
तृतीयः पाठः

अ�माकं प�रवेशः

इदं ��डा�े�म् अ��त। बालकाः क��केन खेल��त। के�चद ्बालकाः वेगेन धाव��त। वयं
ने�ा�याम ् बालकान् प�यामः। बालकाः सहचरैः सह ��ड��त। अ� बा�लकाः अ�प
उ�साहेन��ड��त।

�व�ालयाः �श�ाय ैभव��त। छा�ाः पठनाय �व�ालयं ग���त। वयम�प पठनाय �व�ालयं
ग�ामः। यूयम�प �व�ाज�नाय त� ग�थ। ते च ताः च अ�ययनाय एव �व�ालयं
ग���त। सा पु��तका�यः पु�तकालयं ग��त।



इदम ्उपवन ं�ामात् ब�हः अ��त। जनाः गृहे�यः अ� आग���त। उपवनर�कः कूपात्
जलम ्आनय�त। सः जलेन वृ�ान् च �स�च�त। यदा फला�न प�वा�न भव��त तदा ता�न
वृ�े�यः पत��त। सः उपवनात् फला�न आपणं नय�त। जनाः ता�न आपणात् गृहं नय��त।

इदम ् एकं सु�दरम् उ�ानम् अ��त। यदा �ातः सूय��य �काशः भव�त, तदा �काशेन
उ�ान�य शोभा भव�त। �मराः कुसुमानाम् उप�र गु���त। को�कलाः वृ�ाणाम् उप�र
कूज��त। संजीव�य माता उ�ानं र��त पादपान् �स�च�त च।

�ातःकाल े वयम् उ�ान ं ग�ामः। उ�ाने जनाः �वचर��त। उ�ाने वटः आ�ः �न�बः
अ��ः अ�य ेच अ�प वृ�ाः स��त। खगाः वृ�ेषु �नवस��त। वृ�ेषु प�वा�न फला�न स��त।
लतास ुकुसुमा�न �वकस��त। उ�ान ेएकः तडागः अ�प अ��त। जले कमला�न �वकस��त।



कमलेष ु �मराः गुंज��त। तडागे म��याः अ�प स��त। सायंकाले बालकाः बा�लकाः च
उ�ान े��ड��त। स��त वायु-��षण�य �रीकरणाय नगरे उ�ानम् आव�यकम्।

श�दाथ�ः 

��डा�े�म ् = खेल का मैदान। वेगेन = तेज ग�त से। सहचरैः सह = �म�� के साथ।
उ�साहेन = खुशी से। �श�ाय ै = �श�ा के �लए। आपणम् = बाजार। ब�हः = बाहर।
प�वा�न = पके �ए। को�कलाः = कोयल�। पादपान ्= पौध� को। �स�च�त = स�चती है।
तडागः = तालाब। �मराः = भँवरे। गुंज��त = गूँजते ह�। स��त = इस समय। अ��ः =
पीपल का वृ�। वट = बरगद। �न�बः = नीम।

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकाया ंच �लखत-

��डा�े�म ्,�श�ाय,ै गुंजनम्,उ�साहेन ,पु��तका�यः ,अ��ः,कुसुमानाम्, वृ�ेषु ,कूपात्,
�श�ाय,ै ने�ा�याम्

2. एकपदेन उ�रत-

(क) बालकाः केन ��ड��त?

(ख) छा�ाः �कमथ� �व�ालयं ग���त ?

(ग) फला�न के�यः पत��त?

(घ) �ातः क�य �काशः भव�त?

(ङ) �मराः कु� गुज��त। ?

3 . म�ूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

(क) वयं बालकान् .......................... प�यामः।



(ख) �व�ालयाः .......................... भव��त।

(ग) उपवनर�कः.......................... जलम् आनय�त।

(घ) �मराः.......................... उप�र गुज��त।।

(ङ) खगाः .......................... �नवस��त।

4. �वभ��� वचन ंच �लखत-

�वभ��म ्वचनम्

यथा- �श�ायै चतुथ� एकवचनम्

(क पु��तका�यः .................. ................

(ख) वृ�ेषु .................. ...............

(ग) कुसुमानाम ्................. ...............

(घ) क��केन ................ ...............

(ङ) सहचरैः ................ ...............

5. को�कात ्उ�चतपदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

(क) वयं ...... �च�ा�ण प�यामः। (ने�ा�याम्/ने�ेण)

(ख) ते ........ �व�ालयं ग���त (�श�ा�यः/�श�ायै) .

(ग) जनाः .... आपणं आग���त। (गृहेण/गृहात्) 

(घ) �मराः .........उप�र गु���त। (पु�पे�यः/पु�पाणाम्)



(ङ) ................................. प�वा�न फला�न स��त। (वृ�ेषु/वृ�ेण)

6. रेखां�कतश�दानाम ्�वलोमं म�ूषायां �लखत-

यथा- अ� बालकाः �ःखेन धाव��त।

(क) बा�लकाः अ�प उ�साहेन ��ड��त।

(ख) बालकः म�द�वरेण गीतं गाय�त।

(ग) �ातःकाल ेवय ंउ�ानं ग�ामः।

�वशेष- सह (साथ) पद के पहले ‘तृतीया-�वभ��’ का �योग होता है- सहचरैः सह
खेल�त।

-देने अथ� म� �जस े�दया जाये, उसम� ’चतुथ� �वभ��’ होती है- छा�ाय �ानं ददा�त।

- अलगाव म� जो ��र रहे, उसम� ’प�चमी �वभ��’ होती है- वृ�ात् प�ा�ण पत��त।

�श�ण-सङ्केतः

क. पाठ�य अनु�ेदानां छा�ैः पृथक्-पृथक् वाचनं कारयत।

ख. �वभ�यः, कारका�ण च प�र�श�े भागे स��त, तेषाम् अ�यासं कारयत।

ग. बालक श�द�य पठ् धातोः च �पा�ण प�र�श�ात् लेखयत।

�मरणीयम-्

आ�ां मानय

आ�ां मानय मा�य-जनानाम्

आ�ां मानय पू�य-जनानाम्।



आ�ां मानय �ये�-जनानाम्

आ�ां मानय �े�-जनानाम्।

न कु� �वल�बम्

न कु� �वल�ब ंशौचे �नाने

न कु� �वल�ब ंभोजन-पाने।

न कु� �वल�ब ंउष�स �वहरणे

न कु� �वल�ब ं�व�ा�हणे।।

अ��य�य च प�य�य व�ा �ोता च �ल�भः।


