
 
SAMPLE QUESTION     2021-22              Code No: 134    

 
SUBJECT: SHERPA LANGUAGE                         Class – X 

 
Time: 90 min       Max. Marks: 40 

TERM: I 

 

 

༼  “ཀ”�ེ ༽  Section : ‘’A” འ�ེངས་འབེབ་ནས ། 

 

1. འ�ེངས་འབེབ་འདི་འལེགས་�་རོགས་་ནི་འོག་ལ་�ིན་�བ་�ི་བ་ཏི་བའི་ལན་�ིས། 

འ�ས་�ོངས་�ི་�ལ། ༼སི�ིམ༽ 

༄༅། །འ�ས་�ོངས་�ི་�ལ་འདི་དང་པོ་�་�་རིན་པོ་ཆེས་�ིན་�ིས་བ�བས་�འི་གནས་�་ཆེན་པོ་ཅིག་ཡིན། མ་འོང་པའི་

�ས་�ི་འ�ོ་བ་སེམས་ཅན་ནམས་�ི་དོན་ལ། ཆོས་དང་ནོར་�ི་ཟབ་གཏེར་མང་པོ་�ས་ནས་འཇག་�འི་�ལ་�ི་ས་ཆ་ལ་བ�ེན་

ནས་�ས་�ལ་ཟི་�བ་ཡིན། �ལ་འདིའི་ནང་ལ་འ�ས་�ི་ལོ་ཐོག་བཟང་པོ་�ེས་བོའ �་�ལ་�ོངས་ལེ་�་ཡིན་�་ལ་བ�ེན་ནས་

�ས་�ལ་འ�ས་མོ་�ོངས་ཟི་�འི་མིང་�ང་�་ཡིན། �ད་རིགས་གཞན་�ིས་ནི་�ལ་འདིའི་མིང་ལ་སི�ིམ་ཟི་�་�ན། འ�ས་

�ོངས་�ི་�ལ་འདི་�་གར,བལ་�ལ,འ�ག་�ལ,བོད་�ལ, �ལ་ཁབ་བཞིའི་བར་ལ་འོ་ཡེད། འ�ས་�ོངས་�ི་�ལ་ས་འདི་

“�ང་ཏོག”་ཡིན། འ�ས་�ོངས་�ལ་�ི་གནས་�་ཆེན་པོ་འདི་�ག་དཀར་བ�་ཤིས་�ིང་ཡིན། འ�་ཤིས་�ིང་གི་�ོགས་བཞི་ལ་

�ག་ཆེན་བཞི་དང་མཚ�་ཆེན་བཞི་ལ་སོགས་པ་འོ་ཡེད། �ག་ཆེན་ཏི་བི་ནང་ལ་�་�་རིན་པོ་ཆེའི་�་དང་�ག་ཞབས་ཏི་བ་མཇལ་

ས་འོ་�་ཡིན། བ�་ཤིས་ལ་ལོ་འཁོར་མ་རེའི་མཚམ་�་�མ་�འི་�ས་�ོན་�ི་མཛད་�ོ་�ན་མི་ཆད་ གནང་�་�ན། གཞན་ཡང་

�ང་ཏོག་ལ་བ�ད་བ�ལ་མཆོད་�ེན་དང་། དཔེ་མཛ�ད་ཁང་ཏི་བ་འོ་ཡེད། �ལ་འདི་ནང་ལ་མི་ཏི་བི་ཆོས་�གས ,�ད་ཡིག, རིག་

ག�ང, འ�ོ་�ངས་མན་འ�་བ་མན་འ�་བ་འོ་ཡེད། 

 

ཀ༽ ལན་ཡང་དག་པ་ལ་�གས་�ོབས།              1x5=05 

  ༡༽ །འ�ས་�ོངས་�ི་�ལ་འདི་དང་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ིན་�ིས་བ�བས་�འི་གནས་�་ཆེན་པོ་ཅིག་ཡིན། 

a. �་མཚ�་�ས།         b. �་�་རིན་པོ་ཆེས།       c. �མ་�འི། 

 

༢༽་་་་་་་་་་་་་�ི་ཟབ་གཏེར་མང་པོ་�ས་ནས་འཇག་�འི་�ལ་�ི་ས་ཆ་ལ་བ�ེན་ནས་�ས་�ལ་ཟི་�བ་ཡིན། 

a. ཆོས་དང་ནོར་།            b. ཤིང་འ�ས་�ི།           c. གསེར་དང་ད�ལ། 
 

1 Section : A Reading Comprehension 10 marks 

2 Section : B Grammar & Composition 16 marks 

3 Section : C Literature:  Prose  , Poetry  14 marks 
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༣༽འ�ས་�ི་ལོ་ཐོག་བཟང་པོ་�ེས་བོའ �་�ལ་�ོངས་ལེ་�་ལ་བ�ེན་ནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟི་�བ་ཡིན། 

a.   སི�ིམ          b. པ�་ཡང་�ི།            c. �ས་�ལ་འ�ས་མོ་�ོངས། 
 

༤༽ འ�ས་�ོངས་�ི་�ལ་འདི་�ལ་ཁབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བར་ལ་འོ་ཡེད། 

a.   བ�ན།          b.བཞིའི།            c. �འི། 

 
༥༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་�ོགས་བཞི་ལ་�ག་ཆེན་བཞི་དང་མཚ�་ཆེན་བཞི་ལ་སོགས་པ་འོ་ཡེད། 

a. �་ཤིས་�ིང་།            b. པ�་ཡང་�ི།            c. �ང་ཏོག 
 

         ༦༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཏི་བི་ནང་ལ་�་�་རིན་པོ་ཆེའི་�་དང་�ག་ཞབས་ཏི་བ་མཇལ་ས་འོ་�་ཡིན། 

a. མཚ�་ཆེན།            b. �ག་ཆེན          c. ཚ་�། 
 

   ༧༽ འ�ས་�ོངས་�ལ་�ི་གནས་�་ཆེན་པོ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན། 

a. རབ་�ན་�ི།            b. པ�་ཡང་�ི།            c. �ག་དཀར་བ�་ཤིས་�ིང� 
  

 

2. འ�ེངས་འབེབ་འདི་འལེགས་�་རོགས་་ནི་འོག་ལ་�ིན་�བ་�ི་བ་ཏི་བའི་ལན་�ིས། 

ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན། 

༄༅། ། ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན་འདི་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་�ས་ཆེན་གཙ�་ཆེ་�གས་ཅིག་ཡིན། འདི་བོད་�་དང་པོའ �་ཚ�ས་གཅིག་

ནས་གཅོ་�འི་བར་�་�ང་�བ་ཡིན། ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན་ཟི་��་འདི་�ི་རོལ་�་�ེག་པའི་�ོན་པ་�ག་གིས་ནང་པ་སངས་�ས་

པ་�མས་འ�ག་དོག་�ང་། �ི་པ་དང་ནང་པ་གཉིས་ཀར་�ིས་�ོགས་ནས་�་འ�ལ་�ོན་ནས་�་ཆེན་�་ནོག་པེ་འ�ེན་བ�ར་�ི་

ལེན་ཟིན་མ། �་གར་མཉན་ཡོད་�ི་�ོང་�ེར་�་�་བ་དང་པོའ �་ཚ�ས་གཅིག་ནས་ཚ�ས་བཅོ་�འི་བར་སག་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་

�ིས་ངོ་མཚར་ཆེ་པའི་�་འ�ལ་བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་�ོན་ནས་བ�ད་དང་�་�ེག་པ་ཐམས་ཆད་ཕམ་པར་�་ནི་བ�ལ་གནང་

�བ་དི་ལ་ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན་ཟིས་ནས་བ�ིས་�་ཡིན། ཆོ་འ�ལ་�་བ་དང་�་ལ་ལོ་གསར་ཡང་འ�ེལ་�བ་ཡིན། མོ་�ིང་བ་ཟིན་

ནས་ལོ་གསམ་པ་ཤར་�འི་�ས་ཆེན་�ད་ཅིག་ཡིན། ནང་མི་ཐམས་ཅད་འཛ�མས་བས་ཞེས་ལག་ཞིམ་�་ཟབ་དང་མན་འཇའ་

ལེགས་�་གོན་པ་དང་། བ�་ ཤིས་པའི་�ེན་འ�ེལ་བཟང་པོའ �་ལས་ཀ་ནང་�བ་ཡིན། ཆོ་འ�ལ་�་བའི་�ས་ཆེན་འདིའི་ཕན་ཡོན་

བ�ར་ཕེལ་བ་དང་མི་དགེ་བ་�ང་བ་གཅིག་�ས་སིང་དིའི་ཉེས་�ིག་བ�ར་�ོང་�་འོ་ཡེད། 

 

ཀ༽ ལན་ཡང་དག་པ་ལ་�གས་�ོབས།             1x5=05 

༡༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་�ས་ཆེན་གཙ�་ཆེ་�གས་ཅིག་ཡིན། 

a.ལོ་གསར།           b.�་བབས་�ས་ཆེན།           c. ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན། 
 ༢༽ ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན་བོད་�་དང་པོའ �་ཚ�ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བར་�་�ང་�བ་ཡིན། 

a. ༡་ནས་༡༥།         b. ༡་ནས་༡༠།               c. ༡་ནས་༩། 

 ༣༽ �ི་རོལ་�་�ེག་པའི་�ོན་པ་�ག་གིས་ནང་པ་སངས་�ས་པ་�མས་་་་་་་་་་་་�ང་�བ་ཡིན། 

a �ེན་འ�ེལ།   b. འ�ག་དོག       c.ང་�ལ། 
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༤༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉིས་ཀར་�ིས་�ོགས་ནས་�་འ�ལ་�ོན་�བ་ཡིན།  

a �ི་པ་དང་ནང་པ།      b. མི་དང་སེམས་ཅན།      c. �་དང་�། 
 

༥༽�་བ་དང་པོའ �་ཚ�ས་༡ནས་༡༥་བར་སག་་་་་་་་་་་་་་་་�་འ�ལ་བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་�ོན་གནང་�ན་ཡིན། 

a. �ད་ཆེན།            b. སངས་�ས་བཅོམ་�ན་�ིས།            c.�་�་རིན་པོ་ཆེས། 
 

༦༽ ཆོ་འ�ལ་�་བ་དང་�་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡང་འ�ེལ་�བ་ཡིན། 

a. ལོ་གསར།             b.�་བབས་�ས་ཆེན།           c. ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན། 
 

༧༽ ལོ་�ིང་བ་ཟིན་ནས་ལོ་གསམ་པ་ཤར་�འི་�ས་ཆེན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅིག་ཡིན། 

a. �ད་ཆེན།            b. གསམ་པ།            c. ཡ་མཚན། 
 
 
 

 

༼ “ ཁ ” �ེ ༽   Section : “ B  ’’ Grammar༼  �མ་�གས་ནས ༽ 

 

3. ལན་ཡང་དག་པ་ལ་�གས་�ོབས།              (16 out of 19   ( 1×16=16) 
༡༽ �་ཀ་ར་ཎ་ཞེས་པ་�ི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན། 

a. �མ་�་པ།             b. �ང་�ོན་པ།         c. ཞེས་�་བ། 
 

༢༽�མ་པ། བ�ིས། མེ་ཏོག་�ོགས་�མ་ད�ེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔེར་བ�ོད་ཡིན། 

a. བ�ན་པ།            b. �་པ།        c. དང་པོ།  

 
༣༽ཆོས་གང་ཞིག་གང་ལས་འ�ང་བའི་�ངས་གཙ�་བོར་�ོན་པའི་ནས་ལས་�ི་�ད་གང་�ང་ལ་་་་་་་་་་་ཟིར་�བ་ཡིན། 

a. འ�ང་�ངས།             b. འབོད་�།        c. འ�ེལ་�། 
 

༤༽ �མ་ད�ེ་བ�ན་པ་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན། 

a. ལས་�་�་བ།             b. �ེད་�        c. �ེན་གནས། 
 

༥༽ “�ེ་�ོབ་དཔོན་ལགས” ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ི་དཔེར་བ�ོད་ཡིན་ནོ། 

a. འ�ང་�ངས།            b. འབོད་�    c. དགོས་ཆེད། 
 

༦༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་དགར་བ་དང་བ�ན་པའི་དོན་ལ་འ�ག་�བ་ཡིན། 

a. དང་�              b. ནི་�        c. དགག་� 
 

༧༽ དང་�་འདི་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་འ�ག་�བ་ཡིན། 

a. ག�མ།            b.བ�ད།        c. �། 
 

༨༽ དེ་ནི་གཙ�་བོར་དོན་�ི་�ེ་བ�་དམིགས་�་མི་འཛ�ན་པར་�ིའི་�ལ་�ིས་གོ་བར་�ེད་ན་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན། 
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a. �ི་�             b. ནི་�        c. དགག་� 
 

༩༽ �ེས་འ�ག་�འ་ནས་འ�ག་པའི་�ད་�མ་ད�ེ་དང་བཅས་པ་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟི་ཝི། 

a. �ད་གཞན་དབང་ཅན།           b. �མ་ད�ེ་བ�ད     c. �ད་རང་དབང་ཅན། 
 

༡༠༽ �།ར།�།�།ན།ལ།�་�མས་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ད་ཡིན། 

a. �ེས་འ�ག་གི           b. ལ་དོན་�ི།    c. �ན་�ད། 
 

༡༡༽ �མ་ད�ེ་བ�ན་པའི་ནང་ཚན་ཡིན་པས་�ད་པར་�་�ས་ཚ�་�ོན་པའི་དོན་ལ་འ�ག་པས་ན་་་་་་་་་་་་ཤེས་པ་ཡིན། 

a. དེ་ཉིད།                   b. �ེན་གནས།   c. ཚ�་�བས། 
 

༡༢༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ན་�ད་�ི་�ད་ཡིན། 

a. ནས། ལས།           b. �ང་། ཡང་། འང་།   c. ཏི་དེ་�ེ། 
 

༡༣༽ �ེས་འ�ག་ཡི་གེ་བ�་པོ་ལ་ཨ་ལི་བཞི་པ་�ར་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤེས་པར་�། 

a. �ར་བ�།            b.ནི་�།   c. འ�ང་�ངས། 
 

༡༤༽ མི་དགོ་ལ་ཤིག་མཐོང་། །རང་གི་མགོ་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ཐོང་། 

a. ཀ་ལག               b. �ག   c. �ག 
 

༡༥༽  ཞེས་སའི་�ད་�་མགོ་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟེ་ཝི། 

a. ད�།                 b. མཚན།   c. �ན། 
 

༡༦༽ ཕལ་�ད་�་མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟི་�བ་ཡིན།  

a. ག�གས།           b. ཞལ།   c. མིང་། 
 

༡༧༽ ཆོས་གང་ཞིག་གཞི་གང་ལ་བ�ེན་པའི་གནས་སམ་�ེན་གཙ�་བོར་�ོན་པའི་�ད་ཅིག་ལ་་་་་་ཟིར་�བ་ཡིན། 

a. ཚ�་�བས།                 b.�ེན་གནས།   c. འ�ང་�ངས། 
 

 

༡༨༽ �མ་ད�ེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�་མཚན་ལ་འ�ག་པ་ནང་བཞིན་དང་�་འདི་ལ་ཡང་�་

མཚན་�ོན་�ེད་པར་འ�ར་བ་ཡིན། 

a. ག�མ་དང་�་པ          b. དང་པོ་དང་གཉིས་པ།   c. བ�ན་པ་དང་བ�ད་པ། 
 

༡༩༽ ཕལ་�ད་�་ག�ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟི་�བ་ཡིན།  

a. ཞབས།                          b. ཞལ།   c. བཀའ། 
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༼ "ང"་�ེ་༽    Section : “ C ’’ Prose ༼  �ད་དེབ་ནས ༽ 
  

10. ལན་ཡང་དག་པ་ལ་�གས་�ོབས།          (14 out of 17)         (1x14= 14) 

༡༽ ནང་པ་སངས་�ས་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་་་་་་་་་་་་�ི་�ས་དོན་ལོའ �་�ངས་�ང་གནང་གིན་འོ་ཡེད། 

a. ཆོ་འ�ལ་�ས་ཆེན།        b. ལོ་གསར།        c. �་བབ་�ས་ཆེན། 
 

༢༽ �མ་�ི་�ིན་�་འཇལ་�བ་དོན་ལ་སངས་�ས་བཅོན་�ན་འདས་་་་་་་་་་་་་་་་ཕེབས་གནང་�བ་ཡིན། 

a. �་མ་ཡིན།              b. �་�ལ།                  c. མི་�ལ། 
 

༣༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་འཛམ་�་�ིང་ནང་ལ་སངས་�ས་�ི་�་ཚབ་ལ་བ�ན་པ་�ོངས་ནི་བ�གས་�་ཡིན། 

a. འཕགས་པ་མོ�་གལ་�།          b. ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ།      c. འཕགས་པ་�། 

༤༽ སངས་�ས་བཅོན་�ན་འདས་ཕེབས་གནང་�བ་�ལ་འདི་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་ཤར་�བ་ཡིན། 

a. མེ་ཏོག་པད་མ།        b. མེ་ཏོག་�་�བ་ཝ་ར།          c. �་སེ་མེ་ཏོག 
 

༥༽ �་བབ་�ས་ཆེན་ལ་ཨོ་�ང་ནང་པ་ཐམས་ཅད་�ི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་དགོས། 

a. Ά�་�བ་པ།        b. �་ཚངས་པ།          c. དགོན་པོ་�་�བ། 

༦༽ ཤར་པ་སངས་�ས་བ�ན་འཛ�ན་�ི་ཨོ་�ང་ཤར་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ོམ་གནང་�བ་ཡིན། 

a.འ�ང་�ིས།                b. �མ་�གས།          c. ཆོས་འ�ང་། 

༧༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ལ་དང་མི་�ན་ན། །གོ་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡང་�ེལ་བའི་གཞི། 

a. �ིང, �ོ།        b. �ོ་�ོས, མཐོ།          c. མཐོ, �ོ་�ོས་། 
 

༨༽ ཤར་པ་སངས་�ས་བ�ན་འཛ�ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ང་པ་ལ་�་འ�ངས་�བ་ཡིན། 

a. �་གར།        b. ཤོ་�་�མས་�         c. �ོ་�ེ་�ིང་། 
 

༩༽ �ོབ་�ོང་�ས་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་བ་འདིས། །་་་་་་་་་་་་་་་འདོད་རེ་བ་འ�ས་མེད་ཡིན། 

a. གཡེང,མཁས།        b. སེམས, གཡེང་།          c. མཁས, གཡེང་། 

 

༡༠༽ རང་ལོ་སོ་ག�མ་ལ་རང་�ལ་ཕེབས་ནི་སངས་�ས་བ�ན་འཛ�ན་�ི་་་་་་་་་་བཞེངས་�བ་ཡིན། 

a. ག�ག་ལག་དགོན་པ།  b. �ོབ་�།         c. མཆོད་�ེན། 
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༡༡༽ �ི་ཞིམ་བ�ང་དང་མི་�ན་ན། །ཙན་དན་ཡིན་ཞེས་�ས་�ང་�ན། 

      དམ་པའི་�ལ་དང་མི་མ�ན་ན། །དམ་པར་ཁས་ཆེ་དོན་དང་�ལ། 

                �ེང་གི་ཚ�ག་བཅད་འདི་ལེ�་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས་�ར་ཡིན། 

a.གཉིས་པ་འཇིག་�ེན་�གས་�ོལ།  b. དང་པོ་ཤིང་གི་དཔེ།         c. ག�མ་པ་ཤེས་རབ། 
 

༡༢༽ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ལ་དང་མི་�ན་ན། །གོ་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡང་�ེལ་བའི་གཞི། 

a. �ིང, �ོ།         b. �ོ་�ོས, མཐོ།          c. མཐོ, �ོ་�ོས་། 

༡༣༽ ཤར་པ་སངས་�ས་བ�ན་འཛ�ན་�ི་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�་འ�ངས་�བ་ཡིན། 

a.༡༩༢༤    b. ༡༩༩༥  c. ༡༩༤༢ 
 

༡༤༽ �ི་མ་ཞིམ་�་��་ལ་བ�མ་�་མེད་སིང་་་་་་་་་་་་་་་་ཤིང་ཡིན་ཟིས་ནི་ཟི་�་�་འདི་�ན་ནོག་ཡིན། 

a.ཙན་དན  b. མེ་ཏོག་པད་མ། c. �་སེ་མེ་ཏོག 
 

༡༥༽ ཤར་པ་སངས་�ས་བ�ན་འཛ�ན་�ི་ཤར་པའི་ཆོས་འ�ང་དང་�་ལ་་་་་་་་་་་་་ག�ང་བཞག་�བ་ཡིན། 

a. འ�ང་�ིས།        b. རིགས་བ�ང་།          c. མཐོ, �ོ་�ོས་། 
 

༡༦༽ �་བབ་�ས་ཆེན་ལ་�ག་མཆོད་�ིག་པེ་ཞིག་�ལ་ན་འདི་ཡི་ཕན་ཡོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འ�ར་བ་ཡིན། 

a.འ�མ་�།  b. བ�་�།  c. �ོང་�ག  
 

༡༧༽ མེ་ཏོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�ིལ་བ་འདིས། །ཤིང་ལ་འ�ས་�འི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མེད། 

a.�ོའ �། རེ་བ།   b. སེར་�ི།  རེ་བ། c. �ང་གི། རེ་བ། 
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