
1 
 

SAMPLE QUESTION 2017-18 
 
 SUBJECT:  BHUTIA                CLASS:  X                                       CODE NO:  095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Time allowed:  3 hours                                                Maximum MARKS:   80                            
 
The Question Paper will be divided in to four sections: 
Section     A:    Reading comprehensive:                                             15 Marks 
Section     B:    (i)   Essay Writing:                                                           12 Marks  
                             (ii) Letter writing:                                                           08 Marks 
                             (iii) Translation:                                                              05 Marks  
Section     C:     Applied Grammar:                                                          15 Marks 
Section     D:     Literature:                                                                         25 marks 
 
Scheme of Section and Weight age to content: 

 
སྡེ་ཚན་ ཀ༽ འཕྡེངས་འབྡེབས་ལས། 

དར་ཅགོ་ག་ི ཕན་ཡནོ། 
བརྒྱ་དར་ འཕྱ༹ར་བའི་ སྒང་ རབ་ ཨིན་ན་  བརྒྱ་ དང་ བརྒྱད། འབིང་ ཉི་ཤུ་ རྩ་ལྔ་ དང་ མཐའ་མ་ 

བཅུ་གསུམ་ འཕྱ༹ར་ དགོས། དར་ཅོག་ འཕྱ༹ར་ན་ ར་ི མཐོ་ས་ དང་ ས་ གཙང་ས་ འཕྱ༹ར་ དགོས་ཤད་ ཨིན། 
འདི་ལས་ ཆུ་ སོམ་པ་ོ ཡོད་ ས་ དང་ རླུང་ ཕོག་ས་ འཕྱ༹ར་ དགོས།  དར་ཅོག་ དུས་རྡེ་ གཡུག་ཀོ་ ཙམ་གསི་ 
ངན་སོང་ན་ ཡོད་མཁན་ སྡེམས་ཅན་ཙུ་  ཐར་སི་ བདྡེ་བ་ ཅན་ག་ི ཞིང་ཁམས་ན་ སྡེ་བ་ལོ་ ཚུགས་ཤད་ 
ཨིན། མི་གཅིག་ལ་ོ རྟ་ བརྒྱའི་ སིག་ཀོ་ ཡོད་རུང་ བརྒྱ་དར་ འཕྱ༹ར་བོ་ ཙམ་གིས་ སིག་ཀ་ོཙུ་ དག་ཤད་ 
ཨིན། འདྡེས་ཟང་ སོ་སོའི་ ཀུན་སོང་ དང་ སྡེམས་སྡེས་ བཟང་པོ་ ཡོད་ དགོས་ཤད་ ཨིན། 
༡༽སྡེང་གི་ འཕྡེངས་འབྡེབས་ སོགས་ས་ི དི་བ་ཙུའི་ དྲུག་ཀི་ ལན་   བི།                             (6x2=12)                                                                                      
    ཀ༽ བརྒྱ་དར་ རབ་ལོ་ ག་ཚོད་ འཕྱ༹ར་ དགོས་ཤད་ ཨིན་ནམ ?                                                     
    ཁ༽  དར་ཅོག་ ས་གནས་ ག་ལྡེམ་ན་ འཕྱ༹ར་ དགོས་ ཀམ ?                                                          
    ག༽  རླུང་མར་གིས་ དར་ཅོག་ གཡུག་ཀོ་ ཙམ་གི་ ཕན་ཡོན་ གན་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ ?                         
    ང༽ མི་ གཅིག་གིས་ རྟ་བརྒྱའི་ སིག་ཀོ་ བསགས་ན་ གན་ བྱ༹ས་ དགོས་ཀམ ?                                     
    ཅ༽ ཕན་ཡོན་ འདི་ཙུ་ ཐོབ་པ་ལོ་ སྡེམས་ ག་ལྡེམ་ དགོས་ ཀམ ? 
    ཆ༽ དར་ཅོག་ འཕྱ༹ར་བོ་ སྒང་ སྡེམས་ བཟང་པོ་ དགོས་ ཀམ་ མི་ དགོས། 
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༢༽ འོག་གི་ ཆྱི༹ག་ཅྱུ༹༹འི་ ཆྱི༹ག་སྒྲུབ་ གོང་ག་ི འཕྡེང་འབྡེབ་ལས་ སིགས་ས་ི བི།                         (3x1=3)                                                                                      
    a) ས་ གཙང་སར།    b) བརྒྱ་ དང་ བརྒྱད།        c) སྡེམས་བཟང།                                                                                                        

སྡེ་ཚན་  ཁ༽ བི་རྩོམ། 
༣༽ འོག་གིས་ འགོ་བརོད་ལས་ གཅིག་གི་  བི་རྩོམ་ ཆྱི༹ག་ ༡༥༠ ལས་ མ་ཉུང་བོ་ བ།ི                    (12) 
    a) ང་ཅའི་ མཐའ་འཁོར་ གཙང་སགས་ ག་ལྡེ་ བཞག་ དགོས་པའི་ སོར།                                                                                   
    b) ང་ཅག་གིས་ ནགས་ཅྱ༹ན་ལོ་ སྲུང་སོབས་ བྱ༹ས་ དགོས།                                                                                            
 
༤༽ འོག་གི་ འགོ་བརོད་ལས་ གང་རུང་ གཅིག་ག་ི  བཏང་ཡིག་  བི།                                      (8)  
     a) མགོ་ ན་སི་ སོབ་གྲྭ་ལོ་ བཅར་ མ་ཚུགས་པའི་ ཞུ་ཡིག་ སོབ་སི་ མཆོག་ལ་ོ བི།                                                                        

b) རང་གི་ རོགས་ལོ་ ཉན་གསུམ་ ཡུལ་སོར་ འགྱུ་གྡེ་ ལབ་སི་ ཡྡེ་གྡེ་ གཅིག་ བི། 

༥༽ འོག་ག་ི དབིན་ཇི་ འཕྡེང་འབྡེབ་ འདི་ལོ་ ལོ་སད་ལོ་ བསྒྱུར་ས་ི བི།                                    (5) 

Family 
A family is a group of people to each other. The parent and their children 

make a family. The mother is the female parents. The father is the male parents; 

the daughter is the female child. The son is the male child. The father, the mother 

and their children make a small family. It is also called small family. When the 

grant parents stay with the family, it is called a joint family. 

  
སྡེ་ཚན་  ག༽ སུམ་རྟགས་ལས། 

༦༽ འགོ་ག་ི ད་ིབ་ཅྱུ༹༹་ལས་ ད་ིབ་ ལྔ་ལ་ོ ལན་བ།ི                                                           5x2 =10 

a) རྣམ་དབྡེ་ གསུམ་པོ་ དང་ དྲུག་ཀོའི་ ཁྱད་པར་ གན་ ཡོད་པོ་ དཔྡེར་བརོད་ བཅས་པོ་ བི?  
b) རྣམ་དབྡེ་ བརྒྱད་པོ་ འབོད་ས་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? དཔྡེར་བརོད་ གཉིས་བཟོ།  
c) སད་ཀི་ ཡན་ལག་ ག་ཆྱོ༹ད་ ཡོད? གན་གན་ འབོ་ བི།  
d) སར་བསྡུ་ལ་ོ ཕད་ ག་ཆྱོ༹ད་ ཡོད? གན་གན་ འབོ་ བི།  
e) ལོ་དོན་གི་ ཕད་ཅྱུ༹༹་ དོན་ ག་ཆྱོ༹ད་ལ་ོ འཇུག་ ཀམ? དོན་ཅྱུ༹༹་ ཐམས་ཅད་ བི།  
f) རྡེས་འཇུག་ལོ་ ལ་ས་ི འཇུག་མཁན་ ཕད་ རྣམ་དབྡེ་ དང་ བཅས་པོ་ ག་ཚོད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?  
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༧༽ འགོ་ག་ི ད་ིབ་ཙའ་ི ལན་ ཐུང་ཐུང་ བྱ༹ས་ས་ི བ།ི                                                       (5x1x5) 

a) རྣམ་དབྡེ་ གསུམ་པོ་ གན་ ཨིན་ནམ? 
b) རྣམ་དབྡེ་ ག་ཚོད་ ཡོད? 
c) འབྱུང་ཁུངས་ལོ་ ཕད་ གཅིག་ ཡོད། གན་འབོ? 
d) ང་ ཟམ་ ཟ་ཤད་ ཨིན་ ལབ་ན་ དུས་ ག་འད་ི ཨིན་ནམ? 
e) ད་ལ་བ, འདས་པོ་ དང་ མ་འོང་པོ་ ལོ་གན་ ལབ་ ཏ?ོ 

སྡེ་ཚན་  ང༽ ཚགི་ལྷུག་ལས། 

༨༽ ལོ་ཡིག་ ཆྱི༹ག་ལྷུག་ལས་ བྱི༹ན་ ཡོད་པའི་ དི་བ་ཅྱུ༹༹་ལས་ བཞི་ལོ་ ལན་ བི།                       (4x2=8)     
a)  བོ་ལོག་ རྣམ་བཞི་ཅྱུ༹༹་ གན་གན་ ཨིནམ? བི།                                                                        

     b)  མིའི་ ལུས་རྟྡེན་ འདི་ལོ་ མི་ལུས་ རིན་བ་ོཆྡེ་སྡེ་ གན་བྱ༹ས་ས་ི ལབ་པོ་ ཨིནམ?                                         
c)  ལས,  རྒྱུ་འབས་སྡེ་ ལབ་པའི་ རྒྱུ་མཆྱ༹ན་ གན་ ཨནི་ནམ?                                                                   
d)  ཕ་མ་ཀིས་ རང་ལོ་ བམས་སོངས་ བྱ༹ས་བ་ོ མནོ་བསམ་ བཏང་ས་ི བི།                                                
e)  གུ་རུའི་ མཆྱ༹ན་བརྒྱད་ཅྱུ༹༹་ མ་ནོར་བོ་ བྱ༹ས་ བི?                                                                         
f)  ས་ཝ་མ་ི བི་བྡེ་ཀ་ ནན་དཱ་ མཆོག་ག་ི  ཡུམ་གི་ མཆྱ༹ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

༩༽ འབས་ལོངས་ ཆགས་རབས་ ཀི་ དི་བ་ཅྱུ༹༹་ལས་ གསུམ་ལོ་ ལན་བི།                           (3x2=6)  

a) འབས་ལོངས་ཀི་ ཆོས་རྒྱལ་ དང་པོའི་ མཆྱ༹ན་ དང་ ཆསོ་རྒྱལ་ བཅུ་གཉིས་པོའི་ མཆྱ༹ན་ གན་བོ་ བི?   
b) ཆོས་རྒྱལ་ བསན་སྲུང་ རྣམ་རྒྱལ་ རྒྱལ་ཐོག་ ག་འད་ི ཨིནམ? ཁོང་ལོ་ བཅྱུ༹༹ན་མོ་ ག་ཆྱོ༹ད་ ཡོད?   
c) དཔང་ ལ་གསོལ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? དཔང་ ལ་གསོལ་གི་ དཔང་བསོད་ འཆམ་ འདི་        

ཆོས་རྒྱལ་ ག་འདིས་ འགོ་ བཅྱུ༹༹གས་ཀ་ོ ཨིནམ?   
d) འབས་ལོངས་ཀི་ བམ་ རྣལ་འབོར་ མཆྡེད་ གསུམ་པའོ་ི མཆྱ༹ན་ བི?   

༡༠༽  འོག་ལོ་ བྱི༹ན་ ཡོད་པའི་ ཆྱི༹ག་ཙུ་ འདམ་ཁ་  རྐྱབས་སི་ གཉིས་ཀ་ི བར་སོང་ན་ ཁ་སང་།  (2x1=2)                                                                                

      a)  ཆོས་རྒྱལ་ བཀྲ་ཤིས་ རྣམ་རྒྱལ་ དང་ ཆོས་རྒྱལ་ སིད་སོངས་ སྤྲུལ་སྐུ་ མཆོག་ གཉིས་པོ་་་་་་་་ཨིན།                                                               
ཀ)  ཕ་པད།      ཁ)  སྤུན་མཆྡེད།    ག)  གཉྡེན་མཚན།       ང)  ཀ་ཡང་ མན།                     

       b)  ཆོས་རྒྱལ་ ཕུན་ཆྱོ༹གས་ རྣམ་རྒྱལ་ལོ་ ་་་་་་་་་་་་ནོར་བུ་ སྒང་ལོ་ ཆོས་རྒྱལ་ དང་པོའི་ གསྡེར་ཁ་ི  
་་་་་་་་མངའ་གསོལ་ ཕུལ་བོ་ སད།     
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            ཀ)  སྒང་ཏོག།    ཁ)   ཡུག་སམ།    ག) ར་ལོངས།     ང) རྒྱལ་ཞིང་།                        
      c)  འབས་ལོངས་ འདི་ རྒྱ་གར་  མཉམ་པོ་ ཁ་འབམ་བའི་ ལོ་ འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨིན།                                             
   ཀ)  ༡༥-༨-༡༩༤༧   ཁ)  ༡༦ -༥ - ༡༩༧༥  ག)  ༥-༡༢-༡༩༨༨  ང)  ༩-༨-༡༩༧༦                                                      

༡༡༽ འོག་གི་ ཆྱི༹གས་བཅད་ལས་ གཅིག་ལ་ོ འགྡེལ་བཤད་ བི།                                              (5) 

 སྣང་བ་ དཔྡེ་ལ་ོ ཤར་བོ་ ཀིས,                                                                                                          
  རྣལ་འབོར་ འདི་ལོ་ གདམས་ངག་ མང་།                                                                      
   ནགས་ཀླུང་ སྟུག་ཀོའི་ དོ་ར་ རུ,                                                                 
    ཤིང་ལོའི་ ཕུང་པོ་ ཟད་ཤད་ མྡེད༎                                                           
           ཡང་ན་                                                       
བོ་གོས་ རྩལ་དང་ མི་ལན་ ན,                                                                                                             
  གོ་ས་ མཐོ་ཡང་ ངོ་ཆྱ༹འ་ི གཞི།                                                                             
   ཤིང་ལས་ བཟོ་བའི་ སྡེང ྡེ་ འདི,                                                  
    འཇིགས་འཇིགས་ འད་རུང་ སིང་པ་ོ མྡེད༎ 

༡༢༽ རང་མསོ་ ཚགིས་བཅད་ རྐང་པ་ོ གཅགི་ བ།ི                                                          (1x2x2)                                                       

༡༣༽ འགོ་ག་ི ཕལ་སད་ཅྱུ༹༹་ གཉསི་ཀ་ི ཞྡེ་ས་ལ་ོ བ།ི                                                          (2x1x2)                                                       

        a)    ཅྡེན་ཏྡེ།     b)  མལ།    c)  ཆུ། 

 
                         
                                                                        

 


