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 ཚ�ག་གསར། 

  
 
 
 
 

མིང་ཚ�ག   
(Noun) 
名词 

 
ཁ།  

 mouth 
  口 

 
�་བ།  

musk deer 
  麝 

 

�་�།ི  
 musk 
   麝香 

 

ཕོ།  
 male 

 公 /  雄 

 

ཡ་ས།ོ  
  fangs 
  獠牙  

 

པ་�།  
 Padra symbol 

  斜棂花格 

 
མོ།  

 female 
   母  /  雌 

 

ཆ།   
 pair 
  双 

 

�།  
grass  
  草 

 
�་ཅ།ོ 
horn 
角 

 

�་བ།  
 deer 
  鹿 

 
ཕོ་མ།ོ  

  male & female 
  公母  /   雌雄 

�ད་དང་�ོགས་ཚ�ག    
(Case particle & particle) 

助词  /   冠词 
 

ནི།   
/ as for 

ལ།  
/ to, at 

ཡི།   
/ one of the genitive particles 

ཞིག  
/ the Tibetan article 



 ཚ�ག་གསར། 

 

�ེལ་ཚ�ག    (Clause connective)   连词 

 

 

 དང་།   /    and   /    和 

 

བ�ན་ཚ�ག    (Adverb)   副词 

 

 

�་�།    /   similar,  like   /    像 

 

�་ཚ�ག   
(Verb) 
动词 

                 རེད།   
  linking verb (is, are, yes) 
(for second & third person) 

   是   (第二，第三人称) 
 

མ་རེད། 
  linking verb 
(for negative) 

  不是   
   (第二，第三

人称)  

ཡོད་པ་རེད།  
  existential verb (in 

statements of common 
knowledge) 

  有   (通常的状态) 

ཡོད་པ་མ་རེད།  
  existential verb 

(for negative)  

  没有   (通常的状态) 



 
�ོམ་པ་པོའ་ིགསལ་བཤད། 

   དེང་�བས་གངས་ཅན་བོད་�ི་�ི་ནང་གཉིས་�་འཚར་ལོངས་�ས་དང་�ེད་བཞིན་ཡོད་པའི་བོད་�ག་ཚ�ས་བོད་�ི་�ད་ཡིག་ལ་དོ་�ང་དང་ 
  �ོབ་�ོང་�ེད་�ར་སེམས་�གས་འཕར་བ་དང་།    �ག་དོན་�ང་�ས་ནས་བོད་ཡིག་གི་ཐོག་�་�ིས་པའི་དེབ་ཐེར་�མས་ལ་�་�ོག་�ེད་ 
  �ར་དགའ་བའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་འཇོག་�བ་པའི་ཆེད་�།   �ས་པས་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་�ི་ལམ་ནས་�་�་ལོ་ན་བཞི་ནས་�ག་གི་ 
  བར་ལ་�ེབས་པ་ཚ�འི་�ོན་འ�ོའི་གནས་ཚད་དང་འཚམས་པའི་བོད་ཡིག་�་�ོག་གི་དེབ་�ང་བ�་པོ་དེ་�མས་བ�མས་པ་ཡིན། 
  དེབ་�ེང་བ�་པོ་དེ་�མས་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ངོ་�ོད་�ས་ཡོད་པ་�ེ།  དེབ་�ེང་དང་པོ་ནི་�་�་ཚ�ས་བོད་ཡིག་གི་གསལ་ 
  �ེད་�མ་�་�ངས་ཟིན་པའི་�ེས་ལ་ཐོག་མར་ངོ་�ོད་�ེད་�་དང་།   དེ་ནས་གསལ་�ེད་དང་ད�ངས་བཞི་ཡི་�ོར་�ལ་ཤེས་པའི་�ེས་�་ 
  དེབ་�ེང་གཉིས་པ་དེ་དག་ངོ་�ོད་�ེད་�།  དེབ་�ེང་ག�མ་པ་ནི་མགོ་ཅན་ག�མ་�ི་ཡིག་འ�་�མས་ངོ་�ོད་�ས་�ེས་བེད་�ོད་�ེད་�། 
  དེ་ནས་མགོ་ཅན་�ི་ཡིག་འ�་�མས་དང་ད�ངས་བཞི་ཡི་�ོར་�ལ་ཤེས་པའི་�ེས་�་དེབ་�ེང་བཞི་པ་ངོ་�ོད་�ེད་�།   དེབ་�ེང་�་པ་ནི་ 
  འདོགས་ཅན་བཞི་ཡི་ཡིག་འ�་�མས་ངོ་�ོད་�ས་�ེས་བེད་�ོད་�ེད་�།    དེ་ནས་འདོགས་ཅན་�ི་ཡིག་འ�་�མས་དང་ད�ངས་བཞི་ 
  ཡི་�ོར་�ལ་ཤེས་པའི་�ེས་�་དེབ་�ེང་�ག་པ་ངོ་�ོད་�ེད་�།   དེབ་�ེང་བ�ན་པ་ནི་བོད་ཡིག་ནང་གི་བ�ེགས་ཡིག་དང་།  བ�ེགས་ཡིག་ 
  དེ་�མས་ལ་ད�ངས་བཞི་�ན་པ་ངོ་�ོད་�ས་�ེས་བེད་�ོད་�ེད་�།    དེབ་�ེང་བ�ད་པ་ནི་�ེས་འ�ག་བ�་�ན་པའི་ཡིག་འ�་�མས་ 
  ཤེས་པའི་�ེས་�་ངོ་�ོད་�ེད་�།   དེབ་�ེང་ད�་པ་ནི་ཡང་འ�ག་གཉིས་�ན་པའི་ཡིག་འ�་�མས་ཤེས་པའི་�ེས་�་ངོ་�ོད་�ེད་�། 
  མཐའ་མ་དེར་�ོན་འ�ག་�་�ན་པའི་ཡིག་འ�་�མས་ཤེས་པའི་�ེས་�་དེབ་�ེང་བ�་པ་དེ་དག་ངོ་�ོད་�ེད་དགོས་�་བཅས་སོ། 



ཚ�ག་འ�ེལ། 

      ༡།   ག་ི་་་་་   ནི་བོད་ཡིག་ནང་གི་�ད་ “ཡི་” དང་གཅིག་མ�ངས་�ར་འ�ེལ་�འི་�ད་ཅིག་ཡིན་ཞངི་།  ངེས་པར་�་�ེས་འ�ག་ “ག་”དང་  
                     “ང་” �ེས་�་�ར་ནས་མིང་ཚ�ག་དང་མིང་ཚ�ག   �་ཚ�ག་དང་�་ཚ�ག་ལ་སོགས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་འ�་ཕན་�ན་འ�ེལ་�ི་   
                     ཡོད་པ་རེད། 
 

      ༢།   ཞགི་་་་  ནི་བོད་ཡིག་གི་ཚ�ག་�ད་ཅིག་ཡནི་ཞངི་།  ངེས་པར་�་�ིེས་འ�ག་ “ང་” “ན་” “མ་” “ར་” “ལ་” “འ་” “མཐའ་མེད་” 
                    བཅས་�ེས་�་�ར་དགསོ་པ་དང་།   �ོད་པ་ཚ�ག་�བ་�ི་ནང་�་ཚ�ག་�ད་དེས་�ེད་པ་པོ་དེ་ན་ིགང་ཟག་གམ་གང་ཟག་མིན་པའི་ 
                    དངོས་པོ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་�ོན་པ་དང་།   ཡང་ན།   �ེད་པ་པོ་དེར་ཁ་�ངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡང་�ོན་�ི་ཡོད་པ་རེད། 
 

      ༣།   �་�།་་་་ ནི་མིའམ་དངོས་པ།ོ  གནས་�ལ་གང་ཞིག་ཕན་�ན་མ�ངས་པ་གསལ་བར་�ེད་པའི་�་ཞིག་དང་།   ཡང་ན།   དཔེར་བ�ོད་ལ་ 
                    བཀོད་པའི་དོན་ཞིག་མཚ�ན་�ི་ཡོད་པ་རེད། 
 



དེབ་�ང་འདིའ་ི�ད་ཆོས་དང་ལམ་�ོན། 
       ༡།     དེབ་�ང་འདའིི་མིང་ནི་ད་�་ངོ་�ོད་�ེད་བཞིན་པའི་འདོགས་ཅན་�ི་ཡིག་འ�་�ང་པ་ཁོ་ན་ལས་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་པ། 
       ༢།     དེབ་�ང་འདའིི་ནང་དོན་གཙ�་བོ་�མས་ད་ཕན་�་�་ཚ�ས་�ངས་ཟིན་པའི་གསལ་�ེད་དང་ད�ངས་བཞི་�ན་པའི་གསལ་�ེད་�ི་ཡིག་འ�།   
              མགོ་ཅན་དང་ད�ངས་བཞི་�ན་པའི་མགོ་ཅན་�ི་ཡིག་འ�།   �ག་དོན་འདོགས་ཅན་བཞི་�ན་པའི་ཡིག་འ�་�ང་པ་དཔེར་ན།   �་བ།   
              �་�།ི  པ་�།  �།  �་ཅ།ོ  �་བ་སོགས་ལས་�བ་པའི་མིང་ཚ�ག་དང་ཚབ་ཚ�ག  �ད།   ཚ�ག་�ད།  བ�ན་ཚ�ག་བཅས་�ི་ཚ�ག་གསར་�ོན་  
              �ངས་བཅོ་�་ཙམ་ཞིག་བེད་�ོད་�ས་ནས་བ�ིགས་པའི་�དོ་པ་ཚ�ག་�བ་ཤ་�ག་ཆགས་ཡདོ་པ། 
      ༣།     �་�་ཚ�ས་དེབ་�ང་ནང་གི་ཚ�ག་�བ་�མས་�ོག་པའི་�བས་�།   རང་ཉདི་ནས་ཡིག་འ�་ཕལ་མོ་ཆེ་རང་�་འཕེལ་བའི་ངང་�་�གོ་�བ་པ་ 
              དང་།  དེ་བཞིན་དཔེ་རིས་བ�ད་ནས་ནང་དོན་ཁག་གསལ་པོར་ཤེས་�བ་པ། 
      ༤།    དེབ་�ང་འདའིི་ནང་ལ་ད་ཕན་�་�་ཚ�ར་ངོ་�ོད་མ་�ས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་འ�་ “དང་།” “རེད།” “མ་རེད།” “ཡོད་པ་རེད།”  
             “ཡོད་པ་མ་རདེ།” བཅས་�་ཐོན་ཡོད་�ང་།  ཕ་མ་དང་དགེ་�ན་ནས་ཐོག་མར་�་�་ཚ�ར་ཡགི་འ�་དེ་ཚ�འི་�་གདངས་དེར་ལད་མོ་�ེད་�་ 
              བ�ག་པ་ལས།  ཞིབ་�འི་�ོར་�གོ་�ག་�ངས་ལ་�བས་འ�ལ་ཞིག་རངི་ངོ་�ོད་�ེད་དགསོ་དོན་མདེ།     
      ༥།     ཕ་མ་དང་དག་ེ�ན་ཚ�ས་བོད་ཡིག་གི་�ད་ “གི་” དང་ཚ�ག་�ད་ “ཞིག” གཉིས་�ི་གོ་དོན་ལ་འ�ལེ་བཤད་�ན་�་ཞགི་བ�བ་པ་བ�ད་ 
             �་�་ཚ�འི་ངོས་ནས་�ད་དེ་གཉིས་�ིས་ཚ�ག་�བ་�ི་ནང་�་�ས་པ་གང་འ�་ཞིག་ཐོན་�ི་ཡོད་པ་ཤེས་བ�ག་�། 
      ༦།    �བས་རེ་�བ་�ོགས་ལ་�་�་ཚ�ར་�ོད་པ་ཚ�ག་�བ་ནང་གི་མིང་ཚ�ག་དང་ཚབ་ཚ�ག   �ད་དང་�་ཚ�ག་ལ་སོགས་ད�ེ་བ་�ེ་�བས་ཚ�ན་མདོག་ 
             འ�་མིན་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས་ངོ་�དོ་�ེད་�ལོ་ཡོད་པ་�ར།   དེབ་�ང་འདིའི་ནང་�འང་ཐབས་ལམ་དེ་བེད་�ོད་�ས་ཡདོ་ལ།  ཚ�ན་མདོག་ 
             �ེ་�ག་སོ་སོའི་མཚ�ན་�ོན་�ི་རེ�་མིག་ཞིག་�ང་གཤམ་འོག་�་�ར་བཏནོ་�ས་ཡོད། 
 



      ༧།     གཞན་ཡང་།   �་�་ཚ�ས་ཚ�ན་མདོག་འ�་མིན་ལས་�བ་པའི་ཚ�ག་�བ་དེ་�མས་�ོག་�བས།  དཀའ་ཚ�གས་མེད་པའི་�ོ་ནས་བོད་ཡིག་ 
              གི་ཡིག་འ�འམ།  ཚ�ག་དང་ཚ�ག་�ད་བར་�ི་ཚ�ག་མཚམས་ཁག་བདེ་�ག་ངང་ད�ེ་ནས་�གོ་�བ་པ། 
      ༨།      �་�་ཚ�ས་དེབ་�ང་འདི་བ�གས་ཟིན་པའི་�ེས་ལ།   ཚ�ག་གསར་རམ་ཐ་�ད་�ོན་�ངས་ཉི་�་�་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཤསེ་�བ་པ། 

ཚ�ན་མདགོ མཚ�ན་�ནོ། 
ནག་པ།ོ མིང་ཚ�ག                                                       (noun)                                        名词 

དམར་པ།ོ �་ཚ�ག                                                          (verb)                                        动词 

�ང་�། �ད།    /  �ོགས་ཚ�ག                                        (particle / article)                      助词  /   冠词 

�་མེན། གང་ཟག་གི་ཚབ་ཚ�ག  / བདག་དབང་གི་ཚབ་ཚ�ག    (personal pronoun / possessive pronoun)  人称代词 / 物主代词 

�་མདོག མིང་ཚ�ག་�་ཚ�ག་ཅན།  /  �བ་ཚ�ག       (verbalization  /  auxiliary verb)               名词变动词  /   助动词 

 

ཟིང་�། 
འ�ི་བའི་ཚབ་ཚ�ག                                           (interrogative pronoun)             疑问代词 

དམིགས་�ོན་�ི་ཚབ་ཚ�ག                                   (demonstrative pronoun)          指示代词 

�ང་�། �་ཚ�ག་མིང་ཚ�ག་ཅན།                                       (nominalization)                       动词变名词 

སེར་པ།ོ བ�ན་ཚ�ག                                                     (adverb)                                     副词 

�ོ་�། �ེལ་ཚ�ག  /  �ན་�ད།                                       (conjunction  / conjunctive particle )        连词  /   连助词  

�ོན་པ།ོ �ན་ཚ�ག                                                       (adjective)                                 形容词 



�་�ོག་གི་ཚད་རིམ་ལམ་�ོན།   Guided Reading     指导阅读 

�་�ོག་གི་ཚད་རིམ། འཛ�ན་རིམ། 

              �ོན་འ�ོ།      Kindergarten      学前班 

 
འཛ�ན་རིམ་དང་པོ།     1st Grade     一年级  

          འཛ�ན་རིམ་གཉིས་པ།    2nd Grade   二年级 

 
          འཛ�ན་རིམ་ག�མ་པ།    3rd Grade     三年级 

 
          འཛ�ན་རིམ་བཞི་པ།     4th Grade      四年级 

 
          འཛ�ན་རིམ་�་པ།       5th  Grade     五年级 

 
           འཛ�ན་རིམ་�ག་པ།     6th  Grade    六年级 

 
           འཛ�ན་རིམ་བ�ན་པ།    7th  Grade   初中一年级 

ཀ ཁ ག ང 
ཅ ཆ ཇ 

ཏ ཐ ད ན 

པ ཕ བ མ 

ཙ ཚ ཛ ཝ 
ཞ ཟ འ ཡ 

ར ལ ཤ ས 
ཧ ཨ 
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