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SET A 

नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षा २०७४ 

आधारभूत तह (कक्षा: ८) 

र्वषय: र्वज्ञान तथा वातावरण उत्तर कुर्जिका (सैद्धार्ततक) 

 

समूह 'क' (भौर्तक र्वज्ञान) 

१. क. अन्य भौतिक परिमाणसँग भि नपने स्विन्र नापको एकाइ ------------------------------ 1 

    तपण्ड       िौल 

i) वस्िमुा भएको पदार्थको जम्मा  परिमाण i) वस्िलुाई पथृ्वीले आफ्नो केन्रतिि िान्ने वलको नाप  

ii) SI एकाई kg हो ii) SI एकाई न्यटुन  

  वा अन्य लेखेमा ------------------------------------  2 

 ख. एकाइ समयमा गतिमा भएको परिविथनलाई प्रवेग भनीन्छ | ---------------------- 1 

  एस. आइ. एकाइ   m/s2 

२. क. इफोटथ भन्दा कति गणुा बढी लोड उठाउन सतकयो, त्यसलाई M. A. भनीन्छ | ---------------- 1 

  यन्रमा लगाएको बल मध्ये 80% उपयोगी कायथमा परिणि भयो ि वाकी घर्थणका कािण िाप ि अन्य रुपमा 

खेि गयो | ------------------------------------------------------ 1 

 ख. - कलममा मतस भनथ 

  - तसरिन्जमा और्धी भनथ 

  - पानी िान्ने पम्प बनाउन, वा अन्य लेखेमा ------------------------------- 3 

३. क. तपण्ड (m) = 70kg 

  िौल (बल) (F) = 709.8 = 686 N 

  जम्मा खड्ुतकलाको उचाइ (d) = 1515=240cm = 2.40m 

  समय (t) = १ तमनेट = 160 = 60 sec. 

  P w = f  d 

   = 686  240 

   = 1646.4 J 

  फेिी p = 
𝑤

𝑡
 , 
1646.4

60
 = 27.44 watt 

ख.          िाप      िापक्रम 

- िाप शति हो जसले िािोपना वा तचसोपनाको 

अनभुव तदन्छ | 

- कािण हो | 

- J एकाइमा नातपन्छ | 

- िापक्रम वस्िकुो िािोपनाको नाप हो | 

- असि हो | 

- OC, OF ि K एकाइमा नातपन्छ | 

   ४. क. एक माध्यम बाट (हावा) आट अको माध्यम (पानीमा) जादा प्रकाश बाङतगएि जाने भएकाले (प्रकाश 

आविथन) भनी लेखेमा ------------------------------------------- 1.5 

  - कन्भके्स ऐना लेखेमा ------------------------------ 0.5 

  - कन्भके्सले पछातड टाढा िहकेो वस्ि ुसानो ि उल्टो बनाएि दखेाउने भएकाले ----------- 1 

 ख. परिवतिथि ध्वतन मलू ध्वतन सँग तमतसएि ध्वतन लतम्बएको सतुनने प्रतक्रयालाई गञु्जायमान भनीन्छ |  

  लेखेमा ------------------------------------ 1 

  गञु्जायमान नहोस ्भनी लेखेमा ------------------------------ 1 

५ क. सेलतभर िायायतनक प्रतितक्रया ह दँा हाइड्रोजन गयाँस उत्पन्न भई िामाको पािामा जम्मा भई िामाको 

िामाबाट तवद्यिु प्रवाह बन्द ह न्छ यस प्रकािको असललाई धवूीकिण भनीन्छ | लेखेमा -------- 1 

  - फ्यजु तससा ि तटन बाट बन्छ लेखेमा -------------------- 1 

 ख. चमु्बकको प्रभावले चमु्वतकय वस्िमुा अस्र्ाई चमु्बकत्व तवकतसि गने तकयाथलाई चमु्वतकया उपपादन 

भनीन्छ | लेखेमा ------------------------------------- 1 

             चमु्बक चमु्वकीय वस्ि ु

- चमु्वकीय अणहुरू समानान्िि रुपले तनतिि 

तदशामा फकेि िहकेो ह न्छन ्| 

- चमु्वकीय अणहुरू छरिएि िहकेा ह न्छन ्| 

- जस्िै: छड चमु्बक, U चमु्बक - जस्िै: फलाम, कोबाल्ट, तनकेल 

  वा यस्िै लेखेमा ------------------------------------------- 2 

 

समूह 'ख' (रसायन र्वज्ञान) 

६. क. पिमाणमुा िहकेो पोट्रोन ि न्यटु्रनको सङ््याको योग भनी लेखेमा 

  - p+ - 19, n0 - 20 , e- - 19  लेखेमा ---------------------- 1 

 ख. पिमाणकुो k सेलमा २ वटा अतन L, M, N सेलमा क्रमश 8, 18  ि 32 वटा इलेक्ट्रोनहरू अट्न सक्ने गिी 

बनाइएको तनयम लेखेमा ------------------------------------- 1 

  L मा 8 वटा लेखेमा ------------------------------- 0.5 

  N मा 32 वटा लेखेमा ------------------------------ 0.5 

७. क. तवतभन्न िङ्गीन पदार्थको तमश्रणबाट िङ्गहरू छुट्टाउने तवतध लेखेमा ---------------------- 1 

  िािो तनलो मसी ----- क्रोमोग्राफी लेखेमा ------------------ 0.5 

  अल्कोहल ि पानी ---- फ्याक्सनल आसवन लेखेमा ----------- 0.5  

  कच्चा िेलबाट पेट्रोल --- फ्याक्सनल आसवन लेखेमा ---------- 0.5 

  आयोतडन ि वालुवा ----- उधवथपािन लेखेमा -------------- 0.5 

 ख. चाँदी लेखेमा -------------------------------------------- 0.5 

  उपयोतगिा,  

  - भाँडाकँुडा, तसक्का, िक्मा आतद बनाउन 

  - गहना बनाउन 
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  - तवद्यिुीय उपकिण बनाउन  

  वा यस्िै लेखेमा -------------------------------------- 1.5 

८. क. - पानीको घोलमा H+ आयोन तदने िसायनलाई अम्ल भतनन्छ | लेखेमा ------------- 1 

  - तकनतक पानीमा घलु्ने क्षािलाई  अम्काली भनीन्छ | सबै क्षाि पानीमा घलु्दनैन ्भनी लेखेमा ------- 2 

 ख.  निम पानी    कडा पानी 

  - लुगा धनु सतजलैतसि तफज आउने - साबनुसँग सतजलै तफज नआउने 

  - वर्ाथको पानी, शदु्ध पानी आतद - कुवा, इनाि, आतदको पानी वा यस्िै लेखेमा --------- 2 

 

समूह 'ग' (िीव र्वज्ञान) 

९. क. नामाङ्तकि तचर कोिेमा ------------------------------ 2 

 ख. - खाद्य पदार्थ सतञ्चि गनथ 

  - प्रजननका लातग 

  - पानी जम्मा गनथ ----------- लेखेमा 3 

१०. क. शिीि वा यसका अङ्गहरूको सबैभन्दा बातहिी पर बन्ने कोर्हरूको समहूलाई इतपयेतलयन िन्ि ुभनीन्छ | 

लेखेमा -------------------------------------------- 1 

  प्रकािहरू: पेममेन्ट इतपरे्तलम 

   - क्यतुवकल इतपरे्तलम 

   - कोलाम्नि इतपरे्तलम 

   - गल्यान्डुलि इतपरे्तलम -----------लेखेमा 2 

 ख. कोर्कोर् तमलेि िन्ि ुि िन्ि ुिन्ि ुतमलेि अङ्ग बन्ने कुिा उल्लेख गिी वयान गिेमा -------------- 2 

११. क. जीवको शिीि २ वा २ भन्दा बढी टुतक्रन गई प्रत्येक टुक्रा बाट नयाँ जीव तवकास ह ने प्रतक्रया लेखेमा ---- 1 

  फाइदा - जीवको सङ््या वतृद्ध भई पतछ सम्म वंश कायम ह न्छ | 

   - सन्ििीमा नयाँ गणु तवकास ह न्छ | लेखेमा ------------------------ 2 

ख.       धमनी     तशिा 

 - मटुुबाट िगि शिीिका तवतभन्न भागमा पयुाथउने  

   नली     

- शिीिका तवतभन्न भागबाट िगि सङ्कलन गिी  

  मटुुमा ल्याउने नली 

  वा यस्िै लेखेमा ----------------------------------- 1 

  - िि अल्पिा िोग लागछ लेखेमा -------------------  1 

 

समहू 'घ' (अन्ििीक्ष िर्ा भतूवज्ञान) 

१२. क. 

   भकू्षय    तनक्षेपण 

- हावा, ह िी, बिास, बादी, पतहिो आतदले कुनै  

  ठाउँको माटोमा क्षति पयुाथउने प्रतक्रया | 

- हावा, ह िी, विास, बादी, पतहिो आतदले अन्य  

  ठाउँमा ल्याउएको माटो र्पुाने प्रतक्रया | 

- मतललो माटोको क्षति ह न्छ | - खेिी योगय  

  - यस्िै लेखेमा -------------------------------- 2 

 ख. चन्रमाको आकािघडवड भएको दतेखने प्रतक्रयालाई -------- लेखेमा 1.5 

  ित्वहरू :  i) भमूध्य िेखीय  दिूिा --------------- 0.5 

   ii) उचाइ ि ढाल -------------------- 0.5 

   iii) समतुन्र दिूिा ------------------- 0.5 

 

समूह 'ङ' (वातावरण र्वज्ञान) 

१३. क. प्रकृतिमा आफै उत्पन्न भएका स्रोिहरू वा यस्िै लेखेमा ---------------------- 1 

  - खाद्यन्न, वासस्र्ान, जतडबटुी, हावा, पानी, जतमन आतदमा मातनसको तनभथििा लेखी वणथन गिेमा वा यस्िै 

लेखेमा | ------------------------------------------ 2 

 ख. - एक तसङ्गे गैडा --------------- 0.5 

  - पाटेबाध --------------------- 0.5 

  - हात्ती ------------------------ 0.5 

  - हाब्रे -------------------------- 0.5  वा अन्य कुनै दलुथभ प्राणीको नाम लेखेमा 

१४. क. प्राकृतिक रुपमै ह ने ि भकूम्प आउनमुा मानवीय भतूमका नह ने भएकाले वा अन्य यस्िै लेखेमा --------- 1 

  - उपायहरू : i) प्रतििोधी संिचना बनाउने 

   ii) गैह्र संिचनात्मक वस्िुको व्यावास्र्ा गने वा अन्य यस्िै लेखेमा ---------------------- 2 

 ख. लामो समय अवतधमा मौसमको िथ्याङ्कीय परिमाणमा परिविथन ह न | वा अन्य यस्िै लेखेमा ---------- 1 

  असिहरू 

  i) वोटतवरुवा ि जीवको स्वास्थ्यमा समस्या आउछ | 

  ii) चट्टानहरू खीइन्छन |  

  वा अन्य यस्िै लेखेमा -------------------------------- 2 

१५. क. भतवष्यका पसु्िाका आवश्यकिा खलल नपयुाथइ तवकासका कायथ माफथ ि विथमान तपढीको आवश्यकिा 

परिपतुि गनुथ | 

  वा यस्िै लेखेमा ---------------------------- 1 

  - लामो समयसम्म तटक्ने, वािाविणमा असि नपाने कुिा उल्लेख िािी वणथन गिेमा --------------- 2 

 ख. जर्ाभावी तवकास तनमाथण कायथ गदाथ पथृ्वीमा तवद्यमान साधन ि स्रोिहरूले र्ाम्न नसक्ने कुिा उल्लेख गिी 

वणथन गिेमा ------------------------------------------------ 2 

 

समाप्त (The End) 


