प्रश्नपत्रस्य प्रमारूपमम् (Question Paper Format)
मवषययाः - ववेदमाध्ययनमम् (३४५) (Veda Adhyayan)

स्तरयाः- उच्चतरममाध्यममकककमा

परष्ट्रीकमाकमालमावसधयाः (Time)- हिनोरमात्रयमम् (३ hrs)

पकणमारङ्कमायाः (Full Marks)- १००

लक्ष्यमानपुस मारर अङ्कमवभमाजनमम्
मवषयमायाः

अङ्कमायाः

प्रमतशितस यनोगयाः

जमानमम् (Knowledge)

२५

२५%

अवबनोधयाः (Understanding)

४५

४५%

अनपुप्रयनोगकसौशिलमम् (Application Skill)

३०

३०%

महिमायनोगयाः ->

१००

प्रश्नप्रकमारवेण अङ्कभमारमवभमाजनमम्
प्रश्नप्रकमारयाः

प्रश्नसस ख् यमा

अङ्कमायाः

यनोगयाः

५

६

३०

लघकत्तरमात्मकप्रश्नमायाः (SA)

१०

४

४०

सपुलघकत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (VSA)

१०

२

२०

बहिह मवकल्पष्ट्रीयप्रश्नमायाः एकमाङ्कप्रश्नमायाः स्तम्भमवेलनस ररकस्थमानपकमतर याः च

१०

१

१०

दष्ट्रीघर्थोत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (LA)

महिमायनोगयाः ->

३५

१००

पमाठ्यमवषयमवभमागमानपुस मारर भमारमासशि याः
मवषयघटकमायाः

अङ्कमायाः

स्वमाध्यमायमाय हिनोरमायाः

१. ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः

२४

५०

२. ववैमदकस्वरप्रमक्रयमा

३६

९०

३. ववैमदकसककमाध्ययनमम्

४०

१००

१००

२४०

महिमायनोगयाः ->

प्रश्नपत्रस्य कमामठन्यस्तरयाः
प्रश्नस्तरयाः

अङ्कमायाः

कमठनयाः (Difficult) (मवेधमावष्ट्री एव उत्तरदमानवे समथर याः)

२५

मध्यमयाः (Medium) (मनत्यस पठनम् अध्यवसमायष्ट्री छमात्रयाः उत्तरदमानवे समथर याः)

५०

सरलयाः (Easy) (समगमास पमाठसमामगष्ट्रीमम् अल्पशियाः पठनम् छमात्रयाः उत्तरदमानवे समथर याः)

२५

प्रश्नपत्रप्रमतममा - Sample Question Paper
अशस्मनम् प्रश्नपत्रवे ... प्रश्नमायाः सशन्त। .... मपुमद्रितपपुटमामन च सशन्त।

Roll No.
अनपुक्रममाङ्कयाः

४

५

०

१

५

९

१

८

३

०

०

१

Code No.
गकढससख्यमा

५५

/SS/A/S

SET
स्तबकयाः

A

ववे द माध्ययनमम्
Veda Adhyayan
(३४५)
Day and Date of Examination
परष्ट्रीकमामदनस मदनमाङ्कश्च .....
Signature of two Invigilators
मनरष्ट्रीककयनोयाः हिस्तमाकरमम्
१)
२)

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

समाममान्यमा मनदर शि मायाः
1.

अनपुक्रममाङ्कयाः प्रश्नपत्रस्य प्रथमपपुटवे नकनस लवेख्ययाः।

2. मनरष्ट्रीक्ष्यतमामम् यतम् प्रश्नपत्रस्य पपुटससख्यमा प्रश्नमानमास च ससख्यमा प्रथमपपुटस्य प्रमारम्भवे प्रदत्तससख्यमा सममानमा न वमा। प्रश्नक्रमयाः सम्यगम्
न वमा।

3.

वस्तपुमनष्ठप्रश्ननमामम् (क), (ख), (ग), (घ) एषपु मवकल्पवेषपु यपुकमम् उत्तरस मचत्वमा उत्तरपत्रवे लवेख्यमम्।

4. समवेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण मनधमारररतसमयवे एव लवेख्यमामन।
5. उत्तरपत्रवे आत्मपररचयमात्मकस लवेखनमम् अथवमा मनमदर षस्थमानस मवहिमाय अन्यत्र क्वमामप अनपुक्रममाङ्कलवेखनस सवर थमा वसजर तमशस्त।
6. स्वस्य उत्तरपत्रवे प्रश्नपत्रस्य गकढससख्यमा नकसन लवेख्यमा।
7. समवेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण ससस्कपृतभमाषयमा एव लवेख्यमामन।

ववे द माध्ययनमम् (Veda Adhyayan )
(३४५)
परष्ट्रीकमासमयमावसधयाः (Time) हिनोरमात्रयमम् (३ Hrs)

पकणमारङ्कमायाः (Full Marks) - १००

मनदर शि मायाः -

1.

अशस्मनम् प्रश्नपत्रवे [A] भमागवे १०, [B] भमागवे १०, [C] भमागवे १०, [D] ५ इमत आहित्य ३५ प्रश्नमायाः सशन्त।

2. प्रश्नस्य दमकणवे पमाश्वर ससख्यमासपु (अङ्कमायाःx प्रश्नमायाः=पकणमारङ्कमायाः) इमत एवमम् अङ्कमानम् मनमदर शिमत।
3.

समवे प्रश्नमा अमनवमायमारयाः।

[A] दशिमानमास यपुकस मवकल्पस मचनपुत ।

१ x १० =१०

4) ववेदस्य मपुखस मकस स्मपृतमम्।
(क) व्यमाकरणमम्

(ख) मनरुकमम्

(ग) मशिकमा

(घ) कल्पयाः।

5) बमाह्मणवेन मनष्कमारणनो धमर याः षडङ्गनो ववेदनोऽध्यवेयनो जवेयश्च इमत कयाः प्रनोकवमानम्।
(क) यमास्कयाः

(ख) पतञसलयाः

(ग) पमामणमनयाः

(घ) आपस्तम्बयाः।

(ग) समामववेदस्य

(घ) यजपुवरदस्य।

(ग) मष्ट्रीममाससकमायाः

(घ) ववैशिवेमषकमायाः।

(ग)स्वररतयाः

(घ)मकममप न भ

(ग)प्रमामतपमदकस्य

(घ)तमदतस्य

(ग)इन्दस्य

(घ)वरुणस्य

(ग)यजपुवरदवे

(घ)अथर वववेदवे

(ग)मवश्वममत्रयाः

(घ) अथर वमा

(ग)यमसककवे

(घ)अकसककवे

6) ववेदत्रय्यमामम् कस्य ववेदस्य गणनमा नमाशस्त
(क) ऋग्ववेदस्य

(ख) अथवर ववेदस्य

7) यत्रमाथर वशिवेन पमादव्यवस्थमा समा ऋकम् इमत कथयशन्त
(क) नवैयमामयकमायाः

(ख) ववैयमाकरणमायाः

8) सममासस्य अन्तयाः मक भवमत।
(क)उदमात्तयाः

(ख)अनपुदमात्तयाः

9) मफिटम् इमत कस्य ससजमा भवमत।
(क) प्रत्ययस्य

(ख)धमातनोयाः

10) रुद्रियाः कस्य अपरस नमाम वतर तवे।
(क) मवष्णनोयाः

(ख)मशिवस्य

11) पपृसथवष्ट्रीसककस कशस्मनम् ववेदवे वतर तवे।
(क)ऋग्ववेदवे

(ख)समामववेदवे

12) पपृसथवष्ट्रीसककस्य ऋमषयाः कयाः वतर तवे।
(क)अमत्रयाः

(ख)मधपुच्छदमा

13) अमग्नियाः पकवरमभयाः.. इमत मन्त्रस कशस्मनम् सककवे वतर तवे।
(क)अमग्निसककवे

(ख)इन्द्रिसककवे

[B] दशिमानमास यथमामनदर शि मम् उत्तरमामण सलखत।

२ x १० =२०

14) सम्प्रमत समामववेदस्य कमत शिमाखमायाः लभ्यन्तवे। तमाश्च कमायाः। १+१=२
15) शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकमम् कशस्मनम् ववेदवे अन्तभर वमत। बपृहिदमारण्यकमम् कवेन ववेदवेन सहि सम्बदमम्।

१+१=२

16) मपुख्यमायाः उपमनषदयाः कमत सशन्त। तमाश्च कमायाः।

१+१=२

17) महि च इत्चत्र महि इमत मकमम्। महिशिब्दयपुकस मतङन्तस कथमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

१+१=२

18) लनोपवे मवभमाषमा इत्यस्य सकत्रमाथर सलखत। पचमत आहिनोशस्वतम् पठमत इमत कस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

१+१=२

19) सममासस्य अन्तयाः मकस भवमत। तपुल्यशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः आहिनोस्वतम् अन्तनोदमात्तयाः वतर तवे।

१+१=२

20) मवष्षपुसककस्य दवेवतमा कमा। अस्य सककस्य ऋमषयाः कयाः।

१+१=२

21) पजर न्यसककस्य दवेवतमा कमा। अस्य सककस्य ऋमषयाः कयाः।

१+१=२

22) मनपुमत्स्यकथमा कशस्मनम् ववेदवे वतर तवे। मननोयाः क्व मत्स्ययाः अपततम्।

१+१=२

23) मशिवससकल्पसककस कशस्मनम् ववेदवे वतर तवे। अशस्मनम् सककवे कमत मन्त्रमायाः सशन्त।

१+१=२

[C] दशि अनमतदष्ट्री घ र्थोत्तरवैयाः सममाधत्त।

४ x १० =४०

24) टष्ट्रीकमास सलखत। छमान्दनोग्यनोपमनषतम् अथवमा तवैसत्तरष्ट्रीयमारण्यकमम्।
25) शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयशिमाखमायाः मववपृणपुत।
26) मफिषनोऽन्तयाः उदमात्तयाः अथवमा छन्दसस च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
27) घपृतमादष्ट्रीनमास च अथवमा ह्रस्वमान्तस्य स्त्रष्ट्रीमवषयस्य इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
28) आदपुदमात्तश्च अथवमा अनपुदमात्तसौ सपुमप्तपसौ इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
29) वमा भपुवनमम् अथवमा पकवर भकतपकवर इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
30) इन्द्रिसककस्य समारमासशिस ससकवेपवेण सलखत। अथवमा इन्द्रिस्वरूपस प्रकटयत।
31) महिरण्यगभर स्य स्वरूपस ससकवेपवेण सलख।
32) पपुरुष एववेदस सवर मम् .. इमत मन्त्रस पकरमयत्वमा अन्वयस सरलमाथर सलखत।

१+१+२=४

33) श्रद्ध्यमामग्नियाः सममध्यतवे.. इमत मन्त्रस पकरमयत्वमा अन्वयस सरलमाथर सलखत।

१+१+२=४

[D] पञ्चि दष्ट्री घ र्थोत्तरवैयाः सममाधवे य मायाः।

६ x ५ =३०

34) ववेदमाङ्गरूपवेण मशिकमायमायाः भकममकमास मववपृणपुत।
35) शञ्नत्यमामदमनर त्यमम् अथवमा वपृषमादष्ट्रीनमास च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
36) ससजमायमामपुपममानमम् अथवमा यपुस्मदस्मदनोङर सस इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
37) अग्निवेयाः स्वरूपस सलखत।
38) पपुरुषसककस्य समारमासशिस ससकवेपवेण सलखत। अथवमा पपुरुषस्वरूपस वणर यत।
--)(O)(--

प्रश्नपत्रप्रमतममायमा उत्तरममालमा
[A] दशिमानमास यपुक याः मवकल्पयाः।

१ x १० =१०

१-(क), २-(ख), ३-(ख), ४-(ग), ५-(क), ६-(ग), ७-(ख), ८-(घ), ९-(घ), १०-(क)

[B] दशिमानमास यथमामनदर शि मम् उत्तरमामण।

२ x १० =२०

सम्प्रमत समामववेदस्य मतसयाः शिमाखमायाः उपलभ्यन्तवे - कसौथपुमष्ट्रीयमा, रमाणमायनष्ट्रीयमा, जवैममनष्ट्रीयमा चवेमत।

१+१=२

2) शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकमम् ऋग्ववेदवे अन्तभर वमत। बपृहिदमारण्यकमम् यजपुवरदवेन सहि सम्बदमम् अशस्त।

१+१=२

1)

3) मपुख्यमायाः उपमनषदयाः एकमादशि। तमायाः च ईशि-कवेन-कठ-प्रश्न-मपुण्ड-ममाण्डक क्य-ऐतरवेय-तवैसत्तरष्ट्रीय-छमान्दनोग्य-बपृहिदमारण्यकश्ववेतमाश्वतरनोपमनषद' इमत।

१+१=२

4) महि च इत्यत्र महि इमत अव्ययपदमम्। महि च इमत शिमास्त्रवेण महिशिब्दयपुकस मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

१+१=२

5) मकमयाः लनोपवे समत मक्रयमाप्रश्नवे अनपुपसगर मम् अप्रमतमषदस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत इमत सकत्रमाथर याः।लनोपवे मवभमाषमा इमत
सकत्रस्य उदमाहिरणमम् इदमम्।

१+१=२

6) सममासस्य अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत। तपुल्यशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः भवमत।

१+१=२

7) मवष्षपुसककस्य दवेवतमा मवष्णपुयाः। अस्य सककस्य दवेवतमा दष्ट्रीघरतममा औचथ्ययाः।

१+१=२

8) पजर न्यसककस्य दवेवतमा पजर न्ययाः। अस्य सककस्य ऋमषयाः अमत्रयाः।

१+१=२

9) मनपुमत्स्यकथमा शिपुक्लयजपुवरदवे वतर तवे। मननोयाः हिस्तवे मत्स्ययाः अपततम्।

१+१=२

10) मशिवससकल्पसककसशिपुक्लयजपुवरदवे वतर तवे। अशस्मनम् सककवे षडम् मन्त्रमायाः सशन्त।

१+१=२

[C] दशि अनमतदष्ट्री घ र्थोत्तरवैयाः सममाधत्त।
1)

४ x १० =४०

मबन्दयाःपु - ६.१० / ६.७ द्रिषव्ययाः

2) मबन्दयाःपु - ३.६ द्रिषव्ययाः
3) मबन्दयाःपु - ११.१ / ११.२ द्रिषव्ययाः
4) मबन्दयाःपु - ११.३ / ११.६ द्रिषव्ययाः
5) मबन्दयाःपु - १२.१ / १२.२ द्रिषव्ययाः
6) मबन्दयाःपु - १३.३ / १३.४ द्रिषव्ययाः
7) इन्द्रिसककवे
8) महिरण्यगभर सककवे
9) पपुरुषसककस्य मदतष्ट्रीयमन्त्रवे
10) श्रदमासककस्य प्रथममन्त्रवे
[D] पञ्चि दष्ट्री घ र्थोत्तरवैयाः सममाधवे य मायाः।
1)

६ x ५ =३०

मबन्दयाःपु - ७.४ द्रिषव्ययाः

2) मबन्दयाःपु - १०.९ / १०.१२ द्रिषव्ययाः
3) मबन्दयाःपु - १०.१३ / १०.१५ द्रिषव्ययाः
4) अमग्निसककवे
5) पपुरुषसककवे
--)(O)(--

