पययाय शैक्षणणक कयया योजनय
दशमीकक्ष्यय – २०२१ -२२
संस्कृतप्रथमभयषय
रचनयसणमणतिः
१.श्री नयरययण अनन्त भट्टिः-सर्ा कयरीय प.पू.महयणर्द्ययलयिः प्रौढशयलयणर्भयगिःपीण्यय,बेङ्गलूरु उत्तरम्।
२. श्री कृष्ण णर्. भट्टिः – र्यसर्ी णर्द्ययणनकेतन प्रौढशयलय ,बसर्नगुणड.बेङ्गलूरु दणक्षणम्।
३.श्री गणेश भट्टिः – सर्ा कयरीय प.पू.महयणर्द्ययलयिः रयमनगरम्।

पययाय शैक्षणणककयया योजनय -२०२१-२२
दशमीकक्ष्यय – मयसिः अगस्ट्
क्र मयसिः/सप्तयहिः

अधधगमफलयणन

.सं
१

पयठिः उपणनषद्वचनम्
सलहयत्मकणक्रयय

मौल्यमयपनम्

कलयपयिः
अगस््मयसिः

 पीणठकयणर्षयिः

प्रथमसप्तयहिः

 उपणनषदयं पररचयिः महत्त्र्
कथनम्
 श्लोकर्यचनम्।

णशक्षकस्य
आदशा र्यचनम्।
श्लोकस्य

श्लोकपठनम्। (छयत्रद्वयरय)
उपणनषदयं तयत्पया लेखनम्।
नूतनपदयनयं चयनम्।

पठनम्।(छयत्रद्वयरय)
गणशिः श्लोकर्यचनम्।

२ णद्वतीयसप्तयहिः

 श्लोकयथयार्गमनम्
 श्लोकयधयररत
ररक्तस्थयनपूरणम्।
 सन्न्धपदयनयम् ज्ञयनम्। 

प्रत्येकस्य श्लोकस्य
तयत्पया पठनम् ।
(मयतृभयषयययम्)
पद्यभयगे णर्द्यमयनयणन
सन्न्ध पदयणन णचत्र्य

३

सन्न्धणर्च्छे दनम्
”

 सन्न्धपदयनयम्
णर्च्छे दनम्,संयोजनम्।

तथय तेषयं नयम
लेखनम्।

उपणनषदयं श्लोकयनयं
पुनस्स्मरणम्।
उदय–आत्मन्येर्–
आत्मणन+एर्=यण् सन्न्ध।

एर्ं

श्लोकेषु णर्द्यमयनयनयं पदयनयम् चयनम्।

४

 प्रश्नर्यचकपदयर्गमनम्।

छयत्रेषु गण्द्वयं

उदय-शतयधधकयिः उपणनषदिः

करणीयम्।

सन्न्त।

एकिः गणिः र्यक्यं

 कणत उपणनषदिः सन्न्त?

र्दणत अन्यिः गणिः प्रश्न

 एर्ं उणचत प्रश्नर्यचकं उपयुज्य

णनमयाणं करोणत।
५

 संयोज्यलेखनम्।

प्रशनणनमयाणम्।

अ/आ पणट्टकयं दत्त्र्य
तस्य संयोजनम्।




६

 कथयश्रर्णम्।

लघुकथयिः स्र्ीकृत्य

उदयअ

आ

१.ईशयर्यस्यम्

इदं सर्ा म्।

 नणचकेतसिः कथय।

र्यचनम्।
१ तृतीयसप्तयहिः

 त्ययगधनिः(णद्वतीयिःपयठिः)

अद्ययपकस्य आदशा

 कथयर्गमम्।

र्यचनम्

गद्यभयगे णर्द्यमयनयणन न्क्लष्टपदयनयं छयत्रयणयं पयठस्य पठनम्।
सग्रहम्।

 कथयसयरयंशस्य लेखनम्।
(छयत्रद्वयरय) मयतृभयषयय)
प्रश्नोत्तरलेखनम्।

नूतनपदयनयमथा लेखनम्।
णप.णप.णट.द्वयरय दधीचेिः
कथयययिः र्णा नम्।

२

 णनदेशयनुसयरम् उत्तरलेखनम्

अद्ययपकिः गद्ये णर्द्यमयनं
र्यक्यं दत्र्य इदं र्यक्यं
किः र्दणत? कं र्दणत
इणत पृच्छणत।

 छयत्रिः सन्दभं स्मृत्र्य उत्तरं
र्दणत।/धलखणत ।

३

 णचत्रलेखनम्।

कथयनुगुणेन

 उदय –दधीणचमहणषा :

णचत्रणनमयाणम्।

 तस्ययश्रमिः, इन्रेण अन्स्थययचनम्
इत्ययदीणन
णचत्रयणण।

४

 अनुच्छे द पठनम्।

गणशिः पठनम्।

 पदयणन णचत्र्य तस्य
णर्रुद्दयथा कपदलेखनम्।
 उदय- सफ्लम् ×णर्फलम्

५

 प्रश्नणनमयाणम्।

अद्ययपकिः र्यक्यं दत्र्य

 प्रश्नणनमयाणम्।(छयत्रद्वयरय)

रेखयणितपदमर्लभ्ब्य
प्रश्न णनमयाणं कतुं
सूचयणत।
६

 कथयसङ्ग्ग्रहम्।

त्ययगणर्षये अन्यकथयययिः  णशणबचक्रर्णता निःकथय ,कणा स्य
सग्रहं कृत्र्य

त्ययगिः.इत्ययदयिः।

कथयर्यचनम्।
चतुथासप्तयहिः

 णर्सगा सन्न्धिः
 ककाश ,मृदव्ु यञ्जनयनयं



ककाश-मृदव्ु यञ्जनयनयं

 क्,ग्, ज्,छ्, ण्, ष् ,द त्, थ्

पृथक् करणम्।

इत्ययदीणन।

सकयरयदेशिः,रेफिः ,लोपिः,

णर्सगा सन्न्धपदयणन सङ्ग्ग्रह्य

उकयरयदेशिः।

तेषयं णर्भजनम्।

कोष्ठकयत् उणचतपदं

उदय-गौिः+इयम् ------

णचत्र्यररक्तस्थयनपूरणम्।

आदेशिः भर्णत।

फृथक्करणम्।
णर्सगा सन्न्धभेदयिः।
णक्रययकलयपिः

(सकयरयदेशिः/रेफिः)
छयत्रिः अद्ययपकेन दत्तयनयं
 सन्न्धपदयनयम् संयोजनम्।
 णर्सगा सन्न्धणनयमयनुसयरं
ररक्तस्थयनं पूरयत।
 णर्सगा सन्धेिः

पदयनयं संयोजनम्

यणतिः + सिः =-------

करोणत।

रयमिः + अणप=-------

सन्न्धपदयनयं णर्च्छे दनम्।

मुणनररणत, कन्श्चत् ,भक्तस्सेर्ते

गजिः +ययणत (
णनयमयनुसयरं णगररिः +च

कस्ययदेशिःभर्तीणत धलखत।

(

धेनुिः +गच्छणत (

)
)
)

सन्न्धणनयमयनयं पुनस्स्मरणम्।

अभ्बययसपणत्रकय -1 (उपणनषद्वचनम्)
 एकर्यक्येन उत्तरं धलखत।

२० अियिः

५×१ =५

१) चतुणर्ा धपुरुषयथयािः के ?
२) इदं सर्ं केन र्यस्यम्?
३) कयिः समुरे अस्तं गच्छन्न्त?
४) कस्मयत् मोक्षप्रयणप्तिः भर्णत?
५) किः सर्ा भूतेषु गूढिः भर्णत?
 श्लोकतयत्पयं धलखत।

१×३=३

६)यस्तु सर्याणण भूतयणन आत्मन्येर्यनुपश्यणत।
सर्ा भूतेषु चयत्मयनं ततो न णर्जुगुप्सते॥
 ररक्तस्थयनं पूरयत।

२×१=२

७)गच्छन्न्त --------------णर्हयय।
८)एको देर्िः -------------गूढिः।
 सन्न्धं णर्भज्य नयम धलखत।
९)चरयचरम् १०)कन्श्चत् -

२×१=२
+
+

=
=

 संयोज्य धलखत -४×१=४
अ

आ

उत्तरयणण

१.उपणनषदय

१.षष्ठी

१.

२.कस्य

२.णद्वतीयय

२.

३.आत्मयनम्

३.सप्तमी

३.

४.जगत्ययम्

४. तृतीयय

४.

 चतुथापदं धलखत। २ ×१=२
१.नद्यिः –समुरेऽस्तं गच्छन्न्त ; णर्द्वयन् - ..................................................।

२.इदं जगत् – ईशयर्यस्यम् ; कस्यन्स्र्द्धनम् -.......................................।
मञ्जूषयतिः उणचतप्रश्नर्यचकमुपयुज्य रेखयणितपदमर्लभ्ब्य प्रश्नर्यक्यं कुरुत। २×१=२
१.नद्यिः समुरे अस्तं गच्छन्न्त। ( कयिः ,कुत्र ,कदय , णकम्?)
२.उपणनषदिः शतशिः सन्न्त। ( के ,कणत , कथम् ,कयिः)
**********

अभ्बययसपणत्रकय-२- त्ययगधनिः

अियिः-२०

(पयठिः - त्ययगधनिः

त्ययगधनिः ಪಾಠದ ನ ೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಇಲಿಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಮೇಲಿನ ಲಿಿಂಕ್ ನಲಿಿ ಲಭ್ಯವಿರು ನ ೇಟ್ಸ್ ನುು ಓದಿ ಕ ಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ ುಗಳಿಗ ಉತ್ತರಿಸಿ)

I . एकर्यक्येन उत्तरं धलखत ।
1.दधीणचमहषेिः आश्रमिः कुत्र आसीत्?
2 .र्ृत्रयसुरिः स्र्भयर्तिः कथम् अर्ता त?
3 .इन्रिः कस्य तपोर्नं र्व्रयज?
4 .र्ज्रययुधेन र्ृत्रं किः जघयन ?
5.तपोधनिः दधीणचिः णकणमणत प्रधसणद्ध प्रयप ?

III. चतुथापदं धलखत
1.

महणषा िः - दधीणचिः::

र्ृत्रयसुरिः---

2.

- धलट् लकयरिः -

3.

चतथभणर्भणक्तिः - नमिः योगे::

4.

तुमुायन्तयव्यम् – हन्तुम:् :

जगयम::

1.

र्ृत्रयसुरिः जनयन् पीडयणत स्म ।

2.

देर्दयनर्योिः घोरं युद्धं प्रयर्ता त।

3.

दधीणचनय स्र्देहिः इन्रयय अणपा तिः

ययचन्तयम् -णबभेणत योगे
अनुसत्ृ य ---

v . णर्रुद्धयथा कपदं धलखत
1.
3.

सफलम्
सुरिः

2.
4.

XVI लकयर र्चनयणन धलखत-पुरुष1.

ययौ -

2.

बभूर्ुिः -

3.

र्भयसे-

4.

प्रयर्ता त-

णशष्टिः
स्र्यधीनिः

--

अभ्बययसपणत्रकय-३- णर्सगा सन्न्धिः
I.सन्न्धं णर्भज्य नयम धलखत-

पूर्ापदम्

१.भक्तस्सेर्ते -

सन्न्धनयम

उत्तरपदम्

+

-

२.रयमोs णप -

+

-

३.रयम आगच्छणत -

+

-

४.ततश्शेते -

+

-

५.तय गच्छन्न्त -

+

II. सन्न्धं संयोज्य नयम धलखत।
१. छयत्रिः + धयर्णत =
२. मुणनिः +इणत

=

३. गणेशिः+षष्टिः

=

४. धेनुिः +गच्छणत =

-

