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A 
abolition ་མེད་གཏོང་བའི་ལས། 
abolitionist གཏོར་བཤིག་གཏོང་མཁན། 
administration འཛན་ ོང་། 
adoption ་ཚབ་གསོ་ཉར། 
affirmative action ན་པའི་ ་གཞག 
Africa ཨ ྷ་རི་ཁ། 
African-American ཨ ྷ་རི་ཀའི་ ལ་མི།-ཨ་མེ་རིཀའི་ ལ་མི། 

Age of Jackson ཇེཀ་སོན་ ི་ལོ། 
aggression ག་ ོལ། 
agricultural areas སོ་ནམ་ཞིང་ལས་འདེབས་ ེད་ ི་ས་ ལ། 
agriculture ཞིང་ལས། 
AIDS/HIV གཉན་ནད་རེག་ གམིའ་ི ས་ ངས་ཟད་པའི་གཉན་ནད། 
Albany Plan of Union ཨལ་བ་ནི་གཅིག་ ིལ་ ི་འཆར་གཞི། 
Alger Hiss case ཨལ་ཇར་ཧིས་ིཡི་གནད་དོན། 
Alien and Sedition Acts ི་ ིང་གི་མི་དང་ ེན་ལོག་ཤོག་ཁག་གི་ ེད་ལས། 
allegiance ཤ་ཞེན། 
Alliance for Progress ཡར་ ས་ཆེད་ ོགས་ ིལ། 
allied powers མ ན་ ོགས་ ལ་ཁབ་ ི་དབང་ཐང་། 
allies མ ན་ ོགས་ ལ་ཁབ། 
amendment ་ ིམས་བ ར་གས།ོ 
American Federation of Labor (AFL) ཨེ་མེ་རི་ཀའ་ིངལ་ ོལ་ཚགས་ ེ།  ༼ཨེ་ཨེཕ་ཨེལ། ༽ 
American Revolution ཨ་མེ་རི་ཀའ་ི ལ་ཁབ་ ི་གསར་བ ེ། 
amnesty ཉེས་ཆད་ཆག་ཡང་། 
anarchy ིམས་མེད་ གས་མེད། 
ancient གནའ་ ་མོ། 
annex ་ ིལ་གཏོང་བ། 
annexation ་ ིལ། 
anti-federalist ི་མ ན་རིང་ གས་པར་ བ་འགལ། 
anti-defamation League དམའ་འབེབས་དང་མཚན་ ད་མ ན་ཚགས་ལ་ བ་འགལ། 
anti-Semitism ཇི སི་མི་རིགས་ལ་འགོག་འཇོམས། 
anti-trust ཡིད་ཆེས་ བ་འགལ། 
appeasement ཞི་ཐབས་ངོ་ ང་། 
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appointment བ ོ་བཞག 
arbitration ད ེན་འ མ་ཐག་གཅོད། 
armed forces ད ང་དམག་ 
armistice ས་བཀག་དམག་མཚམས། 
arsenal of democracy དམངས་གཙའི་ལམ་ གས་ ་ིགོ་མཛད། 
Articles of Confederation མ ན་ ོགས་གཅིག་ ིལ་ ི་ ི་དོན་ཚན་ཁག 
Asia ཨེ་ཤེ་ཡ། 
Asian-American ཨེ་ཤི་ཡའི་ ལ་མི།-ཨ་མེ་རི་ཀའ་ི ལ་མི། 

assassination ོག་གསོད། 
assembly འ ་འཛམས། 
assembly line ་ ིག་ ེ་ཚན། 
assimilation གཤིས་ གས་འ ར་ ོག 
Atlantic Charter ཨེཊ་ ཱན་ཊིག་བཅའ་ ིམས། 
atomic bomb ལ་ ན་འབར་ ས། 
austerity དཀའ་ བ། 
authority དབང་ཆ། 
autocracy ིད་དབང་ ེར་གཅོད་ ི་ལམ་ གས། 
automation རང་འ ལ་བཟོ་འདོན་འ ལ་འཁོར། 
autonomy རང་ ིད་རང་ ོང་། 
axis powers མ ན་ ོགས་ ལ་ཁབ་ལ་ང་ོ ལོ་ ེད་མཁན་ ི་ ལ་ཁབ། 

B 
baby boom generation ་ ་མང་ཤོས་ ེས་པའི་ ས་རབས། 
bank holiday ད ལ་ཁང་ ང་སེང་། 
bankruptcy མ་ ་ ིབ་པའི་གནས་ ངས། 
Bay of Pigs Invasion ཕག་པ་མཚ་ ད་ ི་བཙན་འ ལ། 
Berlin Blockade བྷར་ལིན་བཀག་ ོམ། 
Berlin Wall བྷར་ལིན་ གས་རི། 
Bessemer process བེ་སི་མར་ ད་རིམ། 
big business ཚང་ལས་ཆེན་པོ། 
Big Stick Policy ད ག་ཆེན་ ིད་ ས། 
bill ིམས་འཆར། 
Bill of Rights གཞི་ འི་ཐོབ་ཐང་ག་ི ་ཚག 
bipartisan ཚགས་པ་གཉིས་ ང་འ ེལ་ ི། 
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Black Codes ིག་ ིམས་ངན་པ། 
Black Panthers ནགས་གཟིག་ནག་པ།ོ 
Black Tuesday རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནག་པོ། 
blacklist ཐོ་ག ང་ནག་པ།ོ 
Bleeding Kansas ག་འཛག་པའི་ཀན་ ཱས།ི 
Bonus Army དམག་མིར་འབབ་ ོན། 
boycott འ ེལ་ཐག་གཅོད་པ། 
buffer zone བར་གནས་ ི་ས་ ལ། 
bull market གསེར་ད ལ་ཚང་ར། 
Bureau of Indian Affairs ་གར་ ི་འ ེལ་དོན་གཅོད་ཁང་། 
bureaucracy དཔོན་དབང་ ིད་ག ང་རིང་ གས། 
business cycle ཚང་ལས་ ི་ ན་འཁོར། 

C 
cabinet བཀའ་ཤག 
Camp David Accords ཀེམ་ཌེ་བིཌ་གི་ཆིངས་ཡིག 
campaign ལས་འ ལ། 
canals ་ ར། 
capital མ་ ། 
capitalism མ་ འི་རིང་ གས། 
captains of industry བཟོ་ འི་འགོ་འ ིད་ མ་པ། 
Caribbean མཚ་འ མ་ ི་ཀེ་ར་ིབིན་མངའ་ ལ་ཞེས་པ། 
carpetbaggers མ་གདན་ ི་ ོག་ ེས་འ ར་པོ་ཁག 
cartoons ོ་བཏགས་རི་མོ། 
case law ེས་མ ན་ ི་ ིམས། 
Catholic ཡི་ འི་ཁེ་ཐོ་ལིག་ཆོས་ གས། 
census མི་འབོར་ ངས་བཤེར། 
central government ད ས་ག ང་། 
Central Intelligence Agency (CIA) ད ས་ག ང་གསང་བའི་ངོ་ཚབ་ཁང་། ༼སི་ཨ་ཡི་ཨ།ེ ༽ 
charter བཅའ་ ིམས། 
charts རི ་མིག 
checks and balances ིད་ཉམས་ ངས་འཛན། 
Cherokee ས་ ེས་ ོ་ ེས་ ི་ ང་ཨ་མེ་ར་ིཀའི་ ལ་མི། 
Chief Justice ིམས་དཔོན་གཙ་འག ོ
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child labor laws ིས་པའི་ངལ་ ོལ་ ི་ ིམས་ གས། 
Chinese Exclusion Act ་ནག་མི་མང་ ར་འདོན་ ་ིབཅས་ ིམས། 
choice འདམ་ག 
citizen མི་སེར། 
citizenship མི་སེར་ ི་ཐོབ་ཐང་། 
city ོང་ ེར། 
civic values ི་དམངས་ ི་རིན་ཐང་། 
civil disobedience ི་དམངས་ཞི་བ་བ ིས་མེད་ གོ་རོལ། 
Civil Rights ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་། 
civil society ི་དམངས་ ི་ཚགས། 
civil unrest ི་དམངས་ ིང་འཇགས་མེད་པ། 
Civil War ནང་འ ག 
Civil War Amendments ནང་འ ག་ ་ ིམས་བ ར་བཅོས། 
climate གནམ་གཤིས། 
closed shop ཚགས་པ་ ེར་འཛན། 
coalition མཉམ་འ ས། 
coastlines ་མཚའི་ངོགས་མཚམས། 
Cold War ང་དམག 
collective bargaining མཉམ་ བ་ ིས་རིན་གོང་གཏམས་པ། 
colonial era མི་སེར་ ེལ་ ལ་ ི་ ས་རབས། 
colony མི་སེར་ ེལ་ ལ། 
Commander-In-Chief ལ་ཡོངས་དམག་ ི་ཆེན་མོ། 
commerce ཚང་འ ེལ། 
committee ཚགས་པ། 
commodity ཚང་ཟོག 
commonsense བསམ་ཤེས། 
common welfare ན་མོིང་བདེ་དོན། 
commonwealth ན་མོང་ ོབས་འ ོར། 
communism དམར་ཤོག་རིང་ གས། 
Communist Party དམར་ཤོག་ཚགས་པ། 
community ི་ཚགས། 
compare and contrast གཤིབ་བ ར་དང་ ོག་བ ར། 
compromise ནང་འ ིགས། 
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Compromise of 1850 ༡༨༥༠ ཡི་ནང་འ ིགས། 
computer ཀམ་ ་ཊར། 
Computer Revolution ཀམ་ ་ཊར་ ི་གསར་བ །ེ 
concentration camps བཙན་པའི་གསོག་ ར། 
concurrent powers མ ན་མོང་འགན་དབང་གི་དབང་ཆ། 
confederacy ོགས་མ ན་ ལ་ཁབ། 
confederation མ ན་ ོགས་མཉམ་ ིལ། 
conference committees ཚགས་འ འི་ ན་ཚགས། 
conflict འ ག་ ོད། 
congregation འ ་འཛམས། 
Congress ན་ཚགས། 
congressional committees འ ་འཛམས་ ི་ ན་ཚགས་ཁག 
congressional district འ ་འཛིམས་ ི་ ོང་ཁོངས། 
Congress Industrial Organization (CIO) ན་ཚགས་བཟོ་ལས་ ་ིཚགས་པ། ༼སི་ཨ་ཡི་ཨོ། ༽ 
conscientious objector མ་ད ོད་ ན་པའི་དགག་ ་ ེད་མཁན། 
consent of the governed དབང་ ར་ ས་པའི་ཁས་ལེན། 
consolidation ོག་ ་གཅིག་ ིལ། 
conspiracy ོག་ ས། 
constitution ་ ིམས། 
Constitution of the United States ཨ་རི་ ལ་ཁབ་ ི་ ་ ིམས། 
constitutional amendment ་ ིམས་ ི་བ ར་བཅོས། 
constitutional convention ་ ིམས་ ི་ ོས་མ ན། 
constitutional government ་ ིམས་ ན་པའི་ ིད་ག ང་། 
consumer བེད་ ོད་ ེད་མཁན། 
Consumer Price Index (CPI) ལོངས་ ་ ོད་པ་པོའི་རནི་གོང་མ་དེབ་འམ་ཐོ་དེབ། (སི་པི་ཨའི།) 
consumption ཉེར་ ོིད། 
containment དམག་ད ང་བཀག་ ིལ། 
Continental Congress ིང་ཆེན་ ལ་ཁབ་ཁག་གི་ ན་ཚགས། 
contraband ིམས་འགལ་དངོས་རིགས། 
contract གན་ ། 
cons བསམ་ཞིབ་ ེད་པ། 
controversy ོད་ ོག 
convention ན་ཚགས། 
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corollary ེས་ ་མ ན་པའི་ཚད་མ། 
corporation ི་ བ་ཀམ་པ་ནི། 
cotton gin ཀོ་ཊོན་ཇིན། 
counter culture རིག་ག ང་གི་ ོག་ ོགས། 
country ལ་ཁབ། 
court ིམས་ཁང་། 
covenant དམ་ཡིག 
craft union ལག་ ལ་མ ན་ ོགས། 
credit ་ལོན། 
creditor nation ན་བདག་ ལ་ཁབ། 
crime ནག་ཉེས། 
Cuban missile crisis ་པན་མེར་ གས་འ ར་མདའི་གཉན་འ ང་། 
cultural interdependence རིག་ག ང་གི་ ོས་ བ། 
cultural pluralism རིག་ག ང་ ་མ་འདོད་པའི་རངི་ གས། 
culture རིག་ག ང་། 
currency ད ལ། 
customs གོམས་གཤིས་ཁག 

D 
dark horse ཡོངས་ ་མ་ གས་པ། 
Dawes Act ཌ་ཝིསི་བཅས་ ིམས། 
debate བ ོ་ ེང་། 
debt ་ལོན། 
debtor nation ་ལོན་ཅན་ ི་ ལ་ཁབ། 
Declaration of Independence རང་བཙན་ བ་བ གས། 
defense ང་ ོབ་ ེད་པ། 
delegate ་ཚབ་གཏོང་བ། 
demobilization དམག་ཞབས་ནས་དགོངས་འ ལོ། 
democracy མང་གཙ། 
democratic དམངས་གཙའི། 
Democratic Party མང་གཙའི་ལམ་ གས་ ི་ཚགསཔ། 
depression ཉམས་ཉེས། 
deregulation ིག་ ིམས་གཏན་འབེབས་མེད་པར་བཟོ་བའི་རང་བཞིན། 
desegregation རིགས་ ད་ཐ་འ ད་ ི་ ེད་ ངས་མེད་པར་བཟོ་བ།
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detente ལ་ཁབ་ཕན་ ན་དབར་ ིང་འཇགས། 
dictatorship ིད་དབང་ ེར་འཛན་ལམ་ གས། 
diplomacy ལ་འ ེལ་ཐབས་ ས། 
direct democracy མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་ ས་པའི་དམངས་གཙ། 
direct primary དངོས་ ི་གཙ་གནད་ཅན། 
disabled citizens ཞ་བོའི་མི་སེར། 
discrimination མི་རིགས་ ་ ་ད ེ་འ ེད། 
disenfranchise རང་དབང་མ་ ད་པ། 
dissent མོས་མ ན་མི་ ེད་པ། 
diversity འ ་མིན་ ་ཚགས། 
doctrine བ་མཐའི་ ་བ། 
documents ཡིག་ཆ་ཁག 
dollar diplomacy ཨ་ ོར་ ི་་ ིད་ ས། 
domestic ནང་གི 
domino theory ཌོ་མི་ནོ་ མ་གཞག 
double jeopardy ཉེན་ཁ་ཉིས་ བ། 
draft ཟིན་ ིས་འགོད་པ། 
draft evaders ཟིན་ ིས་གཡོལ་བ་པ་ོ མས། 
drug cartel ན་ ས་བཟོ་ཚང་གི་མ ན་ སོ་ ེ་ཚན། 
due process ིམས་མ ན་ ད་རིམ། 
Dust Bowl གཅེར་ཐང་། 

E 
economic development དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ། 
economic growth དཔལ་འ ོར་འཕེལ་ ེད། 
economics དཔལ་འ ོར་ ི་ 
elastic clause འ ར་བདེའི་ ིམས་ཡིག་ལེ་ཚན། 
election འོས་འདེམས། 
electoral college འོས་བ འི་འ ས་ཚགས། 
electors འོས་ཤོག་ གས་མཁན། 
emancipation ཐར་ ོལ། 
Emancipation Proclamation ཚ་གཡོག་ཐར་ ོལ་ ་ིབཀའ་ བ། 
Embargo Acts ཚང་ལས་བཀག་ ོམ་བཅས་ ིམས། 
emigration ལ་ ོས། 
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employment ལས་ཀ 
enlightenment སངས་ ས་གོ་འཕང་། 
entrepreneur ཁེ་ལས་པ། 
enumerated powers མ་ ངས་འ ེད་པར་མཁས་པའི་དབང་ཐང་། 
environment ཁོར་ ག 
envoy ་ཚབ། 
Equal rights amendment (ERA) ཐོབ་ཐང་གཅིག་མ ངས་བ ར་བཟོ།  ༼ཨི་ཨར་ཨེ། ༽ 
equality འ ་མཉམ། 
escalation འཕར་འ ར། 
espionage སོ་ ལ། 
ethnic མི་རིགས་ ེ་ ག་པ། 
ethnocentrism རིག་ག ང་ཞིག་གི་ངོས་ནས་ ་ ོགས། 
Europe ་རོབ། 
European Union (E.U) ་རོབ་ ལ་ཁབ་གཅིག་མ ན་ ན་ཚགས། ༼ ཨིོ་ ། ༽ 
evolution འ ང་ ངས། 
excise tax ཐོན་ཟོག་ ལ་འབབ། 
executive branch འགན་འཛན་ ན་ཁང་གི་ཡན་ལག 
executive privilege འགན་འཛན་ ན་ཁང་གི་ཐོབ་ཐང་། 
expansion ་ ེད། 
exploration ལ་ཞིབ། 
extraterritoriality མངའ་ཁོངས་རིང་ གས་འཕར་མ། 

F
faction འགལ་ ེའོ་ཤོག་ཁགཤོག་ ེ། 
factors of production ཐོན་ ེད་ ི་ ་ ེན། 
family ེ་ཚན། 
farmers ཞིང་པ་ཁག 
fascism ཕ་ཤིའི་རིང་ གས། 
federal deficit ི་མ ན་ ིད་ག ང་གི་ ང་སངོ་ག་འཛལ། 
Federal Reserve System ི་མ ན་ ིོད་ག ང་གི་ ར་འཇོག་ ེད་པའི་ལམ་ གས། 
Federal System of Government ི་མ ན་ ིད་ག ང་ལམ་ གས་ཅན་ ི་ག ང་། 
federalism ི་མ ན་ ིད་ག ང་ལམ་ གས། 
felony ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན། 
feminist movement ད་མེད་ ི་ཐོབ་ཐང་ ོད་པའི་ལས་འ ལ། 
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First Continental Congress ི་ ིང་ཡོ་རོབ་ ལ་ཁབ་ ི་ཚགས་འ ་ཐེངས་དང་པ།ོ 
flag ལ་དར། 
foreclosure ན་སེལ་ ོན་བ ། 
foreign affairs ི་ ིད་ ི་འ ེལ་བ། 
foreign policy ི་ ིང་གཞན་ ི་ཆབས་ ིད། 
Four Freedoms རང་བཙན་ མ་པ་བཞི། 
Fourteen Points དོན་ཚན་བ ་བཞི། 
franchise ཐོབ་ཐང་། 
free enterprise system རང་དབང་ཁེ་ལས་ལམ་ གས། 
free trade རང་དབང་ ན་པའི་ཚང་ལས། 
freedom རང་དབང་། 
freedom of expression ་བ ོད་ ི་རང་དབང་། 
freedom of religion ཆོས་ གས་ ི་རང་དབང་། 
freedom of the press གསར་འགོད་ ི་རང་དབང་། 
freedom riders རང་དབང་གི་བཞོན་པ་ཁག 
freedom to assemble འ ་འཛམས་ ེད་པའི་རང་དབང་། 
frigate དམག་ འི་རིགས་ ང་ ས་ཤིག 
frontier མཐའ་མཚམས་ ི། 
fugitive ོས་ ོལ་ ི། 
Fugitive Slave Law ོས་ ོལ་ ན་གཡོག་གི་ ིམས་ གས། 
Fundamental Orders of Connecticut ཀོ་ནེཀ་ཊི་ཀཊ་གཞི་ འི་བཀའ་ བ། 

G 
G.I Bill ཇི་ཨ་ཡ།ི ིམས་འཆར། 
Gay Rights Movement ཕོའི་ གས་མ ངས་གཉེན་ ིག་ ེད་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འ ལ། 
gender bias ཕོ་མོའི་ གས་ད ེ་འ ེད་པའི་ ོགས་རིས། 
gender roles ཕོ་མོའི་ གས་ ི་ ེད་ །ོ 
generations མི་རབས། 
genocide རིགས་ ད་ ་གཏོང་། 
Geographic factors ས་ཁམས་རིག་པའི་ ་ ེན། 
geography ས་ཁམས་རིག་པ། 
Gettysburg ིམས་འགོ་རང་བདག་གི་ ངོ་ ེ། 
Gilded Age ཚ་གསེར་བཏང་བའི་ ས། 
glasnost ག ཱསི་ནོསིཊ། 
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globalization གོ་ལ་གཅིག་ ར། 
Gold standard གསེར་ ི་ ས་ཚད། 
Good Neighbor Policy ིམ་མཚས་བཟང་པོའི་ ིད་ ས། 
goods and services དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་འདེགས། 
government ིད་ག ང་། 
graduated income tax གནས་རིམ་ད ེ་བ་ ན་པའི་ཡངོས་འབབ་ད ་ ལ། 
graft མི་འོས་པའི་ཁེ་ཕན། 
grandfather clauses མེས་པོའི་ ིམས་ ི་ནང་གསེས་ཁག 
Grange Movement གཞིས་ཁང་ལས་འ ལ། 
graph ཐིག་རིས། 
grassroots campaign གཞི་ འི་ལས་འ ལ། 
Great (or Connecticut) Compromise ནང་འ ིགས་ཆེན་མོ། (འམ་ཀོ་ནེཀ་ཊི་ཀཊ།) 
Great Depression ཉམས་ ད་ཆེན་མོ།
Great Migration གནས་ ལ་ ོ་བ ད་ཆེན་མོ། 
Great Plains ག ང་ཐང་ཆིན་མོ། 
Great Society ི་ཚགས་ཆེན་པོ། 
Green Revolution ང་ འི་མདོག་ ་ ར་བའི་གསར་བ ེ་རིང་ གས། 
greenbacks གྷི་རན་བེཀ་སི། 
grievance དཀའ་ ག 
gross domestic product ལ་ཁབ་ནང་གི་ཐོན་ ེད་ ་འབོར། 
gross national product (GNP) ལ་ཡོངས་ཐོན་ ེད་ ་འབོར། (ཇི་ཨེན་པི།) 
guerilla warfare འཇབ་ ོལ་དམག་འ ག 

H
Harlem Renaissance ཧར་ལེམ་བ ར་དར། 
hate crimes ཞེན་ཁོག་འཛན་པའི་ཉག་ཉེས། 
healthcare འ ོད་བ ེན་གཅེས་ ོང་། 
high crimes ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན། 
historical figures ལོ་ ས་ཅན་ ི་རི་མ་ོཁག 
history ལོ་ ས། 
holding company བ ང་མཁན་ ི་ཀམ་པ་ནི། 
holocaust ིན་ ེག 
Home Front ིམ་ ི་མ ན་ ། 
Homestead Act གཞིས་ཀའི་བཅས་ ིམས། 
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Hoovervilles ་ཝར་ཝི་ལིསི། 
horizontal integration འ ེད་ག ང་གཅིག་འ ར་བཟོ་བའི་ ་བའི་ ད་རིམ། 
House of Burgesses ོང་མི་ཁག་གི་ ་ིའ ས་ ན་ཚགས། 
House of Representatives ོས་ཚགས་ ི་ ་ཚབ་ཁག 
human needs འ ོ་བ་མིའི་དགོས་མཁོ། 
human resources འ ོ་བ་མིའི་ཐོན་ ངས། 
human rights འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། 

I 
identify ངོས་འཛན་ ེད་པ། 
illegal alien ིམས་འགལ་ ི་ ི་མི།ོ 
illegal immigration ིམས་འགལ་ ི་ ལ་ ོས། 
immigration ལ་ ོས། 
Immigration Acts ལ་ ོས་ ི་བཅས་ ིམས། 
Immigration and Naturalization Service ཡལ་ ོས་དང་གནས་གསར་གོམས་འ ིས་ ེད་པའི་རིང་ གས་ལ་ཞབས་འདེགས། 
Immigration Quota Acts ལ་ ོས་རིང་ གས་ ི་ཐོབ་ཆའི་བཅས་ ིམས། 
immunity འགོས་ནད་ ོན་འགོག 
impeach ནག་ཉེས་འ གས་པ། 
impeachment ནག་ཉེས་ ོན་འ གས། 
imperialism ལ་ཁམས་རིང་ གས། 
imperialist ལ་ཁམས་རིང་ གས། 
implied powers གས་བ ན་དབང་ཆ་ཁག 
impressment དམག་ ལ་ ག་པའི་ལམ་ གས། 
imprisonment བཙན་འ ག 
income tax འབབ་ ལ། 
incumbent གཞི་ ེན་པའི། 
indemnify ོང་ ན་གསབ་པ། 
indentured servants གན་ འི་ ན་གཡོག 
independence རང་བཙན། 
Indian Wars ་གར་ ི་དམག 
indigenous peoples ལ་དེ་ག་རང་ ་ ེས་པའི་མི། 
industrial བཟོ་ལས་རིག་པ། 
industrial growth བཟོ་ལས་ ི་འཕེལ་ ེད། 
Industrial Revolution བཟོ་ལས་གསར་བ ེ། 
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ENGLISH TIBETAN 

industrialization བཟོ་ལས་རང་གཤིས། 
industry བཟོ་ལས། 
inequality འ ་མཉམ་མེད་པ། 
inflation ལ་ཐང་འཕར་ཆ། 
initiative ེ་ ིད། 
injunction ངན་ལན་འགོག་ ། 
installment buying བཟའ་བཅའ་རིམ་ ོད་ཐོག་ཉོས་པ། 
institution ེ་གནས། 
integrity ཆ་ཚང་གི་རང་བཞིན། 
interdependence ོས་ བ། 
interment camps རོ་ ེད་སའི་ ོད་ ར། 
Internal Revenue Service (IRS) ལ་ཁབ་ནང་གི་ ལ་བབ་ཞབས་ ། (ཨའི་ཨར་ཨེས།ི) 
international ལ་ ིའི། 
internet ་ ། 
Interstate Commerce Commission མངའ་ ེ་ཕན་ ན་དབར་ ་ིཚང་ཟོག་ ན་ཚགས། 
intervention བར་འ མ། 
investments མ་འ གས། 
Iranian hostage crisis ཨི་རན་ ི་མི་སེར་འཛན་བ ང་ ས་པའི་ ས་ ི་གཉན་འ ང་། 
Iroquois Confederacy ཨེ་རོ་ཁོའི་མི་སེར་ ོགས་ ིལ་ ལ་ཁབ། 
isolationism ཁེར་ ང་རིང་ གས། 

J
Jacksonian democracy ཇེཀ་སོན་ནི་ཡན་ ་ིདམངས་གཙ་རིང་ གས། 
Japanese-American ཉེ་ཧོང་གི་ ལ་མི།-ཨ་མེ་རི་ཀའ་ི ལ་མི། 

Jeffersonian democracy ཇེཕ་ཕར་སོ་ནི་ཡན་ ིོ་དམངས་གཙའི་རིང་ གས། 
Jim Crow laws ཇིམ་ཁོ་རོསི་ ིམས། 
jingoism ལ་ཕོད་ཅན་ ི་དཔའ་བོའི་རངི་ གས། 
joint-stock company མཉམ་ ེལ་དང་ ི་པའི་མ་ད ལ་ཀམ་པ་ནི། 
judicial branch ིམས་ གས་ ི་ཡན་ལག 
judicial review ིམས་ཞིབ་བ ར་བཟོ། 
judiciary ིམས་ཞིབ། 
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K
Kansas-Nebraska Act ཀན་སསི་-ནེ་བ་ ཱས་ཀ་ཡི་བཅས་ ིམས། 

Kellogg-Brand Pact ཀེ་ལོག་-ཚང་ གས་མ ན་ ོས། 

Know-Nothing Party གང་ཡང་མི་ཤེས་ཚགས་པ། 
Ku Klux Klan ཀ་ ཱས་ཀ་ལན། 

L
labor ངལ་ ོལ། 
Labor Standards Act ངལ་ ོལ་ཚད་ ན་ ི་བཅས་ མིས། 
laissez-faire ག ང་འ ེལ་ཐེ་མེད། 
land grants ས་གཞིའི་གནང་བ་ཐོག་པ། 
Land-Lease Act ས་གཞི་བོགས་མར་གཏོང་བའི་བཅས་ ིམས། 
Last Frontier ས་མཚམས་མཐའ་མ། 
law(s) ིམས། 
leader(s) ད ་འ ིད་ཁག 
leadership འགོ་འ ིད་ ི་གོ་དབང་། 
League of Nations མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚགས། 
legislation ིམས་བཟོ་ ན་ཁང་། 
legislative branch ིམས་བཟོ་ཁང་གི་ཡན་ལག 
legislative process ིམས་བཟོ་ ན་ཁང་གི་ ད་རམི། 
libel དམའ་འབེབ་ཡིག་ཆ། 
life expectancy མིོ་ཚའི་ཚ་ཚད། 
limited government ཚད་ངེས་ཅན་ ི་ ིད་ག ང་། 
line item veto འ ོ་ ོན་ ོན་ ིས་དགག་ འ་ིདབང་ཚད། 
literacy test འ ི་ ོག་ཤེས་ཡོན་ཚད་ ། 
lobbying ོས་ཚགས་ཁང་ ་ཁ་ ག་པ་དང་ ོང་ ོགས་འཚལ་བའི་ ་ ོད། 
lobbyist ོས་ཚགས་ཁང་ ་ཁ་ ག་པ་དང་ ོང་ ོགས་འཚལ་བ་པ།ོ 
local community ས་གནས་ཚགས་པ། 
local government ས་གནས་ ིད་ག ང་། 
lockout ལས་ ་མཚམས་འཇོག་ ེད་པ། 
loose constructionist ོད་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་ ་ིབཟོ་ ན་ ེད་པོ། 
Louisiana Purchase ་སི་ནི་ཡ་ན་མཁོ་ བ། 
Loyalist ཤ་ཞེན་ཅན། 
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M 
Mac Arthur Constitution མེཀ་ཨོ་ཐར་ ་ ིམས། 
machine politics འ ལ་འཁོར་ ི་ཆབས་ ིད། 
Magna Carta ིམས་ཡིག་ཆེན་མོ། 
majority rule ིག་གཞི་མང་ཆེ་བ། 
maldistribution འ ེམས་ ེལ་མི་ ོམས་པ། 
mandate ག ང་འ ེལ་བཀའ་ བ། 
Manhattan Project མ་ཧ་ཊན་ལས་འཆར། 
Manifest Destiny མངོན་ མ་ ི་ལས་དབང་། 
manufactured goods བཟོ་ ན་ ས་པའི་ཚང་ཟོག་ཁག 
market economy ོམ་རའི་དཔལ་འ ོར། 
Marshall Plan ཱར་ཤལ་འཆར་གཞི། 
martial law ག་པོའི་ ིམས་གཞི། 
Mason-Dixon Line ཱེ་སོན་-ཌི་སོན་ ི་ཁ་ ོགས། 

Mayflower Compact ི་ ་ ་པའི་ནང་ ེས་པའི་མེ་ཏོགཅེས་བ ས། 
Medicaid ན་ ི་རོགས་རམ། 
Medicare ན་ ི་གཅེས་ ོང་། 
melting pot བ ་ ོད། 
mercantilism ཚང་ལས་རིང་ གས། 
merchandising ཉོ་ཚང་། 
metro area ས་འོག་མེ་འཁོར་ ི་ས་ ལ། 
Mexican Cession མེ་སི་ཁན་མི་སེར་ ོས་བཏང་། 
Mexican Revolution མེཀ་སི་ཁན་རིག་གནས་གསར་བ ེ། 
Mexican War མེ་སི་ཁན་དམག་འ ག 
Middle Atlantic ད ས་ཨེཊ་ ཱན་ཊིག་ ་མཚ། 
migration གནས་ ལ་ ོ་བ ད། 
military དམག་ད ང་། 
militia ལ་དམག 
minority ང་ཤས། 
minutemen ར་མ་གཅིག་གི་མི་ མས། 
misdemeanor ོད་ལོག 
Missouri Compromise མི་སོ་འོ་རི་ནང་འ ིགས། 
mobilization དམག་ ལ་ ག་པ། 
monopoly དབང་ཆ་ ང་འཛན། 
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Monroe Doctrine མོན་རོ་འོའི་ བ་མཐའི་ ་བ། 
Montgomery Bus Boycott མོན་ཊ་གྷོ་མེརི་ཡ་ིའ ིམ་འ ལ་ མ་འཁོར་ ིར་འཐེན། 
Mormon Church མོར་མོན་ ་ཁང་། 
muckrakers གཞན་ ི་ ོན་མཚང་འ ་མཁན། 
multicultural རིག་ག ང་ ་འཛམས་ །ི 
multiculturalism རིག་ག ང་ ་འཛམས། 
multinational corporation ་མང་ ལ་ ིའི་ ན་ཚགས་ གི་འ གས། 
municipal ོང་ ེ། 

N 
nation ལ་ཁབ། 
National Association for the 
Advancement of Colored People 
(NAACP) 

མི་རིགས་ད ེ་འ ེད་པ་དག་མ ན་ ོད་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་ ི་ ལ་ ིའི་ ན་ཚགས། 
 ༼ཨེན་ཨེ་ཨེ་སི་པི། ༽ 

National Organization of Women 
(NOW) 

ད་མེད་ ལ་ཡོངས་ཚགས་པ།  ༼ཨེན་ཨོ་ཌབ་ ། ༽ 

National Socialist Party ལ་ཡོངས་ ི་ཚགས་རིང་ གས་པའི་ཚགས་པ། 
Native American Indian ཨ་རིའི་ ་གར་བ་ ལ་དེ་གའི་མ།ི 
natural resources རང་ ང་གི་ཐོན་ ེས། 
natural rights རང་ ང་གི་ཐོབ་ཐང་ཁག 
naturalization གནས་གསར་གོམས་འ ིས་ ེད་པའི་ལམ་ གས། 
naval forces མཚའི་དམག་ གས། 
navigation མཚ་འ ལ་རིག་པ། 
necessary and proper clause དགོས་གལ་ཆེ་བ་དང་ ལ་མ ན་ ི་ ིམས་ཡིག 
negotiation འ ིག་འཇགས། 
neutrality ོགས་རིས་མེད་པའི་ངང་ ལ། 
New Deal ཚང་འ ེལ་གསར་པ། 
New Federalism ི་མ ན་ ིད་ག ང་རིང་ གས་གསར་པ། 
New Frontier ས་མཚམས་གསར་པ། 
New York State Constitution ནི ་ཡོག་མངའ་ ེའི་ ་ ིམས། 
nonpartisan རིེས་མེད་རིང་ གས་ཅན། 
non-violence འཚ་བ་མེད་པ། 
normal ིར་བཏང་། 
North ང་། 
North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) 

ང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རང་དབང་ཚང་ཟོག་ ོས་མ ན། ༼ ཨེན་ཨེ་ཨེཕ་ཊི་ཨེ ༽ 

northeast ང་ཤར། 
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northwest ང་ བ། 
Northwest Ordinance ང་ བ་ ི་ ིམས་ གས། 
Nuclear families ཕ་མ་དང་ ་ ་ཁོ་ནའི་ ིམ་ཚང་ མས། 
nullification ས་མེད་བཟོ་བའི་ ་ ོད། 
nullify ས་མེད་བཟོ་བ། 

O
oil crisis མ་ ི་གཉན་ ན། 
Old Imperialism ལ་ཁམས་རིང་ གས་ ིང་མ། 
Open door Policy ་ཡངས་ ིད་ ས། 
open shop དགག་ཆ་མེད་པའི་ཚང་ཁང་། 
opposition འགལ་ ། 
ordinance བཀའ་ ིམས། 
overexpansion ཚད་ ལ་ ་ ེད། 
overproduction ེད་ ེལ་ཚད་ ལ། 
ownership བདག་དབང་། 

P
Pacific Northwest པེ་སི་ཕིཀ་ ང་ བ། 
pacifism ཞི་བའི་རིང་ གས། 
pardon ཆག་ཡང་། 
Paris Peace Accords པེ་རི་སི་ཞི་བའི་མ ན་ ོས། 
parliament ོས་ཚགས། 
parliamentary democracy ོས་ཚགས་ལམ་ གས་ ི་མང་གཙ། 
partitioned ཁ་ ལ་བཏང་བ། 
partnerships ཚང་ ེལ་ ི་རང་བཞིན། 
past འདས་པའི་ ས། 
patriotism ལ་ཞེན་རིང་ གས། 
patronage མགོན་ བས་རོགས་རམ། 
peace movement ཞི་བའི་ལས་འ ལ། 
peace treaty ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག 
persecution ག་ ོང་། 
Persian Gulf Crisis པར་ཤི་ཡའི་མཚ་ ག་གཉན་འ ང་། 
philanthropy གཞན་ཕན། 
physical environment དངོས་ག གས་ ི་ཁོར་ ག 
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physical maps རང་ ང་ས་བབ་ ི་ས་ ། 
Plains States ཐང་ཆེན་ ི་མངའ་ ེ་ཁག 
plantation system འདེབས་འ གས་ ི་ལམ་ གས། 
Pledge of Allegiance ཤ་ཞེན་ ི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ། 
pluralism ་མ་འདོད་པའི་རིང་ གས། 
pocket veto ད ་བོས་བ ང་བའི་ས་ ག་དགག་ འི་དབང་ཚད། 
political affairs ཆབ་ ིད་ ི་འ ེལ་ལམ། 
political boundaries ཆབ་ ིད་དང་འ ེལ་བའི་ས་མཚམས། 
political cartoons ཆབ་ ིད་དང་འ ེལ་བའི་དཔེ་རིས་རི་མོ། 
political corruption ཆབ་ ིད་ ི་ ོག་ཟས། 
political institutions ིད་དོན་ ི་ ེ་གནས། 
political machine ཆབ་ ིད་ ི་འ ལ་ཆས། 
political maps ིད་དོན་ ི་ས་ ། 
political organization ཆབ་ ིད་ ི་ཚགས་པ། 
political party ིད་དོན་ ི་ཚགས་པ། 
political platform ཆབ་ ིད་ ི་ ིང་ཆ། 
political power ིད་དོན་ ི་དབང་ཆ། 
political radicals ཆབ་ ིད་ ི་ ་བ་མཐར་ ང་ག ི
political systems ིད་དོན་ ི་ལམ་ གས། 
poltax མིའི་ཐོག་མའི་ ང་རབས་ཐོག་གི་ཉམས་ཞིབ། 
pollution བཙག་ ིབ། 
popular sovereignty མང་མོས་ཅན་ ི་རང་དབང་གཙང་མའི་བདག་དབང་། 
popular vote མང་མོས་འོས་ཤོག 
Populist Movement མང་མོས་འདོད་མཁན་ ི་ལས་འ ལ། 
pork-barrel legislation ཕག་ཤ་ཟོམ་ ་ ག་པའི་ ིམས་བཟོ། 
post-industrial ེས་མའི་བཟོ་ལས་ །ི 
post-modern ེས་ ི་དེང་རབས། 
postwar དམག་འ ག་ ི་མ། 
poverty ཉམ་ཐག 
prairie ང་ཨ་རའིི་ ་ཐང་། 
preamble ེང་བ ོད། 
Preamble of the Constitution ་ ིམས་ ི་ ེང་བ ོད། 
prejudice ོགས་ ང་། 
president ིད་འཛན། 
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President of the United States ཨ་རིའི་ ིད་འཛན། 
President Pro-tempore (of the Senate) ཨ་རིའི་ ོས་ཚགས་གོང་མའི་འ ལ་ ི་ ིད་འཛན་ངོ་ཚབ། ( ོས་ཚགས་གོང་མ།) 
presidio སི་པེན་ ི་ ངས་འཛན་འོག་གནས་པའི་ ོང་ ང་དམག་ །ེ 
privateer ེར་བདག་དམག་ ། 
productivity ཐོན་ ེད་བཟང་པོའི་རང་བཞིན། 
Progressive Movement ཡར་ཐོན་ཅན་ ི་ལས་འ ལ། 
progressive tax ཡར་ཐོན་ཅན་ ི་ད ་ ལ། 
Prohibition བཀག་ ོམ། 
propaganda བ་བ གས། 
proportional representation ཆ་ཚད་ ར་ ི་འ ས་མི། 
proprietorship བདག་པོའི་གོ་དབང་། 
prosperity ཡར་ ས་གོང་འཕེལ། 
protect ང་ ོབ་ ེད་པ། 
protectionist རང་ ང་རིང་ གས། 
protective tariff ང་ ོབ་ ན་པའི་ ོ་ ལ་ཐོ་ག ང་། 
protectorate ང་ ོབ་མངའ་ ལ། 
protest (march) ངོ་ ོལ། ( ་ ིག) 
public education མི་མང་གི་ཤེས་ཡོན། 
public land མི་མང་གི་ས་གཞ།ི 
public policy མི་མང་གི་ ིད་ ས། 
pump priming ་འཐེན་འ ལ་འཁོར་ ་ི ་མང་ ས། 
Puritan work ethic ོམ་པ་ ལ་བཞིན་ ང་མཁན་ ི་ ན་ ོད་ ི་ མ་གཞག 
Puritans ོམ་པ་ ལ་བཞིན་ ང་མཁན། 
pursuit of happiness བདེ་ ིད་འཚལ་ཞིབ། 

Q
Quakers ་ ས་ད ིན་ ལ་ ི་ཆོས་མ ན་ ོགས་པོའི་ ིད་ ག་གི་ཚགས་མི། 
quarantine ོན་འགོག་ ར་འགག 
quorum ཚགས་མིའི་དགོས་ངེས་ ངས་ཚད། 

R
racial མི་རིགས་ ི། 
racial group མི་རིགས་ ི་ ེ་ཚན། 
racial segregation མི་རིགས་ད ེ་འ ེད། 
racism མི་རིགས་ད ེ་འ ེད་རིང་ གས། 
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radical གཞི་ འི། 
ratification གཏན་འབེབ་ཆོག་མཆན། 
ratify གཏན་ལ་འབེབ་པ། 
real politic ཆབ་ ིད་ངོ་མ། 
real wages ་འབབ་ངོ་མ། 
rebate ཆག་ཡང་། 
recall བཀའ་ བ་སོགས་ ིར་བ ་ ེད་པ། 
recession དཔལ་འ ོར་ཉམས་ ད་ ས། 
reciprocity ཕན་ ན་གཉིས་ཕན། 
reconstruction བ ར་འ གས། 
Red Scare ཞེད་ ང་ ོང་བ། 
redistribution of wealth ་ནོར་བགོ་འ ེམས་བ ར་མ། 
referendum མང་མོས་འོས་བ ། 
refugee བས་བཅོལ་པ། 
region མངའ་ ལ། 
regionalism མངའ་ ལ་རིང་ གས། 
regulation ིགས་ ིམས། 
religion ཆོས་ གས། 
religious beliefs ཆོས་དད། 
religious group ཆོས་ གས་ ི་ ེ་ཚན། 
reparation དམག་དོན་ ན་གསབ། 
repeal བ ི་མེད། 
representation མཚན་དོན། 
representative ་ཚབ། 
representative democracy ་ཚབ་ ི་མང་གཙ། 
representative government ་ཚབ་ ི་ག ང་། 
repression དབང་གནོན། 
republic མི་སེར་ ལ་ཁབ། 
Republican མི་སེར་ ལ་ཁབ་ ི། 
Republican Party མི་སེར་ ལ་ཁབ་ ི་ ིད་དོན་ཚགས་པ། 
reservations ར་འཇོག 
resignation ་དགོངས། 
resolution ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབ། 
resources ཐོན་ ངས། 
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respect ས་ཞབས། 
return to normalcy ན་ ན་ ིང་འཇགས་ ་ ིར་ལོག་ ེད་པ། 
revenue tariff ག ང་ཁེ་ཆེད་ ི་ ལ་ནས་ཉོ་ཚང་ ི་ ལ་འབབ། 
revolution གསར་བ ེ། 
rider བཞོན་མཁན། 
rights ཐོབ་ཐང་། 
rights of the accused ནག་ཉེས་འ གས་ ལ་ ་ིཐོབ་ཐང་། 
Rights-Wing Groups གཡས་ ོགས་ཤོག་ཁག་གོི་ ་ེཚན། 
riot འ ག་ཟིང་། 
river systems ་བོའི་མ་ལག 
roads ལམ། 
Roosevelt Corollary ་སེ་ཝེཊ་ཀོ་ར་ོལེར།ི 
Rosenberg trials རོ་སེན་བྷག་ ིམས་སར་ཞིབ་ད དོ་ ེད་ ལ། 
Rugged Individualism བ ན་ཤིབ་དཀའ་བའི་རང་ཤེད་ཅན་ ི་ངང་ ལ། 
rule of law ིམས་ ི་ ིག་གཞི། 
rural ོང་གསེབ་ ི། 

S
Sacco and Vanzetti case ཱ་ཁོན་དང་བྷནེ་ཛ་ཊི་ཡི་གནད་དོན། 
salutary neglect ཕན་ཆ་ཅན་ལ་ ང་མེད་ ེད་པ། 
Sandinistas སེན་ཌི་ནིསིི་ སི། 
satellite nation འཁོར་ ར་ ན་པའི་ ལ་ཁབ།། 
scabs རང་ཤེད་ཅན། 
scandal ད ོག་གཏམ། 
scarcity དཀོན་པོའི་རང་བཞིན། 
Scopes trial ིམས་སའི་ཞིབ་ད ོད་ ི་བ བ་ ། 
secede ིག་ཁོངས་ནས་འཐོན་པ། 
secession ཁ་ ལ། 
Second Continental Congress ི་ ིང་ཡོ་རོབ་ ི་ཚགས་འ ་ཐེངས་གཉིས་པ། 
sectionalism མ་ ར་གཏོང་བའི་རིང་ གས། 
securities ཉེན་ ང་། 
Securities and Exchange Commission 
(SEC) 

ཉེན་ ང་དང་བ ེ་ ར་ ན་ཚགས།  ༼ཨེསི་ཨི་ས།ི ༽ 

sedition ེན་ལོག་ཤོག་ཁག 
Sedition Act ེན་ལོག་ཤོག་ཁག་གི་བཅས་ མིས། 
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segregation ད ེ་འ ེད། 
self-determination རང་ཐག་རང་གཅོད། 
Senate ོས་ཚགས་གོང་མ། 
Seneca Falls ཨ་མེ་རི་ཀའ་ིགདོད་མའི་ ་ ོའི་མི་རིགས་ ེས་ཐོར། 
separate but equal ཁ་ ལ་ཡིན་ཡང་གཅིག་མ ངས་ ི་རང་བཞིན། 
separation ད ེ་འ ེད། 
separation of church and state ཡི་ འི་ ་ཁང་དང་ ིད་ག ང་གཉིས་ཁ་ ལ། 
separation of powers དབང་ཆ་ད ེ་འ ེད། 
settlement house གཞིས་ཆགས་ ི་ཁང་པ། 
sharecropping མཉམ་ ོད་ལོ་ཏོག 
Shay’s Rebellion ཤེའི་ ེན་ལོག 
Sherman Anti-Trust Act ཤར་མན་མ་ད ལ་འཐེབ་ འིོ་བཅས་ ིམས། 
Sit-in ནང་ ་བ ག་པ། 
slave trade ན་ཡོག་ཉོ་ཚང་། 
slave uprisings ན་གཡོག་ ེར་ལངས། 
slavery ན་གཡོག་ལམ་ གས། 
slums ད ལ་ ོང་། 
social behavior ི་ཚགས་ ི་ ོད་ལམ། 
social contract ི་ཚགས་ ི་གན་འཛན། 
Social Darwinism ི་ཚགས་ཌར་ཝིན་ ི་ ེས་འ ག་རིང་ གས། 
social gospel ི་ཚགས་ ི་འ ིན་བཟང་། 
social security ི་ཚགས་བདེ་དོན། 
social services ི་ཚགས་ཞབས་ ། 
social tensions ི་ཚགས་ ི་དཀའ་ངལ། 
socialism ི་ཚགས་རིང་ གས། 
Socialist Party ི་ཚགས་རིང་ གས་པའི་ཚགས་ ེ། 
Socialist Republics ི་ཚགས་རིང་ གས་པའི་མི་སརེ་ ལ་ཁབ། 
society ི་ཚགས། 
sociology ི་ཚགས་རིག་པ། 
soldiers དམག་མི་ཁག 
South ོ། 
sovereignty རང་དབང་གཙང་མའི་བདག་དབང་། 
Soviet Union ་ ་ ་མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཁབ། 
space race བར་ ང་འ ན་བ ར། 
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Spanish Civil War སེ་པེན་ནང་འ ག་དམག 
spatial patterns ོང་ཆའི་དཔེ་རིས། 
Speaker of the House ོས་ཚགས་ ི་ཚགས་གཙ། 
Special Olympic ད་པར་ཅན་ ི་ ལ་ ིའ་ི ེད་འ ན་ཉིན་མོ། 
specie ཉེ་བའི་རིགས། 
speculation ཚད་དཔག་ ་ར། 
sphere of influence བ་ཚད་ཆེ་བའི་ གས་ ེན། 
spiritual beliefs ཆོས་ ོགས་ ི་ཡིད་ཆེས། 
Square Deal ང་བདེན་ ི་ ་གཞག 
Stamp Act ཐམ་ཀའི་བཅས་ ིམས། 
Star Wars ་ ར་དམག་འ ག 
starvation བ ེས་ ོམ། 
state མངའ་ ེ། 
state action མངའ་ ེའི་ ིམས་གཅོད། 
state government མངའ་ ེའི་ ིད་ག ང་། 
state legislature མངའ་ ེའི་ ིམས་བཟོ་ ན་ཁང་། 
statehood མངའ་ ེའི་རིང་ གས། 
stereotype འ ་པོ་འ ་ ང་། 
stewardship theory གཞིས་གཉེར་ ི་ ོ་ནས་ ེད་པའི་ མ་བཞག 
stock མཉམ་ ེལ་དང་ ི་པའི་མ་ད ལ། 
stock market crash ་ཆ་དང་མ་ཤེར་ཚང་རའི་བ བ་ ང་། 
strict construction བཟོ་ ན་དམ་བ གས་ཆེན་པ།ོ 
strikes ངོ་ ོལ། 
submission བཀའ་བ ི་དང་ལེན། 
subsistence farming འཚ་གནས་ཞིང་ལས། 
suburban ཉེ་བའི་ ོང་ ེའི། 
suburbanization ཉེ་བའི་ ོང་ ེར་ ར་བའི་ ་བའི་རང་བཞིན། 
subversives ་གཏོར་ ི། 
suffrage འོས་བ འི་ཐོབ་ཐང་། 
summit ཡང་ ེ། 
supermajority ཆེས་མང་མོས་ ི། 
supply and demand མཁོ་ ོད་དང་དགོས་མཁོ། 
supply-side economics མཁོ་ ོད་ ོགས་ ི་དཔལ་འ ོར་རིག་པ། 
supremacy མཐོ་ཤོས། 
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supremacy clause ནང་གསེས་ལེ་ཚན་མཐོ་ཤོས་ ི་ ིམས་ཡིག 
Supreme Court ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས། 
surveys བ ར་ཞིབ། 

T
Tammany Hall ཊམ་ ཱ་ནི་ཚགས་ཁང་། 
tariff ི་ ལ་ནས་ཉོ་ཚང་ ་ི ལ་འབབ། 
taxation ལ་བ ། 
taxes ད ་ ལ་ཁག 
Teapot Dome Scandal ་ཁང་ངམ་ཕ་ོ ང་ལ་ཇ་ ོད་ཞེས་པའི་ད ོག་གཏམ། 
technological unemployment བཟོ་རིག་པའི་ལས་མེད། 
technology བཟོ་རིག་པ། 
temperance movement ཆང་རག་མི་ ོད་པའོི་ལས་འ ལ། 
tenant farmer ས་ཁང་ ་ལེན་ ་ིཞིང་པ། 
tenement གནས་ཁང་། 
termination མཚམས་འཇོག 
territory ས་མཚམས། 
terrorism འཇིགས་ ལ་རིང་ གས། 
Tet offensive ཝེཊ་བཙན་ཤེད་ ི། 
textile ཐག་རས། 
The Federalist Papers ི་མཐིན་ ིད་ག ང་རིང་ གས་པའི་ཡིག་ཆའམ་གསར་ཤགོ 
The Zenger Case ་ཛན་གྷར་ཁ་མ ། 
third party ཚགས་པ་ག མ་པ། 
Third World འཛམ་ ིང་ག མ་པ། 
Three-fifths Compromise ་ཆ་ག མ་ ི་ནང་འ ིགས་ དེ་པ། 
totalitarian གཅིག་ ད་རིང་ གས། 
town meeting ོང་ ེ་ཚགས་འ ། 
trade ཉོ་ཚང་། 
trade deficit ཚང་ཟོག་ཆད་འབབ། 
trade imbalance ཚང་ཟོག་ཆ་མི་མཉམ་པ། 
trade markets ཚང་ཟོག་ ོམ་ར། 
tradition གོམས་ ོལ། 
treason ལ་ཁབ་ལ་ བ་གཏདོ་ ི་ ་བ། 
treaties ཆིངས་ཡིག 
trickle down economic དལ་ ས་ཉམས་ ད་འ ོ་བའི་དཔལ་འ ོར། 
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trust མ་ད ལ་འཐེབ་ ། 
trust-busting མ་ད ལ་འཐེབ་ ་བཤིག་པའི་ག ང་གི་ ེད་ལས། 

U
U.S. Constitution ཨ་རིའི་ ་ ིམས། 
unalienable rights ི་ ིང་ ལ་མི་ད ེ་འ ེད་མི་ དེ་པའི་ཐོབ་ཐང་། 
Uncle Tom’s Cabin ཨ་ཞང་ཊོམ་ ི་ ོད་གནས། 
unconstitutional ་ ིམས་མེད་པའི། 
underconsumption ལོངས་ ་ ོད་ ོ་མ་འདངས་པ། 
Underground Railroad ས་འོག་མེ་འཁོར་ གས་ལམ། 
Underwood Tariff ཤིང་འོག་གི་ ི་ ལ་ནས་ཉོ་ཚང་ ི་ ལ་འབབ། 
undocumented ཡིག་ཆ་མ་བཟོས་པ། 
unemployment ལས་མེད། 
unicameral ོས་ཚགས་ ང་པ་ཅན། 
union མཉམ་འ ེལ། 
United Nations མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚགས། 
upward mobility ེངས་ ོགས་ ི་འ ལ་བདེའི་རང་བཞིན། 
urban ོང་འ ེར་ ི། 
urban development ོང་འ ེར་ ི་ཡར་ཐོན་གོང་འཕེལ། 
urbanization ོང་འ ེར་ ི་ངོ་བོར་ ར་ལས། 
utilities བེད་ ོད། 

V
Versailles Treaty ཝར་སེ་ལི་ཆིངས་ཡིག 
veto དགག་ འི་དབང་ཚད། 
veto override དགག་ ་ ེད་པའི་དབང་ཚད་ལ་ ོག་ ི་གཏོང་བ།། 
Vice President ིད་འཛན་གཞོན་པ། 
victory ལ་ཁ། 
Vietnam ཝེ་ཊི་ མ། 
viewpoint ་ ལ། 
Volstead Act ཝལ་སཊིིཌ་བཅས་ ིམས། 
vote འོས་ཤོག་འཕེན་པ། 
Voting Rights Act (1965) འོས་འཕེན་ཐོབ་ཐང་གི་བཅས་ ིམས། ༼༡༩༦༥ ༽ 

W
Wagner Act ཝན་གར་ ི་ ིམས་ཡིག 
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war དམག 
War against poverty ད ལ་ཕོངས་ ོག་ ོགས་ དམག་འ ག 
Watergate scandal འི་ག ང་ ོ་ ག་པའི་ད ོག་གཏམ། 
wealth ་ནོར། 
welfare capitalism མ་ འི་རིང་ གས་ ི་བད་ེདོན། 
welfare reform བདེ་དོན་ ི་ལེགས་བཅོས། 
West བ། 
western བ་ ི། 
Whiskey Rebellion ཝི་སི་ཀི་ ེན་ལོག 
White House ཨ་རིའི་ཕོ་ ང་དཀར་པོ། 
white supremacy མི་རིགས་དཀར་པོ་མཐོ་ཤོས་ ་ི མ་གཞག 
wildcat strike རི་ཞིམ་འཐབ་ ོལ། 
women’s right ད་མེད་ ི་ཐོབ་ཐང་། 
Woman’s Suffrage ད་མེད་ ི་འོས་བ འི་ཐོབ་ཐང་། 
work ethic ལས་ཀའི་ ན་ ོད་ མ་གཞག 
working class ངལ་ ོལ་ ལ་རིམ། 
Works Project Administration ་བ་དང་ལས་འཆར་ ི་འཛན་ ོང་། 
World Court འཛམ་ ིང་ ིམས་ཁང་། 
world war འཛམ་ ིང་དམག་ཆེན། 
worldview སའི་གོ་ལའི་ ་ཞིབ། 
Wounded Knee ས་ ོན་ཅན་ ི་ད ས་མ།ོ 
writ of habeas corpus བཙན་འ ག་མ་ ེད་གོང་ ད་ཞིབ་ ེད་ཆོག་པའི་ ིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག 
writ of mandamus མི་ངོ་གདོང་འབོད་ ་ི ིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག 

X Y Z
yellow journalism སེར་པོར་འ ར་བའི་གསར་འགདོ་ལས་རིགས། 
Yellow Peril མདོག་སེར་པོའི་ཉེན་ཁ། 
yellow press མདོག་སེར་པོ་ཅན་ ི་དཔ་ེ ན་ཁང་། 
zoning ས་ ལ་ ་ད ེ་བ། 




