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अधोिलिखतम् ग ांशम् पठवा दद-ानाम् उरािण िलखत –

वीर िशवािजमहाराज य जनकः ीशाहिजः आसीत् । अ य चर-िनमाणे जननी-जनकयोः,
गुदेवदादा को"डदेव य च महान् ह तः आसीत् । िजजामाता बालिशवािजराजाय रामायणमहाभारतयोः कथाः कथयित म । एवं बाल*दये एव वाधीनतायाः ,योितः िनर-तरं जा.व/यमाना
आसीत् । बीजापुरनरे श य आ1दलशाह य सेनापितः अफजलखानः िशवराज य 4देशे आ5मणम्
आर6धवान् । अफजलखानः वदूतम् आ8ापयत् – “ अहम् तु िशवराजेन सह वा9ा: कतुम् इ<छािम ।
तम् एकाक> एव आनय ।“ एवम् िन?द@ः अिप िशवराजः अजानत् यत् सः िशवराजम् ह-तुम् इ<छित ।
सः कवचम्, अAगवBम् CाDनखान् च धृFवा तेन सह वा9ायै त य िशिवरे अग<छत् । यदा
अफजलखानः िशवराजाय आिलAगनम् अददात् छलेन तदा एव सः िशवराज य पृHे छु रकया 4हारम्
कतुम् तFपरः अभवत् । परम् त य भावम् 8ाFवा एव िशवराजेन CाDनखैः त य उदरं िवदीणम्
अकरोत् ।

I. एकपदेन उरत -

(क) िशवाजी महाराज य जनकः कः आसीत् ?

(ीशाहिजः / को"डदेवः)

(ग) बीजापुरनरे शः कः आसीत् ?

(आ1दलशाहः / अफजलखानः)

(ख) महाभारत-रामायणयोः कथाः का कथयि-त म ?

(घ) आ1दलशाह य सेनापितः कः आसीत् ?

II. पूणव
! ा"येन उरत -

(क) अफजलखानः वदूतम् 1कम् आ8ापयत् ?

(½×4=2)

(िजजामाता / भिगनी)

(िशवाजी / अफजलखानः)

(2×2=4)

(ख) यदा अफजलखानः िशवराजाय आिलAगनम् अददात् तदा तेन 1कम् कपटम् कृ तम् ?

III. ग ांश$य उिचतमेकम् शीष!कम् िलखत ।
IV. िनद)शानुसारं उरत -

(2)
(½×4=2)

(1/6)

(क) ‘अददात्’ इित 15यापद य कतृपदं 1कम् ?
(ख) ’छु रकया’ इFय य पद य मूलश6दः कः ?

(ग) ’8ाFवा’ इित पदे कः 4Fययः ?

(अफजलखानः / आ1दलशाहः)

(छु रकम् / छु रका)

(तुमुन् / KFवा)

(घ) ,योितः जा.व/यमाना” अनयोः िवशेLयपदं 1कम् ?

[k.M%
[k.M% & ^[k*
[k* ¼jpukReda dk;Ze~ & 20 vadk%½
k%½
iz-2

अधोिलिखतसंवादे र,$थानािन म.जूषायाः समुिचतपदैः पूरयत -

छााः

- गुरवे नमः ।

छााः

- अN वयम् कम् पाठम्............2………..?

छााः

- भो अMयापक ! 1कम् भवान्..........4……….अग<छत् ?

(1×5=5)

अMयापकः - नम कारम्, व थाने.......1………।

अMयापकः - अN..............3……….’कPमीर4देशः’ इित पाठम् पाठयािम ।

अMयापकः - आम् ! अयम् 4देशः तु पृिथCाम् .............5…………..अि त अ य सौ-दयम् तु सवRषाम् िच9म्
आकषयित ।

अहम्, $वग!
$वग!ः, ित2त,
ित2त, क3मीरदेशम्, पठ4यामः

etw"kk
iz-3

ज5तुशाला6मणवण!यन् $वभिगनीम् ित म.जूषायाः सहायतया प9म् िलखत ।

छाावासतः

(½×10=5)

रायगढनगरम्

ितिथः 03.03.2017

ि4य भिगिन,

अ छाावासे ............1............ कु शलाः

मः, म-ये त ............2............ कु शलम्

............3............| Tः वयम् सवR छााः ............4............ ज-तुशालाम् ............5

............ अग<छन् । 1द/लीनगर य ज-तुशाला तु ............6............ आसीत् । अहम् त
सव4थमम्

ऊदिबडालान्

............8............

Wमि-त

............7............।
म

।

िजराफाः,

त

गजाः,

UेतVसहाः,
मृगाः

के सरणः,

इFयादयः

तु

CाDाः

वत-ाः

............9............ म । वयम् दूरतः एव तान् ............10............ त अनेके िविचाः

पिXणः अिप पYरे िवलसि-त म । अहम् Fवाम् अिप कदािचत् इमाम् ज-तुशालाम् नेLयािम ।

मातृिपतृचरणयोः शत4णामाः ।

भवदीयाZजः
समयः

(2/6)

अप3याम,
अप3याम, प:रे , 6मि5त,
6मि5त, अप3यम्, िवशाला,
िवशाला, ;<ु म,्
=द>लीनगर$य,
=द>लीनगर$य, सव!म,् वयम्, अि$त

etw"kk &
iz-4

अधोिलिखतम् िच9ं म.जूषायाः सहायतया
सहायतया प?वा"येषु वण!यत -

(2×5=10)

वायुयान$थल$य
ान$थल$य,
$य, जनाः,
जनाः, अवतरि5त,
अवतरि5त, शी@म् ग5तुम,्
या9ाम्, इBछि5त,
इBछि5त, इतःइतः-ततः,
ततः, बसयानम्, ित2ित,
ित2ित,

etw"kk &

एतत्
एतत् िच9म्, उDयित,
उDयित, बहवः

[k.M%
[k.M% ^x* ¼vuq
¼vuqiz;qDrO;kdj.ke~
rO;kdj.ke~ & 20 vadk%½
k%½

iz-5

म.जूषातः उिचतEपं िचवा
िचवा शFदEपेषु र,$थानपूGत कु Hत एकवचनम्

िIवचनम्

4थमा

िपता

िपतरौ

….1…….

तृतीया

धे-वा

....3…….

धेनुिभः

ि[तीया
चतुथ\

...2…

नNौ

वारणे

वार]याम्

etw"kk &

iz-6

बKवचनम्

मMयमपुषः

उ9मपुषः

(ख) 4थमपुषः

नदीः

.....4……..

वारLयः,
वारLयः, िपतरः,
िपतरः, धेनLु याम्
याम्, नदीम्

म.जूषातः उिचतधातुEपं िचवा शFदEपेषु र,$थानपूGत कु Hत (क) 4थमपुषः

एकवचनम्

ि[वचनम्

......2…..

नमेतम्

नमेत

......4……

भवेयुः

ग<छतु

Lejkf.k
Lejkf.k
भवेत्

(1×4=4)

ग<छताम्

.....3…….

ब^वचनम्

(1×4=4)

…..1…..
मराम

(3/6)

$मराव,
$मराव, गBछ5तु, नमेः, भवेताम्

etw"kk &

अधोिलिखतािन र,$थानािन को2कको2क-दैः समुिचतपदेन पूरयत -

iz-7

(1×4=4)

(क)

माता...................अिभलषित ।

(बालक> / बालके )

(ग)

छाः .................4माNित ।

(पठित / पठनात्)

(ख)
(घ)

.....................पुरतः उNानं अि त ।
.................... वाहा ।

(िवNालय य / िवNालये)

(रामम् / रामाय)

अधोिलिखतेषु कृ ितित-ययिवभागम् िचवा िलखत -

iz-8

(क) 8ातC

-

(ख) दशनीय

-

(ग) ग-तुम्

-

(घ) अनुभूय

-

(1×4=4)

(अ) 8ात+KFवा

(ब) 8ातव+तC

(स) 8ा+तCत्

(अ) दश+अन

(ब) दशन्+तुमुन्

(स) दृश्+अनीयर्

(अ) गन्+KFवा

(ब) गै+तुमुन्

(स) गम्+तुमुन्

(अ) अनु+भू+/यप्

(ब) अन्+_ू+/य

(स) अनु+भुव+शतृ

अधोिलिखतािन र,$थानािन को2कको2क-दैः समुिचतपदेन शुNं कृ वा पूरयत -

iz-9

(क)

माता भोजनम्.................।

(पचेयुः / प`यित)

(ग)

सः गुम्.........................।

(नमेम / नं यित)

(ख)
(घ)

तव................आगतौ ।

(1×4=4)

(सखायौ / सखौ)

कृ Lणाः................आग<छि-त । (सपाः / सपान्)

[k.M% ^?k* ¼ifBrkocks/kue~ & 50 vadk%½

iz-10

अधोिलिखतं ग ांशम् पठवा ानाम् उरािण िलखत -

मेघनादः अवदत् - ’यथाहं कथयािम तथा कु तम् । मिXके ! 4थमं Fवम् गज य कणR श6दं कु , येन सः

नयने िनमी/य था यित । तदा काHकू टः चaवा त य नयने फोटियLयित । एवं सः गजः अ-धः
भिवLयित । तृषा9ः सः जलाशयं गिमLयित । मागR महान् ग9ः अि त । त य अि-तके अहं था यािम

श6दं च करLयािम । मम श6देन तम् गत: जलाशयं मFवा स ति मbेव गतR पितLयित मरLयित च ।’

अथ तथा कृ ते सः गजः मMयाcने म"डू क य श6दम् अनुसृFय महतः गत य अ-तः पिततः मृतः च ।
तथा चोdम् – “बeनामfयसाराणां समवायो िह दुजयः” ।
(I) एकपदेन उरत -

(1×4=4)

(4/6)

(क)

तृषा9ः गजः कु  गिमLयित ?

(जलाशयं / समुg)ं

(ग)

कः अ-धः भिवLयित ?

(गजः / सपः)

(ख)
(घ)

क य श6देन गजः गत: जलाशयं अम-यत् ? (चटकायाः / मेघनाद य)
सः गजः कदा गत य अ-तः पिततः ?

(II) पूणव
! ा"येन उरत (क)

(ख)

(सायंकाले / मMयाcने)
(2×2=4)

मेघनादः मिXकां 1कम् अवदत् ?

काHकू टः कया गज य नयने फोटियLयित ?

(III) िनद)शानुसारं उरत –
(क)

(ख)

iz-11

(1×2=2)

’मFवा’ इित पदे कः 4Fयय ?

’जीिवतः’ इित पद य 1कम् िवलोमपदं अ 4युdम् ?

अधोिलिखतानाम् ानाम् उरािण पूणव
! ा"येन िलखत -

(पिततः / मृतः)
(2×5=10)

(क) हरणः 1कम् खादित ?

(नवघासम् / रोटकासु)

(ग) क>दृशी वाणी पुषं समलAकरोित ?

(असं कृ ता / सं कृ ता)

(ख) सAगणक य कृ ते सवi9मा भाषा का अि त ?
(घ) वयं क>दृशं सोपानं रचयाम ?

(सं कृ तभाषा / आंjलभाषा)

(िहमव-तम् / धनवंतम्)

(ङ) अशोकच5े कित अराः सि-त ?

iz-12

(तुमुन् / KFवा)

(चतुkवशितः / Vशत्)

अधोिलिखतवा"येषु रे खािOकतपदािन आधृय िनमा!णं कु Hत -

(1×5=5)

(क) शूणाम् समXं िवजयः सुिनिlतः भवेत् ।
(ख) कालेन चटकायाः स-तितः जाता ।

(ग) िवNा राजसु पू,यते ।

(घ) वरHान् 4ित अ मािभः ि4यं Cवह9Cम् ।

(ङ) जनाः सवकाराय देश य िवकासाथ: धनं 4य<छि-त ।

iz-13

अधोिलिखतानाम् पदानाम् िवभQ, वचनं च िलखत (क)

भ/लुकैः

(ग)

गुmणाम्

(ख)
(घ)
(ङ)

िवभिdः

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

वचनम्

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

जनके न

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

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

रXायाम्

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

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

मितषु

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

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

(1×5=5)

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

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

(5/6)

iz-14

अधोिलिखतािन र,$थानािन म.जूषायाः सहायतया
सहायतया पूरयत गजः शु"डेन वृXशाखाः ........................।

(ग)

उ1दते..............धरणी िवहसित ।

(घ)

(ङ)

iz-15

तािन,
तािन, 6ातरौ,
6ातरौ, सारनाथे, अ9ोटयत्, सूय)

etw"kk &

(क)

(ख)

...............पािण सु-दरािण सि-त ।

तव................कु  जीिवकोपाजनं कु तः ।
अशोक तnभः ...................अि त ।

म.जूषातः िवलोमपदािन िचवा िलखत -

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

(ख)

अपहाय

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

(घ)

िojधम्

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

(ग)

(ङ)

iz-16

िवक>य

म-दम्

लघुचेतसाम्

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

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

म.जूषातः समानाथ!कपदािन िचवा िलखत -

(क)

वने

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

(ग)

कु टुnबकम्

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

(ख)
(घ)

(ङ)

आFमानम्
जलदः

िनशाकरः

(1×5=5)

परवारः,
परवारः, च5;ः,
च5;ः, िविपने, $वकUयम्, अVबुदः

etw"kk &

iz-17

(1×5=5)

कठोरः,
कठोरः, िचवा,
िचवा, उदारचरतानाम्, गृहीवा,
ीवा, िTम्

etw"kk &
(क)

(1×5=5)

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

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

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

को2कात् समुिचतं पदं िचवा र,$थानािन पूरयत -

(1×5=5)

(क) पवतिशखरम्................आकषकं दृPयते ।

(अnबुदमालासु / अnबुदमालया)

(ग) ................नमः ।

(अnबां / अnबायै)

(ङ) अहं 4ातः .................सह Wमणाय ग<छािम ।

(िपतृ]यः / िपा)

(ख) .................1कम् नाम अि त ?

(घ) ...............कृ षकाः कृ िषकमािण कु वि-त ।

(तव / युLमािभः)

(चFवार / चFवारः)

(6/6)

