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CLASS - X 

समयः – होरात्रयम ्                                                  परू्ााङ्ाः – 90 

                                                     अङ्कयोजना       

    
       ‘क’ खण्डः  – अपठित-अिबोधनम ्          

(A) ए्पदेन उत्तरत  -             1/2x4=2                                                                                              

(I (  (ग) विद्या  

(ii) (घ)  विद्यया 

(iii) (ख)   बवुधः 

(iv) (्) विनयात ्     

 (B) परू्ािाक्येन उत्तरत  -            2x2=4        

 (i) अद्यत्ि ेविद्याहीनः गहृसेि्स्य अवप जीवि्ाां न प्राप्नोतत ।               

(ii) विद्या-प्रभािेर् नरः धनम ्उपार्जातुां शक्नोतत ।                                                                               

(C) (भावि ा्ं  ्ायाम ्                   1/2x4=2                                                                                       

(i) (ख)    मनषु्या   

(i i ) (ख)   मनषु्याय   



(iii) (ग)     सिाातध्ः 

 (iv) (घ)     विदेशेि ु     

(D) विद्यायाः महत्त्िम ्अथिा विद्यायाः आिश्य्ता        2       

                        ‘ख ’खण्डः  – िचनात्मक-काययम ्

(i  ( निददल्लीतः (ii) नमस्ते   (iii) गर्तन्त्त्रददिस-समारोहस्य  (iv) गहृीतः  (v)   िाद्यिनृ्त्दम ्             

 (vi)    प्रमखु-सञ्चाल्ः    (vii) लो्नतृ्यातन     (viii) मम     (ix) वपतरौ      ( x) सहुृद्          1/2x10=5 

(i) अर्स्मन ्तचते्र चत्िारः बाल्ाः सर्न्त्त ।                      2x5=10                                            

(ii) तचते्र दे्व बातल्े स्तः ।                                                                                       

(iii) तचते्र ए ा्ं  गहृम ्अर्स्त ।                                                                             

(iv) तचते्र ए्ा बातल्ा दोलायाां दण्डायमाना अर्स्त                                                  

(v) तचते्र सि ेबालाः प्रसन्त्नाः सर्न्त्त ।  

एिम ्अन्त्यातन अथायकु्तातन िाक्यातन लरे्खतव्यातन ।                                                       

िाक्यातन व्या्रर्दृष््या तचत्रानसुारां शधुातन स्यःु ।                                                       

प्रत्ये ा्ं  शधुिाक्यस्य ्ृत ेअङ्द्वयम ्प्रदातव्यम ्।    

                      ‘ग‘  ’खण्डः – अनरुयुक्त-व्याकिणम ् 

4, (i) नौ+अित ु(ii) लता अत्र (iii) रामश्शेते (iv) पाठम+्स्मरतत (v) जगत+्ईश्वरः   1x5=5                            

5.(i)(ग(अनरुथम ्(ii) (्( तसधाथाः (iii) (ख( पशिः च पर्िर्ः च     (iv) (घ( रामलक्ष्मर्ौ       (v( (ख( शवक्तम ्

अनततक्रम्य                                1x5=5   

6. (i) (ख( लभमानः (ii) (ग( नतृ+्शत ृ(iii) (ग( महत+्त्ि (iv) (ख( स्िच्छ+तल ्                            

(v) (घ( वप्रया                                             1x5=5                                          

7.  (i) श्वः (ii) ्दा (iii) मा (iv) ्ुतः (v) यत ्(vi) ह्यः               1x6=6                        

8. (i) (ख) दे्व (ii) (घ) चत्िारर (iii) (्) पञ्च (iv) (ख) त्रीर्र् (v) (ग) ए्ः    1x5=5   

 9. (i) (्) गच्छतत (ii) (ग) िसतत (iii) (ख) इयम ्(iv) (घ) खादतत           1x4=4     

                                  ‘घ’ खण्डः – पठित-अिबोधनम ्  

10.   (अ) गद्ांशः     

(A)  ए्पदेन उत्तरत                                   1/2x2=1                                                          

(i) िेत्रम ्(ii) अश्वत्थमलूम ्   



(B) परू्ािाक्येन उत्तरत                                 1x2=2                                  
(i) दषु्टबवुधः स्ितमत्रां सपरे् मारतयतमु ्इच्छन ््लशां गहृाभ्यन्त्तरे र्िप्तिान ्।                      
(ii) पावपनाञ्च सदा दःुखां सखुां ि ैपणु्य्मार्ाम ्एिां र्स्थरतरां ज्ञात्िा साधुिवृत्तां समाचरेत ्।   

(C ) भावि ा्ं  ्ायाम ्                                                           1x2=2                                                       
(i) (ख) वितचत्रा (ii) (्) वििधरः                             

(आ) पद्ांशः                                                                    
(A)ए्पदेन उत्तरत                                    1/2x2=1                         

(i) वपता (ii) तचते्त         

(i) परू्ािाक्येन उत्तरत                                  1x2=2                                                    (i)  

वपता अस्य द ा्ं  तपः तेपे इतत उवक्तः पतु्रस्य ्ृतज्ञता ।                                  (ii) 

यथा अिक्रता तचते्त तथा यदद िातच भिेत ्  तदेि महात्मतभः समत्िम ्इतत ््यते । 

(C ) भावि ा्ं  ्ायाम ्                                     1x2=2                                                        

(i) (ख) अिक्रता (ii) (्) महत ्        

(इ) नाटयांशः                                                                          
(A) ए्पदेन उत्तरत                    1/2x2=1                                                                                       

(i) सव्येन पार्र्ना   (ii) यतुधविरः                                                       
(B) परू्ािाक्येन उत्तरत                                    1x2=2 

(i) द्रौर्र्ः तत ्चक्रां  स्िस्थानात ्सांचालतयतमु ्अवप समथाः न अभित ्। 
(ii) ’ित्स ! द्मथ ंत्िम ्इदां ददव्यां चक्रां  िाञ्छतस ?’ 

(C ) भावि ा्ं  ्ायाम ्                                    1x2=2                                                       

(i) (ख) क्त (ii) (्) अहम ् 

11. (i) (्) ्ालः यत्र तत्र व्याप्तः                                 1x3=3                         
(ii) (ख) परस्परां ्लहः न ्रर्ीयः                                                     
(iii) (घ) ्ा्ः सिाथा जागरू्ः भितत   अतः छात्रार्ाां ्ृते आदशाः भितत ।  

12.  I अन्त्ियः – (i) गात्रम ्(ii) चञ्चुदेश े(iii) मर्ीनाम ्(iv) ्ा्ः           1/2x4=2 

      II अन्त्ियः – (i) आत्मनः (ii) सखुातन (iii) सः (iv) ्ुयाात ्             1/2i4=2  

13. रेखार्ङ्तपदातन आधतृ्य प्रश्नतनमाार्म ्                         1x5=5 

       (i) ्स्याः (ii) ्स्य (iii)्ेन (iv) ्स्म ै(v) ्तत    

14.  घटनाक्रमानसुारां िाक्यानाां लेखनम ्                             1/2x8=4 

      (v) , (ii) , (viii) , (i) , (vi) , (iii) , (vii) , (iv) 



15. प्रसङगानसुारां शब्दानाम ्अथाचयनम ्                             1x4=4                       

(i) (ग) मन्त्दभाग्यान ्  (ii) (्) दःुखम ् (iii) (ख) रमर्ीये  (iv) (ग) ििास्य   

                                        ***          


