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      अभ्यास-प्रश्नपत्रम् - 2021-22 

द्वितीयं सत्रम् 

कक्षा - िादशी 
 संसृ्कतम ्(केन्द्रिकम)्(कोड–322) 

 

समयः होराियम्                                                                       सम्पूर्ााङ्ाः- 40 

                   

                                            

 

 

 

 

 

                                

सामान्यननरे्दशाः – 

1. कृपया सम्यक्तया परीक्षण ं  कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 9 पृष्ठानन िुनितानन सस्न्त। 

2. कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 10 प्रमुख ाः प्रश्नााः सस्न्त। 

3. उत्तरलखेनात ं  पूरं् प्रश्नमय क्रिाङ्काः अर्श्य ंलखेनीयाः। 

4. प्रश्नस ख्य  प्रश्नपत्र नुस रम  अवश्यम  एव लखेनीय । 

5. सवे ष   प्रश्न न म  उत्तर णि स स्कृ तेन लखेनीय णन। 

6. प्रश्न न   णनरे्द श ाः ध्य न ने अवश्य   पठनीय ाः। 
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                                           वर्णनात्मकााः प्रशनााः                                40 अङ्ााः 

 अपठितावबोधनम ्  

1. अधोन्द्रिन्द्रितं गद्यशंं पठित्वय प्रदत्तप्रश्नयनयम ्उत्तरयन्द्रि संसृ्कतने न्द्रिित।          

जीवने सफलतायााः  आधाराः  पुरुषार्थाः  एव। अस्य अभावेन  नराः   सुखसमदृ्धिम् आप्तुम् असमर्थाः  भवद्धत 

यशाः  च न प्राप्नोद्धत । यदा यदा नराः  पुरुषार्थम् अचचनोत् तदा तदा तेन सफलता प्राप्ता। पुरुषाचर्थनाः  

एव संसारे द्धवलक्षणप्रद्धतभाम् अचजथतवन्ताः । देशसेवया समाजसेवया चशक्षाप्रसारेण च पुरुषाचर्थचभाः  

उल्लखेनीयाद्धन कायाथचण कृताद्धन। अस्माकं इद्धतहास े तषेां गौरवगानं द्धवद्यत े। आपत्काले येषा ंमनांचस 

द्धवचचलताद्धन न भवन्तन्त त ेएव जीवने सफलता ंप्राप्नुवन्तन्त। पुरुषाचर्थनाम् कृते त ुपरुुषार्थाः  एव उपासना 

अन्ति। याः  जनाः स्वजीवने सफलता ंप्राप्तुम ्इच्छद्धत साः  पुरुषार्थाः  अवश्यमेवं कुयाथत।् पुरुषार्थस्य अभावे 

जनाः  सफलता ंप्राप्तुं  न शक्नोठत। 

(अ) एकपदेन न्द्रिित–        (केविं प्रश्नचतषु्टयम)् 

 

i. जीवने सफलतायााः  आधाराः  द्धकम?् 

ii.  केषा ंकृते पुरुषार्थाः  उपासना अन्ति? 

iii.  के संसारे द्धवलक्षण–प्रद्धतभाम् अचजथतवन्ताः ? 

iv.  पुरुषार्थस्य अभावेन नराः  द्धकं आप्तुम् असमर्थाः  भवद्धत? 

v.  याः  जनाः  स्वजीवन ेसफलतां प्राप्तुम् इच्छद्धत साः  द्धकं कुयाथत्? 

       

(आ)  पिूणवयक्यने न्द्रिित– (केविं प्रश्नद्वयम)् 

 

i. येषां मनाचंस आपत्काल ेद्धवचचलताद्धन न भवन्तन्त त ेद्धकं कुवथन्तन्त?      

ii. जीवने सफलतायााः  आधाराः  काः ? 

iii. कस्य अभावे जनाः  सफलता ंप्राप्तुं  न शक्नोठत? 

 

(इ)  अस्य अनचेु्छदस्य कृत ेउन्द्रितं शीर्णकं संसृ्कतने न्द्रिित–  

 

(ई)  यथयठनदेशम ्उत्तरत–        (केविं प्रश्नत्रयम)् 

 

10 

 

 

 

 

 

½ X4=2 

 

 

 

2X2=4 

 

 

1X1=1 

1X3=3 
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i. 'प्राप्नुवन्तन्त' इद्धत द्धियापदस्य कतृथपदं द्धकम?् 

ii. अपयशाः ' इद्धत पदस्य द्धवपयथपदं गद्यांशे द्धकम् प्रयुक्तम?् 

iii. मानवाः ' इद्धत पदस्य पयाथयपदं गद्यांशे द्धकं प्रयकु्तम?् 

iv. 'उल्लेखनीयाद्धन' इद्धत पदस्य द्धवशषे्यपदं गद्यांशे द्धकम?् 

 

 

 

  

                                      रिनयत्मकं कययणम ्                                     15 

अङ्याः  

 

2.  अधोन्द्रिन्द्रितं पतं्र मञ्जषूापदसहायतया परूद्धयत्वा पनुाः  चलखत- 

भवान् प्रणवाः । चेन्नईनगरे छात्रावासे न्तित्वा अध्ययनं करोद्धत। छात्रावास ेस्वद्धदनचयाथयााः  वणथनं कुवथन ्

स्वमातरं प्रद्धत चलचखतं पतं्र मञ्जषूायां प्रदत्तपदानां सहायतया पूरद्धयत्वा पुनाः  चलखत।                                                                                                                                                 

(i)............. 

                                                                                                         

द्धतचर्ाः ……… 

पूजनीय ेमाताः ! 

सादरं प्रणामााः । 

अत्र कुशलं तत्रािु । भवत्ााः  पत्रम ्प्राप्य मनचस (ii).............जाताः  यत ्द्धपतृमहोदयाः  इदानीम ्

(iii) …………. स्विोऽन्ति। साः  मम स्वास्थ्यस्य (iv)................च द्धवषये चचन्तिताः  आसीत।् 

परं चचन्तायााः  न कोऽद्धप द्धवषयाः । अहम ् प्रद्धतद्धदनं प्राताः  चतुवाथदन े (v)...........व्यायामं कृत्वा 

(vi).............पठाद्धम। तताः  स्नात्वा दगु्धाद्धदकं च पीत्वा पादोनसप्त -वादने द्धवद्यालयं गच्छाद्धम। 

द्धिवादने (vii)............आगत् भोजनं कृत्वा द्धवश्रामं करोद्धम। साधथ-चतुवाथदने उत्थाय गृहकायं 

करोद्धम । संसृ्कतद्धवषय ेअहम् (viii…………..पररश्रमं करोद्धम। द्धपतृमहाभागानाम (ix)............ 

प्रणामााः  कर्नीयााः । 

भवत्ााः  द्धप्रयाः  पुत्राः  

(x) …………….. 

 

½X10=5 
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मञ्जरू्य 

 

 

3.  मञ्जषूाप्रदत्तशब्दानां सहायतया अधोन्द्रिन्द्रितयं कथयं परूयत।  

 

एकदा शीतस्य भीषणाः  (i)......... अभवत्। सम्राट् चन्द्रगुप्ताः  द्धनचितवान् यत् द्धनधथनमे्याः  

(ii).......... द्धवतरणं भवते्। प्रधानमंत्री चाणक्याः  तत्कायं (iii)......... | भतृ्ााः  सवाथन ्कम्बलान ्

तस्य कुटीरे िाद्धपतवन्ताः  । रात्रौ केचन चौरााः  कम्बलान् (iv)........... तस्य कुटीरं प्राद्धवशन्। त े

अपश्यन् यत ्चाणक्याः  एकन्तस्मन ्कटे कम्बलं द्धवना एव (v)......। तन्तस्मन् एव क्षण े(vi)........... 

पद़ध्वद्धनं श्रतु्वा प्रबिुाः । (vii)........ तम ्अपचृ्छन्- भवतां समीप ेकम्बलानां राचशाः  अन्ति तर्ाद्धप 

भवान् कम्बलं द्धवना एव (viii)........ । चाणक्याः  अवदत्-'श्रृणुत! एत े प्रावारकााः  केवलं 

द्धनधथनेभ्याः द्धवतरणार्थम् एव सन्तन्त। यद्धद अहम् एतषेु एकं (ix)........ तद्धहथ अहम ् अद्धप चौराः  

भद्धवष्याद्धम।’ “नतमिका चौरााः "' तस्य पादयोाः  पद्धतत्वा (x)...............अक्ुवथन्। 

मञ्जरू्य 

 

 

 

अर्वा   

                             

अधोचलचखत–संवादम ्मञ्जषूायााः  उचचताद्धन वाक्याद्धन चचत्वा परूयत उत्तरपनु्तिकायय ंच चलखत-  

अनीशाः -नमिे! द्धकम ्कुशला त्वम्? 

रमा-आम्! (i)--------------------- 

अनीशाः -द्धकं तव समीपम ्संगणकयंत्रम् अन्ति? 

रमा-आम्! (ii)------------------------ 

अनीशाः -(iii)--------------------------- 

½x10=5 

स्वीकृतवान्, चोरद्धयतुं , स्वीकरोद्धम, क्षमायाचनाम्, प्रकोपाः , कम्बलानां, सपु्ताः , 

चाणक्याः , चौरााः , स्वद्धपद्धत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 द्धवद्यालयात्, सन्तोषाः , अध्ययनस्य, घण्टाियम,् द्धवशेषतया 

चरणयोाः , छात्रावासताः , उत्थाय, प्रणव:, पूणथरूपेण 
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रमा-द्धतं्रशत ्सहस्ररुप्यकाचण। 

अनीशाः -द्धकम ्एतेषाम ्रुप्यकाणाम ्व्ययाः  सार्थक: अन्ति न वा? 

रमा-(iv)----------------------। अद्यत्व ेत्वम ्यंते्र अनकेाद्धन कायाथचण कतुथम ्पारयचस। 

अनीशाः -अहम ्अद्धप गृहम् गत्वा कमद्धप उपायं चचन्तयाद्धम यने मम द्धपता अद्धप मम द्धनवदेनं 

स्वीकुयाथत्। 

रमा-(v)-------------------------- 

4. ‘वकृ्षााः  अस्माकं द्धमत्राचण’ इद्धत द्धवषयमचधकृत् पञ्चवाक्यद्धमतम ्अनचेु्छदं चलखत। 

(मञ्जषुाप्रदत्तपदाना ं सहायता अपचेक्षता चेत ् गृहीतव्या अन्यर्ा स्वयं चचन्तद्धयत्वा स्वतन्त्ररूपेण 

लेचखतव्यम्।) 

मञ्जषूा 

 

 

 

 

अर्वा 

अधोचलचखताद्धन वाक्याद्धन संसृ्कतभाषया अनदू्य चलखत। (केवलं पञ्चवाक्यम)् 

i. भारत हमारा देश है । 

India is our country. 

ii. सभी स्वि हो ं।  

Everyone Be healthy. 

iii. सभी बालक द्धवद्यालय जात ेहैं । 

Children are going to school. 

iv. संसृ्कत सभी भाषाओ ंकी जननी है । 

Sanskrit is the mother of all languages. 

v. पूरी पृथ्वी ही पररवार की तरह है । 

Whole Earth is like a family. 

 1x5=5 

वृक्षााः , जलम्, छाया, फलाद्धन  पुष्पाचण, काष्ठाद्धन, यच्छन्तन्त, भदू्धम-संरक्षणम,् 

कुवथन्तन्त, सत्पुरुषााः  इव, पयाथवरणम,् रक्षन्तन्त 
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vi. जल का संरक्षण अद्धत आवश्यक है । 

Water conservation is necessary 

vii. गुणी व्यद्धक्त ही गुण को जानता है, द्धनगुथण नही।ं 

Only virtuous person knows the importance of good qualities. 

 पठितयवबोधनम ्  15 

5. अधोन्द्रिन्द्रितं गद्यशंं पठित्वय प्रदत्तप्रश्नयनयम ्उत्तरयन्द्रि संसृ्कतने न्द्रिि 

  पुरा धाराराज्ये चसन्धुल-संज्ञो राजा चचरं प्रजााः  पयथपालयत्। तस्य वाधथक्य ेभोज इद्धत पुत्राः  समजद्धन। 

साः  यदा पञ्चवाद्धषथकिदा द्धपता ह्यात्मनो जरां ज्ञात्वा मखु्यामात्ानाहूयानुजं मुञं्ज महाबलमालोक्य पुतं्र 

व बालं संवीक्ष्य द्धवचारयामास-यद्यहं राज्यलक्ष्मीभारधारणसमर्ं सहोदरमपहाय राजं्य पुत्राय प्रयच्छाद्धम, 

तदा लोकापवादाः । अर्वा बालं मे पुतं्र मुञ्जो राज्यलोभाद्धिषाद्धदना मारद्धयष्यद्धत तदा दत्तमद्धप राजं्य 

वृर्ा। पुत्रहाद्धनवथशोचे्छदि इद्धत द्धवचायथ राजं्य मुञ्जाय दत्त्वा तदतु्सङे्ग भोजमात्मानं मुमोच। तताः  िमात ्

राजद्धन द्धदवंगते संप्राप्तराज्य-संपद्धत्तमुथञ्जो मखु्यामातं् बदु्धिसागरनामानं व्यापारमुद्रया दरूीकृत् तत्पदेऽनं्य 

द्धनयोजयामास। अर् कदाचन सभाया ंज्योद्धताः -शास्त्रपारंगताः  किन ब्राह्मणाः  समागम्य राजानम ्आह-

देव! लोकााः  मां सवथजं्ञ कर्यन्तन्त। तचत्कमद्धप यर्चंे्छ पचृ्छ। 

(अ) एकपदेन उत्तरत (केवलं प्रश्नियम)् 

i. राज्ञाः  नाम द्धकम् आसीत्? 

ii. सभायाम् आगताः  ब्राह्मणाः  कन्तस्मन ्शास्त्रे पारंगत आसीत्? 

iii. क: प्रजा:  पयथपालयत्? 

(आ) पणूथवाक्यने उत्तरत (केवलं प्रश्नकैम्) 

i. राजा द्धक द्धवचायथ राजं्य मुजाय दत्तवान्? 

ii. लोकााः  कं सवथजं्ञ कर्यन्तन्त? 

3 

 

 

 

 

 

 

½ x2=1 

 

2x1=2 

   

6. अधोचलचखतं पदं्य पद्धठत्वा तदाधाररत-प्रश्नानाम ्उत्तराचण संसृ्कतने चलखत।  

      आरभते द्धह कमाथचण श्रान्ताः  श्रान्त: पनुाः  पुनाः । 

       कमाथण्यारभमाणं द्धह पुरुषं श्रीद्धनथषेवते॥   

3 
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  (अ) एकपदेन उत्तरत- (केवलं प्रश्नियम)्          

i. काद्धन आरभते? 

ii. कं श्री: द्धनषेवते? 

iii. पुरुषं का द्धनषेवते? 

(आ) पणूथवाक्यने उत्तरत- (केवलं प्रश्नकैम)्               

i. कमाथचण कर्म ्आरभते? 

ii. श्री: कीदृशं पुरुषं द्धनषेवते? 

½ x2=1 

 

 

2x1=2 

7. अधोन्द्रिन्द्रितं नयट्यंशं पठित्वय तदाधाररतान ्प्रश्नयन ्संसृ्कतने न्द्रिित– 

 

कुण्डला-  जाने तेऽचभरुचचम् अध्ययने अध्यापन ेच। परं यर्ा लतेयं सहकारमवलम्बत े

तर्ैव नारी जीवनयात्राया ंकमद्धप सहचरम ्अपेक्षत ेयाः  तस्यााः  अवलम्बनं स्यात्। 

मदालसा- नान्ति मतृ्कत ेआवश्यकता अवलम्बनस्य। स्वयं समर्ाथ जीवनपर् ेचचलतुमहम्। 

 न कस्याद्धप सङे्कतैाः  नद्धतथतुं  पारयाद्धम। 

 कुण्डला- नद्धतथष्यचस तदा एकाद्धकनी एव। 

(द्धवहस्य) यद्धद तं्व शीघ्रमेव पद्धतगृहं गद्धमष्यचस तदा एकाद्धकनी भद्धवष्याद्धम । 

 मदालसा- परं एकाः  उपायाः  अद्धप चचन्तताः  मया | 

 कुण्डला-   काः  उपाय? 

 मदालसा-  सङ्गीतसाद्धहत्माध्यमेन ब्रह्मद्धवद्या ंसरसा ंद्धवधाय बहुभ्याः  चशशुभ्याः  चशक्षिं प्रदास्याद्धम । 

(अ) एकपदेन उत्तरत (केवलं प्रश्नियम)् 

 

i. मदालसा केभ्याः  चशक्षणं प्रदास्याद्धत?    

ii. कुण्डला मदालसाया: द्धक जानाद्धत? 

iii. नारी कुत्र कमद्धप सहचरम् अपेक्षत?े 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ x2=1 
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(आ) पणूथवाक्यने उत्तरत (केवलं प्रश्नियम)्  

i. कुण्डला (द्धवहस्य) मदालसा ंद्धकं कर्यद्धत? 

ii. नारी द्धकम ्अपके्षते? 

2x1=2 

8.  अधोचलचखतस्य पद्यस्य भावार् ंमजषूाप्रदत्तपदैाः  परूद्धयत्वा पनुाः  चलखत–   

                        

एकेनाद्धप सपुतेु्रण द्धवद्यायकेु्तन साधनुा। 

आह्लाद्धदतं कुलं सव ंयर्ा चने्द्रण शवथरी॥ 

 भावार्थाः - एकेन अद्धप (i)---------------द्धवद्यासद्धहतने (ii)---------------सम्पूणथ: वंशाः                            

(iii) -------------- (भवद्धत) येन प्रकारेण (iv)-----------------राद्धत्राः  (प्रसन्ना भवद्धत)। 

मञ्जरू्य 

 

अथवय 

प्रदत्त-भावार्थत्रयात ्शिंु भावार् ंचचत्वा चलखत – 

(अ ) दोषषे ुयत्न: समहुान ् खलानाम।्  

i. महतां जनाना ंदोर्ेर्ु यत्न: भवद्धत।   

ii. दषु्टजनानां दोर्ेर् ुएवं यत्न: भवद्धत । 

iii. दषु्टकायेषु प्रयत्न: न करणीय:। 

 (आ) आढ्योचभजनवानन्तस्म कोऽन्यो सदृशो मया।  

i. अहमेव पररवारसमिृ: नान्तस्म अन्येऽद्धप सन्तन्त। 

ii. अचभमाद्धनता मम पारे्श्वऽन्ति न कस्याद्धप। 

iii. अहं कुटुम्बयुक्त: धनवान ्मत्सदृश: अपर: क:? 

½ x4=2 

 

 

 

 

 

 

1x2=2 

   

9.  अधोचलचखत- अन्वय ेररक्तिानाद्धन परूयत -  

अनकेसंशयोचे्छद्धद परोक्षार्थस्य दशथकम।् 

सवथस्य लोचनं शासं्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव साः ॥ 

½ x4=2 

चन्द्रमसा, प्रसन्न:, सुतने, सज्जनेन 
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 अन्वयाः - शास्त्रम् (i)----------परोक्षार्थस्य (ii)------------ सवथस्य (iii)--------, यस्य न अन्ति 

स: (iv)-----एव। 

 

   

10. ‘क’ िम्भस्य वाक्यांशस्य 'ख' िम्भस्य वाक्याशंेन सह मेलनं कुरुत-  1/2x4=2 

        क िम्भाः                                          'ख' िम्भाः  

(i) दीघथप्रयासने कृतं द्धह विु                     (क) पत्न्ााः  सहयोगाः  अद्धनवायथाः  । 

(ii) लक्ष्म्याः  रक्षार्थम्                           (ख) श्रयिाः  श्रयिाः  पुनाः  पनुाः । 

(iii) आरभते ठि कमयणन्द्रि                         (ग) स्वाध्यायिप आजथवम।् 

(iv) दानं दमियज्ञि                             (घ) द्धनमेषमाते्रण भजद्े द्धवनाशम्। 

2x1=2 

 

 

 


