
 संस्कृतपाठ्यक्रमः (केन्द्रिकम् - कोड़ न.ं 322) 

 कक्षा –एकादशी (2021 - 22) 

“कोरोनाविषाण ोः कारणात् अस्मिन् िषे परीक्षाभागद्वये आय जवयष्यत।े 

प्रथमसत्रीया परीक्षा  

  (बहुविकल्पात्मकाः प्रशन्ाः)  

 

 

 

 

 

 

 

अनुप्रयुक्तव्याकरणम्       

1.  सन्द्रधः – पाठ्यपुस्तके प्रयुक्तपदानां सन्द्रधविच्छेदः सन्द्रधकरणं च।                          

स्वरसन्धिः –गुणिः , वृद्धिः, यण्, अयाद्ि। 

व्यञ्जनसन्धिः – श्चतु्वम्, जश्त्वम्, अनसु्वारिः, परसवणणिः। 

      द्वसगणसन्धिः –उत्वम्, रुत्वम्, लोपिः, द्वसगणस्थान ेस्, श,् ष्| 

2.  प्रत्ययाः –                                                                                             

            क्त, क्तवत,ु तव्यत्, अनीयर्। 

3.  शब्दरूपावण – विभक्त्यनुसारं िाक्यप्रयोगः ।                                                                                       

अजरताः – बालक,फल, रमा, कद्व, मद्त, वारर, निी, द्शशु, धेन,ु मधु, द्पतृ, मातृ, एव ं

समाना्तरप्रयोगािः ।  

हलरताः – राजन्, भवत्, आत्मन्, द्वद्वस् एव ंसमाना्तरप्रयोगािः । 

सिवनामावन- सवण, तत्, द्कम्, इिम्, (द्िषु ललङे्गषु) अस्मि,् युष्मि।् 

  

4.  धातुरूपावण – लट्, लृट्, लोट्, लङ्, विधधधलङ् इवत पञ्चलकारेषु                         

           अधोलललितधातनूां  वाक्यषे ुप्रयोगिः । 

परस्मपैवदनः – पठ्, ललि्, ज्ञा, िा, कु्रध्, भू, गम्, पा, स्था, दृश्, अस्, श्र,ु नृत्,  स्पृश्, 

कथ् ।  

आत्मनपेवदनः – लभ्, सेव्, याच् । (केवल ंलट्-लट्ृ-लङ्लकारेषु) 

5. उपपदविभवक्तप्रयोगः                                                                                                                                                      

6. सामारयं िाच्य-पररितवनम् ( लट्-लकारे)                                               

7.  अशुवि-सशंोधनम् (धलङ्ग-िचन-पुरुष-विभवक्त-कालाधाररतम्)                           

 

पवित-अिबोधनम् 

 

8.   भावषककायवम् – (पािान् अधधकृत्य)                                                           

       (i) द्वशषेण-द्वशषे्यपिचयनम् 

(ii) वाक्य ेकतृणद्क्रया-पिचयनम्  



(iii) पयाणय=द्वलोम-पिचयनम्                   

9.   प्रदत्तपन्द्तक्तषु प्रसङ्गानसुारं पदानाम् अथवचयनम् ।                                           

संस्कृत-सावहत्येवतहासस्य 

सामारयः पररचयः 

 

10. संस्कृतभाषायाः उद्भिः विकासशच 

11. िैवदकसावहत्यम् 

       (विेािः, ब्राह्मण-आरण्यकाद्न, उपद्नषििः, विेाङ्गाद्न) 

12. रामायणम्, महाभारतम्, पुराणावन च 

पुस्तकम् – भास्िती - प्रथमो भागः (पाठ्यपुस्तकम्)   

प्रथमसत्रीयायै परीक्षायै वनधावररताः पािाः –  

भास्िती - प्रथमो भागः  संस्कृतसावहत्य-पररचय 

पािसत्या    पािनाम अध्यायसत्या अध्यायनाम 

प्रथमः पािः कुशलप्रशासनम् प्रथम अध्याय संस्कृत भाषा –उद्भव एव ंद्वकास 

तृतीयः पािः सदू्क्तसधुा वितीय अध्याय वदै्िक साद्ित्य 

पञ्चमः पािः वीरिः सवणिमनिः तृतीय अध्याय रामायण, मिाभारत एव ंपुराण 

षष्ठः पािः शकुशावकोि्तिः   

प्रथमसत्रारतगवतम् आरतररक–मूल्याङ्कनम्  (अङ्काः -10) 

❖   छात्राणाां विविध–जीिनकौशलानाां विकासः।  

❖   छात्राः समाजस्य विविध–समस्याः ज्ञात्िा समाधान ेसमराथः स्ययः।  

❖ गिषेणात्मक–विन्तनशक्ःे विकासः। 

❖ सांस्कृत–जगतः समस्यानाां सम्मयखीकरणम् । 

❖ छात्राणाां सृजनात्मकक्षमतायाः विकासः।  

❖ श्रिण–भाषण–पठन–लखेनकौशलानाां विकासः। 

❖ आत्मविश्िासास्य सांिधथनम्।  

क्र. 

सं. 

गवतविधयः उदाहरणावन अङ्काः वनदेशाः मूल्याङ्कनवबरदिः 

1 श्रिण-

भाषण-

कौशलम् 

❖ कथा 

❖ संवाििः/वाताणलापिः 

❖ भाषणम् 

05 ❖ छािािः कामद्प कथां श्रावद्यतुं 

शक्नवुन्त । 

❖ उच्चारणम् 

❖ शधुता 

❖ समयबधता 



❖ नाटकम् 

❖ वाताणिः 

❖ आशभुाषणम् 

❖ वाताणवललिः (समिूचचाण) 

❖ संस्कृतगीताद्न 

❖ श्लोकोच्चारणम्   

 

 

❖ द्शक्षकिः कमद्प द्वषय ंसचूद्यत्वा 

परस्परं संवािं कारद्यतु ंशक्नोद्त। 

❖ िरूिशणन े वाताणवली 

इत्याख्यिःसंस्कृतकायणक्रमिः 

प्रसाररतिः भवद्त त ं द्रषु्ं छािािः  

प्रेरणीयािः। 

❖ श्रवण-कौशल-मूल्याङ्कनाय 

द्शक्षकिः  स्वयम्  अद्प  कथां  

श्रावद्यत्वा ततिः सम्बध-प्रश्नान्  

प्रषु् ं शक्नोद्त 

❖ वषे ्यनूाद्त्यनू ंियिः गद्तद्वधयिः  

कारणीयािः तषे ुसवोत्तमािः अङ्कािः 

ग्राह्ािः। 

❖ द्ववरण ंसप्रमाण ंसरुद्क्षतं 

स्थापनीयम् ।  

❖ प्रस्ततुीकरणम् 

❖ आरोिावरोि-गद्तयद्त-

प्रयोगिः 

2 लखेन-

कौशलम् 

❖ द्वद्वधद्वषयान् आधृत्य 

मौललक– लिेनम्  

❖ यथा– माता, द्पता, गरुुिः, 

पयाणवरणम्, द्वद्या, योगिः , 

समयस्य सिपुयोगिः , द्शक्षा, 

अनशुासनम् इत्याियिः । 

❖ शदै्क्षकभ्रमणस्य संस्कृतने 

प्रद्तविेन– लिेनम् । 

❖ िैनन्िनीलिेनम् ।  

❖ सङे्कताधाररतं कथालिेनम् । 

❖ श्रतुलिेिः  

05 ❖ छािािः यथाशक्य ंकक्षायामेव  

लिेनकायं कुयुणिः । 

❖ अि पलञ्जका-द्नमाणणम् अद्प  

कारद्यतुं शक्यते। 

❖ द्ववरण ंसप्रमाण ंसरुद्क्षतं 

स्थापनीयम् । 

 

 

❖ द्वषय-सम्बधता  

❖ शधुता (द्वशषेतिः 

पञ्चमवणणस्य  प्रयोगिः) 

❖ समयबधता 

❖ सलुिेिः 

❖ प्रस्ततुीकरणम्  

  अिधातव्यम् – 

 

1. उपयुणक्त- गद्तद्वधयिः उिािरणरूपणे प्रित्तािः सन्त। एतिद्तररच्य एतादृशािः अ्यद्वषयािः अद्प भद्वतमुिणन्त। 



संस्कृतपाठ्यक्रमः (केन्द्रिकम् - कोड़ न.ं 322) 

कक्षा –एकादशी (2021 - 22) 

वद्वतीयसत्रीया परीक्षा 

         ( िणवनात्मकाोः प्रशनाोः ) 

 

 

 

अपवित – 

अिबोधनम्  

1.     80-100 शब्दपररवमतः एकः सरलः अपवितः गद्ांशः ।                           

प्रशनिैविध्यम्  

⮚ एकपदेन उत्तरम्   

⮚ पूणविाक्येन उत्तरम्                                                                                                      

⮚ समुवचतशीषवकलखेनम्                                                         

⮚ िाक्ये कतृववक्रया-पदचयनम्, सिवनामस्थान ेसंज्ञाप्रयोगः,                                                           

     विशेषण- विशेष्य/पयावय /विलोमावदचयनम्                  

 

रचनात्मकं कायवम ्

    

 

2. औपचाररकम् अनौपचाररकं पत्रम्/प्राथवनापत्रम्                                                   

    (मञ्जषूायािः सिायतया पणंू पिं लिेनीयम्) 

3. लघुकथा (मञ्जषूायािः सािाय्यने ररक्तस्थानपदू्तण-माध्यमेन)/िातावलापे एकपक्षपूरणम्     

4.  वहरदीभाषया आत्लभाषया िा धलधखतानां पञ्चसरलिाक्यानां                              

     संस्कृतभाषया अनुिादः ।         

 

 

पवित – अिबोधनम्  

 

5.  गद्ाशंम् अधधकृत्य अिबोधनात्मकं कायवम ्                                           

      प्रश्नप्रकारािः – एकपिेन पणूणवाक्यने च प्रश्नोत्तराद्ण। 

6. पद्ांशम् अधधकृत्य अिबोधनात्मकं कायवम्                               

      प्रश्नप्रकारािः – एकपिेन पणूणवाक्यने च प्रश्नोत्तराद्ण। 

7.  नाट्ांशम् अधधकृत्य अिबोधनात्मकं कायवम्                              

      प्रश्नप्रकारािः – एकपिेन पणूणवाक्यने च प्रश्नोत्तराद्ण।   

8.  भािाथवलखेनम्  (मञ्जषूायािः सिायतया ररक्तस्थानपदू्तणिः)                            

9. प्रदत्तेषु अरियषेु ररक्तस्थानपूवतवः                                                      

10. प्रदत्तिाक्याशंानां साथवकं संयोजनम् ।                                                          

 

पुस्तकम् – भास्िती - प्रथमो भागः (पाठ्यपुस्तकम्)  



िावषवकपरीक्षायै वनधावररताः पािाः 

पािसत्या पािनाम 

अष्मिः पाठिः सङ्गीतानरुागी सबु्बण्णिः 

नवमिः पाठिः वस्त्रद्वक्रयिः 

िशमिः पाठिः यद्भतूद्ित ंतत्सत्यम् 

    एकािशिः पाठिः स मे द्प्रयिः 

 

वद्वतीयसत्रमय परीक्षान्तगगति् आरतररक –मूल्याङ्कनि्   (अङ्क -10) 

❖  छात्राणाां विविध–जीिनकौशलानाां विकासः।  

❖  छात्राः समाजस्य विविध–समस्याः ज्ञात्िा समाधान ेसमराथः स्ययः।  

❖ गिषेणात्मक–विन्तनशक्ःे विकासः। 

❖ सांस्कृत–जगतः समस्यानाां सम्मयखीकरणम् । 

❖ छात्राणाां सृजनात्मकक्षमतायाः विकासः।  

❖ श्रिण–भाषण–पठन–लखेनकौशलानाां विकासः। 

❖ आत्मविश्िासास्य सांिधथनम्।  

 

क्र. 

सं. 

गवतविधधः उदाहरणावन अङ्काः वनदेशाः मूल्याङ्कनवबरदिः 

1 पररयोजना

-कायवम् 

❖ द्मथ्यावाताणयािः (Fake 

News) िषु्प्रभावािः। 

❖ अध्ययन ेअ्तजाणलस्य 

उपयोद्गता 

❖ संस्कृतं व्यविारभाषां कतुं 

समस्यािः समाधानञ्च । 

❖ “सोशलमीद्िया” इत्यस्य 

सिपुयोगिः। 

10 ❖ सिारम्भ ेएव द्वषयिः 

सचूनीयिः। 

❖ आवषं छािािः एतषेु 

द्वषयषे ुअध्ययन ंकुयुणिः। 

❖ द्शक्षकेण  समय ेसमय े

पररयोजना– कायणस्य प्रगद्तिः 

ज्ञातव्या छािाणां च मागणिशणन ं 

करणीयम्। 

❖ मौललकता 

❖ द्वषयसम्बधता 

❖ शधुता 

❖ समयबधता 

❖ प्रस्ततुीकरणम् 



❖ भारतीयसंस्कृतौ 

वजै्ञाद्नकद्च्तनम् ।   

❖ स्वक्षिेे जायमानस्य 

प्रिषूणस्य  कारणाद्न  

समाधानञ्च ।  

❖ स्वक्षिेे स्वच्छभारता–

द्भयानस्य नस्थद्तिः। 

❖ संस्कृताध्ययन ंप्रद्त 

छािाणाम् उिासीनतायािः 

कारणाद्न 

तद्िराकरणोपायाश्च। 

❖ आयुष्मद्भारतम् ' इद्त 

सवणकारीययोजनाद्वषय े

लाभालथणनां जागरूकतायािः 

द्वश्लषेणम् । 

❖ किाद्चत् छािािः  

संस्कृतने  ललेितुं 

कष्मनभुवन्त तिा  द्शक्षकेण 

सािाय्य ंकरणीयम् ।   

❖ पररयोजनाकायाणणां द्ववरण ं

सप्रमाण ंसरुद्क्षत ंस्थापनीयम् । 

❖ पररयोजनाकायाणद्ण 

संस्कृतने एव भवयुेिः ।  

 

   

 

अिधातव्यम् – 

 

1. उपयुणक्त-पररयोजनाकायाणद्ण उिािरणरूपणे प्रित्ताद्न सन्त। एतिद्तररच्य एतादृशािः अ्यद्वषयािः अद्प भद्वतमुिणन्त । 

 

पुमतकावन –  

भामिती प्रथि  भागोः  (पाठ्यपयस्तकम्) रा श ैअनय प्र परर द्वारा प्रकावशतम् ।  

व्याकरणसौरभि् (सांशोधधतसांस्करणम्) रा श ैअनय प्र परर द्वारा प्रकावशतम् । 

रचनानुिादकौिुदी कवपलदेिवद्विेदीलललिति् विशिविद्यालयप्रकाशनि् िाराणसी 

संमकृतसावित्यमय पररचयोः (सांशोधधतसांस्करणम्) रा श ैअनय प्र परर द्वारा प्रकावशतम् 

िेदपाररजाति् (अवतररक्ाध्ययनारथम्)  रा श ैअनय प्र परर द्वारा प्रकावशतम् 

 

*********************************************** 


