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General Instruction:  

 The first 15 minutes have been allotted for reading this question paper. These 15 minutes  have to be used by the 

candidates for thorough silent reading of the question paper. During this period, the students will  not write any answer 

on the answer- book and the question paper. The students should start writing on the next stroke of the bell.     

 Do not write any answer on the question paper. 

 Write in neat and clean handwriting. All  questions are compulsory. 

प्रश्न1 (क)  कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानाचन पूियत (कोई 6)     (1×6=6) 
                         (आकाशे,मम, एव, पठाचम, अस्माकं, प्रयोगशाला, कक्षाम्) 
           i.   अहम   स्कृतम्.............|    ii. छात्रा..............गच्छचत|    iii. …………. सूयोदयः  भवचत| 
         iv.   एताचन............ पुस्तकाचन |  v. भाितम्............. देशः |   vi. सत्यम्.............. जयते | 
         vii. छात्रा.............प्रयोगं  कुववचतत | 
     (ख)  उचित चमलनं कुरुत (कोई 6)         (1×6=6) 
                        क               ख 

                        सः                सा  
                       ताः                ते 

                      एषः              एषा 
                       एता             एते 

                      गगने           चनमवले 
                      चवमले          सुखी 
                      दुखी             आकाशे 
  (ग)  चवलोम  पदाचन   चलखत-(कोई 6)        (1×6=6) 
                     (सेवकः, दुखम्, नीि ः, मूखवः, आगच्छचत, असुतदि:, अवन्नतः) 
         सुखम्............        सुतदिः...........       स्वामी............       गच्छचत...........  ितुिः...........  उच् ः...........         

         उन्नतः......... 
  (घ)   अघोप्रदत्तान सख्या  व  समयं  चलखत  -    (कोई 6)          (1×6=6) 
                          (8,  13,   6,  18,  सप्त,   चवशंचत,  एकादश) 
                     7 - ……..... |         त्रयोदश- …………. |  11 - …………. |      अष्ट- …………. | 
                      20 - ..………… |       षट्- …………… |       अष्टादश- …………| 
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 (ङ)   तत्सम  शब्दा चलखत  (कोई 6)                 (1×6=6) 
                          (वक्रः,  मातुलः,  वानिः,  तािकः,    नाचसका,   मयूिः,  कपोतः) 
       नाक- .......... |          बगुला- ............. |    बतदि- ........... |          मोि- .....…..... |  कबूति - ............ |      

       मामा- .............. |   तािा- ……….... | 
प्रश्न2.  प्रश्नानाम् उत्तिाचि चलखत  -  (कोई 10)              ( 2 ×10 = 20) 

       i.  शृगालस्य   स्वभावः  कीदृशः   भवचत ?        ii.  अस्माचभः  ककं वक्तव्यम् ?   iii.  कृषकात     दिे  ककं  चतष्ठचत ? 

       iv. अस्माकं  भाितदेशः   कीदृशः   अचस्त ?        v   कचत  बालकाः  स्नानाय  अगच्छन् ? 

       vi.    के वायुयानं    िियचतत ?                       vii  स्वामी  मूखवः    आसीत्ितुिःवा ? 

      viii  अचस्मन   पाठे  कः    मातुलः ?                   ix.  कृषकाः    केन   के्षत्राचि   कषवचतत ? 

      x मागेकः     आगच्छत् ?                                 xi.  अतया    मचक्षका   कुत्र    दशचत ? 

       xii.  पुष्पोत्सवः  केन    नाम्ना प्रचसध्दः    अचस्त ?       xiii.   वाकयाः  कचत    प्रकािकाः  भवचतत? 

प्रश्न3  अधोचलचखत   गघांशा  परठत्वा   प्रश्नानाम्   उतिं  चलखत– (कोई 3)      (2×3=6) 
(क)  कृष: एक:  श्रेष्ठः  बालः  अचस्त  सः  प्रचतददनम्    चवद्यालये  गच्छचत  |तस्य  चवद्यालयः कलानगिे  अचस्त|  

तस्य    चवद्यालये  समीपः  नामक छात्रा  अचप  पठचत  |तौ   चवद्यालया   मध्यातहे  आगच्छतः |तदा  तौ 
            क्रीडाके्षत्र    क्रीडतः |कृषः समीपः ि   षष्ठी    कक्षाया    पठतः |कृषः  कदाचप  असत्यम्    वदचत |समीपः  अचप 

          सदा  सत्यम्   वदचत | 

       (क)   श्रेष्ठः   बालः  कः  अचस्त?                 (कृषः/समीपः) ………………. 
       (ख)  कृषः   समीपः  ि   कुत्र   क्रीडतः?       (चवद्यालय/क्रीडाके्षत्र) …………….. 
        (ग)   कृषस्य  चवद्यालयः  कुत्र   अचस्त?     (कलानगिे/ददल्लीनिे) ……………… 

        (घ)  तौ   कुत्र  क्रीडतः?                           (गृहम्/क्रीडाके्षत्रे) …………......  

       (ड.)   ‘असत्यम्’  इचत   पदस्थ   अथं  चित्वा    चलखत |  (सि/झूठ) 
4(क)   धातुरुपाचि   चलखत – लट्लकाि  (कोई-1)        (1×4=4) 

(अ)  िल = िलना (िलचत)            (ब)  चपब् = पीना (चपबचत)                  (स)  खाद् = खाना (खादचत)  
                                              अथवा 

  (ख)   अधोचलचखत   वातावलापम्   मञ्जूषायाः   सहायतया   पूियत | 
                   (अचस्म, कुत्र, गच्छाचम, वसचस,  अहम्, मम, दकम्, वसाचम, गृहम्) 
            समय:-  भो | अहम्  समय  (1) ……….तव  नाम |  (2) ……….अचस्त? 

श्रेय :-   (3) .......... नाम  श्रेय:  अचस्त? 

समय:- भवान् (4) ……….. गच्छचत? 

 श्रेया:-   अहम्   तु   गृहम् (5)...........| 
समय:-   त्व    कुत्र (6)..........? 

श्रेय:-    (7).......... चशवाचलकनगिे   वसाचम | 
समय:-   अहम्   अचप  चशवाचलकनगिे(8)……….| 
श्रेय:- शोभनम्.  त्वम  अचप   मम (9)........... िल| 
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5(क)  चनम्नचलचखत   श्लोकाः अनुवादं  कुरुत–(कोई 2)        (2×5=10) 

(अ)  चप्रयवाकयप्रदानेन  सवे   तुष्यचतत  मानवाः | 

               तस्मात्   चप्रयं   ही   वक्तव्यं   विने   का   दरिद्रता || 

       ( ब)   ग्रीष्मे   शिीिं  सस्वेदं   शीते   कम्पमयं सदा | 

                हलेन   ि    कुदालेन   तौ   तू  के्षत्राचि  कषवतः || 

       (स)   िाघव!  माधव!  सीते!  लचलते! 

               चवमानयानं   िियाम  | 

               नीले  गगने   चवपुले  चवमले 

                वायुचवहािं   किवाम || 

  (ख)   चनम्न   गद्यांशः  अनुवादं   कुरूत–(कोई 2)         (2×5=10)  

(अ)   एकचस्मन  वने   शृगालः  बकः  ि   चनवसतः  स्म |तयोः  चमत्रता  आसीत् | एकदा   प्रातः   शृगालः  बकम्   अवदत्-

“चमत्र      !श्वः   त्वं   मया   सह   भोजनं   कुरु |”शृगालस्य    चनमतत्रिेन   बकः   प्रसन्नः  अभवत्| 

(ब)  तदा   कचित्त   पचथकः  तत्र   आगच्छत् |सः  तान   बालकान   दुःचखतान     दष्ट्वा    अपृच्छत्-  बालकाः! युष्माकं   

दुः खस्य   काििं   दकम् ? बालकानां   नायकः  अपृच्छत्-‘वयं   दश   बालकाः स्नातुम्  आगताः |इदानीं   नव  एव  स्मः| 
एकः  नद्या ध्यान  मग्नः  ’इचत | 

(स)  अजीजः  सिलः  परिश्रमी  ि   आसीत् |सः  स्वाचमनः  एव  सेवायां  लीनः आसीत् |एकदा   सः गृह  गततुम्   अवकाशं  
वाञ्छचत | स्वामी   ितुिः आसीत् | सः चिततयचत -‘अजीजः इव  न   कोअचप  अतयः  कायवकुशलः |एष  अवकाशस्य   अचप  

वेतनं  ग्रहीष्यचत|’ एवं  चिततचयत्वा   स्वामी   कथयचत -‘ अहं  तुभ्यम्  अवकाशस्य  वेतनस्य  ि  सवं   धनं   दास्याचम|’ 

**** 


