
 
 
 
 
 
 

ATTEMPT THIS PAPER ON THIS QUESTION SHEET ONLY. 
Division of marks is given in front of each question.  

This Paper will be collected back after expiry of time limit mentioned above. 

 .اس پرچے کو اسی سوالیہ کاپی پر حل کریں

 
) کا نشان لگائیں۔کاٹ کر یا مڻا کر لکھا گیا مندرجہ ذیل میں سے درست جواب پر درست (: 1سوال نمبر

 (10x1=10)جواب غلط تصور ہو گا۔
 

 معلِم اعظم کون ہیں؟ ۔1
  (ب)     � حضرت آدم                                      (الف)

   �حضرت نوح                                                
حضرت ابراہیم                                     (د)      ملسو هيلع هللا ىلصحضرت محمد  (ج) 
� 

 معلم اسالمیات کے پیشہ وارانہ اوصاف میں شامل نہیں ہے ۔2
   مضمون پر عبور (ب)     تعلیمی قابلیت (الف) 

  بہتر سیر ت و کردار (د)     عربی زبان سے واقفیت (ج)
  دنیا کے مثالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔بنا کر بھیجے گئے۔ملسو هيلع هللا ىلصآنحضور  ۔3

  معلم  (د) رسول (ج)   نبی (ب)   پیغمبر (الف) 
 تدریس اسالمیات کے جدید طریقے میں شامل ہے۔ ۔4

 مشقی طریقہ مسئلی طریقہ (د)  (ج)  تقریری طریقہ (ب)  مباحثی طریقہ (الف) 
 اسالم ایک مکمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔ ۔5

  نظریہ  (د)   مذہب (ج)  ضابطہ حیات (ب)   دین (الف)
 ارکاِن اسالم ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔ ۔6

  چھ  (د) پانچ (ج)    چار (ب)  تین  (الف) 
 دین کا مطلب ہے۔ ۔7

 طریقت (د)   شریعت  (ج) طریقہ عبادت (ب)  طریقہ زندگی (الف)
 پاکستان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ ۔8

دو قومی نظریہ (ج) سہ قومی نظریہ (ب) یک قومی نظریہ (الف)
  چار قومی نظریہ  (د)

 بصری معاون میں شامل ہے۔ ۔9
 تختہ   (د) کتاب (ج)  ڻی وی  (ب)  ریڈیو (الف)

 سیاه
 تعلیمی سیر کس طریِق تدریس کا حصہ ہے؟ ۔10

  تینوں  (د) جدید (ج)  روایتی (ب)  مشاہداتی (الف)
 
 
 
 
 
 
 

ATTEMPT THIS (SUBJECTIVE) ON THE SEPARATE ANSWER SHEET PROVIDED 
 اس پرچہ کو مہیا کی گئی جوابی کاپی پر حل کریں۔
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 (حصہ اول)

      مختصر جوابات تحریر کریں۔ : 2سوال نمبر 
 (10x2=20) 

 .1 تعلیم کی اہمیت کے بارے میں دو آیات کا ترجمہ تحریر کریں۔
 .2 معلم کی اہمیت کے بارے میں دو احادیث کا ترجمہ لکھیں۔

 .3 قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟
 .4  بحیثیت معلم چار خصوصیات تحریر کریں۔ملسو هيلع هللا ىلصحضور

 .5 پاکستان میں پرائمری سطح تک اسالمیات کو کب الزم قرار دیا گیا؟
 .6 ڈگری سطح پر مضمون اسالمیات کی تعلیم کو کس آرڈیننس کے ذریعے الزمی قرار دیا گیا۔

 .7 تدریس اسالمیات کی اہمیت کے دو نکات تحریر کریں۔
 .8  کی دو اقسام تحریر کریں۔(Tests)آزمائشوں 

 .9 نظریہ حیات کی تعریف لکھیں۔
 .10 تعلیم کا مفہوم لکھیں۔

 
 (حصہ دوم)

مندرجہ ذیل سواالت کے تفصیلی مگر جامع جواب تحریر کیجیے۔  : 3سوال نمبر 
 (3X10=30) 

 .1 تدریس اسالمیات کے بنیادی مقاصد کون کون سے ہیں؟
 .2 تدریِس اسالمیات کے روایتی طریقوں پر روشنی ڈالیں۔

 .3 سمعی و بصری معاونات میں سے چارڻس اور تصاویر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔
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