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                                       SAMPLE PAPER 2017-18 
XII-BHUTIA 

Time allowed: 3 hours                       Maximum Marks: 100 
  
 The question paper will be divided into four sections: 
 Section A: Applied Grammar                                  25 Marks 
 Section B: Reading Comprehension (unseen Passage)              10 Marks 
            Section C: Composition  
           (i)Essay writing                        08 marks 

               (ii)Letter writing              07 marks 

  Section D: Literature                                               50 marks 

�ེ་ཚནཿ    ཀ༽  �མ་�གས་ལསཿ   (Grammar) 

ཀ༽      འོག་གི་  �ི་བ་  �་ལས་   བཞི་ལོ་  ལན ་   

�ི།                       5 x 4 =  20 

    1)    �ེས་འ�ག་ལོ་  བ�་�ི་  འ�ག་མཁན་  

�ད་  �མ་ད�ེ་  དང་  བཅས་པོ་  ག་ཚ�ད་  ཡོད ? 

�ི།     

    2)     བ�་མཚན་  �གས་ཤད་  འདི་ལོ་  མན་  འ�་

བོ་  ག་ཚ�ད་  ཡོད ? གན་གན་  འབོ ? 

    3)     མིང་ལོ་   ད�ེ་ན་  ག་ཚ�ད་  ཡོད ? གན་གན་  

འབོ་  �ི།  

    4)     �མ་ད�ེ་  གཉིས་པོ་  གན་  འབོ ? འ�ེལ་

བཤད་  �ི།  

    5)     ལོ་དོན་�ི་  �ད་�་  དོན་  ག་ཚ�ད་ལོ་  

འ�ག ? དཔེར་བ�ོད་དང་  བཅས་  �ི།  
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ཁ༽      འོག་གི་  གཏམ་  དཔེ་ལས་   ག�མ་�ི་   ཚ�ག་

�བ་  རེ་  བཟོ།             1 x 3 =  03 

    1)    ཞན་པོ་  སག་ཀོ།    

    2)    འ�ེ་འ�ག་ཀོ།  

    3)   ཁ་�བས་པོ།  

    4)    མགོ་  བ�ང་བོ།  
 

ག༽      འོག་གི་  ཕལ་�ད་�་  གཉིས་�ི་  ཞེ་ས་

ན་  �ི།                                                     1 x 2 =  02 
      

    1)     ག�གས་བ�ན ,   དཀར་ཡོལ ,   མིག་� ,     �ང་

�ེས།   
      
            

  
 
 

�ེ་ཚན་   ཁ༽   འ�ེང་འབེབས་  ལས།  

 གསེར་�ི་  ངང་པོ།  

        དང་པོ་  �ལ་  གཅིག་གི་  �ང་�ོར་ན་  

གསེར་�ི་  ཤོག་�ོ་  ཡོད་མཁན་  ངང་པོ་  

གཅིག་  འོང་�ི་  �ོད་ཏོ་  �ད།  ཨོ་འདིའི་  

ཐག་ཉེ་  �༹ང་ཀ་  མ་མད་  ག�མ་ཡང་   �ོད་ཏོ་  

�ད།  ངང་པས་  ཁོང་གི་  �ག་  མཐོང་�ི་  ངའི་  

གསེར་�ི་  ཤོག་�ོ་  ཨ་ཙ�་  ཅིག་  ཁོང་ལོ་  
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�ི༹ན་ན་   �ིད་པོ་  ཐོན་འོང་  མནོ་བསམ་  

བཏང་�ི་  མ་མེད་  ག�མ་པོ་  ཡོད་ས་  འ�ར་

�ི་  �ེབས།  ཁོང་ལོ་  ཤོག་�ོ་  གཅིག་  

�ག་�ི་  �ི༹ན་བོ་  �ད།  ཉིན་  བ�ན་རེ་

ལོ་  �ས་རེ་  ངང་པོ་  ཁོང་�འི་  �ིམ་ན་  

འོང་�ི་  ཤོག་�ོ་རེ་  �ི༹ན་བཞིན་  ལོག་

ཏོ་  �ད།  གསེར་�ི་  ཤོག་�ོ་  བཙ�ང་�ི་  

ཁོང་  མ་མད་�་  �ུ༹ག་�་  ཐོན་བོ་  �ད།  དེ་

ཟང་  ཨམ་  འདི་  ལེབ་པོ་  འདོད་�མས་ཅན་  ཐོན་

བཞིན་  སོང་བོ་  �ད།  ཨ་མས་  ངང་པོ་ལོ་  རང་

གི་  ཤོག་�ོ་  ཐམས་ཅད་  གནང་སེ་  ལབ།  ངང་པས་  

ངས་  ཤོག་�ོ་  ཐམས་ཅད་  རང་ལོ་  �ི༹ན་ན་  ང་  

ག་�ེ་  འ�ར་ཤད་  ལབ།   ཨམ་  འདོད་�མས་ཅན་

�ིས་  ངང་པའི་  �༹་�ོ་  ཐམས་ཅད་  �ེས་བོ་  

�ད།  ཡ་མཚན་  �༹ས་�ོ་  ཨོ་འདི་�་  ཐམས་

ཅད་  �ན་མོ་  ཐོན་བོ་  �ད།  འདོད་�མས་ཅན་  

ཨ་མོ་  ང་ཏོ་  རང་ལོ་  རོགས་རམ་  �༹ས་བོ་  

ཨིན།  དེ་ཟང་  རང་གིས་  ང་ལོ་  བསད་ཤད་  �༹ས་

བོ་  �ད།  རང་གི་  ལག་ཀ་ལོ་  ཡོད་པའི་  �༹་

�ོ་�་  �ན་མོ་  ཨིན།  བཙ�ང་�ང་  གོང་མི་  

ཐོབ།  ད་རིང་ལས་  ང་  ནམ་ལོ་  མི་འོང་སེ་  ལབ་

བཞིན་  ངང་པོ་  འ�ར་�ི་  སོང་བོ་  �ད།   
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ང༽     འོག་གི་  འ�ེང་འབེབས་  �ོགས་�ི་  

�ི་བ་�འི་  ལན་   �ི།                    2 x 5 =  10 

    1)  �ང་�ོར་  ཐག་ཉེ་  ཀ་  �ོད་ཏོ་  ཨིན་ནམ ? 

    2)  ངང་པོ་ཀིས་  མ་མད་  ག�མ་པོ་ལོ་  གན་  

མཐོང་པོ་  ཨིན་ནམ ? 

    3)  ངང་པོའི་  ཤོག་�ོ་ལོ་  �་ཆེ་�གས་  

གན་  ཡོད་པོ་  ཨིན་ནམ ? 

    4)  གསེར་�ི་  ཤོག་�ོ་  བཙ�ང་�ི་  གན་  

ཐོན་བོ་  ཨིན་ནམ ? 

    5)  མ་མད་  ག�མ་པོ་  ནང་ལས་  ཨམ་  འདི་  ག་འདེམ ? 
    

                                              �ེ་ཚན།   ག༽   �ི་�ོམ  : 

ཅ༽   འོག་གི་  འགོ་བ�ོད་  གང་�ང་  གཅིག་ལོ་  

�ི་�ོམ་  ཚ�ག  ༢༠༠  ལས་  མ་�ང་  བོ་  �༹ས་  

�ི།              08 
 

      1) ཐམས་ཅད་  �བ་�ི་  རང་�ལ་  གཙང་�གས་  

བཞག་དགོས་པོའི་  �ོར།  

                                           ཡང་ན :    

      2) ནང་པོའི་  �ས་ཆེན་�འི་ལས་  གང་�ང་  

གཅིག་གི་   �ོར།  
                                                    
 

 

བཏང་ཡིག་ལས : 
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ཆ༽  འོག་གི་  འགོ་བ�ོད་  གཅིག་ལོ་  བཏང་ཡིག་  

ཡང་ན་   �་ཡིག་   གཅིག་  �ི།                               07 

1)  �ོབ་�ི་  �མ་པོ་  མཆོག་ལོ་  �ོབ་

�་ན་  �ོད་རིང་གི་  �ོད་ལམ་  ཡིག་

འ�ོད་  ཅིག་  �གས་�ེ་  གཟིགས་པོ་  གནང་  

�་  གཅིག་  �ི།   

                              ཡང་ན :  

      2)   རང་གི་  ཕམ་ལོ་  �ོབ་�འི་  དེབ་  ཉོས་

བའི་  དོན་ལོ་  �ག་ད�ལ་  ཏི་�ག་  ༥༠༠༠ /- 

བཏང་ན་  �་བཞིན་  བཏང་ཡིག་  གཅིག་  �ི།  
 

�ེ་ཚནཿ    ང༽   ཚ�ག་�ག་ལསཿ  

ཇ༽  འོག་གི་  ཚ�ག་�ག་གི་  �ི་བ་�་  གང་

�ང་  �་ལོ ་   ལན་   �ིཿ                             4  x 5  = 20 

      1)   བཻ་རོ་�༹་ན་  གདན་  �ས་བ་  ཆོས་�ལ་  

ག་འདི་  �ོན་བོ་  ཨིན་ནམ  ? 

2) ཤེས་རབ་  དང་  བ�ོན་འ�ས་  ག་འདི་  གལ་

ཆེན་  ཨིན་བོའི་  �ོར་  �ི།  

      3)   བདེན་བོ་  བཞི་   གན་གན་  ཨིན་ནམ་  རེ་

བཞིན་   མ་ནོར་བ་  �ི།  

      4)   ང་ཅག་  �ལ་  གཅིག་ལས་  �ལ་བཞན་ལོ་  

�ེབས་པར་  རིག་གསར་�ི་  �ོས་�ས་  

གན་  དགོས་ཀམ ? 

Downloaded From :http://cbseportal.com/

Downloaded From :http://cbseportal.com/ Courtesy : CBSE

http://cbseportal.com/
http://cbseportal.com/


6 
 

      5)   གཏམ་  འཚ�ལ་བ་  དང་  མིག་  འཚ�ལ་བ་  ལབ་པའི་  

དོན་  གན་  ཨིན་ནམ ? 

      6)   ང་ཅག་  ཆོས་  �༹ས་ཤད་  གལ་  ཆེན་  གན་�༹ས་  

ཐོན་འབོ  ཨིན་ནམ ? 
 

ཚ�གས་བཅད་  ལསཿ  

ཉ༽  འོག་གི་  ཚ�གས་བཅད་  གཅིག་གི་  འ�ེལ་བཤད་  

�ི།                           05 

      1) �་�ང་  བ�ལ་ཤད་  མ་�གས་པས།  

  �་མཚ�་  འ�ལ་ཤ་  ག་�ེ་�གས།  

   ཡ་རབས་  �གས་�ང་  མ་ཤེས་ན།  

    ཆོས་�ི་  དེ་ཉིད་  ག་�ེ་  

�ོགས།  

                                 ཡང་ན།  

      2) གཞན་�ི་  �ོན་ཡོན་  མཐོང་པོ་  འཇམ།  

རང་གི་  �ོད་�ལ་  མཐོང་པོ་  དཀའ།  

མཚ�འི་ནང་  ནམ་མཁའི་  �་དཀར་  

�ན།  

གསལ་�ང་  རང་གིས་  གཏིང་  མི་

མཐོང།  
   
 
 
 

Downloaded From :http://cbseportal.com/

Downloaded From :http://cbseportal.com/ Courtesy : CBSE

http://cbseportal.com/
http://cbseportal.com/


7 
 

ཏ༽   རང་གི་  �ོ་ལོ་  ཡོད་པའི་  ཚ�གས་བཅད་  

གཅིག་  �ིཿ                           05 
 

ཐ༽   འོག་གི་  བར་�ོང་�་ན་  ཚ�ག་  འོས་པོ་  

གསེས་�ི་  �ི།                                                             05 

1) ཡོན་ཏན་ཅན་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

�་ཤད་  ཨིན།         

ཀ )  ཚ�ག་�བ།།    ཁ )  �ས་ཞབས།   ག )  མ་ལེགམ།   

ང )  �ེང་ཁའི་  ག་འདི་ཡང་  མན།  

      2)   ཚ�གས་བཅད་  �ོམ་མཁན་ལོ་་་་་་་་་་་་་

་་་ལབ།           

             ཀ ) �ོམ་པ་པོ།   ཁ )  �ན་པོ།   ག ) �ོན་མཁན།   

ང ) བཤད་མཁན།  

      3)   ཚ�གས་བཅད་  རེ་ལོ་  ཚ�ག་�ང་་་་་་་་་་་

་ཐོན།             

             ཀ )  གཅིག།     ཁ )  གཉིས།     ག )  ག�མ།   ང )   བཞི།  

      4)   དཔོན་པོ་  ལེགམ་  ཡོད་ན་  མི་སེར་་་་་་་

་་་་་ཐོན།         

              ཀ )  �ིད་པོ།   ཁ ) �ག་ཀོ།   ག )  ཉེན་ཁ།   ང )  

�ང་ཀ།  

      5)   ང་ཅག་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་  མིག་

�ོས་  བ�་  དགོས།       

              ཀ )  ཡ་རབས་�འི།    ཁ )  མ་རབས་�འི།   ག )  ཆགག་

རབས་�འི།  ང )  ག་  འདི་ཡང་  མན།  
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འ�ོ་བ་  བཟང་མོའི་  �མ་ཐར་

ལས།  

ད༽    འོག་གི་  �ི་བ་  �་ལས་  གང་�ང་  བཞི་ལོ་  

ལན་  �ི།                                            3 x 4 = 12 

    1)   �མ་ཟེ་  མཛ�ས་མའི་  �བ་ལོ་  ཉལ་བའི་  

གཉིད་ལམ་  བཟང་པོ་  གན་  གཟིགས་པོ་  ཨིན་

ནམ ? 

    2)   འ�ོ་བ་  བཟང་མོའི་  ཁོག་ཀའི་  �ི་པོ་  

�་བོ་  ག�མ་  སོང་བའི་  �ེས་ལོ་  གན་  

ག�ང་བོ་  ཨིན་ནམ  ? 

    3)   འ�ོ་བ་  བཟང་མོས་  �་�ངས་  ལོང་  མེད་

པོ་  ཡབ་�མ་  གཉིས་ལོ་  ཆོས་  གན་  ག�ང་བོ་  

ཨིན་ནམ ? 

    4 )  འ�ོ་བོ་  བཟང་མོ་  �ལ་པོ་  ཀ་ལ་  དབང་

པོའི་  ཕོ་�ང་ལོ་  བ�གས་གདན་  འཇགས་

�ི་  �གས་བསམ་  གན་  བཞེས་པོ་  ཨིན་ནམ།  

    5)   བ�ན་མོ་  ཧ་ཤང་མས་  �ལ་  ཀ་ལ་  དབང་པོ་  

བ�ོན་ལོ་  ག་�ེ་  བ�ག་ཀོ་  ཨིན་

ནམ ? 
 

ན༽   འོག་གི་  �ི་བ་�འི་  ག�མ་�ི་  ལན་   

�ང་�ང་  �༹ས་  �ི།                       1 x 3 = 3 
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     1)  འ�ོ་བ་  བཟང་མོའི་  �ས་�ི་  མཚན་ལོ་  

གན་  � ? 

     2)  འ�ད་མོ་  ཧ་ཤང་མོས་  �ལ་པོ་  ཀ་ལ་དབང་

པོ་ལོ་  ལོ་  ག་ཚ�ད་  བར་བཙན་ལོ་  བ�ག་ཀོ་  

ཨིན་ནམ ? 

     3)  མཐར་ན་  བ�ད་མོ་  ཧ་ཤང་མོ་ལོ་  ཀ་ཀི་  

བ�ལ་བོ་  ཨིན་ནམ།  

     4) འ�ོ་བ་  བཟང་མོའི་  �མ་ཐར་ལོ་  ལེ�་  ག་

ཚ�ད་  ཡོད་པོ་  ཨིན་ནམ ? 
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