SAMPLE QUESTION PAPER (2022-2023) ANSWER KEY
Code: 124
विषय नेपाली
कक्षा - XII
वनर्ाारित समय-3 घण्टा

1.

अधर्क्तम अंक-80

छन्दमा गण कवतिटा हुन्छन्?
B.आठिटा

2.

छन्दशास्त्र कसले िचना गिेका हुन्?
C.आचाया वपङ्गल

3.

छन्दमा यवत भन्नाले के बुधिन्छ?
B.निोवकनु

4.

तोटक छन्दको लक्षण : ……………………………..
A.चाििटा सगण क्रमशः

5.

धशखरिणी छन्दको लक्षणअनुसाि कु न उदाहिण सही छ?
D.म खाऊँ मै लाऊँ सुखसयल िा मोज म गरँ

6.

वनम्नधलधखत उदाहिण कु न छन्दमा आर्ारित छ?
‘‘उपकािी गुणी व्यवक्त वनहुिन्छ वनिन्ति
फलेको िृक्षको हाँ गो निुकेको कहाँ छ ि?’’
B.अनुष्टुप

7.

‘मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण ि एउटा गुर’ – यो कु न छन्दको लक्षण हो?
C.शाददालविक्रीवित

8.

मात्राको आर्ािमा गणना गिेि लेधखने छन्दलार्ा ......... भवनन्छ।
C.मावत्रक छन्द

9.

काव्यमा अलङ्काि भन्नाले के बुधिन्छ?
C.काव्यको गहना

10.

अलङ्काि शब्द कसिी बनेको छ?
A.अलम्+कृ +घञ्

11.

आचाया भामहको ग्रन्थको नाम के हो?
D.काव्यालङ्काि

12.

अलङ्काि कवत प्रकािका हुन्छन्?
B.तीन प्रकािका

13.

उपमा अलङ्कािका चाि तत्त्वहरः ..................
A.उपमान, उपमेय, सार्ािण र्मा, िाचकपद

14.

‘अब धचन्तामात्रै गने वक िाक्टि पवन देखाउने’ – यो कु न अलङ्कािको उदाहिण हो?
B.श्लेष अलङ्काि,
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15.

अवतशयोवक्त अलङ्काि भनेको के हो?
D.उपमानको मात्र िणानले उपमेयलार्ा बुिाउन खोज्नु

16.

आचाया भामह कु न शताब्दीका हुन्?
D.र्ाशाको छै ट ँ शताब्दी,

17.
I.

यहाँ ‘ऋतुिाज’ भनेि कसलार्ा भवनएको छ?
A.िसन्त ऋतुलार्ा

II.

पविमा नामशेष भयो भनेि कसको शेष भएको कु िा गरिएको छ?
B.धशधशि ऋतुको

III.

ऋतुनायकको स्वागत कसले गछा भनेि भवनएको छ?
C.पशुपक्षी लतािृक्ष लगायत चिाचिले

IV.

कविलार्ा कसले िीणा बजाएको जस्तो लाग्छ?
A.भमिाले

V.

यहाँ नाच्ने काम कोबाट भएको देधखन्छ?
A.पुतलीबाट

VI.

‘शान्तन्तको जल छके को खुला आनन्दको पथ।’ -यहाँ ‘पथ’ शब्दको अथा के हो?
B.बाटो

VII.

शुभशासन कसले गछा भनेि भवनएको छ?
C.िसन्तऋतुले

VIII.

लतािृक्ष कवतबेला फदल छदाछन्?
D.पुतली नाचेको बेला

IX.

वहमालमा जाड़ो कु न समयमा हिाएको छ?
A.धशधशि ऋतुको शेषपश्चात्

X.

एक िषामा कवतिटा ऋतुहर हुन्छन्?
B.छिटा

XI.

कविले छातालार्ा के सँ ग तुलना गिेका छन्?
C.कमलसँ ग

18.
I.

कसको घिमा श्रीसम्पविको नाउँ मा एकसिो ओड़्ने ओछ्यानेमात्र धथयो?
D.माधलनीको घिमा

II.

माधलनीलार्ा कसले टोकिी वदएको धथयो?
C.कमानले

III.

माधलनीले वकन कु ना काप्चा हेिी?
B.के ही छु ट्यो वक भनेि

IV.

जसेले वपवठउँ मा के बोक्यो?
B.टोकिी
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V.

माधलनी कु न कमानमा काम गथी?
A.मेकी कमान

VI.

जसे ि माधलनी कु न उपन्यासका पात्रहर हुन्?
D.जुनेली िेखा

VII.

कसको भोटे कु कु ि भुकेको सुवनएको धथयो?
D.बड़ासाहेबको

VIII.

माधलनीले दुवनयाँ वबचेत भएको बेला के गिी?
C.कमानबाट विदा धलर्ा

IX.

माधलनीको िि कहाँ पुगेपधछ हिायो?
A.सेती खोलाको साँ घु नाघेपधछ

X.

वदर्एको अनुच्छेदमा कु न-कु न कमानको कु िा गरिएको छ?
B.मेकी ि हेली कमान

XI.

जसे ि माधलनी कहाँ आर्पुग्दा भालेको पवहले िाक सुवनयो?
C.हेली कमानको धशिमा आर्पुग्दा

19.
I.

ऋतुविचाि खण्डकाव्य कसले िचना गिेका हुन्?
A.लेखनाथ प ड़याल

II.

जेठ-आषाढ़मा कु न ऋतु पछा ?
B.ग्रीष्म ऋतु

III.

एक िषामा कवतिटा ऋतुहर हुन्छन्?
C.६िटा

IV.

ऋतिाज भनेि कु न ऋतुलार्ा भवनन्छ?
A.िसन्त ऋतु

V.

माधलनीको पवहलाको लोग्नेको नाम के हो?
C.र्ने

VI.

जुनेली िेखा उपन्यासका िचनाकाि को हुन्?
D.र्न्द्र सुन्दास

VII.

कसले कसलार्ा भनेको- ‘‘वकन याँ आएि बधसिा’को? जाऊ आफ्नो घिमा, उठ यो धसकु िा धलप्छु ।
कस्तो लाज पचेको मान्छे ’’।
B.माधलनीले जसेलार्ा

VIII.

‘गाल पनुा’ शब्दको अथा के हुन्छ?
B.लाज पनुा
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क.

िने बजािबाट फकाँ दै गदाा स्वास्नीमावनसको पसलमा धचया खान पसेको धथयो। त्यवतबेला उसँ गको 2
गफगाफमा त्यस स्वास्नीमावनसले आफ्नो पोर् मिेको ि एक्लै बसेको कु िा खोलेको ि फे रि-फे रि
आउँ दै गनुा भनेि मीठो स्विमा भनेको कािण अब उसैसँग भविष्यमा घिजाम गने विचाि गिेि
धछटोभन्दा धछटो पैसा कमाउने सपनाका कािण िनेमा माछा माने स्फदवता बढ़े ि आएको धथयो।

ख.

दके पानी पिेि भखाि िहेको धथयो। दधक्षणको उिाउलो हािाले सेवतं दै गएका बादलका मधसना 3
दुक्राहरलार्ा छातछु त गिेको धथयो। बादल फाटे को ठाउँ ठाउँ मा पखाधलएको नीलो आकास
देधखन्थ्यो। विद्वेषको कतै धचह्न धथएन। एकपटक बहुलाही भउपधछ प्रकृ वत चकमन्न धथर्ा। खाधल
बादलको आँ सुले पखाधलएको खहिेमात्र हुनहुन् गिी गधजािहेथ्यो। खोलाको गजान पहाड़को
चेपचापधभत्र पसेि प्रवतध्ववनत हुन्थ्यो।
अथिा
आकाश मेघाच्छन्न धथयो। पानी पलाा-पलाा जस्तो, मेघले भीमनाद गरििहेको, खोलो हिािि ध्ववनधसत
बगेको, वबजुली चन्तककिहेको, मेघ गधजािहेको, पहाड़को टाकु िामाधथबाट ठद लो स्विले भेल
हुनहुनाएको प्राकृ वतक परििेश धथयो।

ग.

काली अवन नीली, कोप्ची फेरि धचकसी, छ्याकटी, छिाँ की, िेिी, नेप्टी, खुँ ड़ी, गाला कञ्चट गढ़े की, 3
च्ुँ ड़ो बाङ्गो भएकी, ओठ िल्ला पिेकी, ि ँ थोिै भएकी, वनर्ाि माधथसम्म खुर्लेकी, आँ खी भ ँ
पिेला ििेकी, निाम्री ख्याक, प्रत्येक िोगले उसलार्ा माना नसके पवन प्रहाि गिेको शास्त्रघातले समय
नपुग्दै उसका वनर्ाि, गाला ि ओठ िरिपरि दाग लगाएि चाउिी पािेका धथए।
अथिा
मनुष्यको सकिार्का दुर्ा खण्ड छन्, स्वाथा ि पिाथा। पिपीड़नले स्वाथा पटाउन खोज्नु अर्म हो,
स्वाथाद्वािा पिाथा पटाउनु मध्यम, पिाथाद्वािा स्वाथा पटाउन खोज्नु उिम हो। कोही वनस्वाथाताको
कल्पना गछा न्, आत्मसन्तोष पवन नधलने वनः स्वाथी ब लाहा मात्र हुन सक्तछ, अवन उसले गिेको
पिोपकाि नजानी-नजानी मात्र हुन्छ।
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क.

यो वनबन्ध भाषाप्रेमसँ ग सम्बन्तन्धत छ। आजको दुवनँया अंग्रज
े ी भाषामा मोवहत भएको देखेि 4
देिाकोटाले व्याङ्ग्यात्मक भािमा यसको िचना गिेका छन्। देिकोटाको मनसाय अंग्रेजी पढ़्दै नपढ़्नु
भन्ने पवन होर्न। ति आफ्नो भाषा वबसान थालेको जुन आजको न्तिवत छ यसप्रवत उनले सजक ि
सचेत गिाउन चाहेका छन्। हामीले के िल अकााको भाषामात्र धसक्न चाहेमा भविष्यमा हामी के िल
उनीहरको दासमात्र बन्न पुग्छ ँ। अकााको विषयमा जान्दा-जान्दै आफद ले आफद लार्ा पवन धचन्न ि जान्न
आिश्यक छ। यवद हामीले भाषा नै जानेन ँ भने त्यससँ ग सम्बन्तन्धत सबै कु िा हाम्रो वनन्तकत न लो
विषय बन्न पुग्छ ि पधछ अकााले जे भन्यो त्यहीलार्ा सही मान्ने अििा हुन्छ भनेि देिाकोटाले
सचेतनाको वनन्तकत यस वनबन्धको िचना गिेको देधखन्छ।

ख.

देिकोटा आठ िषाको हुँदा नै उनका दाज्यदले मवहनाको तीनसयभन्दा र्ेिै कमाउथे। उनकी माताले 4
पवन दाज्यदजस्तै हुनुपछा भनेको ि दाज्यदमा पवन मास्टिमा हुनुपने जस्तो र्ाक, ििाफ, दिािट ि
गाम्भीया भएका कािण उसलार्ा पवन दाज्यद जस्तै आदशा व्यवक्त हुने िहि जागेको धथयो।

22.

4

क.

यो नािीिादी एकाङ्की हो। यसले नािीका समस्यालार्ा उठाएको छ। नािीिादलार्ा आर्ाि बनाएि 3
भष्टाचाि, अन्याय ि शोषणको वििोर्मा पवन यसले विचाि प्रस्तुत गिेको छ। यसमा समाज
वनमााणमा कवत पवन कञ्जुस्यार्ँ नगिी स्वतन्त्र रपमा अगावड़ बढ़्न सक्ने क्षमता िाख्नुपछा भवनएको
छ। मान्छे ले अन्याय सहनु होर्न यसको वििोर् गिेि समानता ल्याउन सक्नुपछा भन्ने आशय यस
एकाङ्कीबट बुझ्न सवकन्छ।

ख.

खाने मुखलार्ा जुँ गाले छे क्दैन। कलम त सार्न हो साध्य होर्न। यसैले याद िाख... म लेख्छु । 3
मेिो मन्तस्तष्कमा वबिेका ती कु िाहर कसले मेटाउन सक्छ। मेिो शिीिमा एक थोपा िगत बाँ की
िहञ्जेलसम्म म लेख्छु । िगतको मसीमा के शका कु चीले यही बन्दीगृहको पखाालभरि लेख्छु । मेिो
लेखनीलार्ा न ता तलिािको र्ािले, न ता नगदनािायणले विचधलत गिाउन सक्छ। म एउटा साँ चो
र्वतहास लेख्छु ।

ग.

नक्कल पानुा, भाि प्रदशान गनुा ि हािभािको माध्यमबाट दशाकलार्ा मनोिञ्जन वदनु।
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23
क.

नेपाली, वहन्दी, बं गाली, मैधथली, िाजिानी, असवमया, आवद।

ख.

भािोपेली भाषापरििािको।

ग.

नेपाली भाषा

घ.

खण्डखाद्य।

ङ.

मोहनप्रसाद खनाले।

24.क.

भदवमका- 1

5

मुख्य विषय-2
वनष्कषा-1
शब्द सीमा-1
ख.

पठाउनेको ठे गाना ि वमवत- 01
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सम्बोर्न- 0.5
पत्रको मुख्य भाग- 02
वनष्कषा िा अन्त गिार्- 0.5
खाममा लेख्नुपनेः पाउनेको नाम ि ठे गाना-1
अथिा
सम्बोर्न एिं वमवत- 2
पत्रको मुख्य विषय/भाग- 2
वनष्कषा- 1
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