Class : VII

Max. Marks : 60
स्तराः – 1

Time : 60निमेष ाः

SET - D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. अधाः प्रदत्तप्रश्नेभ्याः निदेश िुस रं निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।
1. ब ल कज्जलम् अलङ्करोनत । “ कज्जलम् ” इत्यस्य िर्णनिन्य साः ...............।
अ) क् + अ + ञ् + ज + ल् + म्

आ) क् + अ + ज + ज् + ल् + अ + म्

इ) क् + अ + ज् + ज् + अ + ल् +अ + म्

ई) क् + अ + ज् + ज + ल् + अ + म्

2. िृद्ध ि गिल्ली-पत्रं ख दनत। “ि गिल्ली” इत्यस्य िर्ण निन्य साः ..............।
अ) ि् + आ + ग् + अ + ि् + अ + ल् + ल् + इ

आ) ि् + आ + ग् + अ+ ि् + अ + ल् + ल् + ई

इ) ि् + अ + ग + अ + ि् + अ + ल्+ ल् + ई

ई) ि् + आ + ग + ि्+ अ + ल् + ल् + ई

3. “क् + उ + क् + क् + उ + ट् + अाः” इत्यस्य समस्तपदम् ...............।
अ) कु क्िुटाः

आ) कक्कु टाः

इ) कु क्कु ट्टाः

ई) कु क्कु टाः

II. अधाः प्रदत्तप्रश्नेभ्याः निदेश िुस रं निकल्पेभ्याः समुनितं सम ि र्णकपदं / निरुद्ध र्णकपदं नििुत ।
4. नपत महस्य स्ि स््यं सम्यगनस्त । स्ि स््यम् इत्यस्य निरुद्ध र्णकं .............. भिनत।
अ) रोगाः
आ) रुग्र्ाः
इ) रुर्ी
ई) स्िच्छाः
5. संस्कृ त नभिृद्धये योग्य ाः स्ियंसेिक ाः आिश्यक ाः भिनन्त। योग्य ाः इत्यस्य निरुद्ध र्णकं ...........भिनत।
अ) उत्तम ाः
आ) अयोग्य ाः
इ) निपुर् ाः
ई) स्ि स््य ाः
6. पुर जिमेजयाः ि म र ज आसीत्। रे ख नङ्कतपदस्य समुनित र्णाः .................. ।
अ) अधुि -पूिणम्
आ) अतीतम्-अधुि
इ) गतम्-गमिम्
ई) पूिणम्-गतम्
7. छ त्राः उप ध्य यं सन्देहं पृच्छनत। रे ख नङ्कतपदस्य समुनित र्णाः............... ।
अ) संशयाः
आ) सुमिसाः
इ) श रद
इ) सञ्चयाः
8. जिकस्य सुत सीत । रे ख नङ्कतपदस्य समुनित र्णाः ...............।
अ) क न्त
आ) कन्य
इ) क मि
ई) किीि
III. अधाः प्रदत्तेभ्याः सङ््य सम्बद्धप्रश्नेभ्याः निदेश िुस रं निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।
9. 78 इत्यस्य सङ््य ि िकम् ............।
अ) अष्ट शीनताः
आ) अष्टििनताः
10. ितुश्चत्ि ररं शत् इत्यस्य सङ््य ............।
अ) 28
आ) 44
11. मुखे ..... दन्त ाः भिनन्त।
अ) द्व विंशनताः
आ) द्व दश

इ) अष्ट विंशनताः

ई) अष्टसप्तनताः

इ) 34

ई) 42

इ) नद्ववत्रंशत्

ई) द्व वत्रंशत्

IV. अधाः प्रदत्तेभ्याः शब्दरूपप्रश्नेभ्याः निदेश िुस रं निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।
12. “ अनि ” शब्दस्य तृतीय -एकिििम् ...........।
अ) अनिनभाः
आ) अग्न्य
13. “ मत् ” इत्यस्य ........निभनताः .........िििञ्च ।

इ) अिेाः

ई) अनिि
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अ) पञ्चमी-एक
आ) ितुर्ी-एक
इ) तृतीय -एक
14. “ एतद् ” शब्दस्य पुंनलङ्गे प्रर्म -एकिििम् ............।
अ) एष
आ) एते
इ) एषाः
15. मनतशब्दस्य ितुर्ी-िहुिििम् ............।
अ) मत्यै
आ) मनतभ्याः
इ) मनतनभाः
16. ि ररशब्दस्य नद्वतीय -बहुिििम् ..............।
अ) ि रीनर्
आ) ि ररर्ी
इ) ि ररनि

ई) षष्ठी-एक
ई) एतत्
ई) मती
ई) ि ररनर्

V. निदेश िुस रम् अधाः प्रदत्ति क्येषु ररतस्र् ि नि पूरयत ।
17. ब लाः ....... इच्छनत ।
अ) मधू
आ) मधु
18. ........ गङ्ग िदी अनतपनित्र अनस्त।
अ) एतद्
आ) एतस्य ाँ
19. ........ पुत्राः रघुाः।
अ) ददलीपाः
आ) ददलीपस्य
20. मुियाः ...... जलम् आियनन्त।
अ) िद्य
आ) िद्य ाः
21. ....... मम मिाः निह्यनत।
अ) िन्रे
आ) िन्राः

इ) मधुाः

ई) मधुम्

इ) एष

ई) एषाः

इ) ददलीपेि

ई) ददलीप य

इ) िद्यौ

ई) िद्यै

इ) िन्र य

ई) िन्रेर्

VI. निदेश िुस रम् उपपदनिभनतसम्बद्धप्रश्नेभ्याः निकल्पेभ्याः समुनितसम ध िं नििुत ।
22. निद्य लय त् ....... ब ल ाः क्रीडनन्त।
अ) सह
आ) िमाः
23. सूयं ........ जीि ाः ि जीिनन्त।
अ) सह
आ) अन्ताः
24. अिुजेि ........ म नलिी क्रीडनत।
अ) सह
आ) अन्ताः
25. उद्य िं ............ भिि नि सनन्त।
अ) िमाः
आ) अन्ताः
26. देि लयस्य ........ िदी प्रिहनत।
अ) पृष्ठताः
आ) सह

इ) अन्ताः

ई) बनहाः

इ) निि

ई) िमाः

इ) निि

ई) िमाः

इ) पुरताः

ई) पररताः

इ) बनहाः

ई) पररताः

VII. अधाः दत्त नि ररतस्र् ि नि पूरनयतुं निकल्पेभ्याः समुनितम् अव्ययपदं नििुत ।
27. ........ भ गितकर् य ाः श्रिर्ं प्रिलनत।
अ) ि
आ) एकत्र
इ) सह
28. ....... श्री अटलनबह रर ि िपेय् अस्म कं प्रध िमन्त्री आसीत् ।
अ) सद
आ) अन्यत्र
इ) एकत्र
29. सूयणाः ....... प्र क् ददनश उदेनत।
अ) अन्यत्र
आ) यद
इ) सिणद

ई) निि
ई) एकद
ई) यत्र

VIII. अधाः प्रदत्तेभ्याः ध तुरूपप्रश्नेभ्याः निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।
30. अहं सिेभ्याः स ह य्यं कररष्य नम। कररष्य नम इत्यस्य ........ पुरुषाः ..........िििञ्च ।
अ) उत्तम-बहु
आ) प्रर्म-एक
इ) मध्यम-बहु
ई) उत्तम-एक
31. अद्य ि टके प त्रध ररर् ं िेषाः उत्कृ ष्टाः ..... ....... । (लङ् -प्रर्मपुरुषाः)
अ) आसीाः
आ) आसीत्
इ) भनिष्यनत
ई) अभित्
32. अनभििाः श्वाः गुरुपूजोत्सिे म ल ं समर्पयण ......... । (लृट्-प्रर्मपुरुषाः)
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अ) िंस्यनत

आ) र्ंस्यनत

इ) िंष्यनत

ई) िस्यनत

33. म त :- पुत्र! शीतलप िीयं त्िं म नपबत त्। रे ख नङ्कतस्य ........ लक राः ......पुरुषाः .....िििञ्च।
अ) लोट् -मध्यम-नद्विििम्
आ) लोट् -मध्यम-एकिििम्
इ) लोट् -मध्यम-बहुिििम्
ई) लोट् -उत्तम-एकिििम्
34. ि यके बहुगुर् ाः स्युाः । रेख नङ्कतस्य लक राः............ अनस्त।
अ) लट्
आ) लृट्
इ) लङ्
ई) नलङ्
IX. अधाः प्रदत्तेभ्याः व्य िह ररकपद िनलसम्बद्धप्रश्नेभ्याः निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।

35.

एतत् ........... भिनत।
अ) करिीरम्

आ) ज तीपुष्म्

इ) िम्पकम्

एषाः ........... ।
अ) कु ल लाः
आ) स्ियंसेिकाः इ) िलक राः
37. पन्त्य ाः नपत ........ भिनत।
अ) श्वश्रूाः
आ) श्वशुराः
इ) श्य लाः

ई) प ररज तम्

36.

ई) िनर्क्
ई) म तुलाः

38. Mother in Law इनत पदस्य संस्कृ तव्यिह राः .......।
अ) श्वश्रूाः

आ) श्वशुराः

इ) श्य लाः

ई) म तुलाः

X. अधाः प्रदत्तेभ्याः स ं्येयसम्बद्धप्रश्नेभ्याः निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।
39. जिकाः, उपिेत , निद्य द त , अन्नद त , भयत्र त ि एते ........... भिनन्त ?
अ) पञ्च ियाः

आ) पञ्चदेि ाः

इ) पञ्चनपतराः

ई) पञ्चप्र र् ाः

40. षट् कम णनर् :- देिपूजिम्, गुरुपूजिम्, स्ि ध्य याः, तपाः, द िम्, .............. ।
अ) नबन्दुाः
41. अन्नं .......... ।

आ) प्रेरकाः

इ) संयमाः

ई) मेदकाः

इ) दशणकाः

ई) नशक्षकाः

अ) पञ्चनिधम् :- प्र र्-अप ि-सम ि-उद ि-व्य िश्च
आ) नद्वनिधम् :- स्र् िरम्-जङ्गमम्
इ) नत्रनिधम् :- शुण्ठी-नपर्पपल-कृ ष्र्मरीिञ्च
ई) ितुर्िणधम् :- भक्ष्य-भोज्य-लेह्य-िोष्यञ्च
42. षनविधगुरुषु ............. ि अन्तभणिनत ।
अ) मोिकाः

आ) प्रेरकाः

XI. निदेश िुस रं निकल्पेभ्याः समुनितं प्रश्नि िकं नििुत ।
43. रसगोलकं मधुरं भिनत। रे ख नङ्कतपदस्य प्रश्नि िकं ........... ।
अ) कर्म्
आ) कु त्र
इ) कद
44. भत ाः देि लयं गच्छनन्त। रे ख नङ्कतपदस्य प्रश्नि िकं ........... ।
अ) कर्म्
आ) कु त्र
इ) कद
45. सप्ति दिे परीक्ष य ाः आरम्भाः भिेत्। रे ख नङ्कतपदस्य प्रश्नि िकं ........... ।

ई) दकम्
ई) दकम्
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अ) कु त्र

आ) दकम्

इ) कद

ई) कर्म्

46. मम ि म रम क न्ताः। मम ि म ........ ? ररतस्र्िं समुनितप्रश्नि िके ि पूरयन्तु।
अ) कनत
आ) कर्म्
इ) कु त्र
47. मम कोषे दशरूर्पयक नर् सनन्त। रे ख नङ्कतपदस्य प्रश्नि िकं ........... ।
अ) कद
आ) कु त्र
इ) कनत

ई) दकम्
ई) कर्म्

XII. अधाः प्रदत्तेभ्याः प्रत्ययसम्बद्धप्रश्नेभ्याः निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।
48. अहं परीक्ष ं......... परीक्ष के न्रं गच्छ नम। (नलख्+तुमुि्)
अ) लेनखतुम्
आ) लेखतुम्
इ) नलनखतम्
49. स गीतं गीत्ि देिं प्रर्मनत । रे ख नङ्कतस्य प्रकृ नत-प्रत्ययनिभ गाः ............
अ) गी+क्त्ि

आ) गी+त्ि

इ) गै+क्त्ि

ई) लेनखतुम्
।
ई) गौ+त्ि

50. देि लये पङ्तौ ............. भोजिं ख दनन्त। (उप+निश्+ल्यप्)
अ) उपनिश्य

आ) उप निश्य

इ) उपनिष्य

ई) उपनिश्ल्य

XIII. निदेश िुस रम् सनन्धसम्बद्धप्रश्नेभ्याः निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।
51. संस्कृ तकृ नतषु किीन्राः क नलद साः। रे ख नङ्कतपदं निघटयत।
अ) कनि+ईन्राः आ) किी+इन्राः इ) कनि+इन्राः

ई) किी+इन्राः

52. महर्षणाः ि ल्मीदकाः र म यर्ं व्यरियत्। रे ख नङ्कतपदं निघटयत।
अ) मह+ऋनषाः आ) मह +ऋनषाः इ) मह+र्षणाः
53. अधाः प्रदत्तेषु गुर्सन्धेाः पदं ........... ।
अ) भोजिम्
आ) कोमलम्

ई) मह +ॠनषाः
इ) कपीन्राः

ई) तिल्क राः

XIV. अधाः प्रदत्तप्रश्नेभ्याः निकल्पेभ्याः समुनितं सम ध िं नििुत ।
54. दुलुप् ट्रोनप इनत ट्रोपी ....... क्रीड य ाः भिनत।
अ) दकक्रेट
आ) पोलो
55. प्रपञ्चतन्तुकन्दुकक्रीड य ाः ट्रोपी ि म .............. ।
अ) डेबी कप्
आ) र जकु म र् कप्
56. जप ि् देशस्य रव्यि म .........।
अ) िि्
आ) येि्
इ) युि
57. कोरुर् इनत ........ देशस्य रव्यि म अनस्त।
अ) रष्य
आ) ब्रेनजल्

इ) गोल्फ्

ई) ह की

इ) र् मस् कप्

ई) दफप कप्

ि्
इ) जेक्

ई) यूरो
ई) यू.ए.ई.

58. I.I.T, Indore इत्यस्य ध्येयि क्यम् ...... अनस्त।
अ) सिणस्य लोििं श स्त्रम्
इ) निद्यैि बलम्

आ) शं िो िरुर्ाः
ई) ज्ञ िं सिणजिनहत य

59. िलिक्रिर्तणिाः निषधर ज्यस्य आधुनिकं ि म …………………… ।
अ) िण्डीगढ्

आ) म ल्ि

इ) प ट्ि

ई) ग्ि नलयर्

इ) हैदर ब द्

ई) कोलकत्त

60. Netaji Museum ............. िगरे अनस्त ।
अ) बेङ्गलूरु

आ) नतरुििन्तपुरम्
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