ན་ ིས་ཁང་གི་གར་དགོས་ལས་ ེད་པའི་ ད་ གས་ ིས་ཤོག

ས་ ན་ ་ཚད་ ༣།

༢༠༡༥།༤།༡༥ཉིན། ད།༩

བོད་ཡིག ཨང་ཐོབ་ ༢༠

༡།

མི་ཡག་པོ་ཞིག་ ཞེས་པའི་བ ོད་གཞིར་ ན་ཚག་གམ། ོམ་ ག་མ་གང་ ང་ཞིག་རང་མོས་ ར་ཡིག་ ེང་ ༡༠ ཙམ་ཞིག་ ིས།

༢།

ན་ ིས་ཁང་གི་འགན་འཛན་མཆོག་ལ་ཀོལ་ཀ་ཏ་(Kolkata)ཡན་ལག་ ན་ཁང་ནས་ ེད་རང་བ ོད་སའི་ས་གནས་པ་ནི་ཧ་ཏིར་

༣།

ཨང་ཐོབ་ ༥།

(Panihati) བོད་

ཐོབ་ ༥།

གཤམ་གསལ་ཚག་ མས་ ི་དག་ནོར་བཟོ་བཅོས་གནང་དགོས།
༡།

༢།
༤།

༤།

༧།
༨།

(Responsibility)

འཁེལ་མ་།
་འ ིག

༡།

༣།

(Kidney)

དཀའ་བ ིན།།

བོད་ཅེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་ ལ་མཐོ།

༣།

འདིར་ ག་ འི་ ེད་ཐང་་་་་་་་་་་་་་ཡོད།

༥།

བསམ་འཆར་གཅིག་་་་་་་་་་་་་་གཉིས་ངེས་པར་དགོས།

ན་ ིས་ཁང་་་་་་་་་་་་་་་་་ ེ་ཚན་ཡིན།

(Gratitude)

ོན་པ།

༡། པས།

(Wet)

༢། པའི།

༡། གི

༡། ཡང་། ༢། ང་།

ས་ཁང་ ེ་ཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་འ ེལ་བ་གནང་རོགས ༡། །

མ་ ་པ་ལས་

ཨང་ ༢༌༥༠

(Preparation)

༡།

༤།

༦།

ལས་ ན།

གོ་ ོག་བ ་བ་ཡོང་ ིར་ཚག་གི་གོ་དོན་ཨིན་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད།

གཤམ་གསལ་ཁ་ ོང་ནང་ཚག་ ད་མ་ནོར་བར་ ོང་། ཨང་ཐོབ་ ༢༌༥༠།
༢།

༥།

གས་ ན་ ི་མ ན་ ེན་ཡོང་ ིར་ ་རེར་ ན་བ ོར་ཐེངས་རེ་གནང་ འི་བཀའ་འ ོལ་ ན་ ་ཞིག་ ིས། ཨང་

༡། འམ

༢། ི
༢། །

༢། གམ།

ེས་འ ག་ཡི་གེ་བ ་པོ་ལ། ག་པ་ ར་ན་འ ེད་ ད་ཡིན། ཞེས་པའི་འ ེལ་བ་ ོབ་ནས་འ ེད་ ད་དང་

ར་བ འི་ ད་པར་ ིས། ཨང་ཐོབ་ ༢།

ནང་པའི་ཆོས་ནང་ གཞི་ལམ་འ ས་ག མ་ཞེས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་ངོས་ ང་།། ཨང་ཐོབ་ ༡།

༧གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དཔལ་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ཐེངས་ག་ཚད་པ་དེ་ས་གནས་གང་ ་ ས་ཚད་གང་ཞིག་ལ་
གནང་ འི་ གས་གཏན་འཁེལ་བ་ ེད་ ི་ཤེས་སམ། ཨང་ཐོབ་ ༡།

ནི་ ་དགར་དང་། བ ན་པར་འ ག་པའི་དཔེར་བ ོད་རེ་ ིས།་ ཨང་ཐོབ་ ༡།
ENGLISH PAPER
1. Write short paragraph on the following topics. (2.5*2)
a. Buddhism as a Science, Philosophy and religion.
th

b. Importance of `Knowledge about the gratitude of His Holiness the 14 Dalai Lama’ to the current
young Tibetan generation for the cause of Tibet.

2. Mark the correct word.(10*1)
a. He was born in /at in Lhasa in/at Tibet.
b. He started from / at 8 o'clock in the morning, which was later than usual time.
c. They tied him with / by a rope.
d. She will stay since / till the end of June.
e. What is the time in / by your watch?
f. The modern economy has / had no boundary.
g. I love friends / friend; I want more friends / friend.
h. It was / is far better to do something for humanity.
i. let us talk on / about human beings as social animals.
j. He gave a pairs / pair of shoes to all his staffs / staff.

3. Match the word to its nearest meaning. (0.5*10)
a. Gynaecologist
b. Paternity
c. Oncologist
d. Mitigate
e. Psychologist
f. Pediatrician
g. Phobia
h. Egoist
i. Treason
j. Diaspora

1. Betrayal
2. Lessen the severity
3. Doctor of Children’s diseases.
4. Proud
5. Doctor of cancer
6. Afraid of something
7. Scattered Population of one origin
8. Doctor of female related diseases
9. Doctor of mental diseases.
10.Related with biological father

Mathematics.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

How is isosceles triangle different from scalene triangle?
(1 mark)
Calculate the volume of 6 inches cube. (1 mark)
Tensang scored 7 out of 25 marks. What percentage does she scored? (1 mark)
Find the sum: 30+(-20)+(-60)+55.
(1 mark)
Which is greater 4/8 or 3/4? (1 mark)
Find the value of x in 17=x+7.
(1 mark)
If 1 dozen of soap costs Rs.60, what will be the cost of 4 soaps after getting discount @ 2% with payment of
vat @ 5%.
( 2 marks)
8. What is the degree of complete angle? (1 marks)
9. What is the value of pie with reference of circumference of circle?
10. Tenzin bought 1 packet of herbal tea for Rs.90, 10 bottles of massage oil @ Rs. 70 per piece, with 2 beauty
cream tubes for Rs 100. Except for the cosmetics,on which the vat is 10%,other items had to be added with vat
@ 5%. You as the accountant of Kolkata clinic, had to make Tenzin's bill. The bill should be rounded
to the next nearest amount, which is to be the multiple of 10 by accounting the balance amount to misc
a/c.
(5 marks)
11. After consultation at Gangkyi Clinic, Amchi Tamding la prescribed you with DASHEY- 4 pills for the morning,
DORAB- 3 pills for noon, and DADUE- 2 Pills with NEELA-3 pills for evening for the month of April, 2015. You
have the following information in your hand.
Name of
Medicine
No. of Pills/ Dosage
Rate/Dosage(Rs)
DASHEY
3
3
DORAB
3
4
DADUE
3
6
NEELA
6
3
How much would your bill amount be after adding, Rs 20 as the consultation charge to the bill? (Just mention
the amt with working notes)
(5 marks)

GOOD LUCK.

