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  ୧- ସଜଡ଼ା ଯାଇଥ�ବା ପ�େତ�କ ଦ�ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
       A- ମାଇଲଖଣୁ�    B- ଶି�ଣପଥ
       C- ସ�ଶି�ଣ       D- ସୁଦ�

  ୨- UNICEF ସହାୟତାେର େକଉଁ ଜିଲ� ାେର ଦଳଭ��ିକ ଶି�ଣ
       କାଯ�� କରାଯାଇଥ�ଲା ?
       A- ପରୀ     B- େକ�ୁଝର
       C- କଟକ    D- ମାଲକାନଗିରି

  ୩- ଶି�କ ଛାତ�ଛାତ�ୀମାନ� ସହତି େଯାଗାେଯାଗ କରିବାେବେଳ
       େକଉଁଟ ିଗୁର� ତ� ପୂ�� ?
         A- ଉଦାସୀନତା    B- ବେିଦ�ଷୀ
         C- ଅନୁକ�ା         D- ସେମ�ଦନଶୀଳତା

  ୪- ପ�ାଥମିକ େଶ�ଣୀେର ଶି�ାଥ�ୀ-ଶି�କ ଅନୁପାତ େକେତ ରହବିା
       ଆବଶ�କ ?
         A- ୧୫ : ୧    B- ୩୦ : ୧
         C- ୩୫ : ୧    D- ୨୦ : ୧

  ୫- େଶ�ଣୀଗୂୁହ ମ�େର ମୁକ� ଭାବେର ଶି�ଣ ସାମଥ��ର�  କାହାର
        ବକିାଶ ଘଟଥିାଏ ?
         A- ଆ�ମଯ��ାଦା    B- ଆ�ବକିାଶ
         C- ସ�ତଃ����ତା     D- ଉପେରାକ� ସମସ�

  ୬- ଓଡ଼ିଶା ପ�ାଥମିକ ଶି�ା କାଯ��କ�ମ ପ�ାଧ�କରଣର ଅନ� ନାମ
        କଣ ?
          A- NCERR    B-STE
          C- OPEPA    D- MTA

  ୭- ଏକ ନ�ି�ଷ� କ�ମେର ସଜାଯାଇଥ�ବା ମାଇଲଖଣୁ�ର ସମାହାରକୁ
        କଣ କୁହାଯାଏ ?



          A- ଦ�ତା    B- ଶି�ଣ ପଥ
          C- ସୁଦ�     D- ସ�ଶି�ଣ

  ୮- ଶି�କ�ଦ� ାରା ଛାତ�ଛାତ�ୀମାନ� ପ�ତି କରାଯାଉଥ�ବା ସଫଳ
       ସ�ଅନୁଭବ ପ�କାଶ େହଉଛି --- ?
         A- ପେରା�    B- ସମଥ�ନକାରୀ
         C- ବଳିମି�ତ    D- ଆକ�ମଣା�କ

  ୯- ମାଗଣା ଓ ବା�ତାମୂଳକ ଶି�ା ନମିେନ� ଶିଶମୁାନ� ଅଧ�କାର
       ଅଧ�ନୟିମ େକେବ ପ�ଚଳନ କରାଯାଇଥ�ଲା ?
         A- ୨୦୦୫    B- ୨୦୦୭
         C- ୨୦୦୯    D- ୨୦୧୧

  ୧୦- େକଉଁ ଶି�ାଥ�ୀମାନ� ପାଇଁ ପ�ତିକାରମୂଳକ କାଯ��ର
         ବେ�ାବସ� କରାଯାଇଥାଏ ?
         A- ଆଗୁଆ    B- ପଛୁଆ
         C- ମ�ମ      D- ଅତି ଆଗୁଆ

  ୧୧- େକଉଁ ଶି�ାଥ�ୀମାନ� ପାଇଁ ସମୂୁ�ିମୂଳକ ଶି�ାଦାନ
         ଦଆିଯାଏ ?
         A- ପଛୁଆ    B- ମ�ମ
         C- ଆଗୁଆ    D- ଅତି ଆଗୁଆ

  ୧୨- େକଉଁ ଶି�ଣ ବାତାବରଣ େଶ�ଣୀଗୂୁହ ନମିେନ� ପ�ଯୁଜ� ?
          A- ଗଣତାନ� ୀକ    B- େସ�ଛାଚାରିକ
          C- ନୟିନି� ତ        D- ଜନମ�ଳକାରୀ

  ୧୩- ଶି�ା ଅଧ�କାର ଅଧ�ନୟିମ-୨୦୦୯ ଅନୁଯାୟୀ ପ�ତିବଷ� ଷଷ�ର�
         ଅଷ�ମ େଶ�ଣୀ ପଯ��ନ� ଶି�କ େକେତ ଘଣ�ା ଶି�ାଦାନ କାଯ��
         ପାଇଁ ବନିେିଯାଗ କରିବା ଉଚତି ?
          A- ୧୦୦୦ ଘ.    B- ୬୦୦ ଘ.
          C- ୨୦୦୦ ଘ.    D- ୯୦୦ ଘ.

  ୧୪- କିଏ ଯାନି� କ ଅନୁବ� ମତବାଦ େଦଇଥ�େଲ ?
         A- ସି�ନର       B- ଆଇନଷ�ାଇ�



         C- ପିଆେଜ    D- େବାଲ�

  ୧୫- େକଉଁ ମସିହାେର କାଲ� େରାଜର� ଦଳଗତ ଶି�ଣ
         ପରିଚାଳନା ଉପେର ଗୁର� ତ� ାେରାପ କରିଥ�େଲ ?
         A- ୧୯୪୦    B- ୧୯୨୮
         C- ୧୯୫୦    D- ୧୯୬୦

  ୧୬- ବ�େଶ�ଣୀ ଶି�ାଦାନ େକୗଶଳ ପ���ତ କରିବାେବେଳ
         ମୁଖ�ତଃ େକେତାଟ ିଦଗି ପ�ତି ଗୁର� ତ�  ଦଆିଯାଇଥାଏ ?
         A- ୩ ଟ ି   B- ୪ ଟି
       C- ୫ ଟ ି   D- ୨ ଟି

  ୧୭- େଶ�ଣୀଗୂୁହେର କଳାପଟା କାଯ��େର ଛାତ�ଛାତ�ୀ� 
         ଅଂଶଗ�ହଣ --- ?
         A- ଅଧ�କ         B- କ�
         C- ହାରାହାରି    D- ପୁବ�ର�  ଜାଣିେହବ ନାହ�

  ୧୮- ଶି�ାଥ�ୀର ଶି�ଣ ଉପଲବଧ� ବୁୂ�ି କରିବା ପାଇଁ ନେିମ�ାକ�
         େକଉଁଟ ିଅଧ�କ ସହାୟକ େହାଇଥାଏ ?
           A- ବ�କି�ଗତ ଦୁୂଷି�    B- ପରୀ�ଣ
           C- ପଯ��େବ�ଣ      D- ଅଭ�ାସ କାଯ��

  ୧୯- ନମି� ମ�ର�  େକଉଁଟ ିେଶ�ଣୀଗୂୁହଭ��ିକ େଯାଗାେଯାଗେର
         ସ�ାଧୀନ ଭାବେର ପରିବ��ନଶୀଳ ?
           A- ଛାତ�         B- ଶି�କ
           C- ପ�ଶାସକ    D- ପାଠ�କ�ମ

  ୨୦- େକଉଁ ପ�କାରର ଶି�ାଥ�ୀ�ୁ େଶ�ଣୀ େନତା ହସିାବେର
         ମେନାନୟନ କରାଯିବା ଉଚତି ?
          A- ସାଧାରଣ    B- ଅନଗ�ସର
          C- ପଛୁଆ       D- େମଧାବୀ

  ୨୧- େଶ�ଣୀେର ମୁଖ�ତଃ େକେତ ପ�କାରର ଦଳ ଗଠନ
         କରାଯାଇଥାଏ ?
           A-  ୩     B-  ୪



           C - ୫     D-  ୨

  ୨୨- ନମି� ମ�ର�  େକଉଁଟ ିଶ�ବଣର ଉପାଦାନ ନୁେହଁ ?
        A- ଶଣୁିବା            B- ବୁଝିପାରିବା ଓ ମେନରଖ�ବା
        C- ଉ�ର େଦବା    D- ମେନାେଯାଗୀ ରହବିା

  ୨୩- ନେିମ�ାକ� କାହାଦ� ାରା ଶି�ାଥ�ୀ�ର ଚନି�ା ଓ କଳ�ନାକୁ ପ�ସାରିତ
         କରାଯାଇ ପାରିବ ?
       A- ଶି�ାଦାନ ପ�ତି     B- େଶୖ�ିକ ପରିେବଶ
       C- ଶି�ଣ ଉପକରଣ    D- ଦଳ ଗଠନ

  ୨୪- େଶ�ଣୀଗୂୁହେର ଶିଶରୁ ଆଚରଣ ଉପେର କାହାର ଅଧ�କ
         ପ�ଭାବ ଥାଏ ?
          A- ଶି�କ        B- େଶ�ଣୀ ମନଟିର
          C- ସହପାଠୀ    D- ସାମାଜିକ ବଗ�

  ୨୫- ନେିମ�ାକ� େକଉଁଟ ିଗଣମା�ମ ଶି�ଣ ସାମଗ�ୀର ଅନ�ଭ�� କ� ?
         A- ଫ� ାେନଟେବାଡ଼�    B- େରଡ଼ିଓ
         C- ଅଡ଼ିଓେଟ�        D- ଭ�ଡ଼ିଓେଟ�


