
 

MARKING SCHEME 

SR. SECONDARY SCHOOL EXAMINATION 2021-2022 

      Term-II                                 Subject: Bhutia             Code:195 

Q.No  Expected answer/ Value points Distribution 
of marks 

  Section  A:   Unseen Passage-1    (འཕྲེང་འབྲེབས་ལས།)  

Q.1 དྲི་བ་ ལྔའྲི་ ནང་ལས་  གསུམ་ལ་ོ ལན་ བྲི།  (Attempt any Three)  3 x 2= 06 

 (i) རྲིག་གསར་གྲིས་ རླངས་འཁོར,གནམ་གྲུ, ཆུ་གྲུ་ ལ་སགོས་པོ་ ཀྲེས་པ་ོ བཟོ་ ཡོད།      
(ii) རླུང་འཕྲིན, གཟུགས་མཐོང་ གོག་འཕྲིན, ཁ་པར་ ལ་སོགས་པོ་ བརྒྱུད་སྲི་ ཧ་གོ་ 

ཆ ུ༹གས།    
 

(iii) རྲིག་གསར་གྲིས་ འཕྲུལ་ཆས་ བརྒྱུད་སྲི་ རྩད་ཆོད་ བཏང་ ཆ ུ༹གས།  

 (iv) ང་ཅའྲི་ མྲི་ཆ ྲེ་ ལ ྲེབ་སྲི་ ཉམས་ དགའ་དགས་ བཟ་ོབཞག་ ཡོད།  

 (v) ད་ལྟ་ ང་ཅག་ རྲིག་གསར་གྲི་ དུས་ཆ ོད་ན་ གནས་སདོ་ ཡོད། 
 

 

  Section B:Writing and Composition(བྲི་རྩམོ་ དང་ བཏང་ཡྲིག་ལས།)  
Q.2 བྲི་རྩམོ་གྲི་ དྲི་བ་ གཉྲིས་ལས་ གཅྲིག་གྲི་ བྲི།   (Attempt any one) 1 x 5=05 
(i)  བྲི་རྩོམ།- སོབ་ཕྲུག་ མྲི་ཆ ྲེའྲི་ སོར་ལོ་ བྲི་བའྲི་ སབས་ལོ་ བྲི་རྩོམ་ འགོ་ བཅ ུ༹ག་  

སངས, བརོད་བྱ, དོན་ཆ ན་ དང་ འཇུག་ འདུ་ བཅས་ ཆ་ཆ ང་ཅྲིག་ དགོས། 
 

(ii) མཐའ་འཁོར་ གཅ ང་དགས་ སོར་ལ་ོ བྲི་བའྲི་ སབས་ལོ་ བྲི་རྩོམ་ འགོ་ བཅ ུ༹ག་  
སངས, བརོད་བྱ, དོན་ཆ ན་ དང་ འཇུག་ འདུ་ བཅས་ ཆ་ཆ ང་ཅྲིག་ དགོས། 

 

            

Q.3 བཏང་ཡྲིག་གྲི་ དྲི་བ་ གསུམ་ ནང་ལས་ གཅྲིག་གྲི་ བྲི།   (Attempt any one) 1 x 4=04 
(i)  ནད་ཡམས་ སོར་ལོ་ རོགས་ལ་ོ ཡྲི་གྲེ་ བྲིས་བའྲི་ སྒང་ འགོ་བརོད་ དོན་ཆ ན་ 

བརོད་བྱ་ དང་ འཇུག་འདུ་ བཅས་ ཆ་ཆ ང་ སྲིགས་སྲི་ བྲིས་ ཡོད་པོ་ དགོས།   
 

(ii)  ཕ་མ་ལོ་ ཡྲི་གྲེ་ བྲིས་བའྲི་ སྒང་ འགོ་བརོད་ དོན་ཆ ན་ བརོད་བྱ་ དང་ 
འཇུག་འདུ་ བཅས་ ཆ་ཆ ང་ སྲིགས་སྲི་ བྲིས་ ཡོད་པ་ོ དགོས།   

 

(iii)  རོགས་ལོ་ མགོན་བོས་ ཡྲི་གྲེ་ བྲིས་བའྲི་ སྒང་ འགོ་བརོད་ དོན་ཆ ན་ བརོད་བྱ་ 
དང་ འཇུག་འདུ་ བཅས་ ཆ་ཆ ང་ སྲིགས་སྲི་ བྲིས་ ཡོད་པོ་ དགོས།   

 

        

  Section  C:      Applied Grammar ( སུམ་རྟགས་ལས།)  



Q.4 དྲི་བ་ ལྔའྲི་ ནང་ལས་  གསུམ་ལ་ོ ལན་ བྲི།            (Attempt any Three) 3 x 2=06 

(i) ཕད་ རང་དབང་ཅན་ དྲུག་ ཡོད། ནྲེ་ས། དང་ས། འདྲི་ས། གན་ས། བདག་ས། 
དགག་ས་ བཅས་ས།ོ    

 

(ii) དུས་ འདས་པོ།    དུས་ མའོངས་པོ།     དུས་ ད་ལྟ་བ་ བཅས་སོ།      

(iii)      རྟགས་ལོ་ མན་ འད་བོ་ གསུམ་ ཡོད། ཕོ་ མོ་ མ་ནྲིང་ རྟགས་ བཅས་སོ།      

(iv) ནྲེ་ས་ དོན་ གཉྲིས་ལོ་ འཇུག། བསྣན་པོ་ དང་ དགར་བ་ གཉྲིས་ལོ་ འཇུག།      

(v)   དུས་ ད་ལྟ་བའྲི་ དཔྲེར་བརོད་ནྲེ-ང་ཅག་ ཁྲིམ་ན་ འོང་དོ།   དུས་ འདས་པོའྲི་ 
དཔྲེར་བརོད་ནྲེ-ང་ཅག་ ཁྲིམ་ན་ སྲེབ་ཆ ར།  དུས་ མ་འོངས་པོའྲི་ དཔྲེར་བརོད་    
ནྲེ-ང་ཅག་ ཁྲིམ་ན་ འོང་ཤད། 

 

          

 Q.5      ཕལ་སད་ བཞྲི་ལས་ གཉྲིས་ འདྲི་ ཞྲེ་ས་ན་ བྲི་ཤད།  (Attempt any Two) 1 x 2=02 

 (i) (i) ཕྱག་བསྲིལ། (ii) གསོལ་ཇ་ བཞྲེས། (iii) ནང་ཤ་ བྱོན། (iv) ཞལ་ལག་ བཟོ།  

            

  Section   D:    Literature  (ཆ ྲིག་ལྷུག, ཆ ྲིགས་བཅད་ དང་ རྣམ་ཐར་ལས།)  

Q.6 དྲི་བ་ ལྔ་ལས་ གསུམ་ལ་ོ ལན་ བྲི།                       (Attempt any Three) 3 x 3=09 

(i) གཱན་དྲི་ མཆོག་ ཁྲིམས་ཀྲི་ སོབ་སོང་ སངས་བ་ དབྱྲིན་ཡུལ་ལོ་ ཕྱྲི་ལ་ོ༡༨༨༨ 
ཟླ་བོ་ ༩ ཆ ྲེས་ ༤ ལོ་ བྱོན་བ་ོ སྦད། 

 

(ii) 
 

དགག་ཀོའྲི་ བསབ་བྱ་ བཤད་པོ་ལ་ོ གསུམ་ ཡོད། སངས་རྒྱས་ལོ་ སྐྱབས་སུ་ སོང་ 
ཆ ར་ན་ འཇྲིག་རྟྲེན་གྲི་ ལྷ་ལོ་ ཕྱག་ མྲི་འཆ ལ། ཆོས་ལ་ོ སྐྱབས་སུ་ སོང་ན་ 
སྲེམས་ཅན་ལོ་ གནོད་འཆ ྲེ་ སྤངས། དགྲེ་འདུན་ལ་ོ སྐྱབས་སུ་ སོང་ན་ གོགས་ 
མུ་སྲེགས་པ་ོ དང་ མྲི་གོགས། 

 
 

(iii) ཤྲེས་རབ་ལས་ བརོྩན་འགྲུས་ གལ་ཆྲེན་ ཨྲིན། བརོྩན་འགྲུས་ མྲེད་ན་ ཤྲེས་རབ་ 
ལྲེགམ་ ཡོད་རུང་ ཕན་ མྲི་ཐོག། དཔྲེར་ན་ ཤྲེས་རབ་ཅན་ ཕྱ ུ༹ག་ཀུའྲི་ བུ་ བོ་ལྡན་ 
དང་ བརོྩན་འགྲུས་ཅན་ ས ང་ཀའྲི་ བུ་ བསོད་ནམས་ཀྲི་ སྒྲུང་ན་ བཤད་པ་ོ 
འད་བོ་ ཨྲིན། 

 

(iv)     གཱན་དྲི་ མཆོག་ ཕྱྲི་ལོ་༡༨༦༩ ཟླ་བོ་ ༡༠ ཆ ྲེས་ ༢ ལོ་ སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ དང་  
ཕྱྲི་ལོ་༡༩༤༨ ཟླ་བོ་ ༡ ཆ ྲེས་ ༢༨ ལོ་ ཞྲིང་གཤྲེགས་པ་ོ སྦད།   

 

(v)  བསྒྲུབ་པའྲི་ བསབ་བྱ་ བཤད་པོ་ལ་ོ གསུམ་ ཡོད། སངས་རྒྱས་ལོ་ སྐྱབས་སུ་ 
སོང་ན་ སངས་རྒྱས་ཀྲི་ སྐུའྲི་ རྟྲེན་ ས་ཆ ་ཅ ་ ཆག་དུམ་ ཡོན་ཆད་ མྲི་གཅ ང་བའྲི་ 
ས་ལོ་ཡོད་ན་ གཅ ང་སར་ འཐུ་ བཞག་ དགོས། ཆོས་ལོ་ སྐྱབས་སུ་ སོང་ན་ 
ཡྲི་གྲེ་ རས་ མན་ཆད་ མྲི་གཅ ང་བའྲི་ ས་ལ་ོཡོད་ན་ གཅ ང་སར་ འཐུ་ བཞག་ 

 



དགོས། དགྲེ་འདུན་ལོ་ སྐྱབས་སུ་ སོང་ན་ གོས་ལག་ དམར་སྲེར་གྲི་ རྲིགས་ཅ ུ༹་ 
མྲི་གཅ ང་བའྲི་ ས་ལ་ོཡོད་ན་ གཅ ང་སར་ འཐུ་ བཞག་ དགོས། 

   

  ཆ ྲིགས་བཅད་ལས།  

Q.7 དྲི་བ་ གཉྲིས་ ནང་ལས་  གཅྲིག་ལ་ོ ལན་ བྲི།         (Attempt any one) 1 x 2=02 

(i)      མཁས་པོ་ ག་ཆ ོད་ ཐབས་སྡུག་ རུང,     བླུན་པོ་ འཇུག་ཀོའྲི་ ལན་ མྲི་ འགྱུ།    
ཆར་འདོད་ བྱ ྲི་ཅུང་ ཁ་སོམ་ རུང,       ས་ལོ་ བབས་པའྲི་ ཆུ་ མྲི་འཐུང།། 

 

(ii) ཆ ྲིགས་བཅད་ དྲེབ་ལས་ བ་ོལོ་ ཡོད་པོ་ ཆ ྲིགས་བཅད་ གང་རུང་ཅྲིག་ བྲི་དགོས།  

   

   Rapid Reader (འག་ོབ་ བཟང་མའོྲི་ རྣམ་ཐར་ལས།)  

Q.8 དྲི་བ་ ལྔའྲི་ ནང་ལས་ གསུམ་ལ་ོ ལན་ བྲི།           (Attempt any Three) 3 x 2=06 

(i)  སྲས་ ལྕམ་སྲྲིང་ གཉྲིས་ལོ་ བསད་པའྲི་ དོན་ལ་ོ བདུད་མོ་ ཧ་ཤང་གྲིས་ ཉ་པོའྲི་ 
ལག་ལོ་ གཏད་པ་ོ སྦད། གན་བྱ ས་ སྲེ་ན་ རྒྱལ་སྲྲིད་ འདྲི་ བདུད་མོ་ ཧ་ཤང་ 
ལག་ལོ་ མྲི་ཐོབ་ མནོ་བ་ོ སྦད།  

 

(ii)  འགོ་བ་ བཟང་མོའྲི་ རྣམ་ཐར་ན་ ལྲེའུ་ བཅོ་ལྔ་ ཡོད། སྲས་ ལྕམ་སྲྲིང་ གཉྲིས་ 
ཉ་པོའྲི་ ལག་ལོ་ གཏད་པའྲི་ ལྲེའུ་ འདྲི་ ལྲེའུ་ བརྒྱད་པོ་ ཨྲིན།  

 

(iii) བདུད་མོ་ ཧ་ཤང་ལ་ོ རྒྱལ་པོ་ ཀུན་ཏུ་ ལྲེགས་པོ་ཀྲིས་ བཏུལ་བོ་ སྦད། རྒྱལ་པོ་ 
ཀུན་ཏུ་ ལྲེགས་པོ་ འདྲི་ ཡུལ་ པདྨ་ཅན་གྲི་ རྒྱལ་པ་ོ ཐོན་བོ་ སྦད།  

 

(iv) གདོལ་པོ་ རྒན་བོ་ འདྲི་ཀྲིས་ ལྷ་ཅྲིག་ ཀུན་ཏུ་ བཟང་མོ་ལོ་ མ་བསད་པ་ 
ཆ ྲེ་ཐར་ བཏང་བོ་ སྦད། གདོལ་པ་ོ གཞོན་བོ་ འདྲི་ཀྲིས་ ལྷ་སྲས་ལ་ོ ཤྲིང་རྲིའྲི་ 
བྱ ག་ལས་ བཀོས་བ་ོ སྦད།   

 

(v) རྒྱལ་བུ་ ཀུན་ཏུ་ ལྲེགས་པ་ོ ཕྱོགས་བཞྲི་ལོ་ ཕྱག་ འཆ ལ་བས་ བར་སྣང་ལས་ 
ནམ་བཟའ་ ངུར་སྲིག་ གཅྲིག་ སྐུ་སྐྱག་ རྒྱ་མ་ོ གཅྲིག་ ཞབས་ཅགས་ རོམ་པ་ོ 
དཀར་པོ་ གཅྲིག་ དང་ དབུ་རས་ ཁ་གང་ གཅྲིག་ བབས་པོ་ སྦད། 

 

 

 

 

 

 

 


