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SUMMATIVE  ASSESSMENT – II – 2014 – 15                                                               

विषयः – संस्कृतम ्(सम्प्रेषणाधारितम)्                                                                   
SUB. – COMMUNICATIVE SANSKRIT 

कक्षा – दशमी 

CLASS – X 

समयः – होरात्रयम ्                                                  परू्ााङकाः - 90  

ननरे्दशाः -   1. रश्नपते्र चत्िािः खण्ाः सन्तत ।  

खण्ः (क) अपठित - अिबोधनम ्         -       10   अङ्काः      

खण्ः (ख) िचनात्मक -काययम ्           -       15    अङ्काः   

खण्ः (ग) अनुरयुक्त - व्याकिणम ्       -       30 अङ्काः     

खण्ः (घ) पठित - अिबोधनम ्           –       35  अङ्काः                               

2. सि ेरश्नाः अननिायायः  

3. रश्नामाम ्उत्तिान्ण खण्ानुसािं क्रमेणैि लेखनीयानन      

4.  उत्तिान्ण संस्कॄतेनैि लेखनीयानन                   

खण्ः – ’क’  अपठित – अिबोधनम ्                                      10  

अङ्काः  
1. अधोनलन्खत ंगद्ांश ंपठित्िा रश्नानाम ्उत्तिान्ण ननरे्दशानसुािं नलखत – 

विद्ा अस्माकं ज्ञानिधयन ंकिोनत । विद्ाहीनः पशनु ः समानः । विद्या एि मनषुयाः ससंािस्य 
श्रषे्ाः रान्णनः  िन्तत । विद्ाध्ययनेन मनषुयस्य बवुधः तीव्रा  िनत । सः मनषुयाणां जीिानां 
तथा सिषेामवप पर्दाथायनां गणु-र्दोषस्य अध्ययने समथयः  िनत , तान ्च स्िकायषे ुननयोजनयतु ं
क्षमः  िनत । विद्ा पिं रै्दित ं, पिं नमत्रं च अन्स्त । विद्ा-र ािेण निः धनम ्उपान्जयतु ंशक्नोनत 
। अद्त्िे विद्ाहीनः गहृसेिकस्य अवप जीविकां न राप्नोनत । विरे्दशेष ुअवप विद्ा एि बतधुः 
अन्स्त । विद्ायाः सिायनधकः एषः ला ः यत ्इय ंमनषुयाय विनय ंर्दर्दानत । विनयात ्एि सः 
पात्रतां यानत , पात्रत्िात ्धनम ्आप्नोनत , धनात ्धम ंततश्च सखुं ल ते । ये अध्ययनकाले 
अलसाः नतष्न्तत ते विद्ां न ल तते । ते विद्ाहीनाः मानिाः जीिने कष्ट ंर्दःुखं च राप्य 
पश्चात्तपतते ।                         
(A) रर्दत्तविकल्पे्यः उनचतम ्उत्तिं नचत्िा नलखत -                   1/2x4=2 



(i) का अस्माकं ज्ञानिधयन ंकिोनत ?                                                
(क) धािनम ्                                                             
(ख) क्री्नम ्                                                               
(ग) विद्ा                                                                
(घ) कलहः    

(ii) कया एि मनषुयाः ससंािस्य श्रषे्ाः रान्णनः  िन्तत ?                          
(क) रचेष्टया                                                           

(ख) पययटनेन                                                         

(ग) वििारे्दन                                                          

(घ) विद्या        
(iii) विद्ाध्ययनेन मनषुयस्य का तीव्रा  िनत ?                                  

(क) गनतः                                                           

(ख) बवुधः                                                           
(ग) रीनतः                                                          
(घ) िीनतः  

(iv) कस्मात ्निः पात्रतां यानत ?                                              
(क) विनयात ्                                                       
(ख) भ्रमणात ्                                                        
(ग) आनतर्दात ्                                                        

(घ) शयनात ्   

(B) पणूयिाक्येन उत्तित -                            2x2=4                                                           

(i) अद्त्िे विद्ाहीनस्य र्दशा कीदृशी ?                                             
(ii) कथं निः धनम ्उपान्जयतु ंशक्नोनत ?     

(C) ( ावषकं काययम)् रर्दत्तविकल्पे्यः शधुम ्उत्तिं नचत्िा यथाननरे्दशम ्उत्तित - 1/2x4=2 

(i) ‘ िन्तत’ इनत ठक्रयापर्दस्य कतृयपरं्द ठकम ्?                                       

(क) श्रषे्ाः                                                                        
(ख) मनषुयाः                                                                

(ग) रान्णनः                                                                  

(घ) विद्या                                                                 

(ii)  “सः मनषुयाणां, जीिानां तथा सिषेामवप पर्दाथायनां गणु-र्दोषस्य अध्ययने समथयः  िनत“...... 
।  इत्यत्र ’सः’ इनत सियनामपरं्द कस्म ैरयकु्तम ्?  

(क) जीिाय                                                                 



(ख) मनषुयाय                                                                 
(ग) िानिाय                                                                  
(घ) रे्दिाय       

(iii) ‘ला ः’ इनत पर्दस्य ठकं विशेषणपर्दम ्अत्र गद्ांशे रयकु्तम ्?                         
(क) निः                                                                     

(ख) सियः                                                                     
(ग) सिायनधकः                                                                

(घ) एषः       

(iv)’स्िरे्दशेष’ु इनत पर्दस्य ठकं विलोमपरं्द गद्ांशे रयकु्तम ्?                                
(क) पिततत्ररे्दशेष ु                                                                 
(ख) अमेरिकीयरे्दशेष ु                                                          

(ग) रे्दशेष ु                                                                   

(घ) विरे्दशेष ु    

             (D) अस्य गद्ांशस्य उनचत ंशीषयकं नलखत ।                       2       

                 खण्ः – ’ख’ िचनात्मक-काययम ्                                  15 

अङ्काः      

1.  िान ्केशिः निठर्दल्ल्यां िसनत ।  ितः नमत्रं निेश ंरनत गणततत्रठर्दिसस्य शो ायात्रायाम ् ितः 
 ागग्रहणविषये  िान ्पत्रं नलखत ु। अधोनलन्खतपत्रं ध्यानेन पित ु। पते्र रिक्तस्थानानन सन्तत । 
तानन मञ्जूषायां रर्दत्तैः उनचतशबरै्दः पिूयत ु, येन पत्रनमरं्द पणूयतां गच्छेत ्।                                            
          1/2x10=5  
                                                   (“).................. 

  ठर्दनाङ्कः .............. 

वरयनमत्र निेश !  

(ii)…………….. | अत्र कुशल ंतत्राप्यस्त ु। अहं (iii)………………………………………  सज्जायां व्यस्तः आसम ्
। अतः विलम्प्बेन ति पत्रस्य उत्तिं नलखानम । अन्स्मन ्िष ेमया गणततत्रठर्दिसस्य शो ायात्रायां  ागः 
(iv)…………... |   

अस्माकं विद्ालयस्य (v)…………….. िाजपथे स्िकलायाः रर्दशयनम ्अकिोत ्। अहं सम्प्बलपिुीलोकनतृ्यस्य 
(vi)…………………….. आसम ्। छात्राणां िाष्ट्रगानस्य ओजस्िी ध्िननः िाजपथं गनु्ञ्जतम ्अकिोत ्। 
स्ििाष्ट्रस्य सतैयबलानां पिाक्रमरर्दशयनानन  , विनचत्रिणायनन परिदृश्यानन (vii)………………….. च दृष्िा अहं 
गौििान्तितः अन्स्म । (viii)………………… बाल्यािस्थायाः स्िप्नः तत्र पणूयः जातः ।  

ति (ix) ……………… ितर्दनीयौ ।.. 



ति (x) ...................  

            केशिः । 

मञ्जूषा -     वपतिौ , गहृीतः , नमस्ते , सहुृद् , निठर्दल्लीतः , िाद्ितृर्दम ्,  

            मम , रमखु-सञ्चालकः , गणततत्रठर्दिससमािोहस्य , लोकनतृ्यानन                   
3.मञ्जूषारर्दत्तशबर्दानां सहायतया अधोनलन्खतस्य नचत्रस्य िणयन ंससं्कृतेन पञ्चिाक्येष ुकुरुत-2x5=10 

       

 
मञ्जूषा -                                                                                                    

 

                  
खण्ः ’ग’ – अनरुयकु्त – व्याकिणम ्                         30 अङ्काः 

4. अधोनलन्खतिाक्येष ुिेखान्ङ्कतपरे्दष ुसन्तधं सन्तधच्छेरं्द िा कृत्िा नलखत -       1x5=5 

 (“)सह नािित ुसह नौ  नुकु्त ।                                             

चत्िािः , बालकाः , गहृम ्, बानलके , मेघाः , दे्व , जलवबतर्दिः ,                 

िषयन्तत,  र्दोलायाम ्, रसतनाः , सन्तत , र्दण्ायमाना . एका ,बानलका  

 



(““)पश्यत लताः+अत्र सन्तत ।                                                                             
(iii) अन्स्मन ्रकोषे् िामः+शेते ।  

(““)बानलका पािं स्मिनत ।                                                        

(“) जगर्दीश्विः अस्मान ्िक्षत ु।    

      5.अधोनलन्खतिाक्येष ुिेखान्ङ्कतपर्दानां समास ंविग्रहं िा रर्दत्तविकल्पे्यः नचत्िा नलखत – 1x5=5  

(i) बालकः िथस्य पश्चात ्गच्छनत ।                                                    

(क) सिथम ्                                                                   

(ख) उपिथम ्                                                                   
(ग) अनिुथम ्                                                                  

(घ) िथानसुािम ्    

(ii) एकर्दा नसधः अथयः यस्य सः विहािाय अगच्छत ्।                                    

(क) नसधाथयः                                                                    

(ख) नसधः अथयः यस्य                                                            

(ग) नसधः अथयः सः                                                               

(घ) अथयः नसधः    

(“““)पयायििणस्य िक्षाथयम ्अस्मान ः पशपुन्क्षणः िक्षणीयाः ।                                       
(क) पशिः पक्षी च                                                       

(ख) पशिः च पन्क्षणः च                                                               
(ग) पशःु च पक्षी च                                                             

(घ) पशःु पन्क्षणः च  

(““) िामः च लक्ष्मणः च विश्वानमत्रस्य नशषयौ आस्ताम ्।                                    
(क) िामः लक्ष्मणः                                                                
(ख) लक्ष्मणः िामः                                                                
(ग) िामलक्ष्मणः                                                                  

(घ) िामलक्ष्मणौ     

(v)विद्ाथी ज्ञानस्य आहिणाथ ंयथाशवक्त उद्म ंकिोनत ।                                    
(क) शवक्त अनसुािम ्                                                             

(ख) शवक्तम ्अननतक्रम्प्य                                                           

(ग) शवक्तम ्अनतक्रम्प्य                                                             



(घ) शक्त्या सठहतम ्

6. अधोनलन्खतिाक्येष ुिेखान्ङ्कतपर्दानां रकृनतरत्ययौ सयंोज्य वि ज्य िा समनुचतम ्उत्तिं 
रर्दन्विकल्पे् यः नचत्िा नलखत -                                1x5=5     

(i)धन ंल +्शानच ्जनः रसतनः अन्स्त ।                                              

(क) ल माना                                                                       
(ख) ल मानः                                                                     

(ग) ल मानौ                                                                      

(घ) ल मानम ् 

(ii) नतृ्यतत्यौ बानलके गच्छतः ।                                                     

(क) नतृ+्क्त                                                                     (ख) 
नतृ+्क्तित ु                                                                 

(ग) नतृ+्शत ृ                                                                     

(घ) नतृ+्शानच ्

(iii) विशधुजलस्य महवि ंसि ेजानन्तत ।                                              
(क) महत+्तल ्                                                                  

(ख) महत+्िक्                                                                   

(ग) महत+्त्ि                                                                    

(घ) महत+्ङीप ्    

(iv)गहृस्य स्िच्छता आनतर्दर्दानयनी  िनत ।                                               
(क) स्िच्छ+त्ि                                                                    

(ख) स्िच्छ+तल ्                                                                   
(ग) स्िच्छ+मतपु ्                                                                  

(घ) स्िच्छ+टाप ्     

(v)आगता पियस ुवरय+टाप ्र्दीपािनलः ।                                                  
(क) वरयः                                                                          
(ख) वरयौ                                                                          
(ग) वरयाः                                                                         
(घ) वरया       

7. अधोनलन्खतिाक्येष ुरिक्तस्थानानन मञ्जूषारर्दत्तःै उनचतःै अव्ययपरै्दः पिूयत -      1x6=6    



(“) गोपालः ___________ िायपिंु गनमषयनत ।                                        

(““) त्ि ं___________ ननबतधं लेन्खषयनस ?                                          

(iii) याचकस्य याच्ञा िथृा ______ अस्त ु।                                           

(iv) अय ंपरिव्राजकः __________ आगतः ?                                            

(v) अहं नचततयानम ________ ’ अरुण ’ त ुसयूयस्य पयाययः ।                              

    (vi) हरिः _______ पिुीम ्अगच्छत ्।   

                 मञ्जषूा     

    यत ्, कुतः , कर्दा , ह्यः , मा , श्वः   

8. अधोनलन्खतिाक्येष ुरिक्तस्थानानन रर्दत्तविकल्पे्यः उनचतसङ््यापर्दानन नचत्िा पिूयत – 1x5=5 

(i) मम हस्ते ______ फले स्तः ।                                                    
(क) द्वयोः                                                                       

(ख) दे्व                                                                           
(ग) द्वौ                                                                         

(घ) ठद्व  

(ii) उत्पीठिकायां _________ पसु्तकानन आसन ्।                                          

(क) चतस्रः                                                                       

(ख) चत्िािः                                                                      

(ग) चतिुः                                                                       

(घ) चत्िारि    

(iii) _________ बानलकाः िङ्गमञ्चे नतृ्यन्तत ।                                         

(क) पञ्च                                                                       

(ख) पञन ः                                                                      

(ग) पञ्च्यः                                                                  

(घ) पञ्चस ु  

(iv)अस्यां लतायां _________ पषुपान्ण मनोहिान्ण सन्तत ।                                     
(क) त्रयः                                                                     

(ख) त्रीन्ण                                                                    



(ग) नतस्रः                                                                   

(घ) वत्र    

(v)क्री्ाके्षते्र ________ छात्रः धािनत ।                                            
(क) एकम ्                                                                 

(ख) एका                                                                   

(ग) एकः                                                                    

(घ) एकस्य     

9. अधोनलन्खतिाक्येष ुअशधु-िेखान्ङ्कतपर्दानां सशंोधन ंरर्दत्तविकल्पानां सहायतया कृत्िा                    
िाक्यानन पनुः नलखत -                                   1x4=4        

(i)  िान ्कुत्र गच्छनस ?                                                       
(क) गच्छनत                                                                  

(ख) गच्छन्तत                                                                 

(ग) गच्छानम                                                                 

(घ) गच्छत       

(ii) नसहंः िने िसन्तत ।                                                        
(क) िसथ                                                                   

(ख) िसथः                                                                   
(ग) िसनत                                                                    

(घ) िसामः      

(iii) अय ंकतया चतिुा अन्स्त ।                                                 

(क) इर्दम ्                                                                 

(ख) इयम ्                                                                  

(ग) इमाः                                                                     
(घ) इम े

(iv)मगृः रनतठर्दन ंशस्यम ्अखार्दत ्।                                                 

(क) खार्दन्तत                                                                       
(ख) खार्दत                                                                         
(ग) खार्दथ                                                                        
(घ) खार्दनत  



       खण्ः ’घ’ पठित – अिबोधनम ्                              35 अङ्काः 

10. अधोनलन्खत ंगद्ांश,ं पद्ांश ंना्यांश ंच पठित्िा ननरे्दशानसुािं रश्नानाम ्उत्तिान्ण नलखत -      

 

(अ) गद्ांशः                                                              

र्दषु्टबवुधः त ुतयोः िाता ंश्रतु्िा झठटनत एि के्षत्रं गतः। तत्र अश्वत्थमलू ंखननत्िा त ंसिुणयकलश ं
राप्तिान।् यर्दा स तस्य आििणम ्अपसाियनत तरै्दि  यङ्किम ्एकं विषधिं फूत्कािं कुियतत ं
पश्यनत।  ीतः स कलश ंपनुः आितृ्य त ंच आर्दाय नमत्रस्य गहंृ समागतः। स्िनमत्रं सपणे 
मािनयतमु ्इच्छन ्सः न त्तौ सन्तधं रकल्प्य ततमध्यतः कलश ंगहृा्यततिे न्क्षप्तिान।् विनचत्रा खल ु
रै्दिगनतः। पनततात ्कलशाद् बठहः ननगयत्य विषधिः तमेि र्दष्टिान।् रबधुौ तौ र्दम्प्पती आश्चयणे 
रचुिमन्णमान्णक्यानाम ्आ या  ासमान ंननजगहंृ दृष्िा पिस्पिमिलोकयततौ अनतष्ताम।् 

अतः उच्यते –    

पावपनाञ्च सर्दा र्दःुखं, सखुं ि ैपणुयकमयणाम।्                                          
एिम ्न्स्थितिं ज्ञात्िा साधिुवृत्तं समाचिेत ्॥  

(A) एकपरे्दन उत्तित -                                      1/2x2=1 

(“)र्दषु्टबवुधः तयोः िाता ंश्रतु्िा कुत्र गतः ? 

    (““)सः ठकं खननत्िा सिुणयकलश ंराप्तिान ्?     

(B) पणूयिाक्येन उत्तित -                                        1x2-2 

(i) र्दषु्टबवुधः ठकमथ ंकलश ंगहृा्यततिे न्क्षप्तिान ्? 
(ii) ठकं न्स्थितिं ज्ञात्िा साधुिवृत्तं समाचिेत ्?             

(C) रर्दत्तविकल्पे्यः शधुम ्उत्तिं नचत्िा ननरे्दशानसुािं नलखत -        1x2=2 

(i) ‘ रै्दिगनतः’ इनत पर्दस्य ठकं विशेषणपरं्द गद्ांशे रयकु्तम ्?                           
(क) अठद्वतीया                                                        
(ख) विनचत्रा                                                              
(ग) िमणीया                                                          
(घ) अ तूपिूाय 

(ii) ’सपयः’ इनत पर्दस्य कः पयाययः अत्र रयकु्तः ?                                 
(क) विषधिः                                                          
(ख) पतनगः                                                             
(ग)  जुङ्गः                                                          
(घ) उिगः 

(आ)    पद्ांशः                                                               

वपता यच्छनत पतु्राय बाल्ये विद्ाधन ंमहत ्।                                   वपताऽस्य 
ठकं तपस्तेपे इत्यवुक्तस्तत्कृतज्ञता ॥                                    



अिक्रता यथा नचते्त तथा िानच  िेद् यठर्द ।                                     

तरे्दिाहुः महात्मानः समत्िनमनत तथ्यतः ॥ 

(A) एकपरे्दन उत्तित -                                        1/2x2=1                           

(i) बाल्ये पतु्राय विद्ाधन ंकः यच्छनत ?                                          

(ii) अिक्रता कुत्र  िेत ्? 

(B) पणूयिाक्येन उत्तित -                                       1x2=2 

(i) पतु्रस्य ठकं कृतज्ञता कथ्यते ?                                                 

(ii) ठकं समत्िम ्कथ्यते ? 

(C) रर्दत्तविकल्पे्यः शधुम ्उत्तिं नचत्िा ननरे्दशानसुािं नलखत -         1x2=2 

(i) ’सिलता’ इनत पर्दस्य कृते अत्र ठकं परं्द रयकु्तम ्?                               

(क) विनम्रता                                                                

(ख) अिक्रता                                                                 

(ग) नम्रता                                                                    

(घ) सज्जनता                                                                 

(ii) ’विद्ाधनम’् इनत पर्दस्य ठकं विशेषणपर्दम ्अत्र पद्ांशे रयकु्तम ्?                          
(क) महत ्                                                                   

(ख) अनधकम ्                                                                

(ग) रधानम ्                                                                 

(घ) श्रषे्म ्     

(इ) ना्यांशः                                                              
यनुधवष्िः – (साश्चययम)् कथ ंचक्रम ्इनत !                                      श्रीकृषणः 
– आम ्! मया कनथतम ्। नाहं त्ित्तः ब्रह्मास्त्रम ्इच्छानम । यठर्द त्ि ंमम गर्दां , शवकं्त , धनःु चकं्र 
िा इञ्छनस, तु् य ंर्दर्दानम ।                                                         
यनुधवष्िः – ततस्ततः ।                                                     

श्रीकृषणः – स त ुचक्रम ्एि अयाचत । गहृाण चक्रम ्इनत उक्तः सः सव्येन पान्णना चक्रम ्
गहृीतिान,् ठकतत ुतत ्चकं्र स्िस्थानात ्सचंालनयतुमं ्अवप समथयः न अ ित ्।              
यनुधवष्िः – जानीमः  ितः ठर्दव्यां शवक्तम ्।                                    



श्रीकृषणः – तर्दा अहं निैाश्येन न्खतन ंद्रौन्णं पषृ्टिान ्, ’ ित्स ! ठकमथय त्िमं ्इरं्द ठर्दव्य ंचकं्र 
िाञ्छनस ?’                                                              

यनुधवष्िः – ठकम ्उकं्त तेन ?                                                

श्रीकृषणः – सः रत्यिर्दत ्-                                                          
रानथयत ंते मया चकं्र रे्दिर्दानिपनू्जतम ्।                                               
अजेयः स्यानमनत  वि ो ! सत्यमेतद् ब्रिीनम ते ।।                                      
(A) एकपरे्दन उत्तित -                                          1/2x2=1 

(i) द्रौन्णः कथं चकं्र गहृीतिान ्?                                                  
(ii) श्रीकृषणस्य ठर्दव्यां शवकं्त कः जानानत स्म ?                                  
(B) पणूयिाक्येन उत्तित -                                        1x2=2 

(i) यर्दा द्रौन्णः चकं्र गहृीतिान ्, तर्दा ठकम ्अ ित ्? 
(ii) श्रीकृषणः न्खतन ंद्रौन्णं ठकं पषृ्टिान ्? 

                   

 (C) रर्दत्तविकल्पे्यः शधुम ्उत्तिं नचत्िा ननरे्दशानसुािं नलखत -         1x2=2   

(i) ’ उक्तः’ अत्र कः रत्ययः ?                                                   

(क) क्तित ु(ख) क्त (ग) शत ृ(घ) क्त्िा 

(ii) ’पषृ्टिान’् इनत ठक्रयापर्दस्य कतृयपरं्द ठकम ्?                                       
(क) अहम ्(ख) तर्दा (ग) द्रौन्णम ्(घ) न्खतनम ् 

11. अधोनलन्खतकथनानां समनुचत ं ाि ंरर्दत्तविकल्पे्यः नचत्िा नलखत -      1x3=3 

(i) विश्वस्य आत्माऽहम ्।                                                       

(क) कालः यत्र तत्र व्याप्तः ।                                                      
(ख) कालः ससंािस्य आत्मा ।                                                     
(ग) कालः विश्वस्य ननमायता ।                                                    
(घ) आत्मा विशे्व अन्स्त ।  

(ii) अलम ्अल ंनमथः कलहेन ।                                                     
(क) कलहं मा कुरु ।                                                           

(ख) पिस्पिं कलहः न किणीयः ।                                                

(ग) पयायप्तः कलहः जातः ।                                                     

(घ) अनधकः कलहः कृतः यषुमान ः । 

(iii)  सियथा जागरूकोऽहं छात्राणाम ्कृते आर्दशयः एि । 

(क) काक: सियथा जागरूक:  िेत ्। 



(ख) काक: छात्राणाम ्इि जागरूक:  िनत । 
(ग) काक: स्िकटुन ः क्िन्णतःै जागिणं किोनत। 
(घ) काक: सियथा जागरूक:  िनत, अत: स: छात्राणाम ्कृते आर्दशयः  िनत । 

12. मञ्जूषातः समनुचतपर्दानन नचत्िा अधोनलन्खतश्लोकद्वयस्य अतिय ंपिूयत – 1/2x8=4               I     

काकस्य गात्रं यठर्द काञ्चनस्य , मान्णक्यित्नं यठर्द चञ्चुरे्दशे ।                                                
एकैकपके्ष ग्रनथत ंमणीनां तथावप काको न त ुिाजहंसः ॥    

अतियः – यठर्द काकस्य (i) …………… काञ्चनस्य (  िेत ्)  यठर्द (ii) ……………….. मान्णक्यित्नं 
(  िेत ्) , एकैकपके्ष (iii) ……………..  ग्रनथतम ्(  िेत ्) तथावप सः (iv) …………………. (एि) 
न त ुिाजहंसः ।          

II     यः इच्छत्यात्मनः श्रयेः र तूानन सखुानन च ।                                                 
न कुयायर्दठहत ंकमय स पिे्यः कर्दावप च ॥  

अतियः – यः (i) …………….. श्रयेः र तूानन (ii) …………… च इच्छनत, (iii) ……………… पिे्यः 
अठहत ंकमय कर्दावप न (iv) ……………… |   

                               मञ्जूषा   

         कुयायत ्, चञ्चुरे्दशे , सखुानन , गात्रम ्, सः , काकः , आत्मनः , मणीनाम ् 

       13. अधोनलन्खतिाक्येष ु िेखान्ङ्कतपर्दानन आधतृ्य रश्नननमायणं कुरुत -     1x5=5               

  (i) मम नतृ्य ंत ुरकृतेः आिाधना ।                                                          
(ii) अरुणाचलररे्दशस्य िाजधानी ईटानगिम ्अन्स्त ।                                  
(iii) तविाथयस्य ननणययः वििेकेन कतु ंशक्यः ।                                
(iv) वपता पतु्राय विद्ाधन ंर्दर्दानत ।                                        

(v) ब्रह्मणः आयःु शतम ्िषायन्ण ।                                         

14. अधोनलन्खतिाक्यानन घटनाक्रमानसुािेण नलखत -          1/2x8=4    

(i) श्रीकृषणः यनुधवष्िं द्रौणेः चपलरकृतेः विषये िर्दनत ।                          
(ii) शोकविह्वला द्रौपर्दी  ीम ंद्रौन्णं हततु ंरेरित ंकिोनत ।                       

(iii) अश्वत्थामा ’ इर्दम ्अपाण्िाय “ इनत कथनयत्िा ब्रह्मास्त्रं मोचयनत ।        

(iv) व्यासनािर्दौ सषेृ्टः विनाश ंिोधमु ्आगच्छतः ।                            

(vi) पतु्रशोकसततप्ताः यनुधवष्िः ,  ीमः द्रौपर्दी च िण मूौ रविशन्तत ।               
(vi)  ततः यनुधवष्िाजुयनौ श्रीकृषणश्च  ीमम ्अनगुच्छन्तत ।                    
(vii) अजुयनः अवप ब्रह्मास्त्रं ननिािनयतु ंब्रह्मास्त्रं मोचयनत ।                    

(vii)  ीमसेनः द्रौन्णम ्अनगुततु ंनकुलेन सह गच्छनत । 

 



 

15. अधोनलन्खतिाक्येष ुिेखान्ङ्कतपर्दानां रसङ्गानसुािम ्उनचतम ्अथ ंनचत्िा नलखत –1x4 = 4 

(i) मौन ंधतृ्िा ििाकान ्मीनान ्छलेन अनधगहृ्य कू्रितया  क्षयनस ।                  
(क) श्रषे्ान ्(ख) बलाकाम ्(ग) मतर्द ाग्यान ्(घ) बालकान ्    

(ii) इर्दानीं विषारं्द त्यक्त्िा उद्मः ठक्रयताम ्।                                 
(क) र्दःुखम ्(ख) क्रोधम ्(ग) हषयम ्(घ) आलस्यम ् 

(iii) मनोहिे सिुम्प्ये ’ तिाङ्ग ्  ’इनत स्थले िाजते अय ंबौधमिः ।  

(क)   िने             (ख)िमणीये     )ग (    अिणये    )घ (    अरुणाचल े

(iv) कन्स्मन्श्चद् गहेृ नतूनस्य सिंत्सिस्य अन नतर्दनसमािोहः आयोज्यते । 

(क)  कालस्य    (ख)  ितयमानस्य     (ग) िषयस्य    (घ) निीनस्य 

 

*** 
 

 


