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1. This developmental stage is called as “Stage of Identity” 

 1. Adulthood 

 2. Late Childhood 

 3. Early Childhood 

 4. Adolescence 

 ଏହ ିଫକିାଶ ମ୍ୟାକୁ ‘ ଯଚି ଯତିପ୍ତ ମ୍ୟା’ କୁହାମାଏ  

  ମୁଫାଫସ୍ଥା 
  ଈତ୍ତଯ ଫାରୟାଫସ୍ଥା
  ଅଦୟ ଫାରୟାଫସ୍ଥା
  ୄକୈୄ ଶାଯାଫସ୍ଥା

 



2. Swathi learnt to play carroms with right hand. Now she is 
able to play with left hand also. – The type of transfer of 
learning here is 

 1. Positive Transfer 
 2. Bilateral Transfer 
 3. Negative Transfer 
 4. Zero Transfer 
 
 ସ୍ବାତୀ ଡାହାଣ ହାତୄଯ କୟାଯମ୍  ୄେ ଶଖିିରା ৷ ଫତ୍ତ୍ଭାନ ଫାଭ 

ହାତୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄେିାଯୁି  ି৷ ଏଠାୄଯ ଶକି୍ଷଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣଟ ି-
  ସକାଯାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ

  ଦ୍ୱ-ିାକି୍ଷକ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ

  ନକାଯାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ
  ଶୂନ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ 

3. According to this psychologist intelligent people may have 
intelligent ancestors  

 1. Galton 

 2. Watson 

 3. Boring 

 4. Woodworth 

 ଏହ ିଭୄନାଫଜି୍ଞାନୀଙ୍କ ନୁସାୄଯ ଫୁଦ୍ଧଭିାନ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ୂଫ୍ୁଯୁଷଭାୄନ 
ଭଧ୍ୟ ଫୁଦ୍ଧଭିାନ ୄହାଆଥିୄଫ

  ଗାଲ ଟନ୍

  ୱାଟ ସନ୍

  ୄଫାଯଙ୍ି୍ଗ
  ଈଡ଼ ୱାର୍ଥ୍ 

  



4. The defence mechanism in which a student who failed in the 
examination threw away his books 

 1. Rationalization 

 2. Reaction formation 

 3. Displacement 

 4. Regression 

 ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄପଲ  ୄହାଆଥିଫା ଶକି୍ଷାଥ୍ୀ ନଜିଯ ଫହିତ୍ରଗୁଡ଼କୁି 
ୄପାାଡ଼ ିୄଦରା ,  ଏଠାୄଯ ନୁସତୃ ଅତ୍ମଯକ୍ଷା ୄକୌଶଟ ି

  ୄମୌକି୍ତକତାକଯଣ

  ପ୍ରତକି୍ରିା ଈଦ ଗଭନ

  ସ୍ଥାନଚୁୟତି
  ଶ୍ଚାତ୍  ଗଭନ 



5. Beep sound that comes from a car when the driver doesn‟t 

wear a seat belt is called 

 1. Negative Reinforcement  

 2. Positive Reinforcement 

 3. Neutral Reinforcement 

 4. Unconditioned Reinforcement 

 କାଯ ଚାକ ସଟି  ୄଫରଟ ଧାଯଣ ନକରାୄଫୄ କାର ଯୁ ଅସଫିା 
ଫୀପ୍ ଧ୍ୱନ ିଏକ

  ନକାଯାତ୍ମକ ୁନଫ୍ନ

  ସକାଯାତ୍ମକ ୁନଫ୍ନ

  ତଟସ୍ଥ ୁନଫ୍ନ
  ସତ୍୍ତୀ ୁନଫ୍ନ 

  



6. Which of the following aspect does not contribute to memory 

 1. Goal behind learning 

 2. Gender 

 3. Interesting learning material 

 4. Taking some rest after learning 

 ନଭିନଯୁ ସୃ୍ଭତଯି ସହାକ ୄହଈନଥିଫା ଂଶଟି
  ଶକି୍ଷଣ ି ୄଯ ଥିଫା ରକ୍ଷୟ
  ରିଙ୍ଗ

  ଚତି୍ତାକଷ୍କ ଶକି୍ଷଣ ଈକଯଣ
  ଶକି୍ଷଣ ୄଯ କିି  ିସଭ ଫଯିାଭ ୄନଫା 



7. Construction of knowledge is done through experiences – 
This was stated by 

 1. Pavlov 

 2. Bandura 

 3. Piaget 

 4. Skinner 

 ନୁବୂତ ିଦ୍ୱାଯା ଜ୍ଞାନ ନଭି୍ାଣ ଘଟଥିାଏ ୄଫାରି କହଥିିଫା ଫୟକି୍ତ
  ାୱ୍ ୄ ରାଭ୍

  ଫାନୁ୍ଦଯା
  ିଅୄଜ
  ସି୍କନ୍ନର 


  



8. Prasanthi prepared for Sociology examination first and then 
for Psychology. While taking Sociology examination she got 
confused due to recollection of  psychological theories – This 
is due to  

 1. Pro active inhibition 

 2. Retro active inhibition 

 3. Decay of memory traces 
 4. Lack of interest in Sociology 
 
 ପ୍ରଶାନ୍ତୀ ପ୍ରଥୄଭ ସାଭାଜକି ଫଜି୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷା ାଆଁ ଢ଼ ି ୄଯ 

ଭୄନାଫଜି୍ଞାନ ଢ଼ରିା ৷ ସାଭାଜକି ଫଜି୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷା ୄରଖିରାୄଫୄ 
ଭୄନାଫଜି୍ଞାନଯ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼କି ଭୄନଡ଼ଫିା ପୄଯ ୄଗାଭାଯ 
ଶକିାଯ ୄହରା ৷ ଏହାଯ କାଯଣ

  ନୁଘାତ ଜନତି ଫାଧା
  ପ୍ରତଘିାତ ଜନତି ଫାଧା
  ସୃ୍ଭତ ିଚସି୍ମ କ୍ଷ
  ସାଭାଜକି ଫଜି୍ଞାନ ପ୍ରତ ିଅଗ୍ରହ ନଥିଫା 

9. Shaping is an important mechanism in this learning theory. 

 1. Classical Conditioning  

 2. Operant Conditioning 

 3. Insightful Learning 

 4. Trial and Error Learning 

 

 ଏହ ିଶକି୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱୄଯ ଅକୃତ ିକଯଣ ଏକ ଭେୁୟ ମାନ୍ତ୍ରକି ପ୍ରକ୍ରିା
  ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନୁଫନ୍ଧତି କ୍ରିା
  ମାନ୍ତ୍ରକି ନୁଫନ୍ଧତି କ୍ରିା
  ନ୍ତଦ୍ୃଷ୍ଟି ଶକି୍ଷଣ
  ପ୍ରମତ୍ନ – ପ୍ରଭାଦ ଶକି୍ଷଣ 



10. The correct learning sequence in observational learning is 

 1. Reinforcement  Attention  Retention  Performance 

 2. Attention  Retention  Performance  Reinforcement   

 3. Performance  Reinforcement  Attention  Retention 

 4. Retention  Reinforcement  Attention  Performance 

 ମ୍ୟୄଫକ୍ଷଣ ଶକି୍ଷଣଯ ସଂଘଟତି ସଠକି୍  ଶକି୍ଷଣ କ୍ରଭଟି
  ୁନଫ୍ନ ବିନିୄ ଫଶ ଧାଯଣ କୃତି

  ବିନିୄ ଫଶ ଧାଯଣ କୃତି ୁନଫ୍ନ

  କୃତି ୁନଫ୍ନ ବିନିୄ ଫଶ ଧାଯଣ

  ଧାଯଣ ୁନଫ୍ନ  ବିନିୄ ଫଶ  କୃତି


11. Process of transformation of a person who born as a living 
organism into human being is 

 1. Mental Development 

 2. Moral Development 

 3. Social Development 

 4. Emotional Development 

 ୄଜୈଫକି ଏକକ ଯୂୄ ଜନମୄନଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଭାନଫ ଯୂୄ ଯଫିତ୍୍ତନ 
ଘଟଫିା ପ୍ରକ୍ରିା

  ଭାନସକି ଫକିାଶ

  ୄନୈତକି ଫକିାଶ

  ସାଭାଜକି  ଫକିାଶ

  ଅୄଫଗିକ ଫକିାଶ







12. The main aim of Continuous Comprehensive Evaluation is 

 1. To evaluate every aspect of the student 

 2. To evaluate scholastic abilities of students 

 3. To evaluate the progress of a student in curricular 
areas 

 4. To evaluate the progress of the students in  
  co-curricular areas 
 ନଯିଫଚ୍ଛନି୍ନ ସଂଫୟାକ ଭରୂୟାନଯ ଭେୁୟ ରକ୍ଷୟ
  ଶକି୍ଷାଥ୍ୀ ସଂକତି ପ୍ରୄତୟକ ଫଷିଯ ଭରୂୟାନ କଯଫିା
  ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ଶକି୍ଷା ବିତ୍ତକି ସାଭଥ୍ୟଗୁଡ଼କୁି ଭରୂୟାନ କଯଫିା
  ଫଦିୟାୄଯ ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରଗତକୁି ଭରୂୟାନ କଯଫିା
  ସହ ାଠୟାଂଶଗୁଡ଼କିୄଯ ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରଗତକୁି ଭରୂୟାନ 

 କଯଫିା 


13. Lowest level and foremost objective in Psychomotor Domain 
is 

 1. Imitation 

 2. Precision 

 3. Naturalization 

 4. Manipulation 

 କ୍ରିାତ୍ମକ ଯସିଯଯ ନଭିନ ସ୍ତଯ ଏଫଂ ସଫ୍ ପ୍ରଥଭ ଈୄେଶୟଟି
  ନୁକଯଣ

  ସ୍ପଷ୍ଟତା
  ସ୍ବବାଫୀକଯଣ
  ହସ୍ତ ୄକୌଶ 

 

 



14. A child without  proper mental development laggs 
behind in his social development also – The Development 
principle here is  

 1. Development is the process of interaction  

 2. Developments proceed with interrelation 

 3. Development proceeds from general to specific 

 4. Development is cumulative 

 ସଠକି୍  ବାୄଫ ଭାନସକି ଫକିାଶ ଘଟନିଥିଫା ିରାଟ ି ସାଭାଜକି 
ଫକିାଶୄଯ ଭଧ୍ୟ ିୁ ଅ ୄହାଆଯହଥିାଏ ৷ ଏଥି ସହ ସମ୍ପକତି ଫକିାଶଯ 
ନିଭଟ ି- 

  ଫକିାଶ ଏକ ାଯସ୍ପଯକି ପ୍ରକ୍ରିା
  ଫକିାଶ ଯସ୍ପଯ ସମ୍ପକ୍ ଯକ୍ଷାକଯ ିଗତ ିକଯଥିାଏ 
  ଫକିାଶ ସାଧାଯଣଯୁ ନେିଷି୍ଟ ଅଡ଼କୁ ଗତ ିକଯଥିାଏ 
  ଫକିାଶ କ୍ରଭ ଫଦ୍ଧଷୁି୍ଣ 

 

15. According to RTE Act – 2009, in Primary schools if the 
strength of the students is above 200, the teacher pupil ratio 
excluding Headmaster shall not exceed 

 ଶକି୍ଷା ଧିକାଯ ଅଆନ -2009 ନୁସାୄଯ ପ୍ରାଥଭିକ ଫଦିୟାୄଯ 
ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ସଂେୟା 200 ଯୁ ଈର୍୍ଦ୍ଧ୍ ଥିୄର , ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଫାଦ ୄଦଆ 
ଶକି୍ଷକ  ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ନୁାତ ଏହାଠୁ ଧିକ ୄହଫା ନୁଚତି ৷ 

 1. 1 : 30 
 2. 1 : 35 

 3. 1 : 50 

 4. 1 : 40 
  



16. The approach proposed by Carl Rogers to understand human 
relations and personality is 

 1. Subject centered approach 

 2. Nature centered approach 

 3. Person centered approach 

 4. Relation centered approach 

 ଭାନଫ ସମ୍ପକ୍  ଫୟକି୍ତତ୍ୱକୁ ଫଗତ ୄହଫା ାଆଁ କାର୍ ୄଯାଜାର୍ସ ୍ 
ପ୍ରତିାଦନ କଯଥିିଫା ପ୍ରଣାୀଟ ି

  ଫଷି ୄକୈନ୍ଧକି ପ୍ରଣାୀ
  ପ୍ରକୃତ ିୄକୈନ୍ଧକି ପ୍ରଣାୀ
  ଫୟକି୍ତ ୄକୈନ୍ଧକି ପ୍ରଣାୀ
  ସମ୍ପକ୍ ୄକୈନ୍ଧକି ପ୍ରଣାୀ 

17. All children have done their project work because, the teacher 
announced a reward for those who have done their project 
work – The type of motivation here is  

 1. Achievement Motivation 

 2. Extrinsic Motivation  

 3. Intrinsic Motivation 

 4. Individual Motivation 

 
 ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ୍ୟ ସଂୂର୍୍ଣ୍ କଯଫିା ିରାଭାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷକ ୁଯସ୍କାଯ ୄଦୄଫ 

ୄଫାରି କହଫିାୄଯ ସଭସ୍ତ ିରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମୟ୍ କଯଅିସିୄ ର ৷ 
ଏଠାୄଯ ଈୁଜଫିା ବିୄପ୍ରଯଣା ଯକଭ

  କୃତତି୍ୱ ବିୄପ୍ରଯଣା
  ଫହନିିୄ ଫଶୀ ବିୄପ୍ରଯଣା
  ନ୍ତନିୄ ଫଶୀ ବିୄପ୍ରଯଣା
  ଫୟକି୍ତଗତ ବିୄପ୍ରଯଣା 



18. The type of teaching model in which specially trained teacher 
helps the differentially abled students by going from one 
school to another. 

 1. Alternative school model 

 2. Resource model 

 3. Dual teaching model 

 4. Itinerant teaching model   

 ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାରିଭ ାଆଥିଫା ଶକି୍ଷକଟ ି ଏକ ଫଦିୟାଯୁ ନୟ ଏକ 
ଫଦିୟାକୁ ଗରାୄଫୄ ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଙୁ୍କ ଶକି୍ଷଣ ୄଦଫାୄଯ 
ସହାକ ୄହଈଥିଫା ସଭୀକୃତ ଶକି୍ଷା ନଭନୁାଟି

  ଫକିଳ୍ପ ଫଦିୟା ନଭନୁା
  ସଭବ ନଭନୁା
  ଦ୍ୱ ି– ଶକି୍ଷାଦାନ ନଭନୁା
  ଭ୍ରାଭୟ ଶକି୍ଷାଦାନ ନଭନୁା 



19. Meier – Seashore Art judgment test is used to measure  

 1. Aesthetic Aptitudes 

 2. Scholastic Aptitudes 

 3. Vocational Aptitudes 

 4. General Aptitudes 

 ‘ ୄଭୀଯ – ସୀ ୄସାଯ ଅଟ୍ ଜଡ଼ ଜୄଭଣ୍୍ଟ ୄଟଷ୍ଟ ’ ଟ ିଏହାକୁ ଭାନ 
କଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଏ ৷

  ୄସୌନ୍ଦମ୍ୟ ୄଫାଧ ପ୍ରଫୃତ୍ତି

  ଶକି୍ଷା ସଂକତି ପ୍ରଫୃତ୍ତି

  ଧନ୍ଦାଭୂକ ପ୍ରଫୃତ୍ତି
  ସାଧାଯଣ ପ୍ରଫୃତ୍ତ ି



20. The understanding of a person about himself and the qualities 
possessed by him is called 

 1. Self Skill 

 2. Self Respect 

 3. Self Concept 

 4. Self Attitude 

 ଏକ ଫୟକି୍ତଯ ନଜି ସଂକ୍ୄଯ  ନଜିଠାୄଯ ଥିଫା ରକ୍ଷଣ ସଂକତି 
ଫୄଫାଧକୁ ଏହା କୁହାମାଏ 

  ସ୍ବୀ ୄକୌଶ

  ସ୍ବୀ ୄଗୌଯଫ

  ସ୍ବୀ ଧାଯଣା
  ସ୍ବୀ ଭୄନାଫୃତ୍ତ ି




21. Physical factor that affects learners learning is 

 1. Interest 

 2. Attitude 

 3. Intelligence 

 4. Maturity 

 ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଯ ଶକି୍ଷଣକୁ ପ୍ରବାଫ କାଈଥିଫା ଶାଯୀଯକି କାଯକ
  ଅଗ୍ରହ
  ଭୄନାଫୃତ୍ତି

  ଫୁଦ୍ଧି
  ଯିକ୍ୱନ 

  



22. The learners who learn through reasoning and questioning are 

 1. Mastery style learners  

 2. Understanding learners 

 3. Self expressive learners 

 4. Interpersonal learners 

 ତକ୍ କଯଫିା ଏଫଂ ପ୍ରଶନ ଚାଯଫିା ଦ୍ୱାଯା ଶେିଥୁିଫା ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଟି
  ଧୁଯୀଣ ୄଶୈୀ ଶକି୍ଷାଥ୍ୀ
  ଫୄଫାଧ କଯିାଯୁଥିଫା ଶକି୍ଷାଥ୍ୀ
  ସ୍ବୀ ଫୟକ୍ତୀକଯଣ ଶକି୍ଷାଥ୍ୀ
  ନ୍ତଯ ଫୟକି୍ତତ୍ୱ ଶକି୍ଷାଥ୍ୀ 


23. Unexpected reappearance of an extinguished conditional 
response after a rest period is called 

 1. Discrimination 

 2. Extinction 

 3. Insight 

 4. Spontaneous Recovery 

 ସ୍ଥଗିତ ୄହାଆଥିଫା ନୁଫନ୍ଧତି ପ୍ରତକି୍ରିାଗୁଡ଼କି କିି  ି ସଭ ଫଯିାଭ 
ୄଯ ପ୍ରତୟାଶତି ବାୄଫ ଅସଫିାକୁ ଏଯ ିକୁହାମାଏ

  ଫିୄ ଫଚନା
  ଫରୁିପ୍ତୀକଯଣ

  ନ୍ତଃଦୁ୍ଷ୍ଟି
  ସ୍ବତଃସୁ୍ଫତ୍୍ତ ୁନଃରାବ 

  



24. A Psychology lecturer acquainting his B.Ed. students about 
the employment opportunities for them after the completion 
of the course is called  

 1. Educational Guidance 

 2. Personal Guidance 

 3. Vocational Guidance 

 4. Group Guidance 

 ଭୄନାଫଜି୍ଞାନ ଧ୍ୟାକ ଜଣକ ନଜିଯ ଫ.ିଏଡ୍. ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କଯ 
ୄକାର୍ସ୍ (ାଠୟ) ସଯଫିା ୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଥିଫା ନମୁିକି୍ତ ସୁଫଧିାଯ 
ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯଫିା – ଏହା ୄହଈି ି

  ଶକି୍ଷା ସଭବନ୍ଧୀ ଭାଗ୍ଦଶ୍ନ

  ଫୟକି୍ତଗତ ଭାଗ୍ଦଶ୍ନ

  ଧନ୍ଦାଭୂକଭାଗ୍ଦଶ୍ନ
  ଦଗତ ଭାଗ୍ଦଶ୍ନ 


25. These play a vital role in „learning to learn‟ skills  

 1. Intelligence, Aptitude 

 2. Interest, Attitude 

 3. Motivation, Self confidence 

 4. Creativity, Learning 

 ଏଗୁଡ଼କି ଶକି୍ଷଣ ୄକୌଶଗୁଡ଼କୁି ଶଖିିଫାୄଯ ଭେୁୟ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କୄଯ
  ଫୁଦ୍ଧ ି, ପ୍ରଫୃତ୍ତି

  ଅଗ୍ରହ , ଭୄନାଫୃତ୍ତି

  ବିୄପ୍ରଯଣ , ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସ
  ସଜୃନଶୀନ , ଶକି୍ଷଣ 
 
 



26. According to Erickson, virtue called „Hope‟ is developed in 

this psycho-social critical situation 
 1. Trust Vs Mistrust 

 2. Autonomy Vs Shame and Doubt 

 3. Initiative Vs Guilt 

 4. Intimacy Vs Isolation 

 ଏଯକି୍ ସନ୍ ଙ୍କ ନୁସାୄଯ ‘ଅଶା’ (Hope) ସଦ ଗୁଣଟ ିଫକିାଶ ଘଟୁଥିଫା      
ଭୄନା-ସାଭାଜକି ସଙ୍କଟାନ୍ନ ଫସ୍ଥା

  ଫଶି୍ୱାସ Vsଫଶି୍ୱାସ

  ସ୍ବଂଶାସତି Vsରଜ୍ଜା , ସୄନ୍ଦହ

  ସ୍ବତଃ ୄପ୍ରଯଣା Vsଯାଧ ଭୄନାବାଫ

  ନ୍ତଯଙ୍ଗତା Vs ଏକାନ୍ତ ( ନଃିସଙ୍ଗ )


27. One of the following is the limitation of observation method 

 1. Study of the behaviour of students directly 

 2. Recording of previously decided behavioural aspects 

 3. Assessing the behaviour, based on external behaviour 

only 

 4. Study of the behaviour of animals and mental patients 

 ନଭିନଯୁ ମ୍ୟୄଫକ୍ଷଣ ଦ୍ଧତଯି ଯଭିିତଟିି
  ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ଅଚଯଣକୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷବାୄଫ ଧ୍ୟନ କଯଫିା
  ୂଫ୍ ନଦି୍ଧ୍ାଯତି ଅଚଯଣ ଂଶଗୁଡ଼କୁି ନୄଭାଦ କଯଫିା
  ୄକଫ ଫାହୟ ଅଚଯଣକୁ ବିତ୍ତ ିକଯ ିଅଚଯଣକୁ କନା 

କଯଫିା
  ପ୍ରାଣୀ , ଭାନସକି ୄଯାଗୀଙ୍କ ଅଚଯଣକୁ ଧ୍ୟନ କଯଫିା 
 



28. According to Jones, Ruthstrong, help extended by others to a 
person to assist himself is 

 1. Guidance 

 2. Counselling 

 3. Social Scaffolding 

 4. Instructional Scaffolding 

 ୄଜାନସ , ଯୁର୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍୍ଗ ଙ୍କ ନୁସାୄଯ ଫୟକି୍ତଟ ି ନଜିକୁ ନିୄ ଜ ସହାତା 
କଯିାଯଫିାବ ିନୟଭାୄନ ୄମାଗାଈଥିଫା ସାହାମୟ

  ଭାଗ୍ଦଶ୍ନ

  ଈୄଦଶନ

  ସାଭାଜକି ସ୍କାୄପାଲଡ଼ଙ୍ି୍ଗ
  ଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ସନାଲ ସ୍କାୄପାଲଡ଼ଙ୍ି୍ଗ 



29. The learning in which learners depend on one another and 
also accountable to each other is 

 1. Inquiry based learning 

 2. Co-operative learning 

 3. Differentiated learning 

 4. Collaborative learning 

 ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଭାୄନ ଯସ୍ପଯ ଈୄଯ ନବି୍ଯ ୄହାଆ , ଯସ୍ପଯ ଈତ୍ତଯଦାୀ 
ବାୄଫ ଯହୁଥିଫା ଶକି୍ଷଣଟି

  ନୁସନ୍ଧାନ ବିତ୍ତକି ଶକି୍ଷଣ

  ସହକାଯାତ୍ମକ ଶକି୍ଷଣ(ସହକାଯାତ୍ମକ ଶକି୍ଷଣ)
  ପ୍ରୄବଦାତ୍ମକ ଶକି୍ଷଣ
  ସହୄମାଗୀ ଶକି୍ଷଣ 





30. Characteristic feature of pupil centered learning is 

 1. Prominence to acquire knowledge 

 2. Classroom is silent 

 3. Students express their ideas freely  

 4. Evaluation is done by the teacher only 

 ଶକି୍ଷାଥ୍ୀ ୄକୈନ୍ଧକି ଶକି୍ଷଣଯ ରକ୍ଷଣ
  ଜ୍ଞାନ ଜ୍ନ ାଆଁ ପ୍ରାଧାନୟତା
  ୄେଣୀଗହୃ ନୀଯଫ ବାୄଫ ଯହଫିା
  ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଭାୄନ ୄସ୍ବଚ୍ଛାକୃତ ବାୄଫ ବାଫ ପ୍ରକାଶ କଯଫିା
  ୄକଫ ଶକି୍ଷକ ହିଁ ଭରୂୟାଙ୍କନ କଯିାଯଫିା 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. ‚ ଫଶଷି୍ଠ  ଫଶି୍ୱାଭିତ୍ର ‛ କଫତିାଯ କଫ ି-

  ଠାଣି ଟ୍ଟନାକ

  ନନ୍ତ ଟ୍ଟନାକ

  ୄଗାାକୃଷ୍ଣ ଟ୍ଟନାକ

  ଦମଚଯଣ ଟ୍ଟନାକ

32. ‘ ୄଯାଗୀୄସଫା ’ ାଠୟାଂଶଟ ିଏହ ିୁସ୍ତକଯୁ ସଂଗହୃୀତ -

  ୄଭା ଜୀଫନ ସଂଗ୍ରାଭ

  ଜୀଫନ ୄଥ

  କୁମ୍ଭାଯ ଚକ

  ଗାନ୍ଧ ିଭହାଯାଜାଙ୍କ ଶଷିୟ 

33. ଫଯଗଡ଼ ଜଲି୍ଲା ଫଯାରି ଗ୍ରାଭୄଯ ଜନମରାବ କଯଥିିଫା କଫ ି-

  ପକୀଯ ୄଭାହନ ୄସନାତି

  ଭଧୁସୂଦନ ଯା
  ଗଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ

  ନୀକଣ୍ଠ ଦାସ






 



34. ୄଗାଫନୁ୍ଧ ଦାସ ଏହ ିଈାଧିୄଯ ବୂଷିତ

  ଈତ୍କ ୄକଶଯୀ
  ଈତ୍କଭଣି
  ଈତ୍କ ସଂିହ
  ଈତ୍କ ୁତ୍ର

 

35. ଭଧୁଫାଫୁଙ୍କ ଭହାନତାଯ କଥା ଏହ ିପ୍ରଫନ୍ଧୄଯ ଫର୍୍ଣ୍ନା କଯାମାଆି  ି-

  ହଜରିା ଦନିଯ କଥା
  ବାଯତଯ ଫୁଲ ଫୁଲ

  ୄମ ଥାଏ ଯ ଈକାୄଯ

  ଈତ୍କ ୁତ୍ର ୟାଯୀୄଭାହନ 

36. ‘ ଟକି ିପୁରଟଯି ଫାସ ’ କଫତିାୄଯ ଏହକିଥା କୁହାମାଆି  ି-

  ଟକିଟିକି ିପୁର ଫଷିୄଯ

  ଟକି ିୄଗାରା ପୁର ଫଷିୄଯ

  ଟକି ିପୁରଟଯି ଭହତ୍ତ୍ୱ ଫଷିୄଯ

  ଟକି ିପୁରଟଯି ଦୁଃେ ଫଷିୄଯ



 

 

 

 

 



37. ‘ ସୁନା ୄନଈ ’ ଏକ  -
  ଗଳ୍ପ
  ଏକାଙି୍କକା
  ପ୍ରଫନ୍ଧ

  ଦୟ 

38. ଲି୍ଲେୀ , ଫାଜଯିାଈତ , ାଣୁ୍ଡରିି , ଭାଟଯି ତାଜ – ଏସଫୁ ଭଳାନ 
କୃତଯି ସ୍ରଷ୍ଟା -

  ନ୍ନଦା ଶଙ୍କଯ ଯା

  ଯାଧାନାଥ ଯା

  ୄଗାାଚନ୍ଧ ୄି ାଟଯା

  ସଚ୍ଚଦିାନଦ ଯାଈତଯା 
 

39. ‘ ାଯାଫାଯ ’ ଶବ୍ଦଟଯି ଥ୍ -
  ଝଯଣା
  ସଭଦୁ୍ର

  ନଦୀ
  ହ୍ରଦ 

40. ‘ ଥୃିଫୀ ’ଯ ପ୍ରତଶିବ୍ଦ -
  ୂତି

  ଧତୃି

  କି୍ଷତି

  ମତି






 41. ‘ ସା – ଶା ’, - ଏହ ିସୄଭାଚ୍ଚାଯତି ଶବ୍ଦଦୁଆଟଯି ଥ୍ ମଥାକ୍ରୄଭ -
  ହ ି- ଅଶୀଫ୍ାଦ

  ବିଶା - ଅଶୀଫ୍ାଦ

  ଭନ୍ଦ - ଚକ୍ଷୁେଫା
  ସ୍ - ବିଶା

 

42. ‘ ଗୁଯୁ ’  ଶବ୍ଦଟଯି ବିନ୍ନାଥ୍ -
  ଫାଯ , ଧଭ୍
  ଶକି୍ଷକ , ୄେଷ୍ଠ

  ଗୁଣନ , ଗାର

  ଅକାଶ , ଫସ୍ତ୍ର

43. ଟାଣଣ , ଯାଜଣ , ୄଷାଣ , ଫଡ଼ଣ – ଏଥିଯୁ ବିନ୍ନ ଜାତୀ 
ଶବ୍ଦଟକୁି ଚସି୍ମଟ କଯ ৷

  ଯାଜଣ

  ଟାଣଣ

  ଫଡ଼ଣ

  ୄଷାଣ

44. ‘ ମାହାକୁ ୄି ଦନ କଯିୄ ହଫ ନାହିଁ ’ - ଏହାକୁ ଏକ ଦୄଯ ପ୍ରକାଶ 
କୄର 

  ଫିୄ ଚ୍ଛଦ

  ୄି ଦୟ
  ଅଚ୍ଛାଦନ

  ଫିୄ ି ଦୟ



45. ‘ ଭକିୁ୍ତ ’ ଶବ୍ଦଟଯି ଫିଯୀତାଥ୍ -
  ଫନ୍ଧନ

  ୄଭାଚନ

  ନଫି୍ାଣ

  ୄଭାକ୍ଷ

 

46. ତକି୍ରଭୀ , ତକି୍ରଭି , ତୀକ୍ରଭି ,ତୀକ୍ରଭୀ – ଏଥିଯୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟ ି
  ତୀକ୍ରଭି
  ତକି୍ରଭି
  ତୀକ୍ରଭୀ
  ତକି୍ରଭୀ

47. ‘ ଭାନଫ ’, ଏହ ିଶବ୍ଦଟଯି ୁଯୁଷ  ଫଚନ ଚସି୍ମଟ କଯ -
  ତୃତୀ ୁଯୁଷ , ଫହୁଫଚନ

  ଦ୍ୱତିୀ ୁଯୁଷ , ଏକଫଚନ

  ତୃତୀ ୁଯୁଷ , ଏକ ଫଚନ

  ଦ୍ୱତିୀ ୁଯୁଷ , ଫହୁଫଚନ

48. ନିୄ ଭନାକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଭଧ୍ୟଯୁ ‘ ତଦ ବଫ ’ ଶବ୍ଦଟ ିଚସି୍ମଟ କଯ  -
  ଜନ୍ତା

  ଗାଇ

  ଅଯସିା
  ଯଭା






49. ଫିୄ ଶଷଣକୁ ନିୄ ଭନାକ୍ତ ବାଗୄଯ ଫବିକ୍ତ କଯାମାଆି  ି -
  ାଞ୍ଚବାଗ

  ଚାଯ ିବାଗ

  ସାତ ବାଗ 
  ି ବାଗ

50. ‘ ନିୄ େ୍ାଷ ’,  ଏହାକୁ ସନ୍ଧ ିଫିୄ ଚ୍ଛଦ କୄର -
  ନଃି + ୄଦାଷ

  ନ ି+ ୄଦାଷ

  ନ ି+ ୄଦାଷ

  ନ ି+ ୄେ୍ାଷ

51. ଯସ୍ପଯ ସଭବନ୍ଧ ଥିଫା ଦୁଆ ଫା ତୄତାଧିକ ଦକୁ ଏକ ଦୄଯ 
ଯଣିତ କଯଫିାକୁ ଏହା କୁହାମାଏ - 

  ସନ୍ଧି

  ଫାକୟ ସଂୄକ୍ଷଣ

  ସଭାସ

  ଫୟ



52. ଈତ୍କ – କଭା – ଫିାସ - ଦୀଘିକା 
 ଭଯା – ଭାନିୀ – ନୀାଭବୁ – ଚରିିକା ৷
 ଦୟାଂଶଟ ିଏହ ିି ନ୍ଦଯ ଈଦାହଯଣ - 
  ଫଙ୍ଗାେୀ
  ନଟଫାଣୀ
  ବାଗଫତ ଫାଣୀ
  ଯାଭୄକଯୀ

53. ବିନ୍ନାଥ୍ ୄଫାଧକ ଏକ ପ୍ରକାଯ ଶବ୍ଦଯ ଫାଯଭବାଯ ଅଫୃତ୍ତକୁି ଏହ ି
ଙ୍କାଯ କୁହାମାଏ ৷ 

  ଈତ୍ ୄ ପ୍ରକ୍ଷ

  ୄେଷ

  ନୁପ୍ରାସ

  ମଭକ

54. ନିୄ ଭନାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏହା ଏକ ଥ୍ାଙ୍କାଯ - 
  ମଭକ

  ଯୂକ

  ୄେଷ

  ନୁପ୍ରାସ










55. ନିୄ ଭନାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଯ ଫାକୟଟ ିଚସି୍ମଟ କଯ  - 
  ଅଭ ଦୀଘ୍ ଦନିଯ ସ୍ବନ ସାଥ୍କ ୄହରା  ୄଶଷୄଯ ବାଯତ 

ସ୍ବାଧୀନତା ରାବ କରା ৷
  ୄମଈଁଭାୄନ ନୟକୁ ସାହାମୟ କଯନ୍ତ ି , ବଗଫାନ ୄସଭାନଙୁ୍କ 

ସାହାମୟ କଯନ୍ତ ି৷
  ଭଯାଫତୀ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରୄଦଶଯ ଯାଜଧାନୀ ୄଟ ৷
  ସକା ୄହରା , ସୂମ୍ୟ ଈଆଁୄର ଏଫଂ କ୍ଷୀଭାୄନ ଯାଫିୄ ର ৷

56. ୄମୄକୌଣସ ିପ୍ରକାଯ ଫାକୟଯ ସଭନିବତ ଯୂକୁ ଏହା କୁହାମାଏ - 
  ଭିେଫାକୟ
  ୄମୌଗିକ ଫାକୟ
  ଜଟି ଫାକୟ
  ସଯ ଫାକୟ





















ନଭିନ ନୁୄଚ୍ଛଦଟକୁି ଢ଼ ିନଂ   ନଂ  ପ୍ରଶନଯ ଈତ୍ତଯ ଚସି୍ମଟ କଯ ৷ 
  କଫ ି , ଜ୍ଞାନୀ , ଗୁଣୀ , ଣି୍ଡତଭାୄନ ୄଦଶ ତଥା ଜାତଯି 

ୄଗୌଯଫ ৷ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଦଶ୍ ସଭାଜକୁ ଈମୁକ୍ତ ଭାଗ୍ ଦଶ୍ନ 
କଯଥିାଏ ৷ କଫଫିଯ ଯାଧାନାଥ , ୟାଯୀୄଭାହନ ଅଚାମ୍ୟ , ସାଯ 
ସୁଢ଼ ୄଦଫଙ୍କ ସୃ୍ଭତକୁି ାୄଥ କଯିି ନ୍ତ ି କଫ ି ଭଧୁସୂଦନ ৷ କଫ ି
ଯାଧାନାଥଙ୍କ ଅଦଶ୍ ଭଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହତିୟିକ ଜୀଫନକୁ ଭହଭିାନିବତ 
କଯଥିିରା ৷ ଯାଧାନାଥଙ୍କ ଫିୄ ାଗ ଭଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଗବୀଯ 
ଅଘାତ ୄଦଆଥିରା ৷

57. କଫ ି, ଜ୍ଞାନୀ , ଗୁଣୀ ତଥା ଣି୍ଡତ ଭାନଙ୍କ ଅଦଶ୍ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ ଦଶ୍ନ 
କଯଥିାଏ - 

  ଯାଜନୀତି

  ଅଧ୍ୟାତ୍ମକିତା
  ସଭାଜ

  ଥ୍ନୀତି

58. ଏହ ିକଫଙି୍କ ଅଦଶ୍ ଭଧୁସଦୂନଙ୍କ ସାହତିୟିକ ଜୀଫନକୁ ଭହଭିାନିବତ 
କଯଥିିରା- 

  ୟାଯୀୄଭାହନ

  ଯାଧାନାଥ

  ସାଯ ସୁଢ଼ ୄଦଫ

  ଗଙ୍ଗାଧଯ









ନଭିନ ଦୟାଂଶଟକୁି ଢ଼ ିନଂ   ନଂ  ପ୍ରଶନଯ ଈତ୍ତଯ ଚସି୍ମଟ କଯ ৷ 
 
 ସ୍ବାଥ୍ଯ ଫନତିା     ୄଟ ୄତାଷାଭଦ 
   ବ ଭିଥୟା ତାଙ୍କ ୁତ୍ର 
 ଯାଜୟୄଯ ଫପି୍ଳଫ    ନଶି୍ଚ ଘଟଫି 
   ଏଭାୄନ ୄହୄର ଏକତ୍ର ৷

59. ଏଠାୄଯ ବ  ଭିଥୟା କାହାଯ ୁତ୍ର ୄଫାରି କୁହାମାଆି  ି -  
  ଫନତିା
  ୄତାଷାଭଦ

  ୁତ୍ର

  ସ୍ବାଥ୍


60. ୄତାଷାଭଦ , ବ  ଭିଥୟା ଏକତ୍ର ୄହୄର ଯାଜୟୄଯ ଏହା ଘଟଫି -  
  ଫନିାଶ

  ଫପି୍ଳଫ

  ଫକିାଶ

  ଫିୄ ଦ୍ୱଷ


 

 

 

 

 



 

61. Disaster and terrorism can strike at any moment. 
 Choose the meaning of the word „disaster‟. 
 
 1. A creation resulting from study 

 2. An event resulting great loss 

 3. An essential drug 

 4. A serious thought 



62. Choose the word that refers to „a number of directors of a 

company‟. 
 
 1. Board 

 2. Play 

 3. Mob 

 4. Pretension 















63. Choose the word with a prefix. 
 
 1. India 

 2. Independent 

 3. Interest 

 4. Inter 



64. Choose the word with correct spelling. 
 
 1. Futile 

 2. Tatered 

 3. Iritation  

 4. Pashion 



65. Choose the homophone of „see‟. 
  
 1. Seen 

 2. Ice 

 3. Sea 

 4. She 















66. Nick has no arms to stretch in the morning. 
 Choose the antonym of „stretch‟. 
 
 1. Open  

 2. Huddle 

 3. Length 

 4. Sweep 



67. I will call on you this evening. 
 Choose the meaning of „call on‟ in the context. 
 
 1. Talk 

 2. Visit 

 3. Help 

 4. Tell 



68. He can speak French. 
 This sentence expresses; 
 

 1. an ability 

 2. an order 

 3. a habit 

 4. an interest 









69. Kalidasa is ………….. Shakespeare of India. 
 Choose the article that fits the context. 
 
 1. a 

 2. an 

 3. the 

 4. No article is needed. 



70. Kumar was afraid ……….. his enemies. 
 Choose the correct preposition to complete the sentence. 
 
 1. by 

 2. for 

 3. with 

 4. of 



71. Suresh, who is my elder brother, passed the exam. 
 This sentence has; 
 
 1. A defining relative clause 

 2. A non-defining relative clause 

 3. A noun clause 

 4. An adverbial clause 













72. We must keep our promises. 

 This sentence indicates; 
 
 1. a moral obligation 

 2. a wish 

 3. an offer 

 4. a request 



73. Choose the sentence with correct question tag. 
 
 1. She did not watch the film last night, did she ? 

 2. She sings melodiously, does she ? 

 3. He will go to university, will he ? 

 4. He comes every Friday, does he ? 



74. Is it far from here 
 This sentence ends with; 
 
 1. a full stop 

 2. a question mark 

 3. a comma 

 4. an exclamatory mark 













75. “She is often like this these days,” Gopi‟s sister explained. 
 The correct reported speech of this sentence is; 
 
 1. Gopi‟s sister said to Gopi that she was often like this 

these days. 

 2. Gopi‟s sister asked Gopi if she was often like that 

those days. 

 3. Gopi‟s sister explained that she was often like that 

those days. 

 4. Gopi‟s sister said that she had been often like this 

those days. 



76. The mother of these children …………. in a factory. 

 Choose the correct form of the verb that fits the subject. 
 
 1. are working 

 2. have worked 

 3. work 

 4. works 



77. It generally ………….. in August. 

 Choose the correct tense form that fits the blank. 
 
 1. rain 

 2. rains 

 3. raining 

 4. rained 





78. The children recognized her pensive mood. 
 The part of speech of the word „pensive is; 
 

 1. an adjective  

 2. an adverb 

 3. a noun 

 4. a verb 



79. Choose the linker that indicates addition. 
 
 1. Firstly 

 2. Besides 

 3. Later 

 4. As a result 



80. Dr. Kotnis was a doctor and Guo, a nurse. 

 This sentence has; 
 
 1. one main clause only 

 2. one subordinate clause 

 3. two subordinate clauses 

 4. two main clauses 









81. Choose the grammatically correct sentence. 
 
 1. Indu is hating films. 

 2. Indu has been hating films. 

 3. Indu was hating films. 

 4. Indu hates films. 



82. Identify the word that cannot begin with a capital letter. 
 
 1. June 

 2. Monday 

 3. East 

 4. India 



83. Choose the sentence in passive voice. 
 
 1. The boys were fed. 

 2. They had performed this operation. 

 3. There was a general start. 

 4. He has asked for more. 

















84. Very few countries in the world are ………… India. 
 Choose the grammatically correct expression that fits the 

context. 

 
 1. the greater 

 2. greater than 

 3. as great as 

 4. the greatest 



85. In a personal letter, the main point is written in; 
 
 1. the body 

 2. the post script 

 3. the closing  

 4. the heading 



86. Choose the list of words in correct alphabetical order. 
 

 1. faith, faithfully, faithful, faithless 

 2. sing, sings, singing, sang 

 3. with, without, white, whiter 

 4. dream, dreamed, dreamer, dreaming 













87. She is dexterous in painting. 
 Choose the synonym of „dexterous‟. 
 

 1. Famous 

 2. Skilful 

 3. Involved 

 4. Passed 



88. Victoria was dressed ………. colours. 
 Choose the correct preposition that fits the blank. 
 
 1. by 

 2. with 

 3. in 

 4. for 



89.  Read the following passage and choose the correct  
 answer to the question.  

 
People moan about poverty as great evil and it seems to be an 
accepted belief that if people had plenty of money, they 
would be happy, and get more out of life. 
 

 People believe that; 

 1. happiness depends upon the amount of money. 

 2. poverty gives happiness. 

 3. poverty gives money. 

 4. poverty is fortune. 




90.  Read the following passage and choose the correct  

 answer to the question.  
 

People moan about poverty as great evil and it seems to be an 
accepted belief that if people had plenty of money, they 
would be happy, and get more out of life. 
 

 The popular notion about poverty is; 
 

 1. It is a great amount of money. 

 2. It is a great happiness. 

 3. It is a great evil. 

 4. It gives more out of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91. ୄଦ୍ରୌଦୀଙୁ୍କ ‘ ାଞ୍ଚାୀ’ ୄଫାରି କୁହାମାଆି  ି, କାଯଣ -

  ଞ୍ଚୁତ୍ରଙ୍କ ଭାତା ୄହାଆଥିଫାଯୁ

  ାଞ୍ଚ ତଙି୍କଯ ତ୍ନୀ ୄମାଗୁଁ

  ାଞ୍ଚାଯ ଯାଜକନୟା ୄହାଆଥିଫାଯୁ

  ମଜ୍ଞକୁଣ୍ଡଯୁ ଜାତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ

92. ‘ଫସୁୄଧୈଫ କୁଟୁଭବକମ୍’ ବାଫନାୄଯ ଏହ ିପ୍ରଫନ୍ଧଟ ିଯୁିଷ୍ଟ -

  ଜାତୀ ଜୀଫନ

  ଜନମବୂଭି

  ପ୍ରକୃତ ଫନୁ୍ଧ

  ସଭହୂ ଦୃଷ୍ଟ ି

93. ‘ଦମ’ କଫତିାଟିୄ ଯ ୄସୌନ୍ଦମ୍ୟୄଫାଧ ସହତି ଏହା ଫ ିସମି୍ମେିତ 
ୄହାଆଯହିି  ି-

  ଜୀଫନଫାଦ

  ଇଶ୍ୱଯ ବକି୍ତ

  ଯହସୟଫାଦୀ ଚନି୍ତାଧାଯା
  ଇଶ୍ୱଯାନୁବୂତି





 



94. ‘ଶକି୍ଷା  ଶାସନ’ , ଏହ ିଧଯଣଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ -

  ଚନି୍ତାଭୂକ

  ଯାଜୄନୈତକି

  ସାଭାଜକି

  ସାଂସ୍କତୃକି

 

95. ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା କୄଥାକଥନ ଫଷିୄଯ ‘ଜ’ 
କଫତିାୄଯ ଫର୍ଣ୍୍ନା କଯାମାଆି  ି-

  ଜ  ଗି୍ନ

  କଫ ି ୄୋତା
  ୄଚୈତନୟ  ଭନ

  ଭନୁ ି ଯାଜା 

96. ‚ ରୁଣ ୄହଈି  ି ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ଅତ୍ମସମ୍ମାନଯ ପ୍ରତୀକ ৷ ୄକହ ି ଜଫଯଦସି୍ତ 
ହାତକୁ ୄଭାଡ଼ ି ତାହା ି ୄଡ଼ଆ ନ ୄନଫା ମାଏ ୄସ ରୁଣ କାହାଯକୁି 
ଦଅିମିଫ ନାହିଁ ৷‛ – ଭହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧଙି୍କ ଏହ ି କଥା ପ୍ରକାଶ ାଆଥିଫା 
ତ୍ରକିା  - 

  ୄଫଙ୍ଗଲ ୄଗୄଜଟ

  ଙ୍୍ଗ ଆଣି୍ଡଅ

  ଆଣି୍ଡଅନ୍  ଏକ୍୍ ୄ ପ୍ରର୍ସ

  ଟାଆଭର୍ସ  ଅଫ୍ ଆଣି୍ଡଅ



 

 



97. ‚ କାୁଯୁଷ ଭତୁୃୟ ୂଫ୍ଯୁ ସହସ୍ରଫାଯ ଭତୁୃୟଫଯଣ କଯଥିାଏ‛ ৷ଏହ ି
ଈକି୍ତଟ ିକହିି ନ୍ତ ି -

  ଅୄରକ୍ ଜାଣ୍ଡର

  ୄସରୁୟକାର୍ସ

  ୄସନାତି

  ୁଯୁଯାଜା 

98. ଜାତ ି , ଧଭ୍ , ଫର୍୍ଣ୍ , ଫସ ନଫିିୄ ଶଷୄଯ ଶକି୍ଷାକୁ ସାଫଜ୍ନୀନ 
କଯଫିାାଆଁ ନାଟୟକାଯ ଡ଼. ନାଯାଣ ସାହୁ ଏହ ିଏକାଙି୍କକାୄଯ ୄଚଷ୍ଟା 
କଯିି ନ୍ତ ି-

  ଦଯଜା ୄୋରିୄଦଫା
  ଅୄଭ ଧଯଣୀ ଫୁକୁଯ ଶଶିୁ

  ନୟା ୄଫାଚାଯ

  ଅହୁତ ି

99. ଫାକୟୄଯ କ୍ରିା ସକଭକ୍ ୄହାଆଥିୄର କଭ୍ ଦଟ ିଏଆଠ ିଯୄହ
  କ୍ରିାୄଯ

  ଫାକୟଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ

  କ୍ରିା ୂଫ୍ଯୁ

  ଫାକୟ ୄଶଷୄଯ 

100. ସ୍ବାଭୀ  ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଆଜଣମାକ ଅଜ ି ଅସିୄ ଫ ৷ ଏହାକୁ ସଂୄକ୍ଷୄଯ 
ୄରଖିୄର -

  ସ୍ବାଭୀ  ସ୍ତ୍ରୀ ଅଜ ିଅସିୄ ଫ
  ଦମ୍ପତ୍ତ ିଅଜ ିଅସିୄ ଫ
  ଦୁଆଜଣ ସ୍ବାଭୀ  ସ୍ତ୍ରୀ ଅଜ ିଅସିୄ ଫ
  ିରାଙ୍କ ିତାଭାତା ଅଜ ିଅସିୄ ଫ



101.  ନିୄ ଭନାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟ ି-
  ୂଜୟାଷ୍ପଦ

  ୂଜୟାସ୍ପଦ

  ୂଜାଷ୍ପଦ

  ୂଜାସ୍ପଦ

 

102. ବାଫ ଥ୍ୄଯ ‘’ ପ୍ରତୟମୁକ୍ତ ଦଟ ିଚସି୍ମଟ କଯ -
  ୄଶୈଶଫ

  ୄଶୈଫ

  ଯାଘଫ

  ଭାଘ

103. ‘ଈତ୍କ ଫୟାସ’ ନାଭୄଯ ଯଚିତି କଫ ି-
  ପକୀଯ ୄଭାହନ ୄସନାତି

  ଭଧୁସୂଦନ ଦାସ

  ସାଯା ଦାସ

  ଫତ୍ସା ଦାସ

104. ଈୄନ୍ଧ ବଞ୍ଜଙ୍କ ‘କ’ ଅଦୟ  ପ୍ରାନ୍ତ ନିଭୄଯ ଯଚତି କାଫୟଟ ି-
  ଫନା ଯସ ତଯଙ୍ଗ

  କ କଈତୁକ

  ରାଫଣୟଫତୀ
  ସୁବଦ୍ରା ଯଣି





105. ବିଭନୁୟ ସାଭନ୍ତ ସଂିହାଯ ଏହ ିମୁଗଯ କଫ ି-
  ସଫୁଜ ମୁଗ

  ଞ୍ଚସୋ ମୁଗ

  ପ୍ରଗତ ିମୁଗ

  ଯୀତମୁିଗ

 

106. ଯାଧାୄଭାହନ ଗଡ଼ନାକଙ୍କ ‚ ସୂମ୍ୟ  ନ୍ଧକାଯ ‛ କଫତିା ସଂକନ 
ାଆଁ ଏହ ିୁଯସ୍କାଯ ରାବ କଯିି ନ୍ତ ି-

  ଡ଼ଶିା ସାହତିୟ ଏକାୄଡ଼ଭୀ
  ୄକନ୍ଧ ସାହତିୟ ଏକାୄଡ଼ଭୀ
  ଜ୍ଞାନୀଠ ୁଯସ୍କାଯ

  ସାଯା ୁଯସ୍କାଯ

107. ‘ ଜ୍ଞାନୀଠ ’ ୁଯସ୍କାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥଭ ଡ଼ଅି ସାହୟିତକି -
  ସଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ ଯାଈତଯା

  ସୀତାକାନ୍ତ ଭହାାତ୍ର

  ୄଗାୀନାଥ ଭହାନ୍ତି

  ସୁୄଯନ୍ଧ ଭହାନ୍ତି

108. ଏହା ଡ଼ଅି ବାଷାଯ ‘ କା ୄକାଣାକ୍ ’ ବାୄଫ ଯଚିତି -
  ଡ଼ଅି ବାଷାୄକାଷ

  ୂର୍୍ଣ୍ଚନ୍ଧ ଡ଼ଅି ବାଷାୄକାଷ 
  ଡ଼ଅି ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱୄଫାଧ ବିଧାନ

  ଫର୍ଣ୍୍ୄଫାଧ






109. ‚ ଭନୄଫାଧ ଚଈତଶିା ‛  ‚ ଭଥୁଯା ଭଙ୍ଗ ‚ ଯ ପ୍ରୄଣତା -
  ଭାକ୍ଣ୍ଡ ଦାସ

  ଯକି୍ଷତ ଦାସ

  ଫତ୍ସା ଦାସ

  ବକ୍ତ ଚଯଣ ଦାସ

110. ‘ ନୀ ଭାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ’ ଗଳ୍ପଯ ଗାଳ୍ପକି -
  ୄଗାଦାଫଯୀଶ ଭହାାତ୍ର

  ୄଗାଦାଫଯୀଶ ଭିେ

  ସତୟନାଯାଣ ଯାଜଗୁଯୁ

  ଫନଭାୀ ଦାସ

111. ଡ଼ଅି ସାହତିୟଯ ଅଦୟ ‘ଚତୁଦ୍ଶ ଦୀ’ କଫତିାଯ ଯଚିତା  - 
  ଯାଧାନାଥ ଯା

  ନୀକଣ୍ଠ ଦାସ

  ଭଧୁସୂଦନ ଯା
  ଫୄଦଫ ଯଥ



112. ଫଯାଭ ଦାସଙ୍କ ‚ ଜଗୄଭାହନ ଯାଭାଣ‛ଯ ଏହ ିକାଣ୍ଡୄଯ ଭନ୍ଥଯାଯ 
ୂଫ୍ଜନମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫର୍ଣ୍ତି - 

  ସୁନ୍ଦଯାକାଣ୍ଡ

  ୄମାଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ

  ରଙ୍କାକାଣ୍ଡ

  କସିି୍କନ୍ଧୟାକାଣ୍ଡ

113. ଏହା ଡ଼ଅି ଚଈତଶିା ସାହତିୟଯ ପ୍ରଥଭ ନଦିଶ୍ନ 
  କସା ଚଈତଶିା
  ଯସକୂରୟା ଚଈତଶିା
  ସୁଭେୁୀ ଚଈତଶିା
  ଫଷ୍ାବାଫନା ଚଈତଶିା

114. ଡ଼ଅି ସାହତିୟଯ ପ୍ରଥଭ ଚମୂ୍ପକାଫୟ - 
  ଯତ୍ନାକଯ ଚମୂ୍ପ

  ସଜ୍ଜନାନନ୍ଦ ଚମୂ୍ପ

  ୄକାୄଶାଯ ଚନ୍ଧାନନ୍ଦ ଚମୂ୍ପ

  ଯାଭଚମୂ୍ପ













115. ଭହାୁଯାଣଯ ୄଭାଟ ସଂେୟା  - 
  ୄଷାହ

  ୄକାଡ଼ଏି

  ଫାଆଶି

  ଠଯ

116. ଏହା ଏକ ଭହାକାଫୟ 
  ଭହାମାତ୍ରା
  ଦାଣ୍ଡୀ ଯାଭାଣ

  ତସି୍ବନୀ
  ୄଫୈୄ ଦହୀଶ ଫିାସ


117. ବାଷା  ବାଫଯ ସ୍ବତଃସୂ୍ଫତ୍୍ତ ଅତ୍ମ ପ୍ରକାଶ ହିଁ  - 
  ପ୍ରଫନ୍ଧ

  ଈନୟାସ

  କଫତିା
  ନାଟକ

118. ଏହା ଏକ ଐତହିାସକି ଈନୟାସ - 
  ନୀୄଶୈ

  ମନ୍ତ୍ରାଯୂଢ଼

  ନ୍ଧ ଦଗିନ୍ତ

  ଭାଫାସୟାଯ ଚନ୍ଧ






119. ୄମୄକୌଣସ ିଫଷିୄଯ ଗଦୟୄଯ  ସଂୄକ୍ଷୄଯ ଯଚତି ସାହତିୟକୁ 
ଏହା କୁହାମାଏ  -  

  ନାଟକ

  ଈନୟାସ

  ପ୍ରଫନ୍ଧ

  ଏକାଙି୍କକା

120. ଭହନୀ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଜୀଫନ ଫା ନଜି ଜୀଫନଯ କାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶକୁ ଏହା 
କୁହାମାଏ - 

  ସାଭାଜକି ସାହତିୟ
  ଜୀଫନୀ ସାହତିୟ
  କାଫୟ ସାହତିୟ
  ୁଯାଣ ସାହତିୟ

121. ଭଣିଷଯ ଭେୁ ନଃିସତୃ ନିଭଫଦ୍ଧ ଧ୍ୱନଭିାନଙ୍କଯ ସଭାହାଯକୁ ଏହା 
କୁହାମାଏ-

  ଫର୍ଣ୍୍ଭାା
  ବାଷା
  ଫୟାକଯଣ

  ରିି

122. ାରି , ପ୍ରାକୃତ  ଭ୍ରଂଶ ବାଷା ଏହ ିବାଷାଯୁ ଫଫିତ୍୍ତନ ଘଟିି  ି-
  ୄରୌକକି ସଂସ୍କତୃ

  ପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କତୃ

  ସଂସ୍କତୃ

  ାରି ସଂସ୍କତୃ



123. ଏହ ିଭ୍ରଂଶ ବାଷାଯୁ ଡ଼ଅି ବାଷା ଜନମରାବ କଯିି  ି-
  ୂଫ୍ ଭାଗଧୀ
  ଦକି୍ଷଣ ଭାଗଧୀ
  ଶି୍ଚଭ ଭାଗଧୀ
  ଈତ୍ତଯ ଭାଗଧୀ

124. ଡ଼ଅି ବାଷାଯ ପ୍ରାଚୀନତଭ ନଭନୁା ଏଥିୄଯ ୄଦଖିଫାକୁ ଭିୄ -
  ଭାଦା ାଞି୍ଜ

  ଚମ୍ୟା ଗୀତକିା
  ଚଟିାଈ

  ଷାବ୍ରତ



125. ଏହ ି ଶିାୄରେୄଯ ୄତରୁଗୁ  ଡ଼ଅି ବାଷାଯ ୄନକ ଶବ୍ଦ 
ୄଦଖିଫାକୁ ଭିୄ -

  ଈଯଜାମ୍

  ସିୄ ଦ୍ଧଶ୍ୱଯ

  ଜଫଜି

  ହାତୀଗୁମ୍ଫା

126. ବାଷାଯ ଈତ୍ପତ୍ତ ି, ଫକିାଶ , ପ୍ରୄାଗ ପ୍ରବୃତ ିସମ୍ପକ୍ୄଯ ତାତି୍ତ୍ୱକ ଧ୍ୟନ 
ଏଥିୄଯ କଯାମାଏ

  ଫୟାକଯଣ

  ଡ଼ଅି ସାହତିୟ
  ବାଷା ଫଜି୍ଞାନ

  ଧ୍ୱନ ିଫଜି୍ଞାନ



127. ବାଷାଫଜି୍ଞାନଯ ଫବିାଫକୁ ଭେୁୟତଃ ନିୄ ଭନାକ୍ତ ବାଗୄଯ ଫବିକ୍ତ କଯିି ନ୍ତି
  ତନିି

  ଦୁଆ

  ଚାଯି

  ାଞ୍ଚ

128. ଏହ ି ୄଫୈାକଯଣ ସଫ୍ପ୍ରଥୄଭ ବାଷା ଫଜି୍ଞାନଯ ସଫ୍ାଙ୍ଗୀନ ଫୟାେୟା 
କଯଥିିୄର -

  କାତୟାନ

  ତଞ୍ଜି

  ାଣିନି

  ଣି୍ଡତ ୄଗାୀନାଥ ଶଭ୍ା


129. ଚ , ି  , ଜ ,ଝ , ଞ –  ଧ୍ୱନଗୁିଡ଼କି ଏହ ିସ୍ଥାନଯୁ ଈଚ୍ଚାଯତି ୄହାଆଥାଏ -
  ଫତ୍ସ୍
  ଦନ୍ତ

  ୄକାଭତାୁ

  ଘଣ୍ଟକିା

130. ଏହା ଏକ ଈତ୍ କି୍ଷପ୍ତ ଧ୍ୱନ ି-
  ୱ୍
  ଣ୍

  ଡ଼

  ବ୍






131. ୄକୌଣସ ିସାଯସ୍ବତ ସଷୃ୍ଟିଯ ୄଦାଷଗୁଣ ଫିୄ େଷଣ କଯଫିା  ଭରୂୟ 
ନଦି୍ଧ୍ାଯଣ କଯଫିା କାକୁ ଏହା କୁହାମାଏ - 

  ସାହତିୟ ୄକୌଶ

  ସଭାୄରାଚନା
  ସାଯସ୍ବତ ୄକୌଶ

  ସାହତିୟିକ ଭରୂୟୄଫାଧ


132. ଏହ ିତ୍ରକିାୄଯ ବଞ୍ଜ ସାହତିୟ ସମ୍ପକ୍ୄଯ ନୁକୂ ସଭାୄରାଚନା 
ୄହାଆଥିରା - 

  ଫଜୁିି

  ଈତ୍କ ସାହତିୟ
  ଝଙ୍କାଯ

  ଆନ୍ଧଧନୁ

133. ସାଯା ଭହାବାଯତ ସଭବନ୍ଧୀ ାଣି୍ଡତୟ ୂର୍୍ଣ୍ ଅୄରାଚନା 
କଯାମାଆଥିଫା ଗ୍ରନ୍ଥ 

  ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ଣ

  େୀବାଯତ ଦ୍ଣ

  ଈତ୍କ ଦ୍ଣ

  ସାହତିୟ ଦ୍ଣ

134. ଡ଼ଅି ବାଷାଯ ପ୍ରଥଭ ସାପ୍ତାହକି ସଭବାଦତ୍ର - 
  ଈତ୍କ ଭଧୁ

  ନଫ ସଭବାଦ

  ଈତ୍କ ଦୀିକା
  ଶକି୍ଷା ଫନୁ୍ଧ



135. ‚ ଫଯି ୁତ୍ର ଫାଣାସୁଯ ৷ ଦୁଜ୍ଜ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଯାଚାଯ ৷
   ତାଯ ସହସ୍ର ବୁଜଫୄ  ৷ ଦୁଜ୍ଜ୍ ଏ ଭହୀଭଣ୍ଡୄ ৷  -
   ଦୟାଂଶ ଟିୄ ଯ ଏହାଯ ଦୁଯାଚାଯ ସମ୍ପକ୍ୄ ଯ ଫର୍ଣ୍ତି - 
  ଫକାସୁଯ

  ତାଡ଼କାସୁଯ

  ଭହଷିାସୁଯ

  ଫାଣାସୁଯ

136. ‚ ବାଷିଣ ସତୟପି୍ରଫାଣୀ , ୄତାଷିଫ ନତିୟ ସଫ୍ ପ୍ରାଣୀ ৷‛-      
ଏଠାୄଯ ପ୍ରାଣୀଭାନଙୁ୍କ ୄତାଷିଫାାଆଁ ଏହା କଯଫିା ଈଚତି ୄଫାରି 
କୁହାମାଆି  ି-

  ଭିଥୟାଫାଣୀ କହଫିା
  ସତୟଫାଣୀ କହଫିା
  ଭିଷ୍ଟଫାଣୀ କହଫିା
  କଟଫାଣୀ କହଫିା

137. ‚ଗୀତନିାଟୟଯ ଫିୄ ଶଷତ୍ୱ ୄହରା , ଳ୍ପ ସଂା  ଧିକ ଗୀତ 
ସଭନବୄଯ ନାଟକଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି৷ ଡ଼ଅି ଗୀତନିାଟୟ ପ୍ରୄଣତାଭାନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଷ୍ଣଫ ାଣି  ୄଗାା ୄି ାଟଯା ପ୍ରସଦି୍ଧ ৷‛ 
ଗଦୟାଂଶଟିୄ ଯ ଫର୍୍ଣ୍ନା କଯାମାଆଥିଫା ସାହତିୟ ଯୂ -

  ନାଟକ

  ଏକାଙି୍କକା
  ଗୀତନିାଟୟ
  ପ୍ରଫନ୍ଧ





138. ‚ି ନ୍ଦ ଯହତି ଯଚନାଯ ନାଭ ଗଦୟ ৷ ଡ଼ଅି ବାଷାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ 
ଚାଯପି୍ରକାଯ ଗଦୟ ଯଚନା ୄଦୋମାଏ , ମଥା – ଭକୁ୍ତକ , ଫୃତ୍ତଗନ୍ଧ ି, 
ଈତ୍କକିାପ୍ରା  ଚୂର୍୍ଣ୍କ ৷‛                                       
ଗଦୟାଂଶ ନୁସାୄଯ ଏ ପ୍ରକାଯ ଯଚନାକୁ ଗଦୟ କୁହାମାଏ 

  ି ନ୍ଦମୁକ୍ତ

  ି ୄନ୍ଦାଫଦ୍ଧ

  ି ନ୍ଦ ସହତି

  ି ନ୍ଦ ଯହତି


139. ପ୍ରୄତୟକ ଫୟକି୍ତଯ ଜୀଫନୄଯ ଏହ ିବାଷା ସଫୁଠୁ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍୍ଣ୍  -  
  ଅଞ୍ଚକି ବାଷା
  ଭାତୃବାଷା
  ଫିୄ ଦଶୀ ବାଷା
  ପ୍ରଶାସନକି ବାଷା


140. ‚ ବାଷା‛ ଏହାଯ ସଂଯକ୍ଷକ - 
  ନୟା

  ନ୍ଧଫଶି୍ୱାସ

  ସଂସ୍କତୃି

  ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାଯ







141. ସ୍ବକୀ ସଂସ୍କତୃ ି, ଐତହିୟ ସାଭାଜକି ଭରୂୟୄଫାଧ ସଭବନ୍ଧୄଯ ଜ୍ଞାନରାବ 
କଯଫିା ଡ଼ଅି ବାଷା ଶକି୍ଷଣଯ ଏହ ିଈୄେଶୟ ୂଯଣ କଯଥିାଏ - 

  ବାଫାତ୍ମକ ଈୄେଶୟ
  ୄକୌଶାତ୍ମକ ଈୄେଶୟ
  ସାଧାଯଣ ଈୄେଶୟ
  ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଈୄେଶୟ


142. େଫଣ , କଥନ , ଠନ  ରିେନ ୄହଈି  ିବାଷାଯ ଚାଯିୄ ଗାଟ ି - 
  ଈୄେଶୟ
  ଦକ୍ଷତା
  ରକ୍ଷୟ
  ଜ୍ଞାନ

143. ଫନାନ ଶୁଦ୍ଧଯି ଏହାଏକ ଭେୁୟ କାଯଣ - 
  ୂର୍୍ଣ୍ରିି ଜ୍ଞାନ

  ଶୁଦ୍ଧ ଈଚ୍ଚାଯଣ

  ଶୁଦ୍ଧ ଈଚ୍ଚାଯଣ

  ରିେନ ବୟାସ


144. ଅଆରା ଭାୀ ଭାଆରା ତା ି, 
 ଧଯିକାଆରା ୄେୄଚଡ଼ ିଥାୀ !                                             
 ଏହ ିତୁଟ ିନଯିାକଯଣ ାଆଁ ଏ ବ ିଗୀତାଂଶ ଅଫୃତ୍ତ ିକଯାମାଏ - 
  ଫନାନ

  ଈଚ୍ଚାଯଣ

  ରିେନ

  ସୃ୍ଭତି



145. ଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିାଯ ତିୄ ନାଟ ିଈାଦାନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏହା ନୟତଭ - 
  ୄେଣୀ ପ୍ରୄକାଷ୍ଠ

  କାଟା
  ସଭ ନଘି୍ଣ୍ଟ

  ଶକି୍ଷକ

146. ଏହା ଏକ ାଯମ୍ପଯକି ଶକି୍ଷାଦାନ ଦ୍ଧତ ି
  କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ଧତି

  ନୁଶକି୍ଷଣ ଦ୍ଧତି

  ଧନ୍ଦାବିତ୍ତକି ଦ୍ଧତି

  ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଧତି


147. ‘ ୄଜ . ଏଫ୍ . ହାଫ୍ଟ ’, ଶକି୍ଷାଦାନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହ ିଦ୍ଧତଯି ଫତାଯଣ 
କଯିି ନ୍ତ ି- 

  ୄସାାନ ଦ୍ଧତି

  କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ଧତି

  ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଧତି

  ଫକୃ୍ତତା ଦ୍ଧତି

148. ଅଫୃତ୍ତ ିପ୍ରଣାୀ ଏହ ିଶକି୍ଷାଦାନାଆଁ ଫରଭବନ କଯାମାଏ- 
  ଗଦୟ
  ଯଚନା
  କଫତିା
  ଫୟାକଯଣ





149. ଏହ ିୄସାାନୄଯ ଈୄେଶୟ ଜ୍ଞାନ କଯାମାଏ - 
  ଈସ୍ଥାନା
  ଈକ୍ରଭ

  ପ୍ରୄାଗ

  ଭରୂୟାନ


150. ଏକ ଶକି୍ଷାଫଷ୍ୄଯ କଯାମାଈଥିଫା ଗଠନାତ୍ମକ ଅକନ ସଂେୟା - 
  ି 

  ାଞ୍ଚ

  ଚାଯି

  ସାତ


 


