
Name of the Assistant Professor – Sonia  

Class and Semester- B.A. 1st Sem. 

Lesson Plan from 22nd August 2022 to 17th December 2022 

 
 
August 2022  

शब्दरूपाणि  

धातुरूपाणि   

 
September 2022  

शब्दरूपाणि 

धातुरूपाणि  

संस्कृतवाग्व्यवहारसाहस्री-१. शशष्टाचारः  

                   २. मेलनम ्

                   ३.सरलवाक्यानन  

हहतोपदेश:- पररचय:  कथामुखम ्च  

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा  
 
 
October 2022 

संधध:- अच ्संधध:  

शब्दरूपाणि 

धातुरूपाणि  

संस्कृत्यवहारसाहस्री-४.सामान्य वाक्यानन  

                 ५.शमत्रमेलनम ्

                 ६. यात्रा  

हहतोपदेश:-कथामुखम,् कथा १  

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा  

 

 
 
November 2022  

संधध:- हल-्संधध:, ववसर्गसंधध: 
संस्कृत्यवहारसाहस्री- 
          ७.यात्रा प्रवासतः प्रनतननवतगनम ्

          ८. छात्राः  

हहतोपदेश: 
छन्दसाम ्पररचय:  

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा  



 

 

Class and Semester - B.A 3RD SEM. 

Lesson Plan from 16th August 2022 to 13th December 2022  

 

 
 
December 2022  

हहतोपदेशस्य अन्येषां ववषयािाम ्च   
पुनरभ्यास: 
 

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 

August 2022  शब्दरूपाणि 

धातुरूपाणि  

अनुवादस्याभ्यासः  

 

September 2022  रामायिस्य पररचयः  

बालकाण्डस्य प्रथमसर्ग: 
आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 

October 2022  बालकाण्डस्य प्रथमसर्ग: 
तद्धधतप्रत्ययः- तल,् मतपु,् इनन त्व च  

समासपररचयः  

अ्ययीभावसमासः 
आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 

November 2022  संस्कृतवाग्व्यवहारः  

पाठसंख्या- ९-१४  

धातूनां णिजन्तरूपाणि सन्नतरूपाणि च  

अनुवादस्य अभ्यासः  

तत्पुरुषसमासः    

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 
December 2022  संस्कृतवाग्व्यवहारः  

पाठसंख्या- १५-१६  

पुनरभ्यासः  

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 
 



Name of the Assistant Professor- Sonia  

Class and Semester- B.A. 5TH Sem. 

Lesson Plan from 16th August 2022 to 13th December 2022  

 

August 2022 अशभज्ञानशाकंुतलम ्

• पररचयः  

• प्रथम-अंकः 
 संस्कृतसाहहत्यस्येनतहासः  

 संहहता  

 
September 2022 अशभज्ञानशाकंुतलम ्

➢ प्रथम-अंकः 
➢ द्ववतीय-अंकः  

संस्कृतसाहहत्यस्येनतहासः 
ब्राह्मिानां वेदांर्ानां पररचयः   

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा  

 

October 2022 अशभज्ञानशाकंुतलम ्

➢ ततृीयः अंकः  

संस्कृतसाहहत्यस्येनतहासः 
आरण्यकानां उपननषदाम ्पररचयः 
आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा  

  
  

November 2022 संस्कृतवाग्व्यवहारः  

पाठसंख्या- १७- २०  

अशभज्ञानशाकंुतलम ्

➢ चतुथगः अंकः  

स्त्रीप्रत्ययाः   

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा  

 

December 2022 संस्कृतवाग्व्यवहारः  

पाठसंख्या- २१  

पुनरभ्यासः आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा च   

 



Name of the Assistant Professor- Sonia  

Class and Semester- B.SC. 3RD Sem.  

Lesson Plan from 16th August 2022 to December 2022  

 

August 2022  शब्दरूपाणि  

धातुरूपाणि  

 
September 2022  शब्दरूपाणि  

धातुरूपाणि  

संधध:  

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 
 

October 2022  संस्कृतचयननकायाः पद्यभार्ः  

• ईशस्तवः  

• वयं त्वां भजामः  

• धमगज्ञः रामः  

संस्कृतचयननकायाः र्द्यभार्ः  

• अनुशासनम ्

• सद्वतृम ्

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 
November 2022  संस्कृतचयननकायाः पद्यभार्ः  

• साधुव्रतं चर  

• ववभीषिस्य ववलापः  

• धधक् दाररद्र्यम ्

संस्कृतचयननकायाः र्द्यभार्ः  

• बुधधयगस्य बलं तस्य  

• नीलविगः श्ररृ्ाल: 
आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 
 

December 2022  संस्कृतचयननकायाः र्द्यभार्ः  

• शशकस्य चातुयगम ्

पुनरभ्यासः  

आन्तररकमूलयांकनपरीक्षा 
 


