
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 : XII) 

 ་  བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག།། 
    འཛིན་གྲ་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས།  

Time  allowed :3 hours               Maximum  Marks:100 
  Section A:  བརྡ་སོད་ཉེར་མཁོ།       Applied Grammar (20 marks ) 
  Section B:   གོ་རོགས་ནུས་ཙལ།      Comprehension     (10 marks) 
 Section C:  རྒྱུན་སོད་ཡྱིག་རྱིགས།     Letter writing       (22 marks) 
 Section D:      རོམ་རྱིག།        Literature       (48 marks) 

               SECTION : A 
ཀ)  Grammar :  རགས་འཇུག་ལས་རང་མོས་བཞྱིར་ལན་བྱིས།  (༤x༥=༢༠) 

༡) སོན་འཇུག་ལྔ་ཡྱིས་རགས་ཀྱི་དབེ་ཚུལ་གསལ་བར་བྱིས། 

༢) ཀ་ལྱི་སུམ་ཅུ་པོའྱི་རགས་ཀྱི་དབེ་ཚུལ་སྐོར་བྱིས། 

༣) སོན་རེས་གཉྱིས་ཀྱི་རགས་དབེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བྱིས། 

༤) ཐོན་མྱི་བོད་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཚུལ་སྐོར་བྱིས། 

༥) དངོས་པོ་བདག་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་པར་བྱིས། 

        SECTION:B 

ཁ)  Unseen Passage: གཤམ་གསལ་རོམ་ཡྱིག་འདྱི་ཀོག་ནས་འོག་གྱི་དྱི་བ་ཚོར་ལན་བྱིས། (༡༠) 

 དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་། 

དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཅེས་པ་ནྱི་རེ་ཚོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བོ་བཟང་གྲགས་པ་དགོངས་་པ་ཆོས་དབྱིངངས་སུ་ཐྱིམ་པའྱི་
མཆོད་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན།   དེ་ཡང་ཕྱི་༡༤༡༩་  ལོ་སེ་ས་ཕག་ལྱིའྱི་བོད་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ེེས་ཉེར་ལྔ་ཉྱིན་རེ་ཁ་པ་ཆེན་
པོ་བོ་བཟང་གྲགས་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ན།   བསང་དུད་གཏོང་བ།  མཚན་མོ་མར་དང།  སྣུམྲ དཀར་ཞུན་
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བཅས་ཀྱིས་དགོན་པ་དང་ཁང་པའྱི་ཡང་ཐོག་སོགས་ལ་མར་མེ་སྐར་འམྱི་ཕེང་ཚོགས་ལྟར་ཕུལ་ནས།  རེ་ཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པོ་སྱིང་པོ་དབུས་ནས་དད་གུས་ཀྱིས་རེས་དན་ཞྱི་ཡྱི་ཡོད་  དེ་བཞྱིན་ལྔ་མཆོད་ཀྱི་དགོང་མོ་རེ་བདག་ཉྱིད་
ཆཻན་པོར་དད་པའྱིབསམ་པ་མཚོན་ཆོད་མྱང་ཐུག་པ་བག་ཐུག་ངེས་པར་དུ་འཐུང་དགོས།  ད་དུང་བོད་ནྱིས་
དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ནས་བཟུང་དགུན་ཁ་དངོས་སུ་ཤར་བར་བཙི་སོལ་ཡོད་པ་དང་ 

ས་དུས་སུ་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་ཀང་དུས་དེ་ནས་བཟུང་དགུན་ཆས་གོན་སོལ་ཡོད། 

       ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཁོང་ནྱི་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་ཙོང་ཁའྱི་བདེ་ཁམས་ཞེས་དེང་སྐུ་འབུམ་ཞེས་
པའྱི་སར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་   བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུ་གྱུར་པས།   ཇྱི་
སྐད་དུ་ཁོང་གྱི་གསོལ་འདེབས་ལས།   དམྱིགས་མེད་བཙེ་བའྱི་བདེ་ཆེན་སན་རས་གཟྱིགས་   དྱི་མེད་མཁྱེན་པའྱི་
དབང་པོ་འཇམ་པའྱི་དབངས།  བདུད་དཔུང་མ་ལུས་བཅོམ་མཛད་གསང་བའྱི་བདག།   གངས་ཅན་མཁས་པའྱི་
གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ་  བོ་བཟང་གྲགས་པའྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  ཞེས་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་སོ། 

 

 ༡)  དགཱའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་གང་གྱི་དུས་མཆོད་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན། 

༢) དེ་ཉྱིན་ག་རེ་ཐུང་དགོས་སམ། 

༣) ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ག་པར་འཁྲུངས་ཡྱིན་ནམ། 

༤)ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་གསོལ་འདེབས་ལ་ཡྱིག་ཕེང་བཞེས་་གང་གནས་སམ། 

༥)རང་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ལ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

༦) ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས། 

༡)  གངས་ཅན།  ༢) ཆེན་པོ། 

                                                   SECTION :C 

ག)    Composition Essay: གང་རུང་ཞྱིག་ལ་འབྱི་རོམ་ཞྱིག་བྱིས། (༡༢) 

 ༡) བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གལ་ཆེ་སྐོར། 

༢) ༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་སོྐར། 
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༣)  དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར། 

 Letter writing : གང་རུང་ཞྱིག་སྐོར་གཏོང་ཡྱིག་ཞྱིག་བྱིས།  (༡༠)    

༡) རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕ་མ་ལ་འཕྱིན་ཡྱིག་ཞྱིག་བྱིས། 

༢) བོད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དགོན་སེ་ཁག་ལ་བསོ་ཞུ་ཞྱིག་བྱིས། 

༣) རང་གྱིས་སོབ་གྲའྱི་སོབ་སྱི་མཆོག་ལ་ནད་དགོངས་ཞྱིག་བྱིས། 

                                                 SECTION: D 

ང)    prose: ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མྱིག་འབེད་ལས་བཞྱི་ལ་ལན་བྱིས། (༤x༤=༡༦) 

  ༡) ཆོས་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན། 

 ༢)  སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཡོད་དམ། 

 ༣)  དགེ་བ་བཅུ་དང་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 

 ༤) ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་མེད་བར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ། 

 ༥) ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་གལ་ཆེ་ཚུལ་སོྐར་བྱིས། 

 ཅ)  poetry : སན་ངག་ལས་རང་མོས་གསུམ་ལ་ལན་བྱིས། (༣x༤=༡༢) 

༡) ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་བར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ། 

༢) གཟུགས་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བྱིས། 

༣) བསྡུས་པའྱི་གཟུགས་རྒྱན་དང་མ་བསྡུས་པའྱི་གཟུགས་རྒྱན་བར་ཁྱད་པར་བྱིས། 

༤)སན་ངག་གྱི་དོན་གང་ཡྱིན་པ་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སན་ངག་གཅྱིག་བྱིས། 

ཆ)  Drama རྱི་དགས་གཏམ་ངེས་འབྱུང་གྱི་ཕོ་ཉ་ལས་གསུམ་ལ་ལན་བྱིས། (༢x༥=༡༠) 

༡) དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྱི་དགས་རྣམས་ལ་བསབ་བ་གང་གནང་ཡོད་དམ། 

༢) འདོད་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་གྱིས་དེད་དཔོན་ལ་སོྐྱན་བརོད་གང་གང་བས་པའྱི་སོྐར་བྱིས། 
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༣) ་རོན་པ་དང་དང་སོང་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རེན་གང་ཡྱིན། 

༤) རྱི་དགས་གཏམ་ངེས་འབྱུང་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པའྱི་སྱིང་དོན་མདོར་བསྡུས་ཞྱིག་བྱིས། 

ཇ) Rapid reading:   ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མྱི་མང།                                            (༤x༢/༡=༡༠) 

༡) ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་དམག་གྱིས་ཆབ་མདོར་བཙན་འཛུལ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཡོད་དམ། 

༢) ༧་གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་སེང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སམ། 

༣) རྒྱ་བོད་དམག་འཁྲུག་མ་བྱུང་གོང་བོད་ལ་དམག་མྱི་དང་གོ་ལག་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 

༤) རྒྱ་ནག་གྱི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་འདྱིར་བཙན་བཟུང་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཡྱིན་ནམ། 

༥) ༧གོང་ས་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞྱི་རྣམས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་ཅྱི་ཞྱིག་བསྐྱངས་ཡོད་རྣམས་བྱིས། 
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