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I. अधः प्रदत्तमनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत ।

c

जीवने समयः एव सवााधधकः मूल्यवान् भवधत । व्यतीतस्य समयस्य एकम् अधप क्षणं के नाधप प्रयत्नेन पुनः प्राप्ुं न
शक्नोधत कोऽधप जनः । अतः प्रत्येकं क्षणस्य सदुपयोगः करणीयः मनसा सावधानेन सववः जनः धवशेषतः धवद्यार्थाधभः । यथा वयम्
आर्जातस्य धनस्य एककस्य पणस्य व्ययं स्यक् धवााया कु माः तथव एककस्य क्षणस्य अधप सदुपयोगं धववेकेन कु यााम । एकः अधप
क्षणः वृथा न यापनीयः । असावधानेन मनसा आलस्येन ा धनरथाकं नीतः समयः असफलतायाः पश्चात्तापस्य ा कारणं भवधत । यः
मानवः समयस्य महत्त्वम् अवगच्छधत तस्य सदुपयोगं ा करोधत स एव महान् भवधत ।
१. मानवः कस्य सदुपयोगं कृ त्वा महान् भवधत ?
1) समयस्य
2) धनस्य
3) मनसः
4) पश्चात्तापस्य
२. सवााधधकः मूल्यवान् कः ?
1) धवशेषतः
2) धववेकः
3) पश्चात्तापः
4) समयः
३. एककस्य क्षणस्य सदुपयोगं के न कु यााम ?
1) मनसा
2) पश्चात्तापेन
3) धनेन
4) धववेकेन
४. “ मनसा ” इत्यस्य धवशेषणपदं गद्यांशे ककं प्रयुक्तम् ?
1) सावधानेन
2) सदुपयोगः
3) करणीयः
4) प्रत्येकम्
५. “ उद्यमेन ” इधत पदस्य धवलोमपदं गद्यांशे ककं प्रयुक्तम् ?
1) धववेकेन
2) सावधानेन
3) आलस्येन
4) प्रयत्नेन
II. अधः दत्तेभ्यः समयस्बद्धप्रश्नेभ्यः धवकल्पेभ्यः समुधातं समाधानं धानुत ।
6) संयुक्ता सपाद अष्टवादने अल्पाहारं स्वीकरोधत । “ सपाद अष्टवादने ” इत्युक्ते .............. ।
1) ६-१५
2) ८-१५
3) ३-१५
4) ४-१५
7) नारायणः साधाषड्वादने योगं करोधत । “ साधाषड्वादने ” इत्युक्ते .............. ।
1) ५-३०
2) १-३०
3) ३-३०
4) ६ -३०
8) लता ..............(७-५५) दूरदर्शानीं पश्यधत।
1) साधासप्वादने
2) पञ्चाधधक सप्वादने
3) पञ्चोन अष्टवादने
4) पञ्चोन सप्वादने
III. अधः दत्ताधन ठरक्तस्थानाधन पूरधयतुं धवकल्पेभ्यः समुधातम् अव्ययपदं धानुत ।
9) -------- माधवी जन्मददवसे मधुरं खादधत ।
1) अतः
2) इव
10) ------ ददलीपः इधत एकः महाराजः आसीत् ।
1) स्प्रधत
2) यावत्

3) नूनं

4) इधत

3) आगाधम

4) पुरा

3) तावत्

4) इव

3) परश्वः

4) ह्यः

11) संस्कृ ते गीतं गायन्तु ------धशक्षकः वदधत ।
1) इधत
2) मा
12) अद्य मङ्गलवासरः अधस्त । ----- सोमवासरः आसीत् ।
1) परह्यः
2) श्वः

IV. अधः प्रदत्तेभ्यः शब्दरूपप्रश्नेभ्यः धनदेशानुसारं धवकल्पेभ्यः समुधातं समाधानं धानुत ।
13) “ धपतृ ” शब्दस्य सप्मी-धिवानम् ...................
1) धपतरोः
2) धपत्ोः
14) वााा - वाग्भभ्याम् - ...................
1) वाााः
2) वााधभः
15) “ युष्मद् ” शब्दस्य पञ्चमी - एकवानम् ...................
1) त्वत्
2) युष्मत्

3) धपतृभ्याम्

4) धपतरौ

3) वााः

4) वाधग्भभः

3) मत्

4) अस्मत्
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16) “ धतसृ ” शब्दस्य पुंधलङ्गे प्रथमा – बहुवानम् ...................
1) त्यः
2) त्ीधण
3) धतस्रः
17) “ मनांधस ” इत्यस्य धवभधक्तः वानञ्च ...................
1) प्रथमा - बहु
2) तृतीया - बहु
3) षष्ठी - बहु

4) त्ीधन
4) सप्मी - बहु

V. धनदेशानुसारम् सधन्धस्बद्धप्रश्नेभ्यः धवकल्पेभ्यः समुधातं समाधानं धानुत ।
18) धधनकोऽधप इत्यत् ................... सधन्धः ।
1) धवसगाः
2) परसवणाः
19) “ नीरोगः ” इत्यत् सधन्धधवच्छेदः।
1) नी + रोगः

3) ष्टु त्वः

4) श्रुत्वः

3) नीर्+ रोगः

4) धन + रोगः

3) अयाददः

4) परसवणाः

2) बालकोऽत्

3) बालकात्

4) बालकास्त्र

2) अा् + अन्तः

3) अजा + अन्तः

4) अज् + अन्तः

2) धनर्+ रोगः

20) “ भवनम् ” इत्यत् ................... सधन्धः ।
1) पूवारूपः
2) यण्
21) धशक्षकः “ बालकाः + अत् ” आगच्छन्तु इधत वदधत ।
1) बालका अत्
22) कृ ष्णशब्दः अजन्तः शब्दः।
1) अज + अन्तः

VI. अधः प्रदत्तेभ्यः व्यावहाठरकपदावधलस्बद्धप्रश्नेभ्यः धवकल्पेभ्यः समुधातं समाधानं धानुत ।
23)

संस्कृ ते एतस्य नाम...................
1) ाालनी
2) पादांशुकम्
24) गृहे मशकः नाधस्त। रे खाधङ्कतस्य धात्ं ...................
1)

2)

3) कठिपट्टः

4) धनशांशुकम्

3)

4)

25)

एतस्य संस्कृ तनाम ................... ।
1) मृदङ्गः
2) मदालः
3) वीणा
26) याधत्कः लोकयाने यात्ां गच्छधत । रे खाधङ्कतस्य धात्ं ...................
1)
27)

2)

इत्यस्य संस्कृ तनाम ...................
1) ाालनी
2) धमश्रकम्

4) नादस्वरः

3)

4)

3) बाष्पस्थाली

4) रसधनष्पीडकम्

VII. अधः प्रदत्तेभ्यः धातुरूपप्रश्नेभ्यः धवकल्पेभ्यः समुधातं समाधानं धानुत ।
28) “अकु वा ” इत्यस्य ------पुरुषः ----- वानञ्च ।
1) उत्तम – एक

2) प्रथम – धि

3) उत्तम – धि

4) प्रथम – एक

29) “ दृश् ” धातोः भधवष्यधत – मध्यमपुरुष – धिवानम् ................... ।
1) द्रक्ष्यतः
2) द्रक्ष्यथः
30) “ वतास्व ” इत्यत् लकारः ................... ।
1) लङ्
2) लि्

3) द्रक्ष्यावः

4) पश्यथः

3) लोि्

4) धलङ्

31) “ अस् ” धातोः धवधध धलङ् – प्रथमपुरुषस्य एकवानम् ................... ।
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1) अधस्त

2) स्यात्

3) आसीत्

4) अस्तु , स्तात्

3) लेधखष्यधत

4) लेखष्यधत

32) पि् – पठिष्यधत , खाद् – खाददष्यधत , धलख् - ---------.
1) धलख्षष्यधत

2) धलखधत

VIII. धनदेशानुसारं धवकल्पेभ्यः समुधातं प्रश्नवााकं धानुत ।
33) जले पञ्चाशत् मत्स्याः सधन्त । रे खाधङ्कतस्य इत्यस्य प्रश्नवााकः.............।
1) कु त्
2) कु तः
3) दकम्
34) माता गृहे अधस्त। रे खाधङ्कतपदस्य प्रश्नवााकः ...............।
1) कु त्
2) दकमथाम्
3) कदा
35) बालकाः क्रीडनाथं क्रीडाङ्गणं गच्छधन्त। रे खाधङ्कतस्य प्रश्नवााकः ...............।
1) कु त्
2) कदा
3) दकम्

4) कधत
4) कथम्
4) दकमथाम्

36) एतस्याः नूतनशाठिकायाः मूल्यं ................... ?
1) कदा

2) कु तः

3) कु त्

4) दकयत्

IX. धनदेशानुसारम् अधः प्रदत्तेभ्यः समासस्बद्धप्रश्नेभ्यः धवकल्पेभ्यः समुधातं समाधानं धानुत ।
37) धशवाजी महाराजः महान् ा असौ वीरः ा । रे खाधङ्कतपदानां समस्तपदम् ..........................
1) महाभक्तः
2) महान् वीरः
3) महावीरः
4) महाराजः
38) िन्िसमासस्य उदाहरणं .................. ।
1) लवकु शौ
2) पञ्चपात्म्
3) रामभक्तः
4) असत्यम्
39) रूपस्य योग्भयम् – इत्यस्य समस्तपदम् ................... ।
1) सधात्म्
2) अनुरुपम्
3) उपरूपम्
40) मधुराधण फलाधन यधस्मन् सः इत्यत् .............. समासः।
1) िन्िः
2) तत्पुरुषः
3) बहुव्रीधहः
41) अद्य संस्कृ तसप्ाहस्य पञ्चमददनम् अधस्त । रे खाधङ्कतपदे समासः .................. ।
1) अव्ययीभावः
2) िन्िः
3) कमाधारयः

4) योगरूपम्
4) धिगुः
4) तत्पुरुषः

X. धनदेशानुसारं वाच्यपठरवतानं कु रुत ।
42) बालकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडधन्त। इत्यस्य कमाधण प्रयोगः ....................... ।
1) बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडधन्त ।
2) बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीड्यते ।
3) बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ते ।
4) बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीड्यन्ते ।
43) मुनी फलं खादतः। इत्यस्य प्रयोगस्य पठरवतानेन ............ फलं खाद्यते ।
1) मुनये
2) मुधनना
3) मुधनभ्याम्
4) मुधनधभः
44) अनूषा वाताापधत्कां पश्यधत । कमाधणप्रयोगे .............. वाताापधत्का .............. ।
1) अनूषया – द्रक्ष्यते

2) अनूषा – द्रक्ष्यधत

3) अनूषा – दृश्यते

4) अनूषया – दृश्यते

45) भ्रात्ा देवालयः ग्यते । कताठरप्रयोगे.............................. ।
1) भ्राता देवालयः गच्छधत । 2) भ्राता देवालयं गच्छधत । 3) भ्रातरौ देवालयं गच्छतः। 4) भ्राता देवालयं ग्यते ।
46) सुरेशः गृहं प्रधत फलाधन नयधत । इत्यस्य कमाधणप्रयोगः...................... ।
1) सुरेशः गृहं प्रधत फलाधन नयधन्त
2) सुरेशेन गृहं प्रधत फलाधन नयधत ।
3) सुरेशेन गृहं प्रधत फलाधन नीयन्ते ।
4)सुरेशेन गृहं प्रधत फलाधन नीयते
XI. अधः प्रदत्तेभ्यः प्रत्ययस्बद्धप्रश्नेभ्यः धवकल्पेभ्यः समुधातं समाधानं धानुत ।
47. बाहुबली धात्म् उत्तमम् धात्म् अधस्त । रे खाधङ्कतस्य पदस्य .......... प्रकृ धतः ............... प्रत्ययः ।
1) बल + इधन

2) बल + िाप्

3) बल + मतुप्

4) बल + अनीयर्

48. तत् एकः समाज+ िक् कायाक्रमः प्रालधत। रे खाधङ्कतपदयोः समस्तपदं ...................।
1) सामाजाकः

2) समाधजकः

3) सामाधजकः

4) सामाजादक
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49. वातावरणे अधधक-उष्ण + तल् अधस्त। रे खाधङ्कतपदयोः समस्तपदं ..................।
1) उष्णता
2) उधष्णता
3) ऊष्णता
4) उष्णम्
50. समीरः बुधद्धमान् छात्ः वताते। रे खाधङ्कतस्य पदस्य ............. प्रकृ धतः ............... प्रत्ययः ।
1) बुधद्ध + मतुप्

2) बुधद्ध + इधन

3) बुधद्ध + तल्

4) बुधद्ध + अनीयर्

51 सः समाधानं ज्ञा + शतृ धलखधत । रे खाधङ्कतपदयोः समस्तपदं .....................।
1) ज्ञानन्

2) जाननः

3) ज्ञानी

4) जानन्

XII. धनदेशानुसारम् अधः प्रदत्तवाक्येषु संशोधनं / ठरक्तस्थानपूर्तं कु रुत ।
52. ............... भारतदेशे बह्व्व्यः नद्यः प्रवहधन्त ।
1) सुधवशाला
2) सुधवशाले
3) सुधवशालः
53. ऋषयः पक्वाधन फलाधन खादधत । रे खाधङ्कतपदस्य संशोधनं कु रुत ।
1) खादाधम
2) खादतः
3) खादथः
54. गौः घ्रासं खादधन्त । रे खाधङ्कतपदस्य संशोधनं कु रुत ।
1) गावः
2) गायः
3) गाः
55 . पुत्ः ............ नमधत ।
1) अ्बा
2) अ्बाम्
3) अ्बाय

4) सुधवशालेन
4) खादधन्त
4) गावौ
4) अ्बायाः

XII. धनदेशानुसारम् अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः धवकल्पेभ्यः समुधातं समाधानं धानुत ।
56. “ बृहत् धववरमागाः ” ................. राज्ये अधस्त ।
1) आन्रप्रदेश
2) अस्सोम्
3) काश्मीर
57 “ झाखाण्डः ” ............... जन्मस्थानम् ।
1) गुरुनानकस्य
2) तुकारामस्य
3) समथारामदासस्य
58. ........................ प्रमुखः कृ धषशास्त्रज्ञः ।
1) रे वणः
2) पराशरः
3) ाणकः
59. १४ आगष्ट १८७२ ........................ इत्यस्य जन्म धतधथः ।
1) स्वामी दयानन्दः
2) धववेकानन्दः
3) अरधवन्दघोषः
60. “ धसधद्धभावधत कमाणा ” इधत ........................ संस्थायाः ध्येयवाक्यम् ।

4) महाराष्ट्र
4) धबसाामुण्डस्य
4) धस.धव.रामन्
4) बुद्धः

1) IIT KANPUR

2) UNIVERSITY OF RAJSTHAN

3) MNN TECH. ALAHABAD

4) SIFAS, SINGAPORE

**************
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