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དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང།

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རྱིམ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ།

སོབ་ཚན།

पाठ्यक्रम
उत्तरमध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष

भोट विद्या संस्थानम्

के न्द्रीय उच्च द्वतब्बती द्विक्षा सस्ं थान
(मान्द्य द्ववश्वद्ववद्यालय)

सारनाथ, वाराणसी
2022

དཀར་ཆག

विषय सच
ू ी
विषय / Subjects

पृष्ठ सख्ं या / Pg. Nos.

उत्तरमध्यमा प्रथम िषष / Uttar Madhyama First Year
1.
2.
3.
4.
5.

परीक्षा विषय वििरण / Scheme of Examination
अवििायय विषय / Compulsory Subjects
िैकवपपक विषय (क िर्य)/ Sampradaya Subjects
िैकवपपक विषय (ख िर्य( / Optional Subjects
कण्ठस्थ िाक् परीक्षा / Kanthasth Vak

4
5-24
25-39
40-54
55

उत्तरमध्यमा वितीय िषष / Uttar Madhyama Second Year
1.
2.
3.
4.
5.

परीक्षा विषय वििरण / Scheme of Examination
अवििायय विषय / Compulsory Subjects
िैकवपपक विषय (क िर्य( / Sampradaya Subjects
िैकवपपक विषय (ख िर्य( / Optional Subjects
कण्ठस्थ िाक् परीक्षा / Kanthasth Vak

[1]

58
59-76
77-90
91-106
107

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
परीक्षा ववर्य वववरण / Details of Examination Subjects
यह परीक्षा दो अधिसत्रों में धिमिाांधित धिषयों में समपन्ि होगी । There are two Semester in
one full academic year.
ववर्य
Subjects

पूणाांक
उत्तीणषता के विये
Full Marks
प्राप्ताङ्क
(70+30) = 100 Pass Marks
(25+11) = 36

1. अधििायय धतब्बती / Compulsory Tibetan
100
36
2. अधििायय सांस्िृ त / Compulsory Sanskrit
100
36
3. अधििायय धहन्दी अथिा अग्रां जी / Compulsory
Hindi or English
100
36
4. मल
100
36
ू शास्त्र – चतुथय पत्र/ Moolshastra Fourth Paper
5. मल
100
36
ू शास्त्र – पांचम पत्र/ Moolshastra Fifth Paper
6. िैिधपपि “ि िगय” धिषय / Optonal ‘Kavarg’ Subjects
(धिङ्मा, िर्गययदु , 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 सस्ां िृ त)
(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 पर्ू ायङ्ि 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.
[4]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་གཙུག་ལག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
वतब्बती भार्ा एवं सावित्य (अविवायष) /
Tibetan Language and Literature (Compulsory)

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།

प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
प्रथम पत्र / 1st Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

དི་ཤོག་དང་པོ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
ཀ༽ སོབ་ཚན།
༡༽ བརྡ་སོད། འགེལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་པ། (མཐའ་དཔྱད་ཕུད།)

བརྒྱ་ཆ། ༤༠

༢༽ བརྡ་དག ངག་སོན་ལེའུ་དང་པོའ་ི ཇ་སེ་ནས་ན་སེ་བར།

བརྒྱ་ཆ། ༢༠

༣༽ རོམ་རིག སྒྲུང་རོམ་མགར་བ་སོབས་རྒྱལ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ།

བརྒྱ་ཆ། ༡༠

ཁ༽ རོམ་པ་པོ་དང་ཀོག་དེབ།
༡༽ སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གི་མུ་ཏིག་ཕེང་མཛེས།
༢༽ དཔལ་ཁང་གི་དག་ཡིག་ངག་སོན།
༣༽ རྡོ་རེ་རྒྱལ་པོའ་ི སྒྲུང་རོམ།
ག༽ ཞོར་ཀོག་གི་ཕྱག་དཔེའ་ི མཚན།
༡༽ ཞ་རྣམ་བྲ་གསུམ་སོགས་ཀི་སུམ་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ཁག
༢༽ རེ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་གི་དག་ཡིག་སོགས།
༣༽ ཕལ་པའི་ཁིམ་ཚང་གི་སིད་སྡུག
༤༽ གཙུག་གཡུག་སོགས།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1)
2)
3)

10
10
10

Class Attendance
Class Assignment
Class Presentation
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་གཙུག་ལག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
वतब्बती भार्ा एवं सावित्य (अविवायष) /
Tibetan Language and Literature (Compulsory)

धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
प्रथम पत्र / 1st Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དང་པོ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
ཀ༽ སོབ་ཚན།

༡༽ བརྡ་སོད། འགེལ་ཆེན་རྟགས་འཇུག མཐའ་དཔྱོད་དང་ཚིག་ཕད་འཕོས་དོན་གཉིས་ཕུད།

བརྒྱ་ཆ། ༤༠

༢༽ བརྡ་དག ངག་སོན་ལེའུ་དང་པོའ་ི པ་སེ་ནས་མ་སེ་བར།

བརྒྱ་ཆ།༢༠

༣༽ རོམ་རིག རོམ་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག

བརྒྱ་ཆ།༡༠

ཁ༽ རོམ་པ་པོ་དང་ཀོག་དེབ།
༡༽ སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གི་རྟགས་འགེལ་མུ་ཏིག་ཕེང་མཛེས།
༢༽ དཔལ་ཁང་ལོ་ཙཱའི་དག་ཡིག་ངག་སོན།
༣༽ དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གི་རོམ་ལུགས་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
ག༽ ཞོར་ཀོག་གི་ཕྱག་དཔེའ་ི མཚན།

༡༽ ཞ་རྣམ་བྲ་གསུམ་སོགས་ཀི་རྟགས་འཇུག་འགེལ་པ་ཁག
༢༽ ཅོ་ནེའི་དག་ཡིག་སོགས།
༣༽ སྔར་དེང་གི་རོམ་གཞུང་མདོར་བསྡུས་རྣམས།
༤༽ རེ་གུང་ཐང་གི་བསབ་བྱ་ནོར་བུའི་གིང་དུ་འགོ་བའི་ལམ་ཡིག
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

10
10
10

1) Class Attendance
2) Class Assignment
3) Class Presentation
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
सस्ं कृत (अविवायष) / Sanskrit (Compulsory)
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
धितीय पत्र / 2nd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་གཉིས་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

(क) मवणका - प्रथम भाग 1 से 7 पाठ
1. गद्ाांश ि पद्ाांश िा धहन्दी अििु ाद
2. पाठ िा साराांश
3. पाठ से समबद्ध एि गद् एिां उससे 5 प्रश्न
4. पाठ से समबद्ध लघु प्रश्न
5. अन्य धिधिि प्रश्न
(ख) ग्रन्थगत व्याकरण का व्याविाररक ज्ञाि
(ग) सभ
ु ावर्त विशती (सज
ु ि पद्धवत)
बौद्धकथा – इन्रिाम ब्राह्मणावदािम् वदव्यावदाि से
(घ) अिुवाद

10
06
05
05
05
15
07
07
10

सिायक ग्रन्थ :1. मधर्िा NCERT, NEW DELHI
2. सभु ाधषत धत्रशती-भतृयहरर योगीन्र
3. धदव्यािदािम् – ed. P.L. Vaidya
4. ििीि अििु ाद चधन्रिा – चक्रिर हसां
आन्तररकमूलयांकि – पूणाषङ्क 30
1.
2.
3.

िक्षोपधस्थधत
गृहिायय
िक्षा में प्रस्तुतीिरर्

10
10
10

[7]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
सस्ं कृत (अविवायष) / Sanskrit (Compulsory)
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
धितीय पत्र / 2nd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་གཉིས་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

(क) मवणका 8 से 14 पाठ
1. गद्ाांश ि पद्ाांश िा धहन्दी अििु ाद
2. पाठ िा साराश
ां
3. पाठ से समबद्ध एि गद् एिां उससे 5 प्रश्न
4. पाठ से समबद्ध लघु प्रश्न
5. अन्य धिधिि प्रश्न
(ख) ग्रन्थगत व्याकरण का व्याविाररक ज्ञाि
(ग) सभ
ु ावर्त विशती (कमष पद्धवत)
कथा–अशोकावदािम् वदव्यावदाि से
(घ) अिुवाद

10
06
05
05
05
15
07
07
10

सिायक ग्रन्थ :1. मधर्िा NCERT, NEW DELHI
2. िीधतशति-सभु ाधषत धत्रशती-भतृयहरर योगीन्र
3. िथा-धदव्यािदािम् – ed. P.L. Vaidya
4. ििीि अििु ाद चधन्रिा – चक्रिर हसां
आन्तररकमूलयांकि – पूणाषङ्क 30
1.
2.
3.

िक्षोपधस्थधत
गृहिायय
िक्षा में प्रस्तुतीिरर्

10
10
10
[8]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ཨིན་ཇིའ་ི སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
अंग्रेजी (अविवायष) / English (Compulsory)
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
तृतीय पत्र / 3rd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་གསུམ་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

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 1100 words.
The passages could be of any of the following two types:
1. Factual passage (eg., instruction, description or report)
2. Discursive passage involving opinion (eg., argumentative or persuasive)
Question types will include:
1. Short-answer-type questions to test local, global and inferential
comprehension
2. Note making in an appropriate format
3. Summarizing and abstraction
SECTION – B – WRITING (15 marks)

Three questions consisting of 5 marks each from the following types may be given
with internal choices:
1. A factual description of any event or incident, a report or a process based
on verbal input is to be provided in about 80 – 100 words.
2. A visual input is to be given in about 100 – 150 words. The output may be
descriptive or argumentative in nature, such as an article for publication in
a newspaper or a school magazine or a speech.
3. Students have to write one out of two letters based on given inputs. Letter
types shall include business or official letters (for making enquiries,
registering complaints, asking for and giving information, placing orders
and sending replies).

[9]

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 (gapfilling 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 each of ¼ mark each.
The students will have to learn and practise the following items of grammar:
1. Determiners
2. Tenses
3. Modals
4. Error Correction
5. Editing Task
6. Reordering of sentences
SECTION – D – LITERATURE (25 marks)

Questions on the prescribed textbooks will test comprehension at different levels–
literal, inferential and evaluative – based on the following prescribed text books:
1. Hornbill: Text Book, Published by NCERT, New Delhi
2. Snapshots: A Supplementary Reader, Published by NCERT, New Delhi
The pattern of examination shall be in the following manner:
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-thecontext 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 from Hornbill:
1. The Portrait of a Lady – Khushwant Singh
2. A Photograph – Shirley Toulson
3. We’re not afraid to die … If we can be together – Gordon Cook and Alan
East
4. Discovering Tut: the Saga Continues – A. R. Williams
5. The Laburnum Top – Ted Hughes
6. Landscape of the Soul – Nathalie Trouveroy
7. The Voice of the Rain – Walt Whitman
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The following lessons are prescribed from Snapshots:
1.
2.
3.
4.

The Summer of the Beautiful White Horse –William Saroyan
The Address – Margo Minco
Ranga’s Marriage – Venkatesh Iyengar
Albert Einstein at School – Patrick Pringle
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ཨིན་ཇིའ་ི སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
अंग्रेजी (अविवायष) / English (Compulsory)
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
तृतीय पत्र / 3rd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་གསུམ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

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 1100 words.
The passages could be any of the following two types:
1. Factual passage (eg., instruction, description or report)
2. Discursive passage involving opinion (eg., argumentative or persuasive)
Question types will include:
1. Short-answer type questions to test the local, global and inferential
comprehension
2. Note making in an appropriate format
3. Summarizing and abstraction
SECTION – B – WRITING (15 marks)

Three questions consisting of 5 marks each from the following types may be given
with internal choices:
1. A factual description of any event or incident, a report or a process based
on verbal input is to be provided in about 80 – 100 words.
2. A visual input is to be given in about 100 – 150 words. The output may be
descriptive or argumentative in nature, such as, an article for publication
in a newspaper or a school magazine or a speech.
3. Students have to write one out of two letters based on given inputs. Letter
types shall include (a) letters to the editors (giving suggestions, opinions
on an issue of public interest), and (b) application for a job.

[12]

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 (gapfilling 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. Adverbials
2. Active and Passive Forms of Voice
3. Reported Speech
4. Editing Task
5. Reordering of sentences
SECTION – D – LITERATURE (25 marks)

Questions on the prescribed textbooks will test comprehension at different levels–
literal, inferential and evaluative – based on the following prescribed text books:
1. Hornbill: Text Book, Published by NCERT, New Delhi
2. Snapshots: A Supplementary Reader, Published by NCERT, New Delhi
The pattern of examination shall be in the following manner:
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-thecontext 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 from Hornbill:
1. The Ailing Planet: the Green Movemen’s Role – Nani Palkhivala
2. The Browning Version – Terence Rattigan
3. Childhood – Markus Natten
4. The Adventure – Jayant Narlikar
5. Silk Road – Nick Middleton
6. Father to Son – Elizabeth Jennings
The following lessons are prescribed from Snapshots:
1. Mother’s Day – J. B. Priestly
2. The Ghat of the Only World – Amitav Ghosh
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3. Birth – A. J. Cronin
4. The Tale of Melon City – Vikram Seth
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ཧིན་ནི་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
विन्दी (अविवायष) / Hindi (Compulsory)
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
तृतीय पत्र / 3rd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་གསུམ་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

पाठ्यक. 1. धिबन्ि-धििांु ज -

2. छोटे िाटि

-

समपादि- डॉ० धिश्विाथ प्रसाद, डॉ० रामसिु ार धसांह सांजय बि
ु सेण्टर,
गोलघर, िारार्सी । (जगत-् प्रिाह, चचरर् िी स्यता, जीिे िी िला,
चमचे िी धदपली यात्रा एिां सस्ां िृ धत िा शेषिाग)
समपादि - डॉ० शि
ु देि धसहां , अिरु ाग प्रिाशि, चौि िारार्सी
(औरांगजेि िी चधखरी रात, पदे िे पीछे , धिषिन्या, बन्दी एिां और िह
जा ि सिी )

ख. व्याकरण और रचिा
- शब्द-रचिा- उपसगय और प्रत्यय
- महु ािरे
- पत्र-लेखि (िायायलयी और समपादि िे िाम)
इकाई -1
व्याख्या-दो
2x5=10
इकाई -2
धिबन्ि एिां एिाांिी िा पररचय, लेखि िा साधहधत्यि पररचय, पधठत अांशों िी
धिषयिस्तु एिां पत्र-लेखि पर चिाररत छह दीघय उत्तरीय प्रश्न
6x5=30
इकाई -3
पाठ साराांश, धिषयिस्तु धिबन्ि और छोटे िाटिों िी धिशेषताओ ां पर पााँच लघत्तू रीय
प्रश्न
5x3=15
इकाई -4
पाधठत धिबन्िों, छोटे िाटिों एिां व्यािरर् पर चिाररत पन्रह अत्यन्त लघत्तू रीय
प्रश्न
15x1=15
[15]

आन्तररक मूलयांकि (पूणाषङ्क - 30)
1. उपधस्थधत
2. अधिन्यास (एसाइिमेण्ट िायय)
3. िक्षा में प्रस्तुतीिरर्
सिायक ग्रन्थ
1. धहन्दी िाटि : उद्भि और धििास
2. चिधु िि धहन्दी िाटि
3. धहन्दी धिबन्ि और धिबन्ििार
4.
5.
6.
7.
8.

10
10
10

डॉ० दशरथ ओझा, राजपाल एण्ड सांस, िई धदपली
डॉ० िगेन्र, साधहत्य रत्ि भण्डार, चगरा
डॉ० रामचन्र धतिारी, धिश्वधिद्ालय प्रिाशि,
िारार्सी
धहन्दी िा गद्-साधहत्य
डॉ० रामचन्र धतिारी, धिश्वधिद्ालय प्रिाशि,
िारार्सी
धहन्दी धिबन्ि
डॉ० प्रभािर माचिे
धहन्दी धिबन्ििार
डॉ० जयिाथ िधलि, चत्माराम एण्ड सन्स, धदपली
चिधु िि धहन्दी व्यािरर् और रचिा डॉ० िासदु िे िन्दि प्रसाद, भारती भिि (पधब्लशसय
एण्ड धडस्रीब्यटू सय) गोधिन्द धमत्र रोड, पटिा
लेखि समीक्षा
डॉ० श्यामलािान्त िमाय, सांजय बि
ु सेण्टर, गोलघर,
िारार्सी ।
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ཧིན་ནི་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
विन्दी (अविवायष) / Hindi (Compulsory)
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
तृतीय पत्र / 3rd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་གསུམ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

पाठ्यक. 1. रधश्मरथी (चरमभ िे दो सगय) - रामिारी धसहां धदििर, लोिभारती प्रिाशि, महात्मा गाांिी
मागय, इलाहाबाद
2. िथा-दपयर्
- समपादि - लालसाहब धसांह, चन्रदेि राय, सांजय बि
ु
सेण्टर, गोलघर, िारार्सी (िफि, रोज, रसधप्रया, गल
ु िी
बन्िो, िन्हों)
ख. व्याकरण और रचिा
- िाक्य-भेद और िाक्य रूपान्तरर् - (सरल, धमश्र एिां सांयक्त
ु िाक्य)
- लोिोधक्तयााँ
- धिबन्ि-लेखि - (सामाधजि एिां सामधयि धिषयों पर)
इकाई - 1 व्याख्या-दो
2x5=10
इकाई - 2 चिधु िि धहन्दी िधिता एिां िहािी िा धििास, धिसी एि सगय िा प्रधतपाद्, िहािीसाराांश एिां धिबन्ि-लेखि पर चिाररत छह दीघय उत्तरीय प्रश्न
6x5=30
इकाई - 3 रधश्मरथी एिां िथा-दपयर् िे पाठ्याांशों िी धिषय-िस्त,ु धिशेषताएाँ, चररत्र-धचत्रर्, िहाधियों
िे मल
5x3=15
ू -स्िर, िथासार चधद से सांबांधित पााँच लघत्तू रीय प्रश्न
इकाई - 4 रधश्मरथी एिां िथादपयर् िे पाठ्याांशों एिां व्यािरर् पर चिाररत पन्रह अत्यन्त लघत्तू रीय
प्रश्न
15x1=15
आन्तररक मूलयांकि (पूणाषङ्क - 30)
1. उपधस्थधत
10
2. अधिन्यास (एसाइिमेण्ट िायय)
10
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्
10
[17]

सिायक ग्रन्थ
1. धहन्दी साधहत्य िा इधतहास
2.
3.
4.
5.
6.
7.

समपादि- डॉ० िगेन्र, िेशिल पधब्लधशगां हाउस,
िई धदपली
धहन्दी िहािी: एि अन्तरांग पररचय उपेन्रिाथ अश्ि, िीलाभ प्रिाशि, इलाहाबाद
िहािी िा रचिा-धििाि
डॉ० जगन्िाथ प्रसाद शमाय, धहन्दी प्रचारि सांस्थाि,
धपशाचमोचि, िारार्सी
िई िहािी िी भधू मिा
िमलेश्वर
िधिता िे िये प्रधतमाि
िामिर धसहां , राजिमल प्रिाशि, िेताजी सभु ाष मागय,
िई धदपली
िधि समीक्षा
डॉ० श्यामलािान्त िमाय, सांजय बि
ु सेण्टर, गोलघर,
िारार्सी
अच्छी धहन्दी
रामचन्र िमाय, लोिभारती प्रिाशि, महात्मा गाांिी रोड,
इलाहाबाद
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
རྒྱ་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
मूि शास्त्र / Mool Shastra
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
चतुथय पत्र / 4th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་བཞི་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་རང་དོན་ལེའུ་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ། དབུ་ནས་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་བཞག་སེ།
སི་ཉིད་དུ་ནི་འཇུག་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའི་བར།
ཀ༽ བསན་བཅོས་རོམ་པའི་ཡན་ལག་བཤད་པ།
༡༽ མཚན་དོན་དང་འགྱུར་ཕྱག
༢༽ མཆོད་པར་བརོད་པ།
༣༽ རོམ་པ་དམ་བཅའ་བ།
ཁ༽ གཏན་ཚིགས་བཤད་པ།
༡༽ གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།
༢༽ གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ།
༣༽ ལོག་ཕྱོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།
ག༽ ལོག་ཁབ་གྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པར་བསན་པ།
༡༽ ལོག་ཁབ་གྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གང་གིས་བཞེད་པ།
༢༽ མི་བཞེད་པ་ལ་འགལ་བ་བསན་པ།
༣༽ མ་མཐོང་ཙམ་ལོག་ཁབ་དུ་འདོད་པའི་གཞན་སེ་དགག་པ།
ང༽ སྒྲུབ་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཚད་མ་བཤད་པ།
༡༽ འབྲས་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ།
༢༽ ཡུལ་སིའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ།

[19]

བརྒྱ་ཆ། ༧༠

༣༽ དེ་སྣང་གི་བོའ་ི འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ།
༤༽ གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག
༥༽ ཤིང་འཛིན་རྟོག་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1.
2.
3.

Class Attendance
Class Assignment
Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
རྒྱ་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
मूि शास्त्र / Mool Shastra
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
चतुथय पत्र / 4th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་བཞི་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཀ༽ ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུའི་ལུགས་བྱུང་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལྷ་དབང་བོའ་ི
འགེལ་།

བརྒྱ་ཆ། ༥༠

ཁ༽ ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མིག་འབྱེད་དབུ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པའི་བར། བརྒྱ་ཆ། ༢༠
ཀ༽ ཚད་མ་བཤད་པ།
༡༽ བཤད་བྱའི་མདོ་འགོད་པ།
༢༽ མཚོན་བྱེད་ཚད་མ་བཤད་པ།
༣༽ དེས་མཚོན་པའི་ཚད་མ་བཤད་པ།
ཁ༽ གྱུར་པ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ།
༡༽ རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ།
༢༽ ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ།
ག༽ ལུགས་འབྱུང་གི་བཤད་པ།
༡༽ བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་བཤད་པའི་སོ་ནས་སེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པར་བསན་པ།
༢༽ སེ་བ་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་འདོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་པར་དགག་པ།
༣༽ སྦྱོར་བ་ཕུན་ཚོགས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་བཤད་པའི་སོ་ནས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ།
ང༽ ཆོས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།
༡༽ ཕྱི་མ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཚེ་འདིར་ཡང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལའང་ཆོས་བྱེད་དགོས་ཚུལ།
༢༽ སེ་བ་སྔ་ཕྱི་སོགས་ཀི་སྐོར།

[21]

ཅ༽ བདེན་པ་གཉིས་ཀི་སྐོར།
༡༽ བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ།
༢༽ བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལོག་ཐ་དད་སྒྲུབ་ཚུལ།
ཆ༽ སེ་སྣོད་གསུམ་དང་། དེའ་ི བརོད་བྱ་བསབ་པ་གསུམ་གི་སྐོར།
༡༽ སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་སེ་སྣོད་གསུམ་དུ་བསྡུ་ཚུལ་དང་། སེ་སྣོད་གསུམ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན།
༢༽ ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
ཞང་ཞུང་གི་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
बोि मूि शास्त्र / Bon Mool Shastra
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
चतथु य पत्र / 4th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་བཞི་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།
གཞི་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཚུལ་གསུམ་སྐོར།

བཀའ་མ།

རྟགས་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་བཤད་

ཚད་མའི་གཞུང་ལ་འཇུག་པ། ཨང་། ༧༠ མཛད་པ་པོ། སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་རྣམ་དག
༡༽ མཆོད་བརོད་དང་དམ་བཅའ་བ། གཞི་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། དོན་ལྔའི་
སྐོར། མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཤད་པ།
༢༽ རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་བསན་པ། རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན་སྒྲུབ་རྟགས་དང་དགག་
རྟགས་གཉིས་ལས།

སྒྲུབ་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་ལ་རང་བཞིན་རྟགས་ཡང་དག་

དང་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བསན་པ།
༣༽ དགག་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་ལ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་།
སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་སོ་སོ་ནས་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ། དགོས་པ་
བསན་པ།
༤༽ རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་ལ་འགལ་བའི་རྟགས་དང་། མ་ངེས་པའི་རྟགས། མ་
གྲུབ་པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ། རེས་བྱ་མཇུག་གི་དོན་བསན་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[23]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
ཞང་ཞུང་གི་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
बोि मूि शास्त्र / Bon Mool Shastra
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
चतथु य पत्र / 4th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་བཞི་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན།
སིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ལས་གནས་དང་པོ་སིད་པ་གསུམ། བཀའ་མ། བདེན་པ་བོན་གི་མཛོད་སོ་ས་འགེལ་
འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་དབུ་ནས་གནས་དང་པོ་སིད་པ་གསུམ་ཆ་ཚང་། ཨང་། ༧༠ མཛད་པ་པོ། དན་པ་ནམ་
མཁའ།
༡༽ དང་པོ་མཛད་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དོན་བཤད་པ། མཁས་པ་མི་བརྒྱད་ལ་ལྟངས་འབུལ་མཛད་ནས་
མཁས་པ་མི་བརྒྱད་ནས་གནས་བཅུ་བདུན་སོ་སོ་བཤད་པ། དཀྱུས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལ།
བཤད་ཐབས་རྣམ་པ་ལྔའི་སོ་ནས་འཆད་ཚུལ་བསན་པ།
༢༽ ས་འགྱུར་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་བསན་པ་ལ། ས་གང་དུ་བསེབས་ཡུལ་དང་། གང་གིས་བསེབས་པའི་
དཔོན་གསས་དང་། ནམ་བསེབས་པའི་དུས་དང་། ཅི་ལྟར་བསེབས་པའི་ཚུལ་དང་། བསེབས་པས་
དོན་གི་གྲུབ་ཚུལ་བསན་པ།
༣༽ དབུ་འཆད་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་བསན་པ་ལ། བྱུང་ཁུངས་མཚན་དོན་བསན་པ། སབས་ཡུལ་ཕྱག་
འབྲེལ་བསན་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཚུལ་བསན་པ།
༤༽ དཔེ་ར་ངོ་སོད་བསན་པ་ལ། མཛོད་གནས་བཅུ་བདུན་སོ་སོ་ནས་དཔེ་བཅུ་བདུན་དང་སྦྱར་ནས་འཆད་ཚུལ།
༥༽ གཞུང་དོན་རྒྱས་པར་འགེལ་བར་ཁྱུང་ཆེན་ལིང་སབས་ཀི་བཤད་པ། སེང་གེ་མཆོང་སབས་ཀི་བཤད་
པ། ངང་མོ་གོས་ཀི་བཤད་པ། ཁུ་བྱུག་གསུང་སྐད་ཀི་བཤད་པ། རུ་སྦལ་སྐུམ་ཐབས་ཀི་བཤད་ཚུལ་
བསན་པ།
༦༽ གནས་དང་པོ་སིད་པ་གསུམ་བསན་པ་ལ། རང་བཞིན་ཡེ་སིད་ཀི་སིད་པ། བྱེད་བྱས་ཀི་སིད་པ། རྒྱུ་
མཐུན་གི་སིད་པ་རྣམས་གསལ་བར་བསན་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[24]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་རིང་མའི་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
विङमा सम्प्प्रदाय / Nyingma Sampradaya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། རྣམ་འགེལ་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སྣང་བའི་གཏེར། (མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ)
ལེའུ་དང་པོའ་ི དབུ་ནས། ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་བཟོག་པར་འདོད། །ཅེས་པའི་བར།
ཀ༽

ལོག་གྱུར་རྟོག ས་པ་གཏན་ཚིགས་སི་མཚན་བསན་པ།
རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ།
མཚན་གཞི་ཡང་དག་གསུམ་པོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།
རྟགས་གཞན་ཡོད་པར་འདོད་པ་དགག་པ།

ཁ༽

ངེས་བྱེད་འབྲེལ་བཤད་པ།
རྟགས་ཀུན་འབྲེལ་བས་ངེས་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ།
འབྲེལ་བ་ཉིད་ལ་ལྟོས་པའི་རང་ལུགས་བཞག་པ།
ངེས་པའི་རྟགས་གསུམ་འཁྲུལ་བ་མེད་ཚུལ་བསན་པ།

ག༽

སེལ་འཇུག་བཤད་པ།
དངོས་པོའ་ི ས་རྟོག་སེལ་བས་འཇུག་ཚུལ།

དངོས་མེད་ས་རྟོག་སེལ་བས་འཇུག་ཚུལ།
རེད་བྱེད་ས་ཡི་ཡུལ་སེལ་བས་འཇུག་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[25]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་རིང་མའི་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
विङमा सम्प्प्रदाय / Nyingma Sampradaya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पांचम पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། རྣམ་འགེལ་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སྣང་བའི་གཏེར། (མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ)
ཚད་གྲུབ་ལེའུའི་དབུ་ནས་ལུགས་འབྱུང་གཏན་ཚིགས་བཞི།
ཀ༽

སིར་ཚད་མ་བཤད་པ།
ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།
ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མར་འཐད་པ་བསན་པ།
ཐུབ་པ་ཚད་མར་བསན་པ།

ཁ༽

ཚད་མ་རྟག་པ་ཡོད་པ་དགག་པ།
དབང་ཕྱུག་ཀུན་གི་བྱེད་པོ་ཡིན་པ་དགག་པ།
སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་མིན་པར་བསན་པ།
གནོད་བྱེད་ཡོད་པར་བསན་པ།

ག༽

བསམ་སོགས་ལུགས་འབྱུང་བཞི།
རྒྱུ་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཕན་བཞེད་བཤད་པ།
སྦྱོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སོན་པ་བཤད་པ།
འབྲས་བུ་ཕུན་ཚོགས་བཤད་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[26]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བཀའ་བརྒྱུད་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
कर्गयषदु सम्प्प्रदाय / Kagyud Sampradaya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།
༧རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ།

བརྒྱ་ཆ།༧༠

ཀ༽ སེ་ཚན་དང་པོ། བརྟེན་པ་རེས་དཔག་བཤད་པའི་མདོ་འགེལ་ནས། རྟགས་འཇུག་པའི་ཡུལ་གི་བཤད་པ་
མཐར་ཕྱིན་པའི་བར།
༡༽ བརྟེན་པ་རེས་དཔག་བཤད་པའི་མདོ་འགེལ་ཆ་ཚང་།
༢༽ རྟེན་གཏན་ཚིག་བཤད་པའི་མདོ་འགེལ་དང་རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ་གངས་ངེས་ཀི་རོད་སྤོང་དང་
བཅས་པ།
༣༽ རྟགས་འཇུག་པའི་ཡུལ་བཤད་པའི་མདོ་འགེལ།
ཁ༽

སེ་ཚན་གཉིས་པ། རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་བ་བཤད་པའི་མདོ་འགེལ་ནས། ཁབ་འབྲེལ་དན་པ་སྒྲུབ་ངག་
ལ་བལྟོས་པར་བསན་པའི་བར།
༡༽ རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་བ་བཤད་པའི་མདོ་འགེལ།
༢༽ རྣམ་འགེལ་གིས་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་བའི་སི་དོན་དང་། ཚིག་དོན་དང་། རང་སེར་ལུང་འགལ་
དྲུག་སྤོང་ཚུལ།
༣༽ གཞན་སེར་ཁས་བངས་ཀི་དགག་ཚུལ་དང་། རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བསན་པ།

ག༽

སེ་ཚན་གསུམ་པ། སྒྲུབ་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བའི་ཤུ གས་ལས་དགག་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བ་རྟོགས་ནུས་
པར་བསན་པ་ནས།

རྟོག་པ་བསྒྲུབས་པས་འཇུག་ན་གནོད་བྱེད་དགག་སྒྲུབ་ཅིག་ཅར་རྟོགས་པར་

ཐལ་བའི་ཐལ་བ་བསན་པའི་བར།

[27]

༡༽

སྒྲུབ་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བས་དགག་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བ་རྟོགས་ཚུལ་དང་སྣང་རུང་མ་དམིགས་
པའི་དབྱེ་བ་བསྡུ་ཚུལ།

༢༽ འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ་ལས་འབྲས་རྟགས་ཀི་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།
༣༽ རང་བཞིན་རྟགས་ཀི་ངེས་བྱེད་ལས་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་འཇུག་དང་རྟོག་པ་སེལ་འཇུག་ཡིན་པར་
བསན་པ་སོགས།
ང༽

སེ་ཚན་བཞི་པ། རང་བཞིན་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ལས་ས་བོ་རྣམ་གངས་པའི་ཐལ་བ་
བསན་པ་ནས། སི་ཉིད་དུ་ནི་འཇུག་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར།
༡༽ ས་བོ་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་བ་མདོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་ཀི་སོ་ནས་བསན་པ།
༢༽

ས་རྟོག་སེལ་འཇུག་ཡིན་པ་རྒྱས་པར་བསན་པ།

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[28]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བཀའ་བརྒྱུད་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
कर्गयषदु सम्प्प्रदाय / Kagyud Sampradaya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पांचम पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུའི་ལུགས་འབྱུང་སྐོར་ཆ་ཚང་། བརྒྱ་ཆ།༧༠
༧རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ།
ཀ༽

སེ་ཚན་དང་པོ། རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་བརོད་ནས། འབྲས་མཚུངས་ལྟག་ཆོད་དུ་ཐལ་བ་སྤང་
པའི་བར།

༡༽

རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་དང་རྣམ་འགེལ་གི་མཆོད་བརོད་དང་རམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སོགས་བཤད་པ།

༢༽

ཚད་མ་སིའི་མཚན་ཉིད་སོན་སྤོང་དང་བཅས་པར་བཤད་པ།

༣༽

དབྱིབས་སོགས་ཀི་རྟགས་ལས་དབང་ཕྱུག་རྟག་པར་འདོད་པ་དགག་པ།

ཁ༽

སེ་ཚན་གཉིས་པ། ས་ཙམ་མཚུངས་པ་དོན་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་མི་འཐད་པར་བསན་པ་ནས། ལུས་
རྟག་པ་ཡིན་པས་སེམས་རྟེན་དུ་མི་རུང་བར་བསན་པའི་བར།

༡༽

ས་ཙམ་མཚུངས་པ་རྟགས་ཡང་དག་མིན་པ་དང་ས་མ་མཚུངས་ནའང་དོན་མཚུངས་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པར་དཔེ་དོན་གི་སོན་ནས་བསན་པ།

༢༽ དབང་ཕྱུག་སྣོད་བཅུད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བསན་པ་སོགས།
༣༽ ལོག་གྱུར་གི་དོན་ཤེས་པ་མིན་པར་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་མཁེན་པ་ཚད་མའི་སེས་བུ་ཡིན་པར་
བསན་པ།
ག༽

སེ་ཚན་གསུམ་པ། སེ་བ་ཕྱི་མ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནས། ཡན་ལག་ཅན་རྒྱུ་ཡིན་པར་
དགག་པ་བསན་པའི་བར།

༡༽

སེ་བ་ཕྱི་མ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་དཔེ་དོན་སྦྱར་ནས་རྒྱས་པར་དགག་པ།

༢༽

ཤེས་རབ་སོགས་ལུས་ལ་བརྟེན་པར་དགག་པ།
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༣༽ ལུས་སེམས་རྫས་གཅིག་ཡིན་པར་དགག་པ་སོགས།
ང༽

སེ་ཚན་བཞི་པ། ཡན་ལག་ཤེས་པ་སེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་དགག་པ་ནས། ལུགས་འབྱུང་གི་རིགས་པ་མཐར་
ཕྱིན་པའི་བར།
༡༽ ཡན་ལག་ཚོགས་མ་ཚོགས་ལ་བརྟག་ནས་དགག་ཚུལ།
༢༽ བརེ་སོགས་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་ཚུལ་དཔེ་དོན་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ཚུལ།
༣༽ སིང་རེ་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་ནས་དེ་ལས་སོན་པ་དག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་གཞན་
དོན་སོབ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་བཅས་བསན་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ས་ས་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
साक्य सम्प्प्रदाय / Sakya Sampradaya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
ཀ༽ ཡུལ་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད།

༡༽ ཤེས་བྱ་སི་ལོག་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད།
༢༽ གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་གཞག་པ། རོད་པ་སྤང་པ།
༣༽ ངོ་བོའ་ི སོ་ནས་བདེན་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ།

༤༽ འཇུག་ཡུལ་གི་སོ་ནས་མངོན་ལོག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ།
༥༽ འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་རང་སི་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ།
༦༽ མཐར་ཐུག་གི་གཞལ་བྱ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ།
ཁ༽ བོ་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད་དང་། སི་བྱེ་བྲག་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད།
༡༽ ཤེས་བྱེད་ཀི་བོ།
༢༽ མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བསྡུ།
༣༽ དེ་དག་གི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ།
༤༽ གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་གཞག་པ།
༥༽ སྣང་བ་དང་སེལ་བའི་རྟོགས་ཚུལ་ལས་འཇུག་ཚུལ་སིར་བསན་པ།
༦༽ བོ་དེས་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ།
༧༽ ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག་སིར་བསན་པ།
༨༽ སི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྟོགས་ཚུལ་ཁད་པར་དཔྱད་པ།
༩༽ སི་གསལ་རྫས་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་
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༡༠༽ སི་གསལ་རྫས་གཅིག་དུ་འདོད་པ་དགག
༡༡༽ སི་དངོས་མེད་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་གཞན་དགག
ག༽ སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད།
༡༽ སྣང་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་དངོས།
༢༽ གཞུང་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ།
༣༽ འགེལ་བ་མཁན་གིས་བཀྲལ་ཚུལ།
༤༽ ས་ས་པའི་བཞེད་པ་ངོས་བཟུང་པ།
༥༽ གཞན་གི་རྣམ་གཞག
༦༽ དེའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ།

༧༽ ཞར་ལ་སེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་དཔྱད་པ།
ང༽ བརོད་བྱ་བརོད་བྱེད་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད།
༡༽ གཞན་ལུགས་དགག་པ།
༢༽ རང་ལུགས་བཞག་པ།
༣༽ ངོ་བོའ་ི སོ་ནས་དབྱེ་བ།

༤༽ ཡུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་བ།
༥༽ བྱེ་ལས་ཀི་སོ་ནས་དབྱེ་བ།
༦༽ དེའི་དོན་ངེས་པར་བྱ་བ།
༧༽ རོད་པ་སྤོང་བའོ།།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ས་ས་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
साक्य सम्प्प्रदाय / Sakya Sampradaya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན། ཚད་མ་རིགས་གཏེར་ར་བ།
ཀ༽

འབྲེལ་བ་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད།

༡༽

འབྲེལ་བའི་རྣམ་གཞག

༢༽

དོན་ལ་འབྲེལ་བ་དགག

༤༽

འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ།

༥༽

མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་པ།

༦༽

མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་བ།

༧༽

དེ་དག་གང་གིས་ངེས་པའི་ཚུལ།

ཁ༽

འགལ་བ་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད།

༡༽

འགལ་བའི་རྣམ་གཞག

༢༽

གཞན་ལུགས་དགག་པ།

༣༽

རང་ལུགས་བཞག་པ།

༤༽

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ།

༥༽

ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ།

ག༽

མཚན་ཉིད་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད།

༡༽

ཤེས་བྱེད་ཚད་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བྱ་བ།

༣༽

བོ་ངོར་འབྲེལ་བ་བསྒྲུབ
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༢༽

སིར་མཚན་གཞི་གསུམ་གི་རང་བཞིན།

༣༽

ཆོས་གསུམ་སོ་སོའ་ི རྣམ་གཞག

༤༽

བྱེ་བྲག་ཏུ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བྱ་བ།

ང༽

མཚན་ཉིད་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད་དེ་ཉིད་ལས།

༡༽

མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་པའི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ།

༢༽

མཚན་གཞི་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ།

༣༽

མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་ཚད་མ་བཤད་པ།

༤༽

དེས་དགག་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་རྣམས་སོ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[34]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་དགེ་ལུགས་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
गेिुग सम्प्प्रदाय / Gelug Sampradhya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་རང་དོན་ལེའུ་དབུ་ནས། ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར།
ཀ༽

སེ་ཚན་དང་པོ། གང་གི་ཞབས་རྡུལ་གཙུག་གིས་གུས་མནོས་པས། །ཞེས་པ་ནས། འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་
ཀི་ཚད་མ་གསུམ་གིས་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །ཞེས་པའི་བར།

༡༽

རྟོག་པའི་ད་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་། ཞེས་སོགས་ཀིས་བསོད་ཕྱག་མཛད་ཚུལ་སྐོར།

༢༽

གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་ན། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕྱོགས་སས་སྐོར་རོད་ལན།

༣༽

འབྲས་རྟགས་དང་། རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྐོར།

ཁ༽

སེ་ཚན་གཉིས་པ། གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། དེས་ན་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱའི་རེས་ཁབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར།

ག༽
༡༽
༢༽
ང༽

སེ་ཚན་གསུམ་པ། གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་ཀི། ཞེས་སོགས་ནས། ཁབ་པ་ལ་
མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་བསན་ནུས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་རོ།
བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

རིགས་སོའ་ི ངག་ཉམས་པར་ཐལ་བ་སོགས་ལུང་འགལ་གི་ཐལ་བ་དྲུག་གི་སྐོར།

སེ་ཚན་བཞི་པ།གསུམ་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ། ཞེས་སོགས་
ནས། གཞན་སེལ་གི་རྣམ་དབྱེ་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར།

༡༽

རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཚད་མ་ཕྲུགས་གསུམ་གི་སྐོར།

༢༽

རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[35]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་དགེ་ལུགས་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
गेिुग सम्प्प्रदाय / Gelug Sampradhya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पांचम पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ཚད་གྲུབ་ལེའུའི་དབུ་ནས། ལུགས་འབྱུང་རྫོགས་མཚམས་བར། ཨང་། ༧༠
ཀ༽ སེ་ཚན་དང་པོ། གཉིས་པ་རྟོགས་བྱ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། བརྟགས་ནས་
འགོག་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་བར།
༡༽ སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གང་གི་བཞེད་པ་འགོད་པ།
༢༽ ཚད་མ་སིའི་མཚན་ཉིད།
༣༽ ཐུབ་པའང་མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལན་ཚུལ།
༤༽ དབང་ཕྱུག་གི་ངོ་བོ་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ།
ཁ༽ སེ་ཚན་གཉིས་པ། ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གཉིས་ལས། ཞེས་པ་ནས། གནས་སྐབས་ཕན་འདོགས་པ་བཞིན་
ནོ། །ཞེས་པའི་བར།
༡༽ ཀུན་མཁེན་ཚོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན། ཚོལ་བའི་ཚུལ། ཀུན་མཁེན་ངོས་བཟུང་བ།
༢༽ སེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་པ།

༣༽ སེ་བ་སྔ་ཕྱི་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ།
༤༽ འབྲས་བུ་ལོག་པའི་རྒྱུ་ཁད་པར་ཅན་ངོས་བཟུང་བ།
ག༽ སེ་ཚན་གསུམ་པ། གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས། ཞེས་པ་ནས། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར།
ཞེས་པའི་བར།
༡༽ ལུས་བོའ་ི རྟེན་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པ་དགག་པ།
༢༽ བཀག་པ་ལ་གནོད་པ་སྤང་བ།

[36]

ང༽ སེ་ཚན་བཞི་པ། ས་ཐ་དད་འཇུག་པས་དོན་རྫས་ཐ་དད་གྲུབ་པ་དགག་ཅེས་པ་ནས། འདི་ལ་དགོས་ནུས་
གཉིས་ཀ་ངེས་པར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར།
༡༽ ས་ཐ་དད་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་སྤང་པ།
༢༽ དྲུག་ས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སྤང་པ།
༣༽ ཁད་པར་གསུམ་ལན་བདེ་གཤེགས་སུ་བསན་ཚུལ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[37]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བོན་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
बोि सम्प्प्रदाय / Bon Sampradaya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།
ཚད་མ་རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གི་སོན་མེ་ལས་ལེའུ་གསུམ་པ་ཆ་ཚང་།
མཚན།
༡༽

མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་བསན་པ།

མཛད་པ་པོ།

མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་

མངོན་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་ལ་དབང་པོ་མངོན་སུམ་བསན་པ།

ཨང་། ༧༠
ཡིད་ཀི་

མངོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བསན་པ།
༢༽

རེས་དཔག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཡང་དག་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་བསན་པ།

བོན་དང་བོན་ཅན་གི་རང་བཞིན་

བསན་པ། ཕྱོགས་བོན་རེས་ཁབ་ལོག་ཁབ་བསན་པ། རྟགས་ཡང་དག་བསན་པ།
༣༽

སྒྲུབ་རྟགས་ལ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བསན་པ། དགག་རྟགས་
བསན་པ།

༤༽

རྟགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་ལ་རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་དབྱེ་བ་དང་། རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་བྱེད་ལས་བསན་པ།
གཞན་དོན་རེས་དཔག་བསན་པ།

༥༽

རོལ་དང་ཕྱི་རོལ་དཔང་པོ་བསན་པ། རོལ་བའི་ངག་བསན་པ། ཚར་གཅོད་གནས་བསན་པ། སྒྲུབ་ངག་
བསན་པ། སུན་འབྱིན་བསན་པ། ཐལ་འགྱུར་བསན་པ། བསལ་བ་དང་ལན་འདེབས་ཚུལ་བསན་པ།
དགོས་པ་དང་ལེའུ་གངས་ཀི་མདོར་བསྡུ་བ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[38]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བོན་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
बोि सम्प्प्रदाय / Bon Sampradaya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།

སིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་འཕྲུལ་གི་སོན་མེ་ལས་དབུ་ནས་སིད་པ་གསུམ་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པོ།
མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

ཨང་། ༧༠

༡༽ མཆོད་པར་བརོད་པ་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བསན་པ། འཆད་ཉན་གི་རྟེན་ངོས་བཟུང་བ་དང་།
བཤད་ཅིང་ཉན་པའི་ཚུལ་བསན་པ། བཤད་ཉན་བྱས་པའི་དགོས་པ་བསན་པ།
༢༽ བཤད་བྱ་བོན་གི་རང་བཞིན་ངོས་བཟུང་བ། འཇུག་ཡུལ་ངོ་བོ་གཞུང་གི་དོན་ལ་ལུས་རྣམ་བཞག་བསན་པ།
༣༽ རང་བཞིན་ཡེ་སིད་ཀི་སིད་པ་ལ་ཕྱི་ཡི་སིད་པ་མེ་ཆུ་རླུང་གསུམ་དང་། ནང་གི་སིད་པ་ལ་སིད་པ་འགེང་པོ་
དང་ཁ་སྦུབ་དང་འཕེད་ཉལ་རྣམས་བསན། མདོ་བསྡུ་བ་དང་རང་བཞིན་ཡེ་སིད་ཀི་སིད་པ་བསན་པའི་
དགོས་པ་བསན་ཡོད།

༤༽ བྱེད་པོས་བྱས་པའི་སིད་པ་མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གང་གིས་བྱས་པ་དང་། གང་
བྱས་པ་བསན་པ། དགོས་པ་བསན་པ།
༥༽ རྒྱུ་མཐུན་བྱུང་བའི་སིད་པ་ལ་མདོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། རྒྱས་བཤད་ལ་དོན་ལོག་
མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་བསན་པ་དང་། མཚན་གཞི་རྒྱས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བསན་པ།
དགོས་པ་བསན་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[39]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་སིད་དོན་རིག་པ།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
राजिीवत शास्त्र / Political Science
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
PRINCIPLES OF POLITICAL SCIENCE

1. Political Science:
Definitions, Nature & Scope of political science Theories, Relation with
History, Economics, Psychology, Sociology
2. State:
Different theories of its origin of state: Social Contract theory,
Patriaschial, matrianschial the Evolutionary Theory
3. Sovereignty:
Definition, Meaning, Kinds and Characteristics
4. Law: Definitions, Meaning, Sources, Kinds - (Domestic and
International law)
5. Liberty: Definitions, Meaning, Kinds of Equality with
6. Equality:
Definitions, Meaning, Kinds and Relation with Liberty
BOOKS RECOMMENDED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ashirvadam, E.: Political Science
Ray, A. and M.L. Bhattacharya: Political Theory: Ideas and Institutions.
Jatkar, S.D. and R. Jayaram: Political Theory and Institutions
Chowdhary, B.B.: Political Science: Theory and Practice
Fadia, B.L.: Political Science
N.C.E.R.T.: Foundation Course on Political Science
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[40]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་སིད་དོན་རིག་པ།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
राजिीवत शास्त्र / Political Science
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
PRINCIPLES OF POLITICAL SCIENCE

1. Government:classification of Government
Definition Meaning, Unitary and Federal, Parliamentary and
Presidential
2. The Theory of Separation of Powers: And Theory of Checks and
Balances
3. Public Opinion:
Definitions & Meaning, Characteristics and Role
4. Rights:
Definition, Meaning, Types of Rights , Relationship of Rights
with
Duties
5. Individualism & Socialism - Features
6. Nationalism/Internationalism - Features
BOOKS RECOMMENDED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ashirvadam, E.: Political Science
Ray, A. and M.L. Bhattacharya: Political Theory: Ideas and Institutions.
Jatkar, S.D. and R. Jayaram: Political Theory and Institutions
Chowdhary, B.B.: Political Science: Theory and Practice
Fadia, B.L.: PoliticaL Science
N.C.E.R.T.: Foundation Course on Political Science
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[41]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
अथषशास्त्र /Economics
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

Money
1. Money: Meaning, Functions and Importance of Money, Characteristics of
Good Money, Essentials of a Sound Monetary Standard.
2. Paper Money: Meaning, Advantages and Disadvantages of Paper Money.
3. Credit and Credit Instruments: Meaning, Advantages and Abuses of
Credit, Meaning, Promissory Note, Currency Note, Bill of Exchange, Hundi,
Cheque and Draft.
4. Gresham's Law: Definition, Importance and Limitations of the Law.
5. Demand for Money: Conventional, Neo Classical and Keynes’ Approach
6. Value of Money: Cash Transaction and Cash Balances Approach, Keynes’
View.
7. Issuance of Currency in India
Books Recommended:
1. Lewis, M.K. and P.D. Mizen (2000) : Monetary Economics
2. JadhavNarendra: Monetary Policy, Financial stability and Central Banking
3. David, E.W. Laidler: The Demand for Money; Theories and Evidence
4. Jhingan M.L.: Money and Banking
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[42]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
अथषशास्त्र /Economics
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

Banking
1. Banking: Types of Banks and Financial Institutions
2. Inflation and Deflation: Causes of Inflation and Effects and Measures to
Control Inflation, Inflationary Gap.
3. Commercial Banking: Functions, Process of Credit Creation
4. Central Banking: Functions, Methods of Credit Control with special
reference to Reserve Bank of India (RBI)
5. Financial Market: Structure and Components
6. Monetary Policy: Meaning, Objectives and Its Instruments
Books Recommended:
1. Baye and Jansen: Money, Banking and Financial Markets
2. Shekhar and Shekhar: Banking Theory and Practice
3. Jhingan M.L.: Money and Banking
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[43]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་རབས།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
एवशया इवतिास /Asian History
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
POLITICAL AND CULTURAL HISTORY

1. Indication of famous historical places related to the Syllabus on the map
2. NORTHERN INDIA (800-1200): Palas, Pratiharas, Chauhanas, Parmaras and
Chandelas – Political and Cultural History
3. DECCAN AND THE SOUTH: Political and Cultural History of the
Rastrakutas, Chalukyas and Cholas, the Chola Administration
SELECTED TEXTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

History of Kanauj: by R. S. Tripathi
History of the Palas of Bengal: by R. C. Majumdar
The Art of the Pala Empire of Bengal: by B. Sahai and J. C. French
Early History of Andhra Country: by K. Gopala Chari
A History of Deccan: by G. Yazadani
The Classical Age, edited: by R. C. Majumdar
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
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[44]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་རབས།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
एवशया इवतिास /Asian History
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
POLITICAL AND CULTURAL HISTORY

1. Indication of famous historical places related to the Syllabus on the map
2. THE INROADS OF ISLAM: Arab invasion of Sindh, Mahamud of Ghazni,
Mohammad Ghori, the Invasion of Timur
3. The Four Great Saints of the Medieval Period – Kabir, Ramananda, Nanak
and Chaitanya
4. DEVELOPMENT IN THE DECCAN: Rise and Growth of the Vijayanagar
Empire
SELECTED TEXTS

1.
2.
3.
4.
5.

The Secret History of Mongolia (V.S.A.)
A History of Medieval India: by Iswari Prasad Allahabad
Advanced History of India: by K. A. Nilakantha Shastri.
Cambridge History of India Vol. III
Mughal Empire in India: S. R. Sharma

6. मध्यकालीन भारत – एल. पी. शमाय
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[45]

དབུ་མ་གོང་མལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་པཱ་ལི།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
पावि / Pali
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

(क) खुद्दक पाठ
(ख) व्याकरण 1. तवद्धत प्रत्यय - र्, र्ायि, र्ाि, धर्ि, इम, इय, चळु, तर, तम, इधस्सि, इय, इट्ठ, िी, सी,
इि, ई, िन्त,ु मन्तु ।
2. सांख्यापरू र्िाची प्रत्यय
3. भाििाचि प्रत्यय
(ग) अिवु ाद धहन्दी से पाधल
आन्तररक परीक्षण ( पूणाषङ्क - 30)
1. उपधस्थधत
2. अधिन्याश पत्र
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[46]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་པཱ་ལི།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
पावि / Pali
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

(क) पावि पाठसङ्गिो पठमो भागो
पाठ 1. समु ेि िथा
4. मखादेि जाति
7. बि जाति
10. तापसो िालदेिो
13. बोधिसत्तस्स पब्बज्जा
16. बोधि लाभो ।
(ख) व्याकरण -

2. सस जाति
5. सीलािसु ांस जाति
8. बािेरु जाति
11. चत्तारर पब्ु ब धिधमत्ताधि
14. सजु ाताय पायासदािां

3. राजोिाद जाति
6. िुरङ्गधमग जाति
9. बोधिसत्तस्स पातभु ािो
12. महाधभधिक्खमि
15. मार पराजयो

वकत प्रत्यय - अ, ण्ि,ु तु, चिी, ऊ, र्, र्ो, धक्ि, र्ी, रु, तब्ब, अिीय, ण्य, ररच्च ।
(ग) अिुवाद धहन्दी से पाधल
आन्तररक परीक्षण ( पूणाषङ्क - 30)
1. उपधस्थधत
2. अधिन्याश पत्र
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[47]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
सस्ं कृत (ख वगष) / Sanskrit (Kha Varga)
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

1. अश्वघोर्– सौन्दरािन्द – तृतीय सगष
(ि) श्लोि व्याख्या
(ख) धिधिि प्रश्न
2. आयषशूर-जातकमािा-शशजातक
(ि) श्लोि व्याख्या
(ख) धिधिि प्रश्न
3. िघु विबन्ध (सस्ं कृत में)
विप्पणी : 1. 10 प्रधतशत प्रश्न िस्तुधिष्ठ होंगे ।
2. प्रश्न िा माध्यम धहन्दी होगा ।

15
15
15
15
10

सिायक ग्रन्थ :1. सांस्िृ त साधहत्य िा सांधक्षप्त इधतहास – बलदेि उपाध्याय
2. सांस्िृ त साधहत्य िी रूपरे खा – चन्रशेखर पाण्डेय
3. सांस्िृ तधिबन्िािधलिः – रामजी उपाध्याय
आन्तररकमलू यांकि – पण
ू ाषङ्क 30
1. िक्षोपधस्थधत
2. गृहिायय
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[48]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
सस्ं कृत (ख वगष) / Sanskrit (Kha Varga)
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

1. िीवतशतकम् – भतषृिरर
(ग) श्लोि व्याख्या
(घ) सधू क्त व्याख्या
(ङ) ग्रन्थ-ग्रन्थिार-पररचय
2. चन्रािोक-प्रथम मयूख – जयदेव
(ग) श्लोि व्याख्या
(घ) धिधिि प्रश्न
3. िघु विबन्ध (सस्ं कृत में)
विप्पणी : 1. 10 प्रधतशत प्रश्न िस्तुधिष्ठ होंगे ।
2. प्रश्न िा माध्यम धहन्दी होगा ।

15
10
05
15
15
10

सिायक ग्रन्थ :1. सांस्िृ त साधहत्य िी रूपरे खा – चन्रशेखर पाण्डेय एिां व्यास
2. सांस्िृ त साधहत्य िा सांधक्षप्त इधतहास – बलदेि उपाध्याय
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
वतब्बती इवतिास / Tibetan History
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།
ཀ༽
ཁ༽

ཀ༽

སོན ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་མཛད་ཆེན་ཁག་དང་རྒྱ་གར་གི་གོང་ཁེར་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སི་
བཤད།

བརྒྱ་ཆ། ༦༠

ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

བརྒྱ་ཆ། ༡༠

༡༽

ཆོས་འབྱུང་གི་ས་དོན་ངོ་སོད་བྱ་རྒྱུ།

༢༽

བདག་ཅག་སོན་པའི་གདུལ་ཞིང་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་སྣོད་བཅུད་ཀི་བཀོད་པ་སིའི་
ངོ་སོད།

༣༽

དགའ་ལན་དུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོར་གྱུར་ཚུལ་དང་གཟིགས་པ་ལྔ་ལ་གཟིགས་ཚུལ།

༤༽

ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པ་ནས་སྐུ་བལྟམས་པའི་བར་གི་མཛད་པ།

༥༽

དང་སོང་ཆེན་པོ་ཁག་གིས་ལུང་ཇི་ལྟར་བསན་ཚུལ་སི་བཤད།

༦༽

བཟོའ་ི གནས་ལ་སྦྱངས་པ་དང་སྒྱུ་རལ་གི་སོབས་བསན་ཚུལ།

༧༽

གགས་འཛིན་མ་སོགས་རིམ་བཞིན་བཙུན་མོ་གསུམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཚུལ།

༨༽

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རེན་དང་ཡབ་ལ་སོགས་པ་སྲུང་མས་བསྐོར་ཚུལ།

༩༽

ཁིམ་ནས་མངོན་པར་བྱུང་ནས་མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཚུལ།

༡༠༽ དང་སོང་རིང་འཕུར་དང་ལྷག་སོད་བསེན་ཚུལ། མཐར་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སད་ཚུལ།
༡༡༽ དཀའ་ཐུབ་གོལ་ནས་བྱང་ཆུབ་སིང་པོར་གཤེགས་ཚུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་སི་བཤད།
༡༢༽ སོད་ལ་བདུད་བཏུལ། གུང་ལ་སོམས་པར་བཞག་ནས་མཐོ་རངས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཚུལ།
༡༣༽ ཞག་ཞེ་དགུའི་རིང་ཆོས་མ་གསུངས་པ་དང་དེས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གི་སྐོར།
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༡༤༽ ལྷ་ཚངས་པ་སོགས་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཆོས་གསུང་དུ་ཝཱ་ར་ཎ་སིར་ཕེབས་ཚུལ།
༡༥༽ འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནས་ཉེ་བའི་ལྔ་སེ་སོགས་བཏུལ་ཚུལ།
༡༦༽ དེ་ནས་ཡུལ་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་ཆུ་ཀླུང་འོད་སྲུངས་སོགས་རལ་པ་ཅན་སོང་བཏུལ་ཚུལ།
༡༧༽ གཟུགས་ཅན་སིང་པོས་གདན་ཞུ་དང་མཆོག་ཟུང་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་བཅུག་ཚུལ།
༡༨༽ ཁིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་བདེན་པ་ལ་བཀོད། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་
བཞེངས་ཚུལ།
༡༩༽ སངས་རྒྱས་མཉན་ཡོད་དུ་སན་དངས་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་བདེན་པར་བཀོད་ཚུལ།
༢༠༽ ཡབ་སས་མཇལ་ནས་ཤཱཀའི་རིགས་རྣམས་བདེན་པ་ལ་བཀོད་ཚུལ།
༢༡༽ འོད་སྲུངས་ཆེན་པོ་འཁོར་དུ་འདུས་ནས་སོན་པས་སན་ཕྱེད་སྩལ་ཚུལ།
༢༢༽ སིའུས་སངས་རྒྱས་ལ་སྦྲང་རི་ཕུལ་ཚུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།

༢༣༽ མཉན་ཡོད་དུ་མུ་སེགས་སོན་པ་དྲུག་ཚར་བཅད་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་མོ་བསན་ཚུལ།
༢༤༽ སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཡུམ་ལ་ཆོས་གསུངས་ནས་སར་མི་ཡུལ་དུ་བབས་ཚུལ།
༢༥༽ ལྷས་སྦྱིན་གིས་དགེ་འདུན་དབྱེན་དཀྲུགས་པ་སར་བསྡུམས་པའི་ཚུལ།
༢༦༽ སོར་འཕེང་ཅན་ངོ་སོད་དང་དེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཏུལ་ཚུལ།
༢༧༽ མ་གདྷའི་རྒྱལ་པོ་མ་སེས་དག་བདེན་པ་ལ་བཀོད་ཚུལ་གི་ལོ་རྒྱུས།
༢༨༽ སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་བ་དང་གོང་ཁེར་ར་ཅན་དུ་བཞུད་ཚུལ།
༢༩༽ གདུལ་བྱའི་མཐའ་མ་རབ་དགའ་དང་རབ་བཟང་གཉིས་བཏུལ་ཚུལ།
༣༠༽ མཐར་ར་མཆོག་གོང་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསན་པ།
༣༡༽ ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆོད་འབུལ་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་སྐོར།
༣༢༽ སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོས་ནས་གོང་ཁེར་དྲུག་སོགས་སུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ།
ཁ།༽ ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་སོད།
༡༽ ཇོ་བོ་རེ་བོད་དུ་གདན་དངས་ཚུལ།
༢༽ ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་མཚན་ཐོགས་ཚུལ།
༣༽ བོད་དུ་སོབ་རྒྱུད་བསངས་ཚུལ།
༤༽ ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའ་དབུ་བརེས་ཚུལ།
༥༽ ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སོད་གཏོད་ཚུལ།
༦༽ ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་མཛད་ཚུལ་སོགས།
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གསལ་བཤད། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་བཅུ་དང་། རྒྱ་གར་གི་གོང་ཁེར་ཆེན་པོ་དྲུག རྒྱལ་ཕན་
རྣམས་ཀི་རྒྱལ་བོན། བདེ་གཤེགས་ཀི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་སོགས་ཀི་ལོ་
རྒྱུས་ནི་སྐབས་བབས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་ཆེན་ཁག་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད་པས་ཟུར་ཏུ་མ་བཀོད་པ་
ལགས་ན་དེ་ལུགས་དགོངས་འཇག་མཚལ།
ཁ་སྐོང་ཀོག་དེབ།
1. ལེའུ་ཇོ་སས་ཀིས་མཛད་པའི་ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་། ཤོག་ངོས ༥ ནས ༣༠ བར། བོད་ལོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
2. ས་ས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའ་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ཤོག་ངོས ༣ ནས ༡༡

བར། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣།
3. དོན་དམ་ས་བའི་སེང་གེས་མཛད་པའི་བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཤོག་ངོས ༢ ནས ༡༢༥ བར། དྷ་

ས་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས།
4. འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ། ཤོག་ངོས ༡༡ ནས ༤༣ བར། ཟི་ཁོན་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༤།
5. པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་དམར་པོ་གསར་མ། ཤོག་ངོས ༦ ནས ༡༤

བར། བོད་ལོངས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩།
6. དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕེང་བས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སོན། (ལྷོ་བྲག་ཆོས་འབྱུང་།)

ཤོག་ངོས ༥ ནས ༥༣ བར། པེ་ཅིང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
7. ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཤ ེས་བྱ་ཀུན་ཁབ་མཛོད། ཤོག་ངོས ༡༧༡ ནས ༢༣༣ བར། མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[52]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
वतब्बती इवतिास / Tibetan History
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།

༡༽ གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་ས་བའི་ལུགས་བཞིན་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཉན་ཐོས་ཀི་བསན་པ་དར་ཁབ་བྱུང་ཚུལ།
དུས་རབས་ཕྱི་ལོའ་ི སྔོན ༥༤༤ ནས་ཕྱི་ལོ ༨༠༠ བར།
བརྒྱ་ཆ། ༦༠
༢༽ བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་སོད་།
བརྒྱ་ཆ། ༡༠
ཀ༽ ༡༽ སོན་པའི་གཏན་རབས་བདུན་ནམ་ཉི་མ་གུང་པ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར།
༢༽ བཀའ་བསྡུ་བ་རིམ་པ་གསུམ་པོ་སོ་སོའ་ི བྱུང་བ་རེ།
༣༽ བྲམ་ཟེ་མོ་ཛ་སའི་བུ་གསུམ་པོ་སོ་སོའ་ི ལོ་རྒྱུས་རེ་དང་། ཡང་ན། དེ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ནས་ལྷ་ཁང་རེ་
བཞེངས་པ་སོ་སོའ་ི ངོས་འཛིན་ཐོག རྡོ་རེ་གདན་གི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ི ལྷ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་
བཅས་པ་བཞེངས་ཚུལ།
༤༽ ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས། ཀླུ་བཏུལ་ཚུལ། མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ།
གསེར་འབུལ་ཚུལ་སོགས་ཚན་པ་རེ།
༥༽ སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རོད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཚུལ། ལྷ་ཆེན་པོ་དང་དེ་རེས་བཟང་པོ་སོགས་ཀིས་
རིམ་བཞིན་གཞི་ལྔ་ཡོངས་སུ་བསགས་པ་སོགས་ཀིས་ཁོན་བསོམས་ལོ་བརྒྱ་ཉེ་བར་རོད་པ་བྱུང་
བའམ། ར་བའི་སེ་པ་བཞི་དང་། ནང་གསེས་ཀིས་དབྱེ་ན་བཅོ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཚུལ།
༦༽ སེ་སྣོད་གསུམ་གེགས་བམ་དུ་བཀོད་ཚུལ་ལ་དཔྱད་གཏམ་དང་། དུས་དེ་ཙམ་ལའང་དག་བཅོམ་པ་
དང་བདེན་པ་མཐོང་བ་མང་དུ་བྱུང་ཚུལ། བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། བྱེ་མདོ་
གཉིས་ཀི་བཀའ་དང། དགོངས་འགེལ་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་མཐུན་ཚུལ།
༧༽ བྲ་ཟེ་པཱ་ཎི་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཚུལ་དང་། དེའི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱལ་པོ་མ་སེས་དགའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་
རྣམས་དང་། མྱ་ངན་མེད་ཀི་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་དཔྱད་གཏམ། རྒྱལ་པོ་ཀ་ནི་ཤྐ་ཡི་ལོ་རྒྱུས།
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༨༽

བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཙམ་ནས་བྱེ་མདོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མའི་སོབ་དཔོན་སུ་བྱུང་དང་། གྲུབ་
མཐའ་དེ་གཉིས་པོ་སོ་སོའ་ི ལུང་གང་དང་གང་ཡིན། ཡང་ན། བྱེ་སའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀི་ངོས་
འཛིན་དང་ངོ་སོད་བཅས།

ཁ༽ བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་སོད།
༡༽

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་རྒྱ་གར་གི་སོབ་དཔོན་སུ་དང་སུ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཚུལ།

༢༽

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཞེས་མཚན་ཐོགས་ཚུལ་ལ་བཞེད་པ་མི་འད་བ་ཇི་ཡོད་སྐོར།

༣༽

བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་བོད་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་དར་ཁབ་བྱུང་ཚུལ་དང་སོལ་གཏོད་པ་པོ་བཅས།

༤༽

བཀའ་རྒྱུད་པའི་ལྟ་སོམ་སོད་གསུམ་ངོ་སོད།

༥༽

ནང་གསེས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་དང་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གེས་ཚུལ།

ཁ་སྐོང་ཀོག་དེབ།
༡༽

ལེའུ་ཇོ་སས་ཀིས་མཛད་པའི་ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་།

༢༽

ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རེས་མཛད་པའི་ཧུ་ལེན་དེབ་ཐེར། (དེབ་ཐེར་དམར་པོ)

༣༽

དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སོན། (ལྷོ་བྲག་ཆོས་
འབྱུང་)

༤༽

འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་དང་པོ།
བོ་འཛིན་རྒྱུགས་སོད།

उत्तरमध्यमा प्रथम वर्ष / Uttar Madhyama First Year
कण्ठस्थ वाक् परीक्षा / Kanthasth Vak Pariksha
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༡༠༠

Total Marks-100

སོབ་ཚན།
རྒྱ་གཞུང་། ཚད་མ་རང་དོན་ལེའུ་དབུ་ནས།
བོན།

སི་ཉིད་དུ་ནི་འཇུག་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་ཤོ་ལོ་ཀ

ཚད་མ་རྣམ་འབྱེད་འཕྲུལ་གི་སོན་མེ་ལས་ལེའུ་གསུམ་པ་ཆ་ཚང་།

[55]

༩༣

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष

[57]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
परीक्षा ववर्य वववरण / Details of Examination Subjects
यह परीक्षा दो अधिसत्रों में धिमिाांधित धिषयों में समपन्ि होगी । There are two Semester in
one full academic year.
ववर्य
Subjects

पूणाांक
उत्तीणषता के विये
Full Marks
प्राप्ताङ्क
(70+30) = 100 Pass Marks
(25+11) = 36

1. अधििायय धतब्बती / Compulsory Tibetan
100
36
2. अधििायय सांस्िृ त / Compulsory Sanskrit
100
36
3. अधििायय धहन्दी अथिा अग्रां जी / Compulsory
Hindi or English
100
36
4. मल
100
36
ू शास्त्र – चतुथय पत्र/ Moolshastra Fourth Paper
5. मल
100
36
ू शास्त्र – पांचम पत्र/ Moolshastra Fifth Paper
6. िैिधपपि “ि िगय” धिषय / Optonal ‘Kavarg’ Subjects
(धिङ्मा, िर्गययदु , 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 सस्ां िृ त)
(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 पर्ू ायङ्ि 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་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་གཙུག་ལག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
वतब्बती भार्ा एवं सावित्य (अविवायष) /
Tibetan Language and Literature (Compulsory)

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།

प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
प्रथम पत्र / 1st Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

དི་ཤོག་དང་པོ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
ཀ༽ སོབ་ཚན།
༡༽ བོད་སྐད་ཀི་སེབ་སྦྱོར། བོད་སྐད་ཀི་ཚིགས་བཅད་རོམ་ཚུལ།

བརྒྱ་ཆ། ༡༠

༢༽ རོམ་གཞུང་། སན་ངག་མེ་ལོང་ལེའུ་བར་པའི་མགོ་ནས་གསལ་བྱེད་ཀི་རྒྱན་བར།

བརྒྱ་ཆ། ༣༥

༣༽ རོམ་གཞུང་། སན་ངག་མེ་ལོང་གི་སོན་སེལ་བཅུ།

བརྒྱ་ཆ། ༡༠

༤༽ བརྡ་དག ངག་སོན་ལེའུ་དང་པོ་ཙ་སེ་ནས་ཨ་སེ་བར་ཡོངས་རྫོགས།

བརྒྱ་ཆ། ༡༥

ཁ༽ རོམ་པ་པོ་དང་ཀོག་དེབ།
༡༽ དུང་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སོ་འབྱེད།
༢༽ སོབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གི་སན་ངག་མེ་ལོང་།
༣༽ སོབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གི་སན་ངག་མེ་ལོང་།
༤༽ དཔལ་ཁང་ལོ་ཙཱ་བའི་དག་ཡིག་ངག་སོན།
ག༽ ཞོར་ཀོག་གི་ཕྱག་དཔེའི་མཚན།
༡༽ བོད་སྐད་ཀི་ཚིགས་བཅད་རོམ་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དེབ་ཁག
༢༽ རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ། བོད་མཁས་པ། ཁམས་སྤྲུལ་སོགས་ཀི་སན་འགེལ།
༣༽ སངས་རྒྱས་ཀི་སན་གཞུང་གསར་མ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་གཙུག་ལག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
वतब्बती भार्ा एवं सावित्य (अविवायष) /
Tibetan Language and Literature (Compulsory)

धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
प्रथम पत्र / 1st Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དང་པོ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
ཀ༽ སོབ་ཚན།
༡༽ རོམ་གཞུང་། བསྐོར་རྒྱན་ནས་དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་བར།

བརྒྱ་ཆ། ༤༠

༢༽ རོམ་གཞུང་། དཔྱད་བརོད་སྤེལ་སངས།

བརྒྱ་ཆ། ༡༥

༣༽ མངོན་བརོད། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས་ལས་རབ་བྱེད་དང་པོ་ལྔ།

བརྒྱ་ཆ། ༡༥

ཁ༽ རོམ་པ་པོ་དང་ཀོག་དེབ།
༡༽ སོབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གི་སན་ངག་མེ་ལོང་།
༢༽ བོད་ཀི་རོམ་རིག་རྣམ་གཞག
༣༽ དངུལ་ཆུ་ཆོས་བཟང་གི་མངོན་བརོད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས།
ག༽ ཞོར་ཀོག་གི་ཕྱག་དཔེའི་མཚན།
༡༽ རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ། བོད་མཁས་པ། སེ་པ་རིན་སྤུངས་པ་སོགས་ཀི་སན་འགེལ།
༢༽ ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀི་དཔྱད་བརོད་ཁག
༣༽ མངོན་བརོད་ཀི་འགེལ་པ་འདོད་འཇོ་སོགས།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[60]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
सस्ं कृत (अविवायष) / Sanskrit (Compulsory)
རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།

प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
धितीय पत्र / 2nd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

དི་ཤོག་གཉིས་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

(क) मवणका – वितीय भाग 1 से 5 पाठ
1. गद्ाांश ि पद्ाांश िा धहन्दी अििु ाद
2. पाठ िा साराांश
3. पाठ से समबद्ध एि गद् एिां उससे 5 प्रश्न
4. पाठ से समबद्ध लघु प्रश्न
5. अन्य धिधिि प्रश्न
(ख) ग्रन्थगत व्याकरण का व्याविाररक ज्ञाि
(ग) बोवधचयाषवतार (चतुथष पररच्छे द)- बोवधवचत्ताप्रमाद (1 से 16 श्लोक तक)
(घ) अिुवाद

10
06
05
05
05
15
14
10

सिायक ग्रन्थ :1. मधर्िा NCERT, New Delhi
2. बोधिचयायितार - रामशांिर धत्रपाठी
3. ििीि अििु ाद चधन्रिा - चक्रिर हसां
आन्तररकमूलयांकि पूणाषङ्क –30
1. िक्षोपधस्थधत
2. गृहिायय
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[61]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
सस्ं कृत (अविवायष) / Sanskrit (Compulsory)
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
धितीय पत्र / 2nd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་གཉིས་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

(क) मवणका 6 से 11 पाठ
1. गद्ाांश ि पद्ाांश िा धहन्दी अििु ाद
2. पाठ िा साराांश
3. पाठ से समबद्ध एि गद् एिां उससे 5 प्रश्न
4. पाठ से समबद्ध लघु प्रश्न
5. अन्य धिधिि प्रश्न
(ख) ग्रन्थगत व्याकरण का व्याविाररक ज्ञाि
(ग) बोवधचयाषवतार (चतुथष पररच्छे द)- बोवधवचत्ताप्रमाद (17 से 33 श्लोक तक)
(घ) अिुवाद

10
06
05
05
05
15
14
10

सिायक ग्रन्थ :1. मधर्िा NCERT, New Delhi
2. बोधिचयायितार- रामशांिर धत्रपाठी
3. ििीि अििु ाद चधन्रिा – चक्रिर हसां
आन्तररकमूलयांकि पूणाषङ्क –30
1. िक्षोपधस्थधत
2. गृहिायय
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[62]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ཨིན་ཇིའ་ི སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
अंग्रेजी (अविवायष) / English (Compulsory)
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
तृतीय पत्र / 3rd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་གསུམ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

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 1100 words.
The passages could be of any of the following two types:
1. Factual passage (eg., instruction, description and report)
2. Discursive passage involving opinion (eg., argumentative, persuasive and
interpretative)
3. Literary passage (eg., extract from fiction, drama, poetry, essay and
biography)
Question types will include:
1. Short-answer-type questions to test local, global and inferential comprehension
2. Note making in an appropriate format
3. Summarizing and abstraction
SECTION – B – WRITING (15 marks)

Three questions consisting of 5 marks each from the following types may be given
with internal choices:
1. One out of two compositions (of not more than 50 words) is to be
attempted. Composition types would include advertisements, notices and
designing or drafting posters.
2. One out of two compositions based on a visual input (in about 100 – 150
words) is to be attempted. The output may be descriptive or argumentative

[63]

in nature such as an article for publication in a newspaper or a school
magazine or a speech.
3. Students are required to write one out of two letters based on given inputs.
Letter types shall include (a) business or official letters (for making
enquiries, registering complaints, asking for and giving information,
placing orders and sending replies).
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 (gapfilling 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 each of ¼ mark each.
The students will have to learn and practise the following items of grammar:
1. Modals
2. Adverbials
3. Error Correction
4. Editing Tasks
5. Reordering of Sentences
SECTION – D – LITERATURE (25 marks)

Questions on the prescribed textbooks will test comprehension at different levels–
literal, inferential and evaluative – based on the following prescribed text books:
1. Flamingo: Text Book, Published by NCERT, New Delhi
2. Vistas: A Supplementary Reader, Published by NCERT, New Delhi
The pattern of examination shall be in the following manner:
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-thecontext 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 from Flamingo:
1. The Last Lesson – Alphonse Daudet
2. Lost Spring – Anees Jung
3. Deep Water – William Douglas

[64]

4.
5.
6.
7.

The Rattrap – Selma Lagerlof
My Mother at Sixty-six – Kamala Das
An Elementary School Classroom in a Slum – Stephen Spender
Keeping Quiet – Pablo Neruda

The following lessons are prescribed from Vistas:
1. The Third Level – Jack Finney
2. The Tiger King – Kalki
3. Journey to the End of the Earth – Tishani Doshi
4. The Enemy – Pearl S. Buck
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[65]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ཨིན་ཇིའ་ི སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
अंग्रेजी (अविवायष) / English (Compulsory)
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
तृतीय पत्र / 3rd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་གསུམ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

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 1300 words.
The passage will be based on any of the following subjects:
1. Factual passage (eg., instruction, description or report)
2. Discursive passage involving opinion (eg., argumentative, persuasive or
interpretative)
3. Literary passage (eg., an extract from fiction, drama, poetry, essay or
biography)
Question types will include:
1. Short-answer-type questions to test local, global and inferential comprehension
2. Note making in an appropriate format
3. Summarizing and abstraction
SECTION – B – WRITING (15 marks)

Three questions consisting of 5 marks each from the following types may be given
with internal choices:
1. One out of two compositions (of not more than 50 words each), eg.,
writing formal and informal invitation and designing or drafting posters,
is to be attempted by the students.
2. One out of two compositions, based on a visual input (in about 100 – 150
words), is to be attempted by the students.The output may be descriptive
or argumentative in nature, such as, an article for publication in a
newspaper or a school magazine or a speech.

[66]

3. Students have to write one out of two letters based on given inputs. Letter
types shall include:
(a) Letters to the editor (Giving suggestions on an issue)
(b) Application for a job
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 (gapfilling 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. Relative Clause
2. Punctuation
3. Error Correction
4. Editing Task
5. Reordering of sentences
SECTION – D – LITERATURE (25 marks)

Questions on the prescribed textbooks will test comprehension at different levels–
literal, inferential and evaluative – based on the following prescribed text books:
1. Flamingo: Text Book, Published by NCERT, New Delhi
2. Vistas: A Supplementary Reader, Published by NCERT, New Delhi
The pattern of examination shall be in the following manner:
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-thecontext 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 from Flamingo:
1. Indigo – Louis Fischer
2. Poets and Pancakes – Asokamitran
3. The Interview
(a) Part 1 – Christopher Silvester
(b) Part 2 – An interview with Umberto Eco

[67]

4.
5.
6.
7.

Going Places – A. R. Barton
A Thing of Beauty – John Keats
A Roadside Stand – Robert Frost
Aunt Jennifer’s Tiger – Adrienne Rich

The following lessons are prescribed from Vistas:
1. Should Wizard Hit Mommy – John Updike
2. On the Face of it – Susan Hill
3. Evans Tries an O-Level – Colin Dexter
4. Memories of Childhood
(a) The Cutting of My Long Hair – Zitkala-Sa
(b) We Too Are Human Beings – Bama
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[68]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ཧིན་ནི་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
विन्दी (अविवायष) / Hindi (Compulsory)
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
तृतीय पत्र / 3rd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་གསུམ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

क. 1. अधमता
- यशपाल, लोिभारती प्रिाशि, महात्मा गाांिी मागय, इलाहाबाद
2. चि िा माि - हररिृ ष्र् प्रेमी, िौशामबी प्रिाशि, दारागांज, इलाहाबाद
ख. काव्य-सौन्दयष के तत्त्व – अिक
ं ार पररचय
धिमिाधां ित अलांिारों िी पररभाषा, उदाहरर् एिां दी हुई पधां क्तयों में इििी पहचाि
ि. शब्दालांिार - अिप्रु ास, यमि, श्ले ष ।
ख. अथायलांिार - उपमा, रूपि, प्रतीप, भ्राधन्तमाि, सन्देह और अधतशयोधक्त ।
इकाई - 1
व्याख्या-दो
2x5=10
इकाई - 2
धहन्दी उपन्यास एिां िाटि िा उद्भि और धििास, उपन्यास एिां िाटि िे तत्ि, िथािि, अलांिार
चधद पर चिाररत छह दीघय उत्तरीय प्रश्न
6x5=30
इकाई - 3
पाठ्य ग्रन्थों िे प्रधतपाद्, धिशेषताएाँ, उद्देश्य, चररत्र-धचत्रर् चधद पर पााँच लघत्तू रीय प्रश्न 5x3=15
इकाई - 4
पाठ्य ग्रांथों एिां पाठ्य अलांिारों पर चिाररत पन्रह अत्यन्त लघत्तू रीय प्रश्न
15x1=15
आन्तररक मूलयांकि (पूणाषङ्क - 30)
1. उपधस्थधत
2. अधिन्यास (एसाइिमेण्ट िायय)
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[69]

सिायक ग्रन्थ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

धहन्दी उपन्यास िा इधतहास
चज िा धहन्दी उपन्यास
धहन्दी िाटि : उद्भि और धििास
धहन्दी िाटििार
िाव्याांग िौमदु ी
अच्छी धहन्दी-िै से बोलें, िै से धलखें

गोपाल राय, राजिमल प्रिाशि, िई धदपली, पटिा
डॉ० इन्रिाथ मदाि, राजिमल प्रिाशि, िई धदपली
डॉ० दशरथ ओझा, राजपाल एण्ड सन्स, धदपली
जयिाथ िधलि, चत्माराम एण्ड ससां , धदपली-6
डॉ० िन्हैया धसांह, धिश्वधिद्ालय प्रिाशि, िारार्सी
डॉ० भोलािाथ धतिारी, धलधप प्रिाशि, अांसारी रोड,
िई धदपली
7. चिधु िि धहन्दी व्यािरर् और रचिा डॉ० िासदु िे िन्दि प्रसाद, भारती भिि (पधब्लशसय एण्ड
धडस्रीब्यटू सय) गोधिन्द धमत्र रोड, पटिा ।

[70]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ངེས་པའི་སོབ་ཚན་ཁོངས་ཧིན་ནི་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
विन्दी (अविवायष) / Hindi (Compulsory)
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
तृतीय पत्र / 3rd Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་གསུམ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

क. 1. यशोिरा
2. बद्ध
ु िाव्याञ्जधल

मैधथलीशरर् गप्तु , साधहत्य-सदि, झााँसी (उ०प्र०)
समपादि- डॉ० श्रीप्रसाद, िे न्रीय उच्च धतब्बती धशक्षा सांस्थाि,
सारिाथ, िारार्सी
ख. िाव्य-सौन्दयय िे तत्त्ि
छन्द-पररचय
- दोहा, सोरठा, चौपाई, िधित्त और सिैया (पररभाषा, उदाहरर् एिां दी हुई पांधक्तयों में पहचाि)
इकाई - 1
व्याख्या-दो
2x5=10
इकाई - 2
चिधु िि धहन्दी िधिता िा धििास, पधठत रचिािारों िा साधहधत्यि पररचय, िाव्य-सौष्ठि, पाठ्य
छन्दों चधद पर चिाररत छह दीघय उत्तरीय धिबन्िात्मि प्रश्न
6x5=30
इकाई - 3
पाठ्य रचिाओ ां िा िथासार, धिशेषताएाँ, धिषयिस्तु मल
ू -स्िर पर पााँच लघत्तू रीय प्रश्न 5x3=15
इकाई - 4
पाठ्याांशों एिां पाठ्य छन्दों पर चिाररत पन्रह अत्यन्त लघत्तू रीय प्रश्न
15x1=15
आन्तररक मूलयांकि (पूणाषङ्क - 30)
1. उपधस्थधत
2. अधिन्यास (एसाइिमेण्ट िायय)
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[71]

सिायक ग्रन्थ
1. मैधथलीशरर् गप्तु : पिु मयपू याांिि
2. धहन्दी साधहत्य िी भधू मिा
3. धहन्दी साधहत्य िा इधतहास
4. चिधु िि धहन्दी िधिता
5. िधि समीक्षा
6. व्यािहाररि धहन्दी व्यािरर्
7. चिधु िि धहन्दी व्यािरर् और रचिा
8. िाव्याांग- िौमदु ी (प्रथम िला)

डॉ० िगेन्र, प्रभात प्रिाशि, िई धदपली
डॉ० हजारी प्रसाद धििेदी, राजिमल प्रिाशि,
िई धदपली, पटिा
समपादि- डॉ० िगेन्र, िेशिल पधब्लधशांग हाउस, िई धदपली
डॉ० धिश्विाथ प्रसाद धतिारी, राजिमल प्रिाशि,
िई धदपली, पटिा
डॉ० श्यामलािान्त िमाय, सजां य बि
ु सेण्टर, गोलघर,
िारार्सी
डॉ० हरदेि बाहरी, लोिभारती प्रिाशि, महात्मा गाांिी मागय,
इलाहाबाद
डॉ० िासदु िे िन्दि प्रसाद, भारती भिि (पधब्लशसय एण्ड
धडस्रीब्यटू सय) गोधिन्द धमत्र रोड, पटिा
धिश्विाथ प्रसाद धमश्र, मोहि िपलभपन्त, िन्दधिशोर एण्ड
ब्रदसय, बााँसफाटि, िारार्सी

[72]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
རྒྱ་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
मूि शास्त्र / Mool Shastra
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
चतुथय पत्र / 4th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་བཞི་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་རང་དོན་ལེའུ་རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་བརྡ་ཡུལ་མན་ཏེ། ས་རྣམས་ཀིས་ནི་
བརྡར་བཏགས་སོན།ཞེས་པ་མན་ཆད་ཆ་ཚང་།
ཀ༽

བརྡའི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ།

༡༽

སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་བརྡའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དགག་པ།

༢༽

གཞན་སེལ་བརྡའི་ཡུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ།

༣༽

སི་དོན་གཞན་བཀག་པ་མི་འཐད་པའི་རོད་སྤོང་།

ཁ༽

གཞན་སེལ་གི་འཇུག་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ།

༡༽

རྟོག་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པར་ཐལ་བ་སྤང་བ།

༢༽

རོད་བྱེད་ཀི་ཚིག་ལ་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གིས་མ་ཁབ་པའི་རོད་སྤང་།

༣༽

དངོས་པོ་སས་བརོད་ན་ས་དང་ཚད་མ་ཕྱི་མ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་སྤང་བ།

ག༽

སེས་བུའི་ཚིག་ཞེན་པའི་བརོད་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་པ་དགག་པ།

༡༽

ཚད་མར་གྱུར་པའི་ལུང་ངོས་བཟུང་ནས་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་བཤད་པ།

༢༽

གཞན་དག་གིས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའི་ཐབས་དགག་པ།

༣༽

འཐད་པའི་ཕྱོགས་རྣམ་པར་བཞག་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
རྒྱ་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
मूि शास्त्र / Mool Shastra
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
चतुथय पत्र / 4th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་བཞི་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཀ༽ ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུའི་ལུགས་ལོག་ཆ་ཚང་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལྷ་དབང་
བོའ་ི འགེལ་པ།

བརྒྱ་ཆ། ༥༠

ཁ༽ ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མི་འབྱེད་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་མན་ཆ་ཚང་།

བརྒྱ་ཆ། ༢༠

ཀ༽ ལུགས་ལོག་གི་བཤད་པ།
༡༽ བདེན་བཞི་རང་དབང་དུ་སོན་པས་སོབས་པར་བསན་པ།
༢༽ བསན་པ་གསུང་རབ་གི་བདེ་གཤེགས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་བཤད་པའི་སོ་ནས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ།
ཁ༽ ལེགས་བཤད་བོ་གསར་མིག་འབྱེད་སྨད་ཆ།
༡༽ ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་སྐོར།
༢༽ བསབ་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉན་རང་གི་ལམ་བགོད་ཚུལ།
༣༽ ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ལམ་བགོད་ཚུལ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ།
༤༽ བོད་དུ་ཡོད་པའི་ནང་པའི་ཆོས་རྒྱུད།

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[74]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
ཞང་ཞུང་གི་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
बोि मूि शास्त्र /Bon Mool Shastra
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
चतुथय पत्र / 4th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་བཞི་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།
སིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ལས་གནས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་བཞི་པ་ཆ་ཚང་།

བཀའ་མ།

བདེན་པ་བོན་གི་

མཛོད་སོ་ས་འགེལ་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག་ལས་གནས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་བཞི་པ་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པོ། དན་
པ་ནམ་མཁའ།
༡༽

ཨང་། ༧༠

གནས་གཉིས་པ་བསྐལ་པ་དགུ་བསན་པ་ལ། འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་བསན་པ། གནས་ཀི་བསྐལ་པ།
ཚེ་ཡི་བསྐལ་པ། རང་བཞིན་གི་བསྐལ་པ། གངས་ཀི་བསྐལ་པ།

༢༽ འཁོར་བུ་ཆུང་གི་བསྐལ་པ། མིང་གི་བསྐལ་པ། ལས་ཀི་བསྐལ་པ། ཐུགས་རེ་ཤུ གས་འབྱུང་གི་
བསྐལ་པ་བསན་པ།
༣༽

གནས་གསུམ་པ་དབྱིངས་བསན་པ་ལ། རྒྱུ་འབྱུང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་དབྱིངས་བསན་པ། ལྷ་མོའ་ི

༤༽

གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བསན་པ་ལ། སོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བསན་པ། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་བསན་པ། མཉམ་

དབྱིངས་བསན་པ། ཀོང་དགུའི་དབྱིངས་བསན་པ། དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་གི་དབྱིངས་བསན་པ།
ཉིད་ཡེ་ཤེས་བསན་པ། སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་བསན་པ། བྱ་བ་ནན་ཏན་གི་ཡེ་ཤེས་བསན་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[75]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
ཞང་ཞུང་གི་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
बोि मूि शास्त्र /Bon Mool Shastra
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
चतथु य पत्र / 4th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་བཞི་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།

ཐེག་རིམ་མངོན་དུ་བཤད་པའི་མདོ་རྒྱུད་དང་འགེལ་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་གཉིས་ལས་དབུ་ནས་སྐབས་བཞི་པ་ཆ་
ཚང་། བཀའ་མ།

ཨང་། ༧༠

༡༽

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་སོ་སོར་བཤད་པ། གེང་གཞི་དང་གེང་བསང་བའི་འགེལ་བ་བཤད་པ།

༢༽

ཕྱི་རོལ་བའི་ཐེག་པ་དང་ནང་པའི་ཐེག་པ་མདོར་བསན་པ།
ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དབྱེ་ཚུལ་བསན་པ།

༣༽

ནང་པའི་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་ལ་ཐེག་པ་

དགོས་སོགས་ཁད་པར་ལྔ་རེ་རེ་ནས་བཤད་པ།

ལྷ་མི་གཞན་རྟེན་ལ་བརྟེན་པའི་ཐེག་པ་འདི་ལ་ཡང་དག་ལ་ཕྱོགས་པ་དང་། འཁྲུལ་པ་ལ་ཕྱོགས་གཉིས་
སོ་སོར་བཤད་པ་ལ།

ལྟ་བ་བསན་ཚུལ་དང་། སྲུང་བའི་དམ་ཚིག སོམ་པའི་རིམ་པ། སྒྲུབ་པའི་

ཐབས། སོད་པའི་འཕིན་ལས། གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ། འོག་མ་ལས་ཁད་འདོན་ཚུལ་བསན་པ།
༤༽

རང་རྟོགས་གཤེན་རབ་ཀི་ཐེག་པ་འདི་ལ་སི་དོན་བདུན་ཏེ།

དེའི་ལྟ་བ་བསན་ཚུལ་དང་། སྲུང་བའི་

དམ་ཚིག སོམ་པའི་རིམ་པ། སྒྲུབ་པའི་ཐབས། སོད་པའི་འཕིན་ལས། གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ། འོག་
མ་ལས་ཁད་འདོན་ཚུལ་བསན་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[76]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་རིང་མའི་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
विङमा सम्प्प्रदाय / Nyingma Sampradaya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། རྣམ་འགེལ་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སྣང་བའི་གཏེར། (མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།)
ལེའུ་དང་པོའ་ི སི་བཀག་པའི་རོད་སྤོང་ནས་ལེའུའི་མཇུག་བར།
ཀ༽

སི་བཀག་པའི་རོད་སྤོང་།

༡༽

སི་དངོས་མེད་ཀང་ས་གཅིག་འཇུག་པར་འཐད་པ།

༣༽

སི་ལན་གསལ་བ་ས་ཡུལ་དུ་མི་དགོས་པར་བསན་པ།

ཁ༽

དགག་རྟགས།

༡༽

མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་བཤད་པ།

༢༽

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་བཤད་པ།

༣༽

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་སྐབས་ལ་རོད་པ།

ག༽

མི་སྣང་མ་དམིགས་པའི་སྐབས་ལ་རོད་པ།

༡༽

ཚད་མ་མེད་པའི་ལུང་ཙམ་སྒྲུབ་བྱེད་མིན་པར་བསན་པ།

༢༽

སེས་བུས་བྱས་པའི་ལུང་ལ་བརྟག་པ།

༣༽

སེས་བུས་མ་བྱས་པའི་ལུང་འདོད་པ་དགག་པ།

༢༽

བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སི་གཅིག་མེད་ཀང་འབྲས་གཅིག་བྱེད་པར་འཐད་པ།

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[77]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་རིང་མའི་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
विङमा सम्प्प्रदाय / Nyingma Sampradaya
རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
पत्र / 5th Paper
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70
སོབ་ཚན། རྣམ་འགེལ་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་སྣང་བའི་གཏེར། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་གྲུབ་ཀི་ལེའུ་ལུགས་ལོག་
གི་གཏན་ཚིགས་ནས་ལེའུའི་མཇུག་བར། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

བརྒྱ་ཆ། ༧༠

ཀ༽

སོབ་པའི་རང་བཞིན་བསན་པ།

༡༽

བདེན་བཞི་སོན་པ་སོབ་པར་བསན་པ།

༢༽

འཁོར་བ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་དང་། འཁོར་བ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བསན་པ།

༣༽

སྤང་བྱ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་བཤད་པ།

ཁ༽

འགོག་ལམ་བཤད་པ།

༡༽

འཐོབ་བྱ་འགོག་བདེན་བཤད་པ།

༢༽

བདག་མེད་གཏན་གོལ་གི་ལམ་ཡིན་པར་བསན་པ།

ག༽

ལུགས་ལོག་ཕྱི་མ་གསུམ་བསན་པ།

༡༽

བདེ་བར་གཤེགས་པ་བསན་པ།

༢༽

སོན་པ་ཡིན་པར་བསན་པ།

༣༽

ཕན་བཞེད་གི་བརེ་ལན་ཡིན་པར་བསན་པ།

༣༽

བདག་འཛིན་ཡིད་བཞིན་གོལ་མ་མི་སིད་པ་དང་། གོལ་ལམ་གཞན་འགོག་པ།

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[78]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བཀའ་བརྒྱུད་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
कर्गयषदु सम्प्प्रदाय / Kagyud Sampradaya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།

ཚད་མ་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་རང་དོན་རེས་དཔག་ལེའུ། བརྡ་ཡུལ་མན་ཆད་ཆ་ཚང་།

བརྒྱ་ཆ།༧༠

ཀརྨ་པ་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[79]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བཀའ་བརྒྱུད་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
कर्गयषदु सम्प्प्रदाय / Kagyud Sampradaya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पांचम पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན།
ཚད་མ་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཚད་གྲུབ་ལེའུའི་ལུགས་ལོག་སྐོར་ཆ་ཚང་།

ཨང་། ༧༠

ཀརྨ་པ་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[80]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ས་ས་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
साक्य सम्प्प्रदाय / Sakya Sampradaya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ཚད་མ་རིག་གཏེར་ར་བ་རབ་བྱེད་དགུ་པ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག
མཛད་པ་པོ། ཆོས་རེ་ས་ས་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
ཀ༽ རབ་བྱེད་དགུ་པ།
༡༽ རང་གཞན་གིས་འདོད་པའི་མངོན་སུམ་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག
༢༽ དབང་པོ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག
༣༽ མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང་ཚད་འབྲས་བཤད་པ།
ཁ་སེ༽ རྟགས་ཀི་ལྟོས་གཞི་ངོས་བཟུང་བ།
༡༽ རྟགས་ཀི་ལྟོས་གཞི་ངོས་བཟུང་བ།
༢༽ རེས་སུ་འགོ་ལོག་གི་ལྟོས་གཞི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཤད་པ།
༣༽ རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་བརོད་པ།
ག་སེ༽ རབ་བྱེད་བཅུ་པ།
༡༽ རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ།
༢༽ རྟགས་ཀིས་རྟོགས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་བཤད་པ།
༣༽ མངོན་སུམ་སོགས་ཚད་མ་རྣམས་ཀི་བསལ་བ་བཤད་པ།
ང་སེ༽ རབ་བྱེད་བཅུ་གཅིག་པ།
༡༽ རོད་པའི་སྐབས་ཀི་གང་ཟག་དང་རྒྱལ་ཕམ་གི་རྣམ་གཞག
༢༽ བྱེ་བྲག་ཏུ་ཚར་གཅོད་པའི་གནས་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།
༣༽ སྒྲུབ་པའི་ངག་དང་སུན་འབྱིན་པའི་ངག་གི་ཚུལ་ལ་མཐའ་དཔྱད་པ།

བརྒྱ་ཆ། ༧༠

INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[81]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ས་ས་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
साक्य सम्प्प्रदाय / Sakya Sampradaya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पांचम पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།

ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། ༡༽ ཕུང་ཁམས་སེད་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་སེད་ཤེས་བྱའི་སོ་འབྱེད། གོ་བོ་རབ་འབྱམས་
པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ།

ཨང་། ༤༥

༢༽ གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད་ལས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཆ་ཚང་།

ཨང་། ༢༥

ཀ་སེ༽ ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་གསུམ་གི་སྐོར།
༡༽ ཆོས་གསུམ་གསུངས་པའི་དགོས་པ།
༢༽ ཆོས་གསུམ་གི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་སོགས་དོན་ཚན་དྲུག
༣༽ ཆོས་གསུམ་གི་ཉེར་ལེན་འཇོག་ཚུལ་སོགས་སེ་ཚན་དྲུག
ཁ་སེ༽ ཕུང་པོའ་ི དཀའ་བའི་གནད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
༡༽ མངོན་པ་མཛོད་ལས་གསུངས་པའི་མཚུངས་ལན་འདུ་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་བསན་པ།
༢༽ མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་མཚུངས་ལན་གི་འདུ་བྱེད་ཀི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།
༣༽ དོན་ཚན་གསུམ་གི་སོ་ནས་ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀི་མཐའ་དཔྱད་པ།
ག་སེ༽ རྣམ་ཤ ེས་ཚོགས་བརྒྱད།
༡༽ དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་གི་སོ་ནས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་གཞག་བསན་པ།
༢༽ དོན་ཚན་བཅུའི་སོ་ནས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།
༣༽ དོན་ཚན་ལྔའི་སོ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་གི་སྐོར་བཤད་པ།
ང་སེ༽ སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ།
༡༽ ཉན་ཐོས་སེ་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ།
[82]

༢༽ དབུ་སེམས་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ།
༣༽ གསང་སྔགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་གྲུབ་མཐའ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[83]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་དགེ་ལུགས་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
गेिुग सम्प्प्रदाय / Gelug Sampradhya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

སོབ་ཚན། རང་དོན་ལེའུ་ལས། གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་གི། །ཞེས་པ་ནས། དེ་སྤངས་པ་ན་སྤོང་ཕྱིར་
རོ། །ཞེས་པའི་བར་གི་རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ཆ་ཚང་།

བརྒྱ་ཆ། ༧༠

ཀ༽ སེ་ཚན་དང་པོ། གཉིས་པ་ཚིག་དོན་ལ་གསུམ། དངོས་པོའ་ི གནས་ལུགས་དང་། ཞེས་སོགས་ནས།
སེལ་བ་ལ་འཇུག་པ་སྒྲུབ་པ་རོད་སྤང་དང་བཅས་པར་འདུས་སོ། །ཞེས་པའི་བར།

༡༽ དངོས་པོའ་ི གནས་ལུགས།

༢༽ ས་རྟོག་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་དགག་པ།
༣༽ གཞན་སེལ་ལ་འཇུག་པར་བསྒྲུབ་པ།
ཁ༽ སེ་ཚན་གཉིས་པ། གསུམ་པ་བརྡའི་ཡུལ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ། ཞེས་པ་ནས། དངོས་པོ་ཡིན་
པས་གསལ་བ་འཇིག་པའི་ཚེ་མི་འཇིག་གམ་སམ་པའི་དོགས་པ་ཤས་ཆུང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་བར།
༡༽ སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་བརྡའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དགག་པ།
༢༽ གཞན་སེལ་བརྡའི་ཡུལ་བསྒྲུབ་པ།
༣༽ སི་དོན་གཞན་བཀག་པ་མི་འཐད་པའི་རོད་སྤང་ངོ་། །
ག༽ སེ་ཚན་གསུམ་པ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད་དང་། ཞེས་སོགས་ནས། ཁོད་
དེ་དཔོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་བར།

༡༽ གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་སོགས་ཀི་སྐོར།
༢༽ སྦྱོར་བའི་དབྱེ་བ་སོགས་ཀི་སྐོར།
༣༽ དགག་རྟགས་ཀི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀི་སྐོར།

[84]

ང༽ སེ་ཚན་བཞི་པ། ལུང་ཚད་མ་ཡིན་ན། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གང་གིས། ཞེས་པ་ནས། འཇིག་ལྟ་བསན་
ན་མི་མཁས་པར་འགྱུར་རོ། ། ཞེས་པའི་བར་རོ། །
༡༽ ཚད་མར་གྱུར་པའི་ལུང་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཀི་སྐོར།
༢༽ ཉེས་ཟད་ཀི་སེས་བུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དགོད་པ་སོགས་ཀི་སྐོར།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[85]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་དགེ་ལུགས་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
गेिुग सम्प्प्रदाय / Gelug Sampradhya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पांचम पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།

ཚད་གྲུབ་ལེའུ་ལས། ཡང་ན་སོབ། བདེན་པ་བཞི་ནི་སོན་མཛད་པའོ། ། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀི་རྣམ་
འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ཆ་ཚང་།

ཀ༽ སེ་ཚན་དང་པོ། ཁད་ཆོས་དེ་དག་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་འགྲུབ་ཚུལ། ཞེས་པ་ནས། བག་ཆགས་སད་པའི་
རྒྱུར་འགྱུར་བ་དེས་ནའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་བར་རོ། །
༡༽

སིའི་དོན་བདེན་བཞིའི་གངས་ངེས་དང་། གོ་རིམ་ངེས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར།

༢༽

ལོག་རྟོག་བཅུ་དྲུག་དང་། དེ་དང་འགལ་བའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ངོས་གཟུང་བ།

༣༽

འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀི་སྐོར།

ཁ༽ སེ་ཚན་གཉིས་པ། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་ཁབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀིས་དགག་པ། ཞེས་པ་
ནས། འགོག་པའི་རྣམ་པའི་འཕོས་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྦྱར་རོ། །ཞེས་པའི་བར།
༡༽

འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་ཁབ་བྱེད་མ་དམིགས་དང་། འགལ་ཁབ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀི་

༢༽

ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་སོགས་ཀི་སྐོར།

༣༽

འགོག་པ་དང་ཞི་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་དང་། ཁད་པར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་

དགག་ཚུལ།

སོགས་ཀི་སྐོར།
ག༽ སེ་ཚན་གསུམ་པ། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་སིད་པ་ལས་གོལ་བའི་ལམ་བསྒྲུབ་པ། ཞེས་པ་
ནས། བདག་འཛིན་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་གནོད་པ་དེས་ནའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་བར།
༡༽

གོལ་ལམ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་ལ་རོད་པ་སྤོང་པ།
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༢༽

བདག་འཛིན་ཉེས་པ་ཀུན་གི་ར་བར་བསན་ཚུལ།

༣༽

བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་ཚུལ།

ང༽ སེ་ཚན་བཞི་པ། གངས་ཅན་གི་ལུགས་དགག་པ། ཞེས་པ་ནས། ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱེད་ནུས་པར་
གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་བར།
༡༽

གངས་ཅན་གི་ལུགས་དགག་ཚུལ་སྐོར།

༢༽

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་གོལ་ལམ་དུ་བསན་པ།

༣༽

བདེ་གཤེགས་དང་། སོན་པ་དང། བརེ་བ་དང་། དེ་དག་ཀུན་ལས་ཚད་མར་སྒྲུབ་ཚུལ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བོན་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
बोि सम्प्प्रदाय / Bon Sampradaya
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
पचां म पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།

སིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་འཕྲུལ་གི་སོན་མེ་ལས་བསྐལ་པ་དགུ་ནས་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆ་
ཚང་། མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

བརྒྱ་ཆ།༧༠

༡༽ བསྐལ་པ་དགུ་བསན་པ་ལས། འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་དང་གནས་ཀི་བསྐལ་པ་བསན་པ།
ཚེ་བསྐལ་དང་རང་བཞིན་གི་བསྐལ་པ་བསན་པ།

གངས་སྐལ་དང་རྒྱུན་མེད་འཁོལ་བུ་ཆུང་གི་བསྐལ་པ་བསན་པ།
མིང་བསྐལ་དང་ལས་བསྐལ་བསན་པ།
ཐུགས་རེ་ཤུགས་འབྱུང་གི་བསྐལ་པ་བསན་པ།
༢༽ མི་གཡོ་བའི་དབྱིངས་བཞི་སོ་སོར་བསན་པ་ལས།
རྒྱུ་འབྱུང་རྟེན་འབྲེལ་གི་དབྱིངས་དང་ལྷ་མོའ་ི དབྱིངས་བསན་པ།

ཀོང་དགུ་མི་འགྱུར་བའི་དབྱིངས་དང་དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་གི་དབྱིངས་བསན་པ།
༣༽ གནས་བཞི་པ་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སོ་སོར་བསན་པ་ལས།
སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་བསན་པ།
མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསན་པ།
བྱ་བ་ནན་ཏན་གི་ཡེ་ཤེས་བསན་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[88]
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཀ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བོན་རང་གཞུང་།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
बोि सम्प्प्रदाय / Bon Sampradaya
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
पांचम पत्र / 5th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་ལྔ་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།

ཐར་ལམ་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སོན་མེ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཆ་ཚང་། མཛད་པ་པོ། མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་
རྒྱལ་མཚན།

ཨང་། ༧༠

༡༽ མཆོད་བརོད་དང་དམ་བཅའ་བསན་པ། གནས་ལུགས་གཞིའི་ཁད་པར་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བདེན་པ་
གཉིས་བསན་པ་ལ།

བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དབྱེ་གཞི་དང་གང་དབྱེ་བའི་ངོ་བོ། གང་གིས་འབྱེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། ཇི་སེད་པའི་འཆར་ཚུལ་དང་། ཅི་ལྟར་དབྱེ་བའི་དོན། ཅི་སེད་དབྱེ་བའི་གངས་ངེས།
༢༽ འཇུག་ཚུལ་ལམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བདེན་བཞི་བསན་པ་ལ།

དོར་བྱ་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རང་

བཞིན་བསན་པ་དང་། བང་བྱ་མྱང་འདས་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རང་བཞིན་བསན་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་
སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་བསན་པ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་
བསན་པ།
༣༽ གཉིས་པ་འགོག་བདེན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་བསན་པ། རྟོགས་བྱེད་ལམ་བདེན་གི་རང་བཞིན་བསན་
པ་ལ། འཇུག་ཚུལ་དག་པའི་རང་བཞིན་དང་། བགོད་ཚུལ་ལམ་གི་རང་བཞིན་དང་། བགོད་བྱ་སའི་ཁད་
པར་བསན་པ།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་སིད་དོན་རིག་པ།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
राजिीवत शास्त्र / Political Science
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
A DETAILED STUDY OF INDIAN CONSTITUTION:

1. Importance of the Preamble of the Constitution: The salient features of
the Indian Constitution
2. The Federal and Unitary Features of the Constitution
3. The Amendment Procedure of the Constitution
4. The Union Executive:
(a) President: Election Procedure,qualifications powers, functions and
(b) Vice- President: Election and functions
(c) Prime Minister: Appointment, powers, & functions, position and
relation with the President
(d) Council of Ministers: Formation, functions and relation with the Prime
Minister
5. State Executive:
(a) Governor: Appointment, powers,& functions, position and relation
with the Union Executive
(b) Chief Minister: Appointment, power,& functions, relation with the
Governor
BOOK RECOMMENDED:

1.
2.
3.
4.
5.

Basu, D.D.: An Introduction to the Indian Constitution
Varma, S.P.: Indian Constitution and Political
Paylee, M.V.: Indian Political System
Tayal, B.B.: Society, State and Indian Government
Pandey, M.: Fundamentals of Indian Constitution

[91]

6. Chader, P.: Indian Constitution
7. Rai, M.P.: Bharatiya Samvidhan
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[92]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་སིད་དོན་རིག་པ།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
राजिीवत शास्त्र / Political Science
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

A DETAILED STUDY OF THE INDIAN CONSTITUTION:

1. The Legislature: Union House of the People / Council of States,
formation and functions, the Speaker and the Chairman, the State
Legislative Assembly / the Legislative Council, formation and functions
2. The Union Judiciary: The Supreme Court, the Qualifications for
appointment of judges, Jurisdiction, independence of Supreme Court.
3. Centre-State Relations: Administrative, legislative, financial
4. Local-self Government: Rural – (a) Block-Development Committee (b)
The District Board; Urban – The Municipal Corporation
5. The Election Commission: Formation, powers, functions, independence
BOOKS RECOMMENDED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Basu, D.D.: An Introduction to the Indian Constitution
Varma, S.P.: Indian Constitution and Political
Paylee, M.V.: Indian Political System
Tayal, B.B.: Society, State and Indian Government
Pandey, M.: Fundamentals of Indian Constitution
Chader, P.: Indian Constitution
Rai, M.P.: Bharatiya Samvidhan
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[93]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
अथषशास्त्र /Economics
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

Microeconomics
1. Theory of Consumer Behaviour: Utility Function – Types and
Measurement, Cardinal Utility Theory; Marginal Utility and Law of
Diminishing Marginal Utility, Consumer’s Equilibrium.
2. Ordinal Utility Theory: Indifference Curve Analysis, Properties, Budget
Line, Consumer’s Equilibrium, Price, Income and Substitution Effect,
Elasticity of Demand – Types and Measurement
3. Revealed Preference Hypothesis
4. Concepts of Cost and Revenue: Meaning of Cost, Average Cost, Marginal
Cost and Total Cost and their Relationships, Variable and Fixed Cost.
Meaning of Revenue, Average Revenue, Marginal Revenue and Total
Revenue and their Relationships
5. Theory of Production: Production Functions, Laws of Production – Law of
Variable Proportion, Law of Returns to Scale, Iso-quants, Iso-cost lines,
Producer’s Equilibrium, Expansion Path; Ridgelines.
Books Recommended:
1. Koutsoyiannis, A: Modern Microiconomics
2. Jhingan, M.L. : Micro-Economic Theory
3. Jain T. R., Ohri V.K.: Introductory Microeconomics
4. Garg Sandeep: Microeconomics
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[94]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
अथषशास्त्र /Economics
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

Public Economics
1. Public Finance: Meaning, Instruments of Public Finance and Role of Public
Finance- Equity and the Social Welfare Function.
2. Public Goods: Concept of Public and Private Goods. Concept of
Excludability and Rivalrousness
3. The Principle of Maximum social Advantage.
4. Public Budget: Optimum Budget, Budgetary Procedure in India
5. Indian Tax System: Meaning, Types, Issues of Tax buoyancy in India, Value
Added Tax (VAT) and Goods and Service Tax (GST).
6. Incidence and Shifting of Tax, Effects of Tax on Price and Output
7. Buddhist View on Taxation and Public Expenditure.
Books Recommended:
1. Bhatia H.L.: Public Finance.
2. Lekhi R.K.: Public Finance
3. Hazela T.N.: Public Finance
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[95]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་རབས།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
एवशया इवतिास /Asian History
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
POLITICAL AND CULTURAL HISTORY
THE MUGHAL PERIOD:

1.
2.
3.
4.
5.

Indication of famous historical places related to the Syllabus on the map
Foundation of the Mughal Empire – Babar, Humayun
The Interregnum of Sher Shah – Administration
Consolidation of the Mughal Empire: Akbar
Jahangir and Noor Jahan
Shah Jahan

SELECTED TEXTS

1. History of Muslim Rule in India: by Iswari Prasad – Allahabad
2. Rise and Fall of Mughal Empire, Vol. I: by R. P. Tripathi, Allahabad
3. Mughal Empire in India: by S. R. Sharma
4. Cambridge History of India - Vol. III
5. Foundation of Mughal Empire: Ed. by S. R. Sharma and S. R. Bakshi

6. मध्यकालीन भारत - एल. पी. शमाय
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[96]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་རབས།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
एवशया इवतिास /Asian History
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
POLITICAL AND CULTURAL HISTORY

Indication of famous historical places related to the Syllabus on the map
(THE LATE MUGHAL PERIOD)

1. Aurangzeb - Revolt against the Mughal Empire: The Rajputs, the Marathas,
the Jats, the Sikhs – Decline of the Mughal Empire
2. The Maratha Confederacy: Shivaji and his Administration
3. Art under the Mughals: Literature, Architecture, Painting and Music.
4. Hindu-Muslim Relations
SELECTED TEXTS

1. History of Muslim Rule in India: by Iswari Prasad (The Indian Press Ltd.,
Allahabad)
2. Rise and Fall of Mughal Empire Vol. I: by R. S. Tripathi (Central Book
Depot, Allahabad)
3. Mughal Empire in India: by S. R. Sharma (Lakshmi Narain Agrawal
Educational Publishers, Agra)
4. Cambridge History of India Vol. III
5. Foundation of Mughal Empire, edited: by S. R. Sharma and S. R. Bakshi

6. मध्यमकालीन भारत – एल. पी. शमाय
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[97]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་པཱ་ལི།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
पावि / Pali
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

(क) पावि पाठसङ्गिो पठमो भागोपाठ1. िममचक्िपित्तिां
4. साररपत्तु -मोर्गगलाि पब्बज्जा
7. धिसाखसत्तु ां
10. सधां दरट्ठिां सामञ्िफल सत्तु ां

2. अट्ठङ्धगिो मर्गगो
5. राहुलिुमारस्स दायज्जदािां
8. धसगालसत्तु ां
11. उपासि िममदेसिा

3. यसपब्बज्जा
6. उपाधलदारिित्थु
9. चहुत सत्तु ां
12. तथागतस्स पधच्छमािाचा।

(ग) अिुवाद 1. पाधल से धहन्दी
2. धहन्दी से पाधल
आन्तररक परीक्षण ( पूणाषङ्क - 30)
1. उपधस्थधत
2. अधिन्याश पत्र
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[98]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་པཱ་ལི།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
पावि / Pali
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

(क) पावि पाठमािा पाठ –
1. सोलसमो पाठो से धतसधतमो पाठो ति ।
(ख) अिुवाद 1. धहन्दी से पाधल ।
2. पाधल से धहन्दी ।
आन्तररक परीक्षण (पूणाषङ्क - 30)
1. उपधस्थधत
2. अधिन्याश पत्र
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[99]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
सस्ं कृत (ख वगष) / Sanskrit (Kha Varga)
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

1. िररभट्ट – जातकमािा-प्रथम वितीय जातक
(च) श्लोि व्याख्या
(छ) धिधिि प्रश्न
2. बाणभट्ट - शुकिासोपदेश
(ङ) व्याख्या
(च) ग्रन्थिार पररचय- सधू क्त, साराांश चधद धिधिि प्रश्न
3. सस्ं कृत में विबन्ध
विप्पणी : 1. 10 प्रधतशत प्रश्न िस्तधु िष्ठ होंगे ।
2. प्रश्न िा माध्यम धहन्दी होगा ।
सिायक ग्रन्थ :-

15
15
15
15
10

1. धिबन्ि-प्रिाश - डॉ. िृ . िु. अिस्थी
2. धिबन्ि-पररजात - डॉ. रजिीिान्त लहरी
आन्तररकमूलयांकि पूणाषङ्क –30
1. िक्षोपधस्थधत
2. गृहिायय
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[100]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཡིག

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
सस्ं कृत (ख वगष) / Sanskrit (Kha Varga)
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠

1. वशष्यिेख- चन्रगोवमप्रणीत
(ज) श्लोिाथय
(झ) ग्रन्थ-ग्रन्थिार-पररचय, साराांश चधद
2. कठोपविर्द्- िावचके तोपाख्यािान्त (तृतीय-वलिीपयषन्त)
(छ) सप्रसङ्ग मन्त्राथय
(ज) धिधिि प्रश्न
3. सस्ं कृत में विबन्ध
विप्पणी : 1. 10 प्रधतशत प्रश्न िस्तुधिष्ठ होंगे ।
2. प्रश्न िा माध्यम धहन्दी होगा ।
सिायक ग्रन्थ :1. धिबन्ि-प्रिाश - डॉ. िृ . िु. अिस्थी
2. धिबन्ि-पररजात - डॉ. रजिीिान्त लहरी

15
15
15
15
10

आन्तररकमूलयांकि पूणाषङ्क –30
1. िक्षोपधस्थधत
2. गृहिायय
3. िक्षा में प्रस्ततु ीिरर्

10
10
10

[101]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
वतब्बती इवतिास / Tibetan History
प्रथम अधिसत्र / 1st Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་དང་པོ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།
ཀ༽
ཁ།༽

ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་སི་དང་། ཁད་པར་དུ་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའི་དར་ཁབ་བྱུང་ཚུལ། བརྒྱ་ཕག་དང་
པོ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར།

ཨང་། ༦༠

ཇོ་ནང་པའི་ཆོས་འབྱུང་གི་ངོ་སོད།

ཨང་། ༡༠

ཀ༽ ༡༽ ཐེག་ཆེན་གི་བཀའ་བསྡུ་མཛད་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཡུལ་གཞན་དུ་གདན་དངས་ནས་མི་ཡུལ་དུ་
མི་བཞུགས་པའི་ཚུལ་བཅས་རེས་སུ་དབུ་བརེས་ཚུལ་དང་།

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཐེག་ཆེན་གི་གསུང་

རབ་དང་། སོབ་དཔོན་འགའ་བྱོན་ཚུལ། སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ལྔ་བརྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རེས་སུ་དེ་དག་
གང་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པ་བཅས།
༢༽ ན་ལེན་ཊའི་གཙུག་ལག་ཁང་བྱུང་ཚུལ་དང་། ཆོས་གཞི་དར་ཚུལ། མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རེ་སྐུ་མཆེད་ཀི་ལོ་

རྒྱུས། ཨིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་བྱུང་ཚུལ་དང་། ཀླུས་བསན་པའི་ས་མདོ་དང་། ས་མོ་ཀཱ་ལ་པ་བྱུང་ཚུལ། ཀ་ཀོའ་ི
བསན་པ་དང་ཆོས་མི་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ།

༣༽ གཞུང་ཕྱི་མོའ་ི དབུ་མ་པ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་ཡབ་སས་གང་རུང་གི་རྣམ་ཐར། སོབ་དཔོན་
མ་ཁོལ་གི་རྣམ་ཐར། སོབ་དཔོན་ཡབ་སས་ཀི་དངོས་སོབ་རྣམས་ཀི་ངོ་སོད་དམ་རྣམ་ཐར་བཅས།

༤༽ རྒྱལ་པོ་བདེ་སོད་དམ་བདེ་བྱེད་ཀི་སྐོར་ལ་དཔྱད་གཏམ།
༥༽ བསན་པ་ལ་དག་ལན་གསུམ་བྱུང་ཚུལ་དང་། སར་གསོས་ཚུལ་གང་རུང་རེ་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་
གསུམ་གི་སྐོར་ལ་དཔྱད་གཏམ། རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཕྱོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཐེག་ཆེན་གི་གེག་བམ་ཇི་
ཙམ་ཡི་གེར་བྲིས་པ། བྲམ་ཟེ་ཤང་ཀུ་དང་། ཕུར་བུའི་ལོ་རྒྱུས། ཞྭ་རེ་རིང་གོན་སོལ་དར་ཚུལ།

[102]

༦༽ སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ཟ་བ་གགས་པ་དང་། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་དང་། མཉམ་མེད་ཇོ་
བོ་རེ་སོགས་སོ་སོའ་ི རྣམ་ཐང་གང་རུང་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ་དར་སྤེལ་མཛད་ཚུལ་དང་།
སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་ངོ་སོད་ངོས་འཛིན་བཅས།

༧༽ སོབ་དཔོན་ལེགས་ལན་འབྱེད་དང་། རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་བཅས་ཀི་རྣམ་ཐར་གང་རུང་དང་། དེའི་
བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སེ་མདོ་སེ་པ་དང་མཐུན་པའི་དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་གང་
རུང་ངམ་ངོ་སོད་དང་ངོས་འཛིན་བཅས་དང་། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་མཚོ་ཡབ་སས་ཀིས་དར་སྤེལ་གནང་
བའི་རྣམ་རིག་པ་དང་མཐུན་པའི་དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་ངོ་སོད་ངོས་འཛིན་བཅས།
ཀམྦལ་པ་དང་དགེ་བསེན་བཙུན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་རྣམ་ཐར།
༨༽ སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་དུས་ཙམ་ནས་བཟུང་བྱ་རྒྱུད་དང་སོད་རྒྱུད་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་བར་ཤིན་

ཏུ་དར་ཚུལ་དང་། དེ་དག་གི་གོང་རོལ་དུ་གནས་སངས་ཇི་ཡིན། བྱ་སོད་ཀི་སོབ་དཔོན་དང་གྲུབ་ཐོབ་
རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སོད་ངོས་འཛིན་གང་རུང་།

༩༽ དགེ་བསེན་ཞི་བའི་གོ་ཆ་པོ་ཏཱ་ལར་བྱོན་ཚུལ་དང་། པོ་ཏཱ་ལའི་སྐོར་གི་དཔྱད་གཏམ། ཉི་མ་སྦས་པའི་
མཚན་ཅན་འགའ་ཤས་བཞུགས་པ་དེ་དག་གི་ངོ་སོད་དང་ངོས་འཛིན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་བཤེས་
གཉེན་གི་རྣམ་ཐར་ཙནྡྲ་བདུན་ནམ་བཅུའི་གངས་འདེན་དང་ངོ་སོད།
མཆན།
སོབ་དེབ་གཙོ་བོ།
༡༽ ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཆོས་འབྱུང། དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།
༢༽ བཀའ་བབས་བདུན་ལན་གི་རྣམ་ཐར།
ཁ་སྐོང་ཀོག་དེབ།
༡༽ ཐུབ་བསན་མཆོག་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་རབས།
༢༽ ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་ལམ་རིམ་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།
༣༽ འཇམ་དབྱངས་ཀོང་སྤྲུལ་གིས་མཛད་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁབ་མཛོད།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10
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དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

ཁ་སེའ་ི སོབ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
वतब्बती इवतिास / Tibetan History
धितीय अधिसत्र / 2nd Semester
षष्ठ पत्र / 6th Paper
पर्ू ाांि-70 / Total Marks-70

རྒྱུགས་དུས་གཉིས་པ།
དི་ཤོག་དྲུག་པ།
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༧༠
སོབ་ཚན།
ཀ༽

ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་སི་དང་། ཁད་པར་རྣམ་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའ་དར་སྤེལ་བྱུང་ཚུལ། བརྒྱ་ཕག་ལྔ་

ཁ།༽

དགེ་ལན་པའི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་སོད།

པ་ནས ༡༢༠༤ བར།

བརྒྱ་ཆ། ༦༠

ཀ༽ ༡༽ འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་རྣམ་ཐར་གང་རུང་།

བརྒྱ་ཆ། ༡༠

རྣམ་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་དར་ཁབ་

བྱུང་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཉི་ཤུ འི་གངས་འདེན། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཐེག་
ཆེན་གི་བསན་པའི་གནས་སངས་དང་།
རེས་བཅས།

སོབ་དཔོན་དགེ་འདུན་འབངས་དང་ཆོས་འབངས་ཀི་མཛད་

༢༽ སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་དང་ཤཱཀ་འོད་རྣམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་ཐར་རུང་དང་། འདུལ་བ་དར་སྤེལ་མཛད་
ཚུལ།

བཤེས་གཉེན་དྲུག་གི་གངས་འདེན་དང་སོ་སོའ་ི ངོ་སོད་གང་རུང་།

འགྱུར་གི་བསྒྱུར་གི་པཎ་ཆེན་གས་ཛི་ན་མི་ཏྲ་སོགས་ཀི་ངོ་སོད།

བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་

༣༽ སོབ་དཔོན་བོ་བརྟན་གི་རྣམ་ཐར་དང་། མངོན་པ་དར་སྤེལ་མཛད་ཚུལ། མངོན་པ་གོང་འོག་གི་འགེལ་
མཛད་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་གང་རུང་ངམ་ངོ་སོད་ངོས་འཛིན་བཅས།

༤༽ སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གང་། ཆོས་གགས་གཉིས་ཀི་རྣམ་ཐར་གང་རུང་དང་། ཚད་མ་རིག་པ་དར་སྤེལ་

མཛད་ཚུལ། ལྷ་ཤཱཀ་གཉིས་རྒྱན་མཁན་པོ་སོགས་འགེལ་མཛད་རྣམས་ཀི་ངོ་སོད་གང་རུང་དང་། ལྷ་

ཤཱཀ་ཡི་རེས་འབྲངས་དང་། རྒྱན་མཁན་པོའ་ི རེས་འབྲངས། སོབ་དཔོན་སོ་སོའ་ི ངོས་འཛིན་དང་ངོ་
སོད། དེའི་སྔོན་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་རྟོག་གེའི་རིགས་པའི་ཚུལ་ག་འད་ཞིག་ཡིན། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་
མིའི་རྣམ་ཐར་བཅས།

ཕྱི་རོལ་པའི་མཁས་པ་ཤངྐར་ཨཱཙཱརྱ་འཁོར་བཅས་དང་།

བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་གང་རུང་།

[104]

གཞོན་ནུ་རོལ་པ་

༥༽ ཨོཏནྟྭ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་། སོམ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་། དཔལ་ཚ་བ་གསུམ་གི་གཙུག་ལག་
ཁང་། བི་ཀྲམ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཅས་སོ་སོར་བཞེངས་ཚུལ་དང་། བི་ཀྲམ་ཤཱི་ལའི་གདན་

རབས་ཀི་སོབ་དཔོན་བཅུ་གཉིས་ཀི་གངས་འདེན་དང་། སོ་སོའ་ི ངོ་སོད། མདོ་སེ་འཛིན་པ་བུ་དྷ་མི་ཏྲ་
དང་། ཚུལ་ཁིམས་བསངས་དང་། ཤནི་སོ་མ་སོགས་ཀི་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དར་བར་མཛད་ཚུལ། པཱ་
ལ་བདུན་གི་གངས་འདེན་དང་། ཆེན་པོ་བཞིའི་གངས་འདེན། རྨད་བྱུང་སོབ་དཔོན་གཉིས་ཀི་གངས་
འདེན། པཱ་ལ་བདུན་སོ་སོའ་ི ངོ་སོད་དང་། པཱ་ལའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལ་དཔྱད་གཏམ་བཅས།

༦༽ འཕགས་པ་དང་བཙུན་པ་གོལ་སེའི་རྣམ་ཐར་དང་། ཤེར་ཕྱིན་དར་སྤེལ་མཛད་ཚུལ། སོབ་དཔོན་སེང་
བཟང་སོགས་རྒྱ་འགེལ་ཉེར་གཅིག་མཛད་པ་པོ་སོ་སོའ་ི རྣམ་ཐར་རམ།
རུང་། གངས་འདེན་བཅས།

ངོ་སོད་དམ་ངོས་འཛིན་གང་

༧༽ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་པཱ་ལའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་མ་བྱུང་བར་དུ་མངོན་མཚན་ཅན་དུ་
སོད་པ་མེད་ཚུལ་དང་། དེའི་སྔོན་བར་སྐབས་དག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གི་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་པཱ་ལ་བདུན་
གི་རིང་བ་མེད་ཀང་ཆེས་དར་ཚུལ།

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་བྱོན་པ་ནས་པཱ་ལ་བདུན་གི་ཡན་ལ་

སྔགས་ཀི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེས་ཆེ་བ་བྱུང་བ་དང་། དེ་དག་སོ་སོའ་ི ངོས་འཛིན་དང་ངོ་སོད་མཛད་རེས་བཅས།
དཔལ་ལན་ཆོས་གངས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཙ་ན་ཀ་ཡན་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིར་གགས་པ་ཕྱེད་ལྷག་

བྱོན་པ་སོ་སོའ་ི ངོ་སོད་གང་རུང་བཅས།་རྣལ་འབྱོར་གི་རྒྱུད་དང་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་སོ་སོར་སན་

འདེན་པ་པོ་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས། ངོ་སོད་དང་ངོས་འཛིན་གང་རུང་། བྲམ་ཟེ་ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས། ཤ་ཝ་རི་པ་སོགས་དོ་ཧ་གསུངས་པ་པོ་རྣམས་དང་། རྒྱུད་རྣམས་ཀི་འགེལ་པ་འགེལ་
བཤད་མཛད་པ་པོ་ཁག་གི་རྣམ་ཐར་རམ་ངོ་སོད་དང་ངོས་འཛིན་གང་རུང་བཅས།

༨༽ མཁས་པ་སོ་དྲུག་གི་གངས་འདེན་མི་འད་བ་ཁག་གི་ངོས་འཛིན་དང་སོ་སོའ་ི རྣམ་ཐར་གང་རུང་། ཇོ་བོ་
རེ་དང་། མངའ་བདག་མཻ་ཏྲི་པ་དང་། ཨཱ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་བཅས་ཀི་སོ་སོའ་ི མཛད་རེས་དང་རྣམ་ཐར་གང་

རུང་། ཆོས་ས་བའི་པཎི་ཏ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་། མཧནྚ་ཉི་ཤུ ་ར་བཞི་སོ་སོའ་ི ངོ་སྤོད་དམ་ངོས་འཛིན་
གང་རེད་རེ་དང་།

རེ་ཞིག་འཕགས་ཡུལ་དུ་བསན་པ་ནུབ་སྐབས་ཕྱོགས་གང་དང་གང་ལ་བསན་པ་

དར་བ་དང་། སར་ཡང་འཕགས་ཡུལ་དུ་བསན་པ་གང་དུ་དར་བར་འགྱུར་བ་བཅས་སོ།

༩༽ དགེ་ལན་པའི་ཆོས་འབྱུང་ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

མཆན།

སོབ་དེབ་གཙོ་བོ།
༡༽ ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།
༢༽ བཀའ་བབས་བདུན་ལན་གི་རྣམ་ཐར།

[105]

ཁ་སྐོང་ཀོག་དེབ།
༡༽ ཐུབ་བསན་མཆོག་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་རབས།
༢༽ འགོས་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།
༣༽ ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་ལམ་རིམ་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།
༤༽ ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁབ་མཛོད།
INTERNAL ASSESSMENT (FULL MARKS – 30)

1. Class Attendance
2. Class Assignment
3. Class Presentation

10
10
10

[106]

དབུ་མ་གོང་མ་ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
བོ་འཛིན་རྒྱུགས་སོད།

उत्तरमध्यमा वितीय वर्ष / Uttar Madhyama Second Year
कण्ठस्थ वाक् परीक्षा / Kanthasth Vak Pariksha
ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ། ༡༠༠

Total Marks-100

སོབ་ཚན།
རྒྱ་གཞུང་། ཚད་མ་རང་དོན་ལེའུ། ས་རྣམས་ཀིས་ནི་བརྡར་བཏགས་སོན། ཞེས་པ་ནས། དེ་སྤངས་པ་
ན་སྤོང་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའི་བར་ཤོ་ལོ་ཀ༡༣༣
བོན།

ཐེག་པ་རིམ་པ་མངོན་དུ་བཤད་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཆ་ཚང་།

[107]

