
 

  

 
JAIN COLLEGE 

    463/465, 18th Main Road, SS Royal, 80 Feet Road, Rajarajeshwari Nagar, 
       Bangalore - 560 098 

 
Date:                     SUBJECT: SANSKRIT 
                     2 PUC 
             II MOCK 
Timings Allowed: 3Hr 30 Minutes.      Total Marks: 100 
 

I. एकवाक्येन उत्तरयत-                 10x1=10 
१. स्वप्रकाशााः कााः ? 

२. राक्षसाः केन प्रबोधिताः ? 

३. हृदयोन्मादकाररण ीं कन्याीं काः ददशश? 

४. रात्र ीं ददवीं काः प्रयातत ? 

५. राणाप्रतापस्य पुराः काः ? 

६. महाश्वेता कम ्प्रतत स्ववतृ्तान्तीं कथयतत ? 

७. सुन्दरस्य कतत भ्रातराः ? 

८. काः कणशस्य रक्तीं अपपबत ्? 

९. कृतीं कमश कम ्अनुगच्छतत ? 

१०. कृष्णशास्र  कीं  ’वरकपवाः’ इतत सम्बोधितवान ्? 
 

II.द्ववत्रैः वाक्यरैः ससं्कृतभाषया-कन्नडभाषया-आङ्ग्लभाषया वा उत्तरं ललखत-(पञ्चानामेव)  5x2=10 

११. नवमद्व पस्य वणशनीं कुरुत । 
१२. धिरञ्ज पवनोक्त ममरस्य लक्षणीं ककम ्? 

१३. राणाप्रतापस्य वींशस्थााः के ? 

१४. प्रमाणावसरे महाश्वेता कीदृश  आस त ्? 

१५. ’शान्त्यााः’ सौन्दय ंवणशयत ? 

१६. द्पवगुण क्तक्रोिाः गुरुाः कण ंककीं  कथयतत ? 

१७. इष्टीं अतनष्टतनवारणेन कथीं प्राप्तव्यम ्? 

१८. कृष्णशास्त्स्रणाः पवद्याभ्यासाः । 
 

III.पाठनाम उल्ललख्य श्लोकानाम ्अनवुादं ससं्कृतभाषया-कन्नडभाषया-आङ्ग्लभाषया वा ललखत-  3x3=9 

१९. जे्ञयीं तद्भारतीं वर्ष ंसवशकमशफलप्रदम ्।  
अर कमाशणण कुवशस्त्न्त त्रपविातनतु नारद ॥ 

२०. तदेताीं व क्ष्य दाुःखीं मे जातीं भक्तो दह मे भवान ्। 

तनैेवमुक्तवानस्त्स्म त्यक्त्वा मौनम ्भवत्कृत े। 

२१. मूढाः स्यामहमेर्षा वा वदेस्त्न्मथेतत सींशये । 

दारत्याग  भावाम्यहो परस्र स्पशशपाींसुलाः ॥ 

२२. शु्रत्वािम ंपवजानातत शु्रत्वा त्यजतत दमुशततम ्। 

शु्रत्वा ज्ञानमवाप्नोतत शु्रत्वा मोक्षमवाप्नुयात ्॥ 

२३. पवर्षयाममर्षलोभेन मनाः पे्ररयत स्त्न्ियम ्। 

तस्त्न्नरुन््यात ्प्रयत्नेन स्त्जत ेतस्त्स्मन ्स्त्जतसे्त्न्ियाः ॥ 

 



 

  

 

IV.पाठनाम उल्ललख्य कैः कं प्रतत अवदत ्इतत ससं्कृतभाषया उत्तरयत-(चतुर्ाामेव)   4x2=8 

२४. त्वीं पवश्वस्य आतत ंपररहरमस । 

२५. अन्यैद्शपवजैाः पररभतृा खलु पोर्षयस्त्न्त । 

२६. ककीं  माम ्अन्यथा सम्भावयमस ? 

२७. तथापप यदद कुतूहलम,् तत ्कथयामम । 

२८. सदािारसींपन्नो भव । 

२९. िनीं सम्पाद्य प्रतत ददातु । 

V. दशवाक्यरैः ससं्कृतभाषया-कन्नडभाषया-आङ्ग्लभाषया वा उत्तरं ललखत-(पञ्चानामेव)   5x5=25 

३०. पवक्रमाददत्यस्य प्रभावेण राक्षसाः कथीं पररवततशताः ? 

३१. प्रवाजकाः । 

३२. पवधिना प्रभुत्वीं कथीं दमशशतम ्? 

३३. राणाप्रतापस्य ज वनम ्। 

३४. पुण्डरीकस्य जन्म वतृ्तान्तीं मलखत ? 

३५. वस्रापणस्य वणशनम ् 

३६. कणशशापप्रसङ्गाः । 

VI.मञ्जूषातैः सकू्त ंपदं चचत्वा ररक्तस्थान ंपरूयत-       4x1=4 

३७. ................ मम दृस्त्ष्ट पथात ्। 
३८. उभयोरपप कन्ययोाः............तनवततशताः । 

३९. तयोाः अहम दृश ..........समुत्पन्ना । 

४०. पततकुले तव..............क्षमम ्। 

आत्मजा, दास्यमपप, पववाहम,् अपेदह 

VII. रेखाङ्गककतातन पदातन आचित्य प्रश्नतनमाार्ं कुरुत(त्यार्ामेव)-     3x1=3 

४१. धिन्तातुरणाीं न सुखीं नतनिा । 

४२. तरुण  मे स्वप्नसुन्दरी । 

४३. गन्िवाशधिपतताः हींसाः । 

४४. प्रधथतीं दषु्यन्तस्य िररतम ्। 

VIII. सयंोजयत-           5x1=5 

क  ख 

प्रजापतताः  पापम ्
शशवत ्  ब्रह्मा 
ककस्त्बबर्षम ्  ब्रह्मियशस्य 

अलङ्कारममव पवतनश्पतते ्

IX.यथातनदेश ंललखत-(चतुर्ाामेव)          4x3=12 

१. सल्न्धं ववभजत / सल्न्धं योजयत (त्यार्ामेव) 
भ र्षणाकृतताः, आननारपवदे, ग्रामस्य+एव, देवााः+त,े सवे+अपप 

२. ववग्रहवाक्य ं/ समस्तपदं ललखत (त्यार्ामेव) 
द्व पोऽयम,् ज्ञानदाहाः, हस्तात ्च्युतान,् मदीयीं कपोलम,् जनैाः आकीणशम ्

३. ललङ्गग-ववभल्क्त-वचनातन ललखत ्(द्वयोरेव) 
िक्षुर्ष , वािा, महाशयस्य, मया, रोदटका 



 

  

 

४. लकार-परुुष-वचनातन ललखत (द्वयोरेव) 
पवतरन्तु, अपश्यम,् सहन्त,ेत्यज, लभन्तु 

५. पदपररचय ंकुरुत (त्यार्ामेव) 
स्मतृम,् गताः, उन्नमय्य, हृष्टाः, सींरक्ष्याः 

६. प्रयोगपररवतान ंकुरुत - 
नरैाः कमाशणण कुवशस्त्न्त। 

अथवा 
मञ्जूर्षा क्षक्षप्यताीं त्वया । 

७. सलक्षर्ं अलङ्गकारं तनदशात – 
म्ये तपोिनानाीं ककसलयममव पाण्डुपराणाम ्। 

अथवा 
पुत्थमलका तरुन्यााः सादृश्यीं वहन्त व सन्दृश्यत े। 

X. कन्नडभाषया – आङ्ग्लभाषया वा अनवुादत –       5 

अस्माकीं  पूवशजााः भारतदेशीं स्वगाशदपप गरीयान ्इतत वदस्त्न्त । स्वगशाः भोगभूममाः । परन्तु भारतभूममाः कमशभूममाः । स्वगशसुखीं अनुभूय 
अपप मोक्षीं प्राप्तुीं भारत ेजन्म इच्छस्त्न्त । अर अनेके महापुरुर्षााः भस्त्क्तद्वारा मोक्षीं समपादयन ्। त ेज वन्त एव भगवन्तम ्
साक्षात्कृतवन्ताः । तादृशमहापुरुर्षेर्षु रामकृष्णपरमहींसाः एकतमाः । साः न केवलीं भगवन्तीं अपश्यत ्ककन्तु मशष्यपववेकानन्दाय 
भगवन्तीं प्रादशशयत ्। 

XI. ससं्कृतभाषया अनवुादत-           5 

ಮಗುವಿನ ಮನವು ಹಸಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಇದ್ೆಂತದ. ಕುಂಬಾರನು ತನನ ಕದೈಚಳದಂದ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಗದ ಒಂದ್ು ರೂಪವನುನ ಕದೂಡುವನು. ಅಂತದಯೆ ಗುರುವು 

ತನನ ಶಿಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನವನುನ ನಿರ್ಮಿಸುವನು. ಶಿಷ್ಯನ ಮನದ್ಲ್ಲಿ –‘ನಾನು ಉತತಮನು. ಸಮಯ ಬಂದ್ಾಗ ನನದನಲ್ಿಶಕ್ತತಯನೂನ ಒಗೂೂಡಿಸಿ ದ್ದೀಶಕಾಾಗಿ 

ವಿನಿಯೀಗಿಸುವದನು’ ಎಂಬ ಭಾವನದಯನುನ ತುಂಬುತಾತನದ. 

The mind of a child is like a wet clay mound. The potter gives clay mound a correct shape by his skill. In 

the same way a teacher constructs the future of a student. And fills his mind with the feeling that -`I am great. At 

times necessary I will collect and utilise all my energy for the nation. 

 

XII. इम ंपररच्छेदं पठठत्वा प्रश्नानाम ्उत्तराणर् ललखत ।       4x1=4 

वयीं भारत यााः स्माः । सनातनसींकृतताः भारत यानाम ्। पवज्ञानपवकासे भारताः महत्तरीं पारीं वहतत। आयशभटादयो बहवो पवद्वाींसााः 
नैके ग्रन्थााः पवरधितााः । आयुवेदे, ज वशासे्र, पररसरपवज्ञाने ि बहवो पविारााः प्रस्तुतााः अस्माकीं  पूवशजैाः । तरे्षाीं अनुसारेण अिुतनक 
पवज्ञातननाः तदेव पवर्षयीं प्रदश्यश वयमेव प्रथमान्वेपर्षणाः इतत वदस्त्न्त । सौरमण्डलस्य अ्ययने आयशभटस्य ‘आयशभटीयम’्, रसशास्रे 
नागाजुशनस्य ‘कक्षापुटतन्रीं’ इत्यादयो नैके ग्रन्थााः पवज्ञानस्य सवशशाखासु रधितााः । जयतु भारत्म ्। 

प्रश्नााः – 
१. भारत्स्य सम्स्कृतताः का ? 

२. के ग्रन्थााः पवरधितााः ? 

३. कुर बहवो पविारााः प्रस्तुतााः ? 

४. के प्रथमान्वेपर्षणाः इतत वदस्त्न्त ? 

अथवा 

स्वा्यनीं अददकृत्य ममरीं प्रतत परीं मलखत – 
 

 

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



 

  

 


