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1. अधोलिलितषे ुप्रश्नषे ुएकस्य प्रश्नस्योत्तरं प्रदेयम ्।                                                                  10x1=10 

क) शकुन्तिायााः पलतप्रेम वर्णनीयम् । 

ि) दवुाणससाः शापवृत्तान्तं लनवणर्णयण प्रकृतनाटके तदपुयोलित्वं सलवशद ंप्रलतपाद्यताम्। 

ि) यौिन्धरायर्चररत ंवर्णनीयम् । 

२. द्वयोाः कयोलिद ्एकस्य श्लोकस्य ससं्कृतभाषया देवनािरीलिप्या च सप्रसङ्ि ंव्याख्या कायाण ।               5x1= 5 

क) इद ंककिाव्याजमनोहरं वपसु्तपाःक्षमं साधलयतु ंय इच्छलत । 

ध्रुवं स नीिोत्पिपत्रधारया शमीितां छेतु्तमृलषव्यणवस्यलत ।। 

ि) असंशयं क्षत्रपररग्रहक्षमा यदायणमस्यामलभिालष मे मनाः । 

सतां लह सन्देहपदेष ुवस्तुष ुप्रमार्मन्ताःकरर्प्रवृत्तयाः ।। 

३. यथचे्छमकेस्य श्लोकस्य ससं्कृतभाषया देवनािरीलिप्या सप्रसङ्ि ंव्याख्या कायाण ।  5x1= 5 

क) नैवेदानीं तादशृािक्रवाका 

नैवाप्यन्ये स्त्रीलवशेषैर्वणयुक्ााः । 

धन्या सा स्त्री यां तथा वेलत्त भताण 

भतृणस्नेहात् सा लह दग्धाप्यदग्धा ।। 

ि) कातरा येऽप्यशक्ा वा नोत्साहस्तेषु जायत े। 

प्रायेर् लह नरेन्रश्ीाः सोत्साहरेैव भुज्यते ।। 

४. देवनािरीलिलपमालश्त्य ससं्कृतभाषया एकस्य भावसम्प्प्रसारर् ंकायणम ्।  5x1= 5 

क) अथवा भलवतव्यानां द्वारालर् भवलन्त सवणत्र । 

ि) न लह लसद्धवाक्यान्युत्क्रम्प्य िच्छलत लवलधाः सुपरीलक्षतालन । 



५. यथचे्छं पञ्चाना ंप्रश्नानाम ्उत्तरं ससं्कृतभाषया देवनािरीलिप्या च िखे्यम ्। 1x5=5  

क) मनोहरम ्(२.क) इत्यस्य सलवग्रहसमासनाम िेख्यम् । 

ि) छेतु्तम् (२.क) इत्यस्य वु्यत्पलत्ताः का ? 

ि) नीिोत्पिम् (२.क) इत्यस्य सलवग्रहसमासनाम िेख्यम् । 

घ) सन्देहपदेष ु(२.ि) इत्यस्य सकारर्लवभलक्लनर्णयाः कायणाः । 

ङ) लवयुक्ााः (३.क) इत्यस्य व्युत्पलत्ताः का ? 

च) भतृणस्नेहात ्(३.क) इत्यस्य सकारर्लवभलक्लनर्णयाः कायणाः । 

छ) सोत्साहाैः (३.ि) इत्यस्य सलवग्रहसमासनाम िेख्यम् । 

६. यथचे्छं पञ्च िघपु्रश्नााः समाधयेााः । द्वयोाः प्रश्नयोाः उत्तरं ससं्कृतभाषया देवनािरीलिप्या च िखे्यम।्  2x5=10 

क) शकुन्तिायााः माता का ? तस्याि धमणलपता काः ?   

ि) अलभज्ञानशकुन्तिनाटकस्य लवदषूकस्य नाम ककम् ? अस्य नाटकस्य सवोत्तमाः अङ्काः काः ? 

ि) ईषदीषच्चुलम्प्ितालन भ्रमरैाः सुकुमारकेशरलशिालन । 

अवतंसयलन्त दयमानााः प्रमदााः लशरीषकुसुमालन ।।--  इत्यस्य प्राकृतं रूप ंिेिनीयम् । 

घ) स्वप्नवासवदत्तम् इलत नाटकस्य नान्दी कीदशृी ? तत्र कस्य स्तुलताः दशृ्यत े? 

ङ) स्वप्नवासवदत्तम् इलत नाटके उदयनस्य शतु्राः कोऽलस्त ? कि तस्य मन्त्री ? 

च) शकुन्तिायााः सख्यौ के स्ताः ? शकुन्तिा कस्य पुत्री आसीत् ? 

छ) स्वप्नवासवदत्तम् इलत नाटकस्य स्वप्नाङ्काः काः ? अलस्मन् नाटके कलत अङ्कााः लवद्यन्त े? 


