
 
 

 
 

Please Note 
 

This text is ‘Open Source’ and free to anyone. 
It may be copied and shared without any formal permission from its editors. 

 
How to print this text 

This text was intended to be printed and used, not studied on a computer screen. 
It should be printed 2 sided with a clear yellow plastic protection sheet on  

the front and an opaque yellow plastic protection sheet on the back. 
It should have a spiral binding which makes it an excellent work book. 

Pages are easily flipped so that studying and writing in the text is made easy. 
Most printing shops can do spiral binding at very little cost. 

And the clear and opaque yellow protection sheets are readily available. 
 

It is very important that the page order in this text is printed correctly.  
Pages need to be printed with English and Tibetan on opposite pages.  

 
This text is a work in progress 

We are continually working to correct and refine all of our texts. 
Please let us know of any mistakes found and/or any ideas on how to improve them 

And check back with us for updated versions. 
 
 

   
 To teachers and administrators 

This text, taught in its corresponding conversation class is quite easy to teach. Students do 
most of the work. As in the tradition of debate, this text was intended to teach students 
how to think, not merely providing information to memorize. Through the various 
methods in this book students help each other to learn English. This has many benefits, 
especially for teachers who may not have strong Tibetan language skills. Students can 
explain the lessons to each other in their native dialects. The teacher initially introduces 
the subject, vocabulary and phrases then helps to implement the daily methods and class. 
This text was intended to teach vocabulary and phrases slowly, so every word taught is 
‘useful’ and can be truly understood, remembered and used in student’s daily 
conversation. The first week’s lesson in this text should be repeated so students can get 
familiar with the methods and new debate dialogue. After that, other weeks that prove 
difficult for students may also be repeated. 

 

 

  

  



 
 

 
 

༄ ། ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུ ། 
དེབ་འདི་སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་པ་ཐེ་བའི་སི་སེར་སུས་ཀྱང་རང་དགར་བཀོལ་སོད་བེད་ཆོག   

 

པར་སྐྲུན་ཇི་ལྟར་བེད་ཚུལ ། 
སོབ་དེབ་འདི་གོག་ཀླད་ཀྱི་ངོས་ནས་སོབ་སོང་བེད་མི་དགོས་པ་པར་སྐྲུན་བས་ཏེ་བེད་སོད་ཆོག་པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན ། དེབ་པགས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་

མདུན་གིས་ལ་འགིག་པགས་སེར་པོས་གཡོགས་པ་དང་། བཀོལ་སོད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་འགིག་གི་འཆིང་ཐག་གིས་བསྡམས་ན་ལེགས  །པར་སྐྲུན་ཁང་མང་ཆེ་བ་ནང་
འགིག་གི་འཆིང་ཐག་དང་འགིག་གི་རྒྱབ་ཤོག་རྣམས་རག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་མ་ཟད་རིན་གོང་ཡང་ཆུང་། 

སོབ་དེབ་འདིའི་ཤོག་ལེ་རྣམས་གོང་རིམ་ཇི་བཞིན་པར་སྐྲུན་མ་ནོར་བ་གལ་ཆེ་བའི་སོར ། 
སོབ་དེབ་འདིའི་ཤོག་ལེ་རྣམས་གོང་རིམ་ཇི་བཞིན་པར་སྐྲུན་མ་ནོར་བ་གལ་ཆེ་བའི་སོར ། 

བོད་ཡིག་དང་དབིན་ཡིག་ཁ་སོད་ཡིན་པས་མམ་དུ་པར་སྐྲུན་བེད་དགོས །  
 

སོབ་དེབ་འདི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བརོན་དགོས་པ ། 
ང་ཚོས་སོབ་དེབ་འདི་མུ་འཐུད་ནས་ནོར་བཅོས་དང་སིགས་དོར་བཅུད་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་། དེབ་འདི་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་སུས་དེབ་འདི་ནང་། ནོར་འཁྲུལ་

རིགས་བརེད་པ་དང། ཡང་ན་ཐབས་ལམ་དང་བསམ་ཚུལ་རིགས་ཡོད་ཚེ་ང་ཚོ་དང་མམ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན  ། 
 

 
དགེ་རྒན་དང་འཛིན་སོང་པ ། 
གེང་མོལ་འཛིན་གྲྭ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སོབ་ཁིད་བས་པའི་སོབ་དེབ་འདི་འཆད་འཁིད་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཞིང་། ལས་ཀ་མང་ཆེ་བ་སོབ་ཕྲུག་གི་ངོས་ནས་བ་རྒྱུ  ། རོད་
པའི་ལམ་ལུགས་ཇི་བཞིན་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་དེབ་འདིའི་ནང་། སོབ་ཕྲུག་གིས་བསམ་བོ་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་མིན་སོར་ལ་དམིགས་ཏེ། སོབ་ཁིད་བས་པ་ལས ། བོ་
འཛིན་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཙམ་མཁོ་སོད་བ་རྒྱུར་བསམ་བོ་བཏང་མེད །དེ་བཞིན་དེབ་འདི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་དབིན་ཡིག་སོང་བ་ལ་
རོགས་རམས་བེད་ཐུབ་པ་དང་།དམིགས་བསལ་དུ་བོད་ཀྱི་སད་ཡིག་ལ་བང་ཆ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ཕི་རྒྱལ་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད  ། སོབ་ཕྲུག་
ཚོས་སོབ་སོང་བེད་པའི་སབས་ཡུལ་སད་དམ་ཕལ་སད་ནང་ཕན་ཚུན་འགེལ་བཤད་བེད་ཐུབ  །ཐོག་མར་དགེ་རྒན་གི་སོབ་ཚན་གི་བརོད་བ་དང་། མིང་ཚིག  ཚིག་སྒྲུབ་
རྣམས་ངོ་སོད་བས་པ་བརྒྱུད ། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་མམ་དུ་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོའ་ིཐོག་ནས། དེབ་འདིའི་ནང་གི་མིང་ཚིག་དང་ཚིག་སྒྲུབ་རྣམས་དལ་པོས་སོབ་ཁིད་བས་པ་ལ་
བསམ་བོ་བཏང་ཡོད་པས །སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ིན་རེའི་་གེང་མོལ་ནང་ཚིག་རེ་རེ་ནས་སོབ་ཁིད་བས་ཟིན་པ་རྣམས་སོད་སོ་ཆེ་བ་དང་།  གོ་རོགས་འཕེར་བ །དྲན་གསོ་ཐུབ་པ་
བཅས་བཟོས་ཡོད ། བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིསོབ་ཚན་ལབ་སོར་རྒྱག་དགོས ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་རོད་གེང་གསར་པ་དང་།དེའི་བེད་ཐབས་བཅས་ལ་རྒྱུས་མངའ་
ལེན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན །བདུན་ཕྲག་གཞན་པའི་རེས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དཀའ་ཁག་ཡོད་པ་རྣམས་བརག་དཔྱད་བས་ཏེ་སར་ཡང་ལབ་སོར་རྒྱག་རྒྱུ  ། 
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About This Text 
 

This text is an English conversation method text written for Tibetan students and designed to 
be taught in the classroom with a qualified teacher to explain and help with the grammar and 
pronunciation. This text is based on the American, Midwestern pronunciation and is intended 
for beginner students that already have a working knowledge of English and English grammar. 
This text is unique in the fact that it’s one of the first English language texts to use the Tibetan 
study method of debate in its methodology.  
 

His Holiness the 14th Dalai Lama expressed the wish to expand the use of debate traditionally 

used in the study of Buddhist philosophy in monasteries to other subjects as well, including: 

science, mathematics, and language. His Holiness was the inspiration for creating this text.  

We hope that this text may be a part of fulfilling his wish. 
 

This text was created jointly by Ngarampa Sangye Tsultrim and myself, Tenzin Tharpa in the 
first years of my work teaching English to the monks of Gyudmed Tantric Monastic University in 
South India.  
 

While teaching at Gyudmed, I found that there was little in way of resources for Tibetans 
wanting to study English. I also had the wish of developing a methodology that simply ‘worked 
better’, that improved students faster, and that was interesting and fun. My wish is that this 
text may be a small benefit to the wonderful Tibetan and Himalayan people who I have fallen in 
love with and who have taught me so very much.  
 

About the editors 
Ngarampa Sangye Tsultrim is an author and teacher at Gyudmed Tantric Monastic University in 
South India. Sangye is a Tibetan Language Scholar and expert on tantra and debate. 
 

Venerable Tenzin Tharpa is an American monk currently studying Tibetan language, debate and 
the Gelugpa tantras at Gyudmed Tantric Monastic University in South India. 
 

Special thanks to the many people who aided in the creation of this text: 
Venerable Tenzin Gache, Losang Ten Gye, Passang Lhamo, Oyo Lhamo, Tenzin Woesung. 

 
 

This text is ‘Open Source’ and free to anyone. 
It may be copied and shared without any formal permission from its editors. 

Let’s all work together in preserving the Tibetan culture for future generations. 
 

Any mistakes in this text are solely the responsibility of its editors 
and not that of our wonderful teachers. 
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About This Text 
༄ ། དཔེ་དེབ་འདིའི་སོར་གསལ་བེད ། 

སོབ་དེབ་འདི་བོད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཆེད་དུ་བརྡ་སོད་དང་། སྒྲ་གདངས ། འགེལ་བཤད་བཅས་ཚད་ལོངས་བའི་དགེ་རྒན་ཞིག་དང་མམ་དུ་འཛིན་
ཁང་དུ་སོབ་ཁིད་བས་པའི་འཆར་འགོད་ལྟར་བིས་པའི་དབིན་སད་གེང་ཐབས་ཀྱི་དེབ་ཞིག་དང་། དབིན་ཡིག་གི་བརྡ་སོད་ལ་གོམས་འདྲིས་ཡོད་པའི་
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན །སློབ་དེབ་འདིའི་སྒྲ་གདངས་ནི་ཨ་རིའི་སྐད་གདངས་ལ་གཞི་རྩ་བཅློལ་ནས་བཟློས་ཡློད ། བོད་ཀྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགོས་དང་བསྟུན་ནས་དབིན་ཡིག་སོང་ཐབས་གསར་གཏོད་བས་པ་འདི་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད  །  
 

༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་ཇི་སད་གསུངས་དོན་ལྟར་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པའི་རོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ཚན་རིག་དང་། རིས་རིག  སད་ཡིག་སོགས་སོབ་ཚན་གཞན་པ་ནང་དུའང་བེད་སོད་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་
ཕེབས་པ་དེས། དེབ་འདི་བིས་པ་ལ་སེམས་ཤུགས་དང་སིང་སྟོབས་སོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  གང་ིད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་སོང་བའི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་
བའི་རེ་སོན་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད ། 
 

སོབ་དེབ་འདི་སྔགས་རམས་པ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ཁིམས་དང་། གུས་པ་ཨ་རི་བ་དགེ་སོང་བསྟན་འཛིན་ཐར་པ་གིས་ཟུང་འབེལ་ཐོག་རྒྱུད་སད་གྲྭ་
ཚང་གི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རིམ་དང་པོའ་ིསོབ་ཚན་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན  ། 
 

གུས་པས་རྒྱུད་སད་དུ་དབིན་ཇི་སོབ་ཁིད་སབས་དབིན་ཡིག་སོང་འདོད་ཅན་གི་བོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐབས་ལམ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བརེད་པ་དེས། 
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་མགོགས་ཚད་མྱུར་བ་དང་།  སོ་སྣང་འཕེལ་བ ། བོ་འགུགས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་
བཅངས་ཡོད །སད་ཡིག་སོབ་དེབ་འདིས་སིར་བཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སམ་གནས་ཚུལ་ཙམ་མཁོ་སོད་བེད་པ་མ་ཡིན་པ  ། ཇི་ལྟར་སོང་བ་དང་། ཇི་ཞིག་
སོབ་པའི་ཐབས་ལམ་གཙོར་འདོན་བས་ཡོད ། 
 

ངའི་རེ་སོན་ནི་ང་དང་འབེལ་འདྲིས་ཆེ་བའི་བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་དང་། བོད་ཀྱི་གཞོན་སེས་
རྣམས་ཀྱིས་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རང་གི་རིག་གཞུང་དེའི་རིན་ཐང་ངོ་ཆོད་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན།  
སྔགས་རམས་པ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ཁིམས་ནི་རོམ་པ་པོ་ཞིག་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་མཐོང་རྒྱ་ཡངས་པའི་རྒྱུད་སད་གྲྭ་པ་ཞིག་རེད  །  
གུས་པ་དགེ་སོང་ཨ་རི་བ་བསྟན་འཛིན་ཐར་པ་ནི་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་དབིན་ཇིའི་དགེ་རྒན་བེད་ཞོར་བོད་ཀྱི་སད་ཡིག་དང་མཚན་ིད་ཀྱི་གཞུང་ལ་
སོབ་སོང་བེད་མུས་ཤིག་ཡིན །  སོབ་དེབ་འདིའི་སོར་རྒྱབ་སོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན ། དམིགས་བསལ་གིས་སོབ་རྒན་དགེ་བོ་བཟང་བསྟན་རྒྱས་དང་ ། སོབ་རྒན་ལྕམ་པ་སངས་ལ་མོ ། བོ་ཨོ་ཡོ་ལ་མོ ། བ་བསྟན་འཛིན་འོད་སྲུང་
བཅས་ཀྱི་ནང་མི་ནས་སོབ་དེབ་འདིའི་སོར་ལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་དང་ཞུ་དག་བཏང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན ། 

 
མ་འོངས་པའི་མི་རབས་གསར་པ་དང་ ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཆེད་དུ་ཁུར་མས་ལེན་ཡོང་བ་ལ་དམིགས་ནས ། སོབ་དེབ་འདི་སི་སེར་

སུས་འདྲ་བཤུས་དང་བསར་པར་བས་ཀྱང་རོམ་སྒྲིག་པའི་ངོས་ནས་ཆོག་མཆན་གཙང་མ་སོད་ཡོད །  
སོབ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་ནོར་འཁྲུལ་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲིག་པ་པོའ་ིསོན་ཁོ་ན་ལས་གཞན་སུ་ལ་ཡང་ཁ་གཡོགས་མེད  ། 
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Praise to Manjushri 
I bow down to you, O Manjushri. 

With the brilliance of your wisdom, O compassionate one, 
Illuminate the darkness enclosing my mind. 

Enlighten my intelligence and wisdom, 
So that I may gain insight into the Buddha’s words  

and the texts that explain them. 
 
 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསློད་པ ། ། 
བརྩེ་ལྡན་ཁེད་ཀི་མཁེན་རབ་འློད་ཟེར་གིས ། ། 

བདག་བློ་གཏི་མུན་པ་རབ་གསལ་ཏེ ། ། 
བཀའ་དང་བསན་བཅློས་གཞུང་ལུགས་རློགས་པ་ཡི ། ། 

བློ་གློས་སློབས་པའི་གནང་བ་སློལ་དུ་གསློལ ། ། 
 
 
 
 

May all beings benefit from any merit gained from this joyous work. 
ཆེས་སློ་སེམས་འཁློར་བའི་ལས་ཀ་འདི་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་རྣམས་འགློ་རྣམས་བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་ཤློག  

  



English Conversation Method Text 1 
 

 
 

Table of Contents 

Introduction to this Text ........................................................................................................................... 1 

Lesson 1: Meeting / Grammar Topic: Spelling .......................................................................................... 3 

Introduction to Debate ............................................................................................................................. 9 

Learning the Conversations Method ...................................................................................................... 11 

Lesson 2: The Classroom / Grammar Topic: Pronunciation .................................................................... 17 

Lesson 3: Going to the Store / Grammar: Listening language ................................................................ 29 

Review Week: Lessons 1, 2, 3 ................................................................................................................. 41 

Lesson 4: Waking Up for School / Grammar: Contractions .................................................................... 49 

Lesson 5: Breakfast / Grammar Topic: Grammar Words ........................................................................ 61 

Lesson 6: Family / Grammar Topic: Comparatives ................................................................................. 75 

Review Week: Lessons 4, 5, 6 ................................................................................................................. 87 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



English Conversation Method Text 1 
 

[1] 
 

Introduction to this Text 
༄ ། སོབ་དེབ་ངོ་སོད ། 

 

This text was made to be ‘used’, not just studied.  
It was intended to be written in, with extra space given for note taking. Each lesson in this text is meant 
to be taught within a single school week, with testing to be done on the last day of the week.  
 

     * Students studying on their own can simply take on the roles and dialogue of both partners in the 
        conversation methods, reciting the lines aloud to oneself. 
  

 Day 1: Lesson introduction / grammar / dialogue. 
Each week begins by explaining the new topic, new grammar and new dialogue. 
 
 

 Day 2: Studying the vocabulary sheet and conversation method. 
Half of day two will be dedicated to studying new vocabulary that will need to be memorized. 
The other half of class will be dedicated to studying this week’s conversation method sheet. 
 

        Vocabulary Sheets. 
        Vocabulary is grouped in sevens, for ease of memorization. 
         

        Debating the vocabulary sheets. 
        Students quiz each other on words, spelling and definitions of the week’s new vocabulary. 
 

        Conversation method. 
        Students sit across from one another and take turns in the conversations. Students in the  
        class rotate and change partners every  7 minutes or so. The last 10 minutes of class, students are 
        asked to close their books and continue from memory.  
 

       * I originally learned this conversation method while studying at the Tibetan Works and Archives. 
         Unfortunately, the author of this very effective method still remains unknown to me. 
 

 Day 3: Debate and conversation method sheet. 
Half of class will be dedicated to debating vocabulary, the second half to conversation method. 
      

 Day 4: Debate and Q and A. 
 

        Q and A method. 
        This is an easy method in which one student sits across from the other and asks some simple 
        and useful questions to be answered.  
 

 Day 5: Debate and question game. 
 

The question game. 
        One student asks a question, the other student answers, ending his answer with a question given 

 back to the first student. 
 
 

 Day 6: Testing and correcting. 
Testing of the student’s knowledge of the week’s lesson takes up the first half of class. 
The second half of class, the class together will review and self-correct their tests. 
 

 The last week of every month is a review week with an extensive exam of the month’s material. 
 

*Days four and five can be combined if you only have a 5 day school week.  
Half the day Q and A and the other half Question game. 
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Introduction to this Text 
༄ ། སོབ་དེབ་ངོ་སོད ། 

 

སོབ་དེབ་འདི་མཆན་འགེལ་ལམ་ཟིན་བིས་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིག་ཕྲེང་བར་མཚམས་སུ་སྟོང་ཆ་མཁོ་སོད་བས་ཡོད  ། སོབ་དེབ་འདི་བརྡ་སོད་ཀྱི་
གཞུང་ལུགས་ཤིག་མིན་པ་མ་ཟད་སོབ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་ཀྱང་མིན་པར ། སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སད་ཡིག་
གཏན་འབེབ་སོབ་ཚན་ཞིག་ཆགས་ཡོད །སོབ་དེབ་འདིའི་ནང་གི་སོབ་ཚན་རེ་རེས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཁྱབ་པ་བས་ཡོད །གཟའ་འཇུག་ལ་ཡིག་
ཚད་དང་གྲྭ་ཚང་གི་སོབ་གྲྭའི་བདུན་རེའི་ིན་དྲུག་གི་ཆེད་དུ་བིས་ཡོད  །བསར་ཞིབ་ིན་ཕུད་པའི་རྒྱུན་སོལ་ལྟར་གི་བདུན་རེའི་ིན་ལྔ་དགོས་མཁོ་
སར་ཡོད །   ིན་དང་པོ་ལ ། ངོ་སོད ། བརྡ་སོད ། གོས་མོལ ། བཅས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ངོ་སོད །       
བདུན་རེ་ལ་ཐོག་མ་བརོད་གཞི་གསར་པ་རྣམས་དང་བརྡ་སོད ། གོས་མོལ་སོང་བརྡར་བཅས་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ ། 
 །ིན་གིས་པ །གེང་མོལ་བེད་ཐབ་དང་མིང་ཚིག་གི་སོབ་ཚན་གིས་ལ་བསབ་རྒྱུ ། 
ིན་གིས་པའི་ཐོག་མར་བསྒྱུར་ཤོག་གི་སོབ་ཚན་གསར་པ་སངས་ནས་བོ་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་ །འཛིན་གྲྭའི་ཕེད་གིས་པའི་དུས་ཚོད་ལ །བདུན་ཕྲག་
འདིའི་དང་པོའ་ིགེང་མོལ་བེད་ཐགས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་ལ་སང་རྒྱུ །ིན་གིས་པའི་ཐོག་མར་སྔར་གི་བོ་འཛིན་ཟིན་པའི་བསྒྱུར་བའི་ཤོག་ལེ་སོར་རོད་པ་བ་
རྒྱུ་དང་ ། འཛིན་གྲྭ་ཕེད་ཀ་དུས་ཚོད་ལ་བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིགེང་མོལ་སོང་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་ལ་བརེས་ཏེ་སང་ཡ  ། 
མིང་ཚིག་གི་ཤོག་ལེ བློ་འཛིན་སབས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ །མིང་ཚིག་གི་ཐོ་གཞུང་རྣམས་ཚིག་བདུན་ནང་ཚོགས་པ་བས་ཡོད ། རོད་པའི་མིང་ཚིག་གི་
ཤོག་ལེ ། བདུན་ཕྲག་འདིའི་མིང་ཚིག་གསར་པ་ནང་གསལ་བའི་མཚན་ིད་དང་། དག་ཆ ། བཅས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་དྲི་བ་
དྲིས་ལན་བ་རྒྱུ །་གེང་མོལ་གི་སོང་ཐབས ། སོབ་དེབ་འདིའི་གེལ་མོལ་སོང་ཐབས་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཐུབ་པའི་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོ་
ལྡན་ཡོད །སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཁ་སོད་ལ་བསྡད་དེ་བེད་སོ་འདི་ནང་གེང་མོལ་རེས་མོས་བ་རྒྱུ  ། སར་མ་ལྔ་རེ་ནང་རེས་མོས་འཁེལ་པའི་སོབ་
གོགས་བརེ་རེས་བ་རྒྱུ ། མཇུག་མཐའི་སར་མ་བཅུ་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོབ་དེབ་ཁ་བརྒྱབས་ཏེ་ངག་ཐོག་ནས་དྲི་བ་གཏང་རྒྱུ  ། 
ངས་དང་ཐོག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བོད་ཡིག་སོབ་པའི་སབས་གེལ་མོ་བེད་ཐབས་འདི་སད་པ་ཡིན  །སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཆེས་ཕན་ནུས་
ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་འདི་རོམ་པ་པོ་ད་དུང་སུ་ཡིན་པ་ཡག་པོ་མ་ཤེས་པ །     ིན་གསུམ་པ ། གེལ་མོལ་སོང་ཐབས་དང་མིང་ཚིག་ཐོག་རོད་པ་བ་
རྒྱུ །   འཛིན་གྲྭ་ཕེད་ཁའི་དང་པོ ། སྒྱུར་བའི་ཤོག་ལེ་དང་དེའི་རེས་སུ་གེང་མོལ་གསར་པའི་ཤོག་ལེ་ལ་རོད་རྒྱུ  ། 
ིན་བཞི་པ ། གེང་མོལ་གསར་བའི་ཤོག་ལེ་དང་ཡང་ན་དྲི་བ་དྲིས་ལན །སྒྱུར་བའི་ཤོག་ལེ་བཅས་ལ་རོད་རྒྱུ ། 
སོབ་མ་ཕན་ཚུན་ཁ་སོད་ལ་བསྡད་དེ་དྲི་བའི་གོ་རིམ་ལྟར་ལན་བཏབ་སྟེ།སྟབས་བདེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད  །ཐབས་ལམ་འདི་ལ་ལན་སྔོན་ནས་
གཏན་འབེབས་བས་མེད །   ིན་ལྔ་པ ། བསྒྱུར་ཤོག་ཐོག་རོད་པ་དང་ ། དྲི་རེད ། དྲི་རེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཕྲུ་གུ་རེད་མོའ་ིརིགས་ལས་བཏོན་པ་
ཞིག་པས་དྲི་རེད་ཞེས་ལབ་ཆོག  དྲི་རེད་འདི་འགོ་འཛུགས་བའི་སབས་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ནས་དྲི་བ་གཅིག་དྲིས་པ་དང་ ། གཞན་གིས་ལན་གདབ ། 
ཁོའ་ིལན་ཚར་བ་དང་དེའི་རེས་ཀྱི་དྲི་བ་འགོད་དགོས །    ིན་དྲུག་པ །  ཡིག་ཚད་དང་ཞིབ་འཇུག འཛིན་གྲྭ་ཕེད་ཁའི་དང་པོའ་ིདུས་ཡུན་ལ་སོབ་
ཕྲུག་ཚོའི་བདུན་ཕྲག་འདིའི་སོབ་ཚན་གི་གོ་རོགས་ལ་འཕྲལ་སེལ་གི་ཡིག་ཚོད་བ་རྒྱུ་དང་།  འཛིན་གྲྭ་ཕེད་ཁའི་གིས་ པ །འཛིན་གྲྭ་ཆ་ཚང་མམ་
ལས་ཐོག་རང་ིད་ཀྱི་ཡིག་ཚད་ལ་རང་ིད་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ  །ཟླ་བ་རེ་རེའི་མཐའ་མའི་བདུན་ཕྲག་དེ་ཟླ་གཅིག་གི་སོབ་ཚན་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་
ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་རྒྱུགས་སོད་བས་པའི་བསར་ཞིབ་ཀྱི་བདུན་ཕྲག་ཡིན །  
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Lesson 1: Meeting / Grammar Topic: Spelling 

࿄ ༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད་བེད་པ ། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་དང་དག་ཆ ། ࿄ 
 

 

 In This Lesson  

 Grammar topic: Spelling  
 We will study our dialogue, memorize and debate our new flip-sheet.  
 Practice our conversation and Q & A methods.  
 Take our weekly test. 

 

 Grammar:  Spelling in English 

Spelling in English is easy, most letters in English can be heard, but sometimes like in Tibetan 

words may have silent letters and some words can have unusual spellings, these words with 

unusual spellings we’ll need to memorize. Also English has many words from different 

languages including: French, German, Spanish, etc… that can have very unusual spellings. 

 

 About Spelling 

The first thing to master in written and spoken English is learning to spell. It is very important to 

your understanding of words and pronunciation. When someone gives you a new word, ask for 

the spelling. Remember the spelling clearly and write it down. Without knowing the spelling, 

the correct pronunciation will get lost.  

 

 Spelling is very challenging. 

Yes, spelling can be tough at the beginning, but it does become easier and can become fun.  

And we all know that Tibetans are the world’s greatest spellers. In the Tibetan language 

Tibetans are always spelling to each other to clarify words. So work hard and become a good 

speller in your English studies. 

 

*  Note to teachers 

The first week’s lesson in this text should be repeated so students can get familiar with the 

methods and new debate dialogue. After that, other weeks that prove difficult for students may 

also be repeated. 
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࿄ Lesson 1: Meeting / Grammar Topic: Spelling  
༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད ། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་དང་དག་ཆ ། 

࿄ 

 

 

 སོབ་ཚན་འདིའི་ནང་། 
 བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་དང་དག་ཆ ། 
 གོས་མོལ་སོང་རྒྱུ ། 
 སྒྱུར་ཤོག་གསར་པའི་ཐོག་ལ་རོད་པ་དང་།བོ་འཛིན་བ་རྒྱུ ། 
 བདུན་རེའི་ཡིག་ཚད་གཏང་རྒྱུ ། 

 
 དབིན་ཡིག་གི་དག་ཆ་དང་བརྡ་སོད ། 
སིར་བཏང་དབིན་ཡིག་གི་དག་ཆ་ལས་ས་པོ་ཡོད །དབིན་ཡིག་ནང་ཡིག་འབྲུ་མང་ཆེའི་སྒྲ་གདངས་གོ་ཐུབ །ཡིན་ན་ཡང་སབས་སབས་བོད་སད་དང་
འདྲ་བའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་སྒྲ་གདངས་མེད་ཅིང་ ། ཚིག་འགའ་ཤས་ཀྱི་དག་ཆ་མཁེགས་པོ་ཡོད །དེ་འདྲའི་ཡི་གེའི་རིགས་ཀྱི་དག་ཆ་བོ་འཛིན་བ་
དགོས་པ་ཡིན །གཞན་ཡང་དབིན་ཇིའི་ཐ་སད་ནང་ཧྤུ་རེན་ཆི་དང་འཇར་མེན ། སི་པཎ་ནི་ཤི་བཅས་ཀྱི་ཐ་སད་རིགས་མང་པོ་ཡོད ། 
 
 དག་ཆ་སོར ། 
དབིན་ཇི་ནང་བིས་རོམ་དང་གཏམ་བཤད་བེད་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཆེས་ཐོག་མར་དག་ཆ་ལ་བསབས་ཀྱི་ཡོད  །དེ་ནི་སྒྲ་གདངས་དང་ཚིག་
དོན་ཤེས་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད ། མི་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ལ་ཚིག་གང་ཞིག་དྲིས་པའི་ཚེ་ཆེས་ཐོག་མ་ཁྱེད་ཀྱིས་དག་ཆ་ངོ་སོད་བས་རེས་
འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་པས །དག་ཆ་མ་ནོར་བར་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་སྟེ ། དག་ཆ་ནོར་སོང་ན་སྒྲ་གདངས་ཡང་མས་ངེས་རེད ། 
 
 དག་ཆ་ནི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད ། 
རེད ། དང་ཐོག་ནས་དག་ཆ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཞིག་ཁག་པོ་རེད ། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནི་ལས་ས་རུ་འགོ་ཐུབ་པའི་དམིགས་བསལ་གི་སོ་མས་ལྡན་པའི་
ལས་རིགས་ཤིག་ཡིན ། བས་ཙང་བོད་པ་ཚོ་དག་ཆ་ལ་བང་པོའམ་མཁས་པ་ཡོད  ། བོད་སད་ནང་བོད་པ་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕན་ཚུན་ཚིག་གི་དག་
ཆ་གསལ་པོ་ཀློག་ཐུབ་ཡོད་ཙང་། མགོགས་མྱུར་དག་ཆ་མཁས་པ་ཆགས་པ་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་མི་རུང ། 
 
 དགེ་རྒན་གི་དཔྱད་ཞིབ ། 
སོབ་དེབ་འདིའི་ནང་གི་བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིསོབ་ཚན་དེ་བསར་བཟློས་བེད་དགོས །སོབ་ཕྲུག་ཚོས་གོས་མོལ་གི་རོད་པ་དང་།སོང་ཐབས་བཅས་ལ་
རྒྱུས་མངའ་ལེན་ཐུབ་པ་ལ །བདུན་ཕྲག་གཞན་པའི་རེས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དཀའ་ཁག་ཡོད་པའི་རིགས་ལ་ཡང་བསར་བསར་བཟློས་བ་རྒྱུ  ། 
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Lesson 1: Meeting / Dialogue - 1  

༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད ། གོས་མོལ་དང་པོ ། 
 

 

 Dialogue - 1  /  གོས་མོལ་དང་པོ ། 

This dialogue will be used every day at the beginning of all our class debates and conversations. 

གོས་བསྡུར་འདི་དུས་རག་ཏུ་རོད་པ་དང་བཀའ་མོལ་ཚང་མའི་སྔོན་ལ་ཡོང་རྒྱུར་ངེས  ། 
 
 

Polite greeting / དཔེར་བརོད་སྟོབས་བདེའི་མཚམས་འདྲི ། 
 

Sonam:  Hello Pema, How are you? 

          བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་པད་མ ། ཁྱེད་རང་བདེ་པོ་ཡིན་པས །                         

Pema:  Fine thanks, and you? 

           བདེ་པོ་ཡིན ། ཐུགས་ཆེ ། ཁྱེད་རང །   

Sonam:  Fine, thanks. 

            བདེ་པོ་ཡིན ། ཐུགས་ཆེ །     

Pema:  What’s new?   

          གསར་པ་ག་རེ་རེད །  (གནས་ཚུལ་གསར་པ་ག་རེ་འདུག) 

Sonam:  Nothing much. 

               གདམི་འདུག 

Pema:  It’s good to see you. 

          ཁྱེད་རང་མཇལ་བ་དགའ་པོ་བྱུང་ །   

Sonam:  You too. 

            ཁྱེད་རང་ཡང་ །   
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Lesson 1: Meeting / Dialogue - 2  

༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད ། གོས་མོལ་གིག་པ ། 
 

 

 Dialogue - 2  /  གོས་མོལ་གིག་པ ། 

This slang dialogue will is used by friends (usually boys) and is here just for fun. 

གོས་བསྡུར་འདི་དུས་རག་ཏུ་རོད་པ་དང་བཀའ་མོལ་ཚང་མའི་སྔོན་ལ་ཡོང་རྒྱུར་ངེས  ། 
 

 

Slang greeting / དཔེར་བརོད་ཁ་སད་ཀྱི་མཚམས་འདྲི་བེད་སྟངས ། 
 

Sonam:  Hey, How ya doing? 

                ཝེ །  བདེ་པོ ། 

Pema:  Good, you? 

           ཡག་པོ་འདུག  ཁྱེད་རང །   

Sonam:  O.K. I guess. 

            ཨོ་ཙི་ངས་ཚོད་དཔག     

Pema:  What’s up?   

          ཁྱེད་རང་ག་རེ་་བེད་གི་ཡོད ། 

Sonam:  Nothin’. 

            གད་མི་འདུག 

Pema:  Good to see ya’. 

         ཁྱེད་རང་མཇལ་ནས་དགའ་པོ་བྱུང་  །   

Sonam:  You too. 

           ཁྱེད་རང་ཡང་ །   
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Lesson 1: Meeting / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད །  མིང་ཚིག  
 

 Nouns  
1) Mister / Mr.  
2) Missus / Mrs.  
3) Miss   
4) Sir  
5) Madam  
6) Young man  
7) Young lady  
 
 Verbs present / past tense 
1) to Meet / Met / will Meet    
2) to See / Saw / will See  
3) to Visit  /  Visited / will Visit 
4) to Talk / Talked / will Talk    
5) to Ask / Asked / will Ask     
6) to Shake hands / Shook hands / will Shake hands 
7) to Introduce  /  Introduced / will Introduce 
 
Future tense verbs in English are the same as present tense with the word ‘will’  
added to the beginning. In future lesson they will not be included in vocabulary. 
 
 Sentences 
1) How’s your family? 
2) Today’s a beautiful day. 
3) Long time no see. 
4) How was your day?  
5) Have a nice day. 

 

 

 

 

 Day one: Introduction to this weeks topic, dialogue, vocabulary.   

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary. 
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Lesson 1: Meeting / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད །  མིང་ཚིག  

 

 མིང་ཚིག  
༡་ འདི་བོད་སད་ནང་ལ་ལགས་དང་འདྲ ། ཆང་ས་བརྒྱབས་ཚར་བའི་ཕོ །   
༢་ འདི་བོད་སད་ནང་ལ་ལགས་དང་འདྲ ། ཆང་ས་བརྒྱབས་ཚར་བའི་མོ །  
༣་ འདི་བོད་སད་ནང་ལ་ལགས་དང་འདྲ ། ཆང་ས་མ་བརྒྱབས་པའི་མོ །  
༤་ སྐུ་ཞོག  / དགེ་ལགས །  
༥་ ལྕམ་ལགས །  
༦་ ལོ་སུམ་ཅུའི་འོག་གི་བ །  
༧་ ལོ་སུམ་ཅུའི་འོག་གི་བ་མོ །  
 
 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །   
༡་ ཐུག་པ ། 
༢་ ལྟ་བ ། 
༣་ ལྟ་སོར་བེད་པ །   
༤་ ཁ་གག་པ ། 
༥་ སད་ཆ་དྲི་བ ། 
༦་ ལག (བཏང)བ །   
༧་ ངོ་སོད་བེད་པ །   
 
 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ཁྱེད་རང་ནང་མི་ག་འདྲ་འདུག   
༢་ གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་འདུག་པས ། 
༣་ མ་མཇལ་ཡུན་རིང་ ། 
༤་ ཁེད་རང་གི་ི་མ་གང་འདྲ་བྱུང་སློང ་།  
༥་ བདེ་པོ་བས་ཨ ། 

 
 ནང་ལས །  མིང་ཚིག་དང་། བོ་འཛིན་བེད་པ ། སོང་བརྡར་བེད་པ། ལབ་གེང་བེད་པ། དག་ཆ་སོར་བ་བཅས་བ་རྒྱུ ། 
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Introduction to Debate 
༄ ། རྩློད་པར་ངློ་སློད ། 

 

 How to Debate 
Because we are debating English and not debating philosophy, the debate terms in this text are 
different from traditional debate. In this text, debate is mostly students testing each other on 
vocabulary, spelling, definitions, and grammar. 
 
 རོད་པ་རེ་སྟངས །     ང་ཚོས་དབིན་ཇི་ནང་དུ་རོད་པ་བེད་པ་མ་གཏོགས་མཚན་ིད་རིག་པར་རེད་པ་བེད་པ་མིན་ཙང་།  སོལ་རྒྱུན་གི་རོད་ 
པའི་དང་མི་འདྲ་བའི་བརྡ་ཆད་དང་མིང་ཚིག་ཡོད་པའི་སོབ་དེབ་ཞིག་ཡིན །     སོབ་དེབ་འདི་ནང་བརྡ་སོད་དང་། ནང་དོན ། དག་ཆ་བཅས་ཀྱི་མིང་
ཚིག་ཐོག་རོད་པའི་སྟབས་བདེ་ཀྱི་རོད་པ་ཡིན་ཙང་། སོབ་ཕྲུག་ནང་ཕན་ཚུན་སོ་སྣང་འཕེལ་བ་ཞིག་ཡིན  ། 
 

 Debate starts with the challenger (standing), making a statement or asking a question, at  
the end of which he delivers a strong clap (right palm onto the left palm) in the face of the 
defender (sitting), in order to wake up his mind. As the clap is sounded the challenger turns his 
two joined palms over and raises the right palm (now facing upward) back up towards himself, 
the left hand (palm facing down) moves downward. 
 

 རོད་པ་ཞེས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་རེད །     རོད་པ་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོའི་ནང་སེམས་ཀྱི་འཇིག་རེན་དང་ཕི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རེན་ལ་དཔྱད་པ་ 
མཐིལ་ཕིན་པ་བེད་ཐབས་ཤིག་དང་།ཆེས་ཡིད་འཕྲོག་པའི་དྲི་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་ཤེས་བ་ཡོང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གོ་རོགས་སོད་པའི་རིག་པའི་
གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཀྱང་རེད །     རོད་པའི་ཐོག་མར །སྔ་རྒོལ་བསྡད་པ་དང་ཕི་རྒོལ་ལངས་དགོས །     སྔ་རྒོལ་གིས་རགས་སོར་གང་ཞིག་
བཀོད་པ་དེ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་ལན་འདེབས་པ་དང་།ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་ལེན་དེ་ལ་སྔ་རྒོལ་གིས་ལུང་དང་རིགས་པས་གནོད་པ་གཏོང་བ  ། དཔྱད་གཞི་
གང་ཞིག་ཐོག་ཆེས་ཕྲ་བའི་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་ལམ་ནས་དཔྱད་གཞི་དེའི་གནས་ལུགས་དམར་འདོན་བེད་པ་ཞིག་རེད  ། 
 

Useful Debate Vocabulary 
 

 Challenger:  སྔ་རྒོལ ། - ལངས་ཏེ་རྩློད་པ་རྩེད་མཁན ། 
 Defender:  ཕི་རྒོལ ། - བསྡད་ནས་རྩློད་ལན་འདེབས་མཁན ། 
 Wrong:  ཚར ། - ཁས་ལེན་ཤློར་བ ། 
 Right:  འགིག་པ ། 
 Say:  ཞློག ། - ལན་འཁེར་ཤློག  

 Spell:  དག་ཆ ། 
 Make it:  བཟློས་དང་ ། 
 What? / What is it?  -  ཅི་རེད་ཅིར་རེད །  
 

 
 Use it in a sentence:  ཚིག་སྒྲུབ་བཟློས ། 
 Give:  སློད ། 
 Again:  ཡངབསྐྱར ། 
 Definition:  མཚན་ིད ། 
 Example:  མཚན་གཞི ། 
 Louder:  སྐད་ཆེན་པློ་བརྒྱབ་དང་ ། 
 Faster:  མགློགས་པློ་བྱློས་དང་ ། 
 Slower:  ལློད་ལློད་བྱློས་དང་ ། 
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 Debating the Flip-Sheet 
༄ ། ཤོག་ལེ་བསྒྱུར་བའི་རོད་པ ། 

 

 

 We’ll first need to learn some simple debate vocabulary.  

ང་ཆློས་ཐློག་མར་མིང་ཚིག་གི་རྩློད་པའི་རྨང་གཞི་འགའ་སློང་དགློས ། 
 

 Challenger:  {Say} this lesson’s topic. 

སྔ་རྒོལོཿ  སོབ་ཚན་གི་བརོད་གཞི་{ཞོག} །  
 Defender:  Meeting. 
ཕི་རྒོལོཿ  ཐུག་ཕྲད །   
 Challenger:  {Spell} this lesson’s topic. 

སྔ་རྒོལོཿ  སོབ་ཚན་གི་བརོད་གཞི་{དག་ཆ་}ཞོག །   
 

 C:  Say the seven nouns. 

སྔ་རྒོལོཿ  མིང་ཚིག་བདུན་དེ་དག་ཞོག 
 D:  Mister, Missus, Miss {etc…}.            
ཕི་རྒོལོཿ  དགེ་ལགས ། སོ་ལགས ། རོ་ལགས ། {ལ་སོགས་པ}་བདུན་ཆོས་ཅན ། 
 C:  Spell the seven nouns. 

སྔ་རྒོལོཿ  མིང་ཚིག་བདུན་དེ་དག་གི་དག་ཆ་ཞོག 
 

 C:  Say the seven verbs, present and past. 

སྔ་རྒོལོཿ  ད་ལྟ་བ་དང་འདས་པའི་བ་ཚིག་བདུན་དེ་དག་ཞོག  
 D:  Meet, met, will meet, see, saw, will see, etc…    

ཕི་རྒོལོཿ  ཐུག ། ལྟ ། ལྟ་སོར ། (ལ་སོགས་པ)་ཆོས་ཅན ། 
 C:  Spell the seven verbs, present and past. 

སྔ་རྒོལོཿ  ད་ལྟ་བ་དང་འདས་པའི་བ་ཚིག་བདུན་དེ་དག་གི་དག་ཆ་ཞོག  
 

 C:  Say the five sentences.     

སྔ་རྒོལོཿ  ཚིག་སྒྲུབ་ལྔ་དེ་དག་ཞོག  
 D:  How’s your family? etc… 

ཕི་རྒོལོཿ  ཁྱེད་རང་ནང་མི་ག་འདྲ་འདུག   
 
 

 Day two: Learning and practicing debate /  ི་མ་གིས་པ །རྩློད་པ་ལ་་སློབ་པ་དང་སློང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ ། 
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Learning the Conversations Method 
༄ ། སད་ཆ་བཤད་ཐབས་སོང་བ ། 

 

 

Method Chart / སད་ཆའི་ཐབས་ལམ་་ཀྱི་རེའུ་མིག  

S: Sentence 
 

Q: Question 
 

A: Yes, Answer 
 

Q: Opposite Question 
 

A: No, Answer 
 

Q: Open Question 
  

A: Answer   
 

Q: Or – Question 
 

A: Answer   
 

 

 

S: ཚིག་སྒྲུབ ། 

Q: དྲི་བ ། 

A: རེད ། ལན ། 

Q: ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་དྲི་བ  ། 

A: མིན །ལན ། 

Q: སིར་བཏང་གི་དྲི་བ །  

A: ལན ། (ཚིག་སྒྲུབ་དང་པོ་ཡང་བསར་ལབ ) 

Q: གདམ་ཀ་ཅན་གི་དྲི་བ  ། ( ཡང་ན ། - Or ) 

A: ལན ། (ཚིག་སྒྲུབ་དང་པོ་ཡང་བསར་ལབ ) 
 

 

Conversation Example / སད་ཆའི་དཔེ །   

S: That is a dog. 
 

Q: Is that a dog? 
 

A: Yes, that is a dog. 
 

Q: Is that a cat? 
 

A: No, that is not a cat. 
 

Q: What is that? 
 

A: That is a dog. 
 

Q: Is that a dog or a cat? 
 

A: That is a dog. 
 

 
 

  
S: འདི་ཁྱི་རེད ། 

Q: འདི་ཁྱི་རེད་པས ། 

A: རེད ། འདི་ཁྱི་རེད ། 

Q: འདི་ཞི་མི་རེད་པས ། 

A: མ་རེད ། འདི་ཞི་མི་མ་རེད ། 

Q: འདི་ག་རེ་རེད ། 

A: འདི་ཁྱི་རེད ། 

Q: འདི་ཁྱི་རེད ། ཞི་མི་རེད ། 

A: འདི་ཁྱི་རེད ། 
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Lesson 1: Meeting / Conversation Method Sheet 1 

༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད ། སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 

S: That is a dog. 

Q: Is that a dog? 

A: Yes, that is a dog. 

Q: Is that a cat? 

A: No, that is not a cat. 

Q: What is that? 

A: That is a dog 

Q: Is that a dog or a cat? 

A: That is a dog. 

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གི་པ ། 

S: I’m meeting my friend 

Q: Are you meeting your friend? 

A: Yes, I’m meeting my friend. 

Q: Are you meeting your teacher? 

A: No, I’m not meeting my teacher. 

Q: What are you doing? 

A: I’m meeting my friend. 

Q: Are you meeting your friend or teacher? 

A: I’m meeting my friend. 
 

 Day three: Learning, practicing the conv.method /  ི་མ་གསུམ་པ །ང་ཚོའི་གེང་ཐབས་ལ་སློང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ ། 
 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ །  
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Lesson 1: Meeting / Conversation Method Sheet 2 

༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད ། སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀའ་མོལ་གསུམ་པོ །    

S: My name is Tenzin. 

Q: Is your name Tenzin? 

A: Yes, my name is Tenzin. 

Q: Is your name Rinchen? 

A: No, my name is not Rinchen. 

Q: What is your name? 

A: My name is Tenzin. 

Q: Is your name Tenzin or Rinchen? 

A: My name is Tenzin. 

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བ་ཞི་པ །  

S: Today is a nice day. 

Q: Is today a nice day? 

A: Yes, today is a nice day. 

Q: Is today a bad day? 

A: No, today is not a bad day. 

Q: What is today like?   ( Like  –  ནི་གང་འདྲ་འདུག་དང་འདྲ ) 

A: Today is a nice day? 

Q: Is today a nice day or a bad day? 

A: Today is a nice day. 
 

 

 Day four: Half debate, half conversation / ི་མ་བཞི་པ ། རྩློད་པ་ཕེད་ཁ ། གེང་མློལ་ཕེད་ཁ ། 
 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ །  
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Lesson 1: Meeting / Q and A 

༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད ། དྲི་བ་དང་ལན ། 
 

 

1)  What is your name? 
     ཁྱེད་རང་གི་མིང་ག་རེ་རེད ། 
 

 
2)  How old are you? 
     ཁྱེང་རང་ལོ་ག་ཚོད་ཡིན ། 
 

 
3)  Where are you from? 
     ཁྱེད་རང་ག་ནས་ཡིན་པ ། 
 

 
4)  Where do you live? 
     ཁྱེད་རང་ག་བར་སྡོད་གིན་ཡོད ། 
 

 
5)  What are you doing? 
     ཁྱེད་རང་ག་རེ་བེད་གིན་ཡོད ། 
 

 
6)  Where are you going? 
     ཁྱེད་རང་ག་བ་འགོ་གིན་ཡོད ། 
 

 
7)  Where are you coming from? 
      ཁྱེད་རང་ག་ནས་ཡོང་པ་ཡིན ། 
 
 
 

 

 

 

 

 Day five: Half debate, half conversation  /  ི་མ་ལྔ་པ པ ། རྩློད་པ་ཕེད་ཁ ། གེང་མློལ་ཕེད་ཁ ། 
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Lesson 1: Meeting / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད  ། བིས་ཡའི་ཡིག་ཚད ། 

 

Write the 7 nouns                                                                         Write the 7 present and past verbs 

མིང་ཚིག་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

འདས །མ་འོངས ། ད་ལྟ་བ་གསུམ་གི་བ་ཚིག་བིས །   
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

 

Write this week’s sentences / བདུན་ཕྲག་འདིའི་ཚིག་སྒྲུབ་བདུན་དེ་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

 
 

Finish this conversation / སད་ཆ་དེ་ཚར་བཅུག །  
S:   That is a dog.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 1: Meeting / Translation Exam 

༄ ། སོབ་ཚན་དང་པོོཿ  ཐུག་ཕྲད ། སད་བསྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 
 

Translate these sentences and questions / ཚིག་སྒྲུབ་དང་དྲི་བ་རྣམས་ཡིག་སྒྱུར་བོས་དང་ །  
 

I’m meeting my friend. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
I’m going to visit my mother. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
I’m talking to my brother. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
 
གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་འདུག་པས ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ང་རྒྱུད་སད་ལ་སྡོད་ཡོད ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
དེ་རིང་གསར་འགྱུར་ག་རེ་འདུག 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
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 ࿄ 
Lesson 2: The Classroom / Grammar Topic: Pronunciation 

༄ ། སོབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ ། བརྡ་སློད་རིག་པའི་བརློད་གཞི་ནི་སྒྲ་གདངས་ཡིན ། 
࿄ 

 

Grammar:  Pronunciation   

 Syllables  (Sy  lla  ble) 

All words in all languages have syllables. A syllable is the single sound of a consonant and 

vowel spoken together. Most Tibetan words have one, two and sometimes even three syllables: 

ཇ – 1 syllable   /    འཛིན་གྲྭ – 2 syllable   /   ཙ་ལུམ་མའམ – 3  Syllables 

We can count the syllables by clapping our hands together as we say a word. Words in English 

can have many syllables: one, two, three, even six or more.   

Dog – 1 syllable   /   Teacher – 2 syllables   /   Holiday – 3 syllables   /   Responsibility – 6 syllables 

* Always underline the syllables for each new word you learn -  Re  spon  si  bi  Ii  ty 
 

 Accents  (Ak  sent) *There are no accents in the Tibetan language. 

All words have syllables but words in English also have an accent or accented syllable.  

An accented syllable is one syllable that is pronounced stronger than the others. It is very 

important for proper pronunciation that you remember and use accents. Most words in English 

have the accent on the first syllable. Underline the accented syllable in the word twice.  

Re  spon  si  bi  Ii  ty 
 

 Challenging Sounds for Tibetans. 
There are three sounds in English that are sometimes challenging for Tibetans. Each of these 
sounds uses our teeth with our lips or tongues and air, to make the sound. 

 TH  –  This sound is made by sticking the tongue out and pressing it, ‘up hard’ against our 
top teeth, then pushing air out. This sound is longer and is just the sound of air coming out 
of our mouths. There is no sound made by the throat or mouth, just air. 

 F  –  This sound is made by biting down with our top teeth onto our bottom lip and pushing 
air out. This sound is also longer and is just the sound of air coming out of our mouths. 
There is no sound made by the throat or mouth, just air. 

 V  –  This sound is also made by biting down with our top teeth onto our bottom lip and 
pushing air out, but this time we make a buzzing sound like a Bee. This sound is also longer.  

 

 Practice 
Remember these are longer tones, let plenty of air come out when pronouncing.  

 TH  –  These, those, thanks, three, Thursday. (Make sure your tongue is out)  

 F  –  Family, father, four, friend, flower. (Push down hard with your teeth) 

 V  –  Very, visa, view, visit, vocabulary. (This letter sounds like your phone on vibrate setting) 
 

 Tonal Languages 

 English in not a tonal language. It has no high, low, short, or aspirated tones,  

 English is an emotionaly/exaggerated language. Tibetan has an un-emotional, flat style.  
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Lesson 2:  The Classroom /Grammar Topic: Pronunciation 

༄ ། སོབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  བརྡ་སོད་ཀི་བརློད་གཞི་ནི་སྒྲ་གདངས་ཡིན །། 
 

 བརྡ་སོད ། སྒྲ་གདངས ། 
སྒྲ་ཚིགས ། སད་ཡིག་གམ་ཐ་སད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་(སྒྲ་ཚིགས)་ཡོད་དགོས་ལ །སྒྲ་ཚིགས་གཅིག་དེ་གསལ་བེད་དང་དབངས་ཕྲད་པའི་
སྒྲའི་གདངས་རེ་ལ་ཟེར ། བོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་མང་ཆེ་བ་ལ་སྒྲ་ཚིགས་གཅིག གིས ། འགའ་ཤས་ལ་གསུམ་ཡོད་པ་ཡང་ཡོད །       

ཇ – 1 syllable   /    འཛིན་གྲྭ – 2 syllable   /   ་ཙ་ལུམ་མའམ – 3 syllables 
ང་ཚོས་མིང་ཚིག་ཁ་ནས་ལབ་པདང་མམ་དུ་ལག་པའི་ཐལ་མོ་བརྡབ་དེ་སྒྲ་ཚིགས་ཀྱི་གངས་རི་ན་འགིག   
དབིན་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་ལ་སྒྲ་ཚིགས་གཅིག གིས །གསུམ །  དྲུག་ལས་མང་བ་ཡང་ཡོད ། 

Dog – 1 syllable  /  Teacher – 2 syllables  /  Holiday – 3 syllables  /  Responsibility – 6 syllables 

 

ནམ་རྒྱུན་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་སྒྲ་ཚིགས་ཀྱི་རགས་འོག་ཐིག་བརྒྱབ་ཡོད །  Re  spon  si  bi  Ii  ty 

 

 སིར་མིང་ཚིག་ཡོད་ཚད་ལ་སྒྲ་ཚིགས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དབིན་ཡིག་ལ་ཡང་སྒྲ་ཚིགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཡོད  ། 
སྒྲ་ཚིགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ནི་སྒྲ་ཚིགས་གཞན་ལས་སྒྲ་གདངས་དྲག་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་།  སྒྲ་གདངས་དག་པོར་འདོན་པ་པ་དེ་ཐ་སད་གོ་བརྡ་འཕྲད་པ་ལ་
ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་གལ་ཆེ །དབིན་ཡིག་ནང་ཐ་སད་མང་ཆེ་བའི་སྒྲ་ཚིགས་དང་པོ་དེ་སྒྲ་གདངས་དྲག་པ་ཡིན་པས་སྒྲ་ཚིགས་དྲག་པ་རྣམས་ལ་འོག་ཐིག་
གིས་བརེག་བརྒྱབས་ཡོད །  Re  spon  si  bi  Ii  ty 
 

 བོད་པ་ཚོ་ལ་སྒྲ་གདངས་འདོན་ཁག་པའི་རིགས།     དབིན་ཡིག་ནང་བོད་པ་ཚོ་ལ་སྒྲ་གདངས་འདོན་ཁག་བའི་རིགས་གསུམ་ཡོད  །དེ་ 
ཚོ་རེ་རེའི་སྒྲ་གདངས་ནི་སོ་དང་མཆུ་ཡང་ན་ལྕེ་དང་དབགས་ལས་སྒྲ་གདངས་བསེད་དགོས  ། 
 TH  –  འདིའི་སྒྲ་གདངས་ནི་ལྕེ་རེ་སོ་གིས་ཀྱི་བར་ཏུ་བཙིར་ཏེ་དབགས་ཤུགས་ཀྱིས་འབིན་དགོས  ། 
 F  –  སྒྲ་གདངས་འདི་དབངས་རིང་བཏང་དེ་འབིན་དགོས་པས་མིད་པའི་སེས་གནས་ཀྱིས་བསེད་པ་ཞིག་མིན །    
 V  –  ་མ་མཆུ་སོ་ཡིས་མནན་བཞིན་དབགས་ཤུགས་ཀྱི་འབིན་དགོས་པ་མ་ཟད་སྦྲང་འབའི་སད་ལྟར་(སིར)སྒྲ་འདོན་དགོས ། 
སོང་བརྡར -  འོག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་འདོན་པའི་ཚེ་དབགས་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་སྒྲ་རིང་བ་འདོན་པ་ཤེས་དགོས  ། 
 TH  –  These, those, thanks, three, thursday. ངེས་པར་དུ་ལྕེ་ཕི་ལ་བཏོན་པ ། 
 F  –  Family, father, four, friend, flower. སོ་ཡིས་མ་མཆུ་མནན་ཏེ་དབགས་རོལ་ཆེ་བ། 
 V  –  Very, visa, view, visit, vocabulary. ཡི་གེ་འདིའི་སྒྲ་ཁ་པར་གི་(སིར)་སྒྲ་དང་མཚུངས ། 
 སྒྲ་མཐོ་དམའ་གི་ཡི་གེ །  བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་སྒྲ་གདངས་མཐོ་དམའ་དང་རིང་ཐུང་ཡོད་པའི་སད་ཡིག་ཅིག་རེད  ། 
དབིན་ཡིག་ནི་དྲི་བ་འདོན་པའི་སབས་མ་གཏོགས་བོད་སད་ལྟར་སྒྲ་གདངས་མཐོ་དམའ་རིང་ཐུང་མེད  ། 
དབིན་ཡིག་ནི་སྒྲ་གདངས་དྲག་ཅིང་རྩུབ་པ་དང་།བོད་ཡིག་ནི་སྒྲ་གདངས་འཇམ་ཞིང་ལོད་པ་ཡིན  ། 
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Lesson 2:  The Classroom / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  གོས་མོལ ། 

 

Tenzin:  Hello Mr. Sonam.  

             རྒན་ལགས །  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས །  

Mr. Sonam:  Hello Tenzin   
                   བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་བསྟན་འཛེན  ། 

Tenzin:  Mr. Sonam is there class? 

            རྒན་ལགས །  འཛིན་གྲྭ་ཡོད་རེད་པས །     

Mr. Sonam:  Of course.           

                   ཡོད་དང་ཡོད  །     

Tenzin:  What are we studying? 

             ང་ཚོའི་སོབ་ཚན་ག་རེ་རེད  །     

Mr. Sonam:  We’re studying reading, writing, questions and answers.           

                    ང་ཚོའི་སོབ་ཚན་ནི།  བིས་ཡ་དང་ཀློག་ཡ །  དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཅས་རེད །     

Tenzin:  One day I hope to speak English well. 

             ི་མ་གཅིག་ངས་དབིན་སད་ཡག་པོ་ཤེས་ཡ་གི་རེ་བ་ཡོད །    

Mr. Sonam:  Very good, study hard.           

                   ཡིན་དང་ཡིན  ། སོབ་སོང་ཡག་པོ་བོས་དང་ ། 
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Lesson 2:  The Classroom / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ ། 

 
School in the West 

 
 

School in the west is not that different from the government schools in India.  
 
 
In America most kids start their education at age 4. They go to a special class called ‘preschool’. 
 
 
The word ‘Pre’ means before, so pre-school means before school. 
 
 
Preschool gets kids ready for their standard classes.  Most students go to school 5 days a week 
 
  
Monday through Friday. The regular school day starts at 8:00 and lunch is around 12:00.  
 
 
Young students get ‘recess’,  a play time for kids where they can play games or just sit and talk 
 
 
with their friends. The school day ends at 3:00. All students are given homework by their  
 
 
teachers and most students will have to do two hours of homework in the evening.  
 
 
American Schools 
 

 Preschool – age 3-4  /   
 

 Elementary School – age 5-6 / classes 1-5 /  
 

 Middle School – age 10-11 / classes 6-8 /  
 

 High School – age 13-14 / classes 9-12 /  
 

 University – age 18 and over /   
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Lesson 2: The Classroom / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  མིང་ཚིག  

 

 Nouns  Other words 
1) Principal 1) Pen 
2) Teacher 2) Paper 
3) Student 3) Text book 
4) Classmate 4) Note book 
5) Black board 5) Story book 
6) Chalk  6) Dictionary 
7) Instructions 7) Vocabulary 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Study / Studied 
2) to Read / Read (Red) 
3) to Write / Wrote 
4) to Say / Said 
5) to Listen / Listened 
6) to Memorize / Memorized 
7) to Review / Reviewed 
 
 Sentences 
1) Is there class? 
2) What are you studying? 
3) I’m studying English. 
4) Study hard. 
5) One day I hope to speak English well. 

 

 

 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary. 
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Lesson 2: The Classroom / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  མིང་ཚིག  

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ སོབ་སི ། ༡་ སྨྱུ་གུ ། 
༢་ རྒན་ལགས ། ༢་ ཤོག་གུ ། 
༣་ སོབ་ཕྲུག ༣་ སོབ་དེབ ། 
༤་ འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ ། ༤་ བིས་དེབ ། 
༥་ ནག་པང་ ། ༥་ སྒྲུང་དེབ ། 
༦་ ས་སྨྱུག ༦་ ཚིག་མཛོད ། 
༧་ ངོ་སོད ། ༧་ མིང་ཚིག  
 
 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ སོབ་སོང་བེད་པ ། 
༢་ ཀློག་པ ། 
༣་ བིས་བ  ། 
༤་ ལབ་པ ། 
༥་ ན་པ ། 
༦་ བོ་ལ་ཟིན་པ ། 
༧་ བསར་སོང་བེད་པ ། 
 
 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ འཛིན་གྲྭ་ཡོད་རེད་པས །     
༢་ ཁྱེད་རང་གི་སོབ་ཚན་ག་རེ་རེད །     
༣་ ངས་དབིན་སད་སོང་གི་ཡོད ། 
༤་ སོབ་སོང་ཡག་པོ་བས་ཨ ། 
༥་ ི་མ་གཅིག་ང་དབིན་སད་ཡག་པོ་ཤེས་ཡ་གི་རེ་བ་ཡོད ། 

 

 

 ནང་ལས །  སང་ིན་ཆེད་དུ་ཤོག་ལེ་བསྒྱུར་བ་དང་། བོ་འཛིན་བེད་པ ། སོང་བརྡར་བེད་པ། ལབ་གེང་བེད་པ། དག་ཆ་སོར་བ་བཅས་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 2: The Classroom / Conversation Method Sheet 1 

༄ ། ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ །  
S: I have class. 

Q: Do you have class? 

A: Yes, I have class. 

Q: Do you have work? 

A: No, I don’t have work. 

Q: What are you doing? 

A: I have class. 

Q: Do you have class or work? 

A: I have class. 

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གི་པ །   

S: I’m studying English. 

Q: Are you studying English? 

A: Yes, I’m studying English. 

Q: Are you studying Tibetan? 

A: No, I’m not studying Tibetan. 

Q: What are you doing ? 

A: I’m studying English. 

Q: Are you studying English or Tibetan? 

A: I’m studying English. 
 

 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ །    
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Lesson 2: The Classroom / Conversation Method Sheet 2 

༄ ། ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀའ་མོལ་གསུམ་པོ ། 

S: Studying English is easy. 

Q: Is studying English easy? 

A: Yes, studying English is easy. 

Q: Is studying French easy? 

A: No, studying French is not easy. 

Q: What’s easy to study? 

A: English is easy to study. 

Q: Is studying English easy or is studying French easy? 

A: Studying English is easy. 

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བཞི་པ ། 

S: I hope to speak English well.  

Q: Do you hope to speak English well? 

A: Yes, I hope to speak English well. 

Q: Do you hope to speak German well? 

A: No, I don’t hope to speak German well. 

Q: What do hope to speak well? 

A: I hope to speak English well. 

Q: Do you hope to speak English or German well? 

A: I hope to speak English well. 
 

 
 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ །   
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Lesson 2: The Classroom / Q and A 

༄ ། ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  དྲི་བ་དང་ལན ། 
 

 

1)  What is your name? 
     ཁྱེད་རང་གི་མིང་ག་རེ་རེད ། 
 

 
2)  How old are you? 
     ཁྱེང་རང་ལོ་ག་ཚོད་ཡིན ། 
 

 
3)  Where are you from? 
     ཁྱེད་རང་ག་ནས་ཡིན་པ ། 
 

 
4)  Where do you live? 
     ཁྱེད་རང་ག་བར་སྡོད་གིན་ཡོད ། 
 

 
5)  What are you doing? 
     ཁྱེད་རང་ག་རེ་བེད་གིན་ཡོད ། 
 

 
6)  Where are you going? 
     ཁྱེད་རང་ག་བ་འགོ་གིན་ཡོད ། 
 

 
7)  Where are you coming from? 
     ཁྱེད་རང་ག་ནས་ཡོང་པ་ཡིན ། 
 
 
 

  



English Conversation Method Text 1 
 

[26] 
 

Lesson 2: The Classroom / The Question Game 

༄ ། སློབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  དྲི་རེད ། 
 
 

 This method is taken from a children’s game called ‘The question game’. 
It starts with, one student asking a question, the other student answers the question and then 
ends his answer with a question given back to the first student. 
 
 དྲི་རེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཕྲུ་གུ་རེད་མོའ་ིརིགས་ལས་བཏོན་པ་ཞིག་པས་དྲི་རེད་ཞེས་ལབ་ཆོག   
དྲི་རེད་འདི་འགོ་འཛུགས་བའི་སབས་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ནས་དྲི་བ་གཅིག་དྲིས་པ་དང་ ། གཞན་གིས་ལན་གདབ ། ཁོའ་ིལན་ཚར་བ་དང་དེའི་རེས་ཀྱི་
དྲི་བ་འགོད་དགོས ། 
  

Game topics / རེད་གི་བརོད་གཞི ། 

1) Momos 

2) Football   

3) English 

4) Breakfast 

5) Friends 

6) Dogs 

7) Sleep 

 
 

 Students should / སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བ་རྒྱུ །    
 Encourage each other to give longer answers. 

 Encourage each other to try to be imaginative. 

 Encourage each other to try using new words. 
 

 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བློ་སློབས་སྐྱེ་ཆེད་ལན་རིང་པློ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དྲན་རྒྱུ་རློད་པློ་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོས་མིང་ཚིག་གསར་པ་བེད་སློད་གཏློང་ཐབས་ཀི་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ  ། 
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Lesson 2: The Classroom / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  བིས་ཡའི་ཡིག་ཚད ། 

 

          Write the 7 nouns             Write the other 7 words        Write the 7 present and past verbs 

མིང་ཚིག་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

ཚིག་གཞན་པ་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

འདས །མ་འོངས ། ད་ལྟ་བ་གསུམ་གི་བ་ཚིག་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

 
 

Write this week’s sentences / བདུན་ཕྲག་འདིའི་ཚིག་སྒྲུབ་བདུན་དེ་བིས །  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

 
 

Finish this conversation / སད་ཆ་དེ་ཚར་བཅུག     

S:   My name is Tenzin.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 2: The Classroom / Translation Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  སད་བསྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 

Translate these sentences and questions / ཚིག་སྒྲུབ་དང་དྲི་བ་རྣམས་སྒྱུར་དང་ །   
 

I’m studying English. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
Studying English is easy. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
I hope to speak English well. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
 
ང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ཡོད ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ངས་དེབ་ཀློག་གིན་ཡོད ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ང་ཚོས་དགེ་རྒན་གིས་ང་ཚོའི་སོབ་ཚན་བིས་སོང་ ། 
Translate / སད་སྒྱུར  ། 
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࿄ Lesson 3: Going to the Store / Grammar: Listening language 
༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད ། བརྡ་སློད་བརློད་གཞི་སྐད་ཡིག་ན་རྒྱུ ། 

࿄ 

 

 Grammar:  Listening language, an important part of conversation. 
Every language has a unique ‘listening language’ made of mostly ‘grammatical injections’.  
When someone speaks to us we try to look interested and say small things to show the speaker 

that we’re listening to what they are saying. In Tibetan you say things like:  
 

ལ །  ལགས་སོ །  རེད །  ཡ །  ཨོ །  འོ །  ཨ་ལས །  ཧང་སང་ཡ །  ཡིན་དང་ཡིན །  དངོས་གནས་རེད །   
 

 The English listening language is the same.  

We say things like: 

 

 Really? - དངོས་གནས་རེད ། 
 Wow -  ཧང་སང་ཡ །  
 Uh-hu -  རེད ། 
 Oh -  ཨོ ། 
 Ah -  ལ ། 
 Very interesting  –  དཔེ་སྣང་བ་འགློ་པློ་འདུག 

 Of course -  ཡིན་དང་ཡིན ། 
 

 When you can use the listening language well, you’ll see that people will be much more 

interested in talking with you. 
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Lesson 3: Going to the Store / Grammar: Listening language 

༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  བརྡ་སོད ། 
 

 བརྡ་སོད །  སད་ཡིག་ན་པ་དེ་ནི་སད་ཆའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན  །སད་ཡིག་ཚང་མ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ནི་སད་ཡིག་ན་རྒྱུ་
དེ་ཡིན །ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་སད་ཆ་བཤད་པའི་སབས་སད་ཆའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་སྟོན་པའི་རིགས་བོད་སད་ནང་འདི་ལྟར་ཡིན  ། 

 

ལ །  ལགས་སོ །  རེད །  ཡ །  ཨོ །  འོ །  ཨ་ལས །  ཧ་སང་ཡ །  ཡིན་དང་ཡིན །  དངོས་གནས་རེད །   
 

 དབིན་སད་ན་པའི་སབས་འགོ་སྟངས་གཅིག་པའི་ཚིག  
ང་ཚོས་འདིའི་རིགས་བཤད་སྟངས ། 

 

 Really? - དངོས་གནས་རེད ། 
 Wow -  ཧ་སང་ཡ །  
 Uh-hu -  རེད ། 
 Oh -  ཨོ ། 
 Ah -  ལ ། 
 Very interesting – སྣང་བ་འགློ་པློ  ། 
 Of course - ཡིན་དང་ཡིན ། 

 

 སད་ཡིག་་འདི་ན་པ་ལ་བང་ཆ་འཕེར་བའི་སབས་ཁྱེད་རང་དང་མམ་དུ་གེང་མོལ་བེད་མཁན་གི་མི་བརེད་པ་གཏན་འཁེལ་རེད  ། 
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Lesson 3: Going to the Store / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  གོས་མོལ ། 

 

 

Rinchen:  Hey, Where are you going? 

                ཝེ །       ག་བ་འགོ་གིན །   

Sangey:  I’m going to the store. 
              ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད ། 

Rinchen:  Who are you going with? 

               སུའི་མམ་དུ་འགོ་གི་ཡོད །   

Sangey:  I’m going alone. 
              གཅིག་པོ་འགོ་གི་ཡོད ། 

Rinchen:  Why are you going to the store? 

               ག་རེ་བས་ནས་ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད ། 

Sangey:  To buy some milk.           

              འོ་མ་ོ་ག 

Rinchen:  Are you going to make some tea? 

               ཇ་བཟོ་ཡ་ཡིན་པས ། 

Sangey:  Yeah.           

              ལགས་ཡིན །  

Rinchen:  Enjoy! 

               སྐྱིད་པློ་གཏློང་ཨ ། 

Sangey:  You too.           

              ཁྱེད་རང་ཡང་ ། 
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Lesson 3: Going to the Store / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ ། 

 

Stores in the west 
 
In the old days there were small general stores in the west that sold many different things. 
 
 
These stores were usually family-owned and sold everything from clothes and tools to food. 
 
 
 These days, shops and stores in the west are very specialized. 
 
 
From stores that only sell computers, to stores that only sell dog food or phones. 
 
 
There is a special store for anything you might want. 
 
 
There are also many different sizes of stores in the west, some as big as a small town. 
 
 
Like large department stores that are divided into different sections each with its own specialty. 
 
 
The most amazing of these are the mega malls. Small cities enclosed in glsss. 
 
 
These malls have everything you would need, from cinemas and coffe shops to playgrounds. 
 
 
Being enclosed they are never to hot or to cold and it never rains or snows. 
 
 
Like a magical city, where everything is clean and family and children are safe. 
 
 
One mall was said to be so large it even had its own indoor rollercoaster. 
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Lesson 3: Going to the Store / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  མིང་ཚིག  
 

 

 Nouns  Other words 
1) Restaurant 1) Country 
2) Hotel 2) Area  
3) Bank 3) State 
4) Post Office 4) Capital 
5) Coffee shop 5) City 
6) Movies 6) Town 
7) Game  7) Village 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Go / Went 
2) to Walk / Walked 
3) to Drive / Drove 
4) to Ride / Rode 
5) to Return / Returned 
6) to Pick up / Picked up 
7) to Take / Took 
 
 Sentences 
1) Why are you going to the store? 
2) What store are you going to? 
3) Who are you going to the store with? 
4) I need to go to the bank. 
5) I’m going to buy milk. 

 

 

 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary. 
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 Lesson 3: Going to the Store / Vocabulary 

 ༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  མིང་ཚིག  
 

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ ཟ་ཁང་ ། ༡་ ལུང་པ ། 
༢་ མགོན་ཁང་ ། ༢་ ས་གནས ། 
༣་ དངུལ་ཁང་ ། ༣་ མངའ་སྡེ ། 
༤་ སྦྲགས་ཁང་ ། ༤་ རྒྱལ་ས ། 
༥་ ཇ་ཁང་ ། ༥་ གོང་ཁྱེར ། 
༦་ གོག་བརན་ཁང་ ། ༦་ གོང་གསེབ ། 
༧་ རེད་མོ་རེ་ས །  ༧་ གོང་སྡེ ། 
 
 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ འགོ་བ ། 
༢་ གོམ་པ་(རྒྱབ)་པ ། 
༣་ མོ་ཉ་གཏོང་བ ། 
༤་ བཞོན་པ ། 
༥་ ལོག་པ ། 
༦་ ལེན་པ ། 
༧་ འཁྱེར་བ ། 
 
 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ཁྱེད་རང་ག་རེ་བས་ནས་ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད ། 
༢་ ཁྱེད་རང་ག་གི་ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད ། 
༣་ སུ་ཁྱེད་རང་མམ་དུ་ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད ། 
༤་ ང་དངུལ་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་ཡོད ། 
༥་ ང་འོ་མ་་ོ་ག་འགོ་གི་ཡོད ། 

 

 
 ནང་ལས །  མིང་ཚིག་དང་། བོ་འཛིན་བེད་པ ། སོང་བརྡར་བེད་པ། ལབ་གེང་བེད་པ། དག་ཆ་སོར་བ་བཅས་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 3: Going to the Store / Conversation Method Sheet 1 

༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀལ་མོལ་དང་པོ །  

S: I’m going to the store. 

Q: Are you going to the store? 

A: Yes, I’m going to the store. 

Q: Are you going to the hotel? 

A: No, I’m not going to the hotel. 

Q: Where are you going? 

A: I’m going to the store. 

Q: Are you going to the store or the hotel? 

A: I’m going to the store. 

  

  Conversation-2 / བཀལ་མོལ་གི་པ །  

S: I’m picking up some momos from the restaurant. 

Q: Are you picking up some momos from the restaurant? 

A: Yes, I’m picking up some momos from the restaurant. 

Q: Are you picking up some bread from the restaurant? 

A: No, I’m not picking up some bread from the restaurant. 

Q: What are you picking up? 

A: I’m picking up some momos from the restaurant. 

Q: Are you picking up some momos or bread from the restaurant? 

A: I’m picking up some momos from the restaurant. 
 

 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ །  
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Lesson 3: Going to the Store / Conversation Method Sheet 2 
༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀའ་མོལ་གསུམ་པོ ། 

S: I’m going to the bank. 

Q: Are you going to the bank? 

A: Yes, I’m going to the bank. 

Q: Are you going to the post office? 

A: No, I’m not going to the post office. 

Q: Where are you going? 

A: I’m going to the bank. 

Q: Are you going to the bank or to the post office? 

A: I’m going to the bank. 

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བཞི་པ ། 

S: He’s returning to his country. 

Q: Is he returning to his country? 

A: Yes, he’s returning to his country. 

Q: Is he returning to his hometown? 

A: No, he isn’t returning to his hometown. 

Q: Where is he going? 

A: He’s returning to his country. 

Q: Is he returning to his country or to his hometown? 

A: He’s returning to his country. 
 

 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ །  
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Lesson 3: Going to the Store / Q and A 
༄ ། ཚན་གིས་པོཿ  འཛིན་ཁང་ །  དྲི་བ་དང་ལན ། 

 

 

1)  What is your name? 
     ཁྱེད་རང་གི་མིང་ག་རེ་རེད ། 
 

 
2)  How old are you? 
     ཁྱེང་རང་ལོ་ག་ཚོད་ཡིན ། 
 

 
3)  Where are you from? 
     ཁྱེད་རང་ག་ནས་ཡིན་པ ། 
 

 
4)  Where do you live? 
     ཁྱེད་རང་ག་བར་སྡོད་གིན་ཡོད ། 
 

 
5)  What are you doing? 
     ཁྱེད་རང་ག་རེ་བེད་གིན་ཡོད ། 
 

 
6)  Where are you going? 
     ཁྱེད་རང་ག་བ་འགོ་གིན་ཡོད ། 
 

 
7)  Where are you coming from? 
      ཁྱེད་རང་ག་ནས་ཡོང་པ་ཡིན ། 
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Lesson 3: Going to the Store / The Question Game 

༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  དྲི་རེད ། 
   

 

 This method is taken from a children’s game called ‘The question game’. 
It starts with, one student asks a question, the other student answers the question and then 
ends his answer with a question given back to the first student. 
 
 དྲི་རེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཕྲུ་གུ་རེད་མོའ་ིརིགས་ལས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དྲི་རེད་ཞེས་ལབ་ཆོག   
དྲི་རེད་འདི་འགོ་འཛུགས་བའི་སབས་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ནས་དྲི་བ་གཅིག་དྲིས་པ་དང་ ། གཞན་གིས་ལན་གདབ ། ཁོའ་ིལན་ཚར་བ་དང་དེའི་རེས་ཀྱི་
དྲི་བ་འགོད་དགོས ། 

 

Game topics / རེད་གི་བརོད་གཞི ། 

1) Momos 

2) Football 

3) English 

4) Breakfast 

5) Friends 

6) Dogs 

7) Sleep 

 

 Students should / སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བ་རྒྱུ །    
 Encourage each other to give longer answers. 

 Encourage each other to try to be imaginative. 

 Encourage each other to try using new words. 
 

 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བློ་སློབས་སྐྱེ་ཆེད་ལན་རིང་པློ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དྲན་རྒྱུ་རློད་པློ་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོས་མིང་ཚིག་གསར་པ་བེད་སློད་གཏློང་ཐབས་ཀི་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ ། 
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Lesson 3: Going to the Store / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  བིས་ཡའི་ཡིག་ཚད ། 

 

        Write the 7 nouns       Write the other 7 words               Write the 7 present and past verbs   

མིང་ཚིག་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

ཚིག་གཞན་པ་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

འདས །མ་འོངས ། ད་ལྟ་བ་གསུམ་གི་བ་ཚིག་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

 
 

Write this week’s sentences / བདུན་ཕྲག་འདིའི་ཚིག་སྒྲུབ་བདུན་དེ་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

 
 

Finish this conversation / སད་ཆ་དེ་ཚར་བཅུག   

S:   I’m going to J village.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 3: Going to the Store / Translation Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་གསུམ་པོཿ  ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །  སད་བསྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 
 

Translate these sentences and questions / ཚིག་སྒྲུབ་དང་དྲི་བ་རྣམས་སྒྱུར་དང་ །  
 

I’m returning from the city. 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
Can you drive a car? 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
He brought momos from the restaurant. 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
 
ང་དངུལ་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་ཡོད  
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
ཁོས་ངའི་གོགས་པོ་གོང་ཁྱེར་ནས་ལེན་སོང་ ། 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
 ཁྱེད་རང་གོང་ཁྱེར་ག་བ་ནས་ཡོང་པ་ཡིན །  
Translate / སད་སྒྱུར །  
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࿄ Review Week: Lessons 1, 2, 3 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༡་༢་༣ ། 

࿄ 

 

 Debating the Vocabulary  
The first half of class will be reviewing Vocabulary. As before, the defender is  
asked to say and spell the words, but this time also to give examples and make sentences. 

 
 མིང་ཚིག་ལ་་རོད་པ ། 

འཛིན་གྲྭ་དང་པློའ་ིཕེད་ཁ་ལ་མིང་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། སློན་མ་ནང་ལྟར་ས་རློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lessons 1: Meeting / Flip-Sheet Review 
 

 

 Nouns 
1) Mister / Mr. 
2) Missus / Mrs. 
3) Miss  
4) Sir 
5) Madam 
6) Young man 
7) Young lady 
 

  Verbs present / past tense 
1) to Meet / Met  
2) to See / Saw  
3) to Visit / Visited  
4) to Talk / Talked  
5) to Ask / Asked  
6) to Shake hands / Shook hands  
7) to Introduce / Introduced  
 

 Sentences 
1) How’s your family? 
2) Today’s a beautiful day. 
3) Long time no see. 
4) How was your day?  
5) Have a nice day. 
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Review Week: Lessons 1, 2, 3 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༡་༢་༣ ། 
 

 The second half of class will be reviewing the conversation methods. On the left is the 

method outline and on the right are the lesson’s conversations. Students and their partner 

must complete each of the four conversations on the right. 

 
 ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཁ་འཛིན་གྲྭ་དེ་ གེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་ 

གཤམ་གི་གཡློན་ཕློགས་དེ་ང་ཚོའི་སློང་ཐབས་དང་གཡས་ཕློགས་དེ་གེངམློལ་སློབཚན་རེད  །གཡས་ཕློགས་གི་གེང་མློལ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་
སློབརློགས་དང་མམ་དུ་ཆ་ཚང་བ་སྒྲུབ་དགློས ། 
 

 

Lesson 1: Meeting / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) That is a dog. 
2) I’m meeting my friend. 
3) My name is Tenzin. 
4) Today is a nice day.  

Q: Question 

A: Yes, Answer 

Q: Opposite Question 

A: No, Answer 

Q: Open Question  

A: Answer   

Q: Or - Question 

A: Answer   
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Review Week: Lessons 1, 2, 3 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༡་༢་༣ ། 

 

 Debating the Vocabulary  
The first half of class will be reviewing Vocabulary. As before, the defender is  
asked to say and spell the words, but this time also to give examples and make sentences. 

 
 མིང་ཚིག་ལ་་རོད་པ ། 

འཛིན་གྲྭ་དང་པློའ་ིཕེད་ཁ་ལ་མིང་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། སློན་མ་ནང་ལྟར་ས་རློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 

 
 

Lessons 2: Classroom / Flip-Sheet Review 
 
 

 Nouns  Other words 
1) Principal 1) Pen 
2) Teacher 2) Paper 
3) Student 3) Text book 
4) Classmate 4) Note book 
5) Black board 5) Story book 
6) Chalk  6) Dictionary 
7) Instructions 7) Vocabulary 
 

 Verbs present / past tense 
1) to Study / Studied 
2) to Read / Read (Red) 
3) to Write / Wrote 
4) to Say / Said 
5) to Listen / Listened 
6) to Memorize / Memorized 
7) to Review / Reviewed 
 

 Sentences 
1) Is there class? 
2) What are you studying? 
3) I’m studying English. 
4) Study hard. 
5) One day I hope to speak English well. 
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Review Week: Lessons 1, 2, 3 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༡་༢་༣ ། 

 

 The second half of class will be reviewing the conversation methods. On the left is the 

method outline and on the right are the lesson’s conversations. Students and their partner 

must complete each of the four conversations on the right. 

 
 ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཁ་འཛིན་གྲྭ་དེ་ གེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་ 

གཤམ་གི་གཡློན་ཕློགས་དེ་ང་ཚོའི་སློང་ཐབས་དང་གཡས་ཕློགས་དེ་གེངམློལ་སློབཚན་རེད  །གཡས་ཕློགས་གི་གེང་མློལ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་
སློབརློགས་དང་མམ་དུ་ཆ་ཚང་བ་སྒྲུབ་དགློས ། 

 

 

Lesson 2: Classrrom / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I have class. 

2) I’m studying English. 

3) Studying English is easy. 

4) I hope to speak English well.  

Q: Question 

A: Yes, Answer 

Q: Opposite Question 

A: No, Answer 

Q: Open Question  

A: Answer   

Q: Or - Question 

A: Answer   
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Review Week: Lessons 1, 2, 3 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༡་༢་༣ ། 

 

 Debating the Vocabulary  
The first half of class will be reviewing Vocabulary. As before, the defender is  
asked to say and spell the words, but this time also to give examples and make sentences. 

 
 མིང་ཚིག་ལ་་རོད་པ ། 

འཛིན་གྲྭ་དང་པློའ་ིཕེད་ཁ་ལ་མིང་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། སློན་མ་ནང་ལྟར་ས་རློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 

 
 

Lessons 3: Going to the store / Flip-Sheet Review 
 
 

 Nouns  Other words 
1) Restaurant 1) Country 
2) Hotel 2) Area  
3) Bank 3) State 
4) Post Office 4) Capital 
5) Coffee shop 5) City 
6) Movies 6) Town 
7) Game 7) Village 
 

 Verbs present / past tense 
1) to Go / Went 
2) to Walk / Walked 
3) to Drive / Drove 
4) to Ride / Rode 
5) to Return / Returned 
6) to Pick up / Picked up 
7) to Take / Took 
 

 Sentences 
1) Why are you going to the store? 
2) What store are you going to? 
3) Who are you going to the store with? 
4) I need to go to the bank. 
5) I’m going to buy milk. 
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Review Week: Lessons 1, 2, 3 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༡་༢་༣ ། 

 

 The second half of class will be reviewing the conversation methods. On the left is the 

method outline and on the right are the lesson’s conversations. Students and their partner 

must complete each of the four conversations on the right. 

 
 ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཁ་འཛིན་གྲྭ་དེ་ གེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་ 

གཤམ་གི་གཡློན་ཕློགས་དེ་ང་ཚོའི་སློང་ཐབས་དང་གཡས་ཕློགས་དེ་གེངམློལ་སློབཚན་རེད  །གཡས་ཕློགས་གི་གེང་མློལ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་
སློབརློགས་དང་མམ་དུ་ཆ་ཚང་བ་སྒྲུབ་དགློས ། 

 

 

Lesson 3: Going to the store / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I’m going to the store. 
2) I’m picking up some momos from the restaurant. 
3) I’m going to the bank. 
4) He’s returning to his country.  

Q: Question 

A: Yes, Answer 

Q: Opposite Question 

A: No, Answer 

Q: Open Question  

A: Answer   

Q: Or - Question 

A: Answer   
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Review Week: Weeks 1, 2, 3 / Written Exam 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༡་༢་༣ ། བིས་ཡའི་ཡིག་ཚད ། 

This exam has a maximum of 60 points  / ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་༦༠་ལློང་དགློས  ། 
Name: Date: 

 

Make sentences or questions in English with the following 10 words / each worth one point. 
འོག་གི་མིང་ཚིག་བཅུ་ལ་དབིན་ཡིག་ནང་དྲི་བ་དང་ཡང་ན་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་རྒྱུ །མིང་ཚིག་རེ་ལ་བརྒྱ་༡ཡོད ། 
 

1) Restaurant -  
2) to Talk - 

3) Teacher - 

4) to Meet - 

5) Movies - 

6) Area - 

7) to Write - 

8) Brother - 

9) to Pick up - 

10) Town - 

 

 Translate these sentences / each worth one point. 
འློག་གི་དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ །བརྒྱ་ཆ་༡ཡློད ། 
 

1) I like momos -  

2) My name is Tenzin - 

3) I’m going to the store - 

4) Today’s weather is good - 

5) What’s the news? - 

༦་ ང་རྒྱུད་སད་ལ་སྡོད་ཡོད ། 
༧་ འཛིན་ག་ཡོད་རེད་པས ། 
༨་  ང་ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་གི་ཡོད །   
༩་ མ་མཇལ་ཡུན་རིང་ ། 
༡༠་ ངས་དབིན་སད་སོང་གི་ཡོད ། 
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Review Week: Weeks 1, 2, 3 / Debate Exam 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༡་༢་༣ །  རོད་པའི་ཡིག་ཚད །   

 

 Debate exam: using the monthly review flip sheets.   

 Students sit on cushions in the form of a horse shoe with the defender sitting at the top.  
All students will have a chance to be both defender and challenger during the assessment.  

 The teacher sits, watches and grades the students on: memory, speed, debate and accuracy.  
Grades are combined with the marks from yesterday’s exam for our full exam score. 

 Students can earn a maximum of 40 points on this debate exam.  
 

 རྩེད་རྒྱུགས་ནི་ཟླ་རེའི་བསྒྱུར་ཤློག་བསྐྱར་ཞིབ་བེད་སློད་ཆེད་དུ་ཡིན ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ར་རྨིག་ལྟར་གལ་ལ་འཁློད་ནས་དམ་བཅའ་བ་གལ་མགློར་བསྡད་རྒྱུ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚང་མས་དམ་བཅའ་བརེས་ལེན་དང་དགེ་

རན་གིས་ཞིབ་འཇུག་ནང་རྒྱུ །  
 དགེ་རན་གིས་འགིག་ཆ་དང་རྩློད་པ ། བློ་འཛིན ། བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་སློད་རྒྱུ་དང་།  བརྒྱ་ཆ་རྣམས་ཁ་སང་གི་ཡིག་ཚད་

ནང་བརྒྱ་ཆ་སློད་ཟིན་པ་དང་མམ་དུ་ཡིག་ཚད་གང་ཚང་གི་བརྒྱ་ཆ་མཚོན་པར་བྱ་རྒྱུ  །  
 སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རྩློད་རྒྱུགས་འདི་ལ་མ་མཐའ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་༤༠རག་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ  ། 
 

 

Scoring  
ཐློབ་གངས་བརྒྱ་ཆ །      

 

Challenger / ས་རློལ །   
Memory: 
བློ་འཛིན ། 

1   2   3   4   5    

Pronunciation: 
སྒྲ་གདངས ། 

1   2   3   4   5    

Debate: 
རྩློད་པ ། 

1   2   3   4   5    

Accuracy: 
འགིག་ཆ ། 

1   2   3   4   5    

TOTAL POINTS: 
བསྡློམས་པའི་བརྒྱ་ཆ ། 

 

Defender / ཕི་རློལ །   
Memory: 
བློ་འཛིན ། 

1   2   3   4   5    

Pronunciation: 
སྒྲ་གདངས ། 

1   2   3   4   5    

Debate: 
རྩློད་པ ། 

1   2   3   4   5    

Accuracy: 
འགིག་ཆ ། 

1   2   3   4   5    

TOTAL POINTS: 
བསྡློམས་པའི་བརྒྱ་ཆ ། 

 

 

(Circle the appropriate score) 

ཐིག་ཀློར་ནང་གི་འགིག་ཆའི་ཨང་ཐློབ ། 
Comments: 
མཆན་འགེལ ། 
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࿄ Lesson 4: Waking Up for School / Grammar: Contractions 
༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས ། བརྡ་སློད་རིག་པའི་བརློད་གཞི་ནི་སྡུད་ཚིག་ཡིན ། 

࿄ 

 

 Contractions:  The word ‘contraction’ means to ‘squeeze together’. 
In English like in Tibetan, we shorten or combine parts of words to make them easier to use. 
 
 When speaking we always use contractions. Sometimes to speak more formally or to make 

a strong point, we don’t use contractions.   
 

 When making a contraction of two words we combine the two into one word by removing 
the vowel and placing an (  ‘  ) apostrophe (a-pa-stro-fee) where the vowel was removed. 

 

 

Some Useful Contractions 

 I am I'm 

 I have I've 

 I will I'll 

 you are you're 

 you have you've 

 you will you'll 

 he is he's 

 he will he'll 

 she is she's 

 she will she'll 

 they are they're 

 they have they've 

 they will they'll 

 we are we're 

 we have we've 
 

 are not aren't 

 cannot can't 

 did not didn't 

 does not doesn't 

 do not don't 

 is not isn't 

 let us let's 

 that is that's 

 there is there's 

 what is  what's 

 where is  where's 

 who will who'll 

 who is who's 

 will not won't 

 would not wouldn't 
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Lesson 4: Waking Up for School / Grammar: Contractions 
༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས ། བརྡ་སློད་རིག་པའི་བརློད་གཞི་ནི་སྡུད་ཚིག་ཡིན ། 

 
བསྡུས་ཚིག་ཅེས་པའི་དློན་ནི་ཚིག་གློགས་གང་ཞིག་ཚིག་གཞན་ལ་སྡུད་པ་ལ་ཟེར ། 
བློད་སྐད་ལ་ཡློད་པ་ལྟར་དབྱིན་སྐད་ནང་ཚིག་བེད་སློད་བྱེད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཚིག་གི་ཆ་ཤསམམ་བསྡེབ་བྱས་པའམ་ཡང་ན་ཐུང་དུ་བཏང་བ་ཡིན  ། 
 
དུས་རྒྱུན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་བསྡུས་ཚིག་བེད་སློད་བྱེད་གི་ཡློད །སྐབས་སྐབས་སུ་འགློ་ལུགས་ལྟར་རམ་ཡང་ན་གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྐད་ཆ་
བཤད་སྐབས་བསྡུས་ཚིག་བེད་སློད་མི་བྱེད །   
 
ཚིག་གིས་བསྡུས་ཚིག་བཟློ་པའི་སྐབས་སུ ། ང་ཚོས་གིས་ཚིག་དེ་ཚིག་གཅིག་གི་ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ ། དབྱངས་ཀི་ས་ཆ་དེ་བསུབ་པ་དང་དེའི་ཚབ་
ཏུ་ཚེག་རགས་ཞིག་འབི་དགློས་པ་ཡིན །  ( ‘  ) apostrophe (a-po-stro-fee).  
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Lesson 4: Waking Up for School / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས ། གོས་མོལ ། 

 

Mother:  Pema, time to wake up. 

              པད་མ་ལང་རན་ཤག    

Pema:  I’m up Mom.  

           ཡ་ཡ་ཨ་མ་ལགས ། ང་ལང་ཡོང་ ། 

Mother:  Did you wash your face and brush your teeth? 

              ཁྱེད་རང་ཁྲུས་བརྒྱག་ཚར་སོང་བས  །   

Pema:   Yes, I’m getting ready.  
             ཏིལ་ཙི་སྒུག་དང་ ། ངས་ཁྲུས་བརྒྱབ་གབས་་ཡོད ། 

Mother:  Come down and have breakfast. 

              མར་ཤོག  ཞོགས་ཇ་འཐུང་ ། 

Pema:  O.K. mom, I’m coming.           

           ལགས་སོ་ཨ་མ་ལགས །ང་ཡོང་གི་ཡོད ། 
Mother:  How did you sleep?    

              ཁྱེད་རང་གིད་གང་འདྲ་ཁུག་སོང་ །  
Pema:  I slept great, how about you? 

           ང་གིད་དཔེ་ཡག་པོ་ཁུག་སོང་ ། ཁྱེད་རང་ག་འདྲ་བྱུང་སོང་།  

Mother:  I didn’t sleep very well. 
              ང་གིད་ཡག་པོ་ཞིག་ཁུག་མ་སོང་ །  
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Lesson 4: Waking Up for School / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ ། 

 
Waking up in the mornings 

 
 

One difference between westerners and Tibetans when waking up is, 
 
 

most westerners can’t wakeup without a big cup of hot coffee. 
 
 
Western scientists recommend the people sleep at least 7-8 hours every night. 
 
 
Though most westerners probably sleep much less than this. 
 
 
In the west there are many special alarm clocks to wake you up in the morning. 
 
 
Some play the sound of light rain or bird songs to gently wake you up. 
 
 
Others show the time on the ceiling of your bedroom so you don’t even have to  
 
 
roll over to see the time. My favorite is a coffee maker that you filled-up the  
 
 
night before with water and coffee, you then set the alarm time and in the  
 
 
morning it plays your favorite music and has fresh, hot coffee waiting for you.  
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Lesson 4: Waking Up for School / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས །  མིང་ཚིག    

 

 Nouns  Other words 
1) Morning 1) I’m 
2) Sunrise 2) I’ll 
3) Breakfast  3) Can’t 
4) Bed room 4) Didn’t 
5) Clothes 5) That’s 
6) Dream 6) There’s 
7) Exercise 7) Let’s 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Wake /  Woke  
2) to Sleep / Slept 
3) to Brush / Brushed 
4) to Wash / Washed 
5) to Get ready / Got ready 
6) to Get dressed / Got dressed 
7) to Call  / Called 
 
 Sentences 
1) Good morning, how did you sleep? 
2) I slept great. 
3) What would you like for breakfast? 
4) Let’s go to class. 
5) I’m very sleepy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary. 
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Lesson 4: Waking Up for School / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས །  མིང་ཚིག    

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ ཞོགས་གས ། ༡་ ང་ཡིན ། 
༢་ ི་མ་ཤར  ། ༢་ མ་འློངས་པ་དང་འབེལ་བའི་ངས་དློན་སློན ། 
༣་ ཞོགས་ཇ ། ༣་ ཐུབ་གི་མ་རེད ། 
༤་ ལ་ཁང་ །  ༤་ ཐུབ་མ་སློང་། 
༥་  དུག་ལོག ། ༥་ དེ་རེད ། 
༦་ གིད་ལམ ། ༦་ འདུག   ཡློད ། 
༧་ ལུས་རལ ། ༧་ མང་ཚིག་དང་འབེལ་བའི་དང་སྒྲའི་དློན་སློན ། 
 
 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་པ ། 
༡་ གིད་སད་པ ། 
༢་ གིད་ཁུག་པ ། 
༣་ སོ་བཀྲུ་བ ། 
༤་ ཁྲུས་རྒྱབ་པ ། 
༥་ ག་སྒྲིག་བས་པ ། 
༦་ དུས་སོག་གོན་པ ། 
༧་ སད་བཏང་བ ། 
 
 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ས་དྲློ་བདེ་ལེགས ། གིད་ཡག་པོ་ཁུག་སོང་བས ། 
༢་ ང་གིད་དཔེ་ཡག་པློ་ཁུག་སློང་།  
༣་ ཁེད་རང་ཞློགས་ཇ་ག་རེ་ཟ་ཡ་ལ་དགའ་པློ་ཡློད ། 
༤་ ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་ལ་འགློ་དང་ ། 
༥་ ང་་གིད་དཔེ་བོ་གི་འདུག  

 
 ནང་ལས །  མིང་ཚིག་དང་། བོ་འཛིན་བེད་པ ། སོང་བརྡར་བེད་པ། ལབ་གེང་བེད་པ། དག་ཆ་སོར་བ་བཅས་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 4: Waking Up for School / Conversation Method Sheet 1 

༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 
S: I wake up at six. 

Q: Do you wake up at six? 

A: Yes, I wake up at six. 

Q: Do you wake up at seven? 

A: No, I don’t wake up at seven. 

Q: When do you wake up? 

A: I wake up at six. 

Q: Do you wake up at six or seven? 

A: I wake up at six. 

  

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གིས་པ །   
S: I go to bed at ten. 

Q: Do you go to bed at ten? 

A: Yes, I go to bed at ten. 

Q: Do you go to bed at eleven? 

A: No, I don’t go to bed at eleven. 

Q: When do you go to bed? 

A: I go to bed at ten. 

Q: Do you go to bed at ten or eleven? 

A: I go to bed at ten. 
 

 

 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 4: Waking Up for School / Conversation Method Sheet 2 
༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀའ་མོལ་གསུམ་པོ ། 
S: I’m getting ready. 

Q: Are you getting ready? 

A: Yes, I’m getting ready. 

Q: Are you staying? 

A: No, I’m not staying. 

Q: What are you doing? 

A: I’m getting ready. 

Q: Are you getting ready or are you staying? 

A: I’m getting ready. 

  

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བཞི་པ ། 
S: I have bread and tea for breakfast. 

Q: Do you have bread and tea for breakfast? 

A: Yes, I have bread and tea for breakfast. 

Q: Do you have eggs for breakfast? 

A: No, I don’t have eggs for breakfast. 

Q: What do you have for breakfast? 

A: I have bread and tea for breakfast. 

Q: Do you have bread and tea or eggs for breakfast? 

A: I have bread and tea for breakfast. 
 

 

 

 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 4: Waking Up for School / Q and A 

༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས །  དྲི་བ་དང་ལན ། 
 

 

1)  Do you speak English? 
     ཁེད་རང་གིས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཤེས་གི་ཡློད་པས ། 
 
 

 
2)  How is your family?  
    ཁེད་རང་གི་ནང་མི་ག་འདྲ་འདུག  
 

 
3)  How was your holiday?  
     ཁེད་རང་གི་གུང་སེང་ག་འདྲ་ཆགས་སློང་ ། 
 

 
4)  What do you do? 
     ཁྱེད་རང་གིས་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་གི་ཡོད ། 
 

 
5)  What was for lunch? 
     ིན་གུང་ཁ་ལག་ག་རེ་རེད ། 
 

 
6)  What class are you in? 
     ཁེད་རང་འཛིན་གྲྭ་ག་ཚོད་་རེད ། 
 

 
7)  How was your day? 
      དེ་རིང་ཁེད་རང་གི་ི་མ་ག་འདྲ་བྱུང་སློང་ ། 
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Lesson 4: Waking Up for School / The Question Game 
༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས །  དྲི་རེད ། 

 
 

 This method is taken from a children’s game called ‘The question game’. 
It starts with, one student asks a question, the other student answers the question and then 
ends his answer with a question given back to the first student. 
 
 དྲི་རེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཕྲུ་གུ་རེད་མོའ་ིརིགས་ལས་བཏོན་པ་ཞིག་པས་དྲི་རེད་ཞེས་ལབ་ཆོག   
དྲི་རེད་འདི་འགོ་འཛུགས་བའི་སབས་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ནས་དྲི་བ་གཅིག་དྲིས་པ་དང་ ། གཞན་གིས་ལན་གདབ ། ཁོའ་ིལན་ཚར་བ་དང་དེའི་རེས་ཀྱི་
དྲི་བ་འགོད་དགོས ། 
  

Game topics / རེད་གི་བརོད་གཞི ། 

1) Momos 

2) Football 

3) English 

4) Breakfast 

5) Friends 

6) Dogs 

7) Sleep 

 
 

 Students should / སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བ་རྒྱུ །    
 Encourage each other to give longer answers. 

 Encourage each other to try to be imaginative. 

 Encourage each other to try using new words. 
 

 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བློ་སློབས་སྐྱེ་ཆེད་ལན་རིང་པློ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དྲན་རྒྱུ་རློད་པློ་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོས་མིང་ཚིག་གསར་པ་བེད་སློད་གཏློང་ཐབས་ཀི་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ  ། 
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Lesson 4: Waking Up for School / Written Exam 

༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས ། བིས་ཡའི་ཡིག་ཚད ། 

          Write the 7 nouns             Write the other 7 words        Write the 7 present and past verbs 

མིང་ཚིག་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

ཚིག་གཞན་པ་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

འདས །མ་འོངས ། ད་ལྟ་བ་གསུམ་གི་བ་ཚིག་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

 
 

Write this week’s sentences / བདུན་ཕྲག་འདིའི་ཚིག་སྒྲུབ་བདུན་དེ་བིས །  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

 
 

Finish this conversation / སད་ཆ་དེ་ཚར་བཅུག     

S:   I wake up at six.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 4: Waking Up for School / Translation Exam 

༄ ། སོབ་ཚན་བཞི་པོཿ  སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ལངས །  སད་བསྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 
 

 

Translate these sentences and questions / ཚིག་སྒྲུབ་དང་དྲི་བ་རྣམས་སྒྱུར་དང་ །   
 

Good morning, how did you sleep? 

Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
How is your family? 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
I eat bread for breakfast. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
 
ཁྱེད་རང་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ལ་ལང་གི་ཡོད ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ངས་ཞློགས་གའི་རག་པར་ལུས་རྩལ་སངས་གི་ཡློད ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ང་ལ་ཡ་ལ་དཔེ་དགའ་པོ་ཡོད ། 
Translate / སད་སྒྱུར  ། 
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࿄ Lesson 5: Breakfast / Grammar Topic: Grammar Words 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ ། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་ནི་བརྡ་སློད་ཀི་མིང་ཚིག་ཡིན ། 

࿄ 

 

 Grammar words:  We need to learn some grammar words so we can talk about English  
grammar together. Some of the words may seem long, but once you know them, it’s easy. 

 
 

7 parts of a sentence 
 
 

1) Noun  -  མིང་ཚིག   

 Definition: person, place or thing. /  མི །  ས་ཆ  །  ཅ་ལག 

 Examples: Tenzin, Delhi, apple. 
 

2) Verb  –  བ་ཚིག    

 Definition: action words.  /  བྱ་སློད་ཀི་ཚིག 

 Examples: run, drink, play. 
 

3) Adjective  –  མིང་གི་ཁྱད་ཚིག    

 Definition: describes a noun. /  མིང་ཚིག་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ ། 
 Examples: big, red, wonderful. 

 

4) Adverb  -  བ་བའི་ཁྱད་ཚིག    
 Definition: describes a verb. /  བྱ་ཚིག་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ ། 

             Examples: (plays) Well , (runs) fast, (talks) loud.  
             Many adverbs end with – ly  

 Example: happily, quickly, carefully. 
 

5) Pronoun  -  མིང་ཚབ །     

 Definition: used instead of a noun.  /  མིང་གི་མིང་ཚབ་བེད་སློད་བྱེད་པ ། 
 Examples: I, you, he/she. 

 

6) Preposition  –  མིང་སོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་སྟོན་པའི་ཕྲད །  
 Definition: shows the relationship between objects.   

                                                བྱ་བའི་ཡུལ་གི་བར་དུ་འབེལ་བ་བསན་པ ། 
 Examples: in, on, behind. 

 

7) Conjunction  -  འབེལ་ཚིག     

 Definition: joining words. /  མཚམས་སློར་གི་ཚིག  

 Examples: and, but, or. 
 

http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFNOUN
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFACTV
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFADJ
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFADV
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFPRON
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFPREP
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFCONJ
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Lesson 5: Breakfast / Grammar Topic: Grammar Words 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ ། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་ནི་བརྡ་སོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཡིན ། 

 

 བརྡ་སློད་ཀི་མིང་ཚིག  ང་ཚོས་དབྱིན་སྐད་བརྡ་སློད་དང་མམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ ། ང་ཚོས་བརྡ་སློད་ཀི་མིང་ཚིག་འགའ་ཤས་ 
སློང་དགློས་པ་ཡིན ། མིང་ཚིག་འགའ་ཤས་ཕར་ལྟའི་རྣམ་པ་ལ་རིང་མདློག་ཁག་པློ་ཡློད་ནའང་།  སྐབས་ཤིག་ཁེད་རང་གིས་དེའི་སྐློར་ཤེས་རློགས་
བྱུང་བའི་དུས་དེ་ནི་ལས་ས་པློ་ཞིག་ཡིན ། 

 
 

ཚིག་བསྒྲུབ་བདུན་གི་ཆ་ཤས ། 
 

༡་  Noun - མིང་ཚིག  

བྱ་བའི་ཡུལ ། བྱ་སློད ། གང་ཟགས་ཆ ། ཅ་ལག་བཅས་ཀི་མིང་།  
དབེར་བརློདཿ   Tenzin, Delhi, apple. 
 

༢་  Verb – བ་ཚིག  

བྱ་བའི་མིང་ཚིག  
དབེར་བརློདཿ   run, drink, play, study. 
 

༣་  Adjective – མིང་གི་ཁྱད་ཚིག  

མིང་གང་ཞིག་གི་ཁད་པར་སློན་པའི་ཕྲད །  
དབེར་བརློདཿ   big, red, wonderful. 
 

༤་  Adverb - བ་བའི་ཁྱད་ཚིག  
བྱ་བ་གང་ཞིག་གི་ཁད་པར་སློན་པའི་ཕྲད །  
དབེར་བརློདཿ   (plays) Well ,  (runs) fast,  (talks) loud.  

བྱ་བའི་ཁད་ཚིག་རྣམས་ཀི་མིང་ཚིག་གི་མཐའ་ལ་ ly  འདི་ཡློང་བ་ཤས་ཆེ ། 
དབེར་བརློདཿ   happily, quickly, carefully. 
 

༥་  Pronoun - མིང་ཚབ ། 
མིང་གང་ཞིག་གི་ཚབ་ལ་བེད་སློད་པ །  
དབེར་བརློདཿ   I, he, they, this. 
 

༦་  Preposition – མིང་སོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་སྟོན་པའི་ཕྲད ། 
དངློས་པློ་གང་ཞིག་དང་འབེལ་བ་སློན་པའི་ཕྲད  །  
དབེར་བརློདཿ   in, on, behind, to and from. 
 

༧་  Conjunction - འབེལ་ཚིག 

ཚིག་ས་ཕི་འབེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་མཚམས་སློར་ཀི་ཕྲད  །  
དབེར་བརློདཿ   and, but, or. 

 

http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFNOUN
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFACTV
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFADJ
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFADV
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFPRON
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFPREP
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFCONJ
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How to Debate Our Grammar Words 
གང་འདྲ་བས་ནས་བརྡ་སོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རོད་པ་རྩློད་ ། 

 

  We are going to go a bit deeper in our English debate, using two new debate words.  
 

 Definition  -  མཚན་ིད་  -  Give the definition.   
 Example  -  མཚན་གཞི་  -  Give an example.   

  

 

 Challenger:  Say the seven grammar words. 
 

 Defender:  Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction.  

 
 

 C:  Give the definition of a noun. 

 
 D:  Person, place or thing.            

 

 C:  Give an example of a noun. 

 
 D:  Book,             
 
 C:  Book, make a sentence. 

 

 D:  I have many books.    

 

 Continue this debate with the other grammar words on our list. 

ང་ཚོའི་ཐློ་གཞུང་ཐློག་བརྡ་སློད་གཞན་པ་དང་མམ་དུ་རྩློད་པ་འདི་མུ་མཐུད་རྒྱུ  ། 

Say the definition of a verb. 

Say the definition of a adjective. 

Say the definition of a adverb. 

Say the definition of a pronoun. 

Say the definition of a prepostiton. 

Say the definition of a conjunction 
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How to Debate Our Grammar Words 
གང་འདྲ་བས་ནས་བརྡ་སོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རོད་པ་རྩློད་ ། 

 

 
7 parts of a sentence 

 
 

1) Noun  -  མིང་ཚིག   

 Definition: person, place or thing. /  མི །  ས་ཆ  །  ཅ་ལག 

 Examples: Tenzin, Delhi, apple. 
 

2) Verb  –  བ་ཚིག    

 Definition: action words.  /  བྱ་སློད་ཀི་ཚིག 

 Examples: run, drink, play, study. 
 

3) Adjective  –  མིང་གི་ཁྱད་ཚིག    

 Definition: describes a noun. /  མིང་ཚིག་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ ། 
 Examples: big, red, wonderful. 

 

4) Adverb  -  བ་བའི་ཁྱད་ཚིག    
 Definition: describes a verb. /  བྱ་ཚིག་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ ། 
 Example: happily, quickly, carefully. 

 

5) Pronoun  -  མིང་ཚབ །     

 Definition: used instead of a noun.  /  མིང་གི་མིང་ཚབ་བེད་སློད་བྱེད་པ ། 
 Examples: I, he, they, this. 

 

6) Preposition  –  མིང་སོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་སྟོན་པའི་ཕྲད །  
 Definition: shows the relationship between objects.   

                                                བྱ་བའི་ཡུལ་གི་བར་དུ་འབེལ་བ་བསན་པ ། 
 Examples: in, on, behind, to and from. 

 

7) Conjunction  -  འབེལ་ཚིག     

 Definition: joining words. /  མཚམས་སློར་གི་ཚིག  

 Examples: and, but, or. 

 
  

http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFNOUN
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFACTV
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFADJ
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFADV
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFPRON
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFPREP
http://www.scientificpsychic.com/grammar/enggramg.html#DEFCONJ
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Lesson 5: Breakfast / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ ། གོས་མོལ ། 

 

Pala:  Good morning Tharchin. 

         མཐར་ཕིན ། སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས །    

Tharchin:  Good morning Dad.  

                སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས ། པ་ལགས །  

Pala:  Are you hungry?  

         ཁྱེད་རང་གོད་ཁོག་ལྟོགས་གི་འདུག་པས །    

Tharchin:   Yes, very.  
                 ཞེ་དྲག་ལྟོགས་གི་འདུག  

Pala:  What would you like for breakfast? 

         ཁྱེད་རང་ལ་ཞོགས་ཇ་ག་རེ་དགོས །  

Tharchin:  How about some fruit and oatmeal?           

                གོ་ཆག་ཐུག་པ་དང་ཤིང་ཏོག་ག་འདྲ་འདུག  
Pala:  Sorry we’re out of oatmeal, how about an omelet?    

         དགོངས་དག གོ་ཆག་ཐུག་པ་རོགས་སོང་། སོ་ང་བརོས་མ་ག་འདྲ་འདུག  
Tharchin:  Sounds great, thanks. Do we have any orange juice? 

                བཀའ་མོལ་ཡག་པོ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ ། ང་ཚོ་ལ་ཚ་ལུ་མའི་ཁུ་བ་ཡོད་རེད་པས །  

Pala:  Yes, I think so. 
         ངས་སེམས་པ་ཡོད་རྒྱུ་རེད །  

Tharchin:  I’m so hungry I could eat a horse. 
                ང་གོད་ཁོག་དཔེ་ལྟོགས་གི་འདུག   ངས་ར་གང་ཚང་ཟ་ཐུབ་ས་རེད །  
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Lesson 5: Breakfast / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ ། 

 

Breakfast in the West 
 
 
European’s breakfast is very similar to a traditional Tibtan breakfast. 
 
 
Called a ‘continental breakfast’ it’s bread and tea or coffee. 
 
 
The bread is usually some kind of roll with butter and jam added. 
 
 
Some people like black coffee others take milk and sugar. 
 
 
Traditionaly Americans ate a country breakfast. This is a big breakfast that would 
 
 
keep you full all day while working on the farm. A country breakfast would have;  
 
 
pancakes, eggs, fried potatoes, bacon, sausage, bread, juice and coffee. 
 
 
These days on both Europe and America busy westerners eat much different,  
 
 
many are rushing to work and might only drink some juice or coffee for breakfast. 
 
 
Children in the west love ceral with cold milk like; corn flakes, muesli or oatmeal.  
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Lesson 5: Breakfast / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ །  མིང་ཚིག ། 

 

 

 Nouns  7 parts of a sentence 
1) Bread 1) Noun 
2) Omelet 2) Verb 
3) Coffee 3) Adjective 
4) Juice 4) Adverb 
5) Fruit 5) Pronoun 
6) Tea kettle 6) Preposition 
7) Thermos 7) Conjunction 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Eat / Ate  
2) to Drink / Drank 
3) to Make / Made 
4) to Wash / Washed 
5) to Sit / Sat 
6) to Bring / Brought 
7) to Pass  / Passed 
 
 Sentences 
1) What would you like for breakfast? 
2) Are you hungry? 
3) Please pass me the salt. 
4) Would you like some tea? 
5) Enjoy your food. 

 

 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary. 
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Lesson 5: Breakfast / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ །  མིང་ཚིག ། 

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ བག་ལེབ ། ༡་ མིང་ཚིག  
༢་ སློ་ང་བརློས་མ ། ༢་ བྱ་ཚིག 
༣་ གང་བ ། ༣་ མིང་གི་ཁྱད་ཚིག  
༤་ ཤིང་ཏོག་ཁུ་བ ། ༤་ བྱ་བའི་ཁད་ཚིག 
༥་  ཤིང་ཏློག ༥་ སྒྲ་གདངས ། 
༦་ ཁློག་ལྡིར ། ༦་ ཚིག་ཕྲད ། 
༧་ ཇ་དམ ། ༧་ འབེལ་མཐུད་ཀི་ཚིག  
 
 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ ཟ་བ ། 
༢་ འཐུང་བ ། 
༣་ བཟློ་བ ། 
༤་ འཁྲུད་པ ། 
༥་ སྡློད་པ ། 
༦་ འཁེར་བ ། 
༧་ ལག་བརྒྱུད་སློད་པ ། 
 
 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ཁེད་རང་ལ་ཞློགས་ཇ་ག་རེ་དགློས་གི་ཡློད ། 
༢་ ཁེད་རང་གློད་ཁློག་ལྟློགས་གིའདུག་པས ། 
༣་ སྐུ་མཁེན ། ཚྭ་དེ་ང་ལ་སློད་རློགས་གནང་ ། 
༤་ ཁེད་རང་ལ་ཇ་དགློས་པས ། 
༥་ བཞེས་ལག་མེས་པློ་གནང་རློགས ། 

 

 
 ནང་ལས །  མིང་ཚིག་དང་། བོ་འཛིན་བེད་པ ། སོང་བརྡར་བེད་པ། ལབ་གེང་བེད་པ། དག་ཆ་སོར་བ་བཅས་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 5: Breakfast / Conversation Method Sheet 1 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ ། སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 
S: I like eggs for breakfast. 

Q: Do you like eggs for breakfast? 

A: Yes, I like eggs for breakfast. 

Q: Do you like oatmeal for breakfast? 

A: No, I don’t like oatmeal for breakfast. 

Q:  What do you like for breakfast? 

A: I like eggs for breakfast. 

Q: Do you like eggs or oatmeal for breakfast? 

A: I like eggs for breakfast. 

  

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གི་པ །   
S: Juice is very healthy. 

Q: Is juice healthy? 

A: Yes, juice is very healthy. 

Q: Is Coca Cola healthy? 

A: No, Coca Cola is not healthy. 

Q: What’s healthy to drink? 

A: Juice is very healthy. 

Q: Is juice healthy or is Coca Cola healthy? 

A: Juice is very healthy. 
 

 

 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 5: Breakfast / Conversation Method Sheet 2 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ །   སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀའ་མོལ་གསུམ་པོ ། 
S: I drink coffee with milk and sugar. 

Q: Do you drink coffee with milk and sugar? 

A: Yes, I drink coffee with milk and sugar. 

Q: Do you drink black coffee? 

A: No, I don’t drink black coffee. 

Q: What do you drink? 

A: I drink coffee with milk and sugar. 

Q: Do you drink coffee with milk and sugar or black coffee? 

A: I drink coffee with milk and sugar. 

  

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བཞི་པ ། 
S: I’m so full. 

Q: Are you full? 

A: Yes, I’m so full. 

Q: Are you still hungry? 

A: No, I’m not still hungry. 

Q: How do you feel? 

A: I’m so full. 

Q: Are you full or still hungry? 

A: I’m so full. 
 

 

 
 
 
 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 5: Breakfast / Q and A 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ །  དྲི་བ་དང་ལན ། 

 

 

1)  Do you speak English? 
     ཁེད་རང་གིས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཤེས་གི་ཡློད་པས ། 
 
 

 
2)  How is your family?  
    ཁེད་རང་གི་ནང་མི་ག་འདྲ་འདུག  
 

 
3)  How was your holiday?  
     ཁེད་རང་གི་གུང་སེང་ག་འདྲ་ཆགས་སློང་ ། 
 

 
4)  What do you do? 
     ཁྱེད་རང་གིས་ལས་ཀ་ག་རེ་རེད ། 
 

 
5)  What was for lunch? 
     ིན་གུང་ཁ་ལག་ག་རེ་རེད ། 
 

 
6)  What class are you in? 
     ཁེད་རང་འཛིན་གྲྭ་ག་ཚོད་་རེད ། 
 

 
7)  How was your day? 
      དེ་རིང་ཁེད་རང་གི་ི་མ་ག་འདྲ་བྱུང་སློང་ ། 
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Lesson 5: Breakfast / The Question Game 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ །  དྲི་རེད ། 

 
 

 This method is taken from a children’s game called ‘The question game’. 
It starts with, one student asks a question, the other student answers the question and then 
ends his answer with a question given back to the first student. 
 
 དྲི་རེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཕྲུ་གུ་རེད་མོའ་ིརིགས་ལས་བཏོན་པ་ཞིག་པས་དྲི་རེད་ཞེས་ལབ་ཆོག   
དྲི་རེད་འདི་འགོ་འཛུགས་བའི་སབས་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ནས་དྲི་བ་གཅིག་དྲིས་པ་དང་ ། གཞན་གིས་ལན་གདབ ། ཁོའ་ིལན་ཚར་བ་དང་དེའི་རེས་ཀྱི་
དྲི་བ་འགོད་དགོས ། 
  

Game topics / རེད་གི་བརོད་གཞི ། 

1) Momos 

2) Football 

3) English 

4) Breakfast 

5) Friends 

6) Dogs 

7) Sleep 

 
 

 Students should / སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བ་རྒྱུ །    
 Encourage each other to give longer answers. 

 Encourage each other to try to be imaginative. 

 Encourage each other to try using new words. 
 

 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བློ་སློབས་སྐྱེ་ཆེད་ལན་རིང་པློ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དྲན་རྒྱུ་རློད་པློ་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོས་མིང་ཚིག་གསར་པ་བེད་སློད་གཏློང་ཐབས་ཀི་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ  ། 

 

  



English Conversation Method Text 1 
 

[73] 
 

Lesson 5: Breakfast / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ །  བིས་ཡའི་ཡིག་ཚད ། 

          Write the 7 nouns             Write the other 7 words        Write the 7 present and past verbs 

མིང་ཚིག་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

ཚིག་གཞན་པ་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

འདས །མ་འོངས ། ད་ལྟ་བ་གསུམ་གི་བ་ཚིག་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

 
 

Write this week’s sentences / བདུན་ཕྲག་འདིའི་ཚིག་སྒྲུབ་བདུན་དེ་བིས །  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

 
 

Finish this conversation / སད་ཆ་དེ་ཚར་བཅུག     

S:   I like eggs for breakfast.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 5: Breakfast / Translation Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་ལྔ་པོཿ  ཞོགས་ཇ །  སད་བསྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 

 

Translate these sentences and questions / ཚིག་སྒྲུབ་དང་དྲི་བ་རྣམས་སྒྱུར་དང་ །   
 

Are you hungry? 

Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
What would you like for breakfast? 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
I eat breakfast at seven. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
 
ཁྱེད་རང་ཞོགས་ཇ་ལ་བག་ལེབ་དགའ་པོ་ཡོད་པས །  
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ངའི་ཨ་མ་ལགས་གིས་སློ་ང་དཔེ་ཡག་པློ་བརློ་གི་རེད ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ང་གོད་ཁོག་དཔེ་རྒྱགས་ཤག  
Translate / སད་སྒྱུར  ། 
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࿄ Lesson 6: Family / Grammar Topic: Comparatives 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི ། བརྡ་སློད་རིག་པའི་བརློད་གཞི་ནི་མཚུངས་ཟསྡུར་ཡིན ། 

࿄ 

 

 Comparative comes from the root word: ‘Compare’, to look at the difference between  
things. Comparatives are adjectives or adverbs used to compare two or more things.  

 
 They are divided into two groups: Comparatives and Superlatives.  

1) Comparatives are made by adding  -  er  
2) Superlatives are made by adding  –  est 

 
 

 Comparatives using – ER and EST 

 
Positive Comparatives Superlatives 

Big Bigger Biggest 

New Newer Newest  

Fast  Faster  Fastest  

 
 

 Some irregular comparatives 
 

Positive Comparatives Superlatives 

Good  Better  Best  

Bad  Worse  Worst  

Many  More  Most  

Clever  More clever  Most clever  

   

 The comparison word:  Than - ལས  
This comparison word is used the same in both English and Tibetan accept that in English the 
comparative is used first in the sentence and in Tibetan it’s used second. 
 

Momos are better than noodles - ཐུག་པ་ལས་མློག་མློག་ཡག་བ་རེད ། 
Dogs are bigger than cats – ཞི་མི་ལས་ཁི་ཆེན་བ་རེད ། 
Oranges are sweeter than apples - ཀུ་ཤུ་ལས་ཚ་ལུ་མ་མངར་བ་རེད ། 

  

http://www.usingenglish.com/glossary/adjective.html
http://www.usingenglish.com/glossary/adverb.html
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Lesson 6: Family / Grammar Topic: Comparatives 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི ། བརྡ་སོད་རིག་པའི་བརོད་གཞི་ནི་མཚུངས་ཟསྡུར་ཡིན ། 

 

 Comparative - མཚུངས་བསྡུར་གི་ཚིག་ཕྲད་འདི་རྩབའི་ཚིག compare འདི་ལས་བྱུང་བ་ཡིན །  
དངློས་པློ་གིས་ཀི་བར་དུ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་མཐློང་བའི་ཚིག་ལ་གློ  
མཚུངས་བསྡུར་གི་ཚིག་ཕྲད་དེ་མིང་གི་ཁད་ཆློས་དང་ཡང་ན་བྱ་བའི་ཁད་ཆློས་བཅས་ཀི་དངློས་པློ་གིས་ཀི་ཁད་པར་མཚུངས་བསྡུར་ལ་བེད་སློད་
བྱེད་དགློས །  
 

 མཚུངས་བསྡུར་གི་ཚིག་ཕྲད་འདི་ལ་དབྱེ་བ་གིས་ཕེ་ཡློད ། ཁད་ཆློས་ཁད་འཕགས་དང་ ། ཁད་ཆློས་ཀུན་ལས་འཕགས་པ །  
3) ཁད་ཆློས་ཁད་འཕགས་འདི –  er  སར་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན ། 
4) ཁད་ཆློས་ཀུན་ལས་འཕགས་པ་འདི –  est  སར་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན ། 

 
 

 མཚུངས་བསྡུར་བེད་སློད་ན – ER and EST 

 
མིང་གི་ཁྱད་ཆོས ། ཁྱད་ཆོས་ཁྱད་འཕགས ། ཁྱད་ཆོས་ཀུན་ལས་འཕགས་པ ། 

ཆེན་པློ ། ཆེ་བ ། ཆེས་ཤློས ། 
གསར་པ ། གསར་བ ། གསར་ཤློས ། 

མགློགས་པློ ། མགློགས་བ ། མགློགས་ཤློས ། 
 
 

 རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་འདྲ་བའི་མཚུངས་བསྡུར་གི་ཚིག  
 

མིང་གི་ཁྱད་ཆོས ། ཁྱད་ཆོས་ཁྱད་འཕད ། ཁྱད་ཆོས་ཀུན་ལས་འཕགས་པ ། 
ཡག་པློ །  ཡག་བ །  ཡག་ཤློས །  
སྡུག་པློ །  སྡུག་བ །  སྡུག་ཤློས །  
མང་པློ །  མང་བ །  མང་ཤློས །  
སང་པློ །  སང་བ །  སང་ཤློས །  

   

 མཚུངས་བསྡུར་གི་ཚིག   Than - ལས  
མཚུངས་བསྡུར་གི་ཚིག་ཕྲད་འདི ། བློད་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་གིས་གས་བེད་སློད་གཅིག་པ་བྱེད་ཀི་ཡློད ། ཡིན་ན་ཡང་མཚུངས་བསྡུར་གི་མིང་
ཚིག་རྣམས་བེད་སློད་བྱེད་པའི་སྐབས་བློད་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་གིས་མིང་ཚིག་ས་ཕི་ལྡློག་ཕློགས་ཆགས་ཡློད །  
 

Momos are better than noodles - ཐུག་པ་ལས་མོག་མོག་ཡག་བ་རེད ། 
Dogs are bigger than cats – ཞི་མི་ལས་ཁྱི་ཆེ་བ་རེད ། 
Oranges are sweeter than apples - ཀུ་ཤུ་ལས་ཚ་ལུ་མ་མངར་བ་རེད ། 
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Lesson 6: Family / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི །  གོས་མོལ ། 

 

Tsering:  Lhamo tell me about your family. 

              ལ་མོ་ལགས ། ཁྱེད་རང་གི་ནང་མིའི་སོར་ང་ལ་གསུངས་དང་ །     

Lhamo:  I have the biggest family in our village. There are 11 people in my family.  

             ང་ཚོའི་གོང་གསེབ་ནང་ནང་མི་མང་ཤོས་དེ་ང་རེད ། ངའི་མི་ཚང་ལ་ནང་མི་བཅུ་གཅིག་ཡོད །  

Tsering:  Wow, that’s a big family.  

              ཨ་ཙི ། དེ་འདྲའི་ནང་མི་མང་བ་ལ །    

Lhamo:   How about you Tsering? 
             ཚེ་རིང་ཁྱེད་རང་སོར་ག་འདྲ་འདུག  

Tsering:  I have a small family, one mother and two brothers. 

             ང་ལ་ནང་མི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཡོད ། ཨ་མ་ལགས་གཅིག་དང་ཇོ་ཇོ་གིས །  

Lhamo:  Do your Grandparents live with you?           

             ཁྱེད་རང་གི་སོ་ལགས་དང་རོ་ལགས་ཁྱེད་རང་མམ་དུ་སྡོད་ཡོད་རེད་པས །  
Tsering:  No, they passed away.    

             ཡོད་མ་རེད ། ཁོ་ཚོ་གོངས་ཚར་རེད །  
Lhamo:  Oh, I’m so sorry.  

             ཨ་ཁ་ཁ ། དགོངས་དག  

Tsering:  Are your Grandparents still alive? 
              ཁྱེད་རང་གི་སོ་ལགས་དང་རོ་ལགས་ད་དུང་བཞུགས་ཡོད་རེད་པས །  

Lhamo:  My Grandmother is, she the best grandmother. 
              ངའི་རོ་ལགས་ནི་རོ་ལགས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཡིན  །  
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Lesson 6: Family / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ ། 

 
Western famly 

 
 
Families in the world share many of the same qualities.   
 
 
Most have one father, one mother and a home where they teach and care for the children.  
 
 
Most share the family’s housework together and love each other very much.  
 
 
In the west, many people get married in their twenties, after knowing each other for a few  
 
 
years. They have a big wedding at their local church and invite all their family and friends.  
 
 
Some say the perfect family has two kids, one boy and one girl.  
 
 
Each day kids go to school, have chores when they get home, most watch a little T.V. 
 
 
before diner. After diner they do their homework and watch more T.V. with their families. 
 
 
Most children have their own bed rooms with lots of privacy.  
 
 
Many have their own T.V. stereos and telephones and even their own bathrooms.  
 
 
When kids turn 18 they are considered adults and can leave home to go to university, work or  
 
 
to start their own family but many kids will stay and live with their parents into their twenties. 
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Lesson 6: Family / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི །  མིང་ཚིག ། 

 

 

 Nouns  Other words 
1) Parents 1) Relative 
2) Father 2) Uncle 
3) Mother 3) Aunt 
4) Grandfather 4) Cousin 
5) Grandmother 5) Step Father 
6) Brother 6) Step Mother 
7) Sister 7) Step brother / sister 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Introduce / Introduced 
2) to Meet / Met 
3) to Know / Knew (to know someone) 
4) to Get to know / Got to know 
5) to Get together / Got together 
6) to Care for / Cared for 
7) to Miss / Missed  
 
 Sentences 
1) I have many relatives in Delhi. 
2) I have a wonderful family. 
3) My family is very close. 
4) Do you miss your family? 
5) My sister cares about me very much. 

 

 

 

  

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary. 
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Lesson 6: Family / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི །  མིང་ཚིག ། 

 
 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ ཕ་མ ། ༡་ སྤུན་མཆེད ། 
༢་ པ་ལགས ། ༢་ ཨ་ཁུ ། 
༣་ ཨ་མ་ལགས ། ༣་ ཨ་སྲུ ། 
༤་ སློ་ལགས ། ༤་ ཨ་ཁུ་དང་དེའི་བུ་ཕྲུག 
༥་  རྨློ་ལགས ། ༥་ ཕ་ཚབ ། 
༦་ ཇློ་ཇློ ། ༦་ མ་ཚབ ། 
༧་ ཨ་ཅག  ༧་ ཇློ་ཇློ་ཚབ ། ཨ་ཅག་ཚབ ། 
 
 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ ངློ་སློད་བྱེད་པ ། 
༢་ ཐུག་ཕྲད་བྱེད་པ ། 
༣་ ངློ་ཤེས་པ ། 
༤་ ངློ་ཤེས་གཅུག་པ ། 
༥་ ཕན་ཚུན་ཐུག་པ ། 
༦་ ལྟ་སྐྱློང་བྱེད་པ ། 
༧་ དྲན་པ ། 
 
 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ང་ལ་ལྡི་ལི་སྤུན་མཆེད་མང་པློ་ཡློད ། 
༢་ ངའི་ནང་མི་ནི་དཔེ་ཡག་པློ་ཡློད ། 
༣་ ང་ནང་མི་དང་དཔེ་འཆམ་པློ་ཡློད ། 
༤་ ཁེད་རང་གིས་ནང་མི་དྲན་གི་འདུག་པས ། 
༥་ ངའི་ཨ་ཅག་ལགས་གིས་ང་ལ་ལྟ་སྐྱློང་དཔེ་བྱེད་གི་ཡློད ། 

 

 ནང་ལས །  མིང་ཚིག་དང་། བོ་འཛིན་བེད་པ ། སོང་བརྡར་བེད་པ། ལབ་གེང་བེད་པ། དག་ཆ་སོར་བ་བཅས་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 6: Family / Conversation Method Sheet 1 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

 

  Conversation-1 / བཀལ་མོལ་དང་པོ ། 
S: My brother’s bigger than yours. 

Q: Is your brother bigger than mine? 

A: Yes, my brother’s bigger than yours. 

Q: Is your brother smaller than my brother? 

A: No, my brother is not smaller than your brother. 

Q: How big is your brother? 

A: My brother’s bigger than yours. 

Q: Is your brother bigger or smaller than mine? 

A: My brother’s bigger than yours. 

  

  

  Conversation-2 / བཀལ་མོལ་གི་པ །   
S: My family is better than yours. 

Q: Is your family better than mine? 

A: Yes, my family is better than yours. 

Q: Is your family worse than mine? 

A: No, my family is is not worse than yours. 

Q: What is your family like? 

A: My family is better than yours. 

Q: Is your family better or worse than mine? 

A: My family is better than yours. 
 

 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ ། 

  



English Conversation Method Text 1 
 

[82] 
 

Lesson 6: Family / Conversation Method Sheet 2 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀལ་མོལ་གསུམ་པོ ། 
S: I have the ugliest sister. 

Q: Do you have the ugliest sister? 

A: Yes, I have the ugliest sister. 

Q: Do you have the prettiest sister? 

A: No, I don’t have the prettiest sister. 

Q: What is your sister like? 

A: I have the ugliest sister. 

Q: Do you have the ugliest or prettiest sister? 

A: I have the ugliest sister. 

  

  

  Conversation-4 / བཀལ་མོལ་བཞི་པ ། 
S: Oranges are sweeter than apples. 

Q: Are oranges sweeter than apples? 

A: Yes, oranges are sweeter than apples. 

Q: Are potatoes sweeter than apples? 

A: No, potatoes are not sweeter than apples. 

Q: What is the sweetest fruit? 

A: Oranges are sweeter than apples. 

Q: Are oranges sweeter than apples or are potatoes sweeter than apples? 

A: Oranges are sweeter than apples. 
 

 

 
 
 

 Home work: Practice writing these conversations / ནང་སོང་། སད་ཆ་འདི་རྣམས་སོང་བདར་བ་རྒྱུ ། 
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Lesson 6: Family / Q and A 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི །  དྲི་བ་དང་ལན ། 

 

 

1)  Do you speak English? 
     ཁེད་རང་གིས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཤེས་གི་ཡློད་པས ། 
 
 

 
2)  How is your family?  
    ཁེད་རང་གི་ནང་མི་ག་འདྲ་འདུག  
 

 
3)  How was your holiday?  
     ཁེད་རང་གི་གུང་སེང་ག་འདྲ་ཆགས་སློང་ ། 
 

 
4)  What do you do? 
     ཁྱེད་རང་གིས་ལས་ཀ་ག་རེ་རེད ། 
 

 
5)  What was for lunch? 
     ིན་གུང་ཁ་ལག་ག་རེ་རེད ། 
 

 
6)  What class are you in? 
     ཁེད་རང་འཛིན་གྲྭ་ག་ཚོད་་རེད ། 
 

 
7)  How was your day? 
      དེ་རིང་ཁེད་རང་གི་ི་མ་ག་འདྲ་བྱུང་སློང་ ། 
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Lesson 6: Family / The Question Game 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི ། ཞོགས་ཇ །  དྲི་རེད ། 

 
 

 This method is taken from a children’s game called ‘The question game’. 
It starts with, one student asking a question, the other student answers the question and then 
ends his answer with a question given back to the first student. 
 
 དྲི་རེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཕྲུ་གུ་རེད་མོའ་ིརིགས་ལས་བཏོན་པ་ཞིག་པས་དྲི་རེད་ཞེས་ལབ་ཆོག   
དྲི་རེད་འདི་འགོ་འཛུགས་བའི་སབས་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ནས་དྲི་བ་གཅིག་དྲིས་པ་དང་ ། གཞན་གིས་ལན་གདབ ། ཁོའ་ིལན་ཚར་བ་དང་དེའི་རེས་ཀྱི་
དྲི་བ་འགོད་དགོས ། 
  

Game topics / རེད་གི་བརོད་གཞི ། 

1) Momos 

2) Football 

3) English 

4) Breakfast 

5) Friends 

6) Dogs 

7) Sleep 

 
 

 Students should / སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བ་རྒྱུ །    
 Encourage each other to give longer answers. 

 Encourage each other to try to be imaginative. 

 Encourage each other to try using new words. 
 

 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བློ་སློབས་སྐྱེ་ཆེད་ལན་རིང་པློ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དྲན་རྒྱུ་རློད་པློ་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོས་མིང་ཚིག་གསར་པ་བེད་སློད་གཏློང་ཐབས་ཀི་བློ་སློབས་སྐྱེ་འཇུག་རྒྱུ  ། 
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Lesson 6: Family / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི ། བིས་ཡའི་ཡིག་ཚད ། 

          Write the 7 nouns             Write the other 7 words        Write the 7 present and past verbs 

མིང་ཚིག་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

ཚིག་གཞན་པ་བདུན་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

འདས །མ་འོངས ། ད་ལྟ་བ་གསུམ་གི་བ་ཚིག་བིས ། 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 

 
 

Write this week’s sentences / བདུན་ཕྲག་འདིའི་ཚིག་སྒྲུབ་བདུན་དེ་བིས །  

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

 
 

Finish this conversation / སད་ཆ་དེ་ཚར་བཅུག     

S:   I have the greatest family.   
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 6: Family / Translation Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་དྲུག་པོཿ  ནང་མི ། སད་བསྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 

 

Translate these sentences and questions / ཚིག་སྒྲུབ་དང་དྲི་བ་རྣམས་སྒྱུར་དང་ །   
 

I have five brothers. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
My cousins live in Lhasa. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
My dog is bigger than yours. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
 
ངའི་པ་ལགས་སེམས་པ་བཟང་པོ་ཡོད་རེད །  
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ཁེད་རང་གི་ཇློ་ཇློ་རང་ཤེད་ཚ་པློ་ཡློད་རེད་པས ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ངའི་ནང་མི་དཔེ་འཆམ་པློ་ཡློད་རེད ། 
Translate / སད་སྒྱུར  ། 
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࿄ Review Week: Lessons 4, 5, 6 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༤་༥་༦ ། 

࿄ 

 

 Debating the Vocabulary  
The first half of class will be reviewing Vocabulary. As before, the defender is  
asked to say and spell the words, but this time also to give examples and make sentences. 

 
 མིང་ཚིག་ལ་་རོད་པ ། 

འཛིན་གྲྭ་དང་པློའ་ིཕེད་ཁ་ལ་མིང་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། སློན་མ་ནང་ལྟར་ས་རློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lesson 4: Waking up for school / Flip-Sheet Review 
 

 

 Nouns  Other words 
1) Morning 1) I’m 
2) Sunrise 2) I’ll 
3) Breakfast  3) Can’t 
4) Bed room 4) Didn’t 
5) Clothes 5) That’s 
6) Dream 6) There’s 
7) Exercise 7) Let’s 
 

 Verbs present / past tense 
1) to Wake /  Woke  
2) to Sleep / Slept 
3) to Brush / Brushed 
4) to Wash / Washed 
5) to Get ready / Got ready 
6) to Get dressed / Got dressed 
7) to Call  / Called 
 

 Sentences 
1) Good morning, how did you sleep? 
2) I slept great. 
3) What would you like for breakfast? 
4) Let’s go to class. 
5) I’m very sleepy. 
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Review Week: Lessons 4, 5, 6 

༄ ། ཟླ་བ་གིས་པའི་བསར་སོངོཿ  བདུན་ཕྲག་དང་པོ ། གེང་མོལ་བསར་ཞིབ་ཤོག་ལེ ། 
 

 The second half of class will be reviewing the conversation methods. On the left is the 

method outline and on the right are the lesson’s conversations. Students and their partner 

must complete each of the four conversations on the right. 

 
 ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཁ་འཛིན་གྲྭ་དེ་ གེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་ 

གཤམ་གི་གཡློན་ཕློགས་དེ་ང་ཚོའི་སློང་ཐབས་དང་གཡས་ཕློགས་དེ་གེངམློལ་སློབཚན་རེད  །གཡས་ཕློགས་གི་གེང་མློལ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་
སློབརློགས་དང་མམ་དུ་ཆ་ཚང་བ་སྒྲུབ་དགློས ། 

 

 

Lesson 4: Waking up for school / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I wake up at six. 

2) I go to bed at ten. 

3) I’m getting ready. 

4) I have bread and tea for breakfast.  

Q: Question 

A: Yes, Answer 

Q: Opposite Question 

A: No, Answer 

Q: Open Question  

A: Answer   

Q: Or - Question 

A: Answer   
 

 

 



English Conversation Method Text 1 
 

[89] 
 

Review Week: Lessons 4, 5, 6  
༄ ། ཟླ་བ་གིས་པའི་བསར་སོང །  

 

 Debating the Vocabulary  
The first half of class will be reviewing Vocabulary. As before, the defender is  
asked to say and spell the words, but this time also to give examples and make sentences. 

 
 མིང་ཚིག་ལ་་རོད་པ ། 

འཛིན་གྲྭ་དང་པློའ་ིཕེད་ཁ་ལ་མིང་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། སློན་མ་ནང་ལྟར་ས་རློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lesson 5: Breakfast / Flip-Sheet Review 
 

 

 Nouns  Other words 
1) Bread 1) Noun 
2) Omelet 2) Verb 
3) Coffee 3) Adjective 
4) Juice 4) Adverb 
5) Fruit 5) Pronoun 
6) Tea kettle 6) Preposition 
7) Thermos 7) Conjunction 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Eat / Ate  
2) to Drink / Drank 
3) to Make / Made 
4) to Wash / Washed 
5) to Sit / Sat 
6) to Bring / Brought 
7) to Pass  / Passed 
 
 Sentences 
1) What would you like for breakfast? 
2) Are you hungry? 
3) Please pass me the salt. 
4) Would you like some tea? 
5) Enjoy your food. 
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Review Week: Lessons 4, 5, 6 
༄ ། ཟླ་བ་གིས་པའི་བསར་སོངོཿ  བདུན་ཕྲག་གིས་པ ། གེང་མོལ་བསར་ཞིབ་ཤོག་ལེ ། 

 

 The second half of class will be reviewing the conversation methods. On the left is the 

method outline and on the right are the lesson’s conversations. Students and their partner 

must complete each of the four conversations on the right. 

 
 ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཁ་འཛིན་གྲྭ་དེ་ གེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་ 

གཤམ་གི་གཡློན་ཕློགས་དེ་ང་ཚོའི་སློང་ཐབས་དང་གཡས་ཕློགས་དེ་གེངམློལ་སློབཚན་རེད  །གཡས་ཕློགས་གི་གེང་མློལ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་
སློབརློགས་དང་མམ་དུ་ཆ་ཚང་བ་སྒྲུབ་དགློས ། 

 

 

Lesson 5: Breakfast / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I like eggs for breakfast. 

2) Juice is very healthy. 

3) I drink coffee with milk and sugar. 

4) I’m so full.  

Q: Question 

A: Yes, Answer 

Q: Opposite Question 

A: No, Answer 

Q: Open Question  

A: Answer   

Q: Or - Question 

A: Answer   
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Review Week: Lessons 4, 5, 6  
༄ ། ཟླ་བ་གིས་པའི་བསར་སོང །  

 

 Debating the Vocabulary  
The first half of class will be reviewing Vocabulary. As before, the defender is  
asked to say and spell the words, but this time also to give examples and make sentences. 

 
 མིང་ཚིག་ལ་་རོད་པ ། 

འཛིན་གྲྭ་དང་པློའ་ིཕེད་ཁ་ལ་མིང་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། སློན་མ་ནང་ལྟར་ས་རློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lesson 6: Family / Flip-Sheet Review 
 
 

 Nouns  Other words 
1) Parents 1) Relative 
2) Father 2) Uncle 
3) Mother 3) Aunt 
4) Grandfather 4) Cousin 
5) Grandmother 5) Step Father 
6) Brother 6) Step Mother 
7) Sister 7) Step brother / sister 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Introduce / Introduced 
2) to Meet / Met 
3) to Know / Knew (to know someone) 
4) to Get to know / Got to know 
5) to Get together / Got together 
6) to Care for / Cared for 
7) to Miss / Missed  
 
 Sentences 
1) I have many relatives in Delhi. 
2) I have a wonderful family. 
3) My family is very close. 
4) Do you miss your family? 
5) My sister cares about me very much. 
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Review Week: Lessons 4, 5, 6 

༄ ། ཟླ་བ་གིས་པའི་བསར་སོངོཿ  བདུན་ཕྲག་གསུམ་པ ། གེང་མོལ་བསར་ཞིབ་ཤོག་ལེ ། 
 

 The second half of class will be reviewing the conversation methods. On the left is the 

method outline and on the right are the lesson’s conversations. Students and their partner 

must complete each of the four conversations on the right. 

 
 ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཁ་འཛིན་གྲྭ་དེ་ གེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་ 

གཤམ་གི་གཡློན་ཕློགས་དེ་ང་ཚོའི་སློང་ཐབས་དང་གཡས་ཕློགས་དེ་གེངམློལ་སློབཚན་རེད །གཡས་ཕློགས་གི་གེང་མློལ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་
སློབརློགས་དང་མམ་དུ་ཆ་ཚང་བ་སྒྲུབ་དགློས ། 

 

 

Lesson 6: Family / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I have the greatest family. 
2) My brother’s bigger than yours. 
3) I have the ugliest sister. 
4) Oranges are sweeter than apples.  

Q: Question 

A: Yes, Answer 

Q: Opposite Question 

A: No, Answer 

Q: Open Question  

A: Answer   

Q: Or - Question 

A: Answer   
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Review Week: Lessons 4, 5, 6 / Written Exam 
༄ ། ཟླ་བ་གིས་པའི་བསར་སོངོཿ  བིས་ཡའི་ཡིག་ཚད ། 

This exam has a maximum of 60 points  / ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་༦༠་ལློང་དགློས  ། 
 

Name: Date: 
 

Make sentences or questions in English with the following 10 words / each worth one point. 
འོག་གི་མིང་ཚིག་བཅུ་ལ་དབིན་ཡིག་ནང་དྲི་བ་དང་ཡང་ན་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་རྒྱུ །མིང་ཚིག་རེ་ལ་བརྒྱ་༡ ་ཡོད ། 
 

1) Morning -  
2) to Sleep - 

3) Let’s - 

4) Bread - 

5) to Make - 

6) Fruit - 

7) Father - 

8) to Know - 

9) Relative  - 

10) to Get together - 

 

 Translate these sentences /  each worth one point. 
འློག་གི་དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ །བརྒྱ་ཆ་༡ཡློད ། 
 

1) How did your sleep?  -   

2) Let’s go to class   -   

3) Please pass me the salt  -   

4) Enjoy  your food  -   

5) Family is very important  -   

༦་ ངས་ག་སྒྲིག་བྱེད་གིན་ཡློད ། 
༧་ ང་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ལ་ལང་གི་ཡོད ། 
༨་  ཁེད་རང་ལ་ཇ་དགློས་ཡློད་པས །   
༩་ ཁེད་རང་གིས་ནང་མི་དྲན་གི་འདུག་པས ། 
༡༠་ ང་ནང་མི་ཚོ་དང་འཆམ་པློ་ཡློད ། 
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Review Week: Lessons 4, 5, 6 / Debate Exam 
༄ ། ཟླ་བ་གིས་པའི་བསར་སོངོཿ  རོད་པའི་ཡིག་ཚད །   

 

 Debate exam: using the monthly review flip sheets.   

 Students sit on cushions in the form of a horse shoe with the defender sitting at the top.  
All students will have a chance to be both defender and challenger during the assessment.  

 The teacher sits, watches and grades the students on: memory, speed, debate and accuracy.  
Grades are combined with the marks from yesterday’s exam for our full exam score. 

 Students can earn a maximum of 40 points on this debate exam.  
 

 རྩེད་རྒྱུགས་ནི་ཟླ་རེའི་བསྒྱུར་ཤློག་བསྐྱར་ཞིབ་བེད་སློད་ཆེད་དུ་ཡིན ། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ར་རྨིག་ལྟར་གལ་ལ་འཁློད་ནས་དམ་བཅའ་བ་གལ་མགློར་བསྡད་རྒྱུ་དང་།  སློབ་ཕྲུག་ཚང་མས་དམ་བཅའ་བརེས་ལེན་དང་དགེ་

རན་གིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ །  
 དགེ་རན་གིས་འགིག་ཆ་དང་རྩློད་པ ། བློ་འཛིན ། བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་སློད་རྒྱུ་དང་།  བརྒྱ་ཆ་རྣམས་ཁ་སང་གི་ཡིག་ཚད་

ནང་བརྒྱ་ཆ་སློད་ཟིན་པ་དང་མམ་དུ་ཡིག་ཚད་གང་ཚང་གིས་བརྒྱ་ཆ་མཚོན་པར་བྱ་རྒྱུ །  
 སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རྩློད་རྒྱུགས་འདི་ལ་མ་མཐའ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་༤༠རག་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ  ། 
 

 

Scoring  
ཐློབ་གངས་བརྒྱ་ཆ །      

 

Challenger / ས་རློལ །   
Memory: 
བློ་འཛིན ། 

1   2   3   4   5    

Pronunciation: 
སྒྲ་གདངས ། 

1   2   3   4   5    

Debate: 
རྩློད་པ ། 

1   2   3   4   5    

Accuracy: 
འགིག་ཆ ། 

1   2   3   4   5    

TOTAL POINTS: 
བསྡློམས་པའི་བརྒྱ་ཆ ། 

 

Defender / ཕི་རློལ །   
Memory: 
བློ་འཛིན ། 

1   2   3   4   5    

Pronunciation: 
སྒྲ་གདངས ། 

1   2   3   4   5    

Debate: 
རྩློད་པ ། 

1   2   3   4   5    

Accuracy: 
འགིག་ཆ ། 

1   2   3   4   5    

TOTAL POINTS: 
བསྡློམས་པའི་བརྒྱ་ཆ ། 

 

 

(Circle the appropriate score) 

ཐིག་ཀློར་ནང་གི་འགིག་ཆའི་ཨང་ཐློབ ། 
Comments: 
མཆན་འགེལ ། 
 


