
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.



 (TIBETAN PAPER =2017 to 2018) 

 Class=x 

 བོད་�ི་�ད་ཡིག།

འཛ�ན་�་  བ�་

པ།  བ�་ཆ།  ༨༠

ཀ ) �ེ་ཚན་དང་པོ་  བ�་

�ོད་།

༡ ) �ད་གཞན་དབང་ནི་�ེས་འ�ལ་�ོས་

དགོས་པ་དང་རང་དབང་ཅན་ནི་�ེས་འ�ལ་

�ོས་མི་དགོས་པ་ལ་ཟེར།
(5) 

༢ ) �ི་�་དང་བདག་�་ཡིས་གོ་དོན་

�ིས་དགོས།  (5)    
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༣ ) དགག་�འི་�ད་མ་མི་མིན་མེད་དཔེར་

བ�ོད་ནི་མ་རེད།  མི་འ�ག།  �ེད་

མིན།  མཐོང་མེད།   (5)  

༤ ) དང་ནི་�ད་འ�ེད་�་མཚན་དང་ཚ�་

�བས་གདམས་ངག་�་ལ་འ�ག་སོགས།     (5)   

  ཁ )         གོ་�ོགས་�ས་ཙལ།

༡ )  �ས་�ི་�ས་པ།   ཡིད་�ི་་�ས་པ་

དང་།  ངག་གི་�ས་པ་ཡིན་ནོ།     (2) 

༢ )  �ས་�ི་�ས་པ་ནི་�ང་པ་བ�ང་བ་

སོགས་ཡིན།     (2) 

༣ ) ངག་གི་�ས་པ་ནི་ངག་གི་�ི་གཏོལ་

དང་གཏམ་ཤབ་�བ་གཏན་སོགས་ཡིན།    (2)  

༤ )ཡིད་�ི་�ས་པ་ནི་�ོ་གཅིག་�་�ྕེ་

ནས་ཉན་པར་�།   (2) 
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༥ )དགེ་�ན་�ི་�ོབ་�ག་ཞིག་གི་མི་

ཚ�་འ�ར་བ་གཏོང་�བ་�ི་ཡོད།                                      
(2) 

ག ) གཏོང་ཡིག།  

༡ )  རང་ཉིད་ཕ་མ་ལ་གཏོང་ཡིག།                                                                               

(10)      

༢ ) ཕ་མའི་བཀའ་�ིན་�ོར་�ོམ་ཡིག།                                                                          

(10) 

ང )                                           �ོམ་རིགས།  

༡ ) ས་�་པན་�ི་ཏ་�ན་དགའ་�ལ་མཚན་

དང་�ས་རབས་བ�ན་པ་ནང་ཡིན།                         (3) 

༢ ) ས་ལེགས་ནང་བཀོད་པའི་ལེགས་བཤད་ཞིག་

�ིས་�།                                                      (3) 

༣ ) �ོད་འ�ོད།   �གས་གཉིད།   གནོད་

སེམས།   གཏི་�གས།   ཐེ་ཚ�མ་ཡིན།                                

(3) 
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༤ )�མས་པ་ཚད་མེད།   �ིང་�ེ་ཚད་

མེད།    དགའ་བ་ཚད་མེད།    བཏང་�ོམས་ཚད་

མེད།            (3)    

༥ )�ན་པོ་འ�ོད་པ།   འ�ས་ལ་བ�་བ།   ལེ་

ལོ།   �ིག་པའི་�ོགས་བ�ེན་པ།   ཆང་འ�ང་

བ།   མཚན་མོ་�་བ།                                                                                                                    

(3) 

ཆ ) 

༡ ) �ན་ངག་ནི་�་བར་�ན་ཞིང་ཡིད་ལ་

སིམ་ནས་ངག་གི་�་གདངས་ཞིག་ལ་

ཟེར།   དེ་ལ་ད�ེ་ན་མང་པོ་ཡོད།                                                                                                                 

(5) 

༢ )�ན་ངག་�ང་ན་ཡི་གེ་�ིས་བའི་�བས་

�་དཀའ་ཚ�གས་འ�ད་�ི་མ་རེད།                             
(5) 

ཇ ) 
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༡ ) ༧གོང་ས་མཆོག་ནི་�ག་འཚ�ར་ནང་

འ�ངས་བ་དང་ཡབ་�ི་མཚན་ལ་ཆོས་�ོང་

ཚ�་རིང་དང་�མ་�ི་མཚན་ལ་བདེ་�ིད་

ཚ�་རིང་ཟེར།                                                                               (1) 

༢ ) �་ནག་གི་བོད་�ི་ལོ་༡༩༤༩ལོར་ནས་

བ�ང་བཙན་བ�ང་�ེད་ཡ་འགོ་བ�གས་པ་

རེད།          (1) 

༣ ) �ལ་དབང་�་�ེང་བ�་བཞི་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་མཛད་འ�ིན་�ོར།                                   
(1) 

༤ )�ི་ལོ་༡༩༥༩་ལོར་བོད་རང་བཙན་ཤོར་བ་

རེད།                                                             (1)      

༥ )དགའ་�ན་ཕོ་�ང་ད�་བ�ེས་�ལ་ནི་

གོང་ས་�་�ེང་�་པ་�བས་�་ནས་འགོ་

བ�གས་པ་རེད།  (1) 
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SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2017-18 
 
Subject                      :  BHUTIA                                                                                                                                Paper :  I 
Unit                          :    ----                                                                                                                                        Class:   X (Ten) 
Maximum Marks     :  80  (Eighty)                                                                                                                             Time:   3 hrs 

 
Note: 1.  Please put the number of question within brackets and the marks outside the brackets. 
           2.  put (*) to denote that marks have been combined to from one question (different symbols to 
               be used, if there are more than one of this type). 

 

Summary 

Essay                                                                    (E)                              No.   04             Marks.  30 

Short Answer                                                       (SA )                           No.   18             Marks.  36 

Very Short Answer                                              (VSA)                          No.  14             Marks.  14 

                                                          Total:    Questions     No.  36 Total Marks   80 

Scheme of  options: 

Scheme of Section: 

 

 

OBJECTIVE Knowledge Understanding Application Total 
Form of question 
Content Unit 

E SA VSA E SA VSA E SA VSA E SA VSA 

Section ‘A” 
Unseen Passage 

 (1)02 
(4)02 

(1)01  (2)02 
(5)02 

(2)01  (3)02 
(6)02 

(3)01  12 03 

Section ‘B” 
(i)Essay 
 
(ii)letter 
 
(iii)Translation 

 
12 

         
12 

  

  
 

    08   08   

 
 

  05      05   

section  ‘C” 
Applied Grammar 

 (1)02 
(4)02 

(1)01 
(4)01 

 (2)02 
(5)02 

(2)01 
(5)01 

 (3)02 
 

(3)01  10 05 

Section ‘D’ 
Applied Prose 
 
Poerty 
 
Rapid Reader 
  (i) 

  
(1)02 

 
(1)01 

  
(2)02 

 
(2)01 

  
(3)02 

   
06 

 
02 

   05      05   
 

 (1)02 (1)01  (2)02   (3)02 (1)01  06 02 
 

 (1)02 (1)01      (2)01  02 02 
 

Sub Total (1) (7) (6) (2) (6) (4) (1) (5) (4) (4) 18 14 
 

Total 12 14 06 10 12 04 08 10 04 30 36 14 
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SENIOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2017-18 
 

Subject                      :  BHUTIA                                                                                                                                Paper :  I 
Unit                          :    ----                                                                                                                                        Class:   XII (Ten) 
Maximum Marks     :  100  (hundred)                                                                                                                        Time:   3 hrs 
 

 
Note: 1.  Please put the number of question within brackets and the marks outside the brackets. 
           2.  put (*) to denote that marks have been combined to from one question (different symbols to 
                be used, if there are more than one of this type). 

 

Summary 

Essay                                                                    (E)                              No.   05             Marks.  30 

Short Answer                                                       (SA )                           No.   18             Marks.  62 

Very Short Answer                                              (VSA)                          No.  08             Marks.  08 

                                                                                 Total:  Questions   No.31  Total Marks100 

Scheme of  options: 

Scheme of Section: 

 

 

 

 

OBJECTIVE Knowledge Understanding Application Total 
Form of question 
Content Unit 

E SA VSA E SA VSA E SA VSA E SA VSA 

Section ‘A” 
Applied Grammar 

 (1)05 
(4)05 

(1)01 
(4)01 

 (2)05 
 

(2)01 
(5)01 

 (3)05 
 

(3)01  20 05 

Section ‘B’ 
Unseen Passage 
 

 (1) 02 
(4)02 

 

  (2)02 
(5)02 

  (3)02   10  

Section  ‘C 
(i) Essay Writing 
(ii)Letter Writing 
 

 
08 

        08   

      07   07   

Section ‘D’ Literature 
Prose 
Poerty 
(i) 
(ii) 
(iii) 

 (1)04 
(4)04 

 
 

 (2)04 
(5)04 

 
 

 (3)04   20 
 

 
 

   05      05   
 

05         05   
      05   05   

Rapid  Reader  (1)03 
 

(1)01 
 

 (2)03 
 

(2)01 
 

 (3)03 
(4)03 

(3)01  12 03 

Sub Total Questions (2) (7) (30) (1) (6) (3) (2) (5) (2) (5) (18) (8) 
Total Marks 13 25 03 05 20 03 12 17 02 30 62 08 
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CBSE  SAMPLE QUESTION 2017-18 
 SUBJECT:  BHUTIA                CLASS:  X                                       CODE NO:  095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                        (Marking scheme)                        MARKS:   80   
Section     A:    Reading comprehensive:                                             15 Marks 
Section     B:    (i)   Essay Writing:                                                           12 Marks  
                             (ii) Letter writing:                                                           08 Marks 
                             (iii) Translation:                                                              05 Marks  
Section     C:     Applied Grammar:                                                          15 Marks 
Section     D:     Literature:                                                                         25 marks 
 

�ེ་ཚན་  ཀ༽  འ�ེངས་འབེབས་ལས།    (6x2=12)                                                                                      

༡༽  འ�ེངས་འབེབས་  �ག་ཀི་  ལན་    �ི།                              

    ཀ༽  བ�་  དང་  བ�ད།                              02 

    ཁ༽   ས་  གཙང་ས།                                   02 

    ག༽   ཞིང་ཁམས་ན་  �ེ་བ་ལོ་  �གས།             02                       

    ང༽  �ིག་ཀོ་�་  དག།                                 02 

    ཅ༽  སེམས་  བཟང་པོ།                                02 

    ཆ༽   བཟང་པོ།                                         02 

   

༢༽  ཆི༹ག་�བ།      (3x1=3)                                                                                      

    a) ས་  གཙང་སར་  འ�༹ར།                            01  

   b) རབ་  ཨིན་ན་  བ�་  དང་  བ�ད།                 01     

   c) འ�༹ར་  བའི་  �བས་ལོ་  སེམས་བཟང།            01                                                                                                                                                                                                         
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�ེ་ཚན་   ཁ༽  �ི་�ོམ།  

༣༽  �ི་�ོམ་  ཆི༹ག་  ༡༥༠  �ི།     (12) 

    a) �ད་  དག་�གས།                                    04                                                                           

    b) ལོ་�ས་  ཚང་བོ།                                      04 

    c)དག་ཆ།                                                  04                                                                                         

 

༤༽  བཏང་ཡིག་   �ི།         (08)  

    a) �ད་  དག་�གས།                                     03                                                                           

    b) གོ་བ།                                                    02 

    c)�ིང་དོན།                                                 03                                                                                         

༥༽  �ོ་ན་  �ད་བ�ར་  �ི།     (5) 

    a) �ད་  �ི་�ངས།                                           01                                                                           

    b) གོ་བ།                                                       01 

    c) དོན་  ཚང་བོ།                                              03                                                                                         

 

�ེ་ཚན་   ག༽  �མ་�གས་ལས།   5x2 =10 

༦༽   �་ལོ་  ལན་�ི།                                                             

a) �ད་པར་  ས།                                                 02 

b) �ོན་ལོ་  འ�ག།                                              02 

c)  བ�་གཅིག།                                                  02 
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d) དོན་�།                                                        02 

e) �ད་  གཞན་  དབང་ཅན།                                   02 

༧༽  �ང་�ང་  �༹ས་�ི་  � (5x1x5) 

a) གཡོག་  �༹ས་བོ།                                                  01 

b) བ�ད།                                                             01 

c) ལས།                                                               01 

d) མ་འོང་པོ།                                                         01 

e) �ས།                                                                01 

�ེ་ཚན་   ང༽  ཚ�ག་�ག་ལས།    (4x2=8)    

༨༽  བཞི་ལོ་  ལན་  �ི།                         

     a)  �ོ་�ོག་  �མ་བཞི་  ཆི་བ་  མི་�ག་པོ་  

སོགས་  རེ་རེ།       02                                                                      

     b)  ཐོབ་ཤད་  དཀའ་ལས།                                         02 

     c)  ལ་གཡོག།                                                         02                                                             

     d)  ཞབས་�།                                                         02                                             

༩༽  ག�མ་ལོ་  ལན་�ི།                            (3x2=6)  

a) �ན་ཚ�གས་  �མ་�ལ་  དང་  དོན་�བ་  �མ་

�ལ།         03 

b) གཉིས་པོ།                                                         03 

c) དཔང་�་  བཞག་ཀོ་  �ག་དོར་  �མ་�ལ།                  03 

 ༡༠༽   གཉིས་�ི་  ཁ་�ང་།   (2x1=2)                                                                                
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       b)   ཁ )   �ག་སམ།                                              01    

       c)   ཁ )  ༡༦  -༥  - ༡༩༧༥                                      01                                                   

༡༡༽  འ�ེལ་བཤད་  �ི།      (5) 

 a)  འ�ེལ་�ངས།                                               01                                                                          

          b)  གོ་བ།                                                         01 

          c)   ཚང་བོ།                                                     03                                                                                         

༡༢༽  �ང་པོ་  གཅིག་  �ི།     (1x2x2)   

          a)  �ད་རིགས།                                                 01                                                                          

          b)  གོ་བ།                                                        01 

          c)   �ི་�ངས།                                                  03                                                                                                                      

༡༣༽  གཉིས་ཀི་  ཞེ་ས་ལོ་  �ི།   (2x1x2)                                                       

             b)   ཟིམ་མལ།                                              01 

             c)   ཆབ།                                                   01 
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SAMPLE PAPER 2017-18 
XII-BHUTIA        

 (Marking scheme)                                    Maximum Marks: 100                     
 Section A: Applied Grammar                                  25 Marks 
 Section B: Reading Comprehension (unseen Passage)              10 Marks 
            Section C: Composition  
           (i)Essay writing                        08 marks 

               (ii)Letter writing              07 marks 
  Section D: Literature                                               50 marks 

�ེ་ཚནཿ    ཀ༽  �མ་�གས་ལསཿ  5x 4 =  20  
ཀ༽      བཞི་ལོ་  ལན ་   �ི།                        

    1)   གཞན་དབང་ཅན་  བ�ད། 05 

    2)     བ�ད། 05 

    3)     �། 05 

    4)     གཡོག། 05     

ཁ༽      ག�མ་�ི་   ཚ�ག་�བ་   བཟོ།             1 x 3 =  03 

    2)    �་  འ�ེ་འ�ག་ཀོ། 01 

    3)   ང་ལོ་  ཁ་�བས་པོ། 01 

    4)    ཁོང་ལོ་  མགོ་  བ�ང་བོ། 01 
 

ག༽      ཞེ་ས་  �ི།                                                     1 x 2 =  02 
      

1) �་བ�ན།  01 

4)  ཞབས་�ེས།  01 
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�ེ་ཚན་   ཁ༽   འ�ེང་འབེབས་  ལས།  

 གསེར་�ི་  ངང་པོ།  

        དང་པོ་  �ལ་  གཅིག་གི་  �ང་�ོར་ན་  གསེར་�ི་  

ཤོག་�ོ་  ཡོད་མཁན་  ངང་པོ་  གཅིག་  འོང་�ི་  �ོད་

ཏོ་  �ད།  ཨོ་འདིའི་  ཐག་ཉེ་  �༹ང་ཀ་  མ་མད་  ག�མ་ཡང་   

�ོད་ཏོ་  �ད།  ངང་པས་  ཁོང་གི་  �ག་  མཐོང་�ི་  ངའི་  

གསེར་�ི་  ཤོག་�ོ་  ཨ་ཙ�་  ཅིག་  ཁོང་ལོ་  �ི༹ན་ན་   

�ིད་པོ་  ཐོན་འོང་  མནོ་བསམ་  བཏང་�ི་  མ་མེད་  

ག�མ་པོ་  ཡོད་ས་  འ�ར་�ི་  �ེབས།  ཁོང་ལོ་  ཤོག་

�ོ་  གཅིག་  �ག་�ི་  �ི༹ན་བོ་  �ད།  ཉིན་  བ�ན་

རེ་ལོ་  �ས་རེ་  ངང་པོ་  ཁོང་�འི་  �ིམ་ན་  འོང་�ི་  

ཤོག་�ོ་རེ་  �ི༹ན་བཞིན་  ལོག་ཏོ་  �ད།  གསེར་�ི་  

ཤོག་�ོ་  བཙ�ང་�ི་  ཁོང་  མ་མད་�་  �ུ༹ག་�་  ཐོན་

བོ་  �ད།  དེ་ཟང་  ཨམ་  འདི་  ལེབ་པོ་  འདོད་�མས་ཅན་  

ཐོན་བཞིན་  སོང་བོ་  �ད།  ཨ་མས་  ངང་པོ་ལོ་  རང་གི་  

ཤོག་�ོ་  ཐམས་ཅད་  གནང་སེ་  ལབ།  ངང་པས་  ངས་  ཤོག་

�ོ་  ཐམས་ཅད་  རང་ལོ་  �ི༹ན་ན་  ང་  ག་�ེ་  འ�ར་ཤད་  

ལབ།   ཨམ་  འདོད་�མས་ཅན་�ིས་  ངང་པའི་  �༹་�ོ་  

ཐམས་ཅད་  �ེས་བོ་  �ད།  ཡ་མཚན་  �༹ས་�ོ་  ཨོ་འདི་

�་  ཐམས་ཅད་  �ན་མོ་  ཐོན་བོ་  �ད།  འདོད་�མས་ཅན་  

ཨ་མོ་  ང་ཏོ་  རང་ལོ་  རོགས་རམ་  �༹ས་བོ་  ཨིན།  དེ་ཟང་  

རང་གིས་  ང་ལོ་  བསད་ཤད་  �༹ས་བོ་  �ད།  རང་གི་  ལག་ཀ་

ལོ་  ཡོད་པའི་  �༹་�ོ་�་  �ན་མོ་  ཨིན།  བཙ�ང་
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�ང་  གོང་མི་  ཐོབ།  ད་རིང་ལས་  ང་  ནམ་ལོ་  མི་འོང་སེ་  

ལབ་བཞིན་  ངང་པོ་  འ�ར་�ི་  སོང་བོ་  �ད།   

ང༽     འོག་གི་  འ�ེང་འབེབས་  �ོགས་�ི་  �ི་བ་

�འི་  ལན་   �ི།                    2 x 5 =  10 

    1)  �ང་�ོར་  ཐག་ཉེ་  ཀ་  �ོད་ཏོ་  ཨིན་ནམ ? 

    2)  ངང་པོ་ཀིས་  མ་མད་  ག�མ་པོ་ལོ་  གན་  མཐོང་པོ་  

ཨིན་ནམ ? 

    3)  ངང་པོའི་  ཤོག་�ོ་ལོ་  �་ཆེ་�གས་  གན་  ཡོད་པོ་  

ཨིན་ནམ ? 

    4)  གསེར་�ི་  ཤོག་�ོ་  བཙ�ང་�ི་  གན་  ཐོན་བོ་  

ཨིན་ནམ ? 

    5)  མ་མད་  ག�མ་པོ་  ནང་ལས་  ཨམ་  འདི་  ག་འདེམ ? 
    

                                              �ེ་ཚན།   ག༽   �ི་�ོམ  : 

ཅ༽   འོག་གི་  འགོ་བ�ོད་  གང་�ང་  གཅིག་ལོ་  �ི་�ོམ་  

ཚ�ག  ༢༠༠  ལས་  མ་�ང་  བོ་  �༹ས་  �ི།              08 
 

      1) ཐམས་ཅད་  �བ་�ི་  རང་�ལ་  གཙང་�གས་  བཞག་དགོས་

པོའི་  �ོར།  

                                           ཡང་ན :    

      2) ནང་པོའི་  �ས་ཆེན་�འི་ལས་  གང་�ང་  གཅིག་གི་   

�ོར།  
                                                    
 

 

བཏང་ཡིག་ལས : 
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ཆ༽  འོག་གི་  འགོ་བ�ོད་  གཅིག་ལོ་  བཏང་ཡིག་  ཡང་ན་   

�་ཡིད་   གཅིག་  �ི།                               07 

1)  �ོབ་�ི་  �མ་པོ་  མཆོག་ལོ་  �ོབ་�་ན་  

�ོད་རིང་གི་  �ོད་ལམ་  ཡིག་འ�ོད་  ཅིག་  �གས་

�ེ་  གཟིགས་པོ་  གནང་  �་  གཅིག་  �ི།   

                              ཡང་ན :  

      2)   རང་གི་  ཕམ་ལོ་  �ོབ་�འི་  དེབ་  ཉོས་བའི་  དོན་

ལོ་  �ག་ད�ལ་  ཏི་�ག་  ༥༠༠༠ /- བཏང་ན་  �་བཞིན་  

བཏང་ཡིག་  གཅིག་  �ི།  
 

�ེ་ཚནཿ    ང༽   ཚ�ག་�ག་ལསཿ  

ཇ༽  འོག་གི་  ཚ�ག་�ག་གི་  �ི་བ་�་  གང་�ང་  �་ལོ ་   

ལན་   �ིཿ                             4  x 5  = 20 

      1)   བཻ་རོ་�༹་ན་  གདན་  �ས་བ་  ཆོས་�ལ་  ག་འདི་  

�ོན་བོ་  ཨིན་ནམ  ? 

2) ཤེས་རབ་  དང་  བ�ོན་འ�ས་  ག་འདི་  གལ་ཆེན་  ཨིན་

བོའི་  �ོར་  �ི།  

      3)   བདེན་བོ་  བཞི་   གན་གན་  ཨིན་ནམ་  རེ་བཞིན་   མ་ནོར་

བ་  �ི།  

      4)   ང་ཅག་  �ལ་  གཅིག་ལས་  �ལ་བཞན་ལོ་  �ེབས་པར་  

རིག་གསར་�ི་  �ོས་�ས་  གན་  དགོས་ཀམ ? 

      5)   གཏམ་  འཚ�ལ་བ་  དང་  མིག་  འཚ�ལ་བ་  ལབ་པའི་  དོན་  གན་  

ཨིན་ནམ ? 

      6)   ང་ཅག་  ཆོས་  �༹ས་ཤད་  གལ་  ཆེན་  གན་�༹ས་  ཐོན་འབོ  

ཨིན་ནམ ? 
 

ཚ�གས་བཅད་  ལསཿ  
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ཉ༽  འོག་གི་  ཚ�གས་བཅད་  གཅིག་གི་  འ�ེལ་བཤད་  �ི།   
                        05 

      1) �་�ང་  བ�ལ་ཤད་  མ་�གས་པས།  

  �་མཚ�་  འ�ལ་ཤ་  ག་�ེ་�གས།  

   ཡ་རབས་  �གས་�ང་  མ་ཤེས་ན།  

    ཆོས་�ི་  དེ་ཉིད་  ག་�ེ་  �ོགས།  

                                 ཡང་ན།  

      2) གཞན་�ི་  �ོན་ཡོན་  མཐོང་པོ་  འཇམ།  

རང་གི་  �ོད་�ལ་  མཐོང་པོ་  དཀའ།  

མཚ�འི་ནང་  ནམ་མཁའི་  �་དཀར་  �ན།  

གསལ་�ང་  རང་གིས་  གཏིང་  མི་མཐོང།  
   
 
 
 

ཏ༽   རང་གི་  �ོ་ལོ་  ཡོད་པའི་  ཚ�གས་བཅད་  གཅིག་  �ིཿ  
                         05 
 

ཐ༽   འོག་གི་  བར་�ོང་�་ན་  ཚ�ག་  འོས་པོ་  གསེས་�ི་  

�ང།                                                           05 

1) ཡོན་ཏན་ཅན་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་�་ཤད་  

ཨིན།         

ཀ )  ཚ�ག་�བ།།    ཁ )  �ས་ཞབས།   ག )  མ་ལེགམ།   ང )  �ེང་

ཁའི་  ག་འདི་ཡང་  མན།  

      2)   ཚ�གས་བཅད་  �ོམ་མཁན་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་ལབ།           

             ཀ ) �ོམ་པ་པོ།   ཁ )  �ན་པོ།   ག ) �ོན་མཁན།   ང ) བཤད་

མཁན།  

      3)   ཚ�གས་བཅད་  རེ་ལོ་  ཚ�ག་�ང་་་་་་་་་་་་ཐོན།             

             ཀ )  གཅིག།     ཁ )  གཉིས།     ག )  ག�མ།   ང )   བཞི།  
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      4)   དཔོན་པོ་  ལེགམ་  ཡོད་ན་  མི་སེར་་་་་་་་་་་་

ཐོན།         

              ཀ )  �ིད་པོ།   ཁ ) �ག་ཀོ།   ག )  ཉེན་ཁ།   ང )  �ང་ཀ།  

      5)   ང་ཅག་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་  མིག་�ོས་  བ�་  

དགོས།       

              ཀ )  ཡ་རབས་�འི།    ཁ )  མ་རབས་�འི།   ག )  ཆགག་རབས་

�འི།  ང )  ག་  འདི་ཡང་  མན།  
 

འ�ོ་བ་  བཟང་མོའི་  �མ་ཐར་ལསཿ  

ད༽    འོག་གི་  �ི་བ་  �་ལས་  གང་�ང་  བཞི་ལོ་  ལན་  �ི།                                            
3 x 4 = 12 

    1)   �མ་ཟེ་  མཛ�ས་མའི་  �བ་ལོ་  ཉལ་བའི་  གཉིད་ལམ་  

བཟང་པོ་  གན་  གཟིགས་པོ་  ཨིན་ནམ ? 

    2)   འ�ོ་བ་  བཟང་མོའི་  ཁོག་ཀའི་  �ི་པོ་  �་བོ་  

ག�མ་  སོང་བའི་  �ེས་ལོ་  གན་  ག�ང་བོ་  ཨིན་ནམ  ? 

    3)   འ�ོ་བ་  བཟང་མོས་  �་�ངས་  ལོང་  མེད་པོ་  ཡབ་

�མ་  གཉིས་ལོ་  ཆོས་  གན་  ག�ང་བོ་  ཨིན་ནམ ? 

    4 )  འ�ོ་བོ་  བཟང་མོ་  �ལ་པོ་  ཀ་ལ་  དབང་པོའི་  ཕོ་

�ང་ལོ་  བ�གས་གདན་  འཇགས་�ི་  �གས་བསམ་  གན་  

བཞེས་པོ་  ཨིན་ནམ།  

    5)   བ�ན་མོ་  ཧ་ཤང་མས་  �ལ་  ཀ་ལ་  དབང་པོ་  བ�ོན་

ལོ་  ག་�ེ་  བ�ག་ཀོ་  ཨིན་ནམ ? 
 

ན༽   འོག་གི་  �ི་བ་�འི་  ག�མ་�ི་  ལན་  ལེབ་�ི་  

�ང་�ང་�༹ས་  �ི།                       1 x 3 = 3 

     1)  འ�ོ་བ་  བཟང་མོའི་  �ས་�ི་  མཚན་ལོ་  གན་  � ? 
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     2)  འ�ད་མོ་  ཧ་ཤང་མོས་  �ལ་པོ་  ཀ་ལ་དབང་པོ་ལོ་  

ལོ་  ག་ཚ�ད་  བར་བཙན་ལོ་  བ�ག་ཀོ་  ཨིན་ནམ ? 

     3)  མཐར་ན་  བ�ད་མོ་  ཧ་ཤང་མོ་ལོ་  ཀ་ཀི་  བ�ལ་བོ་  

ཨིན་ནམ།  

     4) འ�ོ་བ་  བཟང་མོའི་  �མ་ཐར་ལོ་  ལེ�་  ག་ཚ�ད་  

ཡོད་པོ་  ཨིན་ནམ ? 
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