SAMPLE QUESTION PAPER – (2022 to 2023)
(TIBETAN 017 )

(Class X)

MARKING SCHEME
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག

འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྱི་ཤོག
Time allowed 3 hours

Maximum Marks:-80

ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུ། དྱི་ཤོག་འདྱི་ལ་སྡེ་ཚན་བཞྱི་ཡོད།
1. སྡེ་ཚན། ཀ་པ་ཀོག་རྩལ་གོ་རོགས་ནུས་རྩལ་ལ་དྱི་བ་བདུན་ནས་ལྔ་ལ་ལན་འདྡེབས་བྱ་དགོས།
2. སྡེ་ཚན། ཁ་པ་འབྱི་རྩལ་ལ་དྱི་བ་ལྔ་ནས་གསུམ་ལ་ལན་འདྡེབས་བྱ་དགོས།
3. སྡེ་ཚན། ག་པ་སྙན་ངག་ལ་དྱི་བ་ལྔ་ནས་གསུམ་ལ་ལན་འདྡེབས་བྱ་དགོས།
4. སྡེ་ཚན། ང་པ་གདམ་ང་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་ནས་བཞྱི་བཅུ་ལ་ལན་འདྡེབས་བྱ་དགོས།

GENERAL INSTRUCTIONS:-This question paper contains 4 section.
1. Section A Reading Comprehension has 7 questions. Attempt any 5
questions.
2. Section B Writing has 5 questions. Attempt any 3 questions.
3. Section C literature has 5 questions. Attempt any 3 question.
4. Section D Grammar, Prose and Rapid Reading has 52 MCQ question and
Attempt 40 question as instructed.

སྡེ་ཚན། (ཀ་པ།) SECTION A (READING COMPREHENSION) ཀོག་རྩལ། (10 MARKS)
ཡུལ་གྱར་བ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་སུ་དུས་ནམ་ཡང་རྱི་ལམ་ཞྱིག་སྐུང་ཡོད་སྱིད་དེ། དེ་ནྱི་རང་ཉྱིད་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པའྱི་རྣམ་པ་
དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ན་ཡང་རྱི་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་ཤར་བའྱི་ཕ་ཡུལ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཁོད་དུས་ནམ་ཡང་སེབས་མྱི་སྱིད་པའྱི་རྒྱང་རྱིང་དུ་གྱུར་འགོ་
སེ། དེ་ནྱི་ཡུལ་གྱར་བ་དག་གྱིས་ཅྱིས་ཀང་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་པའྱི་སོ་གར་དེ་ཡྱིན། པེ་ཅྱིན་དུ་སོད་ཡུན་རྱིང་བ་དང་བསྟུན་ནས། ལུས་
སེམས་གཉྱིས་པོ་གོང་ཁེར་ཆེན་པོ་འདྱིའྱི་སོད་བཅུད་ལ་རྱིམ་གྱྱིས་གོམས་ཤྱིང་འདྱིས་པར་གྱུར་པ་དང་། འདྱི་གའྱི་སང་ལམ་དང་། གྱིང་
ག མྱི་ཚོགས། མཚན་ལོངས། མཁའ་རླུང་། དེ་མྱིན་ཟས་རྱིགས་སོགས་གཟུགས་ཅན་གྱྱི་དངོས་པོ་དེ་དག་དང་། གཞན་འདྱི་གའྱི་སྱིག་
ལམ་དང་། འཚོ་བའྱི་བེལ་འཚུབ། བེལ་འཚུབ་རེས་ཀྱི་ངལ་དུབ། ཐ་ན་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གྱིས་བསེད་པའྱི་མྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཤྱིས་སུ་གྲུབ་
པའྱི་འད་མཚུངས་ལྟ་བུའྱི་འགོ་ལུགས་འདུག་ལུགས་སོགས་གཟུགས་འདས་དེ་དག་ལ། མྱི་ལོ་གང་མང་གྱི་གཙུབ་བརྡར་དང་འགོག་རོལ་གྱྱི་
རེས་ནས་རྱིམ་གྱྱིས་དང་ལེན་དང་དེ་རང་ལ་གོམས་ཤྱིང་འདྱིས་པར་གྱུར། མྱི་ནྱི་ཅྱི་འདའྱི་ཁད་མཚར་བའྱི་སོག་ཆགས་ཤྱིག་རེད་

ཨང་། ཡང་ཅྱི་འདའྱི་འགལ་ཟླའྱི་ཕུང་བོར་གྲུབ་པ་ཞྱིག་རེད་ཨང་། ངའྱི་མྱི་ཚེའྱི་སོད་ཀྱི་འཚོ་བ་རོལ་སའྱི་ཕ་ཡུལ་ཏེ། སོས་ཀའྱི་ལང་མྱུག་
སོ་རྱིག་རྱིག་ཏུ་འབུས་པའྱི་ཞྱིང་གོང་གྱི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་དང་། རྱི་ར་བ་ཁང་ཁྱིམ། དེ་མྱིན་དབར་གྱྱི་ཁུ་བྱུག་ལྷང་ལྷང་གགས་པའྱི་སོ་
སང་། བསྱིལ་རླུང་གྱི་ཁོད་དུ་གོ་ཞྱིང་ལ་ལང་མདོག་གྱི་རླབས་རྱིས་སོམ་ཞྱིང་སེས་དངོས་ཀྱི་དྱི་མ་ཐུ་ལུ་ལུ་བེད་པའྱི་མཁའ་རླུང་། ད་དུང་
སོན་གྱྱི་མཐོན་མཐྱིང་གྱི་ནམ་མཁའ་དང་། ནོར་གྱྱི་ངུར་ས་དང་རྟ་ཡྱི་འཚེར་སྐད། ལུག་གྱི་འབའ་ས། ཁྱི་ཡྱི་ཟུག་སྐད། བ་ཕོའ་ི གགས་
སྐད་སོགས། དགུན་གྱྱི་ཁ་བས་གཡོགས་པའྱི་དཀར་བོང་བོང་གྱི་འཇྱིག་རྟེན། དེ་མྱིན་ཡུལ་མྱི་དག་སྱིད་ལུག་ངང་ག་ལེར་ལམ་དུ་བསོད་
པའྱི་ལྷོད་ཉམས་དང་། ལམ་ནས་འཕྲད་སྐབས་ཀྱི་འཚམས་འདྱི། ཁེངས་པ་ཆུང་བའྱི་འཛུམ་མདངས་དང་། བསང་དུད་ཀྱི་དྱི་མ་སོགས་
མདོར་ན་ཕྱིར་དན་དུ་ལུས་པ་དེ་དག དུས་ལ་ངེས་བ་མེད་པར་ང་རང་གོམས་ཤྱིང་འདྱིས་པར་གྱུར་བའྱི་པེ་ཅྱིན་གྱྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་འཚང་
ཀ་བརྒྱབ་ཡོང་སེ། ངས་རྣམ་ཀུན་མྱིག་མདུན་གྱྱི་འཚོ་བའྱི་སོད་བཅུད་ལས་བྱུང་བའྱི་སུན་སང་དང་ཡྱི་ཆད་ཀྱི་སེམས་པ་དེ། ཕ་ཡུལ་དན་
པའྱི་ཕྱིར་དན་གྱྱི་ཀོང་དུ་ལོག་པར་བས་ནས། དེ་ནས་རང་ལ་སེམས་གསོ་ཞྱིག་དང་དབུགས་དབྱུང་ཞྱིག་ཐོབ་པར་བེད་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་
ལྟར་མྱི་གཅྱིག་ལ་ངོས་གཉྱིས་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ནྱི་ཡུལ་གྱར་བ་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྱིད། ང་
རང་པེ་ཅྱིན་ལ་གོམས་ཤྱིང་འདྱིས་པའྱི་འཚོ་བ་རོལ་མཁན་ཞྱིག་དང་ཕ་ཡུལ་ལ་འཁེང་ཞྱིང་གདུང་པའྱི་ཡུལ་གྱར་བ་ཞྱིག་སེ། ངོས་གཉྱིས་
ཅན་གྱྱི་མྱི་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཅྱིང་། མྱིག་སའྱི་འཚོ་བ་རོལ་སའྱི་གོང་ཁེར་འདྱི་ནྱི་ངས་ཅྱིས་ཀང་གདོང་གཏད་ནས་དང་ལེན་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་
དང་། རྒྱང་རྱིང་གྱི་སེས་ས་སེས་ཡུལ་དེ་ནྱི་ངའྱི་སེམས་ཀྱི་ཟབ་ས་ཞྱིག་ཏུ་ཉར་ཡོད་པའྱི་ངལ་གསོ་ས་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཡང་པེ་ཅྱིན་ནྱི་ད་
ལྟ་དང་མ་འོངས་བར་གྱུར་ཡོད་ལ། ཕ་ཡུལ་ནྱི་འདས་པ་དང་རྒྱང་རྱིང་དུ་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། པེ་ཅྱིན་ནྱི་མདུན་ཕོགས་དང་། ཕ་ཡུལ་ནྱི་
རྒྱབ་ཕོགས་སུ་གྱུར་ཡོད།

འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འགལ་འདུ་ལས་ང་ཡང་ཡུལ་གྱར་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་འད་བར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གང་ལ་ཡང་མྱི་

གཏོགས་པའྱི་ཕུང་གསུམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། གནས་མལ་དང་ལོག་མལ་གང་དུ་ཡང་ཁྱིམ་གྱྱི་འདུ་ཤེས་རེད་དཀའ་བར་གྱུར་
ཅྱིང་། མཐའ་མར་ནམ་མཁའྱི་སྱིན་པ་བཞྱིན་འཕོ་ཞྱིང་སོད་པའྱི་སང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་ཡོད།

ཀ) གོང་གྱི་རང་བྱུང་ཚན་པ་དྡེ་བཀགས་ནས་འོག་གྱི་དྱི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྱིས། (10)
༡ སྡེམས་སུ་རྱི་ལམ་ཞྱིག་སྐུང་མཁན་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
ཡུལ་གནས་པ།

ཡུལ་གར་བ།

ཡུལ་སྱིད་པ།

ཡུལ་འཁོར་བ།

ལན། ཡུལ་གར་བ།
ཡང་ན།
ཡུལ་གར་བའྱི་སྡེམས་སུ་གང་ཡོད་དམ། (1)
ལན། ཡུལ་གར་བའྱི་སྡེམས་སུ་རང་ཉྱིད་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད།
༢ ཡུལ་གར་བ་རྣམས་ཀྱིས་གདོང་ལྡེན་བྱྡེད་དགོས་པ་དྡེ་གང་ཡྱིན་ནམ། (1)
ལན། ཡུལ་གར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཕ་ཡུལ་དུ་མ་སྡེབས་པར་རྒྱང་རྱིང་དུ་གྱུར་འགོ་བ་དྡེ་གདོང་ལྡེན་བྱྡེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།
༣ པྡེ་ཅྱིང་དུ་རྩོམ་པ་པོ་སོད་ཡུན་རྱིང་གཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་གང་ལ་གོམས་པར་གྱུར་ཏམ།
ལན། རྩོམ་པ་པོ་པྡེ་ཅྱིང་དུ་སོད་ཡུན་རྱིང་སང་ལམ་དང་། གྱིང་ག མྱི་ཚོགས། མཚན་ལོངས། མཁའ་རླུང་། དེ་མྱིན་ཟས་རྱིགས་སོགས་
གཟུགས་ཅན་གྱྱི་དངོས་པོ་དྡེ་དག་ལ་གོམས་པར་གྱུར།

ཡང་ན།
པྡེ་ཅྱིང་དུ་རྩོམ་པ་པོ་སོད་ཡུན་རྱིང་སྡེམས་ཀྱི་ཁོད་དུ་གང་དང་གང་གོམས་ཤྱིང་འདྱིས་པར་གྱུར་ཡོད་དམ། (2)
ལན། པྡེ་ཅྱིང་དུ་རྩོམ་པ་པོ་སོད་ཡུན་རྱིང་སྡེམས་ཀྱི་ཁོད་དུ་སྱིག་ལམ་དང་། འཚོ་བའྱི་བེལ་འཚུབ། བེལ་འཚུབ་རེས་ཀྱི་ངལ་
དུབ། ཐ་ན་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གྱིས་བསེད་པའྱི་མྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཤྱིས་སུ་གྲུབ་པའྱི་འད་མཚུངས་ལྟ་བུའྱི་འགོ་ལུགས་འདུག་ལུགས་
སོགས་གོམས་ཤྱིང་འདྱིས་པར་གྱུར།
༤ རྩོམ་པ་པོས་རང་གྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའྱི་ཕྱིར་དན་ལུས་པའྱི་སྣང་བ་གང་དག་ཡྱིན་ནམ། (3)
ལན། རྩོམ་པ་པོས་རང་གྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའྱི་ཕྱིར་དན་ལུས་པའྱི་སྣང་བ་དག་ནྱི་སོས་ཀའྱི་ལང་མྱུག་སོ་རྱིག་རྱིག་ཏུ་འབུས་པའྱི་ཞྱིང་
གོང་གྱི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་དང་། རྱི་ར་བ་ཁང་ཁྱིམ། དེ་མྱིན་དབར་གྱྱི་ཁུ་བྱུག་ལྷང་ལྷང་གགས་པའྱི་སོ་སང་། བསྱིལ་རླུང་གྱི་ཁོད་དུ་གོ་ཞྱིང་ལ་
ལང་མདོག་གྱི་རླབས་རྱིས་སོམ་ཞྱིང་སེས་དངོས་ཀྱི་དྱི་མ་ཐུ་ལུ་ལུ་བེད་པའྱི་མཁའ་རླུང་། ད་དུང་སོན་གྱྱི་མཐོན་མཐྱིང་གྱི་ནམ་མཁའ་
དང་། ནོར་གྱྱི་ངུར་ས་དང་རྟ་ཡྱི་འཚེར་སྐད། ལུག་གྱི་འབའ་ས། ཁྱི་ཡྱི་ཟུག་སྐད། བ་ཕོའ་ི གགས་སྐད་སོགས། དགུན་གྱྱི་ཁ་བས་
གཡོགས་པའྱི་དཀར་བོང་བོང་གྱི་འཇྱིག་རྟེན། དེ་མྱིན་ཡུལ་མྱི་དག་སྱིད་ལུག་ངང་ག་ལེར་ལམ་དུ་བསོད་པའྱི་ལྷོད་ཉམས་དང་། ལམ་ནས་
འཕྲད་སྐབས་ཀྱི་འཚམས་འདྱི། ཁེངས་པ་ཆུང་བའྱི་འཛུམ་མདངས་དང་། བསང་དུད་ཀྱི་དྱི་མ་སོགས་ཡྱིན།
༥ རྩོམ་པ་པོ་ངོས་གཉྱིས་ཅན་གྱི་ཕུང་གསུམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནམ། (3)
ལན། རྩོམ་པ་པོ་ངོས་གཉྱིས་ཅན་གྱི་ཕུང་གསུམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ་ནྱི་མྱིག་སའྱི་འཚོ་བ་རོལ་སའྱི་གོང་ཁེར་འདྱི་ནྱི་ངས་ཅྱིས་ཀང་གདོང་
གཏད་ནས་དང་ལེན་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱང་རྱིང་གྱི་སེས་ས་སེས་ཡུལ་དེ་ནྱི་ངའྱི་སེམས་ཀྱི་ཟབ་ས་ཞྱིག་ཏུ་ཉར་ཡོད་པའྱི་ངལ་གསོ་
ས་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཡང་པེ་ཅྱིན་ནྱི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པར་གྱུར་ཡོད་ལ། ཕ་ཡུལ་ནྱི་འདས་པ་དང་རྒྱང་རྱིང་དུ་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། པེ་
ཅྱིན་ནྱི་མདུན་ཕོགས་དང་། ཕ་ཡུལ་ནྱི་རྒྱབ་ཕོགས་སུ་གྱུར་ཡོད།

འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འགལ་འདུ་ལས་ང་ཡང་ཡུལ་གྱར་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་འད་

བར་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གང་ལ་ཡང་མྱི་གཏོགས་པའྱི་ཕུང་གསུམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ།

སྡེ་ཚན། (ཁ་པ།) SECTION B (WRITING) (20 MARKS)
ཁ།) Letter Writing རྒྱུན་སོད་ཡྱིག་རྱིགས་ལས་གཤམ་གསལ་དྱི་བ་གཉྱིས་ལ་བྱིས། (5 Marks)
༡ རྡེན་འབྡེལ་མཛད་སོ་སོགས་སུ་གདན་འདྡེན་ཞུས་པའྱི་བརྡ་ཡྱིག་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟྡེར། (1)
མངགས་ཉོའ་ི ཡྱི་གྡེ།
ལན། མགོན་ཤོག་ཡྱི་གྡེ་ཟྡེར།

བྱུང་འཛིན་ཡྱི་གྡེ།

གཡར་འཛིན་ཡྱི་གྡེ།

མགོན་ཤོག་ཡྱི་གྡེ།

༢ རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྡེས་སྐར་ཉྱིན་མོར་གོགས་སྤུན་ཉྡེ་རྣམས་འབོད་པའྱི་མགོན་ཤོག་མགོ་མཇུག་ཚང་བ་ཞྱིག་བྱིས།
ལན།
༄༅། །མཚུངས་མྡེད་གོགས་མཆོག་དམ་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཆོག་ལ།
ཆྡེད་ཞུ། འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༥ རྡེས་གཟའ་སྡེན་པ་ཉྱིན་གུས་པའྱི་
སྡེས་སྐར་འཁྡེལ་བར་བརྡེན་རང་རྡེའྱི་འཛུམ་དཀར་ཟ་ཁང་དུ་དྡེའ་ྱི ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་དགོང་ཚིགས་སྟབས་བདྡེ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ལགས་ན་སྐུ་ཉྱིད་དུས་ཚོད་མ་འགང་བར་ངྡེས་པའྱི་ཡོང་བའྱི་མགོན་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ཟླ་༧ ཚེས་༢ ཉྱིན་
ཕུལ།
ཡང་ན།
རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉལ་ཁང་ཆྡེད་དགོས་མཁོའ་ི དངོས་ཆས་རྣམས་ཉྡེ་འཁོར་ཁོམ་རྭའྱི་ཚོང་ཁང་ངོས་ཤྡེས་ཤྱིག་ནས་མངགས་ཉོ་བྱྡེད་པའྱི་ཡྱིག་
རྱིགས་ཤྱིག་བྱིས། (4)
ལན།
༄༅། །མཚུངས་མྡེད་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོང་ཁང་གྱི་བདག་པོ་བཟང་པོ་མཆོག་ལ།
ཆྡེད་ཞུ། འདྱི་ག་ཁྡེད་ཀྱིས་བཙོང་པའྱི་གཤམ་གྱི་རྡེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་
དངོས་ཆས་རྣམས་མཁོ་གཏོང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཨང།

དངོས་ཆས།

ཁ་དོག་

ཆྡེ་ཆུང། རྱིང་ཐུང།

ཁ་གངས།

༡

ཕགས་མ་འཇམ་པ།

ཁ་ནག་པ།

ཆྡེ་བ།

༢

༢

འགྱིག་ཞོང།

དམར་པོ།

ཆྡེ་བ།

༡

༣

འགྱིག་ཞོང།

སོན་པོ།

ཆུང་བ།

༢

༤

འགྱིར་ཕོར།

སོན་པོ།

འབྱིང་བ།

༢

༥

ཕྱིས་རས།

དཀར་པོ།

ཆྡེ་བ།

༢

༦

ཁ་ཡོལ།

སོ་ཁ།

རྱིང་ཤོས།

༤

༧

སོ་ཡོལ།

དཀར་པོ།

འབྱིང་བ།

༢

གོང་གསལ་དངོས་ཆས་རྣམས་སྱིལ་འཛིན་དང་བཅས་འབྱོར་འཕྲལ་རྱིན་འབབ་ལག་ཐོག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་དགོངས་འཇགས་འཚལ།
ཞྡེས་འཇམ་དབྱངས་སོབ་གྲྭའྱི་ཉལ་ཁང་བཞྱི་པའྱི་འགན་བདག་ཚེ་རྱིང་ནས། ཕྱི་ལོ། ༢༠༢༢ ཟླ། ༦ ཚེས། ༢༠ ལ།

ག)། Essay Writing རྩོམ་འབྱིའྱི་ཤྡེས་བྱ། (10 MARKS)
༡ གཤམ་གསལ་བརོད་པ་གཉྱིས་ལ་ཡྱིག་ཕྲྡེང་བཅུ་གཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་འབྱི་རྩོམ་རྡེ་བྱིས། (2X5=10)
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་སྐོར།
༢ རང་རྡེ་སྱི་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དྡེ་གལ་ཆྡེ་ཚུལ།

ཡང་ན།

སོབ་གྲྭའྱི་བཀའ་དྱིན་སྐོར།

ཡང་ན། ཡ་རབས་བཟང་སོད་ནྱི་མྱི་ཚེ་ནང་གྱི་སོག་རྩ་ཡྱིན་ཚུལ།

ང། ) Translation English to Tibetan བོད་ཡྱིག་ལ་ཕབ་བསྒྱུར། (5 Marks)
“Whether one is rich or poor, educated or illiterate, religious or non-believing, man or woman,
black, white, or brown, we are all the same. Physically, emotionally, and mentally, we are all
equal. We all share basic needs for food, shelter, safety, and love. We all aspire to happiness and
we all shun suffering. Each of us has hopes, worries, fears, and dreams. Each of us wants the best
for་our family and loved ones. We all experience pain fundamental level, religion, ethnicity,
culture, and language make no difference.”

སྡེ་ཚན། ག SECTION C (Poetry) སྙན་ངག (10 Marks)
ཅ།) གཤམ་གསལ་སྙན་ངག་ལས་དྱི་བ་བཞྱི་ལ་ལན་བྱིས།
༡ ཅྱི་འད་ཞྱིག་ལ་སྙན་ངག་གྱི་ལུས་ཟྡེར།
ལན། སྙན་ངག་གྱི་ལུས་ནྱི་མྡེ་ལོང་ལས། ལུས་ནྱི་རྡེ་ཞྱིག་འདོད་པ་ཡྱི། །དོན་གྱི་རྣམ་བཅད་ཚིག་གྱི་ཕྲྡེང། །ཞྡེས་པ་ལྟར་རང་གྱིས་གང་བརོད་
པར་འདོད་པའྱི་ཁད་པར་དྡེ་དང་ལྡན་པའྱི་མྱིང་ཚིག་གཡྱི་ྡེ གྡེ་ཚོགས་པའྱིརང་བཞྱིན་ཚིག་གྱི་རྒྱུན་དྡེ་ལ་ཟྡེར།
ཡང་ན།
ཅྱི་འད་ཞྱིག་སྙན་ངག་གྱི་རྒྱན་ཟྡེར། (2)
ལན། སྙན་ངག་གྱི་རྒྱན་ཞྡེས་པ་ནྱི། མྡེ་ལོང་ལས། སྙན་ངག་མཛེས་པར་བྱྡེད་པ་ཡྱི། །ཆོས་རྣམས་རྒྱན་ཞྡེས་རབ་ཏུ་བརོད། །ཅྡེས་པ་
ལྟར་གང་རོད་བྱྡེད་ཀྱི་ཚིག་གྱི་ཕྲྡེང་བ་དྡེ་དཔྡེ་དང་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་སོགས་དང་ཚིག་སོར་མཛེས་པར་བྱས་པ་ཞྱིག་ལ་ཟྡེར།
༢ སྙན་ངག་གྱི་ལུས་ལ་དབྱྡེ་ན་གང་དག་ཡོད།
ལན། སྙན་ངག་གྱི་ལུས་ལ་དབྱྡེ་ན། ལུས་དང་རྒྱན། སོན་སྡེལ་བཅས་གསུམ་ཡོད།
ཡང་ན།
ཚིག་ལྷུག་ཅྡེས་པ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཟྡེར། (2)
ལན། ཚིག་ལྷུག་ཅྡེས་པ་ནྱི་ཚིག་གྱི་སོར་བ་གང་ལའང་རྐང་པས་བཅད་པ་མྡེད་པར་ཚིག་རྒྱུན་ལྷུག་པོར་གོལ་བ་སྟྡེ་ཚིག་གྱི་གཅོད་
མཚམས་རྱིང་ཐུང་མ་ངྡེས་པར་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ཟྡེར།
༣ བསྟོད་པས་དགའ་བར་མྱི་འགྱུར་ལ། །སྨད་པས་མྱི་དགར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང། །ཞྡེས་པ་ནྱི་བསྟོད་སྨད་གང་བྱུང་ཡང་དགའ་སྡུག་གྱི་རྣམ་པ་ལ་
སྡེམས་མྱི་འཕྲོ་བར་རང་བབས་སུ་གནས་པར་བྱའོ་ཞྡེས་སོ། ཞྡེས་པ་འདྱི་ནྱི་་་་་་་་ཡྱིན། (2)

ཚིགས་བཅད།

ཚིག་ལྷུག

སྡེལ་མ།

ཚིག་རྒྱན།

ལན། སྡེལ་མ།
ཡང་ན།
ཚིགས་བཅད་ལ་ངྡེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ།
ལན། ཚིགས་བཅད་ལ་ངྡེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པ་ནྱི། རྐང་པ་བཞྱི། ཚེག་པར་ངྡེས་པ། ཚེག་བར་གྱི་ཆ་ཡ་གོ་རྱིམ་ངྡེས་པ་བཅས་སོ།
༤ གཤམ་གསལ་བརོད་གཞྱི་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་ཚེག་བར་བཅུ་མའྱི་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་བྱིས། (4)
དབྱར་ཁའྱི་སྱིད་སྣང།
ཨ་མའྱི་བྱམས་སོང།

སྡེ་ཚན། ང་། SECTION D (Grammar and Prose and Rapid Reading) MCQ (40
Marks)
ཆ། གཤམ་གསལ་(Prose)བཤྡེས་སྱིངས་ནས་དྱི་བ་བཅོ་ལྔ་ལ་ལན་འདྡེབས་བྱ་དགོས། (1X15=15)
༡ ཁྡེད་ཀྱི་བམ་ཟྡེ་དགྡེ་སོང་ལྷ་དང་ནྱི། །མགོན་དང་ཡབ་ཡུམ་སས་དང་བཙུན་མོ་དང་། །ཞྡེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་
རང་གཞན་གཉྱིས་ཀས་མྱི་དགྡེ་བའྱི་ལས་ལས་ལྡོག་ཅྡེས་པའོ།
གཞན་གྱི་ཆྡེད་དུ་མྱི་དགྡེ་བའྱི་ལས་བྱ་རྒྱུ་མྡེད་ཅྡེས་པའོ།
རང་ལ་དམྱིགས་ནས་མྱི་དགྡེ་བའྱི་ལས་ལས་ལྡོག་ཅྡེས་པའོ།
གཞན་ལ་དམྱིགས་ནས་མྱི་དགྡེ་བའྱི་ལས་ལས་ལྡོག་ཅྡེས་པའོ།
ལན། གཞན་གྱི་ཆྡེད་དུ་མྱི་དགྡེ་བའྱི་ལས་བྱ་རྒྱུ་མྡེད་ཅྡེས་པའོ།
༢ འཕགས་ནོར་བདུན་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
དད་སོགས་བདུན།

ལྡེ་ལོ་ལ་སོགས་བདུན།

བྱམས་པ་ལ་སོགས་བདུན།

སོག་གཅོད་ལ་སོགས་བདུན།

ལན། དད་སོགས་བདུན།
༣ དཀོན་མཆོག་དང་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་སྙྱིང་ནས་མོས་པ་བྱྡེད་པ་ནྱི་་་་་་་་་་ཡྱིན།
ཤྡེས་རབ།

ཚུལ་ཁྱིམས།

ངོ་ཚ་ཤྡེས་པ།

དད་པ།

ལན། དད་པ།
༤ རང་ཉྱིད་ལ་ལྟོས་ཏྡེ་མྱི་དགྡེ་བ་ལ་འཛེམ་པ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
དད་པ།

གཏོང་བ།

ངོ་ཚ་ཤྡེས་པ།

ཁྡེལ་ཡོད་པ།

ལན། ངོ་ཚ་ཤྡེས་པ།
༥ རྒྱན་པོ་འགྡེད་དང་འདུས་ལ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི།

དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ།

གགས་པ་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག

འཕགས་པའྱི་ནོར་བདུན།

ལན། གགས་པ་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག
༦ དགྡེ་བ་ལ་མྱི་སོ་བའམ་མྱི་དགྡེ་བ་ལ་སོ་བ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
བརྡེད་ངས།

བྱྱིང་རོད།

ལྡེ་ལོ།

རྒྱན་རྩྡེད།

ལན། ལྡེ་ལོ།
༧ ནོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྱིན།
ཟང་ཟྱིང་གྱི་ནོར།

ཆོག་ཤྡེས་ཀྱི་ནོར།

འཕགས་པའྱི་ནོར།

རྒྱུའྱི་ནོར།

ལན། ཆོག་ཤྡེས་ཀྱི་ནོར།
༨ ཁ་ཟས་ནྱི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུལ་དུ་བསྟྡེན་པར་བྱའོ།
ནད་ཀྱི་གཉྡེན་པོ་སྨན་གྱི།

ཀུན་སོང་འདོད་ཆགས་ཀྱི།

རྒྱགས་པའམ་དྡེགས་པའྱི།

མཚག་དམ་པའྱི།

ལན། ནད་ཀྱི་གཉྡེན་པོ་སྨན་གྱི།
༩ བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རྡེ། དགའ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་བཞྱི་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཞྱི་ཡྱིན།
ཐམས་ཅད།

ཚད་མྡེད།

དགྡེ་བ།

ཡང་དག

ལན། ཚད་མྡེད།
༡༠ སྡེམས་ཅན་ཚད་མྡེད་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྡེས་པ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
སྙྱིང་རྡེ་ཚད་མྡེད།

བྱམས་པ་ཚད་མྡེད།

དགའ་བ་ཚད་མྡེད།

བཏང་སྙོམས་ཚད་མྡེད།

ལན། སྙྱིང་རྡེ་ཚད་མྡེད།
༡༡ དགྡེ་བའྱི་ནོར་འཕྲོག་པར་བྱྡེད་པའྱི་སྱིབ་པ་ལྔ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དག་དང་དན་པ་དང། ཏྱིང་འཛིན་ཤྡེས་རབ་ཆོས་མཆོག་ལྔ།
ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་མཐར་སྐམ་མཐར་འདྲུལ་ཞྱིང། ཐ་མར་མྱི་གཙང་སྙྱིང་པོ་མ་མཆྱིས་པ།
རོད་འགོད་གནོད་སྡེམས་རྨུགས་པ་དང། གཉྱིད་དང་འདོད་ལ་འདུན་དང་ཐྡེ་ཚོམ་བཅས།
རག་དང་མངོན་པར་ཞྡེན་དང་གཉྡེན་པོ་མྡེད། ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་བཅས་ལྔ།
ལན། རོད་འགོད་གནོད་སྡེམས་རྨུགས་པ་དང། གཉྱིད་དང་འདོད་ལ་འདུན་དང་ཐྡེ་ཚོམ་བཅས།
༡༢ ཚུལ་ཁྱིམས་རྟུལ་བཞུགས་མཆོག་འཛིན་རང་ལུས་ལ། །ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པར་ལྟ་དང་ཐྡེ་ཚོམ་སྟྡེ། ། ཞྡེས་པ་་་་་་་་་་ཡྱིན།
ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ།

ཀུན་སོར་གསུམ།

བསབ་པ་གསུམ།

ལོག་ལྟ་གསུམ།

ལན། ཀུན་སོར་གསུམ།
༡༣ མངོན་མཐོ་དང་ངྡེས་ལྡེགས་ཀྱི་གོ་འཕང་གང་ཡྱིན་རུང་གཙོ་བོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་རག་ལས་ཡྱིན།
རང་ཉྱིད།

གཞན།

རང་གཞན་གཉྱིས།

ལས་འབས།

ལན། རང་ཉྱིད།
༡༤ ལྷག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྷག་པའྱི་ཤྡེས་རབ་དང། །ཞྡེས་པའྱི་བསྟན་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།

སྡེ་སྣོད་གསུམ།

བསབ་པ་གསུམ།

ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ།

དཀོན་མཆོག་གསམ།

ལན། བསབ་པ་གསུམ།
༡༥ སྡེམས་ཅན་སྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ལས་གྲུབ་པའྱི་འཁོར་བ་དྡེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཞྱིན་སྙྱིང་པོ་མ་མཆྱིས་པ་ཡྱིན།
མར་མྡེ།

གངས་རྱི།

ཆུ་བུར།

ཆུ་ཤྱིང།

ལན། ཆུ་ཤྱིང།
༡༦ རྒྱ་མཚོ་གཅྱིག་ནས་གཉའ་ཤྱིང་བུ་ག་དང། །ཞྡེས་པ་སོགས་ཀྱིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྡེད་དཀའ་བ་བསྟན་པ་ཡྱིན།
ལྷ་ཡྱི་ལུས།

དལ་འབྱོར་གྱི་མྱི་ལུས།

བདྡེ་བ་ཅན་གྱི་ལུས། ཀླུའྱི་ལུས།

ལན། དལ་འབྱོར་གྱི་མྱི་ལུས།
༡༧ གསྡེར་སྣོད་ནང་ངན་སྐྱུགས་འཕགས་པར་བགྱི་བས་ཀང་བླུན་པ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་སྡེས་ནས་སྱིག་ལས་བྱྡེད་པ་དྡེ་ཡྱིན།
མྱི་ཕལ་པར།

དལ་འབྱོར་གྱི་མྱིར།

ལྷ་ཡྱི་ལུས་ལ།

དུད་འགོའ་ི ལུས།

ལན། དལ་འབྱོར་གྱི་མྱིར།
༡༨ མཐུན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང། །ཞྡེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བསྟན་པ་ཡྱིན།
འབྱུང་བ་ཆྡེན་པོ་བཞྱི།

སྡེ་ར་ན་འཆྱི་བཞྱི།

འཁོར་ལོ་ཆྡེན་པོ་བཞྱི།

སབས་འགོ་བཞྱི།

ལན། འཁོར་ལོ་ཆྡེན་པོ་བཞྱི།

ཇ། གཤམ་གསལ་(Grammar)སུམ་ཅུ་པ་ནས་དྱི་བ་བཅོ་ལྔ་ལ་ལན་འདྡེབས་བྱ་དགོས། (1X15=15)
༡ སུམ་ཅུ་པའྱི་རྩོམ་པ་པོ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
སོབ་དཔོན་ཐོན་མྱི་སམ་བོ་ཊ། སྱི་ཏུ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ།

སོབ་དཔོན་ཆོས་བཟང།

དབྱངས་ཅན་གྲུབ་

པའྱི་རྡོ་རྡེ།
ལན། སོབ་དཔོན་ཐོན་མྱི་སམ་བོ་ཊ།
༢ ནྱི་ས་ལ་རྩ་བའྱི་འཇུག་ཡུལ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་ཡོད།
ངྡེས་བཟུང་དང་བརྣན་པ་གཉྱིས།
ཁ་སྐོང་དང་ངྡེས་བཟུང་གཉྱིས།

དགར་བརྣན་གཉྱིས།
དགར་བ་དང་ཁ་སྐོང་གཉྱིས།

ལན། དགར་བརྣན་གཉྱིས།
༣ གཞྱི་གཅྱིག་ལ་ནན་ཏན་ཏུ་ངྡེས་པར་བྱྡེད་པ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
ནྱི་ས་དགར་བ།

ནྱི་ས་བརྣན་པ།

ནྱི་ས་ངྡེས་བཟུང་།

ནྱི་ས་ཁ་སྐོང་།

ལན། ནྱི་ས་བརྣན་པ།
༤ གྱིང་ཆྡེན་ནང་ནས་ཨྡེ་ཤྱི་ཡའྱི་གྱིང་ཆྡེན་ནྱི་ཆྡེ་ཤོས་ཡྱིན། ཞྡེས་པའྱི་དགར་བྱ་ནྱི་་་་་་་་་་ཡྱིན།
གྱིང་ཆྡེན།

ཨྡེ་ཤྱི་ཡ།

ཆྡེ་ཤོས།

ནྱི་ས།

ལན། ཨྡེ་ཤྱི་ཡ།
༥ མར་ནྱི་ཡོད། ཇ་ནྱི་ཡོད། ཚ་ནྱི་ཡོད། འོ་མ་ནྱི་ཡོད། མྱུར་དུ་བོད་ཇ་ཞྱིམ་པོ་ཞྱིག་ཟོས། ཅྡེས་པ་འདྱི་ནྱི་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
ནྱི་ས་དགར་བ།

ནྱི་ས་བརྣན་པ།

ནྱི་ས་ངྡེས་བཟུང་།

ནྱི་ས་ཁ་སྐོང་།

སྡུད་པ།

འབྱྡེད་པ།

ལན། ནྱི་ས་བརྣན་པ།
༦ ཆོས་མང་པོ་ཞྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་བྱྡེད་པ་ནྱི་དང་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
རྒྱུ་མཚན།

གདམས་ངག
ལན། སྡུད་པ།

༧ འབྱུང་བ་ཆྡེན་པོ་བཞྱི་ནྱི་ས་དང་ཆུ་དང་མྡེ་དང་རླུང་བཅས་སོ། ཞྡེས་པ་ནྱི་དང་ས་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
རྒྱུ་མཚན།

གདམས་ངག

སྡུད་པ།

འབྱྡེད་པ།

ཚེ་སྐབས།

གདམས་ངག

ལན། འབྱྡེད་པ།
༨ ཉྱི་མ་འཆར་བ་དང་མལ་ལས་ལང། ཞྡེས་པ་དྡེ་དང་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
སྡུད་པ།

རྒྱུ་མཚན།
ལན། ཚེ་སྐབས།

༩ བོད་ཡྱིག་ཀོགས་དང། བོད་ཡྱིག་བྱིས་དང། ཕ་སྐད་སྲུང་སོབ་ལས་འགུལ་ཡྱིན། ཞྡེས་པ་ནྱི་དང་ས་་་་་་་་་ཡྱིན།
སྡུད་པ།

འབྱྡེད་པ།

རྒྱུ་མཚན།

གདམས་ངག

ལན། གདམས་ངག
༡༠ ཡུལ་དྡེ་ནྱི་མཛེས་ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་འདུག་ཅྡེས་པ་འདྱི་ནྱི་དྡེ་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ།

རྣམ་གངས་གཞན་ཅན།

བདྡེན་པའྱི་དངོས་པོ།

དྡེ་ས་ལྷག་བཅས།

ལན། ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ།
༡༡ དྡེ་ནྱི་ཤྱིང་སོང་ཡྱིན་ལ་དྡེ་ནྱི་རྐང་ཐུང་ཡང་ཡྱིན། ཞྡེས་པའྱི་དྡེ་ས་གཉྱིས་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
བདྡེན་པའྱི་དངོས་པོ།

དྡེ་ས་ལྷག་བཅས།

ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ།

རྣམ་གངས་གཞན་ཅན།

ལན། རྣམ་གངས་གཞན་ཅན།
༡༢ ན་ནྱིང་གྱི་ལོ་དྡེ་ལ་རླུང་ར་ཡར་འགོ་རྡེད། ཅྡེས་པའྱི་དྡེ་ས་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
བདག་གྱི་བའྱི་དངོས་པོ།

དུས་འདས་པ།

ཕ་རོལ་པོའ་ི དངོས་པོ།

མ་འོངས་པ།

ལན། དུས་འདས་པ།
༡༣ ཉྡེ་རྒྱང་གཉྱིས་ནས་ཉྡེ་བ། མངོན་ལོག་གཉྱིས་ནས་མངོན་འགྱུར། དུས་གསུམ་ནས་ད་ལྟ་་་་་་་་་་་་་འཇུག་པ་ཡྱིན།
དྡེ་ས།

འདྱི་ས།

ཅྱི་ས།

ལན། འདྱི་ས།
༡༤ བྱྡེ་བག་དམྱིགས་སུ་མྱི་འཛིན་པར་སྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་དོན་ཅན་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།

སུ་ས།

ནྱི་ས།

དང་ས།

དྡེ་ས།

གང་ས།

དུས་མཚམས།

གང་ཟག

དུས་མཚམས།

གང་ཟག

ལན། གང་ས།
༡༥ སྱི་ས་ཅྱི་ནྱི་གཙོ་བོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན།
དཔྡེ།

དྱི་བ།
ལན། དྱི་བ།

༡༦ སྱི་ས་སུ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན།
དཔྡེ།

དྱི་བ།
ལན། གང་ཟག

༡༧ མྱིང་མཐར་པ་ལ་སོགས་པ་གསར་དུ་སར་ནས་གང་ཟག་བསྟན་པ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
ནྱི་ས།

བདག་ས།

དང་ས།

དགག་ས།

ལན། བདག་ས།
༡༨ འོག་འཁོད་ནས་བདག་ས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྡེད།
ལུང་པ།

རྐང་པ།

སྡེ་པ།

བོད་པ།

ལན། བོད་པ།
༡༩ ལས་ཀ་མ་བྱྡེད་པར་བསད་འདུག་ཅྡེས་པའྱི་དགག་ས་མ་ནྱི་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འཇུག་པ་ཡྱིན།
མྱིང་གྱི་ཐོག་མར།

མྱིང་གྱི་བར་ལ།

མྱིང་གྱི་མཐའ་མར།

མྱིང་གྱི་རྡེས་ལ།

མྱིང་གྱི་མཐའ་མར།

མྱིང་གྱི་རྡེས་ལ།

ལན། མྱིང་གྱི་ཐོག་མར།
༢༠ བྱ་མ་ར་ཞྡེས་པ་དྡེ་དགག་ས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འཇུག་པ་ཡྱིན།
མྱིང་གྱི་ཐོག་མར།

མྱིང་གྱི་བར་ལ།

ལན། མྱིང་གྱི་བར་ལ།

ཉ། གཤམ་གསལ་ (Rapid reading) མཛད་རྣམ་ནས་དྱི་བ་བཅུ་ལ་ལན་བྱིས། (1X10=10)
༡ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དབྱར་ཁའྱི་ཕོ་བང་ནྱི།
ཕོ་བང་པོ་ཏཱ་ལ།

ཕོ་བང་མྱི་འགྱུར་གྱིང།

ཕོ་བང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ།

ལན། ཕོ་བང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ།
༢ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་སྟབས་བདྡེ་ཤོས་ནྱི།
ས་གཞྱི་འཛིན་སོང་རྱིགས་ལ་གནང་ཡོད། ར་ཁལ་སྐུལ་དྡེད་རྱིགས་ལ་གནང་ཡོད།
ཁལ་གྱི་རྱིགས་ལ་གནང་ཡོད།

བུན་གཏོང་རྱིགས་ལ་གནང་ཡོད།

སྟག་འཚེར་ཕོ་བང་།

ལན། ཁལ་གྱི་རྱིགས་ལ་གནང་ཡོད།
༣ ཕར་ཕྱིན། དབུ་མ། མཛོད། འདུལ་བ། ཚད་མ་བཅས་ནྱི།
རྱིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ཡྱིན།

རྱིག་གནས་ཆྡེ་བ་ལྔ་ཡྱིན།

གཞུང་ཆྡེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ཡྱིན།

སྟོབས་ལྔ་ཡྱིན།

ལན། གཞུང་ཆྡེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ཡྱིན།
ཡང་ན།
བོད་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡྱིན།
རྒྱ་གར།

པ་ཀྱི་སྱི་ཐན།

ཨུ་རུ་སུ།

རྒྱ་ནག

ལན། རྒྱ་ནག
༤ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆོས་རྒྱུགས་མཐའ་མ་དྡེ་དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་ཕུལ།
ཉྡེར་བཞྱི།

ཉྡེར་ལྔ།

ཉྡེར་དྲུག

ཉྡེར་བདུན།

རྒྱ་གར་གྱི་ལུགས་ལྟར་བྱས།

དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ལུགས་ལྟར་བྱས།

ལན། ཉྡེར་ལྔ།
༥ བོད་ཀྱི་དམག་རྩྡེད་ཀྱི་མྱིང་ཚིག་རྣམས་མཐར།
ཨུ་རུ་སུའྱི་ལུགས་ལྟར་བྱས།

རྱི་པྱིན་གྱི་ལུགས་ལྟར་བྱས།

ལན། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ལུགས་ལྟར་བྱས།
ཡང་ན།
ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་ཕོ་བང་ནྱི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་ནང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཞྡེངས་སྐྲུན་གནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕྲྡེང་ལྔ་པ།

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕྲྡེང་དྲུག་པ།

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕྲྡེང་བདུན་པ།

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕྲྡེང་བརྒྱད་པ།

ལན། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕྲྡེང་བདུན་པ།

ཏ།) གཤམ་གསལ་དུམ་མཚམས་བཀགས་ནས་དྱི་བ་ལྔ་ལ་ལན་བྱིས། (1x5=5)
པོ་ཏཱ་ལའྱི་དབུས་སུ་ཚོགས་ཁང་དང་། མཛད་སོ་ཚུགས་ས་རྒྱ་ཆེ་ལ། གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་བརོས་དང་ཚོན་
རྱིས་སོགས་ཧ་ཅང་མཛེས་ཤྱིང་བརྱིད་ཆགས་པོ་ཡོད། དེ་ཚོའ་ྱི ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་འཕྲེང་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་གདུང་བཞུགས་ཡུལ་གསེར་གྱྱི་མཆོད་རྟེན།
རྡོ་རྩ་ཆེན་རྱིགས་ཀྱི་ཕྲ་རྒྱན་ཅན་མཐོ་ཚད་ཕུ་ཁྲུ་སུམ་ཅུ་ཙམ་བས་པ་ཡོད། པོ་ཏཱ་ལའྱི་ནུབ་ངོས་རྣམས་རེས་སུ་རྒྱ་བསེད་བས་པ་སེ། དེའྱི་ནང་
གྲྭ་པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཙམ་ཡོད། ཤར་བརྒྱུད་དུ་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སེར་མོ་བའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག ཚོགས་
འདུ་ཆེན་མོ་བཅས་ཀྱི་ཚུགས་ཡུལ་དང་། གོང་ཁེར་ནས་མཐོ་ཚད་ཕུ་ཁྲུ་བཞྱི་བརྒྱ་ཡོད་པའྱི་རྩེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སེང་སོད་ས་ཁང་མྱིག་བཞྱི་ཡོད།
༡ སྐུ་གདུང་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནང་དུ་ཡོད།
སམ་གྱི།

མཆོད་རྟེན་གྱི།

ཐང་གའྱི།

བག་གྱི།

ལན། མཆོད་རྡེན་གྱི།
༢ གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ནྱི་པོ་ཏཱ་ལའྱི་་་་་་་་་་་་་་་་སུ་ཡོད།
ཤར་ཕོགས།

ལྷོ་ཕོགས།

ནུབ་ཕོགས།

བང་ཕོགས།

ལན། ཤར་ཕོགས།
༣ པོ་ཏཱ་ལ་ནྱི་རྒྱལ་མཆོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་སུ་རྒྱ་བསེད་གནང་།
དང་པོ།

ལྔ་པ།

བརྒྱད་པ།

བཅུ་གསུམ།

སོབ་གྲྭ་དང་བུ་བཅོལ་ཁང་།

སྨན་ཁང་དང་སྦྲགས་ཁང་།

ལན། ལྔ་པ།
༤ པོ་ཏཱ་ལའྱི་ནང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡོད།
དམག་ཁང་དང་གོག་ཁང་།

བཙོན་ཁང་དང་སོབ་གྲྭ།

ལན། བཙོན་ཁང་དང་སོབ་གྲྭ།
༥ ཧ་ཅང་མཛེས་ཤྱིང་བརྱིད་ཆགས་པོ་ཡོད་པ་ནྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དྡེ་ཚོ་ཡྱིན།
སྐུ་གདུང་བཞུགས་ཡུལ་གསྡེར་གྱི་མཆོད་རྡེན།

ལྷ་ཁང་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གཟྱིམ་ཆུང་།

གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས།

ལན། ལྷ་ཁང་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ།
༦ གོང་འཁྡེར་ནས་ཕུ་ཁྲུ་བཞྱི་བརྒྱའྱི་སྟྡེང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡོད།
ཚོགས་ཁང་།

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གཟྱིམ་ཤག

དགོན་པ།

ལྷ་ཁང།

བཞྱི།

ལྔ།

ལན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གཟྱིམ་ཤག
༧ ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གཟྱིམ་ཤག་ལ་ཁང་མྱིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡོད།
གཉྱིས།

གསུམ།
ལན། བཞྱི།

སརྦ་མངྒལྃ། །

