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        MODEL QUESTION PAPER-2020 

                               SEM-II, SUB- SANge, PAPER-CC/ge2 

             Section-A 

1. ाऄधोलिलखतषे ुदश प्रश्नानाां  सरुलगरा दवेनागरीलिप्या च समाधयेााः।                  2*10 

i. बाणभट्टलवरलचतां कथाकाव्यां ककमलतत बाणभट्टतय गद्यशैिी का? 

ii. बाणभट्टाः काः? ाअसीत् ततय पुत्राःकाः? 

iii. कलतमन् गोत्रे बाणभट्टतय जन्म बभूव? 

iv. बाणभट्टाः कलत काव्यालन रलचतवान्? 

v. बाणभटे्टन शुकनासोपदशे ेधूततमानवानाां तवभावाः कथां वर्णणताः? 

vi. लमथ्यामाहात्मगवतलनभतरााः नृपााः कक कक कुवतलन्त? 

vii. राजिक्ष्मयााः के दोषााः दशृ्यन्ते? 

viii. गङ्गा कथां वसुजननी उच्यते? 

ix. महामन्त्री शुकनासाः  कथां कतमै  उपदशेां दत्तवान्? 

x. कतमात् मूिग्रन्थात् शुकनासोपदशे ाआलत ाऄांशाः गृहीताः? 

xi. शुकनासाः कथां  चन्रापीडाय उपदशेां प्रददालत तम? 

xii. िक्ष्मीाः केषाां समीपाद ्दरेू लतष्ठलत? 

xiii. शुकनासाःकाां ाऄमृततय सहोदरा ाआलत ाऄवदन्? 

xiv. कुप्यलन्त लहतवाकदने ाआत्यत्र के लहतवाकदनाः? 

xv. कादमवरीग्रन्थतय मुख्यरसाःकाः? 

xvi. चन्रापीडतय लपता काः ? 

xvii. चन्रापीडतय माता का? 

xviii.  कादमवरीग्रन्थतय नायकनालयकयोाः नाम लिख्यते? 

xix. महाशे्वता का ाअसीत् वैशमपायनाः काः? 

xx. के राजे्ञ समीपे लप्रयााः भवलन्त? 

2. ाऄधोलिलखतषे ुकतयलचदकेतय उत्तरां प्रदयेम्।                                                    10*1 

i. राजकुमारां चन्रापीडां प्रलत मलन्त्रनाः शुकनासतय उपदशेाःसांक्षेपेण 

उपवर्णयतताम्।वततमाने समाजे शुकनासोपदशेतय गुरूत्वां लिख्यताम्। 



 

ii. काः ाअसीत् शुकनासाः? शकुनासोपदशेानुसारताः धूताताः कथां राजानां प्रताररताः----

तललिख्यताम्। 

iii. शुकनासोपदशेामनुसृत्य िक्ष्मयााः चररत्रां वर्णयतताम्। 

 
                                           Section-B 

 

3. ाऄधोलिलखतषे ुपञ्च प्रश्नानाां  सुरलगरा दवेनागरीलिप्या च समाधयेााः ।                     2*5 

a. लशवराजलवजयतय रचलयता काः? ाऄतय  मुख्य कथावततु काः? 

b. लशववीराः कुत्र लनवसलत? 

c. महामदाः यवनाः कुत्र लनवसलत? महामदाः यवनाःकलतवारां भारतवषं 

िुर्णठनमकरोत्? 

d. सोमनाथतीथताः कुत्र वततते तम? सोमनाथमलन्दरतय पूजकााःमहामदां प्रलत ककमनुरोधां 

कृतवन्ताः? 

e. यवनयुवकां  काः हतवान्? 

f. व्युत्पलत्ताः कायात---- 

युयुत्सुाः,ाअकृष्य,लचच्छेद,उत्फािनम्,ाऄििुुर्णठत्,प्रालवशत्। 

g. लवग्रहवाक्यां प्रदाय समामनाम िखेनीयााः। 

ाऄमिम,् ाअयतसेना,कािक्रमेण,कुिभवनम्,सुप्रभातम्। 

h. महामदाःकदा प्राणत्यागां कृतवान्?  

i. कथां दलक्षणभारते औरङ्गजेवतय ाऄलधकाराः नालतत? 

j. शहावुद्दीनाः  कदा कदलिीश्वरो जाताः? 

 

4. ाऄधततनषे ुकतयलचदकेतय सरुलगरा दवेनागरीलिप्या च व्याख्या कायात।                    6*1                                                               

a) श्रृङ्गिाङ्गुिलवलहनानाां लहन्दपुदव्यवहायातणाां चपशूनामखेटक्रीडया रमामह।े 

b) महाराष्ट्रदशेान्तरां यवनषोलणतलपपासा ाअकुिकृपाणाः..........ससहदगेू ससेनो 

लनवसलत। 

c) नाहां मूर्णतर्णवक्रीणालम,......घोरगदया मूर्णतमतुत्रुटत्। 

d) भारतवषतदभुातग्यायमाण.........महारत्नलमव महाराज्यमङ्गीचकार। 

 



5. [বাাংলায় অনুবাােদর জন্য পাঠযাাংশ দ্রষ্টব্য]                                             4*1 

   

                                                SECTION-C 

 

6. . कतयलचद ्द्वयतय  टीका कायात।   ।                                                                    5*2 

 पञ्चतन्त्रम् / पलर्णडतलवष्णुशमात, वेतािपञ्चसवशलताः, पलर्णडतनारायणशमात/ लहतोपदशेाः। 

 

7.   कतयलचद ्एकतय  टीका कायात।                                                                        5*1 

 लवक्रमाकत चररतां/ द्वासत्रशद्पुत्तलिका , पुरूषपरीक्षा। 

 

 

 

[READ THE TEXT PROPERLY FOR SHORT QUESTIONS AND GRAMMAR] 

**THIS IS NOT SUGGESTION, A SAMPLE OF MODEL QUESTION FOR 

PREPARATION OF FINAL EXAMINATION…. 
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