
Name  Roll  Number  

 

   
   1  अधोिलिखत ग�ांश ंप�ठत्वा ��ानां उ�रािण िलखत                                  

एकः कुक्कुरः नदीतटे गच्छितl कुक्कुरस्य मुखे एका रो�टका अिस्त l सः नदीजले 

स्व�ितिबम्बं पश्यित l सः िचन्तयित –एषः अन्यः कुक्कुरः अिस्त l एतस्य मुख ेअिप 

रो�टका अिस्त l अहम् एतस्य रो�टकां अपहरािम l यदा सः रो�टकां अपहरणाय िनजमुखं 

�सारयित तदा तस्य मुखात् रो�टका जले पतित l सः लोभी कुक्कुरः िनराशः भवित 

प�ा�ापं अनुभवित च ll 

एकवाक्येन  उ�रत 

  (i)कः नदीतटे गच्छित?                  उ�रम ्-  कुक्कुरः                   

  (ii) कुक्कुरस्य मुखे का अिस्त?          उ�रम ्-  रो�टका 

(iii)कुक्कुरः �क िचन्तयित?                 

उ�रम ्- एषः अन्यः कुक्कुरः अिस्त l एतस्य मुखे अिप रो�टका अिस्त l अहम् एतस्य 

रो�टकां अपहरािम l     

(iv) सः नदीजले �क पश्यित?              उ�रम ्- स्व�ितिबम्ब ं 

(v)रो�टका कस्मात् कु� पतित?           उ�रम ्- मुखात् रो�टका जले पतित 

5x1=5 
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   2 संस्कृत भाषाया ंअनवुाद ंकु�त 

(i)Students are running. –      छा�ाः धाविन्त                           

 (ii) I am writing a drama. -    अहम् नाटकं िलखािम 

(iii)A mother cooks a food.      – माता भोजनं पचित                 

(iv)A horse runs very fast.      – अ�ः वेगेन धावित 

(v) You are laughing.              – त्वम् हसिस 

5x1=5  

   3 िनद�शान�ुप ंशब्द�पािण ि�ष ुवचनेष ुिलखत 

i. मित (तृतीया) मत्या  मितभ्याम् मितिभः 

ii. गितः (प�मी) गत्याः-गतेः   गितभ्याम् गितभ्यः 

iii. भि�(ि�तीया)  भि�म्   भ�� भ��ः 

iv. नदी(ष�ी) न�ाः   न�ोः नदीनाम् 

v. नगरी(चतुथ�)    नगय�   नगरीभ्यां नगरीभ्यः 

vi पु�ी(स�मी) पु�याम्     पु�योः पु�ीषु 
 

6x2=12                           

   4 
 
 
 
 
 

संस्कृत भाषाया ंसंख्या ंिलखत  

(i)41 –एक चत्वा�रशत् (ii)44-चतुर् चत्वा�रशत्  (iii) 47-स� चत्वा�रशत्            

(iv) 50 -प�ाशत् (v)43 – ि� चत्वा�रशत् (vi) 42-ि� चत्वा�रशत्  

 (vii) 45- प� चत्वा�रशत्        

7x1=7  

   5 
 
 
 

 अधोिलिखत धातून ्लोट् लकारे िलखत 

(i)पठतु        पठताम्        पठन्तु 

(ii)िलख        िलखतं         िलखत 
(iii) वदािन    वदाव         वदाम 

6X I/2=3 
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   6 अधोिलिखत �कृ�त �त्ययौ  सयंोज्य िवभज्य वा  िलखत 

(i) स्मृ +क्त्वा स्मृत्वा (ii) दत्वा     (iii)पठ् + क्त्वा    (iv) नत्वा  

उ�ऱम् (i) स्मृत्वा  (ii)दा+ क्त्वा    (iii)प�ठत्वा  (iv)नम्+ क्त्वा     

4x1=4 
 

   7 अधोिलिखत पदाना ंिवभि�म ्,वचनम ् च िलखत 

(i)न�ै (चतुथ�,एक) (ii)मितषु(स�मी,ब�)  

(iii)भि�ः(�थमा,एक) (iv)पु�ीम् (ि�तीया,एक)  

4x1=4 
 

   8 अधोिलिखत ��ाना ंउ�रािण एकपदने उ�रत 

(i) �दल्ली�रः मुगलपितः कः अिस्त?    उ�रम् - बाबरः  

(ii) वस्तुतः मालाकारः कः अिस्त?       उ�रम ्-तेनालीरामः 

(iii)कक्षायां का अिस्त?                    उ�रम ्-   सामान्यज्ञान�ितयोिगता 

(iv)महाभारतस्य लेखकः कः अिस्त?   उ�रम ्-  वेद�ासः         

 (v)संस्कृत-सािहत्ये सु�िस�ः नाटककारः कः अिस्त?  उ�रम् - कािलदासः 

5x1=5                                                                  
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   9 अधोद� ग�ांश ंप�ठत्वा ��ािन उ�रत 

पुरा वने एकिस्मन् आ�मे बहवः िशष्याः िव�ाध्ययनं कुवर्िन्त स्म l तेषु वरदराजः नाम 

एकः मन्दमितः छा�ः आसीत् l सः यत् पठित तत् िवस्मरित स्म l सहपा�ठनः तस्य 

उपहासं कुवर्िन्त स्म l एकदा तस्य गु�ः तं अकथयत् – वरदराज अहम् सम्यक् �पणे 

अपश्यम् यत् त्वं प�ठतं पाठं �कि�त् अिप न स्मरित l अतः त्वं वृथा समयं मा 

यापय,�कि�त्  अन्यकाय� कु�  ll 

एकवाक्येन उ�रत       

(i)आ�मे के �क कुवर्िन्त स्म ?    उ�रम ्- आ�मे बहवः िशष्याः िव�ाध्ययनं कुवर्िन्त स्म                

(ii) वरदराजः क�दशृः छा�ः आसीत्?  उ�रम ्- मन्दमितः छा�ः 

(iii) गु�ः वरदराजं �क अकथयत्?       

 उ�रम ्- वरदराज अहम् सम्यक् �पेण अपश्यम् यत् त्वं प�ठतं पाठं �कि�त् अिप न 
स्मरित l           

(iv) के तस्य उपहासं कुवर्िन्त?  उ�रम ्-  सहपा�ठनः 

(v) सः �क िवस्मरित स्म?     उ�रम ्- सः यत् पठित तत् िवस्मरित स्म                                                                                           

5x1=5                                                                                                                                                                                                                         

  10  को�कात ्उिचतपद ंिचत्वा �र�स्थान प�ूतः ��यताम ्

(i)सः नृपितम् �सादियतंु अचे�त  l                             (िम�म् / नृपितम्/�जाजनम्) 

(ii)रामायणे महाका�े स� काण्डािन सिन्त l             (स� / षट् / अ� ) 

(iii)�मुखाः उपिनषदः दश सिन्त l                         (एकादश /  दश / अ� ) 

(iv)वरदराजः पुनः आ�मम् अगच्छत् l                          (गृहम् / वनम् / आ�मम् )  

(ii)तेनालीरामः बाबरस्य सभां अगच्छत् l  (बाबरस्य / भोजस्य / कृष्णदवेराजस्य ) 

5X1 =5 
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   11 

 

को�कात ्उिचतपद ंिचत्वा ��िनमार्णं कु�त  

(i)नरौ उ�ानं गच्छतः l                (काः / कौ / के ) 

(ii)वा�टकायां पुष्पािण सिन्त  l       (केन/ �क / कािन) 

(iii)अ� ना�ोत्सवः अिस्त  l         ( के / का / कः) 

(iv)मिहला वातार्लापं करोित    l     (के/ कु�/ �कम ्) 

(v)बािलकाः पाठं पठिन्त l             ( कौ / कः / काः)  

 

5X1 =5 

 

  12 �र�स्थान पू�तः ��यताम ् 

(i)मृि�कायाः घटेन गतर्ः अभवत् l   

 (ii)वरदराजः संस्कृतस्य महान् पिण्डतः आसीत् l 

(iii)मिहलाः  जलेन पूरयिन्त  l 

 (iv) तेनालीरामः कृष्णदवेरायस्य िवदषूकः आसीत् l 

(v) त� वृ�ः आ�पादपम ्रोपयित स्म l 

( आ�पादपम्,   घटेन,  संस्कृतस्य,  जलेन,    तेनालीरामः) 

5X1=5 

 

  13 पयार्यपदािन िलखत 

(i)घटः -कुम्भः    (ii) सह -साकम्      (iii) लेखकः-रचनाकारः 

   (iv)�िस�ः - िवख्यातः   (v) पुनः-भूयः  

5X1=5 
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  14 
 
 
 
 
 
 

िवलोमपदािन िलखत 

(i)अ�X �ः           (ii) यच्छतुXस्वीकरोतु      (iii) अध्ययनम्Xअनध्ययनम्     

 (iv) स्मरितXिवस्मरित                      (v) पूणर्ःXअपूणर्ः 

5X1=5 

 

   15  िभ��कृितकं पद ंरेखािङ्कत ंकु�त 

(i) अ�, अधुना, इदानीम्, एषा 

(ii) सम्यक्, उिचतम्, धन्यवादः, साधु 

(iii)      तस्य, �कम,् कस्य, मम 
 

3X1=3 

 

  16 शब्दाथार्ना ंमलेन ंकु�त 

i िशलायाम् Kindness(iii) 
ii कालांशः Be happy(iv) 
iii अनु�हः Period     (ii) 
iv �सीदतु On stone (i) 
   
    

4X I/2=2 
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