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NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Shemushi
Chapter 2 �ण�काकः

अ�ासः

�� 1.

 एकपदेन  उ�र �लखत –

(क) माता  काम् आ�दशत्?
 

(ख) �ण�काक: कान् अखादत्?
 

(ग) �ासादः क��शः वत�ते?
 

(घ) गृहमाग� तया  का  समु��टता?

 
(ङ) लोभा�व�ा  बा�लका  क��श� म�ूषा ं नम�त?

 उ�र:

 
(क) पु�ीम्

 
(ख) त�ुलान्

 
(ग) �ण�मयः

 
(घ) म�ूषा

 
(ङ) बृह�माम्

�� 2.

 अधो�ल�खताना ं ��ानाम् उ�रा�ण  सं�ृतभाषया  �लखत –

(क) �नध�नायाः वृ�ायाः दु�हता  क��शी आसीत्?
 

(ख) बा�लकया  पूव � क��शः काकः न  ��ः आसीत्?
 

(ग) �नधनायाः दु�हता  म�ूषाया ं का�न  अप�त?

 
(घ) बा�लका  �क�  ��ा  आ�य�च�कता  जाता?

 
(ङ) ग�व� ता  बा�लका  क��शं सोपानम् अयाचत् क��शं च  �ा�ोत्?

 उ�र:

 
(क) �नध�नायाः वृ�ायाः दु�हता  �वन�ा  मनोहरा  च  आसीत्।

 
(ख) बा�लकया  पूव � एता�शः �ण�प�ः रजतच�ुः �ण�काकः न  ��ः आसीत्।

 
(ग) �नध�नायाः दु�हता  म�ूषाया ं महाहा�ण  हीरका�ण  अप�त्।

 
(घ) बा�लका  वृ�� उप�र �ण�मयं �ासादं ��ा  आ�य�च�कता  जाता।

 
(ङ) ग�व� ता  बा�लका  �ण�मय  सोपानम् अयाचत् ता�मयं च  �ा�ोत्।

�� 3.

 
(अ) अधो�ल�खताना ं श�ाना ं �वलोमपदं पाठात् �च�ा  �लखतश�ाः �वलोमपदा�न  –

श�ाः – �वलोमपदा�न
 

(क) प�ात् – ………..

 
(ख) ह�सतुम् – ………

 
(ग) अधः – ……………

 
(घ) �ेतः – ………….

 
(ङ) सूया ��: – ………….
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(च) सु�ः – …………..

उ�र:

श�ाः – �वलोमपदा�न
(क) प�ात् x पूव �म्
(ख) ह�सतुम् x रो�दतुम्
(ग) अधः x उप�र
(घ) �ेतः x कृ�ः
(ङ) सूया ��: x सूय�दयः
(च) सु�ः x �बु�ः

(आ) स���  कु�त –

(क) �न  + अवसत् – ………….

(ख) सूय� + उदयः – ………….

(ग) वृ�� + उप�र – ………….

(घ) �ह + अकारयत् – ………….

(ङ) च  + एका�कनी – ………….

(च) इ�त + उ�ा  – ………….

(छ) ��त + अवदत् – ………….

(ज) � + उ�म् – ………….

(झ) अ� + एव  – ………….

(ञ) त� + उप��ता  – ………….

(ट) यथा  + इ�म् – ………….

उ�र:

(क) �न  + अवसत् – �वसत्
(ख) सूय� + उदयः – सूय�दयः
(ग) वृ�� + उप�र – वृ��ोप�र
(घ) �ह + अकारयत् – �कारयत्
(ङ) च  + एका�कनी – चैका�कनी
(च) इ�त + उ�ा  – इ�ु�ा
(छ) ��त + अवदत् – ��वदत्
(ज) � + उ�म् – �ो�म्
(झ) अ� + एव  – अ�ैव
(ञ) त� + उप��ता  – त�ोप��ता
(ट) यथा  + इ�म् – यथे�म्

�� 4.

�ूलपदा��धकृ� ���नमा �णं कु�त –

(क) �ामे �नथ�ना  �ी अवसत्।
(ख) �ण�काकं �नवारय�ी बा�लका  �ाथ�यत्।
(ग) सूय�दयात् पूव �मेव  बा�लका  त�ोप��ता।
(घ) बा�लका  �नध�नमातुः दु�हता  आसीत्।
(ङ) लु�ा  वृ�ा  �ण�काक� रह�म�भ�ातवती।
उ�र:

(क) �ामे का  अवसत्?
(ख) कं �नवारय�ी बा�लका  �ाथ�यत्?

� �
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(ग) क�ात् पूव �मेव  बा�लका  त�ोप��ता?

(घ) बा�लका  क�ाः दु�हता  आसीत्?
(ङ) लु�ा  वृ�ा  क� रह�म�भ�ातवती?

�� 5.

�कृ�त-��य-संयोगं कु�त (पाठात् �च�ा  वा  �लखत) –

(क) �व  + लोक् + �प् – ………….

(ख) �न  – ��प् + �प् – ………….

(ग) आ + गम् + �प् – ………….

(घ) �श् + �ा  – ………….

(ङ) शी + �ा  – ………….

(च) लघु + तमप् – ………….

उ�र:

(क) �व  + लोक् + �प् – �वलो�
(ख) �न  – ��प् + �प् – �न���
(ग) आ + गम् + �प् – आग�
(घ) �श् + �ा  – ��ा
(ङ) शी + �ा  – श�य�ा
(च) लघु + तमप् – लघुतम (लघुतमम्)

�� 6.

�कृ�त-��य-�वभागं कु�त –

(क) रो�दतुम् – ………….

(ख) ��ा  – ………….

(ग) �वलो�  – ………….

(घ) �न��� – ………….

(ङ) आग� – ………….

(च) श�य�ा  – ………….

(छ) लघुतमम् – ………….

उ�र:

(क) रो�दतुम् – ��  + तुमुन ्
(ख) ��ा  – �श् + �ा
(ग) �वलो�  –�व  + लोक् + �प्
(घ) �न��� – �न  + ��प् + �प्
(ङ) आग� – आ + गम् + �प्
(च) श�य�ा  – शी + �ा
(छ) लघुतमम् – लघु + तमप्

�� 7.

अधो�ल�खता�न  कथना�न  कः/का , कं/कां च  कथय�त –

कथना�न  – क:/का  – कं/काम्
(क) पूव � �ातराशः ��यताम्। – …………. – ………….

(ख) सूया �तपे त�ुलान् खगे�ो र�। – …………. – ………….

(ग) त�ुलान् मा  भ�य। – …………. – ………….
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(घ) अहं तु�ं त�ुलमू�ं दा�ा�म। – …………. – ………….

(ङ) भो नीचकाक! अहमागता , महा ं त�ुलमू�ं �य�। – …………. – ………….

उ�र: 

कथना�न  – कः/का  – कं/काम्
(क) पूव � �ातराशः ��यताम्। – �ण�काक: – बा�लकाम्
(ख) सूया �तपे त�ुलान् खगे�ो र�। – वृ�ा  माता  – पु�ीम्
(ग) त�ुलान् मा  भ�या  – बा�लका  – �ण�काकम्
(घ) अहं तु�ं त�ुलमू�ं दा�ा�म। – �ण�काकः – बा�लकाम्
(ङ) भो नीचकाक! अहमागता , मां त�ुलमू�ं �य�। – लु�ायाः पु�ी – �ण�काकम्

�� 8.

उदाहरणमनुसृ� को�कगतेषु पदेषु प�मी�वभ�ेः �योगं कृ�ा  �र��ाना�न  पूरयत –

यथा-मूषक: �बला�  ब�हः �नग���त। (�बल)

(क) जनः …………. ब�हः आग��त। (�ाम)

(ख) न�ः …………. �न���। (पव�त)

(ग) …………. प�ा�ण  पत��। (वृ�)

(घ) बालकः …………. �बभे�त। (�स� ह)

(ङ) ई�रः …………. �ायते। (�ेश)

(च) �भुः भ�ं …………. �नवारय�त। (पाप)

उ�र:

(क) �ामात्
(ख) पव�तात्/पव�ते�ः
(ग) वृ�ात्
(घ) �स� हात्
(छ) �ेशात्
(च) पापात्

Class 9 Sanskrit Shemushi Chapter 2 �ण�काकः Additional Important
Questions and Answers

अ�त�र� काय�म्

�� 1.

 �न��ल�खतम् अनु�ेदं प�ठ�ा  तदाधा�रताना  ��ानाम् उ�रा�ण  �लखत –

1. पुरा क��� ��� �ामे एका �नधना वृ�ा �ी �वसत्। त�ाः च एका दु�हता �वनमा मनोहरा
चासीत्। एकदा माता �ा�ा त�ुलान् �न��� पु�ीम् आ�दशत्। “सूया�तपे त�ुलान् खगे�ो
र�ा” �क��त् कालादन�रम् एको �व�च�ः काकः समु�ीय त�ाः समीपम् अग�त् ।

(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)

1. वृ�ा  �ी क��शी आसीत्?
2. वृ�ायाः क��शी दु�हता  आसीत्?
3. �नध�ना�ी कु� �वसत्?

उ�र:
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1. �नध�ना
2. �वन�ा
3. क��� ���ामे

(ii) पूण�वा�ेन  उ�रत (केवलं ��मेकमेव)

1. �क���ालान�रम् �कम् अभवत्?
2. दु�हता  क��शी आसीत?

उ�र:

1. �क���ालान�रम् एको �व�च�ः काकः समु�ीय  त�ाः समीपम् अग�त्।
2. दु�हता  �वन�ा  मनोहरा  चासीत्।

(iii) भा�षककाय�म् (केवलं ���यमेव)

1. अनु�ेदे ‘�वसत्’ इ�त ��यापद� कतृ�पदं �कम��?

2. ‘दु�हता  �वन�ा ’ अनयोः पदयोः �वशेषणपदं �कम्?
3. अ��न् अनु�ेदे ‘धनवती’ इ�त पद� कः �वपय�यः आगतोऽ��?

4. पु�ी इ�थ� �क�  पदं �यु�म्?

उ�र:

1. �ी
2. �वन�ा
3. �नध�ना
4. दु�हता

2. नैता�शः �ण�प�ो रजतच�ुः �ण�काक�या पूव� ��ः। तं त�ुलान् खाव�ं हस��
�वलो� बा�लका रो�दतुमार�ा। तं �नवारय�ी सा �ाथ�यत्-“त�ुलान् मा भ�या मदीया माता
अतीव �नध�ना वत�ते।” �ण�प�ः काकः �ोवाच, “मा शुचः। सूय�दया�ाग् �ामाब�हः �प�लवृ�मनु
�या आग��म्। अहं तु�ं त�ुलमू�ं दा�ा�म।” �के�ह�बता बा�लका �ननाम�प न लेभा

(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)

1. �ण�काक� च�ुः क��शः आसीत्?
2. बा�लकायाः माता  क��शी आसीत्?
3. क: त�ुलान् अखादत्?

उ�र:

1. रजत�
2. �नध�ना
3. �ण�काक:

(ii) पूण�वा�ेन  उ�रत (केवलं ��मेकमेव)

1. �ण�काकं �नवारय�ी सा  �क �ाथ�यत्?
2. �ण�काकः �कम् अवदत्?
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उ�र:

1. �ण�काकं �नवारय�ी सा  �ाथ�यत्-“त�ुलान् मा  भ�य। मदीया  माता  अतीव  �नध�ना
वत�ते।”

2. �ण�काकः �ोवाच  मा  शुचः। सूय�दया�ाग् �ामा��हः �प�वृ�मनु �या  आग��म्।
अहं तु�ं त�ुलमू�ं दा�ा�म।

(iii) भा�षककाय�म् (केवलं ���यमेव)

1. अनु�ेदे ‘ह�सतुम्’ इ�� पद� कः �वपय�यः �ल�खतः?
2. रो�दतुमार�ा ’ इ��ाः ��यायाः अनु�ेदे कतृ�पदं �क वत�ते?
3. ‘�ह�ष�ता  बा�लका  �न�ाम�प न  लेभे’। अ� वा�े �वशेषणपदं �कम��?

4. ‘��ा  ‘ इ�थ� �क�  पदं �यु�म्?

उ�र:

1. रो�दतुम्
2. बा�लका
3. �ह�ष�ता
4. �वलो�

3. सूय�दया�ूव�मेव सा त�ोप��ता। वृ��ोप�र �वलो� सा च आ�य�च�कता सजाता यत् त�
�ण�मयः �ासादो वत�ते। यदा काकः श�य�ा �बु��दा तेन �ण�गवा�ा��थतं “हहो बाले!

�मागता, �त�, अहं ��ृते सोपानमवतारया�म, त�थय �ण�मयं रजतमयम् तासमय वा”?

क�ा अवदत्-“अहं �नध�नमातुः दु�हता अ��। तानसोपानेनैव आग�म�ा�म।” परं �ण�सोपानेन
सा �ण�भवनम् आरोहत् ।

(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)

1. सूय�दयात् पूव �मेव  का  त� उप��ता?

2. क�ा  क�ाः दु�हता  आसी?
3. काकः �क�  कृ�ा  �बु�ः?

उ�र:

1. बा�लका  (सा)
2. �नध�नमातुः
3. श�य�ा

(ii) पूण�वा�ेन  उ�रत (केवलं ��मेकमेव)

1. �ण�गवा�ात् काकेन  �क�  क�थतम्?
2. क�ा  �क�  �ावोचत्?

उ�र:

1. �ण�गवा�ात् काकेन  क�थतम्-हंहो बाले! �मागता, �त�, अहं ��ृते
सोपानमवतारया�म।

2. क�ा  �ावोचत् अहं �नध�नमातुदु� �हताऽ��ा  ता�सोपानेन ैव  आग�म�ा�म।

�
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(iii) भा�षककाय�म् (केवलं ���यमेव)

1. ‘अधः’ इ�� पद� कः �वपय�यः अनु�ेदे �ल�खतोऽ��?

2. ‘अहं �नध�नमातुः दु�हता  अ��’। अ� वा�े ‘अहम्’ इ�त कतृ�पद� ��यापदं �कम्?
3. अनु�ेदे ‘ता�मयं सोपानम्’ अनयो: पदयोः �वशेषणपदं �कम��?

4. अ��’ इ�थ� �क पदं �यु�म्?

उ�र:

1. उप�र
2. अ��
3. ता�मयं
4. वत�ते

4. �चरकाल भवने �च��व�च�व�ू�न स��ता�न ��ा सा �व�यं गता। �ा�ां तां �वलो�
काकः अवदत् “पूव� लघु�ातराशः ��यताम्-वद �ं �ण��ा�ां भोजनं क�र��स �क�  वा
रजत�ा�ाम् उत ता��ा�ाम्”? बा�लका अवदत्-ता��ा�ाम् एव अहं-“�नध�ना भोजनं
क�र�ा�म।” तदा सा आ�य�च�कता स�ाता यदा �ण�काकेन �ण��ा�ां भोजनं पय�वे�षतम्।
न एता�शम् �ादु भोजनम�ाव�ध बा�लका खा�दतवती। काकोऽववत्-“बा�लके! अह�म�ा�म यत्
�म् सव�दा अ�ैव �त� परं तव माता तु एका�कनी वत�ते। अतः �ं शी�मेव �गृहं ग� ।”

(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)

1. क��श� ता ं �वलो�  काकः �ाह?

2. बा�लका  क��शं भोजनम् अ�ाव�ध न  खा�दतवती?
3. क��शा�नव�ू�न  ��ा  सा  �व�यं गता?

उ�र:

1. �ा�ाम्
2. �ादु
3. �च��व�च�व�ू�न

(ii) पूण�वा�ेन  उ�रत (केवलं ��मेकमेव)

1. सा  बा�लका  कथं �व�यं गता?

2. काकः �कम् अवदत्

उ�र:

1. �चरकाल भवने �च��व�च�व�ू�न  स��ता�न  ��ा  सा  �व�यं गता।
2. काकः अवदत् बा�लके। अह�म�ा�म य�ं सव�दा  अ�ैव  �त� पर तव  माता  तु

एका�कनी वत�ते। �ं शी�मेव  �गृहं ग�।

(iii) भा�षककाय�म् (केवलं ���यमेव)

1. तदा  सा  क�ा  आ�य�च�कता  स�ाता ’। अ��न् वा�े �वशेषणपदं �कम��?

2. अनु�ेदे ‘जननी’ इ�� पद� कः पया �यः �ल�खतः?
3. ‘�म्’ इ�� कतृ�पद� अनु�ेदे ��यापदं �कम��?
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4. ‘��ा  ‘ इ�थ� �कम् पदं �यु�म्?

उ�र:

1. आ�य�च�कता
2. माता
3. �त�
4. �वलो�

5. इ�ु�ा काकः क�ा��रात् �तनः म�ूषाः �न�ाय� तां ��वदत् “बा�लके! यथे� गृहाण
म�ूषामेकाम्।” लघुतमा म�ूषां �गृ� बा�लकया क�थतम् इयत् एव मदीयत�ुलानां मू�म्।
गृहमाग� तया म�ूषा समु�ा�टता, त�ां महाहा��ण हीरका�ण �वलो� सा �ह�ष�ता
त�हना��नका च सजाता ।

(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)

1. काकः क�ा��रात् क�त म�ूषाः �न�ारय�त?

2. क��शी म�ूषा ं �गृ� बा�लका  क�थतम्?
3. �क�  �वलो�  सा  �ह�ष�ता  सञाता?

उ�र:

1. �त�ः
2. लघुतमाम्
3. हीरका�ण

(ii) पूण�वा�ेन  उ�रत (केवलं ��मेकमेव)

1. म�ूषाया ं का�न  �वलो�  सा  बा�लका  �ह�ष�ता  अभवत्?
2. काकः �क�  अवदत्?

उ�र:

1. म�ूषाया ं महाहा ��ण  हीरका�ण  �वलो�  सा  बा�लका  �ह�ष�ता  अभवत्।
2. बा�लके! यथे�ं गृहाण  म�ूषामेकाम्।

(iii) भा�षककाय�म् (केवलं ���यमेव)

1. ‘��वदत्’ इ�त ��यापद� अनु�ेदे कतृ�पदं �कम��?

2. अनु�ेदे ‘सा ’ इ�त कतृ�पद� ��यापदं �कम् आगतम्?
3. “�न��’ इ�त पद� कः �वपय�यः अ� अनु�ेदे �ल�खतः?
4. ‘�हणं कु�’ इ�थ� �क�  पदं �यु�म्?

उ�र:

1. काकः
2. सजाता
3. आग�
4. गृहाण
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6. त���ेव �ामे एका अपरा लु�ा वृ�ा �वसत्। त�ा अ�प एका पु�ी आसीत्। ईयया सा त�
�ण�काक� रह�म् �ातवती। सूया�तपे त�ुलान् �न��� तया�प �सुता र�ाथ� �नयु�ा। तथैव
�ण�प�ः काकः त�ुलान् भ�यन् ताम�प त�ैवाकारयत्। �ात�� ग�ा सा काकं �नभ���य�ी
�ावोचत्-“भो नीचकाक! अहमागता, मां त�ुलमू�ं �य�।” काकोऽ�वीत्-“अहं ��ृते
सोपानम् अवतारया�म। त�थय �ण�मयं रजतमय तासमयं वा।” ग�व�तया बा�लकया
�ो�म्-“�ण�मयेन सोपानेन अहम् आग�ा�म।” परं �ण�काक��ृते तासमयं सोपानमेव
�ाय�त्। �ण�काक�ां भोजनम�प तानभाजने एव अकारयत् ।

(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)

1. त��न् एव  �ामे क��शी वृ�ा  �वसत्?
2. �ण�काकः ता ं बा�लका  क��न् भोजनम् अकारयत्?
3. लु�ा  वृ�ायाः एका  का  आसीत्?

उ�र:

1. लु�ा
2. ता�भाजने
3. पु�ी

(ii) पूण�वा�ेन  उ�रत (केवलं ��मेकमेव)

1. सा  वृ�ा  ई��या  �कम् अ�भ�ातवतो?
2. त���ेव  �ामे एकाऽपरा  क��शी वृ�ा  �वसत्?

उ�र:

1. सा  वृ�ा  ईयया  त� �ण�काक� रह�म् अ�भ�ातवती।
2. त���ेव  �ामे एकाऽपरा  लु�ा  वृ�ा  �वसत्।

(iii) भा�षककाय�म् (केवलं ���यमेव)

1. अनु�ेदे ‘अकारयत्’ इ�त ��यायाः कतृ�पदं �कम्?
2. अनु�ेदे ‘लु�ा  वृ�ा ’ इ�त कतृ�पद� ��यापदं �कम��?

3. ‘�शंसय�ी’ इ�त पद� कः �वपय�यः अनु�ेदे आगतः?
4. ‘वस�त �’ इ�त अथ� �क�  पदं �यु�म्?

उ�र:

1. �ण�काकः
2. �वसत्
3. �नभ���य�ी
4. �वसत्

�� 7.

��त�नवृ��काले �ण�काकेन क�ा��रात् �त�ः म�ूषाः त�ुरः समु���ाः। लोभा�व�ा सा
बृह�मा म�ूषां गृहीतवती। गृहमाग� सा त�ष�ता याव� म�ूषामु�ाटय�त तावत् त�ा भीषणः
कृ�सप� �वलो�कतः। लु�या बा�लकया लोभ� फलं �ा�म्। तदन�रं सा लोभ पय��जत् ।
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(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)

1. केन  �तनः म�ूषाः क�ायाः पुरः समु���ा:?

2. लोभा�व�ा  सा  क�ा  क��श� म�ूषा ं गृहीतवती?
3. म�ूषाम् उ�ा� सा  �कम् प��त?

उ�र:

1. �ण�काकेन
2. बृह�माम्
3. कृ�सप�ः

(ii) पूण�वा�ेन  उ�रत (केवलं ��मेकमेव)

1. गृहमाग� यदा  सा  त�ष�ता  म�ूषाम् उ�ाटय�त तदा  कं �वलोकय�त?

2. लु�या  बा�लकया  क� फल �ा�म्?

उ�र:

1. गृहमाग� यदा  सा  त�ष�ता  म�ूषाम् उ�ाटय�त तदा  त�ां भीषणं कृ�सप�
�वलोकय�त।

2. लु�या  बा�लकया  लोभ� �ा�म्।

(iii) भा�षककाय�म् (केवलं ���यमेव)

1. अनु�ेदे ‘समु���ाः’ इ�त ��यायाः कतृ�पदं �कम्?
2. अ��न् अनु�ेदे ‘लोभा�व�ा ’ इ�त �वशेषणं क�ै आगतम्?
3. ‘तदन�रं सा  लोभं पय��जत्’। अ� अ�यपदं �कम��?

4. त� सम�े’ इ�थ� �क�  पदं �यु�म्?

उ�र:

1. �ण�काकेन
2. बा�लकाय�
3. अन�रम्
4. त�ुरः

�� 2.

�न�वा�ेषु रेखाि�कत पदाना ं �ानेषु ��वाचकं पदं �लखत –

�� 1.

पुरा  क��� ���  �ामे एका  वृ�ा  �वसत्।
(क) क;

(ख) का
(ग) �कम्
(घ) के
उ�र:

(ख) का

eV
idy

art
hi

https://www.evidyarthi.in



11/18

�� 2.

त�ाः दु�हता  �वन�ा  मनोहरा  च  आसीत्।
(क) का
(ख) क��शम्
(ग) क��शः
(घ) क��शी
उ�र:

(घ) क��शी

�� 3.

सा  पु�ीम् आ�ददेश।
(क) काम्
(ख) कम्
(ग) �कम्
(घ) कथम्
उ�र:

(क) काम्

�� 4.

सूया �तपे त�ुलान् खगे�ो र�।
(क) कथम्
(ख) का�ः
(ग) के�ः
(घ) क�ै
उ�र:

(ग) के�ः

�� 5.

तदा  एक: �व�च�ः काकः समु�ीय  ताम् उपाजगाम।
(क) के
(ख) काः
(ग) क:

(घ) क��शः
उ�र:

(ग) क:

�� 6.

सा  �ाथ�यत् – त�ुलान् मा  भ�य।
(क) का
(ख) कः
(ग) के
(घ) काः
उ�र:

(क) का

eV
idy

art
hi

https://www.evidyarthi.in



12/18

�� 7.

�ह�ष�ता  बा�लका  �न�ाम् अ�प न  लेभे।
(क) कथम्
(ख) क��शी
(ग) क��शः
(घ) क��शम्
उ�र:

(ख) क��शी

�� 8.

अहं तु�ं त�ुलमू�ं �दा�ा�म।
(क) कम्
(ख) क�ै
(ग) के�ः
(घ) का�ः
उ�र:

(ख) क�ै

�� 9.

वृ�� उप�र �वलो�  सा  आ�य�च�कता  स�ाता।
(क) का
(ख) काः
(ग) क��शः
(घ) क��शी
उ�र:

(घ) क��शी

�� 10.

अहं ��ृते सोपानम् अवतारया�म।
(क) �कम्
(ख) कम्
(ग) काम्
(घ) कथम्
उ�र:

(क) �कम्

�� 11.

अहं �नध�नमातुः दु�हता  अ��।
(क) क�ाः
(ख) क�
(ग) कः
(घ) का
उ�र:

(क) क�ाः
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�� 12.

�ा�ां ता ं �वलो�  काकः �ाह।
(क) के
(ख) कथम्
(ग) काः
(घ) कः
उ�र:

(घ) कः

�� 13.

अहं �नध�ना  ता��ा�ाम् एव  भोजनं क�र�ा�म।।
(क) क�ाम्
(ख) के।
(ग) काः
(घ) का�ः
उ�र:

(क) क�ाम्

�� 14.

तव  माता  एका�कनी वत�ते।
(क) �कम्
(ख) क�ाः
(ग) के
उ�र:

(ख) क�ाः

�� 15.

�ं शी�मेव  �गृहं ग�।
(क) क��शः
(ख) क�ै
(ग) का
(घ) कु�
उ�र:

(घ) कु�

�� 16.

काकः क�ा��रात् �त�ः म�ूषाः �न�ाय� अवदत्।
(क) क�त
(ख) कथम्
(ग) �कम्
(घ) काम्
(घ) का
उ�र:

(क) क�त
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�� 17.

लघुतमा  म�ूषा ं �गृ� बा�लकया  क�थतम्।
(क) कम्
(ख) कया
(ग) क�ाः
(घ) काम्
उ�र:

(ख) कया

�� 18.

त�ैव  एका  अपरा  लु�ा  वृ�ा  �वसत्।
(क) कः
(ख) �कम्
(ग) के�ः
(घ) का
उ�र:

(घ) का

�� 19.

ई या  सा  �ण�काक� रह�म् अ�भ�ातवती।
(क) कथम्/कया
(ख) का
(ग) क�ै
उ�र:

(क) कथम्/कया

�� 20.

तथा  अ�प �सुता  त�ुलर�ाथ� �नयु�ा।
(क) कथम्
(ख) के
(ग) कः
उ�र:

(घ) का

�� 21.

महयं त�ुलमू�ं �य�।
(क) क�ाः
(ख) �कम्
उ�र:

(ख) �कम्

�� 22.

�ण�मयेन  सोपानेन  अहम् आग�ा�म।।
(क) क��शेण
(ख) क��शी
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(ग) का�ः
उ�र:

(क) क��शेण

�� 23.

लोभा�व�ा  सा  बृह�मा  म�ूषा ं गृहीतवती।
(क) के
(ख) क�ाः
(ग) का
(घ) क��शी
उ�र:

(घ) क��शी

�� 24.

त�ां तया  भीषणः सप�ः �वलो�कतः।
(क) कः
(ख) कम्
(ग) का
(घ) कम्
उ�र:

(क) कः

�� 25.

लु�या  बा�लकया  लोभ� फलं �ा�म्।
(क) क;

(ख) �कम्
(ग) के�ः
(घ) क�
उ�र:

(घ) क�

�� 3.

�न�वा�ा�न  घटना�मानुसारं पुन�ल� खत –

�� 1.

1. बा�लका  सूय�दयात् पूव �म् एव  त� उप��ता  अभवत्।
2. यदा  म�ूषा ं सा  उ�ा�टतवती तदा  त�ां महा�ण  हीरका�ण  ��ा  सा  �स�ा  जाता।
3. यदा  काकः श�च�ा  �बु�ः जातः तदा  सः �ण�गवा�ात् अवदत्।
4. क��� ���  �ामे एका  धनहीना  वृ�ा  �ी अवसत्।
5. बा�लका  अकथयत्-अहं ता��ा�ामेव  भोजनं क�र�ा�म।
6. बा�लके! �म् आगता? �त�, अहं ��ृते सोपानम् अवतारया�म।
7. सा  काकं भ��य�ी अवदत्।
8. परं �ण�सोपानेन  सा  �ण�भवनम् आससाद।

उ�र:

1. क��� ���  �ामे एका  धनहीना  वृ�ा  �ी अवसत्।
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2. बा�लका  सूय�दयात् पूव �म् एव  त� उप��ता  अभवत्।
3. यदा  काकः श�च�ा  �बु�ः जातः तदा  सः �ण�गवा�ात् अवदत्।
4. बा�लके। �म् आगता? �त�, अहं ��ृते सोपानम् अवतारया�म।
5. परं �ण�सोपानेन  सा  �ण�भवनम् आससाद।
6. बा�लका  अकथयत् – अहं ता��ा�ामेव  भोजनं क�र�ा�म।
7. यदा  म�ूषा ं सा  उ�ा�टतवती तदा  त�ां महाहा�ण  हीरका�ण  ��ा  सा  �स�ा  जाता।
8. सा  काकं भ��य�ी अवदत्।

�� 2.

1. इ�त उ�ा  काकः क�ायाः अ��रात् �त�ः म�ूषा: �न�ारयत्।
2. लोभा�व�ा  सा  बृह�मा  म�ूषा ं गृहीतवती।
3. भो नीचकाक! अहम् आगता  अ��। म�ं त�ुलमू�ं �य�।
4. �क��त् कालात् अन�रं एकः �व�च�ः काकः त� तामुपाजगाम।
5. एक�ाः वृ�ायाः एका  �वन�ा  मनोहरा  च  क�ा  आसीत्।
6. क�ा  �ावोचत्-अहं �नध�न  मातुः क�ा  अ��। अतः ता� सोपानेन  एव  आग�म�ा�म।
7. त���ेव  �ामे एका  अपरा  लु�ा  वृ�ा  �ी अवसत्।
8. एकदा  सा  पु�ीम् आ�ददेश-सूया �तपे त�ुलात् खगे�ो �ं र�।

उ�र:

1. एक�ाः वृ�ायाः एका  �वन�ा  मनोहरा  च  क�ा  आसीत्।
2. एकदा  सा  पु�ीम् आ�ददेश-सूया �तपे त�ुलात् खगे�ो �ं र�।
3. �क��त् कालात् अन�रं एक: �व�च�ः काकः त� तामुपाजगाम।
4. क�ा  �ावोचत्-अहं �नध�न  मातुः क�ा  अ��। अतः ता� सोपानेन  एव  आग�म�ा�म।
5. इ�त उ�ा  काकः क�ायाः अ��रात् �त�ः म�ूषाः �न�ारयत्।
6. त���ेव  �ामे एका  अपरा  लु�ा  वृ�ा  �ी अवसत्।
7. भो नीचकाक! अहम् आगता  अ��। म�ं त�ुलमू�ं �य�।
8. लोभा�व�ा  सा  बृह�मा  म�ूषा ं गृहीतवती।

�� 3.

1. गृहम् आग� यदा  सा  म�ूषाम् उ�ाटय�त तदा  त��न् एवं कृ�सप�म् अप�त्।
2. हे नीच  काक! अहम् आगता  अ��, म�ं त�ुलाना ं मू�ं �य�।
3. तदन�रं सा  लोभम् अ�जत्।
4. त��न् एवं �ामे एका  लु�ा  वृ�ा  अ�प �वसत्।
5. ग�व� ता  बा�लका  अवदत्-अहं �ण�मयेन  सोपानेव  एव  आग�म�ा�म।
6. लु�या  क�या  लोभ� फलं �ा�म्।
7. त�ाः अ�प एका  ई�ा�लु: क�ा  अ�प आसीत्।
8. सूया �तपे सा�प त�ुलान् �न��� �सुता  तेषा ं र�ाथ� �नयु�वती।

उ�र:

1. त��न् एव  �ामे एका  लु�ा  वृ�ा  अ�प �वसत्।
2. त�ाः अ�प एका  ई�ा�लुः क�ा  अ�प आसीत्।
3. सूया �तपे सा�प त�ुलान् �न��� �सुता ं तेषा ं र�ाथ� �नयु�वती।
4. हे नीच  काक! अहम् आगता  अ��, महयं त�ुलाना ं मू�ं �य�।
5. ग�व� ता  बा�लका  अवदत्-अहं �ण�मयेन  सोपानेव  एव  आग�म�ा�म।
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6. गृहम् आग� यदा  सा  म�ूषाम् उ�ाटय�त तदा  त��न् एवं कृ�सप�म् अप�त्।
7. लु�या  क�या  लोभ� फलं �ा�म्।
8. तदन�र सा  लोभम् अ�जत्।

�� 4.

�न� पदाना ं पया �यपदा�न  मेलयत-

पदा�न  – पया �यः

1. �नध�ना  – अवदत्
2. एकदा  – त�ाः सम�े
3. पुरा  – शोकं कु�
4. माता  – अतीव  �स�ा
5. शुचः – �ण�शरीरम्
6. �बु�ः – अ�पय��म्
7. �ण�मयम् – �न���ाः
8. �चरकालम् – ��ा
9. दु�हता  – अस�ु�ा  (उ���ता)

10. �व�यम् – एकवारम् (एक��न् �दवसे)
11. �ाह – खादन्
12. अ�ाव�ध – �ाचीने काले
13. �गृ� – जाग�रतः
14. �वलो�  – दीध�कालम्
15. �ह�ष�ता  – जननी
16. भ�यन् – गृही�ा
17. त�ुरः – धनहीना
18. समु���ाः – आ�य�म्
19. पय��जत् – तु�म्
20. त�ष�ता  – सुता
21. ��ृते – ��वती

उ�र:

पदा�न  – पया �यः

1. �नध�ना  – धनहीना
2. एकदा  – एकवारम् (एक��न् �दवसे)
3. पुरा  – �ाचीनेकाले
4. माता  – जननी
5. शुचः – शोकं कु�
6. �बु�ः – जाग�रतः
7. �ण�मयम् – �ण�शरीरम्
8. �चरकालम् – दीघ�कालम्
9. दु�हता  – सुता

10. �व�यम् -आ�य�म्
11. �ाह – अवदत्
12. अ�ाव�ध – अ�पय��म्
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13. �गृ� – गृही�ा
14. �वलो�  – ��ा
15. �ह�ष�ता  – अतीव  �स�ा
16. भ�यन् – खादन्
17. त�ुरः – त�ाः सम�े
18. समु���ाः – �न���ा:

19. पय��जत् – ��वती
20. त�ष�ता  – अस�ु�ा  (उ���ता)

21. ��ृते – तु�म्

�� 5.

‘क’ ��े �वशेषणा�न  ‘ख’ ��े �वशे�ा�ण  द�ा�न। ता�न  समु�चत योजयत –

‘क’ �� – ‘ख’ ��

1. वृ�ा  – �ण�काक:

2. मनोहरा  – माता
3. क��� ���  – बा�लका
4. �ण�प�: – भवनम्
5. �नध�ना  – म�ूषा
6. �ह�ष�ता  – सा
7. �ण�मयम् – काक:

8. आ�य�च�कता  – �ाम
9. �बु�ः – दु�हता

10. एका�कनी – माता
11. इयत् – �ी
12. �त�ः – मू�म्

उ�र:

‘क’ �� – ‘ख’ ��

1. वृ�ा  – �ी
2. मनोहरा  – दु�हता
3. क��� ���  – �ामे
4. �ण�प�: – �ण�काकः
5. �नध�ना  – माता
6. �ह�ष�ता  – बा�लका
7. �ण�मयम् – भवनम्
8. आ�य�च�कता  – सा
9. �बु�ः – काकः

10. एका�कनी – माता
11. इयत् – मू�म्
12. �त�ः – म�ूषा
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