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अभ्यासप्रश्नपत्रम ्2021-22 

द्वितीयं सत्रम ्

कक्षा- एकादशी 

संसृ्कतम ्(केन्द्रिकम)्(कोड–322) 

परामशाात्मकः  उत्तरसङे्कतः  

समयः  होराियम्                                                           सम्परू्ााङ्ाः - 40 

➢ अवधातव्यम ्– 

 

1. अङ्योजनायां प्रदत्तानन उत्तराणर् ननदर्ाात्मकानन सन्ति। प्रदत्तानन उत्तराणर् अनतररच्यानप सन्दर्ाानसुारम ्अन्यानन 

उत्तराणर् र्नवतुम ्अहान्ति। 

2. आिररकनवकल्पात्मकेष ु प्रश्नषे ु यद्यद्वप स्पष्टतया द्विदेशः  दत्तः  अन्ति यत ् केवलं प्रश्नद्वयम ् अथवा प्रश्नत्रयम ्

इत्यानदकम ्उत्तरं दातवं्य तथानप यनद छात्रः  सवषेा ंप्रश्नानाम ्उत्तराणर् णलखनत तनहा छात्रनहताय मलू्याङ्नं करर्ीयम।् 

यथा णित्रवर्ान े पञ्चवाक्यानां लखेनम ् अर्ीषं्ट परं छात्रः  यनद  सप्तवाक्यानन णलखनत तनहा तत्र केवलं प्रथम-

पञ्चवाक्यानां न अनपतु यानन वाक्यानन उत्तमानन सन्ति तेषा ंमूल्याङ्नं करर्ीयम।्  

3. अनचेु्छदे श्लोके िाट्ांशे वा आधाररताः  प्रश्नाः  अवबोधात्मकाः  सन्ति। अतः  नवद्याणथानः  एतेष ुप्रदत्तर्ब्दाना ं

स्थान ेसमर्ाव-पयाायवाणि-र्ब्दाना ंप्रयोगं कतुुं र्कु्नवन्ति। तदथाम ्अङ्ाः  देयाः । यनद नवद्याणथानः  उत्तरलखेन-समय े

समुणितानां नवर्क्तीना ंविनानां ि प्रयोगं न कुवान्ति तनहा अंर्तः  अङ्ाः  कतानीयाः  न त ुसम्पूर्ााङ्ाः । 

4. त्रुनिपूर्ावतान्य ैव्याकरर्ात्मक-प्रयोगाय ि अनुपाततः  अङ्ाः  कतानीयाः  न तु सम्पूर्ााङ्ाः ।  

5. आंणर्क-दृष्ट्या समणुितभे्यः  उत्तरेभ्यः  अनप अङ्ाः  देयाः ।  

6. रिनात्मक-काय ेवाक्यरिना प्रमखुा न त ुवाक्यसौन्दया-तत्त्वम्। अतः  आंणर्कवाक्यर्ुद्धये अनप अङ्ाः  देयाः । 

 

 वर्णनात्मकााः प्रशनााः 40 अङ्ााः 

 अपद्वितावबोधिम ्      

1.  अपद्वित–गद्यांशः     10 
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(अ) एकपदेि न्द्रिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. मािव:  

ii. िदीरूपम्  

iii. एकतया  

iv. स्वतन्त्रताम्  

(आ) परू्ावाक्यिे न्द्रिखत–     (केविं प्रश्नियम)् 

i. यदा भारते एकत्वभाविा समुत्पन्ना तदा भारतं स्वातन्त्र्यम ् अिभत्।  

ii. यदा अस्माकं द्ववचारा:, मिांन्द्रस, गमिं, भाषरं्, संकल्पश्च एकत्वभाविया     

पररपूर्ाा: भवन्ति, तदा ि द्वकमद्वप असाधं्य भवद्वत। 

iii. क्षदु्रजिव: द्वमन्द्रित्वा यदा रज्जुरूपम ्धारयन्ति, तदा ते बिशान्द्रििं गजम ्

अद्वप द्वियन्त्रद्वयतुं  समर्ाा:भवन्ति। 

 

(इ) अस्य अिचेु्छदस्य कृत ेउन्द्रचतं शीषाकं संसृ्कतिे न्द्रिखत–  

  

छात्रार्ा ंणलणखतानन पदानन दृष्ट्वा र्ुद्धार्ुद्धननर्ायः  छात्रनहताय कताव्यः । 

 

(ई)  यर्ाद्विदेशम ्उत्तरत–        (केविं प्रश्नत्रयम)् 

i. उन्नद्वत: 

ii. देश: 

iii. धारयन्ति 

iv. देशाय  

1X2=2 

 

 

 

2X2=4 

 

 

1 

 

1X3=3 

 

 रचिात्मकं कायाम ्                                      15 अङ्काः  

2. पत्रिखेिम ् 

i. देह्लीत: 

ii. चरर्स्पशा: 

iii. कुशन्द्रिि: 

½X10=5 
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iv. असहाया: 

v. प्राचाया: 

vi. सह  

vii. आयोन्द्रजतवाि ् 

viii. परान्द्रजता: 

ix. िष्ट: 

x. सौम्या  

 

   

3. कथापदू्वताः – 

i. श्रीकृष्णस्य  

ii. गुरुकुि े

iii. अद्वमित ् 

iv. वषाान्द्रर्  

v. दररद्र: 

vi. िाररकाम्  

vii. आन्द्रिङ्गिं  

viii. सुदाम्न: 

ix. दाररद्र्यस्य 

x. ऐश्वयाम ् 

अर्वा 

 ररक्तस्थान–पदू्वताः – 

i. अहं द्वदल्लीिगरे एव द्विवसाद्वम 

ii. अत्र ममागमिं अन्तस्मि ्मासे एव अभवत ्। 

iii. उच्चन्द्रशक्षाग्रहर्ार्ं अहं द्वदल्लीिगरम् आगतवाि् । 

iv. मन्द्रर्पुरे उच्चन्द्रशक्षाया: तादृशी व्यवस्था िान्ति यादृशी अत्र । 

1x5=5 
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v. बहुश: धन्यवादा: द्वमत्र! 

   

4. 
अनचेु्छदलखेनम ्                                                                           

अत्र छात्रेभ्यः  संणक्षप्तवाक्यरिना अपणेक्षता वतात।े केवलं वाक्यर्नुद्धः  द्रष्टव्या। अस्य प्रश्नस्य 

प्रमुखम ्उदे्दशं्य वाक्यरिना अन्ति। वाकं्य दीर्ाम् अन्ति अथवा लर्ु इनत महत्त्वपूर्ुं नान्ति। 

प्रनतवाक्यम् अधाः  अङ्ः  र्ावस्य कृत े अधाः  अङ्ः  ि व्याकरर्दृष्टया र्दु्धतानननमतं्त 

ननधााररतः अन्ति। मञ्जषूायां प्रदत्ताः  र्ब्दाः  साहायताथुं सन्ति। छात्रः  तेषा ंवाक्येषु प्रयोगं 

कुयाादेव इनत अननवायुं नान्ति। छात्रः  स्वमेधया अनप वाक्यानन ननमाातुं  र्क्नोनत। 

अथवा 

संसृ्कत–अिवुादः – 

i. राम: पािम ् पिद्वत। 

ii. छात्रा: न्द्रशक्षकेर् सह गद्वमष्यन्ति। 

iii. देवेश: छात्रार्ाम ्/छात्रषेु श्रेष्ठतमः । 

iv. पन्द्रक्षर्: /खगा: वृक्षषेु कूजन्ति। 

v. वयं मन्द्रिरं गच्छाम:। 

vi. पशव: गृहात् बद्वह: गच्छन्ति । 

1x5=5 

 पद्वितावबोधिम ्  15 

5. पद्वित–गद्याशंः  

(अ) एकपदेि न्द्रिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. ग्राम्यजिािाम ्

ii. तटवद्वतावृक्षार्ाम्  

iii. शस्यक्षेते्र  

(आ) परू्ावाक्यिे न्द्रिखत–     (केविं प्रश्नकैम)् 

 

3 

½ x2=1 

 

2x1=2 
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i. द्विमािं जिं दृष्ट्वा सवे प्रसन्ना :अभवि।् 

ii. तटािाम ्पररष्करर्ेि सवात्र सौद्ववधं्य अिुभूतम।् 

 

   

6. पद्याशंः –  

(अ)  एकपदेि न्द्रिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i.  देहवन्द्रि: 

ii. योगेि  

iii. कमाान्द्रर्  

(आ) परू्ावाक्यिे न्द्रिखत–      (केविं प्रश्नियम)् 

i. तेषां अव्यक्तासक्त-चेतसाम ्अन्द्रधकतर: क्लेश: अन्ति । 

ii. ये त ुसवाान्द्रर् कमाान्द्रर् मद्वय/श्रीकृष्ण े संन्यस्य अिन्यिेैव योगिे मां ध्यायि 

उपासते। 

    3 

½ x2=1 

 

2x1=2 

 

7. िाट्ाशंः –  

(अ) एकपदेि न्द्रिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. तिुवायाि ्

ii. देव: 

iii. पटाि्  

(आ) परू्ावाक्यिे न्द्रिखत–     (केविं प्रश्नियम)् 

 

i. वयं तिुवाया :अयोग्यमूल्यत्वात् पटं ि द्विमााम:। 

ii. दौवाररक :बद्वहगात्वा त्रीि ्तिुवायाि् समािीय प्रद्ववशद्वत। 

3 

½ x2=1 

 

 

1x2=2 

 

8. अन्वयः  –  ½ x4=2 
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य: िर: द्वििाया ंितुौ च समभावम ्धारयद्वत, य: मािव: (i) मििशीि: येि केिन्द्रचत ्

प्रकारेर् (ii) संतुष्ट: द्विवासस्थािे अिासक्त (iii) न्तस्थरबदु्वि: ईश्वरस्य भद्वक्तभावेि च 

युक्तोsन्ति स: (iv) मािव: श्रीकृष्णस्य द्वप्रयो भवद्वत। 

                  अर्वा 

प्रदत्त-र्ावाथात्रयात ्र्दंु्ध र्ावाथुं णित्वा णलखत -  

(अ) (ii) मिस: इन्द्रियार्ां च द्वियन्त्ररं् कृत्वा सवाकमार्ां फ़िस्य इच्छाया: त्यागं कुरु। 

(आ) (iii) राज्ञ: अतीव संतुद्वष्टरभवत्। 

 

1x2=2 

9. 
प्रश्नपत्रात ्णर्नं्न पाठ्पिुकस्य श्लोकमकंे णलणखत्वा तस्य र्ावाथुं णलखत- 

अन्वय: - पार्ा! अहं (i) तषेां मद्वय (ii) आवेन्द्रशतचेतसाम् िन्द्रचरात् (iii) मतृ्युसंसारसागरात ्

समुिताा (iv) भवाद्वम  

अर्वा 

    छात्रेर् णलणखतस्य श्लोकस्य स्वनववेकेन छात्रनहताय ननर्ायः  कताव्यः । 

2x1=2 

 

 

10.  
 मलेनम्–   

       क िम्भः                                                'ख' िम्भः  

i. ततः  पङ्कोिारं कृत्वा                        (घ) पुष्कररर्ी ंगभीरा ंकृतविः  

ii. द्विमािं जिं दृष्ट्वा                           (क) सव ेप्रसन्नाः  अभवि ्

iii. सवाारम्भपररत्यागी यो                       (ख) मिक्तः  स म ेद्वप्रयः  

iv. पश्य राजमुद्राद्वङ्कतं                           (घ) प्रमार्पत्रम् 

½ 4=2 

 


