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Date:  Dec 2017                    SUBJECT: Sanskrit 

II PUC 
                           Mock I 

Timings Allowed: 3Hrs.           Total Marks: 100 
 

I. एकवाक्येन संस्कृतभाषया उत्तरं लिखत।                        1x10=10 

 १. अद्यापि देवााः कुत्र जन्म इच्छन्न्ि? 

 २. पवक्रमाददत्य कथाां का कथयति? 

 ३. प्रव्राजकाः वणिजाः गहृां ककमथ ंअगच्छि?् 

४. रािाप्रिािस्य पििा काः? 

 ५. गौिमी का? 

६. सुन्दरस्य पििा काः? 

७. गुर ाः उत्िमाङ्गां किणाः कुत्र तिवेशयति? 

८. अथाणि ्कथां चिन्ियेि?् 

९.कृष्िशास्त्रीमह दयस्य मािा का? 

१०. काः किणस्य रक्िां अपिबि?् 

 

II. द्ववत्रैः वाक्यरैः  संस्कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग्िभाषया वा उत्तरं लिखत (पञ्चानामेव)  5x2=10                                       

११. िगरवाससस ाः जि ाः राक्षसाः ककां  उक्िाः? 

१२. कन्यापवषये िररव्राट् वणिजाः सकाश ेककां  वदति? 

१३. बबल्ााः रािाप्रिािां कथां सहाय्यम ्अकुवणि?् 

१४. महाश्वेिायााः विुपष यौविां कथां िदां कृिम?् 

१५. शान्न्िाः ककमथ ंिरूिां दृष््ुां आगिविी? 

१६. किं प्रति िरशुराम िदेशां स्खि। 
१७. िरपवग्रहााः देवााः के? 

 

III. पाठनाम उल्लिख्य श्िोकानाम ्अनुवादं कन्नड-आङ्ग्िभाषया वा कुरूत   (त्याणामेव)    3x3=9                              

१८. पवश्वस्य मािरस्सवाणाः सवाणश्ि व महाफ्ााः। 
       िथा िद्याः स्वप्रकाशााः शिश  अथ सहस्रशाः॥ 

१९.  मञ्जूषाां िाां ि गङ्गायाां िथ व र्धवणस्थदीपिकाम।् 
       कृत्वा ित्याज तिक्षक्षप्य घ रां वािरमन्िरे॥ 

२०. कामां प्रत्याददष््ाां स्मरासम ि िररग्रहां मुिेस्िियाम।् 
      ब्वत्ि ुदयूमािां प्रत्याययिीव मे हृदयम॥् 

२१. अस्त्रप्रय गवे्ायाां यदा िे सूि ाविा। 
      िदा सवाणणि िास्त्राणि  वेयुतिणष्फ्ाति दह॥ 
 



 

  

 
२२. कामक्र धौ िथा ्  ां स्वादां शङृ्गारकौिुके। 
      अतितिद्रातिसेवे ि पवद्याथी ह्यष्् वजणयेि॥् 

 

IV.पाठनाम उल्लिख्य कैः कं प्रतत अवदत ्इतत संस्कृतभाषया लिखत।     (चतुणाामेव)      4x2=8                                                       

२३. सुखाति ि े िृणकु्देविााः पविरन्िु। 
२४. कुत्रापि गत्वा धिां सांग्रदहष्यासम। 
२५. ककमिेि प्रश्िायासेि? 

२६.  वदिुग्रहां एव रक्षाकविम।् 
२७. िरीक्षाथ ंइि पि समयावकाशाः पवद्यिे। 
२८. त्वां पवश्वस्य आति ंिररहरसस। 
 

V. दशवाक्यरैः संस्कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग्िभाषया वा उत्तरं लिखत। (पञ्चानामेव)    5x5=25                          

२९. पवक्रमाददत्यस्य प्र ावेि राक्षसाः कथां प्रवतिणिाः? 

३०. तिपवणमशाण दह  ीरवाः इति शीपषणकाां समथणयि। 
३१. दीघाणिाङ्ग प्रसङ्गाः। 
३२. र द्काप्रसङ्गाः। 
३३. िि धिां युवािां दृष्ट्वा महाश्वेिा ककां  अचिन्ियि?् 

३४. सा शान्न्िाः। 
३५. किण-िरशुरामय ाः सांवादाः। 
३६. पवद्याचथणिाां कृि ेकृष्िशान्स्त्रिाां सन्देशाः। 
 

VI.. मञ्जूषातैः सूक्तं पदं चचत्वा ररक्तस्थान ंपूरयत।                  4x1=4 

३७. पवद्या -----  रक्ष्यिे। 
३८. ममािराधाः ------ क्षन्िव्याः। 
३९. िय ाः अहमीदृशी---------- समुत्िन्िा। 
४०. कष््िरम्िरायााः अपि ------  वेि।् 
       (कृिया, य गेि, आत्मजा, सीमा) 
 

 VII. ४१. संयोजयत                                            4x1=4 

                          अ                                            आ                          

                  १. िररव्राट्                             १. ब्रह्म 

                  २. प्रजाितिाः                           २. सरस्वत्यााः 
                  ३. पवषयाः                                        ३. कामवशगाः 
                  ४. पव्ाससमव                                 ४. पे्ररयिीन्न्द्रयम ्
 

VIII. रेखाङ्गककतपदातन आचित्य प्रश्नतनमााणं कुरूत (त्याणामेव)             3x1=3 

४२. चिन्िािुरािाां ि सुखां ि तिद्रा। 
४३. कन्या मञ्जूषायाां प्रवेसशिा। 
 



 

  

 
४४. कास्दासस्य सप्ि कृियाः। 
४५. व देसशकााः वाणिज्याथ ंआगच्छन्न्ि स्म। 
४६. पवमशणकेन कृिीिाम ्अर्धययिां सम्यक् किणव्यम।् 
 

IX. यथातनदेशं  कुरूत   (चतुणाामेव)                                                          4x3=12 

४७. सन्न्धां पव जयि\य जयि (त्रयािमेव) 

      अद्यापि, सम् विीव,   जि+अिन्िरम,् िि+्पवरूद्धम,् ििाः+ििाः 
४८. ववग्रहवाक्य\ंसमस्तपदं लिखत (त्याणामेव)       

     वस्त्राििाः, कामक्र धौ,  ज्ञािदाहाः, जीवािाां मरिां, दहमविाः दक्षक्षि।   
४९. लिङ्गग-ववभल्क्त-वचनातन लिखत (द्वयोरेव) 

      पवद्या, िादय ाः,  गवति, मुतिाः 
५०. िकार-पुरूष-वचनातन लिखत  (द्वयोरेव)    

      त्यजति, पवद्यिे,चिन्ियि,  वन्िु 
५१. पदपररचयं कुरूत (त्याणामेव) 

     पततत्वा, त्यक्तवान,् भववतुम,्पररहृत्य, स्नातुम ्

५२. प्रयोगं पररवतायत। 
       अहम ्एतद् धनं स्वीकतुुं न इच्छालम। 
                     अथवा 
         ववत्तेन धमाैः रक्ष्यते। 
५३. अिङ्गकारं सिक्षण ंतनर्दाशत। 
        िमभ्यधावि ्स्वकृि  मूतिणमातिव दिुणयाः। 
                         अथवा 
       अज्ञािहृदयेष्येवां व री  वति सौहृदयम ्। 
५४. कन्नडभाषया-आङ्गिभाषया वा अनुवदत।                                           5 

      सङ्गिकस्य तिदेशिां प्रदािुां का  ाषा तििराम ्उियुक्िा इति बहवाः  
      प्रय गााः कृिााः। पवश्वस्य सक्ााः  ाषााः िि ्प्रय गे तिवेसशिााः। पवश्वस्य  ाषासु सांस्कृिमेव अचधकां  व ज्ञातिकां   
      विणिे। अिाः सङ्गिकस्य कृिे सांस्कृि एव शे्रष्ठ ाषा  पविुां अहणिीति अद्य प्रय ग ाः प्रमाणििम ्

 

५५. संस्कृतभाषया अनुवदत।                                                             5 

MªÉÄä «±Áé«ÄvÀæ ªÀÄºÀ¶ðUÀ¼ÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄºÁgÁd£À D¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. AiÀÄdÕgÀPÀëuÉUÁV ¨Á®PÀgÁzÀ gÁªÀÄ®PÀë÷ätgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä  

eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀAvÉ PÉÃ½PÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀÄvÀæªÁvÀì®å¢AzÀ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ zÀÄBTvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. PÀÄ®¥ÀÄgÉÆÃ»vÀgÁzÀ ªÀ¹µÀ×gÀÄ «±Áé«ÄvÀægÀ 

¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀAvÉ zÀ±ÀgÀxÀ¤UÉ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¯ÉÆÃPÀPÀ¯ÁåtPÁÌV zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ gÁªÀÄ®PÀë÷ätgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. 

 

Once the sage Vishwamitra came to the court of the king Dasharatha. He requested to send the 

boys Rama and Lakshmana to protect his sacrifice. Dasharatha felt sad due to affection towards 

his children. Vasistha, the preceptor of the family, advised Dasharatha to fulfill Vishwamitras 

request. Dasaratha sent Rama and Lakshmana for the welfare of the world. 

 

 
 
 
 



 

  

 
 

५६. इदं पररच्छेदं पर्ठत्वा प्रश्नानाम ्उत्तराणण लिखत।                              5x1=5 

                 सागरे सवाणणि िीथाणति सन्न्ि इति िां िपवत्रां मन्यन्िे  ारिीयााः। 
िचृथव्यााः मेख्ा इति कवयाः समुद्रां विणयन्न्ि। अस्य ज्ां क्षारां  विीति जिााः िन्ि पिबन्न्ि। वषाणका्े सागरस्य ज्े 

प्रब्ेि वािेि िुङ्गााः िरङ्गा उद्भवन्न्ि, घ राः गजणिारवाः ि उत्िद्यिे।  सागरे बहुपवधााः सत्त्वााः तिवसन्न्ि मत्स्यााः 
कूमाणाः मकराश्ि। िस्य ि्े बहुमूलयाति रत्िाति मौन्क्िकाति ि तिष्ठन्न्ि इति कारिाि ्जिााः िां रत्िाकराः इति 

कथयन्न्ि। समुद्रिीरे सामान्यिाः शुद्धाः प्रशान्िाः ि िविाः वहति। अिाः ित्र जिााः प्रािाःका्े सायङ्का्े ि पवहाराथ ं

सञ्िरन्न्ि। बा्ाश्ि वा्ुकासु क्रीडन्न्ि। एवां सवे आिन्दमिु वन्न्ि। 
 

प्रश्नाैः 
 

   १.  ारिीयााः सागरां ककमथ ंिपवत्रां मन्यन्िे? 

   २. वषाणका्े सागराः कीदृशाः  वति? 

   ३. सागरे के तिवसन्न्ि? 

   ४. सागरि्े काति तिष्ठन्न्ि? 

   ५. समुद्रिीरे जिााः कदा सञ्िरन्न्ि? 

                                          अथवा 
   िुस्िकप्रेषिाथ ंिुस्िकप्रकाशिां प्रति ित्रां स्खि। 
     ******************************* 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


