Class Notes
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X
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(I) अधोलिलितालि वाक्यालि शद्ध
ु ालि कुरुत 1 वयं लित्रं पश्यलतत।
(A) ते
(B) ययू म्
(C) ता
2. भवाि् भोजिं खाद ।
(A) िादतु
(B) िादालम
(C) िादामः
3. त्वं पाठ स्मरतु ।
(A) स्मरतः
(B) स्मर
(C) स्मरलत
4. ता: मलििा: ि गममष्यमत ।
(A) गलमष्यतः
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(B) गलमष्यालम
(C) गलमष्यलतत
5. लपता श्वः आगच्छमत ।
(A) आगलमष्यलतत
(B)आगलमष्यलत
(C) गलमष्यलत
6. यष्ु माम िः लकं पठलतत ।
(A) ते
(B) सः
(C) तौ
7. कन्या: पाठं पठलत ।
(A) कतया
(B)किायः
(C) कतयां
8. अम्बा भोजिं पचमन्त ।
(A) पिलतत
(B) पिलस
(C) पिलत

9. अम्बा तत्र समन्त ।
(A) स्तः
(B) अलस्त
(C) अलस
10. तालि मम ममत्रा: सलतत।
(A) लमत्रं
(B)लमत्रालि
(C) लमत्रे
11. फला: करण्डके सलतत ।
(A) फिं
(B)फिालि
(C) फिे
12. वृक्षामि िररता: सलतत ।
(A) वृक्षा
(B) वृक्षं
(C) वृक्षाः
13. उपविे पुष्पा: सलतत।
(A) पष्ु पं

(B) पष्ु पे
(C) पष्ु पालि
14. शाखेषु िगाः सलतत।
(A) शािाषु
(B) शािं
(C) शािालि
15. देवालयासु देवा: वसलतत।
(A) देवाियम्
(B) देवाियेषु
(C) देवाियः
16. भवततः वदमत I
(A) वदलतत
(B) वदलस
(C) वदतः
17 मक
ु े श: उन्नतम् अलस्त |
(A)उतिलत
(B)उतितः
(C) उतिलस

18. अिं नेत्रयो: पश्यालम |
(A) िेत्राभ्याम्
(B) िेत्रः
(C) िेत्रं
19. फिालि त्रयिः सलतत ।
(A) त्रीलि
(B) त्रयम्
(C) लतस्रः
20. वयं ह्य संस्कृ तम् पमिष्यामिः |
(A) अपठत
(B) अपठाम
(C) अपठः
21. छात्राःः अध्यापके न सालित्यं पठलतत ।
(A) अध्यापकाः
(B)अध्यालपकाः
(C) अध्यापकात्
22 तव मिः मवशालिः अलस्त ।
(A) लवशािम्

(B) लवशािेि
(C) लवशाि
(II) वाच्यािसु ारं प्रदत्त लवकल्पेभ्यः उलितं शब्द लित्वा ररक्तस्थािालि परू यत
23. परोपकाररिः................. कुववलतत ।

(A) परोपकारः
(B) परोपकार
(C) परोपकारं
24. आिाययः............. पाठ्यततेI

(A) छात्रं
(B) छात्राः
(C) छात्रे
25. छात्ररः................. |

(A) उद्यते
(B) उध्यतते
(C) उद्यतते
26. ते पस्ु तकम् ................ |

(A) पठलतत
(B) पठलस

(C) पठालम
27. तैः

...........I

(A) िस्यते
(B) ह्रस्यतते
(C) िसतः
28. तौ.....................

(A) िस्यते
(B) ह्रस्यतते
(C) िसतः
29. अजविु ेि.................

ितयतते |

(A) शत्रवः
(B) शत्रःु
(C) शत्रिू
30. जिाः ..................गच्छलतत |
(A) ग्रामं
(B) ग्रामेि
(C) ग्रामस्य
31. मया कायावलि.............|

(A) कुरुत
(B) कुववलतत
(C) लियतते
32. कक्षाया.ं ............ स्थीयते |

(A) छात्रः
(B) छात्राि्
(C) छात्ररः
33.आञ्जिेयेि.............लिख्यते |

(A) गीतः
(B) गीतं
(C) गीत
34. अिम् ........... करोमि |

(A) कायव
(B) कायवम्
(C) कायेि
(III) अधोलिलितवाक्येषु रे िाङ्लकतपदािां प्रसङ्गािसु ारं लवकल्पेभ्यः उलितं पयावयपदं
लिितु ।
35. यलद त्वं मां मक्ु त्वा यालस तदा वेलाप्यवेिा स्यात् ।

(A) समय:
(B) प्रसतिः भवलत
(C) दःु िं अिभु वलत
36. मिािगरमध्ये ििदलिशं कालायसचक्रम् ।
(A) अत्यलधक्
(B) भयङ्करः
(C) िौिििम्
37. एकातते काततारे क्षिमलप मे स्यात् सञ्चरिम।्
(A) जागरिं
(B) द्रुतगत्या
(C) संसरिम्
38. इत्यक्ु त्वा धालवता तूिं व्याघ्रमारी भयङ्करा।
(A) शीघ्रम्
(B) अस्त:
(C) द्रुतगत्या
(IV) समलु ितं कािबोधकं शब्दं लिितु 39. परुु षोत्तम-एक्सप्रेस इलत रे ियािं (9:30) वादिे परु ीत: प्रस्थािं करोलत।
(A) साधविववादिेि

(B) साधविवमव् ादिे
(C) साधविववादिे
40. िेतक-एक्सप्रेस इलत रे ियािं (4:45 ) वादिे लदल्िीम् आगच्छलत।
(A) साधवितरु वादिे
(B) ितवु ावदिे
(C) पादोिपञ्िवादिे
41. िावड़ा-एक्सप्रेस (11:00) वादिे िावड़ास्थािकं प्राप्िोलत।
(A) एकादशवादिे
(B) एकादशमव् ादिे
(C) एकादशवादििेि
42. रे ियािमेकं (8:15) उत्तराञ्ििं प्रलत गच्छलत।
(A) सपादअष्टवादिेि
(B) सपादअष्टवादिे
(C) सपादअष्टम्वादिे
43. लितिीयरे िवाििं (4:30) जयपरु ं प्राप्िोलत ।
(A) साधवितरु ्
(B) साधवितवु ावदिे
(C) साधवितवु ावदिेि

44. माता प्रात: (5:00) वादिे उलत्तष्ठलत।
(A) पञ्ि
(B) पञ्िवादिे
(C) पञ्िम्
45. रािुि: प्रातर्भ्वमिाय (6:15) वादिे उद्यािं गच्छलत।
(A) सपादषड्
(B) पादोिसप्त
(C) अधवषद
46. सवे (10:00) वादिे शयिं कुववलतत ।
(A) दश
(B) सपाददश
(C) दशम्
(V) उलिताव्ययपदं लिितु 47. ............... लवदधीत ि लियाम।्
(A) अत्र-तत्र
(B) सिसा
(C) लकम्
48. जीव: .............. जीवस्य भोजिं भवलत।
(A) एव

(B) कदा
(C) सववत्र
49. तत्र वृक्षेषु वािराः .............. कूदवलतत |
(A) ततः
(B) इतस्ततः
(C) इतः
50. यथा राजा ............. प्रजा|
(A) यथातथा
(B) तथा
(C) यथा

