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ततृीयः पाठः 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

अनुवादः 

�कं तत ्?  

What is that? 

 

तत ्फलम ्।  

That is fruit 

 

फलम ्। 

Fruit 

 

के ते ? 

What are those two? 

 

ते फले । 

Those two are fruits 

 

ता0न का0न ? 

What are those? 

 

ता0न फला0न । 

Those are fruits 

 

इदम ्�कम ्? 

What is this? 

 

इदम ्कमलम ्। 

This is lotus 
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कमलम ्। Lotus 

 

इमे के ? 

What are these two? 

  

इमे 5म6े । 

These two are friends 

 

इमा0न का0न ? 

What are these? 

 

इमा0न 5म6ा9ण । 

These are friends 

 

अदः �कम ्? 

What is that? 

  

अदः वनम ् 

That is forest 

 

वनम ् 

Forest 

 

अम ूके? 

What are thओse two? 

 

अम ूवने । 

Those two are forests 

 

अमू0न का0न ? 

What are those? 
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अमू0न वना0न । 

Those are forests. 

 

तत ्�कम ्अि�त ? 

What is that? 

 

तत ्न@6म ्अि�त । 

That is a star 

 

के ते �तः ? 

What are those two? 

 

ते कमले �त: ।  

Those two are lotuses 

 

एता0न का0न सि�त ? 

What are these? 

 

इमा0न पुDपा9ण सि�त । 

These are flowers 

 

सः �थूलः गजः अि�त । 

That is a fat elephant 

 

ते दHघI शाखे । 

Those two are long branches 

 

ता0न सु�दरा9ण Pच6ा9ण । 

Those are beautiful pictures 

 

एषः चतुरः तSणः अि�त । 

This is a clever young man 
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इमौ कृशौ हYरणौ �तः । 

These two are lean deer 

 

अमू0न सूZमा9ण न@6ा9ण सि�त । 

Those are minute Stars.  
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अ
यासः - Exercises 

 

I Answer in Samskrita 

१.  �कम ्एतत?् 
एतत ्फलम ्। 

 

२. इमे के? 
इमे 5म6े । 

 

३. ता0न का0न? 
ता0न फला0न । 

 

४. अमू0न का0न ? 
अमू0न वना0न । 

 

५. एष: क_`श: गजः? 
एष: �थलू: गजः । 

  

६. इमौ क_`शौ बालौ ? 
इमौ चतुरौ बालौ । 

 

७. एतौ क_`शौ तSणौ ? 
एतौ चतुरौ तSणौ । 

 

८. इमा0न क_`शा0न न@6ा9ण सि�त? 
इमा0न सZूमा9ण न@6ा9ण सि�त । 

 

९. एतत ्क_`शं Pच6म?् 
एतत ्सु�दरम ्Pच6म ्। 
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II Change the following into Interrogative sentences  

१. अमू0न कमला0न । 
अमू0न का0न? 

 

२. इदं �वशालं मि�दरम ्। 
इदं क_`शं मि�दरम ्? 

 

३. असौ सु�दरH क�या । 
असौ क_`शी क�या? 

 

४. इयं ग�गा ।  
इय़ं का ? 

 

५ सा मgहला । 
सा का? 

 

६. एषः उ�नतः व@ृः । 
एषः क_`शः व@ृ: ?  

 

III Correct the errors 

 

१ सा प6म ्। तत ्प6म ्। 
 

२ तत ्मूखiः सेवकः । सः मूखiः सेवकः । 

३ एतौ j�वः �वराः । एतौ j�वौ �वरौ । 

एषः j�वः �वरः । 

एते k�वाः �वराः । 
 

४ इमा0न सु�दरं भूषणा0न । इमा0न सु�दरा9ण भूषणा0न । 

५ असौ चतुरः भायाi । असौ चतुरा  भायाi । 
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IV Write the synonyms 

 

१ मुखम ् आननम ्, वदनम ्

२ पुDपम ् कुसुमम,् सुमम ्

३ ने6म ् नयनम ्, लोचनम,् 

४ िजoवा रसना 

५  वनम ् काननम,् अरpयम,् �व�पनम,् गहनम ्

६ जलम ् तोयम,् स5ललम ्

 

 

V Complete the synonyms by using suitable pronouns 

१. ता0न सु�दरा9ण कुसुमा0न  । 

२. सा दHघाi ना5सका । 

३. सः दHघiः वणiः । 

४. अमी पीवराः वषृभाः । 

 


