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1. ‘A baby who can’t hold his head up at birth can hold head up 

without any training at four months of age’ refers to 

1. Growth 

2. Maturity 

3. Development 

4. Learning 

 ଜନ୍ମ ହେବା ପହେ ଶେିଟକି ୁ ଉପେକୁ ହଟକ ିପାେୁ ନ୍ଥିବା ଶଶି ୁଟି 4 ମାସ 
ପହେ ହକୌଣସ ିତାଲିମ୍   ନ୍ଥାଇ ଶେିଟକି ୁ ଉପେକୁ ହଟକପିାେବିା ହେଉଛି 

  ବୃଦ୍ଧି
  ପେପିକ୍ୱନ୍
  ବକିାଶ
  ଶକି୍ଷଣ


2. ‘Holding the pen and writing after the fingers have gained full 

grip’ follows 

1. Development proceeds from General to specific 

2. Development is uniform in all the stages 

3. Development is a Continuous process  

4. Development is the product of interaction 

 ଆଙୁ୍ଗଠହିେ ଦୃଢ଼ଭାବହେ ଧେବିା ଶକି୍ତ ଆସବିାପହେ , କଲମ ଧେ ି
ହଲଖିବା ହେଊଛ ି

  ବକିାଶ ସାଧାେଣେୁ  ନ୍ରି୍ଦ୍ଦି ଷ୍ଟ ଦଗିହେ ଗତକିେବିା
  ବକିାଶ ସବ ୁସ୍ଥାୟୀହେ ସମାନ୍
  ବକିାଶ ନ୍େିବଚ୍ଛନି୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ
  ବକିାଶ ଏକ ପାେସ୍ପେକି କ୍ରୟିାେ ଉତ୍ପାଦନ୍



3. The cause for dwarfism 

 1. Low secretion of  Cortisol 

 2. High secretion of Thyroxin 

 3. High secretion of Adrenaline 

 4. High secretion of Estrogen 

 ବାମନ୍ତା(ବାଙ୍ଗେ)େ କାେଣ
  କାଟସିଲ େ କ୍ଷୀଣ କ୍ଷେଣ 

  ଥାଇେକ ସନି େ ଅଧିକ କ୍ଷେଣ 
  ଏଡ୍ରାନ୍ାଲିନ େ ଅଧିକ କ୍ଷେଣ 

  ଇହରାହଜନ େ ଅଧିକ କ୍ଷେଣ 



4. ‘Hero worship’ stage is 

 1. Later childhood 

 2. Middle age 

 3. Adolescence 

 4. Adulthood 

 “ବୀେ ପୂଜା”େ ଅବସ୍ଥା
  ଉତ୍ତେ ବାଲୟାବସ୍ଥା

  ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ
  କହିଶାୋବସ୍ଥା

  ହପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା 

 



5. According to Erik Erikson, students in high school face the 

following psycho social crisis 

 1. Identify Vs Identity confusion 

 2. Intimacy Vs Isolation 

 3. Initiative Vs Guilty 

 4. Autonomy Vs Shame 

 ଏେକି -ଏେକି ସନ ଙ୍କ ଅନୁ୍ସାହେ, ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟେ ଶକି୍ଷାଥଥୀମାହନ୍ 
ସମ୍ମଖୁୀନ୍ ହେଊଥିବା ମହନ୍ା-ସାମାଜକି ସଂଘର୍ଥ

  ଚହି୍ନଟ – ପେଚିୟ ସନ୍ଦଗି୍ଧତା

  ଘନ୍ଷି୍ଠତା – ଏକାକ ିେେବିା
  ପ୍ରଥମ ପଦହକ୍ଷପ ହନ୍ବା – ଅପୋଧ ଭାବନ୍ା

  ସ୍ୱାୟତ୍ତତା - ଲଜ୍ଜା



6. One of the following is not related to ‘Environmental factor’ 

according to individual differences 

 1. Games 

 2. Family 

 3. Learning opportunities 

 4. Maturity 

 ବୟକି୍ତଗତ ହବୈର୍ମୟ ଅନୁ୍ଯାୟୀ ନ୍ମିନ ମଧ୍ୟେୁ ଏୋ “ପାେହିବଶକି କାେକ” 
ସେତି ସମ୍ପକତି ନୁ୍ହେେଁ

  କ୍ରୀଡ଼ା

  ପେବିାେ
  ଶକି୍ଷଣ ସୁହଯାଗ

  ପେପିକ୍ୱନ୍

 



7. If 5 year old Ramya shows the potential of 8 year old child 

then the I.Q. type of Ramya is  

 1. Superior 

 2. Above average 

 3. Gifted 

 4. Average 

 ଯଦ ି5 – ବର୍ଥ ବୟସ ଥିବା େମୟାେ କ୍ଷମତା 8 ବର୍ଥ ବୟସ ଥିବା ଝଅିେ 
କ୍ଷମତା ସେ ସମାନ୍, ହତହବ େମୟାେ ବୁଦ୍ଧୟାଙ୍କI.Q େକମ

  ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧ ି

  ସାଧାେଣ ଠାେୁ ଅଧିକ
  ପ୍ରତଭିାଶାଳୀ

  ସାଧାେଣ



8. The following is useful to overcome Learning Plateaus. 

 1. Aptitude 

 2. Attitude 

 3. Skill 

 4. Motivation 

 ନ୍ମିନେୁ ଏୋ ଶକି୍ଷଣ ଅନ୍ଭିବୃଦ୍ଧ ିଅବସ୍ଥା ପାେ ହେବା ପାଇେଁ ଉପହଯାଗୀ 
ଅହଟ

  ସ୍ୱାଭାବକି ସାମଥଥୟ

  ମହନ୍ାବୃତ୍ତି

  ହକୌଶଳ

  ଅଭିହପ୍ରେଣା

 



9. Prabha wants to learn scooty, but she is afraid of falling. In 

this situation conflict of Prabha is 

 1. Approach - Approach 

 2. Avoidance - Avoidance 

 3. Approach - Avoidance 

 4. Double Approach - Avoidance 

 ପ୍ରଭା ସ୍କଟୁ ି ଶଖିିବାକୁ ଚାେେଁୁଛ,ି କନୁି୍ତ  ହବାଧେୁଏ ହସ ପଡ଼ଯିିବ ଭାବ ି
ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କେୁଛ ି ଏ ପେସି୍ଥତିହିେ ପ୍ରଭାେ ଦ୍ୱନ୍ଦଟି

  ଉପାଗମ - ଉପାଗମ

  ପେେିାେ – ପେେିାେ
  ଉପାଗମ - ପେେିାେ

  ଦ୍ୱ ିଉପାଗମ - ପେେିାେ



10. A student remembers traffic signal when he sees red colour. 

The thinking factor in it is 

 1. Symbols / signs  

 2. Image 

 3. Concept 

 4. Perception 

 “ନ୍ାଲି େଙ୍ଗକୁ ହଦଖିବା ହବହଳ ଜହଣ ଶକି୍ଷାଥଥୀ ଟ୍ରାଫିକ  ସଗି ନ୍ାଲ କୁ 
ମହନ୍ ପକାଇଥାଏ” – ଏଠାହେ ଚନି୍ତନ୍ କାେକଟି

  ସହଙ୍କତ/ଚହି୍ନ

  ଚତି୍ର
  ଧାେଣା

  ପ୍ରତୟକ୍ଷଣ

 



11. The Author of “On Memory” 

 1. Albert Bandura 

 2. Ebbinghaus 

 3. Munn 

 4. DREVER 

 “ଅନ  ହମହମାେୀ”େ େଚୟିତା
  ଆଲ ବର୍ଟଥ ବାଣୁ୍ଡୋ

  ଏବଙ୍ି୍ଗ ୋସ୍ 

  ମନ 

  ହଡ୍ରଭର୍ 


12. Remembering unfinished tasks better than completed tasks is 

 1. Zeigarnik Effect 

 2. Deja vu 

 3. Amnesia 

 4. Fuge 

 ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ ହେବା କାଯଥୟଠାେୁ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ କାଯଥୟକୁ ଭଲେୂହପ ମହନ୍ େଖିବା 
ହେଊଛି

  ଜାଇଗାର୍ ନ୍କି  ପ୍ରଭାବ

  ହେଜା ଉ
  ଆମିନସଆି

  ଫୁୟଗ 
 



13. Theory of Hierarchy of Needs is proposed by 

 1. J. B. Watson 

 2. E. L. Thorndike 

 3. Abraham Maslow 

 4. Mc Cleland 

 “ହସାପାନ୍ କ୍ରମିକ ଆବଶୟକତା” ତତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବତ୍ତଥକ
  ହଜ.ବ.ିୱାର୍ଟ ସନ 

  ଇ.ଏଲ .ଥର୍ଣ୍ଥଡ଼ାଇକ 

  ଆବ୍ରାୋମ୍  ମହସଲା

  ହମକ  କିଲଲୟାଣ୍୍ଡ 


14. “Motivation is the basis of Learning” said by 

 1. Crow and Crow 

 2. Woodworth 

 3. Bernard 

 4. De Cecco 

 “ଅଭିହପ୍ରେଣା ହେଉଛ ିଶକି୍ଷଣେ ମଳୂ ଭିତ୍ତ”ି ହବାଲି କେଥିିହଲ
  ହକ୍ରା ଓ ହକ୍ରା

  ଉଡ ୱର୍ଥଥ 
  ବର୍ଣ୍ଥାଡ 

  େ ିହସହକା

 



15. The method which is not useful for children and for those who 

do not have proper language skills is 

 1. Introspection 

 2. Observation 

 3. Experimental 

 4. Case Study 

 ପିଲାମାହନ୍ ଏବଂ ହଯଉେଁମାହନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାର୍ା ହକୌଶଳ ଜାଣିନ୍ାୋନ୍ତ,ି 
ହସମାନ୍ଙୁ୍କ ଏେ ିପଦ୍ଧତଟି ିଉପହଯାଗୀ ନୁ୍ହେେଁ

  ଅନ୍ତଃଦଶଥନ୍

  ପଯଥୟହବକ୍ଷଣ
  ପ୍ରହୟାଗାତ୍ମକ

  ବୟକି୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ୍



16. Number of statements in MMPI is  

 MMPI ହେ ଥିବା ଉକି୍ତ ସଂଖୟା 
  

  

  

   



17. The ability to think abstractly is 

 1. Intelligence 

 2. Creativity 

 3. Behaviour 

 4. Concept formation 

 ଅମତୂ୍ତଥ ଭାହବ ଚନି୍ତାକେବିା ସାମଥଥୟ ହେଉଛି
  ବୁଦ୍ଧି

  ସଜୃନ୍ାତ୍ମକତା

  ଆଚେଣ

  ଧାେଣା ସଂେଚନ୍



18. Individuals with very superior IQ 

 ଅତୁୟନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧ ିଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧୟାଙ୍କ (I.Q.)
 1. 90 – 109  

 2. 110 – 119 

 3. 120 – 139  

 4. > 140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



19. Condition of keeping learnt material in brain for a period of 

time is called 

 1. Memory 

 2. Retention 

 3. Recognition 

 4. Relearning 

 ଶଖିିଥିବା ବରି୍ୟକୁ ମସି୍ତଷ୍କହେ କଛି ିସମୟ ପାଇେଁ ସାଇତ ିେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ବା ଅବସ୍ଥା ହେଊଛି

  ସୃ୍ମତି

  ଧାେଣ
  ପ୍ରତୟଭିଜ୍ଞାନ୍

  ପୁନ୍ଃ ଶକି୍ଷଣ


20. ‘Ogive’ curve is also known as  

 1. Cumulative percentage Curve 

 2. Frequency Curve 

 3. Histogram 

 4. Frequency Polygon 

 “ଓଜୀଭ୍ ” ବକ୍ରେ ଅନ୍ୟନ୍ାମ
  ସଞ୍ଚତି ଶତକୋ ବକ୍ର

  ହପୌନ୍ଃପୁନ୍ୟ ବକ୍ର
  େହିଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ 

  ହପୌନ୍ଃପୁନ୍ୟ ବେୁଭୁଜୀ

 

 

 

 

 



21. Digital India was launched in  

 ଏେ ିମସେିାହେ େଜିଟିାଲ  ଇଣି୍ଡଆ ଆେମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
 1. 2014 

 2. 2015 

 3. 2016 

 4. 2017 

 

22. Typing is a  

 1. Conceptual learning 

 2. Problem Solving Learning 

 3. Motor Learning 

 4. Verbal Learning 

 ଟାଇପିଙ୍୍ଗ  ହେଉଛ ି
  ଧାେଣୀୟ ଶକି୍ଷଣ

  ସମସୟା ସମାଧାନ୍ ଶକି୍ଷଣ
  ଚାଳନ୍ ଶକି୍ଷଣ

  ଶାବ୍ଦକି ଶକି୍ଷଣ


23. NEP-2020 targets 100% enrollment from preschool to 

secondary level by this year 

 ଏେ ି ମସେିା ସୁଧା ପି୍ର-ସ୍କଲୁ  ଠାେୁ ହସହକଣ୍ଡାେୀ ସ୍ତେହେ 100% 

ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ନ୍ାମାଙ୍କନ୍ କେବିାକୁ NEP-2022 ଲକ୍ଷୟ ଧାଯଥୟ କେଛି ି

 1. 2023 

 2. 2025 

 3. 2027 

 4. 2030 

 

  



24. Percentage of attendance required by a student to receive 

Financial Aid under the Ammavodi Scheme 

 “ଆମ୍ମାୱଡ଼”ି ହଯାଜନ୍ାହେ ଆଥକି ସୋୟତା ପାଇେଁ ଶକି୍ଷାଥଥୀେ 
ଆବଶୟକୀୟ  ଉପସ୍ଥତି ିଶତକୋହେ

 1. 50% 

 2. 75% 

 3. 80% 

 4. 85% 

 

25. The following is an example of intellectual disability 

 1. Dyslexia 

 2. Mental retardation 

 3. Dyscalculia 

 4. Dysgraphia 

 ହବୌଦ୍ଧକି ଅସାମଥଥୟେ ଉଦାେେଣ
  େସି୍ ହଲକ ସଆି

  ମାନ୍ସକି ଅପାେଗତା 
  େସି୍ କାଲ କୁଲିଆ

  େସି୍  ଗ୍ରାଫିଆ



 

26. Expand ‘WWW’ 

 ‘WWW’ େ ବସି୍ତାେତି େୂପ
 1. Window Working Web 

 2. World Window Web 

 3. World Wide Web 

 4. Web for World Window 

 



27. Giving clues and offering support to children while learning is 

an example of  

 1. Knowledge making / Scaffolding 

 2. Conditioning 

 3. Reinforcement 

 4. Performance 

 ପିଲାମାହନ୍ ଶଖିିବା ସମୟହେ ବଭିିନ୍ନ ସୂଚନ୍ା ଓ ସେହଯାଗ 
ହଯାଗାଇବା ହେଉଛ ିଏୋେ ଉଦାେେଣ

  ଜ୍ଞାନ୍ ନ୍ମିଥାଣ  / ସ୍କାହଫାଲ େଙ୍ି୍ଗ 

  ପ୍ରସୀମନ୍
  ପୁନ୍ବଥଳନ୍

  ନ୍ଷି୍ପାଦନ୍


  



28. G. Stanley Hall made researches on  

 1. Interview 

 2. Check list 

 3. Anecdotal Record 

 4. Interest Inventory 

 ଜ.ିଷ୍ଟାନ ଲୀ େଲ  ଏେ ିବରି୍ୟହେ ଗହବର୍ଣା କେଥିିହଲ
  ପେପିଚୃ୍ଛ

  ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

  ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଭିହଲଖ

  ଅଭିେୁଚ ିସୂଚୀ



29. Generally, the word limit of an essay question answer is  

 1. 40 to 50 

 2. 50 to 70 

 3. 400 to 500 

 4. 50 to 90 

 ଦୀଘଥଉତ୍ତେମଳୂକ ପ୍ରଶନେ ଉତ୍ତେେ ପଦସଂଖୟା ସୀମା
  40  େୁ50

  50  େୁ  70
  400 େୁ  500

  50 େୁ 90 


  



30. The main aim of NCF – 2005 was child centric learning and 

 1. Learning through play 

 2. Learning through story telling 

 3. Learning without burden 

 4. Learning through pictures 

 NCF – 2005 େ ମଖୁୟ ଲକ୍ଷୟ ହେଊଛ ିଶଶିୁ ହକୈନ୍ଦ୍ରକି ଶକି୍ଷଣ ଏବଂ
  କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମହେ ଶକି୍ଷଣ

  ଗପ କେବିା ଦ୍ୱାୋ ଶକି୍ଷଣ

  ଭାେ ବେିୀନ୍ ଶକି୍ଷଣ

  ଚତି୍ର ମାଧ୍ୟମ ଶକି୍ଷଣ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        (PAPER –II A)  

  ODIA 

31. ନମି୍ନ ପଦ୍ୟାଂଶଟକି ୁ ପଢ଼ ିପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଚହି୍ନଟ କର 
ହକହତହବହଳ କହେ ମତୃ୍ତକିା ଧେି
ଦଅିନ୍ତ ିେସନ୍ା ପଙି୍କଳ କେି
ମାତା ଧୋଇହଲ ସୁନ୍ଦେ ଫଳ 
ଫିଙ୍ଗନ୍ତ ିେଲାଇ ମ ୁଖ ମଣ୍ଡଳ   – ତପସି୍ୱନ୍ୀ 

ପଦୟାଂଶଟହିେ “ମାତା” ଏୋଙ୍କ ୁ  ବୁଝାଏ - 

1. ଯହଶାଦା 
2. ସୀତା 
3. ହଦବକୀ 
4. ହକୌଶଲୟା 

32. ନମି୍ନ ପଦ୍ୟାଂଶଟକି ୁ ପଢ଼ ିପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଚହି୍ନଟ କର 
ହକହତହବହଳ କହେ ମତୃ୍ତକିା ଧେି
ଦଅିନ୍ତ ିେସନ୍ା ପଙି୍କଳ କେି
ମାତା ଧୋଇହଲ ସୁନ୍ଦେ ଫଳ 
ଫିଙ୍ଗନ୍ତ ିେଲାଇ ମ ୁଖ ମଣ୍ଡଳ   – ତପସି୍ୱନ୍ୀ 

ପିଲାଏ ୋତହେ ଏୋକ ୁ ଧେଥିିହଲ - 

1. ପଙ୍କ 

2. କାଦୁଅ 

3. ମାଟ ି

4. ଫଳ 



33. ନମି୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟ ିପଢ଼ ିପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଚହି୍ନଟ କର  

ପାଶ୍ଚାତୟ ସାେତିୟହେ ଭଜଲିଙ୍କ ‘ଏନ୍ଡି’ ମିଲଟନ୍ଙ୍କେ ‘ପାୋୋଇଜ୍  
ଲଷ୍୍ଟ ’ ଏବଂ ଦାହନ୍ତଙ୍କେ ‘େଭିାଇନ  କହମଡ଼’ି ଆଦ ି ଉହେଖନ୍ୀୟ 
କଳାତ୍ମକ ସାେତିୟିକ ମୋକାବୟ ଅହଟ  ପ୍ରାଚୟ ସାେତିୟହେ 
ମୋକବ ିକାଳଦିାସଙ୍କ େଘବୁଂଶ ଓ କୁମାେସମ୍ଭବମ୍ ମଧ୍ୟ କଳାତ୍ମକ 
ମୋକାବୟେ ମାନ୍ୟତା ପାଏ  

 

“େଭିାଇନ  କହମଡ଼”ି ଏୋଙ୍କେ କୃତ ି- 

1. ଭଜଲି 

2. ମିଲ ଟନ 

3. ହସକ ସପିୟର୍ 

4. ଦାହନ୍ତ 
 

34. ନମି୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟ ିପଢ଼ ିପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଚହି୍ନଟ କର  

ପାଶ୍ଚାତୟ ସାେତିୟହେ ଭଜଲିଙ୍କ ‘ଏନ୍ଡି’ ମିଲଟନ୍ଙ୍କେ ‘ପାୋୋଇଜ୍  
ଲଷ୍୍ଟ ’ ଏବଂ ଦାହନ୍ତଙ୍କେ ‘େଭିାଇନ  କହମଡ଼’ି ଆଦ ି ଉହେଖନ୍ୀୟ 
କଳାତ୍ମକ ସାେତିୟିକ ମୋକାବୟ ଅହଟ  ପ୍ରାଚୟ ସାେତିୟହେ 
ମୋକବ ିକାଳଦିାସଙ୍କ େଘବୁଂଶ ଓ କୁମାେସମ୍ଭବମ୍ ମଧ୍ୟ କଳାତ୍ମକ 
ମୋକାବୟେ ମାନ୍ୟତା ପାଏ  

 

       ମୋକବ ିକାଳଦିାସଙ୍କ େଚନ୍ାବଳୀେୁ ହଗାଟଏି - 

1. ସ୍ୱପନବାସବଦତ୍ତା 
2. ମଚୃ୍ଛକଟକିମ୍  
3. କୁମାେ ସମ୍ଭବମ୍  
4. ୋଜ ତେଙି୍ଗଣୀ 



35. ୋଧାନ୍ାଥଙ୍କ େଚତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ 

1. ବହିବକୀ 
2. ଇତାଲୀୟ ଯୁବା 
3. ମୋଯାତ୍ରା 
4. ଦଶେଥ ବହିୟାଗ 

 

36. ଓଡ଼ଆି ଜାତପିାଇେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଏକ ହେଷ୍ଠ ଅବଦାନ୍ - 
1. ତୁଳାଭିଣା 
2. ଭାଗବତ 

3. ଅଥଥ ହକାଇଲି 

4. ମଗୁୃଣୀ ସୁ୍ତତ ି

 

37. କବ ିଏେ ିକବତିା ମାଧ୍ୟମହେ ଜଳ ପ୍ରଦୂର୍ଣ ସମବନ୍ଧହେ ସହଚତନ୍ତା 
ସଷିୃ୍ଟ କେଛିନ୍ତ ି- 
1. ହଛାଟେୁ ବଡ଼ 

2. ତାୋସୂଯଥୟ 
3. ହଛାଟହମାେ ଗାଆେଁଟ ି

4. ତଟନି୍ୀେ ହଖଦ 

 

 

 

 



38. ‘ଆହଲଖୟ’ ଶବ୍ଦଟେି ଅଥଥ - 
1. ୋତହଲଖା 
2. ଅହଲଖା 
3. ଚତି୍ର 

4. ହଲଖନ୍ୀ 
 

39. ‘ସଂିେ’ େ ପ୍ରତଶିବ୍ଦ 

1. କଣ୍ଠୀେବ 

2. କୁଞ୍ଜେ 

3. ଶାର୍ଦ୍ଦଥୁଳ 

4. କୁଣ୍ଡଳୀ 
 

40. ‘ବାସ’ ଶବ୍ଦେ ଦୁଇଟ ିଭିନ୍ନାଥଥ 
1. ବାସନ୍, କୁସନ୍ 

2. ଘେ, ଲୁଗା 
3. ମନ୍ଦ, ଗନ୍ଧ 

4. ବସା, କର୍ା 
 

41. ‘କ୍ଷମ’ େ ବପିେୀତ ଶବ୍ଦ 

1. ସକ୍ଷମ 

2. କ୍ଷମା 
3. କ୍ଷଣ 

4. ଅକ୍ଷମ 



 

42. ବର୍ଥା, ବଜୁିଳ,ି ଗିେଶିଖି, ପବନ୍ –  ଭିନ୍ନଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟ ିଚହି୍ନଟ କେ  

1. ବଜୁିଳ ି

2. ଗିେଶିଖି 

3. ପବନ୍ 

4. ବର୍ଥା 
 

43. ‘ସମ- ଶମ’ ଏେ ିସହମାଚ୍ଚାେତି ଶବ୍ଦେ ଅଥଥ ଯଥାକ୍ରହମ - 
1. ସମାନ୍, ଉହର୍ଦ୍ଦଶୟ 
2. ସମାନ୍, ଭୟ 

3. ସମାନ୍, ଶାନ୍ତ ି

4. ସମାନ୍, ଯଜ୍ଞ 

 

44. ‘ସୁଖଦୁଃଖ’ ଏେ ିଧେଣେ ଯୁଗମ ଶବ୍ଦ 

1. ବପିେୀତାଥଥହବାଧକ 

2. ସମାଥଥହବାଧକ 

3. ଅଥଥଯୁକ୍ତ ଅଥଥ ବେିୀନ୍ 

4. ଦ୍ୱେୁିକ୍ତ 

 

 

 

 



45. ‘ଶବଦ’-େ ଗଦୟ େୂପ  

1. ର୍ବ୍ଦ 

2. ସବଦ 

3. ସବ୍ଦ 

4. ଶବ୍ଦ 

 

46. ‘କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର’ – ଏକ ପଦହେ ପ୍ରକାଶ କହଲ  
1. ହକୌହନ୍ତୟ 

2. କୁହନ୍ତୟ 

3. କାହନ୍ତୟ 

4. କୁନ୍ତୀୟ 

 

47. “କାଯଥୟ ୋସଲ ଉହର୍ଦ୍ଦଶୟ େଖି ଉପେକୁ ବନି୍ମ୍ର ଭାବ ହଦଖାଇବା” 
– ଏେ ିଅଥଥହେ ବୟବେୃତ ହଲାକବାଣୀଟ ି 
1. ଆତୁହେ ନ୍ୟିମ ନ୍ାସି୍ତ 

2. ଅଣ୍ଟଛୁିେ ିତଣ୍ଟ ିକାହଟ 

3. ଅତଭିକି୍ତ ହଚାେେ ଲକ୍ଷଣ 

4. ଅଦାହବପାେୀେ ଜାୋଜ ମୂଲ 

 

 

 



48. ମୂର୍ା ଗହଣର୍ଙ୍କ ବାେନ୍ ଅହଟ   

ହେଖାଙି୍କତ ଶବ୍ଦଟେି ଶୁଦ୍ଧ େୂପ ଏୋ ହେବ 

1. ଗହଣସ 

2. ଗହଣଶ 

3. ହଗାହଣଶ 

4. ଗହଣାଶ 

 

 

49. ଏୋ ଏକ ତତ ସମ ଶବ୍ଦ 

1. କୂଅ 

2. ଗାଈ 

3. ଭୂଇେଁ 
4. ନ୍ଦୀ 

 

 

50. ନ୍ହିମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟେୁ ନ୍ାମବାଚକ ବହିଶର୍ୟ ପଦଟ ି

1. ମୋନ୍ଦୀ 
2. ଶକି୍ଷକ 

3. ପିଲା 
4. ସେେ 

 



51. ନ୍ହିମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟେୁ ବହିଶର୍ଣ ପଦଟ ି

1. କାଠ 

2. ବନୁ୍ଧ 

3. ସୁସ୍ଥ 

4. କଢ଼ 

 

52. ନ୍ହିମନାକ୍ତ ଏେ ିବାକୟହେ ସଂହଯାଜକ ଅବୟୟ ବୟବେୃତ ହୋଇଛ ି- 
1. ତୁମ ହଯାଗେଁୁ ଏୋ ଘଟଲିା  

2. େଠାତ  ହସ ୋଗି ଗହଲ  

3. ସବଥଦା ଏକଥା ମହନ୍ େଖିବ  

4. ଆହମ ପୁେୀ ଗଲୁ ଏବଂ ହସମାହନ୍ ହକାଣାକଥ ଗହଲ   

 

 

53.  ‘ନ୍େିକ୍ଷେ’ -  ସନ୍ଧ ିବହିଚ୍ଛଦ କହଲ - 
1. ନ୍ ି+ େକ୍ଷେ 

2. ନ୍େି + ଅକ୍ଷେ 

3. ନ୍ଃି + ଅକ୍ଷେ 

4. ନ୍ଃି + େକ୍ଷେ 

 

 

 

 



54. ବଗି୍ରେ ବାକୟକୁ ଏପେ ିମଧ୍ୟ କୁୋଯାଏ 

1. ସନ୍ଧପିଦ 

2. ବୟାସବାକୟ 
3. ସମସ୍ତ ବାକୟ 
4. ସନ୍ଧବିାକୟ 

 

55. ବଦିୟାହେ େୀନ୍ = ବଦିୟାେୀନ୍  - ଏେ ିସମାସ ହେବ 

1. ତତ ପୁେୁର୍ 

2. ବେୁବ୍ରୀେ ି

3. କମଥଧାେୟ 

4. ଅବୟୟୀଭାବ 

 

 

56. ପଦୟ ବା କବତିା େଚନ୍ାେ ଏକ ନ୍ରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ନ୍ୟିମ ବା ହଶୈଳୀକୁ ଏପେ ି
କୁୋଯାଏ 

1. ମିତ୍ରାକ୍ଷେ 

2. ଅମିତ୍ରାକ୍ଷେ 

3. ଅଳଙ୍କାେ 

4. ଛନ୍ଦ 

 

 



57. “ବେଜୀବ େହସ ହଦଇ ମାନ୍ସ,  
ବେଜ ିବେହର୍ ଅହମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ”   

ପଦୟାଂଶଟହିେ ବୟବେୃତ ଅଳଙ୍କାେେ  ନ୍ାମ 

1. ଅନୁ୍ପ୍ରାସ 

2. ଯମକ 

3. ହେର୍ 

4. ଉପମା 
 

58. “ଅେନି୍କୁଳ ସମ୍ପକଥ”  - ଏେ ିେୂଢ଼ଟିେି ଅଥଥ 
1. ବୃଥା ପ୍ରାଥଥନ୍ା 
2. ହଘାେ ଶତୁତା 
3. ବୁଦ୍ଧ ିବଣା ହେବା 
4. ନ୍ଜି ହଲାକ ଅହଯାଗୟ 

 

59. ହଗାପବନୁ୍ଧ ଦେଦି୍ରମାନ୍ଙ୍କେ ହସବା କେନ୍ତ ି ଏୋ ଏକ 

1. ଜଟଳି ବାକୟ 
2. ମିେବାକୟ 
3. ହଯୌଗିକ ବାକୟ 
4. ସେଳ ବାକୟ 

 

 



60. ହଯ ହକୌଣସ ିପ୍ରକାେ ବାକୟେ ସମନ୍ିବତ େୂପକୁ ଏୋ କୁୋଯାଏ - 
1. ଖଣ୍ଡବାକୟ 
2. ପୂର୍ଣ୍ଥବାକୟ 
3. ମିେବାକୟ 
4. ବାକୟାଂଶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APTET – Paper- IIA – 2022

       English

61. Choose the discourse you write when you want to share your 

personal feelings with someone. 

1. a dairy 

2. a news report 

3. a letter 

4. a biography 

62. Your medicines ________ regularly. 

Choose the part of the sentence that fits the blank. 

1. must be taken 

2. must take 

3. must be take 

4. must be took 

63. Our grandfather lives in ________. 

Choose the correct expression that completes  

the sentence above. 

1. a stone-built big house 

2. a house stone-built 

3. a big stone-built house 

4. a big built stone house 

64. Why don’t you join us? 

The sentence above indicates. 

1. making an offer. 

2. making a request. 

3. making a complaint. 

4. making a suggestion. 



65. Choose the article we use before a singular common noun that 

begins with a consonant sound. 

 1. a 

 2. an 

 3. the 

 4. None 

 

66. Have another cup of tea, _________ 

 Choose the question tag of the sentence. 

 1. can’t you? 

 2. don’t you? 

 3. won’t you? 

 4. do you? 

 

67. A letter or a group of letters attached at the beginning of a 

word to form a new word is a 

 1. prefix 

 2. suffix 

 3. lexicon 

 4. glossary 

 

68. Choose the alphabetical order of these words given below. 

  mentor, merely, mention, mercy 

 1. mention, mentor, mercy, merely 

 2. mercy, mentor, merely, mention 

 3. mention, mercy, mentor, merely 

 4. merely, mention, mentor, mercy 

 

  



69. Choose the correct spelling of the word. 

 1. Vermelion 

 2. Vermilian 

 3. Vermilion 

 4. Vermealion 

 

70. Choose the word that can begin with a capital letter. 

 1. olympics 

 2. astrofurf 

 3. coach 

 4. discipline 

 

71. He drew our attention towards how they flap their wings to fly 

higher and how they use the tail to propel directions. 

 Choose the synonym of the word ‘propel’. 

 1. check 

 2. move 

 3. contain 

 4. curb 

 

72. Fortunately there were incessant rains for ten days. 

 Choose the antonym of the word ‘incessant”. 

 1. uphill 

 2. ardent 

 3. inconstant 

 4. reverent 

 

  



73. Rashmi said to me, ‘Let us celebrate Diwali’. 

 Choose the reported speech of the sentence. 

 1. Rashmi proposed to me that we should celebrate Diwali. 

 2. Rashmi wanted to celebrate Diwali. 

 3. I wanted to celebrate Diwali with Rashmi. 

 4. Rashmi and I celebrated Diwali together. 

 

74. Money is ________ gold. 

 Choose the expression that fits the blank. 

 1. the most liquid of 

 2. more liquid to 

 3. more liquid than 

 4. much more liquid that of 

 

75. Frank ________ stamps in his spare time. It is his hobby. 

 Choose the verb that fits the blank. 

 1. collects 

 2. collected 

 3. is collecting 

 4. was collecting 

 

76. Philip is an excellent linguist. He __________ six languages 

fluently. 

 Choose the verb that fits the blank. 

 1. speak 

 2. has spoken 

 3. Will be speaking 

 4. can speak 

 

 

  



77. Sorry, I’m late. My car broke down.  

 Choose the meaning of the underlined phrasal  

verb ‘broke down’. 

 1. looked outside 

 2. ate outside 

 3. entered 

 4. stopped working 

 

78. I have some responsibilities. I must perform them. 

 Choose the sentence that has the meaning of the two  

sentences above. 

 1. I have some responsibilities to perform. 

 2. I must have some responsibilities. 

 3. I have them to perform my responsibilities. 

 4. I must have to perform many responsibilities. 

 

79. Many students will now be starting to _______ their  

exam results. 

 Choose the appropriate word + preposition that fits the blank. 

 1. taught about 

 2. worry on 

 3. worry about 

 4. taught on 

 

80. She got very badly sunburnt  ______ her holidays in Spain. 

 Choose the word that fits the blank. 

 1. for 

 2. since 

 3. from 

 4. during 

 

 



81. She wrote to the press with the aim of exposing the scandal. 

 The underlined phrase indicates 

 1. purpose 

 2. result of a process 

 3. social change 

 4. less reaction 

 

82. Choose the linker that doesn’t show the relationship  

of reason and result. 

 1. so 

 2. because 

 3. therefore 

 4. but 

 

83. Somebody ate my biscuits; the tin is empty. 

 Choose the option that can improve the underlined part. 

 1. has to eat 

 2. has eaten 

 3. had to eat 

 4. will eat 

 

84. Please give him medicines if his temperature will rise. 

 Choose the right option that can replace the underlined part. 

 1. if his temperatures will be rised 

 2. if his temperatures will rise 

 3. if his temperature rises 

 4. if his temperature will be rise. 

 

 

 

 



85. Choose the plural noun from the following. 

 1. datum 

 2. fowl 

 3. foci 

 4. focus 

 

86. Choose the indefinite pronoun from the following. 

 1. whose 

 2. Each 

 3. None 

 4. Neither 

 

87. Can I use your shampoo? 

 This sentence indicates 

 1. seeking permission 

 2. ability 

 3. offer 

 4. possibility 

 

88. To an outsider, the economy of this country _______  

to be in disarry. 

 1. seemed to have 

 2. seems 

 3. seeming 

 4. have to seen 

 

  



89.  Read the following passage. 

 Water is a component of blood. But it does not contain any 

nutrients. Water constitutes nearly 
2

3
of our body weight. It 

regulates and maintains the temperature of our body. It helps 

in excretion of wastes from our body as urine and sweat. 
 

 This passage mainly focuses on 

 1. the process of producing sweat. 

 2. how water turns into blood. 

 3. the uses of urin and sweat. 

 4. the uses of water for human body. 

 

90. Read the following passage. 

 Water is a component of blood. But it does not contain any 

nutrients. Water constitutes nearly 
2

3
of our body weight. It 

regulates and maintains the temperature of our body. It helps 

in excretion of wastes from our body as urine and sweat. 

 

 
2

3
 of our body weight is 

 1. urine and sweat. 

 2. water. 

 3. blood. 

 4. water and blood. 

 

 

 



                               (PAPER –II A)  

      ODIA Language  SCHOOL ASST. 

91. ଜାତୀୟତା ବାଦୀ ହଚତନ୍ା ଓ ହଦଶାତ୍ମହବାଧ ଭାବନ୍ାେ 
ଏକ ମହନ୍ାଜ୍ଞ କୃତ ି- 
1. ଜାଗ ବନ୍ଧନ୍ େୋ 
2. ବହନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନ୍ନ୍ୀ 
3. ସବଥଂସୋ ମାଟି
4. କବତିା ମାଳା 

92. େଂିସାପ୍ରମତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧହଖାେ ମଣିର୍େ ପେବିତ୍ତଥନ୍ ସମବନ୍ଧହେ 
ବର୍ଣ୍ିତ ଗଳ୍ପଟ ି- 

1. କାଠ 

2. ଲକ୍ଷ୍ମୀେ ଅଭିସାେ 

3. ହବଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ 

4. କାଳେ କହପାଳ ତହଳ 

93. ‘ହେଙି୍କ ସ୍ୱଗଥକ ୁ ଗହଲ ବି ଧାନ୍ କ ୁହଟ’ - ଉକି୍ତଟ ି‘ଦୂେ ପାୋଡ଼’ 
ଏକାଙି୍କକାହେ ଏୋଙ୍କ ୁ  ଲକ୍ଷୟ କେ ିକ ୁୋଯାଇଛି - 
1. ବୀଣାହଦବୀ 
2. ବମିଳ 

3. େହେନ୍ଦ୍ର 

4. ସୁମିତ୍ରାହଦବୀ  



94. ନ୍ହିମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟେୁ ‘ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନ୍ସ’ ପୁସ୍ତକେୁ ସଂଗେୃୀତ 
ପ୍ରବନ୍ଧଟ ି

1. ଜାତୀୟ ଜୀବନ୍ 

2. ଜନ୍ମଭୂମି 

3. ଭାର୍ା ଓ ଜାତୀୟତା  
4. ପ୍ରକୃତ ବନୁ୍ଧ 

 

95. ସଂସ୍କତୃ ଭାର୍ାକୁ ଅନୁ୍କେଣ କେ ିଓଡ଼ଆିହେ ବୟବେୃତ 
ଉପସଗଥେ ହମାଟ ସଂଖୟା 
1. ହକାଡ଼ଏି 

2. ଅଠେ 

3. ପଚଶି ି

4. ପନ୍ଦେ 

 

96. ଅଛ ିଅଥଥହେ ‘ଇନ’ ପ୍ରତୟୟ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟ ି

1. ପାବନ୍ୀ 
2. ହମଧାବୀ 
3. ଗୁଣୀ 
4. ମାନ୍ବ 

 

 



97. ‘କୃତ ’ ପ୍ରତୟୟ ହଯାଗହେ ଗଠତି ନୂ୍ତନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଏୋ 
କୁୋଯାଏ - 
1. ତଦ୍ଧତି 

2. ସନ୍ଧ ି

3. ସମାସ 

4. କୃଦନ୍ତ 

 

98. ‘ଶାନ୍ତ’ ଏେ ିଶବ୍ଦହେ ଥିବା ଧାତୁଟ ି- 
1. ‘ଶାନ୍୍ତ ’ 
2. ‘ଶାନ’ 
3. ‘ଶମ୍’ 
4. ‘ଶନ’ 

 

 

99. ବାକୟ ମଧ୍ୟହେ କି୍ରୟାପଦ ସେତି ଅନ୍ୟପଦମାନ୍ଙ୍କେ ହଯଉେଁ 
ସମବନ୍ଧ େେଥିାଏ, ତାୋକୁ ଏୋ କୁୋଯାଏ - 
1. ବଭିକ୍ତ 

2. କାେକ 

3. ସମାସ 

4. ପ୍ରତୟୟ 

 



100. ବୟବୋେେୁ ବଦିୟା ଜଣାଯାଏ  

ହେଖାଙି୍କତ ପଦଟହିେ ଥିବା ବଭିକି୍ତ 

1. ପଞ୍ଚମୀ 
2. ଦ୍ୱତିୀୟା 
3. ତୃତୀୟା 
4. ସପ୍ତମୀ 

 

101. ସମସ୍ତ ବାକୟେ ସମାପିକା କି୍ରୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟକୁି ଏୋ 
କୁୋଯାଏ- 
1. ବାକୟାଂଶ 

2. ଖଣ୍ଡବାକୟ 
3. ହଯାଗୟତା 
4. ଆସତ୍ତି 

 

102. ବାକୟହେ ବହିଶର୍ଣ ପଦ ଏେ ିପଦ ପୂବଥେୁ ବହସ - 
1. ସବଥନ୍ାମ  
2. କି୍ରୟା 
3. ବହିଶର୍ୟ  
4. ଅବୟୟ 

 

 

 



103. ଅତୟଧିକ ବକ୍ତବୟ ସ୍ପେୃଣୀୟ ନୁ୍ହେେଁ   

ବାକୟଟ ିଏେ ିଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାୋ ସଂହକ୍ଷପ ହୋଇଛ ି- 

1. ସମାସ 

2. କୃଦନ୍ତ 

3. ସନ୍ଧ ି

4. ତଦ୍ଧତି 

 

104. ‘ଣ’ ତ୍ୱ ବଧିି ଏୋକୁ କୁୋଯାଏ   
1. ‘ଣ’ ସ୍ଥାନ୍ହେ ‘ନ୍’ ହେହଲ 

2. ‘ନ୍’ କୁ  ‘ଣ’ ହବାଲି ପଢ଼ହିଲ 

3. ‘ଣ’ କୁ ‘ନ୍’ ହବାଲି ପଢ଼ହିଲ 

4. ‘ନ୍’ ସ୍ଥାନ୍ହେ ‘ଣ’ ହେହଲ 

 

105. “ଆସଇ ବସନ୍ତ’ ଶଶିେି ଅହନ୍ତ’ 
ଦଶିଇ ଧେଣୀ’ ଚାେୁ ହକମହନ୍ତ ” 

ଏେ ିଋତୁହେ ଧେଣୀ ସୁନ୍ଦେ ହଦଖାଯାଏ ହବାଲି 
କୁୋଯାଇଛ ି- 
1. ବସନ୍ତ 

2. ବର୍ଥା 
3. ହେମନ୍ତ 

4. ଶଶିେି 



106. ଏମାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୋଧାନ୍ାଥ ଯୁଗେ ଅନ୍ୟତମ କବ ି- 
1. ହଗାଦାବେୀଶ ମିେ 

2. ବୀେ କହିଶାେ ଦାସ 

3. ବାସୁହଦବ ମୋପାତ୍ର 

4. ନ୍ନ୍ଦକହିଶାେ ବଳ 

 

107.  “ଶାସି୍ତ” – ଉପନ୍ୟାସେ ଔପନ୍ୟାସକି -  
1. ହଗାପୀନ୍ାଥ ମୋନ୍ତ ି

2. କାହୁ୍ନ ଚେଣ ମୋନ୍ତ ି

3. ଗୁେୁ ପ୍ରସାଦ ମୋନ୍ତ ି

4. ସୁହେନ୍ଦ୍ର ମୋନ୍ତ ି

 

108. ‘କବଚିନ୍ଦ୍ର’ ଉପାଧିହେ ଭୂର୍ିତ କବ ି- 
1. କାଳନି୍ଦୀ ଚେଣ ପାଣିଗ୍ରାେୀ 
2. ବାଞ୍ଛାନ୍ଧିି ଶତପଥୀ 
3. କାଳୀଚେଣ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ 

4. ପଦମଚେଣ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ 

 

 

 

 



109. ହଗାପୀନ୍ାଥ ମୋନ୍ତ ିଏେ ିଉପନ୍ୟାସ ପାଇେଁ ପ୍ରଥହମ 
‘ଜ୍ଞାନ୍ପୀଠ’ ପୁେସ୍କାେ ପାଇଥିହଲ 

1. ଦାନ୍ା ପାଣି 
2. ମାଟ ିମଟାଳ  
3. ଅମତୃ ସନ୍ତାନ୍ 

4. ପେଜା 

 

110. ସାେଳାଦାସଙ୍କ ମୋଭାେତେ ଗଦାପବଥ ସଂସ୍କତୃ 
ମୋଭାେତେ ନ୍ହିମନାକ୍ତ ପବଥେୁ ଅଣାଯାଇଛ ି- 
1. ଭୀର୍ମ ପବଥ 
2. ଆଦୟ ପବଥ 
3. ବେିାଟ ପବଥ 
4. ଶଲୟ ପବଥେ ହଶର୍ ଉପସଗଥ 

 

111. େୀକୃଷ୍ଣ ଗଧପାଦ ଧେବିା କଥା ଏେ ିପ୍ରସଙ୍ଗହେ ଅଛ ି- 
1. କୀଚକ ବଧ 

2. କଂସ ବଧ 

3. ଜୋସନ୍ଧ ବଧ 

4. କର୍ଣ୍ଥ ବଧ 

 

 



112. ଏେ ିଆଦୟ ଅକ୍ଷେ ନ୍ୟିମହେ ‘େସକହୋଳ’ େଚତି - 
1. ‘କ’ 
2. ‘ବ’ 
3. ‘ସ’ 
4. ‘େ’ 

 

113. ଏେ ିପୁୋଣହେ ନ୍ାେୀ ଧମଥ ସମ୍ପକଥହେ ସୂଚନ୍ା ହଦବା ସହଙ୍ଗ 
ସହଙ୍ଗ େୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମହେ ତତ କାଳୀନ୍ 
ଜାତପି୍ରଥା ବେୁିଦ୍ଧ କେବିା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବରି୍ଣ୍ତ - 
1. ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ାୋୟଣ ବଚନ୍କିା 
2. ଚଣ୍ଡୀ ପୁୋଣ 

3. ଭାବ ସମୁଦ୍ର 

4. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁୋଣ 

 

114. ଏୋେ ବରି୍ୟ ବସୁ୍ତ ଇତେିାସେୁ ଗେୃୀତ ହୋଇଥାଏ, ନ୍ହଚତ 
ହକୌଣସ ିସଜ୍ଜନ୍ ପୁେୁର୍ଙ୍କ ଜୀବନ୍ବୃତ୍ତକୁ ଭିତ୍ତକିେ ିେଚତି 
ହୋଇଥାଏ  

1. ମୋକାବୟ 
2. କାବୟ 
3. ପୁୋଣ 

4. ନ୍ାଟକ 

 



115. ‘ବାକୟଂ-େସାତ୍ମକଂ-କାବୟଂ’  - ଅଥଥାତ େସାତ୍ମକ ବାକୟ େିଁ 
କାବୟ ହବାଲି କେଛିନ୍ତ ି- 
1. ମମ୍ମଟ 

2. ବଶି୍ୱନ୍ାଥ କବେିାଜ 

3. କାଳଦିାସ 

4. ଭେତ ମୁନ୍ ି

 

116. ନ୍ହିମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟେୁ ହଗାଦାବେୀଶ ମିେଙ୍କ େଚତି ଗାଥା 
କବତିାଟ ି- 
1. ଶାମୁକାେ ସ୍ୱପନ 
2. ସ୍ମେଣିକା 
3. ଉତ୍କଳକିା 
4. କାଳଜିାଈ 

 

117. ଗଦୟ ଓ ପଦୟ ମିେିତ ହଶୈଳୀେ େଚନ୍ାକୁ ଏୋ କୁୋଯାଏ - ,  
1. ଚଉତଶିା 
2. ଗୀତ ିକବତିା 
3. ଚମୂ୍ପ 

4. ଗାଥା କବତିା 
 



118. ‘କ’ ଠାେୁ ‘କ୍ଷ’ ପଯଥୟନ୍ତ ବୟଞ୍ଜନ୍ ବର୍ଣ୍ଥେ ଚଉତେିଶିଟି ିଅକ୍ଷେକୁ 
ଆଦୟହେ େଖି େଚତି ହୋଇଥିବା ଗୀତ ିକବତିାକୁ ଏୋ 
କେନ୍ତ ି- 
1. ଗୀତ ିକବତିା 
2. ଚଉପଦୀ 
3. ସହନ୍ର୍ଟ 

4. ଚଉତଶିା 
 

119. ପ୍ରାଚୀନ୍ କାଳହେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଏୋ କୁୋଯାଇଥିଲା  
1. ଛହନ୍ଦାବଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ 

2. ଛହନ୍ଦାମୟ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ 

3. ଛହନ୍ଦାବଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ 

4. ଛହନ୍ଦାବଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ 

 
120. ନ୍ହିମନାକ୍ତ ଏେ ିଉପନ୍ୟାସଟ ିନ୍ଅଜଣ ହଲଖକଙ୍କ ସମି୍ମଳତି 

ସଷିୃ୍ଟ - 
1. ହସୌଦାମିନ୍ୀ 
2. ପ୍ରଜାପତ ି

3. ବାସନ୍ତୀ 
4. ପୂଜାେ ବଳ ି

 



121. ଆକସି୍ମକ ଭାବହେ ହଯପେ ିଏୋେ ଆେମ୍ଭ େୁଏ, ହସେପିେ ି
ଇଙି୍ଗତ ହଦଇ ଏୋ ପେସିମାପି୍ତ େୁଏ - 
1. ଉପନ୍ୟାସ 

2. କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ 

3. ଜୀବନ୍ୀ 
4. ଆତ୍ମ ଜୀବନ୍ୀ 

 

122. ‘ନ୍ାଟକ’ ଶବ୍ଦଟ ିଏେ ିଧାତୁେୁ ନ୍ଷି୍ପନ୍ନ ହୋଇଛ ି- 
1. ନ୍ାର୍ଟ 

2. ନୃ୍ତ 

3. ନ୍ର୍ଟ 

4. ନୃ୍ର୍ଟ 

 

123. ଓଡ଼ଆି ସାେତିୟହେ ପ୍ରଥମ ଏକାଙି୍କକାେ ସ୍ରଷ୍ଟା - 
1. ହଗାପାଳ ହଛାଟୋୟ 

2. କାଳୀଚେଣ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ 

3. ପ୍ରାଣବନୁ୍ଧ କେ 

4. ଭଞ୍ଜ କହିଶାେ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ 

 

 

 



124. ‘ସେସ୍ୱତୀ ଫକୀେହମାେନ୍’ ଜୀବନ୍ୀ ବେେି ସ୍ରଷ୍ଟା - 
1. ମାୟାଧେ ମାନ୍ସଂି 
2. ପ୍ରାଣନ୍ାଥ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ 

3. ଜାନ୍କୀ ବେଭ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ  
4. କାଳୀଚେଣ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ 

 

125. ଓଡ଼ଆି ସାେତିୟହେ ନ୍ଜିେ ପୂର୍ଣ୍ଥାଙ୍ଗ ଆତ୍ମଜୀବନ୍ ଚେତି 
େଚନ୍ା କେଥିିବା ହଲଖକ - 
1. ୋଧାନ୍ାଥ ୋୟ 

2. ହଗାପବନୁ୍ଧ ଦାସ 

3. ନ୍ୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ 

4. ଫକୀେହମାେନ୍ ହସନ୍ାପତ ି

 

126. ‘ଗଙ୍ଗାେୁ ହଗାଦାବେୀ’ ଭ୍ରମଣ କାୋଣୀେ ହଲଖକ - 
1. ହଗାଲକ ବେିାେୀ ଧଳ 

2. କୁଳମଣି ଦାସ 

3. ହଗାଦାବେୀଶ ମିେ 

4. ୋଧାନ୍ାଥ େଥ 

 

 

 

 



127. ଆମ ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା ନ୍ହିମନାକ୍ତ ଭାର୍ା ପେବିାେେ ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ - 
1. ପାଶ୍ଚାତୟ ଆଯଥୟଭାର୍ା 
2. ପ୍ରାକୃତ ଆଯଥୟଭାର୍ା 
3. ଭାେତୀୟ ଆଯଥୟଭାର୍ା 
4. ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, କଳଙି୍ଗ ଆଯଥୟଭାର୍ା 

 

128. ବତ୍ତଥମାନ୍ େୀକାକୁଲମ୍  ଜେିାହେ ଆବଷି୍କତୃ ଉେଜାମ୍ ଶଳିା 
ହଲଖହେ - 
ଏେ ିଓଡ଼ଆି ଶବ୍ଦଟ ିହଦଖିବାକୁ ମିହଳ 

1. କୁମ୍ଭାେ 

2. ପନ୍ଦେ 

3. ଭିତେୁ 

4. ତନି୍ଭିାଗ 

 

129. ସାେଳା ମୋଭାେତହେ ‘ଅଗାଧ’ ଶବ୍ଦ ପେବିହତ୍ତଥ ନ୍ହିମନାକ୍ତ 
ଶବ୍ଦଟ ିବୟବୋେ ହୋଇଛ ି- 
1. ଅଗାଧ 

2. ଅଗାଦ 

3. ଅଘାଦ 

4. ଅଗଦ 

 



130. ମାଦଳା ପାଞି୍ଜହେ େେଥିିବା ବଭିାଗ ସଂଖୟା - 
1. ଚାେ ି

2. ସାତ 

3. ପାଞ୍ଚ 

4. ତନି୍ ି

 

131. ଧ୍ୱନ୍ ିସମୂେ ସଜ୍ଜତି ହୋଇ ଅଥଥ ପ୍ରକାଶ କହଲ, ତାୋକୁ - 
1. ବୟାକେଣ କେନ୍ତ ି

2. ନ୍ାଟକ କେନ୍ତ ି

3. କବତିା କେନ୍ତ ି

4. ଭାର୍ା କେନ୍ତ ି

 

132. ଭାେତୀୟ ଆଧୁନ୍କି ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ାେ ଜନ୍ନ୍ୀ - 
1. ସଂସ୍କତୃ 

2. ପାଲି 

3. ପ୍ରାକୃତ 

4. ଅପଭ୍ରଂଶ 

 

 

 

 



133. ଭାର୍ା ବଜି୍ଞାନ୍ହେ ଭାର୍ାେ ଏେ ିେୂପକୁ ବଚିାେ କୋଯାଏ - 
1. ଲିଖିତ 

2. କଥିତ 

3. କଥିତ ଓ ଲିଖିତ 

4. ଲିପି 

 

134. ଭାର୍ା ପେବିତ୍ତଥନ୍ହେ ଏୋ ଏକ ମୁଖୟ କାେଣ - 
1. ଲିପି ପେବିତ୍ତଥନ୍ ଓ ବର୍ଣ୍ଥ ପେବିତ୍ତଥନ୍ 

2. ପେହିବଶ ଓ ହଲାକ ପେବିତ୍ତଥନ୍ 

3. ସଂସ୍କତୃ ିଓ ପେମ୍ପୋେ ପେବିତ୍ତଥନ୍ 

4. ଧ୍ୱନ୍ ିପେବିତ୍ତଥନ୍ ଓ ଅଥଥ ପେବିତ୍ତଥନ୍ 

 

135. ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ାହେ ହମାଟ ଧ୍ୱନ୍ ିସଂଖୟା - 
1. 50 

2. 41 

3. 49 

4. 11 

 

 

 



 

136. ନ୍ହିମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟେୁ ଦନ୍ତୟ ବୟଞ୍ଜନ୍ ବର୍ଣ୍ଥଟ ି- 
1. ‘ଘ’ 
2. ‘ଭ’ 
3. ‘ଧ’ 
4. ‘ଝ’ 

 

137. ସାେତିୟେ ଉତ୍କର୍ଥ ବା ଅପକର୍ଥେ ବଚିାେକୁ ଏୋ କୁୋଯାଏ - 
1. ସମୀକ୍ଷା 
2. ସାେତିୟ 
3. ସମାହଲାଚନ୍ା 
4. ମନ୍ସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ଆହଲାଚନ୍ା 

 

138. “ନ୍’ ଅଙ୍କ” ଦୁଭିକ୍ଷ ସମୟହେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କେଥିିବା 
ପତ୍ରକିାଟ ି- 
1. ଉତ୍କଳ ଦପଥଣ 

2. ଉତ୍କଳକିା 
3. ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 
4. ଉତ୍କଳ ହକଶେୀ 

 



Methodology 

 

139. ମଣିର୍େ ଆହବଗାନୁ୍ଭୂତ ିଏୋ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱତଃସୂ୍ଫତ୍ତଥ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥାଏ - 
1. ପ୍ରଶାସନ୍କି ଭାର୍ା 
2. ମାତୃଭାର୍ା 
3. ବହିଦଶୀ ଭାର୍ା 
4. ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାର୍ା 

 

140. ଭାର୍ାେ ବହିଶର୍ ପ୍ରହୟାଗ, ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାେ ସମବନ୍ଧହେ 
ଜ୍ଞାନ୍ଲାଭ କେବିା ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା ଶକି୍ଷଣେ ଏେ ିଉହର୍ଦ୍ଦଶୟ 
ପୂେଣ କେଥିାଏ - 
1. ଭାବାତ୍ମକ 

2. ହକୌଶଳାତ୍ମକ 

3. ଜ୍ଞାନ୍ାତ୍ମକ 

4. ସାଧାେଣ 

 

 

 



141. ଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟାେ ତହିନ୍ାଟ ିଉପାଦାନ୍ ଯଥାକ୍ରହମ - 
1. ପାଠୟକ୍ରମ, ଶକି୍ଷାଥଥୀ ଏବଂ ଶକି୍ଷକ 

2. ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷାଥଥୀ ଏବଂ ପାଠୟକ୍ରମ  
3. ଶକି୍ଷାଥଥୀ, ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ପାଠୟକ୍ରମ 

4. ପାଠୟକ୍ରମ, ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ଶକି୍ଷାଥଥୀ 

 

142. ମାତୃଭାର୍ା ଶକି୍ଷାଦାନ୍େ ଲକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟେୁ ଏୋ ଅନ୍ୟତମ - 
1. ସଜୃନ୍ଶୀଳତାେ ପେପି୍ରକାଶ 

2. ହଦଶ ଭ୍ରମଣ 

3. ହକ୍ଷତ୍ର ପଯଥୟଟନ୍ 

4. ସାେତିୟ ହମଳା 

 

143. ଜହଣ ଛାତ୍ର ଏେ ିଜ୍ଞାନ୍େ ଅଭାବେୁ ‘ନ୍ୀେବ’କୁ  ‘ନ୍େିବ’ ହବାଲି 
ହଲହଖ - 
1. ଲିପି 

2. ଅସାବଧାନ୍ତା 
3. ବୟାକେଣ 

4. ତୁଟଯୁିକ୍ତ ପଠନ୍ 

 



144. ବାଳସଭା, ଆହଲାଚନ୍ା ସଭା, ତକଥସଭା, ଆଶୁ ଅଭିନ୍ୟ 
ଆଦ ିହମୌଖିକ କାଯଥୟକ୍ରମେ ଆହୟାଜନ୍ ଦ୍ୱାୋ ଏେ ିତୁଟ ି
ନ୍େିାକୃତ େୁଏ - 
1. ଲିଖନ୍ 

2. ବନ୍ାନ୍ 

3. ଉଚ୍ଚାେଣ 

4. ଲିପି 

 

145. ଏେ ିହସାପାନ୍ହେ ସେବ ପଠନ୍ କୋଯାଏ - 
1. ପ୍ରହୟାଗ 

2. ଉପକ୍ରମ 

3. ଉପସ୍ଥାପନ୍ 

4. ମୂଲୟାୟନ୍ 

 

146. େସହବାଧ ଆହଲାଚନ୍ା ମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏେ ିଶକି୍ଷାଦାନ୍ 
ପାଇେଁ ଅବଲମବନ୍ କୋଯାଏ - 
1. ବୟାକେଣ 

2. ଗଦୟ 
3. କବତିା 
4. େଚନ୍ା 

 



147. ବୟାକେଣ ଶକି୍ଷାଦାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀହେ ଏୋ ଏକ ପାେମ୍ପେକି 
ଶକି୍ଷାଦାନ୍ ପଦ୍ଧତ ି- 
1. ଆହୋେ 

2. ଅବହୋେ 

3. ପାଠୟପୁସ୍ତକ 

4. ଭାର୍ା ସଂସଗଥ 

 

 

148. ଶକି୍ଷାଦାନ୍ହେ ଏେ ିଉପକେଣ େବଣ, ଦଶଥନ୍ ଏବଂ ସ୍ପଶଥ 
କି୍ରୟାକୁ ଉଜ୍ଜୀବତି କୋଇ ଶକି୍ଷଣକୁ ସଫଳ କୋଏ - 
1. ୋବୟ - ଦୃଶୟ 
2. ବୁହଲଟନି  ହବାେଥ 
3. ଚତି୍ର ହଲଖା 
4. ପ୍ରତେୂିପ 

 

 

 

 

 



149. ଏୋ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଶକି୍ଷାଦାନ୍ ନ୍ମିହନ୍ତ ବହିଶର୍ ଭାହବ 
ସୋୟକ ହୋଇଥାଏ - 
1. ପାଠୟ ପୁସ୍ତକ 

2. ପାଠୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

3. ପାଠୟାଂଶ 

4. ପାଠୟ ହଯାଜନ୍ା 

 

150. ଭାର୍ା ସାେତିୟ ଶକି୍ଷାଦାନ୍ ପେହିପ୍ରକ୍ଷୀହେ ପିଲାମାନ୍ଙ୍କ ଜ୍ଞାନ୍, 
ହବାଧ ଆଦ ିସାମଥଥୟେ ସି୍ଥତ ିଓ ପ୍ରଗତେି ମାପନ୍କୁ ଏୋ 
କୁୋଯାଏ - 
1. ମୂଲୟାୟନ୍ 

2. ପେୀକ୍ଷା 
3. ପଯଥୟଟନ୍ 

4. େବଣ 

 

 

 

 

 


