नेपाली
NEPALI
CLASS XII

अधिकतम अंक: 100
Maximum Marks: 100

खण्ड - एक
1.(क) गण भनेको के हो छन्द शास्त्रमा कधतवतिवटा गण छनग?

2

(ख) छन्द कधत प्रकारका छनग, के के?

2

(ग) शेष अलङारको उ्दाहरणसणसहहत प पररभाषा लेखहोस।
(घ)

4

“घनघोर धनलो गणसहहरो भवको
्दह्दे खख कहाधलन यो मनगो
िनमा जनमा अधन यौवनमा

सब भान बझी मन यो कध्डयो।”
उक्त पंखक्त कन छन्दमा प्दमा पर्दछ? छन्द धनरूपण गरे र ्दे खाउनहोसग।

4

खण्ड – ्दइ
2. नशाल प्दारमा पर्दको से वन्दे खख तिवटाढो बसन भने जनाउज्दा शहरमा प पढन बसे का भाइलाई एउतिवटा पत
लेखहोसग।

5

3. धनमन णसहवषयहरूमधये कना एक माधर लगभग 250 शब्दसममको धनबनि लेखहोसग।

10

मानव जीवनमा खशकाको उपयोधगता
अरवा

धनशलक खशकाको प्रभाव र प पररणाम

खण्ड - तीन
4.(क) “पल्ोको अखसरर खशखाधभत तयसको घाम पानीले ्डढे को अनहार णसहवकराल ्दे खखनदयो।”
(i) उपय मा पर्दक्त गद्यमा कसको वणमा पर्दन ग पररएको हो?

1

(ii) पा्को र लेखकको नाउज लेखहोसग।

2

(iii) उसको अनहार के कारणले ग्दामा पर्द णसहवकराल ्दे खखनदयो?

3

(ख) “रान कोइला खानी जसता नरामी धरइनग तयसा ले उनीधभत हीराभन्दा उ्दा उज्दा उजवल सौन्दयमा पर्दको प्रकाश
धरयो” उक्त वाकयको भाव बझाएर लेखहोसग।

(ग) समािानको खोजी पा्मा द्दन खोजेको सन्दे श के हो?

5
4

5.(क) पणसहहला अंगज
े ी भाषा प पढन र बोलन ्दा उजया्दा रूा रूचाउने लने लकमीप्रसा्द ्दे वकोतिवटाले अनतमा अंगज
े ी
भाषालाई णसहकन हे य दृणसहष्टिले हे रे?

4

(ख) णसहवधभन णसहवदानहरूका णसहवा रूचारमा सपनालाई कसरी प पररभाणसहषत ग पररएको छ?

3

(ग) कखरी काज धनबनिका माधयमबातिवट भन खोजेका कराहरू णसहवसतारपसवमा पर्दक लेखहोसग।

3

6.(क) सप्रसङ्ग ग वया्याखया गन मा पर्दहोसग।

5

(अ) “खा रूच पररनछनग जल िाराले नधलनी पत ा रूचा रूचमा पर्दरी
्दवामा पर्दचय वाण वषामा पर्दले सािको ह्दया सरी।”
अरवा
“्ण्डीको ्डरले से तो मण्डलीमा ना गतिवटसमतिवटस

नी्दले पृरवी ्दे वी बनी छनग णसहक लतिवटसपतिवटस।”

(ख) “ल्डाउज्दा मढा-ढङ्गा खहरे गड्ग्डाउजछ

छोतिवटो माधनस मौकामा ्दा उजया्दा जोश बढाउजछ।”

(i) उक्त पंखक्त कन ऋतबातिवट धनकाधलएको हो?

1

(ii) माधरको पंखक्त साणसहहतयको कन णसहविामा पछमा पर्द

1

(iii) उक्त भनाइलाई णसहवसतार गरे र लेखहोसग

3

7.(क) “यो एउतिवटा आगोको

णसहिधलङ्गो हो तयसलाई उिेेडने धनभाउने उ उदेद्देशयले ना माले उसको लेखनी

तहसग नहसग पारे को हस ज।”

(i) उक्त पा्को शीषमा पर्दक र रा रूचनाकारको नाम लेखहोसग।

1

(ii) उदृत वाकयमा आगोको णसहिधलङ्गो भनेर कसले कसलाई भनेको हो?

2

(ख) ्दान योग्दान नातिवटकमा नारी कलाकारलाई कसरी प्रोतसाहान द्दइएको छ?

3

(ग) नातिवटकको सिलता र असिलता परीकण गनमा पर्द सणसहकनछ? तकमा पर्द पसणमा पर्द उत्तर लेखहोसग।

4

8. (क) हटाबहार भनेको के हो? जनेली रे खा उपनयासमा कसले णसहकन हटा बाहर हनपरे को धरयो? 5
(ख) उपनयासको अनतमा यस उपनयासका पात-पाताको धमलन कसरी भयो? णसहवसतारसजग लेखहोसग।5
9. (क) बालकृषण समले साणसहहतयको कन णसहविामा प्रधसणसहद पाए? उनका कना ्दइ प्र्याखयात कृधतका नाउज
लेखहोस।

(ख) लेखनार पौडाल णसहकन अधन कन उपाधिले णसहवभणसहषत भए?

(ग) भारते ली नेपाली साणसहहतयमा रामकृषण शमामा पर्दको प्रमख णसहविाबारे ा रूचा रूचामा पर्द गन मा पर्दहोसग?

2
3
3

10. (क) करा र उपनयासमा के िरक छ?

3

(ख) नेपाली उपनयासको प्रारखमभक कालमा कसता कसता उपनयासहरू ्दे खा परे का धरए? ती
उपनयासहरूमा कन कन भाषाको प्रभाव परे को धरयो?

(ग) राणा कालमा णसहकन नेपाली उपनयासले िसतिवटाउने मौका पाएन?

4
3

