द्वितीय-संस्कृ त-ओलद्वपियाड्स् – 2016-17

A

स्तरः – 1
समयः – 60 द्विमेषाः

दशमी कक्ष्या

अङकाः – 60

गङगा भारतस्य सर्ाासु िदीषु िद्वर्त्रतमा अद्वस्त। इयं द्विमालयस्य गङगोत्रीस्थािात्
द्विगाच्छद्वत। िर्ातस्य प्रान्तेभ्यः द्विःसृत्य गङगा िररिारिामके स्थािे समतलं भूभागं स्िृशद्वत।
िररिारतीथे प्रद्वतर्षं लक्षशः जिाः आयाद्वन्त। तत्र गङगायाः जलं शीतलं, द्विमालं च भर्द्वत।
गङगायाः उत्िद्विद्वर्षये इयं कथा प्रचद्वलता अद्वस्त यत् िुरा भगीरथो िाम िृिः स्र्िूर्ाजािाम्
उद्धराय तिस्याम् अकरोत्। तिस्याः प्रभार्ेण गङगा स्र्गाात् भूतले अर्तीणाा जाता। अतः इयं
गङगा भागीरथी अद्वि कथ्यते, प्रारपभे अस्याः स्रोतः लघुः भर्द्वत, िश्चात् अिेके द्विर्ाराः िद्याम्
आद्वमलद्वन्त, यः गङगायाः जलप्रर्ािः तीव्रः भर्द्वत। तटे ऋद्वषके शः, िररिारम्, प्रयागः,
र्ाराणसी च एताद्वि प्रधािाद्वि तीथास्थािाद्वि सद्वन्त। गङगाजलं तु अमृतम् कथ्यते।
1. गङगािदी .............द्विगाच्छद्वत।
अ) िर्ातात्

आ) गङगोत्रीस्थािात्

इ) तीथास्थािात्

ई) भूतलात्

इ) लक्षषः

ई) शतशः

इ) मधुरम्

ई) समतलम्

2. िररिार तीथे प्रद्वतर्षं ककयन्तः जिाः आयाद्वन्त?
अ) कोरटशः

आ) सिस्रशः

3. शीतलम् इत्यस्य द्वर्िरीताथाकम् ककम्?
अ) द्विमालम्

आ) उष्णम्

4. भारतस्य सर्ाासु िदीषु िद्वर्त्रतमा अद्वस्त। अत्र.............द्वर्शेषणम् अद्वस्त।
अ) लघुतमा

आ) द्वर्स्तृतातमा

इ) िद्वर्त्रतमा

ई) बृििमा

5. अतः इयं गङगा भागीरथी इत्यद्वि कथ्यते। अद्वस्मि् र्ाक्ये कमािदं ..................।
अ) अतः

आ) कथ्यते

6. द्वर्द्यालये छात्राः ................(1.15) भोजिं कु र्ाद्वन्त।
अ) िादोि एकर्ादिे

आ) िञ्चोि एकर्ादिे

इ) सिाद एकर्ादिे

ई) सिाद र्ादिे

इ) गङगा

ई) अद्वि

7. राजीर्ः ....................र्ादिे (5.45) गृिमागच्छद्वत।
अ)

िादोि िञ्च

आ) िादोि षड्

इ) सिाद िञ्च

ई) सिाद

8. प्रातः साधा अष्टर्ादिे द्वर्द्यालयस्य घण्टािादः भर्द्वत। साधा अष्टर्ादिे िाम अङके षु ..........
अ) प्रातः 9.30

आ) प्रातः 8.15

इ) प्रातः 8.30

ई) प्रातः 8.50

इ) कदाद्वि

ई) ह्यः

9. र्षातौ र्ृद्वष्टः ................. ितद्वत।
अ) िुरा

आ) इद्वत

10. िूर्ं काद्वलदासः ......... मिाकद्वर्ः आसीत्।
अ) िुरा

आ) अधुिा

इ) सपप्रद्वत

ई) इद्वत

11. .................भारतदेशे सर्े जिाः संस्कृ तेि अभाषन्ताम्।
अ) िुरा

आ) अधुिा

इ) सपप्रद्वत

ई) िश्चात्

12. ...................भोजिम् आर्श्यकम्। गृद्विणी तार्त् भोजिम् अद्वतद्वथभ्यः प्रदास्यद्वत।
अ) कदाद्वि

आ) यार्त्

इ) सपप्रद्वत

ई) िूिम्

13. ििुस
ं कद्वलङगे चतुर् शब्दस्य रूिं ..............भर्द्वत।
अ) चतुरः

आ) चत्र्ारः

इ) चत्र्ारर

ई) चतस्रः

14. राजि् शब्दस्य द्वितीयाद्वर्भक्े ः बहुर्चिं रूिम् ककम्।
अ) राजािः

आ) राज्ञः

इ) राजािाम्

ई) राजाणाम्

15. अस्य इद्वत रूिम्..............शब्दस्य ..........द्वर्भद्वक्ः।
अ) अद् - िुंद्वललङग, षष्ठी-एकर्चिम्

आ) इदम्-िुद्वललङग, षष्ठी-एकर्चिम्

इ) इदम्-स्रीद्वलङग, षष्ठी-एकर्चिम्

ई) ककमद्वि िाद्वस्त

16. आत्मिा इद्वत ........... शब्दस्य रूिम्।
अ) तकारान्त-िुद्वललङग आत्मि्

आ) िकारान्त-िुद्वललङग आत्मि्

इ) िकारान्त-ििुंसकद्वलङग आत्मि्

ई) िकारान्त-स्त्रीद्वलङग आत्मि्

17. द्वतस्रः इद्वत ............... शब्दस्य प्रथमाद्वर्भक्े ः रूिम्।
अ) द्वतसृ-स्त्रीद्वलङगे

आ) द्वत्र-िुद्वललङगे

इ) द्वत्र-स्त्रीद्वलङगे

ई) द्वतसृ ििुंसकद्वलङगे

इ) सयोदयात्

ई) सूयोदयात्

18. अधः प्रदिेषु गुणसन्धेः उदािरणम्।
अ) सुयादयात्

आ) सुयोदयात्

19. र्द्यः रुग्नाय कदव्य+औषधम् यच्छद्वत।
अ) कदव्यौषधम्

आ) कदव्योषधम्

इ) कदव्याषधिम्

ई) कदव्यौशधम्

आ) यथ+ओद्वचतम्

इ) यथा+ओद्वचतम्

ई) यथा+उद्वचतम्

इ) चक्षुः+दािम्

ई) चक्षुर्+दािम्

20. यथोद्वचतम् कायं कु रु।
अ) यथा+ओद्वचतम्

21. लोके चक्षुदाािं दुष्करमेर् अद्वस्त।
अ) चक्षुस+
् दािम्

आ) चक्षोः+दािम्

22. "िरार्ुभौ िरये गायतः आस्ताम्। तार्त्र सदर् गुरूिदेशं िालयतः" इद्वत र्ाक्ययोः
अयाकदसन्धेः उदािरणाद्वि ......
अ) िरार्ुभौ, सदर्, तार्त्र

आ) िरये, गायतः, तार्त्र

इ) िरार्ुभौ, िरये, तार्त्र

ई) िरार्ुभौ, गायतः, तार्त्र

23.
अिेि फलरसः प्राप्ुं शक्यते। अस्य िाम................

अ) शततन्त्री
उष्णकम्

आ) रसद्विष्िीडकम्

इ)

ई) द्वमश्रकम्

24. संस्कृ तभाषायाम्

इत्यस्य िाम .......................अद्वस्त।

अ) उष्णकम्
आ) र्स्त्रक्षालकम्
25. अधो दि द्वचत्राणां क्रमः ............................

इ) द्वमश्रकम्

अ)

तलिः, यूका, मशकः, मद्वक्षका

आ) मशकः, यूका, मद्वक्षका, तलिः

इ)

मद्वक्षका, तलिः, यूका, मशकः

ई) तलिः, मद्वक्षका, मशकः, यूका

ई) रन्रकम्

26. अधो दिेषु के षां द्वचत्राद्वण सद्वन्त। िामाद्वि .............

अ)

िेयदीिः, र्ायुलीिः, द्वचत्रितङगः

आ) र्ायुलीिः, िेयदीिः, द्वचत्रितङगः

इ)

द्वचत्रितङगः, र्ायुलीिः, िेयदीिः

ई) िेयदीिः, द्वचत्रितङगः, र्ायुलीिः

27. अयं जले धरायां च चलद्वत। सः .............
अ)

आ)

इ)

ई)

28. दृद्वशर् प्रेक्षणे इद्वत धातोः भद्वर्ष्यद्वत लृट् लकारे उिमिरुष एकर्चिं ............भर्द्वत।
अ) द्रक्ष्यद्वम

आ) द्रक्ष्याद्वम

इ) िश्याद्वम

ई) िश्यद्वम

29. खाद् धातोः लोट् लकारस्य प्रथमिुरुषस्य एकर्चिम् अ) खादताम्

आ) खादतु

इ) खाद

ई) खादतात्

30. र्न्द् धातोः लट् लकारे मध्यमिुरुष बहुर्चिरूिम्।
अ) र्न्दथ

आ) र्न्दसे

इ) र्न्दध्र्े

ई) र्दध्र्े

31. भाद्वषष्ये इद्वत भाष व्यक्ायां र्ाद्वच इद्वत धातोः ...............एकर्चि रूिम्।
अ) लृट्-उिमिुरुष

आ) लङ् -उिमिुरुष इ) लट्-उिमिुरुष

ई) ि कस्याद्वि।

32. र्ृतु र्तािे इद्वत धातोः लङ् लकारस्य मध्यमिुरुष एकर्चिम्।
अ) र्त्स्याद्वस

आ) अर्ताथाः

इ) र्त्सासे

ई) र्र्ताष्यसे

33. बालकः द्वर्द्यालये क्रीडद्वत इत्यत्र द्वर्द्यालयस्य प्रश्नर्ाचकः अ) कः

आ) कु त्र

इ) कदा

ई) कथम्

34. मातुलः बाद्वलकाय िुिद्वलकाः आियद्वत। िुिद्वलकाः इत्यस्य प्रश्नर्ाचकः अ) कद्वत

आ) काः

इ) काद्वि

ई) ककम्

35. देर्ालये प्रातः 5.30 र्ादिे घण्टािादः भर्द्वत देर्लाये.......... घण्टािादः भर्द्वत?
अ) कदा

आ) कथम्

इ) कु त्र

ई) ककमथाम्

36. अध्यािकः गीतं गातुं देर्कीं सूचयद्वत। .............सूचयद्वत?
अ) काम्

आ) कम्

इ) ककम्

ई) कः

37. कदिं करोद्वत इद्वत उदेद्वत। रे खाद्वङकतस्य समस्तिदं .....................
अ) दद्विङकरः

आ) कदिकारः

इ) कदिकृ

ई) कदिकरः

38. तस्याः गात्रं कु सुमकोमलम् अद्वस्त।
अ) कोमलं कु सुमाय

आ) कु सुमेि कोमलम्

इ) कु सुमम् इर् कोमलम्

ई) कु सुमस्य कोमलम्

39. सप्ािस्य प्रथमं कदिं रद्वर्र्ासरः भर्द्वत।
अ) सप्ािाम् अहिां समािारः

आ) सप्स्य अहिः

इ) सप्सु अिसु

ई) सप्मे अिद्वि

40. द्विशां करोद्वत इद्वत कदिे अद्वि दृश्यते।
अ) द्विशाक्रः

आ) द्विशाकः

इ) द्विशाचरः

ई) द्विशाकरः

41. ििुमाि् िाम मिार्ीरः आसीत्।
अ) मित् र्ीरः आ) मिाि् च असौ र्ीरः च इ) मित्त्र्िूणाः र्ीरः ई) मिता र्ीरः
42. बालकाः कन्दुकेि क्रीडद्वन्त इत्यस्य कमाद्वण प्रयोगे.............................
अ) बालकः कन्दुकं क्रीड्यते

आ) बालकः कन्दुकेि क्रीड्यते

इ) बालकः कन्दुकः क्रीड्यते

ई) बालकाः कन्दुकः क्रीड्यन्ते

43. अध्याद्विका उिकदश्यद्वत। भार्े - .................................
अ) अध्याद्विकया उिकदश्यते

आ) अध्याद्विकाया उिकदश्यते

इ) अध्याद्विका उिकदश्यते

ई) अध्याद्विकाया उिकदशद्वत

44. आश्रमे रामलक्ष्मणाभ्यां गुरुः िपयते। अत्र ....................... कताा भर्द्वत।
अ) रामलक्ष्मणाभ्याम्

आ) आश्रमः

इः गुरुः

ई) िपयते

45. भक्ः देर्ं िूजयद्वत। अत्र िूजयद्वत इद्वत कमाद्वण ........................ भर्द्वत।
अ) िूजयते

आ) िूज्यते

इ) िूज्यद्वत

ई) िूजयेत

इ) मूखााः िस्यते

ई) मूखखः िस्यते

46. मूखााः िसद्वन्त इत्यस्य भार्े ..............
अ) मूखााः िस्यन्ते

आ) मूखखः िस्यन्ते

47. प्रातः काले उद्यािस्य शोभा खलु दृश+
् अिीयर्
अ) दृशिीयः

आ) दशािीया

इ) दशािीयः

ई) दृशिीया

48. यः धि+मतुि् िरः भर्द्वत जिाः तम् एर् श्रेष्ठ ं मन्यन्ते।
अ) धिमाि्

आ) धिर्ाि्

इ) धिर्न्तः

ई) धिर्न्तम्

इ) समाज+ठक्

ई) सामाज+ठक्

इ) लौककका

ई) लौकककम्

49. मिुष्यः सामाद्वजकः प्राणी अद्वस्त।
अ) समाज+इक

आ) सामाज+इक

50. द्वर्द्यया लौक+ठक् उन्नद्वतः भर्द्वत।
अ) लौकककी

आ) लौकककः

51. सर्ात्र कोलािलः ि कृ +तव्यत्। अधो रे खाद्वङकतस्य समस्तिदं...................
अ) कताव्या

आ) कताव्यः

इ) कताव्यम्

ई) कताव्याः

इ) र्ताद्वन्त

ई) अर्तात

52. गृिे बालकाः ........................।
अ) र्ताते

आ) र्तान्ते

53. ताः मद्विलाः भारतीयसङगीतायाम् द्वििुणाः सद्वन्त। इत्यत्र रे खाद्वङकतस्य समीचीिं ककम् ?
अ) भारतीयसङगीतौ

आ) भारतीयसङगीते

इ) भारतीये सङगीतौ

ई) भारतीये सङगीतायाम्

54. ...............रामायणकालीिायाः संस्कृ तेः मूलाधारः आसीत्। ररक्स्थािं द्वर्शेष्येण िूरयत।
अ) धमास्य

आ) धमेण

इ) धमााय

ई) धमाः

55. लुप्ायाः प्राचीिसरस्र्तीिद्याः तटक्षेत्रं िुरातत्र्द्वर्द्वभः सारस्र्त प्रदेशः .............।
अ) कद्वथतम्

आ) कथ्यते

इ) कथयद्वन्त

ई) कद्वथता

56. ......................प्रदेशे बृित् द्वशर्द्वलङगस्य प्रद्वसद्वद्धः।
अ) भोजिुरम्

आ) द्वशर्डोल्

इ) अमरार्ती

ई) उज्जद्वयिी

57. गद्वणत-ज्यौद्वतषाकद शास्त्रेषु ...................िाम र्ज्ञाद्विकः द्वर्श्वप्रद्वसद्धः।
अ) भास्करः

आ) र्रािद्वमद्विरः

इ) रे र्णः

ईः िराशरः

58. भागीरथीिद्याः जलबन्धः अद्वस्त यत् .........................।
अ) दामोदर्

आ) भाक्रािङगल्

इ) चपबल्

ई) तेिारी

इ) 21 जूि

ई) 15 अक्टोबर्

59. .....................अन्ताराद्विययोगाकदर्सः ।
अ) 8 कफब्रर्री

आ) 21 माचा

60. अधो िामाद्वङकतेषु भारतस्य तृतीयप्रधािमन्त्री...............................।
अ) मोराजी देशाय्

आ) चरणससंिः

इ) द्वर्.द्वि.ससंिः

ई) लालबहुदूर् शास्त्री

