PAPER I:

བོད་ ་ི ན་ ིས་ཁང་ཨར་པོའ་ི ལས་རོགས་འདེམས་ གས་ ་ི ཡིག་ཚད་ ི་ཤོག

ཨང་། ༥༠

ས་ཚད་༢།༣༠

ི་བ་རེར་ཨང་ ༥ རེ་གཅིག་མ ངས་ཡིན།
༡།

བོད་ ི་ཆོས་དང་རིག་ག ང་ ོར་ ེང ༡༥ ལས་མི་ ང་བ་ ིས།

༢།

་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འདིའི་གནས་ ངས་དང་། ལམ་ གས། མི་ ་འ ་མིན་ ོར་ཡིག་ ེང་༡༢ལས་མི་ ང་བ་ ིས།

༣།

ི་ ལ་ཨ་རི་དང་བོད་མི་རིགས་གཉིས་ ི་དབར་འ ེལ་བ་དང་གནས་ ངས་ ོར་ཡིག་ ེང་༡༠ ལས་མི་ ང་བ་ ིས།

༤།

ང་ བ་ ི་སེམས་དང་། ོང་པ་ཉིད་ ི་ ོར་འ ེལ་བཤད་ ང་ཙམ་ ིས།

ENGLISH
1 Match the following animals with their owners.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Ox
Horse
Tiger
Dog
Camel

1. Trainer
2. Farmer
3. Rider
4. Arabian
5. Landlord

Make sentences with the following words:2. Fill in the blanks with appropriate words.
(a) The sun rises in the ________________(East / West / North)
(b) The house is built ______________the hill. (at / on / with)
(c) Tsering is a student and he studies in ___________(School / Monastery / club)
(d) We should drink milk to become_____________(healthy / intelligent / fat)
(e) It is good to eat well and sleep ______________( long / well / late)
MATHEMATICS
Write the following in words.
66, 29, 819, 205, 616

བོད་ཡིག།

PAPER II:

བོད་ ི་ ན་ སི ་ཁང་ཨར་པོའི་ལས་རོགས་འདེམས་ གས་ ི་ཡིག་ཚད་ ་ི ཤོག

ཨང་། ༥༠

བོད་ཡིག

ས་ཚད་༢

ི་བ་ཆ་ཚང་ལ་ལན་འདེབས་ ོས།
༡། ད་ འི་བོད་ ི་ནང་གཉིས་ ི་གནས་ ངས་འདི་དང་། བོད་ ་ནག་ག ང་གིས་བཙན་བ ང་མ་ ས་ ོན་ ི་བོད་ ི་གནས་ ངས་གཉིས་
ི་དབར་ ད་པར་ཇི་ཡོད། ལེགས་ཉེས་ད ེ་འ ེད་ ེད་དེ་ཡིག་ ེང་ ༥༠ ལས་མི་ ང་བ་ ིས།
༢། བོད་ ི་བ ་ ོད་པའི་ག ང་ མ་ ་པའི་བ ོད་ ་གཙ་བོ་གང་དང་གང་ཡིན་གསལ་བར་ ིས།
༣། མིང་གཞིའི་ཡིག་གེ་ མ་ ་ཡི་ཕོ་མོ་མ་ནིང་། ཤིན་ ་མོ་དང་གཤམ་བཅས་གང་དང་གང་ཡིན་སོ་སོར་བ ང་ ེ་ ིས།
༤། འོག་གི་ཚག་བཅད་ཤོ་ ོ་དེའི་འ ེལ་པ་ ིས།
ནོར་ ི་མཆིག་ནི་ ིན་པ་ ེ།

བདེ་བའི་མཆོག་ནི་སེམས་ ིད་པ།

ན་ ི་མཆོག་ནི་ཐོས་པ་ ེ།

ོགས་པོའི་མཆོག་ནི་མི་བ ་པའོ།

ENGLISH (Marks 5+10)
Write a compositon of about 50 lines on any one of the following topics.
(a) The missing plane of Malaysian Airlines.
(b) Indian General Elections 2014
(c) Men-Tsee-Khang in Exile.
2. Read the passage below and answer the questions given at the end of the passage.
The relations of the ancient and medieval states differed from those of today. One cannot extend modern
international law to them. But the same applies to the opposite. It is unacceptable to apply archaic legal
concepts to the present and one model of standard to another: the worldview of one civilization should not
be transferred to a different one. Sometimes ago, world domination was claimed by Assurian, Babylonian,
Byzantine, Chinese, Mongolian and Manchu Monarchs. However, in our time, only Chinese politics mix
archaic and modern concepts of statehood. It turns out that the people, who conquered China, created not
their own empires, but

