
Class XII   

Persian 

Sample Question Paper 2020 

Time allowed: 3 hours         MM: 80 

 

Section A                                                  Reading (Comprehension) 

 

1.       Read the following passage carefully and answer the questions in Persian                     

10 Marks  

 ےکے جواب فارسی میں دیجی لوںے سواکو غور سے پڑھ کر نیچے دی تعبارمندرجہ ذیل : ۱سوال 

گ ایران و از مفاخر ملی ما است. وی ریاضیدان  و منجم رزمر خیام نیشابوری از دانشمندان بحکیم ع
و  د یافتور تولبدر قرن پنجم در شهر نیشا ور بودند. او نیزبعر زمان خود بود. اجدادش از نیشاو شا

 ور  است. بامگاه عمر خیام درنزدیک شهر نیشادر ھمین شهر وفات یافت. اکنون آر  ۵۱۷در سال 

       2   ؟عمر خیام  دانشمند کدام کشور بود. aسوال نمبر

     2؟عمر خیام غیر از شاعر چه بود . bسوال نمبر

 2 ؟ا آمدنیعمر خیام در کدام شهر به د  . cسوال نمبر

     2   عمر خیام در کدام سال در گذشت ؟ d.سوال نمبر

 2 . اجداد عمر خیام از کجا بودند ؟eسوال نمبر

 

Writing                           20 Marks               

Section B 

  Question No.2 Write a paragraph in Persian on any one of the following topics 

      Marks 5  

۔ عنوانات میں سے کسی ایک پر فارسی زبان میں مختصر پیراگراف لکهیے۔مندرجہ ذیل   2سوال  
   

 تاج محل .3    ماه رمضان  .2       شهر دھلی   1 . 

Or -   یا 



Write an application to the principal of your school for one day leave to visit 

Book Fair     

اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام ایک دن کی چهٹی کی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں  ےمیل کتابآپ  
      درخواست لکهیے

     

Question No.3 Make sentences in Persian from the following words 

 کیجےمیں استعمال  ںجملو کو فارسیالفاظ   مندرجہ ذیل. 3سوال 

 

 

 a. غروب                   .b  ناھار    . c  شام   .dدیروز    .e فردا 

 

Question No.4   Write a summary of any one of the following lessons Marks  

 اسباق میں سے کسی ایک کا خالصہ لکهیے  مندرجہ ذیل    4سوال 

 

 تابک   شتری نگین انگ   فند سوان و گبش 

 

Section C                     Grammar                       20 Marks 

Question No 5   Choose imperatives from the following words           5 Marks  

 کیجےانتخاب  کا امرفعل  سے  میں الفاظ مندرجہ ذیل  .    5سوال 

a   گوینده  .b     بگو        c      کار         d بکن .e    بینایی   f    ببین               

g     خوراک         h    بخورi             پوشاک         j    بپوش 

 

Question No.6   Choose Present Continuous Verbs from the given words        

5 Marks  

 کیجے انتخاب  کاالفاظ مے سے فعل حال مندرجہ ذیل . 6سوال 

 



(a)   می کرد (b)  می کند (c)   دیده بود(d)     می بیند (e)   خورده ای (f)  می خوری (g)   رفته ام
 (h) می روم( I)    گفتیم ( j)  می گویم 

 

7. Show Subject and Object in the following sentences.   5 Marks  

 کیجےمے  فاعل اور مفعول  کی نشاندھی   ںجملومندرجہ ذیل  . 7سوال  

مریم  نان را از بازار خرید  . ۳.  استاد در کالس ناھار نخورد ۲   .روز اول  فیروز گربه را کشت  ۱
 .  من کتاب نو از چندانی چوک خریدم.۵ . بچه ھا در میدان توپبازی می کنند ۴

Question No.8.  Choose Adjective form the following words    Marks   5  

 کیجےانتخاب  کا سے صفت یںالفاظ  ممندرجہ ذیل .  8سوال  

 

 (a) برگ (b)  سبز(c )   گنبد(d ) آبی  (e)بیس (f) نکشیرین  ( زرینj) زر (i) (h) آب    (g) خ

Section D                                            Literature                                30 Marks      

                              

Question No. 9 Translate any two of the following passages into Urdu or Hindi 

or English                                                                                 7X7=14 Marks   

 ۔کیجےاردو یا ہندی یا انگریزی میں ترجمہ دو کا   کسی  ات  مین سےاقتباس  مندرجہ ذیل . 9 سوال

  (a)و ی در خدمت او بود، بغایت پارساار،  و رمه ھای بسیار داشت و شباند مردی بود گوسفند 
می برد. آن  گوسفندانمصلح.  ھر روز شیر گوسفندان چندان که فراھم می کرد ، نزدیک خداوند آن 

صیحت می کرد مرد آب بر وی می نهاد و به شبان می داد و می گفت : برو بفروش. آن شبان مرد را ن
ای خواجه ، با مسلمانان خیانت مکن ، که  ھر که با مردان خیانت کند عاقبتش و پند می داد که : 

تا اتفاق را یک شب این گوسفندان  نامحمود  بود.  مرد سخن شبان نشنید  و ھمچنان در شیر آب کرد .
را در رودخانه ای بی آب خواباند  و خود بر باالی بلندی رفت و خفت.  فصل بهار بود ناگاه بر کوه 

 کرد. قانه افتاد و ھمه گوسفندان را حالبارانی عظیم بارید و سیلی  برخاست و اندرین  رودخ

 (b) زری یافتند . چون   ٔهدربدو شریک بودند یکی دانا و دیگر نادان  و به بازرگانی می رفتند. در راه
کرد گفت : چرا قسمت کنیم ،  نزدیک شهر رسیدند ، خواستند که قسمت کنند، آنکه  دعوی زیرکی  می

آییم و بر قدر حاجت ر که بدان حاجت باشد برگیریم و باقی را به احتیاط جایی بنهیم، و ھر وقت می آنقد
ر می بریم . بر این قرار دادند و نقدی از آن سره بر داشتند ،و باقی در زیر درختی نهادند و به شه

 ان به خرد منسوب بود و به کیاست معروف، بیرون رفت و زر را برد. رفتند.  دیگر روز آن که از ایش



(c) از اینجا بیرون می برم. پس از آن پریزاد را بر مرکب خود  ملک جمشد گفت: ای نازنین من ترا
سوار کرد و براه افتاد. ھمینکه به دروازٔه شهر رسید بع خاطرش آمد که گل را فراموش کرده  است. 
پریزاد گفت : غم مخور من درختر پادشاه پریانم. چون بخندم از خندٔه من  گل می ریزد وچون بگریم 

د . ملک جمشید خوشحال شد و شکر خدای  تعالی بجا آورد. آنگاه پریزاد را به از گریه من ٌدر می پاش
 آورد و قاضی طلبید و او را برای خود عقد کرد.  خوانه 

10.  Explain any five couplets of the following in Urdu or English or Hindi:  10 

Marks  

 ۔کیجےر کا اردو یا ہندی یا انگریزی میں ترجمہ اشعا پانچ میں سے کسی مندرجہ ذیل .10سوال 

 خود آسوده بودن مروت ندید                               چو در مردم آرام و قوت ندید     

 

 کیش بگذرد آب نوشین به حلق                              چو بیند کسی زھر در کام خلق    

 

 که رحم آمدش بر غریب و یتیم                                بفرمود و بفروختندش به سیم     

 

 به درویش و مسکین و محتاج داد                             به یک ھفته نقدش به تاراج داد      
 

 بر مرغزار دیلم و طرف سپیدرود                 ھنگام فرودین که رساند ز ما درود؟
 

 گویی بهشت آمده از آسمان فرود    رنگکز سبزه و بنفشه و گلهای رنگ 

      جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود    دریا بنفش و مرز بنفش و ھوا بنفش

 ودزوین جایگه بنفشه به خرمن توان د                             جای دگر بنفشه یکی دسته بدروند 

 
 

Question No.11 Translate the following passages into Urdu or Hindi or English                         

6 Marks   

 ۔کیجےاردو یا ہندی یا انگریزی میں ترجمہ کا    اقتباس  مندرجہ ذیل . 11 سوال
سواری و حمل بار در جنگ و صلح نیامده بود. اسب در شهر و روستا برای تا وقتیکه ماشین بوجود  

به عنوان وسیله شماره یک حمل و نقل  نقش مهمی  ایفا میکرد. ولی پس از ان دیگر اھمیت و 
موفقیعت خود را  از دست داد و در شهر ھا اتومبیل و راه آھن و در روستاھا تراکتور و دیگر ماشینها  

 به پرورش و تکثیر است نشد. کشاورزی جای اسب را گرفتند. در نتجیه  دیگر توجهی ھم


