अङ्कयोजना उत्तरसङ्के ताश्च
कक्षा – दशमी - 2021-22
संस्कृतम् (कोड संख्या -122)

समयः - सार्धैक-होरा
सम्पूर्णाङ्काः – 40
अवर्धातव्यम् - प्रश्नपत्रे यत्र आन्तररकववकल्पः अस्ति तत्र स्पष्टतया वनदेशः दत्तः अस्ति यत् के वलं प्रश्नद्वयम्
अथवा प्रश्नत्रयम् इत्याददकं तथापप यदद छात्रः सवेषां प्रश्नानाम् उत्तराणर्ण ललखवत तदहि छात्रदहताय यत्र अधर्धकाः
अङ्काः दातं शक्यन्ते तादृशानां प्रश्नानां मूल्याङ्कनं करर्णीयम्।
प्रश्नसङ्ख्ख्या
बहववकल्पात्मकाः प्रश्नाः
40 अङ्ााः
अनप्रयक्तव्याकरर्णम्
I.
सन्धः/सन्धच्छेदः
(के वलं प्रश्नचतष्टयम्)
1x4=4
1. (क) स्यात् + िैर्
2. (क) सम् + चरणम्
3. (घ) युष्मत् + दिविात्
4. (ख) आयव: + अपि
5. (ग) अिक्त: + चासीत्
II.
समासः / ववग्रहः
(के वलं प्रश्नचतष्टयम)
1x4=4
6. (ख) कालायसस्य चक्रम्
7. (क) मलेि सदितम्
8. (घ) सूयव: च चन्द्र: च तयो:
9. (ग) सुराणाम् अधिि:
10. (क) कर्वणात् नर्मुख:
III.
प्रकृवत-प्रत्ययौ
(के वलं प्रश्नचतष्टयम्)
1x4=4
11. (ग) रमणीय + टाि्
12. (ग) बुद्धि + मतुि्
13. (क) नर्द्वस् + त्व
14. (ग) मित्त्वम्
15. (घ) उत्तम + टाि्
IV.
वाच्यम्
(के वलं प्रश्नत्रयम्)
1x3=3
16. (ख) िाठा:
17. (ख) श्रनमका:
18. (ख) श्रूयते
19. (ग) माता
V.
समयः
(के वलं प्रश्नचतष्टयम्)
1x4=4
20. (ख) र्ड्र्ादिे
21. (ग) िादोि-र्ड्र्ादिे
22. (क) सािव-र्ड्र्ादिे
23. (घ) सिाद-चतुर्ादिे
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

24. (ख) िादोि-एकर्ादिे
अव्ययपदावन
25. (घ) तार्त्
26. (घ) प्रनत
27. (ग) तदिव
28. (क) ह्य:
अशणि-संशोर्धनम्
29. (ख) शलखन्ति
30. (ख) िठाम:
31. (ख) एका
32. (क) खगा:
प्रश्नवनमार्णः
33. (ख) का
34. (क) कस्मिि्
35. (ग) किात्
36. (घ) कम्
37. (ख) काि्
38. (ग) क:
उचचताथि -चयनम्
39. (ग) अकिात्
40. (घ) िरीरम्
41. (घ) र्ेगेि
42. (ग) सूयव:
43. (ख) त्यजनत
भापषककायिम्
44. (क) जलम्
45. (घ) िीघ्रम्
46. (ग) र्सनत
47. (ख) कृच्छ्रेण
48. (ग) आशलङ्गय़
49. (ग) व्याघ्रो
50. (ख) सम्प्रनत
51. (घ) अनििम्

2 . शिक्षानिदे िालय:,

ददल्ली सर्वकार:

(के वलं प्रश्नत्रयम्)

(के वलं प्रश्नत्रयम्)

1x3=3

1x3-3

पदितावबोर्धनम्
(के वलं प्रश्नपञ्चकम्)

1x5=5

(के वलं प्रश्नचतष्टयम्)

1x4=4

(के वलं प्रश्नषट्कम्)

1x6=6
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