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BANKURA UNIVERSITY 

B.A 3
rd

 Semester (programme) Examination, 2021-2022 

SANSKRIT 

Course – ID 30910      Course Code – AP/ SNS 305-SEC-1 

Course Title : Spoken Sanskrit 

Time : 2Hours                                                Full Marks : 40 

 

 

सरे्वप्रश्नाः  समनधेयनाः  ।                                                                             2x20=40 

 

1. ‘इत्थमू्भतलक्षणे' कन वर्वभक्ताः  युज्यते? 

(a)  प्रथमन                              (b)  वितीयन 

(c)  तृतीयन                              (d)  चतुथी 

 

2. ‘________ दवध न भुञ्जीत'– रितस्थनने समीचीनं पदं वलखतु । 

                 (a)  नतम्                              (b)  नत 

            (c)  नताः                                (d)  नते 

 

3. ‘अवभताः ' इवत पदस्य योगे कन वर्वभक्ताः  ? 

                 (a)  प्रथमन                               (b)  वितीयन 

                 (c)  तृतीयन                               (d)  चतुथी 

 

4. िनमाः  र्वनं______ । रितस्थनने समीचीनं पदं वलखतु । 

                 (a)  गच्छवत                              (b)  गच्छती 

                 (c)  गच्छक्ि                             (d)  गच्छवस 

 

5. ‘लङ्-लकनिाः ' कक्िन् कनले भर्ववत ? 
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           (a)  र्वततमननकनले                       (b)  अतीतकनले 

          (c)  भवर्वष्यत्कनले                       (d)  पिोक्षनतीतकनले 

 

6. ‘_______फलं पतवत'- रितस्थनने समीचीनं पदं वचनोतु । 

           (a)  रृ्वक्षनत्                              (b)  रृ्वक्षस्य 

                (c)  रृ्वके्षण                               (d)  रृ्वक्षाः  

 

7. ‘______ वर्वनन धनं ननक्ि' – समीचीनं पदं वचत्वन शून्यस्थननं पूिणीयम् । 

               (a)  श्रमं                                  (b)  श्रमस्य 

                    (d)  श्रमनत्                               (d)  श्रमनय 

 

8. ‘वनकषन’ शव्दयोगे कन वर्वभक्ताः  ? 

                    (a)  वितीयन                              (b)  तृतीयन 

                    (c)  चतुथी                                (d)  पञ्चमी 

 

9. ‘मनलन ______’ । 

                    (a)  नृत्यवत                                (b)  नृत्तिी 

                    (c)  नृय्यती                                (d)  नृत्यक्ि 

 

10. ‘अवसताः  ______वलखवत' । – रितस्थनने समीचीनं पदं वचनोतु। 

                    (a)  सुधनखणे्डन                         (b)  सुधनखण्डस्य 

                    (c)  सुधनखणे्डण                         (d)  सुधनखण्डनय 

 

11. ’चटकन______नीडं िचयवत’। – समीचीनं पदं वचनोतु । 

                     (a)  वनर्वनसनय                             (b)  वनर्वनसं 

                     (c)  वनर्वनसेन                              (d)  वनर्वनसनत् 

 

12.  ‘सनधकतमं______’ । योगं्य पयनतय वचनोतु वलखतु च । 
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                      (a)  किणम्                               (b)  अवधकिणम् 

                       (c)  सम्प्रदननम्                          (d)  कमत 

 

13. ‘देर्वी िनक्षसं______हिवत’।योग्यम् उपसगं योजयेत्। 

                       (a)  प्र                                      (b)  वर्व  

                       (c)  अर्व                                   (d)  आ 

 

14.  ‘र्वसिे मयूिनाः   ______’ । समीचीनं  पदं वचनोतु। 

                       (a)  नवततष्यक्ि                            (b)  नवततष्यथ 

                       (c)  नवततष्यवत                              (d)  नवततष्यताः  

 

15. ‘ते बनवलके कनवं्य ______’ । रितस्थनने समीचीनं पदं वचनोतु। 

                        (a)  अपठत्                               (b)  अपठतनम् 

                        (c)  अपठन्                               (d)  अपठाः  

 

16.    ‘______ननिी’ समीचीनं पदं वचनोतु। 

                        (a)  सुन्दिम्                               (b)  सुन्दिाः  

                        (c)  सुन्दिी                                 (d)  सुन्दिे 

 

17. ‘धवननन दरिदं्र ओदनं भोजयवत'– इत्यस्य र्वनक्यस्य र्वनच्यपरिर्वततनं वलखतु । 

                       (a)  धवननन दरिद्राः  ओदनं भोज्यते 

                       (b)  धनीनन दरिद्राः  ओदनं भोज्यते 

                       (c)  धनी दरिदे्रन ओदनं भोजयवत 

                       (d)  धवन दरिदे्रन ओदनं भोजयवत 

 

18.  ‘सौमनले्यन पुिकनवन पठ्यिे' – इत्यस्य र्वनक्यस्य र्वनच्यपरिर्वततने वकं रूपम् । 

                       (a)  सौमनल्याः  पुिकनवन पठवत 

                       (b)  सौमनल्याः पुिकनवन पठक्ि  
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                       (c)  सौमनले्यन पुिकनवन पठ्यते 

                       (d)  सौमनल्याः  पुिकनवन पठवस 

 

19.  ‘वपतनम्बिाः ’ इत्यस्य लौवकक-वर्वग्रहाः  अक्ि- 

                       (a) वपतश्च अम्बिश्च च 

                       (b) वपतं च अम्बिं च।  

                        (c) वपतम् अम्बिाः  । 

                        (d)  वपतम् अम्बिं यस्य साः   

 

20. ‘उद्यनने पुष्पफलपूणनत ाः  रृ्वक्षनाः  लतनाः   च  ________' I 

                         (a)  वर्विनजते                              (b)  वर्विनजिे 

                         (c)  वर्विजते                               (d)  वर्विजिे 

 


