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Marking Scheme    BHUTIA        CODE NO.  095 
X-Bhutia     2019-20          
་ེཚན་ ཀ༽ འ ངེ་འབེབ་ལས། 

1) ངེ་ག་ི འ ངེ་འབབེས་ གོས་ ་ི ་ིབ་ འ་ི ལན་   །ི                                        
    ཀ༽ སོ་ནམས་ ལོ་ ང་ ས་ ོན་ ནམ་ ང་བ ེ་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ?   2 
             ཁ༽ སོ་ནམས་ ལོ་ ང་ འདི་ ཀ་ཀིས་ ང་བ ེ་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ?   2 
             ག༽ ལོ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ?        2 

   ང༽ ང་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ?        2 
2) འོག་གི་ ་ིབ་ འ་ི ལན་ འདམ་ཁ་ བས་ ་ི །ི                                                
    ༡༽ ང་ཅག་ལོ་ དགོས་པོ་ གན་ ཨིན་ནམ?        
       ཀ༽ཡོན་ཏན།              1 
    ༢༽ ཡོན་ཏན་ མཐར་ ིན་པོ་  ང་ན་གན་ འཐོན་གམ? 
       ཁ༽མཁས་པོ།            1 
3) འོག་གི་ ་ིབ་ ་ ང་ ང་ ས༹་ ་ི ལན་ །ི                                                       
    ཀ༽ལོ་ ང་ ལབ་ནེ་ གན་འབོ? ཚག་ ི་ དོན་དག་ ི།     1 
    ཁ༽གཞན་ དང་ མ་འ ་བོ་ སོ་ནམས་ ལོ་ ང་ ནང་ གན་ ཡོད?    1 
    ག༽སོ་ནམས་ ལབ་ནེ་ གན་འབོ?  ཚག་ ི་ དོན་དག་ ི།     1 
    ང༽སོ་ནམས་ སོ་ ང་ འདི་ ས་ ོན་ འབ?ོ ས་ཆེན?     1 
    ཅ༽ལོ་གསརབ་ དང་ ལོ་ ང་ གཉིས་ལས་ ོ་པོའི་ ས་ ོན་ ག་འདི་ འབོ?1 
                                           ་ེཚན་  ཁ༽  ་ི མོ། 
4) འོག་གི་ འག་ོབ དོ་ལས་ ཚག་ ༢༠༠ ཡོད་པའི་ ་ི མོ་ གཅིག་ །ི            10                                                                  

བཏང་ཡིག། 
5) འོག་གི་ འག་ོབ དོ་ ་ི  བཏང་ཡགི་ གཅིག་ །ི      5  
      ཕབས་བ ར། 
6) འགོ་གི་ ད ནི་ཇ་ི འ ངེ་འབེབ་ འདི་ ་ོ ད་ན་ བ ར་ ་ི །ི                             5 
7)  ོ་པོའི་ འཇིག་ ེན་བོའི་ གཏམ་དཔེ་ གཅིག་ དང་ ཁ་གཏམ་ གཉིས་ ི།              5                                                                                             

་ེཚན་  ག༽ མ་ གས་ལས། 
8)  འགོ་གི་ ་ིབ་ ་ལས་  གཅིག་ག་ི ལན་ །ི                                                       3                                                                                             
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9)  འགོ་གི་  ་ིབ་ འ་ི  ལན་  མ་ནོར་བ་ོ   །ི                                                      
     ཀ༽ ས་ག མ་ རེ་བཞིན་ ཚ་ བ་ བཟོ་ ི་ ི།       3 

ཁ༽ མ་ད ེ་ ག མ་པོ་ དང་ ག་པོའི་ ད་པར་ གན་ ཡོད་ དཔེ་ ོན་ ི་ ི།   3                                 
ག༽ ད་ ི་ ཡན་ལག་ ག་ཚད་ ཡོད ? གན་གན་ ཨིན་ནམ་ མ་ནོར་བར་ ི།  3 

10)  འགོ་གི་ ་ིབ་ ་ འདམ་ཁ་ བས་ ་ི །ི                                                       

     ༡༽ ས་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ? 
          ཁ༽ ག མ།            1 
     ༢༽འདས་པོ, མ་འོང་པོ་ དང་ ད་ ་བ་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ?  
         ཀ༽ ས།              1 
    ༣༽ཨི་ ན་ ི་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ?  
          ཁ༽ །            1 
    ༤༽ཡ་བཏགས་  ག་ཚད་ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?    
          ཁ༽བ ན།           1 
11)  འགོ་གི་ ་ིབ་ འ་ི ལན་ དང་ དོན་ ང་ ང་  ས༹་ །ི                                    
      ཀ༽ ས་ ག་ཚད་ ཡདོ་པོ་ ཨིན་ནམ?          1                                                     
      ག༽ཨི་ ན་ ི་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ?        1 

་ེཚན་  ང༽ ཚག་ ག་ལས། 
12)  འགོ་གི་ ་ིབ་ ་ལས་ གང་ ང་ ག མ་ལ་ོ  ལན་ །ི                                             
      ཀ༽  ོ་ ོག་ མ་བཞི་ གན་གན་ ཨིན? རེ་བཞིན་ མ་ནོར་བར་ ི།     3                                      
      ཁ༽ འཆི་བ་ མི་ ག་ཀོའི་ ོར་ བ ས་བ ས་ གཅིག་ ི། ?       3                                                
      ག༽ འཁོར་བ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? འཁོར་བའི་ ཉེས་དམིགས་ ི་ ོར་ ི།   3 
 
13) འོག་ག་ི ་ིབ་ འ་ི ལན་ འདམ་ཁ་  བས་ ་ི །ི                                                 
    ༡༽ འ ས་ ོངས་ ི་ ལ་ས་ བཞི་པོའི་ མིང་ གན་ ཨིན་ནམ?                                                              
           ཀ༽  ང་ཏོག།              1 
    ༢༽འ ས་ ོངས་ ནང་ ོང་ཁག་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?                     
          ག༽  བཞི།            1   
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    ༣༽ ཆོས་ ལ་ དོན་ བ་ མ་ ལ་ཡབ་ ི་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?                                             
          ཁ༽ བ ་ཤིས་ མ་ ལ།        1 
   ༤༽ ོ་ ོག་ ག་ཚད་ ཡོད་པ་ ཨིན་ནམ? 
          ཁ༽བཞི།             1 
14) འོག་ག་ི ་ིབ་ ལན་  ི                                                                                   
    ཀ༽ ་ ་ མན་འ ་བོ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ? 
          ༡༽བ ད།              1 
    ཁ༽ ལ་པོ་ རིམ་ ོན་ ག་ཚད་ འ ས་ ོངས་ན་  ཨིན་ནམ? 

༢༽བ ་གཉིས།            1 
    ག༽ཕ་མ་ལོ་ ང་ཅག་གིས་ གན་ ༹ས་ དགོས་ཀམ? 

༢༽ ས་ཞབས།           1 
ཚགས་བཅད་ལས། 

15)  འགོ་གི་ ཚགས་བཅད་ལོ་ འ ལེ་བཤད་ བས་ ་ི །ི                                        5 

                                                  འ ས་ ངོས་ ཆགས་རབས་ལ་ ས། 
16)  འགོ་གི་ ཚགས་བཅད་ ི་བ་ ་ལས་  གཉསི་ ་ི ལན་ །ི                                       
     ཀ༽ མ་ ག མ་ ི་ མཚན་ དང་ ཁོང་ ོན་སོའི་ ོགས་ ་ ག་ལས་ ཨིན་ ི?  2 
     ཁ༽ ག་སམ་ལོ་ གསེར་ ི་ མངའ་གསོལ་ ཀ་ཀིས་ ཀ་ལོ་ གན་འབོ་ ཨིན་ནམ ?  2 
      
 


