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Time : 3 Hours        Marks : 80 

Section A       Reading    (Comprehension) 10 Marks  

 Read the following passage carefully and answer questions 1 to 3 in Persian   

تک کے جواب فارسی ميں  3سے  1نمبر  سوالے ذيل عبارت کو غور سے پڑه کر نيچے دي درجہ
  ديجيے

های بزرگ، مردم خود را برای ها چه در شهردر اواخر مهر، در همه جای هندوستان، چه در ده
"رام " که در دهی زندگی می کند همه حيوانات خود را می جشن نور آماده می کنند. 

پختن غذا های شويد و می آرايد تا زيبا شوند و در جشن شرکت کنند. "سيتا" در 
مخصوص و دوختن لباس نو برای اهل خانه به مادرش کمک می کند، چراغ های گلی را 

بچه ها اين جشن را بسيار دوست دارند، زيرا  آماده می کند و در آنها روغن می ريزد. 
  لباس نو می پوشند.

              2       بر گذار می شود؟سال جشن نور در کدام ماه       .1نمبر سوال

  2                         ؟   رام چه کسانی را می شويد      .2نمبر سوال

     2      ؟   به مادرش کمک می کردسيتا در چه کارها      .3نمبر سوال

Question No.4 Give the meaning of the following words           Marks - 2  

  يےتابمعنی ذيل الفاظ کے  درجہ:  4 سوال

.)I(  جشن       (II)شرکت کردن  

Question No.5   Fill in the blanks with suitable word.   Mark 1       

  يےکو مناسب لفظ سے پر کيج خالی جگهذيل  درجہ:  5سوال

  دکنمی آماده  را ........ چراغ های  1 

  )نور، روغن، گلی (    

Question No.6 Choose the right answer from the bracket for the question given 
below.           Mark    1 



  ےيکٹ سے مناسب جواب کا انتخاب کيجکے ليے بر سوالذيل  درجہ  ۔6سوال

  ؟در جشن نور می پوشند لباس چه  بچه ها ۔ 1

  لباس زيبا)، لباس سبز، لباس نو(    

 

Section B          Writing           10 Marks 
 

Question No.7 Write a paragraph in Persian on anyone of the following topics.     
Marks 4   

  ذيل عنوانات ميں سے کسی ايک پر فارسی زبان ميں مختصر پيراگراف لکهيے۔ درجہ  ۔7سوال

  جشن نور    3    مورد پسند خود نويسنده    2    دهلیشهر           1

Question No.8 Write an application to the principal of your school for one-
week leave to visit home                                                                                            
Marks 6   

کی چهٹی کی درخواست  هفته  ايککہر جانے کےلۓنے اسکول کے پرنسپل کے نام اپ  ۔ 8سوال  
  لکهيے

  يا        

Write the summery of any of the following lessons 

  ذيل اسباق ميں سے کسی ايک کا خالصہ لکهيے درجہ  سوال

 محمد بن زکريا رازی    دهقان فداکار.    سازمان ملل متحد

Section C           Grammar and Translation            20 Marks 

Question No.9 Point out prepositions in the following sentences   Marks 5 

  ےکيج نشاندهی مرکب يا  حروف جار جملوں ميں ذيل  درجہ.9  سوال

  به کالس رفت. حامد۔ 1

 د.زندگی می کن کهنه در دهلی  سيتا . 2

  برگشت.بازار  ا مادرش ازباو 3.  

 .از مدرسه به خانه آمذ استاد4 . 

  ليوان روی ميز است. 5.



Question No.10 Make five sentences of the following verbs in past tense.    
Marks         5 

  ئےپانچ جمله بنا مين ماضیزمان افعال سے ذيل  درجہمن  .10سوال

  کار کردن . 1

  گفتن . 2

  خوردن . 3

  نوشتن . 4

  رفتن. 5

Question No.11 Translate the following sentences into Urdu or Hindi or 
English.           Marks 5 

  ے۔ا ہندی يا انگريزی ميں ترجمہ کيجذيل جملوں کا اردو ي درجہمن  .11سوال

  کالس  بازی کردند.. آنها در 1

  استتعطيل مدرسه  امروز . 2

  ديروز جشن نور بود . 3

  به دنيا آمد.در شهر شيراز  سعدی . 4

  .خريدبازار اين کتاب را از  ياسمين  .5

Question No.12 Translate the following sentences into Persian       Marks  5 

  ےيل جملوں کا فارسی ميں ترجمہ کيجذ درجہ   12سوال

  ? What is your favorite book۔ 1

   ?When  did you go to Hyderabad ۔۔ 2

3Where is your school ?   

   .Taj Mahal is in Agra ۔ 4

 Come tomorrow ۔ 5

 

 



Section D        Literature    (Text Book) 40 Marks 

 

Question No.13   Fill in the blanks with suitable word.         Marks 2 

  ےخالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کيج. 13 سوال

    می کند و روزها کم کم کوتاه تر می شوند.غروب .........  ماه مهر است اکنون خورشيد 
  )دير تر، آهسته تر ،زود تر(  

Question No.14. Choose the right answer to the following question    Mark  2 

  ے۔کے ليے مناسب جواب کا انتخاب کيج سوالذيل  درجہ .14سوال 

  ؟کبوترها چطور در آسمان پرواز می کنند 

  آرام و شاد الف. 

  آزاد و شاد ب. 

  دشواری ج. 

Question No.15. Translate the following passage into Urdu or Hindi or English.
           Marks     9 

  ےا ہندی يا انگريزی ميں ترجمہ کيجذيل اقتباس کا اردو ي درجہ        .15سوال

به دنبال گلزاری خوشبو از اين صحرا به آن صحرا می روند. بالهای  .زنبور های عسل پرواز می کنند

در آغاز زمستان پرستوها  .زنبورها هميشه آنها را در جستجوی گلزارها ياری می کند )airy(ظريف 

 در آسمان بال و پر می کشايند، از فراز دشتها و کوه ها می گذرند و خود را به جاهای گرم می رسانند.

  پرستو  او را در فرار از سرما ياری می کند.بالهای سياه 

Question No.16 Translate the following into Urdu, Hindi or English   Marks 9 

  ےترجمہ کيجذيل عبارت کا اردو يا ہندی يا انگريزی ميں  درجہ        16 سوال

از روزگاران بسيار قديم پرندگان در آسمان پرواز می کردند، و انسان پابند زمين بود. سالهای سال 

"اتو" کودکان و جوانان  با حسرت به پرواز پرندگان می نگريستند. حتی صد سال پيش هنگامی که 



عقيد  "اتو"ی پرواز افتاد، همه تعجب کردند. اين کار محال به نظر می رسيد، ولجوان آلمان به خيال 

  داشت که خواستن توانستن است. 

Question No.17 Explain any four couplets of the following into Urdu, English 
or Hindi           Marks 8 

  ترجمہ کيجئےکا اردو يا ہندی يا انگريزی ميں  ميں سےصرف چار  اشعارذيل  درجہ  17.سوال

  دانا و خوش بيانم                       من يار مهربانم

  با آنکه بی زبانم               گويم سخن فراوان

  من يار پند دانم         پندت دهم فراوان

  يا

  همه جا مدرسه ها باز شود    فصل پاييز چو آغاز شود

  تا برد فايده از آن دهقان    گاه برف آيد و گاهی باران

  ناگه به سنگی دچاربه ره گشت     جدا شد يکی چشمه از کوهسار

  ده ای نيکبخت هیرابکرم کرده     بنرمی چنين گفت با سنگ سخت

Question No.18   Choose the right answer      Marks 2 

  مناسب جواب کا انتخاب کيجئے. 18سوال 

  مدرسه ها در چه فصلی باز می شوند؟

  الف. در فصل زمستان

  ب. در فصل پاييز

  ج. در فصل تابستان

Question No.19 Translate the following passages into Urdu, English or Hindi           
Marks    8 

  ذيل اقتباس کا اردو يا انگريزی يا ہندی ميں ترجمہ کيجئے درجہ   19سوال 

در حدود هزار سال پيش می زيشته است. شاه نامه که از بزرگترين شاعران ايران است. او فردوسی 
تاريخ شاهان قديم ايران است اثر او است. همه اين کتاب به شعر است و داستان های زيبای دارد مانند 
داستان رستم و سهراب، رستم و اسفنديار ، منيژه بيژن و زال و رودابه. فردوسی در طوس، نزديک 

  نيز در طوس است.  مشهد به دنيا آمد و آرامگاه وی


