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क) अधोलिलितेषु परिच्छेदेषु यथेच्छमेकं पलित्वा प्रश्नानाम ्उत्तिालि लिित।  10x1=10

            

a) आसीत् वाराणस्ाां कर्पूरर्टो नाम रजकः। स चैकदा ननर्ूरां प्रसपु्तः। तदनन्तरां तस् 

द्रव््ानण हतुुं चौरः प्रनवष्टः। तस् प्राङ्गणे गदरू्ो बद्धः कुक्कुरश्च उर्नवष्ट आसीत्। चौरम् 

अवलोक्् गदरू्ः श्वानमाह – "र्वतः इदानीं व््ार्ारः, तनककनमनत कवमचुचैः शब्दां कृकवा 

सवानमनां न जागर्नस।" 

(१) नकां  नाम रजकस्?  1 

(२) रजकस् कुत्र ननवासः?  1 

(३) गदरू्कुक्कुरौ कुत्र आसताम?् 2  

(४) चौरां दृष््टवा गदरू्ः कुक्कुरां नकमाह?  2 

(५) रजकस् गहृ ेकः कथां प्रनवष्टः?  2 

(६) रजकः नकां  करोनत सम? 2                           

b) आसीत् कल््ाणकटकवासतव््ो र्ैरवो नाम व््ाधः। स कदानचन्माांसलुब्धो धनुः 

आदा् नवन्््ाटवीं गतः। तत्र तेन मगृ एको व््ार्ानदतः। मगृमादा् गचछता तेन घोराकृनतः 

शपकरः दृष्टः। ततः तेन मगृां र्पमौ ननधा् शपकरः शरेण आहतः। शपकरः अनर् आगक् 

प्रल्घोरगजनूां कुवून् एव व््ाधर्ाददशेे हतः नछन्नमपलदु्रम इव र्र्ात। अथ तस् 

र्ादासफालनेन सर्ूः अनर् मतृः। 

 (१) व््ाधस् नाम नकम?्   1  

(२) तस् कुत्र ननवासः?  1 



(३) मगृां नीकवा गचछन् स कां  कुत्र दृष्टवान्?  2 

(४) केन अस्त्रेण स र्शदु्व्ां जघान?  2 

(५) शपकरः कथां र्र्ात?  2 

(६) शपकरस् र्ादासफालनेन कः मतृः?  2                  

c) प्राचीनर्ारते मगधजनर्द ेनन्दवांशस् साम्राज््म ्आसीत्। तनसमन् राज््े बनुद्धमन्तः 

मनन्त्रणः कतूव््ननष्ाः कमचूाररणः च राज्ञः साहाय््ां कुवूनन्त सम। मगधसाम्राज््स् सर्ा्ाां 

गुणवन्तः नचन्तनशीलाः ज्ञानननश्च र्नडिता आसन्। त े नवद्वाांसः समदनशनूः आसन्। अतः 

न््ा्व््वसथा अतीव समीचीना आसीत्। तनसमन् राज््े शनिमन्तः सनैनकाः दीघकूा्ाः 

वीराश्च आसन्। तैः तत्र अश्वशाला्ाां श्वेतेभ््ः कृष्णेभ््ः रिेभ््ः नवनचत्रवणेभ््ः च बनलष्भे््ः 

अश्वेभ््ः ्ुद्धप्रनशक्षणां दी्ते सम। नगरस् वैर्वमनर् उककृष्टमासीत्। तत्र उन्नतां दीघुं च र्वनां, 

सनु्दरां सरुम््ां मनोहरां च उद्यानां, नवशालः तिागः सदुीघःू राजमागूः च नगरस् शोर्ाां वधू् नन्त 

सम। 

(१) नन्दवांशस् साम्राज््ां कुत्र आसीत्?  1 

(२) राज्ञः मनन्त्रणः कीदृशा आसन्?  2 

(३) नगरस् शोर्ा कीदृशी आसीत्?  3 

(४) तत्र सनैनकाः कीदृशाः?  3 

(५) सनैनकाः केभ््ः ्ुद्धप्रनशक्षणां ्चछनन्त सम? 1          

ि) यथेच्छमेकस्य शब्दस्य रूपालि लिित।   5x1=5 

१) रामशब्दस् २) नदीशब्दस् 

ग) यथेच्छं द्वयोोः समाधानं काययम।्  5x2=10 

१) कृधातोः र्रसमरै्द ेनवनधनलनङ लनट च रूर्ानण नलखत। 

२) लर््-धातोः लोनट लनृट च रूर्ानण नलखत। 

३) र्पधातोः लनङ लनृट च रूर्ानण नलखत। 

४) खाद-्धातोः नवनधनलनङ लनृट च रूर्ानण नलखत। 

 



घ) पञ्चानां िेिाङ्लकतपदानां सकाििलवभलिलनदेशोः काययोः।   2x5 = 10 

१) चन्दनः चोराद ्नबर्ेनत। 

२) रामणे सह लक्ष्मणः वनां गचछनत। 

३) अहां हसतेन खादानम। 

४) रामः नवद्याल्ां गचछनत। 

५) वने गावः चरनन्त। 

६) श्रीकृष्णा् नमः। 

७) कृष्णां नवना शपन््नमदां जगत्। 

८) नर्क्षुका् राजा धनां ददानत। 

 

ङ) यथेच्छं प्रश्नपञ्चकं समाधेयम।्  5 

१) सवे-्धातोः शानचप्रक््े नकां  रूर्म?् 

२) आङ्र्पवूकाद ्गम-्धातोः ल््नर् नकां  रूर्म्? 

३) दातुम् इक्त्र कः प्रक््ः का च प्रकृनतः? 

४) र्ठनम ्इक्त्र का प्रकृनतः कश्च प्रक््ः? 

५) कृधातोः क्कवाप्रक््े नकां  रूर्म?् 

६) र्ाधातोः ्कप्रक््े क्लीबनलङ्गे नकां  रूर्म?् 

७) गम-्धातोः तुमनु्प्रक््े नकां  रूर्म?् 

८) का्ूम् इक्त्र व््ुकर्नतः का? 

अथवा 

१) ईक्ष्-धातोः शानचप्रक््े नकां  रूर्म?् 

२) प्रर्पवूकाद ्नम्-धातोः ल््नर् नकां  रूर्म?् 

३) विुम ्इक्त्र कः प्रक््ः का च प्रकृनतः? 

४) गमनम् इक्त्र का प्रकृनतः कश्च प्रक््ः? 

५) वच्-धातोः क्कवाप्रक््े नकां  रूर्म्? 

६) नचधातोः ्कप्रक््े क्लीबनलङ्गे नकां  रूर्म?् 

७) नम-्धातोः तुमनु्प्रक््े नकां  रूर्म?् 

८) दे् म् इक्त्र व््ुकर्नतः का? 


