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A 
Action ལས། 
active voice ེད་ ། 
according to the information གནས་ ལ་དང་བ ན་ནས། 
adjective ན་ཚག ༼ ད་ཆོས་ ོན་པའི་་ཚག ༽ 
alliteration ང་ ན་ ི་ ན། 
allusion ཞོར་འ ོས། 
alternate claim རེས་མོས་ ི་ཐོབ་ཐང་། 
analogy ོགས་མ ན། 
analyze ཞིབ་ ་ད ད་པ། 
anecdote ང་བ་ ིང་བ ས། 
another གཞན། 
answer ལན། 
argument ོད་པ། 
Article དངོས་པོ། 
arrange གོ་རིམ་ ིག་པ། 
audience མཇལ་ཁ། 
Author ོམ་པ་པོ། 
author's purpose ོམ་པ་པོའི་དམིགས་ ལ། 

B
because གང་ཡིན་ཟེར་ན། 
Before ོན་ ། 
beginning ཐོག་མ། 
bibliography དཔེ་ཆའི་ཐོ་ག ང་། 
biography མ་ཐར། 
Both གཉིས་ཀ 

C
capitalization མ་ ར་ཕབ་ ར། 
Cause ། 
cause/effect ། / འ ས་ ། 
chapter ལེ ། 
character གཤིས་ ད། 
characteristics ན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི ད་ཆོས། 
Chart དཔེ་རིས། 
Check དགག་ཆ། 
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choose འདམ་པ། 
Circle ོར་ ོར། 
citation ངས་ ང་། 
Cite ང་འ ེན་ ེད་པ། 
Claim ཐོབ་ཐང་ ོད་ལེན་ ེད་པ། 
classification ེ་ཚན་ད ེ་འ ེད། 
Clause ཚག་མཚམས། 
collaborative discussion མཉམ་ལས་བ ོ་ ེང་། 
comma (,) བར་ཚགས། ༼ , ༽ 
compare བ ར་བ། 
compare and contrast (in writing) འ ན་བ ར་ ེད་པ་དང་བ ར་ནས་ད ེ་འ ེད་

ེད་པ། ༼ ོམ། ༽ 
complex sentence ོག་འཛངས་ཅན་ ི་བ ོད་པ། 
compound sentence བ ེ་ ོར་ ེད་པའི་ཚག་ བ། 
compound-complex sentence བ ེ་ ོར་དང་ ོག་འཛངས་ཅན་ ི་ཚག་ བ། 
concluding statement/section གཏམ་བཤད་འམ་ལེ་ཚན་མ ག་ ད། 
concrete detail དངོས་ཡོད་ཞིབ་ ། 
conflict འ ག་ ོད། 
contrast མི་མ ན་པའི་ ད་ཆོས། 
connotation གོ་དོན་ ད་པར་བ། 
context འ ེལ་ཆགས། བས་དོན། 
conventions ན་ཚགས། 
credible source ཡིད་ཆེས་ ་ ང་། 

D
definition གོ་དོན། 
demonstrate མིག་ ོིན་གསལ་བཤད། 
describe འ ེལ་བཤད་ ག་པ། 
description འ ེལ་བ ོད། 
Detail ཞིབ་ ། 
dialogue ོས་མོལ། 
dictionary ཚག་མཛད། 
digital source ཨང་ ངས་ ེས་འ ེལ་ ི་ཐོན་ ངས། 
directions ོགས། 
distinguish ད ེ་འ ེད་གཏོང་བ། 
Drama ོས་གར། 
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draw conclusions མ ག་ ོམ་ ག་པ། 

E
Edit ོམ་ ིག་ ེད་པ། 
elaborate ཞིབ་ ར་འགོད་པ། 
end/the end མཐའ། 
enough འདང་ངེས། 
essay ོམ། 
events གལ་ཆེའི་ ང་བ། 
event sequence དོན་ ེན་གོ་རིམ། 
everyday speech ན་གཏན་ག ང་བཤད། 
evidence དཔང་པོ། 
explain འ ེལ་བཤད་ ེད་པ། 
explicit དངོས་བ ན། 

F
fable ང་གཏམ། 
Fact བདེན་པ། 
Falso མི་བདེན་པ། 
fantasy story ོག་ ང་། 
Fiction ོག་བཅོས། 
figurative language ག གས་ད ིབས་ཅན་ ི་ཐ་ ད། 
figure of speech ཚག་ ན། 
find the main idea བསམ་ ལ་གཙ་བོ་དེ་འཚལ་བ། 
folktale དམངས་ ོད་ ི་ ང་། 
format དེབ་ ི་བཟོ་ད ིབས། 
furthermore དེར་མ་ཟད། 

G
genre གས། 
glossary མཆན་འ ེལ་རི ་མིག 
go on ་མ ད་འ ོ་བ། 

H
happen འ ང་བ། 
heading འགོ་བ ོད། 
help རོགས། 
historical novel/account ལོ་ ས་ཅན་ ི་ ོག་ ང་ངམ་འ ེལ་བ ོད། 
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How ཇི་ ར། 
however གང་ ར་ཡང་། 

I
identify ངོས་བ ང་བ། 
if … then གལ་ ིད། … དེ་ནས། 
illustrate དཔེ་རིས་ ི་ལམ་ནས་གསལ་ཁ་ ོན་པ། 
inference ེས་དཔག 
informative/explanatory text ལོ་ ས་གསལ་པོའམ་འ ེལ་བ དོ་གསལ་བའི་ཡིག་

གཞི། 
Initially འགོ་ ོད་ ། 
Inquiry ི་ ད། 
interpret གོ་དོན་འ ེལ་བ། 
introduction ངོ་ ོད། 
Irony ོག་ ོགས་གཏམ་བཤད། 
Issue འ ེམས་པ། 

J
judgment ིམས་སའི་བཅད་མཚམས། 
Journal ཉིན་དེབ། 
Justify བདེན་པ་དག་ ེལ་ ེད་པ། 

K
key event དོན་ ེན་ ེ་བ། 
key detail/idea བསམ་ ལ་ཞིབ་ འམ་ ེ་བ། 
Know ཤེས་པ། 
knowledge ཤེས་ ། 

L
List ཐོ་ག ང་། 
literary nonfiction ོགས་ ང་མ་ཡིན་པའི་བ ན་བཅོས། 
literary text ཡི་གེའི་ག ང་ གས་ ་ིདཔེ་ཆ། 
Listen ཉན་པ། 
listening དོ་ ང་། 
long time ago ་མོའི་ ས་ ། 

M
Main གཙ་བོ། 
main character འ བ་ ོན་པ་གཙ་བོ། 
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main idea བསམ་ ལ་གཙ་བོ། 
main purpose དགོས་པ་གཙ་བོ། 
make believe ཡིད་ཆེས་ ་འ ག་པ། 
memoir མཛད་ མ། 
Mood སེམས་ ི་ཉམས་འ ར། 
most important གལ་ཆེ་ཤོས། 
most likely འ ་ཤོས། 
Motive ན་ ོང་། 
multimedia ེལ་ལམ་ ་ཚགས། 
Myth གཏམ་ ད། 

N
narrated experience/event ོང་ཚར་རམ་གལ་ཆེའི་ ང་བ་ ས་བཤད་ ས་པ། 
narrative ལོ་ ས་ ས་བཤད་འ ི་ ོམ། 
narrator ས་བཤད་ ེད་མཁན། 
nonfiction ོག་ ང་མ་ཡིན་པ། 
Noun མིང་ཙམ་ ོན་པའི་ མ་ད ེ། 

O
objective summary བ བ་ ་ ིང་བ ས། 
obstacle བར་ཆད། 
Often ཡང་ཡང་། 
on the other hand ོགས་གཞན་ ། 
opinion བསམ་ ལ། 
opposing claim ཐོབ་ཐང་ལ་ ེན་ལོག་ ེད་པ། 
otherwise དེ་མིན། 
outcome བ་འ ས། 
Outline རོབ་ ིས། 

P
paragraph ཡིག་འབེབ། 
paraphrase ཚག་དོན་ ི་འ ེལ་བ། 
parentheses (…) ཤད་ ག་ནང་ ིས་པའི་མཆན། (….) 
Passage བ ོད་ལམ། 
Person ེས་ ། 
Phrase ཚག་འ ོས། 
plagiarism དཔེ་ཟོབ། 
Plan འཆར་གཞི། 
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Plot ས་ཆ། 
poem/poetry ན་ངག 
point of view/perspective མཐོིང་ ལ་འམ་ ང་ ལ། 
preceding ་རོལ་ ་ ང་བའམ་འོང་བ། 
predict མངོན་ཤེས་བཤད་པ། 
print source པར་ ན་ ི་འ ང་ ངས། 
probably ཕལ་ཆེར། 
problem དཀའ་ངལ། 
publish པར་འ ེམས་ ེད་པ། 
pun ་གཅིག་དོན་མང་། 
punctuation ཚག 
purpose དགོས་པ། 

Q
question ི་བ། 
quotation ང་འ ེན། 

R
read ོག་པ། 
reader ོག་པ་པོ། 
read aloud ད་ གས་ཆེན་པོས་ ོག་པ། 
reading ོག་འདོན། 
ready ་ ིག 
Real ངོ་མ། 
reason དགོས་པ། 
reflection ག གས་བ ན། 
research ཉམས་ཞིབ། 
resolution ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས། 
respond ཁ་ཡ་ ེད་པ། 
response ལན་འདེབས། 
rhyme ན་ ོམ་ ང་ ་། 
revise བ ར་བཅོས་ ེད་པ། 
role འ བ་ཚན། 

S
scene འ བ་ཞིང་། 
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sensory language ཚར་ཤེས་ ི་ཐ་ ད། 
sentence བ ོད་པ། 
sequence གོ་རིམ། 
setting ིག་ ངས། 
show མིག་ ར་ ོན་པ། 
significance གལ་གནད། 
soliloquy ཚག་ལབ། 
solution ས་སོགས་ ན་མ། 
Sonnet ེབ་ ོེར་ངེས་ཅན་ ི་ཚག་འ ་བ ད་ནས་བ ་

བར་ཡོད་པའི་ཚག་ ང་བ ་བཞི་ཅན་ ི་ ན་ ོམ། 
source འ ང་ ངས། 
stanza ཚགས་བཅད་ ང་བཞི། 
statement བ གས་གཏམ། 
Story ང་། 
summary ིང་བ ས། 
support བ་ ོར་ ེད་པ། 

T
technology བཟོ་རིག་པ། 
tell བཤད་པ། 
text མདོ། 
textual evidence མདོ་ཚག་ནང་གསལ་ ་ིདཔང་པོ། 
then དེ་ནས། 
therefore དེ་ལ་བ ེན་ནས། 
theme/central idea བསམ་ ལ་ ིང་དོན། /གཙ་བོ། 
thesaurus མིང་གི་མངོན་བ ོད་ ་ིཚག་མཛད། 
through བ ད་ནས། 
title དཔེ་དེབ་སོགས་ ི་མིང་ ང་། 
tone ད་གདངས། 
topic བ ོད་གཞི། 
traditional stories ོལ་ ན་ ི་ ང་གཏམ། 
transition འཕོ་འ ར་ ི་གནས་ བས། 
true བདེན་པ། 
turn ོར་བ། 

U
underline གཤམ་ཐིག་འཐེན་པ། 
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understanding གོ་ ོགས། 
unfortunately ལམ་འ ོ་མེད་པར། 
unless དེ་མིན། 
up to now ད་ ་བར་ ། 
use བེད་ ོད་ ེད་པ། 
use evidence དཔང་པོ་བེད་ ོད་ ེད་པ། 

W
watch out འཚལ་ཞིབ་ ེད་པ། 
we ང་ཚ། 
what ག་རེ། 
when ག་ ས། 
whenever ནམ་ཡིན་ལ། 
where ག་པར། 
whereas དེ་ འི་གནས་ བས་ ། 
whereby གང་ལས། 
wherein དེར་གསལ། 
which གང་གི 
Who ་ཞིག 
who is speaking ས་གཏམ་བཤད་ ེད་ ིན་འ ག་གམ། ས་གཏམ་

བཤད་ ེད་ ིན་འ ག་གམ། 
why གང་གི་ ིར། 
wide open ་ཆེར་ཁ་ ེ་བ། 
with མཉམ་ ། 
without མེད་པར། 
word ཚག 




