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Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.
15  16

Read carefully the Instructions on the Back Cover (Page 15 & 16) of this Test Booklet.

Test Booklet No.Test Booklet Code

I
I / PAPER I

 / For instructions in Tibetan see Page 2 of this Booklet.

Name of the Candidate (in Capitals) :

Roll Number : in figures

: in words

Centre of Examination (in Capitals) :

Candidate’s Signature : Invigilator’s Signature :
Facsimile signature stamp of
Centre Superintendent

I

Tibetan Language Supplement
IV & V / PART IV & V

1.

2.

3.

4.

5. I 

6. IV V 60
1

IV I 91 120
V II 121 150

7. IV I 30 V II 30

I II

8. V II
I IV

9.

10. OMR

1. This booklet is a supplement to the Main Test Booklet for
those candidates who wish to answer EITHER Part IV
(Language I) OR Part V (Language II) in TIBETAN language,
but NOT BOTH.

2. Candidates are required to answer Parts I, II, III from the
Main Test Booklet and Parts IV and V from the languages
chosen by them.

3. Questions on English and Hindi languages for Part IV and
Part V have been given in the Main Test Booklet. Language
Supplements can be asked for separately.

4. Use Black/Blue Ball Point Pen only for writing particulars
on this page / marking responses in the Answer Sheet.

5. The CODE for this Language Booklet is I. Make sure that
the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet and on
your Main Test Booklet is the same as that on this Language
Supplement Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate
should immediately report the matter to the Invigilator for
replacement of the Language Supplement Test Booklet.

6. This Test Booklet has two Parts,  IV and V, consisting of 60
Objective Type Questions, each carrying 1 mark :
Part-IV : Language I - (Tibetan) (Q. 91 to Q. 120)
Part-V : Language II - (Tibetan) (Q. 121 to Q. 150)

7. Part-IV contains 30 questions for Language-I and Part-V contains
30 questions for Language-II. In this Test Booklet, only questions
pertaining to Tibetan language have been given. In case the
language/s you have opted for as Language-I and/or
Language-II is a Language other than Tibetan, please
ask for a Test Booklet that contains questions on that
language. The language being answered must tally with
the languages opted for in your Application Form.

8. Candidates are required to attempt questions in Part -V
(Language-II) in a language other than the one chosen
as Language-I (in Part-IV) from the list of languages.

9. Rough work should be done only in the space provided in the
Test Booklet for the same.

10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet
only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed
for changing answers.

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

16 
This booklet contains 16 pages.

Lang. Code : 19 AAT-20-I
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I (2) Tibetan-I 
 
 
 
 

   ི་ཤོག་IV་དང་V་(བོད་ ད་ཁ་ ོངས།) 
གས་ དོ་པ་ཚར་ང་ོ དོ་ལམ་ ནོ་ 

 
ཡིག་ཆེན་ ་རང་གི་མིང་ ིས། __________________________________________________________________ 
མིང་ག ང་ཨང་ ངས། ______________________________________________________________________  
ཨང་ཀི། ________________________________ (ཡིག་ཐོག་ཨང་ཀ)ི __________________________________ 
ཡིག་ཆེན་ ་ཡིག་ཚད་གཏོང་ ལ་ ི་ཁ་ ང་ ིས། ______________________________________________________ 

གས་ ོད་པའི་མཚན་ གས། _________________________________________________________________ 
ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པའི་མཚན་ གས། ______________________________________________________________ 
ད ས་ཡིག་ གས་དོ་དམ་པའི་དམ་ ག་དང་མཚན་ གས། ________________________________________________ 

AAT-20 -I 
གས་དེབ་ངོ་ གས། 

I 

ི་དེབ་ཤོག་ ་ངོ་ ངས་16 ཡོད་། 

Lang. Code :19 

ི་ཤོག་ I 

༡༽ ི་དེབ་འདི་གཙ་བོ་ཁ་ ོངས་དངོས། གས་ ོད་ ི་ཚན་པ་བཞིི་པའི་ ད་ཡིག་དང་པོའམ། ཡང་ན།             
        ཚན་པ་ ་བའི་ ད་ཡིག་གཉིས་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་།  གཉིས་ཀའི་ཆེད་ ་མིན། 

༢༽ གས་ ོད་པས་ལན། ཚན་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། ག མ་པ་ཡི་ལན་ ི་ ི་བ་གཙ་བོ་ཡིན། 
༣༽ ད ིན་ ད་དང་བོད་ ད་། ཚན་པ་བཞི་བ་དང་ ་པ་ གས་དེབ་ནང་གསལ་ཁ་ ོངས་ ད་ཡིག་ཡིན་པས་གཞན་ཚང་མ་ 

ལོགས་ ་ཡོད་། 
༤༽ ག་ཚ་ ོན་པོ་ཡི་འབོལ་ ག་གིས་འ ི་དགོས། 
༥༽ གས་ཤོག་ I ེ་ཁོངས་ མས་ཡོད་པ་ངེས་ཏེ་མ ན་ཤོག་གཉིས་པའི་དཔར་ ན་ ི་བ་དངོས་དེ་ཁ་ ོངས་ ད་ཡིག་དང་

གཅིག་ མ ངས་ཡིན།  གལ་ཏེ་གཅིག་མ ངས་མེད་ན་ལམ་སེང་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་ ས་ཏེ་ཁ་ ིངས་ ི་བའི་དེབ་དེ་ལེན་
དགོས། 

༦༽ གས་ཤོག་དེབ་འདི་ལ་ཚན་པ་བཞི་བ་དང་ ་པ་སོ་སོར་ཡོད་།  ི་ ང་ ག་ ་ཡོད་པར་བ ་ཆ་གཅིག་རེ་ཡིན། 
༧༽ ད་ཡིག་ཚན་པ་བཞི་པར་ ི་བ་ མ་ ་ཡོད་པ་དེ་ ད་ཡིག་དང་པོའི་ཆེད་ཡིན།  ཚན་པ་ ་པ་ལ་ ི་བ་ མ་ ་ཡོད་པ་དེ་

དག་ ད་ ཡིག་གཉིས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན།  ི་མཛད་དེབ་ ང་འདི་བོད་ཡིག་ཁོ་ནའི་ཆེད་ ་ཡིན།  གལ་ ིད་ ེད་ ིས་ ད་
ཡིག་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གང་ ང་བདམས་ཡོད་པ་དེ་རང་གིས་བ ངས་པའི་འགེངས་ཤོག་ ར་མེད་ན་ཡིག་ གས་དོ་དམ་
པར་ལབ་དགོས། 

༨༽ གས་ ོད་པས་ཚན་པ་ ་པ།  ད་ཡིག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་ ད་ཡིག་དང་པའོི་ཚན་པ་བཞི་པ་འདེམས་དགོས། 
༩༽ ཟིན་ ིས་ཆེད་ཤོག་ ོང་གཞན་ ་ཡོད་། 
༡༠༽ རང་གི་ ི་བའི་ལན་ མས་ ི་ལན་ OMR ནང་འ ི་དགོས།  འ ི་བ བ་ ི་ཆེད་དཀར་བ བ་བེད་ ོད་གཏོང་མི་ཆོག 
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Tibetan-I (3) I 

 

 

 

 

  

ཡིག་ གས་པས་ ེ་ཚན་བཞི་པ་༼༩༡-༡༢༠༽གལ་ ིད་
བདམས་ཡོད་ན་བོད་ ི་ ད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་ཡིན་
དགོས། 
 

Candidates should attempt the 

questions from Part-IV (Q. No. 91-

120), if they have opted Tibetan as 

Language – I only. 
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I (4) Tibetan-I 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ལམ་ ོན།གཤམ་གསལ་བ ོད་པ་ ོག་པ་དང་དེ་འོག་ ི་བ་(༩༡ -

༩༩)ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས། 

༄༅། ར་ ་གར་ ང་ ོགས་ ི་རི་འདབས་ ་སེ ྒ ེ་མོ་ཞིག་ལ་སངེ་

ག་ཞིག་ ེས་ཏེ་ ས་ཚད་མང་པོའི་བར་ ་ཟས་ཟ་ ་མ་ ང་

བས་རང་གི་ ་ ་ཟ་བར་བ མས་ ང་ཟ་མ་ ས།དེ་བས་རི་

འདབས་ནགས་ ་ཟས་འཚལ་ ་ ིན་པ་ན།ཤིང་ནགས་དེར་བ་

ལང་དང་མ་ཧེའི་ ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་སེ ྒ ེའི་ ི་ཚར་

ནས་ ོས་སོང་བ་དང་།བེ ་ ེས་མ་ཐག་པའི་མ་ཧེ་གཅིག་འ ་ོམ་

བ་པར་དེར་ ས་པ་སེ ྒ ེས་མཐོང་།སེ ྒ ེ་དེས་ ོད་པ་ ོགས་ཆེ་

བས་མ་བཟོད་པར་མཆོངས་ཏེ་མ་ཧེ་བ ང་ནས་ ག་འཇིབ་པ་

དང་ཤ་ ས་ ེར་ནས་སོང་།དེར་མ་ཤ་ིཔར་ ས་པའི་བེ ་དེའི་

ེས་ ་འ ངས་ནས་སོང་བས་སེ ྒ ེ་ ོད་ས་དེར་ ེབས།སེ ྒ ེ་ཡིས་

ག་འ ང་པས་ ོས་ནས་ཉལ་བ ད་པ་ན།སེང་ ག་དང་བེ ་

གཉིས་ཀས་སེ ྒ ེའི་ ་མ་འཇིབ་ནས་བ ད་།དེ་ནས་སེ ྒ ེ་ནི་ ག་

གིས་ ོས་པར་ ར་བས་གཉིས་ཀ་མོ་རང་ག་ི ་ ་ཡིན་ མ་ ེ་འོ་

མས་འཚས།ནམ་ཞིག་ན་སེ ྒ ེ་མོ་དེར་རི་ གས་ ི་ ས་པ་ ེ་ལ་

ག་ནས་ནད་མ་ཐེག་པར་འཆི་ལ་ཁད་ ེད་ ས། ་གཉིས་ལ་ཁ་

ཆེམས་འདི་ ད་ ས། ེད་གཉིས་ནང་ཕན་ ན་འཆམ་པོར་གནས་

པ་དང་།ད ་བོ་ ང་ན་ ོབས་ གས་གཅིག་ ་ ོས་ཤིག་སེམས་

ཅན་ ་གང་གི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་ཅེས་ ས་སོ།དེ་ནས་མ་ཤི་ སེ་

སེང་ ག་ནགས་ ོད་ ་ ིན་སོང་བ་དང་བེ ་རི་ ལ་ ་རང་གི་

ོད་ལམ་དང་མ ན་པར་གནས་པའི་ཆེད་ཁོ་གཉིས་ཁ་ ེས་

སོ།སེ ྒ ེ་རང་གི་གཤིས་ ོད་ ར་སེམས་ཅན་གསདོ་པར་ ེལ་བ་

དང་།བེ ་ ་དང་ ་འ ང་བར་ ེལ་ལོ།། 

 

 

 

 

 

91. སེ ྒ ེས་རང་གི་ ་ ་ཟ་མ་ ས་པར་གང་ ས་སམ། 
 )1(  སེ ྒ ེས་རང་གི་ ་ ་ཟ་མ་ ས་པར་རི་གཤམ་

ནགས་ ་མ་ཧེ་ཟ་ ་ ིན། 

 (2) སེ ྒ ེས་རང་གི་ ་ ་ཟ་མ་ ས་པར་རི་གཤམ་
ནགས་ ་ཟས་འཚལ་ ་ ིན། 

 (3) སེ ྒ ེས་རང་ག་ི ་ ་ཟ་མ་ ས་པར་རི་གཤམ་
ནགས་ ་ ་ ག་ཟ་ ་ ིན། 

 (4) སེ ྒ ེས་རང་གི་ ་ ་ཟ་མ་ ས་པར་རི་གཤམ་
ནགས་ ་ ི་ ག་ཟ་ ་ ིན། 
 

92. ར་ིགཤམ་ ་སེ ྒ ེ་ལ་ཟས་ ི་ཆེད་གང་ ེད་པ་དང་གང་
ས་སམ། 

 (1) སེ ྒ ེ་ལ་རི་གཤམ་ ་བ་ གས་ ་ ་ ེས་མ་ཐག་
པ་ཞིག་ ེད་པ་དང་དེ་བསད་ནས་ ག་འཇིབ་བོ། 

 (2) སེ ྒ ེ་ལ་རི་གཤམ་ ་ ་བ་ ་ ་ ེས་མ་ཐག་པ་
ཞིག་ ེད་པ་དང་དེ་བསད་ནས་ ག་འཇིབ་བོ། 

 (3) སེ ྒ ེ་ལ་རི་གཤམ་ ་མ་ཧེ་ ་ ་ ེས་མ་ཐག་པ་
ཞིག་ ེད་པ་དང་དེ་བསད་ནས་ ག་འཇིབ་བ།ོ 

 (4) སེ ྒ ེ་ལ་རི་གཤམ་ ་ཝ་མོ་ ་ ་ ེས་མ་ཐག་པ་
ཞིག་ ེད་པ་དང་དེ་བསད་ནས་ ག་འཇིབ་བ།ོ 
 

93. མ་ཧེའི་བེ ་མ་ཤི་པར་ ས་པ་དེས་གང་ ས་སམ། 
 (1) ་བ་ཨ་མ་དེའི་ ེས་ ་སོང་ནས་ ་ ག་དང་

མཉམ་ ་བ་ཡི་ ་མ་ ས་པ་རེད་། 
 (2) བ་ གས་ཨ་མ་དེའི་ ེས་ ་སོང་ནས་བེ ་དང་

མཉམ་བ་ཡི་ ་མ་ ས་པ་རེད་། 
 (3) སེ ྒ ེ་ཨ་མ་དེའི་ ེས་ ་སོང་ནས་སངེ་ ག་དང་

མཉམ་སེ ྒ ེའི་ ་མ་ ས་པ་རེད་། 
 )4(  ཝ་མོ་ཨ་མ་དེའི་ ེས་ ་སོང་ནས་ཝ་ ག་དང་

མཉམ་ཝ་ཡི་ ་མ་ ས་པ་རེད་། 
 

ཡིག་ གས་པས་ ེ་ཚན་བཞི་པ་༼༩༡-༡༢༠༽གལ་ ིད་ ེད་ ིས་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ ི་ ད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་ཡིན། 

PAPER – I ཚན་པ་བཞི་པ།(PART – IV) ད་ཡིག།དང་པོ། 
(LANGUAGE – I) 

TIBETAN 
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94. སེ ྒ ེ་ཨ་མ་དརེ་གང་ ང་ནས་ཤི་བ་རེད་དམ། 

 (1) སེ ྒ ེ་མོ་དེ་ལ་ ་བ་ཡི་ ས་པ་ ེ་ལ་ ག་ནས་ཤི་
བ་རེད་། 

 )2(  སེ ྒ ེ་མོ་དེ་ལ་བ་ གས་ ི་ ས་པ་ ེ་ལ་ ག་ནས་
ཤི་བ་རེད་། 

 (3) སེ ྒ ེ་མོ་དེ་ལ་ཝ་མོའི་ ས་པ་ ེ་ལ་ ག་ནས་ཤི་
བ་རེད་། 

 (4) སེ ྒ ེ་མོ་དེ་ལ་རི་ གས་ ི་ ས་པ་ ེ་ལ་ ག་ནས་
ཤི་བ་རདེ་། 

 

95. སེ ྒ ེ་ཨ་མ་འཆི་ལ་ཁད་ ེད་ ས་ ་གཉིས་ལ་ཁ་ཆེམས་
གང་་བཞག་པ་རེད། 

 (1) ེད་གཉིས་ནང་ཕན་ ན་གསོད་རསེ་ ས་ནས་
གནས་པར་ ་སོགས་ཁ་ཆེམས་བཞག་ག ོ

 (2) ེད་གཉིས་ནང་ཕན་ ན་ ོད་པའི་ ོ་ནས་
གནས་པར་ ་སོགས་ཁ་ཆེམས་བཞག་ག ོ

 (3) ེད་གཉིས་ནང་ཕན་ ན་འཆམ་པར་གནས་
པར་ ་སོགས་ཁ་ཆེམས་བཞག་ག ོ

 (4) ེད་གཉིས་ནང་ཕན་ ན་གཅིག་ ང་གཉིས་
ེན་ ས་ནས་གནས་པར་ ་སོགས་ཁ་ཆེམས་

བཞག་ག ོ

 

96. མཐའ་མ་སེང་ ག་དང་བེ ་གང་ ་སོང་འ ག་གམ། 

 (1) ཁོ་གཉིས་རང་རང་གི་གཤིས་ ོད་དང་མ ན་
པའི་གནས་ ་སོ་སོར་སོང་འ ག 

 (2) ཁོ་གཉིས་རང་རང་གི་གཤིས་ ོད་དང་མ་མ ན་
པའི་གནས་ ་སོ་སོར་སོང་འ ག 

 (3) ཁོ་གཉིས་རང་རང་གི་གཤིས་ ོད་དང་འགལ་
བའི་གནས་ ་སོ་སོར་སོང་འ ག 

 (4) ཁོ་གཉིས་རང་རང་གི་གཤིས་ ོད་མ ན་པར་
ས་ནས་མཉམ་ ་བ ད་འ ག 

97. སེང་ ག་དང་བེ ་གཉིས་གང་དང་གང་ལ་ ེལ་ལམ། 
 )1(  སེང་ ག་འ ིང་ བས་ བ་པར་ ེལ།བེ ་ ་ ་

ངོམས་པར་ ེལ། 

 )2(  སེང་ ག་གངས་དཀར་རི་བོར་འ ོ་བར་

ེལ།བེ ་ ་ཐང་གཤོང་ ་འ ོ་བར་ ེལ། 

 (3) སེང་ ག་ བ་མཆོངས་ བ་པར་ ེལ།བེ ་ ་་

ཐང་ ་ ེད་མོ་ ེ་བར་ ེལ། 

 (4) སེང་ ག་སེམས་ཅན་བསད་དེ་ཤ་བཟའ་བར་

ེལ།བེ ་ ག་ ་བཟའ་བར་ ེལ། 

 

98. ་གར་ ང་ ོགས་ ི་རི་འདབས་ ་སེ ྒ ེ་ལ་གང་ ང་

འ ག་གམ། 

 )1(  སེ ྒ ེ་མོ་ཞིག་ལ་སེང་ ག་ཞིག་ ེས་ཡོད་པ་རེད་། 

 )2(  མ་ཧེ་ལ་བེ ་ཞིག་ ེས་ཡོད་པ་རེད་། 

 )3(  བ་ གས་ལ་བེ ་ཞིག་ ེས་ཡོད་པ་རེད་། 

 (4) ་བ་ཞིག་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ཡོད་པ་རེད་། 

 

99. སེ ྒ ེ་ལ་སངེ་ ག་ ེས་ ེས་སེ ྒ ེས་གང་ ེད་ བས་ ས་པ་

རེད་དམ། 

 )1(  སེ ྒ ེ་ཡིས་རང་གི་ ་ འི་ ོག་ ོབ་པའི་ལས་ལ་

བ མས་པ་རེད་། 

 )2(  སེ ྒ ེ་ ོད་ས་ ག་ ག་བཙན་པོ་ཞིག་མཐོང་བས་

ས་གཞན་ ་འ ོ་ ་བ མས་པ་རེད་། 

 (3) སེ ྒ ེ་ལ་ཁ་ ོམ་ནས་རང་གི་ ་ འི་ ག་འཇིབ་

་བ ྕ མས་པ་རེད་། 

 (4) སེ ྒ ེ་ལ་ཟས་ཟ་ ་མ་ ང་བས་རང་གི་ ་ ་ཟ་

བར་བ མས་པ་རེད་། 
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ལམ་ ོན།གཤམ་གསལ་ ན་ཚག་བ གས་ ེསའོག་གི་ ི་བ་༼༡༠༠-

༡༠༥༽ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས། 

། གས་གཉིས་ ང་དོར་ཤེས་པ་ཡིས། 

  །གནས་ བས་མཐར་ ག་དོན་འ བ་ ེ། 

།བ ག་པ་ ན་ལ་མཁས་པ་ཡི། 

  །དེད་དཔོན་ ་མཚར་ གས་པ་བཞིན། 

 

། ་བོ་ ན་མོང་མཆོད་ཡོན་ཏེ། 

  །ཉི་ ་ ན་མོང་ ོན་མེ་གསལ། 

།དམ་པ་ ན་མོང་ག ག་ ན་དང་། 

  །དམ་ཆོས་ ན་མོང་བ ད་ ི་ཡིན། 

 

100. གནས་ བས་མཐར་ ག་དོན་འ བ་མཁན་དེས་གང་ཤེས་
དགོས་སམ། 

 )1(  ད ིན་ཇི་དང་བོད་ ད་ཤེས་དགོས། 

 )2(  གས་གཉིས་ ང་དོར་ཤེས་དགོས། 

 (3) ི་ནང་གཉིས་ཤེས་དགོས། 

 (4) ེང་འོག་གཉིས་ཤེས་དགོས། 
 

101. བ ག་པ་ ན་ལ་མཁས་པ་དེ་ ་ཡིན་ནམ། 

 )1(  དགེ་ ན་ཡིན། 

 )2(  དེད་དཔོན་ཡིན། 

 )3(  ཁ་ལོ་བ་ཡིན། 

 )4(  ོབ་ ི་ཡིན། 
 

102. ་བོ་ ན་མོང་ག་རེ་ཡིན་ནམ། 

 (1) མཆོད་ཡོན་ཡིན། 

 (2) ཡོན་ཆབ་ཡིན། 

 )3(  མེ་ཏོག་ཡིན། 

 (4) མཆོད་མེ་ཡིན། 

103. ཉི་ ་ ན་མོང་གང་ཡིན་ནམ། 

 (1) ན་ངག་ ན་ཡིན། 

 )2(  ལ་ ི་ ན་ཡིན། 

 )3(  ག ག་ ན་ཡིན། 

 )4(  མ ལ་ ན་ཡིན། 

 

104. དམ་ཆོས་ ན་མོང་ག་རེ་ཡིན་ནམ། 

 )1(  ོངས་གསལ་ཡིན། 

 )2(  ིབ་གསལ་ཡིན། 

 )3(  ན་གསལ་ཡིན། 

 )4(  བ ད་ ི་ཡིན། 

 

105. ང་དོར་ཤེས་དགོས་པ་གཉིས་གང་ཡིན་ནམ། 

 (1) ཉི་ ་གཉིས། 

 (2) གནས་ བས་གཉིས། 

 )3(  གས་གཉིས། 

 (4) གནམ་ས་གཉིས། 

 

 ལམ་ ོན།གཤམ་གསལ་ ི་བ་ཁག་ལས་འོས་པའི་ལན་
འདོམས། 

106. གཤམ་གསལ་གང་ཞིག་བ ་ ོད་ ོབ་ ིད་ལ་ཕན་ ས་ཆེ་
ཤོས་ད་ེརེད། 

 )1(  བ ་ ོད་འ ོ་ གས་ ི་དཔེར་བ ོད་ ེས་ ་
ིན་ཏེ་ ོབ་པ། 

 )2(  བ ོད་པ་བ ར་བའི་ བས་བ ་ ོད་ ི་ ིག་
ིམས་ ར་ ོབ་པ། 

 )3(  བ ་ ོད་ ོབ་ ིད་དམིགས་བསལ་ ི་བ ་ ོད་
ི་དེབ་ཐོག་ནས་ ོབ་པ། 

 )4(  བ ་ ོད་ ིག་གཞི་གང་ཡིན་ངོ་ ད་དེ་བ ་
ོད་ ོབ་པ། 
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107. ི་ཚགས་ནང་ ལ་ ི་འ ེལ་ལམ་ཟེར་བ་དེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་གོ་དོན་ཡིན། 

 )1(  ་ནི་ནི།   (Panini) 

 )2(  སི་ཀིན་ནར།  (Skinner) 

 )3(  བི་གོ་ཌ་ས་ཀ་ཡེ།  (Vygotsky) 

 )4(  ཀོལ་བེར་ག།( Kohlberyg) 

 

108. གཤམ་གསལ་གང་ཞིག་ ་ འི་ ད་ཡིག་མཁོ་ བ་ལ་ཕན་
པ་ཡིན། 

 (1) ་ ར་གང་ ང་ཤོད་ ་མི་འ ག་པའ་ིཁོར་ ག 

 )2(  ནང་དང་ཉེ་འཁོར་ ་མི་ ན་པའི་ ད་ཆར་
ཉན་ ་བ ག་པ། 

 )3(  ་ ་ལ་ ད་གདངས་དང་བ ོད་པ་ཏག་ཏག་
བ ར་ ོས་ ེད་བ ག་པ། 

 )4(  ་ ་གཞས་དང་ ེད་མོ་ ེ་བ། 

 

109. ་ ་ལ་རང་བཞིན་ ི་ ད་ཡིག་དགོས་མཁོ་དེ་ལོ་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 )1(  ལོ་༢ནས་༡༠བར། 

 )2(  ལོ་༢ནས་༡༢བར། 

 )3(  ལོ་༢ནས་༡༤བར། 

 )4(  ལོ་༢ནས་༡༥བར། 

 

110. གཤམ་གསལ་གང་ཞིག་དེབ་ ོག་ བས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་
རེད། 

 )1(  ོག་དེབ་ ི་ཚག་རེ་རེ་ནས་ ོག་པ། 

 )2(  ་དག་པོ་བ ོད་པར་དོ་ ང་ ས་པ། 

 )3(  ིས་པའི་ ོག་དེབ་ ི་དོན་གོ་བ། 

 )4(  ད་ གས་ ི་ ོ་ནས་ ་དག་པོར་ ོག་པ། 

111. གཤམ་གསལ་གང་ཞིག་ ད་ཡིག་ ོབ་ ིད་ ི་དམིགས་
ལ་མ་རེད། 

 (1) གོ་ ོགས་ ས་ ལ་དང་མཉམ་ ་ ོག་པའི་ ས་
པ། 

 (2) ད་ཆ་ཤོད་ ངས་ ི་ ལ་དང་མཉམ་པ། 

 (3) དེ་དག་གིས་ཉན་ བ་པར་ཡིད་ཆེས་ ས་པ། 

 (4) འ ི་ ལ་ཡར་ ས་དང་མཉམ་ ་ རོ་བ། 

 

112. ་རིག་གི་འ ོ་ གས་ ི་དོ་ ང་དང་འ ེལ་བ་ཆེ་བ་དེ་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 (1) ཉན་ ལ་ ི་ ས་པ། 

 (2) ཤོད་ ལ་ ི་ ས་པ། 

 (3) ོག་ ལ་ ི་ ས་པ། 

 (4) འ ི་ ལ་ ི་ ས་པ། 

 

113. ནོམ་ཅོམ་ས་ཀི་(Noam Chomsky)ཡིད་ཆེས་ལ་ ད་
ཡིག་དེ་ ་ ར་ ན་ ེས་ ི་ཡོད་པ་རཻད། 

 (1) དགོས་མཁོ།  (acquisition) 

 (2) ལད་ ོས།  (imitation) 

 (3) ག གས་འ ར།  (Transformation) 

 (4) ཡིག་བ ར།  (Translation) 

 

114. ད་ཡིག་གི་ ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ོབ་དགོས། 

 (1) ལད་ ོས་ ིས། 

 (2) ར་ ་བ ད་པའི་ ོ་ནས། 

 (3) འ ེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ བ་པའི་ ོ་ནས། 

 (4) ོད་ ལ་དང་འ ེལ་བའི་ ོ་ནས་། 
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115. ོབ་མ་གསར་ གས་ མས་ལ་སེམས་ གས་ ེབས་པའི་
ཆེད་རི་མོ་འ ི་ ་འ ག་པ་དང་།དེར་མཚན་གཏོང་  

 འ ག་པའི་དགེ་ ན་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 (1) ོབ་མ་ཚ་འཛན་ ར་ཁ་ ་སིམ་པོའི་ཆེད་རེད། 

 (2) བཟོ་ ལ་ཡར་ ས་ཆེད། 

 (3) ་ འི་ལག་ ལ་ ི་ ་བར་དམིགས་པ། 

 (4) ་ ་ལས་གཞི་ལ་འ ག་བ ག་པ། 

 

116. གཤམ་གསལ་ ོང་བ ར་དསེ་ ད་ཡིག་ཤོད་ ལ་ཡར་
ས་འ ོ་བར་མང་ཆེ་བར་རོགས་ ེད། 

 (1) ན་ཚག་ ོ་འཛན་ ེར་དང་མང་པོ་མཉམ་ ་
ེད་པ། 

 (2) གཏམ་བ ོད་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་པ། 

 (3) དགེ་ལགས་ ི་ ེས་ ོང་ཚན་མང་པོ་མཉམ་ ་
ོག་པ། 

 (4) དགེ་ལགས་ ི་ ེས་བ ོད་ ་ ོང་བ ར་མཉམ་
་ ས་པ། 

 

117. འཛན་ ་ག མ་པའི་དགེ་ལགས་ནས་ ་ ་ཚར་ ོབ་ཚན་
ི་ ང་བང་རིམ་ཏག་ཏག་ནང་ ིག་བ ག་པའི་ལས་གཞི་

དེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་ཕན། 

 (1) གོ་ ོགས་ ས་ ལ་ ོག་པ། 

 (2) གོ་ ོགས་ ས་ ལ་ནང་བ ག་པ། 

 (3) དེ་དག་གི་འ ི་ ལ་ ་ཆེ་ ་གཏོང་བ། 

 (4) ོབ་ ག་མང་པོས་ ས་ཚད་ནང་ ེད་བ ག་པ། 

118. འཛན་ ་གཉིས་པའི་དགེ་ ན་ནས་འཛན་ འི་ནང་
དངོས་པོ་མང་པོའི་པར་རིས་ ར་ཡོད་པ་དེ་དག ོབ་ ག་
མས་ལ་པར་རིས་དང་འ ེལ་འ ིས་ཡངོ་བའི་ཆེད་

རེད།འདི་འ ་བའི་ལས་ན་ི ོབ་མ་དེ་དག་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་ཡར་ ས་ཡོང་བའི་ཆེད་རེད། 

 )1(  བ ་ ོད། 

 )2(  འ ི་ ལ། 

 )3(  མིང་ཚག 

 )4(  ཡིག་ག གས། 

 

119. གཤམ་གསལ་གང་ཞིག་ ་ འི་ ད་ཡིག་བདེ་པོ་ཡོང་བར་
ཕན་ ས་ ང་བ་ཡིན། 

 )1(  ང་བཤད་པ། 

 )2(  ང་ ིས་པ། 

 )3(  གནས་ ལ་འ ེལ་བ ོད། 

 )4(  དཔོད་ ིས། 

 

120. གཤམ་གསལ་ ི་བ་གང་ཞིག་ ་ ་ཚའི་ ད་ཡིག་ ས་
ལ་ལ་ཕན་པ་ ེད་དམ། 

 )1(  ེད་རང་གིས་དགའ་མོས་ཆེ་བའི་དེབ་ ི་མིང་
ཤོད། 

 )2(  བ ོད་པ་བདམས་དགའ་ ེད་པའི་ནང་གི་ཚག་
གས་ ོབས། 

 )3(  རང་དང་རང་གི་ཨ་མའི་དབར་ ི་བ ོད་པ་ ིས། 

 )4(  ེད་རང་གིས་བ གས་པའི་ ན་ཚག་ ོམ་པ་
པོའི་མིང་ ིས། 
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ཡིག་ གས་པས་ ེ་ཚན་ ་པ་༼༡༢༡-༡༥༠༽གལ་

ིད་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ ི་ ད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་

ཡིན་དགོས། 
 

Candidates should attempt the 

questions from Part-V (Q. No. 121-

150), if they have opted Tibetan as 

Language – II only. 
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ལམ་ ོན།གཤམ་གསལ་བ ོད་པ་ ོག་པ་དང་དེ་འོག་ ི་བ་༼༡༢༡- 
༡༢༨༽ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས། 
 

༄༅།བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་ ི་བཙན་པོ་ ི་

ལོ་མ་ ང་བའི་ ོན་ ་ིལོ་༡༢༧ཐོག་ཕེབས་པ་དེ་ནས་བོད་ ི་ ལ་

པོ་ཉི་ ་ ་བ ད་པ་ ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ ི་བར་བོད་ ་ནང་

པ་སངས་ ས་པའི་ཆོས་ ི་ ི་མ་ཙམ་ཡང་མེད་། ས་ བས་དེ་

ས་བོད་གངས་ ོངས་ ་བནོ་ ི་ཆོས་དང་།དེ་དག་ལས་ ང་

བའི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་དཔེར་ན་དར་ ོག་འ གས་པ་དང་། ་ ་

ག་བཙན་གསོ་བ།འཆི་བ འི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་ ི་ ོལ་དར་ནས་ ་ི

ཚགས་ལ་ཕན་པ་གང་འདོད་ ར་ ང་། ལ་པོ་ ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་

བཙན་ ི་ བས་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་ ང་ཟེར་བའི་སངས་ ས་

པའི་ཆོས་ཚན་འགའ་ཤས་ ག་ ་སོན།དེའ་ིམ ས་ ལ་པོ་ད ང་

ན་མཐོ་ཡང་གཞོན་ཤ་བདེ་བར་ ར། ན་མི་གསལ་བ་གསལ་བར་

ར་བ་དང་། ག་པར་ ་དའེི་ བས་ ་གར་འཕགས་ ལ་ནས་

ན་པ་ མ་ཟེ་ ནཤེས་ ་བའི་ ོབ་མ་བི་ ི་དགའ་ ེད་དང་། 

མ་ཟེའི་ ་མོ་བི་ ་དགའ་མཛས་གཉིས་བོད་ ་ཕེབས་ནས་གསོ་

རིག་ ན་ ི་བ ན་པ་ ེལ། ལ་པསོ་ཁོང་གཉིས་ ི་ཡོན་ཏན་ལ་

བ གས་པ་བ ོད་པ་དང་།རང་གི་ ས་མོ་ ་ མ་ཡིད་ ི་རོལ་ཆ་

མ་ཟེ་བི་ ི་དགའ་ ེད་ལ་མནའ་མར་ ད་།ཁོང་གཉིས་ལ་ ་

ང་གི་ཐོར་ཅོག་འ ངས།གང་མཚམས་ནས་ མ་ཟེ་ཕོ་མོ་གཉིས་

རང་ ལ་ ་ ིར་ལོག་གི་ བས་ མ་ཟེས་རང་གི་ འི་ཆེད་ ན་

ག ང་རེག་པ་ འི་མདོ་དང་འཚ་བ་ཟས་ ི་མདོ། ོར་བ་ ན་ ་ི

མདོ།གཏར་ ེག་ད ད་ ི་མདོ། ་ཆས་བཟོའི་མདོ་སོགས་ལ་རང་

འ ེལ་བ ན་བཅོས་མཛད་པའོ།། 

 

 

 

 

 

 

121. བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པོ་ཐོག་མ་གཉའ་ ི་བཙན་པོ་

ག་ ས་བོད་ ་ཕེབས་འ ག་གམ། 

 (1) བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་ ི་

བཙན་པོ་ནི་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ལོ་༣༡༢༧ཕེབས་

འ ག 

 (2) བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་ ི་

བཙན་པོ་ནི་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ལོ་༢༢༧ཕེབས་

འ ག 

 (3) བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་ ི་

བཙན་པོ་ནི་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ལོ་༡༢༧ཕེབས་འ ག 

 (4) བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་ ི་

བཙན་པོ་ནི་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ལོ་༤༢༧ཕེབས་

འ ག 

 

 122. བོད་ ལ་ ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་བོད་ ི་ ལ་རབས་ག་

ཚད་པ་དེ་རེད་དམ། 

 (1) བོད་ ི་ ལ་པོ་ མ་ ་སོ་བ ད་པ་དེ་རེད། 

 (2) བོད་ ི་ ལ་པོ་ཉི་ ་ ་བ ད་པ་དེ་རེད། 

 (3) བོད་ ི་ ལ་པོ་བཞི་བ ་ཞེ་བ ད་པ་དེ་རེད། 

 (4) བོད་ ི་ ལ་པོ་ ་བ ་ང་བ ད་པ་དེ་རེད། 

 

PAPER – I ཚན་པ་བཞི་པ།(PART – V) ད་ཡིག།གཉིས་པ། 
(LANGUAGE – II) 

 TIBETAN 
 

ཡིག་ གས་པས་ ེ་ཚན་བཞི་པ་༼༡༢༡-༡༥༠༽གལ་ ིད་ ེད་ ིས་བདམས་ཡོད་ན་བོད་ ི་ ད་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། 
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123. ་ ས་བདོ་ ་ཆོས་ གས་གང་དར་ བ་ ང་ཡོད་དམ། 

 (1) བོན་ ི་ཆོས་ གས་དར་ཡོད། 

 (2) ནང་པའི་ཆོས་ གས་དར་ཡོད། 

 (3) ཁ་ཆེའི་ཆོས་ གས་དར་ཡོད། 

 (4) ཡེ་ འི་ཆོས་ གས་དར་ཡོད། 

 

124. བོད་ ་དར་ ོག་འ གས་པ་དང་ ་ ་ ག་བཙན་གསོ་བ་

ལ་སོགས་ཆོས་ གས་གང་གི་ གས་རེད་དམ། 

 (1) ཧིན་ ་ཆོས་ གས་ ི་ ོལ་རེད། 

 (2) ནང་ཆོས་ ི་ གས་ ོལ་རེད། 

 (3) བོན་ཆོས་ ི་ གས་ ོལ་རེད། 

 (4) ཁ་ཆེའི་ཆོས་ གས་ ི་ ོལ་རེད། 

 

125. བོད་ ལ་ ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ བས་ ་གར་ ི་གསོ་
བ་རིག་པའི་མཁས་པ་ ་ ་ཕེབས་འ ག་གམ། 

 (1) འཕགས་ ལ་ནས་ ན་པ་དགའ་ ེད་དབང་
ག་དང་། ན་པ་བེ ིཡ་གཉིས་ཕེབས་པ་རེད། 

 (2) འཕགས་ ལ་ནས་ ན་པ་དགའ་ ེད་དབང་
ག་དང་། ་མོ་ ་མོ་དགའ་མཛས་གཉིས་ཕེབས། 

 (3) འཕགས་ ལ་ནས་ ན་པ་གསོ་ ེད་དང་། ་མོ་
་མཛས་གཉིས་ཕེབས་པ་རེད། 

 (4) འཕགས་ ལ་ནས་ ན་པ་བི་ ི་དགའ་ ེད་
དང་། ་མོ་བི་ ་དགའ་མཛས་གཉིས་ཕེབས་པ་
རེད། 
 

126. ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ནས་རང་གི་ ་མོ་ ་ལ་མནའ་
མར་ ལ་བ་རེད། 

 (1) འཕགས་ ལ་ ི་ ན་པ་བི་ ི་དགའ་ ེད་ལ་ ལ་
བ་རེད། 

 (2) འཕགས་ ལ་ ི་ ན་ངག་མཁན་དགའ་ ེད་ལ་
ལ་བ་རེད། 

 (3) འཕགས་ ལ་ ི་ ིས་པ་དགའ་ ེད་ལ་ ལ་བ་
རེད། 

 (4) འཕགས་ ལ་ ི་བཟོ་རིག་མཁས་པ་དགའ་ ེད་
ལ་ ལ་བ་རེད། 
 

127. ས་ ང་གི་ཐོར་ཅོག་ ་ཡི་ག ང་ ས་རེད་དམ། 

 (1) ལ་པོ་གཉའ་ ི་བཙན་པོ་དང་།བ ན་མོ་གཉིས་
ི་ ས་རེད། 

 (2) ན་པ་བི་ ི་དགའ་ ེད་དང་། ་མོ་ ་ མ་ཡིད་
ི་རོལ་ཆ་གཉིས་ ི་ ས་རེད། 

 (3) ན་པ་བི་ ་དགའ་མཛས་དང་།བ་ི ི་དགའ་
ེད་གཉིས་ ི་ ས་རེད། 

 (4) ལ་པོ་ ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་དང་།བ ན་མོ་
གཉིས་ ི་ ས་རེད། 

 

128. བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་ ་ཕེབས་འ ག་གམ། 
 (1) བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་ ི་རལ་པ་

ཅན་རེད་། 

 (2) བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་ ོང་བཙན་

མ་པོ་རེད་། 

 (3) བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་ ི་ ོང་

ེ ་བཙན་རེད་། 

 (4) བོད་ ི་ལ་དབང་བའི་ ལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་ ི་

བཙན་པོ་རེད་། 
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ལམ་ ོན།གཤམ་གསལ་བ ོད་པ་ ོག་པ་དང་དེ་འོག་ ི་བ་
༼༡༢༩- ༡༣༥༽ལ་འོས་པའི་ལན་འདོམས། 
༄༅།མི་ལ་རས་པ་རང་ལོ་བ ན་ལོན་པའི་ བས་ཡབ་མི་ལ་
ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ན་གཞི་ ག་པོ་ཞིག་གིས་ཟིན། ན་
བཅོས་དང་།རིམ་འ ོ་ཇི་ ར་ ས་ ང་ཕན་པའི་ངོ་མ་
བ ན། ་མ་དང་མོ་བ་ ིས་པ་ལས་ ང་ ས་ ང་ ག་
བ ེད་ ་ིམོ་མ་བབས།ཡབ་རང་ཉིད་ནས་ ང་གསོན་པའི་རེ་
བ་ ལ་བ་ཤེས།དེ་ནས་ཡབ་ ིས་མི་ལ་རས་པའི་ཨ་ ་དང་
ཨ་ནེ།གཉེན་ཉེ་འཁོར་དང་ ོང་པ་ ིམ་མཚས་ ི་མི་ ག་པ་
ན་ ད་བཏང་ནས་འཛམས་པ་ལ། ་མད་ནོར་བཅས་

བཅོལ་གཏམ་ ས།མཐར་ཕ་ ལ་ ་འཛན་ ་འ ག་པའི་ཁ་
ཆེམས་ཡི་གེ་ ས་པར་ ས།དེ་དག་ ན་ལ་ ་བ གས་པ་
ས་སོ།ཡབ་ཚ་ལས་འདས།ཁང་ ིམ་ག ་ས་དང་ ་བོང་ར་
གས།གསེར་ད ལ་ ན་ཆ་ཡོངས་ཨ་ ་ཨ་ནེས་བདག་པོ་

བ བས།དེ་ནས་ཕོ་ནོར་ མས་ཨ་ ས་འ ེར།མོ་ནོར་ མས་
ཨ་ནེས་འ ེར།ཁོང་མ་མད་ག མ་ད ར་ལས་ ས་ཨ་ འི་
གཡོག་དང་ད ན་བལ་ལས་ བས་ཨ་ནེའི་གཡོག་ ས་དལ་
མེད་ཉིན་ཚན་བ ལ།ཟས་ལ་ ི་ ོ་དང་ལས་ལ་བོང་ འི་
ལས།ཞིང་ཁང་བདག་པོ་ ོ་ཁར་བཏོན།མི་ངན་བདག་པོར་
ར་།ནམ་ཞིག་མི་ལ་ཕ་འཛན་ ས་ ེད་ བ་པའི་ལོ་ན་ལོན་

པ་ན།ཨ་མས་རང་གི་ ་ ན་ ིས་རོགས་ལ་བ ེན་ནས་ཤ་
ཆང་གི་ ེད་བཤམས་པར་ ར་ཕ་དམ་པས་མངགས་བཅོལ་
ས་པའི་ ་ནོར་ལེན་པའི་ཆེད་ཨ་ ་ཨ་ནེ་གཙ་ ས་པའི་
ོང་པ་ མི་མཚས་ ི་ ར་ ི་མི་ ག་ མས་མ ོན་ ་བསོ་

དེ་ཨ་ ་ཨ་ནེ་ལས་རང་གི་ ་ནོར་བཅོལ་བ་ལོན་པའི་ཕ་
དམ་པའི་ཁ་ཆེམས་ ི་ཡི་གེ་བ གས་ ང་ཨ་ ་་ཨ་ནེ་གཉིས་
ནས་ ་ནོར་ ོག་ ་ཕར་བཞག་པའ་ི ེང་ཨ་མ་ཉང་ཚ་
དཀར་ ན་ལ་ཉེས་ ང་ཚད་མེད་བཏང་ང་ོ།། 
 

129. ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ན་གཞི་ལས་ ག་པའི་
ཆེད་ཐབས་ཤེས་གང་ ས་སམ། 

 (1) ཞབས་རིམས་ ་ཚགས་དང་ ་འབེབས་ཆོ་ག་
སོགས་ ས། 

 (2) ན་བཅོས་རིམ་ ོ་དང་ ་མ།མོ་མ་ ིས་པ་ལས་
ང་ ས། 

 (3) ང་ ་དར་ ོག་དང་ ་མེ་ཚ་ ་སོགས་འདེབས་
ས་གནང་། 

 (4) ིན་བ ེགས་མར་མེ་ ར་བ་དང་ བས་ ་
འ ིན་བ ལ་ ས། 

130. ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་འཆི་ལ་ ག་པའི་ བས་
ཁ་ཆེམས་དང་མངགས་དོན་གང་མཛད། 

 (1) མ་མད་ག མ་དང་ ་བོང་ ་མོང་སོགས་ཨ་ ་
ཨ་ནེ་གཉིས་ལ་བཅོལ། 

 (2) མ་མད་ག མ་དང་ ལ་ ི་དབང་ཚད་སོགས་ཨ་
་ཨ་ནེ་གཉིས་ལ་བཅོལ། 

 (3) མ་མད་ག མ་དང་ ་ནོར་ཚང་ཁང་སོགས་ཨ་
་ཨ་ནེ་གཉིས་ལ་བཅོལ། 

 (4) མ་མད་ག མ་དང་ ་ནོར་ས་ཁང་སོགས་ཨ་ ་
ཨ་ནེ་གཉིས་ལ་བཅོལ། 

 

131. ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས་ཁ་ཆེམས་བཞག་
བས་བར་མིར་ ་བོས་ཡོད་དམ། 

 (1) གཉེན་ཉེ་འཁོར་དང་ ོང་གསེབ་ ་ིཞིང་པའི་མི་
ག་ ན་བར་མིར་ ད་བོས་པ་རེད་། 

 (2) གཉེན་ཉེ་འཁོར་ ོང་གསེབ་ ི་དགོན་པའི་མི་
ག་ ན་བར་མིར་ ད་བོས་པ་རེད་། 

 (3) གཉེན་ཉེ་འཁོར་ ོང་པ་ ིམ་མཚས་ ི་མི་ ག་
པ་ ན་བར་མིར་ ད་བོས་པ་རེད་། 

 (4) གཉེན་ཉེ་འཁོར་ ོང་གསེབ་ ་ིཞིང་པའི་མི་ ག་
ན་བར་མིར་ ད་བོས་པ་རེད་། 

 

132. མི་ལ་རས་པའི་ཨ་ ་དང་ཨ་ནེས་མི་ལ་རས་པའི་ ་ནོར་
མས་བགོ་བཤའ་ཇི་ ར་གནང་འ ག་གམ། 

 (1) ེས་པའི་ནོར་ མས་ཨ་ ས་ ེར། ་མེད་ ི་ནོར་
མས་ཨ་ནེས་བགོས་པ་རེད་། 

 (2) ་ནོར་ མས་ཨ་ ས་ ེར། ་མོའི་ནོར་ མས་
ཨ་ནེས་བགོས་པ་རེད་། 

 (3) ཕ་ནོར་ མས་ཨ་ ས་ ེར།མ་ནོར་ མས་ཨ་
ནེས་བགོས་པ་རེད་། 

 (4) ཕི་ ིའི་ནོར་ མས་ཨ་ ས་ ེར། ད་མེད་ ིའི་
ནོར་ མས་ཨ་ནེས་བགོས་པ་རེད་། 
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133. ཁོང་མ་མད་ག མ་ལ་ཨ་ ་དང་ཨ་ནེས་ལས་གང་བ ལ་
ཡོད་དམ། 

 (1) ད ིད་ལས་ ས་ཨ་ འི་གཡོག་དང་ ོན་བལ་
ལས་ ས་ཨ་ནེའི་གཡོག་བ ལ། 

 (2) ད ར་ལས་ ས་ཨ་ འི་གཡོག་དང་ད ན་བལ་
ལས་ ས་ཨ་ནེའི་གཡོག་བ ལ། 

 (3) ཞིང་ལས་ ས་ཨ་ འི་གཡོག་དང་ག ལ་ལས་
ས་ཨ་ནེའི་གཡོག་བ ལ། 

 (4) ད ར་ད ན་ ས་ཨ་ འི་གཡོག་དང་ད ིད་
ོན་ ས་ཨ་ནེའི་གཡོག་བ ལ། 

 

134. མི་ལ་རས་པའི་ཨ་མས་རང་གི་ ་ ན་ ིས་རོགས་ལ་
བ ེན་ནས་གང་གནང་བ་རེད་དམ། 

 (1) མི་ལ་རས་པའི་ཨ་མས་རང་གི་ ་ ན་ ི་རོགས་
ལ་བ ེན་ནས་ཤ་ཆང་གི་ ེད་བཤམས། 

 (2) མི་ལ་རས་པའི་ཨ་མས་རང་གི་ ་ ན་ ི་རོགས་
ལ་བ ེན་ནས་ཨ་ ་ཨ་ནེ་ལ་ ོད་པ་བཤམས། 

 (3) མི་ལ་རས་པའི་ཨ་མས་རང་གི་ ་ ན་ ་ིརོགས་
ལ་བ ེན་ནས་ཨ་ ་ཨ་ནེ་ལ་ ང་ ་བཤམས། 

 (4) མི་ལ་རས་པའི་ཨ་མས་རང་གི་ ་ ན་ ི་རོགས་
ལ་བ ེན་ནས་ཨ་ ་ཨ་ནའེི་ནོར་ལེན་ ་
བཤམས། 

 

135. ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ན་གཞི་ ག་པོ་ཞིག་ག་
ས་བཞེས་འ ག་གམ། 

 (1) མི་ལ་རས་པ་རང་ལོ་བ ན་ལོན་པའི་ བས་ ན་
གཞི་ ག་པོ་བཞེས་འ ག 

 (2) མི་ལ་རས་པ་རང་ལོ་བ ད་ལོན་པའི་ བས་ ན་
གཞི་ ག་པོ་བཞེས་འ ག 

 (3) མི་ལ་རས་པ་རང་ལོ་བ ་ལོན་པའི་ བས་ ན་
གཞི་ ག་པོ་བཞེས་འ ག 

 (4) མི་ལ་རས་པ་རང་ལོ་ ག་ལོན་པའི་ བས་ ན་
གཞི་ ག་པོ་བཞེས་འ ག 

ལམ་ ོན།གཤམ་གསལ་ ི་བ་ཁག་ལས་འོས་པའི་ལན་འདོམས། 

136. གཤམ་ ི་མི་ ་གཅིག་ ་ འི་ ད་ཡིག་དགོས་མཁོ་ལ་
གལ་ཆེན་རེད། 

 (1) དགེ་ ན། (2) ནང་མི། 

 (3) ོབ་ ། (4) གསར་འ ར། 
 

137. བ ་ ོད་ ོ་འཛན་ ི་ཐབས་ལམ་ ིང་པོ་དེ་རེད། 

 (1) ཚག་ ོར་ ི་རེ་བ། 

 (2) ཁ་ ག་(གནས་ བས་) ཐབས་ལམ། 

 (3) བ ་བ ར་བའི་ཐབས་ལམ། 

 (4) རང་བཞིན་ ི་རེ་བ། 
 

138. གཤམ་གསལ་གཅིག་ ད་ཡིག་ ོང་བར་གལ་ཆེ་མ་རེད། 

 (1) ོབ་གསོ།  (Motivation) 

 (2) རང་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་(Self confidence) 

 (3) ོང་འདོད།  (Attitude to ward learning) 

 (4) བ ར།(translation) 
 

139. ེད་རང་དགེ་ ན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ ་ ་ལ་འ ི་ ལ་
ོབ་འ ིད་ བས་ ེད་ ིས་གང་ འམ། 

 (1) ་ ་ལ་ ད་ཡིག་གི་ཀ་ཁ་འ ི་ ར་མངགས་པ། 

 (2) ་ ་ལ་མ་ ིས་ ོན་ ་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས་
པའི་གོ་ བས་ ོད་པ། 

 (3) ་ ་ལ་ ོན་ ་ ོ་འཛན་ ེད་ ་བ ག་ ེས་ཡིག་
ག གས་ཡག་པོ་ ས་ནས་འ ི་ ་འ ག་པ། 

 )4(  ་ ་ལ་ནག་པང་ནས་དཔེ་བ ས་ ་ འི་གོ་
བས་ དོ་པ། 

 

140. གཤམ་གསལ་གཅིག་ ོབ་འ ིད་ཡོ་ཆས།  (TLM)འདེམ་
པར་གལ་ཆེན་རེད། 

 (1) དེ་དག་ཉ་ེའ ིས་ ི་ ོམ་ ་ཡོད་པ། 

 (2) དེ་དག་རིན་གོང་ཆེན་པོ་མིན་པ། 

 (3) དེ་དག་ ོབ་མ་ཚས་བཟོས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས། 

 (4) དེ་དག་ཡོངས་ བ་དང་ ན་མོང་གི་ ོ་དང་འཚམ་པ། 
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141. འཛན་ ་གཉིས་པའི་ ོབ་མ་འགའ་ཤས་ ་གདངས་འགའ་
བ ོད་པར་དཀའ་ངལ་འ ད་པར།གཤམ་ ི་འཆར་གཞི་
གང་གི་ལམ་ ོན་ ིས་ ་ ར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་རེད། 

 (1) མོ་རང་གིས་ཁ་ཡི་བཟོ་ ་བཅོས་པ་འ ེམས་ ོན་
ིས་ཐེར་འདོན་ ེད་པ། 

 (2) མོ་རང་གིས་ ་ ་གཉིས་ ང་འ ེལ་ སི་ཚག་གི་
་གདངས་བ ོད་ ་བ ག་པ་དེ་ མས་ངོས་

འཛན་ ེད་པ། 
 (3) ོག་དེབ་ ད་ གས་ ིས་ ོག་འ ག་པ་དང། ་

གདངས་བེད་ ོད་ངོས་འཛན་པའི་གཤམ་ ་
ཐིག་འཐེན་པ། 

 (4) དེ་དག་ལ་ཡང་ཡང་ ང་བ ག་ ེས་ ་དག་
ཆའི་དཀའ་ངལ་ལས་ཐར་བའི་ཚག་ཡང་ཡང་
བ ོད་ ་འ ག་པ། 

 

142. བ ་ ོད་ ི་འ ོ་ ངས་ཐོག་དམིགས་ ་བཀར་བའི་ ེས་
་དཔེར་བ ོད་མང་པོའི་ ོ་ནས་ ོབ་པ་དེ་ནི་་་་་་་་་་་་་་། 

 (1) གསར་གཏོད་ ི་ཐབས་ལམ།(Inductive Method) 

 (2) ེས་ ་དཔག་པའི་ཐབས་ལམ། (Deductie 

Method) 

 (3) བ ་ ོད་ཕབ་བ ར་ ི་ཐབས་ལམ། 
(Grammar Translation Metnod) 

 (4) ཐབས་ལམ་ཁ་ ག།(Direct method) 

143. ད་ཡིག་ ོང་ བས་ ོབ་མར་མཁོ་བ་ནི། 
 (1) རང་བཞིན་ཁོར་ ག་ནང་བེད་ ོད་ ི་ ད་ཡིག། 
 (2) ད་ཡིག་གི་གནས་ ངས་བ ག་ད ད་ ེད་པ། 
 (3) ད་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ ོག་པ། 
 (4) ད་ཡིག་བེད་ ོད་པའི་རིག་ག ང་ ོང་བ། 
 

144. ད་ཡིག་ ང་གཞ་ིཡར་ ས་གཏོང་བའི་ ལ་ ི་དཔེ་ནི་
གཤམ་གསལ་ཡིན། 

 (1) འཛགས་པ། (2) འཕག་འཚག་བ བ་པ། 
 (3) འ ི་བ། (4) ོག་པ། 
 

145. འཛན་ འི་ནང་ ད་ཡིག་གཉིས་ ང་འ ེལ་ཡོང་བར་
དགེ་ ན་ ིས་གཤམ་གསལ་ ་ིབ་གཅིག་དེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 (1) ང་ ག་གནམ་ ་མཐོ་ལོས་འ ར་ བ་བམ། 
 (2) ེད་ ི་རང་ ད་ཐོག་ ོ་ཚལ་ ི་མིང་ ིས་ཡོད་དམ། 
 (3) ེད་རང་ལ་གཅེས་ ག་ཡོད་དམ། 
 (4) ེད་རང་གིས་ཡི་གེ་ ིས་ཡོད་པས། 

146. གཤམ་འོག་འཛན་ ར་ ན་ ོམ་གདངས་ ི་ཐོག་ནས་
བ ོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན།དེ་དག་ལ། 

 (1) དམིགས་བཀར་ ད་ཡིག་ ོང་བའི་གོ་ བས་
བཟོས་པ། 

 (2) ོབ་མ་ཚ་ ིག་ ་བ ག་པ། 
 (3) དམིགས་བཀར་ ད་ཡིག་གི་བ ་ ོད་ ོབ་མས་

ོང་བར་ཕན་པ། 
 (4) ོབ་མས་ཚག་ཁག་པོ་དེ་ལ་འ ེལ་བཤད་ ིས་

བ ོད་པའི་འོག་ གས་ བས་པ། 
 

147. དགེ་ལགས་ནས་འཛན་ ར་ ོབ་མ་ཚར་ལས་གཞི་ ོད་
འི་ཐག་གཅོད་ ས་པ་ལ།མོས་ ོབ་མའི་ཉན་ ལ་དཀའ་

ངལ་སེལ་བའི་ཆེད་དོ་ད ིངས་ཅན་དང་དེ་དག་གོ་བ ར་
་ ིག་ ས་པ་ཁག་གི་ཆེད། 

 (1) མ་ཉན་ ོན་ ི་ལས་གཞི། 
 (2) ཉན་བཞིན་པའི་ལས་གཞི། 
 (3) ཉན་པའི་ ེས་ ི་ལས་གཞི། 
 (4) ཉན་པའི་ ེས་འ ེན་ ི་ལས་གཞི། 
 

148. ད་ཡིགའཛན་ ར་པར་རིས་/ ར་ཡིག་བེད་ ོད་ ས་པ་
དེ་ལ་གཤམ་གསལ་གཅིག་བདེན་པ་མ་རེད། 

 (1) དེས་ ་ ་ལ་པར་རིས་ཐོག་དོ་ ང་ ་ ་གོ་
བས་ ད་པ། 

 (2) ་ ར་པར་རིས་ཐོག་འ ེལ་བཤད་ བ་བ ག་
པ་དང་དེ་ཐོག་འ ི་ ་བ གས་པ། 

 (3) དེས་ ་ ་ལ་སེམས་ ི་འཆར་ ང་དང་འཛན་
ར་གསར་བ ན་ ི་ཚར་བ་བ ེད་བ གས་པ། 

 (4) དེས་དེ་དག་ལ་ཉན་ ལ་ཡར་ ས་གཏོང་བར་
གོ་ བས་ ིན་པ། 

 

149. འ ར་ ་ཐོན་པའི་འ ི་ ོག་ཤེས་ཡོན་ ི་ཚད་གཞི་དེ་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 (1) ཡི་གེ་བཟོས་པ། (2) ཚག་ ིས་པ། 
 (3) ཚག་ བ་བཟོས་པ། (4) རི་མོ་ ིས་པ། 
 

150. གཤམ་གསལ་གཅིག་ ོབ་མས་ ད་ཡིག་བེད་ ོད་ ས་
པར་བ ག་ད ད་ ་ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

 (1) དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་།(Checklist) 

 (2) འ ན་བ ར་ཚད་གཞི་། (Rating Scale) 

 (3) ཡིག་ ོད། (Portfolio) 

 (4) གཅིག་འ ེལ་གཅིག་མ ན། (Intonation) 
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 གཤམ་ ་ིལམ་ ནོ་ མས་གཟབ་གཟབ་ ས་ཏེ་ གོ་དགོས། 
 
༡༽ ི་བ་ཁག་ལ་མ་བཀོད་ ོན་ ི་དེབ་ (Text Booklet) ་བཀོད་པའི་ ི་བའི་རང་བཞིན་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་ལེགས་པར་ 
      ོག་དགོས། 
 
༢༽ ི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞི་བདམས་ཀ་ ད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་ ོར་ད ིབས་ནང་ བ་ ག་ ོ་ནག་གང་

ང་གིས་ནག་ འ ིབ་གཏོང་དགོས། ནག་འ ིབ་བཏང་བའི་ ོར་ད ིབས་ལ་བ ར་ག བ་ ་མི་ ང། 
 
༣༽ ལན་ཤོག་ OMR ེབས་བ ེགས། མངོན་ གས་སོགས་ བ་མི་ ང། 
 
༤༽ ་ ི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་གི་ཨང་ ངས་མི་མ ན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བ ེ་བོ་ བ་དགོས། 
 
༥༽ གས་ ོད་པས་ ི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་གི་ཨང་དང་ངོ་ གས་མ་ནོར་བར་ ིས། 
 
༦༽ OMR ལན་ ི་ གས་བཀོད་པ་འ ལ་ཆས་ (A Machine) ིས་ ོག་གི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འ ལ་

གས་ནང་ལ་ མ་འ ག་པ་དགོས་ ། 
 
༧༽ ཡིག་ གས་གཏོང་སར་ལག་འདོགས་ཁ་པར་དང་ཡིག་ཚད་དང་འ ེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་ ེར་མི་ཆོག། 
 
༨༽ ཡིག་ གས་གཏོང་ཁང་ ཚགས་ཁང་ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་ཕར་དང་ ོག་ ད་མེད་པའི་འ ལ་ཆས་ (Communication 

Device) ལ་སོགས་འ ར་མི་ཆོག  གལ་ ིད་འ ེར་ཡོད་མ ས་པ་དང་ཧ་གོ་ན། ེད་རང་གིས་ཡིག་ཚད་དཔེ་བ ས་ངོས་
འཛན་ ིས་ ེད་རང་ལ་ ིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་དང་ཡིག་ཚད་ནས་བཏོན་ ་ཡིན། 

 
༩༽ ཡིག་ གས་གཏོང་སར་རང་གི་ངོ་ ོད་ ི་ལག་ ེར་ ོན་དགོས། 
 
༡༠༽ ཡིག་ གས་འ ི་ བས་ཡིག་ གས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ ོལ་མེད་པར་གང་ ང་ ་འ ོ་མི་ཆོག། 
 
༡༡༽ ལན་ཤོག་དང་འ ོར་ཤོག་གི་ ེང་ས་ གས་ལན་གཉིས་བཀོད་ ་དང།  ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་ངེས་པར་ ་ ིས་

ོད་ ས་ཏེ་ ིར་ཐོན་དགོས། 
 
༡༢༽ ིས་གཞི་ཡོ་ཆས་གང་ཡང་བེད་ ོད་གཏང་མི་ ང། 
 
༡༣༽ ིམས་མ ན་ ིག་ ོད་ ི་ཐོག་ཡིག་ གས་འ ི་དགོས། 
 
༡༤༽ ི་ཤོག་དང་ལན་སོག་གང་ནས་ ང་ཤོག་ ་ཚན་པ་བཀོད་མི་ ང། 
 
༡༥༽ ས་ཚད་ ོགས་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་འ ལ་ཏེ་ ི་ཤོག་རང་གིས་མཉམ་ ར་ ེད་ཆོག། 
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1.

2.
OMR 2

3.

4.

5.

7.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

READ  THE FOLLOWING INSTRUCTIONS
CAREFULLY :
1. The manner in which the different questions are to

be answered has been explained in the Test Booklet
which you should read carefully before actually
answering the questions.

2. Out of the four alternatives for each question, only
one circle for the correct answer is to be darkened
completely with Black/Blue Ball Point Pen on
Side-2 of the OMR Answer Sheet. The answer once
marked is not liable to be changed.

3. The candidates should ensure that the Answer Sheet
is not folded. Do not make any stray marks on the
Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere
else except in the specified space in the Answer Sheet.

4. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care,
as under no circumstances (except for discrepancy
in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet
Code or Number), another set will be provided.

5. The candidates will write the correct Test Booklet
Code and Number as given in the Test Booklet /
Answer Sheet in the Attendance Sheet.

6. A machine will read the coded information in the OMR
Answer Sheet. Hence, no information should be left
incomplete and it should not be different from the
information given in the Admit Card.

7. Candidates are not allowed to carry any textual
material, printed or written, bits of papers, pager,
mobile phone, electronic device or any other material
except the Admit Card inside the examination hall/
room.

8. Mobile phones, wireless communication devices
(even in switched off mode) and the other banned
items should not be brought in the examination halls/
rooms. Failing to comply with this instruction, it will
be considered as using unfair means in the
examination and action will be taken against them
including cancellation of examination.

9. Each candidate must show on demand his / her Admit
Card to the Invigilator.

10. No candidate, without special permission of the Centre
Superintendent or Invigilator, should leave his / her seat.

11. The candidates should not leave the Examination Hall/
Room without handing over their Answer Sheet to the
Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet
twice. Cases where a candidate has not signed the
Attendance Sheet second time will be deemed not to
have handed over the Answer Sheet and dealt with as
an unfair means case. The candidates are also
required to put their left hand THUMB impression in
the space provided in the Attendance Sheet.

12. Use of Electronic / Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and

Regulations of the Board with regard to their conduct
in the Examination Hall/Room. All cases of unfair
means will be dealt with as per Rules and Regulations
of the Board.

14. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall
be detached under any circumstances.

15. On completion of the test, the candidate must hand
over the Answer Sheet to the Invigilator in the
Hall / Room. The candidates are allowed to take
away this Test Booklet with them.


