
आदर्श–प्रश्नपत्रम–् प्रथमसत्रम ्

कक्षा– द्वादर्ी  

विषयः – संसृ्कतम ्कोर (कोड– 322) 

समयः – 90 वमनट                                                 सम्परू्ाशङ्कः  –40    

सामान्यनिरे्दशा: - 
ά कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्ममि् प्रश्िपत्रे 9 प्रमुख ाः प्रश्िा: सस्न्त। 50 वैकल्पिकप्रश् ाः सल्ति। 
ά सरे् प्रश्िा: बहुनर्कल्पात्मका: सस्न्त। केवल ं40 प्रश् ाः सम धये ाः। 
ά सरे्षां प्रश्िािां कृत ेएक: (1) अकं: निर्ावररत: अस्मत। 
ά प्रश्िािां निरे्दशा: ध्याििे अर्श्यं पठिीया:। 
 

प्रश्ित्रस्य स्वरुिम् 
प्रश्ित्रेऽल्स्म्् त्रयाः खण् ाः सल्ति।  

 
     खण्डः  – क       अनपु्रयकंु्त व्याकरर्म ्– 20 अङ्काः  
 

     खण्डः – ख        पवित–अिबोधनम ्– 10 अङ्काः  

     खण्डः – ग      संसृ्कतसावित्यवेतिासस्य सामान्यः  पररचयः  – 10 अङ्काः  

 

I. अधोलिलखतिाक्यषे ुरेखावङ्कतपदानां समलुचतं संलधपदं संलधविचे्छदं िा प्रदत्तविकल्पभे्यः  लचनतु- (केििं प्रश्नषट्कम ्

)        1x6=6 अङ्काः  

1. िनगमनवनिवृत्त: पालथशिस्य+एि ताित् | 

(क) पालथशिसे्यि  (ख) पालथशिसै्यि  

     (ग) पालथशिस्याि  (घ) पालथशिस्योि   

2. िैिस्वतो मननुाशम मनीवषर्ा ंमाननीयः । 

(क) मनुर ्+ नाम (ख.) मनुः  + रनाम  

      (ग.) मनु: + नाम (घ) मनु + नाम: 

3. दौिाररक: गम्भीरस्वरेर्िैम ्अिादीत्। 

         (क) गम्भीर+स्वरेर्ैिम्  (ख) गम्भीरस्वरेर्+एिम ्

         (ग) गम्भीरस्वर + एिम ् (घ) गम्भीरस्व +रेर्ैिम ्  

4. आचायोSन्तिेालसनम ्अनुर्ास्ति। 

        (क) आचायो + अन्तेिालसनम ्(ख) आचायश + ओन्तेिालसनम ्

        (ग) आचायश: + अन्तेिालसनम ् (घ) आचायश + अन्तेिालसनम् 



5. प्रजानामेि भतू्यथ ं स ताभ्यो बलिमग्रिीत।् 

         (क) भूत्य + अथशम ् (ख) भूत+अथशम ्  

         (ग) भूवत + अथशम्  (घ) भतू्य+ थशम ् 

6. एकर्रीरसंलक्षप्ता पलृथिी रलक्षतव्या + इवत। 

         (क) रलक्षतव्यावत  (ख) रलक्षतव्योवत  

         (ग) रलक्षतव्यवैत       (घ) रलक्षतव्यवेत 

7. दौिाररक:+त ु तमाकृष्य नयन्नेि प्रचलितः  | 

          (क) दौिाररकि ु (ख) दौिररकश्त ु  

          (ग) दौिररकष्तु      (घ) दौिररक:त ु  

II. अधोलिलखतिाक्यषे ुरेखावङ्कतपदानां समलुचतं समिपदं विग्रििाकं्य िा प्रदत्तविकल्पभे्यः  लचनतु- (केििं 

प्रश्नपञ्चकम)्    1x5=5 

8. धयैशसागरः  िक्ष्मर्ः  केन क्षोलभतः  | 

(क) धैयरे् सागरः   (ख) धैयशस्य सागरः  

(ग) धैयाशय सागरः   (घ) धैयाशत ्सागरः   

9. दषु्टः  उरगक्षता अङु्गिीि त्याज्यः  | 

       (क) उरगेर् क्षता  (ख) उरगस्य क्षता 

(ग) उरग ेक्षता   (घ) उरगाय क्षता  

10. कथं संयालसनोऽवप किोरभाषर्ैः  वतरस्करोलस |  

(क) किोरैः  भाषर्ैः  (ख) किोरस्य भाषर्ैः  

  (ग) किोरं भाषर्ैः  (घ) किोरा: भाषर्ैः   

11. “माता देिो यस्य” भि | 

  (क) मातादेिः   (ख) मातदेृिो  

  (ग)  मातादेिो (घ) मातदेिो  

12. आगतं च प्रत्यागतं च विदधानः  प्रतापदगुशदौिाररकः  पादके्षपध्ववनं अश्रौषीत् | 

(क) आगतप्रत्यागतम्   (ख) आगतप्रत्यागतानां  

(ग) आगतं च प्रत्यागतं च (घ) आगतं प्रत्यागतं 



13. स एिालभज्ञाय त्वया उलचतम ्अनवतक्रम्य व्यििररष्यवत | 

(क) उलचतमनवतक्रम्य       (ख) अनवतक्रम्य उलचतं  

(ग)   यथोलचतम ्        (घ) उलचतं यथा  

14. इदानीमवप सने्दिः ! वकं क्षमा मनस्तस्वतायाः अभािः   

(क) यथा मनस्तस्वता           (ख) वनमशनस्तस्वता 

(ग) प्रवतमनस्तस्वता             (घ)अनुमनस्तस्वता 

III. अधोलिलखतिाक्यषे ुरेखावङ्कतपदानां समुलचतं संयोलजतं विभालजतं िा प्रकृवतं प्रत्ययं  प्रदत्तविकल्पभे्यः  लचनतु- 

(केििं प्रश्नषट्कम)्     1x6=6 अङ्काः   

15. िैिस्वत: मननुाशम मनीवषर्ा ं (मान ्+ अनीयर)् आसीत।् 

        (क) माननीयः  (ख) माननीयर ् 

        (ग) मननीयः  (घ) मानानीयः  

16. समीपमागत्य संन्यालसना उक्तम।् 

      (क)  िच् + क्त (ख) उच्+क्त  

      (ग) िक्+क्त (घ) उक्+क्त 

17. ………….(र्वुि+ मतपु)् तदन्वये वदिीप: प्रसतू:। 

      (क) र्ुविमत्  (ख) र्ुविमतुप्  

      (ग) र्ुविमवत (घ)  र्ुविमती  

18. दौिाररक: तु तम् .......... नयन ् एि प्राचित्। 

      (क) नय ्+अन ् (ख) नी+ अत ्   

      (ग) नी+ र्त ृ (घ) नय +न ्

19. राज्ञा ििेनैि विसलजशतः  | 

      (क) वि+सजश+तः    (ख) वि+सजृ्+क्त   

      (ग) वि+सलजश+क्त   (घ) वि+सृज+्तः  

20. भाषमार्ने द्वाः स्थने कं्षयतामेष आगच्छावम | 

(क) भाष् + मानेन  (ख) भाष् + मारे्न  

(ग) भाष् + र्ानच्     (घ) भाष + मानच्  

21. िन्त! वनिेवदतम ्अप्रभतु्वम।् 

       (क) अप्रभ ु+ त्वम ्      (ख) प्रभ ु+ त्वम ्

       (ग) अप्रभु + त्व         (घ) अ + प्रभतु्व 

IV. समलुचतं उपपदविभवक्तरूपं लचनतु-      1x3=3 



22.  आचायेवत पदं प्राप्य ........... जीिनकिां लर्क्षवयष्यावम | 

  (क) लर्ष्यैः    (ख) लर्ष्येभ्यः   

       (ग) लर्ष्यार्ा ं         (घ) लर्ष्येष ु 

23. दौिाररक! इत आयावि वकमवप .......... कथवयष्यावम | 

      (क) कर्ाशत्   (ख) कर्शस्य    

      (ग) कर्े                 (घ) कर्ेन 

24. अतः  परं मातुः  ......... श्रोतुं  न इच्छावम | 

      (क) पररिादं         (ख) पररिादाय   

      (ग) पररिादः            (घ) पररिादस्य  

25. ........ न प्रमवदतव्यम् | 

      (क)  सत्यम्        (ख) सत्येन    

      (ग) सत्यात्           (घ) सत्यस्य 

 

     खण्डः –ख     पवितािबोधनम ्  

भावषककायशम ्–  

V. वनदेर्ानसुारम ्उत्तरालर् लचनतु- (केििं प्रश्नषट्कम)्  1x6=6 

26. “सन्यालसनः  अवप किोरै: भाषर्:ै वतरस्करोवष” अत्र विर्ेष्यपदं वकम् ?  

   (क) संन्यालसनः  (ख) भाषर्:ै  

   (ग) किोरै:  (घ) वतरस्करोवष  

27. “प्रजाना ंभूत्यथ ंस ताभ्यो बलिमग्रिीत्” अत्र ‘कल्यार्ाथशम्’ इत्यथे वकं पदं  प्रयकु्तम ्? 

  (क) भूत्यथ ं  (ख) प्रजानाम्  

  (ग) बलिम ्  (घ) बलिम ्   

28. “स पररखीकृतसागरां ऊिीं र्र्ास” अत्र ‘स’ इवत सिशनामपदं कस्म ैप्रयुक्तम् ?  

  (क)  दर्रथाय  (ख) वदिीपाय   

  (ग) मुञ्जाय  (घ) भोजाय 

29. सतं्य कथय कस्त्वम ्? अत्र ‘कथय’ इवत वक्रयापदस्य कतृशपदं वकम् ? 

   (क) सत्यम ्  (ख) कः   



  (ग) त्वम ्  (घ) कथय 

30. “दषु्टः  वप्रयः  अवप तस्य त्याज्य: आसीत्” अत्र ‘सज्जन:’ इवतपदस्य वकं वििोमपदं  प्रयुक्तम ्|  

  (क ) वप्रयः   (ख) त्याज्य:  

  (ग) दषु्टः   (घ) तस्य 

31. “केििं मिाराजलर्ििीरस्याज्ञां ियं लर्रसा ििामः ” अत्र वक्रयापदं वकम?् 

  (क) ियम ्  (ख) लर्रसा   

  (ग) ििामः   (घ) केििं 

32. “न ियं दौिाररका: ब्रह्मर्ोSवप आज्ञां  प्रतीक्षामिे” अत्र “ियम”् इवत   सिशनामपदं कस्म ैप्रयुक्तम?् 

  (क) दौिाररकेभ्यः          (ख) सन्यालसभ्य:   

  (ग) लर्ििीरेभ्यः     (घ) ब्राह्मर्ेभ्यः  

VI. अधोलिलखतिाक्यषे ुरेखावङ्कतपदानां प्रसंगानसुारं समलुचतम ्उत्तरं लचनतु-(केििं प्रश्नचतषु्टयम)्  

       1x4=4 

33. तामं्र सुिर्शम ्विधातुं  र्कु्नयाः  

  (क)  िौिम्     (ख) रजतम ्

(ग) ताम्रम्    (घ) कनकम ्

34. आचायाशय वप्रयं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं  मा व्यिचे्छत्ीः । 

  (क) लर्ष्याय         (ख) पुत्राय 

   (ग ) गुरि े          (घ) जनकाय 

35. र्रीरे अररः  प्रिरवत। 

   (क)  र्तु्रः        (ख) वमत्रम ्

   (ग ) भ्राता       (घ) भवगनी 

36. इन्दुः  क्षीरवनधाविि। 

   (क)  सूयशः        (ख) चन्द्रः  

   (ग ) ग्रिः         (घ) नक्षत्रम् 

37. तनुिास्तिभिोऽवप सन् रघूर्ाम् अन्वयं िके्ष्य।  



(क) अलन्ववतम्      (ख) िंर्ािलिम्  

(ग) आकाराम ्      (घ) कीवतशम्  

 

खण्डः –ग             संसृ्कतसावित्यवेतिासपररचयः   

 

VII. समलुचतस्य किेः  रचनायाः  िा चयनं कुरुत- ( केििं प्रश्नत्रयम)्  1x3=3 

38. “प्रवतमानाटकस्य” रचवयता कः ? 

     (क) भासः    (ख) भारविः   

(ग) कालिदासः   (घ) िाल्मीवकः   

39. “तैवत्तरीयोपवनषदः ” ग्रन्थात ्पाठ्यपिुकस्य कः  पािः  स्वीकृतः ? 

  (क) मातुराज्ञा गरीयसी  (ख) अनुर्ासनम्    

(ग) प्रजानरुञ्जको नृपः   (घ) दौिाररकस्य वनष्ठा  

40. अस्तिकादत्तव्यासस्य रचना का अस्ति? 

(क) अलभज्ञानर्ाकुन्तिम्  (ख) पञच्तन्त्रम ्  

(ग) लर्िराजविजयम्   (घ) रघुिंर्म ् 

41. “रघुिंर्स्य” रचवयता कः ? 

(क) भासः     (ख) भारविः   

(ग) कालिदासः    (घ) िदेव्यासः   

VIII. मिाकाव्यस्य-गद्यस्य-चम्पकूाव्यस्य च विधानां समलुचतं िलैर्षं्ट्य लचनतु- (केििं प्रश्नत्रयम)् 1x3=3 

42. गद्यकावं्य कीदृरं् भिवत? 

(क) छन्दोरवितम्  (ख) छन्दोयुक्तम्  

(ग) छन्दोसवितम्   (घ) िययुकं्त 

43. गद्यपद्यमयं कावं्य भिवत? 

(क) गद्यकाव्यम ् (ख) पद्यकाव्यम ् 

(ग) चम्पूकाव्यम ् (घ) नाट्यम्  

44. मिाकाव्ये  न्यूनावतन्यूनाः  .......... सगाशः   भिस्तन्त | 



   (क) सप्त  (ख) षट्  

(ग) पञ्च   (घ) अष्ट  

45. गद्यकाव्यस्य ………. भदेौ िः  | 

(क) एकः    (ख) द्वौ  

(ग) त्रयः    (घ) चत्वारः    

IX. नाट्यतत्त्वाना ंसमलुचतम ्िलैर्षं्ट्य लचनतु- (केििं प्रश्नचतषु्ट्यम)् 1x4=4 

46. नाटके मुख्यः  ………. रसः  भिवत | 

(क)  िास्यः   (ख) िीरः  

(ग) रौद्रः    (घ) भयानकः   

47. नाटके न्यूनावतन्यूनाः  .......... अङ्काः  भिस्तन्त | 

(क) सप्त  (ख) षट् 

(ग) पञ्च   (घ) अष्ट  

48. संसृ्कतनाटकेषु आरम्भ ेभिवत ?  

(क) नान्दी  (ख) भरतिाक्यम ्

(ग) प्रगल्भम ्  (घ) संिादः  

49. संसृ्कतनाटकेषु िास्यपात्रम् कथ्यते ? 

(क) वमत्रम ्  (ख) विदषूक: 

(ग) नृप:  (घ) नट: 

50. संसृ्कतनाटकेषु अन्त ेभिवत ?  

(क) नान्दी  (ख) भरतिाक्यम ्

(ग) प्रगल्भम ्  (घ) संिादः  


