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Class X 

Sample paper for the Summative Assessment Persian 
Second Term (15th Oct. 2016 – 16th March 2017) 
The Question Paper is divided into four Sections. 

Section A Reading (Comprehension) 15 Marks 
Section B Writing  10 Marks 

Section C Grammar 20 Marks 

Section D Literature (Text Books) 45 Marks 

All Questions are Compulsory; Marks are indicated against each question. 
Section A: Reading 15 Marks 
 

 د )1(   ر اب    ت  ا      ھ  ر    اف  ا     :درج ذ

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

در راه به . ربود و فرار کرد يک دکان قصابيه گوشت از تکّ يسگ يروز
ال يد خيگذشت  عکس خودش را در آب د يپل م ياز رو يد، وقتيرس يپل

گوشت در دهن دارد طمع کرد  ياست که او هم تکّه ا يگريکرد که سگ د
پل  يتکّه گوشت خودش را بر رو اورد سگيکه آن تکّه گوشت را بدست ب

رون يسگ شنا کرد و از آب ب. نبود يگريد اما در آب ديانداخت و در آب پر
چون . بردارد، اما آن را هم پيدا نکرد پل يآمد تا تکّه گوشت خودش را از رو

 .سگ ديگري آن را پيدا کرده بود و گريخته بود
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  :سواالت

  )1(  ؟چه ربود يسگ از دکان قصاب  :الف

  )1(  ؟ديسگ در آب چه د  :ب

  )1(   ؟رون آمديسگ چطور از آب ب  :ج

  )3(  واژه را رانتخاب کنيد که اسم باشند دواز اقتباس باال   .2

  ر   س       ا   :دو ا

Choose any two Nouns from the above mentioned Paragraph. 

  )3(  باشند مطلق يماض فعل انتخاب کنيد کهواژه را  دواز اقتباس باال   .3

      س   ا      ئ ر   :  دو  

Choose any two Past Indefinite Verbs from the above mentioned 
Paragraph. 

  )3(  از مصادر زير مضارع بسازيد  .4

رع       در      .درج ذ

Make Aorist from the following infinitives. 

  دنيد) 1(  

 دنيپر) 2(  
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  )3(  .جاهاي خالي را پر کنيد  5

     درج ذ ُ     ں 
Fill in the blanks. 

  . ديد … عکس خودش را در )1(
 .نبود يگريد …اما در آب )2(

 .رون آمديکرد و از آب ب…سگ )3(

Section B: Writing  10 Marks 

)6(    ر درج ذ      ا     ت  اف   ا ا  .  )4(  

Write a paragraph in Persian on any given topics. 

  رستان منيدب  )1(

  مورد پسندشاعر   )2(

  قلعه سرخ  )3(

)7(   ا  در   ر          دن  م ا       ل   ا   )6( . ا

 Write an application in Persian for one day leave to your 
School principal. 

 يا

ب       در   ا         . ا

Write a Summary of any one lesson of your text book. 

 



 4 

Section C: Grammar and Translation  20 Marks 

)8(    ل   اور    ں    ب درج ذ   )5(  .ا
Find the Subject and Object from the following Sentences. 

  .ديرو به دبيرستان مي شما) 2(  .است شمادوست  احمد) 1(  
  ؟آمده استکجا  او از) 4(  .خورم مي صبحانهمن ) 3(  
  .بودندرکالس دآنها ) 5(  

)9(    در      )5(        ي، اياردو،     درج ذ
  Write the meaning of the following verbs into English/ Hindi/ 

Urdu. 
  گفتن )1(
 رفتن )2(

 آمدن  )3(

 خوردن )4(

  نوشتن )5(
)10(        ر   ں     )5(  .درج ذ

Translate the following sentences into Persian. 

That girl is beautiful.  

I went to school. 

Jama Masjid is in Delhi. 

He goes to the market. 

We play in the ground 

رت    ۔وه   

ل   ۔   ا  

 د  ۔       

                                    ۔            زار   وه 

۔    ان     
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ي )11(   ي   اردو، ا ں      درج ذ  .  )5(  

Translate the following sentences into Urdu, English or Hindi.  

  .کند يم ياده روياو هر روز صبح پ) 2(  .ديترس يخروس از روباه م) 1(
  .من از تهران برگشته ام) 4(  د؟يا شما کار خود را تمام کرده ايآ )3(
 .است ين دبستان شهر دهليم تريرستان من قديدب) 5(

 
Section D: Literature (Text Book)  45 Marks 

اب د  )12(   ال      )3(  .درج ذ
Answer the following question  

  )دو، سه، چهار(  .چند تا فصل در يک سال است
)13(     ظ   ا      .  )3(  

Fill in the blanks with suitable word 
  )يتهران، مشهد، ر(ا آمد يبدن……  در شهر  يراز  

 )14 (    ي    ي   اردو، ا س   ا   )10(  .درج ذ
Translate the following passage into Urdu, English or Hindi.  

سته ام رو هم من از هالک  يافته اي ين صورت هم تو از باز خواست رهائيدر ا  
سرهنگ از خون او دست باز . ترا پاداش بدهم يکيبرسد که من بتوانم ن يد روزيشا

ن خانه يو خود را جز پرستار ا يسخن مگو ين راز با کسيزنهار از: داشت و گفت
سرهنگ پاسخ داد که فرمان شاه آن . ديزک پرسيگذشت شاه از کار کن يهفته ا. ينمائيم

  ن خبرياز ا. ماهرو را کشتم
  مد        دل سرهنگ با قرار آمدار آيآب در چشم شهر
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)15 (    ي    ي   اردو، ا س   ا   )10(  .درج ذ

Translate the following passage into Urdu, English or Hindi.  

ان آنها يدرم. کردنديم يزندگ يو خوش يباهم بخوب يمرغها و خروسها در ده
 يليگر به او خيد يبود که مرغها و خروسها يده ايخروس با هوش و فهم

د از يد يده را م يو خروسها ن خروس هر وقت که مرغها يعالقه داشتند ا
د از يائيب :گفتمی . ند و گفتگو کننديبا هم بنش کرد که يآنها دعوت م

شغالها و روباه ها  يله ها و حقّه هايم تا گرفتار حيتجربات هم استفاده کن
  .مينشو

)16(    ي   اردو، ا ر   ا  درج ذ  و   )8(  .ي 

Explain the following couplets into Urdu, English or Hindi.   

  همه جا  مدرسه باز شود        ز چو آغاز شود     يفصل پائ
  ديزمستان آ يفصل سرما         د   يان آيز به پايچون که پائ

  دهقانده از آن يتا برد فا        باران يد و گاهيبرف آ گاه
  د شوديدن خورشيوقت تاب         د شوديرد عذچون زمستان گ

ب   )17(  ا اب   .  )3(  
Choose the right answers. 

  کشف کرد يراز  
  برق) الف(  
  الکل) ب(  
  مابيس) ج(  
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)18(      ي    ي   اردو، ا رت      )8(  .درج ذ

Translate the following passage into Urdu, English or Hindi.  

فراخ  يخوش و دستگاه يگاهيجا: زبان گفتيافته بود به مي يش نشاطيشاه که آسائ  
ه ها خود را به کوشک ين پاياز ا يتوان يچگونه م يدي، اما چون به شصت سال رسيدار

ه ين پايفتن چنست که من مردم و از باال ريب نين از من عجيشاها ا: زبان گفتي؟ ميبرسان
 اندام هر روز نره يبا با نازکيچون ماه ز يعجب آن است که دختر. ردمگيها مانده نم

  .آورد ينجا ميعلف خوردن به ا يرد و برايگ يچون کوه را بر دوش م يگاو

  
 

 


