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I

अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
1 महतां दशथिं श्रेयोदायकं िनत । रे खानङ्खकतस्य पदस्य िणथनिन्यासः --------------- ।
1) द्+ अ+ र्+ अ+ ि्+ अ+ म्
2) द्+ अ+ र्+ श्+ अ+ ि्+ अ+ म्
3) द् + अ + ि् + र् + श् + अ + म् 4) द् + अ + र् + अ + श् + अ + ि् + अ + म्
ारतस्य प्रनतष्ठे िे संस्कृ तं, संस्कृ नतः तर्ा । रे खानङ्खकतस्य पदस्य िणथनिन्यासः -------------- ।
2
1) स्+अं+क् +ऋ+त् +इः
2) स्+अं+स्+ऋ+क् +त्+इः
3) स्+अं+क् +स्+ऋ+त्+इः
4)
3 पानणनिमहर्षथणा अ+ष्+ट् +आ+ध्+य्+आ+य्+ई ग्रन्र्ः निरनितः । रे खानङ्खकतािां िणथसंयोगः --------------- ।
1) अष्टध्यायी
2) अष्टाध्ययी
3) आष्टाध्यायी
4)
II. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समािार्थकपदं / निरुद्धार्थकपदं नििुत ।
4 अधुिा सिे संस्कृ तपठिे श्रद्धां प्रदशथयनन्त । रे खानङ्खकतस्य समािार्थकपदं ------------------- ।
1) सदा
2) एकदा
3) सम्प्प्रनत
4)
5 िैय्यनक्तकम् इनत पदस्य निरुद्धार्थकपदं ---------------- ।
1) सािथजनिकम्
2) एकै कशः
3) िैय्याकरणः
4)
6 सन्तः स्ियं कायथरताः िनन्त । सामान्यैः समपुरुषाः अिुसयथन्ते । िाक्यिये समािार्थकपदे ………………… ।
III अधः
7
8
9

1) कायथरताः - सन्तः
2) समपुरुषाः - कायथरताः
3) सन्तः - समपुरुषाः
प्रदत्तेभ्यः सङ्ख्यासम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
ारते ितुष्षनष्टः कलाः प्रनसद्धाः सनन्त । रे खानङ्खकतस्य सङ्ख्या ----------- ।
1) ९८
2) ९४
3) ६६
सुधीरः संस्कृ तपरीक्षायां ९४ अङ्खकाि् प्राप्तिाि् । रे खानङ्खकतस्य सङ्ख्यािािकपदम् ----------- ।
1) अष्टििनतः
2) ितुणथिनतः
3) ितुिथिनतः
ददिे ------------ घण्टाः िनन्त । समुनितेि सङ्ख्यापदेि ररक्तस्र्ािं पूरयत ।

1) िमिाररं शत्
2) ितुर्ििंशनत
3) ितुरशीनतः
IV अधः प्रदत्तेभ्यः शब्दरूपप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
10 भ्रातॄणां मध्ये सारूप्यं िनत । ' भ्रातॄणाम् ' इमयस्य रूपस्य ---------- नि नक्तः, ----------- िििञ्च ।
1) षष्ठी - एक
2) षष्ठी - बहु
3) षष्ठी - नि
11 " राजि् " शब्दस्य नितीयानि क्ते ः बहुिििम् -------------- ।
1) राज्ञः
2) राजािः
12 " अस्माकम् " इनत पदस्य मूलशब्दः --------- ।
1) युष्मद्
2) अस्मद्
13 " मित् " इमयस्य --------- नि नक्तः -------------- िििञ्च ितः ।
1) पञ्चमी - नि
2) पञ्चमी - बहु
V निदेशािुसारम् अधः प्रदत्तिाक्येषु ररक्तस्र्ािानि पूरयत ।
14 पुत्रः ---------- अिुसरनत ।
1) मातरम्
2) मात्रा
15 सेिकः -------- िििं पालयनत ।
1) राज्ञः
2) राजािः
16 सिेषां -------------- िैतन्यम् अनस्त ।

स्+अं+स्+क् +ऋ+त्+इः
अष्टाध्यायी

सिथत्र
आनममकम्

4) सन्तः - सामान्याः

4) ६४
4) षण्णिनतः
4) ितुस्त्रंशत्

4) सप्तमी - एक

3) राजन ः

4) राजाि्

3) आममि्

4) अदस्

3) पञ्चमी - एक

4) तृतीया - एक

3) मातरर

4) मात्रे

3) राजस्य

4) राजन ः

1) आममा
2) आममन ः
3) आममािम्
17 आञ्जिेयस्य ------- माधुयथम् अनस्त ।
1) िाक्षु
2) िान् ः
3) िािषु
VI निदेशािुसारम् उपपदनि नक्तसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितसमाधािं नििुत ।
18 माििजीििं ----------- नििा कष्टकरं िनत ।

4) आममसु
4) िािाम्

1) जले
2) जलस्य
19 राजीिः िूतिकायाथरभ्ये ----------- िमः इनत िदनत ।
1) गणेशस्य
2) गणेशाय
20 िन्रः ---------- उपरर प्रकाशते ।

3) जलाय

4) जलेि

3) गणेशे

4) गणेशेि

1) नशिे
2) नशिम्
21 नपपीनलकाः ----------- पररतः भ्रमनन्त ।

3) नशिेि

4) नशिस्य

1) शकथ रया

2) शकथ राम्

3) शकथ राणाम्

4) शकथ रायाम्

VII अधः दत्तानि ररक्तस्र्ािानि पूरनयतुं निकल्पेभ्यः समुनितम् अव्ययपदं नििुत ।
22 क्रीिाङ्खगणे बालाः ------------- धािनन्त कू दथनन्त ि ।
1) यदद
2) तर्हथ
3) इतस्ततः
23 युिकः ----------- ाषणं करोनत, िृद्धः ------------ िदनत ।
1) उच्ैः - िीिैः
2) पुिः - यदद
3) अधुिा - तर्हथ
24 छात्रः --------- पररश्रमं करोनत, ---------- अिश्यं फलं प्राप्स्यनत ।
1) यद्यनप - तर्ानप
2) यदद - तर्हथ
3) उच्ैः - िीिैः
VIII अधः प्रदत्तेभ्यः धातुरूपप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
25 " िद् " धातोः लङ् लकारस्य प्रर्मपुरुषस्य एकिििम् ------------ ।
1) अिदः
2) अिदम्
3) अिदि्
26 " रक्ष्यर्ः " इनत धातुरूपं ---------- पुरुषस्य ---------- िििम् अनस्त ।
1) प्रर्म-एक
2) मध्यम-एक
3) मध्यम - नि
27 " आसि् " इमयस्य धातुरूपस्य ---------- लकारः -------------- पुरुषः ----------- िििञ्च ।
1) नलङ् - प्रर्म - बहु
2) लङ् - प्रर्म - बहु
3) लृट् - प्रर्म - बहु
28 " कृ " धातोः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकिििम् ------------ ।

4) यर्ा
4) यर्ा - तदा
4) शीघ्रं - मन्दम्

4) अिदत्
4) मध्यम - बहु
4) लोट् - प्रर्म - बहु

1) करोतु
2) कु रुतात्
3) करिानण
IX अधः प्रदत्तेभ्यः सां्येयसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
29 काव्यानि --------- निधानि ।
1) िमिारर
2) षट्
3) त्रीनण
30 परा, ----------, मध्यमा, िैखरी इनत ितुर्िथधिािः सनन्त ।

4) कु रुत

1) अपरा
2) पश्यन्ती
3) अदृश्या
31 मातरः ---------- िनन्त ।
1) ितस्रः
2) नतस्रः
3) षट्
X अधः प्रदत्तेभ्यः व्यािहाररकपदािनलसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।

4) दृश्या
4) पञ्च

एतस्य िाम संस्कृ ते ------------- ।

32
1) तालफलम्

2) सेिफलम्

3)

ल्लातकम्

4) दानिमफलम्

एतस्य िाम संस्कृ ते ---------- ।

33

1) नशग्रुः
2) न नण्िः
34 अधः प्रदत्तेषु आमलकम् --------------- ।
1)

2)

35 Swimming इमयस्य संस्कृ तिाम ------------- ।
1) शरीरनिन्यासः
2) धाििम्
36 अधस्तिेषु " उिाथरुकम् " इमयस्य नित्रम् -------------- ।
1)

4) पञ्च

2)

3) गोराणी

4) कोशातकी

3)

4)

3) तरणम्

4) अश्वकू दथिम्

3)

XI निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं प्रश्निािकं नििुत ।
37 निक्रमाकथ स्य आस्र्ािे िि रत्नानि आसि् । रे खानङ्खकतस्य प्रश्निािकम् -------------- ।
1) कदा
2) कर्म्
3) कनत
38 बालः प्रातः काले मातानपतरौ िमनत । रे खानङ्खकतस्य प्रश्निािकम् ---------------- ।
1) दकम्
2) कदा
3) कु त्र
39 कृ ष्णः कु रुक्षेत्रे गीतोपदेशम् अकरोत् । रे खानङ्खकतस्य प्रश्निािकम् ----------------- ।
1) का
2) दकम्
3) कः
40 िन्देमातरम् इनत गीतम् " आिन्दमठग्रन्र्ात् स्िीकृ तम् । रे खानङ्खकतस्य प्रश्निािकम् -------------- ।
1) कु तः
2) कु त्र
3) कर्म्

4)
श्न
4) कु तः
4) कर्म्
4) के
4) दकम्

XII निदेशािुसारम् सनन्धसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
41 ि कोऽनप नपतॄणम् पूरनयतुं समर्थः िनत । रे खानङ्खकतस्य सनन्धनिच्छेदः ------------------ ।
1) नपता + ऋणम्
2) नपतृ + ऋणम्
3) नपत्रा + ऋणम्
42 अध्यापकः एकै कम् आह्ियनत । रे खानङ्खकतपदे ------------ सनन्धः अनस्त ।
1) दीघथः
2) यण्
3) िृनद्धः
43 गणेशस्य महा + उमसिः सिवः सोमसाहम् आियथते । रे खानङ्खकतयोः सनन्धपदं ---------------- ।
1) महौमसिः
2) महामसिः
3) महैमसिः
44 ािु + उदयः सुन्दरः िनत । रे खानङ्खकतपदयोः सनन्धपदं ------------------ ।
1) ािोदयः
2) ािुदयः
3) ािूदयः
XIII अधः दत्तेभ्यः समयसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
45 बालकः सायं ४.०० समये गृहमागच्छनत । रे खानङ्खकतस्य समयिािकपदं संस्कृ ते ------------------- ।
1) पञ्चिादिे
2) ितुिाथदिे
3) नत्रिादिे
46 नपता पादोिदशिादिे कायाथलयं गतिाि् । रे खानङ्खकतस्य पदस्य समयः ------------ ।
1) .१०.००
2) ९.४५
3) १०.१५
47 बानलका प्रातः साधथसप्तिादिे गृहकायिं करोनत । रे खानङ्खकतस्य पदस्य समयः ----------- ।
1) .८.३०
2) .६.३०
3) .७.००
XIV अधः प्रदत्तेभ्यः प्रमययसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
48 हिूमाि् सञ्जीििीपिथतं िी + क्तितु ।
1) िीतिन्तः
2) िीतिती
3) िीतिाि्
49 बालके ि संस्कृ तिाक्यानि नलख् + क्त ।
1) नलनखतानि
2) नलनखताः
3) नलनखतम्
50 बानलकया गीतालापिं कृ + क्त ।
1) कृ ता
2) कृ तः
3) कृ तिती
XIV निदेशािुसारं समुनितं दक्रयापदं (धातुरूपं ) निमिा ररक्तस्र्ािानि पूरयत ।
51 सिेऽनप प्रनतददिम् अनधकं जलं ------------- ।

4) नपतॄ + ऋणम्
4) गुणः
4) महोमसिः
4)

ान्िुदयः

4) सपादितुिाथदिे
4) १०.४५
4) .७.३०

4) िीतिन्तौ
4) नलनखतिाि्
4) कृ तम्

1) नपबेत्
2) नपबेताम्
52 यूयं प्रनतददिं योगाभ्यासं --------------- ।
1) कु िथनन्त
2) कु रुत
53 ियं सिेऽनप संस्कृ तं ------------- ।

3) नपबतम्

4) नपबेयुः

3) करिानण

4) कु िथन्तु

1) पठे ि
2) पठे यम्
54 लोकाः समस्ताः सुनखिः ------------- ।
1) ितु
2) ित
55 छात्राः! गुरूि् सिथदा ----------- ।

3) पठन्तु

4) पठे म

3)

4)

िन्तु

1) िन्दन्तु
2) िन्देताम्
3) िन्दस्ि
XV अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
56 " सा निद्या या निमुक्तये " इनत -------------------- संस्र्ायाः ध्येयिाक्यमनस्त ।
1) Acharya Nagarjuna University

2) Intelligence Bureau

3) University of Hyderabad

57 " के ििा " देशस्य रव्यिाम -------------- ।
1) Bhat
2) Euro
3) Rupaih
58 श्रीकृ ष्णनमत्रस्य कु िेलस्य नििासस्र्ािस्य आधुनिकं िाम ---------------- ।
1) जपानिया - उत्तरप्रदेशः
2) पोरबन्दर - गुजरात्
59 रक्षणशाखायाः मन्त्री -------------- ।
1) उमा ारती
2) हषथिधथिः
60 Sri Chitra Art Gallery --------------- िगरे अनस्त ।
1) ििदेहली

2) बेंगलूरु

********

िेम

4) िन्दन्ताम्

4) INS Virat

4) Dollor

3) ्िानलयर् - मध्यप्रदेशः

4) माल्िराज्यम् - हररयाणा

3) मिोहरः

4) सुष्मा

3) नतरुििन्तपुरम्

4) कोलकत्ता

