अंकयोजना - 2020-21 (Set -2)
कक्षा - दशमी
संस्कृतम् (कोड-122)

समयः – होरात्रयम्
सम्पूर्ााङ्ाः – 80
अवधातव्यम् 1. ‘आ’ खण्डस्य अङ्कयोजनायां प्रदत्तानन उत्तराणि ननदर्शात्मकानन सन्ति। प्रदत्तानन उत्तराणि
अनिररच्यापि सन्दर्भानुसारम् अन्यानन उत्तराणि र्भनििुम् अर्ह न्ति।
2. प्रश्नपत्रे यत्र आन्तरिकववकल्पः अस्ति तत्र स्पष्टतया विर्देशः र्दत्तः अस्ति यत् के वलं
प्रश्नद्वयम् अथवा प्रश्नत्रयम् इत्यादर्दकं तथापप यदर्द छात्रः सवेषां प्रश्नािाम् उत्तिाणि
ललखवत तदहि छात्रदहताय यत्र अधधकाः अङ्ाः र्दातं शक्यन्ते तादृशािां प्रश्नािां
मूल्याङ्िं कििीयम्। यथा चित्रििहने िञ्चिाक्यानां लेखनम् अर्भीष्टं िरं छात्रः यदद
सप्तिाक्यानन ललखनि िदर्ह ित्र केिलं प्रथम-िञ्चिाक्यानां न अपििु यानन िाक्यानन उत्तमानन
सन्ति िेषां मूल्याङ्कनं करिीयम्।
3. अनुच्छेदे श्लोके िा आधाररिाः प्रश्ाः अिबोधात्मकाः सन्ति। अिः निद्यार्थहनः अनुच्छेदे
प्रदत्तर्शब्दानां स्थाने समर्भाि-ियायिाचि-र्शब्दानां प्रयोगं किुुं र्शक्नुिन्ति। िदथहम् अङ्काः देयाः।
यदद निद्यार्थहनः उत्तरलेखन-समये समुचििानां निर्भक्तीनां ििनानां ि प्रयोगं न कुिहन्ति िदर्ह
अंर्शिः अङ्काः किहनीयाः न िु सम्पूिाङ्काः।
4. त्रुपििूिहििहन्यै व्याकरिात्मक-प्रयोगाय ि अनुिाििः अङ्काः किहनीयाः न िु सम्पूिाङ्काः।
5. आंलर्शक-दृष्ट्या समुचििेभ्यः उत्तरेभ्यः अपि अङ्काः देयाः।
6. रिनात्मक-काये िाक्यरिना प्रमुखा न िु िाक्यसौन्दयह-ित्त्वम्। अिः आंलर्शकिाक्यर्शुद्धये अपि
अङ्काः देयाः।
‘अ’-भागः (40 अङ्ाः)
(बहववकल्पात्मकाः प्रश्नाः)
अिप्रयक्त-व्याकििम्
1
सन्धि:/सन्धिच्छे: (के वलं प्रश्नचतष्टयम्)
1x4=4
(i) (ग) नास्त्युद्यमसमः+बन्ुः
(ii) (ख) जनस्तम्
(iii) (ख) अश्वः+िेद्
(iv) (क) काचिदियमममि
(v) (ग) महिो भयाि्
2
समास:/ववग्रह: (के वलं प्रश्नचतष्टयम्)
1x4=4
(i) (क) खगकुलानां कलरि:
(ii) (क) धृिः सुखसन्देशः येन सः, िम्
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(iii) (ग) प्रस्तरस्य िले
(iv) (ग) लिाः ि िरिः ि गुल्मा: ि
(v) (क) मानवजीवनम्
3
प्रकृवत-प्रत्ययौ (के वलं प्रश्नचतष्टयम्)
1x4=4
(i) (ख) रमणीय+टाप् (ii) (ख) मविरन्+ङीप् (iii) (ख) िाललि+टाप्
(iv) (क) वरणीय+टाप् (v) (ख) िेव+ङीप्
4
वाच्यम् (के वलं प्रश्नत्रयम्)
1x3=3
(i) (ख) गीिा (ii) (ख) िठानम (iii) (ग) पठलस (iv) (ग) मया
5
समय:
(के वलं प्रश्नचतष्टयम)
1x4=4
(i) (क) साधह-द्वािशिादने (ii) (क) साधह-पञ्चवादने (iii) (क) साधह-षड्िादने
(iv) (ग) पञ्चवादने (v) (ग) िादोन-दद्ववािने
6
अव्ययपर्दावि (के वलं प्रश्नत्रयम्)
1x3=3
(i) (क) श्वः (ii) (क) उचिचः (iii) (क) ित्र (iv) (ग) कुत्र
7
अशणिसंशोधिम् (के वलं प्रश्नत्रयम्)
1x3=3
(i) (क) खादलस (ii) (क) िृक्षान् (iii) (ख) आगच्छिः (iv) (क) आसीि्
पदितावबोधिम्
8
प्रश्नविमािम्
(के वलं प्रश्नपञ्चकम्)
1x5=5
(i) (ख) कुत्र (ii) (ग) कः (iii) (क) के (iv) (ग) कुत्र (v) (क) काम् (vi) (ग) कः
9
उचचताथि चयिम्
(के वलं प्रश्नचतष्टयम्)
1x4=4
(i) (क) पुत्रे (ii) (ग) अरण्ये (iii) (ख) शक्िहीनः (iv) (ग) जम्बुकेन (v) (ग) मम
10 भापषककायिम् (के वलं प्रश्नषट्कम)
1x6=6
(i) (क) ददु ािैः (ii) (ग) सा (iii) (ख) सन्ािनि (iv) (ग) कष्टम् (v) (क) क्रुद्धः
(vi) (क) िर्ु बलम् (vii) (ख) मर्ि् (viii) (ग) अनेकवारम्
‘आ’ - भागः
विििात्मकाः प्रश्नाः (40 अङ्ाः)
अपदितावबोधिम्
11 भापषककायिम् –
अ. एकपर्देि उत्तित - (के वलं प्रश्नद्वयम्म्)
(1x2=2)
(i) कान्यकुब्जम् (ii) व्यावहाररकम् (iii) ित्वारो जना:
आ. पूििवाक्येि ललखत - (के वलं प्रश्नद्वयम्)
(2x2=4)
(i) ित्वारो जनाः अध्ययनार्थं िे शान्तरं गन्तुम् इच्छन्तन्त।
(ii) जनाः कान्यकुब्जे द्वािशवषाणण यावि् अधीिवन्तः।
(iii) सवे िे कन्नौजं यान्तन्त।
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इ शीषिकम् –
(1)
“मूखहिण्डण्डिा:” अथिा अन्यि् पकमपि उचििम्।
ई यथाविर्देशम् उत्तित- (के वल प्रश्नत्रयम्)
(1x3=3)
(i) (ख) जनाः (ii) (ग) जनाः (iii) (क) दिने (iv) (ख) उिम्
िचिात्मक कायिम्
12 पत्रलेखनम्-(i) अशोकनगरम् (ii) सौरभ (iii) ित्रास्तु (iv) वणबयामम (v) अध्यापकाः 1/2x10=5
(vi) व्यवस्था (vii) मुख्यामिथर्थः (viii) पुरस्कारान् (ix) नमस्कारान् (x) सुहृद्
13 चचत्रविििम् - निषयाधाररिानन कान्यपि संलक्षप्तिञ्चिाक्यानन र्भनििुमर्ह न्ति।
सर्ायिाथुं मञ्जू षा प्रदत्ता ििहिे।
अथवा
अिच्छेर्दलेखिम् – अयं निकल्प: सिेभ्य: कृिे। निषयाधाररिानन कान्यपि
संलक्षप्तिाक्यानन र्भनििुमर्ह न्ति। सर्ायिाथुं मञ्जू षा प्रदत्ता ििहिे।
14 अधोललखखतावि वाक्यावि संस्कृतभाषया अिूय ललखत - (के वल
वाक्यपञ्चकम्)
1. अहम् ग्रामे मनवसामम।
2. मम जनक: अद्यापक: विबिे।
3. मम मािा गृदहणी विबिे।
4. स: रमववासरे दिल्लीनगरम् गममष्यमि।
5. युयम् ित्र किा गममष्यर्थ।
6. ह्य: वृक्ि: भवमि स्म।
7. सवे छात्रा: परीक्षां लेखखष्यन्तन्त।
पदितावबोधिम्
15 अधोललखखतं गद्याशं पदित्वा प्रर्दत्तप्रश्नािाम् उत्तिाणि संस्कृतेि ललखत अ. एकपर्देि उत्तित।
(के वलं प्रश्नद्वयम्)
(क) कृषक: (ख) िृषर्भ: (ग) भूमौ
आ. पूििवाक्येि उत्तित। (के वलं प्रश्नद्वयम्)
(क) क्रुद्धः कृषीिलः िं िृषर्भम् उत्थािययिुं बर्िु ारं यत्नमकरोि्।
ख) सुरथभः सुराथधपं अविि् –
निननिािो न िः कलिद् दृश्यिे पत्रदर्शार्धि।
अर्ं िु िुत्रं र्शोिानम, िेन रोददनम कौलर्शक!॥
(ग) सुरार्धिः सुरथभं अिृच्छि् -“अयय र्शुर्भे! पकमेिं रोददपष? उच्यिाम्” इनि।
16 अधोललखखतं पद्यांशं पदित्वा प्रर्दत्तप्रश्नािाम् उत्तिाणि संस्कृतेि ललखत अ. एकपर्देि उत्तित
(के वलं प्रश्नद्वयम्)
3

1x5=5
1x5=5

1x5=5

(1/2x2=1)
(1x2=2)

(1/2x2=1)

(i) गुिं (ii) मूषकः (iii) बलं
आ. पूििवाक्येि उत्तित
(के वलं प्रश्नद्वयम्)
(क) क्पकः िसिस्य गुिं जानानि।
(ख) मूषकः लसंर्स्य बलं न जानानि।
(ग) र्लं बली जानामि ननबहलः न वेथि।
17 अधोललखखतं िाट्यांशं पदित्वा प्रर्दत्तप्रश्नािाम् उत्तिाणि संस्कृतेि ललखत अ. एकपर्देि उत्तित।
(के वलं प्रश्नद्वयम्)
(क) लसंर्ः (ख) राजा (ग) लसंर्ः
आ. पूििवाक्येि उत्तित।
(के वलं प्रश्नद्वयम्)
(क) यः त्रस्तान् न रक्षनि सः कृिाि: कथ्यिे।
(ख) पिकः काकं िनराजरूिेि न स्वीकरोनि यिोदर् – काक: ‘का-का’ इनि
ककहर्शध्वननना िािािरिमाकुलीकरोनि। िस्य न रूिं न ध्वननरस्तस्त। स:
कृष्णििह: िथा मेध्यामेध्यर्भक्षक: अस्तस्त।
(ग) काकः पकं िदनि – “आम् सत्यं कर्थिं त्वया। िस्तुिः िनराजः र्भनििुं िु
अर्मेि योग्यः।”
18 मञ्जू षातः समचचतपर्दावि चचत्वा अधोललखखत-श्लोकस्य अन्वयं पूियत –
(i) िुत्राय (ii) यच्छनि (iii) पकम् (iv) ित्कृिज्ञिा
अथवा
मञ्जू षायाः साहाय्येि श्लोकस्यभावाथे रिक्तस्थािावि पूिययत्वा पिःललखत (i) अस्मस्मन् (ii) नेत्रवान् (iii) यस्य (iv) भवमि
19. अधोललखखत-कथांशं समचचत-क्रमेि ललखत –
(i) किन ननधहनो जनः र्भूरर िररश्रम्य पकर्ञ्चद् नित्तमुिालजहििान्।
(ii) िेन नित्तेन स्विुत्रम् एकस्तिन् मर्ानिद्यालये प्रिेर्शं दािययिुं सफलो जािः।
(iii) एकदा स पििा िनूजस्य रुग्ण्िामाकर्ण्ह व्याकुलो जािः।
(iv) िरमथहकाश्येन िीपििः स बसयानं निर्ाय िदानिरेि प्रािलि्।
(v) िदानिक्रमेि सञ्चलन् सायं समयेऽप्यसौ गिव्याद् दरू े आसीि्।
(vi) ननर्शान्कारे प्रसृिे निजने प्रदे र्शे िदयात्रा न र्शुर्भािर्ा।
(vii) एिं नििायह स िाश्वहस्थस्थिे ग्रामे रापत्रननिासं किुुं कर्ञ्चद् गृर्स्थमुिागिः।
(viii) करुिािरो गृर्ी ििै आश्रयं प्रायच्छि्।
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