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SET A 

नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षा २०७४ 

आधारभूत तह (कक्षा: ८) 

र्वषय: नेपाली उत्तर कुर्जिका (सैद्धार्ततक) 

 

१. र्िइएका शब्िको सही िोडा र्िलाएिा ०.५ अङ्कका िरले अङ्क प्रिान गने / 

  ज्यामी - ज्यालामा काम गरे्न मजदरु 

  बिरलै - कबिलेकािी ीँ 

  टेबलस्कोप - दरूदर्शर्न यन्त्र 

  कुप्रथा - र्नराम्रो चलर्न 

  अबकञ्चर्न - गररि 

  जाससु - गपु्तचर 

२.  शब्ि भण्डार  

  कोष्ठकमा बदइएका र्ब्दिरूमध्ये बमल्रे्न र्ब्द छारे्नर खाली ठाउीँ भरी पुरा गररएको वाक्यलाई ०.५ 

अङ्कका दरले अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

 क. 'अमतृ' को पयाशयवाची र्ब्द पीयषू िो / 

 ख. 'सङ्कीर्श' र्ब्दको बवपरीताथी र्ब्द उदार िो / 

 ग. 'वर' अरे्नकाथी र्ब्द िो / 

 घ. 'अन्त्र्न' को समावेश्य र्ब्द मकै िो / 

 ङ. 'र्नयर्न' को पयाशयवाची र्ब्द आीँखा िो / 

 च. 'िाीँस' अरे्नकाथी र्ब्द िोइर्न / 

३.  वाक्यिा प्रयोग : 

  अथश स्पष्ट िुरे्न गरी वाक्यमा प्रयोग भएकोमा र वाक्यको िर्नोट पबर्न र्दु्ध भए एक वाक्यका लाबग एक 

अङ्कका दरले ४ अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

  वाक्यको स्तर, भाबषक/ व्याकरबर्क अर्बुद्ध भए परीक्षकले सोिीअर्नसुार अङ्कको प्रयोग गरे्न / 

४.  शुद्धीकरण  

 क. प्रबत अर्बुद्ध सच्चाएवापत ०.५ अङ्कका दरले २ अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

  गरुुले भन्त्र्नुभयो, "पार्नी जीवर्नदाबयर्नी स्रोत भएकाले यसलाई प्रदषूर् िुर्निाट रोक्र्नपुछश /" 

 ख. बदइएका समूिमध्येका प्रबत र्दु्ध र्ब्दका लाबग ०.५ अङ्कका दरले २ अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

अ. बवबवध आ. सञ्चय इ. पञ्चर्ील ई. जातीय 

 ५.  पिवगि/ शब्िवगि  

  र्ब्दवगशको सिी पबिचार्न गरी लेखेमा िरेक सिी र्ब्दको ०.५ अङ्कका दरले ३ अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

  आिा - बवस्मयाबदिोधक 

  असल - बवर्ेषर् 

  त - बर्नपात 

  गछशर्न - बियापद 

  अबर्न - संयोजक 

  प्रबत - र्नामयोगी 

६.  कारक र र्वभार्ि 

  रेखाङ्बकत पदिरूको सिी कारक पबिचार्न गरी र्नाम समेत लेखेमा ०.५ अङ्कका दरले १ अङ्क प्रदार्न 

गर्ने / 

  कृष्र् - कताश कारक,            झोला - अबधकरर् कारक 

७.  काल, पक्ष र भाव 

   कोष्ठकिा र्िइएका सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ भरी वाक्य पुरा गररएका शुद्ध रुपलाई 

०.५ अङ्कका िरले ३ अङ्क प्रिान गने / 

 क. दमर्न रे्नपालगन्त्ज पगुेको छ / (परू्श वतशमार्न) 

 ख. आमाले खारे्नकुरा पकाउर्न ुभएछ / (अज्ञात भतू) 

 ग. सन्त्तोष भान्त्जाले जाबगर पाऊर्न ्/ (इच्छाथशक) 

 घ. राम भोबल पोखरा जाला / (सम्भावर्नाथश) 

 ङ. रे्नपाली खेलाडीले खेल बजत्र्नेछ / (सामान्त्य भबवष्यत)् 

 च. िामी मेला िरे्नश टुीँबडखेल जान्त्थयय ीँ / (अभ्यस्त भतू) 

८.  वाक्य पररवतिन 

  कोष्ठकमा बदइएका सङ्केतका सिायताले वाक्य पररवतशर्न गररएको र्दु्ध रुपलाई १ अङ्कका दरले ४ 

अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

 क. फुपाज ुपोिोर साल िाम्रो घरमा आउर्नुभएको बथयो / (पबुलङ्ग) 

 ख. म रे्नपाली व्याकरर्को परीक्षा बदन्त्छ / (एक वचर्न) 

 ग. मबर्नषाले कबवता लेबखर्न / (अकरर्) 

 घ. केटािरूद्वारा खिु खेबलन्त्छ / (कमशवाच्य) 

९.  वाक्य रचना (वणिन) 

  बदइएको कालमा पररवतशर्न गरी वर्शर्न गररएका चार वटा र्दु्ध वाक्यलाई १ अङ्कका दरले ४ अङ्क प्रदार्न 

गर्ने / वर्श बवन्त्याससीँग सम्िबन्त्धत अर्ुबद्ध भए भाबषक र्दु्धता बवचार गरी अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

निूना 
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  सार्नो छीँदा म बर्नकै अर्नरु्ाबसत रिछुे / मैले सार्नोमा बर्नकै राम्रो पढेछु / कक्षा ६ िाट सातमा आउीँदा 

कक्षामा उत्कृष्ट भएछु / सिैको स्यािासी र माया पाउीँदा मेरो िाल्यकाल खुसीयालीपरू्श वातावरर्मा 

बितेछ / 

१०.  बोध प्रश्नोत्तर 

  बदइएको गद्ांर्मा बर्नबित भावर्ना र पररबधमा रिी बदइएका र्दु्ध, स्पष्ट, सरल र छोटो (एक वा दईु वाक्य) 

उत्तरलाई १ अङ्कका दरले जम्मा ५ अङ्क प्रदार्न गरे्न / सामान्त्य अर्ुबद्ध भएका भाबषक र्दु्धता बवचार 

गरी अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

 

११.  बुँिा र्िपोि र साराांश 

  बदइएको गद्ांर्को मखु्य कुरा समेटी बटपोट गररएका चार ओटा िुीँदाका लाबग ०.५ अङ्कका दरले र मलू 

भाव समेटी एक ततृीयांर् िुरे्न गरी सारांर् लेखेमा भाबषक र्दु्धता बवचार गरी अङ्क प्रदार्न गरे्न / 

 १२.  कथा / िीवनी वा वािर्ववाि / सांवाि/ र्चठी लेखन  

 अ. कथा लेखर्नको मलू्याङ्कर्न बर्नम्र्न आधारमा गरे्न : 

  - बवषयवस्तुको संयोजर्न, मयबलकता, र्ीषशक ------------------------ १.५ 

  - वाक्य गठर्न र प्रस्ततुीकरर् ------------------------------- २ 

  - भाबषक र्दु्धता (वर्श बवन्त्यास, वाक्य गठर्न बचन्त्ि प्रयोग, पद सङ्गबत) ------------------ ०.५ 

 आ. बचठी लेखर्नको मलू्याङ्कर्न बर्नम्र्न आधारमा गर्ने : 

  - प्रस्तबुत (संिोधर्न, अबभवादर्न, बमबत, र्नाम, ठेगार्ना, समापर्न र खामको र्नमूर्ना) --------------------- १ 

  - सम्िबन्त्धत बवषयवस्तकुो संयोजक र पसु्टयाई ----------------------- १.५ 

  - भाषा, र्ैली र मयबलकता ------------------------- १ 

  - भाबषक र्दु्धता (वर्श बवन्त्यास, वाक्य गठर्न, बचन्त्ि प्रयोग, पद सङ्गबत) ---------------------- ०.५ 

  जम्मा ४ अङ्क 

१३.  भाव र्वस्तार / व्याख्या 

  भाव बवस्तार वा व्याख्याको मलू्याङ्कर्नमा बर्नम्र्नबलबखत कुरामा ध्यार्न बदरे्न  

  - भावको सबवस्तार वर्शर्न वा व्याख्या (बवषयवस्त ुर प्रस्तबुत) ---------------------- २ 

  - र्ैली र मयबलकता ------------------------------------- १.५ 

  - भाबषक र्दु्धता ------------------------------- ०.५ 

  जम्मा ४ अङ्क 

 क. बसप र श्रम (कबवता) 

  क्षेरप्रताप अबधकारी 

  - दरे्पे्रमी भावले ओतप्रोत भएर लेबखएको कबवता 

  - स्वाथशको पट्टी खोलेर पररवतशर्नर्ील समयसीँगै चल्र्नपुरे्न / 

  - परम्परागत सोच बवचारले दरे् बवकास र्निुरे्न  

  - वतशमार्न समयमा सारङ्गीको धरु्नमा पररवतशर्न ल्याई समाजमा चेतर्ना छर्नुशपरे्न  

  - व्यबिगत स्वाथश त्यागेर राबष्िय स्वाथशको लाबग पाइला चाल्र्नपुरे्न भाव  

   ख. बसंि र स्यालको कथा (कथा) 

  - माबर्नस प्रार्ीिरूमध्ये ज्ञार्न, िबुद्ध र बववेकले भररएको सवशश्रेष्ठ प्रार्ी 

  - मार्नव जीवर्नमा अप्रत्याबसत रुपमा अफ्ठ्यारा पररबस्थबतिरू आइपरे्न 

  - पाररवाररक उत्तरदाबयत्त्व िोकेको माबर्नस सधै ीँ सचेत िुर्नपुरे्न  

  - धमश संस्कृबतले माबर्नसलाई अरै्नबतक काम गर्नशिाट िचाएको 

  - कबठर्न पररबस्थबतमा पबर्न समाज, राष्ि र मार्नवता बवरोधी कायश कबिल्यै कसैले गर्नश र्निुरे्न भाव 

 

१४.  पाठगत प्रश्नोत्तर  

  सङ्र्क्षप्त प्रश्नको उत्तरको िूल्याङ्कन गिाि र्नम्नर्लर्खत कुरािा ध्यान र्िने  

  - बवषय वस्तकुो ज्ञार्न -------------------------- १.५ 

  - खीँबदलो एवम ्सङ्बक्षप्त प्रस्तबुत (मयबलकता) --------------- २ 

  - भाबषक र्दु्धता ------------------------------- ०.५ 

  जम्मा ४ अङ्क 

 क. आह्वान (कर्वता) 

  जीवर्नाथ धमला 

  - रे्नपाली समाजको सामाबजक आबथशक पक्षको यथाथश बचरर् 

  - आधारभतू आवश्यकता परुा गर्नश बवदरे् जार्नपुरे्न वाध्यता 

  - अबर्क्षा, चेतर्नाको अभाव, पछ्ययटेपर्नको कारर् अबधकांर् रे्नपालीिरू गररिीको रेखामबुर्न रिकेा 

  - वषाशयाममा जठेुबिख,े सार्नीिरूले र्नाङ्गेभतुुङ्गै बभज्र्नुपरे्न िाध्यताको अन्त्त्य िुर्नुपरे्न / 

  - रे्नपालको गररिीलाई बर्नकै माबमशक, दयर्नीय रुपमा प्रस्ततु गररएको  

 ख. 'हािी एउिै ह  ँ' (एकाङ्की) 

  - बिमाल राष्िका बजउीँदा र स्वतन्त्र र्नेपाली र्नागररक  

  - दरे्भि तथा सच्चा राष्िभि 

  - रे्नपाल राष्िको सीमा रक्षामा तैर्नाथ प्रिरी 

  - िदु्धको जस्तो र्ान्त्त स्वभाव, आदर्श बवचार, भकुृटी जस्तै उदार भावर्ना रे्नपालीमा रिकेो 

  - बवश्वका असङ्ख्य मार्नवमध्ये िामी रे्नपाली एक िय ीँ भरे्नर बचर्नाएको  

  



3 
 

ग. प्रकृर्त र वातावरण (प्रबतध) 

  - माबर्नस प्रकृबतको सवशश्रेठ प्रार्ी र प्रयोगकताश 

  - अबववेकी तररकाले प्राकृबतक स्रोतको प्रयोग गदाश वातावरर् प्रबतकूल िन्त्रे्न / 

  - भकू्षय, िाढी, पबिरो, अबतवबृष्ट , अर्नावबृष्ट  िुर्नु 

  - पाररबस्तबथक प्रर्ालीमा बवसङ्गबत दखेा पर्नुश  

  - ओजोर्न ति पातबलर्न,ु वर्नस्पबत र जीव लोप िुर्न,ु अम्ल वषाश िुर्नु 

१५.  तार्कि क र्शल्प 

  यस प्रश्नको मलू्याङ्कर्नका लाबग बर्नम्र्न कुरािरूमा ध्यार्न बदरे्न 

  - बवषयवस्तुको िोध ---------------------------------- १ 

  - प्रस्ततुीकरर् ---------------------------------- १ 

  - बसजशर्नात्मकता / कल्पर्नार्ीलता / ताबकश कता ----------------- १.५ 

  - भाबषक र्दु्धता ------------------------------------ ०.५ 

  जम्मा ४ अङ्क 

१६.  र्ववेचनात्िक प्रश्न 

  बववेचर्नात्मक प्रश्नको मलु्याङ्कर्नका लाबग बर्नम्र्न कुरािरूमा ध्यार्न बदरे्न  

  - बवषयवस्तुको ज्ञार्न --------------------------------- २.५ 

  - र्ैली र मयबलकता --------------------------------- २ 

  - भाबषक र्दु्धता ------------------------------------ १ 

  जम्मा ८ अङ्क 

 क. 'एउटा घटर्ना' (कथा) 

  र्ान्त्तदास मार्नन्त्धर 

  - सैद्धाबन्त्तक ज्ञार्नमा भन्त्दा व्याविाररक ज्ञार्नमा रुबच 

  - एउटै समय ताबलकाअर्नसुार उबिका उिी बवषय वस्त ुपढ्र्न र्नरुचाउरे्न िाल मर्नोबवज्ञार्नको  बवशे्लषर् 

  - पढाइको साथै अबतररि बियाकलापमा िढी सिभागी िुर्न चािरे्न  

  - रोचक रै्लीमा मर्नोरञ्जर्नात्मक तररकाले पढ्र्न खोज्रे्न  

  - परम्परागत बर्क्षर् प्रर्ालीलाई पररवतशर्न गर्नुशपरे्न धारर्ा 

  - तर्न, मर्न लगाएर खेल खेल्दा सफलता पाइरे्न  

  - खेलाइको माध्यमिाट बर्क्षर् कायश सञ्चालर्न गरे प्रगबत िुरे्न िाल मर्नोबवज्ञार्नको बचरर्  

 ख. भूगोलर्वि् हकि  गुरुङ (िीवनी) 

  - रे्नपाल भयगोबलक र प्राकृबतक दृबष्टले बर्नकै सम्पन्त्र्न 

  - रे्नपालमा पाइरे्न ििुमलू्य जडीिटुी िेचेर दरे्को अथशतन्त्र िबलयो िर्नाउर्नपुरे्न बवचार  

  - दगुशम क्षेरको बवकास गरेर मार सगुम क्षेरको बवकास िुरे्न धारर्ा 

  - 'फेसेज अफ रे्नपाल' र्नामक पसु्तक लेखी रे्नपाली जर्नजाबतलाई बवश्वमा बचर्नाएका 

  - पद, प्रबतष्ठा र पैसाको मोिप्रबत स्वाबभमार्न र्नगमुाएका 

  - राष्िको उन्त्र्नबत र प्रगबतको लाबग बर्नबभशकताका साथ स्पष्टवादी र इमान्त्दार भएका 

  - बर्क्षा, स्वास्थयको क्षेरमा मित्त्वपरू्श योगदार्न बदएका 

  - योजर्ना आयोगको उपाध्यक्ष िुीँदा दरे् बवकासको लाबग मित्त्वपरू्श बवचार राखेका 

१७.  र्नवतध लेखन 

  बर्निन्त्धको मलू्याङ्कर्न गदाश बर्नम्र्नबलबखत कुरािरूमा ध्यार्न बदरे्न  

  - पररचय -------------------------------- १ 

  - बवषयवस्तुको ज्ञार्न ------------------------- २ 

  - प्रस्ततुीकरर्, संयोजर्न र िमिद्धता ------------------ २ 

  - मयबलकता र बर्नष्कषश ---------------------- २ 

  - भाबषक र्दु्धता ----------------------------- १ 

  जम्मा ८ अङ्क 
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