
29 
 

                                       SAMPLE QUESTION PAPER – (2021-2022) 
                                                    (MARKING SCHEME) 
                                        SUBJECT (CODE NO. 017) (TIBETAN) 
                                                          (CLASS X) 
Time allowed   90 minutes                                                             Maximum Marks:  40 

Instruction:  1. Section A ( Reading Comprehension-2 passages. 
                     2.  Section B ( Grammar and Writing) 
                     3. Section C ( Literacture) 
Attempt  40 questions out of total 50 questions in the question papers. 
                                          (Section–A: Reading Comprehension)  
ཀ༽   བཤྤྲེས་སྱིངས་ལས་དྱི་བ་  ༡༥  ལ་ལན་ངསོ་འཛིན་གྱིས་།  དྱི་ལན་རྤྲེར་ཨང་  ༡  ཡདོ་།     15x1=15 
                 ཤམ་གསལ་བརདོ་པ་ཀླགོ་སྟྤྲེ་དྤྲེ་གཤམ་གྱི་དྱི་བར་ལནོ་ཐོབས་ཤྱིག  (Passage - I) 
༄༅། བཤྤྲེས་སྱིངས་ནྱི་དཔལ་མགནོ་འཕགས་ཀླུ་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱལ་པ་ོབདྤྲེ་སདོ་བཟང་པར་སྱིངས་པའྱི་ཡྱི་གྤྲེ་ཞྱིག་རྤྲེད་།  དྤྲེའྱི་ 
       བརདོ་བྱ་ནྱི་སྤྲེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྙྱིང་བསྡུས་སུ་སྟབོ་པ་ཞྱིག་རྤྲེད་།  ཐོག་མར་རང་རྤྲེ་རྣམས་ནས་ 
       དམྱལ་བར་ལྷུང་པར་བྱྤྲེད་པའྱི་སྱིག་པ་སངོ་དགསོ་དནོ་དང་།  ཚད་མྤྲེད་བཞྱི་ལ་རྤྲེན་ནས་བྱང་སྤྲེམས་སངོ་དགསོ་པ། 
       སྱིར་འཇྱིག་རྤྲེན་ནོར་ལ་མ་ཆགས་པར་འཕགས་པའྱི་ནོར་ཉམས་སུ་བང་ཚུ།  དྤྲེ་ཡང་འཕགས་ནོར་བརྒྱད་ཡདོ་ཚུལ། 
       གཞན་གནོད་གཞྱི་དང་བཅས་པ་སངོ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སླ་ོདགསོ་དནོ།  འཇྱིག་རྤྲེན་པའྱི་ནོར་ལ་ཆགོ་ཤྤྲེས་ན་སྡུག་ 
       བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚརོ་ལྷུང་པར་བྱྤྲེད་པ།  འཇྱིག་རྤྲེན་གྱི་ཁྱམ་ཐབས་ སྱིང་མ་ོལྟ་བུ།  མཛའ་མ་ོལྟ་བུ། བན་མ་ོལྟ་བུ་གསུམ་ 
       བང་ཞྱིང་།  གཤྤྲེད་མ་ལྟ་བུ་དང་། རྤྲེ་མ་ོལྟ་བུ་དང་། ཆམོ་རྐུན་ལྟ་བུའྱི་ཁྱྱིམ་ཐབས་ངྤྲེས་པར་སངོ་དགསོ་པ་སགོས་ས།ོ   
1)  བཤྤྲེས་སྱིངས་དྤྲེ་སུས་སུའྱི་ཆྤྲེད་དུ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནམ།  
         1)  དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱལ་པ་ོབདྤྲེ་སདོ་བཟང་པའོ་ིཆྤྲེད་དུ་མཛད་པ་ཞྱིག་རྤྲེད་། 
2)  བཤྤྲེས་སྱིངས་ཀྱི་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
         4)   དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་གྲུབ་ཀྱིས་རང་གྱི་མཛའ་བཤྤྲེས་བདྤྲེ་སདོ་བཟང་པ་ོལ་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གྤྲེ་ལ་ཟྤྲེར།    
3)  སྱིག་པ་སངོ་དགསོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ།  
         1)   དམྱལ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་མྱངོ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཆྤྲེད་དུ་རྤྲེད་།  
4)   བྱང་ཆུབ་སྤྲེམས་པ་འཕགས་པའྱི་ནོར་ལ། 
         2)  བདུན་ཡདོ་།     
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5)  ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
         1)  གཞན་གནོད་གཞྱི་དང་བཅས་པ་སངོ་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་ཟྤྲེར།  
6)   འཇྱིག་རྤྲེན་པའྱི་ནོར་ལ་ཆགོ་ཤྤྲེས་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
         1)   ནོར་གྱི་ནང་ནས་ཆགོ་ཤྤྲེས་པ་ཆྤྲེ་ཤསོ་དྤྲེ་ཡྱིན། 
7)    སང་དགསོ་པའྱི་གགོས་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཐབ་གསུམ་ནྱི། 
         2)  གཤྤྲེད་མ་ལྟ་བུ། རྤྲེ་མ་ོལྟ་བུ། ཆམོ་རྐུན་ལྟ་བུ་གསུམ་ཡྱིན།  
8)    གགས་པ་ཉམས་པའྱི་རྒྱ་ག་ཚདོ་ཡདོ་དམ། 
           3)  དྲུག་ཡདོ་།     
9)   ཚངས་པ།  འདོ་གསལ།  དགྤྲེ་རྒྱས།  འབས་བུ་ཆྤྲེ་བ་བཞྱི་གང་ཡྱིན་ནམ། 
         1)   འདྱི་བཞྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་ཡྱིན། 
10)   སྒྲྱིབ་པ་ལྔ་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། 
         2)   རྒདོ་འགདོ་། གནོད་སྤྲེམས། རྨུགས་པ། གཉྱིད་། འདདོ་འདུན། ཐྤྲེ་ཚམོ་དྲུ་ལྔ་ཡྱིན། 
11)   དད་བརནོ་དན་པ་ཏྱིང་འཛིན་ཤྤྲེས་རབ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྔ་ཡྱིན། 
         3)  ཆསོ་མཆགོ་ལྔ་་་་་་་་་་་་།                             
12)  མྱི་ཡྱི་སྡུག་བསྔལ་གཙ་ོཆྤྲེ་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན། 
          3)   སྤྲེས་དགའ་ན་འཆྱི་བཞྱིའྱི་སྱིག་བསྔལ་རྣམས།   
13)   ལས་འབས་ལ་བསླུ་བ་མྤྲེད་པ་ཡྱིན་པ་ངྤྲེས་པ་བརྤྲེད་ན་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན། 
           2)   འཇྱིག་རྤྲེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ། 
14)   བརདོ་བྱ་བསླབ་པ་གསུམ་ནྱི། 
           3)  ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ།  ཤྤྲེས་རབ་ཀྱི་བསླབ།  ཏྱིང་ངྤྲེ་འཛིན་གྱི་བསླབ།    
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              ༄༅།  གཤམ་གསལ་བརདོ་པ་ཀླགོ་སྟྤྲེ་དྤྲེ་གཤམ་གྱི་དྱི་བར་ལནོ་ཐབོས་ཤྱིག  (Passage - II) 
༄༅།  སྤྲེམས་ཅན་དུག་གསུམ་དབང་གྱིས་སྱིད་རྤྲེ་ནས་མནར་མྤྲེ་དང་མནར་མྤྲེད་ནས་སྱིད་རྤྲེའྱི་བར་རང་དབང་མྤྲེད་པར་ 
        འཁརོ་བའྱི་འཁརོ་བར་སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་མ་གཏགོས་བདྤྲེ་བ་སྤུ་ཙམ་མྤྲེད་པ་ཡྱིན།  བདྤྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཚགོས་བསག་སྒྲྱིམ་ 
         སངོ་ཏྤྲེ་དགྤྲེ་བ་སྒྲུབ་དགསོ་པ་ཡྱིན། དགྤྲེ་བ་སྒྲུབ་པར་འགལ་རྤྲེན་ཏྤྲེ་གགས་པ་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་སགོས་སྣ་ཚགོས་ཡདོ་ 
         པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་ནྱི།  ཇྱི་སྐད་དུ་།  །རྒྱན་པ་ོའགྤྲེད་དང་དུས་ལ་བལྟ་བ་དང་།  །ལྤྲེ་ལ་ོསྱིག་པའྱི་གགོས་ལ་བརྤྲེན་པ་དང་།  
          །ཆང་དང་མཚན་མ་ོརྒྱུ་བ་ངན་སངོ་བ།  ཞྤྲེས་གསུངས་པས་དྤྲེ་དག་སངོ་བ་བྱ་དགསོ།  ཁ་ཟས་ནྱི་ལྟགོ་སྐམོ་ནད་ཀྱི་ 
          སན་དུ་འདུ་ཤྤྲེས་བྱ་དགསོ་པ་ལས་ལུས་རྒྱགས་པ་དང་བསྙྤྲེབས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཟ་མྱི་རུང་ཞྱིང་བཟའ་བཏུང་ལ་ཚདོ་རན་ 
         པ་བྱ་དགསོ།   བཟའ་བཏུང་ནྱི་ལུས་གནས་མཚག་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་པ་ཤྤྲེསས་དགསོ།  སྤྲེ་བུའྱི་ཚ་ེནྱི་མྱི་རག་ཆུའྱི་ཆུ་བུར་ 
         དང་རྩྭའྱི་ཟྱིལ་བ་ཡྱིན་པ་ཤྤྲེས་ཏྤྲེ་འཁརོ་བ་སྙྱིང་པ་ོམྤྲེད་དྤྲེ་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་བ་བྱ་དགསོ། མྱི་རྣམས་མཐུན་པའྱི་ཡུལ་དུ་ 
          གནས་པ་དང་། སྤྲེས་བུ་དམ་པར་བརྤྲེན་པ།  དགྤྲེ་བར་ལྤྲེགས་པ་སནོ་པ།   ངང་གྱིས་བསདོ་ནམས་གསགོ་པར་འབད་ 
          པའྱི་གདམས་ངག་སྟྤྲེ་འཁརོ་ལ་ོབཞྱིའྱི་གདམས་ངག་ལ་གནས་དགསོ་ས།ོ 
15)  འཁརོ་བའྱི་ག་ོདནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
           1)  ལས་ཉནོ་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སྱིད་རྤྲེ་ནས་མནར་མྤྲེད་དང་མནར་མྤྲེད་ནས་སྱིད་རྤྲེའྱི་བར་འཁརོ་ལ་ཟྤྲེར། 
16)    སྤྲེམས་ཅན་འཁརོ་བར་ཁྱམས་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙ་ོབ་ོགང་ཡྱིན་ནམ། 
           3)    སྤྲེམས་ཅན་དུག་གསུམ་དབང་གྱིས་འཁརོ་བར་ཁྱམས་པ་ཡྱིན། 
17)    རྒྱན་པ་ོའགྤྲེད་།  དུས་ལ་བལྟ་བ།  །ལྤྲེ་ལ།ོ སྱིག་གགོས་ལ་བརྤྲེན་པ། །ཆང་འཐུང་། མཚན་རྒྱུ་བཅས་པས་གང་བསྟན་ཏམ།   
           1)   གགས་པ་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་བསྟན་པ་ཡྱིན། 
18)    བཟའ་བཏུང་བསྟྤྲེན་དགསོ་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
           3)    བཟའ་བཏུང་ནྱི་ལུས་གནས་མཚག་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ན།ོ 
19)    འཁརོ་ལ་ོབཞྱིའྱི་གདམས་ངག་ལ་གནས་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡྱིད་དམ། 
           2)    འཁརོ་ལ་ོབཞྱིའྱི་གདམས་ངག་ལ་གནས་ན་དགྤྲེ་བའྱི་ཆསོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

                                                      (Section-B) 
ཁ༽ སུམ་ཅུ་ལས་དྱི་བ་ ༡༥  ལ་ལན་ངསོ་འཛནི་གྱིས།  དྱི་ལན་རྤྲེར་ཨང་ ༡  ཡདོ་།   15x1=15 
  (དྱི་བའྱི་འགོ་དུ་དྱི་ལན་འགྱིག་པ་གཅྱིག་དང་ནརོ་བ་གསུམ་ཡདོ་པ་ལས་སླབོ་མ་ཚསོ་འགྱིག་པ་དྤྲེ་ངསོ་འཛནི་དགསོ།) 
1)  ཕད་རང་དབང་ཅན་ཟྤྲེར་དནོ་ནྱི། 
         2)  རྤྲེས་འཇུག་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཕད་གང་ཞྱིག་རང་དབང་གྱིས་བརྒྱབ་ཆགོ་པའྱི་ཕད་ལ་ཟྤྲེར།   
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                                                 ཡང་ན། 
2)  ཕད་གཞན་དབང་ཅན་ཟྤྲེར་དནོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
          1)    ཕད་གང་ཞྱིག་རྤྲེས་འཇུག་དང་བསྟུན་ནས་བརྒྱབ་དགསོ་པ་ལ་ཟྤྲེར། 
3)   ནྱི་སྒྲ་ར་བའྱི་འཇུག་ཡུལ་ནྱི། 
         3)   དགར་བརྣན་ཡྱིན།                                །      
4)  དང་སྒྲས་འཇུག་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།།     
         3)  ལྔ་ཡདོ་།                                                
5)   དྤྲེ་སྒྲ་ལ་འཇུག་ཡུལ་ར་བའྱི་་་་་་་་་་་་་་། 
         2)  དགུ་ཡདོ་། 
                               ཡང་ན།  

6)  དྤྲེ་སྒྲའྱི་འཇུག་པ་དགུ་ལས་དངསོ་པའོ་ིདབང་དུ་དུ་ཡདོ་དམ།   
         3)  བཞྱི་ཡདོ་།        
7)   སྱི་ཏུའྱི་ཞལ་ལུང་གྱི་སུམ་ཅུ་པའྱི་སུས་ལྗགས་རམོ་མཛད་དམ། 
         2)  དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བ་ཌས་མཛད་པ་རྤྲེད་། 
8)    གང་སྒྲ་ཟྤྲེར་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
         1)  སྱི་སྒྲ་རྤྲེད་།                                         
9)  རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་བདོ་ནྱི་མཐ་ོསང་ཞྱིག་རྤྲེད་ཅྤྲེས་པ་ནྱི། 
         2)  དགར་བའྱི་སྒྲ་རྤྲེད་།  
10)   པུལྱིངྒ་ཞྤྲེས་པ་ལྤྲེགས་སར་གྱི་སྐད་དདོ་དུ་བདོ་སྐད་དུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
         2)  ཕ་ོརགས་ལ་ཟྤྲེར།     
11)   སླབོ་སངོས་གྱིས་ཤྱིག་དང་།  ཞྤྲེས་པ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
         4)  དང་སྒྲ་གདམས་ངག་ལ་ཟྤྲེར།      
12)  ར་ོབ་དྤྲེ་འདྤྲེགས་ནུས་སམ་ཞྤྲེས་པའྱི་དྱི་ཚགི་དྤྲེ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་། 
           2)   དྤྲེ་སྒྲ་གཞན་གྱི་བའྱི་དངསོ་པ་ོརྤྲེད་།     
13)  གཤམ་གྱི་བདག་སྒྲ་མ་ཡྱིན་དྤྲེ་ངསོ་འཛིན་གྱིས། 
           3)  མ་བྱན།                                           
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14)   སླབོ་སངོ་གྱི་དགསོ་པ་ཤྤྲེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སླབོ་སངོ་ལ་བརནོ་པ་བྱས།  བར་སྟངོ་སྐངོས། 
         1)   ཏྤྲེ།                
15)   འདབས་ཆགས་འཇོལ་མ་ོགསུང་སྐད་སྙན་ཤསོ་ཟྤྲེར་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་དགར་ཆསོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
         4)  གསུང་སྐད་།        
16)  དགུན་དུས་བོད་དུ་ཁ་བ་མང་པ་ོའབབ་ཅྤྲེས་པ་དང་སྒྲ་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན། 
           2)  ཚ་ེསྐབས།   
                                       ཡང་ན། 
17)     སྱི་སྒྲ་བྱྤྲེ་བག་ལ་འཇུག་པའྱི་དཔྤྲེར་བརདོ་ནྱི།   
          1)   སྱི་སྒྲ་བྱྤྲེ་བག་ལ་འཇུག་གང་།              
18)  ཁྱདོ་ཀྱི་མྱིང་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་བྱ་བ་ཡྱིན་ནམ། 
          3)  ཇྱི་སྐད་།           

                                                  (Section-C: Literature)      
ག༽  མཛད་རྣམ་ལས་དྱི་བ་ ༡༠  ལན་ངསོ་འཛིན་གྱིས།  དྱི་ལན་རྤྲེར་ཨང  ༡  རྤྲེ་ཡདོ་།  10x1=10 

1)     མཛད་རྣམ་ལྤྲེའུ་གཉྱིས་པའྱི་མཚན་བྱང་དུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཀདོ་ཡདོ་པ་རྤྲེད་། 
           2)   བྱང་ཆུབ་འཚལོ་བ་ཞྤྲེས། 
2)   ༸གངོ་ས་མཆགོ་དགུང་ལ་ོག་ཚདོ་ཐོག་སླབོ་སངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡདོ་དམ། 
           4)  དགུང་ལ་ོདྲུག་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡདོ་།    
3)      བདོ་ཀྱི་གནའ་སོལ་སླབོ་སངོ་གནང་བར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡདོ་རྤྲེད་གསུངས་སམ། 
           3)  བསམ་བའོ་ིཆུ་ཚད་མཐནོ་པ་ོདང་སདོ་པ་བཟང་པ་ོཡངོ་བར་ཕན་གྱི་ཡདོ་།   
4)     རྱིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ངསོ་འཛིན་གྱིས། 
           2)  ཟསོ་སར། སྐར་རྱིས། མངནོ་བརདོ་། སྤྲེབ་སརོ། སྙན་ངག་དང་ལྔ་རྤྲེད་།  
5)   ནང་དནོ་རྱིག་པ་ལྔ་གང་དག་རྤྲེད་དམ། 
          4)  ཕར་ཕྱིན། དབུ་མ། འདུལ་བ། ཆསོ་མངནོ།  ཚད་མ་དང་ལྔ་རྤྲེད་།   
6)   པྲཛྙཱ་པ་ར་མྱི་ཏ་ཞྤྲེས་པ་བདོ་སྐད་དུ་གང་ཟྤྲེར་རམ། 
          1)   ཤྤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟྤྲེར་བ་རྤྲེད་། 
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7)  ༸གངོ་ས་མཆགོ་ནས་དགུང་ལ་ོག་ཚདོ་ཐོག་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་སླབོ་སངོ་དངསོ་གནང་འག་ོཚུགས་སམ། 
          4)  ༸གངོ་ས་མཆགོ་ནས་དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉྱིས་ཐོག་དབུ་ཚུགས་གནང་བ་རྤྲེད་  
8)   འགྤྲེལ་བ་དནོ་གསལ་ཟྤྲེར་བ་གང་གྱི་འགྤྲེལ་བ་རྤྲེད་འདུག་གམ། 
          1)  ཤྤྲེ་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་འགྤྲེལབ་རྤྲེད་།  
9)   བདོ་ཀྱི་ཕགོས་བཞྱིའྱི་ཁྱམ་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་རྤྲེད་། 
          1)  ཤར་དུ་རྒྱ་ནག  ལྷ་ོརུ་རྒྱ་གར།  ནུབ་དུ་ཨ་ཕ་གྷ་ནྱིས་ཐན།  བྱང་དུ་སགོ་པ་ོདང་བཞྱི་རྤྲེད་།   
10)   བདོ་ཀྱི་མྱི་འབརོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་གྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་ནམ། 
          1)  བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གྲྭ་བཙུན་རྤྲེད་།  
11)   ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་དགུན་ཁའྱི་བཞུགས་ཡུལ་ཕ་ོབང་ནྱི། 
           3)   ཕ་ོབང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཡྱིན། 
12)   ཕ་ོབང་པ་ོཏྭ་ལ་དུས་རབས་ག་དུས་བཞྤྲེངས་སམ། 
             4)   དུས་རབས་བདུན་པའྱི་སྐབས་སུ་བཞྤྲེངས་པ་རྤྲེད་། 

13)   ཕ་ོབང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་དྤྲེ་སུས་བཞྤྲེངས་སམ། 
            1)  ཕ་ོབང་ནརོ་བུ་གྱིང་ཁ་ནྱི་རྒྱལ་མཆགོ་སྐུ་ཕྤྲེང་བདུན་པས་བཞྤྲེངས་གནང་བ་རྤྲེད་།  
 

                                        སརྦ་མངྒལ།ཾ the end 

    

 

 

 

 
 
 


