Psychology –Paper-Set (Odia Medium )
1.



These are necessary for a person to excel in any work or in any
profession
1.

Interest and Attitude

2.

Aptitude and Interest

3.

Attitude and Creativity

4.

Learning and Maturity

ଚୄେଫୟକ୍ତି ୄମୄଓୌେସି ଓାମ୍ୟ ଓିଭାବ ଫୃ ତ୍ତୄି ଯ ସପତା ହାସର ଓଯିଫାାଆଁ
ଅଫଶ୍ୟଓ 





ଅଗ୍ରହ ଏଫଂ ଭୄନାଫୃ ତ୍ତି





ପ୍ରଫୃ ତ ି ଏଫଂ ଅଗ୍ରହ





ଭୄନାଫୃ ତ୍ତି ଏଫଂ ସୃଚନଶ୍ୀ





ଶ୍ିକ୍ଷେ ଏଫଂ ଯିକ୍ୱତା



2.

The memory used by a 4 year old child in reciting English Rhymes
1.

Rote Memory

2.

Sensory Memory

3.

Logical Memory

4.

Active Memory



ଫର୍୍ ଫସଯ ଶ୍ିଶ୍ୁଟି ଆଂଯାଚୀ ଦୟଓୁ କାଆଫା ସଭୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ସ୍ମୃତି 
 ଭୁଔସ୍ଥ ସ୍ମୃତି





ସୄଭବଦୀ ସ୍ମୃତି





ତାଓିଓ ସ୍ମୃତି





ସକ୍ରିାତ୍ମଓ ସ୍ମୃତି



3.



Hypothetico – deductive reasoning is formed in this cognitive stage
of Piaget
1.

Pre-operational stage

2.

Formal operational stage

3.

Sensory motor stage

4.

Concrete operational stage

ିଅୄଚଙ୍କ ଏହି ୄଫୌଦ୍ଧିଓ ମ୍ୟାୄଯ ଯିଓଳ୍ପନା – ଫୄଯାହାତ୍ମଓ ଫିଘାଯଓଯେ
ସୃଷ୍ଟିହୁଏ





ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରିାତ୍ମଓ 





ମଥାଫିଧି ସଂକ୍ରିା





ସଂୄଫଦୀଓାଯଓ





ଭୂତ୍ତ୍କ୍ରିାତ୍ମଓ

4.

The chief aim of Inclusive Education is to satisfy different type of
needs of children of this category



1.

Needs of all the learners

2.

Needs of children with special needs

3.

Needs of children with learning disability

4.

Needs of normal learners

ସୄଭତ ଶ୍ିକ୍ଷାଯ ଭୂ ଈୄେଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଓାଯ ିରାଙ୍କ ଫିବିନ ଆ ଅଫଶ୍ୟଓତା ୂଯେ
ଓଯିଫା 





ସଭସ୍ତ ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ଅଫଶ୍ୟଓତା 





ବିନ ଆକ୍ଷଭ ିରାଙ୍କ ଅଫଶ୍ୟଓତା





ଶ୍ିକ୍ଷେ କ୍ଷଭତାଙ୍କ ଅଫଶ୍ୟଓତା 





ସାଧାଯେ ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ଅଫଶ୍ୟଓତା

5.

The age of children who are facing the psycho social critical
situation i.e., known as “Initiative vs Guilt” is
1
2

1.

Birth to 1 year

2.

1

3.

6 to 12 years

4.

3 to 6 years

1
to 3 years
2

‚ ସ୍ୱତଃୄପ୍ରଯୋ

vs ଯାଧୀ ଭୄନାବାଫ‛ ବି ଭାନସିଓ ସାଭାଚିଓ ସଙ୍କଟଭ

ଫସ୍ଥାଓୁ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଈଥିଫା ିରାଙ୍କ ଫସ



1
ଫର୍୍ ମ୍ୟନ୍ତ
2





ଚନମଯୁ 1





1





 ଫର୍୍ଯୁ ଫର୍୍ ମ୍ୟନ୍ତ






 ଫର୍୍ଯୁ ଫର୍୍ ମ୍ୟନ୍ତ

6.

The learning principle involved in learning ‘type writing’ is

1
ଫର୍୍ଯୁ
2

 ଫର୍୍ ମ୍ୟନ୍ତ

1.

Law of Exercise

2.

Law of effect

3.

Law of Extinction

4.

Law of Readiness



ଟାଆପ୍ ଶ୍ିଖିଫାୄଯ ଚଡ଼ିତ ଶ୍ିକ୍ଷେ ନିଭଟି 





ବୟାସ ନିଭ





ପାପ ନିଭ 





ରୁ ପ୍ତ କ୍ରିା ନିଭ





ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ନିଭ

7.

The administrative purpose of evaluation
1.

Accountability

2.

Curriculum construction

3.

Utility to society

4.

To improve teaching



ଭୂରୟାନଯ ପ୍ରଶ୍ାସନୀ ଈୄେଶ୍ୟ 





ଈତ୍ତଯଦାୀତ୍ୱ





ାଠ୍ୟ ଔସଡ଼ା ନିଭ୍ାେ





ସଭାଚ ଈୄମାକୀ





ଶ୍ିକ୍ଷେଯ ଈନ ଆତୀଓଯେ

8.

The student who failed in the examinations advocates himself as
there is no use in passing examinations – This is known is



1.

Projection

2.

Rationalization

3.

Compensation

4.

Displacement

ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଈତ୍ତୀର୍ଣ୍୍ ୄହାଆନଥିଫା ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀ ଈତ୍ତୀର୍ଣ୍୍ ୄହଫାଦ୍ୱାଯା ୄଓୌେସି ପ୍ରୄାଚନ
ନାହିଁ ୄଫାରି ନିଚଓୁ ନିୄଚ ସଭଥ୍ନ ଓଯିଫା – ଏହାଓୁ ସୂଘାଏ











ବିୄକ୍ଷେ
ସଙ୍ଗତିଓଯେ(ୄମୌକ୍ତିଓତାଓଯେ)
କ୍ଷତିୂଯେ
ସ୍ଥାନଘୁୟତି

9.

The counseling which makes a person to find out solution for his
problem by himself is
1.

Directive Counselling

2.

Non-directive Counselling

3.

Eclectic Counselling

4.

Special Counselling



ଚୄେ ଫୟକ୍ତି ନିଚ ସଭସୟାଓୁ ନିୄଚ ସଭାଧାନ ଓଯିଫା ଈୄଦଶ୍ନ ୄହଈଙି -





ନିୄେ୍ଶ୍ଓ ଈୄଦଶ୍ନ





ନିୄେ୍ଶ୍ଓ ଈୄଦଶ୍ନ





ସାଯଗ୍ରାହୀ ଈୄଦଶ୍ନ






ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈୄଦଶ୍ନ

10.

In order to get recognition in his village by speaking in English a
student learnt English and got recognition – The need that is satisfied
here is,



1.

Primary need

2.

Physical need

3.

Secondary need

4.

Economic need

ଚୄେ ଫିଦୟାଥ୍ୀ ଆଂଯାଚୀୄଯ ଓଥାଫାତ୍ତ୍ା ୄହଫା ଦ୍ୱାଯା ନିଚ ଗ୍ରାଭୄଯ ସମ୍ମାନ
ାଆଫାାଆଁ ଆଂଯାଚୀ ଶ୍ିକ୍ଷାରାବ ଓରା ଏଫଂ
ଓଯିଫା ଅଫଶ୍ୟଓତାଟି 





ପ୍ରାଥଭିଓ ଅଫଶ୍ୟଓତା





ଶ୍ାଯୀଯିଓ ଅଫଶ୍ୟଓତା





ଦ୍ୱିତୀଓ ଅଫଶ୍ୟଓତା





ଅଥିଓ ଅଫଶ୍ୟଓତା

ସମ୍ମାନ ଆରା – ଏଠ୍ାୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

11.

The method which is appropriate to know the fear and anxiety
experienced by a person who lost his way in a new place



1.

Observation Method

2.

Case Study Method

3.

Experimental Method

4.

Introspection Method

ଏଓ ନୂ ତନ ପ୍ରୄଦଶ୍ୄଯ ଥଭ୍ରଭ ୄହଫା ଚୄେ ଫୟକ୍ତିଯ ନୁ ବୂତ ବ ଏଫଂ
ଈଦୄଫକ ଚାେିଫା ାଆଁ ନୁ ସୃତ ଈମୁକ୍ତ ଦ୍ଧତି 





ମ୍ୟୄଫକ୍ଷେ ଦ୍ଧତି





ଫୟକ୍ତି ଧ୍ୟନ ଦ୍ଧତି





ଯୀକ୍ଷାଭୂଓ ଦ୍ଧତି






ନ୍ତଃଦଶ୍୍ନ ଦ୍ଧତି

12.

The transfer of learning where a boy who knows cycling tries to
learn motor bike riding is,



1.

Negative Transfer

2.

Positive Transfer

3.

Zero Transfer

4.

Bilateral Transfer

ସାଆୄଓର ଘାନା ଚାେିଥିଫା ିରାଟି ଭଟଯ ସାଆୄଓଲ୍ ଘାନାଯ ଶ୍ିକ୍ଷୋଆଁ
ୄଘଷ୍ଟାଓୄର ଖଟିଫା ଶ୍ିକ୍ଷେ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯେଯ ପ୍ରଓାଯ





ନଓାଯାତ୍ମଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯେ





ସଓଯାତ୍ମଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯେ





ଶ୍ୂନ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯେ





ଦ୍ୱି-ାକ୍ଷିଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯେ

13.

Wrong statement with regard to interests
1.

Interests doesn‟t come by birth

2.

Interests are formed through learning and experience

3.

Interests are same in all children

4.

Interest development depends on aptitudes, intelligence and
opportunities of the children



ଅଗ୍ରହ / ବିଯୁଘିଓୁ ସଭବନ୍ଧତ
ି ସତୟ ଈକ୍ତିଟି





ବିଯୁଘି ଚନମକତ ରକ୍ଷେ ନୁ ୄହଁ I





ବିଯୁଘି ଶ୍ିକ୍ଷେ ଏଫଂ ନୁ ବୁତି ଦ୍ୱାଯା ସୃଷ୍ଟିହୁଏ I





ବିଯୁଘି ସଭସ୍ତ ିରାଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭାନ ଥାଏ I





ବିଯୁଘିଯ ଫିଓାଶ୍ ିରାଙ୍କ ଭୄନାଫୃ ତ୍ତି , ଫୁ ଦ୍ଧି ଏଫଂ ସୁୄମାକ ଈୄଯ
ନିବ୍ଯ ଓୄଯ I 

14.



A boy who studied Hindi up to 10th class has written Hindi words
instead of Sanskrit words in his Inter Sanskrit Exam – This is due to
1.

Repression

2.

Retroactive inhibition

3.

Passive decay through disease

4.

Pro active inhibition

ଭ

ୄେେୀ ମ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଢ଼ିଥିଫା ଚୄେ ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଆଣ୍ଟର୍ ସଂସ୍କୃତ ଯୀକ୍ଷାୄଯ

ସଂସ୍କୃତ ଦକୁଡ଼ଓ
ି ଫଦୄଯ ହିନ୍ଦୀ ଦକୁଡ଼ଓ
ି ୄରଖିରା – ଏହାଯ ଓାଯେ 





ଦଭନ





ପ୍ରତିଖାତ ଚନୟଫାଧ





ନୁ ୄମାକ ୄହତୁ ସ୍ମୃତକ୍ଷ
ି 





ନୁ ଖାତ ଚନୟଫାଧ

15.

The main objective in the preparation of a year plan
1.

To complete the syllabus on time

2.

Preparation of Teaching Learning Material according to the
lessons

3.

Using Teaching Learning Material according to the lessons

4.

To decide what to teach in a period



ଫାର୍ିଓ ାଠ୍ୟୄମାଚନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତଯ
ି ଭୂଔୟ ଈୄେଶ୍ୟ 





ାଠ୍ୟକ୍ରଭଓୁ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍୍ ଓଯିଫା 







ାଠ୍ୟାଂଶ୍ ନୁ ମାୀ ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ଈଓଯେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଓଯିଫା 





ଏଓ ିଯ
ି ଡ଼ୄଯ ୄଦଫା ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ସଂଓ୍ୄଯ ନିଦ୍ଧ୍ାଯେ ଓଯିଫା

16.

The factor which acts as both pre-natal and post natal environmental

ାଠ୍ୟାଂଶ୍ ନୁ ମାୀ ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ଈଓଯେ ଫୟଫହାଯ ଓଯିଫା

factor on the personality of person
1.

Neighbours

2.

Attitude of parents

3.

Home environment

4.

Media



ଫୟକ୍ତିଯ ଫୟକ୍ତିତ୍ୱୄଯ ଚନମ ୂଫ୍ ଏଫଂ ଯ ଯିୄଫଶ୍ ଓାଯଓ ଯୂୄ ଓାମ୍ୟ ଓୄଯ 





ୄଡ଼ାଶ୍ୀ 





ିତାଭାତାଙ୍କ ଭୄନାଫୃ ତ୍ତି





କୃହ ଯିୄଫଶ୍





ପ୍ରସାଯ ଭାଧ୍ୟଭ

17.



The parents of a girl appreciated her when they saw her helping poor
with this reinforcement, she was habituated to help poor. Here the
type of learning is,
1.

Classical conditioning

2.

Observational learning

3.

Insightful learning

4.

Operant conditioning

ଛି କଯୀଫଭାନଙ୍କୁ ସାହାମୟ ଓଯିଫା ୄଦଖି ିତାଭାତା ତା’ଓୁ ପ୍ରଶ୍ଂସା ଓୄର I ଏହି
ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାଯା କଯୀଫଭାନଙ୍କୁ ସାହାମୟ ଓଯିଫା ଛିଟିଯ ବୟାସୄଯ ଯିେତ
ୄହରା I ଏଠ୍ାୄଯ ଖଟିଫା ଶ୍ିକ୍ଷେଟି







ଶ୍ାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୀଭନ





ମ୍ୟୄଫକ୍ଷିତ ଶ୍ିକ୍ଷେ





ନ୍ତଃଦୃ ଷ୍ଟି ଶ୍ିକ୍ଷେ





ଓାମ୍ୟ-ସାଧଓ ପ୍ରସୀଭନ

18.

The French Psychologist who was called as „Father of Intelligent
tests‟
1.

William Stern

2.

C. M. Bhatia

3.

Alfred Binet

4.

L.M. Terman



‘ ପାଦର୍ ଫ୍ ଆୄଣ୍ଟରିୄଚଣ୍ଟ୍ ୄଟଷ୍ଟ୍ସ୍ ’ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ୄେଞ୍ଚ୍ ଭୄନାଫିଜ୍ଞାନୀ 





ୱିରିମ୍ ୄଷ୍ଟର୍ଣ୍୍୍





ସି.ଏମ୍. ବାଟ୍ଟିଅ





ଅଲ୍ୄେଡ଼ ଫିୄନ





ଏଲ୍.ଏମ୍. ୄଟର୍ଭାନ୍

19.

Mc Iver‟s saying that “The reason for my today‟s position is due to
my yesterdays thinking about what should I be tomorrow” is the best
example for
1.

Internal Motivation

2.

Achievement Motivation

3.

External Motivation

4.

Ability Motivation

‚ ଅଚି ଭଁୁ ଏହି ସ୍ଥାୀୄଯ ହଞ୍ଚିଫାଯ ଓାଯେ ଅସନ୍ତାଓାରି ଭଁୁ ୄଓଈଁ ସ୍ଥାୀୄଯ
ଯହିଫ ି କତଓାରି ଠ୍ାଯୁ ଘିନ୍ତାଓଯିଫା‛ ୄଫାରି ଓହିଥିଫା ୄଭକ୍ ଅଆବର୍ଙ୍କ ଈକ୍ତିଟ ି
ଏହାଯ ଈଦାହଯେ

20.



1.

ନ୍ତକ୍ତ ବିୄପ୍ରଯେ

2.

ଓୃ ତ ି ବିୄପ୍ରଯେ

3.

ଫହିଃକ୍ତ ବିୄପ୍ରଯେ

4.

ସାଭଥ୍ୟ ବିୄପ୍ରଯେ

The development which occurs only due to time and age but not due
to the effect of training and environment is,
1.

Language Development

2.

Moral Development

3.

Maturity

4.

Adjustment

ଶ୍ିକ୍ଷେ ଓିଭବା ଯିୄଫଶ୍ ଦ୍ୱାଯା ଫିଓାଶ୍ ନ ଖଟି , ୄଓଫ ସଭ ଏଫଂ ଫସ ଦ୍ୱାଯା
ଖଟିଫା ଫିଓାଶ୍ 











ବାର୍ାବିତ୍ତଓ
ି ଫିଓାଶ୍
ୄନୈତଓ
ି ଫିଓାଶ୍
ଯିକ୍ୱତା
ସଭୄମାଚନ

21.

Collaborative and Cooperative learnings are
1.

Child centered

2.

Teacher centered

3.

Subject centered

4.

Competency centered



ସହସଂୄମାକ ଏଫଂ ସହୄମାକୀ ଶ୍ିକ୍ଷେକୁଡ଼ଓ
ି 





ଶ୍ିକ୍ଷଥ୍ୀ ୄଓୈନ୍ଦ୍ରଓ
ି 





ଶ୍ିକ୍ଷଓ ୄଓୈନ୍ଦ୍ରଓ
ି 





ଫିର୍ ୄଓୈନ୍ଦ୍ରଓ
ି 





ସାଭଥ୍ୟ ୄଓୈନ୍ଦ୍ରଓ
ି 

22.

The correct order of learning steps in observational learning is
1.

Reinforcement, Attention, Retention, Regeneration

2.

Retention, Attention, Regeneration, Reinforcement

3.

Attention, Regeneration, Retention, Reinforcement

4.

Attention, Retention, Regeneration, Reinforcement



ମ୍ୟୄଫକ୍ଷେ ଶ୍ିକ୍ଷେୄଯ ସଠ୍ିକ୍ ଶ୍ିକ୍ଷେ କ୍ରଭଟି 





ୁନଫ୍ନ , ଭୄନାୄମାକ , ଧାଯେ , ୁନଚ୍ନନ





ଧାଯେ , ଭୄନାୄମାକ , ୁନଚ୍ନନ, ୁନଫ୍ନ





ଭୄନାୄମାକ , ୁନଚ୍ନନ , ଧାଯେ , ୁନଫ୍ନ





ଭୄନାୄମାକ , ଧାଯେ , ୁନଚ୍ନନ , ୁନଫ୍ନ

23.

The wrong statement with respect to RTE Act - 2009
1.

Child should be admitted to the age appropriate class

2.

Do not abuse children physically and mentally

3.

If students are unable to attain the required minimum levels
of a particular class they should continue in the same class

4.

Teaching should be done only in the mother tongue of the
child



RTE ନିଭ – 2009 ସଭବନ୍ଧତ
ି ସତୟ ଈକ୍ତିଟି





ିରାଯ ଫସ ନୁ ସାୄଯ ୄେେୀୄଯ ନାଭ ୄରଔାଆଫା ଈଘିତ I 





ିରାଙ୍କୁ ଶ୍ାଯୀଯିଓ ଓିଭାବ ଭାନସିଓ ଯୂୄ କାିୄଦଫା ନୁ ଘିତ I 





ିରାଭାୄନ ଏଓ ୄେେୀଯ ଈେିଷ୍ଟ ସାଭଥ୍ୟ ହାସର ଓଯି ନ ାଯିୄର ୁେି
ୄସହି ୄେେୀୄଯ ଢ଼ିଫା I 
ୄଓଫ ିରାଙ୍କ ଭାତୃ ବାର୍ାୄଯ ହିଁ ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅମିଫ I





24.

The stage which is called as “Pre gang stage” in child development
1.

Early Adolescence

2.

Early childhood

3.

Late childhood

4.

Late Adolescence



 ୂଫ୍ ଦ ଫସ୍ଥା ଯୂୄ ଯିଘତି ଶ୍ିଶ୍ୁ ଫିଓାଶ୍ ମ୍ୟାଟି





ପ୍ରାକ୍ ୄଓୈୄଶ୍ାଯାଫସ୍ଥା





ପ୍ରାକ୍ ଫାରୟାଫସ୍ଥା





ଈତ୍ତଯ ଫାରୟାଫସ୍ଥା





ଈତ୍ତଯ ୄଓୈୄଶ୍ାଯାଫସ୍ଥା

25.

One of the following does not affect the child‟s learning in the
school
1.

Punctuality of the teacher

2.

Syllabus

3.

Social standard of co learners

4.

Attitude of the teacher towards students



ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଫିଦୟାୄଯ ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ଶ୍ିକ୍ଷେଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯି ନଥାଏ I 





ଶ୍ିକ୍ଷଓଙ୍କ ସଭାନୁ ଫତ୍ତିତା





ାଠ୍ୟସୂଘୀ





ସହାଠ୍ୀଙ୍କ ସାଭାଚିଓ ଫସ୍ଥା





ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ିକ୍ଷଓଙ୍କ ଭୄନାଫୃ ତ୍ତି

26.

The characteristic feature of the child who is in the 2nd stage of pre
conventional level
1.

Behaves with an objective of getting rewards

2.

Make efforts to avoid punishments from the elders

3.

Gives prominence to the acceptance of others

4.

Follow the rules of the society to avoid blame from the
society



ୂଫ୍ ପ୍ରଥା ସମ୍ମତ ସ୍ତଯଯ





 ଫସ୍ଥାୄଯ ଥିଫା ଶ୍ିଶ୍ୁଯ ରକ୍ଷେ 
ଈହାଯ ାଆଫା ଅଶ୍ାୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯିଥାଏ I





କୁଯୁଚନଙ୍କ ଦଣ୍ଡଯୁ ଦୂ ୄଯଆ ଯହିଫାାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିଥାଏ I



ନୟଭାନଙ୍କ ସମ୍ମତିଓୁ ପ୍ରାଧାନୟତା ୄଦଆଥାଏ I



ସଭାଚଯ ନିନ୍ଦାଯୁ ଦୂ ୄଯଆ ଯହିଫା ାଆଁ ସଭାଚଯ ନିଭକୁଡ଼ଓ
ି ୁ ାନ



ଓଯିଥାଏ I



27.

Identify the odd one from the following
1.

Relearning

2.

Repression

3.

Recall

4.

Recognition



ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଙ୍ଗତଟିଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯ I 





ୁନଃଶ୍ିକ୍ଷେ





ଫଦଭନ





ୁନଃସ୍ମଯେ





ପ୍ରତିବିଜ୍ଞାନ

28.

The type of school organization which gives importance to the
opinions of the teachers and students in preparing and organizing
school programes is



1.

Democratic - Encouraging

2.

Undemocratic - Discouraging

3.

Undemocratic - Encouraging

4.

Arbitrary - Punishing

ଫିଦୟାୄଯ ସଂକଠ୍ିତ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭଯ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି  ଯିଘାନାୄଯ ଶ୍ିକ୍ଷଓ ଏଫଂ
ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ଭତାଭତଓୁ ପ୍ରାଧାନୟତା ୄଦଫା ଫିଦୟା ନିଫ୍ାହେ ଫୟଫସ୍ଥା





କେତାନ୍ତ୍ରିଓ – ଈତ୍ସାହିତ 





େ କେତାନ୍ତ୍ରିଓ - ନିଯୁତ୍ସାହିତ





େ କେତାନ୍ତ୍ରିଓ - ଈତ୍ସାହିତ





ଭନଭୁଔୀ - ଦଣ୍ଡିତ







29.

The theory which states that the intuitive thinking and investigative
learning of children help them to construct their knowledge is,
1.

Bandura‟s observational learning

2.

Trial and Error learning

3.

Insightful learning

4.

Bruner‟s learning theory

ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କଠ୍ାୄଯ ନ୍ତଃ ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ମଓ ଘିନ୍ତନ ଏଫଂ ନୁ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଶ୍ିକ୍ଷେ ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ



ବିଫୃଦ୍ଧୄି ଯ ସହାଓ ୄହାଆଥାଏ ୄଫାରି ଚୋଆଫା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 





ଫାନ୍ଦୁ ଯାଙ୍କ ମ୍ୟୄଫକ୍ଷେ ଶ୍ିକ୍ଷେ





ପ୍ରମତ୍ନ ପ୍ରଭାଦ ଶ୍ିକ୍ଷେ





ନ୍ତଃଦୃ ଷ୍ଟି ଶ୍ିକ୍ଷେ






ଫୁ ନର୍ଙ୍କ ଶ୍ିକ୍ଷେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

30.

One of the following improves memory
1.

Testimony

2.

Memory span

3.

Association of ideas

4.

Narratives



ଏହା ଏଓ ସ୍ମୃତଫ
ି ଦ୍ଧ୍ଓ -





ତଥୟ ପ୍ରଓାଶ୍





ସ୍ମୃତ ି ଫିସ୍ତାଯ





ବାଫଯ ସୄମ୍ମନ





ଫର୍ଣ୍୍ନା



Language-1(Gen.Odia)-PAPER - 3 - SET -1
ନିଭନ ଦୟାଂଶ୍ଟି ଢ଼ି ଦିଅମାଆଥିଫା  ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ଘିହ୍ନଟ ଓଯ I


‚ଧଭ୍ ଥ ଯିହଯି ,
ସମ୍ପୄଦ ଫା ଫିଦୄଯ ,

ଦୃ ଢ଼ ଫିଶ୍ୱାସ ହୃ ୄଦ ଧଯି ,

ଧୄଭ୍ ନ ହୁ ଡ଼ି ୄଓୄବ ନୄଯ I
ଧନୟ ଧନୟ ୄସ ା ଚୀ

ୄମ ଚନ ଧଭ୍ ଅଘଯଆ ,

ତା ାୄଦ ୄଓାଟି ନଭସ୍କାଯ I‛ 

ଧନୟ ଫିଧାନ ଫିଧାତାଯ ,




ଏହି ଥ ଯିହଯ ଓଯିଫା ଈଘିତ I





ସୁ-ଥ





ଧଭ୍ ଥ





ଯାଚ ଥ





ଧଭ୍ ଥ




ଏଠ୍ାୄଯ ା ଚୀ -





ୄମଈଁ ଚନ ୄଘାଯ ଓୄଯ





ୄମଈଁ ଚନ ଧଭ୍ ଅଘଯେ ଓୄଯ





ୄମଈଁ ଚନ ଭିଥୟା ଓୄହ





ୄମଈଁ ଚନ ରୁ ଣ୍ଠନ ଓୄଯ





ନିଭନ ନୁ ୄେଦଟି ଢ଼ି ଦିଅମାଆଥିଫା   ପ୍ରଶ୍ନଯ ଈତ୍ତଯ ଘିହ୍ନଟ ଓଯ I
ଦ୍ୱାଯ ମୁକୄଯ ବକଫାନ େୀଓୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ୄଦହ ତୟାକ ୄଯ ାଣ୍ଡଫଭାୄନ ଯୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ
ଯାଚୟୄଦଆ ୄରୌଦୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗୄଯ ଧଯି ତୀଥ୍ାଟନୄଯ ଫାହାଯିୄର I ୂଫ୍ ସଭୁରଓୂ ସ୍ଥ
ଓ୍ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୂମ୍ୟୄଦଫଙ୍କୁ ୂଚାଓଯି ଡ଼ିଶ୍ାଯ ଫିବିନ ଆ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଭେ ଓୄର I ପ୍ରାଘୀନ
ୄଓାଶ୍ ଯାଚୟୄଯ ଭ୍ରଭେ ଓରାୄଫୄ ୄସଭାୄନ ଚ ନ ାଆ ତୃ ର୍ାତୁ ଯ ୄହାଆ ବକଫାନ
େୀଓୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମଯେ ଓୄର I ବକ୍ତଫତ୍ସ ବକଫାନ େୀଓୃ ଷ୍ଣ ାଣ୍ଡଫଙ୍କ ଓଷ୍ଟ ସହି ନ ାଯି
ୄଓୌୄଭାଦଓୀ କଦାୄଯ ପ୍ରଧାନାଟ ଫ୍ତଓୁ ପ୍ରହାଯ ଓଯି ସାୄତାଟି ଓୁ ଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ଓୄର I କଦା
ପ୍ରହାଯ ଶ୍ବ୍ଦୄଯ ଫନବୂଭି ପ୍ରଓମ୍ପିତ ୄହରା I ାଣ୍ଡଫଭାୄନ ଶ୍ବ୍ଦ ଶ୍ୁେି ଘଓିତ ୄହୄର I ସାତ
ଓୁ ଣ୍ଡଯୁ ଚ ଛଯି ଫ୍ତୄଯ ଏଓ ପ୍ରାତ ସୃଷ୍ଟିଓରା I ମୁଧିଷ୍ଟିଯ ଛାୄଡ଼ଶ୍ୱଯ ଶ୍ିଫରିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ
ଓଯି ୄସହି ଚୄଯ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓୄର I ତା ୄଯ ୄରୌଦୀଙ୍କ ସହ ଞ୍ଚଭ୍ରାତ ଚାନ
ଓଯି ତୃ ପ୍ତ ୄହୄର I









ାଣ୍ଡଫଭାୄନ ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୂଚାଓଯି ଡ଼ିଶ୍ାଯ ଫିବିନ ଆ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଭେ ଓୄର I 






ଦମୄକ୍ଷତ୍ର
ଶ୍ଙ୍ଖୄକ୍ଷତ୍ର
ଓ୍ୄକ୍ଷତ୍ର
ଘନ୍ଦ୍ରୄକ୍ଷତ୍ର














ମୁଧିଷ୍ଠିଯ ଏହି ଶ୍ିଫରିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ଓଯିଥିୄର -






ଛାୄଡ଼ଶ୍ୱଯ
ଧଫୄଶ୍ୱଯ
ଭୁୄକ୍ତଶ୍ୱଯ
ଯାୄଭଶ୍ୱଯ



‚ଭୃକୁେୀ ସ୍ତୁ ତ‛ି ଯ ଯଘିତା -





ଯକ୍ଷିତ ଦାସ





ଫଯାଭ ଦାସ





ଚକନ ଆାଥ ଦାସ





ମୄଶ୍ାଫନ୍ତ ଦାସ




‚ଓଫିଫଯ ‛ ଈାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଫି -





କଙ୍ଗାଧଯ ୄଭୄହଯ





ଯଧାନାଥ ଯା





ନନ୍ତ ଟ୍ଟନାଓ





ସୀତାଓାନ୍ତ ଭହାାତ୍ର








‘ସାଯା ଭହାବାଯତ’ ଏଓ - 







ଭହାୁଯାେଯ ୄଭାଟ ସଂଔୟା 
















ଭହାଓାଫୟ 
ଔଣ୍ଡଓାଫୟ 
ଓାଫୟ 
ଘମ୍ପୂଓାଫୟ

ନ୍ଦଯ ୄକାଟି 
ୄର୍ାହ ୄକାଟି
ୄଓାଡ଼ିଏ ୄକାଟି
ଠ୍ଯ ୄକାଟି







ପଓୀଯ ୄଭାହନ ୄସନାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଘିତ କଳ୍ପ ସଂଔୟା -








ୄକାଦାଫଯୀଶ୍ ଭିେଙ୍କ ଅତ୍ମଚୀଫନୀ –








ଧ୍ୱନିଯ ସାୄଙ୍କତିଓ ଯୂ ୄହଈଙି –








‚ ଓ , ଔ , କ , ଖ , ଗ ‛ – ଏହି ଫକ୍ଯ ନ୍ତବ୍ୁକ୍ତ -






























ଘିଶ୍ି
ୄଓାଡ଼ିଏ
ଠ୍ଯ
ଫାଆଶ୍ି

ୄଭା ଫାଯଫୁ ରା ଚୀଫନ
ୄଭା ସଭଯ ଡ଼ିଶ୍ା
ଦ୍ଧ୍ ଶ୍ତାବ୍ଦୀଯ ଡ଼ିଶ୍ା  ତହିଁୄଯ ୄଭା ସ୍ଥାନ
ଓୁ ମ୍ଭାଯ ଘଓ

ଶ୍ବ୍ଦ
ଫାଓୟ
ଦ
ଫର୍ଣ୍୍

ଓଣ୍ଠୟ ଫକ୍
ଭୂଦ୍ଧ୍ନୟ ଫକ୍
ତାରଫୟ ଫକ୍
ଦନ୍ତୟ ଫକ୍








‘ ଶ୍ନ – ସନ ’ – ଏହି ସୄଭାଚ୍ଚାଯିତ ଶ୍ବ୍ଦ ଦୁ ଆଟିଯ ଥ୍ ମଥାକ୍ରୄଭ -






ଅସନ - ୄଫଶ୍ନ
ଶ୍ନ - କଭନ
ୄବାଚନ - ୄକ୍ଷେ
ଠ୍ନ - ରିଔନ









‘ଭହୀ’ ଶ୍ବ୍ଦଟିଯ ଥ୍ –




‘ ପ୍ରାଘୀନ’

















ଅଓାଶ୍
ଗ୍ନି
ଚ
ୃଥିଫୀ
ଯ ପ୍ରତିଶ୍ବ୍ଦ -

ନୂ ଅ
ୁଯୁୋ
ଭିନ
ନିଭ୍









‘ିତା’ ଶ୍ବ୍ଦଟିଯ ଦୁ ଆଟି ପ୍ରତିଶ୍ବ୍ଦ –






ଚନଓ - ିଯ
ତନ - ଅତ୍ମଚ
ସୁତ - ନନ୍ଦନ
ଓୁ ଭଯ - ୁତ୍ର







‘ ୄକ୍ଷା

’ ଯ ଫିଯୀତ ଶ୍ବ୍ଦ -






ନିଯୀକ୍ଷା















‘ ଞ୍ଚ

’ - ଶ୍ବ୍ଦଟିଯ ବିନ ଆାଥ୍ –






ଅଓାଶ୍



ଯସ୍ପଯ ସନ ଆିହତ
ି ୂଫ୍ଦଯ ୄଶ୍ର୍ଫର୍ଣ୍୍  ଯଦଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ଣ୍୍ଯ ଭିନଓୁ ଏହା

ସୁୄକ୍ଷା
ଈୄକ୍ଷା
ସଭୀକ୍ଷା 












େତ
ଶ୍ିଫ
ଯଫତ୍ତ୍ୀ

ସାଥ୍ଓ ଶ୍ବ୍ଦ ଫାଓୟୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହୄର ତାହାଓୁ ଏହା ଓୁ ହାମାଏ I






ଶ୍ବ୍ଦ
ଫାଓୟ
ଫର୍ଣ୍୍
ଦ

ଓୁ ହାମାଏ -






ସଭାସ
ସନ୍ଧି
ଓୃ ଦନ୍ତ
ତଦ୍ଧିତ

















ସଭାସ ନିଷ୍ପନ ଆ ଦଓୁ ଏହା ଓୁ ହାମାଏ -






ସଭସୟାଭାନ ଦ
ୂଫ୍ ଦ
ସଭସ୍ତ ଦ
ଯ ଦ

ୄମଈଁ ଦ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄଓୌେସି ଓାଭଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଥ୍ ଫୁ ଛାୄଡ଼ ତାହାଓୁ –






ଓଭ୍ ଦ 
କ୍ରିା ଦ
ଓତ୍ତ୍ା ଦ
ଫୟ ଦ








ଙନ୍ଦ ସାଧାଯେତଃ - 







ାଞ୍ଚ ପ୍ରଓାଯ
ଘାଯି ପ୍ରଓାଯ
ଙ ପ୍ରଓାଯ
ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯ











ଓାଫୟଯ ଙ୍କାଯ ଭୁଔୟତଃ -






ତିନ ି ବାକୄଯ ଫିବକ୍ତ 
ଦୁ ଆ ବାକୄଯ ଫିବକ୍ତ
ାଞ୍ଚ ବାକୄଯ ଫିବକ୍ତ
ଙ ବାକୄଯ ଫବକ୍ତ
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ଭନଯ ବାଫଓୁ ଏହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଏ - 






ୄଫାଧ
ୄଓୌଶ୍
ବାର୍ା
ଜ୍ଞାନ




ନୟାନୟ ଫିର୍ ଶ୍ିକ୍ଷଓଙ୍କ ୄକ୍ଷା ଭାତୃ ବାର୍ା ଶ୍ିକ୍ଷଓଙ୍କ ଫିୄଶ୍ର୍ତ୍ୱ ୄହରା -





ୄସ ସାହିତୟ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଫିର୍ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫହୁ ତ ଓିଙ ି ଧ୍ୟନ ଓଯିଥାନ୍ତିI





ୄସ ବର ଫଓୃ ତା ୄଦଆ ାଯନ୍ତି I





ୄସ ଶ୍ିକ୍ଷାଥ୍ୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଧିଓ ସମ୍ମାନ ାଅନ୍ତି I





ତାଙ୍କ ଅଘଯେ ନୟଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଈନ ଆତ I








ଶ୍ିକ୍ଷେ ପ୍ରକ୍ରିାଯ ତିୄନାଟି ଈାଦାନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏହା ନୟତଭ -






ଓାଟା
ଶ୍ିକ୍ଷଓ
ପୁ ରଔଡ଼ି
ାଠ୍ୟଫହି










ଡ଼ିଅ ବାର୍ା ସାହିତୟ ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହା ନୟତଭ -






ହିନ୍ଦୀ ଫୟାଓଯେ
ଆଂଯାଚୀ ଫୟାଓଯେ
ୄତରୁ କୁ ଫୟାଓଯେ
ଡ଼ିଅ ଫୟାଓଯେ



ଶ୍ିକ୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ଏଓ ଶ୍ାଯୀଯିଓ  ଭାନସିଓ ପ୍ରକ୍ରିା -





ସନ୍ତଯେ





ଠ୍ନ





ଫୃ କ୍ଷ ଅୄଯାହେ





ଫକିଘା ଓାଭ




ୄରଔଓ ଚନମବୂଭିଓୁ ଚନନୀ ସହିତ ଓାହିଁଓି ତୁ ନା ଓଯିଙନ୍ତି ? – ଏହା ଏହି ଧଯେଯ
ପ୍ରଶ୍ନ -





ବାଫଭୂଓ ପ୍ରଶ୍ନ





ବାଫ ସଂମ୍ପ୍ରସାଯେ ପ୍ରଶ୍ନ





ତଥୟଭୂଓ ପ୍ରଶ୍ନ





ଫର୍ଣ୍୍ନାତ୍ମଓ ପ୍ରଶ୍ନ














Day- Session- 2- SET –N for Minor media
English – Paper- III – Set – 1

61.

62.

A person who can do anything for money is called;
1.

misogynist

2.

fatalist

3.

teetotaler

4.

mercenary

In a developed country, the development is balanced.
The above underlined words are;

63.

1.

an adjective and a noun

2.

a verb and an adjective

3.

an adverb and a noun

4.

a noun and an adjective

My house stands ………… all the other houses in the street as it is
big in size.
Choose the correct compound prepositional phrase that fits the
context.
1.

in front of

2.

apart from

3.

in addition to

4.

in accordance with

64.

He had completed his project work, before he went to play.
The tenses of the underlined words are;

65.

1.

simple past and simple present

2.

past continuous and simple present

3.

past perfect and simple past

4.

past continuous and simple present

He was particular about his handsomeness …… he was unmarried.
The correct linker in the sentence is;

66.

1.

because

2.

but

3.

which

4.

or

If you want to know the meaning of the word, you could refer …… a
dictionary.
The correct preposition in the context is;
1.

in

2.

on

3.

to

4.

of

67.

I went to the air-port to say good bye to my sister,
Choose the correct phrasal verb that means the underlined words.

68.

1.

drop off

2.

see off

3.

set on

4.

dash off

My brother plays ……. guitar well.
The correct article in the blank is:

69.

1.

the

2.

an

3.

a

4.

no article is needed

He is preparing ………. for his exams.
The correct form of the word in the context is;

70.

1.

serious

2.

seriousness

3.

seriouses

4.

seriously

The Chief Minister might visit the village today.
The underlined modal auxiliary stands for;
1.

compulsion

2.

possibility

3.

obligation

4.

order

71.

He does not like coffee.
He does not like tea.
The above sentences can be combined by using;

72.

1.

so

2.

but

3.

either - or

4.

neither … nor

Soon after the examinations …. over, Mom …. Preparations for the
trip.
The correct verbs that suits in the above sentence are;

73.

1.

are, making

2.

is, make

3.

were, made

4.

is, makes

Read the following sentences carefully.
a. She was able to convey a wide range of feelings through her
expressive eyes.
b. captivates every one
c. her mischievous look
d. Savitri captured the audience with her charm and magnificent
acting.
The correct sequence of the sentences is:
1.

b c d a

2.

d a c b

3.

b c a d

4.

d a b c

74.

He said, "what have you been doing here for the last ten days".
The correct reported speech for the above direct speech is
1.

He asked that what I had been doing there for the last ten
days.

75.

76.

2.

He asked me what I had been doing there for the last ten days.

3.

He asked me if I had been doing there for the last ten days.

4.

He told me that I had been doing there for the last ten days.

The correct sentence among the four is
1.

The tiger felt sharp kick on his side.

2.

The tiger terrified and it runs through the dark forest.

3.

He asked his wife for some palm-wine.

4.

When I catch him, I would give him a good beating.

Many Countries are thinking of abolishing capital punishment.
The underlined idiom 'Capital punishment' means
1.

Total punishment

2.

Punishment in the capital

3.

Death sentence

4.

Stop giving capital

77.

The correct simple sentence for the complex sentence
If you neglect your studies, you will be in deep trouble is
1.

Neglect your studies and you will be in deep trouble.

2.

Unless you neglect your studies, you will not be in deep
trouble.

3.

In the event of neglecting your studies, you will be in deep
trouble.

4.

You must neglect your studies or else you will not be in deep
trouble.

78.

I have had tea.
The correct question tag for the above statement is

79.

1.

had I ?

2.

hadn't I

3.

haven't I ?

4.

have I ?

The proper subscription for an editor of a newspaper is
1.

Yours sincerely,

2.

Yours obediently,

3.

Yours lovingly,

4.

Yours truly

80.

81.

The conjunction which is used in a compound sentence is;
1.

if

2.

so that

3.

that

4.

so

The correct complex sentence for the simple sentence
'He is too young to learn French.' is
1.

He is very young so he cannot learn French.

2.

He is so young but he cannot learn French.

3.

He is so young that he cannot learn French.

4.

He is so young that he could not learn French.

Read the passage given below carefully and choose the
correct answers to the questions [82-84] that follow.
The Country now needs a new equilibrium, a new spirit of
national reconciliation, that can be brought about only by
moving forward to the new frontiers of true equality, fuller
opportunities and greater compassion for the weaker sections
of its people. Our goal is total freedom for the people that can
fully reflect the urges and aspirations for better life. We
cannot remain content by merely revealing our past even
under conditions of complete freedom without a matching
concept of the present and the future.

82.

83.

84.

85.

The word used in the sense of 'a state of balance' is
1.

spirit

2.

reconciliation

3.

compassion

4.

equilibrium

The writer says that the weaker sections
1.

should be awakened

2.

need better opportunities and more sympathy

3.

need true equality

4.

need cultural awareness

We cannot remain satisfied with the past: we should think of
1.

only the past

2.

present and future

3.

matching present with the past

4.

going back to the past

At the primary level, learners can use this kind of Dictionary
1.

an Advanced Dictionary

2.

a Thesaurus

3.

a Picture Dictionary

4.

an Encyclopedia

86.

87.

88.

89.

Some words may be important only for a given piece of text or
information. Such words may be classified as;
1.

Active Vocabulary

2.

Recognition Vocabulary

3.

Adhoc Vocabulary

4.

Receptive Vocabulary

The first method tried to teach English in India was
1.

Bilingual method

2.

Structural method

3.

Grammar translation method

4.

Situational method

One of the features of language mentioned below is wrong. Identify
it.
1.

Language is systematic

2.

Language is arbitrary

3.

Language is not extendable

4.

Language transmits culture

Rising tone / intonation is not used in:
1.

'wh' questions

2.

requests

3.

greetings

4.

commands

90.

Listening to poetry, plays on the radio and stories comes under:
1.

Listening to evaluate

2.

Listening to communicate

3.

Listening for enjoyment

4.

Listening to solve problems
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91.

ଦୁ ୄମ୍ୟାଧନଙ୍କ ନୟନାଭ -





 ଭନୄକାଫିନ୍ଦ





 ଭାାୄକାଫିନ୍ଦ





 ଭାନୄକାଫିନ୍ଦ






 ୄଭାହୄକାଫିନ୍ଦ

92.

‚ ସ ‛ ଅଦୟ ନିଭୄଯ ଯଘିତ ଈୄନ୍ଦ୍ରବଞ୍ଜଙ୍କ ଓାଫୟଟି -





ଯସିଓ ହାଯାଫୀ





ସୁବରା ଯିେ





ଙାନ୍ଦ ବୂର୍େ






ୄପ୍ରଭ ସୁଧାନିଧି

93.

‚ ବକ୍ତଓଫି ‛ ଈାଧିୄଯ ବୂର୍ିତ ଓଫି -





ଭଧୁସୂଦନ ଦାସ





ଭାାଧଯ ଭାନସିଂହ





ଯାଧାୄଭାହନ କଡ଼ନାଓ








ଭଧୁସୂଦନ ଯା

94.

‚ ଚ ‛ ଓଫିତାଯ ଓଫି -





ଚକନ ଆାଥ ଦାସ





ଦୀନଓୃ ଷ୍ଣ ଦାସ





ଯକ୍ଷିତ ଦାସ






ଫଯାଭ ଦାସ

95.

‚ ଓିୄଶ୍ାଯ ଘନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଘମ୍ପୂ ‛ –ଏହାଙ୍କ ଯଘନା -





ନୀଓଣ୍ଠ ବଞ୍ଜ





ଓଫିସୂମ୍ୟ ଫୄଦଫ ଯଥ





ବିଭନୁ ୟ ସାଭନ୍ତ ସିଂହାଯ






ସାଯାଦାସ

96.

‚ ଯାଖଫଙ୍କ ରଙ୍କା ମାତ୍ରାନୁ ଓୂ ‛ ଦୟଟିଯ ଫିର୍ଫସ୍ତୁ -





ଓାଳ୍ପନିଓ





ସାଭାଚିଓ





ଫର୍ଣ୍୍ନାତ୍ମଓ





ୄୌଯାେିଓ








97.

ୁଯାେ ଯଘନାଯ ଏହା ଏଓ ରକ୍ଷେ ନୁ ୄହଁ -












98.

ଭହାଓାଫୟଯ ଫିର୍ଫସ୍ତୁ -





ଆତିହାସଯୁ କୃହୀତ





ଫ୍ଯୁ କୃହୀତ





ସଭାଚଯୁ କୃହୀତ





ସ୍ୱକ୍ଯୁ କୃହୀତ

ସକ୍
ପ୍ରତିସକ୍
ଦୃ ଶ୍ୟ
ଫଂଶ୍


99.ଯାଧାନାଥଯାଙ୍କ ‚ ଫିୄଫଓୀ ‛ ପ୍ରଫନ୍ଧଟି ଏହି ତ୍ରିଓାୄଯ ପ୍ରଓାଶ୍ ରାବ ଓଯିଥିରା -





ଈତ୍କ ଦୀିଓା





ଈତ୍କ ଦ୍େ





ଈତ୍କ ସାହିତୟ





ଈତ୍କ ପ୍ରବା

100. ଡ଼ିଅ ସାହିତୟୄଯ ‚ ଦମଭାୀ ‛ ଏହି ଧଯେଯ ଈନୟାସ -











ସାଭାଚିଓ
ଯାଚୄନୈତଓ
ି 
ଐତିହାସିଓ
ଓାଳ୍ପନିଓ

101. ନାଯୀଶ୍ିକ୍ଷା ସମ୍ପଓ୍ୄଯ ଯହିଥିଫା ଦୀଖ୍ଦୀନଯ ଓୁ ସଂସ୍କାଯ  ନ୍ଧ ଫିଶ୍ୱାସଓୁ ପଓୀଯ

ୄଭାହନ ୄସନାତିଙ୍କ ଏହି କଳ୍ପୄଯ ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିୄ





ାୄଠ୍ାଇ ୄଫାହୂ 





ସୁନାୄଫାହୂ 





ୄୄଟଣ୍ଟ୍ ୄଭଡ଼ିସନ୍
ି 





ୄଯଫତୀ

102. ନିଚ ଚୀଫନଯ ନୁ ବୂତି , ବିଜ୍ଞତା  ୄଙ୍ଗନିୄବଆଫା ଓଥା ଏଥିୄଯ ପ୍ରଓାଶ୍

ାଆଥାଏ-







ଈନୟାସ





ଚୀଫନୀ





ପ୍ରଫନ୍ଧ

ଅତ୍ମଚୀଫନୀ

103. ପ୍ରଫନ୍ଧ ଶ୍ବ୍ଦଯ ଅକ୍ଷିଯଓ ଥ୍ ୄହଈଙି -





ପ୍ରଓୃ ତ ଫନ୍ଧନ





ପ୍ରବାଫିତ ଫନ୍ଧନ





ଈତ୍କୃଷ୍ଟ ଫନ୍ଧନ










ପ୍ରଓୃ ଷ୍ଟ ଫନ୍ଧନ

104. ନାଟଓଯ ନୟନାଭ -





ଦୃ ଶ୍ୟ ଓାଫୟ







େଫୟ ଓାଫୟ







ଦୟ ଓାଫୟ








କଦୟ ଓାଫୟ

105. ଏଓ ଙ୍କ ଫିଶ୍ଷ୍ଟ
ି ନାଟଓଓୁ ଏହା ଓହନ୍ତି -





ନାଟଓ





ୄଯା





ଥିଏଟଯ






ଏଓାଙ୍କି ଓା

106. ଏହା ଏଓ ସାଭୟଫାଦ ଘିନ୍ତାଧାଯାଯ ଓଫିତା -












ସଫ୍ଂସହା ଭାଟି
ଚାକଫନ୍ଧନ ହଯା



ୄକା ପ୍ରାେ 
ାଆଫ ଫଧୂଯ ଈଦୄଫାଧନ

107. ଇଶ୍ୱଯ ବକ୍ତି , ଯହସୟଫାଦୀ ଘିନ୍ତାଧାଯା  ଚୀଫନୀ ବାଫଧାଯା ଏହି ଓଫିଙ୍କ ଓଫିତାୄଯ

ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିଥ
ି ାଏ -












ଯକ୍ଷିତ ଦାସ
ଫୃ ନ୍ଦାଫତୀ ଦାସ


ଭଧୁସୂଦନ ଯା 
ବକ୍ତ ଘଯେ ଦାସ

108. ରକ୍ଷ୍ମୀନାଯାେ ସାହୁ ଙ୍କ ‘ ୄଭା ଫାଯଫୁ ରା ଚୀଫନ ’ ୁସ୍ତଓଯୁ ସଂକୃହୀତ ପ୍ରଫନ୍ଧଟି -







ୄଭା ଅସାଭ ଭ୍ରଭେ





ଦଯିଅ ଦଔର






କୁଯୁ ଶ୍ିର୍ୟ ସମ୍ପଓ୍

ୄଯାକୀୄସଫା

109. ଡ଼ିଅ ସାହିତୟଯ ପ୍ରଥଭ ‚ ଜ୍ଞାନୀଠ୍ ‛ ୁଯସ୍କାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ନୟାସିଓ-







ସୁୄଯନ୍ଦ୍ର ଭହାନ୍ତି





ଓାହ୍ନୁ ଘଯେ ଭହାନ୍ତି 





ଅତ୍ତ୍ ଫଲ୍ଲବ ଭହାନ୍ତି

ୄକାୀନାଥ ଭହାନ୍ତି



110. ସାହିତୟଯ ଈତ୍କର୍୍ ଫା ଓର୍୍ଯ ଫିଘାଯଓୁ ଏହା ଓୁ ହାମାଏ -





ତଓ୍





ଫକ୍ତୃତା





ସଭାୄରାଘନା






ସଭୀକ୍ଷା

111. ‘ସଂସ୍କୃତ’ ଶ୍ବ୍ଦ ଫିଓ ଡ଼ିଅ ବାର୍ାୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହୄର , ତାହାଓୁ ଏହା

ଓୁ ହାମାଏ-







ୄଦଶ୍ଚ





ୄଫୈୄଦଶ୍ିଓ 





ତଦବଫ 

ତତସଭ



112

ଏହା ଏଓ ‘ଅଯଫୀ’ ଶ୍ବ୍ଦ 1.

ଅଭଦାନୀ

2.

ଆଞ୍ଜି ନ୍

3.

ଆନା

4.

ଘିନ ି

113. ଡ଼ିଅ ବାର୍ା ଏହି ବାର୍ା ଯିଫାଯଯ ନ୍ତକ୍ତ -





ବାଯତୀ ଅମ୍ୟ ବାର୍ା





ବାଯତୀ ରାଫିଡ଼ ବାର୍ା





ପ୍ରାଓୃ ତ ବାର୍ା






ାରି ବାର୍ା

114. େୀଓାଓୁ ରମ୍ ଚିଲ୍ଲାଯୁ ଅଫିଷ୍କତ
ୃ ଶ୍ିାୄରଔଟି -





ସିୄଦ୍ଧଶ୍ୱଯ ଶ୍ିାୄରଔ





ଚଫିଚ ଶ୍ିାୄରଔ





ଈଯଚାମ୍ ଶ୍ିାୄରଔ 





ରକ୍ଷ୍ମୀନୃ ସଂି ହ ଭନ୍ଦିଯ ଶ୍ିାୄରଔ 



115. ‘ ଧ୍ୱନି ’ ସମ୍ପଓ୍ୄଯ ୄଫୈଜ୍ଞାନିଓ ଧ୍ୟନଓୁ ଏହା ଓୁ ହାମାଏ -











ଫାକ୍ ଫିଜ୍ଞାନ
ଧ୍ୱନି ଫିଜ୍ଞାନ



ରିି ଫିଜ୍ଞାନ
ଭୄନାଫିଜ୍ଞାନ

116. ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱଯଟି -











ଅ
ଏ
ଐ


117. ଡ଼ିଅ ବାର୍ାଯ ଏଓଭାତ୍ର ୄରାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି-





ଲ୍





ର୍





ମ୍






ଚ୍



118. ୄମଈଁ ଧ୍ୱନି ଈଚ୍ଚାଯେ ସଭୄଯ ଧିଓ ଶ୍ୱାସଶ୍କ୍ତି ପ୍ରୄାକ ଅଫଶ୍ୟଓ ହୁ ଏ , ତାହାଓୁ





ଳ୍ପପ୍ରାେ ଧ୍ୱନି





ଫିୄଶ୍ର୍ ଧ୍ୱନି





ଭହାପ୍ରାେ ଧ୍ୱନି






ଫାକ୍ ଧ୍ୱନି 

119. ଶ୍ବ୍ଦଯ ଫହୁ  ପ୍ରୄାକଯୁ ଏହା ହୁ ଏ -





ଶ୍ବ୍ଦ ଯିଫତ୍ତ୍ନ





ଥ୍ ଯିଫତ୍ତ୍ନ





ଦ ଯିଫତ୍ତ୍ନ





ଫାଓୟ ଯିଫତ୍ତ୍ନ

120. ଏହା ସଭାଚ  ଚୀଫନଓୁ ୄନଆଁ ଯଘିତ ୄହାଆଥାଏ -

1.

ଙ୍କାଯ

2.

ବିଧାନ

3.

ଙନ୍ଦ

4.

ସାହିତୟ

121. େୀଓାଓୁ ରମ୍ ଚିଲ୍ଲା ୄସାଭୄଣ୍ଠ ଭଣ୍ଡସ୍ଥ ୁତ୍ତଙ୍ଗ
ି ି ଗ୍ରାଭୄଯ ଫସ୍ଥିତ ୄାୄତଶ୍ୱଯ

ୄଦଫାୄଯ ଥିଫା ଶ୍ିାୄରଔ ଏହାଙ୍କ ସଭୄଯ ୄଔାଦିତ ୄହାଆଙି-





ଭୁଓୁନ୍ଦ ୄଦଫ





ବାନୁ ୄଦଫ





ୁଯୁୄର୍ାତ୍ତଭ ୄଦଫ






ନଯସିଂହ ୄଦଫ

122. ଡ଼ିଅ ବାର୍ାୄଯ ଈଚ୍ଚାଯେ ଦ୍ଧତି ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସଭୁହଓୁ ନିଭନ ବାକୄଯ

ଫିବକ୍ତ ଓଯାମାଆଙି -





ଘାଯି ବାକୄଯ





ଙ ବାକୄଯ





ଦୁ ଆ ବାକୄଯ





ଅଠ୍ ବାକୄଯ




123.

ଏହି ରିିଯୁ ଡ଼ିଅ ରିି ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆଙି





ବ୍ରାହ୍ମୀରିି





ଔୄଯାଷ୍ଟ୍ରୀ ରିି





କୁପ୍ତ ରିି





ୄଶ୍ାଓ ରିି

124. ଙ୍କାଯ ଫାଓୟଯ -





ୄଶ୍ାବା ହ୍ରାସ ଓୄଯ





ାଠ୍ଓଓୁ ଫିଯକ୍ତ ଓୄଯ





ୄଶ୍ାବା ଫୃ ଦ୍ଧଓ
ି ୄଯ






ଯଭେୀତା ନଥାଏ

125. ‘ ଫଯଚୀଫ ଯୄସ ୄଦଆ ଭାନସ

ଫଯଚି ଫଯୄର୍ ୄଭଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ’
ଏଠ୍ାୄଯ ଏହି ଙ୍କାଯ ପ୍ରୄାକ ୄହାଆଙି -





ଯୂଓ





ମଭଓ





ୄେର୍









ନୁ ପ୍ରାସ

126. ୄକାଟିଏ ଶ୍ୁଦ୍ଧ ଫାଓୟଯ ଏହି ରକ୍ଷେଟି ନଥାଏ -





ୄମାକୟତା





ଅଓାଂକ୍ଷା





ଅସତ୍ତି






ୄସୌନ୍ଦମ୍ୟ 

127. ଅଭ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ିକ୍ଷଓ ଚୄେ ଜ୍ଞାନୀ ଫୟକ୍ତି I ଏହା ଏଓ -





ଚଟି ଫାଓୟ





ୄମୌକିଓ ଫାଓୟ





ସଯ ଫାଓୟ






ଭିେ ଫାଓୟ

128. ଏହା ଏଓ ନାସ୍ତି ସୂଘଓ ଫାଓୟଯ ଈଦାହଯେ -





ଭଁୁ ଓାରିଓି ଓରିଓତା ମିଫ ି I





ତୁ ୄଭ ୄଓୄଫ ଅସିର ?





ତୁ ଭଯ ନିଭ ଭଁୁ ାି ାଯିଫ ି ନାହିଁ I






ଖଯଟାଓୁ ସପା ଓଯିଦ
ି I

129. ‘ ମ୍ ’ ୄଯ ଫକ୍ୟ ଫର୍ଣ୍୍ ଥିୄର ‘ ମ୍ ’ ସ୍ଥାନୄଯ ଏହା ହୁ ଏ -












ଫିସକ୍
ନୁ ସ୍ୱାଯ
ଘନ୍ଦ୍ରଫିନ୍ଦୁ
ହନ୍ତ

130. ଏହା ଏଓ ‘ ଇ ’ ପ୍ରତୟ ୄମାକ ସ୍ତ୍ରୀରିଙ୍ଗ ଶ୍ବ୍ଦ





ନୁ ଯାକିେୀ





କୃହେ
ି ୀ








ୄଭଧାଫିନୀ
ଭାନଫୀ

131. ‘ ନାକତ ’ ଓହିୄର -





ମାହା ଅସିଫ ନାହିଁ





ମାହା ଅସି ନାହିଁ







ମାହା କତ ୄହାଆମାଆଙି
ମାହାାଆଁ ନାଆ ଯହିଙ ି

132. ଶ୍ୁଦ୍ଧ ଶ୍ବ୍ଦଟି





ୂଫ୍ାହ୍ନ





ଯାହ୍ନ





ୂଫ୍ାହଣ






କ୍ଷୁନ ଆ

133. The National Flag of India is the symbol of our national unity .

ଏହାଓୁ ଡ଼ିଅୄଯ ନୁ ଫାଦ ଓୄର





ବାଯତଯ ଚାତୀ ତାଓା ଏଓତାଯ ପ୍ରତୀଓ I





ବାଯତଯ ଚାତୀ ତାଓା ଅଭଯ ଚାତୀ ଏଓତାଯ ପ୍ରତୀଓ I





ବାଯତଯ ଚାତୀ ତାଓା ଅଭ ଚାତୀ ପ୍ରତୀଓ ৷





ବାଯତଯ ଚାତୀ ତାଓା ଅଭଯ କଫ୍  ୄକୌଯଫ ৷

134. ବାଯତୄଯ ଫିବିନ ଆ ଧଭ୍ଯ ୄରାଓ ଫାସ ଓଯନ୍ତି ৷

ଏହାଓୁ ଆଂଯାଚୀୄଯ ନୁ ଫାଦ ଓୄର -







People of different religions leave in India.





People of different languages live in India.





People of different religions live in India.





People of different caste live in India.


135. ‘ ଧନୟ ଯୄଥ ! ତୁ ମ୍ଭ ଚନମ ଶ୍ୁବକ୍ଷୄେ ’

ଏଓଥା ଏହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷୟଓଯି ଓୁ ହାମାଆଙି -





ଓଫିଫଯ ଯାଧାନାଥ ଯା





ଓଫିସମ
ୂ ୍ୟ ଫୄଦଫ ଯଥ





ବକ୍ତଓଫି ଭଧୁସୂଦନ ଯା






ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧ ଭଧୁସୂଦନ ଦାସ

136. ‘ ଭୃତୁୟଞ୍ଜ ତୁ ୄଭ ଈତ୍କ ବୁଫୄନ ’ – ଏଠ୍ାୄଯ ଭୃତୁୟଞ୍ଜ ଓହିୄର





ଭୃତୁୟଓୁ ମିଏ ରବିଙି





ଭୃତୁୟଓୁ ମିଏ ାଆଙି





ଭୃତୁୟଓୁ ମିଏ ଚ ଓଯିଙ ି





ଭୃତୁୟଓୁ ମିଏ ଅହବାନ ଓଯିଙ ି




137. ‚ କାନ୍ଧିଚୀ

ଭସିହାୄଯ

କଷ୍ଟ ଭାସଯ ‘ ହଯିଚନ ’ ତ୍ରିଓା ୄକାଟିଏ

ସଂଔୟାୄଯ ଏହି ନୟାସୀତତ୍ତ୍ୱ ଈସ୍ଥାିତ ଓଯିଥିୄର ৷‛
କାନ୍ଧିଚୀ ଏହି ତ୍ରିଓାୄଯ ନୟାସୀତତ୍ତ୍ୱ ଫିର୍ୄଯ ଈସ୍ଥାନ ଓଯିଥିୄର ৷





ହଯିଚନ





କିଯଚ
ି ନ





ଭାତୃ ବୂଭି






ଥ୍ନୀତି

138. ‚ ତୁ ୄକାଟିଏ ପ୍ରଓାଣ୍ଡ ଫଟଫୃ କ୍ଷ ଯିୄହଫୁ ଏଫଂ ୄତା’ ଙାଆୄଯ ହଚାଯ ହଚାଯ ଭେିର୍

ଅେ ାଆୄଫ ৷‛
ଏଓଥା ଓିଏ ଓାହାଓୁ ଓହିଥିୄର -





ଯାଭଓୃ ଷ୍ଣ ଶ୍ୁଓୄଦଫଙ୍କୁ 





ଶ୍ୁଓୄଦଫ ଯୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ 





ଯାଭଓୃ ଷ୍ଣ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଙ୍କୁ 





ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ଯାଭଓୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ




Optional Language (Odia)

MethodologyPaperSet 
139. ‘ଭାତୃ ବୂଭି ଭାତୃ ବାର୍ା ଈବୄ ଚନନୀ ,

ୄସଫତାଙ୍କୁ ବକ୍ତି ବୄଯ ଦିଫସ ଯଚନୀ’ ৷ – ଏଥିଯୁ ଏହାଯ କୁଯୁତ୍ୱ ଈରବଧ ହୁ ଏ-





ଅଞ୍ଚିଓ ବାର୍ା





ଯାଷ୍ଟ୍ରବାର୍ା





ଭାତୃ ବାର୍ା






ଫିୄଦଶ୍ୀ ବାର୍ା

140. ସାହିତୟ ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନଯ ଭୁଔୟ ଈୄେଶ୍ୟ -





ଭାତୃ ବାର୍ା ପ୍ରତି ଖୃୋ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫା





ଭାତୃ ବାର୍ା ପ୍ରତି ଭଭତା ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫା





ଭାତୃ ବାର୍ା ପ୍ରତି କୁଯୁତ୍ୱ ନୄଦଫା






ଭାତୃ ବାର୍ା ପ୍ରତି ନାସକ୍ତ

141. ଏହି ବାର୍ା ଚନତାଯ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରୄାଚନ 1.



ଅଞ୍ଚିଓ ବାର୍ା

2.

ନ୍ତଚ୍ାତୀ ବାର୍ା

3.

ଯାଷ୍ଟ୍ର ବାର୍ା

4.

ଫିୄଦଶ୍ୀ ବାର୍ା

142 ବାର୍ାଯ ଫିୄଶ୍ର୍ ପ୍ରୄାକ , ଙନ୍ଦ , ଙ୍କାଯ ,ସଭନ୍ଧୄଯ ଜ୍ଞାନରାବ ଓଯିଫା ଡ଼ିଅ

ବାର୍ା ଶ୍ିକ୍ଷେଯ ଏହି ଈୄେଶ୍ୟ ୂଯେ ଓଯିଥାଏ ৷





ବାଫାତ୍ମଓ ଈୄେଶ୍ୟ



ୄଓୌଶ୍ାତ୍ମଓ ଈୄେଶ୍ୟ



ସାଧାଯେ ଈୄେଶ୍ୟ



ଜ୍ଞାନାତ୍ମଓ ଈୄେଶ୍ୟ


143. ଏହା ଏଓ ଡ଼ିଅ ବାର୍ା ଶ୍ିକ୍ଷେଯ ୄଓୌଶ୍ାତ୍ମଓ ଈୄେଶ୍ୟ -





ନିଚଯ ଭାତୃ ବାର୍ା  ସାହିତୟ ପ୍ରତି ିରାଭାନଙ୍କଯ ଅଗ୍ରହ  ନୁ ଯାକ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଓଯିଫା





ନୟଯ ଓଥିତ ବାର୍ାଓୁ ଶ୍ୁେି , ତାଯ ସଠ୍ିଓ ଫୄଫାଧୄଯ ସଭଥ୍ ୄହଫା





ସ୍ୱଓୀ ସଂସ୍କୃତ ି , ଐତିହୟ , ସାଭାଚିଓ ଭୂରୟୄଫାଧ ସମ୍ପଓ୍ୄଯ ଜ୍ଞାନରାବ
ଓଯିଫା



ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀଭାନଙ୍କଯ ସଦଫୃ ତ୍ତି  ସଦସ୍ୱବାଫଯ ଫିଓାଶ୍ ଖଟାଆଫା

144. ଏହା ଏଓ ଅଧୁନଓ
ି ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ଧତି -





ଫଓୃ ତା ଦ୍ଧତି





ପ୍ରଦଶ୍୍ନ ଦ୍ଧତି





କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ଧତି



ନୁ ଶ୍ିକ୍ଷେ ଦ୍ଧତି

145. ଏହାଦ୍ୱାଯା ିରାଭାୄନ ଶ୍ୁଦ୍ଧ  ସ୍ପଷ୍ଟ ଈଚ୍ଚାଯେ ତଥା ରିଖିତ ବାର୍ାଯ ବାଫ , ଅୄଫକ,

ନୁ ବୂତିଓୁ ସଠ୍ିକ୍ ବାୄଫ ପ୍ରଓାଶ୍ ଓଯିଫାଓୁ ଶ୍ିଔନ୍ତି ৷





ନୀଯଫ ଠ୍ନ 





କମ୍ଭୀଯ ଠ୍ନ 





ଦୁ ତ ଠ୍ନ



ସଯଫ ଠ୍ନ


146. ଏହା ଏଓ ନିଯାନନ୍ଦ ଠ୍ନ ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ଧତି





ଶ୍ବ୍ଦବିତ୍ତଓ
ି ଦ୍ଧତି





ଫାଓୟବିତ୍ତଓ
ି ଦ୍ଧତି





ଫର୍ଣ୍୍ାନୁ କ୍ରଭିଓ ଦ୍ଧତି



କ୍ରୀଡ଼ାତ୍ମଓ ଦ୍ଧତି


147. ଏହି ରିଔନ ଶ୍ିକ୍ଷା ଦ୍ଧତିୄଯ ଫର୍ଣ୍୍ କ୍ରଭାନବୄଯ ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅମାଏ ৷





ଶ୍ବ୍ଦ ରିଔନ ଦ୍ଧତି





କ୍ଷଯ ରିଔନ ଦ୍ଧତି





ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ରିଔନ ଦ୍ଧତି



ଶ୍ୁତରିଔନ ଦ୍ଧତି



148. ଏହା ଏଓ ସହାଠ୍ୟ ଓାମ୍ୟକ୍ରଭ





ତ୍ରରିଔନ





ପ୍ରଫନ୍ଧ ରିଔନ





ଘିତ୍ର ଙ୍କନ



ଫକ୍ତୃତା

149. ଅଫୃ ତ୍ତି ପ୍ରୋୀ ଏହି ଶ୍ିକ୍ଷାଦାନ ାଆଁ ଫରଭବନ ଓଯାମାଏ -





ପ୍ରଫନ୍ଧ





ଫୟାଓଯେ





ଓଫିତା



କଦୟ


150. ଫତ୍ତ୍ଭାନ ଏହି ଦକ୍ଷତାଭାନଙ୍କୁ ୄନଆ ସାହିତୟ ଯୀକ୍ଷା ୄହଈଙି -





ନକ୍ନ ଠ୍ନ , େଫେ , ଶ୍ବ୍ଦ ବଣ୍ଡାଯ





ୄଫାଧ  ନୁ ଘନ୍ତ
ି ନ , ଫୟକ୍ତୀଓଯେ  ସୃଚନଶ୍ୀତା , ବାର୍ା ପ୍ରଓଯେ





େଫେ , ଓଥନ , ଠ୍ନ



ନକ୍ନ ଠ୍ନ ,ସ୍ୱୀ ଯଘନା , ଶ୍ବ୍ଦ ବଣ୍ଡାଯ







