
 

 

1.କଣ କଲେ କାଳ କାଳକୁ ଯଶ ରଲେ ? 

(କ )ଭେ କାମ (ଖ)ମନ୍ଦକାମ (ଗ ) କାନ ନ କଲେ (ଘ )ଅଧା କାମ  

2. ମୋରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାଲନ ଲକଉଁ ଭାଷାଲର କଥା େୁଅନ୍ତ ି? 

(କ )ଗୁଜୁରାଟୀ (ଖ )େନି୍ଦୀ (ଗ )ମରାଠୀ (ଘ ) ଲେେୁଗୁ  

3. ଲକଉଁମାଲନ ବନରଲେନା ୋଜଥିିଲେ ? 

(କ )ପିୋମାଲନ (ଖ )ଯୁବକମାଲନ (ଗ )ଲୋକମାଲନ (ଘ )ବୁଢ଼ାମାଲନ  

4. ପଠାଣିୋମନ୍ତଙୁ୍କ ଲକଉଁ ଉପାଥି ମିଳଥିିୋ ? 

(କ )ଉତ୍କଳଲକଶରୀ (ଖ) ଉତ୍କଳରତ୍ନ (ଗ )ଉତ୍କଳଲଗୌରବ (ଘ )ମୋମଲୋପାଧ୍ୟାୟ    

5. ରାଜା ନରେିିଂେ ଲେବା କାୋର ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦରିଟଏି ଲୋଳାଇବାକୁ ଚାେଁୁଥିଲେ ? 

(କ )ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ (ଖ )େୂଯ୍ୟ ଲେବୋଙ୍କ ପୂଜାପାଇଁ  (ଗ )କୃଷ୍ଣଙ୍କ  ପୂଜାପାଇଁ (ଘ )ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ  

ପୂଜାପାଇଁ 

5. ରାଜା ନରେିିଂେ ଲେବା କାୋର ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦରିଟଏି ଲୋଳାଇବାକୁ ଚାେଁୁଥିଲେ ? 

(କ )ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ (ଖ )େୂଯ୍ୟ ଲେବୋଙ୍କ ପୂଜାପାଇଁ  (ଗ )କୃଷ୍ଣଙ୍କ  ପୂଜାପାଇଁ (ଘ )ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ  
ପୂଜାପାଇଁ 

 (6) େେେି େକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙୁ୍କ ଲକଉଁ ଲଜେଲର ଫାଶୀ େଆିଯାଇଥିୋ ? 

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲଜେ  େଜାରବିାଗ ଲଜେ  ଲଚୌେୁଆର ଲଜେ  ଲକନୁ୍ଦଝର ଲଜେ  

(7) ଚାଟ କାୋକୁ କେନ୍ତ ି? 

ଶକି୍ଷକ  ଛାତ୍ର  ମାୋ ପିୋ  

(8) ନମିନେିଖିେ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ଲକଉଁଟ ିପଠାଣ ିୋମନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ଯନ୍ତ୍ର ନୁଲେ ଁ? 



 

 

ଉେମି୍ବଚକ୍ର  ଖ-ଲଗାେ  ଅଙି୍ଗରା  ଶଙୁ୍କ  

(9) ‘‘ ଲୋଲକ େ ଆମର ବଳ , ଲୋଲକ େ ଆମର ୋେେ '' ଏ କଥା କଏି କେଥିିେ ? 

ଛୁଆଳ େିିଂେ  େଳ ଲବଲେରା  କରୁଣା କର  ଝପଟ େିିଂେ  

(10) କାୋକୁ ଆଧାର କର ିଚନ୍ଦ୍ରଲଶଖର ଉଚ୍ଚୋ କେଲିେଇ ପାରୁଥିଲେ ? 

ଗଛର ଛାଇ  େୂଯ୍ୟର ଗେ ି ନକ୍ଷତ୍ରର ଗେ ି ଚନ୍ଦ୍ରର ଗେ ି 

(11) କସୁ୍ତରବାଙୁ୍କ  ଲେଇଥିବା ଉପଲେଶଟ ିଗାନ୍ଧଜିୀ କାଯ୍ୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ? 

ବଚିାର  େଦି୍ଧାନ୍ତ  କଳ୍ପନା  ଭାବଲିେ  ବେିୟାୋଗର ପିୋଟକୁି ପଇୋଟ ିବେଳଲର ଟଙ୍କାଟଏି ଲେଲେ 

କାେିଁକ ି? 

ପିୋଟରି ମାଗିବା ଅଭୟାେ ପାଇଁ    ପିୋଟକୁି ଲରାଜଗାରକ୍ଷମ କରବିା ପାଇଁ   ଅଧିକ କଣିି ଖାଇବା 
ପାଇଁ   ନଜିର ୋନୀପଣିଆ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ  

(13) ' ନକିାଞ୍ଚନ ' ଶବ୍ଦଟରି ଅଥ୍ କ'ଣ ? 

ନଛିାଟଆି  ଏକୁଟଆି  ଘଞ୍ଚ   ଅଳ୍ପ  

(14) ନମିନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର କାୋର ଅନୟମାନଙ୍କ େେ େିଂପକ୍ ନାେିଁ ? 

େମୁଦ୍ର  ଆକାଶ  ଝରଣା  େେରୀ  

(15) ନଲିମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ' ବେିଙ୍ଗ ' ର ପ୍ରେଶିବ୍ଦ କଏି ? 

ଚନ୍ଦ୍ର  େୂଯ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ  

(16) ଲକଉଁ ଶବ୍ଦଟ ିଠକି ? 

େୋନୁଭୂେ ି  େୋନୂଭୂେ ି େୋନୂଭୁେ ି େୋନୁଭୂେୀ   

(17) ଲଯପର ିରାଜ -ରାଣୀ, ଲେେପିର,ି ମାେିକ : ------- | 



 

 

ଚାକର     ମାେିକବାବୁ    ମାେିକାଣୀ    ଲମମ ୋଲେବ  

(18) ' ଶାଖମୂଳା ' ---- ଏୋକୁ େଜାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେବ ? 

ମୂଳାଶାଖ   ଶଳାମୁଖ  ଖଳାମୁଶା  େୁଖଶାଳା   

(19) ' ମିଳନ ' ର ବପିରୀେ ଶବ୍ଦ ନମିନେିଖିେ ଶବ୍ଦଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ଲକଉଁଟ ି? 

ବଲିେେ  ଅମିଳନ  ବଷିାେ  ମିଳନ  

(20) ' ଧମ୍ ' ର ପେୟ ରୂପ କଣ ଲେବ ? 

ଧମର  ଧରମ  ଧମ୍ର  ଧରମଅ  

(21) ଭୁେ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟକୁି ବାଛ ? 

(କ )େୋନୁଭୂେ ି(ଖ )ଲେୌଭାଗୟ (ଗ )ଉପଯୁକ୍ତ (ଘ)ଉତ୍ସାେେି  

22. ଲକଉଁଟ ିଲେନେର ଗେୟରୂପ ? 

(କ )ଲେେ (ଖ )ପ୍ରାଣ (ଗ )ଲମାେ (ଘ )ଗାନ    

23. ପାଲନ ଲେବାର ଅଥ୍ ଲକଉଁଟ ିଠକି ? 

(କ )େଣ୍ଡ ଲେବା (ଖ )ପାନ ଖଲଣ୍ଡ ଲେବା (ଗ )ଉଚେି ଶକି୍ଷୟା ଲେବା (ଘ )ପିଇବାକୁ ଲେବା  

24. ନମିନ ଲଯାଡ ିମଧ୍ୟରୁ ଲକଉଁଟ ିଭୁେ ? 

(କ )ଧନୀ -ନଦି୍ଧ୍ନୀ (ଖ )େବିେ -ରଜନୀ (ଗ )ଭୟ -ଅଭୟ (ଘ) େମ୍ପେ ି-ବପିତ୍ତ ି 

25. "ବଲନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ "କବେିାର କବ ିକଏି ? 

(କ )ରବନି୍ଦ୍ରନାଥ (ଖ )େକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ  (ଗ )ବୀରକଲିଶାର (ଘ )ମଧୁେୂେନ 

 


