
M.A PART-II EXAMINATION 2020 

INTERNAL ASSESSMENT 

(UNDER DDE) 

SANSKRIT 

1. Examinees will have to write answers on single side only of A4 size paper, within a maximum page limit of 10 

(TEN) pages only. 

2. On top of the first page they should write only the Subject & Roll No. 

3. On top of each page they should write Serial No. of page (like 1,2,3 etc.) 

4. After the examination, they must send the answer-script, uploading in a merged single PDF file, through the 

Link of the Google Form (to be provided), within half an hour of the end of examination. 

5. The Link will turn inoperative after 2.30 p.m 

 

   TIME – 2 HOURS                                                                                  FULL MARKS - 40 

Paper-V, Half –I Marks 
अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकः समाधयेः – 

1. सूत्र द्वय  ्ं सप्रसङ्ग्ं व्याख्यायताम   । 
a) अनद्यतने लङ् 
b) परोके्ष ललट् 

2. महाभाष्ये समुल्ललखितानन व्याकरणपाठस्य मुख्यप्रयोजनानन ववस्तरेण 
उपस्थाप्यताम   । 

5 
 

Paper-V, Half –II  
अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकः समाधयेः - 

1. भारतीय भाषातत्त्वस्य उदभव-ववकाशद्वयमधिकृत्य सववस्तरम   आलोचना्ं कुरुत 
।इन्दो-इराणीयशे्रण्या वववविाना्ं स्तराणा्ं ववषये भाषाव्ंशस्य उतपविगत्ं मुख्य्ं 
ननवन्िन्ं पयाालोचयत । 

2. सीमावववादववषयः याज्ञवल्यददशा व्याख्येयः । 
 

5 
 

Paper-VI, Half -I  
1. भाषापरिच्छेदिीत्या अभावस्य लक्षण ंनिरूप्य तस्य अवान्तिभेदा: आलोच्यन्ताम।् 

 
5 

Paper-VI, Half -II  
अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकः समाधयेः - 

1. केिोपनिषदद प्रनतपाददतं ब्रह्मतत्त्वम ्आलोच्यताम।् 
2. षड़्भावववकारा भवन्तीनत वाष्याायननः  इनत वचनस्य तातपर्य्य ंननरु्तशास्त्रानसुारेण 

सप्रसङ्ग्ं पररल्ष्ियताम   । 
3. ऋग्वेदभाष्योपिमननकामनुसतृ्य षड़्वेदाङ्गाना्ं गुरुत्व्ं व्याख्यायताम   । 

 

5 
 



Paper-VII, Half -I  
अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकः समाधयेः - 

1. मम्मटो्त्ं काव्यलक्षणमुल्ललख्य ववश्वनाथो्तददशा स्न्दषू्य यथायु् तत्व्ं च 
ववचायाताम   । 

2. कथ्ं मचृ्छकदटकप्रकरणस्य पञ्माङ्कस्य नाम ददुदानेनत सयु्त्या ववशद्यताम   । 
 

5 
 

Paper-VII, Half -II  
अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकः समाधयेः - 

1. तव पाठ्यमलभलेिमनसुतृ्य लिेोद्ितृस्य चन्रस्य राज्यस्य ववस्तार्ं ननरूपय । 
2. गवेषणाप्रकरण-ववज्ञानस्य स्वरूपमालोच्यताम   । 

 

5 
 

Paper-VIII, Half -I  
अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकः समाधयेः - 

1. तद् द्वारमपवगास्य वाङ्मलाना्ं धचककल्त्सतम   । 
      पववत्र्ं सवाववद्यानामधिववद्य्ं प्रकाशते॥ 

- काररकेय्ं कुत्रोपलभ्यत े? अस्याः काररकायाः तात्पर्य्य ंसम्यग   वववनृुत । 
2. शल््तववषये नैयानयकमतोत्थापनपरु  ःसर्ं सयुल््तक्ं  लसद्िान्तपक्षः समािीयताम   । 

 

5 
 

Paper-VIII, Half -II  
अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकः समाधयेः - 

1. केशवलमश्रसम्मत्ं कारणलक्षण्ं व्याख्याय तस्य भेदाः ललख्यन्ताम  । 
2. समुरगुप्तस्य युद्िालभयानानन नानतवैशद्येन वववियन्ताम   । 

 

5 
 

 

 


