
Name  Roll  Number  

 

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

अह ंसुशीलः अिस्म l मम अनेकािन िम�ािण सिन्त l परं िवनयः मम ि�यं िम�ं वतर्ते l सः 
सदवै सत्यं  मधुरं च वदित l सः कदािप प�षं वचनं न कथयित l सः काले 
िनःस्वाथर्�पेण मम सहायतां करोित l सः पठने अिप िनपुणः वतर्ते l अध्यापकेभ्यः सः 
अमूल्यः छा�ः वतर्ते यतः ��डाक्षे�े, म�े �ितयोिगतायां सवर्� अनुकरणीयः 
lबास्केट्बालः इित तस्य ि�या  ��डा वतर्तेl सः कदािप कस्मै न कुप्यित l सः सहष�ण 
स्ववस्तूिन अन्येभ्यः �यच्छित l तस्य मधुरं �वहारं,अभूतपव� ज्ञानं म�ं रोचते l 

एकवाक्येन उ�रत 

(i)सुशीलस्य ि�य िम�ं कः वतर्ते ?       (ii)सः सहष�ण कािन अन्येभ्यः �यच्छित? 

(iii) सः कदािप �क न कथयित?             (iv) तस्य ि�या ��डा कः वतर्ते ?   

(v) सः सदवै �क वदित ? 

 

5x1=5 
 

     
   
 
 
       

 

 

 
 
 

 

 
     INDIAN SCHOOL MUSCAT 

MIDDLE SECTION 
HALF YEARLY EXAMINATION 2019-20 

 

         SANSKRIT (THIRD LANGUAGE)        Code:MZSN311 

CLASS: VIII             

TimeAllotted:2Hrs. 

29.09.2019          Max .Marks: 80 

                                                         Page 1 of 5                                                         Code: MZSN311 
 



2 
 

उिचतशब्द�पैः �र�स्थान पू�तः कु�त 

(i)साधु(ष�ी)   ----------  -----------  साधूनाम् 

 (ii)त� (चतुथ�) तरवे      ----------    --------- 

(iii)गु�(ि�तीया) -------       गु�       ---------- 

 (iv)नदी(स�मी) --------  ------------     नदीष ु

(v)कुमारी(तृतीया) कुमायार् ---------       --------- 

 (vi)भिगनी(प�मी) ------   -------     भिगनीभ्यः         

6X2=12 

    3.      संस्कृत भाषाया ंसंख्या ंिलखत  

   (i) 68                  (ii)72                (iii) 80                    

3X1=3 

     4 
 
 
 
 
 

अधोिलिखत धातनू ्िविधिलङ् लकारे िलखत 

(i) पठेत्         ----------    ----------      

(ii) ---------    ---------      भवत    

(iii)    --------- िलखेव     --------- 

3X1= 3 

   5 
 
 
 

अधोिलिखत पदान ्�कृ�त �त्यय ंवा कु�त 

(i) आ+ नी+ ल्यप्   (ii) अनुभूय     (iii) प�र + दश्ृ+ ल्यप्         (iv)   िविजत्य 

4X1=4 

   6    स�न्ध अथवा िवच्छेद ंवा कु�त 

(i) िगरीशः       (ii) वातार् + आलापम्     (iii) पुस्तकालयः     (iv) मुिन + इन्�ः 

4X1=4 

   7 अधोिलिखत पदाना ंउपसग� पथृक् सयंोज्य वा िलखत 

(i) अनुगच्छित  (ii) िवहरित   (iii)�ित+वदित  (iv)अिभ+धावित 

4X 1 =4 

   
 
 8 

 

अधोिलिखत ��ाना ंउ�रािण एकपदने उ�रत 

 
 
5x1=5 
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(i)कायार्िण केन िसध्यिन्त?      

(ii)न�ाः तीरे कः आसीत्  ?        

(iii)नृपः राजभवनं कस्मै अयच्छत् ? 

(iv)मकरः कस्मात् बिहः आगच्छत्?            

 (v)कं दषृ्ट्वा वानरः अवदत्? 

      9 अधोद� ग�ांश ंप�ठत्वा ��ानानाम् उ�रािण िलखत 

एकदा कि�द ्नरपितः नवीनं भवनं रचियतंु अवाञ्छत् l एतदथ� सः एकं कुशलं 
भवनिशिल्पनं आकारयत् l तं च अितमनोहरं भवनं िनमार्तंु आ�दशत्l आदशंे �ाप्य स 
िशल्पी ि�-�ैः �दनैः भवनस्य रेखािच�ं िनमार्य राज्ञ ेअदशर्यत् l रेखािच�दशर्नेन सन्तु�ो 
भूपितःतस्मै ब�मूल्यां भवनिनमार्णसाम�ीम् अदापयत् lशुभे मु�त� िनमार्णकाय� �ारभत l  
अनेके कमर्कराः िशिल्पनः च काय� िनयु�ा अभवन्  lशनैः शनैः भवनस्य स्व�पं 
स्प�मभवत् ll 

एकवाक्येन उ�रत     

(i)नरपितः �क रचियतंु अवाञ्छत्?               (ii) के  काय� िनयु�ा अभवन् ?  

(iii) िशल्पी �क राज्ञे अदशर्यत्?                   (iv) राजा कम् अकारयत्?  

(v) सन्तु�ो भूपितःतस्मै �क अदापयत्?                                                                                           

5x1=5 
                                                                                                                                                                                                                         

 10. 
 
 
 

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

(i)कु�पाः अिप ---------- शोभन्ते l  (िव�ाहीनाः / िव�ायु�ाः) 

(ii)मकरः वानरेण सह ------------ छायायां ित�िन्त l (जम्बुतरोः /  अ�स्य) 

(iii)------------ िशिल्पनं �शंसिन्त स्म l (नृपाः / दशर्काः) 

3X1=3 

 

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

(i)मकरः वानरस्य समीपं आगच्छत् l  (कस्याः/ कस्मात्/ कस्य) 

4X1=4 
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(ii)जनाः ि�यवाक्येन तुष्यिन्त l         (केन/ कया/ कैः) 

(iii)मकरः वृक्षं �ित आयाित l         ( के/ कम् / �कम् ) 

(iv)राजा स्वदशेे पूज्यते    l               (के/ कु�/ कः) 

 12 पयार्यपदािन िलखत 

(i)वृक्षः    (ii)वानरः      (iii) गु�ः      (iv)�दवाकरः 

4X1=4 

 

 13 िवलोमपदािन िलखत 

(i)िम�ता    (ii) शी�म्        (iii) बिहः    (iv) सत्यम् 

4X1 =4 

 

14 
 
 
 
 
 
 

अधोद� �ोकाना ंअन्वय ंकु�त 

I.िव�त्व ंच नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन l 

स्वदशेे पूज्यते राजा िव�ान् सवर्� पूज्यते ll 

 िव�त्वं च (i)----------- च (ii)----------- तुल्यं न I (iii)---------- स्वदशेे पूज्यते I 
िव�ान् सवर्� पूज्यते I 

3X1=3 

  15 �ोकं परूयत 

(i)उ�मेन -------------।। 

(ii)�पयौवन-------------------।। 

2X 2=4 

   16 घटना�मानसुारं वाक्यािन पुनः िलखत 

(i)करालुमुखः अविश�ािन जम्बुफलािन स्वप�यै �यच्छित स्म l 

(ii)न�ाःतीरे र�मुखः नाम वानरः िनवसित स्म l 

(iii)र�मुखः जम्बुतरोः मधुरािण फलािन खादित स्म l 

(iv)मकरस्य भायार् वानरस्य �दयं खा�दतंु इच्छित स्म l 

5X1 =5 
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(v)वानरः करालमुखं अित�थ मत्वा जम्बुफलािन अयच्छत् l 

 17  मेलनम् कु�त 

(i) शूरम्              announcement 

(ii) आयाित             comes 

(iii) घोषणम्           powerful 

1x3=3 

18 अधोद� िच� ंदषृ्ट्वा पदान ्�यजु्य प� संस्कृत वाक्यािन िलखत 

(सेवम्,पुस्तकम्,आसिन्दका,माता,बालकाः,िच�ािण,पठिन्त,कलमः,िलखिन्त, 

गृहम्,सिन्तबािलकाः,उपिवशिन्त) 

 

5X 1 =5 

 

 

End of the question paper. 
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