
CORE- 9 
ପ୍ରମୁଖ ସାହତି୍ିି କ 

'କ' ବଭିାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରତ୍ଟି ିପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ମାକକ ବଶି୍ଷି୍ଟ ।    20 X2 = 40 

ପ୍ରଶ୍ନର ନମିନରର ଲିଖିତ୍ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ସଠକି୍ ଉତ୍ତରଟ ିରଲଖ । 

1. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଭାଷାକେ ଭାଗବତ େଚନା େେିଥିକେ ?      
 a) ପାେି  b) ହନି୍ଦୀ  c) ଓଡଆି  d) ସଂସ୍କତୃ 

2. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଧର୍ମଧାୋେ େବ ିଥିକେ ?       
 a) କ ୈବ  b) କବୈଷ୍ଣବ  c)  ାକ୍ତ  d) ନାଥ 

3. ନରି୍ନେିଖିତ େବରି୍ାନଙ୍କ ର୍ଧ୍ୟେୁ େଏି କବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ର୍ଧ୍ୟକେ ନ ଥିକେ ?      
 a) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  b) ବଳୋର୍ ଦାସ  c) ଅଚୁୁତାନନ୍ଦ ଦାସ  d) ସାେଳା ଦାସ 

4. ଓଡଆି ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦକେ କେଖା କହାଇଛ ି?       
 a) କଚାଖୀ  b) ନବାକ୍ଷେୀ   c) େସେୁେୁା  d) ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ 

5. ୋବଣ୍ୁବତୀ ୋବୁେ େବ ିେଏି ?         
 a) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  b) ଉକପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ  c) ଦୀନେୃଷ୍ଣ ଦାସ d) ବଳକଦବ େଥ 

6. େବସିମ୍ରାଟ ଉପାଧି କେଉଁ େବଙୁି୍କ ରି୍ଳଛି ି?        
 a) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  b) ଉକପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ  c) ଦୀନେୃଷ୍ଣ ଦାସ d) ବଳକଦବ େଥ  

7. ଉକପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଯୁଗେ େବ ିଥିକେ ?        
 a) େୀତ ିଯୁଗ b) ସାେଳା ଯୁଗ  c) ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ  d) ଆଧୁନେି ଯୁଗ 

8. ଭଞ୍ଜୀୟ ୋବୁକେ ର୍ୁଖୁ େସ େଣ୍ ଥିୋ ?        
 a)  ଙୃ୍ଗାେ  b) େେୁଣ୍  c) ବୀେ   d) ବୀଭତ୍ସ  

9. ଓଡଆି ସାହତିୁେ ପ୍ରଥର୍ ସଫଳ ଆଧୁନେି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପେ ନାର୍ କେଖ I      
 a) ର୍ାଂସେ ବଳିାପ  b) କେବତୀ  c) ର୍ାର୍ୁ   d) ପାଷାଣ୍େ ଭାଷା 

10. ଫେୀେ କର୍ାହନଙ୍କ ପ୍ରଥର୍ ଉପନୁାସେ ନାର୍ କେଖ I       
 a) ର୍ାର୍ୁ   b) ଛ’ର୍ାଣ୍ ଆଠଗୁଣ୍ଠ  c) େଛର୍ା  d) ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ 

11. ଫେୀେ କର୍ାହନ କେଖିଥିବା ଦୀର୍ମ ପଦୁେ ନାର୍ େଣ୍?       
 a) ଚେିିୋ  b) ଉତ୍କଳ େକ୍ଷ୍ଣୀ  c) ଉତ୍କଳ ଭ୍ରର୍ଣ୍  d) ତପସି୍ୱନୀ 

12. ଫେୀେ କର୍ାହନ େଚନା େେିଥିବା ଐତହିାସିେ ଉପନୁାସେ ନାର୍ େଣ୍ ?     
 a) ର୍ାର୍ୁ   b) ଛ’ର୍ାଣ୍ ଆଠଗୁଣ୍ଠ  c) େଛର୍ା  d) ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ 

13. ଓଡ ିାକେ େଂକେସ କସାସାେିଷ୍ଟ ପାଟ ିକେକବ ଗଠତି କହାଇଥିୋ ?     
 a) 1935  b)1930  c) 1940  d) 1947 



14. ନବଯୁଗ ସାହତିୁ ସଂସଦ କେକବ ଗଠତି କହାଇଥିୋ ?       
 a) 1935  b)1930  c) 1940  d) 1947 

15. ସର୍ାଜେ କେଉଁ କଶ୍ରଣ୍ୀେ ଜନତାଙୁ୍କ ଜାେତ େେିବା ପ୍ରଗତ ିୀଳ ଆକନ୍ଦାଳନେ େକ୍ଷୁ ଥିୋ   
 a) ଧନେି  b) ବଣି୍େ  c) କ ାଷିତ  d)  ାସେ 

16. ଯାଜ୍ଞକସନୀ ଉପନୁାସେ ନାୟିୋେ ନାର୍ କେଖ I      
 a) ଅହେୁା  b) କଦ୍ରୌପଦୀ  c) ସୀତା  d) ର୍କନ୍ଦାଦେୀ 

17. ଭଗବତୀ ଚେଣ୍ ପାଣି୍ୋହୀ କେଉଁ ସାହତିିୁ େ ଯୁଗେ କେଖେ ଥିକେ ?     
 a) େୀତଯୁିଗ  b) ସବୁଜ ଯୁଗ  c) ପ୍ରଗତବିାଦୀ ଯୁଗ  d) ସତୁବାଦୀ ଯୁଗ 

18. ପ୍ରଗତବିାଦୀ ଯୁଗେ ସାହତିୁ କେଉଁ ବଚିାେଧାୋେ ଅନୁସେଣ୍ େେୁଥିୋ?     
 a) ର୍ାର୍କ୍ମବାଦୀ   b) ସାର୍ନ୍ତବାଦୀ  c) ଗଣ୍ତନ୍ତ୍ରବାଦୀ  d) ସାମ୍ରାଜୁବାଦୀ 

19. ଭଗବତୀ ଚେଣ୍ ପାଣି୍ୋହୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଳ୍ପଟେି ନାର୍ େଣ୍ ?      
 a) ର୍ାଗୁଣି୍େ  ଗଡ  b)  େିାେ  c) ର୍ ାଣି୍େ ଫୁେ  d) ଅନ୍ଧାେୁଆ 

20. ଯାଜ୍ଞକସନୀ ଉପନୁାସେ େଚୟିତା େଏି?       
 a) କଗାପୀନାଥ ର୍ହାନ୍ତ ି b)  ାନ୍ତନୁ ଆଚାଯମୁ  c) ପ୍ରତଭିା ୋୟ  d) କସୌଭାଗୁ ରି୍ଶ୍ର 
 

'ଖ' ବଭିାଗ 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏକଶ୍ତ୍ ପଚାଶ୍ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ । 
ରେରକୌଣସ ିଚାରରାଟ ି(୪ଟ)ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରରତ୍ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ମାକକ ବଶି୍ଷି୍ଟ । 4 X 5 = 20 

1. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମବଶି୍ୱାସ ଆକୋଚନା େେ I 
2. େୀତଯୁିଗୀୟ ୋବୁାଦ ମଗୁଡେୁି ଚହି୍ନାଅ I 
3. େୀତଯୁିଗୀୟ େବରି୍ାନଙ୍କ ର୍ଧ୍ୟକେ ଉକପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେୁିପଣ୍ େେ I 
4. ପ୍ରଗତବିାଦୀ ଯୁଗେ କେଖେର୍ାନଙ୍କ ବଷିୟକେ ଯାହା ଜାଣ୍ କେଖ I 
5.  ଙୃ୍ଗାେ େସ େୀତେିାବୁେ ର୍ୂଳ କପ୍ରେଣ୍ା ଥିୋ I ପ୍ରର୍ାଣ୍ େେ I 
6. ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡକେ କବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରୁ ଦ ମାଅ I 
7. ଫେୀେ କର୍ାହନଙ୍କ େଥାସାହତିୁ ଓଡଆି ଜନଜୀବନେ ୋେୁଣ୍ୁେ ଆକେଖ I ଆକୋଚନା େେ I 
8. ଯାଜ୍ଞକସନୀ ଉପନୁାସେ ର୍ର୍ମ ନଜି ଭାଷାକେ ବୁଝାଅ I 

 

 
 

 



'ଗ' ବଭିାଗ 

ଦୀର୍କ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତ୍ନିଶି୍ହ ପଚାସ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ I 

ରେରକୌଣସ ିଦୁଇଟ ି(୨ଟ)ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରରତ୍ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ୍ ମାକକ ବଶି୍ଷି୍ଟ ।  2 X 10 = 20 

1. ପଞ୍ଚସଖା ର୍ତବାଦେ ବକି ଷତ୍ୱଗୁଡେୁି ଚହି୍ନାଅ I 
2. ଫେୀେ କର୍ାହନ ଯଥାଥମକେ ଓଡଆି ଆଧୁନେି ଯୁଗେ ଅେଦୂତ ଥିକେ I ପ୍ରର୍ାଣ୍ େେ I 
3. ନବଯୁଗ ସାହତିୁ ସଂସଦ ଓଡଆି ସାହତିୁକେ ଏେ ସ କ୍ତ ନବକଚତନାେ ଆହୱାନ ଥିୋ I ଆକୋଚନା େେ I 
4. ପ୍ରତଭିା ୋୟଙ୍କ ଉପନୁାସ ନାେୀେ ର୍ର୍ମକବଦନାେୁ ବୁକଝ‒ ପ୍ରର୍ାଣି୍ତ େେ I 

 


