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��न १. वण�संयोजनं कु�त –  

1. व+्ऋ+�+ध+्आः  = ................ 
      व�ृधाः, व�धाः, व�ृधा, वदृधा 

2. स+्औ+च+्इ+क्+अः = ................ 
       सौ�चक, सौचकः, स�चकः, सौ�चकः 

 
��न २. वण��व�छेदं कु�त –  

1. ख�वा  = ख+्अ+�+.....+आः   �, व,् अ, आ 

2. कुि�चका  =क्+उ+ञ+्......+इ+क्+आ  ञ,् च,् इ, अ 
 
��न ३. कतृ�पदं �चनुत – 

1. ..............सि�त ।  पु�पमालाः, पु�पमाला, पु�पमालः, पु�पमाले 

2. ..............चल�त । ��च��का, ��च��काः, ��च��के, ��च��का�ण 
 
��न ४. ��यापदं �चनुत – 

1. बा�लके ...................। गाय�त, गायतः, गायि�त, गाय�स 

2. छा�ाः ...................।  �लख�त, �लखतः, �लखि�त, �लख�स 
 
��न ५. उ�चतसव�नामपदं �चनुत – 

1. मयूराः न�ृयि�त ।  ............ न�ृयि�त । सः, सा, तौ, त े

2. छा�ौ पठतः ।  ............ पठतः ।  सः, सा, तौ, त े
 



 
 
��न ६. �च�ं ���वा पदं �चनुत 

1.  

   
2.  

  कपोतः
 
��न ७. �नद�शानुसारं प�रवत�न ंकु�त

1. तव गहृम ्। {��ववचने
   युवयोः गहेृ,

2. छा�े �लखतः ।  {बहुवचने
   छा�ा �लख�त
��न ८. ��नानाम ्उ�रा�ण �चनुत 
1. व�ृाः कैः पातालं �पशृि� त

   पादैः, �शरसा
2. व�ृाः �कं रचयि� त ?

   खगम ् , व�ृ,े

�च�ं ���वा पदं �चनुत –  

 कृषकः, वषृभः, काकः, मयूरः

कपोतः, सौ�चकः, म�डूकः, दरूभाषः

प�रवत�न ंकु�त –  

��ववचने} 
,   यु�माकं गहृा�ण |  

बहुवचने} 
छा�ा �लख�त,  छा�ाः �लखि�त | 

��नानाम ्उ�रा�ण �चनुत –  

व�ृाः कैः पातालं �पशृि� त ? 
�शरसा, मानवेन, पशुना 

? 
व�ृ,े वनम ् , पशुम ्  

मयूरः 

दरूभाषः 



 
��न ९. उ�चतपदं �च�वा �र�त�थाना�न पूरयत –  

1. �वं ................ �पब�स ।  
   जलम,् भवनम,् वनम,् भोजनम ् 
2. भारतम ्............... देशः । 

   अ�माकम,् अहम,् सः, �वम ्
 
 
 

अ�यासप�क-सं�कृत क�ा ष�ठ� 
म�णका 

��न १०. �नद�शानुसारं श�द�पा�ण �लखत । 

  �वभि�त एकवचन ��ववचन  बहुवचन 

  ततृीया बालकेन  ............. बालकैः 

   बालकः बालकम ्  बालका�याम ्  बालकाः 

  �वभि�त एकवचन ��ववचन बहुवचन 

  �थमा लता   लते  ........... 

   लतायाम ्  लताः लतायोः लतासु 

��न ११. �नद�शानुसारं धातु�पा�ण �लखत । 

  पु�ष  एकवचन ��ववचन बहुवचन 

  म�यम धाव�स ............. धावथ 

   धावि�त धाव�त धावा�म धावथः  



  पु�ष  एकवचन

  उ�म  �लखा�म 

   �लखामः �लखथः

��न १२. व�तू�न गण�य�वा उ�चतपदं �चनुत

 

��न १३. अधो�ल�खत वा�यानां सं�कृतेन अनुवादं कु�त ।
(क) यह �व�यालय है ।  

  एषः �व�यालयः अि�त । एतत ्�व�यालयः ि�त ।

  एषा �व�यालय अि�त ।

(ख) मोर नाचता है । 

  मयूरः न�ृय�स । मयूरौ न�ृय�त । मयूराः न�ृय�त । मयूरः न�ृय�त । 
 

 

 

 

एकवचन ��ववचन बहुवचन 

 �लखावः ........... 

�लखथः �लख�स �लखि�त 

व�तू�न गण�य�वा उ�चतपदं �चनुत 

  प�च चत�ः �ी�ण �त�ः

  प�च चत�ः च�वा�र च�वारः
अधो�ल�खत वा�यानां सं�कृतेन अनुवादं कु�त ।

अि�त । एतत ्�व�यालयः ि�त । 

एषा �व�यालय अि�त । षः �व�यालयाः अि�त । 

मयूरः न�ृय�स । मयूरौ न�ृय�त । मयूराः न�ृय�त । मयूरः न�ृय�त । 

प�च चत�ः �ी�ण �त�ः 

च�वा�र च�वारः 
अधो�ल�खत वा�यानां सं�कृतेन अनुवादं कु�त । 

मयूरः न�ृय�स । मयूरौ न�ृय�त । मयूराः न�ृय�त । मयूरः न�ृय�त ।  


