
ST. JOHN’S PUBLIC SCHOOL NAGPUR 

PROJECT (2019-20) 

Name:________________                  Subject: SANSKRIT                                Max. Mks: 50 

Roll No.________                                 Class: VI___                                              Time: 2 Hrs 

Date: _________                                                                                                No. of Ques: 10 
खण्ड  'क' अपठित्  अवबोधनम् 

क 1. अधोठिठखतं अनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नानां उत्तराठि ठिखत्।                                                                                         

      (नीचे ठिखे अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नो के उत्तर ठिठखए): 

एकस्मिन् आश्रिे िहातपः नाि एकः िुस्नः अवसत् । एकदा सः स्िडालात् भीतं एकि् िूषकि् अपश्यत् । सः तपः प्रभावेण ति् 

िूषकि् अस्प स्िडालः अकरोत् । अधुना सः स्िडालः कुक्कुरात् स्िभेस्त । तदा सः िुस्नः स्िडालमयोपरर जलि् पररस्सञ्चन् अवदत् --

त्वि् कुक्कुरः भव । स्िडालः तु तदा कुक्कुरः अभवत् । अधुना एकस्मिन् स्दवसे स्संहात्  भीतः कुक्कुरः िुनेः सिीपि्  आगच्छत् । 

िुस्नः कुक्कुरि् स्संहः इस्त अकरोत् । स्संहः भूत्वा सः स्नभभयि् इतः ततः भ्रिस्त मि । जनाः कथयस्तत मि । "धतयः एषः िहातपः, यमय 

कृपया िूषकः स्संहः अभवत् ।" एतत् श्रुत्वा स्संहः अस्चततयत्  -- यावद ्अयि् िुस्नः जीवस्त तावत् िि अपस्कस्तभः एव भस्वष्यस्त । 

स्संहः च एतत् स्वचायभ िुस्नि् िारस्यतुि् गतः । तमय कृतघ्नमय दुभाभवि् ज्ञात्वा िुस्नः अशपत् -- "पुनः िूषकः भवः ।"   

I प्रश्नानां उत्तराठि ठिखत्।                                                                                                                                 2 

(क ) िहातपः कुत्र अवसत् ? 

(ख) िूषकः कमिात् भीतः आसीत् ? 

(ग) िुस्नः स्कं अशपत् ? 

(घ ) जनाः स्कि् कथयस्तत मि ? 

II खास्लमथानास्न पुयभत ।                                                                                                                                       2 

1) अधुना सः स्िडालः_________ स्िभेस्त । 

2) स्संहः भतू्वा सः स्नभभयि् ________ भ्रिस्त मि ।  

III अथभः स्लखत—भ्रिस्त                                                                                                                                     1 

खण्ड ‘ख’  रचनात्मक कार्यम ्

ख1. मन्जूषातः उठचत पदाठन ठचत्वा ठचत्रािां नामाठन संस्कृते ठिखत ।( कोष्ठक से उठचत शब्दों को चुनकर ठचत्रो के 

संस्कृत  नाम ठिठखए ।  (स्पपीस्लका, िधुिस्िका , वैनतेय:,काकः ,  ित्मयः)                                                                 5  

              

                      (i)                            (ii)                              (iii)                              (iv)                              (v)                          

ख2. 5 

                                                                                                   

                                                                                                                                               

 

 

 

 



 

ख 3.ठमत्रार् पत्रं मन्जुशापद ः पूरर्त - (ठमत्र को ठिखे गए पत्र को मन्जूषा के पदों ठक सहार्ता से भररए )                    5    

                                                                                                                                 1------------- 

                                                                                                                                 स्तस्थः -------------- 

स्प्रयस्ित्र 2.--------------- 

सप्रेि 3 --------------- 

अत्र कुशलं 4 --------------। अद्यवै तव पतं्र प्राप्ति् । अतीव 5 -------------- जाता । अहं िास्सक- 6 --------------- व्यमतः 

आसि् । आधुनैव पररिा 7 -------------- । िि प्रश्नपत्रास्ण 8 ------------- अभवन् । आशासे यत् 9 ---------------- प्रथि् मथानं 

लप्समयते । शेषं स्िलनानततरि् । स्पतचृरणयोः 10 -------------- स्नवेदनीयाः । 

                              

                                                                                                                                                                     भवतः सखा  

                                                                                                                                                                     जीवेश कुिार    

खण्ड ‘ग’ अनुप्रर्ुक्त-व्र्ाकरिम ्

ग 1. मञ्जूषातः ठविोम पदाठन ठचत्वा ठिखत --                                                                                                 6 

 

  

(i) सुखि्       (ii) दरेू        (iii) स्नधभनि्      (iv) ििि्        (v) ग्रीष्िे        (vi) सरसा 

ग 2. ठभन्न वगयस्र् पदं ठचनुत --                                                                                                                           4 

(i) परास्ण            पुष्पास्ण        फलास्न     स्ित्रास्ण । 

(ii) ियूराः           चटकाः        शुकाः       िण्डूकाः । 

(iii) पुमतकालय     श्यांपट्टः     प्राचायभः     सौस्चकः। 

 (iv) लेखनी         पुस्मतका     अध्यास्पका     अजाः।   

ग 3. ठचत्राठि दृष््टवा संखर्ां ठिखत :                                                                                                                   4 

1.    2.    3.    4.  

ग 4. स्वलोि पदास्न योजयत --                     (i)   उतनतः              पसृ्थव्यां                                                                  6 

                                                             (ii)   गगने                असुतदरः  

                                                            (iii)  सुतदरः              अवनतः  

                                                            (iv)  स्चत्वा              शोकः  

                                                             (v)  दखुीः               स्वकीयभ  

                                                            (vi)  हषभः                 सुखीः 

धनिकम ्    निरसा     अक्षमम ्     दखुम ्    शीते      पार्श्वे 

 



ग 5. पयाभय-पदास्न योजयत -                                                                                                                                 5 

(i)   गगने                 जलदः  

(ii)  स्विले               स्नशाकरः  

(iii) चतरः                आकाशे  

(iv)  सूयभः                 स्निभले  

(v)  अम्िुदः              स्दवाकरः   

ग 6. अधोठिठखतां पदों को समुठचत अर्य से ठमिाइए :                                                                                        5 

        क                      ख 

(i)   हमते                  अकमिात्   

(ii)  सद्यः                  रस्वणि्  

(iii) सहसा                 गगनि्  

(iv) धनि्                  शीघ्रि्  

(v)  आकाशि्            करे  

 


