PAPER I:

༅༅།། ི་ལོ་༢༠༡༤་༡༡་༡༤ ན་ སི ་ཁང་གི་མ་ ན་དང་ཁང་ ང་གད་པ་བཅས་ ་ི ལས་ དེ ་གསར་བ འི་བོད་ཡིག་ གས་ཤོག
ས་ ན་༡།

ོན་ ར་ ངས་༢༠

དག་ཆ་ལ་ ར་ ངས་༥
༽གཤམ་བཀོད་ལན་འ ིག་པ་ལ་ གས་ ོབས། དཔེར་ན། ག་ཟོག་གཡོས་ནས་འཚ་བ་ ེལ་བའི་མི་ལ་༌༌༌༌༌༌༌ཟེར། ཀ༽ཞིང་པ། ཁ༽འ ོག་པ། ག༽ཉ་པ། ་ འོ།
༡༽ ེན་ག མ་བ གས་པའི་གནས་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།

ཀ༽དགོན་པ། ཁ༽ཁང་པ། ག༽ ་ ར།

༢༽ ང་ འི་དོན་ལ་ ོ་བ་དང་བཅས་ཏེ་འ ག་པའི་དོན་ལ་༌༌༌༌༌ཟེར།

ཀ༽ ག་ ས། ཁ༽བ ོན་འ ས།

༣༽གཤམ་གསལ་ ང་པ་དང་དོན་གཅིག་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།

ཀ༽ ག

ཁ༽ད །

ག༽འབད་པ།
ག༽ཞབས།

༤༽བཟང་པོའི་ ོག་ ོགས་དེ་ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ༽འ ོག་པོ། ཁ༽ངན་པ། ག༽ ག་པོ།
༥༽འ ས་ ་ ་ཚགས་ ིན་པའི་ ས་ཚགས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།

ཀ༽ད ར།

༦༽ ད་ཆ་ལ་སོགས་བཤད་པའི་དོན་ ི་ཞེ་ས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
༧༽ ་བ་སོགས་ ེད་པའི་དོན་ ི་ཞེ་ས་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།

ཁ༽ད ན

ཀ༽འཆད་པ།

ཀ༽ བ།

ག༽ ོན

ཁ༽ལབ་པ།

ཁ༽ལས

ག༽ག ངས་པ།

ག༽ ེད་པ།

༨༽གཤམ་གསལ་ ག་པའི་དོན་ལ་འ ག་པའི་ཐ་ ད་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌རེད།

ཀ༽འཇིགས་པ།

ཁ༽འཇིབ

༩༽འ ་སོགས་མང་ ང་འཇལ་ ེད་ ི་ཡོ་ ད་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར། ཀ༽ ེ

ཁ༽ ེ

ག༽ ོ

ག༽དོགས་པ།

༡༠༽ ོབ་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་ ིས་པ་ མས་ལ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།

ཀ༽ ོབ་དཔོན།

ཁ༽ ོབ་ ག

ག༽ ོབ་གསོ།

༡༡༽ ང་ འི་དོན་མཐའ་དག་ཤེས་པའི་མི་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།

ཀ༽ ན་པོ།

ཁ༽མཁས་པ།

ག༽བཟང་པོ།

༡༢༽ཕ་ཡི་ཞེ་ཚག་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།
༡༣༽ ོན་ཤིང་ཟེར་བ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།

ཀ༽ མ།

ཁ༽ཡབ།

ཀ༽ ི་ཤིང་ ིའི་མིང་།

ག༽ ན།

ཁ༽འ ས་ ན་ ི་ཤིང་།

༡༤༽ནོར་དང་ལོངས་ ོད་མང་པོ་འཛམས་པའི་མི་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར། ཀ༽ད ལ་པོ།
༡༥༽ཚ་འཕོས་པའི་དོན་ ་ི ཞེ་ས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།
༡༦༽ཁང་པའི་ག ང་མ་འདེགས་ ེད་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།

ཀ༽ ་ངན་ལས་འདས་པ།
ཀ༽དཀའ་བ།

༡༧༽ཞིང་ལ་ ་འ ེན་ ེད་ ི་ བས་ ར་དང་ས་དོང་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།
༡༨༽གོས་ཉི་མ་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌པ།

ཀ༽ མ།

༡༩༽ ོགས་གཉིས་ཕན་ ན་ ོད་པ་ ེད་པ་ལ་༌༌༌༌༌༌༌ཟེར།
༢༠༽གཤམ་གསལ་ ོ་ གས་ཡིན་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

ག༽འ ས་ ན་ ོན་ཤིང་གི་མིང་།

ཁ༽ ག་པོ།
ཁ༽ཤི་བ།

ཀ༽ །

ག༽འ ོར་མེད།
ག༽བསད་པ།

ཁ༽ཀ་བ།

ཁ༽ མ།

ག༽བཀའ།

ཁ༽ །

ག༽བཀའ།

ཁ༽ཞི་མ ན།

ག༽འ ག་པ།

ག༽ཀམ།

ཀ༽འཆམ་མ ན།
ཀ༽གཙད།

ང༽ད ིད།

ཁ༽གཡག

ག༽བསེ་ །

ེ་ཚན་གཉིས་པ། མ་ གས། ར་ ངས་༥
ཁ༽འོག་གི་བ ོད་པ་བ གས་ཏེ་ལན་འ ིག་པ་ལ་ གས་ ོབས དཔེར་ན། བོད་ཡིག་ལ་ད ངས་གསལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། ཀ༽ མ་ ་ཡོད། ཁ༽བ ་ཡོད།
ག༽ མ་ ་སོ་བཞི་ཡོད། ་ འོ།
༡༽རང་གི་འ ག་ ལ་ ་ ར་པའི་མིང་གཞིའི་ ོན་ ་འ ག་པའི་ཡི་གེ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར། ཀ༽ ེས་འ ག ཁ༽ཡང་འ ག ག༽ ོན་འ ག
༢༽ ་བའི་ ལ་གང་ཞིག་ལ་ ་བ་ ེད་པ་ཙམ་ ོན་པའི་ལ་དོན་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར། ཀ༽དེ་ཉིད། ཁ༽དགོས་ཆེད། ག༽ལས་ ་ ་བ།
༣༽མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ མས་ཕོ་མོའ་ི ད ེ་བ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ལ་བ ེན་ནས་འ ེད། ཀ༽ཁ་ཆེ་ ང་། ཁ༽ད གས་ཆེ་ ང་། ག༽ ་གདངས་ ག་ཞན།
༤༽ལ་བཏགས་ཅན་ ་ི ཡི་གེ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡོད།

ཀ༽ ག

ཁ༽བ །

ག༽བཅོ་ །

༥༽ ་སོགས་ ད་བ ན་པོའི་ ་དོན་ ་ི འ ག་པ་ཕལ་ཆེར་ལ་དང་མ ངས་པ་ལ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར། ཀ༽ ར་བ །
༦༽བོད་ ི་ཡི་གེ་ལ་ ེས་འ ག༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡོད།

ཀ༽བཞི།

ཁ༽བ །

༧༽བ ་ཤིས་ ི་དཔེ་ཆ་ཞེས་པ་དེ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡི་དཔེར་བ ོད་ཡིན།
༨༽ ད་ལ་ད ེ་ན ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡོད།

ཀ༽གཞན་དབང་།

ཁ༽ལ་དོན།

ག༽ །

ཀ༽ལ་དོན།

ཁ༽ ེད་

ག༽འ ེལ་ །

ཁ༽རང་དབང་ཅན་དང་གཞན་དབང་ཅན།

༩༽ ོབ་ཁང་ ་ ོབ་མ་ཡོད་ཅེས་པའི་ནང་གི་ ་ ་ མ་ད ེ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌རེད།

ཀ༽བ ད་པ།

ག༽རང་གཞན་གང་ཡང་མེད།

ཁ༽བ ན་པ།

ག༽ག མ་པ།

༡༠༽ ེས་འ ག་ག་ད་བ་ས་དང་ཡང་འ ག་ད་ ག་ཅན་ ི་མཐར་ ན་ ད་ ི་ ད་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌འཇོག་དགོས། ཀ༽ ང་།
༡༡༽ང་ཕ་ ལ་ལ་དགའ་ཞེས་པ་ནི།
༡༢༽འ ང་ ངས་ལ་ ད་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡོད།

ཀ༽ མ་ད ེ་དང་པོ་ཡིན།
ཀ༽གཉིས།

ཁ༽ མ་ད ེ་གཉིས་པ་ཡིན།

ཁ༽བཞི།

༡༥༽གཤམ་གསལ་ ི་ ་ ོན་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།

ཀ༽གསེར་ ི་ མ་པ།

ཀ༽ག་ལ་ཡོད།

ཁ༽ཡང་།

ག༽ མ་ད ་ེ ག མ་པ་ཡིན།

ག༽ག མ་པ།

ཁ༽ལག་པས་བ ང་།

ཁ༽གང་ཡིན།

ག༽ག་ཚད།

༡༦༽འདོགས་ཅན་ ་ི ཡི་གེ་བཞི་ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།ཀ༽ར་ལ་ས་ཡ། ཁ༽ཡ་ར་ལ་ཝ་ ར། ག༽ཀ་ཅ་ཏ་པ།
༡༧༽དྷ་ས་ ལ་ ོངས་ནི་མཛས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ་ན་ ག་པ།
༡༨༽བོད་ ི་ནང་བ ན་ནི་དར་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ས་པ།

ཀ༽ཤིང
ཀ༽ཤིང་།

།ཁ༽ ཞིང་།
ཁ༽ཞིང་།

༡༩༽ཨ་མས་ང་ལ་ ེད་ ིས་ལས་ཀ་བཟང་པོ་ཞིག་ སི ་༌༌༌༌༌ང་ལ་ག ངས་སོང་།
༢༠༽ཞོགས་པ་ ་པོ་ལངས་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌རང་གི་ལས་འགན་ བ།

ཀ༽ཏེ།

ག༽འང་།

ག༽ག མ།

༡༣༽ཕོ་བ་མི་ ོགས་པའི་ཆེད་ ་ཟས་ཟ་ཞེས་པའི་ནང་གི་ ་ ་ མ་ད ་ེ ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌རེད། ཀ༽བཞི་པ།
༡༤༽གཤམ་ ི་ མ་ད ་ེ ག་པའི་དཔེར་བ ོད་ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།

ག༽འ ེད་ ད།

ག༽ཅིང་།
ག༽ཅིང་།

ཀ༽ཞེས།
ཁ༽ ེ།

ཁ༽ཅེས།
ག༽དེ།

ག༽ཟེར།

ག༽དང་པོ།
ག༽རིམ་ ིས་ བ།

ེ་ཚན་ག མ་པ། ལ་རབས་ནང་ཆོས། ར་ ངས་༥
ག༽འོག་གི་བར་ ོང་ནང་ཚག་འ ིག་པ་ ར་ནས་བདམས་དེ་ གས་ བོ ས། དཔེར་ན།
ག༽ ས་ངག་ཡིད་།
༡༽ནང་པའི་ ་བ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།

ཀ༽ ེན་འ ང་།

༢༽ནང་པའི་ ོད་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌པ་ཡིན།

༠༽ ག་ག མ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ༽ང་ ལ།ཁོང་ ོ། ཞེ་ ང་།

ཁ༽ མས་སེམས་ཅན།

ཀ༽བཟང་པོ།

ཁ༽ངན་པ།

ཁ༽འདོད་ཆགས། ཞེ་ ང་། གཏི་ ག

ག༽ ིང་ ེ་ཅན།

ག༽འཚ་བ་མེད་པ།

༣༽དཀོན་མཆོག་ག མ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌བཅས་ཡིན། ཀ༽སངས་ ས་ཆོས་དང་དགེ་འ ན། ཁ༽གཞི་ལམ་འ ས། ག༽ ལ་ ། ལོང་ ། ཆོས་ །
༤༽ བས་འ ོ་ཡི་ ་གཉིས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ༽ལས་དང་འ ས་ །

ཁ༽འཇིགས་པ་དང་དད་པ།

༥༽ ག་པའི་བ བ་པ་ག མ་ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌བཅས་ཡིན། ཀ༽ ལ་ ིམས་ཏིང་འཛན་ཤེས་རབ།

ག༽ ན་ བ་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ།
ཁ༽ཉི་ ་ ར་།

ག༽ ས་ངག་ཡིད།

༦༽མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ཚ་ ོབ་དཔོན་པ ྨ་འ ང་གནས་ཆོས་ ལ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་བཅས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཟེར། ཀ༽དཀོན་མཆོག་ག མ། ཁ༽ཆོས་ ལ་ག མ།
༧༽ ་ལའི་ ་མའི་ ་ ེང་བ ་བཞི་པ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན།

ཀ༽ ལ་ ིམས་ ་མཚ། ཁ༽ བ་བ ན་ ་མཚ། ག༽བ ན་འཛན་ ་མཚ།

༨༽བོད་ས་ཡོངས་ ོགས་ ་ལག་ ་ཤོར་བའི་ལོ་ ས་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌ལོར་ཡིན།

ཀ༽༡༩༥༩།

༩༽གོང་ས་ ་ ེང་བ ་བཞི་པར་ཞི་བདེ་གཟེངས་ གས་ ི་ལོ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌གནང་བ་རེད། ཀ༽༡༩༨༦
༡༠༽བོད་ ི་ཡི་གེ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌བཟོས་པ་རེད།

ག༽མཁན་ ོབ་ཆོས་ག མ།

ཀ༽ ོང་བཙན་ མ་པོས།

ཁ༽༡༩༥༨
ཁ༽༡༩༨༩

ཁ༽ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཌས།

ག༽༡༩༤༩
ག༽༡༩༨༨།
ག༽ས་ ་པཎ་ཆེན་ ིས།

ེ་ཚན་བཞི་པ་ ིར་བཏང་ཤེས་ ་ལ་ ར་ ངས་༢
ང༽འོག་གི་བར་ ོང་ནང་ཚག་འ ིག་པ་ ར་ནས་བདམས་ཏེ་ གས་ ོབས། དཔེར་ན། ད་ འི་ ི་འ ས་ཚགས་གཙ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ༽ ོ་བཟང་སེང་གེ ཁ༽པ ྨ་འ ིན་ལས། ག༽ ེན་པ་ཚ་རིང་། ་ འོ།
༡༽མང་གཙ་ཀ་བ་ག མ་ནི་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌བཅས་ཡིན། ཀ༽འ ོད་བ ནེ ་ ན་ཁང་། བདེ་ ང་ ན་ཁང་། ནང་ ིད་ ན་ཁང་།
བཀའ་ཤག
ག༽ཆོས་རིག་ལས་ ངས། ི་ ིལ་ལས་ ངས། སི ་ཞིབ་ལས་ ངས།
༢༽ད་ འི་ཤེས་རིག་བཀའ་ ོན་ ་ི མཚན་ནི ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། ཀ༽དགེ་འ ན་ཆོས་འཕེལ། ཁ༽དངོས་ བ་ཚ་རིང་། ག༽ ིད་ ོང་ ོ་བཟང་སེང་གེ།
༣༽དེང་སང་ཧོང་ཀོང་ནང་ངོ་ ོལ་ལས་འ ལ་འ ོ་བཞིན་པའི་མིང་ལ་༌༌༌༌ཟེར།

ཀ༽གསར་བ ེས་ལས་འ ལ། ཁ༽ཉི་ག གས་ལས་འ ལ།

ག༽མེ་ཏོག་ལས་འ ལ།
༤༽ད་ འི་བཙན་འ ོལ་ ིག་འ གས་ ི་ ིད་ ས་ནི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ཡིན། ཀ༽རང་ ིད་རང་ ོང་། ཁ༽ད ས་མའི་ལམ། ག༽བདེན་པའི་ ་ གས།
ཅ༽འོག་གི་བ ོད་གཞི་གཉིས་ལས་གཅིག་གི་ རོ ་ ིས། ར་ ངས་༣
༡༽རང་ཉིད་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་ ་ཉིན་གཅིག་རིང་ རི ་ ོད་དགོས་ན་རང་གི་འགན་འཛན་ལ་དགོངས་ ་ཞིག་ ིས། ཡང་ན།
༢༽རང་ཉིད་ངོ་ ོད་མདོ་བ ར་ཞིག་ ིས།

བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

ཁ༽ ིམས་ཞིབ་ཁང་། ི་འ ས་ ན་ཁང་།

ENGLISH (Marks 20)

Time : 1 hr

Dated: 14th Nov,2014

1. Read the below comprehension carefully and circle the correct answer to the question. ( 5 Marks)
Bicycle is a word meaning “two circles”. Bicycles were first used more than 150 years ago.
However, there were only used for sport or amusement. The first cycles were mostly made of
wood and were very heavy. The first cycles were mostly made of wood and were very heavy.
They didn’t have pedals and a rider drove them along by using his feet in a kind of running
action on the roadway. This was not easy because the roads were very humpy and not smooth
as they are today.
Some early names for the bicycles, such as “ hobby horse”, “penny farthing”, and “boneshaker” speak for themselves. Gradually bicycles were improved. The drive wheels were
geared, rubber tyres were fitted and “free wheels” were invented. The frames were made
lighter and of course, roads have improved greatly.
Q1.

Circle the correct answer to each question.
1. Bicycles were first used
a. 300 years ago.
b. 150 years ago.
c. Only recently.
2. They were used mainly
a. For sport and amusement
b. For carrying out experiments.
c. As means of transport.
3. The first cycles were made mostly of
a. Iron
b. Wood
c. Steel
4. A rider used his feet to drive it because
a. He was afraid to speed
b. It was very heavy
c. They didn’t have pedals.
5. Choose the best name for this story
a. “Bicycles Used as Transport”
b. “The history of Bicycles”
c. “The invention of Free- wheels”.

Q2. Imagine you are appointed as receptionist of Men-Tsee-Khang. Some tourist visits Men-Tsee-Khang. You
are require to explain them about Men-Tsee-Khang. Elaborate your explanation in 100 words. Write it in
your answer sheet. ( 5 Marks)
Q3. Choose the correct word from the below box. ( 5 marks)

October
1.
2.
3.
4.
5.

Yesterday

Drink

Are

Life

…………………………….I met my friend.
I …………………………..milk every day.
You …………………....a nice man!
September comes before………………..
What are you doing with your …………….?

Q4. Answer the following questions in your answer sheet. (5 Marks)
1.
2.
3.
4.
5.

Who is the current director of Men-Tsee-Khang?
Which Government is ruling in India?
Tibet is located in which continent?
TMAI stands for?
How many cabinet members are there in Tibetan Parliament of exile?

MATHEMATICS (Marks 20)
1. Each question carries one mark.
a. Write down in words Rs. 125646.65
b. One kilograms is equal to ……..grams
c. BODMAS stand for……………
d. 40% discount of Rs. 1230 is Rs………………….
e. Selling price is equal to Cost price plus………….
2. You purchased the following items for the Men-Tsee- Khang Mess.
S. No.
1.

Items
Vegetables

Qty

Rate.

219Kgs

37.00 per Kg

2.

Fruits

157 Kgs

29.00 per Kg

3.

Atta

35 Kgs

15.00 per Kg

However,you found 53 Kgs of rotten vegetable, 12Kgs of rotten fruit and 2 Kgs less Atta. You asked your
supplier to supply the 2 Kgs of atta and deduct the amount for rotten veretable and fruit. Calculate the
amount you have to pay.

Good Luck.

2. Tenzin is …………………….after hearing the joke.
a. She is ……………………….basket ball.
b. Pema is …………………….away from the dog
c. Choekyi is …………………..at her office.
d. 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?

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

