कक्ष्या – सप्तमी

प्रथमस्तरः – 2017

समयः - एकघण्टा

अङकाः - 60

I. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत 1. निद्यया एि मिुषस्य देशस्य ि उन्ननतः। “ उन्ननतः ” इत्यस्य िर्णनिन्यासः ................
1) उ+ि्+ि्+इ+त्+इः

2) उ+ि्+ि्+अ+त्+इः

A

3) उ+ि+ि्+अ+त्+इः 4) उ+ि्+ि+अ+त्+इः

2. आरोग्यम् एि नि मिाभाग्यम्। “ मिाभाग्यम् ” इत्यस्य िर्णनिन्यासः................
1) म्+अ+ि+आ+भ+आ+ग्+य्+अ+म्

2) म्+अ+ह्+आ+भ्+आ+ग्+य्+अ+म्

3) म्+आ+ह्+आ+भ्+आ+ग्+य्+आ+म्

4) म्+अ+ह्+आ+भ्+अ+ग्+य्+म्

3. “क् +उ+क् +क् +उ+ट् +अः” इत्यस्य समस्तं पदम् ........... भिनत।
1) कु कु कटः

2) कु क् कू टः

3) कु ककु टः

4) कु क्कु टः

II. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः निदेशािुरं निकल्पेभ्यः समुनितं समािाथणकपदं / निरुद्धाथणकपदं नििुत -

4. साम्प्प्रतं िैदने शकाः भारतं प्रनत आगच्छनन्त। रे खानङकतस्य समािाथणकपदम् ................
1) कदा

2) ह्यः

3) पूिणम्

4) अधुिा

5. भारतदेशः पूिं निश्वगुरुस्थािे आसीत्। रे खानङकतस्य समािाथणकपदे ................
1) आधारः, आश्रयः

2) गतम्, पुरा

3) गेिम्, सदिम्

4) अतीतम्, आरामः

6. गर्ेशः भोजिं नििा भगितः उपासिां करोनत । “ नििा ” इत्यस्य निरुद्धाथणकपदं ................
1) सि

2) पुरा

3) लाभः

4) पराथणः

7. सज्जिाः सिेषां नितम् इच्छनन्त । “ नितम् ” इत्यस्य निरुद्धाथणकपदं ................
1) अनिता

2) आनिता

3) अनितम्

4) आनितम्

8. बानलकायाः स्िास््यम् सम्प्यक् िानस्त । “ स्िस्थः” इत्यस्य निरुद्धाथणकपदं ................
1) अयोग्यः

2) िैरम्

3) रोगः

4) कु शाग्रः

III. अधः प्रदत्तेभ्यः संख्यािानिसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत 9. मिाभारते शतं कौरिाः आसि्। “ शतम् ” इत्यस्य आङग्लसंख्या ................
1)1000

2) 10

3)10000

4) 100

10. भारतीयसम्प्प्रदाये १६ संस्काराः प्रधािाः निद्यन्ते । १६ इत्यस्य संख्यािािकपदं ................
1) षट्दश

2) षोडश

3) षड्दश

4) शोडष

3) १४

4) ४४

11. ित्िाररंशत् इत्यस्य संख्या ................
1) ४०

2) २४

IV. अधः प्रदत्तेभ्यः शब्दरूपसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत 12. “ रनि ” शब्दस्य पञ्चमीनिभक्े ः एकिििं रूपं ................
1) रव्ोः

2) रिौ

3) रिेः

4) रिये

13. “ िारीनर् ” इत्यस्य निभनक्ः िििञ्च ................
1) प्रथमा-नििििम्

2) प्रथमा-बहुिििम्

3) नितीया-नििििम् 4) सप्तमी-एकिििम्

14. “ अस्मद् ” शब्दस्य पञ्चमी-बहुिििरूपं ...................
1) आिाभ्याम्

2) मत्

3) अस्मत्

4) मे
1

15. “ प्रकृ नत ” शब्दस्य नितीयानिभक्े ः नििििरूपं ...................
1) प्रकृ नतम्

2) प्रकृ ती

3) प्रकृ तौ

4) प्रकृ तीः

16. “ मधुिे ” इनत शब्दरूपस्य निभनक्ः िििञ्च ...................
1) सप्तमी, एकिििम् 2) पञ्चमी, एकिििम्

3) ितुथी, एकिििम् 4) षष्ठी, एकिििम्

V. निदेशािुसारं प्रदत्तिाक्येषु ररक्स्थािानि समुनितनिभनक्पदैः पूरयत 17. 2017 तमे िषे कृ ष्र्ा ................... पुष्कराः आसि् ।
1) िदीम्

2) िद्याः

3) िद्याम्

4) िद्या

3) श्रुत्या

4) श्रुनतः

3) िस्तु

4) िस्तुिे

3) भारतीयािाम्

4) भारतीयिाम्

3) पठिस्य

4) पठिम्

18. अध्यापकः गीतं गातुं ................... सूियनत ।
1) श्रुनतम्

2) श्रुतीम्

19. मम स्यूते िूति ................... स्थािं िानस्त ।
1) िस्तूनि

2) िस्तुषु

20. ................... स्िदेशीयसंस्कृ तौ प्रीनतः अनस्त ।
1) भारतीयार्ाम्

2) भारतीयाः

21. छात्ाः ................... इच्छु काः सनन्त।
1) पठिे

2) पठिात्

VI. समुनितं समाधािं नित्िा प्रदत्तिाक्येषु ररक्स्थािानि पूरयत 22. पुत्ः मातुः ................... देिालयं गच्छनत।
1) बनिः

2) पृष्ठतः

3) अन्तः

4) पररतः

3) पररतः

4) बनिः

3) निद्यालयः

4) निद्यालयम्

3) पुरतः

4) परीतः

3) गुरुिे

4) गुरिे

23. िायुं ................... प्रानर्िः ि जीिनन्त।
1) सि

2) नििा

24. ................... पररतः िृक्ाः सनन्त।
1) निद्यालयस्य

2) निद्यालयात्

25. देिालयात् ................... नभक्ुकाः निरीक्र्ं कु िणनन्त।
1) बनिः

2) पररतः

26. ................... िमः इनत नशष्यः प्रनतददिं गुरुं िमनत।
1) गुरूर्ाम्

2) गुरुर्ाम्

VII. समुनितम् अव्यं नित्िा प्रदत्तिाक्येषु ररक्स्थािानि पूरयत 27. यदा मिुष्यः पररश्रमं करोनत, ................... फलम् प्राप्नोनत।
1) यथा

2) तदा

3) तथा

4) कदा

3) यत्

4) अत्

3) यत्

4) सिणत्

28. ................... मधुरं भिनत, तत् नपपीनलकाः आगच्छनन्त।
1) सिणत्

2) कु त्

29. सूयणस्य प्रकाशः निश्वे ................... प्रसरनत ।
1) अन्यत्

2) एकत्

VIII. अधः प्रदत्तेभ्यः धातुरूपप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत30. िद धातोः लट् लकारे मध्यमपुरुष बहुिििरूपं दकम् ...................
1) िददष्यथ

2) िदनस

3) िदथ

4) िददष्यथः

31. दृनशर् प्रेक्र्े इनत धातोः लृट् लकारे उत्तमपरुष एकिििं ................... भिनत।
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1) द्रक्ष्यनम

2) द्रक्ष्यानम

3) पश्यानम

4) पश्यनम

32. अकरोः इनत कृ धातोः ................... रूपम्।
1) लोट् -मध्यमपुरुष, एकिििम्

2) लङ् -मध्यमपुरुष, एकिििम्

3) लोट् -प्रथमपुरुष, नििििम्

4) लङ् -मध्यमपुरुष, नििििम्

33. खाद् धातोः लोट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकिििम् ................... भिनत।
1) खादताम्

2) खादत

3) खाद

4) खादतात्

3) भू सत्तायाम्

4) भानि प्रापर्े

34. भनिष्यनत इनत ................... धातोः रूपं भिनत।
1) भू प्रापर्े

2) भानि सत्तायाम्

IX. अधः प्रदत्तेभ्यः व्ाििाररकपदािनलसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत 35. ................... घटं करोनत।
1) नशल्पी

2) कु लालः

3) तन्तुिायः

4) मालाकारः

3) मन्थािेि

4) िषके र्

3)

4)

3) कु न्दम्

4) पनङक्पुष्पम्

36. बालकः ................... जलं नपबनत।
1) अनिपेरटकया

2) शाककतणयाण

37. अधो दत्तनित्ेषु शाकरोरटका ................... अनस्त।
1)
38.

2)
एतस्य नित्स्य िाम ...................

1) कमलम्

2) मन्दारम्

X. प्रदत्तेभ्यः सांख्येयपदकोशसम्प्बद्धेभ्यः प्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत 39. एतत् जगत् ................... भिनत।
1) निनिधम् – स्थािरं , जङगमम्

2) निनिधम् – बाह्यम्, अन्तरम्

3) निनिधम् – ऐनिकम्, आमुनष्मकम्

4) निनिधम् – दैितम्, मािुषम्

40. पूरकम्-कु म्प्भकम्-रेिकम् इनत ................... भिनन्त?
1) नत्निधाः पापाः

2) नत्निधाः प्रार्ायामाः

3) नत्निधाः अिस्थाः

4) नत्दोषाः

41. अधो दत्तेषु ................... पञ्च प्रार्ाः भिनन्त।
1) भक्ष्यम्, भोज्यम्, लेह्यम्, िोष्यम्, पािकम्
3) मन्दारः, पाररजातः, सन्तािः, कल्पः, िररिन्दिः

2) गोमूत्म्, गोमयम्, गोक्ीरम्, गोदनध, गोघृतम्
4) प्रार्ः, अपािः, समािः, उदािः, व्ािः

42. जिकः, उपिेता, निद्यादाता, अन्नदाता, भयत्ाता ि ................... भिनन्त ।
1) नत्निधाः पापाः

2) पञ्चदेितरिः

3) पञ्चनपतरः

4) नत्निधाः अिस्थाः

XI. निदेशािुसारं निकल्पेभ्यः समुनितं प्रश्निािकपदं नििुत 43. बालकः निद्यालये क्रीडनत। “ निद्यालये ” इत्यस्य प्रश्निािकपदम् ...................
1) दकम्

2) कु त्

3) कदा

4) कथम्

44. प्रातः 5-30 िादिे देिालये घण्टािादः भिनत। “ प्रातः 5-30 िादिे ” इत्यस्य प्रश्निािकपदम् .............
1) दकम्

2) कथम्

3) कु त्

4) कदा

45. अनय भो!, ति कोशे ................... रूप्यकानर् सनन्त?
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1) कनत

2) कथम्

3) कदा

4) कु त्

46. बालकः नििदक्रकया गच्छनत । बालकः ................... गच्छनत ?
1) कनत

2) कथम्

3) कु त्

4) कदा

3) कथम्

4) कु त्

47. िे नमत्! ति कोशे ................... अनस्त ?
1) दकम्

2) कदा

XII. अधः प्रदत्तेभ्यः प्रत्ययसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत 48. राजीिः परीक्ां नलख्+तुमुि् निद्यालयं गच्छनत।
1) नलनखतुम्

2) नलनखतम्

3) लेनखतुम्

4) लेखतुम्

3) उप+निश्+य

4) उप+निश्+ल्यप्

3) पी+क्त्िा

4) पी+त्िा

49. छात्ाः कक्ष्यायाम् उपनिश्य पठनन्त ।
1) उप+निश्य+ल्यप्

2) उप+निश्+तुमुि्

50. क्रीडाकारः जलं पीत्िा धािनत।
1) पा+क्त्िा

2) नपब+क्त्िा

XIII. सनन्धसम्प्बद्धप्रश्नेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत 51. राके शः दीपािनल मिा+उत्सिे देिीपूजां करोनत। रेखानङकतयोः सनन्धपदं ...................
1) मिोस्तिः

2) मिेत्सिः

3) मिात्सिः

4) मिोत्सिः

52. पञ्चमिषे एि बालकस्य निद्याभ्यासः भिनत । रे खानङकतस्य सनन्धनिच्छेदः ...................
1) निद्य+अभ्यासः

2) निद्या+भ्यासः

3) निद्या+अभ्यासः

4) निद्या+आभ्यासः

3) ििोदयः

4) सूयणउदयः

53. अधः प्रदत्तेषु गुर्सन्धेः उदािरर्म्...................
1) भािोदयः

2) भािूदयः

XIV. निदेशािुसारं प्रदत्तेभ्यः निकल्पेभ्यः समुनितं समाधािं नििुत 54. अधो दत्तेषु ................... कोररया देशस्य धििाम(currency) अनस्त।
1) डालर्

2) पौण्ड्

3) िि्

4) युिाि्

3) ध्याििन्द् कप्

4) राजकु मार् कप्

55. िाकी (hockey) क्रीडायाः ................... भिनत।
1) दुलीप् ट्रोपी

2) डेिीस् कप्

56. िैदराबाद् (Hyderabad) िगरे ________________प्रदशणिशाला अनस्त ।
1) Rail Transport museum

2) Salarjung museum

3) Netaji museum

4) National museum of Natural History

57. “ शरीरमाद्यं खलु धमणसाधिम् ” इनत ध्येयिाक्यं ______________ संस्थायाः सम्प्बद्धम् अनस्त।
1) All india Institute of Medical sciences

2) Sainik School, Rewa

3) Management Development institute

4) Indian Navy

58. University of Peradeniya, Srilanka इत्यस्य ध्येयिाक्यम् ................... ।
1) ि नबभेनत कदािि 2) जििी जन्मभूनमश्च स्िगाणदनप गरीयसी 3) िसुधैि कु टु म्प्बकम्

4) सिणस्य लोििं शास्त्रम्

59. आफ्घनिस्थाि् इत्यस्य प्रािीिं िाम ................... ।
1) निषधराज्यम्

2) छेददराज्यम्

3) अङगराज्यम्

4) प्राग्जोनतषम्

3) देिरः

4) श्यालः

60. “ Father in law ” इत्यस्य संस्कृ तपदम् ………….. |
1) नपतृव्ः

2) श्वशुरः
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