
Name  Roll  Number  

 

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

भोजः नाम एकः नृपः अभवत् l सःउ�ियन्यां राज्य ंअकरोत्  l तस्य सभायां अनेके 

पिण्डताः आसन् l तेषु महाकिवः कािलदासः अिप आसीत् l कािलदासःसंस्कृत-भाषायां 

स��न्थान् अरचयत् l तस्य �िस� ंनाटकं अिभज्ञान-शाकुन्तलं अिस्त l सः भोजस्य िम� ं

आसीत् ll 

एकवाक्येन उ�रत 

(i)भोजः कु�  राज्यं अकरोत्  ?         उ�रम ्- उ�ियन्यां 

(ii) कािलदासस्य �िस� ंनाटकं �क अिस्त?  उ�रम ्- अिभज्ञान-शाकुन्तलं 

(iii) कािलदासःसंस्कृत-भाषायां कित �न्थान् अरचयत्? उ�रम ्- स��न्थान् 

 (iv)कािलदासः कस्य िम�ं अिप अिस्त ?  उ�रम ्- भोजस्य 

 (v)कािलदासः क�दशृः अिप आसीत् ?    उ�रम ्- महाकिवः कािलदासः 

 
 

5x1=5 
 

     2 संस्कृत भाषाया ंअनवुाद ंकु�त 5x1=5  
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(i)He is writing a lesson.        सः पाठं िलखित 

  (ii) We both are running.     युवां धावथः 

(iii)You are going to school .  त्वं िव�ालयं गच्छिस 

 (iv) I am eating.                     अह ंखादािम 

 (v) A man walks in the garden. नरः उ�ाने �मित 

     3 िनद�शानसुारं शब्द�पािण  िलखत 

(i)  दवे(स�मी) दवेे दवेयोः दवेेषु    (ii) राम(ि�तीया) रामं रामौ रामाः            

(iii) बालक(तृतीया) बालकेन बालकाभ्याम्  बालकैः 

(iv) माला (चतुथ�)  मालायै मालाभ्याम् मालाभ्यः            

(v)लता (प�मी)  लतायाः लताभ्याम्  लताभ्यः   

(vi) कन्या(ष�ी)   कन्यायाः  कन्ययोः कन्यानाम् 

6x2=12                           

     4 
 
 
 
 
 

संस्कृत भाषाया ंसंख्या ंिलखत  

   (i) 25 -प��वशितः   (ii)29-नव �वशितः   (iii) 22 -�ा �वशितः       

(iv) 24  -चतु�वशितः      (v)28 -अ� �वशितः 

5x1=5  

     5 
 
 
 

 अधोिलिखत धातून ्लट्ृ लकारे िलखत 

(i) भिवष्यित       भिवष्यतः   भिवष्यिन्त 

(ii) लेिखष्यिस       लेिखष्यथः   लेिखष्यथ 

(iii)प�ठष्यािम      प�ठष्यावः    प�ठष्यामः 
 

6X I/2=3 
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     6 अधोिलिखत पदाना ंवणर्िवन्यास ंपदिनमार्ण ंवा कु�त 

(i)आकाशः- आ+क्+आ+श्+अः (ii)मधुरा -म्+अ+ध्+उ+र्+आ  

(iii) तरवः-त्+अ+र्+अ+व+्अः 

 (iv) व+्आ+ह्+अ+न्+अ+म् - वाहनम्         (v) र्+आ+ज्+आ  -राजा      

5x1=5 
 

     7 अधोिलिखत पदाना ंिवभि�म ्वचनम ्च िलखत 

(i)दवेैः(तृतीया,ब�)    (ii) कन्यायाम्(स�मी,एक)  (iii)मालासु (स�मी,ब�)      

(iv)  बालकस्य (ष�ी,एक)  (v) रामाय(चतुथ�,एक) 

5x1=5 
 

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

(i) त�णां जीवनं �कमथ� अिस्त?       उ�रम ् - परोपकाराय 

(ii) तरवः क�दशृाः सिन्त ?               उ�रम ् - सत्प�ुषाः 

(iii) वयं कान् आरोपयामः?               उ�रम ् - त�न ्

(iv) केषां रक्षणं अस्माकं कतर्�म्?      उ�रम ् -  त�णाम ्     

 (v) महतां धनं �कम्?                       उ�रम ् -मानम ्

5x1=5 
 

    9 अधोद� ग�ांश ंप�ठत्वा ��ािन उ�रत 

 सूय�दये चटकाः कूजिन्त। पिक्षणः कलरवं कुवर्िन्त l पशवः इतस्ततः �मिन्त l सव� जीवाः 

स्वकाय�ष ुसंल�ाः भविन्त l जनाः र�व नमिन्त l अन्ये च रवये अघ्य� यच्छिन्त l रिवणा 

एव �ािणषु चैतन्यं आगच्छिन्त l आ�य� रवेः एव चन्�ा�दनक्ष�ािण �काशं िवन्दिन्त ll 

एकवाक्येन उ�रत    

(i)के  इतस्ततः �मिन्त ?                 उ�रम ् - पशवः 

6x1=6 
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 (ii) रवेः  कािन �काशं िवन्दिन्त ?     उ�रम ् - चन्�ा�दनक्ष�ािण 

 (iii) अन्ये कस्मै अघ्य� यच्छिन्त ?      उ�रम ् - रवय े

 (iv) चटकाः कदा कूजिन्त ?            उ�रम ् -सयू�दय े

(v) जनाः कं नमिन्त ?                   उ�रम ् - रिवम् 

(vi) के स्वकाय�षु सलं�ाः भविन्त ? उ�रम ् -  सव� जीवाः स्वकाय�ष ुसंल�ाः भविन्त l 

    10 मञ्जषूात ्उिचतपद ंिचत्वा �र�स्थान प�ूतः ��यताम ्

(i)अहम् शाकफलािन इच्छािम l   

(ii)िपता आपणम ् गच्छित l   

(iii)िशखरे वानराः वसिन्त  l  

(iv) रिवः आकाश े  उदयित l 

(v)असतो मा स�मय  l 

मञ्जषूा 

                    (आपणम्,   आकाशे,    वानराः, स�मय,शाकफलािन) 

5x1=5 
 

    11 को�कात ्उिचतपद ंिचत्वा ��िनमार्णं कु�त  

(i)शुकौ मधुरं वदतः l                         (काः / कौ / के ) 

(ii)वयं फलािन खादामः  l                   (काः / �क / कािन) 

(iii)मिहलाः भोजनं पचिन्त  l               ( के / काः / कः) 

(iv)वकृ्षाः पराथार्य फलिन्त    l             (के / कु�/ कािन ) 

5x1=5 
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(v)लता वा�टका गच्छित l                   ( �कम् / कः / का )  

     12 िवकल्पभे्यः उिचत ंउ�रं िचत्वा �र�स्थान प�ूतः ��यताम ्

(i)महताम् धनम् मानः अिस्त l                     (मानः /धनम् / सुखम्) 

(ii) अंधकारः नश्यित l                          (अंधकारः / धूमः /�काशः) 

(iii) तरवः स�नाः सिन्त   l               ( त�िभः  /तरवः  / तरोः )    

 (iv) त�िभः वयं जीवामः l                  ( त�ः  / त�न् / त�िभः)   

(v)अधमाः धनम् इच्छिन्त।              (  धनम्  / फलम् / प�म्)   

5x1=5 
 

     13 पयार्यपदािन िलखत 

(i)रिवः -सूयर्ः    (ii) वानरः-किपः    (iii) अन्धकारः-ितिमरः 

    (iv)खगः-पक्षी    (v)िच�म्-मनः 

5x1=5 
 

     14 
 
 
 
 
 
 

िवलोमपदािन िलखत 

(i)इतः X ततः   (ii) रक्षित X मारयित     (iii) आगच्छित X गच्छित  

(iv) यथा X तथा  (v)अिस्त X नािस्त  

5x1=5 
 

     15 अधोद� �ोकस्य अन्वय ंकु�त 

छायामन्यस्य कुवर्िन्त ित�िन्त स्वयमातप ेI 

फलान्यिप पराथार्य वकृ्षाः सत्पु�षाः इव II 

वृक्षाः अन्यस्य (i)छायाम ्कुवर्िन्त स्वयम् (ii) आतप ेित�िन्त I (iii) फलािन अिप पराथार्य 

सिन्त  वृक्षाः (iv) सत्पु�षाः इव  

4X I/2=2 

    16 शब्दाथार्ना ंमेलन ंकु�त 4X I/2=2 
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(i) का�म् School bag(iii) 
(ii) �मराः Light(iv) 
(iii) स्यूतम् Black bees(ii) 
(iv) �काशम् Wood(i)  
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