कक्ष्या - अष्टमी

प्रथमस्तरः – 2017

समयः - एकघण्टा

अङकाः - 60

I. अधः प्रदत्तमनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत ।

A
लोकमान्यः बालगङ्गाधरततलकः अस्माकं देशभक्तानां तशरोमत ः आसीत् । सः अस्मान् स्वतन्रतायाः पािम्
अपाियत् । तेन देशस्य अपूवाा सेवा कृ ता । “ स्वाराज्यम् अस्माकं जन्मतसद्धः अतधकारः” इतत सः अवदत् । तस्य जन्म महाराष्ट्रे
रत्नतगठर जनपदस्य तिरबल नामके ग्रामे अभवत् । तपता गङ्गाधरशुक्ला तशक्षकः आसीत् । माता पावातीबाई परमसुशीला
ईशभक्ता ि नारी आसीत् । गङ्गाधरः स्वपुरं बाल्ये एव मरािी भाषां, गत तं, संस्कृ तं ि अपाियत् । ततलकस्य संस्कृ ते महती
रुतिः आसीत् । गत ते ि एषः महान् तवद्वान् आसीत् । अतः बालगङ्गाधरः ज्योततषग्रन्थान् अरियत् ।
1. ............. देशस्य अपूवाा सेवा कृ ता ।
1) तपता
2) ततलके न
3) संस्कृ ते
4) महान्
2. ततलकस्य तपता ............. आसीत् ।
1) तशरोमत ः

2) अतधकारः

3) तवद्वान्

4) तशक्षकः

3) ईशभक्ता

4) गङ्गाधरः

3) ततलकः

4) तपता

3) तिरबल

4) महाराष्ट्रे

3. ततलकं संस्कृ तं ........... अपाियत् ।
1) लोकमान्यः

2) पावातीबाई

4. अनुच्छेदे “ मूर्ाः” इत्यस्य तवलोमपदं ............ प्रयुक्तम् ।
1) तवद्वान्

2) अतधकारः

5. “ अभवत् ” इत्यस्य कताा ............. ।
1) तस्य

2) जन्म

II. अधः दत्तेभ्यः प्रश्नेभ्यः तनदेशानुसारं तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।
6. “ ढ् ” व ास्य उच्चार स्थानं .................. ।
1) कण्िः

2) नातसका

3) मूधाा

4) तालुः

3) श्

4) उ

7. “ लवकु शौ ” इतत पदे तालव्यः व ाः .................. ।
1) ल्

2) व्

8. “ प्रद्युम्नः ” इत्यस्य व ातवन्यासः ......................... ।
1) प्+र्+अ+द्+य्+उ+म+न्+अः
3) प्+र्+अ+द्+य्+उ+म्+न्+अः

2) प्+र्+अ+द्+य+उ+म्+न्+अः
4) प्+र+अ+द्+य्+उ+म्+न्+अः

III. अधः दत्तेभ्यः समयसम्बद्धप्रश्नेभ्यः तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।
9. जननी ................ (6.15) पाकारम्भं करोतत ।
1) पादोन षड्वादने

2) पादोन पञ्चवादने

3) सपादषड्वादने

4) सपादपञ्चवादने

3) साधा-तरवादने

4) साधासंवादने

3) 00.02

4) 20.00

10. यानं ................ (1.30) आगतमष्यतत ।
1) साधा-एकवादने

2) साधा-तद्ववादने

11. माता :-पुतर!भवत्याः तमरं तद्ववादने आगतमष्यतत र्लु!।
1) 02.00

2) 03.02

IV. अधः दत्तातन ठरक्तस्थानातन पूरतयतुं तवकल्पेभ्यः समुतितम् अव्ययपदं तिनुत ।
12. ............ तगरयः सठरतश्च महीतले भवतन्त ............. रामाय ीकथा लोके षु प्रितलष्यतत।
1) अतप-ि

2) इतत-इव

3) यावत्-तावत्

4) क्व

2) पुरा

3) सहसा

4) मा

2) इतत

3) इव

4) श्वः

13. अद्यतनकाले बालाः ......... युवकाः तन ायं स्वीकु वातन्त ।
1) इव
14. सूयाः अतनः ......... दहतत ।
1) यावत्-तावत्
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V. अधः प्रदत्तेभ्यः शब्दरूपप्रश्नेभ्यः तनदेशानुसारं तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।
15. “ गुरु ” शब्दस्य ितुथी-एकविनम् ......।
1) गुववः

2) गुरवे

3) गुरुवे

4) गुरु ा

3) ननन्ददः

4) ननन्दृषु

3) वाठर ाम्

4) वार म्

3) षष्ठी-बहु

4) सप्तमी-बहु

3) एकस्यै

4) एकस्याः

16. “ ननन्दृ ”शब्दस्य तद्वतीया-बहुविनम्......।
1) ननन्दा

2) ननन््ोः

17. “ वाठर ” शब्दस्य षष्ठी-बहुविनम् ........।
1) वाठर ोः

2) वारी ाम्

18. “ ितसृषु ” इत्यस्य तवभतक्तः, विनञ्च ...........।
1) ितुथी-बहु

2) पञ्चमी-बहु

19. “ एक ”शब्दस्य स्त्रीतलङ्ग-ितुथी-एकविनम् ......।
1) एकस्मै

2) एकस्य

VI. तनदेशानुसारम् उपपदतवभतक्तसम्बद्धप्रश्नेभ्यः तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।
20. तशक्षकः छारेषु ............ ।
1) क्रुध्यतत

2) तिह्यतत

3) रोिते

4) नमः

3) गृहात्

4) गृहे

2) बतहः

3) पठरतः

4) अन्तः

2) तपरे

3) तपतुः

4) तपता

3) पठरतः

4) तिह्यतत

21. ............ पुरतः मागाः अतस्त ।
1) गृहस्य

2) गृहे

22. देवालयं ............. वृक्षाः सतन्त ।
1) पुरतः
23. .......... संस्कृ तं रोिते ।
1) तपतरम्

24. कक्ष्यायाः ............ छाराः र्ेलतन्त ।
1) बतहः

2) अलम्

VII. अधः प्रदत्तेभ्यः व्यावहाठरकपदावतलसम्बद्धप्रश्नेभ्यः तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।

25.

इत्यस्य नाम .............. ।
1) वल्लकी

2) आपाकः

3) दूरप्रवताकम्

4) ध्वतनवधाकम्

3)

4)

3) तवद्युत्कोशः

4) प्रगः

3) अतहतुतण्िकः

4) धीवरः

3)

4)

26. अधः प्रदत्तेषु “ कका टः ” ............ ।
1)

2)

27. “ Memory Card ” इत्यस्य संस्कृ तपदम् ............... ।
1) स्मृततका

2) ग कम्

28. .............. मत्स्यान् गृह्णातत ।
1) सौतिकः

2) घरट्टः

29. “ शूपःा ” इत्यस्य तिरम् ........... ।

1)

2)
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VIII. अधः प्रदत्तेभ्यः धातुरूपप्रश्नेभ्यः तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।
30. “ सेवय
े ” इत्यस्य लकारः .......... ।
1) तलङ्

2) लट्

3) लृट्

4) लोट्

3) नंस्थथ

4) नंस्यतत

3) वते

4) वतेय

3) आसीत्

4) असातन

3) वन्दे

4) वन्दध्वे

3) भवेत्

4) भवतत

31. “ नम् ”धातोः भतवष्यतत-लृठट प्रथमैकविनम्.....।
1) नंस्यतस

2) नंस्यथः

32. मध्यमपुरुषस्य एकविनम् ............. ।
1) वद

2) तपबत

33. “ अस् ” धातोः उत्तमपुरुषैकविनम्.....।
1) अस्तु

2) एतध

34. अहं गुरुं ..... (वन्द्)। वतामाने लठट उत्तमैकविनम्.....।
1) वन्दावहे

2) वन्दते

35. प्रदत्तेषु लङ्लकाररूपं ..............।
1) भतवष्यतत

2) अभवत्

IX. तनदेशानुसारं तवकल्पेभ्यः समुतितं प्रश्नवािकं तिनुत ।
36. तवश्वतजत् आग्रानगरतः आगच्छतत। तवश्वतजत् ........... आगच्छतत?
1) कतत

2) ककम्

3) कु तः

4) ककयत्

37. मानवस्य हस्तयोः दश अङ्गुल्यः भवतन्त। रे र्ातङ्कतस्य प्रश्नवािकपदम्........।
1) कतत

2) ककम्

3) कु तः

4) कथम्

38. सीतारामः 8.30 वादने परीक्षाके न््ं प्राप्तवान्। रे र्ातङ्कतस्य प्रश्नवािकपदम् .......।
1) कतत

2) कदा

3) कु तः

4) कथम्

39. परीक्षालेर्नाय देहलीनगरं गतमष्यातम। रे र्ातङ्कतस्य प्रश्नवािकपदम् ...............।
1) ककमथाम्

2) कदा

3) कु तः

4) कतत

X. तनदेशानुसारम् सतन्धसम्बद्धप्रश्नेभ्यः तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।
40. “ प्रातरुदेतत ” इत्यस्य पदस्य सतन्धतवच्छेदः.........।
1) प्रात+रुदेतत

2) प्रातरुत्+एतत

3) प्रातः+उदेतत

4) प्रात+उदेतत

3) त्वङ्करोतष

4) परमाथाः

3) नयनम्

4) नायनम्

41. “ जश्तत्वसन्धेः ” सम्बद्धं पदम् ........।
1) जगद्गुरुः

2) रामष्टीकते

42. “ ने+अनम् ” इत्यनयोः सतन्धपदम् ..........।
1) नोयनम्

2) नूनम्

43. “ बालकास्तर ” क्रीितन्त। रे र्ातङ्कतपदस्य सतन्धतवच्छेदः ...............।
1) बालका+तर

2) बालकाः+तर

3) बालका+स्तर

4) बालकः+तर

3) वधु

4) वध्व

43. “ वध्वागच्छतत ” इत्यतस्मन् पूवापदम् ........... ।
1) वध्वा

2) वधू

45. व्यायामः मानवेभ्यः “ महौषधम् ” अतस्त । रे र्ातङ्कतस्य उत्तरपदम् ........... ।
1) औषधम्

2) ओषधम्

3) उषधम्

4) एषधम्

XI. अधः प्रदत्तेभ्यः प्रत्ययसम्बद्धप्रश्नेभ्यः तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।
46. युवकः व्यायामं कु वान् स्वस्थः अभवत्। रे र्ातङ्कतपदस्य ....... प्रकृ ततः ........ प्रत्ययः।
1) कृ +शानि्

2) कृ +शतृ

3) कृ +मतुप्

4) कृ +इतन

47. तशक्षकः वन्दमानां बातलकाम् आह्वयतत । रे र्ातङ्कतपदे प्रत्ययः ...........।
1) शतृ

2) ल्यप्

3) तुमुन्

4) शानि्
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48. क्रीितः बालकान् पश्तयत । रे र्ातङ्कतपदस्य प्रकृ ततः ........... प्रत्ययः ............।
1) क्रीि् + शतृ

2) क्रीि् + ल्यप्

3) क्रीि् + शानि्

4) क्रीि् + क्त्वा

49. भक्ताः उत्त्थाय पूजां कु वातन्त । रे र्ातङ्कतपदे .......प्रकृ ततः ........ प्रत्ययः।
1) उद्+स्था+क्त्वा

2) उत् + स्था + ल्यप्

3) उत्+था+ल्यप्

4) उत्+स्ता+ल्यप्

3) पीतम्

4) पीता

50. तशशुना क्षीरं पा+क्त । रेर्ातङ्कतपदयोः समस्तपदं ..........।
1) पातम्

2) पीतः

XII. अधः प्रदत्तेप्रश्नेभ्यः तनदेशानुसारं तवकल्पेभ्यः समुतितमुत्तरं तिनुत ।
51. भवने .......... वस्त्रफलके स्तः ।
1) नूतनः

2) नूतने

3) नूतनातन

4) नूतनम्

3) सुन्दरे

4) सुन्दरात

52. तिागे कमलातन ........... सतन्त ।
1) सुन्दरम्

2) सुन्दराय

53. गङ्गानदी दीघाा पतवरा िातस्त । अतस्मन् वाक्ये तवशेष्यपदं ............ ।
1) गङ्गानदी

2) दीघाा

3) पतवरा

4) िातस्त

54. रमेशः कबड्डीक्रीिायां कु शलः अतस्त । इत्यर तवशेष ं .............. ।
1) रमेसः

2) कबड्डीक्रीिायाम्

3) कु शलः

4) अतस्त

XIII. तनदेशानुसारम् अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः तवकल्पेभ्यः समुतितं समाधानं तिनुत ।
55. “ मेधसन्देशः” इतत काव्यस्य लेर्कः ........... ।
1) माघः
2) भारतवः
3) शू्कः
56. सप्तारण्येषु ............ नातस्त ।
1) दण्िकारण्यम्
2) वेदारण्यम्
3) ब्रह्मारण्यम्
57. “ तिन्नस्वामी क्रीिाप्राङ्ग म् ” .............. नगरे अतस्त ।
1) मुम्बई
2) बेङ्गलूरु
3) कोलकत्ता
58. “ धमव रक्षतत रतक्षतः” इतत ........... संस्थायाः ध्येयवाक्यमतस्त ।

4) कातलदासः
4) तशवारण्यम्
4) कदल्ली

1) INS Mumbai

2) Purvanchal University

3) National Law school of India University

4) Chanakya National Law University

59. गीताजयतन्तः ........... मासे भवतत ।
1) कार्त्त्ताक
2) मागाशीषा

3) पुष्य

4) माघ

60. “Amrita Vidyapeetham” इत्यस्य ध्येयवाक्यम् .................।
1) श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्
3) तवद्या परमं बलम्

2) योगस्थः कु रु कमाात
4) नतह ज्ञानेन सदृशम्

***********
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