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ི་ལོ།༢༠༢༡-༢༢ གས་ ས།གཉིས་པ།   Year: 2021-22, II Semester 

ལོ་རིམ།བ ན་བཅོས་ལོ་ག མ་པ།            Standard : Shastri 3
rd
 

ོབ་ཚན།བོད་ ི་ ལ་རབས།    Subject :Tibetan History 

ཤོག་ །བ ན་པ།     Paper: 7
th
 

ས་ ན། ་ཚད།༣།༣༠ཨང་ཐོབ།བ ་ཆ།༧༠  Time :3.30 hours MM: 70 

དོ་ ང་གནང་ ། ི་ཤོག་ ་འཁོད་པའི་ཡིག་ ེང་ལ་ ི་ ོམས་ ི་དབང་ ་ ས་ན་ཚག་འ ་བ ་དང་།ངོ་ཤོག་ཅེས་པར་ 

     ཡིག་ ེང་བ ད་ཚང་དགོས་པ་ཡིན། 

ཀ༽ གཤམ་གསལ་ ི་བ་ མས་ལ་ལན་ཡིག་ ེང་གཉིས་རེ་ ིས།   ཨང་གཅིག་རེ་ཡོད།  ༡༥ 

༡༽ ཆིངས་ཡིག་ཅེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ ིས།  

༢༽ མནའ་གན་དང་ཆིངས་ཡིག་གི་ ད་པར་ ིས།  

༣༽ གོར་ཁ་ཞེས་པ་གང་ལ་ངོས་འཛན་པ་ཡིན་ ིས། 

༤༽ སིམ་ལ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་ལོ་ ས་ ིས། 

༥༽ བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་ལོ་ ས་ ིས། 

༦༽ གོར་བོད་དམག་འ ག་ ་ ི་གཉིས་ ི་ལོ་ཚགས་ ིས།  

༧༽ བལ་ ལ་ ལ་ཁག་ག མ་གང་དང་གང་ཡིན་ ིས། 

༨༽ ད ིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འ ལ་ ིས་ ་སར་ ེབས་ ས་བོད་ ི་ ལ་ཚབ་ ་ཡིན་ ིས། 

༩༽ ཤིང་ ག་སིམ་ལ་ཆིངས་ཡིག་ བས་བོད་ ི་ ་ཚབ་གཙ་བོ་ ་ཡིན་ ིས།  

༡༠༽ ད ིན་བོད་དམག་འ ག་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ག་ ས་ ང་བ་ཡིན་ ིས།  

༡༡༽ བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་ བས་ ི་བོད་ ི་ ་ཚབ་གཙ་བོ་ ་ཡིན་ ིས།  

༡༢༽ ལ་དབང་ ་ ེང་བ ད་པ་ནས་བ ་བཞི་བར་ ི་མཚན་ ིས།  

༡༣༽ ད ིན་བོད་ ་སར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ལོ་ ས་གང་ཡིན་ ིས།  

༡༤༽ བོད་དང་ ིམ་མཚས་ ལ་ཁབ་གཞན་བར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གལ་ཆེ་བ་ག མ་ ི་མཚན་ ིས།  

༡༥༽ བོད་ ི་ཆིངས་ཡིག་ལོ་ ས་དང་འ ེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ག མ་ ི་མཚན་ ིས། 

བ་ལ་གཟིགས། 
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ཁ༽ གཤམ་གསལ་ ི་བ་ ག་ལས་ ་ལ་ལན་ཡིག་ ེང་བ ད་ལས་མི་ ང་བ་རེ་ ིས།     

         ཨང་ག མ་རེ་ཡོད།   ༡༥ 

༡༽ གོར་བོད་དམག་འ ག་གི་ ང་ ེན་གཙ་བོ་གང་དང་གང་ཡིན་ ིས། 

༢༽ ལ་ གས་ ོ་རའི་དམག་འ ག་གི་ ང་ ེན་གང་ཡིན་ ིས།  

༣༽ སོག་པོ་མཚན་ཞབས་ ོ་ ེ་ཡིབ་ ི་ལོ་ ས་མདོར་བ ས་ ིས།  

༤༽ ་ནག་གི་ ་ཚབ་ ིས་སིམ་ལ་ཆིངས་ཡིག་ལ་མཚན་ གས་མ་བཀོད་པའི་ ་མཚན་གང་ཡིན་ ིས།  

༥༽ གོར་བོད་དམག་འ ག་ ་ ི་ལས་ཀ ་ ་དམར་པར་མ ག་འ ས་ཅི་ ང་ ིས། 

༦༽ གོང་ས་ ་ ེང་བ ་ག མ་པ་ ་གར་ ་ཉེན་ཡོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་ལོ་ ས་ ི་ བ་ ོངས་ ིས། 

ག༽ གཤམ་གསལ་ ི་བ་ ག་ལས་ ་ལ་ལན་ངོ་ཤོག་གཉིས་དང་ ེད་རེ་ངེས་པར་འ ི་དགོས།       

          ཨང་ ག་རེ་ཡོད།  ༣༠  

༡༽ ༸ ལ་དབང་༡༣པའི་ བས་ ི་བོད་ད ིན་འ ེལ་ལམ་ ོར་ད ད་པ་ ིས།  

༢༽ བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་གི་ནང་དོན་གང་ཡིན་ ིས།  

༣༽ ༸གོང་ས་ ་ ེང་བ ་ག མ་པ་སོག་པོ་དང་ ་ནག་ ་ཕེབས་དགོས་ ང་བའི་ལོ་ ས་ ི་ བ་ ོངས་

 ིས།  

༤༽ གོར་བོད་དམག་འ ག་ ་ ི་བ ད་ནས་ ་ནག་གིས་བོད་ ི་ལོ་ ས་ལ་འ ོག་བ ོད་ ེད་ ངས་གང་

 འ ་ཡིན་ ོར་ ིས།  

༥༽ སིམ་ལ་ཆིངས་ཡིག་གི་ནང་དོན་ ོར་ཁ་གསལ་ ིས།  

༦༽ གོར་བོད་དམག་འ ག་མཐའ་མའི་ བས་ ི་ལོ་ ས་ཁ་གསལ་ ིས 

ང་།༽ གཤམ་གསལ་ ི་བ་གཅིག་ལ་ལན་ངོ་ཤོག་ ་ལས་མི་ ང་བ་ ིས།    ཨང་བ ་ཡོད།  ༡༠ 

༡༽ ི་ལོ་༡༩༠༤ལོར་ད ིན་བོད་ ་སར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ནང་དོན་ ོར་ལ་ད ད་གཏམ་ ིས།  

༢༽ བོད་ ི་ལོ་ ས་ཤེས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་ཡིན་ ལ་ ོར་ལ་ད ད་གཏམ་ ིས། 

 

********************************************************* 

 


