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

མོ་བཏབ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག

སོབ་རིམ་༡༠ པ།
ལྷག་རིག་དང་རོམ་རིག

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠།

༼རོང་ཁ་གཉིས་པ༽

མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

སོབ་རིམ་/སྡེ་ཚན་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣།
སྐུགས་བསོམ་༨༠།

ཨང་གྲངས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རོག་པའི་མཚན་རགས:
ལན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་པ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་གཙོ་འཛིན་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
དོན་ཚན།
འབྲི་རོམ།

སྙན་རོམ

སྲུང་

རྒྱལ་སྲས་

ལག་ལེན།
སྐུགས་

བསོམས

དྲི་བ།

སྐུགས་ཚད།

དང་པ

༤

གཉིས་པ་

༦

གསུམ་པ།

༡༠

དང་པ

༤

གཉིས་པ་

༦

གསུམ་པ།

༡༠

དང་པ

༤

གཉིས་པ་

༦

གསུམ་པ།

༡༠

དང་པ

༤

གཉིས་པ་

༦

གསུམ་པ།

༡༠

སྐུགས།

སྐུགས་ཐོབ།

སྒྱུར་བཅོས།

དབྱེ་ཞིབ་པའི་རགས།

བསྐྱར་ཞིབ་པའི་རགས།

སྒྱུར་བཅོས།

སྐུགས་སོམ་མའི་རགས།

དབྱེ་ཞིབ་གཙོ་འཛིན་གྱི་རགས།

༼ རྒྱབ་ཁའི་ ཤོག་ལེབ་ནང་ཡོད་མི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག། ༽
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འོག་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་སྟེ་བལྟ།
༡.

ཧེ་མ་ སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལུ་ ཡི་གུ་མ་བྲི་བར་དྲི་ཤོག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག།

༢.

དྲི་བ་ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཐོབ།

༣.

དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ལུ་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ བཞི་ཡོད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཀ་ འབྲི་རོམ། ཁ་ སྙན་རོམ། ག་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།

ང་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཨིན། སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་དང་། ལན་ཐུང་། ལན་རིང་གི༌དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་དེ་་་
ཡོད།
༤.

དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དྲི་བའི་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བཀོད་རྒྱ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་
ལན་མ་འཛོལ་བར་བྲིས། དེ་འབདཝ་ད་ ལན་འཐེབ་བྲི་མི་ཆོག། གལ་སྲིད་ལན་འཐེབ་བྲིས་ཡོད་པ་ཅིན་ གོ་རིམ་བཞིན་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་གི་ལན་འདི་ཆ་མེད་གཏང་འོང་།
༥.

དྲི་བ་སོ་སོའི་སྐུགས་དེ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ གུག་ཤད་ནང་ལུ་ བཀོ་དེ་ཡོད།

༦.

ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བོ་སབ་ནི་དང་། དྲི་བ་འདྲི་ནི། འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི། ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་ཚུ་ ར་ལས་
འབད་མི་ཆོག།

༧.

དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་བྲིས། དེ་འབདཝ་ད་ ཡིག་བཟོ་བཏོན་ཏེ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་ བྲི་དགོ།

༨.

དྲི་ཤོག་སོ་སོར་ ཁ་འཕྱལ་གཏང་ནི་ དང་ ཤོག་ལེབ་སྤེད་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག།

༩.

དྲི་ཤོག་འདི་ བྱ་ཆི་ཆི་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ ཚོན་སྨྱུག་གིས་འབྲི་ནི་ དེ་ལས་བཀོད་རྒྱ་དང་ མ་འཁྲིལ་བའི་

པར་དང་ངོ་རགས་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབྲི་མི་ཆོག།

༡༠.

གལ་སྲིད་ དུས་ཚོད་མ་ཚངམ་ལས་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ བྲིས་ཚར་བ་ཅིན་ ལན་ཤོག་ཁ་བསམས་ ཞིནམ་ལས་ ཁུ་སིམ་སིམ་
འབད་སོད་དགོ།

༡༡.

ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ཚང་མ་ཚང་དང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རགས་ཨང་ འཛོལ་
མ་འཛོལ་ཚུ་ བརག་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ།

Dzongkha II/Class X – Trial Exam – 2020

Page 2 of 23

༼སྡེ་ཚན་ ཀ

འབྲི་རོམ།

སྐུགས་་་༢༠༽

འོག་གི་ འབྲི་རོམ་འདི་ དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས།

༉ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་གནས་ཚད་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རགས་སྲུང་ཐབས་ལུ་ སྔོན་བྱོན་
རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གི་ མཛད་ཤུལ་བཟང་པོ་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་བཏང་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ ངོ་རགས་བཟང་པོ་ གོམས་གཤིས་དང་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ལས་ དཔའ་ཉམས་ཀྱི་ངང་ ལུ་ གནས་ཏེ་ཡོད་མི་
འདི་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཉེས་སྐྱོན་མི་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་རང་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཚུ་གིས་དྲན་པ་ ཐེབས་ཅིག་རང་ སོན་ཐོག་ལས་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག། ཨིན་རུང་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་དེང་སང་དུས་ ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུནམ་ད་ ཕྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་ལུ་ སོ་བ་བསྐྱེད་མི་མང་སུ་འཐོནམ་ལས་ འདི་མ་བཏུབ་ ཅིག་འབད་མཐོངམ་མས།
འདི་བཟུམ་མའི་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་དེ་ཚུ་ བདག་འཛིན་དང་ གོང་འཕེལ་བཏང་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ དང་
བསྟུན་ཏེ་ མ་རུངས་པའི་རྒྱབ་འགལ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཚུ་གིས་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ སྣང་མེད་
འབད་བཞགཔ་མས། དེ་ཡང་ གྱོན་ཆས་གྱོན་ཐངས་ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་དང་ ཁ་སབ་ཐངས་ཅིག་ལས་འགོ་ བཟུང་སྟེ་ ཕྱི་
རོགས་ཀྱི་སོད་སྣང་ལུ་ དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན ག་ནི་བ་ཡང་མཛེས་ཆ་ལྡན་ པའི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་གྱོན་ཆས་ གོ་དང་དཀྱི་ར་ཚུ་བཞག་སྟེ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྱོན་ཆས་དོརམ་ཁེན་ཇ་ཚུ་གྱོན་ ཁ་སྐད་ཡང་ ག་ ནི་བ་ཡང་ཧན་པའི་ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁ་སྐད་རོང་ཁ་འདི་བཞག་སྟེ་ གཞན་གྱི་ཁ་སྐད་ ས་བསྲེས་ཏེ་སབ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོ་ བཏོནམ་མས། དེ་མ་ཚད་
དུས་སོན་རྩིས་སྲུང་ཞུ་དགོ་རུང་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་བཞག་སྟེ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ལག་ལེན་ འཐབ་སྟེ་འབད་མི་འདི་ ར་ལས་རང་
མ་བཏུབ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཕམ་སོམ་འབྱུང་བའི་ གཞི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
ཐབས་ཤེས་སོན་དགོཔ་འདུག
ད་རེས་ནངས་པར་ ང་བཅས་རང་གིས་ མིག་གིས་མཐོང་ས་ལུ་ ཕྱིའི་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ དག་སྣང་ བསྐྱེད་
དེ་ འབྲུག་པའི་གྱོན་ཆས་གྱོན་མི་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ལུ་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཅིག་ ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ ཁོང་གིས་དག་སྣང་ བསྐྱེད་དགོཔ་དང་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ལམ་ཅིག་ར་ལས་རང་མི་འོང་། ཁོང་གིས་ དེ་སྦེ་འབད་མི་འདི་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ ལམ་ལུགས་ལུ་ བརྩི་བཀུར་
འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་འབད་ ཕྱི་མི་གིས་ཡང་ ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ལམ་ ལུགས་བཟང་པོ་འདི་ལུ་ སོ་བ་དེམ་
ཅིག་ར་བསྐྱེད་བ་ཅིན་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ སྣང་མེད་འབད་བཞག་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག་ དེ་སྦེ་སྣང་མེད་འབད་ བཞག་པ་ཅིན་ དུས་
ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ལུ་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ ་འདི་ འཇའ་ཡལཝ་འདེ་ ཡལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་ཡང་ ལེགས་བཤད་ནང་ལས་ “ལུགས་སྲོལ་
སྙིང་པ་སྲོག་བཞིན་དུ།། གཅེས་ཤིང་གོང་འཕེལ་མ་གཏང་ན།། ར་བ་རུལ་བའི་སོང་པོ་བཞིན།། མི་འདོད་བཞིན་དུ་འགྱེལ་བར་འགྱུར།།”
ཟེར་གསུངས་བཞག་ཡོདཔ་བཟུམ་ལུ་ འགྱུར་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
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དེ་སྦེ་ རོགས་ཕྱིའི་མི་གིས་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་བཀུར་དེ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ནང་རང་གིས་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་དང་
དགོས་པ་མ་ཤེསཔ་བཟུམ་བཟོ་སྟེ་ སྣང་མེད་འབད་བཞག་ནི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ བོ་རིག་ཅན་གྱི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་འོས་ འབབ་དང་མ་
ལྡནམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ “ཕ་བཟང་གི་བུ་དང་ གྱི་བཟང་གི་ཤུབས” ཟེར་དོ་བཟུམ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་མིང་དང་དོན་
མཐུནམ་ཅིག་ འབད་ནི་གི་མནོ་བསམ་བཏང་ཐབས་འབད་དགོཔ་འདུག།

(ཀུན་གསལ་་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧དབྱིན་ཟླ་༡པའི་ཚེས་༤ཚུན་ རྡོ་རྗེ་

དབང་ཕྱུག་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་། ཐིམ་ཕུ།)

དྲི་བ་དང་པ།

ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།

༼༤x༡=༤༽

འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ ཡོད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རགས་གུ་སྒོར་ཐིག་ ࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ།
༡.

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་ལུ་ དབྱེ་བ་ཁག་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་
ཀ

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཨིན།

ག

བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ཨིན།

ཁ
ང
༢.

དངོས་འབྱུང་དང་འཆར་སྣང་ཨིན།

ཁུངས༌ལྡན༌གྱི༌ལམ༌ལུགས༌ཟེར༌མི༌འདི༌
ཀ

ཁུངས༌བཙན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི༌ལམ༌ལུགས༌སྲོལ༌ལུ༌སབ༌ཨིན།

ག

རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌ངོ༌རགས༌སོན༌མི༌ལུ༌སབ༌ཨིན།

ཁ
ང
༣.

འབྲི་རོམ་དང་སྙན་རོམ་ཨིན།

དེང་སང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་སབ་ཨིན།
ཧེ༌མ༌གི༌ལམ༌ལུགས༌སྲོལ༌ལུ༌སབ༌ཨིན།

ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་
ཀ

དུས་རྒྱུན་དུ་གོ་དང་དཀྱི་ར་གྱོན་དགོ།

ག

ཨ་རག་ར་ཁ་སྐད་རོང་ཁ་སབ་དགོ།

ཁ
ང

དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགོ།
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༤.

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཙོ་བོ་རང་
ཀ

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་འོང་།

ག

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་འོང་།

ཁ
ང

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་འོང་།
འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་འོང་།

དྲི་བ་གཉིས་པ༽
༡.

༢.

ལན་ཐུང་ གི་དྲི་བ་

༼སྐུགས་་༢×༣=༦༽

འོག་གི་ དྲི་བ་༥ ལས་༣ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།

འབྲུག་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ གཉིས་ཐོ་བཀོད།

“ཕ་བཟང་གི་བུ་དང་ གྱི་བཟང་གི་ཤུབས” ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་གི་གོ་དོན་བྲིས།
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༣.

གོང་གི་འབྲི་རོམ་གྱི་ དོན་མཚམས་དང་པའི་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ རོད་ཚིག་གཉིས་ནང་ བཅུད་
བསྡུས་ཏེ་བྲིས།

༤.

འབྲུག་གི་ན་གཞོན་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་དག་སྣང་བསྐྱེད་ནི་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་
གནོད་པ་འབྱུང་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ག་དེ་སྦེ་རང་འདུག་གོ? ཁུངས་བཀལ།

༥.

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལམ་སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་ ཟེར་སབ་མི་འདི་ བདེན་པ་
འདུག་ག། ག་ཅི་འབད?

Dzongkha II/Class X – Trial Exam – 2020

Page 6 of 23

དྲི་བ་ཚན་གཉིས་པ།

འོག་གི་ དྲི་བ་༢ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།

༡.

(སྐུགས༡༠x༡=༡༠)

ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལམ་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདི་ ཡུན་བརན་འབད་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ག་དེ་སྦེ་
ར་བཏོན་ནི་སོ? དོན་མཚམས་ གཅིག་ནང་བྲིས།

༢

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་ལུ་ སོང་བརྡར་གྱི་
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་གཉིས་ལས་ ག་འདི་དྲག་ནི་མས་གོ། ག་ཅི་འབད?
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སྡེ་ཚན་ཁ།

སྙན་རོམ།

བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ སྙན་རོམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས།

(སྐུགས་༢༠།

༉ * མི་འདྲ་རུང་སེམས་མི་འདྲ།། ར་འདྲ་རུང་འགྲོས་མི་འདྲ།།
མི་ཉམས་འདྲིས་ཏེ་ཤེས།། ར་ཉམས་བཞོན་ཏེ་ཤེས།།

* འཇིག་རྟེན་སྣང་བ་མཐུན།། མིག་ཏོ་ཡ་གཅིག་མེད་རུང་ཁྱད་མེད།།
ངན་པ་ཚར་མ་བཅདན།། བཟང་པོ་ཁྱུན་མི་འཐོན།།

* དཔེ་རོགས་ལུ་སར་ཚེ་བཏུབ་པས་པ།། དོན་རང་ལུ་འཁོར་ཚེ་མནོ་མ་ཚུགས།།
བྱ་རྣམས་དམངས་ལུ་སྒྲིག་ཡོད་པ།། ལྟས་ངན་འུག་པར་སྒྲིག་མིན་འདུག།
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དྲི་བ་དང་པ།

ལན་གདམ་ཁ་ཅན།

(སྐུགས་༡x༤=༤)

འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ ཡོད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རགས་གུ་སྒོར་ཐིག་ ࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ།
༡

༢

༣

སྙན་རོམ་འདི་
ཀ

ཐོས་པ་ཨིན།

ཁ

རོམ་པ་ཨིན།

ག

རོད་པ་ཨིན།

ང

འཆད་པ་ཨིན།

“གཡུས་ཆུ་འཐུངན། །གཡུས་ཁྲིམས་བསྲུང་དགོ།” ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་གི་དོན་དག་གཙོ་བོ་རང་་་་་།
ཀ

གཡུས་ཁའི་ཆུ་འཐུང་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།

ཁ

གཡུས་བསྲུང་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།

ག

གཡུས་ཚན་གཅིག་ནང་གི་ཁྲིམས་བསྲུང་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།

ང

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་བསྲུང་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།

འཇིག༌རྟེན༌སྣང༌བ༌མཐུན༌ཟེར༌མི༌འདི༌
ཀ

འཇིག༌རྟེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་འབད་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

ཁ

འཇིག་རྟེན་གྱི་ལམ་ལུག་ཚུ་ཚུལ་མ་མཐུན་སྦེ་འབད་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

ག

རང་གིས་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

ང་

རང་གི་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།
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༤

འོག་གི་རོམ་ དཀྲུགས་ཡོད་མི་འདི་ གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་ཅིན་
༡.

ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །

༢.

ལྷ་ཡི་གཡུས་དང་འདྲ་བའི། །

༣.

མི་དབང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བས། །

༤.

དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། །

ཀ

༣ ༤ ༡ ༢

ཁ

༡ ༢ ༣ ༤

ག

༢ ༡ ༤ ༣

ང

༤ ༣ ༢ ༡

དྲི་བ་གཉིས་པ།
༡

ལན་ཐུང་།

འོག་གི་ དྲི་བ་༥ ལས་ ༣ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།

(སྐུགས༢x༣=༦)

མི་རབ་“གཅིག་གི་བོ་རལ་ལས།། མི་འབྲིང་གསུམ་གྱི་གྲོས་སྡུར་དགའ།།” ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ ཧ་
གོ་ཡི? བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།

༢

གོང་གི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་པའི་ ཚིག་རྐང་དང་པ་དང་གཉིས་པ་འདི་གིས་དོན་དག་ ག་ཅི་སོནམ་ཨིན་ན་ དེའི་འགྲེལ་བཤད་ མདོར་
སྡུས་ཅིག་ རོང་ཁ་ནང་བྲིས།
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༣

འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རང་མོ་ཤོ་ལོ་ཀ་ གཅིག་བྲིས།
ངོ་རིས་

༤

༥

ཁྲི་གདུགས་

མུན་པ་

དྭངས་

སྙན་རོམ་འདི་གི་ ཁྱོད་ལུ་ཕན་ཐོགས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ འབྱུང་ཡི་གོ? བརྗོད་པ་གཉིས་ནང་ཁུངས་བྲིས།

བོ་སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔྱེ་གཏམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བཙུགས་ཏེ་ སབ་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ བརྡ་དོན་སོད་ལེན་ལུ་ཕན་པ་ ག་དེ་
འབད་ར་འདུག་གོ?
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དྲི་བ་གསུམ་པ།
༡

ལན་རིང་།

འོག་གི་ དྲི་བ་༢ ལས་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།

(སྐུགས༡༠x༡=༡༠)

ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ཅིག་ མི་ངན་པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་ རང་གི་སེམས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ སོ་རས་ལུ་

ཤུགས་ཐལ་སོ་ནུག། ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་སངས་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ལས་ “མི་ངན་པའི་ཁ་ཤུགས་ཆུ་

ཆེན་དང་། སེམས་བདག་མེད་གཞན་གྱི་རྩེདམོ།” ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བསབ་བྱ་ཚིག་འབྲུ་

༢༠༠འབད་མི་ཅིག་བྲིས།
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༢

སྙན་རོམ་གྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ དཔྱེ་གཏམ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ ག་ཅི་འོང་ནི་མས་
གོ? ཁ་གསལ་འབད་ཚིག་འབྲུ་༢༠༠འབད་མི་ཅིག་བྲིས།
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སྡེ་ཚན་ག།

བཀོད་རྒྱ།

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།

(སྐུགས་ ༢༠ ། )

སོབ་དེབ་དང་ ལྷག་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྲུང་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།

དྲི་བ་དང་པ།

ལན་གདམ་ཁ་ཅན།

(སྐུགས་༡x༤=༤)

འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ ཡོད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རགས་གུ་སྒོར་ཐིག་ ࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ།
༡.

༢

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་འདི་
ཀ

སྙན་རོམ་ཨིན།

ཁ

འབྲི་རོམ་ཨིན།

ག

རོམ་རིག་ཨིན།

ང

བཤད་རོམ་ཨིན།

“ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༤དང་ ཕྱེད་དེམ་ཅིག་ཁར་ ཆརཔ་ག་ནི་བ་ ཤུགས་ཆེཝ་འབད་རྐྱབ། ལམ་ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་ ག་ར་འདམ་གྱིས་
གང་། ཆརཔ་ས་ཁར་རེག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ རྦ་ཟིལམ་གནམ་ཁར་ཡར་ཏེ་ ལམ་ཡང་མིག་གིས་ མཐོང་ཚུགས་མ་ཚུགས་པའི་
དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་”

ཟེར་མི་སྲུང་འདི་གིས ང་བཅས་ལུ་གནད་དོན་ངོ་མ་ར་

ཀ

ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཆ་རོགས་འཚོལ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སོནམ་མས།

ཁ

ག་ཅི་རང་འདབ་རུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སོནམ་མས།

ག

རང་གི་ལཱ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱོད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སོནམ་མས།

ང

མི་ག་ལུ་ཡང་ བོ་གཏད་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་སོནམ་མས།

༣

རི་དྭགས་རུ་རུ་ཟེར་བའི་སྲུང་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་ [མནངས་ཆེན་] ཟེར་བའི་གོ་དོན་འདི་

ལན།

ཀ

གསེར་དང་དངུལ་ལུ་སབ་ཨིན།

ཁ

ནོར་ལོངས་སོད་ལུ་སབ་ཨིན།

ག

གལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།

ང

ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།
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༤

སྲུང་རྩེདཔ་རི་དྭགས་རུ་རུ་དང་ ཨང་རྒས་ཀྱི་རོ་གཉིས་ལུ་ ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་མི་འདི་
ཀ

བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་དང་མི་ཟ་ནི་ཨིན།

ཁ

སོད་ས་དང་མནོ་ཐངས་ཨིན།

ག

ལུས་དང་ངག་ཨིན།

ང

བསམ་པ་དང་སོད་པ་ཨིན།

དྲི་བ་གཉིས་པ།

ལན་ཐུང་།

(སྐུགས༢x༣=༦)

འོག་གི་ དྲི་བ་༥ ལས་ ༣ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།
༡

༢

སྲུང་གི་ཉམས་ཚུ་ལས་ བཞི་བྲིས།

རི་དྭགས་རུ་རུ་གི་སྲུང་ནང་ལས་རྗོད་ཚིག་ (ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འཕྲལ་ལུ་སྨིན) ཟེར་བའི་གོ་དོན་བྲིས།
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༣

ཁྱོད་ཀྱིས་རི་དྭགས་རུ་རུ་གི་སྲུང་འདི་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཕན་པའི་བསབ་བྱ་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? བཅུད་
བསྡུས་ཏེ་བྲིས།

༤

རྒྱལཔོ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སེམས་ཅན་རི་དྭགས་རུ་རུ་འདི་ མ་བསད་པར་བཞག་མི་འདི་
རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ།
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༥

སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཕར་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ལྷབ་སང་འབད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་
བཞི་ལས་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཕན་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ?

དྲི་བ་གསུམ་པ།

ལན་རིང་།

འོག་གི་ དྲི་བ་༢ ལས་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།
༡

(སྐུགས༡༠x༡=༡༠)

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ བུ་ཀརྨ་དབང་འདུས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་རྒས་བསད་མི་འདི་ འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་གནས་
སྐབས་དང་ ཐབས་ལམ་ ག་དེ་འབད་ར་སོན་ནི་སོ? ཚིག་འབྲུ་༢༠༠འི་ནང་བྲིས།
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༢

རི་དྭགས་རུ་རུ་འདི་སེམས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ མནོ་བསམ་བཏང་ཐངས་དང་ ལཱ་འབད་ཐངས་འདི་ མི་བ་ལྷགཔ་
འབད་ འབད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆ་བཞག་འོང་ག? ག་ཅི་འབད?

སྡེ་ཚན་ང་།

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

(སྐུགས་༢༠ །)

བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ལུས་ཀྱང་བཏང་དགོས་ན། །ཕྱི་རོལ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སོས་ཅི་དགོས། །
དེ་ཕྱིར་ལན་དང་རྣམ་སྨིན་མི་རེ་བའི། །སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
རང་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཉན་རང་ཡང་། །མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟློག་ལྟར་བརོན་མཐོང་ན། །
འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
ཉོན་མོངས་དབང་གིས་རྒྱས་སྲས་གཞན་དག་གི། །ཉེས་པ་གླེང་ན་རང་ཉིད་ཉམས་འགྱུར་བས། །
ཐེག་པ་ཆེ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི། །ཉེས་པ་མི་སྨྲ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
རྙེད་བཀུར་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་རོད་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་བའི། །
མཛའ་བཤེས་ཁྱིམ་དང་སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་རྣམས་ལ། །ཆགས་པ་སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
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དྲི་བ་དང་པ།

ལན་གདམ་ཁ་ཅན།

(སྐུགས་༡x༤=༤)

འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ ཡོད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རགས་གུ་སྒོར་ཐིག་ ࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ།
༡

༢

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལས་ ཐོས་པ་འདི་
ཀ

མིག་གི་བྱ་བ་ཨིན།

ཁ

རྣ་བའི་བྱ་བ་ཨིན།

ག

སྣའི་བྱ་བ་ཨིན།

ང

ལྕེའི་བྱ་བ་ཨིན།

སྐུར་པ་བཏབ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་
ཀ

སྐྱོན་བཤད་རྐྱབ་ནི་འདི་ཨིན།

ཁ

སོན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་ནི་འདི་ཨིན།

ག

དོན་དག་མེད་པའི་བོ་སབ་ནི་འདི་ཨིན།

ང
༣

༤

སྐུ་གཟུགས་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་ནི་འདི་ཨིན།

ར་བ་ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་འདི་གི་ གནད་དོན་ངོ་མ་ར་
ཀ

སྦྱིན་པ་བཏང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

ཁ

བཟོད་པ་བསྒོམ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

ག

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

ང

བརོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

ད་ལྟོ་ཕྱུགཔོ་འབད་ཡོད་མི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ར་
ཀ

བསམ་པ་བཟང་པོ་བསྐྱེད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

ཁ

དགེ་བའི་ལཱ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

ག

སྦྱིན་པ་བཏང་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

ང

རྒྱུ་ནོར་བསྐྱི་བར་བྱིན་ནི་འདི་གིས་ཨིན།
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དྲི་བ་གཉིས་པ།

ལན་ཐུང་།

(སྐུགས༢x༣=༦)

འོག་གི་ དྲི་བ་༥་ལས་ ༣ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།

༡

བརོན་འགྲུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས་ གཉིས་ཐོ་བཀོད།

༢

འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གིས་ གོ་དོན་བྲིས།
༡) རྣམ་སྨིན།

༢) གླེང་།
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༣

“རང་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཉན་རང་ཡང་། །མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟློག་ལྟར་བརོན་མཐོག་ན། །” ཟེར་བའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀྱི་
འགྲེལ་བཤད་བྲིས།

༤

བརོན་འགྲུས་བསྐྱེད་མི་དང་ མ་བསྐྱེད་མི་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པར་བྲིས།
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༥

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་གི་ལུས་དང་ ལོངས་སོད་ཚུ་ སྦྱིན་པ་གཏང་དགོ་པའི་ ཁུངས་བྲིས།

དྲི་བ་གསུམ་པ།

ལན་རིང་།

(སྐུགས༡༠x༡=༡༠)

འོག་གི་ དྲི་བ་༢ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཚིག་འབྲུ་༢༠༠གི་ནང་འཁོད་བྲིས།
༡

“བུ་གཞི་མེད་པའི་མི་སང་ཀ་ཅིག་ སང་འཁྱམས་ཏེ་ སོད་ནུག” འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སངས་མཐོང་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱས་སྲས་
ལག་ལེན་གྱི་ ནང་དོན་ཧ་གོ་མི་དང་ མ་གོ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གདོང་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འོང་གོ?
ཁུངས་བཀལ།
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༢

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལུ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཚུ་ལུ་ སྐུར་པ་བཏབ་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་ཅིག་གསར་རོམ་འབད་དེ་
བྲིས།

བཀྲིས་བདེ་ལེགས།

Dzongkha II/Class X – Trial Exam – 2020

Page 23 of 23

