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संस्कृतभारती (उत्तर-तमिळ्नाडु) 

गीतासोपान/दीक्षा/भाषाप्रवशे-प्रथिभागः  

कालावम ः  होरात्रयि ्           अङ्का:  75 

आषाढ: - मवलमबिसवंत्सरः                                                    जनवरी -2018 

 

नाि -  ________________           

(Full Name in English) _______________________                

Regn. No. - _______________________        दरूवाणीसखं्या  ____________ 

वास-प्रदशेः (Res. Area)  ______________   

िुख्यसूचना –उत्तरामण उत्तर-पत्र ेमलखत । 

    

अ)  उमचत-मवभमि-रूपामण उपयजु्य ररिस्थानामन परूयत ।           10 

१)  सबपत् सहहाददं शाम्तः च ______ आसन् । (प्राचीनभारति्)  

२)  पुनरमप एकवारं  ______  कुिमः । (प्रयत्नः) 

३)  _______  सह क्रीडतु, कलहः िास्तु । (सवम) 

४) िातािही  ______कथां श्रावयमत । (अस्िद)् 

५)  भीिः ______   मनर्िमतवान्  । (पणमशाला) 

६) _____ कावं्य रोचते । (अग्रजः) 

७)  शत्रुपक्ष ेस्वजनान् दषृ्ट्वा अजुमनस्य _____  नुः पतमत । (हस्त) 

८)  नकुलः ______परः । (अजुमनः) 

९)  _________ िहाशङ्खः पहण्ड्रः । (भीिः) 

१०)  कृष्टणः ____अस् त्र-शस् त्रामण दत्तवान् । (दयुो न) 
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आ)  रेखामङ्कत-पदानाि ्आ ारेण प्रश् नमनिामण ंकुरुत ।               5 

१. भगवद्गीताया ंसप्तशतं श्लोकाः सम्त । 

२. यामत्रकाः रात्रह रेलस्थानकं प्रमत आगतव्तः।  

३. कायमशालायाि् अनेके मशक्षकाः भागं गृहीतव्तः । 

४. एषः सोपानात् पमततवान् । 

५. क्रो ेन मववेकः नष्टः भवमत । 

 

इ)  एतामन पदामन वचनानसुारं पथृक् कृत्वा मलखत ।             5 

 व्याघ्रह,  पषु्टपामण,  स्थामलके,  एताः,  तह,  स्वाध्यायः,  गणकय्त्रि्,  ितयः, कोलाहलः, ताः 

 एकवचनि ्  मिवचनि ्  िहुवचनि ्
 

ई) मनदशेानसुारं पररवतमन ंकृत्वा वाक्य ंमलखत ।             8 

१. िा ुरी गीतां पठमत । (भमवष्टयत्काल)े 

२. नरहररः महरण्ड्यकमशपुं अिारयत् । (स्ि प्रयोगः) 

३. सैमनकाः दशेस्य रक्षण ंकृतव्तः । (वतमिानकाल)े 

४. स्वयंसेवकः िागमदशमनं करोमत । (िहुवचने) 

५. तमस्िन् ग्रािे कश्चन पमण्ड्डतः अमस्त । (भूतकाल)े  

६. सपमः प्रह्लादस्य ध्यानिग्नता ंपश्यमत । िनसा तं निस्करोमत ।(क्त्वा) 

७. वयि ्आरोग्याथदं भूिह उपमवशािः । अन्न ंखादािः ।(ल्यप)् 

८. मचत्रकारः वणमकूचदं स्वीकरोमत । मचत्रं रचयमत ।(तुिुन्) 

उ) अव्ययामन प्रयजु्य वाक्यिय ंयोजयत ।                         5  

 (यदा-तदा, यत्र-तत्र,  अतः / यतः, यद्यमप-तथामप, यथा-तथा,)  

१) भानुः उदयमत । अ् कारः नश्यमत । 

२) सः परीक्षायां प्रथिस्थानं प्राप्तवान् । सः ि ुरं मवतरमत । 

३) तस्य ज्वरः अमस्त । सः संस्कृतवगदं चालयमत । 
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४) दशेभिाः युवकाः, दढृकायाः दढृिनस्काः च भवम्त । शत्रुः अमप मिभ्यमत । 

५) िाल्यावस्थाया ंअभ्यास ंकरोमत । अन्तरकाल ेव्यवहरमत । 

 

ऊ)  उमचत ंपद ंमचत्वा वाक्य ंपरूयत ।              6 

१)  िालकाः उद्यानात् फलामन ____ । (पररहरम्त / प्रहरम्त / आहरम्त) 

२) दयुो नः आचायमि ्_____ ।  तं वचनि ्ब्रवीमत ।(अवगच्छमत / उपगच्छमत / अनुगच्छमत ) 

३) नद्यः परोपकाराथदं _____ । (वहम्त / आहम्त / दहुम्त)  

४) कायमक्रिस्य आरबभः _____  ? (कः / कमत / कदा) 

५) ____ आरभ्य कायदं भमवष्टयमत अतः शीघ्रि ्आगच्छ । (प्रातःकालस्य/प्रातःकालात्/प्रातःकाले) 

६)  _____ ! िि एतादशृं क्रीडनकि ्आवश्यकि् । (मपतः / मपता / मपतृ) 

 

ऋ)  ात-ुरूपामण मलखत । (ियोः एव)         6 

१. दशृ् (लङ्-भूतकालः)   २. रट् (लट्-वतमिानकालः) 

३. वद ्(लृट्-भमवष्टयत्कालः)   ४. मिल् (लोट्-आज्ञा/प्रेरणा) 

 

ॠ) सङ्ख्यावाचकं पद ंअक्षरैः मलखत।       4 

 (१) 33  (२) 80  (३) 22  (४)  69 

 

ल)ृ वाक्य ंशदु्ध ंकुरुत ।           6 

१) अशोकः श्रेष्ठः िहाराजः आसि ् ।    

२) जनाः संस्कृते वदम्त । 

३) अहि ्इदानीं िहु व्यस्तः अमस्त । 

४) छात्रः दवेाय निमत । 

५) यूयं भारतसंस्कृततं पालय । 

६) अजुमनः कृष्टणस्य वचनं पामलतवती । 

 

ए) ककिमप एकं सभुामषत ंमलखत ।        2 

     उदये  समवता .... /     मवद्या ददामत .... /  हस्तस्य भूषण ं.... 
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ऐ)  पदामन उपयजु्य वाक्यामन रचयत ।    (पञ्च एव)     5 

   १) पुत्राय  २) इदानी्तन   ३) अवश्यि ्  ४) पमत्रकाः  ५) खलु  ६) एवि ्

 

ओ)  अनचु्छेद ंपरठत्वा उत्तरं मलखत ।       8 

 रािायणि ्इमतहासग्र्थः अमस्त । अमस्िन् ग्र्थे पुरुषोत्तिस्य श्रीरािस्य जीवनवृत्ति ्

अमस्त । एतस्य लेखकः िहर्षमः वाल्िीककः । सः ‘आकदकमवः’, अतः मविांसः तस्य रचना ं

‘आकदकाव्यि्’ इमत वदम्त । एतत् काव्यि ्अनुषु्टप-्छ्दसा मनिद्धि् । अत्र श्लोकानां सङ्ख्या 

चतुर्वदंशमतसहस्रि् । तेन मविांसः ‘चतुर्वदंशमत-साहस्री संमहता’ इमत नाम्ना अमप रािायण ं

स्िरम्त । नारदिुनेः प्रेरणया ब्रह्मदवेस्य वचनेन च आकदकमवना रािायण ंरमचति् । रािायणस्य 

सु्दरकाण्ड्ड ेआञ्जनेयस्य चररतं वर्णमतं भवमत । आकदत्यहृदयि् इमत स्तोत्रि् यदु्धकाण्ड्ड ेअमस्त । 

भारते एव न, अमप तु अ्यभूभागेष ुअमप रािायणस्य लोकमप्रयत्वि् अमस्त । विामयां, यविीपे, 

िलयिीपे च जनाः रािचररतकथां पठम्त । आदशमपुत्रः, आदशमशासकः, आदशमिनुष्टयः च इमत 

जनाः श्रीरािच्रं स्िरम्त ।  
 

१. कस्य ग्र्थस्य लेखकः वाल्िीककः ?  

२. राियाणे कमत श्लोकाः सम्त ? 

३.  रािायणस्य नाि ‘आकदकाव्यि’् इमत केन कारणने भवमत ?  

४. रािायणस्य लोकमप्रयत्वं कुत्र कुत्र अमस्त ? 

५. जनाः राि ंकथ ंस्िरम्त ?   

६. कस्य प्रेरणया वाल्िीककिुमनः रािायणि् अरचयत् ? 

७. कमस्िन् काण्ड्ड े‘लङ्का-दहन-वणमनं भवमत ? 

८.  रािायणे भवतः/भवत्याः आदशम-पात्रं ककि् ?     

औ)  एकं शीषमकि ्अम कृत्य पञ्च वाक्यामन मलखत ।              5 

१. संस्कृतभाषायाः पठनेन कः लाभः? 

३. सिाजसेवां अहि ्एवं करोमि । 

 

    ॥ वदत ुससं्कृति ्,   जयत ुभारति ्॥ 


