
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशशिण पररषद रााँची झारखण्ड   

    वार्षिक परीिा -2022-23 

  आदशि-प्रश्नपत्र  (वस्तुननष्ठ) 

 किा -अष्टमी    र्वषय- संस्कृत 

समय- 1.30 घंटा       पूणाांक- 50  

         

……………………………………………………………………… 

सामान्य-ननदेशा: - 

•  प्रश्नानाम ्संख्या -50 (पञ्चाशत)् सन्न्त । 

• सवे प्रश्नााः अननवायािाः । 

• प्रत्येक-प्रश्नानां चत्वाराः र्वकल्पा:सन्न्त। उचचतं र्वकल्पं चचनुत । 

• प्रत्येक-प्रश्नस्य कृते अंकमेकं ननधािररतम।् 

       खण्ड- क पठितावबोधनम ्  
अधोलिखखतम ्गद्ाांशां, पद्ां नाट्ाांशां च पठित्वा प्रदत्तान ्प्रश्नान ्ननदेशानुसारम ्उत्तरत- 
गद्ाांशां 
अस्माकं झारखण्डप्रदेशे एकं महत्त्वपूणां पवि ‘मण्डा’ इनत अन्स्त। अन्स्मन ्पविणण जनााः र्वर्वधरूपैाः 
शशवम ्आराधयन्न्त।‘मण्डा’ इनत उत्सवाः वैशाखमासस्य शुक्लपिस्याियततृीयाताः प्रारभ्यते। 
चतुर््दिवसपयिन्तम ्एनं उत्सवं झारखण्डप्रदेशस्य जनजातय: सदाना: च समानरूपेण शमशलत्वा 
आयोजयन्न्त । 
प्रश्नााः  

1 ‘मण्डा’ कस्य प्रदेशस्य पवि अन्स्त ? 

(क) बिहारस्य        (ग) झारखण्डप्रदेशस्य 
(ख) असमस्य        (घ) कनािटकस्य 

 2 कन्स्मन ्पविणण जनााः शशवम ्आराधयन्न्त ? 

(क) मण्डापविणण      (ग) सरहुलपविणण 
(ख) कमािपविणण      (घ) छठपविणण 

 3 ‘मण्डा’ कन्स्मन ्मास ेभवनत ? 

(क) चैत्रमास े      (ग) ज्येष्ठमासे 
(ख) वैशाखमासे     (घ) श्रावणमासे  

 4 ‘अस्ममन’् पदे का र्वभक्ति: ? 



(क)  ततृीया        (ग) पञ्चमी  
(ख)  चतुर्थी        (घ) सप्तमी 

 5 ‘शुक्िपक्षाः’ अस्य र्वलोमपदम ्अत्र ककं प्रयुिम ्? 

(क)  कृष्णपिाः       (ग) गुरुपिाः 
(ख)  िुद्धपिाः        (घ) शुक्रपिाः 

पद्म ् 

श्रोत्रां शु्रतेन  न तु कुण्डिेन दानेन पाखिनन तु कङ्किेन । 

ववभानत का्ाः करूिाम्ानाां परोपकार ाः न तु चन्दनेन।। 

6 दानेन कस्य शोभा भवनत ? 

(क) पाणेाः            (ग) कुण्डलस्य 
(ख) कङ्कणस्य        (घ) चन्दनस्य 

7 कायाः केषां र्वभानत ? 

(क) करूणामयानां       (ग) समदृ्धाना ं
(ख) ननधिनानां           (घ) चौराणां 

8 करूणामयानां कायाः केन र्वभानत ? 

(क) तापेन             (ग) जलेन   
(ख) चन्दनेन           (घ) परोपकारेण 

9 ‘किनाः’ अस्य पयाियपदम ्अत्र ककं प्रयुिम ्? 

(क)  नेत्रम ्           (ग) श्रोत्रम ् 
(ख)  आननम ्         (घ) मखुम 

10 ‘ववभानत’ पदे काः लकाराः ? 

(क)  लट्              (ग) लङ्  
(ख)  लटृ्              (घ) लोट् 

 नाट्ाांशम/्सांवादम ् 

आदशन: - मात: ! आनयतु स्मनृतम ्अन्स्मन ् मण्डपे ।अहं तया सह र्ववाहं कररष्याशम। 

धनेश्वर: - पुत्र! ककं वदशस ? ककं तव मनत: भ्रष्टा जाता ? मम र्वरोधं करोर्ष ? 



आदशन: - हे र्पत:! भवान ्मम पूजनीयाः। अहं भवताः र्वरूदं्ध कदार्प न गशमष्याशम। स्मनृत: एव मत्कृते 
अनुकूला भायाि अन्स्त। अतएव अहम ्अनया सह एव र्ववाहं कररष्याशम। 

11 ‘हे र्पताः!’ काः वदनत ? 

(क)  आदशिाः              (ग) संघषिाः 
(ख)  उत्कषिाः              (घ) हषिाः  

12 काः सविदा पूजनीयाः भवनत ? 

(क)  र्पता               (ग) खगाः 
(ख)  शत्रु                (घ) अश्वाः  

13 आदशिाः कया सह र्ववाहं करोनत ? 

(क)  सीतया सह          (ग) स्मृत्या सह 
(ख)  शीलया सह          (घ) लतया सह 

14 ‘गलमष््ालम’ पदे काः लकाराः ? 

(क)  लङ्               (ग) लोट्  
(ख)  लट्               (घ) लटृ्  

 15 ,अहम ्अनया सह एव र्ववाहं कररष्याशम।‘ इत्यन्स्मन ्अव्वयपदं चचत्वा शलखत -   

(क)  अहम ्              (ग) एव 
(ख)  अनया              (घ) र्ववाहं 

पािेभ््ाः प्रश्नााः  

16 मेघाः कदा वषिनत ? 

 (क) शरर्द            (ग) ग्रीष्म े

 (ख) वसन्तसमये       (घ) वषािस ु

17 नदी र्वश्व ंकीदृशी पालयनत ? 

  (क) माता इव         (ग) र्पता इव               

  (ख) सखा इव         (घ) धरा इव 

18  वयं कुत्र वायुर्वहारं करवाम? 

(क)   गगने              (ग) भूतले  
(ख)   सागरे               (घ) तडागे  



19 र्ववेकानन्दस्य जन्म कुत्र अभवत ्? 

  (क) कोलकतानगरे        (ग) चेन्नईनगरे 

  (ख) पटनानगरे          (घ) रााँचीनगरे 

20 ‘ग्रामात ्िर्हाः सरोवराः आसीत ्|’   इत्यन्स्मन ्अव्वयपदं चचत्वा शलखत -                            

 (क) सरोवराः           (ग) हंसाः 

 (ख) िर्हाः              (घ)  ग्रामात ्

 21 र्वश्वधमिसम्मेलनं कुत्र अभवत ्?       

  (क) जमिनीदेशे         (ग) जापानदेश े

  (ख) भारतदेशे         (घ) अमेररकादेशे 

22 मनुष्याः नेत्राभ्यां ककं करोनत ? 

  (क) पश्यनत          (ग) खादनत 

  (ख) र्पिनत          (घ) वदनत 

23 आदशिाः कस्य पुत्राः आसीत ्? 

 (क) धनेश्वरस्य       (ग) धनराजस्य 

   (ख) धनपालस्य       (घ) धमिराजस्य 

24  नराः ककं र्हत्वा र्प्रयो भवनत ? 

   (क) काम ं           (ग) मानं 

  (ख) क्रोधं            (घ) लोभ ं

25 गंगा ककं करोनत ? 

(क)   दानं ददानत           (ग) पापं नाशयनत 
(ख)   जलं  ददानत          (घ)  तापं ददानत  

   खण्ड -ख – अपठितावबोधनम ् 

ननदेशाः – अधोलिखखतां गद्ाांशां पठित्वा प्रदत्तान ्प्रश्नान ्उत्तरत- 

भारते अनेके महापुरुषााः अभवन।् महर्षिाः दयानन्दाः तेषु प्रमुखाः। तन्स्मन ्काले अनेकााः कुरीतयाः प्रचशलतााः 
आसन।् अन्धर्वश्वास: स्त्रीशशिा िालर्ववाहाः जानतप्रर्था इत्यादयाः। एतााः सवािाः ननवारयन ्वेदधमि च प्रचारयन ्
महर्षिाः भारते सवित्र अभ्रमत।् 



26  भारते के अभवन ्? 

(क)  महाशत्रवाः               (ग) महापुरुषााः  
(ख)  महावञ्चकााः             (घ) महाव्रतााः  

27  महर्षिाः दयानन्दाः कस्य प्रचारयनत स्म ? 

(क)  वेदधमिस्य              (ग) कालधमिस्य  
(ख)  राजधमिस्य             (घ) सविधमिस्य 

28  महर्षिाः दयानन्दाः कुत्र अभ्रमत ्? 

(क)  भारतदेशे             (ग) भूटानदेश े
(ख)  जापानदेशे            (घ) नेपालदेश े

29  ‘तेष’ु पदे का र्वभक्तिाः ? 

(क)  प्रर्थमा               (ग) पञ्चमी 
(ख)  ततृीया              (घ) सप्तमी 

30  ‘अनेके महापुरुषााः’ अत्र र्वशेषणपदं ककम ्? 

(क)  महापुरुषााः               (ग) अनेके 
(ख)  पुरुषााः                  (घ)  महा  

खण्ड - ग – व््ाकरिम ् 

31 मम शरीरे .......हस्तौ स्ताः। ररक्तस्र्थानं उचचतपदेन 

   पूरयत - 

  (क) द्वौ            (ग) द्वे  

  (ख) द्वाभ्याम ्      (घ) द्वयोाः 

 रेखाांककतपदानन आधतृ्् प्रश्नवाक््ानन लिखत- 

32   सव ेसांमकृतम् महत्त्वं जानन्न्त ? 

 (क) केन             (ग) कस्मै 

 (ख) कस्मात ्         (घ) कस्य 

33  लशवभक्तााः पूणािस्र्थायााःपररचयं अनुष्ठाने दशियन्न्त ? 

  (क)  काः             (ग)  कौ 

  (ख)  के             (घ)  कुत्र 



34 ‘अिसम्’ पदे का र्वभन्क्ताः प्रयुिा ? 

  (क) प्रर्थमा          (ग) पञ्चमी 

  (ख) षष्ठी          (घ) सप्तमी 

35 ‘सांतोषात’् पदे का र्वभक्ति: प्रयुिा ? 

 (क) प्रर्थमा            (ग) ततृीया 

 (ख) पञ्चमी           (घ) सप्तमी 

36 पथृिव््ााः’ पदस्य समानार्थिकं पदं चचनुत- 

 (क) वसुन्धरायााः        (ग) यशोधरायााः 

 (ख) सुभद्रायााः          (घ) कन्यायााः 

37 ‘पूवानर्द्न:’ पदस्य र्वलोमपदं चचनुत – 

 (क) श्राद्धाः            (ग) पराद्िधाः 

 (ख) कु्रद्धाः            (घ) शुद्धाः 

38 अहं नाशसकया स्िघ्रालम।अत्र काः लकाराः ? 

 (क) लोट्              (ग) लटृ् 

 (ख) लट्              (घ) र्वचधशलङ्गाः  

39 नवीनाः कणेन िचधराः।अत्र ‘किेन’ पदे का र्वभन्क्त:? 

  (क) ततृीया           (ग) चतुर्थी 

  (ख) षष्ठी            (घ) सप्तमी 

40 ‘खननत्वा’ अत्र काः प्रत्ययाः प्रयुक्ताः ? 

  (क) क्त्वा            (ग) ल्यप ्

  (ख) तव्यत ्          (घ) तव्य  

41 अशुद्धं पदं चचनुत- 

   (क) भ्रमनत         (ग) खेलनत 

   (ख) व्रजनत         (घ) आगमनत 

42 ववहम्’ पदे काः प्रत्ययाः प्रयुक्ताः?  



  (क) क्त्वा           (ग) ण्यत ् 

  (ख) क्यप ्          (घ) ल्यप ्

43 करिी्म’् पदे काः प्रत्ययाः प्रयुक्ताः? 

 (क) अनीयम ्         (ग) अनीयर ्

 (ख) केशलमर ्         (घ) तव्यत ्

44 अनुभवनत’ पदे काः उपसगिाः ? 

  (क) अप            (ग) अनत  

  (ख) अनु           (घ) उप               

45 ‘देवाचननम’् पदस्य संचधर्वच्छेदं  कुरुत-  

  (क) देव +आचिनम ्  (ग) देवा+अचिनम ्

  (ख) देव+अचिनम ्    (घ) देव+ अचनम 

46 लशवा्’ पदे का र्वभन्क्ताः ? 

 (क) ततृीया           (ग) चतुर्थी 

 (ख) पञ्चमी          (घ) षष्ठी 

47 ‘वसतु’ पदे काः लकाराः अन्स्त ? 

 (क) लट्            (ग) लोट्   

 (ख) लङ्             (घ) लटृ् 

48 ‘दबुनिाः’ पदे काः उपसगिाः ? 

  (क) दरु ्            (ग) दरू ् 

  (ख) द ु            (घ) दिुि 

49 अहं र्वद्यालयं..........। ररक्तस्र्थानं पूरयत - 

 (क) गच्छामाः          (ग) गच्छनत 

 (ख) गच्छशस          (घ) गच्छाशम 

50 ‘66’ इनत अंकस्य कृते संस्कृतपदं शलखत - 

  (क) षोडशाः          (ग) षन्ष्टाः 



  (ख) षड्षन्ष्टाः        (घ) सप्तषन्ष्टाः 

........................................................................ 

 

         

 

 

 

 


