
From early adopters of new technology in field of Under class 10th education and 10 to 12th Education. Plutus Academy has helped 
large number of students during their career. May it be for UPSC and Banking exams or Online tuition for class 6 to 12th. 
Video courses for class 6 to 12th constitutes Syllabus wise topics with about 300-500 Video lectures for each class, Sample Papers , 
Quiz , Sample Papers with solutions , Previous year question papers of board exam (applicable for class 10th and 12th)
Teaching of subjects according to Marking scheme and Blue print of CBSE.
We offer these courses in two variants 

1. Online
2. Pen drive

Online module is accessible through INTERNET where as Pen-drive module is accessible without Internet. In both these modules you 
also get to access doubt clearing classes conducted Online on every week end. Students also get a panel to ask question and eminent 
faculties reply them through that.



SAMPLE QUESTION  2017 - 2018 Code No: 134   

SUBJECT: SHERPA LANGUAGE      Class – X 

Time: 3 hours Max. Marks: 80 

༼ “ ཀ ”སྡེ ༽ Section : ‘’A”  ལྡེའུ་ཚན།

1. འདི་འོག་ལ་སིན་དུབ་ལྡེའུ་མཚན་ནས་དི་བ་ཏི་བའི་ལན་བིས།

༄༄། །སོན་ཨོ་རྒྱན་གི་ཡུལ་ལ་བསོད་ནམས་ཀི་དཔལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་མ་གསལ་བ་སོབས་ 
འབོར་དང་ལྡན་པ་ཨིན་ད་བྷོ་དྷི་ཞྡེས་བ་བ་དྡེས། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོར་ཁ་བླངས་གའ་ནས།ཡར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ། 
བར་དགྡེ་འདུན་ལ་བསྡེན་བསྐུར་དང་ཞབས་ཏོག་མར་ངན་སོང་ལ་སིན་པ་རྒྱ་ཆྡེན་པོ་གཏོང་གནང་བ་དང་། སྲས་པོ་
མྡེད་དུ་སབས་ཀི་སྲས་བོ་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆྡེན་པོ་བཏབ་པུ་ཡིན། ཕི་སུ་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ལ་ཡིད་
བཞིན་གི་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཟི་རུ་འདི་ལ་བླངས་བཏང་གུ་ཡནི་ནོག། ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོ་རྒྱ་
མཚོའི་གིང་ལ་བརྒལ་ནས་ནོར་བུ་ཁུ་འོ་སི་མ་རྒྱལ་པོ་ལ་པུལ། ནོར་བུའི་མཐུ་དང་ནུས་པིས་རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་ཡ་གཅིག་
གསལ་པོ་མཐོང་ལོང་མྡེད་ལ་ས་ཆ་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ལ་འཇའ་ཚོན་འོད་ཟྡེར་ཤར་རུ་མཐོང་ནོག དི་ཏི་དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་
མཚོ་དྡེའི་ནང་ལ་མྡེན་ཏོག་པདྨའི་སོང་པོའི་སྡེང་ལ་རང་བཞིན་གིས་བྱུང་ནས་འཁྲུངས་གུ་སངས་རྒྱས་བྡེ་ཛྰ་ལོ་བརྒྱད་
ཙམ་བསྡེབས་པོ་ལྟ་བུ་ཅིག་ནོག ཨོ་དི་ཏི་རྒྱལ་པོ་རང་གི་སྲས་བུ་ཚབ་ལྟ་བུ་ལ་ཕྡེབས་ཞུ་ནས་འཇོག་གནང་སིང་འགིག་
འགི་སྡེ་མནོ་འུ་ཡིན། རྒྱལ་པོའི་རི་ལམ་ལ་སང་ཉི་མ་སིང་ནས་ཤར་རུབ་དང་གསྡེར་ཀི་རོ་རྡེ་ལག་པ་ལ་བླ་འུའི་མཐོང་
གུབ་ཡིན། ད་མ་ད་དི་ཏི་ལྷ་འགོ་ཧབ་ཟི་ནས་དྷ་ན་ཀོ་ཤའི་མཚོ་གིང་ཕོགས་ལ་ཕྡེབས་ནི་མཚོའི་ནང་དུ་མྡེན་ཏོག་པདྨའི་
སྡེང་ལ་བྡེ་ཛ་ལོ་ཆུང་གཟི་བརིད་འོད་མདངས་མཆོག་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ནི་སིང་ནས་མི་ཕིས་པའི་དད་པ་བྱུང་གུབ་
ཡིན། ད་མ་རྒྱལ་པོས་རང་གི་ཕོ་བང་ལ་གདན་ཞུ་ནི་ཕག་མཆོད་པ་ཟས་གོས་དང་རྒྱུ་ནོར་པུལ་ནི་མངའ་འོག་གི་
འབངས་མི་སྡེར་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཚིམ་པར་མཛད་གནང་གུ་ཡིན་ནོ༎ 

ཀ༽  ཨིན་ད་བྷོ་དྷིས་ཆོས་ཀི་ཁས་བླངས་གའ་ནས་གང་གང་ནང་གུབ་ཡིན་ནམ?              2x6=12 
ཁ༽  རྒྱ་མཚོའི་གིང་ལ་ནོར་བུ་བླང་གུ་སུ་ལ་བཏང་གནང་གུ་ཡིན? 
ག༽  ནོར་བུའི་མཐུ་དང་ནུས་པིས་རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་ཡ་གཅིག་གསལ་ན་གང་མཐོང་གུ་ཡིན? 
ང༽  པདྨའི་སོང་པོའི་རྡེ་ལ་སི་གི་གང་མཐོང་གུ་ཡིན? 
ཅ༽  རྒྱལ་པོས་གདངས་ནུབ་ཀི་གཉིད་ལམ་ལ་གང་གང་མཐོང་གུ་ཡིན་? 
ཆ༽  ཨིན་ད་བྷོ་དྷིས་བྡེ་ཛ་ལ་འཇལ་ལུ་ཙམ་གིས་ཁོང་ལ་གང་བྱུང་གུ་ཡིན? 

2. འོག་ལ་སིན་དུབ་དི་བ་ཏི་བ་ལན་མཐིར་མྡེ་གའ་བིས།      1x3=3 
ཀ༽  རྒྱལ་པོ་ཨིན་ད་བྷོ་དྷི་ལ་སྲས་བུ་འོ་དུབ་ཡིན་ནམ? 
ཁ༽  པདྨའི་སོང་པོའི་སྡེང་ལ་མཐོང་གུབ་བྡེ་ཛ་འདི་ལོ་ཛོ་བསྡེབས་པུ་རོག་གྡེ་ནོག? 
ག༽  རྒྱལ་པོ་ཨིན་ད་བྷོ་དྷིས་བྡེ་ཛ་ཏི་ལ་གྡེ་ནི་གདན་ཞུ་བོ་ཡིན་?

1 

1 Section : A Reading Comprehension 15 marks 

2 Section : B Letter writing , Application, Translation &  Essay 25 marks 

3 Section : C Grammar & Composition 15 marks 

4 Section : D Text Book :  Prose  ,  Poetry  &  Supplementary 25 marks 
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༼ “ ཁ” སྡེ ༽ Section : ‘’B’’  བི་རོམ་དང་བཏོང་ཡགི། 

3.འོག་གི་འགོ་བརོད་གཅིག་ལ་ཚིག་  ༥༠༠  ་ལས་མི་ཉུང་བའི་བི་རོམ་བིས།                         ( 12 ) 

ཀ༽  བདག་པོ་ཤར་པའི་སྲུང་རིས་གིད་རུབ་དུས་ཆྡེན་ཅིག་གི་སོར། 
ཁ༽  སིག་ལམ་གི་སོར། 
ག༽  སད་རིགས་་གཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་སོར། 
 

4. འདི་འོག་ལ་སིན་དུབ་འགོ་བརོད་གང་རུང་གཅིག་ལ་བཏོང་ཡིག་བིས།                ( 8 ) 
ཀ༽  སོབ་སྤྱི་མཆོག་ལ་རང་གཟུགས་བུ་བདྡེ་བུ་མྡེད་ཏུབ་སབས་ཀིས་ཉིན་གསུམ་གི་དགོངས་ཞུས་བིས། 
ཁ༽  རང་གི་ཕ་མ་ལ་འཛིན་གྲྦ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་མཐར་ཕིན་པའི་སོར་ལ་གཏོང་ཡིག་བིས། 
 

5. འོག་གི་དབིན་ཇི་ལ་སིན་དུབ་ལྡེའུ་ཚན་འདི་ཤར་པའི་སད་ལ་འགྱུར་ནས་བིས།                         ( 5 ) 

Books are our best friend. It provides the best means for men’s education and also pleasure and 

relaxation. A book can be read at any time on any day at any places –in bed, on bus or in plane. A 

book can be read any number of times. They are our life-long friends. A good book is a good 

companion- a source of knowledge, joy or pleasure.  

 

༼ “ ག ” སྡེ ༽ Section : “ C ’’ སུམ་རྟགས། 

6. འོག་གི་དི་བ་ཏི་བ་ནས་གར་རུང་ལྔ་ལ་ལན་བིས།                                                 ( 2x5= 10 ) 

ཀ༽  རྡེས་འཇུག་ལ་ལྟོས་མ་དགོས་པའི་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་དྲུག་གང་གང་ཡིན་ནམ? 
ཁ༽  སད་ཀི་ཡན་ལག་ཛོའོ་འོ་ཡྡེད? གང་གང་ཡིན་ནམ?  བིས། 
ག༽  སོན་འཇུག་ལྔའི་རྟགས་ཀི་དབྡེ་ཚུལ་བིས། 
ང༽ འབྱུང་ཁུངས་ལ་ཕྲད་ཛོ་འོ་ཡྡེད?  འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ཕྲད་ལ་འཇུག་ཚུལ་དཔྡེར་བརོད་རྡེ་རྡེ་བིས། 
ཅ༽ ནི་ས་བརྣན་པ་ཞྡེས་པའི་དོན་དོན་གང་ཡིན་ནམ? 
ཆ༽  ལ་དོན་འདི་དོན་ཛོ་འོ་ལ་འཇུག་གུབ་ཡིན་? གང་གང་ཡིན?   བིས། 
 
7.འོག་གི་གཏམ་དཔྡེ་ཏི་བའི་དངོས་དོན་བིས།                                                  ( 1X2=2 ) 

ཀ༽  གོམ་གསུམ་གི་འགོ་ལུགས་མ་ཤྡེས་ན། །ལུང་པ་ཕུ་རོང་གཉིས་ཀི་དབྡེར་མི་ཕྡེས།  
      ཚིག་གསུམ་གི་ལབ་ལུགས་མ་ཤྡེས་ན། །ཕ་དང་བུ་ཡི་དབྡེར་མི་ཕྡེས།      

ཁ༽  ཕུ་རུ་གཡུ་མཚོ་སོན་པོ་མ་འཁིལ་ན། །མདའ་རུ་གཙང་ཆུ་སོན་མོ་ད་ནས་འཁིལ། 

8.འོག་ལ་འོ་དུབ་ཚིག་གྲུབ་ཏི་བ་ཕལ་སད་ནས་ཞྡེ་ས་ལ་བིས།                          ( 1X3=3 )                                           

ངོ་གདོང་ལྷའ་འུ།    མགོན་བུ་སྡེབས་སུང་།   མིག་གི་མཐོང་སུང་།    མགོ་ལ་ཧྲ་དཀར་ནོག། 
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༼ ང་སྡེ་ ༽ Section : “ D ’’ སད་དྡེབ། 

9. འོག་ལ་སིན་དུབ་དི་བ་ནས་གང་རུང་གསུམ་ལ་ལན་བིས།                                     (2 x3= 6) 

ཀ༽  ཤར་པ་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་འདི་སུ་ཡིན? ཁོང་ས་ཆ་གྡེན་ནི་སྐུ་འཁྲུངས་གུབ་ཡིན་ནམ? 
ཁ༽  དལ་བ་བརྒྱད་གང་གང་ཡིན?  བིས། 
ག༽  རིད་མུ་རྡེད་ཡིན་འོ་དུབ་བྡེ་ཛ་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་ལ་གང་ཕུལ་ནོག? 
ང༽  དགྡེ་བ་བཅུ་དང་མི་དགྡེ་བ་བཅུ་མ་ནོར་བ་གའ་བིས། 
 

10. འོག་ལ་སིན་དུབ་དི་བ་ནས་ལྔ་ལ་ལན་བིས།                                                       (1x5= 5) 
ཀ༽  བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་བིས། 
ཁ༽  སྲོག་གཅོད་པ་སྤང་ནས་གང་གིད་དགོས? 
ག༽   དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབོར་བ་བཅུ་ཚང་བའི་མི་ལ་གང་ཟི་རུབ་ཡིན་ནམ? 
ང༽  ངན་སོང་གི་གནས་གསུམ་གང་གང་ཡིན?  བིས། 
ཅ༽  ཤར་པ་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་གི་བདག་པོ་ཤར་པའི་དོན་ལ་གང་རོམ་གནང་ངུབ་འོ་ཡྡེད? 
ཆ༽  མི་ཚངས་སྤྱོད་པ་སྤང་ནི་གང་གིད་དགོས? 
ཇ༽  “  ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མྡེད ”  ཏི་རྒྱལ་པོ་སུ་ལ་ཟི་གའ་བུ་ཡིན? 

 

ལྡེགས་བཤད། 

11. འོག་གི་ཚིགས་བཅད་ནས་གང་རུང་གཅིག་ལ་འགྡེལ་བཤད་བིས།                                 (4 ) 

ཀ༽ བློ་གོས་རལ་དང་མི་ལྡན་ན། 
      གོ་ས་མཐོ་ཡང་ཁྡེལ་བའི་གཞི། 
      ཤིང་ནས་བཟོ་བུའི་སྡེང་གྡེ་འདི། 
      ཛོ་རང་འད་ཡང་སིང་པོ་མྡེད༎ 

 

12. ལྡེགས་བཤད་ནང་ནས་རང་གིས་ཤྡེས་བུའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་དང་དྡེའི་འབིལ་བ་བིས།             (4) 

                             ༼ ཐ་མ་ཁ་དང་ཆང་དང་སོག་བཙོང་གི་ཉྡེས་དམིགས་བཤད་པ་ནས ༽ 

13. འོག་གི་དི་བ་ནས་གང་རུང་གཅིག་ལ་ལན་བིས།                                                    (2x1= 2) 

ཀ༽ ཆང་ཟི་གའུ་སོ་ཆུ་འདི་སོན་དང་པོ་ཙུག་གའ་ནས་བྱུང་གུབ་ཡིན? 
ཁ༽ སོག་པ་དང་ཨོ་བཙོང་གི་བྱུང་ཚུལ་བིས། 
 

14. འོག་ལ་སིན་དུབ་དི་བ་ཏི་བའི་ལན་མཐིར་མྡེ་གའ་བིས།                                          ( 1x4= 4 ) 

ཀ༽ ར་བའི་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་སྣ་ཐ་འཐྡེན་བའི་སོན་གང་གསྲུངས་འོ་ཡྡེད? 
ཁ༽ ཆང་གི་ར་བཟི་ནས་སྡེམས་གཡྡེངས་སད་དུབ་མི་ཏི་བ་དཔྡེ་གང་ནང་བཞིན་ཡིན? 
ག༽ དུག་གི་ཟས་ཐ་མ་ཁ་འདི་སྤང་བའི་ཕན་ཡོན་གང་འོ་ཡྡེད? 
ང༽ སངས་རྒྱས་ཀི་མདོ་སགས་གཉིས་ཀའི་སབས་ལ་ཆང་གི་སོར་ལ་གང་གསུང་བཞག་འོ་ཡྡེད? 

༎ ལགས་ས ོ།། 
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ཁ༽  ཤུག་པའི་ལོ་མ་མྡེར་བཅུག་ན། 
       ལྷག་པར་དི་བཟང་རྒྱས་པ་བཞིན། 
       དམ་པ་རྣམས་ལ་གནོད་བྡེད་པས། 
       ཕིར་བཞིན་འདི་ཡིས་ཆྡེ་བ་འདོན། 
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