CLASS- X BHUTIA Question ( 095 ) 2021-2022
Term - I
Time 90 minutes

M.Marks:40

Question Paper divided into three Sections:Section A: Reading Unseen Passage
Section B:- Applied Grammer
Section C:- Literature
Every questions carry 1 marks each.
Total 50 Question and 10 questions are obtional

Marks:- 10
Marks:- 13
Marks:- 17

NB:-དྲི་བ་ ༡ པོ་ ལས་ ༤༠ བར་གྲི་ དྲི་བ་ཅུ༹་ལོ་ ལན་བྲི། དྲི་བ་ རེ་རེ་ལོ་ ཨང་ རེ་རེ་ ཡོད།

༑ སེ་ཆན་ ཀ༽

མ་མངོན་པའྲི་ འཕེང་བེབས་ལས
༄།རྒྱལ་སྲས་ དྲི་མེད་ ཀུན་ལྡན།
༄། །སོན་ བྷེ་ཏའྲི་ ཡུལ་གྲི་ རྒྱལ་པོ་ ས་སོང་ གྲགས་པ་ལོ་ ནོར་བུ་ དགོས་འདོད་ དཔུང་འཇོམས་
ཡོད་པོ་ སྦད། ཁོང་ལོ་ དྲི་མེད་ ཀུན་ལྡན་ ལབ་མཁན་ སྲས་གཅྲིག་ ཡོད་པོ་ སྦད། སྲས་འདྲི་ སྲིན་བོ་
བཏང་ཤད་ན་ ལེབ་སྲི་ དགའ་དགས་ ཡོད་པོ་ སྦད། རྒྱལ་སྲས་ དྲི་མེད་ ཀུན་ལྡན་གྲིས་ ནོར་བུ་ དགོས་འདོད་
དཔུང་འཇོམས་ སྲིན་བོ་ བཏང་བོ་ སྦད། ནོར་བུ་ སྲིན་བོ་ བཏང་བའྲི་ རེན་གྲིས་ རྒྱལ་སྲས་ལོ་ ཉེས་ཁྲིམས་
བརྡུང་རྟག་ དང་ ལོ་ བཅུ་གཉྲིས་ བར་ བདུད་རྲི་ ཧ་ཤང་ལོ་ མཐའ་དཔྲིག་ བཏང་བོ་ སྦད། མཐའ་དཔྲིག་གྲི་
ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ རྲིང་ ཁོང་གྲིས་ རང་གྲི་ སྲས་ སྲསམ་ མོ་བུད་ དང་ ནོར་ རྒྱུ་ཅ་ ཐམས་ཅད་ དང་ རང་གྲི་
སྤྱན་ཡང་ སྲིན་བོ་ བཏང་བོ་ སྦད།
༡༽ སོན་ བྷེ་ཏའྲི་ ཡུལ་གྲི་ རྒྱལ་པོ་ ས་སོང་ གྲགས་པ་ལོ་ གན་ཅྲིག་ ཡོད་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] སྲས་གཅྲིག།།
ཁ] ནོར་བུ་ གཅྲིག་།
ག] རྒྱལ་ཁབ་ གཅྲིག་།
ང] ཕོ་བང་ གཅྲིག་།
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༢༽ རྒྱལ་པོ་ ས་སོང་ གྲགས་པའྲི་ སྲས་ཀྲི་ མཆན་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] ནོར་བུ་ འཇི༹ན་བོ།
ཁ] དགོས་འདོད་ ཀུན་འབྱུང་།
ག] དྲི་མེད་ ཀུན་ལྡན།
ང] ཏི༹་ན་ འཇི༹ན་བོ།
༣༽ རྒྱལ་སྲས་ དྲི་མེད་ ཀུན་ལྡན་ འདྲི་ གན་ བཏང་ཤད་ན་ དགའ་དགས་ ཡོད་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] སྲིན་བོ།

ཁ] ཁྲིམ།

ག] རང་གྲི་ གཞྲིས་པོ།

ང] ཞྲིང་ན་ ཆུ།

༤༽ རྒྱལ་སྲས་ དྲི་མེད་ ཀུན་ལྡན་ལོ་ ཉེས་ཁྲིམས་ གན་བས་ ཕོག་ཀོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] བོན་པོ་ ལོ་ ཁ་བཏང་སྲི།
ཁ] ཀུན་ཅན་ བཅོ༹ན་ལས་ བཏང་སྲི།
ག] ནོར་བུ་ དགོས་འདོད་ ཀུན་འབྱུང་ སྲིན་བོ་ བཏང་སྲི།
ང] མོ་བུད་ དང་ བུ་གཞྲིས་ལོ་ བརྡུང་ཏག་ བས་བོ་ སྦད།
༥༽ མཐའ་དཔྲིག་གྲི་ ལོ་ཅའ
ུ༹ ྲི་ རྲིང་ལོ་ རྒྱལ་སྲས་ཀྲིས་ གན་གན་ཅུ༹་ལོ་ སྲིན་བོ་ བཏང་བོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] མོ་བུད་ བོ་ཅོ༹་ རྒྱུ་ཅ་ དང་ རང་གྲི་ སྤྱན་ཡང་ སྲིན་བོ་ བཏང་བོ་ སྦད།
ཁ] ས་ཆ་ གཞན་ལོ་ ཁྲིམ་ བཟོ་སྲི་ སོད་པོ་ སྦད།
ག] མྲི་ཅུ༹འ་ྲི སེ་སྡུག་ལོ་ གཟྲིགས་སྲི་ ཧ་འདས་པོ་ སྦད།
ང] ནགས་ཅན་ན་ ཨ་ཏང་ མཆམས་ལོ་ བཞུགས་པོ་ སྦད།
ཡང་ན/or
༦༽ རྒྱལ་སྲས་ དྲི་མེད་ ཀུན་ལྡན་ལོ་ ལོ་ བཅུ་གཉྲིས་ བར་ མཐའ་དཔྲིག་ ཡུལ་ག་ན་ བཏང་བོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] བདུད་རྲི་ ཧ་ཤང་ ལབ་ས་ལོ།
ཁ། བག་རྲི་ གཡས་པ་ལོ།
ག] རྒྱ་ནག་ ཐང་ཤོངས་ལོ།
ང] ཡ་མ་ ལུང་བོག་ལོ།
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༄། རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅུ༹ན་ ཆེན་པོ་ ནམ་མཁའ་ འཇྲིགས་མེད་ མཆོག་།
༑ རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅུ༹ན་ ཆེན་པོ་ ནམ་མཁའ་ འཇྲིགས་མེད་ མཆོག་ པཎ་ཆེན་ བྲི་མ་ལ་ དང་ རྒྱལ་བ་
ཀོང་ཆེན་ རབ་འབམས་ ཟུང་ལོ་ འཇུག་པའྲི་ རྣམ་སྤྲུལ་ ཨྲིན། ཁོང་ བོད་ ལྷོ་ཕོགས་ བརྒྱུད་ བ་ཡུལ་ལོ་ རབ་བྱུང་
བཅུ་པའྲི་ མེ་བ་ལོའ་ི༹ ན་ སྐུ་བལྟམས་པོ་ སྦད། ཁོང་གྲི་ མཇོ༹ད་སྤུ་ ལྗགས་ དང་ ཤངས་ཀྲི་ རེ་ལོ་ ཨའྲི་
མཆན་རྟགས་ བསལ་དགས་ ངོ་མཆར་ ཆེ་དགས་ ཡོད། ཁོང་ སྤྲུལ་སྐུ་ ཨུ་རྒྱན་ དཔལ་འབོར་ ཅ་ལས་ རབ་ཏུ་
བྱུང་བོ་ གནང་འདུག་། ཁོང་གྲི་ རབ་ཏུ་ བྱུང་བའྲི་ མཆན་འདྲི་ ཀུན་བཟང་ རྣམ་རྒྱལ་སེ་ཞུ།
༧༽ རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅུ༹ན་ ཆེན་པོ་ མཆོག་ བ་མ་ ཀ་ཀའྲི་ རྣམ་སྤྲུལ་ ཨྲིནམ?
ཀ] ན་རོ་པ་ དང་ པཱཎ་ཆེན་ མར་པ།
ཁ] པཎ་ཆེན་ བྲི་མ་ལ་ དང་ ཀོང་ཆེན་རབ་ འབམས།
ག] གུ་རུ་ རྲིན་པོ་ ཆེ།
ང] རྒྱལ་བ་ ཐམས་ཅད་ མཁེན་པ།
༨༽ རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅུ༹ན་ མཆོག་ བོད་ཀྲི་ ས་གནས་ ག་ན་ སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] བོད་ཀྲི་ བ་ཡུལ་ལོ།
ཁ] འབྲུག་གྲི་ ཧག་ལོ།
ག] བལ་ཡུལ་གྲི་ མ་ར་ཏྲི་ཀ་ལོ།
ང] རྒྱ་གར་གྲི་ ཤང་ཁ་ས་ལོ།
༩༽ ཁོང་གྲི་ སྐུ་གཟུགས་ལོ་ ཡ་མཆན་གྲི་ རྟགས་མཆན་ཅུ༹་ གན་གན་ མཇལ་ཤད་ ཡོད་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] སྐུ་གཟུགས་ དང་ ཞབས་ལོ་ པའྲི་ མཆན་རྟགས་ ཡོད།
ཁ] མཇོ༹ད་སྤུ་ ལྗགས་ དང་ ཤངས་ཀྲི་ རེ་ལོ་ ཨའྲི་ མཆན་རྟགས་ ཡོད།
ག] ཞལ་ དང་ ཕག་གྲི་ ནང་ལོ་ ཧའྲི་ མཆན་རྟགས་ ཡོད།
ང] དབུ་ལོ་ མེ་ཏོག་ དང་ ཞབས་ལོ་ འཁོར་ལོ་ ཡོད།
༡༠༽ རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅུ༹ན་མཆོག་གྲི་ བ་མའྲི་ མཆན་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] ཡུ་རྒྱན་ པདྨ་ ཨྲིན།
ཁ] བཻ་རོ་ཅ་ན་ ཨྲིན།
ག] སྤྲུལ་སྐུ་ ཨུ་རྒྱན་ དཔལ་འབོར་ ཨྲིན།
ང] མངའ་བདག་ སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ ཨྲིན།
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༡༡༽ རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅུ༹ན་གྲི་ རབ་ཏུ་ འབྱུང་བའྲི་ མཆན་ གན་ཨྲིནམ?
ཀ] ཀུན་བཟང་ རྣམ་རྒྱལ་ ཨྲིན།
ཁ] ཡཻ་ཤེས་ རྲིག་འཇི༹ན་ ཨྲིན།
ག] ཆེ༹་རྲིང་ ནོར་བུ་ ཨྲིན།
ང] ཀརྨ་ སེམས་བཟང་ ཨྲིན།
ཡང་ན/or
༡༢༽ རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅུ༹ན་ མཆོག་ ཟུང་ལོ་ འཇུག་པའྲི་ རྣམ་སྤྲུལ་ ཨྲིན་སེ་ གསུང་ འདུག་། ཟུང་ལོ་ སེ་ ཞུ་བའྲི་
དོན་འདྲི་ གན་ཨྲིནམ?
ཀ] བ་མ་ གཉྲིས་ སྐུ་གཅྲིག་ལོ་ སྤྲུལ་པོ་ བོན་བོ།
ཁ] བ་མ་ གཅྲིག་ སྤྲུལ་པོ་ མན་ བོན་བོ།
ག] བ་མ་ གསུམ་ སྤྲུལ་པོ་ བོན་བོ།
ང] བ་མ་ཅུ༹་ རང་ཐད་ བོན་བོ།

༑ སེ་ཆན་ ཁ༽

སུམ་རྟགས་ལས།
༡༣༽ རྣམ་དབེ་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] དྲུག་།

ཁ]བདུན།

ག] བརྒྱད།

ང] དགུ་།

༡༤༽ རྣམ་དབེ་ དང་པོ་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] འབོད་སྒྲ།

ཁ] བས་སྒྲ།

ག] མྲིང་ཅམ།

ང] དགོས་པོ།

༡༥༽ རྣམ་དབེ་ གཉྲིས་པོ་ བཞྲི་པོ་ དང་ བདུན་པོ་ལོ་ ཕད་ ག་འདྲི་ འགྱུ་གམ?
ཀ] ལོ་དོན་གྲི་ ཕད།

ཁ] ཨྲི་ལྡན་གྲི་ ཕད།

ག] དགག་སྒྲའྲི་ ཕད།

ང] འབེད་སྡུད་ཀྲི་ ཕད།
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༡༦༽ སླར་བསྡུ་ལོ་ ཕད་ ག་ཆད
ོ༹ ་ ཡོད?
ཀ] བཅུ་ཐམ་པ།

ཁ] བཅུ་གཅྲིག་།

ག] བཅུ་གཉྲིས།

ང] ཕད་རང་ སྦད།

༡༧༽ ཨྲི་ལྡན་གྲི་ ཕད་ཅ་ུ༹ གན་གན་བོ?
ཀ] སུ ར རུ དུ ན ལོ ཏུ།

ཁ] གྲི ཀྲི གྲི ཀྲི འྲི།

ག] ཀམ གམ ནམ འམ།

ང] སྲི་ དང་ སྲི།

༡༨༽ ལོ་དོན་ལོ་ ཕད་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?
ཀ] ལྔ།

ཁ] དྲུག

ག] བདུན།

ང] བརྒྱད།

ཡང་ན/ Or
༡༩༽ འབྱུང་ཁུངས་ཀྲི་ ཕད་ ངོས་འཇི༹ན་སྲི་ བྲི?
ཀ] སྲི་ དང་ སྲི།
ཁ] ལས།
ག] ཀམ གམ ནམ འམ།
ང] གྲི ཀྲི གྲི ཀྲི འྲི།
༢༠ ༽ སྐད་ཀྲི་ ཡན་ལག་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?
ཀ] བདུན།

ཁ] བརྒྱད།

ག] གསུམ།

ང] བཞྲི།

༢༡༽ མྲིང་ ལབ་པའྲི་ དོན་འདྲི་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] མྲི་ དང་ དངོས་པོའ་ི༹ མྲིང་ལོ་ ལབ།
ཁ] མྲིང་ཆེན་ སྐད་གྲགས་ལོ་ ལབ།
ག] མྲིང་སེ་ནེ་ མྲིང་སྦད།
ང] ང་ མྲི་ཤེས།
༢༢༽ ཁད་ཆོས་ ལབ་ན་ གན་ཨྲིནམ?
ཀ] ཡོན་ཏན།

ཁ] ཤྲིང་འབས།

ག] སོན་ལམ།

ང] སེ་སྡུག་།
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ཡང་ན/ Or
༢༣༽ མྲིང་ཆབ་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?
ཀ] བཞྲི།

ཁ] ལྔ།

ག] དྲུག་།

ང] བདུན།

༢༤༽ ལེའ་ྲི ཞེ་ས་ལོ་ ལྗགས་སེ་ ལབ་ན་ ཆའྲི་ ཞེ་ས་ལོ་ གན་ ལབ་འོང?
ཀ] ཆ་ལྗགས།

ཁ] ཆ་ལགས།

ག] ཟ་ཆ།

ང] ལྗགས་ཆ།

༢༥༽ རེས་འཇུག་ལོ་ ལྟ་སྲི་ འཇུག་མཁན་ ཕད་ རྣམ་དབེ་ དང་ བཅས་པོ་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?
ཀ] དྲུག།

ཁ] བདུན།

ག] བརྒྱད།

ང] དགུ་།

༢༦༽ རྣམ་དབེ་ དྲུག་ཀོ་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] བས་སྒྲ།

ཁ] འབལ་སྒྲ།

ག] འབོད་སྒྲ།

ང] རང་སྒྲ།

ཡང་ན/ Or
༢༧༽ འོག་གྲི་ ཕད་ཅ་ུ༹ ལས་ འབལ་སྒྲའྲི་ ཕད་ གསེས་སྲི་ བྲི?
ཀ] གྲི ཀྲི གྲི ཀྲི འྲི།
ཁ] གྲིས ཀྲིས གྲིས ཀྲིས འྲིས།
ག] ཀམ གམ ནམ འམ།
ང] ཀ ཀའྲི ག་འདྲི ག་ན ག་ལྟེ ག་ཆོ༹ད།
༢༨༽ རྲིན་བོ་ཆེ་ཀྲི་ རྐང་པོ་ལོ གན་ཞུ།
ཀ] ཞབས།

ཁ] ཕག།

ག] དབུ།

ང] སྤྱན།

སེ་ཆན་ ག༽

ཆི༹ག་ལྷུག་། ཆི༹གས་བཅད། དང་ འབས་ལྗོངས་ ཆགས་རབས་ལས།
༢༩༽ གུ་རྲིན་བོ་ཆེ་ལོ་ མཆན་ མན་འད་བོ་ ག་ཆོད་ ཡོད?
ཀ] གུ་རུའྲི་ མཆན་ བརྒྱད་ཡོད།
ཁ] གུ་རུའྲི་ མཆན་ བརྒྱ་ དང་ བརྒྱད་ ཡོད།
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ག] གུ་རུའྲི་ མཆན་ སོང་ཕག་ བརྒྱད་ ཡོད།
ང] གུ་རུའྲི་ མཆན་ སོང་ཕག་ གཅྲིག་ ཡོད།
༣༠༽ གུ་རུའྲི་ འཁྲུངས་སྐར་ ནམ་ སྲུང་དོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] ཟླ་བོ་ བཞྲི་པའྲི་ ཆས
ེ༹ ་བདུན་ལོ།
ཁ] ཟླ་བོ་ ལྔ་པའྲི་ ཆེ༹ས་ བཅོ་ལྔ་ལོ།
ག] ཟླ་བོ་ དྲུག་ཀོའ་ི༹ ཆེ༹ས་བཅུ་ལོ།
ང] ཟླ་བོ་ བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ ཡར་ཆེ༹ས་ལོ།
༣༡༽ གུ་རུ་ རྲིན་བོ་ཆེ་ ས་གནས་ ག་ན་ གན་གྲི་ ནང་ལོ་ སྐུ་ འཁྲུངས་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] ཨུ་རྒྱན་གྲི་ ཡུལ་ལོ་ མེ་ཏོག་ ནང་ལོ།
ཁ] རྒྱ་ནག་གྲི་ ཡུལ་ལོ་ ཤྲིང་གྲི་ རེ་ལས།
ག] ལྲིའ་ྲི ཡུལ་ལོ་ ཤྲིང་འབས་ ནང་ལོ།
ང] སྲྲིན་པོའ་ི༹ ཡུལ་ལོ་ མཇའ་འོད་ལས།
༣༢༽ གུ་རུ་ རྲིན་བོ་ཆེའ་ྲི རུས་པ་ ཆེ་བ་ རྒྱལ་པོའ་ི༹ ཡབ་ ཀག་ ཨྲིནམ?
ཀ] རྒྱལ་པོ་ ཨྲིན་ད་ བྷོ་དྲི།
ཁ] ཆོས་བོན་ ཏི༹་ན་ འཇི༹ན་པ།
ག] གྲོགས་པོ་ གསེར་འོད་ དམ་པ་ ཨྲིན།
ང] ཆོས་སྐུ་ ཀུན་ཏུ་ བཟང་པོ་ ཨྲིན།
ཡང་ན/ Or
༣༣༽ གུ་རུ་ རྲིན་བོ་ཆེའ་ྲི ཆས
ེ༹ ་བཟང་ ནམ་ ཨྲིནམ?
ཀ] ཟླ་བོ་ ཐམས་ཅད་ཀྲི་ ཆས
ེ༹ ་བཅུ་ལོ།
ཁ] ཟླ་བོ་ ཐམས་ཅད་ཀྲི་ བཅོ་ལྔ་ལོ།
ག] ཟླ་བོ་ ཐམས་ཅད་ཀྲི་ ཆས
ེ༹ ་ ཉེར་ ལྔ་ལོ།
ང] ཟླ་བོ་ ཐམས་ཅད་ཀྲི་ ཆས
ེ༹ ་ བརྒྱད་ལོ།
༣༤༽ ས་ཝ་མྲི་ བྲི་བེ་ཀ་ནན་དྷའྲི་ མཆན་ དངོས་འདྲི་ གན་ཨྲིནམ?
ཀ] ར་མ་ནན་དྷ།

ཁ] ན་རེན་ད།

ག] བྲི་ཤོཝ་ནན་དྷ།

ང] ཀར་མ་ ཅན་ད།
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༣༥༽ ས་ཝ་མྲི་ བྲི་བེ་ཀ་ ནན་དྷའྲི་ ཨ་ཇོ་ཀྲི་ མཆན་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] དུརྒ་ཅ་རན་དཏྟ།

ཁ] ར་གུ་བྷྲིར་ དཏྟ།

ག] ར་མ་སྭཝ་མྲི་ དཏྟ།

ང] སནྟ་བྷྲིར་ སཝ་མྲི།

༣༦༽ སྭཝ་མྲི་ བྲི་བེ་ཀ་ ནན་དྷ་ མཆོག་གྲི་ ཡུམ་གྲི་ མཆན་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] སྦུཝ་ནེ་སྭཝ་རྲི་ དྷེ་ཝྲི།

ཁ] མཧ་མ་ཡ་ དྷེ་ཝྲི།

ག] རྲི་ན་མ་ཡ་ དྷེཝྲི།

ང] ཕུལ་མ་ཡ་ དྷེཝྲི།

༣༧༽ སྭཝ་མྲི་ བྲི་བེ་ཀ་ ནན་དྷ་ མཆོག་ ནུབ་ཕོགས་ ཅྲི་ཀ་གོ་ལོ་ གན་བས་ བོན་བོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] ཆོས་ལུགས་ ཐམས་ཅད་ གཅྲིག་སྒྲྲིལ་ བཟོ་བའྲི་ དོན་ལོ།
ཁ] ཧྲིན་དྷུ་ ཆོས་ལུགས་ ཁབ་སེལ་ བ་བའྲི་ དོན་ལོ།
ག] ཆོས་ལུགས་ གཞན་ལོ་ གུས་ཞབས་ བི༹ན་བའྲི་ དོན་ལོ།
ང] མྲི་ལོ་ མགོ་སྐོར་ བཏང་སྲི་ རྒྱུ་ ཐོབ་པའྲི་ དོན་ལོ།
ཡང་ན/ Or
༣༨༽ ཅྲི་ཀ་གོ་ ལབ་མཁན་ ས་གནས་ འདྲི་ འཇམ་གྲིང་གྲི་ ཡུལ་ ག་འདྲིའ་ྲི ནང་ལོ་ ཡོད་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] རུས་ ཡུལ་ལོ།

ཁ] ཨྲིང་ལེནཌ་ལོ།

ག] ཨ་མེ་རྲི་ཀ་ལོ།

ང] ཨོས་ཏེ༹་ ལྲི་ཡ་ལོ།

་

ཆི༹གས་བཅད་ལོ་ སྒྲོགས་ འདྲི་ལས་ དྲི་བ་ཅུ༹འྲི་ ལན་ འོག་གྲི་ སྒྲོམ་ལས་ གསལ་སྲི་ བྲི།

་

སྣང་བ་ ་དཔེ་ལོ་ ཤར་བོ་ ཀྲིས།
རྣལ་འབོར་ འདྲི་ལོ་ གདམས་ངག་ མང་།
ནགས་ཀླུང་ སྟུག་ཀོའ་ི༹ དོ་ར་རུ།
ཤྲིང་ལོའ་ི༹ ལོ་མ་ ཟད་ཤད་ མེད༎
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༣༩༽ “།སྣང་བ་ དཔེ་ལོ་ ཤར་བོ་ ཀྲིས “།ལབ་པའྲི་ ཆི༹གས་རྐང་ ནང་ལོ་ “།སྣང་བ “།ལབ་པའྲི་ དོན་
གན་ཨྲིནམ?
ཀ] བསམ་པའྲི་ བོ་ ཡུལ་ལོ།
ཁ] གཡོག་གྲི་ འཇོན་འདང་ལོ།
ག] བས་བ་ སྤྱོད་པའྲི་ རང་བཞྲིན་ལོ།
ང] གླུ་ལེན་ཤད་ལོ།
༤༠༽ “རྣལ་འབོར་ འདྲི་ལོ་ གདམས་ངག་ མང”།ལབ་པའྲི་ ཆི༹གས་རྐང་ ནང་ལོ་ “།གདམས་ངག “།ལབ་པའྲི་
་་ ་

དོན་ གན་ཨྲིནམ?
ཀ] ཡོན་ཏན།

ཁ] རྒྱུ་ནོར།

ག] མྲི་རྒྱུད།

ང] རྲིག་གཞུང་།

༤༡༽ “ནགས་ཀླུང་ སྟུག་ཀོའ་ི༹ དོ་ར་རུ”།ལབ་པའྲི་ ཆི༹གས་རྐང་ འདྲིའ་ྲི དོན་ གན་ཨྲིནམ?
ཀ] ནགས་ཅན་ སྟུག་དག་གྲི་ འོག་ལོ།
ཁ] ནགས་ཅན་ སྟུག་དག་གྲི་ སེང་ལོ།
ག] ཤྲིང་སོང་གྲི་ ཞ་ག་ལོ།
ང] ཤྲིང་གྲི་ ལྡབ་མ་ དང་ མེ་ཏོག་ལོ་ ལབ།
༤༢༽ “ཤྲིང་ལོའ་ི༹ ལོ་མ་ ཟད་ཤད་ མེད”།ཆག
ི༹ ས་རྐང་ འདྲིའ་ྲི ནང་ལོ་ བཤད་པོ་ ལྟར་ ཤྲིང་ལོའ་ི༹ ལོ་མ་
གན་བས་ ་ ་

ཟད་ཤད་ མེད་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] ནགས་ཅན་ སྟུག་དག་ ནང་ལོ་ ཤྲིང་གྲི་ ལོ་མ་ ཆད་མེད་པོ་ ཡོད།
ཁ] ནགས་ཅན་ སྟུག་སྲི་ མྲིག་གྲི་ ཡང་ མཐོང་ ཆག
ུ༹ ས་པོ་ མེད།
ག] ནགས་ཅན་ སྟུག་སྲི་ ལམ་ཡང་ མེད་པོ་ སྦད།
ང] ནགས་ཅན་ ནང་ལོ་ རྲི་དྭགས་ སེམས་ཅན་ ཡོད།
ཡང་ན/ Or

་

་་

་
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༤༣༽ ཆག
ི༹ ས་བཅད་འདྲི་ གན་གྲི་ བསན་བཅོས་ ཨྲིནམ?
ཀ] ཆུའྲི་ བསན་བཅོས།

ཁ] ཤྲིང་གྲི་ བསན་བཅོས།

ག] ས་གཞྲིའྲི་ བསན་བཅོས།

ང] རླུང་གྲི་ བསན་བཅོས།

འབས་ལྗོངས་ ཆགས་རབས་ལས་ བི༹ན་ཡོད་པའྲི་ དྲི་བ་ཅུ༹་ལོ་ ལན་བྲི།
༤༤༽ གད་པོ་ འབུམ་བསགས་ལོ་ སྲས་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] གཉྲིས་ཡོད།

ཁ] གསུམ་ཡོད།

ག] བཞྲི་ཡོད།

ང] སྲས་ འབུམ་ལོ་ ཡོད།

༤༥༽ གད་པོ་ འབུམ་བསགས་ལོ་ བུའྲི་ དངོས་གྲུབ་ ཀ་ཀྲིས་ གནང་བོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] གུ་རུ་ རྲིན་བོ་ ཆེ་ཀྲིས།

ཁ] ཐེ་ཀོང་ ཐེག་གྲིས།

ག] ལྷ་བཅུ༹ན་ ཆེན་པོ་ཀྲིས།

ང] ས་སའྲི་ བ་མ་ཀྲིས།

ཡང་ན/ Or
༤༦༽ སོང་ གུ་རུ་ བཞྲི་ཅུ༹་ ཀའྲི་ སྲས་ ཨྲིནམ?
ཀ] ཆོས་རྒྱལ་ ཕུན་ཆོ༹གས་ རྣམ་རྒྱལ།
ཁ] ཆོས་རྒྱལ་ འགྱུར་མེད་ རྣམ་རྒྱལ།
ག] ཆོས་རྒྱལ་ བསན་སྲུང་ རྣམ་རྒྱལ།
ང] ཆོས་རྒྱལ་ ཕག་རོར་ རྣམ་རྒྱལ།
༤༧༽ འབས་ལྗོངས་ཀྲི་ ཆོས་རྒྱལ་ དང་པོའ་ི༹ མཆན་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] ཕུན་ཆག
ོ༹ ས་ རྣམ་རྒྱལ།

ཁ] གད་པོ་ འབུམ་བསགས།

ག] ལྷ་བཅུ༹ན་ ཆེན་པོ།

ང] གུ་རུ་ བཀྲ་ཤྲིས།

༤༨༽ ཡོག་སམ་ ལབ་ན་ མོན་སྐད་ན་ གན་ ལབ་པོ་ ཨྲིནམ?
ཀ] མྲི་གསེར་ གསུམ།

ཁ] ཆོས་རྒྱལ་ གསུམ།

ག] བོན་པོ་ གསུམ།

ང] བ་མ་ གསུམ།
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༤༩༽ བག་བཅན་ དར་ སྤུན་གསུམ་ཅུ༹་ ཀ་ཀྲིས་ སྲས་ ཨྲིནམ?
ཀ]ཐེ་ཀོང་ ཐེག་གྲི་ སྲས་ ཨྲིན་བོ་ སྦད།
ཁ] གད་པོ་ འབུམ་བསགས་ཀྲི་ སྲས་ཨྲིན།
ག] ཕུན་ཆག
ོ༹ ས་ རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ སྲས་ཨྲིན།
ང] འགྱུར་མེད་ རྣམ་རྒྱལ་གྲི་སྲས་ ཨྲིན་བོ་ སྦད།
ཡང་ན/ Or
༥༠༽གད་པོ་ འབུམ་བསགས་ཀྲི་ སྲས་ ཆུང་ཤོས་ཀྲི་ མཆན་ གན་ ཨྲིནམ?
ཀ] གང་མོ་ རབས།

ཁ] མྲི་དཔོན་ རབས།

ག] ཀ་ཧུ་རབས།

ང] ཆས
ེ༹ ་བཅུ་ དར་པོ།

…………………………………………THANKS…………………………………………….
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