
      अभ्यासप्रश्नपत्रम् 2021-22 

द्वितीयं सत्रम्  

कक्षा- नवमी 

संस्कृतम् 

समयः होराियम्                                                                       सम्पूर्ााङ्ाः- 40 

                   

सामान्यननरे्दशाः – 

                                            

 

 

 

 

                                

                                            

1. कृपया सम्यक्तया परीक्षण् कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 7 पृष्ठानन िुनितानन सस्न्त। 

2. कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 9 प्रश्नााः सस्न्त। 

3. उत्तरलखेनात् पूरं् प्रश्नमय क्रिाङ्काः अर्श्य ंलखेनीयाः। 

4. प्रश्नसंख्या प्रश्नपत्रानुसारम् एव लखेनीया। 

5. सवेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लखेनीयाणन। 

6. प्रश्नानां णनरे्दशााः ध्यानने अवश्य ंपठनीयााः। 



                 वर्णनात्मकााः प्रशनााः                                40 अङ्ााः 

 अपठितावबोधनम ्  

1. अधोलिलितं गद्यशंं पठित्वय प्रदत्तप्रश्नयनयम ्उत्तरयलि संसृ्कतने लिित।          

          अस्मयकं भयरतवर्षः  बहुकयिपर्षनं्त परयधीनतयर्यः  श्रृङ्खियस ुबद्धः  आसीत्। भयरतवर् ंस्वयधीनं 

कुवयषिम् अनकेे वीरयः  स्वयत्मयनं हुतवन्तः । भयरतस्य स्वयधीनतयर्यः  आन्दोिन ेसवे आबयिवृद्धयः  सठिर्यः  

आसन।् अस्मस्मन ् अनेकयनय ं नयमयठन वरं् जयनीमः  अनेकयनयञ्च नयमयठन वरं् न जयनीमः । मयतभृूम्यः  

स्वयधीनतयर्यः  कृत ेतरे्यं समेर्यं वीरयिय ंबलिदयनं वरं् सवषदय स्मररष्ययमः । 

 

(अ) एकपदेन लिित–        (केविं प्रश्नद्वर्म)् 

i. अस्मयकं भयरतवर्षः  बहुकयिपर्षनं्त कस्ययः  श्रृङ्खियस ुबद्धः  आसीत।्? 

ii. भयरतवर् ंस्वयधीनं कुवयषिम ्के स्वयत्मयनं हुतवन्तः ? 

iii. केर्यं नयमयठन वरं् जयनीमः ? 

 

(आ)  पिूषवयक्यने लिित– (केविं प्रश्नद्वर्म)् 

i. भयरतस्य स्वयधीनतयर्यः  आन्दोिन ेके सठिर्यः  आसन?् 

ii. मयतृभूम्यः  स्वयधीनतयर्यः  कृते केर्य ंबलिदयनं वरं् सवषदय स्मररष्ययमः ? 

iii. अस्मयकं भयरतवर्षः  बहुकयिपर्षनं्त कयसु बद्धः  आसीत्? 

 

(इ)  अस्य अनचेु्छदस्य कृत ेउलितं शीर्षकं संसृ्कतने लिित–  

 

(ई)  र्थयठनदेशम ्उत्तरत–        (केविं प्रश्नत्रर्म)् 

i. ‘ठवद्मः ’ पदस्य ठकं समयनयथषकं पदं गद्यंशे प्ररु्क्तम्?  

ii. ‘हुतवन्तः ’ ठिर्यर्यः  कतृषपदं गद्यंशयत् लित्वय लिित। 

iii. ‘ठनलिर्यः ’ इत्यस्य ठविोमपदं गद्यंशयत् लित्वय लिित। 

iv. ‘समरे्यं वीरयियम’् इत्यनर्ोः  पदर्ोः  ठवशरे्िपदं ठकम?्  

10 
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                                      रिनयत्मकं कयर्षम ्                                     15 अङ्यः   



2.  अधोलिलितं पतं्र मञ्जषूापदसहायतया परूययत्वा पनुः  लिखत- 

 

भवयन ्दीपकः । भवतः  यवद्यािय ेकोरोनयटीकयकरिलशठवरस्य आयोजनम ्अभवत,् इयत सचूयन ्ठपतरं प्रयत 

पतं्र लिखत।ु 

                                                               देहिीतः  

                                                                              यदनांक: ………….. 

पूजनीर्यः  ठपतृिरियः ! 

सादरं ……(i)………. 

                  अत्र कुशिं ………(ii)……। अद्याहं भवनं्त प्रयथषयायम यद् अस्माकं यवद्यािये 

गतमयस े………(iii)…….. आयोजनम ्अभवत्। एतद् लशठवरं पञ्चदश आर्वुगयषत् आरभ्य अष्टयदश 

आर्ुवगयषियं ………(iv)…….  कृत े आसीत।् अस्माकं प्रयध्याठपकय श्रीमती रीतय शमयष लशयवरस्य 

प्रमुिय……(v)………… आसीत।् सय अस्मयन् टीकयकरिस्य ……(vi)…… बोलधतवती। 

तदनन्तरम् द्वयदशकक्षायाः  पञ्च ……(vii)……. एतस्मस्मन् शुभकाये अगे्र आगतयः । तषेाम् उत्साहं 

……(viii)……… मम मनलस अयप भावना जयगतृय तथा च मयाऽयप टीकयस्वीकरियर् ठनश्चरं् कृतम।्                               

आशासे यद् भवान् मम एतादृशी ंभावना ंदृष्ट्वा प्रसन्नो भयवष्ययत। अहम् इदयनी ंपरू्णतया सकुशिोऽस्मस्म। 

ठपतयमहर्ोः  िरिर्ोः  मम प्रियमयः  ……(ix)………। 

भवतः  आज्ञाकारी पुत्रः , 

                                                                                 ……(x)………..  

मञ्जरू्य 

              

 

 

 

 

 

 

½X10=5 

 बयिकयनयं, दीपकः , कोरोनयटीकयकरिलशठवरस्य, तत्रास्तु, महतं्त्व,  

प्रर्मायम, संयोलजकय, छात्राः ,   ठनवदेनीर्यः , दृष्ट्वा 



3. प्रदतं्त लचतं्र दृष्ट्वा मञ्जषूायां प्रदत्तशब्दानां सहायतया पञ्च वाक्यायन संसृ्कतने लिखत।  

 

मञ्जरू्य 

 

 

 

अथवा  

मञ्जषूाप्रदत्तशब्दानां साहाये्यन यनम्नलिलखतं यवषयम ्अलधकृत्य न्यनूयठतन्यनंू पञ्चलभः  संसृ्कतवाक्ययः  एकम ्

अनचेु्छदं लिखत।  

काकाः 

 

 

 

1x5=5 

4. अधोलिलखतायन वाक्यायन संसृ्कतभाषया अनदू्य लिखत। (केविं पञ्चवाक्यम)् 

i. वह मेरय घर है। 

That is my home. 

ii. र्ह ररतेश की पसु्तक है। 

This is Ritesh’s book. 

1x5=5 

पश्यति, भवनम,् उत्पिन्ति, सरोवरे, उद्यानम,् वकृ्ााः, नभसस, मत्सयााः, सन्ति, परुिाः, जनाः, दरूवाण ीं, 

सखुदा, तनममला वायाुः, रम्यीं, दृश्यम्, णवहगााः। 

 

 

 

 

 

 

 

 

कयकः  पलिर्ु ितुरः  कृष्णविषः , अनं्न, मयसंं ि, लशशोः  हस्तयत्,  रोठटकय,  आस्मच्छद्  

उड्डीर्ते, भिर्ठत, ठपबठत, आनर्ठत, रवः , कटुः  ठपकः , पररश्रमी, प्रस्तरयन्, जिं, घटः । 
 



iii.  सीमय गयनय गयती है।  

Seema sings a song. 

iv. मैंने पुस्तक पढी। 

I read a book. 

v. बीनय कि घर जयर्ेगी।   

    Beena will go home tomorrow. 

vi. संसृ्कत सभी भयर्यओ ंकी जननी है 

Sanskrit is mother of all languages. 

 पद्वितावबोधनम्  15 

5. अधोलिलितं गद्यशंं पठित्वय प्रदत्तप्रश्नयनयम ्उत्तरयलि संसृ्कतने लिित– 

प्रकृठतः  समरे्यं प्रयलिनयं संरिियर् र्तत।े इरं् सवयषन् पुष्णयठत ठवठवधैः  प्रकयरैः  सिुसयधनैः  ि तपषर्ठत। 

पृलथवी, जिं, तजेः , वयरु्ः , आकयशः , ि अस्ययः  प्रमिुयठन तत्वयठन। तयन्येव ठमलित्वय पृथक्तर्य वयऽस्मयकं 

पर्यषवरिं रिर्स्मन्त। आठिर्ते पररतः  समन्तयत् िोकः  अनेन इठत पर्यषवरिम्। र्थय अजयतस्मशशशुः  मयतृगभे 

सुरलितः  ठतष्ठठत तथैव मयनवः  पर्यषवरिकुिौ। पररषृ्कतं प्रदरू्िरठहतं ि  पर्यषवरिम् अस्मभं्य सयसंयररकं 

जीवनसिंु, सठद्वियरं, सत्यसङ्लं्प मयङ्गलिकसयमग्रीञ्च प्रददयठत।  

(अ) एकपदेन उत्तरत (केविं प्रश्नद्वयम)् 

i. समेर्य ंप्रयलिनयं संरिियर् कः  र्तते? 

ii. अजयतस्मशशशुः  कुत्र सरुलितः  ठतष्ठठत? 

iii. पर्यषवरिकुिौ कः  सरुलितः  ठतष्ठठत? 

(आ) परू्णवाक्यने उत्तरत (केविं प्रश्नद्वयम)् 

i. प्रकृतेः  कयठन प्रमिुयठन तत्वयठन?  

ii. पररषृ्कतं प्रदरू्िरठहतं ि  पर्यषवरिम् अस्मभं्य कीदृशी ंसयमग्री ंप्रददयठत? 

iii. अनचेु्छदे पर्यषवरिशब्दस्य कय व्युत्पठत्तः  प्रदलशषतय? 

3 

 

 

 

½ x2=1 
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6. अधोलिलखतं पदं्य पयित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम ्उत्तरालर् संसृ्कतने लिखत।  

तं शब्दमवसपु्तस्त ुजटयरु्रथ शशुु्रवे। 

ठनरीक्ष्य रयविं लिपं्र वदेैही ंि ददशष सः ॥ 

3 

 



(अ) एकपदेन उत्तरत (केविं प्रश्नद्वयम)् 

i. अवसपु्तः  सन् कः  शबं्द शुशु्रवे?  

ii. जटयर्ुः  लिपं्र कं ठनरीलितः ? 

iii. रयविं ठनरीक्ष्य जटयर्ुः  कयं ददशष? 

(आ) परू्णवाक्यने उत्तरत (केविं प्रश्नद्वयम)् 

i. जटयर्ुः  तं शबं्द कथं शुशु्रवे? 

ii. कः  रयविं लिपं्र ठनरीलितवयन्? 

iii. जटयर्ुः  कय ंददशष? 

 

½ x2=1 

1x2=2 

7. अधोलिलितं नयट्यंशं पठित्वय प्रदत्तप्रश्नयन ्उत्तरयलि संसृ्कतने लिित– 

हन्त! नयस्त्यभयवो जगठत मिूयषियम्। तीिप्रवयहयर्यं नद्यं मूढोऽरं् लसकतयलभः  सतेुं  ठनमयषतुं  प्रर्तते। 

तपोदत्तः – (सयट्टहयसं पयर्श्षमपुेत्य) भो महयशर्! ठकठमदं ठवधीर्ते? अिमिं तव श्रमेि। पश्य–  

                             रयमो बबन्ध रं् सतेुं  लशियलभमषकरयिर्े। 

ठवदधद् बयिुकयलभसं्त र्यलस त्वमठतरयमतयम्॥ 

लिन्तर् तयवत्, लसकतयलभः  क्वलित्सेतुः  कतु ंर्ुज्यते? 

परुुर्ः  – भोस्तपस्मस्वन ्कथं मयम अवरोधं करोठर्? प्रर्ते्नन ठकं न लसदं्ध भवठत? कयवश्यकतय लशियनयम्? 

लसकतयलभरेव सेतुं  कररष्ययठम स्वसंकल्पदृढतर्य॥ 

(अ) एकपदेन उत्तरत (केविं प्रश्नद्वयम)् 

i. जगठत केर्यम ्अभयवः  नयस्मस्त? 

ii. तीिप्रवयहयर्यं नद्यं कः  लसकतयलभः  सतेुं  ठनमयषतुं  प्रर्तते? 

iii. सेतठुनमयषि ेकेर्यम ्आवश्यकतय नयस्मस्त?  

(आ) परू्णवाक्यने उत्तरत (केविं प्रश्नद्वयम)् 

i. तपोदत्तः  सयट्टहयसं महयशरं् ठकम् अवदत्? 

ii. मकरयिर् ेकः  लशियलभ सतेुं  बबन्ध? 

iii. कर्य र्ुक्तः  पुरुर्ः  लसकतयलभः  सेतुं  कररष्यठत? 

3 

 

 

 

 

 

½ x2=1 

 

 

1x2=2 

8.  मञ्जरू्यतः  समुलितयठन पदयठन लित्वय अधोलिलित–श्लोकस्य अन्वरं् परूर्त–   

                        ठवनय लिप्यिरज्ञयनं तपोलभरेव केविम।् 

र्ठद ठवद्य वश ेसु्यस्त ेसतेरेुर् तथय मम॥ 

अन्वर्ः  – र्ठद लिप्यिरज्ञयनं  ……(i)…… केविम ्………(ii)……. एव ठवद्य त े

……(iii)……….सु्यः । तथय एव एर्ः  मम ……(iv)…. ॥ 

मञ्जरू्य 

½ x4=2 



 

अथवा 
मञ्जरू्यर्यः  सयहयये्यन श्लोकस्य भयवयथ ेररक्तस्थयनयठन परूठर्त्वय पनुः  लिित– 

वदृ्धोऽहं तं्व र्वुय धन्वी सरथः  कविी शरी। 

न ियप्ययदयर् कुशिी वदेैही ंम ेगठमष्यलस॥ 

 

भयवयथषः – अस्य भयवोऽस्मस्त  र्त् अहं जटयर्ुः  ……(i)……. तं्व ……(ii)…… धन्वी सरथः  कविी 

शरी अस्मस्त। अठप ि एतदनन्तरं तं्व मे ……(iii)……… आदयर्  ……(iv) ……. न 

गठमष्यलस॥  

मञ्जरू्य 

 

 

   

9.  अधोलिलखत- कथांशं यथाक्रमं लिखत।ु  

i. ततो भूर्ोभूर्ः  हिमयिरठत बयिे सः  मधुकरः  अगयर्त्। 

ii.  भ्रयन्तः  कश्चन बयिः  पयिशयियगमनवेियर्यं िीठितुम ्अगच्छत्।  

iii. तदय सः  बयिः  अिं भयर्िने अनेन ठमथ्ययगठवषतेन कीटेन इठत ठवलिन्त्य अन्यत्र गतः । 

iv. तन्द्रयिुः  बयिः  िज्जर्य तरे्य ंदृठष्टपथमठप पररहरन् एकयकी ठकमठप उद्यनं प्रयठवशत।्  

v. तथयठप, सः  मधुकरः  अस्य बयिस्य आह्वयनं ठतरसृ्कतवयन्।  

vi. अथ सः  पषु्पोद्यनं िजनं्त मधुकरं दृष्ट्वय तं िीठितुं  ठद्वठत्रवयरं आह्वर्त।् 

vii.  तेन सह केलिलभः  कयिं िपे्तुं  तदय कोऽठप न वर्से्यर्ु उपिभ्यमयन आसीत।्  

viii. वरं् ठह मधुसंग्रहव्यग्रय इठत।  

½ x8=4 

 

िपोसभाः, ववना, वश,े सेिाुः 

वैदेही,ं वृद्धः , कुशिी, र्ुवय 


