
बाग-३ 

तऩाईराई उऩमुक्त ढगरे चिनाउने वाक्मभा ठिक(√) चिन्ह रगाउनुहोस:् 

१.दखुाई वा ऩीडाको सीकामत            क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२.प्राम एक्रै फस्ने                    क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

३.छछटै्ट थाक्ने,तागत नहुन े                क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

४.िन्िर,अस्स्थय                     क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

५.गुरुहरुसिंग सभस्मा                  क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

६.ववधारम जान भन नराग्ने           क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

७.अन्म केठह िीजरे िरेकोझैँ बान हुने   क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

८.ट्वाल्र ऩरययहने                    क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

९.सस्जरै अल्रभरीने                   क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

१०.नौरो ऩरयस्स्थछतवाट डयाउने           क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

११.दखुी,फेखसुस हुने                    क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

१२.झको भान्ने य रयसाउने              क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

१३.छनयाशा भहसुश हुने                 क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

१४.एकक्रगताभा सभस्मा               क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

१५.साथीहरुसिंगको रुिीभा कसभ            क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सधै हुन्छ  

१६.अरु केटा-केठटहरुसिंग झगडा गने      क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

१७.ववधारम नजाने                   क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

१८.ऩढाईको स्तय घट्ने                क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

१९ आपुप्रछत ठहन बावना हुने           क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२०.डाक्टयका जाने तय सभस्मा ऩत्ता नराग्ने क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-कठहिं हुन्छ   ग)सध ै
हुन्छ 



२१.छनन्रा नराग्ने  सभस्मा            क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२२.अचधक चिन्ता सरने                क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२३.ऩरयवायसिंग धेयै फस्न रुिाउने         क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२४.आपुराई खयाफ(नयाम्रो)िान्ने          क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२५.अनाफश्मक जोखखभ भोल्रने          क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२६.फायम्फाय दखुखत हुने                 क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२७.भनोयञ्जनभा कसभ बएको भहसुश गने  क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

२८.आफ्नु उभेयको बन्दा कभ उभेयको झैँ व्मवहाय गने  क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   
ग)सध ैहुन्छ  

२९.छनमभ ऩारना नगने                 क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

३०.दमा भामा नदशााउने                 क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

३१.अरुको बावना नफुझने               क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

३२.अरुराई स्जस्काउने                  क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

३३.आफ्नु सभस्माको राचग अरुराई दोष देखाउने क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ै
हुन्छ  

३४.अरुको साभान सरने                 क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

३५.फाड्न नरुिाउने                     क)कठहरे हुदैन  ख)कठहरे-काठहिं हुन्छ   ग)सध ैहुन्छ  

 

--------------------------------------------------धन्मफाद----------------------------------------------------- 

 


