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     आदर्शप्रश्नपत्रम ् (बहुविकल्पात्मकम)्   
            प्रथमसत्रीया परीक्षा (2021-22) 

कक्षा –  द्वादशी (XII) 
ससृं्कतम ् (ऐच्छिकम)् कोड स.ं – 022) 

अवच्छ िः – सा कैहोरा        सम्परू्ा शङ्ािः – 40 
 

1. अ ोच्छिच्छितषे ुवाक्यषे ुरेिाच्छङ्तपदाच्छि आ तृ्य समचु्छित ंप्रश्नवािकं पद ं
प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु–                 (केविं प्रश्नपञ्चकम)्   
(i)  य ेअच्छवद्याम ् उपासत ेअन्धन्तमिः प्रच्छवर्च्छन्त। 

(क) कीदृर्िः                                (ि) कुत्र            
(ग) कथम ्                                   (घ) किः 

(ii) गरुुप्रदयेाच्छ कच्छििः स्पहृिः अथी अच्छििन्द्यिः अितू।्  
(क) किः                                     (ि) का             
(ग) कीदृर्िः                                (घ) च्छकम ्  

(iii) च्छर्र्ोरच्छप दृप ताां वाि ंि सहन्त।े 
(क) काम ्                                    (ि) केषाम ्         
(ग) कीदृर्ीम ्                               (घ) कम ्  

(iv) परुुषिः कमशर्ाम ् अिारम्भात ् िषै्कर्म्य ंि अश्नतु।े 
(क) कस्याम ्                               (ि) कासाम ्       
(ग) काम ्                                    (घ) केषाम ्    

(v)  च्छवषयषे ुअत्यासङ्गिः परुुष ंिार्यच्छत। 
(क) च्छकम ्                                    (ि) कम ्           
(ग) काम ्                                    (घ) कीदृर्म ्  

(vi) कुमार! तथा प्रयतथेािः यथा ि च्छ च्छियस े गरुुच्छििः । 
(क) कैिः                                      (ि) काच्छििः        
(ग) केभ्यिः                                  (घ)  केि  

(vii) योगिः कमशस ुकौर्िम।्  
(क) कास ु                                   (ि) कच्छिि ् 
(ग) केष ु                                     (घ) कुत्र    

1×5=5 

2. यथाच्छिदरे्म ् उच्छितम ् उत्तरं प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु – (केविं प्रश्नपञ्चकम)् 
(i) ‘उपात्तच्छवद्यो गरुुदच्छक्षर्ाथी कौत्सिः प्रपदे ेवरतन्तचु्छर्ष्यिः’ अत्र ‘प्रपदे’े इच्छत         
      च्छियापदस्यकतृ शपद ंच्छकम?् 

1×5=5 
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          (क) कौत्सिः                                  (ि) वरतन्तचु्छर्ष्यिः     
          (ग) उपात्तच्छवद्यिः                            (घ) च्छर्ष्यिः   
(ii) ‘ि कमशर्ाम ् अिारम्भात ् िषै्कर्म्य ंपरुुषोऽश्नतु े‘अत्र ‘परुुषिः’ इच्छत कतृ शपदस्य  
       च्छियापद ंच्छकम?् 
          (क) अिारम्भात ्                            (ि) िषै्कर्म्यशम ् 
          (ग) अश्नतु े                                  (घ) कमशर्ाम ्  
(iii) ‘मिो म ेसम्मोहच्छिरमच्छप हरत्यषे बिवाि ्’ अच्छिि ् वाक्य े‘मििः’ इच्छत   
         पदस्य च्छवर्षेर्पद ंच्छकम ् ? 
          (क) हरच्छत                                   (ि) बिवाि ्         
          (ग) एषिः                                     (घ) सम्मोहच्छिरम ्  
(iv) ‘अपच्छरर्ामोपर्मो दारुर्ो िक्ष्मीमदिः’ वाक्यऽेच्छिि ् च्छवर्षे्यपद ंच्छकम?् 
          (क) दारुर्िः                                 (ि) िक्ष्मीमदिः      
          (ग) अपच्छरर्ामोपर्मिः                    (घ) मदिः  
(v) “रघकुौत्ससवंादिः” इच्छत पाठिः किात ् ग्रन्थात ् सङ्च्छितिः? 
         (क) उत्तररामिच्छरतात ्                      (ि) कादम्बरीतिः   
         (ग) रघवुरं्ात ्                                (घ) गीतायािः  
(vi) ‘कमशर्वै च्छह सचं्छसच्छिमाच्छितािः जिकादयिः’ इच्छत वाक्य ंकिात ् ग्रन्थात ्   
         गहृीतम?् 
        (क) कादम्बया शिः                               (ि) रघवुरं्ात ्     
        (ग) ईर्ावास्योपच्छिषदिः                     (घ) गीतायािः 
(vii) “उत्तररामिच्छरतम”् इच्छत िाटकस्य रिच्छयता किः? 
         (क)  िविचू्छतिः                               (ि) काच्छिदासिः    
         (ग) बार्िट्टिः                                (घ) व्यासिः  

3. अ ोच्छिच्छितवाक्यषे ुरेिाच्छङ्तपदािा ंप्रसङ्गािसुारं समचु्छितम ् अथ ंच्छवकल्पभे्यिः 
च्छिितु-  (केविं प्रश्नपञ्चकम)्  
(i)  केविं ि च्छिसग शत एवाच्छतगहि ंतमो यौविप्रिवम।् 
         (क) प्रकृत्या                                  (ि) स्वािाच्छवकरूपरे्    
         (ग) च्छिमा शर्िे                                (घ) रच्छितिे  
(ii) तच्छिन्नपो मातच्छरश्वा द ाच्छत।। 
         (क) माता                                    (ि) अश्विः         
         (ग) जिम ्                                   (घ) वायिुः  
 
 

1x5=5 
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(iii)    च्छवर्ापंच्छतिः च्छवष्टरिाजमारात।् 
(क) िन्द्रिः                                  (ि) प्रजा          
(ग) राजा                                   (घ) च्छिर्ा  

(iv)    च्छर्ष्टािध्याय इच्छत अस्खच्छित ंििेता ंबटूिा ंकोिाहििः। 
          (क) अच्छियच्छितम ्                         (ि) अच्छिरम ्     
          (ग) च्छिरन्तरम ्                              (घ) िच्छडडतम ्  
(v) रघोरुदारामच्छप गाम ् च्छिर्र्म्य। 

(क)  िेमु ्                                   (ि) वार्ीम ्         
(ग) गीतम ्                                  (घ) गच्छतम ्  

(vi) अन्यदवे आहिः च्छवद्यया। 
(क) शृडवच्छन्त                               (ि) आह्वयच्छन्त    
(ग) कथयन्त ु                              (घ) कथयच्छन्त  

(vii)  उत्सङे्ग गहृीत्वा आत्मगतम।् 
(क) सम्पके                                 (ि) सत्सङे्ग          
(ग) अङे्                                    (घ) उत्पन्न े     

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ ोच्छिच्छितप्रश्नािािाम ् उत्तराच्छर् प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु –  (केविं प्रश्नत्रयम)्     
(i) “च्छवद्ययाऽमतृमश्नतु”े इच्छत पाठिः कुतिः सङ्च्छितिः? 
         (क) छान्दोग्योपच्छिषदिः                    (ि) ईर्ावास्योपच्छिषदिः     
         (ग) केिोपच्छिषदिः                           (घ) कठोपच्छिषदिः  
(ii) एतास ुका बार्िट्टस्य रििा अच्छि? 

   (क) उत्तररामिच्छरतम ्                      (ि) मघेदूतम ्    
   (ग) हष शिच्छरतम ्                              (घ) रघवुरं्म ्  

(iii) “बािकौतकुम”् इच्छत पाठिः किात ् ग्रन्थात ् सङृ्गहीतिः? 
          (क) उत्तररामिच्छरतात ्                     (ि) महावीरिच्छरतात ्   
          (ग) रामायर्ात ्                             (घ) कादम्बया शिः 
(iv) “श्रीमद्भगवद्गीताम”् किः अरियत?् 

(क) काच्छिदासिः                             (ि) वाल्मीच्छकिः      
(ग) श्रीकृष्णिः                               (घ)  व्यासिः 

1×3=3 

5. अ ोच्छिच्छितप्रश्नािािाम ् उत्तराच्छर् प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु - (केवलां प्रश्नत्रयम)्  
(i) “च्छविमाङ्दवेिच्छरतम”् कस्य रििा अच्छि? 
          (क) बार्िट्टस्य                             (ि) पद्मगपु्तस्य      
          (ग) कल्हर्स्य                              (घ) च्छबल्हर्स्य 
   

1x3=3 
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(ii) “दर्कुमारिच्छरतम”् इच्छत ग्रन्थस्य रिच्छयता किः? 
          (क) दडडी                                    (ि) सबुन्धिुः         
          (ग) बार्िट्टिः                                (घ)  िट्टिारायर्िः  
(iii) “च्छर्वराजच्छवजयम”् इच्छत ग्रन्थ ेकच्छत च्छििःश्वासािः सच्छन्त? 
          (क) ितदु शर्                                  (ि) अष्टादर्        
          (ग) द्वादर्                                    (घ) षोडर्  
(iv) “गद्यपद्यमय ंकाव्यम”् कक कथ्यत?े 
          (क) िडडकाव्यम ्                           (ि) िम्प ू     
          (ग) गीच्छतकाव्यम ्                            (घ) िाटकम ्  

6.   अ ोच्छिच्छितप्रश्नािािाम ् उत्तराच्छर् प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु -(केवलां प्रश्नितषु्टयम)्  
(i) रूपकार्ा ंकच्छत िदेािः सच्छन्त? 

(क) अष्ट                                      (ि) सप्त           
(ग) िव                                       (घ) दर्  

(ii) “िाट्यर्ास्त्रम”् किः रच्छितवाि?् 
(क)  िासिः                                    (ि) काच्छिदासिः     
(ग) िरतमचु्छििः                              (घ) व्यासिः  

(iii) “च्छवर्ािदत्तिः” कं िाटकम ् अरियत?् 
          (क) कर्शिारम ्                              (ि) मदु्राराक्षसम ्    
          (ग) मािच्छवकाच्छिच्छमत्रम ्                   (घ) दडडी  
(iv) “वरे्ीसहंारम”् इच्छत किः रच्छितवाि?् 
          (क) िट्टिारायर्िः                           (ि) िासिः        
          (ग)  िविचू्छतिः                               (घ) काच्छिदासिः  
(v) िाट्यस्य च्छवषय े“अच्छिियिः” किात ् वदेात ् गहृीतिः? 
          (क) सामवदेात ्                              (ि) ऋग्वदेात ्      
          (ग) यजवुदेात ्                               (घ) अथव शवदेात ्  

1×4=4 
 

7. अ ोच्छिच्छितप्रश्नािािाम ् उत्तराच्छर् प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु - (केवलां प्रश्नपञ्चकम)् 
(i) ‘सयूा शश्वयै शच्छद मासजौसततगािः... ‘अस्यािः पच्छरिाषायािः अवच्छर्ष्टारं् ंच्छकम?् 
          (क) माच्छििी िोच्छगिोकैिः                  (ि) र्ादू शिच्छविीच्छडतम ्    
          (ग) च्छर्िच्छरर्ी                               (घ) पादौ यदीयावपुजातयिािः  
(ii)    ‘........  तिजाजगौगिः‘ पच्छरिाषायािः पवूा शिं च्छकम ् ? 
          (क) उक्ता वसन्तच्छतिका                   (ि) मन्दािान्ताम्बचु्छ       
          (ग) स्याच्छदन्द्रवज्रा                           (घ) रसिैः रुद्रचै्छछछन्ना 
 

1×5=5 
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(iii) ‘अिषु्टपु ्’ छन्दसिः उदाहरर् ंच्छकम?् 
        (क) तमि शच्छयत्वा च्छवच्छ वद ्च्छवच्छ ज्ञिः तपो ि ंमाि िाग्रयायी  
        (ि) वत्सायाश्च रघदू्वहस्य ि च्छर्र्ावच्छिन्नच्छिव्यज्यत े
        (ग) उत्साहसम्पन्नमदीघ शसतू्रम ् च्छियाच्छवच्छ ज्ञ ंव्यसिषे्वसक्तम ्    
        (घ) कमशडयवेाच्छ कारि ेमा फिेष ुकदािि  
(iv) ‘उपजाच्छत’ छन्दसिः उदाहरर् ंच्छिितु। 
        (क) अस्त्यतु्तरस्या ंच्छदच्छर् दवेतात्मा 
        (ि) पश्चात ् पिंु वहच्छत च्छवपिंु तच्च  िूोत्यजस्रम ् 
        (ग) िवच्छन्त िम्रािरविः फिोद्गमिैः 
        (घ) पापाच्छन्नवारयच्छत योजयत ेच्छहताय  
(v) ‘रसरैुश द्रचै्छछछन्ना .........................’ एतस्यािः पच्छरिाषायािः उत्तरािं परूयत। 

(क) उदीच्छरतौ जरौ                            (ख) यमिसििागिः च्छर्िच्छरर्ी 
(ग) माच्छििी िोच्छगिोकैिः                    (घ) र्ादू शिच्छविीच्छडतम ्  

(vi) ‘पश्चात ् पिंु वहच्छत च्छवपिंु तच्च  िूोत्यजस्रम ्’ अस्या ंपङ्क्तौ कक छन्दिः? 
        (क) इन्द्रवज्रा                                  (ि) च्छर्िच्छरर्ी      
        (ग) वरं्िम ्                                  (घ) मन्दािान्ता  

8. अ ोच्छिच्छितप्रश्नािािाम ् उत्तराच्छर् प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु –(केवलां प्रश्नत्रयम)् 
(i) जगर्स्य रूप ंच्छकम?् 

(क) ऽऽ।                                     (ि) ऽऽऽ          
(ग) ।।।                                     (घ)  ।ऽ।  

(ii) ‘हच्छवषा’ इत्यत्र को गर्िः? 
(क) रगर्                                    (ि) सगर्        
(ग) िगर्                                    (घ) तगर् 

(iii) यगर्स्य कक स्वरूपम?् 
(क) ।ऽऽ                                             (ि) ।।।          
(ग) ऽ।।                                     (घ)  ऽऽऽ 

(iv) ‘पावका’ इत्यत्र किः गर्िः?  
          (क) मगर्                                    (ि) िगर्          
          (ग) रगर्                                     (घ) मगर्  

1×3=3 
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9. अ ोच्छिच्छितप्रश्नािािाम ् उत्तराच्छर् प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु- (केविं प्रश्नचतषु्टयम)्    
(i) ‘सत्यथ ेपथृगथा शयािः स्वरव्यञ्जिसहंतिेः।’ इद ंकस्यािङ्ारस्य िक्षर्म?् 
          (क) अिपु्रासस्य                             (ि) यमकस्य       
          (ग) श्लषेस्य                                   (घ) उत्प्रके्षा  
(ii) ‘यद्यदािरच्छत श्रषे्ठित्तदवेतेरो जििः’ अस्या ंपङ्क्तौ किः अिङ्ारिः? 

(क) रूपकम ्                                 (ि) श्लषेिः        
(ग) अिपु्रासिः                               (घ) यमकिः  

(iii) अिपु्रासस्य िक्षर् ंच्छकम?् 
(क) वर् शसार्म्यमिपु्रासिः   
(ि) िवते ् सम्भाविोत्प्रके्षा     
(ग) सा र्म्यशमपुमा िदे े 
(घ)  िवदेथा शन्तरन्यासोऽिसुक्ताथा शन्तराच्छि ा 

(iv) काव्य ेयदा उपमये ेउपमािस्य आरोपिः िवच्छत तदा किः अिङ्ारिः कथ्यत?े 
(क) उत्प्रके्षा                                  (ि) उपमा          
(ग) यमकिः                                   (घ) रूपकम ्  

(v) ‘च्छश्लष्टिैः पदरैिकेाथा शच्छि ाि.े..’  इच्छत कस्यािङ्ारस्य िक्षर्म?् 
          (क) अथा शन्तरन्यासस्य                     (ि) श्लषेस्य      
          (ग) उपमायािः                               (घ) यमकस्य  

1×4=4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. अ ोच्छिच्छितवाक्यषे ुप्रयकु्तम ् अिङ्ारं प्रदत्तच्छवकल्पभे्यिः च्छिितु -(केविं प्रश्नत्रयम)्    
(i)   आरडयकोपात्तफिप्रसचू्छतिः िम्बिे िीवार इवावच्छर्ष्टः। 
          (क) उत्प्रके्षा                                  (ि) उपमा          
          (ग) श्लषेिः                                     (घ) अच्छतर्योच्छक्तिः  
(ii)  रमत ेि मरािस्य मािस ंमािस ंच्छविा ।  
          (क) यमकिः                                  (ि) अिपु्रासिः       
          (ग) रूपकम ्                                 (घ) उपमा     
(iii) च्छिपरु् ंच्छिरुप्यमार्ो वत्साया म ेवध्वा मिुिने्द्रर्ाच्छप सवंदत्यवे। 
         (क) उपमा                                    (ि) अथा शन्तरन्यासिः    
         (ग) रूपकम ्                                  (घ) श्लषेिः  
(iv) प्रतारर्कुर्ि ैू शतिैः प्रताय शमार्ा च्छवत्तमदमत्तच्छित्ता। 
         (क) अथा शन्तरन्यासिः                        (ि) यमकिः    
         (ग) श्लषेिः                                      (घ) अिपु्रासिः  

1×3=3 

**************************** 


