
Persian 
Class XII 

Sample Question Paper 
Session – 2020-21 

Time : 3 Hours        Marks : 80 

Section A               Reading (Comprehension)  10 Marks 

Question No.1 Read the following passage carefully and answer these 
following questions in Persian                      

کے جواب فارسی ميں  لوںے سواکو غور سے پڑه کر نيچے دي تعبارمندرجہ ذيل  :١سوال 
 :ےديجي

ستاره، نام او را ابو علی سينا  در حدود هزار سال پيش در يکی از شهر های ايران  بدنيا آمد. مادرش 

حسين گذاشت. حسين از پنج سالگی شروع به درس خواندن کرد. با عالقه بسيار درس می خواند و به 

رد. کتاب را بيش از هر چيز دوست داشت و به تدريج برای خود کتابخانه کوچکی سرعت پيشرفت می ک

درست کرد. هر جا که کتاب تازه ای می ديد، می خريد و آن را با دقت می خواند و در کتابخانه اش نگاه 

  می داشت. ابو علی سينا در هجده سالگی طبيب ماهری شد. 

        2   ؟ابو علی سينا تقريبا چند سال پيش به دنيا آمد . aسوال نمبر

      2؟ چند سالگی به درس خواندن پرداخت از ابو علی سينا. bسوال نمبر

  2  ؟چگونه برای خود کتابخانه ای درست کرد  ابو علی سينا. cسوال نمبر

      2   ؟شد در چند سال طبيب ماهر ابو علی سينا  d.سوال نمبر

  2  ؟ اسم مادر ابو علی سينا  چه بود. eسوال نمبر

Section B -     Writing - 20 Marks 

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

  ۔ ميں مختصر پيراگراف لکهيے۔ نات ميں سے کسی ايک پر فارسی عنوامندرجہ ذيل   2سوال  
    

 جامع مسجد  .3      محرمماه   .2           لکنوشهر  1 . 

Or -   يا  



Write an application to the principal of your school for one-day leave to visit a 
museum. 

نا چاہتے جاميوزيم  آپ که  اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام ايک دن کی چهٹی کی درخواست لکهيے
   .ہيں

          

Question No.3 Make sentences into Persian from the following words.  5 Marks    

 5  کيجےميں استعمال  ںجملو  کو فارسیالفاظ   مندرجہ ذيل. 3سوال 
 

 a.  طلوع             .b  زيبا    . c  صبحانه   .d امروز    .e فردا  

  

Question No.4 Write a summary of any one of the following lessons. 10 Marks  

  10  اسباق ميں سے کسی ايک کا خالصہ لکهيے  مندرجہ ذيل    4سوال 

  

 تابک       پری  و دريا      فند سوان و گبش  

  

Section C                     Grammar                       20 Marks 

 

Question No 5 Write imperatives of the following verbs.          5 Marks  

 5  ئےبنا  امرفعل  سے  ل افعامندرجہ ذيل  .    5سوال 

  

a       فتنگ         .b     رفتن             c      ديدن            dگرفتن    .e     کردن 

  

Question No.6   Make sentences in Past Continuous tense with the given verbs.
        5   Marks  

 5  بنائےجمله  ميں ماضی استمراری سے فعال امندرجہ ذيل . 6سوال 

  



(a)  نوشتن  (b) گفتن  (c)   شنيدن (d)  ديدن  (e) ردن خو   

 

Question No.7 Show Subject and Object in the following sentences.  5   Marks  

  5   کيجےفاعل اور مفعول  کی نشاندهی سے ميں   ںجملومندرجہ ذيل  . 7سوال  

. بچه ها در ۴خريد از بازار  ميوهمريم  . ٣  شعر در کالس خواند.  استاد ٢   .گربه را کشت علی    ١
  .  او کتاب تاريخ  را دوست دارد.۵ می کنند بازی ميدان 

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

 5  کيجےانتخاب  کا سے صفت يںم الفاظ مندرجہ ذيل .  8سوال  

 (a) زيبا )b(  سبز)c (   نادان )d ( آبی  (e)بيس (f)خنک (g)    آب (h) )i( زن )jزرين ( 

  

Section D                  Literature                      30 Marks 

                                

Question No. 9 Translate any two of the following passages into Urdu or Hindi 
or English                                                                                 7X 2 =14 Marks 
  

 ۔ ئےکيجاردو يا ہندی يا انگريزی ميں ترجمہ دو کا   کسی  ات  مين سےاقتباس  مندرجہ ذيل . 9 سوال

  

  (a)  عر زمان است. وی رياضيدان  و منجم و شا خيام نيشابوری از دانشمندان بزرگ ايرانحکيم عمر

در   ۵١٧و در سال  د يافتور تولبدر قرن پنجم در شهر نيشا ور بودند. او نيزبخود بود. اجدادش از نيشا

  ور  است.بامگاه عمر خيام درنزديک شهر نيشاهمين شهر وفات يافت. اکنون آر

  (b)  كه فكر مي كرد روباه حيوان باهوش و زرنگي است ، به او سالم  رسيد. گربهگربه اي به روباهي

روباه مغرور نگاهي به گربه كرد و گفت : اي بيچاره ! شكارچي  كرد و گفت : حالتان چطور است ؟

 پرسي مي كني ؟ اصال تو چقدر معلومات داري ؟ چند تا موش ! چطور جرات كردي و از من احوال

روباه پرسيد : چه هنري ؟گربه گفت : وقتي . گربه با خجالت گفت : من فقط يك هنر دارم هنر داري ؟



ها دنبالم مي كنند ، مي توانم روي درخت بپرم و جانم را نجات بدهم .روباه خنديد و گفت : فقط  سگ

چطور با يد با سگها  همين ؟ ولي من صد هنر دارم . دلم برايت مي سوزد و مي خواهم به تو ياد بدهم كه

 .برخورد كني

(c) از اينجا بيرون می برم. پس از آن پريزاد را بر مرکب خود  ملک جمشد گفت: ای نازنين من ترا

است.  خاطرش آمد که گل را فراموش کرده  د. همينکه به دروازٔه شهر رسيد بهسوار کرد و براه افتا

چون بخندم از خندٔه من  گل می ريزد وچون بگريم  م.ا ختر پادشاه پريانپريزاد گفت : غم مخور من د

 هاز گريه من دٌر می پاشد . ملک جمشيد خوشحال شد و شکر خدای  تعالی بجا آورد. آنگاه پريزاد را ب

  آورد و قاضی طلبيد و او را برای خود عقد کرد. نه خا

Question No.10 Explain any five couplets of the following in Urdu or English 
or Hindi:    10   Marks  

  10  ۔کيجےر کا اردو يا ہندی يا انگريزی ميں ترجمہ اشعا پانچ ميں سے کسی مندرجہ ذيل .10سوال 

  

 دل اينجا، دلبر اينحا ، دل ستان اينجا                   گل اينجا، بلبل اينجا ، بوستـان اينجا

 بسی زيبا ، بهــــــار جاودان اينجــا سبـــز              زمينش سبز و کوهــش سبز و صحرا

 حبيب اينجــا، سرای بيـــــدالن اينجـا               اگر دل خسته ای رو سوی اينجا کــــــن

 ز طالب تا اميـــــــر نکته دان اينجا                   بُود اين خــــــــــاک خوب مهد اديبان

 وفا اينجا ، ديــــــار عاشقـان اينجا                   طف خـــــــدا بينــیبهـــرجا بنگری ل

 ولــــی نی کم از آن مازنــــدران است                نمی دانم بهشت است ؛يا جنان اســــــت

 ُکنام و جايگاه شيرمــــردان است اينجا                  ديار رادمردان و دليـــران است اينجـا

 مکان عشــــــق و ايمــــان است اينجا               همه خاکش پر از عشق و امــــــيد است

 محل رويش مردان ميــــــدان است اينجا                   گـــــل الله دراين بُستـــــــان برويد

 است اينجــا که هر بيننده حيــــــران               چنان دل چسب و زيبا باشد اين خــــاک

 بماند جاودانه قلب ايـــران است اينجا          هوايش خوش ، زمينش مشک خيــــــز است



  
  

Question No.11 Translate the following passage into Urdu or Hindi or English                                                                                 
6 Marks   

  6  ئےکيجاردو يا ہندی يا انگريزی ميں ترجمہ کا    اقتباس  مندرجہ ذيل . 11 سوال
 

روزی روزگاري پسرك چوپاني در ده اي زندگي مي كرد. او هر روز صبح گوسفندان مردم دهات را 

 او تقريبا تمام روز .از ده به تپه هاي سبز و خرم نزديك ده مي برد تا گوسفندها علف هاي تازه بخورند

روز حوصله او خيلي سر رفت . روز جمعه بود و او مجبور بود باز هم در كنار گوسفندان  ۔ يکتنها بود

 دفعه قكري باشد. از باالي تپه ، چشمش به مردم ده افتاد كه در كنار هم در وسط ده جمع شده بودند. يك

 گرگمد آ كرده باشد. او فرياد كشيد: گرگ تفريحبه ذهنش رسيد و تصميم گرفت كاري جالب بكند تا كمي 

 .، گرگ آمدآمد


