
PAPER II: DZONGKHA FOR B.ED. DZONGKHA GRADUATES 

 

 ཤོག་ ངས་1/༧ 

 

ལ་གང་་གཡགོ་ན་ཚོགས། 
 

་ལ་ོ༢༠༢༠ ལོ ་ འག་་གཡོག་ས་གས། 
 

ས་གས་ད་བ་ ་ལ་ོ༢༠༢༠ ལོ ་ ས་ག་གག་ལག་ག་མ་ (ངོ་ཁ་་ཌ) མཐར་འལ་་་་དནོ་། 

་ཤོག་གས་པ་  ོང་ཁ། 

་ས་   ༢༦/༠༢/༢༠༢༡ 

གས་བོམས་  ༡༠༠། 

་་ས་ན་  ་ཚོད་༠༣།  

ག་་ས་ན་  ར་མ་༡༥། 
 

ར་བཏང་བད་། 

༡- ལན་ཤོག་ནང་ ད་ར་་གས་ཨང་མ་གཏོགས་ ང་་་ག། ་འབདཝ་ལས་ ་གས་ཨང་འ་ ལན་ཤོག་ནང་་མ་

འཛོལ་བར་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་་ད། 

༢- ་བ་ལན་ ་་འ་མ་བགས་པ་་མར་ ར་མ་༡༥ ་ང་་ ་ཤོག་འ་ནང་ན་ཡདོ་པ་བད་་་ གས་

ཤོམ་འབད་ག་་ ་ཤོག་་ཤོག་ངས་ཚང་མ་ཚང་བ་དཔ་དང་ དོགས་པ་་བསལ་ད། ས་ཚོད་འ་ནང་ལན་་་

་ག་་ཡང་འབད་་ག། 

༣- ་ཤོག་འ་ནང་ ་བ་བོམས་་ བ་ཡདོ། ་བ་དང་པ་ འ་མོ། ་བ་གས་པ་ ་་རོ་བ། ་བ་གམ་པ་ 

་བ་ན་། ་བ་བ་པ་ ད་ར་་ན། 

༤- ་བ་་ འ་བས་ཕབ་མ་ོད་པར་ ་བ་ཨང་ངས་དང་འལ་་ ལན་་ང་སངས་ས་འབད་་ད། 

༥- ་བ་ལན་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ ་བ་ཨང་དང་ ནང་གས་་ཨང་ངས་་ མ་འཛོལ་བར་ཁ་གསལ་འབད་་ད། ་

ན་པར་ ་བ་ཨང་དང་ ་བ་ནང་གས་་ཨང་་ འཛལོ་་་་དང་། ཡང་ན་ ས་་ད་པ་ན་ ད་བ་་

འབད་་དང་ གས་་ན་་ད། 

༦- ་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་་ གག་ཡང་ལ་་གཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་ན་ཡོད་་འ་ལས་ ཤོག་་གས་གཞན་ག་་

ཡང་ལག་ན་འཐབ་་ག། 

༧- ས་གས་ཁང་ག་ནང་ལས་ འཐོན་མ་འ་བ་་མར་ ད་་ལན་ཤོག་འ་ ས་གས་་ོག་པ་་ ས་ོད་འབད་

ད། 
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 ཤོག་ ངས་2/༧ 

 

་བ་དང་པ།     འ་མོ།        གས་༣༠། 
 

འགོ་་བད་་ འ་མོ་་དནོ་ཚན་གས་ལས་ ག་འབད་ང་གག་གདམ་ཁ་བ་་ ག་འ་༦༠༠ ་ནང་འད་ས། 
 

འ་ོམ་ད་བ་འབདཝ་ད་ འོག་་ཚད་ག་་་ག་བཞག་་ གས་ན་་ན། 
བད་དོན་་གས་༡༥། (ལན་འོས་འབབ་དང་ ག་དོན་བགས་ཐངས་ བ་ངས་ ང་འན་་་བ་) 

ག་ོར་་གས་༡༠། (འོས་འབབ་ན་པ་ ང་ག་ལག་ན་དང་ ན་ག་ ག་བ་ ོར་བ་་་བ་) 

འ་བད་་གས་༥།  (ག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཞག་ཐངས་་་བ་) 

 

ཀ༽ ས་རབས་གསར་པ་ོབ་ག་་དོན་་ ོབ་ཁང་ནང་་བོ་ོན་ལས་ ཡོངས་འལ་ཐོག་་ོབ་ོན་འ་ གཙོ་བརོ་

བཏོན་ད། ར་བ་བད་དོན་ཐོག་་ བ་ངས་་ང་ག་་བགས་་ དོ་ང་འ་མོ་ག་ས། 
 

ཁ༽ ོབ་ག་་ས་ད་ཆ་གས་ཤོམ་་སཔ་དང་མ ་སཔ་་ད་པར་འ་ ོབ་དཔོན་་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་དང་ོབ་ོན་

ག་ལ་གས་ཤོམ་ཡོདཔ་དང་ད་་་རག་ལས། ར་བ་བད་དནོ་ཐོག་་ བ་ངས་་ང་ག་་བད་་ ད་

ལ་འ་མོ་ག་ས། 

 

 

་བ་གས་པ།     ག་རོ།       གས་༢༠། 
 

འགོ་་་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ གམ་བད་ཡདོ་་ ག་ར་་ལན་བད་་དང་འལ་་ས། 
 

ཀ༽ འགོ་་་བ་༥ བད་ཡདོ་་ག་ར ་་ལན་ས།             གས་༡༠། 
 

༡- མ་་པ་ལས་ བ་པ་ད་པ་དས་ང་།། ར་གངས་་ལས་ ལ་དོན་་ད་གས་ས་འན་འབད། (༢) 
 

༢- ན་འག་་་ ཡང་གས་་ད་བ་བཞག་ད་པ་་མཚན་ག་་འོང་་མས? (༢) 
 

༣- ཕོ་ལ་ས་་རབ་འང་གམ།། ར་གངས་་ལས་ ས་་རབ་དང་འང་་ དར་བད་གས་་བ། (༢) 
 

༤- གས་པོ་་། ངས་ལ། སོགས་ཝ་ད་ ད་་ཝ་ར་བཏགས་ད་པ་དས་པ་ག་་འོང་་མས? (༢) 
 

༥- ག་བཅས་་ད་ ་་་ གམ་ལས་ གས་ལག་ན་འཐབ་་ ོམ་་ཀ་གག་བ། (༢) 
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 ཤོག་ ངས་3/༧ 

 

ཁ༽ འགོ་་་བ་་་ ལན་བ་་ཡདོ་་ལས་ ལན་་མ་ག་ན་་འ་ གདམ་ཁ་བ་་ ལན་ཤགོ་ནང་ས། གས་༥x༡=༥། 
            

༡- ང་ག་བད་པ་ན་་ག་ ང་ག་ཐོག་མར་གངས་་ 

ཀ ་བ་འག་ན། 

ཁ ་དབང་ག་ན། 

ག ་ཚངས་པ་ན།  

ང ་བ་ན་ན། 
 

༢- ལས་་་བ་དང་ དས་ད་ གས་་དར་བད་ས་འན་འབད། 

ཀ མག་གམ་ལ་བས་་ས། ལ་མ་་་་བན།  

ཁ དམན་པར་བ། ས་འོག་་ོབས་ན་གནས། 

ག ་གར་་འ། ག་་བན་པར་། 

ང མཐའ་་འལ། ང་ལ་་འན། 
 

༣- ན་་དར་བད་ འས་མ་ས་ན་ན་ ་ག་པར་ང་ངམ། ར་་འ་་་ 

ཀ ་མ་་ལས་ག་་མ་འགལ་བའམ་མ་ན་པ་སོགས་ ོན་པ་དོན་་ར་བ་ད་ན། 

ཁ འོས་པ་ནན་ས་བང་ནས་་ག་ས་པར་ད་པ་ དོན་་ར་བ་ད་ན། 

ག ་མཚན་དོན་ས་བན་པ་དོན་་ར་བ་ད་ན། 

ང དགས་ས་ད་བ་དོན་་ར་བ་ད་ན། 
 

༤- ར་ལ་ཧ་གམ་ མོ་གཤམ་་་་ན་པ་་མཚན་འ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་བན་་ན། 

ཀ ོལ་བ་ང་ཟད་ང་བའམ་ོད་པ། 

ཁ ོལ་བ་ན་་ོད་ང་ཞན་པ། 

ག ོལ་བ་གས་ར་མས་པ། 

ང ོལ་བ་རན་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ། 
 

༥- ་ན་ལས་ བདག་ད་གག་པར་འལ་བ་ དར་བད་ས་འན་འབད། 

ཀ ོགས་་ང་པོ།  

ཁ ག་པོ ་ནརོ། 

ག མ་་། 

ང ས་་། 
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 ཤོག་ ངས་4/༧ 

 

ག༽ འགོ་་་བ་༥ བད་ཡདོ་་ག་ར ་་ལན་ས།           གས་༥x༡=༥། 
 

༡- ས་བད་འག་གམ་ལས་ འག་པ་འ་ ང་བཅས་་་གནས་ངས་ནང་ ག་་་ལག་ན་འཐབ་ོ? 
 

༢- ས་ད་ས་ན་པ་་དང་མ་ན་པ་་གས་་ ལག་ན་་ད་པར་ག་་ཡོདཔ? 
 

༣- མགས་ག་འ་ ག་་་འག་་ལ་ཡོངས་་་་ཆ་འག་མཛད་ག? 
 

༤- “ང ་ བང” ར་་ག་གས་་་དོན་ས། 
 

༥- བད་། བ་མ། སར་ཏོད། ་དོ། ར་་ང་ག་བཔོ་་ག་བ་བ་ཁ་བ། 

 

་བ་གམ་པ།     ་བ་ན་།       གས་༣༥། 
 

འགོ་་ག་གས་འ་ གས་ཤོམ་འབད་ ག་ནམ་ལས་ ་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ་ལན་་དཔ་ན། 
 

༆ ཨ་་་བ་བས་ ས་ངས་དང་ས་ཚོད་ མ་འཛོལ་བར་ན་ས་བཏབ་ད། འ་་འཛོལ་སོང་པ་ན་ ་ངས་ ར་

མ་ས་ོར་་ དཔ་ངས་ག་་ནང་འར་འ་་འ་ས་ ་བཟང་ངན་་ཁ་དམར་འལ་པ་་ལ་མན་་འོང་། འ་དང་

འལ་ ཨ་་ས་ར་་ད་་ཡང་ ་་་ར་ལས་ཧ་་ཐབས་དང་ ་འ་ན་དང་བར་ཆད་ལ་ཐབས་་ ག་་རང་

འབད་དཔ་ཡོད་ག་ས་གས་པ་དས་པ་ཡོདཔ་ལས་བན་ན། 
 

་་ ར་ལ་བ་་་དམ་པ་གས་བ་དལ་འར་དང་ གཞན་ཡང་འ་བ་་་ཤ་ཡོདཔ་ན། འ་བམ་ ་དང་་་

གནོད་ན་་བ་ བ་་གས་ཡང་་ཤ་ཡོད། འག་ན་པ་ད་གཏམ་ལས་ཡང་ ་བ་མ་གང་དང་ ས་བ་ས་ང་པ་

གང་ ར་བ་ོལ་ཡོད་དོ་བམ་ ་་བ་འ་་གས་དང་གས་ཤོས་ག་ནམ་ལས་ ག་ཏོ་འབ་་དང་ ཁ་བ་མ་

སཔ་འ་་་ཡང་ ལ་་་མ་ལས་དང་ ལ་་བ་་ན་ནམ་ལས་ འ་བམ་་བ་་གས་དག་་དོན་་ ་བསང་

ས་གསོལ་གཏང་དཔ་ན། 
 

ཨ་་་ཁར་བཏནོམ་ད་ ན་འལ་ག་ད་་ཡང་ ཨ་་་་འ་ ར་ལམ་་གས་པ་ན་འལ་་ཐོག་མ་ན། ་གང་

གས་་ན་ལ་སོགས་པ་ས་་ངས་་བཏནོ་པ་ན་ ནད་གདོན་ས་འ་བ་ད་ང་ བསམ་དོན་འབད་ད་འབ་པ་སོགས་་་

བ་ལམ་་འག་པ་དས་པ་ཡདོ། ནང་ན་ཡང་ན་འལ་བ་ད་་འ་ ན་འལ་ས་ལ་བ་ན་ ོགས་པ་མས་ལ་འཆར་ 

ར་གང་དོ་བམ་ ་ན་མ་ཚོགས་པ་ ཐབས་ན་འལ་བཟང་པོ་གས་ཤོམ་་བགས་པ་ན་ ་དང་་བ་ག་་རང་འབད་

ང་ འདདོ་དོན་་དཔལ་ན་མ་ཚོགས་པ་གས་ས་འང་བ་དས་པ་ཡོད། ་འབད་་ ་ས་ ན་ོན་ལ་བ་ངམ་་ས་ 

ན་འལ་་མངའ་བས་ད་ར་གངས་ག། 
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ཨ་་དར་བཏགས་ད་་འ་ཡང་ ར་འ་བ་མས་ཅན་ག་ར་ ོན་ལམ་་མཚམས་ར་བ་་ ་བ་་ས་ཐོབ་་ དམ་པ་

ས་དང་མཇལ་བག་ར་བ་ོན་ལམ་དང་ ་ད་འལ་བ་དང་ ནང་་གན་ང་བ་ལ་སོགས་པ་ ས་དང་འག་ན་་་བ་

ག་་རང་འབད་ང་ ཨ་་ས་འབད་གས་པ་ས་པ་ཡོདཔ་ལས་ དར་བཏགས་པ་་ ཨ་་་ ་ང་ནད་ང་ ཕམ་དང་ན་

ཆ་་་ད་ག་མཐོང་བར་ཤོག་ག་ར་བ་ོན་ག་དང་བཅསཔ་་བཏགས་ད། 
 

ཨ་་་་གག་་ང་་ འདོད་ཡོན་ལོངས་ོད་་ ་གང་ད་པར་དགའ་བ་་ན་ད་པ་ོ་འབ་་ འདོད་ད་ལངོས་

ོད་ན་མ་ཚོགས་ང་ དགའ་ོ ་ངང་་ོད་་ ཐབས་ན་འལ་བག་ཐབས་་ ཇ་ཆང་ལངོས་ོད་བམ་་ ཞབས་་བ་

ད། འ་བམ་ ན་འལ་ན་མ་ཚོགས་པ་ས་་ བ་ས་ང་གཡང་ཆགས་པ་བན་གས་སོ་དང་བཅས་པ་་ལས་ 

ོན་ལམ་་མཚམས་ར་དཔ་ན་ནོ།། 

 

ཀ༽ འགོ་་་བ་་་ ལན་བ་་ཡདོ་ས་ལས་ ལན་་མ་འ་ གདམ་ཁ་བ་་ ལན་ཤགོ་ནང་ས།      གས་༥x༡=༥། 
 

༡- ཨ་་ས་ར་འ་ད་་འ་་་ 

ཀ དཔལ་ན་འག་པ་ལམ་ོལ་དང་ད་ས་བཟང་པོ་ག་ན། 

ཁ ན་ངན་དང་བར་ཆད་ལ་ཐབས་་དོན་་ན། 

ག ཕམ་བསམ་པ་ོགས་་དོན་་ན། 

ང ་བ་ལམ་འ་ང་་དནོ་་ན། 
 

༢- ་ གང་ གས་ ་ན་གམ་འ་་་ 

ཀ ་་བ་ལ་མཚན། གང་ས་ང་གཡས་འལ། གས་དཔལ་་གམ་ན།  

ཁ གག་ལག་ཁང་། དམ་པ་ས། ད་འན་་་གམ་ན།   

ག སངས་ས་་་འ། གས་བམ། མད་ན་གམ་ན། 

ང སངས་ས། ས། ད་འན་གམ་ན། 
 

༣- ་དང་་་ གནོད་ན་་བ་བ་་གས་ལ་ཐབས་་་་ 

ཀ གཙོག་བ་་དག་་དནོ་་བ་བསང་ས་བསང་བག་བ་ད 

ཁ བ་ཡོད་ས་ས་་ནང་འ་ནམ་ལས་་འ་ད 

ག མ་ོབ་དཔོན་་ལས་བས་ས་་ད 

ང ་བསང་དང་ས་གསོལ་གཏང་ད 
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༤- འ་བ་་་ས་་་  

ཀ གགས་དང་བ་མ་བམ་ ཨ་ག་ར་རང་དང་ག་ཁར་བགས་་བས་མཛདཔ་ན། 

ཁ ག་་རང་འབད་ང་ ་བ་ལམ་འ་གས་ཤོམ་་འ་བགཔ་ན། 

ག ན་ངན་པ་དང་བར་ཆད་ག་་རང་ཡདོ་ང་ འ་་ལས་ངམ་ན། 

ང ཨ་ག་ར་ རང་་གས་རམ་མཛདཔ་ན། 
 

༥- འག་ལ་ཁབ་ནང་་ ས་ར་་་ ོལ་བཟང་པོ་འ་ 

ཀ ་ནག་་བོ་་་་ འཇམ་དཔལ་དངས་ས་ས་གངས་ནམ་ལས་ ་ལས་དར་བ་ང་ག 

ཁ སངས་ས་་འངས་ར་བག་པ་གགས་ནམ་ལས་ ་གར་ལས་དར་བ་ང་ག 

ག བོད་ལས་མཁས་བ་་མ་མང་རབས་ག་ོནམ་ལས་ ་་ལས་དར་བ་ང་ག  

ང དཔལ་ན་འག་པ་གལ་ང་འ་ནང་ལས་རང་དར་བ་ང་ག 

 

ཁ༽ འགོ་་་བ་༥ ག་ར་་ལན་ས།              གས་༥x༤=༢༠། 
 

༡- ཨ་་དར་བཏགས་པ་བས་་ ག་གས་འ་ནང་བད་་ལས་ག་་ ོན་ལམ་བཏབ་དཔ་ག་་ར་འག? 
 

༢- ཨ་་གསར་ས་་ ན་འལ་་མ་པ་་བགས་པ་ན་ ཕན་པ་འོང་་མས་ག? ག་་འབད? 
 

༣- བ་ ར་་འ་མ་ོག་ཙམ་ག་ན་ན་ གནོད་ན་ས་པར་་ཡོདཔ་ན་ན? བསམ་འཆར་བད། 
 

༤- ན་འལ་ས་ལ་བ་ན་ ོགས་པ་མས་་འཆར། ར་གངས་་་དོན་འལ་པ་བ། 
 

༥- ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཨ་་གསར་ས་་ ས་ར་་དཔ་འག་ག? ག་་འབད? 

 

ག༽ འགོ་་ང་ག་་མ་ངས་ ང་་ག་གས་ནང་ལས་འཚལོ་་ས།          གས་༥x༡=༥། 
 

 ༡) སངས་ས།     ༢) རང་དབང་ཐོབ།     ༣) འལ་བ།      ༤) ནོར་ས།    ༥) ན་ང་། 

 

ང༽ འགོ་་ང་ག་༥ ་ད་ག་བཟ།ོ (ག་གས་ནང་ལས་འ་བས་ཕབ་་ག)           གས་༡x༥=༥། 
 

 ༡) མཚམས་ར། ༢) འདོད་དོན།  ༣) གཡང་ཆགས།     ༤) ་བ།      ༥) དལ་འར། 
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་བ་བ་པ།     ད་ར།        གས་༡༥། 
 

འགོ་་དན་ད་ནང་བད་ཡདོ་་འ་ ངོ་ཁ་ཐགོ་་ད་ར་འབད། གནད་དནོ་ཕགོ་མ་ཕགོ་དང་ ་མ་ བ་རོ་་བ་་

གས་ན་་ན།   
 

Teachers’ Career 

Beginning Teachers  
 

Beginning teachers have attained a minimum professional qualification from teacher education 
institutions for entry into the teaching profession. They seek guidance and support from experienced 
colleagues and school leaders to consolidate their practices.  
 
Proficient Teachers  
 

Proficient teachers independently apply effective teaching strategies, classroom management skills, 
and use of learner assessment data. They engage in collaborative learning with colleagues to enhance 
their professional practices.  
 
Accomplished Teachers  
 

Accomplished teachers consistently display a high level of performance in their professional practices. 
They collaborate with colleagues, and support and mentor them to enhance their professional 
practices. They seek to advance their professional knowledge and skills through reflective practices.  
 
Distinguished Teachers  
 

Distinguished teachers are role models who exhibit the highest standard of professional practice. They 
are recognised for their creativity, versatility, innovation, and leadership in education. They create 
impeccable impact in the lives of colleagues, students and others.  
 
(Source: Bhutan Professional Standards for Teachers Policy Document 2020, Ministry of Education, 
Bhutan) 
 

 

 

བ་ས་བ་གས། 

 


