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यथायोग्यं श्लोकांशान्मेलयत- 

     क               ख 

धनधान्यप्रयोगेष ु   विद्यायााः संग्रहेषचु। 

विस्मयो न हह कर्त्तव्याः   बहुरत्ना िसनु्धरा। 

सत्येन धायतते पथृ्िी   सत्येन तपते रविाः। 

सविवितिादं मतै्ीं च   नासविाःहकञ्चचदाचरेत।् 

आहारे व्यिहारे च   त्यक्तलल्जःाःसखुीविेत।् 

                  एकपदेन उर्त्रत- 
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(क)पथृथव्यां कथत रत्नाथन? 
पथृथव्यां त्ीञ्ि रत्नाथन। 

(ख)मढैूाःकुत् रत्नसंज्ञा विधीयते? 

मढैूाः पाषािखण्डेष ुरत्नसंज्ञा विधीयते। 
(ग)पथृथिी केन धायतते? 

पथृथिी सत्येन धायतते। 
(घ)कैाःसञ्गगतं कुिीत? 

सविाःसञ्गगतं कुिीत। 
(ङ)लोकेिशी कृथताः का? 

लोकेिशीकृथताः क्षमा। 
रेखाञ्गगतपदाथन अथधकृत्य प्रश्नथनमातिं कुरुत- 

(क) सत्येन िाथत िायाुः। 
  केन िाथत िाय:ु? 

(ख) सविाः एि सहासीत। 
  काथव: एि सहासीत? 

(ग) िसनु्धरा बहुरत्ना विथत। 
  का बहुरत्ना विथत? 

(घ) विद्यायााः संग्रहेष ुत्यक्तलल्जःाः सखुी विेत।् 
  कस्या: संग्रहेष ुत्यक्तलल्जः:  सखुी विेत्? 

(ङ)सविाः मतै्ीं कुिीत। 

 काथवाः मतै्ीं कुिीत? 

प्रश्नानामुर्त्राञ्ि थलखत- 

 (क)कुत्ाःविस्मयाःन कर्त्तव्याः? 

  बहुरत्ना िसनु्धरा इथत विस्मय: न कर्त्तव्य:। 
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(ख)पथृथव्यां त्ीञ्ि रत्नाथन काथन? 

  पथृथव्यां त्ीञ्ि रत्नाथन जःलमन्न ंसवुावषत म्सञ्न्त। 

(ग)त्यक्तलल्जःाःकुत् सखुी विेत?्  

  त्यक्तलल्जः: आहारेव्यिहारे च सखुी विेत्। 

                                    

मञ्जूषातःपदानि नित्वा निङ्गािुसारं निखत- 

रत्नानि वसुन्धरा सते्यि सुखी अन्नम् वननिः रनविः पृथ्वी सङ्गनिम् 

 

पुुँल्लिङ्गम् स्त्रीनिङ्गम् िपुुंसकनिङ्गम् 

सते्यि वसुन्धरा रत्नानि 

रनव पृथ्वी सुखी 

अन्नम् वन ्ििः सङ्गनिम् 

अधोनिखखत पदेषु धातव: के सखि? 

पदम्    धातु: 

कर्त्तव्य:                    कृ 

पश्य    दृश् 

भवेि्    भू 

ञ्स्थत:    स्था  
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एकपदेि उत्तरत- 

(क)कूमतस्य नकुं  िाम आसीि्? 

  कूमतस्य कमु्बग्रीविः िाम आसीि् 

(ख)सरस्तीरे के आगच्छि्? 

  सरस्तीरे धीवरािः आगच्छि्। 

(ग)कूमतिः केि मागेण अन्यत्र गनु्तम् इच्छनि? 

  कूमतिःआकाशमागेण अन्यत्र गनु्तम् इच्छनि। 

(घ)िम्बमािुं कूमं दृष्ट्वा के अधावि्?

  िम्बमािुं कूमं दृष्ट्वा गोपािकािः अधावि्। 

अधोनिखखत वाक्यानि कः कं प्रनत कथयनत इनत निखत-

    क: कथयनत कंप्रनतकथयनत 

यथा प्राि: यद् उनििुं  त्कर्त्तव्यम्।  ुंसौ कूमंप्रनि 
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(क) अ ुं भवद्भ्ाुं स  आकाश मागेण गनु्तम् इच्छानम। कूमं:  ुंसौप्रनि 

(ख) अत्र क: उपाय:?  ुंसौ कूमंम् प्रनि 

(ग) अ म् उर्त्रुं  ि दास्यानम। कूमं:  ुंसौप्रनि 

(घ) यूयुं भस्म खादि। कूमं: गोपािाकाि् प्रनि 

                

 मञ्जूषातःनियापदं नित्वा वाक्यानि पूरयत- 

अनभिन्दनि भक्षनयष्यामिः इच्छानम वनदष्यानम उड्डीयिे प्रनिवनसि स्म 

(क) ुंसाभ्ाुं स  कूमोऽनप  उड्डीयते। 

(ख)अ ुं नकनिदनप ि  वनदष्यानम। 

(ग)यिःन िकामािाुं सुहृदाुं वाक्युं ि  अनििन्दनत। 

(घ)एकिः कूमतिःअनप ितै्रव प्र नतवनसत  स्म। 

(ङ)अ म् आकाशमागेण अन्यत्र गनु्तम्  इच्छानम। 

(ि)वयुं गृ ुं िीत्वा कूमं  िक्षनयष्यामः। 

 -पूर्णवाके्यि उत्तरत-
(क)कच्छपिःकुत्र गनु्तम् इच्छनि? 

   कच्छप:  ुंसाभ्ाुं स आकाशमागेण अन्यत्र स्थािे गनु्तम् इच्छनि। 

(ख)कच्छपिः कम् उपायुं वदनि? 

 कच्छप:  उपायुं वदनि  "युवाुं काष्ठदण्डम्एकुं  ििवा  धारयिम्।अ ुं 

काष्ठदण्डमधे्य  अविुंम्ब्य युवयोिः पक्षबिेि सुखेि गनमष्यानम।" 

(ग)िम्बमािुं कूमं दृष्ट्वा गोपािकािःनकम्अवदि्? 

   िम्बमािुं कूमंदृष्ट्वा गोपािका:  अवदि् " ुं ो! म दाश्चयतम्।  ुंसाभ्ाुं स  

कूमोऽनप उड्डीयिे। 

(घ)कूमतिःनमत्रयोिःवििुं नवसृ्मत्य नकम् अवदि्? 

   कूमत: नमत्रयो: वििुं नवसृ्मत्य अवदि् "यूयुं भस्म खादि"। 

 

-घटिािमािुसारं वाक्यानि निखत- 
(ग)कूमतिः ुंसौ ि एकञ्स्मन सरथस निवसल्लन्त स्म। 

(घ)केनित धीवरािः सरस्तीरे आगच्छि्। 

(ज)’वयुंश्विःमत्स्यकूमातदी न्मारनयष्यामिः’ इनि धीवरािः अकथयि्। 
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(ङ)कूमतिः अन्यत्र गनु्तम् इच्छनि स्म। 

(क)कूमतिः  ुंसयोिः स ायिया आकाशमागेण अगच्छि्। 

(ि)िम्बमािुं कूमंदृष्ट्वा पौरािः अधावि्। 

(ख)पौरािःअकथयि्– वयुं पनििुं कूमं खानदष्यामिः। 

(छ).कूमतिःआकाशात्पनिििः पोरैिः माररिश्च। 

                

मञ्जूषातःपदानि नित्वा ररक्तस्थािानि पूरयत-
 

जिाशयम् अनिन्तयि् वृद्धिः दुिःल्लखिािः कोटरे 

वृक्षस्य सपतिः आदाय समीपे   

एकस्य वृक्षस्य शाखासु अिेके काकािः वसल्लन्त स्म। िस्य वृक्षस्य कोटरे एकिः 

सपतिःअनप अवसि्।काकािाम् अिुपल्लस्थिौ सपणः  काकािाुं नशशून्खादनि स्म। 

काकािः दुःखखताः आसि्।िेषु एकिः वृद्धः काकिः उपायम् अनिियत्। 

वृक्षस्य  समीपे जिाशयिःआसीि्।ित्र एका राजकुमारी स्नािुुं  जिाशयम् आगच्छनि 

स्म। नशिायाुं ल्लस्थिुं िस्यािः आभरणम् आदाय एकिःकाकिः वृक्षस्य उपरर अस्थापयि्। 

राजसेवकािः काकम् अिुसृत्य वृक्षस्य  समीपम् अगच्छि्।ित्र िेिुं सपंि अमारयि्। 

अििःएवोक्तम्-उपायेि सवं नसद्धयनि।  
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 अधोनिखखतािां प्रश्नािामुत्तरानर् निखत- 

(क)कस्य भविे सवतनवधानि सुख साधिानि आसि्? 

 श्रीकण्ठस्य भविे सवत नवधानि सुखसाधिानि  आसि्। 

(ख)कस्य गृ ेकोऽनप भृत्यिः िाल्लस्त? 

 कृष्णमूिेिः गृ ेकमतकरािः भृत्यिः िाल्लस्त। 

(ग)श्रीकण्ठस्य आनिथ्यम्के अकुवति्? 

 श्रीकण्ठस्य आनिथ्य म्कृष्णमूिेिः नपिरौ अकुवति् 

(घ)सवतदा कुत्र सुखम्? 

 सवतदा स्वाविम्बिे सुखम्। 

(ङ)श्रीकण्ठिः कृष्णमूिेिः गृ ुंकदा अगच्छि्? 
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 श्रीकण्ठिः कृष्णमूिेिः गृ ुंप्राििः िववादिे अगच्छि्। 

(ि)कृष्णमूिेिः कनि कमतकरािः सल्लन्त? 

 कृष्णमूिेिः अष्टौ कमतकरािः सल्लन्त। 
 

 नित्रानर् गर्नयत्वातदधः संख्यावािक शबं्द निखत- 

 
 

 

अष्टादश एकनवंशनतः पञ्चदश 

   

ितुनविंशनतः त्रयखरंशत् 

 मञ्जूषातः अङ्कािांकृते पदानि नििुत- 

ित्वाररुंशि् सप्तनवुंशनििः एकनत्रुंशि् पिाशि् अष्टानवुंशनििः नत्रुंशि् ििुनवंशनििः 

 

28  अष्टानवुंशनििः 27  सप्तनवुंशनििः 

30  नत्रुंशि् 31  एकनत्रुंशि् 

24  ििुनवंशनििः 40  ित्वाररुंशि् 

50 पिाशि्     

 नितं्रदृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि ि प्रयुज्य वाक्यानि रियत- 
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कृषकािः कृषकौ एिे धान्यम् एषिः कृषकिः 

एिौ के्षत्रम् कषतनि कुरुििः खििकायतम् रोपयल्लन्त 

 

(क) एष: कृषक: के्षत्रम्कषतनि। 

(ख) एिौ कृषकौ खििकायतम्कुरुि:। 

(ग) एिे कृषका: धान्यम्रोपयल्लन्त। 

 अधोनिखखता न्समयवािकाि् अङ्का न्पदेषु निखत- 
 10.30      साधत द्दशवादिम् 

 5.00      पिवादिम् 

 7.00      सप्तवादिम् 

 3.30      साधतनत्रवादिम् 

 2.30      साधतनिवादिम् 

 9.00      िववादिम् 

 11.00      एकादशवादिम् 

 12.30      साधतिादशवादिम् 

 4.30      साधतिुिवातदिम् 

 8.00      अष्टवादिम् 

 1.30      साधतएकिःवादिम् 

 7.30      साधतसप्तवादिम् 

 मञ्जूषात: पदानि नित्वा ररक्तस्थािानि  पूरयत- 

षड् नतं्रशत् एकनतं्रशत्   द्वादश अष्टानवंशनतः 

(क) षड्  ऋिविः भवल्लन्त। 

(ख) मासािः द्वादश भवल्लन्त। 

(ग) एकल्लस्मन्मासे नतं्रशत् अथवा एकनतं्रशत् नदवसािःभवल्लन्त। 

(घ) फरवरी-मासे सामान्यििः अष्टानवंशनतः नदिानिभवल्लन्त। 

(ङ) मम शरीरे   स्तौस्तिः।  
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 मञ्जूषातः अव्ययपदानि नित्वा वाक्यानि पूरयत- 

अिम् अन्तिः बन िः अधिः उपरर 

(क)वृक्षस्य  उपरर खगािःवसल्लन्त। 

(ख) अिम् नववादेि। 

(ग)वषातकािे गृ ाि् बन िः मागच्छ। 

(घ)मिस्य अधिः श्रोिारिः उपनवष्टािः सल्लन्त। 

(ङ)छात्रािः नवद्याियस्य अन्तिः प्रनवशल्लन्त। 

 अशुदं्ध पदं नििुत- 
(क)गमखि,  यच्छल्लन्त,  पृच्छल्लन्त,  धावल्लन्त। 

 
(ख)रामेण,  गृ ेण,  सपेण,  गजेर्। 

 
(ग)ििया,  मातया,  रमया,  निशया। 
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(घ)ििे, रमे, माते, नप्रये। 
 

(ङ)निखनि, गजतनि, फिनि, सेवनत। 
  

 मञ्जूषातः समािाथणकपदानि नित्वा निखत-  

प्रसन्निायािः निनकत्सकम् िब्ध्वा शरीरस्य दक्षािः 

  

 प्राप्य िब्ध्वा 

 कुशिािः दक्षािः 

  षतस्य प्रसन्निायािः 

 दे स्य शरीरस्य 

 वैद्यम् निनकत्सकम् 

 अधोनिखखतािां प्रश्नािाम् उत्तरानर् एकपदेि निखत- 

(क)मिे कनि बािक वयिः उपनवष्टािः सल्लन्त? 

 मिे ित्वारिः बािकवयिः उपनवष्टािः सल्लन्त। 

(ख)के कोिा िुं कुवतल्लन्त? 

 श्रोिारिः  कोिा िुं कुवतल्लन्त। 

(ग)गजाधरिः कम्उनद्दश्य काव्युं प्रस्तौनि? 

 गजाधरिः आधुनिकुं  वैद्यम् उनद्दष्य काव्युं प्रस्तौनि। 

(घ)िुल्लन्दििःकस्यउपरर स्तम्आवर्त्तयनि? 

 िुल्लन्दििः िुन्दस्य उपरर  स्तम् आवर्त्तयनि। 

(ङ)िोके पुििःपुििः कानि भवल्लन्त? 

 िोके पुििःपुििः शरीरानण भवल्लन्त। 

(ि)नकुं  कृत्वा घृिुं नपबेि्? 

 श्रमुं कृत्वा घृिुं नपबेि् 
 

 मञ्जूषातः पदानि नित्वा कथायाः पूनतिं कुरुत- 
  

िानसकायामेव वारुंवारम् खड्गेि दूरम् नमत्रिा मनक्षका 

व्यजिेि उपानवशि् नछन्ना सुप्तिः नप्रयिः   
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पुरा एकस्य िृपस्य एकिः  नप्रयिः वािरिः आसीि्। एकदा िृपिः  सुप्तिः आसीि्। 

वािरिः व्यजिेि िम् अवीजयि्। िदैव एका मनक्षका  िृपस्य िानसकायाम् उपानवशि्। 

यद्यनप वािरिः  वारुंवारम्  व्यजिेििाुं निवारयनि स्म िथानप सा पुििःपुििः 

िृपस्य  िानसकायामेव  उपनवशनि स्म। अने्त सिः मनक्षकाुं  नु्तुं खड्गेि  प्र ारम् 

अकरोि्। मनक्षका िु उड्डीय  दूरम्  गिा नकनु्त खड्ग प्र ारेण िृपस्य 

िानसका  नछन्ना अभवि्।अि एवोच्यिे- मूखत जिैिःस   नमत्रिा िोनििा।''



नविोमपदानि  योजयत-
 

 उपरर

 अन्तिः बन िः

 दुबुतदे्ध! सुबुदे्ध!

 उचै्िः िीिैिः

 दुितभम् सुिभम्
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 एकपदेि उत्तरत- 
(क)'पल्लण्डिा' 'सरस्विी' इनि उपानधभ्ाुं का नवभूनषिा? 

 'पल्लण्डिा' 'सरस्विी'  इनि उपानधभ्ाुं पुंनडिारमाबाई नवभूनषिा। 

(ख)रमाकुििः सुंसृ्कि नशक्षाुं प्राप्तविी? 

 रमा स्वमािुिः सुंसृ्कि नशक्षाुं प्राप्तविी। 

(ग)रमाबाई केि स  नववा म् अकरोि्? 

 रमाबाई नवनपिनब ारी दासेि स  नववा म् अकरोि्। 

(घ)कासाुं नशक्षायै रमाबाई स्वकीयुं जीविम्अनपतिविी? 

 िारीणाुं नशक्षायै रमाबाई स्वकीयुं जीविम् अनपतिविी। 

(ङ)रमाबाई उच् नशक्षाथं कुत्र आगच्छि्? 

 रमाबाई उच् नशक्षाथं इुंगै्लण्डदेशुं आगच्छि्। 
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रेखानङ्गतपदानि आधृत्यप्रश्न निमाणरं् कुरुत- 
 (क) रमायािः  नपिा समाजस्य प्रिारणाम् अस ि। 

  कस्या: नपिा समाजस्य प्रिारणाम्अस ि? 

(ख) पतु्यिः मरणािन्तरुं  रमाबाई म ाराष्टर ुं प्रत्यागच्छि्। 

 कस्य मरणािन्तरुं  रमाबाई म ाराष्टर ुं प्रत्यागच्छि्? 

(ग)रमाबाई  मुम्बईिगरे  'शारदा-सदिम्'  अस्थापयि्। 

  रमाबाई कुत्र 'शारदा-सदिम्' अस्थापयि्? 

(घ)1922 िमे निष्टाबे्द  रमाबाई-म ोदयायािः  निधिम् अभवि्। 

  1922 िमे निष्टाबे्द  कस्या: निधिम्अभवि्? 

(ङ) ल्लस्त्रयिः नशक्षाुं िभने्त स्म। 

  कसै्म  नशक्षाुं िभने्त स्म? 

 प्रश्नािामुत्तरानर् निखत- 

(क)रमाबाईनकमथतम्आन्दोििुंप्रारब्धविी? 

  रमाबाई स्त्रीणाुं कृिे वेदादीिाुं शास्त्राणाुं नशक्षायै आन्दोििुं प्रारब्धविी। 

(ख)नििःस ायािः ल्लस्त्रयिः आश्रमे नकुं  नकुं  िभने्त स्म? 

  नििःस ायािःल्लस्त्रयिःआश्रमेमुद्रण-टुंकण-काष्ठकिादीिाि िभने्त स्म। 

(ग)कल्लस्म ल्लिषये रमाबाई-म ोदयायािः योगदािम् अल्लस्त? 

  समाजसेवायािः अनिररक्तुं िेखिके्षते्र अनप रमाबाई-म ोदयायािः योगदािम् 

अल्लस्त। 

(घ)केि रििाियेि रमाबाई प्रशुंनसिा वितिे? 

  'स्त्रीधमतिीनि', ' ाई कास्ट न न्दू नवमेि' इनि रििाियेि रमाबाई प्रशुंनसिा वितिे। 
 
                      
 

  अधोनिखखतािां पदािां निदेशािुसारं पद पररिय निखत- 

 

पदानि मूिशब्दिः निङ्गम् नवभल्लक्तिः वििम् 

यथा- वेदािाम् वेद पुुँल्लिङ्गम् षष्ठी बहुवििम् 

नपिा नपिृ      पुुँल्लिङ्गम् प्रथमा एकवििम् 

नशक्षायै नशक्षा स्त्रीनिङ्गम् ििुथी एकवििम् 

कन्यािः 

 

कन्या 
 

स्त्रीनिङ्गम् प्रथमा बहुवििम् 

िारीणाम् िारी स्त्रीनिङ्गम् षष्ठी बहुवििम् 

मिोरमया मिोरमा स्त्रीनिङ्गम् िृिीया एकवििम् 
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 अधोनिखखतािां धातूिां िकारंपुरुषं वििञ्च निखत- 

 

 
धािुिः िकार: पुरुष: वििम् 

यथा- आसीि् अस् िङ् प्रथमपुरुषिः एकवििम् 

कुवतल्लन्त 'कृ' िट् प्रथमपुरुष: बहुवििम् 

आगच्छि् 'गम्' िङ् प्रथमपुरुष: एकवििम् 

निवसल्लन्त 'नि' उपसगत 'वस' धािु िट् प्रथमपुरुष: बहुवििम् 

गनमष्यनि 'गम्' िृट प्रथमपुरुष: एकवििम् 

अकरोि् 'कृ' िङ् प्रथमपुरुष: एकवििम् 

 अधोनिखखतानि वाक्यानि घटिािमािुसारं निखत- 

(क)1858 िमे निष्टाबे्द रमाबाई जन्म अिभि। 

(ख)सा स्वमािुिः सुंसृ्किनशक्षाुं प्राप्तविी। 

(ग)रमाबाई-म ोदयायािः नवनपिनब ारीदासेि स नववा िः अभवि्। 

(घ)सा उच्ानशक्षाथतम् इुंगै्लण्डदेशुं गिविी। 

(ङ)सा मुम्बईिगरे शारदा-सदिम् अस्थापयि्। 

(ि)1922 िमे निष्टाबे्द रमाबाई-म ोदयायािः निधिम् अभवि्।  
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 उपयुक्तथिािां समक्षम्'आम्' अिुपयुक्त कथिािां समकं्ष'ि' इनत निखत 

(क)प्राििःकािे ईश्वरुं  स्मरेि्। आम् 

(ख)अिृिुं बू्रयाि। ि 

(ग)मिसा शे्रष्ठजिुं सेवेि। आम् 

(घ)नमते्रण कि ुं कृत्वाजििःसुखी भवनि। ि 

(ङ)श्विःकायतम् अद्य कुवीि। आम् 

 एकपदेि उत्तरत- 

(क) किः ि प्रिीक्षिे?      मृतु्यः 

(ख) सत्यिा कदा व्यव ारे स्याि्?    सवणदा 

(ग) नकुं  बू्रयाि्?      सत्यम्/ नप्रयम् 
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(घ) केि स  कि ुं कृत्वा िरिःसुखी ि भवेि्?  नमते्रर् 

(ङ) क: म ाररपु: अस्माक शरीरे निष्ठनि?  आिस्यम् 

 रेखानङ्गतपदानि आधृत्य प्रश्ननिमाणरं् कुरुत- 
(क) मृतु्यिः ि प्रिीक्षिे। 

 किः ि प्रिीक्षिे? 

(ख) कि ुं कृत्वा िरिः दुिःखी भवनि। 

 नकुं  कृत्वा िरिः दुिःखी भवनि? 

(ग) नपिरुं  कमतणा सेवेि। 

 क  मतणा सेवेि? 

(घ)व्यव ारे मृदुिा शे्रयसी। 

 व्यव ारे का शे्रयसी? 

(ङ) सवतदा  व्यव ारे ऋजुिा नवधेया।

 कदा व्यव ारे ऋजुिा नवधेया? 



प्रश्नमधे्य त्रीनर् नियापदानि सखि। तानि प्रयुज्य साथण-वाक्यानि रियत। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(क) अिृिुं नप्रयि ि बू्रयाि्। 

(ख) व्यव ारे सवतदा औदायं स्याि्। 

(ग) शे्रष्ठजिुं कमतणा  सेवेि्। 
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(घ) व्यव ारे कदािि कौनटल्युं ि स्याि्। 

(ङ) सत्यमुंअनप्रयुं ि ि बू्रयाि्। 

(ि) वािा गुरुुं  सेवेि्। 

(छ) सत्युं नप्रयुं ि बू्रयाि्। 

(ज) मिसा मािरुं  नपिरुं  ि सेवेि्। 

  मञ्जूषातः  अव्यय पदानि नित्वा ररक्तस्थािानि  पूरयत- 
  

िथा ि कदािि सदा ि अनप 

(क) भक्तिः सदा ईश्वरुं  स्मरनि। 

(ख) असत्युं ि वक्तव्यम्। 

(ग) नप्रयुं तथा सत्युं वदेि्। 
(घ) ििा मेधा ि नवद्याियुं गच्छििः। 

(ङ) अनप कुशािी भवाि्? 

(ि) म ात्मागान्धी कदािि अन ुंसाुं ि अत्यजि्। 

 नितं्रदृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि ि प्रयुज्य वाक्यानि रियत- 

 

(क) स: नशक्षक: कक्षायाम् श्यामपटे्ट प्रश्नम्निखनि। 

(ख) िे छात्रा: पुल्लस्तकायाम्उर्त्रानण निखल्लन्त। 

(ग) नशक्षक: 'बािक:' पदल्लिल्लखि। 

(घ) केय न्छात्रा: श्यायपट्टम् पश्यल्लन्त। 

(ङ) ित्र एकुं  पुस्तक म्मुंिे अल्लस्त।  
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 उदाहरर्म् अिुसृत्य  ररक्तस्थािानि पूरयत- 

    (क)   एकवििम् नद्ववििम् बहुवििम् 

यथा- वसनिस्म वसििःस्म वसल्लन्तस्म 

पूजयनिस्म पूजयििःस्म पूजयल्लन्तस्म 

रनक्षिस्म रक्षििःस्म रक्षल्लन्तस्म 

िररिस्म िरििःस्म िरल्लन्तस्म 
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करोनिस्म कुरुििःस्म कवतल्लन्तस्म 

 (ख)    पुरुषः एकवििम् नद्ववििम् बहुवििम् 

  प्रथमपुरुषिः अकथयि् अकथयिाम् अकथयि् 

प्रथमपुरुषिः अपूजयि् अपूजयिाम् अपूजयि् 

प्रथमपुरुषिः अरक्षि् अरक्षिाम् अरक्षि् 

  

   (ग)   पुरुषः एकवििम् नद्ववििम् बहुवििम् 

  मध्यमपुरुषिः अवसिः अवसिम् अवसि 

मध्यमपुरुषिः अपूजयिः अपूजयिम् अपूजयि 

मध्यमपुरुषिः अिरिः अिरिम् अिरि 

 

 

 

 (घ)    पुरुषः एकवििम् नद्ववििम् बहुवििम् 

  उर्त्मपुरुषिः अपठम् अपठाव अपठाम 

उर्त्मपुरुषिः अनिखम् अनिखाव अनिखाम 

उर्त्मपुरुषिः अरियम् अरियाव अरियाम 

 प्रश्नािाम् उत्तरानर् एकपदेि निखत- 
(क)तपाः प्रवािा त्के सखायाःजःातााः? 

 तपाःप्रवािा ञ्त्हंस्रपशिोवप सखायाःजःातााः। 
(ख)पाितती तपस्याथ ंकुत् अगच्छत?् 
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 पाितती तपस्याथ ंगौरीथशखरम ्अगच्छत।् 
(ग)काः श्मशान ेिसथत? 

 थशिाःश्मशान ेिसथत। 
(घ)थशिथनन्दां श्रतु्िा का कु्रद्धा जःाता? 

 थशिथनन्दां श्रतु्िा पाितती कु्रद्धा जःाता। 
(ङ)िटुरूपेि तपोिनं काःप्राविशत?् 

 वटुरूपेण िपोविुं नशविः प्रानवशि्। 

  कः/का कं/कां प्रनत कथयनत- 
यथा- वते्स! िपिःकनठिुं भवनि?                 माता                              पावणतीम् 

(क) अ ुं िपिःएव िररष्यानम?  पावतिी    मेिाम् 

(ख) मिस्वी कदानप धैयं ि पररत्यजनि। पावतिी    नवजयाम् 

(ग) अपणात इनि िाम्ना त्वुं प्रनथिा।  नवजया    पावतिीम् 

(घ) पावतनि! प्रीिोऽल्लस्म िव सङ्कले्पि। नशविः    पावतिीम् 

(ङ) शरीर माद्युं खिु धमतसाधिम्।  वटुिः    नवजयाम् 

(ि) अ ुं िव क्री िदा सोऽल्लस्म।  नशविः    पावतिीम् 

 प्रश्नािाम् उत्तरानर् निखत-

(क)पावतिी कु्रद्धा सिी नकम् अवदि्? 

 पावतिी कु्रद्धा सिी अवदत्यि् अरेवािाि!अपसर।  जगनि ि कोऽनप नशवस्य 

यथाथं स्वरुपुं जािानि। यथा त्वमनस िथैव वदनस। 

(ख)किःपाप भाग्भवनि? 

 नशविःनिन्दायिःकरोनि शृ्रणोनि ि पाप भाग्भवनि। 

(ग)पावतिी नकुं  करु्त्तम् ऐच्छि्? 

 पावतिी िपस्याुं करु्त्तम् ऐच्छि्। 

(घ)पावतिी कयासा कुं  गौरीनशखरुं  गच्छनि? 

 पावतिी नवजयया सा कुं  गौरीनशखरुं  गच्छनि। 
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 मञ्जूषातःपदानि नित्वा समािाथणकानि पदानि निखत-  

मािा मौिम् प्रस्तरे जन्तविः ियिानि 

  

नशिायाुं प्रस्तरे 

 पशविः जन्तविः 

 अम्बा मािा 

 िेत्रानण ियिानि 

 िूष्णीम् मौिम् 

  उदाहरर्ािुसारं पद रििां कुरुत- 

यथा वसनिस्म = अवसि् । 
(क) पश्यनिस्म = अपश्यि्। 

(ख) िपनिस्म = अिपि्। 

(ग) निन्तयनिस्म = अनिन्तयि्। 

(घ) वदनिस्म = अवदि्। 

(ङ) गच्छनिस्म = अगच्छि्। 

यथाअनिखि् = निखनि स्म। 

(क) अकथयि् = कथयनि स्म। 

(ख) अियि् = ियनि स्म। 

(ग) अपठि् = पठनि स्म। 

(घ) अधावि् = धावनि स्म। 

(ङ) अ सि् =  सनि स्म। 
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 शुद्ध कथिस्य  समक्षम्'आम्' अशुद्ध  कथिस्य  समकं्ष'ि' इनत निखत- 

(क)अस्माकुं  राष्टरस्य ध्वजे त्रयिःवणातिः सल्लन्त। आम् 

(ख)ध्वजे  ररिवणतिः शाने्तिः प्रिीकिःअल्लस्त। ि 

(ग)ध्वजे केशरवणतिः शक्त्ािः सूिकिःअल्लस्त। आम् 

(घ)िके्र नत्रुंशि्अरािः सल्लन्त ि 

(ङ)िक्रुं  प्रगिेिः द्योिकम्। आम् 

                 

 अधोनिखखतेषु पदेषु प्रयुक्तां नविखकं्त वििं ि निखत- 
 

     पदानि      नविखक्त:             वििम् 

यथा-    त्रयाणाम्  षष्ठी   बहुवििम् 
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समृदे्ध:   षष्ठी   एकवििम् 

वणातिाम्  षष्ठी   बहुवििम् 

उत्सा स्य  षष्ठी   एकवििम् 

िागररकै:  िृिीया   बहुवििम् 

सानित्त्वकिायािः षष्ठी   एकवििम् 

प्राणािाम्  षष्ठी   बहुवििम् 

सभायाम्  सप्तमी  एकवििम् 

             

  एकपदेि  उत्तरत- 

(क) अस्माकुं  ध्वजे कनि वणातिः सल्लन्त? 

 अस्माकुं  ध्वजे त्रयिः वणातिः सल्लन्त। 

(ख) नत्रवणेध्वजे शक्त्ािः सूिकिः किः वणतिः? 

 नत्रवणे ध्वजे शक्त्ािः सूिकिः केशरवणतिः। 

(ग) अशोकिक्रुं  कस्य द्योिकम् अल्लस्त? 

 अशोकिक्रुं  प्रगिेिः न्यायस्य ि द्योिकम्अल्लस्त। 

(घ) नत्रवणतिःध्वजिःकस्य प्रिीकिः? 

 नत्रवणतिःध्वजिः  स्वाधीिियािः राष्टर गौरवस्य ि प्रिीकिः।  

एकवाके्यि उत्तरत-  

(क)अस्माकुं  ध्वजस्य शे्विवणतिःकस्य सूिकिःअल्लस्त? 

 अस्माकुं  ध्वजस्य शे्विवणतिः साल्लत्वकिायािः शुनििायािः ि सूिकिः अल्लस्त। 
(ख)अशोकस्तम्भिः कुत्र अल्लस्त? 

 अशोकस्तम्भिः सारिाथे अल्लस्त। 

(ग)नत्रवणतध्वजस्यउर्त्ाििुंकदाभवनि? 

 नत्रवणतध्वजस्य उर्त्ािि स्विुंत्रिानदवसे गणिुंत्रिानदवसे ि भवनि। 
(घ)अशोकिके्र कनि अरािः सल्लन्त? 

अशोकिके्र ििुनवंशनििः अरािः सल्लन्त।

अधोनिखखत वाके्यषु रेखानङ्कतपदानि आधृत्य प्रश्ननिमाणरं् कुरुत- 
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(क) अस्माकुं  नत्रवणतध्वजिः नवश्वनवजयीभवेि्। 

 अस्माकुं  किःनवश्वनवजयी भवेि्? 

(ख) स्वधमाति् प्रमादुं  वयुंिकुयातम। 

 स्वधमात ल्लत्कम्वयुंि कुयातम? 

(ग) एित्सवतम् अस्माकुं  िेिृणाुं सद्बुदे्धिः सत्फिम्। 

 एित्सवतम् अस्माकुं  िेिृणाुं कैिः सत्फिम्? 

(घ) शतू्रणाुं समक्षुं नवजयिः सुनिनश्चििःभवेि्। 
 कस्य समक्षुं नवजयिःसुनिनश्चििःभवेि्? 

उदाहरर्ािुसारं  समुनित ःपद ःररक्तस्थािानि पूरयत- 
  शब्दा:  नविखक्त: एकवििम्  नद्ववििम् बहुवििम् 

यथा पनट्टका  षष्ठी  पनट्टकाया:  पनट्टकयो: पनट्टकािाम्:  

अनिनशखा  सप्तमी  अनिनशखायाम्  अनिनशखयो: अनिनशखासु 

सभा   ििुथी  सभायै   सभाभ्ाम्सभाभ्: 

अन ुंसा   नििीया  अन ुंसाम्  अन ुंसे  अन ुंसा: 

सफििा  पिमी  सफििया:   सफििाभ्ाम्  सफििाभ्: 

सूनिका   िृिीया  सूनिकया सूनिकाभ्ाम्  सूनिकानभ: 

 समुनित मेििं कृत्वा निखत- 
              क                 ख 

 केशरवणतिः    शौयतस्य  त्यागस्य ि सूिकिः। 
  ररिवणतिः    सुषमायािःउवतरिायािःि सूिकिः। 
 अशोकिक्रम्    प्रगिेिःन्यायस्य ि प्रवितकम्। 
 नत्रवणतिःध्वजिः    स्वाधीििायािः राष्टर गौरवस्य ि प्रिीकिः। 
 नत्रवणतध्वजस्य स्वीकरणुं  22 जुिाई 1947 िमे वषे  जािम्। 

 

 

 

 --------------------------------------- 
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