
 

THE ASIAN SCHOOL,DEHRADUN 

(SESSION :2022-23) 

WINTER HOLIDAY HOMEWORK WORKSHEET 

     CLASS:VII                                                                       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 

राहुि: जोंतुशािाम् गच्छलत। सः  जनकेन सह गच्छलत। तत्र सः  लसोंहम् पश्यलत। लसोंहः  उच्चः  गजजलत। ततः  सः  मयूरों  पश्यलत। 

मयूरः  उपवने शोभनों नृत्यलत। सः  वृके्ष वानरों  दृष्ट्ाों भयभीतः  अखि। वानरः  कदिीफिों िादलत। एकः  अन्यः  वानरः  अलप तत्र 

कूदज लत। जोंतुशािायाम् अनेके मृगाः  सखि। राहुिः  सवाजन् मृगान् पश्यलत प्रसन्नः  च भवलत। ततः  सः  गृहम् आगच्छलत। 

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

(क) राहुिः  कुत्र गच्छलत? 

(ि) स: केन सह गच्छलत? 

(ग) क: उच्चः  गजजलत? 

(घ) वानरः  लकम् िादलत? 

उत्तर: 

(क) जोंतुशािाम् 

(ि) जनकेन 

(ग) लसोंहः  

(घ) कदिीफिम् 

II. पूिजवाके्यन उत्तरत। (सोंपूिज वाक्य में उत्तर दीलजए। Answer in sentences.) 

(क) मयूरः  लकों  करोलत? 

(ि) राहुिः  कदा भयभीतः  अखि? 

उत्तर: 

(क) मयूरः  उपवने शोभनों नृत्यलत। 

(ि) राहुिः  वृके्ष वानरों  दृष्ट्ा भयभीतः  अखि। 



III. भाषाकायजम् लनदेशानुसार उत्तरत। (भाषाकायज-लनदेशानुसार उत्तर दीलजए। Answer as per directions.) 

(क) कतृजपदम् बहुवचने पररवतजय वाक्यों पुनः  लिित। 

यथा- सः  लसोंहम् पश्यलत – ते लसोंहम् पश्यखि। 

(i) लसोंहः  उच्चः  गजजलत। 

(ii) वानरः  अलप तत्र कूदज लत। 

उत्तरम्- 

(i) लसोंहाः  उच्चः  गजजखि। 

(ii) वानराः  अलप तत्र कूदज खि। 

(ि). यथालनदेशनम् ररक्तस्थानपूलतज कुरुत। 

(i) भवलत ………… (लिवचन) ………… (बहुवचन) 

(ii) अखि …………. (लिवचन) ………… (बहुवचन) 

उत्तर: 

(i) भवतः , भवखि 

(ii) िः , सखि। 

गद्यांश-२ 

लववेकानन्दस्य जन्म कोिकाता (किकत्ता) महानगरे अभवत्। बाल्यकािे अस्य नाम नरेन्द्र’ इलत आसीत्। नरेन्दस्य लपतुः  

नाम लवश्वनाथदत्त: मातुः  नाम च भुवनेश्वरी आसीत्। सः  रामकृष्ण परमहोंसस्य लशष्यः  आसीत्। लववेक प्राप्य एषः । एव नरेन्द्रः  

लववेकानन्दस्य नाम्ना प्रलसद्धः  अभवत्। सः  समाज सुधारकः , भारतीयसोंसृ्कतेः  रक्षकः  जनप्प्पे्ररकः  च आसीत्। 

 

I उपयुजक्त गद्ाोंशस्य उलचतों शीषजकों  लििते? (उपयुजक्त गद्ाोंश का उलचत शीषजक लिखिये?) 

उत्तर: 

लववेकानन्दः  (लववेकानन्द)। 

 

II लववेकानन्दस्य जन्म कखिन् महानगरे अभवत्? (लववेकानन्द का जन्म लकस महानगर में हुआ?) 

उत्तर: 

कोिकातायाम् (कोिकाता में)। 

 

III बाल्यकािे लववेकानन्दस्य लकों  नाम आसीत्? (बचपन में लववेकानन्द का क्या नाम था?) 

उत्तर: 

नरेन्द्रः  (नरेन्द्र)। 

 

IV रामकृष्ण परमहोंसस्य लशष्यः  कः  आसीत्। (रामकृष्ण परमहोंस का लशष्य कौन था?) 

उत्तर: 

लववेकानन्दः  (लववेकानन्द)। 

 

V नरेन्दस्य लपतुः  नाम लकम् आसीत्? (नरेन्द्र के लपता का नाम क्या था?) 

उत्तर: 

लवश्वनाथ दत्त: (लवश्वनाथ दत्त)।  


