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प्र.1

v³~dk%½

ाऄधोलिलितगद्यांशम् पठित्वय प्रदत्तप्रश्नयनयम् ाईत्तरयलि लिित –
वयनरयाः सेतुलनमयािम् ाऄकु वान् । ाऄधुनय यदय सेतुबन्धाः ाऄभवत् तदय रयमस्य तस्य भ्रयतुाः च नेतृत्वे सवेषयम्
वयनरयियम् समस्तसेनय िांकयम् प्रयलवशत् । िांकयययाः ाऄलधपलताः रयक्षसाः रयविाः लनजपुत्राः बन्धुलभाः च सह
युद्धयय तत्पराः ाऄभवत् । तदय बहुमयसां ययवत् भयांकरम् युद्धम् ाऄभवत् । ाऄन्ते साः रयक्षसरयजाः रयविाः
परयलजताः। यदय साः मृताः तदय तस्य स्विालनर्ममतय ाऄलििय रयजधयनी वशम् ाऄलधगतय ।
I. कोष्ठकयत् पदां लचत्वय एकपदेन ाईत्तरत (क) सेतुलनमयािम् के ाऄकु वान् ?

(1×4=4)

( e`r% / वयनरयाः)

(ि) वयनरयियम् सेनय कु त् प्रयलवशत् ? (वने / िांकयम्)
(ग) िांकयययाः ाऄलधपलताः रयक्षसाः काः ाअसीत् ? (सुग्रीवाः / रयविाः)
(घ) काः मृताः ाऄभवत् ? (

ekuo% / रयविाः)

II. पूिावयक्येन ाईत्तरत -

(2×2=4)

(क) यदय रयविाः मृताः ाऄभवत् तदय ककम् ाऄभवत् ?
(ि) रयविाः कर ाः सह युद्धयय तत्पराः ाऄभवत् ?
III. लनदेशयनुसयरां ाईत्तरत -

(1×2=2)

(क) ‘बन्धुलभाः’ ाआलत पदे कय लवभलताः ाऄलस्त ? ( i×peh
(ि) ‘ाऄकु वान्’ ाआलत पदे काः िकयराः ाऄलस्त ? (

f}opue~ / तृतीयय बहुवचनम्)

fof/kfy³~ िकयराः / िङ् िकयराः)

[k.M & [k ¼jpukReddk;Ze~ &
प्र.2

v³~dk%½

त्वम् छयत्यवयसे वसलस । ाअगरयनगरस्य तयजमहिम् दशानयय ाअयोलजतम् शरलक्षकभ्रमिहेतु
धनप्रेषियय स्वलपतरम् प्रलत मञ्जूषयताः पदयलन लवलचत्य ाऄधोलिलितम् पत्म् पूरयत ।

(½×10=5)

रयके शाः, लपतृमहयभयगाः, ाईत्तरपत्यलि, लनवेदययलम, शतद्वयम्,
लवद्यियेन, द्रष्टु म्, प्रबन्धाः, प्रेषयन्तु, सवाम्

(1/5)

लचन्मयछयत्यवयसाः
नवदेहिी
15.9.2016

ाअदरिीयाः (1)……………,
सयदरम् .........(

2).........यत् मम ाऄधावयर्मषकी परीक्षय समयलिम् गतय ।

मम......(3)……..शोभनयलन ाऄभवन् । मम......(

4)……..एकस्ययाः शरलक्षकययत्यययाः

......(5)…….कृ ताः । वयम् ाअगरयप्रदेशे तयजमहिम् .......(

6)…… गलमष्ययमाः ।

ययत्यव्यययर्ाम् ..........( 7)...........रुप्यकयलि ...........( 8)……….भवन्ताः । शेषम्
...........(9)………कु शिम् ।
भवदीयाः लप्रयपुत्ाः
........(10).........
प्र.3

ाऄधोलिलितम् सांवयदम् मांजूषयययाः पदयनयां सहययतयय पूरयत –

(1×5=5)

ाऄर्ााः, पिलस, ाऄलस्त, कयलिदयसस्य, नयम
ाअभय

- हे भ्रयताः ! त्वम् ककम् ............1............?

गुिशनाः - ाऄहम् .........2…….. ाऄलभज्ञयनशयकु न्तिम् पियलम ।
ाअभय

- भ्रयताः, ककम् ाऄलस्त ’ाऄलभज्ञयन’ पदस्य ..............3……….?

गुिशनाः - ‘ाऄलभज्ञयनपदस्य’ ाऄर्ााः ’पहचयन’ ाआलत.............4………. ।
ाअभय

- ाऄस्तु । कयलिदयसस्य कयलप ाऄन्ययरचनयययाः नयम........5…….. जयनयलस ?

गुिशनाः - मेघदूतम् ।
रयजेशाः - शोभनम् ।
प्र.4

ाऄधोप्रदत्तां लचत्ां दृष््वय मञ्जूषयययाः पदयनयां सहययतयय पञ्चसांस्कृ तवयक्येषु विायत–

(2×5=10)

वयहने, पुस्तकयलन, चिपुस्तकयियाः, जनयाः, पांलतबद्धयाः, गृहयियम्,
समीपे, बयिकाः, यच्छलत, पिलत, षट्, बसययने

(2/5)

[k.M & x ¼vuqiz;qDrO;kdj.ke~ &
प्र.5

ाऄधोलिलितयनयां रे ियांककतपदयनयां सन्न्ध लवच्छेदां वय कृ त्वय लिित –
(i)

(1×4=4)

लवद्यर्मर्नाः ध्ययनेन पिलन्त ।
(क) लवद्य+ाऄर्मर्नाः (ि) लवद्य+ाअर्ी

(ग) लवद्य+ाऄर्ी

(घ) लवद्यर्मर्+नाः

jek;k% bZ’k% jes’k% कथ्यते ।
(क) jek+ाइशाः
(ि) je + एशाः

(ग) je% +एशाः

(घ)

(iii) साः मयय सह+एव पिलत ।
(क) सहेव:
(ि) सहरव

(ग) सहएव

(घ) सहोव

(iv) ाऄत् तव स्वयगतम् ाऄलस्त ।
(क) स्व+गतम्
(ि)

(ग) सु+ाअगतम्

(घ) सु+ वयगतम्

(ii)

प्र.6

v³~dk%½

lok+गतम्

jkek +ाआशाः

ाऄधोलिलितयनयां रे ियांककतपदयनयां समयसां लवग्रहां वय प्रदत्तलवकल्पेभ्याः लचत्वय लिित–

(1×4=4)

(i) रयमाः देशसेवय करोलत ।
(क) देशस्य सेवय

(ि) देशे"kq सेवय

(ग) देशां सेवय

(ii) शरीरमयद्ां ििु धमास्य सयधनम् ।
(क) धमासयधuS%

(ि) धमासयधनम्

(ग) धमयासयधनम्

(ि) कदनम् ाआलत

(ग) कदनस्य प्रलत

(ि) न सत्यम् ाआलत

(ग) ाऄसत्यस्य ाईपलस्र्लताः

(iii) प्रलतकदनां ाऄध्ययनां करिीयम् ।
(क) कदने कदने ाआलत
(iv) ाऄसत्यम् मय वद ।
(क) सत्यस्य vkfn
प्र.7

कोष्ठकयत् ाईलचत-प्रकृ लत-प्रत्ययौ लचत्वय लिित –
(क)

प्र.8

ckyd% xPNu~ onfr A

(ि) कक्षयययम् कोियहिाः न कत्ताव्याः ।

¼xe~$’kr` @ xe~$³hi~½
(कत्तृा+vuh;j~ / कृ +तव्यत्)

(ग)

न्सहाः लबडयिां ियकदतुम् ाआच्छलत स्म ।

(ियद्+ति् / ियद्+तुमुन)्

(घ)

दुग्धम् पीत्वय क्रीडनयय गच्छ ।

( ihrq%+क्त्वय / पय+क्त्वय)

लनदेशयनुसयरां लवकल्पेभ्याः ाईलचतां शब्दरूपां लचत्वय लिित –
(i)
(ii)

(ि) रयमे

(ग) रयमयियम्

(घ) रयमेभ्याः

नद्याः

(ि) नदीलभाः

(ग) नद्र

(घ) नदीनयम्

‘युष्मद्’ शब्दस्य प्रर्मय एकवचने ककम् रूपां भलवष्यलत ?
(क)

(iv)

रयमराः

‘नदी’ शब्दस्य r`rh;k बहुवचने ककम् रूपां भलवष्यलत ?
(क)

(iii)

(1×4=4)

‘रयम’ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने ककम् रूपां भलवष्यलत ?
(क)

यूयम्

(ि) त्वम्

(ग) त्वयम्

(घ) युवयम्

‘तत्’ (पुन्ल्िगे) शब्दस्य तृतीयय एकवचने ककम् रूपां भलवष्यलत ?
(क) साः

प्र.9

(1×4=4)

(ि) तत्

(ग) तम्

(घ) तेन

लनदेशयनुसयरां लवकल्पेभ्याः ाईलचतां धयतुरूपां लचत्वय लिित –
(i)

‘पि् ’ धयतोाः ि्िकयरे ाईत्तमपुरुष(क) पियलम

(1×4=4)

,dवचने ककम् रूपां भलवष्यलत ?

(ि) पठिष्यर्

(ग) पठिष्ययमाः

(घ) पठिष्यलन्त
(3/5)

(ii)

‘गम्’ धयतोाः िङ्िकयरे प्रर्मपुरुष- लद्ववचने ककम् रूपां भलवष्यलत ?
(क) ाऄगच्छत्

(iii)

(ि) ाऄगच्छन्
(ि) pyke%

(ग) चियलम

(घ) चिर्

‘दृश्’ धयतोाः िृ्िकयरे ाईत्तमपुरुष- एकवचने ककम् रूपां भलवष्यलत ?
(क) दशाययलम

(ि) पश्ययलम

(ग) द्रक्ष्ययलम

[k.M & ?k ¼ifBrkocks/kue~ &
प्र.10

(घ) ाऄगच्छत

‘चि्’ धयतोाः ि्िकयरे मध्यमपुरुष- बहुवचने ककम् रूपां भलवष्यलत ?
(क) चिलस

(iv)

(ग) ाऄगच्छतयम्

(घ) द्रक्ष्यलत

v³~dk%½

ाऄधोलिलितम् गद्यांशम् पठित्वय प्रश्नयनयम् ाईत्तरयलि लिित –
“ाऄर् एतच्ुत्वय न्सहाः ाऄलचन्तयत् – नूनमेषय गुहय स्वयलमनाः सदय समयह्वयनां करोलत, परांतु
मद् भययत् न ककलञ्चत् वदलत । ाऄर्वय सयलध्वदम् ाईच्यते --“ भयसांत्स्तमनसयां हस्तपयदयकदकयाः कक्रययाः ।
प्रवतान्ते न वयिी च वेपर्ुश्चयलधको भवेत् ॥“
तदहम् ाऄस्य ाअह्वयनां करोलम । एवां साः लबिे प्रलवश्य मे भोज्यां भलवष्यलत । ाआत्र्ां लवचयया
न्सहाः सहसय शृगयिस्य ाअह्वयनमकरोत् ।
I. एकपदेन ाईत्तरत –

(1×2=2)

(क) गुहय सदय ककम् करोलत ?
(ि) न्सहाः कस्य ाअह्वयनमकरोत् ?
II. पूिावयक्येन ाईत्तरत –

(2×2=4)

(क) के षयम् हस्तपयदयकदकयाः कक्रययाः वयिी च न प्रवतान्ते ?
(ि) न्सहाः ककम् ाऄलचन्तयत् ?
III. लनदेशयनुसयरां ाईत्तरत –

(क)

(1×4=4)

^flag% vfpUr;r~* bR;= fØ;kina fde~ \
(i) flag%
(ii) vfpUr;r~

(iii)

es

(ि) ’लवचयया’ ाआलत पदे काः प्रत्ययाः ाऄलस्त ?
(i) ल्यप्
(ii) f.kfu
(iii) यत्
(ग) ’एवां साः लबिे प्रलवश्य मे भोज्यां भलवष्यलत ।’ ाआलत वयक्ये ’साः’ ाआलत सवानयमपदां कस्मर
प्रयुतम्?
(i) oukr~
(ii) शृगयियय
(iii) nkuok;
(घ) ’भलवष्यलत’ ाआलत पदे काः िकयराः ाऄलस्त ?
(i) fि्िकयराः
(ii) िङ्िकयराः
(iii) िृ्िकयराः
प्र.11

प्र.12 -

ाऄधोलिलितयनयम् प्रश्नयनयम् ाईत्तरयलि प्रदत्तलवकल्पयोाः लचत्वय लिित –
(क)

प्रेमिाः कर्ां श्रयन्ताः ाअसीत् ?

(ाअम्रकतानेन / कयष्ठच्छेदन
े )

(ि)

ाऄनयरतां कू दानेन काः श्रयन्ताः ाऄभवत् ?

( ekuo% / व्ययघ्राः)

(ग)

सततां ककम् करिीयम् ?

(ध्येयस्मरिम् / गीतस्मरिम्)

(घ)

पठरव्रयजकस्य लशष्याः काः ाअसीत् ?

(वसन्तसेनय / शयलडडल्याः)

(ङ)

मधुरसूतरसां के सृजलन्त ?

(दुजानाः / सन्ताः)

रे ियांककतपदयलन ाअधृत्य प्रश्नलनमयािां कु रुत –
(क)

xq.kk% xq.kKs"kq HkofUr A

(ि)

िरनिराः वने प्रलतवसलत स्म ।

(2×5=10)

(1×5=5)

(4/5)

प्र.13 -

(ग)

प्रेमिी प्रेमिस्य पत्नी ाअसीत् ।

(घ)

चञ्चिाः ’मयतृस्वसाः’ ाआलत िोमलशकयां सम्बोलधतवयन् ।

(ङ)

गलिकयययाः नयम वसन्तसेनय ाअसीत् ।

ाऄधोलिलितयनयां पदयनयां समयनयर्ाकपदम् मञ्जूषयताः लचत्वय लिित –

(1×5=5)

जिम्, सत्वरम्, सांस्र्यप्य, तनुाः, करेि

प्र.14 -

(क)

स्र्यपलयत्वय

............................

(ि)

द्रुतम्

............................

(ग)

सलििम्

.............................

(घ)

हस्तेन

.............................

(ङ)

शरीरम्

.............................

ाऄधोलिलितयनयां पदयनयां लविोमपदम् मञ्जूषयताः लचत्वय लिित –

(1×5=5)

स्वकीयम्, भीलताः, पृष्ठताः, गुियाः, कृ तघ्नाः

प्र.15 -

प्र.16 -

(क)

पुरताः

......................................

(ि)

कृ तज्ञाः

......................................

(ग)

ाऄवगुियाः

......................................

(घ)

परकीयम्

.......................................

(ङ)

सयहसाः

.......................................

ाऄधोलिलितयनयां पदयनयां लवभन्त वचनञ्च लिित –
(क)

तिे

.............................

...........................

(ि)

osxS%

.............................

...........................

(ग)

पशुषु

.............................

...........................

(घ)

सवयान्

.............................

...........................

(ङ)

मृगयदीनयम्

.............................

...........................

ाऄधोलिलितेषु वयक्येषु ठरतस्र्यनयलन ाईलचतम् ाऄव्ययपदां लचत्वय पूरयत –
एव, लवनय, सदय, पठरताः,

प्र.17

(½×10=5)

(क)

सूयााः पूवाकदशयययां ...................... ाईदेलत ।

(ि)

l% ;Fkk fpUr;fr ...................... vkpjfr A

(ग)

सत्यम् ...................... जयते ।

(घ)

नगरां ...................... ाईद्यनयलन सलन्त ।

(ङ)

लवद्यां ...................... जीवनां वृर्य ।

(1×5=5)

rFkk

मञ्जूषयताः ाईलचतयलन कक्रययपदयलन लचत्वय ठरतस्र्यनयलन पूरयत –
(क)

प्रयलवशत्, py, ययलम, भज, लनधेलह
...................... गोलवन्दम् ।

(ि)

Roa fo|ky;a ...................... ।

(ग)

सदरव पुरताः चरिां ...................... ।

(घ)

व्ययघ्राः पुनाः जयिे ...................... ।

( )

द्रुतां यकद ...................... वसनां मे भवेदयद्रं सलििवेगराः ।

(1×5=5)

(5/5)

