
1 
 

SAMPLE PAPER    2019-20  
BHUTIA CODE NO.095  

CLASS – X   
Time allowed : 3 hours                                                    Maximum Marks : 80 Marks  

The Question Paper will be divided in to four sections: 
Section     A:    Reading comprehensive:                                                                              15 Marks 
Section     B:    Writing:                                                                                                             25 Marks 

                   (i)    Essay Writing:                                                                                              
                  (ii)   Letter writing:                                                                                               
                 (iii)   Translation:                                                                                                  
Section   C:     Applied Grammar:                                                                                            15 Marks 
Section   D:     Literature:                                                                                                          25 marks 
Scheme of Section and Weightage to content: 

 

་ེཚན་ ཀ༽ འ ངེ་འབེབ་ལས། 

ས་ོནམས་ ལ་ོ ང་། 
           འ ས་ ོངས་ མངའ་ ེ་ནང་ ནང་པོ་ ་ཀིས་ ང་བ ེ་ གནང་མཁན་ ས་ཆེན་ དང་ 

ས་ ོན་ ་ ཀེས་པོ་ ཡོད། འདི་ འི་ ནང་ལས་ སོ་ནམས་ ལོ་ ང་ཡང་ ས་ ོན་ ོམ་ཤོག་ གཅིག་ 
ཨིན། སོ་ནམས་ ལབ་ནེ་ ཞིང་གཡོག་ བས་མཁན་ ཡང་ན་ ལ་ ་ ༹ས་མཁན་ལོ་ གོ། ལོ་ ལབ་ནེ་ 

ིར་ ངས་ ལོ་གཅིག་ འཁོར་བོ་ལོ་ ལབ། ང་ ལབ་ནེ་ ལོ་གཅིག་ ག་ དཀའ་ལས་ བས་ ི་ ཚས་ 
ཨོ་འདི་ན་ ིད་ ་ བཏང ི་ བ ེ་ ང་ ༹ས་མཁན་ ཡང་ན་  ལོ་ ིང་ཀོ་ ཤི་ ི་ ལོ་ གསར་པོ་ 
ཚས་ ི་ ང་བ ེ་ གནང་མཁན་ འདི་ལོ་ སོ་ནམས་ ལོ་ ང་གི་ ས་ ོན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན། 
འ ས་ ོངས་ ལོ་ ང་ འདི་ ོ་རིགས་ ་ཀིས་ ང་བ ེ་ གནང་དོ་ ཨིན། ལོ་ ང་ འདི་ ལོ་ ར་ 

་བོ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཚས་ གཅིག་ལས་ ཚས་ ག་ ངན་པོ་ ད ་ འཛམས་ མ་ཚ་ བར་ལོ་ 
ང་བ ེ་ གནང་དོ་ ཨིན། 

 

1) ངེ་ག་ི འ ངེ་འབབེས་ གོས་ ་ི ་ིབ་ འ་ི ལན་   །ི                                       2x4=08                                      

    ཀ༽ སོ་ནམས་ ལོ་ ང་ ས་ ོན་ ནམ་ ང་བ ེ་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ? 

             ཁ༽ སོ་ནམས་ ལོ་ ང་ འདི་ ཀ་ཀིས་ ང་བ ེ་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ? 

             ག༽ ལོ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

   ང༽ ང་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 
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2) འོག་གི་ ་ིབ་ འ་ི ལན་ འདམ་ཁ་ བས་ ་ི །ི                                               1x2=02                                      

    ༡༽ ང་ཅག་ལོ་ དགོས་པོ་ གན་ ཨིན་ནམ? 

       ཀ༽ཡོན་ཏན།    ཁ༽  གོས་ལག།   ག༽ ་ནོར།    ང༽ད ལ། 

    ༢༽ ཡོན་ཏན་ མཐར་ ིན་པོ་  ང་ན་གན་ འཐོན་གམ? 

       ཀ༽ཞེན་པོ།   ཁ༽མཁས་པོ།  ག༽རིག་ཀོ་ མེད་པོ།  ང༽ག་འདི་ཡང་མན། 

3) འོག་གི་ ་ིབ་ ་ ང་ ང་ ས༹་ ་ི ལན་ །ི                                                      1x5=05 

    ཀ༽ལོ་ ང་ ལབ་ནེ་ གན་འབོ? ཚག་ ི་ དོན་དག་ ི། 

    ཁ༽གཞན་ དང་ མ་འ ་བོ་ སོ་ནམས་ ལོ་ ང་ ནང་ གན་ ཡོད? 

    ག༽སོ་ནམས་ ལབ་ནེ་ གན་འབོ?  ཚག་ ི་ དོན་དག་ ི། 

    ང༽སོ་ནམས་ སོ་ ང་ འདི་ ས་ ོན་ འབ?ོ ས་ཆེན? 
    ཅ༽ལོ་གསརབ་ དང་ ལོ་ ང་ གཉིས་ལས་ ོ་པོའི་ ས་ ོན་ ག་འདི་ འབོ? 
                                           ་ེཚན་  ཁ༽  ་ི མོ། 

4) འོག་གི་ འག་ོབ དོ་ལས་ ཚག་ ༢༠༠ ཡོད་པའི་ ་ི མོ་ གཅིག་ །ི                       10x1=10                                                                  

      a) ད་རིགས་ ཡར་ ས་ བཏང་བར་ལོ་ ཕན་བོ་གན་གན་ ༹ས་ དགོས་ ཀམ? 

      b) ས་མེད་ ཞིང་གཡོག་ ༹ས་ དགོས་པོ་ གལ་ཆེན་ ཨིན་བོ་ ོར་ ི། 

 

བཏང་ཡིག། 

5) འོག་གི་ འག་ོབ དོ་ ་ི  བཏང་ཡགི་ གཅིག་ །ི                                                5x1=05  

      ཀ༽ཆོས་ གས་ ི་ བ་འ ས་ལེགམ་ འཐོན་བའི་ ོར་ལོ་ རང་གི་ རོགས་ལོ་ ཡི་གེ་ ི། 

ཡང་ན 

      ཁ༽མགོ་ ན་ ི་ ོབ་ ་ན་ བཅར་ མ་ གས་པར་ ོབ་ ི་ལོ་  དགོངས་ ས་ ི། 

 
ཕབས་བ ར། 

6) འགོ་གི་ ད ནི་ཇ་ི འ ངེ་འབེབ་ འདི་ ་ོ ད་ན་ བ ར་ ་ི །ི                            5x1=05 
Family 

 A family is a group of people related to each other. The parent and their children 
make a family. The mother is the female parents. The father is the male parent; the 
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daughter is the female child. The son is the male child. The father, the  mother and their 
children make a small family. It is also called small family. When the grant parents stay 
with the family, it is called a joint family. 

7)  ོ་པོའི་ འཇིག་ ེན་བོའི་ གཏམ་དཔེ་ གཅིག་ དང་ ཁ་གཏམ་ གཉིས་ ི།             5x1=05                                                                                             

་ེཚན་  ག༽ མ་ གས་ལས། 

8)  འགོ་གི་ ་ིབ་ ་ལས་  གཅིག་ག་ི ལན་ །ི                                                      3x1=03                                                                                             

     ཀ༽མིང་ཚབ་ ལབ་ན་  གན་ ཨིན་ནམ? དཔེར་བ ོད་ རེ་རེ་ བས་ ི་ ི།                                     

     ཁ༽ ད་ ི་ ཡན་ལག་ ག་ཚད་ ཡོད? རེ་རེ་ བཞིན་ ༹ས་ ཆ་ཚང་ ི།                                              

     ག༽ ས་ག མ་ གན་གན་ ཨིན་ནམ? དཔེར་བ ོད་ རེ་  ི།    

 

9)  འགོ་གི་  ་ིབ་ འ་ི  ལན་  མ་ནོར་བ་ོ   །ི                                                     2x3=06   

     ཀ༽ ས་ག མ་ རེ་བཞིན་ ཚ་ བ་ བཟོ་ ི་ ི།  
ཁ༽ མ་ད ེ་ ག མ་པོ་ དང་ ག་པོའི་ ད་པར་ གན་ ཡོད་ དཔེ་ ོན་ ི་ ི།                                     
ག༽ ད་ ི་ ཡན་ལག་ ག་ཚད་ ཡོད ? གན་གན་ ཨིན་ནམ་ མ་ནོར་བར་ ི། 

10)  འགོ་གི་ ་ིབ་ ་ འདམ་ཁ་ བས་ ་ི །ི                                                      1x4=04                                          

     ༡༽ ས་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ? 
          ཀ༽གཉིས།   ཁ༽ ག མ།  ག༽ བཞི།   ང༽བཞི། 
     ༢༽འདས་པོ, མ་འོང་པོ་ དང་ ད་ ་བ་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ?  
         ཀ༽ ས།    ཁ༽ ་ གས།     ག༽ཉིན།     ང༽ཚས།                                                         
    ༣༽ཨི་ ན་ ི་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ?  
          ཀ༽ བཞི།  ཁ༽ །  ག༽ ག།  ང༽ བ ན། 
    ༤༽ཡ་བཏགས་ ག་ཚད་ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?    

          ཀ༽ གཉིས།  ཁ༽བ ན།  ག༽ བཞི།  ང༽  ། 

 

11)  འགོ་གི་ ་ིབ་ འ་ི ལན་ དང་ དོན་ ང་ ང་  ས༹་ །ི                                   1x2=02   

      ཀ༽ ས་ ག་ཚད་ ཡདོ་པོ་ ཨིན་ནམ?                                                          
      ག༽ཨི་ ན་ ི་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ?  
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་ེཚན་  ང༽ ཚག་ ག་ལས། 

12)  འགོ་གི་ ་ིབ་ ་ལས་ གང་ ང་ ག མ་ལ་ོ  ལན་ །ི                                            3x3=09                                   

      ཀ༽  ོ་ ོག་ མ་བཞི་ གན་གན་ ཨིན? རེ་བཞིན་ མ་ནོར་བར་ ི།                                         

      ཁ༽ འཆི་བ་ མི་ ག་ཀོའི་ ོར་ བ ས་བ ས་ གཅིག་ ི། ?                                                    

      ག༽ འཁོར་བ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? འཁོར་བའི་ ཉེས་དམིགས་ ི་ ོར་ ི།  

 

13) འོག་ག་ི ་ིབ་ འ་ི ལན་ འདམ་ཁ་  བས་ ་ི །ི                                               1x4=04   

    ༡༽ འ ས་ ོངས་ ི་ ལ་ས་ བཞི་པོའི་ མིང་ གན་ ཨིན་ནམ?                                                              

           ཀ༽  ང་ཏོག།     ཁ༽  ག་སམ།    ག༽  རབ་ ན་ ེ།   ང༽ ག མ་ལངས། 

    ༢༽འ ས་ ོངས་ ནང་ ོང་ཁག་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?                     

           ཀ༽  གཉིས།   ཁ༽ ག མ།  ག༽  བཞི།    ང༽  ། 

    ༣༽ ཆོས་ ལ་ དོན་ བ་ མ་ ལ་ ི་ ཡབ་པོའི་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?                                             

           ཀ༽ ན་ཚགས་ མ་ ལ།   ཁ༽ བ ་ཤིས་ མ་ ལ། 

          ག༽ མ ་ ོབས་ མ་ ལ།    ང༽ ིད ོངས་ མ་ ལ། 

    ༤༽ ོ་ ོག་ ག་ཚད་ ཡོད་པ་ ཨིན་ནམ? 

          ཀ༽ག མ།   ཁ༽བཞི།   ག༽ །   ང༽ ག། 

 

14) འོག་ག་ི ་ིབ་ ལན་  ི                                                                                 1x3=03   

    ཀ༽ ་ ་ མན་འ ་བོ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ? 

          ༡༽བ ད།    ༢༽ད །     ༣༽བ །       ༤༽བ ་གཅིག།  

    ཁ༽ ལ་པོ་ རིམ་ ོན་ ག་ཚད་ འ ས་ ོངས་ན་  ཨིན་ནམ? 

༡༽བ ་གཅིག།     ༢༽བ ་གཉིས།   ༣༽བ ་ག མ།   ༤༽བ ་བཞི། 

    ག༽ཕ་མ་ལོ་ ང་ཅག་གིས་ གན་ ༹ས་ དགོས་ཀམ? 

༡༽ མས་ གས།  ༢༽ ས་ཞབས།  ༣༽བཀའ་ ིན།  ༤༽བཀའ་མལ། 



5 
 

 

ཚགས་བཅད་ལས། 

15)  འགོ་གི་ ཚགས་བཅད་ལོ་ འ ལེ་བཤད་ བས་ ་ི །ི                                       5x1=05 

        བ་ ང་ ས་ལོ་ གཡེང་བོ་ འདིས། 

           མཁས་འདོད་ རེ་བ་ འ ས་མེད་ ཨིན། 

               མེ་ཏོག་ སེ་བོ་ ས་ལོ་ མ་བོ་ འདིས། 

                     ཤིང་ལོ་ འ ས་ འི་ རེ་བ་ མེད། 

                                                

འ ས་ ངོས་ ཆགས་རབས་ལ་ ས། 

16)  འགོ་གི་ ཚགས་བཅད་ ི་བ་ ་ལས་  གཉསི་ ་ི ལན་ །ི                                      2x2=04 

     ཀ༽ མ་ ག མ་ ི་ མཚན་ དང་ ཁོང་ ོན་སོའི་ ོགས་ ་ ག་ལས་ ཨིན་ ི? 

     ཁ༽ ག་སམ་ལོ་ གསེར་ ི་ མངའ་གསོལ་ ཀ་ཀིས་ ཀ་ལོ་ གན་འབོ་ ཨིན་ནམ ? 

     ག༽ ཆོས་ ལ་ ག་དོར་ མ་ ལ་ མཆོག་གི་ ་ ས་ལོ་ གན་གན་ གནང་བོ་ ཨིན་ནམ? 

 


