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  आदर्श-प्रश्नपत्रम ्- 2022-23 

कक्षा  -  दर्मी 

संसृ्कतम्  (कोड सङ्ख्या-122)  

 

समयः  – 3 होराः          पूर्ाशङ्ाः  -80 

 

 

 

 
 

            

सामान्यनिदेर्ाः  – 

1. कृपया सम्यक् तया परीक्षरं् कुर्शन्त ुयत ्अस्मिि ्प्रश्नपते्र 11 पषृ्ठानि मनुितानि सस्मन्त। 

2. कृपया सम्यक् तया परीक्षरं् कुर्शन्त ुयत ्अस्मिि ्प्रश्नपते्र 18 प्रश िाः  सस्मन्त। 

3. अस्मिि् प्रश्नपते्र चत्वारः  खण्ाः  सस्मन्त। 

4. प्रत्येकं खण्म् अधिकृत्य उत्तराधर् एकस्मिि ्स्थािे क्रमेर् लेखिीयानि। 

5. उत्तरलखेिात् पूर् ंप्रश िस्य क्रमाङ्ः  अर्शं्य लखेिीयः  

6. प्रश िस्य क्रमाङ्ः  प्रश िपत्रािसुारम ्एर् लखेिीयः । 

7. सर्ेषा ंप्रश िािाम् उत्तराधर् संसृ्कतिे लखेिीयानि। 

8. प्रश िािा ंनिदेर्ाः  ध्यािेि अर्शं्य पठिीयाः । 

 

प्रश्नपत्रस्वरूपम् - 

‘क’  खण्ः          : अपनठतार्बोििम ्            10 अङ्ाः  

‘ख’  खण्ः          : रचिात्मककायशम्              15 अङ्ाः  

‘ग’  खण्ः           : अिुप्रयुक्तव्याकरर्म्       25 अङ्ाः  

‘घ’  खण्ः           :     पनठतार्बोििम ्             30 अङ्ाः  
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‘क’ खण्ः     

            अपनठतार्बोििम्      (10 अङ्ाः ) 
 

1. 

  

अिोधलधखतं गद्ांरं् पनठत्वा प्रदत्तप्रश्नािाम ्उत्तराधर् संसृ्कतेि धलखत – 

पुरा अस्माकं देश ेबहवः  प्रसिद्ाः  राजानः  अभवन्। तषेु दषु्यन्तः  नाम एकः  नृपः  आिीत।् तस्य 

भार्ाा शकुन्तला आश्रम ेपुत्रम् अजनर्त्। तस्य नाम भरतः  आिीत।् भरतः  शशैवास्थार्ाम् अपप 

आश्रम ेसिंहशावकैः  िह क्रीडपत स्म। एकदा िः  एकस्य सिंहशावकस्य मखुम ्उदघाटर्त् 

अवदत् च- ‘जृम्भस्व सिंह! दन्तान् त ेगणपर्ष्यापम।’ सिंहशावकः  अपप जानापत स्म र्त् भरतः  

अपप मर्ा िदृशः  सशशुः  अस्ति, मर्ा िह च क्रीडपत अतः  िः  भरतार् नाकु्रध्यत ्न च 

आक्राम्यत्। तत्र तापिीभ्ा ंपनपषद्ः  अपप भरतः  कथर्पत स्म - नाहं सिंहात् पबभपेम। इत्थम् 

आिीत ्िः  पनभार्ः  वीरः  भरतः । भरतस्य असभधानेन एव अस्माकं देशस्य आर्ाावतास्य नाम 

‘भारतम’् अभवत्। 

अ.   एकपदेि उत्तरत – (केर्लं प्रश िद्वयम)्  

(i)  निर्शयः  र्ीरः  च कः  आसीत्? 

(ii) र्रतः  कै: सह क्रीडनत ि? 

(iii) र्रतस्य मातुः  िाम नकम् आसीत्? 
 

आ. पूर्शर्ाक्येि धलखत - (केर्लं प्रश िद्वयम)् 

(i)   र्रतः  धसंहर्ार्कं नकम् अर्दत्? 

(ii)  धसंहर्ार्कः  र्रताय नकमर्थ ंिाकु्रध्यत् ि च आक्राम्यत्? 

        (iii) र्रतः  तापस्यौ नकं कर्थयनत ि? 
 

इ. अस्य अिुचे्छदस्य कृते उपयुकं्त र्ीषशकं संसृ्कतेि धलखत। 
 

ई. यर्थानिदेर्म् उत्तरत - (केर्लं प्रश ित्रयम)्  

        (i) ‘इत्थम ्आसीत ्सः  निर्शयः  र्ीरः  र्रतः ’ अत्र नकं नक्रयापदम?् 

             (क) इत्थम्                                            (ख) आसीत ्    

             (ग)  निर्शयः                                           (घ) र्ीरः    

        (ii) ‘सदृर्ः ’ इनत नर्र्ेषर्पदस्य नर्र्ेष्यपदं नकम्? 

             (क) िृपः                                               (ख) र्ीरः     

             (ग) निर्शयः                                             (घ) धर्र्ुः   

        (iii) ‘िृपाः ’ इनत पदस्य नकं पयाशयपदं गद्ांर् ेप्रयुक्तम्?  

             (क) धसंहर्ार्कः                                       (ख) दन्ताि्      

             (ग) राजािः                                            (घ) प्रधसद्ाः  
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(iv) ‘गर्नयष्यानम’ इनत नक्रयापदस्य कतृशपदं नकं र्रे्त्? 

     (क) अहम ्                                           (ख) ते     

     (ग)  सः                                               (घ) दन्ताि ् 

   

‘ख’ खण्ः   

                                          रचनात्मकं कार्ाम्     (15 अङ्ाः )  

2. र्र्ाि् जयपुरर्ासी राजेन्द्रः  अस्मि। स्वनमतं्र मुकेरं् स्वर्नगन्याः  नर्र्ाहे निमन्त्रनयतुं  धलधखतं पतं्र 

मञ्जषूायाः  पदैः  पूरनयत्वा पिुः  धलखत-  
 
 

                                                                 जयपुरतः  

           नदिाङ्ः  -----------   

नप्रयनमत्र मुकेर्!  

        सस्नेहं (i)  ------------। 

        अत्र कुर्लं तत्राि।ु र्र्ाि् इदं (ii) ---------------- अत्यधिकः  प्रसन् िः  र्नर्ष्यनत यत ्

मम (iii) -------------------- नदव्यायाः  नर्र्ाहः  नर्जयिगरनिर्ाधस-श्रीर्ेदप्रकार्स्य पुते्रर् 

(iv) -------------- सह नदसम्बर-मासस्य एकादर्नतर्थौ निधितः  जातः । (v) --------------- 

सायं सप्तर्ादि ेआगनमष्यनत। अस्मिि ्मङ्गलार्सरे र्र्ाि् सपररर्ारः  सादरं निमधन्त्रतः । र्र्ता 

स्वपररर्ारेर् सह नर्र्ाहतः  (vi) ---------- पूर्शमेर् अत्र आगत्य व्यर्स्थायां (vii) ----------- 

अनप करर्ीयम्। र्र्तः  उपस्मस्थनतः  (viii) ---------------- उत्साहं नर्श्वासं च र्धिशष्यते। 

इतोऽनप र्र्तः  जयपुरदर्शिस्य इच्छाधसनद्ः  अनप (ix) -----------------। गहेृ नपतभृ्ां मम 

प्रर्ामाः ।  

                                                                 र्र्तः  (x) -------------- 

                                                                 राजेन्द्रः  

 

                                       मञ्जषूा 
 

र्नर्ष्यनत, मम, िमः , र्रयात्रा, राकेर्ेि, सहाय्यम्,  

र्नगन्याः , अधर्न्नहृदयः ,  नत्रनदिानि, ज्ञात्वा 
 

  

½×10=5 
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3. प्रदतं्त धचतं्र दृष््ट र्ा मञ्जषूायां प्रदत्तर्ब्दािां सहायतया पञ्च र्ाक्यानि संसृ्कतेि धलखत – 
 

 
 

मञ्जषूा – 

क्रीडस्मन्त, उद्ािस्य, भ्रमस्मन्त, पुष्पाधर्, र्ृक्षाः , बालाः , धचत्रकायशम्, हरीनतमा, दोलयतः    
 

अर्थर्ा 
 

मञ्जषूाप्रदत्तर्ब्दािां साहाये्यि निम्नधलधखतं नर्षयम् अधिकृत्य न्यूिानतन्यिंू  पञ्चधर्ः  संसृ्कतर्ाक्यैः  

एकम् अिचेु्छदं धलखत -  

“र्ायुप्रदषूर्म्” 

 मञ्जषूा – 

स्वास्थ्यम्, पयाशर्रर्स्य, रक्षकाः , उद्ोगािाम्, प्रार्र्ायुम्, र्ृक्षारोपर्म्,  

उपायाः , निमाशर्कायशम्, सहायकाः , र्ाहिािां िूम्रः , श्वासरोगाः ।  
 . 

1×5=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1×5=5 

 
 

   

4. अिोधलधखतानि र्ाक्यानि संसृ्कतर्ाषया अिदू् धलखत – (केर्लं र्ाक्यपञ्चकम)् 

1. उसिे िंसृ्कतपुिक पढ़ी।  

He read Sanskrit Book. 

2. मेरे घर के पास पवद्यालर् है। 

The school is near my house. 

3. बसन्त िभी ऋतुओ ंमें श्रेष् ठ है।  

Spring is the best among all seasons. 

4. बच्च!ं तुम सब उिर मत जाओ। 

Children! do not go that side. 

 

1×5=5 
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5. छात्र कक्षा में र्ोजि िही ंकरेंगे। 

Students will not eat in class. 

6. धर्र्ाजी र्नक्तमाि् राजा था। 

Shivaji was a mighty king. 

7. र्ारतीय संसृ्कनत नर्श्व में प्रधसद् है। 

Indian culture is famous in the world.  
   

‘ग’ खण्ः  

                                        अिुप्रयुक्तव्याकरर्म्     (25 अङ्ाः ) 

5. अिोधलधखतर्ाक्यषेु रेखानङ्तपदेष ुसस्मधं सस्मधचे्छदं र्ा कुरुत- (केर्लं प्रश्नचतुष्टयम्) 

(i) िङ्कचचमञ्चपत िरः  + त्वपर् दीनदीनच।  

(ii) त ेचक्षनुाामनी मते। 

(iii) िः  कृच्छ्र ेण भारम् उत ्+ वहपत। 

(iv) पाषाणी िभ्ता पनिगे स्यान्न िमापवष्टा। 

(v) पकं नामधेर्ः  + भवतचः  गुरः ?  

1×4=4 

   

6. अिोधलधखतर्ाक्यषेु रेखानङ्तपदािा ंसमासं नर्ग्रहं र्ा प्रदत्तनर्कल्पेभ्ः  धचत्वा धलखत - (केर्लं 

प्रश्नचतषु्टयम्) 

(i)     सर्शर्था समरूपः  कुटुम्बरृ्तान्तः । 

        (क) कुटुम्बः  रृ्तान्तः                       (ख) कुटुम्बाय रृ्तान्तः  

        (ग) कुटुम्बस्य रृ्तान्तः                       (घ) कुटुम्बम् रृ्तान्तम्  

(ii) समािं र्ीलं व्यसिं येषां तषेु सख्यम।् 

(क) समािर्ीलव्यसिेष ु              (ख) समािर्ीलव्यसिम ्

 (ग) समािर्ीलव्यसिानि               (घ) समािर्ीलव्यसिेभ्ः  

(iii) ि नह निमशलं जलम्। 

        (क) मलस्य योग्यम्                        (ख) मलस्य अर्ार्ः  

     (ग) मलं प्रनत                (घ) मलम ्अिनतक्रम्य  

(iv) व्याघ्रधचत्रकौ िदीजलं पातमु् आगतौ। 

        (क) व्याघ्रौ धचत्रकौ च                       (ख) व्याघ्रः  च धचत्रकौ च  

        (ग) व्याघ्रौ च धचत्रकः  च               (घ) व्याघ्रः  च धचत्रकः  च  

(v)  सः  र्ृषरं् च र्षृरं् च िीत्वा गृहमगात।् 

        (क) र्ृषर्ाः                               (ख) र्ृषर्ाि ्  

(ग) र्षृर्ौ                              (घ) र्षृर्ाभ्ाम ् 

1×4=4 
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7. अिोधलधखतर्ाक्यषेु रेखानङ्तपदािा ंप्रकृनत-प्रत्ययौ संयोज्य नर्र्ज्य र्ा उधचतम ्उत्तरं 

नर्कल्पेभ्ः  धचत्वा धलखत -  (केर्लं प्रश्नचतुष्टयम)्      

(i)  नकं कुनपता एरं् र्र्नत?  

     (क) कुनपता + टाप्                                     (ख) कुनपत + टाप ् 

     (ग) कुनपतः  + ङीप्                                          (घ) कुनपत + इक् 

(ii) बुनद् + मतुप् सा र्यात् नर्मुक्ता। 

     (क) बनुद्र्ाि ्                                     (ख) बनुद्मािः    

     (ग) बुनद्माि ्                                            (घ) बनुद्मती  

(iii) तदेर् सम + त्व कथ्यते। 

     (क) समत्वम ्                                     (ख) समत्वः          

      (ग) समता                                                  (घ) समत्त्वम्  

(iv) जिाः  प्रातः  नदि + ठक् समाचारपतं्र पठस्मन्त। 

      (क) दैनिकः                                              (ख) दैनिकी         

      (ग) दैनिकम्                                                 (घ) दैनिकाः   

(v)  सम्पत्तौ नर्पत्तौ च महताम् एकरूपता। 

      (क) एकरूप+त्व                                             (ख) एकरूप+तल ्        

      (ग) एकरूपत+टाप्                                          (घ) एकरूप+ता 

1×4=4 

   

8. र्ाच्यािुसारम् उधचतपदैः  ररक्तस्थािानि परूनयत्वा अिोधलधखतं संर्ादं पिुः  धलखत –  

(केर्लं प्रश्नत्रयम)्           

(i) मासलका – प्रपतषे्ठ!  पकं तं्व िंसृ्कतस्य पवज्ञानप्रदशानी ंद्रषंु्ट .........? 

    (क) गम्यत े                                                  (ख) गच्छ्पत      

    (ग) गच्छ्सि                                                  (घ) गच्छ्ापम 

(ii) प्रपतष् ठा – न मासलके! ................. तत्र न गम्यते। 

    (क) मर्ा                                                     (ख) अहम ्            

    (ग) त्वर्ा                                                     (घ) आवाम ् 

(iii) मासलका - अधनुा त्वर्ा गृहे पकं ............? 

    (क) पक्रर्न्ते                                                  (ख) करचपष     

    (ग) करचपत                                                   (घ) पक्रर्त े

1×3=3 
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(iv) प्रपतष् ठा – श्वः  मम परीक्षा भपवष्यपत अतः  मर्ा अधुना  ...........  पठ्यन्ते। 

      (क) पुिकम्                                               (ख) पुिकापन  

(ग) पिुकैः                                                 (घ) पिुके  

 

9. कालबोिकर्बै्दः  अिोधलधखत-नदिचया ंपरूयत- (केर्लं प्रश्नचतुष्टयम्)    

(i) मम माता प्रातः  --------- 4:15 र्ादि ेउनत्तष् ठनत। 

(ii) सा----------- 5:00 र्ादि ेयोगाभ्ासं करोनत। 

(iii) तदन्तरम् सा स्नात्वा ------------- 6:45 र्ादि ेर्ोजिं पचनत। 

(iv) र्ोजिं गृहीत्वा अहम ्------------- 7:30 र्ादिे नर्द्ालयं गच्छानम। 

(v) अहम् ----------- 2:00 र्ादिे आगत्य पिुः  र्ोजिं करोनम। 

1×4=4 

   

10. मञ्जषूायां प्रदत्तैः  उधचतैः  अव्ययपदैः  अिोधलधखतर्ाक्यषेु ररक्तस्थािानि पूरयत -   

(केर्लं प्रश्नत्रयम्)        

(i) केसचद् अम्भचदाः  ------- गजास्तन्त। 

(ii) र्पद अहं कृष् णवणाः  ------- तं्व पकं गौराङ्गः ? 

(iii) अरं् प्रवािः  अपतदीघाः  दारणः  ----------। 

(iv) भवान ्--------- भर्ात् पलापर्तः ? 

मञ्जषूा  

 च, वृथा,  कुतः ,  तपहा  

1×3=3 

11. अिोधलधखतर्ाक्यषेु रेखानङ्त-अर्दु्पदाय उधचतपदं धचत्वा र्ाक्यानि पुिः  धलखत –  

(केर्लं प्रश्नत्रयम्)         

(i) त्वां पपतुः  नाम पकम् अस्ति?  

    (क) त्वम्                                                     (ख) तव                  

    (ग) त्वर्ा                                                     (घ) त्वनय 

(ii) त ेश् वः  पवद्यालरं् गच्छ्स्तन्त।  

    (क) अगच्छ्न्                                                 (ख) गपमष्यपत            

    (ग) गपमष्यस्तन्त                                                (घ) अगच्छताम्  

(iii) र्त्रािे िा धूतााः  तत्र गम्यताम।् 

    (क) धतूाा                                                     (ख) धतूाः               

    (ग) धतूौ                                                      (घ) ितूे  

(iv) सः  बपुद्मती काििे एकं व्याघं्र ददर्श। 

     (क) तत ्                                                    (ख) ताः       

     (ग) त े                                                      (घ) सा 
 

1×3=3 
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‘घ’ खण्ः  

                                         पपठतावबचधनम्     (30 अङ्ाः ) 

12. अिोधलधखतं गद्ांरं् पनठत्वा प्रदत्तप्रश्नािाम ्उत्तराधर् संसृ्कतेि धलखत – 

कधित ्कृषक: बलीर्दाशभ्ाम् क्षेत्रकषशरं् कुर्शन्नासीत्। तयो: बलीर्दशयो: एक: र्रीरेर् दबुशल: 

जर्ेि गन्तुमर्क्तिासीत्। अत: कृषक: तं दबुशलं र्ृषरं् तोदिेि िुद्माि: अर्तशत। स: र्ृषर्: 

हलमूढ्वा गन्तमुर्क्त: क्षेत्रे पपात। कु्रद्ः  कृषीर्लः  तमुत्थापनयतुं  बहुर्ारम् यत्नमकरोत।् तर्थानप 

र्ृषर्: िोस्मत्थतः । र्ूमौ पनततं स्वपुतं्र दृष्ट्वा  सर्शिेिूिा ं मातु: सरुर्े: िेत्राभ्ामशू्रधर् आनर्रासि्। 

सुरर्रेरमामर्स्थां दृष्ट्वा सरुाधिप: तामपृच्छत् –“ अनय र्ुर्े ! नकमेरं् रोनदनष? िा च “भच वािव! 

पुत्रस्य दैनं्य दृष्ट्वा अहं रचपदपम। िः  दीन इपत जानन्नपप कृषकः  तं बहुधा पीडर्पत। िः  कृच्छ्र ेण 

भारमुद्वहपत। इतरपमव धरंु वचढंु िः  न शक्नचपत। एतत ्भवान् पश्यपत न?” इपत प्रत्यवचचत्। 

अ.  एकपदेि उत्तरत।         (केर्लं प्रश िद्वयम)् 

        (क) कः  क्षेते्र अपतत्?     

        (ख) िरुसभः  कािा ंमाता आसीत्? 

(ग) कृषकः  कं बहुधा पीडर्पत स्म? 
 

आ. पूर्शर्ाक्येि उत्तरत।         (केर्लं प्रश िद्वयम)्  

(क) िुरसभः  पकमथ ंरचपदपत स्म? 

(ख) पपततं वृषभम् उत्थापपर्तुं  कः  प्रार्तत?  

(ग) िुरासधपः  काम् अपृच्छ्त्?  

इ.     पनदेशानिुारम् उत्तरत।        (केवलं  प्रश्नद्वर्म्)  

        (क) ‘मातुः  िुरभेः  नेत्राभ्ाम् अश्रूसण आनर्रासि्’ इत्यस्मिि् र्ाक्ये कतृशपदं नकम्?  

 (ख) ‘कृषीर्लः ’ इनत पदस्य नकं नर्र्षेर्पदं प्रयुक् तम्? 

 (ग) ‘तीव्रगत्या’ इत्यस्य नकं पयाशयपदं प्रयुक् तम्?                          

5 

 

 

 

 

 

 

 

 
½×2=1 

 

 

 

1×2=2 

 

 

 

1×2=2 

 

   

13. अिोधलधखतं पद्ांरं् पनठत्वा प्रदत्तप्रश िािाम ्उत्तराधर् संसृ्कतेि धलखत – 

उदीररतचऽथाः  पशुनापप गृह्यते हर्ाश्च नागाश्च वहस्तन्त बचसधताः । 

अनुक्तमप्यूहपत पस्तितच जनः  परेपङ्गतज्ञानफला पह बुद्र्ः  ॥ 
 

अ.     एकपदेि उत्तरत -          (केर्लं प्रश िद्वयम)्   

(क) कीदृशाः  नागाः  वहस्तन्त? 

(ख) पशुना कीदृशः  अथाः  गृह्यते? 

        (ग) परेपङ्गतज्ञानफलाः  काः  भवस्तन्त?  
 

5 

 

 

 

½×2=1 
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आ.    पूर्शर्ाक्यिे उत्तरत -           (केर्लं प्रश िद्वयम)्  

 (क) पस्तितः  जनः  पकं करचपत? 

 (ख) मतर्ः  कीदृश्यः  भवस्तन्त? 

        (ग) के के बोधिताः  र्ारं र्हस्मन्त? 

इ.     पनदेशानिुारम् उत्तरत।          (केवलं  प्रश्नद्वर्म्)  

   (क) ‘नागाश्च वहस्तन्त बचसधताः ’ अस्मिि् र्ाक्ये नक्रयापदं नकम?् 

 (ख) ‘गजाः ’ इत्यस्य नकं पयाशयपदं प्रयुक् तम्? 

 (ग) ‘पस्तितः ’ इत्यस्य नर्र्ेष्यपदं धचत्वा धलखत। 
 

1×2=2 

 

 

 

1×2=2 

 

 

   

14. अिोधलधखतं िाट्ांरं् पनठत्वा प्रदत्तप्रश्नािाम ्उत्तराधर् संसृ्कतिे धलखत –  

(गज: तं वृक्षमेव स्वशुिेन आलचडपर्तुपमच्छ्पत परं वानरि ुकूपदात्वा अनं्य वृक्षमारचहपत। एवं    

 गजं वकृ्षात् वृकं्ष प्रपत धावनं्त दृष्ट्वा सिंह: अपप हिपत वदपत च।) 
 

सिंह: - भच गज ! मामप्येवमेवातुदन् एते वानराः । 

वानर: - एतस्मादेव त ुकथर्ापम र्दहमेव र्चग्य: वनराजपदार् र्ने पवशालकारं् पराक्रपमणं  

         भर्ङ्करं चापप सिंहं गजं वा पराजेतुं िमथाा अस्माकं जापतः । अत: वन्यजन्तूनां रक्षार् ै 

         वर्मेव क्षमाः । (एतत्सव ंश्रुत्वा नदीमध्यस्तस्थत: एक: बक:)  

बक: - अरे! अरे! मां पवहार् कथमन्य: कचऽपप राजा भपवतुमहापत। अहं तु शीतल ेजल े 

        बहुकालपर्ान्तम ्अपवचल: ध्यानमग्न: स्तस्थतप्रज्ञ इव स्तस्थत्वा िवषेां रक्षार्ा: उपार्ान ्    

        सचन्तपर्ष्यापम, र्चजनां पनमीर् च स्व िभार्ा ंपवपवधपदमलङु्कवााणैः  जन्तसुभश्च पमसलत्वा  

        रक्षचपार्ान् पक्रर्ासितान् कारपर्ष्यापम अत: अहमेव वनराजपदप्राप्तर् ेर्चग्यः ।    
  

अ.     एकपदेि उत्तरत -          (केर्लं प्रश िद्वयम)्   

(क) स्तस्थतप्रज्ञ: इव क: स्तस्थत: भवपत?        

(ख) वानरः  बकः  च कस्म ैआत्मानं र्चग्यौ मन्यतेे? 

        (ग) सिंहं गजं वा पराजतेुं  केषां जापत: आत्मानं िमथाा मन्यत?े  
 

आ.    पूर्शर्ाक्यिे उत्तरत -           (केर्लं प्रश िद्वयम)्  

 (क) सिंह: पकं दृष्ट्वा हिपत? 

 (ख) वन्यजन्तनूां रक्षार् ैके आत्मानं क्षमा: मन्यन्ते? 

        (ग) बकः  कथं रक्षचपार्ान् पक्रर्ासितान् कारपर्ष्यपत? 

इ.     पनदेशानिुारम् उत्तरत।           (केवलं  प्रश्नद्वर्म)्  

        (क) ‘त्यक् त्वा’ इत्यस्य नकं पयाशयपदम ्अत्र प्रयकु् तम्? 

 (ख) ‘मामप्येवमेवातुदन् एते वानराः ’ अस्मिि् र्ाक्ये नक्रयापदं नकम?् 

 (ग) ‘शीतल’े इत्यस्य नर्र्षे्यपदं धचत्वा धलखत। 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½×2=1 
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15. रेखानङ्त-पदानि आिृत्य प्रश्ननिमाशरं् कुरुत - (केर्लं प्रश्नचतषु्टयम्) 

(क) कालार्िचकं्र िदा वकं्र भ्रमपत। 

(ख) िा पनजबुद्ध्या भर्ाद् पवमकु् ता। 

(ग) रामः  सर्ाष् पम् अर्लोकयनत। 

(घ) करणापरच गृही तस्म ैआश्ररं् प्रार्च्छ्त्। 

(ङ) लधलतलतािां माला रमर्ीया। 

1×4=4 

   

16. मञ्जषूातः  समुधचतपदानि धचत्वा अिोधलधखत-श्लोकस्य अन्वयं परूनयत्वा पुिः  धलखत – 

रे रे चातक ! सार्िािमिसा नमत्र ! क्षरं् श्रूयता- 

मम्भोदा बहर्ो नह सस्मन्त गगिे सर्ेऽनप िैतादृर्ाः । 

 केधचद् र्नृष्टधर्रािशयस्मन्त र्सुिां गजशस्मन्त केधचद् र्रृ्था,  

यं यं पश्यधस तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूनह दीिं र्चः  ॥ 
 

अन्वयः  – रे रे नमत्र चातक ! (i) …........................ क्षरं् श्रूयताम्। गगि ेनह बहर्ः   

          (ii) ..................  सस्मन्त। सर्े अनप एतादृर्ाः  ि (सस्मन्त)। केधचद् र्ृस्मष् टधर्ः      

          (iii) ............ आिशयस्मन्त, केधचद् र्ृर्था गजशस्मन्त, (त्वम्) यं यं पश्यधस तस्य तस्य  

          पुरतः  दीिं (iv) ............  मा ब्रनूह। 
  

मञ्जषूा- 

 

 

अर्थर्ा 

मञ्जषूायाः  साहाये्यि श्लोकस्य र्ार्ार्थे ररक्तस्थािानि परूनयत्वा पिुः  धलखत -   

पवद्वांि एव लचकेऽस्तस्मन् चक्षषु्मन्तः  प्रकीपताताः । 

अन्येषा ंवदन ेरे् तु त ेचक्षनुाामनी मत॥े 
 

र्ार्ार्थशः  –  अस्य भावः  अस्ति र्त् अस्तस्मन् िंिारे (i) ………….  एव (ii) …….…….. 

मन्यन्त ेर्तचपह त ेज्ञानवन्तः  भवस्तन्त ज्ञानं च मनषु्यस्य वािपवकं (iii) ………अस्ति। अन्यषेां 

जनाना ं(iv) …………. ये िेते्र र्र्तः  त ेत ुचक्षनुाामनी भवतः । ज्ञानं पवना त ेअन्ध इव 

भवस्तन्त। 

मञ्जषूा 

 

 

अम्भोदाः , र्सुिाम्, र्चः , सार्िािमिसा 

मुखे, बुपद्मन्तः , नेत्रवन्तः , चक्षुः  

1×4=4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1×4=4 

 

 

   



11 
 

17. अिोधलधखत-कर्थांरं् समधुचत-क्रमेर् धलखत – 

(क) ि: पुतं्र द्रषंु्ट बिर्ानं पवहार् पदापतरेव प्राचलत।्  

(ख) न्यार्ाधीशः  तम ्अपतसथं ििम्मानं मुक्तवान्। 

(ग) तस्तस्मन् गृहे रात्रौ कश्चन चौरः  गृहाभ्न्तरं प्रपवष्टः ।  

(घ) माग ेरात्रौ करणापरच गृही तस्म ैआश्ररं् प्रार्च्छ्त।्   

(ङ) कश्चन पनधानः  जनः  पवत्तमुपासजातवान।् 

(च) चौरस्य पदध्वपनना अपतसथः  प्रबदु्ः  अभवत ्तमिधावत ्च। 

(छ) न्यार्ाधीशेन पनुः  तौ घटनार्ाः  पवषर्े वकु्तम ्आपदष्टौ।  

(ज) पठनकाल ेछात्रावाि ेपनविन ्तस्य पुत्रः  रग्णः  अभवत्।   

½×8=4 

   

18. अधचसलसखतवाक्यषेु रेखापङ्कतपदाना ंप्रिङ्गानुकूलम् उसचताथ ंसचत्वा सलखत- (केवलं प्रश्नत्रर्म)् 

(i)  तस्य भार्ाा बुपद्मती पपतुगृाहं प्रपत चसलता।  

      (क) पत् नी                                                  (ख) भपगनी  

      (ग) भ्राता                                                  (घ) र्ारः   

(ii)  मा ब्रूनह दीिं र्चः । 

      (क) बाला                                                  (ख) बालः     

      (ग) र्द                                                    (घ) र्ाहकः   

(iii)  एतेि आरधक्षर्ा अध्वनि यदकु् तं तद् र्र्शयानम। 

       (क) िमिम ्                                              (ख) मागे      

       (ग) ििम्                                                 (घ) िारा  

(iv)  र्तर्कटीयािं िमंू मुञ् चनत। 

       (क) िार्नत                                                (ख) नपबनत      

       (ग) चलनत                                                 (घ) त्यजनत   

 

1×3=3 
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