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प्रथमस्तरः – 2017

समयः - एकघण्टा

I. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।

C

1. “ भनििी ” इनत पदस्य िर्णनिन्यासः…………… ।
अ) भ्+अ+ि+अ+ि्+ई

अङकाः - 60

2) भ+अ+ि्+इ+ि्+ई 3) भ्+अ+ि्+इ+ि्+ई 4) भ्+अ+ि्+इ+ि+ई

2. “ ि्+इ+ि्+आ+य्+अ+क् +अः ” एतेषां िर्णसंयोिः ………….. ।
अ) नििायकः

2) निियकः

3) नििायाकः

4) िीिायकः

3. “ जिकः ” इनत पदस्य िर्णनिन्यासः…………… ।
1) ज्+अ+ि्+अ+क् +अः 2) ज+अ+ि+अ+क+अः 3) ज्+अ+ि्+आ+क् +अः 4) जा+अ+ि्+अ+का+अः
II. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समािाथणकपदं / निरुद्धाथणकपदं नििुत ।
4. “ देिालयः ” इत्यस्य पयाणयपदम् ............।
1) भििम्

2) िृहम्

3) मनन्दरम्

4) जलम्

3) मकरः

4) िािरः

3) दुःखम्

4) नियाणर्म्

3) िदिम्

4) मधुरम्

3) आकाशः

4) शरीरम्

5. “ कनपः ” इत्यस्य पयाणयपदम् .............।
1) मजाणलः

2) ि ः

6. “ सुखम् ” इत्यस्य निरुद्धाथणकपदम् .............।
1) शयिम्

2) िािम्

7. “ जििम् ” इत्यस्य निरुद्धाथणकपदम् .....।
1) मरर्म्

2) हसिम्

8. “ िात्रम् ” इत्यस्य पयाणयपदम् ………....।
1) माििः

2) मिः

9. “ प्रनिशनत ” इत्यस्य निरुद्धाथणकपदम् ………......।
1) नििणच्छनत

2) आिच्छनत

3) यच्छनत

4) पृच्छनत

III. अधः प्रदत्तेभ्यः सङ्यासम्बद्धप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
10. “ ७ ” इत्यस्य आङ्लभाषासङ्या ......।
1) 8

2) 7

3) 6

4) 4

3) एकादश

4) द्वादश

3) ९

4) ५

11. “ १४ ” इत्यस्य संस्कृ तसङ्यापदम् .............।
1) त्रयोदश

2) ितुदश
ण

12. “ पञ्च ” इत्यस्य संस्कृ तसङ्या .............।
1) ६

2) ८

IV. अधः प्रदत्तेभ्यः शब्दरूपप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
13. “ कृ ष्र् ” शब्दस्य षष्ठीनिभक्े ः नद्विििम् ……….....।
1) कृ ष्र्े

2) कृ ष्र्ः

3) कृ ष्र्स्य

14. “ माला ” शब्दस्य नद्वतीयानिभक्े ः बहुिििम् ...........।
1

4) कृ ष्र्योः

1) मालाि्

2) मालाः

3) मालायाः

4) मालाम्

15. “ पनण्ित ” शब्दस्य पञ्चमी-एकिििम् …………....।
1) पनण्ितात्

2) पनण्िते

3) पनण्ितम्

4) पनण्ितः

3) पुत्रे

4) पुत्रार्ाम्

3) कृ ष्र्ािाम्

4) कृ ष्र्े

16. “ पुत्र ” शब्दस्य प्रथमाबहुिििम् ..............।
1) पुत्रस्य

2) पुत्राः

17. “ कृ ष्र् ” शब्दस्य षष्ठी-बहुिििम् …….....।
1) कृ ष्र्ेषु

2) कृ ष्र्म्

V. निदेशािुसारम् अधः प्रदत्तिाक्येषु ररक्स्थािानि पूरयत ।
18. बालकः ........खादनत ।
1) मुखात्
2) मुखेि
19. रामः .......... आिच्छनत ।
1) ििे
2) ििाः
20. पत्रानर् ...... सनन्त।
1) हस्तस्य
2) हस्ते
21. निष्र्ुः ........... अनस्त।
1) देिालये
2) देिालयात्
22. माता ....... क्षीरं यच्छनत ।
1) पुत्राः
2) पुत्राय
23. ...........माता पािणती।
1) िर्ेशस्य
2) िर्ेशे

3) मुखम्

4) मुखस्य

3) ििानि

4) ििात्

3) हस्ताः

4) हस्ताभ्याम्

3) देिालस्य

4) देिालयम्

3) पुत्रात्

4) पुत्रेषु

3) िर्ेशेि

4) िर्ेशाः

VI. अधः दत्तानि ररक्स्थािानि पूरनयतुं निकल्पेभ्यः समुनितम् अव्ययपदं नििुत ।
24. स्यूते धिम् अनस्त। स्यूते िलिार्ी ...... अनस्त ।
1) अनप
2) तत्र
25. रात्र सूयणः ....... भिनत ।
1) अत्र
2) ि
26. अहं श्लोकाि् ....... पठानम ।
1) एि
2) सह

3) सह

4) अत्र

3) ि

4) अनप

3) नििा

4) ि

VII. अधः प्रदत्तेभ्यः धातुरूपप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
27. “ खाद् ” धातोः लट् - उत्तमपुरुष-नद्विििं ............ ।
1) खादनत

2) खादाथः

3) खादामः

4) खादािः

28. “ पा ” धातोः लृट्- प्रथमपुरुष-एकिििम् ………......।
1) पास्यनत

2) पास्यानम

3) पास्यतः

4) पास्यामः

29. “ अस् ” धातोः लङ् - उत्तमपुरुष-एकिििम् ...................।
1) अनस्म

2) आसीः

3) आसम्

4)आस्म

30. “ िम् ” धातोः लङ् - उत्तमपुरुष-एकिििम् ………......।
1) अिमम्

2) अिमत्

3) अिमतम्

4) अिम

3) स्मः

4) स्तः

31. “ अस् ” धातोः लट् - प्रथम-नद्विििम् ................।
1) अनस्त

2) अनस्म

32. “ भू ” धातोः लङ् - प्रथमपुरुष-बहुिििम् ...............।
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1) अभित्

2) अभिि्

3) अभिताम्

4) अभित

VIII. अधः प्रदत्तेभ्यः व्यािहाररकपदािनलसम्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
33. अधः प्रदत्तनित्रेषु शुकस्य नित्रम् ………......।
1)
34.

2)

4)

3) कादम्बः

4) सपणः

3) कर्णः

4) ललाटः

3) शशकः

4) नित्रकः

3) िृकः

4) उलूकः

3) कु क्कु टः

4) शृिालः

संस्कृ ते एतस्य िाम …….......।
1) काकः

35.

2) ससंहः
संस्कृ ते एतस्य िाम .............।

1) ओष्ठः
36.
1) ससंहः
37.

3)

2) िानसका
संस्कृ ते एतस्य िाम ......।
2) शुिकः

संस्कृ ते एतस्य िाम .......।
1) उष्ट्रः
2) निक्रोिः

38.

एषः ………. ।
1) उलूकः

2) कादम्बः

IX. निदेशािुसारं िििपररितणिं कु रुत ।
39. कृ ष्र्ः ग्रामं िच्छनत। (नद्विििे पररितणयत।)
1) कृ ष्र्ः ग्रामं िच्छनत। 2) कृ ष्र्ं ग्रामं िच्छनत। 3) कृ ष्र् ग्रामं िच्छतः। 4) कृ ष्र्ः ग्रामं िनमष्यतः।
40. सा फलं खादनत । (बहुिििे पररितणयत।)
1) ते फलं खादतः ।

2) ताः फलं खादनन्त । 3) ते फलानि खादनन्त । 4) त फलानि खादनन्त ।

41. क मनन्दरं िच्छतः ? (एकिििे पररितणयत।)
1) के मनन्दरं िच्छनन्त? 2) कः मनन्दरं िच्छनत? 3) का मनन्दरं िच्छनत ? 4) ककम् मनन्दरं िच्छनत ?
42. बानलकाः िीतानि पठनन्त। (एकिििे पररितणयत।)
1) बानलका िीतानि पठनन्त।
3) बानलका िीतानि पठनत

2) बानलकाः िीतानि पठनन्त।
4) बानलकाः िीतानि पठनत।

43. बानलका िृत्यं करोनत। (नद्विििे पररितणयत।)
1) बानलका िृत्यं कु िणनन्त।
3) बानलके िृत्यं कु रुतः।

2) बानलकाः िृत्यानि कु िणनन्त।
4) बानलकाः िृत्यानि कु िणत।

X. अधः प्रदत्तेभ्यः सां्येयसम्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
44. लोकाः ..........।
1) त्रयः
2) ित्िारर
45. क्षीरं , दनध, घृतं, मधु, शकण रा ि ......... ।
1) पञ्चारामाः
2) पञ्चामृतानि

3) एकम्

4) अष्ट

3) पञ्चोपिाराः

4) पञ्चाग्नयः
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46. रसाः ……......।
1) एक

2) िि

3) द्व

4) त्रीनर्

3) त्रीनर्

4) दश

47. पृनथव्यां……..... रत्नानि ।
1) पञ्च

2) षट्

XI. निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं प्रश्निािकं नििुत ।
48. माधिः ...........पद्मश्रीपुरस्कारं प्राप्तिाि् ?
1) ककम्

2) कनत

3) कः

4) कदा

3) कु त्र

4) कनत

49. अिणकः मनन्दरे ………..... करोनत?
1) कदा

2) ककम्

50. रामकथा रामयर्े अनस्त । रेखानङकतपदस्य प्रश्निािकः ………....।
1) कनत

2) कदा

3) कु त्र

4) ककम्

51. पञ्च पाण्ििाः सनन्त। रेखानङकतपदस्य प्रश्निािकः ……....... ।
1) कदा

2) कनत

3) कः

4) ककम्

3) कदा

4) ककम्

52. छात्राः पाठशालां ……….... िच्छनत।
1) कु त्र

2) कः

XII. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत ।
53. “ मनर्पुरम् ” राज्यस्य राजधािी ……….......।
1) इम्पाल्

2) ऐज्िाल्

3) कदस्पूर्

4) ्यांिटक्

3) िण्िीिढ्

4) नसकिम्

3) कानलदासः

4) व्यासः

3) कानलदासः

4) भासः

3) प्रज्ञािं ब्रह्म

4) सत्यं परं धीमनह

54. “ पिाजी ” ………….....राज्यस्य राजधािी ।
1) िोिा

2) मनर्पुरम्

55. रत्नािल्याः रिनयता ................. ।
1) िानल्मककः

2) हषणिधणिः

56. अनभज्ञािशाकु न्तलस्य लेखकः ................।
1) िाल्मीककः

2) व्यास

57. आयणसमाजस्य ध्येयिाक्यम् ......................... ।
1) कृ ण्िन्तो निश्वमायणम् 2) ज्ञािं परमं ध्येयम्

58. “ योिक्षेमं िहाम्यहम् ” इनत ……………….. ध्येयिाक्यम् ?
1) LIC OF INDIA 2) DRDO

3) IIT MUMBAI

4) LOK SABHA

59. “ संस्कृ तकदिोत्सिः ” ………………....... कदिसे आिरामः ।
1) िैत्र पूर्र्णमा

2) श्रािर्पूर्र्णमा

3) आषाि पूर्र्णमा

60. “ िीताजयनन्तः ” ………………......... भिनत ।
1) मािणशीषण-शुद्ध-एकादशी
3) िैत्र-शुक्ल-त्रयोदशी

2) कार्तणक-शुद्धपूर्र्णमा
4) िैशाख-शुद्ध-पूर्र्णमा

********
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4) अश्वयुज पूर्र्णमा

