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SET A 

नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षा २०७४ 

आधारभूत तह (कक्षा: ८) 

र्वषय: स्वास््य तथा शारीररक र्शक्षा उत्तर कुर्जिका (सैद्धार्ततक) 

 

समूह 'क' (स्वास््य र्शक्षा) 

१.  दायााँ अरिकल दायााँ भने्त्रिकल लेखेमा ०.५४=२ 

२.  हात धनेु, नुहाउने, कपाल काट्ने, नङ्ग काट्ने, दााँत माझ्ने जस्ता न्त्मल्ने कुनै ४ वटा लेखेमा ०.५४=२ 

३.  शिीिमा कार्बोहाइडे्रट ि प्रोन्त्टनको कमीले माांशपेशी सकेुि गई दबु्लो पातलो दने्त्खने अवस्थालाई मिासमस 

भन्त्नरछ | लक्षण - दबु्लो पातलो, न्त्दग्दािी मानेि िोइिहने अनहुाि र्बााँदि जस्तो दने्त्खने मध्ये कुनै २ वटा  

  लेखेमा १+१=२ 

४.  अशिुन्त्क्षत यौन सम्पकक , दनु्त्ित सईुको प्रयोग, िोगीको लगत न्त्लएमा मध्ये कुनै २ वटा लेखेमा १+१=२ 

५.  शािीरिक न्त्ियाकलाप गने, खानामा नून मसला तेलको मािा कम गने, मादक पदाथक सतूी खैनी जस्ता न्त्िज 

नखाने जस्ता न्त्मल्ने कुनै २ वटा लेखेमा १+१=२ 

६.  पाठेघिमा सङ्िमण हुन सक्ने, धेिै िगत र्बगी मतृ्य ुहुन सक्ने प्रजनन क्षमता कम भई फेरि र्बच्िा नहुने जस्ता 

न्त्मल्ने कुनै २ वटा लेखेमा १+१=२ 

७.  मटुु आररा न्त्कड्नी मन्त्तततक मा असि पने सरुवा िोग हपेाटाइन्त्टस B HIV/ AIDS जस्ता िोगहरु लाग्न सक्ने 

समाजर्बाट घनृ्त्णत हुन ुपने मध्य कुनै २ वटा लेखेमा  | १+१=२ 

८.  न्त्फल्टि गिेि, उमालेि, िासायन्त्नक पदाथक न्त्मसाएि जस्ता न्त्मल्ने कुनै २ वटा लेखेमा |  १+१=२ 

९.  मखु्य स्वीि र्बरद गने घाइतेर्बाट ताि हटाउने न्त्िया दधु न्त्पउन न्त्दने आवश्यक पिेमा कृन्त्िम स्वास प्रश्वास गने 

जस्ता न्त्मल्ने कुनै २ वटा लेखेमा | १+१=२ 

१०.  वाताविणीय न्त्शक्षा न्त्दएि, खोप कायकिम, शदु्ध न्त्पउने पानी आपनू्त्तक गिाएि घि-समाजर्बाट खिार्ब आििण 

हटाएि भन्त्न न्त्मल्ने कुनै २ वटा लेखेमा | १+१=२ 

 

समूह 'ख' (शारीररक र्शक्षा) 

११.  शिीि लिकता खेल िाम्रो प्रदशकन गनक, खेल्दा वा कुनै पन्त्न शािीरिक न्त्ियाकलाप गदाक शिीिलाई कुनै पन्त्न 

खतिा होस ्भनेि भनी लेखेमा ०.५२=१ 

अथवा 

  पौडी खेलको लान्त्ग कम्मिको अभ्यस गनक पछक भनी लेखेमा  

१२.  न्त्डसन्त्मस गदाक टोली एक कदम दायााँन्त्ति र्बढ्ने, कमाण्डिलाई सेलुट न्त्दने फेिी तीन कदम र्बढेि ठाउाँ  

  छोड्छन ्| १ 

अथवा 

  कवाजले कम्मि मनु्त्नको भाग (खटु्टाहरु) र्बन्त्लयो र्बनाउाँछ शिीि लिकदाि र्बनाउाँछ, शिीिका न्त्वन्त्भरन 

न्त्सस्टमहरुलाई मद्दत पयुाकउाँछ जस्ता कुनै वटा लेखेमा | ०.५१=१ 

१३.  शािीरिक तरदरुुस्तता, सामान्त्जक समायोजन मानन्त्सक भावनात्मक न्त्वकास गने शािीरिक न्त्ियाकलाप हो 

भनी लेखेमा | ०.२५४=१ 

अथवा 

  पी.टी. नां. ४ ले पाखिुामा प्रभाव पािी र्बन्त्लयो र्बनाउाँछ | 

१४.  योगा यस्तो शािीरिक न्त्ियाकलाप हो जसले शिीि, न्त्दमाग ि आत्मालाई एकतार्बद्ध र्बनाउाँछ | योगले न्त्दमाग, 

सोिाइ, शिीिमा न्त्नयरिण गछक भनी लेखेमा | ०.५०.५=१ 

अथवा 

  न्त्दमागलाई शारत िाख्न, दवार्बर्बाट तत्कालीन आिाम पाउन स्नाय ुप्रणाली र्बन्त्लयो र्बनाउन जस्ता न्त्मल्ने कुनै 

२ वटा लेखेमा | १+१=२ 

१५.  न्त्कन्त्कङ्ग, न्त्ड्रन्त्ब्लङ्ग, हडेीङ्ग, थ्रोइङ लेखेमा | ०.५४=२ 

१६.  टस गिेि खेल शरुु गने, खेलको समयमा कोटक भरदा र्बान्त्हि जान नन्त्मल्ने दवैु न्त्टमलाई पालोपालो िेडि 

पठाउने, िेडिले सास फेनक नपाइने अथवा उसले कर्बड्डी, कर्बड्डी भनी िहनु पने | ०.५४=२ 

१७.  होन्त्ल्डङ्ग, स्तारस, ग्लीन्त्डङ्ग, रिन्त्लज, रिजभक िमश कुनै ४ लेखेमा  ०.५४=२ 

अथवा 

  एप्रोि, टेकअफ, फ्लाइट, लेन्त्रडङ्ग लेखेमा 

 

 

 

 

 

 

 

 


