Sample Question Paper
Class XII
Persian
2022-23

Total Marks 80

Attempt all questions.
Reading and Comprehension 10 Marks

Section A

1. Read the following passage carefully and answer the questions in
Persian.
درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھ کر نیچے دیے سوالوں کا جواب فارسی میں دیجیے.
ایرانیان قدیم به جشن ھای ملی خود دلبستگی فراوان داشتند و آداب جشن را با شکوه
تمام بجا می آوردند .این جشنها خود دلیلی بر عظمت تمدن ایران باستان است .یکی از
جشنهای معروف ایرانیان قدیم جشن سده بوده است .کلمه سده از لغت سد مشتق است.
که ما امروز آن را به شکل "صد" می نویسیم .می گویند علت این که آن را سده نامیده
اند آن است که از این جشن تا نوروز پنجاه روز و پنجاه شب یعنی صد شب و روز
فاصله بوده است .مراسم جشن سده شامگاه روز دھم بهمن برگذار می شد.
 aایرانیان قدیم به چی وابستگی فراوان داشتند؟ 2
 bسده را ما چه طور می نویسیم ؟ 2
 cمراسم جشن سده کی برگزار می شود؟ 2
 dاسم جشن ھای قدیمی ایران را بنویسید؟ 2
 eبین جشن نوروز و جشن سده چند شب و چند روز فاصله است؟ 2
20 Marks

Section B Writing Section

2. Write a paragraph on the festival of Holi or Independence Day of
India in Persian. 10
جشن ھولی یا روز استقالل ھند پر فارسی میں ایک پراگراف لکهیے.
3. Write a letter in Persian to your friend to lend you his car to visit a
historical monument with you. 10

اپنیے دوست کو خط لکهیے اور اس میں کار مانگنے کی درخواست کیجیے تا که آپ کسی
تاریخی جگه دیکه سکیں .

Section C Grammar and Translation

20 Marks

4. Use the suitable preposition in the following sentences.
درج ذیل جملوں میں مناسب حرف اضافه کا استعمال کیجیے
 .aگذشته ....کتاب ،من فیلم را دوست دارم.
 .bچه نسبت خاک را  ....عالم پاک
 .... .cدھلی  ....پالم حکومت شاه عالم
 .dاگر فردوس  .... ....زمین است ،ھمین است و ھمین است ھمین است.
 .eکور  ....خدا چه می خواھد؟ دو چشم بینا

.
5. Give the imperative of the following infinitives.
درج ذیل مصادر میں سے کیسی دو کا امر بتایے5.
.a
.b
.c
.d
.e

کردن
نشستن
خرامیدن
خریدن
خفتن

6. Translate the following simple sentences into English/ Urdu/ Hindi. 5
 a.من با دوستم به کتابخانه رفتم1 .

 b.امیر خسرو در شهر پتیالی متولد شد1 .
1

 c.من ھر روز به دبستان می روم.

 d.دارا و سارا خواھر و برادر ھستند1 .
 e.من ھند را خیلی دوست دارم.

1

7. Translate the following simple sentences into Persian. 5
a. Holi is the festival of colors. 1
b. Peacock is the national bird of India. 1
c. Afghanistan is the neighbor of Iran. 1
d. India got its independence on 15 August 1947. 1
e. I am learning Persian language. 1
30 Marks

)Literature (Prose & Poetry

Section D

Translate the three passages into English/Urdu/Hindi. 20
درج ذیل تین عبارتوں کا انگریزی/اردو/ھندی میں ترجمه کیجے.
8.
راویان اخبار روایت کنند که پادشاھی بود با مال و نعمت  ،دو وزیر داشت یکی نیک سرشت
و یکی بد نهاد  .این پادشاه پسری داشت به ھمه ھنرھا آراسته  ،به نام احمد ،و با پسر وزیر
نیک سرشت که ملک جمشید نام داشت به یک مکتب می رفتند و بی یکدیگر آرام نداشتند تا
آنکه وزیر نیک سرشت در گذشت و جای او را به ملک جمشید دادند  .پادشاه نیز سفر آخرت
کرد و ملک احمد به پادشاھی نشست.
9.
چنان شنودم که مردی به سحرگاه به تاریکی از خانه بیرون آمد تا به گرمابه رود  ،در راه
دوستی را از آن خویش دید  .گفت موافقت کنی با من تا به گرمابه رویم ؟ دوست گفت  :تا در
گرمابه و با تو ھمراھی کنم  ،لیکن در گرمابه نتوانم آمد که شغلی دارم  .و تا نزدیک گرمابه با
وی رفت و به سر دو راھی رسیدند  ،و این دوست پیش از آنکه دوست را خبر دھد بازگشت و
به راھی دیگر رفت.
10.
ھمه ما از کوچک و بزرگ  ،قصه را دوست داریم  .وقتی که پای صحبت قصه گو می نشینیم؛
شش دانگ حواسمان را جمع می کنیم  ،حتی پلک زدن را ھم از یاد می بریم  .بسیاری از

قصه ھا  ،اگر چه شیرین اند  ،اما در مرز اینجا و آنجا می مانند و به سرزمین ھای دیگر راه
پیدا نمی کنند  .در حالی که برای بعضی از قصه ھا ،مرز میان کشورھا ،ھمان خط فاصله ای
است که در بین کلمه ھا بر روی صفحه کاغذ وجود دارد  .مردم ھمه سرزمین ھا ھر زبان و
خطی که داشته باشند ،از خواندن و شنیدن چنین قصه ھایی لذت می برند.

11. Explain any five couplets of the following in Urdu/English/Hindi. 10
مندرجہ ذیل اشعارمیں سے کسی پانچ شعر کا اردو یا ہندی یا انگریزی میں وضاحت
کیجیے۔
انیس کنج تنهایی کتاب است
بود بی مزد و منت اوستادی
درونش ھمچو غنچه از ورق پر
زیکرنگی ھمه ھم روی و ھم پشت
به تقریر لطایف لب گشایند

فروغ صبح دانایی کتاب است
ز دانش بخشدت ھر دم گشادی
به قیمت ھر ورق زان یک طبق در
گرایشان را زند کس بر لب انگشت
ھزاران گوھر معنی نمایند

گهی اسرار قران باز گویند

گه از قول پیمبر راز گویند

گهیت از رفتگان تاریخ خوانند

گه از آینده اخبارت رسانند

20 Marks

Internal Assessment

Section E

