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+3 1st Year Arts/Science
AECC – (O)
ଯ ୋଗୋଯ ୋଗମଳ
ୂ କ ମୋତୃଭୋଷୋ
‘କ’ ବିଭୋଗ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ କ’ଣ ? ଏହୋର ଅର୍ଘ, ପରିଭୋଷୋ ଓ ପରିସର ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ
କର ।

୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.

ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ବିଭିନ୍ନ ମୋଧ୍ୟମ ସଂପକଘତ୍ର ସଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗତ୍ର କି କି ବୋଧକ ରହିର୍ୋଏ ଦଶ୍ଘୋଅ ।

ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ସଫଳ ସୋଧନ ସଂପକଘତ୍ର ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର ।

ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ଆବଶ୍େକୟୋ ଓ ଉପତ୍ ୋଗିୟୋ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ତ୍ବୈଦୟେୟିକ ପଦ୍ଧୟି ଆଜିର ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ତ୍କତ୍ୟଦୂ ର ଅପରିହୋ ଘେ

୮.

ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ଚଳନ୍ତି ସମୟର ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ପତ୍ରଲ୍ିଖନ ଆବଶ୍େକୟୋ ଓ ଗୟରୟତ୍ଵ ବିତ୍ବଚନୋ

୯.

ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗତ୍ର ସୋହିୟେର ଭୂମିକୋ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।

କର ।

୧୦. ଲ୍ିଖିୟ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ବିତ୍ଶ୍ଷତ୍ଵ କ’ଣ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୧. ସଫଳ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ଭୋଷୋ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର ।

୧୨. ବିଜ୍ଞୋପନର ଅୟୀୟ ଓ ବତ୍ତଘମୋନ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର ।
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.

ବିଜ୍ଞୋପନର ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ ି ଓ ତ୍କୌଶ୍ଳ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋର ବିଜ୍ଞୋପନ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ବିଜ୍ଞୋପନ କଳୋ ଓ ସୋହିୟେ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଉପ ୟକ୍ତ ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର ।
ବିଜ୍ଞୋପନର ସଂଜ୍ଞୋ ଓ ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଚଳନ୍ତି ସମୟତ୍ର ବିଜ୍ଞୋପନ କିପରି କରୋ ୋଉଛି ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ତ୍ଲ୍ୋକ ସଂପକଘ ଓ ବିଜ୍ଞୋପନ କ’ଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ବିଜ୍ଞୋପନର ପରିସର ଓ ପ୍ରକୋ ଘେ ଅନୟ ୋୟୀ ଏହୋର ପ୍ରକୋର ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ବିଜ୍ଞୋପନର ଭୋଷୋ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।
ଭୋଷଣ କଳୋର ପରିଭୋଷୋ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ଭୋଷଣର ପରିସର ଓ ଉପତ୍ ୋଗିୟୋ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ଭୋଷଣର ବିବଧ
ି ଦିଗ ବିଷୟତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୨୪. ଭୋଷଣର ପ୍ରକୋର ତ୍ଭଦ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୨୫. ଭଂଜ ଜୟନ୍ତୀ ସଭୋତ୍ର ଭୋଷଣର ଏକ ସଂେିପ୍ତ ନମୟନୋ ପ୍ରଦୋନ କର ।
୨୬. ସ୍ମୃୟ ି ସଭୋତ୍ର ଭୋଷଣର ତ୍ଗୋଟିଏ ନମୟନୋ ପ୍ରଦୋନ କର ।
୨୭. ଭୋଷଣର ସଂଜ୍ଞୋ ନିରୂପଣ କରି ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୨୮. ଭୋଷଣର ପରିଭୋଷୋ ଓ ପରିସର ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
୨୯. ଭୋଷଣର ସ୍ଵରୂପ ଓ ଲ୍େଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ।

୩୦. ସଫଳ ଭୋଷଣର ଲ୍େଣ ଓ ଆଧୋର ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୩୧. ସମବୋଦର ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧୟି ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୩୨. ସମବୋଦର ପରିତ୍ବଷଣ ପଦ୍ଧୟି ଉପତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।

୩୩. ସମବୋଦ ରଚନୋ ତ୍ଶ୍ୈଳୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ ି ବିଷୟତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।
୩୪. ଗଣ, ଗଣସମସେୋ ଓ ଗଣମୋଧ୍ୟମଧମଘୀ ସମବୋଦ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ ି କିପରି ତ୍ହବୋ ଆବଶ୍େକ

ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୩୫. ସମବୋଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବୋ ସମୟତ୍ର ସଂପୋଦକ ପୋଖତ୍ର ତ୍କଉଁ ତ୍କଉଁ ଗୟଣ ରହିବୋ
ଆବଶ୍େକ ?
୩୬. ସୟେ ଅପରୋଧ ସଂକ୍ରୋନ୍ତତ୍ର ସୟର୍େ ସମବୋଦଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ କର ।

୩୭. ସଫଳ ସମବୋଦ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟର
ି ସୋୟତ୍ଗୋଟି ତ୍ସୋପୋନ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୩୮. ଗଣମୋଧ୍ୟମ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ? ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୩୯. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୪୦.
୪୧.
୪୨.
୪୩.

ତ୍ବୈଦୟେୟିକ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ? ଏହୋର ଉପତ୍ ୋଗିୟୋ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସୋେୋୟକୋର କଣ ? ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଘମୋଳୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ବର୍ଣ୍ଘୋଶ୍ୟଦ୍ଧି କଣ ଓ ଏହୋର ନିରୋକରଣ ସଂପକଘତ୍ର ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ

ସଂେିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.

ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ଭିତ୍ତି କ’ଣ ?
କଥିୟ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ କ’ଣ ?
ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ବୋଧକ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗତ୍ର ସଫଳ ସୋଧନ କ’ଣ ?
ସୋମୋଜିକ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର କି ଅବଶ୍େକୟୋ ରହିଛ ି ?

୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.

ବେବସୋୟିକ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ଭୂମିକୋ କ’ଣ ?
ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ଅନୟ ବଧି
ି କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗତ୍ର ତ୍କଉଁ ତ୍କଉଁ ତ୍ବୈଦୟେୟିକ ମୋଧ୍ୟମ ବେବହୃ ୟ ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ?
ଅୟୀୟତ୍ର କିପରି ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ରେୋ କରୋ ୋଉଥିଲ୍ୋ ?
ଚିଠି ପତ୍ର ଦ୍ଵୋରୋ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗକୟ କ’ଣ କୟ ହୋ ିବ ?
ତ୍ମୌଖିକ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ବିତ୍ଶ୍ଷତ୍ଵ କ’ଣ ?
ଚଳନ୍ତି ସମୟତ୍ର ସବଘୋଧିକ େିପ୍ତ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗର ମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?

୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.
୨୪.
୨୫.
୨୬.
୨୭.
୨୮.
୨୯.
୩୦.
୩୧.
୩୨.
୩୩.
୩୪.
୩୫.
୩୬.
୩୭.
୩୮.

ବିଜ୍ଞୋପନର ଦୟ ଇଟି ସଂଜ୍ଞୋ ନିରୂପଣ କର ।
ବୋହେ ବିଜ୍ଞୋପନ କ’ଣ ?
ଛୋପୋ ମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?
ବିଜ୍ଞୋପନର ଦଶ୍ମ ତ୍ସୋପୋନ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ?
ବିଜ୍ଞୋପନତ୍ର ଅର୍ଘବେୟୀ ମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ?
ପରିଚୟ
ି ପ୍ରତ୍ୟୋଜକ କ’ଣ ?
ବିଜ୍ଞୋପନ କ’ଣ ?
ବିଜ୍ଞୋପନର ମୟଖେ ଉତ୍େଶ୍େ କ’ଣ ?
କଲୋସିଫୋଏଡ ବିଜ୍ଞୋପନ କ’ଣ ?
ଦୃ ଶ୍େ ମୋଧ୍ୟମତ୍ର କିପରି ବିଜ୍ଞୋପନ କରୋ ୋଏ ?
ତ୍ଲ୍ୋକସଂପକଘ ବିଜ୍ଞୋପନ କ’ଣ ?
ତ୍ଲ୍ୋକ ତ୍ସବୋମୂଳକ ବିଜ୍ଞୋପନ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
ଶ୍ରୋବେ ମୋଧ୍ୟମତ୍ର କିପରି ବିଜ୍ଞୋପନ କରୋ ୋଏ ?
ବିଜ୍ଞୋପନତ୍ର ଦୃ ଶ୍େଶ୍ରୋବେ ମୋଧ୍ୟମତ୍ର କି ଭୂମିକୋ ରହିଛ ି ?
ଶ୍ିଳ୍ପ ସମବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞୋପନ କ’ଣ ?
ଆନୟ ଷ୍ଠୋନିକ ବିଜ୍ଞୋପନ କ’ଣ ?
ପ୍ରୟିତ୍ ୋଗୀ ବିଜ୍ଞୋପନ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
ବିଜ୍ଞୋପନ ଦ୍ଵୋରୋ କି ଉପକୋର ହୟ ଏ ?
ଜନମଙ୍ଗଳ ପୋଇଁ ବିଜ୍ଞୋପନ କ’ଣ କରିପୋତ୍ର ?
ଅୟୀୟତ୍ର ଜନପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞୋପନ ରୀୟି କ’ଣ ଥିଲ୍ୋ ?
ପ୍ରଚୋର ମୋଧ୍ୟମତ୍ର କିପରି ବିଜ୍ଞୋପନ କରୋ ୋଏ ?
ଭ୍ରୋମେମୋଣ ବିଜ୍ଞୋପନ କିପରି କରୋ ୋଏ ?
ଭୋଷଣ ଦ୍ଵୋରୋ ମନୟ ଷେର କି ପରିବତ୍ତଘନ ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ?
ୟରୟଣ ଶ୍ବ୍ଦ ତ୍କୋଷତ୍ର ଭୋସନର ଅର୍ଘ କ’ଣ ?

୧୩. କିପରି ଭୋତ୍ବ ସୋଂସ୍କୃୟକ
ି ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ ରଖୋ ୋଏ ।?
୧୪.
ୋନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ ୋଗୋତ୍ ୋଗ କ’ଣ ପ୍ରକୋଶ୍ କତ୍ର ?

୩୯.
୪୦.
୪୧.
୪୨.
୪୩.
୪୪.
୪୫.
୪୬.
୪୭.
୪୮.
୪୯.
୫୦.
୫୧.
୫୨.
୫୩.
୫୪.
୫୫.
୫୬.
୫୭.
୫୮.
୫୯.
୬୦.
୬୧.
୬୨.
୬୩.
୬୪.

ବିଷୟୋନୟ ସୋରୀ ଭୋଷଣ କୋହୋକୟ କୟ ହୋ ୋଏ ?
ପୂର୍ଣ୍ଘଚନ୍ଦ୍ର ଓଡିଆ ଭୋଷୋତ୍କୋଷତ୍ର ଭୋଷଣ ଶ୍ବ୍ଦର ଅର୍ଘ କ’ଣ ?
ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ଙ୍କ ମୟତ୍ର ଭୋଷଣର ଅର୍ଘ କ’ଣ ?
ଦୋଶ୍ଘନକ
ି ତ୍ହୋତ୍ରସ ଭୋଷଣ ସଂପକଘତ୍ର କ’ଣ କହନ୍ତି ?
ଭୋଷଣକୟ ଚମତ୍କୋର କରିବୋ ପୋଇଁ ଭୋଷଣ ସହିୟ କ’ଣ ସବୟ ତ୍ ୋଡୋ ୋଇଥିଲ୍?
ବିୟକଘ ଭୋଷଣ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
ତ୍ବୌଦ୍ଧିକ ଭୋଷଣ ମୋଧ୍ୟମତ୍ର ଜନୟୋର କି ଉପକୋର ତ୍ହଉଥିଲ୍ୋ ?
ଧମଘମଳ
ୂ କ ଭୋଷଣ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
ପର୍ପ୍ରୋନ୍ତ ଭୋଷଣ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
ସମବୋଦର ଷଡ – ‘କ’ କ’ଣ ?
ସମବୋଦର ପରିସର ସଂପକଘତ୍ର ଧୋରଣୋ ଦିଅ ।
ସମବୋଦର ଭୋଷୋ କିପରି ତ୍ହବୋ ଉଚିୟ ?
ବେୋଖେୋତ୍ମକ ଫି ଚର କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
ଖବର କୋଗଜତ୍ର ଫି ଚରର ସ୍ଥୋନ ତ୍କଉଁଠି ?
ଫତ୍ଟୋ ଫି ଚର ତ୍କଉ ଗୟରୟତ୍ଵ ବହନ କତ୍ର ?
ଶ୍ିତ୍ରୋନୋମୋ କ’ଣ ?
ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?
ଗଣମୋଧ୍ୟମ ତ୍କତ୍ୟ ପ୍ରକୋର ?
ତ୍ବୈଦୟେୟିକ ଗଣମୋଧ୍ୟମ ଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
ଛୋପୋ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?
ଦୃ ଶ୍େ-ଶ୍ରୋବେ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?
ତ୍କଉଁ ଗଣମୋଧ୍ୟମଟି ସବଘୋଧିକ ପ୍ରଭୋବଶ୍ୋଳୀ ?
ଗଣମୋଧ୍ୟମ କୋହିଁକି ଉପତ୍ ୋଗୀ ?
ବୋହେ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?
ପୋରମ୍ପରିକ ଗଣମୋଧ୍ୟମର ତ୍କତ୍ୟୋଟି ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦିଅ ?
ଗଣମୋଧ୍ୟମର ପ୍ରକୋର ଦଶ୍ଘୋଅ ?

୬୫. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ପ୍ରମୟଖ ଉପତ୍ ୋଗିୟୋର ଦୟ ଇଟି ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦିଅ ।
୬୬. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଜରୟରୀ ତ୍ସବୋ କ’ଣ ?
୬୭. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଅନୟ ପସ୍ଥିୟତ୍ର କ’ଣ ହୟ ଅନ୍ତୋ ?
୬୮. ଜନହିୟକୋରୀ ଦୟ ଇଟି ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।

୬୯. ମତ୍ନୋରଞ୍ଜନକୋରୀ ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଦୟ ଇଟି ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ପ୍ରଦୋନ କର ।
୭୦. ଗଣମୋଧ୍ୟମତ୍ର ତ୍କଉଁ ବିଭୋଗଟି ଅଧିକ ଶ୍କ୍ତିଶ୍ୋଳୀ ?
୭୧. ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଭୋଷୋ କିପରି ତ୍ହବୋ ଆବଶ୍େକ ?

୭୨.
୭୩.
୭୪.
୭୫.
୭୬.
୭୭.
୭୮.
୭୯.
୮୦.

ଫି ଚର ପ୍ରସ୍ତୟ ୟର
ି ପ ଘେୋୟଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
ସୋେୋୟକୋର କଣ ?
ବେକ୍ତିଗୟ ସୋେୋୟକୋର କଣ ?
ସୋହିୟେି କ ସୋେୋୟକର କଣ ?
ସୋଦୃ ଶ୍େଜନିୟ ଅଶ୍ୟଦ୍ଧି କଣ ?
ଲ୍ିଙ୍ଗଗୟ ଅଶ୍ୟଦ୍ଧି କଣ ?
ସମୋସଗୟ ଅଶ୍ୟଦ୍ଧି କଣ ?
ସନ୍ଧିଗୟ ଅଶ୍ୟଦ୍ଧି କଣ ?
ପ୍ରୟେୟ ଜନିୟ ଅଶ୍ୟଦ୍ଧି କଣ ?

+3 Arts 1st Semester
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ଗଣମୋଧ୍ୟମ, ଯବତୋର କଳୋ ଓ ବିଜ୍ଞୋପନ କଳୋ
‘କ’ ବିଭୋଗ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.

ଗଣମୋଧ୍ୟମର ସଂଜ୍ଞୋ ଓ ସ୍ଵରୂପ ନିରୂପଣ କର।

୨.

ଗଣମୋଧ୍ୟମର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର।

୩.

ପୋରମ୍ପରିକ ଗଣମୋଧ୍ୟମ ସଂପକଘତ୍ର ଧୋରଣୋ ଦିଅ।

୪.

ବିଜ୍ଞୋପନର ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ ି ଓ ତ୍କୌଶ୍ଳ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର।

୫.

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋର ବିଜ୍ଞୋପନ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର।

୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.

ଫି ଚର କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ, ଏହୋର ନମୟନୋ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ କର।
ପତ୍ରଲ୍ିଖନ କ’ଣ ? ଏହୋର ଆବଶ୍େକୟୋ ଓ ଉପତ୍ ୋଗିୟୋ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ବେବସୋୟିକ ପତ୍ରଲ୍ିଖନତ୍ର ତ୍କଉଁ ବିତ୍ଶ୍ଷ ଦିଗ ଉପତ୍ର ଧ୍ୟୋନ ତ୍ଦବୋକୟ ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ?
ବିଜ୍ଞୋପନ କଳୋ ଓ ସୋହିୟେ ସମବନ୍ଧତ୍ର ଉପ ୟକ୍ତ ଧୋରଣୋ ପ୍ରଦୋନ କର ।
ବିଜ୍ଞୋପନର ପରିସର ଓ ପ୍ରକୋ ଘେ ଅନୟ ୋୟୀ ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମଲ୍
ୂ େ= ୨)
୧.
୨.
୩.
୪.

ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?
ଗଣମୋଧ୍ୟମ କୋହିଁକି ଉପତ୍ ୋଗୀ ?
ବୋହେ ଗଣମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?

ପୋରମ୍ପରିକ ଗଣମୋଧ୍ୟମର ତ୍କତ୍ୟୋଟି ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦିଅ ।

୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.

ବିଜ୍ଞୋପନର ଇଂରୋଜୀ ପରିଭୋଷୋ କ’ଣ ?
ତ୍ବୈଦୟେୟିକ ମୋଧ୍ୟମ କ’ଣ ?
ବିଜ୍ଞୋପନର ଦଶ୍ମ ତ୍ସୋପୋନ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝୋ ?
ୟର୍େ କ’ଣ ?
ଚୟ କ୍ତିନୋମୋ ତ୍କଉଁଥିତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖୋ ୋଏ ?
ଫି ଚର କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
ସ୍ତମ୍ଭ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
ବୋଣିଜେି କ ପତ୍ର କ’ଣ ?
ପତ୍ରର ତ୍କଉଁଠୋତ୍ର ପ୍ରୋପକଙ୍କ ଠିକଣୋ ତ୍ଲ୍ଖୋ ୋଏ?
ପତ୍ରଲ୍ିଖନତ୍ର ସତ୍ମବୋଧନର ଭୂମିକୋ କ’ଣ?
ତ୍କଉଁ ପୋତ୍ରତ୍ରସ୍ଵୋେର ୟତ୍ଳ ତ୍ମୋହର ଲ୍ଗୋ ୋଏ ?
+3 II Semester
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ସୋହିତେ ଅଧ୍ୟୟନ

ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧।
୨।
୩।
୪।

‘ବୟ ଢୋଶ୍ଙ୍ଖୋରୀ’ ଗଳ୍ପର ନୋମକରଣର ସୋର୍ଘକୟୋ ପ୍ରୟିପୋଦନ କର ।

‘ମୋଗୟଣିରଶ୍ଗଡ’ ଗଳ୍ପର ନୋମକରଣ ର୍ୋର୍ଘୟୋ ପ୍ରୟିପୋଦନ କର ।
‘ଶ୍ିକୋର’ ଗଳ୍ପର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
‘ଶ୍ିକୋର’ ଏକ ପ୍ରଗୟିବୋଦୀ ଗଳ୍ପ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୫।

‘ବୟ ଢୋଶ୍ଙ୍ଖୋରୀ’ ଗଳ୍ପର ମୋସ୍ତୋତ୍ତ୍ଵିକୟୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୬।

‘ବୋଇ ମହୋନ୍ତି ପୋଞ୍ଜି ’ ରୟ ପ୍ରୋବନ୍ଧିକଙ୍କ ଆଭିମଖ
ୟ େ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ(ପ୍ରର୍ମ ବିଡୋ)

୭।

‘ବଟୟ ଆ’ ଏକ ଲ୍ର୍ୟହୋସେଧମଘୀ ବେୋଙ୍ଗୋତ୍ମକ ରଚନୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

କର ।

୮।

‘ସୋଧୟସଙ୍ଗ’ ରମେରଚନୋରସମୀେୋ କର ।

୯।

ନୋରୀମୋନଙ୍କର ଅଧିକ ଗହଣୋ ବେବହୋରକୟ ତ୍ଲ୍ଖକ କୋହିଁକି ବେଙ୍ଗ କରୟଛନ୍ତି?

୧୦। ‘ବଟୟ ଆ’ ପ୍ରବନ୍ଧରୟ ଓ ବଟୟ ଆ ଓଡିଆମୀର ତ୍ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ସମୀେୋ କର ।
୧୧। ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ନଟକୋର ନୋଟେୋବସ୍ତୟ ବିନେୋସ କର ।

୧୨। ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ନଟକୋର ମଞ୍ଚମୂଲ୍େ ସଂପକଘତ୍ର ବିଚୋର କର ।
୧୩। ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ନଟକୋର ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ଏକ ବିଚୋର ବିମଷଘ ।

୧୪। ତ୍ଶ୍ଷକର୍ୋ ନଟକୋର ଦ୍ଵନ୍ଦ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୫। ନଟ ସମ୍ରୋଟ ଓରଫ ସତ୍ନ୍ତୋଷ ତ୍ଚୌଧୟରୀ ଚରିତ୍ର ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୬। ଶ୍ୋସ୍ତି ଉପନେୋସର ମନସ୍ତୋତ୍ତ୍ଵିକ ବିଚୋର କର ।

୧୭। ଶ୍ୋସ୍ତି ଉପନେୋସରୟ ନୋୟିକୋ ତ୍ଧୋବି ଚରିତ୍ରକୟ ସମୀେୋ କର ।

୧୮। ଶ୍ୋସ୍ତି ଉପନେୋସର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୯। ଶ୍ୋସ୍ତି ଉପନେୋସର ଗ୍ରୋମେ ଜୀବନର ଏକ କରୟଣେର ପ୍ରୟିଛବି ବିଚୋର କର ।
୨୦। ଶ୍ୋସ୍ତି ଉପନେୋସରୟ ନୋୟକ ସତ୍ନଇ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋବଳୀ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧।

ତ୍ଗୋଦୋବରୀଶ୍ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ଜନମ ସ୍ଥୋନର ନୋମ ଉତ୍େଖ କର ।

୨।

ମୋଗୟଣିର ଶ୍ଗଡ ଗଳ୍ପଟି ତ୍କଉଁ ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପତ୍ର ପଜଘେବସିୟ ?

୩।

ମୋଗୟଣୀ କିଏ ?ୟୋ’ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦୋନ କର ।

୪।

ଶ୍ଗଡର ୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କୟ ମୋଗୟଣୀ ତ୍କଉଁ ଗଳ୍ପ ଶ୍ୟଣୋଇର୍ୋଏ ?

୫।

ଗୋଳ୍ପିକ ତ୍ଦୈୟେଦୋନବ ତ୍ବୋଲ୍ି କୋହୋକୟ କହିଛନ୍ତି ?

୬।

ଭୋଗବୟୀଚରଣ ପୋଣିଗ୍ରୋହୀ ତ୍କଉଁ ସୋଂସ୍କୃୟକ
ି ଅନୟ ଷ୍ଠୋନ ଗଠନ କରିଥିତ୍ଲ୍ ?

୭।

ତ୍ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦୋରକୟ କୋହିଁକି ର୍ିନୟଆ ମୋରିଥିଲ୍ୋ ?

୮।

ଝପଟ ସିଂକୟ ତ୍ଦୋଷୀ ତ୍ବୋଲ୍ି କୋହିଁକି ବିତ୍ବଚନୋ କରୋ ୋଏ ।

୯।

ଫୋଶ୍ୀ ଖୟଣ୍ଟୋତ୍ର ଛିଡୋ ତ୍ହବୋ ସମୟତ୍ର ର୍ିନୟଆ କ’ଣଭୋବୟ ଥିଲ୍ୋ ?

୧୦। କୋହୋର ପୋଟିୟୟଣ୍ଡ ଶ୍ୟଣି କମିସନର ସୋତ୍ହବ ବୋହୋରକୟ ଆସିଥିତ୍ଲ୍ ?
୧୧। ବୋଇ ମହୋନ୍ତି ନୋମକରଣ ୟତ୍ପ ଘେ କ’ଣ ?
୧୨। ତ୍କଉଁ କୋ ଘେ ପୋଇଁ ବୋଇ ମହୋନ୍ତିଙ୍କୟ ନି ୟକ୍ତି ଦିଆ ୋଇଥିଲ୍ୋ ?
୧୩। ଦୟ ଷ୍ଟ ସ୍ଵୋମୀ ଦମନ ପୋଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମୋତ୍ନ କ’ଣ ବେବହୋର କରିର୍ୋ’ନ୍ତି ?
୧୪। ତ୍ଗୋପୋଳଚନ୍ଦ୍ର ‘ଉତ୍କଳ କୋହୋଣୀ’ ପୟସ୍ତକତ୍ର ତ୍କଉଁ କୋହୋଣୀମୋନ ସ୍ଥୋନ ତ୍ଦଇଥିତ୍ଲ୍ ?
୧୫। ସ୍ଵୋସ୍ଥେର ଅବସ୍ଥୋ ସୟସ୍ଥ ରଖିବୋ ପୋଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୋଳକମୋତ୍ନ ତ୍କଉଁ ଅଳଙ୍କୋର ପିନ୍ଧନ୍ତି ?
୧୬। ବଟୟ ଆ ଓଡିଆମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ କ’ଣ ଥିଲ୍ୋ ?
୧୭। ଆତ୍ମ ବଟୟ ଆକୟ ର୍ୃଣୋ କରୟ କୋହିଁକି ?
୧୮। କୋଳି କଲ୍ମର ଦ୍ଧ
ୟ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?

୧୯। ବତ୍ତଘମୋନ ସମୟତ୍ର ଜିଅନ୍ତୋ ସଭେୟୋ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
୨୦। ପ୍ରଜୋୟନ୍ତ୍ର ଶ୍ୋସନର ଅସଲ୍ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ’ଣ ଥିଲ୍ୋ ?
୨୧। କୋହୋର ଲ୍ୀଳୋ ଅୟି ଚମତ୍କୋର ?
୨୨। ତ୍ଲ୍ୋକମୋତ୍ନ କୋହିଁକି ବୋବୋମୋନଙ୍କ ସୋହୋ େ ତ୍ଲ୍ୋଡନ୍ତି ?
୨୩। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୋରୟ ମୋୟୋ ୟୟ ଟୋଇବୋର ପ୍ରକୃ ଷ୍ଟ ଉପୋୟ କ’ଣ ?
୨୪। କ’ଣ କତ୍ଲ୍ ଗୟରୟକୃ ପୋ ମିଳବ
ି ୋ ସହ ସବୟ ବୋଧୋବନ୍ଧନ ଦୂ ତ୍ରଇ ୋଏ ତ୍ବୋଲ୍ି ପ୍ରୋବନ୍ଧିକ ମୟ
ତ୍ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ?
+3 1st Sem. Core – 01
ପ୍ରୋଚୀନ ଓଡିଆ ସୋହିତେର ଇତିହୋସ
Hon- Odia
‘କ’ ବିଭୋଗ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
ଚ ଘେୋଗୀୟିକୋରୟ ପ୍ରୋଚୀନ ତ୍ବୌଦ୍ଧ ଧମଘ ଦଶ୍ଘନର କିପରି ପ୍ରୟିଫଳନ ର୍ଟିଛ ି ୟୋହୋ
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨.
କୋୟୋସୋଧନ ଓ ନିବୋଘ ଣ ସୟଖ ଚ ଘେୋଗୀୟିକୋର ଦଶ୍ଘନ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୩.
ବଜ୍ର ୋନ ଓ ସହଜ ୋନ ଉଭୟ ଚ ଘେୋତ୍ଦୋହୋବଳୀ ଅନୟ ଗୋମୀ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୪.
ଚ ଘେୋଗୀୟିକୋରୟ ପ୍ରୋଚୀନ ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
୫.
କୋହ୍ନୟପୋଙ୍କ ତ୍ଗୋଟିଏ ଗୀୟିକୋ ଉତ୍େଖ କରି ୟୋ’ର ୟତ୍ତ୍ଵ ବିଚୋର କର ।
୬.
ଆଦିକବି ସୋରଳୋ ଦୋସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସୋହିୟେ ସମ୍ଭୋରର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
୭.
‘ ୋହୋ ନୋହିଁ ଭୋରତ୍ୟ ୟୋହୋ ନୋହିଁ ଭୋରତ୍ୟ’ ଉକ୍ତିର ସୟେୟୋ ବିଚୋର କର ।
୮.
ମହୋଭୋରୟ ସଂସ୍କୃୟ ମହୋଭୋରୟ ଠୋରୟ ସ୍ଵୟନ୍ତ୍ର କିପରି ବିଚୋର କର ।
୯.
ସୋରଳୋଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିତ୍ର ତ୍ଗୋଟିଏ ଭୋଷୋୟୋତ୍ତ୍ଵିକ ମୂଲ୍େୋଙ୍କନ କର ।
୧୦. ସୋରଳୋଙ୍କ ମହୋଭୋରୟ ଓଡିଶ୍ୀ ଜୋୟୀୟ ଜୀବନର କିପରି ପ୍ରୟିବମ
ି ବ ର୍ଟିଛ ି ୟୋହୋ
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୧. ଆଦି ପବଘ ସମଗ୍ର ମହୋଭୋରୟର ମୟଖବନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୨. ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟର ସୋମୋଜିକ ଓ ସୋଂସ୍କୃୟକ
ି ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି େ ନୃ ପନ କର ।
୧୩. ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟର ସୋହିୟେି କ ମୂଲ୍େର ବିଚୋର କର ।
୧୪. ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହିୟେର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମବତ୍ନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୫. ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହିୟେର ସୋଂସ୍କୃୟକ
ି ୟର୍ୋ ଧମଘୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
୧୬. ତ୍ଗୌଡୀୟ ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ତ୍ବୈଷ୍ଣଧମଘୟତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରୟିଫଳନ କିପରି ପଞ୍ଚସଖୋ କବିଙ୍କ
ଭିୟତ୍ର ତ୍ମୈତ୍ରୀ ସମବନ୍ଧ ବୋନ୍ଧି ଥିଲ୍ୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୭. ଓଡିଶ୍ୋର ଧମଘୀୟ ଜୀବନ ଉପତ୍ର ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହିୟେର ତ୍ ଉଁ ଗୟରୟତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଘ ଭୂମିକୋ ରହିଛ ି
ୟୋହୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର।
୧୮. ପୟରୋଣକୋର ଭୋତ୍ବ କବି ବଳରୋମ ଦୋସଙ୍କ ପ୍ରୟିଭୋର ମୂଲ୍େୋୟନ କର ।
୧୯. ଜଗନ୍ନୋର୍ ଦୋସଙ୍କ ଭୋରୟର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓଡିଶ୍ୀ ଜୀବନକୟ ତ୍ ଉଁ ଆଧ୍ୟୋତ୍ମିକ ତ୍ଦଖୋଇଛି
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୦. ଓଡିଶ୍ୋର ପେୀ ଜୀବନତ୍ର ଭୋଗବୟର ତ୍ଲ୍ୋକପ୍ରିୟୟୋକୟ ବିଚୋର କର ।
୨୧. ମିଶ୍ରୋ ଭକ୍ତି ପରଂପରୋର ନିଦଶ୍ଘନ ତ୍ହଉଛି ଭୋଗବୟ, ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୨. ସଂସ୍କୃୟ ଭୋଗବୟ ଠୋରୟ ଓଡିଆ ଭୋଗବୟ କିପରି ସ୍ଵୟନ୍ତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୩. ଦୋଣ୍ଡି ରୋମୋୟଣର ତ୍ମୌଳିକୟୋ ସମବତ୍ନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୪. ପଞ୍ଚସଖୋ ୟତ୍ତ୍ଵଦଶ୍ଘୀ ପୟଣି ତ୍ପ୍ରମଭକ୍ତି ମୋଗଘୀ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୫. ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହିୟେର ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି େ ନିରୂପଣ କର ।
୨୬. ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହିୟେର ସୋମୋଜିକ ଓ ସୋଂସ୍କୃୟକ
ି ଆତ୍ବଦନଗୟଡକ
ି ୟ ନିଜ ଭୋଷୋତ୍ର ଉତ୍େଖ
କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.

ଚ ଘେୋପଦର ପ୍ରର୍ମ ଆବିଷ୍କୋର ତ୍କତ୍ବ ଓ କିଏ କରିଥିତ୍ଲ୍ ?
ଚ ଘେୋପଦର ସିଦ୍ଧୋଚୋ ଘେଙ୍କ ସଂଖେୋ ତ୍କତ୍ୟ ?
ଦୟ ଇଜଣ ଉତ୍କଳୀୟ ସିଦ୍ଧୋଚୋ ଘେଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
କୋହ୍ନୟପୋଦଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ଗୀୟିକୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସରହପୋଙ୍କ ରଚିୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ କ’ଣ ?
ଲ୍ୋମୋ-ୟୋରୋ-ନୋର୍ଙ୍କ ରଚିୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ରୋଉୟୟ ନୋମତ୍ର ତ୍କଉଁ ସିଦ୍ଧୋଚୋ ଘେ ପରିଚୟ
ି ?
ଶ୍ବରୀପୋଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ଗୀୟିକୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଚ ଘେୋ ଗୀୟିକୋକୟ ପ୍ରର୍ତ୍ମ ତ୍କଉଁଠୋରୟ ଆବିଷ୍କୋର କର ୋଇଥିଲ୍ୋ ?
ଚ ଘେୋଗୀୟିକୋର ଓଡିଆ ଭୋଷୋତ୍ର ପ୍ରର୍ମ ଗତ୍ବଷଣୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ଓ ଗତ୍ବଷକଙ୍କ
ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ନୋର୍ଧମଘତ୍ର ଉପୋସକ ତ୍କଉଁ ତ୍ଦବୟୋ ?
ନୋର୍ ଧମଘତ୍ର ଦୟ ଇଟି ଗତ୍ବଷଣୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ନୋର୍ ଧମଘର ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି େକୟ ଦୟ ଇଟି ବୋକେତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
ନୋର୍ ଧମଘ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରଭୋବିୟ ଦୟ ଇଟି ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସୋରଳୋ ଦୋସ ଓଡିଆ ସୋହିୟେ ତ୍କଉଁ ଦୟ ଇଟି ନୋମତ୍ର ପରିଚୟ
ି ?
ସୋରଳୋ ଦୋସ ତ୍କଉଁ ରୋଜୋଙ୍କ ସମସୋମୟିକ ?
ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟତ୍ର ତ୍କଉଁ ଦୟ ଇଟି ପବଘ ତ୍ମୌଳିକ ?

୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.
୨୪.
୨୫.
୨୬.
୨୭.
୨୮.
୨୯.
୩୦.
୩୧.
୩୨.
୩୩.
୩୪.
୩୫.

‘ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟତ୍ର ସୋମୋଜିକ ଜୀବନଚିତ୍ର’ ଗତ୍ବଷଣୋ ପୟସ୍ତକ କୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ଲ୍ିଖିୟ ?
‘ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟତ୍ର ଐୟିହୋସିକ ଚିତ୍ର’ ପୟସ୍ତକ କୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ରଚିୟ ?
‘ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟତ୍ର ନୋରୀ’ ପୟସ୍ତକ କୋହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ରଚିୟ ?
ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟର ତ୍ଲ୍ୋକ ପ୍ରଚଳିୟ ଦୟ ଇଟି ପ୍ରବୋଦ ଉତ୍େଖ କର ।
ସୋରଳୋ ଦୋସ ତ୍କଉଁ ଧମଘୋବଲ୍ମବୀ ଥିତ୍ଲ୍, ୟୋଙ୍କ ଉପୋସେ କିଏ ଥିତ୍ଲ୍ ?
ସୋରଳୋ ଦୋସଙ୍କ ରଚିୟ ଦୟ ଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ପଞ୍ଚସଖୋ କବି ତ୍କଉଁ ରୋଜୋଙ୍କ ସମସୋମୟିକ ଥିତ୍ଲ୍ ?
ତ୍ଚୈୟନେ ଓଡିଶ୍ୋ ଆଗମନର ସମୟ ତ୍କତ୍ବ ?
ପଞ୍ଚସଖୋଙ୍କ ସୋଧନୋର ପୀଠ ମୟଖେୟଃ ତ୍କଉଁ ସ୍ଥୋନ ଥିଲ୍ୋ ?
ଜଗନ୍ନୋର୍ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋକୃ ୟର
ି ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ବଳରୋମ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋ କୃ ୟଏ
ି ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ଅଚୟ େୟୋନନ୍ଦ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋ କୃ ୟଏ
ି ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ଶ୍ିଶ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋ କୃ ୟର
ି ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ତ୍ଶ୍ୋବନ୍ତ ଦୋସଙ୍କ ରଚନୋ କୃ ୟଏ
ି ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ତ୍ଗୌଡୀୟ ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘର ଉପୋସେ କିଏ ?
ଉତ୍କଳୀୟ ଏବଂ ତ୍ଗୌଡୀୟ ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘର ମିଳନରୟ ତ୍କଉଁ ଭକ୍ତି ଧୋରୋର ସୃଷ୍ଟି ?
ଅର୍ଘତ୍କୋଇଲ୍ି ଏବଂ କୋନ୍ତ ତ୍କୋଇଲ୍ି କୋହୋର ସୃଷ୍ଟି ?
ତ୍ପ୍ରମଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀୟୋ ଓ ଶ୍ୂନେ ସଂହିୟୋ କୋହୋର ସୃଷ୍ଟି ?

Core-2
ମଧ୍ୟ ୁଗୀୟ ଓଡିଆ ସୋହିତେ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.

ରୀୟି ସୋହିୟେର ସୋମୋଜିକ ଓ ସୋଂସ୍କୃୟକ
ି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ରୀୟି ୟଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ବିକୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ କୋବେସୋହିୟେର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗଢିବୋତ୍ର ସଂସ୍କୃୟ ୟର୍ୋ ପ୍ରକରୀୟି ସୋହିୟେର ପ୍ର
ଭୋବ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ମଧ୍ୟ ୟଗତ୍ର ଆଖେୋୟିକୋ କୋବେର ଗୟରୟତ୍ଵ ଥିଲ୍ୋ ସବଘୋଧିକ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ତ୍ପୌରଣିକ କୋବଯ ରଚନୋର ପରଂପରୋ ରୀୟି ୟଗର ଥିଲ୍ୋ ଅନେୟମ ଆଦଶ୍ଘ ବିଚୋର କର।
ରୋମକୋବେ ୟର୍ୋ କୃ ଷ୍ଣକୋବେ ନିମଘୋଣ ରୀୟି କବିଙ୍କ ପ୍ରୟିଭୋ ପ୍ରମୋଣିୟ ସଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ବୟ ଝୋଇ
ତ୍ଲ୍ଖ ।
ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ ରୀୟି କୋବେର ଆତ୍ମିକ ଦିଗ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
କୋଳ୍ପନିକ କୋବେ ରଚନୋ କରିବୋ ରୀୟି ୟଗର କୋବେୋଦଶ୍ଘ ବୟ ଝୋଇ ତ୍ଲ୍ଖ ।

୯.
ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ ଓଡିଆ କୋବେ ଆଙ୍ଗି କତ୍ବୈଚତ୍ର
ି େ ସଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୧୦. ଆଳଙ୍କୋରିକୟୋ, ସୋଙ୍ଗି ୟକ
ି ୋ ଓ ରୀୟି ତ୍ବୈଚତ୍ର
ି େ ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ କୋବେର ଅଙ୍ଗ ତ୍ଷୌଷ୍ଟବ
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୧. ରସ ତ୍ହଉଛି ରୀୟିର କୋବେର ଆତ୍ମୋ, ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୨. ‘ରସରୋତ୍ମୋ କୋବେସେ’; ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୩. ଧ୍ଵନି ତ୍ହଉଛି କୋବେର ଆତ୍ମୋ ; ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୪. କୋଳ୍ପନିକ ଓ ତ୍ପୌରୋଣିକ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦିଗତ୍ର ରୀୟିକବି ପ୍ରବୀଣ ; ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୫. ସଙ୍ଗୀୟ ଗ
ୟ ତ୍ର ଗୀୟିକୋବେର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୬. ଚମ୍ପୟର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୧୭. ଚଉପଦୀର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୧୮. ଚଉୟିଶ୍ୋ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ? ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
୧୯. ଓଡିଶ୍ୀ ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀୟ ରଚନୋ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ଗୀୟିକୋବେର ଭୂମିକୋ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
୨୦. ରୀୟିର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୨୧. ଧ୍ଵନିର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୨୨. ରସର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୩. ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପଦ୍ଧୟିଗୟଡକ
ି ୟ ସଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୪. “ବିଭୋବ ଅନୟ ଭୋବ ବେଭିଚୋରୀ ଭୋବ ସଂତ୍ ୋଗୋତ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି” – ଏହୋର ସୟେୟୋ ବିଚୋର
କର ।
୨୫. ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ କୋବେର ଆଙ୍ଗି କ ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି େ ନିରୂପଣ କର ।
୨୬. ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ କୋବେର ଆତ୍ମିକ ବିଭବ ସମ୍ପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
Short Questions
ପ୍ରଶ୍ନୋବଳୀ
‘କ’ ବିଭୋଗ
୧.
ମଧ୍ୟ ୟଗୀୟ ରୀୟି ସୋହିୟେର ସମୟକୋଳ ନିରୂପଣ କର ।
୨.
ମଧ୍ୟ ୟଗ ତ୍କଉଁ ରୀୟି କବିଙ୍କ ନୋମତ୍ର ନୋମିୟ ?
୩.
ରୀୟି ୟଗ ତ୍କଉଁ ରୋଜୋଙ୍କ ସମସୋମୟିକ ?
୪.
ରୀୟିକୋବେର ମଙ୍ଗଳୋଚରଣ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ?
୫.
ଆଖେୋୟିକୋ କୋବେ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
୬.
ଦୟ ଇଟି ଆଖେୋୟିକୋ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୭.
ଦୟ ଇଟି ତ୍ପୌରୋଣିକ କୋବେ ଓ କବିଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୮.
ଦୟ ଇଟି ତ୍ବୈଷ୍ଣବ କୋବେ ଓ କବିଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୯.
ଦୟ ଇଟି ରୋମକୋବେ ଓ କୃ ଷ୍ଣକୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୦. ପ୍ରୋକ୍ ରୀୟି ୟଗର ଦୟ ଇଜଣ କବି ଓ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୧. ଉତ୍ତର ରୀୟି ଗ
ୟ ର ଦୟ ଇଜଣ କବି ଓ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।

୧୨. ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କୋଳ୍ପନିକ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୩. ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ତ୍ପୌରୋଣିକ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୪. ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ଅଳଙ୍କୋରିକ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.
୨୪.
୨୫.
୨୬.
୨୭.
୨୮.
୨୯.
୩୦.
୩୧.
୩୨.
୩୩.
୩୪.
୩୫.
୩୬.

ଦୀନକୃ ଷ୍ଣ ଦୋସଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଅଭିମନୟ େ ସୋମନ୍ତ ସିଂହୋରଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସଦୋନନ୍ଦ କବି ସୂ ଘେବ୍ରହ୍ମୋ ତ୍କଉଁ ରୀୟି କବିଙ୍କ କୋବେ ଗୟରୟ ।
ଭୂପୟି ପଣ୍ଡିୟଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ରସର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?
ରୀୟିବୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?
ଅଳଙ୍କୋର ୟରଙ୍ଗି ଣୀ କୋହୋର ସୃଷ୍ଟି ?
ରସ ଗଙ୍ଗୋଧର କୋହୋର ସୃଷ୍ଟି ?
ଧ୍ଵନିବୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?
ବତ୍କ୍ରୋୟି କୋବେ ଜୀବିୟମ ଉକ୍ତି କୋହୋର ?
ମକ ଅଳଙ୍କୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
ଅଳଙ୍କୋର ତ୍କତ୍ୟ ଭୋଗତ୍ର ବିଭକ୍ତ ?
ଭ୍ରୋନ୍ତିମୋନ ଅଳଙ୍କୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
ରୀୟିକୋବେର ଦୟ ଇଟି କୋଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଚମ୍ପୟ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ?
‘କିତ୍ଶ୍ୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଚମ୍ପୟ’ର ତ୍ଲ୍ଖକ କିଏ ?
ଚଉପଦୀ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ?
ଚଉୟିଶ୍ୋର ରଚନୋ ତ୍ଶ୍ୈଳୀ କ’ଣ ?
ଆତ୍ତଘତ୍ରୋଣ ଚଉୟିଶ୍ୋର ତ୍ଲ୍ଖକଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ?
ନୀଳୋଦ୍ରିଶ୍ ଚଉୟିଶ୍ୋର କବିଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ?
ବିଷୟ ବିନେୋସ କଣ ?
ତ୍ସୌନ୍ଦ ଘେ ତ୍ଚୟନୋ କଣ ?

+3 2nd Sem.
Core- 3
ଆଧୁନକ
ି ଓଡିଆ ସୋହିତେ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.

ଆଧୟନକ
ି ଓଡିଆ ସୋହିୟେର ପୃଷ୍ଠଭୂମିତ୍ର ନବଜୋଗରଣର ଭୂମିକୋ ସଂପକଘତ୍ର
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.

ନବଜୋଗରଣ କିପରି ଆଧୟନକ
ି ଓଡିଆ ସୋହିୟେକୟ ଗଢିବୋତ୍ର ସହୋୟ ତ୍ହୋଇଛି
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ନବଜୋଗରଣ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ପତ୍ରପତ୍ରିକୋର ଭୂମିକୋ ବିଚୋର କର ।
ନବଜୋଗରଣ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ନୂ ୟନ ତ୍ଲ୍ଖକ ତ୍ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭୂମିକୋ ବିଚୋର କର ।
ରୋଧୋନୋର୍ ରୋୟଙ୍କୟ ୟଗସ୍ରଷ୍ଟୋ କହିବୋର ୟୋତ୍ପ ଘେ ବିଚୋର କର ।
ପ୍ରୋଚେ ପୋଶ୍ଚୋୟେର ମିଳନ ତ୍ସୟୟ ରୂପ ରୋଧୋନୋର୍ ସୋହିୟେକୟ ବିଚୋର କର ।
ସୋମୋଜିକ ସଂସ୍କୋର ଓ ସମକୋଳୀନ ବୋସ୍ତବୟୋର ରୂପକୋର ଗୋଳ୍ପିକ ଫକିର ତ୍ମୋହନ
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ପୋଶ୍ଚୋୟେ ସଭେୟୋର ପ୍ରଭୋବ କିପରି ତ୍ସନୋପୟିଙ୍କ ଗଳ୍ପତ୍ର ପ୍ରୟିଫଳିୟ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର।
ମଧୟସୂଦନଙ୍କ କବିୟୋତ୍ର ଇଶ୍ଵର ଚିନ୍ତନର ସ୍ଵରୂପ ବିଚୋର କର ।
ଉପନିଷଦର ସଫଳ ରୂପକୋର କବି ମଧୟସୂଦନ ରୋୟ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ସୟେବୋଦୀ ସୋହିୟେର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ପରଂପରୋ ସମବତ୍ନ୍ଧ ନିଜର ମୟ ଉତ୍େଖ କର ।
ସୟେବୋଦୀ ସୋହିୟେର ଆଦଶ୍ଘ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ତ୍ଦଶ୍ତ୍ପ୍ରମ ଓ ଉଗ୍ର ଜୋୟୀୟୟୋବୋଦ ସୟେବୋଦୀ ୟଗର ଆଦଶ୍ଘ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ଉତ୍କଳୀୟୟୋ ଓ ମହୋଭୋରୟୀୟୟୋର ସମନବୟ ତ୍ହଉଛି ସୟେବୋଦୀ ସୋହିୟେର ଭୋବଧମଘୀ,
ବିଚୋର କର ।
ସବୟ ଜ ୟଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଂପକଘତ୍ର ମୟ ଉତ୍େଖ କର ।
ତ୍ରୋମୋଣ୍ଟିକ ଭୋବପ୍ରବଣୟୋ ଏବଂ ପଳୋୟନବୋଦୀ ଚିନ୍ତୋଧୋରୋର ସମନବୟ ତ୍ହଉଛି ସବୟ ଜ
ଗ
ୟ ର ଆଦଶ୍ଘ ବିଚୋର କର ।
ସ୍ଵପନତ୍ଲ୍ୋକର ଚିନ୍ତୋ ଭୋବପ୍ରବଣୟୋ ତ୍ହଉଛି ତ୍ ଉଛି ସବୟ ଜ ୟଗ କବିୟୋର ସୋରଧମଘ
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ମୋକଘସୀୟ ଚିନ୍ତୋଧୋରୋର ପ୍ରୟିଫଳନ ତ୍ହଉଛି ପ୍ରଗୟିବୋଦୀ ୟଗର ଆଦଶ୍ଘ ବିଚୋର କର ।
ପ୍ରଗୟିବୋଦୀ ୟଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ବୋସ୍ତବବୋଦୀ ଚିନ୍ତୋଧୋରୋ ପ୍ରଗୟିବୋଦୀ ଗ
ୟ ର ଅନଯୟମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଚୋର କର ।

‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମଲ୍
ୂ େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.

ଇଂତ୍ରଜ ଶ୍ୋସକ ଓଡିଶ୍ୋ ଅଧିକୋର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ?
ପ୍ରର୍ମ ଓଡିଆ ସମବୋଦପତ୍ରର ନୋମ ଓ ପ୍ରକୋଶ୍କୋଳ ତ୍କତ୍ବ ?
ପ୍ରର୍ମ ଓଡିଆ ସୋହିୟଯ ପତ୍ରିକୋର ନୋମ ଓ ସଂପୋଦକର ନୋମ କ’ଣ ?
ଉତ୍କଳ ଦୀପିକୋର ସଂପୋଦକ ଓ ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ?
ନବଜୋଗରଣର ଇଂରୋଜୀ ପରିଭୋଷୋ କ’ଣ ?

୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.
୨୪.
୨୫.
୨୬.
୨୭.
୨୮.
୨୯.
୩୦.
୩୧.
୩୨.
୩୩.
୩୪.

ଓଡିଆ ସୋହିୟେର ପ୍ରର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରୋବନ୍ଧିକଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ?
ଓଡିଆ ସୋହିୟେର ପ୍ରର୍ମ ଉପନେୋସ ଓ ଔପନେୋସିକଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ?
ଓଡିଆ ସୋହିୟେର ପ୍ରର୍ମ ଗଳ୍ପ ଓ ଗୋଳ୍ପିକଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ?
ଓଡିଆ ସୋହିୟେର ପ୍ରର୍ମ ନୋଟକ ଓ ନୋଟେକୋରଙ୍କ ନୋମ କ’ଣ ?
ରୋଧୋନୋର୍ ୟଗର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ?
ଜ୍ଞୋନୋରୟଣର ସଂପୋଦକ ଓ ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ?
ରୋଧୋନୋର୍ଙ୍କ ପଞ୍ଚଗୋର୍ୋ କୋବେଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
ରୋଧୋନୋର୍ଙ୍କ ମହୋକୋବେର ନୋମ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ’ଣ ?
ରୋଧୋନୋର୍ଙ୍କ ଲ୍ିଖିୟ ଖଣ୍ଡକୋବେ ଓ ବେଙ୍ଗକୋବେର ନୋମ ?
ଫକିର ତ୍ମୋହନଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ରୋଧୋନୋର୍ଙ୍କ ତ୍କଉଁ କୋବେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଘ ?
ନିବଘୋସିୟର ବିଳୋସ କବିୟୋର କବି କିଏ ? ଏହୋ ତ୍କଉଁ ଇଂରୋଜୀ କବିୟୋର ପ୍ରଭୋବତ୍ର
ରଚିୟ ?
ମଧୟସୂଦନ ରୋଓଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କବିୟୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସୟେବୋଦୀ ୟଗର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ?
ସୟେବୋଦୀ ୟଗର ପ୍ରମୟଖ ପଞ୍ଚସଖୋଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସୟେବୋଦୀ ବକୟ ଳବନ ତ୍କତ୍ବ ପ୍ରୟିଷ୍ଠୋ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ ?
ତ୍ଗୋପବନ୍ଧୟ ଙ୍କ ରଚନୋକୃ ୟର
ି ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ରଚିୟ ଅମିତ୍ରୋେର ଛନ୍ଦତ୍ର ରଚିୟ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ତ୍ଗୋଦୋବରୀଶ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସଂପୋଦିୟ ଓ ପ୍ରକୋଶ୍ିୟ ସୋହିୟେ ପତ୍ରିକୋର ନୋମ କ’ଣ ?
ସବୟ ଜ ୟଗର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ?
ପ୍ରମୟଖ ସବୟ ଜ କବିଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସବୟ ଜ ୟଗର ପ୍ରକୋଶ୍ିୟ ପତ୍ରିକୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସବୟ ଜପନ୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ଲ୍ିଖିୟ ତ୍ ୌର୍ ଉପନେୋସର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ପ୍ରଗୟିବୋଦୀ ୟଗର ସମୟକୋଳ ନିରୂପଣ କର ।
ପ୍ରଗୟିବୋଦୀ ୟଗର କବିଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ପ୍ରଗୟିବୋଦୀ ୟଗର ପତ୍ରିକୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସଚ୍ଚି ରୋଉୟରୋୟନ କବିୟୋ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିଚୟ ଦିଅ ।

୩୫. ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ କବିୟୋ ପୟସ୍ତକ ଦୟ ଇଟିର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
Core- 4
ସ୍ଵୋଧୀନତୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ସୋହିତେ

ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.
୨୪.
୨୫.

ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋର ଆତ୍ମିକ ଦିଗ ଉପତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋର ଆଙ୍ଗି କ ପରିପୋଟୀର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ପ୍ରତ୍ୟୋଗ ଓ ପରୀେୋ ଦୃ ଷ୍ଟିରୟ ଆଧୟନକ
ି କବିୟୋର ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ପଚୋଶ୍ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋତ୍ର ସ୍ଥିୟବ
ି ୋଦୀ ଚିନ୍ତନର ପରିଚୟ ଗଠନ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋତ୍ର ବୋସ୍ତବବୋଦୀ ଚିନ୍ତନର ପରିଚୟ ପ୍ରମୋଣ କର ।
ନିସଙ୍ଗୟୋତ୍ବୋଧ ଓ ମୃୟୟେତ୍ଚୟନୋ ପଚୋଶ୍ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋର ଆତ୍ମୋ ପ୍ରମୋଣ
କର।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ଉପନେୋସର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ସୋମୋଜିକ ଉପନେୋସର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ମନସ୍ତୋତ୍ଵିକ ଉପନେୋସର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ପ୍ରତ୍ୟୋଗ ଓ ପରୀେୋ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଉପନେୋସର ବିକୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀଓଡିଆ ଗଳ୍ପର ବିକୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ଗଳ୍ପତ୍ର ମନସ୍ତୋତ୍ତ୍ଵିକ ଚିନ୍ତୋଧୋରୋର ପରିଚୟ ନିମୋଘ ଣ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ଗଳ୍ପତ୍ର ସୋମୋଜିକ ପ୍ରୟିବଦ୍ଧୟୋର ପରିଚୟ ନିମଘୋଣ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ନୋଟକର ବିକୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ନୋଟକତ୍ର କିପରି ପ୍ରତ୍ୟୋଗ ଓ ପରୀେୋ ର୍ଟିଛ ି ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ଐୟିହୋସିକ ନୋଟକର ପରିଚୟ ନିମୋଘ ଣ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ସୋମୋଜିକ ନୋଟକର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ଏକୋଙ୍କି କୋର ବିକୋଶ୍କ୍ରମ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ଏକୋଙ୍କି କୋତ୍ର ସୋମୋଜିକ ଚିନ୍ତୋଧୋରୋର କିପରି ପ୍ରୟିଫଳନ
ର୍ଟିଛ ି ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ତ୍ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚୋର ଉଚ୍ଚ ଦୋଶ୍ଘନକ
ି ଚିନ୍ତୋ ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପର ପ୍ରବନ୍ଧକୟ କିପରି ବଳିଷ୍ଠ କରିଛ ି
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନୋ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦୋସଙ୍କ ଭୂମିକୋ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ସଫଳ ପ୍ରୋବନ୍ଧିକ ଭୋତ୍ବ ଶ୍ରୟ ମହୋନ୍ତିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ପ୍ରୋବନ୍ଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରତ୍ଶ୍ଖର ରର୍ଙ୍କ ସଫଳୟୋ ବିଚୋର କର ।

୨୬. ସମୋତ୍ଲ୍ୋଚକ ସୟତ୍ରନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍ତିଙ୍କ ସଫଳୟୋ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
୨୭. ଦୋଶ୍ରଥି ଦୋସଙ୍କ କବିୟୋ ସମୋତ୍ଲ୍ୋଚନୋର ସଫଳୟୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୮. ଓଡିଆ ସୋହିୟେର ବିକୋଶ୍କ୍ରମତ୍ର ପତ୍ରପତ୍ରିକୋର ଭୂମିକୋ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।

୨୯. ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋର ବିକୋଶ୍ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ଝିଙ୍କୋର, ତ୍କୋଣୋକଘ, ଇସ୍ତୋହୋର ଓ
ସପ୍ତଷିର ସ୍ଥୋନ ନିରୂପଣ କର ।
୩୦. ଆଧୟନକ
ି ଓଡିଆ କବିୟୋର ଆଙ୍ଗି କ ତ୍େତ୍ରତ୍ର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରୟୀକ ତ୍ପ୍ରୋତ୍ୟୋଗର ସଫଳୟୋ
ବିଚୋର କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.

ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କବିୟୋର ଦୟ ଇଟି ଆତ୍ମିକ ଦିଗର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପର ଦୟ ଇଜଣ କବି ଓ କବିୟୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଗୟରୟପ୍ରସୋଦ ମହୋନ୍ତି ତ୍କଉଁ ପୋଶ୍ଚୋୟେ କବି ଓ ୟୋଙ୍କ କବିୟୋ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିଚୟ ଦିଅ ।

ସୀୟୋକୋନ୍ତ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କବିୟୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ହରପ୍ରସୋଦ ଦୋସଙ୍କ ତ୍ ଉଁ ପୟସ୍ତକ ଓ ରମୋକୋନ୍ତ ରର୍ଙ୍କ ତ୍କଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସରସ୍ଵୟୀ ସମ୍ମୋନ
ଲ୍ୋଭ କରିଛ ି ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପର ଦୟ ଇଜଣ ଓଡିଆ ଔପନେୋସିକ ଓ ଉପନେୋସର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ପ୍ରତ୍ୟୋଗବୋଦୀ ଦୟ ଇଟି ଉପନେୋସର ନୋମ ଉତ୍େଖ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଦୟ ଇଜଣ ଗୋଳ୍ପିକ ଓ ଗଳ୍ପ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ସଫଳ ନୋଟେକୋର ଓ ନୋଟକ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଦୟ ଇଜଣ ଏକୋଙ୍କି କୋକୋର ଓ ଏକୋଙ୍କି କୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦୋସଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
‘ମଁୟ ସୟେଧମଘୀ କହୟ ଛ’ି ଏବଂ ‘ଏଣୟଶ୍ଚ ତ୍ୟଣୟଶ୍ଚ’ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୟସ୍ତକର ତ୍ଲ୍ଖକ କିଏ ?
ଦୋଶ୍ରର୍ୀ ଦୋସଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ସମୋତ୍ଲ୍ୋଚନୋ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଝିଙ୍କୋର ପତ୍ରିକୋର ପ୍ରକୋଶ୍କୋଳ ଓ ସଂପୋଦକଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ତ୍କୋଣୋକଘ ପତ୍ରିକୋର ପ୍ରକୋଶ୍କ ସଂସ୍ଥୋ ଓ ଏହୋର ସଂପୋଦକଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।

+3 2nd Yr. (Semester-III)
Core- 05
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ଓ ଲ୍ି ପିର ଐତିହୋସିକ ବିକୋଶ୍ କ୍ରମ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.

ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମବିକୋଶ୍ ଦଶ୍ଘୋଅ ।

ପୋଲ୍ି ଭୋଷୋ ସହିୟ ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ନିରୂପଣ କର ।
ପ୍ରୋକୃ ୟ ଭୋଷୋ ସହିୟ ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ନିରୂପଣ କର ।

୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.

ଅପଭ୍ରଂଶ୍ ଭୋଷୋ ସହିୟ ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଓଡିଆ ଲ୍ିପିର ଐୟିହୋସିକ ବିବତ୍ତଘନ ସଂପକଘର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ଶ୍ିଳୋଲ୍ିପିତ୍ର ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ପରିଚୟ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଚ ଘେୋପଦତ୍ର ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ପ୍ରୋଚୀନ ରୂପ ନିରୂପଣ କର ।

ସରଲ୍ୋ ସୋହିୟେତ୍ର ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ପ୍ରୋଚୀନ ରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ଚ ଘେୋପଦ ଠୋରୟ ସୋରଳୋ ପ ଘେନ୍ତ କିପରି ବିକୋଶ୍କ୍ରମ ର୍ଟିଛ,ି ୟୋହୋ
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ସହିୟ ଦ୍ରୋବିଡ ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ନିରୂପଣ କର ।
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ସହିୟ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ନିରୂପଣ କର ।
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ସହିୟ ୋବନିକ ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ସହିୟ ଇଂରୋଜୀ ଭୋଷୋର ସଂପକଘ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଓଡିଆ ଶ୍ିଳୋତ୍ଲ୍ଖର ବିକୋଶ୍କ୍ରମ ସଂପକଘତ୍ର ବୟ ଝୋଇ ତ୍ଲ୍ଖ ।

‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.

ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ତ୍କଉଁ ଭୋଷୋରୟ ସୃଷ୍ଟି ?
ପ୍ରୋଚୀନ ଭୋରୟୀୟ ଆ ଘେଭୋଷୋ ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
ମଧ୍ୟ ଭୋରୟୀୟ ଭୋଷୋ ପରିବୋରର ଅନେ ବିଭୋଗଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ତ୍କଉଁ ପରିବୋର ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ?
ପୋଲ୍ି ଭୋଷୋର ଐୟିହୋସିକ ସମୟ ନିରୂପଣ କର ।
ପ୍ରୋକୃ ୟ ଭୋଷୋର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ?
ଅପଭ୍ରଂଶ୍ ଭୋଷୋର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ବ ?
ଓଡିଆ ଲ୍ିପିକୟ ତ୍କଉଁ ଲ୍ିପି ନୋମତ୍ର ସବୀକୃ ୟ ି ମିଳଛ
ି ି?
ପ୍ରର୍ମ ଓଡିଆ ଶ୍ିଳୋତ୍ଲ୍ଖ ତ୍କଉଁ ସ୍ଥୋନତ୍ର ରହିଛ ି ?
ଜୟ-ବିଜୟ ଶ୍ିଳୋତ୍ଲ୍ଖ ତ୍କଉଁ ସ୍ଥୋନତ୍ର ରହିଛ ି ?
ଚ ଘେୋପଦର ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ?
ଚ ଘେୋର ଭୋଷୋକୟ କ’ଣ କୟ ହୋ ୋଇଛି ?
ସୋରଳୋଙ୍କ ସମୟକୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ?
ସୋରଳୋଙ୍କ ବେବହୃ ୟ ଭୋଷୋ ତ୍ଶ୍ୈଳୀକୟ କ’ଣ କୟ ହୋ ୋଇଛି ?
ଦୟ ଇଟି ଦ୍ରୋବିଡ ଶ୍ବ୍ଦ ତ୍ଲ୍ଖି ୟୋହୋର ଓଡିଆ ଧମଘ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଦୟ ଇଟି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶ୍ବ୍ଦ ତ୍ଲ୍ଖି ୟୋହୋର ଓଡିଆ ଧମଘ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଓଡିଆତ୍ର ବେବହୃ ୟ ଦୟ ଇଟି ୋବନିକ ଶ୍ବ୍ଦ ତ୍ଲ୍ଖ ।

୧୮. ନବୀନ ଭୋରୟୀୟ ଆ ଘେ ଭୋଷୋ ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
୧୯.
ୋବନିକ ଭୋଷୋ ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ଭୋଷୋ ଦୟ ଇଟି କ’ଣ ?
୨୦. ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବୋର ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
୨୧. ଦ୍ରୋବିଡ ପରିବୋର ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
Core- 06
ଭୋଷୋର ସଜ୍ଞୋ ସ୍ଵରୂପ, ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ଯବୈଶ୍ଷ୍ଟ୍
ି େ ଓ ବିବଧ
ି ତୋ
‘କ’ ବିଭୋଗ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.

ଭୋଷୋର ସ୍ଜ୍ଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ଭୋଷୋର ସ୍ଵରୂପ ସହ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି େ ଉପତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।
ଓଡିଶ୍ୋତ୍ର ପ୍ରଚଳିୟ ତ୍ବୋଲ୍ି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୋଷୋ ; ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୫.

ଭୋଷୋ ଓ ତ୍ବୋଲ୍ି ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ମୌଳିକ ପୋର୍ଘକେ ଦଶ୍ଘୋଇ ;ଓଡିଆ ଭୋଷୋତ୍ର ଏହୋର ବେବହୋର ଦଶ୍ଘୋଅ।

୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.

ପଶ୍ଚି ମୋଞ୍ଚଳୀୟ ଉପଭୋଷୋର ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।

ଦେିଣୋଞ୍ଚଳୀୟ ଉପଭୋଷୋର ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ଓଡିଆ ଗଦେ ଭୋଷୋର ବିବତ୍ତଘନ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ଓଡିଆ ଶ୍ବ୍ଦ ଭଣ୍ଡୋର ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ଉପତ୍ର ୋବନିକ ଭୋଷୋର କିପରି ପ୍ରଭୋବ ପଡିଛ ି ସଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ତ୍ଲ୍ଖ ।

‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.

ତ୍କତ୍ୟୟମ ଭୋଷୋରୂତ୍ପ ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନେୟୋ ପୋଇଛି ?
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ତ୍କତ୍ବ ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ମୋନେୟୋ ପୋଇଛି ?
ଓଡିଆ ଭୋଷୋ ତ୍କତ୍ୟ ବଷଘର ପୟରୋୟନ ?
ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ପ୍ରୋଚୀନ ନମୟନୋ ତ୍କଉଁ ଠୋତ୍ର ତ୍ଦଖିବୋକୟ ମିଳଛ
ି ି?
ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ଦୟ ଇଟି ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଲ୍େଣ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ଦୟ ଇଟି ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି େ ଲ୍ିରୂପନ କର ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୋଷୋ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
ଦୟ ଇଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୋଷୋର ନମୟନୋ ଦିଅ ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୋଷୋର ଦୟ ଇଟି ଲ୍େଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ।

୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.

ମୋନକ ଭୋଷୋର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଭୋରୟତ୍ର ଦୟ ଇଟି ବେବହୃ ୟ ଶ୍ୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଭୋଷୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ମୋନକ ଭୋଷୋର ଦୟ ଇଟି ଲ୍େଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
କଥିୟ ଭୋଷୋ ଓ ମୋନକ ଭୋଷୋ ମଧ୍ୟତ୍ର ଦୟ ଇଟି ପୋର୍ଘକେ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଓଡିଆ ଦୟ ଇଟି ପ୍ରୋଚୀନ ଗଦେ ଭୋଷୋତ୍ର ଲ୍ିଖିୟ ସୋହିୟେ କୃ ୟର
ି ପରିଚୟ ଦିଅ ।

ଦୟ ଇଟି ୟତ୍ସମ ଶ୍ବ୍ଦର ନମୟନୋ ଦିଅ ।
ଦୟ ଇଟି ୟଦଦ୍ଭବ ଶ୍ବ୍ଦର ନମୟନୋ ଦିଅ ।
ଦୟ ଇଟି ତ୍ଦଶ୍ଜ ଶ୍ବ୍ଦର ନମୟନୋ ଦିଅ ।
ତ୍ବୈତ୍ଦଶ୍ିକ ଶ୍ବ୍ଦ ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ଭୋଷୋଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
ୋବନିକ ଭୋଷୋ ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ତ୍କଉଁ ଭୋଷୋକୟ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଏ ?
ଶ୍ବ୍ଦ ଭଣ୍ଡୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
Core- 07
ଓଡିଆ ବେବହୋରିକ ବେୋକରଣ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ୋନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.

୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.

ବର୍ଣ୍ଘ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ? ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଘର ବିଭୋଗୀକରଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ।

ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ? ପ୍ରକୋଜଘେ ଦୃ ଷ୍ଟିରୟ ବୋକେର ବିଭୋଗୀକରଣ କର ।

କୋରକ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?ଏହୋର ବିଭୋଗୀକରଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଘ ଓ ବେଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଘ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଘର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଘର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ବେଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଘର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ବୋକେର ସ୍ଵରୂପ ଓ ଲ୍େଣ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ବୋକେର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ବିଭୋଗୀକରଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ବୋକେ ଗଠନର ପଦ୍ଧୟି ଓ ବେବହୋର ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ବୋକେର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ଲ୍େଣ ଓ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
କୋରକ କଣ ? ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଉପସଗଘ କଣ ? ଏହୋର ପ୍ରତ୍ୟୋଗଧୋରୋ ସମପରକତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସନ୍ଧି କଣ ? ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସମୋସର ସଜ୍ଞୋସ୍ଵରୂପ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଓଡିଆ ଶ୍ବ୍ଦ ସଂଭୋର ସମ୍ପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.

ବର୍ଣ୍ଘ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ; ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଘ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝୋ ।
ବେଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଘର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପରିଚୟ ନିମଘୋଣ କର ।
ବଗଘେ ବେଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଘ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ? ଏହୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ଅବଗଘେ ବେଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଘର ପରିଚୟ ନିମୋଘ ଣ କର ।
ନୋସିକେ ବର୍ଣ୍ଘ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝୋ ; ଏହୋର ପରିଚୟ ନିମୋଘ ଣ କର ।
ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ; ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।
ସରଲ୍ୋ ବୋକେ କହକଉ କହନ୍ତି ; ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।
ତ୍ ୌଗିକ ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ; ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।
ଜଟିଳ ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ; ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।
ମିଶ୍ର ବୋକେ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ; ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।
ସରଳ ବୋକେ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋକୟ ତ୍ ୌଗିକ ବୋକେତ୍ର ରୂପୋନ୍ତର କର ।
ତ୍ ୌଗିକ ବୋକେ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋକୟ ଜଟିଳ ବୋକେତ୍ର ରୂପୋନ୍ତର କର ।
କୃ ଦନ୍ତ କଣ ?
ୟଦ୍ଧିୟ କଣ ?
କୋରକର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ ?
ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଉପସଗଘର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସନ୍ଧିର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସମୋସର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ୟୟସମ କଣ ?
ୟଦଭବ କଣ ?
ତ୍ଦଶ୍ଜ ଶ୍ବ୍ଦ ଦୟ ଇଟିର ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।

+3 2nd Yr. (Sem. 4)
Core- 08
ଓଡିଆ ଯଲ୍ୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଯଲ୍ୋକ ସୋହିତେ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମଲ୍
ୂ େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.

ତ୍ଲ୍ୋକ ସଂସ୍କୃୟର
ି ସଂଜ୍ଞୋ ସହ ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହିୟେର ସଂଜ୍ଞୋ ସହ ସ୍ଵରୂପ ନୋଇର୍ଣ୍ଘୟ କର ।

୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.

ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହିୟେର ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ତ୍ଲ୍ୋକ ଗୀୟର ସଂଜ୍ଞୋ ସହ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ତ୍ଲ୍ୋକଗୀୟର ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି େ ନିରୂପଣ କର ।
ଓଡିଆ ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀ କିପରି ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହିୟେକୟ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛ ି ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀର ସଂଜ୍ଞୋ ସହ ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀ ଓ ଜନଶ୍ୁୟ ି ମଧ୍ୟତ୍ର ଥିବୋ ପୋର୍ଘକେ ନିରୂପଣ କର ।
ଓଡିଆ ତ୍ଲ୍ୋତ୍କୋକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ତ୍ଲ୍ୋତ୍କୋକ୍ତିର ସୋମୋଜିକ ଓ ସୋଂସ୍କୃୟକ
ି ଆତ୍ବଦନ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଇ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ପୂବଘୋଞ୍ଚଳ ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ପଶ୍ଚି ମୋଞ୍ଚଳ ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ପରିଚୟ ନିମଘୋଣ କର ।
ଓଡିଆ ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ବିଭୋଗୀକରଣ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.

ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହିୟେ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
ତ୍ଲ୍ୋକ ସୋହିୟେ ପ୍ରର୍ମ ଓଡିଆ ଗତ୍ବଷକଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଓଡିଆ ତ୍ଲ୍ୋକଗୀୟ ଓ ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀ ଗତ୍ବଷଣୋ ପୟସ୍ତକ କୋହୋର ?
ଉତ୍କଳ ଗୋଉଁଲ୍ି ଗୀୟ ପୟସ୍ତକ କୋହୋର ?
ଦୟ ଇଟି ତ୍ଲ୍ୋକଗୀୟର ନମୟନୋ ଦିଅ ।
ଶ୍ଗଡିଆ ଗୀୟର ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।
କୃ ଷକ ଗୀୟର ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।
‘ଉତ୍କଳ କୋହୋଣୀ’ ପୟସ୍ତକ କୋହୋର ସୃଷ୍ଟି ?
ତ୍ଲ୍ୋକ କୋହୋଣୀତ୍ର ତ୍ମୋଟିଫ୍ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ?
ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକର ଦୟ ଇଟି ବିଭୋଗ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଲ୍ଳିୟୋ ପୋଲ୍ୋ ତ୍କଉଁ ଜିେୋର ପ୍ରସୋରିୟ ?
ଦଣ୍ଡନୋଟ ତ୍କଉଁ ଜିେୋର ବିଖେୋୟ ?
ଦଣ୍ଡନୋଟକର ଉପୋସେ କିଏ ? ତ୍ଭୋକ୍ତୋ କିଏ ?
ପୋଲ୍ୋର ଉପୋସେ ତ୍ଦବୟୋ କିଏ ?
ଧନୟ ୋତ୍ରୋ ତ୍କଉଁ ଜିେୋର ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକ ?
ପ୍ରହଳୋଦ ନୋଟକ ତ୍କଉଁ ଜିେୋର ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକ ?

୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.

ତ୍ମୋଗଲ୍ ୟୋମସୋ ତ୍କଉଁ ଜିେୋର ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକ ?
ଛଉ ନୃ ୟେତ୍ର ମୟଖୋର ବେବହୋର କୋହିଁକି ହୟ ଏ ?
ଭୋରୟଲ୍ୀଳୋର ବିଷୟବସ୍ତୟ କ’ଣ ?
ତ୍ଲ୍ୋକ ନୋଟକ ଓ ତ୍ଲ୍ୋକନୃ ୟେ ମଧ୍ୟତ୍ର ପୋର୍ଘକେ କ’ଣ ?
Core- 09
ସୋହିତେ ତତ୍ତ୍ଵ (ପ୍ରୋଚେ ଓ ପୋଶ୍ଚୋତେ)

ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.

ରସ କ’ଣ ? ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
“ବୋକେ ରସୋତ୍ମକ କୋବେ” ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
“ବିଭୋବୋନୟ ଭୋବ ସଂତ୍ ୋଗୋତ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି” ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ରସର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ରୀୟିର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ରୀୟିରୋତ୍ମୋ କୋବେସେ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ଅଳଙ୍କୋରର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଅର୍ଘୋଳଙ୍କୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଉଦୋହରଣ ସହ ବୟ ଝୋଅ ।
କଲୋସିସଜ
ି ମ
ି ର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ପୋଶ୍ଚୋୟେ କଲୋସିସଜ
ି ମ
ି ର ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
ତ୍ରୋମୋଣ୍ଟିସଜ
ି ମ
ି ର ସଂଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ସ୍ଵରୂପ ବିଚୋର କର ।
ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ? ଓଡିଆ କବିୟୋତ୍ର ଏହୋର ପ୍ରତ୍ୟୋଗ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ପ୍ରୟିକର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ଏହୋର ସ୍ଵରୂପ ଦଶ୍ଘୋଅ ।

୧୪. ଆଧୟନକ
ି ଓଡିଆ କବିୟୋତ୍ର ପ୍ରୟିକର ବେବହୋର ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୧୫. ଧ୍ଵନିର ସଜ୍ଞୋସ୍ଵରୂପ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୬. ବତ୍କ୍ରୋକ୍ତିର ସଜ୍ଞୋସ୍ଵରୂପ ତ୍ଲ୍ଖ ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମଲ୍
ୂ େ ୦୨ ନମବର)
୧.
୨.
୨.
୩.

ରସର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?
ରୀୟିବୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?
ଅଳଙ୍କୋର ୟରଙ୍ଗି ଣୀ କୋହୋର ସୃଷ୍ଟି ?
ରସ ଗଙ୍ଗୋଧର କୋହୋର ସୃଷ୍ଟି ?

୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.

ଧ୍ଵନିବୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?
ବତ୍କ୍ରୋୟି କୋବେ ଜୀବିୟମ ଉକ୍ତି କୋହୋର ?
ମକ ଅଳଙ୍କୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
ଅଳଙ୍କୋର ତ୍କତ୍ୟ ଭୋଗତ୍ର ବିଭକ୍ତ ?
ଭ୍ରୋନ୍ତିମୋନ ଅଳଙ୍କୋର କୋହୋକୟ କହନ୍ତି ?
କଲୋସିସଜ
ି ମ
ି ର ଓଡିଆ ରୂପୋନ୍ତର କଣ ?
ଦୟ ଇଟ କଲୋସିକ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ତ୍ରୋମୋଣ୍ଟିସଜ
ି ମ
ି ର ଦୟ ଇଟ ଗୟଣ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ପ୍ରୟୀକବୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?
ଦୟ ଇଜଣ ପ୍ରୟିକବୋଦୀ କବିଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଇଂରୋଜୀ ପରିଭୋଷୋ କଣ ?
ବତ୍କ୍ରୋକ୍ତିର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?
ଧ୍ଵନିବୋଦର ପ୍ରବକ୍ତୋ କିଏ ?

CORE- 10
ଓଡିଆ କବିତୋ ପ୍ରୋଚୀନରୁ ଆଧୁନକ
ି
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମଲ୍
ୂ େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.

ଦୟ ତ୍ ଘେୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣତ୍ର ପିୟୃ ହୃ ଦୟର ବୋତ୍ସଲ୍େ ପ୍ରମୋଣ କର ।
ଚବିଶ୍ି ଗୟରୟ ପ୍ରସଙ୍ଗତ୍ର କବିଙ୍କ ଦୋଶ୍ଘନକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟଭ
ି ଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଦିଅ ।

ରସକତ୍େୋଳର ପଠିୟୋଂଶ୍କୟ ଭିତ୍ତି କରି କବିଙ୍କ ଭକ୍ତିଭୋବନୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ।

ତ୍କୋଟି ବ୍ରହ୍ମୋଣ୍ଡ ସୟନ୍ଦରୀ ପଠିୟୋଂଶ୍କୟ ଭିତ୍ତି କରି କବିଙ୍କ ପୋଣ୍ଡିୟେର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ମହୋ ୋତ୍ରୋ ପଠିୟୋଂଶ୍କୟ ଭିତ୍ତି କରି କବିଙ୍କ ଜୋୟୀୟୟୋବୋଦର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ମଙ୍ଗତ୍ଳ ଅଇଲ୍ୋ ଉଷୋ କବିୟୋତ୍ର ପ୍ରକୃ ୟି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କର ।

ବନ୍ଦିର ସୋନ୍ଧେ ଅନୟ ଚନ୍ତ
ି ୋତ୍ର କବିଙ୍କ ମୋନବୟୋବୋଦର ପରିଚୟ ଦିଅ ।

ପ୍ରୟିମୋ ନୋୟକ କବିୟୋତ୍ର କବିଙ୍କ ବୋସ୍ତବବୋଦୀ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦୋନ କର ।

‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
ଭୋଗବୟର ରଚନୋତ୍ଶ୍ୈଳୀ କ’ଣ ?
୨.
ଭୋଗବୟ ତ୍କତ୍ୟ ସ୍ଥଳତ୍ର ରଚିୟ ?
୩.
ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୪.
ଉତ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ଆଳଙ୍କୋରିକ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୫.
ଗଙ୍ଗୋଧର ତ୍ମତ୍ହରଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ତ୍ପୌରୋଣିକ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୬.
ସଚ୍ଚିଦୋନନ୍ଦ ରୋଉୟରୋୟଙ୍କ ଗଦେ କୋବେର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୭.
ସଚ୍ଚି ରୋଉୟରୋୟଙ୍କ ଦୟ ଇଟି କବିୟୋ ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୮.
ସୋରଳୋ ମହୋଭୋରୟ ତ୍କଉଁ ଛନ୍ଦତ୍ର ରଚିୟ ?
୯.
ଚବିଶ୍ୟମ ଗୟରୟ କିଏ ?
୧୦. ମହୋ ୋତ୍ରୋ ତ୍କଉଁ ଛନ୍ଦତ୍ର ରଚିୟ ?
୧୧. ମଙ୍ଗତ୍ଳ ଅଇଲ୍ୋ ଉଷୋ ତ୍କଉଁ ରୋଗତ୍ର ରଚିୟ ?
୧୨. ବନ୍ଦୀର ସୋନ୍ଧେ ଅନୟ ଚନ୍ତ
ି ୋ ତ୍କଉଁ ପୟସ୍ତକର ଅଂସ ବିତ୍ଶ୍ଷ ?
୧୩. ପ୍ରୟିମୋ ନୋୟକ କବିୟୋ ତ୍କଉଁ ସଂକଳନର ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ?

+3 3rd Yr. Sem. 5
Core – 11
ଓଡିଆ ନୋଟକ ଓ ଏକୋଙ୍କି କୋ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.

ରକ୍ତମୋଟି ନୋଟକତ୍ର ସମୋଜ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କର ।

ରକ୍ତମୋଟି ନୋଟକର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବିଚୋର କର ।

‘ନନ୍ଦିକୋତ୍କଶ୍ରୀ’ ସଫଳ ଐୟିହୋସିକ ନୋଟକ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
‘ନନ୍ଦିକୋ ତ୍କଶ୍ରୀ’ ନୋଟକତ୍ର ନନ୍ଦିକୋର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ।
ତ୍କୋକୟ ଆ ଏକ ସଫଳ ମିଥିକ୍ ନୋଟକ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

ତ୍କୋକୟ ଆ ମଟକତ୍ର ସମକୋଳୀନ ବୋସ୍ତବୟୋ କିପରି ପ୍ରୟିଫଳିୟ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସ୍ମୃୟ ି ବିଭ୍ରୋଟ ସଫଳ ମନସ୍ତୋତ୍ତ୍ଵିକ ନୋଟକ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ସଫଳ ଏକୋଙ୍କି କୋ ଭୋତ୍ବ ସ୍ମୃୟ ି ବିଭ୍ରୋଟକୟ ବିଚୋର କର ।

୯.

ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀ ଏକୋଙ୍କି କୋର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବିଚୋର କର ।

୧୦. ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀ ନୋଟକତ୍ର ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ।

୧୧. ୟଟ ନିରଞ୍ଜନ ‘ଜୀବନ ପ୍ରୟି ମୟକ୍ତିର ଏକ ଆହବୋନ’ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୨. ପଠିୟ ‘ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀ’ତ୍ର ତ୍ବୈକୟଣ୍ଠନୋର୍ଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.

କୋଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ୨ଟି ନୋଟକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
କୋଳିଚରଣଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।

ରକ୍ତମୋଟିର ମୟଖେ ଚରିତ୍ର ଦୟ ଇଟି ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।

ନନ୍ଦିକୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
ନନ୍ଦିକୋ ତ୍କଉଁ ରୋଜୋଙ୍କ କନେୋ ?
ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ନୋଟକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ନିରଞ୍ଜନୋ କୋହୋକୟ କୟ ହୋ ୋଇଛି?
ତ୍କୋକୟ ଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୋଟେକୋର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ତ୍କୋକୟ ଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୋଟେକୋର ତ୍କଉଁଠୋରୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ?
ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୨ଟି ନୋଟକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ସ୍ମୃୟ ି ବିଭ୍ରୋଟତ୍ର ମୟଖେ ନୋୟିକୋ ଚରିତ୍ରର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ତ୍କଉଁ ଉପୋଧି କର୍ୋ ଛଦମତ୍ବଶ୍ୀତ୍ର କୟ ହୋ ୋଇଛି?
Core – 12
ଓଡିଆ କଥୋସୋହିତେ

ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.

ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପୂବଘବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ କର୍ୋ ସୋହିୟେର ବିକୋଶ୍କ୍ରମ ତ୍ଲ୍ଖ ।

ଓଡିଆ େୟଦ୍ରଗଳ୍ପର ପ୍ରର୍ମ ପ ଘେୋୟତ୍ର ପ୍ରୟିଫଳିୟ ସମୋଜଚିତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପୂବଘବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ଉପନେୋସର ସୋମୋଜିକ ଜୀବନ ଚିତ୍ର କିପରି ପ୍ରୟିଫଳିୟ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ
କର ।
ଛମୋଣ ଆଠଗୟଣ୍ଠ ଉପନେୋସତ୍ର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବିଚୋର କର ।

୫.
୬.
୭.
୮.
୯.

ପଠିୟ ଛମୋଣ ଆଠଗୟଣ୍ଠତ୍ର ଭଗିଆ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣ କର ।
ଦୋନୋପୋଣି ଉପନେୋସତ୍ର ବଳିଦତ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ।
ଦୋନୋପୋଣି ଉପନେୋସର ନୋମକରଣ ପ୍ରୟିପୋଦନ କର ।

ତ୍ଦବୟୋର ବିଧୋନ ଗଳ୍ପତ୍ର ଗୋଳ୍ପିକଙ୍କ ସଫଳୟୋ ବିଚୋର କର ।

‘ମଣିଷ ହୋୟତ୍ର ତ୍ଦବୟୋର ଭୋଗେ’ ପଠିୟ ଗଳ୍ପତ୍ର ଏହୋ ପ୍ରମୋଣ କର ।

୧୦. ମୋଂସର ବିଳୋପ ଗଳ୍ପତ୍ର ନୋମକରଣର ସଫଳୟୋ ବିଚୋର କର ।
୧୧. ମଧୟକର ତ୍ମତ୍ହର ଗଳ୍ପତ୍ର ଦିବେସିଂହଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.

ପ୍ରର୍ମ ଓଡିଆ ଉପନେୋସ ଓ ଔପନେୋସିକଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।

ଫକିର ତ୍ମୋହନଙ୍କ ରଚିୟ ଐୟିହୋସିକ ଉପନେୋସର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଅମୟରଦୀର୍ିପ୍ରସଙ୍ଗ ତ୍କଉଁ ଉପନେୋସର ଅଂଶ୍ ବିତ୍ଶ୍ଷ ?
ଛମୋଣ ଆଠଗୟଣ୍ଠତ୍ର ଚମ୍ପୋ କିଏ ?
ସତ୍ରୋଜିନୀ ତ୍କଉଁ ଉପନେୋସର ଚରିତ୍ର ?
ତ୍ଗୋଦୋବରିଶ୍ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ୨ଟି ଗଳ୍ପର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ତ୍ଦବୟୋର ବିଧୋନ ଗଳ୍ପତ୍ର ବର୍ଣ୍ିୟ ଗଁୋର ନୋମ କ’ଣ ?
ତ୍କଉଁ ସ୍ଥୋନତ୍ର ତ୍ଦବୟୋର ମନ୍ଦିର ନିମୋଘ ଣ ତ୍ହଲ୍ୋ ?
ମୋଂସର ବିଳୋପ ଗଳ୍ପତ୍ର ଦୟ ଇଟି ମୋନତ୍ବୟର ଚରିତ୍ରର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ମଧୟକର ତ୍ମତ୍ହର କିଏ ?
ଟିକି ଝିଅଟି ପ୍ରର୍ତ୍ମ ଦିବେସିଂହଙ୍କର ତ୍ମତ୍ହରତ୍ର କ’ଣ ପିନ୍ଧବ
ି ୋକୟ ତ୍ଦଇଥିଲ୍ୋ ?

+3 3rd Yr. (Sem.6)
Core – 13
ଓଡିଆ ଗଦେ ସୋହିତେ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
ସମୋତ୍ଲ୍ୋଚନୋର ସଜ୍ଞୋ ତ୍ଲ୍ଖି ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଘୟ କର ।
୨.
ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୋହୋକୟ କହନ୍ତି; ସଦେଶ୍ୀଳୟୋ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୟ କିପରି ସଫଳ କତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ
କର ।
୩.
ତ୍ମୋ ଫୟ ଟୋ ଡଙ୍ଗୋର କୋହୋଣୀର ସୋରକର୍ୋ ନିଜ ଭୋଷୋତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
୪.
ବେକ୍ତିଗୟ ଅନୟ ଭୂୟି ଓ ଅଭିଜ୍ଞୟୋ କିପରି ପ୍ରୟିଫଳିୟ ୟୋହୋ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୫.
ଭୋଷୋ ଓ ଜୋୟୀୟୟୋ ତ୍ଗୋଟିଏ ଜୋୟିର ସ୍ଵୋଭିମୋନ କିପରି ୟୋହୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୬.
୭.
୮.
୯.

ବହୟ ଭୋଷୀ ରୋଷ୍ଟ୍ରତ୍ର ଏକ ଜୋୟୀୟୟୋ କିପରି ସହଜ ୟୋହୋ ପଠିୟ ପ୍ରବନ୍ଧତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ରର୍ ସପ୍ତକ ପଠିୟୋଂଶ୍କୟ ଭିତ୍ତି କରି ତ୍ଲ୍ଖକଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟଭ
ି ଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
‘ମଁୟ ସୟେଧମଘୋ କହୟ ଛ’ି ପ୍ରବନ୍ଧର ନୋମକରଣର ସୋର୍ଘକୟୋ ବିଚୋର କର ।
ଭୋରୟୀୟ ଧମଘୋ ଦଶ୍ଘନୀୟ ଭଗୀରର୍ : ବିତ୍ବକୋନନ୍ଦ ୟୋହୋ ପଠିୟ ପ୍ରବନ୍ଧତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୦. ମୋନବ ଜୀବନ ପ୍ରୟି ସୟେର ନୂ ୟନ ଆବିଷ୍କୋର ‘ସୟେଧମଘୋ କହୟ ଛ’ି , ୟୋହୋ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.

ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଇଂରୋଜୀ ପରିଭୋଷୋ କ’ଣ ?
ପଣ୍ଡିୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୋସଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନୋମ କ’ଣ?
ଗଙ୍ଗୋରୟ ତ୍ଗୋଦୋବରୀ ଭ୍ରମଣ ପୟସ୍ତକର ରଚୟିୟୋ କିଏ ?
ସୟେଧମଘୋ କିଏ ?
ତ୍ଗୋପବନ୍ଧୟ ଙ୍କ ୨ଟି ଗଳ୍ପର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଚନ୍ଦ୍ରତ୍ଶ୍ଖର ରର୍ଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
Core – 14
ଓଡିଆ ଭୋଷୋର ବେବହୋରିକ ପ୍ରଯୟୋଗ

ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମଲ୍
ୂ େ ୧୨ ନମବର)
୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.

ବେୋବହୋରିକ ଲ୍ିଖନକଳୋ ପରିଭୋଷୋ ଓ ପରିସର ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ଲ୍ିଖନ କଳୋର ସ୍ଵରୂପ ଓ ତ୍ବୈଚତ୍ର
ି େ ସଂପକଘତ୍ର ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
କୋଜଘେୋଳୟ ଲ୍ିଖନ ବିଧିତ୍ର ନଥି ପ୍ରସ୍ତୟ ୟର
ି ନମୟନୋ ୟିଆରି କର ।

ପ୍ରସ୍ତବୋ ଲ୍ିଖନ ଓ ଅନୟ ତ୍ମୋଦନର ତ୍ଗୋଟିଏ ନମୟନୋ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ କର ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ତ୍ର୍ୋଷଣୋ ଲ୍ିଖନର ତ୍ଗୋଟିଏ ନମୟନୋ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ କର ।
ସୋହିୟେ ଓ ସୋମବୋଦିକୟୋ ମଧ୍ୟତ୍ର ଥିବୋ ସଂପକଘ ସମବତ୍ନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ସଂପୋଦକୀୟ ଲ୍ିଖନ କଳୋ ଓ କୋରିଗରୀ ସମବତ୍ନ୍ଧ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ତ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନୋ ଓ ଫି ଚର ପ୍ରସ୍ତୟ ୟର
ି ନମୟନୋ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ କର ।
ପୟସ୍ତକ ରଚନୋ ତ୍କୌଶ୍ଳ ସମବତ୍ନ୍ଧ ଅତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
ପତ୍ର-ପତ୍ରିକୋ ସଂପୋଦନୋ ପଦ୍ଧୟି ଓ ତ୍କୌଶ୍ଳ ସହ ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ତ୍ଦଇ ବୟ ଝୋଅ ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଯଶ୍ନୋତ୍ତର (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୨ ନମବର)

୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.

ବେୋବହୋରିକ ଲ୍ିଖନ କଳୋ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ?
ବେୋବହୋରିକ ଲ୍େଣ କଳୋର ଦୟ ଇଟି ସଂଜ୍ଞୋ ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ କର ।
ଲ୍ିଖନ କଳୋର ଦୟ ଇଟି ପଦ୍ଧୟି ତ୍ଲ୍ଖ ।
ନଥି ପ୍ରସ୍ତୟ ୟର
ି ପ୍ରର୍ମ ତ୍ସୋପୋନ କ’ଣ ?
ଟିପ୍ପଣୀ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୟ ୟ କରୋ ୋଏ ?
ପ୍ରସ୍ତୋବ ଲ୍ିଖନ ଓ ଅନୟ ତ୍ମୋଦନ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝୋ ?
ଚିଠି ପ୍ରସ୍ତୟ ୟର ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ଦିଅ ।
ଅଧିସୂଚନୋ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ?
ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପରିଭୋଷୋ ଓ ଉପସ୍ଥୋପନୋ କିପରି କୟ ଏ ?
ତ୍ର୍ୋଷଣୋ କିପରି ଲ୍ିଖନ କରୋ ୋଏ ?
ଫି ଚର କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝୋ ?
ପୟସ୍ତକ ରଚନୋର ଦୟ ଇଟି ପଦ୍ଧୟି ତ୍ଲ୍ଖ ।
ପୟସ୍ତକ ରଚନୋର ତ୍ସୋପୋନଗୟଡକ
ି କ’ଣ ?
ତ୍ମୌଳିକ ପୟସ୍ତକ ରଚନୋ ସଂପୋଦନୋ ପୟସ୍ତକ ମଧ୍ୟତ୍ର ପ୍ରତ୍ଭଦ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
ସଂପୋଦନୋ କଳୋ କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ? ଏହୋର ତ୍ଗୋଟିଏ ଉଦୋହରଣ ଦିଏ ।
+3 IIIrd Year DSE – Odia
V Semester

DSE – 1
ଓଡିଶ୍ୋର ସୋଂସ୍କୃତକ
ି ଇତିହୋସ ଓ ଓଡିଆ ସୋହିତେ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧।
୨।
୩।
୪।
୫।
୬।
୭।
୮।

ଓଡିଶ୍ୋର ସଂେିପ୍ତ ଇୟିହୋସ ସଂପକଘତ୍ର ବିଷଦ ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।

ପ୍ରୋଚୀନ ଓଡିଶ୍ୋ କିପରି ଗଠନ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ, ତ୍ସ ବିଷୟତ୍ର ସବିତ୍ଶ୍ଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କର ।
ପ୍ରର୍ମ ନରସିଂହତ୍ଦବୋଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଏକ ବିବରଣୀ ତ୍ଲ୍ଖ ।
କପିତ୍ଳନ୍ଦ୍ରତ୍ଦବଙ୍କ ରୋଜତ୍ଵ ଓ ଐୟିହେ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।

ମୟକୟନ୍ଦତ୍ଦବଙ୍କ ରୋଜତ୍ଵ ସଂପକଘତ୍ର ଏକ ବିବରଣୀ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ନଅଙ୍କ ଦୟ ଭିେ ଓ ଫଳୋଫଳ ସଂପକଘତ୍ର ବିବରଣୀ ତ୍ଲ୍ଖ ।

ଓଡିଶ୍ୋର ଅଧିବୋସୀମୋନଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କର ।
ଓଡିଶ୍ୋର ପ୍ରସ୍ତର ୟଗ ଓ ନୂ ୟନ ପ୍ରସ୍ତର ୟଗ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।

୯।

ତ୍ଭୋଇ ବଂଶ୍ ଓ ୟୋର ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୦। ଉଡ୍ର ଜୋୟିର ଐୟିହେ ଓ ପୋଇକ ବିତ୍ଦ୍ରୋହ ସଂପକଘତ୍ର ବିଚୋର କର ।
୧୧। ସଂସ୍କୃୟି କହିତ୍ଲ୍ କ’ଣ ବୟ ଝ ? ୟୋର ପରିଭୋଷୋ କ’ଣ ?
୧୨। ଓଡିଶ୍ୋର ଧମଘ ଓ ସଂସ୍କୃୟି ବିଷୟତ୍ର ବିଚୋର କର ।

୧୩। ଓଡିଶ୍ୋର ତ୍ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃୟି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୪। ତ୍ବୌଦ୍ଧ ଧମଘୀୟ ସହଜ ୋନୀ ଧୋରୋର ଦୀପ୍ତିମୋନ ଶ୍ିେୋ ‘ଚ ଘେୋଗୀୟିକୋ’ ବିଚୋର କର ।
୧୫। ଓଡିଶ୍ୋର ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୃୟି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୬। ଓଡିଶ୍ୋର ତ୍ଶ୍ୈବ ସଂସ୍କୃୟି ବିଷୟତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୭। ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘ ପରମ୍ପରୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୧୮। ଓଡିଶ୍ୋର ଅଭିତ୍ଲ୍ଖମୋନଙ୍କତ୍ର ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘ ସଂପକଘତ୍ର ବିଚୋର କର ।
୧୯। ଉତ୍କଳୀୟ କଳୋ ସ୍ଥୋପୟେତ୍ର ତ୍ବୈଷ୍ଣବ ଧମଘ ସଂପକଘତ୍ର ବିଚୋର କର ।
୨୦। ସଂସ୍କୃୟର
ି ସୟରୂପ ତ୍ବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି େ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୧। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ ଧମଘ ସଂସ୍କୃୟି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୨୨। ଅଭିମନୟ େ ସୋମନ୍ତସିଂହୋରଙ୍କ ସୋହିୟେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୩। ତ୍େତ୍ରୋଧିପୟି ଜଗନ୍ନୋର୍ ୟତ୍ତ୍ଵର ବିଚୋର କର ।

୨୪। ଦୋରୟ ତ୍ଦବୟୋ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ବିଷୟତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୨୫। ଆଦିବୋସୀ ସଂସ୍କୃୟି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୨୬। ମହୋପ୍ରଭୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ବଶ୍ ଓ ନୀୟି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।

୨୭। ସୋରଳୋ ସୋହିୟେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।
୨୮। ପଞ୍ଚସଖୋ ସୋହିୟେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।
୨୯। ପ୍ରୋକ୍ ନୀୟି ସୋହିୟେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋକପୋୟ କର ।
୩୦। କବିସୂ ଘେ ବଳତ୍ଦବ ରର୍ଙ୍କ ରଚନୋତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୩୧। ଓଡିଆ ଓଷୋ ବ୍ରୟ ଓ ପବଘପବଘୋଣି ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
‘ଖ’ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର)
୧।

ପ୍ରୋଚୀନ ଓଡିଶ୍ୋ କିପରି ଗଠିୟ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ ?

୨।

ଓଡିଆ ଭୋଷୋ କିପରି ନୋମିୟ ତ୍ହଲ୍ୋ ?

୩।

ଓଡିଶ୍ୋର ମୂଳ ଅଧିବୋସୀ କିଏ ?

୪।

ତ୍ଚଦି ବଂଶ୍ ଓ ଖୋରତ୍ବଳଙ୍କ ଐୟିହେ କ’ଣ ?

୫।

ହୟ ଏନଶ୍ଁୋ କିଏ ? ୟୋଙ୍କର ବିବରଣୀ କ’ଣ ?

୬।

ତ୍ଶ୍ୈଳଭୋବ ରୋଜବଂଶ୍ର ସୋମ୍ରୋଜେ ଓ ରୋଜଧୋନୀ ତ୍କଉଁଠି ଥିଲ୍ୋ ?

୭।

ତ୍ଭୌମକର ରୋଜବଂଶ୍ର ତ୍କତ୍ବ ରୋଜତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ ?

୮।

ତ୍ଭୌମକର ରୋଜବଂଶ୍ର ରୋଜଧୋନୀ ତ୍କଉଁଠି ?

୯।

ତ୍ସୋମବଂଶ୍ର ରୋଜତ୍ଵ କୋଳ ତ୍କତ୍ୟ ?

୧୦। କଳିଙ୍ଗର ସୀମୋ ସଂପକଘତ୍ର ବର୍ଣ୍ଘନୋ କର ।
୧୧। ସଂସ୍କୃୟର
ି ପରିଭୋଷୋ କ’ଣ ?
୧୨। ସମୋଜ ସହିୟ ସଂସ୍କୃୟର
ି କ’ଣ ସଂପକଘ ଅଛି ?
୧୩। ମହିମୋ ଧମଘର ଦଶ୍ଘନ କ’ଣ ?
୧୪। ଇସଲ୍ୋମ ଧମଘର ପ୍ରୟିଷ୍ଠୋୟ କିଏ ?
୧୫। ତ୍ବୌଦ୍ଧ ଧମଘର କଳଖଣ୍ଡ ।
୧୬। ‘ମହୋପରିନବ
ି ଘୋଣ ସୂୟ’ କ’ଣ ?
୧୭। ବ୍ରଜ ୋନ ଓ ସହଜ ୋନ କ’ଣ ?
୧୮। ପ୍ରୋଚୀନ ତ୍କଉଁ ରୋଜୋମୋତ୍ନ ତ୍ଶ୍ୈବ ଥିତ୍ଲ୍ ?
୧୯। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃୟର
ି ପ୍ରୋଣତ୍କନ୍ଦ୍ର କିଏ ?
୨୦। ତ୍ବୌଦ୍ଧମୋନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୨୧। ପୟରୟତ୍ଷୋତ୍ତମ ତ୍େତ୍ର କୋହୋକୟ କୟ ହନ୍ତି ?
୨୨। ଶ୍ଙ୍ଖତ୍େତ୍ର କହିବୋର ୟୋତ୍ପଜଘେ କ’ଣ ?
୨୩। ବଉଳପୋଟ କ’ଣ ?
୨୪। ଆଦିବୋସୀ ଓ ଜନଜୋୟି ସଂଖେୋ ତ୍କତ୍ୟ ?
୨୫। ଗଜଉଦ୍ଧୋରଣ ତ୍ବଶ୍ ।
୨୬। କରମୋ ପୂଜୋ ତ୍କତ୍ବ ପୋଳିୟ ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ?
୨୭। ଆଦିବୋସୀ ନୋରୀର ପରମ୍ପରୋ କ’ଣ ?
୨୮। ତ୍କଉଁ ନୃ ୟେ ପରମ୍ପରୋ ଆଦିବୋସୀ ସମୋଜତ୍ର ପ୍ରଧୋନ ?
୨୯। ବୟ ଧିବୋମନ ଓଷୋ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
୩୦। ମୋଣବସୋ ଗୟରୟବୋର ଓଷୋ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।

V Semester
DSE – 2
ଓଡିଆ ଶ୍ିଶ୍ୟ ସୋହିୟେ ଓ ବିଜ୍ଞୋନଭିୟୟ
ି କ
ି ସୋହିୟେ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
ଶ୍ିଶ୍ୟ ସୋହିୟେ ଓ ଶ୍ିଶ୍ୟମୋନଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ରଚିୟ ସୋହିୟେ ମଧ୍ୟତ୍ର ପୋର୍ଘକେ ଦଶ୍ଘୋଅ ।

୨.
ଶ୍ିଶ୍ୟ ସୋହିୟେର ସଜ୍ଞୋ ଓ ସ୍ଵରୂପ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୩.
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପୂବଘବତ୍ତଘୀ ଓଡିଆ ଶ୍ିଶ୍ୟ ସୋହିୟେର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ଦଶ୍ଘୋଅ ।
୪.
ସ୍ଵୋଧୀନୟୋ ପରବତ୍ତଘୀ ଶ୍ିଶ୍ୟ ସୋହିୟେର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ସଂପକଘତ୍ର ବିତ୍େଷଣ କର ।
୫.
ବିଜ୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକ
ି ସୋହିୟେର ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକୋରତ୍ଭଦ ସଂପକଘତ୍ର ବିତ୍େଷଣ କର ।
୬.
ବିଜ୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକ ଉପନେୋସ ସୋହିୟେର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋ ସଂପକଘତ୍ର ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୭.
ବିଜ୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକ ସୋହିୟେର ବିକୋଶ୍ଧୋରୋତ୍ର ଡଃ. ତ୍ଦବକୋନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅବଦୋନ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
୮.
ପୃଥିବୀ ବୋହୋତ୍ର ମଣିଷ ଏକ ସୋର୍ଘକ ତ୍ବୈଜ୍ଞୋନିକ ଉପନେୋସ ବିଚୋର କର ।
୯.
ପୃଥିବୀ ବୋହୋତ୍ର ମଣିଷ ତ୍ବୈଜ୍ଞୋନିକ ଉପନେୋସତ୍ର ଥିବୋ ମୋନବବୋଦୀ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସଂପକଘତ୍ର
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୧୦. ଡଃ. ରିଚୋଡଘସନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ।
୧୧. ‘ବିଚତ୍ର
ି ଏ ବିଶ୍ଵ’ ପୟସ୍ତକତ୍ର ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ସଂପକିୟ ବିଜ୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକ
ି ୟର୍େ ଓ ୟତ୍ତ୍ଵକୟ ବିତ୍େଷଣ କର ।
୧୨. ‘ବିଚତ୍ର
ି ଏ ବିଶ୍ଵ’ ପୟସ୍ତକତ୍ର ଆତ୍ମ ବସବୋସ କରୟଥିବୋ ବିଶ୍ଵର ବିଚତ୍ର
ି ରୂପ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ବୈଜ୍ଞୋନିକ
ୟର୍େ ଓ ୟତ୍ତ୍ଵକୟ ବିତ୍େଷଣ କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର)
୧.
ଶ୍ିଶ୍ୟ ସୋହିୟେକୟ ତ୍କତ୍ୟ ଭୋଗତ୍ର ବିଭୋକ୍ତ କରୋ ୋଇପୋତ୍ର ? ତ୍ସଗୟଡକ
ି ର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୨.
ଶ୍ିଶ୍ୟ ସୋହିୟେର ଲ୍େେ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
୩.
ଶ୍ିଶ୍ୟ ସୋହିୟେର ବିଷୟବସ୍ତୟ ତ୍କଉଁ ଧୋରଣର ତ୍ହବ ଉଚିୟ ?
୪.
ଶ୍ିଶ୍ୟ ମତ୍ନୋବିଜ୍ଞୋନ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
୫.
ବିଜ୍ଞୋନଭିତ୍ତକ ସୋହିୟେ କହିତ୍ଲ୍ କଣ ବୟ ଝୋ ?
୬.
ବିଜ୍ଞୋନଭିତ୍ତକ ସୋହିୟେର ସ୍ଵରୂପ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
୭.
ବିଜ୍ଞୋନଭିତ୍ତକ
ି ଉପନେୋସର ସ୍ଵରୂପ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୮.
ଦୟ ଇଟି ବିଜ୍ଞୋନଭିତ୍ତକ ଶ୍ିଶ୍ୟ ଗଳ୍ପର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୯.
ଦୟ ଇଟି ବିଜ୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକ
ି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୦. ଶ୍ରୟ କୟ ମୋର ମହୋନ୍ତିଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ବିଜ୍ଞୋନଭିତ୍ତକ
ି ପ୍ରବନ୍ଧର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୧. ପ୍ରର୍ମ ବିଜ୍ଞୋନ ଭିତ୍ତକ
ି ନୋଟକ ଓ ନୋଟେକୋରଙ୍କ ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୨. ‘କୋଲ୍ିର ପୃଥିବୀ ଓ ଆତ୍ମ’ ନୋଟକଟି କିଏ ତ୍ଲ୍ଖିଥିତ୍ଲ୍ ?
୧୩. ‘ବଲୋକ ତ୍ହୋଲ୍’ ପୟସ୍ତକର ରଚୟିୟୋ କିଏ ? ଏହୋ ତ୍କତ୍ବ ପ୍ରକୋଶ୍ଲ୍ୋଭ କରିଥିତ୍ଲ୍ ?

୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.
୨୪.
୨୫.
୨୬.
୨୭.
୨୮.
୨୯.
୩୦.
୩୨.
୩୩.
୩୪.
୩୫.
୩୬.
୩୭.
୩୮.
୩୯.
୪୦.

ଡଃ. ରିଚୋଡଘସନ ଏବଂ ମିସ ଲ୍ରୋ ୱୋକରଙ୍କ ଅରିଚୟ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
କୋହୋର ଅକସ୍ମୋୟ ଅନ୍ତଧଘେୋନ ଆତ୍ମରିକୋତ୍ର ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ୍ୋ ?
ଅନ୍ତଧଘେୋନ ତ୍ହୋଇଥିବୋ ଲ୍ରୋ ୱୋକରଙ୍କୟ କିଏ ତ୍କଉଁଠି ସନ୍ଧୋନ କରି ପୋଇଥିତ୍ଲ୍ ?
ପୃଥିବୀତ୍ର ଦିନରୋୟି ତ୍ହବୋର କୋରଣ କଣ ?
ବୋରତ୍କଲ୍ିୟମର ବେବହୋର ସଂପକଘତ୍ର ଡଃ. ରିଚୋଡଘସନ ତ୍କଉଁ ମୟୋମୟ ତ୍ଦଇଥିତ୍ଲ୍ ?
ବିଜ୍ଞୋନ ସମ୍ପକଘତ୍ର ଲ୍ରୋ ୱୋକର କଣ କହିଛନ୍ତି ?
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସମ୍ପକଘତ୍ର ତ୍ଜେୋୟିବଦ
ି ମୋନଙ୍କ ମୟୋମୟ କଣ ?
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ରୋଜଧୋନୀର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବନେୋ ଓ ମରୟଡି ସମ୍ପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହତ୍ର ତ୍କଉଁଥିରୟ ତ୍ପୋଷୋକ ୟିଆରି ତ୍ହୋଇର୍ୋଏ ?
ଲ୍ରୋ ୱୋକରଙ୍କ ତ୍ଶ୍ଷ ପରିଣୟି କଣ ତ୍ହୋଇଥିଲ୍ୋ ?
ପୃଥିବୀ ତ୍କଉଁ ପରିବୋର ଅନ୍ତଭଘୟକ୍ତ ?
ପୃଥିବୀର ନିକଟୟମ ନେତ୍ର କିଏ ?
ତ୍କଉଁ ନେତ୍ରଟିର କ୍ରିୟୋଶ୍ୀଳୟୋ ଉପତ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ଥୋୟିତ୍ଵ ନିଭଘର କରିର୍ୋଏ ?
ସୂ ଘେକୟ ସକଳ ଶ୍କ୍ତିର ଆଧୋର କହିବୋର ର୍ୋର୍ଘୟୋ ଉତ୍େଖ କର ।
‘ତ୍ସୌର ତ୍କନ୍ଦ୍ର’ କହିତ୍ଲ୍ କଣ ବୟ ଝ ?
ଗୋମୋରଶ୍ିମର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସଂପକଘତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
ଆତ୍ପେିକ ୟତ୍ତ୍ଵ କୋହୋକୟ କୟ ହୋ ୋଏ ?
ତ୍ସୌରକଳଙ୍କ କହିତ୍ଲ୍ କଣ ବୟ ଝ ?
‘ଅନିଶ୍ଚିୟ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ’ କହିତ୍ଲ୍ କଣ ବୟ ଝ ?
‘SETI’ ର ପୂର୍ଣ୍ଘ ନୋମଟି କଣ ?
‘ଫି ୟୋୟତ୍ତ୍ଵ’ ସମ୍ପକଘତ୍ର ସଂତ୍େପତ୍ର ତ୍ଲ୍ଖ ।
‘ଆତ୍ପେିକ ୟତ୍ତ୍ଵ’ର ପ୍ରୟିଷ୍ଠୋୟୋ କିଏ ?
‘ITER’ ପ୍ରକଳ୍ପର କୋ ଘେ କଣ ?
ତ୍ସୌର ଉଦଜୋନ ପୋୱୋର କହିତ୍ଲ୍ କଣ ବୟ ଝ ?
‘ତ୍ର୍ର କ୍ଵୋଣ୍ଟମ ମହୋକଷଘଣ’ ୟତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରୟିଷ୍ଠୋୟୋ କିଏ ?
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ଓଡିଆ ପଦେ ସୋହିତେ
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୧୨ ନମବର)
୧.
ଜଗନ୍ନୋର୍ ଜଣୋଣ କବିୟୋତ୍ର କବିଙ୍କ ଭକ୍ତିଭୋବନୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ।
୨.
ଆକୋଶ୍ ପ୍ରୟି କବିୟୋତ୍ର କବିଙ୍କ ରହସେବୋଦୀ ତ୍ଚୟନୋର ପରଚୟ ଦିଅ ।
୩.
ଆକୋଶ୍ ପ୍ରୟି କବିୟୋ ସଫଳ ଓଡ୍ ଅତ୍ଲ୍ୋଚନ କର ।
୪.
ୋତ୍ରୋ ସଙ୍ଗୀୟ କବିୟୋତ୍ର କବିଙ୍କ ଆଦିତ୍ଭୌୟିକ ତ୍ଚୟନୋର ପରିଚୟ ପ୍ରଦୋନ କର ।

୫.
୬.
୭.
୮.

ତ୍ମୌସୟମୀ କବିୟୋତ୍ର କବିଙ୍କ ମୋନବକଲ୍େୋଣ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ବୋଢ ।
ଡିମିରୀ ଫୟ ଲ୍ ଗଳ୍ପର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବିଚୋର କର ।
ଭଙ୍ଗୋ ତ୍ଖଳଣୋ ଗଳ୍ପତ୍ର କିତ୍ଶ୍ୋରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ବିଚୋର କର ।
ଆସ୍ଥୋ ଓ ବିଶ୍ଵୋସ ମଣିଷକୟ ଅନ୍ଧ ରୋୟିତ୍ର ସୂ ଘେୋତ୍ଲ୍ୋକର ସଂତ୍କୟ ମିତ୍ଳ, ପଠିୟ ଗଳ୍ପତ୍ର
ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
୯.
ମହୋତ୍ସ୍ରୋୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ନୋମକରଣ ସୋର୍ଘକୟୋ ବିଚୋର କର ।
୧୦. ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବର ଉଚିୟ ଅଭିମୋନ ପ୍ରବନ୍ଧତ୍ର ମୋନବୀୟ ଶ୍ିେୋ କିପରି ପ୍ରୟିଫଳିୟ ଆତ୍ଲ୍ୋଚନୋ କର ।
‘ଖ’ ବିଭୋଗ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳ
ୂ କ ପ୍ରଶ୍ନ (ପ୍ରଯତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍େ ୦୨ ନମବର)
୧.
ଜଗନ୍ନୋର୍ଙ୍କ କବି କୋହୋ ସହିୟ ୟୟ ଳନୋ କରିଛନ୍ତି ?
୨.
ଆକୋଶ୍ ପ୍ରୟି କବିୟୋ ତ୍କଉଁ ପୟସ୍ତକର ଅଂଶ୍ବିତ୍ଶ୍ଷ ?
୩.
ତ୍ଲ୍ଖକ ନିଜକୟ ମୋନସ ଅଂଶ୍ କୋହିଁକି କହିଛନ୍ତି ?
୪.
ୋତ୍ରୋ ସଂଗୀୟୋର ଭୋବୋର୍ଘ କଣ ?
୫.
ରୋଧୋତ୍ମୋହନ ଗଡନୟକଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୬.
ଡିମିରୀ ଫୟ ଲ୍ର ଗଳ୍ପର ନୋୟକର ନୋମ କଣ ?
୭.
ଭଙ୍ଗୋ ତ୍ଖଳଣୋ ଗଳ୍ପତ୍ର କିତ୍ଶ୍ୋରୀର ନୋମ କଣ ?
୮.
ଅନ୍ଧ ରୋତ୍ରିର ସୂ ଘେ ଗଳ୍ପର ମୟଖେ ଚରିତ୍ର କିଏ ?
୯.
ସୟତ୍ରନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍ତିଙ୍କର ଦୟ ଇଟି ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
୧୦. ମହୋତ୍ସ୍ରୋୟ ପ୍ରୋବନ୍ଧିକ କୋହୋକୟ କହିଛନ୍ତି ?
୧୧. ତ୍ଗୋଲ୍କ ବିହୋରୀ ଧଳଙ୍କ ଦୟ ଇଟି ଭ୍ରମଣ ପୟସ୍ତକର ନୋମ ତ୍ଲ୍ଖ ।
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ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଓ ଉପସ୍ଥୋପନୋ
(ସନ୍ଧଭଘ ଲ୍ି ଖନ - ୮୦ + ଯମୌଖିକ – ୨୦ = ୧୦୦) (ଅନୁ େନ ୫୦ ପୁଷ୍ଠୋ ମଧ୍ୟଯର ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ)

