Marking Scheme
Code: 195
XII-BHUTIA 2019-20
་ེ ཚན་ ཀ༽ འ ངེ ་འབེབས་ ལས།
1༽ འོག་གི་ འ ངེ ་འབེབ་ གོ ས་ ་ི ་ི བ་ འི་ ལན་ །ི
ཀ༽ཆོས་འ ལ་ ་བའི་ ས་ཆེན་ ནམ་ བ ེ་ ང་ གང་དོ་ ཨིན་ནམ?
ཁ༽ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཚས་ བཞི་ན་ ང་མཁན་ ས་ཆེན་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ?
ག༽ དཔང་ ་གསོལ་ ནམ་ བ ེ་ ང་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ?
ང༽ ་ ་ རིན་པོ་ཆེ་ཀི་ འ ངས་ ར་ ནམ་ ང་དོ་ ཨིན་ནམ?
2) འོག་ལོ་ ནི༹ ་ ཡོད་པོའ་ི ་ི བ་ འི་ལན་ །ི
༡༽ ་བ་ དང་པོའི་ ས་ཆེན་ ི་ མིང་ གན་ཨིན་ནམ?
ཁ༽ ཆོས་འ ལ་ ་བོ།
༢༽ ་བབས་ ས་ཆེན་ ནམ་ བ ེ་ ང་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ?
ང༽ ་བོ་ ད ་པོའི་ ཉེར་གཉིས་ཚ།
3) འོག་གི་ ་ི བ་ འི་ལན་ ལེབ་ ་ེ ང་ ང་ ས༹ ་ ་ི །ི
ཀ༽ཆོས་འ ལ་ ་བོ་ ནམ་ ང་ དོ་ ཨིན་ནམ?
ཁ༽ ་ ་ འ ངས་ ར་ ས་ཆེན་ ་བོ་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ?
ག༽ ་བོ་ ད ་པོའི་ ཉེར་ གཉིས་ཆེ་ ས་ཆེན་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ?
ང༽ ོ་བོ་ བཞི་པོའི་ ཚས་ ས་ཆེན་ ག་འདིའི་ ང་དོ་ ཨིན་ནམ?
ཅ༽ ཆོས་འ ལ་ ་བོའི་ ས་ཆེན་ ་བོ་ ག་འདི་ལས་ འགོ་ བ ག་ཏོ་ ཨིན་ནམ?
་ེ ཚན། ཁ༽ ་ི མོ །
4) འོག་གི་ འགོ་བ དོ ་ གང་ ང་ གཅིག་ལོ་ ་ི མོ ་ ཚག ༢༥༠ ལས་ མ་ ང་བོ་ ས༹ ་ ི
བཏང་ཡིག་ལས།
5) འོག་གི་ འགོ་བ དོ ་ གཅིག་ལོ་ བཏང་ཡིག་ཡང་ན་ ་ཡིག་ གཅིག་ །ི
ཕབས་བ ར་ལས།
6) འོག་གི་ ད ནི ་ཇི་ འ ངེ ་འབེབ་ འདི་ ་ོ ད་ན་ བ ར་ ་ི །ི
7) ོ་པོའི་ འཇིག་ ེན་བོའི་ གཏམ་དཔེ་ གཅིག་ དང་ ཁ་གཏམ་ གཉིས་ ི།
་ེ ཚན། ག༽ མ་ གས་ལས།
8) འོག་གི་ ་ི བ་ ་ལས་ བཞི་ལོ་ ལན་ །ི
ཀ༽ ས་ག མ་ ི་ མ་བཞག་ དང་ རེ་རེ་ ༹ས་ ་ི དཔེ་ ོན་ ི་ །ི
9) འོག་གི་ ་ི བ་ ་ལས་ ལན་ །ི
ཀ) མ་ད ེ་ ག མ་པོ་ དང་ ག་ཀོའི ད་པར་ དང་ དཔེ་ ོན་ ི་ ?ི
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ཁ) ད་རིགས་ ལབ་ནེ་ གན་ འབོ? དཔེ་ ོན་ ི་ ི།
2
ག) མ་ད ེ་ གཉིས་པོ་ གན་ འབོ? དཔེ་ ོན་ ི་ ི།
2
10) འོག་གི་ ་ི བ་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་་ བས་ ་ི །ི
༡༽ མ་ད ེ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ག༽བ ད།
1
༢༽ ལོ་དོན་ དོན་ ག་ཚད་ལོ་ འ ག་ཏོ་ ཨིན་ནམ?
ཁ༽ །
1
༣༽ མ་ད ེ་ ག་ཀོ་ དང་ བ ན་པོའི་ ད་པར་ གན་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ས།
1
༤༽འ ང་ ངས་ལོ་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽གཅིག།
1
11) འོག་གི་ དཔེ་གཏམ་ལོ་ ཚག་ བ་ བཟོ།
ཀ) མགོ་ བ ང་བོ།
1
ཁ) འ ེ་འ ག་ཀོ།
1
་ེ ཚན། ང༽ ཚག་ ག་ལས།
12) འོག་གི་ ་ི བ་ ་ གང་ ང་ ག མ་ལོ་ ལན་ །ི
ཀ༽ བདེན་བོ་ བཞི་ ལབ་ན་ གན་གན་ ཨིན་ནམ་ མ་ནོར་བ་ ི།
3
ཁ༽ ད་ འི་ གནས་ ངས་ན་ རིག་གསར་ ི་ ཕན་ཐོགས་ གན་གན་ འཐོན་བཞིན་ ཡོད་པའི་
ོར།
3
ག༽ ང་ཅག་ ཆོས་ ༹ས་དགོས་པའི་ ་མཚན་ གན་ ཨིན་ འདིའི་ ོར་ གན་ ཤེས་ ི། 3
13) འོག་གི་ བར་ ངོ ་ ་ན་ ཚག་ འོས་པོ་ གསེས་ ་ི ི
༡༽ཡོན་ཏན་ཅན་ལོ་ གན་ ་ཤད་ ཨིན་ནམ?
ཁ༽ ཤེས་ཡོན་ཅན།
༢༽དེབ་ ོམ་མཁན་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ༽ ོམ་པ་པོ།
༣༽འ ོ་བ་བཟང་མོའི་ མ་ཐར་ནང་ ལེ ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ག) བ ་ །
༤༽བ ན་མོ་ ཧ་ཤང་མས་ལོ་ ཀ་ཀིས་ བསད་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཀ) ན་ ་ ལེགས་པ།
14) འོག་གི་ ་ི བ་ ལན་ ི
2

1
1
1
1

ཀ༽ བདེན་པོ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?
༢༽བཞི།
ཁ༽ཆོས་ ༹ས་ དགོས་པོའི་ ་མཚན་ ཀ་ཀིས་ ི་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན་ནམ?
༡༽པ ྨ་ རིག་འཛན།
ག༽ཏང་ ་ཀི་ ཉེས་དམིགས་ ཀ་ཀི་ བ ར་ འབོ?
༡༽ པ ྨ་ རིག་འཛན།
ཚགས་བཅད་ ལས།
15) འོག་གི་ ཚགས་བཅད་ གཅིག་གི་ འ ལེ ་བཤད་ །ི
16) འོག་གི་ ་ི བ་ ་ལས་ གང་ ང་ གཉིས་ལོ་ ལན་ །ི
ཀ༽ མ་ཟེ་ མཛས་མའི་ གཟིམ་ལམ་ བཟང་པོ་ གན་ གན་ གཟིགས་པོ་ ཨིན་ནམ?
ཁ༽ འ ོ་བ་ བཟང་མོ་ ནམ་ ་འ ངས་པོ་ ཨིན་ནམ ?
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