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SAMPLE PAPER      2021-2022 

CLASS  XII     BHUTIA  Code: 195 

TERM – II 

Time allowed: 90 Minutes     Maximum Marks: 40                                   
The Question paper will be divided in to four sections:                                                                       
Section   A: Reading Comprehension: 1 passage    06 Marks                                   
Section   B: Writing and Composition:     08 Marks                                      
Section   C: Applied Grammar:      08 Marks                                       
Section   D: Literature:        18 Marks                                    
Scheme of Weightage to content: 

Section   A:  སྡེ་ཆན༹་  ཀ༽ འཕྡེང་འབྡེབས་ལས། 

ད་ལྟ་ ང་ཅག་ རིག་གསར་གི་ དུས་ཆོ༹༹ད་ན་ གནས་སོ༹ད་ ཡོ༹ད་མཁན་ སྦད།   རིག་གསར་གི་ 
གསར་ཐོ༹ན་ འདི་ ལ ྡེབ་ས་ི ཡ་མཆ༹ན་དྲགས་ཀ་ི ཡར་བསྡེད་ བྱུང་བཞིན་ ཡོ༹ད་པོ༹་ སྦད།   དཔྡེར་ན་ 
ང་ཅག་ ཡུལ་ གཅིག་ལས་ ཡུལ་ གཞན་ན་ འགྱུ་ དགོ༹ས་པོ༹་ བྱུང་ན་ མྡེ་འཁོ༹ར, རླངས་འཁོ༹ར, གནམ་གྲུ་ 
དང་ ཆུ་གྲུ་ཅུ༹༹་ན་ ཞོ༹ན་སི་ དུས་ཆོ༹༹ད་ ཐུང་ཐུང་ན་ མ་ལག་ སྡེབས་ ཆུ༹༹གས་ཏོ༹་ སྦད།   འདིས་ བ༹ས་སི་ 
མི་ འདི་ཅུ༹༹་ འཇ༹མ་བུ་གིང་ ཐམས་ཅད་ན་ བསོ༹ར་སི་ འགྲུལ་ རྐྱབས་བཞིན་ ཡོ༹ད།         
འདི་ མི་ཆ༹ད་ འཇ༹མ་བུ་གིང་ན་ རྐྱྡེན་ངན་ དང་ ཡར་རྒྱས་ གན་ ཐོ༹ན་བཞིན་ ཡོ༹ད་པའི་ གནས་ཆུ༹༹ལ་ཅུ༹༹་ 
རླུང་འཕིན, གཟུགས་མཐོ༹ང་ གོ༹ག་འཕིན, ཁ་པར, གོ༹ག་འཕིན, དང་ གཡོ༹་འགུལ་ཅན་ ཁ་པར་ཅུ༹༹་ 
རྒྱུད་སི་ ལམ་སང་ དྲོ༹ས་མོ༹་ ཧ་གོ༹་ ཆུ༹༹གས་ཏོ༹་ སྦད།   རིག་གསར་གི་ གྲུབ་འབྲས་ འདིས་ བ༹ས་ས་ི ད་ལྟ་ 
ལྡེ་ལག་ དང་ ལས་ཁུངས་ཅུ༹༹་ན་ གཡོ༹ག་ཅུ༹༹་ འཇམ་དྲགས་ ཐོ༹ག་ལས་ བ༹ས་ ཆུ༹༹གས་ཏོ༹་ སྦད།   
སྨན་བཅོ༹ས་ ཧོ༹ང་ལྟྡེ་ བལྟ་རུང་ ང་ཅག་ལོ༹་ ན་ཆ་༹ དཔྡེ་རིགས་ མ་ཅིག་ཀོ༹་ ག་ཆོ༹༹ད་ ཏབས་རུང་ 
རིག་གསར་གི་ འཕྲུལ་ཆས་ཅུ༹༹་ རྒྱུད་ས་ི ན་ཆ༹་ རྩད་ཆོ༹ད་ བཏང་ ཆུ༹༹གས་ཏོ༹་ སྦད།   ད་ལྟ་ ང་ཅའི་ མ་ིཆ༹ྡེ་ 
ལ ྡེབ་སི་ ཉམས་ དགའ་དྲགས་ ཐོ༹ན་ ཡོ༹ད་པོ༹་ འདི་ རགི་གསར་གི་ བཀའ་དྲིན་ ཨིན།                      
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Q.1 སྡེང་ག་ི འཕྡེང་འབྡེབས་ སོ༹གས་ས་ི འོ༹ག་ག་ི དྲ་ིབའ་ི ནང་ལས་ གསུམ་ལོ༹་ ལན་ བྲ།ི 3 x 2= 06                                                    
(i) ཡུལ་ གཅིག་ལས་ ཡུལ་ གཞན་ལོ༹་ མ་ལག་ སྡེབས་པའི་ དོ༹ན་ལོ༹་ རིག་གསར་གིས་ གན་ བཟོ༹་ ཡོ༹ད?                                                                                                                                
(ii) འཇ༹མ་བུ་ གིང་གི་ གནས་ཆུ༹༹ལ་ཅུ༹༹་ གན་མའི་ ཐོ༹ག་ལས་ ཧ་གོ༹་ ཆུ༹༹གས་ཏོ༹?                                             
(iii) ང་ཅའི་ གཟུགས་ཀི་ ན་ཆ་༹ཅུ༹༹་ ག་མའི་ ཐོ༹ག་ལས་ རྩད་ཆོ༹ད་ བཏང་ ཆུ༹༹གས?         
(iv) རིག་གསར་གིས་ ང་ཅའི་ མི་ཆ༹ྡེ་ ག་ལྟྡེམ་ བཟོ༹་བཞག་ ཡོ༹ད?                                                                                   
(v) ད་ལྟ་ ང་ཅག་ ག་མའ་ི དུས་ཆོ༹༹ད་ན་ གནས་སོ༹ད་ ཡོ༹ད? 

Section – B:     སྡེ་ཆན༹་ ཁ༽ བྲ་ིརྩོ༹མ་ དང་ བཏང་ཡགི་ ལས།                             

བྲ་ིརྩོ༹མ་ ལས -                                                                               

Q.2འོ༹ག་ག་ི འགོ༹་བརོ༹ད་ ནང་ ལས་  གཅགི་ག་ི བྲ་ིརྩོ༹མ་ ཆ༹གི་ ༡༥༠ ལས་ མ་ཉུང་བོ༹་ བྲ།ི  1x4=05  

(i) སོ༹བ་ཕྲུག་ མི་ཆ༹ྡེ་ ལ ྡེབ་ས་ི གལ་ཆྡེན་ ཨིན་བའི་ སོ༹ར།                                                        
(ii) མཐའ་འཁོ༹ར་ གཅ༹ང་དྲགས་ བཞག་ དགོ༹ས་པོ༹་ གལ་ཆྡེན་ ཨིན་བའི་ སོ༹ར།                

བཏང་ཡགི་ ལས - 

Q.3  འོ༹ག་ག་ི བགོ༹་བརོ༹ད་ ལས་ གང་རུང་ གཅགི་ག་ི བཏང་ཡགི་ བྲ།ི          1x4=04 

(i) ད་ལྟའི་ ནད་ཡམས་ སོ༹ར་ལོ༹་ རང་གི་ རོ༹གས་ལོ༹་ ཡི་གྡེ་ གཅིག་ བྲི།                                     
(ii) ལོ༹་འཁོ༹ར་ ཆོ༹ས་རྒྱུགས་ སོ༹ར་ལོ༹་ རང་གི་ ཕ་མ་ལོ༹་ ཡི་གྡེ་ གཅིག་ བྲི།                                                                         
(iii) རང་ག་ི སྡེས་ཆ༹ྡེས་ དུས་སོ༹ན་ སྲུང་རྩིས་ན་ རོ༹གས་ལོ༹་ མགོ༹ན་བོ༹ས་ ཡི་གྡེ་ གཅིག་ བྲི།                 

Section- B      སྡེ་ཆན༹་ ཁ༽སུམ་རྟགས་ ལས།                                          

Q.4  འོ༹ག་ག་ི དྲ་ིབ་ཅུ༹༹འ་ི ནང་ལས་ གསུམ་ལོ༹་ ལན་ བྲ།ི                                        3 x 2=06 

(i) ཕད་ རང་དབང་ཅན་ ག་ཆོ༹༹ད་ ཡོ༹ད? གན་གན་ ཨིན་ནམ?                                               
(ii) དུས་ གསུམ་ གན་གན་ ཨིན་ནམ?                                                                       
(iii)རྟགས་ལོ༹་ མན་འདྲ་བོ༹་ ག་ཆོ༹༹ད་ ཡོ༹ད? གན་གན་ ཨིན་ནམ?                                                                      
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(iv) ནྡེ་ས་ དོ༹ན་ ག་ཆོ༹༹ད་ལོ༹་ འཇུག? གན་གན་ ཨིན་ནམ་ བྲི།                                                                                     
(v)  དུས་ གསུམ་ག་ི དཔྡེར་བརོ༹ད་ རྡེ་རྡེ་ བྲི། 

Q. 5  འོ༹ག་ག་ི ཕལ་སད་ཅུ༹༹འ་ི ནང་ལས་ གཉསི་ འད་ི ཞྡེ་ས་ན་ བྲ།ི    1 x2 =02                                                                                                         
(i) ལག་ཀོ༹་ ཁྱུས།     (ii) ཇ་འཐུང།      (iii) ནང་ཤ་ ཤོ༹ག།      (iv) ཟམ་ བཟོ༹། 

Section –D  སྡེ་ཆན༹་  ང༽ ཆ༹གི་ལྷུག་ ཆ༹གིས་བཅད་ དང་ རྣམ་ཐར་ ལས།      

ཆ༹གི་ལྷུག་ ལས -                                                                                                     

Q.6  འོ༹ག་ག་ི དྲ་ིབའ་ི ནང་ལས་ གསུམ་ལོ༹་ ལན་ རྒྱས་པོ༹་ བྲ།ི     3 x 3= 09        
(i) སྡེམས་དཔའ་ ཆྡེན་པོ༹་ གཱན་ད་ི མཆོ༹ག་ ཁིམས་ཀི་ སོ༹བ་སོ༹ང་ སངས་བ་ ཡུལ་ ག་ན་ དང་ ནམ་ 
བོ༹ན་བོ༹་ ཨིན་ནམ? 

(ii) དཀོ༹ན་མཆོ༹ག་ གསུམ་ལོ༹་ སབས་སུ་ འཇི༹ན་ ཆ༹ར་ན་ དགག་ཀོ༹འི་ བསབ་བ་ ག་ཆོ༹༹ད་ ཡོ༹ད? 
གན་གན་ ཨིན་ནམ? 

(iii) ཤྡེས་རབ་ དང་ བརྩོ༹ན་འགྲུས་ གཉིས་ལས་ ག་འདི་ གལ་ཆྡེན་ ཨིན་བའི་ སོ༹ར་ བྲི། 

(iv) སྡེམས་དཔའ་ ཆྡེན་པོ༹་ གཱན་དི་ མཆོ༹ག་ ནམ་ སྐུ་འཁྲུངས་པོ༹་ དང་ ནམ་ ཞིང་གཤྡེགས་པོ༹་  
ཨིན་ནམ? 

(v) དཀོ༹ན་མཆོ༹ག་ གསུམ་ལོ༹་ སབས་སུ་ སོ༹ང་བའི་ གང་ཟག་ འདི་ཀིས་ བསྒྲུབ་པའི་ བསབ་བའི་ 
དམ་ཆི༹ག་ ག་ཆོ༹༹ད་ སྲུང་ དགོ༹ས? གན་གན་ ཨིན་ནམ? 

ཆ༹གིས་བཅད་ལས། - 

Q.7  འོ༹ག་ག་ི ཆ༹གིས་ བཅད་ཀ་ི ཆ༹གི་རྐང་ གོ༹ང་འོ༹ག་ ནོ༹ར་ ཡོ༹ད་པོ༹་ འད་ི བཅོ༹ས་ས་ི བྲ།ི      1x2=02 

(i) མཁས་པོ༹་ ག་ཆོ༹༹ད་ ཐབས་སྡུག་ རུང,                                                                                                                 
ས་ལོ༹་ བབས་པའ་ི ཆུ་ མི་འཐུང།                                                                                                                          
ཆར་འདོ༹ད་ བི༹་ཅུང་ ཁ་སོ༹མ་ རུང ,                                                                                                                 
བླུན་པོ༹་ འཇུག་ཀོ༹འི་ ལམ་ མི་འགྱུ།                       (ཡང་ན) 
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(ii) ཆི༹གས་བཅད་ དྡེབ་ལས་ རང་ག་ི བོ༹་ལོ༹་ ཡོ༹ད་པོ༹་ ཆི༹གས་བཅད་ གཅིག་ བྲི། 

འགོ༹་བ་ བཟང་མོ༹འ་ི རྣམ་ཐར་ལས།-                                                                                                

Q.8 འོ༹ག་ག་ི དྲ་ིབ་ཅུ༹༹འ་ི ནང་ལས་ གསུམ་ལོ༹་ ལན་ བྲ།ི         3 x 2= 06  

(i) སྲས་ ལྕམ་སྲིང་ གཉིས་ལོ༹་ བདུད་མོ༹་ ཧ་ཤང་ག་ི ཉ་པོ༹འི་ ལག་ལོ༹་ གན་བ༹ས་ གཏད་པའི་ སོ༹ར་ བྲི། 

(ii) འགོ༹་བ་ བཟང་མོ༹འི་ རྣམ་ཐར་ན་ ལྡེའུ་ ག་ཆོ༹༹ད་ ཡོ༹ད? སྲས་ ལྕམ་སྲིང་ གཉིས་པོ༹་ ཉ་པོ༹འི་ ལག་ལོ༹་ 
གཏད་པའི་ ལྡེའུ་ འདི་ ག་འད་ི ཨིན་ནམ? 

(iii) བདུད་མོ༹་ ཧ་ཤང་ལོ༹་ ཀ་ཀིས་ བཏུལ་བོ༹་ ཨིན་ནམ? རྒྱལ་པོ༹་ ཀུན་ཏུ་ ལྡེགས་པོ༹་ ཡུལ་ ག་ནང་གི་ 
རྒྱལ་པོ༹་ ཐོ༹ན་བོ༹་ ཨིན་ནམ?  

(iv) གདོ༹ལ་པོ༹་ སྤུན་གཉིས་ཀིས་ སྲས་ ལྕམ་སྲིང་ གཉིས་ལོ༹་ གན་ བ༹ས་བོ༹་ ཨིན་ནམ? 

(v) རྒྱལ་བུ་ ཀུན་ཏུ་ ལྡེགས་པོ༹་ལོ༹་ བ་༹ནྡེ་ཅོ༹༹་ཀིས་ ཕོ༹གས་བཞི་ལོ༹་ ཕག་འཆ༹ལ་ བཅུག་ཀྡེ་ བར་སྣང་ལས་ 
གན་ བབས་པོ༹་ ཨིན་ནམ? 

     

 

 

 

      

             

 

             


