
 
 

 
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 is 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 small 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 student’s skills faster, and that was both 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. 

 
________________________________ 1st Edition 2013 _________________________________ 
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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  
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[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 7: Restaurant / Grammar Topic: 1st, 2nd, 3rd Person 

༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་ཁང་། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི ། གང་ཟག་༡པོ་དང་༢པ་༣པ་ཡིན ། 
࿄ 

 

 

 Grammatical person - 1st, 2nd, 3rd person – showing who is doing what in a sentence. 
གང་ཟག་དང་པོ་དང་གིས་པ་གསུམ་པ་། སུས་ཚིག་སྒྲུབ་ནང་ག་རེ་བེད་པ་གསལ་སྟོན ། 

 
 

Grammatical person - Singular  /  གཅིག་ཚིག 

1st person I am a monk 

གང་ཟག་དང་པོ ། ང་ ཡིན་  གྲྭ་པ་ཞིག 

2nd person You are a monk 

གང་ཟག་གིས་པ ། ཁྱོད་ རེད་ གྲྭ་པ་ཞིག 

3rd person He / she is a monk 

གང་ཟག་གསུམ་པ ། ཁོའམ་མོ་ རེད་ གྲྭ་པ་ཞིག 

3rd person object It is a book 

གང་ཟག་གསུམ་པའི་དངོས་པོ ། དེ་ རེད་ དེབ་ཞིག 
 
 

Grammatical person - Plural  /  མང་ཚིག 

1st person plural We are monks 

གང་ཟག་དང་པོ ། མང་ཚིག ང་ཚོ་ ཡིན་ གྲྭ་པ་ 

2nd person plural you are monks 

གང་ཟག་གིས་པ ། མང་ཚིག ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་ རེད་ གྲྭ་པ་ 

3rd person plural They             are monks 

གང་ཟག་གསུམ་པ ། མང་ཚིག ཁོ་ཚོ་ རེད་ གྲྭ་པ་ 

3rd object plural Those are books 

གང་ཟག་གསུམ་པའི་དངོས་པོ ། མང་ཚིག དེ་ཚོ་ རེད་ དེབ་ 
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Lesson 7: Restaurant / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་ཁང་།  གོས་མོལ ། 

 

 

Waiter:  Welcome, can I help you? 

             བཀིས་བདེ་ལེགས  ། ངས་རོགས་པ་བེད་དགོས་པས །          

Customer:  Yes, a table for three please.  

                 ཡ་ཡ ། སྐུ་མཁྱེན། མི་གསུམ་ཆེད་དུ་ཅོག་ཙེ་ཞིག་དགོས་ཡོད ། 

Waiter:  Right this way sir. 

             འགིག་གི་འདུག  འདི་ནས་ཕེབས །  

Customer:  Can we have a menu please?  

                 སྐུ་མཁྱེན ། ང་ཚོ་ལ་ཁ་ལག་ཐོ་ཞིག་སོད་རོགས་གནང་། 

Waiter:  Right away sir.               
             ལགས་སློ ། ད་ལྟ་རང་། 

Customer:  I would like some momos and a Coca cola.  

                 ང་ལ་མོག་མོག་དང་ཀོ་ཁེ་ཀོ་ལ་དགོས་ཡོད ། 

Customer -2:  How about a salad and some ice tea. 

                    གང་ཚལ་དང་འཁྱག་ཇ་ག་འདྲ་ཡོད ། 

Customer -3:  Can I have some soup and bread.  

                     ང་ལ་ཁུ་བ་དང་བག་ལེབ་སློད་ཐུབ་གི་རེད་པས ། 

Customer:  Can we have the check please? 

         སྐུ་མཁེན །ང་ཚོ་ལ་དངུལ་འཛིན་སློད་རློགས་གནང་ ། 

Waiter:  Right away sir, thanks for coming.  

             ད་ལྟ་རང་སློད་ཆློག ། ཕེབས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེ ། 
 

 

 English does have an honorific language but it is not often used, it is used in service businesses. 

Waiters, waitresses, and shop keepers use words like; ‘may I?’, ‘pardon me’, ‘Sir and Madam’.   
 

 དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་དེ་ཞེ་ས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་མློད ། ཡིན་ན་ཡང་དུས་རྒྱུན་དུ་བཀློལ་སློད་མི་བྱེད །ཞེ་ས་བེད་སློད་བྱེད་ས་ནི་ཚོང་འབེལ་གི་
ལས་ཀ་ནང་ཡིན །   
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Lesson 7: Restaurant / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་ཁང་།  མིང་ཚིག ། 

 

 Nouns  Other words 
1) Owner 1) Menu 
2) Manager 2) Check  
3) Waiter  3) Plate 
4) Waitress 4) Glass 
5) Chef  5) Knife 
6) Cook 6) Fork 
7) Dishwasher   7) Spoon 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Want / Wanted  -  I want a table. 
2) to Bring / Brought  -  Can you bring me some water? 
3) to Take / Took  -  Can you take our order? 
4) to Order / Ordered  -  I ordered the rice and vegetables. 
5) to Share / Shared  -  Let’s share a desert. 
6) to Wipe / Wiped  -  Please wipe our table. 
7) to Clear / Cleared  -  He cleared the table. 
 
 Sentences 
1) Would you like a menu? 
2) Would you like something to drink? 
3) Can we order now? 
4) Can we have the check please? 
5) Thank you for the good service. 

 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary.  
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Lesson 7: Restaurant / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་ཁང་།  མིང་ཚིག ། 

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ བདག་པོ ། ༡་ ཁ་ལག་གི་མིང་ཐོ ། 
༢་ སིན་བདག ༢་ དངུལ་འཛིན ། 
༣་ གཡོག་པོ ། ༣་ སྡེར་མ ། 
༤་ གཡོག་མོ ། ༤་ ཤེལ་ཕོར ། 
༥་ གཙོ་བོ ། ༥་ གི ། 
༦་ མ་བན ། ༦་ ཐུར་མ་རེ་གསུམ ། 
༧་ སྣོད་ཆས་འཁྲུད་མཁན །  ༧་ ཐུར་མ ། 
 

 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ དགོས་པ ། དགོས་ཟིན་པ ། ང་ལ་ཅོག་ཙེ་ཞིག་དགོས ། 
༢་ འཁྱེར་བ ། ཁྱེར ། ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་ཆུ་སོད་ཐུབ་ས་རེད་པས ། 
༣་ ལེན་པ ། བངས་པ ། ཁྱེད་རང་གིས་ལེན་འགན་དེ་ལེན་ས་ཐུབ་རེད་པས ། 
༤་ མངག་པ ། མངགས་ཟིན་པ །ངས་འབས་དང་སྔོ་ཚལ་མངགས་པ་ཡིན ། 
༥་ བགོ་བ །བགོས་པ ། མངར་ཟས་དེ་བགོ་དང་ ། 
༦་ འཕི་བ །ཕིས་པ ། སྐུ་མཁྱེན ། ང་ཚོའི་ཅོག་ཙེ་དེ་ཕིས་རོགས་གནང་། 
༧་ གཙང་མ །གཙང་མ་བཟོ་ཟིན་པ །ཁོས་ཅོག་ཙེ་དེ་གཙང་མ་བཟོས་སོང་། 
 

 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ཁྱེད་རང་ལ་མིང་ཐོ་དགོས་པས ། 
༢་ ཁྱེད་རང་ལ་བཏུང་རིགས་དགོས་པས ། 
༣་ ངས་ད་ལྟ་མངགས་ན་འགིག་གི་རེད་པས ། 
༤་ ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བས་ན་འགིག་གི་རེད་པས ། 
༥་ ཞབས་ཞུ་ཡག་པོ་ཞུས་པ་ཐུགས་ཆེ་གནང་ ། 

 

 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་རེ་པ་བེད་པ་མིན་ཙང་།  སོལ་རྒྱུན་གི་རོད་ 
པ་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་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 English Debate Vocabulary 

 

 Challenger:  སྔ་རྒོལ ། - ལངས་ཏེ་རྩློད་པ་རྩེ་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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 How to Debate the Vocabulary 

གང་འདྲ་བས་ནས་མིང་ཚིག་རོད་པ་རྩློད་དགློས ། 
 

 

 Learning some simple debate vocabulary. (This example debate is from lesson 1, in text 1) 

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

 

 Challenger:  {Say} this lesson’s topic. 

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

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

 C:  Say the seven nouns. 

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

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

 C:  Say the seven verbs, present and past. 

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

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

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

 C:  Say the five sentences.     

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

ཕི་རྒོལཿ  ཁྱེད་རང་ནང་མི་ག་འདྲ་འདུག   
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How to Debate the Grammar Words 

གང་འདྲ་བས་ནས་བརྡ་སོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རོད་པ་རྩློད་ ། 
 

 

 Challenger:  Say the seven grammar words. 

                        བརྡ་སློད་ཀི་ཚིག་བདུན་ཞློག 
 Defender:  Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction.  

                      མིང་ཚིག བྱ་ཚིག  མིང་གི་ཁད་ཚིག བྱ་བའི་ཁད་ཚིག མིང་ཚབ ། མིང་སློགས་ཀི་འབེལ་བར་སློན་པའི་ཕྲད །འབེལ་ཚིག 

 

 C:  Give the definition of a noun. 

          མིང་ཚིག་གི་མཚན་ིད་ཞློག 

 D:  Person, place or thing.            

          མི ། ས་ཆ ། ཅ་ལག ། 
 C:  Give an example of a noun. 

          མིང་ཚིག་གི་མཚན་གཞི་ཞློག 

 D:  Book.             
           དེབ ། 
 C:  Make a sentence. 

          དེབ་ཀི་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློས ། 
 D:  I have many books.    

          ང་ལ་དེབ་མང་པློ་ཡློད ། 
 

 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. / བྱ་ཚིག་གི་མཚན་ིད་ཞློག 

Say the definition of an adjective. / མིང་གི་ཁད་ཚིག་གི་མཚན་ིད་ཞློག 

Say the definition of an adverb. / བྱ་བའི་ཁད་ཚིག་གི་མཚན་ིད་ཞློག 

Say the definition of a pronoun. / མིང་ཚབ་ཀི་མཚན་ིད་ཞློག 

Say the definition of a prepostiton. / མིང་སློགས་ཀི་འབེལ་བ་སློན་པའི་ཕྲད་ཀི་མཚན་ིད་ཞློག  

Say the definition of a conjunction. / འབེལ་ཚིག་གི་མཚན་ིད་ཞློག 
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How to Debate the Grammar Words 
གང་འདྲ་བས་ནས་བརྡ་སོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ལ་རོད་པ་རྩེ་བ ། 

 
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 ། 
 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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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 7: Restaurant / Conversation Method Sheet 1 

༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་ཁང་།  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 

S: I’m going to a restaurant for dinner. 

Q: Are you going to a restaurant for dinner? 

A: Yes, I’m going to a restaurant for dinner. 

Q: Are you going to a restaurant for desert? 

A: No, I’m not going to a restaurant for desert. 

Q: Where are you going? 

A: I’m going to a restaurant for dinner. 

Q: Are you going to a restaurant for dinner or lunch? 

A: I’m going to a restaurant for dinner. 

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གི་པ ། 

S: We’d like to order some drinks, please. 

Q: Would you like to order some drinks? 

A: Yes, we’d like to order some drinks, please. 

Q: Would you like to order some food? 

A: No, we don’t want to order some food. 

Q: What would you like? 

A: We’d like to order some drinks, please. 

Q: Would you like to order some drinks or food? 

A: We’d like to order some drinks, please. 
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Lesson 7: Restaurant / Conversation Method Sheet 2 

༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་ཁང་།  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

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

S: Our waitress works very hard. 

Q: Does your waitress work hard? 

A: Yes, our waitress works very hard. 

Q: Does that waiter work hard? 

A: No, that waiter doesn’t work hard. 

Q: How is the service here? 

A: Our waitress works very hard. 

Q: Does your waitress or that waiter work hard? 

A: Our waitress works very hard. 

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བ་ཞི་པ །  

S: Please bring us the check. 

Q: Would you like the check? 

A: Yes, please bring us the check. 

Q: Would you like desert? 

A: No thank you, we don’t want any desert. 

Q: What would you like? 

A: Please bring us the check. 

Q: Would you like the check or some desert? 

A: Please bring us the check. 
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Lesson 7: Restaurant / Q and A 

 ༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་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 7: Restaurant / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་ཁང་།  བིས་བྱའི་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 ། 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་དགོས །  
S:   Please bring us the check.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 7: Restaurant / Translation Exam 

༄ ། སོབ་ཚན་བདུན་པཿ  ཟ་ཁང་།  སད་སྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 
 

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

This restaurant is very good. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
My sister is a waitress. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
I am a cook at Tenzin’s restaurant. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
 
ཁ་ལག་མིང་གཞུང་དེ་སོད་རོགས་གནང་། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ང་ཚོས་ད་ལྟ་མངགས་ན་འགིག་གི་རེད་པས ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ཁྱེད་རང་གིས་ཞབས་ཞུ་ཡག་པོ་ཞུས་པ་ཐུགས་རེ་ཆེ ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
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࿄ Lesson 8: Going to Delhi / Grammar Topic: Tenses 

༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ ། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་ནི་དུས་གསུམ་ཡིན ། 
࿄ 

 

 

 Tenses:  Tenses are relatively the same in both English and Tibetan.  
 དུས་གསུམ །  དུས་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་བློད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གིས་མང་ཆེ་བ་འདྲ་པློ་ཡློད ། 

 
 

1st person  Tense  

Present I Am a monk 

Past I Was a monk 

Future I             Will  (be) a monk 

Common Future I’m        going to (be) a monk 

 
 

2nd person  Tense  

Present You Are a monk 

Past You Were a monk 

Future You             will  (be) a monk 

Popular for Future You’re        going to (be) a monk 

 

 

3rd person  Tense  

Present He /she / it Is a monk 

Past He /she / it Was a monk 

Future He /she / it             will  (be) a monk 

Popular for Future He’s        going to (be) a monk 

 

 

Plural  Tense  

Present We /they Are monks 

Past We /they Were monks 

Future We /they             will  (be) monks 

Popular for Future We’re        going to (be) monks 
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Lesson 8: Going to Delhi / Grammar Topic: Tenses 
༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ ། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་ནི་དུས་གསུམ་ཡིན ། 

 
 

གང་ཟག་དང་པློ །  དུས་གསུམ་རྣམ་བཞག  

ད་ལྟ་བ ། ང ཡིན གྲྭ་པ་ཞིག 

འདས་པ ། ང སློན་མ གྲྭ་པ་ཞིག 

མ་འློངས་པ ། ང བྱེད་ཡ་ཡིན གྲྭ་པ་ཞིག 

དམིགས་གསལ་གི་མ་འློངས་པ། ང་ཡིན ། བྱེད་ཡ་ཡིན གྲྭ་པ་ཞིག 

 

གང་ཟག་གིས་པ །  དུས་གསུམ་རྣམ་བཞག  

ད་ལྟ་བ ། ཁེད་རང་ རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

འདས་པ ། ཁེད་ཚོ རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

མ་འློངས་པ ། ཁེད་རང་ བྱེད་ཡ་རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

དམིགས་གསལ་གི་མ་འློངས་པ། ཁེད་རང་ བྱེད་ཡ་རེད ། གྲྭ་པ་ཞིག 

 

གང་ཟག་གསུམ་པ །  དུས་གསུམ་རྣམ་བཞག  

ད་ལྟ་བ ། ཁློ །མློ །དེ ། རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

འདས་པ ། ཁློ །མློ །དེ ། བྱས་པ་རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

མ་འློངས་པ ། ཁློ །མློ །དེ ། བྱེད་ཡ་རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

དམིགས་གསལ་གི་མ་འློངས་པ། ཁློ བྱེད་ཡ་རེད ། གྲྭ་པ་ཞིག 

 

མང་ཚིག  དུས་གསུམ་རྣམ་བཞག  

ད་ལྟ་བ ། ང་ཚོ ། ཁློ་ཚོ ། རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

འདས་པ ། ང་ཚོ ། ཁློ་ཚོ ། བྱས་པ་རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

མ་འློངས་པ ། ང་ཚོ ། ཁློ་ཚོ ། བྱེད་ཡ་རེད གྲྭ་པ་ཞིག 

དམིགས་གསལ་གི་མ་འློངས་པ། ང་ཚོ ། བྱེད་ཡ་རེད གྲྭ་པ་ཞིག 
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Lesson 8: Going to Delhi / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ །  གོས་མོལ ། 

 

 

Lobsang:  What time does your train leave? 

              ཁྱེད་རང་མེ་འཁོར་ཆུ་ཚོད་ག་དུས་ཐོན་གི་རེད །  

Sangye:  My train leaves at 10:00.  

             ངའི་མེ་འཁོར་ཆུ་ཚོད་༡༠པ་ལ་ཐོན་གི་རེད །  

Lobsang:  Why didn’t you leave yesterday? 

              ཁྱེད་རང་ག་རེ་བས་ནས་ཁ་སང་མ་ཐོན་པ་ཡིན །  

Sangye:  I missed my train.  

             ངས་མེ་འཁོར་རེས་ཟིན་མ་སོང་།  

Lobsang:  When will you return? 

              ཁྱེད་རང་ག་དུས་ཚུར་ལོག་ཡ་ཡིན །  

Sangye:  I’ll stay in Delhi for a week or so.  

              གཅིག་བས་ན་ང་གཟའ་འཁོར་གཅིག་རིང་ལྡི་ལི་ལ་བསྡད་ཡ་ཡིན །  

Lobsang:   Well, have a great trip. 

                ཡག་བྱུང་། ཁྱེད་རང་གི་ལྟ་སོར་ཡག་པོ་ཡོང་བར་ཤོག  

Sangye:  Thanks so much. I’ll see you when I get back. 

       ཐུགས་ཆེ་གནང་།ང་ཚུར་བསེབས་རེས་ཁེད་རང་ལ་ལྟ་ས་ཡློང་གི་ཡིན ། 
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Lesson 8: Going to Delhi / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ །   

 

Travel in the west 
ནུབ་ཕློགས་ལ་འགྲུལ་བཞུད ། 

 
In America, people love to travel.  
ཨ་རི་ནང་མི་རྣམས་འགྲུལ་བཞུད་ལ་དགའ་པོ་ཡོད ། 
 
Many families like to go for long drives on their holidays. 
དགུང་སེང་སྐབས་མི་ཚང་མང་པློ་ཐག་རིང་པློར་མློ་ཉ་བཏང་ནས་འགློ་ཡར་དགའ་པློ་བྱེད་ཀི་ཡློད  ། 
 
They drive to the beach, mountains or to the country.  
ཁློ་ཚོས་མློ་ཉ་བཏང་ནས་གློང་གསེབ་དང་ཡང་ན་རི་བློ །རྒྱ་མཚོ་ཁ་བཅས་ལ་འགློ་གི་ཡློད ། 
 
America’s so big there’s always somewhere new to visit.  
ཨ་རི་ནི་ས་ཆ་དཔེ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡིན ། ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་ས་ཆ་གསར་པ་ལ་ལྟ་སྐློར་འགློ་གི་ཡློད ། 
 
Europeans travel the most. They love taking long holidays to visit different countries. 
ཡློ་རུབ་པའི་ཡུལ་སྐློར་བ་མང་ཆེ་བས ། ལུང་པ་མི་འདྲ་བ་ལ་ལྟ་སྐློར་ཆེད་དུ་དགུང་སེང་རྒྱུན་རིང་གཏང་བ་ལ་དགའ་པློ་བྱེད་ཀི་ཡློད  ། 
 
Americans travel mostly by car and airplane, Europeans travel mostly by car and train. 
ཨ་རི་བ་མང་ཆེ་བས་གནམ་གྲུ་དང་མློ་ཉ་ནང་ལ་ཡུལ་སྐློར་འགློ་གི་ཡློད  །ཡློ་རུབ་པ་མང་ཆེ་བས་མེ་འཁློར་དང་མློ་ཉ་ནང་ཡུལ་སྐློར་འགློ་གི་ཡློད  ། 
 
In the west they have special roads called ‘freeways’.  
ནུབ་ཕློགས་ལ་རང་དབང་ལམ་ག་ཟེར་བའི་ལམ་ག་དམིགས་བསལ་ཡློད ། 
 
Freeways are special roads for traveling far and very fast, over 100 kilometers an hour. 
རང་དབང་ལམ་ག་ནི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལ་མགློགས་ཚད་ལེ་དབར་༡༠༠བརྒལ་བའི་དམིགས་བསལ་གི་འགྲུལ་བཞུད་གི་ལམ་ག་ཞིག་རེད  ། 
 
There is no stopping allowed on freeways so getting to where you’re going is quick and easy. 
ཁེད་རང་འགློ་སའི་ས་ཆ་ལ་མ་བསེབས་པར་ཏུ ། རང་དབང་གི་ལམ་ག་སྒང་མློ་ཉ་བཀག་མི་ཆློག 
 
Freeways connect all of America. 
རང་དབང་ལམ་གས་ཨ་རི་ཆ་ཚང་ལ་ཁབ་ཡློད ། 
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Lesson 8: Going to Delhi / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ ། མིང་ཚིག  

 

 Nouns  Other words 
1) Trip 1) Ticket 
2) Train 2) Fare 
3) Station  (Train /Bus) 3) Counter 
4) Airplane 4) Pre-paid 
5) Airport 5) Park 
6) Taxi 6) Mall 
7) Taxi Stand 7) Tour 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Visit / Visited  -  I’m going to visit Delhi   
2) to Walk around / Walked around  -  Let’s walk around Delhi   
3) Take me / Took me – Take me to the train station   
4) to Hop in / Hopped in – Hop in the taxi   
5) to Stop / Stopped – Stop here, this is my stop   
6) to Wait / Waited – Please wait here for 10 minutes   
7) to Delay / Delayed – Our train was delayed   
 
 Sentences 
1) What time does your train leave? 
2) I missed my bus. 
3) When will you return? 
4) Have a good trip. 
5) See you when you get back. 

 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary.  
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Lesson 8: Going to Delhi / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ ། མིང་ཚིག  

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན ་རྣམས ། 
༡་ འགྲུལ་བཞུད ༡་ འཛིན་ཤློག 
༢་ མེ་འཁློར ། ༢་ གླ་ཆ ། 
༣་ མེ་འཁློར་དང་སི་སློད་རླངས་འཁློར་གི་འབབ་ཚིག ༣་ དངུལ་སློད་ཅློག་ཙེ ། 
༤་ གནམ་གྲུ ། ༤་ ཁང་གླ་སློད་པ ། 
༥་ གནམ་ཐང་། ༥་ གླིང་ཀ ། 
༦་ གླ་འཁློར ། ༦་ འཕྲིན་ཡིག 
༧་ གླ་འཁློར་འབབ་ཚིགས ༧་ ཡུལ་སྐློར ། 
 

 བྱ་ཚིག་ད་ལྟ་བ / འདས་པ   
༡་ ལྟ་སྐློར་འགློ ། ལྟ་སྐློར་ཕིན་པ ། ང་ལྡི་ལི་ལ་ལྟ་སྐློར་འགློ་གིན་ཡློད ། 
༢་ འཆམ་འཆམ་འགློ ། ཕིན་པ །ང་ཚོ་ལྡི་ལི་ལ་འཆམ་འཆམ་འགློ་དང་། 
༣་ ང་འཁིད ། ཁིད ། ང་མེ་འཁློར་འབབ་ཚིགས་ལ་ཁིད་དང་། 
༤་ ནང་ལ་འཛུལ ། འཛུལ་ཚར་བ ། གླ་འཁློར་ནང་ལ་འཛུལ་དང་། 
༥་ བཀག བཀག་ཚར ། འདིར་བཀག་དང་།འདི་ངའི་བབ་ས་རེད། 
༦་ སྒུག  ཚར ། སྐུ་མཁེན་འདིར་སྐར་བ་༡༠སྒུག་རློགས་གནང་།  
༧་ ཕིར་བཤློལ ། ཕི་བཤློལ་བྱས་པ ། ང་ཚོའི་མེ་འཁློར་ཕིར་བཤློལ་བྱས་སློང་།  
 

 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ཁེད་རང་གི་མེ་འཁློར་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ལ་ཐློན་གི་རེད ། 
༢་ ངས་སི་སློད་རླངས་འཁློར་རེས་ཟིན་མ་སློང་། 
༣་ ཁེད་རང་ག་དུས་ལློག་ཡ་ཡིན ། 
༤་ སློ་འཆམ་སློ་པློ་ཡློང་བ་ཤློག  
༥་ ཁེད་རང་ཚུར་ལློག་པའི་སྐབས་མཇལ་ཡློང་། 

 
 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 8: Going to Delhi / Conversation Method Sheet 1 
༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ ། སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 

S: I’m going to Delhi. 

Q: Are you going to Delhi? 

A: Yes, I’m going to Delhi. 

Q: Are you going to Dharamsala? 

A: No, I’m not going to Dharamsala. 

Q: Where are you going? 

A: I’m going to Delhi. 

Q: Are you going to Delhi or Dharamsala? 

A: I’m going to Delhi. 

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གི་པ ། 

S: My train leaves at 9:00. 

Q: Does your train leave at 9:00? 

A: Yes, my train leaves at 9:00. 

Q: Does your plane leave at 9:00? 

A: No, my plane doesn’t leave at 9:00. 

Q: When do you leave? 

A: My train leaves at 9:00. 

Q: Does your train or your plane leave at 9:00? 

A: My train leaves at 9:00. 
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Lesson 8: Going to Delhi / Conversation Method Sheet 2 

༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ ། སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

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

S: I missed my bus. 

Q: Did you miss your bus? 

A: Yes, I missed my bus. 

Q: Did you miss your train? 

A: No, I didn’t miss my train. 

Q: What’s going on? 

A: I missed my bus. 

Q: Did you miss your bus or your train? 

A: I missed my bus. 

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བ་ཞི་པ །  

S: My flight was delayed. 

Q: Was your flight delayed? 

A: Yes, my flight was delayed. 

Q: Is your flight on time? 

A: No, my flight is not on time. 

Q: What’s going on? 

A: My flight was delayed. 

Q: Was your flight delayed or on time. 

A: My flight was delayed. 
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Lesson 8: Going to Delhi / Q and A 

༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ །  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? 
    ཁེད་རང་གི་ི་མ་ག་འདྲ་བྱུང་སློང་ ། 
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Lesson 8: Going to Delhi / The Question Game 

༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ །  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་རྒློད་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 8: Going to Delhi / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ །  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 ། 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 Delhi.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 8: Going to Delhi / Translation Exam 
 ༄ ། སོབ་ཚན་བརྒྱད་པཿ  ལྡི་ལི་ལ་འགོ་བཞིན་པ །  སད་སྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 
 

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

What time does your train leave? 

Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
Take me to the bus station. 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
I need a ticket for delhi. 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
 
ངས་སི་སོད་རླངས་འཁོར་རེས་ཟིན་མ་སོང་།  
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
སོ་འཆམ་སོ་པོ་ཡོང་བ་ཤོག 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
 ཁེད་རང་ཚུར་ལློག་དུས་མཇལ་ཡློང་། 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
 
 
 
 

  



English Conversation Method Text 2 
 

[29] 
 

࿄ Lesson 9: Home / Grammar Topic: Possessive 

༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་བདག་སྒྲ་ཡིན ། 
࿄ 

 

 

 Possessive:  Possessives show the relationships between objects and things.  
In English unlike Tibetan, we have possessive words – Have, Has and Had. 

 

བདག་སྒྲ ། བདག་སྒྲ །ཞེས་པ་འདིས་བ་ཡུལ་དང་དངོས་པོ་གིས་ཀྱི་བར་དུ་འབེལ་བ་བསྟན་པ་ཡིན  །དབིན་ཇི་ནང་བོད་ཡིག་དང་མི་འདྲ་བ་
ཡིན །དབིན་ཇིའི་ནང་བདག་སྒྲ་ལ་ Have, Has and Had. བཅས་གསུམ་ཡོད ། 

 

1st Person Have and Had གང་ཟག་དང་པློ ། Have and Had 

Present tense: I have a book. ད་ལྟ་བ ། ང་ལ་དེབ་ཞིག་ཡོད ། 

Past tense:  I had a book. འདས་པ ། ང་ལ་དེབ་ཞིག་རག་སོང་། 

Future tense:  I will have a book. མ་འོངས་པ ། ང་ལ་དེབ་ཞིག་རག་ཡ་རེད ། 

Present plural: We have a book. ད་ལྟ་བ ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེབ་ཞིག་འདུག  

Past plural: We had a book. འདས་པ ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེབ་ཞིག་རག་འདུག 

Future plural: We will have a book. མ་འོངས་པ ། ང་ཚོ་ཚང་མ་དེབ་ཅིག་རག་ཡ་རེད ། 

2nd Person Have and Had གང་ཟག་༢ པ     ཡོད་ ། 

Present tense: You have a book. ད་ལྟ་བ ། ང་ལ་དེབ་ཞིག་ཡོད ། 

Past tense:  You had a book. འདས་པ ། ཁྱེད་ལ་དེབ་ཞིག་རག་སོང་། 

Future tense:  You will have a book. མ་འོངས་པ ། ཁྱེད་ལ་དེབ་ཞིག་རག་ཡ་རེད ། 

Present plural: You have a book. ད་ལྟ་བ ། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེབ་ཞིག་འདུག  

Past plural: You had a book. འདས་པ ། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེབ་ཞིག་རག་འདུག 

Future plural: You will have a book. མ་འོངས་པ ། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་དེབ་ཅིག་རག་ཡ་རེད ། 

3rd Person Has and Had གང་ཟག་༣པ ། ཡོད ། 

Present tense: He has a book. ད་ལྟ་བ ། ཁོ་ལ་དེབ་ཞིག་ཡོད ། 

Past tense:  He had a book. འདས་པ ། ཁོ་ལ་དེབ་ཞིག་རག་སོང་། 

Future tense:  He will have a book. མ་འོངས་པ ། ཁོ་ལ་དེབ་ཞིག་རག་ཡ་རེད ། 

Present plural: They have a book. ད་ལྟ་བ ། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེབ་ཞིག་འདུག  

Past plural: They had a book. འདས་པ ། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེབ་ཞིག་རག་འདུག 

Future plural: They will have a book. མ་འོངས་པ ། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེབ་ཅིག་རག་ཡ་རེད ། 
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Lesson 9: Home / Other Possessives 
 

Possessive pronouns འབེལ་སྒྲའིམིང་ཚབ ། 

My This is my book. ངའི དེབ་འདི་ངའི་རེད ། 

Your This is your book. ཁྱེད་ཀྱི དེབ་འདི་ཁྱེད་རང་རེད ། 

His / Her This is his book. ཁོ་ཡི །མོ་ཡི དེབ་འདི་ཁོའ་ིརེད ། 

Its This is its box. དེའི དེབ་འདི་དེའི་རེད ། 

Our This is our book. ང་ཚོའི དེབ་འདི་ང་ཚོའི་རེད ། 

Your This is your book. ཁྱེད་ཚོའི དེབ་འདི་ཁྱེད་ཚོའི་རེད ། 

Their This is their book. ཁོ་ཚོའི དེབ་འདི་ཁོ་ཚོའི་རེད ། 
 

 Possessives for objects – using:  ‘S  / བ་བའི་ཡུལ་གི་ཆེད་དུ་འབེལ་སྒྲ་ལ་ ‘S འདི་བེད་སོད་བེད་དགོས ། 
The ( ‘ ) apostrophe shows possessives or contractions. 
ཚེག་འདིས( ‘ ) འབེལ་སྒྲ་དང་ཡང་ན་བསྡུས་ཚིག་གིས་ཀ་བསྟན ། 

 

 The Possessive - ‘S  /  འབེལ་སྒྲ ‘S   

གི་ -  in Tibetan can be possessive. In English ‘S is possessive - Tenzin’s –  བསྟན་འཛིནའི་  
བོད་ཡིག་ནང་གི་སོགས་ཀྱི་འབེལ་སྒྲ་རྣམས །དབིན་ཡིག་ནང་‘S  འདི་ཡིན །  བསྟན་འཛིན་གི ། 

 

ས་ - in Tibetan shows action. In English ‘S also shows action  -  Tenzin’s –  འཛིན་སི་ 
ས་ - བློད་སྐད་ནང་སྐད་ཀི་མས་འགྱུར་ཡློད་་པ་ནང་བཞིན་དབྱིན་སྐད་ནང་ལ་ཡང་ཡློད ། Tenzin’s –  འཛིན་སི་ 

 

 Teacher’s  -  དགེ་རྒན་གི་ - The teacher’s class is fun. / དགེ་རྒན་གི་འཛིན་གྲྭ་ཡག་པོ་འདུག 

 Teacher’s  -  དགེ་རྒན་གི་ - The teacher’s speaking. / དགེ་རྒན་གི་སད་ཆ ། 
 
 

 Owner  /  བདག་པོ ། 
He is the owner of the hotel. /  ཁོ་ཟ་ཁང་འདིའི་བདག་པོ་རེད ། 

 

 Own and Owns  /  རང་ིད་དང་རང་ིད་ཀྱི ། 
1st - 2nd person - I own a book. /  ང་རང་ིད་ཀྱི་དེབ་ཅིག་ཡོད །   
3rd person - He owns a book / གང་ཟག་གསུམ༣པ ། ཁོ་རང་ིད་ཀྱི་དེབ་ཅིག 

 

 Belongs and Belongings  /  བདག་པོ་དང་བདག་པོའ  ི། 
This book belongs to me. /  དེབ་འདིའི་བདག་པོ་ང་ཡིན ། 
Where are your belongings? / ཁྱེད་རང་ལ་བདག་པའི་དངོས་པོ་ག་བ་འདུག  
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Lesson 9: Home / Dialogue 

༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  གོས་མོལ །    
 

Husband:  Hey honey, I’m home. 

                ཝེ ། སིང་སྡུག་མ ། ང་ནང་ལ་ཡོད ། 

Wife:  Welcome home dear, how was your day.  

         བརེ་གོགས་ནང་ལ་ཕེབས་དང ། ཁྱེད་རང་གི་ི་མ་གང་འདྲ་ཆགས་སོང་།     

Husband:  My day was pretty good. 

                ངའི་ི་མ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཆགས་སོང་།  

Wife:  Your mother called, she wants her book back. 
          ཁྱེད་རང་གི་ཨ་མས །མོའ་ིདེབ་ཚུར་དགོས་ཡོད་གསུང་སོང་། 

Husband:  O.K. Tell her I’ll return it tomorrow. 
      ཡ་ཡ ། མོ་ལ་ངས་སང་ིན་དེ་ཚུར་འཁྱེར་ཡོང་གསུང་རོགས ། 

Wife:  Are you hungry?  

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

Husband:  Yes, very! What’s for dinner? 

                ཞེ་དྲག་ལྟོགས་གི་འདུག  དགོང་མདའ་ཁ་ལག་ག་རེ་ཡིན ། 

Wife:  I made your favorite, beef and noodles.  

          ངས་ཁྱེད་རང་དགའ་སའི་གང་ཤ་དང་ཐུག་པ་བཟོས་ཡོད  །  

Husband:  Oh boy! Sounds delicious. 

                ཨོ་ཙི ། སད་ཆ་དེ་ཡག་བ་ལགས ། 

Wife:  And for desert I made a chocolate cake. 

          ད་དུང་མངར་ཟས་  chocolate cake. ཞིག་བཟོས་ཡོད །    
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Lesson 9: Home / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ །  

 

Homes in the West 
ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཁིམ་ཚང་། 

 

Most homes around the world are the same. 
འཇིག་རེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་བ་གཅིག་པ་རེད  ། 
 
They all have living rooms, kitchens and bedrooms. 
དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ལ་ཁང་དང་ཐབ་ཚང་སྡོད་ཁང་ཡོད་པ་རེད  ། 
 
In the west, most homes have 2 or 3 bathrooms. 
ནུབ་ཕོགས་ལ་ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་ལ་གསང་སོད་གིས་དང་ཡང་ན་གསུམ་ཡོད །  

 
In the west, most homes also have a garage for their car, and a laundry room to wash clothes. 
ད་དུང་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཁང་པ་མང་ཆེ་ལ་མོ་ཉ་བཞག་ས་ཡོད་ལ། དུག་སོག་འཁྲུད་ས་ཁང་མིག་ཟུར་དུ་ཡང་ཡོད་པ་རེད  ། 
 

Some homes may also have a study for working, reading and studying. 
ཡང་ཁང་པ་འགའ་ཤས་ལ་དེབ་ཀློག་ས་དང་སོབ་སའི་ཁང་མིག་ཡོད་པ་རེད  ། 
 
And many may even have a game room or a swimming pool. 
མང་ཆེ་ལ་ཆུ་རྐྱལ་རིང་བ་དང་རེད་མོ་རེ་སའི་ཁང་མིག་བཅས ་ཡོད ། 
 
Most homes in the west have beautiful landscaping with flowers and big green lawns. 
ནུབ་ཕོགས་སུ་ཁང་པ་མང་ཆེ་བ་ལ་མེ་ཏོག་དང་སང་ཁ་ཡོད་པའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་ཅན་གི་ལྡུམ་རྭ་ཡོད  ། 
 
And a patio or deck for sitting outside. 
ད་དུང་ཕི་ལོགས་སྡོད་སའི་རྐུབ་ཀག་མཐའ་སྐློར་གི་ཅློག་ཙེ་ཡོད ། 
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Lesson 9: Home / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  མིང་ཚིག    

 Nouns  Other words 
1) Living room 1) Couch 
2) Kitchen 2) T.V. 
3) Dining room 3) Bed 
4) Bed room 4) Cabinet 
5) Bathroom 5) Sink  
6) Laundry room 6) Shower 
7)  Porch 7) Laundry machine 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Clean / Cleaned  -  I’m cleaning my room. 
2) to Relax / Relaxed  -  I’m going to relax all day. 
3) to Hang around / Hung around  -  I’m just going to hang around the house today. 
4) to Paint / Painted  -  He’s painting his bathroom. 
5) to Fix / Fixed -  Can you fix the fridge today? 
6) to Pick up / Picked up  -  Please pick up your things. 
7) to Check / Checked  -  Did you check the noodles?  
 
 Sentences 
1) Welcome, please make yourself at home. 
2) Your home is very nice. 
3) I have today free. 
4) I’m going to relax all day. 
5) Thanks for coming, drive safely. 

 

 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary. 
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Lesson 9: Home / Vocabulary 

༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  མིང་ཚིག    

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ ཚོམས་ཁང་ ། ༡་ རྒྱབ་བསེས་རྐུབ་བཀག ། 
༢་ ཐབ་ཚང་ ། ༢་ གོག་བརན ། 
༣་ གསོལ་ཚིགས་ཁང་ ། ༣་ ལ་ཁི ། 
༤་ ལ་ཁང་ ། ༤་ ཆ་སྒམ ། 
༥་ ཁྲུས་ཁང་ ། ༥་ ཁྲུས་གཞོང་ ། 
༦་ འཁྲུད་ཁྲུས་ཁང་ ། ༦་ ཆུ་བརྒལ་སའི་ཅ་ལག 
༧་ སོ་འཆོར །  ༧་ འཁྲུད་ཁྲུས་འཕྲུལ་འཁོར ། 
 
 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ གཙང་སྦྲག་བེད་པ །གཙང་སྦྲག་བས་པ། ངས་ང་རང་གི་ཁང་མིག་གཙང་མ་བེད་བཞིན་ཡོད ། 
༢་ ལ་གསོ་བེད་པ །བས་པ །ངས་དེ་རིང་ིན་གང་ལ་གསོ་རྒྱབ་རིས་ཡོད ། 
༣་ དེ་ག་ཙི་སྡློད་པ །བསྡད་པ །དེ་རིང་ང་ཁང་པའི་ེ་འགམ་ལ་དེ་ག་ཙི་སྡློད་པ་ཡིན ། 
༤་ ཚོན་གཏོང་བ ། བཏང་བ ། ཁོས་ཁོའ་ིཁྲུས་ཁང་ཚོན་གཏོང་གིན་འདུག  
༥་ བཟོ་བཅོས་རྒྱག་པ །བརྒྱགས་པ ། ཁྱེད་རང་གིས་འཁྱག་སམ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ཐུབ་པས ། 
༦་ སྒྲུག  བསྒྲུགས ། ཁྱེད་རང་གི་ཅ་ལག་དེ་ཚོ་ཡར་སྒྲུག་རོགས་གནང་། 
༧་ ལྟ ། ལྟས ། ཁེད་རང་གིས་ཐུག་པ་ལ་ལྟ་ཙི་བྱས་པས ། 
 
 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ཕག་ཕེབས་གནང་གོ ། སྐུ་མཁྱེན་ཁྱེད་རང་གི་ནང་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་གནང་རོགས ། 
༢་ ཁྱེད་རང་གི་ཁང་པ་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག 
༣་ དེ་རིང་ང་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ཡིན ། 
༤་ ངས་དེ་རིང་ིན་གང་ལ་གསོ་རྒྱབ་རིས་ཡོད ། 
༥་ མོ་ཉ་བཏང་ནས་བདེ་འཇགས་ཐོག་ཕེབས་པ ། ཐུགས་ཆེ་གནང་། 
 

 ནང་ལས །  མིང་ཚིག་དང་། བོ་འཛིན་བེད་པ ། སོང་བརྡར་བེད་པ། ལབ་གེང་བེད་པ། དག་ཆ་སོར་བ་བཅས་བ་རྒྱུ ། 

  



English Conversation Method Text 2 
 

[35] 
 

Lesson 9: Home / Conversation Method Sheet 1 

༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ།   

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 

S: Your home is very clean. 

Q: Is my home clean? 

A: Yes, your home is very clean. 

Q: Is my home dirty? 

A: No, your home is not dirty. 

Q: How is my home? 

A: Your home is very clean. 

Q: Is my home clean or dirty? 

A: Your home is very clean. 

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གི་པ ། 

S: I’m going to hang around the house. 

Q: Are you going to hang around the house? 

A: Yes, I’m going to hang around the house. 

Q: Are you going to work around the house? 

A: No, I’m not going to work around the house. 

Q: What are you going to do? 

A: I’m going to hang around the house. 

Q: Are you going to hang around or work around the house 

A: I’m going to hang around the house. 
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Lesson 9: Home / Conversation Method Sheet 2 

༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

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

S: I’m going to take a shower. 

Q: Are you going to take a shower? 

A: Yes, I’m going to take a shower. 

Q: Are you going to shave your head? 

A: No, I’m not going to shave my head. 

Q: What are you going to do? 

A: I’m going to take a shower. 

Q: Are you going to take a shower or shave your head? 

A: I’m going to take a shower. 

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བ་ཞི་པ །  

S: Yesterday I did my laundry. 

Q: Did you do your laundry yesterday? 

A: Yes, yesterday I did my laundry. 

Q: Did you read a book yesterday? 

A: No, I didn’t read a book yesterday. 

Q: What did you do yesterday? 

A: Yesterday I did my laundry. 

Q: Did you do your laundry or read a book yesterday? 

A: Yesterday I did my laundry. 
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Lesson 9: Home / Q and A 

༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  དྲི་བ་དང་ལན ། 
 

 

 

1)  How are your studies? 
    ཁེད་རང་གི་སློབ་སློང་ག་འདྲ་ཆགས་གི་འདུག 
 
 
2)  When did you arrive? 
    ཁེད་རང་ག་དུས་བསེབས་པ་ཡིན ། 
 

 
3)  What’s your favorite thing to do? 
    ཁེད་རང་སྣང་བ་འགློ་ཤློས་ཀི་ལས་ཀ་དེ་ག་རེ་ཡིན ། 
 

 
4)  What do your parents do for work? 
    ཁྱེད་རང་གི་ཕ་མ་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་གི་ཡོད་རེད ། 
 
 
5)  How do you like staying here? 
    ཁེད་རང་འདི་ལ་སྡློད་ཡ་གང་འདྲ་འདུག  
 

 
6)  What’s your favorite food? 
    ཁེད་རང་དགའ་ཤློས་ཀི་ཁ་ལག་ག་རེ་རེད ། 
 

 
7)  What do you want to be when you grow up? 
    ཁེད་རང་ཆེན་པློ་ཆགས་དུས་ག་རེ་བྱེད་ཡ་འདློད་པ་ཡློད ། 
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Lesson 9: Home / Tell Me About 
༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  དེའི་སོར་ཤོད་དང་ ། 

  

 This conversation method is easy. One student uses the phrase ‘Tell me about’ and chooses 
a word from the list below, the second student answers using words from the adjective list. 

 

 གེང་མོལ་སོང་ཐབས་འདི་ལས་ས་པོ་ཡིན ། སོབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་དེའི་སོར་ཤོད་དང་ཞེས་པའི་ཚིག་སྒྲུབ་དེ ། འོག་གི་མིང་ཐོ་ནས་ཚིག་
གཅིག་བདམས་པ་དང་། སོབ་ཕྲུག་གིས་པ་དེས་ཁྱད་ཚིག་གི་མིང་ཐོ་ནས་ལན་བརྒྱབ་དགོས །  

 

 

 

     Tell me about __India__.   1) India.      India is… 

    རྒྱ་གར་སྐློར་ལ་ཤློད་དང་ ། 
2) Tibet.      Tibet is… 

 3) Your favorite food.      My favorite food is …      

 4) Your family.      I have… 

 5) Your home.      I live at… 

 6) Your studies      I study… 

 7) Your favorite movies.      My favorite movie is…     

 

 

 

 

 

Adjectives 

1) Beautiful སིང་རེ་པློ་ Ugly མདློག་ེས་པློ་ 

2) Clean གཙང་མ་ Dirty བཙོག་པ་ 

3) Peaceful ཞི་བདེ་ Noisy སྐད་ཅློར་ཚ་པློ་ 

4) Delicious ཞིམ་པློ་ Awful སྡུག་ཅག 

5) Easy ལས་ས་པློ་ Difficult དཀའ་ལས་ཁག་པློ་ 

6) Interesting སྣང་བ་འགློ་པློ་ Boring ློབ་ཏློ་ 

7) Wonderful ཡ་མཚན་པློ་ Terrible སྡུག་ཅག 
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Lesson 9: Home / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  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 ། 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:   Your kitchen is very big.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 9: Home / Translation Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  སད་སྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 
 

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

I love to watch television. 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
He’s taking a shower. 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
Welcome, make yourself at home. 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
 
 ངའི་ནང་མིའི་ཁིམ་ཚང་བློད་ལ་ཡློད་རེད། 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
ཁྱེད་རང་གི་ནང་དཔེ་གཙང་མ་འདུག 
Translate / སད་སྒྱུར །  
 

 
དེ་རིང་ང་ལ་དུས་ཚོད་སློང་པ་ཡློད ། 
Translate / སད་སྒྱུར །  
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࿄ Review Week: Lessons 7, 8, 9,  

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༧་༨་༩ ། 
࿄ 

 

 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་རྒློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lessons 7: Restaurant / Vocabulary Review 
 

 Nouns  Other words 
1) Owner 1) Menu 
2) Manager 2) Check  
3) Waiter  3) Plate 
4) Waitress 4) Glass 
5) Chef  5) Knife 
6) Cook 6) Fork 
7) Dishwasher   7) Spoon 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Want / Wanted  -  I want a table. 
2) to Bring / Brought  -  Can you bring me some water? 
3) to Take / Took  -  Can you take your order? 
4) to Order / Ordered  -  I ordered the rice and vegetables. 
5) to Share / Shared  -  Let’s share a desert. 
6) to Wipe / Wiped  -  Please wipe our table. 
7) to Clear / Cleared  -  He cleared the table. 
 
 Sentences 
1) Would you like a menu? 
2) Would you like something to drink? 
3) Can we order now? 
4) Can we have the check please? 
5) Thank you for the good service. 
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Review Week: Lessons 7, 8, 9 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༧་༨་༩ ། 
 

 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་ གླེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ། 

གཤམ་གི་གཡློན་ཕློགས་དེ་ང་ཚོའི་སློང་ཐབས་དང་གཡས་ཕློགས་དེ་གླེངམློལ་སློབཚན་རེད  །གཡས་ཕློགས་གི་གླེང་མློལ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ནས་
སློབ་རློགས་དང་མམ་དུ་ཆ་ཚང་བ་སྒྲུབ་དགློས ། 
 

 

Lesson 7: Restaurant / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I’m going to a restaurant for dinner. 
2) We’d like to order some drinks, please. 
3) Our waitress works very hard. 
4) Please bring us the check.  

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 7, 8, 9  

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༧་༨་༩ ། 
 

 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་རྒློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lessons 8: Going to Delhi / Vocabulary Review 
 

 Nouns  Other words 
1) Trip 1) Ticket 
2) Train 2) Fare 
3) Station  (Train /Bus) 3) Counter 
4) Airplane 4) Pre-paid 
5) Airport 5) Park 
6) Taxi 6) Mall 
7) Taxi Stand 7) Tour 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Visit / Visited  -  I’m going to visit Delhi   
2) to Walk around / Walked around  -  Let’s walk around Delhi   
3) Take me / Took me – Take me to the train station   
4) to Hop in / Hopped in – Hop in the taxi   
5) to Stop / Stopped – Stop here, this is my stop   
6) to Wait / Waited – Please wait here for 10 minutes   
7) to Delay / Delayed – Our train was delayed   
 
 Sentences 
1) What time does your train leave? 
2) I missed my bus. 
3) When will you return? 
4) Have a good trip. 
5) See you when you get back. 
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Review Week: Lessons 7, 8, 9 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༧་༨་༩ ། 

 

 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་ གླེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ། 

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

 

 

Lesson 8: Going to Delhi / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I’m going to Delhi. 

2) My train leaves at 9:00. 

3) I missed my bus. 

4) My flight was delayed.  

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 7, 8, 9 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༧་༨་༩ ། 
 

 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་རྒློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lessons 9: Home / Vocabulary Review 
 

 Nouns  Other words 
1) Living room 1) Couch 
2) Kitchen 2) T.V. 
3) Dining room 3) Bed 
4) Bed room 4) Cabinet 
5) Bathroom 5) Sink  
6) Laundry room 6) Shower 
7)  Porch 7) Laundry machine 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Clean / Cleaned  -  I’m cleaning my room. 
2) to Relax / Relaxed  -  I’m going to relax all day. 
3) to Hang around / Hung around  -  I’m just going to hang around the house today. 
4) to Paint / Painted  -  He’s painting his bathroom. 
5) to Fix / Fixed -  Can you fix the fridge today? 
6) to Pick up / Picked up  -  Please pick up your things. 
7) to Check / Checked  -  Did you check the noodles?  
 
 Sentences 
1) Welcome, please make yourself at home. 
2) Your home is very nice. 
3) I have today free. 
4) I’m going to relax all day. 
5) Thanks for coming, drive safely. 
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Review Week: Lessons 7, 8, 9 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༧་༨་༩ ། 
 

 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་ གླེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ། 

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

 

 

Lesson 9: Home / Conversation review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) Your home is very clean. 
2) I’m going to hang around the house. 
3) I’m going to take a shower. 
4) Yesterday I did my laundry.  

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 7, 8, 9 / Written Exam 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༧་༨་༩ །  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) Waiter - 

3) Menu - 

4) Want - 

5) Trip - 

6) Ticket - 

7) Station - 

8)  Kitchen - 

9) Sink - 

10) T.V. - 

 

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

1) Can we have a table please -  

2) Please wipe our table - 

3) I missed my train - 

4) My train was delayed - 

5) Your home is very nice - 

༦་ དངུལ་འཛིན་སོད་རོགས་གནང་། 
༧་ ང་ཚོའི་ཞབས་ཞུ་མ་ལས་ཀ་དཔེ་ཧུར་པོ་འདུག 
༨་ ངའི་མེ་འཁློར་ཆུ་ཚོད་༩ལ་ཐློན་ཡ་རེད ། 
༩་ ངས་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་ཡ་ཡིན ། 
༡༠་ ཁ་སང་ངས་དུག་སོག་འཁྲུད་པ་ཡིན ། 
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Review Week: Week 7, 8, 9 / Debate Exam 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག སོབ་ཚན ༧་༨་༩ །  རོད་པའི་ཡིག་ཚད །   

 

 Debate exam: using the monthly vocabulary review. 

 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་མིང་ཚིག་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་

རྒན་གིས་ཞིབ་འཇུག་ནང་རྒྱུ །  
 དགེ་རྒན་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་རྒློལ །   
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་རྒློལ །   
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 10: Kitchen / Grammar topic: Plural 

༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་ །  བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་ནི་མང་ཚིག་ཡིན ། 
࿄ 

 

 Plural words: Plural words can be nouns: books, dogs, monks and pronouns: we, they. 
མང་ཚིག: མང་ཚིག་རྣམས་མིང་ཚིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད ། དེབ་རྣམས ། ཁྱི་རྣམས ། གྲྭ་པ་རྣམས །དང་མིང་ཚབ ། ང་ཚོ ། དེ་ཚོ ། 
 

Creating plurals in English can be challenging. In simple sentences adding an ‘S’ is enough. In 

complex sentences two or three changes may be needed. 

དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་མང་ཚིག་བཟོ་བ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད །སྟབས་བདེའི་ཚིག་སྒྲུབ་ནང་ ‘S‘ ཞིག་ཁ་སྣོན་བེད་ན་འགིག ། སྣ་འདུས་ཚིག་སྒྲུབ་
ནང་གིས་སམ་གསུམ་བརེ་ལེན་བ་དགོས་པའང་ཡོང་སིད ། 

 

 

A simple sentence / adding ‘S’  /  སྟབས་བདེའི་ཚིག་སྒྲུབ །ཁ་སྣོན ‘S’   

1st , 2nd  person   Adding an ‘S’ 

གང་ཟག་༡་༢་༣ པ   ཁ་སྣོན་ ‘S’   

Single pronoun I have two pens 

གཅིག་ཚིག་མིང་ཚབ ང་ ཡོད སྨྱུ་གུ་གིས 

Plural pronoun We have two pens 

མང་ཚིག་མིང་ཚབ ང་ཚོ ཡོད སྨྱུ་གུ་གིས 

  

3rd person   add ‘S’ 

གང་ཟག་༣པ   ཁ་སྣོན་ ‘S’   

Single pronoun He has some books 

གཅིག་ཚིག་མིང་ཚབ ཁོ འདུག དེབ་ཁ་ཤས 

 

Plural pronoun They have some books 

མང་ཚིག་མིང་ཚབ           ཁོ་ཚོ འདུག དེབ་ཁ་ཤས 

 

 Remember: a number must be placed before a noun: one, two, some, a few, many. 

དྲན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་མིང་ཚིག་སྔོན་དུ་ངེས་པར་ཏུ་གཅིག གིས ། ཁ་ཤས ། མང་པོ་བཅས་ཀྱི་ཨང་གངས་བཅུག་དགོས ། 
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Lesson 10: Kitchen / Grammar topic: Plural 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་ །  བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་ནི་མང་ཚིག་ཡིན ། 

 

 

 Complex plurals:  
In complex sentences two or three changes may be needed to make a sentence plural. 
1) Pronouns may need to be changed. 
2) Auxiliary verbs may need to be changed. 
3) Nouns need to be changed.  
 

 སྣ་འདུས་མང་ཚིག  
སྣ་འདུས་ཚིག་སྒྲུབ་ནང་མང་ཚིག་གི་ཚིག་སྒྲུབ་ཞིག་བཟོས་དགོས་བྱུང་ན་མང་ཚིག་གི་ཕྲད་གིས་སམ་གསུམ་བརེ་ལེན་བ་དགོས  ། 
1) མིང་ཚབ་བརེ་དགོས་པ་ཆགས་པ ། 
2) བ་བའི་ཚིག་གོགས་བརེ་ལེན་མང་པོ་བེད་དགོས་པ་ཆགས་པ  ། 
3) མིང་བརེ་དགོས་པ་ཆགས་པ ། 
 

 

More complex sentence structures / སྣ་འདུས་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་དབིབས ། 

 Change 1 Change 2 Change 3  

 བརེ་ལེན་༡པོ བརེ་ལེན་༢ པ བརེ་ལེན་༣ པ  

 Pronoun Adding an ‘S’ Aux-verb  

Non plural That dog Is black 

མང་ཚིག་མ་ཡིན་པ ། དེ ཁྱི རེད ནག་པོ 

Plural pronoun Those dogs are black 

མང་ཚིག་གི་མིང་ཚབ དེ་ཚོ ཁྱི  རེད ནག་པོ 
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Lesson 10: Kitchen / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་ །  གོས་མོལ ། 

 

Mother:  Let’s start dinner. 

              ང་ཚོས་དགོང་དྲོའ་ིཁ་ལག་མགོ་འཛུགས་དང་ །  

Daughter:  O.K. how can I help?  

                ཡ་ཡ ། ངས་གང་འདྲ་སེ་རོགས་པ་བེད་ག       

Mother:  You can wash the vegetables, I’ll chop some carrots. 

              ཁྱེད་རང་གི་སྔོ་ཚལ་དེ་ཆུ་ལ་འཁྲུད  །ངས་ལ་ཕུག་སེར་པོ་བཏུབ་གི་ཡིན ། 

Daughter:  What are we making? 

                 ང་ཚོས་ག་རེ་བཟོ་ག   

Mother:  Your father’s favorite, beef stew. 

              ཁྱེད་རང་གི་པ་ལགས་དགའ་ཤོས་དེ་གང་ཤ་རྡོག་བཙོས་རེད  ། 

Daughter:  What next? 

                 དེའི་རེས་ལ  ། 

Mother:   Next, you can peel the onions. 

      དེའི་རེས་ལ ། ཁྱེད་རང་གིས་ཙོང་པགས་པ་བཤུས ། 

Daughter:  O.K. I’ll also chop the potatoes.   

        ཡ་ཡ ། ངས་ཞོག་ཁོག་ཡང་བཏུབ་གི་ཡིན ། 

Mother:  I’ll mix the flour and bake the biscuits. 

              ངས་གོ་ཞིབ་དང་ཏན་ཤིང་བག་ལེབ་བསེས་ནས་སེག་གོ  ། 

Daughter:  Keep stirring the stew. 

                 ཐུག་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་དཀྲུགས །  
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Lesson 10: Kitchen / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  ནུབ་ཕོགས་རིག་གཞུང་ །  

 

Kitchens in the West 
ནུབ་ཕློགས་པའི་ཐབ་ཚང་། 

 

Many people say the kitchen is the heart of the family in most homes. 
མི་མང་པོས་ཟེར་ཡ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་བ་ལ  །མི་ཚང་གི་སིང་ལྟ་བ་དེ་ནི་ཐབ་ཚང་ཡིན་ཟེར་སོལ་ཡོད  ། 
 
In the west though many homes have fancy dining rooms, most meals are eaten in the kitchen. 
ནུབ་ཕོགས་ལ་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་ལ་གསོལ་ཚིགས་ཁང་ག་རྒྱས་པོ་ཡོད་ན་ཡང་  ། ཁ་ལག་མང་ཆེ་བ་ཐབ་ཚང་ནང་ལ་ཟ་གི་ཡོད  ། 
 
Westerners love to cook, and spend much money on buying fancy things for the kitchen. 
ནུབ་ཕོགས་པ་རྣམས་ཁ་ལག་བཟོ་བ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད །བྱས་ཙང་དངུལ་ཕློན་ཆེན་པློ་ཐབ་ཚང་གི་རྒྱས་སློས་ཅ་ལག་ློ་ཡ་ཆེད་དུ་འགློ་སློང་གཏློང་གི་
ཡློད ། 
 
They buy many cook books and often invite friends over for dinner. 
ཁློ་ཚོས་ཁ་ལག་བཟློ་དེབ་མང་པློ་ློ་བ་དང་དུས་རྒྱུན་དུ་དགློང་དྲློ་ཁ་ལག་ལ་གློགས་པློ་མགློན་འབློད་བྱེད་ཀི་ཡློད  ། 
 
Most kitchens in the west have refrigerators, dishwashers, ovens and microwave ovens. 
ནུབ་ཕློགས་ལ་ཐབ་ཚང་མང་ཆེ་བ་ལ་འཁག་སྒམ་དང་སྣློད་ཆས་འཁྲུད་འཁློར།  ཐབ་ཀ ། མགློགས་ཐབ །བཅས་ཡློད་པ་རེད ། 
 
Many also have coffee machines, toasters, and juicers.  
ད་དུང་འཚིག་ཇ་བཟློ་བྱེད་འཕྲུལ་ཆ་དང་། ཁུ་བ་བཟློ་བྱེད། བག་ལེབ་སེག་བྱེད་བཅས་མང་པློ་ཡློད ། 
 
And some may also have rice makers and bread makers.   
ད་དུང་འགའ་ཤས་ལ་འབས་འཚོང་བྱེད་དང་བག་ལེག་བཟློ་བྱེད་ཡང་ཡློད  ། 
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Lesson 10: Kitchen / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  མིང་ཚིག  

 

 

 Nouns  Other words 
1) Stove 1) Dishes 
2) Oven 2) Plate 
3) Refrigerator 3) Bowl 
4) Sink 4) Glass 
5) Cutting board 5) Knife 
6) Cabinet 6) Fork 
7) Pantry 7) Spoon 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Chop / Chopped  -  She chopped all the carrots. 
2) to Cut / Cut  -  Cut the pieces small. 
3) to Peel / Peeled  -  Please peel the onions. 
4) to Mix / Mixed  -  Mix the rice and nuts together. 
5) to Stir / Stirred  -  Keep stirring the stew. 
6) to Bake / Baked  -  I love to bake bread. 
7) to Fry / Fried  -  He’s frying the potatoes. 
 
 Sentences 
1) Let’s start dinner. 
2) How can I help? 
3) I’ll chop the vegetables. 
4) You can cut up the meat. 
5) Keep stirring the vegetables. 

 
 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the Vocabulary. 
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Lesson 10: Kitchen / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  མིང་ཚིག  

 

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ ཐབ་ཁ ། ༡་ སྣློད་ཆས ། 
༢་ སེག་ཐབ ། ༢་ སྡེར་མ ། 
༣་ འཁག་སྒམ ། ༣་ ཕོར་པ ། 
༤་ ཁྲུས་གཞློང་ ། ༤་ ཤེལ་ཕོར ། 
༥་ ལྤགས་པ་བཤུ་བྱེད ། ༥་ བཏུབ་གི ། 
༦་ ཆ་སྒམ ། ༦་ ཐུར་མ་རེ་གསུམ ། 
༧་ གེར་ཚང་ །  ༧་ ཐུར་མ ། 
 

 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ བཏུབ ། མོས་ལ་ཕུང་དམར་པོ་བཏུབ་སོང་། 
༢་ བཏུབ ། ཆུང་ཆུང་།ཆུང་ཆུང་བཏུབ་དང་། 
༣་ བཤུ །བཤུས །ཙོང་པགས་པ་བཤུས་རློགས་གནང་། 
༤་ བསེ ། བསེས །འབས་དང་ཁམ་བུ་བསེ་བསེ་གཏང་དང་། 
༥་ དཀྲུག ། དཀྲུགས ། ཤ་རྡོག་བཙོས་དཀྲུགས་དཀྲུགས་གཏོང་དང་། 
༦་བག་ལེབ་སེག ང་བག་ལེབ་སེག་པ་ལ་དགའ་པློ་ཡློད ། 
༧་ བརོ ། བརོས ། ཁོས་ཞོག་ཁོག་བརོ་གིན་འདུག 
 

 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ དགོང་ཟས་འགོ་བཙུགས་དང་། 
༢་ ངས་ཁྱེད་ལ་རོགས་པ་ག་འདྲ་བེད་དགོས་འདུག  
༣་ ངས་སྔོ་ཚལ་བཏུབ་ཡ་ཡིན ། 
༤་ ཁྱེད་རང་གིས་ཤ་བཏུབ་ཤོག  
༥་ མུ་མཐུད་ནས་སྔོ་ཚལ་དཀྲུགས་དཀྲུགས་གཏོང་ ། 

 
 

 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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How to Debate the Grammar Words 

གང་འདྲ་བས་ནས་བརྡ་སོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རོད་པ་རྩློད་ ། 
 

 

 Challenger:  Say the seven grammar words. 

                        བརྡ་སློད་ཀི་ཚིག་བདུན་ཞློག 
 Defender:  Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction.  

                      མིང་ཚིག བྱ་ཚིག  མིང་གི་ཁད་ཚིག བྱ་བའི་ཁད་ཚིག མིང་ཚབ ། མིང་སློགས་ཀི་འབེལ་བར་སློན་པའི་ཕྲད །འབེལ་ཚིག 

 

 C:  Give the definition of a noun. 

          མིང་ཚིག་གི་མཚན་ིད་ཞློག 

 D:  Person, place or thing.            

          མི ། ས་ཆ ། ཅ་ལག ། 
 C:  Give an example of a noun. 

          མིང་ཚིག་གི་མཚན་གཞི་ཞློག 

 D:  Book.             
           དེབ ། 
 C:  Make a sentence. 

          དེབ་ཀི་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློས ། 
 D:  I have many books.    

           ང་ལ་དེབ་མང་པློ་ཡློད ། 
 C:  Make another sentence. 

             

 D:  That is a red book. 

             

 C:  Make a question. 

            

 D:  Do you have a book? 

            

 
 

 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  ། 
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How to Debate the Grammar Words 
གང་འདྲ་བས་ནས་བརྡ་སོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ལ་རོད་པ་རྩེ་བ ། 

 

 

7 parts of a sentence 
 
 

3) Noun  -  མིང་ཚིག   

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

 Examples: Tenzin, Delhi, apple. 
 

4) 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. 

 

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

 

9) Pronoun  -  མིང་ཚབ །     

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

 

10) 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. 

 

11) 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 10: Kitchen / Conversation Method Sheet 1 

༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 
S: I love fresh baked bread. 

Q: Do you love fresh baked bread? 

A: Yes, I love fresh baked bread. 

Q: Do you love old bread? 

A: No, I don’t love old bread. 

Q: What do you love? 

A: I love fresh baked bread. 

Q: Do you love fresh baked bread or old bread? 

A: I love fresh baked bread. 

  

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གིས་པ །   
S: He’s washing and chopping vegetables. 

Q: Is he washing and chopping vegetables? 

A: Yes, he’s washing and chopping vegetables. 

Q: Is he peeling vegetables? 

A: No, he is not peeling vegetables. 

Q: What is he doing? 

A: He’s washing and chopping vegetables. 

Q: Is he washing and chopping or peeling vegetables? 

A: He’s washing and chopping vegetables. 
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Lesson 10: Kitchen / Conversation Method Sheet 2 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀའ་མོལ་གསུམ་པོ ། 
S: There’s some milk in the refridgerator. 

Q: Is there some milk in the refridgerator? 

A: Yes, there’s some milk in the refrigerator. 

Q: Is there any butter in the refrigerator? 

A: No, there’s no butter in the refrigerator. 

Q: What’s in the fridge? 

A: There’s some milk in the refrigerator. 

Q: Is there some milk or butter in the fridgerator? 

A: There’s some milk in the refridgerator. 

  

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བཞི་པ ། 
S: She’s washing dishes in the sink. 

Q: Is she washing dishes in the sink? 

A: Yes, she is washing dishes in the sink. 

Q: Is she cooking on the stove? 

A: No, she is not cooking on the stove. 

Q: What is she doing? 

A: She’s washing dishes in the sink. 

Q: Is she washing dishes in the sink or cooking on the stove? 

A: She’e washing dishes in the sink. 
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Lesson 10: Kitchen / Q and A 

༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  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 10: Kitchen / The Question Game 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  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) India 

2) Food   

3) School 

4) Tibet 

5) Family 

6) Movies 

7) Sports 

 
 

 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་རྒློད་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 10: Kitchen / Written Exam 

༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  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 maling bread.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 10: Kitchen / Translation Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་པཿ  ཐབ་ཚང་།  སད་སྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 

 

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

There’s milk in the refridgerator. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
Pleasse stir the noodles. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
I’m cooking eggs on the stove. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
 
སྐུ་མཁྱེན།སྔོ་ཚལ་འདི་ཚོ་བཏུབ་དང་། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
སྐུ་མཁེན།ཤ་དེ་བཏུབ་དང་། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ང་ལ་ཕོར་པ་སོད་རོགས་གནང། 
Translate / སད་སྒྱུར  ། 
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࿄ Lesson 11: Monastery / Grammar topic: Questions 

༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ ། དགློན་པ ། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་ནི་དྲི་བ་རྣམས་ཡིན ། 
࿄ 

 

Questions: There are many different ways to ask a question in English.  

But all questions end with a question mark - ? 
 

དྲི་བ ། དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ནང་དྲི་བ་དྲིས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད  ། 

ཡིན་ན་ཡང་དྲི་བ་ཡློད་ཚད་ཀི་རེས་ལ་དྲི་རགས་  ? འདི་ཡློང་ངེས་ཡིན ། 
 

1) Open questions are the simplest of questions.  
གུ་ཡངས་དྲི་བ་ནི་སབས་བདེའི་དྲི་བ་ཡིན  
Open questions are always placed at the beginning of a sentence. 
གུ་ཡངས་དྲི་ཚིག་རྣམས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་ཀི་འགློ་ལ་བཞག་དགློས ། 
 

The  8 Open Questions  /  གུ་ཡངས་ཀི་དྲི་བ་༨ ། 

What?   ག་རེ Who?     སུ 

When?    ག་དུས Whose?   སུའི 

Where?    ག་བ Why?     ག་རེ་བྱས་ནས 

Which?     ག་གི How? ག་འདྲ 

 
What is your name?     ཁེད་རང་གི་མིང་ག་རེ་རེད །  Who is your teacher?  ཁེད་རང་གི་དགེ་རྒན་སུ་རེད ། 
When is lunch?    ིན་གུང་ཁ་ལག་ག་དུས་རེད །  Whose book is this? དེབ་འདི་སུའི་རེད ། 
     
 

2) How questions / དྲི་བ་དྲིས་སངས །                    
 

Some common ‘how’ questions /  ག་འདྲའི་དྲི་བ་རྣམས་དང་ཐུན་མློང་བ ། 

How far? ཐག་ག་ཚོད How old? ལློ་ག་ཚོད ། 

How much? གློང་ག་ཚོད How sweet? ག་ཚོད་མངར་མློ 

How long? ག་ཚོད་རྒྱུན་རིང་པློ How fast? ག་ཚོད་མགློགས་པློ 

How hot? ཚ་བ་ག་ཚོད How good? ག་ཚོད་ཡག་པློ 
 

How far is Delhi?     ལྡི་ལི་ཐག་ག་ཚོད་ཡློད་རེད ། How old are you?    ཁེད་རང་ལློ་ག་ཚོད་རེད ། 
How much is that?    དེ་ལ་གློང་ག་ཚོད་རེད ། How sweet is sugar? བྱེ་མ་ཀ་ར་དེ་མངར་མློ་ག་ཚོད་ཡློད་རེད ། 
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Lesson 11: Monastery / Grammar topic: Questions 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ ། དགློན་པ ། བརྡ་སོད་ཀྱི་བརོད་གཞི་ནི་དྲི་བ་རྣམས་ཡིན ། 

 

Auxiliary verb questions: Questions are created by moving the auxiliary verb to the beginning 
of a sentence. 
 

བྱ་བའི་ཚིག་གློགས་ཀི་དྲི་བ །  དྲི་བ་ཅན་གི་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་པའི་སྐབས ། བྱ་བའི་ཚིག་གློགས་རྣམས་ཚིག་སྒྲུབ་ཀི་ཐློག་མ་ལ་བཞག་དགློས ། 
 

It is snowing.                            གངས་གཏློང་གིན་འདུག Is it snowing? གངས་གཏློང་གིན་འདུག་པས  ། 

I can read. ང་ཀློག་ཐུབ  ། Can you read? ཁེད་རང་གིས་ཀློག་ཐུབ་པས ། 

He is Tenzin. ཁློ་བསན་འཛིན་རེད ། Is he Tenzin? ཁློ་བསན་འཛིན་རེད་པས ། 

 
Some common auxiliary verbs / ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པའི་བྱ་བའི་ཚིག་གློགས་འགའ 

Positive Negative  Positive Negative 

Am Aren’t  Should Shouldn’t 
Are Aren’t   Was Wasn’t 
Can Can’t  Were Weren’t 
Could Couldn’t  Will Wont 
Is Isn’t  would Wouldn’t 

 
 All questions whether present, past or future, always use present tense verbs. 
 

 
3) Questions with no auxiliary verbs:  When there is no auxiliary verb, we use: Do, Does, Did.  

དྲི་བ་མམ་དུ་བྱ་བའི་ཚིག་གློགས་མེདཔ ། བྱ་བའི་ཚིག་གློགས་མེད་པའི་སྐབས ། ང་ཚོས་  Do, Does, Did,  བེད་སློད་བྱེད་དགློས། 
 

Questions with no auxiliary verbs:   Present tense Past tense 

1st person / གང་ཟག་༡པ I Do / don’t Did / Didn’t 

2nd person / གང་ཟག་༢པ You Do / don’t Did / Didn’t 

3rd person / གང་ཟག་༣པ He /she Does / doesn’t Did / Didn’t 

All plurals /  མང་ཚིག We / They Do / don’t Did / Didn’t 

 

I like momos.                            ང་མློག་མློག་དགའ་པློ་ཡློད། Do you like momos? ཁེད་རང་མློག་མློག་དགའ་པློ་ཡློད་པས། 
He went to Lhasa. ང་ལ་ས་ལ་ཕིན་པ་ཡིན ། Did he go to Lhasa? ཁློ་ལ་ས་ལ་ཕིན་སློང་བས། 
He studies well. ཁློས་སློབ་སློང་ཡག་པློ་བྱེད་གི་འདུག Does he study well? ཁློས་སློབ་སློང་ཡག་པློ་བྱེད་གི་འདུག་པས 
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Lesson 11: Monastery / Dialogue 

༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  གོས་མོལ ། 

 

 

Lhamo:  Let’s go to the monastery and make an offering. 

              ང་ཚོ་དགློན་པ་ནང་འགློ་ནས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་དང་། 

Tsering:  Should we bring offering scarves?  

              ང་ཚོས་ཁ་བཏགས་ཕུལ་ཡ་འཁེར་དགློས་གི་རེད་པས། 

Lhamo:  Of course, I have two to bring with us. 

             དགློས་དང་དགློས ། ང་གིས་འཁེར་ཡློད ། 

Tsering:  Does your mother want to make a donation?  

              ཁེད་རང་གི་ཨ་མས་ཞལ་འདེབས་འབུལ་དགློས་གི་འདུག་པས། 

Lhamo:  Yes, she wants to offer it to the protector deities. 

              དགློས་གི་འདུག མློས་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འབུལ་འདློད་འདུག 

Tsering:  Let’s do Kora before we go into the temple.  

              ང་ཚོས་ལ་ཁང་ནང་ལ་མ་འཛུལ་པའི་སློན་ལ་སྐློར་ར་འགློ་དང་།  

Lhamo:  Let’s sit and count mantras on our malas. 

              ང་ཚོ་ཏིལ་ཙི་སྡློད་ནས་གཟུངས་སགས་ཕྲེང་འཁློར་ཁ་ཤས་བགངས་དང་། 

Tsering:  The young monks are reciting scripture.  

              གྲྭ་པ་གཞློན་གཞློན་དེ་ཚོས་དཔེ་ཆ་སྐྱློར་གི་འདུག 

Lhamo:  The Gyudmed monk’s chanting is beautiful. 

              རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་པ་ཚོས་འདློན་པ་སན་པློ་འདློན་གི་འདུག 

Tsering:  Many monks are meditating on Guyhasamaja. 

              གྲྭ་པ་མང་པློས་གསང་བ་འདུས་པ་སྒློམ་གི་ཡློད་རེད ། 

Lhamo:  Yes, this is a tantric monastery. 

              དེ་ག་རེད །འདི་གསང་སགས་གི་དགློན་པ་ཞིག་རེད། 
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Lesson 11: Monastery / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ །  

 
Monasteries in the West 

ནུབ་ཕློགས་ཀི་དགློན་པ ། 
 

Since Buddhism is a new religion in the west, there are not many monasteries. 
ནང་ཆློས་ཀི་ཚན་རིག་ནི་ནུབ་ཕློགས་ལ་ཆློས་ལུགས་གསར་པ་ཞིག་རེད །དེ་དག་ལ་དགློན་པ་མང་པློ་ཡློད་མ་རེད ། 
 
Christians in the past did have many monasteries in Europe. 
སློན་མ་ཡློ་རུབ་ནང་ཡེ་ཤུའི་དགློན་པ་མང་པློ་ཡློད་རེད ། 
 
But these days there are very few. 
ཡིན་ན་ཡང་།དེ་སང་དཔེ་ཉུང་ཉུང་རེད ། 
 
Christian monasteries were quiet places of prayer and chanting. 
ཡེ་ཤུའི་དགློན་པ་ཚོ་ཞལ་འདློན་སྨློན་ལམ་གསུང་སའི་ས་ཆ་ཁ་ཁུ་སིམ་པློ་ཡློད་རེད  ། 
 
They didn’t have the strong study curriculum that today’s Tibetan monasteries do.   
ཁློ་ཚོས་དེང་སང་བློད་ཀི་དགློན་སྡེ་ཚོས་ཕློགས་སྒྲིག་སློབ་ཚན་ལ་སློབ་སློང་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་པ་ནང་བཞིན་བྱེད་གི་མེད ། 
 
Monasteries for nuns are called nunneries.  
བཙུན་མའི་དགློས་སྡེ་ཚོ་ལ་ nunneries ཟེར་གི་ཡློད ། 
 
Today, Buddhist monasteries in the west are still very few. 
དེང་སང་།ནུབ་ཕློགས་ལ་ནང་པའི་དགློན་པ་ད་དུང་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡློད  །  
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Lesson 11: Monastery / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  མིང་ཚིག  

 

 Nouns  Other words 
1) Temple 1) Throne 
2) Shrine room 2) Altar 
3) Debate grounds 3) Statue 
4) Protector room 4) Dorje and Bell 
5) Hermitage 5) Mantra 
6) Book store  6) Mala  
7) Office 7) Mandala 
 
 Verbs present / past tense 
1) to do Kora / Did Kora  -  She does kora every morning. 
2) to Prostrate / Prostrated  -  You should prostrate when entering the temple. 
3) to Pray / Prayed  -  I’ll pray for your family. 
4) to Chant / Chanted  -  Gyudmed monks chant beautifully. 
5) to Recite / Recited  -  Monks recite their lesson every day. 
6) to Mediate / Meditated - You should meditate every morning and every evening.   
7) to Make an offering / Made an offering -  I wish to make an offering. 
 
 Sentences 
1) Let’s offer offering scarves to the deities. 
2) That statue of the Buddha is beautiful. 
3) When does puja begin? 
4) Are you going to offer some butter candles? 
5) Let’s make a donation to the monastery. 

 
 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vobabulary. 
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Lesson 11: Monastery / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  མིང་ཚིག  

 

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ ལ་ཁང་ ། ༡་ བཞུགས་ཁི ། 
༢་ མཆོད་ཁང་། ༢་ མཆོད་གཤོམ ། 
༣་ ཆོས་རྭ ། ༣་ སྐུ ། 
༤་ སྲུང་མ་ཁང་ ། ༤་ རྡོ་དྲིལ ། 
༥་ མཚམས་ཁང་ ། ༥་ གཟུངས་སྔགས ། 
༦་ དེབ་ཁང་ ། ༦་ ཕྲེང་བ ། 
༧་ ལས་ཁུངས །  ༧་ དཀྱིལ་འཁོར ། 
 

 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ སོར་ར་བེད །བས །མོ་ཞོགས་གའི་རག་པར་སོར་ར་འགོ་གི་འདུག 
༢་ ཕག་འཚལ་བ། ཕུལ་བ། ཁྱེད་རང་ལ་ཁང་ནང་འཛུལ་དུས་ཕག་འཚལ་དགོས་གི་རེད། 
༣་ གསོལ་བ་འདེབས །བཏབ །ངས་ཁྱེད་རང་ནང་མི་ལ་སོན་ལམ་རྒྱབ་ཆོག 
༤་ བཞོན །ར་འཐེན་པ །རྒྱུད་སད་གྲྭ་པ་ཚོས་འདོན་པ་ར་སན་པོ་གསུང་གི་རེད ། 
༥་ སྐྱློར་།བསྐྱློར ། གྲྭ་པ་ཚོས་ིན་རག་པར་དཔེ་ཆ་སྐྱློར་གི་རེད ། 
༦་ སོམ །བསམས ། ཁྱེད་རང་གིས་ཞོགས་པ་དང་དགོང་དྲོ་རག་པར་སོམ་རྒྱག་དགོས ། 
༧་ བསེན་བཀུར་ཞུ ། ཞུས ། ངས་བསེན་བཀུར་ཞིག་ཞུ་འདོད་ཡོད ། 
 

 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ང་ཚོས་ཡི་དམ་རྣམས་ལ་ཁ་བཏགས་ཕུལ་དང་། 
༢་ སྟོན་པའི་སྐུ་བརེན་དེ་མཇའ་བོ་པོ་འདུག 
༣་ ཚོགས་འགོ་ག་དུས་འཛུགས་གི་རེད ། 
༤་ ཁྱེད་རང་མཆོད་མེ་ཕུལ་དགོས་ཡོད་པས ། 
༥་ ང་ཚོས་དགོན་པ་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་དང་། 

 

 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 11: Monastery / Conversation Method Sheet 1 

༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པོ ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 
S: I want to make an offering. 

Q: Do you want to make an offering? 

A: Yes, I want to make an offering. 

Q: Do you want to do kora? 

A: No, I don’t want to do kora. 

Q: What do you want to do? 

A: I want to make an offering. 

Q: Do you want to make an offering or do kora? 

A: I want to make an offering. 

  

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གིས་པ །   
S: Buddhists put flowers on their alters. 

Q: Do Buddhists put flowers on their alters? 

A: Yes, Buddhists put flowers on their alters. 

Q: Do Buddhists put T.V.s on their alters? 

A: No, Buddhists don’t put T.V.s on their alters. 

Q: What do Buddhists put on their alters? 

A: Buddhists put flowers on their alters. 

Q: Do Buddhists put flowers or T.V.s on their alters? 

A: Buddhists put flowers on their alters. 
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Lesson 11: Monastery / Conversation Method Sheet 2 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀའ་མོལ་གསུམ་པོ ། 
S: She’s saying mantras on her mala. 

Q: Is she saying mantras on her mala? 

A: Yes, she’s saying mantras on her mala. 

Q: Is she saying mantras on her phone? 

A: No, she’s not saying mantras on her phone. 

Q: What is she doing? 

A: She’s saying mantras on her mala. 

Q: Is she saying mantras on her mala or her phone? 

A: She’s saying mantras on her phone. 

  

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བཞི་པ ། 
S: My lama always says his prayers. 

Q: Does your lama always say his prayers? 

A: Yes, my lama always says his prayers, 

Q: Does your lama always watch T.V.? 

A: No, my lama doesn’t always watch T.V.  

Q: What does your lama do? 

A: My lama always says his prayers. 

Q: Does your lama always say his prayers or always watch T.V. 

A: My lama always says his prayers. 
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Lesson 11: Monastery / Q and A 

༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  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 11: Home / Tell Me About 
༄ ། སོབ་ཚན་དགུ་པཿ  ཁིམ་ཚང་ །  དེའི་སོར་ཤོད་དང་ ། 

  

 This conversation method is easy. One student uses the phrase ‘Tell me about’ and chooses 
a word from the list below, the second student answers using words from the adjective list. 

 

 གེང་མོལ་སོང་ཐབས་འདི་ལས་ས་པོ་ཡིན ། སོབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་དེའི་སོར་ཤོད་དང་ཞེས་པའི་ཚིག་སྒྲུབ་དེ ། འོག་གི་མིང་ཐོ་ནས་ཚིག་
གཅིག་བདམས་པ་དང་། སོབ་ཕྲུག་གིས་པ་དེས་ཁྱད་ཚིག་གི་མིང་ཐོ་ནས་ལན་བརྒྱབ་དགོས །  

 

 

 

     Tell me about __India__.   8) India.      India is… 

    རྒྱ་གར་སྐློར་ལ་ཤློད་དང་ ། 
9) Tibet.      Tibet is… 

 10) Your favorite food.      My favorite food is …      

 11) Your family.      I have… 

 12) Your home.      I live at… 

 13) Your studies      I study… 

 14) Your favorite movies.      My favorite movie is…     

 

 

 

Adjectives 

8) Beautiful སིང་རེ་པློ་ Ugly མདློག་ེས་པློ་ 

9) Clean གཙང་མ་ Dirty བཙོག་པ་ 

10) Peaceful ཞི་བདེ་ Noisy སྐད་ཅློར་ཚ་པློ་ 

11) Delicious ཞིམ་པློ་ Awful སྡུག་ཅག 

12) Easy ལས་ས་པློ་ Difficult དཀའ་ལས་ཁག་པློ་ 

13) Interesting སྣང་བ་འགློ་པློ་ Boring ློབ་ཏློ་ 

14) Wonderful ཡ་མཚན་པློ་ Terrible སྡུག་ཅག 
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Lesson 11: Monastery / Written Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  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:   Puja starts at eight.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  

 

 



English Conversation Method Text 2 
 

[74] 
 

Lesson 11: Monastery / Translation Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ །  དགློན་པ །  སད་སྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 

 

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

They’re doing kora. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
My teacher is in the retreat house. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
Please put these flowers on the alter. 
 
 

 
 
ཁོ་ཚོས་དཀྱིལ་འཁོར་བཟོ་གི་འདུག 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
གྲྭ་པ་ཚོས་འདློན་པ་འདློན་གི་འདུག 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
གྲྭ་པ་ཚོས་དཔེ་ཆ་སོར་གི་འདུག 
Translate / སད་སྒྱུར  ། 
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࿄ Lesson 12: Shopping / Grammar topic: Wish - want - need 

༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  བརྡ་སོད་བརོད་གཞི ། འདློད་པ ། དགློས་པ །དགློས་ངེས ། 
࿄ 

 

 To wish, to want, to need: These words all have the same basic meaning - the desire for 
something. Each word is different in terms of its importance.  

འདློད་པ ། དགློས་པ ། དགློས་ངེས ། ཚིག་འདི་རྣམས་དངློས་པློ་གང་ཞིག་ལ་འདློད་པར་བསན་པའི་ཆ་ནས་གཞི་རྩའི་དློན་དག་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན །  
 

 To wish – འདོད་པ  -  Tenses: wish, wished, will wish. 
 

We all wish for peace.     ང་ཚོ་ཚང་མ་ཞི་བདེ་ལ་འདློད་པ་ཡློད །  
I wish I had an apple.      ང་ལ་ཀུ་ཤུ་གཅིག་རག་འདློད་ཡློད ། 

 

 To hope - རེ་བ་  -  Tenses: hope, hoped, will hope.  
 

I hope I pass the test.                 ངས་ཡིག་ཚད་འཕྲློད་པའི་རེ་བ་ཡློད ། 
I hope to become a great Lama.                  ང་གྲྭ་པ་ཡག་པློ་ཞིག་ཆགས་ཡ་རེ་བ་ཡློད ། 

 

 To want – དགོས་པ་  -  Tenses: want, wanted, will want.   
 

Do you want some momos?                 ཁེད་རང་ལ་མློག་མློག་དགློས་པས ། 
I want to be happy.                  ང་སྐྱིད་པློ་ཆགས་ཡ་འདློད་པ་ཡློད ། 

 

 Would like – དགོས་པ་  -  Present continuous tense. / ད་ལྟ་བ་རྒྱུན་བཅས ། 
 

I would like an apple.  ང་ལ་ཀུ་ཤུ་ཞིག་དགློས་གི་ཡློད ། 
Would you like some water?                 ང་ལ་ཆུ་དགློས་གི་ཡློད ། 

 

 To need – དགོས་ཡོད་  -  To strongly want something. / གང་ཞིག་ཐློབ་འདློད་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སློན་པ ། 
 

I need a doctor.                 ང་ལ་སྨན་པ་ཞིག་དགློས་ངེས་རེད་ཤག 

We need to do our homework.                  ང་ཚོས་ནང་སློང་བྱེད་དགློས་ངེས་རེད ། 
 

 Must - ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག  -  This is the strongest of the wants. / འདིས་ཐློབ་འདློད་ཤུགས་ཆེ་ཤློས་སློན་པ ། 
 

Monks must go to puja.                 གྲྭ་པ་ཚོ་ཡིན་གཅིག་ཚོགས་ལ་འགློ་དགློས་པ་རེད ། 
I must get a visa.                  ངས་ཡིན་གཅིག་ལམ་ཡིག་རག་དགློས་ཡློད ། 

 



English Conversation Method Text 2 
 

[76] 
 

Lesson 12: Shopping / Grammar Topic: Wish, Want, Need 
༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  བརྡ་སོད་བརོད་གཞི ། འདློད་པ ། དགློས་པ །དགློས་ངེས ། 

 

 Graph of importance / གལ་ཆེ་བའི་ཚིག་མཐའ ། 
 
 

Not Important  /  གལ་ཆེན་པློ་མིན ། 

1) To wish –  འདོད་དོན་ 

2) To hope -  རེ་བ་ 

3) To want –  དགོས་པ་ 

4) Would like –   དགོས་པ་ 

5) To need –  དགོས་ཡོད་ 

6) Must have -  ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག 

  Very Important  /  ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པློ ། 
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Lesson 12: Shopping / Dialogue 
༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  གོས་མོལ ། 

 

 

Store clerk:  Welcome, can I help you find something? 

                   ཕག་ཕེབས་གནང་གློ ། ངས་ཁེད་ལ་རློགས་པ་འདྲ་བྱེད་དགློས་པས །             

Costumer:  No thanks, I’m just browsing. 
                 མི་དགློས་ཐུགས་ཆེ་གནང་། ང་དེ་ག་ཙི་ཡིན ། 

Store clerk:  Yes sir, how can I help you? 
                   ལགས་འློ ། ངས་ཁེད་ལ་རློགས་པ་གང་འདྲ་བྱེད་དགློས་འདུག  

Costumer:  I’d like to see some phones.  

                  ངས་ཁ་པར་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་དགློས་ཡློད ། 

Store clerk:  Very good sir, did you have any special brand in mind? 

                   ཡག་པློ་བྱུང་ལགས ། ཁེད་རང་གི་བསམ་བློ་ནང་དམིགས་བསལ་གི་ལས་རགས་ཡློད་པས ། 

Costumer:  Yes, I like the iPhones.  

                  ཡློད ། ང་ iPhones. ལ་དགའ་པློ་ཡློད ། 

Store clerk:  Yes sir, the iPhone is very popular these days. 

                   ལགས་སློ ། དེང་སང་ iPhones. དེ་ཞེ་དྲག་ཁབ་ཆེན་པློ་རེད་ཤག 

Costumer:  Are they expensive?  

                  དེ་ཚོ་གློང་ཆེན་པློ་རེད་པས ། 

Store clerk:  About $200. 

                   ཨ་སྒློར་༢༠༠་ཙམ་རེད ། 

Costumer:  Does it come with a warranty?   

                  དེ་ལ་འགན་ལེན་ཡློད་རེད་པས ། 

Store clerk:  Yes it does, if it breaks you can return it here. 

                   ཡློད་རེད ། གལ་སིད་སྐྱློན་ཆག་ཤློར་སློང་ན་འདིར་ཕིར་སློག་བྱེད་ཆློག་གི་རེད  ། 
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Lesson 12: Shopping / Western Culture 
༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  ནུབ་ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་ །  

 
Shopping in the West 

ནུབ་ཕློགས་ཀི་ློ་བཅའ 
 

When visitors first come to the west their often amazed by western grocery stores.  
ཡུལ་སྐློར་སློ་འཆམ་པ་རྣམས་ཐློག་མ་ནུབ་ཕློགས་ལ་བསེབ་དུས ། ནུབ་ཕློགས་པའི་སྐམ་ཟས་ཚོང་ཁང་རྣམས་ལ་ཧ་སང་གི་ཡློད་རེད ། 
 
Sometimes called supermarkets, these stores are where western families buy their food. 
མཚམས་མཚམས་ཕུལ་བྱུང་ཁློམ་ལབ་གི་ཡློད ། ཚོང་ཁང་དེ་ཚོ་ནུབ་ཕློགས་པའི་ནང་མི་ཚོའི་ཁ་ལག་ློ་ས་རེད  ། 
 
Grocery stores have everything a family would want for the daily meals. 
སྐམ་ཟས་ཚོང་ཁང་དེ་ཚོ་ལ ། མི་ཚང་ཞིག་ལ་ིན་རེའི་ཁ་ལག་དགློས་ཡ་ཚང་མ་ཡློད་རེད ། 
 
Meat, fish, fruits and vegetables, grains, packaged food, snacks, candy and cleaning supplies.  
ཤ་དང་་ཤ ། ཤིང་ཏློག་སློ་ཚལ ། འབྲུ ། ཐུམ་སྒྲིལ་ཁ་ལག །སབས་བདེའི་ཁ་ལག ། མངར་ཆ ། གཙང་མ་བཟློ་བྱེད་ཀི་ཅ་ལག ། 
 
Many people are amazed by the amount of pet food in a western grocery store. 
ནུབ་ཕློགས་པའི་སྐམ་ཟས་ཚོང་ཁང་ནང་ལ ། གཅེས་ར་སེམས་ཅན་གི་ཁ་ལའི་གངས་འབློར་ལ ། མི་མང་པློ་ཧ་སངས་གི་ཡློད་རེད ། 
 

Stores will have many aisle of special and expensive food for the cats, dogs, birds and fish. 
ཚོང་ཁང་ལ་གལ་རིམ་མང་པློ་ཡློད ། ་དང་བྱེའུ ། ཁི་དང་ཞི་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་ཁ་ལག་གློང་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་རེད ། 
 
Most families shop for groceries once a week, filling their shopping karts full of things. 
མི་ཚང་མང་ཆེ་བས་བདུན་རེ་ནང་སྐམ་ཟས་ཚོང་ཁང་ནས ། ཅ་ལག་འློར་འདྲེན་བྱེད་ས་ཆ་ཚང་ཁེངས་པ་ློ་བཅའ་རྒྱག་གི་ཡློད ། 
 
An American family of four may spend $200 to $300 a week on food.  
ནང་མི་བཞི་ཡློད་པའི་ཨ་རིའི་མི་ཚང་ཞིག་ནས ། བདུན་རེ་ལ་ཁ་ལག་ཐློག་འགློ་སློང་ཨ་སྒློར་༢༠༠ནས་༣༠༠བར་གཏློང་གི་ཡློད  ། 
 
Western grocery stores are clean and very organized. And the service is amazing.་ 

ནུས་ཕློགས་ཀི་སྐམ་ཟས་ཚོང་ཁང་རྣམས་གཙང་སྦྲ་ཆེ་བ་དང་ཧ་ཅང་སྒྲིག་འཛུགས་ལྡནཔ  ། ཧང་སང་ཡ་ཞབས་ཞུ་ཡག་པློ་ཡློད ། 
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Lesson 12: Shopping / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  མིང་ཚིག  

 

 

 Nouns  Other words 
1) Grocery store 1) Register 
2) Department store 2) Security guard  
3) Mall 3) Escalator 
4) Shop 4) Elevator 
5) Drug store 5) Display 
6) Market 6) Receipt 
7) Fruit stand 7) Sale 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Shop / Shopped  -  Let’s go shopping for a new phone. 
2) to Browse / Browsed  -  I’m just browsing today. 
3) to Pick up / Picked up  -   I came to pick up the books. 
4) to Return / Returned  -  I need to return this. 
5) to Buy / Bought  -  I’m going to the store to buy some milk. 
6) to Check out / Checked out  -  We must check out before we leave.  
7) to Guarantee / Guaranteed  -  Will you guarantee this phone if I buy it. 
 
 Sentences 
1) Can I help you find something? 
2) I’m just browsing. 
3) I’d like to see some phones. 
4) Are those expensive? 
5) Can I see something cheaper? 

 

 

 

 

 

 

 Homework: Memorize and practice saying, spelling and writing the vocabulary 
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Lesson 12: Shopping / Vocabulary 
༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  མིང་ཚིག  

 

 མིང་ཚིག  ཚིག་གཞན་པ ། 
༡་ སྐམ་ཟས་ཚོང་ཁང་། ༡་ དེབ་སྐྱེལ ། 
༢་ ློ་ཚོང་སི་གེར་ཁང་ ། ༢་ བདེ་འཇགས་སྲུང་དམག། 
༣་ དངུལ་ཁང་ ། ༣་ འཁློར་སྐས ། 
༤་ ཚོང་ཁང་ ། ༤་  གླློག་སྐས་། 
༥་ སྨན་ཚོང་ཁང་ ། ༥་ འགེམས་པ ། 
༦་ ཚོང་ཁློམ ། ༦་ བྱུང་འཛིན ། 
༧་ ཤིང་ཏློག་ཚོང་ས །  ༧་ ཁེ་བཙོང་ ། 
 

 བ་ཚིག་ད་ལྟ་བ །  /  འདས་་པ ། 
༡་ ློ་བཅའ་རྒྱག་པ །བརྒྱགས་པ ། ང་ཚོ་ཁ་པར་གསར་པ་ཞིག་ློ་ས་འགློ་དང་། 
༢་ དེ་ག་ཙི་བྱེད་པ །བྱས་པ ། ངས་དེ་རིང་དེ་ག་ཙི་ལྟ་གི་ཡློད ། 
༣་ ལེན་པ །བངས་པ ། ང་དེབ་དེ་ལེན་ས་ཡློང་པ་ཡིན ། 
༤་ ཕར་སློག  བསློགས ། ངས་འདི་ཕར་སློག་དགློས་ཡློད ། 
༥་ ློ ། ློས ། ང་ཚོང་ཁང་ལ་འློ་མ་ློ་ས་འགློ་དགློས་ཡློད ། 
༦་ རྩིས་རྒྱབ །བརྒྱབས ། ང་ཚོ་མ་ཐློན་པའི་སློན་ལ་ཡིན་ཅིག་རྩིབ་རྒྱབ་དགློས ། 
༧་ འགན་ལེན་བྱེད་པ །བྱས་པ ། གལ་སིད་ངས་ཁ་པར་འདི་ློས་པ་ན་ཁེད་རང་གིས་འགན་ལེན་བྱེད་གི་རེད་པས ། 
 

 ཚིག་སྒྲུབ ། 
༡་ ངས་ཁེད་ལ་ཅ་ལག་འཚོལ་རློགས་བྱེད་དགློས་པས ། 
༢་ ངས་དེ་ག་ཙི་ལྟ་གི་ཡློད ། 
༣་ ངས་ཁ་པར་ལ་བལྟ་དགློས་ཡློད ། 
༤་ འདི་ཚོ་གློང་ཆེན་པློ་རེད་པས ། 
༥་ ངས་གློང་ཁེ་པློ་ཞིག་ལ་ལྟས་ན་འགིག་གི་འདུག་པས ། 

 

 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 12: Shopping / Conversation Method Sheet 1 

༄ ༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་དང་པ ོ། 

  Conversation-1 / བཀའ་མོལ་དང་པོ ། 
S: I’m going to the grocery store. 

Q: Are you going to the grocery store? 

A: Yes, I’m going to the grocery store. 

Q: Are you going to the book store? 

A: No, I’m not going to the book store. 

Q: Where are you going? 

A: I’m going to the grocery store. 

Q: Are you going to the grocery store or the book store? 

A: I’m going to the grocery store. 

  

  

  Conversation-2 / བཀའ་མོལ་གིས་པ །   
S: Computers are very expensive. 

Q: Are computers expensive? 

A: Yes, computers are very expensive. 

Q: Are computers cheap? 

A: No, computers are not cheap. 

Q: What’s expensive? 

A: Computers are very expensive. 

Q: Are computers expensive or cheap? 

A: Computers are very expensive. 
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Lesson 12: Shopping / Conversation Method Sheet 2 
༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  སད་ཆ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཤོག་ལེ་གིས་པ ། 

  Conversation-3 / བཀའ་མོལ་གསུམ་པོ ། 
S: I’d like to return this phone. 

Q: Would you like to return that phone? 

A: Yes, I’d like to return this phone. 

Q: Are you happy with that phone? 

A: No, I’m not happy with this phone. 

Q: Can I help you? 

A: I’d like to return this phone. 

Q: Woud you like to return that phone or are you happy with that phone. 

A: I’d like to return this phone. 

  

  

  Conversation-4 / བཀའ་མོལ་བཞི་པ ། 
S: She bought some bananas from the market. 

Q: Did she buy some bananas from the market? 

A: Yes, she bought some bananas from the market. 

Q: Did she buy some apples from the market? 

A: No, she did not buy some apples from the market. 

Q: What did she buy? 

A: She bought some bananas from the market. 

Q: Did she buy some bananas or some apples from the market? 

A: She bought some bananas from the market. 
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Lesson 12: Shopping / Q and A 

༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  དྲི་བ་དང་ལན ། 
 
 

1)  How are your studies? 
    ཁེད་རང་སློབ་སློང་ག་འདྲ་ཆགས་གི་འདུག 
 
 
2)  When did you arrive? 
    ཁེད་རང་ག་དུས་བསེབས་པ་ཡིན ། 
 

 
3)  What’s your favorite thing to do? 
    ཁེད་རང་སྣང་བ་འགློ་ཤློས་ཀི་ལས་ཀ་དེ་ག་རེ་ཡིན ། 
 

 
4)  What do your parents do for work? 
    ཁྱེད་རང་གི་ཕ་མ་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་གི་ཡོད་རེད ། 
 
 
5)  How do you like staying here? 
    ཁེད་རང་འདི་ལ་སྡློད་པ་གང་འདྲ་འདུག  
 

 
6)  What’s your favorite food? 
    ཁེད་རང་དགའ་ཤློས་ཀི་ཁ་ལག་ག་རེ་རེད ། 
 

 
7)  What do you want to be when you grow up? 
    ཁེད་རང་ཆེན་པློ་ཆགས་དུས་ག་རེ་བྱེད་ཡ་འདློད་པ་ཡློད ། 
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Lesson 12: Shopping / The Question Game 
༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  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) India 

2) Food   

3) School 

4) Tibet 

5) Family 

6) Movies 

7) Sports 

 
 

 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་རྒློད་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 2 
 

[85] 
 

Lesson 12: Shopping / Written Exam 

༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  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 looking for a new phone.  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
Q:  
A:  
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Lesson 12: Shopping / Translation Exam 
༄ ། སོབ་ཚན་༡༢་ ློ་བཅའ་རྒྱབ་པ །  སད་སྒྱུར་ཡིག་ཚད ། 

 

 

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

He bought new shoes. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
My mother works at the market. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
I picked up some apples. 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
 
གོག་ཀླད་གོང་ཆེན་པོ་རེད ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
ང་དུས་སློག་ློ་ཡ་ལ་དགའ་པློ་ཡློད ། 
Translate / སད་སྒྱུར ། 
 

 
བག་ལེབ་ཁ་ཤས་ལེན་རོགས ། 
Translate / སད་སྒྱུར  ། 
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࿄ Review Week: Lessons 10, 11, 12,  

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག  སོབ་ཚན ༡༠་ ༡༡་ ༡༢ ། 
࿄ 

 

 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་རྒློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lessons 10: Kitchen / Vocabulary Review 
 

 Nouns  Other words 
1) Stove 1) Dishes 
2) Oven 2) Plate 
3) Refrigerator 3) Bowl 
4) Sink 4) Glass 
5) Cutting board 5) Knife 
6) Cabinet 6) Fork 
7) Pantry 7) Spoon 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Chop / Chopped  -  She chopped all the carrots. 
2) to Cut / Cut  -  Cut the pieces small. 
3) to Peel / Peeled  -  Please peel the onions. 
4) to Mix / Mixed  -  Mix the rice and nuts together. 
5) to Stir / Stirred  -  Keep stirring the stew. 
6) to Bake / Baked  -  I love to bake bread. 
7) to Fry / Fried  -  He’s frying the potatoes. 
 
 Sentences 
1) Let’s start dinner. 
2) How can I help? 
3) I’ll chop the vegetables. 
4) You can cut up the meat. 
5) Keep stirring the vegetables. 
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Review Week: Lessons 10, 11, 12 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག  སོབ་ཚན ༡༠་ ༡༡་ ༡༢ ། 
 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་ གླེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ ། 

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

 

 

Lesson 10: Kitchen / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I love fresh baked bread. 
2) He’s washing and chopping vegetables. 
3) There’s some milk in the refridgerator. 
4) She’s washing dishes in the sink.  

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 10, 11, 12 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག  སོབ་ཚན ༡༠་ ༡༡་ ༡༢ ། 
 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་རྒློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 
 
 

Lessons 11: Monastery / Vocabulary Review 
 

 Nouns  Other words 
1) Temple 1) Throne 
2) Shrine room 2) Altar 
3) Debate grounds 3) Statue 
4) Protector room 4) Dorje and Bell 
5) Hermitage 5) Mantra 
6) Book store  6) Mala  
7) Office 7) Mandala 
 
 Verbs present / past tense 
1) to do Kora / Did Kora  -  She does kora every morning. 
2) to Prostrate / Prostrated  -  You should prostrate when entering the temple. 
3) to Pray / Prayed  -  I’ll pray for your family. 
4) to Chant / Chanted  -  Gyudmed monks chant beautifully. 
5) to Recite / Recited  -  Monks recite their lesson every day. 
6) to Mediate / Meditated - You should meditate every morning and every evening.   
7) to Make an offering / Made an offering -  I wish to make an offering. 
 
 Sentences 
1) Let’s offer offering scarves to the deities. 
2) That statue of the Buddha is beautiful. 
3) When does puja begin? 
4) Are you going to offer some butter candles? 
5) Let’s make a donation to the monastery. 
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Review Week: Lessons 10, 11, 12 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག  སོབ་ཚན ༡༠་ ༡༡་ ༡༢ ། 
 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་ གླེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ ། 

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

 

 

Lesson 11: Monastery / Conversation Review 
 

 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I want to make an offering. 

2) Buddhists put flowers on their alters. 

3) She’s saying mantras on her mala. 

4) My lama always says his prayers.  

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 10, 11, 12 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག  སོབ་ཚན ༡༠་ ༡༡་ ༡༢ ། 
 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་རྒློལ་གིས་དག་ཆ་ལབ །ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ལ་མཚན་གཞི་
དང་སར་ཡང་ཚིག་སྒྲུབ་བཟློ་ཡ་ཡིན ། 

 
 

Lessons 12: Shopping / Vocabulary Review 
 

 Nouns  Other words 
1) Grocery store 1) Register 
2) Department store 2) Security guard  
3) Mall 3) Escalator 
4) Shop 4) Elevator 
5) Drug store 5) Display 
6) Market 6) Receipt 
7) Fruit stand 7) Sale 
 
 Verbs present / past tense 
1) to Shop / Shopped  -  Let’s go shopping for a new phone. 
2) to Browse / Browsed  -  I’m just browsing today. 
3) to Pick up / Picked up  -   I came to pick up the books. 
4) to Return / Returned  -  I need to return this. 
5) to Buy / Bought  -  I’m going to the store to buy some milk. 
6) to Check out / Checked out  -  We must check out before we leave.  
7) to Guarantee / Guaranteed  -  Will you guarantee this phone if I buy it. 
 
 Sentences 
1) Can I help you find something? 
2) I’m just browsing. 
3) I’d like to see some phones. 
4) Are those expensive? 
5) Can I see something cheaper? 
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Review Week: Lessons 10, 11, 12 

༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག  སོབ་ཚན ༡༠་ ༡༡་ ༡༢ ། 
 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་ གླེང་མློལ་སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ ། 

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

 

 

Lesson 12: Shopping / Conversation Review 
 

      Method          Conversations 

S: Sentence 
1) I’m going to the grocery store. 
2) Computers are very expensive. 
3) I’d like to return this phone. 
4) She bought some bananas from the market.  

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 10, 11, 12 / Written Exam 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག  སོབ་ཚན ༡༠་ ༡༡་ ༡༢ །  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) Kitchen -  
2) to Chop - 

3) Stove - 

4) Temple - 

5) Mala - 

6) Offering - 

7) Debate ground - 

8) Market - 

9) Pick up - 

10) Buy - 

 

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

1) She’s washing dishes in the sink -  

2) He’s chopping vegetables - 

3) She’s saying mantras on her mala - 

4) My lama always says his prayers - 

5) I’d like to return this phone - 

༦་ ང་ཚོས་དགོང་དྲོ་ཁ་ལག་འགོ་ཚུགས་དང་། 
༧་ འཁྱག་སམ་ནང་ལ་འོ་མ་ཁ་ཤས་ཡོད ། 
༨་ ཞློག་གློག་པགས་པ་བཤུས ། 
༩་ ངས་སབས་འཇུག་ཞུ་དགོས་ཡོད ། 
༡༠་ གོག་ཀླད་དཔེ་གོང་ཆེན་པོ་རེད ། 
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Review Week: Week 10, 11, 12 / Debate Exam 
༄ ། བསར་ཞིབ་བདུན་ཕྲག  སོབ་ཚན ༡༠་ ༡༡་ ༡༢ །  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་

རྒན་གིས་ཞིབ་འཇུག་ནང་རྒྱུ །  
 དགེ་རྒན་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་རྒློལ །   
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་རྒློལ །   
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 ། 
 
 


