SAMPLE QUESTION PAPER = (2018 to 2019)
(TIBETAN)
(Class X)
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས།
Time allowed:3 hours

Maximum Marks:80

Section A:

གོ་རོགས་ནུས་རྩལ།

Comprehension

(15 marks )

Section B:

རྒྱུན་སོད་ཡྱིག་རྱིགས།

Writing

(25 marks)

Section C:

བརྡ་སོད་ཉེར་མཁོ།

Applied Grammar

(15 marks)

Section D:

རྩོམ་རྱིག

Literature

(25 marks)

SECTION : A
ཀ ) Unseen Passage: གོ་རོགས་ནུས་རྩལ།

15

སོབ་ཁྱིད་ཉན་པའྱི་ཚེ་དགེ་རྒན་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་ནྱི་གསུམ་སེ། ལུས་ཀྱི་གུས་པ་དང་། ངག་གྱི་གུས་པ། ཡྱིད་ཀྱི་གུས་པའོ། །
དང་པོ་ལུས་ཀྱི་གུས་པ་ནྱི་རྐང་པ་བརྐྱང་བ་དང་། ཅོག་ཙེའ་ྱི སེང་དུ་གཞོགས་བསེས་བྱས་ཏེ་མྱི་ཉན་པ་ལུས་ཀོང་ངེར་བསྡད་
དེ་མཉན་པར་བྱ་ལ། གཉྱིས་པ་ངག་གྱི་གུས་པ་ནྱི་སོབ་ཁྱིད་ཉན་པའྱི་སྐབས་སུ་ངག་གྱི་སྱི་བརོལ་དང་གཏམ་ཤབ་ཤུབ་གཏན་
ནས་མྱི་བྱ་བར་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་རྩེ་གཅྱིག་གྱིས་མཉན་པར་བྱ། གསུམ་པ་ཡྱིད་ཀྱི་གུས་པ་ནྱི་དགེ་རྒན་
གྱིས་གང་འཁྱིད་པའྱི་དོན་ལ་བོ་རྩེ་གཅྱིག་སྱིམ་གྱིས་བསམ་བོ་བཏང་སེ་སེམས་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་ཉར་དགོས་པ་སེ་དེ་གསུམ་
ཡྱིན།
དགེ་རྒན་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པ་ནྱི་ང་ཚོ་དང་པོ་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་པ་བ་ལང་དང་འད་བ་དེ་ད་ལྟ་ཅུང་རྱིག་པ་
དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི་དགེ་རྒན་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་པར་བསམ་དགོས།
1)

སོབ་ཁྱིད་ལ་ཉན་པའྱི་ཚེ་དགེ་རྒན་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་དེ་གང་རེད།

2

2)

ལུས་ཀྱི་གུས་པ་གང་ལ་ཟེར།

2

3)

ངག་གྱི་གུས་པ་གང་དང་གང་རེད།

2

4)

ཡྱིད་ཀྱི་གུས་པ་གང་བྱེད་དགོས་སམ།

2

5)

དགེ་རྒན་གྱི་བཀའ་དྱིན་གང་ཡྱིན་ནམ།

2

6)

འཕྲེང་འབྲེབས་འདི་གང་གི་སྐོར་རྲེད།

1

7) གཞྐོགས་བསྲེས་བྱས་ཏྲེ་གང་མི་ཉན་པ་དགྐོས་།

1

8)

བྐོ་རྲེ་གཅིག་སིམ་གང་ཉར་དགྐོས་།

1

9)

སྐོད་ཀི་སྐོན་གསུམ་ནས་དང་པྐོ་གཉིས་བིས་།

1

10) ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་གང་གཙོ་ཆྲེ་།

1

SECTION: B
ཁ ) Letter Writing : གང་རུང་ཞྱིག་ལ་སྐོར་གཏོང་ཡྱིག་ཅིག་བྱིས།

(8)

1)

འཛིན་གྲྭའྱི་དགོས་མཁོའ་ི ཡོ་བྱད་རྣམས་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོང་དཔོན་ལ་མངགས་ཉོ་བྱེད་པའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་ཤྱིག་བྱིས།

2)

གོགས་མོ་ཚོར་འཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་མོ་གསོལ་ཚིགས་ལ་ཕེབས་རྒྱུར་མགོན་བརྡ་ཞྱིག་བྱིས།

3)

གསར་ཤོག་རྩོམ་སྱིག་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས།

Essay writing: གང་རུང་ཞྱིག་གྱིས་སྐོར་འབྱི་རྩོམ་ཞྱིག་བྱིས།
1)

ཕ་མའྱི་བཀའ་དྱིན་སྐོར།

2)

དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ།

3)

ངའྱི་མྱི་ཚེའི་སྐོར།

Translation: བྐོད་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར།

(12)

(5)

His Holiness has lately spoken of his commitment to reviving awareness of the value
of ancient Indian knowledge among young Indians today. His Holiness is convinced
that the rich ancient Indian understanding of the workings of the mind and emotions
as well as the techniques of mental training, such as meditation, developed by Indian
traditions, are of great relevance today. Since India has a long history of logic and
reasoning, he is confident that its ancient knowledge viewed from a secular, academic

perspective, can be combined with modern education. He considers that India is,
infact, specially placed to achieve this combination of ancient and modern modes of
knowing in a fruitful way so that a more integrated and ethically grounded way of
being in the world can be promoted within contemporary society.

SECTION: C
ག)

Applied Grammar: གཤམ་གསལ་སུམ་ཅུ་པ་ལས་གཉིས་ལ་ལན་བྱིས། 6x2=12)

1)

ཕད་གཞན་དབང་ཅན་དང་རང་དབང་ཅན་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

2)

སྱི་ས་དང་བདག་ས་བར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

3)

དགག་སའྱི་ཕད་མ་མྱི་མྱིན་མེད་བཞྱི་ལ་དཔེར་བརོད་རེ་རེ་བྱིས།

ག༢

གསུམ་ཀར་ལན་བིས་།

4)

དང་ས་སོན་པའྱི་རྩ་ཚིག་བྱིས།

5)

དེ་ས་དངོས་པོའ་ི དབང་དུ་བཞྱིར་འཇུག་པ་རེ་བྱིས།

6)

རེས་འཇུག་བཅུ་དང་སོན་འཇུག་ལྔ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ།

1
1
1

SECTION: D
ང ) Prose: ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་དང་བཤེས་སྱིངས་ཀི་དི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྱིས།
1) སྱིབ་པ་ལྔ་པོ་ངོས་འཛིན་བགིས་།

2

2) ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་མཛད་པ་པྐོའ་ི མཚན་བྱིས།

དུས་རབས་ག་དུས་མཛད་ཡྱིན།

3)

ས་ས་ལེགས་བཤད་ནང་བཀོད་པའྱི་ལེགས་བཤད་ཅིག་བྱིས

4)

ཚད་མེད་བཞྱི་བིས་།

5)

ཚེ་འདྱིར་གགས་པ་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་གང་དང་གང་ཡྱིན།

6)

དལ་བ་བརྒྱད་བིས་།

1

7)

འབྱོར་བཅུ་རྣམས་བྱིས།

1

2

1
1

2

ཆ ) Poetry: སན་ངག་གི་དི་བ་ཆ་ཚང་ལ་ལན་བིས།
1)

སན་ངག་གྱི་གོ་དོན་བིས་།

2)

རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་བོ་ཡོད་པའྱི་སན་ངག་ཅྱིག་བྱིས།

3)

ཚེག་བར་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སན་ངག་ཞྱིག་བྱིས།

4)

སན་ངག་སྦྱང་ན་ཁེ་ཕན་གང་ཡོད་དམ།

5)

ཚེག་བར་བདུན་ཅན་གྱི་ཚིག་བཅད་གཅྱིག་བྱིས།

6) ང་ནི་ལྷ་སའི་བུ་མྐོ་ཡིན་།

2

ཆ་དང་ཡ་ལ་རྟགས་རྒྱབ།

7) སན་ངག་གྱི་ནང་དབྱེ་བ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་བྱིས།

2
2
1
1
1
1

ཇ ) Rapid reading: གཤམ་གསལ་ལས་དྱི་བ་ལྔ་ལ་ལན་བྱིས།

(1x5=5)

1)

ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་གང་ཡྱིན།

2)

རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱེད་ཚུལ་བྱིས།

3)

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མཛད་འཕྱིན་བསྐྱངས་ཚུལ་སྐོར་རགས་ཙམ་བྱིས།

4)

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩

5)

ྋགོང་ས་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་རྣམས་བྱིས།

6)

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ག་དུས་དབུ་བརེས་པ་རེད།

ལོར་བོད་ནང་གང་བྱུང་བ་རེད།

