
CORE-14,  
ଓଡ଼ିଶାର ସାାଂସ୍କୃତ଼ିକ ଇତ଼ିହାସ 

'କ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼ିଟ଼ି ପ୍ରଶନ ଏକ ମାକକ ବ଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ ।    20 X 2 = 40 

ପ୍ରଶନର ନ଼ିମନରର ଲ଼ିଖିତ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠ଼ିକ୍ ଉତ୍ତରଟ଼ି ରଲଖ । 
1.   କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟକର ଓଡ଼ିଶାକର ଓଡ଼ିଆ ଲ଼ିପ଼ି ଓ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କ ାଇଥିଲା ?  
 େ) କସାମ ବଂଶ ଖ) ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ଗ) ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ  ଘ) ଭଞ୍ଜ ବଂଶ 
2-  ନ଼ିମନଲ଼ିଖିତ କେଉଁ ରାଜୟ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ବ ନ େକର ନା ିଁ ? 
 େ) ଉଡ୍ର  ଖ) େଳ଼ିଙ୍ଗ ଗ) ମଗଧ  ଘ) ଉତ୍କଳ 
3- ଖାରକବଳ କେଉଁ ରାଜୟ ବ଼ିଜୟ େର଼ି େଳ଼ିଙ୍ଗଜୀନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର େର଼ିଥିକଲ ? 
 େ) ଉଡ୍ର  ଖ) କୋଶଳ ଗ) ମଗଧ  ଘ) ବଙ୍ଗ 
4.  ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂବ୍ ତୃତୀୟ ଶତେକର ମଗଧର କେଉଁ ସମ୍ରାଟ େଳ଼ିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ େର଼ିଥିକଲ ? 
 େ) ଅକଶାେ ଖ) ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କମୌର୍ଯ୍ୟ ଗ) େନ଼ିଷ୍କ  ଘ)  ଷ୍ବଦ୍ଧ୍ନ 
5.   ୁଏନସାଂଙ୍କ ଆଗମନ ୋଳକର େଳ଼ିଙ୍ଗର କେଉଁ ଦ଼ିଗକର ଦକ୍ଷ଼ିଣ କୋଶଳ ରାଜୟ ଅବସ୍ଥ଼ିତ ଥିଲା ? 
 େ) ଉତ୍ତରପୂବ ୍ ଖ) ଉତ୍ତରପଶ୍ଚ଼ିମ ଗ) ଉତ୍ତର  ଘ) ଦକ୍ଷ଼ିଣ 
6- ଉଦୟଗ଼ିର଼ିର  ାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭ଼ିକଲଖ କେଉଁଠାକର ଅବସ୍ଥ଼ିତ ? 
 େ) େଟେ ଖ) ବାର଼ିପଦା ଗ) ଭୂବକନଶ୍ୱର  ଘ) ସମବଲପୁର 
7-  ସମ୍ରାଟ ଅକଶାେ େଳ଼ିଙ୍ଗକର କେଉଁ ଧମ୍ର ପ୍ରଚାର େରାଇଥିକଲ ? 
 େ) କବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ ଖ) କଜୈନ ଧମ୍ ଗ) ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ଧମ୍  ଘ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧମ୍ 
8.  ଅଭ଼ିକଲଖ ମାନଙ୍କକର କେଉଁ ରାଜାମାକନ ନ଼ିଜେୁ ସେଳ- କୋଶଳାଧିପତ଼ି କବାଲ଼ି ଅଭ଼ି ଼ିତ େରୁଥିକଲ ? 
 େ) ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଖ) କସାମବଂଶୀ ଗ) ନାଗବଂଶୀ  ଘ) ୋଳାଚୁରୀ 
9- କପା-କଲା-କମା-କଲା-େ଼ି-ଲ଼ି ବା ପର଼ିମଳଗ଼ିର଼ି କେଉଁ ରାଜୟକର ଅବସ୍ଥ଼ିତ ଥିଲା ? 
 େ)ଦକ୍ଷ଼ିଣ କୋଶଳ  ଖ) କତାଷାଳ଼ି ଗ)ଉଡ୍ର   ଘ) େଳ଼ିଙ୍ଗ 
10.  ଖାରକବଳଙ୍କ ସମୟକର େଳ଼ିଙ୍ଗର ରାଷ୍ଟ୍ରଧମ୍ େଣ ଥିଲା ? 
 େ) କବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ ଖ) ର ୈନ ଧମକ ଗ) ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ଧମ୍  ଘ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧମ୍ 
11- କେଉଁ ତୀର୍୍ଙ୍କର େଳ଼ିଙ୍ଗରାଜ େରେଣୁ୍ଡଙ୍କ ଧମ୍ଗୁରୁ ଥିକଲ ? 
 େ) ଅରନାର୍ ଖ) ପାଶ୍ୱ୍ନାର୍ ଗ) ଆଦ଼ିନାର୍  ଘ) ଋଷଭନାର୍ 
12- କେଉଁ ଧମ୍ର ସାଧୁମାନଙୁ୍କ ନ଼ିର୍ଗ୍୍ନ୍ଥ େୁ ାର୍ଯାଏ ? 
 େ) କବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ ଖ) କଜୈନ ଧମ୍ ଗ) ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ଧମ୍  ଘ) କଶୈବ ଧମ୍ 



13- ଭୂବକନଶ୍ୱରର ଲ଼ିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦ଼ିର କେଉଁ ବଂଶର ରାଜାମାକନ ନ଼ିମ୍ାଣ େରାଇଥିକଲ ?  
 େ) କସାମ ବଂଶ ଖ) କଭୌମେର ବଂଶ ଗ)ଗଙ୍ଗ ବଂଶ   ଘ) ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ 
14.  ବଣ୍ାଶ୍ରମ ବୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଧମ୍ର ଅନୁସରଣ େକର ? 
  େ) କବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ ଖ) କଜୈନ ଧମ୍ ଗ) କବୈଦ଼ିେ ଧମ୍  ଘ) ଶାକ୍ତ ଧମ୍ 
15- କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ସମୟକର ପୁରୀକର ଜଗନ୍ନାର୍ ମନ୍ଦ଼ିରର ନ଼ିମ୍ାଣ େରାର୍ଯାଇଥିଲା ? 
 େ) କସାମ ବଂଶ ଖ) କଭୌମେର ବଂଶ ଗ)ଗଙ୍ଗ ବଂଶ   ଘ) ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ 
16- ପ୍ରାଚୀନ େଳ଼ିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଦନ୍ତପୁରକର ୋ ାେୁ ପୂଜା େରାର୍ଯାଉଥିଲା ? 
 େ) ଜଗନ୍ନାର୍ ଖ) ମ ାକଦବ ଗ) ବୁଦ୍ଧ ଦନ୍ତ   ଘ) ମ ାବୀର 
17.  ମ଼ିସନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କଲୁ କେଉଁ ମସୀ ାକର ଓ କେଉଁଠ଼ି ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠ଼ିତ କ ାଇଥିଲା ? 
 େ) ୧୮୨୨-େଟେ ଖ) ୧୮୨୬-ପୁରୀ  ଗ) ୧୯୧୫-ବାକଲଶ୍ୱର   ଘ) ୧୮୫୨- ସମବଲପୁର 
18- େଟେ ମ଼ିସନ କପ୍ରସ କେକବ ସ୍ଥାପ଼ିତ କ ାଇଥିଲା ? 
 େ) ୧୮୩୯ ଖ) ୧୮୭୪ ଗ) ୧୮୩୭  ଘ) ୧୮୫୬ 
19.  ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ େ଼ିଏ ରଚନା େର଼ିଥିକଲ? 
 େ) ଉକପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଖ) ବଳରାମ ଦାସ  ଗ) ସାରଳା ଦାସ   ଘ) ଜଗନ୍ନାର୍ ଦାସ 
20.  ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଧମ୍ ଜାତ଼ିକଭଦ ଓ ଅବତାରବାଦେୁ ସଂପୂଣ୍ ଅସ୍ୱୀୋର େରୁଥିଲା ? 
 େ) ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ଧମ୍ ଖ) ମ ଼ିମା ଧମ୍ ଗ) ଜଗନ୍ନାର୍ ଧମ୍   ଘ) କଶୈବ ଧମ୍ 

'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 

ସାଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶନ । ଏକଶତ ପଚାଶ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ । 
ରେରକୌଣସ଼ି ଚାରରାଟ଼ି (୪ଟ଼ି) ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରରତେକ ପ୍ରଶନ ପାଞ୍ଚ ମାକକ ବ଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ । 4 X 5 = 20 

1. କେଉଁ କେଉଁ ଶ଼ିଳାଚ଼ିତ୍ରଗୁଡ଼ିେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକଗୈତ଼ି ାସ଼ିେ ସଭୟତାର ସାକ୍ଷୟ ଦ଼ିଅନ୍ତ଼ି ? ଦଶ୍ାଅ । 
2. ଓଡ଼ିଶାର ଆଦ଼ିବାସୀ ଜନମାନଙ୍କ ବ଼ିଷୟକର ଏେ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ ଦ଼ିଅ I 
3. ଓଡ଼ିଶାକର କବୈଷ୍ଣବ ଧମ୍ ଉପକର ଏେ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ ଦ଼ିଅ । 
4. ମ ଼ିମା ଧମ୍ର ନୀତ଼ି ଓ ଆଦଶ୍ଗୁଡ଼ିେୁ ବୁଝାଅ ।  

5. ଜଗନ୍ନାର୍ ସଂସ୍କତୃ଼ି ବ଼ିଷୟକର ସଂକକ୍ଷପକର କଲଖ । 
6. ଦକ୍ଷ଼ିଣ କୋଶଳର ଅବସ୍ଥ଼ିତ଼ି, ଇତ଼ି ାସ ଓ ସଂସ୍କତୃ଼ିର ପର଼ିଚୟ ପ୍ରଦାନ େର 
7. ଦକ୍ଷ଼ିଣ କୋଶଳର ଅବସ୍ଥ଼ିତ଼ି, ଇତ଼ି ାସ ଓ ସଂସ୍କତୃ଼ିର ପର଼ିଚୟ ପ୍ରଦାନ େର 
8. ଉତ୍କଳ ସମ୍ମ଼ିଳନୀର ମୁଖୟ ଆଭ଼ିମଖୁୟଗୁଡ଼ିେୁ ଆକଲାଚନା େର । 

 



'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 

ଦୀର୍କ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶନ । ତ଼ିନ଼ିଶହ ପଚାସ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ I  
ରେରକୌଣସ଼ି ଦୁଇଟ଼ି(୨ଟ଼ି) ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରରତେକ ପ୍ରଶନ ଦଶମାକକ ବ଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ । 2 X 10 = 20 

 
1. କପୌରାଣ଼ିେ ସା ଼ିତୟ ଅନୁସରଣକର େଳ଼ିଙ୍ଗ ବ଼ିଷୟକର ର୍ଯା ା ଜାଣ କଲଖ । 

2. ଓଡ଼ିଶାକର କଶୈବଧମ୍ର ବ଼ିୋଶ ଉପକର ଏେ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ ଦ଼ିଅ । 
3. ଓଡ଼ିଶାର ବ଼ିବ଼ିଧ ପବ୍ପବ୍ାଣୀ ବ଼ିଷୟକର ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ସୂଚନା ଦ଼ିଅ । 

4. ପଞ୍ଚସଖା ସା ଼ିତୟର ଆଦଶ୍ ନ଼ିଜ ଭାଷାକର ବୁଝାଅ । 

 


