
Class X 

Marking Scheme 2020 

Section A Reading (10) 

Distribution of Marks                                                      Question No. 

 2     .  سگ از دکان قصابی تکه ای گوشت ربود .1

  2     نا کرد و از آب بیرون آمد. سگ ش .2

                                                 2عکس خودش را در آب دید.  .3

 ےدی نمبر ےپور بهی تو جائے ہو واضح جواب لیکن ہو نه مکمل ساختار كے جملے اگر - ٹنو

 ہےگوشت کافی  تکیه لیے كے سوال پہلے پر طور كے مثال جائي

                                                2فرار نکرد   بدست نیاورد     .4

                                                                           1گوشت  .5

                                                                   1 عکس خودش .6

Section B                                           Writing (10) 

 

ه یا قلعه سرخ سے متقلق  تقریبا دس جملون پر مشتمل ایک یددنسشاعر پیا  طلباء دبیرستان ما  .7

 گے جملوں کی ساخت جدا هوسکتی ہے   ںلکهیپیراگراف فارسی میے 

 گی۔ہو طرح اِس تقسیم کی ںرونمب:  ٹنو

 Format 1 نمونه

 Content  2 نفس مضمون

 Expression  1 انداز تحریر

  ںلکهی فارسی میے دن کی چهٹی کی درخواست دواپنے اسکول کے پرنسپل کے نام طلبا  .8

  ںلکهی خالصہ کا سبق کیا کسی سے میںدهقان فداکار  اور بهرام و کنیزک  -گے یا بازباوفا

 گے۔

 

 Format کا نمونه درخواست 

 

 آدرس )پته(

 تاریخ

 رئیس محترم مدرسه 

 سالم 

 (کی تشکیل  ںجملو میںنفس مضمون )فارسی 

 با تشکر فراوان 

.............. 

 شاگرد کالس دهم



 

 ہوگی۔ طرح اِس تقسیم کی نمبروں 

 Format 2 نمونه

 Content  4 نفس مضمون

Section  C –                    Grammar & Translation       Marks      (20) 

                                                   5 =10 *½فعل     فاعل        .9

I.    رفت               -اکرم 

II.  می کنم                 -من 

III.   خواهی رفت             -تو 

IV.  است              –لیوان 

V.  دیدیم                  –ما 

10.                                                                                           1X5= 5  

I.  پسر تو 

II.  اتاق آنها 

III.  مادر شما 

IV.  پدر او 

V.  کتاب من 

   They run in the playgroundہیں تےدوڑ  میں. وه میدان 1  .11

 Yesterday was holiday                  .چهٹی تهی ۔ کل 2 .12

 Today is Tuesday  .ہے منگل آج۔ 3

 . Hafiz was born in the city of Shiraz  وئےه پیدا میں شیراز شہر فظ۔ حا4

   I bought this from Ballimaran  ےخریدی ہ ےس بلی مران کتاب یہ نے میں -5

    1x5 = 5  ف  بهی ہو سکتی ہے۔ں کی ساخت مختلجملو ے: طلبا کنوٹ       .13

I. نام پدر شما چیست؟ 

II. من به تهران رفتم.  

III. شما کجا زندگی می کنید. 

IV. من تاج محل را دیده ام.  

V. برو / بروید به بازار. 

Section D Literature           (Text Book)          Marks 40 

 2پهناور                                                   .14

 شصت پله  .15

 كہ تها یہ یےچاہ- کردی رود بالبڑی  بہت کی آپ نے باز بادشاه اے - کہا نے راد کابر  .16

 حرکت بنامناس اِس میں  كے دیا جواب نے بادشاه -ےتکر نہ جلدی میں رنےام اسکو بادشاه



 ںرہو زنده تک جب میں.  ہے نہیں فائده کوئی کا یندگشرم کہجب توق اِس.  ہوں شرمنده پر

  -گا نپاؤ نہیں لوبه کو غم اِس گا

 ماری میں اور گا جائے بچ سےگچہ  پُوچه بهی تو (سے کرنے ایسا) میں صورت یسیا   .17

 ۔سکوں دے بدلہ کا بهالئی اسی کو تجه میں كہ آئے ایسا دن کوئی شاید -یگ ںجاؤ نہیں ماری

 کہنا مت سے کسی راز یہ ہرگز -کہا ےن  اس اور - رہا باز سے بہانے خون کا اس( فوجیکرنل )

 كے كنیز ےن بادشاه - گیا گزر ہفتہ کیا بتانا مت کچه عالوه كے نوکرانی كی گهر اُس کو خود اور

 جیسی نداچ اُس قمطاب كے حکم كے بادشاه كہ دیا جواب نے کرنل (ہُوا کیا) پوچها بارے  میں

 ےک کرنل (کر دیکه یہ )آگئے آنسو میں آنکه کی بادشاه سے خبر اِس - الاڈ   رام کو كنیز والی صورت

 . گیا ہو حاصل سکون بهی کو ِدل

    8  ہوںعقلمند  اور خوش بیان         ہوں مهربان دوست  ںمی   .18

  ہوںحاال نکه بے زبان        ہوں کرتی ںیبهت بات ںمی

     ہوں جانتی یںنصیحت ںمی)کیونکه(    ہوں کرتی یںبهت نصیحت ںمی

  یںه جاتے کهل اسکول گہج ہروتا ہے ۔ ہآغاز   کا  موسم ےک زانب خج

 .  کیںکرس حاصل فائدهاس سے  کسان ہکتا  ے ه آتی بارش کہیں ے ه گرتی برف کہیں

  ٹکرایا سے پتهر اک میں رستے اچانک اور ہُوا جدا سے پہاڑ چشمہ  اک

 اور کر کرم یہ پر ہمجه والے قسمت یاچه آئے کہا سے پتهر سخت اس سے نرمی نے اس

 . دے ستہار مجهکو

  2فصل پاییز   .19

 

 لکهی یںتابک وسهائی ڈ تقریبا   عالوه كے عالج كے ںبیمارو اور قیام كے ںتالواسپ ےن  رازی .20

 مان کا کتاب مشہور سے سب میں اس - یںه مبنی پار علم طبی ںتابیک تر زیاده میں اُن. یںه

  هوا ہے۔ ہُوا ترجمہ میں زبانوں لکییرمغ کا کتابوں خاص خاص کی رازی - ےه حاوی

 کتابوں ان اُستاد بڑے بڑے میں ا ں )یونیورسیٹیوں(داروا مشہور كے دُنیا سے برسوں اور

  پڑهاتے هین۔ کو

 بڑے اسی ہے ہوتا میں وںصنعت دوسری اور ںؤدوا استعمال تر زیاده کا جس آج لحالک

       8   ے۔ه ایجاد کی ندشمدان

 

 


