Sample Question Paper
Class X
Persian
Second Term 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 سوالوں کا فارسی ميں جواب ديجيے
من ورق کاغذ سفيدی بودم .بر من چيزی نوشته نشده بود و با کاغذهای سفيد ديگر فرقی نداشتم .افسانه
مرا بر داشت و برروی من نامه ای برای دوستش ناهيد نوشت .حال او را پرسيد و به او خبر داد که به
مدرسه تازه ای رفته است .آنگاه مرا با دقت تا کرد و در پاکت ﮔذشات .روی پاکت نشانی خود و ناهيد
را نوشت و تمبری بر ﮔوشه آن چسباند و در صندوق پست انداخت.
.1اسم فرستنده و ﮔيرنده نامه را بنويسيد؟
.2شما روی پاکت اين نامه چه می بينيد؟

05 Marks

2
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Section B Writing Section

2. Write a paragraph on the City of Delhi or Independence Day of
India in Persian.
شهر دهلی يا يوم آزادی هند پر فارسی ميں ايک پراﮔراف لکهيے.
3. Write an application in Persian to your principle to grant a leave of
two days to attend your sister’s marriage.
اپنے پرينسپل کو دو دن کی چهٹی کی درخواست ديجيے که آپ اپنی بهن کی شادی ميں
شريک هونا چاهتے هيں.

10 Marks

Section C Grammar and Translation

4.Make five sentences from the following infinitives into two in
past tense, two in present tense and one in future tense.

 دو زمان حال اور ايک زمان مستﻘبل ميں، دو زمان ماﺿی،درج ذيل مصادر سے پانچ جملے
.بنايے
 ﮔرفتن.1
 زيستن.2
 دويدن.3
 بردن.4
 بريدن.5
5. Translate the following simple sentences into English/ Urdu/ Hindi.
. هندی ميں ترجمه کيجيے/ اردو/درج ذيل جملوں کا انگريزی

. امروز من به مدرسه می رومa.
. ﮔاندهی پدر ملت هند استb.
6. Translate the following simple sentences into Persian.
.درج ذيل جملوں کا فارسی ميں ترجمه کيجيے

a. Delhi is the capital of India.
b. Tajmahal is a historical monument.
c. Persian is a sweet language.

Section D

Literature (Prose & Poetry)

20 Marks

7. Translate the following two passages into English/Urdu/Hindi.
5+5=10 Marks
درج ذيل دوعبارت کا انگريزی/اردو/هندی ميں ترجمه کيجے.
A
منوچهر پس از پدرش ايرج بر تخت شاهنشاهی ايران نشست .از آغاز شاهی ،با تورانيان،
دشمنان ديرين ايران ،در پيکار بود و پيروزيها يافت .اما تورانيان آرام ننشستند و دل از کينه
ايران نشستند .يک بار افراسياب به ايران تاخت و از جيحون ﮔذشت .خاک ايران را زير سم
ستوران لگد کوب کرد و تا مازندران پيش راند .منوچهر پاياداری کرد .اما دشمن سر سخت
بود و سپاهش بيشمار ،منوپهر به شهر آمل پناه برد .سپاه توران ﮔرداﮔرد شهر را ﮔرفتند و راه
ﮔريز را بر منوپچهر بستند .ايرانيان از پيروزی ناميد ﮔشتند و از ننگ شکست اندوهگين
شدند.
B
چون هوا تاريک شده بود من به مهمان خانه برﮔشتم و بامداد بعد از صرف چاشت به ديدن
چهل ستون رفتم .باغ با درختهای سرسبز دورعمارت ﮔرفته است .چهل ستون از جلو با بيست
ستون چوبی بلند قزمز ،عمارت تخت جمشيد را به ياد می آورد .و استخری که روبروی آن
است بيست ستون ديگر را در آب نمايش می دهد .در قسمت باﻻی ايوان تاﻻر چهل ستون
واقعه شده است.

8. Explain the following two couplets in English/Hindi/Urdu. 5+5=10
Marks
درج ذيل دوشعر کی انگريزی/اردو/هندی ميں تشريح کيجے.

من دوستی هنرمند

فصلها آيتی از لطف خداست

)10 Marks (2.5x4

با سود و بی زيانم

بهر آرامش و آسايش ماست

Section E Internal Assessment

