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कः) सं�कृतभाषया देवनागर��ल�या च सं�ेपेण उ�रं देयम् 

१) वेदः नाम कः ?  वेदाः क�त ?  के च ते ?

२)  वेदः  कथं �यी भव�त ?

३) सामम���य ल�णं �लखतु ? 

४) यजुः म���य ल�णं �लखतु ?

५)  दशतयी नामः कः ? 

६)  ऋ�वेदः कः ? ऋक् नाम �कम् ?

७)  वै�दकसा�ह�य�य क�त पया॔यः क�च ?

८) वै�दकछ�दः क�त �वधम् ? का�न च ता�न ?

९) सामवेदे क�त �वराः सि�त ?  के ते स�त�वरा ?

१०) वै�दक�वरः क�त �भेदाः वत॔�ते ?

११) अपौ�षेयं वा�यं वेदः इ�त क�य उि�तः ?

१२) �ाचीनतमः वेदः कः भव�त ? 

१३) ऋ�वेद�य उपवेदः कः भव�त ? ऋ�वेद�य पुरो�हतः कः ?

१४) सामवेद�य उपवेदः कः भव�त ? सामवेद�य पुरो�हतः कः ?

१५) यजुव�द�य उपवेदः कः भव�त ? यजुव�द�य ऋि�वक् कः ?

१६) अथव॔वेद�य उपवेदः कः भव�त ? अथव॔वेद�य ऋि�वक् कः ?

१७) ग�या�मकः वेदः कः भव�त ? प�या�मकः वेदः कः भव�त ? 

१८) �नयु�तकारेण  देवानां क�त �वभागः कृतः?



१९) पृ�थवी �थानीयः देवः कोऽि�त?

२०) अ�त�र��थानीयः देवः कोऽि�त ?

२१)�यु�थानीयः देवः कोऽि�त? 

२२) ऋ�वेदे क�त म�डला�न वत॔�ते ?

२३)कौषीतक��ा�मण�य अपरं नाम �कम् ? 

२४) सामवेद�य �श�ा ��थः कः?

२५) ऋ�वेद�य �ा�मण��थौ कौ �तः ?

२६) वेद�य क�त�वधः पाठः वत॔ते ?

२७) �कृ�तपाठः क�त�वधः ? �वकृ�तपाठ�च क�त�वधः ?

२८) वेद�य ऋ�षकाः काः सि�त ?

२९) ऋ�वेद�य क�य देव�य सू�तसं�याः समा�धकाः भवि�त ?

३०)  'वाल�ख�यसू�तम्' क�य वेद�य कि�मन् म�डले उपल�धम्?

३१) वेदा�गं �कमि�त ?  वेदा�गा�न का�न भवि�त ?

३२) वेदा�गसा�ह�य�य  उपयो�गता का अि�त ?

३३) वेदा�गेषु मुखं नाम �कम् ? 

३४) �श�ा वेदा�ग�य �योजनीयता कु� ?

३५) माहे�वरसू�ा�ण क�त�वधा�न ?

३६) छ�दःल�णं �कम् ? 

३७) छ�दःशा��म् केन र�चतम्? 

३८) वै�दकछ�दः क�त �वधम् ?

३९) आयुव�दशा���य उ�सः कः ?



४०) सायणाचाये॔ण क�य वेद�य �या�यानं �थमं कृतम् ? 

४१) अहं ��माि�म - इ�त महावा�य�य उ�सः कः ?

४२) वै�दकयागः क�त�वधः ? के च ते ? 

४३) शतपथ�ा�मण�य क�त शाखा ?

४४) गोपथ�ा�मणं कि�मन् वेदे समा�नातम् ?

४५) कृ�णयजुव�द�य क�य�चदार�यक�य नाम �ल�यताम् ?

४६) सवा॔नु�म�णका  केन र�चताः ? 

४७) कि�मन् वेदा�गे न��ाणामव�थानम् आलो�यते ?

 ख) अधो�ल�खतेषु ��नेषु समु�चतम् उ�रं ददातु।

१) वै�दकयुगे नार�णां �थानम् आलो�यताम् 

२) संवादसू�तम् इ�त पदेन �कं बु�यते ? ऋक् सं�हतायाः संवादसू�तानां म�ये चतुणा� नामा�न उि�ल�य तेषु �वयोः 
प�रचयः �व�व�तरं �द�यताम् 

३)  ऋक् सं�हतायाम् ऋ�षकाणाम् अवदानम् आलो�यताम् 

४) भारतीयसं�कृतौ स�यता याः इ�तहासेच �ा�मण��भ�य उपयो�गता।

५) अथव॔वेद�यम नामा�तर��वतयं सकारणं समुि�ल�यताम्  अथव॔णसं�हतायाः म��ाणां �वषयानुसारं �वभागं 
�द�य� त� भैष�यम��ाणां  प�रचयं �य�तीकु�त।

६) वेदा�ग�य �वषये आलो�यताम्। 

७) ऋ�वेद�य समाञ�यव�था।

८) यजुष् - श�द�य कोऽथ॔ः ? �कं वा यजुव�द�य ल�णम् ? का नाम कृ�णयजुव�द�य मू�यतमा  सं�हता ?  �कं वा 
शु�लयजुव�द�यसं�हतायाः नामः ? यथा�भलाषं तयोरेकतरयाः उपजी�यं समासेन उप�थात�यम् 




