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सप्टेम्बरमासः

ि�तीयःपाठः-

�थमस�ाहः

सहवासः

 अध्यापकस्य

 संस्कृत-

मागर् दशर् ने छा�ा:

 एकवाक्येन उ�रं

ि�याकलापः-1

सम्भाषणप�रचयः
ि�याकलापः-2

1.चोरस्य
राजभवन�वेशः।
2.राजरा�योः

ि�याकलापः-3

सम्भाषणम् ।
3.राजरा�योः
सम्भाषणम् �ुत्वा
सम�राज्यं �ा�ुं
चोरस्य उपायः ।
 लट् लकारज्ञानम्।

 अकारान्तशब्द�योगप�रचयः।

सहवासपाठस्य सम्भाषणं
अिभनय�ारा �दशर् येयःु ।

�लखत1.िकमथ� चोरः राजभवनं
�िव�वान् ?
2.रा�याः िचन्ता का?

 छा�ाः
लट्लकारमुपयुज्य
वाक्यरचनां कुयुर्ः।
 छा�ान् गणे िवभज्य
एकवचन-ि�वचनबह� वचनप�रवतर् न स्पधार्।

 पठनस्पधर् या छा�ाणां
पठनकौशल
मौल्यमापनम्
 लकार-पु�षवचनािन �लखत-

 छा�ाः सहवासपाठे 1.अ�स्त,2. गच्छािम,
3.पठावः, 4.भव�स,5.
िव�मान
भवित  �ल�लट्लकार�पािण िचत्वा
िवभि�-वचनािन
�लख�न्त।
�लखत- चोरः, काले
 सहवासपाठे िव�मान
,वराः,िववेकं,अहं
–अकारान्तशब्दान्
उपयुज्य

�थमातः

स�मीिवभि�पयर् न्तं
वाक्यरचना स्पधार्।
(अध्यापकः मागर् दशर् नं
करोित)

 सहवासपाठे िव�मान
-अकारान्तशब्दलेखन
स्पधार्।
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ि�तीयस�ाहः

 ऋिषजन-

 छा�ाः स्विदनचया�

ि�याकलापः-1

िदनचयार् प�रचयः

संस्कृतभाषया वदेयःु I

4.ऋष्या�मे चोरेण

 छा�ाः स्विम�ाणां

 ये सत्पु�षाः

उ�मगुणान् ि��ैः वाक्यैः

सच्चा�र�येण समाजे

संस्कृतभाषया वदेयःु ।

प�रवतर् नं कृतवन्तः

ऋिषजन िदनचयार्
पालनम् ।
5.ऋष्या�मं �ित
राज्ञः सन्दशर् नं ।
6.सज्जनसहवास�
भावः I

 स्विदनचया� �लखत।

ता�शप� �े�जनानां
 छा�ा: सहवासपाठे

नाम �लखत- (उदा-

िव�मान-अव्ययपदानां

बु�…)

सङ्�हं कुयुर्ः।

7.ऋिषजन सहवासेन
चोरस्य मनप�रवतर् नम्।
ि�याकलापः-2

 अव्ययपदानां
प�रचयः I

 अध्यापकः राज-पु�
इत्यािद शब्दान् दत्वा
अन्तजार्लमुपयुज्य
पदाथार्न्वेषणं कतु� वदित
I छा�ाः प्लेस्टोरतः

 िव��ाथर् क पदं
�लखत-िववेकः,
योग्यः, सरलम्,
सज्जनः, अ�स्त

शब्दकल्प�ुम एप्
डौन्लोड् कृत्वा
ि�यकलापः -3  समानाथर् क-

अन्वेषणं कृत्वा �लख�न्त

शब्दप�रचयः

वद�न्त च।

 �श्नवाक्यं कु�त-

 �श्निनमार्ण -

 िकं शब्दं तथा कित

प�रचय:

चौयर् करणं चोरस्य

कु� इत्यािद स�ककारान् कायर् म् ।
उपयुज्य
�श्निनमार्णस्पधार् ।

आ�मे योग्याः
ऋिषकुमाराः िनवस�न्त।
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तृतीयस�ाहः

घटक:-नीितबोध:

ि�याकलापः-1

श्लोकः1,2

 िशक्षकः श्लोकं गायित।  पक्षीणाम्
छा�ाः अनुवद�न्त।

�ाणीनाम्

 सुभािषतानां

च नामािन

अध्ययनेन जीवन

�लखन्तु।

मौल्यम्
अवगच्छ�न्त।
ि�याकलापः -२

 सज्जनदज
ु र् नयोः भेदं
िपककाकयोः

 श्लोक�यं
 सज्जनानां दज
ु र् नानाम्

कण्ठपाठम्

च गुणानां आवलीं कुवर् �न्त।

कृत्वा गायन्तु।

 श्लोकस्य समन्वयं

 अभ्यास

करोित।

पि�कां �लखन्तु

 श्लोकानां

उदाहरण�ारा
ि�याकलापः -३

अ�धगमनम्।
 श्लोक समन्वय
अभ्यासः
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चतुथर्स�ाहः

नीितबोध:

ि�याकलापः -1

श्लोकः 3,4

 धीमतां मूखार्णाम् च

 धीमतां

स्वभावनां पि�कािनमार्णम्।

मूखार्णाम् च
ि�याकलापः -2

स्वभाव िच�णम्।
 तृतीया
िवभ�ेः अभ्यासः।
 क्षमागुणस्य
महत्वं जान�न्त।

तात्पय� �लखन्तु।
 श्लोक�यं

 नामपदानां तृतीया

कण्ठपाठम्

िवभि� प�रवतर् नं कुवर् �न्त।

कृत्वा गायन्तु।
 अभ्यास
पि�का 3,4

अभ्यासपि�का -1
I.एकवाक्येन उ�रं �लखत१. चोरः चौयार्थ� कु� �िवशित? _________________________
२. राजा कान् प�रशीलयित? _________________________
३. ऋष्या�मे कः ऋिषकुमारः इव आचरित ?
_________________________
४. कः ऋिषकुमारः इव िनस्पृहः भवित?
_________________________
॥. अव्ययपदािन उपयुज्यवाक्यं रचयत१. च -_________________________
२. अिप-_________________________
३. �ितिदनम् - _________________________
।।।. अन्य�ल�पदं �लखत१. सुन्दरः३. पु�ी-

____
____

IV.उदाहरणानुसारं बह� वचने प�रवतर् यत-

२. कुमारः - ____
४. स�ातः-

____

(उदा:- गच्छित - गच्छ�न्त)

१.अ�स्त -____

२.�िवशित- ____

३.स्मरित-____

४. सम्भवित- ____

अभ्यासपि�का -2
I .उदाहरणानुसारं उ�म-पु�षे प�रवतर् यत-

(उदा- करोित – करोिम )

१.िचन्तयित- ____

२. भवित - ____

३.�ाप्नोित - ____

४. वदाित- ____

II.रेखाि�तपदािन अवलम्ब्य �श्निनमार्णं कु�त१.चौयर् करणं चोरस्य कायर् म्। ____________________________

२. आ�मे योग्याः ऋिषकुमाराः िनवस�न्त।
_________________________
III.पठ्धातोः लट् लकार�पािण �लखतए.व

ि� .व

ब.व

�.पु
म.पु
उ. पु
IV. क�डभाषया-आङ्ग्लभाषया-वा संस्कृतभाषया �लखत१.सज्जनसहवासमहत्वं कथानुगुणं �लखत_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_________________________________

अभ्यासपि�का 3
I. एकवाक्येन उ�रं �लखत ।
१.िपककाकयोः भेदः कदा ज्ञायते?
उ�रम् - ______________
२. अपमानं कः न �काशयेत् ?
उ�रम् -________________
३. नरस्य आभरणं िकम् ?
उ�रम्-___________________
2. �श्निनमार्णं कु�त ।
१. िपककाकयोः वणर् ः कृष्णः अ�स्त ।
उ�रम् -_________________
२. काव्यशा�िवनोदेन धीमतां कालः गच्छित ।
उ�रम् -_______________
३. �पस्य आभरणं गुणः ।
उ�रम् -_________________
3. िव��ाथर् कपदािन �लखत।
१. अपमानः ×_______
२. िम�म् × ________
३. कृष्णः × __________

4. पयार्यपदािन �लखत।
१. काकः = _____
२. मितः = _____
३. िम�म् = _____
४. नरः = ______
5. चतुथ� पदं �लखत ।
१. गच्छित - आगच्छित । नयित -........
२. काकः - �थमािवभि�ः । गृहे ..........
३. कलहेन - तृतीयािवभि�ः । वेदात् ...............।
४. मानम् - अपमानम् । अ�स्त ............. ।
6. समूहेतरपदं िचनुत ।
१. द�र�ाय, िन�या, रामाय, �ोि�याय ।
उ�रम् -_________________
२. काकः, िपकः, गृहे, कृष्णः ।
उ�रम् -_________________
३. मितमान् , अथर् नाशम् , मनस्तापम् , अपमानम् ।
उ�रम् -_________________
************

अभ्यास पि�का 4
I.

�र�स्थाने वणर् मेकं संयोज्य पदबन्धं कु�त
िप

क

का

....

योः

व

...

न्त

का

ले

दु

श्च

...

ता

िन

...

का

श

ये

त्

चा

प
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नं

...

[ च, �र, स, क, � ]
II.वणर् �मं िविचन्त्य पदािन रचयत

उ�रािण

1. बालकः

2 .......

III. इतरवचन�पािण �लखत ।
१. गृहे ............ ........
२. व्यसनेन ......... .......
३. भ�ाय ............. .......
४. दानात्.........

.........

5.�पस्य ............. ............. ।
६. काकः ............. .............।

यु

बा

ल

कः

व

�

ण:

िप

कः

का

वे

री

अ

थर्

ना

शं

3 ........

4 ........

IV. नमः - नमः इत्यस्य योगे चतुथ�िवभि�ः भवित ।
१) िम�
२) गणेश
३) सूयर्
४) शारदा
५) खग
सः

६) िहरण्यगभर्

नमः इित वदित

७) माधव
८) आिदत्य
९) अकर्
१०) भास्कर

उदा १. 1) स: िम�ाय

नमः इित वदित ।

2) सः --------- नमः इित वदित।

3) सः ---------- नमः इित वदित।

4) सः ---------- नमः इित वदित।

5) सः ---------- नमः इित वदित।

6) सः ---------- नमः इित वदित।

7) सः ---------- नमः इित वदित।

8) सः ---------- नमः इित वदित।

9) सः ---------- नमः इित वदित।

10) सः ---------- नमः इित वदित।

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

