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Semester-6 

CORE-13,  
ସାହତି୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ (ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ)  

'କ' ବଭିାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରତ୍ଟି ିପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ମାକକ ବଶି୍ଷି୍ଟ ।    20 X 2 = 40 
ପ୍ରଶ୍ନର ନମିନରର ଲିଖିତ୍ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ସଠକି୍ ଉତ୍ତରଟ ିରଲଖ । 

1. ଉପନଷିଦରେ ସ୍ରଷ୍ଟାପୁେୁଷ କାହାେ ଆକାେ େୂରପ ପେିଗହୃୀତ      
 a) େସ  b) େୀତ ି c)ଅଳଙ୍କାେ d)ଧ୍ୱନ ି

2. େସାତ୍ମକଂ ବାକୟ କାବୟମ୍,  ଅର୍ଥାତ େସାତ୍ମକ କାବୟ ହିଁ ବାକୟ; ଏହା ରକଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ କହଛି ି?   
 a) ଧ୍ୱନୟାର ାକ b) ସାହତିୟ ଦପଥଣ   c)କାବୟ ପ୍ରକାଶ d) ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର 

3. ଉପନଷିଦରେ ସ୍ରଷ୍ଟାପୁେୁଷ କାହାେ ଆକାେ େୂରପ ପେିଗହୃୀତ      
 a) େସ  b) େୀତ ି c)ଅଳଙ୍କାେ d)ଧ୍ୱନ ି

4. ନମି୍ନ ିଖିତ ମ୍ଧ୍ୟେୁ ରକଉଁଟ୍ା ସ୍ଥାୟୀଭାବ ନୁରହଁ ?       
 a) େତ ି b)ଉତ୍ସାହ  c)ଆଳସୟ d) ବସି୍ମୟ 

5. ଦଣ୍ଡୀ ରକଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ରବୈଦଭଥୀ ଓ ରଗୌଡୀ େୀତେି ନାରମ୍ାରେଖ କେିଛନ୍ତ ିI    
 a) ଧ୍ୱନୟାର ାକ b) ସାହତିୟ ଦପଥଣ   c)କାବୟ ପ୍ରକାଶ d) କାବୟାଦଶଥ 

6. ଓଜଃ ଗୁଣ ରକଉଁ େୀତ ିଦ୍ୱାୋ ପ୍ରକାଶତି ରହାଇର୍ାଏ ?       
 a) ପାଞ୍ଚାଳୀ b) ରବୈଦଭଥୀ  c)ରଗୌଡୀ d)  ାଟ୍ୀ 

7. େୀତବିାଦେ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରର୍ମ୍ ସଂସ୍ଥାପକ କଏି ?        
 a) ଭେତ ମ୍ୁନୀ b) ଆଚାର୍ଯଥୟ ବାମ୍ନ  c) ଭାମ୍ହ d) ଦଣ୍ଡୀ 

8. ମ୍ାଧୁର୍ଯ଼ଥୟବୟଞ୍ଜକ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ରକଉଁ େୀତରିେ ରହାଇର୍ାଏ ?      
 a) ପାଞ୍ଚାଳୀ b) ରବୈଦଭଥୀ  c)ରଗୌଡୀ d)  ାଟ୍ୀ  

9. କଲାସିକ୍ କାବୟ ପାୋଡାଇଜ୍  ଷ୍୍ଟ କଏି େଚନା କେିଥିର  ?      
 a) ୱାଡଥସୱାର୍ଥ b) ରଶ ି  c)ମି୍ ଟ୍ନ୍ d) ସଚ୍ଚୀ ୋଉତୋୟ 

10.  ସାେଳା ଦାସଙ୍କ େଚତି ରକଉଁ ମ୍ହାକାବୟ ଓଡଆି ଭାଷାେ ଏକ ମ୍ହାନ କଲାସିକ୍ େଚନା ?    
 a) ମ୍ହାଭାେତ b) ଦାଣି୍ଡ ୋମ୍ାୟଣ  c) ହେିବଂଶ d) ଭାଗବତ 

11. ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜୟେ ୋଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କଣ ଥି ା ?        
 a) ସଂସ୍କତୃ b)  ାଟ୍ନି୍  c) ଇଂ ିସ୍ d) ପା ି 



12. ୋମ୍ାୟଣ ଓ ମ୍ହାଭାେତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱୟଙୁ୍କ ପ୍ରର୍ରମ୍ ରକଉଁ ଭାଷାରେ େଚନା କୋର୍ଯ଼ାଇଥି ା ?   
 a) ପା ି  b) ପ୍ରାକୃତ  c) ଓଡଆି d) ସଂସ୍କତୃ 

13. କନରେସନ ରକଉଁ ର ଖକଙ୍କ କୃତୀ ?           
 a) ଦାରନ୍ତ b) କାଳଦିାସ  c) ଋରଷା d) ଟ୍ ଷ୍ଟୟ 

14. ୱାଡଥସୱାର୍ଥ ରକଉଁ ସ୍କ ୁେ କବ ିଥିର ?         
 a) ରୋମ୍ାଣ୍ଟକି b) କଲାସିକ୍  c) ଅତ ିବାସ୍ତବବାଦୀ d) ବାସ୍ତବବାଦୀ 

15. ରୋମ୍ାଣ୍ଟକି କାବୟ ଆରଦାଳନ ପଛରେ ରକଉଁ ବପି୍ଳବେ ରପ୍ରେଣା ଥି ା ?     
 a) ଭାେତଛାଡ ଆରଦାଳନ b) ଋଷ୍ ବପି୍ଳବ  c) େୋସୀ ବପି୍ଳବ d) ସିପାହୀ ବରିରାହ 

16. ରସୌଦର୍ଯଥୟପ୍ରାଣତା, ସ୍ୱରଦଶ ପ୍ରୀତ,ି ଅତୀତ ପ୍ରତ ିରମ୍ାହ ଆଦ ିଗୁଣ ରୋମ୍ାଣ୍ଟକି କାବୟଧାୋେ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରେ I 
 a) ସହମ୍ତ  b) ଅସହମ୍ତ  c) ବ ିକୁ  ନୁରହଁ  d) ରକଜାଣି 

17. ଉତ୍ତେ‒ଆଧୁନକିତାବାଦ ରହଉଛ ିବଳିମି୍ବତ ବା ପେବତ୍ତଥୀ ପୁଞି୍ଜବାଦେ ସାଂସ୍କତୃକି ତାକକିତା I ଏହା କାହାେ ମ୍ତ ? 
 a) ଜଁା ବରିଆ b) ର ୟାଟ୍ାଡ୍  c)  ରେରଡେିକ ରଜମ୍ସନ୍  d)  ରଡେିଦା  

18. ନମି୍ନ ିଖିତ ଦାଶଥନକିମ୍ାନଙ୍କ ମ୍ଧ୍ୟେୁ କଏି ଆଧୁନକିତାବାଦେ ପ୍ରବକ୍ତା ନ ଥିର  ?    
 a) ରେରଡେିକ୍ ନରିତ୍ସ b) କା ଥ ମ୍ାର୍କ୍ଥ  c) ସିଗମ୍ଣ୍ଡ େରୟଡ୍  d) ଆେିଷ୍ଟଟ୍  

19.  ସ୍ ଅଫ୍ ଦ େଅିଲ୍ ବା ବାସ୍ତବେ ବରି ାପ ଗ୍ରନ୍ଥଟ୍ ିକଏି େଚନା କେିଛନ୍ତ ି?     
 a) ଜଁା ବରିଆ b) ର ୟାଟ୍ାଡ୍  c)  ରେରଡେିକ ରଜମ୍ସନ୍  d)  ରଡେିଦା 

20. ପାୋକି୍ରଟ୍ସିିଜମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥେ େଚୟିତା କଏି ?        
 a) ଜଁା ବରିଆ b) ର ୟାଟ୍ାଡ୍  c) ଇବାବ୍ ହାସନ୍  d)  ିଣ୍ଡା ହଚଏିନ୍ 

 

'ଖ' ବଭିାଗ 

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

1. େସ କଣ ? େସ ବଷିୟରେ ଆର ାଚନା କେିଥିବା ବଭିିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ଼ଥୟଙ୍କ ମ୍ତ ଉରେଖ କେ I 
2. ରବୈଦଭଥୀ ଓ ରଗୌଡୀ େୀତ ିମ୍ଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକୟ ଦଶଥାଅ I 
3. ସ୍ଥାୟୀଭାବ ଓ ବୟଭିଚାେି ଭାବ ମ୍ଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକୟ ଦଶଥାଅ I 
4. କଲାସିକ ସାହତିୟେ ସ୍ୱେୂପ ଆର ାଚନା କେ I 
5. ରୋମ୍ାଣ୍ଟସିିଜମ୍େ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱେୂପ ନେୁିପଣ କେ I 
6. ନଓିକଲାସିକ ରଗାଷ୍ଠୀ ମ୍ାନବତାେ ପୂଜାେୀ ଥିର ‒ ପ୍ରତପିାଦନ କେ 
7. ଉତ୍ତେ‒ଆଧୁନକିତାବଦୀ ଚନି୍ତକମ୍ାନଙ୍କେ ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀଗୁଡକୁ ବତାଅ I 
8. ଆଧୁନକିତାବାଦୀ ସାହତିୟତତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଣ, ଧମ୍ଥ ଆଦକୁି ଚହି୍ନାଅ 

 
 



'ଗ' ବଭିାଗ 

ଦୀର୍କ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତ୍ନିଶି୍ହ ପଚ୍ାସ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ I 
ରେରକୌଣସ ିଦୁଇଟ(ି୨ଟ)ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରରତ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ୍ମାକକ ବଶି୍ଷି୍ଟ ।  2 X 10 = 20 

1. େସନଷି୍ପତ୍ତେି ରକୌଣସି ଏକ ମ୍ତବାଦ ଆର ାଚନା କେ I  
2. ବଭିିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯଥୟଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାପିତ େୀତବିାଦଗୁଡକୁି ଆର ାଚନା କେ I 
3. ରୋମ୍ାଣ୍ଟକି ସାହତିୟେ ପ୍ରଧାନ ରବୈଶଷି୍ଟୟଗୁଡକୁି ଆର ାଚନା କେ I 
4. ଆଧୁନକିତାବାଦ ଓ ଉତ୍ତେ ଆଧୁନକିତାବାଦେ ତୂଳନା କେ I 

 


