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द्वितीयं सत्रम ्– परामर्ाात्मकः  उत्तरसङे्कतः  

कक्षा- नवमी 

संसृ्कतम ्

समयः  होराियम्                                                           सम्परू्ााङ्ाः - 40 

अवधातव्यम ्– 

 

1. अङ्योजनाया ंप्रदत्तानन उत्तराणर् ननदर्ाात्मकानन सन्ति। प्रदत्तानन उत्तराणर् अनतररच्यानप सन्दर्ाानुसारम्   

    अन्यानन उत्तराणर् र्नवतुम् अहान्ति।  

2. आिररकनवकल्पात्मकेष ुप्रश्नषे ुयद्यद्वप स्पष्टतया द्वनरे्दर्ः  र्दत्तः  अन्ति यत ्केवलं प्रश्नद्वयम ्अथवा प्रश्नत्रयम ् 

    इत्यानदकम ्उत्तरं र्दातवं्य तथानप यनद छात्रः  सवषेां प्रश्नानाम ्उत्तराणर् णलखनत तनहा छात्रनहताय मलू्याङ्नं        

    करर्ीयम।् यथा णित्रवर्ाने पञ्चवाक्यानां लखेनम ्अर्ीषं्ट परं छात्रः  यनद  सप्तवाक्यानन णलखनत तनहा तत्र  

    केवलं प्रथम-पञ्चवाक्यानां न अनपत ुयानन वाक्यानन उत्तमानन सन्ति तषेां मलू्याङ्नं करर्ीयम्।  

3. अनचेु्छदे श्लोके नाट्ांर्े वा आधाररताः  प्रश्नाः  अवबोधात्मकाः  सन्ति। अतः  नवद्याणथानः  एतेष ु  

    प्रदत्तर्ब्दानां स्थाने समर्ाव-पयाायवाणि-र्ब्दाना ंप्रयोगं कतुुं र्कु्नवन्ति। तदथाम् अङ्ाः  देयाः । यनद   

    नवद्याणथानः  उत्तरलखेन-समये समुणितानां नवर्क्तीनां विनाना ंि प्रयोगं न कुवान्ति तनहा अंर्तः  अङ्ाः   

    कतानीयाः  न त ुसम्पूर्ााङ्ाः । 

4. त्रुनिपूर्ावतान्य ैव्याकरर्ात्मक-प्रयोगाय ि अनुपाततः  अङ्ाः  कतानीयाः  न तु सम्पूर्ााङ्ाः ।  

5. आंणर्क-दृष्ट्या समणुितभे्यः  उत्तरेभ्यः  अनप अङ्ाः  देयाः ।  

6. रिनात्मक-काय ेवाक्यरिना प्रमखुा न त ुवाक्यसौन्दया-तत्त्वम्। अतः  आंणर्कवाक्यर्ुद्धये अनप अङ्ाः   

    देयाः । 

 

 वर्णनात्मकााः प्रशनााः 40 अङ्ााः 
 अपद्वितावबोधनम्      

1.  अपद्वित–गद्यांर्ः  

(अ) एकपरे्दन लिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. पराधीनतायाः  

ii. वीराः  
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iii. अनकेानाम्  

 

(आ) परू्ावाक्यने लिखत–     (केविं प्रश्नियम)् 

i. भारतस्य स्वाधीनतायाः  आन्दोिन ेसवे आबािवृद्ाः  सद्वियाः  आसन।् 

ii. मातृभूम्ाः  स्वाधीनतायाः  कृते तेषां समेषां वीरार्ा ं बलिर्दानं वयं सवार्दा 

स्मररष्यामः । 

iii. अस्माकं भारतवषाः  बहुकािपयानं्त पराधीनतायाः  श्रृङ्खिासु बद्ः  आसीत्। 

  

(इ) अस्य अनचेु्छर्दस्य कृत ेउलितं र्ीषाकं संसृ्कतने लिखत–  

स्वाधीनतासंग्रामः / अथवा अन्यत् द्वकमद्वप अनचेु्छर्दाधाररतम्  

(ई)  यथाद्वनरे्दर्म ्उत्तरत–        (केविं प्रश्नत्रयम)् 

i. जानीमः  

ii. वीराः  

iii. सद्वियाः  

iv. समेषा ं
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 रिनात्मकं कायाम ्                                      15 अङ्काः  

2. पत्रिखेनम ् 

 

i. प्रर्मानम 

ii. तत्रािु  

iii. कोरोनाटीकाकरर्लर्द्ववरस्य 

iv. बािकाना ं

v. संयोलजका 

vi. महतं्त्व 

vii. छात्राः  

viii. दृष्ट्वा 

ix. द्वनवेर्दनीयाः  

x. र्दीपकः   
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3. लित्रवर्ानम–् 1x5=5 



अत्र छाते्रभ्यः  संलिप्तवाक्यरिना अपेलिता वताते। केविं वाक्यर्दु्वद्ः  द्रष्टव्या। अस्य 

प्रश्नस्य प्रमखुम ्उदे्दशं्य वाक्यरिना अस्ति। वाकं्य र्दीर्घंम् अस्ति अथवा िर्घ ुइद्वत 

महत्वपूरं् नास्ति। प्रद्वतवाक्यम् अधाः  अङ्कः  ि व्याकरर्दृष्त्या र्ुद्ताद्वनद्वमतं्त द्वनधााररतः  

अस्ति। मञ्जषूायां प्रर्दत्ताः  र्ब्ाः  सहायताथ ं सस्तन्त। छात्रः  तेषां वाक्यषेु प्रयोगं 

कुयाारे्दव इद्वत अद्वनवायं नास्ति। छात्रः  स्वमेधया अद्वप वाक्याद्वन द्वनमाातुं  र्क्नोद्वत। 

मञ्जषूायां प्रर्दत्तानां र्ब्ानां द्ववभद्वतं पररवतानं कृत्वा अद्वप वाक्यद्वनमाारं् कतुं र्क्यत।े  

अथवा 

 

 अनचेु्छर्दिखेनम ् 

अयं  लित्रवर्ानस्य द्ववकल्पः  अस्ति। छात्राः  मञ्जषूायां प्रर्दत्तानां र्ब्ानां द्ववभद्वतं 

पररवतानं कृत्वा अद्वप वाक्यद्वनमाारं् कतुं र्कु्नवस्तन्त। अतः  अङ्काः  रे्दयाः । अस्य 

मूल्याङ्कनाय अन्ये द्वनयमाः  लित्रवर्ानस्य अनुगुरं् पािनीयाः ॥   

 

   

4. अनवुार्दः –  

i. इरं्द मम गृहम् अस्ति। 

ii. इर्दम् ररतेर्स्य पिुकम ्अस्ति।  

iii. सीमा गीतं गायद्वत। 

iv. अहं पुिकम् अपिम।् 

v. बीना श्वः  गृहं गद्वमष्यद्वत। 

vi. संसृ्कतं सवाासां भाषार्ां जननी अस्ति।  

 

1x5=5 

 पठितावबोधनम्  15 

5. पद्वित–गद्यारं्ः  

(अ) एकपरे्दन लिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. प्रकृद्वतः  

ii. मातृगभ े

iii. मानवः  

(आ) परू्ावाक्यने लिखत–     (केविं प्रश्नियम)् 

i. पृलथवी, जिं, तेजः , वायुः , आकार्ः , ि अस्याः  प्रमुखाद्वन तत्वाद्वन। 
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ii. पररषृ्कतं प्रर्दषूर्रद्वहतं ि  पयाावरर्म् अस्मभं्य सांसाररकं जीवनसखंु, 

सद्वििारं सयसङ्कलं्प माङ्गलिकसामग्रीञ्च प्रर्दर्दाद्वत। 

iii. आद्वियते पररतः  समन्तात् िोकः  अनेन इद्वत पयाावरर्म्। 

 

   

6. पद्यारं्ः –  

 

(अ)  एकपरे्दन लिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. जटायुः  

ii. रावर्म्  

iii. वैरे्दहीम्  

(आ) परू्ावाक्यने लिखत–      (केविं प्रश्नियम)् 

i. जटायुः  अवसुप्तः  तं र्बं् र्शुु्रवे। 

ii. जटायुः  रावरं् लिपं्र द्वनरीलितवान्। 

iii. जटायुः  वैरे्दही ंर्दर्दर्ा॥  

    3 
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7. नाट्ारं्ः –  

 

(अ) एकपरे्दन लिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. मूखाार्ाम ्

ii. मूढः  

iii. लर्िानाम ्

(आ) परू्ावाक्यने लिखत–     (केविं प्रश्नियम)् 

i. भो महार्य! द्वकद्वमरं्द द्ववधीयते? अिमिं तव श्रमेर्। 

ii. मकरािय ेलर्िालभः  रामः  सेतुं  बबन्ध। 

iii. स्वसंकल्पदृढतया युतः  पुरुषः  लसकतालभरेव सतेुं  कररष्यद्वत॥ 
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1x2=2 

 

8. अन्वयः  – 

i. द्ववना  

ii. तपोलभः  

iii. वर् े

iv. सेतुः  

½ x4=2 



 

भावाथ ेररतस्थानपदू्वताः – 

                  अथवा 

i. वृद्ः  

ii. युवा 

iii. वैरे्दही ं

iv. कुर्िी 

 

9. कथािमानसुार–िखेनम–्  

i. भ्रान्तः  कश्चन बािः  पािर्ािागमनवेिायां िीद्वितुम ्अगच्छत्।  

ii. तेन सह केलिलभः  कािं िपे्तुं  तर्दा कोऽद्वप न वयसे्यषु उपिभ्यमान आसीत्।  

iii. तन्द्रािुः  बािः  िज्जया तेषां दृद्वष्टपथमद्वप पररहरन ्एकाकी द्वकमद्वप उद्यानं 

प्राद्ववर्त।्  

iv. अथ सः  पषु्पोद्यानं िजनं्त मधुकरं दृष्ट्वा तं िीद्वितुं  द्विद्वत्रवारं आह्वयत।्  

v. तथाद्वप, सः  मधुकरः  अस्य बािस्य आह्वानं द्वतरसृ्कतवान्।  

vi. ततो भूयोभूयः  हिमािरद्वत बािे सः  मधुकरः  अगायत्। 

vii. वयं द्वह मधुसंग्रहव्यग्रा इद्वत।  

viii. तर्दा सः  बािः  अिं भाषर्ेन अनेन द्वमथ्यागद्ववातेन कीटेन इद्वत द्ववलिन्त्य 

अन्यत्र गतः । 
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