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Model Question Papers 

ଆଦେଶ ପ୍ରେନପତ୍ର 
 

U.G, Semester-6 
 

CORE-13,  
SET- 1 

ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ (ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ)  
'କ' ବ଼ିଭାଗ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରେନ ଏକ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।    20 X 1 = 20 
ପ୍ରେନର ନ଼ିମନୄ ର ଼ିଖିତ୍ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠ଼ିକ୍ ଉତ୍ତରଟ଼ି ୄଖ । 

ପ୍ରେନ‒ 

1. ଉନଷିଦୄଯ ସ୍ରଷ୍ଟାୁଯୁଷ କାହାଯ ଅକାଯ ଯୂୄ ଯିଗହୃୀତ      
 a) ଯସ  b) ଯୀତ ି c)ଙ୍କାଯ d)ଧ୍ୱନ ି

2. ଯସାତ୍ମକଂ ଫାକୟ କାଫୟମ୍,  ଥଥାତ ଯସାତ୍ମକ କାଫୟ ହିଁ ଫାକୟ; ଏହା ୄକଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ କହଛି ି?   
 a) ଧ୍ୱନୟାୄରାକ b) ସାହତିୟ ଦଥଣ   c)କାଫୟ ପ୍ରକାଶ d) ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର 

3. ଫବିାଫନୁବାଫସଞ୍ଚାଯ ବାଫ ସଂୄମାଗାତ୍ ଯସନଷି୍ପତ୍ଃି ଥଥାତ୍ ଫବିାଫ, ନୁବାଫ  ସଂଚାଯୀ ବାଫଯ ସଂୄମାଗୄଯ ଯସ 
ନଷି୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ I ଏକଥା କଏି କହଛିନ୍ତ ି?        
 a) ଫଶି୍ୱନାଥ କଫଯିାଜ b) ଭମ୍ମଟ୍ ବଟ୍ଟ  c)ବଯତ ଭୁନୀ d) ଅନନ୍ଦଫର୍ଦ୍ଥନ 

4. ଉତ୍ପତ୍ଫିାଦ କାହାଯ ଯସନଷି୍ପତ୍ ିସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ ?       
 a) ବଟ୍ଟୄରାଲ୍ଲଟ୍ b) ବଯତ ଭୁନୀ   c) ଶ୍ରୀଶଙୁ୍କ d) ବଟ୍ଟନାଣକ 

5. ଯୀତଫିାଦଯ ପ୍ରଧାନ  ପ୍ରଥଭ ସଂସ୍ଥାକ କଏି ?        
 a) ବଯତ ଭୁନୀ b) ଅଚାମଥୟ ଫାଭନ  c) ବାଭହ d) ଦଣ୍ଡୀ 

6. ସୁକୁଭାଯ, ଫଚିତି୍ର  ଉବଣାତ୍ମକ ‒ ଯୀତଯି ଏ ତିୄ ନାଟ୍ ିଭାଗଥ କଏି ପ୍ରଦଶଥନ କଯିଛନ୍ତ ି?    
 a) ଫାଭନ b) ବାଭହ   c)କୁନ୍ତକ  d) ଦଣ୍ଡୀ  
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7. ଭାଧୁମଥୟଫୟଞ୍ଜକ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ୄକଉଁ ଯୀତିୄ ଯ ୄହାଆଥାଏ ?      
 a) ାଞ୍ଚାୀ b) ୄଫୈଦବଥୀ  c)ୄଗୌଡୀ d) ରାଟ୍ୀ  

8. ୄଫୈଦବଥୀ  ାଞ୍ଚାୀ ଭଧ୍ୟଫତ୍ଥୀ ଯୀତକୁି କଣ କୁହାମାଏ ?       
 a) ାଞ୍ଚାୀ b) ୄଫୈଦବଥୀ  c)ୄଗୌଡୀ d) ରାଟ୍ୀ 

9. କଲାସିକ୍ କାଫୟ ାଯାଡାଆଜ୍ ରଷ୍୍ଟ କଏି ଯଚନା କଯିଥିୄର ?      
 a) ୱାଡଥସୱାଥଥ b) ୄଶରି  c)ଭିରଟ୍ନ୍ d) ସଚ୍ଚୀ ଯାଉତଯାଣ 

10.  ସାଯା ଦାସଙ୍କ ଯଚତି ୄକଉଁ ଭହାକାଫୟ ଡଅି ବାଷାଯ ଏକ ଭହାନ କଲାସିକ୍ ଯଚନା ?    
 a) ଭହାବାଯତ b) ଦାଣି୍ଡ ଯାଭାଣଣ  c) ହଯିଫଂଶ d) ବାଗଫତ 

11.  କା ାଆଁ କା ନୁୄହଁ, ଭଣିଷ ାଆଁ କା; ଏହା ୄକଉଁ ସ୍କରୁଯ ସ୍ରଷ୍ଟାଭାନଙ୍କ ୄସଲାଗାନ ଥିରା ?   
 a) ନଫୟ ୄଯାଭାଣ୍ଟକି b) ନଫୟ କଲାସିକ  c) ପ୍ରଗତଶିୀ d) ଯୀତ ିମୁଗୀଣ 

12.  ଅଧୁନକି କଲାସିକ ବାଫୄଯ ଅୄଭ ଛଭାଣ ଅଠଗୁଣ୍ଠ ଉନୟାସକୁ ୄନଆାଯିଫା କ ି?    
 a) ହଁ  b) ନାହିଁ  c) ଫରିକୁର ନୁୄହଁ  d) ୄକଜାଣି 

13.  ୱାଡଥସୱାଥଥ‒ୄକାୄରଯିଜ୍ ଯଚତି ରିଯିକାଲ୍ ଫାରାଡସ ୄକୄଫ ପ୍ରକାଶ ାଆଥିରା ?    
 a) 1789 b) 1889  c) 1796 d) 1857 

14.  ୄଯାଭାଣ୍ଟକି କାଫୟ ଅୄନ୍ଦାନ ଛୄଯ ୄକଉଁ ଫପି୍ଳଫଯ ୄପ୍ରଯଣା ଥିରା ?     
 a) ବାଯତଛାଡ ଅୄନ୍ଦାନ b) ଋଷ୍ ଫପି୍ଳଫ  c) ପଯାସୀ ଫପି୍ଳଫ d) ସିାହୀ ଫିୄ ରାହ 

15. ୄ ସୌନ୍ଦମଥୟପ୍ରାଣତା, ସ୍ୱୄଦଶ ପ୍ରୀତ,ି ତୀତ ପ୍ରତ ିୄଭାହ ଅଦ ିଗୁଣ ୄଯାଭାଣ୍ଟକି କାଫୟଧାଯାଯ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କୄଯ I 
 a) ସହଭତ  b) ସହଭତ  c) ଫରିକୁର ନୁୄହଁ  d) ୄକଜାଣି 

16.  ଯଫୀନ୍ଧନାଥ ଠାକୁଯ, ଯାଧାନାଥ ଯାଣ, ଭଧୁସୂଦନ ଯା ଅଦ ିକଫଙି୍କ ୄସୌନ୍ଦମଥୟ ୄଚତନା ଛୄଯ ୄକଉଁ କାଫୟଧାଯାଯ 
ପ୍ରବାଫ ଯହଥିିରା ?          
 a) କ୍ଳାସିକ b) ୄଯାଭାଣ୍ଟକି  c)  ଫାସ୍ତଫଫାଦ  d)  ପ୍ରଗତଫିାଦୀ 

17.  ଉତ୍ଯ‒ଅଧୁନକିତାଫାଦ ୄହଉଛ ିଫିବି୍ଫତ ଫା ଯଫତ୍ଥୀ ୁଞି୍ଜଫାଦଯ ସାଂସ୍କତୃକି ତାକକିତା I ଏହା କାହାଯ ଭତ ? 
 a) ଜଁା ଫରିଅ b) ୄରୟାଟ୍ାଡ୍  c)  ୄେୄଡଯିକ ୄଜଭସନ୍  d)  ୄଡଯିଦା  

18. ଉତ୍ଯ‒ଅଧୁନକିତା ୄହଉଛ ିଏକପ୍ରକାଯ ଚଯଭ ସଂଶଣଫାଦ, ୄମଉଁଠାୄଯ ୄକୌଣସି ନଯିୄକ୍ଷ ଫଚିାଯ ଫା ଭତଫାଦଯ 
ଫାସ୍ତଫତା  ନଶିି୍ଚତତା ସ୍ୱୀକାମଥୟ ନୁୄହଁ I        
 a) ସହଭତ  b) ସହଭତ  c) ଫରିକୁର ନୁୄହଁ  d) ୄକଜାଣି 

19.  ନଭିନରିଖିତ ଦାଶଥନକିଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ କଏି ଅଧୁନକିତାଫାଦଯ ପ୍ରଫକ୍ତା ନ ଥିୄର ?    
 a) ୄେୄଡଯିକ୍ ନିୄ େ b) କାରଥ ଭାର୍କ୍ଥ  c) ସିଗଭଣ୍ଡ େୄଣଡ୍  d) ଅଯିଷ୍ଟଟ୍ର 

20.  ାଶ୍ଚାତୟ ସାହତିୟୄଯ ଉତ୍ଯ‒ଅଧୁନକିତାଫାଦଯ ଉୄନେଷ ୄକୄଫ ୄହାଆଥିରା ?    
 a) 1950 ୄଯ   b) 1920 ୄଯ  c) 1940 ୄଯ   d) 1930 ୄଯ 
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'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 

ୄଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦୁଇଟ଼ି ବାକୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 

ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ଦୁଇମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  5 X 2 = 10 
1. ସ୍ଥାଣୀବାଫ ୄକୄତାଟ୍ ି? ୄସଗୁଡକିଯ ନାଭ ୄରଖ I 
2. ୄବାଜ ୄକଉଁ ୄକଉଁ ଯୀତଯି ଫତାଯଣା କଯିଥିୄର ? ୄସ ସଭୁଦାଣ ୄକୄତାଟ୍ ିଯୀତଯି ସ୍ୱୀକାଯ କଯୁଥିୄର ? 
3. ଡଅି ବାଷାୄଯ ଯଚତି ଦୁଆଟ୍ ିକଲାସିକ ଭହାକାଫୟଯ ନାଭ ୄରଖ I 
4. ୄଯାଭାଣ୍ଟସିିଜମ୍ କଣ ? ଦୁଆଟ୍ ିଫାକୟୄଯ ଫୁଝାଆଦି I 
5. ଉତ୍ଯ‒ଅଧୁନକିତାଫାଦଯ ତନିଜିଣ ବକ୍ତାଙ୍କ ନାଭ ୄରଖ I 

 

'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଲକ ପ୍ରେନ । ଏକେତ୍ ପଚ୍ାେ େବ୍ଦ ମଧ୍ୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ପାଞ୍ଚ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  10 X 5 = 50 

1. ଯସ କଣ ? ଯସ ଫଷିଣୄଯ ଅୄରାଚନା କଯିଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଅଚାମଥୟଙ୍କ ଭତ ଉୄଲ୍ଲଖ କଯ I 
2. ଯସ ନଷି୍ପତ୍ଯି ଫବିାଫଗୁଡକି କଣ ? ଅୄରାଚନା କଯ I 
3. ୄଫୈଦବଥୀ  ୄଗୌଡୀ ଯୀତ ିଭଧ୍ୟୄଯ ାଥଥକୟ ଦଶଥା I 
4. ାଞ୍ଚାୀ  ରାଟ୍ୀ ଯୀତଦି୍ୱଣଙୁ୍କ ଚହି୍ନା I 
5. କଲାସିକ ସାହତିୟଯ ସ୍ୱଯୂ ଅୄରାଚନା କଯ I 
6. କଲାସିକ୍ ସାହତିୟଯ ସ୍ରଷ୍ଟା  ସଷିୃ୍ଟଭାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନା I 
7. ୄଯାଭାଣ୍ଟସିିଜଭଯ ସଂଜ୍ଞା  ସ୍ୱଯୂ ନଯୁିଣ କଯ I 
8. କଲାସିକ୍  ୄଯାଭାଣ୍ଟକି ସାହତିୟଯ ତୂନା କଯ I 
9. ଉତ୍ଯ‒ଅଦୁନକିତାଫାଦ କଣ ? ନଜି ବାଷାୄଯ ଫୁଝା I 
10.  ଅଧୁନକିତାଫାଦ  ଉତ୍ଯ ଅଧୁନକିତାଫାଦଯ ତୂନା କଯ I 
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CORE-13,  
SET- 2 

ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ (ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ)  
'କ' ବ଼ିଭାଗ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରେନ ଏକ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।    20 X 1 = 20 
ପ୍ରେନର ନ଼ିମନୄ ର ଼ିଖିତ୍ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠ଼ିକ୍ ଉତ୍ତରଟ଼ି ୄଖ । 

ପ୍ରେନ‒ 

1. ଫଶି୍ୱନାଥ କଫଯିାଜ ୄକଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଚନା କଯଥିିୄର ?      
 a) ଧ୍ୱନୟାୄରାକ b) ସାହତିୟ ଦଥଣ   c)କାଫୟ ପ୍ରକାଶ d) ଯସଗଙ୍ଗାଧଯ 

2. ନହ ିତନ୍ଥନୟଂ କଫୟମ୍, ଥଥାତ୍ ଯସଶୂନୟ ୄକୌଣସି କାଫୟ ନାହିଁ ‒ ଏହା ୄକଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥୄଯ କୁହାମାଆଛ ି?   
 a) ଧ୍ୱନୟାୄରାକ b) ସାହତିୟ ଦଥଣ   c)କାଫୟ ପ୍ରକାଶ d) ଯସଗଙ୍ଗାଧଯ  

3. ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉଁଟ୍ା ସ୍ଥାଣୀବାଫ ନୁୄହଁ ?      
 a) ଯତ ି b)ଉୋହ  c)ଅସୟ d) ଫସି୍ମଣ 

4. ଫବିାଫ ୄକୄତ ପ୍ରକାଯ ?         
 a) ଏକ  b) ଦୁଆ  c)ତନି ି d) ଚାଯି 

5. ଦଣ୍ଡୀ ୄକଉଁ ୁସ୍ତକୄଯ ୄଫୈଦବଥୀ  ୄଗୌଡୀ ଯୀତଯି ନାୄଭାୄଲ୍ଲଖ କଯିଛନ୍ତ ିI   
 a) ଧ୍ୱନୟାୄରାକ b) ସାହତିୟ ଦଥଣ   c)କାଫୟ ପ୍ରକାଶ d) କାଫୟାଦଶଥ 

6. କଏି ଯୀତକୁି ୄଫୈଦବଥୀ, ୄଗୌଡୀ  ାଞ୍ଚାୀ; ଏହିଯି ତନି ିବାଗୄଯ ଫବିକ୍ତ କଯନ୍ତ ି?   
 a) ଦଣ୍ଡୀ  b) ବାଭହ  c)ଫାଭନ d) ଯୁରଟ୍ 

7. ଜଃ ଗୁଣ ୄକଉଁ ଯୀତ ିଦ୍ୱାଯା ପ୍ରକାଶତି ୄହାଆଥାଏ ?      
 a) ାଞ୍ଚାୀ b) ୄଫୈଦବଥୀ  c)ୄଗୌଡୀ d) ରାଟ୍ୀ 

8. ଫାଭନଙ୍କ ପ୍ରଚତି ତନି ିଯୀତିୄ ଯ ୄକଉଁ ଅଚାମଥୟ ରାଟ୍ୀ ଯୀତଯି ସଂୄମାଗ କଯିଥିୄର I   
 a) ଭମ୍ମଟ୍ ବଟ୍ଟ b) ଯୁରଟ୍ c)ବଟ୍ଟ କୄଲ୍ଲା d)ବାଭହ 

9. ୄଯାଭ ସାମ୍ରାଜୟଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରବାଷା କଣ ଥିରା ?        
 a) ସଂସ୍କତୃ b) ରାଟ୍ନି୍  c) ଆଂରିସ୍ d) ାରି 

10. ଯାଭାଣଣ  ଭହାବାଯତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱଣଙୁ୍କ ପ୍ରଥୄଭ ୄକଉଁ ବାଷାୄଯ ଯଚନା କଯାମାଆଥିରା ?  
 a) ାରି  b) ପ୍ରାକୃତ  c) ଡଅି d) ସଂସ୍କତୃ 

11. ଆରିଣାଡ  ଡସିି କାଫୟ ଦ୍ୱଣ କଏି ଯଚନା କଯିଥିୄର ?      
 a) ୄହାଭଯ b) ୄଫଦଫୟାସ  c) ଫାରିେକୀ d) ଆରିଟ୍ 
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12. ସଂସ୍କତୃ ଭହାବାଯତ କଏି ଯଚନା କଯିଥିୄର ?       
 a) ଫାରିେକୀ b) ଫୟାସ  c) କାଦିାସ d) ଜଣୄଦଫ 

13. ଗଣବାଷା  ଗଣଜୀଫନଯ ସ୍ପଶଥ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସାହତିୟୄଯ ଥାଏ ?     
 a) ୄଯାଭାଣ୍ଟକି b) କଲାସିକ  c) ଡାଡାଫାଦୀ d) ଉତ୍ଯ ଅଧୁନକି 

14. କନୄପସନ ୄକଉଁ ୄରଖକଙ୍କ କୃତୀ ?          
 a) ଦାୄନ୍ତ b) କାଦିାସ  c) ଋୄଷା d) ଟ୍ରଷ୍ଟଣ 

15. ସ୍ୱନଫିାସ  କଳ୍ପନାଫିାସ ୄଯାଭାଣ୍ଟକି କାଫୟଯ ଦୁଆଟ୍ ିପ୍ରଭୁଖ ଗୁଣ I     
 a) ସହଭତ b) ସହଭତ  c) ୄହାଆାୄଯ  d) ଅୄଦୌ ନୁୄହଁ 

16. ୱାଡଥସୱାଥଥ ୄକଉଁ ସ୍କରୁଯ କଫ ିଥିୄର?        
 a) ୄଯାଭାଣ୍ଟକି b) କଲାସିକ୍  c) ତ ିଫାସ୍ତଫଫାଦୀ d) ଫାସ୍ତଫଫାଦୀ 

17. ୄକଉଁ ଚନି୍ତାନାଣକ ଅଧୁନକିତାକୁ ସାଭନ୍ତଫାଦ ଯଫତ୍ଥୀ ମୁଗଯ ପ୍ରଗତ ି ଜ୍ଞାନଯ ଉତ୍କଷଥ ବାଫୄଯ ଗ୍ରହଣ 
କଯିଛନ୍ତ ି?            
 a) ୄଜଭସ ଜୄଣସ୍  b) ହାଫଯଭାସ୍  c) ଚାରଥସ ଡାଯୱିନ୍  d) ୄଗାଫନୁ୍ଧ ଦାସ  

18. ରସ୍ ଫ୍ ଦ ଯିଲ୍ ଫା ଫାସ୍ତଫଯ ଫିୄ ରା ଗ୍ରନ୍ଥଟ୍ ିକଏି ଯଚନା କଯିଛନ୍ତ ି?    
 a) ଜଁା ଫରିଅ b) ୄରୟାଟ୍ାଡ୍  c)  ୄେୄଡର଼ିକ ୄଜମସନ୍  d)  ୄଡଯିଦା 

19. ଉତ୍ଯ‒ଅଧୁନକି ସଭାଜ ସଭାଜଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯୀକଯଣଯ ଯୂ; ଏକଥା କଏି କହଛିନ୍ତ ିI   
 a) ଜଁା ଫରିଅ b) ୄରୟାଟ୍ାଡ୍  c)  ୄେୄଡଯିକ ୄଜଭସନ୍  d)  ୄଡଯିଦା  

20. ାଯାକି୍ରଟ୍ସିିଜମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଯ ଯଚଣିତା କଏି ?       
 a) ଜଁା ଫରିଅ b) ୄରୟାଟ୍ାଡ୍  c) ଆଫାବ୍ ହାସନ୍  d) ରିଣ୍ଡା ହଚଏିନ୍ 

 
 

'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 

ୄଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦୁଇଟ଼ି ବାକୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ଦୁଇମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  5 X 2 = 10 

1. ଯସ ୄକୄତାଟ୍ ି? ୄସଗୁଡକିଯ ନାଭ ୄରଖ I 
2. କୁନ୍ତକ ଯୀତଯି ୄକଉଁ ତିୄ ନାଟ୍ ିଭାଗଥ ପ୍ରଦଶଥନ କଯିଛନ୍ତ ିI 
3. ୄହାଭଯ ଯଚନା କଯିଥିଫା କାଫୟ ଦୁଆଟ୍ଯି ନାଭ ୄରଖ I 
4. ସାହତିୟ ସଭାୄରାଚନା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଉତ୍ଯ‒ଅଧୁନକିତାଯ ଦୁଆଜଣ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଥ ସଭାୄରାଚକଯ ନାଭ ୄରଖ I 
5. ତନିଜିଣ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ୄଯାଭାଣ୍ଟକି କଫଙି୍କ ନାଭ ୄରଖ I 
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'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଲକ ପ୍ରେନ । ଏକେତ୍ ପଚ୍ାେ େବ୍ଦ ମଧ୍ୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 

ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ପାଞ୍ଚ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  10 X 5 = 50 

1. ସ୍ଥାଣୀବାଫ  ଫୟବିଚାଯି ବାଫ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥଥକୟ ଦଶଥା I 
2. ଯସନଷି୍ପତ୍ଯି ୄକୌଣସି ଏକ ଭତଫାଦ ଅୄରାଚନା କଯ I 
3. ଫବିିନ୍ନ ଅଚାମଥୟଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ଥାିତ ଯୀତଫିାଦଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ I 
4. ଫବିିନ୍ନ ଯୀତ ି ତତ୍ ସବ୍ନକଥୀତ ଗୁଣଗୁଡକୁି ଚହି୍ନା I  
5. ୄହାଭଯଙ୍କ ଦୁଆ କଲାସିକ ଭହାକାଫୟ ଫଷିଣୄଯ ମାହା ଜାଣ ୄରଖ I 
6. ନିକଲାସିକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଭାନଫତାଯ ୂଜାଯୀ ଥିୄର‒ ପ୍ରତିାଦନ କଯ I 
7. ୄଯାଭାଣ୍ଟସିିଜମ୍ର କା  ଷୃ୍ଠବୂଭି ନଯୁିଣ କଯ I 
8. ୄଯାଭାଣ୍ଟକି ସାହତିୟଯ ପ୍ରଧାନ ୄଫୈଶଷି୍ଟୟଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ I 
9. ଅଧୁନକିତାଫାଦୀ ସାହତିୟତତ୍ତ୍ୱଯ ଗୁଣ, ଧଭଥ ଅଦକୁି ଚହି୍ନା I 
10. ଉତ୍ଯ‒ଅଧୁନକିତାଫଦୀ ଚନି୍ତକଭାନଙ୍କଯ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀଗୁଡକୁ ଫତା I 
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CORE-14,  
ଓଡ଼ିୋର ସାଂସ୍କୃତ଼୍ିକ ଇତ଼୍ିହାସ 

SET- 1 
  

'କ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରେନ ଏକ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।    20 X 1 = 20 

ପ୍ରେନର ନ଼ିମନୄ ର ଼ିଖିତ୍ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠ଼ିକ୍ ଉତ୍ତରଟ଼ି ୄଖ । 
 
ପ୍ରଶନ: 
 ୧-  ୄକଉଁ ଯାଜଫଂଶଯ ଯାଜତ୍ୱ ସଭଣୄଯ ଡଶିାୄଯ ଡଅି ରିି  ବାଷାଯ ପ୍ରଚନ ଅଯବ୍ବ ୄହାଆଥିରା ?  
 କ) ୄସାଭ ଫଂଶ ଖ) ଗଙ୍ଗ ଫଂଶ ଗ) ସୂମଥୟ ଫଂଶ  ଘ) ବଞ୍ଜ ଫଂଶ  
୨-  ନଭିନରିଖିତ ୄକଉଁ ଯାଜୟ ପ୍ରାଚୀନ ଡଶିାଯ ନାଭ ଫହନ କୄଯ ନାହିଁ ?  
 କ) ଉଡ୍ର  ଖ) କଙି୍ଗ ଗ) ଭଗଧ  ଘ) ଉତ୍କ  
୩- ଖାଯୄଫ ୄକଉଁ ଯାଜୟ ଫଜିଣ କଯି କଙି୍ଗଜୀନଯ ୁନଯୁର୍ଦ୍ାଯ କଯିଥିୄର ? 
 କ) ଉଡ୍ର  ଖ) ୄକାଶ ଗ) ଭଗଧ  ଘ) ଫଙ୍ଗ  
୪- ସମ୍ରାଟ୍ ୄଶାକ ୄକଉଁ ଭସୀହାୄଯ କଙି୍ଗ ଅକ୍ରଭଣ କଯିଥିୄର ?  
 କ)ଖ୍ରୀଷ୍ଟୂଫଥ ୨୬୧  ଖ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟୂଫଥ ୧୭୨ ଗ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟୂଫଥ ୬୪  ଘ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀଣ ୩୦୯ 
୫- ହୁଏନସାଂଙ୍କ ନୁସାୄଯ ଉଡ୍ର ୄଦଶଯ ଅଣତନ ୄକୄତ ଥିରା ?  
 କ) ୭୦୦୦ରି  ଖ) ୮୦୦୦ରି ଗ)୯୦୦୦ରି  ଘ) ୩୦୦୦ରି  
୬- ୁସିୄାକରିି (ୁଷ୍ପଗିଯି)  ୄଚରିତାୄରା (ଚଯିତ୍ର) ଫନ୍ଦଯଦ୍ୱଣ ୄକଉଁ ୄଦଶୄଯ ଫସି୍ଥତ ଥିରା ?  
 କ) ଉଡ୍ର  ଖ) ଦକି୍ଷଣ ୄକାଶ ଗ) କଙି୍ଗ  ଘ) ଉତ୍କ  
୭- ବିୄରଖ ଭାନଙ୍କୄଯ ୄକଉଁ ଯାଜାଭାୄନ ନଜିକୁ ସକ- ୄକାଶାଧିତ ିୄଫାରି ବିହତି କଯୁଥିୄର ? 
 କ) ଗଙ୍ଗଫଂଶୀ ଖ) ୄସାଭଫଂଶୀ ଗ) ନାଗଫଂଶୀ  ଘ) କାାଚୁଯୀ  
୮- ୄା-ୄରା-ୄଭା-ୄରା-କ-ିରି ଫା ଯିଭଗିଯି ୄକଉଁ ଯାଜୟୄଯ ଫସି୍ଥତ ଥିରା ?  
 କ)ଦକି୍ଷଣ ୄକାଶ  ଖ) ୄତାଷା ିଗ)ଉଡ୍ର   ଘ) କଙି୍ଗ  
୯- ଖାଯୄଫଙ୍କ ସଭଣୄଯ କଙି୍ଗଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରଧଭଥ କଣ ଥିରା ?  
 କ) ୄଫୌର୍ଦ୍ ଧଭଥ ଖ) ୄଜୈନ ଧଭଥ ଗ) ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ଧଭଥ  ଘ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧଭଥ  
୧୦- ୄକଉଁ ତୀଥଥଙ୍କଯ କଙି୍ଗଯାଜ କଯକଣୁ୍ଡଙ୍କ ଧଭଥଗୁଯୁ ଥିୄର ?  
 କ) ଯନାଥ ଖ) ାଶ୍ୱଥନାଥ ଗ) ଅଦନିାଥ  ଘ) ଋଷବନାଥ  
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୧୧- ୄକଉଁ ଧଭଥଯ ସାଧୁଭାନଙୁ୍କ ନଗି୍ରଥନ୍ଥ କୁହାମାଏ ? 
 କ) ୄଫୌର୍ଦ୍ ଧଭଥ ଖ) ୄଜୈନ ଧଭଥ ଗ) ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ଧଭଥ  ଘ) ୄଶୈଫ ଧଭଥ  
୧୨- ବୂଫୄନଶ୍ୱଯଯ ରିଙ୍ଗଯାଜ ଭନ୍ଦଯି ୄକଉଁ ଫଂଶଯ ଯାଜାଭାୄନ ନଭିଥାଣ କଯାଆଥିୄର ?  
 କ) ୄସାଭ ଫଂଶ ଖ) ୄବୌଭକଯ ଫଂଶ ଗ)ଗଙ୍ଗ ଫଂଶ   ଘ) ସୂମଥୟ ଫଂଶ  
୧୩- ଡଅି ଭହାବାଯତ କଏି ଯଚନା କଯିଥିୄର? 
 କ) ବୀଭ ୄବାଆ ଖ) ଯାଧାନାଥ ଯାଣ ଗ) ସାଯା ଦାସ   ଘ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  
୧୪- ନଭିନରିଖିତ କଫଭିାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ କଏି ଞ୍ଚସଖା ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ ନ ଥିୄର ?  
 କ) ଫଯାଭ ଦାସ ଖ) ମୄଶାଫନ୍ତ ଦାସ ଗ) ସାଯା ଦାସ   ଘ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  
୧୫-  ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙୁ୍କ କଏି ତଫିଡ ଉାଧିୄଯ ବୂଷିତ କଯିଥିୄର ? 
 କ) ପ୍ରତାଯୁର ୄଦଫ ଖ) ଶ୍ରୀୄଚୈତନୟ ୄଦଫ ଗ) ସାଯା ଦାସ   ଘ) ୄଚାଡଗଙ୍ଗ ୄଦଫ  
୧୬- ରାଫଣୟଫତୀ କାଫୟଯ ଯଚଣିତା କଏି ? 
 କ) ଫଯାଭ ଦାସ  ଖ) ଯାଧାନାଥ ଯାଣ ଗ) ଉୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜ   ଘ) ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ   
୧୭- ସନ୍ଥକଫ ିବୀଭ ୄବାଆ ୄକଉଁ ଧଭଥଯ ନୁମାଣୀ ଥିୄର ? 
 କ) ୄଫୈଷ୍ଣଫ ଧଭଥ ଖ) ଭହଭିା ଧଭଥ ଗ) ଜଗନ୍ନାଥ ଧଭଥ   ଘ) ୄଶୈଫ ଧଭଥ  

୧୮- ଡଶିାୄଯ କୄରଜ ଶକି୍ଷା ୄକଉଁ ଭସୀହାୄଯ ଅଯବ୍ବ ୄହାଆଥିରା ? 

 କ) ୧୯୦୧ ଖ) ୧୮୭୨ ଗ) ୧୯୦୫  ଘ) ୧୮୬୮ 

୧୯- କଟ୍କ ପି୍ରଣ୍ଟଂି ୄପ୍ରସ ୄକୄଫ ସ୍ଥାିତ ୄହାଆଥିରା ? 

 କ) ୧୮୩୭ ଖ) ୧୮୬୭ ଗ) ୧୮୫୧  ଘ) ୧୯୦୨ 

୨୦- ବ୍ରାହ୍ମଧଭଥଯ ଭୂ ବିତ୍ ିୄକଉଁ ଫଶି୍ୱାସ ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ଥିରା ? 
 କ) ବ୍ରାହ୍ମଣଫାଦ ଖ) ଜାତଫିାଦ ଗ) ଏୄକଶ୍ୱଯଫାଦ   ଘ) ସାଭନ୍ତଫାଦ 

'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । 

ୄଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦୁଇଟ଼ି ବାକୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ଦୁଇ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  5 X 2 = 10 

 
ପ୍ରଶନ:  
୧- ଡଶିାଯ ୄକଉଁ ୄକଉଁ ସ୍ଥାନଯ ାଫଥତୟ ଗୁବ୍ପାଭାନଙ୍କଯୁ ଏକଯଙ୍ଗୀ  ଫହୁଯଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଚୀନ ୄଶୈଚତି୍ରଭାନ ଭିିଛ ି ? 
୨- ଡଶିାଯ ଫବିିନ୍ନ ଦଗିୄଯ ଡଶିା ସହ ସଂରଗ୍ନ ଥିଫା ଯାଜୟଗୁଡକିଯ ନାଭ ୄରଖ ।  
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୩- ୄସାଭଫଂଶୀ ଯାଜାଭାୄନ ଭୁଖୟତଃ ୄକଉଁ ଧଭଥଯ ଷୃ୍ଠୄାଷକ ଥିୄର ? ୄସଭାୄନ ତଅିଯି କଯିଥିଫା ପ୍ରସିର୍ଦ୍ 
ଭନ୍ଦଯିଭାନଙ୍କ ନାଭ ୄରଖ । 

୪- ସାଯା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଚତି ଗ୍ରନ୍ଥଭାନଙ୍କଯ ନାଭ ୄରଖ ।  
୫- ପ୍ରଥଭ ଉତ୍କ ସମି୍ମନୀ ୄକୄଫ  ୄକଉଁଠ ିଅୄଣାଜତି ୄହାଆଥିରା ? ଏହାଯ ଅୄଣାଜକ  ସବାତଙି୍କ ନାଭ 

ଉୄଲ୍ଲଖ କଯ । 

'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଲକ ପ୍ରେନ । ଏକେତ୍ ପଚ୍ାେ େବ୍ଦ ମଧ୍ୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ପାଞ୍ଚ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  10 X 5 = 50 

ପ୍ରଶନ: 
୧- ୄକଉଁ ୄକଉଁ ଶିାଚତି୍ରଗୁଡକି ଡଶିାଯ ପ୍ରାୄଗୈତହିାସିକ ସବୟତାଯ ସାକ୍ଷୟ ଦିନ୍ତ ି ? ଦଶଥା। 
୨- ଡଶିାଯ ଅଦଫିାସୀ ଜନଭାନଙ୍କ ଫଷିଣୄଯ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଟ୍ୀପ୍ପଣୀ ଦି ।  
୩- ଦକି୍ଷଣ ୄକାଶଯ ଫସି୍ଥତ,ି ଆତହିାସ  ସଂସ୍କତୃଯି ଯିଚଣ ପ୍ରଦାନ କଯ ।  
୪- ୄୌଯାଣିକ ସାହତିୟ ନୁସଯଣୄଯ କଙି୍ଗ ଫଷିଣୄଯ ମାହା ଜାଣ ୄରଖ ।  
୫-  ସମ୍ରାଟ୍ ଖାଯୄଫଙ୍କ ଧଭଥନୀତ ିଅୄରାଚନା କଯ ।  
୬- ଡଶିାୄଯ ୄଶୈଫଧଭଥଯ ଫକିାଶ ଉୄଯ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଟ୍ୀପ୍ପଣୀ ଦି ।  
୭- ଡଶିାଯ ପ୍ରାଚୀନ କାସ୍ଥାତୟ ଫଷିଣୄଯ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଟ୍ୀପ୍ପଣୀ ଦି ।  
୮- ଡଶିାଯ ଫଫିଧି ଫଥଫଥାଣୀ ଫଷିଣୄଯ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ସୂଚନା ଦି ।  
୯- ଭହଭିା ଧଭଥଯ ସଂସ୍କାଯଫାଦୀ ୄଚତନା ଅୄରାଚନା କଯ ।  
୧୦- ଉତ୍କ ସମି୍ମନୀଯ ଭୁଖୟ ଅବିଭୁଖୟଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ ।  
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CORE-14,  
SET- 2 

ଓଡ଼ିୋର ସାଂସ୍କୃତ଼୍ିକ ଇତ଼୍ିହାସ 
 

'କ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରେନ ଏକମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  20 X 1 = 20 

ପ୍ରେନର ନ଼ିମନୄ ର ଼ିଖିତ୍ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠ଼ିକ୍ ଉତ୍ତରଟ଼ି ୄଖ । 
 

ପ୍ରଶନ: 
୧-  ହୁଏନସାଂ ୄକଉଁ ଶତାବ୍ଦୀୄଯ ଡଶିା ଅସିଥିୄର ?  
 କ) ଞ୍ଚଭ ଖ) ସପ୍ତଭ ଗ) ନଫଭ  ଘ) ଏକାଦଶ  
୨- ଖାଯୄଫ ୄକଉଁ ଶତକୄଯ କଙି୍ଗଯ ସମ୍ରାଟ୍ ଥିୄର ?  
 କ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟୂଫଥ ତୃତୀଣ ଖ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟୂଫଥ ପ୍ରଥଭ  ଗ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀଣ ପ୍ରଥଭ  ଘ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀଣ ତୃତୀଣ  
୩-  ଖ୍ରୀଷ୍ଟୂଫଥ ତୃତୀଣ ଶତକୄଯ ଭଗଧଯ ୄକଉଁ ସମ୍ରାଟ୍ କଙି୍ଗ ଅକ୍ରଭଣ କଯିଥିୄର ?  
 କ ) ୄଶାକ ଖ) ଚନ୍ଧଗୁପ୍ତ ୄଭୌମଥୟ ଗ) କନଷି୍କ  ଘ) ହଷଥଫର୍ଦ୍ଥନ  
୪-  ୄବୌଭକଯ ଶାସନଯ ଫସାନ କଯି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀଣ ଦଶଭ ଶତକୄଯ ୄକଉଁ ଯାଜଫଂଶ ଉତ୍କ ଧିକାଯ କଯିଥିୄର?   
 କ) ୄଶୈୄାଦ୍ଭଫ ଖ) ୄସାଭଫଂଶ ଗ) ଗଙ୍ଗଫଂଶ  ଘ) ସୂମଥୟଫଂଶ  
୫- ହୁଏନସାଂଙ୍କ ନୁସାୄଯ ଉଡ୍ର ୄଦଶୄଯ ୄକୄତାଟ୍ ିୄଫୌର୍ଦ୍ ଫହିାଯ ଥିରା ?  
 କ)୧୦୦   ଖ) ୨୦୦ ଗ) ୫୦୦  ଘ) ୬୦୦  
୬- ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଯ (ୄବୌଭକଯ ଯାଜାଭାନଙ୍କଯ) ଯାଜଧାନୀ ୄକଉଁଠାୄଯ ଫସି୍ଥତ ଥିରା ?  
 କ) ମାଜୁଯ ଖ) ବୂଫୄନଶ୍ୱଯ ଗ) କଟ୍କ  ଘ) ୁଯୀ  
୭- ହୁଏନସାଂଙ୍କ ଅଗଭନ କାୄଯ କଙି୍ଗଯ ୄକଉଁ ଦଗିୄଯ ଦକି୍ଷଣ ୄକାଶ ଯାଜୟ ଫସି୍ଥତ ଥିରା ?  
 କ) ଉତ୍ଯୂଫଥ ଖ) ଉତ୍ଯଶି୍ଚଭ ଗ) ଉତ୍ଯ  ଘ) ଦକି୍ଷଣ  
୮- ଉଦଣଗିଯିଯ ହାତୀଗୁବ୍ପା ବିୄରଖ ୄକଉଁଠାୄଯ ଫସି୍ଥତ ?  
 କ) କଟ୍କ ଖ) ଫାଯିଦା ଗ) ବୂଫୄନଶ୍ୱଯ  ଘ) ସଭବରୁଯ  
୯-  ସମ୍ରାଟ୍ ୄଶାକ କଙି୍ଗୄଯ ୄକଉଁ ଧଭଥଯ ପ୍ରଚାଯ କଯାଆଥିୄର ?  
 କ) ୄଫୌର୍ଦ୍ ଧଭଥ ଖ) ୄଜୈନ ଧଭଥ ଗ) ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ଧଭଥ  ଘ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧଭଥ  
୧୦-  ଫଣଥାଶ୍ରଭ ଫୟଫସ୍ଥା ୄକଉଁ ଧଭଥଯ ନୁସଯଣ କୄଯ ?  
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  କ) ୄଫୌର୍ଦ୍ ଧଭଥ ଖ) ୄଜୈନ ଧଭଥ ଗ) ୄଫୈଦକି ଧଭଥ  ଘ) ଶାକ୍ତ ଧଭଥ  
୧୧- ୄକଉଁ ଯାଜଫଂଶଯ ଶାସନ ସଭଣୄଯ ୁଯୀୄଯ ଜଗନ୍ନାଥ ଭନ୍ଦଯିଯ ନଭିଥାଣ କଯାମାଆଥିରା ?  
 କ) ୄସାଭ ଫଂଶ ଖ) ୄବୌଭକଯ ଫଂଶ ଗ)ଗଙ୍ଗ ଫଂଶ   ଘ) ସୂମଥୟ ଫଂଶ  
୧୨- ପ୍ରାଚୀନ କଙି୍ଗଯ ଯାଜଧାନୀ ଦନ୍ତୁଯୄଯ କାହାକୁ ୂଜା କଯାମାଉଥିରା ?  
 କ) ଜଗନ୍ନାଥ ଖ) ଭହାୄଦଫ ଗ) ଫୁର୍ଦ୍ ଦନ୍ତ   ଘ) ଭହାଫୀଯ  
୧୩- ଜଗନ୍ନାଥଙୁ୍କ ଆଷ୍ଟୄଦଫତା ଯୂୄଯ ପ୍ରଥୄଭ ୄକଉଁ ଯାଜଫଂଶ ଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର ? 
 କ) ୄସାଭ ଫଂଶ ଖ) ୄବୌଭକଯ ଫଂଶ ଗ)ଗଙ୍ଗ ଫଂଶ   ଘ) ସୂମଥୟ ଫଂଶ  
୧୪- ଡଅି ବାଗଫତ କଏି ଯଚନା କଯିଥିୄର? 
 କ) ଉୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜ ଖ) ଫଯାଭ ଦାସ  ଗ) ସାଯା ଦାସ   ଘ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  
୧୫- ୄକଉଁ ଗଜତ ିଯାଜାଙ୍କ ସଭଣୄଯ ଶ୍ରୀୄଚୈତନୟ ୄଦଫ ଡଶିା ଅସିଥିୄର ? 
 କ) କିୄନ୍ଧ ୄଦଫ ଖ) ୁଯୁୄଷାତ୍ଭ ୄଦଫ ଗ) ପ୍ରତାଯୁର ୄଦଫ   ଘ) ନଙ୍ଗବୀଭ ୄଦଫ  

୧୬- ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ୄକଉଁ ମୁଗଯ କଫ ିଥିୄର ? 

 କ) ଞ୍ଚସଖା ମୁଗ  ଖ) ଯୀତ ିମୁଗ ଗ) ଅଧୁନକି ମୁଗ   ଘ) ଅଦ ିମୁଗ  

୧୭- ୄକଉଁ ଶତକୄଯ ଡଶିାୄଯ ଭହଭିା ଧଭଥ ଭୁଣ୍ଡ ୄଟ୍କଥିିରା ? 
 କ) ଞ୍ଚଦଶ ଖ) ସପ୍ତଦଶ ଗ) ଉନଫଂିଶ   ଘ) ଦ୍ୱାଦଶ  

୧୮- ଭିସନାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଥଭ ଡଅି ସ୍କରୁ ୄକଉଁ ଭସୀହାୄଯ  ୄକଉଁଠ ିପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହାଆଥିରା ? 

 କ) ୧୮୨୨-କଟ୍କ  ଖ) ୧୮୨୬-ୁଯୀ  ଗ) ୧୯୧୫-ଫାୄରଶ୍ୱଯ   ଘ) ୧୮୫୨- 
ସଭବରୁଯ 
୧୯- କଟ୍କ ଭିସନ ୄପ୍ରସ ୄକୄଫ ସ୍ଥାିତ ୄହାଆଥିରା ? 
 କ) ୧୮୩୯ ଖ) ୧୮୭୪ ଗ ) ୧୮୩୭  ଘ) ୧୮୫୬ 

୨୦- ଡଶିାଯ ୄକଉଁ ଧଭଥ ଜାତିୄ ବଦ  ଫତାଯଫାଦକୁ ସଂୂଣଥ ସ୍ୱୀକାଯ କଯୁଥିରା ? 

 କ) ବ୍ରାହ୍ମଣୟ ଧଭଥ ଖ) ଭହଭିା ଧଭଥ ଗ) ଜଗନ୍ନାଥ ଧଭଥ   ଘ) ୄଶୈଫ ଧଭଥ  
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'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । 

ୄଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦୁଇଟ଼ି ବାକୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ଦୁଇମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  5 X 2 = 10 

ପ୍ରଶନ: 
୧- ଡଶିାୄଯ ଫସଫାସ କଯୁଥିଫା ଫଫିଧି ଭୁଖୟ ଜନଜାତ ିସଂପ୍ରଦାଣ ଭାନଙ୍କଯ ନାଭ ୄରଖ ।  
୨- ୄା-ୄରା-ୄଭା-ୄରା-କ-ିରି ଫା ଯିଭଗିଯି ୄକଉଁଠ ିଫସି୍ଥତ  ତାହା କାହିଁକ ିପ୍ରସିର୍ଦ୍ ।  
୩- ଗଙ୍ଗଫଂଶଯ ଯାଜାଭାୄନ ଭୁଖୟତଃ ୄକଉଁ ଧଭଥଯ ଷୃ୍ଠୄାଷକ ଥିୄର ? ୄସଭାୄନ ତଅିଯି କଯିଥିଫା ପ୍ରସିର୍ଦ୍ 

ଭନ୍ଦଯିଭାନଙ୍କ ନାଭ ୄରଖ । 
୪- ୄକଉଁ ାଞ୍ଚଜଣ କଫ ି ସାଧକଙୁ୍କ ଞ୍ଚସଖା କୁହାମାଏ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ୄକଉଁ ଧଭଥଧାଯାଯ ପ୍ରଚାଯକ ଥିୄର ? 
୫- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କ ପ୍ରୄଦଶ ଗଠତି ୄହଫା ୂଫଥଯୁ ଡଅି ବାଷାବାଷୀ ଞ୍ଚଗୁଡକି ୄକଉଁ ୄକଉଁ ପ୍ରୄଦଶୄଯ ଫାଣ୍ଟିୄ ହାଆ 

ଯହଥିିୄର ? 

'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ ।  

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଲକ ପ୍ରେନ । ଏକେତ୍ ପଚ୍ାେ େବ୍ଦ ମଧ୍ୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ପାଞ୍ଚ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  10 X 5 = 50 

ପ୍ରଶନ: 
୧- ପ୍ରାଚୀନ କଙି୍ଗ ଫଷିଣୄଯ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଟ୍ୀପ୍ପଣୀ ଦି ।  
୨-  ଡ୍ର ୄଦଶଯ ଆତହିାସ  ସଂସ୍କତୃ ିଫଷିଣୄଯ ମାହା ଜାଣ ୄରଖ ।  
୩- ଭଣ୍ଡ ଯାଜୟଭାନଙ୍କ ଫସି୍ଥତ ି ଆତହିାସଯ ଯିଚଣ ପ୍ରଦାନ କଯ ।  
୪- ଡଶିାୄଯ ସମ୍ରାଟ୍ ୄଶାକଙ୍କ ଧଭଥନୀତ ିଫଷିଣୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ ।  
୫- ଡଶିାୄଯ ୄଫୈଷ୍ଣଫ ଧଭଥ ଉୄଯ ଏକ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ଟ୍ୀପ୍ପଣୀ ଦି ।  
୬- ଭହଭିା ଧଭଥଯ ନୀତ ି ଅଦଶଥଗୁଡକୁି ଫୁଝା ।  
୭- ଞ୍ଚସଖା ସାହତିୟଯ ଅଦଶଥ ନଜି ବାଷାୄଯ ଫୁଝା ।  
୮- ଡଅି ବାଷା ସୁଯକ୍ଷା ଅୄନ୍ଦାନ ଫଷିଣୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ ।  
୯- ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃ ିଫଷିଣୄଯ ସଂୄକ୍ଷୄଯ ୄରଖ ।  
୧୦- ବ୍ରାହ୍ମଧଭଥଯ ସଭାଜ ସଂସ୍କାଯୀ ଦଗିଗୁଡକି ଅୄରାଚନା କଯ ।  
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SET- 1 
DSE-III 

ସଂପାଦନା ଓ ସଂକଲନ 
'କ' ବ଼ିଭାଗ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରେନ ଏକ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।    20 X 1 = 20 
ନ଼ିମନ଼ିଖିତ୍ ଉକ୍ତ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠ଼ିକ୍ ଅଥବା ଭୁଲ୍ ପର଼ିଚ଼୍ିହ୍ନ଼ିତ୍ କର । 

 

1- ଭୂ-କୃତଯି ମଥାଥଥ ଉସ୍ଥାନା  ଉମୁକ୍ତ ଉରବ୍ଧ ିସଂାଦନା ଦ୍ୱାଯା ହିଁ ୂଣଥଭାତ୍ରାୄଯ ସବ୍ବଫ ୄହାଆଥାଏ ।  ସ୍ରଷ୍ଟାଯ 
ସଷିୃ୍ଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଅୄଫଦନ ଶକି୍ତଯ ଫିୄ େଷଣ, ାଯସ୍ପଯିକ ସବ୍ନକଥ, ଭାନସିକତାଯ ଅୄରାଚନା  ତତ୍କାୀନ 
ସଂସ୍କତୃକି ଫାତାଫଯଣ ଅଦ ିସବ୍ନାଦନା ଭଧ୍ୟୄଯ ଫକିାଶ ରାବ କଯିଫା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ସବ୍ନାଦତି ଫସୁ୍ତଯ ୄଦଖା ଅଣତନ 
ଅଡକୁ ାଠକକୁ ଟ୍ାଣିନଏି ।   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

2- ଶୁର୍ଦ୍ ସଂସ୍କଯଣ କହିୄ ର ୄଫୈଜ୍ଞାନକି ର୍ଦ୍ତହିୀନ ଫକୃିତ ତଥା ତୃଟ୍ିୂଣଥ କୄାକଳ୍ପତି କାତ୍ମକ ସବ୍ନାଦନା ଯୀତକୁି 
ଫୁଝାଏ ।      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍  

3- ାଣୁ୍ଡରିିଯ ଭୂ ଥଥ ୄରଖ ଅଦଯି ପ୍ରଥଭ ଯୂ ୄହାଆଥିଫା ୄଫୄ ଅଜ ିଏହ ିାଣୁ୍ଡରିି କହିୄ ର ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ 
ହସ୍ତରିଖିତ ାଠ ସାଭଗ୍ରୀକୁ ଫୁଝାଉଛ ି।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

4- ବୁଜଥତ୍ରୄଯ ଖୄଯାଷ୍ଠୀ ରିିୄଯ ଧମ୍ମଦ ଗ୍ରନ୍ଥ, କାଥାସଟ୍ଟ ଉୄଯ ସାତଫାହନ ମୁଗଯ ଗ୍ରନ୍ଥ  କାଠଟ୍ା ଉୄଯ 
ଫନିଣ ୀଟ୍କ ତଥା ଜାତକ ଗ୍ରନ୍ଥଭାନ ଯଚତି ୄହାଆଥିଫାଯ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱଫଦିଭାୄନ ଉୄଲ୍ଲଖ କଯିଛନ୍ତ ି।   
     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

5- ାଣୁ୍ଡରିି ସବ୍ନାଦନ କଭଥ ପ୍ରଭାଣ ୄକ୍ଷା ୄନକ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନୁଭାନ ତଥା ଫିୄ ଫକଯ ୄକ୍ଷା ଯୄଖ । ଏଠାୄଯ 
ସବ୍ନାଦକ ନଜି ଜ୍ଞାନ ତଥା ଫୁର୍ଦ୍ଯି ସଭୁଚତି ପ୍ରୄଣାଗ ଏଫଂ କାତ୍ମକ ପ୍ରକି୍ରଣା ନୁସାୄଯ ଭୂାଠ ନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ କଯିଥାଏ । 
     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

6- ାଠ ସବ୍ନାଦନା ଏକ ଖୁ'ଫ ସଯ ପ୍ରକି୍ରଣା । ସବ୍ନାଦକ ଏହାକୁ ଫସଯ ଫିୄ ନାଦନ  ଖାଭଖିଅରି ବାଫୄଯ ୍୍ତ ି
ଅଯାଭୄଯ କଯିୄଦଆାୄଯ ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

7- ପ୍ରାଚୀନ କାୄଯ ାଭଡୁରିିଯ ପ୍ରତରିିି ନଭିଥାଣ ୄଜଯର୍କ୍ ଫା ପୄଟ୍ାକି ଭାଧ୍ୟୄଯ କଯାମାଉଥିରା ।   
     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

8- ମଥାଥଥ ସବ୍ନାଦନଯ ବାଫୄଯ ଯଚନାଯ ଭୂକୃତ ିଫକୃିତ ୄହାଆମାଆଥାଏ । a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
9- ନୁରିି ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯିଫାଯ ଭୁଖୟ ଉୄେଶୟ ୄହଉଛ ିତାତ୍ରଯୁ କାଗଜକୁ ାଠଗୁଡକୁି ନକର କଯି ଠନ ଉୄମାଗୀ 

କଯିଫା ।      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
10-  ନୁରିି ପ୍ରସୁ୍ତତ ୄହାଆମିଫା ୄଯ ସ୍ଥାନ, କା  ାଠସାଭୟ ୄବଦୄଯ ୄସଗୁଡକିଯ ଫଗଥୀକଯଣ  ସଜ୍ଜୀକଯଣ 

ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ ।     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
11-  ୄାଥିଗୁଡକିଯ ଫଂଶଫୃକ୍ଷ ନଭିଥାଣଯ ଉୄେଶୟ ୄହଉଛ,ି ଏହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄରଖକଯ ଫଂଶ ଯବ୍ନଯାକୁ ଜାଣିଫା ।   

    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 



14 
 

12-  ଅଦଶଥ ୄାଥି ନଣିଥଣ ନଭିୄନ୍ତ ସାଧାଯଣତଃ ସଫୁଠାଯୁ ପ୍ରାଚୀନ ୄାଥି ଫା ୄରଖକଯ ନକିଟ୍ତଭ କା  ସ୍ଥାନଯ 
ୄାଥିକୁ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆଥାଏ । a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

13-  ାଠ ସଂସ୍କାଯ ଫା ାଠ ସଂୄଶାଧନ ସବ୍ନାଦନାଯ ଏକ ଫଶିଷି୍ଟ ଙ୍ଗ ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
14-  ାଠୄଯ ଥିଫା ଫାନ୍ତଯ ତଥା ଫଷିଣ ଫନିୟାସ ପ୍ରତ ିୄକୌଣସି ସାଭୟ ଯଖନୁଥିଫା ଂଶକୁ ାଠ ସଂସ୍କାଯ କଯି  ସଂୂଣଥ 

ଯିତୟାଗ କଯିଫା ଅଫଶୟକ ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
15-  ାଠାୄରାଚନାଯ ନ୍ତଃସାଖୟୄଯ ଫଷିଣାନୁସଙ୍ଗତ ି ଫହଃିସାଖୟୄଯ ୄରଖାନୁସଙ୍ଗତ ିଉୄଯ ାଠସୁଧାଯ  

ାଠାୄରାଚନା କଯାମାଆଥାଏ ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
16-  ପ୍ରାଚୀନ କାୄଯ ଗ୍ରନ୍ଥଭାନଙ୍କଯ ସୁଯକ୍ଷା ନଭିୄନ୍ତ ସୄଚତନ ବାଫୄଯ ୄସଗୁଡକିଯ ପ୍ରତରିିିଭାନ ତଅିଯି 

କଯାମାଉଥିରା ।    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
17-  ୄମଉଁ ପ୍ରତରିିିଯ ଥଥ ପ୍ରତୀତ ିଏଫଂ ଧାଯାଫାହକିତା ଥାଆ ଭଧ୍ୟ ସ୍ଥ ଫିୄ ଶଷୄଯ ନୟ ଏକ ଯଚନାଯ ସନ୍ଧାନ 

ଭିୁଥାଏ ଏଫଣ ଫଷିଣଫସୁ୍ତ ସହ ସଭବନ୍ଧାନିବତ ଥଥଫହ ଥଫା ଧିକ ଦଭାନ ଭିୁଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରକି୍ଷପ୍ତ ଫା ାଠ 
ବାଫ ିଯିତୟାଗ କଯିୄଦଫା ଉଚତି  ତାହାକୁ ାଠାନ୍ତଯ ବାଫୄଯ ଗ୍ରହଣ କଯିଫା ଉଚତି ନୁୄହଁ ।    
    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

18-  ନକରକାଯ ଫା ପ୍ରତରିିିକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଣଥୄେଦଯ ଭନଭୁଖୀ ଫୟଫହାଯ  ଶବ୍ଦ ଫା ଶବ୍ଦୁଞ୍ଜଭାନଙ୍କ ଫାଯଭବାଯ 
ୁନଯାଫୃତ ିଦ୍ୱାଯା ାଠ ଫକୃିତ ିଅସିଥାଏ । a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

19-  ୁଷ୍ପକିା ଭୂୄାଥି ଫା ନକରଯ ପ୍ରାଯବ୍ବୄଯ ହିଁ ଯହଥିାଏ ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
20-  ପ୍ରତରିିିକାଯ ଏକ ସୁୄମାଗୟ ୄରଖକ ୄହଫା ସହ ତାଙ୍କଯ ବର ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ତ, ଭାନସିକ ସି୍ଥଯତା ତଥା ଫୟାକଯଣଗତ ଜ୍ଞାନ 

ପ୍ରଖଯ ଥିଫା ଅଫଶୟକ ।    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । 

ୄଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦୁଇଟ଼ି ବାକୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ଦୁଇମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  5 X 2 = 10 

1- ବିୄରଖ  ାଣୁ୍ଡରିି ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥଥକୟ ଦଶଥା । 
2- ାଠାୄରାଚନାଯ ଉଦାଯ ଫଚିାଯଧାଯାଯ ଦୁଆ ଉଧାଯାଯ ନାଭ ୄରଖ । 
3- ାଠାୄରାଚନାଯ ୄଫୈଜ୍ଞାନକି ପ୍ରକି୍ରଣାଯ ଫହଃିସାଖୟ କଣ ଫୁଝା । 
4- ାଣୁ୍ଡରିି ସବ୍ନାଦନାଯ ୄମୄକୌଣସି ଦୁଆଟ୍ ିସଭସୟା ଫଷିଣୄଯ ୄରଖ । 
5- ୄାଥି ଫା ପ୍ରତରିିିଯ ୁଷ୍ପକିାୄଯ କଣସଫୁ ଥାଏ ? 
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'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଲକ ପ୍ରେନ । ଏକେତ୍ ପଚ୍ାେ େବ୍ଦ ମଧ୍ୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ପାଞ୍ଚ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  10 X 5 = 50 

1. ସବ୍ନାଦନାଯ ସଂଜ୍ଞା  ସ୍ୱଯୂ ଦଶଥା । 

2. ାଣୁ୍ଡରିି ସବ୍ନାଦନା ଫଜି୍ଞାନ ନା କା ? ଅୄରାଚନା କଯ । 
3. ାଣୁ୍ଡରିି ସଂଗ୍ରହ  ନୁରିିକଯଣଯ ପ୍ରକି୍ରଣାଗୁଡକି ଅୄରାଚନା କଯ । 
4. ାଠ ସଂସ୍କାଯ  ଶୁର୍ଦ୍ ାଠ ନଣିଥଣ କିଯି କଯାମାଏ ଫତା । 
5. ାଣୁ୍ଡରିି ସବ୍ନାଦନାଯ ବାଷାଗତ  ରିିଗତ ସଭସୟାଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ । 
6. ାଠ ଫକୃିତଯି କାଯଣ  ନଯିାକଯଣଗୁଡକୁ ସଣୄକ୍ଷୄଯ ଫତା ।  
7. ୄାଥି ଫା ନୁରିିୄଯ ୁଷ୍ପକିାଯ ଉାଦାନ  ଗୁଯୁତ୍ୱ ଫଷିଣୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ । 
8. ାଣୁ୍ଡରିି ୄରଖନଯ ଅଧାଯ  ପ୍ରକାଯୄବଦ ଅୄରାଚନା କଯ । 
9. ଡଅି ଗ୍ରନ୍ଥ ସବ୍ନାଦନା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରାଚୀ ସଭିତଯି ଫଦାନ ଉୄଲ୍ଲଖ କଯ । 
10. ବାଯତୀଣ ାଠାୄରାଚନାଯ ସଭସୟାଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ । 
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DSE-III,  
SET- 2 

ସଂପାଦନା ଓ ସଂକଲନ 
 

'କ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରେନ ଏକ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।    20 X 1 = 20 

ନ଼ିମନ଼ିଖିତ୍ ଉକ୍ତ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠ଼ିକ୍ ଅଥବା ଭୁଲ୍ ପର଼ିଚ଼୍ିହ୍ନ଼ିତ୍ କର । 

1- ସବ୍ନାଦନା କଭଥ ଦୂଯଦୃଷି୍ଟଯ ୄକ୍ଷା ଯୄଖ । ଏହା ୁଣି ଫହୁାଠତିା, ନଯିୄକ୍ଷତା  ଭୂରୟାଣନ ୄକୌଶ ଉୄଯ 
ନବିଥଯ କୄଯ ।      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

2- ଐତହିାସିକ ତଥା ଗୄଫଷକଭାୄନ ଆଟ୍ା, ଥଯ ଅଦ ିୄଖାଦତି ୄରଖାକୁ ଶିାୄରଖ ତଥା ତାମ୍ର ତ୍ରୄଯ ରିଖିତ 
ୄରଖାକୁ  ତାମ୍ରୄରଖ ନାଭୄଯ ନାଭିତ କଯିଛନ୍ତି ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

3- ବାଯତଯ ସଫଥପ୍ରାଚୀନ ରିି ଭୄହଞ୍ଜାଦାୄଡା  ହଯପ୍ପା ସଂସ୍କତୃଯୁି ପ୍ରାପ୍ତ ଭୁରା, ଭାଟ୍ିାତ୍ର ଆତୟାଦଯୁି ଭିଥିାଏ । 
      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

4- ାଣୁ୍ଡରିିଯ ଥଥସୀଭା ବୁଜଥତ୍ର, ତାତ୍ର, କାଷ୍ଠଟ୍, କାଥାସଟ୍ଟ, ଧାତୁଖଣ୍ଡ  ାଷାଣଠାଯୁ ଅଯବ୍ବକଯି କାଗଜ 
ମଥୟନ୍ତ ଫସୃି୍ତତ ।      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

5- ପ୍ରାଚୀନ କାୄଯ କାଗଜ  ପି୍ରଣ୍ଟଂିଯ ଫହୁ ଫୟଫହାଯ ଥିଫାଯୁ ାଣୁ୍ଡରିିଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତରିିି ଖୁ'ଫ ସହଜୄଯ ତଅିଯି 
ୄହାଆାଯୁଥିରା ।      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

6- ପ୍ରାଚୀନ କାୄଯ ାଣୁ୍ଡରିିଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତରିିି ନଭିଥାଣଯ ଏକଭାତ୍ର ଭାଧଭ ଥିରା ହସ୍ତରିଖନ ।   
      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

7- ୄାଥି ସବ୍ନାଦନା ାଆଁ ଭୂକିଯ ଏକଭାତ୍ର ପ୍ରତରିିି ଫା ନକରୄାଥି ସଂଗ୍ରହ କଯିଫା ଅଫଶୟକ । ଏକାଧିକ ୄାଥି 
ସଂଗ୍ରହ କୄର ସବ୍ନାଦନା କାମଥୟ ଫଭି୍ରାନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ । a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

8- ସବ୍ନାଦନା ାଆଁ ଅଫଶୟକ ନକରୄାଥିଗୁଡକି ଫବିିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଣ, ୁସ୍ତକାଗାଯ  ଫୟକି୍ତଫିୄ ଶଷଙ୍କ ଠାୄଯ  ସଂଗହୃୀତ 
 ସୁଯକି୍ଷତ ଫସ୍ଥାୄଯ ଯହଥିାଏ ।    a) ଠ଼ିକ୍  b) ବୁଲ୍ 

9- ସବ୍ନାଦନା କାମଥୟ ନଭିୄନ୍ତ ୄାଥି ସଂଗ୍ରହ ସହତି ୄସଗୁଡକୁି ସହଜୄଯ ଢିାଯିଫା ାଆଁ ଏକ ମଫ କାଚ ଫା 
ଭୟାଗନପିାଆଙ୍ଗ ଗଲାସଯ ଅଫଶୟକତା ୄହାଆଥାଏ । a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

10-  ନୁରିି ପ୍ରସୁ୍ତତୀକଯଣ ସଭଣୄଯ ଭୂାଠ ଫା ୄାଥିୄଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୟକ ଶବ୍ଦ  ଭାତ୍ରା ଅଦକୁି ସଠକି୍ ତଥା ଫକି 
ବାଫୄଯ ନକର କଯିଫା ନାଫଶୟକ ।   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

11-  ାଠ ତୂନାୄଯ ଏକାଧିକ ୄାଥିଯ ସାହାମୟ ନଅିମାଆ ଏଥିୄଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୟକ ଙି୍କ୍ତ ଫା ପ୍ରୄତୟକ ଶବ୍ଦକୁ ୄମଯି 
ସବୂ୍ନଣଥ  ତୁନା କଯାମାଆ ାଯିଫ ୄସଥିପ୍ରତ ିସୄଚତନ ୄହାଆ ଶବ୍ଦ ଭିନ, ାଠ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଧିକ ାଠ  
ାଠୄରା ଅଦ ିୄହାଆଛ ିକ ିନାହିଁ, ତାଯ ଫଶିଦ ନୁଧ୍ୟାନ ଅଫଶୟକ ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
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12-  ୄାଥିଭାନଙ୍କ ଫଂଶଫୃକ୍ଷ ନଭିଥାଣ ନଭିୄନ୍ତ ୄାଥି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଭୁଖୟ ସଭବନ୍ଧ  ୄଗୌଣ ସଭବନ୍ଧଗୁଡକୁି ମଥୟାୄରାଚନା 
କଯିଫା, ୄସଗୁଡକି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ାଠୄରା  ଧିକ ାଠଗୁଡକୁି ତଥା ନୁରିିଗୁଡକିୄଯ ଥିଫା ସାଭୟ  
ୄଫୈଷଭୟଗୁଡକୁି ତୁନା କଯିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ । a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

13-  ସବ୍ନାଦକ ୄମଉଁ ସଭଣଯ ୄାଥି ସବ୍ନାଦନ କଯୁଥାଏ, ତାଯ ୄସହ ିସଭଣଯ ସଭାଜ, ଧଭଥଧାଯା, ବାଷା, ଆତହିାସ 
ଆତୟାଦ ିଫଷିଣୄଯ ସୁଫସୃି୍ତତ ଜ୍ଞାନ ଯଖିଫାଯ ୄକୌଣସି ଅଫଶୟକତା ନାହିଁ ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

14-  ମଦ ିଅୄରାଚନାତ୍ମକ ସଂୄଶାଧନ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଥାଯିତ ାଠ ସୄନ୍ଦହାସ୍ପଦ ଭୄନହୁଏ, ୄତୄଫ ୄସ ସ୍ଥୄଯ ୄସବ ି
ାଠକୁ ଫଜଥନ କଯିଫା ଧିକ ୄଶ୍ରଣସ୍କଯ ।   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

15-  ାଠାୄରାଚନାଯ ଫହଃିସାଖୟ ଫା ୄରଖାନୁସଙ୍ଗତଯି ସଭବନ୍ଧ ପ୍ରତରିିି ସହତି ଥା, ଗ୍ରନ୍ଥକତ୍ଥା ସହତି ନୁୄହଁ । ଏହା 
ୄକଫ ରିି ଜନତି ବୁରକୁ ଫଚିାଯ କଯିଥାଏ ।   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

16-  ଉଦାଯ ଫଚିାଯଧାଯାୄଯ ସୄନ୍ଦହାତ୍ମକ ାଠ ୄକ୍ଷା ଅନୁଭାନକି ାଠକୁ ଉଦାଯତାଯ ସହ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଏ ।  
      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

17-  ୄମଉଁ ାଠୄଯ ଥଥ ପ୍ରତୀତିୄ ଯ ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ଫାଧା ସଷିୃ୍ଟ ୄହଉନଥାଏ, ମାହା ଫହୁାଠ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି, 
ୄସହବି ିାଠକୁ ଭୂ ଯଚନାଯ ୄମାଗୟତା ଦଅିମାଏ ନାହିଁ ।  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

18-  ନକରକାଯ ଫା ପ୍ରତରିିିକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭୂାଠୄଯ, ଫଧିି  ଫଧିାନ, ନୀତକିଥା, ୄରାକକଥା, ଉଦୟାନ, ପ୍ରାସାଦ 
ଫଣଥନା ତଥା ନୟ ାଠଯୁ ଅଣି ନୂତନ ାଠ ଅଦ ିସଂୄମାଗ କଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ାଠ ଫକୃିତ ିହୁଏ ନାହିଁ ।   
     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

19- ୁଷ୍ପକିାୄଯ ୄାଥି ଯଚଣିତା ଫା ରିିକାଯଙ୍କ ନାଭ, ଯିଚଣ, ସଭଣ, ସ୍ଥାନ, ଯଚନା ଫା ନକରଯ ୄଶଷୄହଫା ତାଯିଖ 
ଆତୟାଦ ିଯହଥିାଏ ।    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

20-  ଡଶିାୄଯ ରବ୍ଧ ତାତ୍ର ନଭିିତ ାଣୁ୍ଡରିିକୁ ୄାଥି ଫା ୄଖଦା କୁହାମାଏ । a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 

ୄଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦୁଇଟ଼ି ବାକୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 

ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ଦୁଇମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  5 X 2 = 10 
1. ାଠ ସଂସ୍କାଯ ୄଫୄ ସବ୍ନାଦକଭାୄନ ନୁସଯଣ କଯୁଥିଫା ଚାଯିପ୍ରକାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ନାଭ ୄରଖ । 
2. ାଠାୄରାଚନାଯ ୄଫୈଜ୍ଞାନକି ପ୍ରକି୍ରଣାଯ ନ୍ତଃସାଖୟ କଣ ଫୁଝା । 
3. ାଠୄରାଚନାଯ ଦୁଆ ପ୍ରକାଯ ଫଚିାଯଧାଯାଯ ନାଭ ଫତା । 
4. ାଠାନ୍ତଯ କଣ ଫା କାହାକୁ ାଠାନ୍ତଯ ଯୂୄ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଏ ?  
5. ାଠ ଫକୃିତଯି କାଯଣ ଦଶଥା । 
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'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଲକ ପ୍ରେନ । ଏକେତ୍ ପଚ୍ାେ େବ୍ଦ ମଧ୍ୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ପାଞ୍ଚ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  10 X 5 = 50 

 

1. ାଣୁ୍ଡରିିଯ ଭୂ ଥଥ ତଥା ଏହାଯ ଥଥଫସି୍ତାଯଯ ପ୍ରକି୍ରଣା ଅୄରାଚନା କଯ । 
2. ାଣୁ୍ଡରିି ସବ୍ନାଦନାଯ ଉୄେଶୟ  ଉୄମାଗୀତାଗୁଡକୁି ଦଶଥା । 
3. ନୁରିିକଯଣ ୄଯ ାଠ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିତଥା ତୁନାଯ ପ୍ରକି୍ରଣାଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ । 
4. ାଠାୄରାଚନାଯ ଫଚିାଯଧାଯାଗୁଡକୁି ସଂୄକ୍ଷୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ । 

5. ାଣୁ୍ଡରିି ସବ୍ନାଦନାଯ ସଭସୟାଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ । 
6. ସ୍ଥାନଚୁୟତ ିକିଯି ାଠୄଯ ଫକୃିତ ିଅଣିଥାଏ ଦଶଥା । 
7. ାଣୁ୍ଡରିି ପ୍ରତରିିିକାଯଙ୍କ ୄଫୈଶଷି୍ଟୟଗୁଡକୁି ଦଶଥା । 
8. ାଣୁ୍ଡରିି ସବ୍ନାଦକଯ ୄମାଗୟତାଗୁଡକି ଦଶଥା । 
9. ାଣୁ୍ଡରିି ସଂଯକ୍ଷଣ ର୍ଦ୍ତଗୁିଡକ ଅୄରାଚନା କଯ । 
10. ଡଅି ଗ୍ରନ୍ଥ ସବ୍ନାଦନାଯ ଯବ୍ନଯା ସଂୄକ୍ଷୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



19 
 

DSE-IV  
SET- 1 

ମୁଦ୍ରଣ ଓ ପ୍ରକାେନର ଭାଷା 
 

'କ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରେନ ଏକ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।    20 X 1 = 20 

ନ଼ିମନ଼ିଖିତ୍ ଉକ୍ତ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠ଼ିକ୍ ଅଥବା ଭୁଲ୍ ପର଼ିଚ଼୍ିହ୍ନ଼ିତ୍ କର । 

1. ଖ୍ରୀଷ୍ଟୂଫଥ 131 ଭସୀହା ୄଫକୁ ୄଯାଭ ସଯକାଯ ୄଦୈନକି ସଭବାଦତ୍ର ଫାହାଯ କଯି ୄରାକଭାନଙ୍କ ଫଗତ ିନଭିୄନ୍ତ 
କାନ୍ଥଫାଡୄଯ ରଗାଆ ୄଦଉଥିୄର I       a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

2. ସଭବାଦତ୍ର ସ୍ଥାନୀଣଠାଯୁ ଅଯବ୍ବ କଯି ୄଦଶଫିୄ ଦଶଯ ଖଫଯ ସଫୁ ପ୍ରକାଶତି କଯିଥାଏ I a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
3. ୁସ୍ତକ ୄହଉଛ ିଶକି୍ଷାଯ ସଫୁଠାଯୁ ନକୃିଷ୍ଟ ଭାଧ୍ୟଭ I     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
4. ଫୟଫସାଣ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଫା ଯିଚାନା ଯି ପ୍ରକାଶନଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ କଯାମାଆଥାଏ । a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
5. ଉନ୍ନତ ସବ୍ନାଦନା ୄକୌଣସି ୁସ୍ତକକୁ ୄରାକପି୍ରଣ କଯିାୄଯ ତଥା ଦୁଫଥ ସବ୍ନାଦନା ୄକୌଣସି ଉଚ୍ଚଭାନଯ ୁସ୍ତକକୁ 

ୄରାକ ଫଭିୁଖ କଯି ଫୟାଫସାଣିକ  କ୍ଷତ ିହଞ୍ଚାଆ ାୄଯ ।    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
6. ୄକଉଁ ଫଷିଣୄଯ ଫା ଫଷିଣଭାନଙ୍କୄଯ ୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ କଯାୄହଫ ତାହା ସଫଥପ୍ରଥୄଭ କାମଥୟନଫିଥାହୀ ଫା ଯିଚାନା 

ସବ୍ନାଦକଭାୄନ ନଣିଥଣ କଯନ୍ତ ିI        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
7. କୟାଯିଅଯ ଫା ୄଷାଗତ ଜୀଫନଯ ପ୍ରାଯବ୍ବୄଯ ହିଁ ୄକୌଣସି ପ୍ରାଥଥୀକୁ ଯିଚାନା ସବ୍ନାଦକଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱ ସବ୍ନାଦନ 

କଯିଫାକୁ ଦଅିମାଆଥାଏ I        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍  
8. ୄଖା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମୁଖୟ କାମ ୄହା ପାଣୁ୍ଡ଼ିପ଼ିର ସମ୍ପାଦନ କର଼ିବା I   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
9. ୄରଖା ସବ୍ନାଦକ ଦ ପ୍ରକାଶନ ଫୟଫସାଣୄଯ ସୄଫଥାଚ୍ଚ ଦ ୄଟ୍ I   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
10. ଉତ୍ପାଦନ ଫବିାଗ ଫହଯି ୄଯଖାଚତି୍ର ତଥା କା କାଭଗୁଡକୁି ୄଦଖିଥାଏ I  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
11. ପୁପୁସ୍ତକର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ଼ିତ୍ରଣୄର ପାଠକ ଓ ପାଠକୀୟ ରୁଚ଼୍ିକୁ ବ଼ିଶ୍ୱାସୄର ୄନବା ସବୁଠୁ ବଡ ୄବାକାମୀ I  

         a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
12. ସାବ୍ତକି କାୄଯ ପ୍ରକାଶନ ାଆଁ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯ ନାଫଶୟକ I     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
13. ଡ.ିଟ୍.ିି, ୄଜ୍ ୄରଅଉଟ୍, ପ୍ରେଦ ଚତି୍ର ଆତୟାଦ ିଡଜିାଆନ କଭଥୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ ୄକୌଣସି ଅଫଶୟକତା ନାହିଁ I  

         a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍  
14. ସଜ୍ଜୀକଯଣ ଫା ଡଜିାଆନଙ୍ି୍ଗ, ସ୍କାନଂି, ୁପ ଯିଡଙ୍ି୍ଗ  ସଂୄଶାଧନ ଆତୟାଦ ିକାମଥୟୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ ଉୄମାଗୀତା 

ଯିହାମଥୟ I         a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
15.  ପ୍ରକାଶୄମାଗୟ ଫଷିଣଫସୁ୍ତକୁ ଟ୍ାଆପ୍ କଯିଫା ୄହଉଛ ିପ୍ରକାଶନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକି୍ରଣାଯ ସଫଥପ୍ରଥଭ କାମଥୟ I   

         a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
16. ଫନିା କବୁ୍ନୟଟ୍ଯୄଯ ତ ିସହଜୄଯ ସ୍କାନଂି କଯାମାଆାୄଯ I    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
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17. ୁଫ୍ ଯିଡଂି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଡ.ିଟ୍.ିି କଯାମାଆଥିଫା ଫଷିଣଫସୁ୍ତୄଯ ଥିଫା ଶବ୍ଦ, ଫାକୟ, ଫୟାକଯଣ  ଫନାନ ଅଦିୄ ଯ ଥିଫା 
ତୃଟ୍ଗୁିଡକିଯ ସଂୄଶାଧନ କଯାମାଆଥାଏ I      a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

18. ୄ ଖାରାଫଜାଯ ଫୟତୀତ ଫବିିନ୍ନ ରାଆୄବ୍ରଯୀ, ସ୍କରୁ, କୄରଜ ତଥା ନୟାନୟ ସଂସ୍ଥା  ାଠାଗାଯଭାନଙୁ୍କ ସିଧାସଖ 
ୁସ୍ତକ ଫତିଯଣ କଯିଫା ଫୟଫସାଣ ଦୃଷି୍ଟଯୁ କ୍ଷତକିାଯକ ୄହାଆଥାଏ I   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

19. ଉତ୍ପାଦନ ଫବିାଗଯ କାଭ ୄହଉଛ ିଫକି୍ରଣ  ଫତିଯଣ I    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
20. ୁସ୍ତକ ଫା ତ୍ରକିାଟ୍ଏି ପ୍ରକାଶ କଯିଫା ଅଗଯୁତାଯ କୄଫଯ ତଥା ଅଣତନ, ୄଦୈଘଥୟ  ପ୍ରସ୍ଥ ଅଦ ିନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ କଯିଫା 

କାଭକୁ ୄଜ୍ ୄରଅଉଟ୍ ଫା ଷୃ୍ଠା ଅଣତନ ନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ କୁହାମାଆଥାଏ I  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

 

'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 

ୄଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦୁଇଟ଼ି ବାକୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ଦୁଇମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  5 X 2 = 10 

1. ସବ୍ନାଦକଭାନଙୁ୍କ ୄକୄତାଟ୍ ିୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫବିକ୍ତ କଯାମାଆାୄଯ ? ୄସଗୁଡକିଯ ନାଭ ୄରଖ ।  
2. ଉତ୍ପାଦନ ଫବିାଗଯ କାଭଗୁଡକୁି ଦୁଆଟ୍ ିଫାକୟୄଯ ଫୟକ୍ତ କଯ I 
3. ୁସ୍ତକ ଫତିଯଣୄଯ ଥିଫା ସଭସୟ ଫା ଅହବାନଗୁଡକୁି ଦୁଆଟ୍ ିଫାକୟୄଯ ୄରଖ I 
4. ସ୍କାନଂିୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ ବୂଭିକା ଫଷିଣୄଯ ଦୁଆଟ୍ ିଫାକୟୄଯ ଉତ୍ଯ ଦି I 
5. ସଜ୍ଜୀକଯଣ ଫା ଡଜିାଆନଂିୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ ବୂଭିକା ଫଷିଣୄଯ ଦୁଆଟ୍ ିଫାକୟୄଯ ଉତ୍ଯ ଦି I 

 

'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଲକ ପ୍ରେନ । ଏକେତ୍ ପଚ୍ାେ େବ୍ଦ ମଧ୍ୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ପାଞ୍ଚ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  10 X 5 = 50 

1. ପି୍ରଣ୍ଟ ଭିଡଅି ଫା ଛାା ଗଣଭାଧ୍ୟଭ କଣ ?  ଫୁଝାଆ ୄରଖ I 
2. ପ୍ରକାଶନଯ ଫଫିଧି ଦଗି ଫଷିଣୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ I 
3. ୁସ୍ତକଯ ଉତ୍ପାଦନ  ଫତିଯଣ ପ୍ରକି୍ରଣା ଫୁଝା I 
4. ଡ.ିଟ୍.ିି, ୄଜ୍ ୄରଅଉଟ୍  ପ୍ରେଦ ଫା କବଯୄଜ୍ ଡଜିାଆନଂିୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ ବୂଭିକା ଦଶଥା I 
5. ୁଫ୍ ଯିଡଙ୍ି୍ଗ  ସଂୄଶାଧନୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯ ଏକ ଫଯଦାନ I ପ୍ରଭାଣିତ କଯ I 
6. ତ୍ରତ୍ରକିା  ୁସ୍ତକ ଧ୍ୟଣନ ୄହଉଛ ିଜ୍ଞାନ  ପ୍ରଜ୍ଞା ଫକିାଶଯ ସୄଫଥାତୃ୍କଷ୍ଟ ଭାଗଥ I ଅୄରାଚନା କଯ I 
7. ସଭବାଦଯ ଫବିିନ୍ନ ଉାଦାନଗୁଡକି କଣ ?  
8. ସଭବାଦ ରିଖନଯ ଉେ କାହିଁକ ିଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଥ ? 

9. ଶିୄ ଯାନାଭାଯ  ଗୁଯୁତ୍ୱ ଅୄରାଚନା କଯ I 
10. ଆନବୄଟ୍ଥଡ୍ ିଯାଭିଡ ଫା ଫିୄ ରାଭୀକୃତ ତ୍ରବୂିଜ କଣ ? 
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DSE-IV  
SET- 2 

ମୁଦ୍ରଣ ଓ ପ୍ରକାେନର ଭାଷା 
 

'କ' ବ଼ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼୍ିଟ଼ି ପ୍ରେନ ଏକ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।    20 X 1 = 20 
ନ଼ିମନ଼ିଖିତ୍ ଉକ୍ତ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠ଼ିକ୍ ଅଥବା ଭୁଲ୍ ପର଼ିଚ଼୍ିହ୍ନ଼ିତ୍ କର । 

1. ସଭବାଦତ୍ର ୄହଉଛ ିଅଧୁନକି  ସାଂପ୍ରତକି ଜନଜୀଫନଯ ସଫୁଠୁ ୄରାକପି୍ରଣ ଗଣଭାଧ୍ୟଭ I     
        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

2. ତ୍ରତ୍ରକିା ଫଫିଧି ନୁୄହଁ, ୄକଫ ୄଗାଟ୍ଏି ଭାତ୍ରଫ ଫଷିଣକୁ ୄନଆ ପ୍ରାକାଶତି ୄହଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ I    
        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

3. ଗୄଫଷଣାଭୂକ ତ୍ରକିାଗୁଡକୁି ସାଧାଯଣତଃ ଜଣଥାର କୁହାମାଆଥାଏ I  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
4. ପ୍ରକାଶନଯ ଭୂ ଉାଦାନ ଫା କଞ୍ଚାଭାର ୄହଉଛ ିାଣୁ୍ଡରିି ।   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
5. ାଣୁ୍ଡରିିକୁ ୄକନ୍ଧ କଯି ପ୍ରକାଶନଯ ସଭସ୍ତ କାମଥୟ ୄହାଆଥାଏ ।   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
6. ୄମୄତୄଫୄ ୄକୌଣସି ୄରଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄକୌଣସି ୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ାଆଁ ନଣିଥଣ କଯାହୁଏ, ୄସୄତୄଫୄ 

ଯିଚାନା ସବ୍ନାଦକ ହିଁ ଫହଯି କୄଫଯ, ଗଠନଯୀତ,ି ରକ୍ଷୟଫନୁି୍ଦ ଆତୟାଦ ିଫଷିଣୄଯ ୄରଖକଙୁ୍କ ଫଗତ 
କଯାଆଥାନ୍ତ ିI       a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍  

7. ୁସ୍ତକଯ ପ୍ରକାଶନ ଖଚ୍ଚଥ, ଫଜାଯ ଭୂରୟ, ଫତିଯଣ ପ୍ରକି୍ରଣା ଅଦ ିଫଷିଣୄଯ ୄରଖା ସଂାଦକ ଫା କି ସବ୍ନାଦକ ନଣିଥଣ 
କଯିଥାନ୍ତ ିI        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍  

8. ୄରଖା ସବ୍ନାଦକଙ୍କ କାଭ ୄହରା ସବ୍ନାଦନାଯ ଅଦୟଯୁ ନ୍ତ ମଥୟନ୍ତ ସଭସ୍ତ କାମଥୟଯ ତଦାଯଖ କଯିଫା I   
        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍  

9. ସଭଗ୍ର ୁସ୍ତକୄଯ ୄଶୈୀଯ ସଭାନତା ତଥା ଫଷିଣଫସୁ୍ତଗତ, ଫୟାକଯଣଗତ, ଫନାନଗତ ବୁର, ଫୟତକି୍ରଭ  
ଶୁର୍ଦ୍ଗୁିଡକିଯ ସଂୄଶାଧନ  ସବ୍ନାଦନ କଯିଥାନ୍ତ ିI    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

10. ଡଜିାଆନ ଫବିାଗ ଫହଯି ଛାା, ଫୄନ୍ଧଆ, ଭୂରୟ ନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ ତଥା ଫତିଯଣ ଅଦ ିକାଭଗୁଡକୁି ୄଦଖିଥାଏ  I   
        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

11. ଭାୄକଥଟ୍ଙ୍ି୍ଗ ଫବିାଗ ପ୍ରଣ୍ଟଣି ଫା ଛାାକାଭ ଫୁଝଥିାଏ I    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
12. ଉତ୍ପାଦନ ଫବିାଗ ୁସ୍ତକଯ ଉତ୍ପାଦନ ୄଯ ଫତିଯଣ ାଆଁ ତାକୁ ଭାୄକଥଟ୍ଙି୍ଗ ଫବିାଗକୁ ୄଠଆଥାଏ I   

        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
13. ପୁସ୍ତକ ବା ପତ୍ରପତ୍ର଼ିକା ବ଼ିତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉପକ୍ଷୟ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ୄଖାଜ଼ିପାର଼ିବା ବା ନ଼ିମଶାଣ କର଼ିପାର଼ିବା ୄହଉଛ଼ି 

ପ୍ରକାେନ ବୟବୄସାୟର ସବୁଠୁ ବଡ ଆହବାନ I     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
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14. କବୁ୍ନଟ୍ଯୄଯ ଫଷିଣଫସୁ୍ତକୁ ସଜାଡଫିା, ଅଗଛ କଯିଫା, କି‒ୄଷ୍ଟ, କଟ୍‒ୄଷ୍ଟ ଅଦ ିକଯିଫା ଅଦ ିୄଟ୍କନକି୍ ସହଜ 
ୄହାଆଥାଏ I        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 

15. ପ୍ରକାଶନୄଯ ୁସ୍ତକଯ ସଜ୍ଜୀକଯଣ ଏକ ନାଫଶୟକ ଫୟାାଯ I  a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
16.  ୁସ୍ତକଯ ସଜ୍ଜୀକଯଣୄଯ କବୁ୍ନଟ୍ଯଯ ବୂଭିକା ନଗଣୟ I    a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
17. ୁପ ଯିଡଙ୍ି୍ଗ ୄହଉଛ ିଅଗଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଡ.ିଟ୍.ିିଯ ସଂୄଶାଧନ I   a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
18. ସଜ୍ଜୀକଯଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୁସ୍ତକଯ ଫଷିଣକ୍ରଭ ତଥା ବିତଯ ଷୃ୍ଠାଗୁଡକିଯ କ୍ରଭ  ସଙ୍ଗତକୁି ଫିମଥୟସ୍ତ କଯାମାଏ I   

        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
19. କବୁ୍ନଟ୍ଯଯ ଫୟଫହାଯ ୂଫଥଯୁ ୁସ୍ତକୄଯ ଜସ୍ତାୄଫଜ୍ ଅଦଯି ସଂୄମାଜନ ଫଡ ସହଜ ଫୟାାଯ ଥିରା I    

        a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
20. ପ୍ରେଦ ଫା କବଯ ୄଜ୍ ଡଜିାଆନଂି ସହ ପୄଟ୍ା, ଚତି୍ର, ଯଙ୍ଗ, ୄକାରାଜ୍ ଆତୟାଦ ିସକ ଅଫଶୟକୀଣ କାଭ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯ 

ଦ୍ୱାଯା ସହଜ, ଶଘି୍ର ତଥା ଶସ୍ତାୄଯ ୄହାଆଥାଏ I     a) ଠକି୍  b) ବୁଲ୍ 
 
 

 

'ଖ' ବ଼ିଭାଗ 

ୄଗାଟ଼ିଏ କ଼ିମବା ଦୁଇଟ଼ି ବାକୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 

ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ଦୁଇମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  5 X 2 = 10 
1. ପ୍ରକାଶନଯ ପ୍ରକି୍ରଣା ୄକଉଁ ତିୄ ନାଟ୍ ିୄସାାନ ୄଦଆ ଗତ ିକୄଯ ? 
2. ଯିଚାନା ସବ୍ନାଦକଙ୍କ ଭୁଖୟ କାମଥୟଗୁଡକି କଣ ? ଦୁଆଟ୍ ିଫାକୟୄଯ ଉତ୍ଯ ଦି I 
3. ୄରଖା ସବ୍ନାଦକଙ୍କ କାଭ କଣ ? 
4. ପ୍ରକାଶନୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ ଉୄମାଗୀତାଗୁଡକୁି ଦୁଆଟ୍ ିଫାକୟୄଯ ୄରଖ I 
5. ୁପ ଯିଡଂିୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ ବୂଭିକାଗୁଡକୁି ଦୁଆଟ୍ ିଫାକୟୄଯ ୄରଖ I 

 
'ଗ' ବ଼ିଭାଗ 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଲକ ପ୍ରେନ । ଏକେତ୍ ପଚ୍ାେ େବ୍ଦ ମଧ୍ୟୄର ଉତ୍ତର ୄଖ । 
ସମସ୍ତ ପ୍ରେନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରୄତ୍ୟକ ପ୍ରେନ ପାଞ୍ଚ ମାକଶ ବ଼ିେ଼ିଷ୍ଟ ।  10 X 5 = 50 

1. ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯ ଛାା ଗଣଭାଧ୍ୟଭ ଫଷିଣୄଯ ଏକ ଫଫିଯଣୀ ଦି I 
2. ଯିଚାନା ସବ୍ନାଦକ  ୄରଖା ସବ୍ନାଦକଙ୍କ କାଭ କଣ ? ଫୁଝାଆଦି I 
3. ପ୍ରକାଶନୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ କ ିକ ିଫୟଫହାଯ ଯହଛି ିଫୁଝାଆଦି I 
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4. ୁସ୍ତକଯ ସଜ୍ଜୀକଯଣ ଫା ଡଜିାଆନଂି  ସ୍କାନଂିୄଯ କବୁ୍ନୟଟ୍ଯଯ ବୂଭିକା ଫୁଝାଆ ୄରଖ I  
5. ସାଂପ୍ରତକି ଭଣିଷଯ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଜୀଫନୄଯ ସଭବାଦତ୍ରଯ ବୂଭିକା ଅୄରାଚନା କଯ I 
6. ସାଂପ୍ରତକି ଭଣିଷଯ ଜୀଫନୄଯ ନୁୟଜ୍ ୄରଟ୍ର୍   ୄବ୍ରାସଯଯ ଉାୄଦଣତା ଫତା I 
7. ସଭବାଦଯ ସଂଜ୍ଞା ନଯୁିଣ କଯ I 
8. କଠଣି ସଭବାଦ  ନଯଭ ସଭବାଦ ବିତୄଯ ାଥଥକୟ ଦଶଥା I 
9. ସଭବାଦଯ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାନ କିଯି ନରି୍ଁଣ କଯାମାଏ ? 
10. ସଭବାଦ ରିଖନୄଯ କବି ିବାଷା ଫୟଫହାଯ କଯାମାଏ ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


