PAPER I:

བོད་ ་ི ན་ ིས་ཁང་གི་མ་ ན། ཁང་ ང་། གད་པ་གསར་བ འི་ཡིག་ གས་ ་ི ཤོག

ཨང་། ༥༠

ས་ཚད་༣།

༢༠༡༤ ་ ༡༡ ཚས་ ༡༤

བོད་ཡིག་ཐོབ་ཨང་། ༡༨
ཀ།

གཤམ་གསལ་འ ི་བ་ཁག་ལ་ལན་ ིས།

༡།

ད་ འི་ ི་འ ས་དང་བཀའ་ཤག་ བས་ག་ཚད་ཡིན།

༢

༢།

མང་གཙ་ཀ་བ་ག མ་གང་དང་གང་ཡིན།

༣

༣།

མ་ད ེ་ ག་པ་གང་ཡིན།

དེའི་དོན་དང་ ད་ མས་ ིས།

༢

༤།

འདི་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་ཝེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་ གས་ཚགས་འཆར་ཆེད་མཐོང་མཆན་མ་གནང་མཁན་ ལ་ཁབ་ ་ཡིན། ༡

༥།

བོད་ ི་ཆོས་ ད་ཆེན་པོ་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན།

༢

༦།

བོད་མིའི་ ིག་འ གས་ ི་ ན་ཁང་དང་དེའི་བཀའ་ ོན་ མས་ ི་མཚན་ ིས།

༤

༧།

རང་ཉིད་ ད་ཡིག་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་ ོར་ཡིག་ ེང་བ ན་ལས་མི་ ང་བ་ཞིག་ ིས། ༤

ENGLISH (Marks 15)
1. Make sentences using the following words. (Marks 1x5)
a. Buy
b.Cook
c.Clean
d. Respect

e.Help

2. Use the following word to fill the blank (1X5)
Running

playing

laughing

Working

a. Tenzin is …………………….after hearing the joke.
b. She is ……………………….basket ball.
c. Pema is …………………….away from the dog
d. Choekyi is …………………..at her office.
e. He is…………………………….about Tibet.
3. Choose one topic & write essay not exceeding 500 words.
1. Importance of health & hygiene.
Or
2. What do you know about Men-Tsee-Khang?

Telling

MATHEMATICS (Marks 15)
A. Solve the problem (1.5 X 4)=6
A. 284 + 854 =..… B. 9X7=…..C. 4632 – 568 = ……,

D. 305/7 =………

B. Solve the following problems. ( 3 marks X 3)=9
1. A customer bought 10kgs of rice and 5 Kg of Sugar. The price of the 5 kg sugar is Rs.230
and the total bill was Rs.1000. Find the price of the 10kg rice?
2. You bought 2 kg of apple, 3 dozen of banana, 1kg or orange with total bill of Rs. 450 and
received 10% discount from shopkeeper. How much you have to pay after discount?
3. Suppose a person run at speed of 3Km per hour. How many hours it will take to cover a
distance of 27 Km.

NOTE : WORKING NOTE IS COMPULSORY FOR THE MATHS PAPER.

THE

END

