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དཀར་ཆག 
विषय सचूी 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

परीक्षा वर्र्य वर्र्रण / Details of Examination Subjects   

 

यह परीक्षा दो अधिसत्रों में धिमिाांधित धिषयों में समपन्ि होगी । There are two Semester in 

one full academic year. 
 

        वर्र्य        पूणाांक उत्तीणवता के विये  

 Subjects Full Marks      प्राप्ताङ्क 

      (70+30) = 100   Pass Marks 

                          (25+11) = 36 

1. अधििायय धतब्बती / Compulsory Tibetan  100 36 

2. अधििायय सांस्िृत / Compulsory Sanskrit  100  36 

3. अधििायय धहन्दी अथिा अांग्रजी / Compulsory  

Hindi or English   100 36 

4. मलूशास्त्र – चतुथय पत्र/ Moolshastra Fourth Paper 100  36 

5. मलूशास्त्र – पांचम पत्र/ Moolshastra Fifth Paper  100 36 

6. िैिधपपि “ि िगय” धिषय / Optonal ‘Kavarg’ Subjects  

(धिङ्मा, िर्गयुयद, साक्या, गेलगु, बोि)  

(Nyingma, Kargyud, Sakya, Gelug, Bon) 

इसमें से िेिल एि धिषय में छात्र प्रधिष्ट होगा ।  

Students have to opt for only one subject among  

the all optional subjects.  100 36 

7. िैिधपपि “ख िगय” धिषय / Optional ‘Khavarg’  

(िागररि शास्त्र, अथयशास्त्र, धतब्बती इधतहास, एधशया इधतहास, पाधल तथा सांस्िृत) 

(Political Science, Economics, Asian History, Tibetan History, 

Pali or Sanskrit) 

इसमें से िेिल एि धिषय में छात्र प्रधिष्ट होगा ।  

Students have to opt for only one subject among  

all optional subjects.  100 36 

िेिल धितीय अधिसत्र िी परीक्षा में िण्ठस्थ िाि् परीक्षा परू्ायङ्ि 100 अङ्ि िी होगी ।   

The Viva-voce examination of 100 marks shall be conducted only in the second 

semester.  

प्रथम तथा धितीय िषय िी परीक्षा में श्रेर्ी धििायररत िहीं होगी ।  

 Division shall not be decided after the First-Semester and Second-Semester 

examination.        
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་གཙུག་ལག 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

वतब्बती भार्ा एर् ंसावित्य (अविर्ायव) / 
Tibetan Language and Literature (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དང་པ།ོ                      प्रथम पत्र / 1st Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

ཀ༽ སབོ་ཚན།  
༡༽  བརྡ་སདོ།  སནོ་རསེ་མག་ོསགོས་འཐབོ་མནི་འཁྲུལ་སོང་།  ༡༠ 
༢༽  དག་ཡགི  ས་མཐའ་ིརྣམ་དབ།ེ  ༣༠ 
༣༽  བརྡ་སདོ།  རྣམ་དབ་ེདང་བ་བདེ་ལས་གསུམ་སགོས།  ༡༥ 
༤༽  བསབ་བ།  འབམོ་སནོ་དང་ཁ་ཆ་ེཕ་ལུའ་ིབསབ་བ་ལའེུ་མཐའ་མ་གསུམ།  ༡༥ 

 

ཁ༽ རམོ་པ་པ་ོདང་ཀགོ་དབེ།  
༡༽  དཔལ་ཁང་ལ་ོཙཱ་བའ་ིདག་ཡགི་ངག་སོན།  
༢༽  ཨ་ལག་ཤའ་ིདག་ཡགི་སྐྱ་རངེས་གསར་པ། 
༣༽  ཨཀྱཱ་ཡངོས་འཛིན་ག་ིརྣམ་དབ་ེསགོས་བསན་པའ་ིདཀའ་གསལ་མ་ེལངོ་། 
༤༽  འབམོ་སནོ་ག་ིབསབ་བ་དང་ཁ་ཆ་ེཕ་ལུའ་ིབསབ་བ། 

 

ག༽ ཞརོ་ཀགོ་ག་ིཕྱག་དཔའེ་ིམཚན། 
༡༽  ར་ེགུང་ཐང་གི་ཆུ་ཤངི་བསན་བཅོས། 
༢༽  མ་ིཕམ་རནི་པ་ོཆའེ་ིརྒྱལ་པ་ོལུགས་ཀི་བསན་བཅོས། 
༣༽  པཎ་ཆནེ་བསདོ་གྲགས་ཀ་ིདག་ེལྡན་ལགེས་བཤད། 
༤༽   ༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའ་ིབསབ་བ་མུ་ཐ་ིལའ་ིཕངེ་བ་སགོས། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1) Class Attendance 10  

2) Class Assignment 10 

3) Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་གཙུག་ལག 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

वतब्बती भार्ा एर् ंसावित्य (अविर्ायव) / 
Tibetan Language and Literature (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དང་པ།ོ                      प्रथम पत्र / 1st Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

ཀ༽ སབོ་ཚན།  
༡༽ ལགེས་བཤད། མཁས་པ་དང་བླུན་པ་ོབརྟགས་པ།                             ༡༠ 
༢༽   རོམ་རགི རྒྱུན་སདོ་ཡགི་རགིས།                                            ༣༠ 
༣༽   བརྡ་སདོ། སྦྱར་བ་ཡ་ིག་ེདང་ཚགི་ཕད་ཀ་ིསྦྱརོ་ཚུལ།                         ༣༠ 
 

ཁ༽ རམོ་པ་པ་ོདང་ཀགོ་དབེ།  
༡༽  ར་ེས་པཎ་ག་ིལགེས་བཤད་རནི་ཆནེ་གཏེར་ལས་ལའེུ་དང་པ་ོདང་གསུམ་པ། 
༢༽  རྒྱུན་སདོ་ཡགི་རགིས་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༣༽  དབངས་ཅན་གྲུབ་རྡརོ་ག་ིལགེས་བཤད་ལོན་དབང།  
 

ག༽ ཞརོ་ཀགོ་ག་ིཕྱག་དཔའེ་ིམཚན། 
༡༽   ར་ེས་པཎ་ག་ིལགེས་བཤད་རབ་བདེ་ལྷག་མ་རྣམས། 
༢༽   ཡགི་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཁག 
༣༽  སྐལ་བཟང་འགྱུར་མེད་ཀ་ིབརྡ་སདོ་རིག་པའ་ིཁདི་རྒྱུན། 
༤༽  རྡ་ོར་ེརྒྱལ་པའོ་ིསུམ་རྟགས་ལགེས་བཤད་འདནེ་པའ་ིཕ་ོཉ་སགོས། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1) Class Attendance 10  

2) Class Assignment 10 

3) Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ལགེས་སྦྱར་སྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

ससं्कृत (अविर्ायव) / Sanskrit (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་གཉསི་པ།                      धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

(क) ससं्कृत व्याकरण का प्रारवभभक पररचय- 15 

धलांग, िचि, िारि, धिभधि, परुुष, तथा सांख्याओ ां िा ज्ञाि 

(ख) रुवचरा प्रथम भाग 

1. गद्ाांश ि पद्ाांश िा धहन्दी अििुाद 10 

2. पाठ से समबद्ध एि गद् एिां उससे 5 प्रश्न 5 

3. पाठ से समबद्ध लघ ुप्रश्न 5 

4. अन्य धिधिि प्रश्न 10 

(ग) ग्रन्थगत व्याकरण का प्रायोवगक ज्ञाि 15 

(घ) अिुर्ाद 10 

 

सिायक ग्रन्थ :-  

1. रुधचरा NCERT, NEW DELHI 

2. रूपचधन्ििा – रामचन्ि झा 

 

आन्तररकमूलयांकि – पूणावङ्क 30 

 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ལགེས་སྦྱར་སྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

ससं्कृत (अविर्ायव) / Sanskrit (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་གཉསི་པ།                      धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

(क) रुवचरा वितीय भाग 

1. गद्ाांश ि पद्ाांश िा धहन्दी अििुाद  10 

2. पाठ से समबद्ध एि गद् एिां उससे 5 प्रश्न 05 

3. पाठ से समबद्ध लघ ुप्रश्न 05 

4. अन्य धिधिि प्रश्न 05 

(ख) ग्रन्थगत व्याकरण का प्रायोवगक ज्ञाि 15 

(ग) 1 शब्दरूप 10 

अजन्त पुवंिङ्ग- बाल, िधि, साि,ु ितृय, भ्रात,ृ गो 

अजन्त स्त्रीविङ्ग- लता, मधत, िदी, िेि,ु मात ृ

अजन्त िपुंसकविङ्ग- फल, िारर, अधक्ष, मि ु

2 धातुरूप 10 

लट्, लट्ृ, लोट्, लङ्, धिधिधलङ् और धलट् लिारों में भ,ू अस,् िृ, पठ्, स्था, गम ्

(घ) अिुर्ाद 10 

सिायक ग्रन्थ :- 

1. रुधचरा NCERT, NEW DELHI 

2. रूपचधन्ििा – रामचन्ि झा 

आन्तररकमूलयांकि – पूणावङ्क 30 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཨནི་ཇའི་ིསྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

अंगे्रजी (अविर्ायव) / English (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་གསུམ་པ།                      ततृीय पत्र / 3rd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

SECTION – A – READING (10 marks) 
 

Two unseen passages, consisting of 5 marks each, with a variety of comprehension 

questions, including vocabulary skills, such as word formations and, inferring 

meanings will be asked. The total length of both the passages together should be 

around 600 to 700 words. 

The passages could be of any of the following two types: 

1. A factual passage (eg., instruction, description or report) or a literary passage 

(eg., an extract from fiction, drama, poetry, essay or biography) 

2. A discursive passage involving opinion (eg., argumentative, persuasive or 

interpretative) 

Each of the comprehension passages shall contain five questions of 1 mark each.  
 

SECTION – B – WRITING (15 marks) 
  

Three questions consisting of 5 marks each from the following types may be given 

with internal choices: 

1. A short composition of not more than 50 words each – eg., notice, message 

2. Notice: Word limit: 50 words for the body of the notice. 

3. Message: Word limit: 50 words for the body of the message. 

4. Composition, based on a verbal stimulus such as an advertisement, notice, 

newspaper clipping, tabular data, diary extract, notes, letter or other forms 

of correspondence, Word limit: 150 – 175 words (For letter: 150 words only 

for the body of the letter) 

The compositions may draw their main themes from the Main Course Book or 

from any outside source. 
 

SECTION – C – GRAMMAR (20 marks) 
  

A variety of short questions shall involve the use of particular structures within a 

context (i.e., not in isolated sentences). Test types shall include gap-filling (gap-
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filling exercises with blanks at regular intervals), sentence completion, re-ordering 

word groups into sentences, editing, error correction and sentence transformation. 

This category shall consist of five questions. Among these five, three shall consist 

of ten questions of ½ mark each. The rest of the two shall consist of twenty 

questions of ¼ mark each. 

The students will have to learn and practise the following items of grammar: 

1. Determiners 

2. Verbs 

3. Prepositions 

4. Nouns 

5. Adverbs 
 

SECTION – D – LITERATURE (25 marks)  
 

1. In the first part of this category, six questions shall be set all of which shall 

be compulsory. These six questions shall consist of 3½ marks each. In total 

there shall be 21 marks in this part. 

2. The second part of this category shall consist of four reference-to-the-

context questions of 2 marks each. Out of these, only two questions need to 

be attempted. In total there shall be 4 marks in this part.     

The following lessons are prescribed: 
FICTION: 

1. The Missing Mail by R. K. Narayan 

2. The Woman on the Platform 8 by Ruskin Bond  

POETRY: 

1. Palanquin Bearers by Sarojini Naidu 

2. The Brook by Lord Tennyson 

3. The Solitary Reaper by William Wordsworth 

DRAMA: 

1. Mirabai by E. L. Turnbull 

Prescribed Books and Materials: 

Interact in English IX Main Course Book Revised Edition, Published by CBSE 

Interact in English IX Literature Revised Edition, Delhi – 110092 

Interact in English IX Workbook Revised Edition 

Interact in English IX Audio Cassette Revised Edition, Produced by CBSE 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1) Class Attendance 10 

2) Class Assignment 10 

3) Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཨནི་ཇའི་ིསྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

अंगे्रजी (अविर्ायव) / English (Compulsory) 

 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་གསུམ་པ།                      ततृीय पत्र / 3rd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

SECTION – A – READING (10 marks) 
 

Two unseen passages, consisting of 5 marks each, with a variety of comprehension 

questions, including vocabulary skills, such as word formations and inferring 

meanings will be asked. The total length of both the passages together should be 

around 600 to 700 words. 

The passages could be any of the following two types: 

1. A factual passage (eg., instruction, description or report) or a literary passage 

(eg., an extract from fiction, drama, poetry, essay or biography) 

2. A discursive passage involving opinion (eg., argumentative, persuasive or 

interpretative) 

Each of the comprehension passages shall contain five questions of 1 mark each.   

 

SECTION – B – WRITING (15 marks) 
 

Three questions consisting of 5 marks each from the following types may be given 

with internal choices: 

1. A short composition of not more than 50 words each – eg., Post Card, 

Advertisement, Announcement 

2. Post Card: Word limit: 50 words for the body of the information. The format 

should be drawn by the students. 

3. Composition, based on a visual stimulus, such as, a diagram, picture, graph, 

map, cartoon or flow chart,  

The compositions may draw their main themes from the Main Course Book or 

from any outside source. 
 

SECTION – C – GRAMMAR (20 marks) 
  

A variety of short questions shall involve the use of particular structures within a 

context (i.e., not in isolated sentences). Test types shall include gap-filling (gap-
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filling exercises with blanks at regular intervals), sentence completion, re-ordering 

word groups into sentences, editing, error correction and sentence transformation. 

This category shall consist of five questions. Among these five, three shall consist 

of ten questions of ½ mark each. The rest of the two shall consist of twenty 

questions of ¼ mark each. 

The student will have to learn and practice the following items of grammar: 

1. Verb Forms 

2. Subject-Verb Agreement 

3. Modals 

4. Active and Passive Voice Forms 

5. Reported Speech 

SECTION – D – LITERATURE (25 marks) 
  

1. In the first part of this category, six questions shall be set all of which shall 

be compulsory. These six questions shall consist of 3½ marks each. In total 

there shall be 21 marks in this part. 

2. The second part of this category shall consist of four reference-to-the-

context questions of 2 marks each. Out of these, only two questions need to 

be attempted. In total there shall be 4 marks in this part.     

The following lessons are prescribed: 

FICTION: 

1. The Necklace by Guy de Maupassant 

2. The Pendulum by O Henry 

POETRY: 

1. The Seven Ages by William Shakespeare 

2. The Road Not Taken by Robert Frost 

3. I Cannot Remember My Mother by Rabindranath Tagore 

DRAMA: 

1. The Bishop’s Candlesticks by Norman McKinnel 

Prescribed Books and Materials: 

Interact in English IX Main Course Book Revised Edition, Published by CBSE 

Interact in English IX Literature Revised Edition, Delhi – 110092 

Interact in English IX Workbook Revised Edition 

Interact in English IX Audio Cassette Revised Edition, Produced by CBSE 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 
 

1) Class Attendance 10 

2) Class Assignment 10 

3) Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཧནི་ན་ིསྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

विन्दी (अविर्ायव) / Hindi (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་གསུམ་པ།                      ततृीय पत्र / 3rd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

क. 1. सप्तसरोज (िहािी-सांग्रह)  - पे्रमचन्द, हांस प्रिाशि, इलाहाबाद 

 2. एिाांिी-िारा (एिाांिी-सांग्रह) - समपादि-डॉ. लक्ष्मीशांिर गपु्त, अमतृ प्रिाशि ईश्वरगांगी, िारार्सी  
       

ख. व्याकरण और रचिा 

िर्य-धिचार- स्िर, व्यांजि एिां सांयिु व्यांजि 

सांज्ञा, सियिाम, धिशेषर्, धिया एिां अव्यय िी पररभाषा, भेद और उििे उदाहरर् 

िाक्य में सांज्ञा, सियिाम, धिशेषर् और धिया िी पहचाि 

शब्द-शोिि 

अपधठत- (धिसी गद्ाांश िा साराांश एिां शीषयि धलखिा) 

पत्र-लेखि – (पाररिाररि एिां सामाधजि) 

इकाई - 1 

  व्याख्या-दो 2x5=10  

इकाई - 2  

धहन्दी िहािी एिां एिाांिी िा सामान्य पररचय, एिाांिी िे तत्ि, पधठत िहािी एिां एिाांधियों िी 

धिशेषताए ँएिां पत्र-लेखि आधद पर छह दीघय उत्तरीय प्रश्न 6x5=30  

इकाई - 3 

पाठ-साराांश, िथािस्त,ु चररत्र-धचत्रर्, उ्े् य आधद से  समबधन्ित पाँच लघतू्तरीय प्रश्न 5x3=15  

इकाई - 4  

पधठत िहाधियों, एिाांधियों तथा व्यािरर् से सांबांधित पन्िह अत्यन्त लघतू्तरीय प्रश्न 15x1=15 
 

आन्तररक मूलयांकि - 30 अंक 

1. उपधस्थधत  10 

2. अधिन्यास (एसाइिमणे्ट) िायय  10 

3. िक्षा में प्रस्ततुीिरर् 10 
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सिायक ग्रन्थ 

1.  प्रमेचन्द समपादि-डॉ० सत्येिि, रािा प्रिाशि, अांसारी रोड,  

  दररयागांज, धदपली 

2.  प्रमेचन्द िी िहािी िला और साधहत्य  डॉ० प्रताप िारायर् टण्डि, साधहत्य भिि (प्रा०) धलधमटेड,  

  इलाहाबाद-3 

3.  धहन्दी एिाांिी डॉ० धसद्धिाथ िुमार, रािािृष्र् प्रिाशि, दररयागांज,  

  िई धदपली 

4.  एिाांिी और एिाांिीिार  डॉ० रामचरर् महने्ि 

5.  धहन्दी िहािीीः पहचाि और परख डॉ० इन्ििाथ मदाि, धलधप प्रिाशि, अांसारी रोड, धदपली 

6.  िहािीीः िई िहािी  िामिर धसांह, रामजिमल प्रिाशि, िई धदपली 

7.  व्यािहाररि धहन्दी व्यािरर् डॉ० हरदिे बाहरी, लोिभारती प्रिाशि, महात्मा गाांिी  

  मागय, इलाहाबाद 

8.  अच्छी धहन्दी रामचन्ि िममाय, लोिभारती प्रिाशि, महात्मा गाांिी  

  मागय, इलाहाबाद 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཧནི་ན་ིསྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

विन्दी (अविर्ायव) / Hindi (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་གསུམ་པ།                      ततृीय पत्र / 3rd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

क. आधुविक काव्यधारा   

       समपादि  -  डॉ० धिजयपाल धसांह, अिरुाग प्रिाशि, चौि, िारार्सी  

     मैधथलीशरर् गपु्त - सािेत (1,2,3,4)   

      माखिलाल चतुिेदी - पषु्प िी अधभलाषा   

     जयशांिर प्रसाद - मेरे िाधिि     

     सयूयिान्त धत्रपाठी धिराला  - जागो धफर एि बार  

      महादिेी िमाय - बीि भी ह  ँमैं तुमहारी राधगिी भी ह  ँ 

     रामिारी धसांह धदििर - िारी  

     शमशेर बहादरु धसांह - बात बोलेगी  

ख. व्याकरण और रचिा 

समास-पररचय  

िाक्य-शधुद्ध  

िाक्यों में ररि स्थािों िी पधूतय 

धिराम-धचह्नों िा प्रयोग  

अपधठत – (धिसी गद्ाांश िा साराांश एिां उपयिु शीषयि धलखिा)  

धिबन्ि-लेखि - (सामाधजि धिबन्ि) 

इकाई -1 

  व्याख्या-दो 2x5=10  

इकाई -2  

आिधुिि धहन्दी िधिता िा धििास, सांिधलत िधिताओ ां िा प्रधतपाद्, रचिािारों िा सधहधत्यि 

पररचय एिां धिबन्ि-लेखि आधद से छह दीघय उत्तरीय धिबन्िात्मि प्रश्न 6x5=30  

इकाई -3 

िधिता िी धिशेषता, मलू स्िर, साराांश एिां उ्े् य आधद से समबद्ध पाँच लघतू्तरीय प्रश्न  5x3=15  



[16] 

 

इकाई- 4  

 पधठत रचिाओ ां एिां व्यािरर् से सांबांधित पन्िह अत्यन्त लघतू्तरीय प्रश्न 15x1=15 

 

आन्तररक मूलयांकि - 30 अंक 

1. उपधस्थधत  10 

2. अधिन्यास (एसाइिमणे्ट) िायय  10 

3. िक्षा में प्रस्ततुीिरर् 10 

 

सिायक ग्रन्थ 

1.  आिधुिि धहन्दी िधिता िी मखु्य प्रिधृत्तयाँ डॉ० िगने्ि, िेशिल पधब्लधशांग हाउस, िई धदपली 

2.  आिधुिि धहन्दी िधिता  डॉ० धिश्विाथ प्रसाद धतिारी, राजिमल प्रिाशि,  

  िई धदपली 

3.  िधिता िे िय ेप्रधतमाि  िामिर धसांह, राजिमल प्रिाशि, िई धदपली 

4.  व्यािहाररि धहन्दी व्यािरर्  डॉ० शोभिाथ धत्रपाठी, शभुोदय प्रिाशि, महािीर  

  रोड (अदयली बाजार), िारार्सी 

5. आिधुिि धहन्दी व्यािरर् और रचिा  डॉ० िासदुिेिन्दि प्रसाद, भारती भिि (पधब्लशसय  

  एण्ड धडस्रीब्यटूसय) गोधिन्द धमत्र रोड, पटिा 

6.  पररष्िृत धहन्दी व्यािरर्  बदरीिाथ िपरू, प्रभात प्रिाशि, िई धदपली 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
རྒྱ་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

 मूि शास्त्र / Mool Shastra  

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་བཞི་པ།                       चतुथय पत्र / 4th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 

ཀ༽  ཚད་མ་རགིས་པ་ལ་འཇུག་པ་དབུ་ནས།  ཕྱགོས་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་བཤད་ཟནི་ཏེ།  ཞསེ་པའ་ིབར།                                                                      
བརྒྱ་ཆ།༥༠ 

ཁ༽  བཤསེ་སངིས་དབུ་ནས།འད་ིཡ་ིཉསེ་པའ་ིཤས་ཀང་གསན་པར་མཛད།ཅསེ་པའ་ིབར་དང་། 
 དའེ་ིའགྲེལ་པ་བ་ོགྲོས་ཆནེ་པོས་མཛད་པ།                                                  བརྒྱ་ཆ། ༢༠ 

ཀ༽   ཚད་མ་རགིས་ས།ོ   
 ༡༽  བསན་བཅོས་ཀ་ིམཚན་དནོ་བཤད་པ། 
༢༽   གཞུང་དནོ་མདརོ་བསན་པ། 
༣༽   སྒྲུབ་ངག་མདརོ་བསན་དང་འབལེ་བའ་ིས་ོནས་ཕྱགོས་བཤད་པ། 
༤༽   གཏན་ཚགིས་ཡང་དག་བཤད་པ། 
༥༽   མཐུན་ཕྱགོས་དང་མ་ིམཐུན་ཕྱོགས་བཤད་པ། 
༦༽   མཐུན་དཔེ་དང་མ་ིམཐུན་དཔེ་བཤད་པ། 
༧༽   སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། 
༨༽    ཕྱགོས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 
ཁ༽    བཤསེ་སངིས།  
༡༽    ཐགོ་མར་མཚན་དནོ་དང་འགྱུར་ཕྱག   རོམ་པར་དམ་བཅའ་བའ་ིས་ོནས་ཁེངས་པ་བསྐྱུང་ཚུལ། 
༢༽   གཞུང་དནོ་དངསོ།  མངནོ་མཐོ་དང་ངསེ་ལགེས་ཀི་ར་བ་དད་པ་བཤད་པ་དང་།  
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༣༽  ལམ་ག་ིང་ོབ་ོདངསོ།  གཉསི་པ་ལམ་ག་ིང་ོབ་ོདངོས་ལ་རསེ་དན་དྲུག་གི་ས་ོནས་མངནོ་མཐ་ོདང་ངསེ་
ལགེས་ཀ་ིལམ་གི་རང་བཞནི་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

༤༽  བ་ེབག་བསམ་གཏན་ལས་འཕསོ་ཏ་ེའཇགི་རྟནེ་ཆསོ་བརྒྱད་བཤད་པ་དང་། 
༥༽   ཚད་མདེ་བཞ་ིདག་ེསིག་ལ་ིཡང་བཤད་པ།  རསེ་དན་དྲུག་པ་ཤསེ་རབ་ལས་འཕོས་ཏ་ེདབང་པ་ོལྔ་དང་

སབོས་ལྔ་དན་པ་ཉརེ་བཞག་བཞ།ི 
༦༽   སང་བ་ཀུན་སྦྱོར་གསུམ།  ད་ེལས་འཕོས་ཏ་ེལམ་ག་ིར་བ་བསབ་པ་གསུམ་བཅས་ས།ོ  

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1) Class Attendance 10 

2) Class Assignment 10 

3) Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
རྒྱ་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

मूि शास्त्र / Mool Shastra  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་བཞ་ིཔ།                      चतुथय पत्र / 4th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།  ཀ༽ ཚད་མ་རགིས་པ་ལ་འཇུག་པ། མ་གྲུབ་པ་དང་།  མ་ངེས་པ་དང་།  འགལ་བ་ས་ེགསུམ་པོ   
རྣམས་ཀ་ིགཏན་ཚགིས་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་སོ།  ཞསེ་པ་མན་ཆ་ཚང་།  བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ། ༥༠  

            ཁ༽ བཤསེ་སངིས་སྨད་ཆ།  ཕ་ནི་བུ་ཉདི་མ་ན་ིཆུང་མ་ཉདི།  ཅསེ་པ་མན་ཆད་ཆ་ཚང་དང་།    
 དའེ་ིའགྲེལ་པ་བ་ོགྲོས་ཆནེ་པོས་མཛད་པ།                                བརྒྱ་ཆ་ཉ་ིཤུ། ༢༠ 
  ཀ༽  ཚད་མ་རགིས་ས།ོ 
  ༡༽  གཏན་ཚགིས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 
  ༢༽  དཔེ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 
  ༣༽  ཚད་མ་གཉསི་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། 
  ༤༽  ལགོ་ཕྱགོས་ཚད་མ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 
  ༥༽  སུན་འབནི་བཤད་པ། 
  ཁ༽  བཤསེ་སངིས། 
  ༡༽  འཁོར་བ་ལ་བ་ོལྡགོ་པའ་ིཐབས་འཁོར་བའ་ིཉསེ་དམགིས་བསམ་པ། 
  ༢༽  འགྲ་ོབ་ས་ོསའོ་ིསྡུག་བསལ་བ་ེབག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། 
  ༣༽ ད་ེལས་ལྡགོ་པའ་ིཐབས་རྣམ་བང་ག་ིང་ོབ་ོབང་ཆུབ་ཡན་ལག་བཤད་པ། 
  ༤༽  སང་བ་ཕྱནི་ཅ་ིལགོ་ཀུན་སྦྱརོ་གསུམ། བང་བ་ཡང་དག་པ་རྟནེ་འབལེ་ག་ིདནོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
  ༥༽  འཕགས་པའ་ིབདནེ་པ་བཞ།ི 
  ༦༽  རསེ་སུ་ཡ་ིརངས་བས་ཏ་ེདགེ་བ་བས་ོབའ།ོ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 
1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

   बोि मूि शास्त्र / Bon Mool Shastra  

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་བཞི་པ།                       चतुथय पत्र / 4th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན།བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀ་ིབནོ་ཚགིས་སུ་བཅད་པ་སུམ་བརྒྱ་ཉ་ིཤུ་པ་ལས་དབུ་ནས་དནོ་གསུམ་པ་དལ་
འབརོ་རདེ་པར་དཀའ་བ་བསན་པ་ཡན།  མཛད་པ་པོ།  མ་ེསནོ་ཤསེ་རབ་འདོ་ཟརེ།   བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
༡༽  མཆདོ་བརོད་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བསན་པ།  དནོ་དང་པ་ོབ་མ་བསན་པ་ལ་གྲོལ་བར་ནུས་པའ་ིབ་

མ་གང་བསནེ་པ། 
༢༽   གྲོལ་དུ་རུང་བ་སབོ་མ་གང་གིས་བསནེ་པ། ཐུགས་བཟུང་བ་དང་། བཀའ་བཀའ་དནི་ཞུ་བ། བ་མ་བསན་

པའ་ིཡནོ་ཏན། 
༣༽  ཕྱའི་ིམ་ིརྟག་པ་དང་ནང་གི་མ་ིརྟག་པ།   མི་རྟག་པའ་ིམཐུན་དཔེ་དང་མ་ིརྟག་པ་དན་པའ་ིཡནོ་ཏན། 
༤༽ ལམ་སྒྲུབ་པའ་ིརྟནེ་ཁད་པར་ཅན་དལ་འབརོ་རདེ་པར་དཀའ་བ་ལ།  དལ་བ་དང་འབརོ་བ་ཐབོ་པར་དཀའ་བ་

དང་།  ད་ེཆུད་མ་ིགསན་པ་བསན་པའ།ོ 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

 
  



[21] 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

          बोि मूि शास्त्र / Bon Mool Shastra  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་བཞ་ིཔ།                      चतुथय पत्र / 4th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན། བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་བོན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ་ལས་དོན་བཞི་པ་འཁོར་བའི་
ཉེས་དམིགས་བསན་པ་ནས་དོན་དྲུག་པ་སྐྱབས་འགྲོ་བསན་པ་ཡན།  མཛད་པ་པོ། མེ་སོན་ཤེས་
རབ་འདོ་ཟེར།                                                                   བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

༡༽ འཁོར་བ་ལ་ངསེ་འབྱུང་གི་བ་ོསྐྱ་ེབའ་ིདནོ་དུ་འཁོར་བའ་ིཉེས་དམགིས་བསམ་པ་ལ།  འཁོར་བའ་ིཉསེ་
དམགིས་དགུ་སྐརོ་གིས་འཁོར་བའ་ིཉསེ་སྐྱནོ་ངསོ་བཟུང་ཚུལ། 

༢༽   གཞུང་འད་ིནས་འཁོར་བའ་ིཉསེ་དམགིས་བསམ་པའ་ིཚུལ་ལ།  ཉསེ་དམགིས་བསམ་མ་བསམ་ག་ིསྐྱནོ་
དང་ཡནོ་ཏན་དང་།  ཉསེ་དམགིས་དངསོ་དང་ཞོར་བྱུང་ལས་འབས་ས།ོ 

༣༽ སདི་པའ་ིམཚང་བཅར་ཏ་ེཐར་པའ་ིཕན་ཡནོ་རགི་པའ་ིགང་ཟག་གིས་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་དད་པ་བཙལ་
བ་ལ་དད་པའ་ིང་ོབ་ོདང་།  བཙལ་ཐབས།  གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱ་ེབ་དང།   

༤༽ ལྡགོ་ན་གས་ོཐབས་དང་དབ་ེབ།  བདེ་ལས་དང་ཡནོ་ཏན་ནོ། 
༥༽ སྐྱ་ེཤརི་འཇགིས་པའ་ིགང་ཟག་གསི་བ་མ་སྐྱབས་གནས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲ་ོབའ་ིསྐྱབས་འགྲའོ་ིབསབ་བ་

བསན་པ་ལ།  སནོ་འགྲ་ོཚགོས་བསགས་པ་དང་།  སྐྱབས་འགྲ་ོདངསོ་དང་།  ཞརོ་བྱུང་གི་ལགོ་རྟགོ་
དགག་པ་བསན་པ།  

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

             विङमा सभप्रदाय / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།    དནོ་རྣམ་ངསེ་ཤསེ་རབ་རལ་གྲི། (མ་ིཕམ་རནི་པ་ོཆེ) དབུ་ནས་མངནོ་སུམ་ག་ིའཐད་སྒྲུབ་ཆ་ཚང་།                                                                                              
བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

    ཀ༽  ཐགོ་མར་དག་ེབ་ཀད་ཀ་ིདནོ། 
    ༡༽  གྲུབ་མཐའ་འཁྲུལ་བ་དང་བལ་ཚུལ། 
    ༢༽  ཐུབ་པ་སྐྱནོ་ཀུན་བལ་ཡནི་ཚུལ། 
    ༣༽  གཞུང་བརམས་པའ་ིདགསོ་པ། 
    ཁ༽  གཞལ་བ་བདནེ་པ་གཉསི་དང་། འཇལ་བདེ་རགིས་པ་གཉསི།  
    ༡༽   གཞལ་བ་བདནེ་གཉསི་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
    ༢༽   འཇལ་བདེ་རགིས་པ་གཉིས་སུ་མདརོ་བསན་པ་བཤད་པ། 
    ༣༽  བ་བདེ་ལྟསོ་པའ་ིརགིས་པ་གཉསི་དང་།  ཆསོ་ཉདི་ཀ་ིརགིས་པ་བཤད་པ། 
    ག༽  མངནོ་སུམ་ག་ིའཐད་སྒྲུབ། 
    ༡༽  འཐད་སྒྲུབ་སརི་བཤད་པ། 
    ༢༽  མངནོ་སུམ་ག་ིའཐད་སྒྲུབ་སརི་བཤད་པ། 
    ༣༽  དབང་ཡདི་སགོས་མངནོ་སུམ་བཞ་ིབཤད་པ། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

          विङमा सभप्रदाय / Nyingma Sampradhya  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན། དནོ་རྣམ་ངསེ་ཤསེ་རབ་རལ་གྲི།(མ་ིཕམ་རནི་པ་ོཆ)ེརསེ་དཔག་འཐད་སྒྲུབ་ནས་གཞུང་ཡངོས་རགོས།     
བརྒྱ་ཆ།༧༠ 

ཀ༽   རསེ་དཔག་ག་ིསྐརོ།    
 ༡༽  བ་ོགང་གསི་རསེ་སུ་དཔག་པ་དང་།  ཚུལ་ཇ་ིལྟར་རསེ་སུ་དཔག་པ། 
 ༢༽  ཐ་སྙད་དཔདོ་བདེ་ཀ་ིཚད་མ་བཤད་པ། 
 ༣༽  དནོ་དམ་དཔདོ་བདེ་ཀ་ིཚད་མ་བཤད་པ། 

 ཁ༽  ཚད་མ་གཉསི་ལ་རདོ་པ་སངོ་བ། 
 ༡༽  ཐ་སྙད་དཔདོ་བདེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ། 
 ༢༽  དནོ་དམ་དཔདོ་བདེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ།  

ག༽   རྟནོ་པ་བཞ་ིདང་། འབས་བུ་སབོས་པའ་ིགཏརེ་བརྒྱད། 
 ༡༽   གང་ཟག་ལ་མ་ིརྟནོ་ཆསོ་ལ་རྟོན་པ་སགོས་རྟནོ་པ་བཞ་ིབཤད་པ། 
 ༢༽   སོམས་པའ་ིགཏེར་ཆནེ་བརྒྱད་ཀ་ིདནོ་བཤད་པ། 
 ༣༽  ཚད་མས་གཞལ་བའ་ིའབས་བུ་བཤད་པ། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1) Class Attendance 10 

2) Class Assignment 10 

3) Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བཀའ་བརྒྱུད་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

कर्गयुवद सभप्रदाय / Kagyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།   

སེ་ཚན་དང་པ།ོ  
བ་ོརྟགས་ག་ིརྣམ་གཞག་རགི་པའ་ིམུན་སལེ།                                                     བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
རྟགས་ཡང་དག་བསན་པའ་ིབར།  
༡༽  བ་ོརགི་བཤད་པ།  
         ཀ༽   བའོ་ིམཚན་ཉདི་བཤད་པ། 
         ཁ༽   བའོ་ིདབ་ེབ་བཤད་པ། 
         ག༽   མཚན་གཞིའ་ིསངེ་དུ་མཚད་ཉདི་ངསེ་བདེ་ཀ་ིཚད་མ་བཤད་པ།  
༢༽  རྟགས་རགིས་བཤད་པ།  
          ཀ༽   རྟགས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་བཤད་པ།  
          ཁ༽   རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉདི།  
          ག༽   རྟགས་ཡང་དག་གི་དབ་ེབ་སགོས་བཤད་པ། 
          ང༽   ཚུལ་གསུམ་ས་ོསའོ་ིམཚན་ཉདི་ཀ་ིསྐབས་སུ། ཡདོ་པ། ཉིད་དུ། ངསེ་པ། ཞསེ་སྨསོ་པའ་ིདགསོ་

དམགིས་སགོས་བཤད་པ། 
 སེ་ཚན་གཉསི་པ།  

ཆསོ་ར་ེསམ་པ་ོཔ་བསདོ་ནམས་རནི་ཆནེ་གསི་མཛད་པའ་ིདམ་ཆསོ་ཡདི་བཞནི་ནོར་བུ་ཐར་པ་རནི་
པ་ོཆའེ་ིརྒྱན།  

༡༽   ལའེུ་དང་པ་ོརྒྱུ་བད་ེགཤགེས་སྙིང་པ་ོབསན་པ།  
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༢༽   ལའེུ་གཉསི་པ་རྟནེ་མ་ིལུས་རནི་ཆནེ་བསན་པ།  
༣༽   ལའེུ་གསུམ་པ་རནེ་དགེ་བའ་ིབཤསེ་གཉནེ་བསན་པ། 
༤༽   ལའེུ་བཞ་ིཔ་འདུས་བས་མ་ིརྟག་པ་བསན་པ།  
༥༽   ལའེུ་ལྔ་པ་འཁོར་བའ་ིསྡུག་བསལ་བསན་པ། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བཀའ་བརྒྱུད་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

              कर्गयुवद सभप्रदाय / Kagyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།     
ས་ེཚན་དང་པ།ོ  
བ་ོརྟགས་ཀ་ིརྣམ་གཞག་རགི་པའ་ིམུན་སལེ།                                                    བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
རྟགས་ལྟར་སྣང་མན་ཆད་ཆ་ཚང་།  
༡༽   རྟགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།  
ཀ༽   རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉདི་བཤད་པ། 
ཁ༽   རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་དབ་ེབ་བསན་པ།  
༢༽   ཞར་བྱུང་རསེ་དཔག་བཤད་པ།  
ཀ༽   རསེ་དཔག་གི་མཚན་ཉདི་བསན་པ།  
ཁ༽   རསེ་དཔག་གི་དབ་ེབ་བསན་པ།  
ས་ེཚན་གཉསི་པ།  
ཆསོ་ར་ེསམ་པ་ོཔ་བསདོ་ནམས་རནི་ཆནེ་གསི་མཛད་པའ་ིདམ་ཆསོ་ཡདི་བཞནི་ནོར་བུ་ཐར་པ་རནི་པ་ོཆའེ་ིརྒྱན།  
༡༽   ལའེུ་དྲུག་པ་ལས་འབས་ཀ་ིརྣམ་གཞག་བསན་པ།  
༢༽   ལའེུ་བདུན་པ་བམས་པ་དང་སྙིང་ར།ེ  
༣༽  ལའེུ་བརྒྱད་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲ་ོཞིང་སོམ་པ་བཟུང་བ།  
༤༽  ལའེུ་དགུ་པ་བང་ཆུབ་སམེས་ཡངོས་སུ་བཟུང་བ།  
༥༽  ལའེུ་བཅུ་པ་སྨནོ་པ་སམེས་བསྐྱེད་ཀ་ིབསབ་བ།  
༦༽   ལའེུ་བཅུ་གཅགི་པ་འཇུག་པ་སམེས་བསྐྱདེ་ཀ་ིབསབ་བ།  
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༧༽ ལའེུ་བཅུ་གཉསི་པ་སྦྱནི་པའ་ིཕར་ཕྱནི།  
༨༽ ལའེུ་བཅུ་གསུམ་པ་ཚུལ་ཁམིས་ཀ་ིཕར་ཕྱནི།  
༩༽ ལའེུ་བཅུ་བཞ་ིཔ་བཟདོ་པའ་ིཕར་ཕྱནི། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ས་སྐྱ་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

साक्य सभप्रदाय / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།   རྟགས་རགིས་དང་བཤེས་སངིས།   

ཀ༽  བཤསེ་སངིས་སདོ་ཆ།                                             བརྒྱ་ཆ། ༢༠ 
༡༽  གཉན་པར་གདམས་པ། 
༢༽  ཁམི་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིཕྱགོས་གཉསི་ཀ་ལ་གདམས་པ། 
༣༽  ཁམི་པ་ལ་གཙ་ོཆརེ་གདམས་པ། 
༤༽  གཉསི་ཀར་མངནོ་མཐ་ོདང་ངསེ་ལགེས་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པ། 

ཁ༽  ག་ོབ་ོམཁན་ཆེན་ག་ིརྟགས་རགིས།                              བརྒྱ་ཆ་༥༠ 
༡༽  མད་ོལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ། 
༢༽  དགོངས་འགྲེལ་མཁན་པོས་ཇ་ིལྟར་བཀྲལ་བའ་ིཚུལ། 
༣༽  རྟགས་ཀ་ིལྟསོ་གཞའི་ིསྐརོ། 
༤༽  རྟགས་ཡང་དག་གི་སྐརོ། 
༥༽  རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་སྐརོ། 
༦༽  རྟགས་ཀ་ིབསྒྲུབ་བའ་ིསྐརོ། 

 
                INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1) Class Attendance 10 

2) Class Assignment 10 

3) Class Presentation 10 



[29] 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ས་སྐྱ་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

साक्य सभप्रदाय / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།    

༡༽  བཤསེ་སངིས་སྨད་ཆ།                              བརྒྱ་ཆ།  ༢༠ 
༢༽  ཀུན་མཁེན་མང་ཐསོ་ཀ་ིརགིས་ལམ་སའི་ིརྣམ་གཞག   བརྒྱ་ཆ།  ༥༠ 
ཀ༽  བཤསེ་སངིས།   
 ༡༽  འཁོར་བའ་ིཉསེ་པས་སྐྱ་ོབར་བ་བ། 
 ༢༽  མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིཕན་ཡོན་བསམ་ནས་ལམ་བསྒྲུབ་པ། 

ཁ༽  ཀུན་མཁེན་མང་ཐསོ་ཀ་ིརགིས་ལམ་སའི་ིརྣམ་གཞག 
 ༡༽  རྟགོས་བའ་ིཡུལ། 
 ༢༽  རྟགོས་བདེ་ཀ་ིབ།ོ 
 ༣༽  ས་ིདང་བ་ེབག 
 ༤༽  སྣང་བ་དང་སལེ་བ། 
 ༥༽  བརདོ་བ་དང་རདོ་བདེ། 
 ༦༽  འགལ་བ་དང་འབལེ་བ། 
 ༧༽  མཚན་ཉདི་དང་མཚནོ་བ། 

          INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1) Class Attendance 10 

2) Class Assignment 10 

3) Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་དག་ེལུགས་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

गेिुग सभप्रदाय / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀ༽  སེ་ཚན་དང་པ།ོ  མཁནེ་རབ་དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའ་ིདབངས།  །ཞསེ་པ་ནས།               
    དཔེ་ཡ་ིགའེ་ིཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའ་ིསྐད་ཅགི་དྲུག་ཅུའ་ིདང་པ་ོལྟ་བུའ།ོ  །ཞསེ་པའ་ིབར།         བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
༡༽  ཡུལ་ལམ་ཤསེ་བའ་ིམཚན་ཉདི་དང་དབ་ེབའ་ིསྐརོ། 
༢༽  རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་རནེ་སགོས་ཀ་ིསྐརོ། 
ཁ༽  སེ་ཚན་གཉསི་པ། ཡུལ་ལ་ཡུལ་དུ་བས་ཚུལ་མ་ིའད་བའ་ིས་ོནས་དབ་ེན། ཞསེ་པ་ནས།  
      སངས་མ་རྒྱས་པའ་ིདབང་དུ་བས་ས།ོ  །ཞསེ་པའ་ིབར།  
 ༡༽  ཡུལ་ལ་ཡུལ་དུ་བས་ཚུལ་མ་ིའད་བའ་ིས་ོནས་དབ་ེན་སྣང་ཡུལ་སགོས་ཀ་ིསྐརོ། 
 ༢༽   ཡུལ་ཅན་ག་ིམཚན་ཉདི་དང་དབ་ེབ་སགོས་ཀ་ིསྐརོ། 
ག༽   སེ་ཚན་གསུམ་པ། བ་ོདང་རགི་པ་ཤསེ་པ་རྣམས་དོན་ཅགི   མཚན་ཉདི་སར་བཤད་ཟནི་ཅངི་།   
       དབ་ེན་ཚད་མ་ཚད་མནི། ཞསེ་སགོས་ནས། མཚན་ཉདི་དང་དབ་ེབ་སར་བཤད་ཟནི་ཏོ།  །ཞསེ་པའ་ིབར།  
 ༡༽  བ་ོརགི་གཉསི་སུ་དབ་ེབ་ཚད་མ་དང་ཚད་མནི་སྐོར། 
 ༢༽  རྟགོ་པ་དང་རྟགོ་མདེ་ཀ་ིཤསེ་པའ་ིསྐརོ།  
 ང༽   སེ་ཚན་བཞ་ིཔ། འཁྲུལ་ཤསེ་ཀ་ིམཚན་ཉདི།  ཞསེ་པ་ནས།  གཙ་ོབ་ོདངསོ་སུ་སྐྱདེ་པ་ཤསེ་རྒྱུད་ཀ་ིསེང་

གི་ནུས་པའ།ོ །ཞསེ་པའ་ིབར།  
 ༡༽  འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་བའ་ིཤསེ་པ་དང་། རང་རགི་དང་གཞན་རགི  སམེས་དང་སམེས་བྱུང་གི་སྐརོ། 
 ༢༽  ཚད་འབས་ཀ་ིརྣམ་བཞག་འབས་རྟགོས་དང་པ་ོསགོས་ཀ་ིསྐོར།  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



[31] 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་དག་ེལུགས་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

गेिुग सभप्रदाय / Gelug Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན།  སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའ་ིས་ོདནོ་གཉརེ་ཡདི་ཀ་ིམུན་སལེ་ལས།  ཡུལ་རྟགོས་པའ་ིཐབས་ནས་རགོས་
མཚམས་བར།                                                                      བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

ཀ༽  སེ་ཚན་དང་པ།ོ ཡུལ་རྟགོས་པའ་ིཐབས་ལ།ཞསེ་པ་ནས། ལྡགོ་པ་ཐ་དད་ན།ི བས་མ་ིརྟག་ལྟ་བུ།  
      ཞསེ་པའ་ིབར།   
 ༡༽  འགལ་བ་དང་འབལེ་བ་དང་།  དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་བཅས་ཀ་ིསྐརོ།  
 ༢༽  ས་ིདང་བ་ེབག་དང་།  གཅགི་དང་ཐ་དད་ཀ་ིསྐརོ། 
ཁ༽  སེ་ཚན་གཉསི་པ། སལེ་འཇུག་གི་མཚན་ཉདི།  ཅསེ་པ་ནས། འད་ིདག་ལ་རས་ལྡགོ་གི་ཐ་སྙད་བཞག་པ་

ལ་ཡདི་བརྟན་མ་ིསྣང་ང་ོ།  །ཞསེ་པའ་ིབར།   
 ༡༽  སལེ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་དང་། མཚན་ཉདི་དང་མཚནོ་བ། 
 ༢༽  རས་ཆསོ་དང་ལྡགོ་ཆསོ་སྐརོ་བཤད་པ། 
ག༽  སེ་ཚན་གསུམ་པ། རང་དནོ་རེས་དཔག་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ།  ཞསེ་པ་ནས།   
       རྡུལ་ཕ་རབ་དང་ལས་དང་ནམ་མཁའ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །ཞསེ་པའ་ིབར།  
༡༽  རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉདི་དང་དབ་ེབའ་ིསྐརོ། 
༢༽   བ་ེབག་ཏུ་འབས་རང་མ་དམགིས་པའ་ིརྟགས་གསུམ་ག་ིསྐརོ། 
༣༽   འགལ་རྟགས་ལ་སགོས་པ་གཏན་ཚགིས་ལྟར་སྣང་གི་ཚུལ་བཤད་པ།  
ང༽  སེ་ཚན་བཞ་ིཔ།  ཞར་བྱུང་རྟགས་དཔའེ་ིསྐྱནོ་འཆད་པ་ལ།  ཞསེ་པ་ནས།   
      ཤར་ཙངོ་ཁ་པ་བ་ོབཟང་གྲགས་པའ་ིདཔལ་ག་ིསྦྱར་བའ།ོ །ཞསེ་པའ་ིབར་ར།ོ། 
 ༡༽  ཞར་བྱུང་རྟགས་དཔེ་ཕྱགོས་གསུམ་ག་ིསྐྱནོ་ག་ིསྐརོ། 
 ༢༽  གཞན་དནོ་རསེ་དཔག་སྒྲུབ་ངག་དང་ཐལ་འགྱུར་སགོས་ཀ་ིསྐརོ།   

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



[32] 

 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བནོ་རང་གཞུང་། 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

बोि सभप्रदाय / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན། ཐུན་མངོ་བསྡུས་གྲྭའ་ིརྣམ་བཤད་དབུ་ནས་རས་བནོ་དང་ལྡགོ་བནོ་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པོ། 
           ཀུན་མཁེན་ཉ་ིམ་བསན་འཛིན། བརྒྱ་ཆ། ༧༠                            

༡༽ ཤསེ་བ་ཡུལ་གི་རྣམ་བཞག་ཡུལ་ལ་གཉསི་ཚན་ག་ིས་ོནས་དབ་ེབ་ལ།  ཡིན་པ་སདི་མ་ིསིད་གཉསི་སུ་
དབ་ེབ།  དངསོ་པ་ོཡདོ་མདེ་གཉསི་སུ་དབ་ེབ།   

༢༽ དངསོ་པ་ོལ་གཉསི་ཚན་ག་ིདབ་ེབ་ལ། རྒྱུ་ལ་ང་ོབའོ་ིས་ོནས་དངསོ་རྒྱུ་དང་བརྒྱུད་རྒྱུ་གཉསི། སས་
བརདོ་རགིས་ཀ་ིས་ོནས་རྒྱུ་དྲུག ཕན་འདགོས་བདེ་ཚུལ་ག་ིས་ོནས་ཉརེ་ལནེ་ག་ིརྒྱུ་དང་ལྷན་ཅགི་བདེ་
པའ་ིརནེ།  འབས་བུ་ལ་མཚན་གཞའི་ིས་ོནས་དངསོ་འབས་དང་བརྒྱུད་འབས་གཉསི། བདེ་ལས་ཀ་ིས་ོ
ནས་འབས་བུ་བཞ།ི 

༣༽ དངསོ་པ་ོལ་གསུམ་ཚན་གི་ས་ོནས་དབ་ེབ་ལ། མཚན་གཞའི་ིས་ོནས་བམེ་ཤསེ་ལྡན་མནི་འདུ་བདེ་
གསུམ།  དུས་ཀ་ིས་ོནས་འདས་པ་ད་ལྟ་མ་འངོས་པ་གསུམ། གནས་ཀི་ས་ོནས་འདདོ་ཁམས་གཟུགས་
ཁམས་གཟུགས་མདེ་གསུམ། 

༤༽ དངསོ་པ་ོལ་བཞ་ིཚན་ག་ིས་ོནས་དབ་ེབ་ལ།  རྒྱུ་རནེ་དང་དམགིས་རནེ་བདག་རེན་ད་ེམ་ཐག་རནེ་དང་
བཞ་ིབསན། དངསོ་པ་ོལ་ལྔ་ཚན་ག་ིསོ་ནས་དབ་ེབ་ལ། གཟུགས་ཀ་ིཕུང་པ་ོསགོས་ཕུང་པ་ོལྔ་བསན་པ།  
གཉསི་པ་དངསོ་མདེ་ལ་མཚན་ཉདི་དང་མཚན་བཞ་ིབསན་པ། 

༥༽ དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གཉསི། ཀུན་རོབ་བདནེ་པ་དང་དནོ་དམ་བདནེ་པ་གཉསི། ཟག་བཅས་དང་ཟག་
མདེ་གཉསི། འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་གཉསི། རས་ཡདོ་དང་བཏགས་ཡོད་གཉསི། འགལ་བ་དང་
འབལེ་བ་གཉསི།  ས་ིདང་བ་ེབག་གཉསི། གཅགི་དང་ཐ་དད་གཉསི། མངནོ་འགྱུར་དང་ལགོ་གྱུར་
གཉསི། རས་བནོ་དང་ལྡགོ་བནོ་གཉསི་ས།ོ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



[33] 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བནོ་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

बोि सभप्रदाय / Bon Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན། ཐུན་མངོ་བསྡུས་གྲྭའ་ིརྣམ་བཤད་ལས་ཡུལ་ལ་གསུམ་ཚན་ག་ིམཚན་མཚནོ་གཞ་ིགསུམ་ནས་ཆ་ཚང་ 
དང་། རགིས་ལམ་ཆུང་ངུ་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པོ། ཀུན་མཁེན་ཉ་ིམ་བསན་འཛིན།  བརྒྱ་ཆ།༧༠ 

༡༽ ཡུལ་ལ་གསུམ་ཚན་ག་ིས་ོནས་དབ་ེབ་ལ། མཚན་མཚནོ་མཚན་གཞ་ིགསུམ། ཁབ་བ་ཁབ་བདེ་ཁབ་
མཉམ་གསུམ།  དགེ་སགོས་གསུམ། སདི་པ་གསུམ།  ཡུལ་གསུམ། མཚན་ཉདི་རྣམ་པ་གསུམ། 

༢༽ ཡུལ་ལ་གསུམ་པ་བཞ་ིཚན་ག་ིས་ོནས་བདནེ་པ་བཞ།ི བདནེ་པ་བཞའི་ིམཚན་ཉདི་དང་དབ་ེབ། 
༣༽ ཡུལ་ལ་བཞ་ིཔ་ལྔ་ཚན་གི་ས་ོནས་དབེ་བ་ལ།  སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི་དང་གཙ་ོབ་ོསེམས་ཀ་ིགཞ་ི

སགོས། 
༤༽ གཉསི་པ་ཤསེ་བདེ་ཡུལ་ཅན་ལ་དང་པ་ོགཉསི་ཚན་ག་ིས་ོནས་དབེ་བ། དང་པ་ོབ་ོཡ་ིརྣམ་བཞག་

བསན་པ། ང་ོབའོ་ིས་ོནས་སམེས་དང་སམེས་བྱུང་གཉསི། སྣང་ཚུལ་གི་ས་ོནས་རྟགོ་པ་དང་རྟགོ་མདེ་
གཉསི། འཇུག་ཚུལ་ག་ིས་ོནས་སྣང་འཇུག་དང་སལེ་འཇུག་གཉསི། བདེ་ལས་ཀ་ིས་ོནས་ཚད་མ་དང་
ཚད་མནི་གཉསི། བདག་རནེ་ག་ིས་ོནས་དབང་ཤསེ་དང་ཡདི་ཤེས་གཉསི། 

༥༽ གཉསི་པ་གང་ཟག་བསན་པ་ལ། ལམ་ག་ིས་ོནས་ས་ོསྐྱ་ེདང་འཕགས་པ་གཉསི།  གྲུབ་མཐའ་ིས་ོནས་
ཕྱ་ིཔ་དང་ནང་པ་གཉསི། 

༦༽ གསུམ་པ་རདོ་བདེ་ཀ་ིས་བསན་པ་ལ། ང་ོབའོ་ིས་ོནས་རདོ་བདེ་ཀ་ིས་དནོ་མཐུན་མ་ིམཐུན་
གཉསི།   མཚན་གཞིའ་ིས་ོནས་མངི་ཚགི་ཡ་ིག་ེགསུམ། བརདོ་བའ་ིས་ོནས་རགིས་བརདོ་དང་ཚགོས་
བརདོ་ཀ་ིས་གཉསི། བརདོ་ཚུལ་ག་ིས་ོནས་མ་ིལྡན་རྣམ་གཅདོ་སགོས་བསན་པ། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་སདི་དནོ་རགི་པ། 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

राजिीवत शास्त्र / Political Science 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

Principles of Civics: 

1. Civics: Meaning, Definition, Scope and Utility, its relations with               

history and economics 

2. Family: Meaning, Definition, Nature, Type, Conditions necessary for 

a good family  

3. Association: Meaning, Definition and Types  

4. Citizen / Citizenship: Meaning, Definition and Types, Methods of 

acquisition and rights of citizenship, Rights of aliens 

5. Concept: Rights – meaning, definition kinds and relation with Right 

Books Recommended:  

1. Gupta, R.N.: Principles of Civics 

2. Bombwall, K.R.: Principles of Civics and Indian Administration 

3. Tayal, B.B.: Society and Local Self-government 

4. Sharma, N.R.: Civics: A Text-book of High School 

5. Jain, Pukhraj and S.C. Jain: High School Nagarika Shastra 

6. Singh, Shiv Narain: Nagarika Shastra and Bharatiya Shasana 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་སདི་དནོ་རགི་པ། 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

राजिीवत शास्त्र / Political Science 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

Principles of Civics: 

1. State:  Meaning, definition, scope and elements, 

             Theories of the origin of the state,  

             Force, contract, evolutionary 

2. Government: Meaning, definition, nature, types, 

Difference between the state and society,  

Conditions necessary for a good government 

3. Organs of the Government: Legislature, Executive, Judiciary 

4. Types of Government: Monarchy, Democracy, Dictatorship 

 

Books Recommended: 

1.  Gupta, R.N.: Principles of Civics 

2.  Bombwall, K.R.: Principles of Civics and Indian Administration 

3.  Tayal, B.B.: Society and Local Self-government 

4.  Sharma, N.R.: Civics: A Text-book of High School 

5.  Jain, Pukhraj and S.C. Jain: High School Nagarika Shastra 

6.  Singh, Shiv Narain: Nagarika Shastra and Bharatiya Shasana 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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                                དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་དཔལ་འབརོ་རགི་པ།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

अथवशास्त्र /Economics  

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

1. Meaning, Nature and Scope of Economics: 

Definition of Economics, Nature and Scope of Economics, Divisions of 

Economics, Relation of Economics with other Social Sciences, and 

Usefulness of the Study of Economics. 

2. Economic Agents: 

Consumer, Producer and Government. 

3. Basic Terms and Concepts: 

Utility-Definition and Forms of Utility, Demand and Supply, Factors 

Affecting Demand and Supply, Law of Demand, Goods- Meaning and Kinds 

of Goods, Value, Price and Wealth 

4. Consumption: 

Meaning, Types and Importance of Consumption, Relation between 

Consumption and Production. 

5. Production: 

Definition and Methods of Production, Factors of Production: Land, Labour, 

Capital, Entrepreneur and Organisation.  

6. Basic Tenets of Buddhist Economics 

Books Recommended: 

1. Sundharam K.P.M.: Elementary Economics. 

2. Dewett K.K. and Verma J.D.: Elementary Economic Theory. 

3. Jain T. R., Ohri and V.K.: Introductory Microeconomics 

4. Garg Sandeep: Microeconomics 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་དཔལ་འབརོ་རགི་པ།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

अथवशास्त्र /Economics  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

1. Land: 

Meaning, Features and Importance of Land. 

2. Labour: 

Meaning, Types, Peculiarities and Importance of Labour, Efficiency of 

Labour, Factors Affecting Efficiency of Labour. 

3. Division  of Labour: 

Meaning, Forms, Merits and Demerits of Division of Labour. 

4. Capital: 

Meaning, Characteristics, Classifications and Importance of Capital. 

5. Capital Formation: 

Meaning and Stages of Capital Formation, Factors Affecting Capital 

Formation. 

6. Organisation or Enterprise: 

Meaning, Importance of Organisation, Functions of Entrepreneur, Qualities 

of a Successful Entrepreneur. 

Books Recommended: 

1. Sundharam K.P.M.: Elementary Economics. 

2. Dewett K.K.and Verma J.D.: Elementary Economic Theory. 

3. Garg Anand Swaroop: Arthshatra Ki Roop Rekha Bhag-1 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཨ་ེཤ་ཡའ་ིརྒྱལ་རབས། 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

एवशया इवतिास /Asian History 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

Political and Cultural History: 
 

1. Indication of famous historical places related to the Syllabus on the map   
 

2. INTRODUCTION 

(a) Meaning and Definition of History. 

(b) The Sources of Indian History: Literary Sources, Accounts of 

Foreign Travellers, Archaeological Sources 

(c) Impact of Geography on Indian History 

(d) Ancient Ethno-Linguistic Groups of India 
 

3. THE STONE AGE 

(a) Old Stone Age: Early, Middle and the Later Periods 

(b) New Stone Age: Agriculture, Domestication of Animals, Pottery, 

Weaving and Houses 
 

4. CHALCOLITHIC CULTURE 

(a) The Harappan Culture: Extent and Period, Sites, Town-Planning and 

Drainage System, Art, Economic Life, Religious Practices, Script 

and Decline 

(b) Other Chalcolithic Cultures of India 
 

5. THE VEDIC AGE 

 The Aryans: Their Original Homeland, the Social Organisation, 

Religion and Culture 
 

Selected Texts: 

1. The Culture and civilisation of Ancient India: by D. D. Kausambi 

2. Early Indian civilisation: by Mackay (London, 1948) 

3. Early History of India: by N. N. Ghosh (Allahabad) 
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4. A History of India: by Ram Prasad Khosala & Man Mohan, 1985 

5. Ancient India (A History Texts Book for Class XI): by R. S. Sharma  

6. Political and Cultural history of India (from the earliest times upto 1206 

A.D.): by Dr. A.K. Mittal 

7. Early India (The Pre-historic Era to A.D. 320): by Dr. A. M. Kapoor, V. 

P. Gupta and Mohini Gupta 

8. प्राचीन भारत का इततहास - डॉ. धिमल चन्द पाण्डेय 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཨ་ེཤ་ཡའ་ིརྒྱལ་རབས།  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

एवशया इवतिास /Asian History 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

Political & Cultural History: 
 

1. Indication of famous historical places related to the Syllabus on the map   

2. JAINISM AND BUDDHISM 

 Life of Mahavira, Doctrines of Jainism, Life of Gautama Buddha, 

Doctrines of Buddhism, Causes of the Spread of Buddhism, Causes of 

Decline, Importance and Influence of Buddhism 

3. TERRITORIAL STATES AND THE FIRST MAGADHAN EMPIRE 

 The Mahajanapadas – The Republics – Rise and Growth of the Magadhan 

Empire – Government and Society in the Age of Buddha 

4. Alexander’s Invasion and its Effects 

5. THE AGE OF THE MAURYAS 

 Foundation and consolidation of the Mauryan Empire - Chandragupta 

Maurya, Bindusura, Ashoka and his policy of Dhamma, Ashoka’s Place 

in History, Causes of the Down fall of the Mauryan Empire. 

6. THE POST MAURYAN AGE 

 Pushyamitra Sunga, Kharavela, Kanishka I, The Indo-Greeks 

7. The Tamil Society and its Culture as reflected in the Sangam Literature 

8. Satavahanas: Achievements of Gautamiputra Satakarni 

Selected Texts: 

1. Early History of India: by N. N. Ghosh (Allahabad) 

2. The Age of Imperial Unity, edited: by R. C. Majumdar 

3. The Culture and Civilisation of Ancient India: by D. D. Kausambi 

4. A History of India: by Ram Prasad Khosala and Man Mohan 

5. A History of India: by V.D. Mahajan, Vol. I 
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6. The Social Philosophy of Buddhism: C.I.H.T.S., Sarnath, Varanasi 

7. A History of Deccan: by G. Yazdani 

8. Early history of Andhra Country: by K. Gopala Chari.  

9. Chandra Gupta Maurya and his Times: by R. K. Mukherji 

10. The Kushan Civilisation: by B. R. Mani, Delhi 

11. Ancient India (A History Text Book for Class XI): by R. S. Sharma 

12. Political and Cultural History of India (from the earliest times upto 1206 

A.D.): by Dr. A. K. Mittal 

13. Early India (The Pre-historic Era to A.D. 320): by Dr. A. M. Kapoor, V. 

P. Gupta and Mohini Gupta 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་པཱ་ལ།ི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

पावि / Pali 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

(क) पावि पाठ मािा - 

पठमो पाठो से पञ्चदसमो पाठो ति।  

(ख) व्याकरण - 

1.  पावि व्याकरण का प्रारवभभक पररचय- िर्य, स्िर, व्यञ्जि, ध्िधि समहू, शब्द, िचि, 

परुूष, िाल।   

2.  शब्द रूप – बदु्ध, मिसु्स, लता, मधुि, रधत्त, दण्डी, इत्थी, िदी, धभक्ख,ु िि,ु आय,ु सब्बञ्िू, 

िि,ु गो, अमह, तुमह, तां सब्बां, धिां , िा एत, इम, अम ु।  

(ग) अिुर्ाद - 

धहन्दी से पाधल में सरल िाक्यों िा अििुाद। 

 

आन्तररक परीक्षण ( पूणावङ्क - 30) 

1.  उपधस्थधत  10 

2.  अधिन्याश पत्र  10 

3.  िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་པཱ་ལ།ི  

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

पावि / Pali  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

(क) पावि प्रबोध - 

एि से दस पाठ ति (पाठािली) 

(ख) पावि व्याकरण - 

1. सधन्ि, िारि, समास ।  

2. िात ुरूप - भ,ू पठ, हस, रक्ख, गम, चज, सचु, मदु, रुच, पा, दह, ठा, रुि, भजु, गह, धछद, मचु, 

धहस, हि, घा, झा, गा, मसु, सपु, फुस, धखप, धलख, ति, िर, चरु, झप, धचन्त, स,ु खी, ि,ु धग, 

धच, िा, थ,ु प,ू ल,ू ि,ू धस, धि, स,ू पच्चपुन्ि, अज्जतिी एिां भधिस्सत िाल में । 

(ग) अिुर्ाद - 

धहन्दी से पाधल में सामान्य िाक्यों िा अििुाद। 

 

आन्तररक परीक्षण ( पूणावङ्क - 30) 

1.  उपधस्थधत  10 

2.  अधिन्याश पत्र  10 

3.  िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ལགེས་སྦྱར་སྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

ससं्कृत (ख र्गव) / Sanskrit (Kha Varga) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

1. ससं्कृत व्याकरण का सामान्य पररचय 

(अ) िचि, धलङ्ग, िारि और िृत्य प्रत्ययों िा सामान्य पररचय   20 

(ब) राम, पधत, धपत,ृ राजि,् ब्रह्मि,् पधथि,् भित्, एतद,् अदस,् सधख, तथा सिय  

शब्दों िे रूप  20 

(स) पा (रक्षर्ाथे), श्र,ु धदि,् तुद,् ति,् िथ,् ििृ,् िातुओ ां िे लट्, लोट्, धिधिधलङ्,  

 लङ् और लट्ृ लिार िे रूप                        20 
 

2. विन्दी से ससं्कृत मअ अिुर्ाद 10 

  विप्पणी-  10 प्रधतशत प्रश्न िस्तुधिष्ठ होंग े। 

                 प्रश्न िा माध्यम धहन्दी होगा । 

सिायक ग्रन्थ :- 

1. लघधुसद्धान्तिौमदुी, व्याख्यािार – श्रीिरािन्दशास्त्री  

2. लघधुसद्धान्तिौमदुी, व्याख्यािार – महशे िुशिाहा 

3. लघधुसद्धान्तिौमदुी, व्याख्यािार – रामचन्ि झा 

4. लघधुसद्धान्तिौमदुी, अििुादि – जे० आर० बलेैण्टाइि 

5. सांस्िृत- व्यािरर्, - रामचन्ि झा 

6. ििीि अििुादचधन्ििा चििरहांस 

आन्तररकमूलयांकि – पूणावङ्क ३० 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ལགེས་སྦྱར་སྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

ससं्कृत (ख र्गव) / Sanskrit (Kha Varga) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

1. वितोपदेश (प्रारभभ से वितीय कथापयवन्त) 

(ि) व्याख्या 16 

(ख) िथा-सांक्षेप 07 

(ग) िण्ठस्थ श्लोि िी व्याख्या 07 

2. अिुर्ाद- विन्दी से ससं्कृत मअ 10 

3. सवन्ध-प्रकरण – िघुवसद्धान्तकौमुदी से 

1. सधन्िधििाि – (प्रमखु सतू्रों िा उपलेख अपेधक्षत ह)ै 08 

2. सधन्िधिच्छेद – प्रमखु सतू्रधिदशेपिूयि               08 

3. सतू्रव्याख्या – उदाहरर् सधहत               14 

विप्पणी- 10 प्रधतशत प्रश्न िस्तधुिष्ठ होंग े। 

              प्रश्न िा माध्यम धहन्दी होगा । 

सिायक ग्रन्थ :- 

1. लघधुसद्धान्तिौमदुी, व्याख्यािार – श्रीिरािन्दशास्त्री  

2. लघधुसद्धान्तिौमदुी, व्याख्यािार – महशे िुशिाहा 

3. लघधुसद्धान्तिौमदुी, व्याख्यािार – रामचन्ि झा 

4. लघधुसद्धान्तिौमदुी, अििुादि – जे० आर० बलेैण्टाइि 

5. सांस्िृत- व्यािरर्, - रामचन्ि झा 

6. ििीि अििुादचधन्ििा चििरहांस 

आन्तररकमूलयांकि – पूणावङ्क ३० 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀ་ིརྒྱལ་རབས། 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

वतब्बती इवतिास / Tibetan History 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན། བདོ་ཀ་ིས་ཁམས་དང་ར་ིཆུ་མཚ་ོགསུམ་དང་མ་ིརགིས་བྱུང་ཚུལ་སགོས་ཀ་ི་ལ་ོརྒྱུས། ཨང་། ༧༠    
༡༽ བདོ་ཀ་ིས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་དང་ཡུལ་ག་ིབཀོད་པ། 
༢༽ བདོ་ཀ་ིགྲགས་ཅན་ར་ིཆུ་མཚ་ོགསུམ། བདོ་ཀ་ིརང་བྱུང་གཏེར་ཁ། 
༣༽ གཡུང་དྲུང་བོན་དང་ས་འགྱུར་རངི་མའ་ིཆསོ་འབྱུང་ང་ོསདོ་མདརོ་བསྡུས་ར།ེ 
༤༽ བདོ་ཀ་ིགྲོང་དང་གྲོང་ཁརེ། 
༥༽ བདོ་ཀ་ིམ་ིརགིས་བྱུང་ཚུལ། 
༦༽ བདོ་མའི་ིཁད་ཆོས་དང་གཤསི་ཀ 
༧༽ བདོ་མའི་ིཡུལ་གམོས་གཤསི་ལུགས། 
༨༽ བདོ་ཀ་ིརགི་གནས་དང་སྐད་ཡགི 
༩༽ བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་དར་ང་ོསདོ། 
༡༠༽ བདོ་མའི་ིརགིས་རུས་གསི་ཚུལ་སྐརོ། 
༡༡༽ བདོ་མའི་ིམངི་འདགོས་ཚུལ་ག་ིརྣམ་གྲངས་ང་ོསདོ། 
༡༢༽ བདོ་ལུགས་འཇལ་གཤལོ་འདགེས་གསུམ་ག་ིང་ོསདོ། 
༡༣༽ བདོ་ཀ་ིདུས་ཆནེ་ཆ་ེཁག་གི་སྐརོ་ང་ོསདོ་བ་རྒྱ། 

སོབ་དབེ།སོབ་དཔནོ་ནས་བརདོ་དནོ་སྙངི་བསྡུས་ཕྱགོས་བསགིས་བས་པའ་ིཟནི་བསི་ལ་གཞ་ིབཅལོ་རྒྱུ།  
ཁ་སྐངོ་ཀོག་དབེ།  བཙན་པ་ོན་ོམནི་ཧན་གསི་འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་བལྟ་དགསོ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀ་ིརྒྱལ་རབས། 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

वतब्बती इवतिास / Tibetan History 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན། ཀ༽ ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རང་རྣམ་ཕྱི་ཡུལ་དུ་རང་དབང་།         ཨང་། ༥༠            
ཁ༽  དབུས་བདོ་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིབྱུང་བ་དང་གནས་བབ།                      ཨང་། ༢༠ 

ཀ༽ ༸གངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིརང་རྣམ་ཕྱ་ིཡུལ་དུ་རང་དབང་། 
༡༽ ལའེུ་བརྒྱད་པ། འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀ་ིལ།ོ  
༢༽ ལའེུ་དགུ་པ། བདོ་མ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བ་འབུམ་གཅགི 
༣༽ ལའེུ་བཅུ་པ། སང་ཀི་གྲྭ་ཆས་གནོ་པ། 
༤༽ ལའེུ་བཅུ་གཅགི་པ། ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་བསྐརོ་སྐྱདོ། 
༥༽ ལའེུ་བཅུ་གཉསི་པ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་གསང་བའ་ིརང་བཞནི། 
༦༽ ལའེུ་བཅུ་གསུམ་པ། བདོ་ནས་གསར་འགྱུར་འབརོ་བ། 
༧༽ ལའེུ་བཅུ་བཞ་ིཔ། ཞ་ིབདའེ་ིསྣ་ེའཁདི། 
༨༽ ལའེུ་བཅ་ོལྔ་པ། ཀུན་ཕན་འགན་འཁུར་དང་སྙངི་ར།ེ 
༩༽ ལའེུ་བཅུ་དྲུག་པ། རང་དབང་ལྡན་པའ་ིབདོ་ཡུལ་ལ་ཕྱརི་ལགོ་ཐུབ་བམ། 

ཁ༽ དབུས་བདོ་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིབྱུང་བ་དང་གནས་བབ། 
དང་པ།ོ བཙན་བལོ་དུ་མང་གཙ་ོདབུ་བརསེ་པ་དང་བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ཀ་ིབྱུང་རབས། 
གཉསི་པ། བདོ་མ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བ་རྣམས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་གཞསི་ཆགས་འག་ོའཛུགས་བས་ཚུལ། 
གསུམ་པ། བཀའ་ཤག་གཙསོ་པའ་ིའཛིན་སྐྱངོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་ག་ིང་ོསདོ། 
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བཞ་ིཔ། བདོ་རྒྱ་འབལེ་མལོ་ག་ིབྱུང་བ་དང་གྲུབ་འབས། 
སོབ་དབེ། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གི་རང་རྣམ་ཕྱ་ིཡུལ་དུ་རང་དབང་། 
ཁ་སྐངོ་ཀོག་དབེ།  ངསོ་ཀ་ིཡུལ་དང་ངསོ་ཀ་ིམ་ིམང་དང་ཕྱ་ིཡུལ་དུ་རང་དབང་སགོས།  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་དང་པ།ོ 
བ་ོའཛནི་རྒྱུགས་སདོ། 

पूर्वमध्यमा प्रथम र्र्व / Purva Madhyama First Year 

कण्ठस्थ र्ाक् परीक्षा / Kanthasth Vak Pariksha 

ཁནོ་བསམོས་བརྒྱ་ཆ།  ༡༠༠ Total Marks-100 

སབོ་ཚན།   
རྒྱ་གཞུང་། ཚད་མ་རགིས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཆ་ཚང།    
  
བནོ། བཀའ་བརྟནེ་སུམ་བརྒྱ་པ་དབུ་ནས། དནོ་བཞ་ིཔ་འཁོར་བའ་ིཉསེ་དམགིས་བསན་པ་ཡན།  
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ། 
पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

परीक्षा वर्र्य वर्र्रण / Details of Examination Subjects 

 

यह परीक्षा दो अधिसत्रों में धिमिाांधित धिषयों में समपन्ि होगी । There are two Semester in 

one full academic year. 
 

        वर्र्य        पूणाांक उत्तीणवता के विये  

 Subjects Full Marks      प्राप्ताङ्क 

      (70+30) = 100   Pass Marks 

                          (25+11) = 36 

1. अधििायय धतब्बती / Compulsory Tibetan  100 36 

2. अधििायय सांस्िृत / Compulsory Sanskrit  100  36 

3. अधििायय धहन्दी अथिा अांग्रजी / Compulsory  

Hindi or English   100 36 

4. मलूशास्त्र – चतुथय पत्र/ Moolshastra Fourth Paper 100  36 

5. मलूशास्त्र – पांचम पत्र/ Moolshastra Fifth Paper  100 36 

6. िैिधपपि “ि िगय” धिषय / Optonal ‘Kavarg’ Subjects  

(धिङ्मा, िर्गयुयद, साक्या, गेलगु, बोि)  

(Nyingma, Kargyud, Sakya, Gelug, Bon) 

इसमें से िेिल एि धिषय में छात्र प्रधिष्ट होगा ।  

Students have to opt for only one subject among  

the all optional subjects.  100 36 

7. िैिधपपि “ख िगय” धिषय / Optional ‘Khavarg’  

(िागररि शास्त्र, अथयशास्त्र, धतब्बती इधतहास, एधशया इधतहास, पाधल तथा सांस्िृत) 

(Political Science, Economics, Asian History, Tibetan History, 

Pali or Sanskrit) 

इसमें से िेिल एि धिषय में छात्र प्रधिष्ट होगा ।  

Students have to opt for only one subject among  

all optional subjects.  100 36 

िेिल धितीय अधिसत्र िी परीक्षा में िण्ठस्थ िाि् परीक्षा परू्ायङ्ि 100 अङ्ि िी होगी ।   

The Viva-voce examination of 100 marks shall be conducted only in the second 

semester.  

प्रथम तथा धितीय िषय िी परीक्षा में श्रेर्ी धििायररत िहीं होगी ।  

 Division shall not be decided after the First-Semester and Second- Semester  

examination.        
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་གཙུག་ལག 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

वतब्बती भार्ा एर् ंसावित्य (अविर्ायव) / 
Tibetan Language and Literature (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དང་པ།ོ                      प्रथम पत्र / 1st Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀ༽ སབོ་ཚན།  
༡༽  བརྡ་སདོ། མངི་གཞ་ིདང་སནོ་འཇུག་གི་རྟགས་ཀ་ིའཇུག་པ།      ༡༥ 
༢༽  བརྡ་སདོ། དུས་གསུམ་ག་ིཡགི་སེབ་རྣམ་གཞག               ༡༥ 
༣༽  བརྡ་སདོ། བདོ་ཀ་ིཡ་ིགའེ་ིསྐྱ་ེགནས་སྐརོ།                        ༡༥ 
༤༽  བརྡ་དག དག་ཡགི་ངག་སནོ་ལེའུ་དང་པའོ་ིཀ་ཁའ་ིས་ེགཉསི།           ༢༥ 
ཁ༽ རམོ་པ་པ་ོདང་ཀགོ་དབེ།  
༡༽  དབངས་ཅན་གྲུབ་རྡརོ་གི་དཀའ་གནད་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ་། 
༢༽  དུས་གསུམ་ག་ིརྣམ་གཞག་རྟགས་འཇུག་གི་གསང་མཛོད་འབདེ་པའ་ིལྡ་ེམགི 
༣༽  དབངས་ཅན་གྲུབ་རྡརོ་ག་ིགསར་བུའ་ིགཏམ་ག་ིམྱུ་གུ ། 
༤༽  དཔལ་ཁང་ལ་ོཙཱའ་ིདག་ཡགི་ངག་སནོ། 
ག༽ ཞརོ་ཀགོ་ག་ིཕྱག་དཔའེི་མཚན། 
༡༽  སྐལ་བཟང་འགྱུར་མདེ་ཀ་ིབརྡ་སོད་རགི་པའ་ིཁདི་རྒྱུན།  
༢༽  རྡ་ོར་ེརྒྱལ་པོའ་ིསུམ་རྟགས་ལགེས་བཤད་འདནེ་པའ་ིཕ་ོཉ་སགོས། 
༣༽  ར་ེབཙུན་བསདོ་རེའ་ིཡ་ིགའེ་ིཀགོ་ཐབས་བསི་པ་བད་ེའཇུག་སགོས། 
༤༽  རགོ་ལའོ་ིདག་ཡགི དཔང་ལའོ་ིདག་ཡགི ཞ་ལུའ་ིདག་ཡགི་སགོས། 

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་གཙུག་ལག 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

वतब्बती भार्ा एर् ंसावित्य (अविर्ायव) / 
Tibetan Language and Literature (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དང་པ།ོ                      प्रथम पत्र / 1st Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ཀ༽ སབོ་ཚན།  
༡༽  བརྡ་སདོ། དཀའ་གསལ་རསེ་འཇུག་གི་རྟགས་ཀ་ིའཇུག་པ།                  ༢༠ 
༢༽  རོམ་གཞུང་། ཇ་ིབཞནི་བརདོ་པའ་ིརོམ་ག་ིང་ོསདོ།                                 ༢༠ 
༣༽  བརྡ་དག ངག་སནོ་ལའེུ་དང་པོའ་ིག་ས་ེནས་ཆ་ས་ེབར།                 ༣༠ 
ཁ༽ རམོ་པ་པ་ོདང་ཀགོ་དབེ།  
༡༽  དབངས་ཅན་གྲུབ་རྡརོ་གི་དཀའ་གསལ་མ་ེལངོ་། 
༢༽  བདོ་ཀ་ིརོམ་རགི་རྣམ་གཞག 
༣༽  དཔལ་ཁང་ལ་ོཙཱའ་ིདག་ཡགི་ངག་སནོ། 
ག༽ ཞརོ་ཀགོ་ག་ིཕྱག་དཔའེ་ིམཚན། 
༡༽  བཀྲ་ཐང་གི་བརྡ་སདོ་གཞུང་ལ་འཇུག་པའ་ིཉམས་སྣང་། 
༢༽  འགྲ་ོབ་བཟང་མ་ོདང་སྣང་སའ་ིརྣམ་ཐར། 
༣༽  སད་ཀསི་བཅམོ་པའ་ིམ་ེཏགོ་སགོས་བརམས་སྒྲུང་ཁག 
༤༽  དཔ་ིས་བ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚའོ་ིདག་ཡགི་སགོས། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ལགེས་སྦྱར་སྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

ससं्कृत (अविर्ायव) / Sanskrit (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་གཉསི་པ།                      धितीय पत्र / 2nd Paper 

ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

(क)   शे्रयसी 1 से 10 पाठ 

1. गद्ाांश ि पद्ाांश िा धहन्दी अििुाद 10 

2. पाठ से समबद्ध एि गद् एिां उससे 5 प्रश्न 05 

3. पाठ से समबद्ध लघ ुप्रश्न 05 

4. अन्य धिधिि प्रश्न 05 

(ख) ग्रन्थगत व्याकरण का प्रायोवगक ज्ञाि 15 

(ग) 1 शब्दरूप 06 

हलन्त पधुलङ्ग - िधिि,् राजि ्

हलन्त स्त्रीधलङ्ग- अप,् सररत ्

हलन्त िपुांसिधलङ्ग- िामि,् जगत ्

सियिाम-  धिम,् इदम,् तत,् यत ्

2 धातुरूप 06 

लट्, लट्ृ, लोट्, लङ्, धिधिधलङ् और धलट् लिारों में पा (धपब), दृश,् लभ,्  

मि,् ज्ञा, पचृ्छ्, दा, शि्, िथ ्

(घ) बौद्ध कथा (शुकपोतकार्दािम)् 08 

(ङ) अिुर्ाद 10 
 

       सिायक ग्रन्थ:- 
1. श्रेयसी NCERT, NEW DELHI 

2. ििीि अििुाद चधन्ििा – रामचन्ि झा 

3. बौद्ध िथा – (धदव्यािदािम)् ed. P.L. Vaidya 

आन्तररकमूलयांकि – पूणावङ्क 30 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ལགེས་སྦྱར་སྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

ससं्कृत (अविर्ायव) / Sanskrit (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་གཉསི་པ།                      धितीय पत्र / 2nd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

(क) शे्रयसी 11 से 20 पाठ 

1. गद्ाांश ि पद्ाांश िा धहन्दी अििुाद 10 

2. एि पाठ िा साराांश 06 

3. पाठ से समबद्ध एि गद् एिां उससे 5 प्रश्न 05 

4. पाठ से समबद्ध लघ ुप्रश्न 05 

5. अन्य धिधिि प्रश्न 05 

(ख) ग्रन्थगत व्याकरण का प्रायोवगक ज्ञाि 15 

(ग) सभुावर्त विशती (वर्ित ्पद्धवत) 07 

िथा – िमयिस्तु )मलूसिायधस्तिादधिियिस्तु) (प्रथम खण्ड(  07 

(घ) अिुर्ाद 10 

सिायक ग्रन्थ :-  

1. श्रेयसी NCERT, NEW DELHI 

2. सभुाधषत धत्रशती-भतृयहरर योगीन्ि 

3. ििीि अििुाद चधन्ििा – रामचन्ि झा 

4. मलूसिायधस्तिादधिियिस्तु (प्रथम खण्ड) ed. Dr. S. Bagchi 

आन्तररकमूलयांकि – पूणावङ्क 30 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཨནི་ཇའི་ིསྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

अंगे्रजी (अविर्ायव) / English (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་གསུམ་པ།                      ततृीय पत्र / 3rd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

SECTION – A – READING (10 marks) 

Two unseen passages, consisting of 5 marks each, with a variety of comprehension 

questions, including vocabulary skills, such as word formations and inferring 

meanings, will be asked. The total length of both the passages together should be 

around 600 to 700 words. 

The passages could be of any of the following two types: 

1. A factual passage (eg., instruction, description or report) or a literary 

passage (eg., an extract from fiction, drama, poetry, essay or biography) 

2. A discursive passage involving opinion (eg., argumentative, persuasive or 

interpretative) 

Each of the comprehension passages shall contain five questions of 1 mark each.  

 

SECTION – B – WRITING (15 marks) 

Three questions consisting of 5 marks each from the following types may be given 

with internal choices: 

1. Paragraph, Essay and Application Writing 

2. Paragraph: Word limit: 75 – 85 words 

3. Essay: Word limit: 100 – 150 words 

4. Application: Word limit: 85 – 100 words  

5. Composition, based on a verbal stimulus such as an advertisement, notice, 

newspaper clipping, tabular data, diary extract, notes, letter or other forms 

of correspondence,  

The compositions may draw their main themes from the Main Course Book or 

from any outside source. 

SECTION – C – GRAMMAR (20 marks) 

A variety of short questions shall involve the use of particular structures within a 

context (i.e., not in isolated sentences). Test types shall include gap-filling (gap-
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filling exercises with blanks at regular intervals), sentence completion, re-ordering 

word groups into sentences, editing, error correction and sentence transformation. 

This category shall consist of five questions. Among these five, three shall consist 

of ten questions of ½ mark each. The rest of the two shall consist of twenty 

questions of ¼ mark each. 

The students will have to learn and practise the following items of grammar: 

1. Determiners 

2. Tenses 

3. Non Finites – Infinitives and Participles 

4. Relatives 

5. Conditionals 

SECTION – D – LITERATURE (25 marks)  

1. In the first part of this category, six questions shall be set all of which shall 

be compulsory. These six questions shall consist of 3½ marks each. In total 

there shall be 21 marks in this part. 

2. The second part of this category shall consist of four reference-to-the-

context questions of 2 marks each. Out of these, only two questions need 

to be attempted. In total there shall be 4 marks in this part.     

The following lessons are prescribed: 

FICTION: 

1. The Tribute by Dash Benhur 

2. Cutie Pie by Nicholas Fisk 

POETRY: 

1. Mending Wall by Robert Frost 

2. Mirror by Sylvia Plath 

DRAMA: 

1. A Christmas Carol by Charles Dickens 

Prescribed Books and Materials: 

Interact in English 10 Main Course Book Revised Edition, Published by CBSE 

Interact in English 10 Literature Revised Edition, Delhi – 110092 

Interact in English 10 Workbook Revised Edition 

Interact in English 10 Audio Cassette Revised Edition Produced by CBSE Delhi 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཨནི་ཇའི་ིསྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

अंगे्रजी (अविर्ायव) / English (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་གསུམ་པ།                      ततृीय पत्र / 3rd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

SECTION – A – READING (10 marks) 

Two unseen passages, consisting of 5 marks each, with a variety of 

comprehension questions, including vocabulary skills, such as word formations 

and  inferring meanings will be asked. The total length of both the passages 

together should be around 600 to 700 words. 

The passages could be of any of the following two types: 

1. A factual passage (eg., instruction, description or report) or a literary 

passage (eg., an extract from fiction, drama, poetry, essay or biography) 

2. A discursive passage involving opinion (e.g., argumentative, persuasive or 

interpretative) 

Each of the comprehension passages shall contain five questions of 1 mark each.  

SECTION – B – WRITING (15 marks)   

Three questions consisting of 5 marks each from the following types may be given 

with internal choices: 

1. Short Article Writing (100 – 150 words) 

2. Formal Letter Writing (100 – 150 words) 

3. Application Writing (85 – 100 words) 

4. Composition, based on a verbal stimulus such as an advertisement, notice, 

newspaper clipping, tabular data, diary extract, notes, letter or other forms 

of correspondence, is to be given.                                                  

The compositions may draw their main themes from the Main Course Book or 

from any outside source. 

SECTION – C – GRAMMAR (20 marks) 

A variety of short questions shall involve the use of particular structures within a 

context (i.e., not in isolated sentences). Test types shall include gap-filling (gap-

filling exercises with blanks at regular intervals), sentence completion, re-ordering 

word groups into sentences, editing, error correction and sentence transformation. 
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This category shall consist of five questions. Among these five, three shall consist 

of ten questions of ½ mark each. The rest of the two shall consist of twenty 

questions of ¼ mark each. 

The students will have to learn and practise the following items of grammar: 

1. Comparison 

2. Modals 

3. Active and Passive 

4. Reported Speech 

5. Connectors 

SECTION – D – LITERATURE (25 marks)  

1. In the first part of this category, six questions shall be set all of which shall 

be compulsory. These six questions shall consist of 3½ marks each. In total 

there shall be 21 marks in this part. 

2. The second part of this category shall consist of four reference-to-the-

context questions of 2 marks each. Out of these, only two questions need 

to be attempted. In total there shall be 4 marks in this part.     

The following lessons are prescribed: 

FICTION: 

1. The Letter by Dhuma Ketu  

2. The Ultimate Safari by Nadine Gordimer 

POETRY: 

1. The Frog and the Nightingale by Vikram Seth 

2. The Rime of the Ancient Mariner by S. T. Coleridge 

DRAMA: 

1. Julius Caeser by William Shakespeare  

Prescribed Books and Materials: 

Interact in English 10 Main Course Book Revised Edition, Published by CBSE 

Interact in English 10 Literature Revised Edition, Delhi – 110092 

Interact in English 10 Workbook Revised Edition 

Interact in English 10 Audio Cassette Revised Edition Produced by CBSE Delhi 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཧནི་ན་ིསྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

विन्दी (अविर्ायव) / Hindi (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་གསུམ་པ།                      ततृीय पत्र / 3rd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

क.  1. गद् गौरि - समपादि डॉ० सियजीत राय, डॉ० श्रद्धािन्द, सांजय बिु सेण्टर, गोलघर, िारार्सी  

      2. पांचिटी -  मैधथलीशरर् गपु्त, साधहत्य सदि, झाँसी  

ख. व्याकरण और रचिा 

पद-धिचार- (ि) शब्द और पद, पद-भेद (ख) पद-पररचय  

अिेिाथी शब्द, अिेि िे धलए एि शब्द एिां धिपरीताथयि शब्द 

सधन्ि-पररचय (िेिल स्िर सधन्ि) 

सार-लेखि (धिसी गद्ाांश िा सार धलखिा)  

पत्र लेखि  (आिेदि-पत्र) 

इकाई -1 व्याख्या-दो 2x5=10  

इकाई -2 धहन्दी  धिबन्ि एिां िाव्य िा धििास, धिबन्ि िी धिषय-िस्तु, पांचिटी िा िथािि  

      एिां पत्र-लेखि पर छह दीघय उत्तरीय प्रश्न       6x5=30 

इकाई -3 पधठत धिबन्िों िी धिशषेताए,ँ पांचिटी िा प्रधतपाद्, रचिािारों िा साधहधत्यि  

     पररचय, सार-लेखि, पांचिटी िा िाव्य-सौष्ठि एिां धिबन्ि-साराांश पर आिाररत पाँच  

    लघतू्तरीय प्रश्न 5x3=15  

इकाई-4 पधठत पसु्तिों एिां व्यािरर् पर आिाररत पन्िह अत्यन्त लघतू्तरीय प्रश्न 15x1=15 

 

आन्तररक मूलयांकि - 30 अंक 

1.  उपधस्थधत  10 

2.  अधिन्यास (एसाइिमेण्ट) िायय  10 

3.  िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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सिायक ग्रन्थ 

1.  मैधथलीशरर् गपु्तीः पिुमूयपयाांिि डॉ० िगने्ि प्रभात प्रिाशि, धदपली 

2.  छायािादोत्तर धहन्दी गद्-साधहत्य धिश्विाथ प्रसाद धतिारी, धिश्वधिद्ालय प्रिाशि, िारार्सी 

3.  धहन्दी िा गद्-साधहत्य  डॉ० रामचन्ि धतिारी, धिश्वधिद्ालय प्रिाशि, िारार्सी 

4. धहन्दी प्रयोग रामचन्ि िमाय, लोिभारती प्रिाशि, महात्मा गाांिी रोड,  

  इलाहाबाद 

5. आिधुिि धहन्दी व्यािरर् और रचिा डॉ० िासदुिेिन्दि प्रसाद, भारती भिि (पधब्लशसय एण्ड  

  धडस्रीब्यटूसय) गोधिन्द धमत्र रोड, पटिा 

6. व्यािहाररि धहन्दी व्यािरर् डॉ० ्यामलािाांत िमाय, धहन्दी प्रचारि सांस्थाि ,   

   धपशाचमोचि, िारार्सी । 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ངསེ་པའ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཧནི་ན་ིསྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

विन्दी (अविर्ायव) / Hindi (Compulsory) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་གསུམ་པ།                      ततृीय पत्र / 3rd Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

क. प्राचीि काव्य सौरभ : - समपादि - डॉ० रामिँुिर राय, सांजय बिु सेण्टर, गोलघर, िारार्सी 

िबीर - साखी, सबद-3,4,5,6,7 

तुलसी - रामचररत मािस (5 दोह ेति), दोहािली 

सरू - पद सांख्या-3,4,5,6,23,24  

ख. व्याकरण और रचिा 

शब्द-रचिा-उपसगय और प्रत्यय 

िाक्य-रचिा, िाक्य भेद- (अथय और रचिा िी दृधष्ट से)  

िाक्य-शधुद्ध - (पद-िम, धलांग, िचि, िारि आधद समबन्िी अशधुद्धयाँ) 

धिबन्ि-लेखि - (िैचाररि धिबन्ि)  

ग. काव्य-सौन्दयव के तत्त्र् - रस-पररचय 

इकाई-1 व्याख्या-दो 2x5=10 

इकाई-2 प्राचीि िाव्य िा पररचय, भधि िाव्य िी धिशेषता, पधठत िधिताओ ां िा प्रधतपाद् एिां 

धिबन्ि-लेखि पर छह दीघय उत्तरीय प्रश्न 6x5=30 

इकाई-3 पधठत रचिाओ ां िी धिशेषताए,ँ िधिता िा साराांश, िधियों िा साधहत्यि पररचय, भधि-

िाव्य में लोिजीिि, भधििाल िी धिशेषता एिां िाव्य-सौन्दयय पर पाँच लघतू्तरीय 

  प्रश्न       5x3=15 

इकाई-4 पाठ्याांश एिां व्यािरर् से पन्िह अत्यन्त लघतू्तरीय प्रश्न 15x1=15 
 

आन्तररक मूलयांकि (पूणावङ्क - 30) 

1. उपधस्थधत  10 

2. अधिन्यास (एसाइिमणे्ट िायय)  10 

3. िक्षा में प्रस्ततुीिरर् 10 
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सिायक ग्रन्थ 

1.  िाव्य िे रूप गलुाबराय, आत्माराम एण्ड सन्स, ि्मीरी गेट, धदपली 

2.  मािस-दशयि श्रीिृष्र् लाल, आिन्द पसु्ति भिि, िारार्सी 

3.  गोस्िामी तुलसीदास रामचन्ि शकु्ल, िागरी प्रचाररर्ी सभा, िारार्सी 

4.  िबीर हजारी प्रसाद धििदेी, राजिमल प्रिाशि, िई धदपली 

5.  सरूदास रामचन्ि शकु्ल, िागरी प्रचाररर्ी सभा, िारार्सी 

6.  महािधि सरूदास िन्ददलुारे िाजपेयी 

7.  िधि समीक्षा डॉ० ्यामलािान्त िमाय, सांजय बिु सेण्टर, गोलघर,  

  िारार्सी 

8. व्यािहाररि धहन्दी व्यािरर् डॉ0 हरदिे बाहरी, लोिभारती प्रिाशि, महात्मा गाांिी  

  मागय, इलाहाबाद 

9. िाव्याांग िौमदुी डॉ0 िन्हयैा धसांह, धिश्वधिद्ालय प्रिाशि, िारार्सी 

10. आिधुिि धहन्दी व्यािरर् और रचिा डॉ० िासदुिेिन्दि प्रसाद, भारती भिि (पधब्लशसय एण्ड  

   धडस्रीब्यटूसय) गोधिन्द धमत्र रोड, पटिा। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[65] 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
རྒྱ་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

 मूि शास्त्र / Mool Shastra  

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་བཞི་པ།                       चतुथय पत्र / 4th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན། ཀ༽ གཏན་ཚགི་གི་ད་ེཁ་ོན་ཉདི།            བརྒྱ་ཆ། ༥༠ 
            ཁ༽ བང་ཆུབ་ལམ་སནོ་ར་བ་དབུ་ནས།  ཚགོས་ནི་ཡངོས་སུ་རགོས་པར་འགྱུར།  ཞསེ་པའ་ིབར།                            
  བརྒྱ་ཆ། ༢༠ 
ཀ༽ གཏན་ཚགི་ག་ིད་ེཁ་ོན་ཉདི། 
༡༽  ལུས་རྣམ་གཞག  
༢༽  གཏན་ཚགི་བཤད་པ། 
༣༽  ཕྱགོས་སམ་བསྒྲུབ་བ་བཤད་པ། 
༤༽  གཏན་ཚགིས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། 
༥༽  དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཤད་པ། 
༦༽  སུན་འབནི་བཤད་པ། 
༧༽  མངནོ་སུམ་བཤད་པ། 
༨༽  རསེ་དཔག་བཤད་པ། 
ཁ༽  བང་ཆུབ་ལམ་སནོ་ལས་གཞུང་དནོ་མདརོ་བསན་དང་།  སམེས་བསྐྱདེ་དང་སམོ་པ་བཤད་པ།   
 ༡༽  སྐྱསེ་བུ་གསུམ་ག་ིརྣམ་བཞག་མདརོ་བསན་དང་།  སྐྱབས་འགྲ་ོདང་།  མཆདོ་པའ་ིརྣམ་གྲངས་བཤད་པ། 
 ༢༽  སམེས་བསྐྱདེ་ཚུལ་དང་ཕན་ཡོན།  སྨནོ་འཇུག་གི་དནོ།  འཇུག་སམོ་ལནེ་ཚུལ། 
 ༣༽  ཚུལ་ཁམིས་ཀི་སོམ་པའ་ིརྟནེ་ཁད་པར་ཅན་བསན་པ།   

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
རྒྱ་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

मूि शास्त्र / Mool Shastra  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་བཞ་ིཔ།                      चतुथय पत्र / 4th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན།   ཀ༽ཚད་མ་རགི་ཐགི   དའེ་ིའགྲེལ་པ་ཆསོ་མཆགོ་གིས་མཛད་པ།              བརྒྱ་ཆ། ༥༠ 
            ཁ༽བང་ཆུབ་ལམ་སནོ་ར་བ།  བསདོ་ནམས་ཡ་ེཤསེ་རང་བཞིན་ག།ི། ཞསེ་པ་མན་ཆ་ཚང་།  
                                                                                            བརྒྱ་ཆ། ༢༠ 
ཀ༽  མངནོ་སུམ་ལའེུ།   ༡༽  ཚད་མའ་ིགྲངས་བཤད་པ། 
                          ༢༽   མངནོ་སུམ་ག་ིང་ོབ་ོབཤད་པ། 
                          ༣༽  ཚད་མའ་ིའབས་བུ་བཤད་པ། 
ཁ༽  རསེ་དཔག་ལའེུ།   ༡༽  རང་དནོ་རསེ་དཔག་བཤད་པ། 
                          ༢༽  ཚུལ་གསུམ་པའ་ིརྟགས་བཤད་པ། 
                          ༣༽  འབལེ་བ་ངསེ་ཚུལ་བཤད་པ། 
ག༽  གཞན་དནོ་རསེ་དཔག་ལའེུ།  
  ༡༽  གཞན་དནོ་རསེ་དཔག་གི་ང་ོབ་ོདང་དབ་ེབ།  
  ༢༽  ཆསོ་མཐུན་སྦྱོར་དང་མ་ིམཐུན་སྦྱོར་ག་ིསྒྲུབ་ངག་གཉསི། 
   ༣༽  ཤུགས་བསན་ཕྱགོས་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
          ༤༽  སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་དང་གཏན་ཚགིས་ལྟར་སྣང་། 
   ༥༽  སུན་སྦྱནི་ག་ིརྣམ་གཞག 
ང༽  ཞ་ིལྷག་ཀ་ིསྐབས་དང་། གསང་སགས་ཀ་ིཐགེ་པ། 
              ༡༽  ཞ་ིལྷག་བཤད་པ་དང་། 
             ༢༽  སགས་ཀ་ིཐུན་མངོས་མ་ཡནི་པའ་ིཚགོས་བསགོས་ཚུལ། 
            ༣༽  སགས་ཐགེ་པའ་ིརྟནེ་དང་རྒྱུད་སེ་དྲུག  རྡ་ོརེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིསོ་དབང་གི་སྐོར། 
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INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

बोि मूि शास्त्र /Bon Mool Shastra  

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་བཞི་པ།                       चतुथय पत्र / 4th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན། བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་བོན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ་ལས་དོན་བདུན་པ་དགེ་སིག་
སང་བང་བསན་པ་ནས་དོན་དགུ་པ་སེམས་བསྐྱེད་བསན་པ་ཡན། མཛད་པ་པོ།  མེ་སོན་ཤེས་
རབ་འདོ་ཟེར། བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

༡༽ ཉམས་སུ་ལནེ་པའ་ིགང་ཟག་གིས་དགེ་སིག་སང་ལནེ་བ་བ་ལ།  མདརོ་བསན་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་
པ།  གཉསི་པ་ལ་སོག་གཅདོ་སང་བའ་ིལས་ནས་ལགོ་ལྟ་སང་བའ་ིབར་ག་ིབཅུ་ཡདོ།  ད་ེར་ེར་ེལ་ང་ོབ་ོ
བསན་པ་དང་།  དབ་ེབ།  མཐུན་དཔེ།  འབས་བུ།  ཉསེ་སྐྱནོ། 

༢༽ ད་ེར་ེར་ེལ་དེ་ལས་ལྡགོ་པའ་ིདག་ེབ་དང་ལྡན་པ་དང་།  དགེ་བ་སདོ་པ་དང་ལྡན་པའ།ོ 
༣༽ ཐགེ་པ་ཆནེ་པའོ་ིགཞུང་ལུགས་ནས་ཁ་བཀང་ས་ེདུག་དང་ཡ་ེཤསེ་ཀ་ིརྣམ་བཞག་བསན་པ་ལ།  གཏི་

མུག་ནས་ཕག་དོག་གི་བར་རྣམ་པ་ལྔ་ཡདོ།   ད་ེརེ་ར་ེལ་ང་ོབ་ོདང་།  སྐྱདེ་པའ་ིརྒྱུ།  དབ་ེབ།  སྐྱ་ེབའ་ི
ཡུལ།  མཐུན་དཔེ།  བདེ་པའ་ིལས།  སྨནི་པའ་ིའབས་བུ་ཡདོ། 

༤༽ ད་ེརྣམས་བསྒྱུར་བ་ལ་མདརོ་བསན་ཉསེ་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་དང་།  རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་།  ཡནོ་
ཏན་གསི་མད་ོབསྡུ་བའ།ོ། གྲོལ་བ་ལ་ཉནོ་མངོས་པ་མ་ིསངས་བ་དང་།  ཡ་ེཤསེ་མ་ིལནེ་པ་དང་།  ད་ེ
ལ་ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་ཚང་བའ།ོ། 

༥༽ སམེས་ཅན་ག་ིདནོ་དུ་སངས་རྒྱས་ཐབོ་པར་འདདོ་པ་སམེས་བསྐྱདེ་ཡནི་པས།  ཀུན་རབོ་བང་ཆུབ་
མཆགོ་ཏུ་སམེས་བསྐྱདེ་བསན་པ་ལ།  སམེས་བསྐྱདེ་ཀ་ིང་ོབ།ོ  རྒྱུད་ལ་སྐྱ་ེཐབས།  དབ་ེབ།  ཆོ་ག   
བསབ་བ།  ཡནོ་ཏན་ནོ།། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

4. Class Attendance 10 

5. Class Assignment 10 

6. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཞང་ཞུང་ག་ིགཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

बोि मूि शास्त्र / Bon Mool Shastra  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་བཞ་ིཔ།                      चतुथय पत्र / 4th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན། བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་བོན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ་ལས་དོན་བཅུ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་
བསན་པ་ནས་དོན་བཅུ་གཉིས་པ་ཞལ་གདམས་བསན་པ་ཡན།མཛད་པ་པོ། མེ་སོན་ཤེས་རབ་
འདོ་ཟེར།                                                                     བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 

༡༽ ཉནོ་མངོས་པ་མངནོ་གྱུར་མག་ོནནོ་ཅིང་དནོ་དམ་བང་ཆུབ་མཆགོ་ཏུ་སམེས་བསྐྱདེ་པར་བ་བའ་ིཡན་
ལག་བད་ེགསལ་མ་ིརྟགོ་པའ་ིཏངི་ང་ེའཛིན་བཤད་པ་ལ།  ཏིང་ང་ེའཛིན་རྒྱུད་ལ་གནས་པའ་ིརྒྱུ་རནེ་
སནོ་དུ་འགྲ་ོབ་དང་།  ད་ེརྒྱུད་ལ་སྐྱ་ེབའ་ིཐབས་དང་།  ཡན་ལག་སནོ་དུ་འགྲ་ོབ་བསན་པའ།ོ། 

༢༽ མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་རསེ་ལ་ཐབོ་པ་ལ།  མཉམ་བཞག་དངསོ་ལ་སནོ་འགྲ་ོདང་།  དངསོ་གཞ།ི    
རསེ་ཐབོ་ལ་གོལ་ས་བཅད་པ་དང་།  དནོ་མ་ིའབལ་བར་བཙའ་བའ།ོ། 

༣༽ ཉསེ་སྐྱནོ་ཐམས་ཅད་གང་ལས་འབྱུང་བའ་ིགཞ་ིབདག་ཏུ་འཛིན་པ་ར་བ་དྲུང་ནས་འབནི་པར་བདེ་པ་
བདག་མདེ་རྟགོས་པའ་ིཤསེ་རབ་བསན་པ་ལ།   བདག་མདེ་གང་ལ་བཤད་པའ་ིསྣདོ་བསན་པ། བཤད་
བ་གང་ཟག་གི་བདག་མདེ་དང་བནོ་ག་ིབདག་མདེ་གཉསི་བསན་པ།   

༤༽ མཉམ་བཞག་སངོ་ཉདི་དནོ་དམ་པའ་ིདནོ་ཡདི་ལ་བེད་པའ་ིརྣལ་འབརོ་དང་།  རསེ་ཐབོ་ཀུན་རབོ་རྟནེ་
ཅངི་འབལེ་བར་འབྱུང་བ་ཡདི་ལ་བདེ་པའ་ིརྣལ་འབརོ་བསན་པ། 

༥༽ གཞུང་འད་ིནས་བཤད་པའ་ིལམ་ག་ིམཐུན་རནེ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མདེ་པ་ཞལ་གདམས་བཤད་པ་
ལ།  སྐྱ་ེབ་ས་ཕྱ་ིངསེ་པ་ལས་ཀ་ིཁད་པར་གདམས་པ།  ཐསོ་བསམ་སམོ་གསུམ་གསི་གདམས་པ།  
རང་ལ་རང་སམེས་སྦྱངོ་ཞངི་གཞན་སམེས་བསྲུང་བ་བསན་པ།   

༦༽ བང་ཆུབ་ཀ་ིལམ་དུ་ཁེར་བ་དང་།  མོས་པ་དང་མ་ིམསོ་ཀསི་ཁད་པར།  འབས་བུ་ལ་ཐ་ེཚམོ་མདེ་པར་
གདམས་པའ།ོ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

विङमा सभप्रदाय / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།  ༡༽  རྟགས་རགིས་ཀ་ིརྣམ་གཞག  (མཁན་ཆེན་བརོན་འགྲུས)            བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ། ༥༠ 
            ༢༽  ཡདི་བཞནི་མཛོད་གྲུབ་བསྡུས།  (མ་ིཕམ་རནི་པ་ོཆེ)                བརྒྱ་ཆ་ཉ་ིཤུ།  ༢༠ 
ཀ༽  རྟགས་ཡང་དག  
༡༽  རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉདི་དང་། འབས་རྟགས་བཤད་པ། 
༢༽  རང་བཞནི་ག་ིརྟགས་བཤད་པ། 
༣༽  མ་དམགིས་པའ་ིརྟགས་བཤད་པ། 
ཁ༽  རྟགས་ལྟར་སྣང་། 
༡༽  རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉདི་དང་།  མ་གྲུབ་པའ་ིརྟགས་བཤད་པ། 
༢༽  མ་ངསེ་པའ་ིརྟགས་བཤད་པ། 
༣༽  འགལ་རྟགས་བཤད་པ། 
ག༽  ཡདི་བཞནི་མཛདོ་གྲུབ་བསྡུས་ལས་རང་ས་ེདངསོ་སྨྲ་གཉསི། 
 ༡༽  ཐགེ་དམན་བ་ེམད་ོསའི་ིའདདོ་པ་བཤད་པ། 
 ༢༽  བ་ེམད་ོས་ོསའོ་ིའདདོ་པ་བཤད་པ། 
 ༣༽  རང་རྒྱལ་ག་ིལུགས་ཀ་ིརྟནེ་འབལེ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉསི་སམོ་ཚུལ།  

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་རངི་མའ་ིརང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

विङमा सभप्रदाय / Nyingma Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན།  ༡༽  བ་ོརགི་གི་རྣམ་གཞག        (མཁན་ཆེན་བརོན་འགྲུས)                བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ། ༥༠ 
            ༢༽  ཡདི་བཞནི་མཛོད་གྲུབ་བསྡུས། (མ་ིཕམ་རནི་པ་ོཆ།ེ)                     བརྒྱ་ཆ་ཉ་ིཤུ།   ༢༠ 
                 དབུ་སམེས་གཉསི་ཀ་ིསྐརོ་ཆ་ཚང།  
ཀ༽   ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ག་ིརྣམ་གཞག 
       ༡༽  སྣང་ཡུལ།  གཟུང་ཡུལ།  ཞནེ་ཡུལ།  འཇུག་ཡུལ་བཤད་པ། 
       ༢༽  བ་ོཡ་ིམཚན་ཉདི་དང་།  མ་རྟགོས་ལགོ་རྟགོ་ཐ་ེཚམོ་སགོས་བ་ོརགི་གི་དབ་ེབ། 
       ༣༽  རང་དནོ་རེས་དཔག་དང་གཞན་དནོ་རསེ་དཔག་བཤད་པ། 
ཁ༽  ཚད་འབས་དང་ད་ེལ་ཕན་པའ་ིཡན་ལག 
        ༡༽  མ་བརྟགས་འཇགི་རྟནེ་དང་མཐུན་པའ་ིཚད་འབས་བཤད་པ། 
        ༢༽  བརྟགས་ནས་བསན་བཅོས་དང་མཐུན་པའ་ིཚད་འབས་བཤད་པ། 
        ༣༽  མཚན་མཚནོ་གཞ་ིགསུམ། ས་ིབ་ེབག  སྣང་སལེ། བརདོ་བ་རདོ་བདེ། འགལ་འབལེ་རྟགོས་ཚུལ། 
ག༽  ཡདི་བཞནི་མཛདོ་གྲུབ་བསྡུས་ལས་དབུ་སམེས་ཀ་ིའདདོ་པ། 
        ༡༽  ཐགེ་ཆནེ་དབུ་སམེས་གཉསི་ཐགེ་དམན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ། 
        ༢༽  སམེས་ཙམ་པའ་ིདབ་ེབ་དང་འདདོ་པ་བཤད་པ། 
        ༣༽  དབུ་མ་པའ་ིདབ་ེབ་དང་འདདོ་པ་བཤད་པ།  
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བཀའ་བརྒྱུད་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

कर्गयुवद सभप्रदाय / Kagyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

ས་ེཚན་དང་པ།ོ  
ཚད་མའ་ིས་ིདནོ་རགིས་པའ་ིསྙངི་པོ།  
དབུ་ནས་མངནོ་སུམ་ག་ིམཚན་ཉདི་སོགས་རྣམ་གཞག་སརི་བསན་པའ་ིབར།                     བརྒྱ་ཆ། ༧༠ 
 ༡༽  དནོ་དམ་པའ་ིཚད་མ་བསན་པ་ལ།  
   ཀ༽ གཞུང་འགྲེལ་གསི་མདརོ་བསན་པ།  
   ཁ༽  མཐའ་དཔད་ཀསི་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
   ག༽ ངག་དནོ་ག་ིསྦྱརོ་བས་དནོ་བསྡུ་བ།  
 ༢༽  ཐ་སྙད་ཚད་མ་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་པ་ལ།  
   ཀ༽   ཚད་མའ་ིརབ་དབ་ེགཞལ་བ་ལ་བལྟསོ་པས་ད་ེགཏན་ལ་ཕབ་པ།  
   ཁ༽   གཞུང་འགྲེལ་གསི་མདོར་བསན་པ།  
   ག༽   མཐའ་དཔད་ཀསི་རྒྱས་པར་བཤད་པ།  
   ང༽   ངག་དནོ་ག་ིསྦྱརོ་བས་དནོ་བསྡུ་བ།  
༣༽  གཞལ་བ་འཇལ་བ་ཚད་མ་གཉིས་ཡསི་པས་ད་ེཞིབ་མརོ་བསན་པ།  
 ཀ༽  གཞུང་འགྲེལ་གསི་མདོར་བསན་ས་ོནས་མངནོ་སུམ་ག་ིམཚད་ཉདི་སརི་བསན་པ།  
 

ས་ེཚན་གཉསི་པ།  
ཆསོ་ར་ེསམ་པ་ོཔ་བསདོ་ནམས་རནི་ཆནེ་གསི་མཛད་པའ་ིདམ་ཆསོ་ཡདི་བཞནི་ནོར་བུ་ཐར་པ་རནི་པ་ོཆའེ་ིརྒྱན།  
༡༽  ལའེུ་བཅ་ོལྔ་པ་བརོན་འགྲུས་ཀ་ིཕར་ཕྱནི།  
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༢༽   ལའེུ་བཅུ་དྲུག་པ་བསམ་གཏན་ཕར་ཕྱནི།  
༣༽   ལའེུ་བཅུ་བདུན་པ་ཤསེ་རབ་ཀི་ཕར་ཕྱནི།  
༤༽   ལའེུ་བཅ་ོབརྒྱད་པ་ལམ་གི་རྣམ་གཞག 
༥༽   ལའེུ་བཅ་ོདགུ་པ་སའ་ིརྣམ་གཞག 
༦༽   ལའེུ་ཉ་ིཤུ་པ་འབས་བུ་རགོས་པའ་ིསངས་རྒྱས།  
༧༽   ལའེུ་ཉརེ་གཅགི་པ་འཕིན་ལས་རྟགོ་མདེ་འགྲ་ོདནོ་མཛད་པ།  

 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བཀའ་བརྒྱུད་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

कर्गयुवद सभप्रदाय / Kagyud Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།  ༡༽ ཚད་མའ་ིས་ིདནོ་རགི་པའ་ིསྙངི་པའོ་ིདབུ་ནས་མངནོ་སུམ་གི་མཚན་ཉདི་སགོས་ཀ་ིརྣམ་བཞག་ 
སརི་བསན་པའ་ིབར།       བརྒྱ་ཆ། ༤༠  

 ༢༽ དྭགས་པ་ོཐར་རྒྱན་ལའེུ་བཅ་ོལྔ་པ་བརོན་འགྲུས་ཀ་ིཕ་རལོ་དུ་ཕྱནི་པ་བསན་པ་ནས།  ལའེུ་ཉརེ་གཅགི་
པ་འཕནི་ལས་རྟགོ་མདེ་འགྲ་ོདནོ་མཛད་ཚུལ་བར། ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པོ།   བརྒྱ་ཆ།  ༣༠         

 ༡༽   མངནོ་སུམ་ག་ིམཐའ་དཔད་མན་ཆད་ཆ་ཚང་།  
      ཀ༽   མངནོ་སུམ་ག་ིམཚན་ཉདི་སགོས་མཐའ་དཔད་ཀསི་རྒྱས་པར་བཤད་པ།  
      ཁ༽   ངག་དནོ་ག་ིསྦྱརོ་བས་དོན་བསྡུ་བ།  
      ག༽   མངནོ་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་རྣམ་གཞད་བསན་པ།  
༢༽   འབས་བུ་ཚད་འབས་བཤད་པ་ལ།  
      ཀ༽   གཞུང་འབལེ་གསི་མདོར་བསན།  
      ཁ༽   མཐའ་དཔད་ཀསི་རྒྱས་པར་བཤད།  
      ག༽   ངག་དནོ་ག་ིསྦྱརོ་བས་དནོ་བསྡུ་བ།  
༣༽   ས་ིཚན་གཞལ་བར་བདེ་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ།  
      ཀ༽   གཞུང་འབལེ་གསི་མདོར་བསན།  
      ཁ༽   མཐའ་དཔད་ཀསི་རྒྱས་པར་བཤད།  
      ག༽   ངག་དནོ་ག་ིསྦྱརོ་བས་དནོ་བསྡུ་བ།  
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 ༤༽   གཏན་ཚགི་ལྟར་སྣང་དང་དའེ་ིདབ་ེབ་སགོས་རྒྱས་པར་བསན་པ།  
  ༥༽    གཞན་སལེ་ག་ིརྣམ་གཞག 
  ༦༽    གཞན་དནོ་རསེ་དཔག་བཤད་པ་ལ།  
  ཀ༽   གཞུང་འབལེ་ག་ིམདརོ་བསན།  
  ཁ༽   མཐའ་དཔད་ཀསི་རྒྱས་པར་བཤད།  
  ག༽   ངག་དནོ་ག་ིསྦྱརོ་བས་དནོ་བསྡུ་བ་སགོས་ཀསི་རགོས་ས།ོ། 

ས་ེཚན་གཉསི་པ།  
སདོ་འགྲེལ་དབུ་མའ་ིལམ་སནོ།  
 ༡༽  དང་པ་ོཕན་ཡནོ་ག་ིལེའུ། 
 ༢༽  གཉསི་པ་སིག་པ་བཤགས་པའ་ིལའེུ། 
 ༣༽  གསུམ་པ་བང་ཆུབ་ཀ་ིསམེས་གཟུང་བའ་ིལའེུ།  
 ༤༽  བཞ་ིཔ་བག་ཡདོ་ཀ་ིལའེུ།  
 ༥༽  ལྔ་པ་ཤསེ་བཞནི་བསྲུང་བའ་ིལའེུ།  
 ༦༽  དྲུག་པ་བཟདོ་པའ་ིལའེུ།  
 ༧༽  བདུན་པ་བརོན་འགྲུས་ཀ་ིལའེུ། 

 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ས་སྐྱ་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

साक्य सभप्रदाय / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།  ཐུབ་པ་དགངོས་གསལ། སདོ་ཆ།    རྟགས་རགིས།  
ཀ༽  འཇམ་མགནོ་བ་ོགཏརེ་དབང་པའོ་ིརྟགས་རགིས།                                     བརྒྱ་ཆ། ༣༠ 
རང་དནོ་རསེ་དཔག 

༡༽ རྟགས་ཀ་ིམཚན་ཉདི། 
༢༽ རྟགས་ཀ་ིལྟསོ་གཞ།ི 
༣༽ རྟགས་ཡང་དག 
༤༽ རྟགས་ལྟར་སྣང་།   

གཞན་དནོ་རསེ་དཔག 
༡༽ གཞན་དནོ་རསེ་དཔག་གི་མཚན་ཉདི། 
༢༽ ངག་སྨྲ་བ་པའོ་ིགང་ཟག 
༣༽ རོད་པའ་ིསྐབས་ཀ་ིརབ་ཏུ་དབ་ེབ། 

ཁ༽  ཐུབ་པ་དགངོས་གསལ་སདོ་ཆ།                                                           བརྒྱ་ཆ། ༤༠ 
༡༽ རོམ་པ་ལ་འཇུག་པའ་ིཡན་ལག 
༢༽ རགིས་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༣༽ སྐྱབས་འགྲའོ་ིརྣམ་གཞག 
༤༽ སམེས་བསྐྱདེ་ཀ་ིརྣམ་གཞག 
༥༽ ཕར་ཕྱནི་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ས་སྐྱ་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

साक्य सभप्रदाय / Sakya  Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན།  ༡༽  ཀུན་མཁེན་ག་ོརམས་པའ་ིའཁོར་འདས་རབ་གསལ།  བརྒྱ་ཆ། ༢༥ 
            ༢༽  ཐུབ་པ་དགངོས་གསལ་སྨད་ཆ།             བརྒྱ་ཆ། ༤༥ 
ཀ་ས༽ེ    རྟནེ་འབལེ་འཁརོ་འདས་རབ་གསལ།         

 ༡༽  བ་ེབག་སྨྲ་བའ་ིལུགས་ཀ་ིརྟནེ་འབལེ། 
 ༢༽  མད་ོསེ་པའ་ིལུགས་ཀ་ིརྟནེ་འབལེ། 
༣༽  སམེས་ཙམ་པའ་ིལུགས་ཀ་ིརྟནེ་འབལེ། 
༤༽  དབུ་མ་པའ་ིལུགས་ཀ་ིརྟནེ་འབལེ། 

ཁ༽  ཐུབ་པ་དགངོས་གསལ་སྨད་ཆ།    
༡༽  མ་འཁྲུལ་བའ་ིཤསེ་རབ་བསྒྲུབ་པ། 
༢༽  ཕར་ཕྱནི་དྲུག་གི་གྲངས་ངསེ་དང་ག་ོརམིས་སགོས། 
༣༽  བསྡུ་བའ་ིདངསོ་པ་ོབཞ།ི 
༤༽  ལམ་ལྔའ་ིརྣམ་གཞག 
༥༽  ས་བཅུའ་ིརྣམ་གཞག 
༦༽  འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིས། 
༧༽  གཞུང་དནོ་རགོས་པའ་ིབ་བ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་དག་ེལུགས་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

गेिुग सभप्रदाय / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སོབ་ཚན།  ས་ལམ་ག་ིརྣམ་གཞག  མཁས་པའ་ིཡདི་འཕོག་དང་།  ནང་པའི་ཚན་རགི་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་
ལས།  

            སྐབས་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་བཅས།  
ཀ༽ ས་ེཚན་དང་པ།ོ ཤསེ་རབ་ཕ་རལོ་ཕྱནི་པ་ན།ི  །ཞསེ་པ་ནས།  ཐགེ་ཆནེ་ག་ིམ་ིསབོ་ལམ་དང་གསུམ་

མ།ོ །ཞསེ་པའ་ིབར།   
༡༽ ཐར་ལམ་ག་ིམཚན་ཉདི་དང་།  ད་ེདང་ཁབ་མཉམ་པའ་ིསྐརོ། 
༢༽ ཐགེ་པའ་ིས་ོནས་དང་། གྲངས་ཀ་ིས་ོནས་དབ་ེབ། 
༣༽ རྟནེ་ག་ིས་ོནས་དང་།  བསབ་བའ་ིས་ོནས་དབ་ེབ། 
ཁ༽ ས་ེཚན་གཉསི་པ། ཐར་ལམ་ལ། གྲངས་ངསེ་ཀ་ིས་ོནས་དབ་ེན། ཞསེ་པ་ནས།  དབནེ་གནས་ར་ིབ་ོ

མདངས་ཅན་ག་ིར་ིཁདོ་དུ་སྦྱར་བའ།ོ  །ཞསེ་པའ་ིབར།  
༡༽ ལམ་ད་ེདག་ཁམས་གསུམ་ཞེས་སགོས་སྐབས་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པའ་ིཚུལ། 
༢༽ བང་ཆུབ་མངནོ་དུ་བདེ་པ་ལ་དུས་ཇ་ིཙམ་ཐགོས་པའ་ིཚུལ་བཤད་པ། 
༣༽ ཞར་ལ་གང་ཟག་གི་དབ་ེབའ་ིསྐརོ་བཤད་པ། 
ག༽ ས་ེཚན་གསུམ་པ། ཡུལ་ཅན་བའོ་ིང་ོབ་ོསརི་བཤད་པ། ཞསེ་པ་ནས།  ཁད་པར་ཕ་མ་ོརྣམས་ལྟ་གྲུབ་

སྐབས་སུ་འཆད་ད།ོ  །ཞསེ་པའ་ིབར།  
༡༽ ཡུལ་ཅན་བའོ་ིང་ོབ་ོདང་།  དབ་ེབ་བཤད་པ།  
༢༽ དབང་ཤསེ་དང་ཡདི་ཤསེ་ཀ་ིཁད་པར་དང་། རནེ་གསུམ་ག་ིསྐརོ་བཤད་པ། 
༣༽ རྟགོ་པ་དང་རྟགོ་མདེ་དང་།  ཚད་མ་དང་ཚད་མནི་ག་ིབ་ོབཤད་པ། 
༤༽ འཁྲུལ་ཤསེ་དང་། མ་འཁྲུལ་བའ་ིཤསེ་པའ་ིཁད་པར་བཤད་པ། 
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ང༽ ས་ེཚན་བཞ་ིཔ།   སམེས་བྱུང་གི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པ།  ཞསེ་པ་ནས།  ད་ེདག་ག་ིརྣམ་

བཞག་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབབེས་པར་མཛད་དོ།  །ཞསེ་པའ་ིབར།   
༡༽ སམེས་དང་སམེས་བྱུང་ག་ིཁད་པར། 
༢༽ མངནོ་པ་ཀུན་བཏུས་ནས་བཤད་པའ་ིསམེས་བྱུང་གི་རྣམ་བཞག 
༣༽ མངནོ་པ་མཛོད་ནས་བཤད་པའ་ིསམེས་བྱུང་གི་རྣམ་བཞག 
༤༽ གཞ་ིཕན་ཚགེས་སགོས་གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་པའ་ིསམེས་བྱུང་གི་སྐརོ།  

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་དག་ེལུགས་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

गेिुग सभप्रदाय / Gelug  Sampradhya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན། གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚརོ་འཇུག་པའ་ིགྲུ་རངིས།  
ནང་པའ་ིཚན་རགི་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ལས། བསོ་ཡུལ་འཇལ་བའ་ིཐབས་གཏན་ཚགིས་ཀ་ིརྣམ་
གཞག་སྐརོ།  

ཀ༽ ས་ེཚན་དང་པ།ོ  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིགྲུབ་མཐའ་ིརྣམ་བཞག  ཅསེ་པ་ནས། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་
བརོད་ཟིན་ཏོ།། ཞེས་པའི་བར། 

༡༽ གྲུབ་མཐའ་ིས་ིབཤད་སྐརོ། 
༢༽ བ་ེབག་སྨྲ་བའ་ིམཚན་ཉདི། དབ་ེབ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ིའདདོ་ཚུལ།  
༣༽ མད་ོསེ་པའ་ིམཚན་ཉདི་དང་།  དབ་ེབ་དང་།  གྲུབ་མཐའ་ིའདདོ་ཚུལ། 
ཁ༽ ས་ེཚན་གཉསི་པ།  ཐགེ་ཆནེ་ག་ིགྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའ་ིལུགས་བཤད་པ།  ཞསེ་པ་ནས། ཕན་པ་རྒྱ་ཆནེ་

པ་ོའབྱུང་བར་གྱུར་ཅགི  ཅེས་པའ་ིརགོས་མཚམས་བར། 
༡༽ སམེས་ཙམ་པའ་ིམཚན་ཉདི་དང་།  དབ་ེབ་དང་།  གྲུབ་མཐའ་ིའདདོ་ཚུལ། 
༢༽ དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའ་ིམཚན་ཉདི་དང་།  དབ་ེབ་དང་།  གྲུབ་མཐའ་ིའདདོ་ཚུལ། 
༣༽ དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའ་ིམཚན་ཉདི་དང་། དབ་ེབ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ིའདདོ་ཚུལ། 
ག༽ ས་ེཚན་གསུམ་པ། བསོ་ཡུལ་འཇལ་བའ་ིཐབས་བཤད་པ།  ཞསེ་པ་ནས།  ས་རྟག་པ་མ་ཡནི་པ་ད་ེ

ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡནི་པ་ལྟ་བུའ།ོ  །ཞསེ་པའ་ིབར། 
༡༽ ཆསོ་ཉདི་ཀ་ིརགིས་པ་སགོས་རགིས་པ་བཞའི་ིསྐརོ། 
༢༽ ལགོ་རྟགོ་སལེ་བའ་ིཐབས་ཐལ་འགྱུར་ག་ིསྐརོ། 
༣༽ ཐ་ེཚམོ་སེལ་བའ་ིཐབས་སྒྲུབ་ངག་གི་རྣམ་བཞག 
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ང༽ ས་ེཚན་བཞ་ིཔ།  །གཏན་ཚགིས་སའི་ིརྣམ་བཞག  ཅསེ་པ་ནས།  གཏན་ཚགིས་ཀ་ིརྣམ་བཞག་
རྣམས་བཤད་ཟནི་ཏོ།  ཞསེ་པའ་ིབར། 

༡༽ གཏན་ཚགིས་ཀ་ིམཚན་ཉདི་དང་།  དབ་ེབ་སགོས་ཀ་ིསྐརོ། 
༢༽ རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབ་ེས་ོམ་ིའད་བའ་ིཚུལ་བཤད་པ། 
༣༽ རྟགས་ལྟར་སྣང་གསུམ་ག་ིརྣམ་བཞག 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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                                 དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བནོ་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

बोि सभप्रदाय / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                       पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན། 
ཀ༽ ཚད་མ་རྣམ་འབདེ་འཕྲུལ་ག་ིསནོ་མ་ེལས་ལའེུ་དང་པ་ོཆ་ཚང་།  མཛད་པ་པོ།མཉམ་མདེ་ཤསེ་རབ་

རྒྱལ་མཚན། ཨང་།  ༧༠     
༡༽ མཆདོ་བརདོ་དང་དམ་བཅའ་སགོས་བསན་པ། རྟགོས་པར་བ་བ་ཡུལ་ག་ིཡནི་ལུགས་བསན་པ།  

བཟུང་ཡུལ་བསན་པ།  ཞནེ་ཡུལ་བསན་པ།  འཇུག་ཡུལ་བསན་པ། 
༢༽ བརདོ་བ་དང་རདོ་བདེ་བསན་པ།  རགིས་ཀ་ིས་ིདང་བ་ེབག་བསན་པ།  འགལ་བ་དང་འབལེ་བ་བསན་

པ།  དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་བསན་པ།   
༣༽ རས་དང་ལྡགོ་པ་བསན་པ།  རས་ལ་དང་ལྡགོ་པ་ལ་བརྟནེ་པའ་ིབནོ་བསན་པ། རས་ཡདོ་དང་བཏགས་

ཡདོ་བསན་པ།  
༤༽ མཚན་ཉདི་དང་མཚན་ཉདི་ལྟར་སྣང་བསན་པ།  མཚནོ་བ་དང་མཚནོ་བ་ལྟར་སྣང་བསན་པ།  མཚན་

གཞ་ིདང་མཚན་གཞ་ིལྟར་སྣང་བསན་པ།  ལེའུ་གྲངས་ཀ་ིམདརོ་བསྡུ་བ་བསན་པ། 
 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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                                 དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཀ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བནོ་རང་གཞུང་།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

बोि सभप्रदाय / Bon Sampradaya 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་ལྔ་པ།                      पांचम पत्र / 5th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན། ཚད་མ་རྣམ་འབདེ་འཕྲུལ་ག་ིསནོ་མ་ེལས་ལའེུ་གཉསི་པ་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པོ།  མཉམ་མདེ་ཤསེ་
རབ་རྒྱལ་མཚན། བརྒྱ་ཆ།  ༧༠    

༡༽ རྟགོས་པར་བདེ་པའ་ིབ་ོབསན་པ་ལ།  གཙ་ོསམེས་བསན་པ།  སམེས་འབྱུང་ལ་ཀུན་འགྲ་ོལྔ་བསན་
པ།  ཡུལ་ངསེ་ལྔ་བསན་པ།  དགེ་བ་བཅུ་གཅགི་བསན་པ། 

༢༽ ར་ཉནོ་དྲུག་བསན་པ།  ཉ་ེཉནོ་ཉ་ིཤུ་བསན་པ། གཞན་འགྱུར་བཞ་ིབསན་པ། རྟགོ་པ་དང་རྟགོ་མདེ་
བསན་པ།  སྣང་འཇུག་དང་སེལ་འཇུག་གི་ཁད་པར་བསན་པ།    

༣༽ ཡུལ་རྟགོས་ཚུལ་བསན་པ།  ཡུལ་གི་ཁད་པར་བསན་པ།  ཚད་མ་དང་ཚད་མནི་ག་ིབའོ་ིཁད་པར་
བསན་པ།  ཚད་མནི་ག་ིབ་ོལ་སྣང་ལ་མ་ངསེ་བསན་པ།  བཅད་ཤསེ་དང་ཡིད་དཔདོ་བསན་པ།  
ལགོ་ཤསེ་དང་ཐ་ེཚམོ་བསན་པ།  ཚད་མའ་ིཁད་པར་བསན་པ།   

༤༽ ལགོ་རྟགོ་དགག་པ་ལ་ཡུལ་ལ་དང་།  དུས་དང་། རྣམ་པ་ལ་ལྟསོ་ཏ་ེལགོ་རྟོག་དགག་པ་བསན་པ།  
མངནོ་སུམ་ཡནི་པ་ལ་མནི་པར་འདདོ་པ་དགག་པ་བསན་པ།  རསེ་དཔག་ལ་ལགོ་རྟགོ་དགག་པ་
བསན་པ། 

༥༽ དངསོ་རྟགོས་དང་ཤུགས་རྟགོས་བསན་པ།  སྒྲུབ་པའ་ིརྟགོས་ཚུལ་བསན་པ།  དགག་པའ་ིརྟགོས་
ཚུལ་བསན་པ།  རང་ངསེ་དང་གཞན་ངསེ་ཀ་ིཚད་མ་བསན་པ།  ས་ོའདགོས་སལེ་ཚུལ་བསན་པ།   

༦༽ ང་ོབ་ོདང་། དུས་དང་།  ཡུལ་ལ་བརྟག་ཏ་ེརོད་སང་བསན་པ།  བེད་པ་བསམ་པ་བསན་པ།  ལའེུ་
གྲངས་ཀ་ིམདརོ་བསྡུ་བ། 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



[84] 

 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་སདི་དནོ་རགི་པ།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

राजिीवत शास्त्र / Political Science  

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

AN ELEMENTARY STUDY OF THE INDIAN CONSTITUTION 

1. The main features of the Indian Constitution 

2. Fundamental Rights of the Indian Citizens, Guarantees to Fundamental 

Rights 

3. Union Executive:  

(a) President – Election, powers and functions 

(b) Prime Minister – Appointment, powers and functions 

(c) Council of Ministers 

4. Union Legislature: Composition, powers and functions of the House of 

the People and the Council of States 

5. General Knowledge (subject-related) 

BOOKS RECOMMENDED: 

1. Gupta, R.N.: Principles of Civics 

2. Bombwall, K.R.: Principles of Civics and Indian Administration 

3. Tayal, B.B.: Society and Local Self-government 

4. Sharma, N.R.: Civics – A Text-book of High school 

5. Jain Pukhraj and S.C. Jain: High School Nagarika Shastra 

6. Singh, Shiv Narain: Nagarika Shastra and Bharatiya Shasana 

7. Santhanam, K.: The Constitution of India 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་སདི་དནོ་རགི་པ།  

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second  Year 

राजिीवत शास्त्र / Political Science  

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

AN ELEMENTARY STUDY OF THE INDIAN CONSTITUTION 

1. Judiciary  

(a) Supreme Court – Composition and jurisdiction 

(b) High Court – Composition and jurisdiction 

2. State Executive:  

(a) Governor – Appointment, powers and functions  

(b) Chief Minister – Appointment, power, functions of the Council of 

Ministers 

3. State Legislature: 

(a) Composition and functions of the Legislative Assembly and the 

Legislative Council. List of states with Bicameral Legislature 

  4. 
(a)  Local Self-government: How are they useful? 

(b)  Village Panchayat – Composition, powers and functions 

(c)  Town Area – Composition, powers and functions  
 

BOOKS RECOMMENDED: 

1. Gupta, R.N.: Principles of Civics 

2. Bombwall, K.R.: Principles of Civics and Indian Administration 

3. Tayal, B.B.: Society and Local Self-government 

4. Sharma, N.R.: Civics – A Text-book of High school 

5. Jain Pukhraj and S.C. Jain: High School Nagarika Shastra 

6. Singh, Shiv Narain: Nagarika Shastra and Bharatiya Shasana 

7. Santhanam, K.: The Constitution of India 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་དཔལ་འབརོ་རགི་པ། 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

अथवशास्त्र /Economics 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

Economy and Its Sectors 

1. Economy: Types of Economy, Capitalist, Socialist and Mixed Economy, 

Developed and Underdeveloped Countries, Characteristics of Under-

developed Countries 

2. Indian Economy: Characteristics of Indian Economy, Indian Economy on 

the Eve of Independence, Globlization as New Economic Policy- Meaning, 

Merits and Demerits. 

Different Sectors of Economy:  

1. Primary Sector (Agriculture): 

Importance of Agriculture, Food Crops and Non-Food Crops, Causes of the 

Backwardness of Indian Agriculture. Importance and Sources of Irrigation. 

2. Secondary Sector (Manufacturing Sector):  

Cottage and Small Scale Industries: Difference between Cottage Industries 

and Small Scale, Medium and Large Scale Industries 

3. Tertiary Sector (Service Sector): 

Education, Health, Telecommunication, Banking and Insurance etc.  

Books Recommended: 

1. Dewett K.K.  and. Verma J.D.: Elementary Indian Economics. 

2. Gill K.S.: Evolution of the Indian Economy. 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 



[87] 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་དཔལ་འབརོ་རགི་པ། 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

अथवशास्त्र /Economics 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

Major Issues of Indian Economy 

1. National Income, Economic Inequality and Poverty: 

Concept of National Income, Meaning Types and Causes of Poverty, 

Methods to Eradicate Poverty. 

2. Unemployment: 

 Meaning, Types and Causes of Unemployment. Measures to Reduce 

Unemployment. 

3. Food Problem and Food Security: 

Causes and Solutions of the Food Problem, Concept of Food Security, Public 

Distribution System (PDS) and Targeted Public Distribution System (TPDS) 

4. Population: 

Meaning and Structure of Population, Census and Methods of Census, 

Density of Population, Factors Affecting Density of Population, Population 

Trends in India 

5. Environment:  

Pollution and Its Types, Causes and Measures for Environment Degradation  

Books Recommended: 

Same as 1st Semester 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

 



[88] 

 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཨ་ེཤ་ཡའ་ིརྒྱལ་རབས། 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

एवशया इवतिास /Asian History 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

POLITICAL AND CULTURAL HISTORY 

1. Indication of famous historical places related to the Syllabus on the map   
 

2. Rise and Growth of the Gupta Empire 
 

3. Foundation of the Gupta Empire – Chandra Gupta I, Samudragupta, 

Ramagupta, Chandragupta II, Kumargupta I, Skandgupta 
 

4. Decline of the Gupta Empire 
 

5. Religion, Art and Literature of the Gupta Age 

 
SELECTED TEXTS 

1. The Age of Imperial Unity: by R. C. Majumdar 

2. A History of India: by V. D. Mahajan Vol. II 

3. The Classical Age, edited: by R. C. Majumdar 

4. Life in the Gupta Age: by R. M. Saletor 

5. Gupta Samrat Aur Unka Kala: by Udai Narayan Rai 

6. Political and Cultural History of India (from the earliest times upto 1206 

A.D.): by Dr. A. K. Mittal 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

 



[89] 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ཨ་ེཤ་ཡའ་ིརྒྱལ་རབས། 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

एवशया इवतिास /Asian History 

 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

POLITICAL & CULTURAL HISTORY 

1. Indication of famous historical places related to the Syllabus on the map   

2. Development in South India from 300 to 750 A.D. – Vakatakas, Pallavas 

and Chalukyas 

3. Harsha and his Times 

1. India’s Cultural Contacts with Asian Countries: Nepal, Tibet, China, 

Afghanistan, Central Asia 

SELECTED TEXTS 

1. History of Kanauj: by R. S. Tripathi 

2. Early History of Andhra Country: by K. Gopala Chari 

3. A History of Deccan: by G. Yazadani 

4. A History of India: by V. D. Mahajan 

5. Ancient India: by R. S. Sharma 

6. Periplus of the Erathean Sea, edited: by S. Nagarjuna 

7. Political and Cultural History of India (from earliest times upto 1206 

A.D.): by Dr. A. K. Mittal 

8. प्राचीन भारत का इततहास : डॉ. धिमल चन्द पाण्डेय 

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 

 



[90] 

 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་པཱ་ལ།ི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

पावि / Pali 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

(क)  पावि प्ररे्वशका - 

पाठ – धपटि साधहत्य ।  

(ख)  पावि व्याकरण - 

धिशेषर्, उपसगय, स्त्री प्रत्यय ।  

(ग)  अिुर्ाद  

धहन्दी से पाधल । 

आन्तररक परीक्षण ( पूणावङ्क - 30) 

1.  उपधस्थधत  10 

2.  अधिन्याश पत्र  10 

3.  िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་པཱ་ལ།ི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

पावि / Pali 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

 
(क)  पावि प्ररे्वशका - 

पाठ –  

1.  अिधुपटि साधहत्य  

2.  अट्ठिथा साधहत्य 

(ख)  अिुर्ाद - 

1.  पाधल से धहन्दी  

2.  धहन्दी से पाधल 

 

आन्तररक परीक्षण (पूणावङ्क - 30) 

1.  उपधस्थधत  10 

2.  अधिन्याश पत्र  10 

3.  िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 

 
  



[92] 

 

 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ལགེས་སྦྱར་སྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

ससं्कृत (ख र्गव) / Sanskrit (Kha Varga) 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

1. मूिरामायण – र्ालमीवक 

(ि) श्लोिाथय 15 

(ख) धिधिि प्रश्न  15 

साराांश, चररत्र-धचत्रर् आधद 

2. कणवभारम ्– भास 

(ि) श्लोिाथय  15 

(ख) ग्रन्थ-ग्रन्थिार-पररचय, चररत्र-धचत्रर् आधद  15 

3. ससं्कृत मअ िघु र्ाक्य रचिा 

पधठत ग्रन्थों पर आिाररत 10 

विप्पणी - 10 प्रधतशत प्रश्न िस्तुधिष्ठ होंग े। 

     प्रश्न िा माध्यम धहन्दी होगी । 

सिायक ग्रन्थ :-  

1. सांस्िृत व्यािरर् – रामचन्ि झा  

2. ििीि अििुाद चधन्ििा – चििर हांस 

3. सांस्िृत साधहत्य िी रूपरेखा – चन्िशेखर पाण्डेय 

आन्तररकमूलयांकि – पूणावङ्क 30 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 

 



[93] 

དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་ལགེས་སྦྱར་སྐད་ཡགི 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

ससं्कृत (ख र्गव) / Sanskrit (Kha Varga) 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

1. वदव्यार्दाि – कुणािार्दाि – 50 श्लोक पयवन्त 

(ि) श्लोिाथय       15 

(ख) धिधिि प्रश्न – साराांश तथा चररत्र धचत्रर् आधद    15 

2. शीिविरूपणाध्याय – मिाभारत से 

(ि) श्लोिाथय        15 

(ख) साराांश, चररत्र-धचत्रर् आधद धिधिि प्रश्न     15 

3. ससं्कृत मअ िघु र्ाक्य रचिा 

पधठत ग्रन्थों पर आिाररत      10 

      विप्पणी - 10 प्रधतशत प्रश्न िस्तुधिष्ठ होंग े। 

प्रश्न िा माध्यम धहन्दी होगा । 

सिायक ग्रन्थ :-  

1. सांस्िृत व्यािरर् – रामचन्ि झा  

2. ििीि अििुाद चधन्ििा – चििर हांस 

3. History of  Indian Literature : Vol. II & III : Winternitz 

 

आन्तररकमूलयांकि – पूणावङ्क 30 

1. िक्षोपधस्थधत 10 

2. गहृिायय 10 

3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर् 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀ་ིརྒྱལ་རབས། 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

वतब्बती इवतिास / Tibetan History 

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།        प्रथम अधिसत्र / 1st Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                       षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།  
བདོ་དུ་མའི་ིའགྲ་ོབ་བྱུང་ཚུལ་དང་། གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ་ོནས་ཁ་ིདར་མ་འུ་དུམ་བཙན་བར་ག་ིབཙན་པ་ོརྣམས་ཀི་ལོ་
རྒྱུས་ས་ིབཤད།  ཨང་། ༧༠      

༡༽  བདོ་དུ་མའི་ིའགྲ་ོབ་བྱུང་ཚུལ་ང་ོསདོ། 
༢༽  གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ།ོ 

ཀ༽  གཉའ་ཁ་ིབཙན་པའོ་ིའབྱུང་ཁུངས་ལ་བཞདེ་པ་མ་ིའད་བ་གཙ་ོབ་ོབཞའི་ིསྐརོ།  
ཁ༽  གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ་ོཕབེས་པའ་ིདུས་རབས་ལ་དཔད་པ། 
ག༽  གཉའ་ཁ་ིབཙན་པའོ་ིཆསོ་སདི་གཉསི་ཀ་ིམཛད་རསེ་སྐརོ།  

༣)  གནམ་ག་ིཁ་ིཕྱ་ིམ་དྲུག་ག་ིང་ོསདོ། 
༤)  སདོ་ཀ་ིསངེ་གཉསི། 

ཀ༽  གྲི་གུམ་བཙན་པ་ོདང་བནོ་པ་ོལ་ོངམ་བར་ག་ིའགལ་ཟླ་བྱུང་རནེ་སྐརོ། 
ཁ༽  གྲི་གུམ་བཙན་པ་ོབཀྲངོས་ནས་བནོ་པ་ོལ་ོངམ་གསི་ཆབ་སིད་བསྐྱངས་ཚུལ།  

༥)   སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་ག་ིསྐརོ།  
ཀ༽  བནོ་པ་ོལ་ོངམ་བཀྲངོས་ནས་སས་ཤ་ཁ་ིསར་བཙན་པའོ་ིརྒྱལ་སདི་འཁདོ་ཚུལ 
ཁ༽  ཡབ་ཀ་ིསྤུར་བཙལ་ནས་བང་ས་ོཐགོ་མར་བརིགས་ཚུལ། 

༦)   ལགེས་དྲུག ལྡེ་བརྒྱད་དང་བཙན་ལྔའ་ིང་ོསདོ། 
༧)   ཁད་པར་དུ་ལྷ་ཐ་ོཐ་ོར་ིགཉན་བཙན་ག་ིསྐུ་དུས་དམ་ཆསོ་དབུ་བརསེ་ཚུལ་དང་།  

ལ་ོཔཎ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀ་ིརྟནེ་རྣམས་ཀ་ིའབྱུང་ཁུངས་ལ་དཔད་པ་བ་རྒྱུ། 
༨)   འབ་ོམཉནེ་ལྡ་ེརུའ་ིསྐརོ་ང་ོསདོ་དང་ཁོང་གིས་སས་ལ་བསབ་བ་གང་གནང་བ། 
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༩) སག་ར་ིགཉན་གཟགིས། 
ཁོང་གི་སྐབས་ཉ་ེའགྲམ་ག་ིརྒྱལ་ཕན་ཟངི་པ་ོར་ེསག་སྐྱ་བ་ོསགོས་དང་འབལེ་བ་ཚུགས་ཚུལ་དང་ 
སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པའོ་ིམངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱདེ་དང་བདོ་གཅགི་གྱུར་གི་སམོ་གཞི་བཏངི་ཚུལ། 

༡༠) གནམ་ར་ིསོང་བཙན་སྐབས་ཡབ་ཀ་ིམཛད་པའ་ིའཕ་ོབསྐྱངས་ནས་རྒྱལ་ཕན་ 
ཟངི་པ་ོར་ེཁ་ིཔངས་སུམ་རྒྱལ་ཕན་སགོས་དབང་དུ་བསྡུས་ཚུལ། 

༡༡)  ཆསོ་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པ།ོ 
ཀ༽  སངོ་བཙན་སམ་པའོ་ིའཁྲུངས་འདས་དང་ཁ་ིལ་ོསྐརོ་ལ་དཔད་པ་བ་རྒྱུ།  
ཁ༽  ནང་ཁུལ་འཁྲུག་རདོ་ཞི་འཇམ་བས་ནས་ཡུལ་ཁམས་བད་ེལ་བཀོད་ཚུལ། 
ག༽  ཐནོ་མསི་བདོ་ཡགི་གསར་གཏདོ་ཇ་ིལྟར་གནང་ཚུལ། 
ང་༽ རྒྱ་བཟའ་དང་བལ་བཟའ་བཙུན་མརོ་བཞསེ་ཚུལ་དང་དསེ་དགསོ་དམགིས། 
ཅ༽  མཐའ་བཞའི་ིརྒྱལ་ཕན་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ཁམིས་སོལ་གཏན་ལ་ཕབས་ཚུལ། 
ཆ༽  བདོ་དུ་སངས་རྒྱས་བསན་པའ་ིསོལ་གཏོད་ཚུལ། 

༡༢)  མང་སོང་མང་བཙན། 
ཀ༽  ཁོང་གི་འཁྲུངས་གཤེགས་ལ་ོཚགིས་དང་ཡབ་སུ་ཡནི་མནི་སྐརོ་ལ་དཔད་པ། 
ཁ༽  རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་དང་བདོ་བར་དམག་འཕྲུག་ག་ིལ་ོརྒྱུས། 
ག༽  དབར་མདུན་དང་དགུན་མདུན་ག་ིསོལ་གཏོད་ཚུལ། 

༡༣) འདུས་སངོ་མང་པ་ོར།ེ 
ཀ༽  བཙན་པ་ོཁོང་གི་སྐུ་དུས་ཐང་བདོ་བར་ག་ིདམག་འཕྲུག་སྐརོ། 
ཁ༽  འདུས་སངོ་དང་འགར་ག་ིབུ་རྒྱུད་བར་ག་ིའགལ་ཟླ་བྱུང་རནེ་དང་མཇུག་འབས། 
ག༽  ཡུམ་ཁ་ིམ་ལདོ་ཀསི་བདོ་ཀ་ིཆབ་སིད་ཇ་ིལྟར་བསྐྱངས་ཚུལ། 

༡༤) ཁ་ིལྡ་ེགཙུག་བརྟན། 
ཀ༽  ནང་ཁུལ་ཆབ་སིད་རོད་རདོ་ཞི་ཐབས་སགོས་སདི་ཕྱགོས་ཀ་ིམཛད་པ་འཕིན་ལས་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས།  
ཁ༽  མསེ་ཨག་ཚམོ་གསི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞངེས་པ་སགོས་ཆསོ་ཕྱགོས་ཀ་ིམཛད་པ། 
ག༽  མཐར་སྐུ་བཀྲངོས་ཚུལ་ག་ིལ་ོརྒྱུས། 

༡༥)  ཁ་ིསོང་ལྡའེུ་བཙན། 
ཀ༽  ནང་ཁུལ་ག་ིའཁྲུག་རདོ་ཞི་འཇམ་མཛད་ཚུལ། 
ཁ༽ བདོ་ཀ་ིཆབ་སིད་ཀ་ིམངའ་ཐང་མཐའ་བཞརི་བརྒྱ་བསྐྱདེ་ཚུལ། 
ག༽ མཁན་སབོ་གཉསི་གདན་དངས་ནས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་སེལ་ཚུལ། 
ང་༽ བན་བནོ་གཉསི་ཀ་ིབར་བསན་པ་རྒྱན་དུ་བཞག་ནས་རོད་ཚུལ། 
ཅ༽ རྟནོ་རནེ་གཉསི་ཀ་ིརོད་པའ་ིསྐརོ།  
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༡༦) མུ་ན་ེབཙན་པསོ་བདོ་འབངས་ཡངོས་དབུལ་ཕྱུག་ལན་གསུམ་མཉམ་ཚུལ་ག་ིསྐརོ། 
༡༧) ཁ་ིལྡ་ེསོང་བཙན་ཆབ་སིད་ཀ་ིཁ་ིལ་འཁོད་ཚུལ་དང་ཁོང་གིས་ཆབ་སིད་བསྐྱངས་ཚུལ།  

ཀ༽ མཐའ་མཚམས་རྒྱལ་ཕན་ཁག་གིས་བཙན་པོར་ངོ་གཏད་དང་སྐྱེས་འབུལ་མཛད་པ་སོགས་ཆབ་
སདི་ཀ་ིམངའ་ཐང་སྐརོ། 

ཁ༽ གཙུག་ལག་ཁང་བཞངེས་ཚུལ་དང་དགེ་འདུན་པའི་སེ་ལ་ཆབ་སདི་ཀ་ིགནས་ལ་དབུ་འཕང་བསོད་ཚུལ།  
ག༽ དམ་པའ་ིཆསོ་བདོ་སྐད་དུ་འགྱུར་བའ་ིར་འཛིན་སགི་གཞ་ིགཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ།  
ང་། དམ་པའ་ིཆསོ་བདོ་སྐད་དུ་འགྱུར་ར་ོཅགོ་གི་དཔ་ེཐ་ོདཀར་ཆག་ཏུ་ཐགོ་མར་བཀོད་ཚུལ། 

༡༨) ཁ་ིགཙུག་ལྡ་ེབཙན་རལ་པ་ཅན་ག་ིསྐརོ། 
ཀ༽ སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་ཁརི་འཁོད་ཚུལ་ག་ིསྐརོ་ང་ོསདོ་མདརོ་བསྡུས། 
ཁ༽ ཐང་བདོ་བར་ག་ིའབལེ་བ་དང་དབནོ་ཞང་རྡ་ོརངི་བཙུགས་ཚུལ། 
ག༽ ཆསོ་ཕྱགོས་ནས་དགེ་འདུན་གི་སེ་ལ་ཆ་ེམཐངོ་དང་གུས་བཀུར་མཛད་ཚུལ། 
ང་༽ གཙུག་ལག་ཁང་བཞངེས་པ་དང་དམ་ཆསོ་བདོ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཚུལ།  
ཅ༽ མཐར་རྒྱལ་བནོ་བར་ག་ིའགལ་བ་བྱུང་ཚུལ་དང་མཐར་སྐུ་བཀྲངོས་ཚུལ་སྐརོ།  

ཁ་སྐངོ་སབོ་དབེ་གཙ་ོབ།ོ  
༡༽  རྒྱལ་མ་ོའབྲུག་པས་མཛད་པའ་ིབདོ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་གངེ་བའ་ིགཏམ། 
༢༽  ཆབ་སེལ་ཚ་ེབརྟན་ཕུན་ཚགོས་སགོས་ཀསི་མཛད་པའ་ིབདོ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་རགས་རམི་གཡུ་ཡ་ིཕངེ་བ། 
༣༽  ས་སྐྱ་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གསི་མཛད་པའ་ིརྒྱལ་རབས་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ་། 
༤༽ ཞྭ་ས་པ་དབང་ཕྱུག་བད་ེལྡན་གསི་མཛད་པའ་ིབདོ་ཀ་ིསིད་དནོ་རྒྱལ་རབས། 
༥༽ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེན་ག་ིདབེ་ཐརེ་དཀར་པ།ོ 
༦༽ ཏུན་ཧངོ་གཏེར་ཡགི་དང་ཐང་ཡགི་གསར་རངི་ལས་ལུང་འདནེ་བ་རྒྱུ། 
༧༽  རྡ་ོརངི་ག་ིཡགི་ཆ་དང་དལི་བུའ་ིཁ་བང་སགོས་འཁདོ་པའ་ིགནའ་བའོ་ིཡགི་ཆ་གཅསེ་བསྡུས། 
༨༽  ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚགོས་ཀསི་མཛད་པའ་ིབདོ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་ས་ིདནོ་པདྨ་ར་གའ་ིལྡ་ེམིག 

 
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
ཁ་སའེ་ིསབོ་ཚན་ཁངོས་བདོ་ཀ་ིརྒྱལ་རབས། 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

वतब्बती इवतिास / Tibetan History 

རྒྱུགས་དུས་གཉསི་པ།        धितीय अधिसत्र / 2nd Semester 

ད་ིཤགོ་དྲུག་པ།                      षष्ठ पत्र / 6th  Paper 
ཁནོ་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠ परू्ाांि-70 / Total Marks-70 

སབོ་ཚན།       
ཀ༽ བདོ་ཀ་ིབཙན་པའོ་ིརྒྱལ་བརྒྱུད། བདོ་སིལ་བུའ་ིསྐབས་ཀ་ིབྱུང་བ། བདོ་དུ་རགི་གནས་དར་ཚུལ། ཨང་། ༦༠། 
ཁ༽ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་དང་ཞི་བདེ་པའ་ིཆསོ་འབྱུང་ང་ོསདོ་མདརོ་བསྡུས།  ཨང་། ༡༠།  
༡) ཁ་ིདར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པ།ོ 

ཀ༽ དར་མ་འུ་དུམ་ བཙན་པའོ་ིང་ོསདོ་དང་།  བསན་པ་ཇ་ིལྟར་བསྣུབས་ཚུལ། 
ཁ༽ འུ་དུམ་བཙན་པ་ོབཀྲངོས་ཚུལ། 
ག༽ དམར་གཡ་ོགཙང་གསུམ་མད་ོསྨད་དུ་བསོ་ཚུལ། 
ང༽ འདོ་སྲུངས་དང་ཡུམ་བརྟན་བར་མ་མཐུན་ནས་དབུ་གཡ་ོའཁྲུགས་ཚུལ། 

༢) འབངས་གནེ་ལགོ 
ཀ༽ འབངས་གནེ་ལགོ་བྱུང་རནེ། 
ཁ༽ རུས་ཚན་ཆ་ེཁག་གི་བར་གཡུལ་འཁྲུགས་ཇ་ིལྟར་བྱུང་ཚུལ། 
ག༽ དསེ་མཇུག་འབས་ཇ་ིབྱུང་སྐརོ་ང་ོསདོ།  

༣)  བདོ་ཀ་ིབཙན་པའོ་ིབང་ས།ོ 
ཀ༽ བདོ་ཀ་ིབཙན་པའོ་ིབང་ས་ོའབྲུ་བའ་ིདགསོ་དམགིས།  
ཁ༽ རུས་ཚན་ཆ་ེཁག་བར་བང་ས་ོབག་ོབཤའ་རྒྱག་ཚུལ། 
ག༽ བང་ས་ོམ་བྲུས་ནས་ལྷག་པ་དུ་ཡདོ་ང་ོསདོ། 

༤)  འདོ་སྲུང་ག་ིརྒྱལ་རྒྱུད། 
ཀ༽ སདོ་ཀ་ིམགནོ་གསུམ་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ང་ོསདོ།  
ཁ༽ སྨད་ཀ་ིལྡ་ེགསུམ་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ང་ོསདོ། 
ག༽ ཙོང་ཁ་བད་ེཁམས་བཅ་ོབརྒྱད་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་ང་ོསདོ། 
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༥) སདོ་འདུལ། 
ཀ༽ ལྷ་བ་མ་ཡ་ེཤསེ་འདོ་ཀསི་བསན་པ་སར་གསསོ་ཚུལ་ག་ིལ་ོརྒྱུས། 
ཁ༽ རནི་ཆནེ་བཟང་པ་ོརྒྱ་གར་དུ་སོབ་གཉརེ་ཕེབས་ཚུལ། 
ག༽ པཎ་ིཏ་གདན་ཞུ་དང་མད་ོསགས་ཀ་ིགཞུང་ལུགས་བསྒྱུར་འག་ོཚུགས་ཚུལ། 
ང༽ ཇ་ོབ་ོར་ེབདོ་དུ་གདན་དངས་ཚུལ་དང་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡདོ། 
ཅ༽ ཇ་ོབ་ོར་ེབདོ་དུ་ལ་ོཇ་ིཙམ་བཞུགས་པ་དང་ཁོང་གིས་ཕྱག་རསེ་སྐརོ། 

༦)  ཡུམ་བརྟན་ག་ིརྒྱལ་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ང་ོསདོ། 
༧)  སྨད་འདུལ། 

ཀ༽ བ་ཆནེ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གསི་དམར་གཡ་ོགཙང་གསུམ་ནས་བསམོ་པ་བངས་ཚུལ། 
ཁ༽ ད་ེནས་སོམ་པའ་ིབརྒྱུན་མད་ོསྨད་དུ་ཇ་ིལྟར་བྱུང་ཚུལ། 
ག༽ དབུས་གཙང་གི་མ་ིབཅུས་མད་ོསྨད་ནས་སོམ་པ་བངས་ནས་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་སེལ་ཚུལ། 
ང༽ ད་ེལ་ཚ་ན་ཡ་ེཤསེ་དང་མངའ་བདག་ཁ་ིཔས་བདག་རནེ་བས་ཚུལ། 
ཅ༽ གསང་སགས་གསར་རངི་གི་རྣམ་གཞག་བསན་པ་ཕྱ་ིདར་སྐབས་ཐགོ་མར་བྱུང་ཚུལ།  

༨)  དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་དང་ཞི་བདེ་པའ་ིཆསོ་འབྱུང་ང་ོསདོ་མདརོ་བསྡུས 

ཁ་སྐངོ་སབོ་དབེ།  
༡༽  རྒྱལ་མ་ོའབྲུག་པས་མཛད་པའ་ིབདོ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་གངེ་བའ་ིགཏམ། 
༢༽  ཆབ་སེལ་ཚ་ེབརྟན་ཕུན་ཚགོྶ་སགོས་ཀསི་མཛད་པའ་ིབདོ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་རགས་རམི་གཡུ་ཡ་ིཕངེ་བ། 
༣༽  ས་སྐྱ་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གསི་མཛད་པའ་ིརྒྱལ་རབས་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ་། 
༤༽ ཞྭ་ས་པ་དབང་ཕྱུག་བད་ེལྡན་གསི་མཛད་པའ་ིབདོ་ཀ་ིསིད་དནོ་རྒྱལ་རབས། 
༥༽ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེན་ག་ིདབེ་ཐརེ་དཀར་པ།ོ 
༦༽ ཀ༔ཐགོ་ཚ་ེདབང་ར་ིའཛནི་གསི་མཛད་པའ་ིབདོ་བཙན་པའོ་ིགདུངས་རབས་ཚགི་ཉུང་དནོ་གསལ། 
༧༽ དཔའ་བ་ོགཙུག་ལག་ཕེང་བས་མཛད་པའ་ིཆསོ་འབྱུང་མཁས་པའ་ིདགའ་སནོ། 
༨༽ འགོས་ལ་ོཙཱ་བ་གཞནོ་ནུ་དཔལ་གསི་མཛད་པའ་ིདབེ་ཐརེ་སནོ་པོ།  

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30) 

1. Class Attendance 10 

2. Class Assignment 10 

3. Class Presentation 10 
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དབུ་མ་འགོ་མ་ལ་ོརམི་གཉསི་པ། 
བ་ོའཛནི་རྒྱུགས་སདོ། 

पूर्वमध्यमा वितीय र्र्व / Purva Madhyama Second Year 

कण्ठस्थ र्ाक् परीक्षा / Kanthasth Vak Pariksha 

ཁནོ་བསམོས་བརྒྱ་ཆ།  ༡༠༠  Total Marks-100 

སབོ་ཚན།   
རྒྱ་གཞུང་། ༡༽ བང་ཆུབ་ལམ་སནོ་ཆ་ཚང།  
བནོ།  ༢༽ ཚད་མ་རྣམ་འབདེ་འཕྲུལ་ག་ིསནོ་མ་ེལས་དབུ་ནས་ལའེུ་གཉསི་པ་ཆ་ཚང་། 

 


