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  ୧- ଭାଷାର ସବ�ନମି� ଏକକକୁ କଣ କହନି� ?
       A- ଧ�ନ ି      B- ଲ�ପି
       C- ମାତ� ା     D- ଫଳ

  ୨- େଯଉଁ ସଂ��ୁତୂ ଶ�ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ଅବକିଳ ବ�ବ�ୁୂତ
       �ଏ, ତାକୁ କଣ କହନି� ?
        A- ତ�ବ      B- ତ�ମ
        C- େଦଶଜ     D- େବୖେଦଶିକ

  ୩- ଧ�ନରି ପ�ତିନଧି�ତ�  କର� ଥ�ବା ଲ�ପିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
         A- ଶ�     B- ଲ�ପି
         C- ବ��     D- ପଦ

  ୪- ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ଶ�କୁ େକେତ ଭାଗେର ବଭିକ� କରାଯାଇଛି ?
         A- ୪ ଭାଗ     B- ୩ ଭାଗ
         C- ୨ ଭାଗ     D- ୬ ଭାଗ

  ୫- େଯଉଁ ସଂ��ୁୁତୂ ଶ�ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ� ପରିବ��ତ େହାଇ
       ଓଡ଼ିଆେର ବ�ବ�ୁୂତ �ଏ ତାକୁ କଣ କହନି� ?
        A- ତ�ମ       B- ତ�ବ
        C- େଦଶଜ     D- େବୖେଦଶିକ

  ୬- ବ��ନ ବ��କୁ ସ�ଶ� ଅନୁଯାୟୀ େକେତାଟ ିବଗ�େର ବଭିକ�
       କରାଯାଇଛି ?
         A- ୪ଟ ି    B- ୫ଟି
         C- ୬ଟ ି    D- ୭ଟି

  ୭- ଏକ ବା ଏକାଧ�କ ଅ�ର ମିଶି େକୗଣସି ଅଥ� ପ�କାଶ କର� ଥ�େଲ
       ତାକୁ କଣ କହନି� ?
        A- ଶ�     B- ବ��
        C- ପଦ     D- ଧ�ନି



  ୮- େଯଉଁ ଶ�ଗୁଡ଼ିକ େଲାକମାନ� ମୁହଁର�  ଆେପ ଆେପ ବାହାରି
        ଆସିଥାଏ, ତାକୁ କଣ କହନି� ?
         A- ତ�ମ       B- ତ�ବ
         C- େଦଶଜ     D- େବୖେଦଶିକ

  ୯- ସ�ରବ��ର ସାଂେକତିକ ର� ପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
         A- ଫଳା         B- ମାତ� ା
         C- ସଂେକତ     D- ସାେ�ତିକର� ପ

  ୧୦- ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ�କୂୁୂତ େମୗଳିକତା େକଉଁ ପ�କାର ଶ�େର
          ଥାଏ ?
         A- ତ�ମ      B- ତ�ବ
         C- େଦଶଜ     D- େବୖେଦଶିକ

  ୧୧- ବାକ�ର ପ�େତ�କ ଅଂଶକୁ କଣ କହନି� ?
          A- ଉେ�ଶ�     B- ବେିଧୟ
          C- ପଦ           D- ଶ�

  ୧୨- ବାକ�ର ସବ�ନମି� ଏକକକୁ କଣ କହନି� ?
          A- ବାକ�ାଂଶ     B- ଖ�ବାକ�
          C- ପଦ            D- ଶ�

  ୧୩- େଯଉଁ ଶ�ଗୁଡ଼ିକ ଅନ�ଭାଷାର�  ବଭି�ନ�  କାରଣର�  ଆସି ଆମ
         ଭାଷାେର ମିଶିଛି, ତାକୁ କଣ କହବିା ?
          A- ତ�ମ       B- ତ�ବ
          C- େଦଶଜ     D- େବୖେଦଶିକ

  ୧୪- େଯଉଁ ପଦ ବେିଶଷ� ପଦ ପରିବେ�� ବ�ବ�ୁତ �ଏ ତାକୁ କି
         ପଦ କହନି� ?
          A- ସବ�ନାମ     B- ଅବ�ୟ
          C- କି�ୟା          D- ବେିଶଷଣ

  ୧୫- କି�ୟାର ମୂଳପି�କୁ କଣ କହନି� ?
         A- ଶ�          B- ତ�ିତ



         C- ଉପସ�ଗ     D- ସ�ି

  ୧୬- ଧାତ� େର ପ�ତ�ୟ ଯୁକ� େହାଇ େଯଉଁ ଶ� ଗଠିତ �ଏ, ତାକୁ
         କଣ କହନି� ?
         A- କୁୂଦନ�        B- ତ�ିତ
         C- ଉପସ�ଗ     D- ସ�ି

  ୧୭- ଅଥ�ପ�କାଶ କର� ଥ�ବା େଗାଟଏି ବ�� ବା ବ��ର ସମଷି�କୁ କଣ
         କହନି� ?
       A- ଅ�ର     B- ଲ�ପି
       C- ଶ�        D- ବାକ�

  ୧୮- ଶ�େର ପ�ତ�ୟ େଯାଗକରି େଯଉଁ ନୂଆ ଶ� ଗଠିତ �ଏ
         ତାକୁ କଣ କହନି� ?
          A- କୁୂଦନ�      B- ତ�ିତ
          C- ସମାସ     D- ନାମଧାତ�

  ୧୯- ଧ�ନରି ଲ�ଖ�ତ ର� ପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
          A- ଉପଧ�ନ ି    B- ଲ�ଖ�ତ ଧ�ନି
          C- ବ��          D- ବ��ମାଳା

  ୨୦- ଧ�ନକୁି ଏକ ଲ�ଖ�ତ ନ�ି�ଷ� ଆକାର କିଏ େଦଇଥାଏ ?
           A- ଲ�ପି          B- ଅ�ର
           C- ଉପଧ�ନ ି    D- ବ��

  ୨୧- ଧାତ�  ବା ଶ� ସହତି ଯାହା େଯାଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କଣ
         କହନି� ?
          A- ଉପସ�ଗ     B- ପ�ତ�ୟ
          C- ଉପପଦ     D- େକୗଣସିଟ ିନୁେହଁ

  ୨୨- ବ��ର ଉ�ାରିତ ର� ପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
          A- ଉପବ��     B- ଉ�ାରିତ ବ��
          C- ଧ�ନ ି          D- ଲ�ପି

  ୨୩- ସଂ��ତୁ ଭାଷା ଅନୁସରଣେର ଆମ ଭାଷାେର େକତାଟି



         ଉପସ�ଗ ବ�ବହାର କରାଯାଏ ?
          A- ୨୪ଟ ି     B- ୨୫ଟି
          C- ୨୦ଟ ି     D- ୫ଟି

  ୨୪- କ��ା ବଦଳିେଲ ମ� େକଉଁ କି�ୟା ବଦଳି ନଥାଏ ?
          A- ସମାପିକା     B- ଅସମାପିକା
          C- ଅକମ�କ       D- ସକମ�କ

  ୨୫- ବ��ନ ବ��ର ସାେ�ତିକ ର� ପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
         A- ଫଳା     B- ମାତ� ା
         C- ହଳନ�    D- ଯୁକ� ା�ର


