
 

 

 

         संस्कृतं बहुविकल्पीय प्रश्नाः 
 

 

1.सज्जननाः शवशककरणसमनाः भिवतत।      (ककं,कुत्र,कीदशृनाः) 

2.यौिनं तरल ंभिवत।       (ककं,कुत्र,कीदशृनाः) 

3. पूिवाः प्रनताः+उदेवत सूयवाः।, प्रनतोदेवत , प्रनत उदेवत ) 

4. यथोवितं कियतनं इवत नृपाः अिदत्।(यथन+ओवित ं, यथ+ओवितं, यथन+उवित)ं 

5. समनननथवकपदं वलखत।- हयाः-   (अश्वाः,कुशलाः, , अवतमलू्यम्) 

6. भिनम् इत्यस्य सवतिविच्छेद ंकुरुत। (भ+अनम् , भो+अनम्,भे+अनम्) 

  7. जीिनम् इत्यस्य विपरीतपदनवन योजयत।(  ,अवििेकी ,मरणम् ,विरोिाः)   
8. .बकाः शीतले जले कथं वतष्ठवत ?  (ध्यननमग्नाः, त्यक्तत्िन, दगु्िििलनाः) 

9. कूमवाः ------- िलवत।( शन ाः,पूिं,पररताः) 

10. िर्नवयन-ं----- न गततव्यम्।( तदन, बवहाः, इवत) 
 

उत्तरनवण। 

1.कीदशृनाः    6. भो+अनम् 

2.ककं   7. ,मरणम् 

3 प्रनतरुदेवत   8. ध्यननमग्नाः 

4. यथन+उवित ं  9. शन ाः, 

5. . अश्वाः   10 बवहाः 

 









M C Q  and objective type questions  of Sanskrit  class   X 

1 अधोलिलितानाम ्प्रश्नानाां उत्तरालि एकपदेन लिित  

  क ) चन्दनदास: कस्य गृह्जनां स्व गृह ेरक्षलत स्म ?   उत्तरां -    अमात्य राक्षसस्य  

  ि ) लपता पुत्राय बाल्य ेककां  यच्छलत ? उत्तरां -      लवद्याधनां 

  ग ) लवमूढधी: कीदशृम् फिां िादेत् ? उत्तरां -      अपक्वां  

  घ ) वनराज : कै: दरुवस््ाां प्राप्त: ? उत्तरां -     वानरै: 

  ङ ) क: वातावरिम् कककशध्वलनना आकुिी करोलत ? उत्तरां -     काक:  

2 अधोलिलित वाक्येषु रेिालककत पदां अशुद्धां अलस्त तालन सांशोध्य लिित  

   क ) सदानन्द: पुस्तकां  पठालम  ( पठलस , पठलत , पठत ) उत्तरां -    पठलत 

   ि ) सोमेश: पाठम् पाठयलन्त ( पाठयलत , पाठयालम , पाठयालस ) उत्तरां -   पाठयलत  

   ग ) राम:  उन्नतां अलस्त  ( उन्नता , उन्नत: , उन्नलत: ) उत्तरां -  उन्नत:   

   घ ) आचायक : श्व: न आगच्छत् ( आगच्छलन्त , आगलमष्यलत , आगच्छन ्)  उत्तरां -   आगलमष्यलत  

   ड ) स: बालिका मधुरम ्गायलत ( सा , तत ्, तस्य ) उत्तरां - सा    

 

 



केन्द्रीयविद्यालयअडूरवितीयपाली 

िैकवपपकप्रश्ााः (2019-20) 

विषय-संस्कृतम्कक्षा-दशमी 
प्रश् 01- पविकाःतरुच्छायायांविश्रामंकरोवतअस्यसवन्द्िविग्रहकंकं- 

(क) तरु+छायायां     (ख)तरुाः+छायायां 
(ख) तरो+छायायां (घ) तरु+च्छायायां 

प्रश् 02- समत्िम्योगमुम्च्यतेअत्रकाःप्रत्ययाः 

(क)समत्+त्ि  (ख)सम+त्ि 

(गमु)सम्+त्िम्  (घ)सम+त्तम् 

प्रश् 03- चन्द्रम्खीअत्रसमासविग्रहकंकम् 

(क)चन्द्राःइिम्खं  (ख)चन्द्राःइिम्खंयस्यसाः 

(गमु)चन्द्राःइिम्खंयस्यााःसा (घ) चन्द्राम्खीयस्याःसा 

प्रश् 04-.............प्स्तकंपठ्यते।कममिाच्येपदपं्रय्तं 

(क)सा  (ख) साः 

  (गमु)तस्यां (घ)तया 

प्रश् 05- 11:45अस्यकृतेसंस्कृतम्पदकंकम्– 

(क)सािमएकादशिादनम्  (ख)पादोनएकादशिादनम् 

(गमु)पादोनिादशिादनम् (घ)सपाद्द्वादशिादनम् 

प्रश् 06-चन्द्दनदासाःकाःआसीत् 

1) मंत्री     (2) शे्रष्ठी 

(3)  सेिकाः   (4)  आचायमाः 

प्रश् 07- पृथ्िीकस्मात्कम्पते- 

(1)िृष्ाेः  (2)  भूकंपात ्

(3) प्रदषूणात्  (4) आकाशगमुर्मनया 

प्रश् 08- ररप्ाःशब्दस्यपयामयपदकंकम् 

(1) रमणीयाः     (2) शत्र्ाः 

(3)रुराः          (4)  वमत्रम् 

प्रश्09- र्ननीशब्दस्यविलोमपदकंकम्- 



(1) माता         (2) र्ननम् 

(3) र्नकाः        (4) र्न्द्मभूवमाः 

प्रश्10- वभन्नप्रकृवतपदअंवस्त-  

(1) विवचत्रा        (3)श्भािहा 
(2) शंकया        (4) मंर्ूषा 

 

 उत्तरावण- –I 

(1)  (क)                  (6)  2 

(2) (ख)                  (7)  2 

(3) (गमु)                   (8)   2 

(4) (घ)                    (9)   1 

(5) (गमु)    (10)  2 



केन्द्रीय विद्यालय के ई वि ए, रामिाममिुरम 

 

SEE MULTIPLE CHOICE QUESTIONS IN SANSKRIT X CLASS  

I)   तस्मिन्नेव काल ेव्याघ्रस्ित्रकौ अस्ि जलिानाय आगतौ ।   

      (क) व्याघ्र: स्ित्रकौ ि      (ख) व्याघ्रौ स्ित्रकौ ि       (ग) व्याघ्र: स्ित्रक: ि   

II)   केरलाप्रदशे ेअनेकास्न दशृ ्+ अनीयर् मथलास्न सस्तत । 

      (क) दशशनीयााः                (ख) दशशनीया                  (ग) दशशनीयास्न    

III)   अह ंश्वाः ददल्लीनगरं अगच्छि ्। 

        (क) अगच्छाः                 (ख) अगच्छत्                 (ग)  गस्िष्यास्ि 

 IV)  “ स्हतं” इस्त िदमय स्वलोििद ंककं अस्मत ?   

       (अ) प्रभूतं                   (आ) स्हतकरं                   (इ) अस्हतं   

 V)  िहानगरिध्ये अस्नश ंकालायसिकं्र िलस्त ।  

          क)  स्नशायाि्             ख)  ददवा                   ग)  अहर्नशशि ्      (घ) स्नश्चलि ्  

VI)  एकातते काततारे क्षणिस्ि सञ्चरणं मयात् ।  

          क) वने                    (ख) जने                      (ग) रहस्स              (घ) गहने   

VII) स्िताऽऽमय ककं तिमतेिे इस्त उस्ताः तत्कृतज्ञता भवस्त । 

            क) शस्ताः               (ख) कथनि्                (ग) वदनि ्              (घ) भस्ताः   

VIII)  व्याधयो नोिसिशस्तत वैनतेयस्िवोरगा: ।  

             क)  सिाश:              (ख) गरुडा:                  (ग)  रोगा:             (घ) उरगा:      

IX)   “ अतय:” इस्त िदमय ियाशयिद ंभवस्त  ? 

             (अ) अिर:              (आ) श्रेय:                   (इ) आत्िन:    

X)   कश्चन स्नधशनो जन: भूरर िररश्रम्य दकस्ञ्चद ्स्वत्तिुिार्जशतवान्- अत्र  दक्रयािद ंककं ? 

    (अ)  जन:     (आ) स्वत्ति्       (इ) उिार्जशतवान्  

 

 



                           केन्द्रीय: विद्यालय: चेन्द्नीकक रा  

                                    विषय: - संस्कृतम ्

                                       कक्षा- 10  

1. ‘सा+ इयम’् अस्य पदस्य सन्न्द्िपदम ्ककम ्अन्स्त – 

(क) सेयम ्(ख) सीयम ्(ग) सोयम ्(घ) सैयम ्

2. ‘प्रविश्य’ अन्स्मन ्पदे कः प्रत्ययः अन्स्त – 

(क) क्त (ख) ल्यप ्(ग) क्त्िा (घ) घञ ्

3. “__________व्यायामः कतकव्यः” – अन्स्मन्द्िाक्ये उचचतअव्ययस्य चयनम ्कुरुत। 
(क) सहसा (ख) अवप (ग) अन्द्यथा (घ) सदा 

4. ‘प्रपद्यते’ अन्स्मन पदे कः उपसगक: अन्स्त- 

(क) उप (ख) अनु (ग) प्र (घ) सु 

5. ‘संपत्तौ’ अस्य पदस्य ककम ्विलोमपदम ्अन्स्त – 

(क) मुखकः (ख) विपत्तौ (ग) मत्यौ (घ) पीडितौ 
6. ‘सविता’ इतत शब्दस्य पयाकयिाचचपदम ्नान्स्त- 

(क) सूयक: (ख) भास्करः (ग) ददिाकर: (घ) बन्द्िुः 
7. ‘अत्र’ इतत पदस्य विलोमपदम ्ककम ्अन्स्त- 

(क) इदानीम ्(ख)तत्र (ग) यत्र (घ) सिकत्र 

8. ‘यदकु्तम’् अस्य पदस्य सन्न्द्िविच्छेदम ्अन्स्त- 

(क) यद्+उक्तम ्(ख) यद+ु क्तम ्(ग) य+ दकु्तम ्(घ) यद+ुतम ्

9. ‘सुविभक्तता’ अन्स्मन पदे कः उपसगकःअन्स्त- 

        (क)सुप (ख) सु (ग)सुवि (घ) ता  

   10. ‘कोSवप’ अन्स्मन पदे का सन्न्द्ि: अन्स्त- 

                       (क) पूिकरुपम ्(ख) पररूपम ्(ग) अयादद: (घ) परसिर्क: 



                           केन्द्रीय: विद्यालय: चेन्द्नीकक रा  

                                    विषय: - संस्कृतम ्

                                       कक्षा- 10  

1. ‘सा+ इयम’् अस्य पदस्य सन्न्द्िपदम ्ककम ्अन्स्त – 

(क) सेयम ्(ख) सीयम ्(ग) सोयम ्(घ) सैयम ्

2. ‘प्रविश्य’ अन्स्मन ्पदे कः प्रत्ययः अन्स्त – 

(क) क्त (ख) ल्यप ्(ग) क्त्िा (घ) घञ ्

3. “__________व्यायामः कतकव्यः” – अन्स्मन्द्िाक्ये उचचतअव्ययस्य चयनम ्कुरुत। 
(क) सहसा (ख) अवप (ग) अन्द्यथा (घ) सदा 

4. ‘प्रपद्यते’ अन्स्मन पदे कः उपसगक: अन्स्त- 

(क) उप (ख) अनु (ग) प्र (घ) सु 

5. ‘संपत्तौ’ अस्य पदस्य ककम ्विलोमपदम ्अन्स्त – 

(क) मुखकः (ख) विपत्तौ (ग) मत्यौ (घ) पीडितौ 
6. ‘सविता’ इतत शब्दस्य पयाकयिाचचपदम ्नान्स्त- 

(क) सूयक: (ख) भास्करः (ग) ददिाकर: (घ) बन्द्िुः 
7. ‘अत्र’ इतत पदस्य विलोमपदम ्ककम ्अन्स्त- 

(क) इदानीम ्(ख)तत्र (ग) यत्र (घ) सिकत्र 

8. ‘यदकु्तम’् अस्य पदस्य सन्न्द्िविच्छेदम ्अन्स्त- 

(क) यद्+उक्तम ्(ख) यद+ु क्तम ्(ग) य+ दकु्तम ्(घ) यद+ुतम ्

9. ‘सुविभक्तता’ अन्स्मन पदे कः उपसगकःअन्स्त- 

        (क)सुप (ख) सु (ग)सुवि (घ) ता  

   10. ‘कोSवप’ अन्स्मन पदे का सन्न्द्ि: अन्स्त- 

                       (क) पूिकरुपम ्(ख) पररूपम ्(ग) अयादद: (घ) परसिर्क: 



   ससं्कृतम ्

                     

  I रेखाङ्ककतपदानां प्रकृङ्तप्रत्ययौ संयोज्य उत्तरं प्रदत्तङ्िकल्पेभ्य: ङ्ित्िा ङ्िखत- 

     1  गुण + मतुप् सिवत्र पूज्यते ।   

(अ) गुणिान् (ब) गुणमान्  (स) गुणमत् 
2  ङ्ििेक + इन् पङ्डित: भिङ्त ।   

     (अ) ङ्ििेक: (ब) ङ्ििेककनी  (स) ङ्ििेकी                                             

 II रेखाङ्ककतपदाङ्न आधृत्य प्रश्नङ्नमावण ंकुरुत | 

1 तृणानाम् अङ्िना सह ङ्िरोध: भिङ्त ।  
(अ) केन (ब) काम ् (स) केषाम् 

     2  स: भारिेदनया क्रन्दङ्त स्म।  

(अ) कया (ब) कास्मै  (स) का 

III   अधोङ्िङ्खतेषु िाक्येषु रेखाङ्ककतपदानां प्रसंगानुसारं शुद्धम् अर्थं ङ्िखत                                                                                                                                                                                                            

     1  अत्र जीिनं दिुवह ंजातम् । 

             (अ) सरिम् (ब) कठिनम् (स) शक्तम्   

  2  ङ्शशु: मातु: अङ्न्तकं गच्छङ्त । 

(अ) समीपम्  (ब) अन्तम्  (स) शुभम ् 

IV रेखाङ्ककतपदानां समासं ङ्िग्रह ंिा प्रदत्तङ्िकल्पेभ्य: ङ्ित्िा ङ्िखत 

     1 सरोिरे नीिकमिाङ्न शोभन्ते ।  

            (अ) नीिाङ्न कमिाङ्न (ब) नीिं कमिाङ्न (स) नीिाङ्न कमिम् 

    2 कृष्ण: पीतम् अम्बरं यस्य स: अङ्स्त।  

            (अ) पीताम्बर: (ब) पीताम्बरम् (स) पीताम्बरस्य                          

V    प्रदते्तभ्य: ङ्िकल्पेभ्य: िाच्यानुसारं समुङ्ितम् उत्तरं ङ्ित्िा ङ्िखत 

     1 ......... जनक: सेव्यते। 

(अ) पुत्रेण (ब) पुत्रम्  (स) पुत्र: 
2 अशोकेन िेख: ......... 

  (अ) ङ्िख्यते (ब) ङ्िखङ्त (स) ङ्िखतु  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            ससं्कृतम ्

                     

  I रेखाङ्ककतपदानां प्रकृङ्तप्रत्ययौ संयोज्य उत्तरं प्रदत्तङ्िकल्पेभ्य: ङ्ित्िा ङ्िखत- 

     1  गुण + मतुप् सिवत्र पूज्यते ।   

(अ) गुणिान् (ब) गुणमान्  (स) गुणमत् 
2  ङ्ििेक + इन् पङ्डित: भिङ्त ।   

     (अ) ङ्ििेक: (ब) ङ्ििेककनी  (स) ङ्ििेकी                                             

 II रेखाङ्ककतपदाङ्न आधृत्य प्रश्नङ्नमावण ंकुरुत | 

1 तृणानाम् अङ्िना सह ङ्िरोध: भिङ्त ।  
(अ) केन (ब) काम ् (स) केषाम् 

     2  स: भारिेदनया क्रन्दङ्त स्म।  

(अ) कया (ब) कास्मै  (स) का 

III   अधोङ्िङ्खतेषु िाक्येषु रेखाङ्ककतपदानां प्रसंगानुसारं शुद्धम् अर्थं ङ्िखत                                                                                                                                                                                                            

     1  अत्र जीिनं दिुवह ंजातम् । 

             (अ) सरिम् (ब) कठिनम् (स) शक्तम्   

  2  ङ्शशु: मातु: अङ्न्तकं गच्छङ्त । 

(अ) समीपम्  (ब) अन्तम्  (स) शुभम ् 

IV रेखाङ्ककतपदानां समासं ङ्िग्रह ंिा प्रदत्तङ्िकल्पेभ्य: ङ्ित्िा ङ्िखत 

     1 सरोिरे नीिकमिाङ्न शोभन्ते ।  

            (अ) नीिाङ्न कमिाङ्न (ब) नीिं कमिाङ्न (स) नीिाङ्न कमिम् 

    2 कृष्ण: पीतम् अम्बरं यस्य स: अङ्स्त।  

            (अ) पीताम्बर: (ब) पीताम्बरम् (स) पीताम्बरस्य                          

V    प्रदते्तभ्य: ङ्िकल्पेभ्य: िाच्यानुसारं समुङ्ितम् उत्तरं ङ्ित्िा ङ्िखत 

     1 ......... जनक: सेव्यते। 



(अ) पुत्रेण (ब) पुत्रम्  (स) पुत्र: 
2 अशोकेन िेख: ......... 

  (अ) ङ्िख्यते (ब) ङ्िखङ्त (स) ङ्िखतु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ससं्कृतम ्– बहुविकल्पप्रश्नाः (MCQ) 
I. स्थलूनक्षरपदषे ुशुद्ध ंसमनस ंविग्रह ंिन विकल्पभे्याः वित्िन वलखत 

1) अहमेि वस्थतन प्रज्ञन यस्य साः इवत वस्थत्िन उपनयनन् विन्तयनवम। 
  (क) वस्थतप्रज्ञाः   (ख) वस्थतप्रज्ञनसाः (ग) वस्थतनप्रज्ञनस्य 
 2) िनक्पटुाः धैययिनन् मन्री परैाः न पररभूयते। 
  (क) िनक् पटुाः   (ख) िनवि पटुाः  (ग) िनिाः पटुाः यस्य साः 
 3) अहमेि करुणनपराः पवक्षणन ंसम्रनट् कनकाः। 
  (क) पवक्षणसम्रनट्  (ख) सम्रनट्पक्षी  (ग) पवक्षसम्रनट् 
II. स्थलूनक्षरपदषे ुप्रकृवतप्रत्ययौ विभज्य सयंोज्य िन वलखत 

1) सिेषनं महत्त्िं विद्यते यथनसमयम्। 
  (क) महत् + त्ि (ख) महत् + त्िम् (ग) मह + त्िम् 
 2) वपतनस्य ककं तपस्तेपे इत्यवुताः तत्-कृतज्ञ + तल।् 
  (क) कृतज्ञल्  (ख) कृतज्ञतन  (ग) कृतज्ञतल् 
 3) मवतमनन ्नराः सदनिनरं रक्षवत। 
  (क) मवत + मनन् (ख) मवत + मतुप् (ग) मवत + शननि् 
III. अधोदत्त-िनक्यषे ुस्थलूनक्षरपदननन ंकृत ेशदु्ध ंपद ंविकल्पभे्याः वित्िन वलखत 

1) अह ंमवन्दरं गवमष्यवत।  (गवमष्यवस / गवमष्यनवम / गवमष्यवन्त) 
2) नद्यौ प्रिहवत।   (नद्याः / नदी / नद्यन) 

3) भिनन ्कुर गच्छवस ?  (भिन्ताः / भितन / त्िम्) 

4) िकृ्षस्य पररताः बनलनाः क्रीडवन्त। (िृक्षेण / िृक्षम् / िृक्षनत्) 
 

उत्तरनवण - 
I. 1) (क) वस्थतप्रज्ञाः 2) (ख) िनवि पटुाः 3) (ग) पवक्षसम्रनट् 
II. 1) (क) महत् + त्ि 2) (ख) कृतज्ञतन 3) (ख) मवत + मतुप् 
III. 1) गवमष्यनवम  2) नदी   3) त्िम्  4) िृक्षम् 
 



कें द्रीय विद्यालय एन ए डी आलुिा 
कक्षा दसिी ीं    बहुविक्ल्पीय  प्रश्न 

सींसृ्कत 

 

1.  प्रकृवत प्रत्यय वितिा वलखत  
(क)उपवनस्य रमणीयता मनोहर अस्ति |(त्व,\तल \इनन ) 
(ख)पररश्रमस्य महतं्व सवे जानस्ति |(त्वम् ,इन ,त्व) 
(ग)तत्र धननन : वसस्ति |(मतुप ,इन,ठक ) 
 

2. अव्यय पद वितिा   रिक्त स्थानावन पूियत  
(क)पशव: ______________भ्रमस्ति |(नवना, इति:, पुरा:) 
(ख)शशक: ____________चलनत |(कदा ,शन ैः ,अधुना ) 
(ग)_____________रनववार : आसीत् |(कुत्र, ह्य, मा ) 
 

3. प्रकृवत प्रत्यय विभागम कुरुत -  

(क)कृ+ शृत (कतुुम , कुवुन ,कृत्वा ) 
(ख) पराक्रम +ननणी   (पराक्रमनी ,पराक्रमी , प्रराक्रमनणनी ) 
(ग) कूदु +कत्वा   (कूनदत्वा,कुनदुत्वा,कुनदुक्त्वा ) 
(घ) मुद (मोद)+ शानच   (मुनदमान,मोदमान,मोदशान) 
 

 4.  प्रश्न वनमााण कुरु  
(क) त्वम् मानुषात नवभेनष |(कस्मात ,कम ,क :) 
(ख)अयं अने्यभ्यो दुरु्ल :|(कस्य ,केभ्य,कया) 
(ग) नसंह: वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमरु्: एवासीत। (नकम, कस्यां, क:)  

(घ) महानगरेषु वाहनानाम अनिा: पंक्तय: धावस्ति।(कस्यां, कुत्र, क:) 

5. अधोवलखखत प्रश्नानाम उत्तिावण वलखत:  

(1 ) "अतीव " इत्यत्र संनध नवछेद : करु्त्व्य ? 

              (क)अनत+ईव   (ख) अनत+इव     (ग) अनत+व  
(2 ) 'कर्यस्ति" अत्र क: लकार:? 

              (क)लटलकार    (ख) लृटलकार    (ग)लोट लकार 

 

द्वारा  
श्रीमती भावना साहू  
स्नात्क नशक्षक ( संसृ्कत)  
कें द्रीय नवद्यालय एन ए डी आलुवा  

 



 कें द्रीय: विद्यालय: कोल्लम  
 विषय: - संस्कृतम     
 कक्षा  – दशमी  
 बहुविकल्पात्मका: प्रश्ना:  
प्र. 1 जननी तुल्यित्सला” अत्र रेखांककतपद ेक: प्रत्यय:\  1. टाप 2. शानच 3. डीप     
प्र. 2. समासं विग्रह ंिा प्रदत्तविकल्पेभ्य: वचनतु \  

1- तत्र राजससहं: नाम राजपुत्र: िसवत स्म। 1.   राजस्य पुत्र: 2. राज्ञ: पुत्र: 3. राज्ञे पुत्र:  
प्र. 3 रेखांककतपदस्य विलोमं पद ंवचनुत। आययस्य जय: भितु ।  

1- अनाययस्य  2. कुमाययस्य 3. आययस्य 4. दासस्य  
प्र. 4 तत्त्िार्यस्य वनर्यय:” अस्य समस्तपद ंककं\ 

1- तत्त्िार्यवनर्यय: 2. तत्त्िर्यवनर्यय: 3. ततिर्यवनर्यय:  
प्र. 5 “लोके अवस्मन    ”  अत्र विशेषर्पद ंककं\ 

1- लोके 2. अवस्मन 3. ककमवप न 4. उभौ  
प्र. 6 “कु्रद्ध:” पद ेक: प्रत्यय:\ 1. क्त 2. तल 3. क्तत्िा 4. अनीयर  
प्र. 7 संविविच्छेद ंिा कुरुत – शृण्िनेिाहम  अत्र उवचतं विच्छेद ंवचनुत-  

1- शृण्िन    + एि + अहम    2. शृण्िन    + अहम    3. ककमवप न  
प्र. 8  माम    विहाय कर्मन्य: राजा भवितुम    अहयवत \ अवस्मन    िाक्तये रेखांककतपदस्य क: पयायय: \ 1. त्यक्तत्िा 2. योजवयत्िा 3. 
त्रोटवयत्िा 4. कर्म     
प्र. 9 वत्रदश+अविप: अस्य पदस्य उवचतं संविपद ंवचनतु –  

1- वत्रदशाविप: 2. त्रीदशाविप: 3. वत्रदशाविपा 4. वत्रदशाध्प :  
प्र. 10 इंद्र:   अस्य पदस्य पयायय: क:\ 1. पुत्र: 2. िीरज: 3. शक्र: 4. न ककमवप  
  उत्तरावर्  
प्र. 1. (1) प्र. 2. (2) प्र. 3. (1) प्र. 4 (1) प्र. 5 (2) प्र.6 (1) प्र. 7 (1) प्र. 8 (1) प्र. 9 (1) प्र. 10 (3)     
      



 

CLASS X                                        SUB: SANSKRIT 

 

 

1 ‘अपमानं ’  इति पदस्य तिलोमपद ंकिम् ? 

 a) सम्मानम 
2  इति+अतस्मन् =.......................  ( सन्ध ं िृत्िा  तलखि      (  

a) इत्यतस्मन 

 3 आनीय  =......... प्रदत्तपदेषु ि: प्रत्यय: प्रयुक्त: इति  तलखि 

a) ल्यप 

4 “सिााति िायााति:”  अनयोोः पदयोोः तिशेषि पद ंकिं? 

a) सिााति 

5.  अस्मािं दशेे अष्टानिंशति: राज्यातन सत्ि | *( रेखातकिि- पदभे्य : प्रश्न तनमाािं िुरुि ) 

a) िति 

6.  ............................ नम: | (हररं,हरये) 

a) हरय े
7. 50 .......................................... 

a) पंजाशि 

 

8. द्वौ + एि = सन्ध ं िृत्िा  तलखि 

 a) द्वािेि 

9. सखु ंददाति इति -        (समास ं पद  तलखि।) 

a)  सुखदा 
10. तशष्या: गुरुन् नमत्ि |        (िमािाच्ये) 

a) तशष्ये: गुरि: नम्य्िे| 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
KV THALASSERY 

 

 



KV THALASSERY 

 

CLASS X                                        SUB: SANSKRIT 

 

 

1 ‘अपमानं ’  इति पदस्य तिलोमपद ंकिम् ? 

 a) सम्मानम 
2  इति+अतस्मन् =.......................  ( सन्ध ं िृत्िा  तलखि      (  

a) इत्यतस्मन 

 3 आनीय  =......... प्रदत्तपदेषु ि: प्रत्यय: प्रयुक्त: इति  तलखि 

a) ल्यप 

4 “सिााति िायााति:”  अनयोोः पदयोोः तिशेषि पद ंकिं? 

a) सिााति 

5.  अस्मािं दशेे अष्टानिंशति: राज्यातन सत्ि | *( रेखातकिि- पदभे्य : प्रश्न तनमाािं िुरुि ) 

a) िति 

6.  ............................ नम: | (हररं,हरये) 

a) हरय े
7. 50 .......................................... 

a) पंजाशि 

 

8. द्वौ + एि = सन्ध ं िृत्िा  तलखि 

 a) द्वािेि 

9. सखु ंददाति इति -        (समास ं पद  तलखि।) 

a)  सुखदा 
10. तशष्या: गुरुन् नमत्ि |        (िमािाच्ये) 

a) तशष्ये: गुरि: नम्य्िे| 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



संस्कृत - बहु-विकल्पात्मकााः प्रश्ााः 
 

- रेखांककतपदानां शुद्ध ंसमासं विग्रह ंिा विकल्पेभ्याः वित्िा विखत-   

 (१)-न्यायाधीशाः यथावनयमम् अपरावधनं  दण्डयवत । 

(क)-वनयमानुसारम्  (ख) वनयमम् अनवतक्रम्य (ग) वनयमेन अनुरूपम् (घ) वनयमम् अवतक्रम्य   

उत्तरम ्- (ख) वनयमम् अनवतक्रम्य 

(२)-भरताः सीतां ि राम ंि दषृ्ट्िा प्रसन्नाः अभित् । 

(क) रामसीते (ख) सीतारामय ाः (ग) सीतारामौ (घ) रामसीतय ाः 

उत्तरम ्- (ग) सीतारामौ 

- अध विवखतिाक्येषु रेखावककतपदषेु प्रकृवतप्रत्यान् संय ज्य विभज्य िा विकिपेभ्याः वित्िा 
विखत-          

३. भितां ह्द+ ठक् स्िागतम् अवस्त । 

(क) हार्दिकाः   (ख)  हार्दिकम्  (ग) हार्दिकी  (घ) ह्दयेन 

उत्तरम ्- (ख)  हार्दिकम्   

४. दानत्िम ्एि महनीयं ितिते  

(क)  दान + त्िम्  (ख)  दान + त्ि (ग) दान+ ति  (घ) दान + ति ्

उत्तरम ्- (ख)  दान + त्ि 

- िाच्यानुसारं प्रदत्तविकल्पेभ्याः उवितं पद ंवित्िा ररक्तस्थानावन पूरयत-    

 (५)-युष्टमावभाः तत्र ...........................। 

(क)वतष्ठवन्त     (ख) स्थीयन्ते  (ग) स्थीयते    (घ)  वतष्ठामाः  



उत्तरम ्- (ग) स्थीयते     

(६)-श्र तृवभाः कथा................................। 

(क) शृण वत   (ख)  श्रूयते  (ग)  श्रूयेते   (घ)  श्रयून्ते  

उत्तरम ्- (ख)  श्रूयते   

(७) .................................िखेााः विख्यन्ते । 

(क) िेखकााः   (ख) िेखकाः (ग)  िखेकान्  (घ) िेखक ाः  

उत्तरम ्- (घ) िखेक ाः 

- प्रदत्त विकल्पेभ्याः उवितं पद ंवित्िा रेखावककतपदावन संश ध्य विखत-    

 (८) मम पार्श्वे पञ्च पुस्तकााः  सवन्त । 

(क) पुस्तकम ्  (ख)  पुस्तकाः   (ग)  पुस्तकावन  (घ)  पुस्तकस्य  

उत्तरम ्- (ग)  पुस्तकावन   

(९) अद्य अद्य मम गृह ेभ जनं कर वत । 

(क) कुरु  (ख)  कर वष  (ग)  कर तु (घ) कर वम  

उत्तरम-् (घ) कर वम 

(१०) अह ंनेत्रय ाः पश्यावम । 

(क) नेत्रेभ्याः   (ख) नेत्र ाः (ग) नेत्रेषु  (घ)  नेत्राभ्याम् 

उत्तरम ्- (घ)  नेत्राभ्याम ्

 

 

 



 



KV ADOOR SHIFT 1 

Subject : Sanskrit        Class 10 

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

1 अधोलिलितवाक्ये  रेिाांकितपदस्य सन्धां प्रदत्तलविल्पेभ्यः लित्वा लिित  

 सः स्व + छम ्जिां लपबलत ।  

( स्वछम् , स्वच्छम ्स्वाछम् ) 

उत्तरम ्- , स्वच्छम ्

 

2  अधोलिलितवाक्ये  रेिाांकितपदस्य समासां प्रदत्तलविल्पेभ्यः लित्वा लिित ।  

रामः ि सीता ि वनम् अगच्छताम् ।  

( रमसीतौ ,रामसीते , रामसीताः ) 

उत्तरम ्- रामसीते 

 

3   अधोलिलितवाक्ये  रेिाांकितपदस्य प्रिृलत- प्रत्ययौ सांयोज्य  प्रदत्तलविल्पेभ्यः उलित पदां 
लित्वा लिित ।  

शलि + मतुप् जनः अस्मान् रक्षलत । 

(शलिमती ,शलिमान् , शलिम्तः ) 

उत्तरम ्- शलिमान् 

 

4    अधोलिलितवाक्ये  ितृृपदां िमृवाच्ये पररवत्यृ  प्रदत्तलविल्पेभ्यः उलित पदां लित्वा लिित 
। 

बाििः अध्यापिां  प्रणमलत ।  



 .................... अध्यापिः प्राणम्यते ।  

( बाििम ्,बाििेन, बाििाः ) 

उत्तरम ्- बाििेन 

 

5     अधोलिलितवाक्येषु  प्रदत्तलविल्पेभ्यः उलित अव्यय पदां लित्वा लिित । 

( इतस्ततः ,उच्चः ,अलप , लवना ) 

अ)वने नसांहः..................    गजृलत ।  

आ) जिां ..................... जीवनम् अशक्यम।्  

इ)रात्रौ िुक्िुरः ...................... भ्रमलत ।  

ई)अहां ........................ उद्यानां गच्छालम ।  

उत्तरम ्– अ) उच्चः, आ)  लवना इ) इतस्ततः ई) अलप  

 

6     अधोलिलितवाक्ये रेिाांकित अशदु्धपदस्य स्थाने प्रदत्तलविल्पेभ्यः उलित शुद्ध पदां लित्वा 
लिित । 

द्व ेबालििे लवद्याियां गच्छलत ।  

( गच्छतः , गच्छलस , गच्छल्त ) 

उत्तरम ्- गच्छतः 

 

7 श्लोिस्य अ्वयम ्    प्रदत्तलविल्पेभ्यः उलित पदां लित्वा लिित । 

 य इच्छत्यात्मनः श्रेयःप्रभूतालन सुिालन ि  

न िुयाृत् अलहतां िम ृस परेभ्यः िदालप ि ।  



(अलहतम् ,श्रेयः ,इच्छलत ) 

यः आत्मनः ..................... प्रभूतालन सिुालन ि ...........................  स परेभ्यः 
..................  िम ृ िदालप न िुयाृत् ।   

उत्तरम ्– 1) श्रेयः 2) इच्छलत 3) अलहतम् 

 

8    अधोलिलितवाक्येषु  रेिाांकितपदानाां उलिताथं   प्रदत्तलविल्पेभ्यः  लित्वा लिित । 

व्याघ्रः अलप सहसा नष्टः अभवत् ।   

      ( साहसम ्,लक्षप्रम् , िातुयेन )  

उत्तरम ्- लक्षप्रम ्

 

9 मनः शोषयत् तनुः पेषयत् ।  

 ( त्वी , शरीरम ्, लशरः ) 

उत्तरम ्- शरीरम ्

 

10 एतेन आरलक्षणा अध्वलन यदिुां  तत् वणृयालम ।  

 ( उद्याने ,मागे ,्यायािये ) 

उत्तरम ्- मागे 

 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.स्थलूपदानाांप्रकृतिप्रत्ययौ सांयोज्य पथृक् कृत्वा वा तवकल्पभे्य:  

उतििां उत्तरां तित्वा तलखि –                              

1.मनस: िञ्चल+ िल ्य: वशीकितुं सक्षम: स: एव धीर: | 

  अ.िञ्चलिा      आ. िञ्चलिाम ्  इ. िञ्चलत्वां      ई. िञ्चलि: 

2. स: मार्ग ेर्गम ्+ शि ृबालकम ्अपश्यि्  

  अ.र्गच्छन्िां      आ.र्गमन्िां        इ.र्गच्छिां         ई.र्गमिां 

3.वाधधक्य ेसवे ्+ शानि ् पतत्रा: सत्पतत्रा: भवतन्ि | 

  अ.सवेमान:       आ. सवेमानम ्  इ. सवेमाणा:       ई. सवेमाना: 

4.पररश्रमस्य महत्वम ्सव ेजानतन्ि एव |  

  अ.मह + त्वि ्   आ.महि ्+ त्वि ् इ.महि ्+ त्वम ्    ई. मह + त्वम ्

5.रूप + मितप ्अहांकाररण: न भवयेत:|            

  अ.रूपमन्ि:       आ. रूपवन्ि:    इ.  रूपवान:        ई. रूपवाना: 

II.उतििां अव्ययपदां तित्वा वाक्यातन परूयि –                  

1.ित्र ---------- र्गच्छ |  

अ.कत त्र               आ. ककमथधम ्      इ.मा               ई. इति  

2.ि े----------------- निूनां वस्त्रां धारतयष्यतन्ि |  

अ. इति         आ.यि ्           इ. ह्य:              ई. श्व:  

3.तपत्रा उक्तां  ---------- जीवनां परतहिाय अतस्ि | 

अ.यत्र          आ.यि ्            इ. ित्र              ई. अतप  

4.भारिदशेस्य ध्ययेवाक्यां “सत्यमवे जायि”े ------------- |  



अ.अतप         आ.कदातिि ्        इ.इति               ई. ननूम ्

5.तशशव: ---------------- िलतन्ि|  

अ. सम्प्प्रति      आ.अधतना           इ.बतह:               ई. शन:ै 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSWER KEY  

 

1.िञ्चलिा       

2. र्गच्छन्िां       



3.सवेमाना: 

4. महि ्+ त्वि ्  

5.रूपवन्ि:     

II.उतििां अव्ययपदां तित्वा वाक्यातन परूयि –                  

1. मा                

2.श्व:  

3. यि ्             

4. इति                

5.शन:ै 

 



के���य �व�ालय इडु�क�

क�ा- दशमी �वषय -सं�कृत

�� -1 �न�न�ल�खतानां �व�छेदपदानाम् सम�ुचतं स��धपदं अव�च�य �लखत ।

(Choose the correct answer from the option given below)

1.अ�भ+आगतम्

(क)अ�यागतम् (ख)अ�भगतम्

( ग) अ�यगातम।् (घ)अभै गतम् ( )

�� -2 �थूल पदेषु सं�ध �व�छेदम् दते�य  :शु�ं �च�वा �लखत-

1. ना��त-

(क) न+अ��त ख. ना+अ��त

(ग) न: +अ��त। घ. न+अ�ती

��- 3 �द� �वक�पे�य: उ�चता�न उ�रा�ण �च�वा �लखत-

1. सुरशे: प�ठतुम् �व�ालयं ग�छ�त

(क) प�ठ+तम्ु (ख) पठ्+तमुुन्

(ग) प�ठ+तमुुन।् (घ) पठ्+ तमुरे

�� -4 �च�म् पया�य पदम् भव�त-

(क) मान:। (ख) मन:

(ग)नयनम्। (घ)भ�ूर

�� -5 �वमढूधी: इ�य� �वलोम पदम् भव�त-

(ख) �न�ध:। (ख) म�दधी

(ग) सुधी:। (घ) सु�न�ध:



�� -6 �न�नवा�येषु �थूल पदानां �थानषुे ��वाचकं पदम �ल�खत-

1. चौर�य पाद �व�नना अ�त�थ :�ब�ु:।

(क)क�य (ख)का

(ग )क: (घ) �कम

��-7अधो�ल�खत वा�येषु म�षूायां �द�:ैउ�चत:ैअ�यपदै:

�र��थाना�न परू�य�वा �लखत-

1. .................. हरी�तमा............. शचुी पया�वरणम्।

(क) कु� , त� (ख) य� ,त�

(ग) य�, य�। (घ) सव��, य�

�� - 8 वा�च पटु: इ�त �व�ह�य सम�त पदम् भव�त-

(क) वाच पटु। (ख) वा�पटु:

(ग) वाची पटु। (घ) वा�च पटु:

��- 9अप�येषु च सव�षु जननी त�ुयव�सला इ�य� 'त�ुयव�सला' इ�त

क�य पद�य �वशषेण् ?

(क) अप�य। (ख) जननी

(ग) त�ुयव�सला। (घ) च

�� -10' रामः हस�त ' इ�य�य वा�यप�रव�तं कु�-

(क) रामेण हस�त। (ख) राम: ह�यते

(ग) रामेण ह�यत।े (घ) रामेण ह�य�त



बहुविकल्पात्मकााः प्रश्ााः 

कक्षा दशमी 
प्रश्-1 अधोविवितिाक्यषेु स्थिूपदानाां समासां विग्रहां िा 
प्रदत्तविकल्पभे्य: वित्िा विित।्  

I. स: वपतभृक्त: अवस्त।  

(क) वपतु: भक्त:  (ि) वपतरम् भक्त: (ग) वपत्र ेभक्त:  (घ) 
वपतरर भक्त: 

II. पीतम् अम्बरां यस्य स:। 

(क) पीतम्बर:  (ि) वपत्रम्बर:  (ग) पीताम्बर:  (घ) 
पीतम्बर: 

III. स: उपगङ्गां वनिसवत।  

(क) गङ्गाां समीपम्  (ि) गङ्गा समीपम ् (ग) गङ्गायै समीपम्
 (घ) गङ्गाया: समीपम्  

IV. दश आननावन यस्य स: िङ्काया: राजा आसीत्। 

(क) दशानम:   (ि) दशानन:  (ग) दशानाय  (घ) 
दशानेन: 

प्रश्-2 अधोविवितिाक्यषेु स्थिूपदानाां प्रकृवत-प्रत्ययौ सांयोज्य 
विभज्य िा उवितम् उत्तरां विकल्पभे्य: वित्िा विित।  



I. जगवत मनषु्यत्िम् दिुलभां ितलते।  

(क) मनषु्य + त्ि  (ि) मनुष्यत् + ि (ग) मनुष्य + ता (घ) 
मनुष्यत्ि + म ् 

II. श्रीमती प्रवतभा पाटीि: भारतस्य प्रथमा मवहिा राष्ट्रपवत: 
आसीत्। 

(क) श्रीमान् + टाप ् (ि) श्रीमान् + ङीप् (ग) श्रीमान् + ठक् (घ) 
श्रीमान् + त्ि 

III. मदुदता मह्यां रोिते। 

(क) मुददत + ति ् (ि) मुददत + ठक्  (ग) मुददत + त्ि (घ) 
मुददत + टाप ् 

 

IV. मानिानां नीवत + ठक् विकास: आिश्यक:। 

(क) नैवतकम्   (ि) नैवतक:  (ग) नीवतक:  (घ) 
नीवतठक् 

 

प्रश्- 3 अधोविवितां पद्ाांशां परठत्िा प्रदत्तप्रश्ानाम ्उत्तरावि 
सांस्कृतने विित। 

विवित्र िि ुसांसारे नावस्त दकविविथलकम।् 
अश्वश्चदे ्धािने िीर: भारस्य िहन ेिराः।। 



I. प्रदत्तविकल्पेभ्याः उवितम् उत्तरां वित्िा विित। 
 

(i) गदलभाः' इवत पदस्य कृते पयालयपदां श्लोके दकम ्प्रयुक्तम्? 

(क) िराः   (ि) अश्व: (ग) िहन े  (घ) धािन े

 

(ii) 'कातराः' इवत पदस्य वििोमपदां श्लोके दकम? 

(क) िीराः  (ि) कातराः (ग) सांसारे  (घ) िि ु

 

(iii) 'विविते्र ििु सांसारे नावस्त' इत्यवस्मन् िाक्ये दियापदांदकम् 
अवस्त? 

(क) नावस्त  (ि) सांसारे (ग) िि ु  (घ) विविते्र 

 

(iv) 'जगवत' इवत पदस्यकृते ककां  समानाथलक पदां श्लोकेप्रयुक्तम्? 

(क) सांसारे  (ि) िराः (ग) अश्वाः  (घ) िीराः 
 

प्रश्-4 अधोविवितां गद्ाांशां परठत्िा प्रदत्तप्रश्ानाम् उत्तरावि 
सांस्कृतने विित ।  

 AadoSaM p``aPya 
]BaaOp`acalatama\.t~aopo%yakaYzpTlaoinaihtMpTacCaid
tMdohMsknQaonavahntaOnyaayaaiQakrNaMp`itp`isqataO
.AarxaIsaupuYTdohAasaIt\Ê 
AiBayau@tScaAtIvakRYakaya:. Baarvat: 
SavasyasknQaonavahnaMt%kRtoduYkrma\ AasaIt\.sa 
BaarvaodnayaaËnditsma. 
TsyaËndnaMinaSamyamauidtAarxaItmauvaacaroduYTtis
mana\ idnao 
%vayaa|hMcaaoirtayaamaHjaUYaayaaga`hNaad\ 



vaairt:.[danaIMinajakRtsyaflaMBau=\xva.Aismana\ 
caaOyaa-iBayaaogao %vaMvaYa-
~yasyakaradNDMlaPsyasao” [it p`aocya ]ccaOAhsat\. 
yaqaaikiHcad\ ]BaaOSavamaanaIyaekismana\ 
ca%varosqaaiptvantaO. 
 
  I.   प्रदत्तविकल्पभे्याः उवितम ्उत्तरां वित्िा विित ।  
(i)  “p`isqataO” [it iËyaapdsyakt-RpdMikma\Æ 
³k´ vahntaO                      ³K´---------- ]BaaO             ³ga´ 
kaYzpTlao 
 
(ii)  ‘saupuYTdoh:’ [%yasya k: ivalaaoma: 
gad\yaaMsaop`yau@t:Æ 

³k´ vaairt:                  ³K´ kRSakaya:          ³ga´ inaSamya 
 
(iii) ‘tsya’ [it sava-naamapdMksmaOp`yau@tma\Æ 
 ³k´ AiBayau@taya           ³K´ inaSamya            ³ga´ 
maHjaUYaayaa 
 
(iv)‘AiBayau@tScakRSakaya: AasaIt\’ A~ 
ivaSaoYaNapdMikma\Æ 
     ³k´ AiBayau@t:          ³K´ kRSakaya:           ³ga´ AasaIt\ 
 

प्रश्-5नाट्ाांशां परठत्िा प्रदत्तानाां प्रश्ानाम ्उत्तरावि विित –                  

  

िन्दनदासाः आयल! अिीकमेतत्। केनाप्यनायेि आयालयवनिेददतम् । 
िािक्याः भो श्रेविन्! अिमाशङ्कया। भीतााः 
पूिलराजपुरुषााःपौरािावमच्छतामवप गृहषेु गृहजनां  



वनवक्षप्य दशेान्तरांव्रजवन्त। ततस्तत्प्रच्छादनां दोषमुत्पादयवत। 
िन्दनदासाः एिां नु इदम्। तवस्मन् समये 
आसीदस्मद्गृहअेमात्यराक्षसस्य गृहजन इवत। 
िािक्याः पूिलम् 'अनृतम'्, इदानीम् ‘आसीत'् इवत 
परस्परविरुद्धििने। 
िन्दनदासाः आयल! तवस्मन् समये आसीदस्मद्गृहअेमात्यराक्षसस्य 
गृहजन इवत। 
िािक्याः अथेदानी क्व गताः? 

िन्दनदासाः न जानावम। 
िािक्याः कथां न ज्ञायत ेनाम? भो श्रेविन!् वशरवस भयम,्अवतदरूां 
तत्प्रवतकाराः। 
III. वनदशेानुसारम् उवितम ्उत्तर विकल्पेभ्याः वित्िा विित -  

  

 (i) 'असत्यम'्इवत पदस्य पयालयपदां नाट्ाांश ेदकम्? 

(क) दषु्टां  (ि) अनृतम ् (ग) सरिां (घ) सत्यां 
(ii) 'भीता'राजपुरुषााः अत्र विशेषिपदां दकम्? 

(क) गृहजनााः  (ि) राजपुरुषा  (ग) भीतााः
 (घ) न दकमवप 

 (iii)'प्रतीकाराः' इवत पदस्य वििोमपदां दकम् ? 

  (क) अस्िीकाराः (ि) स्िीकाराः  (ग) विरोधाः  (घ) 
प्रवतषेधाः 
 (iv)‘आसीत्' इवत पद ेकाः िकाराः? 

  (क) िट्  (ि) िट्ृ   (ग) िङ्  (घ) िोट् 

 



प्रश्- 6अधोविवितां पद्ाांशां परठत्िा प्रदत्तप्रश्ानाम् 
उत्तराविसांस्कृतने विित। 
 

गिुी गिुां िवेत्त न िवेत्त वनगुलिो, बिी बिां िवेत्त न िवेत्त वनबलिाः। 
 

वपको िसांतस्य गिुां न िायसाः, करी ि ससांहस्य बिां न मषूकाः।। 
I. प्रदत्तविकल्पेभ्याः उवितम् उत्तरां वित्िा विित। 
 (i) 'मूवषका' इवत पदस्य वििोम पदां श्लोके ककां  प्रयुक्तम्। 

(क) मूवषका  (ि) करी (ग) मषूक:  (घ) ससांह 

(ii) 'काकाः' इत्यस्य पदस्य ककां  पयालयपदां श्लोके प्रयुक्तम?् 

(क) वपकाः  (ि) ससांह: (ग) वनगुलिाः  (घ) िायसाः 
(iii) श्लोके 'बिी' इवत पदस्य दियापदां दकम्? 

(क) िेवत्त  (ि) करी (ग) वनबलिाः  (घ) मूषकाः 
(iv) 'गजाः' इवत पदस्य समानाथलक पदां श्लोके ककां प्रयुक्तम्? 

(क) करी  (ि) ससांह (ग) गदलभाः  (घ) मषूकाः 
 
 

प्रश्-7अधोविवितां गद्ाांशां परठत्िा प्रदत्तप्रश्ानाम् 
उत्तराविसांस्कृतने विित। 

िनस्य दशृ्यां समीप े एिैका नदी िहवत। एकाः ससांहाः 
सुिेनविश्राम्यते तदिै एकाः िानराः आगत्य तस्य पुच्छां धुनावत। 
िुद्धाःससांहाः तां प्रहतुलवमच्छवत परां िानरस्त ु कुर्दलत्िा िृक्षमारूढाः। 
तदिैअन्यस्मात् िृक्षात् अपराः िानराः ससांहस्य किलमाकृष्य पुनाः 
।िृक्षोपरर आरोहवत। एिमेि िानरा: िारां िारां ससांहां तुदवन्त। 



िुद्धाःससांहाः इतस्तताः धािवत, गजलवत परां दकमवप कतुलमसमथलाः 
एिवतिवत। िानरााः हसवन्त िृक्षोपरर ि विविधााः पवक्षिाः 
अवपससांहस्य एतादशृीं दशाां दषृ््िा हषलवमवश्रतां किरिां कुिलवन्त। 
I प्रदत्तविकल्पेभ्याः उवितम् उत्तरां वित्िा विित।  
(i) 'द:ुिेन' इवत पदस्य वििोम पदां गद्ाांशे ककां  प्रयुक्तम्? 

(क) सुिेन  (ि) समीप े (ग) अपराः  (घ) एिमिे 

(ii) 'एक: ससांहाः' इत्यनयो पदयो 'विशेष्य पदां' दकम्? 

(क) एक:  (ि) ससांह (ग) एक ससांह  (घ) एकम् ससांहम ्

(iii) अििोक्य' इवत पदस्य पयालयपदां गद्ाांशे ककां  प्रयुक्तम?् 

(क) दषृ््िा   (ि) कृत्िा (ग) पवश्चत्िा  (घ) गत्िा 
(iv)“एक: िानराः तस्य पुच्छां धुनावत” अत्र दियापदां दकम्? 

(क) धुनावत  (ि) िानराः (ग) तस्य  (घ) एक: 
 

प्रश्-8 अधोविवितां नाट्ाांशां परठत्िा प्रदत्तप्रश्ानाम 
उत्तराविसांस्कृतने विित। 
 

(ससांहासनस्थाः रामाः। तताः प्रविशताःवजविषकेनोपददश्यमानमागों 
तापसौ कुशििी) 
विदषूकाः - इत इत आयौ ौँ! 
पाििी - (रामम् उपसृत्य प्रिम्य ि) अवप कुशिमहाराजस्य? 

रामाः - युष्मदशलनात् कुशिवमि। भितोाः ककां  ियमत्र कुशिप्रश्स्य 
भाजनम् एि, नपुनाः अवतवथजनसमुवितस्य कां ठाशे्लषस्य। 
(पररष्िज्य) अहो हृदयग्राही स्पशल:(आसनाधलमुपिेशयवत) 
उभौ- राजासनां िल्िेतत,् न युक्तमध्यावसतमु्। 



राम: - सव्यिधानां न िाररत्रिोपाय। तस्मादक -
व्यिवहतमध्यास्यताां ससांहासनम्। 
I. प्रदत्तविकल्पेभ्याः उवितम् उत्तरां वित्िा विित।  
(i) अकुशिम'् इवत पदस्य वििोमपदां नाट्ाांश ेदकम?् 

(क) कुशिम ्  (ि) प्रिम्य (ग) दशलनम्  (घ) भाजनम ्

(ii) तापसो ििकुशौ' अत्र विशेष्यपदां दकम्? 

(क) तापसौ  (ि) ििौ (ग) कुशौ  (घ) ििकुशी 
(iii) 'आसनाधलमुपिेशयवत' अत्र दियापदां दकम्? 

(क) उपाविश्यवत  (ि) स्पशलाः (ग) आसनम ् (घ) 
भाजनम ्

(iv)सव्यिधानां न िाररत्रिोपायअत्र अव्ययपदां दकम्? 

 (क सव्यिधानम्  (ि) न   (ग) िररत्रिोपाय  (घ) 
न दकमवप 

 

प्रश्- 9 अधोविवितिाक्यषेु रेिावङ्कतपदानाां समासां विग्रहां िा 
प्रदत्तविकल्पभे्याः वित्िा विित ।                    

 

I. नीिम ्अम्बरां यस्य साःिृन्दािने िसवत ।  
 (क) नीिाम्बरे                  (ि) नीिाम्बरकम्                  
(ग) नीिाम्बराः                    (घ) नीिाम्बरौ 

 

II. प्रवतददनां कायं करोत ु।  
  (क) ददनां ददनां प्रवत                   (ि) ददनेन सह  
(ग) ददनाय प्रवत                    (घ)ददनान्तरम् इवत 



 

III. उमाशङ्करौ कैिास ेवतिताः ।  
  (क) उमौशङ्करौ                   (ि) उमााः शङ्करााः िेवत               
           (ग) उमा ि शङ्कराः ि (घ) उमाशङ्कराभ्याम ्

 

IV.  अस्मावभाःिीरजननी  िन्दनीया । 
  (क) िीराय जननी                  (ि)िीरस्य जननी 
           (ग) िीरेि जननी                    (घ) िीरां जननी  
प्रश्- 10 अधोविवितिाक्यषे ुरेिावङ्कतपदानाां प्रकृवत-प्रत्ययौ 
सांयोज्य विभज्य िा उवितम ्उत्तरां वित्िा विित ।        

I. कक्षायाम् पाठाः  पठ्+अनीयर् । 
(क) पठनीयाः                    (ि) पठनीय                             
 (ग) पाठनीयाः                   (घ) पठनीयम ्

 

II. ते विि+्शतृ बािकम् अपश्यन् ।  
(क) वििन्                           (ि) वििन्तम्                           
(ग) वििन्तौ                          (घ) विितम ्

 

III. छाते्रषु मधरुता  शोभते । 
(क) मधुर+टाप ्                  (ि) मधु+रता               

                        (ग) मधुर+ति्                     (घ) मधु+क्त  
 

IV. शवैक्षकी उिवताः छात्रािाां सुिाय कल्पते ।  
(क) वशक्षा+ङीप्                    (ि) वशक्षा+ङीप्                         



 (ग) शैवक्षक+ङीप ्          (घ) वशक्ष+्ङीप्  
 

प्रश्- 11 अधोविवितां सांिादां कोिकेषपु्रदत्तैाः उवितैाः पदाैः 
िाच्यपररितलनां कृत्िा पुनाः विित ।  

 रमा-       सीते ! त्िां कुत्र गच्छवस ? 

     सीता     -        मया  गृहनगरम् .....(i)....... । (गच्छावम 
/गम्यते) 
      रमा -        त्िां गृहनगरां गत्िा ककां  करोवष  ? 

     सीता     -        (ii)...... गृहनगरे भ्रमिां दियते । (अहम् / 
मया) 
      रमा       -  धन्यिादाः । सम्प्रवत अहम् अवप वनजां (iii) 
........करोवम । (कायलम्/कायलाः) 
 

सङ्ग्रहकताल  
पुरुषोत्तम शमाल  

टी.जी.टी सांस्कृत 

केन्रीयविद्ाियाः  
रबड़ बोर्ल कोट्टयम 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

केन्रीय विद्ािय  

सी आर पी एफ ,परेरन्गोम 

एिालकुिम सांभाग 

 

िाच्य पररितलनां कुरुत-         

1.अहां काय ंकरोवम  

   (मया कायलाः दियते /मया कायं दियते /मया कायं दियताम् ) 

 शदु्धाः उत्तराः -मया काय ंदियत े

2.ितया पत्रां विख्यत े| 

     ( ितााः पत्रां वििवत/ितया पत्रां विख्यते/िता पत्रां वििवत ) 

शुद्धाः उत्तराः -     िता पत्रां वििवत 

3.तने गरुुाः नमवस्ियत े| 

     ( साः गुरुां  नमस्करोवत /तेन गरुुां  नमस्करोवत/साः गरुुाः नमस्करोवत ) 



शुद्धाः उत्तराः -       साः गरुुां  नमस्करोवत 

4.  भिान ्हसवत | 

     ( भिान् हस्यते /भिता हस्यते /भितने  हस्यत े) 

शुद्धाः उत्तराः -       भिता हस्यत े

5.काकाः वपकस्य सांतसतां पाियवत| 

( काकेन वपकस्य सन्तवताः पाल्यते/काकेन वपकस्य सन्तसतां पाल्यते/काकेन वपकाः सांतवताः पाल्यत े) 

 शुद्धाः उत्तराः -       काकेन वपकस्य सन्तवताः पाल्यते 

 

 

अशवुद्धाः सांशोधनम ्-        

1. यूयां पत्रां वििवन्त | 

          (ते  पत्रां वििवन्त / यूयां पत्रां वििथ /  यूयां पत्रां वििथाः) 

शुद्धाः उत्तराः -ययूां पत्रां वििथ 

2. वपता  पुत्रां धनां ददावत | 

(वपता पुते्र धनां ददावत  /   वपत्रा पुत्रां धनां ददावत  /  वपता पुत्राय धनां ददावत ) 

शुद्धाः उत्तराः -वपता पतु्राय धनां ददावत 

3. साः श्वाः रामेश्वरां गच्छवत | 
(साः  श्वाः रामेश्वरां गवमष्यवत /  साः श्वाः रामेश्वरां  गच्छवन्त /  साः अद् रामेश्वरां गवमष्यवत ) 
शुद्धाः उत्तराः -साः  श्वाः रामशे्वरां गवमष्यवत 

 

4. ते बाविकााः गृहां गच्छवन्त | 
(ते बाविकााः गृहां गच्छवत / तााः बाविका गृहां गच्छवन्त /  तााः बाविकााः गृहां गच्छवन्त) 
शुद्धाः उत्तराः -तााः बाविकााः गहृां गच्छवन्त 
 

5. एतत् पसु्तकाः अवस्त | 
(साः पुस्तकाः अवस्त / एतत ्पुस्तकम् अवस्त / तत ्पसु्तकाः अवस्त )   
शुद्धाः उत्तराः -एतत ्पसु्तकम ्अवस्त 
 

 



 

 
 

िैकवल्पक प्रश्ााः 

केन्रीय विद्ािय ि० 2 कासरगोर् 

कक्षा दशमी                                                                                               विषयाः सांस्कृतम ्

 

           पापीनाि सदा दाुःिां ,सिुां  ि ैपणु्य कमलिाम ्। 

     एिां वस्थरतरां ज्ञात्िा  साधुिसृत्तां  समािरेत ्।। 

वनदशेाः   प्रदत्त विकल्पेष ु उवितां विकल्पां वित्िा उत्तरत  

 

प्र० 1 - ' समािरेत'् इवत दियापदस्य कतृलपदां दकम ्? 

     (क)  िै                 (ि)  मानिाः                   (ग)   वशशुाः                      ( घ)         िृद्धाः  

प्र० 2 -  'सिलदा, इवत पदस्य पयालयपदां ककां  प्रयकु्तम ्? 

     (क) धनम्               (ि)    पुण्यम्               (ग)    सदा                        (घ)      एिम्   

प्र० 3- ' सिुां' इवत पदस्य वििोमपदां दकम ् ? 

      (क) दाुःिम्              (ि)  धनम्               (ग)    पुण्यम्                       (घ)   वस्थरतरम्  

प्र० 4 - "पापीनाि " इवत पदस्य विच्छेदाः अवस्त  । 

     (क) पापी +नाि       (ि) पापीना + अि    (ग) पा +पीनाि            (घ)  पापीनाां +ि   

प्र० 5 -  अव्ययां पदां  अवस्त । 

  (क) ज्ञात्िा                   (ि) िृवत्तम्                  (ग)    सदा                     (घ)  समािरेत्  

 

वनदशेाः  -  वनदशेानसुारेि उवितां विकल्पां विनतु - 

 

प्र० 6 - "िाक्पटुाः " इवत पदस्य विग्रहाः अवस्त  । 

    (क) िािी पटुाः              (ि)  िावि पटुाः                    (ग) िाग् पटुाः                (घ)  िाच्पटुाः  

प्र० 7 -  "ित्िरे' इवत पद ेका विभवक्ताः अवस्त ? 

     (क)  प्रथमा                (ि) ततृीया                           (ग)   षिी                   (घ) सप्तमी  



प्र० 8 -  "आसीत ्" इवत पद ेकाः िकाराः ? 

     (क) िट्                        (ि)   विवधविड़्                   (ग) िड़्                      (घ)  िृट्  

प्र० 9 - "ग्रहीत्िम ्" इवत पद ेकाः प्रत्ययाः  ? 

     (क) क्तिा                     (ि)  त्िि्                           (ग) ति्                       (घ) शतृ  

प्र० 10 -  "भिती " इवत पद ेप्रत्ययाः अवस्त । 

     (क) वत                        (ि) ड़ीप्                           (ग) ती                         (घ) िती  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्तरकुविका  - 1 - ि,   2 - ग , 3 - क , 4 - घ , 5 - ग , 6 - ि , 7 - घ , 8 - ग , 9 - ि , 10 - ि  । 

 

 



के���य �व�ालय �० 2 कासरगोड

एणा�कुलम्

�वषयः - सं�कृतम् क�ा - दशमी

वैक��पक��ाः

�नद�शः - �ोकं प�ठ�वा अधो�ल�खत ��ानां �द�ेषु �वक�पेषु उ�चतं �वक�पं �चनुत -

पापीना�च सदा �ःखं सुखं वै प�ुयकम�णाम् ।

एवं ��थरतरं �ा�वा साधुव�ृ�� समाचरते् ।।

�०1 'समाचरते् ' इ�त ��यापद�य कतृ�पदं �कम् ?

(क) वै (ख) मानवः (ग) �शशुः (घ) व�ृः

�० 2 'सव�दा " इ�त पद�य पया�यपदं �क� �य�ुम् ?

(क) धनम् (ख) प�ुयम् (ग) सदा (घ) एवम्

�० 3 'सुखं ' इ�त श�द�य �वपरीताथ�कं पदं �कम् ?

(क) �ःखम् (ख) धनम् (ग) प�ुयम् (घ) ��थरतरम्

�० 4 'पापीना�च ' इ�त �व�छेदः कः ?

(क) पापी + ना�च (ख) पापीना�च + अ�च (ग) पा + पीना�च (घ) पापीनां + च

�० 5 'अ�यं ' पदम् अ��त -

(क) �ा�वा (ख) व�ृ�म् (ग) सदा (घ) समाचरते्

�नद�शः - अधो�ल�खत��ानां �नद�शानुसारणे �द�ेषु �वक�पेषु समु�चतं उ�रं �चनुत -

�० 6 'वा�पटुः ' इ�त सम�तपद�य �व�हः �कम् ?

(क) वाणी पटुः (ख) वा�च पटुः (ग) वाक् पटुः (घ) वाच् पटुः



�० 7 'च�वर'े इ�त पदे का �वभ��ः ?

(क) �थमा (ख) ततृीया (ग) ष�ी (घ) स�तमी

�० 8 'आसीत् ' इ�त ��यापदे कः लकारः?

(क) लट् (ख) �व�ध�ल� (ग) ल� (घ) लोट्

�० 9 'गहृी�वम् ' इ�त पदे ��ययः कः ?

(क) ��वा (ख) �वल् (ग) तल् (घ) शतृ

�०10 'भवती' इ�त पदे कः ��ययः

(क) �त (ख) ड़ीप् (ग) ती (घ) वती

उ�रकु��का - 1 - ख , 2- ग , 3 - क , 4 - घ , 5 - ग , 6- ख , 7 - घ , 8 - ग , 9 - ख , 10 - ख ।


