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CLASS-X (BHUTIA CODE:095) 

TERM – II 

Time allowed : 90 minutes                      Maximum Marks : 40 Marks 

གསལ་ ནོ་ ནང་བཞནི་ ས༹། 

་ིཤགོ་ འདི་ན་ ་ེཚན་ ག མ་ ཡདོ། 

་ེཚན་ ཀ༽ན་ ་ིབ་ ་ལས་ ག མ་ ་ི ལན་ བས་ དགོས། 

་ེཚན་ ཁ༽ན་ ་ི བ་ གང་ ང་ གསལ་ ་ི  ལན་ བས་ དགོས། 

་ེཚན་ ག༽ན་ ་ིབ་ ག་ལས་ བཆིའ་ི ལན་ བས་ དགོས། 

་ེཚན་ ང༽ན་ ་ིབ་ བ ན་ལས་ འི་ལན་ བས་ དགོས། 

གསལ་ ནོ་ འདི་ ལགེམ་ ས༹་ གོས་ ཨ་ན་ལས་ ལན་ བས། 

་ིཤགོ་ འདི་ན་ ་ིབ་ མན་ འ ་བ་ོ ་ ཡདོ། 

 

ངས་ཁ་ ་ེཚན་ཀ: འ ངེ་འབབེ་ལས།  

 ལ་བ་ ་བཅ༹ནུ་ ཆནེ་པ་ོ གནམ་མཁའ་ འཇགིས་མེད་ མཆོག །པཎ་ཆནེ་བ་ི

མ་ལ་ དང་ ལ་བ་ ངོ་ཆནེ་ རབ་འ མས་ ང་ལ་ོ འ ག་པའ་ི མ་ ལ་ 

ཨིན། ཁོང་ བོད་ ་ོ གོས་ བ ད་ ་ ལ་ལོ་ རབ་ ང་ བ ་པའ་ི མེ་ ་ 

ལོའི་ན་ ་འ ངས་པོ་ ད།་ཁངོ་གི་་མཇོ༹ད་ ་ གས་ དང་ཤངས་ ་ི ་ེལོ་ 

ཨའ་ི མཆ༹ན་ གས་ བསལ་ གས་ ང་ོམཆ༹ར་ ཆ་ེ གས་ ཡདོ་པ་ོ ད། ཁོང་ 

ལ་ ་ ཨོ་ ན་དཔལ་འ རོ་ཅ་༹ལས་ རབ་ ་ ང་བ་ོ གནང་བོ་ ད། ཁངོ་

ག་ི རབ་ ་ ང་བའི་ མཆན༹་ འདི་ ན་བཟང་ མ་ ལ་ས་ེ ་བ་ོ ད། 

 

 ངེ་ཁའ་ིའ ེང་འབེབས་ གོས་ ་ི ་ིབ་ ་ལས་ ག མ་ ་ིལན་ །ི                             06 

1. ལ་བ་ ་བཅ༹ནུ་ཆནེ་པོ་མཆགོ་ ་མ་ཀའི་ མ་ ལ་ཨིན་ནམ?                                                             2 

2. ལ་བ་ ་བཅ༹ནུ་ མཆགོ་ བདོ་ ་ི ས་གནས་ ག་ན་ ་འ ངས་པ་ོ ཨིན་ 2 
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ནམ?   

3. ཁོང་ག་ི ་ག གས་ལ་ོ ཡ་མཆན༹་ ་ི གས་མཆན༹་ཅ༹་ུ གན་གན་ མཇལ་ཤད་ 

ཡོད་པ་ོ ཨིན་ནམ?  

2 

4. ལ་བ་ ་བཅ༹ནུ་ མཆགོ་གི་ ་མའི་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིན་ནམ?   2 

5. ལ་བ་ ་བཅ༹ནུ་ ་ི རབ་ ་ འ ང་བའ་ི མཆ༹ན་གན་ཨནི་ནམ?  2 

  ་ེཚན་  ཁ༽  ་ི མོ།  

་ིབ་ འོག་ག་ི འགོ་བ དོ་ལས་ གང་ ང་ གཅིག་ག་ི ཚག་ ༨༠  ཡདོ་པའི་ ི་ མོ་ 

གཅིག་ །ི                                                                                        

04 

 ཀ༽ རང་གི་ ཨ་མའ་ི ད་ འདིས་ གལ་ཆེན་ ཨིན་བོའ་ི རོ། 

ཡང་ན་ 

ཁ༽ མཐའ་འཁོར་ གཙང་ གས་ བཞག་ དགོས་པོ་ གལ་ཆེན་ ཨིན་བོའ་ི 

རོ། 

 

 བཏང་ཡིག་ལས       

་ིབ་ འོག་ག་ི འགོ་བ དོ་ལས་ གང་ ང་ བཏང་ཡིག་ གཅིག་ །ི                                 04 

 ཀ༽ཆོས་ གས་ ི་ བ་འ ས་ལགེམ་ འཐོན་བའི་ རོ་ལ་ོ རང་ག་ི རོགསལ་ོ 

ཡི་ག་ེ །ི      ཡང་ན་ 

ཁ༽ མགོ་ ན་ ་ི བོ་ ་ན་ བཅར་ མ་ གས་ ས་བཞནི་ བོ་ ་ིལ་ོ ཉནི་ 

གཅིག་ ་ི དགོངས་ ས་ ི། 

 

 ཕབས་བ ར།  

་ིབ་ འོག་ག་ི ད ནི་ཇ་ི འ ངེས་འབེབས་ འདི་ ་ོ ད་ན་ བ ར་ ་ི །ི                             04 
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 Food 
 Food gives us energy to work and play. Food build 
our bones and muscles and helps us frow. Food gives 
strength and protects us from illness. We eat three meals a 
day. Breakfast, lunch and dinner are the three meals in a 
day plans and animals are sources of our food. Food is 
obtained through farming, hunting and fishing, fruits 
vegetables and herbs are food we get from plants. Dairy 
product eggs, meats and seafood are food we get from 
animals. Our diet is the food that we eat and drink 
regularly. 

 

 ་ེཆན༹་ ག: མ་ གས་ལས།  

་ིབ་ འོག་ག་ི ་ིབ་ ག་ལས་ བཞའི་ི ལན་ །ི    08 

1. ད་ རང་དབང་ཅན་ ལབ་ན་ གན་  ཨིན་ནམ? 2 

2. ས་ ག་ཚད་ ཡདོ་པ་ོ གན་གན་ ཨིན་ནམ? 2 

3. བ ་ཚན་ གས་ཤད་ ་ི གས་གཅིག་ ནོ་ ་ི གས་ ཨོ་འདིའི་ མིང་ །ི 2  

4. རང་གསི་ གན་ ཤེས་པོ་ གཏམ་དཔ་ེ གཅིག་ །ི 2 

5.   མགོ, ,ེ ང་པ,ོ ལག་ཀ་ོ འདི་ ་ ཞ་ེས་ན་ །ི 2 

6. དང་ ་ ར་ ་ི ཚག་ བ་ གཅིག་ བཟ་ོ ་ི དཔེ་ ནོ་ ་ི །ི 2 

 ་ེཚན་  ང༽ ཚག་ ག་ལས།  

  འོག་ག་ི ་ིབ་ ་ལས་ གང་ ང་ བཞ་ིལ་ོ  ལན་ །ི                                                                              06 

1. ་ོ གོ་ མ་བཞ་ི གན་གན་ ཨིན? རེ་བཞནི་ མ་ནོར་བར་ །ི                                        2 

2. ཕམ་ ་ཙའ་ི ཡ་རབས་ ་ི འ ལེ་བ་ ག་ མེ་ དགོས་ ཀམ་ །ི 2 
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3. འཁོར་བ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? འཁོར་བའི་ ཉསེ་དམིགས་ ་ི རོ་ །ི   2 

4. ཕམ་ ་ལ་ོ ག་ ་ེ ཞབས་ ་ དགོས་ཀམ? །ི 2 

 ཚགས་བཅད་ལས།  

་ིབ་ འོག་ལ་ོ ་ི ཡདོ་པོའི་ ཚགས་བཅད་ ་ི ངི་དནོ་ ི།                                     04 

 མ་ིཁོམ་ ངན་སངོ་ སེ་གནས་ནེ, 

ས་ཀ་ི ལ་བཞནི་ ངས་ལས་ འདས། 

ཚར་མ་ ཅན་དང་  ག་ཤངི་གིས, 

མ་ིདགསོ་ བཞནི་ལ་ོ ས་འདརི་ གང་། 

 

 འ ས་ ངོས་ ཆགས་རབས་ལ་ ས།  

 འོག་ག་ི ་ིབ་ ་ལས་ གང་ ང་  གཉིས་གི་ ལན་  །ི                                                                                        04 

1 ལ་པ་ོ ལང་པའིོ་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ? ཁངོ་ག་ི མཚན་ །ི 2 

2 དཔལ་ ན་ དོན་འ བ་ མ་ ལ་ མཆོས་ ལ་མཐོ་ ག་ འདི་ ཨིན་ནམ? 2 

3 ལ་མཐོ་ བ ད་པའིོ་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?  ི 2 

 


