
 

  

 
JAIN COLLEGE 

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

 
Date:                      SUBJECT: SANSKRIT 

       II PUC 
       I MOCK      
 Timings Allowed: 3Hr 30 Minutes.      Total Marks: 100 

 

I. एकवाक्येन उत्तरयत-                 10x1=10 

१)विक्रमादित्यः कथं िेशान्तरं निर्गतः? 

२)प्रव्राजकः िणिजः र्हंृ ककमथगम ्अर्च्छत?् 

३)िषु्यन्तपुरोदहतस्य िाम ककम?् 

४)बहुवित्तव्यिसाध्यं ककम?् 

५)लक्ष्मीिासभििानि कानि? 

६)सुन्िरः ककयत ्पयगन्तं पदितिाि?् 

७)किगस्य रक्षाकिचं ककम?् 

८)कामधेिुर्ुिा का? 

९)ध्िन्यालोकः कन्िडभाषायां केि अिूदितः? 

१०)मूर्धध्िग तीव्रमुष्िं कः अिुभिनत? 

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

११)पुरािभारत ेउर्धललणितानि तीथगक्षेत्राणि कानि? 

१२)राक्षसेि राजे्ञ ित्तं िरं विििुृत? 

१३)प्रव्राजकः निजाि ्अिुचराि ्ककम ्उिाच? 

१४)भारतीयराजािः मोघलचक्रिर्थगिः दिर्धललश्िराि ्इनत ककमथ ंमन्यन्त ेस्म? 

१५)महाश्िेतायाः िपुवष यौििम ्कथं पिं कृतम?् 

१६)भयात ्कम्पमािः किगः र्ुरं ककम ्ििनत? 

१७)शार्धस्त्रिः औिायगम ्। 
III. पाठनाम उल्ललख्य य लोलाकानाम अ ुनावा ं ससं्कृतभाषया-कन्नडभाषया-आङ्ग्लभाषया वा ललखत-  3x3=9 

१८)विश्िस्य मातरस्सिागः सिागश्चैिमहाफलाः। 
तथा िद्यः स्िप्रकाशाः शतशोऽथ सहस्रशः॥ 

१९)मञ्जूषां तां र्ङ्र्ायां तथैिोध्िगस्थिीवपकाम।् 
कृत्िा तत्याज निक्षक्षप्य घोरं िािरमन्तरे॥ 

२०)कार्धस्िििर्ुठनिििती िानतपसरस्फुरशरीरलािठनया । 
मध्ये तपोधिािां ककसलयममि पाठनडुपत्रािाम ्॥ 

२१)किगः सुशीलेि बभूि मशष्यः वप्रयो ममात्यन्तर्ुिी र्ुिज्ञः । 
तथाप्यसत्येि च भावषतिे प्राप्तो िु शापात्कृपिामिस्थाम ्॥ 

२३)धिहीिो ि हीिश्च धनिकः स सुनिश्चयः । 
विद्यारत्िेि यो हीिः स हीिः सिगिस्तुषु ॥ 

IV. पाठनाम उल्ललख्य य कैः कं प्रतत ुव त अ इतत ससं्कृतभाषया उत्तरयत-(चतार्ाामेव)    4x2=8 

२३)त्िं विश्िस्य आनत ंपसरहरमस। 
२४)अत्र भिती ताििाप्रसिात ्अस्मद्र्हेृ नतष्ितु । 

२५)भर्िि!् र्हृ्यातां तिायमात्मजः । 



 

  

 

२६)सः यत्रकुत्रावप भितु कालेज ्आिेतव्य एि । 
२७)ककं,ककं,! ककमभूत ्सुन्िरस्य? 

२८)ककमिेि प्रश्िायासेि ? 

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

२९)परेषामवप रक्षजीवितम ्इनत पािस्य शीवषगकां समथगय़त । 
३०)विर्धिा प्रभुत्िं कथं िमशगतम?् 

३१)रािाप्रतापः कथं सैन्यसङ्रहं अकरोत?् 

३२)पुठनडरीक-महाश्िेतयोः संिािः । 
३३)शार्धन्तिशगिात ्तरिस्य र्चन्तासन्तनतः । 
३४)परशुरामः । 
३५)कृष्िशार्धस्त्रिां सदहत्यसेिा । 

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

३६)आत्मािं प्रयच्छनत चते ्................. भविष्यनत । 
३७)र्चरस्य िाच्यं ि र्तः ............... । 
३८)अिया अिायगया नििायगतां ..............। 
३९)अहमर्धस्म सुन्िरस्य पत्िी ............। 

मिः, प्रजापनतः, शार्धन्तः, विधिा, सन्तनतच्छेिः 
 

VII. ४१.सयंाजयत-           5x1=5 

   क   ि 

र्न्धिहः  र्ौरी 
राजपुत्रः  समराङ्र्िः 
हलिीघाट्  िायुः 
हंसः   सीमन्त े

मसिरूम ्  िणिक्कन्या 
VIII. रेखाङ्गककतातन प ातन आचित्य प्रलोनतनमाार्ं का रुत(त्यार्ामेव)-      3x1=3 

४२)िकृ्षस्योपसर िदृ्धः पक्षक्षराजः आसीत ्। 
४३)पसरव्राट् मौिं अिाप । 
४४)ऋषयः प्रसन्िमुिििागः दृष्यन्त े। 

४५)अम्बया सह स्िातुम ्अभ्यर्मम ्। 
४६)विमशगकेि कृतीिामध्ययिं सम्यक् कतगव्यम ्। 

IX. यथातन ेश ंललखत-(चतार्ाामेव)           4x3=12 

४७)सल्न्धं ववभजत / सल्न्ध ंयाजयत (त्यार्ामेव) 
यािर्धन्ियोर्म,् तद्रपूम,् विषयाममषम,् मकरकेतुः+उत्पादितः, रामस्य+एि 

४८)ववग्रहवाक्य ं/ समस्तप ं ललखत (त्यार्ामेव) 
इन्िद्िीपः, अिुद्धता, कमिीयं रूपं यस्याः सा, धैय ंच स्थैय ंच स्िामभमािं च, र्ुरोः प्रसािम ्

५०)ललङ्गग-ववभल्क्त-वचनातन ललखत अ (द्वयारेव) 
भर्िनत, रोदरकाम,् मया, पौरिैः, समललम ्

५१)लकार-पारुष-वचनातन ललखत (द्वयारेव) 
अपिेष्यामम, त्यजनत, अपश्यत,् भक्षय, सहन्ते 



 

  

 

५२)प पररचय ंका रुत (त्यार्ामेव) 
त्यक्त्िा, स्मतृम,् विज्ञाय, संहतुगम,् अध्येतव्यः 
५३)प्रयागपररवतान ंका रुत - 
रािाप्रतापः प्रनतज्ञां स्िीकृतिाि ्। 
 ुथवा 
त्िया ककमेतत ्आचसरतम ्। 
५४)सलक्षर्ं ुलङ्गकारं तन शात – 
प्रत्याययतीि मे हृियम।् 
 ुथवा 
अस्याः आििारविन्िे अपूिागकषगिम ्आसीत ्। 
 

X. कन्नडभाषया – आङ्ग्लभाषया वा ुनावा त –       5 

रात्रत्रर्गता । प्रभातं रमिीयं दृश्यं दृर्धष्रहोचरं कारयनत । िक्तं प्रकाशमािाः ताराः सूयगस्योिये मन्िप्रकाशाः सञ्जाताः । सिगत्र 
प्रकाशः प्रसरनत । अन्धकारः िष्रः पक्षक्षिां मधुरं कूजिं सिागसु दिक्षु व्याप्तम ्। प्रातः काले शुद्धो िायुः िानत । सिाषाम ्उत्साहं 
िधगयनत । 

XI. ससं्कृतभाषया ुनावा त-           5 

ವಾರಾಸಿಯು ಗಂಗಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ದೆೇವಾಲಯ, ರೆೇಷ್ೆೇ ವಸ್ತ್ರ, ಮತ್ುು ಘಟ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ(ಘಾಟ್) ಪ್ರಸಿದಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ದ 
ಪ್ಾರಚೇನನಗರಗಳಲೆ್ ಂಿದು. ಇದು ಭಾರತ್ದ ಪ್ರಸಿದಧಯಾತ್ಾರಸ್ತ್ಥಳ. ದೆೇಶದ ಎಲಾಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವರು. ಅವರು 
ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲ ಿಸ್ಾಾನ ಮಾಡಿ ವಿಶವನಾಥನ ದಶಶನವನುಾ ಪ್ದೆದು ತ್ಮಜ ಜನಜವನುಾ ಸ್ಾಥಶಕವಾಯಿತ್ೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತ್ುವರು. 
Banares is  on  the bank of river Ganga. It is famous for its temple, silk and ghats. It is one of the most ancient 

cities. It is a famous pilgrim centre in India. People from all parts of the contry  visit this place. They take bath in 

the river Ganga, having visited the Vishvanaatha temple. They feel that their life is fulfilled.     

XII. इम ंपररच्छे ं पठठत्वा प्रलोनानाम अ उत्तराणर् ललखत ।       4x1=4 

सार्रे सिागणि तीथागनि सर्धन्त इनत तं पवित्रं मन्यन्त ेभारतीयाः । परृ्थव्याः मेिला इनत कियः समुदं्र ििगयर्धन्त । अस्य 
जलं क्षारं भितीनत जिाः तन्ि वपबर्धन्त। िषागकाले सार्रस्य जले प्रबलेि िातिे तुङ्र्ाः तरङ्र्ाः उद्भिर्धन्त, घोरः र्जगिारिः 
च उत्पद्यत े। सार्रे बहुविधाः सत्िाः नििसर्धन्त मत्स्याः कूमागः मकराश्च । तस्य तले बहुमूलयानि रत्िानि मौर्धक्तकानि 
च नतष्िर्धन्त इनत कारिात ्जिाः तं रत्िाकरः इनत कथयर्धन्त। समुद्रतीरे सामान्यतः शुद्धः प्रशान्तः च पििः िहनत । 
अतः तत्र जिाः प्रातः काले सायङ्काले च विहाराथ ंसञ्चरर्धन्त । बालाश्च िालुकासु क्रीडर्धन्त । एिं सिा आिन्िमिुभिर्धन्त 
। 

प्रलोनाैः -   

i. भारतीयाः सार्रं ककमथ ंपवित्र ंमन्यन्ते? 

ii. िषागकाले सार्रः कीदृशः भिनत? 

iii. सार्रे के नििसर्धन्त? 

iv. सार्रतले कानि नतष्िर्धन्त? 

 

     ुथवा 

पास्तकप्रेषर्ाथ ंपास्तकप्रकाशनं प्रतत पत् ंललखत । 
 


