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འགུལ་སྐྱོད་།

སློབ་ཚན་བརད་པ་།

༡༽འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།

༢༽ འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཚད་འཇལ་ཚུལ།

༣༽ མྱུར་ཚད་འགྱུར་བའི་ཚད།

༤༽ ཐིག།་རིས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་མཚོན་ཐབས།

༥༽ ཐིག།་རིས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་འགྲོལ་ཐབས།

༦༽ འགྲོས་སྙོམས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་སྒོར་མོ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་བར་མི་ཆད་པར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་དངོས་གཟུགས་མཐོང་ཐུབ། དཔེར་

ན། བྱ་ནམ་མཁའ་རུ་འཕུར་བ་དང། ཉ་ཆུ་ནང་དུ་བརྐྱལ་བ། ཁྲག་རྒྱུན་སྡོད་རྩ་དང་འཕར་རྩའི་ནང་དུ་བཞུར་

བ། དེ་བཞིན། གཟའ་སྐར་དང། དགུ་ཚིགས་སྐྱ་མོ། མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་སོགས་བར་མི་ཆད་པར་འགུལ་བཞིན་

ཡདོ།  རྒྱུན་གཏན་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་འགུལ་སྐྱདོ་ནི་དངོས་པ་ོདེས་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་གནས་ས་བརྗེ་བའི་ངང་

ཚུལ་ལ་ངསོ་འཛིན། འནོ་ཀྱང། གནས་སྐབས་ཁ་ཤས་སུ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་འགུལ་སྐྱདོ་ནི་དངསོ་པ་ོགཞན་ལ་ལྟསོ་

ཏེ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའང་ཡོད། དཔེར་ན། རླུང་གི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་ལྕང་མའི་ལོ་མ་དང་ཐལ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་

བལྟས་ནས་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ། 

 སྔ་དྲོར་ཉི་མ་ཤར་བ་དང། ཕྱི་དྲོར་ཉི་མ་ནུབ་ཅིང། ལོ་གཅིག་ལ་དུས་བཞིའི་འགྱུར་བ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་སའི་གོ་ལའི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ། སའི་གོ་ལས་རྒྱུན་ཆད་

མེད་པར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན། དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ང་ཚོས་མི་ཚོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

 ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲདོ་དུ་མི་ཞིག་གི་མིག་སྔར་དངསོ་པ་ོཞིག་འགུལ་བཞིན་ཡདོ་ཀྱང། མི་གཞན་ཞིག་

གི་མིག་སྔར་དངོས་པོ་དེ་མི་འགུལ་བར་སྡོད་པ་སྣང་སྲིད། དཔེར་ན། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་

བྱེད་བཞིན་པའི་མི་དེས་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྕང་སྡངོ་དང་ཁང་པ་རྣམས་རྒྱབ་ཕྱགོས་སུ་འགུལ་བ་ཚོར་སྲིད། དེ་བཞིན། 

ལམ་ཟུར་དུ་འགྲེང་སྟེ་འདུག་པའི་མིས་སྤྱི་སྤྱདོ་རླངས་འཁརོ་དང་དེའི་ནང་གི་འགྲུལ་པ་རྣམས་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་

བཞིན་པ་མཐོང་ཡང། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ནང་གི་འགྲུལ་པ་དེས་རང་གི་འགྲུལ་རོགས་གཞན་ཚོ་སྐུབ་སྟེགས་

སྟེང་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ།  གནད་དོན་འདིས་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།

 འགུལ་སྐྱོད་ལའང་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས། དེ་ཡང། དྲང་ཐིག་སྟེང་གི་འགུལ་སྐྱོད་དང། 

སྒོར་ཐིག་སྟེང་གི་འགུལ་སྐྱོད། དེ་བཞིན་སྐོར་སྐྱོད་དང། འདར་འགུལ་སོགས་སྣ་མང། གནས་སྐབས་ཁ་ཤས་སུ་

འགུལ་སྐྱོད་འདི་དག་ཚང་མ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ། སྣ་འཛིངས་ཅན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱང་བྱུང་སྲིད། སློབ་

ཚན་འདིའི་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དྲང་ཐིག་ཐོག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཚུལ་དང། དེ་ལྟའི་འགུལ་སྐྱོད་དེ་

མཉམ་བྱའི་རྩིས་དང་ཐིག་རིས་ཀྱིས་མཚོན་ཐབས་སྤྱད་དེ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བརྟག་སྟེ་འགྲུབ་།

སྐབས་འགར་ངེད་ཚོའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་དངོས་པོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་ཁག་ཅིག་གིས་ངེད་ཚོའི་ཚེ་

སྲོག་དང་རྒྱུ་དངོས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དམིགས་བསལ་གྱིས་ཚོད་འཛིན་

བྱེད་དཀའ་ཞིང། ནམ་མཆིས་ངེས་པ་མེད་པའི་ཆུ་ལོག་དང། རླུང་འཚུབ། ཚུ་ནཱ་མི་ལ་སོགས་

པའི་རང་འབྱུང་གི་འགུལ་སྐྱདོ་ཆེན་པ་ོའདི་དག་ནི་ཚེ་སྲགོ་དང་རྒྱུ་དངོས་ལ་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བ་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང། རང་འབྱུང་གི་འགུལ་སྐྱོད་དེ་རིགས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཚེ། ཆུ་

གློག་གིས་མཚོན་པའི་མིའི་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བསྐང་ཐུབ། དེས་ན། ད་བར་དུ་

ནམ་མཆིས་ངེས་མེད་དུ་རྒལོ་བའི་རང་འབྱུང་གི་འགུལ་སྐྱདོ་ཁག་ཅིག་གི་ངང་ཚུལ་ཞིབ་སྦྱངོ་

བྱས་ཏེ། དེ་དག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་སྟངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་དགོས་མིན་ཤེས་པ་གྱིས།
རླུང་འཚུབ།

hurricane
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བྱེད་སྒོ།    ༨་༡། 

འཛིན་ཁང་གི་གྱང་འགུལ་སྐྱོད་ཅན་ཡིན་མིན་ཐད་བགྲོ་གླེང་གྱིས། • 

མེ་འཁོར་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་རྒྱུན་རིང་བྱས་རྗེས། མེ་འཁོར་ལས་བབས་ཏེ་ནང་དུ་སླེབས་ཀྱང། ནང་གི་ཁང་པ་མེ་འཁོར་ལྟར་འགུལ་• 

བའི་ཚོར་སྣང་དེ་འདྲ་བྱུང་མྱོང་ངམ། དེའི་ལྟའི་ཚོར་སྣང་ཐད་བགྲོ་གླེང་གྱིས། 

༨་༡  འགུལ་སྐྱོད་འགྲེལ་བ། Describing Motion

 རྒྱུན་གཏན་ལྟོས་ཚེག་ (reference point) ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་ས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་

ཐུབ། དཔེར་ན། གྲོང་ཚོའི་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ནི་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཉིས་ཀྱི་

མཚམས་སུ་ཡདོ་ཅེས་བརྗདོ་ན། མེ་འཁརོ་འབབ་ཚུགས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་སླབོ་གྲྭའི་གནས་ས་བསྟན་པ་ཡིན་རྐྱེན། སྐབས་

འདིར་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ནི་ལྟོས་ཚེག་དེ་ཡིན། རང་ཉིད་ཀྱི་སྟབས་བདེ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ལྟོས་ཚེག་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ཡང་བདམས་ཆོག དེས་ན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་ས་བརྗོད་པ་ལ། མ་ཚེག་ (origin) ཅེས་པའི་ལྟོས་ཚེག་

གཅིག་ངེས་པར་དུ་སྟོན་དགོས།

༨་༡་༡  དྲང་ཐིག་སྟེང་གི་འགུལ་སྐྱོད། Montion along a striaght line

 འགུལ་སྐྱདོ་སྟབས་བདེ་ཤསོ་ནི་དྲང་ཐིག་སྟེང་གི་འགུལ་སྐྱདོ་ཡིན། དཔེར་བརྗདོ་གཅིག་བགྲང་སྟེ་འགུལ་

སྐྱོད་འདིའི་ངང་ཚུལ་རྟོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ ༨་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། དྲང་ཐིག་གཅིག་

གི་སྟེང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་ལྟོས་ཚེག O ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ། ཚེག་ C དང་ B 

བརྒྱུད་དེ་ཚེག་ A ཡི་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་བ་རེད། ཚེག་ A དང་ B དང་ C སོ་སོས་དུས་མཚམས་སོ་སོའ་ིཐོག་ཏུ་དངོས་

པོ་དེའི་གནས་ས་མཚོན། དངོས་པོ་དེས་ཚེག་ A ཐོག་ཏུ་འབྱོར་རྗེས་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཏེ། ཚེག་ B བརྒྱུད་ནས་ཚེག་ C 

ཡི་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་བ་རེད།
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དཔེ་རིས༌༨་༡  དྲང་ཐིག་ཐོག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་ས།

 དངོས་པོ་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་ལམ་ཐག་ནི་ OA+AC ཡིན། དེ་ནི།  རྩིས་འགྲོས་ལྟར་

བྱས་ན། 60km+35km=95km ཡིན། དངོས་པོ་ཞིག་གིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི་ཐོབ་གྲངས་ཁོ་ནས་

མཚོན་པ་མ་གཏོགས་དངོས་པོ་དེའི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བ་མེད། ཐོབ་གྲངས་ཁོ་ནས་སྟོན་པའི་



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར་ལ་ཆེ་ཆུང་ (magnitude) ཞེས་འབོད། 

 གོང་གི་དཔེར་བརྗོད་ནང་གི་དངོས་པོ་དེས་ཐོག་མའི་གནས་ས་ O ནས་མཐའ་མའི་གནས་ས་ C བར་

གྱི་ལམ་ཐག་བཙལ་ཚེ། ཐོབ་གྲངས་དེས་དངོས་པོ་དེའི་གནས་ས་ O ནས་ C བར་ལ་གནས་སྤོ་བྱས་པ་སྟོན་ཐུབ། 

དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་མའི་གནས་ས་ནས་མཐའ་མའི་གནས་ས་བར་གྱི་ལམ་ཐག་ཐུང་ཤོས་དེ་ལ་གནས་སྤོ་ (dis-

placement) ཟེར། 

 དངོས་པོ་ཞིག་གིས་གནས་ས་ཞིག་ནས་གནས་ས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོ་བྱས་པའི་ཐོབ་གྲངས་དང་

དངོས་པ་ོདེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་གཉིས་ཀྱི་ཐོབ་གྲངས་མཚུངས་སྲིད་དམ། གངོ་གི་དཔེར་བརྗོད་ ༨་༡ 

ལ་བལྟས་ན། དངོས་པོ་དེས་གནས་ས་ O ནས་གནས་ས་ A བར་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལམ་ཐག་ནི་ 60km དང། དངོས་

པོ་དེས་གནས་སྤོ་བྱས་པའི་གྲངས་ཐོབ་ཆེ་ཆུང་ཡང་ 60km ཡིན། དངོས་པོ་དེས་གནས་ས་ O ནས་ A དང། དེ་

ནས་ B བར་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལམ་ཐག་ནི་ 60km+ 25km=85km ཡིན་རུང་། དངོས་པོ་དེས་གནས་སྤོ་བྱས་

པའི་ཐོབ་གྲངས་ཆེ་ཆུང་ནི་ 35km ཡིན། དེར་བརྟེན། དངོས་པོ་དེས་གནས་སྤོ་བྱས་པའི་ཐོབ་གྲངས་ཆེ་ཆུང་དང། 

འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་གི་ཐབོ་གྲངས་གཉིས་མཚུངས་མེད། དེ་བཞིན་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ལྟའི་ནང་དུ་དངསོ་

པ་ོཞིག་གིས་གནས་སྤ་ོབྱས་པའི་ཐབོ་གྲངས་ཀླད་ཀརོ་དུ་འགྱུར་སྲིད་ཀྱང། འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་གི་ཐབོ་

གྲངས་ནམ་ཡང་ཀླད་ཀརོ་དུ་འགྱུར་མི་སྲིད། གལ་ཏེ་དཔེར་བརྗདོ་ ༨་༡ ནང་གི་དངསོ་པ་ོདེས་འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་ནས་

ཐོག་མའི་ཚེག་ O ཐོག་ཏུ་ཕྱིར་སླེབས་ཚེ། དངོས་པོ་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ཐོག་མའི་གནས་ས་དང། མཐའ་

གནས་ས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སངོ་བ་ཡིན་རྐྱེན། དངསོ་པ་ོདེས་གནས་སྤ་ོབྱས་པའི་ཐབོ་གྲངས་ནི་ཀླད་ཀརོ་ཡིན། འནོ་

ཀྱང་དངོས་པོ་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི་ OA+AO=60km+ 60km=120km ཡིན། དེར་བརྟེན། 

དངསོ་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱནོ་འབརོ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཏེ། ལམ་ཐག་དང་གནས་སྤ་ོནི། དངསོ་པ་ོཞིག་གིས་དུས་ཚོད་ངེས་

ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཐགོ་མའི་གནས་ས་ལ་ལྟསོ་ཏེ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་མཐའ་མའི་གནས་ས་དང་། སྤྱི་ཡངོས་ཀྱི་

འགུལ་སྐྱོད་འཚོལ་བར་སྤྱོད། 

བྱེད་སྒོ།    ༨་༢

 ཐག་པ་རིང་པ་ོཞིག་དང། འཇལ་ཐག་ཅིག་འཁྱེར་ནས་ལག་རྩེད་སྤ་ོལའོ་ིཐང་གི་ཟུར་གཅིག་ནས་ཟུར་དེའི་གཏད་ཟུར་བར་དུ་

ཐང་གི་མཐའ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིན་རྗེས། འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་དང། གནས་སྤོ་བྱས་པའི་ཐོབ་གྲངས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་འཚོལ་དགོས། 

གནས་སྤོ་བྱས་པའི་ཐོབ་གྲངས་དང། འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ཐོབ་གྲངས་ཆེ་ཆུང་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་མེད་ལྟོས། 

བྱེད་སྒོ།    ༨་༣
 

 རླངས་འཁོར་གྱིས་འགྲུལ་སྐྱོད་ཇི་ཙམ་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་སྟོན་ཆེད། རླངས་འཁོར་ཐོག་ཏུ་ལམ་ཐག་མིཊར་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད། 

རླངས་འཁོར་ཞིག་གིས་བྷུབ་ནེ་ཤི་ཝར་ནས་ལྡི་ལི་གསར་པ་བར་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་རྗེས། ལམ་ཐག་མིཊརའི་མཐའ་མའི་སྟོན་ཚད་ནས་

ཐོག་མའི་སྟོན་ཚད་འཐེན་པའི་ཐོབ་གྲངས་ནི་ 1850km ཡིན། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁྲ་བེད་སྤྱད་ནས་རླངས་འཁོར་དེས་བྷུབ་ནེ་ཤི་ཝར་ནས་ལྡི་

ལི་གསར་པ་དུ་གནས་སྤོ་ཇི་ཙམ་བྱས་པ་འཚོལ་དགོས། 



སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། འགུལ་སྐྱོད།
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༡།   དངོས་པོ་ཞིག་གིས་འགྲུལ་སྐྱོད་རྒྱུན་རིང་བྱས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་གནས་སྤོ་ཀླད་ཀོར་དུ་འགྱུར་སྲིད་དམ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འགྱུར་སྲིད་ཚེ། དཔེར་བརྗོད་གཅིག་བགྲང་ནས་རྒྱུ་མཚན་བྲིས།

༢།   ཞིང་པ་ཞིག་གིས་སྐར་ཆ་ ༤༠ ནང་དུ་མཐའ་ཡི་རིང་ཚད་མི་ཊར་ ༡༠ ཡིན་པའི་ཞིང་ཁ་གྲུ་བཞི་ཞིག་གི་ 

མཐའ་བརྒྱུད་དེ་སྐོར་བ་བྱས་པ་རེད། སྐར་མ་ ༢ དང་སྐར་ཆ་ ༢༠ རྗེས་སུ་ཞིང་པ་དེའི་ཐོག་མ་གནས་

ས་ནས་གནས་སྤོ་བྱས་པའི་ཐོབ་གྲངས་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ། 

༣།   གཤམ་གྱི་གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་དམ།

དེ་ནི་ཀླད་ཀོར་ནམ་ཡང་འགྱུར་མི་ཐུབ།• 

དེ་ཡི་གྲངས་ཐོབ་ཆེ་ཆུང་ནི་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་གི་གྲངས་ཐོབ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད། • 

དྲི་བ་།ྣ

༨་༡་༣  འགྲོས་སྙོམས་འགུལ་སྐྱོད་དང་འགྲོས་འགྱུར་འགུལ་སྐྱོད། 

Uniform and Non-uniform motion

 དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པར་ཆ་བཞག གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དེས་

སྐར་ཆ་དང་པོ་དེའི་ནང་དུ་མི་ཊར་ ༥ དང། སྐར་ཆ་གཉིས་པ་དེའི་ནང་དུའང་མི་ཊར་ ༥ དང། སྐར་ཆ་གསུམ་

པ་དང་བཞི་པ་སོ་སོའ་ིནང་དུའང་མི་ཊར་ ༥ རེ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་ཚེ། དངོས་པོ་དེས་སྐར་ཆ་རེ་རེའི་ནང་དུ་ལམ་

ཐག་མི་ཊར་ ༥ རེ་གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་ཡོད། དུས་ཡུན་གཅིག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལམ་ཐག་གཅིག་

པ་རེ་འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་འགུལ་སྐྱདོ་ལ་འགྲསོ་སྙམོས་འགུལ་སྐྱདོ་ཟེར། འགུལ་སྐྱདོ་འདི་ལྟའི་ནང་གི་དུས་ཡུན་

འཇལ་གཞི་དེ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་དགོས། དུས་ཡུན་གཅིག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གཅིག་སྙོམས་མིན་པའི་འགུལ་

སྐྱོད་བྱས་པ་དེ་འདྲ་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཧ་ཅང་མང། དཔེར་ན། འཚང་ག་ཆེ་བའི་སྲང་ལམ་ནང་དུ་སྐྱོད་

བཞིན་པའི་རླངས་འཁོར་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང། རྒྱུག་ཤར་གློད་བཞིན་པའི་མི་ཡི་འགུལ་སྐྱོད་ལྟ་བུའ།ོ 

བྱེད་སྒོ།   ༨་༤། 
 

 གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ ༨་༡ ནང་དུ་དངསོ་པ་ོཀ་པ་དང་ཁ་པའི་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཟིན་ཐ་ོབཀདོ་ཡདོ། ཟིན་ཐ་ོདེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ལེགས་

པར་བྱས་པར་ནས། དངོས་པོ་དེ་གཉིས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་འགྲོས་སྙོམས་དང་འགྲོས་འགྱུར་གང་ཡིན་བརྗོད་ཐུབ་པ་གྱིས། 

དུས་ཡུན། ཀ་པས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག(m) ཁ་པས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག(m)

9:30am 10 12

9:45am 20 19

10:00am 30 23

10:15am 40 35

10:30am 50 37

10:45am 60 41

11:00am 70 44



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༨་༢   འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཚད་འཇལ་བ། Measuring the rate of Motion

 དཔེ་རིས་ ༨་༢ ནང་དུ་བསྟན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་

ཞིབ་ལྟ་ཞིག་གྱིས་དང། དཔེ་རིས་ ༨་༢༼ཀ༽ ནང་དུ་གསལ་

བ་བཞིན། གལ་ཏེ་སྤོ་ལོའ་ིམགྱོགས་ཚད་དེ་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་

མི་ཊར་ ༡༤༣ ཡིན་ན། དེས་གསལ་བཤད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

དེ་བཞིན། དཔེ་རིས་ ༨་༢༼ཁ༽ ནང་གི་བརྡ་བྱང་དེས་འགྲེལ་

བཤད་གང་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གམ། 

 ལམ་ཐག་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་

ཚེ། དངོས་པོ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེས་དུས་ཡུན་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་རེ་

འགོར་སྲིད། དངོས་པོ་རེ་འགས་ཧ་ཅང་མྱུར་པོས་བསྐྱོད་ཐུབ་

པ་དང། རེ་འགས་དལ་བུར་མ་གཏོགས་བསྐྱོད་མི་ཐུབ། དེ་

ནི་དངོས་པོ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཚད་མི་འདྲ་

བས་ཡིན། དངོས་པོ་མི་འདྲ་བས་འགུལ་ཚད་གཅིག་པའི་ཐོག་

འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའང་ཡོད། དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་

ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་གིས་

དངོས་པོ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་འཚོལ་ཐུབ། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་

གྱི་ཚད་གཞི་རུ། མགྱོགས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་སྐར་ཆ་རེར་མི་

ཊར་ཡིན། དེ་ཡི་མཚོན་རྟགས་ནི་ ms-1 འམ་ཡང་ན། m/s 

ལྟར་འབྲི། མགྱོགས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཞན་ནི། སྐར་ཆ་རེར་

སེན་ཊེ་མི་ཊར་ (cms-1) དང། ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 

(kmh-1) ཡང་སྤྱོད།

 དངོས་པོ་ཞིག་གི་མགྱོགས་ཚད་ནི་ཁྱོན་འབོར་ཆེ་

ཆུང་ཁོ་ནར་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ངེས་པར་དུ་སོར་གནས་ཡིན་དགོས་མེད། དངོས་པོ་ཕལ་ཆེ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་

ནི་འགྲོས་འགྱུར་འགུལ་སྐྱོད་ཡིན་རྐྱེན། དངོས་པོ་དེ་རིགས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ནི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཀྱིས་

སྟནོ་པ་ཡིན། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་ཆ་སྙམོས་མགྱགོས་ཚད་ནི། དངསོ་པ་ོདེས་འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ལ་འགརོ་

བའི་དུས་ཚོད་ཀྱིས་ལམ་ཐག་དེའི་རིང་ཐུང་ལ་བགོས་ཚེ་ཤེས་ཐུབ། 

དེ་ནི། 

     

ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད། =
འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག

དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་འགརོ་བ།

དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དུས་ཚོད་ t ནང་དུ་ལམ་ཐག་ s བསྐྱོད་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ v ནི།

     
v =

s

t                      (༨་༡)

140 143 135 145 132 130

སྤོ་ལོའ་ིམགྱོགས་ཚད་ཚོུད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར། km/h

མགྱོགས་ཚད་

མཚམས།

50km/h

༼ཀ༽

༼ཁ༽

དཔེ་རིས། ༨་༢།



སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། འགུལ་སྐྱོད།
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 དཔེར་བརྗདོ་ཅིག་བགྲང་ནས་གནད་དནོ་འདི་མག་ོཚོས་ཐབས་བྱ་ཆགོ གལ་ཏེ་རླངས་འཁརོ་ཞིག་གིས་

ཆུ་ཚོད་ ༢ ཀྱི་ནང་དུ་ལམ་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠༠ འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་ཚེ། རླངས་འཁོར་དེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་

ཚད་ནི་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༥༠ རེ་ཡིན། ཡིན་ནའང། རླངས་འཁོར་དེས་དུས་ཚོད་དེ་དག་གི་རིང་ལ་ཆུ་

ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༥༠ ཁོ་ན་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ངེས་པ་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། རླངས་འཁོར་དེས་སྐབས་

འགར་མགྱོགས་པོ་དང། སྐབས་འགར་དལ་པོའ་ིངང་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་ཡོད་སྲིད། 

དཔེར་བརྗོད།  ༨་༡ 

 དངོས་པོ་ཞིག་གིས་སྐར་ཆ་ ༤ ཡི་ནང་དུ་མི་ཊར་ ༡༦ འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པ་དང། དེ་རྗེས་སྐར་ཆ་ ༢ ཀྱི་ནང་

དུ་མི་ཊར་ ༡༦ འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་ཡོད། དེས་ན། དངོས་པོ་དེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ། 

འགྲོལ་བ། 

 དངོས་པོ་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀྱི་ལམ་ཐག་ནི་ =16m+16m=32m

 ལམ་ཐག་དེ་ལ་འགོར་བའི་དུས་ཚོད་ཁྱོན་བསྡོམས་ནི། =4s+2s=6s

དེས་ན།

    

ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད། =
འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག

དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན།

         

           =
32m
6s

=5.33ms-1

  དེར་བརྟེན། དངོས་པོ་དེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ནི་ 5.33ms-1 ཡིན། 

༨་༢་༡  ཁ་ཕྱོགས་ལྡན་པའི་མགྱོགས་ཚད། Speed with direction
 

 དངསོ་པ་ོཞིག་གི་མགྱགོས་ཚད་མཉམ་དུ་དངསོ་པ་ོདེའི་ཁ་ཕྱགོས་ལ་འགྲེལ་བརྗདོ་བྱས་ཚེ། དངསོ་པ་ོདེའི་

འགུལ་ཚད་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་ཐུབ། ངེས་གཏན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང་མགྱོགས་ཚད་གཉིས་ཀ་སྟོན་པའི་དངོས་

གཟུགས་ཀྱི་ཁྱནོ་འབརོ་ལ་མྱུར་ཚད་ཟེར། དངསོ་པ་ོཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ནི་འགྲསོ་སྙམོས་ཡིན་ཆགོ་ལ། འགྲསོ་འགྱུར་

ཡང་ཡིན་ཆོག མགྱོགས་ཚད་དམ། ཡང་ན། ཁ་ཕྱོགས། ཡང་ན། གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་བྱུང་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་

ཚད་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་དངསོ་པ་ོཞིག་དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་ཐགོ་ཏུ་འགྲསོ་འགྱུར་མགྱགོས་ཚད་ཀྱིས་

འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་ཚད་ཆེ་ཆུང་ནི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་ཐོག་ནས་སྟོན་ཐུབ། 

དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་ནི་དངོས་པོ་དེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་འཚོལ་བ་དང་མཚུངས། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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གལ་ཏེ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ནི་འགྲསོ་སྙམོས་འགུལ་ཚད་ཐགོ་འགྱུར་བ་བྱུང་བཞིན་ཡདོ་ཚེ། དངསོ་པ་ོདེའི་

ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་ནི། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ནང་དངོས་པོ་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་

དང་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་སྤྲོད་པ་ཡིན། 

དེ་ཡང།

  ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད། =
ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད། + མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད།

2

རྩིས་འགྲོས་ལྟར་བྱས་ན།    vav
 =

u+v

2
                           (༨་༢)

 འདིེར་ v
av
 ཡིས་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང། u ཡིས་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད། v ཡིས་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་

མཚོན། མགྱོགས་ཚད་དང། མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནི་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ཡིན། མཚོན་རྟགས་ ms-1 འམ་ཡང་

ན། m/s ལྟར་འབྲི།

བྱེད་སྒོ།    ༨་༦

 ནམ་མཁར་ཆར་སྤྲིན་འཐིབས་ཚེ། གློག་ཞག་འཁྱུག་ཅིང། འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་སྲིད། འནོ་ཀྱང། དུས་ཚོད་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ། གློག་

ཞག་འཁྱུག་ནས་གང་འཚམ་སོང་རྗེས། གཞི་ནས་འབྲུག་སྒྲ་ཐོས་སྲིད། དེ་ལྟར་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

གྲངས་སྟོན་ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་དམ། ཡང་ན། འཕྲལ་འགོག་ཆུ་ཚོད་བེད་སྤྱད་དེ། གློག་ཞག་འཁྱུག་མཚམས་ནས་འབྲུག་སྒྲ་མ་ཐོས་བར་

དུ་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འགོར་བ་བཙལ་རྗེས། གླགོ་ཞག་འཁྱུག་སའི་བར་ཐག་ཉེ་ཤསོ་དེ་འཚོལ་དགོས། ༼རླུང་གི་ནང་དུ་སྒྲ་ཡི་མགྱགོས་ཚད་

ནི།=346ms-1 ཡིན།༽

དྲི་བ་།ྣ

༡།   མགྱོགས་ཚད་དང་མྱུར་ཚད་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༢།  གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་དང་ཆ་སྙོམས་མྱུར་

ཚད་གཉིས་མཚུངས་སྲིད་དམ།

༣།  རླངས་འཁོར་གྱི་ལམ་ཐག་མིཊརའི་བེད་སྤྱོད་གང་ཡིན་ནམ།

༤།  གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་འགྲོས་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན། དངོས་

པོ་དེའི་འགྲོ་ལམ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

༥། དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ། སྲུང་སྐར་ཞིག་གིས་ས་གཞིའི་འབབ་ཚུགས་སུ་བརྡ་རྟགས་

ཤིག་གཏོང་བར་སྐར་མ་ལྔ་འགོར་གྱི་ཡོད་ཚེ། སྲུང་སྐར་དེ་ས་གཞིའི་འབབ་ཚུགས་ནས་བར་ཐག་ཇི་

ཙམ་ལ་གནས་ཡོད་དམ། བརྡ་རྟགས་དེ་ནི་འདོ་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ 3X108ms-1 ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།



སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། འགུལ་སྐྱོད།
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དཔེར་བརྗོད། ༨་༢

 རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་ལམ་ཐག་མིཊརས་འགྲུལ་སྐྱོད་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སྔོན་དུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༠༠༠ 

དང། འགྲུལ་སྐྱོད་མཚམས་བཞག་སྐབས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༤༠༠ སྟོན་ཡོད། གལ་ཏེ། འགྲུལ་སྐྱོད་དེ་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༨ 

འགོར་ཡོད་ཚེ། རླངས་འཁོར་དེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་དང། 

སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་འཚོལ་དགོས།

འགྲོལ་བ།

 རླངས་འཁོར་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི། =2400km-2000km=400km

 ལམ་ཐག་དེ་ལ་འགོར་བའི་དུས་ཚོད། =8h

དེས་ན། རླངས་འཁོར་གྱི་ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ནི།

  v
av
 =

s

t
=

400km
8h

=50kmh-1

       =
50km

h
 = 50 x1000m 

3600s
 

  

       =13.9ms-1

དེར་བརྟེན། རླངས་འཁོར་གྱི་ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ནི་ 50kmh-1 འམ་ཡང་ན། 13ms-1 ཡིན།

དཔེར་བརྗོད། ༨་༣

 སྒྲོལ་མས་རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་ ༩༠ ཡོད་པའི་རྐྱལ་རྫིང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བརྐྱལ་བ་རེད། ཁོ་མོས་སྐར་མ་

གཅིག་གི་ནང་དུ་ཐད་ལམ་གཅིག་གི་ཐོག་ཡར་བརྐྱལ་མར་བརྐྱལ་བྱས་ནས་མི་ཊར་ ༡༨༠ བརྐྱལ་བ་རེད། བྱས་ན། 

སྒྲོལ་མའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དང། ཆ་སྙོམས་མྱུར་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༥

 ཁྱེད་རང་གི་ཁྱིམ་ནས་སྤྱི་སྤྱདོ་རླངས་འཁརོ་འབབ་ཚུགས་སམ། ཡང་ན། སླབོ་གྲྭ་བར་དུ་འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱེད་སྐབས་ལམ་དུ་དུས་ཚོད་

ཇི་ཙམ་འགོར་བ་འཚོལ་དགོས། གལ་ཏེ། ཁྱེད་རང་གི་ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ནི་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤ ཡིན་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནས་

སློབ་གྲྭའམ། ཡང་ན། སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་འབབ་ཚུགས་བར་གྱི་ལམ་ཐག་འཚོལ་དགོས།
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འགྲོལ་བ།

 སྒྲོལ་མས་སྐར་མ་གཅིགནང་དུ་བརྐྱལ་བའི་ལམ་ཐག་ནི། =180m

 སྒྲོལ་མས་སྐར་མ་གཅིག་ནང་དུ་གནས་སྤོ་བྱས་པ་ནི། = 0m

 ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད།=
འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག

དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན།

       = 180m
1min

=
180m

60s
 

       =3ms-1

       ཆ་སྙོམས་མྱུར་ཚད། =
འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག

དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན།

        =
0m
60s

        =0ms-1

དེར་བརྟེན། སྒྲོལ་མའི་ཆ་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ནི་ 3ms-1 དང། ཆ་སྙོམས་མྱུར་ཚད་ནི། 0ms-1 ཡིན།

༨་༣  མྱུར་ཚད་འགྱུར་བའི་ཚད། Rate of change of velocity

 དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དྲང་ཐིག་ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་འགྲོས་སྙོམས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ཚེ། འགུལ་སྐྱོད་བྱས་

པའི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཀླད་ཀོར་དུ་གནས་ཐུབ། འནོ་ཀྱང། 

འགྲོས་འགྱུར་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་སྐབས་སུ། དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ནི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་ཡིན་

རྐྱེན། དུས་ཡུན་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ནི་ཀླད་ཀོར་དུ་ནམ་ཡང་གནས་

མི་ཐུབ། བྱས་ན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ་འཚོལ་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། སྐབས་འདིར་

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར་གཞན་ཞིག་སྟེ། མྱུར་སྣོན་ཞེས་པ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། དུས་ཡུན་རེ་རེའི་ནང་དུ་

དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ་འཇལ་བའི་ཁྱོན་འབོར་ཞིག་ལ་མྱུར་སྣོན་ (acceleration) ཟེར། 

དེ་ཡང།

 མྱུར་སྣོན། =
མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ།

དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན།

གལ་ཏེ་དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ u ནས་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ v ལ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་སྣོན་ནི།

    a= v-u
t

                             (༨་༣)
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འདི་ལྟའི་འགུལ་སྐྱདོ་ལ་མྱུར་སྣནོ་འགུལ་སྐྱདོ་ཟེར།  གལ་ཏེ་མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕོྱགས་དང་མཐུན་པར་མྱུར་སྣནོ་བྱས་

ཚེ། མྱུར་སྣནོ་དེ་མཐུན་པའི་མྱུར་སྣནོ་དུ་འདདོ་ཅིང། མྱུར་སྣནོ་གྱི་ཐབོ་གྲངས་ཀྱི་སྔནོ་དུ་སྡམོ་རྟགས་འབྲི། གལ་ཏེ་

མྱུར་སྣནོ་དེ་མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱགོས་དང་ལྡགོ་ཚེ། མྱུར་སྣནོ་དེ་ལྡགོ་པའི་མྱུར་སྣནོ་དུ་འདདོ་ཅིང། མྱུར་སྣནོ་གྱི་ཐབོ་

གྲངས་ཀྱི་སྔནོ་དུ་འཐེན་རྟགས་ཤིག་འབྲི། རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ། མྱུར་སྣནོ་ཚད་གཞི་ནི་སྐར་ཆ་ཉིས་

བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ཡིན། མཚོན་རྟགས་སུ་ ms-2 འབྲི།

 གལ་ཏེ་དྲང་ཐིག་ཅིག་གི་ཐགོ་ཏུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དངསོ་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ནི། དུས་ཡུན་

གཅིག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་འཕར་ཆག་བྱས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་སྣོན་ལ་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་

སྣནོ་ཟེར། དཔེར་ན། རང་དབང་ངང་ལྷུང་བཞིན་པའི་དངསོ་གཟུགས་ཤིག་གི་འགུལ་སྐྱདོ་ལྟ་བུ། གལ་ཏེ་དུས་ཡུན་

གཅིག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་སྣོན་གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་འཕར་ཆག་མ་བྱས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་

མྱུར་སྣོན་ལ་འགྲོས་འགྱུར་མྱུར་སྣོན་ཟེར། 

བྱེད་སྒོ།   ༨་༧

 ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་འགུལ་སྐྱོད་སྣ་མང་ཞིག་མཐོང་སྲིད།

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་མཐུན་པའི་མྱུར་སྣོན་བྱུང་།• 

འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པའི་མྱུར་སྣོན་བྱུང་བ།• 

འགྲོས་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་སྣོན།• 

འགྲོས་འགྱུར་གྱི་མྱུར་སྣོན།• 

གོང་གི་མྱུར་སྣོན་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་དཔེར་བརྗོད་རེ་འཚོལ་ཐུབ་པ་གྱིས།

དཔེར་བརྗོད། ༨་༤ 

 བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ནས་རྐང་འཁོར་བཞོན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྐར་ཆ་ ༣༠ ནང་དུ་རྐང་འཁོར་གྱི་མྱུར་

ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ ༦ རེར་འཕར་ཐུབ་ཡདོ། དེ་རྗེས་ཁ་ོཔས་རྐང་འཁརོ་གྱི་འཁརོ་བཀག་བསྡམས་ནས་སྐར་

ཆ་ ༥ ཡི་ནང་དུ་རྐང་འཁོར་གྱི་མྱུར་ཚད་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ ༤ རེར་ཆག་ཡོད། གནད་དོན་གཉིས་ཀའི་ནང་གི་

མྱུར་སྣོན་འཚོལ་དགོས།

འགྲོལ་བ།

 གནད་དོན་དང་པོའ་ིནང་དུ།

 ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ནི། u=0

 མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ནི། v=0

 དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན། t=30s
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མཉམ་བྱ་ ༨་༣ ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་པ་ནི།

     a=
v-u

t

གོང་གི་ཐོབ་གྲངས་དེ་ཚོ་ u དང་ v དེ་བཞིན་ t བཅས་སོ་སོའ་ིཚབ་ཏུ་བཅུག་ཚེ། 

   a=
(6ms-1-0ms-1)

30s

     =0.2ms-2

གནད་དོན་གཉིས་པ་དེའི་ནང་དུ།

 ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ནི། u=6ms-1

 མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ནི། v=4ms-1

 དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན་ནི། t=5s

དེས་ན།

   a=
(4ms-1-06ms-1)

5s

     =-0.4ms-2

 དེར་བརྟེན། གནད་དོན་དང་པོའ་ིནང་དུ་རྐང་འཁོར་གྱི་མྱུར་སྣོན་ནི་ 0.2ms-2 དང། གནད་དོན་

གཉིས་པ་དེའི་ནང་དུ་རྐང་འཁོར་གྱི་མྱུར་སྣོན་ནི་ -0.4ms-2 རེད།

དྲི་བ་།ྣ

༡། གནས་སྐབས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་དངོས་གཟུགས་ཤིག་ལ་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་དང། འགྲོས་འགྱུར་

མྱུར་སྣོན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཐུབ་བམ།

༢། སྐར་ཆ་༥ ཡི་ནང་དུ་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་མགྱོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༨༠ ནས་ཆུ་

ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦༠ བར་ཆག་པ་རེད། འ་ོན༌སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་དེའི་མྱུར་སྣོན་འཚོལ་དགོས།

༣། མེ་འཁོར་ཞིག་གིས་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ནས་ཐོན་ཏེ། སྐར་མ་ ༡༠ ཡི་ནང་དུ་མགྱོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་

རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤༠ ཡི་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་བྱས་ན། མེ་འཁོར་དེའི་མྱུར་སྣོན་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་

འཚོལ་དགོས།



སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། འགུལ་སྐྱོད།
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༨་༤  ཐིག་རིས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་མཚོན་ཐབས། 
Graphical Reprensation of Motion

 ཐིག་རིས་ཀྱིས་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་སྟབས་བདེའི་སྒ་ོནས་མཚོན་ཐུབ། དཔེར་ན། ཉིན་གཅིག་གི་ཁིར་

ཀེ་ཊེ་ (cricket) རྩེད་འགྲན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་བསྲིང་ནང་གི་ཐིག་རིས་ཀྱི་དབྱུག་པས་རུ་ཁག་སོ་སོའ་ིགཡུག་

སྐོར་ (over) རེ་རེའི་ནང་གི་རྒྱུག་གྲངས་ (run) མཚོན། རྩིས་ཀྱི་ནང་དུ་དྲང་ཐིག་ཅན་ (straight line) གྱི་ཐིག་

རིས་ཀྱིས་རྒྱུ་གཅིག་ཐེངས་གཅིག་མཉམ་བྱའི་ (linear equation) རྩིས་ཕྲེང་འགྲོལ་ཐུབ། 

 ཐིག་ཕྲེང་གི་ཐིག་རིས་བེད་སྤྱད་ནས་དངོས་པ་ོཞིག་གི་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗདོ་བྱེད་ཐུབ། ཐིག་ཕྲེང་

གི་ཐིག་རིས་ཀྱིས་ལམ་ཐག་གམ། ཡང་ན། མྱུར་ཚད་ལྟ་བུའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར་གཅིག་དུས་ཚོད་ལྟ་

བུའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ།

༨་༤་༡  ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས། Distance-Time Graphs

 དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་

གནས་ས་བརྗེ་བའི་ངང་ཚུལ་ནི་ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་

ཀྱི་ཐིག་རིས་བེད་སྤྱད་དེ་སྟོན་ཐུབ། འདི་ལྟའི་ཐིག་རིས་

ནང་དུ་ x-ཚངས་ཐིག་ཐོག་ཏུ་དུས་ཚོད་དང། y-ཚངས་

ཐིག་ཐོག་ཏུ་ལམ་ཐག་སྟོན་དགོས། དངོས་པོ་ཞིག་གིས་

འགྲོས་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ཐོག་བསྐྱོད་པའམ། ཡང་

ན། འགྲོས་འགྱུར་མགྱོགས་ཚད་ཐོག་བསྐྱོད་པ། ཡང་ན། 

འགུལ་མེད་བཅའ་སྡོད་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཚང་

མར་ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་འདི་བེད་སྤྱདོ་

ཐུབ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་གཅིག་པ་

ཞིག་གི་ནང་དུ། ལམ་ཐག་གཅིག་པ་ཞིག་ལ་འགུལ་སྐྱོད་

བྱས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་མགྱོགས་ཚད་ནི་འགྲོས་སྙོམས་

མགྱགོས་ཚད་ཡིན། དེས་ན། དངསོ་པོ་དེས་འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི། དུས་ཚོད་ཀྱི་འགརོ་ཡུན་གྱི་བསྡུར་

ཚད་དང་མཉམ་པ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དུས་ཚོད་ཀྱི་འགོར་ཡུན་ལ་ལྟོས་ཏེ། འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་གི་

ཐིག་རིས་གྱི་ཐིག་རིས་ནི་དྲང་ཐིག་ཅིག་ཡིན། དཔེ་རིས་ ༨་༣ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཐིག་རིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ OB 

ཡིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི། ཚད་གཅིག་སྙོམས་ཀྱི་འཕར་བ་བསྟན་ཡོད། གལ་ཏེ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་

པའི་ལམ་ཐག་གི་ཚབ་ཏུ་གནས་སྤའོ་ིཐབོ་གྲངས་སྤྱད་ཚེ། འགྲསོ་སྙམོས་ཀྱིས་མགྱགོས་ཚད་ཚབ་ཏུ་འགྲསོ་སྙམོས་

ཀྱི་མྱུར་ཚད་འཚོལ་ཆོག ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མགྱོགས་ཚད་འཚོལ་ཐུབ། 

དཔེ་རིས་ ༨་༣ གྱི་ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཐིག་རིས་ནང་དུ་ཚེག་ A ནས་ x-ཚངས་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་
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དཔེ་རིས༌༨་༣ འགྲོས་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

186

པའི་ཐིག་ཕྲེང་ཞིག་དང། ཚེག་ B ནས་ y-ཚངས་ཐིག་ལ་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་པའི་ཐིག་ཕྲེང་ཞིག་བྲིས་ཚེ། ཐིག་

ཕྲེང་འདི་གཉིས་པོ་ཚེག་ C ཐོག་ཏུ་ཕན་ཚུན་ཕྲད་ནས་ ABC ཡིས་ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གྲུབ་ཐུབ། ཐིག་རིས་

ཐོག་གི་ཐིག་ཕྲེང་ AC ཡིས་དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན་ (t
2
-t

1
) དང། ཐིག་ཕྲེང་ BC ཡིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་

ལམ་ཐག་ (s
2
-s

1
) མཚོན། ཐིག་རིས་ ༨་༣ ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ན། དངོས་པོ་དེ་ཚེག་ A ནས་ B ལ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་

སྐབས། དུས་ཚོད་ (t
2
-t

1
) ནང་དུ་ལམ་ཐག་ (s

2
-s

1
) འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པ་མཐོང་ཐུབ། དེས་ན། དངོས་པོ་དེའི་

མགྱོགས་ཚད་ v ནི་གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་བེད་སྤྱད་ནས་འཚོལ་ཐུབ།

   v=
(s

2
-s

1
)

(t
2
-t

1
)

                   (༨་༤)

 ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་བེད་སྤྱད་དེ་མྱུར་སྣོན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱང་འཚོལ་ཐུབ། གཤམ་གྱི་

རེའུ་མིག་ ༨་༢ ནང་དུ་རླངས་འཁོར་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཉིས་རེའི་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་

ཐག་བཀོད་ཡོད།

རེའུ་མིག ༨་༢། རླངས་འཁོར་གྱིས་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཉིས་

རེའི་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག

དུས་ཚོད་སྐར་ཆ། ལམ་ཐག་མི་ཊར།

0 0

2 1

4 4

6 9

8 16

10 25

12 36

 དཔེ་རིས་ ༨་༤ ནི་རླངས་འཁརོ་དེས་འགུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་

ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ཡིན། ཐིག་རིས་འདི་ཡི་བཟོ་

དབྱིབས་ནི་གོང་གི་ཐིག་རིས་ ༨་༣ དང་མི་འདྲ། ཐིག་རིས་འདིའི་

རང་བཞིན་གྱིས་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་

སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་ཐག་མི་གཅིག་པ་བསྟན་ཡོད། དེར་བརྟེན། ཐིག་རིས་ 

༨་༤ ཡིས་འགྲོས་འགྱུར་མགྱོགས་ཚད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་བསྟན་ཡོད། 
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དཔེ་རིས༌༨་༤ འགྲོས་འགྱུར་མགྱོགས་ཚད་ཀྱིས་འགྲུལ་

སྐྱོད་བྱེད་པའི་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་ལམ་ཐག་དང་དུས་

ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས།



སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། འགུལ་སྐྱོད།
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༨་༤་༢  མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས། Velocity-Time Graphs

 དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་

འགྱུར་བ་ནི་མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ཀྱིས་སྟནོ་ཐུབ། གཤམ་གྱི་ཐིག་རིས་ནང་དུ། x-ཚངས་ཐིག་གིས་

དུས་ཚོད་དང། y-ཚངས་ཐིག་གིས་མྱུར་ཚད་མཚོན། དཔེ་རིས་ ༨་༥ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

ཞིག་གིས་འགྲསོ་སྙམོས་མྱུར་ཚད་ཐགོ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་ཚེ། མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཐིག་རིས་ཀྱི་མཐ་ོ

ཚད་ལ་འགྱུར་བ་མི་འབྱུང་བར། x-ཚངས་ཐིག་དང་མཉམ་འགྲོའ་ིདྲང་ཐིག་གཅིག་འབྱུང་སྲིད། དཔེ་རིས་ ༨་༥ 

ཡིས་རླངས་འཁོར་ཞིག་གིས་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤༠ རེའི་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་ཚད་ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པ་

བསྟན་ཡོད། 

 མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་

བསྒྱུར་ཐོབ་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་

འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་ཚད་ཐོག་འགུལ་

སྐྱོད་བྱས་ཏེ་གནས་སྤོ་བྱས་པ་སྟོན་

ཐུབ། མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་

རིས་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚངས་ཐིག་གི་

བར་དུ་ཚོན་མདོག་གིས་བཀང་པའི་

རྒྱ་ཁྱོན་ནི་གནས་སྤོའ་ིཐོབ་གྲངས་ཆེ་

ཆུང་དང་མཚུངས།  རླངས་འཁོར་

གྱིས་བསྐྱོད་པའི་ལམ་ཐག་འཚོལ་བ་

ལ། ཐིག་རིས་ ༨་༥ ཡི་དུས་ཡུན་ t
1
 

དང་ t
2
 ཐོག་ཏུ་དྲང་འཕྱང་ཐིག་རེ་

འབྲི་དགོས། རླངས་འཁོར་གྱིས་ཆུ་

ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤༠ རེ་བསྐྱོད་པའི་མྱུར་ཚད་ནི། ཐིག་ཕྲེང་ AC འམ་ཡང་ན། BD ཡི་མཐོ་ཚད་ཀྱིས་སྟོན་

ཐུབ་པ་དང། དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན་ (t
2 
- t

1
) ནི་ཐིག་ཕྲེང་ AB ཡི་རིང་ཚད་ཀྱིས་སྟོན་ཐུབ། 

དེས་ན། རླངས་འཁོར་དེས་དུས་ཡུན་ (t
2 
- t

1
) ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ s ནི་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་

ཐུབ།

s=AC X CD

  =[(40kmh-1) X (t
2 
- t

1
)h]

  =40 (t
2 
- t

1
)km

  =གྲུ་ནར་ ABDC ཡི་རྒྱ་ཁྱོན།

མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་བེད་སྤྱད་དེ། འགྲསོ་སྙམོས་ཀྱིས་མྱུར་སྣནོ་བྱས་པའི་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱང་འཚོལ་

དཔེ་རིས༌༨་༥ རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་འགྲོས་སྙོམས་འགུལ་སྐྱོད་སྟོན་པའི་མྱུར་ཚད་དང་དུས་

ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས།
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འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཐུབ། རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་མ་འཕྲུལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆེད་དུ། ཐད་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་བཏང་བར་ཆ་བཞག 

དེའི་སྐབས་སུ་རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བའི་འགྲམ་དུ་བསྡད་པའི་མི་ཞིག་གིས་སྐར་ཆ་ ༥ རེའི་ནང་དུ་མགྱོགས་ཚད་

མིཊརར་ (speedometer) བལྟས་ནས་རླངས་འཁོར་དེའི་མྱུར་ཚད་རེ་རེ་བཞིན་ཆུ་ཚོད་རེའི་ཀི་ལོ་མི་ཊར་དང། 

སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་བཞིན་ཐོ་བཀོད་བྱས་ཏེ། གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ ༨་༣ ནང་དུ་བཀང་ཡོད། 

རེའུ་མིག ༨་༣། གཅིག་སྙོམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རེ་རེའི་ནང་གི་རླངས་འཁོར་གྱི་མྱུར་ཚད། 

དུས་ཚོད།(s)
རླངས་འཁོར་གྱི་མྱུར་ཚད། 

སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར། (ms-1) ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར། (kmh-1)

0 0 0

5 9 2.5

10 18 5.0

15 27 7.5

20 36 10.0

25 45 12.5

30 54 15.0

 རླངས་འཁོར་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་མྱུར་ཚད་

དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ ༨་༦ ནང་དུ་བྲིས་ཡོད། ཐིག་

རིས་དེའི་རང་བཞིན་ལ་བལྟས་ཚེ། དུས་ཡུན་གཅིག་པ་

རེ་རེའི་ནང་དུ་རླངས་འཁརོ་གྱི་མྱུར་ཚད་གཅིག་སྙམོས་

ཀྱིས་འགྱུར་བ་མཐངོ་ཐུབ། གཅིག་སྙམོས་ཀྱིས་མྱུར་སྣནོ་

བྱས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཡོད་ཚད་ལ་མྱུར་ཚད་དང་དུས་

ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་དྲང་ཐིག་ཅིག་ཡོད། 

 མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་བེད་སྤྱད་

ནས་རླངས་འཁོར་གྱིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་

ཀྱང་འཚོལ་ཐུབ། མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ 

༨་༦ ནང་གི་དྲང་ཐིག་འགོ་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ནི་རླངས་འཁོར་

དེས་དུས་ཡུན་གཅིག་གི་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་

ལམ་ཐག་ཡིན། གལ་ཏེ་རླངས་འཁརོ་དེས་འགྲསོ་སྙམོས་

མྱུར་ཚད་ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ཚེ། རླངས་འཁོར་དེས་

འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི། ཐིག་རིས་ཀྱི་དྲང་ཐིག་འགོ་ཏུ་བཀང་པའི་ཚོན་མདོག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ ABCD 

ཡིས་སྟོན་ཐུབ། འནོ་ཀྱང། ཐེངས་འདིར་རླངས་འཁོར་གྱི་མྱུར་ཚད་ལ་མྱུར་སྣོན་བྱས་པའི་དབང་གིས་རླངས་

འཁོར་གྱི་མྱུར་ཚད་རིམ་བཞིན་འགྱུར་བས་ན། རླངས་འཁོར་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ s ནི་ཚོན་

མདོག་གིས་བཀང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ ABCDE ཡིས་སྟོན་ཐུབ

དཔེ་རིས༌༨་༦ འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་ཐོག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་

དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས།
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དེ་ནི། 

  s=ABCDE ཡི་རྒྱ་ཁྱོན།  

   =གྲུ་ནར་ ABCD ཡི་རྒྱ་ཁྱོན། + ཟུར་གསུམ་མ་ ADE ཡི་རྒྱ་ཁྱོན། 

   =AB X BC+ 12  (AD X DE)

 གཅིག་སྙོམས་མ་ཡིན་པའི་

མྱུར་སྣོན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ། མྱུར་

ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ཀྱི་

དབྱིབས་རིས་འདྲ་མིན་འབྱུང་སྲིད། 

 དཔེ་རིས་ ༨་༧༼ཀ༽ ཡིས་

དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་དངོས་པོ་

ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱདོ་མར་

ཆག་པ་བསྟན་ཡོད། དཔེ་རིས་ ༨་༧ 

༼ཁ༽ ཡིས་དུས་ཡུན་མི་འདྲ་བ་སོ་

སོའ་ིནང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་

ཚད་ལ་གཅིག་སྙོམས་མ་ཡིན་པའི་

འགྱུར་བ་བྱུང་བ་བསྟན་ཡོད། 

དཔེ་རིས༌༨་༧  རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་མྱུར་སྣོན་འགུལ་སྐྱོད་སྟོན་པའི་

མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས།
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བྱེད་སྒོ།   ༨་༨། 

 མེ་འཁརོ་འབབ་ཚུགས་ཀ་པ་དང་ཁ་པ། ག་པ་བཅས་ས་ོསརོ་མེ་འཁརོ་འབྱརོ་བ་དང་ཐནོ་པའི་དུས་ཚོད་དང། མེ་འཁརོ་འབབ་

ཚུགས་ཀ་པ་ནས་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ཁ་པ་དང་ག་པ་བར་ལ་ལམ་ཐག་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་བཅས་གཤམ་གྱི་རེའུ་ ༨་༤ ཡི་ནང་དུ་བཀོད་

ཡོད། ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་བྲིས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

རེའུ་མིག ༨་༤ མེ་འཁོར་གྱི་འབྱོར་ཐོན་དུས་ཚོད་དང་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ཀ་པ་ནས་ཁ་པ་དང་ག་པ་བར་གྱི་ལམ་ཐག

འབབ་ཚུགས། ཀ་པ་ནས་ལམ་ཐག(km) འབྱོར་དུས།(h) ཐོན་དུས།(h)

ཀ་པ། 0 08:00 08:15

ཁ་པ། 120 11:15 11:30

ག་པ། 180 13:00 13:15
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༨་༥  ཐིག་རིས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་མཉམ་བྱ། 
Equation of Motion by Graphical method

 དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགྲོས་སྙོམས་ཀྱིས་

འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་དང། མྱུར་ཚད། མྱུར་སྣོན་བཅས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཐུབ་པའི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ཤིག་

ལ་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ཟེར། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་འདི་ལྟ་བུ་གསུམ་ཡོད་པ་སྟེ།

  v=u+at                                (༨་༥)

  s=u+1
2

at2                                   (༨་༦) 

  2as=v2-u2                          (༨་༧)

འདིར་ u ཡིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་དང།  a ཡིས་གཅིག་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་སྣོན། t དུས་ཚོད་འགོར་

བྱེད་སྒོ།   ༨་༩། 

 བཀྲ་ཤིས་དང་སྒྲོལ་མས་ཁྱིམ་ནས་རྐང་འཁོར་རེ་དུས་གཅིག་ཏུ་བཞོན་ཏེ་སློབ་གྲྭར་ཕྱིན། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་འགྲོ་ལམ་གཅིག་གི་

ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ཡང། སློབ་གྲྭར་འབྱོར་དུས་མི་མཚུངས། གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ ༨་༥ དེས་ཁོ་གཉིས་སོ་སོས་དུས་ཡུན་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་ཐོག་ཏུ་

འགྲུལ་སྐྱོད་ལམ་ཐག་བཀོད་ཡོད། ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་བྲིས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

རེའུ་མིག ༨་༥། བཀྲ་ཤིས་དང་སྒྲོལ་མ་སོ་སོས་དུས་ཡུན་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག

དུས་ཚོད བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག 

(km)

སྒྲོལ་མས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག 

(km)

8:00am 0 0

8:05am 1.0 0.8

8:10am 1.9 1.6

8:15am 2.8 2.3

8:20am 3.6 3.0

8:25am - 3.6

༡། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགྲོས་སྙོམས་དང་འགྲོས་འགྱུར་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་

རིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ།

༢། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་དེ་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚངས་ཐིག་དང་མཉམ་

འགྲོའ་ིཚངས་ཐིག་གཅིག་ཡིན་ན། ཐིག་རིས་དེའི་རང་བཞིན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེ་ཐུབ་བམ།

༣། མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ཀྱི་ཐིག་རིས་འགོ་གི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱིས་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར་

གང་ཞིག་འཇལ་ཐུབ་བམ།

དྲི་བ་།ྣ
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ཡུན། v ཡིས་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད།  s ཡིས་དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་བཅས་མཚོན། 

གོང་གི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༥ ཡིས་མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང། མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༦ གིས་གནས་

ས་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་། མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༧ གྱིས་གནས་ས་དང་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཅས་སྟནོ། 

མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༥ དང་ ༨་༦ གི་དུས་ཡུན་ t དོར་ཚེ། མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༧ རྙེད་ཐུབ། མཉམ་བྱའི་རྩིས་གསུམ་

པོ་འདི་ནི་ཐིག་རིས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་འཚོལ་ཐུབ།

༨་༥་༡  མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་འབྲེལ་བའི་མཉམ་བྱ། 
Equation for Velocity-time Relation

 དཔེ་རིས་ ༨་༨ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། འགྲོས་

སྙོམས་མྱུར་སྣོན་གྱིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་

ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ཤིག་ཡོད་

པར་ཆ་བཞག  ཐིག་རིས་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། 

དངོས་པོ་དེའི་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་ནི་ u དང། དུས་ཡུན་ 

t ནང་དུ་མྱུར་ཚད་གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་

རྗེས། མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད་ v ལ་འཕར་ཡོད། ཚེག་ B 

ནས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚངས་ཐིག་ཐོག་ཏུ་དྲང་འཕྱང་ཐིག་ 

BC དང། མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཚངས་ཐིག་ཐོག་ཏུ་དྲང་འཕྱང་

ཐིག BE བྲིས་ཚེ། ཐིག་དུམ་ OA ཡིས་ཐོག་མའི་མྱུར་

ཚད་དང། ཐིག་དུམ་ BC ཡིས་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད། 

ཐིག་དུམ་ OC ཡིས་དུས་ཡུན་ t དང། དེ་བཞིན། ཐིག་

དུམ་ BD=BC-CD ཡིས་དུས་ཡུན་དེའི་ནང་གི་མྱུར་

ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ་མཚོན་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཐིག་དུམ་ OC ལ་མཉམ་འགྲོའ་ིཐིག་ AD བྲིས་ཚེ། ཐིག་རིས་ ༨་༨ ནས་

མཐོང་ཐུབ་པ་ནི། 

    BC=BD+DC=BD+OA

   གལ་ཏེ།  BC=v དང་ OA=u ཡིས་ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ།

   ང་ཚོར་  v=BD+u ཐོབ་ཐུབ།

   ཡང་ན།  BD=v-u                       (༨་༨)

དཔེ་རིས་ ༨་༨ ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་སྣོན་ནི།

    a=
  མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ།

དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན།

དཔེ་རིས༌༨་༨ འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ནས་འཚོལ་བའི་

མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས།

དུས་ཚོད། (s)

མྱུ
ར

་ཚ
ད

(m
s-1

)

0

A

B

C
t

u

v

D

E
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      =BD
AD

=BD
OC

   གལ་ཏེ་  OC=t  ཡིས་ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ།

   ང་ཚོར་   a=BD
t

  ཐོབ་ཐུབ།

   ཡང་ན།  BD=at                             (༨་༩)

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༨ དང་ ༨་༩ བེད་སྤྱད་ཚེ། 

  ང་ཚོར་ v-u=at

  ཡང་ན་   v=u+at  ཐོབ་ཐུབ།

༨་༥་༢  གནས་ས་དང་དུས་ཚོད་འབྲེལ་བའི་མཉམ་བྱ། 
Equation for Postion-Time Relation

 དངོས་པོ་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་ a ཡིས་ལམ་ཐག་ s ལ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་

ཚེ། དཔེ་རིས་ ༨་༨ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། དངོས་པོ་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི་མྱུར་ཚད་དང་དུས་

ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ AB འགོ་ཏུ་ཚོན་མདོག་གིས་བཀང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ OABC ཡིས་འཚོལ་ཐུབ། 

དེས་ན། དངོས་པོ་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ s ནི།

  s=OABC ཡི་རྒྱ་ཁྱོན།༼སྐས་དབྱིབས༽

    =གྲུ་ནར་ OADC ཡི་རྒྱ་ཁྱོན། + ཟུར་གསུམ་མ་ ABD ཡི་རྒྱ་ཁྱོན།

   =OA X OC + 1
2

 (AD X BD)                    (༨་༡༠)

 གལ་ཏེ་  OA=u, OC=AD=t, BD=at སོ་སོར་ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ།

 ང་ཚོར་   s=u X t+ 
1
2

 (t X at)  ཐོབ་ཐུབ།

  ཡང་ན།   s=ut + 
1
2

 at2

༨་༥་༣༽ གནས་ས་དང་མྱུར་ཚད་འབྲེལ་བའི་མཉམ་བྱ། 
Equation for Position-Velocity Relation

 

 དཔེ་རིས ༨་༨ ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། དུས་ཡུན་ t ནང་དུ་

དངོས་པོ་ཞིག་གིས་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་ a བྱས་ཏེ། འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ s ནི། ཚོན་མདོག་གིས་

བཀང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ OABC ཡིས་འཚོལ་ཐུབ།
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  དེ་ཡང། 

   s=མཉམ་འགྲོ་སྐས་དབྱིབས་ OABC ཡི་རྒྱ་ཁྱོན།

     =
(OA+BC) X OC

2

  གལ་ཏེ་ OA=u, BC=v, OC=t བཅས་སོ་སོས་ཚབ་འབྲི་བྱས་ཚེ།

  ང་ཚོར་   s= 
(u+v)t

2
    ཐོབ་ཐུབ།                              (༨་༡༡)

 མྱུར་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༦ ནས།

  ང་ཚོར་    t= 
(v-u)

a
                                           (༨་༡༢)

 མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༡༡ དང་ ༨་༡༢ གཉིས་བེད་སྤྱད་ཚེ།

  ང་ཚོར་ s=
(u+v) X (v-u)

2a
ཐོབ་པ་ནི། 

  ཡང་ན།  2as=v2-u2

དཔེར་བརྗོད།   ༨་༥།

 མེ་འཁོར་ཞིག་གིས་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འགོ་བརྩམས་ནས་སྐར་མ་ ༥ ཡི་ནང་དུ་མྱུར་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་

མི་ཊར་ ༧༢ རེ་ཟིན་ཡོད། མེ་འཁོར་གྱི་མྱུར་སྣོན་ནི་འགྲོས་སྙོམས་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ནས། མེ་འཁོར་གྱིས་འགྲུལ་

སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་དང་མྱུར་སྣོན་གཉིས་འཚོལ་དགོས།

འགྲོལ་བ། 

 ང་ཚོར་སྤྲད་པ་ནི། 

  u=0ms-1, v=72kmh-1=20ms-1 ,   t=སྐར་མ་ 5=300s

ཀ༽ མེ་འཁོར་གྱི་མྱུར་སྣོན་ནི།

 

   a=
(v-u)

t

   =
(20ms-1) - (0ms-1)

300s
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   =
1

15
ms-2

ཁ༽ མེ་འཁོར་གྱིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི།

  མཉམ་བྱ་ ༨་༧ ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་པ་ནི།

   2as=v2-u2=v2-0

  དེས་ན། 

   s=
v2

2a    

    =
(20ms-1)2

2 X (1/15)ms-2   

    =3000m=3km

དེར་བརྟེན། མེ་འཁོར་གྱི་མྱུར་སྣོན་ནི་ 
1

15
ms-2 དང། འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི་ 3km ཡིན།

དཔེར་བརྗོད། ༨་༦

 རླངས་འཁོར་ཞིག་གིས་སྐར་ཆ་ ༥ ཡི་ནང་དུ་འགྲོས་སྙོམས་ཀྱིས་མྱུར་སྣོན་བྱས་ཏེ། མྱུར་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༨ ནས་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༣༦ བར་འཕར་ཡོད། རྩིས་རྒྱག་དགོས། ༡༽ རླངས་འཁོར་གྱི་མྱུར་

སྣོན། ༢༽ དུས་ཡུན་དེའི་ནང་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག

འགྲོལ་བ། 

 ང་ཚོར་སྤྲད་པ་ནི།

   u=18kmh-1=5ms-1

   v=36kmh-1=10ms-1

   t=5s

༡༽ མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༥ ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་པ་ནི།

     a=
(v-u)

t

      =
(10ms-1) - (5ms-1)

5s

      =1ms-2
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༢༽ མཉམ་བྱའི་རྩིས་ ༨་༦ ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་པ་ནི། 

     s=ut+
1

2
at2

    

      =5ms-1 X 5s+
1

2
1ms-2 X (5s)2   

       =25m+12.5m=37.5m

དེར་བརྟེན། རླངས་འཁོར་གྱི་མྱུར་སྣོན་ནི་ 1ms-2  དང། འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ནི་ 37.5m  ཡིན།

དཔེར་བརྗོད། ༨་༧ 

 འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱེད་བཞིན་པའི་རླངས་འཁརོ་ཞིག་གི་འཁརོ་བཀག་བསྡམས་ནས་འགུལ་སྐྱདོ་ཀྱི་ཕོྱགས་སུ་

ལྡོག་པའི་མྱུར་སྣོན་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ ༦ རེ་ཡོང་བ་བྱས་ཡོད། གལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་དེ་དགག་པ་ལ་

དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ ༢ འགོར་བ་ཡིན་ན། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་འཚོལ་དགོས། 

འགྲོལ་བ། 

 ང་ཚོར་སྤྲད་པ་ནི།

   a=-6ms-2, t=2s ,  v=0ms-1

 མཉམ་བྱ་ ༨་༥ ནས་ང་ཚོར་ཤེས་པ་ནི། 

   v=u+at

   0=u+(-6ms-2 ) X 2s

  ཡང་ན།   u=12ms-1

 མཉམ་བྱ་ ༨་༦ ང་ཚོར་ཐོབ་པ་ནི། 

   s= ut+
1

2
at2

     =(12ms-1) X (5s)+
1

2
(-6ms-2 ) X (2s)2

     =24m-12m

    =12m

དེར་བརྟེན། རླངས་འཁོར་གྱི་འཁོར་བཀག་བསྡམས་རྗེས་རླངས་འཁོར་མ་དགག་བར་དུ་ལམ་ཐག་མི་ཊར་ ༡༢ ལ་

བསྐྱོད་ཡོད། 
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དྲི་བ་།ྣ

༡།   རླངས་འཁོར་ཞིག་གིས་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འགོ་བརྩམས་ཏེ། སྐར་མ་ 2 ཀྱི་ནང་དུ་འགྲོས་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་        

སྣོན་སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 0.1 བྱས་ཡོད། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་རླངས་འཁོར་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་

པའི་ལམ་ཐག་དང། མགྱོགས་ཚད་གཉིས་འཚོལ་དགོས།

༢། མགྱོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་90 རེ་སྐྱོད་བཞིན་པའི་མེ་འཁོར་ཞིག་གི་འཁོར་བཀག་

བསྡམས་ནས། འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལྡོག་པའི་འགྲོས་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་སྣོན་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་

མི་ཊར་ 0.5 རེ་བྱས་ཡོད། མེ་འཁོར་དེའི་ཁ་མ་དགག་བར་དུ་ལམ་ཐག་ཇི་ཙམ་བསྐྱོད་ཡོད་དམ།

༣། གསེག་ངོས་ཤིག་ནས་མར་དྲུད་ཡོང་བའི་འདྲུད་གཞོང་ཞིག་ལ་མྱུར་སྣོན་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་

ཊར་2 རེ་བྱུང་ཡོད། དེས་ན། སྐར་ཆ་ 3 གྱི་ནང་དུ་འདྲུད་གཞོང་དེའི་མྱུར་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༤།  འགྲན་རྒྱུག་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་ནི་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 4 རེ་ཡིན། 

སྐར་ཆ་ 10 ཡི་ནང་དུ་འགྲན་རྒྱུག་རླངས་འཁོར་དེས་ལམ་ཐག་ཇི་ཙམ་བསྐྱོད་ཐུབ་བམ།

༥།  སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར་ 5 རེའི་མྱུར་ཚད་ཐོག་རྡོ་ཞིག་ཐད་ཀར་གནམ་ལ་གཡུགས་པ་རེད། གལ་ཏེ། རྡོ་

དེ༌མར་ལྷུང་ཡོང་སྐབས་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 10 མྱུར་སྣོན་བྱུང་ཡོད་ཚེ། རྡོ་དེ་མཐོ་ཚད་

ཇི་ཙམ༌ལ་བསྐྱོད་ཐུབ་ཡོད་དམ། མཐོ་ཚད་དེ་ཙམ་ལ་སླེབས་པར་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འགོར་སྲིད་དམ།

༨་༦  འགྲོས་སྙོམས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་སྒོར་མོ། Uniform Circular Motion

 གལ་ཏེ་དངསོ་པ་ོཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ན། དངསོ་པ་ོདེ་ལ་མྱུར་སྣནོ་བྱུང་བཞིན་ཡདོ། མྱུར་

ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ནི། མྱུར་ཚད་ཆེ་ཆུང་ངམ། ཡང་ན། མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས། ཡང་ན། གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་བྱུང་

བས་ཡིན། དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ཆེ་ཆུང་འགྱུར་བ་མེད་པར་སོར་གནས་ཡིན་ཡང། མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་

འགྱུར་བ་དེ་འདྲའི་དཔེར་བརྗོད་ཁག་ཅིག་བགྲང་ཐུབ་བམ།

དཔེ་རིས་ ༨་༩ ༼ཀ༽ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ལུས་རྩལ་རྒྱུག་འགྲན་པ་ཞིག་གིས་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ ABCD ཡི་

ཁ་ཟུམ་ཤུ ལ་ལམ་ཐོག་ཏུ་རྒྱུག་པར་ཆ་བཞག རྒྱུག་འགྲན་པ་དེས་ཐད་ལམ་ AB, BC, CD, DA བཅས་ཀྱི་ཐོག་

ཏུ་འགྲསོ་སྙམོས་མགྱགོས་ཚད་ཀྱིས་རྒྱུག་རུང། རྒྱུག་ལམ་གྲུ་བཞི་ནར་མ་ོདེའི་ཐགོ་ཏུ་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱུག་ཐུབ་ཐབས་

ཀ༽ གྲུ་བཞི་ནར་མོའ་ིཤུ ལ་ལམ། ཁ༽ ཟུར་དྲུག་མའི་ཤུ ལ་ལམ། ག༽ ཟུར་བརྒྱད་མའི་ཤུ ལ་ལམ། ང༽ ཤུལ་ལམ་སྒོར་མོ།

དཔེ་རིས༌༨་༩ ལུས་རྩལ་རྒྱུག་འགྲན་པ་རྒྱུག་སའི་ཁ་ཟུམ་ཤུ ལ་ལམ།
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G H 
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སུ་གྲུ་བཞི་ནར་མ་ོདེའི་ཟུར་ས་ོསརོ་སླེབས་སྐབས་རྒྱུག་འགྲན་པ་དེའི་ཁ་ཕྱགོས་འགྱུར་དགསོ། གྲུ་བཞིན་ནར་མ་ོ

དེར་སྐོར་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་འཁོར་བ་ལ་རྒྱུག་འགྲན་པ་དེས་ཁོ་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ཐེངས་བཞི་འགྱུར་དགོས། 

 དཔེ་རིས་ ༨་༩ ༼ཁ༽་པའི་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། གལ་ཏེ་རྒྱུག་འགྲན་པ་དེས་ཟུར་དྲུག་མ་ ABCDEF 

ཡི་རྒྱུག་ལམ་ཐོག་ཏུ་རྒྱུག་དགོས་ཚེ། རྒྱུག་ལམ་དེར་སྐོར་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་འཁོར་བ་ལ། རྒྱུག་འགྲན་པ་དེའི་ཁ་

ཕྱོགས་ཐེངས་དྲུག་བསྒྱུར་དགོས། དེ་བཞིན། ཟུར་བརྒྱད་མའི་རྒྱུག་ལམ་ཐོག་ཏུ། རྒྱུག་འགྲན་པ་དེའི་ཁ་ཕྱོགས་

ཐེངས་བརྒྱད་བསྒྱུར་དགོས། རྒྱུག་ལམ་གྱི་ཟུར་ཇི་ཙམ་མང་དུ་སོང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུག་འགྲན་པའི་ཁ་ཕྱོགས་

མང་བ་བསྒྱུར་དགོས། གལ་ཏེ། རྒྱུག་ལམ་གྱི་ཟུར་ངེས་མེད་དུ་མང་དུ་བཏང་ན། མཐར་རྒྱུག་ལམ་སྒོར་མོ་ཞིག་

འབྱུང་སྲིད། རྒྱུག་ལམ་ཞིག་གི་མཐའི་རིང་ཚད་ནི། ཚེག་གཅིག་གི་རིང་ཐུང་ལས་མེད།  དེས་ན། འགྲོས་སྙོམས་

མྱུར་ཚད་ཀྱིས་རྒྱུག་ལམ་སྒརོ་མ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ཏུ་བརྒྱུགས་ཚེ། རྒྱུག་འགྲན་པ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ནི། ཁ་ོ

པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང། འདི་ལྟ་བུའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི། མྱུར་སྣོན་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་

དཔེ་ཞིག་ཡིན། 

ཚངས་ཕྱེད་ r ཡིན་པའི་སྒོར་མོ་ཞིག་གི་མཐའ་འཁོར་གྱི་རིང་ཚད་ནི་ 2πr ཡིས་འཚོལ་ཐུབ། གལ་ཏེ། རྒྱུག་

འགྲན་པ་དེས་ཚངས་ཕྱེད་ r ཡིན་པའི་རྒྱུག་ལམ་སྒོར་མ་ོདེར་སྐོར་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྐོར་བར་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་ 

t འགོར་ཚེ། རྒྱུག་འགྲན་པ་དེའི་མྱུར་ཚད་ནི་གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་ཀྱིས་འཚོལ་ཐུབ།

    v=
2πr

t
           (༨་༡༣)

 དངོས་པོ་ཞིག་གིས་ཤུ ལ་ལམ་སྒོར་མོ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་འགྲོས་སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་

བྱས་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་འགྲོས་སྙོམས་འགུལ་སྐྱོད་སྒོར་མོ་ཟེར། 

བྱེད་སྒོ།   ༨་༡༠།   

 གཡས་ཀྱི་དཔེ་རིས་ ༨་༡༠ ཡི་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྐུད་པ་ཞིག་གི་སྣེ་གཅིག་

ལ་རྡོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཏགས་རྗེས། སྐུད་པ་དེའི་སྣེ་གཞན་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། འགྲོས་སྙོམས་

མགྱགོས་ཚད་ཀྱིས་སྐརོ་བ་བྱས་ཚེ། འགྲ་ོལམ་སྒརོ་མ་ོཞིག་བྱུང་ངེས། གལ་ཏེ་རོྡ་ཆུང་དེ་སྐརོ་

བ་འཁརོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ལག་ཏུ་བཟུང་བའི་སྐུད་སྣེ་དེ་གླདོ་ཚེ། རྡ་ོདེའི་ཁ་ཕྱགོས་སངོ་

བ་བརྗོད་ཐུབ་བམ། བྱེད་སྒོ་འདི་ཡང་བསྐྱར་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱས་ཏེ། འགྲོ་ལམ་སྒོར་མོ་དེའི་

མཚམས་མི་འདྲ་ཁ་ཤས་ནས་རྡོ་དེ་གློད་ན། རྡོ་དེ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སའི་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་གྱིས། 

དཔེ་རིས། ༨་༡༠། འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་

ཚད་ཐོག་རྡོ་སྐོར་བ། 

 གངོ་གི་བྱེད་སྒའོ་ིནང་དུ་སྐུད་སྣེ་དེ་གླདོ་པའི་སྐབས་སུ། ཡིད་འཇགོ་ནན་ཏན་བྱས་ཚེ། རྡ་ོདེས་སྒརོ་ལམ་

ནས་ཕྲད་ཐིག་ (tangent) སྲོང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་པ་ཚོར་སྲིད། དེ་ནི། རྡོ་དེ་ལག་ནས་གློད་པའི་སྐབས་

སུ། སྒོར་ལམ་གྱི་ཚེག་གང་གི་ཐགོ་ཏུ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་བཞིན་པ་དེའི་ཁ་ཕྱགོས་སུ་རྡ་ོདེ་ཐད་ཀར་འགྲ་ོབས་ཡིན། 

གནད་དོན་འདིས་སྒོར་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ཀྱང། དངོས་པོ་དེའི་ཁ་

ཕྱོགས་སྒོར་ལམ་གྱི་ཚེག་རེ་རེའི་ཐོག་ཏུ་འགྱུར་བ་བསྟན་ཡོད། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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འགུལ་སྐྱོད་ནི་གནས་ས་བརྗེ་བའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། འགུལ་སྐྱོད་ནི་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་ Ö

གམ། ཡང་ན། གནས་སྤོ་གཉིས་ཀྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ།

མྱུར་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་ཏེ། དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་འགྲོས་སྙོམས་དང་འགྲོས་ Ö

འགྱུར་གང་རུང་ཡིན་ཆོག

དངསོ་པ་ོཞིག་གི་མགྱགོས་ཚད་ནི་དུས་ཡུན་རེར་འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་ལམ་ཐག་དང། མྱུར་ཚད་ནི་དུས་ Ö

ཡུན་རེར་གནས་སྤོ་བྱེད་ཚད་ཀྱིས་སྟོན།

དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་སྣོན་ནི་དུས་ཡུན་རེར་དངོས་པོ་དེའི་མྱུར་ཚད་ཇི་ཙམ་འགྱུར་བས་སྟོན། Ö

ཐིག་རིས་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགྲོས་སྙོམས་དང་འགྲོས་འགྱུར་འགུལ་སྐྱོད་སྟོན་ཐུབ། Ö

དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན་ནི་གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱའི་རྩིས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གིས་འགྲོལ་ Ö

ཐུབ།          v=u+at                                

  s=u+1
2 at2                                  

  2as=v2-u2    འདིར་ u ཡིས་ཐོག་མའི་མྱུར་ཚད་དང། v ཡིས་མཐའ་མའི་མྱུར་ཚད། a ཡིས་ 

  འགྲོས་སྙོམས་མྱུར་སྣོན། t ཡིས་དུས་ཚོད་འགོར་ཡུན་བཅས་མཚོན།

གལ་ཏེ་དངསོ་པ་ོཞིག་འགྲསོ་སྙམོས་མགྱགོས་ཚད་ཐགོ་སྒརོ་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་བཞིན་ Ö

ཡོད་ཚེ། དངོས་པོ་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་འགྲོས་སྙོམས་འགུལ་སྐྱོད་སྒོར་མོ་ཟེར།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ

༡། རྒྱུག་འགྲན་པ་ཞིག་གིས་ཚངས་ཐིག་ལ་མི་ཊར་ 40 ཡོད་པའི་རྒྱུག་ལམ་སྒོར་མོ་ཞིག་ལ་སྐོར་བ་ཆ་

ཚང་བསྐོར་བ་ལ་སྐར་ཆ་ 40 འགོར་ཡོད། སྐར་མ་ 2 དང་སྐར་ཆ་ 20 ཡི་རྗེས་སུ་ཁོ་པས་འགྲུལ་སྐྱོད་

བྱས་པའི་ལམ་ཐག་དང་གནས་སྤོ་བྱེད་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༢། བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཐད་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་མི་ཊར་ 300 ཡོད་པའི་ཚེག་ཀ་པ་ནས་ཁ་པ་བར་ལ་སྐར་མ་ 

2 དང་སྐར་ཆ་ 30 ནང་བརྒྱུགས་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཁོ་པས་ཕྱིར་ལྡོག་ནས་སྐར་མ་ 1 གི་ནང་དུ་མི་ཊར་  

100 བརྒྱུགས་སྟེ། ཚེག་ག་པ་བར་དུ་སླེབས་པ་རེད། བྱས་ན། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ 

དང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། ༡༽ ཚེག་ཀ་པ་ནས་ཁ་པ་བར། ༢༽ ཚེག་ཀ་པ་ནས་ག་

པ་བར། 

སྦྱོང་ཚན་།ྣ



སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། འགུལ་སྐྱོད།
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༣།    ནོར་བུས་རླངས་འཁོར་བཏང་ནས་ཞོགས་པ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་སྐབས། རླངས་འཁོར་གྱི་མགྱོགས་ཚད་ནི་ཆུ་ 

ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 20 ཡིན་པ་དང། དགོང་དྲོ་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཡོང་སྐབས་ཁོ་པའི་རླངས་འཁོར་ 

གྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ནི་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 40 རེད། བྱས་ན། ནོར་བུའི་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆ་ 

སྙོམས་མགྱོགས་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༤། གློག་གྲུ་ཞིག་གིས་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འགོ་བརྩམས་པ་ནས་སྐར་ཆ་ 8 ཀྱི་རིང་ལ་ཐད་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་ 

གཅིག་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་སྣོན་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་མི་ཊར་ 3 རེ་བྱས་ཡོད། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་གློག་

གྲུ་ དེས་ལམ་ཐག་ཇི་ཙམ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་ཡོད་དམ། 

༥།    མགྱོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 52 སྐྱོད་བཞིན་པའི་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་འཁོར་བཀག་བསྡམས་

ནས་འགུལ་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པའི་འགྲོས་སྙོམས་ཀྱི་མྱུར་སྣོན་བྱས་ནས་སྐར་ཆ་ 5 ཡི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་

གྱི་ཁ་བཀག་པ་རེད། མགྱོགས་ཚད་ཆུ་ཚོད་རེར་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 3 རེ་སྐྱོད་བཞིན་པའི་རླངས་འཁོར་གཞན་

ཞིག་གི་འཁོར་བཀག་ཀྱང་བསྡམས་ནས་སྐར་ཆ་10 ཡི་ནང་དུ་ཁ་བཀག་ཡོད། ཐིག་རིས་ཀྱི་ཤོག་བུ་གཅིག་

གི་ཐོག་ཏུ་རླངས་འཁོར་གཉིས་པོའ་ིམགྱོགས་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་བྲིས། འཁོར་བཀག་བསྡམས་

པའི་རྗེས་སུ་རླངས་འཁོར་གང་གིས་ལམ་ཐག་རིང་བ་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ཡོད་དམ།

༦། དཔེ་རིས་༨་༡༡ ནང་དུ་དངོས་པོ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཐག་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་བྲིས་ཡོད། ཐིག་

རིས་དེར་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས། 

དངོས་པོ་གསུམ་ལས་མགྱོགས་ཤོས་གང་• 

རེད་འདུག་གམ།

དངོས་པོ་འདི་གསུམ་པོ་ལམ་གྱི་ཚེག་• 

གཅིག་ཏུ་ཕྲད་སྲིད་དམ།

དངོས་པོ་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་ཕྲད་སྐབས་• 

དངོས་པོ་ག་པ་ཐག་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་ལ་

སླེབས་ཡོད་དམ།

དངོས་པོ ་ག་པ་དང་ཁ་པ་ཕྲད་པའི ་• 

སྐབས་སུ་དངོས་པོ་ག་པ་ཐག་རིང་ཐུང་

ཇི་ཙམ་ལ་སླེབས་ཡོད་དམ།

༧། མི་ཊར་20 ཡི་མཐོ་ཚད་ཅིག་ནས་སྤོ་ལོ་ཞིག་དལ་ 

བུར་ལྷུང་བ་རེད། གལ་ཏེ་སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་རེར་ 

མི་ཊར་ 10 རེའི་མྱུར་ཚད་གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་འཕར་བ་ཡིན་ན། སྤོ་ལོ་དེ་ས་ལ་ལྷུང་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་

མྱུར་ ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་སྤོ་ལོ་དེ་ས་ལ་ལྷུང་སྲིད་དམ།

༨།   དཔེ་རིས་༨་༡༢ ནང་དུ་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་མགྱོགས་ཚད་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐིག་རིས་བྲིས་ཡོད། ཐིག་རིས་

ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས། 

དཔེ་རིས། ༨་༡༠

དུས་ཚོད། ༼ཆུ་ཚོད།༽
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སྐར་ཆ་ 4 ཡི་ནང་དུ་རླངས་• 

འཁོར ་ལམ་ཐག་ཇི ་ཙམ ་ལ ་

འགྲུལ་སྐྱདོ་བྱས་ཡདོ་དམ། རླངས་

འཁོར་གྱིས་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་

ལམ་ཐག་མཚོན་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་

ལ་ཚོན་མདོག་འགེངས་དགོས། 

ཐིག་རིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་གིས་• 

འགྲོས་སྙོམས་འགུལ་སྐྱོད་མཚོན་

བཞིན་འདུག་གམ།

༩།  དཔེར་བརྗོད་རེ་བགྲང་ནས་གཤམ་ 

    གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་མིན་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས། 

དངོས་པོ་ཞིག་གི་མྱུར་ཚད་ཀླད་ཀོར་ཡིན་ཡང་མྱུར་སྣོན་མུ་མཐུད་བྱེད་ཐུབ།• 

ཁ་ཕྱོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ཁ་ཕོྱགས་ཐོག་ཏུ་དྲང་• 

འཕྱང་གི་མྱུར་སྣོན་ལྡན་པ། 

༡༠། ཚངས་ཕྱེད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 42250 ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་མི་བཟོས་སྲུང་སྐར་ཞིག་འཁོར་

སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་སྲུང་སྐར་དེས་སའི་གོ་ལར་སྐོར་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྐོར་བར་ཆུ་ཚོད་24 

འགོར་གྱི་ཡོད་ན། སྲུང་སྐར་དེའི་མགྱོགས་ཚད་ག་ཚོད་རེད་དམ།
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

ལྟོས་ཚེག reference point
དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་ས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་ཚད་

འཛིན་ཚེག

ཆེ་ཆུང། magnitude
ཐོབ་གྲངས་ཁོ་ནས་སྟོན་པའི་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར་

གྱི་ཚད། 

གནས་སྤོ། displacement
དངོས་པ་ོཞིག་གིས་འགུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་ཐགོ་མའི་གནས་ས་

ནས་མཐའ་མའི་གནས་ས་བར་གྱི་ལམ་ཐག་ཐུང་ཤོས། 

ལམ་ཐག distance
དུས་ཚོད་ཞིག་ནང་དངསོ་པ་ོཞིག་གིས་འགུལ་སྐྱདོ་བྱས་པའི་

བར་ཐག

མགྱོགས་ཚད། speed
དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་

ལམ་ཐག་སྟེ། དངོས་པོ་ཞིག་འགུལ་ཚད། 

མྱུར་ཚད། velocity
ངེས་གཏན་གྱི་ཁ་ཕྱགོས་དང་མགྱགོས་ཚད་གཉིས་སྟནོ་པའི་

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱོན་འབོར། 

མྱུར་སྣོན། acceleration དུས་ཡུན་རེའི་ནང་གི་མྱུར་ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ། 

སྐར་ཆ་རེར་མི་ཊར།  
meter per sec-

ond

རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་སྤྱདོ་པའི་མགྱགོས་ཚད་

དང་མྱུར་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

སྐར་ཆ་ཉིས་བསྒྱུར་

རེར་མི་ཊར། 

meters per sec-

ond squared

རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚད་གཞི་རུ་སྤྱོད་པའི་མྱུར་སྣོན་

འཇལ་བྱེད།

ཐིག་རིས།  graph
ཐིག་རིས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་གི་འགྱུར་འགྲོས་ཀྱི་

རང་བཞིན་སྟོན་པའི་པར། 
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

ཚངས་ཐིག axis མ་ཚེག་ཀླད་ཀརོ་ནས་ཐད་ཀར་འཐེན་པའི་ཐིག་སྲངོ་པ་ོཞིག

མགྱོགས་ཚད་མིཊར། speedometer མགྱོགས་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱས་ཤིག

ཕྲད་ཐིག tangent སྒོར་ཐིག་གི་ངོས་སུ་ཕྲད་པའི་དྲང་ཐིག་

འགྲོས་སྙོམས་འགུལ་

སྐྱོད།
uniform motion

དུས་ཡུན་རེའི་མྱུར་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་སྙོམས་པོར་

གནས་པའི་འགུལ་སྐྱོད།

འགྲོས་འགྱུར་འགུལ་

སྐྱོད།

non-uniform 

motion

དུས་ཡུན་རེའི་མྱུར་ཚད་འགྱུར་བ་སྟེ་མི་སྙོམས་པའི་འགུལ་

སྐྱོད། 




