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                                INDIAN SCHOOL MUSCAT                                       
HALF YEARLY EXAMINATION 2019-20 

SUB(SANSKRIT) 
SUBJECT CODE -122 

SET-1 
ANSWER KEY 

CLASS –IX 

DATE -19.09.2019 

 1. I.  (i) वने  (ii) सत्कमर् 
II. (i) सः �ित�दनं िभक्षाथ� इतस्ततः �मित स्म (ii) सा �ोधात् एकं 
िवषा�ं मोदकं तस्मै मुनये अयच्छत् 
III.(i)सः (ii)एका (iii)सुतः 
IV. यथोिच�म् 

2 
4 
 
3 
1 

 2. (i) िम�,(ii) नमस्ते(iii) िव�ालयः 
(iv) शोभनः(v)��डाक्षे�म्(vi)पुस्तकालयः (vii)स�वहारशीलः 
(viii) अध्यापकाः (ix) लेिखष्यािम (x)िम�म् 

10X1/2=5 

 3. छा�ाः यथोिच�म् लेिखष्यिन्त 5X1=5 
 4. (i) �कृितः अस्मान् रक्षित,(ii) सदा सत्यं वद(iii) सः िव�ालयं प�रतः 

गच्छित , (iv)सीता �ाकरणं शनैः पठित (v)माता भोजनं पचित 
 

5X1=5 

5. (i)अत्यिधकम् (ii)नदीव (iii)भावुकः (iv)महा+ओषिधः 4X1=4 

6. (i)नदीषु (ii)वानरान् (iii)कमलेषु(iv)मुनेः 4X1=4 

7. (i)आसीत्(ii)पठ(iii)नृत्यित(iv)खेलन्तु 4X1=4 

8. (i)मिय(ii)�ामम् (iii)धम�ण(iv)तरोः 4X1=4 

9. (i)��+तुमुन् (ii)त्यक्त्वा(iii)िलख्+�वतु(iv)पिततािन 4X1=4 



10. (i)प�ाशीितः (ii)शतम्  (iii)अ�ा�वशितः 3X1=3 

11. (i)अनु+ कृ    (ii)िव+ हर्   (iii)�ित�दनम्    (iv) उपमानम् 4X1=4 

12. (i)पाठशालामुपजगाम  (ii) िव�ा�सनी 
(i)कथमिस्मन् जगित �त्येकं स्व-स्वकृत्ये िनम�ो भवित l न कोsप्यहिमव 
वृथा कालक्षेपं सहते 
(i)अहम् (ii) कथमिस्मन्  (iii)त्व�रतम् 

1 
1 
 
 
3 

13. (i)न�ः  (ii) फलािन 
(i) िपबिन्त न�ः स्वयमेव नाम्भः,स्वयं नखादिन्त फलािन वृक्षाः lनादिन्त 
सस्यं खलु वा�रवाहाः परोपकाराय सतां िवभूतयः 
 (i) िपबिन्त (ii) त�ः  (iii) परोपकाराय 

1 
1 
 
 
3 

14. (i) बृह�ला        (ii)दवेक�पु�ः 
(i) िवराटनगरे क्षि�यवंशोद्भूताः नीचैः अिप     नामिभः अिभभाष्यन्ते l 
अथवा अह ंश�ुवशं गतः अतएव ितरिस्�यते l 
 (i) क्षि�यवंशोद्भूताः (ii)माता  (iii) ि�तीया 

1 
1 
 
 
3 

15.  I.(i)जन्तवः(ii) तुष्यिन्त  (iii)एव(iv)द�र�ता 
II.(i)भवता (ii) क्षेपेण  (iii)अहम् (iv)ित�ित 

8X I/2=4 

16. (i)केषाम् (ii)कस्मै (iii)काभ्याम् (iv)कान् 4X1=4 

17. (i)क�नपुरस्य नगरस्य राजा जीमूतकेतुः आसीत् l 
(ii) तस्य गृहो�ाने कुल�मागतः एकः कल्पत�ः िस्थतः आसीत् l 
(iii) नृपस्य पु�ः जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सवर्भूतानुकम्पी अभवत्  l 
(iv) नृपः सिचवाचां परामश�ण पु�ं यौवराज्येिभिष�वान् l 
(v) नृपः सिचवाचां परामश�ण पु�ं यौवराज्येिभिष�वान् l 
(vi) ह ेयुवराज अयं कामदः कल्पत�ः सव�ः पूज्यः वतर्ते l 
(vii) एकदा सः िपतरन् उपगम्य अवदत्- ह ेिपतः अह ंएतं कल्पत�ं 
परोपकाराय आराधयािम l 
(viii) अिस्मन् अनुकूले िस्थते श�ोsिप अस्मान् बािधतंु न शक्यते l 

8X I/2=4 

18. (i)यच्छ (ii)िपतुः �ाता(iii)अिभमन्युः (iv)धावन्तम्(v)कुक्कुरः(vi)खादन् 6XI/2=3 
  


