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             Section-A 

                 UNIT-I 

            (MARKS: 10) 

1.  

a) राजकुमारं चन्द्रापीड ंप्रति मतन्द्िनः शुकनासस्य ईपदशेःसंक्षेपेण 

ईपवर्णययिाम्।वियमाने समाजे शुकनासोपदशेस्य गुरूत्वं तिख्यिाम्। 

b) कः असीि् शुकनासः? शकुनासोपदशेानुसारिः धूिायः कथं राजानं प्रिाररिः----

ितलिख्यिाम्। 

c) शुकनासोपदशेामनुसृत्य िक्ष्मयाः चररि ंवर्णययिाम्। 
                                        

                                     UNIT-II 

                                    (MARKS: 10) 

2.  

a) बाणभट्टस्य रचनाशैिी सोदाहरणं वर्णययिाम्। 

b) कथा-अख्यातयकयोः स्वरूपं तनर्ददश्य कादमवरी कीदशृं कावं्य तवचाययिाम्। 

                 
                                     SECTION-B 

                                         UNIT-I 

 

3. a.   ऄधोतितििषे ुपञ्च प्रश्नाना ं सरुतगरा दवेनागरीतिप्या च तिख्यिाम् :2*5 

i. दशकुमारचररिं कीदशृं काव्यम् ?केन च तवरतचिम्? 

ii. चर्णडवमयणा कथ ंराजवाहनः धृिः ऄभवि्? 

iii. कुिपांसनी का भवति?वकृ्ः इदशृोके्ः कारणं ककम्? 



iv. ब्राह्मणवु्रवः शब्दस्य ऄथयः कः 

v. का ऄसीि् सुरिमञ्जरी ?सा कस्य पदयुगिे िग्ना ऄभवि्? 

vi. “पापे भजस्व िोहजातिमजािचैिन्द्या सिी” ---- कः कां प्रति एवं शशाप? 

vii. मानसारः कः असीि्? िेन सह चर्णडवमयणः समवन्द्धः कः? 

viii. पूवयजन्द्मतन ऄवतन्द्िसन्द्दरी-राजवाहनौ कक नामधेयौ अस्िाम्? 

ix. दपयसारः कः असीि्? स कुि िपस्यारिः असीि्? 

x. ऄवतसिश्च ममाद्य शापः---- कश्च शापः कथं वा ऄवतसिः? 

xi. कृिकौिुकमङ्गिे च ितस्मन्नेकतपङ्गाचिाि्---- एकतपङ्गाचिाि् शब्दने  कक 

बोध्यि?े 

 

b.कस्यतचदकेस्य तवग्रबवाक्य ंप्रदाय समासनाम सरुतगरा दवेनागरीतिप्या च तिख्यिाम्।2 

i. ऄन्द्िवंतशकपुरूषाः 

ii. भुवनवृत्तान्द्िम् 

iii. चरणयुगिम ्

iv. अक्रन्द्दतवदीययम्नकर्णठम् 

v. पुरूषससहषे ु

vi. कुिपांसनी 

vii. काििोहदर्णडककयशेन 

viii. तवकदिवािायविौ 

ix. जङ्घाकाररकः 

x. ईषोरोगे 

c. कस्यतचदकेस्य व्याकरणगिा रिप्पनी ससं्कृिभाषया दवेनागरीतिप्या च तिख्यिाम्। 2 

i. श्रोिवृतत्तः 

ii. अकुिीबभूव 

iii. सद्यः 

iv. ईत्पन्नप्रत्यतभज्ञः 

v. तनभयत्सययन् 

vi. अपदम ्



vii. तजघांस्यमानम् 

viii. प्राकारम् 

d. कस्यतचदकेस्य ससं्कृिभाषया दवेनागरीतिप्या च व्यतु्पतत्तः कायाय।2 

i.  पक्व 

ii. तवतवशुः 

iii. ईपसृत्य 

iv. तननाय  

v. ररक्षिुः 

vi. स्मर 

vii. अचकषय 

viii. तनशामय 

                                        UNIT-II 

                                     (MARKS: 15)                 

4.  

a) राजवाहनस्य चररिवैतशष्टातन तिख्यिाम्। 

b) सहस्व वास ुमासद्वयम-्-----कः कम ्ईक्वान्? ईके्ः कारण ंककम?् 

c) ऄवतसिश्च ममाद्य शापः------ कः कम ्ईक्वान्? कश्च शापः? कथ ंवा िस्य 

शापस्य ऄवसानः जािः? 

d) दतर्णडनः पदिातित्यम्---- तवचाययिाम्। 

 

5.    [বাাংলায় অনুবাােদর জন্য পাঠযাাংশ দ্রষ্টব্য] 

 

                                     SECTION-C 

                                         UNIT-II 

                                     (MARKS: 15) 

6. a.   ऄधोतितििषे ुपञ्चाना ंप्रश्नाना ं सरुतगरा दवेनागरीतिप्या च तिख्यिाम् ।2*5 
 

i. प्राचीनिमः कथाग्रन्द्थः कः? िस्य रचतयिा कः असीि्? 

ii. पञ्चिन्द्िे कति िन्द्िातन सतन्द्ि?िेषां नामातन ईतलिख्यिाम्? 



iii. पञ्चिन्द्िं कथ ंरतचिम?् 

iv. पञ्चिन्द्िे कस्य नगरस्य नामोलििेः ऄतस्ि? 

 

v. वेिािपञ्चसवशतिः ग्रन्द्थे राजा कः असीि्? ऄतस्मन् ग्रन्द्थे कः राजे्ञ फिातन 

प्रदत्तवान्? 

vi. पदाविीसातहत्यस्य रूपकारः कः असीि्?िेन तवरतचिं ग्रन्द्थं ककम?् 

vii. वेिािपञ्चसवशतिग्रन्द्थे कः कं िघुकथां श्रावयति स्म? 

viii. ससहासनद्वासितशका आति ग्रन्द्थस्य नामान्द्िरं ककमासीि्? 

ix. ससहासनद्वासितशकानुसारेण तवक्रमाकदत्यस्य ससहासनं केन प्रदत्तम्? 

x. भट्टारकवारपदस्य ईलििेः  कतस्मन् ग्रन्द्थे प्राप्यिे? 

 

b.    कस्यतचदकेस्य ससं्कृिभाषया दवेनागरीतिप्या च िीका कायाय। 5*1 

i. तहिोपदशेः 

ii. ससहासनद्वासितशका 

iii. वेिािपञ्चसवशतिः 

iv. शुकसप्ततिकथा 

 

[READ THE TEXT PROPERLY FOR SHORT QUESTIONS AND GRAMMAR] 

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

PREPARATION OF FINAL EXAMINATION…. 

NAME OF TEACHER:  MOUMITA SARKAR. 

 

 


