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Marking scheme for Class XII
Sample Question paper for the Persian
)Session (2017-18
Section A: Reading

10 Marks
جوابات:
الف:
ىسار ً يکشة کتاتی است شاهل افسانو ىای قدين
شرقی کو از ىندًستان تو ايران ً از ايران تو
عرتستان رفتو.
()۲
ب :اين در قرن سٌم ىجری تو زتان عرتی نٌشتو شده
() ۲
است.
() ۲
ج :نام دختر قصو شيرزاد است.
سندتاد
د:
() ۲
ىفت سفر کرده است.
سندتاد
ه:
() ۲
تحری
Section B: Writing

20 Marks

ضوال ًوجر ( )۲ظرج غيل ػٌواًبت هيں ضے کطي ايک پر فبرضي هيں پيراگراف
تسرير کيدئے.

() ۵

( )1کتاب فارسی:
ػٌواى کتبة،
تؼعاظ اضجبق،
آپکو کوًطب ضجك پطٌع ہے اور کيوں؟
ًوٹ :طبلجؼلن اضکے ػالوٍ ثھی اپٌی غاتی پطٌع ضے کتبة فبرضی پر پيراگراف
تسرير کر ضکتب ہے۔
( )2قلعة سرخ:
الل للؼہ کص غہر هيں والغ ہے؟،
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الل للؼہ کص ًے ثٌوايب تھب؟
غبہدہبں ضے اش کب کيب تؼلك ہے؟
الل للؼہ هيں کوى کوى ضی ػوبرات ہيں؟
ًوٹ :طبلجؼلن اضکے ػالوٍ ثھی اپٌی غاتی پطٌع ضے للؼہ ضرش پر پيراگراف تسرير
کر ضکتب ہے۔
( )3جشن نٌرًز:
خػي ًوروز ايراًی لوم کب ضت ضے هػہور اور همجول تہوار ہے۔
اش تہوار هيں ايراًی لوگ گھر هيں ضيي زرف ضے ثٌی ضبت چيسوں کو ايک خگہ
ضدبتے ہيں۔
ًوروز پر ايراى هيں کئی روز کی چھٹيبں رہتی ہيں۔
ًوٹ :طبلجؼلن اضکے ػالوٍ ثھی اپٌی غاتی پطٌع ضے خػي ًوروز پر پيراگراف
تسرير کر ضکتب ہے۔
يب
اپٌے اضکول کے پرًطپل کے ًبم ة فبرضی هيں ايک روز کی چھٹی کی ظرضواضت
خص هيں ًظن ضواًی کے همبثلے هيں غرکت کی گسارظ کی گئی ہو تسرير کيدئے.
اوپر ضيعھے ہبتھ پر پرًطپل کو هطبطت کرًب۔۔۔ خٌبة آلبی هعير ظثيرضتبى
اضکے ثؼع اضکول کب ًبم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ظثيرضتبى رازی
غہر کب ًبم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ظہلی ًو
طبلجؼلن هوضوع ضے هتؼلك خولوں هيں اپٌی ثبت کہےگب۔
اراظتوٌع
ا۔ة۔ج۔
تبريص
ضوال ًوجر ()۳ظرج غيل الفبظ کو فبرضی خولوں هيں اضتؼوبل کيدئے.
( )۱ضبػت ( )۲غھر ( )۳غت ( )۴روز ( )۵فرظا
۱۔ ظر ضبػت غوب چہ ولت اضت؟
۲۔ هي ظر غہر ظہلی زًعگی هی کٌن۔
۳۔ ظيروز غت ضرظ ثوظ۔
۴۔ روز خوؼہ ظر ايراى تؼطيل اضت۔

() ۵
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۵۔ فرظا غوب کدب هی رويع؟
ًوٹ :طبلجؼلن اى الفبظ کب اضتؼوبل کرکے کوئی ثھی ظرضت خولہ ثٌب ضکتب ہے۔
ضوال ًوجر ()۴ظرج غيل اضجبق هيں ضے کطی ايک کب ضالصہ ارظو يب ہٌعی يب
اًگريسی هيں لکھئے۔
()۱۱
( )۱طرار اهانت دار:
گرهبثہ ،صع ظيٌبر ،اهبًت و ضيبًت ،خواًورظی
ًوٹ :طبلجؼلن اى الفبظ کب اضتؼوبل ضالصہ هيں کريگب۔
( )۲گٌاىي درخت:
ظاًب و ًبظاى ،ثعرٍ و زر ،ظرضت ،هغفل ،لبضی ،پعر
ًوٹ :طبلجؼلن اى الفبظ کب اضتؼوبل ضالصہ هيں کريگب۔
20 Marks

Section C: Grammar

ضوال ًوجر ( ،۵الف) ظرج غيل هصبظر ضے اضن فبػل ثٌبئيے۔

)) ۵

خواة :کٌٌعٍ ،ظرضػٌعٍ ،گويٌعٍ ،خويٌعٍ ،ثطػٌعٍ
خواة ًوجر ( ،۵ة) هصبظر ضے فؼل زبل کی گرظاى ثٌبئيے۔
() ۵
هی آين ،هیآيين ،هی آئی ،هی آئيع ،هی آيع ،هی آيٌع
هی روم ،هی روين ،هی روی ،هی رويع ،هی روظ ،هی روًع
هی ضورم ،هی ضورين ،هی ضوری ،هی ضوريع ،هی ضورظ ،هی ضورًع
ضوال ًوجر ( )۶زرف خبر اور ضوير کی تؼريف کيدئے اور ظوًوں کے ليئے هثبليں
ثھی ظيدئے۔

() ۵
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طلجبء ارظو ،فبرضی يب اًگريسی هيں زروف خبر يب ضوير کی تؼريف کريں گے هگر
هثبليں صرف فبرضی هيں ہوں گی۔
زروف خبر کی هثبليں:
ثہ ،ثب ،از ،ظر ،ثر وغيرٍ
ضوير کی هثبليں:
او ،هي ،ظ ،م ،ت وغيرٍ
() ۵

خواة ًوجر ()۷فؼل اهر ثٌبئيں۔
ثکي۔ ثکٌيع
ثجيي۔ ثجيٌيع
ثگو۔۔ ثگوئيع
ثرو۔ ثرويع
ثٌػيي۔ ثٌػيٌيع

)Section D: Literature (Text Book

50 Marks

خواة ًوجر ( )۸ظرج غيل التجبضبت هيں ضے کطي ظو کب ارظو ،ھٌعي يب اًگريسي هيں
ترخوہ کيح۔

()۳۱
(الف)

ايک آظهی تھب خص کے پبش ثہت ضے هويػی تھے اور ايک چرواہب اضکے يہبں کبم
کرتب تھب۔ چرواہب ثہت پبرضب تھب اور غريف۔ ثھيڑوں کب ظوظھ ًکبل کر وٍ اپٌے هبلک
کے ضبهٌے ليدبتب تھب وٍ غطص اش هيں پبًی هال کر چرواہے کو ظوظھ ثيچٌے کے
لئے ظے ظيتب تھب چرواہب اپٌے هبلک کو ًصيست کرتب تھب کہ آپ هطلوبًوں کے ضبتھ
ضيبًت ًہ کريں اور خو غطص لوگوں کے ضبتھ ضيبًت کرتب ہے اضکب اًدبم ثرا ہوتب
ہے۔ هبلک چرواہے کی ثبت ًہيں ضٌب کرتب تھب اور اضی طرذ ظوظھ هيں پبًی هاليب
کرتب تھب ايک روز اتفبق ضے اپٌے هويػيوں کو ليکر ضوکھی ًعی هيں گيب اور
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هويػيوں کو وہيں ضال کر ضوظ پہبڑ کی ثلٌعی پر خبکر ضو گيب۔ ثہبر کب هوضن تھب
اچبًک زورظار ثبرظ ہوئی اور ًعی هيں ضيالة آگيب اور توبم هويػيوں کو ثہب کر
ہالک کرظيب۔
(ب)
راويو ں ضے روايت ہے کہ ايک ثبظغبٍ تھب خطکے پبش ظھي ظولت کے ػالوٍ ظو
وزير تھے ايک ًيک ضيرت اور ظوضرا ثعطٌيت۔ اش ثبظغبٍ کب ايک لڑکب تھب خص هيں
توبم اوصبف زويعٍ هوخوظ تھے خطکب ًبم ازوع تھب۔ ًيک ضيرت وزير کے ثيٹے
هلک خوػيع کے ضبتھ ايک ہی هکتت هيں وٍ پڑھتے تھے اور ايک ظوضرے کے
ثغير اًہيں لرار ًہ تھب خت وزير ًيک ضيرت هرگيب تو اضکی خگہ هلک خوػيع کو
ظے ظی گئی۔ ثبظغبٍ کے هرًے کے ثؼع هلک ازوع غبہی تطت پر ثيٹھب۔
(ج)
ٹھگ ًے اش ضے پيطے لے لئے اور وہيں رک کر اضکب زوبم (ثبتھ روم) ضے آًے
تک اًتظبر کرًے لگب۔ اخبال ہو گيب تھب اش ًے کپڑے پہٌے اور ضيعھب چلٌے لگب ۔
ٹھگ ًے اضے آواز ظی اور کہب اے خواًورظ ٓاج تيری اهبًت کے ضجت اپٌے ظھٌعے
پر ًہيں خب ضکب۔ يہ کيطی اهبًت ہے اور تو کوى ہے۔ ٹھگ ًے کہب هيں ٹھگ ہوں
اور يہ تيرا پيطہ ہے خو توًے هدھے زوبم هيں خبًے ضے پہلے ظيب تھب۔
ًوٹ :طبلجؼلن اًکے ػالوٍ ثھی اپٌے الفبظ هيں اى هتوى کب ترخوہ کر ضکتے ہيں۔
خواة ًوجر ()۹اغؼبر کي ارظو ،ھٌعي يب اًگريسي هيں تػرير کيدئے۔
()۱۱
۱۔ کتبة تٌہبئی هيں ايک ظوضت ہے اور ػلن کی صجر کی روغٌی کتبة ہے۔
۲۔ کجھی کتبة لرآى کے رازوں کو ثيبى کرتی ہے اور کجھی پيغوجر کی زعيث ضٌبتی
ہے۔
۳۔ ايک ثسرگ ػجعالؼسيس کے ثيٹے کی زکبيت ثيبى کرتے ہوئے کہتے ہيں
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۴۔ اضکی اًگوٹھی هيں ايک ًگيٌہ تھب خطکی ليوت ضريعًے والے لگب ًہيں ضکتے
تھے۔
۵۔ اًواع و الطبم کے ظرضت لگے ہيں خٌکے ثيچ هيں ضيت ،آڑو اور ًبغپبتی کے
پھول کھلے ہوئے ہيں۔
۶۔ خص طرذ کيٌوش پر کطی هبہر ًمبظ ًے رًگ ثھر ظئے ہوں اضی طرذ فطرت
هيں هطتلف رًگ کے ًظبرے هلتے ہيں۔
۷۔ خت لوگوں هيں آرام اور طبلت ظيکھٌے کو ًہيں هلی تو اپٌے آپ کو ضوغسبل
ظيکھٌب هٌبضت ًہيں ضودھب۔
۸۔ اور اًہوں ًے زکن ظيب کہ اضے پيطے کے ثعلے ثيچ ظيں کيوًکہ اًہيں يتيووں اور
فميروں پر ثہت رزن آ گيب۔
۹۔ ايک ہفتے تک اًہوں ًے ًمع رلن کو لٹبًب غروع کرظيب اور يتين ظرويع و هستبج
لوگوں هيں ثبًٹ ظيب۔
ًوٹ :طبلجؼلن اضکے ػالوٍ ثھی غؼر کی تػرير کر ضکتے ہيں۔
خواة ًوجر ()۱۱التجبضبت کب ترخوہ ۔
()۱۱
(الف)
ہوبرے هلک هيں ثرف ہويػہ ضفيع رًگ کی ہوتی ہے۔ ثرف کی ثبرظ ًے ہوبری
زهيي پر ايک فرظ ثچھب ظيب خطکب تبًب ثبًب ضفيع تھب ليکي غوبلی اضکبٹ ليٌڈ کے
خسيرے اور کٌی هيں ثرف الل رًگ کی ہوتی ہے يہ اش لئے الل رًگ کی ہوتی
ہے کہ پبًی کے اًعر الل رًگ کی گھبًص پبئی خبتی ہےخو اش ػاللے هيں کثرت
ضے اگتی ہے اضی وخہ ضے خت اش گھبش کے اوپر ثرف گرتی ہے تو وٍ الل
رًگ کی ظکھبئی ظيتی ہے۔
(ب)
خت تک هوٹر کبر کی ايدبظ ًہيں ہوئی تھی اضولت تک گھوڑے غہر اور گبؤں هيں
ضواری اور وزى ڈھوًے  ،لڑائی اور اهي کے ظًوں هيں ثھی اش کو ثہتريي ضواری
ضودھب خبتب تھب۔ ليکي اضکے ثؼع گھوڑوں کی اھويت اور ولؼت کن ہو گئی۔ اة
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غہروں هيں هوٹر کبر اور ريل گبڑی اور گبؤں هيں ٹريکٹر اور ظيگر زرػی
هػيٌوں ًے گھوڑے کی خگہ لے لی ہے۔ اضکے ًتيدے هيں گھوڑوں اور پرورظ
اور افسايع توخہ کے لبثل ًہيں رہی ہے۔ گھوڑوں کی ًطلوں هيں ػرثی گھوڑا ضت
ضے هػہور ہے اور يورپ هيں ايراًی گھوڑے غہرت کے زبهل ہيں۔ اصل
اًگريسی گھوڑے خو ػرة اور اًگريسی گھوڑوں ضے هلکر ًطل ثٌی ہو لبثل غکر
ہے۔ اًگريسی گھوڑوں کی ثھی چٌع لطويں ہوتی ہيں۔
ًوٹ :طبلجؼلن اضکے ػالوٍ ثھی ظوضرے الفبظ هيں اى هتوى کب ترخوہ کر ضکتے ہيں۔

