
                   झारखण्ड शकै्षिक अनुसंधान एवं प्रशशिण पररषद्, रााँची 
प्रथम सावधधक परीिा 2021-2022 माडल प्रश्नपत्र सेट – 4       

               किा – 10      ववषय – संस्कृत        समय – 1 घंटा 30 शमनट  पूणाांक – 40 

                            खण्ड ‘क’‘अपठित अवबोधनम’्                                                                        
निरे्दश:- अधोलिखितं गद्यंशं पठित्वय तर्दयधयरितयियं प्रश्ियियम ्उत्तियखि ववकल्पेभ््: चित्वय लिित- 

  एकदा एकः कततव्यपरायण: नगररिकः इतस्ततः भ्रमन ्एकम ्अशीततवषीयं वदृ्धम ्पुरुषं दृष्टवान|् सः 
आम्रविृस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत।् इदं दृष््वा नगररिकः त ंमहापुरूषम ्अवदत- अवलोकानेन प्रतीयत े
यत ्यदा एषः विृः फशलष्यतत तदा भवान ्जीववतः न भववष्यतत | अतः ककमथां वथृा पररश्रमं कुवतन्तत 
भवततः ? महापुरुष: हशसत्वा अवदत ्– पश्यतत ुएतान ्फलयुक्तान ्विृान ्एतेषा ंआरोपण ंमया न कृतम ्परं 
फलातन खाठदत्वा अहं संतुष्टः भवाशम |    

1. नगररिकः कीदृशं महापुरूषम ्दृष्टवान ्?  

     [क] पंचवषीयम ्(ख) दशवषीयम ्(ग) अष्टवषीयम ्(घ) अशीततवषीयम ्
2. महापुरूष: कस्य विृस्य आरोपणे तल्लीन: आसीत ्?  
     [क] तनम्बस्य   [ख] खजूतरस्य [ग] पनसस्य [घ] आम्रस्य  
3. ‘भवाशम’ इतत कियापदस्य कतृतपदं ककम ्?  
   [क] त्वम ् [ख] अहम ् [ग] संतुष्ट [घ] खाठदत्वा  
4. ‘नगररिक:’ इतत पदस्य ववशषेणपदम ्ककम ्?  
   [क] एकदा  [ख] एकस्मात ्[ग] कततव्यपरायणः  [घ] इतस्ततः  
5. ‘विृान’् इतत पदे  का ववभन्क्त: ?  
   [क] प्रथमा  [ख] द्ववतीया [ग] ततृीया  [घ] चतुथी  

     खण्ड ‘ख’-  ‘पठित अवबोधनम’्  
 निरे्दश:- अधोलिखितयियं  प्रश्ियियम ्उत्तियखि ववकल्पेभ््: चित्वय लिित-  
6. का ध्वान ंकुवततती संधावतत ?  
   [क] कववः   [ख] ध्वानम ्  [ग] वाष्पयानमाला  [घ] विृः  
7. मानवानाम ्जीवनस्य कामनां कः करोतत ?  
   [क] पशु:     [ख] कववः  [ग] वाष्पयानमाला [घ] मानवाः  
8. केषां माला रमणीया भवेत ्?  
   [क] मानवानाम ् [ख] पशूनाम ् [ग] विृाणाम ् [घ] जततुनाम ् 



9. शतशकटीयानं कज्जलमशलनं सदृशम ्ककं मुञ्चतत ?  
   [क] जलम ् [ख] ध्वानम ्  [ग] विृान ् [घ] जनान ् 
10. बुद्धधमती कुत्र व्याघ्रम ्अपश्यत ्?  
   [क] गहनकानन े  [ख] ग्रामे   [ग] नगरे   [घ] महानगरे  
11. देउलग्रामे कः वसतत स्म ?  
   [क] मानशसहं:     [ख] ज्ञानशसहं:  [ग] शरेशसहं:  [घ] राजशसहं:  
12. वपतुगहंृ प्रतत का चशलता ?  
   [क] बुद्धधमान ्   [ख] बुद्धधमती  [ग] राजशसहं:  [घ] श्रगृाल:  
13. धतूतः कः आसीत ्?  
   [क] शसहंः     [ख] बुद्धधमती     [ग] श्रगृाल:   [घ] व्याघ्रः  
14. कस्य समीप ेउरगाः न आगच्छन्तत ?  
   [क] मूषकस्य   [ख] कच्छपस्य   [ग] मगृस्य    [घ] वैनतेयस्य  
15. कस्य जीवने जरा सहसा न आिाम्य समधधरोहतत ?  
   [क] व्यायामशीलस्य   [ख] मनुष्यस्य   [ग] पशो:   [घ] आलसीजनस्य 
16. सुचारुरुपेण ककं पचतयतु ंव्यायामः कततव्यः ?  
   [क] भोजनम ्  [ख] गहृम ्   [ग] विृम ्  [घ] भवनम ् 
17. केषा ंकान्ततः व्यायामेन भवतत ?  
   [क] विृाणाम ्  [ख] गात्राणाम ्  [ग] पशूनाम ् [घ] वस्त्राणाम ् 
18. ‘शिः’ इतत पदस्य पयातयपदं ककम ्?  
   [क] पुत्रः    [ख] मरुतः   [ग] वरुणः  [घ] इतरः   
19. "आलसी जन:" इत्यनयो:  पदयो: ववशषे्य पदं ककम ्? 
(क) आलसी (ख) जन: (ग) आलसीजन (घ) आलसीजन: 
20. ‘पुत्रस्य' इतत पदे का ववभन्क्तः ?  
   [क] चतुथी   [ख] पञ्चमी  [ग] षष्िी   [घ] सप्तमी  
21. कस्याः शत ंपुत्राः आसन ्?  
   [क] नन्तदतया:   [ख] सुरभे:    [ग] श्रगृालस्य    [घ] शसहंस्य  

      खण्ड ‘ख’-  ‘पठित अवबोधनम’्  
  निरे्दशः – अधोलिखितयियं िेियङ्ककतयियं पर्दयियं सन्धं/ववच्छेरं्द वय ववकल्पेभ््ः चित्वय लिित –   

    22.   ववद्यालयस्य भविम ्सुतदरम ्अन्स्त|  

        [क] भो + अनम ् [ख] भौ + अनम ् [ग] भाव + नम ् [घ] भवन + म ् 



   23. सः अध्ययन ेतल्िीिः अन्स्त |  

        [क] तल ्+ लीनः   [ख] तत ्+ लीनः  [ग] तल ्+ ईनः  [घ] तल्ली + नः  
   24. महव्षः वेदव्यासः महाभारतम ्अरचयत ्|  

        [क] माहा + ऋवषः   [ख] महा + ऋवषः  [ग] महर ्+ ऋवषः   [घ] महा + अशशतः  
   25. पिमेश्विः सवेषां रिकः अन्स्त |  

        [क] परमे + ईश्वरः  [ख] परम + ईश्वरः [ग] परम + एश्वरः [घ] परमेश्वर + अह  

   26. सुि + इ्रः देवाधधपततः कथ्यते |  

        [क] सुरीतरः     [ख] सुरेतरः     [ग] सुरातरः   [घ] सूरेतरः  
 निरे्दशः – अधोलिखिते् ुवयक््े् ुिेियङ्ककतयियं पर्दयियं समयसं/ ववग्रहं वय ववकल्पेभ््ः चित्वय लिित – 

   27. त्वं ्थयशनक्त कायां कुरु |  

      [क] शक्त:े समीपम ् [ख] शक्त:े अनु   [ग] शन्क्तम ्अनततिम ्[घ] शन्क्त अनुसारम ्  

   28. सः गंगय्यः समीपम ्गच्छतत |  

     [क] अनुगंगम ्  [ख] उपगङ्गम ् [ग] गंगा पश्चात ् [घ] गंगायाम ् 

   29. ियजपुत्रः आगच्छतत |  

     [क] राजस्य पुत्रः   [ख] राजनस्य पुत्रः [ग] राज्ञः पुत्रः  [घ] राजतन पुत्रः  
   30. वपतयपुत्रौ गच्छतः |  

     [क] वपता च माता च [ख] वपता च पुत्रः च [ग] वपतापतु्रा च  [घ] वपतापुत्रान ् 

   31. त्वम ्अिुियमम ्गच्छ |  

     [क] रामस्य अनु  [ख] रामस्य उप  [ग] रामम ्अनु  [घ] रामस्य पश्चात ् 

 

 निरे्दशः – अधोलिखिते् ुवयक््े् ुिेियङ्ककतयियं पर्दयियं शुदधं प्रकृनत-प्रत््् ंसं्ोज््/ववभज्् वय ववकल्पेभ््ः चित्वय   
लिित-  

   32. अहं गहंृ ग्तुम ्इच्छाशम |  

     [क] गम ्+ क्त्वा   [ख] गच्छ + तुमुन ् [ग] गम ्+ तुमुन ् [घ] गम ्+ शत ृ 

   33. सः भोजनं कृत्वय ववद्यालयं गशमष्यतत |  

     [क] कृ + क्त्वा  [ख] िी + क्त्वा  [ग] िे + क्त्वा  [घ] कृ + तुमुन ्  

   34. सः जल ंवपबि ्खादतत |  

     [क] वपब ्+शत ृ[ख] पा +शत ृ[ग] पा + शानच ् [घ] पा + तुमुन ् 

   35. पठ््मयियः बालकाः प्रसीदन्तत |  

    [क] पठ्  + शानच ् [ख] पि +शत[ृग] पि + तुमुन ् [घ] पि + क्त्वा  



   36. सा वव+हस+्ल््प ् अवदत ्|  

     [क] हशसत्वा   [ख] ववहस्य   [ग] हशसतुम ्  [घ] हसन 

  निरे्दशः – अधोलिखिते् ुवयक््े् ुप्रर्दत्तववकल्पेभ््ः शुदधम ्अव्््परं्द चित्वय रिक्तस्थयियनि पूि्त-  

   37. वानराः --------------- कूदतन्तत |  

     [क] ववना    [ख] श्वः     [ग] इतस्ततः  [घ] ह्यः   
   38. ---------------- धमत: ततः जयः |  

     [क] अकस्मात ् [ख] यतः  [ग] बठहः  [घ] पुरा  
   39. ------------------- वनृ्ष्टः भवतत गहृात ्बठहः मा गच्छ |                                       [क] इदानीम ्  [ख] यावत ्  [ग] तावत ् 

[घ] ववना  
   40. शसहंः -------------------गजततत |  

      [क] ववना   [ख] उच्चःै   [ग] पुरा     [घ] श्वः  
 

 

                     -------------------------------------  

 

         

 

 

    

 
  
 
 
 
 
                                                                       
 
 
  



  
   

 


