नेपाली
कक्षा - 9
1.

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. कुन ै िस्त ु रहने ठााँउ िा आश्रयलाई भवनन्छ क. अपादान

ख. कर्म

ग. अविकरण

घ. करण

2. "र्ा" विह्नले कुन कारक जनाउाँछ ?
क.कर्ाम

ख. कर्म

ग. करण घ. अविकरण

3. "देवख" विह्नले कुन कारक जनाउाँछ ?
क. करण

ख. कर्म

ग. अपादान

घ. कर्ाम

4. नेपाली व्याकरणर्ा नार्का कवर् भेद र्ावनन्छन ?्
क. िार

ख. पााँि

ग. र्ीन

घ. सार्

ख. दार्ोदर

ग. र्ावनस

ु
घ. सशीला

ु
ख. सशीला

ग. के टी

घ. फलार्

ख. फलार्

ग. पश ु

घ. गरीबी

ग. िसन्त

घ. शरद

ग. हेर्न्त

घ. वशवशर

ख. हेर्न्त

ग. िर्ाम

घ. ग्रीष्म

ख. लहरा

ग. कवलला पार् घ. र्ञ्जरी

5. जावर्िािक नार् हो क. कर्ला
6. द्रव्यिािक नार् हो क. पश ु
7. भाििािक नार् हो क. दूि

8. ि ैर्-िैशाख र्वहनार्ा पने ऋर् ु होक. ग्रीष्म

ख. िर्ाम

9. साउन-भदौ र्वहनार्ा पने ऋर् ु हो क. िर्ाम

ख. ग्रीष्म

10. जेठ-असार र्वहनार्ा पने ऋर् ु हो क. शरद
11. लर्ा शब्दको अर् म हो क. रूख

20 * 1 =20 अंक

12. बसन्त कोवकल कविर्ाका रिवयर्ाको नार् होक. बालकृ ष्ण सर्

ख. िरणीिर कोइराला

ग. लेखनार् पौौ़ड्याल

घ. लक्ष्मी प्रसाद देिकोटा

13. यो वजन्दगी ख ै के वजन्दगी कविर्ाका रिवयर्ाको नार् हो क. बदरीनार् भट्टराई

ख. बालकृ ष्ण सर्

ग. लेखनार् पौड्याल

घ. हवरभक्त कटुिाल

14. हवरभक्त कटुिालको जन्मस्थान होक. र्वणपरु

ख. नागालैण्ड

ग. असर्

घ. दावजमवलङ्

ग. फरावसलो

घ.र्न प्रसन्न पाने

15. सानन्द शब्दको अर् म होक. र्दले लट्ठ

ख. आनन्दसंग

16. सर्ीर शब्दको अर् म हो ु
क. सगन्ध

ख. हािा ग. लय

घ.रज

17. अभागी कर्ाकी स्त्रीपात्रको नार् के हो क. रर्ा

ु
घ. सशीला

ख. गङ्गा ग. श्यार्ा

18. र्ाििप्रसाद कुन कर्ाका पात्रको नार् होक. दोर्ी िश्र्ा

ख. अभागी

ग. वसपाही

घ. पवरबन्द

ग. अभागी

घ. वसपाही

19. के शिराज कुन कर्ाका पात्रको नार् हो क. पवरबन्द

ख. दोर्ी िश्र्ा

् भएको हो ु
20. कर्ाकार गरुप्रसाद
र्ैनालीको जन्म विक्रर् संिर् र्ा
क. 1957

2.
क.

ख. 1960

ग. 1965

घ. 1958

ु
लघत्तरीय
प्रश्न
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ु र रबरको सस्तो खाले
'यो वजन्दगी ख ै के वजन्दगी' कविर्ार्ा कविले सहज ै फुट्न र िवाँ ु डन सक्ने कााँिको िरा
ु ना गरोका छन ?्
िप्पल संग कसलाई र्ल

ख.

'दोर्ी िश्र्ा' कर्ार्ा िौरर्ा एक्लै बसेका के शिराज ले जसामबको र्ोटर आएको देखरे पवन र्ोटर वभत्र रहेका
जसामबलाई विन्न सक्दैनन।् यसरी जसामबलाई ठम्याउन न सक्नु र स्ववस्त गन म न भ्याउन ु उनका लावग ठूलो
अपराि बोि हुन्छ । यसर्ा के शिराज कसलाई दोर्ी भएको कुरा ठम्याउाँछन ?्

ग.

रूख र्र्ा लहरार्ा िसन्त ऋर्र्ु ा कस्तो पवरिर्मन आउाँछ ? िसन्त कोवकल कविर्ाको आिारर्ा िणमन
ुम ।्
गनहोस

घ.

्ु
रेखाविर् शब्दको शब्दिगम (अव्यय, नार् आवद) छुट्याई लेख्नहोस
विद्यालयको िवरपवर फुलिारी पवन छ।
उनीहरूले वर्र्ी प्रवर् शिा गन म र्ालेका छन ।्
वबहान डुल्न ु स्वास्थ्यका लावग वहर्कर हुन्छ।

अपवठर्-गद्यांश

3.

1*7=7अंक

ु द पढी अन्त्यर्ा सोविएको प्रश्नहरू को उत्तर वदनहोस
ु
वनम्नवलवखर् अनच्छे
-्
ु
ु
ु
पस्तकालय
शब्द पस्तक
र आलय शब्दको सवन्धबाट बनेको छ। यसको अर् म हुन्छ - पस्तक
पढ्ने ठाउाँ िा
ु
ु
ु
ु
पस्तक
रावखने घर। त्यस कारण पस्तकालय
विवभन्न क्षेत्रर्ा ज्ञानप्राप्त गने र्हत्त्वपूण म ठाउाँ हो। पस्तकालय
र्ख्यर्ः
दुई
ु
ु
ु
प्रकारको हुन्छ - क. सािमजवनक पस्तकालय
। ख. विद्यालयीय पस्तकालय।
यी दुब ै पस्तकालयहरूर्ा
राम्रो सङ्गठन
हुन्छ, सेिाका लावग कर्मिारीहरूलाई खटाइएको हुन्छ। यसका अवर्वरक्त आफ्न ै क्षर्र्ार्ा सङ्गवठर् व्यवक्तगर्
ु
ु
ु
पस्तकालय
पवन हुन सक्छ। यी सब ै खालका पस्तकालयबाट
ज्ञान-विज्ञानका विवभन्न-क्षेत्रर्ा पवरविर् भई सयोग्य
हुने
अिसर प्राप्त हुन्छ।
प्रश्नहरूु
ुम ।्
क. पस्तकालय
शब्दको सवन्ध-विच्छेद गनहोस
ख. विवभन्न क्षेत्रर्ा ज्ञान प्राप्त गने ठाउाँ कुन हो ?
ु
ग. पस्तकालय
कवर् प्रकारको हुन्छ ?
ु
घ. पस्तकालयहरूर्ा
कर्मिारीहरूलाई वकन खटाइको हुन्छ?
ु
ङ. आफ्न ै क्षर्र्ार्ा सङ्गवठर् पस्तकालय
लाई के भवनन्छ ?
ु
ि. पस्तक
पढ्ने ठाउाँ िा घर लाई के भवनन्छ?
छ. यस गद्यांश को शीर्मक के हुन सक्छ ?

4.
1.

विस्तृर् उत्तरीय प्रश्न 1
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ु
कुन ै एक विर्यर्ा वनबन्ध लेख्नहोस
-्
क. बढ्दो अपरािको वनयन्त्रण
ख. िृक्षारोपण को र्हत्व

2.

आफ्ना घरको पवरवस्थवर् आफ्नो पढाई आवदको उल्ले ख गदै विदेशर्ा पढ्न बसेका आफ्ना एक जना सार्ीलाई
ु ।्
विट्ठी लेखनहोस

5.

विस्तृर् उत्तरीय प्रश्न 2

्
ुम
कुन ै एक पद्य को सप्रसङ्ग व्याख्या गनहोस
क.

यो वजन्दगी ख ै के वजन्दगी
े ो
वभत्र-वभत्रै खोवक्रएर बावहर-बावहर बांिक
ु को
एटर्को त्रासले िसे
सर्स्याको भूर्ले सर्ाएको

ख.

न शीर् बािा न र् घार्को डर
न बाग नङ्गा न र् िृविको वपर।
िसन्तको गौरिले गरीकन
ु छ साह्रै कलकण्ठको र्न।।
खसी

9 अंक

