
संस्कृतपाठ्यक्रमः (केन्द्रिकम् - कोड़ न.ं 322) 

कक्षा –द्वादशी (2021 - 22) 

                          “कोरोनाविषाण ोः कारणात् अस्मिन् िषे परीक्षाभागद्वये आय जवयष्यत।े 

प्रथमसत्रीया परीक्षा  

  (बहुविकल्पात्मकाः प्रशन्ाः)  

 

  

  

 

 

 

 

 

अनुप्रयुक्तव्याकरणम्  

1.  पाठाधाररताः सन्द्रधविच्छेदाः –        

     स्िरसन्द्रधः          

⮚ दीर्घः, गुणः, वृद्धः, यण्, अयाद्दः  

     व्यञ्जनसन्द्रधः       

⮚ श्चतु्वम्, षु्टत्वम्, जश्त्वम्, अननुासिकः, अनसु्वारः ।  

     विसर्गसन्द्रधः       

⮚ उत्वम्, रत्वम्, लोपः, द्विगघस्थान ेि्, श्, ष्        

2.  पाठाधाररत-समासाः विग्रहाः च –                                                                

     अव्ययीभािः        

⮚ यथा, प्रद्ि, उप, अनु, द्नर्, िह 

      द्वरद्वः                

⮚ इिरेिरद्वन्द्द्वः, िमाहारः, एकशषेः 

      तत्पुरुषः            

⮚ द्वभक्तिित्पुरुषः, कमघधारयः, द्द्वगुः, उपपदित्पुरुषः  

      बहुव्रीवहः                                             

3.  प्रत्ययाः- अधोलिलितप्रत्यययोर्ेन िाक्यसंयोजनम्/सङे्कताधाररतररक्तस्थानपूवतगः        

     कृत्-प्रत्ययाः  

⮚ ति, अनीयर्, शिृ, शानच्, क्तिन् 

     तवित- प्रत्ययाः  

⮚ मिपु्, इन्, ठक्, ठञ्, त्व 

     स्त्री-प्रत्ययौ  

⮚ टाप्, ङीप्                         



4.  उपपदविभवक्तप्रयोर्ः (पाठ्यपसु्तकम् आधृत्य)   

                         

 

पवठत-अिबोधनम्  

 

5.   भावषककायगम् –(पाठ्यपुस्तकाधाररतम्)                                                                

(i) द्वशषेण-द्वशषे्यपदचयनम् 

(ii) वाय ेकिृघद्िया-पदचयनम्  

(iii) पयाघय/द्वलोमपदचयनम्                   

6.     प्रदत्तपन्द्तक्तषु प्रसङ्गानुसारं पदानाम् अथगचयनम् ।                                        

संस्कृत-

सावहत्येवतहासस्य 

सामारयः पररचयः 

 

7. भास्ितीपाठ्यपुस्तकस्थ-पाठानां सरदभगग्ररथाः, रचवयतारः तषेां रचनाः च  

8. महाकाव्यम्, र्द्यकाव्यम्, चम्पूकाव्यम्                                                    

9. नाट्यतत्त्िानां मुख्यविशेषतानां पररचयः                                                          

 

वनधागररत ेपाठ्यपुस्तके – 1. भास्िती - वद्वतीयो भार्ः - रा. श.ै अनु. प्र. परर. द्वारा प्रकाद्शिम्। 

                    2. संस्कृतसावहत्यपररचयः  - (िंशोसधििंस्करणम्) रा. श.ै अनु. प्र. परर. द्वारा प्रकाद्शिम्। 

प्रथमसत्रीयायै परीक्षायै वनधागररताः पाठाः 

भास्िती - वद्वतीयो भार्ः संस्कृत-सावहत्य-पररचय 

पाठसतख्या पाठनाम पाठसतख्या पाठनाम 

प्रथमः पाठः अनशुािनम् चिथुघ अध्याय  महाकाव्य 

िृिीयः पाठः मािरुाज्ञा गरीयिी िप्तम अध्याय गद्यकाव्य एव ंचम्पूकाव्य 

चिथुघः पाठः प्रजानरुञ्जको नृपः नवम अध्याय नाट्य िाद्हत्य  

पञ्चमः पाठः दौवाररकस्य द्नष्ठा   

 

पुस्तकावन 

● भास्विी - प्रथमो भागः (पाठ्यपसु्िकम्) रा. श.ै अनु. प्र. परर. द्वारा प्रकाद्शिम् । 

● व्याकरणिौरभम् (िंशोसधििंस्करणम्) रा. श.ै अनु. प्र. परर. द्वारा प्रकाद्शिम् । 

● रचनानवुादकौमुदी (िहायकपसु्िकम्) कद्पलदेवद्द्ववदे्दसलसििम् द्वश्वद्वद्यालयप्रकाशनम्, वाराणिी । 



● िंस्कृििाद्हत्यपररचयः (िन्द्दभघपसु्िकम्) (िंशोसधििंस्करणम्) रा. श.ै अनु. प्र. परर. द्वारा प्रकाद्शिम् । 

● वदेपाररजाि (अद्िररक्ताध्ययनाथघम्) रा. श.ै अनु. प्र. परर. द्वारा प्रकाद्शिम् । 

 

प्रथमसत्रारतर्गतम् 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. 

र्वतविधयः उदाहरणावन अङ्काः वनदेशाः मूल्याङ्कनवबरदिः 

1 श्रवण-

भाषण-

कौशलम ्

❖ कथा 

❖ िंवादः/ वािाघलापः 

❖ भाषणम् 

❖ नाटकम् 

❖ वािाघः 

❖ आशभुाषणम् 

❖ वािाघवसलः (िमहूचचाघ) 

❖ िंस्कृिगीिाद्न 

❖ श्लोकोच्चारणम्   

 

 

05 ❖ छात्ाः कामद्प कथां श्रावद्यिुं 

शनवुक्न्द्ि । 

❖ द्शक्षकः कमद्प द्वषय ंिचूद्यत्वा 

परस्परं िंवादं कारद्यिु ंशनोद्ि। 

❖ दरूदशघन े वािाघवली इत्याख्यः 

िंस्कृि-कायघिमः प्रिाररिः 

भवद्ि ि ं द्रषु्टं छात्ाः  प्रेरणीयाः। 

❖ श्रवण-कौशल-मूल्याङ्कनाय 

द्शक्षकः  स्वयम्  अद्प  कथां  

श्रावद्यत्वा ििः िम्बध-प्रश्नान्  

प्रषु्ट ं शनोद्ि । 

❖ वषे न्द्यनूाद्िन्द्यनू ंत्यः गद्िद्वधयः  

कारणीयाः िषे ुिवोत्तमाः अङ्काः 

ग्राह्ाः। 

❖ उच्चारणम् 

❖ शधुिा 

❖ िमयबधिा 

❖ प्रस्ििुीकरणम् 

❖ आरोहावरोह-

गद्ियद्ि-प्रयोगः 



❖ द्ववरण ंिप्रमाण ंिरुद्क्षिं 

स्थापनीयम् ।  

2 लिेन-

कौशलम ्

❖ द्वद्वधद्वषयान् आधृत्य 

मौसलकलिेनम्  

❖ यथा– मािा, द्पिा, गरुुः, 

पयाघवरणम्, द्वद्या, योगः , 

िमयस्य िदपुयोगः , 

द्शक्षा, अनशुािनम् 

इत्यादयः । 

❖ शदै्क्षकभ्रमणस्य िंस्कृिने 

प्रद्िवदेनलिेनम् । 

❖ दैनक्न्द्दनीलिेनम् ।  

❖ िङे्किाधाररिं कथालिेनम् । 

❖ श्रिुलिेः  

05 ❖ छात्ाः यथाशय ंकक्षायामेव  

लिेनकायं कुयुघः । 

❖ अत् पसञ्जका-द्नमाघणम् अद्प  

कारद्यिुं शयि े। 

❖ द्ववरण ंिप्रमाण ंिरुद्क्षिं 

स्थापनीयम् । 

 

 

❖ द्वषय-िम्बधिा  

❖ शधुिा (द्वशषेिः 

पञ्चमवणघस्य  

प्रयोगः) 

❖ िमयबधिा 

❖ िलुिेः 

❖ प्रस्ििुीकरणम्  

 

अिधातव्यम् – 

 

1. उपयुघक्त- गद्िद्वधयः उदाहरणरूपणे प्रदत्ताः िक्न्द्ि। एिदद्िररच्य एिादृशाः अन्द्यद्वषयाः अद्प भद्विमुहघक्न्द्ि। 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



संस्कृतपाठ्यक्रमः (केन्द्रिकम् - कोड़ न.ं 322) 

कक्षा –द्वादशी (2021 - 22) 

वद्वतीयसत्रीया परीक्षा 

       ( िणगनात्मकाोः प्रशनाोः ) 

 

 

अपवठत – 

अिबोधनम्  

1.     80-100 शब्दपररवमतः अपवठतः र्द्यांशः, सरिकथा िा।                            

प्रशनिैविध्यम्  

⮚ एकपदेन उत्तरम्                                                           

⮚ पूणगिाक्येन उत्तरम्                                                        

⮚ समुवचतशीषगकििेनम्                                                  

⮚ िाक्ये कतृगवक्रया-पदचयनम्,                                                                                       

        विशेषण- विशेष्य/पयागय /वििोमावदचयनम्                                                 

 

 

 

 

रचनात्मकं कायगम्   

 

2. औपचाररकम् अनौपचाररकं पत्रम्/प्राथगनापत्रम्                                               

      (मञ्जषूायाः िहायिया पणंू पत्ं लिेनीयम्) 

3. िघुकथा िातागिापे एकपक्षपूरणम्                                                               

     (मञ्जषूायाः िहायिया पूणाघ कथा/पणूघः वािाघलापः लिेनीयः) 

4.  सङे्कताधाररतम् अनुच्छेदििेनम् /वहरदीभाषया आत्िभाषया िा लिलितानां      

      पञ्चसरििाक्यानां संस्कृतभाषया अनुिादः।                                           

 

 

 

 

पवठत – अिबोधनम्  

 

5. र्द्याशंम् अलधकृत्य अिबोधनात्मकं कायगम्                   

      प्रश्नप्रकाराः – एकपदेन पणूघवायने च प्रश्नोत्तराद्ण। 

6. पद्यांशम् अलधकृत्य अिबोधनात्मकं कायगम्                                         

      प्रश्नप्रकाराः – एकपदेन पणूघवायने च प्रश्नोत्तराद्ण। 

7. नाट्यांशम् अलधकृत्य अिबोधनात्मकं कायगम ्                             

      प्रश्नप्रकाराः – एकपदेन पणूघवायने च प्रश्नोत्तराद्ण।   

8. भािाथगििेनम्  

      (मञ्जषूायाः िहायिया पणूघः भावाथघः लिेनीयः)                                             

9. अरियः                                                                                               

       (मञ्जषूायाः िहायिया पणूघः अन्द्वयः लिेनीयः) 

10. प्रदत्तिाक्याशंानां साथगकं संयोजनम्।                                                           



 

परीक्षायै वनधागररताः पाठाः 

भास्िती - वद्वतीयो भार्ः 

पाठसतख्या पाठनाम 

षष्ठः पाठः िदू्क्त-िौरभम् 

िप्तमः पाठः नकेैनाद्प िमं गिा विमुिी  

नवमः पाठः मदालिा 

एकादशः पाठः कायाघकायघव्यवक्स्थद्िः 

 

िावषगकपरीक्षारतर्गतम् 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. 

र्वतविलधः उदाहरणावन अङ्काः वनदेशाः मूल्याङ्कनवबरदिः 

1 पररयोजना-

कायघम ्

❖ द्मथ्यावािाघयाः (Fake News) 

दषु्प्रभावाः। 

❖ अध्ययन ेअन्द्िजाघलस्य 

उपयोद्गिा 

❖ िंस्कृिं व्यवहारभाषां किुं 

िमस्याः िमाधानञ्च । 

10 ❖ ित्ारम्भ ेएव द्वषयः 

िचूनीयः। 

❖ आवषं छात्ाः एिषेु 

द्वषयषे ुअध्ययन ंकुयुघः। 

❖ द्शक्षकेण  िमय ेिमय े

पररयोजनाकायघस्य प्रगद्िः ज्ञािव्या 

❖ मौसलकिा 

❖ द्वषयिम्बधिा 

❖ शधुिा 

❖ िमयबधिा 

❖ प्रस्ििुीकरणम् 



❖ “िोशलमीद्िया”तइत्यस्य 

िदपुयोगः। 

❖ भारिीयिंस्कृिौ 

वजै्ञाद्नकद्चन्द्िनम् ।   

❖ स्वक्षते् ेजायमानस्य प्रदषूणस्य  

कारणाद्न  िमाधानञ्च ।  

❖ स्वक्षते् ेस्वच्छभारिाद्भयानस्य 

क्स्थद्िः। 

❖ िंस्कृिाध्ययन ंप्रद्ि छात्ाणाम् 

उदािीनिायाः कारणाद्न 

िद्िराकरणोपायाश्च । 

❖ आयुष्मद्भारिम् ' इद्ि 

िवघकारीय-योजनाद्वषय े

लाभासथघनां जागरूकिायाः 

द्वश्लषेणम् । 

छात्ाणां च मागघदशघन ं 

करणीयम्। 

❖ कदाद्चि् छात्ाः  िंस्कृिने  

लसेििुं कष्टमनभुवक्न्द्ि िदा  

द्शक्षकेण िाहाय्य ंकरणीयम् ।   

❖ पररयोजनाकायाघणां द्ववरण ं

िप्रमाण ंिरुद्क्षि ंस्थापनीयम् । 

❖ पररयोजनाकायाघद्ण 

िंस्कृिने एव भवयुेः ।  

 

   

 

अिधातव्यम् – 

 

1. उपयुघक्त-पररयोजनाकायाघद्ण उदाहरणरूपणे प्रदत्ताद्न िक्न्द्ि। एिदद्िररच्य एिादृशाः अन्द्यद्वषयाः अद्प भद्विमुहघक्न्द्ि । 

 

पुमतकावन–  

भामिती वद्वतीय  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 

 

 


