SANSKRIT
(Maximum Marks: 80)
(Time allowed: Three hours)
(Candidates are allowed additional 15 minutes for only reading the paper.
They must NOT start writing during this time.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Answer all Questions from Sections A and B and any four questions from Section C.
If you answer two questions or more on any one book, do not base them on the same material.
The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ].
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECTION A
Answer all questions.
Question 1
(a)

Disjoin Sandhis of any three of the following:

[3]

अधोदत्तानाां के षाञ्चित् त्रयाणाां शब्दानाां सञ्धधञ्िच्छे दां कुरुत ।
लाकृ ञ्तिः,िटिृक्षिः,दयाणणििः, भगिद्गीता,िधरू े षा,सबु धत
(b)

Expound any three of the following, giving the names of the compound:

[3]

अधोञ्लञ्ितानाां के षाञ्चित् त्रयाणाां समस्तपदानाां ञ्िग्रहां कृ त्िा समासस्य नाम अञ्प ञ्लित ।
ञ्नमणञ्क्षकम् ,उपनेत्रम् , िक्रपाञ्णिः,नीलकमलम् , पाञ्णपादम् , षाण्मातरु िः
(c)

Split any three of the following words:

[3]

अधोञ्लञ्ितानाां के षाञ्चित् त्रयाणाां पदानाां प्रकृ ञ्तप्रत्ययञ्िभागां कुरुत ।
शयानिः,व्याकरणम,् गेयम् ,एधमानिः,आनेतव्यम् ,ञ्छधनिः
(d)

Change voice of any three of the following sentences:

[3]

अधोञ्लञ्ितानाां के षाञ्चित् त्रयाणाां िाक्यानाां िाच्यां पररितणयत ।
(i)

ञ्शष्यिः गरुु ां प्रश्नां पृच्छञ्त ।

(ii)

बालकिः अजाां नयञ्त ।

(iii)

ग िः जलां ञ्पबञ्त ।
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(iv)

ियां त्िाां पश्यामिः।

(v)

तिः ियां पाठ्यामहे ।

(vi)

सिं भगिता ञ्क्रयते ।

Question 2
Translate the following passage into Sanskrit:

[6]

अधोञ्लञ्ितस्य अनच्ु छे दस्य सांस्कृ तभाषया अनिु ादां कुरुत :Kalidasa was a great Sanskrit poet and dramatist whose literary work has lived through the
ages. If ever a man won immortality only by what he thought and wrote, it is Kalidasa. His
works reveal a wonderful power of description and deep knowledge of human nature. He
has such expression as can only belong to a king among poets. He was a man of culture
and was acquainted with the fine arts. Of the poetical and dramatic works ascribed to
Kalidasa, the one for which he is best known even in the West is the play ‘Shakuntala’. It
is unfortunate that no record exists of the life and residence of such a poetic genius.

SECTION B
Answer all questions
Question 3
Translate the following passages into English:

अधोञ्लञ्ितयोिः गद्ाश
ां योिः आङ्गलभाषया अनिु ादां कुरुत :
(a)

अथ महाश्वेता कादम्बरीम् अनामयां पप्रच्च्छ । सा तु सिीप्रेम्णा गृहञ्निासेन कृ तापराधेि लज्जमाना
कृ च्राञ्दि कुशलम् आििक्षे । महु ुताणपगमे ि महाश्वेता ताम्बल
ू दानोद्ताां ताम् षत-् “सञ्ि
कादम्बरर,सिाणञ्भरस्माञ्भिः अयम् अञ्भनिागतिः िधरापीडिः आराधनीयिः। तदस्म ताित् दीयताम् ’’ इञ्त
। इत्यक्त
ु ा सा शनिः अव्यक्तञ्मि “ सञ्ि, लज्जेहऽम् अनपु जातपररिया गल्भ्येनानेन । गृहाण त्िमेि
अस्म प्रयच्छ ’’ इत्युिाि । पनु िः पनु िः अञ्भधीयमाना ि तया ग्राम्येि ञ्िरात् दानाञ्भमि
ु ां मनश्चक्रे ।
महाश्वेतामि
ु ात् अआकृ ष्टदृञ्ष्टरे ि िेपमानाङ्गयञ्ष्टिः प्रसारयामास ि ताम्बल
ू गभं हस्तपल्भलिम् ।
िधरापीडस्तु स्िभािपटलां धनगु णणु ाकषणणकृ तञ्कणश्यामलां पाञ्णां प्रसायण ताम्बल
ू ां प्रञ्तजग्राह । अथ सा
गृञ्हत्िा अपरां ताम्बल
ू ां महाश्वेताय प्रायच्छत् ।

[6]
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(b)

िधरापीडोऽञ्प तत्रि ञ्शलातले, ञ्नरञ्भमानताम् अञ्तगम्भीरताां ि कादम्बयाणिः,ञ्नष्कारणित्सलताां
महाश्वेतायािः, अञ्तसमृञ्धां ि गधधिणराजलोकस्य मनसा भाियन,् के यरू के ण सांिाह्यमानिरणिः, क्षणाञ्दि
क्षणदाां क्षञ्पतिान् । अथ समद्गु ते सञ्ितरर ञ्शलातलात् उत्थाय िधरापीडिः प्रक्षाञ्लतमि
ु कमलिः,
कृ तसध्यानमस्कृ ञ्तिः गृहीतताम्बल
ू िः “ के यरू क ! ञ्िलोकय, देिी कादम्बरी प्रबध
ु ा िा न िा ? क्ि सा
ञ्तष्ठञ्त ?” इत्यिोित् । गतप्रञ्तञ्निृत्तेन ि तेन “देि ! मधदरप्रासादस्य अधस्तात,्
अङ्गणस धिेञ्दकायाां महाश्वेतया सह अिञ्तष्ठते” इत्यािेञ्दते , ताम् आलोञ्कतमु ् आजगाम् । दृश्ट्िा
ि कादम्बरीं समपु सृत्य, तस्यामेि सधु ािेञ्दकायाां ञ्िधयस्तम् आसनां भेजे ।

[6]

Question 4
Translate the following verses into English:

अधोञ्लञ्ितयोिः पद्ाांशयोिः आङ्गलभाषया अनिु ादां कुरुत ।
(a)

अथा्यच्यण ञ्िधातारां प्रयत पत्रु काम्यया ।

[7]

त दम्पती िञ्सष्ठस्य गरु ोजणग्मतरु ाश्रमम् ॥
ञ्स्नग्धगम्भीरञ्नर्घोषमेकां स्यधदनमाञ्स्थत ।
प्रािृषेण्यां पयोिाहां ञ्िद्दु रािताञ्िि ॥
(b)

लोकाधतरसि
ु ां पण्ु यां तपोदानसमद्भ
ु िम् ।

[7]

सधतञ्तिः शध
ु िांश्या ञ्ह परत्रेह ि शमणणे ॥
तया हीनां ञ्िधातमां कथां पश्यन् न दयू से ।
ञ्सक्तां स्ियञ्मि स्नेहाद् िध्यमात्रमिृक्षकम् ॥

Question 5
Explain the following with reference to the context:

अधोञ्लञ्ितयोिः उधरणयोिः सधदभणप्रसङ्गा्याां सह व्याखयाां कुरुत :(a)

आकारसदृशप्रज्ञिः प्रज्ञया सदृशागमिः ।

[4]

(b)

आत्मकृ तानाां ञ्ह दोषाणाां ञ्नयतां भञ्ितव्यां फलम् आत्मनि ।

[4]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
ISC SPECIMEN QUESTION PAPER 2021

SECTION C
Answer any four questions
Question 6
Write the significant qualities of King Dileep as described by Kalidasa.

[7]

काञ्लदासेन िञ्णणतान् राज्ञिः ञ्दलीपस्य महत्त्िपणू ाणन् गुणान् ञ्लित ।
Question 7
How did Vaishampayan describe his previous birth story to Shudrak ?

[7]

िशम्पायनिः स्िपिू णजधमिृत्ताधतां शरू कां कथम् अिणणयत् ?
Question 8
What were the reasons given by Vashishtha for childlessness of King Dileep?

[7]

िञ्शष्ठिः नृपस्य ञ्दलीपस्य सधतानहीनतायािः काञ्न काराणाञ्न अिोित् ?
Question 9
Having given the introduction of Chandrapida, what did Mahashweta say to Kadambari?

[7]

महाश्वेता िधरापीडस्य पररियां दत्त्िा कादम्बरीं ञ्कमक्त
ु िती ?
Question 10
Explain the journey of Chandrapida for conquering the world .

[7]

िधरापीडस्य ञ्दञ्ग्िजययात्रायािः िणणनां कुरुत ।
Question 11
Describe any five similes given by Kalidasa with examples.

[7]

काञ्लदासेन प्रयक्त
ु ानाां पचि उपमानाां सोदाहरणां िणणनां कुरुत ।
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