ne
चौथो एिशया पशानत भािषक ओलिमपयाड
१० – २४ अिपल २०२२
पश्नहरू

• िनरीक्षकहरूलाई रामरी सुन्नह
ु ोस् र उहाँ हरूको िनदेर् शन पालना गनुईइहोस् ।
• पितसपधाईइ पाँ च घनटा चलने छ । पिहलो पश्न सेटमा सात पृष्ठहरू छन् र यसमा पाँ च वटा पश्नहरू छन् ।

तपाईँले पश्नहरूको उत्तर जुनसुकै कममा िदन सकनुहुनछ ।

• पितसपधाईइ को समयमा तपाईँले कुनै पिन िवद्युतीय उपकरण, िलिखत वा छािपएको वसतु वा सूचनाका कुनै

पिन बाह्य सोतहरू पयोग गनईइ पाउनुहुन्न ।

• कुनै पिन पश्नमा तपाईँको पश्न छ भने हात उठाएर िनरीक्षकसँ ग सोधनुहोस् । तपाईँलाई जवाफ िदनुभनदा

पिहले िनरीक्षकले जुरीसँ ग सललाह गनेर् छन् ।

• उत्तरहरू िदनका लािग िनयमहरू :
– पश्नहरू नसानुईइहोस् ।

– पतयेक पश्नको समाधान अलग पानामा लेख्नह
ु ोस् ।

– उत्तर पानाको अिघललो पृष्ठको मात पयोग गनुईइहोस् ।

– हरेक पानामा तपाईँको नाम, पश्न नमबर, पश्निभतको पृष्ठ कम, आिद लेख्नह
ु ोस् :

नाम
पश्न सं खया
पृष्ठ सं खया

...
5
1 / 3

नाम
पश्न सं खया
पृष्ठ सं खया

...
5
2 / 3

नाम
पश्न सं खया
पृष्ठ सं खया

...
5
3 / 3

(यसको अथईइ पाँ चौ ँ पश्नका लािग तीनको पिहलो, दोसो र तेसो पाना ।)

अनयथा तपाईँको काम हराउन वा िमिसन सकने छ ।
– फरक िकिसमले वयाखया नगरेसमम तपाईँले डेटामा पिहचान गरेको िनयम वा ढाँ चाको वणईइन
गनुईइपदईइ छ । अनयथा तपाईँको उत्तरलाई पूणाईइङ्क िदइने छै न ।

एपलोको आिधकािरक वेबसाइटमा पकािशत नभइञ्जेल पितयोिगताका पश्नहरू अिनवायईइ रूपमा गोपय रािखनु
पछईइ https://aplo.asia । उक्त िमितअिघ कसैलाई यी पश्नहरू नभन्नुहोला वा छलफल नगनुईइहोला ।

चौथो एिशया पशानत भािषक ओलिमपयाड (२०२२)
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पश्न १ (२० अङ्कहरू) यहाँ पानाराका केही वाकयहरू र ितनीहरूको नेपाली अनुवादहरू छ :

fêsãw jysy
ĩkôrãkritira jymẽkuarãpio
mõsy jysypiâ
mara jyrãprâ
prĩra kamẽrãpio
nãkôwsia jykuatẽ
ĩkjẽ hẽ rikuakâ kwati
ka hẽ kamẽkâ yôritira
ĩkjẽrã karimẽasa
prĩrã timẽramẽsa
yôriti hẽ tisysa mõsy
ka hẽ kakasytõpy fêsãw
ĩkjẽrã karimẽakâ
mara hẽ katikuasa ĩkôrãkriti
kara jyamẽtẽ

िसमी पाकेको छ ।

दुईवटा खरबुजाहरू ताता छन् ।
मकै बढेको छ ।

ऊ रँगाइएको छ ।

दुईवटा बचचाहरू िबरामी हुनेछन् ।
सुनतला झरेको छ ।

मैले इनाजा काटेको छु ।
तपाईँले दुईवटा िपकारीहरू काट्नु भएको छ ।
हामी दुईले तपाईँलाई टोकने छौ ँ ।

दुईवटा बचचाहरूले हामी दुईलाई टोकेका छन् ।
िपकारीले मकै टोकेको छ ।
तपाईँ िसमी िकन्नु हुने छ ।

हामी दुईले तपाईँलाई काट्ने छौ ँ ।

उसले खरबुजा टोकने छ ।

(१)

(२)

piutĩ jykua

(३)

karã kamẽsysa kiorĩpê
(४)

उनीहरू दुईले इनाजा लयाएका छन् ।

(६)

दुईवटा मकै राता छन् ।

(५)

(७)
(८)

बचचाले धान काटेको छ ।

िपकारीले दुईवटा गेिनपापहरू टोकेको छ ।
म बढ्ने छु ।

खाली ठाउँ हरू (१-८) मा भनुईइहोस् ।

! पानारा माको-जे पिरवारमा पदईइ छ । यो बािजलका माटो गोससो र पारा पानतहरूका
△

अनुमािनत ५०० मािनसहरूले बोलदछन् ।
पानारा मािनसहरूको मुखय चलनहरू मधये एक शरीरमा िचत कोनेर् हो, सामानयतया
अिचयोट फलबाट िनकािलएको पदाथईइसँग बनाइनछ, जुन िवशेष गरी गाढा रातो रङ्गको
हुनछ। ।
इनाजा एक पकारको निरवल हो । गेिनपाप (ठीक) गेिनपा अमेिरकाना रुखको फल
हो । िपकारी एक पकारको जङ्गली सुगुँर हो ।
â, ê, ô र y सवरहरू हुन् । सवरमािथको िटलडे (उदा., ã)ले नािसकीकरणलाई
जनाउँ दछ ।

गेिनपाप

— जोआँ ओ हेिनकयु फोनटे स

चौथो एिशया पशानत भािषक ओलिमपयाड (२०२२)
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पश्न २ (२० अङ्कहरू) यहाँ वायूका केही शबदहरू र ितनीहरूको नेपाली अनुवादहरू िदइएको छ :

weˈmia
hiˈhijou
ˈnoːʔuliwoʔu
waˈhapkiː
ˈpeːʔiraka
niˈpeʔe
ˈnuːʃu
taʔɯˈnɯː
taˈʃunuː

(

भमणका लािग हामो खाना
तपाईँहरूको भमण

naˈpaʔa
nɯˈsatʃiralɯ
waˈʃijaːʃi
teʔeˈhɯ
noˈhujaːla
ˈneijaːsɯ
pɯˈʃoʔo
puˈtuhuna
teʔiˈruku
waˈsɯla

उसको सनतित
उनीहरूको सनतित
हामो कठपुतली
तपाईँको बदली
उसको देबे हात
उसकी हजुरआमा
मेरो शतु
मेरी बिहनी

उनीहरूको सतह
उसको गाई
हामो सौतेलो बाबु
मेरो सवाद
उनीहरूको ऋण
उनीहरूको सौतेनी आमा
तपाईँको गाँ ठो
तपाईँको िबम
मेरो मासु
हामो सनायु

(a) बलाघातमा िचनह लगाउनुहोस् :

nemeʔerainpala
tososo
haʔalain
nɯmɯliala
hɯtouta

उनीहरूको हाँ सोको पात
मेरो फोकसो
तपाईँहरूको झुट
उसको पीडा
तपाईँहरूको छाला

waseʔeruʔu
nepihana
pɯːliːhana
hɯʃeʔin
noːʔui

(b) तल वायूका केही थप शबदहरू िदइएको छ :

pɯˈmaneː
wɯˈsatʃiralɯ

तपाईँको दया
हामो गाई

heheˈrɯ
toˈnoʔu

(

हामो आधा
उनीहरूको हलला
तपाईँको हार
तपाईँहरूको लुगा

उसको टायर
उनीहरूको टायर

तपाईँहरूको तार
मेरो िडजाइन

मािथका चारवटा शबदहरूमा, दुईवटा सही छन् र बाकीँ अरू दुईवटामा एक एकवटा गलती छन् । गलतीहरूलाई
सचयाउनुहोस् ।
(c) अङ्गरेजीमा अनुवाद गनुईइहोस् :

१.
२.
३.
४.
५.

pimia
hɯʃijaːʃi
touʃu
naʔalain
namɯliala

१-५का शबदहरूमधये एउटाको समभािवत
दुईवटा अनुवादहरू हुनछन् ।

(d) वायूमा अनुवाद गनुईइहोस् र बलाघातमा िचनह

लगाउनुहोस् :
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

हामो बदली
उनीहरूको छाला
उसकी सौतेनी आमा
मेरो देबे हात
मेरो हार
तपाईँहरूकी बिहनी

! वायू आरावाकन पिरवारमा पदईइ छ । यो भेनेजए
△
ु ला र कोलिमबयामा लगभग ४२०,००० मािनसहरूद्वारा बोिलनछ ।
ʔ ले कणठ्य सपशीर् जनाउँ दछ, यो uh-oh को िबचमा हुने धविन जसतै हुनछ । ɯ को उचचार u जसतै हुनछ, तर
यसमा ओठहरू अगोिलत हुनछन् । िचनह ˈ ले पिछललो अक्षरमा बलाघात छ भन्ने दे खाउँ छ ।
— भलाड ए. नयाक्षू

चौथो एिशया पशानत भािषक ओलिमपयाड (२०२२)
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पश्न ३ (२० अङ्कहरू) यहाँ जारावाराका केही वाकयहरू र ितनीहरूको नेपाली अनुवादहरू िदइएको छ :
१.

okaki jomee katomaro

३.

okomi jaka naro

५.

tikatao tiwa hijareri

७.

kerewe jifari kaba

९.

okatao bijo karawato

२.

okiti jaka nebona

४.

maki fana siba neri

६.

maki tera kakatomehibona

८.

sami owataro

मेरो हजुरआमाले बाघसँ ग लिडन ।
मेरो हजुरबुबा िहँड्न चाहनछ ।
मेरी आमा िहड्नुभयो ।

मानछे ले मिहला खोजयो ।
तपाईँको छोरा तपाईँसँ ग बोलयो ।
मानछे तपाईंहरूलाई हेनईइ चाहनछ ।
सलोथले केरा खानछ ।
मैले भुइँकट्टर समाते ँ ।

मेरो छोरो माकुरे बाँ दरलाई पिर्खनछ ।

(a) अङ्गरेजीमा अनुवाद गनुईइहोस् :

१०.

maki kerewe kabe

१२.

fana okaki hijara

११.

jomee tikatao katomeri

१३.

okatao sami kabehibona

जारावारा शबदहरूका केही अक्षरहरूमा बलाघात रहेको हुनछ । तल जारावाराका थप वाकयहरू र ितनीहरूको नेपाली
अनुवादहरू िदइएका छन् । यहाँ बलाघात भएका अक्षरहरूलाई सवरमािथ तीव अिभगम सङ्के तले िचिनहत गिरएको छ
(उदा., á) ।
१४.

okóbi keréwe kíjohíri

१६.

tíwa síba onáhabóne

१५.

tikóto méra kárawátoháro

१७.

méra tíhijáraháro

१९.

okómi ówa kakátomáhabóne

१८.

bíjo ówa wátehíri

२०.

jifári okábabóne

मेरो बुबाले सलोथलाई लखेट्नुभयो ।
तपाईँको छोरीले ितनीहरुलाई पिर्खन् ।
म तपाईँलाई खोजन चाहनछु ।

तपाईँ ितनीहरूसँ ग बोलनुभयो ।

माकुरे बाँ दरले मलाई समातयो ।

मेरी आमाले मलाई हेनईइ चाहनुहुनछ ।
म केरा खान चाहनछु ।

(b) जारावारामा अनुवाद गनुईइहोस् र बलाघात भएका अक्षरहरूलाई िचनह लगाउनुहोस् :

२१.

तपाईँ िहड्नुभयो ।

२२.

मैले तपाईंहरूलाई हेरे ँ ।

२४.

माकुरे बाँ दर ितनीहरूसँ ग लड्न चाहनछ ।

२३.

सलोथ मलाई समातन चाहनछ ।

! जारावारा मादी भाषाको एउटा भािषका हो, जुन आरवान भाषा पिरवारमा पदईइ छ । यो बािजलको अमाजोनासमा
△
लगभग १७० मािनसहरूद्वारा बोिलनछ ।
माकुरे बाँ दर केनदीय तथा दिक्षण अमेिरकाको वषाईइ-जङ्गलमा पाइने एक पकरको बाँ दर हो ।
— होजू छा, जेयङ याङ
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पश्न ४ (२० अङ्कहरू) यहाँ ङकोलमपुका केही नमबरहरू छन् :
1
8
17
21
35
64
167
294
504

aempy
ynaoaempy ptae
tamp tarwmpao
ylla ntamnao
tamp ptae wramaekr
eser wramaekr ptae
tamp ntamnao ptae eser
tarwmpao ptae ptae ynaoaempy
tarwmpao ynaoaempy ptae ynaoaempy

(a) मािथ िदइएका ङकोलमपु नमबरहरूलाई दुई तिरकाले वयाखया गनईइ सिकनछ, तीमधये एउटा मात तपाईँलाई िदइएको

छ।

− ती सं खयाहरू के हुन् ?

− ितनीहरूको वैकिलपक वयाखया के के हुन् ?
(b) ङकोलमपुमा वयक्त केही अं कगिणतीय समानताहरू तल िदइएका छन् । समानताहरूमा दे खा पनेर् सबै सङखयाहरू

धनातमक पूणाईइङ्कहरू हुन् ।

[ १ ] tamp ptae wramaekr ptae tamp − eser ntamnao =
[ २ ] ylla ptae ylla +
(B)
= tarwmpao
[ ३ ] ntamnao ptae × eser wramaekr = ntamnao ntamnao +

(A)
(C)

खाली ठाउँ हरू (A–C) मा भनुईइहोस् र बराबरी सङखयामा लेख्नहु ोस् ।

!
△

(C) < 200

(c) िनमन नमबरको समभािवत सबै वयाखया गनुईइहोस् :

tarwmpao ylla ptae
! ङकोलमपु याम पिरवारमा पदईइ छ । यो इनडोनेिसयाको पपुवा पानतमा लगभग १०० मािनसहरूद्वारा बोिलनछ ।
△

— िज हुन वाङ, िमनकयू िकम

यस पेजको बाँ की भाग जानीजानी खाली छोिडएको छ ।

चौथो एिशया पशानत भािषक ओलिमपयाड (२०२२)
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पश्न ५ (२० अङ्कहरू) १-५ मा सबै समभव हरेक िमिसकतो वाकयको नेपाली अनुवाद िदइएको छ :

→ तपाईँहरूले मलाई दे ख्नु हुने छै न ।
→ तपाईँहरूले हामी(1+3)लाई दे ख्नु हुने छै न ।

१. ai kaiki banghwras kaisma

२. yawan man nani playkam kaikisa → हामी(1+2) तपाईँहरूको पोसट दे खछौ ँ ।
→ म खेलछु ।
→ हामी(1+3) खेलछौ ँ ।

३. pulisna

→ हामी(1+2) रुने छौ ँ ।

४. yawan ini banghwaisa

→ तपाईँको घोडाले पोसटमा िहकाईइउँछ ।
→ तपाईँहरूको घोडाले पोसटमा िहकाईइउँछ ।

५. araskam playa prukisa

६-८ मा, केही वा सबै समभव पतयेक िमिसकतो वाकयका अङ्गरेजी अनुवादहरू िदइएका छन् :

→ म िगज पाकाउँ िदन ।
→ तपाईँहरू िगज पकाउनु हुन्न ।

६. batana piakras

→ मेरो घोडाले हामी(1+2)लाई िहकाईइउँछ ।

७. yang araski wan prukisa

→ हामी(1+3) उसको गाई खोजने छौ ँ ।
→ हामी(1+3) उनीहरूको गाई खोजने छौ ँ ।

८. aibipka pliki banghwaisna

९-११ मा, केही वा सबै समभव पतयेक अङ्गरेजी वाकयका िमिसकतो अनुवादहरू िदइएका छन् :
९. तपाईँहरू उसको सपईइ पकाउनु हुनछ ।

१०. उनीहरू रुँ दैनन् ।
११. तपाईँ हामो(1+2) पोसट खोजन ।

→ man nani aipyutka piaki banghwisma
→ aipyutka piaki banghwisma
→ witin aipyutka piakisma
→ witin nani ini banghwras
→ witin nani ini banghwras sa
→ inras sa
→ man wanplayka plikaisma

१२-१३ मा, सबै समभव पतयेक अङ्गरेजी वाकयका िमिसकतो अनुवादहरू िदइएका छन् :
१२. उसले तपाईँलाई घृणा गछईइ ।

१३. हामी(1+3) उसलाई िहकाईइउने छौ ँ ।

→ mai kulkisa
→ witin mai kulkisa
→
→
→
→

prukaisna
yang nani prukaisna
pruki banghwaisna
yang nani pruki banghwaisna
(अकोर् पेजमा िनरनतरता िदइएको छ)

चौथो एिशया पशानत भािषक ओलिमपयाड (२०२२)
पश्नहरू
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(a) अङ्गरेजीमा अनुवाद गनुईइहोस् सबै समभािवत तिरकामा :

१४.
१५.
१६.

man wanaraska piakras sma
witin aiaraska kaikaisa
pyuta kulki banghwras kaisa

(b) तलका कोष्ठमा िदइएका शबद भएको पतयेक वाकयहरूको सबै िमिसकटो अनुवादहरू लेख्नह
ु ोस् :

१७.
१८.
१९.
२०.

म तपाईँलाई खोिजदँन ।
हामी(1+3) उनीहरूलाई दे ख्ने छै नौ ँ ।
हामी(1+2) तपाईँको सपईइलाई घृणा गनेर् छौ ँ ।
तपाईँहरूले हामो(1+2) िगजलाई िहकाईइउँछौ ँ ।

(yang)
(nani)
(man)
(yawan)

! िमिसकतो िमसुमालपान पिरवारमा पदईइ छ । यो होनडु रस र िनकारागुआको पूवीर् तटहरूमा लगभग ७००,०००
△

मािनसहरूले बोलछन् ।
हामी(1+2) = तपाईंहरू र म; हामी(1+3) = उनीहरू र म ।
— िचहचुन वाङ, भलाड ए. नयाक्षू (सललाहकार : इलमोर वुड)

पधान समपादक :

• भलाड ए. नयाक्षू

समपादकहरू :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

होजू छा
िंशिजनी घोष
िमनकयू िकम (पािविधक समपादक)
सुयोसी कोबेयासी
तािमला कसतान
युयाङ िलउ
काजुने सातो
िचहचुन वाङ
हेनी वु
जेयङ याङ

नेपाली पाठ :

• बालकृषण बल
• बलराम पसाईँ

वाह्य सहकमीर्हरू :

• जोआँ ओ हेिनकयु फोनटे स
• िज हुन वाङ

शुभकामना !

