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NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Shemushi
Chapter 1 भारतीवस�गी�तः

अ�ासः

�� 1.

 एकपदेन  उ�रं �लखत –

(क) क�वः कां स�ोधय�त?

 
(ख) क�वः वाणी का  वाद�यतुं �ाथ�य�त?

 
(ग) क��श� वीणा ं �ननादा�यतुं �ाथय�त?

 
(घ) गी�त कथं गातुं कथय�त?

 
(ङ) सरसा: रसालाः कदा  लस��?

 उ�र:

 
(क) वाणीम्

 
(ख) वीणाम्

 
(ग) नवीनाम्

 
(घ) मृदुम्

 
(ङ) वस�े

�� 2.

 अधो�ल�खताना ं ��ानामु�रा�ण  सं�ृतभाषया  �लखत –

(क) क�वः वाणी �क�  कथय�त?

 
(ख) वस�े �क�  भव�त?

 
(ग) स�ललं तव  वीणाम् आक�� कथम् उ�लेत?

 
(घ) क�वः भगवती भारती क�ाः तीरे मधुमाधवीना ं नता ं पि�कम् अवलो�  वीणा ं वाद�यतुं
कथय�त?

 उ�र:

 
(क) क�वः वाणी वीणा ं �ननाद�यतुं कथय�त।

 
(ख) वस�े मधुरम�री�प�री भूतमालाः सरसा: रसाला: लस�� एवं ल�लत को�कला
काकलीना ं कलापाः शोभ�े।

 
(ग) स�ललं तव  वीणाम् आक�� सलीलम् उ�लेत्।

 
(घ) क�वः भगवती भारती क�ल�ा�जायाः (यमुनाया:) सवानीरतीरे मधुमाधवीना ं नता ं
पि��म् अवलो�  वीणा ं वाद�यतुं कथय�त।

�� 3.

 
‘क’ ��े पदा�न , ‘ख’ ��े तेषा ं पया �यपदा�न  व�ा�न। ता�न  �च�ा  पदाना ं सम�े �लखत
–

 
‘क’ ��ः – ‘ख’ ��ः

(क) सर�ती – (1) तीरे
 

(ख) आ�म् – (2) अलीनाम्
 

(ग) पवनः – (3) समीरः
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(घ) तटे – (4) वाणी
(ङ) �मराणाम् – (5) रसाल:

उ�र:

‘क’ ��ः – ‘ख’ ��ः
(क) सर�ती – वाणी
(ख) आ�म् – रसाल:

(ग) पवनः – समीरः
(घ) तटे – तीरे
(ङ) �मराणाम् – अलीनाम्

�� 4.

अधो�ल�खता�न  पदा�न  �यु�  सं�ृतभाषया  वा�रचना  कु�त –

(क) �ननादय
(ख) म�म�म्
(ग) मा�तः
(घ) स�ललम्
(ङ) सुमनः
उ�र:

पद  – वा�रचना ं
(क) �ननादय  – हे वा�ण! �ं �वीणा ं �ननादय।
(ख) म�म�म् – त� म�म�म् पवन: वह�त।
(ग) मा�तः – पव�तेषु अह�न� शम् मा�तः �वह�त।
(घ) स�ललम् – जल� पया �यः स�ललम् अ�प भव�त।
(ङ) सुमनः – सुमनः धरायाः ��गारः भव�त।

�� 5.

�थम�ोक� आशयं �ह�ीभाषया  आ��भाषया  वा  �लखतउ�र: �थम �ोक� आशयः
उ�र:

�ह�ी भाषायाम् – इस समय  वसंत ऋतु म� मीठी बौर� से सरस अथवा  सुशो�भत �ई आम के
वृ�� क�  पं��या ँ �दखाई दे रही ह� और उनपर मीठी आवाज़ से यु� कोयल� के समूह शोभा  पा
रहे ह�।

�� 6.

अधो�ल�खतपदाना ं �वलोमपदा�न  �लखत –

(क) कठोराम्
(ख) कटु
(ग) शी�म्
(घ) �ाचीनम्
(ङ) नौरसः
उ�र:

पदा�न  – �वलोमपदा�न
(क) कठोराम् – मृदुम्
(ख) कटु – मधुर
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(ग) शी�म् – म�म�म्
(घ) �ाचीनम् – नवीनम् (नवीनाम्)
(ङ) नीरसः – सरसः

प�रयोजनाकाय�म्:

पाठेऽ��न् वीणायाः चचा � अ��। अ�ेषा ं प�वा�य�ाणा ं �च�ं रच�य�ा  संकल� वा  तेषा ं
नामा�न  �लखत।
उ�र:

 

Class 9 Sanskrit Shemushi Chapter 1 भारतीवस�गी�तः Additional
Important Questions and Answers

अ�त�र� काय�म्

�� 1.

 �न� �ोक �ोक प�ठ�ा  तदाधा�रताना  ��ानाम् उ�रा�ण  �लखत

1. �ननादय नवीनामये वा�ण! वीणाम्
 मृदुं गाय गी�त ल�लत-नी�त-लीनाम्।

(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)
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