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सर्व ेप्रश्नाः समनधयेनाः।         1x40=40 

1. अयं भनगाः हितोपदशेे ननहतत -  

a) हमत्रलनभाः 

b) सुहृदे्भदाः 

c) लब्धप्रणनशम् 

d) सह्धाः 

2. अहतत भनगीरथीतीरे ------ इहत ननमधेयं नगरम्। 

a) मगधाः 

b) पनटनहलपुत्राः 

c) उज्जहयनी 

d) कनञ्ची 

3. अनभ्यनसे हर्वषं हर्वद्यन, भोजनं हर्वषम् -  

a) अजीणे 

b) नष्ट े

c) शनपे 

d) तपशे 

4. कनयनाहण कथं हसद्ध्यह्त -  

a) आलतयेन 

b) उद्यमेन 

c) कृपयन 

d) छलेन 

5. हितोपदशेाः इहत ग्र्थतय रचहयतन - 

a) हर्वष्णुशमना 

b) गुणनढ्याः 

c) सुदशानाः 

d) ननरनयण-शमना 

 



6. याः पहडिताः साः सर्वाभूतेषु ----- पश्यहत।  

a) आत्मर्वत् 

b) मनतृर्वत ्

c) हपतृर्वत् 

d) ककमहप न 

7.  हनगा् धनाः िंकंशुकनाः इर्व न शोभ्ते ----  

a) र्वृत्तिीननाः 

b) र्वस्त्रिीननाः 

c) हर्वद्यनिीननाः 

d) पुच्छिीननाः 

8. कपोतरनजतय ननम आसीत् -  

a) हचत्रग्रीर्वाः 

b) गृद्धरनजाः 

c) हचत्रकूटाः 

d) हचत्रकणााः 

9. पनपतय कनरणम् - 

a) लोभाः 

b) क्रोधाः 

c) कनमाः 

d) भयम ्

10. भहूतहमच्छतन पुरुषेणेि षि् दोषनाः िनतव्नाः, तत्र नैर्व अ्तभार्वहत -  

a) कनमाः 

b) क्रोधाः 

c) हनद्रन 

d) भयाः  

11. मूषकरनजतय ननम आसीत् - 

a) हचत्रग्रीर्वाः 

b) दडिननयकाः 

c) हिरडयकाः 

d) पशुपहताः 

 

12. मूषकरनजाः हनर्वसहत तम -  

a) गडिकनद्यनाः तीरे हचत्रर्वने 

b) गङ्गननद्यनाः तीरे पलनशर्वने 



c) गोदनर्वरीनद्यनाः तीरे उपर्वने 

d) कुत्रनहप न 

13. दजुानाः पररिताव्ाः हर्वद्ययनलङ्कृतोऽहप सन् इत्यत्र हर्वद्ययन इहत पद ेततृीयन - 

a) करणे  

b) ितेौ  

c) येननङ्गहर्वकनरे  

d) उपलक्षणे  

14. धनं रक्षेद ्-  

a) सुखनथाम ्

b) सेर्वननथाम् 

c) आपदथाम् 

d) भ्रमणनथाम् 

15. सर्वारृ्वत्तन्तदर्शानाः कनकतय ननम - 

a) सुदशानाः 

b) लघुपतनकाः 

c) मकर्र्वजाः 

d) हचत्रकणााः 

16. अहतत मगधदशेे ------- ननमनरडयननी। 

a) हि््याः 

b) हचत्रकूटाः 

c) अष्टननगाः 

d) चम्पकर्वती 

17. चम्पकर्वृक्षशनखनयनं मृगतय हचरहमतं्र कनकाः हनर्वसहत तम। कनकतय ननम -  

a) दीघाकणााः 

b) मनरीचाः 

c) सुर्वुहद्धाः 

d) हिरडयकाः 

18. एतच्ुत्र्वन सर्वे कपोतनततत्रोपहर्वष्टनाः। एतच्ुत्र्वन इत्यत्र सह्धहर्वच्छेदाः -  

a) एतत् + शु्रत्र्वन 

b) एतच् + ुत्र्वन 

c) एत + च्ुत्र्वन 

d) एतत् + ुत्र्वन 

 

 



19. सनमन्यमेतत् पशुहभनारनणनम्, तत्र नैर्व अ्तभार्वहत -  

a) आिनराः 

b) हनद्रन 

c) मैथुनम् 

d) क्रोधाः 

20. पञ्चैतन्यहप सृज्य्ते गभातथतयैर्व दहेिनाः, तत्र पञ्चसु नरै्व अ्तभार्वहत -  

a) आयुाः 

b) हर्वद्यन 

c) मृत्युाः 

d) लोभाः 

21. ब्रह्मन ------- न रञ्जयहत -  

a) ज्ञननलिदरु्र्वादग्धम् 

b) अज्ञम् 

c) मूखातरम् 

d) हर्वशेषज्ञम् 

22.  ------- भर्वहत हर्वहनपनताः शतमुखाः।  

a) हर्वर्वेकभ्रष्टनननम् 

b) मूखनाणनम् 

c) पहडितनननम ्

d) छनत्रनणनम् 

23. कतय शनस्त्रहर्वहितम् औषधं ननहतत ? 

a) ज्र्वरनतातय 

b) मूखातय 

c) सुखतय 

d) अलसतय 

24. गुरूणनं गुरुाः काः -  

a) हर्वद्यन 

b) यशाः 

c) धनम् 

d) कनलाः 

25. हपतुाः शतु्राः को भर्वहत- 

a) हर्वद्वनन् पुत्राः 

b) दिुालाः पुत्राः 

 



c) अपहडितो भ्रनतन 

d) अपहडिताः पुत्राः 

26. यदचतेनोऽहप पनदाैः तपृष्टाः प्रज्र्वलहत सहर्वतुररनकन्ताः – इत्यत्र रेखनहङ्कतपद ेतृतीयनहर्वभहताः 

a) ितेौ 

b) करणे 

c) हनधनारणे 

d) उपलक्षणे 

27. तृणं न खनदन् अहप जीर्वमननाः तद्भनगधेयम् परमम् पशूननम् इत्यत्र रेखनहङ्कतपदतय कन व्ुत्पहत्ताः - 

a) खनद ्+ शतृ 

b) खनद ्+ तुमुन् 

c) खनद ्+ त 

d) खनद ्+ तर्वतु 

28. तहनम्नन शोभ्ते गहलतहर्वभर्वनाः चनर्थाषु जननाः इत्यत्र रेखनहङ्कतपद ेसमनसाः – 
a) िहुव्रीहिाः 

b) तत्पुरुषाः 

c) द्व्द्वाः 

d) अव्यीभनर्वाः 

29. प्रिो्यनहतथ्यम् इत्यतय सह्धहर्वच्छेदाः 

a) प्रिो्य + आहतथ्यम् 

b) प्रिो्य + हतथ्यम् 

c) प्रिो्यहत + थ्यम् 

d) प्रिो + ्यनहतथ्यम् 

30. हर्वभनहत कनयाः करुणनपरनणनम् ----------, न तु च्दनेन। 

a) िनरैाः 

b) कुसुमेन 

c) परोपकनरैाः 

d) स्नननेन 

31. पररर्वर्ताहन संसनरे मृताः को र्वन न जनयते। अत्र रेखनहङ्कतपद े- 

a) अहधकरणे सप्तमी 

b) करणे ततृीयन 

c) कमाहण हद्वतीयन 

d) अपनदनने पञ्चमी 

 

 



32. र्वरं र्वह्नौ पनताः तदहप न कृताः ------ 

a) शोकाः 

b) लोभाः  

c) शीलहर्वलयाः 

d) परोपकनराः 

33. चम्पकर्वती इहत अरडये जम्िुकतय ननम -  

a) म्दिुहद्धाः 

b) लघुपतनकाः 

c) हचत्रनङ्गाः 

d) क्षुद्रिुहद्धाः 

34. शरीरतय गुणनननं च दरूमत्य्तम्तरम्। शरीरं क्षणहर्व्र्वंहस कपापन्ततथनहयनो --------। 

a) श्रमनाः 

b) गुणनाः 

c) शोकनाः 

d) हर्वद्यनाः 

35. धननहन जीहर्वतञ्चैर्व परनथे ----------- उत्सृजेत्। 

a) र्वहणक् 

b) रनजन 

c) हभक्षुकाः 

d) प्रनज्ञाः 

36. हत्रभरु्वनम् उपकनरशे्रहणहभाः प्रीणय्ताः इत्यत्र हत्रभुर्वनम् इत्यहतमन् समनसाः -  

a) समनिनरहद्वगुाः 

b) अव्यीभनर्वाः 

c) द्व्द्वाः 

d) कमाधनरयाः 

37. सर्वातय लोचनं --------- यतय ननतत्य्धाः एर्व साः। 

a) शनस्त्रम ्

b) शस्त्रम् 

c) युद्धम् 

d) धनम् 

38. -------------- तैलनहन हतलेभ्यो ननप्तुमिाहत। 

a) क्रोधेन 

b) कक्रययन 

 



c) अनुद्योगेन 

d) िलेन 

39. पूर्वाज्मकृतं कमा तद ्-------- इहत कथ्यते। 

a) दरै्वम् 

b) फलम ्

c) ज्ञननम् 

d) धनम् 

40. मनजनारतय हि दोषेण िततय गृध्रतय ननम - 

a) चूिनकणााः 

b) हचत्रनङ्गाः 

c) जम्िुकाः 

d) जरद्गर्वाः 


