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Marking Scheme Class X
Sample paper for Persian
)(2017-18

10 Marks

)Section A: Comprehension (Reading

جْاثبت:
ًْٹ :هذیخ جْاثبت پغ ؿبهٌے تذغیغ ًوجغ صیئے گئے ہیں۔
جْاة ًوجغ  .۱دستة گٌجشک در صحرايي زًدگی هی
۲
کردًد.
جىاب ًوثر .۲فيل زورهٌد ترای ًىشيدى آب لة
۲
رودخاًه رفت.
يا
فيل زورهٌد لة رودخاًه ترود و آب تٌىشد.
کار کٌد
جىاب ًوثرً .۳شيٌد،
۲
ہبتِی Elephant
جىاب ًوثر  .۴گهىًسله Nest
۲
جىاب ًوثر  .۵دشوٌاى Enemies
۱
جىاب ًوثر  .۶دشت Plain
۱
Section B: Writing
10 Marks
صعج
()۷
طیل عٌْاًبت هیں ؿے کـي ایک پغ فبعؿی هیں هشتوغ پیغاگغاف لکِئے)۴( .
Write a short paragraph in Persian on any given topics.
طلجبء تمغیجب صؽ جولْں پغ هلتول ایک پیغاگغاف فبعؿی هیں لکِیں گے جي هیں
صعج طیل ًکبت كبهل کیے جبئیں۔
(الف)دتيرستاى هي
اؿکْل کب ًبم
اؿکْل کب هبدْل
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اؿبتظٍ  /طلجبء
هضبهیي
عوبعت ّغیغٍ ؿے هتعلك

(ة)تبج هذل
هؤؿؾ کب ًبم
كہغ کب ًبم
هعوبعی ،عوبعت کب اًضاػ
تبعیز (کؾ کی یبص هیں)
سوْهیبت ّغیغٍ

(ج) صّؿت هویوی سْص
صّؿت کب ًبم
عبصت ّ اطْاع
صّؿتی کی ثٌیبص
صّؿتی کے فْائض
صّؿت ٓاى ثبكض کہ گیغص صؿت صّؿت

()۸اپٌے اؿکْل کے پغًـپل کے ًبم اپٌے ّطي جبًے کے لئے صّ صى کي چِٹي
کي صعسْاؿت لکِئے.
( )6
اؽ هیں هْضْع ؿے هتعلك جولے فبعؿی هیں ثٌبئیں گے۔ ً ۳وجغ فبعهیٹ کے ہْں
گے ججکہ ً ۳وجغ ًفؾ هضوْى کے ہْں گے۔
آصعیؾ (پتہ)
تبعیز
عئیؾ هذتغم هضعؿہ
ؿالم
ًفؾ هضوْى فبعؿی هیں جولْں کی تلکیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ثب تلکغ فغاّاى
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
كبگغص کالؽ صہن
يا
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اپٌے ّالض کے ًبم ایک سظ فبعؿی هیں لکِئے جؾ هیں کتبثیں سغیضًے کے
لئے علن هٌگْاًے کی صعسْاؿت کیجئے.
طلجبء فبعهیٹ کے ثعض ًفؾ هضوْى هیں اپٌے ّالض کے ًبم سظ هیں کتبثیں سغیضًے
کے لئے صعسْاؿت کغًے اّع پیـے هٌگبًے ؿے هتعلك جولے فبعؿی هیں ثٌبئیں
گے۔ ً ۳وجغ فبعهیٹ کے اّع ً ۳وجغ ًفؾ هضوْى کے ہْں گے۔
آصعؽ (پتہ)
تبعیز
پضع عؼیؼم ؿالم
۔۔۔۔۔۔ ًفؾ هضوْى۔۔۔۔۔۔۔۔ فبعؿی هیں جولْں کی تلکیل
ثہ اهیض صیضاع
اةج
20 Marks

Section C: Grammar and Translation

اؿن
()۹
( )5
سبم اّع اؿن عبم کی تعغیف هثبلْں کے ؿبتِ کیجئے.
اؿن کـی چیؼ ،كشن ،جبًْع ّغیغٍ کے لئے اؿتعوبل ہْتب ہے لیکي اگغ ٍّ
ًبم کـی سبم فغص یب چیؼ کے لئے ہے تْ اؿن سبم ہْگب اّع اگغ ٍّ ًبم عبم طْع
پغ ہغ چیؼ یب كشن کْ صیب جب ؿکے تْ اؿن عبم ہْگب۔ ًْٹً ۲ :وجغ تعغیف کے لئے
اّع ً ۳وجغ هثبلْں کے لئے ہیں۔
هثبلیں:
اؿن عبم:۔ کٍْ ،صستغ ،كہغ ،کتبة
اؿن سبم:۔ ہوبلیہ ،پغّیي ،تہغاى ،لغآى
()۳
( )۱۰صعج طیل جولْں هیں فعل تالف کیجئے.
(()۱الف) خىاهد رفت( ،ب) آهديد (ج) زًدگی هی
کٌن
ًْكتي
()۲
()۲
اّع عفتي کے هضبعع ثتبئیے.
عّص
ًْیـض،
( )۱۱هٌضعجہ طیل جولْں کب اعصّ یب ہٌضی یب اًگغیؼی هیں تغجوہ کیجئے۔ ()۵
ہغ هذیخ جولے پغ ایک ًوجغ صیب جبئے گب۔
 ۱.تن اؿکْل گئے۔
۲۔ هیں ایغاى ؿے ٓایب۔
۳۔ دبهض گِغ هیں ًہیں ہے۔
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۴۔ ٍّ کہبں عہتب ہے؟
۵۔ ہوبعا اؿکْل صہلی کب ؿت ؿے لضین اؿکْل ہے۔
( )۱۲صعج طیل جولْں کب فبعؿی هیں تغجوہ کیجئے۔
ًْٹ :ہغ هذیخ جولے کے لئے ایک ًوجغ تفْیض کیب گیب ہے۔
۱۔ هي ہغ عّػ صثیغؿتبى /هضعؿہ هی عّم۔
۲۔ صہلی پبیتشت ہٌض اؿت۔
۳۔ ایي یک کتبة کہٌہ اؿت۔
۴۔ اّ ثہ چبًضًی چْک عفت۔
۵۔ هبصع طعبم سْاہض پشت۔
45 Marks

() ۵

)Section D: Literature (Text Book

()1۳
جگہ کْ هٌبؿت لفظ ؿے پغ کیجئے.

سبلی
()۲

هردم
() ۲
( )۱۴صعج طیل ؿْال کے لئے هٌبؿت جْاة کب اًتشبة کیجئے۔
(الف ).كوت پلَ
صعج
()1۵
()۹
طیل التجبؽ کب اعصّ ،اًگغیؼي یب ٌُضي هیں تغجوَ کیجئے.
ًْٹ :التجبؽ کب تغجوہ لکٌِے پغ ً ۹وجغ تفْیض کئے جبئیں گے اهلے
کی غلطیْں پغ ًوجغ کبٹے جب ؿکتے ہیں۔
پغاًے ػهبًے هیں ایک كکبع کب كْلیي ثبصكبٍ جْ ہویلہ كکبع کے
اعاصے ؿے اپٌے گِْڑے کْ صّڑاتب اّع كکبع کی گغصى هیں پٌِضا ڈال
صیتب۔ اؽ ثبصكبٍ کے پبؽ ایک ثبػ تِب جْ پغًضّں کی اڑاى پغ آؿوبى
ؿے ًیچے آجبتب تِب۔ ثبصكبٍ اؽ ثبصكبٍ کْ ثہت صّؿت عکِتب تِب اّع
ہویلہ اپٌے ہبتِ ؿے اؽ کی تغثیت کغتب تِب۔ اتفبق ؿے ایک صى ثبصكبٍ
اؽ ثبػ کْ اپٌے ہبتِ پغ ثٹ ِب کغ (هیں لےکغ) كکبع کْ گیب ہی تِب۔ ایک
ہغى اؽ کے ؿبهٌے ؿے گؼعا اّع ثبصكبٍ ًے كْق کی كضت کی ّجہ
ؿے اؽ کے پیچِے صّڑا اّع ہغى کْ ًہیں پبیب اّع اپٌے ؿبتِیْں ؿے
جضا ہْ گیب۔ اؽ کے هالػهیي ثِی اؽ کے پیچِے صّڑًے لگے لیکي
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ثبصكبٍ اتٌی تیؼ صّڑ ا کہ ٍّ (هالػهیي) اؽ کی گغص تک ًہیں پب ؿکے۔
(اؽ تک ًہیں پہٌچ ؿکے)
صعج
()1۶
()۹
طیل جولْں کب اعصّ ،اًگغیؼي یب ٌُضي هیں تغجوَ کیجئے.
ًْٹ :التجبؽ کب تغجوہ لکٌِے پغ ً ۹وجغ تفْیض کئے جبئیں گے اهلے
کی غلطیْں پغ ًوجغ کبٹے جب ؿکتے ہیں۔
ثبصكبٍ ًے آؿبیق (ؿکْى) اّع سْكی دبهل ہًْے کے ثعض هیؼثبى
ؿے کہب  :تیغی جگہ (عہبیق) اچِی ہے اّع تْ فغار صل ثِی ہے لیکي
جت تْ ؿبٹِ ؿبل کب ہْگب تْ کؾ طغح اپٌے پیغّں کْ کْٹِے پغ
پہٌچبئے گب یعٌی اتٌی اًّچبئی پغ چڑُےگب۔ هیؼثبى ًے کہب هیغے لئے
کْئی عجیت ثبت ًہیں ہے کیًْکہ هیں هغص ہْں اّع اى ؿیڑُیْں پغ
چڑٌُے ؿے تِکتب ًہیں ہْں تعجت کی ثبت یہ ہے کہ ایک ًبػک چبًض
جیـب چہغا عکٌِے ّالی لڑکی ایک پہبڑ جیـے (ثہت ثڑے) ثیل کْ
اپٌے کبًضُے پغ ہغ عّػ اٹِبتی ہے اّع چبعٍ کِالًے کے لئے یہبں
التی ہے۔
صعج
()1۷
طیل اكعبع هیں ؿے هغف پبًچ کي اعصّ ،اًگغیؼي یب ٌُضي هیں ّضبدت کیجئے.
()8
طلجبء پبًچ كعغّں کی ّضبدت اعصّ ،ہٌضی یب اًگغیؼی هیں کغیں گے۔
۱۔ ایک چلوہ پہبڑ ؿے الگ ہْا یعٌی پہبڑ ؿے ًکال یب عّاًہ ہْا اتفبق
ؿے عاؿتے هیں ایک پتِغ ؿے صچبع ہْا یعٌی ٹکغا گیب۔
۲۔ اؽ ًے ًغهی ؿے اؽ پتِغ ؿے کہب۔ اے اچِی لـوت ّالے هجِ پغ
کغم کغ اّع هجِ کْ عاؿتہ صے۔
۳۔ اؽ ثِبعی پتِغ ًے جؾ کب صل ؿشت اّع کٹِْع تِب۔ اؿکْ تِپڑ هبعا
اّع کہب اے لڑکے صّع عٍ۔
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۴۔ هیں ثڑے ثڑے طْفبًْں ؿے ثِی اپٌی جگہ ؿے ًہیں ہال تْ کیب چیؼ
ہے۔
۵۔ چلوہ ًے پتِغ کے جْاة ؿے اپٌب صل چِْٹب ًہیں کیب اّع ٍّ
کِْصًے یعٌی عاؿتہ ثٌبًے پغ لگب عہب۔
۶۔ اؽ ًے کِْصًے هیں ثڑی هذٌت اّع جبًفلبًی کی اّع یہبں تک کہ
اؽ ؿشت پتِغ کے ًیچے ؿے ایک عاؿتہ ًکبل لیب۔
۷۔ کْكق کے طعیعہ ہغ چیؼ تک پہٌچب جب ؿکتب ہے (ہغ کبم هوکي
ہے)جؾ چیؼ کی تن کْ سْاہق ہْ تن دبهل کغ ؿکتے ہْ۔
۸۔ جبؤ اّع کبم کغّ اّع اهیض عکِْ کیًْکہ ًب اهیضی ؿے هْت کے
ؿْا کچِ دبهل ًہیں ہْتب۔
هٌبؿت
( )3

()11
جْاة کب اًتشبة کیجئے.
()11
()۲
ًؼصیک عاٍ آہي
( )۱۹تغجوہ اعصّ ،ہٌضی یب اًگغیؼی هیں
تمغ یجب ہؼاع ؿبل پہلے عی كہغ هیں ایک جْاى عہتب تِب جؾ ًے ثعض هیں
عاػی کے ًبم ؿے كہغت دبهل کی۔ ٍّ ثہت پغ تجـؾ ّثبعیک ثیي
تِب اّع علن دبهل کغًے هیں ثہت صلچـپی عکِتب تِب۔ عیبضی اّع ًجْم
اّع اپٌے ػهبًے کے ثہت ؿے علْم کْ جْاًی کے صّع هیں دبهل کغ
لیب چًْکہ اؽ ػهبًے هیں ػیبصٍ تغ صاًلوٌض ؿًْب ثٌبًے کے کبم هیں
لگے عہتے تِے اى کْ ثِی اؽ کبم ؿے ثہت تعلك پیضا ہْ گیب۔ ؿًْب
ثٌبًے ّالے چبہتے تِے کہ اى کے ہبتِ ایک ایـب هبصٍ آ جبئے جؾ ؿے
ٍّ صّؿغی صُبتْں کْ ؿًْے هیں تجضیل کغ صیں۔

