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L a n g u a g e S a ms k r i t a m

पयाायशैिक्षणकयोजना-FEBRUARY-2022
क्र.

सप्ताहः

सं

लक्षिताधधगमाः

क्षनदेशात्मकाः

मौल्यमापनक्षक्रयाकलापाः

(अधधगमफलाक्षन) क्षक्रयाकलापाः
प्रथमसप्ताहः
१क्षिरामपत्रम्

क्षिरामपत्रलेखनम्

१. पत्रलेखनबोधनम्

२.पुस्तक

पुस्तकप्रेषणाय

२.प्रश्निैक्षिध्यबोधनम्

प्रेषणाय पत्रम् पत्रलेखनम्

धलधखतपरीिा

३. प्रश्नक्षनमााणम्
४. ररक्तस्थानपूरणम्

क्षितीयसप्ताहः १.क्षपतरं प्रक्षत

२.प्रश्निैक्षिध्यबोधनम् धलधखतपरीिा

३. क्षपतरं प्रक्षत पत्रलेखनम्

३. प्रश्नक्षनमााणम्

पत्रम्

२.सहोदरं प्रक्षत

४. ररक्तस्थानपूरणम्

४. सहोदरं

पत्रलेखनम्

प्रक्षत पत्रम्
पाठःअनुिादः

अनुिादज्ञानम्

१.पुस्तकस्थानुिादबो घटकपरीिा
धनम्
२. क्षिक्षभन्निाक्यानाम्
अनुिादक्षिधानबोधनम्
३..अनुिादाभ्यासः

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्
10t h 1s t

L a n g u a g e S a ms k r i t a m
अभ्यासपत्रम्-१

पाठः-पत्रलेखनम्

अङ्ाः-१५

त्िं मैसूरुनगरस्य मनोजः/महालक्ष्मी इक्षत मत्िा, प्रिासाथं धनं प्रेषक्षयतुं क्षपतरं प्रक्षत
पत्रं धलख ।

त्िं निीनः/नव्या इक्षत मत्िा, मुख्योपध्यायं प्रक्षत क्षिरामपत्रं धलख ।

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्
10t h 1s t

L a n g u a g e S a ms k r i t a m
अभ्यासपत्रम्-२
पाठः-अनुिादः

कनााटकभाषया अनुिादं कुरुत ।

१. नद्यः प्रायेण पिा तेषु उत्पद्यन्ते । तासु कासांक्षचत् समुद्रसङ्गमो भिक्षत । ताः महानद्यः
। आपगाः बहु धा जनान् उपकुिा न्न्त । एतासां सधललैः सस्याक्षन िधा न्ते । गङ्गा, यमुना,
गोदािरी, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, कािेरी इत्येताः अन्स्मन् भारतिषे प्रधसद्ाः पुण्यसररतः ।
उत्तरम्- -------------------------------------------------------------------------

------------------------------२. पुरा कोसलेषु दशरथो नाम राजा आसीत् । तस्य चत्िारः पुत्राः आसन् ।
क्षपतुरादेशेन रामः सीतया लक्ष्मणेन च साकं अरण्यमाश्रयक्षत स्म । तत्र रािणो नाम
रािसेश्िरः सीताम् अपरृतिान् । रामः लङ्ां गत्िा रािणं जघान ।
उत्तरम्- ----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------३. दीपः िक्षतािारा तैलं गृष्डाक्षत ज्िलक्षत च । यदा तैलं शुष्यक्षत तदा ज्िाला नश्यक्षत ।
तैलदीपाः िायन
ु ा शाम्यन्न्त । क्षिद्युद्दीपाः न शाम्यन्न्त । नगरेषु क्षिद्युद्दीपाः प्रकाशन्ते ।
उत्तरम्-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------संस्कृतभाषया अनुिादं कुरुत
೧. ಮೈಷೂಯು ನಗಯು ಸಹಾಂಷೃತಿಕ ನಗಯವ ಾಂದು ರಸಿದದವಹಗಿದ . ಇಲ್ಲಿ ರತಿಶಷ
ವಿವವವಿಖ್ಹಾತ ದಷರಹ ಭಹ ೂೋತಸು ನಡ ಮುತತದ . ಅದನುು ನ ೂೋಡಲು
ದ ೋವವಿದ ೋವಗಳಾಂದ ಜನಯು ಫಯುತ್ಹತರ . ಉತಸನುು ನ ೂೋಡಿ ಆನಾಂದನುು
ಅನುಬವಿಷುತ್ಹತರ .

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------2. ಆ ಸುಡುಗಿಮಯು ನಿನ ು ಪಹಠಗಳನುು ಚ ನಹುಗಿ ಓದಿದಯು. ಇಾಂದು ಉತತಭವಹಗಿ
ರೋಕ್ಷ ಮನುು ಫರ ಮುತಿತದಹದರ . ನಹಳ ಉತತಭ ಪಲ್ಲತ್ಹಾಂವನುು ನ ೂೋಡಿ
ಷಾಂತುಶಟರಹಗುಯು.
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------3. ಸಹವಮಿ ವಿವ ೋಕಹನಾಂದಯು ವಿವವದ ಭಹಹುಯುಶಯಲ್ಲಿ ಒಫಬಯು. ಅಯು
ದ ೋವವಿದ ೋವಗಳಲ್ಲಿ ಷನಹತನಧಭಷದ ರಚಹಯನುು ಮಹಡಿದಯು. ಅಯನುು ನಹು
ಅನುಷರಸ ೂೋಣ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

दशमकक्ष्या-प्रथमभाषा-संस्कृतम्
10th 1st Language Samskritam
पयाायशैिक्षणकयोजना – FEBRUARY 2022
क्र.

सप्ताहः

सं

लक्षिताधधगमाः

क्षनदेशात्मकाः क्षक्रयाकलपाः

मौल्यमापनक्षक्रयाकलापाः

१.बहु क्षिकल्पप्रश्नस्िरूप

छात्रः धलखक्षत।

पाठ्यपुस्तके

-िैक्षशष्यम् अध्यापकः

२. सारांशक्षििरणम्

क्षिद्यमानप्रश्नानां चयनम्।

२.समनाथा कपदानां

समनाथा कपदानां कृष्णफलके

छात्रः धलखक्षत/पठक्षत।

सङ्गृहम्।

धलखक्षत।

३.क्षचत्रं िीक्ष्य तस्य

अध्यापकाः क्षचत्रं प्रदशा यक्षत।

समनाथा कपदानां

छात्रः तस्य समनाथा कपदं

लेखनम्।

िदक्षत।

(अधधगमफलाक्षन)

तृतीयसप्ताहः
बहु क्षिकल्प्रश्नाः।
१

प्रथमक्षदनम्

क्षििृणोक्षत।

उदा-

सूयाः,क्षदिाकरः,अकाः,
भास्करः।

२

क्षितीयक्षदनम्

१क्षिरुद्ाता कपदानां
ज्ञानम्।

१. अध्यापकः कृष्णफलके
धलखक्षत तस्यक्षिरुद्ाथा क

१.छात्रः धलखक्षत।
पदानां सङ्गृहकोशरचनम्।

रूपं छात्रः िदक्षत।
क्रीडारूपेण/गणशः
क्षिरुद्ाथा कपदानाम्

एकः गणः पदं िदक्षत।

अभ्यासः।

अन्यगणः तस्य क्षिरुद्ाथा क

गणक्षक्रयाकलापः।

रूपं िदक्षत।
३

तॄतीयक्षदनम्

१.स्त्रीधलङ्गस्यपुधलङ्गरूप

अध्यापकः पुधलङ्गपदं कृष्ण

लेखनम्।

फलके धलखक्षत/िदक्षत।

अन्यधलङ्गलेखनम्।

छात्रः तस्य स्त्रीधलङ्गरूपं
िदक्षत।

बालकः।

२.क्षचत्रानुगण
ु ेनलेखनम्।

बाधलका।
४

चतुथाक्षदनम्।

१.लकारनामलेखनम्।

लट् ,लोट् ,लङ् ,लृट्,धलट् ,

लकारपुरुषिचनलेखनम्।

क्षिधधधला ङ् लकाराणां ज्ञानम्।
२.पररिता नाभ्यासः

पठक्षत पठतः पठन्न्त।

पठक्षत-लट्लकारः।
अपठत्-लङ् लकारः।
पठतु-लोट्लकारः।
पक्षठष्यक्षत-लृट्लकारः।
पपाठ-धलट्लकारः।
पठे त् क्षिधधधला ङ्लकारः।

३.क्षक्रयापदानां सङ्गृहम्।

अभ्यासेक्षिद्यमानाक्षनक्षक्रयापदा
नां क्षचत्िा लकारनामलेखनम्।

५

पञ्चमक्षदनम्

क्षिभक्तेःपररज्ञानम्।

छात्रः धलखक्षत।

सप्तक्षिभक्तीनां पररचयः।

अभ्यासे क्षिद्यमानपदानां
सङ्गृह्य तेषां क्षिभक्तेः

उदा- राजन्-

नामधलखत।

सम्बोधनाप्रथमाक्षिभक्षक्तः।
ति-षष्ठीक्षिभक्षक्तः।

६

षष्ठक्षदनम्

प्रश्निाचकपदानां

सप्त-ककाराः।

प्रश्नक्षनमााणम्।

पररचयः।

क्षकम्

कुतः

सप्त -ककाराः
कक्षत

क्षकमथा म्
कुत्र

?
कदा

कथम्

अभ्यासपत्रम् -१
 अधोधलधखतेभ्यः प्रश्नेभ्यः चत्िारक्षिकल्पाः प्रदत्ताः। तेषु समुक्षचतं क्षिकल्पं
क्षचत्िा क्रमािरेण सह धलखत।
१.‘भास्करः’ अस्य समानाथा कपदम् इदं भिक्षत।
A) चन्द्रः, B) सूयाः ,C) करः D),सुरः
२.क्षिक्षपनम् अस्य समानाथा कपदम् इदम् अन्स्त।
A) जलम् B) िेत्रम् C) िनम् D) फलम्
३.क्षिक्षतपालः अस्य समानाथा कपदम् इदं भिक्षत।
A) नरपालः B) सुरपालः C) क्षदक्पालः D) िनपालः
४.अनलः अस्य समानाथा कपदम् इदं भिक्षत।
A) आकाशः B) िायःु C) अक्षनलः D) अक्षनः
५.‘कुमक्षतः’ अस्य क्षिरुद्ाथा कपदम् इदं भिक्षत।
A) मक्षतः B) दम
ु ा क्षतः C) सुमक्षतः D) सद्गक्षतः
६.‘क्षशष्टः’ अस्य क्षिरुद्ाथा कपदम् इदं भिक्षत।
A) क्षिनष्टः B) दष्टु ः C) नष्टः D) क्षिक्षशष्टः
७.‘कृष्णः’ अस्य क्षिरुद्ाथा कपदम् इदम् अन्स्त।
A) पीतः B) हररतः C) रक्तः D) शुक्लः
८.अनामयः अस्य क्षिरुद्ाथा कपदम् इदं भिक्षत।
A) आमयः B) मयः C) क्षनरामयः D) गोमयः

९.‘राजा ’ अस्य स्त्रीधलङ्गरूपम इदं भिक्षत।
A) राणी B) महाराणी C) राज्ञी D) राजी
१०.पुत्रः –अस्य् स्त्रीधलङ्गरूपम इदं भिक्षत।
A) पुत्रा B) पुत्तधलका C) जननी D) पुत्री
११.सेिकः अस्य स्त्रीधलङ्गरूपम् इदं भिक्षत।
A) सेिकी B) सेक्षिका C) सेिका D) सेिीका
१२.प्रािता त –अत्र एषः लकारः अन्स्त।
A) लट्लकारः B) लङ्लकारः C)लोट्लकारःD) धलट्लकारः
१३.क्षक्रयते अत्र अयं लकारः अन्स्त।
A) लङ्लकारः B) धलट्लकारः C) लट्लकारः D) लोट्लकारः
१४.िक्ष्याक्षम –अत्र एषः लकारः अन्स्त।
A) लृट्लकारः B) लोट्लकारः C) धलट्लकारः D) लङ्लकारः
१५.‘उपक्षनषदा ’ –अत्र एषा क्षिभक्षक्तः अन्स्त।
A) क्षितीया B) सप्तमी C) तृतीया D) प्रथमा
१६.उद्यमे अत्र एषा क्षिबक्षक्तः अन्स्त।
A) पञ्चमी B) तृतीया C) क्षितीया D) सप्तमी
१७.ियम् अत्र एषा क्षिभक्षक्तः अन्स्त।
A) प्रथमा B) पञ्चमी C) षष्ठी D) क्षितीया

१८.नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्न्त। अत्र रेखाक्षङ्तपदस्य समुक्षचतं प्रश्निाचकपदम् इदं
भिक्षत।
A) कदा B) कुत्र C) कथम् D) कक्षत
१९.दधीक्षचना स्िदेहः इन्द्राय अक्षपातः। अत्र रेखाक्षङ्तपदस्य समुक्षचतंप्रश्निाचकपदम्
इदं भिक्षत।
A) केन B) कदा C) कस्मै D) क्षकमथा म्
२०.संस्कृतकक्षिषु डा॥ सत्यव्रतशास्त्री मुकुटमक्षणररि क्षिराजते। अत्र रेखाक्षङ्तपदस्य
समुक्षचतंप्रश्निाचकपदम् इदं भिक्षत।
A) कः B) क्षकमथा म् C) कदा D) कुत्र ।
क्र.

सप्ताहः

सं

लक्षिताधधगमाः

क्षनदेशात्मकाः क्षक्रयाकलपाः

मौल्यमापनक्षक्रयाकलापाः

(अधधगमफलाक्षन)

चतुथासप्ताहः
क्षिशेषव्याकरणांशाः
१

प्रथमक्षदनम्

क्षिशेषव्याकरणांशानां

छात्रः धलखक्षत।

छात्रः क्षटप्पणीं करोक्षत।

ज्ञानम्।
१.क्षबभेक्षत,त्रायते

अध्यापकः िाक्याक्षन

इत्याक्षदक्षक्रयापदानां

धलखक्षत।

योगे तद् हेतभ
ु ूतं पदं

उदा-

छात्रः क्षटप्प्णीपुस्तके

पञ्चमीक्षिभक्त्यन्तं

बालकः सपाात् क्षबभेक्षत।

धलखक्षत।

भिक्षत।

क्षशशुः क्षबडालात् क्षबभॆक्षत।

अन्यिाक्याक्षन
िदक्षत/धलखक्षत।

२

क्षितीयक्षदनम्

पररतः योगेक्षितीया।

कृष्णं पररतः गोक्षपकाः
नृत्यन्न्त।
शालां पररतः मागा ः अन्स्त।

छात्रः धलखक्षत।

२.िाक्यदोषपररहारः।

अध्यापकः िाक्यं

चन्द्रः भूमेः पररतः

धलखक्षत। छात्रः तत्र दोषं

प्रदक्षिणं करोक्षत।

पररहरक्षत।

उत्तरम्-चन्द्रः भूक्षमं
पररतः प्रदक्षिणं
करोक्षत।

३

तॄतीयक्षदनम्

सह,साकं,साधा म्,समं

सह इत्यव्यययोगे तृतीया जनकेन सह पुत्रः

-तृतीयाक्षिभक्षक्तः।

क्षबभक्षक्तः भिक्षत।

गच्छक्षत।

२.िाक्यदोषं पररहरत्। िाक्यं कृष्णफलके
धलखक्षत।
छात्रः तत्र दोषं पररहरक्षत। उदामातुः साधं पुत्री
आपणं गच्छक्षत।
उत्तरम्-मात्रा साधं
पुत्री आपणं
गच्छक्षत।
४

चतुथाक्षदनम्।

रुच् धातोः ईन्प्सताथे

रुच् धातोः कतृापदं

िीराय यद्
ु ं रोचते।

कतृापदस्य चतुथी

चतुथीक्षिभक्तौ भिक्षत।

स्त्रीभ्यः आभरणं

स्यात्।
५

पञ्चमक्षदनम्

रोचते।

बक्षहः इक्षत अव्यये

उदाहरणिारा क्षनयमस्य

शालायाः बक्षहः

पञ्चमीक्षिभक्त्यन्तं

क्षििरणं करोक्षत।

क्रीडाङ्गणम् अन्स्त।

भिक्षत।

ग्रामात् बक्षहः
आपणम् अन्स्त।

६

षष्ठक्षदनम्

क्रुध्यक्षत,द्रुह्यक्षत,ईष्या क्षत
असूयक्षत इत्याक्षद-

उदा-

क्षक्रयापदयोगे यं प्रक्षत

कंसः कृष्णाय

क्रोधादयः व्यक्ता

क्रुध्यक्षत।

भिन्न्त तत् सूचकपदं

क्रुध्यक्षत

चतुथीक्षिभक्त्यन्तं

,द्रुह्यक्षत,असूयक्षत

भिक्षत।
अभ्यासपत्रम्-२
 िाक्यदोषं पररहरत।
 बालकः चोरेण त्रायते।
 बालकः चोरात् त्रायते।
 क्षशशुः क्षबडालस्य क्षबभेक्षत।
 क्षशशुः क्षबडालात् क्षबभेक्षत।
 शङ्रस्य अक्षभषेकः रोचते।
 शङ्राय अक्षभषेकः रोचते।
 नगरस्य बक्षहः उपिनम् अन्स्त।
 नगरात् बक्षहः उपिनम् अन्स्त।
 सुयोधनः भीमं द्रुह्यक्षत।
 सुयोधनः भीमाय द्रुह्यक्षत।
 दररद्रः धक्षनकात् असूयक्षत।
 दररद्रः धक्षनकाय असूयक्षत।

********

योगे चतुथीभिक्षत।

 प्रश्नपक्षत्रकास्िरूपम् प्रथमभाषा-संस्कृतम् 16S
प्रश्नप्रकाराः

अङ्योजनम्

बहु क्षिकल्पः

6x1 =06

चतुथापदं धलखत।

4x1 =04

एकिाक्येन उत्तरम्।

7x1 =07

लघूत्तरम्- २-३िाक्याक्षन

10x2=20

दीघोत्तरम्- १ ३-४िाक्याक्षन

11x3=33

दीघोत्तरम्-२

5x4 =20

दीघोत्तरम्-३ १० िाक्याक्षन

2x5 =10

आहत्य

45/100
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