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  ୧- ଭାଷାେର ବ�ବହାର କରାଯାଉଥ�ବା ସେ�ତ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ
       କୁହାଯାଏ ?
         A- ଭାଷା        B- ଅଥ�
         C- ଶ�          D- ଧ�ନି

  ୨- ବାକ� ଆର�େର --- ପଦ ରେହ ?
         A- କ��ା        B- କମ�
         C- କି�ୟା        D- ସେମ�ାଧନ ପଦ

  ୩- ଭାଷାେର େକେତାଟ ିଦ�ତା ରହଛିି ?
         A- ୪ ଟ ି       B- ୭ ଟି
         C- ୮ ଟ ି       D- ୯ ଟି

  ୪- ପଦ େକେତ ପ�କାରର ?
         A-  ୨        B-  ୩
         C-  ୪        D-  ୫

  ୫- ବାକ�େର କି�ୟା ସକମ�କ େହାଇଥ�େଲ କମ�ପଦଟ ିେକଉଁଠାେର
       ବେସ ?
          A- କ��ା ପୂବ�ର�         B- କମ� ପୂବ�ର�
          C- କି�ୟା ପୂବ�ର�         D- ବାକ� ଆର�େର

  ୬- ବାକ�େର ବ�ବହାର କରାଯାଇଥ�ବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ�ରିକ
       ସମ��କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
         A- ଆସ�ି        B- େଯାଗ�ତା
         C- ଆକାଂ�ା     D- ପଦବନି�ାସ

  ୭- ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ବ�ବ�ୁତ ଶ�ଗୁଡ଼ିକୁ େକେତ ଭାଗେର ବଭିକ�
       କରାଯାଇଛି ?
          A- ୩        B- ୪
          C-  ୫       D- ୨
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  ୮- ଏକ ବା ଏକାଧ�କ ପଦ ମିଳିତ େହାଇ ମନର  ଭାବକୁ
       ସଂପୂ��ର� େପ ପ�କାଶକେଲ କଣ �ଏ ?
         A- ଖ�ବାକ�        B- ବାକ�
         C- ଉପବାକ�        D- ମିଶ�ବାକ�

  ୯- ବାକ�େର ଥ�ବା ପଦେଯାଜନା ବା େସୗ�ଯ��କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
         A- ଆକାଂ�ା        B- ଆସ�ି
         C- େଯାଗ�ତା      D- ଖ�ବାକ�

  ୧୦- ବେିଶଷ� ପଦ େକେତ ପ�କାରର ?
         A- ୩        B- ୪
         C-  ୫       D- ୬

  ୧୧- ବାକ�େର ବେିଶଷ� ପଦ ପୂବ�ର�  େକଉଁ ପଦ ବେସ ?
           A- ସବ�ନାମ ପଦ        B- କି�ୟାପଦ
           C- ବେିଶଷଣ ପଦ       D- ଅବ�ୟ ପଦ

  ୧୨- େଗାଟଏି ମାତ� ସମାପିକା କି�ୟା ଥ�ବା ବାକ�କୁ କି ବାକ�
          କୁହାଯାଏ ?
            A- ସରଳ ବାକ�        B- େଯୗଗିକ ବାକ�
            C- ଜଟଳି ବାକ�        D- ମିଶ� ବାକ�

  ୧୩- ଅଥ� ପ�କାଶ କର� ଥବା ଏକ ବା ଏକାଧ�କ ବ��ର ସମଷି�କୁ କଣ
         କୁହାଯାଏ ?
            A- ପଦ             B- ବାକ�
            C- ବାକ�ାଂଶ      D- ଶ�

  ୧୪- ବାକ�େର ପ�କାଯ��ା�କ ର� ପ େକେତ ଭାଗେର ବଭିକ� ?
            A- ୪        B-  ୫
            C- ୩        D- ୨

  ୧୫- ବାକ�େର ଗଠନା�କ ର� ପ େକେତ ଭାଗେର ବଭିକ� ?
            A- ୪        B- ୫
            C- ୩        D- ୨
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  ୧୬- ବାକ� ର� ପ େକେତ ଭାଗେର ବଭିକ� ?
           A- ୨        B- ୩
           C- ୪        D- ୫

  ୧୭- ଦୁଇ ବା ତେତାଧ�କ ପରସ�ର ସାେପ� ଖ�ବାକ�ର
         ସମନ�ୟେର କି ବାକ� ଗଠିତ �ଏ ?
           A- ମିଶ� ବାକ�        B- ଜଟଳି ବାକ�
           C- ସରଳ ବାକ�     D- େଯୗଗିକ ବାକ�

  ୧୮- ବାକ�େର 'ନାହ�' ପଦ େକଉଁଠାେର ବେସ ?
          A- କି�ୟାପଦ ପେର        B- କି�ୟାପଦ ପୂବ�ର�
          C- ବାକ� ଆର�େର      D- ବାକ� େଶଷେର

  ୧୯- ଗଠିତ ବାକ�ର ର� ପ ---- ଦୁୂଷି�ର�  ନ�ି�ାରିତ �ଏ ?
          A- ବାକ� ଦୁୂଷି�ର�         B- କ��ା ଦୁୂଷି�ର�
          C- ର� ପ ଦୁୂଷି�ର�           D- ପଦସଂହତି

  ୨୦- ଉପଯୁକ� ଅଥ�େବାଧକ ପଦସଂହତିର ଉପଯୁକ� ସମାହାର
         େହଉଛି ---- ?
           A- ବାକ�          B- ଉପବାକ�
           C- ବାକ�ାଂଶ     D- ଖ�ବାକ�

  ୨୧- ସମସ� ବାକ�ର ସମାପିକା କି�ୟାଯୁକ� ଅଂଶଟକୁି କଣ
         କୁହାଯାଏ ?
           A- ବାକ�          B- ଖ�ବାକ�
           C- ବାକ�ାଂଶ      D- ଉପବାକ�

  ୨୨- ବାକ�େର ଗୁର� ତ�  ଆେରାପଣ ପାଇଁ ଥ�ବା ବାକ�ାଂଶ
          େକଉଁଠାେର ବସିପାେର ?
            A- ବାକ� ଆର�େର        B- ବାକ� ମ�ଭାଗେର
            C- ବାକ� େଶଷେର         D- େଯେକୗଣସି ସ�ାନେର

  ୨୩- ବାକ�େର େବେଳେବେଳ ଅଧ�କରଣ କାରକ ପଦକୁ
          େକଉଁଠାେର ରଖାଯାଏ ?
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            A- ବାକ� େଶଷେର      B- ବାକ� ଆର�େର
            C- ବାକ� ମଝିେର        D- େଯେକୗଣସି ସ�ାନେର

   ୨୪- ବାକ�େର ସମ��ିତ ପଦ ପୂବ�ର�  େକଉଁ ପଦ ବେସ ?
            A- ବେିଶଷ� ପଦ        B- କି�ୟା ପଦ
            C- ଅବ�ୟ ପଦ          D- ବେିଶଷଣ ପଦ

  ୨୫- ଗୁର� ତ�  ଆେରାପ ପାଇଁ େଯେକୗଣସି ପଦ ବାକ�ର େକଉଁଠାେର
          ବେସ ?
           A- ବାକ� ଆର�େର     B- ବାକ� େଶଷେର
           C- ବାକ� ମଝିେର        D- େଯେକୗଣସି ସ�ାନେର

 


