संस्कृ त शिक्षण
1. प्रारशभभकस्तरे पठनं शिक्षशयतुम् अधस्तनेषु कस्य उपादयता
अशधका भवशत?

(1)
(2)
(3)
(4)

पुस्तकानाम्
प्रकृ तवस्तूनाम् (Realia)
बोधपट्टानाम् (Flash cards)
शिपार्श्वीयरे खाशचत्राणाम् (Flip charts)

2. शिशक्षका स्वकक्षायााः बालान् युगलेषु शवभजशत। तान्
युगलान् स्वस्वपुशस्तकानां शवशनमयं कृ त्वा शनदेिानुसारं
संिोधनं कतुुं सूचयशत। एवं सा कक कतुुम् इच्छशत?
(1) समकक्षीयमूल्याङ्कनम् (Peer assessment)
(2) सामूशहकमूल्याङ्कनम् (Group assessment)
(3) संिोधनम् (Correction)
(4) स्वयं मूल्याङ्कनम् (Self-assessment)

3. बालानां पशत्रकाताः कस्याशित् कथायााः पठनं नाम
(1) ससहवलोकनम् (Skimming)
(2) सूक्ष्मावलोकनम् (Scanning)
(3) गहनाध्ययनम् (Intensive reading)
(4) शवस्तृताध्यनम् (Extensive reading)
4. भाषाशधगमाशधग्रहणयोाः ( Language learning and
acquisition) मध्ये काः भेदाः?
(1) उभये अशधगमशधग्रहणे साहशजके
(2) उभये अददगमाशधग्रहणे प्रयासजन्ये
(3) अशधगमाः प्रयासजन्याः अशधग्रहणं साहशजकम्
(4) अशधग्रहणं प्रयासजन्यम् अशधगमाः साहशजक
5. शवद्यालयशिक्षणे प्रथमभषाध्ययनं स्यात्
(1) मातृभाषायााः अथवा प्रान्तीयभाषायााः
(2) शहन्दीभाषायााः
(3) राजकीयभाषायााः
(4) सहराजकीयभाषायााः
6. शिक्षाशधकाराशधशनयमानुसारं ( RTE) प्रत्येकं छात्रस्य
अशधकाराः अशस्त-

(1)
(2)
(3)
(4)

राजकीयभाषामाध्यमेन अशधगन्तुम्
आधुशनकभारतीयभाषामाध्यमेन अशधगन्तुम्
मातृभाषामाध्यमेन अशधगन्तुम्
आङ्गलभाषाध्यमेन अशधगन्तुम्

7. प्रथमकक्षायााः छात्राणां कृ ते भाषायााः पठनाथुम्
अधोशलशखतेषु कतमाः शवषयाः योग्यतमाः भवेत्?

(1) मम शवर्श्वाः (2) पररवहनम्

(3)मम देिाः (4) मम पररवाराः

8. चतुथुकक्षायााः सोमया नाम बाला पठनसमये एकम्
अपररसचत िब्दं पश्यशत। सा

(1)
(2)
(3)
(4)

सन्दभाुनुसारम् अथुस्य अनुमानं कु याुत्
िब्दस्याथु कशच्ित् पृच्छे त्
िब्दं दुलुसक्षत कु याुत्
िब्दकोष िब्दस्याथुं पश्येत्

9. कशवतापठनस्य उद्देश्म् अशस्त
(1) अनुभूतीनां शवचाराणां च बोधाः
(2) धाराप्रवाहस्य िुद्धतायााः च शवकासाः
(3) कशवतायााः कण्ठस्थीकरणम्
(4) उच्चारणशवकासाः
10. भाषायााः अशधग्रहणसमये कक प्रथमम् आगच्छशताः?
(1) अथुाः (2) उभयं रूपम् अथुि
(3)वणुमालायााः अक्षराशण (4) रूपम्

11. श्यामाः कक्षायााः छात्रान् युगलेषु शवभजशत। प्रत्येकं युगलाय
बोधपट्टियं ( Flash Cards) शतरशत। अनन्तरं साः तान्
ध्यानपूवुकं परठत्वा तत् लेशखतुं शनर्ददिशत। एवं साः कक कतुुं
प्रयतते?

(1)
(2)
(3)
(4)

पारस्पररकसभभाषणम् (Mutual Speaking)
पारस्पररकश्रुतलेखनम् (Mutual dictation)
सामूशहकश्रुतलेखनम् (Group dictation)
पारस्पररकपठनम् (Mutual reading

12. के चनं बालााः कक्षायााः अवरोधनकारणात् भयात् वा न
वदशन्त। एतद् अशस्त

(1)
(2)
(3)
(4)

पररवेिीयबाधा
सामाशजकबाधा
िारीररकबाधा
मनोवैज्ञाशनकबाधा

13. भाषाशधगमाथुं शनवेशितपाठस्य कृ ते प्रामाशणकग्रन्यस्य
आवश्यकता दकमथुं भवशत?

(1)
(2)
(3)
(4)

एतेन अशभव्यक्े ाः प्रामाशणकता प्रदश्युते
एतेन लेखकस्य पररचयाः भवशत
एतेन नवीनकायुस्य सजुनं भवशत
एतेन स्वाभाशवकभाषायााः प्रदिुनं भवशत

14. भाषाशधगमाथुं सूचनापत्रकाणां शवज्ञापनानां च सामग्रीरूपेण
व्यवहाराः दियते। तेषामुपयोशगता भवशत

(1) आहारमयवातावरणाथुम्
(2) िीडामयवातावरणाथुम्

(3) अभ्यासमयवातावरणाथुम्
(4) लेखमयवातावरणाथुम् (Print-rich environment)
15. सवेषां बालानां भाषाशधग्रहणक्षमता जन्मजाता एव अशस्त
इशत के न शवदुषा उक्म्?

(1)
(2)
(3)
(4)

वायगोत्स्की (Vygotsky)
नोम चॉभस्की (Noam Chomsky)
शस्िफे न ििेन (Stephen Krasben)
बी. एफ. शस्कन (B. F. Skinner)

16. भाषाध्यापनस्य रचनात्मकमागाुनुसारं शिक्षकाः
(1) छात्रााः स्वयं पाठ्यपुस्तकस्य शनमाुणं कररष्यशन्त
इत्येतदथुं तेषां सहायं कु याुत्

इशत एतदथु सहायं कु याुत्

(4) कक्षायां कृ ते पाठ्यिमस्य शनमाुणं कु याुत्
17. कशवतापठनपाठनस्य उद्देश्यम् अशस्त
(1) कशवतारचनाया शनयमज्ञानम्
(2) प्रिंसनम् आनन्दप्राशिि
(3) कशवतायााः व्याकरणगतरूपज्ञानम्
(4) कशवशवषयकं ज्ञानम्
18. भाषाशिक्षकाः छात्राणां दोषान् पश्येत्
(1) छात्रसंिोधनसङ्के तरूपेण (2)अशधगमे
समस्यारूपेण
(3) अशधगमस्य बाधकरूपेण (4) अशधगमस्य
सङ्के तरूपेण

19. भाषायााः कौिलचतुष्टयम् अशतररच्य अधोशलशखतेषु अपरं
कौिलं दकम् अशस्त?

(1) सजुनकौिलम् (2) सभप्रेषणकौिलम्
(3) शचन्तनकौिलम् (4) अध्ययनकौिलम्

20. प्रत्येकभाषायााः शलशपाः वतुते। इयम् उशक्ाः
(1) अंिताः असत्यम् (2) असत्यम्

21. शत्रभाषासूत्रानुसारं प्रथमभाषा भवेत्
(1) आंग्लभाषा
(2) आधुशनक भारतीय भाषा
(3) मातृभाषा अथवा प्रान्तीयभाषाया

22. मातृभाषाधाररताः बहुभाषावादाः नाम
(1) मातृभाषया एवं अशधगमाः
(2) शवद्यालयशिक्षणस्य दिवषाुशण मातृभाषाशिक्षणम्
(3) मातृभाषया आरभ्य बहूनां भाषाणां प्रशत संिमणम्
(4) भारतीयानां वैदेशिकानां चेशत बहुनां भाषाणाम्
अशधगमाः

23. भाषा मुख्यरूपेण भवशत .............
(1) मौशखकी (2) लेखाशचत्राशत्मका
(3) शलशखता (4) दृश्या

(2) छात्रेभ्याः पूवुशनर्ममतज्ञानं शवतरे त्
(3) छात्रााः स्वानुभवाधारे ण स्वस्थ ज्ञानस्य शनमाुणं कु वुन्तु

(3)सत्यम् (4) अंिताः सत्यम्

(4) शहन्दीभाषा

24. चतुथुकक्षायााः शिशक्षका ज्योशताः छात्राणं श्रवणकौिलस्य
मूल्याङ्कनं करोशत। श्रवणकौिलपरीक्ष्ज्ञणाथुम्
अशधशलशखतेषु कस्य कायुस्व्य न्यूनतमा उपयोशगता वतुते?

(1) एकं गानं श्रुत्वा शवषयबोधाः
(2) वेतारयन्त्रे चलशत्िके िव्याख्यानं श्रुत्वा अवगमनम्
(3) एकस्यााः कथायााः श्रवणं कृ त्वा तस्यां घरितानां घिनानां
योग्यिमेण उल्लेखाः

(4) वाताुलापं श्रुत्वा सारांिग्रहणम्
25. भारतस्य भाषाशिक्षानीशताः ज्ञायते............
(1) शत्रभाषासूत्ररूपेण (2) मातृभाषाशिक्षणरूपेण
(3)शिक्षायााः अशधकाररूपेण (4) बहुभाशषकतावादरूपेण

26. शडस्लेशससया एकाः भाषागतशवकाराः याः प्रभावयशत
(1) सङ्के तबोधम् (Comprehending Signages)
(2) कशथतभाषाबोधम् (Comprehending Spoken
Language)
(3) मौशखकभाषाबोधम्
(Comprehending
Oral
Language)
(4) शलशखतभाषाबोधम् (Comprehending Written
Language)
27. श्रवणं, भाषाणं, पठनं लेखनञ्च इत्येतैाः सह अपरं
भाषाकौिलम् अशस्त

(1) व्याकरणम् (2) शचन्तनम्
(3)अशधगमनम् (4)सजुनात्मकता

28. प्राथशमकशवद्यालस्य शिक्षकाः छात्रैाः स्वपररशचतभाषया
पररवारस्य तथा शमत्राणां शवषये कथोपकथनाथुम् अनुमशत
ददाशत। तत्र शिक्षकस्य मुख्यम् उद्देश्यम् भवशत

(1) चन्ि + उत् + ज्ज्वला(3) चन्िो + उज्ज्वलााः
(2) चन्ि + उज्ज्वलााः (4) चन्ि + ओज्ज्वलााः
SET -04
पुरा गुजरातप्रदेिे एकशस्मन् ग्रामे एकं गुरुकु लम् आसीत्। तत्र
शिितं छात्रााः गुरुभ्याः अनेकान् शवषयान् पठशन्त स्म। तेषां
भोजनाददव्यवस्थाम् एका नगरशस्थता संस्था अकरोत्। एकदा

(1) व्यञ्जनसशन्धाः (3) शवसगुसशन्धाः
(2) यणसशन्धाः (4) िुत्वसशन्धाः
9. ‘अत्र मम उपयोगाः न अशस्त।’ इशत वासये ‘मम’ सवुनामपदं
कस्मै प्रयुक्म्?

(1) वैद्यराजाय (3) प्रधानाचायाुय
(2) छात्रेभ्याः (4) रुग्णेभ्याः
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संस्थाशधकाररणाः छात्रेभ्याः एकं वैद्यं प्रेशषतवन्ताः। साः त्रीन् मासान् तत्र
अवसत्। दकन्तु को Sशप रुग्णाः तस्य समीपे शचदकत्सायै न आगच्छत्।
वैद्यराजाः प्रधानाचायुम् अपृच्छत् – दकम् अत्र कोSशप रोगी न भवशत?
प्रधानाचायुाःशवहस्य अवदत् – वैद्यराज ! अस्य एकं रहस्यम् अशस्त।
अत्र सवे तदा भोजनं कु वुशन्त, यदा ते तीव्रक्षुधाम् अनुभवशन्त। यदा
तेषां भोजनेन तृशिाः भवशत, तताः पूवुम् एव ते भोजनं त्यजशन्त। एतत्
एवं एतेषां स्वास्र्थ्यस्य रहस्यम्। भवान् जानाशत एव यत् स्वस्थााः
नरााः औषधं न सेवन्ते। तिचनं श्रुत्वा वैद्याः हशसत्वा अवदत् – अत्र मम
उपयोगाः न अशस्त। अहं गच्छाशम। नमस्काराः। यत्र रोगाः तत्र वैद्याः।

1. कशत छात्रााः गुरुकु ले पठशन्त स्म?
(1) 200 (3) 102
(2) 202 (4) 002
2. वैद्यराजाः कं पृष्टवान्?
(1) प्रधानाचायुम् (3) अशभभावकान्
(2) संस्थाददकाररणाः (4) छात्रान्
3. ‘शवहस्य’ इशत पदे प्रत्ययाः अशस्त?
(1) ल्यप् (3) सत्वा
(2) य (4) सयप्
4. ‘त्यजशन्त’ इशत पदे धातुाः अशस्त?
(1) तज्ु (3) त्यज्
(2) त्यज (4) त्यक्
5. ‘नगरशस्थता’ इशत पदे समासाः अशस्त?
(1) अव्ययीभावाः (3) कमाुधारयाः
(2) िन्िाः (4) तत्पुरुषाः
6. ‘भोजनाददव्यवस्थाम्’ पदे शवभशक्ाः अशस्त?
(1) षष्ठी (3) तृतीया
(2) सिमी (4) शितीया
7. अशस्मन् अनुच्छेदे ‘सेवन्ते’ इशत दियापदस्य कतृुपदं दकम्?
(1) भवान् (3) नरााः
(2) स्वस्थााः (4) संस्थाशधकाररणाः
8. ‘कोsशप’ पदे सशन्धाः अशस्त?

कृ ष्णमूर्मताः श्रीकण्ठि शमत्रे आस्ताम्।
श्रीकण्ठस्य शपता समृद्धाः आसीत्। अताः तस्य भवने
सर्मवधाशन सुख-साधनाशन आसन्। तशस्मन् शविाले
भवने चत्वाररित् स्तभभााः आसन्। तस्य ष्टादिप्रकोष्ठेषु
पञ्चाित् गवाक्षााः चतुित्वाररित् िाराशण षस्त्रित्
शवद्युत्व्यजनाशन आसन्। तत्र दि सेवकााः शनरन्तरं कायुं
कु वुशन्त स्म। परं कृ ष्णमूतेाः माता शपता च शनधुनौ
कृ षकदभपती। तस्य गृहम् आडभबरशवहीनं साधारणञ्च
आसीत्।
एकदा श्रीकण्ठाः शमत्रेण सह प्राताः नववादने
तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृ ष्णमूर्मताः तस्य माता शपता
च स्विसत्या श्रीकण्ठस्य आशतर्थ्यम् अकु वुन्।
एतद्दृष््वा श्रीकण्ठाः अकथयत्, शमत्र

! अहं भवतां

सत्कारे ण सन्तुष्टो sशस्म। के वलम् इदमेव मम दुाःखं यत्
तव गृहे एको sशप भृत्याः नाशस्त। मम सत्काराय भवतां
बहुकष्टं जातम्। मम गृहे तु बहु कमुकरााः सशन्त। तदा
कृ ष्णमूर्मताः अवदत् ‘शमत्र

! ममाशप अष्टौ कमुकरा

सशन्त।’ श्रीकण्ठाः अकथयत् ‘शमत्र दकन्तु ते न दृश्यन्ते’।
भवान् भवतां माता शपता च एवम् अत्र कायुं कु वुशन्त।
कृ ष्णमूर्मत्ताः अकथयत् शमत्र ! भवान् सभयक् शचन्तयशत।
अहं स्वकमुकराणां पररचयं वशच्म। श्रीकण्ठाः अकथयत्
कारयतु। कृ ष्णमूर्मत्ताः अकथयत् मम कमुकरााः सशन्त

–

िौ पादौ, िौ हस्तौ, िे नेत्रे, िे क्षोत्रे च इशत। एते
प्रशतक्षणं मम सहायकत्वेन कायुं कु वुशन्त दकन्तु तव
भृत्वााः सदैव सवुत्र च उपशस्थतााः न भवशन्त। यतो sशह
भृत्यानां कृ ते एतत् सभभवमेव नाशस्त।

