
                    झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशशिण पररषद, रााँची ।  

                         वार्षिक परीक्षा  2022-23,       (मॉडल प्रश्न-पत्र)        (र्वषयननष्ठ Subjective)  

       कक्षा-दशमी,            र्वषय:-संस्कृतम,्              समय:- सार्दिध-एक-होरा,             पूर्ाांका:- 40 अंकााः । 

सामान्य-ननदेशााः- 

1. सवेषां प्रश्नानाम ्उत्तराणण संस्कृते एव कत्ततव्याणण- 

2. अस्स्मन ्प्रश्नपत्रे त्रयाः खण्डााः सस्न्त l  सवेषां प्रश्नानाम ्संखयााः 19 सस्न्त। 

3. प्रश्न-संखया 1 ताः 7 पयतन्तम ्अनत- लघूत्तरीयााः प्रश्नााः सस्न्त।  अस्य कृते 2-2 अंकौ ननधातररतौ 
स्त:। केचन पंचानाम ्प्रश्नानाम ्उत्तराणण देयानन। 

4. प्रश्न-संखया 8 ताः 14  पयतन्तम ् लघूत्तरीया: प्रश्ना: सस्न्त।।अस्य कृते 3-3 अकंा: ननधातररता: 
सस्न्त। केचन पंचानाम ्प्रश्नानाम ्उत्तराणण देयानन।  

5. प्रश्न-संखया 15 ताः 19 पयतन्तं दीघूतत्तरीयााः प्रश्नााः सस्न्त । अस्य कृते 5-5 अंकााः ननधातररतााः। 
केचन त्रयाणाम ्प्रश्नानाम ्उत्तराणण देयानन ।    

                                                             “खण्ड क”     (10 अंकााः)                                       

ननदेशाः-  ननम्नललखितं गर्दयांशं पर्दयांशं नाटयांशं च पठठत्वा केवलं पञ्चानां प्रश्नानाम ्उत्तराणण एव 
देयानन --                                                                                                                                       (2x5=10)                 

    "कश्चन ननधिनो जनाः भूरर पररश्रम्य ककञ्चचर्द र्वत्तमुपाञ्जितवान।् तेन र्वते्तन  स्वपुत्रम ्एकञ्स्मन ्
महार्वर्दयालये प्रवेशं दापनयतंु सफलो जाताः। तत्तनयाः तत्रैव छात्रावासे ननवसन ्अध्ययने संलग्नाः 
समभूत।् एकदा स र्पता तनूजस्य रुग्र्तामाकर्णयि व्याकुलो जाताः पुत्रं द्रष््ंु च प्रञ्स्िताः। परमििकाश्येन 
पीडडताः स बसयानं र्वहाय पदानतरेव प्राचलत।्" 

पूणतवाक्येन उत्तरत-                                                                                                                             

            1.  कीदृशाः जनाः पररश्रमं कृत्वा धनमञ्जितवान?्                                                                  (2) 

             2.  ककं र्वहाय साः पदानतरेव प्राचलत ्?                                                                                (2) 

             3.  "ननधिनाः जनाः" अत्र र्वशेषर्पदं ककम?्                                                                             (2) 

ननदेशाः- अधोशलणखतं श्लोकं पठित्वा प्रश्नान ्उत्तरत-  

                        "आलस्यं ठह मनुष्यार्ां शरीरस्िो महान ्ररपुाः ।  

                          नास्त्युर्दयमसमाः बनधाुः कृत्वा यं नावसीदनत ॥ "  

पूणतवाक्येन उत्तरत-                                                                                                                                    



4. अस्माकं महान ्ररपुाः काः वतिते ?                                                                                                  (2) 

5. "लमत्रम"् इनत पदस्य र्वलोम-पदम ्गर्दयांशे ककम ्प्रयुक्तम ्?                                                   (2) 

ननदेशाः- Q.(3) अधोललखितं नाटयांशं पठठत्वा प्रश्नानाम ्उत्तराखर् ललित -  

"लसहंाः- (क्रोधेन गजिन)् भोाः! अहं वनराजाः ककं भयं न जायते? ककमिां मामेवं तुदञ्नत सवे लमललत्वा ?  

एकाः वानराः -  यताः त्वं वनराजाः भर्वतंु तु सवििाऽयोग्याः । राजा तु रक्षकाः भवनत परं भवान ्तु 
भक्षकाः । अर्प च स्वरक्षायामर्प समििाः नालस तठहि किमस्मान ्रक्षक्षष्यलस ?" 

पूणतवाक्येन उत्तरत-                                                                                                                           

                  6. 'यताः त्वं वनराजाः भर्वतंु तु सवििाऽयोग्याः।' इनत काः कियनत?                            (2) 

                   7. "राजा तु रक्षकाः" अत्र र्वशेषेर्-पदं ककम ्अञ्स्त?                                                     (2) 

                           खण्ड-ख        (15)  

ननदेशाः- (अस्स्मन ्खण्डे केवलं पञ्चानां प्रश्नानाम ् उत्तराणण एव देयानन )   

अधोशलणखत - श्लोकस्य अन्वयं मंजूषायााः पदानन चचत्वा पूरयत                    (3)  

                          " शरीरायासजननं कमि  व्यायामसंक्षितम ्। 

                          तत्कृत्वा तु सुिं देहं र्वमरृ्दनीयात ्समनतताः॥" 

8. अन्वयाः - शरीरस्य आयास-जननं कमि व्यायामसंक्षितम ्(i) - - - - -- तु (ii) - - - - - - सुिं (iii) - - - - - 
र्वमरृ्दनीयात।्                      

                                                       मंजूषा- (देहम,्समनतताः,तत्कृत्वा)  

ननदेशाः- अधोललखितश्लोकस्य भावािां मचजूषाताः उचचतं पदं चचत्वा पूरयत -                  (3) 

                       "सेर्वतव्याः महावकृ्षाः फलच्छाया समञ्नवताः । 

                       यठद दैवात ्फलं नाञ्स्त छाया केन ननवायिते ॥" 

9. भावार्त: - संसारे सदैव फलैाः छायया च युक्ताः महान ्वकृ्षाः (i) - - - - - - -भवनत। यठद दभुािग्यवशात ्तञ्स्मन ्
वकृ्षे (ii)------------न अर्प भवेयुाः तिार्प तम ्(iii) -------------दातु्तम ्कञ्श्चत ्अर्प रोर्दधं न शक्नोनत।  

 मञ्जूषा- (आश्रनयतव्याः, छायाम,् फलानन )  

10.  समुचचतं कालबोधकं शब्दं शलखत-             (3) 

(i) जननी प्रात: - - - -- (09:00) वादने उर्त्तष्ठनत ।  

(ii) छात्राः र्वर्दयालयं - - - - - - - (09:15) वादने गच्छनत । 



(iii) देव: सायं --------(05:45) वादने भ्रमनत ।  

11.  वाच्यस्य ननयमानुगुणम ्ववकल्पं शुद्धं चचनुत-          (3) 

 (i)  देवाः -------------िादनत ।  

              (क) फलम ्                (ि) फलेन                            (ग) फलस्य                        (घ) फलात ्        

(ii) लतया पुस्तकम ्- - - - -  । 

           (क) पठञ्नत                   (ि) पठ्यते                            (ग) पठानन                        (घ) पठ्यनते  

(iii) मया उच्चाैः - - - - - - - । 

            (क) हस्यते                   (ि) हसनत                            (ग) हसालम                          (घ) हसञ्नत 

12.  रेखांककतपदम ्अशुद्धम ्अस्स्त । शुद्धं कुरुत-              (3) 

 (i) साः पाठं पिस्न्त ।  

(ii) अहं र्वर्दयालयं श्वाः गच्छाशम  

(iii) साः बाललका अञ्स्त । 

13.  रेखांककत-पदानां समासं ववग्रहं वा चचनुत –       (3) 

(i)' मक्षिकाणाम ्अभावाः' अत्र।  

      (क) मक्षक्षकाभाव:          (ि) ननमिक्षक्षकम ्              (ग) मक्षक्षभाव:       (घ) ननमिक्षक्षका 

(ii) ' अयोग्याः' पुरुषाः नाञ्स्त। 

        (क) आ योग्य:                    (ि) न योग्य:                   (ग) आम ्योग्य:            (घ) नञ ्योग्याः 

(iii) ' दशरर्स्य पुत्राः' रामाः आसीत।् 

         (क) दशरिायपुत्र:              (ि) दशरिपुत्राः                  (ग) दशरिेपुत्राः                (घ) दशरिपुत्राय 

14.  अधोशलणखत- समानार्तक - पदैाः मेलनं कुरुत -     (3) 

(i) चक्षुर्भयािम.्         (क) वषृभाः 

(ii) जवेन.            (ि) देवराजाः 

(iii) इनद्राः.            (ग) नेत्रार्भयाम ्

(iv) शीघ्रम.्           (घ) अचचरम ्

(v) बलीवदिाः.           (ङ) सुतााः 



(vi) पुत्रााः.              (च) तीव्रगत्या                           

खण्ड – ग (15) 

( अस्स्मन ्खण्डे केवलं त्रयाणां प्रश्नानाम ्उत्तराणण एव देयानन -)  

15. अवकाशाय प्रधानाध्यापकं प्रनत शलणखतशमदं पत्रं मंजूषा- सहायतया पूरयत-              (5) 

(i)------------------, 

प्रधानाध्यापक-महोदय!  

किग - उच्च र्वर्दयालयाः  रॉचंीनगरम।् 

र्वषय:- अवकाशाय आवेदनपत्रम।् 

महाशय, 

सर्वनयं (ii)------------- इदम ्अञ्स्त यत ्(iii) ------------ ह्याः ज्वरेर् (iv)-----------  आसम।् अस्मात ्(v)----

---------अहं र्वर्दयालयम ्आगनतुम ् (vi)----------- अञ्स्म। चचककत्सकाः मम कृते र्वश्रामं कतुां (vii)----------

-दतवान।् अत एव त्रयार्ां ठदवसानां (viii)-------------- प्रदाय ममोपरर भवान ्(ix)------------करोतु। एतदिां   
सदैव ऋर्ी भर्वष्यालम । 

सधनयवादाः । 

भवताः (x)---------------छात्राः 

महेश्वराः , कक्षा – नवमी l   

नतचि:------------- 

मंजूषा - (अनुग्रहं, सेवायाम ्, पीडडताः, असमििाः,  कारर्ात ्, परामशिम,् आिाकारी, अवकाशम ्, ननवेदनम ्, अहम ्) 

16.  चचत्र ंदृष्ट्वा संस्कृते पञ्च-वाक्यानन ववरचयत-                                                (5) 

 

 

 

 

 

 

 



 मंजूषा (नदी, जनााः, तरञ्नत, वातािलापं, क्रीडताः, नदीतीरे, वकृ्षाः, व्यायामम,् शीतलम,् जलम,् अधाः, नर्दयाम)्       

17. 'मम ववद्यालयाः' इनत र्वषयम ्अचधकृत्य संस्कृते पचचवाक्येषु मंजूषा-सहायतया 

 अनुच्छेदं ललित-                                                          (5) 

मञ्जूषा- (आदशिाः र्वर्दयालयाः, शे्रष्ठाः प्राचायि:, लशक्षकााः, र्वषयान,् सहस्रं छात्रााः, बालक-बाललकााः, नगरे, 

पंञ्क्तबर्दधााः, प्रािियञ्नत, वकृ्षााः, क्षते्रम,् उर्दयानम ्) 

18. स्र्ूलािरपदानन आधतृ्य प्रश्नननमातणं कुरुत-                                                      (5) 

(क) शशववना र्वना इदं दषु्करं कायां काः कुयाित।्  

(ि) प्रार्रे्भयोऽर्प र्प्रयाः सुहृत।् 

(ग) आयतस्य प्रसादेन मे वखर्ज्या अिञ्र्णडता । 

(घ) प्रीतार्भयाः प्रकृनतर्भयाः राजानाः प्रनतर्प्रयलमच्छञ्नत l 

(ङ)  तणृानाम ्अञ्ग्नना सह र्वरोधो भवनत । 

19. अधोशलणखत - वाक्यानन घटनाक्रमानुसारेण योजयत –                                       (5) 

(क) जम्बुककृतोत्साहाः व्याघ्राः पुनाः काननम ्आगच्छत ्। 

(ि) मागे सा एकं व्याघ्रम ्अपश्यत ्। 

(ग) व्याघं्र दृष्टवा सा पुत्रौ ताडयनती उवाच - अधुना एकमेव व्याघं्र र्वभज्य भुज्यताम ्। 

(घ) व्याघ्राः व्याघ्रमारी इयलमनत मत्वा पलानयताः । 

(ङ) बुर्दचधमती पुत्रर्दवयेन उपेता र्पतुगृिहं प्रनत चललता । 

 

 

****************************************************************************** 


