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SAMPLE QUESTION PAPER = (2018 to 2019) 

(TIBETAN) 
 

(Class X) 

 

བོད་ｳ་ིｿད་ཡགི 

འཛdན་རམི་བカ་པའ་ིཡགི་ﾔགས། 
 

Time  allowed:3 hours  Maximum Marks:80 

 

Section A: གོ་ドོགས་┄ས་┺ལ། Comprehension  (15 marks ) 

Section B:  ﾔན་┒ོད་ཡགི་རགིས། Writing (25 marks)  

Section C:  བ〝་└ོད་ཉརེ་མཁོ། Applied Grammar (15 marks) 

Section D: ┺ོམ་རགི Literature  (25 marks) 

 

SECTION : A 

 

ཀ ) Unseen Passage: གོ་ドོགས་┄ས་┺ལ།   15 

《ོབ་ﾈདི་ཉན་པའ་ིཚk་དག་ེﾑན་ལ་ﾊས་པར་├་བ་ན་ིག]མ་ピ།ེ ′ས་ｳ་ིﾊས་པ་དང་། ངག་ག་ིﾊས་པ། ཡདི་ｳ་ིﾊས་པའོ། ། 
དང་པ་ོ′ས་ｳ་ིﾊས་པ་ན་ིｹང་པ་བｻང་བ་དང་། ཅོག་ཙkའ་ིピངེ་ボ་གཞོགས་བゾསེ་├ས་ཏ་ེམ་ིཉན་པ་′ས་ｵངོ་ངེར་བ│ད་
ད་ེམཉན་པར་├་ལ། གཉསི་པ་ངག་ག་ིﾊས་པ་ན་ི《ོབ་ﾈདི་ཉན་པའ་ིｿབས་]་ངག་ག་ི┒་ིབドོལ་དང་གཏམ་ཤབ་̈ བ་གཏན་
ནས་མ་ི├་བར་《ོབ་ﾈདི་ｳ་ིམགོ་མギག་བར་ག]མ་ボ་┺་ེགཅགི་གསི་མཉན་པར་├། ག]མ་པ་ཡདི་ｳ་ིﾊས་པ་ན་ིདག་ེﾑན་
ﾋིས་གང་འﾈདི་པའ་ིདོན་ལ་┠་ོ┺་ེགཅགི་ﾛིམ་ﾋསི་བསམ་┠ོ་བཏང་ピ་ེསེམས་ལ་ནན་ཏན་ﾋསི་ཉར་དགསོ་པ་ピ་ེད་ེག]མ་
ཡནི། 
 དག་ེﾑན་ﾋ་ིབཀའ་ポནི་グསེ་]་ポན་པ་ན་ིང་ཚy་དང་པོ་ཅ་ིཡང་མ་ིཤསེ་པ་བ་ལང་དང་འポ་བ་ད་ེད་パ་カང་རགི་པ་
དང་─ན་པར་ﾌར་པ་འད་ིན་ིདག་ེﾑན་ﾋ་ིབཀའ་ポནི་ཡནི་པར་བསམ་དགོས། 
 

    1) 《ོབ་ﾈདི་ལ་ཉན་པའ་ིཚk་དག་ེﾑན་ལ་ﾊས་པར་├་བ་ད་ེགང་རདེ།         2 

2) ′ས་ｳ་ིﾊས་པ་གང་ལ་ཟེར།                                               2 

3) ངག་ག་ིﾊས་པ་གང་དང་གང་རདེ།                                         2 
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4) ཡདི་ｳ་ིﾊས་པ་གང་├དེ་དགསོ་སམ།                                 2 

5) དག་ེﾑན་ﾋ་ིབཀའ་ポནི་གང་ཡནི་ནམ།                                2 

6)    འ┙ངེ་འབབེས་འད་ིགང་ག་ིｿོར་རདེ།                                  1 

7)   གཞོགས་བゾསེ་├ས་ཏ་ེགང་མ་ིཉན་པ་དགསོ་།                           1 

8)    ┠ོ་┺་ེགཅགི་ﾛིམ་གང་ཉར་དགོས་།                                      1 

9)    ┇ོད་ｳ་ིﾁོན་ག]མ་ནས་དང་པོ་གཉསི་┞སི་།                            1 

10)  ′ས་ངག་ཡདི་ག]མ་ལས་གང་གཙy་ཆ་ེ།                                 1 

     

 

 

SECTION: B 

 

ཁ ) Letter Writing : གང་╉ང་ཞགི་ལ་ｿོར་གཏངོ་ཡགི་ཅིག་┞སི།  (8) 

1) འཛdན་ぅའ་ིདགོས་མཁོའ d་ཡོ་├ད་┅མས་《ོབ་ぅའ་ིཚyང་དཔོན་ལ་མངགས་ཉ་ོ├དེ་པའ་ིཡགི་རགིས་ཤགི་┞སི།  
2) ﾍོགས་མོ་ཚyར་འﾉངས་ｿར་ཉནི་མོ་གསོལ་ཚdགས་ལ་ཕེབས་ﾔར་མﾍོན་བ〝་ཞགི་┞སི། 
3) གསར་ཤགོ་┺ོམ་ﾛགི་པར་བོད་ｳ་ིｿད་ཡགི་དང་རགི་ག╃ང་ལ་དོ་┇ང་དགསོ་པའ་ིའ┙ནི་ཡགི་ཅགི་┞སི། 

 

Essay writing: གང་╉ང་ཞགི་གསི་ｿོར་འ┞་ི┺ོམ་ཞགི་┞སི།   (12) 

1) ཕ་མའ་ིབཀའ་ポནི་ｿོར། 
2) དག་ེﾑན་ﾋ་ིལས་འགན་གཙy་བོ། 
3) ངའ་ིམ་ིཚkའ་ིｿོར།  

 

Translation: བོད་ཡགི་ヂ་ﾚར།       (5) 

 His Holiness has lately spoken of his commitment to reviving awareness of the value 

of ancient Indian knowledge among young Indians today. His Holiness is convinced 

that the rich ancient Indian understanding of the workings of the mind and emotions 

as well as the techniques of mental training, such as meditation, developed by Indian 

traditions, are of great relevance today. Since India has a long history of logic and 

reasoning, he is confident that its ancient knowledge viewed from a secular, academic 



www.ca
re

er
in

dia.
co

m

 

 

perspective, can be combined with modern education. He considers that India is, 

infact, specially placed to achieve this combination of ancient and modern modes of 

knowing in a fruitful way so that a more integrated and ethically grounded way of 

being in the world can be promoted within contemporary society.   

 

 

 

SECTION: C 

 

ག ) Applied Grammar: གཤམ་གསལ་]མ་カ་པ་ལས་གཉསི་ལ་ལན་┞སི། 6x2=12) 

1) ┙ད་གཞན་དབང་ཅན་དང་རང་དབང་ཅན་གཉསི་ｳ་ིབར་ﾆད་པར་གང་ཡོད་དམ།        
2) ┒་ིﾛ་དང་བདག་ﾛ་བར་ﾆད་པར་གང་ཡོད་དམ།  
3) དགག་ﾛའ་ི┙ད་མ་མ་ིམནི་མདེ་བཞ་ིལ་དཔེར་བグོད་ར་ེར་ེ┞སི། 
ག༢    ག]མ་ཀར་ལན་┞སི་། 
4) དང་ﾛ་ピོན་པའ་ི┺་ཚdག་┞སི།                    1 

5) ད་ེﾛ་དངོས་པའོ d་དབང་ボ་བཞརི་འギག་པ་ར་ེ┞སི།      1 

6) グསེ་འギག་བカ་དང་ヱོན་འギག་｀་གང་དང་གང་ཡནི་ནམ།          1 

 

 

 

SECTION: D 

 

ང ) Prose: ས་ﾁ་ལེགས་བཤད་དང་བཤསེ་└ིངས་ｳ་ིポ་ིབ་┅མས་ལ་ལན་┞སི།  
1) ﾛིབ་པ་｀་པོ་ངོས་འཛdན་བﾋསི་།                                2 

    2) ས་ﾁ་ལེགས་བཤད་ｳ་ིམཛད་པ་པའོ d་མཚན་┞སི། ボས་རབས་ག་ボས་མཛད་ཡནི།      2 

3) ས་ﾁ་ལེགས་བཤད་ནང་བཀོད་པའ་ིལེགས་བཤད་ཅིག་┞སི      2 

4) ཚད་མདེ་བཞ་ི┞སི་།                         1 

5) ཚk་འདརི་ﾍགས་པ་ཉམས་པའ་ིﾔ་｠ག་གང་དང་གང་ཡནི།    1 

6) དལ་བ་བﾓད་┞སི་།                             1 

7)    འ├ོར་བカ་┅མས་┞སི།                          1 
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ཆ ) Poetry: ゾན་ངག་ག་ིポ་ིབ་ཆ་ཚང་ལ་ལན་┞སི།      

1) ゾན་ངག་ག་ིགོ་དོན་┞སི་།       2 

2) རང་ཉདི་ｳ་ིའདོད་┠་ོཡོད་པའ་ིゾན་ངག་ཅགི་┞སི།                  2      
3) ཚkག་བར་བカ་པ་དང་བカ་གཉསི་ｳ་ིゾན་ངག་ཞགི་┞སི།              2               
4) ゾན་ངག་┨ང་ན་ཁ་ེཕན་གང་ཡོད་དམ།                         1 

5) ཚkག་བར་བボན་ཅན་ﾋ་ིཚdག་བཅད་གཅགི་┞སི།                 1 

6) ང་ན་ི】་སའ་ི┛་མོ་ཡནི་།    ཆ་དང་ཡ་ལ་ドགས་ﾓབ།                1 

7) ゾན་ངག་ག་ིནང་ད├་ེབ་གང་ཡོད་པ་┅མས་┞སི།                     1 

ཇ ) Rapid reading: གཤམ་གསལ་ལས་ポ་ིབ་｀་ལ་ལན་┞སི།    (1x5=5) 

1) ྋགོང་ས་མཆོག་གསི་འﾉངས་╈ལ་དང་ཡབ་╈མ་གཉསི་ｳ་ིམཚན་གང་ཡནི། 
2) ﾓ་ནག་གསི་བོད་བཙན་བ╄ང་├དེ་┾ལ་┞སི། 
3) ﾓལ་དབང་ﾀ་┙ངེ་བカ་བཞ་ིཔ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མཛད་འ┙ནི་བﾁངས་┾ལ་ｿོར་རགས་ཙམ་┞སི། 
4) ┗་ིལོ་ ༡༩༥༩  ལོར་བོད་ནང་གང་┝ང་བ་རདེ། 
5) ྋགོང་ས་ﾀ་┙ངེ་རམི་├ོན་ﾋ་ིམཚན་┅མས་┞སི། 
6) དགའ་─ན་ཕོ་┞ང་ག་ボས་ད┛་བズསེ་པ་རདེ།  


