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 1. I.  (i) मौनं  (ii) ज्ये�ानां 
II. (i) �ोधः मनुष्यस्य महान् श�ुः ll                                
 (ii)  मौनेन मनः शान्तं भवित l वाणी अिप िनयिन्�ता भवित l l  
III.(i)वयं (ii)जनः (iii) असावधानाः 
IV. यथोिच�म् 
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3 
 
1 

 2. (i) प�रक्षाभवनात् (ii) िपतृचरणाः (iii) �णामम् (iv) 
मम(v)प�रणामः (vi)�थमं स्थानम् (vii)मम िच�म् 
(viii)अहम्(ix)सुतः (x)सरेुशः 

10X1/2=5 

 3. छा�ाः यथोिच�म् लेिखष्यिन्त 5X1=5 
 4. (i)अह ंप�ठतंु िव�ालयं गच्छािम l (ii)सदा सत्यं वदत l 

 (iii)वयं सदा दवंे नमेम l (iv)संस्कृतं सलुभ भाषा अिस्त  l 
(v)उ�ानं प�रतः वृक्षाः सिन्त l 
 

5X1=5 

5. (i)कि�द्ल�यते (ii)भानुः+उदयित  (iii)इदि��म् (iv)िव+छेदस्य 4X1=4 

6. (i) साधुजनानां मै�ी (ii) ब�िन फलािन यिस्मन् सः   
(iii) नीडस्य समीपम्   (iv) पािणपादम् 

4X1=4 

7. (i) हा�दर्कम् (ii) उदार + तल (iii) वन्दन + टाप्  (iv) ��ावन्तः 4X1=4 

8. (i) िशक्षकाः (ii) छा�ैः (iii) �ूयन्ते 3X1=3 

9. (i)पुरा(ii)कुतः (iii)वृथा(iv)िवना(v)बिहः(vi)उ�ैः 6X1/2=3 



10. (i)सपाद दश (ii)साधर् एकादश  (iii)पादोन एक (iv)ि� 4X1=4 

11. (i) िशिक्षताः(ii) मधुरम्   (iii) न�ाम्    (iv) म�म् 4X1=4 

12. (i) िनधर्नो (ii) स्वपु� ं 
(i)  एकदा स िपता तनूजस्य �ग्णतामाकण्यर् �ाकुलो जातः पु� ं��ु ं
च �िस्थतःl   
 (i) जनः (ii) िनधर्नो (iii) िव�म् 

1 
 
1 
 
3 

13. (i) �ेयः   (ii) �भूतािन 
(i) य इच्छत्यात्मनः �ेयः �भूतािन सुखािन च l न कुयार्दिहतं कमर् स 
परेभ्यः कदािप च l 
 (i)यः  (ii) �ेयः (iii) �भतूािन (iv)न 

2 
 
1 
 
2 

14. (i) काकः     (ii) पुच्छं िवधूय 
(i) अह ंिवशालकायः,बलशाली,परा�मी च l �संहः वा स्यात् अथवा 
अन्यः कोिप l वन्यपशून् तु तुदन्तं जन्तुमह ंस्वशुण्डने पोथियत्वा 
मारियष्यािम l �कमन्यः कोप्यिस्त एतादशृः परा�मी 
(i)अहम् (ii)किपः  (iii) सवा� (iv)गजाय 

2 
 
1 
 
 
2 

15.  I.(i)िव�ांसः (ii) चक्षषु्मन्तः  (iii) वदने  (iv) नामनी 
II.(i)�थमः (ii) �ोधः  (iii)विह्नः (iv) विह्नः 

8X I/2=4 

16. (i)कािन (ii)कस्याः (iii)कया (iv)केषाम् 4X1=4 

17. (i) एकः कृषकः आसीत्  l 
(ii) तस्य समीपे �ौ बलीवद� आस्ताम् l 
(iii) तयोः बलीवदर्योः एकः शरीरेण दबुर्लः आसीत् l 
(iv) सः जवेन गन्तंु अश�ः च आसीत्  l 
(v) सः ऋषभः हलमूढ्वा गन्तंु अश�ः क्ष�ेे पपात l 
(vi) कृषीवलः �ु�ः अभवत् l 
(vii) कृषकः तं दबुर्ल ंवृषभं तोदनेन अवतर्त l  
(viii) तसुत्थापियतंु ब�वारं य�मकरोत् तथािप सः नोित्थतः l 

8X I/2=4 

18. (i)अत्यिधकम्(ii)अद्भुता(iii)कुिपतः(iv) किथतः(v) अि�ः (vi) 
�रपवः 

6X I/2=3 



  

 


