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                         MODEL QUESTION PAPER-2020 

                            SEM-IV, SUB-SANA,PAPER-CC9 

                Section-A 

                                                         Unit-I 

1. कस्यचिद ्एकस्य  टीका कायाा।                                                                         5*1 

पाण्डवचवक्रमम्, रूचममणीहरणम्, चनत्यानन्दस्मृचििीर्ाः, 

श्रीजीवन्यायिीर्ाः,सत्यानुभावम्, हररदासचसद्धान्िवागीशः। 

 

                                                 Unit-II 

2. ऄधोचिचििषे ुकस्यचिद ्एकस्य  सरुचगरा दवेनागरीचिप्या ि चिख्यिाम।्            10*1 

 

a) अधुचनकसंस्कृिसाचहत्ये क्षमा राओमहोदयायाः िीिाराओमहोदयायाःि 

ऄवदानम् अिोच्यिाम्। 

b) नाट्यकाररूपेण यिीन्रचवमिििुधुाररणः कृचित्वं चविायािाम्। 

c) भारिबषास्य संस्कृिसाचहत्यसाधनायां वङ्गीयानाम् ऄवदानम् अिोच्यिाम्। 

d) भारिबषे ऄवाािीनसंस्कृिवाङ्मये कवचयिृनाम् ऄवदानम् चिख्यिाम्। 

 

3. कस्यचिदकेस्य ससं्कृिभाषया दवेनागरीचिप्या ि   टीका कायाा।                            4*1 

श्रीधरभास्करवाणेकरः,रेवाप्रसाद चिवेदी,जगन्नार्पाठकः, हररदासचसद्धान्िवागीशः, 

क्षमा राओमहोदया,रामकरणशमाा,शङ्करदवे ऄविारे, 

जानकीवल्िभशास्त्री,िीिाराओदयािु। 

 

4. ऄधोचिचििषे ुऄष्टौ प्रश्नाना ं सरुचगरा दवेनागरीचिप्या ि चिख्यिाम्।                   2*8 

a. भारिकौमुदी आचि रटप्पनीग्रन्र्स्य प्रणेिा कः? 

b. कः कदा श्यामासुन्दरी गवेषणा पुरस्कारेण भूचषिः ऄभवि् 

c. गीिाञ्जचिः आचि ग्रन्र्ं ससं्कृिभाषायां केन ऄनूददिम्? 

d. प्राच्यवाणी आचि प्रचिष्ठानस्य स्र्ापकः कः? 



e. श्रीजीवन्यायिीर्ास्य चपिुः नाम कः? िेन चवरचििं प्रहसनमेकम् उचल्िख्यिाम्। 

f. मेवारप्रिापम् आचि ग्रन्र्स्य प्रणेिा कः? िेन चवरचििं नाटकमेकम् उचल्िख्यिाम्। 

g. “By the Sea” आचि अङ्गिपद्यस्य ऄनुवाद ंकेन कृिम्? 

h. संस्कृिे ििुदाशिरणचवचशष्टस्य काव्यस्य जनकः कः असीि्? 

i. राजनीचिमविम्व्व्य अधुचनकसंस्कृिनाटकियमुचल्िख्यिाम् 

j. शैविी िररत्रस्य जनकः कः? िेन चवरचििं ग्रन्र्मकेम ्उचल्िख्यिाम। 

                                

                                     Section-B 
                                               Unit-I 

                                          (MARKS: 10) 

5.  कस्यचिदकेस्य ससं्कृिभाषया दवेनागरीचिप्या ि   उत्तरं प्रदयेम।्                        10*1 

a) चशवराजचवजयस्य प्रर्मचनश्वासमनुसृत्य भारिे यवनराज्यस्य प्रचिष्ठायाः 

चवस्िारस्य ि वणानं प्रदयेम्। 

b) “िचस्मन्नेव महामुचनरेकः समाधौ चिष्ठचि स्म”----महामुचनः कुत्र समाधौ चिष्ठचि 

स्म? कदा िेन समाचधः ऄङ्गीकृिः? कर् ंसः मृत्युं चजिवान्? 

c) “ऄहो चिररात्राय सुप्तः ऄहम”्----कः उक्तवान्? कचस्मन् प्रसङ्गे उक्तवान्? 

वकु्तःवणानं कुरू पाठ्ांशानुसारम्। 

d) चशवराजचवजयस्य प्रर्मचनश्वासमनुसृत्य ऄचम्व्वकादत्तस्य रिनाशैिी वण्यािाम्।       

 

                                          Unit-II  

                                        (Marks:10) 

6.      कस्यचिदकेस्य  उत्तरं प्रदयेम।्                                                                     10*1 

a)   “ऄर् दकम”् आचि नाटकस्य सारवस्िु अिोच्यिाम्। 

b)   “POINT BLANK SATIRE” रुपेण “ऄर् दकम्” आचि नाटकस्य गुरूत्वं           

चविायािाम्। 

c)    “ऄर् दकम”् आचि नाटकानुसारेण गणिाचन्त्रकभारिस्य चनवाािनव्यवस्र्ाचवषये            

वण्यािाम्। 

d)    अधुचनकसंस्कृिसाचहत्ये नाट्यकाररूपेण चसद्धश्वरिट्टोपाध्यायस्य कृचित्वं 

चविायािाम्। 



e) “ऄर् दकम”् आचि नाटकस्य िररत्रचित्रणम ्अिोच्यिाम्। 

f) अधुचनकसंस्कृिसाचहत्ये “3rd THEATRE” आचि ित्त्वस्य जनकः कः? िस्य कृचित्वं 

चविायािाम्। 

                                             UNIT-IV 

                                         (MARKS: 10) 

 

7. ऄधोचिचििषे ुकस्यचिद ्एकस्य सरुचगरा दवेनागरीचिप्या ि व्याख्या कायाा।7*1 

 श्लोक 1-10 

 

8. व्याकरणगिा टीका कायाा।3 

ALL TEXTUAL GRAMMAR. 

 

 

 

[READ THE TEXT PROPERLY FOR SHORT QUESTIONS AND GRAMMAR] 

**THIS IS NOT SUGGESTION, A SAMPLE OF MODEL QUESTION FOR 

PREPARATION OF FINAL EXAMINATION…. 

NAME OF TEACHER:  MOUMITA SARKAR. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


