अभ्यास-प्रश्नपत्रम् - 2020-21 (Set -2)
कक्षा - दशमी
संस्कृतम् (कोड-122)

समयः – होरात्रयम्
सम्पूर्ााङ्ाः – 80
सामान्यनिर्देशााः• कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 11 पृष्ठानन मुद्रितानन सन्तन्त।
• कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 19 प्रश्नााः सन्तन्त।
• उत्तरलेखनात् पूर्व प्रश्नस्य क्रमाङ्काः अर्श्यं लेखनीयाः।
• अस्य प्रश्नपत्रस्य पठनाय 15 ननमेषााः ननर्धाररतााः सन्तन्त। अस्मिन् अर्र्धौ केर्लं प्रश्नपत्रं
पठनीयम् उत्तरपुस्मिकायां च ककमकप न लेखनीयम्।
प्रश्नपत्रस्वरूपम्‘अ’ -भागाः (बहुनिकल्पात्मकाः)
40 अङ्ााः
‘आ’ - भागाः (िर्णिात्मकाः)
40 अङ्ााः
(i) अस्मिन् प्रश्नपत्रे द्वौ भागौ िाः।
(ii) ‘अ’ - भागाः बहुनर्कल्पात्मकाः अस्मि।
(iii) ‘आ’ - भागाः र्णवनात्मकाः अस्मि।
(iv) प्रश्नसङ्ख्या प्रश्नपत्रानुसारम् अर्श्यमेर् लेखनीया।
(v) सर्ेषां प्रश्नानाम् उत्तराणण संस्कृतेन लेखनीयानन।
(vi) प्रश्नानां ननर्दे शााः ध्यानेन अर्श्यं पठनीयााः।
‘अ’-भागाः (40 अङ्ााः)
(बहुनिकल्पात्मकााः प्रश्नााः)
अिुप्रयुक्त-व्याकरर्म्
1
अधोलिखितिाक्येषु रेिाङ्कङ्तपर्दस्य सन्धिपर्दं सन्धिच्छेर्दपर्दं िा चििुत
(के ििं प्रश्नितुष्टय)
(i) िास्त्युद्यमसमो बिुाः कृत्वा यं नार्सीर्दनत।
(क) नास्त्युद्यमसम+बन्ुाः (ख) नास्त्युद्यमसमो+बन्ुाः (ग) नास्त्युद्यमसमाः+बन्ुाः
(ii) कथं जनः+तं पररतोषययष्यनत।
(क) जन्सतम् (ख) जनस्तम् (ग) जनास्ताम्
(iii) अश्वश्चेद् र्धार्ने र्ीराः भारस्य र्हने खराः।
(क) अश्व+श्चेत् (ख) अश्वाः+चेद् (ग) अश्वश् +चेद्
(iv) काचित्+इयमिमत मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचचत्तो नष्टः।
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(क) काचचदियमममत (ख) काचचियमममत (ग) कादियमममत
(v) मुच्यते िहतः+भयात्।
(क) महतभयात् (ख) महद्भयात् (ग) महतो भयात्
अधोलिखितिाक्येषु रेिाङ्कङ्तपर्दािां समासं निग्रहं िा प्रर्दत्तनिकल्पेभ्याः चििुत- 1x4=4
(के ििं प्रश्नितुष्टयम्)
(i) अयय चल बन्ो! िगकुिकिरि गुञ्जितर्नर्दे शम्।
(क) खगकुलानां कलरर्: (ख) खगकुल कलरर्: (ग) खगकुलामन कलरर्:
(ii) पुर-कलरर् सम्भ्रनमतजनेभ्यो धृतसुिसन्देशम्।
(क) धृतः सुखसन्देशः येन सः, तम्
(ख) धृतः सुखसन्देशः यं सः, तम्
(ग) धृतः सुखसन्देशः यः सः, तम्
(iii) प्रस्तरतिे लतातरुगुल्मा नो भर्न्तु कपष्ााः।
(क) प्रस्तर तले (ख) प्रस्तरस्य तलम् (ग) प्रस्तरस्य तले
(iv) प्रिरतले ितातरुगुल्मा नो भर्न्तु कपष्ााः।
(क) लतााः तरर्ाः गुल्मा: च (ख) लतााः च तरुगुल्मा: (ग) लतााः च तरर्ाः च गुल्मा: च
(iv) माििाय जीििं कामये नो जीर्न्मरणम्।
(क) मानवजीवनम् (ख) जीवनमानवस्य (ग) मानवजीवनाय
अधोलिखितिाक्येषु रेिाङ्कङ्तपर्दािां प्रकृनत-प्रत्ययौ संयोज्य निभज्य िा उचितम् 1x4=4
उत्तरं निकल्पेभ्याः चििुत- (के ििं प्रश्नितुष्टयम्)
(i) हरिततरूणां लललतलतानां िाला ििणीया।
(क) रमण+ईया (ख) रमणीय+टाप् (ग) रमणीय+ता
(ii) वाष्पयानिाला सन्धावमत मवतिन्ती ध्वानि्।
(क) मवतरत्+ङीप् (ख) मवतरन्+ङीप् (ग) मवतरन्त्+ङीष्
(iii) कुसुिावललः सिीििाललता स्यान्मे विणीया।
(क) चल्+टाप् (ख) चाललत+टाप् (ग) चालल+ता
(iv) कुसुिावललः सिीििाललता स्यान्मे विणीया।
(क) वरणीय+टाप् (ख) वरणीय्+आ (ग) वरणी+टाप्
(v) तपोिििालसनः र्देिी इनत िाम्ना आह्वयन्धि।
(क) िेव+टाप् (ख) िेव+ङीप् (ग) िेव+णणमन
िाच्यस्य नियमािुगुर्म् उचितं निकल्पं चििुत। (के ििं प्रश्नत्रयम्)
1x3=3
(i) मनखखलः – आदित्य! ककं त्वया ------------पठ्यते?
(क) गीताम् (ख) गीता (ग) गीतान्
(ii) आदित्यः- न, अहं तु स्वपाठं------------।
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(क) पठ्यते (ख) पठानम (ग) पठ्यसे
(iii) मनखखलः – शोभनम्! त्वं किा गीतां-------?
(क) पठ्यते (ख) पठ्ये (ग) पठलस
(iv) आदित्यः –--------- तु प्रातःकाले एव गीताश्लोकानाम् अभ्यासाः कक्रयते।
(क) त्वया (ख) अहम् (ग) मया
प्रर्दत्तेभ्याः निकल्पेभ्याः समुचितं कािबोधकशब्दं चििुत - (के ििं प्रश्नितुष्टयम) 1x4=4
(i) अहं दिवायां (12:30) ------------- भोजनं करोनम।
(क) सार्धव-द्वािशर्ार्दने (ख) सपार्द-द्वािशर्ार्दने (ग) पार्दोन-द्वािशर्ार्दने
(ii) जाह्नवी सायं (5:30) ------------ खेलनाय गच्छमत।
(क) सार्धव-पञ्चवार्दने (ख) सपार्द-पञ्चवार्दने (ग) पञ्चवार्दने
(iii) सुनीमतः प्राताः (6:30) ------------ योगासनं करोमत।
(क) सार्धव-षड्र्ार्दने (ख) सपार्द-षड्र्ार्दने (ग) पार्दोन-षड्र्ार्दने
(iv) सायं (5:00) -------------- अभभषेकः संगीतकक्षायै गच्छनत।
(क) सपार्द-पञ्चवार्दने (ख) सार्धव-पञ्चवार्दने (ग) पञ्चवार्दने
(v) मनकुञ्जस्य कपतामहः (1:45) ---------- शयनं करोमत।
(क) सार्धव-दद्ववािने (ख) सपार्द-दद्ववािने (ग) पार्दोन-दद्ववािने
िाक्यािुगुर्म् उचिताव्ययपर्दं चििुत - (के ििं प्रश्नत्रयम्)
1x3=3
(i) कोऽकप न जानामत---------कस्य ककं भमवष्यमत।
(क) श्वाः (ख) ह्याः (ग) इर्दानीम्
(ii) आरक्षी---------उचचचः अहसत्।
(क) उचचचः (ख) नीचचचः (ग) च
(iii) ----------एका मञ्जूषा आसीत्।
(क) तत्र (ख) र्ृथा (ग) एर्
(iv) ग्रामस्य आरक्षी ----------- आसीत्?
(क) यदि (ख) तदहहः (ग) कुत्र
अधोलिखितिाक्येषु रेिाङ्कङ्तपर्दम् अशुद्धम् अस्तस्त। शुद्ध पर्दं निकल्पेभ्याः
1x3=3
चििुत-(के ििं प्रश्नत्रयम्)
(i) त्वं चाकलेहं िार्दनत।
(क) खार्दसस (ख) खार्दन्तु (ग) खार्दतु
(ii) सः िृक्षा: लसञ्चमत।
(क) र्ृक्षान् (ख) र्ृक्षााः (ग) र्ृक्षौ
(iii) माता कपता च ग्रामं आगच्छन्धि।
(क) आगच्छसस (ख) आगच्छताः (ग) आगच्छनत
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(iv) भवान् ह्याः कुत्र भमवष्यमत।
(क) आसीत् (ख) आस्ताम् (ग) आसन्
पङ्कितािबोधिम्
रेिादित-पर्दानि आधृत्य समुचितं प्रश्निािकपर्दं चििुत-(के ििं प्रश्नपञ्चकम्)
(i) तनयः छात्रावासे मनवसन् अध्ययने सङ्लग्नः अभूत्।
(क) कस्य (ख) कुत्र (ग) केषाम्
(ii) पिता पुत्राय बाल्ये मवद्याधनं यच्छमत।
(क) का (ख) कर्दा (ग) काः
(iii) संसारे मवद्वांसः ज्ञानचक्षुभभः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते।
(क) के (ख) कस्य (ग) कस्यााः
(iv) चौरः गृहाभ्यन्तिं प्रमवष्टः।
(क) काः(ख) ककम्(ग) कुत्र
(v) सुरभेः इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराभधपः ताम् अपृच्छत्।
(क) काम् (ख) कस्यै(ग) कैाः
(vi) ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुमसशक्तः क्षेत्रे पपात।
(क) कााः (ख) के (ग) काः
अधोलिखितिाक्येषु रेिाङ्कङ्तपर्दािां प्रसङ्गािुकुिम् उचितार्थं चििुत(के ििं प्रश्नितुष्टयम्)
(i) तथाकप र्दबु वले सुते मातुाः अभ्यञ्जर्धका कृपा सहजैर्।
(क) पुत्रे (ख) सूत्रे (ग) ममत्रे
(ii) मागे गहने कानने सा एकं व्याघ्रं ििशह।
(क) मवशाले (ख) गृहे (ग) अरण्ये
(iii) सः ऋषभः गन्तुम् अशक्ताः आसीत्।
(क) शकतयुक्तः (ख) शकतहीनः (ग) शकतमान्
(iv) शृगालेन सदहतं पुनरायातं व्याघ्रं िरू ात् दृष्ट्वा बुणिमती चचन्तन्ततवती।
(क) कररणा (ख) ससंहेन (ग) जम्बुकेन
(v) बहूमन अपत्यामन िे सन्तीमत सत्यम्।
(क) माम् (ख) मयय (ग) मम
भाषषककायणसम्बद्धािां प्रश्नािां समुचितम् उत्तरं निकल्पेभ्याः चििुत (के ििं प्रश्नषट्कम)
(i) “र्दर्दु ान्तैाः िशनैाः” इत्यनयोाः पर्दयोाः ककं नर्शेषणपर्दम्?
(क) र्दर्दु ान्तैाः (ख) िशनैाः (ग) र्दर्दु ान्तैाः िशनैाः
(ii) ‘सा एकं व्याघ्रं ििशह’ इत्यस्मिन् वाक्ये ‘ििशह’ इमत कियापिस्य कतृहपिं ककम् ?
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(क) एकम् (ख) व्याघ्रम् (ग) सा
(iii) “र्ाष्पयानमाला सन्ार्नत नर्तरन्ती ध्वानम्” अत्र कक्रयापर्दं ककम्?
(क) र्ाष्पयानमाला (ख) सन्ार्नत (ग) नर्तरन्ती
(iv) “गच्छ वत्से! सवं भद्रं जायेत” अत्र‘भद्रम्’ इत्यस्य ककं नर्लोमपर्दं प्रयुक्तम्?
(क) ध्रुर्म् (ख) आभद्रम् (ग) नननमत्तम्
(v) “क्रुद्धाः ससंहाः र्ानरं प्रहतुवनमच्छनत” अस्मिन् र्ाक्ये ककं नर्शेषणपर्दं प्रयुक्तम्?
(क) क्रुद्धाः (ख) ससंहाः (ग) र्ानरम्
(vi) “कृषकः तं िबु हलं वृषभं तोिनेन नुद्यमानः अवतहत” अत्र मवशेषणपर्दं ककम्?
(क) िबु हलम् (ख) वृषभम् (ग) अवतहत
(vii) “कपता यच्छनत पुत्राय बाल्ये नर्द्यार्धनं महत्” अत्र नर्शेषणपर्दं ककम्?
(क) कपता (ख) महत् (ग) नर्द्यार्धनम्
(viii) “िु िः कृषीवलः तमुत्थापययतुं बहवु ारं यत्नमकरोत्” अत्र ‘बहवु ारम्’ इत्यथे ककं
पर्दं र्दत्तम्?
(क) एकवारम् (ख) दद्ववारम् (ग) अनेकवारम्
‘आ’ - भागाः
िर्णिात्मकााः प्रश्नााः (40 अङ्ााः)
अपङ्कितािबोधिम्
11 अधोलिखितं गद्यांशं पङ्कित्वा प्रर्दत्तप्रश्नािाम् उत्तराणर् संस्कृतेि लिित–
10
कस्मिकं श्चत् अभधष्ठाने चत्वारो जनाः परस्परं ममत्रत्वम् आपननाः वसन्तन्त ि। बालभावे
तेषां ममतः अजायत-‘भोः! िे शान्तरं गत्वा मवद्यायाः उपाजहनं करणीयम्’। अथ
अन्यस्मिन् दिवसे जनाः परस्परं मनश्चयं कृत्वा मवद्योपाजहनाय कान्यकुब्जं (कननौजं)
गताः तत्र च मवद्यामठे गत्वा पदठतुमारब्धवन्त:। एवं द्वािशवषाणण याविेकचचत्ततया
पदठत्वा मवद्याकुशलास्ते सवे सञ्जाताः। ततः तचः चतुभभहः ममललत्वा उतम् -‘वयं
सवहमवद्यापारङ्गताः’ तिपु ाध्यायम् पृष्टवा स्विे शं गच्छामः। गुवािे शं प्राप्य सवे स्विे शं
प्रमत गताः, यद्यकप मवद्यापारङ्गतास्ते तथाकप लोकव्यवहाराणां ज्ञानाभावात् हास्यपात्राः
जाताः। अतः जीवने व्यवहारज्ञानं नूनमावश्यकमममत, केवलं शास्त्रज्ञानं हास्यकारणमेव
भवमत। कथ्यते अकप –
अकप शास्त्रेषु कुशलाः लोकाचारमववलजहता:।
सवे ते हास्यतां यान्तन्त यथा ते मूखहपण्डिताः॥
अ एकपर्देि उत्तरत - (के ििं प्रश्नद्वयम्म्)
(1x2=2)
(i) वयं कुत्र गच्छामः?
(ii) जीवने कीदृशं ज्ञानम् आवश्यकं भवमत?
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(iii) के कननौजं गत्वा अध्ययनं कुवहन्तन्त ?
आ पूर्णिाक्येि लिित - (के ििं प्रश्नद्वयम्)
(i) चत्वारो जनाः ककमथं िे शान्तरं गन्तुम् इच्छन्तन्त ?
(ii) जनाः कान्यकुब्जे कमत वषाणण यावत् अधीतवन्तः?
(iii) सवे ते कुत्र यान्तन्त?
इ अस्य अिुच्छेर्दस्य कृते उपयुक्तं शीषणकं संस्कृतेि लिित।
ई यर्थानिर्देशम् उत्तरत- (के िि प्रश्नत्रयम्)
(i) ‘यान्तन्त’ इत्यस्यााः कक्रयायााः कतृवपर्दं ककम्?
(क) सवे (ख) जनाः(ग) कन्नौजम्
(ii) ‘चत्वारः’ इनत पर्दस्य नर्शेष्यं गद्यांशात् चचत्वा सलखत।
(क) ममत्राणण (ख) वृक्षाः (ग) जनाः
(iii) ‘दिवसे’ इत्यस्य पर्दस्य काः पयायाः अत्र आगताः?
(क) दिने (ख) सन्तते:
(ग) मासे
(iv) अनुच्छेर्दे ‘अनुतम्’ पर्दस्य काः नर्पयवयाः आगताः?
(क) कभथतम् (ख) उतम् (ग) दृष्टम्
रििात्मक कायणम्
12 मवद्यालयस्य वापषिकोत्सवं वणियन् मित्रं सौिभं प्रमत ललखिते ित्रे उचितिदः
रिक्तस्थानामन िूियत।
(i)………… दिल्ली
मतभथ: 28.03.2020
कप्रय ममत्रं (ii) .......!
नमो नमः,
अत्र कुशलं (iii)…………..। भवता ललखखतं पत्रम् अद्यचव प्राप्तम्। अहं स्वमवद्यालयस्य
वाकषहकोत्सवं (iv)…………..। एकमासपूवहमेव मवद्यालयस्य सवे (v)…………….
छात्राः(vi)………… कायेषु व्यस्ताः आसन्। लशक्षामनिे शकः कायहिमस्य (vii)…………
आसीत्। सः मवद्यालयस्य अतीव प्राशंसत् योग्येभ्य: छात्रेभ्यः च
(viii)………….अयच्छत्। कपतृभ्याम् (ix)…………..ननर्ेर्दयानम।
भवतः (x)…….।
अभभनवः
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मञ्जू षा
अशोकनगरम्, मुख्यामतभथः, सुहृद्, नमस्कारान्, वणहयामम, अध्यापकाः, पुरस्कारान्,
तत्रास्तु, सौरभ।
13 प्रर्दत्तं चित्रं दृष्ट्वा मञ्जू षायां प्रर्दत्तशब्दािां सहायतया पञ्च िाक्यानि
संस्कृतेि लिित–

1x5=5

मञ्जूषाअध्यापकः, छात्राः, चचत्रम्, पाठयमत, पठन्तन्त , शृण्वन्तन्त, पृच्छन्तन्त
मानचचत्रम्, उत्पीदठका, पुस्तकम्, माजहनी।
अर्थिा
मञ्जू षाप्रर्दत्तशब्दािां साहाय्येि निम्नलिखितं निषयम् अधधकृत्य पञ्चधभाः
संस्कृतिाक्ययाः एकम् अिुच्छेर्दं लिित “रामायणम्”
मिू षारामः, वाल्मीककः, रचनाम्, आद्रर्दकाव्यस्य, संस्कृतकाव्यस्य, श्लोकााः
अकरोत्, सप्तकाण्डेषु, चतुनर्िंशनतसहस्राणण, नर्नर्र्धााः, पक्षााः
14 अधोलिखितानि िाक्यानि संस्कृतभाषया अिूय लिित - (के िि
िाक्यपञ्चकम्)
1. मैं गांव में रहता हं ू। I live in the village
2. मेरे कपताजी अध्यापक हच । My father is a teacher .
3. मेरी माता गृदहणी हच । My mother is a homemaker.
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1x5=5

4.
5.
6.
7.

वह रमववार को दिल्ली जाएगा। He will go to Delhi on Sunday.
तुम लोग वहाँ कब जाओगे। When will you go there.
कल वषा हो रही थी। It was raining yesterday.
सभी छात्र परीक्षा ललखेंगे। All students will write the exam.
पङ्कितािबोधिम्
15 अधोलिखितं गद्याशं पङ्कित्वा प्रर्दत्तप्रश्नािाम् उत्तराणर् संस्कृतेि लिित कसश्चत् कृषकाः बलीर्र्दाभ्यां क्षेत्रकषवणं कुर्वन्नासीत्। तयोाः बलीर्र्दवयोाः एकाः शरीरे ण
र्दबु वलाः जर्ेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। अताः कृषकाः तं र्दबु वलं र्ृषभं तोर्दनेन नुद्यमानाः
अर्तवत। साः र्ृषभाः हलमूढ्र्ा गन्तुमशक्ताः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धाः कृषीर्लाः तमुत्थापययतुं
बहर्ु ारम् यत्नमकरोत्। तथाकप र्ृषाः नोत्थत्थताः। भूमौ पनततं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वर्धेनूनां
मातुाः सुरभेाः नेत्राभ्यामश्रूणण आनर्रासन्। सुरभेररमामर्स्थां दृष्ट्वा सुराञ्जर्धपाः
तामपृच्छत्-“अयय शुभे! ककमेर्ं रोद्रर्दकष? उच्यताम्” इनत। सा च नर्ननपातो न र्ाः कसश्चद् दृश्यते कत्रर्दशाञ्जर्धप।
अहं तु पुत्रं शोचानम, तेन रोद्रर्दनम कौसशक!॥
अ. एकपर्देि उत्तरत।
(के ििं प्रश्नद्वयम्)
(क) काः क्षेत्रकषवणं करोनत ि?
(ख) काः र्दबु वलाः आसीत्?
(ग) िबु हलो वृषभः कुत्र अपतत्?
आ. पूर्णिाक्येि उत्तरत। (के ििं प्रश्नद्वयम्)
(क) िु द्धाः कृषीर्लाः ककम् अकरोत्?
(ख) सुरभभः सुराभधपं ककमवित्?
(ग) सुराञ्जर्धपाः सुरभभं ककमपृच्छत्?
16 अधोलिखितं पद्यांशं पङ्कित्वा प्रर्दत्तप्रश्नािाम् उत्तराणर् संस्कृतेि लिित गुर्ी गुर्ं िेधत्त ि िेधत्त निगुणर्ो बिी बिं िेधत्त ि िेधत्त निबणिाः।
षपको िसिस्य गुर्ं ि िायसाः करी ि लसंहस्य बिं ि मूषकाः॥
अ. एकपर्देि उत्तरत
(के ििं प्रश्नद्वयम्)
(i) ) गुणी ककं र्ेञ्जत्त ?

(ii) लसंहस्य बलं काः न र्ेञ्जत्त?
(iii) बलवान् ककं जानामत?

आ. पूर्णिाक्येि उत्तरत
(के ििं प्रश्नद्वयम्)
(क) कपकाः कस्य गुणं जानानत?

(ख) मूषकाः ककं न जानानत?
(ग) बलं को जानामत को वा न वेभत्त?
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17 अधोलिखितं िाट्यांशं पङ्कित्वा प्रर्दत्तप्रश्नािाम् उत्तराणर् संस्कृतेि लिित लसंहाः - (क्रोर्धेन गजवन्) भोाः! अहं र्नराजाः। ककं भयं न जायते? ककमथिं मामेर्ं तुर्दन्तन्त
सर्े नमसलत्वा?
एकाः िािराः - यताः त्वं र्नराजाः भनर्तुं तु सर्वथाऽयोग्याः। राजा तु रक्षकाः भर्नत परं
भर्ान् तु भक्षकाः। अकप च स्वरक्षायामकप समथवाः नासस तद्रहव कथमिान् रसक्षष्यसस?
अन्याः िािराः- ककं न श्रुता त्वया पञ्चतन्त्रोयक्ताः यो ि रक्षनत नित्रस्ताि् पीड्यमािान्परयाः सर्दा।
जिूि् पाधर्थण िरूपेर् स कृतािो ि संशयाः॥
काकाः - आम् सत्यं कञ्जथतं त्वया। र्िुताः र्नराजाः भनर्तुं तु अहमेर् योग्याः।
षपकाः - (उपहसन्) कथं त्वं योग्याः र्नराजाः भनर्तुं, यत्र तत्र ‘का-का’ इनत
ककवशध्वननना र्ातार्रणमाकुलीकरोकष। न रूपं न ध्वननरस्मि। कृष्णर्णिं,
मेध्यामेध्यभक्षकं त्वां कथं र्नराजं मन्यामहे र्यम्?
अ. एकपर्देि उत्तरत।
(के ििं प्रश्नद्वयम्)
(क) काः क्रोर्धेन गजवनत?
(ख) क: रक्षक: भर्नत?
(ग) ‘ककमथिं मामेर्ं तुर्दन्तन्त सर्े नमसलत्वा?’ इनत काः कथयनत?
आ. पूर्णिाक्येि उत्तरत। (के ििं प्रश्नद्वयम्)
(क) याः त्रिान् न रक्षनत साः ककं कथ्यते?
(ख) कपकाः काकं र्नराजरूपेण कथं न स्वीकरोनत?
(ग) काकः ककं र्र्दनत?
18 मञ्जू षाताः समुचितपर्दानि चित्वा अधोलिखित-श्लोकस्य अन्वयं पूरयत षपता यच्छनत पुत्राय बाल्ये निद्याधिं महत्।
षपताऽस्य षकं तपस्तेपे इत्युक्तक्तस्तत्कृतज्ञता।।1॥
अन्वयाः - कपता (i)………….. बाल्ये महद् नर्द्यार्धनम्(ii)………… अस्य (पुत्रस्य)
कपता (iii)....... तपाः तेपे इत्युयक्ताः(iv).......।
मञ्जू षाककम्, पुत्राय, तत्कृतज्ञता, यच्छनत
अर्थिा
मञ्जू षायााः साहाय्येि श्लोकस्यभािार्थे ररक्तस्थािानि पूरक्तयत्वा पुिाःलिित निद्वांस एि िोके ऽस्तिि् िक्षुष्मिाः प्रकीनतणतााः।
अन्येषां िर्दिे ये तु ते िक्षुिामिी मते ॥
भािार्थण ाः- ...........संसारे (लोके) मवद्वान् जनः एव......... भवमत अथात्
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ज्ञानरूकपचक्षुः एव वास्तमवकं नेत्रं अस्मस्त। .........जनस्य ज्ञानाजहने रुचचः न
..............तस्य नेत्रे तु केवलं नाम्ना एव।
मञ्जू षायस्य, नेत्रवान्, भवमत, अस्मिन्
19 अधोलिखित-कर्थांशं समुचित-क्रमेर् लिित –
.
(i) तेन नर्त्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महानर्द्यालये प्रर्ेशं र्दापययतुं सफलो जाताः।
(ii) करुणापरो गृही तिै आश्रयं प्रायच्छत्।
(iii) कश्चन ननर्धवनो जनाः भूरर पररश्रम्य ककञ्जञ्चद् नर्त्तमुपासजवतर्ान्।
(iv) परमथवकाश्येन पीकिताः स बसयानं नर्हाय पर्दानतरेर् प्राचलत्।
(v) एर्ं नर्चायव स पाश्ववस्थस्थते ग्रामे राकत्रननर्ासं कतुिं कञ्जञ्चद् गृहस्थमुपागताः।
(vi) ननशान्कारे प्रसृते नर्जने प्रर्दे शे पर्दयात्रा न शुभार्हा।
(vii) एकर्दा स कपता तनूजस्य रुग्ण्तामाकर्ण्व व्याकुलो जाताः।
(viii) पर्दानतक्रमेण सञ्चलन् सायं समयेऽप्यसौ गन्तव्याद् र्दरू े आसीत्।
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