MA Sem IV
Skill Based course : Alamkara and Vruttas
Sample Questions

१. अििमीळे पुरोिहतं यज्ञस्य देवमृिववजम्। होतारं रत्नधातमम्॥ इित उदाहरणमिस्त अस्य
छन्दस: क. उिणणक्

ख. बृहती

ग. ििष्टु प्

घ. गायिी

२. अनुष्टुप-छन्दिस
्
कित पादााः सिन्त?
क. द्वौ

ख. ियाः

ग. चववाराः

घ. पञ्च

३. छन्दाः पादौ तु –
क. शब्दस्य

ख. वेदस्य

ग. पुराणस्य

घ. श्लोकस्य

४. छन्दसाः पठनकाले िनयतस्थानेषु िवरामाः उच्यते…..
क. मिताः

ख. गिताः

ग. यिताः

घ. पादाः

५. यस्य वृत्तस्य चववाराः पादााः समानााः स्युाः, तदिस्त –
क. समवृत्तम् ख. अधधसमवृत्तम्

ग. िवषमवृत्तम्

घ. समिवषमवृत्तम्

६. गुरुस्वरााः सिन्त –
क. अ इ उ

ख. आ ई ऊ ए

७. अनुष्टुप-् वृत्तस्य अन्यत् नाम ककम् ?

ग. अ इ उ ए ऐ

घ. ऊ ओ अ इ उ

क. आयाध

ख. िवयोिगनी ग. श्लोकाः

घ. उपेन्रवज्रा

८. इन्रवज्रा-छन्दसाः लक्षणमिस्त –
क. स्याकदन्रवज्रा यकद तौ जगौ गाः।

ख.

उपेन्रवज्रा जतजास्तो गौ।

ग. उक्ता वसन्तितलका तभजा जगौ गाः।

घ.

न न म य य युतेयं मािलनी

भोिगलोकाः।
९. फु ल्लं वसन्तितलकं ितलकं वनाल्यााः इित उदाहरणमिस्त अस्य वृत्तस्य –
क. हररणी

ख. मािलनी

ग. वसन्तितलका

घ. िशखररणी

१०. ’मािलनी भोिगलोकाः’ अि लोकाः इित शब्देन एषा सङ्ख्या िनर्ददष्टा –
क. सप्त
११.

ख. अष्ट

ग. नव

घ. दश

या कु न्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता इित उदाहरणमिस्त अस्य वृत्तस्य –

क. शादूल
ध िवक्रीिडतम्

ख. इन्रवज्रा

ग. मािलनी

घ. िशखररणी

१२. स्रग्धरावृत्तस्य क: प्रकार: ?
क. समवृत्तम्

ख. अधधसमवृत्तम्

ग. िवषमवृत्तम्

घ. एतेषु नािस्त ।

१३. ििष्टु प-् छन्दिस कित वणाधाः सिन्त ?
क. ४४

ख. ४८

ग. ४०

घ. ३२

१४. काव्यशास्त्रे शब्दाथधयोाः सौन्दयधवधधकं तत्त्वम् उच्यते –
क. रसाः

ख. छन्दाः

ग. गुणाः

घ. अलङ्खकाराः

१५. अलङ्खकारााः भविन्त।
क. ििधा

ख. चतुधाध

ग. पञ्चधा

घ. िद्वधा

ग. उवप्रेक्षा

घ. रूपक:

१६. एतेषु शब्दालङ्खकाराः वतधते क. अनुप्रास:

ख. उपमा

१७. एतेषु अथाधलङ्खकाराः अिस्त क. अनुप्रास:

ख. यमक:

ग. श्लेष:

घ. उवप्रेक्षा

१८. वणधसाम्यं किस्मन् अलङ्खकारे भवित।
क. यमक

ख. श्लेषाः

ग. अनुप्रासाः

घ. उवप्रेक्षा

१९. अलङ्खकृ िताः अलङ्खकाराः इित व्युवपत्त्या काः अलङ्खकाराः ?
क. शब्दबोधाः ख. अथधबोधाः

ग. शब्दाथधबोधाः

घ. सौन्दयधबोधाः

२०. मन्ये, शङ्खके , ध्रुवम्, प्रायाः, इव, नूनम् इवयाकदिभाः शब्द: काः अलङ्खकाराः व्यज्यते ?
क. उपमा

ख. रूपकम्

ग. उवप्रेक्षा

घ. सन्देहाः

२१. यिस्मन् अलङ्खकारे उपमेय-उपमानयोाः सम्भावना व्यज्यते साः अिस्त –
क. अथाधन्तरन्यासाः ख. उवप्रेक्षा

ग. सन्देहाः

घ. यमकम्

२२. िलम्पतीव तमोङ्खगािन इित उदाहरणमिस्त क. सन्देहस्य ख. उवप्रेक्षायााः ग. भ्रािन्तमानस्य

घ. अथाधन्तरन्यासस्य

२३. पूणोपमायां कित तत्त्वािन आवश्यकािन ?
क. चववारर

ख.िीिण

ग. पञ्च

घ. षट्

२४. उपमानस्य अपेक्षया उपमेयस्य आिधक्यं तथा च न्यूनतायााः वणधनम् यि भवित ति
…….. अलङ्खकाराः भवित ।
क. भ्रािन्तमान्

ख. व्यितरे काः ग. अपह्नुिताः घ. दृष्टान्ताः

२५. िसद्धववेऽध्यवसायस्य ……… िनगद्यते।
क. पूणोपमा

ख. रूपकम्

ग. अितशयोिक्ताः

घ. स्वभावोिक्ताः

