
DSE-IV 
ମୁଦ୍ରଣ ଓ ପ୍ରକାଶନର ଭାଷା 

'କ' ବଭିାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶନ ଏକ ମାକକ ବଶିଷି୍ଟ ।    20 X 2 = 40 

ନମିନଲିଖିତ ଉକି୍ତଗୁଡକି ଠକି୍ ଅଥବା ଭୁଲ୍ ପରିଚହି୍ନତି କର । 

1. ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଦଶବଦିଦଶର ଖବର ସବୁ ପ୍ରକାଶତି କରିଥାଏ I a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
2. ପତ୍ରପତ୍ରକିା ବବିଧି ନୁଦ େଁ, ଦକବଳ ଦ ାଟଏି ମ୍ାତ୍ର ବଷିୟକୁ ଦନଇ ପ୍ରାକାଶତି ଦ ବାକୁ ବାଧ୍ୟ I    

         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
3.  ଦବଷଣାମ୍ୂଳକ ପତ୍ରକିା ୁଡକୁି ସାଧାରଣତଃ ଜଣଣାଲ କୁ ାଯ ାଇଥାଏ I   a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
4. ପ୍ରକାଶନର ମ୍ୂଳ ଉପାଦାନ ବା କଞ୍ଚାମ୍ାଲ ଦ ଉଛ ିପାଣୁ୍ଡଲିପି ।    a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
5. ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ ଖ୍ଣ, ବଜାର ମ୍ୂଲୟ, ବତିରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଆଦ ିବଷିୟଦର ଦଲଖା ସଂପାଦକ ବା କପି ସମ୍ପାଦକ ନଣିଣୟ 

କରିଥାନ୍ତ ିI         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍  
6. ଦଲଖା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାମ୍ ଦ ଲା ସମ୍ପାଦନାର ଆଦୟରୁ ଅନ୍ତ ପଯଣୟନ୍ତ ସମ୍ସ୍ତ କାଯଣୟର ତଦାରଖ କରବିା I   

         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍  
7. ଦକଉେଁ ବଷିୟଦର ବା ବଷିୟମ୍ାନଙ୍କଦର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ କରାଦ ବ ତା ା ସବଣପ୍ରଥଦମ୍ କାଯଣୟନବିଣା ୀ ବା ପରିଚାଳନା 

ସମ୍ପାଦକମ୍ାଦନ ନଣିଣୟ କରନ୍ତ ିI        a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
8. କୟାରିଆର ବା ଦପଷା ତ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭଦର  ିଁ ଦକୌଣସ ି ପ୍ରାଥଣୀକୁ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ 

କରିବାକୁ ଦଆିଯ ାଇଥାଏ I        a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍  
9. ଉତ୍ପାଦନ ବଭିା  ବ ରି ଦରଖାଚତି୍ର ତଥା କଳା କାମ୍ ୁଡକୁି ଦଦଖିଥାଏ I  a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
10. ପୁସ୍ତକର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବତିରଣଦର ପାଠକ ଓ ପାଠକୀୟ ରୁଚକୁି ବଶି୍ୱାସଦର ଦନବା ସବୁଠୁ ବଡ ଦବାକାମ୍ୀ I   

         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
11. ସାମ୍ପ୍ରତକି କାଳଦର ପ୍ରକାଶନ ପାଇେଁ କମୁ୍ପୟଟର ଅନାବଶୟକ I     a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
12. ମ୍ାଦକଣଟଙ୍ି୍ଗ ବଭିା  ପ୍ରଣ୍ଟୟି ବା ଛାପାକାମ୍ ବୁଝଥିାଏ I     a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
13. କମୁ୍ପଟରଦର ବଷିୟବସୁ୍ତକୁ ସଜାଡବିା, ଆ ପଛ କରିବା, କପି‒ଦପଷ୍ଟ, କଟ୍‒ଦପଷ୍ଟ ଆଦ ିକରବିା ଆଦ ିଦଟକନକି୍ ସ ଜ 

ଦ ାଇଥାଏ I        a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
14. ପ୍ରକାଶନଦର ପୁସ୍ତକର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏକ ଅନାବଶୟକ ବୟାପାର I  a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
15. ସଜ୍ଜୀକରଣ ବା ଡଜିାଇନଙ୍ି୍ଗ, ସ୍କାନଂି, ପୁଫ ରିଡଙ୍ି୍ଗ ଓ ସଂଦଶାଧନ ଇତୟାଦ ି କାଯ ଣୟଦର କମୁ୍ପୟଟରର ଉପଦଯା ୀତା 

ଅପରି ାଯଣୟ I         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
16.  ପ୍ରକାଶଦଯା ୟ ବଷିୟବସୁ୍ତକୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ଦ ଉଛ ିପ୍ରକାଶନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକି୍ରୟାର ସବଣପ୍ରଥମ୍ କାଯଣୟ I   

         a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
17. ପୁଫ୍ ରିଡଂି ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଦର ଡ.ିଟ.ିପି କରାଯ ାଇଥିବା ବଷିୟବସୁ୍ତଦର ଥିବା ଶବ୍ଦ, ବାକୟ, ବୟାକରଣ ଓ ବନାନ ଆଦଦିର ଥିବା 

ତୃଟ ୁିଡକିର ସଂଦଶାଧନ କରାଯ ାଇଥାଏ I      a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 



18. ଉତ୍ପାଦନ ବଭିା ର କାମ୍ ଦ ଉଛ ିବକି୍ରୟ ଓ ବତିରଣ I    a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
19. ପୁଫ ରିଡଙ୍ି୍ଗ ଦ ଉଛ ିଆ ରୁ ଦ ାଇଥିବା ଡ.ିଟ.ିପିର ସଂଦଶାଧନ I   a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
20. ସଜ୍ଜୀକରଣ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଦର ପୁସ୍ତକର ବଷିୟକ୍ରମ୍ ତଥା ଭିତର ପଷୃ୍ଠା ୁଡକିର କ୍ରମ୍ ଓ ସଙ୍ଗତକୁି ବପିଯଣୟସ୍ତ କରାଯ ାଏ I   

        a) ଠକି୍  b) ଭୁଲ୍ 
 

'ଖ' ବଭିାଗ 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶନ । ଏକଶତ ପଚାଶ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ । 
ରେରକୌଣସ ିଚାରରାଟ ି(୪ଟ)ି ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରରତେକ ପ୍ରଶନ ପାଞ୍ଚ ମାକକ ବଶିଷି୍ଟ । 4 X 5 = 20 

1. ପ୍ରକାଶନଦର କମୁ୍ପୟଟରର କ ିକ ିବୟବ ାର ର ଛି ିବୁଝାଇଦଅି I 
2. ପୁସ୍ତକର ସଜ୍ଜୀକରଣ ବା ଡଜିାଇନଂି ଓ ସ୍କାନଂିଦର କମୁ୍ପୟଟରର ଭୂମି୍କା ବୁଝାଇ ଦଲଖ I  
3. ପୁସ୍ତକର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବତିରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ବୁଝାଅ I 
4. ଡ.ିଟ.ିପି, ଦପଜ୍ ଦଲଆଉଟ୍ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ବା କଭରଦପଜ୍ ଡଜିାଇନଂିଦର କମୁ୍ପୟଟରର ଭୂମି୍କା ଦଶଣାଅ I 
5. ପୁଫ୍ ରିଡଙ୍ି୍ଗ ଓ ସଂଦଶାଧନଦର କମୁ୍ପୟଟର ଏକ ବରଦାନ I ପ୍ରମ୍ାଣିତ କର I 
6. ସାଂପ୍ରତକି ମ୍ଣିଷର ଜୀବନଦର ନୁୟଜ୍ ଦଲଟର୍  ଓ ଦରାସରର ଉପାଦଦୟତା ବତାଅ I 
7. କଠଣି ସମ୍ବାଦ ଓ ନରମ୍ ସମ୍ବାଦ ଭିତଦର ପାଥଣକୟ ଦଶଣାଅ I 
8. ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଓ ଦଲଖା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାମ୍ କଣ ? ବୁଝାଇଦଅି I 

 
 

'ଗ' ବଭିାଗ 
ଦୀର୍କ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶନ । ତନିଶିହ ପଚାସ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ I  

ରେରକୌଣସ ିଦୁଇଟ(ି୨ଟ)ି ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦଅି । ପ୍ରରତେକ ପ୍ରଶନ ଦଶମାକକ ବଶିଷି୍ଟ । 2 X 10 = 20 
1. ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାପା  ଣମ୍ାଧ୍ୟମ୍ ବଷିୟଦର ଏକ ବବିରଣୀ ଦଅି I 
2.  ସାଂପ୍ରତକି ମ୍ଣିଷର ଦଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନଦର ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭୂମି୍କା ଆଦଲାଚନା କର I 
3. ପ୍ରକାଶନର ବବିଧି ଦ ି ବଷିୟଦର ଆଦଲାଚନା କର I 
4. ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଓ ଦଲଖା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାମ୍ କଣ ? ବୁଝାଇଦଅି I 

 


