
MARKING SCHEME 
CLASS- X BHUTIA Course( 095 )  2021-2022                                                 

 Term I - Sample paper 

Time allowed:-90 minutes                                        M.Marks: 40                                             

Question Paper Divided in Three Section:-                                                                              

Section A:-Reading Comprehention 2 Passage           Marks:-10                                     

Section B:- Applied Grammer                                      Marks:-13                                                 

Section C:- Literature                                                   Marks:-17 

Sectionwise weightage to the content 

ེ་ཆ༹ན་   A: འ ེང་བེབས་ལས-I 

1༽ ོན་ བྷེ་ཏའི་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ ས་ ོང་ གས་པ་ལོ་ གན་ཅིག་ ཡོད་པོ་ ཨིནམ?                                                      

 b] ནོར་ ་ གཅིག་།                                                                 (1)  01                                                                                                      

2༽ ལ་པོ་ ས་ ོང་ གས་པའི་ ས་ ི་ མཆན༹་ གན་ ཨིནམ?                                                        

 c] ི་མེད་ ན་ ན།                                                               (1)  01     

3༽ ལ་ ས་ ི་མེད་ ན་ ན་ འདི་ གན་ བཏང་ཤད་ན་ དགའ་ གས་ ཡོད་པོ་ ཨིནམ?                               

 a] ིན་བོ།                                                                   (1)  01                                                                                                                                

4༽ ལ་ ས་ ི་མེད་ ན་ ན་ལོ་ ཉེས་ ིམས་ གན་ ༹ས་ ཕོག་ཀོ་ ཨིནམ?                                                                                                                            

 c] ནོར་ ་ དགོས་འདོད་ ན་འ ང་ ིན་བོ་ བཏང་ ི།                            (1)  01                                                                                                                             

5༽མཐའ་དཔིག་གི་ ལོ་ཅུ༹འི་ རིང་ལོ་ ལ་ ས་ ིས་ གན་གན་ཅུ༹་ལོ་ ིན་བོ་ བཏང་བོ་ ཨིནམ?                                    

 a] མོ་ ད་ བོ་ཅ༹་ ་ཅ་ དང་ རང་གི་ ན་ཡང་ ིན་བོ་ བཏང་བོ་ ད           (1)  01    

6༽ ལ་ ས་ ི་མེད་ ན་ ན་ལོ་ ལོ་ བ ་གཉིས་ བར་ མཐའ་དཔིག་ ལ་ག་ན་ བཏང་བོ་ ཨིནམ?                       

 a] བ ད་རི་ ཧ་ཤང་ ལབ་ས་ལོ།                                                    (1)  01    

འ ེང་བེབས་ལས-II                                                                                             

1༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་ ཆེན་པོ་ མཆོག་ ་མ་ ཀ་ཀའི་ མ་ ལ་ ཨིནམ?                                                                                                                            

 b] པཎ་ཆེན་ བི་མ་ལ་ དང་ ོང་ཆེན་རབ་ འ མས།                              (1)  01                                                                             

2༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་ མཆོག་ བོད་ ི་ ས་གནས་ ག་ན་ ་འ ངས་པོ་ ཨིནམ?                                                

 a] བོད་ ི་ ་ ལ་ལོ                                                                     (1)  01    

3༽ ཁོང་གི་ ་ག གས་ལོ་ ཡ་མཆ༹ན་ ི་ གས་མཆ༹ན་ཅུ༹་ གན་གན་ མཇལ་ཤད་ ཡོད་པོ་ ཨིནམ?  

 b] མཇ༹ད་ ་ གས་ དང་ ཤངས་ ི་ ེ་ལོ་ ཨའི་ མཆ༹ན་ གས་ ཡོད།                  (1)  01                                                  

4༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་མཆོག་གི་ ་མའི་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིནམ?                                                         

 c] ལ་ ་ ་ ན་ དཔལ་འ ོར་ ཨིན།                                                  (1)  01                                                                           

5༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་ ི་ རབ་ ་ འ ང་བའི་ མཆ༹ན་ གན་ཨིནམ?                                                         



 a] ན་བཟང་ མ་ ལ་ ཨིན།                                                        (1)  01                                                   

6༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་ མཆོག་ ང་ལ་ོ འ ག་པའི་ མ་ ལ་ ཨིན་སེ་ ག ང་ འ ག་། ང་ལ་ོ སེ་ ་བའི་ 

དོན་འདི་ གན་ཨིནམ?                                                                                                 

 a] ་མ་ གཉིས་ ་གཅིག་ལོ་ ལ་པོ་ ོན་བོ།                                       (1)  01                                        

ེ་ཆ༹ན་ B: མ་ གས་ལས། 

1༽ མ་ད ེ་ ག་ཆ༹ད་ ཡོད་པོ་ ཨིནམ?                                                                                   

 c] བ ད།                                                                                 (1)  01           

2༽ མ་ད ེ་ དང་པོ་ གན་ ཨིནམ?                                                                                                

 b] མིང་ཅ༹མ།                                                                              (1)  01              

3༽ མ་ད ེ་ གཉིས་པོ་ བཞི་པོ་ དང་ བ ན་པོ་ལོ་ ད་ ག་འདི་ འ ་གམ?                                               

 a] ལོ་དོན་ ི་ ད།                                                                       (1)  01                                      

4༽ ར་བ ་ལོ་ ད་ ག་ཆ༹ད་ ཡོད?   

          b] བ ་གཅིག་།                                                                         (1)  01                                                                                                   

5༽ ཨི་ ན་ ི་ ད་ཅ༹་ུ གན་གན་བོ?                                                                                          

 b] གི ི ིཀིའི།                                                                          (1)  01                                                                                                           

6༽ ལོ་དོན་ལོ་ ད་ ག་ཆ༹ད་ ཡོད?                                                                                                   

  b] བ ན།                                                                               (1)  01                                                            

7༽ འ ང་ ངས་ ི་ ད་ ངོས་འཇ༹ན་ ི་ ི?                                                                                              

 b] ལས།                                                                                   (1)  01                                                                                                                                

8 ༽ ད་ ི་ ཡན་ལག་ ག་ཆ༹ད་ ཡོད?                                                                                               

 b] བ ད།                                                                                 (1)  01                                                              

9༽ མིང་ ལབ་པའི་ དོན་འདི་ གན་ ཨིནམ?                                                                                                     

  a] མི་ དང་ དངོས་པོའ་ མིང་ལོ་ ལབ།                                                   (1)  01                                                                                              

10༽ ད་ཆོས་ ལབ་ན་ གན་ཨིནམ?                                                                                                    

  a] ཡོན་ཏན།                                                                            (1)  01   

11༽ མིང་ཆ༹བ་ལོ་ ནང་གསེས་ ད ེ་ན་ ག་ཆ༹ད་ ཡོད?                                                                                            

   c] ག་།                                                                                 (1)  01    

12༽ ེའི་ ཞེ་ས་ལོ་ གས་སེ་ ལབ་ན་ ཆ༹འི་ ཞེ་ས་ལོ་ གན་ ལབ་འོང?                                                                                                                  

 d] གས་ཆ༹།                                                                              (1)  01    

13༽ ེས་འ ག་ལོ་ ་ ི་ འ ག་མཁན་ ད་ མ་ད ེ་ དང་ བཅས་པོ་ ག་ཆ༹ད་ ཡོད?                                             

 c] བ ད།                                                                                 (1)  01    



14༽ མ་ད ེ་ ག་ཀོ་ གན་ ཨིནམ?                                                                                                       

 b] འ ལ་ །                                                                             (1)  01    

15༽ འོག་གི་ ད་ཅུ༹་ལས་ འ ལ་ འི་ ད་ གསེས་ ི་ ི?                                                              

 a] གི ི ིཀིའི།                                                                           (1)  01                                                                                                    

16༽ རིན་བོ་ཆེ་ཀི་ ང་པོ་ལོགན་ །                                                                                                      

 a] ཞབས།                                                                                (1)  01    

ེ་ཚན་C: ཆ༹ག་ ག, ཆ༹གས་བཅད་ དང་ འ ས་ ོངས་ ཆགས་རབས་ལས། 

 1༽ ་རིན་བོ་ཆེ་ལོ་ མཆ༹ན་ མན་འ ་བོ་ ག་ཆོད་ ཡོད?                                                                                

 a] ་ འི་ མཆ༹ན་ བ ད་ཡོད                                                         (1)  01    

2༽ ་ འི་ འ ངས་ ར་ ནམ་ ང་དོ་ ཨིནམ?                                                                                

 c] ་བོ་ ག་ཀོའ་ ཆ༹ས་བ ་ལོ།                                                      (1)  01                                                                                

3༽ ་ ་ རིན་བོ་ཆེ་ ས་གནས་ ག་ན་ གན་ ི་ ནང་ལོ་ ་ འ ངས་པོ་ ཨིནམ?                                                                         

 a] ་ ན་ ི་ ལ་ལོ་ མེ་ཏགོ་ ནང་ལོ།                                               (1)  01                                                                                  

4༽ ་ ་ རིན་བོ་ཆེའི་ ས་པ་ ཆེ་བ་ ལ་པོའ་ ཡབ་ ཀག་ ཨིནམ?                                                                            

 a] ལ་པོ་ ཨིན་ ༹་ བྷོ་ ི།                                                              (1)  01                                                                                           

5༽ ་ ་ རིན་བོ་ཆེའི་ ཆ༹ས་བཟང་ ནམ་ ཨིནམ?                                                                                  

 a] ་བོ་ ཐམས་ཅད་ ི་ ཆ༹ས་བ ་ལོ།                                                 (1)  01                                                                                              

6༽ ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ནན་དྷའི་ མཆ༹ན་ དངོས་འདི་ གན་ཨིནམ?                                                                         

 b] ན་རེན་ ༹།                                                                        (1)  01    

7༽ ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྷའི་ ཨ་ཇོ་ཀི་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིནམ?                                                                             

 a] ་ཅ༹་རན་ད །                                                                    (1)  01    

8༽ ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྷ་ མཆོག་གི་ མ་ ི་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིནམ?                                                              

 a] ཝ་ནེ་ ཝ་རི་ དྷེ་ཝི།                                                              (1)  01    

9༽ ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྷ་ མཆོག་ བ་ ོགས་ ཅི་ཀ་གོ་ལོ་ གན་ ༹ས་ ོན་བོ་ ཨིནམ?                                           

 a] ཆོས་ གས་ ཐམས་ཅད་ གཅིག་ ིལ་ བཟོ་བའི་ དོན་ལོ།                             (1)  01                                                                 

10༽ ཅི་ཀ་གོ་ ལབ་མཁན་ ས་གནས་ འདི་ འཇ༹མ་ ིང་གི་ ལ་ ག་འདིའི་ ནང་ལོ་ ཡོད་པོ་ ཨིནམ?                                  

 c] ཨ་མེ་རི་ཀ་ལོ།                                                                          (1)  01    

ཆ༹གས་བཅད་ལས། 

1༽ “ ང་བ་ དཔེ་ལོ་ ཤར་བ་ོ ཀིས “ ལབ་པའི་ ཆ༹གས་ ང་ ནང་ལོ་ “ ང་བ “ ལབ་པའི་ དོན་ གན་ཨིནམ? 

  a] བསམ་པའི་ ོ་ ལ་ལོ།                                                    (1)  01   

  



2༽ “ ལ་འ རོ་ འདི་ལོ་ གདམས་ངག་ མང” ལབ་པའི་ ཆ༹གས་ ང་ ནང་ལོ་ “ གདམས་ངག “ ལབ་པའི་ ་ ་   

་       དོན་ གན་ཨིནམ?                                                                                                                         

 a] ཡོན་ཏན།                                                                              (1)  01    

3༽ “ནགས་ ང་ ག་ཀའོ་ དོ་ར་ ” ལབ་པའི་ ཆ༹གས་ ང་ འདིའི་ དོན་ གན་ཨིནམ?   

      a] ནགས་ཅ༹ན་ ག་ ག་གི་ འོག་ལོ།                                                       (1)  01    

4༽ “ཤིང་ལོའ་ ལོ་མ་ ཟད་ཤད་ མེད” ཆ༹གས་ ང་ འདིའི་ ནང་ལོ་ བཤད་པོ་ ར་ ཤིང་ལོའ་ ལོ་མ་ གན་ ༹ས་ ་   

་    ཟད་ཤད་ མེད་པོ་ ཨིནམ?          

      a] ནགས་ཅ༹ན་ ག་ ག་ ནང་ལོ་ ཤིང་གི་ ལོ་མ་ ཆ༹ད་མེད་པོ་ ཡོད།                        (1)  01                                  

5༽ ཆ༹གས་བཅད་འདི་ གན་ ི་ བ ན་བཅོས་ ཨིནམ?                                                                          

b] ཤིང་གི་ བ ན་བཅོས།                                                            (1)  01    

འ ས་ ོངས་ ཆགས་རབས་ལས།  

1༽ ད་པོ་ འ མ་བསགས་ལ་ོ ས་ ག་ཆ༹ད་ ཡོད་པོ་ ཨིནམ?                                                              

 b] ག མ་ཡོད།                                                                           (1)  01   

2༽ ད་པོ་ འ མ་བསགས་ལ་ོ འི་ དངོས་ བ་ ཀ་ཀིས་ གནང་བོ་ ཨིནམ?                                              

 b] ཐེ་ཀོང་ ཐེག་གིས།                                                                  (1)  01   

3༽ ོང་ ་ ་ བཞི་ཅུ༹་ ཀའི་ ས་ ཨིནམ?                                                                                 

 a] ཆོས་ ལ་ ན་ཆ༹གས་ མ་ ལ།                                                      (1)  01                                                                   

4༽ འ ས་ ོངས་ ི་ ཆོས་ ལ་ དང་པོའ་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིནམ?                                                             

 a] ན་ཆ༹གས་ མ་ ལ།                                                         (1)  01    

5༽ ཡོག་སམ་ ལབ་ན་ མོན་ ད་ན་ གན་ ལབ་པོ་ ཨིནམ?                                                               

  d] ་མ་ ག མ།                                                                 (1)  01    

6༽ ༹ག་བཅ༹ན་ དར་ ན་ག མ་ཅུ༹་ ཀ་ཀིས་ ས་ ཨིནམ?                                                     

  a]ཐེ་ཀོང་ ཐེག་གི་ ས་ ཨིན་བོ་ ད།                                            (1)  01                                                                     

7༽ ད་པོ་ འ མ་བསགས་ ི་ ས་ ང་ཤོས་ ི་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིནམ?                                                           

  b] མི་དཔོན་ རབས།                                                              (1)  01   

   

 

 

 


