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CORE-8 
ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ(ଆଧୁନ଼ିକ ଯ ୁଗ, ସାାଂପ୍ରତ଼୍ିକ ଯ ୁଗ) 

'କ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ମାକକ ବ଼ିଶ଼୍ିଷ୍ଟ ।    20 X 2 = 40 

ପ୍ରଶ୍ନର ନ଼ିମନରର ଲ଼ିଖିତ୍ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠ଼ିକ୍ ଉତ୍ତରଟ଼ି ରଲଖ । 

1. ଇଂରେଜମାରେ ରେରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିୋେ େେ଼ିଥିରେ ?     
 a)1803 b)1850 c)1935 d)1651 

2. ମ଼ିସୋେୀମାେଙ୍କ ପ୍ରରେଷ୍ଟାରେ 1822 ମସ଼ିହାରେ ପ୍ରଥରମ ରେଉଁଠ଼ି ଆଧୁେ଼ିେ ସ୍କଲୁ୍ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠ଼ିତ ରହୋ? 
 a) ଭୂେରେଶ୍ୱେ  b) ସମବେପୁେ  c) ପୁେୀ  d) େଟେ 

3. େ଼ିେ଼ିୋ ୋେୟ େ଼ିଏ େେୋ େେ଼ିଥିରେ ?        
 a) ଗଙ୍ଗାଧେ ରମରହେ b) ଉରପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ  c)ୋଧାୋଥ ୋୟ d) େନ୍ଦେ଼ିରଶାେ େଳ 

4. ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପେୟାସୋେଙ୍କ ୋମ ରେଖ I        
 a) ଉରମଶ େନ୍ଦ୍ର ସେୋେ b) ଦୟାେ଼ିଧି ମ଼ିଶ୍ର c) ଫେୀେ ରମାହେ d) ୋଧାୋଥ ୋୟ 

5. ୋୋେେ଼ିତା େ଼ିଏ େେୋ େେ଼ିଥିରେ ?        
 a) ରଗାପେନୁ୍ଧ ଦାସ b) େୀଳେଣ୍ଠ ଦାସ  c) ରଗାଦାେେୀଶ ମ଼ିଶ୍ର d) ହେ଼ିହେ ଦାସ 

6. ରେରଭେସା େରେଜରେ ରେରେ େ଼ି. ଏ ରଶ୍ରଣୀ ରଖାେ଼ିୋ ଏେଂ ଓଡ଼ିଶାେ ପ୍ରଥମ େରେଜ ସ୍ଥାପ଼ିତ ରହୋ ? 
 a)1803 b)1850 c)1876 d)1891 

7. ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ୋଟେ ୋୋଜୀ େ଼ିଏ େେୋ େେ଼ିଥିରେ ?       
 a) ଫେୀେ ରମାହେ  b)ୋଧାୋଥ ୋୟ c) ଜଗରେମାହେ ୋୋ d) ଗଙ୍ଗାଧେ ରମରହେ 

8. ସାକ୍ଷୀରଗାପାଳଠାରେ ସତୟୋଦୀ େେ େ଼ିଦୟାଳୟ େ଼ିଏ ସ୍ଥାପେ େେ଼ିଥିରେ ?     
 a) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  b)େଳୋମ ଦାସ c) ରଗାପେନୁ୍ଧ ଦାସ d) େ଼ିତ୍ତେଞ୍ଜେ ଦାସ 

9. ଓଡ଼ିଶାେ ଇତ଼ିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରେଉଁ ସତୟୋଦୀ ସାଧେ େେୋ େେ଼ିଥିରେ ?     
 a) ରଗାପେନୁ୍ଧ ଦାସ   b) େୀଳେଣ୍ଠ ଦାସ   c) ରଗାଦାେେୀଶ ମ଼ିଶ୍ର   d) େୃପାସ଼ିନୁ୍ଧ ମ଼ିଶ୍ର 

10. େୀଳେଣ୍ଠ ଦାସ ରେଉଁ ମାସ଼ିେ ପତ୍ର଼ିୋେ ସମ୍ପାଦୋ େେୁଥିରେ I      
 a) ଝଙ୍କାେ b) ଆଧୁେ଼ିେ c) େେଭାେତ d) ସପ୍ତରି୍ଷ 

11. ରେୈେୁଣ୍ଠୋଥ ପଟ୍ଟୋୟେ ରେଉଁ ୋେୟଧାୋେ େେ଼ି ଥିରେ ?      
 a) େୀତ଼ି  b) ସତୟୋଦୀ  c) ସେୁଜ  d) ପ୍ରଗତ଼ିୋଦୀ  

12.  ପୁେୀମନ୍ଦ଼ିେ େେ଼ିତାେ େେ଼ି େ଼ିଏ ?         
 a) ୋେ଼ିନ୍ଦୀ େେଣ  b) ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କେ c) ସଚ୍ଚୀ ୋଉତୋୟ d) ଭୀମ ରଭାଇ 



13.  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରରଦଶ ରେରେ ଗଠ଼ିତ ରହାଇଥିୋ ?       
 a) 1900  b) 1920  c) 1936  d) 1947 

14. ଶ଼ିୋେ ଗଳ୍ପେ ରେଖେ େ଼ିଏ ?         
 a) ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କେ  b) ଭଗେତୀ େେଣ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ     c) ସଚ୍ଚୀ ୋଉତୋୟ d) ହେ଼ିହେ ଦାସ 

15. ଭେସା ୋଟେ େ଼ିଏ େେୋ େେ଼ିଥିରେ ?        
 a) ରଗାପାଳ ର ାଟୋୟ  b) ଅଶ୍ୱ଼ିେୀ ର ାର୍ଷ  c) ମରୋେଞ୍ଜେ ଦାସ  d) ପ୍ରତ଼ିଭା ୋୟ 

16.  ମରୋେଞ୍ଜେ ଦାସ ରେଉଁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ େେମ େଳାଇ ନ୍ତ଼ି I       
 a) େେ଼ିତା  b) ପ୍ରେନ୍ଧ  c) ୋଟେ  d) ଉପେୟାସ 

17. ଓଡ଼ିଶାେ ପ୍ରଗତ଼ିଶୀଳ ଆରନ୍ଦାଳେେ ମୁଖପତ୍ର ଭାେରେ ରେଉଁ ପତ୍ର଼ିୋ ପ୍ରୋଶ଼ିତ ରହଉଥିୋ ?   
 a) େେଯୁଗ b) ଅଗ୍ନ଼ିେୀଣା     c) ଝଙ୍କାେ d) ଆଧୁେ଼ିେ 

18. ପେଜା ଉପେୟାସେ େ଼ିଏ େେୋ େେ଼ିଥିରେ ?        
 a) ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କେ  b) ରଗାପୀୋଥ ମହାନ୍ତ଼ି     c) ସଚ୍ଚୀ ୋଉତୋୟ d) ହେ଼ିହେ ଦାସ 

19.  େୀଳରଶୈଳ ଉପେୟାସେ େେୟ଼ିତା େ଼ିଏ ?       
 a) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି  b) ରଗାପୀୋଥ ମହାନ୍ତ଼ି     c) ସଚ୍ଚୀ ୋଉତୋୟ d) ହେ଼ିହେ ଦାସ 

20. ପାଣ଼୍ଡୁ େ଼ିପ଼ି ଓ େେ଼ିତା ୧୯୬୨ େେ଼ିତା ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟେ େେ଼ି େ଼ିଏ ?      
 a) ସଚ୍ଚୀ ୋଉତୋୟ  b) ଗୁେୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତ଼ି  c)େମାୋନ୍ତ େଥ  d) େେ଼ି ସ଼ିଂ 
 

'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 

ସାଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏକଶ୍ତ୍ ପଚାଶ୍ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ । 
ରଯରକୌଣସ଼ି ଚାରରାଟ଼ି (୪ଟ଼ି) ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରରତ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ମାକକ ବ଼ିଶ଼୍ିଷ୍ଟ । 4 X 5 = 20 

1. ସତୟୋଦୀ ଯୁଗେ ମୁଖୟ ପ୍ରେୃତ୍ତ଼ିଗୁଡ଼ିେୁ ଆରୋେୋ େେ I 
2. ୋଳ଼ିନ୍ଦୀ େେଣ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସାହ଼ିତୟ େ଼ିର୍ଷୟରେ ଏେ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଆରୋେୋ େେ I 
3. ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତ଼ିୋଦୀ ସାହ଼ିତୟେ ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି ଆରୋେୋ େେ I 
4. ସଚ୍ଚୀ ୋଉତୋୟଙ୍କ ସାହ଼ିତୟ େ଼ିର୍ଷୟରେ ଏେ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଆରୋେୋ େେ I 
5. ଅତୟାଧୁେ଼ିେ ଯୁଗେ ସାହ଼ିତ଼ିୟେ ପ୍ରେୃତ୍ତ଼ିଗୁଡ଼ିେୁ େ଼ିହ୍ନାଅ I 
6. ସେୁଜ ଯୁଗେ ସାହ଼ିତ଼ିୟେ, ସାମାଜ଼ିେ ଓ ଐତ଼ିହାସ଼ିେ ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ିଗୁଡ଼ିେୁ ସଂରକ୍ଷପରେ େ଼ିହ୍ନାଅ I  
7. ପ୍ରଗତ଼ିୋଦୀ ସାହ଼ିତୟେ ମୁଖୟ ପ୍ରେୃତ୍ତ଼ିଗୁଡ଼ିେ ଆରୋେୋ େେ I 
8. ରଗାପେନୁ୍ଧଙ୍କ େ଼ିୋେ ଏେଂ ସାହ଼ିତୟ େ଼ିର୍ଷୟରେ ଯାହା ଜାଣ, ସଂରକ୍ଷପରେ ରେଖ I 

 
 
 



'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 

ଦୀର୍କ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତ଼୍ିନ଼ିଶ୍ହ ପଚାସ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ I 

ରଯରକୌଣସ଼ି ଦୁଇଟ଼ି (୨ଟ଼ି) ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରରତ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ୍ ମାକକ ବ଼ିଶ଼୍ିଷ୍ଟ ।  2 X 10 = 20 

1. ଫେୀେ ରମାହେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତୟରେ ଆଧୁେ଼ିେ ଯୁଗେ ମୁଖୟ ୋେୀଗେ I ଆରୋେୋ େେ I 
2. ଉେେ଼ିଂଶ ଶତେରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂୋଜୀ ଶ଼ିକ୍ଷା େ଼ିର୍ଷୟରେ ଏେ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ େ଼ିେେଣୀ ଦ଼ିଅ I 
3. ସେୁଜ ଯୁଗେ ସାହ଼ିତ଼ିୟେ, ସାମାଜ଼ିେ ଓ ଐତ଼ିହାସ଼ିେ ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ିଗୁଡ଼ିେୁ ସଂରକ୍ଷପରେ େ଼ିହ୍ନାଅ I  
4. ସ୍ୱାଧୀେତା ପେେତ୍ତତୀ ଯୁଗେ ସାହ଼ିତୟ ଉପରେ ଏେ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ ଦ଼ିଅ I 

 


