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Persian                                   Time 2 hours 

  Second Term 2021-22                                                                 Total Marks 40 

Attempt all eight questions. 

Section A       Reading and Comprehension) 05 Marks  

1.  Read the following passage carefully and answer the questions in 

Persian.   

 جواب دیجیے میں  فارسیکا  ںودرج ذیل عبارت کو غور سے پڑھ کر نیچے دیے سوال 

. افسانه  و با کاغذھای سفید دیگر فرقی نداشتم نشده بود  . بر من چیزی نوشتهبودم  یمن ورق کاغذ سفید 

به  ه خبر داد ک. حال او را پرسید و به او من نامه ای برای دوستش ناھید نوشت  و برروی مرا بر داشت 

ات. روی پاکت نشانی خود و ناھید شگذ  تا کرد و در پاکت  ای رفته است. آنگاه مرا با دقت  مدرسه تازه

در صندوق پست انداخت. و تمبری بر گوشه آن چسباند و  را نوشت   

1           چه است؟نام  سم فرستنده .ا1    

1             ؟چه است گیرنده نامه  اسم .2 

1             ؟افسانه از ناھید چه پرسید . 3 

1        . چه کسی به مدرسه رفته است؟4  

1   افسانه چه بر گوشه ی نامه چسپانید؟  .5 

Section B   Writing Section                                                        05 Marks 

2. Write a paragraph on the City of Delhi or Independence Day of 

India in Persian.   

.یےکهلایک پراگراف  ںفارسی می  یوم آزادی ھند پرشهر دھلی یا   

3. Write an application in Persian to your principle to grant a leave of 

two days to attend your sister’s marriage or to seek sick leave.  

ں که آپ اپنی بهن کی شادی می  یےخواست دیج رد کی  یٹچهپرینسپل کو دو دن کی  ےاپن  

. یےرخواست دیجکی د  ینی بیماری کی چهٹپیا ا  ںیھ  ےک ھونا چاھتشری  

 

 

Section C Grammar and Translation                                              10 Marks 

 



4.Make two sentences from the infinitive no. 1 and 2 into two 

different past tense; give the aorist of infinitive no. 3 and 4 and 

qualify the given noun no. 5 with an adjective.  

 

 

 3مصدر نمبر   ، اور بنایےمیں   ماضیزمان  مختلف  ےجملدو سے اور دو  1نمبر درج ذیل  مصدر 

 بنایے. سه موصوف و صفت  5اسم نمبر   ذیل هدرجمن ورا  :بنایے کا مضاراع   4اور 

 1     گرفتن. 1

 1     زیستن. 2

 1      دویدن. 3

 1    بردن. 4

 1     شهر. 5

5. Translate the following simple sentences into English/ Urdu/ Hindi.    

 یے. ترجمه کیجمیں  ا انگریزی/ اردو/ ھندیجملوں ک درج ذیل

 

a.  1   به مدرسه می روم. امروز من 

b.  .1        گاندھی پدر ملت ھند است 

6. Translate the following simple sentences into Persian. 

 یے. میں ترجمه کیج  جملوں کا فارسی درج ذیل

 

a. Delhi is the capital of India.   1    

b. Tajmahal is a historical monument.    1 

c. Persian is a sweet language.          1 

 

 

Section D         Literature (Prose & Poetry)              20 Marks 

 



7. Translate from the following three passages any two into 

English/Urdu/Hindi.  5+5=10 Marks 

 . ےا انگریزی/اردو/ھندی میں ترجمه کیجعبارت کدو کیسی  ےمیں س  عبارت تین   درج ذیل

A 

 از آغاز شاھی، با تورانیان، ایرج بر تخت شاھنشاھی ایران نشست.منوچهر پس از پدرش 

و دل از کینه  . اما تورانیان آرام ننشستند در پیکار بود و پیروزیها یافت  دشمنان دیرین ایران،

را زیر سم   جیحون گذشت. خاک ایران تاخت و از. یک بار افراسیاب به ایران نشستند  ایران

. اما دشمن سر سخت ران پیش راند. منوچهر پایاداری کرد کرد و تا مازند  ستوران لگد کوب 

گرفتند و راه گرداگرد شهر را  آمل پناه برد. سپاه توران ش بیشمار، منوپهر به شهر بود و سپاھ

ھگین د گشتند و از ننگ شکست اندو منوپچهر بستند. ایرانیان از پیروزی نامی گریز را بر

 شدند.

B 

چاشت به دیدن   چون ھوا تاریک شده بود من به مهمان خانه برگشتم و بامداد بعد از صرف

با بیست   گرفته است. چهل ستون از جلو عمارت ر دو تهای سرسبزخچهل ستون رفتم. باغ با در

و استخری که روبروی آن   بلند قزمز، عمارت تخت جمشید را به یاد می آورد.  ستون چوبی

دھد. در قسمت باالی ایوان تاالر چهل ستون است بیست ستون دیگر را در آب نمایش می 

 واقعه شده است. 

C 

خانواده گاه ھمگی   یمی بینیم که مانند اعضا کنیم؛  هاکنون اگر ملتها را به خانواده بزرگی تشبی

مال صلح و آرامش در کنار ھم بسر می برند و گاه بر سر اختالفهایی جزیی ناسازگاری  در ک

زد و خوردھای  را آغاز می کنند. این ناسازگاری میان ملتها گاه بسیار شدید می شود و به 

 خونیین و سخت منجر می گردد که آن را جنگ می نامند. 

8. Explain from the following four couplets any two in 

English/Hindi/Urdu.  5+5=10 Marks 

 . ےکیج شریح انگریزی/اردو/ھندی میں ت سی دو کییک ے میں س شعرچاردرج ذیل 

 

 

A.  با سود و بی زیانم                   من دوستی ھنرمند 

 

 

B. ش و آسایش ماست داست                    بهر آرام فصلها آیتی از لطف خ 

 

 

C.         من یار پند دانم          پندت دھم فراوان 

D.  فصل پاییز چو آغاز شود                    ھمه جا مدرسه ھا باز شود 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


