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द्वितीय- संस्कृ त – ओलद्वपियाड्स्-16-17
स्तरः - 1
समयः - 60 द्विमेषाः

कक्ष्या – षष्ठी

अङकाः – 60

I. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः द्विदेशािुसारं द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं समाधािं द्वििुत ।

1. “ रामायणम् ” इद्वत िदस्य िणणद्विन्यासः…………… ।
अ) र् + आ + म् + अ + य् + अ + ण् + अ + म्

आ) र् + आ + म् + आ + य् + अ + ण् + अ + म्

इ) र + आ + म् + आ + य् + अ + ण् + अ + म्

ई) र्+ आ + म + आ + य् + अ + ण्+ अ+ म्

2. “ क् + उ + श् + अ + ल् + आ ” एतेषां िणणसंयोगः ………….. ।
अ) कु शल

आ) कु शाला

इ) कु शला

ई) कू शला

3. “ िाणी ” इद्वत िदस्य िणणद्विन्यासः …………… ।
अ) ि् + आ+ ण् + ई आ) ि् + अ+ ण् + ई इ) ि् +आ + ण् + इ ई) ि्+ अ + ण् + ई
II. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः द्विदेशािुसारं द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं समािार्णकिदं / द्विरुद्धार्णकिदं द्वििुत ।

4. “ द्वशक्षकः ” इत्यस्य समािार्णकिदम् ..........।
अ) द्विद्यार्ी

आ) द्वशष्यः

इ) आिायणः

ई) छात्रः

इ) शशाङकः

ई) व्योमः

इ) प्रकाशः

ई) अिुत्तीणणः

इ) स्नेद्वितः

ई) कद्विः

इ) कु त्र

ई) सिणत्र

इ) योगी

ई) मूर्णः

5. “ सूयःण ” इत्यस्य समािार्णकिदं ........ ।
अ) रद्विः

आ) आकाशः

6. “ उत्तीणणः ” इत्यस्य द्विरुद्धार्णकिदं .........।
अ) िूतिम्

आ) समीिे

7. “ िरः ” इत्यस्य समािार्णकिदं ......।
अ) ििुः

आ) माििः

8. “ एकत्र ” इत्यस्य द्विरुद्धार्णकिदं ........।
अ) तत्र

आ) अत्र

9. “ ितुरः ” इत्यस्य द्विरुद्धार्णकिदं ......।
अ) उत्तमः

आ) ज्येष्ठः

III. अधः प्रदत्तेभ्यः सङ्यासपबद्धप्रश्नेभ्यः द्विदेशािुसारं द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं समाधािं द्वििुत ।

10. ‘६’ इत्यस्य आङ्लभाषा सङ्या ……….. ।
अ) 4

आ) 5

इ) 6

ई) 7

इ) त्िंशद्वतः

ई) शतम्

11. ‘३०’ इत्यस्य संस्कृ तसङ्यािदम् ....।
अ) ित्िाररं शत्

आ) त्त्रंशत्
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12. “ ित्िारर ” इत्यस्य सङ्या ….....।
अ) ३

आ) ४

इ) ५

ई) ७

IV. अधः प्रदत्तेभ्यः शब्दरूिप्रश्नेभ्यः द्विदेशािुसारं द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं समाधािं द्वििुत ।

13. “ धद्विक ” शब्दस्य षष्ठीद्विभक्े ः एकिििम् …….....।
अ) धद्विकािाम्

आ) धद्विकयोः

इ) धद्विकस्य

ई) धद्विकाय

14. “ लता ” शब्दस्य तृतीया एकिििम् ….……....।
अ) लताभ्याम्

आ) लतया

इ) लताभ्यः

ई) लतायाः

इ) ग्रामाि्

ई) ग्रामौ

15. “ ग्राम ” शब्दस्य प्रर्मा द्वििििम् ......।
अ) ग्रामेषु

आ) ग्रामेभ्यः

16. “ माला ” शब्दस्य द्वितीया द्वििििम् ……….....।
अ) मालाभ्याम्

आ) मालयोः

इ) मालाद्वभः

ई) माले

इ) िक्राणाम्

ई) िक्ररः

17. “ िक्र ” शब्दस्य द्वितीया बहुिििम् .......।
अ) िक्राद्वण

आ) िक्रेभ्यः

V. द्विदेशािुसारम् अधः प्रदत्तिाक्येषु ररक्स्र्ािाद्वि सद्वमद्वितद्विभद्वक्िदरः िूरयत ।

18. रामः ........ र्ादद्वत।
अ) फलम्
आ) फलेि
19. िद्वडितः ...... गच्छद्वत ।
अ) गृिे
आ) गृिस्य
20. िुस्तकम् ....... अद्वस्त।
अ) िेरिका
आ) िेरिकायाम्
21. रामः ..... िुत्रः।
अ) दशरर्म्
आ) दशरर्े
22. सीता ....... िुस्तकम् आिीतिती ।
अ) ग्रन्र्ालयात्
आ) ग्रन्र्ालयस्य
23. छात्रः ........ द्विद्यालयं गच्छद्वत।
अ) ज्ञािात्
आ) ज्ञािेि

इ) फलस्य

ई) फलात्

इ) गृिम्

ई) गृिण
े

इ) िेरिके

ई) िेरिकायाः

इ) दशरर्स्य

ई) दशरर्ेि

इ) ग्रन्र्ालयेभ्यः

ई) ग्रन्र्ालये

इ) ज्ञािस्य

ई) ज्ञािाय

VI. अधः दत्ताद्वि ररक्स्र्ािाद्वि िूरद्वयतुं द्विकल्िेभ्यः समुद्वितम् अव्ययिदं द्वििुत ।

24. िाठशालायां बालकाः सद्वन्त। बाद्वलकाः ........ सद्वन्त।
अ) ि
आ) अद्वि
इ) एि
25. उत्तमाः सत्यं .......... िदद्वन्त।
अ) ि
आ) तत्र
इ) एि
26. मम समीिे िुस्तकम्, लेर्िी, िेरिका ....... सद्वन्त।
अ)अद्वि
आ) ि
इ) एि
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ई) ि
ई) अद्वि
ई) ि

VII. अधः प्रदत्तेभ्यः धातुरूिप्रश्नेभ्यः द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं समाधािं द्वििुत ।

27. “ द्वलर्् ” धातोः लृि् उत्तमिुरुष-एकिििं .......।
अ) लेद्वर्ष्यािः

आ) लेद्वर्ष्याद्वम

इ) लेद्वर्ष्यामः

ई) लेद्वर्ष्यद्वत

इ) भिद्वस

ई) भिर्ः

28. “ िद् ” धातोः लङ् प्रर्मिुरुषबहुिििं ........।
अ) अिदि्

आ) भिद्वत

29. “ भू ” धातोः लि् मध्यमिुरुष-एकिििं..........।
अ) भिाद्वम

आ) भिद्वत

इ) भिद्वस

ई) भिर्ः

इ) अिश्यत

ई) अिश्यताम्

इ) द्विबामः

ई) द्विबािः

30. “ दृद्वशर्” धातोः लङ् प्रर्मिुरुषद्वििििं .....।
अ) अिश्यत्

आ) अिश्यि्

31. “ िा ” धातोः लि् प्रर्मिुरुषबहुिििं .......।
अ) द्विबद्वन्त

आ) द्विबद्वस

32. “ द्वलर्् ” धातोः लि् उत्तमिुरुष-एकिििं ........।
अ) द्वलर्द्वस

आ) द्वलर्द्वत

इ) द्वलर्ाद्वम

ई) द्वलर्ामः

VIII. अधः प्रदत्तेभ्यः व्याििाररकिदािद्वलसपबद्ध प्रश्नेभ्यः द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं समाधािं द्वििुत ।

33.

संस्कृ ते एतस्य िाम ......।
अ) यकृ त्

आ) अद्वस्र्

इ) मूत्रद्विडिः

ई) हृदयम्

इ)

ई)

इ) िंसः

ई) बकः

इ) द्वित्रोष्ट्रः

ई) अजा

इ) किोलः

ई) दन्तः

इ) द्विता

ई) अग्रजः

34. अधः प्रदत्तेद्वित्रेषु “ ललािः”…........।
अ)
35.

आ)
एतस्य िाम संस्कृ ते ........।

अ) गृध्रः
36.

आ) कु क्कु िः

एतस्य िाम संस्कृ ते ....... ।
अ) अश्वः

आ) द्विक्रोिः

37. Ear इत्यस्य अर्णः संस्कृ ते ......।
अ) कणणः

आ) द्वजह्िा

38. Elder Sister एतस्य अर्णः संस्कृ ते ......।
अ) अिुजा

आ) अग्रजा
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IX. द्विदेशािुसारं ििििररितणिं कु रुत ।

39. लता ििं गच्छद्वत । बहुिििे िररितणयत।
अ) लताः ििं गच्छद्वत।
आ) लताः ििं गच्छतः।
इ) लता ििं गच्छद्वन्त।
ई) लताः ििं गच्छद्वन्त।
40. यूयं फलं र्ादर् । द्वििििे िररितणयत ।
अ) युिां फलं र्ादद्वस।
आ) युिां फलं र्ादर्ः।
इ) युिां फलं र्ादतः।
ई) यूयं फलं र्ादर्ः।
41. अिं जलं द्विबाद्वम। बहुिििे िररितणयत ।
अ) ियं जलं द्विबािः।
आ) ियं जलं द्विबाद्वम।
इ) ियं जलं द्विबामः।
ई) ियं जलं द्विबद्वन्त।
42. यूयं फलाद्वि र्दार्। एकिििे िररितणयत।
अ) त्िं फलं र्ादद्वस।
आ) त्िं फलं र्ादद्वत।
इ) त्िं फलं र्ादर्।
ई) त्िं फलं र्ादर्ः
43. ियं िगरं गच्छामः। द्वििििे िररितणयत।
अ) आिां िगरं गच्छाद्वम।
आ) आिां िागरं गच्छािः।
इ) आिां िगरं गच्छतः ।
ई) आिां िगरं गच्छद्वन्त।
X. अधः प्रदत्तेभ्यः सां्येयसपबद्धप्रश्नेभ्यः द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं समाधािं द्वििुत ।

44. रसाः……….. भिद्वन्त ।
अ) ३
आ) २
45. संस्कृ ते प्रमुर्ाद्वि मिाकाव्याद्वि ........... ।
अ) ४
आ) ५

इ) ४

ई) ६

इ) ६

ई) २

आ) ४

इ) ३

ई) ७

आ) षि्

इ) ित्िारः

ई) त्रीद्वण

46. ………… कारकाद्वण ।
अ) ६
47. उिायाः ......... ।
अ) िञ्च

XI. द्विदेशािुसारं द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं प्रश्निािकं द्वििुत ।

48. उिाध्यायः द्विद्यालये ...... करोद्वत?
अ) कदा

आ) ककम्

इ) कु त्र

ई) कः

इ) कदा

ई) कः

इ) कः

ई) कद्वत

49. बालाः िाठशालां ..... गच्छद्वन्त?
अ) कु त्र

आ) कद्वत

50. एतत् िेत्रम् । एतत् ..... ?
अ) ककम्

आ) कु त्र

51. ताज्मिल् आग्रायाम् अद्वस्त। ताज्मिल् .........अद्वस्त?
अ) कदा

आ) ककम्

इ) कु त्र

आ) कु त्र

इ) कः

ई) कः

52. भितः िाम ..... ?
अ) कदा
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ई) ककम्

XII. अधः प्रदत्तप्रश्नेभ्यः द्विकल्िेभ्यः समुद्वितं समाधािं द्वििुत ।

53. “ यतो धमणः ततो जयः ” ……………………. संस्र्ायाः ध्येयिाक्यम् ।
अ) DRDO

आ) Supreme Court Of India

इ) I.I.T. Mumbai

ई) All India Radio

54. “ Dooradarshan, India ” इद्वत संस्र्ायाः ध्येयिाक्यम् …………………… ।
अ) सत्यं द्वशिं सुन्दरम्
इ) कृ डिन्तो द्विश्वमायणम्

आ) योगक्षेमं ििापयिम्
ई) बलस्य मूलं द्विज्ञािम्

55. “ द्वमजोरम् ” इत्यस्य राजधािी ........।
अ) एज्िाल्

आ) द्वषल्लाङग

इ) कोद्विमा

ई) िडिीघर्

56. “ अमरािती ” ………….इत्यस्य राज्यस्य राजधािी ।
अ) तेलङगाणा

आ) आन्ध्रप्रदेशः

इ) उत्तरप्रदेशः

ई) द्वसकिम्

57. “ मेघसन्देशः ” इद्वत काव्यस्य कताण ………….....।
अ) िाल्मीककः

आ) िेदव्यासः

इ) काद्वलदासः

ई) िषणिधणिः

58. “ श्रािण – शुद्ध – सप्तमी ” …………...... जन्मकदिसः ।
अ) काद्वलदासः

आ) तुलसीदासः

इ) सन्तरद्विदासः

ई) िाल्मीककः

59. “ Indian Coast Gaurd” संस्र्ायाः ध्येयिाक्यम् …………….. ।
अ) ियं रक्षामः

आ) प्रज्ञािं ब्रह्म

इ) कमणसु कौशलम्

60. “ गुरुिािक ” मिोदयस्य जन्मकदिसः ………………. ।
अ) कार्त्त्तणकशुद्धिूर्त्णणमा
इ) िरशार्शुद्धिूर्त्णणमा

आ) माघशुद्धिूर्त्णणमा
ई) आषाढिूर्त्णणमा

**************
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ई) सत्यं िरं धीमद्वि

