PAPER I:

བོད་ ་ི ན་ ིས་ཁང་ ་ངེས་མེད་ལས་རིགས་ ་ི འདེམས་ གས་འ ་ི ཤོག

ཨང་། ༥༠

བོད་ཡིག།

ས་ཚད་༣།

བོད་ཡིག་ཐོབ་ཨང་། ༢༠
༄༅། །བཅོམ་ ན་འདས་སེར་ འི་གཞིར་ ་ ོ་ འྷ ི་ ན་དགའ་བར་བ གས་པའི་ཚ་ ་ མས་ ིས་རང་གི་རིགས་ཇི་ ར་ ང་ ས་
པས། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་མཽང་གལ་ ི་ ་ལ་དགོངས་པས་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ། འི་རིགས་ཇི་ ར་ ང་ ོས་ག ངས་པར། ་མཽང་གྷལ་
ིས་ ས་ཡེ་ཤེས་ ན་ ི་གཟིགས་ནས་དེ་དག་ལ་ག ངས་པ། ོན་ཐོག་མར་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་འདི་ནམ་མཁའ་ ོང་པའི་ ོང་ ། ང་
ཆེན་གཡོས་པ་ལས་མེ་འབར། མེ་ ང་གི་ཟིལ་བར་ འི་ད ིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཆགས། མེ་ ་ ང་གིས་བ བས་པས་འོ་མ་ད ོགས་པའི་མར་
བཞིན་ཁ་དོག་དང་།་རོ་དང་། རེག་ ་དང་། ི་ལ་སོགས་པ་ ན་པ་ས་གཞིའི་ག གས་ ་དལ་ ས་ཆགས་ནས་ ་བར་ ར། དེ་དང་ ས་
མཉམ་ ་འོད་གསལ་ ི་ ་ལས་ཆད་པ་ མས། བ ད་ ིའི་ཞག་གི་རོ་ ང་ ི་ ་ ་ལ་ཆགས་ནས་མ བ་མོས་ ངས་ཏེ་ཟོས་པས། དེ་ནས་མ་
ོས་པའི་འ ས་ ཱ་ ་ མས་ཟོས་ཤིང་ ན་པར་ ས་པ་ མས་ཁང་པ་བཅོས་ནས་བ ང་། དེ་ནས་ཉི་ ་ ང་ཞིང་། ཞིང་བཏབ་ ེ་འ ས་ ་
འ ་བའི་ཚ་འ ག་ ོད་ ང་བས། དེ་ མས་ ི་ནང་་ནས་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་ཞིག་གིས་སོ་སོར་ས་རིས་བགོས་ ེ་འ ག་ ོད་མེད་པར་ ས།
ན་ལ་ ོམས་པས་ཁོ་རང་ལ་ས་ ལ་ཆད་པས། ཐམས་ཅད་ ིས་རང་རང་གི་ ལ་ནས་ ག་ཆ་རེ་ ལ་བས་ ན་ལས་ ག་པ་ ང་། དེའི་
རིགས་ ད་མང་བ ར་ ་ གས་པའི་ག ང་རབས་མོང་པ་ ང་བའི་ ེས། ག ང་རབས་ ོང་ ག་གི་མཚམས་ ་ ལ་པོ་ ི་ ི་ ང་། དེའི་
ས་སངས་ ང་འོད་ ང་ ང་།
གོང་གི་ལོ་ ས་ལས་ ང་ ེ་གཤམ་གསལ་འ ི་བ་ མས་ལ་ལན་འདེབས་ ོས།
༡།

འཛམ་ ིང་ཇི་ ར་ ང་ ལ་ ོར་མདོ་ཙམ་ ིས།

༢།

ཞིང་བཏབ་ཏེ་འ ག་པའི་ཚ་འ ག་ ད་ ང་བའི་ ་ ེན་གང་ཡིན་ནམ།

༣།

ལ་པོ་ ི་ ི་ཡི་ག ང་རབས་གང་ཡིན་ནམ།

༤།

ཉི་ ་མ་ ང་ ོན་ ་མི་ མས་ནས་ཁ་ཟས་ཇི་འ ་བ་བཟོས་སམ།

༥།

མང་བ ར་ ི་རིགས་ ད་ཐོག་མ་དེས་འ ག་ ད་ཇི་ ར་ཞི་བར་མཛད་དམ།

ENGLISH (Marks 15)
1 Match the following animals with their owners
a.
b.
c.
d.
2.

Camel
Lion
Ox
Sheep

Fill in the blanks with correct words.

1. Rider
2. Farmer
3. Wool Seller
4. Arabian

a) Tenzin is good in studies. He will ______(pass / fail) the examination.
b) Today is very cold. Everybody wears _____(thick / light) clothes.
c) The sun is very hot. I feel very __________(Thirsty / hungry)
d) The food is very delicious. (Everybody / Nobody) had eaten up their full.
e) It was such a __________(strong / weak) wind that a huge tree is fallen.
3.

Give short answers to these questions.
(a)

What do we do in school?

(b)

What do we do in kitchen?

(c)

Where do we go when we feel sick?

MATHEMATICS (Marks 15)
1. Which is greater?
a. 999 and 1000
b. 0.5 and 0.05
c. 3.5 and 3.7
d. 2/3 and 1/1
e. -6 and -8
2. A father is 38 years old and the mother is 24 years old. They had a son born in 2010. The
present year is 2014. Answer these questions.
a. How many years is the father older than the mother?
b. What must be the age of the mother when the son was born?
c. How old is the son now?
d. In which year the father would have born?
e. In which year the mother would have been born?
3. Find the value of x
a. X – 3 = 10
b. X + 5 = 11
c. X2 = 25
d. x/3 = 12
e. x = 9

