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�. यो� पय�य �नवडून खालील ���ची  उ�र�  �ा.  
१. ‘गज�� न ह�ते ।’ ही कथा _______ या तं�ातील आहे.  
(१)�म�भेद (२) काकोलुक�य (३)�म�सं�ा�ी (४)ल��णाश   
२. �सहंाने कोणाचे िप�ू घर� आणले? 
(१)�सहं (२)वाघ (३)को�ा (४)ल�डगा  
३. अकृ�ं नैव कत��ं �ाण�ागेSिप सं��ते|  
  न च कृ�ं प�र�ा�मेष ______ सनातनः ।। 
(१)धम�ः   (२)कम�ः  (३) वचनः  (४)उपदेशः  
४. �सहंाची िप�े कोणाला पाहून �ो�धत झाली ? 
(१)वाघ  (२)ल�डगा  (३)ह�ी  (४)�सहं  
५. कोण�ा कुलाम�े ह�ी मारला जात नाही? 
(१)�सहं  (२)मानव  (३)को�ा  (४) वाघ  
६.   ‘गज�� न ह�ते ।’हा पाठ _______या �ंथातून घेतला आहे.  
(१) �हतोपदेश (२) पंचतं� (३)इसापनीती (४)अथ�शा� 
७. ‘गौतम� चातुय�म्।’हा पाठ ______ या नाटकातील आहे.  
(१) माल�वका���म�म् (२)�व�मोव�शीयम् (३) िकराताजु�नीयम् (४)अ�भ�ानशाकंुतलम् 
८. ‘माल�वका���म�म्’ या नाटकाचा कत� कोण? 
(१) का�लदास (२)भास (३)कौिट� (४)बाणभ�  
९. �ामी �ववेकानंद�चे मूळ नाव काय? 
(१) सुर��  (२)नर�� (३)�म�लदं (४)मह�� 
१०. सव�धम�प�रषद कोण�ा शहरात संप� झाली? 
(१) बो�न  (२)वॉ�श�ंटन  (३)�शकागो  (४)लंडन  
११. ‘प�डुरंगा�कम्।’ हे �ो� कोणी रचले? 
(१) व�भाचाय�  (२)शंकराचाय�  (३)रामानुजाचाय�  (४)म�ाचाय�   



१२. रचने�ा ��ीने सव�त �ाचीन वेदसं�हता कोणती? 
(१)ऋ�ेद(२)यजुव�द (३)सामवेद(४)अथव�वेद 
१३. कोण�ा वेदाची रचना मंडल�नुसार केली आहे? 
(१)ऋ�ेद(२)यजुव�द (३)सामवेद(४)अथव�वेद 
१४. कोण�ा वेदसं�हतेला वेद �णून उशीरा मा�ता �मळाली? 
(१)ऋ�ेद(२)यजुव�द (३)सामवेद(४)अथव�वेद 
१५. खालील पैक� कोणता वेद ४ वेद�म�े समा�व� नाही? 
(१) सामवेद (२) अथव�वेद(३) आयुव�द (४) यजुव�द 
१६. कोण�ा वेदम�े आयुव�दाचे संदभ� सापडतात? 
(१)ऋ�ेद(२)यजुव�द (३)सामवेद(४)अथव�वेद 
१७. ऋच�चा वेद कोणता? 
(१)ऋ�ेद(२)यजुव�द (३)सामवेद(४)अथव�वेद 
१८. वेद�ग�म�े कोणाचा समावेश होत नाही? 
(१) �श�ा (२) �ाकरण (३) क� (४) नाटय 
१९. उ�ारणासंबंधी चे वेद�ग कोणते? 
(१)�ाकरण (२)क� (३)�श�ा (४) छंद 
२०. सव�धम�प�रषद कधी संप� झाली ? 
(१)११ िडस�बर (२)११ स��बर (३)११ ऑ�ोबर (४) ११ नो��बर 
 
�. एका वा�ात उ�रे �लहा.  
१. सव�धम�प�रषद या पाठाचे लेखक कोण? 
२.सव�धम�प�रषद हा पाठ कोण�ा �ंथातील आहे? 
3.सं�ृत वण�मालेत  एकूण �र व �ंजने िकती आहेत? 
४.कंठ� वण�  कोणते ? 
५.ताल� वण�  कोणते ? 
६. दं� वण�  कोणते ? 
७.मूध�� वण�  कोणते ? 
 ८.�रसं�ध �णजे काय? 
 ९.�ंजनसं�ध  �णजे काय? 
१०.�वसग�सं�ध �णजे काय? 
११.संयु� वण�  �णजे काय ? 
 
 



�. िटपा �लहा.  
१. का�लदास   
२. गौतमाचे चातुय�  
३. पंचतं�  
४. अ���म�ाची ���रेखा  
५. �ुव�स�ी   
६. गौतम� चातुय�म् मधील �वदषुक  
७. गौतम� चातुय�म्। या पाठात वण�न केलेली त�ालीन सामा�जक प�र��ती  
८. शंकराचाय�  
९.  �मुख उप�नषदे  
१०. वेद�गे  
११. सव�धम�प�रषदेची तयार�  
१२.  �ामी �ववेकानंद�चे भाषण   
१३. �ाकरण  वेद�ग 
१४. �श�ा वेद�ग 
१५. क� वेद�ग  
१६. छंद वेद�ग  
१७. �ो�तष वेद�ग 
१८. अथव�वेदाची अ� नावे 
२०. ऋ�ेदाची अ�क रचना 
२१. ऋ�ेदाची मंडल रचना  
22.ऋ�ेदाची रचना  
23.क� व �श�ा या वेद�ग�चे वेदा�यनातील मह�  
24.�ो�तष व छंद  या वेद�ग�चे वेदा�यनातील मह�  
25.भारतीय परंपरेत वेद�चे मह�  
26�ा�ण�ंथ�चे ��प  
27.यजुव�दाची उपयु�ता  
28.अथव�वेद-जनसामा��चा वेद  
�. खालील ���ची स�व�र उ�रे �लहा.  
१.  ‘गज�� न ह�ते ।’ हे शीष�क ��  करा.  
२.  ‘गज�� न ह�ते ।’ या पाठाचे �चिक�क रस�हण करा.  
३. गौतम� चातुय�म्। या पाठाचे �चिक�क रस�हण करा. 
४. प�डुरंगा�कम् �ो�ातील त��ान �� करा.  



५. प�डुरंगा�कम् �ो�ाचे  �चिक�क रस�हण करा. 
६. प�डुरंगा�कम् �ो�ातील प�डुरंगाचे वण�न.  
७. ऋ�ेदाची रचना �� क�न �ातील �वषय थोड�ात �� करा. 
८. अथव�वेदातील �वषय थोड�ात �� करा. 
9. गज�� न ह�ते । या पाठातील �शकवणीचे   आज�ा काळात उपयोजन करता येईल का ? तुमचे 
मत �� करा.  
10.सव�धम�प�रषद या पाठातून तु�ी काय �शकलात ? �ा�वषयीचे तुमचे �तःचे �चतंन �लहा  
11.प�डुरंगा�कम् या �ो�ासंबंधी तु�ाला आवडलेला/आवडलेले �वशेष गुण कोणता/कोणते ? 
12.सं�ृत�ा अ�यनासाठ� सं�ृत �ाकरण पाठ असणे आव�क आहे िक सं�ृत संभाषण करता 
येणे आव�क आहे  ? तुमचे मत न�दवून स�व�र चच�  करा  
13.सं�ृत भाषेचे  आज�ा काळातील उपयोजन काय?  
14.वेद व वेदवा�य या�वषयी �तः�ा मत�स�हत स�व�र टीप �लहा.  
15.का�लदासा�ा कोण�ाही दोन कलाकृत��वषयी मा�हती �लहा  
16.गज�� न ह�ते । या पाठाचे  नै�तक ता�य� स�गा.  
17.गौतम� चातुय�म् या पाठातील राजा व �वदषूक या पा��चे ����च�ण करा.  
18.गौतम� चातुय�म् या पाठातील प�र�ा�जका व देवी  या पा��चे ����च�ण करा.  
19.का�लदासाचा जीवन काळ व काय� यावर टीप �लहा.  
20.माल�वका व बकुलावा�लकेला सोड�व�ासाठ� गौतमाने केलेली यु�� स�गा. 
21.सं�ृत वण�मालेची रचना �� करा.  
 
�.वण��व�ह करा   

1. अ�भ�ानम् 
2. रा�� काय�षु 
3. �नध�नाया: 
4. रो�दतुम्  
5. द�ुहता  
6. क��शी  ?   
7. बा�लका 
8.  िकमथ�  
9. ग��शं  
10. आर�ा   

 
 



� . सं�ध करा  
1.  सुख + अथ� 
2. भानु+उदयः 
3. इ�त+आ�दः 
4. तेन+अिप 
5.  शर�र� +आरोहणं  
6. अ�� + इ�त  
7. भवान्  + एव  
8. य�द + अिप  
9. न + अ�� 
10. भव�त + एव  

   
 
 


