
 

  

 

JAIN COLLEGE 
463/465, 18th Main Road, SS Royal, 80 Feet Road, Rajarajeshwari Nagar, 

Bangalore - 560 098 

Date: 2019-2020              I PUC              SUBJECT: SANSKRIT 
Timings Allowed: 3Hr 30 Minutes.          MOCK      Total Marks: 100 

 

A एकवाक्येन उत्तरत ( दशानाम् एव)            10x1=10 

१ वेदाङ्गानन कनत ?  

२  नवश्वं कस्मात् सम्भवनत ?         

३ चटकस्य  नाम ककम्?  

४ भीमसेनः केन सह तुल्यः ? 

५ शरासननमत्रः कः ? 

६ अधोमुखी  पाववती  ककं गणयामास ?  

७ पनिकस्य नामधेयं ककम्?  

८ सुपणवः कः ? 

९ केषां मनः ननश्चलम् ? 

१० शास्त्रालापः कुत्र प्रावतवत ? 

११ श्री महोदयं “ कन्नड कण्वः “ इनत नाम केन सूनचतम् ? 

१२ सनममत्रस्य  नाम ककम्  ? 

१३ B  नित्ररः वाक्यरः संस्कृतभाषया कन्नडभाषया –आङ्लभाषया उत्तरं नलखत (पञ्चानां एव )            5X2=10 

१४ अक्कमहादवेी   ज्नानभनियोः  अनवनाभावसम्बमधं  किं वणवयनत ? 

१५ कूडलसङ्गमस्य प्रसादनस्य  पद्धनतः का? 

१६ सुभानषतकारः मूखं किं वणवयनत ? 

१७ पुत्रयाः नववाहनवषये पववतराजस्य ननणवयः कः  ? 

१८ भीमसेनः ककमिं हनूमतः क्षमां याचनत?  

१९ शश –कनपञ्जलयोः वासस्िाननवषयकः कलहः कः ? 

२० ब्रह्मनवद्यायाः परम्परां नलखत। 

 C    पाठनाम उनल्लख्य श्लोकानां अनुवाद ंकन्नडभाषया आङ््लभाषया वा कुरुत ।     3X3=9 

२१ तृणानन भूनमरुदकं  वाक् चतिुी च सनूृता । 

एतानन  तु सतां  गॆह े नॊनछिद्यमते  कदाचन ।। - 

२१ मृदशु्च नथिरनचत्तस्य सदा भव्योनसुयकः । 

नप्रयवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥ 

    २२  रनक्षता स्वस्य धमवस्य स्वजनस्य च रनक्षता । 

वेदवेदाङ्गतत्वज्नो धनुवेद ेच नननितः ॥ 

     २३ अलब्धमीहते् धमेण लब्धं यत्नेन पालयेत ्। 

पानलतं वधवयेनन्नत्यं वृद्ध ंपाते्रषु नननक्षपेत् ॥ 

     २४  नस्मतपूवावनभभाषी च धमं  सवावत्मना नश्रतः  । 

सम्य्योिा शे्रयसां च न नवगू्रह्य किारुनचः ॥   

 

 



 

  

 

 D पाठनाम उनल्लख्य  कः कं प्रनत अवदत् ?  इनत – संस्कृतभाषया नलखत  ।    4X2=8 

    २५   अहहसंरव धमवमागवः । 

     २६  इदानीं त ुननद्रा समयः । 

     २७  नागं मे वशं करोनम । 

    २८  ननयावत ुराम सह लक्ष्मणेन  । 

    २९  मया द्रिोव्योयं मयायः । 

    ३० व्यापदनीया त्वया इनत ।  

E   दशवाक्यरः  संस्कॄतभाषया कन्नडभाषया आङ््लभाषया वा लघुटटप्पणीः नलखत   (Four only) 4X5=20 

३१  कमयेयं कुलजीनवतं इनत पाठस्य सारांशं नलखत ।  

 ३३  भारतदशेे नवज्नानस्य प्रगनतम् अनधकृत्य लघु प्रबमधं नलखत । 

 ३४   दामोदरः  

 ३५  ज्योनतनषकस्य   समयप्रज्ना । 

  ३६    श्री महोदयस्य आदशवमयजीवनम् ।  

   ३७  श्रीरामस्य गुणान् सङ्गह्य नलखत । 

F एतासां कृतीनां कवीना ंकवीनां नाम सचूयत ।                  5X1=5 

 ३९    रघुवंशम् । 

  ४०     पञ्चतमत्रम् । 

४१       ककराताजुवनीयम् 

   ४२      कुमारसंभवम् ।      

  G  दशवाक्यरः संस्कॄतभाषया कन्नडभाषया  आङ््लभाषया वा लघुटटप्पहणं     नलखत  ।    5X1=5 

 महाभारतम् अिवा पञ्चमहा काव्यानन । 

H  मञ्जूषातः  सूिं पद ंनचत्वा टरिस्िानं पूरयत ।3X1=3 

१  प्रायेण   _______  कमयािेषु कुटुनम्बनः  । (,कल्याणम्   नवश्वानमत्रॊ गृनहणी नेत्राः       पापाय  ) 

 मेघेनस्ित  _____       इव  भानत।    

तत्र सत्रं पटरत्रातुं  ----------  महामुननः । 

 परोपकारः  पुण्याय   _______ परपीड्स्)  ्  । (,कल्याणम्   नवश्वानमत्रॊ गृनहणी नेत्राः       पापाय) 

I   4X1=4 

मकरालयः      गुरुत्वाकषवणम् 

बसवण्णः        आयवभटीयम ्

आयवभटः        कूडलसङ्गमदवेः  

 भूनमः           सागरः 

J  प्रश्नननमावणं कुरुत । ( Only two) 

माग ेनवनवधाः आपणाः आसन् । 

शम्भुः ते दनुहतरं वॄणुते । 

रामः स्त्री वधा शङ्कां अकरोत् । 

K       एतेषा ं उपप्रश्नानां उत्तरानण संस्कृतभाषया नलखत । ONLY SIX           6X2=12 

सहमधं नवभजत ।( ियॊः) 

चरव ,पुनरनप,अप्याशा 

सहमधं योजयत ।(ियो: ) 

प्रजासु + अप्रमाद: ,नभक्षा +अनस ,तु+ एतत्  

टरिस्िाने सूिं नवभनिरूपं नलखत । (ियोः )  

नवनधना   _______    नवनधनभ:    

तपसः  तपसोः ______      

नद्याम्   ________         नदीषु   

टरिस्िाने  सूिं कियापद ंनलखत  ।(  ियोः) 

सृजते  सृजतेे _______ 

_______     इछिावः इछिावः  



 

  

 

 

अनस  ________     स्ि  

नवग्रहवाक्यं नलखत ।   (  ियोः )  

कौसल्याजाननः , अननत्यानन ,कुलस्य जीनवतम्  

समस्तपद ंनलखत ।( ियॊ: ) 

वटः इनत वृक्षः ,  भुवनस्य आभॊगः  , स्वस्य दशेे  

पदपटरचयं कुरुत ।( ियॊ:  ) 

नवधातुम्, मुक्त्वा ,इनत  

समानािवकपद ंनलखत । (ियोः ) 

ममत्री  ,सौनमनत्र: ,पुत्रः  

नवरुद्धािवकपद ंनलखत ।  

अमधकार: ,नमत्रम् , नप्रयम् 

L     संस्कृतभाषया अनुवदत ।          4X1=4 
A monkey climbs a tree  

These mango fruits are very sweet 

The children play in the garden 

India vows global peace 

M   कन्नडभाषया आङ््लभाषया वा अनुवदत।        4X1=4 

यूयं ग्रामं गछित । 

दहेल्यां प्राचीन: लॊहस्तम्भः अनस्त । 

नपतरौ  स्वपुत्रान्  प्रीणयतः । 

पुरा जनकः नाम राजा आसीत् ।   

N    पटरछिेदनममं पटठत्वा प्रथन्नानां उत्तरानण नलखत ।             5 

सौवीरदशेे सञ्जयः नाम राजा अवतवत । तस्य नपता वृद्धक्षत्रः । माता च नवदलुा । कदानचत् सञ्जयस्य समीपराज्यस्िने 

नसमधुराज्येन युद्ध ंप्रावतवत । यद्यनप सञ्जयः भ्रूशम् अयुद्ध्यत तिानप तस्य सरमयं पराजय ंअलभत । बहवः सरननकाः अनियमत । 

भीतः सञ्जयः प्राणान् रनक्षतुं ततः पलायत । राजभवनम् आगतः सः अमतपुरं प्राप्य ननरुत्साहतया अशेत । 

        रणाङ्गणात् आगतं पतु्रं नवदलुा दरूात् एव अलॊकत । पश्चात् सा पुत्रस्य ननकटे गत्वा उिवान् _ भवादशंृ भीरंु  पुत्रं 

प्राप्य अह ंननतरा ंलज्जे ।भवान् यावद ्जीवं  यु्यते इनत  नचमतनं मम मननस अवतवत  । 

सञ्जय कस्य दशेस्य राजा ? 

तस्य नपता कः ? 

सञ्जयः केन सह युद्ध ंअकरोत?्  

के अनियमत? 

रणरङ्गात्    आगत ं   पुत्रं  का   दरूात् एव अलोकत । 

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


