
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.
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 TIBETAN  SAMPLE   PAPER = (2017 to 2018) 

(Class =x) 

་ བོད་�ི་�ད་ཡིག།།

 འཛ�ན་�་བ�་པ་ཡིག་

�གས།
Time  allowed :3 hours  Maximum  Marks:80 

 Section A:  བ�་�ོད་ཉེར་མཁོ།  Applied 
Grammar  (20 marks ) 

 Section B:  གོ་�ོགས་�ས་

ཙལ།  Comprehension      (10 marks) 

        Section C:  �ན་�ོད་ཡིག་

རིགས།  Letter writing  (20 marks) 

 Section D: �ོམ་རིག།  Literature         (30 
marks) 

        SECTION :  A 

ཀ )   Applied  Grammr: གཤམ་གསལ་�མ་�་པ་ལས་རང་

མོས་བཞི་ལ་ལན་�ིས།  (4x5=20) 

1) �ད་གཞན་དབང་ཅན་དང་རང་དབང་ཅན་གཉིས་

�ི་བར་�ད་པར་གང་ཡོད་དམ།

2) �ི་�་དང་བདག་�་བར་�ད་པར་གང་

ཡོད་དམ།
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3)  དགག་�འི་�ད་མ་མི་མིན་མེད་བཞི་ལ་

དཔེར་བ�ོད་རེ་རེ་�ིས།  

4)  དང་�་�ོན་པའི་ཙ་ཚ�ག་�ིས་།  

5)  དེ་�་དངོས་པོའི་དབང་�་བཞིར་འ�ག་པ་

ལ་དཔེད་བ�ོད་རེ་�ིས།  

6)  �ེས་འ�ག་བ�་དང་�ོན་འ�ག་�་གང་དང་

གང་ཡིན་ནམ།  
 

 SECTION: B 

ཁ )  Unseen Passage:  གོ་�ོགས་�ས་ཙལ།  (10) 

                          �ོབ་�ིད་ཉན་པའི་ཚ�་དགེ་�ན་ལ་

�ས་པར་�་བ་ནི་ག�མ་�ེ།    �ས་�ས་པ་

དང།   ངག་�ས་པ།      ཡིད་�ས་པའོ།     དང་པོ་�ས་

�ས་པ་ནི་�ང་པ་བ�ང་བ་དང།   ཅོག་ཙ�འི  ་

�ེང་�་གཞོགས་མཉེས་�ས་ཏེ་མི་ཉན་པར་

�ས་�ོང་ངེར་བ�ད་དེ་མཉམ་པར་�་

ལ།    གཉིས་པ་ངག་�ས་པ་ནི་�ོབ་�ིད་ཉན་

པའི་�བས་�་ངག་གི་�ི་གཏོལ་དང་གཏམ་

ཤབ་�བ་གཏན་ནས་མི་�་བར་�ོབ་�ིད་�ི་

མགོ་མ�ག་བར་ག�མ་�་�ེ་གཅིག་གིས་མཉན་

པར་�།    ག�མ་པ་ཡིད་�ས་པ་ནི་དགེ་�ན་

https://studymaterial.oureducation.in/ Check Demo http://plutusacademy.com/online-tutor/

https://t.me/joinchat/DPn4Cw9tFSKaDi0PFnXiHA https://chat.whatsapp.com/FLWzQbGYAIiLNVLlgmptMR

oureducatio
n.in



3 
 

�ི་གང་འ�ིད་པའི་དོན་ལ་�ོ་�ེ་གཅིག་

གིས་ཉན་པར་�།    ག�མ་པ་ཡིད་�ས་པ་ནི་

དགེ་�ན་�ི་གང་འ�ིད་པའི་དོན་ལ་�ོ་

�ེ་གཅིག་�ིམ་�ིས་བསམ་�ོ་བཏང་�ེ་

སེམས་ལ་ནན་ཏན་�ིས་ཉར་དགོས་པ་�ེ་དེ་

ག�མ་ཡིན།  

           དགེ་�ན་�ི་དཀའ་�ིན་�ེས་�་�ན་

པ་ནི་ང་ཚ�་དང་པོ་ཅི་ཡང་ཤེས་པ་བ་ལང་དང་

འ�་བ་དེ་ད་�་�ང་རིག་པ་དང་�ན་པར་

�ར་པ་འདི་ནི་དགེ་�ན་�ི་བཀའ་�ིན་

ཡིན་པར།  

1)   �ོབ་�ིད་ཉན་པའི་ཆེ་དགེ་�ན་ལ་�ས་

པར་�་བ་དེ་གང་རེད།   

2)    �ས་�ས་པ་གང་ལ་ཟེར།  

3)    ངག་�ས་པ་གང་དང་གང་རེད།  

4)    ཡིད་�ས་པ་གང་�ིད་དགོས་སམ།  

5)     དགེ་�ན་�ི་དཀའ་�ིན་གང་ཡིན་ནམ།  

 

                                                           SECTION: C 
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ག ) Letter Writing : གང་�ང་ཞིག་�ོར་གཏོང་ཡིག་

ཞིག་�ིས།        
(10) 

1) རང་ཉིད་ཕ་མ་ལ་གཏོང་ཡིག་ཞིག་�ིས།  

2) �ོབ་�ི་ལ་ནད་དགོངས་ཞིག་�ིས།  

3) འ�གངས་�ར་ཉིན་མོ་�ོགས་མོ་ཚ�ར་

གསོལ་ཚ�གས་ལ་ཕེབས་�ར་མ�ོན་བ�་ཞིག་

�ིས།  
 

Essay writing གང་�ང་ཞིག་གིས་�ོར་འ�ི་ཙ�མ་

ཞིག་�ིས།                                                     (10) 

1) ཕ་མའི་བཀའ་�ིན་�ོར།  

2) དགེ་�ན་�ི་ལས་འགན་གཙ�་བོ།  

3)ངའི་མི་ཚ�་�ོར།  

                                                       SECTION: D 

ང ) Prose: ས་�་ལེགས་བཤད་དང་བཤེས་�ིངས་

ལས་རང་མོས་�་ལ་ལན་�ིས།  (5x3=15) 

1) ས་�་ལེགས་བཤད་�ི་མཛད་པ་པོ་མཚན་

�ིས་  �ས་རབས་ག་�ས་མཛད་ཡིན།  

2) རང་གི་ས་ལེགས་ནང་བཀོད་པའི་ལེགས་བཤད་

ཞིག་�ིས།  
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3) �ིབ་པ་�་པོ་ངོས་འཛ�ན་པ་དང་གང་ལ་

�ིབ་�ལ་�ོར་�ིས།  

4) ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ངོ་བོ་གསལ་བར་�ིས།  

5) ཚ�་འདིར་�གས་པ་ཉམས་པའི་�་�ག་གང་

དང་གང་ཡིན།  

6) དལ་འ�ོར་བཅོ་བ�ད་�མས་�ིས།   
 

ཆ )  Poetry: �ན་ངག་ནས་རང་མོས་གཉིས་ལ་ལན་�ིས།                                               

(2x5=10) 

 

1)  �ན་ངག་གི་གོ་དོན་དང་�ན་ངག་གི་ནང་

ད�ེ་བ་གང་ཡོད་པ་�མས་�ིས།  

2)་  ཚ�ག་བར་བ�་པ་དང་བ�་གཉིས་�ི་�ན་

ངག་ཞིག་�ིས།  

3) �ན་ངག་�ང་ན་ཁེ་ཕན་གང་ཡོད་དམ།  

4) རང་ཉིད་�ི་འདོད་�ོ་�ན་ངག་ཞིག་�ིས།  

 

ཇ )  Rapid reading: གཤམ་གསལ་�ི་བ་�མས་ལ་ལན་

�ིས།  (5) 

1) ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་འ�ངས་ཡལ་དང་ཡབ་�མ་

གཉིས་�ི་མཚན་གང་ཡིན།  

2) �་ནག་གི་བོད་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་�ལ་

�ོར་�ིས།  
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3) �ལ་དབང་�་�ེང་བ�་བཞི་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་མཛད་འ�ིན་བ�ངས་�ལ་�ོར་

རགས་ཙམ་�ིས།  

4)  �ི་ལོ་  ༡༩༥༩  ལོར་ནང་བོད་ནང་གང་�ང་

བ་རེད་།  

5) ༧གོང་ས་�་�ེང་རིམ་འ�ོན་མཚན་�མས་

�ིས།  

6) དགའ་�ན་ཕོ་�ང་ག་�ས་ད�་བ�ེས་པ་

རེད།  
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