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SAMPLE PAPER  
BHUTIA CODE NO. 095  
CLASS – X  2018 - 2019 

 

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:   (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 Weightage to content: 

           སྡེ་ཚན་ ཀ༽ འཕྡེང་འབྡེབ་ལས། 
དགསོ་པའ་ི ཡནོ་ཏན། 

ང་ཅའི མི་ཚེ་ ནང་ལོ་ ཆོས་ ཡོན་ཏན་  ལྡེགམ་ཅིག་ མན་སྦྱང་ན་ མིའི་.གྲལ་ནང་ ཚུད་ཤད་ 
ལྡེབ་སི་ དཀའ་ལས་ ཡོད། ཡོན་ཏན་ ལྡེགམ་ཅིག་ སྦྱངས་བཞག་ན་ མི་ཚེ་ན་ ལྡེབ་སི་རང་ སིད་དྲགས་ 
འཐོན་ཤད་ ཨིན། ཡོན་ཏན་ མྡེད་མཁན་ མི་ འདི་ལོ་ མི་ཙུས་ བརྡེ་མཐོང་ མིན་ བྱ༹ས། ཡོན་ཏན་ ཡོད་
མཁན་ མི་འདི་ ག་ན་ འགྱུ་རུང་ ཐམས་ཅད་ཀིས་ བརྡེ་མཐོང་ དང་ བསོད་བོ་ རྐྱབས་ཤད་ ཨིན། ཆུང་ 
དུས་ལས་ ཡོན་ཏན་ ལྡེགམ་བྱ༹ས་ མན་སྦྱང་ན་ སོམ་དུས་ ཡོན་ཏན་ སྦྱངས་བའི་ སྐབས་ལོ་ དཀའ་ལས་ 
འཕོག་ཤད་ ཨིན། ཡོན་ཏན་ སྦྱངས་བའི་ སྐབས་ལོ་ ཕམ་ དང་ སོབ་དཔོན་ཙུའི་ བཀའ་སོབ་ ཉན་སི་ 
ཡོན་ཏན་ མཐར་ ཕིན་པོ་ གཅིག་ དགོས་ཤད་ ཨིན། ཡོན་ཏན་ མཐར་ ཕིན་པོ་ མན་ སྦྱངས་ན་ བོ་ཙོ་
ཙུ་ རྒྱབ་ལས་ དཀའ་ལས་ མྱོ༹ང་ཤད་  ཨིན། 
 
1)  སྡེང་ག་ི འཕྡེང་འབྡེབས་ སགོས་ས་ི དྲ་ིབ་ཙུའ་ི ལན་   བ།ི                                       6x2=12                                       
    a༽ ང་ཅའི་ མི་ཚེ་ སིད་པོ་ འཐོན་བའི་ དོན་ལོ་ གན་བྱ༹ས་ དགོས ? 
    b༽  ཡོན་ཏན་ ཡོད་མཁན་ མི་ འདི་ལོ་ བརྡེ་མཐོང་ ཐོབ་ཀམ་ མི་ ཐོབ ? 
    c༽  ཆོས་ ཡོན་ཏན་ སྦྱངས་བའི་ སྐབས་ལོ་ ཀའི་ བཀའ་སོབ་ ཉན་ དགོས ? 
    d༽ ཆུང་དུས་ ཡོན་ཏན་ མན་ སྦྱངས་ན་ སོམ་དུས་ ཡོན་ཏན་ སྦྱངས་ ཚུགས་ཀམ ? 
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    e༽ ང་ཅག་གིས་ ཡོན་ཏན་ མ་ སྦྱངས་ན་ རྒྱབ་ལོ་ གན་འཐོན ?  
    f༽ ཡོན་ཏན་ མཐར་ ཕིན་པོ་  སྦྱངས་ན་གན་ ཐོན་ བ?ི 
 
2) འགོ་ག་ི དྲ་ིབ་ ཐུང་ཐུང་ བྱ༹ས་ས་ི བ།ི                                                               3x1=03 

a) ཡོན་ཏན་  ལྡེགམ་ཅིག་ མན་སྦྱང་ན་གན་ ཐོན་ གམ? 
b) སིད་དྲགས་ འཐོན་ཤད་ དོནལོ་ ང་ཅག་གིས་ གན་ བྱ༹ས་དགོས་ ཀམ? 
c) ཡོན་ཏན་ མྡེད་མཁན་ མི་ལོ་ མི་ཙུ་ཀིས་ གན་ བྱ༹ས? 

                                           སྡེ་ཚན་  ཁ༽  བ་ིརམོ། 
3) འགོ་ག་ི འག་ོབརདོ་ལས་ ཚགི་ ༡༥༠ ཡདོ་པའ་ི བ་ིརམོ་ གཅགི་ བ།ི                       1x12=12                                                                    
      a) རང་གི་ ཨ་མའི་ སྐད་འདིས་ གལ་ཆྡེན་ ཨིན་བོའི་ སྐོར།། 

ཡང་ན་ 
      b)  མཐའ་འཁོར་ གཙང་དྲགས་ བཞག་ དགོས་པོ་ གལ་ཆྡེན་ ཨིན་བོའི་ སྐོར། 

བཏང་ཡགི། 
4) འགོ་ག་ི འག་ོབརདོ་ལས་ གང་རུང་ བཏང་ཡགི་ གཅགི་ བ།ི                                 1x8=08  
      a)  ཆོས་རྒྱུགས་ཀི་ གྲུབ་འབས་ལྡེགམ་ འཐོན་བའི་ སྐོར་ལོ་ རང་གི་ རོགས་ལོ་ ཡི་གྡེ་ བི། 

ཡང་ན་ 
      b) མགོ་ ན་སི་ སོབ་གྲྭ་ན་ བཅར་ མ་ཚུགས་ ཞུས་བཞིན་ སོབ་སི་ལོ་ ཉིན་ གཅིག་ཀི་ དགོངས་

ཞུས་ བི། 
ཕབས་བསྒྱུར། 

5) འགོ་གི་ དབནི་ཇ་ི འཕྡེང་འབྡེབ་ འད་ི ལ་ོསྐད་ན་ བསྒྱུར་ས་ི བ།ི                             1x5=05 
Food 

 Food gives us energy to work and play. Food build our bones and muscles 
and helps us frow. Food gives strength and protects us from illness. We eat three 
meals a day. Breakfast, lunch and dinner are the three meals in a day plans and 
animals are sources of our food. Food is obtained through farming, hunting and 
fishing, fruits vegetables and herbs are food we get from plants. Dairy product 
eggs, meats and seafood are food we get from animals. Our diet is the food that 
we eat and drink regularly. 

Downloaded From : http://cbseportal.com

COURTESY : CBSEDownloaded From : http://cbseportal.com

www.cbseportal.com
www.cbseportal.com


3 
 

སྡེ་ཚན་  ག༽ སུམ་རྟགས་ལས། 
6)  འགོ་ག་ི དྲ་ིབ་ཙུ་ལས་ གང་རུང་ ལྔ་ལོ་  ལན་ བ།ི                                                5x2=10                                                                                              
     a)  མིང་ཚབ་ ལབ་ན་  གན་ ཨིན་ནམ? དཔྡེར་བརོད་ རྡེ་རྡེ་ རྐྱབས་སི་ བི།                                     
     b)  སྐད་ཀི་ ཡན་ལག་ ག་ཚོད་ ཡོད? རྡེ་རྡེ་ བཞིན་བྱ༹ས་ ཆ་ཚང་ བི།                                              
     c)  དུས་གསུམ་ གན་གན་ ཨིན་ནམ? དཔྡེར་བརོད་ རྡེ་  བི།    
     d)  བརྡ་མཚན་ རྟགས་ཤད་ ག་ཚོད་ ཡོད་ གན་གན་ ཨིན་ནམ་ བི།  
     e)   ཨི་ལྡན་གི་ ཕད་ཙུ་ ཚིག་སྒྲུབ་ན་ བཟོ་སི་ བི།   
     ཆ༽ རྣམ་དབྡེ་ གསུམ་པོ་ དང་ དྲུག་པོའི་ ཁྱད་པར་ གན་ ཡོད་ བི།                                  

7)  འགོ་ག་ི དྲི་བ་ཙུའ་ི ལན་ དང་ དནོ་ ཐུང་ཐུང་  བྱ༹ས་ བ།ི                                    5x1=05                                           
      a)  དུས་ ག་ཚོད་ ཡོད་པོ? བི།                                                                
      b) འདས་པོ,མ་འོང་པོ་ དང་ ད་ལྟ་བ་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ?                                                          
      c) ཨི་ལྡན་གི་ ཕད་ ག་ཚོད་ ཡོད་པོ?  
      d)  ཤིང་ ཞ་ག་ ཅན་ལོ་ རྡེགས་ཇོས་ བདྡེ། མི་ གོ་བ་ ཅན་ལོ་ ལབ་རོ་ བདྡེ།    
      e) བཀུལ་སི་ བྱ༹ས་མཁན་ལོ་ གླང་ ལབ་ན། མ་དཀུལ་ བྱ༹ས་མཁན་ལོ་ མཁས་པོ་ ལབ།                                    

སྡེ་ཚན་  ང༽ ཚགི་ལྷུག་ལས། 
8)  འགོ་ག་ི དྲི་བ་ཙུ་ལས་ གང་རུང་ བཞ་ིལ་ོ  ལན་ བ།ི                                            4x2=08                                    
       a)   དལ་འབོར་ མི་ལུས་ ཐོབ་པའི་ དཔྡེ་ གན་ འདྲ་བོ་ ཡོད                                                  
       b)  བོ་ལྡོག་ རྣམ་བཞི་ གན་གན་ ཨིན? རྡེ་བཞིན་ མ་ནོར་བར་ བི།                                         
       c) འཆི་བ་ མི་རྟག་ཀོའི་ སྐོར་ བསྡུས་བསྡུས་ གཅིག་ བི། ?                                                    
       d) ང་ཅག་གིས་ ཕམ་ལོ་ བརྡེ་བ་ ག་ལྟྡེ་ བྱ༹ས་ དགོས་ཤད? སྐོར་ བི།                                         
       e) འཁོར་བ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? འཁོར་བའི་ ཉྡེས་དམིགས་ཀི་ སྐོར་ བི།   

ཚགིས་བཅད་ལས། 
9)  འགོ་ག་ི ཚགིས་བཅད་ དྲ་ིབ་ཙུ་ལས་  བཞ་ིག་ི ལན་ བ།ི                                       4x2=08 
     a)   ཚེར་མ་ ཟུག་ཀོ་ དཔྡེའི་ དོན་ གན་ ཨིན་ནམ? 
     b)   མཁས་པ་ལོ་ ང་རྒྱལ་ མྡེད་པོ་ དཔྡེ་ གན་ ཡོད་ པོ་ ཨིན་ནམ? 
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     c)   ཚིགས་བཅད་ རྡེ་ནང་ ཚིགས་རྐང་ ག་ཚོད་ ཡོད་པོ་ ཨིན་ནམ? 
     d) ཆུ་ཤིང་ གྡེན་ལོ་ སྡེས་ན་ཡང, འདབ་མ་ ཐུར་ལོ་ འཕར་བར་ འགྱུར་ དཔྡེ་ འདིའི་ གན་ ལབ་

པོ་ བི། 
                                            འབས་ལངོས་ ཆགས་རབས་ལ་ ས། 
10)  འགོ་གི་ དྲ་ིབ་ ཙུ་ལས་ གང་རུང་  གསུམ་ག་ི ལན་  བ།ི                                        2x2=04                                                  
        a)   དཔལ་ལྡན་ དོན་སྒྲུབ་ རྣམ་རྒྱལ་གི་ སྐུ་དུས་ལོ་ གན་ འཐོན་བོ་ ཨིན་ནམ? 
        b) ཆོས་རྒྱལ་ རྣམ་རྒྱལ་ ཕུན་ཚོགས་སྐུ་ དུས་ལོ་ གན་གན་ གནང་བོ་ ཨིན་ནམ?                                        
11) འགོ་ག་ི དྲ་ིབ་ ཐུང་ ཐུང་ བྱ༹ས་ས་ི བ།ི                                                              1x1=01                                                 
        a)  དང་པོའི་ འབས་ལོངས་ དང་ ད་ལྟའི་ འབས་ལོངས་ གཉིས་ཀི་ ཁྱད་པར་ གན་ ཡོད? 
12)    འགོ་ག་ི དྲ་ིབའ་ི ལན་ ལན་ བ།ི                                                                   1x2=02 
        a) རྒྱལ་པའོ་ི  གན་རུང་ དྲུག་ག་ི མངི་ བ།ི 
13) འགོ་ག་ི དྲ་ིབ་ཙུའ་ི  འདམས་ཁ་   རྐྱབས་ས་ི ལན་ བ།ི                                         2x1=02 
       1) འབས་ལོངས་ཀི་རྒྱས་ས་ དང་པོ་ ག་ན་ ཨནི་ནམ?                                                              
           a)  སྒང་ཏོག།              b)  ཡུག་སམ། 
           c)  རབ་ལྡན་རྡེ།           d)  གཏུམ་ལངས། 
      2) འབས་ལོངས་ འདི་ ཕི་ལོ་ ག་ འདི་ལས་ མི་སྡེར་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ འཐོན་བོ་ ཨིན་ནམ?                     
           a)   ཕི་ལོ་  ༡༩༧༥            b)  ཕི་ལོ་  ༡༩༨༠ 
           c)  ཕི་ལོ་  ༡༩༦༤             d)  ཕི་ལོ་  ༡༩༤༦ 
     3)  ཆོས་རྒྱལ་ བཀྲ་ཤིས་ རྣམ་རྒྱལ་ཡབ་ཀི་ མཚན་ གན་ ཨིན་ནམ?                                             
           a)  ཕུན་ཚོགས་ རྣམ་རྒྱལ་     b)  བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།  
           c)  མཐུ་སོབས་རྣམ་རྒྱལ།      d)   དོན་སྒྲུབ་ རྣམ་རྒྱལ། 
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