
Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-1 

Set-1 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାନଙ୍କଯ ସଠକି ଈତ୍ତଯଟ ିଫାଛ ିୄରଖ । ପ୍ରୄତେକ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦୁଇ ନମବର । 10X2 =20 

1.  ଚମ୍ୋଦଗୁଡକି ୄକଈଁ ଧଭ୍ଯ ସାହତିେ ? 

କ) ହନୁି୍ଦ ଧଭ୍ ଖ) ତାନ୍ତ୍ରକି ୄଫୌଦ୍ଧଧଭ୍ ଗ) ୄଜୈନ ଧଭ୍ ଘ) ୄଫୈଷ୍ଣଫ ଧଭ୍  

2. ସାଯା ଦାସ ୄକଈଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଚନା କଯଛିନ୍ତ ି? 

କ) ୄଫଦ ଖ) ଗୀତା ଗ) ହଯଫିଂଶ୍ ଘ) ଭହାବାଯତ  

3. ଫରିଙ୍କା ଯାଭାୟଣ ଫା ଫଚିତି୍ର ଯାଭାୟଣଯ ଯଚୟିତା କଏି ? 

କ) ସଯହାଦ ଖ) ୄଗାୄଯଖନାଥ ଗ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଘ) ସାଯା ଦାସ  

4. ଓଡଅି ସାହତିେଯ ପ୍ରଥଭ ଗଦେ ଗ୍ରନ୍ଥଟ ିକଣ ? 

କ) ଯୁଦ୍ର ସୁଧାନଧିି ଖ) ଚତୁଯ ଫିୄ ନାଦ ଗ) ଛଭାଣ ଅଠଗୁଣ୍ଠ ଘ) ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ  

5. ଓଡଅି ବାଗଫତଯ ଯଚୟିତା କଏି ? 

କ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଖ) ଫଯାଭ ଦାସ ଗ) ସାଯା ଦାସ ଘ) ଈୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜ  

6.  ଶ୍ରୀୄଚତନେ ୄଦଫ କାହାଠାଯୁ ୄପ୍ରଭବକି୍ତଧଭ୍ଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱଭାନ ଶ୍କି୍ଷା କଯଥିିୄର ? 

 କ) ଯାୟ ଯାଭାନନ୍ଦ    ଖ) ସାଯା ଦାସ ଗ) ୄଗାଯଖନାଥ ଘ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  

7.  ଈତ୍କୀୟ ୄଫୈଷ୍ଣଫଧଭ୍ଯ ଞ୍ଚସଖାଗଣ ୄକଈଁ ବକି୍ତଧଭ୍ଯ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଫକ୍ତା ଥିୄର ? 

 କ) ଜ୍ଞାନଭିଶ୍ରା ଖ) ୄପ୍ରଭବକି୍ତ ଗ) ୄଶ୍ୈଫବକି୍ତ ଘ) ଶ୍ାକ୍ତବକି୍ତ  

8.  ଶୂ୍ନେସଂହତିା ଗ୍ରନ୍ଥ କଏି ଯଚନା କଯଛିନ୍ତ ି? 

 କ) ଫଯାଭ ଦାସ ଖ) ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗ) ଚୁେତାନନ୍ଦ ଦାସ ଘ) ମୄଶ୍ାଫନ୍ତ ଦାସ  

9.  ଯୀତ ିସାହତିେୄଯ ୄକଈଁ ଯସଯ ପ୍ରାଧନେ ଯହଥିିରା ? 

 କ) ଫୀଯ ଯସ ଖ) ଶ୍ଙୃ୍ଗାଯ ଯସ  ଗ) ଫୀବତ୍ସ ଯସ  ଘ)ହାସେ ଯସ  

10.  କିୄ ଶ୍ାଯ ଚନ୍ଧାନନ ଚମୂ୍ପଯ ଯଚନା କଏି କଯଥିିୄର ? 

 କ) ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଖ) ଫୄଦଫ ଯଥ ଗ) ଈୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜ ଘ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ  



 

ଖ - ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

 

1.  ଫରିଙ୍କା ଯାଭାୟଣ 

2. ସଯହା 
3. ଶ୍ରୀୄଚୈତନେ ୄଦଫ 

4. ଯୁଦ୍ର ସୁଧାନଧିି 

5. ଚୁେତାନନ୍ଦ ଦାସ 

6. ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ 

 

ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି ଭାକ୍ ।  
1 X 20 = 20 

1.  ୄରାକଧାଯାଯ ଫବିିନ୍ନ ଫବିାଗ ଫଷିୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ ।  
2.  ସାଯା ଭହାବାଯତୄଯ ସାଯା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟତା ଅୄରାଚନା କଯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

 

Core-1 
Set-2 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାନଙ୍କଯ ସଠକି ଈତ୍ତଯଟ ିଫାଛ ିୄରଖ । ପ୍ରୄତେକ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦୁଇ ନମବର । 10X2 =20 

1. ସାଯା ଦାସ ୄକଈଁ ୄଦଫୀଙ୍କ କୃାଯୁ ସଦି୍ଧରିାବ କଯ ିଗ୍ରନ୍ଥସଫୁ ଯଚନା କଯଥିିୄର ? 

କ) ସଯସ୍ୱତୀ ଖ) ତାଯଣିୀ ଗ) ସାଯା  ଘ) ରକ୍ଷ୍ମୀ  

2. ୄଗାୄଯଖନାଥ ୄକଈ ଁଧଭ ୍ସହ ଜଡତି ଥିୄର ? 

କ) ନାଥ ଧଭ୍ ଖ) ୄଫୈଷ୍ଣଫ ଧଭ୍ ଗ) ୄଜୈନ ଧଭ୍ ଘ) ୄଶ୍ୈଫ ଧଭ୍  

3. ଚତୁଯ ଫିୄ ନାଦଯ ୄରଖକ କଏି ? 

କ) ସାଯା ଦାସ ଖ) ବ୍ରଜନାଥ ଫଡୄଜନା  ଗ) ଫତ୍ସା ଦାସ ଘ) ଭାକ୍ଣ୍ଡ ଦାସ  

4. ନଭିନରିଖିତ ୁସ୍ତକଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଈଁ ୁସ୍ତକଟ ିୄଶ୍ୈଫସାହତିେ ନୁୄହଁ ? 

କ) ଯୁଦ୍ର ସୁଧାନଧିି ଖ) ୄସାଭନାଥ ବ୍ରତକଥା  ଗ) କସା ଚଈତଶି୍ା ଘ) ଯସକୄଲା  

5. ନଭିନରିଖିତ କଫଭିାନଙ୍କ ବିତଯୁ କଏି ଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଥିୄର ? 

 କ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଖ) ଫଯାଭ ଦାସ ଗ) ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଘ) ଚୁେତାନନ୍ଦ ଦାସ  

6.  ଶ୍ରୀୄଚୈତନେ ୄଦଫ ୄକଈଁ ଯାଜାଙ୍କ ସଭୟୄଯ ଓଡଶି୍ା ଅସଥିିୄର ? 

 କ) କିୄନ୍ଧ ୄଦଫ   ଖ) ପ୍ରତାଯୁଦ୍ର ୄଦଫ    ଗ) ୄଚାଗଙ୍ଗ ୄଦଫ    ଘ) ଦଫିେସଂିହ ୄଦଫ 

7. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙୁ୍କ କଏି ଆତଫିଡ ଈାଧିୄଯ ବୂଷିତ କଯଥିିୄର ? 

 କ) ଫଯାଭ ଦାସ ଖ) ଯାୟ ଯାଭାନନ୍ଦ ଗ) ସାଯା ଦାସ ଘ) ଶ୍ରୀୄଚୈତନେ ୄଦଫ  

8.  ଈୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜ ୄକଈଁ ମୁଗଯ କଫ ିଥିୄର ? 

 କ) ସାଯାମୁଗ ଖ) ଯୀତମୁିଗ ଗ) ଞ୍ଚସଖାମୁଗ ଘ) ସତେଫାଦୀମୁଗ  

 



9. ଯୀତ ିସାହତିେ ୄକଈ ଁସାହତିେକୁ ଅଣାଯ ଅଦଶ୍ ୍ଯୂୄ ଗ୍ରହଣ କଯଥିିରା ? 

 କ) ସଂସ୍କତୃ ସାହତିେ   ଖ) ଫଙ୍ଗା ସାହତିେ ଗ) ସାଯା ସାହତିେ ଘ) ନାଥ ସାହତିେ  

10.  ରାଫଣେଫତୀ କାଫେଯ କଫ ିକଏି ? 

 କ) ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଖ) ଫୄଦଫ ଯଥ ଗ) ଈୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜ ଘ) ପ୍ରତା ଯାୟ  

ଖ – ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1. ଚଣି୍ଡ ୁଯାଣ 

2. . ରୁଆା 
3.  କସା ଚଈତଶି୍ା 
4.  ୄରାକଗୀତ 

5. ଈତ୍କୀୟ ୄଫୈଷ୍ଣଫ ଧଭ ୍

6. ନନ୍ତ ଦାସ 

ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏ ଭାକ୍ ।  

1 X 20 = 20 

1. ଞ୍ଚସଖାମୁଗଯ ୄଫୈଶ୍ଷି୍ଟ୍େ ଦଶ୍୍ା   

2. ଯୀତମୁିଗଯ ମୁଗାଦଶ୍୍ ଓ ୄଫୈଶ୍ଷି୍ଟ୍େ ଅୄରାଚନା କଯ । 
 
 
 
 

 



Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-2 

Set-1 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାନଙ୍କଯ ସଠକି ଈତ୍ତଯଟ ିଫାଛ ିୄରଖ । ପ୍ରୄତେକ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦୁଇ ନମବର । 10X2 =20 

1. ଭହଭିା ଧଭ୍ଯ ପ୍ରତଷି୍ଠାତା କଏି ଥିୄର ? 
କ) ବୀଭ ୄବାଆ  ଖ) ଭହଭିା ୄଗାସାଆଁ ଗ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଘ) ଯାଧାନାଥ ଯାୟ  

2. ଭିସନାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରୄଚଷ୍ଟ୍ାୄଯ 1822 ଭସୀହାୄଯ ଓଡଶି୍ାଯ ୄକଈଁଠାୄଯ ପ୍ରଥଭ ଅଧୁନକି ସ୍କରୁଯ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା ୄହାଆଥିରା ? 
କ) କଟକ ଖ) ୁଯୀ ଗ) ଫାୄରଶ୍ୱଯ  ଘ) ସଭବରୁଯ  

3. ଓଡଶି୍ାଯ ସଫ୍ପ୍ରଥଭ ୄପ୍ରସ୍ ଫା ଛାାଖାନା କଟକ ଭିସନ୍ ୄପ୍ରସ୍ ୄକୄଫ ସ୍ଥାିତ ୄହାଆଥିରା  ? 
କ) 1804 ଖ) 1822 ଗ) 1837 ଘ) 1851  

4. ଛଭାଣ ଅଠଗୁଣ୍ଠ ଈନୋସଯ ଯଚୟିତା କଏି 
କ) ଯାଧାନାଥ ଖ) ପକୀଯୄଭାହନ ଗ) ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଘ) ନନ୍ଦକିୄ ଶ୍ାଯ ଫ  

5. ସ୍ୱବାଫକଫ ିକଏି ? 
6. କ) ଯାଧାନାଥ ଖ) ଭଧୁସୂଦନ ଯାଓ ଗ) ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଘ) ନନ୍ଦକିୄ ଶ୍ାଯ ଫ  
7. 1949 ଭସୀହାୄଯ ାଦ୍ରୀଭାନଙ୍କଦ୍ୱାଯା ଭୁଦ୍ରାମନ୍ତ୍ର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରକାଶ୍ତି ପ୍ରଥଭ ଓଡଅି ତ୍ରକିାଯ ନାଭ 

କଣ ? 
କ) ଈତ୍କ ଦୀିକା ଖ) ଜ୍ଞାନାଯୁଣ ଗ) ସଭବାଦଫାହକିା ଘ) ଫିୄ ଦଶ୍ୀ  

8. କାହା ୄନତୃତ୍ୱୄଯ ସତେଫାଦୀ ଜାତୀୟ ଜାଗଯଣଯ ସୂତ୍ରାତ ୄହାଆଥିରା ? 
କ) ୄଗାଫନୁ୍ଧ ଦାସ ଖ) ଯାଧାନାଥ ଯାୟ ଗ) ସଚ୍ଚୀ ଯଈତଯାୟ ଘ) ବୀଭ ୄବାଆ  

9. ୄକଈଁ କାଫେଧାଯାଯ କଫଭିାୄନ ଫକାଶ୍ ନାଭକ ତ୍ରକିା ଫାହାଯ କଯୁଥିୄର ? 
କ) ସତେଫାଦୀ  ଖ) ସଫୁଜ  ଗ) ପ୍ରଗତଫିାଦୀ  ଘ) ପ୍ରୄୟାଗଫାଦୀ  



10. ଫାଜଯିାଈତ କଫତିା ଗ୍ରନ୍ଥଯ କଫ ିକଏି ?  
କ) ନନ୍ତ ଟ୍ଟନାୟକ ଖ) ସଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ ଯାଈତଯାୟ ଗ) ଯଫ ିସଂି ଘ)ଯଭାକାନ୍ତ ଯଥ  
 

ଖ - ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1. ବକ୍ତକଫ ିଭଧୁସୂଦନ 
2. ଲୀକଫ ିନନ୍ଦକିୄ ଶ୍ାଯ 
3. ନୀକଣ୍ଟ ଦାସ 
4. ୄଗାଦାଫଯୀଶ୍ ଭହାାତ୍ର 
5. ନ୍ନଦା ଶ୍ଙ୍କଯ ଯାୟ 
6. ସଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ ଯାଈତଯାୟ 

 
ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି ଭାକ୍ ।  

1 X 20 = 20 

1. ଓଡଶି୍ାଯ ବାଷା ଅୄନ୍ଦାନ ତଥା ଯାଧାନାଥମୁଗଯ କାଫୋଦଶ୍୍ଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ I 
2. ଓଡଅି ତ୍ରତ୍ରକିାଯ ଈୄନେଷ ଓ ଫକିାଶ୍କ୍ରଭଯ ଅୄରାଚନା କଯ I 

 

 

 

 



Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-2 

Set-2 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାନଙ୍କଯ ସଠକି ଈତ୍ତଯଟ ିଫାଛ ିୄରଖ । ପ୍ରୄତେକ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦୁଇ ନମବର । 10X2 =20 

1. ସନ୍ଥକଫ ିବୀଭୄବାଆ ୄକଈଁ ଧଭ୍ଯ ନୁମାୟୀ ଥିୄର ? 
କ) ଭହଭିା ଧଭ୍  ଖ) ୄଶ୍ୈଫ ଧଭ୍  ଗ) ଶ୍ାକ୍ତ ଧଭ୍  ଘ) ୄଫୈଷ୍ଣଫ ଧଭ୍  

2. ଆଂୄଯଜଭାୄନ ୄକଈଁ ଭସୀହାୄଯ ଓଡଶି୍ାକୁ ନଜି ଧୀନକୁ ୄନଆଥିୄର ? 
କ) 1781 ଖ) 1803 ଗ) 1817 ଘ) 1822  

3. କଫଫିଯ ଈାଧି ୄକଈଁ କଫଙୁି୍କ ଦଅିମାଆଛ ି? 
କ) ଯାଧାନାଥ ଖ) ପକୀଯୄଭାହନ ଗ) ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଘ) ନନ୍ଦକିୄ ଶ୍ାଯ ଫ  

4. ଓଡଶି୍ାୄଯ ନ'ଙ୍କ ଦୁବିକ୍ଷ ୄକୄଫ ଡଥିିରା ? 
5. କ) 1905-06  ଖ) 1865 -66  ଗ) 1851 -52  ଘ)1871 -72 
6. ଲୀକଫ ିବାଫୄଯ କଏି ଯଚିତି ? 

କ) ଯାଧାନାଥ ଖ) ପକୀଯୄଭାହନ ଗ) ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ ଘ) ନନ୍ଦକିୄ ଶ୍ାଯ ଫ  
7. କଏି ଈଡଅି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଷା ନୟ ନାଭୄଯ ଏକ ୁସି୍ତକା ପ୍ରକାଶ୍ନ କଯ ିଓଡଅି ବାଷା ଫଯୁିଦ୍ଧଯ 

ଚକ୍ରାନ୍ତ କଯଥିିୄର ? 
କ) କାନ୍ତଚିନ୍ଧ ବଟ୍ଟାଚାମ୍େ  ଖ) ଯାଧାନାଥ ଯାୟ ଗ) ଜନ୍ ଫୀଭସ ଘ) ୄଯୄବନସା  

8. କଏି ୄକାଣାୄକ ୍କାଫେ ଯଚନା କଯଥିିୄର ? 
 କ) ୄଗାଫନୁ୍ଧ ଦାସ ଖ) ଯାଧାନାଥ ଯାୟ ଗ) ନୀକଣ୍ଠ ଦାସ ଘ) ବୀଭ ୄବାଆ  

9. ୄକଈଁ ସଫୁଜ କଫ ିଭାଟଯି ଭଣିଷ ଈନୋସ ଯଚନା କଯଥିିୄର ?  
କ) କାନି୍ଦୀଚଯଣ ାଣିଗ୍ରାହୀ  ଖ) ନ୍ନଦାଶ୍ଙ୍କଯ ଯାୟ ଗ) ନୀକଣ୍ଠ ଦାସ ଘ) ୄଯଫା ଯାୟ  

10. ନଫମୁଗ ସାହତିେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରକାଶ୍ତି ପ୍ରଗତଶି୍ୀ ତ୍ରକିାଯ ନାଭ କଣ? 
କ) ଅଧୁନକି  ଖ) ନଫବାଯତ  ଗ) ଆନ୍ଧଧନୁ ଘ) ଫଜୁିି  



ଖ – ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1. ବୀଭ ୄବାଆ 
2. ଓଡଶି୍ାୄଯ ଅଧୁନକି ଶ୍କି୍ଷାଯ ଫସି୍ତାଯ 
3. ଫୋସକଫ ିପକୀଯୄଭାହନ 
4. ସ୍ୱବାଫକଫ ିଗଙ୍ଗାଧଯ 
5. ୄଗାଫନୁ୍ଧ ଦାସ 
6. କାନି୍ଦୀଚଯଣ ାଣିଗ୍ରାହୀ 

ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି ଭାକ୍ ।  

1 X 20 = 20 

1. ଭହଭିା ଧଭ୍ଯ ଅଦଶ୍୍ ତଥା ବୀଭ ୄବାଆଙ୍କ କାଫେୄଚତନାଯ ଅକନ କଯ I 
2. ସତେଫାଦୀମୁଗଯ ସାଭାଜକି ଅୄଫଦନ ଓ କାଫୋଦଶ୍୍ଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-3 

Set-1 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାନଙ୍କଯ ସଠକି ଈତ୍ତଯଟ ିଫାଛ ିୄରଖ । ପ୍ରୄତେକ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦୁଇ ନମବର । 10X2 =20 

1. ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ଓଡଅି କାଫେଧାଯାଯ ମୁଗସ୍ରଷ୍ଟ୍ା କଏି ? 

କ)ସଚ୍ଚୀ ଯାଈତଯାୟ ଖ) ୄଫଣୁଧଯ ଯାଈତ ଗ) ବାନୁଜୀ ଯାଓ ଘ) ଯଭାକାନ୍ତ ଯଥ 

2. ଅତ୍ମଜୀଫନ ଚଯତି ୄକଈଁ ପ୍ରକାଯ ଗ୍ନନ୍ଥ ? 

କ) ଜୀଫନୀ ଖ) ଅତ୍ମଜୀଫନୀ ଗ) ଈନେସ ଘ) ପ୍ରଫନ୍ଧ  
3. ଭାଟଭିଟା ଈନୋସଯ ଯଚୟିତା କଏି ? 

କ) ସୁୄଯନ୍ଧ ଭହାନ୍ତ ି  ଖ) ୄଗାୀନାଥ ଭହାନ୍ତ ି  ଗ) ପ୍ରତବିା ଯାୟ ଘ) ଭୄନାଜ ଦାସ  

4. ୁଯାଣ ଟ୍ଟବୂଭି ଈୄଯ ପ୍ରତେକ୍ଷ ଜୀଫନଯ ନୁଶ୍ୀନକୁ କଣ କୁହାମାଏ ? 

 କ) ଭିଥ୍  ଖ) ଚତି୍ରକଳ୍ପ   ଗ)ପ୍ରତୀକ ଘ) ଅକଟିାଆପ୍  

5.  ଭଶ୍ାଣିଯ ପୁର ଗଳ୍ପଯ ଯଚନା କଏି କଯଛିନ୍ତ ି? 

 କ) ୄଗାୀନାଥ ଭହାନ୍ତ ିଖ) ସଚ୍ଚୀ ଯାଈତଯାୟ ଗ) ସୁୄଯନ୍ଧ ଭହାନ୍ତ ିଘ) ଶ୍ାନ୍ତନୁ ଅଚାମ୍େ 

6. ଶ୍ରୀଯାଧା କଫତିା ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାଯ କୃତୀ ? 

 କ) ସୀତାକାନ୍ତ ଭହାାତ୍ର   ଖ) ଯଭାକାନ୍ତ ଯଥ   ଗ) ଯାୄଜନ୍ଧ ଣ୍ଡା   ଘ) ୄସୌବାଗେ ଭିଶ୍ର 

7. ଯୀକ୍ଷାଧଭ୍ୀ ନାଟକ ଶ୍ଫଫାହକଭାୄନ କଏି ଯଚନା କଯଥିିୄର ? 

କ) ଫଜିୟ ଭିଶ୍ର ଖ) ଯତ୍ନାକଯ ଚଆନ ିଗ) ଫଶି୍ୱଜତି ଦାସ ଘ) ପ୍ରାଣଫନୁ୍ଧ କଯ  

8.  ଇଶ୍ୱଯ ଜୄଣ ମୁଫକ ନାଟକଯ ଯଚୟିତା କଏି ? 

 କ) କାତ୍ତକି ଯଥ ଖ) ଯତ୍ନାକଯ ଚଆନ ିଗ) ଫଶି୍ୱଜତି ଦାସ ଘ) ପ୍ରାଣଫନୁ୍ଧ କଯ  

9. ନଜି ଜୀଫନ ଚଯତିକୁ ଜୄଣ ନିୄ ଜ ଯଚନା କୄର, ତାକୁ କଣ କୁହାମାଏ ? 

 କ) ଜୀଫନୀ ଖ) କଫତିା ଗ) ଅତ୍ମଜୀଫନୀ ଘ) ପ୍ରଫନ୍ଧ  

10.  ମାଜ୍ଞୄସନୀ ଈନୋସଯ ନାୟିକା କଏି ? 

କ) ୄଦ୍ରୌଦୀ ଖ) ସୀତା ଗ) ଯାଧା ଘ) ଗାନ୍ଧାଯୀ  



ଖ – ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1. ସଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ ଯାଈତଯାୟଙ୍କ ସାଭେଫାଦୀ କାଫେ ଅବିଭୁଖେ 
2. ବାନୁଜୀ ଯାଓଙ୍କ କାଫେୄଚତନା 
3. ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ଭିଥଧଭ୍ୀ ଓଡଅି କୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପ 

4. ଗ୍ରୀକ୍ ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ 

5.  ଯୄଭଶ୍ ାଣିଗ୍ରାହୀ 
6.  ଅତ୍ମଜୀଫନୀ 

   

ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି ଭାକ୍ ।  

1 X 20 = 20 

1. ସଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ ଯାଈତଯାୟଙ୍କ କାଫେ ପ୍ରତବିାଯ ଅକନ କଯ I 
2. ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ଓଡଅି ଈନୋସ ସାହତିେଯ ଫଫିଧିତା ଅୄରାଚନା କଯ I 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-3 

Set-2 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାନଙ୍କଯ ସଠକି ଈତ୍ତଯଟ ିଫାଛ ିୄରଖ । ପ୍ରୄତେକ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦୁଇ ନମବର । 10X2 =20 

1. ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ଓଡଅି କାଫେଧାଯାକୁ ୄକଈଁ ନାଭୄଯ ନାଭିତ କଯାମାଆଛ ି? 

କ) ଯୀତ ିମୁଗ ଖ) ସଫୁଜ ମୁଗ ଗ) ସତେଫାଦୀ ମୁଗ ଘ) ପ୍ରୄୟାଗଫାଦୀ ମୁଗ 

2. ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ଓଡଅି କାଫେଧାଯାୄଯ ଫଷିାଦଫାଦୀ କାଫେନାୟକ କାହାକୁ କୁହାମାଆଛ ି? 

କ) ଗୁଯୁପ୍ରସାଦ ଭହାନ୍ତ ିଖ) ୄଫଣୁଧଯ ଯାଈତ ଗ) ନନ୍ତ ଟ୍ଟନାୟକ ଘ) ବାନୁଜୀ ଯାଓ 

3. ବାଯତୄଯ ଜଭିଦାଯୀ ପ୍ରଥାଯ ଫିୄ ରା ୄକଈଁ ଭସୀହାୄଯ ୄହାଆଥିରା ? 

କ) 1950  ଖ) 1947 ଗ) 1955 ଘ) 2001  

4. ମାଜ୍ଞୄସନୀ ଈନୋସଯ ଯଚନା କଏି କଯଛିନ୍ତ ି? 

କ) ସୁୄଯନ୍ଧ ଭହାନ୍ତ ି  ଖ) ୄଗାୀନାଥ ଭହାନ୍ତ ି  ଗ) ପ୍ରତବିା ଯାୟ ଘ) ଭୄନାଜ ଦାସ  

5. ଚତି୍ତଯଞ୍ଜନ ଦାସ ୄକଈଁ ଫଧିାଯ ୄରଖକ ଥିୄର ? 

 କ) ପ୍ରଫନ୍ଧ  ଖ) ଈନୋସ  ଗ) କଫତିା ଘ) କୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପ  

6. ଭୄନାଯଞ୍ଜନ ଦାସ ୄକଈଁ ଫଧିାଯ ୄରଖକ ? 

କ) ନାଟକ  ଖ) କଫତିା ଗ) ଈନୋସ ଘ) ପ୍ରଫନ୍ଧ  

7. ଓଡଅି ନାଟକଧାଯାଯ ଯଫିତ୍ତ୍ନଯ ଅଦେ ସୂଚନା ୄକଈଁ ନାଟକୄଯ ଭିଥିାଏ ? 

କ) ଯକ୍ତଭାଟ ିଖ) ନନ୍ଦକିା ୄକଶ୍ଯୀ ଗ) ଅଗାଭୀ ଘ) ତଟନଯିଞ୍ଜନା  

8. ଈନୋସଯ ଯିୄ ଫଶ୍ ତୂନାୄଯ କୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପଯ ଯିୄ ଫଶ୍ ୄକଭିତ ି? 

 କ) ଫୃହତ  ଖ) କୁ୍ଷଦ୍ର ଗ) ସଭାନ ଘ) ସଭାନ୍ତଯା  

9.  ନେ ଜଣକଯ ଜୀଫନ ଚଯତି ଗଦେୄଯ ବିନ୍ନ ୄରଖକ ଦ୍ୱାଯା ଯଚତି ୄହୄର, ତାକୁ କଣ କୁହାମାଏ ? 

 କ) ଜୀଫନୀ ଖ) କଫତିା ଗ) ଅତ୍ମଜୀଫନୀ ଘ) ପ୍ରଫନ୍ଧ  



10. ଜନଫାଦ ୄକଈଁ ପ୍ରକାଯ ସାହତିେଯ ସାଂପ୍ରତକି ଈତ୍ତଯଣ ? 

କ) ପ୍ରଗତଫିାଦୀ ଖ) ୄଯାଭାଣ୍ଟକି  ଗ) କଲାସକି ଘ) ଅଧୁନକି  

ଖ – ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1. ସ୍ୱଧୀନତା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ଓଡଅି କଫତିାଯ ଅବିଭୁଖେ ପ୍ରଫୃତ୍ତ ି

2. ଗୁଯୁପ୍ରସାଦ ଭହାନ୍ତଙି୍କ କାୁଯୁଷ 

3. ୄଗାୀନାଥ ଭହାନ୍ତ ି

4. ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ଓଡଅି ଗରପୄଯ ସ୍ଥିତଫିାଦୀ ୄଚତନା 
5. ଈତ୍ତଯ ଅଧୁନକିତା 
6.  ଭୄନାଯଞ୍ଜନ ଦାସ 

ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି 

ଭାକ୍ ।          1  X 20 = 20 
1. ଓଡଅି ନଫନାଟକଯ ଈୄନେଷ ଓ ଫକିାଶ୍ଧାଯାକୁ ଫୁଝାଆଦି I 
2. ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ଓଡଅି କୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପଯ ବାଫଫସୁ୍ତଗୁଡକୁି ଅୄରାଚନା କଯ I 

 
 

 

 

 

 

 



Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-4 

Set-1 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାନଙ୍କଯ ସଠକି ଈତ୍ତଯଟ ିଫାଛ ିୄରଖ । ପ୍ରୄତେକ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦୁଇ ନମବର । 10X2 =20 

1. ସାଯା ଭହାବାଯତ ୄକଈଁ ଫୃତ୍ତୄଯ ୄରଖାୄହାଆଛ ି?       
 କ ) ଦାଣି୍ଡ  ଖ ) ଯସକୁରୋ  ଗ ) ଫଙ୍ଗାଶ୍ରୀ  ଘ ) ଭାଶ୍ରୀ 

2. ଶ୍ୱାନ ଯୂୄଯ ୄକଈଁ ୄଦଫତା ମୁଧିଷି୍ଠଯଙ୍କ ସହ ସ୍ୱଗ୍ୄଯ ହଞ୍ଚଥିିୄର ?      
 କ ) କଭ୍ୄଦଫତା  ଖ ) ଧଭ୍ୄଦଫତା  ଗ ) ଯାଜୄଦଫତା  ଘ ) ଜ୍ଞାନୄଦଫତା 

3. ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଯତ ନାଭ ଧାଯଣ କଯଫିାୄଫୄ ଏଥିୄଯ ୄକୄତ ୄଳାକ ଥିରା ?     
 କ ) 10000  ଖ ) 20000  ଗ ) 24000  ଘ ) 100000 

4. ଜଯାସନ୍ଧକୁ କଏି ଫଧ କଯଥିିୄର ?         
 କ ) ବୀଭୄସନ  ଖ) ଜ୍ୁନ  ଗ ) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ  ଘ ) ଦୁୄମ୍ୋଧନ 

5. ଚମ୍ୋଦ ଫା ଚମ୍ୋଗୀତକିୀଯ ଅଦକିଫ ିକଏି ? 
କ) ସଯହା ଖ) କାହୁ୍ନା ଗ) ଶ୍ଫଯୀା ଘ) ରୁଆା  

6. ରୁଆା ୄକଈଁ ଯାଜାଙ୍କ ଦଯଫାଯୄଯ ୄରଖକ ଯୂୄ ୄମାଗୄଦଆଥିୄର ? 
କ) ହଷ୍ଫଦ୍ଧ୍ନ ଖ) ୄଚାଗଙ୍ଗ ୄଦଫ ଗ) ଧଭ୍ା ଘ) କିୄନ୍ଧ ୄଦଫ  

7.  ୄକଈଁ କଫଙି୍କ ଚଣି୍ଡ ଫୀଣାଫାଦନିୀ ଫାଗ୍ ୄଦଫୀ ଯୂୄଯ ଚତି୍ରତି ? 
କ) ସାଯା ଦାସ ଖ) ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗ) ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଘ) ବୀଭ ୄବାଆ  

8.  ସୁଯଯାଜ କି ସଂିହଯ ମୁଫତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଯ ଯଭଣକୁ ଡଯ ିୄକଈଁଠାକୁ ାଆଥିରା ? 
କ) ଚୀନ ଖ) ଜାାନ ଗ) ୄନାର ଘ) ସଂିହ ଦ୍ୱୀ  

9. ସାଯାଙ୍କ ଭହଷିାସୁଯ କାହା ଔଯସଯୁ ଜନେ ୄହାଆଥିରା ? 
କ) ମଭଯ ଭହଷି ଖ) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗ) ଦୁୄମ୍ୋଧନ  ଘ) ବୀଭ  

10. ବିନଫ ୄଚୈତନେ ୄକଈଁଠ ିଜନେଗ୍ରହଣ କଯଥିିରା ? 
କ) ଫସୁଧାଭଣ୍ଡନ କ) ୁଯୀ ଗ) ଈଜ୍ଜୟିନୀ ଘ) ାଟୀୁତ୍ର  

 

 



ଖ – ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1.ସତେଅଭବ ଈାଖୋନ 

2.ଅଯୄଡକ ୄଦୈତେ ଫଧ 

3. ଯୁଦ୍ର ସୁଧାନଧିିଯ ଯଚନାକା 

4.ଶ୍ଫଯୀା 
5.ସନ୍ଧାବାଷା 
6.ସୁଫଣ୍ଚୁଡ ିଓ କମୁିଗ ଫଫିଯଣ 

ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି ଭାକ୍ ।  

1 X 20 = 20 

1. ସଂସ୍କତୃ ଭହାବାଯତ ଓ ସାଯା ଭହାବାଯତଯ ସ୍ୱଗ୍ାୄଯାହଣ ଫ୍ୄଯ ଥିଫା ସାଭେ-ୄଫୈଷଭେ 
ଅୄରାତନା କଯ I 

2. ଚମ୍ୋଗୀତକିାଗୁଡକିଯ ଷୃ୍ଠବୂଭି, ଈୄେଶ୍େ ଓ ଭଭ ୍ନଜି ବାଷାୄଯ ଫୁଝାଆଦି I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-4 

Set-2 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

1. ାଣ୍ଡଫଭାୄନ କାହା ଈୄଯ ଫଜିୟ ହାସର କଯଥିିଫାଯୁ ଗ୍ରନ୍ଥଯ ନାଭ ଜୟ ଯଖାମାଆଥିରା ?  
 କ ) ମାଦଫ  ଖ ) ୄଭୈୄତ୍ରୟ  ଗ ) ୄକୌଯଫ  ଘ ) ଯାୄଧୟ 

2. ୁନଜ୍ନେଯୁ ଭୁକି୍ତଯ ଈାୟ ାନ କଯଫିାଟାକୁ ୄକଈଁ ଧଭ୍ କୁହାମାଆଛ ି?    
 କ ) ୄଭାକ୍ଷଧଭ୍  ଖ) ୄଫୌଦ୍ଧଧଭ୍  ଗ) ଯାଜଧଭ୍  ଘ ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍ଧଭ ୍

3. ୄକଈଁ ାଣ୍ଡଫ ସ୍ୱଶ୍ଯୀଯୄଯ ସ୍ୱଗ୍ୄଯ ହଞ୍ଚଥିିୄର ?       
 କ ) ମୁଧିଷି୍ଠଯ  ଖ ) ନକୁ  ଗ ) ସହୄଦଫ  ଘ ) ବୀଭୄସନ 

4. ାଣ୍ଡଫଭାୄନ କାହାକୁ ଯାଜେବାଯ ୍ଣ କଯ ିସ୍ୱଗ୍ାୄଯାହଣ କଯଫିାକୁ ଗୄର ? 

କ) ବିଭନୁେ  ଖ ) ଦୁଃଶ୍ାସନ  ଗ ) ଯୀକି୍ଷତ  ଘ ) ଶ୍ୱତ୍ଥାଭା 
5.  ଚଣି୍ଡ ୁଯାଣୄଯ ଭହଷିାଭେନିୀ ଦୁଗ୍ା ୄକଈଁ ୄଦଫୀ ଯୂୄ ଫଣିତ ? 

କ) ସୀତା ଖ) ଯାଧା ଗ) ସାଯା ୄଦଫୀ ଘ) ସଭୄରଆ  

6. ଜ୍ଞାନଭୁଦ୍ରା ୄନୈଯାତ୍ମାକୁ ୄକଈଁ ସଦି୍ଧ ସାଧକ ଶ୍ଫଯୀ ଯୂୄଯ ପ୍ରତୀକୀତ କଯଛିନ୍ତ ି? 

 କ) ସଯହା ଖ) କାହୁ୍ନା ଗ) ଶ୍ଫଯୀା ଘ) ରୁଆା  

7. କାହୁ୍ନାଙ୍କ ସାଧନାୀଠ ୄକଈଁଠାୄଯ ଥିରା ? 

 କ) ୄସାଭୁଯୀ  ଖ) ଧଫଗିଯ ିଗ) ଯତ୍ନଗିଯ ିଘ) ଯଭିଗିଯି  

8. ଯୁଦ୍ର ସୁଧାନଧିି କ ିପ୍ରକାଯ ୄରଖା ? 

କ) ଦୋତ୍ମକ ଗଦେ ଖ) ଈନୋସ ଗ) କାଫେ ଘ) ପ୍ରଫନ୍ଧ  

9. ୄକଈଁ ସଦି୍ଧ ଶ୍ାଗ୍ରସ୍ତ ୄହାଆ ଯୁଦ୍ର ସୁଧାନଧିି ଯୂୄ ଜନେଗ୍ରହଣ କଯଥିିରା ? 

କ) କାହୁ୍ନା ଖ) ବିନଫ ୄଚୈତନେ ଗ) ୄଗାଯଖନାଥ ଘ) ବୀଭ ୄବାଆ  

10.  ବିନଫ ୄଚୈତନେ କାହା ଗବ୍ଯୁ ଜନେରାବ କଯଥିରା ? 

କ) ରତିା ଖ) ଫଶି୍ାଖା ଗ)ଶ୍ଶ୍ପି୍ରବା ଘ) ଯସୄକି  

 



 

ଖ – ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1.ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥଯୁ ଭହାବାଯତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଫକିାଶ୍ 

2.ଭହାବାଯତୄଯ ଯାଜା-ପ୍ରଜା ସମ୍ପକ ୍

3. .ଶ୍ଫଯୀ ଚମ୍ୋଯ ଭଭ ୍

4.ଭହଷିାସୁଯଯ ଜନେ ଫୃତ୍ତାନ୍ତ 

5. ଯୁଦ୍ର ସୁଧାନଧିିଯ ତିୄ ନାଟ ିସଂଘଷ ୍

6. ରୁଆା 
ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି ଭାକ୍ ।  

1 X 20 = 20 
1. ସ୍ୱଗ୍ାୄଯାହଣ ଫ୍ ନୁସଯଣୄଯ ସାଯା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟତା ଓ ୄଭୌକିତା ଅୄରାଚନା କଯ I 

2.ଯୁଦ୍ର ସୁଧାନଧିିଯ ଧଭ୍ଭତ ଅୄରାଚନା କଯ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-5 

Set-1 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାନଙ୍କଯ ସଠକି ଈତ୍ତଯଟ ିଫାଛ ିୄରଖ । ପ୍ରୄତେକ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦୁଇ ନମବର । 10X2 =20 

1. ଯସକୄଲା କାଫେଯ କଫ ିକଏି ? 

କ) ଈୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜ ଖ) ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗ) ଧନଞ୍ଜୟ ବଞ୍ଜ ଘ) ୄଗାଫନୁ୍ଧ ଦାସ  

2. ୄକଈଁ ଫଣ୍ ନୟିଭୄଯ ଯସକୄଲା କାଫେ ଯଚନା କଯାମାଆଛ ି? 

କ) କ  ଖ) ଖ  ଗ) ଚ  ଘ) ତ  

3. ୄକଈଁ ରୀା ଫଶି୍ଷି୍ଟ୍ କଥାଫସୁ୍ତ ଯସକୄଲାୄଯ ଯହଛି ି? 

କ) ଦ୍ୱାଯକାରୀା ଖ) ଯାଭରୀା  ଗ) ୄଗାରୀା  ଘ) ବାଯତରୀା  

4. ଚତୁଯ ଫିୄ ନାଦଯ ନାୟିକାଯ ନାଭ କଣ ? 

କ) ଚଞ୍ଚାକ୍ଷୀ  ଖ) ଭୀନାକ୍ଷୀ  ଗ) ସୁୄଯଖା ଘ) ଶ୍ଶ୍ିୄ ଯଖା  

5.  ପ୍ରୀତ ିଫିୄ ନାଦୄଯ ୄକୄତ ପ୍ରକାଯ ପ୍ରୀତଯି ଫତାଯଣା କଯାମାଆଛ ି? 

କ) ଦୁଆ  ଖ) ତନି ି ଗ) ାଞ୍ଚ ଘ) ଛ 

6. କିୄ ଶ୍ାଯ ଚନ୍ଧାନନ୍ଦ ଚମୂ୍ପଯ ନାୟକ କଏି ? 

କ) ଯାଭ ଖ) ଦୁଃଶ୍ାସନ ଗ) ବୀଭ ଘ) କୃଷ୍ଣ  

7.  ୄକଈଁ କଫଙୁି୍କ ଚମୂ୍ପକଫ ିବାଫୄଯ ଅଖୋୟିତ କଯାମାଆଛ ି? 

କ) ଈୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜ ଖ) ସାଯା ଦାସ ଗ) ଫୄଦଫ ଯଥ ଘ) ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ  

8.  ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ୄକଈଁ ଯାଜାଙ୍କ ସଭୟୄଯ ଓଡଅି ବାଗଫତଯ ଯଚନା କଯଥିିୄର ? 

କ) କିୄନ୍ଧ ୄଦଫ ଖ) ପ୍ରତାଯୁଦ୍ର ୄଦଫ ଗ) ନଯସଂିହ ୄଦଫ ଘ) ଭୁକୁନ୍ଦ ୄଦଫ  

9. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ୄକଈଁ ଧଭ୍ଯ ନୁମାୟୀ ଥିୄର ? 

କ) ୄଫୈଷ୍ଣଫ ଖ) ୄଶ୍ୈଫ ଗ) ଶ୍ାକ୍ତ ଘ) ନାଥ  

 



10. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ିତାଙ୍କ ନାଭ କଣ ଥିରା ? 

କ) ବଗଫାନ ଦାସ ଖ) ୄଗୌତଭ ଦାସ ଗ) ଅନନ୍ଦ ଦାସ  ଘ) ସାଯା ଦାସ  

 
ଖ – ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1. ଚମୂ୍ପଯ ଶ୍ରୀଯାଧା 
2. ଚମୂ୍ପଯ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 

3. ହାସ ଫିୄ ନାଦ 

4. ଯସ ଫିୄ ନାଦ 

5. ଯସକୄଲାଯ ଯସଫାଦ 

6. ଯସକୄଲାୄଯ ୄପ୍ରଭଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି ଭାକ୍ । 

1 X 20 = 20 

1.କିୄ ଶ୍ାଯ ଚନ୍ଧାନନ୍ଦ ଚମୂ୍ପଯ ଭଭ୍ ନଜି ବାଷାୄଯ ଫୁଝାଆଦି I 

2 ଚତୁଯ ଫିୄ ନାଦଯ ଭୄନାଯଭ କାହାଣୀଗୁଡକିଯ ଭଭ୍ ନଜିବାଷାୄଯ ଫୁଝାଆଦି I  

  

 

 

 

 

 



Model Question Bank, M.A, Sem-1 

Department of Odia, Jamshedpur Women’s College 

Core-5 

Set-2 

‘କ’ – ବଭିାଗ 

1. ଯସାତ୍ମକଂ ଫାକେଂ କାଫେମ୍ ଏ ଈକି୍ତଟ ିକାହାଯ ? 

କ) ବଯତ ଭୁନ ି ଖ) ଫଶି୍ୱନାଥ କଫଯିାଜ ଗ) ଅନନ୍ଦଫଦ୍ଧ୍ନ ଘ) କାଦିାସ  

2.ଯସକୄଲା କାଫେଯ ପ୍ରଧାନ ଯସ କଣ ? 

କ) ଶ୍ଙୃ୍ଗାଯ  ଖ) ଫୀଯ ଗ) ଫୀବତ୍ସ ଘ) ବୟାନକ 
3. ବ୍ରଜନାଥ ଫଡୄଜନାଙ୍କ ଫଡୄଜନା ଈାଧି କିଯ ିଥିରା ? 

କ) ିତୃଦତ୍ତ  ଖ) ଫଂଶ୍ାନୁକ୍ରଭିକ ଗ) ଯାଜଦତ୍ତ ଘ) ଣି୍ଡତଦତ୍ତ 

4.ହାସ ଫିୄ ନାଦୄଯ ୄକୄତାଟ ିଗଳ୍ପ ଯହଛି ି? 

କ) ୄଗାଟଏି  ଖ) ଦୁଆଟ ି ଗ) ତିୄ ନାଟ ିଘ) ାଞ୍ଚଟି  

5.ଚତୁଯ ଫିୄ ନାଦ କିଯ ିଗ୍ରନ୍ଥ ? 

କ) କାଫେଗ୍ରନ୍ଥ  ଖ) କାହାଣୀଗ୍ରନ୍ଥ  ଗ) ନାଟକ ଘ) ପ୍ରଫନ୍ଧ 

6. କିୄ ଶ୍ାଯ ଚନ୍ଧାନନ୍ଦ ଚମୂ୍ପଯ ନାୟିକା କଏି ? 

କ) ସୀତା ଖ) ଯାଧା ଗ) ୄଦ୍ରୌଦୀ ଘ) ଦଭୟନ୍ତୀ  

7. କିୄ ଶ୍ାଯ ଚନ୍ଧାନନ୍ଦ ଚମୂ୍ପୄଯ ଯାଧା କାହା ଅଗୄଯ ନଜିଯ ଭୄନାବାଫ ଫୟାନ କଯଛିନ୍ତ ି? 

କ) ରତିା ଖ) ମୄଶ୍ାଦା ଗ) ୄଦ୍ରୌଦୀ ଘ) କୁନ୍ତୀ  

8. ଖଯା ତୁ ୄହରୁୄଯ/ ୄଖୄରାଖଞ୍ଜନାକ୍ଷୀ କ ିକଯଭ କରୁୄଯ... କଏି କାହାକୁ କହଛିନ୍ତ?ି 

 କ) ଯାଧା କୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ଖ) କୃଷ୍ଣ ଯାଧାଙୁ୍କ ଗ) ରତିା ଯାଧାଙୁ୍କ ଘ) ଯାଧା ରତିାଙୁ୍କ  

9. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ୄକଈଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଚନା କଯଛିନ୍ତ ି ? 

 କ) ଭହାବାଯତ  ଖ) ଯାଭାୟଣ  ଗ) ବାଗଫତ ଘ) ହଯଫିଂଶ୍  

 



10. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ୄକଈଁଠ ିଜନେଗ୍ରହଣ କଯଥିିୄର ? 

 କ) କଟକ ଖ) କିୄଶ୍ୱଯ ୁଯ ଗ) ୄଢଙ୍କାନା  ଘ) ଫାୄରଶ୍ୱଯ 
ଖ – ବଭିାଗ 

ୄମୄକୌଣସି ତନିନଟ ିଫଷିୟ ଈୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଟୀପ୍ପଣୀ (350 ଶବ୍ଦ ବିତୄଯ) ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ଦଶ ଭାକ୍ ।  
          3  X 10 =30 

1. ଚମୂ୍ପଯ କଥାଫସୁ୍ତ 

2. ଚମୂ୍ପଯ ରତିା 
3. ପ୍ରୀତ ିଫିୄ ନାଦ 

4. ନୀତ ିଫିୄ ନାଦ 

5. ଯସକୄଲାଯ ଫଷିୟଫସୁ୍ତ 

6.  ବାଗଫତଯ ଶ୍କି୍ଷା 
ଗ- ବଭିାଗ 

ଦୀଘ୍ ଈତ୍ତଯଭୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ୄମୄକୌଣସି ନଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ୄରଖ । ପ୍ରତଟି ିପ୍ରଶ୍ନଯ ଭୂରେ ନକାଡଏି ଭାକ୍ । 

1 X 20 = 20 

1.ବାଗଫତଯ ନୀତଶି୍କି୍ଷା I  

2. ଯସକୄଲାରଯ ଧାଭିକତା ଓ ଶ୍ଙୃ୍ଗାଯକିତା ନଜି ବାଷାୄଯ ଫୁଝାଆଦି I  

 

 

 

 
 

 

 



 


