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  ୧- ଶି�ଣ କାଯ��େର େକେତାଟ ିଉପାଦାନ ଥାଏ ?
        A- ୧        B- ୨
        C- ୩        D- ୪

  ୨- MHRD େକେତାଟ ିସଂସ�ା ମା�ମେର କାଯ�� କରିଥାଏ ?
        A- ୨       B- ୩
        C- ୪       D- ୫

  ୩- ପିଆେଜ� ଉପେଯାଜନ ପ�କି�ୟାର େକେତାଟ ିଦଗି ଅଛି ?
        A- ୧       B- ୨
        C- ୫       D- ୮

  ୪- ଶି�ଣ-େକୖ�ି�କ ଶି�ାଦାନ ନମିେନ� େୱମର େକେତାଟ ିଅଭ�ାସ
       ପରିବ��ନ ପାଇଁ ମତ େଦଇଛନି� ?
        A- ୪       B- ୫
        C- ୬       D- ୭

  ୫- ମାନସିକ ଅନଗ�ସରତା ନେିମ�ାକ� ମ�ର�  େକଉଁଟେିର ସେବ�ା�
       ଶିଖରେର ପହ�ଥିାଏ ?
        A- ୪ - ୭ ବଷ�           B- ୧୪ - ୧୮ ବଷ�
        C- ୧୮ - ୨୭ ବଷ�       D- ୨୦ - ୩୫ ବଷ�

  ୬- ଭାରତର ଶି�ା ବ�ବସ�ାକୁ େକେତାଟ ିସ�ରେର ଭାଗ
       କରାଯାଇଛି ?
        A- ୫       B- ୬
        C- ୪       D- ୩

  ୭- �ାନ ସଂଗଠନ ପନ�ାେର କାହାକୁ ଶି�ଣସ�ଳୀ ର� େପ ବେିବଚନା
       କରାଯାଏ ?
         A- ବଦି�ାଳୟ       B- ପାଠାଗାର
         C- ଚାଟଶାଳୀ       D- ଲାଇେବ�ରୀ
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  ୮- ନେିମ�ାକ� ମ�ର�  େକଉଁଟ ିଅଭ�େପ�ରଣାର ଉପାଦାନ ନୁେହଁ ?
        A- ଡ�ାଇ�             B- ଇନେସନଟ�ି
        C- ଆବଶ�କତା      D- ଇନଷି��ଟ

   ୯- କିଏ େମୗଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ଜେଣ ପ�ମୁଖ ପ�ବକ� ା ?
         A- ଗ�ାସରେଫଲ�       B- ଭାଇେଗାଟସି�
         C- େପାସନର             D- େକୗଣସିଟ ିନୁେହଁ

  ୧୦- େକଉଁ େକୖ�ି�କ ଶି�ାଦାନେର ଶି�କ�ୁ ଗୁର� ତ�  ଦଆିଯାଏ ?
        A- ଶି�ାଥ�ୀ       B- ପାଠଦାନ
        C- ଶି�କ         D- ପାଠ�ପୁସ�କ

  ୧୧- େଡଭ�� େକାଲବ� ମେଡଲ ଅନୁସାେର େକେତ ପ�କାରର
          ଶି�ଣ େଶୖଳୀ ରହଛିି ?
           A- ୪       B- ୫
           C- ୩       D- ୨

  ୧୨- ଏକ ମାନସିକ ଅନଗ�ସର ଛାତ�ଛାତ�ୀର େମଧାସ�ର --- ?
           A- ୭୦ର�  ଅଧ�କ       B- ୭୦ର�  କ�
           C- ୯୦ର�  କ�         D- ୫୦ ର�  ୭୦ ଭ�ତେର

  
  ୧୩- ବ��ମାନ େକଉଁ ପ�କାର ଶି�ା ଉପେର ଅଧ�କ ଗୁର� ତ�
         ଦଆିଯାଇଛି ?
           A- ଶିଶେୁକୖ�ି�କ       B- ଶି�କେକୖ�ି�କ
           C- ଶି�ଣେକୖ�ି�କ    D- ଦ�ତାଭ��ିକ

  ୧୪- ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ େକେତାଟ ିମୁଖ� ଧାରଣା ଉପେର
          ପଯ��େବସିତ ?
            A- ୧       B- ୨
            C- ୩       D- ୪

  ୧୫- ମାସେଲା� ବ��ତ ଉ���କ�ମତାେର େକଉଁ ଆବଶ�କତା
          ସେବ�ାପେର ରହଥିାଏ ?
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           A- ସାମାଜିକ           B- ଆ� ଅନୁଭବ
           C- ଆ� ମଯ��ାଦା     D- ଶରୀରତ��  ଭ��ିକ

  ୧୬- ଗାଡ଼�ନର� ମତେର ଶି�ାଥ�ୀର େକେତ ପ�କାର ମାନସିକ
         ସାମଥ�� ଅଛି ?
          A- ୫       B- ୮
          C- ୭       D- ୪

  ୧୭- ସମ�ାଦ ପରିେବଷଣ ପଟା ନେିମ�ାକ� େକଉଁ ଶି�ାଦାନ
         ଉପକରଣ ଅେଟ ?
        A- ଚତି�ଣ          B- ମାତ� ା ସୂଚକ
        C- କି�ୟାଶୀଳ     D- ପ�ଦଶ�ନ

  ୧୮- ନମି�ଲ�ଖ�ତ ମ�ର�  େକଉଁଟ ିେଡଭ�� େକାଲବ� ମେଡଲ
          ଅନୁସାେର ଥ�ବା ଶି�ଣ େଶୖଳୀ ନୁେହଁ ?
         A- ମୂ�� ଅଭ��ତା       B- ପ�ତିଫଳିତ ପଯ��େବ�ଣ
         C- ସକି�ୟ ପରୀ�ଣ    D- ଏଥ�ମ�ର�  େକୗଣସିଟ ିନୁେହଁ

  ୧୯- ଶି�କ େକଉଁମାନ�ୁ ଚାେଲ�ଭ��ିକ କାଯ�� ପ�ଦାନ କରିେବ ?
          A- ସ�ତଃ����                    B- ମାନସିକ ଅନଗ�ସର
          C- ଶି�ଣଭ��ିକ ଅ�ମତା    D- େକୗଣସିଟ ିନୁେହଁ

  ୨୦- ଆଧୁନକି ଶି�ାର ଅଥ� େହଉଛି --- ?
          A- ଶି�ଣ ହ� କମ�       B- ଶି�ଣ ହ� ଅନୁଭବ
          C- ଶି�ଣ ହ� ଜବନ     D- ଏ ସମସ�

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

  ୨୨- ଜେଣ ଛାତ�/ଛାତ�ୀକୁ ଉ�ମ ଭାବେର ଶି�ା ଗ�ହଣ କରିବାେର
         େକଉଁଟ ିସହାୟକ େହାଇଥାଏ ?
            A- ଶ�ବଣ       B- ପଠନ
            C- କହବିା       D- ନରିୀ�ଣ କରିବା
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  ୨୩- ଶିଶରୁ ବକିାଶେର ବାଧା ସୂୁଷି� କର� ଥ�ବା କାରକ େହଉଛି -- ?
          A- ବ�କି�ତ�                B- ସହପାଠୀ
          C- ବଂଶାନୁକ� ମିକତା   D- ବଦି�ାଳୟ

  ୨୪- କମ�େକୖ�ି�କ ପାଠ�କ�ମେର ଶିଶରୁ େକଉଁ ପ�ବୁୂ�ି ଉପେର
         ଗୁର� ତ�  ଦଆିଯାଇଥାଏ ?
          A- ପ�ାକୁୂତିକ       B- ଶାରୀରିକ
          C- ସାମାଜିକ      D- ଆେବଗିକ

  ୨୫- ଜାତୀୟ ପାଠ�କ�ମ ଆଧାର େକଉଁ ମସିହାେର ପ�ଚଳନ
         କରାଯାଇଥ�ଲା ?
          A- ୧୯୯୦       B- ୧୯୯୫
          C- ୨୦୦୦       D- ୨୦୦୫

  


