
DSE-III 
ସଂପାଦନା ଓ ସଂକଳନ 

'କ' ବଭିାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ମାକକ ବଶି୍ଷି୍ଟ ।    20 X 2 = 40 

ନମିନଲିଖିତ ଉକି୍ତଗୁଡକି ଠକି୍ ଅଥବା ଭୁଲ୍ ପରିଚହି୍ନତି କର । 

1. ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ କହଲିେ ଲବୈଜ୍ଞାନକି ପଦ୍ଧତହିୀନ ବକୃିତ ତଥା ତୃଟପିୂଣଣ କଲପାଳକଳ୍ପତି କଳାତ୍ମକ ସମ୍ପାଦନା ରୀତକୁି 
ବୁଝାଏ ।         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍  

2. ପାଣୁ୍ଡେିପିର ମୂଳ ଅଥଣ ଲେଖ ଆଦରି ପ୍ରଥମ ରୂପ ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ ଆଜ ିଏହ ିପାଣୁ୍ଡେିପି କହଲିେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର 
ହସ୍ତେିଖିତ ପାଠ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୁଝାଉଛ ି।      a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

3. ଭୁଜଣପତ୍ରଲର ଖଲରାଷ୍ଠୀ େିପିଲର ଧମ୍ମପଦ ଗ୍ରନ୍ଥ, କାପଣାସପଟ୍ଟ ଉପଲର ସାତବାହନ ଯୁଗର ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ କାଠପଟା 
ଉପଲର ବନିୟ ପୀଟକ ତଥା ଜାତକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚତି ଲହାଇଥିବାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବଦିମାଲନ ଉଲେଖ କରିଛନ୍ତ ି।  
         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

4. ସମ୍ପାଦନା କମଣ ଦୂରଦୃଷି୍ଟର ଅଲପକ୍ଷା ରଲଖ । ଏହା ପୁଣି ବହୁପାଠତିା, ନରିଲପକ୍ଷତା ଓ ମୂେୟାୟନ ଲକୌଶଳ 
ଉପଲର ନଭିଣର କଲର ।        a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

5. ସମ୍ପାଦନା କମଣ ଦୂରଦୃଷି୍ଟର ଅଲପକ୍ଷା ରଲଖ । ଏହା ପୁଣି ବହୁପାଠତିା, ନରିଲପକ୍ଷତା ଓ ମୂେୟାୟନ ଲକୌଶଳ 
ଉପଲର ନଭିଣର କଲର ।        a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

6. ପ୍ରାଚୀନ କାଳଲର କାଗଜ ଓ ପି୍ରଣ୍ିଂର ବହୁଳ ବୟବହାର ଥିବାରୁ ପାଣୁ୍ଡେିପିମାନଙ୍କର ପ୍ରତେିିପି ଖ'ୁବ ସହଜଲର 
ତଆିରି ଲହାଇପାରୁଥିୋ ।       a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

7. ପ୍ରାଚୀନ କାଳଲର କାଗଜ ଓ ପି୍ରଣ୍ିଂର ବହୁଳ ବୟବହାର ଥିବାରୁ ପାଣୁ୍ଡେିପିମାନଙ୍କର ପ୍ରତେିିପି ଖ'ୁବ ସହଜଲର 
ତଆିରି ଲହାଇପାରୁଥିୋ ।       a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

8. ଯଥାଥଣ ସମ୍ପାଦନର ଅଭାବଲର ରଚନାର ମୂଳକୃତ ିବକୃିତ ଲହାଇଯାଇଥାଏ । a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
9. ଅନୁେିପି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବାର ମୁଖୟ ଉଲେଶୟ ଲହଉଛ ିତାଳପତ୍ରରୁ କାଗଜକୁ ପାଠଗୁଡକୁି ନକେ କରି ପଠନ 

ଉପଲଯାଗୀ କରିବା ।        a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
10.  ଅନୁେିପି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଲହାଇଯିବା ପଲର ସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ ପାଠସାମୟ ଲଭଦଲର ଲସଗୁଡକିର ବଗଣୀକରଣ ଓ ସଜ୍ଜୀକରଣ 

ଆବଶୟକ ଲହାଇଥାଏ ।        a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
11.  ଲପାଥିଗୁଡକିର ବଂଶବୃକ୍ଷ ନମିଣାଣର ଉଲେଶୟ ଲହଉଛ,ି ଏହା ମାଧ୍ୟମଲର ଲେଖକର ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିବା ।   

         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
12. ଲପାଥିମାନଙ୍କ ବଂଶବୃକ୍ଷ ନମିଣାଣ ନମିଲନ୍ତ ଲପାଥି ମଧ୍ୟଲର ଥିବା ମୁଖୟ ସମବନ୍ଧ ଓ ଲଗୌଣ ସମବନ୍ଧଗୁଡକୁି 

ପଯଣୟାଲୋଚନା କରିବା, ଲସଗୁଡକି ମଧ୍ୟଲର ଥିବା ପାଠଲୋପ ଓ ଅଧିକ ପାଠଗୁଡକୁି ତଥା ଅନୁେିପିଗୁଡକିଲର 
ଥିବା ସାମୟ ଓ ଲବୈଷମୟଗୁଡକୁି ତୁଳନା କରିବା ଆବଶୟକ ଲହାଇଥାଏ ।  a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

13. ଯଦ ିଆଲୋଚନାତ୍ମକ ସଂଲଶାଧନ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧଣାରିତ ପାଠ ସଲେହାସ୍ପଦ ମଲନହୁଏ, ଲତଲବ ଲସ ସ୍ଥଳଲର ଲସଭଳ ି
ପାଠକୁ ବଜଣନ କରିବା ଅଧିକ ଲେୟସ୍କର ।      a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 



14.  ପାଠାଲୋଚନାର ବହିିଃସାଖୟ ବା ଲେଖାନୁସଙ୍ଗତରି ସମବନ୍ଧ ପ୍ରତେିିପି ସହତି ଥାଏ, ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ଣା ସହତି ନୁଲହେଁ । ଏହା 
ଲକବଳ େିପି ଜନତି ଭୁେକୁ ବଚିାର କରିଥାଏ ।     a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

15. ପାଠ ସଂସ୍କାର ବା ପାଠ ସଂଲଶାଧନ ସମ୍ପାଦନାର ଏକ ବଶିଷି୍ଟ ଅଙ୍ଗ ।   a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
16.  ପାଠଲର ଥିବା ଅବାନ୍ତର ତଥା ବଷିୟ ବନିୟାସ ପ୍ରତ ିଲକୌଣସି ସାମୟ ରଖନୁଥିବା ଅଂଶକୁ ପାଠ ସଂସ୍କାର କରି  

ସଂପୂଣଣ ପରିତୟାଗ କରିବା ଆବଶୟକ ।      a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
17. ନକେକାର ବା ପ୍ରତେିିପିକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଣଣଲେଦର ମନମୁଖୀ ବୟବହାର ଓ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜମାନଙ୍କ ବାରମବାର 

ପୁନରାବୃତ ିଦ୍ୱାରା ପାଠ ବକୃିତ ିଆସିଥାଏ ।     a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
18.  ପୁଷ୍ପକିା ମୂଳଲପାଥି ବା ନକେର ପ୍ରାରମ୍ଭଲର ହିଁ ରହଥିାଏ ।   a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
19. ନକେକାର ବା ପ୍ରତେିିପିକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଳପାଠଲର, ବଧିି ଓ ବଧିାନ, ନୀତକିଥା, ଲୋକକଥା, ଉଦୟାନ, ପ୍ରାସାଦ 

ବଣଣନା ତଥା ଅନୟ ପାଠରୁ ଆଣି ନୂତନ ପାଠ ଆଦ ିସଂଲଯାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ବକୃିତ ିହୁଏ ନାହିଁ ।   
         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

20. ପୁଷ୍ପକିାଲର ଲପାଥି ରଚୟିତା ବା େିପିକାରଙ୍କ ନାମ, ପରିଚୟ, ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ରଚନା ବା ନକେର ଲଶଷଲହବା 
ତାରିଖ ଇତୟାଦ ିରହଥିାଏ ।      a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 

 
'ଖ' ବଭିାଗ 

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

1. ପାଣୁ୍ଡେିପିର ମୂଳ ଅଥଣ ତଥା ଏହାର ଅଥଣବସି୍ତାରର ପ୍ରକି୍ରୟା ଆଲୋଚନା କର । 
2. ପାଣୁ୍ଡେିପି ସମ୍ପାଦନାର ଉଲେଶୟ ଓ ଉପଲଯାଗୀତାଗୁଡକୁି ଦଶଣାଅ । 
3. ସମ୍ପାଦନାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦଶଣାଅ । 
4. ପାଣୁ୍ଡେିପି ଲେଖନର ଆଧାର ଓ ପ୍ରକାରଲଭଦ ଆଲୋଚନା କର । 

5. ପାଣୁ୍ଡେିପି ସମ୍ପାଦନାର ଭାଷାଗତ ଓ େିପିଗତ ସମସୟାଗୁଡକୁି ଆଲୋଚନା କର । 
6. ସ୍ଥାନଚୁୟତ ିକପିରି ପାଠଲର ବକୃିତ ିଆଣିଥାଏ ଦଶଣାଅ । 
7. ପାଣୁ୍ଡେିପି ପ୍ରତେିିପିକାରଙ୍କ ଲବୈଶିଷ୍ଟୟଗୁଡକୁି ଦଶଣାଅ । 
8. ପାଣୁ୍ଡେିପି ସମ୍ପାଦକର ଲଯାଗୟତାଗୁଡକି ଦଶଣାଅ । 

 
 

 

 



'ଗ' ବଭିାଗ 
ଦୀର୍କ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତନିଶି୍ହ ପଚାସ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ I 

ରେରକୌଣସ ିଦୁଇଟ(ି୨ଟ)ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରରତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ୍ମାକକ ବଶି୍ଷି୍ଟ । 2 X 10 = 20 
 
 

1. ପାଣୁ୍ଡେିପି ସଂଗ୍ରହ ଓ ଅନୁେିପିକରଣର ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି ଆଲୋଚନା କର । 
2. ପାଣୁ୍ଡେିପି ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତଗୁିଡକ ଆଲୋଚନା କର । 
3. ଓଡଆି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନାର ପରମ୍ପରା ସଂଲକ୍ଷପଲର ଆଲୋଚନା କର । 
4. ଓଡଆି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ପ୍ରାଚୀ ସମିତରି ଅବଦାନ ଉଲେଖ କର । 

 


