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MARKING SCHEME 
SAMPLE QUESTION PAPER 2022-2023 

BHUTIA CODE: 095   CLASS-X 
 
Time allowed : 3 hours                                      Maximum Marks : 80 Marks  
The Question Paper will be divided in to four sections: 
Part A : Objective type questions 
Section    A:  Reading Comprehension :2 passages                          10 Marks 
Section    B:  Applied Grammar:                                                       16 Marks 
Section    C:  Literature:                                                                     14 Marks 
Part B: Descriptive type questions 
Section    D:  Text Book:                                                                    15 Marks 
Section    E:  Writing Essay, letter, application,                                 25 Marks   
                       and Translation                                                             
Scheme of Section and Weightage to content: 
 
Part A: Objective type questions 

ེ་ཚན་  ཀ༽འ ེང་འབེབས་ ལསཿ  - I 
1༽ ངེ་ཁའི་ འ ེང་འབེབ་ གོས་ ་ི ་ིབ་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་  བས་ ་ི །ི      1x5=05 
     ༡༽ བ ་དར་ རབ་ལོ་ ག་ཚད་ འ ༹ར་ དགོས་དོ་ ཨིན་ནམ?   
          ག༽ བ ་ དང་ བ ད།   
    ༢༽ དར་ཅོག་ ས་གནས་ ག་ ེམ་ན  འ ༹ར་ དགོས་ ཀམ ?  
           ཁ༽ ས་ མཐོ་ས། 
    ༣༽ དར་ཅོག་ ས་རེ་ ག ག་ཀོ་ ཙམ་ ི་ ཕན་ཡོན་ གན་ ཡོད་པོ་ 
          ཨིན་ནམ ? 
        ཀ༽ངན་སོང་ལས་ ཐར།          
   ༤༽ མི་ གཅིག་གིས་ ་བ འི་ ིག་ཀོ་ བསགས་ན་ གན་ ༹ས་ དགོས་ཀམ ? 
        ག༽ བ ་དར་ འ ར་དགོས།    
   ༥༽ ཕན་ཡོན་ འདི་ ་ ཐོབ་པ་ལོ་ སེམས་ ག་ ེམ་ ཡོད་ དགོས་ ཀམ ? 
         ཁ༽ སེམས་བཟང་། 
འ ངེ་འབེབས་ ལསཿ  -II 
2༽ ངེ་ཁའི་ འ ངེ་འབབེས་ གོས་ ་ི ི་བ་ འ་ི ལན་ གདམས་ཁ་  བས་ ་ི  །ི    1x5=05 
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 ༡༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་ ཆེན་པོ་ མཆོག་ ་མ་ ཀ་ཀའི་ མ་ ལ་ ཨིན་ནམ?                                                             
 ཁ༽ པཎ་ཆེན་ བི་མ་ལ་ དང་ ོང་ཆེན་རབ་ འ མས།                                                                              
༢༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་ མཆོག་ ག་ན་ ་འ ངས་པོ་ ཨིན་ནམ?                                                
 ཀ༽ བོད་ ི་ ་ ལ་ལོ།                 
༣༽ ཁོང་གི་ ་ག གས་ལོ་ ཡ་མཆ༹ན་ ི་ གས་མཆ༹ན་ཅུ༹་ གན་གན་ མཇལ་ཤད་ ཡོད་པོ་ ཨིནམ?  
     ཁ༽ མཇོ༹ད་ ་ གས་ དང་ ཤངས་ ི་ ེ་ལོ་ ཨའི་ མཆ༹ན་ གས་ ཡོད།                                                
༤༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་ མཆོག་གི་ ་མའི་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིན་ནམ?                                                                  
ག༽ ལ་ ་ ་ ན་ དཔལ་འ ོར་ ཨིན།                                                                                                                                                                                   
༥༽ ལ་བ་ ་བཅུ༹ན་ ི་ རབ་ ་ འ ང་བའི་ མཆ༹ན་ གན་ཨིན་ནམ?                                                         
 ཀ༽ ན་བཟང་ མ་ ལ།              
 ་ེཚན།   ཁ༽ མ་ གས་ལསཿ 
3) འོག་ག་ི ་ིབ་ འ་ི ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ི་  །ི                                  1x16=16      
༡༽ མ་ད ེ་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?                                                                                                                                                         
ག༽ བ ད།                                                                                              
༢༽ མ་ད ེ་ དང་པོ་ གན་ ཨིན་ནམ?                                                                                                
ག༽ མིང་ཅ༹མ།       
༣༽ མ་ད ེ་ གཉིས་པོ་ བཞི་པོ་ དང་ བ ན་པོ་ལོ་ ད་ ག་འདི་ དོན་ལོ་ འ ག་ གམ?                                               
ཀ༽ ལོ་དོན་ ི་ ད།     
༤༽ ར་བ ་ལོ་ ད་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?                                                                                                           
ག༽ བ ་གཉིས།   
 ༥༽ ཨི་ ན་ ི་ ད་ཅུ༹་ གན་གན་བོ?                                                                                                
ཁ༽ གི ི ི ཀི འི།    
༦༽ ལོ་དོན་ལོ་ ད་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?                                                                                                   
ག༽ བ ན།                                                                                                                                                                                                                   
༧༽ འ ང་ ངས་ ི་ ད་ ངོས་འཇི༹ན་ ི ?                                                                                              
 ཁ༽ལས།    
༨ ༽ ད་ ི་ ཡན་ལག་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?                                                                                               
 ཁ༽ བ ད།     
༩༽ མིང་ ལབ་པའི་ དོན་  འདི་ གན་ ཨིན་ནམ?                                                                                                     
 ཀ༽ མི་ དང་ དངོས་པོའི་ མིང་ལོ་ ལབ།    
༡༠༽ ད་ཆོས་ ལབ་ན་ གན་ཨིན་ནམ?                                                                                                    
  ཀ༽ ཡོན་ཏན།     
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༡༡༽ མིང་ཆ༹བ་ལོ་ ནང་གསེས་ ད ེ་ན་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?                                                                                            
 ག༽ ག་།       
༡༢༽ ང་ ོབ་ ་ འ ་དོ་ ཨིན།  ཚག་ བ་ འདིའི་ ས་ ག་འདི་ ོན་དོ་ ཨིན་ནམ?                                                
 ཁ༽ ད་ ་བ།      
༡༣༽ ེས་འ ག་ལོ་ ་ ི་ འ ག་མཁན་ ད་ མ་ད ེ་ དང་ བཅས་པོ་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད?                                           
 ག༽ བ ད།      
༡༤༽ མ་ད ེ་ ག་ཀོ་ གན་ ཨིན་ནམ?                                                                                                       
 ཁ༽ འ ེལ་ །    
༡༥༽ འོག་གི་ ད་ཅུ༹་ལས་ འ ེལ་ འི་ ད་  ག་ འདི་ ཨིན་ནམ?                                                              
 ཀ༽ གི་  ི་  ི་  ཀི་  འི་།        
༡༦༽ ས་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?                                                                                                      
 ག༽ ག མ།        

་ེཚན།   ག༽ ཚག་ ག་ལསཿ 

4) འོག་ག་ི ་ིབ་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ི་  །ི                 1x5 = 05 
    ༡༽ ་ ་ རིན་བོ་ཆེ་ལོ་ མཆ༹ན་ མན་འ ་བོ་ ག་ཆོད་ ཡོད?                                                                                
 ཁ༽ ་ འི་ མཆ༹ན་ བ ད་ ཡོད།                                                                                                                                                                                     
༢༽ ་ འི་ འ ངས་ ར་ ནམ་ ང་དོ་ ཨིན་ནམ?                                                                                
 ག༽ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་བ ་ལོ།    
༣༽ ས་ཝ་མི་ བ་ིབེ་ཀ་ནན་དྷའི་ མཆ༹ན་ གཞན་  གན་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?                                                                         
 ཀ༽ ར་མ་ནན་དྷ།    
༤༽ ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྷའི་ ཨ་ཇོ་ཀི་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིནམ?                                                                             
 ཀ༽ ་ ཅ༹་རན་ ད ྟ།     
༥༽ ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྷ་ མཆོག་ བ་ ོགས་ ཅི་ཀ་གོ་ལོ་ གན་ ༹ས་ ོན་བོ་ ཨིནམ?                                           
 ཀ༽ ཆོས་ གས་ ཐམས་ཅད་ གཅིག་ ིལ་ བཟོ་བའི་ དོན་ལོ།                                                                  
 ཚགས་བཅད་ལསཿ 
5) ེང་ཁའི་ ཚགས་བཅད་ གོས་ ི་ ི་བ་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི །ི      1x5=05  
   ༡༽ ས་ ལབ་ན་ གན་མ་ལོ་ གོ་དོ་ ཨིན་ནམ? 
 ཀ༽ ལོ་ ས་པོ་ལོ།               
༢༽  “ ེས་ ས་ ན་ དང་ ཤི་ཤད་ བཞི”པོ་ དཔེ་ གན་ལོ་ བཞག་ཀོ་ ཨིན་ནམ?                                                                                                                         
   ཁ༽ ཤིང་གི་ ཁ་མདོག་ འ ར་ འ ་བོ།   
༣༽ “ ད་ཅིག་ ད་ཅིག” ལབ་ན་ ག་མ་ལོ་ གོ་དོ་ ཨིན་ནམ?  
 ཀ༽ འ ང་ཐེང་ འ ང་ཐེང།     
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 ༤༽ “ ས་ཚད་ དང་ བ ན་ ི་ ཁ་མདོག” འ ར་བཞིན་ འ ་མཁན་ གན་ ཨིན་ནམ? 
 ང༽ འདབ་མ་ དང་ མེ་ཏོག་ ོག་མ་ ། 
   ༥༽ “འ ས” ལབ་ན་ གན་མ་ལོ་ གོ་དོ་  ཨིནམ?                                                                     
 ཀ༽ ོག་མ་ལོ།           

བ་དེབ་ལསཿ 
6) འོག་ག་ོ ་ིབ་ འ་ི  ལན་ ལབེ་ ང་ ང་ན་ །ི                               1x4=04 
༡༽ ་གར་ལས་ ཐམས་ཅད་ གན་ འ ང་བོ་ ཨིནམ?                                                              
 ཀ༽ ཆོས་ ི་ མཚན་ཉིད།         
༢༽མཚ་ ེས་ ོ་ ེ་ ཡང་ན མཚན་ གཞན་ གན་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?                                                             
 ག༽ པ ྨ་ འ ང་གནས།          
༣༽ ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྷ་ཀིས་ གཏམ་ ག་ ེམ་ལོ་ ཆ་བཞག་ མཁན་ ཨིན་ནམ? 
        ཁ༽ ང་གཏམ་ལོ།   
༤༽ ཞབས་ ེ་ ་ ཡ་མཚན་ གས་ ོན་བོའི་ མཚན་ལོ་ གན་ གསོལ་བོ་ ཨིན་ནམ? 
        ག༽ ོ་ ེ་ ོལ་ལོད།  
Part B: Descriptive type questions 

ེ་ཚན་ ང༽ བ་དབེ་ལསཿ 
7) འོག་ག་ོ ་ིབ་ འའི་  ལན་ གདམས་ཁ་ བས་ ་ི །ི                           3x2=06  
    ༡༽ ོ་ ོག་ མ་པོ་ བཞི་ གན་གན་ ཨིན་ནམ? 
       ལནཿ དལ་འ ོར་ དེ་དཀའ, འཆི་བ་ མི་བ ག་ཀོ, ལས་ ་འ ས་ 
         དང་ འཁོར་བའི་ ཉེས་དམིགས། 
    ༢༽ ལས་ ་འ ས་ ལབ་ན་ གན་ འབོ? ི། 
     ལནཿ དཀར་པོ་ དགེ་བའི་ ལས་ ག་ཚད་ གས་ གས་ བསགས་ མཁན་ལོ་ ལབ། 
འ ས་ ངོས་ ཆགས་རབས་ལསཿ 
8) འོག་ག་ོ ་ིབ་ འ་ི ལན་ ལེབ་ ང་ ང་ན་ །ི                                   1x3=03  
༡༽ ད་པོ་ འ མ་བསགས་ལོ་ ས་ ག་ཆོ༹ད་ ཡོད་པོ་ ཨིནམ?  
ལནཿ  ག མ་                                                                                         
༢༽ འ ས་ ོངས་ ི་ ཆོས་ ལ་ དང་པོའི་ མཆ༹ན་ གན་ ཨིན་ནམ?  
ལནཿ ན་ཚགས་ མ་ ལ།                                                              
 ༣༽ ཡོག་སམ་ ལབ་ན་ མོན་ ད་ན་ གན་ ལབ་པོ་ ཨིནམ?  
ལནཿ མ་ ག མ།                                                               
9) འོག་ག་ོ ་ིབ་ འ་ི  ལན་  །ི                                                         2x3=06  
 ༡༽ ད་པོ་ འ མ་བསགས་ལོ་ འི་ དངོས་ བ་ ཀ་ཀིས་ ག་ན་ གནང་བོ་ ཨིན་ནམ?  
ལནཿ ད་པོ་འ མ་བསགས་ལོ་ འི་ དངོས་ བ་ ཐེ་ཀོང་ ཐེག་གིས་ གནང་བོ་ ཨིན 



5 
 

༢༽ ༹ག་བཅ༹ན་ དར་ ན་ག མ་ཅུ༹་ ཀ་ཀིས་ ས་ འབ?ོ     
ལནཿ ༹ས་བཙན་ དར་པོ་ ན་ག མ་ ད་པོ་ འ མ་བསགས་ ི་ ས་ ཨིན།                                                    
༣༽ ས་ ང་ཤོས་ ིས་ ཡབ་ ི་ ལན་ལོ་ གན་ ༹ས་ཤད་ ་བོ་ ཨིན་ནམ?  
ལནཿ མི་སེར་ ང་འ ིང་ཆེ་ ག མ་ལོ་ རོགས་རམ་ དང་ ཕན་བོ་ ༹ས་ཤད་ ཨནི་ །                                                          

ེ་ཚན་ ཅ༽ ་ི མོ་ལསཿ 

10 ༽ འགོ་གི་ འགོ་བ དོ་ལས་ ཚག་ ༡༠༠ ཡོད་པའི་ ་ི མོ་ གཅིག་ །ི            1x12=12                                                                                       
      ལནཿ འགོ་བ ོད་ གང་ ང་ གཅིག་གི་ ི་ ོམ་ འགོ་འ ག་ དང་ ག གས་ དོན་ ཆ་ཚང་ ༹ས་ 

ི་ དགོས། 
བཏང་ཡིག་ལསཿ 
11) འོག་གི་ འགོ་བ ོད་ལས་ གང་ ང་ བཏང་ཡགི་ གཅགི་ །ི                         1x8=08  
      ལནཿ འགོ་བ ོད་ གང་ ང་ གཅིག་གི་ ཡི་གེ་ འགོ་འ ག་ དང་ ག གས་ དོན་ ཆ་ཚང་ ༹ས་ 

ི་ དགོས། 
ཕབས་བ ར་ལསཿ 
12) འགོ་ག་ི ད ནི་ཇི་ འ ངེ་འབེབས་ འདི་ ་ོ ད་ན་ བ ར་ ་ི ི།                     1x5=05 

ད་བ ར་ འདི་ ཚག་ མ་བ ར་བ་ དོན་ དང་ ལནོ་ གན་ ཡོད་པོ་ འདི་ བ ར་ དགོས། 


