should we play for the solution of the Kashmir and Palestine problem in the
?present
(bدورحاضر میں مسئلہ کشمیر و فلسطین کے حل کیلئے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟()3
b) In the light of Islamic teachings, explain the importance of the Islamic Brotherhood and unity
)of Ummah.(4
(cاسالمی تعلیمات کی روشنی میں اخوت اسالمی اور اتحاد ملی کی اہمیت بیان کریں۔()4
)c) Describe the background of the Battle of Mutah.(3
سوال نمبر4
(aمعرکہ موتہ کا پس منظر بیان کریں۔()3
)a) What were the results of the Battle of Mutah?(3
(bجنگ موتہ سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟()3
تعالی عنہb) Explain what military strategy was adopted by Hazrat Khalid bin Waleed
 inرضی ہللا
ٰ
)the Battle of Mutah?(4
تعالی عنہ نے کیا عسکری حکمت عملی اختیار کی ،وضاحت کریں؟()4
(cمعرکہ موتہ میں حضرت خالد بن ولید رضی ہللا
ٰ
سوال نمبر5
)a) Describe the meaning of Khashiat-e-Elahi.(2
 (aخشیت الہٰ ی کا مفہوم بیان کریں۔()2
تعالی عنہم b) What lesson do we get from the Khashiat-e-Elahi of the lives of the
Sahaba-eرضی ہللاٰ
?Kiram
تعالی عنہم کی زندگیوں کے خشیت الہٰ ی کے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟()4
(bصحابہ کرام رضی ہللا
ٰ
علی آلہ واصحابہ c) Explain Khashiat-e-Elahi in the light of Seerat-e-Nabvi
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
خاتم ّٖ
) ( 4وسلم
علی آلہ واصحابہ وسلم کی روشنی میں خشیت الہٰ ی کی وضاحت کریں۔ ( ) 4
النبین صلی ہللا علیہ و ٰ
(cسیرت نبوی خاتم ّٖ
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