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अङ्क-योजना (Marking Scheme) 

आदर्श-प्रश्न-पत्रम् -2017 

संस्कृतम् {ऐच्छिकम्} 

XII (Sanskrit Elective) 

सङ्केतात्मक उत्तर व अङ्क च्वभाजन 

खण्ड : क (SECTION A) 

अपठितांर् - अवबोधनम ्

UNSEEN READING COMPREHENTION 

1. प्रथमः अनछुिेदः

अ एकपदेन उत्तरत (प्रत्यके भाग के च्िए  ½ अङ्क ) ½×2=1 

(i) सङ्गणकम्

(ii) असाधारणी

  ब  पणूशवाक्यने च्िखत          2×1=2 

यदद वयं सङ्गणकप्रयोगे जागरूकाः न भच्वष्यामः तर्हश बुद्ःे च्वकासः अवरुद्ः भच्वष्यच्त | 

स  यथाच्नदरे्म ्उत्तरत    (प्रत्यके भाग के च्िए  ½ अङ्क )  ½×4=2 

(i) करोच्त

(ii) सङ्गणकाय

(iii) व्यापकः

(iv) कमश

च्ितीयः अनछुिेदः

अ एकपदेन उत्तरत (प्रत्यके भाग के च्िए  1अङ्क ) 1×2=2 

(i) पावशती

(ii) वटुना 

कृपया ध्यान दीच्जए – 

1. कुि प्रश्नों के उत्तर च्वकल्पात्मक भी हो सकते हैं । इस अङ्कयोजना में ददए गए उत्तर

च्नदर्शनात्मक हैं । इनके अच्तठरक्त भी सन्दभाशनुसार सही उत्तर हो सकते हैं, अतः अङ्क ददए

जाए ँ।

2. अनुछिेद अथवा श्लोकों पर आधाठरत प्रश्न अवबोधनात्मक हैं । च्वद्याथी अनुछिेद में ददए गए

र्ब्दों के स्थान पर पयाशयवाची र्ब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके च्िए भी अङ्क ददए

जाए। च्वद्याथी उत्तर दतेे समय उपयकु्त च्वभच्क्त अथवा वचन का प्रयोग नहीं करत ेतो अंर्तः

अङ्क काटे जाए ँसम्पणूश नहीं ।

3. त्रुठटपूणश वतशनी अथवा व्याकरणात्मक प्रयोगों के च्िए अनुपाततः अङ्क काटे जाए ँन दक पूरे

अङ्क ।

4. आंच्र्क दचृ्ि स ेसही उत्तरों के च्िए भी अंर्तः अङ्क अवश्य ददए जाए ँ।
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      ब   पणूशवाक्येन च्िखत          2×1=2  

   वस्तुतः वटुः स्वयं च्र्वः आसीत् । 

  स   यथाच्नदरे्म ्उत्तरत  (प्रत्यके भाग के च्िए  1अङ्क )    1×4=4 

(i) पावशती 

(ii) वटव े

(iii) कठिनम् 

(iv) च्वहाय 

  द    र्ीर्शकम ्            2 

   पावशत्याः तपः / पावशत्याः परीक्षा (इसके अच्तठरक्त अन्य उच्चत च्वकल्प के भी अकं ददए जाए)ँ 

 

खण्ड : ख (SECTION B) 

ससं्कृतने रचनात्मककायशम् 

SANSKRIT WRITING SKILLS          15 Marks 

2. कथापरू्तशः   (प्रत्यके भाग के च्िए  1 अङ्क )      5  

  (1) वनस्य   (2) च्वश्रान्तुम ्    (3) भल्िूकम ्

  (4) भयभीतौ   (5) आरुह्य    (6) भूमौ 

  (7) मृतम ्   (8) अवातरत ्   (9) कणशयोः  

  (10) मैत्री 

3. अनुछिेदिेखनम ् (प्रत्यके भाग के च्िए  1 अङ्क )      5 

बच्चों से सरि वाक्य रचना अपेच्क्षत ह ै। इस प्रश्न का प्रमुख उद्देश्य वाक्य रचना ह ै। वाक्य िघ ुअथवा 

दीघश हो यह महत्त्वपूणश नहीं ह ै। व्याकरच्णक दचृ्ि से र्दु् होने पर पूणश अङ्क ददए जाए ँ। मञ्जूर्ा में 

ददए र्ब्द सहायताथश हैं, बचे्च र्ब्द चुने अथवा नहीं – आवश्यक नहीं । वे स्वयं के र्ब्दों का प्रयोग कर 

वाक्य च्नमाशण कर सकते हैं ।बचे्च स्वयं भी मञ्जूर्ा में ददए गए र्ब्दों की च्वभच्क्तयाँ आदद बदि सकते 

हैं , अतः अङ्क ददए जाए ँ। त्रुठटयों के अङ्क अंर्तः काटे जाए ँ। पूणशतया र्ुद् होने पर ही 5 अङ्क 

ददए जाए ँ। प्रत्येक वाक्य के च्िए 1 अङ्क ह ै। 

खण्ड : ग (SECTION C) 

पठितारं्ावबोधनम,् ससं्कृतसाच्हत्यस्य च पठरचयः 

पठितारं् अवबोधन एव ंससं्कृत साच्हत्य-पठरचय 

Reading Comprehension and Introduction to History of 

Sanskrit Literature                                  40+10= 50  Marks 

4. अधोच्िच्खतगद्यारं् ं, पद्यारं् ं, नाट्ारं् ंच पठित्वा प्रदत्तान ्प्रश्नान ्यथाच्नदरे् ं   ससं्कृतने उत्तरत । 

 

क. गद्यांर्ः 

 1. एकपदने उत्तरत ।एक र्ब्द में उत्तर च्िच्खए। Answer in one word only.                ½ ×2=1 

     i. पृच्थव्याः      ii. परमशे्वरः   
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  2. पणूशवाक्यने च्िखत । पूणश वाक्य में उत्तर च्िच्खए |     1×2=2 

   i.  पृच्थव्याः अति-च्वति-सुति-तिाति-रसाति-पातािाख्याच्न सप्तपुटाच्न उछयन्ते ।  

  3. यथाच्नदरे्म ्उत्तरत । यथा च्नदरे् उत्तर दीच्जए | Answer as directed . 1×2=2 

   i. सप्त           ii. परमेश्वरः 

  ख.  पद्यांर्ः 

  1. एकपदने उत्तरत । एक र्ब्द में उत्तर च्िच्खए। Answer in one word only.    ½ ×2=1 

    i. परगुणपरमाणून्         ii. च्त्रभुवनम ्    

  2. पणूशवाक्यने च्िखत | पूणश वाक्य में उत्तर च्िच्खए |     2×1=2  

   i. सज्जनाः मनच्स वचच्स काय ेपुण्यपीयूर्पूणाशः भवच्न्त । 

  3. यथाच्नदरे्म ्उत्तरत । यथा च्नदरे् उत्तर दीच्जए | Answer as directed .  1×2=2 

    i. उपकारः        ii.  सन्तः  

  ग .  नाट्ारं्ः 

   1. एकपदने उत्तरत ।एक र्ब्द में उत्तर च्िच्खए। Answer in one word only.    ½ ×2=1 

          i. अश्वमेच्धकः        ii. कुमारः 

     2. पणूशवाक्यने च्िखत । पणूश वाक्य में उत्तर च्िच्खए ।      1×2=2      

            i. प्रत्येकं र्तसखं्याः कवच्चनो दच्ण्डनो च्नर्च्ङ्गणश्च रच्क्षतारः। 

  3. यथाच्नदरे्म ्उत्तरत । यथा च्नदरे् उत्तर दीच्जए । Answer as directed .  1×2=2 

   i. च्वप्रत्ययः          ii. अयम् 

 5. र्ब्दाथाशन ्च्मिच्यत्वा च्िखत । र्ब्दों का अथों स ेच्मिान कीच्जए ।                ½ × 4=2 

   i. मरािस्य    हसंस्य         ii. च्वधात्रा ब्रह्मणा   

   iii. पवशतीकृत्य च्वर्दीकृत्य   iv.अविम्बते  आश्रयते   

 6. अधोच्िच्खतरे् ुवाक्यरे् ुरेखाच्ङ्कतपदाच्न आधतृ्य प्रश्नच्नमाशण ंकुरुत ।          1 × 4=4 

               i. भगवान्  कं  दीघशजीवनं कारयतु ? 

              ii. तस्य केन  सह कच्श्चत् सम्पकश ः नाच्स्त ? 

              iii. रामभद्रस्य एर् दारकः अस्माकं के  र्ीतियच्त ? 

              iv. अच्तजवेन दरूमच्तक्रान्तः स कीदरृ्ः/कः दशृ्यते? 

    7. अधोच्िच्खतभावाथशयोः ठरक्तस्थानपरू्तिं मञ्जरू्ापदसहायतया  कुरुत ।         3 + 3 = 6 

 भावथशः  -  श्रीकृष्णस्य अजुशनं प्रच्त गीतायाम् अयम् उपदरे्ः। ह ेअजुशन !  i. महापुरुर्ः  िोके यत् यत्  

               आचरणं  ii . प्रस्तौच्त तत् तत् एव आचरणम् अन्ये जनाः अच्प कुवशच्न्त । स श्रेष्ठः जनः  

               यत्  iii. प्रमाणं  प्रस्तौच्त अन्ये अच्प तमेव अनुसरच्न्त । 

 भावथशः  -  कवेः भतृशहरेः इद ंपद्यम् । एतदनुरूपं  ब्रह्मणा  i. मूखाशणां  कृते आत्मवर्ं च्नच्श्चतरूपेण  
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          च्हतकाठर मौनाख्यं गुणम ् ii. अज्ञतािोपकम्  च्वरच्चतम् । एतत् च प्रायः iii. च्विन्मण्डि े  

  च्वर्ेर्ेण तेर्ां आभरणं भवच्त । 

   8.  अधोच्िच्खतयोः अन्वययोः ठरक्तस्थानपरू्तिं कुरुत ।           1½+1½ = 3 

 अ. अन्वयः –  i.  यद्यच्प सवशत्र नीरजराच्जतम्  ii.  नीरं अच्स्त, (तथाच्प) मरािस्य   

               iii.  मानसं  मानसं  च्वना न रमते । 

  आ. अन्वयः  -वरतन्तुः च्र्ष्यः कौत्सः i.  उपात्तच्वद्यः गुरुदच्क्षणाथी च्वश्वच्जच्त ii. अध्वरे 

               च्नःर्ेर्च्वश्राच्णतकोर्जातम्  तं च्क्षतीरं् iii.  प्रपेद े। 

  9. यथाच्नदरे्म ्उत्तरत |यथा च्नदरे् उत्तर दीच्जए | Answer as directed .  

     अ.  कतृशपद ं दक्रयापद ं च च्चनतु । कताश एवं दक्रयापद चुच्नए ।     1x2=2 

            i. चेत् त्वमेवतनुर्े ।            त्वं    तनुर्े    । 

  ii. केयूराच्ण  न भूर्यच्न्त पुरुर्म् ।       केयूराच्ण भूर्यच्न्त । 

     आ. च्वर्षे्यच्वर्रे्ण ंच्चनतु । च्वर्ेष्यच्वर्ेर्ण चुच्नए ।      1x2=2 

  i. अह ंच्नच्श्चन्ततया एकं च्नःश्वासम् ।       एकं -च्नःश्वासम् 

  ii. यथा सप्तगगनाच्न तित् पृच्थव्याः ।      सप्त – गगनाच्न  

      इ. अधोच्िच्खतपङ्क्त्योः रेखाच्ङ्कत ेसवशनापद ेकाभया ंप्रायकेु्त ?    1x2=2 

           i.  स यत्प्रमाणं कुरुते ।     सज्जनाय / श्रेष्ठजनाय 

  ii. तस्याः दार्शच्नकैः सप्तधा च्वभागः कृतः । पृच्थवै्य 

      ई. कः कं कथयच्त ? कौन दकसस ेकह रहा ह ै? Who is saying to whom ?         1x2=2  

  i. जात ! अच्स्त ते माता ? स्मरच्स वा तातम् ?      कौसल्या   िव ंप्रच्त 

  ii. भगवतः सुगृहीतनामधेयस्य वाल्मीकेः ।            िवः   कौसल्यां प्रच्त 

     उ.  समानाथशकं पद ंच्चनतु । समानाथशक पद चुच्नए । Select and write the synonyms. 1x2=2 

                  सयूशः - अकश ः            मघेः - पयोदः 

 10.  क. अधोच्िच्खतिखेकाना ंकस्याप्यकेस्य काव्यस्य नाम च्िखत ।   1x 5 = 5 

  भारवी-दकराताजुशनीयम्, वेदव्यासः-महाभारतम ्, माघः- च्र्र्ुपािवधः , काच्िदासः - रघुवंर्ः ,  

  बाणभट्टः - हर्शचठरतम ्।  (अत्र अन्येऽच्प ग्रन्थाः भच्वतुम् अहशच्न्त ) 

        ख. अधोच्िच्खतरचनानां िखेकाना ंनामाच्न च्िखत ।      1x 5 = 5 

 च्र्वराजच्वजयः – अच्म्बकादत्तव्यासः,  वृत्तरत्नाकरः -भट्टकेदारः, िन्दोमञ्जरी-गङ्गादासः ,   

      नीच्तर्तकम्-भतृशहठरः , प्रबन्धमञ्जरी - हृर्ीकेर्भट्टाचायशः 

खण्ड : घ (SECTION D) 

िन्दोऽिङ्कारः (िंद एवं अिकंार) 

     Metres and Figures of Speech                       20  Marks 

 11.   अ.  प्रश्नान ्उत्तरत । प्रश्नों के उत्तर दीच्जए ।  Answer the questions.     1x2=2 

  i. यगणस्य रूप ंच्िखत ।    (।ऽऽ) 
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  ii. पावका अत्र कोगणः ? ( रगण) 

 ब. अधोच्िच्खतपठरभार्ाः परूयत । च्नम्नच्िच्खत पठरभार्ाओं  को पूरा कीच्जए ।   1x4=4 

        i. अनन्तरोदीठरतिक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । 

  ii. ननमयययुतेयं माच्िनी भोच्गिोकैः । 

  iii. रस ैरुद्रचै्श्िन्ना यमनसभिागः च्र्खठरणी । 

  iv.सूयाशश्वैयशदद मासजौसततगाः र्ादूशिच्वक्रीच्डतम् । 

 स. अधोच्िच्खत-पङ्क्त्योः ककं ककं िन्दः ?  च्नम्नच्िच्खत पंच्क्तयों में  कौन कौन से िन्द हैं ?   1x2=2 

         i. मनो मे संमोहच्स्थरमच्प हरत्येर्बिवान् ।     ( च्र्खठरणी)  

  ii. मम च्ह च्पतृच्भरस्य प्रस्तुतो ज्ञाच्तभेदः ।       (माच्िनी) 

 द.  एकस्य िन्दसः  उदाहरण ंच्िखत । दकसी एक िंद का उदारण च्िच्खए ।  2x1=2 

        वसन्तच्तिका -  पापाच्न्नवारयच्त योजयते च्हताय  

     गुह्यं च्नगूहच्त गुणान्प्रकटीकरोच्त । 

     आपद्गतं च न जहाच्त ददाच्त कािे  

     सच्न्मत्रिक्षणच्मद ंप्रवदच्न्त सन्तः ॥   

12.  अ. कस्यच्चदकेस्य र्ब्दािङ्कारस्य सोदाहरण ंिक्षण ंच्िखत ।                            3x1=3 

       यमकः - सत्यथ ेपृथगथाशयाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः । 

    क्रमेण तेनैवावृच्त्तयशमकं च्वच्नगद्यते ॥ 

  उदाहरणम् - अच्स्त यद्यच्प सवशत्र नीरं नीरजराजीतम् ।  

                   रमते न मरािस्य मानसं मानसं च्वना ॥ 

 ब. केविमकेस्य अथाशिङ्कारस्य िक्षणमदुाहरण ंच च्िखत ।      3x1=3 

               उपमा- साधम्यशमुपमा भदे े।   

  रच्वसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुर्ारारुणमण्डिः। 

  च्नःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकार्ते ॥   

 स. अधोच्िच्खतपङ्क्त्योः के अिङ्काराः इच्त च्िखत ?         1x2=2 

   i. रमते न मरािस्य मानसं मानस ंच्वना ।      ( यमकः) 

  ii. रच्वसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुर्ारारुणमण्डिः।   (उपमाः) 

   द. अधोच्िच्खतपठरभार्ािय ंपरूयत । च्नम्नच्िच्खत पठरभार्ाओं को  पूरा कीच्जए ।       1x2=2 

        i. भवेत् सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना ।। 

  ii. सत्यथ ेपृथगथाशयाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः । 
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