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SECTION - A 

ཀ གོ་རྟོགས་ནུས་རྩལ། Comprehension : 15 

ར་ལོ། 

 ༈ "ཨ་མ། ངའི་ཨ་ཕ་སུ་རེད།" "རྗེས་སུ་ཨ་ཕ་ཞེས་པ་གཏན་ནས་གླེང་མི་ཆོག " ཨ་མས་ཁོ་ལ་འགྲམ་ལྕག་གཅིག་
གཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་ཚུར་འཐེན་ནས་རང་གི་བྲང་ཁར་སྦྱོར་བར་བྱེད།  ཡིན་ན་ཡང་།  དུས་ཡུན་རིང་པོ་
ཞིག་མ་འགོར་བར་མཚན་མོའ་ིདུས་སུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཁོ་ཚང་ལ་ཡོང་གིན་འདུག ཕྱིས་སུ་རིམ་བཞིན་ཉིན་དཀར་ཡང་
ཡོངསྟེ་མཐའ་མར་ཁོ་ཚང་ནས་གཞིས་སྡོད་བྱས་སོང་། དེ་དུས་ཨ་མས་བྱམས་བརྩེའི་ངང་ནས་ "ར་ལོ།  ངའི་གཅེས་
ཕྲུག མི་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཕ་རེད་ " ཟེར། འོན་ཀྱང་མི་དེ་བྱིས་པ་གཞན་དག་གི་ཨ་ཕ་དང་མི་འདྲ་བར་ར་ལོ་ལ་ཀ་ར་

● དྲི་ཤོག་ལ་པར་དུ་འཁོད་པའི་ཨང་ཀི་  4 དག་ཡོད་པས་ཞིབ་གཤེར་གནང་རོགས།  
● དྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྤྲོད་པའི་ཀོཊ་ཨང་ཀི་དེ་འོས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་ཤོག་གུ་ལ་བཀོད་རྒྱུ།  
● དྲི་ཤོག་འདིར་དྲི་བ་ 9 ཡོད་མེད་ལེགས་པར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ།  
● ལན་བྲིས་པའི་སྔོན་དུ་ཨང་རིམ་རྣམས་རིམ་པས་བྲིས་གནང་རྒྱུ།  

● སྐར་མ་ ༡༥ བར་དྲི་བ་ཀློག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བསྟེར་ཡོད།  ཕྱག་ཚོད་ ༡༠།༡༥ ལ་དྲི་ཤོག་བགོ་འགྲེམས་གནང་རྒྱུ་དང་།  
ཕྱག་ཚོད་ ༡༠།༡༥ ནས་ ༡༠།༣༠ བར་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དྲི་བ་ཀློག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལན་འདེབས་གནང་མི་ཆོག  ། 

● Please check that this question paper contains 4 printed pages. 

● Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the 

title page of the answer-book by the candidate. 

● Please check that this question paper contains 9 questions. 

● Please write down the Serial Number of the question before attempting it. 

● 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be 

distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the 

question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period. 

 Series : TYM 
Code No.  

 

18 
 

Candidates must write the Code on 

the title page of the answer-book. 
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གཅིག་ཀྱང་ཉོ་མ་མྱོང་ལ་འོ་ཞིག་ཀྱང་མི་བྱེད་པར་མ་ཟད། ར་ལོ་འདིའི་གམ་དུ་བཅར་ཚེ་་་ཁོས་སུན་སྣང་གི་ངང་ནས་  
"ཧེ། སྣ་མདོའ་ིསྣབས་ལ་ལྟོས་དང་། ཕར་སོང་" ཟེར། ངོ་མ། ར་ལོའ་ིསྣབས་དེ་ཀ་ལའི་ཆུ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་ཕྱིས་ན་ད་
ལྟ་བཞུར་འོངས་བས་ཁོས་ཨ་མས་རྟག་དུ་"ཡང་ཀླད་ཞོ་བཞུར་གྱིན་འདུག"ཟེར། 

 ༡༌ ར་ལོས། "ཨ་མ། ངའི་ཕ་སུ་རེད།" ཅེས་པའི་ལན་དུ་གང་འདྲ་གནང་ངམ། 
 ༢༌ མཚན་མོའ་ིདུས་སུ་སུ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། མཐར་གང་བྱས་སམ། 
 ༣༌ ཨ་མས་བྱམས་བརྩེའི་ངང་ནས་ར་ལོར་གང་གསུངས་སམ། 
 ༤༌ མི་དེས་སུན་སྣང་གི་ངང་ནས་ར་ལོར་གང་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ། 
 ༥༌ ཨ་མས་ར་ལོར་རྟག་གང་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་བྲིས། 

 
SECTION – B 

 

ཁ། ༡༽ རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་ Letter Writing ལས་གང་རུང་ཞིག་བྲིས།  1 × 8 = 8 
  ༡་ དྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

མཚམས་ལས་འདས་པ་ཞེས་པའི་དེབ་གྲངས་  ༣༠ འཛིན་གྲྭའི་སློབ་གྲོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མཁོ་
གཏོང་ཡོང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་བྲིས།  

  ༢༌ དུས་བབ་གསར་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པར་སློབ་གྲྭའི་ལོ་འཁོར་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་སྒྲགས་
ཞིག་འདོན་ཐེང་ཕྱི་མར་སྤེལ་ཐབས་ཡོང་བའི་འཕྲིན་ཡིག་ཞིག་བྲིས། 

  ༣༌ གཅེན་མོའ་ིཁྲུང་ས་ཉིན་མོར་སྤུན་གྲོགས་གཉེན་ཉེ་རྣམས་ལ་མགྲོན་ཤོག་མགོ་འཇུག་ཚང་བ་ཞིག་
བྲིས། 

 ༢༽ རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ་ Essay Writing ལས་གང་རུང་ཞིག་བྲིས།  12 

  ༡༌ ནང་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་གི་སྐོར་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས། 
  ༢༌ བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སྣ་གལ་ཆེ་ཞིག་གི་སྐོར་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ཞིག་བྲིས། 
  ༣༌ འོག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་བེད་སྤྱད་དེ་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས། 
  བརྗིད་ཆགས། ཆབ་འབངས། གོ་བརྗེས། རྒྱ་ཕིབས། སྡེབས་རིས། རྐོས་དཀྲོལ། རིགས་གནས་དངོས་རྫས།  

མཛའ་མཐུན་མཉམ་རོགས།  
 ༣༌ དབྱིན་ཡིག་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ། Translation English to Tibetan :  5 
  When the farmer was finished eating, the Buddha said, Respected friends, if I 

delivered a Dharma talk while our brother was still hungry, he would not be able 

to concentrate. That would be a pity. There is no greater suffering than hunger. 

Hunger wastes our bodies and destroys our wellbeing, peace and joy. We should 

never forget those who are hungry. It is discomfort to miss one meal but think of 

the suffering of those who have not had a proper meal in days or even weeks. We 

must find ways to assure that no one in this World is forced to go hungry. 
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SECTION – C 

 

ག །  བརྡ་སྤྲོད་ཉེར་མཁོ། Applied Grammar : 10 
 ༡༽ སུམ་ཅུ་པའི་དྲི་བ་ཁག་གང་རུང་ལྒ་ལ་ལན་བྲིས།  
  ༡༌ ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། 
  ༢༌ ནི་སྒྲ་དགར་བ་དང་བརྣན་པར་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་རེ་བྲིས། 
  ༣༌ དང་སྒྲའི་དོན་གྱི་འཇུག་ཡུལ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། 
  ༤༌ དེ་སྒྲ་དངོས་པོའ་ིདབང་དུ་འཇུག་པར་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། 
  ༥༌ གང་སྒྲར་སྤྱི་སྒྲ་ཞེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 
  ༦༌ རྗེས་འཇུག་ཤེས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པའི་རྩ་བ་བྲིས། 
  ༧༌ བདག་སྒྲ་དང་མིང་མཐའ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ། 

 ༢༽ དག་ཡིག ། Orthography (mNgonjod): 2 × 2½ = 5 
  མངོས་བརྗོད་ལས་གང་རུང་གཉིས་ལ་ལན་བྲིས།  
  ༡༌ མངོན་བརྗོད་བཤེས་པའི་དགེ་མཚན་གང་ཡོད་དམ། 
  ༢༌ མིང་གཅིག་དོན་མང་ལ་འཇུག་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་བྲིས། 
  ༣༌ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་མྱུར་སྐྱོབས་ཟེར་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

 

SECTION – D 

ང་། རྩོམ་རིགས། Literature (Prose) : 4 × 2½ = 10 
 ༡༽ ལྷུག་རྩོམ། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་དང་། བཤེས་སྤྲིངས། 
  དྲི་བ་ཁག་ནས་གང་རུང་བཞི་ལ་ལན་བྲིས། 
  ༡༌ ནམ་མཁའ་སྤྲིན་ཆེན་འཁྲིགས་པ་དེ་གང་གི་དཔེར་བཀོད་དམ། 
  ༢༌ སྣ་མའི་མེ་ཏོག་ལེགས་བཀབ་ཀྱང་། དྲི་ཞིམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར།  ཞེས་པའི་དོན་གང་དག་བསྟན་

འདུག་གམ། 
  ༣༌ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གནས་པའི་སར།  མཁས་པ་གཞན་དག་སུ་ཡིས་བརྩི།  མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ན།  

རྒྱུ་སྐར་མང་ཡང་མཐོང་མི་འགྱུར། ཞེས་པའི་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ངོས་བཟུར་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས། 
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  ༤༌ ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱི་སྤང་བླང་བྱ་ཚུལ་བྲིས། 
  ༥༌ མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཚུསལ་བྲིས། 
  ༦༌ སྒྲིབ་པ་ལྔ་སྤང་ཚུལ་བསྟན་པ་བྲིས། 
 ༢༽ སྙན་ངག Poetry ལས་ལྔ་ལ་ལན་བྲིས།  2 × 5 = 10 

  ༡༌ རྐང་མགྱོགས་གྲུབ་ཀྱང་ཡུལ་གྱི་བསྐལ་བ་ཡི། སྒོ་ལའི་ལྷོ་བྱང་ཤར་ནུབ་ཕྱོགས་གང་སར།  
     རྒོན་རྒོན་བྱིས་པ་ཞ་བོ་ཚུན་ཆད་ཀྱང་། ཡུད་ཙམ་ཞིག་བགྲོད་ནུས་ལྕགས་ཀྱི་བྱ།  
   ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱ་གང་ཡིན་འགྲེལ་བཤད་བྲིས། 
  ༢༌ བརྗོད་བྱ་གང་རུང་ཞིག་ལ་སྦྱར་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་ངག་ཅིག་བྲིས། 
  ༣༌ ཚིག་རྐང་སོ་སོར་ཚེག་བར་ཡ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཆ་བཞི་དང་།  དེའི་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་ཡ་གཅིག་གི་

རྗེས་སུ་ཆ་ གཅིག་བྱས་ཐོག་རྗེས་མའི་ཡ་གཅིག་པོ་དེ་ཚིག་ཕྲད་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་ཞིག་གི་དཔེར་
བརྗོད་གཅིག་བྲིས། 

  ༤༌ གཤམ་གསལ་ཚིག་རྐང་རྣམས་ཆ་ཡའི་གཅོད་མཚམས་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས། 
   དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡངས་པོ་འདི་ཤར་དུས། ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་ཡ། 
   མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཡ་ཆ་ཆ་ཆ་ཡ་ཆ། 
   གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་སྟོན་པ་ཁྱེད། ཆ་ཆ་ཡ་ཆ་ཆ་ཡ་ཆ། 
   ཞལ་རས་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་མཛེས་སྡུག་རྣམ་པར་རྒྱས་དུས། ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་ཆ། 
   ལྷོ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཞིངས་དང་འདྲ་བ། ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་ཡ་ཆ། 
  ༥༌ གཤམ་གྱི་ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ་གྱིས། 
   དབེན་གནས། རྨོངས་པ། དབྱིག་འཛིན། རྣམ་བཅད། ཉལ་འགྲོ །  
 ༣༽ མྱུར་ཀློག་རྩལ་སྦྱོང་། Rapid Reading : 2 × 2½ = 5 
  མཛད་རྣམ་དྲི་བ་ཁག་ནས་རང་མོས་གཉིས་ལ་ལན་བྲིས།  
  ༡༌ ནོར་བུ་གླིང་ཀའི་སྐོར་བྲིས། 
  ༢༌ ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གཞུང་གང་ལ་སློབ་སྦྱོང་གཙོ་བོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཚུལ་སྙིང་དོན་ཞིག་བྲིས། 
  ༣༌ བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། 

___________ 


