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                                                                 CLASS - NOTES 

CLASS:  - VII TOPIC: -द्वितीय: ऩाठ् “दरु्ुवुि: विनश्यतत” 
(प्रश्नोत्तराणि) This content is prepared at home. 

SUBJECT : -  Sanskrit 

NOTE :- उत्तरऩुस्ततकायाां केिऱां प्रश्नसांख्या- 2, 4, 5 एि ऱेखनीयातन, 
अन्यातन उत्तराणि केिऱां ऩठनाय एि | 
2: एकऩदेन उत्तरत- 
उत्तराणि (ANSWERS) : 

(क) कूममस्य कम्र्ुग्रीि् नाम आसीत ्

(ख)  सरस्तीरे धीिरा् आगच्छन।् 

(ग)  कूममः आकाशमागेि अन्यत्र गन्तुम ्इच्छतत। 

(घ) ऱम्बमानं कूम ंदृष्ट्वा ऩौरा् / गोऩाऱका् अधावन।् 

 

3: अधोलऱणखतिाक्यातन क् कां  प्रतत कथयतत इतत लऱखत- 
     क् कथयतत कां  प्रतत कथयतत 

यथा- प्रातः यद् उचचतं तत्कत्तमव्यम ्    हांसौ कूम ंप्रतत 

उत्तराणि (ANSWERS) : 

    
 

                        

(क) अहं भवद्भयां सह आकाशमागेण गन्तुम ्इच्छामम। कूम:ं हंसौ प्रतत 

(ख) अत्र क: उऩाय:? हंसौ कूममं ्प्रतत 

(ग) अहम ् उत्तरं न दास्यामम। कूम:ं हंसौ प्रतत 

(घ) यूयं भस्म खादत। कूम:ं ऩौरान ्प्रतत 

 

4: मञ्जषूात् क्रियाऩदां चित्िा िाक्यातन ऩरूयत- 
  

अमभनन्दतत भऺतयष्टयामः इच्छामम वददष्टयामम उड्डीयते प्रततवसतत स्म 

 

उत्तराणि (ANSWERS) : 
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(क) हंसाभयां सह कूमोऽपऩ उड्डीयत।े 
(ख) अहं ककञ्चचदपऩ न िददष्यालम। 
(ग) यः दहतकामानां सुहृदां वाक्यं न अलिनन्दतत। 
(घ) एकः कूममः अपऩ तत्रवै प्रततिसतत तम। 
(ङ) अहम ्आकाशमागेण अन्यत्र गन्तुम  ्इच्छालम। 
(च) वयं गहंृ नीत्वा कूम ंिऺतयष्याम्। 

 

5: ऩिूिुाक्येन उत्तरत - 
उत्तराणि (ANSWERS) : 

 (क) कच्छऩ: हंसाभयां सह आकाशमागेण अन्यत्र गन्तुम ्इच्छतत। 

(ख) कच्छऩ: उऩायं वदतत "युवां काष्टठदण्डम ्एकं चचच्वा धारयतम।् अहं    

   काष्टठदण्डमध्ये अवऱम््य युवय ः ऩऺबऱेन सुखेन गममष्टयामम।"  

(ग) ऱम्बमानं कूम ंदृष्ट्वा ऩौराः  अवदन ् " हं ह ! महदाश्चयमम।् हंसाभयां सह कूमोऽपऩ     

    उड्डीयते।" 

(घ) कूमम: ममत्रय : वचनं पवस्मतृ्य अवदत ् "यूयां ितम खादत"। 

6: घटनािमानसुारां िाक्यातन लऱखत- 
उत्तराणि (ANSWERS) : 

(ग) कूममः हंसौ च एकञ्स्मन ्सरमस तनवसञ्न्त स्म। 
(घ) केचचत ्धीवराः सरस्तीरे आगच्छन।् 

(ज) ’वयं श्वः मत्स्यकूमामदीन ्मारतयष्टयामः’ इतत धीवराः अकथयन।् 

(ङ) कूममः अन्यत्र गन्तुम ्इच्छतत स्म। 
(क) कूममः हंसय ः सहायतया आकाशमागेण अगच्छत।् 

(च) ऱम्बमानं कूम ंदृष्ट्वा ऩौराः अधावन।् 
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(ख) ऩौराः अकथयन ्– वयं ऩतततं कूम ंखाददष्टयामः। 
(छ). कूममः आकाशात ्ऩतततः ऩ रैः माररतश्च। 
 

 7: मञ्जषूात् ऩदातन चित्िा ररक्ततथानातन ऩरूयत- 
  

जऱाशयम ् अचचन्तयत ् वदृ्धः दःुखखताः क टरे 

वृऺ स्य सऩमः आदाय समीऩे   

 

उत्तराणि (ANSWERS) : 

एकस्य वृऺ स्य शाखासु अनेके काकाः वसञ्न्त स्म। तस्य वृऺ स्य  कोटरे  एकः 
सऩमः अपऩ अवसत।् काकानाम ्अनुऩञ्स्थतौ  सऩु्  काकानां मशशून ्खादतत स्म।  

काकाः दु् णखता् आसन।् तेषु एकः  ििृ् काकः उऩायम ्  अचिन्तयत।् 

वृऺ स्य समीऩे जऱाशयः आसीत।् तत्र एका राजकुमारी स्नातंु  जऱाशयम  ्आगच्छतत 

स्म। मशऱायां ञ्स्थतं तस्याः आभरणम ्  आदाय एकः काकः वृऺ स्य उऩरर 
अस्थाऩयत।् राजसेवकाः काकम ्अनुसतृ्य  िृऺ तय समीऩम ्अगच्छन।् तत्र ते तं सऩ ं
च अमारयन।् अतः एव क्तम-्उऩायेन सव ंमसद्धयतत।  
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