ལ་ག ང་ཞ་ི གཡོག་ ན་ཚགོ ས།
བཟོ་རགི ་ཤེས་ཚད་ཅན་ ི་ ིར་བཏང་ཆསོ ་ གས།
དབྱིན་ཚེ་ ༡༨.༡༢.༢༠༠༨
ོང་ཁའི་ ི་ཤགོ །
ས་ ན། ་ཚོད་ ༡.༠༠

གས་བ ོམས། ༣༠

དྲན་གསོ། དྲི་བའི་ཤོག་གྲངས་འཁྲིལ་ཏེ་ཚང་མི་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་། ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ གསང་ཨང་ མ་གཏོགས་མིང་རྩ་ལས་འབྲི་མ་ཆོགཔ་ཨིན།

་ི བ་དང་པ༽
གོ་བ།
གས་༡༥ །
འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དོན་ཚན་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ག་ཞིནམ་ལས་ ི་བ་ ་གི་ལན་འ ི་དགོཔ་ཨིན།
(༣x༥=༡༥)
༉ ་འདི་ འ ག་གི་མིང་གཏམ་ཅན་ ི་ འི་རིགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་ཚོས་གཞི་གསེར་ ི་མདངས་ཅན་དང་
་ ོད་ ་ འ ག་མི་ ་གི་སེམས་ཁར་ འབབ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ་སེར་ ིས་ ལོ་ཐོག་ ་གནོདཔ་བཀལ་ནི་
མེད་པའི་ཁར་ ཐག་རིང་སར་འ ོ་འ ལ་འབདཝ་ད་ ལམ་ཁར་ ་སེར་མཐོང་པ་ཅིན་ གས་དང་ ེན་འ ེལ་ལེགས་
ཤོམ་ ཨིནམ་འབད་བ ིཝ་ཨིན།
འ ག་ ་ ་སེར་ ི་ནང་གསེས་ གཉིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ རི་མཚམས་ ་ནང་ ོད་མི་གཅིག་དང་ ཚ་ དོ ་
ན་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ ོད་མི་ཅིག་ འབདཝ་ད་གཉིས་ཨིན། ོ་ཁ་ ག་ ་ཡོད་མི་ ་སེར་ ི་ འི་བ ག་ ་
སེརཔོ་དང་ གདོང་གནགཔོ་མ ག་མ་རིངམ་འབད་ཡོད། ང་ཁ་ ག་ གཞལམ་ ང་དང་ ོང་གསར་ ོང་ཁག་ནང་ཡོད་
མི་ ་ ངམ་ལགཔ་དང་མ ག་མ་ ་ ཐལ་ཁ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག གས་ཚད་ མོ ་འབད་འོངམ་ཨིན། ག་གི་ཞིབ་
ད ད་ བ་འ ས་དང་འ ིལཝ་ད་ སེམས་ཅན་ ི་རིགས་དེ་གཉིས་ ་ ེ་བ ད་དང་རིགས་ ད་ ི་ ད་པར་ཡོད་པའི་
གསལ་ ོན་འབད་ ག།
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ག་ ་གསརཔ་འཚའ་མི་ ་ དམར་སེར་འབད་ཡོདཔ་ད་ ན་གཞོན་ ་སེར་ ་འབད་མི་ ་འ རཝ་ཨིན། མོ་ ་ལས་
ཕོ་ ་ མ་ ་ཅིག་ ོམ་འབད་འོངམ་ཨིན། འ ག་ ་ ་སེར་ ི་ ི་ ོམས་ ེ་ཚན་ ོམ་ཤོས་ནང་ ེ་ཚན་རེ་ ་ངོ་ ངས་
བ ན་དེ་ཅིག་ འོང་དོ་ཡོདཔ་དང་ འ མས་སའི་ས་ ོ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ་བཞི་མ་༤ དེ་ཅིག་ནང་ བ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ་བཞི་མ་རེའི་ནང་ ་སེར་༢.༡ དེ་རེ་འོངམ་ཨིན།
་སེར་ ་ མང་ཤོས་ར་ ོ་པ་དང་ ཉིན་ ེད་ལས་འ ོ་འ ལ་འབདཝ་ཨིན། ཉིན་ད ང་ཚ་ ོད་ཆེ་བའི་ བས་ ་ ཤིང་
གི་ ིབ་མའི་ནང་ངལ་གསོ་འབད་ ོདཔ་ཨིན། དེ་ ་ ་ བ་མོ་ ོད་སའི་ དམིགས་བསལ་ ི་ཤིང་ཚང་ཅིག་མེདཔ་ལས་
ཉིན་མར་ ོ་འཚོལ་སའི་ ས་ཁོངས་ཤིང་ ོམ་གང་ ང་ཅིག་ནང་ ོདཔ་ཨནི ། ཁོང་གིས་ ཤིང་གི་ལོ་འདབ་ ་ཟ་དོ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ཕོཝ་གི་ནང་ ་ ལོ་འདབ་ ་བ ་ གས་པའི་དབང་པོ་ ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕོཝ་གི་ ད་ཆོས་འདི་ ་ བ ེན་ཏེ་འ ོ་བ་མི་
རིགས་ ི་ཕོཝ་བ མ་ཡོད་མི་ ཨ་སམ་ ི་ ་བ མ་ ལོ་ཐོག་ ་གནོདཔ་བཀལ་ནི་མེདཔ་ཨིན། ཕོ་ ་ ེ་ཚན་ལས་ལོགས་
་ཐོན་ཏེ་ ཕོ་ཙང་ཙ་ཡོད་མི་ ེ་ཚན་བཟོ་ ེ་ ོད་དོ་ཡོདཔ་ད་ མོ་ ་ ེ་ཚན་གསརཔ་བཟོ་བ གཔ་ཨིན།
་ི བ།
༡. ་སེར་འདི་ འ ག་མི་ ་གི་སེམས་ཁར་འབབ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བ ེན་འོང་ནི་མས་གོ?
༢.

་སེར་འདི་གི་ ་ ོད་ ི་ ོར་ལས་ ིས།

༣.

ོ་ཁ་ ག་ ་ ོད་མི་དང་ ང་ཁ་ ག་ ་ ོད་མི་ ་སེར་གཉིས་ ི་ ད་པར་ ིས།

༤.

ེ་བ ད་དང་ རིགས་ ད་ ི་ ད་པར་ ཡོདཔ་འབད་ཤེས་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བ ེན་ཨིན་ན?

༥.

་གིས་ ལོ་ཐོག་ ་གནོདཔ་བཀལ་མི་དང་ མ་བཀལ་མི་འདི་ ་ ེན་ག་ཅི་ལས་བ ེན་ཨིན་ན?

Technical Category

CSCE 2008

2 of 3

་ི བ་གཉིས་པ༽
ད་ ར།
གས་༡༥ །
འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཨིང་ལིཤ་གི་དོན་ཚན་ནང་ བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ག་ཞིནམ་ལས་ ད་
ར་འབད་དགོཔ་ཨིན། (༡༥) གནད་དོན་གཞན་ལྷད་མེདཔ་ བཅུད་དོན་ཐད་ཀར་བྱིན་ཚུགསཔ་འབད་གནང་དགོ།

བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ ང་བས་འཛམ་ ིང་གང་བར་ཤོག།
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