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१. अधोिलिखतवा�यषुे रेखां�कतपद�य सि�धपद/ं सि�ध�छेदपदं वा �द�िवक�पे�यः 
िचनुत – 

(i) यु�मत् + दश�नात् कुशलिमव । 
(क) यु�म�दश�नात् 
(ख) यु�म�श�नात् 
(ग) यु�मद ्दश�नात् 

(ii) यतो िह अयम�ये�यो दबु�लः । 
(क) यतोर् + िह 
(ख) यतः + िह 
(ग) यतस् + िह 

(iii) शरीर�य सत् + िनवेशः सम�प एव । 
(क) सि�वेशः 
(ख) सि�वेशः  
(ग) स��वेशः 

(iv) मेघरवैः + च सह वषा� त�ाभवत् । 
(क) मेघरवै�च 
(ख) मेघरवैच� 
(ग) मेघरवै� 

(v) अयम् बलीवद�ः अ�ये�यः + दबु�लः । 
(क) अ�ये�योऽदबु�लः 
(ख) अ�ये�यो दबु�लः 
(ग) अ�ये�योदु�ब�लः 

(vi) त�माद�क – �विहतम�या�यतां �सहासनम् । 
(क) त�मात् + अ�क 
(ख) त�माद ्+ अ�क 



(ग)  त�मान् + अ�क 

(vii) सः कृ��ेण भारम् उ�हित । 
(क) उद ्+ वहित 
(ख) उत् + वहित 
(ग) उन् + वहित 

(viii) अिचरादेव त� �वष�ः समजायत । 
(क) अिचरात् + एव 
(ख) अिचराता + एव 
(ग) अिचराद + एव 

(ix) बालभावात् िहमकरोऽिप पशुपितम�तके �जित । 
(क) िहमकरः + अिप 
(ख) िहमकरो + रिप  
(ग)  िहमकरस् + अिप  

(x) वयसः + तु न �कि�द�तरम् । 
(क) वयसा�तु 
(ख) वयस�तु 
(ग) वयसतु� 

(xi) वयः + अनुरोधात् िशशजुनः लालनीयः । 
(घ) वयोनुरोधात् 
(ङ) वयोऽनुरोधात् 
(च) वयोननुरोधात् 

(xii) कः + िचत् कृषकः �े�कष�णं कुव��ासीत् । 
(घ) कि�त् 
(ङ) कि�चत् 
(च) कि�चत् 

(xiii) तयोः बलीवद�योः एकः अश�ः + चासीत् । 
(घ) अश��चासीत् 
(ङ) अश��ासीत् 
(च) अश��चासीत् 

(xiv) भवतोः जनकं नामतो वे�दतुम् इ�छािम । 
(क) नामतो + वे�दतुम् 
(ख) नामतर् + वे�दतुम् 



(ग)  नामतः + वे�दतुम् 
      (xv)       अितदीघ�ः �वासः + अय ंदा�ण� । 
                   (क) �वासोऽय ं
                   (ख) �वासोरय ं
                   (ग) �वासः अय ं    

  2.  अधोिलिखतवा�येषु रेखां�कतपदानाम् समासं/िव�ह ंवा �द�िवक�पे�यः िचनुत – 
(i) अपूव�ऽयं मानवानां सर�व�यावतारः । 

(क) सर�व�याम् अवतारः 
(ख) सर�व�याः अवतारः 
(ग) सर�व�या अवतारम् 

(ii) कृषकः हष��य अितरेकेण गृहमगात् । 
(क) हषा�ितरेकेण 
(ख) हषा�ितरेकम् 
(ग) हषा�ितरेकः 

(iii) ततः तापसौ �िवशतः । 
(क) तापसः च तापसाः च 
(ख) तापसः च तापसः  च 
(ग) तापसाः च तापसाः च 

(iv) स�वधानं न चा�र�लोपाय । 
(क) �वधान�य सिहतं 
(ख) �वधाने सिहतं 
(ग) �वधानेन सिहतं 

(v) िविनपातो न वः कि�द ्द�ृयते ि�दशािधपः । 
(क) �याणाम् दशानाम् अिधपः 
(ख) ितसृणाम् दशानाम् अिधपम् 
(ग) ितसृणाम् दशानाम् अिधपः 

(vi) तपोवनवािसनः देवीित ना�ा आ�वयि�त । 
(घ) तपोवने वसित यः सः 
(ङ) तपोवने वसित य�मात् सः 
(च) तपोवने वसि�त ये त े

(vii) सह�ात् अिधकम् तेषु पु�ेषु अि�म�ेव वा�स�यं कथम् ? 
(क) सह�ािधकेषु 
(ख) सह�ािधकाः 



(ग) सह�ािधकाणाम् 
(viii) एतेन वचनेन दारकौ िनभ��स�यित । 

(घ) दारकः च दारकः च 
(ङ) दारकौ च दारकौ च 
(च) दारकाः च दारकाः च 

(ix) सुरिभवचनं �ु�वा इ���य �दयम�वत् । 
(क) सुरभ�य वचन ं
(ख) सुरभेः वचनम् 
(ग) सुरभये वचनम् 

(x) सूय� च च��ः च तयोः को वा भवतोव�श�य क�ा� ? 
(क) सूय�च��ौ 
(ख) सूय�च���य 
(ग) सूय�च��योः  

(xi) भव�तौ गाय�तौ किवरिप पुराणो �तः िनिधः य�य सः । 
(घ) �तिनिधम् 
(ङ) �तिनिधः 
(च) �तिनधी 

(xii) कृषकः बलीवद�ः च बलीवद�ः च ता�याम् �े�कष�णं कुव��ासीत् । 
(क) बलीवद�योः 
(ख) बलीवद� 
(ग) बलीवदा��याम् 

(xiii) �क �योर�येकमेव वचनं वचनं �ित । 
(क) ��यवचनः 
(ख) ��यवचनम् 
(ग) �ितवचनम् 

(xiv) अहो ! �दय�ाही �पश�ः । 
(घ) �दयेन �ाही 
(ङ) �दयात् �ाही 
(च) �दय�य �ाही 

(xv) च�डवातेन मेघानाम् रवः तैः सह �वष�ः अभवत् । 
(घ) मेघरवः 
(ङ) मेघरव�य 



(च) मेघरवैः 
(xvi) �ातरः च �ातरः च आवाम् सोदय� । 

(क) �ातरः 
(ख) �ातरौ 
(ग) �ा�ोः 

(xvii) तयोः बलीवद�योः एकः शरीरेण दबु�लः आसीत् । 
(घ) बलीवद�ः च बलीवद�ः च तयोः 
(ङ) बलीवद�ः च बलीवद�ः च  
(च) बलीवद�ः च बलीवद�ः च त�य  

(xviii) अि�मन् तपोवने त�य नाम �वहरित । 
(क) तपसे वने 
(ख) तपसा वने 
(ग) तपसः वने 

(xix) सुरािधपः ताम् अपृ�छत् । 
(घ) सुरेषु अिधपः 
(ङ) सुरानाम् अिधपः 
(च) सुराणाम् अिधपम् 

(xx) िनग�तः अनु�ोशः य�मात् सः त�य नाम । 
(क) िनरनु�ोशम् 
(ख) िनरनु�ोशः 
(ग) िनरनु�ोशेन 

(xxi) िशवः पशुपितः क�यते । 
(क) पशूनां पितः 
(ख) पशुषु पितः 
(ग) पशवे पितः 

(xxii) एति�मन् पु�े िविश�य आ�मनः वेदनाम् अनुभवािम । 
(घ) आ�मवेदना 
(ङ) आ�मवेदनाः 
(च) आ�मवेदनाम् 

(xxiii) वा�पेन सिहतम् अवलोकयित । 
(क) सवा�पः 
(ख) सवा�पेन 
(ग) सवा�पम् 



(xxiv) दीने पु�े माता कृपा���दया भवेत् । 
(घ) कृपया आ��म् �दयम् य�याः सा 
(ङ) कृपया आ��म् �दयम् य�य सः 
(च) कृपायाः आ��म् �दयः य�याः सा 

(xxv) सव�था सम�पः कुटु�ब�य वृ�ा�तः । 
(क) कुटु�बवृ�ा�तम् 
(ख) कुटु�बवृ�ा�तः 
(ग) कुटु�बवृ�ा�ताः 

(xxvi) भगवन् सह�दीिधितः आवयोव�श�य क�ा� । 
(क) सह�ं दधाित यः सः 
(ख) सह�ं दधाित यः सा 
(ग) सह�ं दधाित येन सः 

(xxvii) अप�येषु च सव�षु जननी तु�यम् वा�स�यम् य�याः सा । 
(घ) तु�यव�सला 
(ङ) तु�यव�सलम् 
(च) तु�यव�सलः 

(xxviii) रामायणगान�य िनयोगः िवधीयते । 
(क) रामायण�य गानः त�य 
(ख) रामायण�य गानम् तेन 
(ग) रामायण�य गानः त�याः 

(xxix) कुशः च लवः च राम�य पु�ौ । 
(क) कुशलवाः 
(ख) कुशलवः 
(ग) कुशलवौ 

(xxx) सि�धीय�तां सभायाः सदः । 
(क) सभासदम् 
(ख) सभासदाः 
(ग) सभासदः 

 
२. अधोिलिखतवा�यषुे रेखां�कतपदानाम् �कृित��ययौ संयो�य िवभ�य वा उिचतं 

उ�रं  �द�िवक�पे�यः िचनुत – 
(i) पशुपित – म�तक – केतक – छद ्+ �व । 



(क) छद�वम् 
(ख) छद�वः 
(ग)  छद�वािन 
 

 
 

** एषा पा�साम�ी पूण��पेण गृह ेएव िन�मता | 


