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1. अधोलिलितषे ुएकः प्रश्नः समाधयेः ।  10X1 =10 

A. अधःप्रदत्तेषु पञ्चानाां परिलनलितालन रूपालि लिलित्वा त ः वाक्यालन िचनीयालन । 

क) बुलि+मतुप्,            ि) शी+तव्य,       ग)  धाव्+शतृ,  

घ) लव-लि+ल्यप्,           ङ) गम्+क्त्वा,      च) पठ् +तुमुन्, 

छ) दा+क्त 

          B. अधःप्रदत्तेषु पञ्चानाां परिलनलितरूपालि लिलित्वा त ः वाक्यालन िचनीयालन । 

                  क) धृ+क्तवतु,             ि) िाद+्तुमुन्,       ग) मृ+शानच्, 

घ) सम्-सृ+ल्यप्,           ङ) प्री+क्तवतु,      च) शास् +तमुुन्, 

छ) कम्प्+क्त 

         C. पञ्चल ः अव्यय ः वाक्यालन िेख्यालन । 

              क) अधुना,  ि) अलप,   ग) इतः,   घ) इव,   ङ) ततः,  च) पश्चात्,  छ) विम्,   झ) साक्षात्  

          2. अधोलिलितषे ुचत्वािः प्रश्नाः समाधयेाः ।                                            5X4 = 20 

                  A. अधोलिलितेषु पञ्चानाम ्अव्ययानाां योगने वाक्यलविचनां काययम्।   

               क) सुिु,  ि) पुनः,  ग) प्राक्,  घ) तु,  ङ) ननूम्,  च) िातु,  छ) ििु,  ि)  इत्थम् 

            B. लनम्नलिलितेषु पञ्चानाां शुलिः कििीया । 

             क) यो लवद्वान् सो बहुल ः पूज्यते ।    ि) अददत् तस्म  धनां िािा ।  

             ग)  ूयसी यशस्तेन प्राप्तम् ।       घ)  वान् कथां मामविानालस । 

             ङ) वानिाः फिालन  ुञ्जन्ते ।    च) गुिीनाां मुनीनाां सालिध्यां पावनम् । 

             छ) न्यायेन िािा िाज्यां शासलत ।   ि) लशशवः शय्यायाां शेिते । 

            C. लनम्नलिलितेषु पञ्च रिक्तस्थानालन पूििीयालन । 

             क) निशब्दस्य षष्ठ्ाः बहुवचने _______  वलत ।  

             ि) िताशब्दस्य सम्बोधनस्य एकवचने  _______  वलत ।    

             ग) वारिशब्दस्य प्रथमायाः लद्ववचने _________  वलत  ।      



 
 

             घ) मुलनशब्दस्य लद्वतीयायाः बहुवचने  _________  वलत  । 

             ङ) मलतशब्दस्य षष्ठ्ाः लद्ववचने _________  वलत  ।  

             च) नदीशब्दस्य षष्ठ्ाः बहुवचने _______  वलत ।  

             छ) पयस् इलत शब्दस्य प्रथमायाः बहुवचने _______ वलत  । 

             ि) अस्मत् इलत शब्दस्य लद्वतीयायाः बहुवचन े _________  वलत  । 

       D. लनम्नलिलितेषु पञ्च रिक्तस्थानालन पूििीयालन । 

             क) गम्-धातोः िरि प्रथमपुरुष कवचने  _______  वलत ।  

             ि) िाद-्धातोः िलङ उत्तमपुरुष कवचने  _______  वलत ।  

             ग) नृत-्धातोः िोरि मध्यमपुरुषस्य लद्ववचने  _______  वलत ।       

             घ) स्पृश्-धातोः िरृि प्रथमपुरुष कवचने  _________  वलत  । 

             ङ) लि-धातोः िलङ उत्तमपुरुष कवचने  _______  वलत । 

             च) पा-धातोः िोरि मध्यमपुरुषस्य लद्ववचने  _______  वलत 

             छ) दा-धातोः िरि प्रथमपुरुष कवचने  _______  वलत 

             ि) सेव-्धातोः िोरि मध्यमपुरुषस्य लद्ववचने  _______  वलत ।     

      E. लनम्नलिलितेषु पञ्च रिक्तस्थानालन पूििीयालन । 

             क) हते्वथे   _______ लव लक्तः  वलत ।  

             ि) ) अङ्गलवकािे _______ लव लक्तः  वलत ।  

             ग) अलन्तकशब्दयोगे _______ लव लक्तः  वलत ।       

             घ) लवनाशब्दयोगे   _________ लव लक्तः  वलत  । 

             ङ) लनकषाशब्दयोगे  _______ लव लक्तः  वलत । 

             च) प्रलतशब्दयोगे  _______ लव लक्तः  वलत 

             छ) स्वाहाशब्दयोगे  _______ लव लक्तः  वलत 

             ि) स्वलस्तशब्दयोगे  _______ लव लक्तः  वलत ।    

               F. लनम्नलिलितेषु पञ्चानाां वाक्यानाां वाच्यपरिवतयनां लवधेयम् । 

             क) िामः गृहां गच्छलत ।  

             ि) अहमत्र गङातिे लनवसालम ।  

             ग) लनिाश्रयां माां िगदीश िक्ष ।       



 
 

             घ) दरिद्रभे्यः धनां यच्छलत  । 

             ङ) पुिस्तात् लगरिः शो ते । 

             च) दशिथो नाम िािा अ वत् । 

             छ) अल िलषतां विां मे प्रयच्छ । 

             ि)  ि साधुसमागमम्  ।     

G. पञ्चानाां रिक्तस्थानालन पिूिीयालन ।                                                       

(क) िामः मातिां ------------ (प्र- नम् + ल्यप्) वनां गतवान।्     

(ि) बािकः --------- (ग्राम) अलधवसलत।      

(ग) बािकाः ------------- (पादकन्दकु) दीव्यलन्त। 

(घ) स ----------(िालत) ब्राह्मिः। 

(ङ) ििकाय वस्त्रां  ---------------  (दा+  िि्)। 

(च) लशशुः   ------------------ (शय्या) शेते। 

 (छ)  ---------------  (पवयत) लहमाियः उच्चतमः। 

  3. पञ्चानाां वाक्यानाां सांस्कृतने दवेनागयाय च अनुवादः कििीयः ।                       2X5= 10 

             क) আজ সমগ্র পৃথিবী কর োনো র োরে আক্রোন্ত | 

             ि) শত শত মোনুষ মো ো যোরে ।  

             ग) থিথকৎসকেণ থিন োত পথ শ্রম ক রেন ।       

             घ) এখরনো এই র োরে  ঔষধ আথবষ্কো  হয় থন । 

             ङ) িোথ থিরক অথিরজরন  জন্য হোহোকো  । 

             च) রেেোরসবী ো মোনুরষ  উপকো  ক রে । 

             छ) এই সমরয়ই ইয়স ঝরে  তোণ্ডব । 

             ि) হোজো  হোজো  মোনুষ েৃহহীন হরয়রে ।     

 

           

 


