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I एकवाक्यने ससं्कृतभाषया उत्तरं ििखत।                                                  10x1=10 

1.  जगत्पापहरााः कााः? 

2. केन प्रबोिधताः राक्षसाः? 

3. अनुचरााः कुत्र गच्छितत? 

4. काः धमाासनात् उित्थताः? 

5.  वैताििकाः काः? 

6. हसंाः काः? 

7.  राणाप्रतापाः कक त्यक्तवान्? 

8. कस्य शस्त्राभ्यासाः पररसमाप्ताः? 

9.  गुप्तंधनं ककम्? 

10. कवनं कस्य कृिताः? 

II.िित्राैः वाक्याैः ससं्कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग्िभाषया वा उत्तरं ििखत।- (पञ्चानामवे)         5x2=10 

11. भारतस्य नवभेदााः के? 

12. ब्राह्मणस्य िस्थिताः । 

13. पुरोिहताः शकुततिां कक वदित? 

14. पुण्डरीक-किपञ्जियोाः संवादाः। 

15. के.एस्.नागराजन्। 

16. कमास्वरूपम् ककम्?  

17. कृष्णशास्त्रीमहोदयस्य कृतयाः कााः? 

III.पाठनाम उिलिख्य श्लोकानाम ्अनवुाद ंकन्नड- आङ्ग्िभाषाया वा कुरुत-(त्रयाणामवे)               3x3=9 

18. भरणाच्च प्रजानां वै मनभुारत उच्यते । 

 वषं तद्भारतं नाम यते्रयं भारती प्रजा॥ 

19. अिस्त माकितदका नाम नगरी जाह्नवीतटे। 

 तस्यां मौनव्रताः कििदासीत ्प्रव्राजकाः पुरा॥ 

20. यकद यथा वदित िक्षितपस्तथा,त्वमिस कक िपतुरुत्कुिया। 

 अथ तु वेित्स शुिचव्रतमात्मनाः, पितकुिे तव दास्यमिप क्षमम्॥ 

21. अस्त्रप्रयोगैि मयोपकदष्ाैः प्रभुत्वमत्ता सकिास्त्वया नु। 

 नामावशेषााः सततं कियतते यदीह दत्ता गुरुदिक्षणा स्यात्॥ 

22.  अश्वत्थमेकं िपचुमतदमेकं तयग्रोधमेकं दशितितत्रणीं च। 

 किपत्थिबलवामिकत्रयं च नवाम्रवापी नरकं न पश्येत्॥ 

IV.पाठनाम उिलिख्य काः कं प्रित अवदत ्इित ससं्कृतभाषया ििखत (चतणुाामवे)                        4x2=8 

23. आज्ञाप्रदानेन राज्यं करोित । 

24.  ददशाातताः कतयां। 

25.  िवजयतां दवेाः। 
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26. अह ंभविशंस्य सेवकाः। 

27. अहमीदशृी आत्मजा समुत्पन्ना । 

28.  अह ंआसं शोकािवष्ाः। 

V.दशवाक्याैः ससं्कृतभाषया – कन्नडभाषया- आङ्ग्िभाषया वा उत्तरं ििखत (पञ्चानामवे)          5x5=25 

29. भारतवषास्य नद्याः तीथाक्षेत्रािण च। 

30. ससहासनिासत्रिशका । 

31.  कथासररत्सागराः। 

32. अिभज्ञानशाकुततिम् तथा काििदासाः संिक्षप्त पररचयाः । 

33. महाराणाप्रतापाः। 

34. महाश्वेतावृत्तातताः। 

35. कणास्य पात्रिचत्रणं कुरुत। 

36. कृष्णशास्रीमहोदयाः। 

 

VI.मञ्जषूाताः सकंू्त पद ंिचत्वा ररक्तस्थान ंपरूयत।                                     4x1=4 

37.  ज्ञेयं तद्भारतं ...............। 

38. सुिखते सुखी.............। 

39. पृष्ठस्थदीपां................। 

40. िवशेषात्सङ्गगतं...........। 

(रहाः ,मूढाः, सुहृकद, वषाम्, मञ्जूषाम्  ) 

VII.41.सयंोजयत                                                      4x1=4 

 शृङ्गगाराः    सिचवाः 

 वैररहृदयाः    चतरापीडाः 

 मुिनदारकाः   भीिताः।  

 भामाशाहाः   पुण्डरीकाः 

     वजायेत्  

VIII.रेखािङ्गकतािन पदािन आिित्य प्रश्निनमााण ंकुरुत । (त्रयाणामवे)                                        3x1=3 

42. िहमाियाः उत्तरस्या ंकदिश वताते। 

43. पृिथव्ााः मानदण्डाः िहमाियाः अिस्त। 

44. कुमारसम्भवमहाकाव्ं काििदासेन िवरिचतम्। 

45. किवाः िहमाियस्य वणानं करोित। 

46. सूयााः पूवाकदशायाम् उदिेत । 

IX.यथािनदशे ंकुरुत । (चतणुाामवे)                                             4x3=12 

47.ससतध िवभजत/ योजयत । (त्रयाणामेव) 

 एष गताः,मुिनररित,ह्यकािे, धौताः+च,सवे+अिप। 

48.िवग्रहवाक्य/ंसमस्तपद ंििखत।( त्रयाणामेव) 

नराधमाः , शीतोष्णम्, िहमशीतिाः, नराः ससहाः इव, गङ्गगा इित नदी। 

49.ििङ्गग-िवभिक्त-वचनािन ििखत। (ियोरेव) 

िगरराः , पथाः ,विणजा, पत्युाः।  
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50.वाक्यदोष ंपररहरत (त्रयाणामिप) 

 यथा गुरुाः रोचते। 

 अम्बा सह अभ्यागमम्। 

 मनाः िवकसितत। 

51. िकार-परुुष-वचनािन ििखत। ( ियोरेव) 

 गम्यते,ददाित, भाषेत, वजायते् । 

52.प्रयोग ंपररवतायत। 

 सूयााः प्रकाशते। 

अथवा 

मया पाठाः पठ्यते। 

53.सिक्षणम ्अिङ्गकारं िनर्ददशत। 

हनुमान् अिधधमतरत् दषु्करं कक महात्मनाम्। 

अथवा 

मुखचतराः। 

54.कन्नडभाषया – आङ्ग्िभाषया वा अनवुदत।                                          5 

िनिखिेऽिस्मन् भारतदशेे को न जानाित अत्रत्यस्य िितीयप्रधानमितत्रपदम् अिङ्गकुवााणस्य िीमताः िािबहादरूशािस्त्रणाः नाम। 

अस्य महानुभावस्य जतम १९०४त् तमे वषे अक्टोबरमासस्य  िितीये कदनाङ्गके वाराणसी समीपस्थे मोगिसराई नामक स्थाने 

समभूत्। एतस्य िवद्याध्ययनं वाराणस्यां हररितरिवद्यािये काशीिवद्यापीठे च सम्पन्नम् । काशीिवद्यापीठताः असौ शास्त्री पदवीं 

प्राप्तवान्।अत एव अयं शास्त्रीित नाम्ना प्रिसद्धाः। 

55.ससं्कृतभाषया अनवुदत-                                            5 
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðzÀ «dAiÀÄzÀ ªÀÄÆ® DvÀä«±Áé À̧ªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ. CzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ CªÀgÀÄ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj, CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä 
zÁjªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. J®è PÁAiÀÄðUÀ¼À ªÀÄÆ®±ÀQÛAiÀÄÄ EzÉÃ DVzÉ. CzÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ zsÁgÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ºÀj¹, PÀµÀÖ¸ÁzsÀåPÉ®¸ÀªÀÇ 
¸ÀºÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀiÁ£ÀªÀ D¥ÀÛ«ÄvÀæ DvÀä«±Áé À̧. ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ UÀ½UÀ É̈ÃPÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀæ»¸À¨ÉÃPÁzÀ 
¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EzÉÃ DVzÉ. ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ EzÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. 
 
Self-confidence is the success behind all the works. It shows the aim and paves the way to attain it. It is the 

strength behind all the deeds. It makes a stream of energy to flow within us which makes possible even the 

difficult mission. Which seems impossible? It is the best friend of each and every human being. This is the 

real wealth to be acquired and accumulated. It is the duty of every human being to increase this day by day. 

 

56.इम ंपररच्छेद ंपरठत्वा प्रश्नानाम ्उत्तरािण ििखत।                            5x1=5 

एकिस्मन् कदवसे गौतमाः एकेन साधनुा सह मृत्युं, व्ासध,दाुःखं चोकश्यश्य सुदीघां चचां अकरोत्। कथं जनााः संसार दाुःखेभ्यो मुक्ता 

भवेयुररित साः तं साधुम् अपृच्छत्।साः साधुाः शाततिचत्तेन प्रत्यवदत्।अिप दाुःखपूणाााः खलवेषाः संसाराः। संसारत्यागेन िवना 

सत्यसुखं मानवो नािधगच्छित। रात्रौ नगयां शाततता प्रसतूा। नगरस्य जनााः िनकरतााः आसन् ।गौतमाः सत्यसुखस्य अतवेषणाय 

राजमितदरािन्नगाताः। अतते उषाःवेिायां िपप्पिवृक्षस्य अधाः ध्यानमागाम् आचरत्। तस्य तत्रैव िचत्प्रकाशनस्य िाभोऽभवत्।साः 

बुद्धोऽभवत् 

प्रश्नााः 

१.गौतमाः साधुना सह कक चचांम् अकरोत्? 

२.केन िवना सत्यसुखं मानवो नािधगच्छित? 

३. रात्रौ नगयां कक प्रसूता? 

४. कुत्र गौतमाः ध्यानमागाम् आचरत् ? 

५.गौतमाः ककम् अभवत्? 

अथवा 

पुस्तकप्रकाशकं प्रित पसु्तकप्रषेणाय आवेदनपत्रमकंे ििखत। 

 

......................................................................................................................................................... 
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