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संस्कृतभारती (उत्तर-तमिळ्नाडु) 

गीतासोपान/दीक्षा/भाषाप्रवेश-प्रथिभाग-परीक्षा जूलै -2016 

नाि -  ________________    अङ्का:  100 

Full Name in English ………………              Expansion of initials: ……………….. 

ददनाङ्कः -   ____________            कालावम ः- होरात्रयि्    

मशक्षण-केन्द्रि ्–________________           दरूवाणीसंख्या -_________ 

              िुख्यसूचना –उत्तरामण उत्तर-पत्र े मलखत । 

   

अ)  उमचत-मवभमि-रूपामण उपयजु्य ररिस्थानामन परूयत ।  (पञ्चानाि)्                         5 

 

१. __________(हरर) भमिः रोचते ।  

२.  तस्य  __________(मपतृ) नाि गोपाल:।  

३.  __________ (क्रो ) िोह: सञ्जायते।  

४.  िमहला________ (नदी) जलि ्आनयमत ।  

५.  ससंहा: ________( िृगशाला) वसमन्द्त ।   

 ६. िाता ________(अस्िद)् ि ुरं ददामत ।  

 ७. अम्बा ________ (छुररका) फल ंकततयमत ।  

८. लता ________(भमगनी) सह िमन्द्दरं गतवती ।  

 ९. िमन्द्दरे मित्र ं_________( गुरु ) दषृ्टवा नतवान् । 

 १०. दशेस्य पररपालन ं___________(अस्िद)्  ित: अमस्त । 

  

 आ)  रेखामङ्कतपदानाि ्आ ारेण प्रश्नमनिातण ंकुरुत।                                                  5 

 १. पञ्च वादने सुयोदय: भवमत । 

 २. सः ज्ञानाथ ंसंस्कृतं पठमत । 

 ३. वृक्षात् वानराः कूदतन्द्ते । 

 ४. औष  ंमतिि ्अमस्त  । 

 ५. राजा पञ्जरे शकंु पालयमत  । 
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 इ) मनदशेानसुारं पररवततन ंकृत्वा वाक्य ंमलखत ।           (अष्टानाि)्                                     8 

१. बामलका मचत्र ंपश्यमत । भोजनि् खादमत । (क्त्वा)  

२. सीता श्लोकं वदमत । (भूतकाल)े  

३. त्वं िमन्द्दरं गच्छमस । (भमवष्यत्काल)े 

४. बामलकाः ..................  भोजनशालां गच्छमन्द्त । (खाद ्– तुिुन्)  

 ५. वयं चलनमचत्र ंपश्याि: । (भमवष्यत्काल)े  

६. िाता वस्त्रं प्रक्षालयमत । पाकं करोमत ।( ल्यप)्  

७. सः  वनं गच्छमत । (बहुवचने)   

८. गुरुभ्यः निः । (एकवचनने) 

९. सः वानरं दषृ्टवान् । (वततिानकाले)  

१०. अम्बा काय ंअकरोत् । (‘स्ि’  - प्रयोगः) 

 

ई) उमचतामन अव्ययामन प्रयजु्य वाक्यामन पनुः मलखत ।                                                  5  

 (यदा/तदा;  यत्र/तत्र; यतः/अत: ; यद्यमप /तथामप; यथा/तथा )  

१. सत्यं अमस्त । जयः भवमत । 

२. मवरािः अमस्त । बालकाः क्रीडमन्द्त ।  

३. िाता करोमत । पुत्री अनुकरोमत ।  

 ४. वृमष्टः भवमत । छत्र ंस्वीकरोमि । 

५. अम का वृमष्टः अमस्त ।  िागे बालकाः क्रीडमन्द्त । 

 

  उ) (i)  सिानाथतकामन पदामन मलखत ।                                                                     3 

मपता   = _________   

सूयतः    = _____________   

जलि ्  = _______ 

 

  (ii)  मवलोिाथतकामन पदामन मलखत ।                                                                      3 

उच्चः X _________      शीघ्रि् X ______________   ह्रस्वः X ________ 
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 ऊ) द्वयोः  ातरुूपामण मलखत                                                                             9 

 १. चल् (लङ्-भूतकालः) 

 २. हस ्(लट्-वततिानकालः) 

 ३. पठ् (लृट्-भमवष्यत्कालः) 

 ४. पृच्छ् (लोट्-आज्ञा/प्ररेणा) 

  

 ऋ) (i) कः सियः ? इमत मलखत ।                                                                 5 

    १) 6.20   (२) 4.45   (३) 10.15  (४) 5.50   (५) 7. 30 

  

(ii) सङ्ख्यावाचक–पदामन मलखत ।                                                                    5 

 (१) 86  (२) 39  (३) 98  (४) 200  (५) 42 

  

 ॠ) रेखामङ्कतपद ंपररवत्यत वाक्य ंशदु्ध ंकुरुत । (पञ्चानाि)्                                        10 

१) वानराः खादमत ।    

२) वयं श्लोकं पठत ।  

 ३)  त्वं शीघ्र ंपठतु  । 

४)  अह ंचिसेन खादमस । 

 ५) त्वं गच्छामन  । 

 ६)  ते िमन्द्दरं पश्यमत  । 

७)  श्वः िातुलः आगच्छमत । 

 ८)   ह्यः िमन्द्दरे पूजा भमवष्यमत । 

९)    पूवं िागेषु अम काः वृक्षाः आसीत् । 

१०)  ताः नाटकि् अपश्यत् । 

 

ल)ृ आवरणात ्उमचतपद ंमचत्वा सम्भाषण ंपरूयत                                                  10 

(क्रीणीिः,  न्द्यवादः,िास्त,ु वञ्चयमन्द्त, बहवः,गच्छत,ु समन्द्त, स्वागति,् साहाय्य ंकरोमि, जानामि )  

 

रिेशः - नमलमन भमगमन । अत्र चेन्नच-नगरे वस् त्रापणाः कुत्र  ________ ? 

नमलनी  - भवान् त्यागरायनगर-वस् त्र-मवपसण ं ________ ।  
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तत्र ______   वस् त्रापणाः  समन्द्त ।  तत्र  क्रीणातु । वयि् अमप तत्रचव ________। 

रिेशः   - अहि ्तत् स्थानं सम्यक् न ____________  । 

नमलनी  - अह ं _________  _________ । 

रिेशः   - बहवः िागतपाश्वे क्रीणमन्द्त खल ु ।  

नमलनी  - िागतपाश्वे क्रयणं  ________ ।  केचन मवक्रमयकाः ___________  

रिेशः   - अस्तु नमलमन  ________  । 

नमलनी  -     ___________ 

  

 ए)  अनचु्छेद ंपरठत्वा उत्तरं मलखत । 

 काशी एकं प्राचीनं नगरि् अमस्त । जनाः एतत् नगरं वाराणसी नगरि् इमत अमप कथयमन्द्त । 

तत्र मवश्वप्रमसद्ध ंमवश्वनाथिमन्द्दरि्  अमस्त । प्रमतददनं बहवः भिाः अत्र मवश्वनाथस्य दशतनाय 

आगच्छमन्द्त । वचदमेशकाः पयतटकाः अमप भ्रिणाय, मवश्वनाथदशतनाय, गङ्गादशतनाय, मशक्षायच 

अनुसन्द् ानाय च काशीि ्आगच्छमन्द्त। भिाः, सा काः, दाशतमनकाः च ये काशीि् आगच्छमन्द्त ते 

सवतप्रथिं गङ्गास्नानं कुवतमन्द्त ।  गङ्गास्नानं कृत्वा ते शरीरेण पमवत्राः भवमन्द्त । अनन्द्तरं ते 

मवश्वनाथस्य दशतनाय मवश्वनाथिमन्द्दरं प्रमवशमन्द्त । सवे "ॐ निः मशवाय" इमत उिवा  मशवमलङ्गं 

स्पृशमन्द्त । 

 

1. काशी नगरस्य अन्द्यत् नाि ककं ?                                                                   1 

2. तत्र ककं प्रमसद्ध ंअमस्त ?                                                                               1 

3. तत्र के आगच्छमन्द्त ?                                                                                   1                          

4 . दकिथति् आगच्छमन्द्त ? –तुिुन्-प्रत्ययि् उपयुज्य उत्तरं ददातु।                               1 

 5 . कस्िात् परं मवश्वनाथिमन्द्दरं प्रमवशमन्द्त?                                                        1 

 6.  “दहेने” इत्यस्य पयातयपदि् अनुच्छेद ेदकि ्अमस्त ?                                           1 

 

 ऐ)  दकिमप एकं सभुामषत ंपरूयत ॥                                                                     4  

मवद्या   __________  मवनयं   मवनयाद्यामत  _______________   । 

पात्रत्वाद्धनिाप्नोमत  _______________    ततः_____________  ॥   

अथवा 

हस्तस्य भूषण ं __________ सत्यं  ___________  भूषण ं । 

श्रोत्रस्य भूषण ं __________    भूषणचः ककं ____________ ॥ 
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 ओ) अ ो दत्तामन पदामन उपयजु्य वाक्यामन रचयत ।     (पञ्चानाि)्                               5 

   १) हररणा  २) सवतत्र  ३) अस्िाकि्   ४) तस्िात्   ५) िहं्य   ६) इमत  

   ७) नदीनाि्  

  

 औ) एकं शीषतकि ्अम कृत्य पञ्च वाक्यामन मलखत ।                                                   5  

 १. िि कुटुम्बि ्। 

 २. िि जीवने संस्कृतस्य िहत्त्वि् । 

 ३. सम्भाषण-मशमबरि् । 

 

इ) एतषेा ंमवभमिरूपामण मलखत ।         12 

    एकवचनि ् मद्ववचनि ् बहोवचनि ्

प्रथिा    (नदी)           ..................         ...................         .................. 

मद्वतीया  (लता)         ..................         ...................         .................. 

तृतीया   (बालक)  ..................         ...................         .................. 

चतथुी   (छात्र)  ..................         ...................         .................. 

पञ्चिी   (पवतत)  ..................         ...................         .................. 

षष्ठी      (दवे)   ..................         ...................         .................. 

सप्तिी    (गहृ)   ..................         ...................         .................. 

सम्बो न-प्रथिा (दवे) ..................         ...................         .................. 

 

- शभुि-् 

 


