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अभ्यासप्रश्नपत्रम ्2021-22 

द्वितीयं सत्रम ्

कक्षा- िादशी 

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  सवषेां प्रश्नानाम ्उत्तराणर्  

णलखनत तनहा छात्रनहताय मलू्याङ्नं करर्ीयम।् यथा णित्रवर्ान े पञ्चवाक्यानां लेखनम ् अर्ीषं्ट परं छात्रः  यनद  

सप्तवाक्यानन णलखनत तनहा तत्र केवलं प्रथम-पञ्चवाक्यानां न अनपत ुयानन वाक्यानन उत्तमानन सन्ति तेषां मलू्याङ्नं 

करर्ीयम्।  

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 । 

 

 वर्ािात्मकाः  प्रश्नाः  40 अङ्काः  

 अपद्वितावबोधिम्      
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1.  अपद्वित–गद्यांशः  

(अ) एकपदेि न्द्रिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

 

i. पुरुषाथाः   

ii. पुरुषाणथानाम्  

iii. पुरुषाणथानः   

iv. सुखसमृनद्धम ् 

v. पुरुषाथाः   

(आ) परू्ावाक्यिे न्द्रिखत–     (केविं प्रश्नियम)् 

 

i. येषां मनांणस आपत्काल े नविणलतानन न र्वन्ति ते एव जीवन ेसफलता ं

प्राप्नुवन्ति। 

ii. जीवने सफलतायाः  आधारः  पुरुषाथाः  एव।अस्य अर्ावेन नरः  

सुखसमृनद्धम ्आप्तमु् असमथाः  र्वनत यर्ः  ि न प्राप्नोनत। 

iii.  पुरुषाथास्य अर्ावे जनः  सफलतां प्राप्तुं  न र्क्यत।े 

  

(इ) अस्य अिचेु्छदस्य कृत ेउन्द्रितं शीषाकं संसृ्कतिे न्द्रिखत–  

  

छात्रार्ा ंणलणखतानन पदानन दृष्ट्वा र्ुद्धार्ुद्धननर्ायः  छात्रनहताय कताव्यः । 

 

(ई)  यथाद्विदेशम ्उत्तरत–        (केविं प्रश्नत्रयम)् 

i. त े 

ii. यर्ः   

iii. नरः   

iv. कायााणर् 

 

   10 

1X2=2 

 

 

 

2X2=4 

 

 

 

1 

 

1X3=3 

 

 रििात्मकं कायाम ्                                      15 अङ्काः  

2. पत्रिखेिम ् 

                                                                  (i)छात्रावासतः  

½X10=5 
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                                                    नतणथः  .... 

पूजनीय ेमातः ! 

सादरं प्रर्ामाः । 

 अत्र कुर्लं तत्रािु। र्वत्याः  पत्रम ्प्राप्य मनणस (ii) सिोषः  जातः  यत ्

नपतृमहोदयः  इदानीम् (iii) परू्ारूपरे् स्वस्थोऽन्ति। सः  मम स्वास्थ्यस्य (iv) 

अध्ययनस्य ि नवषय ेणिंनततः  आसीत्। परं णििायाः  न कोऽनप नवषयः । अहम ्प्रनतनदनं 

प्रातः  ितुवाादने (v) उत्थाय व्यायामं कृत्वा (vi) घण्िाद्वयम ् पठानम। ततः  स्नात्वा 

दगु्धानदकं ि पीत्वा पादोनसप्त-वादन ेनवद्यालयं गच्छानम। नद्ववादन े(vii) नवद्यालयात ्

आगत्य र्ोजनं कृत्वा नवश्रामं करोनम। साधा-ितुवाादन े उत्थाय गृहकायं करोनम। 

संसृ्कतनवषय ेअहम ्(viii)नवर्षेतया पररश्रमं करोनम। नपतृमहार्ागािा ं(ix)िरर्योः  

प्रर्ामाः  कथनीयाः । 

र्वत्याः  नप्रयः  पुत्रः  

(x) प्रर्वः । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. कथापदू्वताः –  

             एकदा र्ीतस्य र्ीषर्ः  (i) प्रकोपः  अर्वत।् सम्राि् िन्द्रगुप्तः  ननणितवान ्

यत् ननधानमे्यः  (ii)कम्बलाना ं नवतररं् र्वते।् प्रधानमंत्री िार्क्यः  तत्कायुं 

(iii)स्वीकृतवान।् र्ृत्याः  सवाान् कम्बलान् तस्य कुिीरे स्थानपतविः । रात्रौ केिन िौराः  

कम्बलान् (iv) िोरनयतुं  तस्य कुिीरं प्रानवर्न्। त ेअपश्यन ्यत ्िार्क्यः  एकन्तिन ्किे 

कम्बलं नवना एव (v) सपु्तः । तन्तिन् एव क्षरे् (vi) िार्क्यः  पद़ध्वननं श्रुत्वा प्रबुद्धः । 

1x5=5 
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(vii) िौराः  तम ्अपृच्छन्- 'र्वतां समीपे कम्बलाना ंराणर्ः  अन्ति तथानप र्वान ्कम्बलं 

नवना एव (viii) स्वनपनत।' िार्क्यः  अवदत्-'श्रृरु्त! एत ेप्रावारकाः  केवलं ननधानेभ्यः  

नवतरर्ाथाम् एव सन्ति। यनद अहम ्एतषेु एकं (ix) स्वीकरोनम तनहा अहम ्अनप िौरः  

र्नवष्यानम।’ “नतमिका िौराः "' तस्य पादयोः  पनतत्वा (x) क्षमायािनाम ्अक्ुवान्। 

अथवा 

 ररक्तस्थान–पदू्वताः – 

अनीर्ः - नमिे! नकम् कुर्ला त्वम्? 

रमा- आम्! (i)-अहम ्कुर्िी अन्ति। 

अनीर्ः - नकं तव समीपम ्संगर्कयंत्रम् अन्ति? 

रमा- आम्! (ii) मम जनक: मम जन्मनदवस ेउपहाररूपरे् इदम ्अयच्छत।् 

अनीर्ः - (iii) मलू्यम ्नकम!् 

रमा- नतं्रर्त ्सहस्ररुप्यकाणर्। 

अनीर्ः - नकम् एतषेाम् रुप्यकार्ाम ्व्ययः  साथाक: अन्ति न वा? 

रमा (iv) ननंू साथाक: अन्ति। अद्यत्व ेत्वम ्यंते्र अनकेानन कायााणर् कतुाम् पारयणस। 

अनीर्ः - अहम ्अनप गृहम् गत्वा कमनप उपायं णिियानम यने मम नपता अनप मम 

ननवेदनं स्वीकुयाात्। 

रमा-(v) आर्ास ेर्ीघ्रम ्एव तव समीप ेअनप एतत ्यन्त्रम ्र्नवष्यनत। 

   

4. 
अनचेु्छदलखेनम ्                                                                           

1x5=5 
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अत्र छात्रेभ्यः  संणक्षप्तवाक्यरिना अपेणक्षता वताते। केवलं  वाक्यर्नुद्धः  द्रष्टव्या। अस्य प्रश्नस्य 

प्रमुखम ्उदे्दशं्य वाक्यरिना अन्ति। वाकं्य दीघाम् अन्ति अथवा लघु इनत महत्त्वपूर्ुं नान्ति। 

प्रनतवाक्यम् अधाः  अङ्ः  र्ावस्य कृत ेअधाः  अङ्ः  ि व्याकरर्दृष्टया र्ुद्धतानननमतं्त  ननधााररतः  

अन्ति। मञ्जषूायां प्रदत्ताः  र्ब्दाः  साहायताथुं सन्ति। छात्रः  तेषा ंवाक्येष ुप्रयोगं कुयाादेव 

इनत अननवायुं नान्ति। छात्रः  स्वमेधया अनप वाक्यानन ननमाातुं  र्क्नोनत। 

अथवा 

संसृ्कत–अिवुादः – 

i. र्ारतम ्अिाकं देर्ः  अन्ति। 

ii. सवे ननरामयाः  सिु।/ स्वस्ाः  भवन्त।ु 

iii. बालकाः  नवद्यालयं गच्छन्ति। 

iv. संसृ्कतं सवाासां र्ाषार्ां जननी अन्ति। 

v. सम्पूर्ाा वसधुैव कुिुम्बम् इव अन्ति। 

vi. जलसंरक्षर्म् अनत आवश्यकम् अन्ति। 

vii. गुर्ी एव गुरं् वेनत्त (जानानत) ननगुारं् न। 

 

 पद्वितावबोधिम ्  15 

5. पद्वित–गद्याशंः  

(अ) एकपदेि न्द्रिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. णसन्धुलः  

ii. ज्योनतः र्ास्त्र े

iii. राजा  

 

(आ) परू्ावाक्यिे न्द्रिखत–     (केविं प्रश्नकैम)् 

 

i. द्वपता पुत्रहाननवुंर्ोचे्छदि इनत नविाया राजा राजं्य मुञ्जाय दत्तवान्। 

ii.  लोकाः  ज्योनतः  - र्ास्त्रपारंगतं ब्राह्मरं् सवाजं्ञ कथयन्ति। 

3 

½ x2=1 

 

2x1=2 
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6. पद्याशंः –  

(अ)  एकपदेि न्द्रिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i.  कमााणर् आरर्ेत। 

ii.  पुरुषं श्री: ननषेवत।े 

iii.  पुरुषं श्री: ननषेवत े 

(आ) परू्ावाक्यिे न्द्रिखत–      (केविं प्रश्नियम)् 

i. कमााणर्  श्रािः  श्राि: पनुः  पुनः  आरर्ते। 

ii. श्री: कमााण्यारर्मारं् पुरुषं ननषेवते। 

    3 

½ x2=1 

 

2x1=2 

 

7. िाट्ाशंः –  

(अ) एकपदेि न्द्रिखत–        (केविं प्रश्नियम)् 

i. णर्र्ुभ्यः   

ii. अणर्रुणिम ्

iii. जीवनयात्रायाम्  

(आ) परू्ावाक्यिे न्द्रिखत–     (केविं प्रश्नियम)् 

 

i. यनद तं्व र्ीघ्रमेव पनतगृहं गनमष्यणस तदा एकानकनी र्नवष्यानम। 

ii. नारी जीवनयात्राया ंकमनप सहिरम् अपेक्षते। 

3 

½ x2=1 

 

 

1x2=2 

 

8. अन्वयः  – 

i. सुतेन  

ii. सज्जनेन  

iii. प्रसन्न:   

iv. िन्द्रमसा  

                  अथवा 

प्रदत्त-र्ावाथात्रयात ्र्दंु्ध र्ावाथुं णित्वा णलखत -  

 ½ x4=2 

 

 

1x2=2 
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(अ) (ii) दषु्टजनानां दोषेष ुएवं यत्न: र्वनत। 

(आ) (iii) अहं कुिुम्बयुक्त: धनवान् मत्सदृर्: अपर: क:? 

9. 
प्रश्नपत्रात ्णर्नं्न पाठ्पिुकस्य श्लोकमकंे णलणखत्वा तस्य र्ावाथुं णलखत- 

    छात्रेर् णलणखतस्य श्लोकस्य स्वनववेकेन छात्रनहताय ननर्ायः  कताव्यः । 

2x1=2 

 

 

10.  
 मलेनम्–   

       क िम्भः                                                'ख' िम्भः  

(i) दीघाप्रयासने कृतं नह विु                   (घ) ननमषेमात्रेर् र्जद्े नवनार्म् 

(ii) लक्ष्म्ाः  रक्षाथाम्                          (क) पत्न्ाः  सहयोगः  अननवायाः । 

(iii) आरभते द्वि कमाान्द्रर्                      (ख) श्रान्तः  श्रान्तः  पिुः  पुिः ।  

(iv) दानं दमियज्ञि                           (ग) स्वाध्यायिप आजावम्। 

½ 4=2 

 

 

 

 

 


