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I एकवाक्येन संस्कृ तभाषया उत्तरं लिखत।
1.

मनुः कलमव उच्यते?

2.

कुः योलिवेषेण देशान्तरं लनिगतुः?

3.

राजपत्रुः वानरं कत्र लनलिपलत?

4.

लसलिमन्तुः के ?

5.

कस्य चररतं प्रलितम्?

6.

राणाप्रतापस्य पत्रुः कुः?

7.

महाश्वेतायाुः माता का?

8.

िीरसािरात् उद्गतुः पादपस्य नाम ककम्?

9.

सन्दरस्य पत्नी का?

10.

अिागन् किं लचन्तयेत?
्

10 x 1 = 10

II.लित्ररुः वाक्यरुः संस्कृ तभाषया कन्नडभाषया आङ्ग्िभाषया वा उत्तरं लिखत।- (पञ्चानामेव)
11.

नवमिीपस्य वणगनं करुत।

12.

रािसेण राज्ञे दत्तं वरं लववृणत।

13.

वानरुः पररव्राजकं ककम् अकरोत्?

14.

कालिदासस्य कृ तयुः।

15.

राणाप्रतापुः किं सरन्यसङ्गरहणं अकरोत्?

16.

बाणभट्टुः।

17.

सन्दरुः ककमिं रामम् त्यक्तवान्?

III.पाठनाम उललिख्य श्लोकानाम् अनवादं कन्नड- आङ्ग्िभाषाया वा करुत-(त्रयाणामेव)
18.

इतुः स्विगश्च मोिश्च मध्यश्चान्तश्च िम्यते।
न खलवन्यत्र मत्यागनां भूमौ कमग लवधीयते॥

5x2=10

3x3=9

19.

ककमद्यरवमकस्मात् त्वं मौनं त्यक्त्वोक्तवालनलत।
तच्छृ त्वा वलणजं तं च पररव्राडेवमब्रवीत्॥

20.

भानुः सकृ द्यक्ततरङ्गि एव रात्त्रं कदवं िन्धवुः प्रयालत।
शेषुः सदरवालहत भूलमभारुः षष्ांशवृत्तेरलप धमग एषुः॥

21.

स्त्रीणामलशलितपटत्वममानषीष
संदश्ृ यते ककमत याुः प्रलतबोधवत्युः।
प्रािन्तररििमनात्स्वमपत्यजातमन्यरर्द्िज
ग रुः परभृताुः खि पोषयलन्त॥

22.

यिा धेनसहस्रेष वत्सो िच्छलत मातरम्।
तिा यच्च कृ तं कमग कतागरमनिच्छलत॥

IV.पाठनाम उललिख्य कुः कं प्रलत अवदत् इलत संस्कृ तभाषया लिखत (चतणागमव
े )
23.

भारते त कृ तं कमग शभं वाशभमेव च।

24.

मया परािगमेतत् शरीरं दीयते स्वेच्छया।

25.

अिगवान् खि मे राजशब्दुः।

26.

अहं भविंशस्य सेवकुः।

27.

िृह्यतां तवायमात्मजुः।

28.

मत्सकाशात् त्वं ककम् अपेिसे?

V.दशवाक्यरुः संस्कृ तभाषया – कन्नडभाषया- आङ्ग्िभाषया वा उत्तरं लिखत (पञ्चानामेव)
29.

पराणभारतम्।

30.

लवक्रमाकदत्यस्य परोपकारिणं वणगयत।

31.

वलणक् ।

32.

शकन्तिायाुः पात्रलचत्रणं करुत।

33.

शाङ्गिगरव-दष्यन्तयोुः संवादुः।

34.

महाराणाप्रतापस्य जीवनम्।

35.

कलपञ्जि-महाश्वेतयोुः संवादुः।

36.

सा शालन्तुः।

VI.मञ्जूषातुःसूक्तंपदंलचत्वाररक्तस्िानंपरू यत।
37.

इच्छलन्त ……….भारत भूतिे।

38.

………….ददालत चेत् सन्तलतच्छेदो भलवष्यलत।

39.

तमभ्यधावत् स्वकृ तो ……………..दनगयुः।

40.

लचरस्य वाच्यं न ितुः ………………।

(मूर्द्तगमालनव,पत्रं,जन्म,वाच्यं न ितुः प्रजापलतुः)

4x2=8

5x5=25

4x1=4

VII.41.संयोजयत-

4x1=4

अिङ्गकारलमव

प्रेरयतीलन्ियम्

लससीकदया

कङ्गकमम्

ििाटे

ब्रह्मचयगस्य

लवषयुः

वंशे

VIII.रे खालङ्गकतालन पदालन आलित्य प्रश्नलनमागणं करुत ।(त्रयाणामेव)
42.

लचन्तातराणां न सखं न लनिा।

43.

कन्या मञ्जूषायां प्रवेलशता।

44.

कालिदसस्य सप्त कृ तयुः।

45.

अम्बया सह स्नातम् अभ्यािमम्।

IX.यिालनदेशं करुत । (चतणागमेव)
46.सत्न्धं लवभजत / योजयत । (त्रयाणामेव)
महर्द्षगुः, अष्टरश्वयगम्, रामस्+च,षट् +आननुः,तत्+िीनुः।
47.लवरहवाक्यं/समस्तपदं लिखत । ( त्रयाणामेव)
समििाुः,नृपात्मजुः,िरोुः उपदेशुः, अच्छोद इलत सरुः, अहलन अहलन ।
48.लिङ्गि-लवभलक्त-वचनालन लिखत। (ियोरे व)
लवश्वस्य, मातरुः, अरण्ये, सभाम्।
49.पदपररचयं करुत (ियोरेव)
शृण्वतुः,लनलिप्य,त्यक्त्वा,िन्तव्यम्, खाकदतम्।
50. िकार-परुष-वचनालन लिखत। ( ियोरे व)
उच्यते,आययुः,िच्छत,वजगयेत्।
51.प्रयोिंपररवतगयत।
अ).रामुः प्रश्नम् लिखलत। अिवा राज्ञा रािसुः प्रबोलधतुः।
52.अिङ्गकारं सििणंलनर्दगशत।
अस्याुः आननारलवन्दे अपूवागकषगणम् आसीत्।- अिवा- लवद्या प्रवासे मातृसदृशी।

3x1=3

4x3=12

X. 53.कन्नडभाषया – आङ्ग्िभाषया वा अनवदत ।

5

रालत्रिगता । प्रभातं रमणीयं दृश्यं दृलष्टिोचरं कारयलत । नक्तं प्रकाशमानाुः ताराुः सूयगस्योदये मन्दप्रकाशाुः सञ्जाताुः
लतरोलहताश्च । सवगत्र प्रकाशुः प्रसरलत । अन्धकारुः नष्टुः । पलिणां मधरं कू जनं सवागस कदि व्याप्तम् । प्रातुः कािे शिो
वायुः वालत । सवेषाम् उत्साहं वधगयलत ।
54.संस्कृ तभाषया अनवदतತಾರಕಾಸುರನನುು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನು ಶಿವನ ಕಿರಿಯ ಮಗ. ವಿಘ್ುನಿವಾರಕನಾದ ಗಣೇಶನು ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಸಂಪರ್ತಿಗೆ
ಅಧಿಪರ್ತಯಾದ ಕುಬೇರನು ಪರಮಮಿತ್ರ.ಜಗನಾಾತೆಯಾದ ಪಾವಿರ್ತಯು ಮಡದಿ. ಮಾವನು ಪವಿತ್ರಾಜ. ಅವನ ವಾಹನವು ನಂದಿ.
ಅವನ ಸೇನಾಪರಮುಖನು ವಿೇರಭದರ. ಇಂತ್ಹ ಕುಟುಂಬವನುು ಹೂಂದಿದದರೂ ಪರಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನುು ಮಾಡುತಾಿನೆ.
ಎಂತ್ಹ ವಿಧಿವಿಪಯಾಿಸ!
Kartikeya, the destroyer of demon Taraka, is the younger son of lord Shiva. Ganesha, the
remover of obstacles is His elder son. Kubera, the lord of wealth is His friend. Parvathi, the
mother of Universe is His wife. Parvatharaja, the king of mountains is His father – in – law.
Nandi is His vehicle. Virabhadra is His chief of army. In spite of this lord Shiva begs. What a
destiny!
55.इमं पररच्छेदं परठत्वा प्रश्नानाम् उत्तरालण लिखत ।

5

माकलन्दका इलत निरे कलश्चत् प्रव्राजकुः आसीत्। सुः एकदा लभिािं वलणजस्य िृहं प्रलवष्टुः। तत्र सुः वलणजुः पत्रीं ददशग
– दृष््वा कामवशिुः अभवत् - यतुः सा बहु सन्दरी आसीत् । सुः उच्चरुः “हा हा कष्टं कष्टं” इलत वदलत। तदा तस्याुः
लपता प्रव्राजकं पृच्छलत ककम् अभवत् इलत। तदा प्रव्राजकुः वलणजं प्रलत उक्तवान्- “ भवतुः कन्या दिगिणया जाता यदा
अस्याुः लववाहुः भवेत् तदा तव ियुः भवलत ।इदं शृत्वा वलणजुः भीतुः तदा तस्य भयमेव उपयज्य पररव्राजकुः एकं
उपायं कृ त्वा कन्यां प्राप्तं प्रयतते। ककन्त दरवित्या वलणजुः सता प्राप्तसत्पलतुः अभूत्। दष्टुः पररव्राजकुः दलण्डतश्च।

प्रश्नाुः
१.प्रव्राजकुः कत्र आसीत्?
२. वलणजुः कन्या कीदृशी आसीत्?
३.पररव्राजकुः उच्चरुः ककमक्तवान्?
४.ककं शृत्वा वलणक् भीतुः जातुः?
५.दरवित्या ककम् अभवत्?
******************************************************************************************************

