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Class XII 

Sample paper for the Summative Assessment Persian 

Session (2016 –2017) 

The Question Paper is divided into four Sections. 

Section A Advanced reading skills 10 Marks 

Section B Effective Writing Skills  20 Marks 

Section C Applied Grammar 20 Marks 

Section D Literature 50 Marks 

All Questions are Compulsory; Marks are indicated against each 

question. 

Section A: Reading 10 Marks 

 د )1(   ر اب    ت  ا       ھ  ر    اف  ا     :درج ذ

Read the following passage carefully and answer the questions in Persian. 
او  ينيب ياز رو يناگهان موش کوچک. ده بوديخواب يدر جنگل يريش

ان يموش را درم. ن شديخشمگ يلير خيش. دار کرديد و او را از خواب بيدو
نجات جانش بشدت  ياما موش برا. پنجه آتش گرفت و خواست او را بکشد

ر در يکرد که بعد از آن شر دلش به حال او سوخت و او را رها يش. البه کرد
کرد تا  يد و تالش ميغر يبلند م ير با صدايگرفتار شد ش يک شکاريدام 

هوده بود يب ييرها ياو برا ياما تمام کوششها. خود را از دام خالص کند
موش . د که چه اتفاق افتاده استيآمد و د يدرست همان وقت موش کوچک

ر را از دام آزاد يکوتاه ش يدام کرد و در زمان يدن بندهايفوراً شروع به جو
 .کرد
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  :سواالت

  )2(  ؟ده بود ير در کجا خوابيش  :الف

  )3(  ؟.ر کجا گرفتار شديش  :ب

  )3(   .ر را نجات داديموش چگونه ش  :ج

  )2(  زاريدگاقتباس باال را عنوان ب  :د

 

Section B: Writing  20 Marks 

م      ير )2(       ل   ا   ا    و ا  در   ر           دن 

.        5   

Write an application in Persian for three day leave due 
to illness to your School principal. 

 يا

ر  درج      ا     ت  ا   اف   ذ ا  .  
Write a paragraph in Persian on any given topics. 

  قلعه سرخ  )1(
  روز استقالل هند  )2(
  يرازيش يخ سعديش  )3(
 در۔ 3 ں    ل ا  ا ظ   ا    5       ۔ج ذ

3. Make sentences from the words given below. 

  ساعت. 5دو چرخھ  . 4بازار  . 3مناره قطب  . 2رستان  یدب .1



 3 

4 .       ا     ق   ا  درج ذ ب     در   10      ۔ا

4.  Write a summary of any one of the following lessons of your 
text book. 

         گوسفند و شبان.  3درخت   يگواھ.  2 قّصھ رنگھا .1

   

Section C: Grammar 20 Marks 

5 .    در    ۔درج ذ    اور     10  ا

5 .Make imperative positive & imperative negative from the 

following verbs. 

  خوردن) 5(کردن    ) 4( نشستن  )3(رفتن  ) 2( آمدن ) 1(  

6 .        در    ۔درج ذ     ا           5  

6. Make any five (Verbal nouns) Isme Fail from the following 
verbs. 

  گفتن) 5(دن    يبخش) 4( کردن  )3(دن  يتاب) 2( دن يدرخش) 1(  
۔. 7 ل   ا   وف ا       ں      5    درج ذ

7. Use appropriate prepositions in the following sentences. 

  .بازار رفت............او . 1

  .ز نشستھ استیم..........برادرم . 2

  .کالس دوازدھم است...... ن کتاب یا. 3

  .کند يم يدان بازیم....... بچھ ھا . 4
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Section D: Literature (Text Book) 50 Marks 

  دو ) 8(      ت   ا   درج ذ   ي    ي    )30(  . اردو، ا

Translate any two of the following passage into Urdu, English or 

Hindi.  

)الف(  

جامه . به بر آمد ، روشن شده بوداز گرما يستاند و هم آنجا مقام کرد تا و يطرار زر از و
ش باز ستان و يجوانمرد از خو يا: طرار او را باز خواند و گفت. د و راست رفتيپوش

ن امانت يا: مرد گفت . م از جهت امانت توش باز مانديپس برو، که امروز من از شغل خو
تا از گرما به  ين زر به من داديطرارم و تو ا يمن مرد: ؟ طرار گفتيست و تو که بوديچ
  .ييآبر

  )ب(
داشت تا بزرگ شد و به اسب بر نشست و چون  يرا مادر به خانه برد و نگه م يپس موس

 يافتند و او را پسر فرعون م يم يرفت، سواران و چاکران با و ياز خانه فرعون م
 يش ميخو ينشست او را پهلو يداشت، و چون بر م يخواندند و فرعون او را دوست م

  .نشاند تا بزرگ شد
  )ج(

زاد را بر مرکب يبرم پس از آن پر يرون مينجا بيان، من ترا از ينازن يا: د گفتيملک جمش
د به خاطرش آمد که گل را ينکه به دروازه شهر رسيهم. خود سوار کرد و براه افتاد

م، چون بخندم از خندة نايغم مخور، من دختر پادشاه پر: زاد گفت يپر. فراموش کرده است
  .پاشد ية من در ميم از گريزد و چون بگرير يمن گل م



 5 

)9(     و ي    ي   اردو، ا ر   ا   )10(  .درج ذ

Explain the following couplets into Urdu, English or Hindi.   

  کتاب است ييفروغ صبح دانا          کتاب است   يس کنج تنهائيان

  يز دانش بخشدت هردم گشاد             يمزد و منّت اوستاد يبود ب

ک طبق يمت هر ورق زان يبه ق        ر درونش همچو غنچه از ورق پرد  

  زند کس بر لب انگشت شان رايگر ا      وهم پشت يهمه هم رو يکرنگيز 

  ندينما يهزاران گوهر معن  ند              يف لب گشاير لطايبه تقر

س) 10(  ا   درج ذ  ا         ي    ي    )10(  . اردو، ا

Translate any one of the following passage into Urdu, English or 
Hindi.  

)الف(  
ن ما يزم يبر رو يفرش ،بارش برف. د استيرنگ سفشه به يبرف هم ،ن مايدر سرزم

خ به يدر شمال اسکاتلند، برف و  نیکرر اوياما در جزا. د استيپودش سفرود که تاگستران
ه از کُره ين ناصياست که در ا يقرمز رنگ يل جلبکهايبه دل ين قرمزيرنگ قرمز است که ا

هستند، به رنگ قرمز  جلبکها نيا يکه بر رو يل، برفهاين دليد به همنکن ين رشد ميزم
  .شوند يده ميد

  )ب(
هزاران سال است که بعنوان دوست و همدم بشر در جنگ  ،بايب و زيوان نجين حياسب، ا

از دو هزار سال . و حمل بار به او خدمت کرده است يسوار يو صلح شهر و روستا برا
هم در آن زمان بستند و  يکرده جفت جفت به کار يح اسب را اهليمس الديقبل از م

  .کردند ياز اسب استفاده م يجنگ يبه حرکت در آوردن ارابه ها يها برا يمصر


