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 པར་སྐྲུན་ ཞུས་ ཡོད་པའི་ དི་ཤོག་ཅ ུ༹་ ཤོག་གྱངས་ ༡༢  ཡོད་མེད་ ལ ེམ་བ ས་ གཟིགས། 
 དི་ཤོག་གི་ གཡས་ལོ་ ཀོཉ་ ཨང་གྱངས་ ཡོད; འདི་ ལན་དེབ་ སེང་ཁར་ བི་བོ་ གནང། 
 དི་ཤོག་ འདི་ན་ དི་བ་ ༡༧ ཐམ་པ་ ཡོད་པས་ ལ ེམ་བ ས་ གཟིགས་པོ་ གནང། 
 ལན་ བི་བའི་ སོན་ལོ་ དི་བའི་ ཨང་གྱངས་ཅ ུ༹་ རིམ་པོ་ བ ས་སི་ བི་ དགོས། 
 སྐར་མོ་ ༡༥ ཟང་ དི་བ་ཅ ུ༹་ སོགས་ ཐོབ་ཤད་ ཨིན།  ཆུ་ཆ ོད་༡༠:༡༥-༡༠:༣༠ བར་ 
སོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹ས་ སོགས་ ཐོབ།  འདིའི་ བར་ན་ ལན་དེབ་ན་ ལན་ བི་བོ་ མ་གནང། 
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 Please check that this question paper contains 17 questions. 
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PART  A: སེ་ཆ ན་  ཀ༽ འཕེང་འབེབས་ ལས།                                                         

Q.1 འོག་གི་ འཕེང་འབེབས་ གིས་ལས་ གཅིག་གི་ དི་བའི་ ལན་ཅ ུ༹་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།1x5=5                               

ཀ༽ནང་པོ་ སངས་རྒྱས་པའི་ རེས་འཇུག་ཀོ་ཅ ུ༹ས་ བརེ་སྲུང་ གནང་མཁན་ དུས་ཆེན་ ར་ ཆེ་དགས་ 
བཞི་ ཡོད།   འདི་ཅ ུ༹་ ཟླ་བོ དང་པོ་ ཆོ་འཕྲུལ་ ཟླ་བའི་ དུས་ཆེན,  ཟླ་བོ་ བཞི་པོ་ ས་ག་ ཟླ་བའི་ 
དུས་ཆེན, ཟླ་བོ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆ ེས་ བཞི་ ཆོས་འཁོར་ བསོྐར་བའི་ དུས་ཆེན་ དང་ ཟླ་བོ་ དགུ་པོ་ 
ལྷ་བབས་ དུས་ཆེན་ ཨིན།   འདིའི་ ནང་ལས་ ས་ག་ ཟླ་བའི་ དུས་ཆེན་ འདི་ ཟླ་བོ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
བཅོ་ལྔའི་ ིན་ཆ ེ་ སྲུང་བརེ་ གནང་དོ་ ཨིན།   སངས་རྒྱས་ བཅོམ་ལྡན་འདས་ ལོ་དྲུག་ དཀའ་བ་ 
སྤྱད་པའི་ རེས་ལོ་ ཟླ་བོ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ བཅོ་ལྔའི་ ིན་ཆ ེ་ རྒྱ་གར་ རོ་རེ་ གདན་ལོ་ སངས་རྒྱས་ 
མངོན་པར་ ར ོགས་པར་ སངས་ རྒྱས་པས་ སངས་རྒྱས་པའི་ དུས་ཆེན་ རིས་དོ་ ཨིན།                           
ཨིན་རུང་ དུས་ཆེན་ འདི་ དུས་ཆེན་ གསུམ་འཇ ོམས་སེ་ ཞུས་དོ་ ཨིན།   གན་བ ས་ སེ་ན་ དུས་ཆེན་ 
འདི་ན་ སངས་རྒྱས་ སྐུ་ འཁྲུངས་པོ, སངས་རྒྱས་ སངས་ རྒྱས་པོ་ དང་ སྐུ་ མྱ་ངན་ལས་ འདས་པའི་ 
དུས་ཆེན་ ཡང་ ཨིན།        འདིས་ ཨིན་ཟང་ ས་ག་ ཟླ་བའི་ དུས་ཆེན་ན་ ང་ཅག་ ནང་པོ་ 
སངས་རྒྱས་པོ་ ཐམས་ཅད་ཀིས་ སངས་རྒྱས་ལོ་ དན་བཞིན་ གསོལ་བ་ བཏབས་སི་ ག་ཆ ོད་ 
ཆ ུ༹གས་ཆ ུ༹གས་ ཁིམ་ན་ དང་ དགོན་པོ་ཅ ུ༹་ན་ བཅར་སི་ ཕྱག་མཆོད་ཅ ུ༹་ ཕུལ་སི་ དགེ་བ་ སྒྲུབ་ དགོས།   
དུས་ཆེན་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལོ་ དགེ་བ་ སྒྲུབ་ན་ ཕན་ཡོན་ འབུམ་འགྱུར་ ཐོབ་ཤད་ ཨིན།   གལ་སིད་ སིག་ཀོ་ 
བ ས་ན་ ེས་དམིགས་ ཡང་ འབུམ་འགྱུར་ ཕོག་ཤད་ ཨིན་བས་ ག་ཆ ུ༹གས་ ང་ཅག་གིས་ སིག་ཀོ་ 
སྤང་སི་ དགེ་བ་ སྒྲུབ་ དགོས།                                                                                      

(i)  ནང་པོ་ཅ ུ༹ས་ བརེ་སྲུང་ གནང་མཁན་ གཅ ོ་བོ་ དུས་ཆེན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ གསུམ།             ཁ༽ བཞི།                ག༽ ལྔ།               ང༽དྲུག།  

(ii)  སངས་རྒྱས་ མངོན་པར་ ར ོགས་པར་ སངས་ རྒྱས་པའི་ གནས་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཝ་ར་ཎ་སི།          ཁ༽ ལུམ་བི་ནི།          ག༽ ར་མཆོག་ གོང།          ང༽ རྒྱ་གར་ རོ་རེ་ གདན། 

(iii)  ས་ག་ ཟླ་བའི་ དུས་ཆེན་ན་ དུས་ཆེན་ ག་ཆ ོད་ འཇ ོམས་ ཡོད?                                       
ཀ༽ གིས།               ཁ༽ གསུམ།               ག༽ བཞི།               ང༽ ལྔ། 
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(iv)  སངས་རྒྱས་ ལོ་ ག་ཆ ོད་ དཀའ་བ་ སྤྱད་པོ་ གནང་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ལོ་ བཞི།               ཁ༽ ལོ་ ལྔ།               ག༽ ལོ་ དྲུག།               ང༽ ལོ་ བདུན། 

(v)  དུས་ཆེན་ སྐབས་ལོ་ ང་ཅག་གིས་ ཀ་ལོ་ དན་སི་ གསོལ་བ་ བཏབས་ དགོས? 

ཀ༽ སངས་རྒྱས་ལོ།            ཁ༽ བདུད་ལོ།            ག༽ འདེ་ལོ།            ང༽ བཅ ན་ལོ། 

(ཡང་ན)  (or) 

ཁ༽དང་པོ་ ཡུལ་ ལུང་པོ་ གཅིག་གི་ ཨུང་སོྐར་ན་ གསེར་གྱི་ ཤོག་སོ་ཅན་ ངང་པོ་ གཅིག་ འོང་སི་ 
སོད་པོ་ སྦད།   ཨོ་འདིའི་ ཐག་ེ་ ཅིག་ཀ་ མི་ཆ ང་ སྤྱ ང་ཀ་ མ་སྨད་ གསུམ་ སོད་ཏོ་ སྦད།   བ ་ 
ངང་པས་ ཁོང་ཅ ུ༹འི་ སིད་སྡུག་ མཐོང་སི་ འདེ་ མནོ་བསམ་ བཏང་བོ་ སྦད།  ངའི་ ཤོག་སོ་ ཨ་ཅ ིམ་ 
ཅིག་ སེྦས་སི་ ཁོང་ལོ་ བ ིན་ན་ སིད་པོ་ ཐོན་འོང་ མནོ་སི་ མ་སྨད་ གསུམ་པོ་ ཡོད་སར་ འཕུར་སི་ 
སེབས།   ཁོང་ལོ་  ཤོག་སོ་ གཅིག་ ལྷུག་སི་ བ ིན་བོ་ སྦད།   འདེ་ར་ བ ས་སི་ ིན་ བདུན་ ཟང་ལེ་ 
གསེར་གྱི་ ཤོག་སོ་ རེ་ བ ིན་བོ་ སྦད།   གསེར་གྱི་ ཤོག་སོ་ བཅ ོང་སི་ མ་སྨད་ གསུམ་པོ་ ཕྱ ུ༹ག་ཀོ་ ཐོན་ 
འདུག།   དེ་ཟང་ ཨམ་ འདི་ ལ ེབ་སི་ འདོད་པོ་ ཤུགས་ཅན་ ཐོན་བས་ ངང་པོ་ལོ་ རང་གི་ ཤོག་སོ་ 
ཐམས་ཅད་ ང་ལོ་ གནང་ སེ་ ལབ་པོ་ སྦད།   ངང་པས་ ངའི་ ཤོག་སོ་ ཐམས་ཅད་ རང་ལོ་ བ ིན་ན་ 
ང་ ག་ལེ་ འཕུར་སི་ འགྱུ་ཤད ལབ།   ཨིན་རུང་ ཨམ་ འདོད་རྔམས་ཅན་གྱིས་ ངང་པོའི་ ཤོག་སོ་ 
ཐམས་ཅད་ སེྦས་བོ་ སྦད།   ཤོག་སོ་ ཨོ་འདི་ཅ ུ༹་ ཐམས་ཅད་ གསེར་ མ་ཨིན་བོ་ ར ུ༹ན་མོ་ ཐོན།   
ཨམ་འདི་ ཡ་མཆ ན་ སེས་སི་ སོད་པའི་ སྐབས་ལོ་ ངང་པས་ འདེ་ ལབ།   འདོད་རྔམས་ཅན་ ཨ་མོ་ 
ངས་ རང་ལོ་ རོགས་རམ་ བ ས་བོ་ ཨིན།   དེ་ཟང་ རང་གིས་ ང་ལོ་ བསད་ཤད་ བ ས་བོ་ སྦད།   
རང་གི་ ལག་ཀ་ལོ་ ཡོད་པའི་ ཤོག་སོ་ཅ ུ༹་ ར ུ༹ན་མོ་ ཨིན་བས་ བཅ ོང་རུང་ རིན་སོང་ མི་ ཐོབ།   ད་རིང་ 
ལས་ ང་ ནམ་ལོ་ མི་འོང་སེ་ ལབ་སི་ འཕུར་ སོང་བོ་ སྦད།                                                    
(i)  ཨུང་སོྐར་ ཐག་ེ་ ཅིག་ཀ་ ཀ་ སོད་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ སྦལ་པོ།               ཁ༽ ་པོ།               ག༽ ཁ་ཤ།               ང༽ མ་སྨད་ གསུམ། 

(ii)  ཨུང་སོྐར་ན་ ཀ་ འོང་སི་ སོད་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ གསེར་གྱི་ ངང་པོ།               ཁ༽ ཤ་ར་པོ།               ག༽ ཆུ་ལེན་བོ།               ང༽ ར་ལུག་ཅ ུ༹། 

(iii)  གསེར་གྱི་ ངང་པོ་ཀིས་ མ་སྨད་ གསུམ་ལོ་ གན་ བ ིན་བོ་ ཨིན་ནམ? 
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ཀ༽ འབྲུ་སོན།            ཁ༽ ཟ་ཆས།            ག༽གསེར་གྱི་ ཤོག་སོ།            ང༽ག་རེ་ མན་ བ ིན།              

(iv)  མ་སྨད་ གསུམ་གྱིས་ གསེར་གྱི་ ཤོག་སོ་ འདི་ལོ་ གན་ བ ས་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ བཀོས་བོ།               ཁ༽ བཅ ོང་བོ།               ག༽མི་ལོ་ བ ིན་བོ།               ང༽བཏེགས་ཀོ། 

(v)  འདོད་རྔམས་ཅན་ ཨམ་ འདི་ཀིས་ ངང་པོ་ལོ་ གན་ བ ས་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽བམས་དགས།      ཁ༽ཏེ་ཏག་གི་ གཏིབ།      ག༽བསད་པོ།        ང༽ཤོག་སོ་ ཐམས་ཅད་ སེྦས་བོ། 

Q.2 འོག་གི་ འཕེང་འབེབས་ གིས་ལས་ གཅིག་གི་ དི་བའི་ ལན་ཅ ུ༹་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།1x5=5              

ག༽ འདི་ལས་ ལོག་སི་རང་ གུ་རུ་ ཨོ་རྒྱན་ ཡུལ་ལོ་ བོན་སི་ བདུད་བོན་ཅ ུ༹ས་ མེ་ཕུང་ སོྦམ་པོ་ ནང་ལོ་ 
གསོན་བསེགས་ བཏང།  མེ་ཕུང་ ཨོ་འདི་ མཆ ོ་ལོ་ བསྒྱུར་སི་ གུ་རུ་ རིན་པོ་ཆེ་ པད་སོང་ སེང་ལོ་ 
ལྷྷཾ་མེར་ བཞུགས།  རྒྱལ་པོ་ ཨིན་ད ་ བྷོ་རའི་ གཅ སོ་ འགོ་བ་ཅ ུ༹་ལོ་ སིྨན་གོལ་ ལམ་བཟང་ལོ་ 
བཀོད་པས་ མཆ ན་ལོ་ པད་མ་ རྒྱལ་པོ་སེ་ ཞུས།                                                                                                                       
ལྷུན་གྲུབ་ བརེགས་ སོགས་ རང་བྱུང་ མཆོད་རེན་གྱི་ མདུན་ལ་ོ བཞུགས་སི་ མཁའ་འགོ་ ཆོས་སོང་ཅ ུ༹་       
ལོ་ གཡོག་ཀུ་ ནང་བཞིན་ གཡོག་ བསྐུལ།  ཆང་ཁེལ་ ལྔ་བརྒྱ་ ཐེངས་ གཅིག་ལོ་ བཞེས་སི་ ཆང་རིན་ 
ིམ་ མ་ནུབ་པའི་ ནང་ཆ ུ༹ད་ གནང་ཤད་ ཞལ་བཞེས་ གནང།  ཆང་རིན་ མེད་པ་ ིམ་ མནན་སི་ 
རྒས་ཤད་ མེད་པོ་ ིན་ཞག་ བདུན་ སོང་བོ་ སོགས་ ར ུ༹་འཕྲུལ་ལོ་ མངའ་ བརེས་སི་ ཧེ་རུ་ཀའི་ 
རྣམ་པོ་ལོ་ བཞུགས་སི་ མཆ ན་ལོ་ ི་མ་ འོད་ཟེར་ ཞུས། 

 (i)  གུ་རུ་ ཨོ་རྒྱན་ ཡུལ་ལོ་ བོན་སི་ བདུད་བོན་ཅ ུ༹ས་ གུ་རུ་ལོ་ གན་ བ ས་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽དོང་ན་ བཅུག།            ཁ༽མེ་ཕུང་ ནང་ལོ་ གསོན་བསེགས་ བཏང།          ག༽མཆ ོ་ན་ བཀོས།            
ང༽མི་ མེད་ ལུང་སོང་ན་ བཏང། 

(ii) གུ་རུ་ལོ་ གསོན་བསེགས་ བཏང་བའི་ མེ་ཕུང་ འདི་ གན་ན་ བསྒྱུར་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ས་ལོ་ བསྒྱུར།       ཁ༽ ཤིང་ལོ་ བསྒྱུར།      ག༽ ལྕགས་ལོ་ བསྒྱུར།       ང༽ མཆ ོ་ལོ་ བསྒྱུར། 

(iii) རྒྱལ་པོ་ ཨིན་ད ་ བྷོ་རའི་ གཅ ོས་ འག་ོབ་ཅ ུ༹་ལོ་ སིྨན་གོལ་ ལམ་བཟང་ལོ་ བཀོད་པས་ མཆ ན་ལོ་་་ 

ཀ༽ པད་མ་ རྒྱལ་པོ།      ཁ༽ ི་མ་ འོད་ཟེར།      ག༽མཆ ོ་སེས་ རོ་རེ།      ང༽ རོ་རེ་ གོལ་ལོད།  
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(iv) གུ་རུས་ ཐེངས་ གཅིག་ལོ་ ཆང་ ཆང་ཁེལ་ ག་ཆ ོད་ བཞེས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ བཞི་བརྒྱ།              ཁ༽ ལྔ་བརྒྱ།              ག༽ དྲུག་བརྒྱ།              ང༽ བདུན་བརྒྱ། 

(v) གུ་རུ་ ཧེ་རུ་ཀའི་ རྣམ་པོ་ལོ་ བཞུགས་སི་ མཆ ན་ལོ་ གན་ ཞུས་བོ་ ཨིནནམ? 

ཀ༽མཁས་པོ་ བོ་ལྡན་ མཆོག་སིད།                     ཁ༽ མཆ ོ་སེས་ རོ་རེ།                                                                
ག༽ ི་མ་ འོད་ཟེར།                                       ང༽ སེང་གེ་ ས་སོགས། 

(ཡང་ན)   (or) 

ང༽ འབས་ལོངས་ ནང་ལོ་ དགོན་པོ་ ཆེ་ཆུང་ ཀེས་པོ་ ཡོད་རུང་ གཅ ོ་བོ་ དགོན་ཆེན་ དྲུག་ ཡོད།   
འདི་ཅ ུ༹་ པད་མ་ ཡངས་རེ་ དགོན་པོ, བཀྲ་ཤིས་ སིངས་ དགོན་པོ, ར་ལང་ དགོན་པོ, ཕན་བཟང་ 
དགོན་པོ, རུམ་བཏེགས་ དགོན་པོ, དང་ ཕོ་གདོང་ དགོན་པོ་ ཨིན།    པད་མ་ ཡངས་རེ་ དགོན་པོ་  
ཕིྱ་ལོ་ ༡༧༠༤ ལོའི་ན་ རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅ ུ༹ན་ ཆེན་པོ་ མཆོག་གིས་ བཞེངས་ ཡོད་པའི་ དགོན་པོ་ འདི་ 
ནུབ་ འབས་ལོངས་ལོ་ ཡོད།    ནུབ་ འབས་ལོངས་ལོ་ ཡོད་པའི་ བཀྲ་ཤིས་ སིངས་ དགོན་པོ་ ཕིྱ་ལོ་ 
༡༧༡༧ ལོའི་ན་ མངའ་བདག་ སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ ཕུན་ཆ ོགས་ རིག་འཇ ིན་ མཆོག་གིས་ 
བཞེངས་པོ་ སྦད།    བང་ འབས་ལོངས་ལོ་ ཡོད་པའི་ ཕན་བཟང་ དགོན་པོ་ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༤༠ ལོའི་ན་ 
བ་མ་ ར ོགས་ཆེན་ འཇིགས་མེད་ དཔའ་བོ་ མཆོག་གིས་ བཞེངས་པོ་ སྦད།    བང་ འབས་ལོངས་ཀ་ི 
ཕོ་གདོང་ དགོན་པོ་ འདི་ ཕིྱ་ལོ་ ༡༧༦༠ ལོའི་ན་ ཆོས་རྒྱལ་ འགྱུར་མེད་ རྣམ་རྒྱལ་ མཆོག་གིས་ 
བཞེངས།    ལྷོ་ འབས་ལོངས་ཀི་ ར་ལང་ དགོན་པོ་ འདི་ ཕིྱ་ལོ་ ༡༧༣༠ ལོའི་ན་ ཆོས་རྒྱལ་ འགྱུར་མེད་ 
རྣམ་རྒྱལ་ མཆོག་གིས་ བཞེངས་པོ་ སྦད།    ཤར་ འབས་ལོངས་ཀི་ རུམ་བཏེགས་ དགོན་པོ་ འདི་ 
ཕིྱ་ལོ་ ༡༧༤༠ ལོའི་ན་ ཀརྨ་པ་ ཐུབ་བསན་ གིང་གིས་ བཀའ་ དོན་བཞིན་ ཆོས་རྒྱལ་ འགྱུར་མེད་ 
རྣམ་རྒྱལ་ མཆོག་གིས་ བཞེངས་པོ་ སྦད། 

(i) འབས་ལོངས་ན་ དགོན་ཆེན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ དྲུག།                ཁ༽ བདུན།                 ག༽ བརྒྱད།               ང༽ དགུ། 

 (ii) པད་མ་ ཡངས་རེ་ དགོན་པོ་ འདི་ ནམ་ བཞེངས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༥༠༤           ཁ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༦༠༤           ག༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༧༠༤           ང༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༠༤ 
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(iii) བཀྲ་ཤིས་ སིངས་ དགོན་པོ་ འདི་ བ་མ་ ག་འདི་ཀིས་ བཞེངས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ རྒྱལ་བ་ ལྷ་བཅ ུ༹ན་ ཆེན་པོ།     ཁ༽ མངའ་བདག་ སེམས་དཔའ་ ཆེན་པོ་ ཕུན་ཆ ོགས་ རིག་འཇ ིན། 
ག༽ ཀ་ཐོག་ རིག་འཇ ིན་ ཆེན་པོ།    ང༽ བ་མ་ ར ོགས་ཆེན་ འཇིགས་མེད་ དཔའ་བོ། 

(iv) ར་ལང་ དགོན་པོ་ འདི་ ནམ་ བཞེངས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༤༦༠         ཁ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༥༦༠         ག༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༦༦༠         ང༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༧༣༠ 

(v) རུམ་བཏེགས་ དགོན་པོ་ འདི་ ཡུལ་ཕོྱགས་ ག་ན་ ཡོད? 

ཀ༽ཤར་ འབས་ལོངས།    ཁ༽ལྷོ་ འབས་ལོངས།    ག༽ནུབ་ འབས་ལོངས།    ང༽བང་ འབས་ལོངས། 

 ཁ༽  སུམ་རགས་ ལས།                                                                                                 
Q.3 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་  བཞིའི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                       1x4=04 

 (i)  ལ་ོདོན་ལོ་ ཕད་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ བཞི།                   ཁ༽ ལྔ།                   ག༽ དྲུག།                   ང༽ བདུན། 

(ii) རེས་འཇུག་ལོ་ བལ་སི་ འཇུག་མཁན་ ཕད་ གཞན་དབང་ཅན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ བདུན།                  ཁ༽ བརྒྱད།                  ག༽ དགུ།                  ང༽ བཅུ། 

(iii) རྐང་པོ་ལོ་ ཞེ་ས་ན་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཞབས།                  ཁ༽ ཕྱག།                  ག༽ སྤྱན།                  ང༽ སྙན། 

(iv) སྐད་ཀི་ ཡན་ལག་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ དྲུག།                    ཁ༽ བདུན།                    ག༽ བརྒྱད།                    ང༽ དགུ། 

(v) རྣམ་དབེ་ དྲུག་ཀོ་ གན་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ མིང་ཅ མ་ སོན་པོ།     ཁ༽ འབེལ་ས་ སོན་པོ།     ག༽ རེན་གནས་ སོན་པོ།    ང༽ བ ས་ས་ སོན་པོ། 

Q.4 འོག་གི་ དི་བའི་ ནང་ལས་ བཞིའི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                         1x4=04 
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(i) སར་བསྡུ་ལོ་ ཕད་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽བརྒྱད།                ཁ༽ དགུ།                ག༽ བཅུ།                ང༽ བཅུ་གཅིག། 

(ii) དུས་ འདས་ མ་འོངས་ ད་ལ་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽དུས་ གསུམ།      ཁ༽དཀོན་མཆོག་ གསུམ།      ག༽བསབ་པ་ གསུམ།      ང༽སེ་བུ་ གསུམ། 

(iii) མིང་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ གསུམ།                   ཁ༽ བཞི།                   ག༽ ལྔ།                   ང༽ དྲུག།  

(iv) གི་  ཀི་  གྱི་  ཀི་  འི་ ལྔ་པོ་ ག་འདིའི་ ཕད་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ལོ་དོན།                ཁ༽ ཨི་ལྡན།                ག༽ རྒྱན་སྡུད།               ང༽ ལྷག་བཅས། 

(v) རྣམ་དབེ་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ ལྔ།                    ཁ༽ དྲུག།                    ག༽ བདུན།                    ང༽ བརྒྱད། 

Q.5 འོག་གི་ དི་བའི་ ནང་ལས་ བཞིའི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                         1x4=04 

(i) འབོད་ས་ མིང་གི་ ག་ན་ འཇུག་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ སོན་ལོ།               ཁ༽ གཡས་ལོ།               ག༽ གཡན་ལོ།               ང༽ རྒྱབ་ལོ། 

(ii) གཟུགས་ལོ་ ཞེ་ས་ན་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ?     

  ཀ༽དབུ།               ཁ༽ ཞབས།               ག༽ སྐུ་གཟུགས།               ང༽ སྐུ་ཤ།           

(iii) འབྱུང་ཁུངས་ལོ་ ཕད་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ གཅིག།               ཁ༽ གིས།               ག༽ གསུམ།               ང༽ བཞི། 

(iv) རྣམ་དབེ་ བདུན་པོ་ གན་ སོན་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ དགོས་དོན།            ཁ༽ འབྱུང་ཁུངས།            ག༽ འབེལ་ས།            ང༽ རེན་གནས། 

(v) ཁད་ཆོས་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད། 
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ཀ༽ དྲུག།               ཁ༽ བདུན།               ག༽ བརྒྱད།               ང༽ དགུ། 

Q.6 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་ བཞིའི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                      1x4=04 

(i) མིག་ལོ་ ཞེ་ས་ན་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ སྤྱན།                  ཁ༽ སྙན།                  ག༽ ཤངས།                ང༽ ལགས། 

(ii) ཨི་ལྡན་ལོ་ ཕད་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ གིས།                  ཁ༽ གསུམ།                  ག༽ བཞི།                  ང༽ ལྔ། 

(iii) སི་ དང་ སི་ འདི་ ག་འདིའི་ ཕད་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ རྒྱན་སྡུད།             ཁ༽ ལྷག་བཅས།             ག༽ འབེད་སྡུད།             ང༽ འབྱུང་ཁུངས། 

(iv) མིང་ཆ བ་ལོ་ ནང་གསེས་ དབེ་ན་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? 

ཀ༽ བཞི།                    ཁ༽ ལྔ།                    ག༽ དྲུག།                    ང༽ བདུན། 

(v) རྒྱལ་པོ་ ལབ་ན་ མིང་ གན་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ སིྤྱའི་མིང།            ཁ༽ བེ་བག་ མིང།            ག༽ ཆ ོགས་མིང།            ང༽ ཕལ་མིང། 

ག༽ ཆ ིགས་བཅད་ ལས། 

Q.7 འོག་གི་ ཆ ིགས་བཅད་ སོགས་སི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།               1X4=04 

དཔག་བསམ་ ཤིང་ལོ་ བསེན་ བ ས་ན,                                                                                                                
དགོས་འདོད་ ཐམས་ཅད་ ཆར་ལོ་ སིྙལ།                                                                                                                        
འདི་བཞིན་ བཤེས་གེན་ དམ་པ་ལ,ོ                                                                                                        
བསེན་ན་ ལེགས་ཆ ོགས་ ལྷུན་གྱིས་ གྲུབ། 

གསུང་དོན་ན-ེ དཔག་བསམ་གྱི་ ཤིང་ལོ་ གསོལ་བ་ བཏབས་པ་ ཅེ་ན་ རང་ལོ་ གན་ དགོས་པའི་ 
འདོད་པོ་ཅ ུ༹་ ཐམས་ཅད་ གནམ་ལས་ ཆར་པོ་ བབས་པོ་ ནང་བཞིན་ ཐོབ།                                                                                         
དཔེ་ འདི་ ནང་བཞིན་ རང་གིས་ དགེ་བའི་ བཤེས་གེན་ དམ་པོ་ཅ ུ༹་ལོ་ བསེན་སི་ ཆོས་ ཡོན་ཏན་ 
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སབ་པར་ ཅེ་ན་ རང་གི་ མི་ཆ ེ་ན་ སིད་སྡུག་ མ་ཕོག་ཀ་ སིད་དགས་ ལ ེམ་ཅ ུ༹་ རང་བཞིན་གྱིས་ སྒྲུབ་སི་ 
འོང་ཤད་ ཨིན། 

(i) སེང་གི་ ཆ ིགས་བཅད་ ནང་ལོ་ ཆ ིག་རྐང་ ག་ཆ ོད་ འདུག? 

ཀ༽ གཅིག།               ཁ༽ གིས།               ག༽ གསུམ།               ང༽ བཞི། 

(ii) ཆ ིག་ བཅད་སི་ བི་མཁན་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ? 

ཀ༽ ཆ ིག་ལྷུག།           ཁ༽ཆ ིགས་བཅད།           ག༽ ཆ ིག་སྒྲུབ།           ང༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 

(iii) དཔག་བསམ་ ཤིང་ལོ་ བསེན་ན་ དགོས་འདོད་ གན་ འད་བོ་ ཐོབ? 

ཀ༽ གནམ་ལས་ ཆར་པོ་ བབས་པོ་ འད་བོ།                 ཁ༽ ས་རུད་ ཆད་པོ་ འད་བོ།                                                     
ག༽ རླུང་ཆ ུ༹བ་ རྐྱབས་པོ་ འད་བོ།                              ག༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 

(iv) དགེ་བའི་ བཤེས་གེན་ དམ་པ་ལོ་ བསེན་ན་ རང་ལོ་ གན་ ཐོབ? 

ཀ༽ སོྤྱད་ལམ་ ངན་པོ།       ཁ༽ རྐུམ་ རྐྱབས་ཤད།       ག༽ ཡོན་ཏན།       ང༽ ག་རེ་ མི་ཐོབ། 

Q.8 འོག་གི་ འཕེང་འབེབས་ སོགས་སི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།             1x5=05 

“ ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྭ་ མཆོག་ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༦༣  ཕིྱ་ཟླ་ ༡  ཆ ེས་ ༡༢  ིན་ཆ ེ་ སྐུ་ འཁྲུངས་པོ་ སྦད།  
ཁོང་གིས་ སིྙང་རེ་ དང་ ལྡན་བོ་ ཡ་རབས་ཅན་གྱི་ སོྤྱད་པོ་ བཟང་པོ་ཅ ུ༹་ ཁོང་གི་ ཡུམ་ སྦུ་ཝ་ནེ་ 
ས་ཝ་རི་ དྷེ་ཝི་ རར་ལས་ སབ་པོ་ གནང་བོ་ སྦད།    ཁོང་གིས་ སོན་ལོ་ ཕྱག་ལས་ བཟང་པོ་ཅ ུ༹་ གནང་ 
ཡོད་པས་ འཇ མ་གིང་ ནང་གི་ མི་མང་ཅ ུ༹ས་ ཁོང་ལོ་ དན་གསོ་ གནང་དོ་ ཨིན།  ཁོང་གིས་ ཕྱག་ལས་ 
བཟང་པོ་ཅ ུ༹་ གནང་བས་ ཁོང་ལོ་ རྒྱ་གར་ གཞུང་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ གཞུང་གྱི་ སྐུ་ཆ བ་ གནང་སི་ 
ཕིྱ་རྒྱལ་ ནུབ་ཕོྱགས་ལོ་ རྒྱ་གར་གྱི་ རིག་གཞུང་ ཡར་སེད་ གནང་བ་ བཏང་བོ་ གནང་བོ་ སྦད།  ཕིྱ་ལོ་ 
༡༨༩༣  ན་ དབུས་གཞུང་གི་ ཆོས་ལུགས་ འགོ་ཕྱ ི་ རེན་འབེལ་ སྐབས་ འཇ མ་གིང་ ཆོས་ཆ ོགས་ 
ཐམས་ཅད་ཀི་ ཁས་ལེན་ གནང་བར་ ཕིྱ་རྒྱལ་ ཡུལ་ ཅི་ཀ་གོ་ལོ་ བོན་བོ་ གནང་ འདུག། ’’ 

(i) ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྭ་ མཆོག་ ནམ་ སྐུ་ འཁྲུངས་པོ་ ཨིན་ནམ? 

༽ཀ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༦༣          ཁ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༧༣          ག༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༨༣          ང༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༩༣ 
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(ii) ཁོང་གིས་ ཡ་རབས་ཀི་ སོྤྱད་ལམ་ བཟང་པོ་ཅ ུ༹་ ཀའི་ རར་ལས་ སབ་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ རོགས།               ཁ༽ གེན་ཆ ན།               ག༽ ཡུམ།               ང༽ དག། 

(iii) ཕིྱ་རྒྱལ་ ནུབ་ཕོྱགས་ལོ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ སྐུ་ཆ བ་ གནང་སི་ ཀ་ལོ་ བཏང་བོ་  ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ སེ་བུ་ དམ་པ་ གཱན་རི།                                       ཁ༽ ས་རར་ བྷལ་ལ་ བྷྷཻ་ པ་ཉེལ།                                                  
ག༽བྷ་གཱད་ སིང་།                                                    ང༽ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྭ། 

(iv) ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྭ་ མཆོག་ ནམ་ ཕིྱ་རྒྱལ་ ཅི་ཀ་གོ་ལོ་ བོན་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༧༩༣          ཁ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༨༩༣          ག༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༩༣          ང༽ ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༩ 

(v) ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྭ་ མཆོག་ ཕིྱ་རྒྱལ་གྱི་ ཡུལ་ ག་ན་ བོན་བོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཅི་ཀ་གོ།          ཁ༽ བྷེལ་ཇི་ཡམ།          ག༽ ཨརོ་རེན་ ཉི་ན།          ང༽ ནྷཻ་ཇི་རི་ཡ། 

Q.9 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ལན་ གདམས་ཁ་ རྐྱབས་སི་ བི།                                              1x5=05 

(i) ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྭ་ མཆོག་གི་ ཡུམ་མའི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཇ ང་སི་ཀི་ ར་ནི།     ཁ༽ སྦུ་ཝ་ནེ་ ས་ཝ་རི་ ར་ེཝི།     ག༽ མ་ཡ་ རེ་ཝི།      ང༽ ཕུ་ལན་ རེ་ཝི། 

(ii) བ ག་ཀུ་ མ་ར ་ ཏི་ཀ་ལོ་ གུ་རུས་ གན་ སྒྲུབ་པོ་ མཇ ད་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ ཕུར་པོ།         ཁ༽ བཀའ་བརྒྱད།          ག༽ སྨན་སྒྲུབ།          ང༽ ཆ ེའི་ སྒྲུབ་པོ། 

(iii) གུ་རུ་ རིན་པོ་ཆེ་ ག་མའི་ ནང་ལས་ སྐུ་འཁྲུངས་པོ་ ཨནི་ནམ? 

ཀ༽ མེ་ཏོག་ པད་མ་ ལས།       ཁ༽ མི་ ལས།        ག༽ དུད་འགོ་ ལས།      ང༽ གནམ་ མཁའ་ ལས། 

(iv) ས་ཝ་མི་ བི་བེ་ཀ་ ནན་དྭ་ མཆོག་ལོ་ གན་བ ས་ མི་མང་ཅ ུ༹ས་ དན་གསོ་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ? 
ཀ༽ གཡོག་ངན་ བ ས་བས།                                  ཁ༽ ཕྱག་ལས་ བཟངཔོ་ གནང་བས།                                                  
ག༽འགྲུལ་ བསོྐར་བོ་ ཨིན་བས།                            ང༽ ག་འདི་ ཡང་ མན། 

(v) རྒྱ་གར་ རང་དབང་ རང་བཅ ན་ ནམ་ ཐོབ་པོ་ ཨིན་ནམ? 

ཀ༽ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༤༧         ཁ༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༥༧         ག༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༦༧         ང༽ ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༧༧ 
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  PART  B:  སེ་ཆ ན་  ཁ༽  ཆ ིག་ལྷུག་ དང་ འབས་ལོངས་ ཆགས་རབས་ ལས། 

ང༽ ཆ ིག་ལྷུག་ ལས། 

Q.10  འོག་གི་ དི་བའི་ ནང་ལས་  གིས་ལོ་ ལན་ བི།                                      1 ½ x2=03 

(i) བོ་ལྡོག་ རྣམ་བཞི་ གན་གན་ ཨིན་ནམ? 

(ii) འཁོར་བ་ ལབ་ན་ གན་ ཨིན་ནམ? འཁོར་བའི་ དཔེ་ གན་ འད་བོ་ ཡོད? 

(iii) ང་ཅའི་ ལུས་རེན་ འདི་ལོ་ གན་ ལབ་ཏོ་ ཨིན་ནམ? 

Q.11 འོག་གི་ དི་བའི་ ནང་ལས་ གཅིག་གི་ ལན་ བི།                                                  3x1=03 

(i) དལ་འབོར་ མི་ལུས་ ཐོབ་པའི་ དཔེ་ གན་ འད་བོ་ ཡོད? 

(ii) གུ་རུ་ མཆ ན་བརྒྱད་ གན་གན་ ཨིན་ནམ?  

ཅ༽ འབས་ལོངས་ ཆགས་རབས་  ལས། 

Q.12 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་ གསུམ་ལོ་ ལན་ བི།                                               1x3=03 

(i) འབས་ལོངས་ཀི་ རྒྱལ་ས་ དང་པོ་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 

(ii) ལྕམ་ གསུམ་ བཞེས་མཁན་ ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

(iii) དཔང་ ལྷ་གསོལ་ དུས་སོན་ ཨིན་ནམ་ དུས་ཆེན་ ཨིན? 

(iv) འབས་ལོངས་ཀི་ རྒྱལ་ས་ བཞི་པོ་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 

(v) རྒྱལ་སིད་ རྒྱུན་ རིང་ཀོ་ སོངས་མཁན་ ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ མཆ ན་ གན་ ཨིན་ནམ? 

Q.13 འོག་གི་ དི་བ་ཅ ུ༹འི་ ནང་ལས་  གསུམ་ལོ་ ལན་ བི།                                              2x3=06 

(i) འབས་ལོངས་ན་ གཅ ང་ཆུ་ སོྦམ་པོ་ ག་ཆ ོད་ ཡོད? ག་འདི་ ག་འདི་ ཨིན་ནམ? 

(ii) བ ག་བཅ ན་ དར་པོ་ སྤུན་གསུམ་ ཀ་ཀ་ ཨིན་ནམ? 

(iii) དཔང་ ལྷ་གསོལ་ དུས་སོན་ ནམ་ བརེ་སྲུང་ གནང་དོ་ ཨིན་ནམ? 
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(iv) འབས་ལོངས་ཀི་ རྒྱལ་ས་ དང་པོ, གིས་པོ, གསུམ་པོ་ དང་ བཞི་པོའི་ མིང་ བི། 

ཆ༽ སྐད་བསྒྱུར་ བི་རོམ་ དང་ བཏང་ཡིག་  ལས། 

སྐད་བསྒྱུར་ ལས། 

Q.14  འོག་གི་ དབིན་ཇི་ འཕེང་འབེབས་ འདི་ ལྷོ་སྐད་ན་ བསྒྱུར་སི་ བི།                          5x1=05 

                                               Morning walk                                                                  

The advantages of a morning walk are well-known to everyone. It is a very good for 
the health of every individual. It purifies the blood and increases circulation. In the 
morning, oxygen is available in abundance in the atmosphere which is good for the 
lungs, the heart and the mind. Besides being beneficial for health, morning walk 
provides good opportunity to see nature as its best. One should make it a habit to take 
a walk every morning. 

བི་རོམ་ ལས། 

Q.15  འོག་གི་ འགོ་བརོད་ ལས་ གཅིག་གི་ བི་རོམ་ ཆ ིག་ ༡༥༠ ལས་ མ་ཉུང་བོ་ བི།         8x1=08 

(i) ནང་པོའི་ དུས་ཆེན་ གང་རུང་ གཅིག་གི་ སོྐར་ལོ་ བི། 

(ii) རང་གི་ སྐད་རིགས་ འདི་ ར་ཆེན་ ཨིན་བས་ ག་ལེ་ སྲུང་སོབས་ བ ས་ དགོས་པའི་ སོྐར་ལོ་ བི། 

བཏང་ཡིག་ ལས། 

Q.16  འོག་གི་ འགོ་བརོད་ ལས་ གང་རུང་ གཅིག་གི་ ཞུ་ཡིག་ བི།                                  7x1=07 

(i)སོབ་སིྤྱ་ མཆོག་ལོ་ མགོ་ ནཱ་སི་ སོབ་གྲྭ་ བཅར་ མ་ཆ ུ༹གས་ ཞུ་བཞིན་ ིན་ གཅིག་གི་ དགོངས་ཞུ་ བི། 

(ii) ལམ་ ས་རུད་ ཆད་ ཡོད་པས་ བཟོ་བཅོས་ དོན་ལོ་ འབེལ་བ་ ཡོད་པའི་ ལེ་ལག་ལོ་ ཞུ་ཡིག་ བི།   

Q.17 འོག་གི་ འགོ་བརོད་ལས་ གང་རུང་ གཅིག་གི་ བཏང་ཡིག་ བི།                               5x1=05 

(i) དེབ་ཅ ུ༹་ ོས་བའི་ དོན་ལོ་ ཏི་རུ་ ༣༠༠༠/- བཏང་ན་ ཞུ་བཞིན་ ཕ་མ་ལོ་ ཡི་གེ་ བི། 

(ii) ཆོས་རྒྱུགས་ སོྐར་ལོ་ རང་གི་ རོགས་ལོ་ ཡི་གེ་ གཅིག་ བི། 


