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1སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

སྦྱང་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

སློབ་ཚན་འདི་བསླབས་རྗེས་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་འདི་དག་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།

གཅིག  རྫས་འགྱུར་གྱི་གོ་དོན།

ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་རྫས་འགྱུར་ཟེར་བ་དང། རྫས་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ།

གཉིས། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ།

ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ཟེར་བ་དང། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ཇི་ལྟར་འབྲི་ཚུལ། མཉམ་བྱ་ཇི་

ལྟར་སྙོམས་པའི་ཚུལ།

གསུམ། རྫས་འགྱུར་གྱི་རིགས། 

མཉམ་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར། གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར། ཉིས་ལྡབ་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར། དོར་ལེན་རྫས་འགྱུར་བཅས་

སོ་སོའ་ིགོ་དོན་རྟོགས་ཐུབ།

བཞི།   འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན།

འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་གྱིས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་དངོས་རྫས་དང་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཇི་

ལྟར་ཐེབས་མིན་རྟོགས་ཐུབ།

རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

སློབ་ཚན་དང་པོ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།2

2

 བོད་མིའི་གཏམ་དཔེར་དབྱར་ཁ་ལྕགས་དང་དགུན་ཁ་རྫ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་དམར་དམར་

ལྕེ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས་ཞེས་པ་བཞིན། བཞའ་ཚན་ཆེ་བའི་རླུང་ཁམས་ནང་དུ་ལྕགས་རིགས་རང་དགར་བཞག་ཚེ་བཙའ་

རྒྱག་པ་ཡིན་ལ། ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་དུས་སུ་འོ་མ་མ་བསྐོལ་བར་རང་དགར་བཞག་ཚེ་རུལ་འགྲོ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་བཙོས་ཏེ་

ཕབ་ཀྱིས་བསྙལ་བའི་འབྲུ་ནས་ཆང་འབྱུང་བ་དང། ཟོས་པའི་ཟས་ཕོ་བས་ཞུས་ཏེ་དྲི་ཆེན་དུ་འགྱུར་བ། རྔུབ་པའི་འཚོ་རླུང་

ཁྲག་བརྒྱུད་དེ་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཟད། ལོ་གསར་དང་དུས་སྟོན་སྐབས་སུ་ཤོག་སྦག་སྤར་ཚེ། ཤོག་

སྦག་གས་ཏེ་སྒྲ་གྲག་པའམ། ཡང་ན། ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་ཤོག་སྦག་འཐོར་ཚེ། ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་འཇའ་གུར་གྲངས་མེད་

ཕུབ་པ་ལྟར་ཚོན་ཁྲས་ཁེངས་པ་ཡིན། 

 གོང་གི་གནད་དོན་དེ་དག་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚེ། གནད་དོན་དེ་དག་རེ་རེའི་ནང་གི་དངོས་པོ་སོ་སོའ་ི

ཐོག་མའི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཡོད། དཔེར་ན། འོ་མ་རུལ་ཚེ། འོ་མའི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཤོག་

སྦག་གས་ཚེ། ཤོག་སྦག་ནང་དུ་བརྫངས་པའི་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། འོ་ན། དངོས་པོ་འདི་དག་ཚང་མའི་

རང་བཞིན་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་དངོས་པོ་ཚང་མའི་རང་བཞིན་འདི་ལྟར་འགྱུར་ངེས་པ་

ཞིག་ཡིན་ནམ། 

 ཚན་རྩལ་རིག་པའི་ལུགས་ལྟར་བྱས་ན། དངོས་པོའ་ིའགྱུར་བ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང། རྫས་ཀྱི་འགྱུར་

བ་ཞེས་གཉིས་སུ་དབྱེ། དངོས་པོ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་དང་ཆེ་ཚད་འགྱུར་ཡང་དངོས་པོ་དེའི་རང་བཞིན་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ལ་

གཟུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཟེར། དཔེར་ན། ཤིང་སྡོང་ཞིག་སོག་ལེས་དྲས་ཏེ་ཤིང་ཕྱེ་རུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་

ཡིན། འདི་ལྟའི་འགྱུར་བས་དངོས་པོ་དེའི་ཞུ་ནུས་དང། བྲོ་བ་འགྱུར་མི་ཐུབ་ལ། རྫས་འགྱུར་བྱེད་ནུས་ཀྱང་འགྱུར་མི་ཐུབ། 

འོ་ན། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཟེར་རམ། རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བྱུང་ཚེ། དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་

ཅི་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་དམ། རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཇི་ལྟར་རྟོགས་ཐུབ་བམ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ཏེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་

རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཟེར་བ་རྟོགས་ཐུབ་པ་དགོས། 

བྱེད་སྒོ།   ༡་༡། 

 ཡིད་འཇོག་བྱ་གལ། བྱེད་སྒོ་འདིར་དགེ་རྒན་གྱིས་ལམ་

སྟནོ་དང་ལྟ་རྟགོ་ངེས་པར་བྱེད་དགསོ་པ་མ་ཟད། སླབོ་མ་ཚོས་མིག་སྐྱབོས་

མིག་ཤེལ་ཡང་གྱོན་དགོས། 

 ཀོ་སག་གིས་དཀར་གཡའི་སྐུད་པ་2cm གཉིས་བྱས་པ་

ཞིག་གཙང་སེལ་བྱས་རྗེས། དཔེ་རིས་ ༡་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། མེ་

སྐམ་གྱིས་བཟུང་སྟེ་མེ་རུ་བསྲེག་དགོས། དཀར་གཡའ་འཚིག་པའི་ཐལ་

ཕྱེ་དེ་མེ་ལོངར་ཞིག་གི་ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བར་

རྟོག་ཞིབ་གྱིས། 

མེ་སྐམ།

འབར་ཞུན།

མེང་ལྕགས།

མེ་ལོངར།

མེང་ལྕགས་འཚོ་ལྡན།

དཔེ་རིས་ ༡་༡ མེང་ལྕགས་མེ་རུ་སྲེག་བཞིན་པ།
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3སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་དེའི་ནང་དུ། དཀར་གཡའ་དེ་མེ་རུ་སྲེག་སྐབས། འོད་བཀྲག་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མེ་རླབས་ཤིག་འཁྱུག་

ཙམ་རིང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་འབར་རྗེས་ཐལ་ཕྱེ་དཀར་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཐལ་ཕྱེ་དེ་ནི་དཀར་གཡའ་འཚོ་ལྡན་ཡིན། 

རླུང་གི་ནང་དུ་དཀར་གཡའ་མེ་རུ་བསྲེགས་སྟབས། དཀར་གཡའ་དང་འཚོ་རླུང་འདུས་ཏེ་དཀར་གཡའ་འཚོ་ལྡན་གྱི་ཐལ་ཕྱེ་

བྱུང་བ་ཡིན།

༡་༢

 གོང་གི་ཚོད་ལྟ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་དངོས་པོ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་བའམ། ཚོན་མདོག་དང་དྲོད་ཚད་འགྱུར་བ། ཡང་

ན། རླངས་པ་ཕྱིར་འབྱུང་བ་བཅས་འགྱུར་བ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད། འགྱུར་བ་འདི་དག་ནི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་རྫས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་བྱུང་བའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན། འགྱུར་བ་འདི་དག་བྱུང་ཚེ། དངོས་པོ་དེར་རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་བརྗོད་ཐུབ། 

དེས་ན། རྫས་འགྱུར་ནི་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་སྟེ། མ་རྡུལ་གྱི་གནས་རིམ་བསྐྱར་འགྲེམས་བྱས་ཏེ་དངོས་

རྫས་དེའི་ངོ་བོ་འགྱུར་བའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བརྗོད་ན། རྫས་འགྱུར་ནི་དངོས་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་ཕན་

ཚུན་དབར་གྱི་ཆིངས་ཐོར་བའམ་གྲུབ་པའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་བྱ་དངོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱས་ཚེ། ངེད་ཚོའི་མཐའ་འཁོར་དུ་རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བས་ཁེངས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། 

༡་༡ རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ། Chemical Equation

 བྱེད་སྒོ་ ༡་༡ ནང་དུ་དཀར་གཡའ་མེ་རུ་བསྲེགས་རྗེས་དཀའ་གཡའ་འཚོ་ལྡན་དུ་གྱུར་ཡོད། དཀར་གཡའ་མེ་རུ་

བསྲེགས་ཏེ་དཀར་གཡའ་འཚོ་ལྡན་དུ་གྱུར་བ་དེ་ཚིག་གྲུབ་ཏུ་འབྲི་དགོས་ཚེ་ཧ་ཅང་རིང་བས་སྟབས་མི་བདེ། དེའི་དབང་

གིས་འདི་ལྟའི་རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བ་རྣམས་མིང་གི་མཉམ་བྱ་རུ་འབྲི་བ་ཡིན། 

བྱེད་སྒོ་ ༡་༡ མིང་གི་མཉམ་བྱ་(Word Equation)རུ་གཤམ་ལྟར་འབྲི་བ་ཡིན།

  དཀར་གཡའ། + འཚོ་རླུང།  དཀར་གཡའ་འཚོ་ལྡན།               (༡་༡)

   (སྦྱོར་རྫས།)       (གྲུབ་རྫས།)

བྱེད་སྒོ།   ༡་༢། 

 ཀ༽ ཚོད་སྦུག་ནང་དུ་ཞ་ཉེ་ཟེ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་བླུགས་རྗེས་དེའི་ཐགོ་

ཏུ་དཀར་ཤམ་ལྦ་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་བླུགས་ཏེ་འདྲེས་རྫས་ཤིག་བཟསོ་ཚེ། འདྲེས་རྫས་དེར་

འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་དམ།

 ཁ༽ ཚོད་སྦུག་གམ། ཡང་ན། སྙུང་གཟུགས་ཤེལ་དམ་ནང་དུ་ཏི་ཚ་ཡི་

རྡོག་པོ་ཆུང་ངུ་དེ་འདྲ་བླུགས་རྗེས་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་རམ། ཡང་ན། མུ་འཚིའི་སྐྱུར་དཀྱུས་

མ་ཞིག་དེའི་ཐགོ་ཏུ་བླུགས་ཚེ། ཏི་ཚ་ཡི་རྡགོ་བུ་ཆུང་ངུ་དེ་དག་གི་མཐའ་འཁརོ་ན་ཅི་

ཞིག་འབྱུང་བཞིན་འདུག་གམ། ཚོད་སྦུག་གམ་ཤེལ་དམ་ལ་ལག་པས་འཆང་སྟེ་དྲོད་

ཚད་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་མིན་དབྱེ་ཞིབ་གྱིས། 

ཁ་འདིག

སྦུ་གུ།

ཤེལ་དམ།

མུ་འཚིའི་སྐྱུར་དཀྱུས་མ།

ཏི་ཚ་རྡོག་པོ།

དཔེ་རིས་༡་༢ མུ་འཚིའི་སྐྱུར་དང་ཏི་ཚ་ནས་ཡང་རླུང་འབྱུང་བ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།4
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 མཉམ་བྱ་ ༡་༡ ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བའི་དངོས་རྫས་དཀར་གཡའ་དང་འཚོ་རླུང་ལ་སྦྱོར་རྫས་དང། སྦྱོར་རྫས་

(Reactants)གཉིས་པོ་འདུས་ཏེ་གྲུབ་པའི་དངོས་རྫས་གསར་པ་དེ་ལ་གྲུབ་རྫས་(Product)ཟེར།

 རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་སྦྱོར་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་དབར་མདའ་རྟགས་ཤིག་འབྲི་བ་དང། མདའ་ཡི་

གཡོན་ཕྱོགས་སུ་སྦྱོར་རྫས་དང་གཡས་ཕྱོགས་སུ་གྲུབ་རྫས་འབྲི་དགོས། སྦྱོར་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་དངོས་རྫས་གཉིས་

ལས་མང་ཚེ་དངོས་རྫས་སོ་སོའ་ིདབར་སྣོན་རྟགས་འབྲི་དགོས། མདའ་རྟགས་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱིས་དངོས་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་

མ་རྫས་འགྱུར་བྱེད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་མཚོན། 

༡་༡་༡ རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་འབྲི་ཚུལ། Writing Chemical Equation

 རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ནི་དངོས་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་རྣམ་པ་རྩིས་འགྲོས་ཀྱི་མཉམ་བྱ་རུ་

འབྲི་བ་ཞིག་ཡིན། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ལ་མིང་གི་མཉམ་བྱ་དང་ཆོ་གའི་མཉམ་བྱ་ཞེས་རིགས་གཉིས་སུ་འབྲི་ཐུབ། 

མིང་གི་མཉམ་བྱ་ནི་གོང་གི་མཉམ་བྱ་ ༡་༡ ནང་དུ་བྲིས་པ་བཞིན། སྦྱོར་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་མིང་སྤྱད་དེ་མཉམ་བྱ་འབྲི་

བའི་ཚུལ་དེ་ཡིན། རྫས་ཀྱི་ཆོ་གའི་མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་སྦྱོར་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་སོ་སོའ་ིམཚོན་རྟགས་སྤྱད་དེ་མཉམ་བྱ་འབྲི་

བ་ཡིན་རྐྱེན། མིང་གི་མཉམ་བྱ་ལས་སྟབས་བདེ་ཞིང་ཁ་གསལ་བ་ཡོད། གོང་གི་མཉམ་བྱ་༡་༡ གི་སྦྱོར་རྫས་ཏེ། དཀར་

གཡའ་ཡི་མཚོན་རྟགས་ནི་ Mg དང། འཚོ་རླུང་གི་རྟགས་ནི་ O ཡིན་རྐྱེན། མཉམ་བྱ་ ༡་༡ གི་ཆོ་གའི་མཉམ་བྱ་གཤམ་

ལྟར་འབྲི་ཐུབ།
  

    Mg + O2  MgO   (༡་༢)

 འདི་ལྟའི་མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་མདའ་རྟགས་གཡས་གཡོན་གྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་དགོས། གལ་

ཏེ་མདའ་རྟགས་གཡས་གཡོན་གྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་ཕན་ཚུན་མི་གཅིག་ཚེ། མདའ་རྟགས་གཡས་གཡོན་གྱི་དངོས་རྫས་ཀྱི་

གདོས་ཚད་ཕན་ཚུན་མཚུངས། དེར་བརྟེན། མཉམ་བྱ་དེ་རིགས་ནི་དོ་མཉམ་་མཉམ་བྱ་ཞིག་མིན། འདི་ལྟའི་མཉམ་བྱ་ལ་

རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱའི་སྒྲོམ་(Skeletal Chemical Equation)ཟེར། དེས་ན། མཉམ་བྱ་ ༡་༢ ནི་རླུང་གི་ནང་དུ་དཀར་གཡའ་

བསྲེགས་པའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱའི་སྒྲོམ་ཞིག་ཡིན།

༡་༡་༢ རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་སྙོམས་ཚུལ། Balanced Chemical Equation

 འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་སྐོར་སྦྱངས་ཟིན། གདོས་ཚད་སོར་གནས་ཀྱི་

ཆོས་ཉིད་ནི་རྫས་འགྱུར་ནང་དུ་གདོས་ཚད་སྐྲུན་མི་ཐུབ་ལ་གཞོམ་ཡང་མི་ཐུབ་ཅེས་བསྟན་ཡོད། དེ་ལྟར་ན། རྫས་འགྱུར་

ཞིག་གི་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཆ་ཚང་དང་སྦྱོར་རྫས་ཀྱི་གདོས་ཚད་ཆ་ཚང་ཕན་ཚུན་མཚུངས་དགོས། ཕྱོགས་གཞན་

ནས་བརྗོད་ན། རྫས་འགྱུར་ཞིག་གི་སྦྱོར་རྫས་ལ་དངོས་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྲུབ་རྫས་ནང་དུ་རང་

སོར་གནས་དགོས། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་དོ་མཉམ་་དགོས། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་དོ་མཉམ་་པ་
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5སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

ལ་གོམ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་སྦྱོང་དགོས།

གལ་ཏེ་གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ ༡་༣ དེ་སྙོམས་དགོས་ཚེ། 

    Fe + H2O  Fe3O4 + H2  
(༡་༣)

གཅིག  སྦྱོར་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་སོ་སོར་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མ་བཏང་བར་དེ་དག་སོ་སོ་སྒམ་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བླུག་

དགོས། 

    Fe  + H2O   Fe3O4  + H2  
(༡་༤)

གཉིས། སྦྱོར་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཅི་ཡོད་དང་དེ་དག་སོ་སོའ་ིཁ་གྲངས་ཐོ་འགོད་

བྱེད་དགོས། 

རྩ་རྫས། སྦྱོར་རྫས་ནང་དུ་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས། གྲུབ་རྫས་ནང་དུ་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས།

Fe 1 3

H 2 2

O 1 4

གསུམ། རྒྱུན་དུ་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་མང་ཤོས་ལྡན་པའི་འདུས་རྫས་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་མཉམ་བྱ་སྙོམས་ཚེ་སྟབས་བདེ་

བ་ཡོད། འདིར་མཚོན་ན། Fe3O4 ནི་མ་རྡུལ་མང་ཤོས་ཀྱི་འདུས་རྫས་ཡིན། འདུས་རྫས་འདིའི་འཚོ་རླུང་གི་

མ་རྡུལ་ལ་མཚོན་ན། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱའི་གཡས་སུ་༤ དང་གཡོན་དུ་༡ ལས་མེད། དེས་ན། མཉམ་བྱ་

འདིའི་འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྲངས་དོ་མཉམ་་ཚུལ་ནི།

འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྲངས། སྦྱོར་རྫས་ནང་དུ་གྲངས། གྲུབ་རྫས་ནང་དུ་གྲངས།

༡། ཐོག་མའི་གྲངས། (H2O) ནང་དུ་ 1 (Fe3O4) ནང་དུ་ 4

༢། སྙོམས་བྱའི་གྲངས། 1 x 4 4

  རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་སྙོམས་སྐབས། འདུས་རྫས་ཀྱི་ཆོ་གའམ། ཡང་

ན། རྩ་རྫས་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་མི་ཆོག དཔེར་ན། གོང་གི་མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྲངས་སྙོམས་

སྐབས། འཚོ་རླུང་ལྡན་པའི་འདུས་རྫས་དེར་བཏགས་གྲངས་ 4 འབྲི་བ་ལས་འཚོ་རླུང་ཁོ་ནའི་མ་རྡུལ་ལ་སྣོན་

སྤོར་བྱེད་མི་ཆོག དེ་ཡང། 4H2O ལྟར་འབྲི་བ་ལས་ H2O4 འམ་ཡང་ན། (H2O)4 ལྟར་འབྲི་མི་རུང། H2O4 
ལྟར་

བྲིས་ཚེ། འདུས་རྫས་དེའི་རྩ་རྫས་རྐྱང་པར་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་རྐྱེན་འདུས་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་

འབྱུང་སྲིད། དེ་བཞིན། (H2O)4 ལྟར་བྲིས་ཚེ། འདུས་རྫས་དེའི་ཆ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་མང་དུ་བཏང་བ་མ་གཏོགས་

འདུས་རྫས་དེའི་གྲུབ་ཆ་སོ་སོའ་ིམ་རྡུལ་གྱི་སྡུར་མང་དུ་བཏང་མེད་རྐྱེན། མཉམ་བྱ་དོ་མཉམ་་མི་ཐུབ། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།6
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དེའི་ཕྱིར། མཉམ་བྱ་ཞིག་གི་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིམ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དོ་མཉམ་་སྐབས། མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཅི་ཙམ་

དགོས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་འདུས་རྫས་དེའི་འཕུལ་གྲངས་སུ་འབྲི་དགོས། གོང་གི་མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་འཚོ་རླུང་གི་མ་

རྡུལ་གྲངས་སྙོམས་ཚེ་གཤམ་ལྟར་འབྱུང་སྲིད།

   Fe  + 4  H2O   Fe3O4  + H2   (༡་༥) ཕྱེད་སྙོམས་པའི་མཉམ་བྱ།

བཞི།   མཉམ་བྱ་ ༡་༥ ནང་དུ་ Fe དང་ H གཉིས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ད་དུང་དོ་སྙོམས་ཐུབ་མེད། འདིར་ཐོག་མར་ཡང་

རླུང་གི་གྲངས་སྙོམས་ཚེ། མཉམ་བྱའི་གཡས་ཀྱི་ཡང་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་ལ་བཏགས་གྲངས་བཞི་བྲིས་ཏེ། ཡང་རླུང་

གི་ཆ་རྡུལ་གྲངས་བཞི་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས། 

ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ། སྦྱོར་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྲངས གྲུབ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྲངས།

༡། ཐོག་མའི་གྲངས།  (4H
2
O) ནང་དུ་ 8  (H

2
) ནང་དུ་ 2

༢། སྙོམས་བྱའི་གྲངས། 8 2 x 4

དེས་ན། མཉམ་བྱ་ ༡་༥ གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཆོག

   Fe  + 4  H2O   Fe3O4  + 4 H2  (༡་༦) ཕྱེད་སྙོམས་པའི་མཉམ་བྱ།

ལྔ།   མཉམ་བྱ་ ༡་༦ ལ་བལྟས་ཚེ། ལྕགས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་ད་དུང་དོ་མི་མཉམ་པ་མཐོང་ཐུབ། ལྕགས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་

གྲངས་དོ་མཉམ་་པ་ལ་མཉམ་བྱའི་གཡོན་གྱི་ལྕགས་ཀྱི་མ་རྡུལ་ལ་བཏགས་གྲངས་གསུམ་འབྲི་དགོས།

ལྕགས་ཀྱི་མ་རྡུལ། སྦྱོར་རྫས་ནང་དུ་གྲངས། གྲུབ་རྫས་ནང་དུ་གྲངས།

༡། ཐོག་མའི་གྲངས།  (Fe) ནང་དུ་ 1  (Fe
3
O

4
) ནང་དུ་ 3

༢། སྙོམས་བྱའི་གྲངས། 1 x 3 3

དེས་ན། མཉམ་བྱ ༡་༦ གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཆོག

   3 Fe  + 4  H2O   Fe3O4  + 4 H2   (༡་༧) 

དྲུག མཐའ་དོན་འདིར། མཉམ་བྱ་འགྲིག་མིན་ལྟ་སྐབས། མཉམ་བྱའི་གཡས་གཡོན་གྱི་མ་རྡུལ་གྲངས་བརྩིས་ཏེ། གཡས་

ཀྱི་མ་རྡུལ་སོ་སོའ་ིགྲངས་དང་གཡོན་གྱི་མ་རྡུལ་སོ་སོའ་ིགྲངས་མཚུངས་མིན་བསྡུར་དགོས།
     4Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2  

(༡་༨) སྙོམས་པའི་མཉམ་བྱ།



7
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7སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

མཉམ་བྱ་ ༡་༨ ནང་དུ་སྦྱོར་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་སོ་སོའ་ིམ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ཡིན་རྐྱེན། མཉམ་

བྱ་འདི་ནི་སྙོམས་པའི་མཉམ་བྱ་ཡིན། ཐེངས་འདིའི་མཉམ་བྱ་སྙོམས་ཐབས་ནང་དུ། གྲུབ་རྫས་དང་སྦྱོར་རྫས་ཀྱི་རྩ་

རྫས་ཕན་ཚུན་འདྲ་འདེད་བྱས་རྗེས། འཕུལ་གྲངས་སྤྱད་དེ་མཉམ་བྱ་བསྙམས་པས།  སྙོམས་ཐབས་འདི་རིགས་ལ་

འདྲ་འདེད་དཔག་ཐབས་(hit-and-trial method)ཟེར། 

བདུན། མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིགཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅི་ཡིན་འབྲི་ཚུལ། 

མཉམ་བྱ་ ༡་༨ ལ་གཟབ་ནན་གྱིས་བརྟགས་ཀྱང། འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིགཟུགས་

ཀྱི་ངོ་བོ་ཅི་ཡིན་རྟོགས་པ་དཀའ། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཉམ་བྱ་དེའི་ནང་

དུ་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིགཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅི་ཡིན་གྱི་གསལ་བཤད་གཅིག་ཀྱང་

བྲིས་མེད། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ཞིག་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ཡོང་བ་ལ། སྦྱོར་

རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིགཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅི་ཡིན་གྱི་གསལ་

བཤད་འབྲི་དགོས། འོ་ན། རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ིམཚོན་རྟགས་ཀྱིས་གསལ་བའི་

འདུས་རྫས་ཤིག་གི་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་འབྲིའམ་ཞེ་ན། རྩ་རྫས་སོ་སོའ་ི

མིང་ལ་ཨིན་ཡིག་གི་མཚོན་རྟགས་འབྲི་བ་དེ་བཞིན། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་

བྱའི་ནང་དུ་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྤྱོད་པའི་མཚོན་

རྟགས་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིརྗེས་སུ་གུག་རྟགས་ཆུང་བའི་ནང་

དུ་འབྲི་དགོས། གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིམཚོན་རྟགས་ནི་རླུང་གཟུགས་ལ་ g དང། 

གཤེར་གཟུགས་ལ་ l སྲ་གཟུགས་ལ་ s དེ་བཞིན། བརླན་གཟུགས་ལ་ aq སྤྱོད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་མཉམ་བྱའི་ནང་

དུ་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིམཚོན་རྟགས་བྲིས་ཚེ། གོང་གི་མཉམ་བྱ་ ༡་༨ གཤམ་ལྟར་འབྲི་ཐུབ།

    4Fe(s) + 4H2O(g)  Fe3O4(s) + 4H2(g)  (༡་༩)

  སྤྱིར་བཏང་ H
2
O ནི་ཆུ་ཡིན་རུང། གོང་གི་མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་ H

2
O ཡི་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིམཚོན་

རྟགས་སུ་ g བྲིས་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྫས་འགྱུར་འདིའི་ནང་དུ་ H
2
O ནི་རླངས་པའི་ངོ་བོར་སྤྱོད་པ་མཚོན། 

གལ་ཏེ་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་པ་མ་མཆིས་ཚེ། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱའི་ནང་དུ་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིགཟུགས་

ཀྱི་ངོ་བོ་མ་བྲིས་ཀྱང་ཆོག 

  སྐབས་འགར་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱའི་མདའ་རྟགས་ཀྱི་གོང་འོག་གཉིས་སུ་རྫས་འགྱུར་གྱི་དྲོད་ཚད་

དང་གནོན་ཤ གས། སྐུལ་རྫས་(catalyst)ཅི་ཡིན་སོགས་འབྲི་བའང་ཡོད། དཔེར་ན། 

    CO(g) + 2H2 (g) 340atm  CH3OH(l)  (༡་༡༠)

  6CO2(aq) + 12H2O(l) ཉི་འོད།

ལྗང་རྨེན། 
 C6H12O6(aq) + 6O2(aq) + 6H2O(l)       (༡་༡༡)

གོང་གི་བྱེད་ཐབས་འདི་དག་བེད་སྤྱད་དེ་གོང་དུ་བྲིས་པའི་མཉམ་བྱ་ ༡་༢ དོ་མཉམ་དགོས།

མཆན་འགྲེལ།

འདྲ་འདེད་དཔག་ཐབས། 

	 བརྟག་བྱ་རིགས་འདྲ་

བ་གཉིས་ལས།	 བརྟག་བྱ་ཡུལ་

ངེས་པ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ཏེ།	 བརྟག་

བྱ་གཞན་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་

དགོས་པའི་ཚོད་དཔག་གི་བྱེད་

ཐབས་ཤིག 	 འདྲ་འདེད་དཔག་

ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་པ་ཞིག་

མིན་ཡང།	འདྲ་འདེད་དཔག་ཐབས་

ཀྱི་འགྲུབ་བྱ་ངེས་པ་ཞིག་ཡིན།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།8

8

དྲི་

བ།

༡། དཀར་གཡའ་ལེབ་མོ་ཞིག་མེ་རུ་མ་སྲེག་སྔོན་དུ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༢། གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱ་དེ་དག་དོ་མཉམ་དགོས།

ཡང་རླུང། + ཚྭ་རླུང། •  ཡང་རླུང་ཚྭ་ལྡན། 

བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན། + ཧ་ཡང་མུ་འཚི་ཅན། •  བེ་རིམ་མུ་འཚི་ཅན། + ཧ་ཡང་ཚྭ་ལྡན། 

བུལ་རྫས། + ཆུ། •  བུལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན། + ཡང་རླུང། 

༣། གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱ་དེ་དག་དོ་མཉམ་ཏེ་འདུས་རྫས་སོ་སོའ་ིགཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་འབྲི་དགོས།

བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུ་དང་བུལ་རྫས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཞུ་མི་ཐུབ་པའི་• 

བེ་རིམ་མུ་འཚི་ཅན་དང་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུ་གྲུབ།

ཆུ་ཡི་ནང་དུ་བཞུས་པའི་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུ་དང་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ཞུས་པའི་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་• 

གཉིས་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུ་དང་ཆུ་བཅས་བྱུང།

༡་༢ རྫས་འགྱུར་གྱི་དབྱེ་བ། Types of Chemical Reaction

 རྩ་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་འདུས་པའི་དངོས་རྫས་གྱེས་པའམ། ཡང་ན།  ཕན་ཚུན་འདུས་ཏེ་དངོས་རྫས་གསར་པ་

གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་རྫས་འགྱུར་བརྗོད། འོ་ན། འདུས་པའི་དངོས་རྫས་གྱེས་པའམ། ཡང་ན། མི་འདྲ་བའི་རྩ་རྫས་འདུས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། འདུས་པ་དང་གྱེས་པའི་དབང་གིས་རང་བཞིན་མི་འདྲ་བའི་དངོས་རྫས་གསར་པ་ཞིག་ཇི་

ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།  རྫས་འགྱུར་ནང་དུ་རྩ་རྫས་ཤིག་གི་མ་རྡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་མི་སྲིད་ཀྱང། མ་རྡུལ་

ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཆིངས་(bond)ཐོར་བའམ་གྲུབ་པར་བརྟེན་ནས་དངོས་རྫས་གསར་པ་འབྱུང་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་ཆིངས་

ཐོར་བའམ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ཏེ་རྫས་འགྱུར་ལའང་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༡། 

 དཀར་ཤམ་འཚོ ་ལྡན་ཉུང་ངུ་ཞིག་

བླངས་ཏེ་བསྲེགས་ཕོར་ནང་དུ་བླུགས་རྗེས་དེའི་

སྟེང་དུ་ཆུ་ག་ལེར་བླུགས་དགོས། དཔེ་རིས་ ༡་༣ 

ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། བསྲེགས་ཕོར་ལ་ལག་

པ་འཆང་ན། བསྲེགས་ཕོར་དང་ཆུའི་དྲོད་ཚད་ལ་

འགྱུར་བ་བྱུང་བ་རྟོགས་ཐུབ།

མཆུ་ཕོར།

ཆུ།

དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན།

དཔེ་རིས་ ༡་༣ དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན་དང་ཆུ་ཡི་རྫས་འགྱུར་གྱིས་ངར་

བསད་པའི་རྡོ་ཞོ་གྲུབ་ཐུབ།



9
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9སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

༡་༢་༡ མཉམ་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར། Combination Reaction

 དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན་གྱིས་ཆུ་མཉམ་དུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ངར་བསད་པའི་རྡོ་ཞོ་སྟེ། དཀར་

ཤམ་ཡང་འཚོ་ཅན་གྲུབ་པ་དང། དྲོད་ཕྱིར་འབྱིན་པ་ཡིན། 

    
CaO(s) + H2O(l)  Ca(OH)2(aq)

(རྡོ་ཞོ།)      (ངར་བསད་པའི་རྡོ་ཞོ།)

  
(༡་༡༢)

 རྫས་འགྱུར་འདི་ཡི་ནང་དུ་དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན་དང་ཆུ་མཉམ་སྦྱོར་བྱས་ཏེ། དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཅན་གྱི་གྲུབ་

རྫས་གཅིག་བྱུང་ཡོད། སྦྱོར་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་འདུས་ཏེ་གྲུབ་རྫས་གཅིག་ཉིད་བྱུང་བའི་རྫས་འགྱུར་ལ་མཉམ་སྦྱོར་རྫས་

འགྱུར་(combination reaction)ཟེར།

གཤམ་དུ་མཉམ་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཁག་ཅིག་གི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱ་ཆོག

༡། རྡོ་སོལ་བསྲེགས་པ།

   C(s) + O2(l)  CO2(g)    (༡་༡༣)

༢། ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་འདུས་ཏེ་ཆུ་གྲུབ་པ།

   2H2(g) + O2(g)  2H2O(aq)   (༡་༡༤)

 དངོས་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་འདུས་ཏེ་གྲུབ་རྫས་གཅིག་ཉིད་བྱུང་བའི་རྫས་འགྱུར་ལ་མཉམ་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར་ཞེས་

བརྗོད། གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ ༡་༤ ཡི་རྫས་འགྱུར་ནས་དྲོད་མང་པོ་ཕྱིར་འབྱིན་ཡོད་རྐྱེན། རྫས་འགྱུར་བྱེད་གཞིའི་སྣོད་ཆས་དེ་

དག་དྲོད་ལྡན་དུ་གྱུར་ཡོད། རྫས་འགྱུར་འདི་རིགས་ལ་དྲོད་སྐྱེད་རྫས་འགྱུར་(exothermic reaction)ཟེར། དྲོད་སྐྱེད་རྫས་

འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་གཞན་ནི།

༡། རང་འབྱུང་སོལ་རླངས་འབར་བ།

  CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(aq)  (༡་༡༥)

༢། འབྱིན་རྔུབ་དེ་རྫས་འགྱུར་ཡིན་ན། དྲོད་སྐྱེད་རྫས་འགྱུར་ཞིག་ཡིན་ནམ།

སྐྱེ་དངོས་ཚང་མའི་འཚོ་ཐབས་ལ་མེད་ན་མི་རུང་བ་ནི་ནུས་པ་ཡིན། དུས་རྒྱུན་ངེད་ཚོས་བཟས་པའི་ཟས་འཇུ་

སྟེ་ནུས་པ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་རྫས་ཕྲ་མོར་འགྱུར་བ་ཡིན། དཔེར་ན། འབྲས་གྲོ་ཞིབ་དང་ཞོག་ཁོག་བཟས་

ཚེ། སོལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་བྱུང་བ་དང། སོལ་རྫས་ཡང་འཚོ་ཅན་སླར་ཞུས་སྟེ་རྒུན་འབྲུམ་ཀ་རར་(Glucose)

འགྱུར་རྗེས་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་འཚོ་རླུང་དང་སྡེབས་ནས་ནུས་པ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན། འདི་ལྟའི་རྫས་

འགྱུར་ལ་འབྱིན་རྔུབ་ཟེར། 

  C6H12O6(aq) + 6O2(aq) + 6H2O (l)  6CO2(aq) + 12H2O(l) + ནུས་པ།             (༡་༡༦)

༣། སྔོ་ཚལ་རུལ་ཏེ་ལུད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་དྲོད་སྐྱེད་རྫས་འགྱུར་གྱི་རིགས་ཡིན། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།10
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གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༡་༡ གི་རྫས་འགྱུར་གྱིས་དྲོད་ཕྱིར་འབྱིན་ཏེ་གྲུབ་རྫས་རྐྱང་པ་ཞིག་གྲུབ་པའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་རིགས་གང་

ཡིན་ངོས་འཛིན་གྱིས། 

༡་༢་༢ གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར། Decomposition Reaction

  གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཚོན་མདོག་ལྗང་ཁུ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང། མུ་ཟི་མེ་རུ་བསྲེགས་

པའི་དྲི་ཚོར་ཐུབ། 

        2FeSO4(s)  དྲོད།  Fe2O3(s) + SO2(g) + SO3(g)  (༡་༡༧)

(ལྕགས་(II)མུ་འཚི་ཅན།)  (ལྕགས་(III)འཚོ་ལྡན།)

 རྫས་འགྱུར་འདི་ཡི་ནང་དུ་སྦྱོར་རྫས་རྐྱང་པ་ཞིག་གྲུབ་རྫས་ཕྲ་མོ་མང་པོར་ཞིག་པའམ་གྱེས་པས་ན། རྫས་འགྱུར་

འདི་རིགས་ལ་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་(decomposition reaction)ཟེར། འདིར་ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་རྡོག་པོ་(FeSO4,H2O)

དེ་དག་མེ་རུ་བསྲེགས་སྐབས། ཐོག་མར་ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཆུ་སྐམ་པའི་དབང་གིས་ཁ་དོག་འགྱུར་བ་དང། དེ་རྗེས་

ལྕགས་(III)འཚོ་ལྡན་(Fe2O3)དང། མུ་ཟི་འཚོ་ཟུང་ཅན།(SO2)  མུ་ཟི་འཚོ་གསུམ་ཅན་(SO3)བཅས་གྲུབ་རྫས་སོ་སོར་ཞིག་

པ་རེད།  འདིར་ལྕགས་(III)འཚོ་ལྡན་ནི་སྲ་གཟུགས་དང། དེ་བྱིངས་གྲུབ་རྫས་གཞན་གཉིས་པོ་ནི་རླུང་གཟུགས་ཡིན། 

 དཀར་ཤམ་སོལ་འཚུམ་ཅན་གྱེས་ཏེ་དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན་དང་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་རྫས་འགྱུར་

ནི། དེང་རབས་ཀྱི་བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་མི་འདྲ་བ་མང་པོའ་ིནང་དུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་ཞིག་ཡིན། 

དཀར་ཤམ་འཚོ་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་སྤྱོད་མིང་ལ་རྡོ་ཞོ་ཞེས་འབོད། རྡོ་ཞོ་ནི་ཨར་འདམ་ལྟ་བུ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་བཟོ་ལས་ནང་དུ་

སྤྱོད་སྒོ་ཧ་ཅང་མང། གལ་ཏེ་དྲོད་ལ་བརྟེན་ནས་གྱེས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ཚེ། རྫས་འགྱུར་དེ་རིགས་

ལ་དྲོད་སྐུལ་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་(thermal decomposition reaction) ཟེར། 

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༡་༥ ཡི་ནང་དུ་དྲོད་སྐུལ་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་གཞན་ཞིག་ཡོད། 

བྱེད་སྒོ།   ༡་༤། 

 ཚོད་སྦུག་སྐམ་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལྕགས་མུ་

འཚི་ཅན་གྷ་རམ་ 2 བླུགས་རྗེས། ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན་

གྱི་ཚོན་མདོག་ཅི་ཡིན་ཞིབ་ཏུ་ལྟོས། དེ་རྗེས་དཔེ་རིས་ 

༡་༤ ལྟར། ཚོད་སྦུག་དེ་ཚ་པོ་ཟོས། ཚོད་སྦུག་དེ་ཚ་པོ་

གང་འཚམ་ཞིག་ཆགས་རྗེས། ཚོད་སྦུག་ནང་གི་ལྕགས་

མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཚོན་མདོག་ལ་འགྱུར་འབྱུང་མིན་ལྟོས། 

ཚོད་སྦུག་གི་ཁ་

རང་དང་རང་གི་

འཛིན་གྲོགས་ཀྱི་

ཕྱོགས་སུ་སྟོན་

མི་རུང། 

ཚོད་སྦུག

ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན།

འབར་ཞུན།

དཔེ་རིས་ ༡་༤ ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན་བླུགས་པའི་ཚོད་སྦུག་སྲོ་སྟངས་དང་དྲི་སྣུམ་ཚུལ།
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11སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

བྱེད་སྒོ་ ༡་༥ ཡི་རྫས་འགྱུར་ནི་གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱ་ལྟར་འབྲི་ཐུབ།

2Pb(NO3)2(s)  དྲོད།  2PbO(s)    +    4NO2(g)   +    O2(g)  (༡་༡༩)

(ཞ་ཉེ་མུ་འཚུམ་ཅན།)             (ཞ་ཉེ་འཚོ་ལྡན།)     (ཟེ་རླུང་འཚོ་ཟུང་ཅན།)   (འཚོ་རླུང།)

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ ༡་༦ དང་ ༡་༧ ནི་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཡིན། 

༡་༣།
བྱེད་སྒོ།   ༡་༦། 

ཡིད་འཇོག་བྱེད་གལ། བྱེད་སྒོ་འདི་དགེ་རྒན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་

སྤེལ་དགོས། 

 འགྱིག་བུམ་ཞིག་གི་ཞབས་ར་ནས་ཁུང་བུ་གཉིས་

བརྟོལ་རྗེས། ཁུང་བུ་རེ་རེའི་ནང་དུ་འགྱིག་གི་འགོག་མདེའུ་རེ་

བརྫང་དགོས། འགོག་མདེའུ་རེ་རེའི་བར་དུ་སོལ་རྫས་ཀྱི་གློག་སྣེ་

རེ་བརྫངས་རྗེས། དཔེ་རིས་ ༡་༦ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། གློག་གི་

ཤུགས་ཚད་6V ཡོད་པའི་གློག་སྨན་ཞིག་གློག་སྣེ་སོ་སོར་མཐུད་

དགོས། དེ་རྗེས་འགྱིག་བུམ་ནང་སོལ་རྫས་ཀྱི་གློག་སྣེ་གཉིས་པོ་ནུབ་

ཙམ་གྱི་ཆུ་བླུགས་དགོས་པ་དང། ཆུའི་ནང་དུ་མུ་ཟིའི་སྐྱུར་དཀྱུས་

མ་ཐིགས་པ་ཁ་ཤས་བཏིག་དགོས། དེ་བཞིན་ཚོད་སྦུག་གཉིས་ཀྱི་

ནང་ཆུ་ཁེངས་པ་བླུགས་ནས་སོལ་རྫས་ཀྱི་གློག་སྣེའི་སྟེང་དུ་ཁ་

སྦུབས་ཏེ།  གློག་སྐུད་ཀྱི་གློག་སྒོ་མཐུད་རྗེས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་རིང་སྣོད་

ཆས་ལ་འགུལ་འཁྲུགས་མེད་པར་བཞག་ན། སོལ་རྫས་ཀྱི་གློག་སྣེའི་ངོས་སུ་ལྦུ་བ་

འཁོར་བ་མཐོང་ཐུབ་ལ། ལྦུ་བ་དེ་དག་གིས་ཚོད་སྦུག་ནང་གི་ཆུའི་གནས་ས་རིམ་
དཔེ་རིས་ ༡་༦ ཆུ་ཡི་གློག་འབྱེད། 

(  )

གླགོ་སྨན།

6V

ཡང་རླུང། 

ཆུ།

འགགོ་མདེའུ།

ཕོ་སྣེ།

ཚོད་སྦུག
འགྱིག་བུམ།

འཚོ་རླུང།

རྡོ་སྣག་རྒྱུག་པ།

མོ་སྣེ།

གློག་སྒོ།

པས་བཟུང་བ་ཡང་མཐོང་ཐུབ། སྐབས་དེར། ཚོད་སྦུག་ནང་ཁེངས་པའི་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་མང་ཉུང་གཅིག་པ་ཡིན་མིན་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་ཚོད་

སྦུག་གཉིས་པོ་གཟབ་ནན་གྱིས་ཕྱི་རུ་བཏོན་རྗེས། ཚོད་སྦུག་གི་ཁ་འགྲམ་དུ་ལཱ་སྒྲོན་གྱི་མེ་འཁྱེར་ནས་ཚོད་སྦུག་ནང་གི་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་

ཚོད་ལྟ་བྱེད་དགོས། ཚོད་སྦུག་སོ་སོའ་ིནང་དུ་རླུང་གཟུགས་གང་ཞིག་ཡོད་པ་བརྗོད་ཐུབ་བམ། 

བྱེད་སྒོ།   ༡་༥། 

 ཞ་ཉེ་ཟེ་འཚུམ་ཅན་གྱི་ཕྱེ་མ་གྷ་རམ་2 

ཚོད་སྦུག་ནང་དུ་བླུགས་རྗེས། དཔེ་རིས་ ༡་༥ ནང་

དུ་གསལ་བ་བཞིན་མེ་སྐམ་གྱིས་ཚོད་སྦུག་བཟུང་

སྟེ་མེ་རུ་བསྲོ་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་འགྱུར་བ་གང་

འབྱུང་སྲིད་དམ། འགྱུར་བ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཟིན་

ཐོར་འབྲི་དགོས། 
དཔེ་རིས་ ༡་༥ ཞ་ཉེ་མུ་འཚི་ཅན་བསྲོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཟེ་རླུང་འཚོ་ཟུང་ཅན་ཕྱིར་འབྱུང་བ།

ཚོད་སྦུག

ཞ་ཉེ་མུ་འཚི་ཅན། 

འབར་ཞུན།

མེ་སྐམ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།12

12

 བྱེད་སྒོ་ ༡་༧ ནང་དུ་དངུལ་ཚྭ་ལྡན་གྱི་མདོག་དཀར་པོ་ནས་ཐལ་སྐྱ་རུ་འགྱུར་བ་མཐོང་ཡོད། དེ་ནི་ཉི་འོད་ཀྱིས་

རྐྱེན་པས་དངུལ་ཚྭ་ལྡན་དེ་དངུལ་དང་ཚྭ་རླུང་གཉིས་སུ་གྱེས་པས་ཡིན། 

     2AgCl(s)  ཉི་འོད།  2Ag(s) + Cl2(g)  (༡་༢༠)

ཉི་འོད་འོག་ཏུ་དངུལ་བོར་ལྡན་(AgBr)བཞག་ཚེ། དངུལ་ཚྭ་ལྡན་(AgCl)གྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་གཅིག་པ་འབྱུང་སྲིད།

  2AgBr(s)  ཉི་འོད།  2Ag(s) + Br2(g)   (༡་༢༡)

 དངུལ་བོར་ལྡན་གྱེས་འགྱུར་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་འདི་ནི་ཚོན་མེད་འདྲ་པར་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག  གོང་གི་གྱེས་

གྲུབ་རྫས་འགྱུར་དེ་དག་ལ་བརྟག་ཚེ། སྦྱོར་རྫས་ཤིག་གྲུབ་རྫས་སུ་གྱེས་པར་འོད་དང། དྲོད། གློག་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་

དགོས་ངེས་ཅན་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ནུས་པ་དེ་དག་མེད་ཚེ་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་འདི་རིགས་འབྱུང་བ་དཀའ། དེས་ན། 

ནུས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྤྱད་པའི་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་ལ་དྲོད་གཟན་རྫས་འགྱུར་(endothermic reaction)ཟེར། 

དྲི་
བ།

༡། དངོས་རྫས་ཤིག་གི་ཞུ་ཁུ་ནི་དཀར་རྩི་རུ་སྤྱོད་པ་ཡིན།

ཀ) དངོས་རྫས་དེའི་མིང་གང་ཟེར་རམ།

ཁ) དངོས་རྫས་དེ་དང་ཆུ་ཡི་རྫས་འགྱུར་འབྲི་དགོས།

༢། གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ ༡་༦ ནང་དུ་ཚོད་སྦུག་གཅིག་ནང་གི་རླུང་གཟུགས་དེ་ཚོད་སྦུག་གཞན་དེའི་ནང་གི་

རླུང་གཟུགས་ལས་ཉིས་ལྡབ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། རླུང་གཟུགས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

 ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བེ་རིམ་ཡང་འཚོ་ཅན་གྷ་རམ་ 2 དང། ཟེ་ཡི་ཚྭ་ལྡན་གྷ་རམ་ 1 བླུགས་

རྗེས། ཤེལ་དབྱུག་ཅིག་གིས་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་སྟེ་འདྲེས་རྫས་ཤིག་བཟོས། གང་འཚམ་སོང་རྗེས་ཚོད་སྦུག་

གི་ཞབས་ར་ལ་ལག་པ་འཆང་ནས་དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་བྱུང་ལྟོས། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་ན། རྫས་འགྱུར་འདི་

དྲོད་སྐྱེད་རྫས་འགྱུར་རེད་དམ། ཡང་ན། དྲོད་གཟན་རྫས་འགྱུར་རེད། 

བརྟག་སྟེ་ལན་འཚོལ་དགོས།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༧། 

 དངུལ་ཚྭ་ལྡན་གྷ་རམ་ 2 སྡེར་མ་ཞིག་གི་

ནང་བླུགས་ཏེ་དངུལ་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཚོན་མདོག་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་མིན་ལྟོས། དེ་ནས་སྡེར་མ་དེ་ཉི་མའི་ནང་དུ་དུས་

ཡུན་གང་འཚམ་རིང་བཞག་རྗེས། དངུལ་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཚོན་

མདོག་ལ་འགྱུར་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་ལྟོས། 
དཔེ་རིས། ༡་༧ ཉི་མའི་ནང་དུ་དངུལ་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཚོན་མདོག་ཐལ་སྐྱ་རུ་གྱུར་བ།

སྡེར་མ།

དངུལ་ཚྭ་ལྡན།

ཉི་འདོ།
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13སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

༡་༣།

བྱེད་

སྒོ།

༡་༧།བྱེད་སྒོ།   ༡་༨། 

 ཚོད་སྦུག་གཉིས་ལ་མིང་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་ཞེས་བཏགས་རྗེས་ཚོད་སྦུག་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་(CuSO4)གྱི་ཞུ་ཁུ་ 

10ml  རེ་བླུགས་དགོས། ལྕགས་གཟེར་གསུམ་ཀོ་གསེག་གིས་གཙང་མ་ལེགས་པར་བཟོས་རྗེས། དཔེ་རིས་ ༡་༨ ལྟར། ཚོད་སྦུག་ཁ་པའི་

ནང་དུ་ལྕགས་གཟེར་གཉིས་སྐུད་པས་དཔྱང་དགོས། སྐར་མ་ཉི་ཤུ ་སོང་མཚམས་ལྕགས་གཟེར་གཉིས་པོ་ཕྱིར་བཏོན་ཏེ་ལྕགས་གཟེར་དེ་

གཉིས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་ཚོད་སྦུག་ནང་མ་བླུགས་པའི་ལྕགས་གཟེར་གཞན་དེའི་ཁ་དོག་ཕན་ཚུན་སྡུར། དེ་བཞིན་ཚོད་སྦུག་གཉིས་ཀའི་

ནང་གི་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་གཉིས་བསྡུར་དགོས། 

ཁ

ཚོད་སྦུག

སྐུད་པ།

ཟངས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ།

ལྕགས་གཟེར།

གདང་སྟེགས།

དཔེ་རིས་ ༡་༨ ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ལྕགས་གཟེར་བླུགས་ཏེ་རྫས་འགྱུར་འབྱུང་ཚུལ། 

ཟངས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུའི་

ནང་བཏབ་པའི་

ལྕགས་གཟེར།
ལྕགས་གཟེར།

ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུས་བཀང་

པའི་ཚོད་སྦུག་ཀ་པ་དང་ཁ་པ།

ཁཀ

ཚོད་སྦུག

ཟངས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ།

ལྕགས་གཟེར་དང་རྫས་

འགྱུར་བྱས་པའི་ཟངས་

མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ།

༡་༢་༣ གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར། Displacement Reaction

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ ༡་༨ ནང་ལྕགས་གཟེར་གྱི་མདོག་དམར་སྨུག་ཏུ་གྱུར་བ་དང། ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུའི་མདོག་

སྐྱ་བོར་གྱུར་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་བྱུང་ཡོད།

 Fe(s) + CuSO4(aq)  FeSO4(aq) + Cu(s)   (༡་༢༤) 

        ཟངས་མུ་འཚི་ཅན།      ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན།

 རྫས་འགྱུར་འདི་ཡི་ནང་དུ་ལྕགས་ཀྱིས་ཟངས་ཀྱི་གནས་ཚབ་བཟུང་སྟེ། ལྕགས་མུ་འཚི་ཅན་གྲུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཟངས་

དང་ལྕགས་ཀྱི་གནས་ས་ཕན་ཚུན་བརྗེ་པོ་ཐེབས་ཡོད། འདི་ལྟའི་རྫས་འགྱུར་ལ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་ཟེར། 

གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་དུ་གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་དག་ཀྱང་འཇོག་ཆོག

         Zn(s) + CuSO4(aq)  ZnSO4(aq) + Cu(s)   (༡་༢༥) 

        ཟངས་མུ་འཚི་ཅན།      ཏི་ཚ་མུ་འཚི་ཅན།

 Pb(s) + CuCl2(aq)  PbCl2(aq) + Cu(s)   (༡་༢༤) 

        ཟངས་ཚྭ་ལྡན།                 ཞ་ཉེ་ཚྭ་ལྡན།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།14
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མཆན་འགྲེལ།

བྱིང་འདུས་རྫས།

	 ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་བཞུ་མི་ཐུབ་པར་ལོགས་སུ་མངོན་པའི་སྲ་རྫས།	བྱིང་འདུས་རྫས་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་བྱིང་འདུས་རྫས་འགྱུར་ཟེར།	བྱིང་

འདུས་རྫས་འགྱུར་ནི་སྦྱོར་རྫས་གཉིས་ཀྱི་གྱེས་རྡུལ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ལེན་བྱས་པས་བྱུང།	

 འདི་ལྟའི་རྫས་འགྱུར་ནང་དུ་སྦྱོར་འགྱུར་སྐྱེན་པའི་རྩ་རྫས་ཀྱིས་སྦྱོར་འགྱུར་ཞན་པའི་རྩ་རྫས་ཀྱི་གནས་བཟུང་བ་

ཡིན། འདིར་མཚོན་ན། ཏི་ཚ་དང་ཞ་ཉེ་ནི་ཟངས་ལས་སྦྱོར་འགྱུར་སྐྱེན་པ་ཡོད་རྐྱེན། ཟངས་ཀྱི་གནས་བཟུང་སྟེ་རྫས་འགྱུར་

བྱུང་ཡོད།

༡་༢་༤ ཉིས་ལྡབ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར། Double Displacement Reaction

 བྱེད་སྒོ་ ༡་༩ སྤེལ་བའི་རྗེས་སུ། ཆུ་ཡི་ནང་དུ་བཞུ་མི་ཐུབ་པའི་དངོས་རྫས་དཀར་པོ་ཞིག་གྲུབ་པ་མཐོང་ཐུབ། བཞུ་

མི་ཐུབ་པའི་དངོས་རྫས་དེ་རིགས་ལ་བྱིང་འདུས་རྫས་(Precipitate)དང། བྱིང་འདུས་རྫས་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་

ལ་བྱིང་འདུས་རྫས་འགྱུར་(precipitation reaction)ཟེར། 

   Na2SO4(aq)   +     BaCl2(aq)  BaSO4(aq)    +    2NaCl(aq)          (༡་༢༧) 

 བུལ་རྫས་མུ་འཚི་ཅན།         བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན།       བེ་རིམ་མུ་འཚི་ཅན།        བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན།

 རྫས་འགྱུར་འདིའི་ནང་བེ་རིམ་གྱེས་རྡུལ་(Ba2+)དང་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་གྱེས་རྡུལ་(SO4
2-)རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ། བེ་

རིམ་མུ་འཚི་ཅན་(BaSO4)གྱི་བྱིང་འདུས་རྫས་དཀར་པོ་དེ་གྲུབ་པ་དང། བུལ་རྫས་(Na+)དང་ཚྭ་རླུང་(Cl-)གི་གྱེས་རྡུལ་

འདུས་པའི་བུལ་རྫས་ཚྭ་ལྡན་(NaCl)ནི་ཞུ་ཁུའི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད། འདི་ལྟར་སྦྱོར་རྫས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་གྱེས་རྡུལ་བརྗེ་

ལེན་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་ཉིས་ལྡབ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་ཟེར།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༩། 

 ཚོད་སྦུག་གཅིག་གི་ནང་དུ་བུལ་རྫས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ་ 3ml དང། ཚོད་སྦུག་གཞན་ཞིག་གི་ནང་

དུ་བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན་གྱི་ཞུ་ཁུ་ 3ml བླུགས་རྗེས། དཔེ་རིས་ 

༡་༩ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཞུ་ཁུ་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་

བསྲེ་དགོས། ཞུ་ཁུ་གཉིས་པོ་བསྲེས་པའི་རྗེས་སུ་འགྱུར་

ལྡོག་ཅི་ཞིག་འདུག་གམ། 

བུལ་རྫས་མུ་འཚི་

ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུ།

བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན་

གྱི་ཞུ་ཁུ།

དཔེ་རིས་ ༡་༩ བུལ་རྫས་མུ་འཚི་ཅན་དང་བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན་ཕན་ཚུན་བསྲེ་ཚུལ།
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15སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

བྱེད་སྒོ།   ༡་༡༠། 

 དཔེ་རིས་ ༡་༡༠ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། 

སྡེར་མ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟངས་ཕྱེ་གྷ་རམ་ 1 བླུགས་ནས་

མེ་རུ་བསྲོས་ཚེ། འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་བརྟག་

དཔྱད་གྱིས། ཟངས་ཕྱེའི་ཚོན་མདོག་ནག་པོར་གྱུར་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

རྡོ་བལ་དྲ་བ།

རྐང་གསུམ་སྟེགས་བུ།

འབར་ཞུན།

ཟངས་ཕྱེ་བླུགས་

པའི་སྡེར་མ།

དཔེ་རིས་ ༡་༡༠ ཟངས་ཕྱེ་དང་འཚོ་རླུང་རྫས་འགྱུར་གྱིས་ཟངས་(II)འཚོ་ལྡན་གྲུབ་པ།

༡་༢་༥ འཚོ་ལེན་དང་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར། Oxidation and Reduction Reaction

 བྱེད་སྒོ་ ༡་༡༠ ནང་དུ་ཟངས་ཕྱེ་མེ་རུ་བསྲོས་ཏེ་ཚ་པོ་བཟོ་བའི་སྐབས། རླུང་ཁམས་ནང་གི་འཚོ་རླུང་དང་ཟངས་

ཕྱེ་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་ཟངས་(II)འཚོ་ལྡན་གྲུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཟངས་ཕྱེའི་ཁ་དོག་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཡོད། རྫས་འགྱུར་འདི་

རིགས་ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་(oxidation reaction)ཟེར། 

   2Cu(s)   +     O2(g) དྲོད།  2CuO(s)  (༡་༢༨)

 གལ་ཏེ་ཟངས་(II)འཚོ་ལྡན་ཚ་པོ་དེའི་ངོས་སུ་ཡང་རླུང་བཏང་ཚེ། ཟངས་(II)འཚོ་ལྡན་གྱི་ཁ་དོག་རིམ་བཞིན་རྒྱ་

སྨུག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཟངས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོར་ཆུད་ཐུབ་པས་ཡིན། 

འདིར་ཟངས་(II)འཚོ་ལྡན་གྱིས་དོར་བའི་འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་དེ་ཡང་རླུང་གིས་བླངས་ཏེ་ཟངས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོར་ཆུད་ཐུབ་པ་

ཡིན། རྫས་འགྱུར་འདི་རིགས་ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་(reduction reaction)ཟེར། 

   CuO(s)   +     H2(g) དྲོད།  Cu(s) + H2O(l)  (༡་༢༩)

 དངོས་རྫས་ཤིག་དང་འཚོ་རླུང་སྡེབ་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་འཚོ་རླུང་སྦྱོར་འགྱུར་རམ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་དང། 

དངོས་རྫས་ཤིག་དང་འཚོ་རླུང་གི་འདུས་རྫས་གྱེས་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་ཕྲི་འགྱུར་རམ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་ཟེར། མཉམ་བྱ་ 

༡་༢༩ ནང་དུ་ཟངས་འཚོ་ལྡན་ལས་འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱེས་ཏེ་ཟངས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོར་ཆུད་བྱུང་བ་ནི། ཕྲི་འགྱུར་རམ་འཚོ་

དོར་རྫས་འགྱུར་དང། ཡང་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་འདུས་ཏེ་ཡང་རླུང་ཟུང་གི་འཚོ་ལྡན་གྲུབ་པ་ནི། འཚོ་རླུང་སྦྱོར་འགྱུར་རམ་

འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། རྫས་འགྱུར་འདི་ཡི་ནང་དུ་སྦྱོར་རྫས་གཅིག་ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་དང། སྦྱོར་

རྫས་གཞན་དེར་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན་རྐྱེན། རྫས་འགྱུར་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཚོ་དོར་དང་འཚོ་ལེན་ཀྱི་རྫས་

འགྱུར་གཉིས་ཀ་བྱུང་ཡོད། འདི་ལྟའི་རྫས་འགྱུར་ལ་འཚོ་རླུང་དོར་ལེན་རྫས་འགྱུར་(redox reaction)ཡང་ཟེར། 

   

CuO   +     H2 
དྲོད།  Cu + H2O

འཚོ་ལེན།

འཚོ་དོར།

(༡་༣༠)

   

དོར་ལེན་རྫས་འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་དུ་གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་དག་ཀྱང་འཇོག་ཆོག



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།16
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    ZnO   +     C 
དྲོད།

 Zn + CO  (༡་༣༡)

  MnO2  +     HCl2 
དྲོད།  MnCl2 + 2H2O + Cl2  

(༡་༣༢)

 གོང་གི་རྫས་འགྱུར་༡་༣༡ ནང་དུ་སོལ་རྫས་ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་སོལ་རྫས་འཚོ་ལྡན་(CO)གྲུབ་པ་

དང། ཏི་ཚ་འཚོ་ལྡན་(ZnO)ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། ཏི་ཚའི་ངོ་བོ་སོར་ཆུད་ཐུབ་ཡོད། དེ་བཞིན་རྫས་འགྱུར་ ༡་

༣༢ ནང་དུ་ཡང་རླུང་ཚྭ་ལྡན་(HCl)ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་ཚྭ་རླུང་(Cl2)གྲུབ་པ་དང། མེང་ལྕགས་འཚོ་ལྡན་

(MnO2)ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ་མེང་ལྕགས་ཚྭ་ལྡན་(MnCl2)དུ་གྱུར་ཡོད། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་འདི་དག་ལ་

གཞིགས་ཚེ། དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་འཚོ་རླུང་བྱུང་བའམ། ཡང་ན། དངོས་རྫས་དེའི་ཡང་རླུང་བརླག་ཚེ། འཚོ་ལེན་རྫས་

འགྱུར་བྱུང་བ་སྟོན་པ་དང། དེ་བཞིན་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་འཚོ་རླུང་བརླག་པའམ། ཡང་ན། དངོས་རྫས་དེ་ལ་ཡང་རླུང་བྱུང་

བ་ཡིན་ཚེ། འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་སྟོན་ཡོད། 

༡་༣ འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན། Effect of oxidation reaction

༡་༣་༡ བཙའ་གཡའ། Corrosion

 ལྕགས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་གསར་པའི་སྐབས་སུ། མདངས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང། རིམ་བཞིན་མདངས་ཉམས་ཏེ་

ཁ་དོག་དམར་སྨུག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་བ་དེ་ལ་དམངས་ཁྲོད་དུ་བཙའ་བརྒྱབ་པ་ཞེས་འབོད། དེ་བཞིན་ལྕགས་རིགས་ཕལ་མོ་ཆེ་

བཙའ་སྟེ་མདངས་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ཡོད། གཞའ་ཚན་དང་སྐྱུར་གྱིས་ལྕགས་རིགས་བཟས་ཏེ་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་

ཉམས་པའི་ཚུལ་ལ་བཙའ་གཡའ་ཟེར། དངུལ་གྱི་ངོས་སུ་འཁོར་བའི་གཡའ་ནག་པོ་དང། ཟངས་ཀྱི་ངོས་སུ་འཁོར་བའི་

གཡའ་ལྗང་ཁུ་དེ་དག་ནི་བཙའ་གཡའི་དཔེ་རུ་བགྲང་ཆོག 

 རྒྱུན་གཏན་ཟམ་པ་དང། མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ། རླངས་འཁོར་དང་གྲུ་གཟིངས་སོགས་ལྕགས་རིགས་ཀྱིས་གྲུབ་

པའི་མཁོ་ཆས་ཚང་མར་བཙའ་བསླད་ཀྱིས་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེའི་དབང་གིས་ལྕགས་རིགས་

ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཉམས་གསོ་བྱེད་པར་ལོ་ལྟར་རྒྱུན་གྲོན་ཕོན་ཆེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

༡་༣་༢ སུངས་དྲི། Rancidity

 རྒྱུན་རིང་བཞག་པའི་སྣུམ་ཚིལ་ཅན་གྱི་ཟ་མའི་བྲོ་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་སམ། སྣུམ་ཚིལ་དང་འཚོ་རླུང་

སྦྱོར་འགྱུར་བྱས་ཚེ། ཟ་མ་དེའི་བྲོ་བ་དང་དྲི་མ་གཉིས་ཀ་གྱུར་ཏེ་སུངས་དྲི་ཅན་དུ་འགྱུར་སྲིད། དེར་བརྟེན། སྣུམ་ཚིལ་ཅན་

གྱི་ཟས་ཀྱི་ནང་དུ་འཚོ་འགྱུར་འགོག་རྫས་(antioxidants)བླུགས་པའམ། ཡང་ན། རླུང་འགྲོ་མེད་པའི་ཐུམ་གྱིས་བཏུམས་ཏེ་

འཚོ་རླུང་སྦྱོར་འགྱུར་འགོག་ཐབས་བྱེད་པ་ཡིན། 
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17སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

དྲི་
བ།

༡། ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ལྕགས་གཟེར་བླུགས་སྐབས་ཟངས་མུ་འཚི་ཅན་གྱི་མདོག་འགྱུར་

དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༢། ཉིས་ལྡབ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཅིག་བྲིས། སློབ་ཚན་ནང་དུ་བཀོད་པའི་དཔེར་

བརྗོད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས།

༣། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་ནང་དུ་དངོས་རྫས་གང་ཞིག་ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་དང། གང་ཞིག་

ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་ངོས་འཛིན་གྱིས།

ཀ༽  4Na(s)   +     O2(g)   2Na2O(s) 

ཁ༽  CuO(s)   +     H2(g)   Cu(s) + H2O(l) 

རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན་ཚེ། སྦྱོར་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་སོ་སོའ• ་ིམཚོན་རྟགས་ཀྱི་མཉམ་བྱ་མ་

ཟད། དེ་དག་སོ་སོའ་ིགཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིམཚོན་རྟགས་ཀྱང་སྟོན་པ་ཡིན།

དོ་མཉམ་པའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ཡིན་ཚེ། སྦྱོར་རྫས་ཀྱི་རྩ་རྫས་དང་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་རྩ་རྫས་སོ་སོའ• ་ིམ་རྡུལ་

གྲངས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ཡིན། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ངེས་པར་དུ་དོ་མཉམ་དགོས།

མཉམ་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར་སྐབས་དངོས་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་འདུས་ཏེ་གྲུབ་རྫས་གསར་པ་ཞིག་གྲུབ་པ་ཡིན།• 

གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་ནི་མཉམ་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར་གྱི་ལྡོག་ཟླ་ཡིན། གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་ནང་སྦྱོར་རྫས་རྐྱང་པ་• 

ཞིག་གྱེས་ཏེ་གྲུབ་རྫས་གཉིས་སམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན།

དྲོད་ཕྱིར་འབྱིན་ཏེ་གྲུབ་རྫས་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་དྲོད་བསྐྱེད་རྫས་འགྱུར་ཟེར།• 

དྲོད་སྤྱད་དེ་གྲུབ་རྫས་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་དྲོད་གཟན་རྫས་འགྱུར་ཟེར།• 

འདུས་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་པའི་རྩ་རྫས་ཤིག་གི་གནས་ས་རྩ་རྫས་གཞན་གྱིས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པའི་རྫས་• 

འགྱུར་ལ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་ཟེར།

སྦྱོར་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཕན་ཚུན་གནས་ས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་ཉིས་• 

ལྡབ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་ཟེར།

བྱིང་འདུས་རྫས་འགྱུར་ནང་ཞུ་མི་ཐུབ་པའི་ཚྭ་འགྲུབ་པ་ཡིན།• 

འཚོ་རླུང་ངམ་ཡང་རླུང་ལེན་པའམ་དོར་བའི་རྫས་འགྱུར་ལ་དོར་ལེན་རྫས་འགྱུར་ཟེར། འཚོ་རླུང་ལེན་པའམ། • 

ཡང་ན། ཡང་རླུང་དོར་བའི་རྫས་འགྱུར་ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་དང། འཚོ་རླུང་དོར་བའམ། ཡང་ན། ཡང་རླུང་

ལེན་པའི་རྫས་འགྱུར་ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་ཟེར།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།18

18

སྦྱོང་ཚན།

༡། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་མཉམ་བྱ་དེའི་སྐོར་གྱི་བརྗོད་པ་གང་ཞིག་ནོར་བ་ཡིན་ནམ།

 2PbO(s)  +     C(s)  2Pb(s) + CO2(g)

ཀ) ཞ་ཉེ་ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། 

ཁ) སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། 

ག) སོལ་རྫས་ལ་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།

ང) ཞ་ཉེ་འཚོ་ལྡན་ལ་འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།

ཀ་པ་དང་ཁ་པ།• 

ཀ་པ་དང་ག་པ།• 

ཀ་པ་དང་ཁ་པ། ག་པ།• 

ཚང་མ། • 

༢། Fe2O3  +     Al2O3  Al2O3 + 2Fe

རྫས་འགྱུར་མཉམ་བྱ་འདི་ནི། 

ཀ) མཉམ་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཡིན།

ཁ) ཉིས་ལྡབ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཡིན།

ག) གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཡིན།

ང) གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་ཡིན།

༣། ལྕགས་ཕྱེའི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་སླ་པོ་ཞིག་བླུགས་ཚེ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་བ་ཡིན་ནམ། གཤམ་གྱི་

བརྗོད་པ་འགྲིག་པ་སོ་སོར་འགྲིག་རྟགས་རྒྱོབས།

ཀ) ཡང་རླུང་དང་ལྕགས་ཚྭ་ལྡན་གྲུབ།

ཁ) ཚྭ་རླུང་དང་ལྕགས་ཡང་འཚོ་ཅན་གྲུབ།

ག) རྫས་འགྱུར་མི་འབྱུང།

ང) ལྕགས་ཚྭ་དང་ཆུ་གྲུབ།

༤། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་དོ་མཉམ་པའི་རྫས་འགྱུར་མཉམ་བྱ་ཟེར་རམ། རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་དོ་མཉམ་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༥། གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་དེ་དག་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་རུ་བྲིས་ཏེ་དོ་མཉམ་དགོས།

ཀ) ཡང་རླུང་དང་ཟེ་རླུང་འདུས་ཏེ་ཟེ་ཡུམ་ཅན་གྲུབ།
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19སློབ་ཚན་དང་པོ། རྫས་འགྱུར་དང་མཉམ་བྱ།

ཁ) ཡང་རླུང་མུ་ཟི་ཅན་མེ་རུ་བསྲེགས་ཏེ་ཆུ་དང་མུ་ཟི་འཚོ་ཟུང་ཅན་གྲུབ།

ག) བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན་དང་ཧ་ཡང་མུ་འཚི་ཅན་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་ཧ་ཡང་ཚྭ་ལྡན་དང་བེ་རིམ་མུ་  

 འཚི་ཅན་གྱི་བྱིང་འདུས་རྫས་གྲུབ། 

ང) དུག་སེལ་དང་ཆུ་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ་དུག་སེལ་ཡང་འཚོ་ཅན་དང་ཡང་རླུང་གྲུབ།

༦། གཤམ་གྱི་མཉམ་བྱ་དེ་དག་དོ་མཉམ་དགོས།

ཀ) HNO3  +     Ca(OH)2   Ca(NO3)2 + H2O

ཁ) NaOH  +     H2SO4  Na2SO4 + H2O

ག) NaCl  +     AgNO3  AgCl + NaNO3

ང) BaCl2  +     H2SO4  BaSO4 + HCl

༧། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་དག་གི་དོ་མཉམ་པའི་མཉམ་བྱ་བྲིས།

ཀ) དཀར་ཤམ་ཡང་འཚོ་ཅན། + སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན།  དཀར་ཤམ་སོལ་འཚི་ཅན། + ཆུ།

ཁ) ཏི་ཚ།  +    དངུལ་ཟེ་འཚི་ཅན།  ཏི་ཚ་ཟེ་འཚི་ཅན། + དངུལ།

ག) ཧ་ཡང།  +   ཟངས་ཚྭ་ལྡན།   ཧ་ཡང་ཚྭ་ལྡན། + ཟངས།

ང) བེ་རིམ་ཚྭ་ལྡན།  +  དུག་སེལ་མུ་འཚི་ཅན།  བེ་རིམ་མུ་འཚི་ཅན། + དུག་སེལ་ཚྭ་ལྡན།

༨། གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་དེ་དག་གི་མཉམ་བྱ་དོ་མཉམ་རྗེས་རྫས་འགྱུར་གྱི་རིགས་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་གྱིས།

       ཀ) དུག་སེལ་བོར་ལྡན།(aq) + བེ་རིམ་ལྦ་ལྡན།(aq)  དུག་སེལ་ལྦ་ལྡན།(aq) + བེ་རིམ་བོར་ལྡན།(aq) 

       ཁ) ཏི་ཚ་སོལ་འཚི་ཅན།(s)  ཏི་ཚ་འཚོ་ལྡན།(s) + སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན།(g)

        ག) ཡང་རླུང།(g)  +   ཚྭ་རླུང།(g)  ཡང་རླུང་ཚྭ་ལྡན།(g) 

        ང) དཀར་གཡའ།(s)  +   ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར།(aq)  དཀར་གཡའ་ཚྭ་ལྡན།(aq) + ཡང་རླུང།(g)

༩། དྲོད་བསྐྱེད་དང་དྲོད་གཟན་རྫས་འགྱུར་གྱི་གོ་དོན་གང་ཡིན་བྲིས་ཏེ་དཔེར་བརྗོད་རེ་ཞོག

༡༠། འབྱིན་རྔུབ་དེ་དྲོད་བསྐྱེད་རྫས་འགྱུར་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས། འགྲེལ་བརྗོད་   

གྱིས།

༡༡། གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་ནི་མཉམ་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར་གྱི་ལྡོག་ཟླ་ཡིན་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༢། དྲོད་དང་འོད། གློག་བཅས་ནུས་པ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་སྤྱད་པའི་གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་བྱ་རེ་བྲིས།

༡༣། གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་དང་ཉིས་ལྡབ་གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ། དེ་གཉིས་  

 སོ་སོའ་ིདཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༡༤། ཟངས་བེད་སྤྱད་དེ་དངུལ་ཟེ་འཚི་ཅན་གྱི་འདུས་རྫས་ནང་ནས་དངུལ་གཙང་འདོན་བྱེད་པ་དེའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་  

 མཉམ་བྱ་བྲིས།
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༡༥། བྱིང་འདུས་རྫས་འགྱུར་ཞེས་པའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ། དཔེར་བརྗོད་ཅིག་བྲིས་ཏེ་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༡༦། དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བཞག་སྟེ་གཤམ་གྱི་རྫས་འགྱུར་རིགས་མི་འདྲ་གཉིས་པོས་འཚོ་རླུང་དོར་བ་ལེན་པའི་ 

 སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

ཀ)  འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར།

ཁ)  འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར།

༡༧། རྒྱ་སྨུག་མདོག་ལ་མདངས་དང་ལྡན་པའི་རྩ་རྫས་ཤིག་མེ་རུ་བསྲེགས་རྗེས་མདོག་ནག་པོར་གྱུར་ཡོད། རྩ་ 

 རྫས་དེ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དང། རྩ་རྫས་དེའི་ངོས་སུ་གྲུབ་པའི་འདུས་རྫས་ནག་པོ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ།

༡༨། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ངོས་སུ་བཀྲག་རྩི་གཏོང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༩། སྣུམ་ཚིལ་གྱི་ཟས་རིགས་ཟེ་རླུང་གིས་གཙང་སེལ་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༢༠། གཤམ་གྱི་ཚིག་གནད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་གྱིས།

བཙའ• ་སླད།

སུངས་དྲི།• 

མཉམ་བྱ། Equation གྱེས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར།
Decomposition 
reaction

མིང་གི་མཉམ་བྱ། Word rquation གནས་བརྗེའི་རྫས་འགྱུར།
Displacement 
reaction

སྦྱོར་རྫས། Reactant
ཉིས་ལྡབ་གནས་བརྗེའི་རྫས་

འགྱུར།

Double displace-
ment reaction

གྲུབ་རྫས། Product བྱིང་འདུས་རྫས། Precipitate

རྫས་འགྱུར་གྱི་མཉམ་

བྱའི་སྒྲོམ།

Skeletal chemical 
equation

བྱིང་འདུས་རྫས་འགྱུར།
Precipitaiton 
reaction

སྐུལ་རྫས། Catalyst འཚོ་ལེན་རྫས་འགྱུར།
Oxidation reac-
tion

ཆིངས། Bond འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར།
Reduction reac-
tion

མཉམ་སྦྱོར་རྫས་
འགྱུར།

Combination reaction འཚོ་འགྱུར་འགོག་རྫས། Oxidant

དྲོད་སྐྱེད་རྫས་འགྱུར། Exothermic Reaction དྲོད་གཟན་རྫས་འགྱུར།
Endothermic 
reaction

ཚིག་གནད།


