MOTITHANG HIGHER SECONDARY SCHOOL
THIMPHU THROMDE
“Every child is inspired to learn and empowered with wisdom to excel in life”

ལན་ཤགོ ་ག�དཔ�

�་ཏ�་ཐང་འ��་ར�་�བོ ་�་གངོ ་མ། ��ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོའ�ལ་ོ འཁོར་ཆསོ ་�གས་����ཤགོ །
�ོབ་ར�་ ༡༡ པ། ཆོས་ཚན= �ོང་ཁ་དང་པ། �གས་བ�ོམས་ ༡༠༠། �ས་�ན= �་ཚ�་ ༣།
འོག་ག�བཀོད་�་�་ ལ�ས་ཤམོ ་འབད་�ག་��བ�།
༡ འ��ན�འགོ་མ་བ�གས་པའ�ཧ�མར་�ར་མ་༡༥ག�ར�་�་��ཤོག་འད�ལ�ས་ཤམོ ་འབད་�ག་��བ�།
༢ ��ཤོག་འད�ནང་�་ ��བ་��ཚན་༢ཡོད། ��ཚན་ ཀ་ འ��ན�དང་ ��ཚན་ ཁ་ �ད་ཡ�་ཨ�།
༣ ��ཚན་ ཀ་ �་ནང་གས�་༣ཡོད། དང་པ་འ���ོམ། ༢ པ་ཡ�་འ�ལ། ༣པ་�ག་��གོ་བ་ལ�་ན�
༤ ��ཚན་ཁ་ �་ནང་གས�་༢ཡོད། དང་པ་�ད་ཡ�་ གཉ�་པ་ཡ��འ��ོར་བ་ཨ�།
༥ ��བ་ག་ར་ག�ལན་ང�་པར་�་འ��དགོ།
༼��ཚན་ ཀ་ འ��ན��ར�་�ལ་�གས་ ༦༠༽
��བ་དང་པ།
འ���མོ །
[�གས་ ༢༠]
འོག་ག�དནོ ་ཚན་ག�མ་ལས་གཅ�་གདམ་ཁ་�བ་��དགག་�བ་��ཐགོ ་ལས་�དོ ་��་འ���མོ ་ ཚ�་འ�་ ༤༠༠ ག�
ནང་འཁོད་འབད་མ�ཅ�་��།
༡༽ �ོག་ར�་གདོང་ད�་འད�ག� ང་བཅས་�་ཕན་གནོད་���ོར།
༢༽ ཤ�་ར�་ཡོན་ཏན་�བ་ལས་འད� ཚ�་དང་སོ་ནམ་���་འབད་བ་ཅ�་�ག།
༣༽ ང་བཅས་རའ�ལམ་�གས་ལས་ གཞན་��ལམ་�གས་�་ བ��མཐོང་ཆ�
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འ���ོམ་���གས་��ཚད་གཞ�
༡
འ���ོམ་��འ��བཀོད་ འགོ་བ�གས་མ�ག་བ�་ཐངས་�། ༢
༢
དོན་ཚན་ངོ་�ོད་དང་ གནད་དོན་ངོ་མ་�།
༡༠
༣
དོན་མཚམས་བཞག་ཐངས་�།
༢
༤
ཡ�་��་དང་ �ོར་བ་�།
༤
༥
ཡ�་བཟོ་ གཙང་�་�།
༢
��བ་གཉ�་པ།
ཡ�་འ�ལ།
[�གས་ ༡༠]
༡༽�ོད་�་ཏ�་�ོབ་�་ཆ�བ་ནང་ལས་ པ�་ཨ�མ་བཟོ་�� �་ན་ཁ་�ོབ་�་ནང་ཡོད་པའ��ོད་རའ�ཆ་རགོ ས་ར�་
གསལ་�་ �ས་ཅ��ོད་���ོབ་�་ནང་ལོ་བ�ར་�་གཞས་�་ཚ�ས་��ལས་ར�་�ོན་ཡོད་པའ��ོར་ལས་གནས་�ལ་
བ�གས་ཏ�གཏང་ཡ�་ཅ�་��།
གཏང་ཡ�་ནང་འོག་ག�གནད་དོན་�་�ད་དགོ།
• གཏང་ཡ�་ག��ད་ཆོས་�་�ལ་དང་མ�ནམ་����་དགོ།
• ལོ་བ�ར་�་གཞས་�་ཚ�ས་��ལས་ར�་མ་འ�ཝ་�་ག��ོར་དང་ �ོ་�ང་�་�ང་ཡོད་པའ��རོ
༢༽ཤ�་ར�་ཡོངས་�བ་མདོ་ཆ�་�་ �ོད་སང་ཕོད་�ོ་ཐོབ་�� �ོབ་�་ཅ�་ནང་�་བ�གས་གནང་ཟ�་�་ཡ�་ཅ�་
��།
�་ཡ�་ནང་འོག་ག�གནད་དོན་�་�ད་དགོ།
• �་ཡ�་ག��ད་ཆོས་ག་ར་ཚངམ་����་དགོ།
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• �ོ་ཐོབ་���ོབ་�་ནང་འ�ལ་དགོ་པའ�གནད་དོན་ཁ་གསལ་འབད་��་དགོ།
༣༽ �ོད་ཐ�་�ག་�ོང་ཁག་ ཀ་ཝང་��་འོག་ ག�ས་ཀར་��ས་ལས་ ཨཔ་�ོ་��ཨ�མ་བཟོ་ཞ�མ་ལས་ �ོད་རའ�
ག�ས་ཁ་ག� ��་ཚང་ ར�་ཆ�་��་ ཏ��བ་བ��་ཏ�འབག་ཡོདཔ་ལས་ ལོག་བ��་ཚབ་�ོད་མ་བ�བ་པའ��ོར་
ལས་ ཐ�་�ག་��ས་��འ�ན་སར་�ག་ཤསོ ་�ང་དཔོན་�་�་ཚ�་ཅ�་��།
�་ཚ�་ནང་གཤམ་ཁོད་��གནད་དོན་�་�ད་དགོ།
• �་ཚ�་ག��ད་ཆསོ ་�་ཚངམ་����།
• གནད་དོན་ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ།
༡
ཡ�་འ�ལ་���ད་ཆོས་�།
༢
༢
གནད་དོན་ངོ་མ་�།
༥
༣
��་དང་ �ོར་བ་�།
༢
༤
ཡ�་བཟོ་གཙང་�་�།
༡
��བ་ག�མ་པ།
ཡ�་�གས།
[�གས ༣༠]
འོག་ག�ཡ�་�གས་འད��ག་ཞ�མ་ལས་ ��བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ བཞ�ག�ལན་��།
༉ ང་བཅས་མ�མང་ཤསོ ་��་རང་ ཆོས་དང་འཇ�་��་གཉ�་��ལམ་འད� གདམ་ཁ་�བ་པའ��བས་ འཇ�་��་
འབད་ན��མ�ཚ�འད�ཕོ་མ་ོ གཅ�་ཁར་འཛ�ས་ཏ� དགའ་�ོ་འ�ར་ན�དང་ འཇ�་��་འད�ནང་ག��་དང་དངོས་པོ་ལ་
སོགས་པའ� འདོད་པའ�བད�བ་ ལ�ཤ་�ངོ ་ན�ཡོདཔ་ཅ�་དང་ ཕམ་�ན་ཆ་�་ཡང་ �་དང་�ང་ག�ཕན་ �ོམ་རང་ཐོགས་
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�གས་མ� ལོ་�ས་�ང་ �ས་ཁར་ཕན་པའ��་གཞ�ཡོད་པ་�་ཟ�་�བ་�� ལམ་ལ�ས་ཤམོ ་ཅ�་འབད་གདམ་ཁ་�བ་དོ་
ཡོདཔ་ཨ�།
ཆོས་འབད་ན��མ�ཚ�འད� འཇ�་��་��མ�ཚ�བ�མ་ འདོད་པའ�བད�བ་�་ ག་དགའཝ་ལངོ ས་�ོད་ན�མ�་པར་ �ོམ་
པ་དང་དམ་ཚ�་�ངམ་�ང་ས་རང་ �ོད་དགོ་མ�ཅ�་དང་ ཕམ་�ན་ཆ་�་ཡང་ �་དང་�ངས་�� ཕན་ཐོགས་མ་�གས་
མ� ལོ་�ས་�ང་ �ས་ཁར་ཕན་པའ��་གཞ�ཟ�་མ�་པར་ དཀའཝ་�ད་དགོ་པའ� མ�ཚ�ཅ�་འབད་ཆ་བཞགཔ་ཨ�་
པས།
ང་བཅས་མ�གནགཔ་ཕལ་པའ�ས�ས་��་ ད���མནོཝ་ཨ�་�ང་ ང་བཅས་འཇ�་��་པའ�ལམ་�གས་�་ཡོད་པའ�
བད�བ་�་ག་ར་ ��ཁ་�་བད�བ་བ�མ་��མཐོང་�ང་ ནང་ན་�་ �ག་བ�ལ་��རང་བཞ�་དང་ ��མ་ད�ལ་བ་�་��
ན�� ��་པའ��་ཙང་ཙ་རང་ འབད་དོ་ཡོད་པའ�ཁར་ འཇ�་��་ཅ�་འབད་ཞ�མ་ལས་ རང་ག�གཉ�་�ོགས་��
ས�ས་གསོ་ན�དང་ རང་ག��་གཞ�ག� ཚ་�ང་�་བ��་ཏ� རང་ག���་ཅན་��ཕམ་�་ ཟས་ཁམ་�གོ ་གཅ�་ཡང་
ལ�ས་ཤམོ ་འབད་��་ན�� བསམ་པ་མ�བ��པ་མ་ཚད་ ད་�ང་ཕམ་ལས་དགོ་ན�� ར�བ་�་བ�མ་བ��་ད��ོད་མ�
ལ�ཤ་ཅ�་ར་འངོ མ་ཨ�་པས།
དལ་འ�ོར་མ���ས་��་ཐོབ་ཞ�མ་ལས་ འཇ�་��་པའ�ལམ་འད��ང་�� དམ་པའ�ཆོས་��ལམ་འད� གདམ་ཁ་�བ་
�གས་པ་ཅ�་ ཚ�ད་ར�་ རོགས་��་��ས་བ�མ་མཐོང་མ� �ོམ་པ་དང་དམ་ཚ�་�ང་མ��་ག་ར་ ཚ���མར་ �ག་
བ�ལ་�ངོ ་མ�དགོ་ན�� ཐབས་ལམ་མཆོག་�་�ར་པ་ཅ�་དང་ ཚ�ད་ར�་རོགས་��་ཐོབ་ན�ག་ན�ཡང་མ�པ་བ�མ་
མཐོང་མ� ཆོས་�གོ ས་���་བ་�་ཡང་ ཚ���མར་ཐར་པ་�ོགས་པའ� སངས་�ས་��ག་ོ འཕང་ཐོབ་པའ� ཐབས་ཤ�་
གནས་�བས་ལ�ས་ཤམོ ་ཅ�་ཨ�་པས།
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ད�མ་ཚད་གཞན་�་གནོད་ན�དང་ གཞན་��ས�ས་ཁར་ཕོག་པའ� �་ག་ན�ཡང་འབད་མ་དགོ་པའ�ཁར་ གཉ�་�ོགས་
དང་�་གཞ�ག�ཚ་�ང་ལང་དགོཔ་མ�པ་ལས་ རང་ག���་ཅན་��ཕམ་�ན་ཆ་དང་ རང་གཞན་ས�ས་ཅན་ཆ་མཉམ་�་
ཚ�འད���གཉ�་�་ཕན་པའ� �ོགས་རམ་�ོམ་རང་འབད་�གས་ན�ཨ�་པས།
ད��གཏམ་ལས་ དཔོན་�ས་ཅ��ས་ཅ��ལ་མ�ག་དང་། ཆོསཔ་�ས་ཅ��ས་ཅ��ལ་མ�། ཟ�་�བ་དོ་བ�མ་ རང་�་�་
གཞ�མ�་�ང་མ�དམངས་ག་ར་ག�་ བ��མཐོང་�ོམ་རང་བ��་ན�དང་ མ�ཚ�གཅ�་ ཆོས་�ོགས་�་བ�ོན་ཏ��ོདཔ་
ལས་ མ�ཚ��ོགས་�ང་�་ངན་མ�་པར་ ན་ན་དགའ་དང་ ཤ�ན་��། ཟ�་བའ�དགའ་ཚ�་���ོ་ལས་ མ�ཚ�འད� མཐར་
བ�ལ་�གས་ན�ཨ�མ་ལས་ དལ་འ�ོར་��མ��ས་ཐོབ་ཞ�མ་ལས་ ཆོས་��ལམ་འད� གདམ་ཁ་�བ་�� མ�ཚ�ཆོས་��
�ོ་ལས་ མཐར་བ�ལ་�གས་མ��་�་ བ�ོད་བ�གས་དང་ ��་�་ཡིད་རངས་ �ོམ་རང་བ��་དགོཔ་འ�ག་ཟ�་�་ན�
ཨ�།
ཀ༽ འོག་ག���བ་�་ག�ལན་��། [�གས་ ༡༠]
༡-ཆོས་��ལམ་དང་ འཇ�་��་��ལམ་ཟ�་མ�འད�ག་ཅ�བ�མ་ཅ�་�་ངོས་འཛ�་ན��ོ?
(༢)
༢-ང་བཅས་ར་མ�ཕལ་པ་མང་ཤོས་��་ འཇ�་��་��ལམ་འད� ག་ཅ�བ�མ་ཅ�་འབད་བ�ིཝ་ཨ�་ཟ�ཝ་�ོ?(༢)
༣-ཆོསཔ་ལ�ས་ཤམོ ་�་ག�་ མ�ཚ��ོགས་རནམ་ད་ ན་ན་དགའ་དང་ ཤ�ན་��།ཟ�་ག་ཅ�འབད་�བ་ཨ�་ན་ བསམ་
འཆར་��
།(༣)
༤-དཔོན་�ས་ཅ��ས་ཅ��ལ་མ�ག་དང་ ཆོསཔ་�ས་ཅ��ས་ཅ��ལ་མ�་�་ ག་ཅ�འབད་ བཞགཔ་ཨ�་ན? (༣)
ཁ༽ འོག་ག���བ་ར��་ལན་བཞ�ར�བཀོད་ད�ཡོད་མ�ལས་ ལན་ང་ོ མ་ད�གདམ་ཁ་�བ་��ལན་ཤགོ ་ནང་�་
��།(༡x༥=༥)
MHSS/Dzo.I/class Xl Annual Exam/2018

Page 5 of 10

༡༽ ཆོས་�གོ ས་���་བ་ཟ�་མ�འད�ག་ཅ�བ�མ་ཅ�་�་�བ་�ོ ?
ཀ- ཆོས་དང་མ�ན་པའ��་�་�བ་ཨ�།
༢༽ �་ངན་མ�་ཟ�་མ�འད�ག་ཅ��་གཝོ ་ཨ�་ན?
ཀ- ཁ- �ག་བ�ལ་མ�་མ��་གོཝ་ཨ�།
༣༽ མ�ཚ�ཆསོ ་�གོ ས་���་ོ ལས་མཐར་བ�ལ་�གས་མ��་ ག་ཅ��� བ�ོད་བ�གས་འབད་དགོཔ་ཨ�་ན?
ག-མ��ས་དོན་དང་�ན་པ་བཟོ་�གས་ན�ད�ག�་ཨ�།
༤༽འཇ�་��་པ་མང་ཤསོ ་��་ རང་ག�ཕམ་�་ ཞབས་ཏགོ ་ལ�ས་ཤམོ ་ཅ�་ ག་ཅ�འབད་�་མ་�གསཔ་ཨ�་ན?
ཀ- རང་�་གཉ�་�ོགས་དང་�་གཞ�ཡོད་ན�ད�ག�་ཨ�།
༥) ཡ�་�གས་འད� ག་ཅ���རོ ་ལས་ཨ�་མས་ག
ང-ཆོས་དང་འཇ�་��་གཉ�་ལས་ཆོས་��ལམ་འད�བཟང ཟ�་ཨ�་པས།
ག༽ འོག་ག�མ�་ཚ�་�་ག��མ་�ངས་ ཡ�་�གས་ལས་འཚ�་ཏ���།
(༡x༥=༥)
༡- �ག་བ�ལ་ ཚ་�ང་། ༢-�ལ་མ་ ��་མ། ༣- ཡང་དག་པ་ ལ�ས་ཤམོ །
༤- ག་ར་ ཆ་མཉམ། ༥- ཆ་རོགས་ �ོ་ཚང་།
ང༽ འོག་ག�མ�་ཚ�་ཕལ་�ད་ནང་ཡོད་མ��་ ཞ�སའ�ནང་��།
(༡x༥=༥)
༡- ས�ས་ཁར་ཕགོ ་ �གས་ཁར་ཕགོ ། ༢- ཆོས་འབད་ ཆོས་�བ། ༣- ཤ�ན་ བཤག་ན། ༤ས�ས་��ར�བ་ �གས་��ར�བ། ༥- ཚ�་ �་ཚ�།
ཅ༽འོག་ག�མ�་ཚ�་�་ག��དོ ་ཚ�་བཟོ།
(༡x༥=༥)
༡- བ��མཐོང་ རང་ག�ལམ་�གས་�་བ��མཐོང་བ��་དགོ། ༢- མཐར་��་ མ�ཚ�འད�དོན་ཡོདཔ་��མཐར་
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��་དགོ། ༣- �ས་��་ མ�ཡ��ས་��་ཐོབ་ད་�་ཟད་བཏང་ན�མ�འོང་། ༤- ཐབས་ལམ་ མ�ཚ��ོང་ན��
ཐབས་བཏོན་�མ་པ་�་ཚ�ས་བཏོན་དགོ་པས། ༥- དམ་ཚ�་ གཉ�་དང་�ོགས་��བར་ན་དམ་ཚ�་བ��་དགོ།
༼��ཚན་ ཁ �ད་ཡ�་དང་ཡ��འ��རོ ་བ། �གས་ ༤༠༽
��བ་བཞ�པ།
�ད་ཡ�།
༼�གས་ ༡༠༽
ཀ༽འོག་ག���བ་ག�མ་��ལན་��།
[༥]
༡) འ�ག་�ལ་ཁབ་ནང་ཁ་�ད་ལ�ཤ་ཡོད་མ��་མཚན་ག་ཅ��ོ?
(༣)
ལན་ འ�ག་�ལ་ཁབ་ནང་ཁ་�ད་མ་འ�ཝ་ལ�ཤ་ཡོད་པའ��མཚན་ མ�ར�ས་མ་འ�་བའ��ད་པར་�་བ��་ཏ�དང་
གཅ�་འད� ས་ཆའ�ཆགས་ཐངས་��་�� ག�ས་�་ ལ་�ང་ར�གཤོང་�་ནང་ཁ་གཏོར་ཏ�ཆགས་ན�་གཅ�་�་ �ན་
འ��་འབད་ན� �་ཁག་ཡོདཔ་ལས་བ��་ཏ� འོང་��་ན�ཨ�་མས།
༢) འ�ག་ག�མ�ོགས་ཡ�་འད�མཁས་པ་ག་ག�་བ�མས་གནང་�ག?
(༡)
ལན་ ལོ་�་བ་�ན་མང་��མང་ག�་བ�མས་གནང་�ག།
༣) �ོང་ཁ་འད� �ོ་པའ�ཁ་དང་ མོན་ཁ། ད�ང་འ�ས་པའ�ཁ་ག�མ་ལས་ག་ལས་�ང་�ག?
(༡)
ལན་ �ོ་པའ�ཁ་ལས་�ང་�ངམ་ཨ�།
ཁ༽ འོག་ག���བ་ར��་ལན་བཞ�ར�བཀོད་ད�ཡོད་མ�ལས་ ལན་ང་ོ མ་ད�གདམ་ཁ་�བ་��ལན་ཤགོ ་ནང་�་��།
(༥x༡=༥)
༡) �ོང་ཁ་ཟ�་བའ�མ�་ག�ཐ་�ད་འད�
ཀ- �ོང་གཞ�་�་ནང་ག�ང་འ��་��ཁ་འབད་ལག་ལ�་འཐབ་ལས་བ��་ཨ�་པས།
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༢) �ོང་ཁ་འད� �ལ་ཡངོ ས་��ཁ་�ད་འབད་ ག�ང་འ��་�་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་མ�འད�
ཀ- འ�ག་�ལ་ག�མ་པ་ཨ�།
༣) ངག་ཐགོ ་�་�བ་མ�འད�
ཁ- ཁ་�ད་ཟ�་�བ་ཨ�།
༤) ཡ�་ཐགོ ་�་འ��མ�འད�
ཀ- ཡ�་འ�ལ་ཟ�་�བ་ཨ�།
༥) ���ོད་��འཇ�་��་ཟ�་མ�འད�
ག- འཛམ་��་�་�བ་ཨ�།
��བ་�་པ།
ཡ��འ��རོ ་བ།
༼�གས་ ༣༠༽
ཀ༽འོག་ག���བ་�་ག�ལན་��།
[༡༠]
༡) དངོས་པོ་བདག་དང་གཞན་ཟ�་མ�འད�ག་ད�་ཅ�་�་�བ་�?ོ �ས་ག་ཅ�ནང་�དཔ་�?ོ
(༢)
ལན་ དངོས་པོ་བདག་ �ས་ད་�་བ་དང་ དངོས་པོ་གཞན་ �ས་མ་འངོ ས་པའ��ངས་�་�དཔ་ཨ�།
༢) ངོ་བོ་ཙམ་�ོན་པ་དང་ ལས་�་�་བ་གཉ�་���ད་པར་��།
(༡)
ལན མ�་ག�ཐ་�ད་ཙམ་ཅ�་�ོན་མ��་ངོ་བོ་ཙམ་�ོན་པ་དང་ �་བའ��ལ་གཙ�བོར་�ོན་ཏ��བ་མ��་ ལས་�་�་བའ�
�མ་ད��ཟ�་�བ་ཨ�།
༣) �། འ�ོ། ཆོས་�ད་གཉ�་��མ�་ཚ�་ �ོང་ཁ་ནང་བ�ར་ཏ���།
(2)
ལན་ �། འ�ོ།
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༤) ��དང་�་ཡ�ཆ�་ཁོ་ར�། དབའ�ཨའོ་�ོ་ཚང་ཟ�་མ��་ �མ་ད��ག་ཅ��?ོ
(1)
ལན་ �མ་ད��བ�ད་པ་འབོད་�་ཨ�།
5) འདས་ལ་འ�ལ་དང་ཡང་འ�ག་ཡོད།། མ་འངོ ས་འ�ལ་ཡདོ ་ཡང་འ�ག་མ�།། ད་�་བ་ལ་གཉ�་ཀ་མ�།།
�ལ་ཚ�་�ལ་མ�་ཡང་འ�ག་ཡོད།། ཟ�་མ�དང་འ��་ཏ�མ�་ཚ�་ར�ར���།
(༤)
ལན་
༡ འདས་ལ་འ�ལ་དང་ཡང་འ�ག་ཡོད། བ�བས།
༢ མ་འོངས་འ�ལ་ཡོད་ཡང་འ�ག་མ�། བ�བ།
༣ ད་�་བ་ལ་གཉ�་ཀ་མ�།
�བ།
༤ �ལ་ཚ�་�ལ་མ�་ཡང་འ�ག་ཡོད། �བས།
ཁ༽འོག་ག���བ་�་ག�ལན་��། [༥x༢=༡༠]
༡) དངོས་པོ་བདག་གཞན་གཉ�་��དཔ�་བ�ོད་ར�ར���།
(༢)
ལན་ དངོས་པོ་བདག། ཡ��་འ��མ� དངོས་པོ་གཞན། གཅད་ན��ཤ�་ �་�འོ།
༢) �ད་ �ི། ག�། གཉ�་བ�གས་ཏ�དཔ�་བ�ོད་བཟོ།
(༢)
ལན་ ང་བཅས་���་ནོར། �ག་ག�་ཀ་ཤ་བསད།
༣) འ��་�འ�ནང་གས�་ �ད་གཞ�དང་�ད་ཆསོ ་�་ི དཔ�་བ�ོད་གཉ�་��།
(༢)
ལན་
༤) ��་པ་པ་ོ གཙ�བ་ོ དང་��་པ་པ་ོ ཕལ་པ་ རང་བཞ�་����་པ་པོ་ག�མ་��དཔ�་བ�ོད་ར�རེ་��། (༣)
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ལན་ ��་པ་པོ་གཙ�བོ། �ོབ་དཔོན་��་དཔ�ཆ་�ོན། ��་པ་པོ་ཕལ་པ། �་ར�ག�་ཤ�་བཀག། རང་བཞ�་����་པ་
པོ། �ན་��་�བ་ �་�འོ།
༥) ངོ་བོ་བདག་ཅ�་ག�དཔ�་བ�ོད་གཅ�་��།
(༡)
ལན་ ཤ�་ག�རལ་��
ག༽ འོག་ག���བ་ར��་ལན་བཞ�ར�བཀོད་ད�ཡོད་མ�ལས་ ལན་ང་ོ མ་ད�གདམ་ཁ་�བ་��ལན་ཤགོ ་ནང་�་��།
[༥x༡=༥]
༡) གཞན་�་ཕན་ཐགོ ས་འབད་བའ�ལས་གཙ�བརོ ་བཏོན་མ�འད�
ཁ- �མ་ད��བཞ�པ་དགོས་ཆ�་ཨ�།
༢) �་ཁང་ག��་ཟ�་མ�འད�
ཁ- ��་དང་བ��་པའ�དཔ�་བ�ོད་ཨ�།
༣) �་རན་པ་འབད་འ�ག་མ�ཡ��་འད�
ག- མ་ན�་ག�ཡ��་ཨ�།
4) ག་ད་བ་ས་བཞིཔ་ོ འད�
ང་- ��་འ�ག་ག�ཕའོ �ཡ��་ཨ�།
༥) བ་ན�ཕ་ོ ལ་འ་མ་ོ དང་། །མ་ན�ཤ�་�་མ་ོ དང་ན� །ག་ད་གཉ�་པ་ོ མ་ན�་ང་ོ ། །ཟ�་བའ��མོ ་ཚ�་ན�
ཁ- �ོན་འ�ག་ག��ོམ་ཚ�་ཨ�་པས།
ང་༽ �་ཚ� /བཤ�་ཡ�་ ངག་བ�ོད། �ོས་གཞ� ཟ�་��། �བ་བ�གས། འ��་ཡ�། �ོས་ཆོད།�་གདམ་
འ�་འབད་ད� འོག་ག�ས་�ོང་ནང་��།
(5x1=5)
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( �ན་གསོ། ལན་ཤགོ ་ནང་འ�ིཝ་ད་ ཨང་ཡ�་དང་འ��་ཏ���།
ཞལ་འཛ�ས་��དོན་ལས༡་་ �སོ ་གཞ�་ ་ ་ ་ ་ ་ དགོཔ་ཨ�། ཞལ་འཛ�ས་གནང་ཚརཝ་ད་༢་ �སོ ་ཆདོ ་བཏོན་དགོ་ད�མ་
ཚད་ཞལ་འཛ�ས་ནང་ག�ང་�ོས་གནང་བའ��བས་གནད་དོན་�་མ�བ��་ན�ག�དོན་ལས3་ཟ�་��་བཏབ་བཞག་དགོ་
ཞལ་འཛ�ས་ནང་ག་ད����ོས་ཐག་བཅད་ཅ�གོ་ཟ�་བ་ཅ�་ མ�དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ག�་ཇ་�ན་���ལ་ཁབ་ནང་
ས་ཡོམ་��གནོད་��་�ང་མ��་�་ས�ས་གསོ་དང་འ��་བའ�་4་ ་ འ��་ཡ�་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ཅ�་གནང་ན���ག�ང་�ོས་�ང་
ཡ� ད་�ང་ ད་ར�་ནངས་པ་མ�ངན་བ�་མ་ཤ�པ་�་ག�་ �ོ་�ས་ནག་ཚ�འཐབ་མ� ཕོ་��་��ས་�ང་འགག་པ་
ག�་འཛ�་བ�ང་འབད་ད� གནད་དོན་ད��ཐོག་ �ོད་གཞ���ན��དོན་�་ ��ས་ཁང་ནང༥་་ ་ �་ཚ�་་ ་ ་ ་ ་ ་ བ�གས་
ཏ�ཡོདཔ་ཨ�།
ཆོས་�གས་ལ�ས་ཤམོ ་འབད་�ལ་�གས་པའ�བ�་ཤ�་བད�ལ�ས་ཡདོ །
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