
SRI BHAGAWAN MAHAVEER JAIN COLLEGE 
Vishweshwarapuram, Bangalore. 

MOCK -1 PAPER   – February 2023 

Course: II year PUC 

Subject: Sanskrit 

Max. Marks:  100 

Duration: 3:15 

 

PART – A 

 

I. अधोनिनदिष्टािाां प्रश्नािाम् उत्तरानि कोष्टकात् उद्धृत्य निखत ।    5×1=5 

 

1. भारतवरे्ष कतत नद्य: सन्ति ? (सप्त,   दश, पञ्च) 

2. तवक्रमातदत्य: कुत्र राक्षसं अतमलत् ? (मद्रपुर्ााम्, शैवलघोरे्ष,  भोजपुर्ाां) 

3. पररव्राजक: कीदृश: आसीत् ? (बुन्तिमान्, मन्द: कामवशग :) 

4. कण्व: क: ? (काश्यप:, दुष्यिः , वातसष्ठ: ) 

5. प्रतापस्य तपता क: ? (उदर्न:, भामाशाह:, उदर्तसंह:) 

II. मञ्जूषातः  सूक्तां पदां नित्वा ररक्तस्थािां पूरयत ।      5×1=5 

6. र्स्य मरणकालः  समर्ातः  .......... ग्लातनं प्रापु्नवन्ति । 

7. वैररणां ......... समुद्रोपमम् आसीत् । 

8. भृतै्यरानाय्य सहसा ......... उदघाटर्त् । 

9. उत्तरं र्त् समुद्रस्य .......... दतक्षणं च र्त् । 

10. तवद्या ………. रक्ष्यते । 

सैन्यम्,   र्ोगेन,   तसे्यन्तिर्ातण,   तहमवत्,   

कौतुकात्   

III. 11. सांयोजयत ।                        5×1=5 

   क    ख 

गन्धवहः    सवाार्वर्वसुन्दरी 

तससीतदर्ा   प्रबुिकणााटकः  

शान्तिः    वारु्ः  

पुन्तितः    राणाहमीरः  

कृष्णशास्त्रीमहोदर्ः  वृक्षः  

IV. एकवाके्यि सांसृ्कतभाषया उत्तरां  निखत ।         5×1=5 

12. महाशे्वता स्नातंु कुत्र आगच्छतत ? 

13. शान्त्ाः  पतु्यः  नाम तकम् ? 

14. कः  कणास्य रक्तम् अतपबत् ? 

15. अर्ाशासं्त्र केन तवरतचतम् ? 

16. ’बतिमचिः ’ कस्य कृततः  ? 

V. रेखानितानि पदानि आनित्य प्रश्ननिमाििां कुरुत । (ितुिािमेव)    4×1=4 

17. पररव्राड् मौनं त्यक्त्वा उक्तवान् । 

18. अम्बर्ा सह स्नातुम् अभ्यागमम् । 



II PU Mock 1 Feb.2023 (Sanskrit) Page: 2 

19. तरुणी मे स्वप्नसुन्दरी । 

20. अधमा धनतमच्छन्ति । 

21. चाणक्यः  चिगुप्तस्य आचार्ाः  आसीत् । 

अथवा 

21. भार्षासातहत्यतवद्यातर्ातभः  संसृ्कतभार्षा अधे्यतव्या एव । 

PART –B 

 

    VI. नित्रः  वाक्यरः  सांसृ्कतभाषया कन्नडभाषया आङ््गलभाषया वा उत्तरां  निखत । (पञ्चािामेव) 5×2=10 

22.  पुराणभारते उन्तिन्तितातन तीर्ाके्षत्रातण कातन ? 

23. तवक्रमातदत्यः  राक्षसं तकं उपतदशतत ? 

24. अङ्गुलीर्कप्रसङ्गः  । 

25. राणाप्रतापः  करं् सैन्यसङ्रहम् अकरोत् ? 

26. महाशे्वतार्ाः  वपुतर्ष करं् र्ौवनं पदं कृतम् ? 

27. शान्तिः  तकमर्ां तरुणं द्रषटंु आगतवती ? 

28. कृष्णशान्तस्त्रणाम् कन्नड-सातहत्यसेवा । 

VII. पाठिाम उल्लिख्य कः  कां  प्रनत अवदत् इनत सांसृ्कतभाषया निखत । (ितुिािमेव) 4×2=8 

29. तं्व तवश्वस्य आततां पररहरतस । 

30. उपपन्ना तह दारेरु्ष प्रभुता सवातोमुिी । 

31. नैतिनं स्वीकतुाम् अहम् इच्छातम । 

32. तकं माम् अन्यर्ा सम्भावर्तस ? 

33. भवदनुरह एव रक्षाकवचम् । 

34. सः  र्त्र कुत्रातप भवतु कालेज् आनेतव्य एव  । 

PART – C 

   VIII. पाठिाम उल्लिख्य श्लोकािाम् अिुवादां कन्नडभाषया आङ््गलभाषया वा कुरुत । (ियोरेव) 

              2×3=6 

35. दुलाक्षणेरं् कन्या ते तववाहोऽस्या र्दा भवेत् । 

तदा ससुतदारस्य क्षर्ः  स्यात्तव तनतितम् ॥ 

36. कुतो धमातक्रर्ातवघ्नः  सतां रतक्षतरर त्वतर् । 

तमस्तपतत धमाांशौ कर्मातवभातवष्यतत ॥ 

37. कामक्रोधौ तर्ा लोभं स्वादं शृङ्गारकौतुके । 

अतततनद्राततसेवे च तवद्यार्ी ह्यष्ट वजारे्त् ॥ 

38. तवते्तन रक्ष्यते धमो तवद्या र्ोगेन रक्ष्यते । 

मृदुना रक्ष्यते भूपः  सन्तस्त्रर्ा रक्ष्यते गृहम् ॥ 
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IX. दशवाक्य र्ः  सांसृ्कतभाषया कन्नडभाषया आङ््गलभाषया वा उत्तरां  निखत । 

(पञ्चािामेव)5×5=25 

39. भारतवर्षां इतत तकमर्ां कथ्यते । 

40. तवक्रमातदत्यस्य परोपकारगुणं वणार्त । 

41. दुष्यिस्य पात्रतचत्रणं कुरुत । 

42. भामाशाहस्य राजभन्तक्तः  । 

43. कीदृशं मुतनकुमारकम् अपश्यम् इतत महाशे्वता वणार्तत ? 

44. ’शान्त्ाः ’ सौन्दर्ां वणार्त । 

45. कणाशापप्रसङ्गः  । 

46. तवद्यातर्ानां कृते कृष्णशान्तस्त्रणां सने्दशः  । 

PART - D 

X. यथानिदेशां कुरुत । (ितुिािमेव)        4×3=12 

47. सल्लधां नवभजत / योजयत (त्यािामेव) 

तवन्ध्या + च,    तकमप्यािर्ाम्,     तवर्षर्ातमर्षम्,    तकर्त् + धनम्,     अधः  + तूष्णीम् 

48. नवग्रहवाक्यां/ समस्तपदां निखत (त्यािामेव) 

फलागमैः ,    मदीरं् कपोलम्,    तजतेन्तिर्ः ,    मात्रा सदृशी,    ज्ञानभण्डारः  

49. निङ्गनवभल्लक्तवििानि निखत (ियोरेव) 

भगवतत,    सतललम्,    वाचा,    महाशर्स्य 

50. िकारपुरुषवििानि निखत (ियोरेव) 

कुवान्ति,    तचिर्त,    वजारे्त्,    तचिर्त 

51. पदपररियां कुरुत (त्यािामेव) 

स्नातुम्,    ह्यष्टः ,    पतन्,    संरक्ष्य 

52. प्रयोगां पररवतियत । 

स्त्री गृहं रक्ष्यतत ।   अथवा   कृष्णरावेण इरं् घटना स्मर्ाते ।  

53. अििारां  सिक्षिां निनदिशत ।  

अ  तचरस्य वाचं्य न गतः  प्रजापततः  । 

         अथवा 

   आ) त्वम् असत्यवादीव प्रततभातस । 

54. कन्नडभाषया – आङ््गलभाषया वा अिुवदत ।      1×5=5 

क्रीडा मानवस्य तनतराम् आवश्यकी । क्रीडर्ा शन्तक्तः  वधाते । उिासः  उत्पद्यते । आरोगं्य 

जार्ते । मनः  तवकसतत । जीवनोत्साहः  एधते । एकताभावः  सम्पद्यते । मैत्री तवस्तारं गच्छतत, अतः  

िलु जे्यष्ठाः  एकघण्टापर्ािं तुल्यशीलवर्ोतभः  क्रीतडतव्यतमतत उपतदश्यन्ति । 
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55. सांसृ्कतभाषया अिुवदत ।         1×5=5 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತ ರುಅವರು ಬ ುದೇಶವದೇತ  ಭಾ ವಾವ  .

 ಅವರು  ುತ ಅ .ಅವ  ವಾೋವಾಸ್ವ ಭಾುರ   ರ ಅಅತ  ನಿವುನ ವೀವಾವರವ ಅ .ರುಷ್ದ್ ಿತ್ತಡುತ ದವ ರು

 ಅವಯತಿ ಭಾಯರಿ  ಡುಾವಅ  .ವಾವದ್ಗಿ  ವದವ ರುನಂಬಿಕೆಯಿ ವಲಅ ಅವರು ುಅದ್   ಲಅ   .

ಅವರು ದೇಶದ  ಿ ಡುಪ್ಭಾದ   ಿ ರುವ  .ರುರಿೀಧಿರ ತ  ವುನ ವೀ ರ್ುವಾವೂ ವುಗಯದರು

. ದಶೀವಾವರುವರು 

Gopala Krishna Gokhale was a true patriot. He loved India very much. His life 

was very simple and selfless. He was a very good orator too. He did not believe in 

words alone. He carried out his mission with a selfless motto. He is a role model to 

all the countrymen. 

 

56. अ) इमाां पररचे्छदां पनठत्वा प्रश्नािाम् उत्तरानि निखत ।    5×1=5 

पातालस्य राजा बतलः  महान् भगवद्भक्तः  आसीत् । कदातचत् कृष्णः  रु्तधतष्ठरेण सह तस्य प्रासादम् 

अगच्छत् । दैत्यानां राजा कृषं्ण सतृ्कत्य ’अर्मपरः  महाशर्ः  कः ?’ इतत अपृच्छत् । तदा भगवान् – 

’अरं् भारतदेशस्य महाचक्रवती रु्तधतष्ठरः , भूलोके महादाता च इतु्यक्तवान् । अस्य प्रासादात् न कोऽतप 

र्ाचकः  तनराशः  भूत्वा गच्छतत’ इतत अवदत् । बतलः  इदं शु्रत्वा स्मर्मानः  – “स्वातमन्, र्दा अहं राजा 

आसं तदा तभकु्षक एव नासीत् “ इतत तवज्ञापर्ामास । 

i. बतलः  कीदृशः  आसीत् ? 

ii. कृष्णः  केन सह प्रासादम् अगच्छत् ? 

iii. कृषं्ण सतृ्कत्य बतलः  तकमपृच्छत् ? 

iv. कृष्णः  रु्तधतष्ठरं करं् पररचार्र्तत ? 

v. बतलः  तकतमतत तवज्ञापर्ामास ? 

 

 

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


