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མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་།
སློབ་ཚན་གསུམ་པ་།

དང་པོ། རྫས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཆོས་ཉིད། །

ག།ཉིས་པ། མ་རྡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་ཁྱད་ཆོས། །

ག།སུམ་པ། ཆ་རྡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་ཁྱད་ཆོས། །

བཞི་པ། རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག།་འབྲི་སྲོལ། །

ལྔ་པ། ཆ་རྡུལ་གྱི་ག།དོས་ཚད་དང་མཱོལ་གྱི་ག།ོ་དོན། །



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 གནའ་རབས་ཀྱི་རྒྱ་གར་དང། གྷི་རིག་གི་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་ལྐགོ་ཏུ་གྱུར་པའི་དངསོ་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལ་

མཚར་སྣང་ཆེན་པོས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང། དངོས་རྫས་ཤིག་ཆ་ཤས་སུ་བགོ་རུང་བའི་ལྟ་

གྲུབ་དེ་ནི་ཕྱི་ལ་ོསྔནོ་གྱི་ལ་ོལྔ་བརྒྱའི་སྔནོ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཞིང། རྒྱ་གར་གྱི་རིག་པ་སྨྲ་བ་མཱ་ཧཱ་རི་ཥི་

ཁཱ་ནཱ་ཌས་ (Maharishi Kanad) གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དངོས་རྫས་ཤིག་མུ་མཐུད་ཆ་ཤས་སུ་བགོས་ཚེ། གང་མཚམ་ཞིག་

ནས་དངསོ་རྫས་དེའི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཤསོ་སུ་གྱུར་ནས། མུ་མཐུད་ཆ་ཤས་སུ་བག་ོམི་ཐུབ་པའི་མཚམས་ཤིག་ཡདོ་ཅེས་

དང་། ཁོང་གིས་ད་དུང་དེ་ལྟའི་ཆ་ཤས་ཆེས་ཕྲ་བ་དེ་ལ་པཱར་མཱ་ནཱུ་(parmanu)ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཏགས། དེ་བཞིན་

རྒྱ་གར་གྱི་རིག་པ་སྨྲ་བ་པཱ་ཀུ་ཌ་ཁཱ་ཊི་ཡཱ་ཡཱ་མཱ་ (Pkudha Katyayama) ཞེས་པས་པཱར་མཱ་ནཱུ་ཞེས་པའི་ཕྲ་རྡུལ་དེ་

དག་འཚོགས་པ་ལས་གཟུགས་དབྱིབས་འདྲ་མིན་གྱི་དངསོ་རྫས་དེ་དག་གྲུབ་ཅེས་གངོ་གི་ལྟ་གྲུབ་དེ་རྒྱས་བཤད་

བྱས་ཡོད། 

 དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པར་གྷི་རིག་གི་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཌེ་མཱོ་ཁཱེ་རི་ཊ་སཱེ་(Democritus)དང་ལེའུ་སཱི་པཱ་སེ་

(Leucippus)ནས་ཀྱང་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དངོས་རྫས་ཤིག་མུ་མཐུད་ཆ་ཤས་སུ་བགོས་ཚེ། མཐར་ཆ་ཤས་སུ་བགོ་མི་

ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཞིག་བྱུང་ངེས་པའི་སྡོམ་ཚིག་བཞག་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟའི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་ལ་མ་རྡུལ་(atom)ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་བཏགས། འནོ་ཀྱང། དེའི་སྐབས་སུ་འདི་དག་ནི་རིགས་པས་དཔྱད་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་

ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་མེད། 

 དུས་རབས་བཅ་ོབརྒྱད་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་གངོ་གི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ལ་དངསོ་དཔྱད་བྱེད་

འགོ་བཙུགས་ནས། རྩ་རྫས་དང་འདུས་རྫས་དབར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རྩ་

རྫས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཇི་ལྟར་མཉམ་སྡེབ་བྱེད་པ་དང། ཅིའི་ཕྱིར་མཉམ་སྡེབ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལྐགོ་ཏུ་གྱུར་བ་

རྣམས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའི་རེ་ཞེན་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་གསང་བ་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ཡོད། རིང་པོ་མ་སོང་བར་མ་

རྡུལ་ཕན་ཚུན་སྡེབ་པ་ལས་ཆ་རྡུལ་གྲུབ་པ་དང། ཆ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་སྡེབ་པ་ལས་དངསོ་རྫས་འདྲ་མིན་དེ་དག་གྲུབ་

པའི་དཔྱད་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་ཡོད། 

 

དང་པོ། རྫས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཆོས་ཉིད།(Laws of Chemical Combination)

 རྫས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཞེས་པ་འདི་ནི་རྫས་སྦྱོར་སྣེ་མང་ཞིག་ལ་དངོས་དཔྱད་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་ཇི་སྙེད་

ཅིག་བྱས་མཐར་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན།  ཆོས་ཉིད་འདིས་མ་རྡུལ་ནི་དངོས་རྫས་གྲུབ་གཞིའི་

རྡུལ་ཆུང་ཤསོ་དེ་ཡིན་པའི་ར་སྤྲདོ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཌེལ་ཊནོ་གྱི་མ་རྡུལ་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞི་རྩ་རུ་

གྱུར་ཡོད། 

རྫས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཆོས་ཉིད་མི་འདྲ་ཁག་གསུམ་ཡོད།

གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད། � (Law of conservation of mass)

བསྡུར་ཚད་བརྟན་པའི་ཆོས་ཉིད།  � (Law of constant propotion)

བསྡུར་ཚད་ཟློས་བསྒྱུར་གྱི་ཆོས་ཉིད། �  (Law of multiple propotion)
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སླབོ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་ཆསོ་ཉིད་དང་པ་ོདང་གཉིས་པ་མ་གཏགོས་སླབོ་སྦྱངོ་བྱེད་དགསོ་མེད། ཆསོ་ཉིད་གསུམ་

པ་དེ་རྗེས་མའི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་ཆོག

༡ གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།(Law of conservation of mass)

 

 སྦྱོར་རྫས་ (reactant) ཤིག་རྫས་འགྱུར (reaction) བྱས་ཏེ་གྲུབ་རྫས་(product)སུ་འགྱུར་རུང་གདོས་

ཚད་འཕར་ཆག་མེད་པར་རང་སརོ་གནས་པའི་ཆསོ་ཉིད་ཅིག་ལ་གདསོ་ཚད་སརོ་གནས་ཀྱི་ཆསོ་ཉིད་ཅེས་འབདོ། 

ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་དུས་རབས་བཅ་ོབརྒྱད་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཧྥ་རན་སིའི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་ལཻ་ཝ་ོསེར་ (Lavi-

osier) གྱིས་རྫས་འགྱུར་སྣེ་མང་ལ་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་མང་པོ་གནང་སྟེ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་

ཡིན། 

 ཆསོ་ཉིད་འདིས་རྫས་འགྱུར་ནང་དུ་དངསོ་རྫས་གང་ཡང་གསར་སྐྲུན་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ་གཞམོ་ཡང་མི་ཐུབ་

པའི་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྦྱོར་རྫས་ཤིག་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་གྲུབ་རྫས་སུ་འགྱུར་རུང་གདོས་ཚད་

ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་རང་སོར་གནས་པས་ཡིན།

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ནས་གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཇི་ལྟར་དོན་ལ་གནས་མིན་ལྟོས།

བྱེད་སྒོ།    ༣་༡ 
 

 གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཚན་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་པོའ་ི

འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིཞུ་ཁུ་རེ་བཟོས། ཤེལ་དམ་ཞིག་ནང་ཚན་པ་ཀ་པའི་

ཞུ་ཁུ་ཕྲན་ཙམ་བླུགས་རྗེས་ཚོད་སྦུག་ཅིག་ནང་ཚན་པ་ཁ་པའི་ཞུ་ཁུ་ཕྱེད་

ཙམ་བླུགས་ནས། ཚན་པ་ཀ་པའི་ཞུ་ཁུ་བླུགས་པའི་ཤེལ་དམ་ནང་གཟབ་

ནན་གྱིས་དཔྱོངས། དེ་རྗེས་ཤེལ་དམ་གྱི་ཁ་འདིག་བརྒྱབ་ནས་ལྗིད་ཚད་

ཇི་ཙམ་ཡོད་མིན་འཚོལ། ད་གཟོད་གཞི་ནས་ཤེལ་དམ་དང་ཚོད་སྦུག་

གཉིས་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་སྟེ་ཞུ་ཁུ་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་གྱིས། 

དེ་ནས་སླར་ཡང་ཤེལ་དམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་བཙལ་ཏེ་སྔར་གྱི་ལྗིད་ཚད་དང་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་མིན་བསྡུར་བ་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་ན་ཞུ་ཁུ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་སྐབས་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་བྱུང་ཡོད་དམ།

ཁ་གྲངས། ཀ་ ཁ་

1 ཟངས་མུ་འཚི་ཅན།(Copper sulphate) བུལ་རྫས་སོལ་འཚི་ཅན།(Sodium Carbonate)

2 བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན།(Barium chloride) བུལ་རྫས་བུ་འཚི་ཅན།(Sodium sulphate)

3 ཞ་ཉེ་ཟེ་འཚི་ཅན།(Lead Chloride)t བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན།(Sodium chloride)

ཁ་འདིག

སྐུད་པ།

ཤེལ་དམ།

ཚན་པ་ཀ་པའི་ཞུ་ཁུ།

ཚན་པ་ཁ་པའི་ཞུ་ཁུ།

དཔེ་རིས། ༣་༡། ཚན་པ་ཀ་པའི་ཞུ་ཁུ་བླུགས་པའི་ཚོད་སྦུག་དེ་

ཚན་པའི་ཁ་པའི་ཞུ་ཁུ་བླུགས་པའི་ཤེལ་དམ་ནང་དུ་དཔྱངས་པ།

༢  བསྡུར་ཚད་བརྟན་པའི་ཆོས་ཉིད།(Law of constant propotion)

 

 འདུས་རྫས་ཤིག་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ིགདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་

ཆོས་ཉིད་ཅིག་ལ་བསྡུར་ཚད་བརྟན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅེས་འབོད།  ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་ལཻ་ཝོ་

སེར་(Laviosier)དང་པོ་རོའུ་སི་ཊིས་(Proust)འདུས་རྫས་ཇི་སྙེད་ཅིག་གི་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་ལ་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ལན་མང་བྱས་པའི་རྙེད་དནོ་ཞིག་ཡིན། ཆསོ་ཉིད་འདིས་འདུས་རྫས་གང་ཞིག་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་ས་ོསའོ་ི

གདསོ་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་ངེས་པའི་ར་སྤྲདོ་བྱས་ཡདོ། དེ་ཡང། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཆུ་(H
2
O)ལྟ་བུའི་འདུས་རྫས་ཤིག་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱས་ཚེ། ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཆུའི་གྲུབ་ཆ་ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་

བསྡུར་ནི་གཅིག་དང་བརྒྱད་(1:8)རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཆུ་གྷ་རམ་དགུ་(9g)ཡི་

བསྲེ་སྦྱརོ་རྒྱུ་ཆ་སྟེ། ཆུ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་ས་ོསརོ་ཕྲལ་ཚེ། ཡང་རླུང་གི་གདསོ་ཚད་གྷ་རམ་གཅིག་(1g)དང། 

འཚོ་རླུང་གི་གདོས་ཚད་གྷ་རམ་བརྒྱད་(8g)འབྱུང་ངེས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཟེ་ཡུམ་ཅན་ (NH
3
) གྱི་གྲུབ་ཆ་ཟེ་རླུང་དང་

ཡང་རླུང་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ཀྱང་བཅུ་བཞི་དང་གསུམ་(14:3) རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན། 

 འདི་ལྟའི་གནད་སྨིན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཞིག་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཟིན་མོད། སྐབས་དེའི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཆོས་

ཉིད་དེ་དག་ལ་དོན་མཐུན་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་དེ་ཙམ་གནང་ཐུབ་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༠༨ ལོར་ཨིན་ཇིའི་རྫས་འགྱུར་

རིག་པ་བ་ཌེལ་ཊོན་(Dalton)གྱིས་མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་དེས་གོང་

གི་ཆསོ་ཉིད་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་དངསོ་རྫས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན་ལ་འགྲེལ་བརྗདོ་གནང་ཐུབ་ཡདོ། དེ་ཡང། 

ཌེལ་ཊནོ་གྱིས་ཆ་བགསོ་ཐུབ་པའི་དངསོ་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞེས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང། དངསོ་རྫས་གྲུབ་གཞི་མ་རྡུལ་

ཞེས་པའི་ཐ་སྙད། དེ་བཞིན་རྫས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཆོས་ཉིད་བཅས་གཞི་ལ་བཞག་ནས་མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་

པའི་ལྟ་གྲུབ་དེའི་སྲོལ་བཏོད་པ་མ་ཟད། ལྟ་གྲུབ་དེས་གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང། བསྡུར་ཚད་གཞི་

མཚུངས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་སོགས་ལ་དོན་མཐུན་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཐུབ་ཡོད། 

 ཌེལ་ཊོན་གྱི་མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་གཞིར་བཟུང་ན། རྩ་རྫས་དང་འདུས་རྫས། ཡང་ན། འདྲེས་རྫས་སོགས་

དངསོ་རྫས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་མ་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ་པར་འདདོ། ཌེལ་ཊནོ་གྱིས་མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་གཞིར་བཟུང་

ནས་དཀའ་གནད་ཁག་ལ་གཤམ་ལྟར་སྡོམ་ཚིག་བཀོད་གནང་ཡོད།

དངོས་རྫས་ཡོད་དོ་ཅོག་མ་རྡུལ་ཞེས་པའི་རྡུལ་ཞིག་གིས་གྲུབ། 3

མ་རྡུལ་ནི་ཆ་བགོས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  3

རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་ནང་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅིང་གཞོམ་

ཡང་མི་ཐུབ།

རྩ་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ 3

གདོས་ཚད་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས།

རྩ་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ 3

གདོས་ཚད་སྒོ་ཀུན་ནས་ཐ་དད་པ་ཡིན

མ་རྡུལ་རྣམས་ཧྲིལ་གྲངས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ཆུང་ངུས་མཉམ་སྦྱོར་ 3

བྱས་ནས་འདུས་རྫས་གྲུབ།

འདུས་རྫས་གཅིག་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མ་རྡུལ་གྱི་རིགས་དང་ 3

ལྟོས་གྲངས་གཉིས་ངེས་པ་ཡིན། 

ཌེལ་ཊོན་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༦༦ ལོར་

ཐ་ག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་སྐྱ་ོཔ་ོཞིག་

ཏུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་རང་ལོ་

བཅུ་གཉིས་ཐོག་དགེ་རྒན་གྱི་

ཕྱག་ལས་གནང་འག་ོབཙུགས་

པ་དང་། རང་ལོ་ཉེར་བདུན་

ཐོག་སློབ་གྲྭ་དེའི་སློབ་སྤྱིའི་

འགན་འཁུར། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༩༣ ལོར་ཁོང་གིས་རྒྱལ་ས་

མེན་ཆེ་སེ་ཊེར་གྱི་མཐ་ོསླབོ་ཅིག་ནང་རྩིས་རིག་དང་

དངོས་ཁམས། དེ་བཞིན་རྫས་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་སློབ་

དཔོན་ཆེན་མོའ་ིལས་འགན་བཞེས། དེ་ནས་བཟུང་

ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་དུས་ཡུན་ཕལ་ཆེ་བ་སློབ་ཁྲིད་དང་

ཉམས་ཞིབ་ཐོག་བཏང་གནང་བ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༠༨ 

ལོར་ཁོང་གིས་མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པའི་ལྟ་

གྲུབ་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།
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གཉིས་པ། མ་རྡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་ཁྱད་ཆོས།

 ཐགོ་བརྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་ཆེན་དེ་དག་རྒྱུ་ཆ་གང་ཞིག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་ཁང་ཆེན་དེ་དག་

གི་བཀོད་པ་དང་གྲུབ་ཆར་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་ཚེ། ཁང་ཆེན་དེ་ཚོ་ནི་ཁང་མིག་མང་པོ་སྦྲེལ་བརྩེགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་རྟགོས་ཐུབ། མ་ཟད། ཁང་མིག་ས་ོས་ོནི་གྱང་དང་རྩིག་པས་བར་བཅད་ཡདོ་པ་དང། གྱང་དང་རྩིག་པ་

དེ་དག་ནི་ས་ོཕག་གིས་བརྩིགས་པ་ཤེས་ཐུབ། དེས་ན་ཐགོ་བརྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་ཆེན་དེ་དག་གི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་

ནི་ས་ོཕག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཐག་བཅད་ཆགོ  དེ་དང་ཕྱགོས་མཚུངས་པར་དངསོ་རྫས་ཡདོ་ད་ོཅགོ་གི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་

ཆ་ནི་མ་རྡུལ་ཡིན། མ་རྡུལ་ནི་དངསོ་རྫས་ཞིག་གི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་ཇི་ཡདོ་རྣམས་ཇི་བཞིན་བཟུང་བ་མ་ཟད། 

རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཤོས་དེ་ཡིན།  

 མ་རྡུལ་ནི་ང་ཚོའི་བསམ་ཚོད་ལས་བརྒལ་བའི་རྡུལ་ཕྲ་མ་ོཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་མ་རྡུལ་ས་ཡ་མང་པ་ོ

གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་གཅིག་བརྩེགས་ཚེ། གཞི་ནས་ཤོག་བུའི་སྲབ་མཐུག་ཙམ་གྱི་བང་རིམ་ཞིག་མཐོང་སྲིད། འདི་ལྟ་

བུའི་མངནོ་ཆུང་གི་རྡུལ་ཕྲ་མ་ོདེ་ང་ཚོའི་མིག་དབང་གིས་མཐངོ་མི་ཐུབ་ཀྱང་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པའོ་ིགྲུབ་ཆ་གཙོ་བ་ོ

ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་བྱ་ལས་ཚང་མ་དང་ཕལ་ཆེར་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེང་

རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རྡུལ་གྱི་ཆ་ཚད་ཆེར་སྐྱེད་བྱས་པའི་པར་རིས་མཐོང་ཐུབ། མ་རྡུལ་ལ་ལྗིད་

ཚད་ཕལ་མོ་ཆེ་འདུས་པའི་ལྟེ་ཉིང་ (nucleus) དང། ལྟེ་ཉིང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་གློག་ཁུར་མོ་ཅན་གྱི་གློག་རྡུལ་

ལྡན་ཡོད། མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་དུ་གློག་ཁུར་ཕོ་ཅན་གྱི་ཕོ་རྡུལ་དང་གློག་ཁུར་མེད་པའི་བར་རྡུལ་གཉིས་ཡོད། 

མ་རྡུལ་གྱི་ཆ་ཚད་ནི་ཚངས་ཕྱེད་ཀྱི་ཆ་ཚད་ལ་རྟེན་ནས་འཚོལ་བ་ཡིན། མ་རྡུལ་གྱི་ཚངས་ཕྱེད་ནི་ནེ་ནོ་མེ་ཊེར་ 

(nanometer) གྱིས་འཇལ་བ་དང་། མཚོན་རྟགས་ nm སྤྱོད་པ་ཡིན། 

བུལ་རྫས་སོལ་འཚི་ཅན་  1. 5.3g དང། མཚེ་འཚོའི་སྐྱུར་ 6g གཉིས་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་རྗེས། སོལ་རྫས་

འཚོ་ཟུང་ཅན་ 2.2g དང། ཆུ་ 0.9g བུལ་རྫས་མཚེ་འཚིས་ཅན་ 8.2g བཅས་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་བྱུང་ཡོད། 

གནས་ཚུལ་འདིས་གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ།

 བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན། + མཚེ་འཚོའི་སྐྱུར། བུལ་རྫས་མཚེ་འཚིས་ཅན། + སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན། + ཆུ།    
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ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་ 2. 1:8 སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ནས་ཆུ་གྲུབ་ཡོད། གལ་ཏེ་

ཡང་རླུང་ 3g ཆ་ཚང་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ན། འཚོ་རླུང་ག་ཚོད་དགོས་སམ།

གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཌེལ་ཊོན་གྱིས་སྡོམ་ཚིག་གང་བཞག་གནང་ཡོད་དམ།3. 

ཌེལ་ཊནོ་གྱི་སྡམོ་ཚིག་གང་ཞིག་གིས་བསྡུར་ཚད་གཞི་མཚུངས་ཀྱི་ཆསོ་ཉིད་ལ་འགྲེལ་བརྗདོ་གནང་ཡདོ་4. 

དམ།

དྲི་བ་།ྣ



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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རེའུ་མིག ༣་༡ ལྟོས་སྡུར་གྱི་ཆ་ཚད།

ཚངས་ཕྱེད།(m) དཔེར་བརྗོད། འདོན་སྟངས།

10-10 ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ། ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོའ་ིཆ་གཅིག

10-9 ཆུའི་ཆ་རྡུལ། ཐེར་འབུམ་གྱི་ཆ་གཅིག

10-8 ཁྲག་སྤིའི་ཆ་རྡུལ། དུང་ཕྱུར་གྱི་ཆ་གཅིག

10-4 བྱེ་མའི་ཟེགས་མ། ཁྲི་ཆ་གཅིག

10-2 འབུ་གྲོག་མ། བབརྒྱ་ཆ་གཅིག

10-1 ཆུ་ག་གོན། བཅུ་ཆ་གཅིག

༡  རྩ་རྫས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིམ་རྡུལ་གྱི་མཚོན་རྟགས།

 ཨིན་ཇིའི་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བ་ཌེལ་ཊནོ་(Dalton)གྱིས་སྒརོ་ཐིག་གཅིག་གི་ནང་དུ་བསྡུས་ཡིག་དང་རི་

མ་ོགང་རུང་བྲིས་ནས་རྩ་རྫས་མི་འདྲ་བ་ས་ོསའོ་ིམ་རྡུལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་སྤྱདོ་པའི་སྲལོ་ཐགོ་མར་གཏདོ་གནང་

ཡདོ། འནོ་ཀྱང། གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་རྩ་རྫས་ཀྱི་གྲངས་འབརོ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཌེལ་ཊནོ་གྱིས་

གསར་བཏདོ་བྱས་པའི་མཚོན་རྟགས་དེ་དག་གིས་རྩ་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་དང་ག་ོརིམ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ངེས་མི་ཐུབ་

པའི་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར། དེར་བརྟེན་བྷེར་ཛེ་ལེའུ་

སི་(J.J. Berzelius [1779-1848])ཡིས་རྩ་རྫས་ཀྱི་

མཚོན་རྟགས་རྣམས་ལེ་ཊིན་(Latin)གྱི་གསལ་

བྱེད་བེད་སྤྱད་ནས་ག་ོརིམ་བསྒྲིགས་པ་དང། ཁངོ་

གིས་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་

རྩ་རྫས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡངོ་རེ་གནང་ཡདོ། 

འནོ་ཀྱང། རྒྱུན་རིང་མ་སོང་བར་རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ི

ཨིན་ཡིག་མིང་ཚིག་གཞིར་བཟུང་ནས་མཚོན་

རྟགས་འདགོས་པའི་དེང་སྲལོ་འདི་དར་ཁྱབ་དང་

སྤྱོད་སྒོ་ཕུན་ཚོགས་སུ་གྱུར། དཔེར་ན། ཡང་རླུང་(Hydrogen)ལ་ H དང། ཧ་ཡང་(Aluminium)ལ་ Al  ཀོ་བཱལ་

(Cobalt)ལ་ Co  ཚྭ་རླུང་(Chlorine)ལ་ Cl  ཏི་ཚ་(Zinc)ལ་ Zn ལྟ་བུ་ཡིན། རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་མཚོན་རྟགས་

སུ་ད་དུང་ཡང་གྷི་རིག་དང་ལེ་ཊིན་གྱི་ཡི་གེ་སྤྱོད་པ་དཔེར་ན། ལྕགས་(iron)ལ་ Fe སྤྱོད་པ་འདི་ནི་ལེ་ཊིན་གྱི་

མིང་དུ་ཕེ་རམ་(Ferrum) ཞེས་འབོད་པས་ཡིན། དེ་བཞིན་བུལ་རྫས་ (Sodium) ལ་ Na སྤྱོད་པ་ནི་ལེ་ཊིན་ནང་

ནེ་ཊིམ་( Natrium) ཞེས་འབོད་པས་ཡིན། དེ་མིན་དུག་སེལ་ (potassium) ལ་ K སྤྱོད་པའང་ལེ་ཊིན་ནང་ཀེ་ལིམ་ 

(kalium) ཞེས་འབོད་པས་ཡིན།  དེ་ལྟར་རྩ་རྫས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིམ་རྡུལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཐུན་མིན་རེ་ཡོད་པ་

དེ་དག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་འབྲི་ཐུབ་པ་དགོས། 

1ནེ་ནོ་མེ་ཊར།=
1

109
མེ་ཊེར།

1nm=
1

109
m

1nm=10-9m

ཡང་རླུང།

འདོ་མ།

ཟངས།

གསེར།

སོལ་རྫས།

མུ་ཟི།

ཞ་ཉེ།

གསེར་དཀར།

འཚོ་རླུང།

ལྕགས།

དངུལ།

དངུལ་ཆུ།

དཔེ་རིས། ༣་༢། ཌེལ་ཊོན་གྱིས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་རྩ་རྫས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས། 



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།
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རེའུ་མིག ༣་༢། རྩ་རྫས་དང་རྩ་རྫས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས།

རྩ་རྫས། མཚོན་རྟགས། རྩ་རྫས། མཚོན་རྟགས། རྩ་རྫས། མཚོན་རྟགས།

ཧ་ཡང་། Al ཟངས། Cu ཟེ་རླུང། N

གཉུག་རླུང། Ar བཞུར་རླུང། F འཚོ་རླུང། O

བེ་རིམ། Ba གསེར། Au དུག་སེལ། K

ཚ་ནག B ཡང་རླུང། H ཤེལ་རྫས། Si

བོར་མིན། Br ལྦ་ཚྭ། I དངུལ། Ag

དཀར་ཤམ། Ca ལྕགས། Fe བུལ་རྫས། Na

སོལ་རྫས། C ཞ་ཉེ། Pb མུ་ཟི། S

ཚྭ་རླུང། Cl དཀར་གཡའ། Mg ཡུ་རེ་ནིམ། U

ཀོ་བཱལ། Co གསར་རླུང། Ne ཏི་ཚ། Zn

༢  མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད། Atomic Mass

 ཌེལ་ཊོན་གྱི་མ་རྡུལ་རྣམ་གཞག་ནང་དུ་མ་རྡུལ་ཞིག་ལ་གདོས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་དགོས་པའི་ལྟ་

ཚུལ་བསྟན་པ་དེས་གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཚན་རིག་པ་

ཚོར་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་གཞལ་བའི་རྒྱུད་སྐུལ་ཡང་བྱས་ཡོད། འནོ་ཀྱང། མ་རྡུལ་ནི་མིག་ཤེས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་

འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་བ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན་གདོས་ཚད་ཐད་ཀར་འཚོལ་མི་ཐུབ། དེར་བརྟེན། རྫས་མཉམ་

སྦྱོར་གྱི་ཆོས་ཉིད་དང་རྩ་རྫས་དེ་ཉིད་ཀྱི་འདུས་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་གདོས་ཚད་(relative 

mass) འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། དཔེར་ན། སོལ་འཚིག་ཅན་ (CO) གྱི་འདུས་རྫས་ནི་སོལ་རྫས་དང་འཚོ་རླུང་གཉིས་

སྦྱརོ་སྡེབ་བྱས་ནས་གྲུབ། དེ་ཡང་དངསོ་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། སལོ་རྫས་ཀྱི་གྷ་རམ་

གསུམ་(3g)དང། འཚོ་རླུང་གི་གྷ་རམ་བཞི་(4g)མཉམ་སྡེབ་བྱས་པ་ལས་སོལ་འཚིག་ཅན་གྱི་འདུས་རྫས་དེ་གྲུབ་

ཡོད། ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། སོལ་རྫས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གདོས་ཚད་ལས་ལྡབ་གསུམ་ཆ་བཞི་(4/3)

ཡིས་མང་བའི་འཚོ་རླུང་མཉམ་དུ་སྡེབ་ཚེ་གཞི་ནས་སོལ་འཚིག་ཅན་གྱི་འདུས་རྫས་དེ་གྲུབ། གལ་ཏེ་སོལ་རྫས་

ཀྱི་མ་རྡུལ་གཅིག་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་འཇལ་བའི་ཚད་གཞིའམ། ཡང་ན། མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ 

(atomic mass unit) རུ་ངོས་འཛིན་ཚེ། སོལ་རྫས་རང་ཉིད་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ 1.0u དང། འཚོ་རླུང་གི་

གདོས་ཚད་ 1.333u ཡིན་ཆོག   འནོ་ཀྱང། མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི་ཧྲིལ་གྲངས་སམ། ཡང་ན། ཧྲིལ་གྲངས་དང་

ཇི་ཙམ་ཐག་ཉེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་སྟབས་བདེ་བ་ཡདོ། དེའི་དབང་གིས་དངསོ་དཔྱད་ཚོད་ལྟའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཚན་

རིག་པ་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བ་ོགཉིས་ལ་ལྟསོ་ནས་རང་བྱུང་འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གཅིག་གི་གདསོ་ཚད་བཅུ་དྲུག་

གི་ཆ་གཅིག་(1/16) དེ་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་རུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང།  རྒྱུ་མཚན་དང་

པོ་ནི། འཚོ་རླུང་གིས་རྩ་རྫས་གྲངས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ནས་འདུས་རྫས་གྲུབ་ཐུབ། རྒྱུ་

མཚན་གཉིས་པ་ནི། མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་འཇལ་བའི་ཚད་གཞི་འདིས་རྩ་རྫས་ཕལ་ཆེ་བའི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་

ཚད་དེ་ཧྲིལ་གྲངས་སུ་སྤྲོད་ཐུབ། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་སོལ་རྫས་ཀྱི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྟེ། སོལ་རྫས་-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་

གདསོ་ཚད་དེ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཆགོ་པའི་མ་རྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་རུ་གཏན་འབེབས་བྱས་

ཤིང། མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཅིག་ནི་སོལ་རྫས་-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་གཅིག་གི་གདོས་ཚད་བཅུ་གཉིས་

ཀྱི་ཆ་གཅིག་ (1/12) དང་མཚུངས། དེ་ཡང། སོལ་རྫས-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་ཕོ་རྡུལ་ 6 དང། བར་རྡུལ་ 

6 ཡོད་རྐྱེན། མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་གྲངས་ 12 ཡིན། དེ་བཞིན། དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་སོལ་རྫས-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་

གྱི་གདོས་ཚད་ནི་ 12amu ༼amu ནི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་མཚོན་རྟགས་དེ་ཡིན་རུང་དེང་སྐབས་དེའི་ཚབ་ཏུ་ u ཁོ་ན་སྤྱོད་པ་

ཡིན།༽ ཏག་ཏག་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་ནས་དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟསོ་

འབྲེལ་གདོས་ཚད་འཚོལ་ཐུབ། 

མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་གཅིག = སོལ་རྫས་-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་གཅིག

1amu=སོལ་རྫས་-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ 1/12

1u= སོལ་རྫས་-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ 1/12

 

 སོལ་རྫས་-12 ཀྱི་གདོས་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རྡུལ་གྱི་

གདོས་ཚད་འཚོལ་ཐབས་འདི་ནི་ཤིང་ཏོག་འཚོང་མཁན་ཞིག་

ལ་ཚད་ལྡན་གྱི་རྒྱ་རྡོ་མེད་པར་ཆུ་ག་གོན་ཞིག་དུམ་བཅུ་གཉིས་

སུ་གཏུབ་སྟེ། དེའི་དུམ་བུ་རེ་རེས་ཤིང་ཏོག་གཞན་གྱི་ལྗིད་ཚད་

བཙལ་ནས་ཚོང་འགྲེམ་བྱེད་པ་དང་མཚུངས། ཁོ་པས་ཤིང་ཏོག་

གཞན་གྱི་གདོས་ཚད་དེ་ཆུ་ག་གོན་གྱི་དུམ་བུ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་

ནས་འཚོལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། ཤིང་ཏོག་གཞན་ཚོའི་གདོས་ཚད་ནི་

ལྟོས་འབྲེལ་གདོས་ཚད་ཡིན། 

རེའུ་མིག ༣་༣། སྤྱིར་བཏང་རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད། 

རྩ་རྫས། མཚོན་རྟགས། གདོས་ཚད། རྩ་རྫས། མཚོན་རྟགས། གདོས་ཚད།

ཡང་རླུང། H 1u འདོ་མ། P 31u

སོལ་རྫས། C 12u མུ་ཟི། S 32u

ཟེ་རླུང། N 14u ཚྭ་རླུང། Cl 35.5u

འཚོ་རླུང། O 16u དུག་སེལ། K 39u

བུལ་རྫས། Na 23u དཀར་ཤམ། Ca 40u

དཀར་གཡའ། Mg 24u ལྕགས། Fe 56u

ཧ་ཡང། Al 27u ཟངས། Cu 63.5u

དཔེ་རིས༌༣་༣ ཀ༽ ཤིང་ཏོག་ཆུ་ག་གོན། ཁ༽ ཆ་ག་

གོན་གྱི་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས། ག༽ ཆུ་ག་གོན་བཅུ་གཉིས་

ཀྱི་ཆ་གཅིག(1/12) ང༽ ཆུ་ག་གོན་གྱི་དུམ་བུ་གཅིག་

གིས་ཤིང་ཏོག་གཞན་གྱི་ལྗིད་ཚད་འཚོལ་སྟངས། 

ཀ་ ཁ་ ག་

ང་



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།
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༣  མ་རྡུལ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ཡིན། 

 ཉི་རླུང་དང། གསར་རླུང། གཉུག་རླུང་ལ་སོགས་པའི་བརྟན་རླུང་ (inert gas) རིགས་ཀྱི་རྩ་རྫས་ཀྱི་མ་

རྡུལ་མ་གཏགོས་དེ་བྱིངས་རྩ་རྫས་ཡངོས་ཀྱི་མ་རྡུལ་ནི་རྫས་སྦྱརོ་སྐྱེན་ཞིང། ཁེར་ཚུགས་མི་འཕེར་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་

རྐྱེན། ཆ་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན། གྱེས་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་ལས་བར་གནས་མ་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོར་ཁེར་གནས་ནམ་

ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། དེས་ན། མ་རྡུལ་དང། གྱེས་རྡུལ་རྣམས་འདུས་ཏེ་ངེད་ཚོའི་དབང་ཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དངསོ་རྫས་

དེ་དག་གྲུབ། གལ་ཏེ། བར་གནས་མ་རྡུལ་ཞིག་ཆ་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན། གྱེས་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོར་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ། མ་

རྡུལ་དེ་ཉིད་བརྟན་རླུང་ཞིག་གི་མ་རྡུལ་དང་འདྲ་བར་སྡེབ་བྱེད་འཁོར་ལམ་ (valance shell) ནང་དུ་ཚུགས་འཕེར་

བརྒྱད་ཆགས་ (stable octet) ཀྱི་གློག་རྡུལ་ཚང་བ་ཡིན་རྐྱེན། མ་རྡུལ་དེ་ཉིད་སྦྱོར་འགྱུར་བརྟུལ་པོར་འགྱུར་ནས་

བརླིང་ཚུགས་རྙེད་ཐུབ། 

༡)  དངོས་རྫས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་གཞི་གང་ཡིན།

༢)  གང་འདྲ་ཞིག་ལ་མ་རྡུལ་ཟེར།

༣)  མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་འཇལ་གཞིའི་འགྲེལ་པ་དང་དེའི་མཚོན་རྟགས་གང་ཡིན་བྲིས།

༤)  ང་ཚོའི་མིག་ཤེས་ཀྱིས་མ་རྡུལ་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།

༥)  གཤམ་གྱི་རྩ་རྫས་རྣམས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་བྲིས།

 བུལ་རྫས། དུག་སེལ། ལྕགས། ཟངས། དངུལ་ཆུ། དངུལ། དཀར་གཡའ།

༦)  གཤམ་གྱི་རྩ་རྫས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་དེ་ཚོའི་མིང་བྲིས།

 Hg, Pb, Au, Ag, Sn, H, O

དྲི་བ་།ྣ

གསུམ་པ། ཆ་རྡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་དེའི་ཁྱད་ཆོས།
 

 ཆ་རྡུལ་ཞེས་པ་ནི་མ་རྡུལ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མ་ཕན་ཚུན་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ནས་མཉམ་སྡེབ་

བྱས་པའི་བར་གནས་རྡུལ་ཕྲ་མོ་ཞིག་ཡིན། མ་རྡུལ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མ་ཕན་ཚུན་མཉམ་སྦྱོར་གྱིས་བཟུང་

བར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དེ་ལ་འགུགས་ནུས་ (attractive force) ཟེར་ཞིང། ཆ་རྡུལ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་གཙོ་བོ་

དེ་ཡིན། ཆ་རྡུལ་ནི་རྩ་རྫས་ཤིག་གམ། ཡང་ན། འདུས་རྫས་ཤིག་གི་ཁེར་ཚུགས་འཕེར་བའི་རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཤོས་དེ་

ཡིན། ཆ་རྡུལ་ཡིན་ཚེ། རྩ་རྫས་གཅིག་གི་མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་བསྡེབ་ཆོག་ལ། རྩ་རྫས་མི་འདྲ་བའི་མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་

ཡང་བསྡེབ་ཆགོ  དེའི་དབང་གིས། ཆ་རྡུལ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆགོ་པ་ནི། རྩ་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་དང། 

འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་གཉིས་ཡིན།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༡  རྩ་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ།Molecules of Element

 

 ངོ་བོ་གཅིག་པའི་མ་རྡུལ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མ་ཕན་ཚུན་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆ་རྡུལ་

ཞིག་ལ་རྩ་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཡང་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་ནི་ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གཉིས་སྡེབ་པས་བྱུང་བ་

དང། མཚོན་རྟགས་ H
2
 ལྟར་འབྲི། དེ་བཞིན་འཚོ་རླུང་དང། ཚྭ་རླུང། ཟེ་རླུང་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་ནི་དེ་དག་སོ་

སོའ་ིམ་རྡུལ་གཉིས་གཉིས་བསྡེབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། ཆ་རྡུལ་དེ་རིགས་ལ་མ་རྡུལ་ཟུང་(diatomic) གི་

ཆ་རྡུལ་ཞེས་འབོད། ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་མ་རྡུལ་གསུམ་དང། མ་རྡུལ་བཞི་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཆ་རྡུལ་ཡང་

ཡོད། དཔེར་ན། ཨོ་ཛོན་ (ozone) ནི་འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གསུམ་མཉམ་དུ་སྡེབ་ནས་བྱུང་བ་དང།  མཚོན་རྟགས་ 

O
3
 ལྟར་འབྲི། དེ་བཞིན་ཚུགས་འཕེར་འདོ་མའི་ཆ་རྡུལ་ནི་

མ་རྡུལ་བཞི་བསྡེབས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མཚོན་རྟགས་ 

P
4
 ལྟར་འབྲི། གལ་ཏེ་མུ་ཟིའི་སྲ་གཟུགས་ཤིག་གྲུབ་དགོས་

ཚེ། མུ་ཟིའི་མ་རྡུལ་བརྒྱད་མཉམ་དུ་སྡེབ་དགོས་ལ། མཚོན་

རྟགས་ཡང་ S
8
 ལྟར་འབྲི་བ་ཡིན། ཆ་རྡུལ་གང་ཞིག་གྲུབ་

པར་བྱེད་པའི་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་མང་ཉུང་དེ་ལ་མ་རྡུལ་གྱི་

འབོར་(atomicity) རམ། ཡང་ན། རྡུལ་འབོར་ཞེས་ཟེར།

ལྕགས་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་རྩ་རྫས་དང། སོལ་རྫས་

གཙོས་པའི་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་

ཆ་རྡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ནི་དེ་འདྲའི་སྟབས་བདེ་ཞིག་མེད། དེ་

དག་ས་ོསའོ་ིཆ་རྡུལ་ནི་མ་རྡུལ་དུ་མ་འཚོགས་ཏེ་བསྡེབས་པ་

ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། གཡས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་དུ་ལྕགས་

རིག་མ་ཡིན་པའི་རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་ཆ་རྡུལ་འགྲུབ་བྱེད་

ཀྱི་རྡུལ་འབོར་དེ་བཀོད་ཡོད་པས་ཞིབ་ལྟ་བྱོས།

ཀ་༽ ཡང་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ། 
ཁ་༽ ཟེ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ། ག་༽ འཚོ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ།

H-H
N-N O=O

དཔེ་རིས། ༣་༤། རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་ཆ་རྡུལ་མཚོན་རིས། 

རེའུ་མིག ༣་༤། རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་རྡུལ་འབོར། 

རྩ་རྫས་ཀྱི་རིགས། རྩ་རྫས་ཀྱི་མིང། རྡུལ་འབོར།

ལྕགས་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

གཉུག་རླུང། མ་རྡུལ་རྐྱང་པ།

ཧེ་རླུང། མ་རྡུལ་རྐྱང་པ།

འཚོ་རླུང། མ་རྡུལ་ཟུང་ལྡན།

ཡང་རླུང། མ་རྡུལ་ཟུང་ལྡན།

ཟེ་རླུང། མ་རྡུལ་ཟུང་ལྡན།

ཚྭ་རླུང། མ་རྡུལ་ཟུང་ལྡན།

འདོ་མ། མ་རྡུལ་བཞི་ལྡན།

མུ་ཟི། མ་རྡུལ་དུ་མ་ཅན།



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།
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༢  འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ། Molecules of Compounds

 

 རྩ་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མའི་མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཚད་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་

སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་པའི་ཆ་རྡུལ་གྱི་རིགས་ཤིག་ལ་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། ཡང་རླུང་ཚྭ་ལྡན་ནི་

འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། ཆ་རྡུལ་དེ་ནི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྩ་རྫས་གཉིས་ཏེ། ཡང་རླུང་དང་ཚྭ་རླུང་

གཉིས་ཀྱི་མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་པས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་རིགས་མི་

འདྲ་བ་ཁག་ཅིག་གི་དཔེར་བརྗོད་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པས་ཞིབ་སྦྱོང་གྱིས།

རེའུ་མིག་ ༣་༥། སྡེབ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་ཆ་རྡུལ།

འདུས་རྫས། གྲུབ་ཆ། གདོས་ཚད་ཀྱི་སྡུར།

ཆུ།(H
2
O) ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང། 1:8

ཟེ་ཡུམ་ཅན།(NH
3
) ཟེ་རླུང་དང་ཡང་རླུང། 14:3

སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན།(CO
2
) སོལ་རྫས་དང་འཚོ་རླུང། 3:8

བྱེད་སྒོ།    ༣་༢ 

 

 གོང་གི་རེའུ་མིག་ ༣་༥ དང་རེའུ་མིག་ ༣་༣ ལ་བལྟས་ནས་རེའུ་མིག་ ༣་༥ ནང་གི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་དེ་ཚོའི་རྡུལ་འབོར་གྱི་

བསྡུར་ཚད་འཚོལ། འདུས་རྫས་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་འབོར་གྱི་བསྡུར་ཚད་དེ་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ལྟར་འཚོལ་ཆོག་པ་ཡིན་པས།

ཆུའི་ཆ་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་འབོར་འཚོལ་འགྲོས།

རྩ་རྫས། གདོས་ཚད་ཀྱི་སྡུར། མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད། གདོས་ཚད་ཀྱི་སྡུར།/མ་

རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད།

བསྡུས་ཚད་བསྡུས་ཤོས།

ཡང་རླུང།(H) 1 1 1/1=1 2

འཚོ་རླུང།(O) 8 16 8/16=2 1

༣༽ གྱེས་རྡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད།
 

 གྱེས་རྡུལ་ཞེས་པ་ནི་བར་གནས་མ་རྡུལ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡེབ་བྱེད་མ་ོརྡུལ་ཕྱིར་དབྱུང་བའམ། ཡང་

ན། སྡེབ་བྱེད་མོ་རྡུལ་འཕར་མ་ཞིག་ཚུར་བླངས་བའི་རྐྱེན་གྱིས། མ་རྡུལ་དེ་ཉིད་བར་གནས་མི་ཐུབ་པར་གློག་ཁུར་

ཕོ་མོ་གང་རུང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། མ་རྡུལ་ཞིག་གིས་སྡེབ་བྱེད་མོ་རྡུལ་འཕར་མ་བླངས་ཚེ། གྱེས་རྡུལ་མོ་རུ་

གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། མོ་རྡུལ་གྱིས་གློག་ཁུར་མོ་སྣོན་བསྐྱེད་བྱེད་པས་སོ། །དེ་བཞིན་མ་རྡུལ་གང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་

སྡེབ་བྱེད་མོ་རྡུལ་ཕྱིར་དབྱུང་ཚེ། གྱེས་རྡུལ་ཕོ་རུ་གྱུར་པ་སྟེ། མོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། གློག་ཁུར་མོ་ཇེ་

ཞན་དུ་ཕྱིན་པས་སོ། །



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་འདུས་རྫས་ཤིག་ཡིན་ཚེ། གློག་ཁུར་ཕན་ཚུན་ལྡོག་པའི་

གྱེས་རྡུལ་གཉིས་སམ། ཡང་ན། དུ་མ་ཕན་ཚུན་སྦྱརོ་འགྱུར་བྱས་པས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་

ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བུལ་རྫས་ཀྱི་གྱེས་རྡུལ་དང། ཚྭ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་པས་གྲུབ་པ་ཞིག་

ཡིན། དེ་ཡང། བུལ་རྫས་ཀྱི་གྱེས་རྡུལ་ཕོ་དང། ཚྭ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་མོ་ཡིན་པས། བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་གྲུབ་ཆར་

གྱུར་པའི་གྱེས་རྡུལ་གཉིས་པོའ་ིགློག་ཁུར་ཕན་ཚུན་ལྡོག་པ་ཡིན། གྱེས་རྡུལ་ཡིན་ཚེ། མ་རྡུལ་རྐྱང་པའི་གྱེས་རྡུལ་

ཡིན་ཆོག་ལ། མ་རྡུལ་དུ་མ་སྡེབ་པའི་གྱེས་རྡུལ་ཡང་ཡིན་ཆོག  མ་རྡུལ་དུ་མའི་གྱེས་རྡུལ་ལ་རྡུལ་མང་གྱེས་རྡུལ་

(polyatomic ion)དང། མ་རྡུལ་རྐྱང་པའི་གྱེས་རྡུལ་ལ་རྡུལ་རྐྱང་གྱེས་རྡུལ་(monoatomic ion)ཞེས་ཟེར། རྗེས་

མའི་སློབ་ཚན་ནང་གྱེས་རྡུལ་གྲུབ་ཚུལ་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ལགས།

རེའུ་མིག ༣་༦། གྱེས་རྡུལ་གྱི་སྡེབ་རྫས་ཁག་ཅིག

རིས་རྡུལ་གྱི་སྡེབ་རྫས། གྲུབ་ཆ། གདོས་ཚད་ཀྱི་སྡུར།

དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན། (Calcium Oxide) དཀར་ཤམ་དང། འཚོ་རླུང། 5:2

དཀར་གཡའ་འཚོ་ལྡན།(Magnesium sulphide) དཀར་གཡའ་དང། མུ་ཟི། 3:4

བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན།(Sodium chloride) བུལ་རྫས་དང། ཚྭ་རླུང། 23:35.5

བཞི་པ། རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་འབྲི་སྲོལ།

 འདུས་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག་ལ་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟེར། དེ་ཡང། 

རྫས་ཀྱི་ཆ་ོག་ནི་འདུས་རྫས་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ས་ོསའོ་ིམཚོན་རྟགས་བེད་སྤྱད་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་

པ་ཡིན་པས། རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ིམཚོན་རྟགས་དང་རྡུལ་འབོར་ཇི་ཙམ་གྱིས་འདུས་རྫས་དེ་གྲུབ་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

དགོས། འདུས་རྫས་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྩ་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ིརྡུལ་འབོར་དེ་ཤེས་དགོས་ཚེ། རྩ་

རྫས་དེའི་མཉམ་སྦྱརོ་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་ཡདོ་མེད་རྟགོས་ཐུབ་པ་དགསོ། མཉམ་སྦྱརོ་ནུས་པ་ནི་རྩ་རྫས་ས་ོསའོ་ིམ་རྡུལ་

གྱི་སྡེབ་ནུས་(valency)ལ་རག་ལུས་པ་ཞིག་ཡིན། རྩ་རྫས་ཤིག་གི་མ་རྡུལ་གྱི་སྡེབ་ནུས་ཞེས་པ་ནི་མ་རྡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་

ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ (last shell) ནང་དུ་སྡེབ་བྱེད་གློག་རྡུལ་ (valence electron) ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས།

 མ་རྡུལ་ཞིག་གི་སྡེབ་ནུས་ཞེས་པ་དེ་ནི་མ་རྡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ནའང་

འཐུས། ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་བཞིན་མཚོར་གནས་སྲོག་ཆགས་རྐང་བརྒྱད་པར་རྐང་པ་བརྒྱད་ཡོད། གལ་ཏེ་རྐང་

བརྒྱད་པའི་རྐང་པ་རེ་རེས་མི་ཚོའི་ལག་པ་རེ་རེ་བཟུང་ཚེ། མཚོར་གནས་རྐང་བརྒྱད་པ་དེས་མི་ཇི་ཙམ་འཛིན་

ཐུབ་བམ། དེས་ན། ང་ཚོས་རྐང་བརྒྱད་པ་དེའི་མཚོན་རྟགས་སུ་ O སྤྱད་པ་དང། མིའི་མཚོན་རྟགས་སུ་ H སྤྱད་

ཚེ། ང་ཚོར་ OH
4
 ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་ཞིག་ཐོབ་ངེས་ཤིང། ཆོ་ག་དེའི་ནང་གི་ཞབས་གྲངས་ 4 ཡིས་རྐང་བརྒྱད་པ་དེས་

མི་ཇི་ཙམ་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཁ་གྲངས་དེ་མཚོན།



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།
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གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་སྤྱིར་བཏང་གྱེས་རྡུལ་ཁག་ཅིག་གི་སྡེབ་ནུས་བཀོད་ཡོད་པས་ཞིབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས། སྡེབ་

ནུས་སྐོར་སློབ་ཚན་རྗེས་མའི་ནང་སླར་ཡང་ཞིབ་སྦྱོང་བྱ་ཆོག

རེའུ་མིག ༣་༦ སྤྱིར་བཏང་གྱེས་རྡུལ་ཁག་ཅིག་གི་མིང་དང་མཚོན་རྟགས།

སྡེབ་ནུས། གྱེས་རྡུལ། མཚོན་རྟགས།
ལྕགས་རིགས་མ་

ཡིན་པའི་གྱེས་རྡུལ།
མཚོན་རྟགས། རྡུལ་མང་གྱེས་རྡུལ། མཚོན་རྟགས།

1

བུལ་རྫས། Na+

ཡང་རླུང། H+

ཟེ་ཡི་ཅན། NH
4
+

དུག་སེལ། K+

ཡང་འཚོ་ཅན། OH-

དངུལ། Ag+

ཡང་ལྡན། H-

ཟངས།(I)* Cu+ ཟེ་འཚུམ་ཅན། NO
3
-

2

དཀར་གཡའ། Mg2+

འཚོ་ལྡན། O2- སོལ་འཚུམ་ཅན། CO
3
2-

དཀར་ཤམ། Ca2+

ཏི་ཚ། Zn2+

མུ་ལྡན། S2-

མུ་འཚུམ་ཅན། SO
3
2-

ལྕགས།(II)* Fe2+

ཟངས་(II)* Cu2+ མུ་འཚི་ཅན། SO
4
2-

3
ཧ་ཡང། Al3+

ཟེ་ལྡན། N3- འདོ་འཚི་ཅན། PO
4
3-

ལྕགས།(III)* Fe3+

*རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གིས་སྡེབ་ནུས་ཅིག་ལས་མང་བ་སྟོན་པ་དེ་དག་གུག་རྟགས་ཆུང་བའི་ནང་རོ་མན་གྲངས་བྲིས་ནས་མཚོན་ཐུབ།

རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་འབྲི་སྐབས་རྩ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཁག

སྡ � ེབ་ནུས་སམ། ཡང་ན། གྱེས་རྡུལ་གྱི་གློག་ཁུར་ཕན་ཚུན་ཆ་སྙོམས་དགོས།

གལ་ཏེ་ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པའི་རྩ་རྫས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ཤིག་ཡིན་ཚེ། ལྕགས་ �

རིགས་ཀྱི་མིང་ངམ། ཡང་ན། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་དེ་ཐོག་མར་འབྲི་དགོས་པ་དང། དེ་རྗེས་ལྕགས་

རིགས་མ་ཡིན་པའི་རྩ་རྫས་ཀྱི་མིང་ངམ། ཡང་ན། མཚོན་རྟགས་དེ་འབྲི་དགོས། དཔེར་ན། དཀར་ཤམ་འཚོ་

ལྡན།(CaO)དང། བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན།(NaCl)  ལྕགས་མུ་ལྡན།(FeS) ཟངས་འཚོ་ལྡན།(CuO) ལྟ་བུ་ཡིན། གོང་

གི་དཔེར་བརྗདོ་ནང་གི་དཀར་ཤམ་དང། བུལ་རྫས། ལྕགས་དང་ཟངས་རྣམས་ནི་ལྕགས་རིགས་ཡིན་རྐྱེན། དེ་

དག་གི་མཚོན་རྟགས་ནི་ཆོ་གའི་ནང་ཐོག་མར་འབྲི་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་འཚོ་རླུང་དང། ཚྭ་རླུང། མུ་ཟི་བཅས་

ནི་ལྕགས་རིགས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་རྐྱེན། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲི་བ་ཡིན།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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འདུས་རྫས་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་པའི་མ་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་འབོར་མཚོན་ཕྱིར་མ་རྡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚོན་ �

རྟགས་ཀྱི་གཡས་འགོ་ཏུ་ཞབས་གྲངས་འགོད་དགོས། དཔེར་ན། H
2
O ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་བརྗོད་འདིའི་ནང་དུ་

ཡང་རླུང་གི་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་གཡས་འགོ་ཏུ་ཞབས་གྲངས་ 2 བཀདོ་པ་དེས་འདུས་རྫས་དེ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་

ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གཉིས་འདུས་རྫས་དེའི་གྲུབ་ཆ་ཡིན་པ་མཚོན།

རྡུལ་མང་གྱེས་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་འབྲི་སྐབས། རྡུལ་མང་གྱེས་རྡུལ་དེ་ཉིད་གུག་རྟགས་ �

ཆུང་བའི་ནང་འཇུག་དགོས། དཔེར་ན། ཧ་ཡང་མུ་འཚི་ཅན་Al(SO
4
)
3
ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་བརྗོད་འདིའི་ནང་དུ་

མུ་འཚི་ཅན་གྱི་རྡུལ་མང་གྱེས་རྡུལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་དེ་གུག་རྟགས་ཆུང་བའི་ནང་བཅུག་རྗེས་གཞི་ནས་རྡུལ་

འབོར་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་གཡས་འགོ་ཏུ་ཞབས་གྲངས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན།

༡  སྟབས་བདེའི་འདུས་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་ཆོ་ག

 སྟབས་བདེའི་འདུས་རྫས་ཞེས་པ་ནི་རྩ་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མཉམ་སྡེབ་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་

འདུས་རྫས་ཤིག་ལ་ཟེར། འདུས་རྫས་དེ་རིགས་ལ་ཟུང་ལྡན་འདུས་རྫས་(binary compound)ཡང་ཟེར། འདུས་རྫས་

ཀྱི་ཆ་ོག་འབྲི་སྐབས་འདུས་རྫས་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་ས་ོསའོ་ིསྡེབ་ནུས་ཇི་ཡིན་དེ་ངེས་པར་དུ་རྟགོས་ཐུབ་པ་

དགསོ། རེའུ་མིག་ ༣་༦ ནང་དུ་རྩ་རྫས་ཁག་ཅིག་གི་སྡེབ་ནུས་བཀདོ་ཡདོ་པ་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་རྫས་ཀྱི་ཆ་ོག་ཇི་ལྟར་

འབྲི་བའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་དགོས། འདུས་རྫས་ཤིག་གི་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་འབྲི་སྐབས། འདུས་རྫས་དེ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་ཆར་

གྱུར་པའི་རྩ་རྫས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་དང། རྩ་རྫས་དེའི་སྡེབ་ནུས་གཤམ་ལྟར་བྲིས་རྗེས། མཉམ་སྦྱོར་མ་རྡུལ་གྱི་སྡེབ་

ནུས་ཕན་ཚུན་རྗེ་སྤོར་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན། 

ཡང་རླུང་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཆོ་ག་ནི། 1. 

        མཚོན་རྟགས།      H           Cl

         སྡེབ་ནུས།          1 1

དེར་བརྟེན། འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི་ HCl ཡིན།

ཡང་རླུང་མུ་ལྡན་གྱི་ཆོ་ག་ནི། 2. 

         མཚོན་རྟགས།      H           S

          སྡེབ་ནུས།          1 2

དེར་བརྟེན། ཆོ་ག་ནི་ H
2
S ཡིན།

སོལ་རྫས་ཚྭ་བཞི་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ནི།3. 

          མཚོན་རྟགས།      C           Cl

          སྡེབ་ནུས།           4 1

དེར་བརྟེན། འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི། CCl
4
 ཡིན།
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དཀར་གཡའ4. ་ཚྭ་ཟུང་ཅན་ལྟ་བུའི་ཆོ་ག་འབྲི་ཚུལ་གོང་དང་མི་འདྲ་བར་སེམས་སུ་ངེས་དགོས་པ་

ཞིག་ནི། དུས་ནམ་ཡིན་རུང་གྱེས་རྡུལ་ཕོའ་ིམཚོན་རྟགས་དེ་ཐོག་མར་བྲིས་རྗེས་གཞི་ནས་གྱེས་

རྡུལ་མའོ་ིམཚོན་རྟགས་དེ་འབྲི་དགསོ། དེ་རྗེས་གླགོ་ཁུར་གྱི་གྲངས་ཇི་ཡདོ་ཕན་ཚུན་་བརྗེ་སོྤར་བྱེད་

དགོས།

  དཔེར་ན།    མཚོན་རྟགས།     Mg           Cl

       གློག་ཁུར།   2+ 1-

   དེར་བརྟེན། འདུས་རྫས་དེའི་ཆོ་ག་ནི་ MgCl
2
 ཡིན།

 དེས་ན། དཀར་གཡའ་ཚྭ་ཟུང་ཅན་གྱི་འདུས་རྫས་ནང་དཀར་གཡའི་གྱེས་རྡུལ་རེ་ལ་ཚྭ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་

གཉིས་རེ་སྦྱོར་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད། དེ་ནི། གྱེས་རྡུལ་གྱི་གློག་ཁུར་ཕོ་མོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཆ་སྙོམས་ནས། མཐའ་

མའི་གྲུབ་རྫས་དེ་གཟུར་གནས་ཤིག་ཡིན་དགོས། ཆོ་གའི་ནང་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གློག་ཁུར་མངོན་མི་ཐུབ།

དཔེར་ན།

ཧ་ཡང་ཟུང་གི་འཚོ་གསུམ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ནི།1. 1. 

  མཚོན་རྟགས།     Al           O

  གློག་ཁུར།        3+ 2-

              དེར་བརྟེན། ཆོ་ག་ནི་ Al
2
O

3
 ཡིན།

དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན་གྱི་ཆོ་ག་ནི།2. 

 མཚོན་རྟགས།     Ca            O

 གློག་ཁུར།         2+  2-

 འདིར་རྩ་རྫས་གཉིས་ཀའི་སྡེབ་ནུས་གཅིག་པར་སོང། འདུས་རྫས་འདིའི་ཆོ་ག་ Ca
2
O

2
 ཡིན་དགོས་ངེས་

ཀྱང། ཞབས་གྲངས་གཉིས་ཀ་མཚུངས་པའི་དབང་གིས་ཞབས་གྲངས་དོར་འཕྲི་བྱས་ཏེ་  CaO ལྟར་འབྲི་བ་འདི་

ནི་སྟབས་བདེའི་དགོས་དབང་ལ་བསྟུན་པ་ཡིན།

བུལ་རྫས་ཟེ་འཚུམ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ནི།3. 

 མཚོན་རྟགས།      Na           NO
3

 གློག་ཁུར།           1+ 1-

          དེར་བརྟེན། ཆོ་ག་ནི་ NaNO
3
 ཡིན།

དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཟུང་ལྡན་གྱི་ཆོ་ག་ནི།4. 4. 

 མཚོན་རྟགས།     Ca            OH

 གློག་ཁུར།          2+  1

       དེར་བརྟེན། ཆོ་ག་ནི། Ca(OH)
2
 ཡིན།

འདིར་དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཟུང་ལྡན་གྱི་ཆོ་ག་ནི་ CaOH
2 
ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཡང་འཚོའི་གྱེས་རྡུལ་དེ་གུག་རྟགས་
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ཆུང་བའི་ནང་བཅུག་ནས་ཡང་འཚོའི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་འབོར་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་གུག་རྟགས་ཀྱི་ཕྱི་རུ་ཞབས་

གྲངས་སུ་བྲིས་ཡོད་པ་འདིས་ཡང་འཚོའི་གྱེས་རྡུལ་གཉིས་ཡོད་པ་མཚོན། གལ་ཏེ་ CaOH
2
 བྲིས་ཚེ། ཡང་རླུང་གི་

མཚོན་རྟགས་ཀྱི་གཡས་འགོ་ཏུ་ཞབས་གྲངས་བྲིས་ཡདོ་རྐྱེན། ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གཉིས་ཁ་ོན་མཚོན་པ་ལས་ཡང་

འཚོའི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གྲངས་སྟོན་མི་ཐུབ།

བུལ་རྫས་སོལ་འཚུམ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ནི།5. 

 མཚོན་རྟགས།          Na            CO
3

 གློག་ཁུར།               1+  2-

དེར་བརྟེན། ཆོ་ག་ནི།   Na
2
CO

3
 ཡིན།  འདིར་གུག་རྟགས་ཆུང་བ་མ་བྲིས་ཀྱང་ཆོག  གང་ལགས་ཤེ་ན། ཀར་

འཚུམ་གྱི་གྱེས་རྡུལ་གཅིག་ལས་མེད་པས་སོ།

ཟེ་ཡི་ཟུང་གི་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ནི།1. 

 མཚོན་རྟགས།          NH4           SO
4

 གློག་ཁུར།                 1+  2-

དེར་བརྟེན། ཆོ་ག་ནི་  (NH
4
)
2
SO

4
 ཡིན། འདིར་ཟེ་ཡིའི་གྱེས་རྡུལ་གཉིས་འདུས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཡིན་རྐྱེན། ཟེ་

ཡིའི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་འབརོ་མཚོན་ཕྱིར་གུག་རྟགས་ནང་དུ་ཟེ་ཡིའི་གྱེས་རྡུལ་བཞག་ནས་དེའི་རྡུལ་འབརོ་གུག་

རྟགས་ཀྱི་ཕྱི་རུ་ཞབས་གྲངས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན། འདིས་ཟེ་ཡིའི་གྱེས་རྡུལ་གཉིས་དང། མུ་འཚིའི་གྱེས་རྡུལ་གཅིག་

མཉམ་སྡེབ་བྱས་ནས་ཟེ་ཡི་ཟུང་གི་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་འདུས་རྫས་དེ་གྲུབ་པ་རྟོགས་ཐུབ།

༡)  གཤམ་གྱི་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིཆོ་ག་བྲིས།

བུལ་རྫས་ཟུང་གི་འཚོ་ལྡན།i. 

ཧ་ཡང་ཚྭ་གསུམ་ཅན།ii. 

དཀར་གཡའiii. ་ཡང་འཚོ་ཟུང་ལྡན།

༢)  ཆོ་གའི་ནང་བྲིས་པའི་འདུས་རྫས་དེ་ཚོའི་མིང་བྲིས།
Al Ö

2
(SO

4
)
3

CaCl Ö
2

K Ö
2
SO

4

KNO Ö
3

CaCO Ö
3

༣)  རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞེས་པའི་གོ་དོན་བྲིས།

༤)  ཡང་རླུང་ཟུང་གི་མུ་ལྡན་ (H
2
S)དང། འདོ་འཚིའི་ (PO

4
3-) གྱེས་རྡུལ་སོ་སོར་མ་རྡུལ་ཇི༌ཙམ་

ཡོད་པ་འཚོལ།

དྲི་བ་།ྣ
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ལྔ་པ། ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་དང་མཱོལ་གྱི་གོ་དོན།

༡  ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད།

 གངོ་དུ་ང་ཚོས་མ་རྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་སྐོར་སླབོ་སྦྱངོ་བྱས་ཟིན། མ་རྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་སྤྱད་ནས་ཆ་རྡུལ་

གྱི་གདོས་ཚད་འཚོལ་ཐུབ། ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཅེས་པ་ནི་ཆ་རྡུལ་དེ་ཉིད་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མ་རྡུལ་ཡོད་དོ་

ཅོག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་སྡོམ་འབོར་དེ་ཡིན། དེས་ན། ཆ་རྡུལ་ཞིག་གི་ལྟོས་འབྲེལ་གདོས་ཚད་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་

ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡིས་(མཚོན་རྟགས་ u)མཚོན་ཐུབ།

དཔེར་བརྗོད།  ༣་༡

 ཀ༽  ཆུའི་(H
2
O)ཆ་རྡུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་གདོས་ཚད་ཚོལ།

 ཁ༽  HNO
3
 ཆ་རྡུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་གདོས་ཚད་ཚོལ།

 འགྲོལ་བ།

  ཀ༽ ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ =1u

       འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ =16u

 དེས་ན། ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གཉིས་དང་འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གཅིག་གིས་གྲུབ་པའི་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་གྱི་  

  གདོས་ཚད་ནི།       =2 x 1+1 x 16

          =18u

  ཁ༽ ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ =1u

             ཟེ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་   =14u

             འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ =16u

 དེས་ན། HNO
3
 ཆ་རྡུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་གདོས་ཚད་ནི།  =1+14+3 x 16

          =63u

༢  ཆོ་ག་རྐྱང་པའི་གདོས་ཚད།
 

 འདུས་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆོ་གའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་མ་རྡུལ་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་སྡོམ་

འབོར་དེ་ལ་ཆོ་ག་རྐྱང་པའི་གདོས་ཚད་ཅེས་ཟེར། ཆོ་ག་རྐྱང་པའི་གདོས་ཚད་ནི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་འཚོལ་

བའི་ཐབས་ལམ་དང་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས། འནོ་ཀྱང། འདུས་རྫས་གང་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་པའི་རྡུལ་དེ་དག་

གྱེས་རྡུལ་ཡིན་ཚེ་གཞི་ནས་ཆོ་ག་རྐྱང་པའི་གདོས་ཚད་ཅེས་འབོད། དཔེར་ན། བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་འདུས་རྫས་ཀྱི་

ཆོ་ག་རྐྱང་པ་ནི་ NaCl ཡིན་རྐྱེན་དེའི་ཆོ་ག་རྐྱང་པའི་གདོས་ཚད་ནི། 1x23+1x35.5=58.5u ཡིན།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དཔེར་བརྗོད། ༣་༢།

  དཀར་ཤམ་ཚྭ་ཟུང་ཅན་ (CaCl
2
) གྱི་ཆོ་ག་རྐྱང་པའི་གདོས་ཚད་ཚོལ།

 འགྲོལ་བ།

  དཀར་ཤམ་གྱི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད། =40u

  ཚྭ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད། = 35.5u

 དེས་ན། དཀར་ཤམ་ཚྭ་ཟུང་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་རྐྱང་པའི་གདོས་ཚད་ནི། =40+2 x 35.5

               =111u

དྲི་བ་།ྣ

གཤམ་གྱི་ཆ་རྡུལ་དེ་དག་གི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཚོལ།1. 

ཡང་རླུང་ཟུང་ལྡན། H
2

འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན། O
2

ཚྭ་རླུང་ཟུང་ལྡན། Cl
2

སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན། CO
2

ཟླ་རླུང། CH
4

མཚེ་རླུང། C
2
H

6

མཚེ་ཡི།C
2
H

4

ཟེ་ཡུམ། NH
3

ཟླ་རླུང་ཆང་རག་ཅན། CH
3
OH

གཤམ་གྱི་ཆ་རྡུལ་དེ་དག་གི་ཆོ་ག་རྐྱང་པའི་གདོས་ཚད་ཚོལ།2. 

ཏི་ཚ་འཚོ་ལྡན། ZnO

བུལ་རྫས་ཟུང་གི་འཚོ་ལྡན། Na
2
O

དུག་སེལ་ཟུང་གི་སོལ་འཚུམ་ཅན། K
2
CO

3

རྩ་རྫས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིམ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི Zn=65u དང། ཚད། Na=23u 

K=39u C=12u  O=16u བཅས་ཡིན།



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།
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༣  མཱོལ་གྱི་གོ་དོན། Mole Concept

 

 སྔ་དུས་སུ་ཤོག་སྒོར་གྱི་ཚབ་ཏུ་དོང་ཙེ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སུ། དངུལ་ཁང་ནང་དུ་དོང་ཙེ་རེ་རེ་ཡི་གྲངས་

ཀ་རྩི་བ་ནི་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་ལས་རྙོག་ཅིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་དངུལ་གཉེར་བ་ཚོས་དོང་ཙེ་རྣམས་

རྒྱ་མར་བཏེགས་ནས་དོང་ཙེའི་གྲངས་འཚོལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་སྤྱད་ཡོད། ཁོ་ཚོས་དོང་ཙེའི་ལྗིད་ཚད་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་ནང་དངོ་ཙེའི་ཁ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡདོ་པ་ཤེས་པ་བྱས་ནས་དངོ་ཙེའི་ལྗིད་ཚད་ལས་དངོ་ཙེའི་གྲངས་འབརོ་

འཚོལ་བ་ཡིན།  དེ་བཞིན་རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་ནང་དུའང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་རྩ་རྫས་སམ། ཡང་ན། འདུས་རྫས་ཀྱི་

ལྗིད་ཚད་ལས་རྩ་རྫས་དེ་ཉིད་ཀྱི་མ་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན། འདུས་རྫས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་འཚོལ་བའི་

ཐབས་ཤེས་ཤིག་སྤྱད་ཡདོ། ཐབས་ཤེས་དེའི་ནང་དུ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཚད་གཞི་གྷ་རམ་སྤྱད་དེ་མ་རྡུལ་དང། ཆ་རྡུལ་

ས་ོསའོ་ིགདསོ་ཚད་དང་མཚུངས་པའི་ལྗིད་ཚད་ཅིག་ལ་མ་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན། ཆ་རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡདོ་པ་

འཚོལ་བ་ཡིན། མ་རྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་དང་མཚུངས་པའི་ཚད་གཞི་གྷ་རམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཅིག་གི་ནང་དུ་མ་རྡུལ་གྱི་

གྲངས་ 6.022 x 1023 ཡོད་པའི་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད་ལ། ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་དང་མཚུངས་པའི་ཚད་གཞི་གྷ་རམ་གྱི་

ལྗིད་ཚད་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ 6.022 x 1023 ཡོད་པའི་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་སོ་སོའ་ི

གདསོ་ཚད་དང་མཚུངས་པའི་ཚད་གཞི་གྷ་རམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཡདོ་པའི་མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་ས་ོསའོ་ི

ཁ་གྲངས་དེ་ལ་མཱལོ་གཅིག་ཞེས་ཟེར། དེས་ན། མཱལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་དེའི་ཁ་

གྲངས་ 6.022 x 1023 ཡོད་ལ།  མཱོལ་གཅིག་གི་ལྗིད་ཚད་ནི་མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་དེའི་གདོས་ཚད་

དང་མཚུངས་ཤིང་མལོ་གཅིག་གི་ལྗིད་ཚད་ལ་མཱལོ་གྱི་གདསོ་ཚད་ཀྱང་ཟེར། འནོ་ཀྱང། མ་རྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་ཀྱི་

ཚད་གཞི་ནི་ u དང། མཱོལ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་ g ཡིན་པས། ཡང་རླུང་གི་ 1u ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་མ་

རྡུལ་གཅིག་ལས་མེད། འནོ་ཀྱང། ཡང་རླུང་གི་ 1g ནང་དུ་ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་ 6.022 x 1023  ཡོད། དཔེར་ན། འཚོ་

རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་མཱོལ་གཅིག་ལ་ལྗིད་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། འཚོ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི་ 32u ཡིན་

རྐྱེན། དེའི་ལྗིད་ཚད་ནི་ 32g ཡིན་ལ། ལྗིད་ཚད་དེའི་ནང་དུ་ཆ་རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས་ 6.022 x 1023 ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

 

 མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་དེའི་ལྗིད་ཚད་ལས་དེ་དག་ས་ོསའོ་ིཁ་གྲངས་འཚོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ལགས་ཤེ་ན།  ཆུའ་ིཆ་རྡུལ་གྲུབ་བྱདེ་ཀྱ་ིཡང་རླུང་དང་འཚ་ོརླུང་གཉསི་ཀྱ་ིསྦྱརོ་འགྱུར་ལ་ཞབི་ལྟ་ཞགི་བྱས་ཚ།ེ

   2H
2
+O

22H
2
O

ང་ཚོས་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་དེ་དག་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ།

ཡང་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་གཉིས་དང་འཚོ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་གཅིག་མཉམ་སྡེབ་བྱས་ནས་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་ཞིག་ �

གྲུབ་ཡོད།

ཡང་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ 4u དང་འཚོ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ 32u གཉིས་རྫས་ �

འགྱུར་བྱས་ནས་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་ 36u ཞིག་གྲུབ་ཡོད།
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 གངོ་གི་གནད་དནོ་དེ་གཉིས་ལས་དངསོ་རྫས་ཤིག་གི་ཁྱད་ཆསོ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ལ་དངསོ་རྫས་དེ་ཉིད་

ཀྱི་གདསོ་ཚད་དམ། ཡང་ན། དངསོ་རྫས་དེ་ཉིད་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་འབརོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

དགསོ་པ་བསྟན་ཡདོ། དེ་ལྟར་མདོ། རྫས་ཀྱི་སྦྱརོ་འགྱུར་ནང་དུ་དངསོ་རྫས་དེ་ཉིད་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མ་རྡུལ་ལམ། 

ཡང་ན། ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་དངོས་སུ་སྟོན་པ་ཡིན་རྐྱེན། དངོས་རྫས་ཤིག་གི་མ་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན། ཆ་རྡུལ་

གྱི་ཁ་གྲངས་ཀྱི་སྒ་ོནས་དངསོ་རྫས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱནོ་འབརོ་མཚོན་པ་བྱས་ཚེ་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་བ་ཡདོ། དེའི་དགསོ་

དབང་ལ་ལྟསོ་ནས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་མཱལོ་ཞེས་པའི་འཇལ་གཞི་ཞིག་གསར་གཏདོ་གནང་བ་དང། དངོས་དཔྱད་

ཀྱི་སྒོ་ནས་མཱོལ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྡུལ་(མ་རྡུལ་ལམ། ཆ་རྡུལ། ཡང་ན། གྱེས་རྡུལ།)གྱི་ཁ་གྲངས་ 6.022 x 1023 ཡོད་པའི་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། ཁ་གྲངས་འདི་ལ་ཨེཝོ་གྷེ་ཌེརོ་གྲངས་(Avogadro number)སམ། ཡང་ན། ཨེཝོ་གྷེ་ཌེརོ་

རྟགས་གྲངས་(Avogadro constant) ཟེར་ཞིང། མཚོན་རྟགས་ N
0
 སྤྱོད་པ་ཡིན། 

དེས་ན།  མ་རྡུལ་གྱི་མཱོལ་ 1 = མ་རྡུལ་ 6.022 x 1023

  ཆ་རྡུལ་གྱི་མཱོལ་ 1 = ཆ་རྡུལ་ 6.022 x 1023

སོལ་རྫས་གྱི་མ་རྡུལ་མཱོལ་གཅིག  

སོལ་རྫས་གྱི་མ་རྡུལ་གྲངས། 

6.022 X 1023
སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྷ་རམ་བཅུ་གཉིས།

ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་མོལ་གཅིག

ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྲངས། 

6.022 X 1023
ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྷ་རམ་གཅིག 

རྡུལ་ཕྲ་མོ་གང་རུང་མཱོལ་གཅིག

རྡུལ་ཕྲ་མོ་གང་རུང་གྲངས། 

6.022 X 1023

རྡུལ་འདི་ཚོའི་ལྟསོ་འབྲེལ་གྱི་གདསོ་ཚད་

ནི་གྷ་རམ་ནང་དུ་འཚོལ་བ་ཡིན།

ཆ་རྡུལ་མཱོལ་གཅིག

ཆ་རྡུལ་གྲངས། 

6.022 X 1023

ཆ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་གྷ་རམ་ནང་དུ་

འཚོལ་བ་ཡིན། 

དཔེ་རིས༌༣་༥ ཨེ་ཝོ་གྷེ་ཌེརོ་གྲངས་དང། མཱོལ། གདོས་ཚད་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ།



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།
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དཔེར་བརྗོད། ༣་༣། 

གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་སོ་སོར་མཱོལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཚོལ། 

ཉི་རླུང་གི་ལྗིད་ཚད་ i. 52g ལ་མཱོལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཚོལ།

ཉི་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྲངས་ ii. 12.044 x 1023 ལ་མཱོལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མིན་འཚོལ།

 

  འགྲོལ་བ།

 མཱོལ་གྱི་ཁ་གྲངས་ = n

 ད་ཡོད་གདོས་ཚད = m

 མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད = M

 ད་ཡོད་རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས་ = N

 ཨེཝོ་གྷེ་ཌེརོའ་ིགྲངས་ = N
0

ཉི་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ = 4u i. 

   ཉི་རླུང་གི་མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད་ = 4g

  དེར་བརྟེན། མཱོལ་གྱི་གྲངས་ནི།  n=
ད་ཡོད་གདོས་ཚད།

མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད།
        

                 n= 
m

M
 = 

52

4
=13

ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་བཞིན། ii. 

    མཱོལ་ 1= 6.022 x 1023

  དེར་བརྟེན། མཱོལ་གྱི་གྲངས་ནི།  n=
ད་ཡོད་རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས།

ཨེ་ཝོ་གྷེ་ཌེརོའ་ིགྲངས།

            n= 
N

N
0

 

     

           n= 
12.044 x 1023

6.022 x 1023
=2
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དཔེར་བརྗོད། ༣་༤།

གཤམ་གྱི་མཱོལ་གྱི་ཁ་གྲངས་ལས་དངོས་རྫས་སོ་སོའ་ིགདོས་ཚད་ཚོལ།

ཟེ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་ i. (N
2
) གྱི་མཱོལ་ 0.5 ལ་གདོས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

ཟེ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་ ii. (N) གྱི་མཱོལ་ 0.5 ལ་གདོས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

ཟེ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་ (iii. N) གྲངས་ 3.011 x 1023 ལ་གདོས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

ཟེ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་ iv. (N
2
) གྲངས་ 6.022 x 1023 ལ་གདོས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

འགྲོལ་བ།

གདོས་ཚད། = མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད། i. x མཱོལ་གྱི་ཁ་གྲངས།

       m=M x n=28 x 0.5=14g

གདོས་ཚད། = མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད། ii. x མཱོལ་གྱི་ཁ་གྲངས།

       m=M x n=14 x 0.5=7g

མཱོལ་གྱི་གྲངས། n= iii. 
ད་ཡོད་རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས།

ཨེ་ཝོ་གྷེ་ཌེརོའ་ིགྲངས།
 = 

N

N
0

 

 

     n=
3.011 x 1023

6.022 x 1023
 

 

  གདོས་ཚད། = མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད། x མཱོལ་གྱི་ཁ་གྲངས།

          m=M x n = 14 x 
3.011 x 1023

6.022 x 1023

 

      =14 x 0.5=7g

  n=iv. 
N

N
0

 

 

   m=M X 
N

N
0

 = 28 x 
3.011 x 1023

6.022 x 1023

 

              =28 x 1=28g
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དཔེར་བརྗོད། ༣་༥

གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་སོ་སོའ་ིལྗིད་ཚད་ལ་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མིན་ཚོལ།

བུལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་ i. (Na) གྱི་ལྗིད་ཚད་ 46g ལ་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

འཚོ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་ ii. (O
2
) གྱི་ལྗིད་ཚད་ 8g ལ་ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་མཱོལ་ iii. 0.1 ལ་སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

 

འགྲོལ་བ།

མ་རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས། =i. 
ད་ཡདོ་ཀྱི་གདསོ་ཚད།

མཱལོ་གྱི་གདསོ་ཚད། 
 x ཨེཝོ་གྷེ་ཌེརོའ་ིགྲངས།

      N = 
m

M
 x No

   

            N = 
m

M
 x 6.022 x 1023

            N = 12.044 x 1023

དེར་བརྟེན། བུལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་ 12.044 x 1023 ཡོད།

ཆ་རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས། = ii. 
ད་ཡདོ་ཀྱི་གདསོ་ཚད།

མཱལོ་གྱི་གདསོ་ཚད། 
 x ཨེཝོ་གྷེ་ཌེརོའ་ིགྲངས།

       

       N = 
m

M
 x N

o

  འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད། = 16u

 དེར་བརྟེན། འཚོ་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་(O
2
)གྱི་མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི།

           

          = 16 x 2=32g

    

       N = 
8

32
 x 6.022 x 1023

       

       N =1.5055 x 1023 

                 ≈1.5 x 1023



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་ནང་དུ་སྦྱོར་རྫས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡོམས་ཐོབ་ �

དང། གྲུབ་རྫས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡོམས་ཐོབ་གཉིས་འགྱུར་བ་མེད་

པར་གཅིག་མཚུངས་སུ་གནས་པ་དེ་ལ་གདསོ་ཚད་སརོ་གནས་ཀྱི་ཆསོ་

ཉིད་ཟེར།

ལྷད་མེད་ཀྱི་འདུས་རྫས་ཤིག་གི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་པའི་རྩ་རྫས་གང་དེའི་ �

གདོས་ཚད་ཀྱི་བསྡུར་འབོར་དུས་གཏན་དུ་ངེས་པ་དེ་ལ་བསྡུར་ཚད་གཞི་མཚུངས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཞེས་

ཟེར།

རྩ་རྫས་ཤིག་གི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་ཇི་ཡདོ་རྣམས་ཇི་བཞིན་ལྡན་པ་མ་ཟད། རྫས་ཀྱི་སྦྱརོ་འགྱུར་ནང་ �

བྱེད་པའི་རྡུལ་ཆེས་ཕྲ་ཤོས་དེ་ལ་མ་རྡུལ་ཞེས་ཟེར།

རྩ་རྫས་སམ། ཡང་ན། འདུས་རྫས་གང་གི་ཁྱད་ཆོས་མཐའ � ་དག་ཇི་བཞིན་ལྡན་པ་མ་ཟད། རྒྱུན་གཏན་གྱི་

གནས་བབས་འགོ་ཁེར་ཚུགས་ཀྱིས་གནས་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཆུང་ཤོས་དེ་ལ་ཆ་རྡུལ་ཞེས་ཟེར།

འདུས་རྫས་གང་ཞིག་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྩ་རྫས་དང། རྩ་རྫས་གང་དེའི་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཇི་ཙམ་མཉམ་ �

སྦྱོར་བྱས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་ལ་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞེས་ཟེར།

མ་རྡུལ་མང་པོ་མཉམ་འདུས་བྱས་ནས་གྲུབ་པའི་གྱེས་རྡུལ་ལ་རྡུལ་མང་གྱེས་རྡུལ་ཟེར། རྡུལ་མང་གྱེས་ �

རྡུལ་ལ་ངེས་གཏན་གྱི་གློག་ཁུར་ལྡན་ཡོད།

 iii. མ་རྡུལ་གྱི་ཁ་གྲངས། = མ་རྡུལ་གྱི་མཱོལ་གྱི་ཁ་གྲངས། x ཨེཝོ་གྷེ་ཌེརོའ་ིགྲངས།

       N = n x N
o
 = 0.1 x 6.022 x 1023

                 = 6.022 x 1022

 དེར་བརྟེན། སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་ 6.022 x 1022 ཡོད།

དྲི་བ་།ྣ

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན་།ྣ

༡་  གལ་སྲིད་སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་མཱོལ་གཅིག་ལ་ལྗིད་ཚད་གྷ་རམ་ 12 ཡོད་ཚེ། སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གཅིག་ 

    གི་ལྗིད་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༢་ བུལ་རྫས་གྷ་རམ་ 100 དང། ལྕགས་གྷ་རམ་ 100 ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་ན་དེ་གཉིས་གང་གི་ནང་མ་རྡུལ་ 

   གྱི་གྲངས་མང་བ་ཡོད་དམ། ༼བུལ་རྫས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ནི་ Na=23u དང་ ལྕགས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ནི Fe=56u ཡིན།༽ 



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།
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ཆ་རྡུལ་གྱི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆ་ོག་ནི་ཆ་རྡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་རྩ་རྫས་ས་ོསའོ � ་ིསྡེབ་ནུས་ལ་ལྟསོ་ནས་རྗེས་

དཔག་བྱེད་ཐུབ།

གྱེས་རྡུལ་གྱི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི་གྱེས་རྡུལ་སོ་སོའ � ་ིགློག་ཁུར་ལ་ལྟོས་ནས་རྗེས་དཔག་བྱེད་ཐུབ།

ཚན་རིག་པ་ཚོས་རྩ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་མི་འདྲ་བ་ས་ོསའོ � ་ིགདསོ་ཚད་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ་བྱེད་ཕྱིར་མ་རྡུལ་

གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་གདོས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་བེད་སྤྱད་ཡོད། སོལ་རྫས་-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་

གདོས་ཚད་ 12 ཆེད་བསྐོས་བྱས་རྗེས། སོལ་རྫས་-12 ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ལ་ལྟོས་བསྡུར་བྱས་ནས་

རྩ་རྫས་གཞན་ཚོའི་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟོས་འབྲེལ་གདོས་ཚད་འཚོལ་བ་ཡིན།

སོལ་རྫས་ � -12 ཀྱི་ལྗིད་ཚད་གྷ་རམ་ 12 ནང་དུ་སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ལྡན་པ་དེ་ལ་ཨེ་ཝོ་

གྷེ་ཌེརོའ་ིརྟག་གྲངས་ཞེས་ཟེར། ཨེ་ཝོ་གྷེ་ཅེརོའ་ིརྟག་གྲངས་ནི་ 6.022 X 1023 ཡིན། 

མཱོལ་གཅིག་ནི་སོལ་རྫས་ � -12 ཀྱི་ལྗིད་ཚད་གྷ་རམ་ 12 ནང་དུ་སོལ་རྫས་གྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ལྡན་

པ་དེ་ཙམ་གྱི་རྡུལ་༼མ་རྡུལ་དང། ཆ་རྡུལ། གྱེས་རྡུལ།༽ གྱི་་ཁྱོན་འབོར་ཞིག་ཡིན།

དངོས་རྫས་ཤིག་གི་མཱོ་གཅིག་གི་གདོས་ཚད་ལ་མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཅེས་འབོད།  �

སྦྱོང་ཚན་།ྣ

༡།  འཚོ་རླུང་དང། ཚ་ནག་གི་འདུས་རྫས་ལྗིད་ཚད་ 1. 0.24g ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཚ་ནག་གི་ལྗིད་

ཚད་ 0.096g དང། འཚོ་རླུང་གི་ལྗིད་ཚད་ 0.144g ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། འ་ོན། རྩ་རྫས་དེ་གཉིས་

སོ་སོས་འདུས་རྫས་དེའི་བསྲེ་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆའི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་བབརྒྱ་ཆ་ཇི་ཙམ་ཟིན་ཡོད་དམ།

༢།  འཚོ་རླུང་ 8.00g ནང་དུ་སོལ་རྫས་ 3.0g བསྲེགས་པར་རྟེན་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ 11.0g གྲུབ༌ཡོད། 

གལ་ཏེ་འཚོ་རླུང་ 50.0g ནང་སོལ་རྫས་ 3.00g བསྲེག་ཚེ། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ (CO
2
) གྱི༌གདོས༌ཚད་

ཇི་ཙམ་བཟོ་ཐུབ་བམ། རྫས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཆོས་ཉིད་གང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ལན་འདེབས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

ཐུབ་བམ།

༣།  ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་རྡུལ་མང་གྱེས་རྡུལ་ཟེར་རམ། དཔེར་བརྗོད་གཅིག་ཞོག

༤།  གཤམ་གྱི་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིརྫས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྲིས།

དཀར་གཡའi. ་ཚྭ་ཟུང་ཅན།

དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན།ii. 

ཟངས་ཟེ་འཚུམ་ཟུང་ལྡན།iii. 

ཧ་ཡང་ཚྭ་གསུམ་ཅན།iv. 

དཀར་ཤམ་སོལ་འཚུམ་ཅན།v. 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

82

༥།  གཤམ་གྱི་འདུས་རྫས་དེ་དག་གི་གྲུབ་ཆ་རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ིམིང་བྲིས།

ལྷད་མེད་རྡོ་ཞོ།i. 

ཡང་རླུང་ཚ་ལྡན།ii. 

ཕྱེ་སྨན་ནམ་རྒྱངས་ཕྱེ།iii. 

དུག་སེལ་མུ་འཚི་ཅན།iv. 

༦།  གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་དེ་ཚོའི་མཱོལ་གྱི་གདོས་ཚད་འཚོལ།

མུ་ཟིའི་ཆ་རྡུལ། Sv. 
8

འདོ་མའི་ཆ་རྡུལ། pvi. 
4
 (འདོ་མའི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ =31)

ཡང་མུའི་སྐྱུར། HClvii. 

ཟེ་འཚུམ་སྐྱུར།  HNOviii. 
3

༧།  གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་སོ་སོའ་ིགདོས་ཚད་འཚོལ།

ཟེ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་མཱོལ་གཅིགi. 

ཧ་ཡང་གི་མུ་རྡུལ་མཱོལ་བཞི། (ཧ་ཡང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་=27)ii. 

བུལ་རྫས་ཟུང་གི་མུ་འཚུམ་ཅན་ iii. (Na
2
SO

3
) གྱི་མཱོལ་བཅུ།

༨།  གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་སོ་སོའ་ིལྗིད་ཚད་རྣམས་མཱོལ་ནང་ཕབ་འགྱུར་གྱིས།

འཚོ་རླུང་ (Oi. 
2
) གྷ་རམ་ 12

ཆུ་ (Hii. 
2
O) གྷ་རམ་ 20

སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ (COiii. 
2
)གྷ་རམ་ 22

༩།  གཤམ་གྱི་དངོས་རྫས་སོ་སོའ་ིགདོས་ཚད་འཚོལ།

འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་མཱོལ་ 0.2i. 

ཆུའི་ཆ་རྡུལ་མཱོལ་  0.5ii. 

༡༠། གྷ་རམ་ 16 ཡོད་པའི་མུ་ཟི་རྡོག་བུ་གཅིག་ནང་མུ་ཟིའི་ཆ་རྡུལ་(S
8
)ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

༡༡། ཧ་ཡང་ཟུང་གི་འཚོ་སུམ་ཅན་གྷ་རམ་ 0.051 ནང་ཧ་ཡང་གི་གྱེས་རྡུལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཚོལ།

 (ཟུར་མཆན། ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་གྱེས་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི་ཁམས་རྫས་དེའི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་དང་གཅིག་པ་ཡིན། ཧ་ཡང་གི་མ་

རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི། Al=27u)



སློབ་ཚན་ག།སུམ་པ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ།

83

ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

མ་རྡུལ། atom

གློག་ཁུར་ཕོ་ཅན་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་གློག་རྡུལ་

འཁྱིར་བའི་རྡུལ་ཞིག་སྟེ། རྩ་རྫས་ཤིག་གི་རང་བཞིན་ཆ་

ཚང་བཟུང་བའི་རྡུལ་ཆུང་ཤོས་ཤིག

ཆ་རྡུལ། molecules
མ་རྡུལ་གཉིས་སམ་དུ་མ་འདུས་པའི་རྡུལ་ཞིག་སྟེ། མ་རྡུལ་

གྱི་ཆ་ཤས་སུ་བགོ་རུང་བའི་རྡུལ་ཞིག

ལྟེ་ཉིང། nucleus
མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཕལ་མོ་ཆེ་འདུས་ཤིང། ཕོ་རྡུལ་

དང་བར་རྡུལ་གནས་པའི་མ་རྡུལ་གྱི་དབུས་སམ་ལྟེ་བ།

མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་

ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི།
atomic mass unit

རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་སྤྱོད་པའི་མ་རྡུལ་གྱི་

གདོས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི། མཚོན་རྟགས་སུ་ u འབྲི།

བརྟན་རླུང། innert gas
མ་རྡུལ་གྱི་སྡེབ་བྱེད་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གློག་རྡུལ་བརྒྱད་

ཚང་ནས་ཁེར་ཚུགས་འཕེར་བའི་རྩ་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཤིག

སྡེབ་བྱེད་འཁོར་

ལམ།
valance shell

མ་རྡུལ་ཞིག་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་སྟེ། རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་

འགྱུར་བྱེད་སྐབས་གཏོང་ལེན་བྱེད་པའི་གློག་རྡུལ་གནས་

ཡུལ། 

ཚུགས་འཕེར་བརྒྱད་

ཆགས། 
stable octet

ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གློག་རྡུལ་བརྒྱད་ཚང་

ནས་ཁེར་རྐྱང་བརྟན་ཚུགས་འཕེར་བའི་མ་རྡུལ། 

རྡུལ་འབོར། atomicity ཆ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་མང་ཉུང། 
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

གྱེས་རྡུལ་ཕོ། cation
གློག་རྡུལ་ཉུང་དྲག་པའི་དབང་གིས་གློག་ཁུར་ཕོ་ཅན་དུ་

འགྱུར་བའི་གྱེས་རྡུལ།

གྱེས་རྡུལ་མོ། anion
གློག་རྡུལ་མང་དྲག་པའི་དབང་གིས་གློག་ཁུར་མོ་ཅན་དུ་

འགྱུར་བའི་གྱེས་རྡུལ།

རྡུལ་རྐྱང་གྱེས་རྡུལ། monoatomic ion མ་རྡུལ་རྐྱང་པའི་གྱེས་རྡུལ།

རྡུལ་མང་གྱེས་རྡུལ། polyatomic ion མ་རྡུལ་གཉིས་སམ་དུ་མ་འདུས་པའི་གྱེས་རྡུལ།

སྡེབ་ནུས། valency

རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་བྱེད་སྐབས་མ་རྡུལ་ཞིག་གིས་གློག་

རྡུལ་ཇི་ཙམ་གཏངོ་ལེན་བྱས་ཏེ་འདུས་རྫས་གྲུབ་པའི་ནུས་

པ། 

སྡེབ་བྱེད་གློག་རྡུལ། valence electron མ་རྡུལ་ཞིག་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁརོ་ལམ་ནང་གི་གླགོ་རྡུལ། 

སྦྱོར་རྫས། reactant རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས། 

རྫས་འགྱུར། reaction
རྩ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཕན་ཚུན་ཕན་ཚུན་

འདུས་པའམ་གྱེས་ཏེ་རྫས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བའི་ཚུལ། 

གྲུབ་རྫས། product རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ཏེ་གྲུབ་པའི་རྫས། 




