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संस्कृतम ्{ऐच्छिकम्} 

SANSKRIT (ELECTIVE) 

SAMPLE QUESTION PAPER 

Std : XII 

समयः : होरात्रयम ् पूर्ाशङकाः : 100 

च्िर्ाशररत समयः – 3 घण्टे अच्र्कतम अंक -100 

Time allotted – 3 Hours Maximum Marks - 100 

 

च्िदरे्ाः  

Instructions : 

 सङकेताभावे सवेषां प्रश्नािामुत्तराच्र् संस्कृतेिैव लेखिीयाच्ि । 

जहााँ संकेत ि वहााँ सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही च्लखें। 

Answer all questions in Sanskrit, unless instructions are given otherwise 

 अच्स्मि् प्रश्नपत्र ेचत्वारः खण््ाः भच्वष्यच्तत । 

इस प्रश्नपत्र में चार खण्् हैं । 

There are four sections in this question paper. 

 

खण्् : क (SECTION A) 

अपरितारं् - अवबोर्िम ्

अपरितारं् – अवबोर्ि 

UNSEEN READING COMPREHENTION 

1. अर्ोच्लच्खत ंअिछुिेदद्वय ंपरित्वा प्रदत्तप्रश्नाि ्ससं्कृतेि उत्तरत - 15 अङकाः 

च्िम्नच्लच्खत दोिों अिुछिेदों को पढकर प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीच्जए - 

Read the following two passages and answer the given questions in Sanskrit : 

(क) प्रथमः अिछुिेदः  [5] 

सङगर्कं तु च्वज्ञािस्य अत्यच्र्कं च्वकच्सतं बुच्िमत् च यतत्रम् अच्स्त । मुद्रर्-सञ्चार-सैतय-च्चककत्सा-

च्वज्ञािाकदक्षेत्रेषु अस्य व्यापकः प्रभावः दशृ्यते । असार्ारर्ी अच्स्त गर्िर्च्तः स्मरर्र्च्तः च । 

अिलसम ्अच्वरतं च कमश करोच्त इदम ्। आर्ुच्िकयुगस्य तु कल्पवृक्षः अयम्। परमद्यतिीयाः जिाः 

अलसाः भूत्वा लघुकायाशय अच्प सङगर्काच्िताः भवच्तत । ’बुिःे च्वकासः अवरुिः ि भवेत्’ 

अतःजागरुकाः भूत्वा अस्य प्रयोगः कत्तशव्यः । बालाः अच्प कदिुकदिम् क्री्ा-कारर्ेि अस्य वर्ीभूताः 

जायमािाः सच्तत । ते बच्हः क्रीच््तंु ि इछिच्तत येि र्ारीररकच्वकासः सम्यक्तत्या ि जायमािो वतशते। 

 



प्रश्नाः  

 अ एकपदेि उत्तरत           ½×2=1 

  एक र्ब्द में उत्तर च्लच्खए  

  Answer in one word only. 

(i) अद्यतिीययुगस्य कल्पवृक्षः ककं मतयते ? 

(ii) सङगर्कस्य स्मरर्र्च्तः कीदरृ्ी ? 

     ब  परू्शवाक्तयिे च्लखत           2×1=2

       परू्श वाक्तय में उत्तर च्लच्खए  

     Answer in a complete sentence : 

   यकद वयं सङगर्कप्रयोगे जागरूकाः ि भच्वष्यामः तर्हश ककं भच्वष्यच्त ? 

 स  यथाच्िदरे्म ्उत्तरत           ½×4=2 

  यथा च्िदरे् उत्तर दीच्जए 

  Answer as directed  

(i) अिलसम ्अच्वरतं च कमश करोच्त इदम ्।‘ अच्स्मि् वाक्तये कक्रयापद ंककम् ? 

(ii) अिलसम ्अच्वरतं च कमश करोच्त इदम’् अत्र इद ंर्व्दः कस्मै प्रयुतम ्? 

(iii) ‘व्यापकः प्रभावः, अत्र च्वर्ेषर्पद ंककम् ? 

(iv) ‘कायशम’् इच्त पदस्य समािाथशकं पदम् अिुछिेदात् च्चत्वा च्लखत । 

(ख) च्द्वतीयः अिछुिेदः          [10] 

च्हमालयस्य पतु्री पावशती आसीत् । सा पच्तरूपरे् च्र्व ं प्रापंु् करििां तपस्यामकरोत् । सा 

च्िरततरं व्रतोपवासैः तपः आचरच्त स्म ।कच्तच्चद ् कदिाच्ि सा पर्शभक्षर्ं च्वहाय अतयत् 

ककमच्प ि खादच्त स्म । अिततरं तया तदच्प त्यतम् । अतः तस्याः िाम अपर्ाश इच्त जातम् । 

एकदा एकः वटुः तस्याः आिमम् आगछित् । सः पावशतीं तपस्यायाः प्रयोजिम् अपृछित् । 

पावशती तूष्र्ीम् अच्तष्ठत् । तदा पावशत्याः सखी अवदत् यत् एषा पच्तरूपेर् च्र्वं प्रापंु् तपस्यां 

करोच्त । पुिः वटुः अवदत् – यकद एव ंतर्हश िोच्चतम् एतत् । त्वया एतादरृ्ं करििं तपः ि 

आचरर्ीयम्। च्र्वेि सह च्ववाहछेिा तु सवशथा अिुच्चता । एव ं प्रकारेर् सः च्र्वच्ितदाम् 

आरभत । पावशती च्र्वच्ितदया कु्रिा वटुिा सह सम्भाषर्मच्प अिुच्चतं मत्वा ततः 

गततुमैछित् । तदा च्र्वः वटोः रूपं च्वहाय पावशतीं पत्नीरूपेर् स्वीकृतवाि् । 

    अ एकपदेि उत्तरत । एक र्ब्द में उत्तर च्लच्खए ।     1×2=2 

     

   Answer in one word only. 

(i) च्हमालयस्य पतु्री का आसीत् ? 

(ii) पावशती च्र्वच्ितदया कु्रिा केि सह सम्भाषर्मच्प अिुच्चतम् अमतयत ? 

      ब परू्शवाक्तयेि च्लखत। पूर्श वाक्तय में उत्तर च्लच्खए ।                       2×1=2 

   Answer in a complete sentence : 

   वस्तुतः वटुः कः आसीत् ? 

    स  यथाच्िदरे्म ्उत्तरत।  यथा च्िदरे् उत्तर दीच्जए।      1×4=4 



   Answer as directed  

(i) ‘अच्तष्ठत् ’  इच्त कक्रयापदस्य अिुछिेदात् च्चत्वा च्लखत ? 

(ii) ‘एवं प्रकारेर् सः च्र्वच्ितदाम् आरभत ’अत्र ‘सः’ इच्त पद ंकस्मै प्रयतुम ्? 

(iii) ‘करििं तपः, अत्र च्वर्ेषर्पद ंककम् ? 

(iv) ‘त्यक्तत्वा’ इच्त पदस्य पयाशयपदम् अिुछिेदात् च्चत्वा च्लखत । 

    द  अस्य अिछुिेदस्य कृत ेसमचु्चत ंर्ीषशकं च्लखत        2 

   इस अिुछिेद का समुच्चत र्ीषशक च्लच्खए । 

   Write a suitable title for this passage. 

 

खण्् : ख (SECTION B) 

ससं्कृतिे रचिात्मककायशम् 

ससं्कृत रचिात्मक कायश 

SANSKRIT WRITING SKILLS 15 Marks 

 

2. मञ्जषूाप्रदत्तपदािा ंसहायतया अर्ोच्लच्खताया ंलघकुथाया ंररतस्थािाच्ि परूच्यत्वा कथा ंपिुः 

च्लखत            1×10=10 

मञ्जूषा में कदए गए र्ब्दों की सहायता स ेच्िम्नच्लच्खत लघुकथा में ररतस्थािों की पूर्तश कर कथा 

को पुिः च्लच्खए । 

Fill in the blanks in the following short story with the help of the words given in the box 

below and rewrite the same. 

एकदा द्व ेच्मत्र ेकुत्रच्चत् गछितः स्म । तौ (1)-------  समीपं प्राप्वततौ । तौ(2)------- एकस्य वृक्षस्य 

अर्ः अच्तष्ठताम्। तौ सहसा आगतम् एकं (3)--------- दषृ्टवततौ । भल्लकंू दषृ््वा तौ (4)------- । 

तयोः एकं च्मत्रं र्ीघ्रमेव वृक्षम् (5)--------- पर्ाशिां मध्ये च्स्थतवाि् । च्द्वतीयः तु श्वासं रुद् ध्वा तथैव 

(6)------- र्च्यतः। भल्लूकः र्च्यतं च्मत्रम ् अच्जघ्रत् तं च (7)------- मत्वा अगे्र अगछित् । तदा 

वृक्षारूढः सखा वृक्षात् (8)------------------। सः च्मत्रम् अपछृित् “भल्लूकः तव (9)-------ककं 

कच्थतवाि् ? सः अवदत् –“यच्तमत्रं सङकटे त्यजच्त तस्य (10)--------- त्याज्या एव । एतत् िुत्वा 

प्रथमं च्मत्रं लच्ितम ्आसीत् । 

  

मञ्जषूा  

च्विाततंु, विस्य, भयभीतौ, भूमौ, भल्लूकं, मृतम,् आरुह्य, कर्शयोः, 

अवातरत्, मैत्री 

 

3. मञ्जषूाया ंप्रदत्तपदािा ंसहाय्यिे पञ्चस ुससं्कृतवाक्तयेष ु‘वकृ्षार्ा ंमहत्त्वम’् इच्त च्वषय ेच्लखत- 5 

मञ्जूषा में कदए गए र्ब्दों की सहायता स े‘वृक्षार्ां महत्त्वम्’ के च्वषय में पांच वाक्तय संस्कृत में 

च्लच्खए । 



With the help of the words given in the box below describe ‘वृक्षार्ां महत्त्वम्’ in five 

sentences. 

 

मञ्जषूा 

आियस्थलम,् औषर्म्, काष्ठम्, सहायकाः, फलाच्ि, मेघवषशर्े, च्वहगािाम्, पषु्पाच्र्, प्रकृतेः, 

यछिच्तत, रक्षकाः, प्रार्वायुम्, र्ोभा, पयाशवरर्स्य, िायाम्  

  

खण्् : ग (SECTION C) 

परितारं्ावबोर्िम,् ससं्कृतसाच्हत्यस्य च पररचयः 

परितारं् अवबोर्ि एव ंससं्कृत साच्हत्य-पररचय 

Reading Comprehension and Introduction to History of 

Sanskrit Literature                                  40+10= 50  Marks 

 

4. अर्ोच्लच्खतगद्यारं् ं, पद्यारं् ं, िाट्ारं् ंच परित्वा प्रदत्ताि ्प्रश्नाि ्यथाच्िदरे् ंससं्कृतिे उत्तरत । 

च्िम्नच्लच्खत गद्यांर् ,पद्यांर् तथा िाठ्ांर् को पढकर कदए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीच्जए । 

Read the following prose , poetry and drama passages and answer the given questions in 

Sanskrit. 

 

क. गद्यांर्ः 

        अथ पृच्थवीच्िरूपर्ं पृच्थव्याः सप्भेदाः । ते च भेदाः सप्पटुातयुछयते । ताच्ि च पटुाच्ि 

अतल-च्वतल-सुतल-तलातल-रसातल-पातालाख्याच्ि । अस्मतमतेिच्प सप्भेदाः । यथािस्मद्वदे ेिूयते 

परमेश्वरो यथा सप्गगिाच्ि तद्वत् पृच्थव्याः सप्च्वभाि् कृतवाि् । 

    प्रश्नाः  

   1. एकपदिे उत्तरत ।एक र्ब्द में उत्तर च्लच्खए। Answer in one word only.    ½ ×2=1 

     i. पृच्थवीच्िरूपर् ंकस्याः सप्भेदाः ?  

   ii. कः पृच्थव्याः सप्च्वभाि् कृतवाि् ?  

  2. परू्शवाक्तयिे च्लखत | पूर्श वाक्तय में उत्तर च्लच्खए |     1×2=2 

     Answer in a complete sentence :  

   i.  पृच्थव्याः ककं िामाख्याच्ि सप्पुटाच्ि उछयतते  ?   

  3. यथाच्िदरे्म ्उत्तरत | यथा च्िदरे् उत्तर दीच्जए | Answer as directed . 1×2=2 

   i. ``पृच्थव्याः सप्भेदाः’’ अच्स्मि् ककं च्वर्ेषर्म्  ? 

   ii.  ‘ कृतवाि् ’  अस्य कतृशपद ंककम् ? 

  ख.  पद्यांर्ः 

   मिच्स वचच्स काये पुण्यपीयूषपूर्ाशच्िभुविमुपकारिेच्र्च्भः प्रीर्यततः । 

   परगुर्परमार्ूि् पवशतीकृत्य च्ित्यं च्िजहृकद च्वकसततः सच्तत सततः ककयततः ॥  



प्रश्नाः  

   1. एकपदिे उत्तरत । एक र्ब्द में उत्तर च्लच्खए। Answer in one word only.    ½ ×2=1 

    i. सततः काि् च्िजहृकद च्वकसततः र्ोभतते ? 

    ii. सततः कं प्रीर्यततः राजतते ?    

  2. परू्शवाक्तयिे च्लखत | पूर्श वाक्तय में उत्तर च्लच्खए |     2×1=2 

    Answer in a complete sentence :   

   i. सििाः कच्स्मि्  पुण्यपीयूषपूर्ाशः भवच्तत ? 

  3. यथाच्िदरे्म ्उत्तरत | यथा च्िदरे् उत्तर दीच्जए | Answer as directed .  1×2=2 

    i. ‘अपकार’ इच्त पदस्य च्वलोमपद ंककं प्रयतुम ्? 

   ii.  ककयततः इच्त पदस्य च्वर्ेष्यपद ंककम् ?  

  ग .  िाट्ारं्ः 

   अरुतर्ती :    अच्तजवेि दरूमच्तक्राततः स चपलः कथं  दशृ्यते (प्रच्वश्य)  

   बटवः  :    पश्यतु कुमारस्तावदाश्चयशम् । 

   लवः  :    दषृ्टमवगतं च । िूिमाश्वमेच्र्कोियमश्वः । 

   बटवः  :    कथं ज्ञायते ?  

   लवः   :    ििु मखूाशः ! परितमेव च्ह युष्माच्भरच्प तत्काण््म् । ककं ि पश्यथ ? 

         प्रत्येकं र्तसखं्याः कवच्चिो दच्ण््िो च्िषच्ङगर्श्च रच्क्षतारः । यकद च     

          च्वप्रत्ययस्तत्पृछित 

प्रश्नाः  

   1. एकपदिे उत्तरत ।एक र्ब्द में उत्तर च्लच्खए। Answer in one word only.    ½ ×2=1 

          i.कीदरृ्ः अयम् अश्वः ? 

          ii. कः पश्यतु तावदाश्चयशम् ? 

     2. परू्शवाक्तयिे च्लखत | पूर्श वाक्तय में उत्तर च्लच्खए |      1×2=2    

  

           Answer in a complete sentence :   

   i. प्रत्यकंे र्तसखं्याः  के रच्क्षतारः ? 

  3. यथाच्िदरे्म ्उत्तरत |यथा च्िदरे् उत्तर दीच्जए | Answer as directed .  1×2=2 

   i. ‘सतदहेः’ इच्त पदस्य पयाशयपद ंककं प्रयुतम् ? 

   ii. ‘ अश्वः’ इच्त पदस्य च्वर्ेषर्पद ंककं प्रयतुम ्? 

 5. र्ब्दाथाशि ्च्मलच्यत्वा च्लखत । र्ब्दों का अथों स ेच्मलाि कीच्जए ।                ½ × 4=2 

  Match the words with their meanings and rewrite the same. 

   i. मरालस्य       आियते           

   ii. च्वर्ात्रा   हसंस्य 



   iii. पवशतीकृत्य   ब्रह्मर्ा 

   iv.अवलम्बते    च्वर्दीकृत्य 

 6. अर्ोच्लच्खतषे ुवाक्तयषे ुरेखाच्ङकतपदाच्ि आर्तृ्य प्रश्नच्िमाशर् ंकुरुत ।          1 × 4=4 

 रेखांककत पदों के आर्ार पर प्रश्नच्िमाशर् कीच्जए                                                                                       

 Frame questions on the basis of understand words. 

               i. भगवाि्  त्वां  दीघशजीविं कारयतु । 

              ii. तस्य राज्यिे  सह कच्श्चत् सम्पकश ः िाच्स्त । 

              iii. रामभद्रस्य एष दारकः अस्माकं लोचि े र्ीतलयच्त । 

              iv. अच्तजवेि दरूमच्तक्राततः स चपलः दशृ्यते । 

    7. अर्ोच्लच्खतभावाथशयोः ररतस्थािपरू्तिं मञ्जषूापदसहायतया  कुरुत ।         3 + 3 = 6 

च्िम्नच्लच्खत दोिों भावाथों में मञ्जूषा में कदए गए र्ब्दों की सहायता स ेररतस्थािों की पूर्तश 

कीच्जए । 

Fill in the blanks in the following two explanations with the help of the words given below.  

              अ. यद्यदाचरच्त िेष्ठस्तत्तदवेेतरो जिः । 

 स यत्प्रमार्ं कुरुते लोकस्तदिुवतशते ॥  

 भावथशः  -  िीकृष्र्स्य अजुशिं प्रच्त गीतायाम् अयम ्उपदरे्ः। ह ेअजुशि !  i. ………… लोके यत् यत्  

               आचरर्ं  ii . …………. तत् तत् एव आचरर्म ्अतये जिाः अच्प कुवशच्तत । स िेष्ठः जिः  

               यत्  iii. …………….  प्रस्तौच्त अतये अच्प तमेव अिुसरच्तत । 

              

   आ. स्वायत्तमेकाततगुर्ं च्वर्ात्रा च्वच्िर्मशतं िादिमज्ञतायाः । 

      च्वर्ेषतः सवशच्वदा ंसमाजे च्वभूषर् ंमौिमपच्ण््तािाम् ॥  

 

  भावथशः  -  कवेः भतृशहरेः इदं पद्यम ्। एतदिुरूपं  ब्रह्मर्ा  i. ……. कृते आत्मवर् ंच्िच्श्चतरूपेर्  

        च्हतकारर मौिाख्यं गुर्म्  ii. …… च्वरच्चतम ्। एतत् च प्रायः iii.  ….. च्वर्ेषेर् तेषां आभरर्ं 

भवच्त । 

 

 

 

   8.  अर्ोच्लच्खतयोः अतवययोः ररतस्थािपरू्तिं कुरुत ।           1½+1½ = 3 

 च्िम्नच्लच्खत दोिों श्लोकों  के अतवयों में  ररतस्थािों  की पूर्तश कीच्जए । 

 Fill in the blanks in the following  prose-order – renderings of the two verses. 

      अ.  अच्स्त यद्यच्प सवशत्र िीरं िीरजराजीतम् ।  

           रमते ि मरालस्य मािसं मािसं च्विा ॥ 

महापुरुषः , मूखाशर्ां,   प्रमार्म् , अज्ञतालोपकम् ,  प्रस्तौच्त , च्वद्वतमण््ल े 



 अतवयः –  i.  …………… सवशत्र िीरजराच्जतम्  ii.  ....................... अच्स्त, (तथाच्प) मरालस्य   

               iii.  .......................  मािसम ्  च्विा ि रमते । 

    

  आ.   तमध्वरे च्वश्वच्जच्त च्क्षतीरं् च्िःर्ेषच्विाच्र्तकोषजातम् । 

         उपात्तच्वद्यो गरुुदच्क्षर्ाथी कौत्सः प्रपेद ेवरतततुच्र्ष्यः॥  

 अतवयः  -वरतततुः च्र्ष्यः कौत्सः i.  .................... गुरुदच्क्षर्ाथी च्वश्वच्जच्त ii.  ................   

               च्िःर्ेषच्विाच्र्तकोषजातम्  तं च्क्षतीरं् iii.  ................ । 

 

  9. यथाच्िदरे्म ्उत्तरत । यथा च्िदरे् उत्तर दीच्जए | Answer as directed .  

     अ.  कतृशपद ं कक्रयापद ं च च्चितु । कताश एवं कक्रयापद चुच्िए ।     1x2=2 

           Select the subject and verb. 

  i. चेत् त्वमेवतिुषे । 

  ii. केयूराच्र्  ि भूषयच्तत पुरुषम ्। 

     आ. च्वर्षे्यच्वर्षेर् ंच्चितु । च्वर्ेष्यच्वर्ेषर् चुच्िए ।      1x2=2 

          Select the subject adjective.  

  i. अह ंच्िच्श्चतततया एकं च्िःश्वासम् । 

  ii. यथा सप्गगिाच्ि तद्वत् पृच्थव्याः 

      इ. अर्ोच्लच्खतपङक्तत्योः रेखाच्ङकत ेसवशिापद ेकाभया ंप्रायतेु ?    1x2=2 

          अर्ोच्लच्खत पंच्तयों में रेखांककत सवशिामपद ककिके च्लए प्रयतु हैं ? 

           In the following two lines for whom are the underlined pronouns used ? 

  i.  स यत्प्रमार्ं कुरुते । 

  ii. तस्याः दार्शच्िकैः सप्र्ा च्वभागः कृतः । 

      ई. कः कं कथयच्त ? कौि ककसस ेकह रहा ह ै? Who is saying to whom ?         1x2=2  

  i. जात ! अच्स्त ते माता ? स्मरच्स वा तातम् ? 

  ii. भगवतः सुगृहीतिामर्ेयस्य वाल्मीकेः ।  

     उ.  समािाथशकं पद ंच्चितु । समािाथशक पद चुच्िए । Select and write the synonyms. 1x2=2 

                  सयूशः            मघेः  

  “च्गरौ कलापी गगिे पयोदो लक्षाततरेिकश श्च जले च पद्भम ्”        

10.  क. अर्ोच्लच्खतलखेकािा ंकस्याप्यकेस्य काव्यस्य िाम च्लखत ।    1x5=5 

  च्िम्नच्लच्खत लेखकों के एक काव्य का िाम च्लच्खए । 

 Write the names of any one work of the each of the following poets.  

   

   भारवी, वेदव्यासः , माघः , काच्लदासः , बार्भट्टः   

        ख. अर्ोच्लच्खतरचिािा ंलखेकािा ंिामाच्ि च्लखत ।      1x5=5 



    च्िम्नच्लच्खत रचिाओं के लखेकों के िाम च्लच्खए । 

    Write the names of the authors of the following works. 

  च्र्वराजच्वजयः , वृत्तरत्नाकरः , ितदोमञ्जरी , िीच्तर्तकम् , प्रबतर्मञ्जरी  

 

खण्् : घ (SECTION D) 

ितदोिलङकारः (िंद एव ंअलकंार) 

     Metres and Figures of Speech                       20  Marks 

  

11.   अ.  प्रश्नाि ्उत्तरत । प्रश्नों के उत्तर दीच्जए ।  Answer the questions.     1x2=2 

  i. यगर्स्य रूप ंच्लखत । 

  ii. पावका अत्र कोगर्ः ?  

  

 ब. अर्ोच्लच्खतपररभाषाः परूयत । च्िम्नच्लच्खत पररभाषाओं  को पूरा कीच्जए ।   1x4=4 

       Complete the following definitions.  

  i. अिततरोदीररतलक्ष्मभाजौ ............................... । 

  ii. ............................ माच्लिी भोच्गलोकैः । 

  iii. रस ैरुद्रचै्श्िन्ना ............................. । 

  iv.सूयाशश्वैयशकद .......................... । 

 

 स. अर्ोच्लच्खत-पङक्तत्योः ककं ककं ितदः ?  च्िम्नच्लच्खत पंच्तयों में  कौि कौि से ितद हैं ?  1x2=2 

        What is the metre  in the following  lines ? 

  i. मिो मे संमोहच्स्थरमच्प हरत्येषबलवाि् । 

  ii. मम च्ह च्पतृच्भरस्य प्रस्तुतो ज्ञाच्तभेदः । 

 

 द.  एकस्य ितदसः  उदाहरर् ंच्लखत । ककसी एक िंद का उदारर् च्लच्खए ।  2x1=2 

      Write an example of any one of the following meters.  

  वसततच्तलका     मतदाक्रातता   

 

12.  अ. कस्यच्चदकेस्य र्ब्दालङकारस्य सोदाहरर् ंलक्षर् ंच्लखत ।                              3x1=3 

    ककसी एक अलंकार का उदाहरर् च्लच्खए ।  

    Write an example of any one of the following figures of speech .  

    अिुप्रासः          यमकः 

 ब. केवलमकेस्य अथाशलङकारस्य लक्षर्मदुाहरर् ंच च्लखत ।      3x1=3 



      ककसी एक का अथाशलकंार का सोदाहरर् लक्षर् च्लच्खए । 

      Define the illustrate any one of the following. 

         उपमा     रूपकः 

 स. अर्ोच्लच्खतपङक्तत्योः के अलङकाराः इच्त च्लखत ?         1x2=2 

      च्िम्नच्लच्खत पच्ङतयों में कौि कौि स ेअलकंार हैं च्लच्खए । 

      What are the figures of speech in the following lines.  

  i. रमते ि मरालस्य मािसं मािस ंच्विा 

  ii. रच्वसङक्राततसौभाग्यस्तुषारारुर्मण््लः। 

 

   द. अर्ोच्लच्खतपररभाषाद्वय ंपरूयत । च्िम्नच्लच्खत पररभाषाओं को  पूरा कीच्जए ।       1x2=2 

       Complete the following definitions. 

  i. भवेत् सम्भावि .........................। 

  ii. ……………..  स्वरव्यञ्जिसंहतेः । 

 

 

****** 


