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                                       SAMPLE PAPER    2019-20 
         BHUTIA Code:195        

XII-BHUTIA 
Time allowed : 3 hours                                        Maximum Marks : 80 Marks  
The Question Paper will be divided in to four sections: 
Section    A:    Reading Comprehensive:                                           15 Marks 
Section    B:    Writing:                                                                      25 Marks 
               (i)     Essay Writing:                                                                                              
               (ii)    Letter writing:                                                                                               
              (iii)    Translation:                                                                                                  
Section   C:     Applied Grammar:                                                      15 Marks 
Section   D:     Literature:                                                                   25 marks 
Scheme of Section and Weightage to content: 
                 
  ་ེཚན་  ཀ༽  འ ངེ་འབབེས་ ལས། 

ནང་པའིོ་ ས་ཆནེ། 
ནང་པོ་ སངས་ ས་པོ་ ་ཀིས་ བ ེ་ ང་ གནང་བཞིན་ ཡོད་པའི་ ས་ཆེན་ ཀེས་པོ་ ཡདོ། 

དང་པོར་ ོ་བོ་ དང་པོའི་ ཚས་ གཅིག་ལས་ ཚས་ བཅོ་ ་ཟང་ བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་ 
ཆསོ་འ ལ་ ་བོའི་ ས་ཆེན། གཉིས་པོ་ ོ་བོ་ བཞི་པའོི་ ཚས་ བ ་ འི་ཚ་ བ ེ་ ང་ 
གནང་མཁན་ ས་ག་ ་བོའི་ ས་ཆེན། ག མ་པོ་ ་བོ་ ག་ཀོའི་  ཚས་ བཞིའི་ཚ་ བ ེ་ ང་ 
གནང་མཁན་ ག་ཀོ་ ཚས་བཞིའི་ ས་ཆེན། བཞི་པོ་ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཚས་ བ ་ན་ བ ེ་ ང་ 
གནང་མཁན་ ་ འི་ འ ངས་ ར་ ས་ཆེན། ་པོ་ ་བོ་ བ ན་པོའི་ ཚས་ བཅོ་ འི་ཚ་ 
བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་ དཔང་ ་ གསོལ་བོའི་  ས་ཆེན། ག་ཀོ་ ་བོ་ ད ་པོའི་ ཉེར་གཉིས་ཚ་ 
བ ེ་ ང་ གནང་མཁན་ ་བབས་ ས་ཆེན་ ཨིན། འདི་ མ་ཨིན་བོའི་ གཞན་ ས་ཆེན་ ་ཡང་ 
ཀེས་པོ་ ཡོད་པོ་ ད། 
 

1༽ འགོ་ག་ི འ ངེ་འབེབ་ གོས་ ་ི ་ིབ་ འ་ི ལན་  །ི          2x4=08 

    ཀ༽ཆོས་འ ལ་ ་བའི་ ས་ཆེན་ ནམ་ བ ེ་ ང་ གང་དོ་ ཨིན་ནམ? 
    ཁ༽ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཚས་ བཞི་ན་ ང་མཁན་ ས་ཆེན་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 
    ག༽ དཔང་ ་གསོལ་ ནམ་ བ ེ་ ང་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ? 
    ང༽ ་ ་ རིན་པོ་ཆེ་ཀི་ འ ངས་ ར་ ནམ་ ང་དོ་ ཨིན་ནམ? 
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2) འགོ་ལོ་ ༹ནི་ ཡདོ་པའིོ་ ་ིབ་ འ་ིལན་ །ི                                                    1x2=02 
    ༡༽ ་བ་ དང་པོའི་ ས་ཆེན་ ི་ མིང་ གན་ཨིན་ནམ? 
         ཀ༽ ས་ག་ ་བ།ོ   ཁ༽ ཆོས་འ ལ་ ་བོ།     ག༽ ག་ཀོ་ ཚས་བཞི།    ང༽ ཚས་བ ། 
    ༢༽ ་བབས་ ས་ཆེན་ ནམ་ བ ེ་ ང་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ? 
         ཀ༽ ༹ང་ཀ།     ཁ༽ ་བོ་ ག་ཀོའི་ ཚས།    
         ག༽ ་བོ་ བ ན་པོའི་ ཚས་ བཅོ་ འི་ཚ།    ང༽ ་བོ་ ད ་པོའི་ ཉེར་གཉིས་ཚ། 
 
3) འགོ་གི་ ་ིབ་ འ་ིལན་ ལབེ་ ་ེ ང་ ང་ ས༹་ ་ི །ི                                     1x5=05  
   ཀ༽ཆོས་འ ལ་ ་བོ་ ནམ་ ང་ དོ་ ཨིན་ནམ? 
   ཁ༽ ་ ་ འ ངས་ ར་ ས་ཆེན་ ་བོ་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 
   ག༽ ་བོ་ ད ་པོའི་ ཉེར་ གཉིས་ཆེ་ ས་ཆེན་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 
   ང༽ ོ་བོ་ བཞི་པོའི་ ཚས་ ས་ཆེན་ ག་འདིའི་ ང་དོ་ ཨིན་ནམ? 
   ཅ༽ ཆོས་འ ལ་ ་བོའི་ ས་ཆེན་ ་བོ་ ག་འདི་ལས་ འགོ་ བ ག་ཏོ་ ཨིན་ནམ?                             
 
    ་ེཚན།  ཁ༽  ་ི མོ། 
4) འགོ་གི་ འགོ་བ དོ་ གང་ ང་ གཅིག་ལོ་ ་ི མོ་ ཚག ༢༥༠ ལས་ མ་ ང་བ་ོ ས༹་  ི10x1=10 
      ཀ)ནགས་ཙན་ ང་ བས་ ༹ས་ བཞག་ དགོས་པོ་ གལ་ ཆེ་ གས་  ོར། 
                                           ཡང་ན།    
      ཁ)མཐའ་འཁོར་ གཙང་ གས་ བཞག་ཤད་ གལ་ཆེན་ ཨིན་བོ་ ོར། 
 
    བཏང་ཡགི་ལས། 
5) འགོ་གི་ འགོ་བ དོ་ གཅིག་ལ་ོ བཏང་ཡགི་ཡང་ན་  ་ཡིག་  གཅགི་ །ི  5x1=05                             
   ཀ༽ ོབ་ ི་ མཆོག་ལོ་ ོབ་ ་ ོད་རིང་གི་ ོད་ལམ་ ཡིག་འ ོད་ གནང་བོ་ གས་ ེ་ 

གཟིགས་པོ་ ་ཡིག་ གཅིག་ ི། 
ཡང་ན་ 

   ཁ༽རང་གི་ ཨ་པ་ལོ་ ོབ་ འི་ དེབ་ ཉོས་བའི་ དོན་ལོ་ ག་ད ལ་ ཏི་ ག་ ༡༠༠༠/- བཏང་ན་     
ལབ་ ི་  ཡི་གེ་ ི། 
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    ཕབས་བ ར་ལས། 

6) འོག་གི་ ད ནི་ཇ་ི འ ངེ་འབེབ་ འདི་ ་ོ ད་ན་ བ ར་ ་ི །ི                         5x1=05 
 

SMOKING 
A bad habit is often harmful but not every bad habit is as smoking does 
injury to one’s health. A smoker gets nothing but smoke for his money. In 
the long run he may get something worse-a dreadful disease called lung 
cancer. But habit, they say, is second nature; most smokers remain 
smokers for life. And even when they know that smoking can cause 
disease or even early death, they continue smoking can anything be more 
unreasonable than that? 

 
7)  ོ་པོའི་ འཇིག་ ེན་བོའི་ གཏམ་དཔེ་ གཅིག་ དང་ ཁ་གཏམ་ གཉིས་ ི།             5x1=05 
       

     ེ་ཚན།   ག༽ མ་ གས་ལས། 

8) འགོ་གི་ ་ིབ་ ་ལས་  བཞི་ལ་ོ ལན་  །ི                        3x1=03 
 ཀ༽ ས་ག མ་ ི་ མ་བཞག་ དང་ རེ་རེ་ ༹ས་ ་ི དཔེ་ ོན་ ི་ །ི    

 
9) འགོ་གི་ ་ིབ་ ་ལས་  ལན་  །ི                         2x3=06 
    ཀ) མ་ད ེ་ ག མ་པོ་ དང་ ག་ཀོའི ད་པར་ དང་ དཔེ་ ོན་ ི་ ?ི 
    ཁ) ད་རིགས་ ལབ་ནེ་ གན་ འབོ?  དཔེ་ ོན་ ི་  ི། 
    ག) མ་ད ེ་ གཉིས་པོ་ གན་ འབོ? དཔེ་ ོན་ ི་ ི། 
 
10) འོག་ག་ི ་ིབ་ འི་ ལན་ གདམས་ཁ་་  བས་ ་ི  །ི                                       1x4=04 
   ༡༽ མ་ད ེ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?               
       ཀ༽ ག།  ཁ༽བ ན།  ག༽བ ད།   ང༽ད ། 
  ༢༽ ལོ་དོན་ དོན་ ག་ཚད་ལོ་ འ ག་ཏོ་ ཨིན་ནམ?      
      ཀ༽བཞི།  ཁ༽ །  ག༽ ག།   ང༽བ ན། 
  ༣༽ མ་ད ེ་ ག་ཀོ་ དང་ བ ན་པོའི་ ད་པར་ གན་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?།           

ཀ༽ ས།     ཁ༽ ན།      ག༽ ར།       ང༽ ལ། 
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  ༤༽འ ང་ ངས་ལོ་ ད་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?      
      ཀ༽གཅིག།    ཁ༽གཉིས།     ག༽ག མ།    ང༽ བཞི། 
 
11)  འགོ་ག་ི  དཔེ་གཏམ་ལ་ོ ཚག་ བ་  བཟ།ོ                        1x2=02 
    ཀ) མགོ་ བ ང་བ།ོ   
    ཁ) འ ེ་འ ག་ཀོ། 
 
      ་ེཚན།   ང༽  ཚག་ ག་ལས། 
12) འོག་ག་ི ་ིབ་ ་ གང་ ང་ ག མ་ལོ་  ལན་  །ི                                            3x3=09 
      ཀ༽ བདེན་བོ་ བཞི་ ལབ་ན་ གན་གན་ ཨིན་ནམ་ མ་ནོར་བ་ ི། 

ཁ༽ ད་ འི་ གནས་ ངས་ན་ རིག་གསར་ ི་ ཕན་ཐོགས་ གན་གན་ འཐོན་བཞིན་ ཡོད་པའི་ 
ོར།       

ག༽ ང་ཅག་ ཆོས་ ༹ས་དགོས་པའི་ ་མཚན་ གན་ ཨིན་ འདིའི་ ོར་ གན་ ཤེས་ ི། 

 

13) འོག་ག་ི བར་ ངོ་ ་ན་ ཚག་ འོས་པ་ོ གསེས་ ་ི །ི                                         1x4 = 04 
    ༡༽ཡོན་ཏན་ཅན་ལོ་ གན་ ་ཤད་ ཨིན་ནམ?        
          ཀ༽  ཚག་ བ།།    ཁ༽ ཤེས་ཡོན་ཅན།  ག༽  མ་ལེགམ།  ང༽ ག་འདི་ཡང་ མན། 
    ༢༽དེབ་ ོམ་མཁན་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ?          
            ཀ༽ ོམ་པ་པོ།    ཁ༽ ན་པོ།    ག༽ ོན་མཁན།   ང༽ བཤད་མཁན། 
    ༣༽འ ོ་བ་བཟང་མོའི་ མ་ཐར་ནང་ ལེ ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ?            
             ཀ)  ་ག མ།    ཁ) བ ་བཞི །    ག)  བ ་ །  ང)   བ ་ ག། 
    ༤༽བ ན་མོ་ ཧ་ཤང་མས་ལོ་ ཀ་ཀིས་ བསད་པོ་ ཨིན་ནམ?        
            ཀ)  ན་ ་ ལེགས་པ།  ཁ) ཀ་ལ་ དབང་པོ།  ག)  ོན་ །  ང) དཔོན་པ།ོ 
 

14) འོག་ག་ི ་ིབ་ ལན་  ི                                                                            1x3=03   

    ཀ༽ བདེན་པོ་ ག་ཚད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ? 

          ༡༽ག མ།    ༢༽བཞི།     ༣༽ །       ༤༽ ག།  

    ཁ༽ཆོས་ ༹ས་ དགོས་པོའི་ ་མཚན་ ཀ་ཀིས་ ི་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན་ནམ? 

༡༽པ ྨ་ རིག་འཛན།     ༢༽ནོར་ ན་ ཚ་རིང།   ༣༽བ ་ཤེས།   ༤༽བྷའི་ ང། 
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    ག༽ཏང་ ་ཀི་ ཉེས་དམིགས་ ཀ་ཀི་ བ ར་ འབོ? 

༡༽ པ ྨ་ རིག་འཛན།     ༢༽ནོར་ ན་ ཚ་རིང།   བསོད་ནམས་ བ ་མཚ།  ༤༽བཀའ་མལ། 

      ཚགས་བཅད་ ལས། 
15) འོག་ག་ི ཚགས་བཅད་ གཅིག་ག་ི འ ལེ་བཤད་ །ི                         5x1=05              
          ཡ་རབས་ བཟང་ ོད་ དཔོན་ དང་ འབངས། 
                ཕན་ ན་ ལེགས་ཚགས་ གོང་ལོ་ ེལ 
      ་མཚ་ ཚ་ དང་ ་བོ་ ། 
            རེས་མོས་ ལ་ ིས་ ོགས་ལོ་ འ ས། 
 
16) འོག་ག་ི ་ིབ་ ་ལས་ གང་ ང་ གཉསི་ལ་ོ ལན་ །ི                                 2x2 =04 
    ཀ༽ མ་ཟེ་ མཛས་མའི་ གཟིམ་ལམ་ བཟང་པོ་ གན་ གན་ གཟིགས་པོ་ ཨིན་ནམ? 
    ཁ༽ འ ོ་བ་ བཟང་མོ་ ནམ་ ་འ ངས་པོ་ ཨིན་ནམ ? 
    ག༽ འ ོ་བ་ བཟང་མོས་ ་ ངས་ ལོང་ མེད་པོ་ ཡབ་ མ་ གཉིས་ལོ་ ཆོས་ གན་ ག ང་བོ་ 

ཨིན་ནམ? 
    ང༽ བ ན་མོ་ ཧ་ཤང་མས་ ལ་པོ་ ཀ་ལ་ དབང་པོ་ བ ོན་ལོ་ ག་ ེ་ བ ག་ཀོ་ ཨིན་ནམ? 
 


