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NCERT Solutions for Class 10 Sanskrit Shemushi
Chapter 10 भूकंप�वभी�षका

�� 2.

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

(क) सम�रा� क��शे उ�ासे म�म् आसीत्?
 उ�र:

 सम�रा� नृ� गीत-वा�द�ाणाम् उ�ासे म�म् आसीत्।

(ख) भूक�� के��ब�ुः कः जनपदः आसीत्?
 उ�र:

 भूक�� के��ब�ुः “क�छ” इ�त जनपद: आसीत्।

(ग) पृ�थ�ाः �लनात् �क�  जायते?
 उ�र:

 पृ�थ�ाः �लनात् महाक�नं जायते।

(घ) सम�ं �व�ं कैः आतं�कत: ��ते?
 उ�र:

 सम�ो �व�ः अशांत प�त�ैः आतं�कत: ��ते।

(ङ) केषा ं �व�ोटैर�प भूक�ो जायते?
 उ�र:

 �ालामुख पव�तनाम �व�ोटैर�प भूक�ो जायते।

(च) क��शा�न  भवना�न  धराशायी�न  जाय�े?
 उ�र:

 ब�भू�मका�न  भवना�न  धराशायी�न  जाय�े।

�� 3.

 �ूलपदा�न  आधृ� ���नमा �णं कु�त-

(क) भूक��वभी�षका  �वशेषेण  क�जनपद  �ंसावशेषेषु प�रव�त� तवती।
 उ�र:

 भूक��वभी�षका  �वशेषेण  क�जनपदं केषु प�रव�त� तवती?

(ख) वै�ा�नकाः कथय�� यत् पृ�थ�ाः अ�ग�भ�, पाषाण�शलाना ं संघष�णेन  क�नं जायते।
 उ�र:

 केः कथय�� यत् पृ�थ�ाः अ�ग�भ�, पाषाण�शलाना ं संघष�णेन  क�नं जायते?

(ग) �ववशाः �ा�णनः आकाशे �पपी�लकाः इव  �नह��े।
 उ�र:

 �ववशा: �ा�णनः कु� �पपी�लकाः इव  �नह��े?

https://www.evidyarthi.in



eV
idy

art
hi

2/10

(घ) एता�शी भयावहघटना  गढवाल�े�े घ�टता।
उ�र:

क��शी भयावहघटना  गढवाल�े�े घ�टता?

(ङ) त�ददानीम् भूक�कारणं �वचारणीयं �त��त।
उ�र:

त�ददानीम् �कम् �वचारणीयं �त��त?

�� 4.

‘भूक��वषये’ प�वा��मतम् अनु�ेदं �लखत।
उ�र:

1. भौग�म�क �हलचलैः भूक�ः जायते।
2. भूक�ः �ाकृ�तक आपदा  इ�त क�ते।
3. अयं (भूक�ः) महा  �वनाशकारी आ��।
4. मानवः भूक� समय  कोऽ�प कतु�म् न  समथ� अ��।
5. भूक�� �वषये जाग�कता  करणीया।

�� 5.

को�केषु द�ेषु धातुषु �नद�शानुसारं प�रवत�न ं �वधाय  �र��ाना�न  पूरयत-

(क) सम�ं भारतम् उ�ासे म�ः ___________। (अस् + ल� लकारे)
उ�र:

अ��

(ख) भूक��वभी�षका  क�जनपदं �वन�ं __________। (कृ + �वतु + ङीप्)
उ�र:

कृतवती

(ग) �णेनैव  �ा�णनः गृह�वहीनाः ____________। (भू + लङ, �थम-पु�षः ब�वचनम्)
उ�र:

अभवन्

(घ) शा�ा�न  प�त�ा�न  भूतल� योग�ेमा�ां ___________। (भू + ल�, �थम-पु�षः
ब�वचनम्)
उ�र:

भव��

(ङ) मानवाः ____________ यत् ब�भू�मकभवन�नमा �ण  करणीयम् न  वा? (��् + ल�,

�थम-पु�षः ब�वचनम्)
उ�र:

पृ���

(च) नदीवेगेन  �ामाः तदुदरे _____________। (सम् + आ + �वश् + �व�ध�लङ, �थम पु�षः
एकवचनम्)
उ�र:

सम�वशेयुः।
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�� 6.

स���/स���व�ेदं च  कु�त-

(अ) परसवण�स���नयमानुसारम्-

(क) �क� = __________ + च
उ�र:

�क� = �कम् + च

(ख) __________ = नगरम् + तु
उ�र:

नगर�ु = नगरम् + तु

(ग) �वप�� = ________ + _________

उ�र:

�वप�� = �वप�म् + च

(घ) __________ = �कम् + नु
उ�र:

�क�ु – �कम् + नु

(ङ) भुजनगर�ु = __________ + ___________

उ�र:

भुजनगर�ु = भुजनगरं + तु

(च) ___________ – सम् + चयः
उ�र:

स�यः = सम् + चयः

(आ) �वसग�स���नयमानुसारम्-

(क) �शशव�ु = __________ + ____________

उ�र:

�शशव�ु = �शशवः + तु

(ख) __________ = �व�ोटैः + अ�प
उ�र:

�व�ोटैर�प = �व�ोटः + अ�प

(ग) सह�शोऽ�े = ___________ + अ�े
उ�र:

सह�शोऽ�े = सह�शः + अ�े

(घ) �व�च�ोऽयम् = �व�च�ः + __________

उ�र:

�व�च�ोऽयम् = �व�च�ः + अयम्

(ङ) ___________ – भूक�ः + जायते
उ�र:

भूक�ोजायते = भूक�ः + जायते
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(च) वामनक�  एव  = ___________ + ____________

उ�र:

वामनक�  एव  = वामनक�  + एव

�� 7.

(अ) ‘क’ ��े पदा�न  द�ा�न  ‘ख’ ��े �वलोमपदा�न , तयोः संयोगं कु�त-

क – ख
स��म् – ��वश�ी�भः
��भवनेषु – सु�चरेणैव
�न�र�ी�भः – �वप�म्
�नमा �य  – नव�न�म�तभवनेषु
�णेन ैव  – �वना�
उ�र:

क – ख
स��म् – �वप�म्
��भवनेषु – नव�न�म�तभवनेषु
�न�र�ी�भः – ��वश�ी�भ
�नमा �य  – �वना�
�णेनैव  – सु�चरेणेव

(आ) ‘क’ ��े पदा�न  द�ा�न  ‘ख’ ��े समानाथ�कपदा�न  तयोः संयोगं कु�त-

क – ख
पया �कुलम् – न�ाः
�वशीणा �ः – �ोधयु�ाम्
उ�गर�ः – सं�ो�
�वदाय� – �ाकुलम्
�कु�पताम् – �कटय�ः
उ�र:

क – ख
पया �कुलम् – �ाकुलम्
�वशीणा �ः – न�ाः
उ�गर�ः – �कटय�ः
�वदाय� – सं�ो�
�कु�पताम् – �ोधयु�ाम्

�� 8.

(अ) उदाहरणमनुसृ� �कृ�त-��ययोः �वभागं कु�त-

यथा  – प�रव�त� तवती – प�र + वृत् + �वतु + ङीप् (�ी)

(क) धृतवान् – __________ + ___________

उ�र:

धृतवान् – धु + �वत

(ख) हसन् – __________ + ___________

उ�र:

हसन् – हस + शत
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(ग) �वशीणा � – �व  + श� + � + ___________

उ�र:

�वशीणा � – �व  + श� + � + टापू

(घ) �चल�ी – ___________ + _____________ + शतृ + ङीप् (�ी)
उ�र:

�चल�ी – � + चल + शतृ + ङीप् (�ी)

(ङ) हतः – __________ + ___________

उ�र:

हतः – �न  + �

(आ) पाठात् �व�च� सम�पदा�न  �लखत-

(क) महत् च  तत् क�नं = ____________

उ�र:

महाक�नम्

(ख) दा�णा  च  सा  �वभी�षका  = ___________

उ�र:

दा�ण  �वभी�षक

(ग) ��ेषु च  तेषु भवनेषु = ____________

उ�र:

�� भवनेषु

(घ) �ा�ने च  त��न् युगे = ____________

उ�र:

�ा�ुगे

(ङ) महत् च  तत् रा� त��न् = ____________

उ�र:

महारा�े।

अ� परी�ोपयोगी ��ाः

�� 1.

पाठात् समु�चत-�वलोमपदा�न  �च�ा  �लखत-

(पाठ  से उ�चत �वलोम श�� को चुनकर �ल�खए)

(क) �सादः
उ�र:

�कोपः

(ख) अ�वचलनम्
उ�र:

सं�लम्
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