
དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་གཞག༼༡༽

དང་པོ།  དངོས་རྫས་ཀྱི་ག།ཟུག།ས་ཀྱི་རང་བཞིན།

ག།ཉིས་པ། རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

ག།སུམ་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།

བཞི་པ།  དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཕོ་འགྱུར།

ལྔ་པ། དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་དུ་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་པའི་རི་བོ་དང༌། ཡངས་ཤིང་བརྒྱ་ཆེ་བའི་རྩྭ་

ཐང། གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་རྒྱ་མཚོ། སྟུག་ཅིང་འཛིང་བའི་ནགས་ཚལ། ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག  ལོ་

འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྩི་ཤིང༌། མདགོ་དང་དབྱིབས་འདྲ་མིན་གྱི་གཅན་གཟན་དང་འདབ་ཆགས་སྣ་ཚོགས་

ཡོད། དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གཞི་རྟེན་ཏེ། ལྟོ་གོས་དང་སྡོད་གནས་ལ་མཁོ་བའི་འཚོ་བའི་སྤྱོད་

ཆས་ཀྱང་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡདོ་པ་དེ་དག་ཚང་མའི་དབྱིབས་དང་བངོས་ཚད། ཐགས་རྐང་དང་རྒྱུ་སྤུས་བཅས་མི་འདྲ་

བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ལྡན་མདོ། དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱུ་རྫས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དངསོ་རྫས་ཤ་སྟག་ཡིན། མཐའ་ཡས་པའི་འཇིག་

རྟེན་དུའང་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་སྐར་གཟུགས་ཏེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་སགོས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་དངསོ་

རྫས་རེད། གང་དངོས་རྫས་ཡིན་པ་དེ་ལ་གདོས་ཚད་ལྡན་པ་མ་ཟད། དེས་ཐོགས་རེག་ཀྱང་འགོག་པར་བྱེད།

 སྔ་དུས་ཤིག་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་གི་བྱ་དངོས་ལ་གོ་རྟོགས་རྙེད་

ཐབས་བྱས་ཡདོ། དེ་ཡང་གྷི་རིག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་སྲགོ་ལྡན་དང་བེམ་པ་ོཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་

ས་དང༌། ཆུ། མེ། རླུང༌། ནམ་མཁའ་བཅས་རྩ་བའི་རྫས་ཁག་ལྔ་ཡིས་གྲུབ་པར་འདོད།

 དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ནང་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ལྟསོ་ནས་དངསོ་

རྫས་རྣམས་གཞི་རྩའི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡིན། ཐེངས་འདིའི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་དངསོ་རྫས་ཀྱི་ཕྱིའི་གཟུགས་

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ལྟོས་པའི་རྣམ་པ་དབྱེ་ཚུལ་དེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། 

དང་པོ། དངོས་རྫས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན།
Pysical nature of Matter

༡་༡  དངོས་རྫས་ནི་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན།

 མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དེ་དག་ནང། རང་བྱུང་

ཁམས་ཀྱི་གསང་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་ཚོད་བགམ་བྱས་པ་ནས་མངནོ་འགྱུར་དང། མངནོ་འགྱུར་ནས་བཀལོ་སྤྱདོ་

ཀྱི་བྱ་ཐབས་རིམ་སྦྲེལ་གྱིས་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་ཡོད། དེ་ཡང་། ཐོག་མར་མི་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་པོའ་ིརང་བཞིན་ནི། 

གཅིག་ལ་གཅིག་མཐུད་ཀྱིས་ཡུག་སྦྲེལ་ཡིན་པའི་ཚོད་བགམ་བྱས་མདོ། རིམ་པས་དངསོ་རྫས་ནི་མིག་གིས་ཟིན་མི་

ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་མོས་གྲུབ་པའི་རྙེད་དོན་ཇེ་མང་དང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པར་བརྟེན། མི་རྣམས་ཀྱིས་དངསོ་པོའ་ིརང་

བཞིན་གྱི་གསང་བ་འཚོལ་བའི་རྨང་གཞིའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱང་དངསོ་རྫས་ནི་ཆེས་ཆུང་བའི་རྡུལ་ཕྲ་མསོ་གྲུབ་པའི་འདདོ་

ཚུལ་གཞི་རུ་བཟུང་ཡོད།

ཚོད་ལྟའི་བྱེད་སྒོ་ ༡་༡ སྤེལ་ནས་དངོས་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་རྒྱུན་སྦྲེལ་ཡིན་མིན་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱོས།



སློབ་ཚན་དང་པོ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་བཞག། ༼༡༽
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༡་༢༽དངོས་རྫས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང།

 རྡུལ་ནི་ཆེས་ཆུང་བས་ངེད་ཚོའི་མིག་དབང་གིས་ཟིན་མི་ཐུབ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༡་༢ སྤེལ་ནས་རྡུལ་གྱི་

ཆེ་ཆུང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་གྱིས། བྱེད་སྒོ་དེའི་ནང་དུ་དུག་སེལ་མེང་འཚི་ཅན་ (potassium 

permaganate) རོྡག་པོ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་གིས་བོངས་ཚད་ཆེ་བའི་ཆུ་ཡི་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་མཐོང་ཐུབ། དེ་ནི་དུག་

སེལ་མེང་འཚི་ཅན་གྱི་རྡགོ་པ་ོཆུང་ངུ་དེ་དག་ཆེས་ཕྲ་བའི་རྡགོ་ཕྲན་ས་ཡ་མང་པརོ་གྱེས་ཏེ་ཆུའི་རྡུལ་གྱི་ཁྲདོ་དུ་ཆ་

སྙོམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པས་རེད།

ཆུ། ཆུ། ཆུ།

ཚྭ།ཚྭ་སྣོན། དཀྲུགས་དཀྲུགས་

ཐོངས།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༡། 

 ཤོང་ཚད་ 100ml ལྡན་པའི་ཤེལ་དམ་ཞིག་གི་ནང་

ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བཀང་ནས་ཆུའི་མཐོ་དམའ་དེར་རྟགས་བརྒྱབ་རྗེས་

བྱེ་མ་ཀ་རའམ་ཚྭ་གང་རུང་ཞིག་བཏབ་སྟེ་བཞུ་རུ་ཆུག  ཁྱདོ་ཀྱིས་

ཐོག་མའི་ཆུ་ཡི་མཐོ་དམའ་ལ་བརྟག་ཞིབ་གྱིས་དང། ཆུའི་ནང་

བཏབ་པའི་ཚྭ་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་ཅི་ཞིག་བྱུང་འདུག་གམ། ཚྭ་དེ་གང་

དུ་ཡལ་སོང་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། ཆུའི་མཐོ་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་

སོང་འདུག་གམ།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༢། 
 

 ཆུ་100ml ནང་དུ་དུག་སེལ་མེང་འཚི་ཅན་ (potassium permaganate) རྡོག་པོ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་བཞུ་རུ་ཆུག 

དུག་སེལ་མེང་འཚི་ཅན་གྱི་་བཞུར་ཆུ་དེ་ནས་ 10ml བཏོན་ནས་ཆུ་གཙང་མ་ 90ml ནང་དུ་བླུགས། གོང་གི་དུག་སེལ་མེང་འཚི་ཅན་

གྱི་བཞུར་ཆུ་དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ 10ml ཞིག་བཏོན་ནས་ཆུ་གཙང་མ་ 90ml ཞིག་ནང་བླུགས། གོང་གི་བྱེད་རིམ་དེ་ཐེངས་ལྔ་ནས་བརྒྱད་

བར་བྱས་ཏེ་ཐགོ་མའི་དུག་སེལ་མེང་འཚི་ཅན་གྱི་བཞུར་

ཆུ་དེ་གང་སླ་སླ་ཞིག་ཡོང་བ་གྱིས། དུག་སེལ་མེང་འཚི་

ཅན་གྱི་བཞུར་ཆུ་དེར་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་བྱུང་འདུག་

གམ། དུག་སེལ་མེང་འཚི་ཅན་གྱི་བཞུར་ཆུ་དེར་སླ་སྦྱོར་

ཇི་ཙམ་བྱས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་བཀྲགས་མདངས་ཞན་དུ་

འགྲོ་བ་མཐོང་སོང་ངམ།

གཉིས་པ། རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།
Characteristics of Particles

༢་༡  རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་སྟོང་ཆ་ཡོད།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ། ༡་༡ དང་ ༡་༢ ནང་ཚྭ་དང་བྱེ་མ་ཀ་ར། དུག་སེལ་མེང་འཚི་ཅན་བཅས་ཀྱི་རྡུལ་རྣམས་

ཆུས་བཞུ་ནས་གཅིག་འགྱུར་གྱིས་གྲམ་པ་མཐོང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཇ་སྐོལ་བ་དང། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

4

འཚིག་ཇ་གདུ་བ་སགོས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དངསོ་རྫས་ཤིག་གི་རྡུལ་རྣམས་དངསོ་རྫས་གཞན་ཞིག་གི་རྡུལ་གྱི་བར་

དུ་གཅིག་འགྱུར་གྱིས་གྲམ་པ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོའི་མིག་སྔར་དངསོ་རྫས་རྣམས་ཞིབ་མརོ་སྟར་དུ་སྒྲིག་པ་ལས་

དངོས་རྫས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་སྟོང་ཆ་ཡོད་པ་མཐོང་མི་ཐུབ། འནོ་ཀྱང།  གོང་གི་སྣང་ཚུལ་དེ་དག་

ལས་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་སྟོང་ཆ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད།

༢་༢  རྡུལ་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འདར་འགུལ་བྱེད།

 རྡུལ་རྣམས་བར་མེད་འདར་འགུལ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་དེ་དངོས་རྫས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཁྱབ་འདྲེས་བྱེད་

པའི་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ན་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ། བྱེད་སྒོ་ ༡་༣ དང་ ༡་༤ དེ་བཞིན་ ༡་༥ བཅས་སྤེལ་

ནས་རྡུལ་རྣམས་བར་མེད་འདར་འགུལ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཤེས་པ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།    ༡་༣། 

 མེ་མ་བསྒྲནོ་པའི་སོྤས་ཤིག་ཁྱེད་རང་གི་འཛིན་གྲྭའི་གྲུ་ཁུག་ཏུ་བཞག་ན། བར་ཐག་ཇི་ཙམ་ནས་སྤསོ་དེའི་དྲི་བསུང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོར་

ཐུབ་མིན་ལྟསོ། དེ་རྗེས་སྤསོ་དེ་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་རྒྱང་ཐག་ཇི་ཙམ་ནས་དྲི་བསུང་ཚོར་ཐུབ་མིན་ལྟསོ། བྱེད་སྒའོ་ིགྲུབ་འབྲས་རྣམས་ཐ་ོའགདོ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༤། 

 ཚ་གྲང་མི་འདྲ་བའི་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་དུག་སེལ་མེང་འཚི་ཅན་གྱི་རྡོག་པོ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་ (copper 

sulphate) རྡོག་བུ་རེ་བཏབ་ནས་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་དེ་གཉིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟག་ཞིབ་གྱིས། བྱེད་སྒོ་འདིས་གཤེར་གཟུགས་དང་

སྲ་གཟུགས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་འགྲེལ་བརྗདོ་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། རྡགོ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་ཁྱབ་འདྲེས་བྱེད་ཚད་དེ་དྲདོ་ཚད་ལ་རག་ལས་འདུག་

གམ།

བྱེད་སྒོ།  ༡་༥། 

 ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བཀང་བའི་ཤེལ་དམ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཟུར་དེར་སྣག་ཚ་དང་སྦྲང་རྩིའི་ཐིགས་པ་རེ་གཟབ་ནན་གྱིས་གཏིགས། ཤེལ་དམ་

དེ་གཉིས་ལ་གཡ་ོའགུལ་མེད་པར་བཞག་ནས་སྣག་ཚ་དང་སྦྲང་རྩིའི་ཐིགས་པར་འགྱུར་ལྡགོ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་ལྟསོ། སྣག་ཚའི་ཐིགས་པ་དེ་

ཆུའི་ནང་དུ་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་གྲམ་པར་དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་འགོར་སོང་ངམ།

 གངོ་གི་བྱེད་སྒ་ོདེ་དག་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་གཤམ་གྱི་གནད་དནོ་འདི་དག་གསལ་པརོ་རྟགོས་ཐུབ། དངསོ་

རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཚོའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྡུལ་ལ་སྲ་ཚུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་མེད་པར་

བར་མེད་འདར་འགུལ་བྱེད་པས་ཡིན། དངོས་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྲམ་སྟེ་འདྲེས་པའི་ངང་

ཚུལ་འདི་ལ་ཁྱབ་འདྲེས་(diffusion)ཟེར། དྲོད་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་འཕེལ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་

ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན།



སློབ་ཚན་དང་པོ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་བཞག། ༼༡༽

5

༢་༣  རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འཐེན་ཤུགས་ཡོད།

 ང་ཚོའི་མིག་ལམ་དུ་དུས་རྒྱུན་འཆར་བའི་དངོས་རྫས་ཡོད་དོ་ཅོག་གོང་བུའི་རང་བཞིན་ཡིན། དཔེར་ན། 

སྒྲོག་ཙེ་དང༌། ནག་པང༌། ས་སྨྱུག  འཐུང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་གོང་བུ་ཤ་སྟག་རེད། དངོས་རྫས་དེ་རྣམས་འདི་ལྟར་གོང་

བུར་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དངསོ་རྫས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འཐེན་ཤུ གས་

ལྡན་པས་ཡིན།

 འཐེན་ཤུ གས་ཀྱིས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་སྦྲེལ་ནས་དམ་པོར་བཟུང་ཡོད་རྐྱེན། ང་ཚོའི་མིག་

ལམ་དུ་སྣང་བའི་དངསོ་རྫས་རྣམས་གངོ་བུ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན། རང་བཞིན་གཅིག་པའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་

འཐེན་ཤུ གས་ལ་ཆོས་མཐུན་ཤུ གས་(cohesive force)ཟེར། 

བྱེད་སྒོ་ ༡་༦ དང་ ༡་༧ སྤེལ་ནས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འཐེན་ཤུ གས་ཡོད་མེད་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པ་གྱིས། བྱེད་

བྱེད་སྒོ།    ༡་༦། 
 

 ས་སྨྱུག་གཅིག་དང་ལྕགས་གཟེར་གཅིག  དེ་བཞིན་འཁྱགས་བག་རྡགོ་བུ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཐ་ོབས་བརྡུང་

ན། ཅ་དངོས་གང་ཞིག་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་གཏོང་བར་གང་དཀའ་བ་འདུག་གམ། ས་སྨྱུག་དང་འཁྱགས་བག་གཉིས་ལས་སླ་པོའ་ིངང་ནས་ཕྱེ་མར་

བརྡུང་ཐུབ་ཀྱང། ལྕགས་གཟེར་དེ་ཉིད་དེ་ལྟར་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ་བསམ་གཞིགས་བྱས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༧། 

 ཁྱེད་ཀྱིས་ཆུ་ཀ་ལ་ནས་ཐོན་བཞིན་པའི་ཆུ་རྒྱུན་དེ་མཛུབ་མོས་གཅོད་ཐབས་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆུ་རྒྱུན་དུམ་བུར་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་

འདུག་གམ། ཆུ་རྒྱུན་དེ་གཅོད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

སྒོ་དེ་དག་ལ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་བསམ་གཞིགས་བྱས་ན། དངོས་རྫས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འཐེན་

ཤུགས་ལྡན་པའི་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། འཐེན་ཤུ གས་དེས་རྡུལ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་མཐུད་དེ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ཡོད། 

དངོས་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་སོ་སོའ་ིའཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་ནུས་ཚད་ཀྱང་མི་འདྲ། 

༡༽   གཤམ་གསལ་རྣམས་ལས་དངོས་རྫས་ཡིན་པ་རྣམས་ངོས་འཛིན་གྱིས།

 རྐུབ་སྟེགས། རླུང། བརྩེ་སེམས། དྲི་ངད། ཁོང་ཁྲོ། གྲང་མོ།

༢༽  བཟའ་བཏུང་ཚ་པོའ་ིདྲི་ངད་དེ་རྒྱང་རིང་ནས་ཚོར་ཐུབ་ཀྱང། བཟའ་བཏུང་གྲང་མོའ་ིདྲི་ངད་ནི་ཐག་ཉེ་         

      ནས་ཀྱང་ཚོར་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༣༽  ཆུ་རྐྱལ་མཁན་གྱིས་ཆུ་རུ་མཆོངས་ནས་རྐྱལ་ཐུབ་པ་འདིས་དངོས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཞིག་འགྲེལ་ 

      བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།

༣༽  དངོས་རྫས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཡོད་པ་དེ་དག་བྲིས།

དྲི་བ་།ྣ



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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གསུམ་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་པ།
States of Matter

 ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསིལ་ཞིང་གཙང་བའི་ཞོགས་པའི་ཁ་དབུགས་རྔུབ་ཆེད་སྐྱ་

མདའ་བཏང་མ་ཐག་སྔ་ལངས་ཀྱིས་འཆམ་སྐྱོད་ངང་ལུས་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལུས་སྦྱོང་གང་འཚམ་བྱས་རྗེས་ལུས་

དྲོད་རྒྱས་ནས་རྔུལ་ཆུ་བཞུར་བའི་སྐབས་སུ་སྐོམ་གདུང་འབར་ཏེ་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་རྒྱུན་རྔམ་འཐུང་བྱེད་ཀྱི་

ཡདོ། དེ་རྗེས་ལམ་འགྲམ་གྱི་རྐུབ་སྟེགས་གམ་ཕ་བངོ་སྟེང་ངལ་གསསོ་ནས་ཞགོས་པའི་བྲེལ་འཚུབ་ཀྱིས་ཅ་ཅ་ོསྒྲགོ་

བཞིན་པའི་བྱ་བྱེའུ་ཡི་གྲེ་འགྱུར་ལ་ཉན་པའམ། ཡང་ན། རྒྱང་རིང་གི་མཐོང་ཡངས་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ལ་རྒྱང་ལྟ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

 གོང་གི་བརྗོད་པ་ཐུང་ངུ་དེ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་

དངསོ་རྫས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམི་འདྲ་བ་གསུམ་མཐངོ་ཐུབ། དེ་དག་ནི། ཞགོས་པའི་མཁའ་རླུང་དང་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་རྒྱུན། 

རྐུབ་སྟེགས་སམ་ཕ་བངོ་བཅས་ཡིན། དེ་དག་ནི་དངསོ་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་སྟེ། དངསོ་རྫས་ཀྱི་ཕྱིའི་

རང་བཞིན་དབྱེ་བའི་སྐབས་སུ་སྲ་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས། རླུང་གཟུགས་བཅས་ཡིན།

༣་༡   སྲ་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན།

 སྤྱིར་སྲ་གཟུགས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་ཚགས་དམ་ལ། གོ་རིམ་སྒྲིག་སྲོལ་ཧ་ཅང་ངེས་ཤིང་བརྟན།  

བྱེད་སྒོ་ ༡་༨ སྤེལ་ནས་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱིའི་རང་བཞིན་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༨།

 ལྡེ་མིག་གཅིག་དང་སྨྱུ་གུ་གཅིག  དེ་བཞིན་སྐུད་པ་གཅིག་བཅས་གྲ་སྒྲིག་གྱིས། གངོ་གི་དངསོ་པ་ོདེ་དག་གི་མཐའ་ཁྱནོ་ནས་ཞ་སྨྱུག་

གིས་སྐྱ་ཐིག་བྲིས་ཏེ། དངོས་པོ་སོ་སོའ་ིདབྱིབས་རིས་དེ་ཁྱེད་རང་གི་འབྲི་དེབ་སྟེང་ཕོབས། ཁྱེད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་རི་མོ་དེ་དག་ལ་ཞིབ་ལྟ་གྱིས་

དང༌། གངོ་གི་དངསོ་པ་ོམི་འདྲ་བ་ས་ོསརོ་ཐུན་མིན་གྱི་མཐའ་དབྱིབས་ཤིག་འདུག་གམ། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱས་ན་གངོ་གི་དངསོ་པ་ོདེ་དག་ཕན་ཚུན་

ཁྱབ་འདྲེས་བྱེད་ཐུབ་བམ། ཁྱེད་རང་གིས་ནུས་ཤུ གས་ཡདོ་རྒུ་བཏནོ་ནས་གངོ་གི་དངསོ་པ་ོདེ་དག་ལ་གནནོ་བཙིར་ཇི་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལྟསོ།

བྱེད་སྒོ་ ༡་༨ ནང་དུ་སྤྱད་པའི་དངོས་རྫས་ཚང་མ་སྲ་གཟུགས་ཡིན། སྲ་གཟུགས་ཚང་མར་ཐུན་མིན་གྱི་མཐའ་

དབྱིབས་དང། བོངས་ཚད་ལྡན་པ་མ་ཟད། གནོན་བཙིར་ཧ་ཅང་བྱེད་དཀའ། དེ་ནི་སྲ་གཟུགས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་

རྣམས་བང་རིམ་གྲལ་འགྲིག་ལ། ཕན་ཚུན་དབར་སྟངོ་ཆ་ཆུང་ཞིང་ཚགས་དམ་པས་ཡིན། སྲ་གཟུགས་ལ་རང་ཉིད་

ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་རྒྱུན་ཉར་བྱེད་པའི་ཁྱད་ནུས་ཤིག་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ནས་རྡེག་པའམ། 

ཡང་ན། གནོན་བཙིར་བྱས་ན། དངོས་པོ་འདི་རིགས་ནར་འཁུམ་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་གས་ཆག་འབྱུང་སྲིད།



སློབ་ཚན་དང་པོ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་བཞག། ༼༡༽
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༣་༢  གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན།

 གཤེར་གཟུགས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་སྦྲེལ་ཏེ་གནས་ཡདོ་ཀྱང། ཕན་ཚུན་ཚགས་

དམ་པོ་མེད་པ་མ་ཟད། གོ་རིམ་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པ་ཞིག་མིན།

བྱེད་སྒོ་ ༡་༩ སྤེལ་ནས་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གྱིས།

༡༽   འགྱིག་ཐག་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ང་ཚོས་འཐེན་ཏེ་བསྣར་ཐུབ། དེས་ན་འགྱིག་ཐག་དེ་སྲ་གཟུགས་རེད་  

       དམ།  རྒྱུ་མཚན་ཅི།

༢༽   ཚྭ་དང་བྱེ་མ་ཀ་ར་སྣོད་ཆས་ནང་དུ་བླུག་ཚེ་སྣོད་དེའི་དབྱིབས་གཟུགས་མངོན་གྱི་ཡོད། འ་ོན། བྱེ་མ་ཀ་  

       ར་དང་ཚྭ་གཉིས་སྲ་གཟུགས་རེད་དམ།

༣༽   ཆུ་འཇིབ་འགྱིག་སོབ་དེ་གནོན་བཙིར་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ནར་ཁུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཡང་ལྡན་ཡོད། འ་ོན།  

       ཆུ་འཇིབ་འགྱིག་སོབ་དེ་སྲ་གཟུགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོད་དམ།

དྲི་བ་།ྣ

བྱེད་སྒོ།   ༡་༩  

 བཟོ་དབྱིབས་མི་འདྲ་བའི་སྣོད་ཆས་ཁ་ཤས་ཤིག་གྲ་སྒྲིག་གྱིས། ཆུ་དང་འ་ོམ། སྣུམ། ཤིང་ཏོག་ཁུ་བ་ 50ml རེ་བླུགས་སྣོད་མི་འདྲ་

བ་རེ་རེའི་ནང་དུ་བླུགས། དེ་རྗེས་སྣདོ་ཆས་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཕར་བླུགས་ཚུར་བླུགས་གྱིས། བཟ་ོདབྱིབས་མི་འདྲ་བའི་སྣདོ་ཆས་ནང་གཤེར་ཁུ་

དེ་དག་བླུགས་སྐབས་གཤེར་ཁུའི་བཟ་ོདབྱིབས་ཡང་དེ་བཞིན་འགྱུར་བ་འགྲ་ོཡི་འདུག་གམ། གཤེར་ཁུའི་བངོས་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་

འདུག་གམ། གལ་སྲིད་གཤེར་ཁུ་འདི་རྣམས་ས་སྟེང་དུ་བཤོས་ན་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།

 བྱེད་སྒོ་ ༡་༩ ནང་དུ་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་པ་མཐོང་ཐུབ། སྣོད་ཆས་ཅི་

འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གཤེར་གཟུགས་བླུགས་ཀྱང། སྣོད་ཆས་དེའི་དབྱིབས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་

དབྱིབས་མངོན་སྲིད། གཤེར་གཟུགས་ལ་བཞུར་རྒྱུག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དབང་གིས་སྲ་མཁྲེགས་མིན།

བྱེད་སྒོ་ ༡་༤ དང་ ༡་༥ ནང་དུ་སྲ་གཟུགས་ཤིག་གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་ཁྱབ་འདྲེས་བྱས་པ་དང། གཤེར་ཁུ་ཡང་གཤེར་

ཁུ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཁྱབ་འདྲེས་བྱས་པ་མཐངོ་ཡོད། དེ་བཞིན་བར་སྣང་དུ་འཁྱམས་པའི་རླུང་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་

དག་ཀྱང་ཆུའི་ནང་དུ་ཁྱབ་འདྲེས་དང་བཞུ་ཐིམ་བྱེད་ཐུབ། དམིགས་བསལ་གྱིས་འཚོ་རླུང་དང་སལོ་རྫས་འཚོ་ཟུང་

ཅན་གཉིས་ཆུའི་ནང་དུ་ཁྱབ་འདྲེས་དང། བཞུ་ཐིམ་བྱེད་པ་དེས་བརླན་གནས་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེས་

འཕེལ་འཚོ་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེ། 

 སྐྱེ་འགྲོ་ཚང་མ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པར་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་དགོས། གཤེར་གནས་སྲོག་ཆགས་ཉ་དང་

སྦལ་པས་ཆུའི་ནང་དུ་ཁྱབ་པའི་འཚོ་རླུང་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན། དངོས་རྫས་ཀྱི་ཕྱིའི་རང་བཞིན་ཅི་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཤེར་གཟུགས་ནང་དུ་ཁྱབ་འདྲེས་དང་བཞུ་ཐིམ་བྱེད་ཐུབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན།  



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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གཤེར་གཟུགས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་སྟངོ་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ཡིན། གཤེར་གཟུགས་ནང་དུ་ཁྱབ་འདྲེས་

བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ནི་སྲ་གཟུགས་ནང་དུ་ཁྱབ་འདྲེས་བྱས་པའི་དངོས་རྫས་ལས་ཧ་ཅང་མང།

༣་༣  རླུང་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན།

 ནམ་རྒྱུན་ཁྲམོ་ལ་འགྲ་ོསྐབས་ལྒང་ཕུག་འཚོང་མཁན་དེ་ཚོས་རླངས་སྣདོ་མདངོ་མ་ོཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་ལྒང་

ཕུག་མང་པརོ་ཕུ་འདེབས་པ་དེ་འདྲ་མཐངོ་མྱངོ་ངམ། རླངས་སྣདོ་མདངོ་མ་ོཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་ལྒང་ཕུག་ཇི་ཙམ་ལ་

ཕུ་འདེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། རླངས་སྣདོ་མདངོ་མ་ོདེའི་ནང་དུ་ཡདོ་པའི་དབུགས་རླངས་དེ་ཡང་སྙིང་དབུགས་

རླངས་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། བྱེད་སྒོ་ ༡་༡༠ སྤེལ་ན་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྟོགས་ཐུབ།  

བྱེད་སྒོ།   ༡་༡༠།  

 ཁྱེད་ཀྱིས་ 100ml ཡོད་པའི་སྨན་ཁབ་གསུམ་གྱི་བུ་ཁ་བཀག་ནས་སྨན་ཁབ་དང་པོ་སྟོང་པ་

དང། སྨན་ཁབ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཆུ་དང་ས་སྨྱུག་རེ་རེ་བཞིན་བླུགས་ཏེ། སྨན་ཁབ་ཀྱི་

སྲུབ་མདས་དངསོ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་པ་ོདེ་གནནོ་བཙིར་གང་ཐུབ་གྱིས། གངོ་གི་ཚོད་ལྟ་དེ་བརྒྱུད་

དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཤེས་སོང་ངམ། སྨན་ཁབ་གང་གི་སྲུབ་མདའ་ལས་སླ་པོའ་ིངང་གནོན་བཙིར་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།

སྲུབ་མདའ།

རླུང།

བུ་ཁ།

 བྱེད་སྒོ་ ༡་༡༠ ནང་དུ་རླུང་གཟུགས་ནི་གནོན་བཙིར་བྱེད་སླ་བ་ཡོད། དུས་རྒྱུན་ང་རང་ཚོའི་ཁྱིམ་དུ་ཁ་

ལག་བཟོ་བའི་སོལ་རླངས་དང་སྨན་ཁང་དུ་སྤྱོད་པའི་སྲོག་རླུང་ནི་གནོན་བཙིར་བྱས་པའི་རླུང་གཟུགས་ཤ་སྟག་

ཡིན། དེ་བཞིན་འགྲུལ་འཁོར་གྱི་འབུད་རྫས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་རང་བྱུང་རླངས་རྫས་དེ་ཡང་གནོན་བཙིར་བྱས་

པ་ཞིག་ཡིན། རླུང་གཟུགས་གནོན་བཙིར་བྱེད་ཧ་ཅང་སླ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རླངས་སྣོད་མདོང་མོ་ཆུང་ངུའི་ནང་

དུའང་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་བོངས་ཚད་ཧ་ཅང་མང་པོ་བླུགས་ནས་སྟབས་བདེའི་ངང་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཐུབ།

 ནམ་རྒྱུན་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཐབ་ཚང་ནང་ཞལ་ལག་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ། ཞལ་ལག་གི་དྲི་ངད་དེ་ཕྱི་རལོ་

དུ་ཁྱབ་སྟེ་ཚོར་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ངམ། གཡ་ོསྐལོ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཞལ་ལག་གི་དྲི་ངད་དེ་ཕྱི་རལོ་དུ་ཇི་ལྟར་བྱས་

ནས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཞལ་ལག་གི་དྲི་ངད་དེ་ངེས་མེད་འགུལ་སྐྱདོ་ངང་གནས་པའི་ཁ་དབུགས་ཀྱི་མགྱགོས་

ཚད་ལྷན་དུ་ཕོྱགས་གང་སར་ཁྱབ་འདྲེས་བྱེད་པས་ཡིན། རླུང་གཟུགས་ནང་དུ་ཞལ་ལག་གི་དྲི་བསུང་དེ་དུས་ཚོད་

སྐར་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་ཁྱབ་འདྲེས་བྱེད་ཐུབ་པ་འདི་དང་སྲ་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་འདྲེས་བྱེད་པའི་

དབར་ལ་བསྡུར་བ་གྱིས། རླུང་གཟུགས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་དེ་དག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཧ་ཅང་མྱུར་བ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་

དབར་ལ་སྟངོ་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡདོ་རྐྱེན། རླུང་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱབ་འདྲེས་བྱེད་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་མྱུར།



སློབ་ཚན་དང་པོ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་བཞག། ༼༡༽
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 རླུང་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་དེ་དག་ནི་ངེས་མེད་གང་སར་མགྱགོས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐ་ོཔསོ་འགུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་

རླུང་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་རྡུང་བའམ། ཡང་ན་སྣདོ་ངསོ་སུ་རྡུང་ཚེ། རྡུལ་རེ་རེའི་མགྱགོས་ཚད་དང་ཁ་ཕྱགོས་

ལ་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་སྲིད། རླུང་གཟུགས་ཀྱི་གནོན་ཚད་ནི་སྣོད་ངོས་ཀྱི་ཚད་གཞི་རྐྱང་པ་རེའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་གནོན་

ཤུགས་ཇི་ཙམ་འདེབས་ཐུབ་མིན་དེ་ཡིན།

༡༽    དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཚད་གཞི་རྐྱང་པ་རེ་རེའི་བོངས་ཚད་ལ་གདོས་ཚད་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྟུག་ཚད་  

       ཅེས་ཟེར།

  སྟུག་ཚད། = གདོས་ཚད། / བོངས་ཚད།

 གཤམ་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་སྟུག་ཚད་ཆུང་བ་ནས་ཆེ་བའི་བར་དུ་གོ་རིམ་སྒྲིགས།

 རླུང༌། དུ་བ། སྦྲང་རྩི། ཆུ། ས་སྨྱུག  སྲིང་བལ། ལྕགས།

༢༽   ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་དངོས་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་རེའུ་མིག་ནང་དུ་བྲིས།

 ༣༽  རྒྱུ་མཚན་ཤོད།

ཀ༽ རླུང་གཟུགས་ཀྱིས་བླུགས་སྣོད་ཆ་ཚང་ཁེངས་ཐུབ་པ་ཡིན།

ཁ༽ རླུང་གཟུགས་ཀྱིས་སྣོད་ངོས་སུ་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

ག༽ ཤིང་ཅོག་ལ་སྲ་གཟུགས་ཞེས་འབོད་ཆོག

ང༽ རླུང་ཁམས་ནང་ང་ཚོའི་ལག་པ་ངལ་མེད་ངང་འགུལ་ཐུབ་ཀྱང་ཤིང་སྡོང་ལྟ་བུའི་སྲ་གཟུགས་

ནང་དུ་དེ་ལྟར་འགུལ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

དྲི་བ་།ྣ

བཞི་པ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་འཕོ་འགྱུར།

 ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ་དང། གཤེར་

གཟུགས་ཤིག་རླངས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ། དཔེར་ན། ཆུ་ལ་འཁྱགས་པ་བརྒྱབ་ནས་སྲ་

གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་དང༌། ཆུ་རླངས་པ་རུ་གྱུར་ནས་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ།

 དངོས་པོ་ཞིག་དེ་ལྟར་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བར་འགྱུར་སྐབས་དངོས་པོ་དེའི་ནང་རོལ་ཏེ། དངོས་རྫས་དེ་གྲུབ་

གཞིའི་རྡུལ་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་དམ། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ངོ་བོ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནམ། གོང་

གི་དོགས་འདྲི་དེ་དག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལན་འདེབས་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལྟོས།

 དངོས་པོ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་བའི་ཚེ། དངོས་པོ་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དྲོད་ (heat) དང་། ཤུགས་ (force) 

འཕར་སྣོན་བྱེད་པའམ། ཡང་ན། གནོན་ཤུ གས་(pressure)འབྱིན་དགོས་པ་ཡིན། དྲོད་དང་གནོན་ཤུ གས་སྣོན་འཕྲི་

བྱས་ནས། དངསོ་རྫས་མི་འདྲ་བ་ས་ོསའོ་ིང་ོབརོ་འགྱུར་ལྡགོ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མིན་བྱེད་སྒ་ོ ༡་༡༠ སྤེལ་ནས་རྟགོས་ཐུབ་

པ་གྱིས། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༤་༡   དྲོད་ཚད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན།

 སྲ་གཟུགས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་འཕར་ཚེ། སྲ་གཟུགས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་གྱི་འགུལ་ནུས་རྒྱས་པ་ཡིན། རྡུལ་གྱི་

འགུལ་ནུས་ཇི་ཙམ་རྒྱས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འདར་འགུལ་གྱི་མགྱོགས་ཚད་ཇེ་མགྱོགས་སུ་ཕྱིན་ནས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་

དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་ནུས་ཚད་ལས་བརྒལ་སྲིད། དེའི་དབང་གིས་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་སྲ་འཐས་ཀྱི་ཟུངས་ཉམས་

ནས་བཞུར་རྒྱུན་ཅན་གྱི་བརླན་ཁུར་འགྱུར་བ་ཡིན།

 རླུང་ཁམས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གནནོ་ཚད་འགོ་སྲ་གཟུགས་ཤིག་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚ་ཚད་ངེས་

ཅན་དེ་ལ་དངོས་པོའ་ིབཞུ་ཚད་(melting point)ཅེས་ཟེར། བཞུ་ཚད་ནི་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་

འཐེན་ཤུ གས་ཀྱི་སྟོབས་ངར་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན།

 རྒྱུན་གཏན་འཁྱགས་བག་གིབཞུ་ཚད་ནི་ 273.16K ཡིན། སྲ་གཟུགས་ཤིག་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་

འགྱུར་བའི་ངང་ཚུལ་ལ་བཞུ་འགྱུར་(fusion)ཡང་ཟེར། སྲ་གཟུགས་ཤིག་བཞུ་བའི་སྐབས་སུ་དྲདོ་ཚད་བཏང་སྙམོས་

སུ་གནས་པ་ལས་འཕར་ཆ་ཡོང་གི་མེད། འ་ོན་ང་ཚོས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་སྤྲད་པའི་འབར་ཞུན་གྱི་ཚ་ནུས་དེ་གང་དུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། བྱེད་སྒོ་ ༡་༡༡ ནང་དུ་འཁྱགས་བག་གི་བཞུ་ཚད་སླེབས་འགོ་བརྩམས་པ་

ནས་ཆ་ཚང་མ་བཞུ་བར་ལ་ཚ་འཇལ་ཡ་ོཆས་ཀྱི་དྲདོ་ཚད་ལ་འཕར་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་པར་བརླིང་པརོ་འདུག་པ་དེ་

ཁྱེད་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱུན་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚ་ནུས་དེ་དངོས་རྫས་

གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་སྲ་བཟུང་གི་འཐེན་ཤུ གས་འཕྲི་འགགོ་བྱེད་པར་བེད་སྤྱདོ་པ་ལས། དངསོ་རྫས་

བྱེད་སྒོ།    ༡་༡༡།  

 གདོས་ཚད 2.3ml ཡོད་པའི་འཁྱགས་བག་ཞིག་སྲེག་

ཕོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་བླུགས། ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས་ཤིག་གདང་སྟེགས་

སྟེང་དུ་དཔྱངས་ནས་སྲེག་ཕོར་ནང་དུ་ཡོད་པའི་འཁྱགས་བག་

དེ་དང་ཐུག་པ་བྱོས། ད་གཟོད་འབར་ཞུན་ལ་མེ་ཁ་སྒྲོན་ནས་དར་

འཁྱགས་དེ་བཞུ་སྒོ་བཙུགས་སྐབས་ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་

དེ་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་ཐོ་འགོད་གྱིས། དེ་བཞིན་འཁྱགས་བག་ཚང་

མ་བཞུ་རྗེས་ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་དེ་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་ཐོ་

འགོད་གྱིས། མཚམས་འདི་ནི་སྲ་གཟུགས་ཤིག་གཤེར་གཟུགས་སུ་

འགྱུར་བའི་བགྲོད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་བགྲོད་རིམ་

འདིའི་མཐོང་ཚུལ་རྣམས་ཟིན་ཐོར་བྲིས། འབར་ཞུན་གྱི་འབར་རྒྱུན་

སྔར་སྙོམས་ཐོག་ཤེལ་དབྱུག་ཞིག་གིས་སྲེག་ཕོར་ནང་གི་ཆུ་དེ་མ་

འཁོལ་བར་དལ་བུར་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱོས། སྲེག་ཕོར་ནང་གི་ཆུ་ཡོད་

ཚད་རླངས་པར་འགྱུར་མཚམས་སུ་ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་

སྟོན་རིམ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མེད་ནན་གྱིས་དཔྱད་དེ་

ཐོ་འགོད་གྱིས། མཚམས་འདི་ནི་གཤེར་གཟུགས་ཤིག་རླུང་གཟུགས་

སུ་འགྱུར་བའི་བགྲདོ་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན་པས་བགྲདོ་རིམ་འདིའི་

མཐོང་ཚུལ་རྣམས་ཟིན་ཐོར་བཀོད་ནས་དཔྱོད། 

གདང་སྟེགས།

ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས།

སྲེག་ཕོར།

འབར་ཞུན།



སློབ་ཚན་དང་པོ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་བཞག། ༼༡༽
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དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲདོ་ཚད་འཕར་སྣནོ་མི་བྱེད་པས་ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་དྲདོ་ནུས་དེ་

ཕྱིར་མི་མངནོ་པར་ཡིབ་པའི་ཟལོ་གྱིས་དངསོ་རྫས་ཀྱི་ནང་རལོ་ནས་འགུལ་

ཟུངས་ལྡུད་བཞིན་ཡོད་རྐྱེན། དྲོད་ནུས་དེ་རིགས་ལ་གབ་སྐུལ་དྲོ་ནུས་ (la-

tent heat) ཟེར། རླུང་ཁམས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གནོན་ཤུ གས་འགོ་ཏུ་བཞུ་

ཚད་ཅིག་ལ་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་གཅིག་ (1kg) གཤེར་

འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་དྲདོ་ནུས་ཁྱནོ་འབརོ་དེ་ལ་བཞུ་འགྱུར་གབ་སྐུལ་དྲདོ་

ནུས་(latent heat of latent)ཟེར། དེས་ན། དྲོད་ཚད་ཀླད་ཀོར་ཐོག་འཁྱགས་

གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ལས་ཆུའི་རྡུལ་ལ་ནུས་སྟོབས་མང་བ་ལྡན་ཡོད།

 ང་ཚོས་ཆུ་ལ་མུ་མཐུད་དེ་དྲདོ་སྤྲད་ཚེ། ཆུའི་རྡུལ་གྱི་འདར་འགུལ་

དེ་མགྱགོས་སུ་འགྲ་ོཞིང། མཐར་དྲདོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སླེབས་ཚེ་རྡུལ་

ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ལས་བརྒལ་བའི་ནུས་སྟོབས་རྙེད་ནས་

རང་དབང་ངང་ས་ོསརོ་གྱེས་འགྲ་ོབ་ཡིན། དེ་ནི་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་ང་ོབརོ་

གྲུབ་པའི་རྡུལ་དེ་དག་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ང་ོབརོ་འགྱུར་འག་ོབརྩམས་པ་ཡིན། 

རླུང་ཁམས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གནོན་ཚད་ཐོག་གཤེར་གཟུགས་ཤིག་འཁོལ་

འགོ་རྩོམ་པའི་དྲོད་ཚད་ངེས་ཅན་དེ་ལ་དངོས་པོ་དེའི་འཁོལ་ཚད་(boil-

ing point)ཅེས་ཟེར། གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འཁོལ་ཚད་ལ་སླེབས་ཚེ། གཤེར་

གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་དེ་དག་རླངས་འགྱུར་བྱེད་པའི་ནུས་སྟབོས་ངེས་ཅན་ཞིག་

ལྡན་ཡོད། ཆུའི་འཁོལ་ཚད་ནི་ 100 oC ཡིན།་(100 oC = 273 + 100 = 

373K)

 གཤེར་གཟུགས་ཤིག་འཁོལ་བའི་རྗེས་སུ་དྲོད་ནུས་ཇི་ཙམ་བསྣན་ཡང་། ཚ་འཇལ་ཡོ་ཆས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་

སྟོན་རིམ་ཇེ་མཐོར་མི་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྲ་གཟུགས་ཤིག་གཤེར་འགྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་དང་

འདྲ་བར་མུ་མཐུད་དེ་སྤྲོད་བཞིན་པའི་དྲོད་ནུས་དེ་དག་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་འཕྲི་འགོག་བྱེད་

པར་བེད་སྤྱད་པས་ཡིན། དེས་ན། རླངས་འགྱུར་གབ་སྐུལ་དྲོད་ནུས་ནི་གཤེར་གཟུགས་ཤིག་རླངས་འགྱུར་བྱེད་

སྐབས་སྤྱདོ་པའི་དྲདོ་ནུས་ཤིག་སྟེ། གཤེར་ཁུའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐེན་ནུས་འཕྲི་འགགོ་བྱེད་པར་སྤྱདོ་པའི་

དྲོད་ནུས་ཕྱིར་མི་མངོན་པ་ཞིག་ཡིན།

 དྲོད་ཚད་ 100oC ཐོག་ཏུ་ཆུའི་རྡུལ་ལས་རླངས་པའི་རྡུལ་ལ་ནུས་སྟོབས་མང་བ་ལྡན་ཡོད། དེ་ནི་རླངས་

པའི་རྡུལ་དེ་དག་གིས་གབ་སྐུལ་དྲོད་ནུས་ཉར་གསོག་བྱས་ཏེ་ནུས་སྟོབས་འཕར་བསྐྱེད་བྱུང་བས་ཡིན།

གོང་གི་བྱེད་སྒོ་དེ་དག་ནང་དུ་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་དྲོད་ཚད་འགྱུར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དངོས་རྫས་དེའི་ངོ་བོར་འཕོ་

འགྱུར་བྱུང་བ་སྟེ། སྲ་གཟུགས་ནས་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་གཤེར་གཟུགས་ནས་རླངས་གཟུགས་སུ་

འགྱུར་བ་མཐོང་ཐུབ་ཡོད།  འ་ོན། དངོས་རྫས་ཤིག་སྲ་གཟུགས་ནས་གཤེར་ཁུའི་ངོ་བོར་མི་འགྱུར་བར། རླངས་

གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཐད་ཀར་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་འབྱུང་སྲིད་དམ།

བྱེད་སྒོ་ ༡་༡༢ སྤེལ་ནས་དེ་ལྟར་འབྱུང་སྲིད་མིན་ལྟོས། བྱེད་སྒོ་དེས་ཅི་ཞིག་གསལ་བཤད་བྱེད་བཞིན་འདུག་གམ།
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དཔེ་རིས༌༡་༡ དྲོད་ཚད་སྣོན་འཕྲི་བྱས་པ་ལས་

དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཚུལ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 སྲ་གཟུགས་ཤིག་གཤེར་གཟུགས་སུ་མ་འགྱུར་བར་ཐད་ཀར་རླངས་འགྱུར་བྱས་པའམ། ཡང་ན། རླངས་

གཟུགས་ཤིག་གཤེར་གཟུགས་སུ་མ་འགྱུར་བར་ཐད་ཀར་སྲ་འགྱུར་བྱས་པ་ལ་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་(sublimation)

ཟེར། 

༤་༢  གནོན་ཤུགས་འཕོ་འགྱུར་གྱི་རྗེས་འབྲས།

 དངོས་རྫས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་བར་ཐག་དང་སྟོང་ཆ་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་

བའི་དབང་གིས་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད།

 གཡས་ཀྱི་དཔེ་རིས་ ༡་༢ ལྟར་ཁ་གཅོད་བརྒྱབ་པའི་

རླངས་སྣོད་མདོང་མོའ་ིནང་གི་རླངས་གཟུགས་དེར་གནོན་

ཤུགས་སྤྲད་ནས་གནོན་བཙིར་བྱས་ན་གང་འབྱུང་ངམ། གནོན་

ཤུགས་སྣོན་འཕྲི་བྱས་པ་དེས་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ལྡོག་

འབྱུང་སྲིད་དམ། དྲོད་ཤུ གས་ཉུང་འཕྲི་བྱས་ནས་གནོན་ཤུ གས་

སྤར་ན་རླངས་གཟུགས་རྣམས་གཤེར་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ། སོལ་རྫས་

འཚོ་ཟུང་ཅན་ (CO
2
) གྱི་སྲ་གཟུགས་ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོང་མྱོང་

ངམ། དེ་ནི་གནོན་ཤུ གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོའ་ིའགོ་ཉར་འཇོག་བྱས་

པ་ཞིག་ཡིན། གནོན་ཤུ གས་ཀྱི་གནོན་ཚད་ 1 atm བར་ཉུང་

འཕྲི་བྱས་ན། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ (CO
2
) གྱི་སྲ་གཟུགས་

དེ་གཤེར་འགྱུར་མ་བྱས་པར་ཐད་ཀར་རླངས་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ། 

རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གྱི་སྲ་གཟུགས་ལ་

འཁྱགས་སྐམ་(dry ice)ཡང་ཟེར།

 གནད་དོན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དྲོད་ཤུ གས་དང་

གནོན་ཤུ གས་གཉིས་ཀྱིས་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅི་ཡིན་གྱི་ཤུ གས་

རྐྱེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།    ༡་༡༢། 

 ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་ (NH
4
Cl) རྡོག་པོ་ཞིག་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་བཏང་སྟེ་སྡེར་མ་ཞིག་གི་

ནང་དུ་བླུགས། དེའི་ཐགོ་ལྡུག་མ་ཞིག་གི་ལྡུད་ཁ་སྲིང་བལ་གྱིས་བཀག་ནས་ཁ་སྦུབས་ཏེ་

ཁོབ། ད་གཟོད་འབར་ཞུན་ལ་མེ་བསྒྲོན་ནས་དལ་བུར་ཚ་པོ་བཟོས། འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་

འབྱུང་བཞིན་འདུག་གམ།

སྲིང་བལ།

ལྡུག་མ།

ཟེ་ཡུམ་ཚྭ་ལྡན།

ཟེ་ཡུམ་ཚྭ་ལྡན་

རླངས་པ།

འབར་ཞུན།

སྲུབ་མདའ།

གནོན་ཤུ གས།

དཔེ་རིས། ༡་༢ གནོན་ཤུ གས་ཇེ་ཆེར་རྒྱས་པས་དངོས་རྫས་ཀྱི་

རྡུལ་རྣམས་རྡོག་ཏུ་འགྲིལ་བའི་རྣམ་པ། 

 རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུ གས་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་

མཚོན་རྟགས་ནི་ཨེ་ཊི་མོ་སེ་ཧྥེར་ (atm) ཡིན། སྤྱིར་བཏང་

གནོན་ཤུ གས་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་མཚོན་རྟགས་ནི་པཱ་སེ་ཁལ་

(Pa) ཡིན། 1atm=1.01X105Pa ཡིན།  རྒྱ་མཚོའི་ངོས་

སུ་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུ གས་ནི་ 1atm ཡིན། དེ་ནི་རླུང་

ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུ གས་འཇལ་བའི་གཞི་འཛིན་ས་དེ་ཡིན། 

རྒྱུན་ཤེས།



སློབ་ཚན་དང་པོ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་བཞག། ༼༡༽
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གཤམ་གྱི་དྲོད་ཚད་དེ་དག་ 1. oC ཚད་གཞི་རུ་སྒྱུར།

 ཀ༽ 300K   ཁ༽ 573K

གཤམ་གྱི་དྲོད་ཚད་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་ཐོག་ཏུ་ཆུའི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གནས་སྲིད་དམ།               2. 

 ཀ༽ 250 oC  ཁ༽ 100 oC

དངོས་པོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ངོ་བོ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དྲོད་ཚད་ལ་འཕར་ཆ་མེད་པར་ 3. 

བརླིང་པོར་འདུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

བར་སྣང་གི་རླུང་གཟུགས་རྣམས་གཤེར་འགྱུར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་སྟོན་དགོས།4. 

དྲི་བ་།ྣ

ལྔ་པ། དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར། Evaporation

 ཕྱི་རོལ་གྱི་རླུང་ཁམས་ནང་དུ་གཤེར་ཁུ་བཞག་ན། གཤེར་ཁུའི་བོངས་ཚད་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་

ཏེ། མཐར་མེད་པར་འགྱུར་བའི་སྣང་ཚུལ་དེ་འདྲ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་དངོས་སུ་མཐོང་ཐུབ། དཔེར་

ན། གྱོན་གོས་རློན་པ་ཕྱི་རོལ་དུ་བཀྲམ་ན་སྐམ་པོར་གྱུར་བ་དང། དེ་བཞིན་སྡེར་མའི་ནང་དུ་བླུགས་པའི་ཆུ་རིམ་

བཞིན་མེད་པར་གྱུར་བ་ནི་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འཁལོ་ཚད་ལས་དམའ་བའི་དྲདོ་ཚད་ཐགོ་གཤེར་གཟུགས་རླངས་

པར་འགྱུར་བའི་སྣང་ཚུལ་ཤ་སྟག་ཡིན། འདི་ལྟའི་སྣང་ཚུལ་ལ་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་(Evaporation)ཟེར། དྲོད་

བསིལ་རླངས་འགྱུར་ནི་སྤྱིར་བཏང་དྲོད་ཚད་དམའ་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང། དྲོད་ཚད་ཇི་ཙམ་

མཐོ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་རླངས་འགྱུར་གྱི་སྣང་ཚུལ་དེ་ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན།

 གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་འཁོལ་ཚད་ལས་དམའ་བའི་དྲོད་ཚད་ཐོག་གཤེར་གཟུགས་རླངས་འགྱུར་བྱེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། དངོས་རྫས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཚང་མར་འགུལ་ནུས་ (kinetic energy) ལྡན་ཡོད་རྐྱེན། 

རྡུལ་རྣམས་བར་མ་ཆད་པར་འདར་འགུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀྱང། དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་ན། དངོས་རྫས་

སོ་སོ་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་གྱི་འགུལ་ནུས་ཀྱང་མི་གཅིག དེ་ཡང། སྲ་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ནི་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་

གྱི་འགུལ་ནུས་ལས་ཞན་པ་དང། གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ནི་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་གྱི་འགུལ་ནུས་ལས་ཞན། དེ་

བཞིན་གནོན་ཤུ གས་(pressure)ལ་ལྟོས་ནས། ངོ་བོ་གཅིག་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་རྡུལ་གྱི་འགུལ་ནུས་ཀྱང་མི་

གཅིག དཔེར་ན། ཤེལ་དམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་པའི་ཆུ་ལ་མཚོན་ན། ཤེལ་དམ་གྱི་གཏིང་དུ་ཡདོ་པའི་ཆུའི་རྡུལ་

གྱི་འགུལ་ནུས་ལས་ཤེལ་དམ་གྱི་ཁ་ངསོ་སུ་ཡདོ་པའི་ཆུའི་རྡུལ་གྱི་འགུལ་ནུས་དེ་མཐ།ོ དེའི་དབང་གིས་དྲདོ་ནུས་

ཅུང་མཐོ་ཙམ་བྱུང་ཚེ། ཆུའི་ཁ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་རྡུལ་གྱི་འགུལ་ནུས་ཇེ་མགྱོགས་སུ་ཕྱིན་ནས། རྡུལ་གཞན་ཚོའི་

འཐེན་ཤུ གས་ལས་བརྒལ་ཏེ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་པ་རེད།

 དྲོད་ཚད་མཐོ་དམའ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རླངས་འགྱུར་གབ་སྐུལ་དྲོད་ནུས་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་། སྤྱིར་



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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བཏང་གནས་ཚུལ་འགོ་གཤེར་ཁུའི་འཁོལ་ཚད་ལས་དམའ་བའི་དྲོད་ཚད་ཐོག་གཤེར་ཁུ་རླངས་གཟུགས་སུ་

འགྱུར་བའི་ངང་ཚུལ་ལ་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་(Evaporation)ཞེས་ཟེར།

༥་༡  དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱི་འཕེལ་འགྲིབ་བྱེད་རྐྱེན།

 བྱེད་སྒོ་ ༡་༡༣ སྤེལ་ནས་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱི་འཕེལ་འགྲིབ་བྱེད་རྐྱེན་གང་དག་ཡིན་པ་ངོས་

འཛིན་ཐུབ་པ་གྱིས། རླུང་ཤུ གས་དང་དྲོད་ཤུ གས། ཁ་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་བཅས་ཀྱིས་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱི་

འཕེལ་འགྲིབ་ལ་ཤུ གས་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༡༣། 

 ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ 5ml ཙམ་བླུགས་ནས་སྒེའུ་ཁུང་གི་འགྲམ་མམ་རླུང་འཁོར་གྱི་འགོ་ཏུ་ཞོག  སྡེར་མ་ཞིག་གི་ནང་

དུ་ཆུ་ 5ml བླུགས་ནས་གོང་གི་ཚོད་སྦུག་དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཞོག  དེ་བཞིན་སྡེར་མ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ 5ml ཞིག་བླུགས་ནས་ཆ་

སྒམ་གྱི་ཤུ ར་ཅོག་ནང་ངམ། ཡང་ན། བང་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་ཞོག  དེའི་སྐབས་ཉལ་ཁང་གི་དྲོད་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་ཟིན་ཐོར་བཀོད། གོང་གི་

སྣདོ་ཆས་མི་འདྲ་བ་དང། འཇགོ་ཡུལ་མི་འདྲ་བའི་ཆུ་མང་ཉུང་གཅིག་པ་དེ་དག་དྲདོ་བསིལ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་པར་ཉིན་ཇི་ཙམ་འགརོ་བ་

རྣམས་ཐོ་འགོད་གྱིས། བྱེད་སྒོ་འདི་ཆར་དུས་ཤིག་ལ་སྤེལ་ནས་གང་མཐོང་བའི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་ཐོ་བཀོད་བྱས་ཏེ་བསྡུར་བ་གྱིས།

 རླུང་ཤུ གས་དང་དྲོད་ཤུ གས། དེ་བཞིན་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་དྲོད་བསིལ་རླངས་

འགྱུར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང། རླུང་ཁམས་ཀྱི་བརླན་ངར་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་ཇེ་

ཉུང་དུ་འགྲ།ོ དེ་ཡང་དྲདོ་བསིལ་རླངས་འགྱུར་ནི་ཕྱི་ངསོ་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱནོ་ལ་ལྟསོ་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན་ཕྱི་ངསོ་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱནོ་ཇི་

ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་དྲདོ་བསིལ་རླངས་འགྱུར་མྱུར། དཔེར་ན་ང་ཚོས་གྱནོ་གསོ་རླནོ་པ་བཀྲམ་ནས་སྐམ་ཐབས་

བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན། དེ་མཚུངས་དྲོད་ཤུ གས་འཕར་སྣོན་བྱུང་ན་རྡུལ་སྔར་བས་མང་བ་ཞིག་ལ་ཕན་ཚུན་

དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ལས་བརྒལ་བའི་འགུལ་ནུས་འཕེལ་ནས་རླངས་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་ལ། རླུང་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་ཆེ་

བ་དེ་ཙམ་གྱིས་རླངས་འགྱུར་བྱས་ཟིན་པའི་རླངས་རྡུལ་དེ་དག་རྒྱང་རིང་དུ་འཁྱེར་ཏེ། རླངས་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་

པའི་གཤེར་ཁུའི་ངགོས་སུ་སྐམ་ཤས་ཇེ་ཆེར་ཡངོ་བར་བྱེད། དེའི་དབང་གིས་དྲདོ་བསིལ་རླངས་འགྱུར་མང་དུ་འགྲ་ོ

ཐུབ།

 མཁའ་དབུགས་ཀྱི་བརླན་ངར་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་ཤུ གས་ཆུང། 

མཁའ་དབུགས་ཀྱི་བརླན་ངར་ཞེས་པ་ནི་རླུང་ཁམས་ནང་དུ་བཞའ་སྤབས་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པར་གོ། ང་ཚོའི་

མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་མཁའ་རླུང་གིས་དྲོད་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་བརླན་སྤབས་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་

ཞིག་མ་གཏགོས་གསགོ་ཉར་བྱེད་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་རླུང་ཁམས་ནང་དུ་བརླན་སྤབས་གསགོ་ཉར་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་

ལས་བརྒལ་ཚེ་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་དཀའ།



སློབ་ཚན་དང་པོ། དངོས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་བཞག། ༼༡༽
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༥་༢  དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱིས་བསིལ་སྙོམས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན།

 གཤེར་ཁུས་བཀང་པའི་སྣོད་ཅིག་ཁ་ཕྱེས་ནས་བཞག་ན་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་རྒྱུན་མཐུད་དེ་བྱེད་

པའི་ངང་ཚུལ་མཐངོ་སྲིད། གཤེར་ཁུའི་རྡུལ་དེ་དག་གིས་དྲདོ་བསིལ་རླངས་འགྱུར་སྐབས་ཉམས་དམས་བྱུང་བའི་

ནུས་པ་རྣམས་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཕྱིར་མཐའ་འཁོར་གྱི་དངོས་རྫས་ནས་དྲོད་ནུས་འཇིབ་གསོག་བྱེད། དེའི་དབང་

གིས་མཐའ་འཁོར་གྱི་དྲོད་ཤུ གས་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་ཏེ་བསིལ་སྙོམས་བྱེད་པ་རེད།

 ཁྱེད་ཀྱི་ལག་མཐིལ་དུ་མཚུར་ཚི་ (acetone CH
3
COCH

3
) ཐིགས་པ་གཅིག་བརྒྱབ་ན་ཚོར་སྣང་ཅི་

ཞིག་འདུག་གམ། མཚུར་ཚིའི་རྡུལ་དེ་དག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་མཐིལ་ནས་དྲོད་ནུས་འཇིབ་གསོག་བྱས་ཏེ་དྲོད་

བསིལ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ཉིད་ལ་བསིལ་གྲང་གི་ཚོར་སྣང་བྱུང།

 ཉི་ཟེར་གྱི་ཚ་དྲདོ་རྒྱས་པའི་སྐབས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁང་པའི་ཡང་ཐགོ་དང་སྒ་ོརའི་ནང་དུ་ཆུ་གཏརོ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཆུ་རྡུལ་གྱིས་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་ས་ངོས་ལས་དྲོད་ནུས་འཇིབ་གསོག་བྱས་ཏེ་རླངས་

འགྱུར་ཆེད་གབ་སྐུལ་དྲདོ་ནུས་སུ་སྤྱདོ། དེའི་དབང་གིས་ས་ངསོ་ཀྱི་དྲདོ་ཚད་ཇེ་དམར་གྱུར་ཏེ་མི་རྣམས་ལ་བསིལ་

སྣང་སྟེར་བས་ཡིན། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱིས་ངེད་ཚོ་ལ་བསིལ་སྣང་སྟེར་བའི་

སྣང་ཚུལ་རེ་འགའ་ཁྱེད་ཀྱིས་དཔེར་བགྲང་ཐུབ་བམ།

མི་རྣམས་ཀྱིས་དབྱར་དུས་སུ་སྲིང་བལ་ལས་བཟོས་པའི་གྱོན་ཆས་གྱོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།

 མི་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པའོ་ིསྙམོས་སྒྲིག་བྱེད་རྩལོ་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱར་དུས་མི་རྣམས་རྔུལ་ཆུ་མང་པ་ོའདནོ་གྱི་

ཡདོ། དྲདོ་བསིལ་རླངས་འགྱུར་སྐབས་གཤེར་ཁུའི་རྡུལ་གྱིས་མཐའ་འཁརོ་གྱི་དྲདོ་ཤུ གས་དེ་གབ་སྐུལ་དྲདོ་ནུས་ལ་

སྤྱད་དེ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྔུལ་ཆུ་རླངས་འགྱུར་བྱེད་སྐབས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་པོའ་ིདྲོད་ཤུ གས་

དེ་གབ་སྐུལ་དྲདོ་ནུས་ལ་བེད་སྤྱདོ་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ། དེའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་ལ་བསིལ་སྣང་བྱུང་བ་ཡིན། སྲིང་བལ་

གྱི་གྱནོ་གསོ་ལ་ཁུང་བུག་ཧ་ཅང་མང་རྐྱེན་གཤེར་ཁུ་འཇིབ་བསྡུ་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་བཟང་བས་དྲོད་བསིལ་རླངས་

འགྱུར་བྱེད་པར་གཞགོས་འདེགས་བྱེད། དེའི་དབང་གིས་རྔུལ་ཆུས་ལུས་ལ་ལྗན་ལྗིན་མི་བྱེད་པ་མ་ཟད་དྲདོ་བསིལ་

རླངས་འགྱུར་བརྒྱུད་ནས་མི་རྣམས་ལ་བསིལ་སྣང་སྟེར་བ་ཡིན།

ཆུ་འཁྱགས་བླུགས་པའི་ཤེལ་ཕོར་གྱི་ངོས་སུ་ཟིལ་པ་འཁོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།

 ཚ་དྲདོ་ཅུང་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་ཤེལ་ཕརོ་ནང་དུ་ཆུ་གྲང་མ་ོབླུགས་ན། ཤེལ་ཕརོ་གྱི་ངསོ་སུ་ཟིལ་པ་མང་པ་ོ

མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ། དེ་ནི་མཁའ་དབུགས་ཁྲདོ་དུ་འཁྱམས་པའི་ཆུ་རླངས་རྣམས་ཤེལ་ཕརོ་གྲང་མ་ོདང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་

སྐབས་དྲོད་ནུས་ཤོར་ནས་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ་རེད།
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༡༽  དབྱར་དུས་རྫ་ཁོག་གིས་ཆུ་གྲང་མོ་ཉར་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༢༽  ངེད་ཚོའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཚུར་ཚིའམ་ཡང་ན་བསུང་ཆུའི་ཐིགས་པས་བསིལ་སྣང་སྟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ 

      གང་ཡིན་ནམ།

༣༽  ང་ཚོས་སྡེར་མའི་ནང་ནས་ཇ་ཚ་པོ་ཧུབ་འཐུང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱང་ཇ་ཕོར་ནང་དུ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ 

      ཅི་ཡིན་ནམ།

༣༽  དབྱར་དུས་རྒྱུ་ཆ་གང་གིས་བཟོས་པའི་གྱོན་གོས་གྱོན་ན་ལེགས།

དྲི་བ་།ྣ

དངོས་རྫས་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར་ཚད་གཞི་དང་མཚོན་རྟགས། 

གཞལ་བྱ། ཚད་གཞི། མཚོན་རྟགས།

དྲོད་ཚད། ཀེལ་ཝིན། kelvin K

རིང་ཚད། མི་ཊར། metre m

གདོས་ཚད། ཀི་ལོ་གྷ་རམ། kilogram kg

ལྗིད་ཚད། ནེའུ་ཊོན། newton N

བོངས་ཚད། མི་ཊར་ཤོ་གཟུགས་མ། cubic metre m3

གནོན་ཤུ གས། པཱ་སེ་ཀལ། Pascal Pa

སྟུག་ཚད། མི་ཊར་གསུམ་བསྒྱུར་རེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ། 

kilogram per cubic metre

kgm-3
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ཟུར་ལྟའི་དཔྱད་གཞི།

དེང་སྐབས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་རུ་དབྱེ་བ་དེ་དག་ནི། སྲ་གཟུགས་དང༌།

གཤེར་གཟུགས། རླུང་གཟུགས། མྱག་མ། བྷོ་སེ་ཨཱེན་སཱེ་ཏྲེན་གཤེར་ཕབ་བཅས་ཡིན།

 མྱག་མ་ (plasma) ཞེས་པའི་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་འདི་ནི་གྱེས་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་

བོར་གནས་པ་ཞིག་ཡིན། མྱག་མ་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་དེ་དག་ལ་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན། ཕྱེ་རྡུལ་འདོ་འཕྲོའ་ི 

(fluorscent tube) ཤེལ་ཏོག་དང་གསར་རླུང་ (neon sign) གི་ཤེལ་ཏོག་ནང་དུ་མྱག་མ་ལྡན་ཡོད། གསར་རླུང་

གི་ཤེལ་ཏོག་ནང་དུ་གསར་རླུང་ཡོད་པ་དང་ཕྱེ་རྡུལ་འདོ་འཕྲོའ་ིཤེལ་ཏོག་ནང་དུ་ཉི་རླུང་དང་རླུང་གཟུགས་

གཞན་ཡདོ། ཤེལ་ཏགོ་མི་འདྲ་བ་དེ་གཉིས་ནང་དུ་གླགོ་ནུས་ཁྱབ་བརྒྱུད་བྱེད་སྐབས་དེའི་ནང་དུ་ཡདོ་པའི་རླུང་

གཟུགས་དེ་དག་ལ་གླགོ་ཁུར་སྣནོ་བྱུང་སྟེ་གྱེས་རྡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། གྱེས་རྡུལ་གྱི་རླུང་གཟུགས་ལ་མྱག་མའི་

དངོས་རྫས་ཟེར། མྱག་མའི་དངོས་རྫས་ཀྱིས་ཤེལ་སྦུག་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རླུང་གཟུགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་འདོ་ཀྱི་ཚོན་

མདོག་ཐུན་མིན་རེ་སྤྲོད་ཐུབ། 

 ཉི་མ་དང་སྐར་མའི་ནང་དུ་མྱག་མའི་དངསོ་རྫས་ལྡན་ཡདོ་རྐྱེན་འདོ་འཚེར་བ་ཡིན། ཉི་མའི་ཚ་དྲདོ་ཧ་

ཅང་མཐོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མྱག་མ་བྱུང་། བྷོ་སེ་དང་ཨེན་སེ་ཊེན་(Bose-Einstein)གཤེར་ཕབ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་དངོས་

ཁམས་རིག་པ་བ་བྷོ་སེ་(Satyendra Nath Bose) ཡིས་ཨཱེན་སཱེ་ཊེན་ (Albert Einstein) གྱི་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་

གསར་པ་ཞིག་ཡདོ་པའི་ཚོད་བགམ་གྱི་ཐགོ་ལ་རྩིས་འགྲསོ་བེད་སྤྱད་མྱངོ་བ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༡ལརོ་ཨ་རིའི་

དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཀོར་ནཱེལ་ (Eric A. Cornell) དང་ཀེ་ཊེར་ལཱེ། (Wolfgang ketterle) དེ་བཞིན་ཝེའི་མན་ 

(Carl E. Wieman) བཅས་ལ་བྷོ་སེ། ཨེན་སེ་ཊེན་གཤེར་ཕབ་གསར་རྙེད་ཀྱི་ནོར་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།

 བྷོ ་སེ ་དང་ཨེན་སེ ་ཊེན་གཤེར་ཕབ་ནི ་

རྒྱུན་གཏན་རླུང་གི་སྟུག་ཚད་སྟོང་ཆ་བརྒྱ་ཙམ་

(100/1000)གྱི ་སྲབ་ཏུ་བཏང་ནས་དྲོད་ཚད་ཧ་

ཅང་དམའ་བའི་འོག་གྲང་བསང་བཏང་བའི་རླུང་

གཟུགས་ཤིག་རེད། ཁྱེད་ཉིད་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་

མི་འདྲ་བ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པའི་ཐོག་ཐོས་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་

གཏོང་འདོད་ཚེ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.chem4kids.

com བརྒྱུད་བརྩད་འཚོལ་གནང་ན་གནས་ཚུལ་

མང་པོ་ཞིག་ངོ་འཕྲོད་ཐུབ་ངེས་ཡིན།
ཨཱལ་བྷེ་ཊེ། ཨེན་སེ་ཊེན། སྟི་ཡེན་དྷ་ར། ནཱ་ཐ། བྷོ་སེ།
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དངོས་རྫས་ནི་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ།• 

ངེད་ཚོའི་མཐའ• ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་དངོས་རྫས་ལ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི། སྲ་

གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས། རླུང་གཟུགས་བཅས་ཡིན།

རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐེན་• ཤུ གས་ནི་སྲ་གཟུགས་ལ་ཆེ་ཤོས་དང་གཤེར་གཟུགས་ལ་འབྲིང༌། རླུང་

གཟུགས་ལ་ཆུང་ཤོས་ཡིན།

རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་བར་ཐག་དང་འགུལ་ནུས་ནི་སྲ་གཟུགས་ལ་ཆུང་ཤོས་དང། གཤེར་གཟུགས་• 

ལ་འབྲིང་། རླུང་གཟུགས་ནང་ཆེ་ཤོས་ཡིན།

སྲ་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་བང་རིམ་གྲལ་འགྲིག་ལ་སྲ་བརྟན་ཆེ། གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་• 

ཚུན་གྱི་བང་རིམ་གོང་འགོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཇམ་འདྲེད་ཤོར་བས་བཞུར་བའི་ངང་ཚུལ་ལྡན། རླུང་

གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ནི་ངེས་མེད་ཐོལ་གནས་ཁོ་ན་ཡིན།

དངོས་རྫས་ཀྱི་ང་ོབོ་ཕན་ཚུན་འཕ་ོའགྱུར་བྱེད་ཐུབ། གནནོ་• ཤུ གས་དང་དྲོད་ཚད་གཉིས་སྣནོ་འཕྲི་བྱས་

ཚེ་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང།

སྲ་གཟུགས་ཤིག་ཐད་ཀར་རླངས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའམ་རླངས་གཟུགས་ཤིག་ཐད་ཀར་སྲ་གཟུགས་• 

སུ་འགྱུར་བའི་བགྲོད་རིམ་ལ་སྲ་རླངས་ཐད་འགྱུར་ཟེར།

འཁོལ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ཧྲིལ་པོའ• ་ིའགྱུར་སྣང་ཞིག་རེད། ཆུ་འཁོལ་བའི་སྐབས་ཆུའི་ཕུང་པོ་ཧྲིལ་པོ་རླངས་

འགྱུར་བྱེད།

དྲདོ་བསིལ་རླངས་འགྱུར་ནི་ཁ་ངསོ་ཀྱི་འགྱུར་སྣང་ཞིག་རེད། གཤེར་ཁུའི་ཕྱི་ངསོ་ཀྱི་རྡུལ་དེ་དག་་རྡུལ་• 

ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ལས་བརྒལ་བའི་ནུས་པ་རྙེད་ནས་རླངས་འགྱུར་བྱེད།

དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱི་མགྱོགས་ཚད་ནི་མཁའ• ་དབུགས་ཀྱི་རློན་ངར་དང༌། དྲོད་ཚད། རླུང་ཤུ གས། 

དེ་བཞིན་གཤེར་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཇི་ཙམ་ཕྱི་རོལ་གྱི་མཁའ་དབུགས་ལ་རྗེན་སྟོན་བྱེད་མིན་ལ་ལྟོས།

དྲོད་བསིལ་རླངས་འགྱུར་གྱིས་བསིལ་གྲང་སྙོམས་པ་ཡིན། • 

རླུང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་གནོན་• ཤུ གས་འགོ་གི་བཞུ་ཚད་ཅིག་ལ་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ 1kg 

གཤེར་འགྱུར་བྱེད་པའི་དྲོད་ནུས་ལ་བརླན་འགྱུར་གབ་སྐུལ་དྲོད་ནུས་ཟེར།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ
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སྦྱོང་ཚན་།ྣ

༡།  གཤམ་གྱི་སྟོང་ཆའི་ཁ་སྐོངས།

 ཀ༽ 293K=.................oC  ཁ༽ 470K=....................oC

 ག༽ 25oC=.....................K  ང༽ 373oC=...................K

༢།  སྡེར་མའི་ནང་བླུགས་པའི་ཆུ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་མཐར་མེད་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཡིན་ནམ།

༣།  མེ་ཏོག་ལྡུམ་རྭའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་མ་སླེབས་སྔོན་ནས་མེ་ཏོག་གི་དྲི་བསུང་ཚོར་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ 

ནམ།

༤།  གཤམ་གྱི་དངོས་པོ་དེ་དག་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འཐེན་ཤུ གས་ཆུང་བ་ནས་ཆེ་བ་བར་གོ་ 

རིམ་བཞིན་སྒྲིགས།

    ཆུ།  བྱེ་མ་ཀ་ར།  འཚོ་རླུང༌།

༥།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་དེ་གཉིས་ཡང་དག་ཡིན་མིན་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་རེ་ཤོད།

 ཀ༽ ཁང་པའི་ནང་གི་རྒྱུན་གཏན་དྲོད་ཚད་ཐོག་ཆུ་དེ་གཤེར་གཟུགས་ཡིན།

 ཁ༽ ཁང་པའི་ནང་གི་དྲོད་ཚད་ཐོག་ལྕགས་སྒམ་དེ་སྲ་གཟུགས་ཡིན།

༦།  དྲོད་ཚད་ཀེལ་ཝིན་ 273 ཐོག་གི་ཆུ་དང་འཁྱགས་པ་གཉིས་ལས་འཁྱགས་པའི་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༧།  རླངས་པ་དང་ཆུ་འཁོལ་གཉིས་ནས་གང་གི་ཚ་ཤུ གས་ཆེ་བ་ཡོད་དམ།

༨།  དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཕོ་འགྱུར་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས་དེའི་ནང་གི་གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་དེ་ཚོའི་དོད་དུ་ངོ་

བོ་འཕོ་འགྱུར་མཚོན་པའི་ཐ་སྙད་བྲིས།

སྲ་གཟུགས། རླུང་གཟུགས།

གཤེར་གཟུགས། 

ཀ

ཁ

ཅ
ཆ

ང

ག

གནནོ་ཤུ གས་ཇེ་དམའ་དང་

དྲོད་ཤུ གས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

རྡུལ་ particles ཧ་ཅང་ཕྲ་ཞིང་ཆུང་བའི་རྡུལ།

རྒྱུ་རྫས materials དངོས་རྫས་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྫས།

དངོས་རྫས། matter རྒྱུ་རྫས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རྫས།

དུག་སེལ་མེང་

འཚི་ཅན།

potassium 

permaganate

དུག་སེལ་དང་མེང་ལྕགས། འཚོ་རླུང་གསུམ་འདུས་ཏེ་གྲུབ་

པའི་འདུས་རྫས་དྲི་ངན་ཞིང་མདགོ་ནག་ལ་མུ་མེན་གྱི་མདངས་

འཆར་བའི་དུག་ཤེད་ཅན་ཞིག ཆོ་གར་ KMnO
4
 ལྟར་འབྲི།

ཟངས་མུ་འཚི་

ཅན།
copper sulfate

ཟངས་དང་མུ་ཟི། འཚོ་རླུང་གསུམ་འདུས་ཏེ་གྲུབ་པའི་འདུས་

རྫས་དུག་ཤེད་ཆེ་ལ་མདོག་སྔོ་བ་ཞིག  ཆོ་གར་ CuSO
4 
ལྟར་

འབྲི། 

ཁྱབ་འདྲེས། diffusion
དངོས་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་རང་བཞིན་གྱིས་

གྲམ་ཏེ་འདྲེས་པའི་ངང་ཚུལ།

མཐུན་འབྱར་

ཤུགས།
cohesive force

རང་བཞིན་གཅིག་པའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འབྱོར་བར་བྱེད་པའི་

འཐེན་ཤུ གས།

ལྡོག་འབྱར་ཤུ གས། adhesive force
རང་བཞིན་མི་གཅིག་པའི་དངསོ་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འབྱརོ་

བར་བྱེད་པའི་འཐེན་ཤུ གས། 

བཞུ་འགྱུར། fusion
སྲ་གཟུགས་ཤིག་གི་ངོ་བོ་གཤེར་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའི་ངང་

ཚུལ།

གབ་སྐུལ་དྲོད། latent heat
མི་མངནོ་པའི་ཟོལ་གྱིས་དངསོ་རྫས་གྲུབ་གཞིའི་རྡུལ་གྱི་འགུལ་

ནུས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་དྲོད་ནུས།
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

སྲ་རླངས་ཐད་

འགྱུར།
sublimation

སྲ་གཟུགས་ཤིག་གཤེར་གཟུགས་སུ་མ་འགྱུར་བར་ཐད་ཀར་

རླངས་འགྱུར་བྱེད་པའམ། ཡང་ན། རླངས་གཟུགས་ཤིག་ཐད་

ཀར་སྲ་འགྱུར་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ། 

འཁྱགས་སྐམས། dry ice
གནོན་ཤུ གས་ཧ་ཅང་མཐོ་པོའ་ིའགོ་ཏུ་ཉར་འཇོག་བྱས་པའི་

སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གྱི་སྲ་གཟུགས།

དྲོད་བསིལ་རླངས་

འགྱུར།
evaporation

 སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་སྟངས་འགོ་ཏུ་གཤེར་ཁུའི་འཁོལ་ཚད་

ལ་དམའ་བའི་དྲོད་ཚད་ཐོག་གཤེར་གཟུགས་ཤིག་རླངས་

གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའི་ངང་ཚུལ།

མྱག་མ། plasma གྱེས་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཞན་ཞིག

ཚད་གཞི། unit
དངསོ་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱནོ་འབརོ་གཞལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་

གྱི་ཚད་གཞི། དཔེར་ན། ཚད་གཞི་མི་ཊར་དང་ལི་ཊར་ལྟ་བུ།




