संस्कृतपाठ्यक्रमः (कोड नृं. 122)
कक्षा –नवमी (2021-22)
सूचना– “कोरोना” ववषाणोः कारणात् अस्स्मनृ् वषे परीक्षाभागद्वयृ आयोजवयष्यत।
प्रथमसत्रस्य पाठ्यक्रमः
(बहुववकल्पात्मकाः प्रशनाः)
1.सस्धिकाययम्

40 अङ्ाः
4

• स्वरसन्धिः-दीर्घिः, गुणःिः, अयाददःिः।
• व्यञ्जनसन्धिः - वगीयप्रथमवणघस्य तृतीयवणे पररवतघनम्, ‘म्’ स्थाने अनुस्वारिः
• दवसगघसन्धिः - उत्वम्
2. शब्दरूपावण-

4

• अकारा्त-पुुँदिङ्गशबदािः- बालकवत्
• उकारा्त-पुदुं िङ्गशबदािः-साधुवत्
1.अनुप्रयु क्त-व्याकरणम्

• आकारा्त-स्त्रीललङ्गशबदािः- लतावत्
• ईकारा्त-स्त्रीललङ्गशबदािः- नदीवत्
• सवघनामशबदािः – अस्मदः्, युष्मद ्
3. िातुरूपावण-

4

• पठ्, गम्, वदः्, भू, क्रीड् , नी, दृश, अस्, कृ, पा (दपब्) (पञ्चसु लकारेषु)
• सेव, लभ् (लट्लकारे लःृट्लकारे च)
4.कारक-उपपद-ववभक्तयः

4

• वद्वतीया -पररतिः, दनकषा, प्रदत, दवना
• ततीया - सह/ समम् / साधघमः्, दवना, अलम्, हीन
• चतुथी - रुचः्, दा (यच्छ् ), नमिः, कु प्
• पञ्चमी - दवना, बदहिः, भी, रक्ष्
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• षष्ठी - उपरर, अधिः, पुरतिः, पृष्ठतिः
• सप्तमी- नस्नह्, दनपुणिः, दवश्वस्
5.प्रत्ययाः-

4

• क्तत्वा, तुमुन, ल्यप्, क्तवतु
6. सङ्ख्या –

3

1-100 (1-4 के वलुं प्रथमा-दवभक्तौ)
7.उपसगायः-

2

• आ, दव, प्रदत, उप, अनु, दनर, प्र, अलध, अप, दन, अव

2.पवितावबोिनम्

8. वाक्यषु रखावङ्तपदावन अधिकत्य पञ्चप्रशनानां वनमायणम्

5

9. प्रसङ्गानुकूलं समुवचतं शब्दाथयचयनम्

4

10.भावषककायायय तत्वावन (पािािाररतावन) -

6

o वाक्तये कतघःृ-दक्रयापदचयनम्
o कतघःृ-दक्रया-अन्वदतिः
o दवशेषण-दवशेष्यचयनम्
o पयाघय-दवलोमपद-चयनम्
योगः – 40

पुस्तकम् - 'शमुषी' संस्कतपुस्तकम् (नवमश्रण्यै)

प्रथमसत्रस्य कत वनिायररताः पािाःपािसं्या

पृािनाम

प्रथमिः पाठिः

भारतीवस्तगीदतिः

दितीयिः पाठिः

स्वणघकाकिः

तृतीयिः पाठिः

गोदोहनम्

पञ्चमिः पाठिः

सूदक्तमौदक्तकम्
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अविातव्यम् अनुप्रयुक्तव्याकरणस्य अुंशानाुं चयनुं यथासम्भवुं ‘शमुषी’ पाठ्यपुस्तकात् करणीयम् ।
यदद ततिः न सम्भवदत तदहघ ‘अभ्यासवान् भव - प्रथमो भागः’ इत्यस्मात् कतुुं शक्तयम्।
सूचना– वशक्षक वकसी इकाई को अपनी सुवविानुसार पहल अथवा बाद में पढा सकत हैं । प्रथमसत्र में सभी
प्रशन ववकल्पात्मक हैं ।

प्रथमसत्राधतगयतम् आधतररक-मूल्याङ्नम्
(10 अङ्ाः)
उद्दशयावन–
* छात्राणां सजनात्मकक्षमतायाः ववकासः ।
* श्रवण-भाषण-पिन-लखनकौशलानां ववकासः ।
* वचधतनक्षमतायाः आत्मववशवासस्य च संवियनम्।
क्र०स०

उदाहरणावन

अङ्ाः वनदे शाः

मूल्याङ्नवबधदवः

लललितपरीक्षा

2.5

दवद्यालये समये समये

परीक्षासु यत्र

परीक्षाः

लललितपरीक्षाणाम्

दवद्यालथघनिः श्रेष्ठािः

(पीररयोवडक्-

आयोजनुं करणीयुं भवदत।

अङ्ािः स्युिः तयोिः ियोिः

गवतववियः
1.आवधिक-

असैस्मैंट)

परीक्षयोिः एव अलधभारिः
ग्रहीतव्यिः। अदप च
आवलधकपरीक्षासु अदप
प्रश्नेषु
आ्तररकदवकल्पािः
देयािः। मूल्याङ्नसमये
यदद छात्रिः सवाघन्
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प्रश्नान् उत्तरदत तदहघ
छात्रदहताय यत्र
अलधकािः अङ्ािः सन्त
तेषाम् एव मूल्याङ्नुं
करणीयम्।
2

कक्षायाुं पादठतस्य

2.5

कक्षायाुं पादठत-पाठस्य

•

मौललकता

दवषयस्य वा बहु दवधुं

•

दवषयसम्बद्धता

▪ दनगघतपत्रादण

मूल्याङ्नम् अपेदक्षतम्

•

शुद्धता

▪ प्रश्नोत्तरी

अनस्त। अनेन दवद्यालथघनाुं

•

समयबद्धता

▪ मौलिकी परीक्षा

दवदवधकौशलानाुं मूल्याङ्नुं •

▪ प्रदतयोदगतािः

भवेत्।

बहुवविमूल्याङ्ूनम् पाठस्य लर्ुमूल्याङ्नम्

प्रस्तुतीकरणम्

▪ प्रश्नमञ्चस्य आयोजनम्
दवद्यालथघदभिः कक्षायाुं कृतानाुं •

े िः
सुलि

• सामूदहक-मूल्याङ्नम्

कायाघणाम् उपलबधीनाुं च

•

तथ्यात्मकता

• स्वमूल्याङ्नम्

सुंरक्षणुं सुंयोजनुं च

•

प्रामादणकता

• दवद्यालथघनिः दवषयगतािः

सलञ्चकायाुं पत्रावल्याुं वा

•

समयबद्धता

3. वनवशसूवचका • कक्षाकायघम्
(पोटय फोधलयो)

उपलबधयिः

2.5

करणीयम्। एतेन समग्रुं
मूल्याङ्नुं प्रामादणकत्वेन
भदवतुुं शक्तनोदत।

4.भाषा-संवियनाय ➢ कथा

2.5 • छात्रािः कामदप कथाुं

गवतववियः

➢ सुंवादिः/ वाताघलापिः

(क) श्रवण-

➢ भाषणम्

भाषणकौशलम्

➢ नाटकम्

सूचदयत्वा परस्परुं सुंवादुं • प्रस्तुतीकरणम्

➢ वाताघिः

कारदयतुुं शक्तनोदत।
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➢ आशुभाषणम्

• दरू दशघने

वाताघवली • आरोहावरोह-गदत-

➢ सुंस्कृतगीतादन

इत्याख्यिः

सुंस्कृत-

➢ श्लोकोच्चारणम्

कायघक्रमिः प्रसाररतिः भवदत

यदत–प्रयोगिः

तुं द्रष्ु ुं छात्रािः प्रेरणीयािः।
• श्रवणकौशलमूल्याङ्नाय
दशक्षकिः स्वयम् अदप
कथाुं श्रावदयत्वा ततिः
सम्बद्धप्रश्नान्

प्रष्ु ुं

शक्तनोदत।
(ख)

• दवदवधदवषयान्

लखनकौशलम्

आधृत्य मौललकलेिनम्

कक्षायामेव लेिनकायुं

❖ शुद्धता (दवशेषतिः

यथा-देशिः, माता, दपता, गुरुिः,

कु युघिः।

पञ्चमवणघस्य प्रयोगिः)

दवद्या, पयाघवरणम्, योगिः,
समयस्य सदपु योगिः दशक्षा,
अनुशासनम् इत्यादयिः ।

❖ छात्रािः यथाशक्तयुं

❖ दटप्पणी- पुनस्तकायािः
दनमाघणम्।
❖ वैयदक्तकपरीक्षणम्।

❖ दवषय-सम्बद्धता

❖ समयबद्धता
े िः
❖ सुलि
❖ प्रस्तुतीकरणम्

• शैदक्षकभ्रमणस्य
सुंस्कृतप्रदतवेदनलेिनम्
• दैनन्दनीलेिनम् ।
• सङ्े ताधाररतुंकथालेिनम्
• दभलत्तपदत्रकायािःदनमाघणम्।
• श्रुतलेििः
• सूदक्तलेिनम्
अविातव्यम् - उपयुयक्त- गवतववियशच उदाहरणरूपण प्रदत्ाः सस्धत। एतदवतररच्य एतादृशाः अधयववषयाः अवप
भववतुमहय स्धत।
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संस्कतपाठ्यक्रमः (कोड नं. 122)
कक्षा-नवमी (2021-22)

वद्वतीयसत्रस्य पाठ्यक्रमः
(वणयनात्मकाः प्रशनाः)
1. एकः गद्यात्मकः खण्डः

10

80-100 शबदपररदमतिः गद्याुंशिः, सरलकथा, वणघनुं वा
• एकपदेन पूणघवाक्तयेन च अवबोधनात्मकुं कायघम्
अपवित - अवबोिनम्

• शीषघकलेिनम्
• अनुच्छेद -आधाररतुं भादषकुं कायघम्
भावषककायायय तत्त्वावन • वाक्तये कतृघ-दक्रयापदचयनम्
• दवशेषण -दवशेष्यचयनम्

• पयाघय-दवलोमपद-चयनम्
2. सङ्तािाररतम् औपचाररकम् अथवा अनौपचाररकं पत्रलखनम्

5

(मञ्जूषायािः सहायतया पूणुं पत्रुं लेिनीयम्)
रचनात्मकं काययम्

3. वचत्रािाररतं वणयनम् अथवा अनुच्छदलखनम्

5

4. वहधदीभाषायाम् आङ्ख्लभाषायां वा धलधखतानां पञ्चसरलवाक्यानां
संस्कतभाषायाम् अनुवादः।

5

5. गद्यांशम् अधिकत्य अवबोिनात्मकं काययम्

3

प्रश्नप्रकारािः - एकपदेन पूणघवाक्तयेन च प्रश्नोत्तरादण ।
6. पद्यांशम् अधिकत्य अवबोिनात्मकं काययम्
पवित - अवबोिनम्

प्रश्नप्रकारािः - एकपदेन पूणघवाक्तयेन च प्रश्नोत्तरादण ।
7. नाट्ांशम् अधिकत्य अवबोिनात्मकं काययम्
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प्रश्नप्रकारािः - एकपदेन पूणघवाक्तयेन च प्रश्नोत्तरादण ।
8. एकस्य शलोकस्य अधवयः

2

एकस्य श्लोकस्य सुंस्कृतेन भावाथघिः (मञ्जूषायािः सहायतया)
9. घटनाक्रमानुसारं कथालखनम्

4
योगः 40

पुस्तकम् - 'शमुषी' संस्कतपुस्तकम् (नवमश्रण्यै)

वद्वतीयसत्रस्य कत वनिायररताः पािाः
पािसङ्ख्या

पािनाम

षष्ठिः पाठिः

भ्रा्तो बालिः

नवमिः पाठिः

लसकतासेतिःु

दशमिः पाठिः

जटायोिः शौयघम्

एकादशिः पाठिः

पयाघवरणम्

वनिायररत - पाठ्यपुस्तकावन1. 'शमुषी'- प्रथमो भागः, पाठ्यपुस्तकम्, संशोधितसंस्करणम् (प्रकाशनम् - रा.शै.अनु.प्र.परर. िारा)
2. 'अभ्यासवान् भव' - प्रथमो भागिः - व्याकरणपुस्तकम् (प्रकाशनम् - रा.शै.अनु.प्र.परर. िारा)
3. 'व्याकरणवीधथः- व्याकरणपुस्तकम् (प्रकाशनम् - रा.शै.अनु. प्र.परर. िारा)

वद्वतीयसत्रस्याधतगयतम् आधतररक-मूल्याङ्नम्
(10 अङ्ाः)
उद्दशयावन–
✓ छात्राणां सजनात्मकक्षमतायाः ववकासः ।
✓ श्रवण-भाषण-पिन-लखनकौशलानां ववकासः ।
✓ वचधतनक्षमतायाः आत्मववशवासस्य च संवियनम्।
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क्र०स०

उदाहरणावन

अङ्ाः वनदे शाः

लललितपरीक्षा

2.5

मूल्याङ्नवबधदवः

गवतववियः
1.आवधिक-

दवद्यालये समये समये परीक्षासु यत्र दवद्यालथघनिः

परीक्षाः

लललितपरीक्षाणाम्

श्रेष्ठािः अङ्ािः स्युिः तयोिः ियोिः

(पीररयोवडक्-

आयोजनुं करणीयुं

परीक्षयोिः एव अलधभारिः

असैस्मैंट)

भवदत।

ग्रहीतव्यिः। अदप च
आवलधकपरीक्षासु अदप प्रश्नेषु
आ्तररकदवकल्पािः देयािः।
मूल्याङ्नसमये यदद छात्रिः
सवाघन् प्रश्नान् उत्तरदत तदहघ
छात्रदहताय यत्र अलधकािः
अङ्ािः सन्त तेषाम् एव
मूल्याङ्नुं करणीयम्।

2.

कक्षायाुं पादठतस्य

2.5

बहुवविमूल्याङ्ूनम् पाठस्य लर्ुमूल्याङ्नम्

कक्षायाुं पादठत-

•

मौललकता

पाठस्य

•

दवषयसम्बद्धता

▪ दनगघतपत्रादण

दवषयस्य वा बहु दवधुं •

शुद्धता

▪ प्रश्नोत्तरी

मूल्याङ्नम् अपेदक्षतम् •

समयबद्धता

▪ मौलिकी परीक्षा

अनस्त। अनेन

प्रस्तुतीकरणम्

▪ प्रदतयोदगतािः

दवद्यालथघनाुं

▪ प्रश्नमञ्चस्य आयोजनम्

दवदवधकौशलानाुं

•

मूल्याङ्नुं भवेत्।
3. वनवशसूवचका

कक्षाकायघम्

(पोटय फोधलयो)

सामूदहक-मूल्याङ्नम्
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दवद्यालथघदभिः कक्षायाुं

•

े िः
सुलि

कृतानाुं कायाघणाम्

•

तथ्यात्मकता
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स्वमूल्याङ्नम् दवद्यालथघनिः

उपलबधीनाुं च

•

प्रामादणकता

दवषयगतािः

सुंरक्षणुं सुंयोजनुं च

•

समयबद्धता

उपलबधयिः

सलञ्चकायाुं पत्रावल्याुं
वा करणीयम्। एतेन
समग्रुं मूल्याङ्नुं
प्रामादणकत्वेन भदवतुुं
शक्तनोदत।

4.भाषा-संवियनाय ➢ कथा

2.5 • छात्रािः कामदप कथाुं •

उच्चारणम्,

गवतववियः

➢ सुंवादिः/ वाताघलापिः

श्रावदयतुुं

•

शुद्धता

(क) श्रवण-

➢ भाषणम्

शक्तनुवन्त।

•

समयबद्धता

भाषणकौशलम्

➢ नाटकम्

• दशक्षकिः कमदप

•

प्रस्तुतीकरणम्

➢ वाताघिः

दवषयुं सूचदयत्वा

•

आरोहावरोह-गदत-यदत-

➢ आशुभाषणम्

परस्परुं सुंवादुं

➢ सुंस्कृतगीतादन

कारदयतुुं शक्तनोदत।

➢ श्लोकोच्चारणम्

प्रयोगिः|

• दरू दशघने वाताघवली
इत्याख्यिः सुंस्कृतकायघक्रमिः प्रसाररतिः
भवदत तुं द्रष्ु ुं छात्रािः
प्रेरणीयािः। श्रवणकौशलमूल्याङ्नाय
दशक्षकिः

www.edudel.nic.in

स्वयम्

अदप

कथाुं

श्रावदयत्वा

ततिः
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सम्बद्धप्रश्नान् प्रष्ु ुं
शक्तनोदत।
(ख)

• दवदवधदवषयान्

❖ छात्रािः यथाशक्तयुं

❖ दवषय-सम्बद्धता

लखनकौशलम्

आधृत्य मौललकलेिनम्

कक्षायामेव

❖ शुद्धता (दवशेषतिः

यथा- देशिः, माता, दपता,

लेिनकायुं कु युघिः।

पञ्चमवणघस्य प्रयोगिः)

गुरुिः, दवद्या, पयाघवरणम्,

❖ दटप्पणी-

❖ समयबद्धता

योगिः, समयस्य सदपु योगिः,

पुनस्तकायािः

े िः
❖ सुलि

दशक्षा,

दनमाघणम्।

❖ प्रस्तुतीकरणम्

अनुशासनम्

इत्यादयिः ।

❖ वैयदक्तकपरीक्षणम्।

• शैदक्षकभ्रमणस्य
सुंस्कृतप्रदतवेदनलेिनम्
• दैनन्दनीलेिनम् ।
• सङ्े ताधाररतुं
कथालेिनम् ।
• दभलत्तपदत्रकायािः
दनमाघणम्।
• श्रुतलेििः
• सूदक्तलेिनम्
अविातव्यम् - उपयुयक्त-गवतववियशच उदाहरणरूपण प्रदत्ाः सस्धत। एतदवतररच्य एतादृशाः अधयववषयाः अवप
भववतुमहय स्धत।
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