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आदर्ष प्रश्नपत्र/ Model Question Paper 
वदेभरू्ण ततृीय-वर् ष / Vedabhushan Third Year 

वर् ष / Year 2022-23 
ववर्य - ससृं्कत 

वस्तवुिष्ठप्रश्ननाः -     1 × 10 = 10  
1.  िीवतर्तकस्य लेखकाः कोऽवस्त ? 
 (क) भनगीरथीाः     (ख) श्रीहरीाः 
 (ग) दनर्रवथाः (घ) भतृ षहवराः 
2. “झलन ंजर्ोऽन्त”े इत्यस्योदनहरणम ् ? 
 (क) वनगीर्ाः (ख) हरय े
 (ग) छनत्रश्च (घ) पषु्पने्द्राः 
3. महनि ् गवणतज्ञो ज्योवतवव षत ् कोऽवस्त ? 
 (क) पत जवलाः (ख) आयषभट्टाः 
 (ग) वररुव ाः (घ) रमनबनई 
4. पवृथव्नाः मनिदण्डाः काः ? 
 (क) वहमनलयाः (ख) पवषताः 
 (ग) जितन  (घ) सनगराः  
5. “ज्ञनिववज्ञनियोगाः” कविन्नध्यनय ेववण षताः ? 
 (क) अष्टमऽेध्यनय े (ख) सप्तमऽेध्यनय े
 (ग) र्ष्ठऽेध्यनय े (घ) िवमऽेध्यनय े
6. अमरकोर् ेकवत कनण्डनवि वत षन्त े? 
 (क) त्रीवण  (ख) सप्त 
 (ग)  त्वनवर  (घ) एकनदर्  
7. अदसर्ब्दस्य िप ुसंकवलङे्ग रूप ंवत षत े? 
 (क) अदाः अम ूअमवूि (ख) आसौ अम ूअमवूि 
 (ग) असौ अम ूअमी (घ) असौ अम ूअमाूः 
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8. ‘ग्रह उपनदनि’े इत्यस्य धनतोाः लङ्लकनरबहुव ि ेवकं रूपम ् ? 
 (क) अगहृ्णिाः (ख) अगहृ्णनम ् 
 (ग) अगहृ्णनत ् (घ) अगहृणनाः 
9. “89” इत्यस्य ससृं्कत ेर्दु्धर्ब्दो भववष्यवत ।   
 (क) िवनर्ीवताः (ख) ऊििववत 
 (ग) एकोििववताः (घ) त्रयोऽवप 
10. “ङमो ह्रस्वनदव ङमणु-्वित्यम”् इत्यस्योदनहरणम ् अवस्त ? 
 (क) वनग्घवराः (ख) तविवन्नवत 
 (ग) वनगीर्ाः  (घ) लनकृवताः 
 
वरक्तस्थनिनिन ंपवूत षाः करणीयन -   1 × 10 = 10 
11. मिषु्यनणन ं------------------------------------------------------------------------- कवश्चधतनवत। 
12. अत्रनििुनवसकाः --------------------------------------------------------------------------------। 
13. भवन्तम ् भवन्तौ -------------------------------------------------------------------------------। 
14. अके्रष्यत ् ------------------------------------------------------------------------------- अके्रष्यनि।् 
15. िते ु ंवन छवत याः ------------------------------------------------------------------ सधुनरसस्यविवभाः। 
16. अस्त्यतु्तरस्यन ंवदवर् --------------------------------------------------------------- िनम िगनवधरनजाः। 
17. समदु्रमनसनद्य ----------------------------------------------------------------------------------। 
18. सीमवन्तिीर् ु--------------------------------- रनजन ---------------------------------------- गणुतेम।् 
19. उपसगणे ------------------------------------ बलनद ्------------------------------------ िीयत।े 
20. अहं पसु्तकं ---------------------------------------------------------------------- गहंृ गवमष्यनवम। 
 
सत्यम/्असत्यम ् इवत व ितु    2 × 5 = 10 
21. ववद्यनववहीिाः पर्ाुः।   (     ) 
22. कुमनरसम्भवमहनकनव् ंकनवलदनसिे ववरव तम।्  (     ) 
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23. अरोदीाः अरुवदतम ् अरुदि।्  (    ) 
24. अमषु्यनाः अमयुोाः अमरू्नम।्  (    ) 
25. अमरकोर् े त्वनवर कनण्डनवि सवन्त।     (    )  
 
समवु तर्ब्दमलेि ंकुरुत   2 × 5 = 10 
26. यषु् मनकम ् वाः  ल्यप्प्रत्ययाः 
27. इचे्छम   यषु्मद्र्ब्दाः 
28. उपगम्य  बहुव िम ् 
29. झयो होऽन्यतरस्यनम ् आयषभटाः 
30. अिनकं प्रथमोपग्रहस्य िनम  अच्छीिम ् 
 
अवतलघतू्तरीयनाः प्रश्ननाः     2 × 10 = 20 
31. जस्त्वसन्ाेः उदनहरणद्वय ंवलखत ? 
32. अपवण्डतनिन ंववभरू्ण ंवकम ् ? 
33. कवत उपसगन षाः ? 
34. गौर्य्यौ इत्यत्र केि सतू्रणे वद्वत्व ंवववहतम ्, कवत वदेनङ्गनवि भववन्त ? 
35. त्रयाः इत्यत्र वकं वलङ्गम ्  ? 
36. ‘कृर् ववलेखि’े धनतोाः लोट् लकनरस्य मध्यमपरुुर्रूपनवण वलखत ? 
37. रनजववद्यनरनजगहु्ययोगो िनम कोऽध्यनयाः ? 
38. अमरकोर्स्य कण्ठस्थीकरण ंकिनत ् सलुभ,ं तथन वदेनङे्गर् ुवदेपरुुर्स् य मखु ंवकमवस्त ? 
39. “96” इत्यस्य ससृं्कत ेवकं स्यनत ् ? 
40. वहमनलयाः इवत पनठाः कस्यनत ् सङ्गहृीताः तथन   कमषधनरयाः कस् य समनसस् य भदेो वत षत े?  
 
लघतू्तरीयनाः प्रश्ननाः    3 × 5 = 15 
41. सवन्ाः कुत्र-कुत्र वित्य ंभववत। 
42. प ुुँविड्ग-ककुभ-्र्ब्दस्य प  मीर्ष्ठी-सप्तमीववभके्ताः रूपनवण वलखत। 
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43. डुकृञ ् करण ेधनतोाः लङ्लकनरस्य रूपनवण वलखत। 
44. “खरवसनियोवव षसज षिीयाः” सतू्रस् यनथ षाः वववलख्यतनम ् ? 
45. अमरकोर्स्य स् वग षवगन षत ् एकाः श्लोको लेख्याः।  
 
दीघोत्तरीयनाः प्रश्ननाः     5 × 5 = 25 
46. उपसगन षाः कवत वत षन्त/ेतरे्न ंिनमनवि वलखत ? 
47. आयषभट्टस्य योगदनि ंसववस्तरं प्रवतपनदयत। 
48. अिनकं दरे् ेसम्प्रवत कवत केन्द्रर्नवसतप्रदरे्नाः सवन्त ? तरे्न ंिनमनवि वलखत।  
49. लडनवदलकनरनणन ंिनमनवि वलवखत्वन रेफनन् तस् त्रीवलङ्गाः वगर ्र्ब् दस् य रूपनवण वलखत। 
50. कनवि-कनवि वस्तवूि पयन षवरण ंदूर्यवन्त दर्वनक य याः स्पष्टयत। 


