संस्कृतम्

പ്രിയ അധ്യാപകരേ ,
SSLC വിജയശതമാനം മികച്ചതാക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നി ന്ത
ശ്രമം ന ത്തിവ ികയാണരേ$ാ. അതു ടെകാണ്ടു തടെന്ന
മികച്ച വിജയശതമാനം
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ രേന ാൻ നമുക്കാകുന്നുമുണ്ട്. രേകാവിഡ് 19 മഹാമാ ിയുടെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളടെ പ ിമിതമായ ദിവസങ്ങൾ മാത്രരേമ ഈ വർഷം ക്ലാസ് റൂം
അധ്യയനം സാധ്യമാവുന്നുള്ളൂ. അതുടെകാണ്ടുതടെന്ന യാടെതാരു ആശങ്കകളുമി$ാടെത
ആത്മവിശ്വാസരേത്താടെ മുഴുവൻ കുട്ടികരേളയും പ ീക്ഷയ്ക്ക് പ്രാപ്ത ാക്കുക എന്നത്
നമ്മുടെ ക മയാണ്. ഗുണരേമന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളുടെ അവകാശമാണ് .
പഠനത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും C+
രേXഡ് എങ്കിലും രേനടുക എന്ന ലക്ഷ്യംടെവച്ചു ടെകാണ്ട് ഡയറ്റ് കണ്ണൂ ിടെ]യും തലരേ^ ി
വിദ്യാഭ്യാസജി$യുടെ യും രേനതൃത്വത്തിൽ തു ക്കം കുറിക്കുന്ന പ ിപാ ി യാണ് STEPS
(Tips and Techniques for writing stress free examination in different subjects).
ഇതിടെ] ഭാഗമായി ഓരേ ാ വിഷയത്തിനും ചിട്ടയായ ഒരു പ്രവർത്തനപദ്ധതി
രൂപടെhടുത്തിയി ിക്കുകയാണ്. ടെപാതുപ ീക്ഷയുടെ രേചാദ്യ മാതൃക മുന്നിൽക്കണ്ടു
ടെകാണ്ട് പ്രധാന ഊന്നൽരേമഖല കുട്ടികളിൽ ഉറhിക്കാൻ പ ്യാപ്തമായ ീതിയിലാണ്
ഇത് ചിട്ടടെhടുത്തിയി ിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ക്ലാസ്റൂമിൽ പ മാവധി
പ്രരേയാജനടെhടുത്താൻ കഴിയടെട്ട. എ$ാ വിദ്യാർത്ഥികരേളയും ഉന്നത വിജയത്തിരേലക്ക്
നമുക്ക് നയിക്കാം.
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संस्कृतचो द्यम् तकृ

परी क्षा र्थि नां कृत कृ र्थिनांचिचोत प्रश्नां त्तरी चि

अत्र म् तकृ रूप

१ भू$गत& अचिश्'नां(सं)त& (दी''*द्य&) कृ& ?
परिरीश्रम् र्थिम्त हा रीश्चो।
२ सं)खदी)0खय 0 कृत इर्थित कृ म्न्यत ?
आत्म् नांम्।
३ धनां नां म् उत्तम् किकृम् ?
श्रत
) म्।

४ " दी नां'त्संला जनांनां( " इर्थित कृ

कृस्म् द् उद्धृत ?

म्हा भू रीत त।
५ " अकिय शु)भू! किकृम्' री दिदीकिA " - कृस्य 'चोनांर्थिम्दीम् ?
इन्द्रस्य।
६ कृ अपत्यA) त)ल्य'त्संला ?
जनांनां(।
७ " दीशुप)त्रसंम् द्रम्0"
- इर्थित 'चोनां कृचिस्म्नां ग्रन्
)
'क्षा य)'Gदी ।

८ 'क्षा य)'Gदीस्य कृत कृ0 ?
सं)रीप ला0।
९ 'क्षा य)'Gदी कृर्थित अध्य य 0 संचिन्त ?
त्रय दीशु0।
१० कृर्थित संस्यभूदी र्थिनां संचिन्त ?
चोत)कि'ध र्थिनां।

११ म्ध)सं$क्तं कृचिस्म्नां 'दी अचिस्त ?
ऋग्'दी।
१२

अद्वै*तचिचोन्त प्रर्थितष्ठा पकृ0 कृ0 ?
शुङ्करी चो य0।

१३ शुङ्करीदिदीचिग्'जयस्य कृत कृ0 ?
म् ध'कि'द्य रीण्यस्' र्थिम्।

भू'र्थित ?

प्रदी यत।

१४ कृनांकृध री स्त'स्य कृत कृ0 ?
शुङ्करी चो य0।
१५ " धनांहा नांस्य गहा कि''शु सं0 " - सं0 कृ0 ?
शुङ्करी चो य0।
१६ गकिहा ( 'ट' किकृ प्रदीदी& ?
आम्लाकृम् ।

१७ म्)रीर्थिभूत्कृ)ट) चिUVनां( कृ ?
म्हा लाक्ष्म्(।
१८ सं'धनां$नां म् त कृ ?
सं)रीभू(।
१९ फलाप कृ न्त0 संस्यभूदी0 कृ0 ?
ओAध(0।
२० " गच्छ 'त्सं सं'\ भूद्र ज यत" – कृस्यदी 'चोनांम् ?
इन्द्रस्य
पदीच्छदी0
त 'नां दृत्य- त& + अनां दृत्य

त ' गत& - त& आगत&

नां*' हाम् - नां + ए' + अहाम्

चो*' त्र - चो ए' अत्र

शुनां*री 0 - शुनां*0 + अ 0

त*रीकिप - त*0 अकिप

तस्म् च्छ्रेयस्कृरीम् - तस्म् त + श्रयस्कृरीम्

तच्छ्रेयसं - तत श्रयसं

त)चिष्टरुत्तम् - त)चिष्ट0 + उत्तम्

'चिष्टरुद्भू$त - 'चिष्ट0 उद्भू$त

कृ)'न्ना सं(त - कृ)'नां + आसं(त
संहाज*' - संहाज + ए'
दी)0चिखत भू$त -दी)0चिखत + अभू$त

गच्छन्ना सं(त

गच्छनां आसं(त

तनां$ज*' - तनां$ज ए'

लाचिcजत भू'त - लाचिcजत अभू'त

संत्स्'किप - संत्सं) + अकिप

म्हात्स्'किप - म्हात्सं अकिप

उचिक्तंरिरीयम् - उचिक्तं0+ इयम्

शुचिक्तंरिरी'

नां 'नांस्पर्थित0 - नां0 + 'नांस्पर्थित0

जनां 'दीर्थित - जनां0 'दीर्थित

संUपन्नाऽचिस्म्नां - संUपन्ना + अचिस्म्नां

'नांऽचिस्म्नां

र्थिधर्थिगदीम् - र्थिधकृ + इदीम्

' र्थिगयम् - ' कृ इयम्

- शुचिक्तं0 इ'
- 'नां अचिस्म्नां

कि'ग्रहा' क्यम् / संम्स्तपदीम्
र्थिम्त हा री0 - र्थिम्त0 चो असं& आहा री0 चो

अल्प हा री0 - अल्प0 चो असं& आहा री0 चो।

सं)खदी)0खय 0 - सं)ख चो दी)0ख चो सं)खदी)0ख तय 0

पत्रप)ष्पय 0 - पत्र चो प)ष्प चो पत्रप)ष्प, तय 0।

त)ल्य'त्संला - त)ल्य ' त्संल्य यस्य 0 सं

प)त्र'त्संला - प)त्र ' त्संल्य यस्य 0 सं ।

सं)री र्थिधप0 - सं)री

अर्थिधप0

जनां र्थिधप0 - जनां नां अर्थिधप0।

तरुम्किहाम् - तरी 0 म्किहाम्

ग)रुम्किहाम् - ग)री 0 म्किहाम् ।

धनांहा नां0 - धनांनां हा नां0

ग) हा नां0 - ग) नां हा नां0।

'ट) 'य0 - 'ट) A ) 'य0
सं दीरीम् - आदीरी

संहा 'तत

म्)र्थिनां'य0 - म्)र्थिनांA) 'य0।
संस्नांहाम् - स्नांहानां संहा 'तत।

ज्ञा नांर्थिनांर्थिध0 - ज्ञा नां र्थिनांर्थिध0 यस्य सं0

तप र्थिनांर्थिध0 - तप0 र्थिनांर्थिध0 यस्य सं0।

नां'नां(तकृ म्लाम् - नां'नां(तम् इ' कृ म्लाम्

चोचिन्द्रकृ सं)न्दीरीम् - चोचिन्द्रकृ इ' सं)न्दीरीम्।

कृनांकृ म्लाकृम् - कृनांकृम् ए' आम्लाकृम्

म्)खपद्मम् - म्)खम्

आत्म्' नां - आत्म् अचिस्म्नां अचिस्त इर्थित

'ला' नां - Vलाम् अचिस्म्नां अचिस्त इर्थित।

संम् नांपदी र्थिनां
कृA('ला0 - कृAकृ0, कृAकृ0।
'Aभू0 - 'A0, ऋAभू0, Vला 'दी0, प)ङ्ग'0।
जनांनां(- म् त , अUV ।
प)त्र0 -तनांय0, आत्म्ज0,सं)त0।
इन्द्र0 - सं)री र्थिधप0, ' सं'0, आखण्डला0।
'क्षा0 - तरु0, द्रम्0,
) प दीप0।

ब्रा ह्म् 0 - चिद्वैजन्म् , चिद्वैज0, कि'प्र0।

ए' पद्मम्।

पचिlकृ कृरी म्
ग्रन् 0

ग्रन् कृत

कि'भू ग0

म्हा भू रीतम्
री म् य म्

व्य सं0

' ल्म्(किकृ0

इर्थितहा संम्

रीघु)'शुम्

कृ र्थिलादी सं0

म्हा कृ व्यम्

कृ)म् रीसंUभू'म्

कृ र्थिलादी सं0

म्हा कृ व्यम्

नां री य (यम्

म्ल्प)त्तरी$ नां री य भूlप दी0

स्त त्रकृ व्यम्

किकृरी त ज)नां(यम्

भू रीकि'0

म्हा कृ व्यम्

नां*Aध(यचोरिरीतम्

श्र(हाA0

म्हा कृ व्यम्

अर्थिभूज्ञा नांसं कृ)न्तलाम्
श्र(शुङ्करीदिदीचिग्'जयम्
'क्षा य)'Gदी0

चिशुशु)प ला'धम्

कृ र्थिलादी सं0

म् ध'कि'द्य रीण्यस्' र्थिम्
सं)रीप ला0
म् घु0

शुत्रन्त -शु नांजन्तकि''चोनांम्
शुत्रन्तम्

शु नांजन्तम्

गच्छनां

नां)द्यम् नां0

पठानां

गUयम् नां0

पचोनां

कृUपम् नां0

त डयनां

पचोम् नां0

रुदीनां

'न्दीम् नां0

प्ररीयनां

जल्पम् नां0

र्थिलाखनां

किoयम् 0

स्म्रीनां

संव्यम् नां0

गच्छनां
हासंनां

भूजम् नां0
प्रयम् 0

इर्थितहा संम्
नां टकृम्

म्हा कृ व्यम्
शु स्त्रग्रन् 0

म्हा कृ व्यम्

लाकृ री

पचिlकृ कृरी म्

लाट्

लाङ्

ला ट्

कि'र्थिधर्थिलाङ्

पठार्थित

अपठात

पठात)

पठात

र्थिलाखर्थित

अर्थिलाखत

र्थिलाखत)

र्थिलाखत

त्रसंर्थित

अत्रसंत

त्रसंत)

त्रसंत

त डयर्थित

अत डयत

त डयत)

त डयत

'हार्थित

अ'हात

'हात)

'हात

प(डयर्थित

अप(डयत

प(डयत)

प(डयत

गच्छर्थित

अगच्छत

गच्छत)

गच्छत

किपVर्थित

अकिपVत

किपVत)

किपVत

) न्तम् -ल्यVन्तम्
क्त्' न्तम् - त)म्न्ना

क्त्' न्तम्

) न्तम्
त)म्न्ना

ल्यVन्तम्

पदिठात्'

पदिठात)म्
'क्तं) म्

प्रप ठ्य

प्र'क्ष्य

र्थिलाचिखत्'

र्थिलाचिखत)म्

कि'र्थिलाख्य

गत्'

गन्त)म्

आगत्य

दृष्ट्'

द्रष्ट) म्

संपश्य

उक्त्'
स्म्त्'
प(त्'
ऊढ्'

स्म्त)म्
प त)म्

' ढु) म्

संस्म्त्य
र्थिनांप(य

सं' ह्य

संस्यभूदी र्थिनां
आद्य प)ष्पम् अनांन्तरी फला

'क्षा0

आम्रः0, नां र्थिलाकृरी0, प$ग0

अव्यक्तंप)ष्प0 य0 फलार्थित सं0

'नांस्पर्थित0

पनांसं0, उदी)UVरी0

फलाप कृ नांन्तरी कि'नांश्यर्थित य0 सं0

ओAध(0

व्री(किहा0, कृदीला , ' 0) ,

प्रत नां*0 य प्रसंरीर्थित सं

'(रुत

द्र क्षा , कृ$श्म् ण्ड0, कृकृट

संस्यभूदीम् अर्थिधकृत्य सं$चोनां नां)सं री लाघु$ पन्य संलाखनांम्।
सं)रीप लानां कि'रीचिचोत0 शु त्रग्रन् 0 भू'र्थित 'क्षा य)'Gदी0। अचिस्म्नां ग्रन्
संस्यभूदीम् अर्थिधकृत्य अचिस्म्नां ग्रन्

त्रय दीशु ध्य य 0 भू'चिन्त।

कि'' र्थित। संस्य र्थिनां चोत)कि'ध र्थिनां भू'चिन्त। 'क्षा0, 'नांस्पर्थित0,

ओAध(0, '(रुत इर्थित भूदीनां। यत्र आद्य प)ष्पम् अनांन्तरी फला चो दृश्यत सं0 'क्षा0।उदी - आम्रः0,
नां र्थिलाकृरी0 । य0 अव्यक्तंप)ष्प0 फलार्थित सं0 'नांस्पर्थित0 । उदी

- पनांसं0, उदी)UVरी0। य0

फलाप कृ नांन्तरी कि'नांश्यर्थित सं0 ओAध(0 । उदी - व्री(किहा0, कृदीला । य प्रत नां*0 प्रसंरीर्थित सं
'(रुत। उदी - द्र क्षा , कृ$श्म् ण्ड0।

संस्य नां म् औAधग) 0
संस्यनां म् र्थिनां

औAधग) 0

आम्लाकृ{

ध त)पचि) ष्ट0

हारिरीद्र

कि'Aनां चिशुनां(

त)लासं(

कि'Aनां चिशुनां(

र्थिनांUV0

व्री नां शुकृ0

आर्द्गकृम्

कृण्ठाशु)चिद्धृ0

प)नांनां'

ओजप्रदी कियनां(

ब्राह्म्(

V)चिद्धृप्रदी कियनां(

कृकृट

म्$त्रकि''र्थिधनां(

कृचि कृ री0 (आरीग्'ध0)

रीक्तंशु)चिद्धृ0

जप प)ष्पम्

कृशुकि''र्थिधनां(

पद्य पदिठात्' चो द्य नां म् उत्तरी र्थिलाखत।
कृ)

आत्म् नांम्' म्न्यत
कृत री सं)खदी)0खय 0।
तस्म् च्छ्रेयस्कृरी म् ग\
प्रर्थितपद्यत नां त्रसंत।

१) सं)खदी)0खय 0 कृत इर्थित कृ म्न्यत ?
आत्म् नांम् ए' म्न्यत।
२) म्हात्तरीम् - इत्यस्य संम् नां कृ पदी श्ला कृ त चिचोत्' र्थिलाखत।
श्रयस्कृरीम्
३) तस्म् च्छ्रेयस्कृरी - इत्यस्य पदीच्छदी र्थिलाखत।
तस्म् त -श्रयस्कृरीम्।
४) श्ला कृ त एकृम् अव्ययपदी चिचोत्' र्थिलाखत।

ख)

अपत्यA) चो सं'GA )
जनांनां( त)ल्य'त्संला ।
प)त्र दी नां त) सं म् त
कृप द्रहृदीय भू'त।

१) अपत्यA) जनांनां( कृ{दृशु( भू'र्थित ?
त)ल्य'त्संला भू'र्थित।
२) जनांनां( -इर्थित शुब्दीस्य संम् नां कृ पदी श्ला कृ त चिचोत्' र्थिलाखत।
म् त ।
३) श्ला कृ त किoय पदी चिचोत्' र्थिलाखत।
भू'त।
४) दी नां प)त्र कृ कृप द्रहृदीय भू'त ?
म् त ।

ग)

सं म्)र्थिनांम्)रीर्थिभूत्कृ)ट) चिUVनां(
पदीचिचोत्र*नां'नां(तकृ म्ला*0।
म्ध)री*रुपतचिस् ' •स्त'*-

चिद्वैजदी रिरीद्र्यदीशु र्थिनां'त्तय।।
१) सं0 म्)र्थिनां0 कृ स्त)त' नां ?
म्)रीर्थिभूत्कृ)ट) चिUVनां(म्।

२) "सं0 म्)र्थिनां0" - म्)र्थिनां0 कृ0?
शुङ्करी0।
३) अ'स्

- इत्यस्य संम् नां कृपदी श्ला कृ त चिचोत्' र्थिलाखत।

दीशु ।
४) पदीचिचोत्र*नां'नां(तकृ म्ला*0- पदीच्छदी कृत्' र्थिलाखत।
उदी हारी नां)सं री ' क्य परिरी'तयत।
उदी - सं0 शुरी री

दी)Vला0, म्नांसं शुक्तं0 चो भू'र्थित।। (यद्यकिप ...त किप)

यद्यकिप सं0 शुरी री

दी)Vला0 त किप म्नांसं शुक्तं0 चो भू'र्थित।

१) सं0 दीरिरीद्र0 भू'र्थित। दी नांशु(ला0 चो भू'र्थित।
यद्यकिप सं0 दीरिरीद्र0 त किप दी नांशु(ला0 चो भू'र्थित।
२) प)स्तकृम् अर्थितम्नां हारीम् । म्$ल्यम्किप त)च्छम्।
यद्यकिप प)स्तकृम् अर्थितम्नां हारीम् त किप म्$ल्यम्किप त)च्छ भू'र्थित।
३) 'A कृ ला0 संम् गत । 'चिष्ट0 नां चिस्त।
यद्यकिप 'A कृ ला0 संम् गत त किप 'चिष्ट0 नां चिस्त।
उदी - अद्य पकृ0 कृक्ष्य य म् आगत0 । छ त्र 0 उचित्तचिष्ठाचिन्त। (यदी -- तदी )
यदी अद्य पकृ0 कृक्ष्य य म् आगत0 तदी

छ त्र 0 उचित्तचिष्ठाचिन्त।

१) 'A कृ ला0 आगत । चोण्ड' त0 आसं(त।
यदी

'A कृ ला0 आगत तदी चोण्ड' त0 आसं(त।

२) कृम्ला कि'कृसंर्थित। भ्रम्री 0 आगच्छचिन्त।
यदी

कृम्ला कि'कृसंर्थित तदी भ्रम्री 0 आगच्छचिन्त।

***

***

***

***

