








 �� 16. अधो�ल�खताना ंपदाना ंपया�यपद �लखत- 

 (क) स�ललम् 

 (ख) आ�म 

 (ग) बनम 

 (घ) शरीरम ्

 (ङ) कुिटलम ्

 (च) पाषाण : 

 �� 17. स��ं/स��िव�ेदं वा कु�त - 

 (क) िपतुगृ�हम ्

 (ख) एकैकः  

 (ग) अ�ोऽिप 

 (घ) इ��ुा 

 (ङ) य�ा� े

 �� 18. अधो�ल�खतम ्प�ाशंं स�कः  पिठ�ा ��ानाम् उ�रा�ण सं�ृतभाषायां �लखत - 

 गणुी गणंु व�े� न वे�� िनग�णो, 

 बली बलं व�े� न व�े� िनब�लः । 

 िपको वस�� गणंु न वायसः , 

 करी च �सहं� बलं न मषूकः ॥ 

 ��ाः  - 

 (i) गणुी िकं वे��? 

 (ii) बली िकं व�े�? 

 (iii) �सहं� बलं िकं न जानित? 

 अथवा 



 अधो�ल�खतेष ुप�ांश� ��ानाम् उ�रा�ण सं�ृत भाषायां �लखत् : 

 �ायामो िह सदा प�ो ब�लनां ���मो�जनाम् । 

 स च शीते वस�े च तेषा ंप�तमः  �ृतः  ।। 

 1. कः  सदा प�ः ? 

 2. �ायामो िह सदा कथं ब�लनाम्? 

 3. ���मो�जना ंकः  सदा प�? 

 �� 19. अधो�ल�खतेष ुग�ाशं� ��ानाम् उ�रा�ण सं�ृत भाषायां �लखत् : 

 क�न् िनध�नो जनः  भू�र प�र�� िक��द् िव� मुपा�जतवान् । तेन िव�ेन �पु�म् एक��न् महािव�ालये �वेशं 
 दापियतुं  सफलो जातः । ततनयः  तदैव छा�ावासे िनवसन् अ�ये संल�: सममूत् । एकदा स िपता तनूज� 
 ��तामाक�� �ाकुलो जातः  पु�ं ���ं  च ���तः । परमथ�काय�न पीिड़तः  स वसयानं िवहाय पदाितरेव 
 �ाचलत् । 

 ��ाः - 

 1 कः  भू�र प�र�� िक��द् िव�मु�जतवान्? 

 2. तेन कथं कु� च �प�ंु �वेशं दापियतुं  सफलो जात? 

 3. एकदा स िपता कथं �ाकुलो जात? 

 अथवा 

 अ�� देउला�ो �ामः । त� राज�सहंः  नाम राजपु�ः  वसित� । एकदा केनािप आव�ककाय�ण त� भाया� 
 ब�ु�मती प�ु�योपेता िपतुगृ�ह ं�ित च�लता । माग� गहनकानने सा एकं �ा� ददश� । सा �ा�माग��ं ��ा 
 धा�यात् प�ुौ चपेटया �छ� जगाद "कथमेकैकशो �ा�भ�णाय कलह ंकु�थः ? अयमेक�ाब��भ� 
 भु�ताम् । प�चाद् अ�ोः  ि�तीयः  क����ते । 

 ��ा : 

 1. देउला�ो �ामः  को वसित�? 

 2. त� भाया� का आसीत्? 

 3. सा कं ददश�? 

 �� 20. 



 अथवा 

 �� 21. अधो�ल�खतािन वा�ािन घटना�मानुसारेण योजयत - 

 (क) �ा�ः  �ा�मारी इय�मित म�ा पलाियतः । 

 (ख) ���ु�मितः  सा �गालं आ��प�ी उवाच । 

 (ग) ज�ुककृतो�ाहः  �ा�ः  पुनः  काननम् आग�त् । 

 (घ) माग� सा एकं �ा�म ्अप�त् । 

 (ङ) �ा�ं ��ा सा पु�ौ ताडय�ी उवाच-अधुना एकमेव �ा�ं िवभ� भु�ताम् । 

 (च) ब�ु�मती प�ु�येन उपतेा िपतुगृ�ह ं�ित च�लता । 

 (छ) ‘�ं �ा��यम ्आनेतुं ’ �ित�ाय एकमेव आनीतवान् । 

 (ज) गलब��गालक: �ा�ः  पुनः  पलाियतः । 

 �� 22.  �पा�प�ुक� सुभािषतािन पाठात् सुभािषतं शु�ं �ोक �य� लेखनम् करणीयाः । 

 अथवा 

 �म�ाय �ा�यन� प�म् (प� लेखनम् कु�त ।) 

 �� 23. 

 अधो�ल�खतम ्अपिठत ग�ाशं स�क पिठ�ा ��ानाम् उ�रा�ण �लखत : 

 जननी ज�भू�म �गा�दिप गरीअसी । ज�भू�म �गित उ�ृ�तरः  अ�� । वैिदक ऋिषः  कथयित माता भू�मः  
 प�ुोऽयं प�ृथ�ा । अतः  अ��ा�भः  �ाथ�म् प�र�� देश� देशवा�सना च सेवा सततं करणीया वयं रा��भावां, 
 रा��ीयच�र�ं, �ागभावानाम,् िबना रा��� संर�णम कतु� न पारयामः  । 

 ��ा- 

 1. ज�भू�मः  क�ात् गरीयसी? 

 2. माता भू�मः  इित कः  कथयित? 

 3. अ�ा�भः  पदेः  का िवभ��ः  अ��? 

 4. भू�मः  इित श�� एक पया�य पदं �लखत? 

 �� 24. अधो�ल�खतेश ुएकं िवषयं �ीकृ� श�शा�ेशु सं�ृतभाषायाः  िनबंध �लखत - 



 1.  सं�ृतभाषायाः  
 2.  पया�वण�म 
 3.  मं िव�ालयः  
 4.  उ�ानं 

 —-----------------------xxxxxxxxxxxx—--------------------------------- 


