2019-20
आदर्श प्रश्न पत्रम् -1
ििषय – संस्कृ तम्
कक्षा – दर्मी
समय – होरात्रयम्

पूणाशङकााः – 80

सामान्यिनदेर्ााः

कृ पया सम्यग्तया परीक्षणं कु िशन्तु यत् अिस्मन् प्रश्नपत्रे 08 पृष्ठािन मुद्रितािन सिन्त ।



कृ पया सम्यग्तया परीक्षणं कु िशन्तु यत् अिस्मन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्नााः सिन्त ।



उत्तरलेखनात् पूिं प्रश्नस्य क्रमांङकाः अिश्यं लेखनीयाः ।



अस्य प्रश्नपत्रस्य पठनाय 15 िनमेषााः िनधाशररतााः सिन्त । अिस्मन् अिधौ के िलं प्रश्नपत्रं पठनीयम्
उत्तरपुिस्तकायां च द्रकमिप न लेखनीयम् ।

प्रश्नपत्रस्िरूपम् –
खण्ड : क

:

अपरठत-अिबोधनम्

10 अङकााः

खण्ड : ख

:

रचनात्मकं -कायशम्

15 अङकााः

खण्ड : ग

:

अनुप्रयुक्त -व्याकरणम्

25 अङकााः

खण्ड : घ

:

परठत-अिबोधनम्

30 अङकााः







अिस्मन् प्रश्नपत्रे चत्िाराः खण्डााः सिन्त ।
प्रत्येकं खण्डम् अिधकृ त्य उत्तरािण एकिस्मन् स्थाने क्रमेण लेखनीयािन ।
प्रश्नसंख्या प्रश्नपत्रानुसारम् अिश्यमेन लेखनीया ।
सिेषां प्रश्नानाम् उत्तरािण संस्कृ तेन लेखनीयािन ।
प्रश्नानां िनदेर्ााः ध्यानेन अिश्यं पठनीयााः ।

खण्डाः (क)
अपरठत-अिबोधनम्
प्रश्न-1 अधोिलिखतम् अनुच्छेदं परठत्िा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तरािण िलखत—
संस्कृ ित: नाम संस्कारे ण संस्करणं पररष्करणं च भिित। यया

संस्कृ त्या सभ्यतया च भारतीया :

जना: संस्कारं पररष्कारं च लभन्ते । सा एि भारतीया : संस्कृ ित:। इयम् ’आयशसंस्कृ ित:’ अिप कथ्यते। एषा
संस्कृ ित: जनानां हृदयेभ्य: दुगुशणान्, दुव्यशसनािन, पापािन च िनस्सायश दूरीकरोित। सदाचार- िर्क्षणेन च सा
मानि-मनांिस िनमशलािन सािविकािन च करोित।

’बन्धुवि-भािना’ अस्माकं भारतीयानां संस्कृ ते: प्रमुखा

ििर्ेषता ितशते। संस्कृ ित इयं ििश्वस्य सिेभ्य: मानिेभ्य: सौख्यम् उपद्रदर्ित। अस्माकं भारते पूिशम्
आयशजना: सत्यं िदिन्त स्म, अहहसाम् आचरिन्त स्म। अत एि ते ििश्विन्या: आसन्।
सत्यिमदं यत् संसारे य: कोऽिप स्िसंस्कृ हत त्यजित स: कदािप सुखी समृद्धश्च न भिित। अत : यद्रद
ियं सुखं , सम्मानं, समृहद्ध च इच्छा म: तर्हह स्िभारतीयसंस्कृ ते : सद्गुणा: अस्मािभ: ग्रहणीया: पालनीया:
एि।
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I एकपदेन उत्तरत ---

½x4=2

(क) संस्करणं पररष्करणं च के न भिित?
(ख) भारते पूिं के सत्यं िदिन्त स्म?
(ग) मानिााः कया संस्कारं लभन्ते?
(घ) बन्धुत्िभािना के षां संस्कृ तेाः प्रमुख ििर्ेषता ितशते?
II पूणि
श ाक्येन उत्तरत ---

1x2=2

(क) संस्कृ ित: जनानां हृदयेभ्य: कािन िनस्सायश दूरीकरोित?
(ख) काः कदािप सुखी समृद्धश्च न भिित?
III िनदेर्ानुसारे ण उत्तरत---

1x4=4

(क) “पूिशम् आयशजना: अहहसाम् आचरिन्त स्म” अिस्मन् िाक्ये कतृश/कताश पदं द्रकम्?
(अ) पूिशम्

(ब) आयशजना:

(स) पापेभ्य:

(द) िबभ्यित स्म

(ख) “इयम् ’आयशसंस्कृ ित:’ अिप कथ्यते।“ अत्र अव्यय पदं कक प्रयुक्तम्?
(अ) अिप

(ब) कथ्यते

(स) आयशसंस्कृ ित:

(द) इयम्

(ग) “हहसा” अनुच्छेदे अस्य पदस्य ििलोमपदं प्रयुक्तमिस्त।
(अ) सत्यम्

(ब) सुखम्

(स) अहहसा

(द) सदाचार:

(घ) “अपाकरोित” इत्यस्य पयाशय पदं प्रयुक्तम्।
(अ) पररष्करोित (ब) दूरीकरोित

(स) उपद्रदर्ित

(द) संस्कृ ित:

IV. अस्य अनुच्छेदस्य कृ ते उपयुक्तं र्ीषशकं संस्कृ तेन िलखत ।

2 x 1= 2

खण्डाः (ख:)
रचनात्मकं कायशम्
प्रश्न- 2. जलसंरक्षणस्य महविं िणशयताः िमत्रं प्रित िलिखतं पत्रं मञ्जूषायां प्रदत्तपदाः पूरियत्िा पुनाः िलखत–
½ x10 = 5

देर्स्य, प्रयतमानााः, ििचारयित, जागरूकता, प्रयासाः, जानीमाः, जीिनम्,

सह,

अस्तु

छात्रािासताः
द्रदनाङकाः (i) _____________
िप्रय िमत्र!
सप्रेम नमोनमाः,
अत्र कु र्लं तत्र (ii)____________ । भिताः पत्रं परठत्िा अतीि प्रसन्नताम् अनुभिािम
यत् भिान् िमत्राः

(iii)____________ जलसंरक्षणप्रचारकाये रतोऽिस्त। एषाः तु उत्तमाः

(iv)___________ अिस्त। ियं
अतुलनीयम्। जलम् एि

सिे एि (v)___________ यत् जीिने जलस्य

महविं तु

(vi)____________ इित ियं सिे जानीमाः परं पुनरिप ियम् अस्य

अपव्ययं कु मशाः। अनेन आगािमकाले द्रकयत्

भीषणजलसङकटाः भिेत् इित कोऽिप न

(vii)____________। जलसंरक्षणाथं (viii)____________
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अिनिायाश एि। यद्रद जनााः अत्र

ध्यानं न दास्यिन्त तदा अस्माकं (ix)_____________ िस्थितरिप अफ़्रीकादेर्ित् भििष्यित। यथा
ते जलिबन्दुं प्राप्त्यथं (x)____________ सिन्त तथा एि अस्माकं देर्स्य अिप िस्थिताः भििष्यित।
अताः जलसंरक्षणाथं जागरूकता अिनिायाश। र्ेषं सिं कु र्लम्। िपतृभ्यां चरणयोाः चरणिन्दना।
भिताः िमत्रम्।
प्रश्न 3. अधाः प्रदत्तं िचत्रं दृष््िा मञ्जूषाया: प्रदत्तर्ब्दानां सहायतया पञ्च िाक्यािन संस्कृ तेन िलखत1x5=5

अथिा
मञ्जूषायां प्रदत्त- र्ब्दानां साहाय्येन िनम्निलिखतं ििषयम् अिधकृ त्य पञ्चिभाः संस्कृ तिाक्याः एकम्
अनुच्छेदं िलखत –

“िृक्षाणां महविम्”

मञ्जूषा
प्रकृ तेाः र्ोभा, पयाशिरणस्य, रक्षकााः, यच्छिन्त, प्राणिायुम,् औषधम्, काष्ठम्, फलािन,
मेघिषशण,े सहायकााः, छायाम्, ििहगानाम्, आश्रयस्थलम्,
प्रश्न 4. अधोिलिखतानां िाक्यानां संस्कृ तभाषायां अनुिादं कुरुत ।

1x5=5

1. मैं दसिीं कक्षा का छात्र/ की छात्रा हूँ ।
2. मनोहर मेरा िमत्र ह ।
3. तुम सदि संस्कृ त की ही पुस्तक पढते हो ।
4. हमारा िियालय गाूँि के नजदीक ह ।
5. हीमा दास एक कु र्ल धाििका ह ।

खण्ड : (ग)
अनुप्रयुक्तव्याकरणम्
प्रश्न 5. अधोिलिखतिाक्येषु रे खांद्रकतपदेषु सिन्ध/सिन्धििच्छेदं कृ त्िा िलखत ।
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1x4=4

I.

स्िस्थजीिनाय प्रकृ िताः+एि र्रणम् अिस्त ।

II.

र्ृगालगलबद्धाः व्याघ्रोऽिप सहसा भयात् नष्टाः जाताः।

III.

अस्मात्+नगरात् ग्रामाः अित दूरमिस्त ।

IV.

त्िं द्रकमथं कु म्+रठताः अिस।

V.

ग्रीष्मे जनााः िृक्षच्छायां सेिन्ते।

प्रश्न 6. अधोिलिखतिाक्येषु रे खांद्रकतपदानां समासं ििग्रहं िा प्रदत्तििकल्पेभ्याः िचत्िा िलखत 1x4 = 4
क) रामाः र्रणागतं ििभीषणम् अरक्षत् ।
(अ) र्रणम् आगतम्

(ब) र्रण आगतम्

(स) आगत र्रणम्

(ब) महा देिी

(स) महती देिी

ख) महादेिी करुणां करोतु ।
(अ) महान् देि

ग) योिगनं र्ीतं च ऊष्णं च न बाधते ।
(अ) र्ीतं ऊष्णं च

(ब) र्ीतोष्णम्

(स) ऊष्णर्ीतं च

ब) क्रूर कमशाः

स) क्रूर कमी

घ) क्रूरकमशाः जनाः आतंकिादी भिित ।
(अ) क्रूरं कमं यस्य साः

प्रश्न 7. अधोिलिखतिाक्येषु रे खांद्रकतपदानां प्रकृ ित-प्रत्ययौ संयोज्य ििभज्य िा उिचतम् उत्तरं ििकल्पेभ्याः
िचत्िा िलखत –

1x4=4

क) अिभनन्दनाः व्यायामं कतुं व्यायामर्ालां गच्छित ।
(अ) कृ +क्त्िा

(ब) कृ + त्ि

(स) कृ +तुमुन्

(ब) र्िक्तमान्

(स) र्िक्तमती

ख) र्िक्त+मतुप् जनाः सिं रक्षित ।
(अ) र्िक्तमत्

ग) िियालयताः गृहम् आगत्य छात्रााः गृहकायाशिण कु िशिन्त ।
(अ) आ+गम्+क्त्िा

(ब) आ+गम्+ल्यप्

(स) आ+गम्+य

(ब) करणीया

(स) करणीयम्

घ) लोकिहतं मम कृ +अनीयर् ।
(अ) करणीयाः

प्रश्न 8. अधोिलिखतिाक्येषु द्रक्रयापदं पररित्यश िाच्यपररितशनम् कु रु
कतृशिाच्यम्

कमशिाच्यम्

(क) अहं गृहं गच्छािम ।
(अ) गच्छित

मया गृहं __________ ।
(ब) गच्छेत्

(ख) सेिकाः सेिां ________ ।
(अ) कु िशिन्त

(स) गम्यते
सेिके न सेिा द्रक्रयते ।

(ब) करोित

(ग) माता रोरटकां पचित ।
(अ) पचािम

1x3=3

(स) कु रुताः
मात्रा रोरटका ________ ।

(ब) पचिन्त

(स) पच्यते

प्रश्न 9. कोष्ठके प्रदत्त-समयानां कृ ते कालबोधकर्ब्दाः अधोलिखतिाक्येषु ररक्तस्थानािन पूरयत । 1 x 4 = 4
I.

अहं प्राताः काले __________ िादने जागरणं करोिम ।
पृष्ठ सं० 4/8

(5:30)

II.

अहं ________ िादने व्यायामं करोिम ।

(6:00)

III.

अहं ________ िादन् पयशन्तं िनत्यकमाशिण करोिम ।

(6:45)

IV.

अहं गृहात् _________ िादने िियालयं प्रित गच्छािम । (7:15)

प्रश्न 10. अधोिलिखतािन िाक्यािन परठत्िा अव्ययपदािन िचत्िा िलखत-

1x3=3

(क) िायुमण्डलं भृर्ं दूिषतम् ।
(ख) एकदा तस्य भायाश िपतुगृशहं प्रित चिलता ।
(ग) तापसौ लिकु र्ौ तताः प्राििर्त् ।
प्रश्न 11. अधोिलिखतिाक्येषु रे खांद्रकतपदम् अर्ुद्धम् अिस्त। अर्ुद्धं पदं संर्ोध्य पुनाः िलखत 1 x 3 = 3
I.

साः बालकाः पुस्तकस्य ििना पठित ।
(अ) पुस्तकाः

II.

(स) पुस्तकम्

मुस्कान पुस्तकालयेन पुस्तकम् आनयित ।
(अ) पुस्तकालयात्

III.

(ब) पुस्तकाय
(ब) पुस्तकालयम्

(स) पुस्तकालयस्य

अय अहं िियालयं न गिमष्यिस ।
(अ) गिमष्यािम

(ब) गिमष्यित

(स) गिमष्यामाः

खण्ड : (घ)
परठत-अिबोधनम्
प्रश्न 12. अधोिलिखतं गयांर्ं परठत्िा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तरािण संस्कृ तेन िलखत–
किश्चत् कृ षकाः बलीिदाशभ्यां क्षेत्रकषशणं कु िशन्नासीत्। तयोाः बलीिदशयोाः एकाः र्रीरे ण दुबशलाः
जिेन गन्तुमर्क्तश्चासीत्। अताः कृ षकाः तं दुबशलं िृषभं तोदनेन नुयमानाः अितशत। साः िृषभाः हलमूढ्िा
गन्तुमर्क्ताः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धाः कृ षीिलाः तमुत्थापियतुं बहुिारम् यत्नमकरोत्। तथािप िृषभाः नोित्थताः।
I.

एकपदेन उत्तरत --

½ x 2= 1

(क) काः क्षेत्रकषशणं कु िशन्नासीत्?
(ख) तथािप काः न उित्थताः?
II.

पूणशिाक्येन उत्तरत –

1x2=2

(क) कृ षकाः काभ्यां क्षेत्रकषशणं करोित स्म?
(ख) िृषभाः कथं क्षेत्रे पपात?
III.

प्रदत्तििकल्पेभ्याः उिचतम् उत्तरं िचत्िा िलखत--

½x4=2

(क) “कृ षकाः बलीिदाशभ्यां क्षेत्रकषशणं कु िशन्नासीत्” अिस्मन् िाक्ये कतृशपदं द्रकम्?
(अ) क्षेत्रम्

(ब) कृ षकाः

(स) बलीिदशाः

(ख) “अताः कृ षकाः तं दुबशलं िृषभं तोदनेन नुयमानाः अितशत” अत्र अव्यय पदं कक प्रयुक्तम्?
(अ) तं

(ब) दुबशलं

(स) अताः

(ग) गयांर्े “अपतत्” इत्यस्य पयाशय द्रक्रयापदं कक प्रयुक्तम्?
(अ) पपात

(ब) पतित स्म
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(स) पितष्यित

(घ) “बलीिदशयोाः” अत्र का ििभिक्ताः?
(अ) प्रथमा

(ब) िितीया

(स) सप्तमी

प्रश्न 13. िनम्निलिखतं पयांर्ं परठत्िा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तरािण संस्कृ तेन िलखत–
कज्जलमिलनं धूमं मुञ्चित र्तर्कटीयानम्।
िाष्पयानमाला संधािित िितरन्ती ध्िानम्।।
यानानां पंक्तयो ह्यनन्तााः करठनं संसरणम्।
र्ुिच पयाशिरणम् ॥
I.

एकपदेन उत्तरत --

½x2=1

(क) कक धूमं मुञ्चित?
(ख) करठनं द्रकम्?
II.

पूणशिाक्येन उत्तरत –

1x2=2

(क) का धािित?
(ख) र्तर्कटीयानं कक मुञ्चित?
III.

िनदेर्ानुसारं उत्तरािण िलखत

½x4=2

(क) “कज्जलमिलनं धूमं मुञ्चित” अत्र द्रक्रया पदं द्रकम्?
(अ) कज्जल

(ब) धूमं

(स) मुञ्चित

(ख) “िितरन्ती” अिस्मन् पदे काः प्रत्ययाः?
(अ) क्त

(ब) र्तृ

(स) र्ानच्

(ग) “िह अनन्तााः” अत्र अव्यय पदं द्रकम्?
(अ) िह

(ब) अनन्तााः

(स) ियोाः

(घ) पयांर्े “मिलनं” अस्य पदस्य ििलोम पदं कक प्रयुक्तम्?
(अ) र्ुद्धं

(ब) र्ुिच

(स) अर्ुद्धं

प्रश्न 14. अधोिलिखतं नाट्ांर्ं परठत्िा प्रदत्त पश्नानाम् उत्तारािण संस्कृ तेन िलखत ।
रामाः - अहमत्रभितोाः जनकं नामतो िेद्रदतुिमच्छािम।
लिाः -

न िह जानाम्यस्य नामधेयम्। न किश्चदिस्मन् तपोिने तस्य नाम व्यिहरित।

रामाः - अहो माहात्म्यम्।
कु र्ाः - जानाम्यहं तस्य नामधेयम्।
रामाः - कथ्यताम्।
कु र्ाः - िनरनुक्रोर्ो नाम....
रामाः - ियस्य, अपूिं खलु नामधेयम्।
ििदूषकाः – (िििचन्त्य) एिं ताित् पृच्छािम िनरनुक्रोर् इित क एिं भणित?
कु र्ाः – अम्बा ।
I.

एक पदेन उत्तरत --

½x2=1

(क) रामाः कक िेद्रदतुम् इच्छित?
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(ख) “िनरनुक्रोर्ो” इित का भणित?
II.

पूणशिाक्येन उत्तरत –

1x2=2

(क) कु र्ाः कक जानाित?
(ख) ििदूषकाः कक पृच्छित?
III.

िनदेर्ानुसारं प्रदत्तििकल्पेभ्याः उिचतम् उत्तरं िचत्िा िलखत–

½x4=2

(क) “िपतरं ” अस्य पदस्य कृ ते नाट्ांर्े कक पदं प्रयुक्तम्?
(अ) िपता

(ब) जनकं

(स) राजाः

(ख) “िििचन्त्य” अत्र काः प्रत्ययाः प्रयुक्ताः?
(अ) ल्यप्

(ब) क्त्िा

(स) क्तितु

(ग) “अपूिं खलु नामधेयम्” अिस्मन् िाक्ये अव्यय पदं द्रकम्?
(अ) अपूिं

(ब) खलु

(स) नामधेयम्

(घ) “न किश्चदिस्मन् तपोिने तस्य नाम व्यिहरित” अत्र द्रक्रया पदं कक प्रयुक्तम्?
(अ) तपोिने

(ब) नाम

(स) व्यिहरित

प्रश्न 15. रे खांद्रकत-पदािन आधृत्य प्रश्निनमाशणं कु रुत --

1x4=4

(क) हसहाः िानराभ्यां स्िरक्षायां असमथशाः एिासीत् ।
(ख) मयूरस्य नृत्यं प्रकृ तेाः आराधना ।
(ग) सिे प्रकृ ितमातरं प्रणमिन्त ।
(घ) पुत्रं िष्टु ं साः प्रिस्थताः।
प्रश्न 16. मञ्जूषाताः समुिचत पदािन िचत्िा अधोिलिखत-श्लोकयोाः ररक्त-अन्ियं पूरयत –
अस्तसमये,
I.

अिप,

एकरूपता,

पररपच्यते,

ििपत्तौ, उदये, व्यायामं,

½x8=4

भोजनम्

व्यायामं कु िशतो िनत्यं ििरुद्धमिप भोजनम् ।
ििदग्धमििदग्धं िा िनदोषं पररपच्यते ॥

अन्ियाः –

िनत्यम् (i) __________ कु िशताः ििरुद्धम् (ii) __________ ििदग्धम् अििदग्धम् िा
(iii)__________ िनदोषम् (iv)__________ ।

II.

संपत्तौ च ििपत्तौ च महतामेकरूपता ।
उदये सििता रक्तो रक्तश्चास्तसमये तथा ॥

अन्ियाः – महताम् संपत्तौ (v) _________ च (vi)_________ भिित । यथा – सििता
(vii) ________ रक्ताः भिित, तथा (viii)________ च रक्ताः भिित ।
अथिा
कोऽिप एकस्य श्लोकस्य संस्कृ तेन भािाथं िलखत ।
प्रश्न 17. अधोिलिखतािन िाक्यािन घटनाक्रमानुसारे ण िलखत ।
(क) व्याघ्राः व्याघ्रमारी इयिमित मत्िा पलाियताः।
(ख) प्रत्युत्पन्मिताः सा र्ृगालं आिक्षपन्ती उिाच।
(ग) जम्बुककृ तोत्साहाः व्याघ्राः पुनाः काननम् आगच्छत्।
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(घ) मागे सा एकं व्याघ्रम् अपश्यत्।
(ङ) व्याघ्रं दृष््िा सा पुत्रौ ताडयन्ती उिाच-अधुना एकमेि व्याघ्रं ििभज्य भुज्यताम्।
(च) बुिद्धमती पुत्रियेन उपेता िपतुगृशहं प्रित चिलता।
(छ) ‘त्िं व्याघ्रत्रयम् आनेत’ुं प्रितज्ञाय एकमेि आनीतिान्।
(ज) गलबद्धर्ृगालकाः व्याघ्राः पुनाः पलाियताः।
प्रश्न 18. मञ्जूषाताः पयाशयपदं िचत्िा िलखत --

½x6=3

िर्िाः, िर्ष्टाचाराः, र्िर्ाः, पुत्राः, अधुना, भानुाः
(क) िहमकराः
(ख) सम्प्रित
(ग) सदाचाराः
(घ) पर्ुपिताः
(ङ) तनयाः
(च) द्रदिाकराः
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