TERM – II sample QUESTION PAPER-(2021-2022)
(TIBETAN-117) CLASS XII
MARKING SCHEME
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག
༄༅། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དྱི་ཤོག
Time allowed: 2 hours

Maximum Marks: 40

GENERAL INSTRUCTION.
1. This question paper contains 3 Sections.
2. Section B Reading has 7 questions. Attempt any 5 questions.
3. Section C Writing has 7 questions. Attempt any 4 questions.
4.

Section D Literature has 7 questions. Attempt any 3 questions.

དྱི་ཤོག་ནང་རྩ་བའྱི་དྱི་བ་ ༢༡ ཡོད་པ་ལས་ཁྱེད་ནས་དྱི་བ་ ༡༢ ལ་ངྱེས་པར་ལན་བྱིས་དགོས་པ་ཡྱིན།
སྱེ་ཚན་ཁ། Section B

(Reading)

ཀ༽ བོད་དུ་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བསྟན་པ་ལས་དྱི་བ་ལྔ་ལ་ལན་བྱིས། (Passage-I)

(Marks 13 )

༄༅། མཁས་དབང་དམུ་དགྱེ་བསམ་གཏན་ཀྱིས་ཕོགས་བསྡུས་གནང་བའྱི་བོད་དུ་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ། དྱེ་ཡང་སྱིར་སྔ་དར་དང་
ཕྱི་དར་ཞྱེས་པ་མྱེད་ན་ཡང་བོད་དུ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་བོད་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རྨ་སྱིན་ནས་ བསྟན་པ་
ཉམས་ཆག་དུ་སོང་སྐབས་དབུས་ཀྱི་མཁས་པ་དམར་ཤཀྱཱ། གཡོ་དགྱེ་འབྱུང་། གསཙང་རབ་གསལ་ཏྱེ་དམར་གཡོ་གཙང་གསུམ་
མདོ་སྨད་ཕོགས་སུ་བོས་པ་དང་། དྱེ་སྐབས་མངའ་རྱིའ་ྱི ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་བཙུན་ཡྱེ་ཤྱེས་འོད་དང་བྱང་ཆུབ་འོད་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐུགས་
འཁུར་གྱིས་ལོ་ཙ་བ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པོ་སོགས་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་བསླབ་ཏུ་བཏང་། དྱེ་དག་བོད་དུ་སླར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་
བ་མཛད་པ་ནས་མཛད་པ་ནས་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ཞྱེས་མཚན་ཆགས། ལོ་ཙ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པོས་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་བོད་
སྐད་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛད་པ་ནས་སྔགས་གསར་མ་ཞྱེས་པ་བྱུང་བ་རྱེད་། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ་བཀོངས་པའྱི་རྱེས་སུ་བོད་དབུས་སུ་མྱི་
རྣམས་ནས་རང་མཚམས་ཀྱི་གྲྭ་གཟུགས་སུ་འཛུས་པའྱི་སྐབས་སུ་དབུས་གཙང་གྱི་མྱི་ བཅུ་སྔ་ཕྱིར་མདོ་སྨད་དུ་བྱོན་ནས་བླ་ཆྱེན
དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་སོམ་པ་བླང་སྟྱེ་དབུས་སུ་སྔ་ཕྱིར་ལོག་པ་རྣམས་ནས་སོམ་རྒྱུན་སྱེལ་བ་ལ་སྨད་འདུལ་དང་། ཞང་ཞུང་བ་
རྒྱལ་བའྱི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་ནས་སོམ་པ་བླང་ནས་རྱིམ་གྱི་བོད་དབུས་སུ་དར་ཁབས་བྱུང་བ་ལ་སྟོད་དར་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་
སྐབས་རྒྱ་གར་དུ་སློབ་གཉྱེར་གྲགས་ཆྱེན་རྒྱ་གར་དབུ་འགྱུར་འཆང་ན་ལྱེནྜ། ཨོ་དནྡ་པུ་རྱི། བྱི་ཀམ་ཤྱི་ལ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་བྱི་ཀམ་ཤྱི་
ལའྱི་སོ་སྲུང་པཎྱི་ཏ་དྲུག་ཡོད་པ་ནྱི། ཤར་དུ་ཤཱནྱི་པ། ལྷོ་ན་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ། ནུབ་ན་ཤྱེས་རབ་འབྱུང་གནས་བློ་གྲོས།
བྱང་ན་ནཱ་རོ་པཎ་ཆྱེན། དབུས་ན་རྱིན་ཆྱེན་རོ་རོ་དང་། ཛྙཱ་ན་ཤྱི་རྣམས་བཞུགས། མངའ་རྱིས་ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་བཙུན་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱ་
བརྩོན་འགྲུས་སྱེངྱེ་ཀྱིས་མཧཱ་པཎྱི་ཏ་ཆྱེན་ཇོ་བོ་རྱེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤའམ་མར་མྱེ་མཛད་ཡྱི་ཤྱེས་སྱེ་གདན་འདྱེན་ཞུ་རུ་བཏང་བ་
ལྟར་གདན་འདངས། ཇོ་བོ་རྱེས་སློབ་མ་ཡང་མང་པོ་སྱེལ། ཕྱིས་སུ་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་ལྟར་བྱུང་། བོད་
རང་གྱི་མཁས་པ་ཡང་མང་དག་བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་གྲགས་པ་ཆྱེ་བར་ས་སྐྱ་པནྜྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཙན་དཔལ་བཟང་པོ། ཆ་བ་
ཆོས་སྱེང་། ཁོང་གྱིས་ཚད་མའྱི་བསྡུས་སྒྲ་མཛད་། བུ་སྟོན་རྱིན་ཆྱེན་གྲུབ་སོགས་མང་པོ་ཕྱེབས་ཏྱེ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཆྱེ་ཆྱེར་དར་
ཞྱིང་རྒྱས་པ་མཛད་དོ།།
དྱི་བ། ༡) བོད་དུ་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ཞྱེས་པ་ནྱི་དམུ་གྱེ་བསམ་གཏན་གྱིས་མཛད་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་
ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སྐོར་གསལ།

ཡང་ན།

(2)

༢) བྱི་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལའྱི་མཁས་པ་སོ་པོ་དྲུག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཤར་དུ་ཤཱནྱི་བ། ལྷོ་རུ་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ། ནུབ་དུ་ཤྱེས་
རབ་འབྱུང་གནས་བློ་གྲོས། བྱང་ན་ན་རོ་པཎ་ཆྱེན། དབུས་སུ་རྱིན་ཆྱེན་རོ་རྱེ་དང་། ཛྙཱ་ན་ཤ ྱི་བཅས་ཡྱིན།
༣) ཁུ་རོག་འབོང་གསུམ་སུ་ནྱི། ཁུ་སྟོན་བརྩོན་འགྲུས་སྱེངྱེ་། རོག་བློ་ལྡན་ཤྱེས་རབས། འབོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའྱི་འབྱུང་གནས་གསུམ་
ཡྱིན། ཇོ་སྲས་བཞྱི་ནྱི། རོག་ཇོ་སྲས་ར་མོ། ཁུ་ཇོ་སྲས་ནྱེ་ཙོ། ཉོས་ཇོ་སྲས་དཔལ་ལྱེ། འཁོན་ཇོ་སྲས་ས་སྐྱ་བ་བསོད་ནམས་རྩྱེ་མོ་
བཅས་ཡྱིན།

(3)

༤) གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ལན་ག་དྲུག་ཕྱེབས་ཏྱེ་གསོ་རྱིག་ལ་སང་བ་རྒྱ་ཆྱེར་མཛད་།

(3)

༥) ས་སྐྱ་པཎྱི་ཏའྱི་རྣམ་ཐར་སྱིང་བསྡུས་ནྱི། ས་པཎ་ཕྱི་ལོ་ ༡༡༨༢ ལོར་སྐུ་བལྟམས། འཕགས་པ་འཇམ་དབྱངས་དང་རྱེ་བཙུན་སྒྲོལ་
མས་ཞལ་གཙིགས། དྱེ་སྐབས་ཁོང་ལས་མཁས་བཙུན་ཆྱེ་བ་སུ་ཡང་བྱུང་མྱེད་པ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཧ་ཅང་
མང་། དྱེ་དག་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ། ཚད་མ་རྱིག་གཏྱེར། ས་སྐྱ་ལྱེགས་བཤད་གསུམ་གཙོ་བོ་ཡྱིན། མཐར་
དགུང་གྲངས་ ༧༢ ཐོག་གནས་སྐབས་གཞམ་དོན་གྱི་ཆྱེད་སྐུ་ཡྱི་བཀོད་པ་བསྡུས་པ་མཛད་།

(2)

༦) བུ་སྟོན་རྱིན་པོ་ཆྱེ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་སྱིང་བསྡུས་ནྱི། ཁོང་ཕོ་ལོ་ ༡༢༩༠ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་མདོ་སྔགས་རྱིག་
གནས་ཡོངས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྟྱེ་མཁས་པ་ཆྱེན་དུ་གྲགས་པས་བསཏན་བཅོས་ཀང་མང་དག་མཛད་། སློབ་མཌྷྱི་ཚོགས་ཀང་མང་དག་
སྱེལ་མཐར་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ།

(3)

ཡང་ན།
༧) སྟོད་འདུལ་ནྱི། མངའ་རྱིས་སྟོད་ནས་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་ནས་བརྒྱུད་དྱེ་སོམ་རྒྱུས་དབུས་སུ་དར་བ་ལ་ཟྱེར་བ་དང་། སྨད་འདུལ་ནྱི།
བླ་ཆྱེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་སོམ་རྒྱུན་དབུས་སུ་དར་བ་ལ་ཟྱེར།
སྱེ་ཚན་ག Section C (Writing)
ཁ༡༽ Letter Writing རྒྱུན་སོད་ཡྱིག་རྱིག་ལས་གཤམ་གསལ་གཉྱིས་ལ་རྒྱུན་སོད་ཡྱི་གྱེ་བྱིས།

(2X5=10)

༡) ཚེ་འདས་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་བསྔོ་རྱེན་ནྱི། ཡྱིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ལྟར་ཡོད་མྱིན་ཐོག་གཟྱིགས་རྒྱུ། དཔྱེར་ན།
ཚེ་འདས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་གྱི་ཆྱེད་ཡྱིན་པས།
ལྟ་བུ་ཡོདད་གོས།

༄༅། འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་བླ་མ་རྱིན་ཆྱེ་མཆོག་གྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་།

ཡང་ན།

༢) སྐྱབས་རྱེན་ནྱི། ཚེ་འཛིན་གྱི་ཆྱེད་སྐྱབས་ཞུ་ཡྱིན་པས། དཔྱེར་ན། ༄༅། འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་བླ་མ་རྱིན་ཆྱེ་
མཆོག་གྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་། ཞེས་སྔོགས་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ལྟར་ཡྔོད་དགྔོས།
༣) ཕོགས་བསྐྱོད་ལས་བསོམས་ནྱི། རང་ཉྱིད་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་གྱི་ཆྱེད་གཞུང་འབྱེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་གཟྱིག ས་སོགས་ཕྱེབས་པའྱི་ལས་
དོན་ས་ཐོ་བྱིས་པ་ལ་ཟྱེར། དྱེ་ལ་ཚང་དགོས་པའྱི་དོན་ཚན་ནྱི། འགོ་བརོད་། ལས་དོན་གང་ཡྱིན་གྱི་འགོ་མཇུག་གྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས།
ལས་དོན་ཐག་ཆོད་ངད་མ་ཆོད་པའྱི་སྐོར་གསལ་པོ། ལས་སོམ་འབུལ་བ་པོའ་ི མྱིང་། གོ་གནས། ས་རགས་བཅས་དགོས།
ཁ༢༽ Essay Writing རྩོམ་འབྱིའ་ྱི ཤྱེས་བྱ།

(Marks 10)

གཤམ་གྱི་བརོད་པ་ 2 ལ་རྩོམ་བྱིས། བརོད་པ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡྱིག་ཕྱེང་བཅུ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་ཚང་དགོས།
༡) རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་རང་ལ་ཁད་ཆོས་གང་ཚང་དགོས་པའྱི་སྐོར་ནི། རང་ཉིད་ལ་གནའ་དེང་གི་ཡྔོན་ཏན་ཚད་ལྡན་
དགྔོས་པ་དང་། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལར་རྒྱ་ལྡན་པ་དགྔོས་པའི་སྔོར་ཡྔོད་ན་ལེགས། དེ་མིན་རྒན་ལགས་ནས་གཟིགས་རྒྱུ།
ཡང་ན།
༢) ཆོས་ལ་མ་བསྟྱེན་པའྱི་ཡ་རབས་ཞྱིས་པ་ནི། རང་ཉིད་ཆྔོས་ལུགས་གང་ཡིན་པའི་བཟང་སྔོད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་མ་དྲངས་ནས་རྩ་བའི་
གཞན་ལ་གནྔོད་པར་མ་འགྱུར་བའི་ལུས་ངག་གི་སྔོད་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ལ་གྔོ་རྒྱུའི་ཐྔོག་རང་གིས་གང་ཤེས་ཀི་རྩྔོམ་ཡྔོད་དགྔོས་

པ་སྔོགས་ལ་གཟིགས་པ་ཟུ།།
༣) རང་ལ་དགྱེ་རྒན་དང་ཕ་མའྱི་སྐུ་དྱིན་ནི། ཚེ་འདི་ཕི་ཀར་དྲིན་ལན་གསབ་དུ་མེད་པའི་སྐུ་དྲིན་དྲན་ཤེས་ཡྔོད་པའི་རྩྔོམ་ཡྔོད་པ་
ཞིག་ལ་གཟིགས་པར་ཞུ།

ཡང་ན།

༤) ཞྱི་བདྱེའ་ྱི རྩ་བ་གང་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་་སྐོར་ནི། འཇིག་རེན་ལྔོ་ལེགས། རྩྭ་ཆུ་དུས་བབས། མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཉེན་སྤུན་མཛའ་ཤེས་
དང་ལྡན་པའི་ཚོར་བ་སེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཡྔོད་པར་གཟིགས་པར་ཞུ།
སྱེ་ཚན་ང། (Literature)

(Marks 07)

ག༡༽ Poetry གཤམ་གསལ་སན་ངག་ལས་གསུམ་ལ་ལན་བྱིས།
༡) སྱིར་ས་ངག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནི། སྙན་ཞིང་འཇེབས་པའི་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར་དགྔོས། ཡང་ན།
གཟུགས་རྒྱན་སྱིའ་ྱི མཚན་ཉྱིད་ནི། གཟུགས་ཅན་(དཔེ་ཅན།)དང་གཟུགས་(དཔེ།)ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་བར་གཟུགས་ཅན་ལ་
གཟུགས་ཞིག་བཀྔོད་ནས་སྔོ་བཏགས་པའི་ཚུལ་གིས་བརྔོད་པའི་ཚིག་སྔོར་ཕུན་སུམ་ཙོགས་པའམ་རྒྱན་ཞིག་ལ་ཟེར་དགྔོས། (3)
༢) བསྡུས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་དང་མ་བསྡུས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁད་པར་ནི། རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་ཕྲད་ཡྔོད་མིན་ཀི་ཁྱད་པར་ཡྔོད་།
དེ་ཡང་དྲུག་ས་ཡྔོད་ན་མ་བསྡུས་པ་དང་། དྲུག་ས་མེད་ན་བསྡུས་པ་ཞེས་བརྔོད་པ་ཡིན། ཡང་ན།
གཟུགས་རྒྱན་ནམ་གཟུགས་ཅན་ལ་དབྱྱེ་ན། བསྡུས་དང་མ་བསྡུས་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་སྔོགས་ཉི་ཤུ་ཡི་གྲངས་ལྡན་ཡྔོད་། (2)
༣) བསྡུས་བརོད་ཀྱི་རྒྱན་ཟྱེར་ན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཟྱེར་རམ། རྩྔོམ་གཞི་གང་ཡིན་གཅིག་གི་ནང་བརྔོད་དྔོན་ཆ་ཚང་བ་གསལ་བའི་
རྩྔོམ་ཞིག་ལ་བསྡུས་བརྔོད་དང་། དེ་ལ་ཚིག་རྒྱན་ཡྔོད་ན་བསྡུས་བརྔོད་ཟེར། ཡང་ན།
།རྱི་བོང་འཛིན་པ་རྒྱུ་སྐར་ཕྱེང་བ་འཛིན། །མཚན་མོ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་མ་མཐོང་ནས།
།དྭངས་བའྱི་མཚོ་ནང་འདྱི་ན་ཟླ་བ་ཞྱེས། །གཟྱིགས་བརྙན་ཟླ་བར་འཛིན་པ་བྱྱི་བའྱི་བློ།
ཞྱེས་པར་འགྲྱེལ་བཤད་བྱིས།(ཟླ་བ་ནམ་མཁར་རྒྱུ་སར་གི་དབུས་སུ་མ་མཐྔོང་ནའང་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་གཟུགས་ཟླ་བ་ངྔོས་འཛིན་པ་ནི་
བི་བའི་བྔོ་དང་ལྡན་པའྔོ་ཞེས་པའྔོ། (2)
རྔོགས་སྔོ།། །།

སརྦམངྒལམ།། །།

______________________________

