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दोस्रो ए शया प्रशान्त भा षक ओलिम्पयाड

२७ सेप्टमे्बर २०२०
प्रश्नहरू

• नर क्षकहरूलाई राम्रर सुन्नुहोस् र उहाँहरूको नदशन पालना गनुर्होस्।
• प्र तस्पधार् पाँच घन्टा चल्ने छ। प हलो प्रश्न सेटमा छ पृ हरू छन् र यसमा पाँच वटा प्रश्नहरू छन्। तपाईले प्रश्नहरूको
उ र जुनसुकै क्रममा दन सक्नुहुन्छ।

• प्र तस्पधार्को समयमा तपाईले कुनै प न वद्युतीय उपकरण, ल खत वा छा पएको वस्तु वा सूचनाका कुनै प न बा
स्रोतहरू प्रयोग गनर् पाउनुहुन्न।

• कुनै प न प्रश्नमा तपाईको प्रश्न छ भने हात उठाएर नर क्षकसँग सोध्नुहोस्। तपाईलाई जवाफ दनुभन्दा प हले नर क्षकले
जुर सँग सल्लाह गन छन्।

• उ रहरू दनका ला ग नयमहरू
– प्रश्नहरू नसानुर्होस्।
– प्रत्येक प्रश्नको समाधान अलग पानमा लेख्नुहोस्।
– उ र पानाको अ घल्लो पृ को मात्र प्रयोग गनुर्होस्।
– हरेक पानामा तपाईको नाम, प्रश्न नम्बर, प्रश्न भत्रको पृ क्रम, आ द लेख्नुहोस्:

नाम . . .

प्रश्न संख्या ५
पृ संख्या १ / ३

नाम . . .

प्रश्न संख्या ५
पृ संख्या २ / ३

नाम . . .

प्रश्न संख्या ५
पृ संख्या ३ / ३

(यसको अथर् पाँचौँ प्रश्नका ला ग तीनको प हलो, दोस्रो र तेस्रो पाना।)
अन्यथा तपाईको काम हराउन वा म सन सक्ने छ।

– तपाईको उ रहरू तकर् को आधारमा हुनु पन छ। तपाईको उ र पूणर्रूपले सही भएप न राम्रर ाख्या गरेको छैन
भने कम नम्बर दइने छ।

एप्लोको आ धका रक वेबसाइटमा प्रका शत नभइञ्जेल प्र तयो गताका प्रश्नहरू अ नवायर् रूपमा गोप्य रा खनु
पछर्https://aplo.asia। उ म तअ घ कसैलाई यी प्रश्नहरू नभन्नुहोला वा छलफल नगनुर्होला।।

https://aplo.asia
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प्रश्न १ (२० अङ्कहरू). “याई” भाषाका दुईजना व ाहरूले बोलेका केही पदावलीहरू र तनीहरूका नेपाली अनुवादहरू वना कुनै क्रममा
यहाँ छन्।

व ा १ (पुरुष, ५० बषर् पुरानो)
1. hoom hu
2. belem mââng
3. waau haalee Aiawa
4. uutap taben than
5. tabik kar
6. anyik sawakiny
7. anyim meic
8. belik köiö

a. तपाइको आगो
b. मेरो पानी
c. मेरो बस
d. तपाइको आँप
e. तपाइको डुङ्गा
f. प्रमुखको कुस
g. मेरो हार
h. आइवाको बरालो

व ा २ (पुरुष, १२ बषर् पुरानो)
9. belen koka
10. anyik tang
11. anyim karopëë
12. haaleem nani
13. an koko
14. hinyö anyi Kua
15. belik nu
16. anyin loto
17. an waajem

i. तपाइको बाख्रो
j. उसको तरुल
k. कुवाको आमा
l. उसको खरबुजो
m. उसको कार
n. मेरो टोकरी
o. उसको कोक
p. मेरो न रवल
q. तपाइको डगआउट डुुङ्गा

(a) हरेक व ाका ला ग, सही मल्दो वस्तु नधार्रण गनुर्होस्।
(b) नेपालीमा अनुवाद गनुर्होस:्

18. belem waajem
19. karopëë hoon hinyö

सामान्य अनुवादमा प्र त बिम्बत नभएका कुनै अथर् छ भने उल्लेख गनुर्होस्।
(c) तल दएका केही नेपाली शब्दहरू र तनीहरूका “याई” भाषा अनुवादहरू हुन्:

कुकुर = kuli चया = trii क्यानो डुङ्गा = ok
सबै सम्भा वत त रकामा “याई” भाषामा अनुवाद गनुर्होस्:
r. बरालाको चया
s. कुवाको न रवल
t. उसको क्यानो डुङ्गा
u. मेरो कुकुर

!△ “याई” भाषा अस् ोने सयन प रवारसँग सम्बिन्धत छ। यो ओउवा टापु, न्यू क्यालेडो नयामा क रब ४,००० मा नसद्वारा बो लन्छ।
â, ë र ö स्वरहरू हुन्।
डगआउट डुुङ्गा रूखको हाँगाबाट बनेको एउटा लामो, साँघुरो डुङ्गा हो। तरूल एक उच्च क्यालोर भएको फल हो जुन सुठुनी

जस्तै ज मनमु न फल्ने गछर्। कोक एक अमे रक बहुरा ्रय कम्पनी, कोका-कोला कम्पनीले व भर बेच्ने गरेको ग्यास घु लत पेय
पदाथर् हो। आइवा र कुवा को नामहरू हुन्। —ऋजुल गा ी
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प्रश्न २ (२० अङ्कहरू). वालमान भाषा र तनीहरूका सम्भव नेपाली अनुवादहरू यहाँ छन्:
1. Runon nchklwaro chim. उसले(पुरूष) तपाइहरूलाई धोका दयो।
2. Ri ypa kaypu wuel. उनीहरूले र मैँले सुँगुरहरू मार्यौँ।
3. Chuto wpa ketiki wuel. म हला र मैँले सुँगुर (स्त्री) पकायौँ।
4. Ru wklwaroy nyue waroy muen. उसले(म हला) आमा र भाइहरूलाई धोका दई।
5. Ru weytiki wuel laroy ngolu. उसले(म हला) सुँगुरको ब ो र कासावरीहरू पकाई।
6. Chi npaltawro kum. तपाइले मेरो खोजी गनुर्भयो।
7. Mue waron muen ypaltawro kipin. ब हनी र भाइले हाम्रो खोजी गरे।
8. Muen ncha chentiki ngolu. भाइ र तपाइले कासावरी (पु) पकाउनुभयो।
9. Runon naron yeteren muen. ती दुईले (पु) भाइ देखे।
10. Kum maro chu kaltawro pelen. मैँले र श्रीमतीले कुकुर (स्त्री) खोजी गर्यौँ।
11. Kum meterey pelen laron wuel. मैँले छाउरो र सुँगुर (पु) देखेँ।
12. Ngan naron na yanpu pelen. बुबा र छोरोले कुकुर (पु) मारे।
13. Nyue wchaltawro chi. आमाले तपाइको खोजी गनुर्भयो।
14. Chim charo chklwaro ru. तपाइहरूले र उसले(म हला) उनलाई धोका दनुभयो।
15. Ri ypapu kipin. उनीहरूले हामीलाई मारे।

(a) सबै सम्भा वत त रकामा नेपालीमा अनुवाद गनुर्होस:्
16. Ru waro ypapu kum.
17. Na ycha chaltawro chu.
18. Chi npa kaltawroy chu.
19. Kum meltiki ngolu.
20. Kipin karon ngan kanpu wuel.

(b) वालमान भाषामा अनुवाद गनुर्होस:्
21. तपाइले र उसले(पुरूष) कासावरी (स्त्री) मानुर्भयो।
22. सुँगुरको ब ो ती दुईटालाई (पु + स्त्री) देख्यो।
23. बुवाले मेरो र छाउरोको खोजी गनुर्भयो।
24. छोराहरू र उसले(म हला) तपाइलाई मारे।
25. मैँले र तपाइहरूले सुँगुरको ब ो पकायौँ।

!△ वालमान भाषा टो रसेली प रवारसँग सम्बिन्धत छ। यो पापुआ न्यू गुयनामा क रब १,७०० मा नसद्वारा बो लन्छ।
w, y र ch ञ्जनहरू हुन्।
कासावर मूलरूपले न्यु ग नया र उ रपूव अस् े लयाको उष्णप्रदेशीय जङ्गलहरूमा पाइने नउड्ने चरो हो।
स्त्री = स्त्री लङ्ग, पु = पु लङ्ग, एव = एकवचन, बव = बहुवचन. —सम्युएल अहमेद
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प्रश्न ३ (२० अङ्कहरू). कोयरा चनी भाषामा केही शब्दहरू र तनीहरूका नेपाली अनुवादहरू वना कुनै क्रममा यहाँ छन्:

1. baani
2. baaniije
3. ganda
4. gandakorfo
5. ije
6. konno
7. koojje
8. kooɲa
9. koyrajje
10. jeeno
11. jeeney
12. mookonney
13. ɲaa
14. waŋgu
15. yeeney

A. बबुलको बउ
B. बबुलका कोसा
C. बाओबाबको बउ
D. बाओबाबको रुख
E. खराब भाववृ
F. पाको
G. ब ो
H. पाको उमेर
I. ज मन
J. सपर्
K. सहरीया
L. आमा
M. चसोपना
N. तातो
O. सेना

बबुलका कोसाहरू बउहरू

बाओबाबका फलहरू

(a) moo शब्द को अथर्आँखा हुन्छ। सही मल्दो वस्तु नधार्रण गनुर्होस्।

(b) toŋgotoŋgo शब्द को अथर् धनु हुन्छ। नेपालीमा अनुवाद गनुर्होस्:
baaniɲa, koyra, toŋgotoŋgojje, waŋgiije, yeeno

(c) baasu शब्द को अथर् इनार हुन्छ। कोयरा चनी भाषामा अनुवाद गनुर्होस्:
बाओबाबका फलहरू, शान्त, ताप, डोरी, पानी ता े

(!) उ र चा हनेबाहके थप ाख्या चा हदैँन, चन्ह प न चा हदैँन।

!△ कोयरा चनी भाषा(Koyra Chiini) सोङ्घे प रवारसँग सम्बिन्धत छ। यो मालीमा क रब २००,००० मा नसद्वारा बो लन्छ।
j = ‘जाम’को ज। y = ‘युवा’को य। ŋ र ɲ ञ्जनहरू हुन्। दोब्बर अक्षरले दीघर्ता जनाउँछ।
पानी तान्ने एक रबरको झोला हो पानीमा खसा लन्छ र त्यसप छ ता नन्छ। —जाएयोङ याङ
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प्रश्न ४ (२० अङ्कहरू). तुबातुलाबाल भाषामा केही शब्दहरू र तनीहरूका नेपाली अनुवादहरू यहाँ छन्। स्वरमा भएको ́ र ̀
चन्हहरूले स्वर भएको अक्षरमा क्रमश: प्राथ मक तथा गौण बलाघात जनाउँछन्।

1. ʔaʔàːz̨owáːl झाँक्र हरू
2. n ̀ɨxnanáːk को साथमा
3. pàŋhamát वलो ब्लाइ
4. tab ̀iːtlaláh (एक प्रकारको गाउने चरो)
5. ʔ ̀ɨndɨnàːwa ́i क ु
6. hal ́iːl आइतबार
7. wàhcip ́ɨːl पाउपोस
8. naŋgàwil ́iʔ झुम्कामा

चौ बस (२४) वटा तान चन्हहरू हटाइएका तुबातुलाबाल भाषाका अन्य शब्दहरू तल दएका छन्।
9. ʔamaŋatal कोही प न
10. ʔaːhaːiž̨iːbiʔ उग्राउनु
11. naːbunz̨iya आठ
12. piːʔišt बेरी
13. wohomboːl साँढे सल्लो
14. naːwidami बचमा
15. nɨmbuŋgul ग रब मान्छे
16. caːyaːu चच्याउनु
17. ʔalalalibič दुब्लो

प्राथ मक तथा गौण बलाघात सही हुने गर (९–१७) मा छुटकेा तानहरू राख्नुहोस्।

!△ तुबातुलाबाल कनर् काउन्टी, क्या लफो न�या, युएसएका तुबातुलाबाल मा नसहरूले बोल्ने एउटा उटो-आटकेान भाषा थयो। यो
अ हले लुप्त भइसकेको छ।
č, ŋ, š, z,̨ ž̨ र ʔ ञ्जनहरू हुन्। ɨ एउटा स्वर हो। ː दीघर् स्वर जनाउँछ।
वलो ब्लाइन्ड एउटा चरा शकार गन साधनको एउटा अंश हो। —ऋजुल गा ी, शादुर्ल चपळूणकर



दोस्रो ए शया प्रशान्त भा षक ओल याड (२०२०)।
प्र हरू

6

प्रश्न ५ (२० अङ्कहरू). मान्टाउरान भाषामा केही क्रया रूपहरू र तनीहरूका नेपाली अनुवादहरू यहाँ छन्।
’ialroholrao योबाट म उचा लन्छु।
’iamece योद्वारा यसलाई ल्याइन्छ।
’ika’acelraimia’e तपाइबाट म टो कन्छु।
’ika’amadhelraimia’e तपाइबाट मलाई घृणा ग रन्छ।
’ikadhalamemi’iae मबाट तपाइलाई माया ग रन्छ।
’ikadhangelrao योबाट मलाई लात हा नन्छ।
’ikelrakelrangimia’e तपाइबाट यो प टन्छ।
iciva यसलाई पोल्नुहोस्!
ma’amadha यसलाई घृणा गनुर्होस्!
madhalamelraimia’e म तपाइलाई माया गछुर्।
maopongomi’iae तपाइ मलाई झन्झट दनुहुन्छ।
oalroho यो यसलाई उचाल्छ।
omeca यसलाई ल्याउनुहोस्!
ocengeliae यो मलाई हेछर्।
ocengelemi’iae तपाइ मलाई हेनुर्हुन्छ।
odhapelelrao म यसलाई ( वष हालेर) छन्छु।
oicivilrao म यसलाई पोल्छु।
okadhange यो यसलाई लात हान्छ।
okadhangelrao म यसलाई लात हान्छु।
okane यो यसलाई खान्छ।
okelrakelrangelrao म यसलाई पट्छु।
olroha यसलाई उचाल्नुहोस्!

(a) नेपालीमा अनुवाद गनुर्होस:्
1. dhopela
2. madhalama
3. ’icengelelraimia’e
4. ma’amadhiae
5. ’ikaopongimia’e

(b) मान्टाउरान भाषामा अनुवाद गनुर्होस:्
6. यो यसलाई हेछर्।
7. मबाट यो उचा लन्छ।
8. यसलाई खानुहोस्!
9. तपाइ मलाई टोक्नुहुन्छ।
10. यसलाई झन्झट दनुहोस्!

!△ मन्टाउ रन रुकाइ भाषा, फम सान भाषाको भा षका हो। यो ताइवनको काऊशुंग जा तद्वारा बो लन्छ। केही बुढापाका बा सन्दाहरूबाट
मात्र प्रस्ट बो लने मा नएको मन्टाउ रन छवटा रुकाइ भा षकाहरूमध्ये सबैभन्दा सङ्कटापन्न छ।

dh, lr, ’ ञ्जनहरू हुन्। —युङ-जुइ याओ

सम्पादकहरू: मन्क्यु कम (प्रा व धक सम्पादक), सुयोसी कोबेयासी, ता मला क्रस्तान, ऋजुल गान्धी (प्रधान सम्पादक),
श� जनी घोष, जजर् इन रक डुइनास, आलेक्सान्डर पपेरस्क , बलराम प्रसाई, बालकृष्ण बल, खाइरुल अन्वर मोहम्मद जाक ,
युङ-जुइ याओ, जाएयोङ याङ, युु-ह्स्युआन ल, युयाङ लउ, मा रया लोसाडा, चहचुन वाङ, आलोक साठे, सेन-चाङ हुआङ।

नेपाली पाठ: बालकृष्ण बल, बलराम प्रसाई।
शुभकामना!


