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Section A                       Reading     (Comprehension) 10 Marks  

 Read the following passage carefully and answer the questions from 1 to 3 in 

Persian   

تک کے جواب فارسی میں  3سے  1نمبر  سوالے پڑھ کر نیچے دیدرج ذیل عبارت کو غور سے 
 دیجیے

روزی سگی تکه ای گوشت از یک دکان قصابی ربود و فرار کرد. در راه به پلی رسید. وقتی از روی 
پل می گذشت، عکس خودش را در آب دید. خیال کرد که سگ دیگری است که او ھم تکه ای گوشت 

روی پل ه تکه گوشت را ھم بدست بیاورد. سگ تکه گوشت را بدر دھان دارد. طمع کرد که آن 
انداخت و در آب پرید. اما در آب سگ دیگری نبود. سگ شنا کرد و از آب بیرون آمد تا تکه گوشت 

اما آن را ھم پیدا نکرد چون سگ دیگری آن را پیدا کرده بود و گریخته خودش را از روی پل بردارد. 
 بود.

       2     سگ از دکان قصابی چه ربود؟     .1نمبر سوال

      2سگ چه طور از آب بیرون آمد؟     .2نمبر سوال

                  2    سگ در آب چه دید؟     .3نمبر سوال

Question No.4 Give the negatives of the following words           Marks: 2

  

 یے)انکاریہ( بناذیل الفاظ کے منفی درج :  4 سوال

  بدست بیاورد ۲    فرار کرد ۱

Question No.5   Fill in the blanks with suitable word.   Mark 1       

 یےکو مناسب لفظ سے پر کیج خالی جگهدرج ذیل :  5سوال

 قصاب ........ می فروشد 1 

 )تکه ای، میوه، گوشت(    

Question No.6 Choose the right answer from the bracket for the question given 

below.           Mark    1 



 ےیکٹ سے مناسب جواب کا انتخاب کیجکے لیے بر سوالدرج ذیل   ۔6سوال

 سگ در آب چه دید؟۔ 1

 )عکس خودش، سگ دیگری، تکه گوشت(  

Section B                         Writing                            10 Marks 

Question No.7 Write a paragraph in Persian on anyone of the following topics  

            Marks 4   

 درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر فارسی زبان میں مختصر پیراگراف لکھیے۔  ۔7سوال

 قلعہ سرخ  ۳      شاعر پسندیده  ۲   دبیرستان ما          ۱

Question No.8 Write an application to the principal of your school for one day 

leave                                                                                              Marks 6   

 چھٹی کی درخواست لکھیےاپنے اسکول کے پرنسپل کے نام ایک دن کی   ۔ 8سوال  

 یا    

Write the summery of any of the following lessons 

 درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خالصہ لکھیے  سوال

 بھرام و کنیزک  دھقان فداکار.  باز باوفا.

 

Section C           Grammar and Translation                             20 Marks  

 

Question No.9 Find out the subject and verb in the following sentences Marks 5 

 ےجملوں میں فاعل اور فعل تالش کیجدرج ذیل .9  سوال

 ۔ اکرم به دبیرستان رفت.1

 . من در دھلی نو زندگی می کنم.2

 بازار خواھی رفت. به تو3.  

 ما استاد تو را دیدیم.4 . 

 لیوان در اتاق است. 5.



Question No.10 Use   منفصل  ضمیر  in place of  صلتمضمیر         Marks 5 

 ےگہ پر ضمیر منفصل کا استعمال کیجضمیر متصل کی ج  .10سوال

 . نام پسرت چیست؟1

 . اتاقشان بزرگ نیست.2

 . مادرتان مھربان است.3

 . پدرش در خانه است.4

 . این کتابم است.5

Question No.11 Translate the following sentences into Urdu or Hindi or 

English.           Marks 5 

 ے۔ا ہندی یا انگریزی میں ترجمہ کیجمندرجہ ذیل جملوں کا اردو ی  .11سوال

 . آنھا در میدان می دویدند.1

 . دیروز تعطیل بود.2

 امروز سه شنبه است.. 3

 شیراز تولد یافت.. حافظ در شھر 4

 م.ه ا. من این کتاب را از بلی ماران خرید5

Question No.12 Translate the following sentences into Persian       Marks  5 

 ےیل جملوں کا فارسی میں ترجمہ کیجدرج ذ   12سوال

  what is your father’s name  ۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟1

  I went to Tehran گیا۔میں تہران ۔ 2

  ? Where do you live in ۔ تم کہاں رہتے ہو؟3

  I have seen the Taj Mahal ۔ میں نے تاج محل دیکھاہے۔4

  Go to market ۔ بازار جاؤ۔5

 

Section D                  Literature    (Text Book)          40 Marks 

 



Question No.13   Fill in the blanks with suitable word.         Marks 2 

 ےخالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کیج. 13 سوال

 در این جھان ......... مردمان بسیاری زندگی می کنند.

 )بزرگ، کوچک، پھناور(   

Question No.14. Choose the right answer to the following question    Mark  2 

 ے۔کے لیے مناسب جواب کا انتخاب کیج سوالدرج ذیل  .14سوال 

 بام کوشک تا زمین چقدر فاصله داشت؟

 الف. شصت پله

 ب. پنجاه پله

 ج. ھفتاد پله

Question No.15. Translate the following passage into Urdu or Hindi or English.

           Marks     9 

 ےہندی یا انگریزی میں ترجمہ کیجا درج ذیل اقتباس کا اردو ی        .15سوال

رکابدار گفت: ای شاه! باز بالی عظیمی از شما دور کرد، سزاوار بود که شاه در کشتن آن تعجیل نمی 
قتی که پشیمانی سودی فرمود. شاه جواب داد که: "من از این حرکت نامناسب پشیمان گشته ام، در و

 "ھستم این غم را فراموش نخواھم کرد. و زندهندارد 

Question No.16 Translate the following passages into Urdu, Hindi or English   

Marks 9 

 ےترجمہ کیجدرج ذیل عبارت کا اردو یا ہندی یا انگریزی میں         16 سوال

در این صورت ھم تو از بازخواست رھایی یافته ای و ھم من از ھالک رسته ام. شاید روزی برسد که 
سرھنگ از خون او دست بازداشت و گفت: زنھار از این راز با کسی  من بتوانم نیکی ترا پاداش بدھم. 

سید. ھفته ای گذشت، شاه از کار کنیزک پرسخن مگوی و خود را جز پرستار این خانه منمای. 
 سرھنگ پاسخ داد که به فرمان شاه آن ماھرو را کشتم. از این خبر

 دل سرھنگ باقرار آمد                                آب در چشم شھریار آمد 

Question No.17 Explain any four couplets of the following into Urdu, English 

or Hindi           Marks 8 

 ترجمہ کیجئےکا اردو یا ہندی یا انگریزی میں  میں سےصرف چار  اشعاردرج ذیل   17.سوال



 دانا و خوش بیانم                     من یار مھربانم

 با آنکه بی زبانم             گویم سخن فراوان

 من یار پند دانم      پندت دھم فراوان

 ھمه جا مدرسه ھا باز شود  فصل پاییز چو آغاز شود

 تا برد فایده از آن دھقان  برف آید و گاھی باران گاه

 به ره گشت ناگه به سنگی دچار  جدا شد یکی چشمه از کوھسار

 ده ای نیکبخت ھیرابکرم کرده    بنرمی چنین گفت با سنگ سخت

Question No.17   Choose the right answer      Marks 2 

 مناسب جواب کا انتخاب کیجئے. 18سوال 

 ھا در چه فصلی باز می شوند؟مدرسه 

 الف. در فصل زمستان

 ب. در فصل پاییز

 ج. در فصل تابستان

Question No.18 Translate the following passages into Urdu, English or Hindi           

Marks    8 

 درج ذیل اقتباس کا اردو یا انگریزی یا ہندی میں ترجمہ کیجئے   19سوال 

رازی گذشته از مداوای بیماران و اداره بیمارستانھا در حدود دویست و پنجاه کتاب نیز نوشته است. 
پزشکی است. معروفترین آنھا "حاوی" نام دارد. کتابھای مھم رازی بیشتر این کتابھا مربوط به دانش 

ن این کتابھا را به زبانھای خارجی ترجمه شده است و سالھا استادان بزرگ و دانشگاھھای مشھور جھا
کشفیات این  ازالکل که امروز موارد استعمال فراوانی در صنعت و پزشکی دارد، تدریس می کرده اند.
 دانشمند بزرگ است.

  

 

  

 

 


