
 

THE ASIAN SCHOOL,DEHRADUN 

(SESSION :2022-23) 

WINTER HOLIDAY HOMEWORK WORKSHEET 

     CLASS:VI                                                                       SUBJECT: SANSKRIT      

1.Attempt the worksheet in your subject  notebook. 

2.The worksheet is based on the topics which have been taught previously.   

3.The worksheet is meant for practice and recapitulation and shall be discussed by the subject teacher once 

the classes resume.                                                                          
 

अधोलिखितम् अनुचे्छदान् पलित्वा प्रदत्त-प्रश्नानाम् उत्तरालि लिित- (नीचे लदए गए अनुचे्छदोों को पढ़कर लदए गए प्रश्नोों के 

उत्तर लिखिए- Read the following paragraphs and answer the questions.) 

गद्यांश-१ 

 लपतामही शयन-कके्ष गच्छलत। सा ईश्वरों  स्मरलत। तत्पश्चात् सा शयनों करोलत। प्रातः  सा पञ्चवादने उलत्तष्ठलत। सा स्नानों करोलत। 

स्नानस्य पश्चात् सा देवस्य पूजनों करोलत। सा भखि-गानों गायलत। सा सूययम् नमलत। सा वदलत-‘सूयायय नमः ।’ सूययः  सोंसाराय 

जीवनों ददालत, अतः  सः  पूज्यः  अखि। 

I. एकपदेन उत्तरत। (एक पद में उत्तर दीलजए। Answer in one word.) 

(क) लपतामही कुत्र गच्छलत? 

(ि) सा कदा उलत्तष्ठलत? 

(ग) सा कम् नमलत? 

(घ) कः  सोंसाराय जीवनों ददालत? 

उत्तर: 

(क) शयन कके्ष 

(ि) पञ्चवादने 

(ग) सूययम् 

(घ) सूययः  

 

II. पूियवाके्यन उत्तरत। (सोंपूिय वाक्य में उत्तर दीलजए। Answer in sentences.) 

(क) लपतामही कदा पूजनम् करोलत? 

(ि) सूययः  लकमरं्थ पूज्यः  अखि? । 

 



उत्तर: 

(क) लपतामही प्रातः  स्नानस्य पश्चात् देवस्य पूजनों करोलत। 

(ि) सूययः  सोंसाराय जीवनों ददालत, अतः  सः  पूज्यः  अखि। 

III ‘सूयायय नमः ’ इलत प्रयोगम् अनुसृत्य ररिस्र्थानालन पूरयत। यर्था 

गिेशाय (गिेश) नमः  (i) ………….. (अध्यापक) (ii) ……….. (लपतामह) नमः । 

उत्तर: 

(i) अध्यापकाय 

(ii) लपतामहाय 

गद्यांश-२ 

भारतस्य उत्तरस्याों लदलश लहमाियः  पवयतः  अखि। सः  भारतस्य मुकुटमलि: इव शोभते। सः  शतु्रभ्यः  अस्मान् रक्षलत। अस्य दलक्षिपूवय-

लदशयोः  समुदौ िः । सागरः  भारतमातुः  चरिौ प्रक्षाियलत इव। अस्माकों  देशे अनेके पवयताः  सखि। अत्र अनेकाः  नद्यः  प्रवहखि। नद्यः  

पानाय जिों यच्छखि। ताः  नद्यः  देशे शस्यम् अलप लसञ्चखि। एवों ताः  अस्माकम् उदरपूरिीय अन्नों जिों च यच्छखि। 

I उपयुयि गद्याोंशस्य उलचतों शीर्यकों  लिित? (उपयुयि गद्याोंश का उलचत शीर्यक लििो)। 

उत्तर: 

लहमाियः  (लहमािय)। 

II लहमाियः  केभ्यः  अस्मान् रक्षलत? (लहमािय लकनसे हमारी रक्षा करता है?) 

उत्तर: 

शतु्रभ्यः  (शतु्रओों से)। 

 

III देशे शस्य काः  लसञ्चखि? (देश में फसि को कौन सचता है?) 

उत्तर: 

नद्याः  (नलदयााँ)। 

 

IV लहमाियः  भारतस्य कस्याों लदलश वतयते? (लहमािय भारत की कौन-सी लदशा में है?) 

उत्तर: 

उत्तरस्याों लदलश (उत्तर लदशा में)। 

 

V भारतस्य मुकुटमलिः  इव कः  शोभते? ( भारत की मुकुटमलि के समान कौन शोभा देता है?) 

उत्तर: 

लहमाियः । 


