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Date:
Timings Allowed: 3Hr 30 Minutes.

SUBJECT: SANSKRIT
I PUC
MOCK

I. एकवाक्येन संस्कृतभाषया उत्तरयत:-

Total Marks: 100

1X10=10

१.विश्िम ् कस्मात ् सं भितत ?
२.त्यागे रामः केन समः ?
३.शश-कविञ्जलय ः िादतनर्ाायकः कः ?
४.हनम
ू तः विता कः ?
५.िुरुषाददनी का?
६.कन्यार्थेषु के गदृ हर्ीनेत्ाः ?
७.दाम दरस्य भ्राता कः ?
८.कुत् अन्धकारः आित
ृ ः ?
९.िैशाली नाम िुरीं कः प्रशास ?
१०.ित्ृ तबन्ध ज्झितं ककम ् ?
II. द्ववत्रैः वाक्यरैः संस्कृत, कन्नड, आङ्ग्ल भाषाया वा उत्तरं ललखत (पञ्चानामेव ) :-

2X5=10

११.विश्िस्य उत्िज्त्तः कर्थममतत स दाहरर्ं मलखत ।
१२.िायसकविञ्जलय ः कालः कर्थं गच्छतत स्म ?
१३.भीमसेनह् आत्मानं कर्थं िररचाययतत ?
१४.मुनयः ककमर्थं दहमितः समीिं आगताः ?
१५.सभ
ु ावषते विद्या कर्थं प्रशंमसता ?

१६.’श्री’ मह दयस्य मशष्यिात्सल्यम ् ?
१७.कूडलङ्गमप्रसादस्य िद्धततः का ?

III. त्याणां श्लोकानाम ् अनुवादं कन्नड – आङ्ग्लभाषया वा कुरुत (त्यानामेव) :१८.मद
ू कः ।
ृ श्ु च ज्स्र्थरचचत्तश्च सदा भव्य ऽनसय
वप्रयिादी च भूतानां स्त्यिादी च राघिः ॥
१९.यत्िेददसीत ् प्लितः सागरं मकरालयम ् ।
रूिमप्रततमं िीर तददच्छामम तनरीक्षितुम ् ॥
२०.एिं िाददतन दे िषौ िाष्िे वितुरध मुखी ।
लीलाकमलित्ाणर् गर्यामास िािाती ॥
२१.चलज्न्त चगरयः कामं यग
ु ान्तििनाहताः ।
कृच्रे ऽवि न चलत्येि धीरार्ां तनश्चलं मनः ॥
२२.अलब्धमीहे द् धमेर् लब्धं यत्नेन िालयेत ् ।
िामलतं िधायेज्न्नत्यं िद्ध
ृ ं िात्ेषु तनक्षििेत ् ॥

3X3=9

IV. अधोदत्तवाक्यं कैः कं प्रतत अवदत ्? इतत संस्कृतभाषया ललखत (चतुणाामेव):-

2X4=8

२३. यर्थ र्ानामभः सज
ृ ते ।
२४. स्िभाित ऽस्माकं शत्ुभूत यमज्स्त ।
२५. अत्यन्तं श्रान्त ऽमस ।
२६. नागं मे िशं कर मम ।
२७. नाहं विस्मारामम ति िकारम ् ।
V. दशवाक्यरैः कन्नडभाषया, आङ्ग्लभाषया वा लघटु िप्पण ैः ललखत (चतुणाामेव):-

5X4=20

२८. ताटका ित
ृ ान्तः ।
२९. अङ्चगरसः दहमिन्तं ककम ् अि चत ् ।
३०. झयौततवषकस्य ददनम ् इतत िाठस्य सारांशं मलखत ।
३१. भीमसेनस्य िात्िररचयम ् ।
३२. ‘सान्तःिरु ः शरर्ागत ज्स्म’ इतत िाठस्य शीवषाकां समर्थायत ।
३३. दे िव्रत – चन्रधरय ः मैत्ीं िर्ायत ।
अर्थिा
३४. ‘श्री’ मह दयस्य कन्नडसेिा ।
VI. ३५.एतासां कृत नां कव नां नाम सूचयत :१.

मालतीमधिः

२.

सौन्दयालहरी

३.

दशकुमारचररतम ्

४.

राजतरङ्चगणर्

५.

काव्यादशा

5X1=5

VII. ३६.(अ) दशवाक्यरैः कन्नडभाषया, आङ्ग्लभाषया वा लघुटिप्पण ैः ललखत (एकस्य):-

5

१. सम्सस्कृतनािकातन, - अथवा पुराणातन
(आ) ररत्कस्थानं परू यत (त्याणाम ्):-

1X3=3

१. ब्रह्मा दे वानां ……………सम्सबभूव ।
२. असारोऽयं ………….. ।
३. त्वं ववश्वस्य ........ पररहरलस ।
VIII. संयोजयत :-

1

/2X6=3

क

ख

सत्यिहः

श्रीकृष्र्ः

मेना

सुसूक्ष्मम ्

श्री

ििातराजः

दाम दरः

शशकः

अिरं

भारद्िाजः

शीघ्रगः

कन्नडकण्िः

IX. (अ) सनन्धं बबभजत (द्वयोैः)

1X2=2

१.िुनरवि २.तुल्य ऽहं ३.ममैकः ४.विद्िझजनः
(आ) सनन्धं योजयत (द्वयोैः)

1x2=2

१. बल+उन्मत्तैः २.गाध+इतरैः, ३.लभक्षा+अलस ४.सो+अहम ्
(इ) ववग्रहवाक्यं ललखत (द्वयोैः)
१. ज्येष्ठपुत्ैः २.सप्तषायैः ३.राजद्रोहैः

1x2=2

(ई) समस्तापदं ललखत (द्वयोैः)

1x2=2

(उ) ररक्तशाने सक्
ू त क्रियापदं ललखत (द्वयोैः)

1x2=2

१.भुिनस्य आभ गः २.िट इतत िि
ृ ः ३.आदरे र् सदहतम ्
१.सज
ृ ते
२.

सज
ृ ेते

वदतम ्

३.अलस

वदत
स्थ

(ऊ) पदपररचयं कुरुत (द्वयोैः)

1x2=2

(ए)ववरुद्धाथाकपदं ललखत(द्वयोैः)

1x2=2

१.मुक्त्वा, २.जातैः ३.योक्तुम ्

१.शीघ्रम ्. २.स्मरर्म ् ३.अमभमुखः

X. (अ) संस्कृतभाषया अनव
ु दत :-

1X4=4

1ದುಷ್ಯಂತನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಚಕ್ರವತಿಿ.
Dushyanta was the emperor of Hasthinavati.
2.ಪರಪೀಡನೆಯಂದ ಪಾಪವು ಲಭಿಸುವುದು,
It is sinful to trouble others.
3.ಮಹಾರಾಜನು ಪರಜಾಪಾಲನೆಯನುು ಮಾಡುತ್ಾಿನೆ.
The king protects the subjects.
4.ಗಂಗೆಯು ಎಲಲರ ಪಾಪವನುು ತ್ೆೊಳೆಯುತ್ಾಿಳ ೆ.
The Ganga washes off the sins of all.
5.ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯತಿುಸುತಿದೆ.
India vows global peace.
(आ) कन्नडभाषया आङ्ग्लभाषया वा अनुवदत:-

1X4=4

१. गािः तर्
ृ ं चरज्न्त ।

२. आर ग्यं भास्करात ् प्रार्थयेत ् ।

३. शरीरमाद्यं खलु धमासाधनम ् ।

४. इदानीं मदहलाः सैन्ये अवि कायं कुिाज्न्त ।

XI. पररच्छे दलममं पटठत्वा प्रश्नानाम ् उत्तराणण ललखत:-

5

नगाचधराजः दहमिन ् िािात्याः विता अज्स्त । िािाती कुसुमक मलगात्ा मशिं कदठर्तिसा प्राि । मशिः च स्िाधाशरीरं तस्यै दत्िा
अधाानारीश्िरत्िेन प्रकटयामास । िािाती-िरमेष्िरौ जगतः मातावितरौ । नानारत्नैः समलङ्कृता गौरी । गजचमांबरधारी सिपः

िलयीकृतः मशिः । अनय ः दम्ित्य ः प्रीततः असाधारर्ा अिि
ू ाा अतल्
ु या च । प्रार्थयातां इमौ आदददम्ित्यौ सङ्कष्टतनिारर्ाय ।
प्रश्नाैः-

१. दहमिान ् कः ?
२. मशिः कर्थं प्रकटयामास ?
३. गौरी कीदृशी ?
४. मशिः कैः िलयीकृतः ?
५. आदददम्ित्यौ कौ ?

**************

