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_________________________

Roll No:
No.
Q.1

Question
ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର _________ ସକ୍ରିୟତା ପାଇଁ
ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ |

No.
Q.2

_________________________
Question

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ: ଏହି
ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ God ଶ୍ବରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ |
(1) ବିଷୟରେ (2) ପାଇଁ (3) କୁ (4) ସମାପ୍ତ

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

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : CANDID Q.4
(1) ଦୁର୍ବଳ | (2) ଫ୍ରାଙ୍କ୍ | (3) ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ | (4)
ସୂଚନା ଦେବା

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ
ହେବା ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍
ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ସିରିଜ୍ 3, 10, 20, 33, 49, 68, କୁ
ସମାପ୍ତ କରିବ?
(1) 75 (2) 85 (3) 90 (4) 91

Q.5

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସମାନ ମିଶ୍ରଣ?

Q.6

(1) ପାଣିରେ ଚକ୍କର | (2) ପାଣିରେ ଧୂଳି | (3) ମିଶ୍ରିତ
ଜିଙ୍କରେ ବୁଧ (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ପୃଥିବୀ ସହିତ ମହାକାଶରେ
ଏକ ସ୍ଥିର କକ୍ଷପଥ |
(1) ଜିଓ-ଷ୍ଟେସନାରୀ | (2) ଜିଓ-କେନ୍ଦ୍ରିକ | (3) ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ | (4) ପୋଲାର

Q.7

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ ହେବା Q.8
ସହିତ ଏକ ସିରଜ
ି ୍ ଦିଆଯାଏ | ପ୍ରଦତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା 0,?, 8, 15, 24 ସିରିଜ୍ ସମାପ୍ତ କରିବ |
(1) 1 (2) 3 (3) 5 (4) 2

Q.9

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ ହେବା Q.10
ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ବାଛନ୍ତୁ ଯାହାକି 1,0,3,2,5,6 ସିରିଜ୍ ସମାପ୍ତ କରିବ ,?
(1) 9 (2) 8 (3) 10 (4) 7

Q.11

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ ହେବା Q.12
ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ସିରିଜ୍ 3, 15,?, 63, 99, 143 କୁ ସମାପ୍ତ
କରିବ |

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଏକ କୋଠା ଯେଉଁଠାରେ
ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି |
(1) ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (2) ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ (3) ଅଡିଟୋରିୟମ୍ | (4)
ବିଧାନସଭା
ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
କ୍ରସ୍ ସ୍ W ର୍ଡସ୍ ପାଇଁ |
(1) ବ୍ୟାକବାଇଟ୍ କରିବାକୁ | (2) କ୍ରୋଧ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ |
(3) ଗୋଟିଏକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା | (4) ଲଢିବାକୁ
ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବାଷ୍ପୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ | ଏହି ବିବୃତ୍ତି
ହେଉଛି |
(1) ସତ (2) ମିଥ୍ୟା (3) କହିପାରିବ ନାହିଁ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) 27 (2) 45 (3) 35 (4) 56
Q.13

ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ______ Q.14
କରିବା ଉଚିତ |
(1) ଉତ୍ତାପ (2) ବାଷ୍ପୀଭୂତ | (3) ଘନୀଭୂତ | (4) କିଛି
କର ନାହିଁ

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
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Q.15

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ?

Q.16

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

(1) ସୂର୍ଯ୍ୟ | (2) ମଣିଷ (3) କାଠ | (4) ଟେଲିଭିଜନ
(1) ମହାମାରୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ | (2) ଏକ ମୃତ ମୂଷାର
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ | (3) ଖରାପ କାରବାରକୁ ସନ୍ଦେହ
କରିବା | (4) ଖରାପ ମନୋଭାବରେ ରହିବା |
Q.17

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
Q.18
ପରିବାର ପଚାଶତମ ଜନ୍ମଦିନର _______ ରେ ପିତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନା
ଘଣ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ |

କ୍ୟାଥୋଡ୍ କିରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |
(1) ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ (2) ପ୍ରୋଟନ୍ | (3) ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ | (4)
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ଅବସର (2) ଇଭେଣ୍ଟ | (3) ଉତ୍ସବ (4) ସମୟ
Q.19

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ | ଫିଟ୍ Q.20
ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା |

(1) ବୁଧ (2) ବ୍ରୋମାଇନ୍ | (3) ରୂପା | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା | (2)
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରିବା | (3) ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ରେ ରହିବା |
(4) ଜୋରଦାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା |
Q.21

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ | ଲିଜ୍ Q.22
ରେ କିଛି ରଖିବା |
(1) ରୋକିବା ପାଇଁ | (2) ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ | (3) ଜଣକୁ
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା | (4) ଧ ati ର୍ଯ୍ୟହରା ହେବା |

Q.23

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
FORTITUDE |

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହେବାବେଳେ ହାଏ କରିବା |
(1) ଭଲ ଦିନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା | (2) ଅତ୍ୟଧିକ
ଗୁରୁତ୍ as ପୂର୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା | (3) ସୁଯୋଗକୁ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧାକୁ ପରିଣତ କରିବା | (4) ଏକ ନିରାଶାକୁ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗଣନାରେ ପରିଣତ କରିବା |

Q.24

କଦଳୀରୁ ଗହମ ଶସ୍ୟଗୁଡିକ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ |
(1) ଚିନି (2) ସବ୍ଲିମିସନ୍ | (3) ବାଷ୍ପୀକରଣ | (4)
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

(1) ଧନ (2) ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର (3) ସାହସ (4) ଭାଗ୍ୟ
Q.25

ଏକ ତରଳ ଅଣ ଧାତୁ ହେଉଛି |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ ହେବା Q.26
ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ
ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ସିରିଜ୍ 3, 7, 15, 31, 63, 127, କୁ ସମାପ୍ତ
କରିବ?

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? : ଟିପ୍ପଣୀ
|
(1) ଅନୁବାଦ (2) ପ୍ରଲଗ୍ (3) Quip (4) ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ
ଟିପ୍ପଣୀ |

(1) 255 (2) 260 (3) 245 (4) 265
Q.27

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଏକ
ସମୟରେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ
କରିଥାଏ |

Q.28

(1) ଏକାଡେମିକ୍ | (2) ଅସଂଖ୍ୟ | (3) ସଂକ୍ରାମକ | (4)
ମହାମାରୀ
Q.29

ଆମର ଅଧିକ ଦିନ ଏବଂ ଛୋଟ ରାତି ଅଛି:

(1) 98 (2) 90 (3) 96 (4) 76
Q.30

(1) ଗ୍ରୀଷ୍ମ (2) ଶରତ (3) ଶୀତ (4) ବସନ୍ତ
Q.31

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏକ ଖରାପ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିବା |
(1) ଏକ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ | (2)
କାହାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ
ପାଇଁ କ demand ଣସି ଚାହିଦା ନାହିଁ | (3) ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ
ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ
ଅସମର୍ଥ | (4) ଜଣଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବା କାରଣ
ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଖୋଜ
ହେବା ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯାଏ | ପ୍ରଦତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍
ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା 48, 24, 96, 48, 192, ସିରିଜ୍
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ?

ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶାଖା |
(1) ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (2) ଜ io ବ ଅର୍ଥନ ics ତିକ |
(3) ଜୀବବିଜ୍ଞାନ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.32

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ: ଏକ
ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ
ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଭୋକିଲା ଗ୍ରାହକ କେବଳ ________
ହେବେ |
(1) ଆନନ୍ଦିତ (2) ଉନ୍ନତି (3) ଘୋଷିତ (4) ବିରକ୍ତ
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Q.33

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ:
ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ________ ପରଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା |

Q.34

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
ଦେଶର ରାଜନ political ତିକ _________ ପାଇଁ ତାଙ୍କ
ଦଳ କେବଳ ଦାୟୀ |

(1) ପରେ (2) ତଳେ | (3) ବାହାରେ (4) ପଛରେ
(1) ପୁନର୍ଜୀବନ (2) ଅସ୍ଥିରତା | (3) ମୂଲ୍ୟବୋଧ (4)
ଅବନତି |
Q.35

ଏସିଡ୍ କ’ଣ ପସନ୍ଦ କରେ?

Q.36

(1) ଖଟା (2) ସାବୁନ୍ | (3) ତିକ୍ତ | (4) ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ
କ .ଣସିଟି ନୁହେଁ |

Q.37

ଯଦି ଆମେ ଆମ ଘରେ ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବରଫ କ୍ୟୁବ୍
ଛାଡିଥାଉ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଜଳ ହୋଇଯାଏ | ଏହି
ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?

(1) ଭାରୀ ଓଜନ ବହନ କରିବାକୁ ଅଫର୍ କରିବା | (2) ଖରାପ
ପରିମାଣର ଅଧିକ ପରିମାଣ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଇବାକୁ | (3)
ଦାୟିତ୍ of ର ହାଲୁକା ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ | (4) କିଛି
ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା |
Q.38

(1) ଫ୍ରିଜ୍ (2) ଫୁଟିବା | (3) ତରଳିବା (4) ବାଷ୍ପୀକରଣ |
Q.39

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ଜଣଙ୍କର ହିଲ୍ କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ |
(1) କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା | (2) କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେବା ନାହିଁ | (3) ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ | (4)
କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ |

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ idom ବାକ୍ୟାଂଶ ଖୋଜ |
ବ୍ରେଣ୍ଟ୍ ବହନ କରିବାକୁ |

ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଟି ବିକଳ୍ପରୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର
ଅର୍ଥର ନିକଟତମ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ | ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଥିରେ
ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଥାଏ |
(1) ଗ୍ରାନାରୀ (2) ଗ୍ୟାରେଜ୍ (3) ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍ | (4)
ଡକ୍ୱାର୍ଡ |

Q.40

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସମକକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ? :
ATROPHY
(1) ଶୁଖିଗଲା | (2) ବ .ନ୍ତୁ | (3) ନରମ କରନ୍ତୁ | (4)
ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ |
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