
                                             MODEL QUESTION PAPER                                             II 
SECOND PU I TEST 

Subject :   SANSKRIT (09)                   DURATION: 1.30 Hours                          Max. Marks : 50 
 

I.  एकवाक्येन ससं्कृतभाषया उत्तरं लिखत ।                   5*1=5 

1.  भारतवरे्ष कतत कुलपववतााः सततत ?    

2.  अद्यातप दवेााः कुत्र जतम इच्छततत ?   

3.  तवक्रमातदत्यकथाां का कथयतत ?   

4.  तवक्रमातदत्याः कथां दशेाततरां तिर्वताः ? 

5.  पौरवाः काः ?    

 

II.  लित्रैः वाक्यरैः ससं्कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग ्िभाषया वा उत्तरं लिखत । (त्याणामेव)                           3*2=6 

6.  भारतवर्षवम ्इतत तकमथं कथ्यते ?     

7.  पञ्चद्वीपािाां िामाति तलखत । 

8.  िर्रवातसतभाः जि ाः राक्षसाः तकम ्उक्ताः ? 

9.  तवक्रमातदत्याः राक्षसां तकम ्उपतदशतत ?  

III.  पाठनाम उललिख्य श्लोकानां अनुवाद ंससं्कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग ्िभाषया वा लिखत ।   (ियोैः)              2*3=6 

10.  भारतस्यास्य वर्षवस्य िवभेदाततिबोधत ।  

       समदु्राततररता जे्ञयास्ते त्वर्मयााः परस्परम ्॥ 

11.  कातस्वदवर्णु्ठिवती िाततपररस्फुटशरीरलावण्या ।  

       मध्य ेतपोधिािाां तकसलयतमव पाण्डुपत्राणाम ्॥ 

12.  कुतो धमवतक्रयातवघ्िाः सताां रतक्षतरर त्वतय ।  

        तमस्तपतत घमांशौ कथमातवभवतवष्यतत ॥ 

IV.  पाठनाम उललिख्य कैः कं प्रलत अवदतग इलत ससं्कृतभाषया लिखत । (ियोैः)                                                     2*2=4 

13.  यां कमेवां मा भक्षय ।   

14.  त्वां तवश्वस्य आततं पररहरतस । 

15.  भवत,ु अतिववणविीयां परकलत्रम ्।   

V.  दशवाक्यरैः ससं्कृतभाषया कन्नडभाषया आङ्ग ्िभाषया वा उत्तरं लिखत । (त्रयाणाम)्                                        3*5=15 

16.  परुाणरे्ष ुभारतां कथां वतणवतम ्?  

17.  तवक्रमातदत्यस्य परोपकारर्णुां वणवयत । 

18.  तवक्रमातदत्यस्य प्रभावेण राक्षसाः कथां पररवततवताः ? 

19. अङ्र्लुीयकप्रसङ्र्ाः ।   

VI.  मंजूषातैःसकंू्त पद ंलित्वा ररक्तस्थानं पूरयत ।                                                                               3*1=3 

 20.   १. द्वीपेर्ष ुसवेर्ष ु____ प्रयाततत ।  

        २. त्वम ्आत्मिाः ______ कुरु । 

        ३. सववाः सर्तधेर्ष ु_________ ।         

{लवश्वलसलत,  नराैः,  समीलितमग} 

 



VII. 21.  सयंोजयत ।                     3*1=3 

  क   ख 

      शाङ्ग् गरवैः             वायुैः 

      गन्धविैः                 ब्रह्मा 

      प्रजापलतैः               कण्वलशष्यैः 

VIII.  रेखाङ्ग लकतालन पदालन आलित्य प्रश्नलनमा्णं कुरुत । (ियोैः)                                                        2*1=2 

22.  १. तचततातरुाणाां ि सखुां ि तिद्रा ।  

       २. कातलदासस्य सप्त कृतयाः । 

 ३. कतवकुलर्रुुाः कातलदासाः । 

IX.  यथालनदेशं कुरुत (ियोैः)                                 2*3=6                                           

23.  सततधां तवभजत / योजयत | (त्रयाणाम)्                    

 खल्वतयत्र, एक कम,् िोत्सह,े जे्ञयााः + ते, पशवो + अतप । 

24.  तवग्रहवाक्यां / समस्तपदां तलखत । (त्रयाणाम)्         

 इतद्रद्वीपाः, दशेाततरम ्,  क्रमम ्अिरु्मय ,  फलार्म ाः, अतभज्ञायते अिेि इतत ।  

25.  पदपररचयां कुरुत । (त्रयाणाम)्                          

स्मतृम,् तिरीक्ष्य,  त्यक्त्वा,  तितदतती, प्रवेशतयतुम ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


