संस्कृतपाठ्यक्रमः (कोड नृं. 122)
कक्षा –दशमी (2021-22)
सूचना– “कोरोना” विषाणोः कारणात् अस्स्मनृ् िषे परीक्षा भागद्वयृ आयोजवयष्यत।

प्रथमसत्रस्य पाठ्यक्रमः
(बहुविकल्पात्मकाः प्रशनाः)
1.सस्धिकाययम्

4

• व्यञ्जनसस्धिः - वर्गीयप्रथमवर्णस्य तृतीयवर्े परिवतणनम्,
प्रथमवर्णस्य पञ्चमवर्णे परिवतणनम्
• विसगयसस्धिः - ववसर्गणस्य उत्वं, ववसर्गणस्य स्थान से्, श्, ष्
2. समासः - िाक्यषु समस्तपदानां विग्रहः विग्रहपदानां च समासः 4
• तत्पुरुषः – सवाणः ववभक्तयः
1.अनुप्रयु क्त-व्याकरणम्

• अव्ययीभावः (अनु, उप, सह, वनिे्, प्रवत, यथा)
• द्वन्द्द्वः (कवलम् इतिति-द्वन्द्द्वसमासः)
3. प्रत्ययाः

4

• तविताः - मतुप्, त्व
• स्त्रीप्रत्ययः - टाप्
4. िाच्यपररितयनम् - किलं लट्लकार (कतयृ-कमय-वक्रयाञ्च सम्मल्य) 3
5. समयः - अङ्कानां स्थान शब्दषु समयलखनम्

4

• सामान्द्य-सपाद-सार्ण-पादोन
6. अव्ययपदावन

3
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उच्चः, ्, श्वः, ह्यः, अद्य, अत्र-तत्र, यत्र-कु त्र, इदानीमे्, (अर्ुना, सम्प्प्रवत, साम्प्प्रतमे्)
यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनचः, अवप, कु तः, इतस्ततः, यवद-तवहण, यावत्तावत्।
7. अशुवि-संशोिनम् (िचन-ललङ्ग-पुरुष-लकार–दृष्या संशोिनम्) 3

2.पवितािबोिनम्

8. िाक्यषु रखावङ्कतपदावन अलिकत्य पञ्चप्रशनानां वनमायणम्

5

9. प्रसङ्गानुकूलं समुवचतं शब्दाथयचयनम्

4

10.भावषककायायय तत्िावन (पािािाररतावन) -

6

o वाक्य कतणेृ-वियापद्यनम्
o कतणेृ-विया-अन्न्द्ववतः
o ववशषर्-ववशष्य्यनम् (सवणनाम्प्नः अवप)
o पयाणय-ववलोमपद-्यनम्
योगः – 40

पुस्तकम् - 'शमुषी' संस्कतपुस्तकम् (दशमश्रण्यै)

प्रथमसत्रस्य कत वनिायररताः पािाःपािसंख्या

पृािनाम

प्रथमः पाठः

शुव्पयाणविर्म्

वद्वतीयः पाठः

बुविबणलवती सदा

्तुथणः पाठः

वशशुलालनम्

पञ्चमः पाठः

जननी तुल्यवत्सला

अििातव्यम् – अनुप्रयुक्तव्याकिर्स्य अंशानां ्यनं यथासम्प्भवं ‘शमुषी’ पाठ्यपुस्तकात् किर्ीयम्। यवद ततः न
सम्प्भववत तवहण ‘अभ्यासिान् भि - वद्वतीयो भागः’ इत्यस्मात् कतुणें शक्यम्।
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सूचना– वशक्षक वकसी इकाई को अपनी सुवििानुसार पहल अथिा बाद में पढा सकत हैं । प्रथमसत्र में
सभी प्रशन विकल्पात्मक हैं ।

प्रथमसत्राधतगयतम् आधतररक-मूल्याङ्कनम्
(10 अङ्काः)
उद्दशयावन–
* छात्राणां सजनात्मकक्षमतायाः विकासः ।
* श्रिण-भाषण-पिन-लखनकौशलानां विकासः ।
* वचधतनक्षमतायाः आत्मविशिासस्य च संिियनम्।
क्र०स०

उदाहरणावन

अङ्काः

वनदे शाः

मूल्याङ्कनवबधदिः

लललितपिीक्षा

2.5

ववद्यालय समय

पिीक्षासु यत्र ववद्यालथणनः

परीक्षाः

समय

श्रष्ाः अङ्ाः स्युः तयोः द्वयोः

(पीररयोवडक्-

लललितपिीक्षार्ाम्

पिीक्षयोः

असैस्मैंट)

आयोजनं किर्ीयं

एव अलर्भािः ग्रहीतव्यः। अवप

भववत।

् आवलर्कपिीक्षासु अवप

गवतविियः
1.आिलिक-

प्रश्नषु आन्द्तरिकववकल्पाः
दयाः। मूल्याङ्नसमय यवद
छात्रः सवाांन् प्रश्नान् उत्तिवत
तवहण छात्रवहताय यत्र अलर्काः
अङ्ाः सन्न्द्त तषाम् एव
मूल्याङ्नं किर्ीयम्।
2

कक्षायां पावठतस्य

कक्षायां पावठत-

•

मौललकता

पाठस्य

•

ववषयसम्प्बिता

▪ वनर्गणतपत्रावर्

•

शुिता

▪ प्रश्नोत्तिी

•

समयबिता

बहुवििमूल्याङ्कूनम् पाठस्य लघुमूल्याङ्नम्

2.5
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▪ मौलिकी पिीक्षा

ववषयस्य वा

▪ प्रवतयोवर्गताः

बहु ववर्ं मूल्याङ्नम्

▪ प्रश्नमञ्चस्य आयोजनम्

अपवक्षतम्

प्रस्तुतीकिर्म्

•

अन्स्त। अनन
ववद्यालथणनां
ववववर्कौशलानां
मूल्याङ्नं भवत्।
3. वनिशसूवचका

कक्षाकायणम्

(पोटय फोललयो)

2.5

ववद्यालथणवभः कक्षायां •

सुलिः

सामूवहक-मूल्याङ्नम्

कृतानां कायाणर्ाम्

•

तथ्यात्मकता

स्वमूल्याङ्नम् ववद्यालथणनः

उपलब्र्ीनां ्

•

प्रामावर्कता

ववषयर्गताः

संिक्षर्ं संयोजनं ् •

समयबिता

उपलब्र्यः

सलञ्चकायां
पत्रावल्यां वा
किर्ीयम्। एतन
समग्रं मूल्याङ्नं
प्रामावर्कत्वन
भववतुं शक्नोवत।

4.भाषा-संिियनाय ➢ कथा

2.5

• छात्राः कामवप कथां

* उ्ािर्म्,

गवतविियः

➢ संवादः/वाताणलापः

श्राववयतुं शक्नुवन्न्द्त।

* समयबिता

(क) श्रिण-

➢ भाषर्म्

भाषणकौशलम्

➢ नाटकम्

सू्वयत्वा पिस्पिं संवादं

आिोहाविोह-

➢ वाताणः

कािवयतुं शक्नोवत।

र्गवतयवत–प्रयोर्गः

• वशक्षकः कमवप ववषयं

➢ आशुभाषर्म्

• दिू दशणन वाताणवली इत्याख्यः

➢ संस्कृतर्गीतावन

संस्कृत-कायणिमः प्रसारितः

➢ श्लोकोच्ािर्म्

भववत

तं

द्रष्ु ं

* प्रस्तुतीकिर्म्

छात्राः
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प्रिर्ीयाः।

श्रवर्-

कौशलमूल्याङ्नाय वशक्षकः
स्वयम् अवप कथां श्राववयत्वा
ततः सम्प्बिप्रश्नान् प्रष्ु ं
शक्नोवत।
(ख)

• ववववर्ववषयान्

लखनकौशलम्

आर्ृत्य मौललकलिनम्

कक्षायामव लिनकायां

यथा-दशः, माता, वपता, र्गुरुः,

कु युणः।

ववद्या पयाणविर्म्, योर्गः,
समयस्य सदपु योर्गः वशक्षा,
अनुशासनम् इत्यादयः ।

❖ छात्राः यथाशक्यं

❖ वटप्पर्ी- पुन्स्तकायाः
वनमाणर्म्।
❖ वचयवक्तकपिीक्षर्म्।

❖ ववषयसम्प्बिता
❖ शुिता
(ववशषतः
पञ्चमवर्णस्य
प्रयोर्गः)

• शचवक्षकभ्रमर्स्य

❖ समयबिता

संस्कृतप्रवतवदनलिनम्

❖ सुलिः

• दचनन्न्द्दनीलिनम् ।

❖ प्रस्तुतीकिर्म्

• सङ्तार्ारितंकथालिनम्
• वभलत्तपवत्रकायाः
वनमाणर्म्।
• श्रुतलिः
• सूवक्तलिनम्

अििातव्यम् - उपयुयक्त-गवतविियशच उदाहरणरूपण प्रदत्ाः सस्धत। एतदवतररच्य एतादृशाः अधयविषयाः
अवप भवितुमहय स्धत।
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संस्कतपाठ्यक्रमः (कोड नं. 122)
कक्षा-दशमी (2021-22)

वद्वतीयसत्रस्य पाठ्यक्रमः
(िणयनात्मकाः प्रशनाः)

1. एकः गद्यात्मकः खण्डः

10

80-100 शब्दपरिवमतः र्गद्यांशः, सिलकथा, वर्णनं ्।
• एकपदन पूर्णवाक्यन ् अवबोर्नात्मकं कायणम्
अपवित -

• शीषणकलिनम्

अिबोिनम्

• अनुचछद-आर्ारितं भावषकं कायणम्
भावषककायायय तत्त्िावन • वाक्य कतृण-वियापद्यनम्
• कतृण–विया–अन्न्द्ववतः
• ववशषर्-ववशष्य्यनम्

• पयाणय-ववलोमपद-्यनम्
2. सङ्कतािाररतम् औपचाररकम् अथिा अनौपचाररकं पत्रलखनम्

5

(मञ्जूषायाः सहायतया पूर्ां पत्रं लिनीयम्)
रचनात्मकं काययम्

3. वचत्रािाररतं िणयनम् अथिा अनुच्छदलखनम्

5

4. वहधदीभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां िा लललखतानां पञ्चसरलिाक्यानां
संस्कतभाषायाम् अनुिादः।
5. गद्यांशम् अलिकत्य अिबोिनात्मकं काययम्

5
3

प्रश्नप्रकािाः - एकपदन पूर्णवाक्यन ् प्रश्नोत्तिावर् ।
6. पद्यांशम् अलिकत्य अिबोिनात्मकं काययम्

3
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पवित - अिबोिनम्

प्रश्नप्रकािाः - एकपदन पूर्णवाक्यन ् प्रश्नोत्तिावर् ।
7. नायांशम् अलिकत्य अिबोिनात्मकं काययम्

3

प्रश्नप्रकािाः - एकपदन पूर्णवाक्यन ् प्रश्नोत्तिावर् ।
8. एकस्य शलोकस्य अधियः/ एकस्य शलोकस्य संस्कतन भािाथयः (मञ्जूषायाः
सहायतया)

2

9. घटनाक्रमानुसारं कथालखनम्

4
योगः– 40

पुस्तकम् – ‘शमुषी’ संस्कतपुस्तकम् (दशमश्रण्यै)

वद्वतीयसत्रस्य कत वनिायररताः पािाः
पािसङ्गख्या

पािनाम

षष्ः पाठः

सुभावषतावन

सप्तमः पाठः

सौन्द्दयां प्रकृतः शोभा

अष्मः पाठः

ववव्त्रः साक्षी

नवमः पाठः

सूक्तयः

वनिायररत - पाठ्यपुस्तकावन1. 'शमुषी'- वद्वतीयो भागः, पाठ्यपुस्तकम्, संशोलितसंस्करणम् (प्रकाशनम् - िा.शच.अनु.प्र.परि. द्वािा)
2. 'अभ्यासिान् भि' - वद्वतीयो भार्गः - व्याकिर्पुस्तकम् (प्रकाशनम् - िा.शच.अनु.प्र.परि. द्वािा)
3. 'व्याकरणिीलथः- व्याकिर्पुस्तकम् अवतरिक्तपठनाथणम् (प्रकाशनम् - िा.शच.अनु. प्र.परि. द्वािा)
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वद्वतीयसत्रस्याधतगयतम् आधतररक-मूल्याङ्कनम्
(10 अङ्काः)
उद्दशयावन–
✓ छात्राणां सजनात्मकक्षमतायाः विकासः ।
✓ श्रिण-भाषण-पिन-लखनकौशलानां विकासः ।
✓ वचधतनक्षमतायाः आत्मविशिासस्य च संिियनम्।
क्र०स०

उदाहरणावन

अङ्काः वनदे शाः

मूल्याङ्कनवबधदिः

लललितपिीक्षा

2.5

ववद्यालय समय समय

पिीक्षासु यत्र ववद्यालथणनः

परीक्षाः

लललितपिीक्षार्ाम्

श्रष्ाः अङ्ाः स्युः तयोः द्वयोः

(पीररयोवडक्-

आयोजनं किर्ीयं भववत। पिीक्षयोः एव अलर्भािः

गवतविियः
1.आिलिक-

असैस्मैंट)

ग्रहीतव्यः। अवप ्
आवलर्कपिीक्षासु अवप प्रश्नषु
आन्द्तरिकववकल्पाः दयाः।
मूल्याङ्नसमय यवद छात्रः
सवाणन् प्रश्नान् उत्तिवत तवहण
छात्रवहताय यत्र अलर्काः
अङ्ाः सन्न्द्त तषाम् एव
मूल्याङ्नं किर्ीयम्।

2.

कक्षायां पावठतस्य

कक्षायां पावठत-पाठस्य

•

मौललकता

ववषयस्य वा बहु ववर्ं

•

ववषयसम्प्बिता

▪ वनर्गणतपत्रावर्

मूल्याङ्नम् अपवक्षतम्

•

शुिता

▪ प्रश्नोत्तिी

अन्स्त। अनन ववद्यालथणनां •

समयबिता

▪ मौलिकी पिीक्षा

ववववर्कौशलानां

प्रस्तुतीकिर्म्

▪ प्रवतयोवर्गताः

मूल्याङ्नं भवत्।

बहुवििमूल्याङ्कूनम् पाठस्य लघुमूल्याङ्नम्

2.5

•
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▪ प्रश्नमञ्चस्य
आयोजनम्
3. वनिशसूवचका

कक्षाकायणम्

(पोटय फोललयो)

2.5

ववद्यालथणवभः कक्षायां

•

सुलिः

सामूवहक-मूल्याङ्नम्

कृतानां कायाणर्ाम्

•

तथ्यात्मकता

स्वमूल्याङ्नम्

उपलब्र्ीनां ् संिक्षर्ं

•

प्रामावर्कता

ववद्यालथणनः ववषयर्गताः

संयोजनं ् सलञ्चकायां

•

समयबिता

उपलब्र्यः

पत्रावल्यां वा किर्ीयम्।
एतन समग्रं मूल्याङ्नं
प्रामावर्कत्वन भववतुं
शक्नोवत।

4.भाषा-संिियनाय ➢ कथा

2.5 • छात्राः कामवप कथां श्राववयतुं

गवतविियः

➢ संवादः/ वाताणलापः

(क) श्रिण-

➢ भाषर्म्

भाषणकौशलम्

➢ नाटकम्

सू्वयत्वा पिस्पिं संवादं

आिोहाविोह-र्गवतयवत–

➢ वाताणः

कािवयतुं शक्नोवत।

प्रयोर्गः|

➢ आशुभाषर्म्

शक्नुवन्न्द्त।

* उ्ािर्म्,
* समयबिता

• वशक्षकः कमवप ववषयं

* प्रस्तुतीकिर्म्

• दिू दशणन वाताणवली इत्याख्यः

➢ संस्कृतर्गीतावन

संस्कृत-कायणिमः

प्रसारितः

➢ श्लोकोच्ािर्म्

भववत, तं द्रष्ु ं छात्राः प्रिर्ीयाः।
श्रवर्-कौशलमूल्याङ्नाय
वशक्षकः स्वयम् अवप कथां
श्राववयत्वा ततः सम्प्बिप्रश्नान्
प्रष्ु ं शक्नोवत।

(ख)

• ववववर्ववषयान्

लखनकौशलम्

आर्ृत्य मौललकलिनम्

❖ छात्राः यथाशक्यं कक्षायामव
लिनकायां कु युणः।

❖ ववषय-सम्प्बिता
❖ शुिता (ववशषतः
पञ्चमवर्णस्य प्रयोर्गः)
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यथा- दशः, माता, वपता,
र्गुरुः, ववद्या, पयाणविर्म्,
योर्गः,

समयस्य

सदपु योर्गः

❖ वटप्पर्ी- पुन्स्तकायाः
वनमाणर्म्।
❖ वचयवक्तकपिीक्षर्म्।

❖ समयबिता
❖ सुलिः
❖ प्रस्तुतीकिर्म्

वशक्षा,

अनुशासनम् इत्यादयः ।
• शचवक्षकभ्रमर्स्य
संस्कृतप्रवतवदनलिनम्
• दचनन्न्द्दनीलिनम् ।
• सङ्तार्ारितं
कथालिनम् ।
• वभलत्तपवत्रकायाः
वनमाणर्म्।
• श्रुतलिः
• सूवक्तलिनम्
अििातव्यम् - उपयुयक्त- गवतविियशच उदाहरणरूपण प्रदत्ाः सस्धत। एतदवतररच्य एतादृशाः अधयविषयाः
अवप भवितुमहय स्धत।
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