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Class XII
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Term-II 2021-22
Time : 2 Hours

Total Marks 50
Reading and Comprehension 05 Marks

Section A

1. Read the following passage carefully and answer the questions in
Persian.
درج ذيل عبارت کو غور سے پڑه کر نيچے ديے سوال کا جواب فارسی ميں ديجيے.
پروين در کنار پنجره ،در مقابل باغ بزرگی نشسته بود.او هر چند لهظه يک بار سرش را بلند
می کرد و از روی کنجکاوی و دقت نگاهی به باغ می انداخت .آن گاه قلمش را روی کاغذ
حرکت می داد و جمله های می نوشت .آموزگار از دانش آموزان خواسته بود که منظره ای را
که در خانه يا دبستان يا جای ديگر می بينند ،توصيف کنند.
2
 aپروين کجا نشسته بود؟
 bآموزگار از پروين چه خواسته بود؟

3

2. Write a paragraph on the festival of Diwali in Persian. 2
جشن ديوالی پر فارسی مين ايک پراگراف لکهيے.
3. Write a letter in Persian to your friend to lend you a novel. 3
اپنيے دوست کو خﻂ لکهيے اور اس ميں ناول مانگنے کی درخواست کيجيے

10 Marks

Section B Grammar and Translation

4. Show the long and short pronouns in the following sentences. 2

.درج ذيل جملوں ميں ضمير منفصل اور متصل بتايے
1

. احمد کتابم را به محمد دادa.
1

. من از شهر او برگشتمb.

5. Give the imperative of the following infinitives. 2
.درج ذيل مصادر کے امر بتايے
1
1

6. Give the plural of the following word.

 گفتن.a
 خوردن.b

1
.درج ذيل لفﻆ کی جمﻊ بتايے
1 مکتﺐ

7. Translate the following simple sentences into English/ Urdu/ Hindi. 2
1

. رام و سيتا در جنگل بودندa.

1 . تاج محل يکی از عجايﺐ دنيا بشمار می رودb.
8. Translate the following simple sentences into Persian. 3
a. Diwali is a festival of light. 1
b. India is a country of composite culture. 1
c. Persian is spoken in Iran, Afghanistan, and Tajikistan. 1

20 Marks

)Literature (Prose & Poetry

Section C

7. Translate the following two passages into English/Urdu/Hindi. 5 +5
=10
درج ذيل دوعبارت کا انگريزی/اردو/هندی ميں ترجمه کيجے.
A
در شهر مصر دو گروه بودند يکی گروه بنی اسرايل بودند و ديگر گروه مصريان بودند و
ايشان را قطبيان گويند .قطبيان يت می پرستيدند و بنی اسرايل خدا را می پرستيدند .فرعونی
بود که از همه فرعونان مصر ستمکارتر بود بر بنی اسرايل .چون به ملکی نشست خلق را به
بت پرستی خواند ،خلق اجابت کردند .بيست سال هم برين بود ،پس باز گفت :من خدايم و شما
جز من خدايی نداريد.
B
پدر گفت ای پسر بسيار حيلت است که بر خلق وبال گردد .پسر گفت ای پدر سﺨن کوتاه کن که
اين کار بسيار منفعت دارد .شره مال و دوستی فرزند موجﺐ شد که پير به کار تن در
دهد.ديگر روز قاضی بيرون رفت و خلقی انبوه به نظاره ايستادند .قاضی روی به درخت آورد
و از حال زر پرسيد.
8. Explain the following two couplets in English/Hindi/Urdu. 5 +5 Marks
درج ذيل دوشعر کی انگريزی/اردو/هندی ميں تشريح کيجے
هنگام فروردين که رساند ز ما درود

کز سبزه و بنقشه و گلهای رنگ رنگ

)10 Marks (2.5x4

بر مرغزار ديلم و طرف سپيد رود

گوی بهشت آمده از آسمان فرود

Section E Internal Assessment

