
I

1 अद्यापि देवााः  भारत भूतले जन्म इच्छन्ति । 1

2  मन ाः  भरताः इपत उच्यते। 1

3  पवक्रमापदत्याः  योपगवेषेण देशािरं पनगगताः  । 1

4  िरद ाः खेन साधवो अत्यि द ाः न्तखनाः  भवन्ति । 1

5  राजि त्राः  मंजूषायााः  अिाः घोरवानरं पनन्तििपत । 1

6 िररव्रजकस्य अवसथां द्र ष्ट्वा सकलाः  जनााः  जहास। 1

7 मृगिोतकस्य नाम दीघागिाङ्गाः । 1

8 राणाप्रतािस्य िूवगजानाम् अमात्याः  भामाशाहाः । 1

9 राणाप्रतापस्य आश्वस्य नाम चॆतकः  इतत । 1

10 शॆ्वतकेतय ः  तनयः  पुण्डरीकः । 1

11 महाशॆ्वता चन्द्रापीडं प्रतत स्ववृत्तानं्त कथयतत । 1

12 शान्त्ाः  पतु्ः  नाम सुन्दरः  । 1

13  'सा’ शान्न्तः  तसद्धवस्त्र तवक्रय शालायां कायं कर तत । 1

14 अधमाः  घनतमच्छन्न्त। 1

15 सन्स्त्रया गृहं रक्ष्यते । 1

II

द्वित्रैः    वाक्रैः   संसृ्कतभाषया कन्नडभाषया आन्ग्लभाषया वा उत्तरं द्विखत  ಎರಡು 

ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತ ರಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಅಂಕ್.

DEPARTMENT OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION

Second PUC Annual Examination-2022

Scheme of Evaluation

SUB: SANSKRIT
एकवाके्यन संसृ्कतभाषया उत्तरं तलखत ।
15 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ 10 ಉತ್ತ ರ ಬರೆದರೆ , ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದದ ರೆ ಪ್ರ ತಿಯಂದಕ್ಕೂ  ಒಂದು 

ಅಂಕ್. ಒಟ್ಟು  10 ಅಂಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ . ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ  ಬರೆಯಬೇಕು.



16

ಹಿಂದೆ ಭನು ಎಿಂಫ ಚರ್ಕರ್ತಕ ಈ ದೇವನುು  ಚನ್ನು ಗಿ ದೀಘಕಕಾಲ ಆಳಿದದ ನು.

ಹೀಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ’ಬಯತ’ ಎಿಂಫ ಹೆಷರು ಬಂತು. ಬಯತನಿಿಂದ ಆಳಲಪ ಟ್ಟ  ಈ ದೇವ  

’ಭಾಯತ’ ಎಿಂದಾಯಿತು. 2

17

ವಿಷಮ ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಕ್ಷಷನು-’ಎಲೈ ಭಹಾಪುರುಶನೇ, ಈ ಶಿಲೆಮ ಮೇಲೆ 

ರ ರ್ತದನ ಯಾರು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕಳ್ಳು ನೀ ಅನು, ನ್ನನು ಇಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಆಗಮಿಸುವುದಕ್ಕ ಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಮದಿಂದ ಷರಿ್ತರುರಿ್ತದದ ನು. ಆದರೆ ಭಹಾನ಄ 

ದೈಮಕಶಾಲ್ಲಯಾದ ನಿೀನು ನಗುಮೊಗದಿಂದರುವೆ. ಯಾಯ ಭಯಣ ಕಾಲ 

ಷಮಿೀನಆಸಿದೆಯೀ ಆತನ ಇಿಂದರ ಮಗಳೆಲಿ್ಲ  ಫಲಹೀನವಾಗುವುವು.ಆದರೆ 

ನಿೀನ್ನದರೀ ಕಾಿಂರ್ತಯಿಿಂದ ಕೂಡಿದನ್ನಗಿ ನಗುರಿ್ತರುವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿೀನ್ನರು? 

ಎಿಂದು ಕೇಳಿದನು.

2

18

ವಿರ್ರ ಮಾದತಯ ನು ರಾಕ್ಷಷನಿಗೆ ’ನಿೀನು ಇನುು  ಮಿಂದೆ ಭನುಶಯ  ಬಕ್ಷಣೆಮನುು  

ರಿತಯ ಜಿಸು’ ಎಿಂದು ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತಿ್ತನೆ. ಎಲಿ  ಜಿೀವಿಗಳಿಗು ತಭಮ  ತಭಮ  ಜಿೀ 

ಅತಯ ಿಂತ ಇಶಟ ವಾದುದು. ಆದದ ರಿಿಂದ ಎಲಿ್ಲ  ನಅರ ಣಿಗಳ ಜಿೀಯಕ್ಷಣೆಮನುು  

ಮಾಡತರ್ಕ ದುದ " ಎಿಂದು ಉದೇಶಿಸಿದನು.
2

19

ಅನುಭ ರೂರ್ತಯಾದ  ಶುಬಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳಳು    ತಕರ್ನ ಭಗಳನುು  ನೀಡಿ 

ಕಾಮಾತುಯತೆಯಿಿಂದ ಕೂಡಿದನ್ನಗಿ ವಂಚರ್ನ್ನದ ಆ ರಿವಾರ ಜರ್ನು 

ತಕರ್ನನುು  ಕುರಿತು, ನಿೀನು ನಿನು  ಭಗಳಿಗೆ ವಿವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿೀನು ನಿನು  

ಹೆಿಂಡರ್ತ ಭರ್ಕ ಳೊಡನೆ ನ್ನವ ಹಿಂದುರಿ್ತೀಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿೀನು ನಿನು  ಭಗಳನುು  

ಒಿಂದು ಭಯದ ಪೆಟ್ಟಟ ಗೆಮಲಿ್ಲ  ಕೂಡಿಸಿ, ಆ ಪೆಟ್ಟಟ ಗೆಮ ಮೇಲೆ ಒಿಂದು ದೀನುು  

ಸಚಿ್ಚ , ಇಿಂದೇ ಗಂಗಾ ನದಮಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲಬಿಡು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು.

2

20

ಗಣಯ ಯ ಷಭೆಮನುು  ರ್ರೆದ ರಾಣಾರ ತ್ತನು ಅರೆದುರು ಹೀಗೆ    ರ ರ್ತಜೆ್ಞ  

ಮಾಡುತಿ್ತನೆ- ಎಲಿ್ಲಮರೆಗೆ ವತುರ ಗಳ ವವಾದ ರಾಜಯ ವು ಕೈವವಾಗುವುದಲಿವೀ, 

ಅಲಿ್ಲಮರೆಗೆ ಬೆಳಿು  ಬಂಗಾಯದ ನಅತೆರ ಮಲಿ್ಲ  ಊಟ್ ಮಾಡುವುದಲಿ , ಸುಪ ರಿ್ತ ಗೆಮ 

ಮೇಲೆ ಭಲಗುವುದಲಿ , ರಾಜಬನದಲಿ್ಲ  ವಾಷಿಯ  ಮಾಡುವುದಲಿ  ಎಿಂದು.
2

21

 ಬಾಲ್ಲಯ ಸೆ್ಥ ಮನುು  ರ್ಳೆದ ಫಳಿರ್ ಭಹಾಶ್ವ ೀತೆಮ ದೇಸದಲಿ್ಲ  ಸಂತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  

ಭಧುಮಾಷದಂತೆ, ಭಧುಮಾಷದಲಿ್ಲ  ಹಷ ಚ್ಚಗುರಿನಂತೆ, ಹಷ ಚ್ಚಗುರಿನಲಿ್ಲ  

ಹೂವಿನಂತೆ, ಹೂವಿನಲಿ್ಲ  ದುಿಂಬಿಯಂತೆ , ದುಿಂಬಿಮಲಿ್ಲ  ಭದದಂತೆ ನ 

ಯೌನವು ಕಾಲ್ಲಟ್ಟಟ ತು.

2

22

ಶಾಿಂರ್ತಯು ತನು  ರ್ತಮ ಯವಾಗಿ ತರುಣನಿಗೆ ರ್ರ ತಜ್ಞತೆಮನುು  ಷಭನಆಕಸಿ, ಆಕೆಮ 

ರ್ತಮ ಮೊದಲ ಶಕದ ಶಾರ ದದ ವಿರುವುದರಿಿಂದ ಆತನಿಿಂದ ಆಶಿೀವಾಕದ 

ಡೆಮಲು ಆತನನುು  ಹುಡುಕ್ಕಿಂಡು ಫರುತಿ್ತಳೆ.
2

23

ಒಳೆು ಮ ಮಾತು, ದಯೆ, ದಾನಮಾಡುವುದು, ದೀನರಿಗೆ ಯಕ್ಷಣೆ ಕಡುವುದು, ಷಜಜ ನಯ 

ಷಸವಾಷದಲಿ್ಲ  ಇರುವುದು, ಒಳೆು ಮರಿಗೆ ಹತನುು  ಫಮಸುವುದು ಷಜಜ ನಯ 

ರ ತವಾಗಿರುವುದು.
2



III

पाठनाम उन्िख्य श्ल कानाम् अनुवादं कन्नडभाषया आङग्लभाषया वा कुरुत । 

(त्रयाणामेव)

ಠ್ಯ  ಭಾಗದ ಹೆಷರಿಗೆ ಒಿಂದು ಅಿಂರ್, ಪೂಣಕ ವಿಯಣೆಗೆ ಎರೆಡು 

ಅಿಂರ್ನುು  ನಿೀಡುವುದು.

24

पुराणभारतम् ಎಿಂಫ   ಠ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಶಿ್ೀರ್ನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಷಮದರ ದಿಂದ ಸುತಿುರಿದ ನ್ನವು ವಾಸಿಸುರಿ್ತರು ಈ ದವ ೀವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಿಂಬತಿನೆಮದು. ಈ ದವ ೀವು ದಕಿ್ ಣದಿಂದ ಉತಿಯಕೆಕ  ಒಿಂದು ಸಾವಿಯ 

ಯೀಜನಗಳಷ್ಟಟ  ವಿಸಿಿೀಣಕವುಳು ದಾದ ಗಿದೆ.
3

25

पुराणभारतम् ಎಿಂಫ   ಠ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಶಿ್ೀರ್ನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಲಗಿದೆ. ಈ 

ನದಗಳೆಲಿ್ಲ  ತ್ತಯಿಯಂತೆ ರ ಪಂಚಕೆಕ  ಹತಕಾರಿಣಿಗಳ್ಳ. ಅರಿಮಿತವಾದ 

ಪಲಗಳನುು  ಕಡುವು. ಹಾಗೆಯೇ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ರಿೀರ್ತಯಿಿಂದ 

ಉಯುರಿ್ವಾಗುವುವು.
3

26

तनतविमशाि तह भीरवः  ಎಿಂಫ   ಠ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಶಿ್ೀರ್ನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಲಗಿದೆ.  

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಿಂದು ಒನಆಪ ಕಿಂಡು ವಾಯ ನಅರಿಯು ಬಮದಿಂದ ಅಿಂದೇ ರಾರ್ತರ  

ಎಲಿನೂು  ರಿವಾರ ಜರ್ನು ಹೇಳಿದದ  ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಪುರ್ಕ ಲು 

ಷವ ಭಾದರು ವಿಭಶ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲಯರು, 3

27

तनतविमशाि तह भीरवः  ಎಿಂಫ   ಠ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಶಿ್ೀರ್ನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಅನಂತಯ ಆ ಪೆಟ್ಟಟ ಗೆಯಳಗೆ ಘೀಯವಾದ ವಾನಯನನುು  ಇಟ್ಟಟ , ಮೊದಲ್ಲನಂತೆ 

ಅದಯ ಮೇಲೆ ದೀನಿು ಟ್ಟಟ  ಗಂಗಾ ನದಮಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲಬಿಟ್ಟ ನು. 3

28

शून्या मेsङ्गुतलः  ಎಿಂಫ   ಠ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಶಿ್ೀರ್ನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ನ್ನನು ಭರೆರ್ತರುವೆನೀ ಅಥವಾ ಇಳ್ಳ ಸುಳ್ಳು  ಹೇಳ್ಳರಿ್ತರುಳೊೀ ಎಿಂಫ 

ಅನುಮಾನವಿರುವಾಗ ಕೈ ಹಡಿದ ಹೆಿಂಡರ್ತಮನುು  ಬಿಡುವುದು ಅನುಚ್ಚತವೀ 

ಅಥವಾ ಯಸಿಿ ರೀಮ ಷಪ ವಕದಿಂದ ದೂಷಿತನ್ನಗುವುದು ಅನುಚ್ಚತವೀ.

3

29

नीततसारः  ಎಿಂಫ   ಠ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಶಿ್ೀರ್ನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಭನುಶಯ ನು ವೇದ ಶಾಷಿ ರಗಳನುು  ಆಲ್ಲಸಿ ಧಭಕದ ಯಸಷಯ ನುು  ಅರಿಯುತಿ್ತನೆ. 

ವಿದಾವ ಿಂಷಯ ಮಾತುಗಳನುು  ಆಲ್ಲಸಿದ ಕೆಟ್ಟ  ಯ ಕಿ್ಯು ಕೆಟ್ಟ  ರಿೀರ್ತಮಲಿ್ಲ  

ಯೀಚ್ಚಸುವುದನು  ತಯ ಜಿಸುತಿ್ತನೆ. ಗುರುವಿನಿಿಂದ ಜೆ್ಞ ನನುು  ಡೆದ ಭನುಜನು 

ಸಂಸಾಯದ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಯರಿ್ನ್ನಗಿ ಮೊೀಕ್ಷನುು  ಡೆಯುತಿ್ತನೆ.

3

IV
पाठनाम उल्लिख्य कैः  कं प्रद्वत अवदत् इद्वत संसृ्कत भाषया द्विखत।  (चतुर्ाामेव) 

ಪಾಠದ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಅಂಕ್.

30
परॆषामतप रक्श जीतवतम् इतत पाठात् स्वीकृतमन्ि। तचरङ्जीतव नाम पन्क्शराजः  स्वपुत्रम् प्रतत 

अवदत्। 2

31 शून्या मे ऽङ्गुतलः  इतत पाठात् स्वीकृतमन्ि। दुश्यन्तः  कण्वतशश्यौ प्रतत अवदत्। 2



32 शून्या मे ऽङ्गुतलः  इतत पाठात् स्वीकृतमन्ि। शकुन्तला दुश्यनं्त प्रतत अवदत्। 2
33 महाराणाप्रतापः  इतत पाठात् स्वीकृतमन्ि। भामाशाहः  राणाप्रतापं प्रतत अवदत्। 2

34 महाराणाप्रतापः  इतत पाठात् स्वीकृतमन्ि। राणाप्रतापः  भामाशाहं  प्रतत अवदत्। 2

35 अनुराग दयः  इतत पाठात् स्वीकृतमन्ि। पुण्डरीकः  महाशे्वतां प्रतत अवदत्। 2

36 अनुराग दयः  इतत पाठात् स्वीकृतमन्ि। कतपञ्जलः  महाशे्वतां प्रतत अवदत्। 2

V

दशवाक्रैः  संसृ्कतभाषया कन्नडभाषया आङ््गलभाषया वा उत्तरं द्विखत। (पञ्चानामेव) 

(ಉತ್ತ ರವು ವಿಷಯವನೆ್ನ  ಒಳಗಂಡಂತೆ ಕ್ನಿಷಠ  ಹತ್ತತ  ವಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಇರಬೇಕು. ಪೀಠಿಕೆ-ವಿಷಯ ಪ್ರ ತಿಪಾದನೆ-ಪ್ರಿಸಮಾಪತ .....ಹೀಗೆ ಮೂರು 

ಪ್ರಿಚ್ಛ ೀದಗಳಲಿ್ಲದದ ರೆ ಉತ್ತ ಮ)

37

पुराणभारतम् ಎಿಂಫ ಠ್ಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಭಾಯತದ  ಚ್ಚತರ ಣನುು  ನಿೀಡಲ್ಲಗಿದುು  ಇದಯ 

ಪೂಣಕ ವಿಯಣೆಮನುು  ಫರೆದಯಬೇಕು. ಭಾಯತ ಎಿಂಫ ಹೆಷರು ಹೇಗೆ ಬಂದತು, 

ಪೂಣಕ ಭೌಗೀಳಿರ್ ಚ್ಚತರ ಣ, ನಭೇದಗಳ್ಳ, ನದಗಳ ಹೆಷರು, ರ್ತೀಥಕಕಿೆೀತರ ಗಳ 

ಹೆಷರು, ಕುಲಕತಗಳ ಹೆಷರು, ಜನ್ನಿಂಗಗಳ ಹೆಷರು, ಏಕಾಗಿ ಭಾಯತ ಪುಣಯ ಭೂಮಿ 

ಎನಿಸಿಕಿಂಡಿದೆ, ಜನರು ಆಚರಿಸು ರ್ಭಕಗಳ್ಳ ಇತ್ತಯ ದ ಎಲಿ  ವಿಶಮಗಳ 

ಪೂಣಕ ವಿಯಣೆ ಇಯಬೇಕು.

5
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परॆषामतप रक्श जीतवतम् ಎಿಂಫ ನಅಠ್ದಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಞ ವಿರ್ರ ಮಾದತಯ ನ ರೀಕಾಯ 

ಗುಣನುು  ರ ರ್ತನಅದಷಲ್ಲಗಿದೆ. ವಿರ್ರ ಮಾದತಯ ನು ಕಿ್ ಗಳ ಮಾತನುು  ಕೇಳಿ 

ಬಾರ ಸಮ ಣನಿಗೆ ಷಹಾಮ ಮಾಡಲು ನಿಧಕರಿಸುವುದು, ಬಾರ ಸಮ ಣನನುು  ಹಿಂರ್ತರುಗಿ 

ರ್ಳ್ಳಹಸಿ ತ್ತನು ಧಯ  ಶಿಲೆಮ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕಳ್ಳು ವುದು, ನಗುಮೊಗದಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ವಿರ್ರ ಮಾದತಯ ನನುು  ಕಂಡು ರಾಕ್ಷಷನು ವಿಷಮ ಮಗಳ್ಳು ವುದು, ಯರಿಗಾಗಿ 

ತ್ತನು ಷವ ಇಚೆ್ಛ ಯಿಿಂದ ನಅರ ಣತ್ತಯ ಗ ಮಾಡುರಿ್ತರುವುದರಿಿಂದ ನನಗೆ ಬಮವಿಲಿ  

ಎಿಂದು ಹೇಳ್ಳವುದು, ಇದರಿಿಂದ ರಾಕ್ಷಷನು ರ ಷನು ನ್ನಗಿ ವಿರ್ರ ಮಾದತಯ ನಿಗೆ ಯನುು  

ನಿೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲಿ  ಜಿೀವಿಗಳಿಗು ತಭಮ  ಜಿೀವು ಅತಯ ಿಂತ ನಆರ ಮವಾದುದು 

ಎಿಂಫ ವಿರ್ರ ಮಾದತಯ ನ  ಮಾತುಗಳಿಿಂದ ರ ಭಾವಿತನ್ನಗಿ ಜಿೀಸಂಹಾಯನುು  

ತಯ ಜಿಸುವುದು ಈ ಎಲಿ  ಅಿಂವಗಳನುು  ವಿಯವಾಗಿ ಫರೆದಯಬೇಕು.

5
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तनतविमशाि तह भीरवः  _ ಹೇಡಿಗಳ್ಳ ಎಿಂದಗೂ ವಿಭಶ್ಕ ಮಾಡುವುದಲಿ . ಅಷತಯ ನುು  

ನಂಬುತಿ್ತರೆ. ರ ಸಿುತ ನಅಠ್ದಲಿ್ಲ  ರಿವಾರ ಜರ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನುು  ವಾಯ ನಅರಿ ನಂಬಿ 

ಅದರಂತೆ ತನು  ಭಗಳನುು  ಪೆಟ್ಟಟ ಗೆಯಳಗಿಟ್ಟಟ  , ಅದಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುರಿ್ತರು 

ದೀನಿು ಟ್ಟಟ  ಗಂಗಾ ನದಮಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲ ಬಿಡುತಿ್ತನೆ. ಆದರೆ ಭಾಗಯ  ಶಾತ್ 

ರಾಜಕುಮಾಯನಫಬ ನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಟ ಗೆಯು ಸಿಕ್ಕ ದದ ರಿಿಂದ ಅಳ್ಳ ಫದುಕ್ ಉಳಿದದುದ  

ಮಾತರ ಲಿ  ರಾಜಕುಮಾಯನ ರ್ತು ಯಾದಳ್ಳ. ರ ವಾರ ಜರ್ನಿಗೆ ತರ್ಕ  ಶಾಸಿಿಯಾಗಿ , 

ಎಲಿವೂ ಸುಖಿಂತವಾಗುತಿದೆ. ಪುರ್ಕ ಲು ಷವ ಭಾದ ವಾಯ ನಅರಿಮ ನಅತರ ಕೆಕ  

ಶಿೀಷಿಕಕೆಯು ಷಭಕರ್ವಾಗಿದೆ.

5
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शून्या मे ऽङ्गुतलः  ಈ ನಅಠ್ದಲಿ್ಲ  ಫರು ವಕುಿಂತಲೆ ಸಾಕ್ದ ಆವರ ಭದ ಜಿಿಂಕೆಯೇ  

ದೀರ್ಘಕನಅಿಂಗ. ವಕುಿಂತಲೆ ದುಶಯ ಿಂತನಿಗೆ ಭದುವೆಯಾದದುದ  ನೆನನಆಗೆ 

ಬಾಯದದಾದ ಗ ಹೇಳಿದ ಒಿಂದು ಘಟ್ನೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಿಂದ ಫಳಲ್ಲ ನಿೀರಿಗಾಗಿ 

ವಕುಿಂತಲೆಮ ಫಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಲಿೆ ೀ ಇದದ  ದುಶಯ ಿಂತ ತನು  ಕೈಮಲಿ್ಲ ದದ  ರ್ಭಲ 

ತರ ದ ನಅತೆರ ಮಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಕಡಲು ಹೀದಾಗ ಅದು ಸಿವ ೀರ್ರಿಷಲ್ಲಲಿ . ವಕುಿಂತಲೆ 

ಕಟ್ಟಟ ಗ ನಿೀರು ಕುಡಿಯಿತು. ಆಗ ಎಲಿ ರೂ ತಭಮ  ತಭಮ  ಗುಿಂನಆನ ಮೇಲೆ 

ವಿಶಾವ ಷವಿಡುರು. ಇಫಬ ರೂ ಅಯಣಯ ವಾಸಿಗಳ್ಳ ಎಿಂದು ದುಶಯ ಿಂತನು ಹಾಷಯ  

ಮಾಡಿದ ಸಂದಬಕ.

5
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ಇಲಿ್ಲ  ದುಶಯ ಿಂತನು ಧೀರೀದಾತಿ  ನ್ನಮರ್. ದುಶಯ ಿಂತನ ರ್ತಕಯ ಯತೆ,  ವಿನಮ, 

ಷದವ ತಕನೆ, ಸಾಮಾಜಿರ್ ಭಯಾಕದೆ ಹಾಗು ಷಬಯ ತೆ, ಧಭಕನಿಷೆ್ಠ  ಇವುಗಳನುು  

ವಿರಿಷಬೇಕು.
5
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महाराणाप्रतापः  ನಅಠ್ದಲಿ್ಲ   ರಾಣಾರ ತ್ತನು ಸಲ್ಲದ ರ್ಘಟ್ ನ ಯುದದ  ಷಭಮದಲಿ್ಲ  

ಹೇಗೀ ಹೆಿಂಡರ್ತ ಭರ್ಕ ಳ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೀಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಸೈನಯ  ಫಲಧಕನೆಗೆ 

ರ ಮರ್ತು ಸುತಿ್ತನೆ. ಆಗ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಯಾ ರಿೀರ್ತ ರ್ಶಟ  ರಂರೆ ಅನುಬವಿಸುತಿ್ತನೆ 

ಎಿಂಬುದನುು  ಇಲಿ್ಲ  ವಿರಿಷಬೇಕು.

5
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अनुराग दयः  ನಅಠ್ದಲಿ್ಲ  ರಾಜಕುಮಾರಿ ಭಹಾಶ್ವ ೀತೆಗೆ ರ್ನಆಿಂಜಲನು ಪುಿಂಡರಿೀರ್ನ 

ಜನಮ  ರ ತಿ್ತಿಂತನುು  ರ್ತಳಿಸುತಿ್ತನೆ.  ಲಕ್ಮ ಮ ಯು ರ್ತರ ಲೀರ್ ಸುಿಂದಯನ್ನದ  ಬಗವಾನ಄ 

ಶ್ವ ೀತಕೇತುನುು  ನೀಡಿದ ಮಾತರ ಕೆಕ  ಕಾಭಷಮಾಗಭದ ಸುಖನುು  

ಅನುಬವಿಸಿದಾಗ ಜನಿಸಿದ ಭಗುವೇ ಪುಿಂಡರಿೀರ್. ಈ ವಿಶಮನುು  ವಿರಿಷಬೇಕು.
5
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सा शान्न्तः  ಇದು ರ್ಥೆಮ ಶಿೀಷಿಕಕೆಯೂ ಹೌದು.  ರ್ಥಾ ನ್ನಮಕ್ಮ ಹೆಷರೂ ಹೌದು.  

ಭದುವೆಯಾಗಿ ಒಿಂದೇ ಶಕದಲಿ್ಲ  ರ್ತಮನುು  ರ್ಳೆದುಕಿಂಡ ಅರ ರ್ತಭ 

ರೂರ್ತ. ಸಿದು ಷಿ ರನುು  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡು ಅಿಂಗಡಿಮಲಿ್ಲ  ಕೆಲಷ 

ಮಾಡುರಿ್ತದದ  ಈಕೆಮ ರೂಕೆಕ  ಮಾರುಹೀದ ತರುಣನ ತಕನೆ ಹಾಗು 

ಕನೆಮಲಿ್ಲ  ಅನಲಿ್ಲ  ಆಗು ಭನಃರಿತಕನೆ _  ಈ ಎಲಿ  ವಿಶಮಗಳನುು   

ಸಂಪೂಣಕವಾಗಿ ವಿರಿಷಬೇಕು.

5

VI मञ्जूषातैः  सूकं्त पदं द्वचत्वा ररक्तस्थानं पूरयत।

45 प्रजापततः 1

46 रूपम् 1

47 पराक्रमेत् 1

48 नरकम् 1



VII संयॊजयत_

I)  पौरवः                      a) दुष्यन्तः

II) तििाः                    b) य द्धारः

III) हंसः                       c) गौरी

IV) तकन्िषम्              d) पापम्

VIII रेखांद्वकताद्वन पदाद्वन आद्वित्य प्रश्नद्वनमाारं् कुरुत। (त्यार्ामेव)

50 केषां न सुखं न तनद्रा ? 1

51 कन्या कुत्र प्रवेतशता ? 1

52 का पररणेतुः  समीपे इष्यते ? 1

53 कः  प्रतापी राजा आसीत् ? 1

54 कस्य सुन्दरम् रूपमासीत् ? 1

IX यथा द्वनदेशं कुरुत। (चतुर्ाामेव)

55

सल्लधं द्ववभजत/ सल्लधं योजयत। (त्यार्ामेव)

वन+अतनलेन

वहन्न्त+इव

तवशय+आतमषम्

सविस्याततिम्

कतिदासीत्

3

56

द्ववग्रहवाकं् द्विखत/ समस्तपदं द्विखत । (त्यार्ामेव)

राज्ञः  पुत्रः

मुखम् एव कमलम्

धमिस्य हेत ः

कमनीय रूपा           

अतभज्ञानम्

3

57

 द्विङ्ग- द्ववभल्लक्त-वचनाद्वन द्विखत ।( ियॊरेव )

भगवतत       पुन्िङ्ग      सप्तमी       एकवचनम्

तस्याम्       स्त्रीतलङ््ग      सप्तमी        एकवचनम्

तेजसा        नपंुसक तलङ््ग  तृतीया         एकवचनम्

जनु्ततभः       पुन्िङ््ग       तृतीया        एकवचनम्

3

4x1=4
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िकार - पुरुष -वचनाद्वन द्विखत । (ियॊरेव)

तनि धत       ल ट्        मध्यम       एकवचनम्

आसीत्        लङ्         प्रथम        एकवचनम्

भवेत्         तवतधतलङ्     प्रथम        एकवचनम्

वदन्न्त       लट्          प्रथम        िहुवचनम्

3
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पदपररचयम् कुरुत । (त्यार्ामेव)

स्मरन्-  शतृ प्रत्य

आदाय- लयिन्ताव्ययम्

त्क्त्वा- क्त्वान्ताव्ययम्

प्रवेतशतुम्- तुमुन्नन्ताव्यम्

प्राप्तवान्-  क्तवतु प्रत्य

3
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प्रयॊगम् पररवतायत ।

अ) मया एतद् धनं स्वीकतंु न इष्यते।

                   अथवा

आ) तवतं्त धमं रक्षतत ।

3
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अिङ्कारं सिक्षरं् द्वनद्वदाशत ।

अ)  अत्र उपमालङ्कारः  ।

तिक्षणम्-  उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुिसतत द्वय ः

           अथवा

अत्र अथािन्तरन्यासालङ्कारः ।

तिक्षणम्- उन्क्तरथािन्तरन्यासः  स्यात् सामान्य तवशेषय ः  ।

3
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कन्नडभाषया आन्ग्लभाषया वा अनुवदत। (एकमेव)

ಹಿಂದೆ ಕೇಯಳದಲಿ್ಲ  ಶಿಗುರು, ಆಯಾಕಿಂಫ ದಂರ್ತಗಳಿಗೆ ಒಫಬ  ಭಗನು ಜನಿಸಿದನು. 

ಬಗವಂತನ್ನದ ಶಿನ ಅನುಗರ ಸದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಅನಿಗೆ ಶಂರ್ಯ ಎಿಂದು 

ಹೆಷರಿಟ್ಟ ರು.  ಅನು ಬಾಲಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ವೇದಾಧಯ ಮನನುು  ಮಗಿಸಿ ಷನ್ನಯ ಷನುು  

ಸಿವ ೀರ್ರಿಸಿದನು. ತ್ತಯಿಮ ಆಜೆ್ಞ ಯಂತೆ ನಭಕದಾ ರ್ತೀಯಕೆಕ  ಹೀಗಿ ಗುರುವಿನ 

ಫಳಿಮಲಿ್ಲ  ಶಾಷಿ ರಗಳನುು  ರ್ಲ್ಲತನು. ಅನಂತಯ ಭಾಯತದ ನ್ನಲ್ಕಕ  ದಕುಕ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಭಠ್ಗಳನುು  ಸಂಸೆಾ ನಆಸಿ ಷನ್ನತನ ಧಭಕದ ಗರಿಮೆಮನುು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದನು. ಅರೇ 

ಶಿರ ೀ ಶಂರ್ಯ ಬಗತ್ತಪ ದರು.

                                       ಅಥವಾ

ದೀನಅಳಿ ಭಹೀತಸ ವು ಮೂರು ದನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಷಲಪ ಡುತಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ಸದನ್ನಲುಕ  ವಕಿ್ಗಳ ನ್ನವನುು  ಸೂಚ್ಚಷಲ್ಲಗಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಥಯ ಯಂದು ಲಕಿ್ ಮ ೀ 

ಪೂಜ್ಞಯು ನಡೆಯುತಿದೆ. ರ ರ್ತದೆಮ ದನ ವಾಭನರೂನಆ ವಿಷ್ಟು ವಿನಿಿಂದ 

ಅನುಗರ ಸನುು  ಡೆದ ಫಲ್ಲಯು ಪೂಜಿಷಲಪ ಡುತಿ್ತನೆ, ಈ ಸಂದಬಕದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ ಯ 

ಜಿೀನದಲಿ್ಲ  ಅಿಂಧಕಾಯವು ನ್ನವವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಸಫಬ ಲ್ಲ ಎಿಂಫ ಆವಮದಿಂದ 

ಎಲಿೆ ಡೆಯೂ ದೀಗಳ ಮಾಲೆಗಳ್ಳ ವಿರಾಜಿಸುತಿವೆ.

1x5
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संसृ्कतभाषया अनुवदत। (एकमेव)

अ)  तारकासुरस्य संहारकः  काततिकेयः  तशवस्य कतनश्ठः  पुत्रः । तवघ्नतनवारकः  गणेशः  जॆ्यष््ठपुत्रः । 

सम्पदः  अतधपततः  कुिेरः  तस्य परमसख।  जगन्माता पाविती भायाि। श्वशुरः  पवितराजः । तस्य 

वाहनम् नन्दी।तस्य सेनाप्रमुखः  वीरभद्रः । एताद्रश पररवारः  अन्ि चेदतप परतशवः  तभक्षाटनं 

कर तत। कीदृशः  तवतधतवपयािसः ।

                            अथवा

प्रते्कस्य कायिस्य यशसः  मूलम् आत्मतवश्वासः  अन्ि। सः  मानवस्य तस्य लकं्ष्य दशितयत्वा तत् 

साधतयतंु मागं कल्पयतत। सः  अस्मासु शन्कं्त पूरतयत्वा कष्टसाध्यमतप कायं साधं्य कर तत। 

प्रते्कस्य मानवस्य आप्ततमत्रम् आत्मतवश्वासः । मानवेन संपादनीया सम्पदः  एषा एव अन्ि। तदने 

तदने एतस्य वधिनं सवेषां कतिव्यम्।

1x5
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अ) इमं पररचे्छदं पद्वठत्वा प्रश्नानाम् उत्तराद्वर् द्विखत।

१}अस्माकं देशस्य स्वातत्र्याथं वीरन्स्त्रयः  स्वप्राणान् अत्जत। 

२) चेन्नम्मा मिसजिस्य तद्वतीया राज्ञी आसीत्।

३) प्रथम राज्ञी रुद्रम्मा राज्यतवषये अनास्क्क्तः  आसीत्।

४) चेन्नम्मा मिसजिस्य मरणानन्तरं राजं्य अपालयत्।

५) चेन्नम्मा कारागॄह वासम् अनुभवन्ती ततै्रव तदवंगता।

                                अथवा

पत्िेखनम् :  (2 marks for format and 3marks   for body of the latter)

१) तशर लेखनम्

२) सम्ब धनम् 

३) समान्प्तः

४) हिाङ्कनम्

५) पत्र सङे्कतः

६) तवषयः   (अस्य तववरणम्)

5x1=5
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