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1. निम्िनिनितप्रशे्नषु पञ्चप्रश्नािाम ्उत्तरं प्रदेयम।्         2x5=10 

a) पञ्चतन्त्रं केन विरवचतम्? पञ्चतन्त्रं कीदृशं सावित्यम्?  

b) ब्राह्मणपरुा: वकमरं्थ देशान्त्तरं गन्त्तुवमष्ठिन्त्त:? 

c) पञ्चतन्त्रस्य कवत अनिुादााः समपुलभ्यन्त्ते?    पञ्चतन्त्रवमत्यस्य तन्त्रपदेन वकमुच्यते? 

d) विष्णशुममणा करं्थ पञ्चतन्त्र- ग्रन्त्र्थ: रवचत:? 

e) पञ्चानां तन्त्राणाम ् नामावन कावन? 

f) "तविम प्रतीक्षस्ि क्ष्णं यािदि ंिकृ्षमारोिावम" - क: कदा उक्तिान्? 

g) गङ्गादत्त: क:? स कवस्मन ्स्र्थाने प्रवतिसवत स्म? 

h) िानरमकरकर्था कवस्मन ्तन्त्रे अवस्त? तस्य तन्त्रस्य नाम वकम्? 

2. अधोनिनदिषे्टषु चत्वारः प्रश्नाः समाधेयाः       5 x 4=20 

 (a) अधोनिनितेषु पञ्चािां सन्धः कायिः      5 

(i) कायम + आलयाः (ii)मवुन + इन्त्राः , (iii)भि + ईशाः   , (iv) प्रवत + एकम् , (v) उत् + हृतम,् (vi)अश्ााः + धािवन्त्त,  

(vii) बालकाः  +  गच्छवत 

(b) अधोनिनितेषु पञ्चािां सन्धनवच्छेदः कायिः      5 

(i)गजेन्त्राः,(ii) जगदीशाः,(iii)द्वािेि,(iv)यद्यवप,(v) मनोरर्थाः,(vi)तदेि, (vii)स्िागतम ्

(c) अधोनिनितेषु पञ्चािां नवग्रहवाक्य ंनवनिख्य समासः निरूपणीयः    5 

i. उपकूलम ्, (ii)नीलोत्पलम्,(iii) पीताम्बराः ,(iv) घनश्यामाः ,(v) राजपरुुषाः, (vi)चौरभयम ्,(vii) पावणपादम् 

(d) अधोनिनितेषु पञ्चािां समासबद्धरूपं निनित्वा समासः निरूपणीयः   5 

i. योग्यम ्अनवतक्रम्य 

ii. वभक्षायााः अभािाः 

iii. दाुःखम ्आपन्त्नाः 

iv. पञ्चानां िटानां समािाराः 

v. रामश्च लक्ष्मणश्च 



vi. दश आननावन यस्य साः 

vii. रूपस्य योग्यम् 

(e) िरं बुविनम सा विद्या विद्याया बुविरुत्तमा । 

बुवििीना विनश्यवन्त्त यर्था ते वसंिकारकााः ।। व्याख्यायताम ्            5 

(f) अयं वनजाः परो िेवत गणना लघचुेतसाम।् 

उदारचररतानान्त्तु िसधैुि कुटुम्बकम।्। व्याख्यायताम्       5 

(g) सिमनाशे च सञ्जाते प्राणानामवप संशये। 

अवतशरुं प्रणम्यावप रके्षत प्राणान् धनावन च।। व्याख्यायताम ्      5 

 

3. अधोनिनदिषे्टषु एकः प्रश्नः समाधेयः       10 x 1=10  

(a) अिुच्छेद ंपनित्वा निम्िप्रदत्ताः प्रश्नाः समाधेयाः    2x5=10  

एतवस्मन्त्नन्त्तरे तस्य भायमया कवश्चन्त्नावपताः पादप्रक्षालनायािूताः । अरान्त्तरे च यर्थावनवदमष्टाः क्षपणकाः सिसा प्रादबुमभिू। अर्थ स तमालो्य प्रहृष्टमना 

आसन्त्नकाष्ठ-दण्डेन तं वशरस्यताडयत्। सोऽवप सिुणममयो भतू्िा तत्क्षणाद ्भमूौ वनपवतताः ।  

अर्थ श्रेष्ठी वनभतंृ स्िगिृमध्ये कृत्िा नावपतं सन्त्तोष्य प्रोिाच यदेतिनं िस्त्रावण च मया दत्तावन गिृाण। भर, पनुाः कस्यवचन्त्नाख्येयोऽयं ितृ्तान्त्ताः । 

नावपतोऽवप स्िगिृं गत्िा व्यवचन्त्तयत्। ननूमेते सिेऽवप नग्नकााः वशरवस दण्डितााः काञ्चनमया भिवन्त्त । तदिमवप प्राताः प्रभतूानािूय लगुडै:वशरवस िवन्त्म येन 

प्रभतंू िाटकं मे भिवत। एिं वचन्त्तयतो मिता कष्टने वनशा अवतचक्राम।  

i. पादप्रक्षालनाय कया काः आिूताः ? 

ii. काः कस्य वशरवस अताडयत्? 

iii. स्िणममयो भतू्िा काः कुर वनपवतताः? 

iv. नावपतं सन्त्तोषवयतुं श्रेष्ठी वकं वकं दत्तिान ्? 

v. नावपताः स्िगिृं गत्िा वकं वचवन्त्ततिान ्? 

 

(b) अिुच्छेदं पनित्वा निम्िप्रदत्ताः प्रश्नाः समाधेयाः    2x5=10 

अपवूजतोऽवतवर्थयमस्य गिृाद्यावत विवनाःश्सन।् 

गच्छवन्त्त विमखुास्तस्य वपतवृभाः सि देितााः।। 

एिमु् त्िा तस्मै जम्बूफलावन ददौ। सोऽवप तावन भक्षवयत्िा तेन सि वचरं गोष्ठीसखुमनभुयू भयूोऽवप स्िभिनमगात्। एिं वनत्यमेि तौ िानरमकरौ 

जम्बुच्छायावस्र्थतौ विविधशास्त्रगोष््ठया कालं नयन्त्तौ सखुेन वतष्ठताः। सोऽवप मकरो भवक्षतशेषावण जम्बुफलावन गिृं गत्िा स्िपत्न्त्य ैप्रयच्छवत। अर्थ अन्त्यतमे 

वदिसे तया स पषृ्टाः "नार्थ ! ्ि एिंविधावन अमतृफलावन प्राप्नोवष ? स आि-"भर े! मम अवस्त परमसहुृद ्रक्तमखुो नाम िानराः। साः प्रीवतपिूमकम् इमावन 

फलावन प्रयच्छवत।" अर्थ तया अवभवितम ्- "याः सदा एिं अमतृप्रायावण ईदृशावन फलावन भक्षयवत, तस्य हृदयममतृमयं भविष्यवत। तत् यवद मया भायमया ते 

प्रयोजनं तताः तस्य हृदयं महं्य प्रयच्छ । येन तद्भक्षवयत्िा जरामरण-रविता त्िया सि भोगान ्भनुवमम।" । 

 

i. कस्य वपतवृभाः सि देितााः विमखुााः गच्छवन्त्त ? 

ii. कौ कुर सखुेन वतष्ठताः? 



iii. काः कस्यै भवक्षतशेषावण जम्बुफलावन प्रयच्छवत? 

iv. मकरस्य परमसहुृदाः नाम वकम् ? स मकराय वकं प्रयच्छवत? 

v. यवद मया भायमया ते प्रयोजनं तताः तस्य हृदयं महं्य प्रयच्छ – कस्यााः इयम ्उवक्ताः ? कस्य हृदयं सा यावचतिती? 

 

 

(c) अिुच्छेद ंपनित्वा निम्िप्रदत्ताः प्रश्नाः समाधेयाः     2x5=10 

अवस्त कवस्मंवश्चत् कूपे गङ्गादत्तो नाम मण्डूकराजाः। स कदावचद ्दायादैरुद्वेवजतोऽरघट्टघटीमारुह्य वनष्क्रान्त्ताः। अर्थ तेन वचवन्त्ततं यत् करं्थ तेषां दायादानां मया 

प्रत्यपुकार: कतमव्याः। 

उक्तञ्च- 

आपवद येनापकृतं येन च िवसतं दशास ुविषमास।ु 

अपकृत्य तयोरुभयोाः पुनरवप जातं नरं मन्त्ये।। 

एिं वचन्त्तयन ्विले प्रविशन्त्तं कृष्णसपममपश्यत् । तद ्दृष्टा भयूोऽप्यवचन्त्तयत-्यदेनं तर कूपे नीत्िा सकलदायादानामचु्छेदं करोवम। 

उक्तञ्च- 

शरवुभयो जयेच्छरुं बवलना बलित्तरम।् 

स्िकायामय यतो न स्यात् कावचत् पीडार तत्क्षये।। 

 

i) मण्डूकराज: काः? स कुर वनिसवत स्म?  

(ii) स दायादैरुद्वेवजताः वकं कृतिान ्? 

(iii) केषां प्रत्यपुकाराः कतमव्याः? एिं काः वचवन्त्ततिान ्? 

(iv) वचन्त्तयन ्गङ्गादत्ताः कम ्अपश्यत्? तद्दृष््टिा स वकं वचवन्त्ततिान ्? 

(v) स्िकायामय वकं कतमव्यम?् 

 


