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B.A. 2nd Semester (Programme) Examination, 2021 

SANSKRIT 

Subject Code: 20910    Course Code: ACSHP/204/AECC-2 

Course Title: MIL COMMUNICATION 

Full Marks: 40        Time: 2 Hours 

 

सर्व ेप्रश्नाः समनधयेनाः।         1x40=40 

1. धीमतनां कनलो गच्छतत - 

a) व्यसनने 

b) कनव्यशनस्त्रतर्वनोदने 

c) कलहने 

d) तनद्रयन 

2. तर्वद्यन ददनतत – 

a) कलहम् 

b) द ाःखम् 

c) अर्थम ्

d) तर्वनयम् 

3. शनस्त्रां भर्वतत सर्वथस्य - 

a) लोचनम् 

b) म खम् 

c) पनदाः 

d) पनत ाः 

4. जीर्वलोकस्य षट्स  स खेष  इदम् अन्यतमां न - 

a) अर्नथगमाः 

b) तनत्यम् अरोतगतन 

c) कूटब तधाः 

d) अर्थकरी तर्वद्यन 

5. तपत ाः शत् ाः को भर्वतत- 

a) तर्वद्वनन् प त्ाः 

b) द बथलाः प त्ाः 

c) अपतडितो भ्रनतन 

d) अपतडिताः प त्ाः 
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6. पश तभाः नरन नां ककां  सनमनन्यां न – 

a) धमथाः 

b) आहनराः 

c) भयम ्

d) तनद्रन 

7. लक्षमीाः कां  प रुषम् उपैतत – 

a) धनर्वन्तम् 

b) स तखनम् 

c) उद्योतगनम् 

d) अलसम् 

8. दरै्वां केन तर्वनन न तसध्यतत – 

a) अर्ेन 

b) भनयथयन 

c) प रुषकनरे  

d) तर्वद्ययन 

9. कनयनथत  तसध्यतन्त - 

a) मनोरर्ैाः 

b) तर्वत्ैाः 

c) क्रोधेन 

d) उद्यमेन 

10. मनतन शत् ाः तपतन र्वैरी यने – 

a) बन्ध नथ पनठिताः 

b) तनतो न पनठिताः 

c) बनलो न पनठिताः 

d) गनर्वो न पनतलतनाः 

11. रूपयौर्वनसम्पन्नन तर्वशनलक लसम्भर्वनाः के तनगथन्धनाः ककांश कन इर्व न शोभन्ते – 

a) प त्हीननाः 

b) तर्वद्यनहीननाः 

c) तर्वत्हीननाः 

d) लोभहीननाः 
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12. अतनष्टनददष्टलनभेऽतप – इत्यस्य सतन्धतर्वच्छेदाः - 

a) अतनष्टनद ्+ इष्टलनभेऽतप 

b) अतनष्ट + आददष्टलनभेऽतप 

c) अतनष्टनददष्टलनभे + अतप 

d) अतनष्टनद ्+ इष्टलनभे + अतप 

13. दयनां क र्वथतन्त सनधर्वाः इत्यत् सनधर्व इतत पदम् – 

a) सनध शब्दस्य प्रर्मनयन बहुर्वचने रूपम ्

b) सनध शब्दस्य प्रर्मनयन तद्वर्वचने रूपम ्

c) सनधनशब्दस्य प्रर्मनयन एकर्वचने रूपम ्

d) सनध्यशब्दस्य तद्वतीयनयन बहुर्वचने रूपम ्

14. दनतव्यम् इतत यद्दननम् इत्यत् दनतव्य-पदस्य व्य त्पतत्ाः - 

a) दन+अनीयर् 

b) दन+ल्यप ्

c) पन+तव्य 

d) दन+तव्य 

15. न धमथशनस्त्रां पितीतत कनर म् – इत्यत् रेखनतककतपद ेकन तर्वभतताः?  

a) प्रर्मन  

b) सप्तमी 

c) तद्वतीयन 

d) चत र्ी 

16. आस्र्वनद्यतोयनाः प्रभर्वतन्त नद्याः इत्यत् आस्र्वनद्यतोयनाः इत्यत् काः समनसाः? 

a) बहुव्रीतहाः 

b) तत्प रुषाः 

c) द्वन्द्वाः 

d) अव्ययीभनर्वाः 

17. यत्ने कृत ेयदद न तसध्यतत कोऽत् दोषाः इत्यत् रेखनतककतस्र्ले तर्वभतताः – 

a) आधनरे सप्तमी 

b) भनर्वे सप्तमी 

c) तनधनथर  े

d) सम्प्रदनने चत र्ी 

18. ककक स्य लोभेन पकके मग्नाः पतर्काः केन सम्प्रनप्ताः? 

a) र्वृधशृगनलेन 

b) र्वृधगजेन 

c) र्वृधव्यनघ्रे  
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d) तरु तसहेंन 

19. अतस्त गोदनर्वरीतीरे तर्वशनलाः ________। 

a) ककांश कतरुाः 

b) र्वटर्वृक्षाः 

c) चन्दनतरुाः 

d) शनल्मलीतरुाः 

20.भनगीरर्ीतीरे पनटतलप त्नगरे नरपतताः आसीत् - 

a) ब्रह्मदत्ाः 

b) दरे्वदत्ाः 

c) स दशथनाः 

d) तर्वष्  शमनथ 

21. नीततशतकस्य प्र ेतन - 

a) कनतलदनसाः 

b) बन ाः 

c) भतृथहठराः 

d) पनत तनाः 

22. अपतडितनननां ककां  तर्वभूष म्? 

a) रुष्टत्र्वम् 

b) र्वनचनलत्र्वम् 

c) मौनम् 

d) कनमाः 

23. भतृथहठरमते ज्र्वर इर्व मदाः कर्ां व्यपगताः? 

a) ब धजनसकगनत ्

b) मूढजनसकगनत ्

c) तीर्थगमननत ्

d) सांसनरत्यनगनत ्

24. मूखथस्य औषधां तनर्वत ्- 

      a) छत्म् 

      b) पत्म् 

      c) प्रहनराः 

      d) ननतस्त 
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25. तनरुपमरसप्रीत्यन खनदन्नरनतस्र् तनरनतमषम् – इत्यत् रेखनतककतपदस्य सतन्धतर्वच्छेदाः -  

a) खनदन् + अरनतस्र् 

b) खनदन्न + रनतस्र् 

c) खनदन् + न + रनतस्र् 

d) खनदन् + नर + अतस्र् 

26. व्यनलां बनलमृ नलतन्त तभरसौ रोदध ां सम ज्जृम्भत े– इत्यत् रेखनतककतपद ेतृतीयनतर्वभतताः 

a) हतेौ 

b) कर े 

c) तनधनथर े 

d) उपलक्ष े 

27. मूखनथन्याः प्रततनेत म् इच्छतत – इत्यत् रेखनतककतपदस्य कन व्य त्पतत्ाः? 

a) प्रतत+नी+त म न ्

b) प्रतत+ने+त म न ्

c) प्रतत+नी+क्तत्र्वन 

d) प्रतत+दन+त म न् 

28. र्वैदग्धध्यकीर्तथमपहत ुं को न समर्थाः 

a) तर्वधनतन 

b) खलाः 

c) रनजन 

d) चौराः 

29. सनप्यन्यतमच्छतत इत्यस्य सतन्धतर्वच्छेदाः - 

a) सनप्यन्यम् + इच्छतत 

b) सन + अतप + अन्यम् + इच्छतत 

c) सन + अप्यन्यतमच्छतत 

d) सनतप + अन्यतमच्छतत 

30. प रुषां समलककरोतत – 

a) हनराः 

b) क स मम् 

c) सांस्कृतन र्वनक् 

d) स्नननम् 
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31. -------------- ननम नरस्य रूपमतधकां  प्रच््न्नग प्तां धनम्। 

a) तर्वत्म् 

b) र्वस्त्रम् 

c) तर्वद्यन 

d) स्र्ैयथम् 

32. कदनतचदतप पयथटन् शशतर्वषन मनसनदयेत् – इत्यत् रेखनतककतपदस्य कन व्य त्पतत्ाः? 

a) पठर+अट्+शतृ+प ांतस प्रर्मैकर्वचने 

b) पठर+अट्+शननच्+प ांतस प्रर्मैकर्वचन े

c) पठर+अट्+शतृ+तस्त्रयनां प्रर्मैकर्वचन े

d) पठर+अट्+शननच्+तस्त्रयनां प्रर्मैकर्वचने 

33. न भर्वतत तबसतन्त र्वनथर ां र्वनर नननम् इत्यस्य र्वनच्यपठरर्वतथनां भर्वतत - 

a) न भूयत ेतबसतन्त नन र्वनर ेन र्वनर नननम् 

b) न भर्वतत तबसतन्त नन र्वनर ेन र्वनर नननम् 

c) न भूयते तबसतन्त र्वनथर ां र्वनर नननम्  

d) न भूयत ेतबसतन्त र्वनथर ेन र्वनर नननम् 

34. तर्वदशेगमने बन्ध जनो भर्वतत - 

a) सम्पतत्ाः 

b) रूपम् 

c) तर्वद्यन 

d) श्वन 

35. सत्सकगतताः ककां  करोतत? 

a) तधयो जनड्यां तर्वदधनतत 

b) पनपां कनरयतत 

c) तधयो जनड्यां हरतत 

d) र्वनतच तमथ्यन तसञ्चतत 

36. महीध्रनद त् कगनदर्वतनमर्वनेाः – इत्यस्य सतन्धतर्वच्छेदाः - 

a) महीध्रनद त् कगनद + र्वतनमर्वनेाः 

b) महीध्रन + द त् कगनदर्वतनम + र्वनेाः 

c) महीध्रनद ्+ उत् कगनदर्वतनम + र्वनेाः 

d) महीध्रनद ्+ उत् कगनद ्+ अर्वतनम् + अर्वनेाः 
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37. स्र्वनन भूत्यकेमनननय नमाः – रेखनतककतपद ेचत र्ी - 

a) तनदथ्य े

b) सम्प्रदननकनरके 

c) नमाःशब्दयोगे 

d) कमथकनरके 

38. स रपततमतप श्वन पनश्वथस्र्ां तर्वलोक्तय न शककते – इत्यत् रेखनतककतपदस्य कन व्य त्पतत्ाः? 

a) तर्व+लोक्+ल्य ट् 

b) आ+लोक्+ल्यप् 

c) आ+लोक्+शतृ 

d) तर्व+लोक्+ल्यप् 

39. ब्रह्मनतप कां  नरां न रञ्जयतत? 

a) तर्वदग्धधम् 

b) ज्ञननलर्वद र्र्वथदग्धधम् 

c) मूखथम् 

d) नरपततम् 

40. छत्े  सूयनथतपाः इत्यत् रेखनतककतपद ेकाः समनसाः? 

a) अव्ययीभनर्वाः 

b) बहुव्रीतहाः 

c) तत्प रुषाः 

d) द्वन्द्वाः 

 

 

 


