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नपेाली
 NEPALI

    CLASS X अधिकतम अंक: 80

   : Maximum Marks 80

-  (  )SECTION A Reading Comprehension

 खण् एक – (पढाइ कौशलको बोि)

1. धनमन पररिचचेद पढेरि सोधिएका प्रश्नहरूका उत्तरि लेखउहोसर।
हामो देशको संसकस धत रि परिमपरिा ा वरा विश्वको सबव संसकस धतहरू भिहरू भनदा प्रान्दा प्राचभन्दा प्राचीन च। आज हामभन्दा प्राची पआज हामी पश आज हामी पश्चिमभन्दा प्राची
सभसभ्यताको रिरङभन्दा प्राचीन्दा प्राचरङभन्दा प्राचीमा भ उधलएरि आिएर आफनो महान संसकस धतलाई धबसतिलाई बिर्संदव गइरिहेचसंदै गइरहेछौं। भगरा विानले हामभन्दा प्राचीलाई हामो
महानर परिमपरिा रि संसकस धतलाई सउरिआज हामी पशसुरक्षित रिाख ेशआज हामी पशाख्ने शक्ति े शक्ति ददउनर।सभ्यसको अ्।यसको अरन्।यसको अर्थ सभ्यो होइन ा वक हामभन्दा प्राची आिउधनक
ा वरा विन्दा प्राचारिदेआज हामी पशख टाढा भागनउपचन्।यसको अर्थ। सभ्ये शक्ति दद सभ्यभन्दा प्राची ा वरा विन्दा प्राचारिहरू भारा विभन्दा प्राची जभन्दा प्राचीरा विन पद्धधत अनउक ल चनर भने हामभन्दा प्राचीले अरा वि अवशसभ्य
ग्रहण गनउन्।यसको अर्थपचन्।यसको अर्थ। तरि पआज हामी पश आज हामी पश्चिमभन्दा प्राची हारा विालाई मात्र अनउकरिण गनउन्।यसको अर्थ न्दा प्राचा गर्नु चाँा वह हउ गर्नु चाँदवन। सभ्यसता कउ रिालाई सोने्दा प्राचरि बउझेरि
मात्र सरा विभन्दा प्राचीकारि गनउन्।यसको अर्थपचन्।यसको अर्थ। सभ्यसो हउ गर्नु चाँदा देश उन्नत सा्।यसको अरव आिउधनक पधन बिहरू भनदच। देशरा विासभन्दा प्राचीमा रा विवीमा वैजाधनक दृा वज
उउतपन्न गररिनउपचन्।यसको अर्थ ताा वक उनभन्दा प्राचीहरू अीमा वैजानता रि अिहरू भनिा वरा विश्वासको अिहरू भनिकारिबाट धनसकन सकउ नर औ देशको
प्रगधतमा सहसभ्योग े शक्ति ददउनर। आधसभ्यआज हामी पशउतमक शआज हामी पशाख्ने शक्ति सा्।यसको अर-सा्।यसको अरव रा विवीमा वैजाधनक तकन्।यसको अर्थशआज हामी पशाख्ने शक्तिले देशलाई उन्नधतको
आज हामी पशशखरिमा प उर सभ्याउन साख्ने शक्तिच औ देशको चउटव आज हामी पशन्दा प्राचिहरू भनहारिी बिहरू भनदच।

हामा देशरा विासभन्दा प्राचीमा साहस, प्रमे, दसभ्या, सेरा विा सा वहषणउता, धन:सरा विा्।यसको अरन्।यसको अर्थता औ करूणाको भारा विना हउन जरूरिी
च। सबव सभ्यउरा विारा विगन्।यसको अर्थलाई समान रूपले आज हामी पशशसुरक्षिा औ रिोजगारिको अरा विसरि प्राप्त होस। ठ लो-सानोको भेदभारा वि
अधन जाधत रि िमन्।यसको अर्थको नाममा देशको ा वरा विभाजन नहोसर। हामो देश अतभन्दा प्राचीतको जसतव समसद्धशाली औ
ा वरा विकधसत देश बनोसर। हामो देश फेररि पधन सउनको न्दा प्राचरिा ‘ ‘-को नामले प उकाररिसभ्योसर।

   (क) हामभन्दा प्राचीले कसता खालका आिउधनक पा आज हामी पश्चिाउतसभ्य ा वरा विन्दा प्राचारिहरूलाई मात्र ग्रहण गनउन्।यसको अर्थपचन्।यसको अर्थ? 2

   (ख) देशलाई उन्नधतको आज हामी पशशखरिमा कसरिी प उर सभ्याउन सा वकिहरू भनच? 2

   (ग) हामा देशरा विासभन्दा प्राचीमा ा वकन रा विवीमा वैजाधनक दृा वजकोण उउतपन्न गरिाउन आरा वि अवशसभ्यक च? 2

   (घ) हामभन्दा प्राची के कारिणले गदान्।यसको अर्थ आिएर आफनो संसकस धत रि परिमपरिा भ उभुलदवचसंदै गइरहेछौं? 2

   (ङ) हामा देशरा विासभन्दा प्राचीहरूमा कउ न-कउ न गउण हउन आरा वि अवशसभ्यक च? 2

   (न्दा प्राच) ा वरा विपरिीता्।यसको अरन्।यसको अर्थक शबद लेखउहोसर - अनउक ल, सरा विभन्दा प्राचीकारि। 1

   (च) अ्।यसको अरन्।यसको अर्थ लेखउहोसर - समसद्धशाली, साहस। 1

   (ज) पसभ्यान्।यसको अर्थसभ्यरा विान्दा प्राचभन्दा प्राची शबद लेखउहोसर - प्रमे, भगरा विान। 1

 (झ) “आज हामभन्दा प्राची पआज हामी पश आज हामी पश्चिमभन्दा प्राची सभसभ्यताको रिरङभन्दा प्राचीन्दा प्राचरङभन्दा प्राचीमा भ उधलएरि आिएर आफनो महान संसकस धतलाई धबसतिलाई बिर्संदव गइरिहेचसंदै गइरहेछौं।”

सभ्यस रा विाकसभ्यमा पआज हामी पश आज हामी पश्चिमभन्दा प्राची सभसभ्यता भनेरि कहा गर्नु चाँको सभसभ्यताको कउ रिा गररिएको हो“ ” ? 2
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-  (   )SECTION B Grammar and Translation

    खण् दउइ – (वसभ्याकरिण  एरंा वि अनउरा विाद)

2. धनमन धलआज हामी पशखत सबव प्रश्नहरूका उत्तरि लेखउहोसर।         15

   ( ) i अधिकरिण कारिक रि अपादान कारिकका एक-एक रा विटा उदाहरिण लेखउहोसर।   0.5x2=1

   ( ) ii हररिले खासभ्यो रा विाकसभ्यमा कतान्।यसको अर्थ कारिक कउ न हो?   1x1=1

   ( ) iii रा विाररिपाररि, मउआज हामी पशिहरू भनतरि कउ न समासमा पचन्।यसको अर्थनर? 0.5x2=1

   ( ) iv धभन्ना्।यसको अरन्।यसको अर्थक शबद लेखउहोसर 0.5x2=1

समान,    सममान,    
   ( ) v पसभ्यान्।यसको अर्थसभ्यरा विान्दा प्राचभन्दा प्राची शबद लेखउहोसर 0.5x2=1

अमसत,     आमा
   ( ) vi ा वरा विपरिीता्।यसको अरन्।यसको अर्थक शबद लेखउहोसर। 0.5x2=1

 पउणसभ्य,   अरा विनधत

   ( ) vii धनमन रा विागिारिालाई अ्।यसको अरन्।यसको अर्थ खउभुलने गरिी रा विाकसभ्यमा प्रसभ्योग गनउन्।यसको अर्थहोसर।            1x2=2

(क) तभन्दा प्राचीन शहरि घउमाउनउ
(ख) कानमा तेल हाभुलनउ

   ( ) viii अनेका्।यसको अरन्।यसको अर्थक शबद लेखउहोसर     0.5x2=1 
   हारि,    पत्र

   ( ) ix सारि शबद लेखउहोसर।       1x1=1

(क) अकान्।यसको अर्थको देशमा रिहेको

   ( ) x धनद्देशान उसारि रा विाकसभ्य पररिरा वितन्।यसको अर्थन गनउन्।यसको अर्थहोसर 1x2=2

(क) उतसभ्यो मािहरू भनचे लरङ्ो च, तरि धचटो ा वह गर्नु चाँडच। (सरिल रा विाकसभ्यमा)
(ख) बेसभन्दा प्राची खटनेले िेरिव पवसा पाउ गर्नु चाँच। (धमश्र रा विाकसभ्यमा)

   ( ) xi धनद्देशान उसारि रा विाकसभ्यमा रूपािहरू भनतरि गनउन्।यसको अर्थहोसर। 1x2=2

(क) खाना नधमठो च। (करिण रा विाकसभ्यमा)
(ख) सभन्दा प्राचीता गभन्दा प्राचीत गाउ गर्नु चाँचे। (अकरिण रा विाकसभ्यमा)

   ( ) xii अशउद्ध शबदलाई शउद्ध गरेिरि लेखउहोसर। 0.5x2=1

 प सतक,  शभन्दा प्राचीखरि,  अन करिण, ा वरा विदालसभ्य
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  (   )SECTION – C Writing and Composition

खण् तभन्दा प्राचीन – (लेखाई कौशल)

3. (क) कउ नव एक ा वरा विषसभ्यमाध्।यसको अर 250 शबदसममको न्दा प्राचाखलागदो धनबिहरू भनि लेखउहोसर।         10x1=10

    (अ) नोटबिहरू भनदीका कारिणले माधनसमा परेिको प्रभारा वि।
अ्।यसको अररा विा

        माधनसको जभन्दा प्राचीरा विनमा सभ्योग सािनाको महउतरा वि।

   (ख) पसभ्यान्।यसको अर्थरा विरिण सने्दा प्राचतनाबारेि जानकारिी गरिाउ गर्नु चाँदव टाढामा रिहेको सा्।यसको अरभन्दा प्राचीलाई एउटा पत्र लेखउहोसर। 
10x1=10

   (ग) नेपालीमा अनउरा विाद गनउन्।यसको अर्थहोसर। 05

The pigeon is a strong flier. It can fly long distances without stopping and  the
strongest thing about the pigeon is that it will always fly back home. You may 
take a pigeon across mountain and may take a pigeon across mountain and  
seas. But it will always fly back to  home.

  ( )SECTION – D Literature

                   खण् न्दा प्राचारि – (गद एरंा वि पद साा वहउतसभ्य)

4. (क) े शक्ति ददइएका शबदहरू न्दा प्राच उनेरि खाली ठाउ गर्नु चाँ भनउन्।यसको अर्थहोसर। 0.5x4=2

 (अ) न्दा प्राचामे िउमिउमतभन्दा प्राची................बसेरि तमाखउ खान लागेको ध्।यसको अरसभ्यो। 
(ा वपढीमा/गउिहरू भन्ीमा/धसं्भन्दा प्राचीमा/धसकउ रा विामा)

    (आ) उतसभ्यसवले चोरिो सभन्दा प्राचीिा-सोझो भएरि धनसकला भन्ने मलाई बढो ................. च। (पभन्दा प्राचीरि/ आज हामी पशन्दा प्राचिहरू भनता 
/ा वफक्/सउतान्।यसको अर्थ)

    (इ) एकधचनर हरिाएरि साा वह गर्नु चाँली िहरू भनसभ्यानो न्दा प्राचोली .................. रि मजेत्रोमा ह गर्नु चाँधसलो मउख भएरि साा वह गर्नु चाँली 
होइन ा वक  जसतो भएरि बउढाको आ गर्नु चाँखा अआज हामी पशघ उधभिहरू भनचे।(सा्भन्दा प्राची/गउिहरू भनसभ्य /फररिसभ्या/न्दा प्राचौबिहरू भनदी)

    (ई) भानउरिाज रि सउलोन्दा प्राचनाको अआज हामी पशिहरू भनतम िोको .................... ध्।यसको अरसभ्यो। चोरिा बउहारिीको काखमा मन्दे/
एकला- एकलव मन्दे/ एकाकान्।यसको अर्थको काखमा मन्दे/ चोरिा बउहारिी बसेको ठाउ गर्नु चाँमा मन्दे)

  (ख) “के मेलो च कािहरू भनचा “?  

( ) i उाख्ने शक्ति रा विाकसभ्य कसले कसलाई भनेको हो? 1

     ( ) ii उाख्ने शक्ति रा विाकसभ्य कउ न पाठबाट धलइएको हो, लेखक को हउनर? 1
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    (ग) ‘ा वरा विश्व सा गर्नु चाँघउरिो भएरि एउटा गाउ गर्नु चाँ जसतव भएको च’, भनेरि लेखकले के भन्न खोजेका हउनर?  1

   (घ) ‘आपद-ा वरा विपद जही ंपधन च, हो हउरिीले ा वरा विगार सभ्यो अब बनाइहाभुलचसंदै गइरहेछौं’  -सभ्यस भनाइको आशसभ्य के 
 हो?    1

    (ङ) भारा वि ा वरा विसतारि गनउन्।यसको अर्थहोसर- (संसेुरक्षिपमा)
‘पररिरा वितन्।यसको अर्थन प्रकस धतको धनसभ्यम हो। समसभ्यधसत हामभन्दा प्राची पधन पररिरा वितन्।यसको अर्थन हउन उपचन्।यसको अर्थ।’   2

5. (क) चोटो उत्तरि े शक्ति ददनउहोसर।    1X6=6

 (अ) चोरिोलाई का वरा वितामा का वरा विले चोरिोलाई कसतो बन्ने आआहान गरेिका चनर?
 (आ) सउतसभ्य सिहरू भनदेश का वरा वितामा का वरा विले के सिहरू भनदेश े शक्ति ददन खोजेका चनर?
 (इ) सभ्यात्रभन्दा प्राची का वरा वितामा का वरा विले इश्वरिलाई खउशभन्दा प्राची पानन्।यसको अर्थ के गनउन्।यसको अर्थपचन्।यसको अर्थ भनेका चनर?
 (ई) शहीदहरूको समझनामा का वरा विताका का वरा वि को हउनर?
 (उ) इसर पढचउ तेरिो का वरा वितामा का वरा विले कसलाई वसभ्यङगसभ्य हानेका चनर?
 (ऊ) ‘आकाशका तारिा के तारिा का वरा वितामा का वरा विले न्दा प्राचामे’ , रिामे, हक्दे, रा विभन्दा प्राचीरेिलाई के-का प्रधतक 

    मानेका चनर?

  (ख)  वसभ्याखसभ्या गनउन्।यसको अर्थहोसर।         2

“फकन्।यसको अर्थ फकन्।यसको अर्थ हे गइ समाउ 
माधनसहरूको पाउ
मलम लगाउ आतन्।यसको अर्थहरूको
न्दा प्राचहरिाइरिहेको घाउ।”

6. धनमन प्रश्नहरूका सही उत्तरि े शक्ति ददनउहोसर। 1x5=5

  ( ) i पररिबिहरू भनद क्।यसको अराक् पात्रा सेतभन्दा प्राचीको प रिा नाम के हो?
  ( ) ii ऐतेले महीनामा कधत तलब पाउ गर्नु चाँथसभ्यो?
  ( ) iii क्।यसको अराकारिको हरा विभुलदारिस गर्नु चाँग पा वहलो भेट कहा गर्नु चाँ भएको ध्।यसको अरसभ्यो?
  ( ) iv टोटलाको फ ललाई के- सरङ तउलना गररिएको च?
  ( ) v “माधनसलाई रिामो देख ेत उसको शभन्दा प्राचील, सरा विभारा वि, न्दा प्राचाल-न्दा प्राचलन रि न्दा प्राचररित्र हो,” उाख्ने शक्ति रा विाकसभ्य कसले 

कसलाई भनेको हो?

7.  धनमन प्रश्नहरूमधसेभ्य कउ नव न्दा प्राचारिरा विटाको उत्तरि े शक्ति ददनउहोसर।       1x4=4

   (क) आज हामी पशशरा विकउ मारि रिाईदारिा धलआज हामी पशखत कउ नव दउइ कस धतहरूका नाम लेखउहोसर।  
अ्।यसको अररा विा

     इिहरू भन् सउिहरू भनदासदारिा धलआज हामी पशखत कउ नव दउइ कस धतहरूका नाम लेखउहोसर। 
 
    (ख) ्ा. घन अवशसभ्याम नेपालको जिहरू भनम कहा गर्नु चाँ रि का वहले भएको हो?   
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 अ्।यसको अररा विा
        हररिभाख्ने शक्ति कटउरा विालको जिहरू भनम कहा गर्नु चाँ रि का वहले भएको हो?

    (ग) मनबहादउरि मउआज हामी पशखसभ्यादारिा धलआज हामी पशखत कउ नव दउइरा विटा नाटकको नाम लेखउहोसर।   

                         अ्।यसको अररा विा 
        लकमभन्दा प्राचीप्रसाद देरा विकोटादारिा धलआज हामी पशखत कउ नव दउइरा विटा महाकावसभ्यको नाम लेखउहोसर। 

    (घ) तउलसभन्दा प्राची अपतन दारिा धलआज हामी पशखत खण्कावसभ्यको नाम लेखउहोसर।  ‘ ’       

                          अ्।यसको अररा विा
        इिहरू भन्बहादउरि रिाईदारिा धलआज हामी पशखत उपिहरू भनसभ्यासको नाम लेखउहोसर।  
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