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1. अधः दत्तं अनुच्छेदं पठित्वा यथाननदेश उत्तरं निखन्त (नीचे ददये गद्ांशकोपढ़करयथाननदेश उत्तर निखें)–
काशीनगरे एकः महान् पनडितः ननवसनतस्म| तस्य समीपेबहुछात्ाः आसन् | तस्यख्यानतः सववत् प्रसाठरता आसीत् | अतः
दूर-दूरतः छात्ाः आगच्छनन्त स्म | एकदाएकः बािकः तस्य समीपम् आगच्छनत | सःपनडितंवदनत – अहं भवतः समीपे अध्ययनं
कतुम
व ् इच्छानम, अतःमांनशष्यत्वेन स्वीकरोतु | पनडितःबािकस्य बुनिपरीक्षायै एकं प्रश्नं पृच्छनत | प्रश्नः – देवः कु त् अनस्त ?
नशष्यः उत्तरं यच्छनत – देवः सववव्यापी अनस्त | बािकस्य उत्तरं श्रुत्वा गुरः संतुष्टः जातः | पनडितः वदनत – भवान्बुनिमान् बािकः
अनस्त अहं भवन्तं नशष्यत्वेन स्वीकरोनम |
(अ) एकपदेनउत्तरत(एक शब्द में उत्तर दीनजये) –
(क) काशीनगरे कः ननवसनत स्म?
(ख) तस्य ख्यानतः कु त् प्रसाठरता आसीत् ?
(ब) पूर्ववाक्येन उत्तरत (पूर्व वाक्य में उत्तर दीनजये) –
(क) बािकःपनडितं ककं वदनत?
(ख) पनडितःदकमथं प्रश्नंपृच्छनत ?
(स) ननदेशानुसारम् उत्तरत (ननदेशानुसारउत्तर दीनजये) (क) “तस्य समीपेबहुछात्ाः आसन्” अत्‘तस्य’ कस्मै प्रयुक्तम् ?
(i) . पनडिताय

(ii). बािकाय

(iii). छात्ाय

(iv).नशष्याय

(ख) ‘मूखवः’ अस्य ककं नविोमपदं गद्ांशे प्रयुक्तम् ?
(i). बिवान्

(ii).धनवान्

(iii).बुनिमान्

(iv).शनक्तमान्

(ग) कः सववव्यापी अनस्त?
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(i). बािकः

(ii).पनडितः

(iii).छात्ः

(iv).देवः

(घ) कस्य उत्तरं श्रुत्वा गुरः संतुष्टः जातः?
(i). छात्स्य

(ii).बािकस्य

(iii). देवस्य

(iv).पनडितस्य

2. एकपदेन उत्तरत –
(क) िोके वशीकृ ता का ?
(ख) पृनथव्यां कनत रत्नानन ?
(ग) मूढ:ै कु त् रत्नसंज्ञा नवधीयते ?
(घ) कै ः संगततं कु वीत ?
(ि) कू मवस्य नाम दकम् आसीत् ?
(च) सरस्तीरे के आगच्छन् ?
3. अंकानां कृ ते संस्कृ ते संख्यावाची शब्दाः निखत |
यथा(i)

30 नत्शत्

28

(ii)

27

(iii)

24

(iv) 40

4. अधः दत्तानां प्रश्नानाम् उत्तरानर् पूर्ववाक्येन निखत –
(क) सववदा कु त् सुखम् ?
(ख) कृ ष्र्मूते कनत कमवकराः आसन् ?
(ग) कस्य गृहे सववनवधानन सुखसाधनानन आसन् ?
(घ) कच्छपः कु त् गन्तुम् इच्छनत ?
(ि) िम्बमानं कू मं दृष्टवा पौराः दकम् अवदन् ?
(च) कु मवः नमत्योः वचनं नवस्मृत्य दकम् अवदत् ?
5. अधोनिनखत पदेषु धातवः के सनन्त ?
(क) करोनत
(ख) भवेत्
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(ग) पश्य
(घ) नतष्ठनत
6. रेखादकत पदानन अनधकृ त्य प्रश्न ननमावर्ं कु रत (क) सत्येन वानत वायुः |
(ख) वसुन्धरा बहुरत्ना भवनत |

(ग) सनभः एव सहासीत |
(घ) नवद्ायाः संग्रहेषु च त्यक्तिज्जः सुखी भवेत् ?
7. ‘नदी’ ईकारान्त स्त्रीनिङ्गः संज्ञाशब्दरूपैः ठरक्तस्थानानन पूरयत नवभनक्तः

एकवचनम्

प्रथमा

नदी

तृतीया

-----

चतुथी
षष्ठी

निवचनम्

बहुवचनम्

-----

-----

-----

नदीनभः

-----

नद्ै
-----

-----

-----

नदीनाम्

8. ‘निख्’ (निखना ) धातोः िोट्िकार-रूपैः ठरक्तस्थानानन पूरयतपुरषः

एकवचनम्

निवचनम्

बहुवचनम्

प्रथमपुरषः

_______

निखताम्

_______

मध्यमपुरषः

_______

निखतम्

_______

उत्तममपुरषः

_______

निखाव

_______

9. ननम्ननिनखत के शुि रूप निनखए –
(क) स्वास्थय

------

(ख) श्रीमनत

------

10. भाषा दकसे कहते हैं ? तथा इसके दकतने रूप हैं ?

(ग) कृ प्या ------

(घ) आदसव ------

निनखए |

11. स्वर एवं व्यजन के दकतने भेद हैं ? उदाहरर् सनहत नामोल्िेख दकनजए |
12. पदानां वर्व नवच्छेदं प्रदशवयत् –
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(क) बिवान् --------------------(ख) आशीष --------------------(ग) पुस्तक

---------------------

(घ) कु क्कु रौ --------------------13. प्रत्येक के उच्चारर्स्थान निनखए –
(i) त् , व् , प् , ए , उ ,च् ,ब् ,म् , ध् , ख् , इ, ई, अ, आ ,ऋ , ह्
14. क्ष , त् तथा ज्ञ के दो- दो उदाहरर् निनखए –
15. निनप दकसे कहते हैं ? संस्कृ त भाषा की निनप का नाम निनखए |
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