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यथायोग्यंश्लोकांशान्मेलयत- 

     क               ख 

धनधान्यप्रयोगेष ु   विद्यायााःसंग्रहेषचु। 

विस्मयो न हह कर्त्तव्याः   बहुरर्तनािसनु्धरा। 

सर्तयेन धायत् े पथृ्िी   सर्तयेन्प्ेरविाः। 

सद्भिवितिादं मतै्ी ंच   नासद्भिाःककञ्चचदाचरे्।् 

आहारे व्यिहारे च   र्तयक््लज्जाःसखुीभिे्।् 

                  

एकपदेन उत्तरत- 
(क) पथृिव्या ंकद्भ् रर्तनाद्भन? 

पथृिव्या ंत्ीणि रर्तनाद्भन। 
 

(ख) मढैूाः कुत् रर्तनसंज्ञा विधीय्?े 

मढैूाः पाषािखण्डषे ुरर्तनसंज्ञा विधीय्।े 
 

(ग) पथृििी केन धायत् े? 
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पथृििी सर्तयेन धायत् े। 
 

(घ) कैाः सङ्थग्ं कुिी्? 

सद्भिाः सङ्थग्ं कुिी्। 
 

(ङ) लोके िशीकृद्भ्ाः का? 

लोके िशीकृद्भ्ाः क्षमा। 

रेखाङ्गित पदानन अगिकृत्य प्रश्नननमााणं कुरुत- 
(क) सर्तयेन िाद्भ्िायाुः। 

 केन िाद्भ्िाय:ु? 

 

(ख) सद्भिाः एिसहासी्। 
 काभभ: एिसहासी्? 

 

(ग) िसनु्धरा बहुरर्तनाभिद्भ्। 
 का बहुरर्तनाभिद्भ्? 

 

(घ) विद्यायााः  संग्रहेष ुर्तयक््लज्जाः सखुी भिे्।् 

 कस्या:  संग्रहेष ुर्तयक््लज्ज:  सखुी भिे् ्? 

 

(ङ) सद्भिाः मतै्ीं कुिी्। 
 काभभाः मतै्ीं कुिी्? 



 

5 
 

प्रश्नाना मुत्तराणण ललखत- 
 (क) कुत्ाः विस्मयाः न कर्त्तव्याः? 

 बहुरर्तना िसनु्धरा इद्भ् विस्मय:  न कर्त्तव्य:। 
 

(ख) पथृिव्या ंत्ीणि रर्तनाद्भन काद्भन? 

 पथृिव्या ंत्ीणि रर्तनाद्भन जलमन्न ंसभुावष् म्सञ्न््। 

 

(ग) र्तयक््लज्जाः कुत् सखुी भिे्?्  

 र्तयक््लज्ज:  आहारे व्यिहारे च सखुी भिे् ्। 

 

मञ्जूषातः पदानन गित्वा ललङ्िानुसारं ललखत- 

 

रर्तनाद्भन िसनु्धरा सर्तयेन सखुी अन्नम ् िञ््नाः रविाः पथृ्िी सङ्गद्भ्म ्

 

पुुँञ्ललङ्गम ् स्त्ीभलङ्गम ् नपुंसकभलङ्गम ्

सर्तयेन िसनु्धरा रर्तनाद्भन 

रवि पथृ्िी सखुी 

अन्नम ् िहि्नाः सङ्गद्भ्म ्

अिोललणखत पदेष ुिातव: के सन्तत? 

पदम्    िात:ु 
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कर्त्तव्य:    कृ 

पश्य    दृश ्

भिे् ्    भ ू

ञ्स्ि्:    स्िा  
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एकपदेनउत्तरत- 

(क) कूमतस्य  ककं नाम आसी्?् 

 कूमतस्य  कम्बगु्रीिाःनाम आसी् ्

 

(ख) सरस््ीरे के  आगच्छन?् 

 सरस््ीरे  धीिरााः आगच्छन।् 
 

(ग) कूमताः  केन मागेि  अन्यत्  गन््ुम ् इच्छद्भ्? 

 कूमताः आकाशमागेि  अन्यत् गन््ुम ् इच्छद्भ्। 
(घ) लम्बमान ं कूम ं दृष्ट्िा के अधािन?्
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 लम्बमान ं कूम ं दृष्ट्िा गोपालकााः अधािन।् 

अिोललणखत  वाक्यानन कः कं प्रनत कथयनत इनत ललखत-

    क: कथयनत कंप्रनतकथयनत 

यिा प्रा्: यद्उथच्ंर्तकर्त्तव्यम्। हंसौ कूमपं्रद्भ् 

(क) अहं भिद्भयां सह आकाशमागेि गन््ुम ्इच्छाभम। कूम:ं हंसौप्रद्भ् 

(ख) अत् क: उपाय:? हंसौ कूममं ्प्रद्भ् 

(ग) अहम् उर्त्रं नदा स्याभम। कूम:ं हंसौप्रद्भ् 

(घ) ययंू भस्म खाद्। कूम:ं गोपालाकान ्प्रद्भ् 

 

मञ्जूषातः क्रियापदं गित्वा वाक्यानन पूरयत- 

अभभनन्दद्भ् भक्षद्भयष्टयामाः इच्छाभम िहदष्टयाभम उड्डीय् े प्रद्भ्िभस् स्म 

(क) हंसाभया ं सहकूमो ऽवप उड्डीयत।े 
(ख) अहं ककञ्चचद वपन वददष्यालम। 
(ग) याःहह्कामाना ंसहुृदा ंिाक्य ंन अलिनतदनत। 
(घ) एकाःकूमताःअवप ्त्िै प्रनतवलसत स्म। 
(ङ) अहम ्आकाशमागेि अन्यत् गन््ुम ् इच्छालम। 
(च) ियं गहंृ नीर्तिा कूम ं िक्षनयष्यामः। 

 -पूणावाक्येन  उत्तरत-
(क) कच्छपाःकुत् गन््मु ्इच्छद्भ्? 

  कच्छप: हंसाभया ंसह आकाशमागेि अन्यत् स्िान ेगन््ुम ्इच्छद्भ्। 
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(ख) कच्छपाःकमउ्पायंिदद्भ्? 

कच्छप: उपाय ंिदद्भ् "यिुा ंकाष्टठदण्डम ्एकं चचचिा धारय्म।् अहं 

काष्टठदण्डमध्ये  अिलंम््य यिुयोाःपक्षबलेन सखेुन गभमष्टयाभम।" 

 

(ग) लम्बमान ंकूम ंदृष्ट्िा गोपाल कााःककम ्अिदन?् 

  लम्बमान ंकूमदंृष्ट्िा गोपालका:  अिदन ्  "हंहो! महदाश्चयतम।् हंसाभया ंसह 

कूमोऽवप उड्डीय्े। 
 

(घ) कूमताःभमत्योाःिचनं विस्मरृ्तय ककम ्अिद्?् 

  कूमत: भमत्यो: िचन ंविस्मरृ्तय अिद् ् "ययंू भस्म खाद्"। 
 

- घटनािमानसुारं  वाक्यानन  ललखत- 
(ग) कूमताः हंसौ च एकञ्स्मन सरभस द्भनिसञ्न्् स्म। 
(घ) केथच् धीिरााःसरस््ीरे आगच्छन।् 
(ज) ’ियंश्िाः मर्तस्य कूमातदी न्मारद्भयष्टयामाः’ इद्भ् धीिरााः अकियन।् 
(ङ) कूमताःअन्यत् गन््मु ्इच्छद्भ् स्म। 
(क) कूमताः हंसयोाःसहाय्या आकाशमागेि अगच्छ्।् 
(च) लम्बमान ंकूम ंदृष्ट्िा पौरााःअधािन।् 
(ख) पौरााः अकियन–् ियं पद्भ््ं कूम ंखाहदष्टयामाः। 
(छ). कूमताः आकाशा र्तपद्भ््ाःपोरैाःमारर्श्च। 

 

मञ्जूषातः पदानन गित्वा ररक्तस्थानानन पूरयत-
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जलाशयम ् अथचन््य् ् िदृ्धाः दाुःणख्ााः कोटरे 

िकृ्षस्य सपताः आदाय समीप े   

  
 
 

एकस्य िकृ्षस्य शाखास ु अनकेे काकााः िसञ्न््स्म। ्स्य  िकृ्षस्य कोटरे एकाः 
सपताः अवप  अिस्।् काका नाम ्अनपुञ्स्ि्ौ  सपाः  काकाना ंभशश ून्खादद्भ् स्म। 
काकााः दःुणखताः आसन।् ्ेष ु एकाः वदृ्धः काकाः उपायम ्  अगिततयत।् 
िकृ्षस्य समीपे जलाशयाःआसी्।् ्त् एका राजकुमारी स्ना्ु ंजलाशयम ्आगच्छद्भ् 

स्म। भशलाया ंञ्स्ि्ं ्स्यााः आभरिम ् आदाय एकाः काकाः िकृ्षस्य उपरर अस्िापय्।् 
राजसेिकााः काकम ् अनसुरृ्तय  वकृ्षस्य  समीपम ्अगच्छन।् ्त् ्े्ं सपचं अमारयन।् 
अ्ाः एिोक््म-्उपायेन सि ंभसद्धयद्भ्। 

 


