स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
प्रथमं पत्रम् – वेदः वेदाङ्गानि च
प्रदत्तकार्यम् – 1

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः ।
1.पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तेि प्रदेर्म् –
क. अपां िेता कः ?
ख. होतारं कस्य नवशेषणम् ?
ग. ईशोपनिषनद कनत मन्त्ाः ?
घ. वाक् -सूक्तस्य देवता का ?
ङ पुरुषसूक्ते कनत मन्त्ाः ?
च. रानत्रः पदस्य निवयचि लिखत ?
2. क. निधायररतसूक्तेषु स्वर्मेव मन्त्ाणां चर्िं कृ त्वा मन्त्द्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. अनि-सूक्तस्य अथवा उषस्-सूक्तस्य सारं लिखत ।
3. क. निधायररतसूक्तेषु स्वर्मेव मन्त्ाणां चर्िं कृ त्वा मन्त्द्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. पुरुष-सूक्तस्य अथवा िासदीर्-सूक्तस्य सारं लिखत।
4. क. सन्दभयद्वर्ं व्याख्ेर्म् – 1. चत्वारर पदजातानि िामाख्ाते चोपसगयनिपाताश्च 2. षड्भावनवकारा भवन्तीनत
वार्ष्ायर्लणः 3. तनददं नवद्यास्थािं व्याकरणं कार्त्स्य्िं स्वाथयसाधकं च
ख. पञ्च पदािां निवयचिं लिखत – पुरुषः, समुद्रः, नदशः मेघः, वाक् , नहरण्यम् ।
5. क. निधायररतोपनिषनद मन्त्सं ख्ा 1,2,3,4,5 मन्त्ेषु के षालञ्चद् द्व्ोः मन्त्र्ोः व्याख्ां सं स्कृ तेि कु रुत ।
ख. ईशोपनिषदः सारं सं स्कृ तेि लिखत ।
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स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
प्रथमं पत्रम् – वेदः वेदाङ्गानि च
प्रदत्तकार्यम् – 2

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः ।
1.पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तेि प्रदेर्म् –
क. इन्द्रसूक्तस्य ऋनषः कः ?
ख. उरुक्रमः कस्य नवशेषणम् ?
ग. ईशोपनिषदः प्रथममन्त्ं लिखत ?
घ. िासदीर्-सूक्तस्य देवता का ?
ङ अक्षसूक्ते कनत मन्त्ाः ?
च. उपसगाय अथयकाः निरथयकाः वा लिखत ?
2. क. निधायररतसूक्तेषु (अनिः, नवष्ुः, इन्द्रः ) स्वर्मेव मन्त्ाणां चर्िं कृ त्वा मन्त्द्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. रूद्र-सूक्तस्य अथवा पजयन्य-सूक्तस्य सारं लिखत ।
3. क. निधायररतसूक्तेषु(पुरुषः, नहरण्यगभयः, सोमः) स्वर्मेव मन्त्ाणां चर्िं कृ त्वा मन्त्द्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. वाक् -सूक्तस्य अथवा अक्ष-सूक्तस्य सारं लिखत।
4. क. प्रथमाध्यार्स्य अथवा नद्वतीर्ाध्यार्स्य सारं लिखत ।
ख. पञ्च पदािां निवयचिं लिखत – व्रतम्, रानत्रः, शाखा, आचार्यः, निघण्ु ः, निरुक्तम्।
5. क. निधायररतोपनिषनद मन्त्सं ख्ा 8,9,10,11,12,13,14 मन्त्ेषु के षालञ्चद् द्व्ोः मन्त्र्ोः व्याख्ां सं स्कृ तेि कु रुत ।
ख. ईशोपनिषदः महत्वं सं स्कृ तेि लिखत ।
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स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
नद्वतीर्पत्रम् - व्याकरणम्
प्रदत्तकार्यम् – 1

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः ।
1. पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तभाषार्ां प्रदेर्म् –
क. चतुदयशमाहेश्वरसूत्रालण कानि ? लिखन्तु ।
ख. चतुणां प्रत्याहाराणां निमायणं कु वयन्तु - अि् , हि् , अच् , इक् , र्ण् , हश् ।
ग. चत्वारर सं ज्ञासूत्रालण वृनत्तसनहतं लिखन्तु - इत् , अिुिालसक , सं नहता , सं र्ोग , पद , उदात्त ।
घ. सवेषां वणायिां उच्चारण स्थािानि लिखन्तु ।
ङ. आभ्यन्तरप्रर्त्नः बाह्यप्रर्त्नश्च लिखन्तु ।
च. पदािां सन्धिनवच्छे दं कु वयन्तु - कृ ष्न्यः, म्वररः , उपैनत , प्राणयम् , मिीषा , दैत्याररः , गौर्य्यौ,
तल्लजः, वागीशः ।
2. सूत्रव्याख्ा रूपलसन्ः च करणीर्ा –
क. सूत्रद्वर्ं सोदाहरणं व्याख्ेर्म् - इको र्णलच । अदेङ् गुणः । वृन्रादैच् । उपसगायः नक्रर्ार्ोगे ।
ख. सूत्रद्वारा चत्वारर पदानि साधिीर्ानि - नवष्वे , उपेन्द्रः , देवैश्वर्यम् , प्राच्छय नत , हरेऽव , गं गे अमू ,
श्रीशः , रामलश्चिोनत,
एदन्मुराररः, लशवच्छार्ा ।
3. सूत्रव्याख्ा रूपलसन्ः च करणीर्ा –
क. सूत्रद्वर्ं सोदाहरणं व्याख्ेर्म् - आदेशप्रत्यर्र्ोः । ङे र्यः । र्लच भम् । अचोऽन्त्यानद न्ः ।
ख. सूत्रद्वारा चत्वारर पदानि साधिीर्ानि – रामः । सवयन्धिि् । हरौ । रमर्ा । गौः । रार्ा । ज्ञािम् ।
सखा ।
4. सूत्रव्याख्ा रूपलसन्ः च करणीर्ा –
क. सूत्रद्वर्ं सोदाहरणं व्याख्ेर्म् – नकमः कः । होढः । ङे रामिद्याम्नीभ्यः । ि नतसृ चतसृ ।
ख. सूत्रद्वारा चत्वारर पदानि साधिीर्ानि – राज्ञा । मम । काभ्याम् । पलथ । अिेि । अित् । चतस्रः ।
चतुणायम् ।
4. सूत्रव्याख्ा रूपलसन्ः च करणीर्ा –
क. सूत्रद्वर्ं सोदाहरणं व्याख्ेर्म् – िस्तन्ते । अव्यर्ीभावे चाऽकािे । नवशेषणं नवशेर्ष्ेण बहुिम् ।
उपसजयिं पूवयम्।
ख. सूत्रद्वारा चत्वारर पदानि साधिीर्ानि – अलधहरर । ससलख । अध्यात्मम् । धान्याथयः। पीताम्बरः ।
कृ ष्लश्रतः । पालणपादम्। अब्राह्मणः।
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स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
नद्वतीर्पत्रम् - व्याकरणम्
प्रदत्तकार्यम् – 2

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः ।
1. पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तभाषार्ां प्रदेर्म् –
क. रामाभ्याम् अत्र के ि सूत्रेण दीघो भवनत ?
ख. चतुणां प्रत्याहाराणां निमायणं कु वयन्तु - अश् , झि् , अक् , अ्् , जश् , खर् ।
ग. स्वररत – वृन्सं ज्ञे सूत्रे लिखत ।
घ. उश्च ऊश्च ऊ3श्च इनत ससूत्रं वणयर्त ।
ङ. आद्गुणः सूत्रं सोदाहरणं नववेचर्त।
च. पदािां सन्धिनवच्छे दं कु वयन्तु - रामश्शेते, तल्लजः, तन्धच्छवः , तट्टीका
2. सूत्रव्याख्ा रूपलसन्ः च करणीर्ा –
क. सूत्रद्वर्ं सोदाहरणं व्याख्ेर्म् - ओत् । निपात एकाजिाङ् । वृन्रेलच । तोलियः ।
ख. सूत्रद्वारा चत्वारर पदानि साधिीर्ानि - रामश्शेते , गङ्गेदकम् , गवेन्द्रः , नवष्ोऽव , मिीषा , िार्कः ,
नवष्ूदर्ः , शान्तः।
3. सूत्रव्याख्ा रूपलसन्ः च करणीर्ा –
क. सूत्रद्वर्ं सोदाहरणं व्याख्ेर्म् – आङो िाऽलिर्ाम् । अिङ् सौ । गोतो लणत् । रार्ो हलि।
ख. सूत्रद्वारा चत्वारर पदानि साधिीर्ानि – रामैः । सवयिै । हरर्े । रमार्ाम् । गाः । राः । ज्ञािानि ।
सख्ुः ।
4. सूत्रव्याख्ा रूपलसन्ः च करणीर्ा –
क. सूत्रद्वर्ं सोदाहरणं व्याख्ेर्म् – अिाप्यकः । थो न्थः । र्ुवावौ नद्ववचिम् । शसो ि ।
ख. सूत्रद्वारा चत्वारर पदानि साधिीर्ानि – राजा । मनर् । के षाम् । पन्थाः । सः । अिाकम् । नवश्वौहः
चतुभ्ययः ।
4. सूत्रव्याख्ा रूपलसन्ः च करणीर्ा –
क. सूत्रद्वर्ं सोदाहरणं व्याख्ेर्म् – िस्तन्ते । अव्यर्ीभावे चाऽकािे । नवशेषणं नवशेर्ष्ेण बहुिम् ।
उपसजयिं पूवयम्।
ख. सूत्रद्वारा चत्वारर पदानि साधिीर्ानि – निमयलक्षकम् । सहरर । ईशकृ ष्ौ । गोनहतम्। अक्षशौण्डः ।
नद्वर्मुिम् । सुराजा । अिश्वः।
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स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
तृतीर्पत्रम् - साख्दशयिं न्यार्दशयिं च
प्रदत्तकार्यम् – 1

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः
1. पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तभाषार्ां प्रदेर्म् –
1. न्यार्शािस्य प्रथमं सूत्रं नकम् ?
2. प्रमाणानदषोडशपदाथायिां तत्त्वज्ञािात् नकम् भवनत?
3. प्रमाणस्य िक्षणं नकम् ?
4. करणं िाम नकम् ?
5. कौ अर्ुतलस्ौ ?
6. कारणं िाम नकम् ?
7. दुखं कनतनवधं वणयर्त ?
8. सांख्दशयिे कनत तत्त्वानि वणयर्त ?
2. त्रर्ाणां व्याख्ा प्रदेर्ा -क. प्रमा ? ख. प्रमाणम् ? ग. नत्रनवधा शािस्य प्रवृनत्तः ? घ. नत्रनवधं कारणम् ?
3. त्रर्ाणां व्याख्ा प्रदेर्ा – क. लिङ्गपरामशोऽिुमािम् । ख. हेत्वाभासस्य स्वरूपम् । ग. उपमािम् घ. पराथायिुमािम्
4. काररकात्रर्ं सं स्कृ तमाध्यमेि व्याख्ेर्म् क. मूिप्रकृ नतरनवकृ तमयहदाद्याः प्रकृ नतनवकृ तर्ः सप्त। षोडशकस्तु नवकारो ि प्रकृ नतिय नवकृ नतः पुरुषः॥
ख. दृष्टमिुमािमाप्तवचिं च सवयप्रमाणलस्त्वाद् । नत्रनवधं प्रमाणनमष्टं प्रमेर्लसन्ः प्रमाणान् ॥
ग. दुःखत्रर्ालभघातात् लजज्ञासा तदपघातके हेतौ । दृष्टे साऽपाथाय चेन्नैकान्ताऽत्यन्ततोऽभावात् ॥
घ. दृष्टवदािुश्रानवकः सह्यनवशुन्क्षर्ाऽनतशर्र्ुक्तः । तनद्वपरीतः श्रेर्ाि् व्यक्ताऽव्यक्तज्ञनवज्ञािात्॥
5. काररकात्रर्ं सं स्कृ तमाध्यमेि व्याख्ेर्म् –
क. वत्सनववृन्निनमत्तं क्षीरस्य र्था प्रवृनत्तरज्ञस्य । पुरुषनवमोक्षनिनमत्तं तथा प्रवृनत्तः प्रधािस्य ॥
ख. लचत्रं र्थाऽश्रर्मृते स्थाणवानदभ्यो नविा र्थाच्छार्ा । तनद्विा नवशेषैिय नतष्ठनत निराश्रर्ं लिङ्गम् ॥
ग. एवं तत्त्वाभ्यास्यान्नान्धि ि मे िाहनमत्यपररशेषम् । अनवपर्यर्ानद्वशु्ं के विमु्यतद्यते ज्ञािम् ॥

M.A. SANSKRIT( 1ST Sem.) Assessment, Dec,2019, UCDL

स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
तृतीर्पत्रम् - साख्दशयिं न्यार्दशयिं च
प्रदत्तकार्यम् – 2

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः
1. पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तभाषार्ां प्रदेर्म् –
1. न्यार्शािे कनत पदाथाय ?
2. प्रमाणानदषोडशपदाथायिां तत्त्वज्ञािात् कदा भवनत?
3. प्रमाणकरणं प्रमाणमत्र िक्षणं नकम् ?
4. समवानर्कारणम् िाम नकम् ?
5. कौ अर्ुतलस्ौ ?
6. आप्तः कः ?
7. समवार्ः नकम् वणयर्त ?
8. नवशेषणनवशेर्ष्भावसनन्नकषं वणयर्त ?
2. त्रर्ाणां व्याख्ा प्रदेर्ा -क. असमवानर्कारणम् ? ख. समवेतसमवार्ः ? ग. कदा इलन्द्रर्ं करणम् ?
घ. षनिधः सनन्नकषयः ?
3. त्रर्ाणां व्याख्ा प्रदेर्ा – क. तच्चािुमािं नद्वनवधम् । ख. व्यानप्तस्वरूपम् । ग. वाक्यप्रतीनतः
घ. वाक्य तु आकाङ्क्षार्ोग्यतासं निलधमतां पदािां समूहः
4. काररकात्रर्ं सं स्कृ तमाध्यमेि व्याख्ेर्म् क. दृष्वदािुश्रनवकः स ह्यनवशुन्क्षर्ानतशर्र्ुक्तः । तनद्वपरीतः श्रेर्ाि् व्यक्ताव्यक्तज्ञनवज्ञािात् ॥
ख. असदकरणादुपादािग्रहणाद् सवयसम्भवाभावात् । शक्तस्य शक्तकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥
ग. प्रीत्यप्रीनतनवषादात्मकाः प्रकाशप्रवृनत्तनिर्माथायः । अन्योन्यालभभवाश्रर्जििनमथुिवृत्तर्श्च गुणाः ।
घ. अध्यवसार्ो बुन्धयमो ज्ञािं नवरागं ऐश्वर्यम् । सान्धत्त्वकमेतद्रूपं तामसमिानद्वपर्यस्तम् ॥
5. काररकात्रर्ं सं स्कृ तमाध्यमेि व्याख्ेर्म् –
क. प्रकृ तेः सुकुमारतरं ि नकलञ्चदस्तीनत मे मनतभयवनत । र्ा दृष्टाऽिीनत पुििय दशयिमुपैनत पुरुषस्य ॥
ख. सम्यग्ज्ज्ञािालधगमाद् धमायदीिामकारणप्राप्तौ । नतष्ठनत सं स्कारवशाच्चक्रभ्रनमवद् धृतशरीरः ॥
ग. ऊर्ध्वं सत्त्वनवशािस्तमोनवशािश्च मूितः सगयः । मध्ये रजोनवशािो ब्रह्मानदस्तम्बपर्यन्तम् ॥
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स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
चतुथं पत्रम् – पद्यसानहत्यम्
प्रदत्तकार्यम् – 1
निदेशः - सवे प्रश्ाः समाधेर्ाः ।
1.पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तेि प्रदेर्म् –
क. र्ज्विां नप्रर्ः कः ?
ख. लशशुपािवधस्य प्रथमाङ्स्य िाम लिखत ।
ग. पावयत्याः मातुः िाम नकम् ?
घ. पूवयमेघे मेघदूते छन्दसः िाम नकम् ?
ङ बु्चररतस्य तृतीर्ाङ्स्य मुख्नवषर्ः कः ?
च. मेघदूते प्राप्तािां िदीिां िामानि लिखत ?
2. क. स्वर्मेव श्लोकािां चर्िं कृ त्वा मेघदूतस्य पूवयमेघस्य श्लोकद्व्ोः व्याख्ां सं स्कृ तेि कु रुत ।
ख. कालिदासस्य जीविचररतं कृ नतत्वं च नवस्तरेण सं स्कृ तेि लिखत ।
3. क. स्वर्मेव श्लोकािां चर्िं कृ त्वा कु मारसं भवस्य श्लोकद्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. पावयत्याः चररतं लिखत ।
4. क. स्वर्मेव श्लोकािां चर्िं कृ त्वा लशशुपािवधस्य श्लोकद्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. िारदचररतं लिखत ।
5. क. स्वर्मेव श्लोकािां चर्िं कृ त्वा बु्चररतस्य श्लोकद्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. तृतीर्ाङ्स्य सारं लिखत ।
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अङ्ाः - 15

स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
चतुथं पत्रम् – पद्यसानहत्यम्
प्रदत्तकार्यम् – 2

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः समाधेर्ाः ।
1.पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तेि प्रदेर्म् –
क. कं सकृ षः कः ?
ख. लशशुपािवधस्य िेखकस्य िाम लिखत ।
ग. पावयत्याः नपतुः िाम नकम् ?
घ. पूवयमेघे मेघदूते कनत श्लोकाः ?
ङ बु्चररतस्य तृतीर्ाङ्स्य िाम नकम् ?
च. बु्स्य सं वेगो्यतत्तेः कारणानि लिखत ?
2. क. स्वर्मेव श्लोकािां चर्िं कृ त्वा मेघदूतस्य पूवयमेघस्य श्लोकद्व्ोः व्याख्ां सं स्कृ तेि कु रुत ।
ख. पूवयमेघस्य सारं सं स्कृ तेि लिखत ।
3. क. स्वर्मेव श्लोकािां चर्िं कृ त्वा कु मारसं भवस्य श्लोकद्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. महादेवस्य चररतं लिखत ।
4. क. स्वर्मेव श्लोकािां चर्िं कृ त्वा लशशुपािवधस्य श्लोकद्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. महाकवेः माघस्य पररचर्ं लिखत ।
5. क. स्वर्मेव श्लोकािां चर्िं कृ त्वा बु्चररतस्य श्लोकद्व्ोः व्याख्ां कु रुत ।
ख. लस्ाथयस्य चररतं लिखत ।
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स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
पञ्चमं पत्रम् - भाषानवज्ञािम्
प्रदत्तकार्यम् – 1

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः ।
1.पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं प्रदे र्म् –
क. भाषानवज्ञािम् िाम नकम् ?
ख. कें तुमवगयस्य नवषर्े लिखत ?
ग. भारोपीर्पररवारस्य पररचर्ं नकम् ?
घ. उच्चारणस्थािानि लिखत ?
ङ शब्दाथयर्ोः कः सम्बं ध ?
च. ि् वणयस्य उच्चारणस्थािं नकम् ।
2. आकृ नतमूिकवगीकरणस्य आधारेण नवश्वस्य भाषाणां नववेचिं कु रुत । अथवा पाररवाररकवगीकरणं नववेचर्त ।
3. भारोपीर्पररवारस्य नवशेषता नववेचिीर्ा अथवा वैनदकसं स्कृ तस्य महत्त्वं वणयर्त ।
4. र्ध्वनिनवज्ञािस्य पररचर्ं दीर्ताम् अथवा र्ध्वनिपररवतयिस्य कानि कारणानि वणयर्त ।
5. पदनवज्ञािस्य स्वरूपं वणयर्त अथवा पदपररवतयिस्य कारणानि नववेचर्त ।

स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
पञ्चमं पत्रम् - भाषानवज्ञािम्
प्रदत्तकार्यम् – 2

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः समाधेर्ाः ।
1.पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं सं स्कृ तभाषार्ां प्रदेर्म् –
क. भाषानवज्ञािम् पररभाषां लिखत ?
ख. आकृ नतमूिकवगयस्य नवषर्े लिखत ?
ग. पदनवज्ञािस्य पररचर्ं नकम् ?
घ. वणायिाम् उच्चारणस्थािानि नवषर्े न्प्पणीं लिखत ?
ङ अथयपररवतयिस्य कारणद्वर्ं लिखत ?
च. सं के तग्रहणस्य साधिानि सूचर्त ?
2. भाषानवज्ञािस्य पररभाषाणां नवषर्े नवस्तरेण नववेचिं सं स्कृ तभाषार्ां कु रुत । अथवा नवश्वभाषाणां वगीकरणं
सं स्कृ तभाषार्ां नववेचर्त ।
3. भाषाणाम् उद्भवः नवकासश्च नववेचिीर्ः अथवा वैनदकसं स्कृ तस्य िौनककसं स्कृ तस्य च अन्तरं वणयर्त ।
4. र्ध्वनिनवज्ञािस्य पररचर्पूवयकं वगीकरणं दीर्ताम् अथवा उच्चारणावर्वाः तेषां कार्ं च वणयर्त ।
5. पदनवज्ञािस्य पररचर्ं लिखत अथवा पदभेदाि् नववेचर्त ।
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स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
षष्ठं पत्रम् – (ख.) िौनककसं स्कृ तस्येनतहासः
प्रदत्तकार्यम् – 1

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः ।
1.पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं प्रदे र्म् –
क. कालिदासस्य कृ तीिां िामानि लिखत ।
ख. श्रीहषयस्य नवषर्े लिखत ?
ग. भारवेः पररचर्ं नकम् ?
घ. भवभूतेः कृ तीिां वणयिं कु रुत ?
ङ नवष्ुशमयणः पररचर्ं नकम् ?
च. पञ्चस्तोत्रकाव्यािां िामानि लिखत ?
2. कालिदासस्य जीविचररतं कृ नतत्वं च नवस्तरेण लिखत अथवा अश्वघोषस्य जीविचररतं कृ नतत्वं च नवस्तरेण लिखत।
3. अन्धम्बकादत्तव्यासस्य पररचर्ं दीर्ताम् अथवा पञ्चतन्त्स्य नवस्तरेण पररचर्ं लिखत ।
4. उत्तररामचररतस्य पररचर्ं दीर्ताम् अथवा भासस्य कानि िा्कानि नवस्तरेण वणयर्त ।
5. खण्डकाव्यािां नवस्तरेण पररचर्ं देर्म् अथवा चम्पूकाव्यािां नवस्तरेण पररचर्ं देर्म् ।

स्नातकोत्तर सं स्कृ तम् (M.A. SAMSKRIT) प्रथमसत्रम्
षष्ठं पत्रम् – (ख.) िौनककसं स्कृ तस्येनतहासः
प्रदत्तकार्यम् – 2

अङ्ाः - 15

निदेशः - सवे प्रश्ाः सं स्कृ तभाषार्ां समाधेर्ाः ।
1.पञ्चप्रश्ािां सं क्षेपेण उत्तरं प्रदे र्म् –
क. मेघदूतस्य पररचर्ं लिखत ।
ख. चम्पूकाव्यािां पररचर्ं लिखत ?
ग. कथासानहत्यस्य सं क्षेपेण पररचर्ं लिखत ।
घ. लशवराजनवजर्स्य वणयिं कु रुत ?
ङ मुद्राराक्षसस्य पररचर्ं नकम् ? लिखत ।
च. शं कराचार्यस्य पञ्चस्तोत्राणां िामानि लिखत ?
2. भारवेः जीविचररतं कृ नतत्वं च नवस्तरेण लिखत अथवा श्रीहषयस्य जीविचररतं कृ नतत्वं च नवस्तरेण लिखत।
3. बाणभट्टस्य पररचर्ं दीर्ताम् अथवा नहतोपदेशस्य नवस्तरेण पररचर्ं लिखत ।
4. भट्टिारार्णस्य नवस्तरेण पररचर्ं दीर्ताम् अथवा भवभूतेः कानि िा्कानि नवस्तरेण वणयर्त ।
5. स्तोत्रकाव्यािां नवस्तरेण पररचर्ं देर्म् अथवा चम्पूकाव्यािां नवस्तरेण पररचर्ं देर्म्
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