Class:

9
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Total Question:
40

Name:

Time: 30 Min

_________________________

Roll No:
No.
Q.1

Question
ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
HYBRID

No.
Q.2

(1) ଅସାମାନ୍ୟ (2) ହ୍ୟାକ୍ନିଡ୍ | (3) ପୀଠ (4) କ୍ରସବ୍ରିଡ୍
|
Q.3

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
Q.4
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର _________ ସକ୍ରିୟତା ପାଇଁ
ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ |

ଯେତେବେଳେ ଏକ କାର 56,100 ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ମାଲିକ Q.6
15% ହରାନ୍ତି | 15% ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି କାରକୁ କେଉଁ
ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ?

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ
ନୁହେଁ?

Q.8

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ | ଏକ Q.10
RAT କୁ ସ୍ମେଲ୍ କରିବାକୁ |

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ସିମନ୍ ଶୁଦ୍ଧ |

ଆମର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ |

Q.12

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ:
ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ .................
(1) ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ (2) ଶୀଘ୍ର ଛାଡିବାକୁ (3) ଶୀଘ୍ର ଯାଅ |
(4) ଯିବାକୁ ଶୀଘ୍ର

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବଜାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ: ସେ
ତାଙ୍କ ନାମରେ __________ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ |
(1) ଉଠ (2) ଲାଇନ୍ ଅପ୍ | (3) ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କର | (4) ଧରି
ରଖ

Q.14

(1) ଏହା ଆମର ସଞ୍ଚୟକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରେ | (2) ଏହା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ | (3)
ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରେ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.15

ଏକ କମ୍ପାନୀର ent ଣଦାତାମାନେ ଏହାର?

(1) ଏହା ସୁଧ ହାରର ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ | (2) ଏହା
ସାଧାରଣ ଷ୍ଟକ୍ କାରବାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | (3) ଏହା l
ଣଦାତା-ସଞ୍ଚୟକାରୀଙ୍କଠାରୁ orr ଣଗ୍ରହୀତା-ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀଙ୍କ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଚ୍ୟାନେଲ କରେ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ
.ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ସରଳ ଏବଂ ମୂର୍ଖ | (2) ବୁଦ୍ଧିମାନ କିନ୍ତୁ ଲାଜୁଆ |
(3) ଦକ୍ଷ କାରିଗର | (4) ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ |
Q.13

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ ହେବା
ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ପ୍ରଦତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ବାଛନ୍ତୁ ଯାହାକି 264, 396, 473, 583, ସିରିଜ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
କରିବ?

(1) Credit ଣଦାତା (2) Deb ଣଦାତା (3) ଅଂଶୀଦାରମାନେ
(4) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ

(1) ମହାମାରୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ | (2) ଏକ ମୃତ ମୂଷାର
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ | (3) ଖରାପ କାରବାରକୁ ସନ୍ଦେହ
କରିବା | (4) ଖରାପ ମନୋଭାବରେ ରହିବା |
Q.11

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
OBLIGATORY |

(1) 597 (2) 673 (3) 729 (4) 792

(1) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଞ୍ଚୟ | (2) ଡିଭିଡେଣ୍ଡ (3) ରୋଜଗାର
(4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.9

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଉନ୍ନତି ________
ଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚର ୱାରେଣ୍ଟ କରିନଥିଲା |

(1) ଉପଯୋଗୀ | (2) ଆବଶ୍ୟକ (3) ଜିଦ୍ଖୋର | (4)
ସହମତ

(1) 75900 ଡଲାର | (2) 75000 ଡଲାର | (3) 75450
ଡଲାର | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
Q.7

Question

(1) ବଡ (2) ଛୋଟ (3) ମିନିଟ୍ | (4) ମାର୍ଜିନାଲ୍

(1) ବିପରୀତ | (2) ଅଧସ୍ତନ | (3) ସହାୟକ (4)
ଉପାସକ |
Q.5

_________________________

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ: ବହୁ
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକଷ
୍ ାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ସହିତ _________
ପାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି |
(1) ବାନ୍ଧିବା (2) ବାନ୍ଧିବା (3) ବାନ୍ଧି ପକାଇବା (4) ଟାଇଇନ୍

Q.16

ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଆୟର ବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ
ଦର୍ଶାଏ:
(1) ଆୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା (2) ଫାର୍ମ ଏବଂ ଘରଗୁଡିକ | (3)
ମଜୁରୀ ଏବଂ ଦରମା (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
F130720229101030

Q.17

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ Q.18
ହେବା ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ
ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ସିରିଜ୍ 7714, 7916, 8109, କୁ
ସମାପ୍ତ କରିବ?

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ:
__________ ଆଲାସ୍କାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶେନାଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ନଥିଲା |
(1) ଠିକ୍ ଅଛି | (2) ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ | (3) ଠାରୁ (4) ତେଣୁ |

(1) 8311 (2) 8312 (3) 8509 (4) 8515
Q.19

ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଣିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ?

Q.20

(1) ବୀଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ | (2) ପରିସଂଖ୍ୟାନ (3)
ଟ୍ରାଇଗୋନେମେଟ୍ରି | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ
|
Q.21

ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ଏଥିରୁ orr ଣ
ନେଇଛନ୍ତି କି?

(1) ବିଷୟରେ (2) ପାଇଁ (3) କୁ (4) ସମାପ୍ତ
Q.22

(1) ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (2) ଏସୀୟ ବିକାଶ
ବ୍ୟାଙ୍କ (3) ବିଶୱ
୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (4) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା
ପାଣ୍ଠି |
Q.23

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଅର୍ଥରେ ଗଡିବା |

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା |

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
________ ଏହି ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତେ ସେଠାରେ ବିଜୟରେ ସାମାନ୍ୟ
ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ |
(1) ଯାହା ବି ହେଉ | (2) ଯିଏ (3) ଯାହା ହେଉ (4)
ଯେଉଁଠାରେ ବି

Q.24

(1) ବହୁତ ଧନୀ | (2) ଉଦାର ଭାବରେ ଟଙ୍କା owing ଣ
(3) ଜଣଙ୍କର ରୋଜଗାରଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା | (4)
ବହୁତ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିବା |
Q.25

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ: ଏହି
ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ God ଶ୍ବରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ |

ଥରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଚେକ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ valid ଧ ରହିଥାଏ
|
(1) 1 (2) (3) କେବଳ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.26

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏକ ମିଶ୍ରଣ |
(1) ଦେବନାଗରୀ ରା (2) ରୋମାନ୍ r (3) ଉଭୟ (1) ଏବଂ
(2) (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ହାଲ୍ଟ | (2) ପ୍ରବାସ (3) ଅନ୍ତରାଳ (4)
ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ |
Q.27

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର Q.28
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ
ହୋଇଥିବା ଏକ ଶିଶୁ |

ବର୍ଷରେ EXIM ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା:
(1) 1980 (2) 1982 (3) 1985 (4) 1987

(1) ଅନାଥ (2) ମୃତ୍ୟୁ (3) ବଷ୍ଟାର୍ଡ | (4) ଜାତକ
Q.29

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
FRITTER

Q.30

(1) ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ | (2) ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ | (3) ଦୁର୍ବଳ |
(4) ବାଧା ଦେବା
Q.31

(1) ଶୁଖିଗଲା | (2) ହଲେଇବା (3) waver (4) ଉଭୟ

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର Q.32
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଏକ ନାଟକୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ |

ଏକ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆୟର ଅସମାନତା ମୁଖ୍ୟତ to ହେତୁ
ହୋଇଥାଏ କି?

Q.34

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଜଣଙ୍କ ଲର୍ସରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ |
(1) ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା | (2) ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା | (3)
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ (4) ଭଲ ହେବା ପାଇଁ |

ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି:
(1) ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆୟ ହେଉଛି ଏକ ଷ୍ଟକ୍ |
(2) ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଆୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବାହ |
(3) ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆୟ ଉଭୟ ପ୍ରବାହିତ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ
କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ମାଗଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା | (2) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ | (3) ଶ୍ରମର ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନରେ
ପାର୍ଥକ୍ୟ | (4) କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି |
Q.35

ଅର୍ଥନ Plan ତିକ ଯୋଜନା ଏକ ବିଷୟ:
(1) ୟୁନିୟନ ତାଲିକାରେ | (2) ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ | (3)
ସମବାୟ ତାଲିକାରେ | (4) କ special ଣସି ବିଶେଷ ତାଲିକାରେ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ |

(1) ମାସ୍କଟ୍ | (2) ମାସ୍କ (3) ମାସ୍କ | (4) ମସଜିଦ
Q.33

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ: ବୟସ
ବ as ଼ିବା ସହିତ ଏହି ନୀତିଗୁଡିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ
______ ହୋଇନଥିଲା |

Q.36

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍
ପେମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫାର୍ମ, ଯାହାର ଲୋଗୋ କ୍ରେଡିଟ୍
/ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ |
(1) ସର୍ବାଧିକ (2) ଭିସା (3) ସ୍ ap ାପ୍ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ
କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
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Q.37

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ: ଏହା Q.38
_______ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ବର୍ଷା
ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ, କୀଟପତଙ୍ଗ
ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନଜମ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରେ |
(1) ଅଛି (2) ଇଚ୍ଛା (3) କରିବା ଉଚିତ୍ (4) ଅଛି

Q.39

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
SHRUG ONE SHOULDERS |
(1) ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଇବାକୁ | (2) ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ (3)
ରକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ | (4) ସାଂଘାତିକ ଅନୁଭବ କରିବା |

Q.40

ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାର୍ଟର
ବିନିମୟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମରେ |
(1) କାରବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରାଯାଇଥାଏ | (2) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ
ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି | (3) ସେବା ବିନିମୟ
ଅସମ୍ଭବ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |
ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଗ୍ଲୋଭ୍ ତଳକୁ ପକାଇବାକୁ |
(1) ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା | (2) ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ |
(3) ନିରାଶ ହେବାକୁ | (4) ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବାକୁ |
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