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SAMPLE QUESTION PAPER (2022-2023) 

Code: 124 

विषय नेपाली 

कक्षा - XII 

वनर्ाारित समय-3 घण्टा                                                         अधर्क्तम अंक-80 

सामान्य वनरे्दश 

✓ वनम्नधलधित वनरे्दशलार्ा ध्यानपूिाक पढ़ेि पालन गननाहोस्। 

✓ भाग एकमा 46 िटा िस्तनपिक प्रश्नहरू सोधर्एका छन्। जम्मा 40 िटा प्रश्न अवनिाया छन्। 

✓ भाग र्दनर्ामा 19 िटा िर्ानात्मक प्रश्नहरू सोधर्एका छन्। जसमा जम्मा 13 िटा प्रश्न अवनिाया 

छन।् 
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भाग 1 

(िण्ड-क, व्याकिर्- छन्द ि अलङ्काि) 

 वनम्नधलधित बहुिैकल्पिक प्रश्नसङ्खया १रे्दधि १६मधे्य कन नै बाह्र प्रश्नहरूका उत्ति लेख्ननहोस् :   

(1x12=12) 

1. छन्दमा गर् कवतिटा हुन्छन्? 

i) र्दनर्ािटा 

ii) आठिटा 

iii) पााँचिटा 

iv) बाह्रिटा 

 

2. छन्दशास्त्र कसले िचना गिेका हुन्? 

i) आचाया भामह 

ii) आचाया भाननभक्त 

iii) आचाया वपङ्गल 

iv) आचाया भितमनवन 

 

3. छन्दमा यवत भन्नाले के बनधिन्छ? 

i) िोवकनन 

ii) निोवकनन 

iii) परिमार् बनिाउनन 

iv) संकेत गनना 

 

4. तोटक छन्दको लक्षर् : …………………………….. 

i) चाििटा सगर् क्रमशः  

ii) चाििटा भगर् 

iii) क्रमशः  सगर् जगर् सगर् 

iv) केिल सगर् 

 

5. धशिरिर्ी छन्दको लक्षर् अननसाि कन न उर्दाहिर् सही छ? 

i) भाषा हो सभ्यता हाम्रो सािा उर्दय उन्नवत 

ii) मीठो लाग्छ मलार् ता वप्रयकथा प्राचीन संसािको 

iii) तनल ेर्नले अवन यौिनल े

iv) म िाऊाँ  मै लाऊाँ  सनिसयल िा मोज म गरूाँ  
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6. वनम्नधलधित उर्दाहिर् कन न छन्दमा आर्ारित छ? 

‘‘उपकािी गनर्ी व्यवक्त वनहुिन्छ वनिन्ति 

फलेको िृक्षको हााँ गो निनकेको कहााँ  छ ि?’’ 

i) तोटक 

ii) अननष्टनप 

iii) धशिरिर्ी  

iv) शार्दूालविक्रीवित 

 

7. ‘मगर्, सगर्, जगर्, सगर्, तगर्, तगर् ि एउटा गनरू’ – यो कन न छन्दको लक्षर् 

हो? 

i) मत्तमयनि 

ii) अननष्टनप 

iii) शार्दूालविक्रीवित 

iv) तोटक 

 

8. मात्राको आर्ािमा गर्ना गिेि लधेिने छन्दलार्ा ......... भवनन्छ। 

i) तोटक छन्द 

ii) अननष्टनप छन्द 

iii) मावत्रक छन्द 

iv) गाउाँ ले छन्द 

 

9. काव्यमा अलङ्काि भन्नाल ेके बनधिन्छ? 

i) सनन चााँ र्दी 

ii) विशेष शब्द 

iii) काव्यको गहना 

iv) स्त्री जावतको पवहिर् 

 

10. अलङ्काि शब्द कसिी बनेको छ? 

i) अलम+्कृ+घञ्, 

ii) अलङ्+काि, 

iii) अलङ्का+ि 

iv) अ+लङ्काि 

 

11. आचाया भामहको ग्रन्थको नाम के हो? 

i) काव्यशास्त्र 

ii) अलङ्कािकाव्य 

iii) अलङ्कािशास्त्र 

iv) काव्यालङ्काि 
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12. अलङ्काि कवत प्रकािका हुन्छन्? 

i) र्दनर्ा प्रकािका 

ii) तीन प्रकािका 

iii) बाह्र प्रकािका 

iv) चाि प्रकािका 

 

13. उपमा अलङ्कािका चाि तत्त्वहरूः  .................. 

i) उपमान, उपमेय, सार्ािर् र्मा, िाचकपर्द 

ii) र्दरू्ा उपमान ि र्दनर्ा उपमेय, 

iii) चाििटा उपमेय, 

iv) उपमान, उपमेय ि र्दनर्ािटा सार्ािर् र्मा। 

 

14 ‘अब धचन्तामातै्र गन ेवक िाक्टि पवन रे्दिाउने’ – यो कन न अलङ्कािको उर्दाहिर् हो? 

i) अथा अलङ्काि, 

ii) श्लेष अलङ्काि,  

iii) उपमा अलङ्काि, 

iv) अवतशयोवक्त अलङ्काि। 

 

15. अवतशयोवक्त अलङ्काि भनकेो के हो? 

i) उपमान ि उपमेय बीच तनलना गनना 

ii) उपमेयको मात्र िर्ान गनना 

iii) उपमेयको मात्र िर्ानल ेउपमान धचनाउनन 

iv) उपमानको मात्र िर्ानले उपमेयलार्ा बनिाउन िोज्नन 

 

16 आचाया भामह कन न शताब्दीका हुन्? 

i) र्ा.पू. र्दोस्रो शताब्दी, 

ii) र्ा.पू. छैटौाँ शताब्दी, 

iii) र्ाशाको र्दोस्रो शताब्दी, 

iv) र्ाशाको छैटौाँ शताब्दी,  

 

 िण्ड ि (मनख्य पाठ) 

 वनम्नधलधित पङ्कवत पढ़ेि सोधर्एका बहुिैकल्पिक १७रे्दधि २७सम्मका प्रश्नहरूमधे्य कन न ैर्दश 

प्रश्नहरूको उत्ति वर्दननहोस्।                                                                   (1x10=10) 

 वहमालमा गयो जािो लोक साऽऽनन्द रे्दधियो। 

उर्दायो िधसलो िाम्रो ऋतनिाज िसन्त यो।। 

नाम शषे भयो सािा पनिानू धशधशि ल्पिवत। 

धलयो िसन्तल ेअकै नयााँ  गौिि पद्धवत।। 

ऋतन हुन ्अरु पााँचोटा, िसन्त ऋतनिाज हो। 
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लोक गौििले भनना यसकैो मनख्य काज हो।। 

िसन्तमा समानै छन ्ठण्डी गमी र्दनिै गनर्। 

तनल्य तनल्य र्दया र्दण्ड िाजाका हुन् विभूषर्।। 

रे्दधिन्छ नाऽवतशीतोष्ण मवहमा ऋतनिाजको। 

र्दयार्दण्डज्ञ िाजाको नीवत िैाँ  िाजकाजको।। 

पशनपक्षी लतािकृ्ष लगायत चिाचि। 

ऋतननायकको गछा प्रेमले स्वाऽऽगताऽऽर्दि।। 

सेतो कमलको छाता मञ्जिीमय चामि। 

ऋतनिाजत्वका धचह्न रे्दधिन्छन् अवत सनन्दि।। 

भनमिाहरु िीर्ाको वर्दव्य िङ्काि गर्दाछन।् 

गनर्गायक भै पंक्षी गानमा तान भर्दाछन।्। 

बिा-बिा लतािकृ्ष लािा िैाँ  फूल छर्दाछन।् 

पनतली नताकीतनल्य नाचरै्द अवग सर्दाछन।्। 

मलयाऽचलको िायन लगाताि धसिीधसिी। 

कधलला पालनिारूप पङ्खा हम्कन्छ सनस्तिी।। 

सजायेको छ सिात्र वर्दव्य सौन्दयाको िथ। 

शाल्पन्तको जल छकेको िनल्ला आनन्दको पथ।। 

सािा िन बगैंचामा सजायकेो छ आसन। 

ऋतनिाज उतबैाट गछा त्यो शनभशासन।। 

वर्दव्य आनन्दको िङ्ग, वर्दव्य काल्पन्त तिङ्ग छ। 

वर्दव्य उन्नवतको ढङ्ग, वर्दव्य सािा प्रसङ्ग छ।। 

त्यो वर्दव्य िङ्ग पायेका लतािृक्ष िनस्पवत। 

रे्दधिन्छन् योग्य नेताका िैती िैं उन्नताऽऽकृवत।। 

सानावतना सबैमाधथ फैधलयकेो छ गौिि। 

योग्यको आड़ पायकेो वबग्रला को कहााँ  कब?।। 

17. यहााँ  ‘ऋतनिाज’ भनेि कसलार्ा भवनएको छ? 

i) िसन्त ऋतनलार्ा 

ii) िाजालार्ा 

iii) धशधशि ऋतनलार्ा 

iv) वहमाललार्ा 

 

18. पविमा नामशेष भयो भनेि कसको शेष भएको कन िा गरिएको छ? 

i) ऋतनिाजको 

ii) धशधशि ऋतनको 
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iii) लोककाजको 

iv) छाताको 

19. ऋतननायकको स्वागत कसले गछा भनेि भवनएको छ? 

i) ऋतनिाज िसन्तल े

ii) िाजाको िाजकाजल े

iii) पशनपक्षी लतािकृ्ष लगायत चिाचिले 

iv) सम्पर्ा मानि जावतल े

 

20. कविलार्ा कसले िीर्ा बजाएको जस्तो लाग्छ? 

i) पनतलील े

ii) मान्छेल े

iii) पंक्षील े

iv) िाजाल े

 

21. यहााँ  नाच्ने काम कोबाट भएको रे्दधिन्छ? 

i) पनतलीबाट 

ii) नाच्ने केटाकेटीबाट 

iii) पालनिाबाट 

iv) योग्य नताकीबाट 

 

22. ‘शाल्पन्तको जल छकेको िनला आनन्दको पथ।’ -यहााँ  ‘पथ’ शब्दको अथा के हो? 

i) पात 

ii) बाटो 

iii) मन 

iv) पानी 

 

23. शनभशासन कसले गछा भनिे भवनएको छ? 

i) िाजाल े

ii) हािाल े

iii) िसन्तऋतनल े

iv) िायनल े

 

24. लतािृक्ष कवतबेला फूल छर्दाछन्? 

i) घाम लागकेो बेला 

ii) िावत्रको समयमा 

iii) पंक्षी नाचेको बेला 

iv) पनतली नाचेको बेला 

 

25. वहमालमा जाड़ो कन न समयमा हिाएको छ?  
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i) धशधशि ऋतनको शेषपश्चात् 

ii) िसन्त ऋतनको शेषपश्चात ्

iii) वहमालमा वहउाँ  सवकएपश्चात ्

iv) वहमालमा तातो घाम लागपेश्चात् 

26. एक िषामा कवतिटा ऋतनहरू हुन्छन्? 

i) पााँचिटा 

ii) छिटा 

iii) चाििटा 

iv) एउटा 

 

27. कविले छातालार्ा केसाँ ग तनलना गिेका छन्? 

i) चामिसाँग 

ii) मञ्जिीसाँ ग 

iii) कमलसाँग 

iv) शीतसाँग 

 

 वनम्नधलधित अननचे्छर्द पढ़ेि सोधर्एका २८ रे्दधि ३८सम्मका प्रश्नहरूमध्ये कन नै र्दश प्रश्नहरूको उत्ति 

वर्दननहोस्।     (1x10=10) 

 माधलनीको श्रीसम्पवत्तको नाउाँ मा धथए एकसिो ओढ़्न-ेओछ्याउने, पकाउने िान े

भााँ ड़ाित्तान, केही मामूली लत्ता-कपड़ा अवन काठको एउटा सानन बाकस। कमानल े

वर्दएको एउटा ठूलो टोकिी धथयो। जसेल े त्यसमैा भााँ ड़ा-ित्तान वमलाए हाल्यो। 

त्यसमाधथ ओड़्ने-ओछ्याउने पटार्परि हाल्यो अवन ती नहल्पल्लने ि निसे्न गिी िोिील े

कस्यो। काठको सानन बाकसमा माधलनील ेआफ्ना लाउन ेलनगा ि अरू ित्राकिनत्रनक 

चीज वमलाएि हालेि बन्द गिी। माधलनीले वढब्री-बत्तीको सहािाले िनपड़ीधभत्र 

कन नाकाप्चा हेिी, केही छनट्यो वक भनेि। जसे िनपड़ीबावहि आएि उधभयो, छेउछाउ ि 

टाड़ासम्म वनिीक्षर् गयो अवन कान ठाड़ा पायो, चालचनल केही सनवनएन। धभत्र पसिे 

जसेले नाम्लो लाएि टोकिी वपवठउाँ मा बोक्यो अवन माधलनीले हलनङ्गो काठको बाकस 

ि वनभाएको धर्ब्री-बत्ती। मध्यिातमा र्दनवनयााँ  वबचेत भएको बेलामा माधलनीले जसलेार्ा 

आफ्नो अगनिा बनाएि मकेी कमानबाट वबर्दा धलर्ा। र्दनिै चाल मािेि कमानको तेसो 

बाटो वहाँि्नथाले। ठाउाँ  ठाउाँ का र्निावतिबाट कन कन िहरू भनकेको सनवनयो। बड़ा साहेबको 

कोठीको भोटे कन कन ि पािा थकााउने गिी भनकेको सनवनयो। माधलनी ििले आवत्तर्ा। 

र्दनिैले अवड़एि कोठी भएको वर्दशावति हेिे। एउटा बत्ती रे्दधियो अवन त्यो बत्ती 

कोठीधभत्र पसेि हिायो। 

कन कन ि भनक्र्दा चौकीर्दाि लालटेज धलएि बावहि हेना वनसे्कको होला, कोही नरे्दििे धभत्र 

पस्यो, जसेले अड़कल लाएि माधलनीले मात्र सनन्ने गिी भन्यो। र्दनिै वहाँड़े, ति माधलनीको 
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िि हत्तपत्त हिाएन। बािबाि पधछल्पिि फकााँ रै्द हेरै्द जसेको पधछपधछ स्वााँ  स्वााँ  गरै्द 

वहाँड़ी। सतेी िोलाको सााँघन नाघेपधछ माधलनीको िि हिायो ि र्दनिै वबस्ताि-वबस्ताि 

चोिबाटो लागे। चन्द्रमाल ेसाथ वर्दए। अकास उघ्रकेो धथयो। अर्ाचन्द्र ि तािामण्डलल े 

आकाश सनशोधभत भएको धथयो। केिल समय-समयमा धसमलका भनिा जस्ता िल्पण्डत 

बार्दल उड़ेि आएि चन्द्रमालार्ा छेल्थे ि पथृ्वीतलमा कताकता छाया पर्थ्यो। हेली 

कमानको धसिमा फािस गाउाँ  आर्पनग्दा भालेको पवहलो िाक सनवनयो। चैनर्ोज 

सिर्दािको घि बन्द धथयो। जाती न ै भयो, नत्र उत्सनक भएि सिर्दाि सिर्दािनील े

िोधजवनती गने धथए, के भन्नन? त्यसबाहेक वढलो अिश्य हुनधेथयो। 

 28. कसको घिमा श्रीसम्पवत्तको नाउाँ मा एकसिो ओड़्न ेओछ्याउनेमात्र धथयो? 

i) गिीबको घिमा 

ii) मागे्नको घिमा 

iii) जसेको घिमा 

iv) माधलनीको घिमा 

 

29. माधलनीलार्ा कसले टोकिी वर्दएको धथयो? 

i) बड़ासाहेबल े

ii) साथीहरूल े

iii) कमानले 

iv) धछमकेील े

 

30. माधलनीले वकन कन ना काप्चा हेिी? 

i) जसे छ वक भनिे 

ii) केही छनट्यो वक भनिे 

iii) िानेकन िा छ वक भनेि 

iv) धर्ब्री छ वक भनिे 

 

31. जसेले वपवठउाँ मा के बोक्यो? 

i) माधलनी 

ii) टोकिी 

iii) िोको 

iv) भािी 

 

32. माधलनी कन न कमानमा काम गथी? 

i) मेकी कमान 

ii) हेली कमान 

iii) वतमी कमान 

iv) धचया कमान 
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33. जसे ि माधलनी कन न उपन्यासका पात्रहरू हुन्? 

i) मननामर्दन 

ii) रूपको मलू्य 

iii) ऋतनविचाि 

iv) जननेली िेिा 

 

34. कसको भोटे कन कन ि भनकेको सनवनएको धथयो? 

i) जसेको 

ii) चौकीर्दािको 

iii) माधलनीको 

iv) बड़ासाहेबको 

 

35. माधलनीले र्दनवनयााँ  वबचेत भएको बेला के गिी? 

i) जसेलार्ा बोलार्ा 

ii) सनती 

iii) कमानबाट विर्दा धलर्ा 

iv) ििले आवत्तर्ा। 

 

36. माधलनीको िि कहााँ  पनगेपधछ हिायो? 

i) सेती िोलाको सााँघन नाघेपधछ 

ii) फािस काटेपधछ 

iii) कोठी नजीक पनगेपधछ 

iv) शहिको िमिममा पनगपेधछ 

 

37. वर्दर्एको अननचे्छर्दमा कन न-कन न कमानको कन िा गरिएको छ? 

i) मेकी ि वतमी कमान 

ii) मेकी ि हेली कमान 

iii) हेली ि धचया कमान 

iv) धचयाकमान ि मेकीकमान 

 

38. जसे ि माधलनी कहााँ  आर्पनग्दा भालेको पवहले िाक सनवनयो? 

i) धछमकेीको घिमा आर्पनग्दा 

ii) शहिको छेउ आर्पनग्दा 

iii) हेली कमानको धशिमा आर्पनग्दा 

iv) जसेको घिमा आर्पनग्दा 

 

 वनम्नधलधित पवि पढ़ेि सोधर्एका प्रश्नहरूको उत्ति वर्दननहोस्।                       (1x8=8) 

39. ऋतनविचचि िण्डकाव्य कसले िचना गिेका हुन्? 

i) लेिनाथ पौड़याल 
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ii) रे्दिािाज शमाा 

iii) सानन लामा 

iv) लक्ष्मीप्रसार्द रे्दिकोटा 

40. जेठ-आषाढ़मा कन न ऋतन पछा? 

i) िसन्त ऋतन 

ii) ग्रीष्म ऋतन 

iii) हेमन्त ऋतन 

iv) धशधशि ऋतन 

 

41. एक िषामा कवतिटा ऋतनहरू हुन्छन्? 

i) ४िटा 

ii) ५िटा 

iii) ६िटा 

iv) ७िटा 

 

42. ऋतिाज भनेि कन न ऋतनलार्ा भवनन्छ? 

i) िसन्त ऋतन 

ii) ग्रीष्म ऋतन 

iii) हेमन्त ऋतन 

iv) धशधशि ऋतन 

 

43. माधलनीको पवहलाको लोगे्नको नाम के हो? 

i) जस े

ii) बड़ासाहेब 

iii) र्न े

iv) सञ्चमान 

 

44. जननेली िेिा उपन्यासका िचनाकाि को हुन्? 

i) र्न्दमधर् शमाा 

ii) र्न्द्रबहार्दनि िार्ा  

iii) र्न्द्रकन माि िार्ा 

iv) र्न्द्र सनन्दास 

 

45. कसले कसलार्ा भनकेो- ‘‘वकन यााँ  आएि बधसिा’को? जाऊ आफ्नो घिमा, उठ यो 

धसकन िा धलप्छन। कस्तो लाज पचेको मान्छे’’। 

i) जसेल ेमाधलनीलार्ा 

ii) माधलनील ेजसेलार्ा 

iii) उपन्यासकािले पाठकलार्ा 
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iv) उपन्यासकािले जसेलार्ा 

46. ‘गाल पनना’ शब्दको अथा के हुन्छ? 

i) गाला  

ii) लाज पनना 

iii) गलाउन ेकाम 

iv) िीस पनना 

 

 भाग 2 

िण्ड क (मनख्य पनस्तक) 

 

47. वनम्नधलधित प्रश्नहरूका उत्ति वर्दननहोस्।  

क. िनेमा माछा माने सू्फवता कन न घटनाले गिायो? 2 

ि. माछाको मोल कथाको शनरूिातको प्राकृवतक दृश्य कस्तो छ? 

अथिा 

िनेले आफ्नो बाबनलार्ा धिधलक्क रे्दख्र्दाको परििेश कस्तो छ? 

3 

ग. रूपको मलू्य कथामा िाननको अननहािको िर्ान कथाकािले कस्तो गिेका छन?् 

अथिा 

िाननले विमलनाथ ि उसाँग वििाह भएको मान्छेको तनलना कसिी गिेकी छे? 

3 

48. वनम्नधलधित प्रश्नहरूका उत्ति लेख्ननहोस् : 

क. हार् हार् अंगे्रजी वनबन्धको भाि लेख्ननहोस्। 4 

ि. रे्दिकोटाल ेवकन र्दाजनलार्ा आर्दशा माने? 4 

49. वनम्नधलधित प्रश्नहरूका उत्ति लेख्ननहोस् : 

क.  बधन्दनी एकाङ्कीको साि प्रस्तनत गननाहोस।् 3 

ि. वनतीशाले अल्पन्तममा वनिीक्षकलार्ा कसिी सङ्घषा गन ेघोषर्ा गिी? 3 

ग. नाटक भन्नाले के बनधिन्छ? 2 

50. वनम्नधलधित प्रश्नहरूमधे्य कन नै तीन प्रश्नका उत्ति सङे्क्षपमा लेख्ननहोस ्:            (2x3=6) 

क. भािोपेली भाषा परििािका कन नै चाि भाषाहरूको नाम लेख्ननहोस्।  

ि. ककेधसयामा कन न भाषा परििािको जन्म भएको धथयो?  

ग. िस भाषाको हालको नाम के हो?  

घ. नेपाली भाषाको पवहलो धलधित कृवत कन न हो?  

ङ. अशोक चल्लको पालाको अधभलेि कसले िोजिे पत्ता लगाएका हुन?्  
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िण्ड ि (लिेार् एिं िचना कौशल) 

51.क. वनम्नधलधित कन नै एक विषयमा 150 शब्दसम्मको िोचक वनबन्ध िचना गननाहोस ्: 

अ. विद्याथी जीिन 

आ. कोिोना काल 

5 

   ि. धसवक्कममा िहेका शहिहरूको जानकािी गिाउाँ रै्द आफ्नो साथीलार्ा एउटा ज्ञानिद्धाक 

पत्र लेख्ननहोस।् 

अथिा 

विद्यालयमा पानीको समस्याको अिगत गिाउाँ रै्द ग्राम प्रशासवनक केन्द्रमा समार्ानको 

वनल्पम्त एउटा वनिेर्दन लेख्ननहोस्। 

5 


