MARKING SCHEME 2018-19
BHUTIA (Code:195)
XII-BHUTIA

སྡེ་ཚནཿ ཀ༽ སུམ་རྟགས་ལས
1༽ འོག་གི་ དི་བ་ ཙུ་ལས་ བཞི་ལོ་ ལན་ བི།
1) མིང་ཚབ་ ལབ་པའི་ དོན་གན་ ཨིན? མིང་ཚབ་ལོ་ ནང་གསྡེས་ དབྡེ་ན་ ཀ་ཚོད་ ཡོད? བི།
2) བརྡ་མཚན་ རྟགས་ཤད་ འདི་ལོ་ མན་ འད་བོ་ ག་ཚོད་ ཡོད? གན་གན་ འབོ?
3) སྐད་ཀི་ ཡན་ལག་ བརྒྱད་ཙུ་ གན་གན་ འབོ? མ་ནོར་ བྱ༹ས་ བི།
4) རྣམ་དབྡེ་ གཉིས་པོ་ གན་ འབོ? འབྡེལ་བཤད་ བི།
5) འོག་གི་ བར་སོང་ན་ འབྡེལ་སྒྲ་ དང་ བྱ༹ས་སྒྲའི་ ཕྲད་ཙུ་ གསྡེས་སི་ བི།
2༽ འོག་གི་ བར་སོང་ན་ འབྡེལ་སྒྲ་ དང་ བྱ༹ས་སྒྲའི་ ཕྲད་ཙུ་ གསྡེས་སི་ བི།
a) ཁོང་་་་་་་་ཡི་གྡེ་ སྒྲོགས་ བཞིན་ འདུག།
b) མོ་་་་་་་་་་ཡབ་ སྦད།
c) ལམ་་་་་་་་མདུན་ལོ་ རྡོ་ འདུག།
d) ཆོད་་་་་་་་ངོ་ཤྡེས།
e) མིག་་་་་་་་་མཐོང་ ཚུགས།
3༽ འོག་གི་ དཔྡེ་གཏམ་ལས་ གསུམ་ལོ་ ཚིག་སྒྲུབ་ བཟོ།
1) མགོ་བཅོམ་བོ།
2) འདྡེ་འཇུག་ཀོ།
3) དིམ་འཚོར་བོ།
4༽ འོག་གི་ ཕལ་སྐད་ཙུ་ གཉིས་ཀི་ ཞྡེ་ས་ན་ བི།
1) ས་ཁ་ སོད,
2) གཟུགས་འཁྱུས,
སྡེ་ཚན་ ཁ༽ འཕྲྡེང་འབྡེབས་ ལས།
5༽ འོག་གི་ འཕྲྡེང་འབྡེབས་ སྒྲོགས་སི་ དི་བ་ཙུའི་ ལན་ བི།
1) ཨུང་སྐོར་ ཐག་ཉྡེ་ ཀ་ སོད་ཏོ་ ཨིན་ནམ?
2) ངང་པོ་ཀིས་ མ་མད་ གསུམ་པོ་ལོ་ གན་ མཐོང་པོ་ ཨིན་ནམ?
3) ངང་པོའི་ ཤོག་སྒྲོ་ལོ་ རྩ་ཆྡེ་དགས་ གན་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
4) གསྡེར་གི་ ཤོག་སྒྲོ་ བཙོང་སི་ གན་ ཐོན་བོ་ ཨིན་ནམ?
སྡེ་ཚན། ག༽ བི་རྩོམ།
6༽ འོག་གི་ འགོ་བརོད་ གང་རུང་ གཅིག་ལོ་ བི་རྩོམ་ ཚིག ༢༠༠ ལས་ མ་ཉུང་ བོ་ བྱ༹ས་ བི།
1) ཐམས་ཅད་ རུབ་སི་ རང་ཡུལ་ གཙང་དགས་ བཞག་དགོས་པོའི་ སྐོར།
བཏང་ཡིག་ལས།
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7༽ འོག་གི་ འགོ་བརོད་ གཅིག་ལོ་ བཏང་ཡིག་ ཡང་ན་ ཞུ་ཡིག་ གཅིག་ བི།
1) སོབ་སི་ མཆོག་ལོ་ སོབ་གྲྭ་ན་ སོད་རིང་གི་ སོད་ལམ་ ཡིག་འཕྲོད་ ཅིག་ ཐུགས་རྡེ་ གཟིགས་པོ་
གནང་བའི་ ཞུ་ཡིག་ གཅིག་ བི།
7
སྡེ་ཚན། ང༽ ཚིག་ལྷུག་ལས།
8༽ འོག་གི་ ཚིག་ལྷུག་གི་ དི་བ་ཙུ་ གང་རུང་ ལྔ་ལོ་ ལན་ བི།
1) བཻ་རོ་ཙྱ༹་ན་ གདན་ ཞུས་བ་ ཆོས་རྒྱལ་ ག་འདི་ བོན་བོ་ ཨིན་ནམ ?
3
2) ཤྡེས་རབ་ དང་ བརྩོན་འགྲུས་ ག་འདི་ གལ་ཆྡེན་ ཨིན་བོའི་ སྐོར་ བི།
3
3) བདྡེན་བོ་ བཞི་ གན་གན་ ཨིན་ནམ་ རྡེ་བཞིན་ མ་ནོར་བ་ བི།
3
4) ང་ཅག་ ཡུལ་ གཅིག་ལས་ ཡུལ་བཞན་ལོ་ སྡེབས་པར་ རིག་གསར་གི་ སོས་རྫས་ གན་ དགོས་
ཀམ?
3
5) གཏམ་ འཚོལ་བ་ དང་ མིག་ འཚོལ་བ་ ལབ་པའི་ དོན་ གན་ ཨིན་ནམ?
3

9༽ འོག་གི་ དི་བ་ཙུའི་ ལན་ འདམ་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།
a) གཞོན་བོ་ལོ་ བམས་སོངས་ བྱ༹ས་ན་ རྒན་བ་ལོ་ གན་ བྱ༹ས་ དགོས?
b) བདྡེ་བ་ སོད་ཉྡེ་ ཡོད་ན་ རང་གིས་ གན་ བྱ༹ས་ དགོས?
c) སྡེམས་ཅན་གི་ སོག་བཅད་མཁན་ལོ་ གན་ལབ་ཏོ?
d) ང་ཅག་གིས་ ཨ་ཏང་ མ་ཆད་པོ་ སབས་ ཀ་ལོ་ འཚོལ་ དགོས?
e) གཟུགས་ཁམས་ བདྡེ་དགས་ སོད་ཉྡེ་ མནོ་ན་ གན་ བྱ༹ས་དགོས?
ཚིགས་བཅད་ ལས།
10༽ འོག་གི་ ཚིགས་བཅད་ གཅིག་གི་ འགྡེལ་བཤད་ བི།
11༽ རང་གི་ བོ་ལོ་ ཡོད་པའི་ ཚིགས་བཅད་ གཅིག་ བི།
12༽ འོག་གི་ བར་སོང་ཙུ་ན་ ཚིག་ འོས་པོ་ གསྡེས་སི་ བི།
འགོ་བ་ བཟང་མོའི་ རྣམ་ཐར་ལས།
13༽ འོག་གི་ དི་བ་ ཙུ་ལས་ གང་རུང་ བཞི་ལོ་ ལན་ བི།
1) བམ་ཟྡེ་ མཛེས་མའི་ གཟིམ་ལམ་ བཟང་པོ་ གན་ གན་ གཟིགས་པོ་ ཨིན་ནམ?
2) འགོ་བ་ བཟང་མོ་ ནམ་སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ ཨིན་ནམ ? འཁྲུངས་པའི་ སྐབས་ལོ་ རྟགས་མཚན་ གན་
ཐོན་བོ་ ཨིན་ནམ? བི།
3) འགོ་བ་ བཟང་མོས་ སྐུ་ཁྲུངས་ ལོང་ མྡེད་པོ་ ཡབ་ཡུམ་ གཉིས་ལོ་ ཆོས་
གན་ གསུང་བོ་ ཨིན་ནམ?
4 ) འགོ་བོ་ བཟང་མོ་ རྒྱལ་པོ་ ཀ་ལ་ དབང་པོའི་ ཕོ་བང་ལོ་ བཞུགས་གདན་ འཇགས་སི་ ཐུགས་
བསམ་ གན་ བཞྡེས་པོ་ ཨིན་ནམ།
3
5) བཙུན་མོ་ ཧ་ཤང་མས་ རྒྱལ་པོ་ ཀ་ལ་ དབང་པོ་ བརྩོན་ལོ་ ག་ལྡེ་ བཅུག་ཀོ་ ཨིན་ནམ?
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