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1. अधोिलिखतवा�येषु रेखां�कतपद�य सि�धपद/ं सि�ध�छेदपद ंवा �द�िवक�पे�यः िचनुत – 
1) यु�मत् + दश�नात् कुशलिमव । 

(क) यु�म�दश�नात् 
(ख) यु�म�श�नात् 
(ग) यु�मद ्दश�नात् 

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

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

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

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

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

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



(ग) उन् + वहित 
8) अिचरादेव त� �वष�ः समजायत । 

(क) अिचरात् + एव 
(ख) अिचराता + एव 
(ग) अिचराद + एव 

9) कुसुमाविलः समीरचािलता �या�म ेवरणीया । 
(क) �याद ्+ म े
(ख) �यात् + म े
(ग) �यात + म े

10) महानगरम�ये चलत् + अिनश ंकालायसच�म् । 

(क) चलतिनशं 

(ख) चलदािनश ं

(ग) चलदिनश ं
11) पाषाणी स�यता िनसग� �यात् + न समािव�ा । 

(क) �या� 

(ख) �या� 

(ग) �यान् आ 
12) �वया मह�कौतुकम् आवे�दतं य�मानुषादिप िबभेिष ? 

(क)  यन् + मानुषादिप 
(ख) यत् + मानुषादिप 
(ग)  यत + मानुषदिप 

13) अ�यः + अिप बुि�मान् लोके भयात् म�ुयते । 

(क) अ�योऽिप 

(ख) अ�योिप 

(ग) अ�येऽिप 
14) कः + िचत् धूत�ः �ृगालः हस�ाह । 

(क) कि�चत् 

(ख) कि�चत् 

(ग) कि�त् 
15) �ा�ोऽिप सहसा न�ः । 

(क)  �ा�ः + अिप 
(ख) �ा�ाः + अिप 



(ग)  �ा�ः + आिप 
16) मया शी�ं तद�तः न�ः । 

(क)  तत् + अ�तः 
(ख) तत + अ�तः 
(ग) तदा + अ�तः 

17) बालभावात् िहमकरोऽिप पशुपितम�तके �जित । 

(क) िहमकरः + अिप 

(ख) िहमकरो + रिप  

(ग) िहमकरस् + अिप  
18) वयसः + तु न �कि�द�तरम् । 

(क) वयसा�तु 

(ख) वयस�तु 

(ग) वयसतु� 
19) वयः + अनुरोधात् िशशजुनः लालनीयः । 

(क) वयोनुरोधात् 

(ख) वयोऽनुरोधात् 

(ग) वयोननुरोधात् 
20) तयोः बलीवद�योः एकः अश�ः + चासीत् । 

(क) अश��चासीत् 

(ख) अश��ासीत् 

(ग) अश��चासीत् 

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

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

2) कृषकः हष��य अितरेकेण गृहमगात् । 
(क) हषा�ितरेकेण 
(ख) हषा�ितरेकम ्
(ग) हषा�ितरेकः 

3) ततः तापसौ �िवशतः । 



(क) तापसः च तापसाः च 
(ख) तापसः च तापसः  च 
(ग) तापसाः च तापसाः च 

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

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

6) सह�ात् अिधकम् तेषु पु�षेु अि�म�ेव वा�स�यं कथम् ? 
(क)सह�ािधकेष ु
(ख) सह�ािधकाः 
(ग) सह�ािधकाणाम ्

7) एतेन वचनेन दारकौ िनभ��स�यित । 

(क) दारकः च दारकः च 

(ख) दारकौ च दारकौ च 

(ग) दारकाः च दारकाः च 
8) ��तरतले लता� तरव� गु�मा� नो भव�तु िप�ाः । 

(क) लतात�ग�ुमाः 
(ख) लताःतरवःगु�माः 
(ग) लतात�ग�ुमान् 

9) ��तरतल े�कृितः समािव�ा न �यात् । 
(क) ��तराय तल े
(ख) ��तराणाम् तल े
(ग) ��तरे तल े

10) कुि�सतव�तुिमि�तं भ�यं समल ंधरातलम् । 

(क) मलानाम् सिहतम ्

(ख) मल�य सिहतम ्

(ग) मलेन सिहतम ्
11) सुरिभवचनं �ु�वा इ���य �दयम�वत् । 

(क)सुरभ�य वचनं 



(ख) सुरभेः वचनम ्
(ग) सुरभये वचनम ्

12) सूय� च च��ः च तयोः को वा भवतोव�श�य क�ा� ? 

(क) सूय�च��ौ 

(ख) सूय�च���य 

(ग) सूय�च��योः  
13) कृषकः बलीवद�ः च बलीवद�ः च ता�याम् �े�कष�णं कुव��ासीत् । 

(क)बलीवद�योः 
(ख) बलीवद� 
(ग) बलीवदा��याम ्

14) अ� मलानाम् अभावः जलम् नाि�त । 
(क) िन�मल ं
(ख) िनम�ल ं
(ग) िनम�लः 

15) ��य�म ्एव मया �वपु�ौ चपेटया �हर�ती द�ृा । 
(क) ��य�य अ�म ्
(ख) अ�म् अ�म ्
(ग) अ��य समीप ं

16) भयाकुलं �ा�ं द�ृ�वा �गृालः अवदत् । 
(क) भयेन आकुल ं
(ख) भयात् आकुल ं
(ग) भय�य आकुल ं

17) बुि�मती पु��येन उपेता िपतुगृ�हं �ित चिलता  । 
(क) पु��योनेपेता 
(ख) पु��योनेपेता 
(ग) पु��योपेता 

18) �क �योर�येकमेव वचनं वचनं �ित । 

(क) ��यवचनः 

(ख) ��यवचनम ्

(ग) �ितवचनम ्
19) अहो ! �दय�ाही �पश�ः । 

(क) �दयेन �ाही 



(ख) �दयात् �ाही 

(ग) �दय�य �ाही 
20) च�डवातेन मेघानाम् रवः तैः सह �वष�ः अभवत् । 

(क) मेघरवः 

(ख) मेघरव�य 

(ग) मेघरवैः 
21) �ातरः च �ातरः च आवाम् सोदय� । 

(क) �ातरः 
(ख) �ातरौ 
(ग) �ा�ोः 

22) तयोः बलीवद�योः एकः शरीरेण दबु�लः आसीत् । 

(क) बलीवद�ः च बलीवद�ः च तयोः 

(ख) बलीवद�ः च बलीवद�ः च  

(ग) बलीवद�ः च बलीवद�ः च त�य  
23) अि�मन् तपोवने त�य नाम �वहरित । 

(क) तपसे वने 

(ख) तपसा वने 

(ग) तपसः वने 
24) सुरािधपः ताम् अप�ृछत् । 

(क) सुरेषु अिधपः 

(ख) सुराणाम् अिधपः 

(ग) सुराणाम् अिधपम ्
25) कुशः च लवः च राम�य पु�ौ । 

(क) कुशलवाः 

(ख) कुशलवः 

(ग) कुशलवौ 

3. अधोिलिखतवा�येषु रेखां�कतपदानाम् �कृित��ययौ संयो�य िवभ�य वा उिचतं उ�रं  
�द�िवक�पे�यः िचनुत – 

1) पशुपित – म�तक – केतक – छद ्+ �व । 
(क)  छद�वम ्



(ख) छद�वः 
(ग)  छद�वािन 

2) य�ा�ते सा धूता� त� ग�यताम् । 

(क)  धूत� + टाप ्

(ख) धूता� + टाप ्

(ग)  धूत� + आ 
3) लोके बुि�मान् महतो भयात् मु�यते । 

(क) बुि� + मान् 

(ख) बुि� + मतुप ्

(ग) बुि� + िणिन 
4) बुि�ः बल + मतुप ्ति�व सव�काय�षु सव�दा । 

(क)  बलवती 
(ख) बलमती 
(ग)  बलवान् 

5) ह�रतत�णाम् लिलतलतानाम् माला रमणीया । 
(घ)  रमणीय + टाप ्
(ङ) रमणीया + टाप ्
(च)  रमण + ईया 

6) �ा�ं द�ृ�वा बुि� + मतुप ्िचि�ततवती । 
(क)  बुि�मान् 
(ख) बुि�मत् 
(ग)  बुि�मती 

7) सव��वप�यषेु जननी तु�यव�सला | 
(क)  व�सल + तल ्
(ख) व�सल + टाप ्
(ग)  व�सला + मतुप ्

4. अधोिलिखतवा�येषु रेखां�कतपद�य ��िनमा�णवाचकपदं �द�िवक�पे�यः िचनुत– 
1. शकटीयानम् क�लमिलनं धूमम् मु�ित । 

(क) �कम ्
(ख) क�दशृ ं
(ग)      कम् 

2. उ�ाने पि�णा ंकलरवं चतेः �सादयित । 
(क) कासाम ्



(ख) �कम ्
(ग)     केषाम् 

3. पाषाणीस�यतायां लतात�गु�माः ��तरतले िप�ाः सि�त । 

(क)  काः 

(ख) के 

(ग)   कया 
4. महानगरेषु वाहनानाम् अन�ताः प��यः धावि�त । 

(क) कि�मन् 
(ख) कु� 
(ग)    कदा 

5. �ा�ं द�ृ�वा धूत�ः �ृगालः अवदत् । 
(क) कः 
(ख) �कम ्
(ग)     क�दशृः 

6. �ा�ं द�ृ�वा धूत�ः �ृगालः अवदत् । 
(क) �कम ्
(ख) कम ्
(ग)     काम् 

7. �वं मानुषात् िबभेिष । 
(क) क�मात् 
(ख) केन 
(ग)     क�य 

8. पुरा �वया म�म् �ा��यं द�म् । 
(क) कम ्
(ख) क�म ै
(ग)     के�यः 

9. �ा�ः �ृगालेन सिहतं पनुः आग�छत् । 
(क) केन 
(ख) कया 
(ग)     �कम् 

10. कुशलवौ रामम् उपसृ�य �णमतः । 
(क) �कम ्
(ख) कम ्
(ग)     काम् 



11. तपोवनवािसनः कुश�य मातरं देवी इित ना�ा आ�वयि�त । 
(क) कः 
(ख) काः 
(ग)     के 

12. वयोऽनुरोधात् िशशुजनः लालनीयः भवित । 
(क) कः 
(ख) के 
(ग)    काः 

13. तपोवने लवकुशयोः िपतुना�म न �वि�यते । 
(क) कदा 
(ख) कु� 
(ग)     केषु 

14. रामाय कुशलवयोः �पश�ः �दय�ाही आसीत् । 
(क) क�दशृी 
(ख) क�दशृः 
(ग)     का 

15. रामः कुशलवौ �सहासनम ्उपवेशियतुम् कथयित । 
(क) कम ्
(ख) कु� 
(ग)     �कम् 

16. दबु�ले सुते मातुः अ�यिधका कृपा भवित । 
(क) क�य 
(ख) कयोः 
(ग)    क�याः 

17. मे ब�िन अप�यािन सि�त । 
(क) �कम ्
(ख) कािन 
(ग)     कम् 

18. सुरभेः ने�ा�याम् अ�ूिण आिवरासन् । 
(क) काम ्
(ख) कः 
(ग)    कािन 

19. दीने पु�े तु माता कृपा���दया भवेत् । 
(क) कास ु
(ख) कया 



(ग)    क�दशृी 
20. कृषकः बलीवदा��यां �े�कष�णं कुव��ासीत् । 

(क) का�याम ्
(ख) केन 
(ग)  क�य 

5. अधोिलिखतवा�येषु भािषककाय�स�ब�ानां ��ानाम् समुिचतं उ�रम्  �द�िवक�पे�यः 
िचनुत– 

1. “ददुा��तैद�शनैरमुना �या�वै जन�सनम् ।“ अि�मन् वा�ये िवशे�यपदं �कम् ? 

(क) ददुा��तैः 

(ख) दशनैः 

(ग)      अमुना 
2. “ समलं धरातलम् ।“ अ� िवशेषणपदं �कम् ? 

(क)  समल ं
(ख) धरातलम ्
(ग) जलम ्

3. “ करणीयं बिहर�तज�गित तु ब�श�ुीकरणम् ।“ अि�मन् वा�ये ’अशु�ीकरणम’् इ�य�य �कम् िवलोमपद ं�यु�म् 
? 

(क)  ब� 
(ख) जगित 
(ग) शु�ीकरणम ्

4. “ वायुम�डलं भृशं दिूषतं न िह िनम�लं जलम् ।“ अ� ’�व�छम’् इ�यथ� �कम् पया�यपदं �यु�म् ? 
(क)भृशम ्
(ख) जलम ्
(ग)    िनम�लम ्

5. “माग� गहनकानने सा एकं �ा�ं ददश� ।“ अि�मन् वा�ये ��यापदं �कम् ? 
(क)  सा 
(ख) �ा� ं
(ग) ददश� 

6. “माग� गहनकानने सा एकं �ा�ं ददश� ।“ अ� ’वने’ इ�यथ� �कम् पदं �यु�म् ? 
(क)  गहने 
(ख) कानने 
(ग) माग� 

7. “ प�ाद ्अ�यो ि�तीयः कि��ल�यते ।“ अि�मन् वा�ये ’पुरा’ इ�य�य �कम् िवलोमपदं �यु�म् ? 
(क)  प�ाद ्



(ख) अ�यः 
(ग) ि�तीयः 

8. “त�य भाया� पु��योपेता िपतुगृ�ह ं�ित चिलता।“ अ� ’प�ी’ इ�यथ� �कम् पया�यपदं �यु�म् ? 
(क)  चिलता 
(ख) भाया� 
(ग) उपेता 

9. “गृहीतकरजीिवतो न�ः शी�ं तद�तः ।“ अ� ’तूण�म्’ इ�य�य समानाथ�कपदं �कम् द�म् ? 
(क)  न�ः 
(ख) जीिवतः 
(ग) शी�म ्

10. “िवदषूकः – (उपसृ�य) आ�ापयतु भवान् ।“ अ� ’समीपं ग�वा’ इ�यथ� �कम् पदं �यु�म् ? 
(क)  गहने 
(ख) कानने 
(ग) माग� 

11. “�कम् नामधेया युवयोज�ननी।“ अि�मन् वा�ये ’जनकः’ इ�य�य �कम् िवलोमपदं �यु�म् ? 
(क)  नामधेया 
(ख) जननी 
(ग) युवयोः 

12. “त�याः � ेनामनी ।“ अ� कतृ�पदं �कम् �यु�म् ? 
(क)  चिलता 
(ख) भाया� 
(ग) उपेता 

13. “कृषकः तं दबु�लं वृषभं तोदनेन नु�मानः अवत�त ।“ अि�मन् वा�ये ��यापदं �कम् ? 
(क)  कृषकः 
(ख) तोदनेन 
(ग) अवत�त 

14. “�ु�ः कृषीवलः तमु�थापियतंु ब�वारम् य�मकरोत्।“ अ� ’अनेकवारम्’ इ�यथ� �कम् पदं �यु�म् ? 
(क) ब�वारम ्
(ख) उ�थापियतंु 
(ग) कृषीवलः 

15. “कृषकः दबु�लं वृषभं तोदनेन नु�मानः अवत�त ।“ अि�मन् वा�ये �कम् िवशषेणपदं �यु�म् ? 
(क)  तोदनेन 
(ख) वृषभ ं
(ग)  दबु�ल ं

16. “सुरभे�रमामव�थां द�ृ�वा सुरािधपः तामपृ�छत्।“ अ� कतृ�पदं �कम् �यु�म् ? 



(क)  सुरभेः 
(ख) सुरािधपः 
(ग) अपृ�छत् 

17. “सः ऋषभः हलमू�वा ग�तुमश�ः �े�े पपात ।“ अ� ��यापदं �कम् द�म् ? 
(क)  हलमू�वा 
(ख) ग�तुमश�ः 
(ग) पपात 

18.  “ करणीयं बिहर�तज�गित तु ब�शु�ीकरणम् ।“ अ� ��यापदं �कम् ? 
(क)  करणीयम ्
(ख) शु�ीकरणम ्
(ग) जगित 

 
Total questions - 90 
 

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


