
له ويروسونو څخه تر فنجيانو پورې
 ايا کله مو ريزش ک７ی يا مو ستونى په درد شوی دى؟ دا ناروغي له ＇ه شي 

＇خه پيداکي８ي؟
د ســتوني درد ＊ــايي د يو ډول بکتريا له امله را من％ته شي. ويروسونه هم د 
بيال ب５لو ناروغيو المل کي８ي. سره له دې چ３ ＄ين３ ژوندي موجودات لکه 
بکتريــا او فنجي ناروغ９ منځ ته راوړي، خو نن له بکتريا، فنجيانو او ＄ينو 
پروتســتاوو ＇خه د خوړو توکو او روغتيايي چارو ک３ اســتفاده کي８ي.د دې 
＇پرکي په لوستلو سره به د ويرسونو اوبکترياوو له ＄انگ７تياوو، ب２و، ډير＊ت 
)تکثر( او نقش سره اشنا شئ. همدارنگه د پروتستا، فنجيانو او ډبرگلي )گل 

سنگ( ＄انگ７تياوې اوډولونه به وپيژنئ.

لوم７ی څپرکى

١
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)Virus( ويروس
ايــا ويرســونه ژوندي موجودات دي؟ ويروس له التينــي کلم３ وينوم )١( ＇خه 
اخيســتل شــوی چ３  د )زهري مايع( معنا لري. ويروس د لوم７ي ＄ل لپاره د 
تنباکو په پا３１ ک３ کشــف شــوی دى. ＇رنگه چ３ ويروس د ژونديو موجوداتو 
ټــول خصوصيــات نه لري او  له حجرې ＇خــه بهرغيرفعال وي نو له دې امله 
بيولوژي پوهان ويروس ژوندى جســم نه گ２ي. په )١- ١( شــکل ک３ د تنباکو 

ويروس وينئ.

د ويروس بڼه او جوړښت
ويروسونه له دوو برخو ＇خه جوړشوي دي. باندن９ برخه ي３ چ３ پروتين دي 
د کپسي６ )٢( په نامه يادي８ي او داخلي برخه ي３ چ３ د کپسي６ په واسطه پو＊ل 
شــوې ده. ＊ايي D.N.A )٣( يا R.N.A )٤( ولري )نه دواړه(. ويروسونه په 
مختلفــو ب２ــو ليدل کي８ي، مثاًل د انفلونزا او اي６ز )HIV  ويروســونه کروي 
شــکلونه لري او د بکتريا فاژ ويروس د چونگ＋ــ３ د الروا  شکل اود تنباکو 
ويروس ميل３ ته ورته شــکل لري. ويروســونه له بکتريــا ＇خه کوچني وي. 

يوازې د الکترون ميکروسکوپ په واسطه ليدل کي８ي.

 )١-١( ان％ور د تنباکو د پا１و ويروس
الف

ج

ب

د
١- ٢ ان％ورونه ＇لور ډوله ويروسونه:

      الف: د تنباکو ويروس
      ب: د انفلونزا ويروس 

      ج: د اي６ز ويروس  
      د: د بکتريا فاژويروس 

               فکر وک７ئ: 
ايا کله مو د تنباکو په پا１وک３ ژي７خالونه ليدلي دي؟

1] Venome
2] Capsid

DNA [3 د ډي اوکسي رايبونوکليک اسيد مخفف دی. هستوي ت５زاب دي چ３ ارثي خواص ل８５دوي او په هسته ک３ وجود لري.
RNA [4 د رايبونوکليک اسيد مخفف دی. په هسته －９ او سايتوپالزم ک３ شتون لري.
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په چاپيريال ک３ د ويروسونو رول ＇ه شى دى؟
ويروســونه ټول ژونــدي موجودات، لکــه: حيوانات، 
نباتــات او فنجيان اغ５زمــن کوي. د ب５لگ３ پــه توگه په 
انسانانوک３ د مختلفو ناروغيو، لکه: انفلونزا، چ５چک، 
کوي )شــري( د ماشومانو گوزڼ، بوغوټ )کله چرک(، 
ايــ６ز او نــورو ناروغيو المل ک５ــ８ي. پــه نباتاتوک３ هم 
مختلفــ３ ناروغ９ منځ تــه راوړي. مثاًل د رومي بانجانو 
پــه پا１وک３ د موازييک )زينتي( په شــکل د ژي７وخالونو 
توليد د ويروســونو اغ５زه ده. ايا ويروســونه کوالى شــي 

بکتريا اغ５زه منه ک７ي ؟ که کي８ي ＇نگه؟
لکــه ＇نگــه چ３ په )١-٣( شــکل ک３ ليــدل کي８ي، 
لومــ７ى بکتريا فاژ ويــروس په بکتريا پورې ن＋ــلي. بيا 
خپــل DNA د بکتريا د حجــرې داخل ته پيچکاري 
کوي. وروســته ويروس د بکتريا په داخل ک３ وده کوي 

اوپه پاى ک３ د بکتريا حجره چوي. 

)Bacteria( بکتريا
بکتريــا يوحجروي ژونــدي موجودات دي چ３ په هر＄ــاى لکه )هوا، 
خاورې، اوبه، د انسان په بدن( ک３ پيداکي８ي. د بکتريا حجره مشخصه 
هســته نلــري. هغه مواد )کرومــوزوم( چ３ د نورو ژونديــو موجوداتو په 
هســته ک３ ليدل کي８ي د بکتريا په حجره ک３ په خپاره ډول وجود لري. 
د بکتريا حجرې کوالى شــي چــ３ په ＄انگ７ي )منفــرد( ډول يا ＄ين３ 

وختونه په خپلوک３ يو＄اى ک８５ي زن％ير يا گروپ جوړوي.

ــکلونه(: د بکتريا حجره معمــواًل په دريو ب２و  د بکتريا بڼې )ش
ليدل کي８ي. ميل３ ته ورته شکل چ３ د بسيلس )١( په نوم او کروي ياگرد 

 )١-٤( ان％ور د بکتريا حجره

)١-٣( ان％ور: بکتريافاژ

١] Bacillus
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ــت )تکثر(: بکتريا زياتره د غير زوجي ډ４ر＊ــت )د دوه گوني ويش  د بکتريا ډيرښ
Binary Fission( په واســطه  چ３ يو ډول د اميتوســيس عمليه ده، تکثر کوي. 
＄ين３ بکتريا زوجي ډير＊ــت هم لري. بکتريا په مناســبو محيطي شرايطو )د تودوخ３ 
مناســبه درجه، غذايي مواد او رطوبت( ک３ ډير＊ــت او وده کوي. بکتريا په هرو شــلو 

دقيقوک３ وده کوي او د توليد جوگه کي８ي. 
د بکتريا رول په چاپيريال کې: کيداى شي چ３ بکتريا زيانمن３ وي يا گټورې.

ــا: دا ډول بکتريا د مختلفو ناروغيو، لکه:  تبرکلــوز)TB(، تيتانوس، تورې  زيانمنې بکتري
ټوخل３، د ستوني درد، لوي３ تب３ )محرقه(، کولرا او نورو ناروغيو المل ک８５ي. همدارنگه دخوراکي 

توکو د خراب５دو، د شيدو د تروه ک５دو ، د م５وو او سبو د خوساکيدو المل هم ک８５ي. 

３２
ريا ب

کت
له ب

 ډو
لور

＇ 
ر د

％و
( ان

٥ -
١(

ويبريو

باسيلوس

سپيريال

کوکوس

د بکتريا ب３２نومونه

شــکل چ３ د کوکس )٢( او فنر ډوله شــکل د ســپيريال )٣( په نوم ياد８４ي. يوه بله 
نوعــه بکتريا چ３ د کام３ )،( شــکل لــري اود کولرا د ناروغ９ ســبب ک８５ي، د 

ويبريو کولرا )٤( په نوم يادي８ي. 

1] Cocus
2] Spirilla 
3] Vibrio
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گټورې بکتريا
بکتريا م７ه جســدونه تجزيه کوي، په ســاده توکو ي３ اړوي او خــاورو ته ي３ داخلوي.  
＄ين３ بکتريا د يو شــم５ر نباتاتو، لکه: چ３２ )نخود(، لوبيا، مشــنگ او نورو پلي بابو 
نباتاتو د ري＋و په غوټوک３ ژوند کوي. دا بکتريا د هوا نايتروجن په نايتريت بدلوي چ３ 
نباتــات ور ＇خــه د غذايي موادو پــه توگه گټه اخلي. )١-٦ان％ــور( ک３ ليدل کي８ي. 
همدارنگه بکتريا چاپيريال له چټليو＇خه پاکوي. ＇رنگه چ３ بکتريا د عضوي توکو د 
خوسا ک５دو او تجزيه ک５دو المل ک８５ي او هغه له من％ه وړي، چاپيريال له چټليو ＇خه 
پاکي８ي. يو ډول گټورې بکتريا د شمزۍ لرونکو حيواناتو په کولموک３ و جود لري چ３ 
په هضم ک３ مرســته کوي. بکتريا د مستو، پن５ر، سرک３، الکولو او درملو؛ لکه: انتي 
بيوتيــک )١( او ويټامينونو په جوړولو ک３ مهــم رول لري. د بکتريا بله ډله ارک بکتريا 
)٢( ده. ارک بکتريا کوالى شــي په هغو محيطونو ک３ چ３ سخت شرايط ولري، ژوند 

وک７ي. لکه د تودو اوبو چين３ يا تروې اوبه او جبه زارې ＄مک３. 

)١-٦(  ان％ور د نايتروجن د نصبولو بکتريا

١] Archbacteria
٢] Antibiotic
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ــت:                فعالي
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي.

د الف ډله: هغه ناروغ９ چ３ له بکترياوو ＇خه منځ ته را＄ي، لست دې ي３ ک７ي.
ب ډله: د بکتريا گټ３ دې لست ک７ي.

په پاى ک３ دې دواړه ډل３ د خپل کار پايل３ د ټولگي په وړاندې بيان ک７ى.

 )Protista( پروتستا
پروتســتا د ډيرو پخوانيو او لوم７نيو ژونديو موجوداتو له ډل３ ＇خه دي. پروتســتا 
د بکتريا په خالف حقيقي هســته لري، يعن３ يوکاريوت دى. زياتره يو حجروي 
او ميکروســکوپي دی،  ＄ينــ３ يــ３ ＇و حجــروي هم وي او ＄ين３ پروتســتا د 
 )Flagella( او ＄ين３ ي３ متروکه يا فالجيل)Cilia( خو＄＋ت لپاره با１ه يا سيليا
لري. په پروتســتا ک３ زوجي اوغير زوجي ډير＊ــت ليدل کي８ي. د پروتستا عالم 
ډيرې نوع３ لري، خو په عمومي ډول هغه پروتســتا چ３ حيواناتو ته ورته وي، د 
پروتوزوا په نامه او نباتاتو ته ورته پروتســتا د الجي په نامه يادي８ي. دپروتوزوا ＇لور 

ټولگي په لن６ ډول ＇ي７و: 
١- د ســارکودينا ټولگــي )Class Sarcodina(: مهــم مثــال ي３ اميب دی. 
اميب په درواغجنو پ＋ــو حرکت کوي. درواغجن３ پ＋ــ３ ســايتوپالزمي راوتلي 
جوړ ＊ــتونه دي چ３ د اميب له هرې برخ３ ＇خه منځ ته را＄ي. ＄ين３ اميبونه د 
پرازيت په ډول ژوند کوي. بيل／ه ي３ انت اميباهستوالتيکا دي چ３ په انسانانوک３ 

د وين３ لرونکي نسخوږي المل کي８ي.
٢- د فال جيالتا ټولگى )Class Flagellates(: د دې ټولگي نوع３ يو يا ＇و 
فالجيل لرونکي دي. له فالجيل ＇خه د حرکت کولو په منظور اســتفاده کوي. د 
فالجيالتــا يونماينده يوگلينا ده چــ３ په ازاد ډول په اوبوک３ ژوند کوي، بل نماينده 
ي３ جارد يا ده چ３ د انسان په بدن ک３ زيات３ جارديا د وين３ لرونک３ نس ناست３ او 

نسخوږي سبب کي８ي.
٣- د ســيليا تا ټولگى )Class Ciliate(: د دې ټولگي غ７ي ســيليا )با１ه( لري. 

يو نماينده ي３ پراميشيم دى چ３ په والړو اوبوک３ زيات پيداکي８ي.

ب(يوگلينا 

ج( جارديا 

الف( اميب

پروکاريوت هغه ژوندي موجودات دي چ３ حقيقي هسته نلري؛ لکه: بکتريا.
يوکاريوت هغه ژوندي موجودات دي چ３ حقيقي هسته لري؛ لکه: پرته له بکتريا ＇خه نور ټول ژوندي موجودات.
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 ٤- د ســپوروزوا ټولگى )Class Sprozoa(:د پروتستا دا 
ډلــه حرکي غ７ي نه لري. ب５ل／ه ي３ پالزموديم دی. پالزموديم 
د انســان د وينــ３ پرازيــت دی چ３ د مالريا د ناروغي ســبب 

کي８ي.

)Algae( الجي
په )١-٨( شکل ک３ درې ډوله الجي وينئ. د الجي اصطالح هغه نبات ډوله 
ساده جسمونوته کارول کي８ي چ３ کلوروفيل اوحجروي ديوال ولري. الجي 
اوتوتــروف دي. خپل خواړه په خپله جوړوي. ډن６ر، نيله )ري＋ــه( اوپا３１ نه 
لــري. تقريبــاً ټول الجي د ډن６ونو، جهيلونو يا د ســمندرونو په اوبوک３ ژوند 
کــوي. ＄ين３ په واورو او＄ين３ ي３ په تــودو چ５نو ک３ پيدا کي８ي. همدارنگه 
الجــي د ونو پــه ډډونو، نمجنــو ＄ايونــو او د پرخو )صخره( د پاســه ليدل 

کي８ي.
ــت: الجي کيداى شــي چــ３ يوحجروي يا ＇و  د الجي بڼه او جوړښ

                فعاليت:
د فالجيالتا د ټولگي ＄ين３ نوع３ او د سيلياتا د ټولگي يو نماينده، يعن３ د پراميشيم کتنه:

اندازه والړې  يا شيشه يي گيالس( يوه  اړتيا وړ توکي: ميکروسکوپ، سالي６، ساليد پوښ، ＇ا＇کي ＇）ونکي، بيکر)  د 
اوبه.

ک７نالره: ل８ې والړې اوبه په بيکر ک３ واچوئ. له بيکر ＇خه د ＇ا＇کي ＇）ونکي په واسطه يو ＇ا＇کى اوبه پر سالي６ واچوئ. 
د پراميشم، د چټک حرکت د کميدو لپاره پرې د ساليد پوښ کي８دئ. سالي６ د ميکروسکوپ د تخت د پاسه په مناسب ＄اى 
ک３ کي８دئ. لوم７ى ي３ د کم３ قوى)x١٠( او بيا ي３ د لوي３ قوې )x٤٠(په واسطه وگورئ. کوم شکلونه چ３ مو وليدل په خپلو 

کتابچو ک３ ي３ رسم ک７ئ او بيا ي３ له )١-٧ان％ور( سره پرتله ک７ئ او هر يو ي３ ونوموي.

)١-٧( شکل: د پروتوزوا شکلونه: الف- اميب
 ب- يوگلينا  ج- جارديا  د- پاراميشيم

د( پاراميشيم



   8

                فعاليت:
د ميکروسکوپ په واسطه د اوب７يو کتنه.

د اړتيا وړ توکي: ميکروسکوپ، سالي６، سالي６ پوښ، ＇ا＇کي ＇）ونکى پنس، بيکراو او ب７ۍ.
ک７نالره: د پنس په واســطه له بيکر ＇خه د اوب７يو يو تار را واخلئ او د ســالي６ دپاســه ي３ کي８دئ. ＇و ＇اکي اوبه پرې واچوئ او 
سالي６ پوښ په واسطه ي３ وپو＊وئ. سالي６ د ميکروسکوپ په تخت په الزم ＄اى ک３ کي８دئ. لوم７ى د م５کروسکوپ د کمي 

قوې او بياي３ د لوي３ قوې په واسطه وگورئ. هغه شکل چ３ مو وليد په خپلو کتابچو ک３ ي３ رسم ک７ئ.

حجروي وي. د ＇وحجروي الجي اوږودوالى تقريباً ٦٠ مترو پورې رسي８ي. 
دلته د درې ډوله مهمو الجي －انو نومونه اخلو.

١- ســره الجي ٢- نسواري الجي٣- شــنه الجي دا ټول کلوروفيل لري. د 
هغوی مختلف رنگونه له کلوروفيل ＇خه پرته د نورو پگمنتونو له موجوديت 
ســره ت７لي دي. ＇رنگه چ３ د سره سمندرگي په مخ باندې سره الجي المبو 
وهي، له دې کبله دا ســمندرگی ســور بري＋ــي. همدارنگه الجــي د لمبا د 
ډن６ونــو تر＇نگ د کبا１ــو د ډندونو او د اوبو د ټانکيــو تر＇نگ، چ３ پاک３ 
شوي نه وي، وده کوي. اوب７ۍ )سپيروجير Spirogyra( د شنه الجي يوه 

معمولي نوعه ده، چ３ د ويالو، ډن６ونو اوسيندونو په غاړو ک３ پيداکي８ي.

)١-٨( ان％ور: درې ډوله الجي

)١-٩( ان％ور: يو ډول مرخي７ي

)Fungi(  فنجي

په )١-٩( شکل ک３ ＇ه شى وينئ؟
دغه موجودات په کوم وخت ک３ پيداکي８ي؟     

کيداى شــي فکر وک７ئ چ３ ټول فنجي د ＄ينو مرخ７５يوپه شان د خوړلو وړ 
دى، خو ټول فنجي نه خوړل کي８ي. مثاًل د ډوډۍ چ２ياس３)پوپنک( يو ډول 
فنجــي دي چ３ د خوړلو وړ نه دي. ＄ين３ مرخ７５ي هم زهري وي او خوړل 

ي３ ان د م７ين３ سبب ک８５ي.
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فنجي ＇ه شى دي؟
فنجي نبات ډولــه موجودات دي، کلوروفيل نه لري. فنجي  يو حجروي يا 
＇و حجروي وي. بيولوژي پوهانو پخوا فنجي اونباتات په يو عالم ک３ ＄اى 
ک７ي وو، ＄که چ３ فنجي د  نباتاتوپه شان ساکن دي. حجروي ديوال لري. 
＇رنگــه چ３ فنجي ＄انگ７ي خواص لري، نو لــه دې کبله اوس په يو جال 
عالم ک３ ＄اى ورک７ شــوى دی. ســره له دې چ３ فنجي په ټولو ＄ايونوک３ 

پيداک８５ي خو په نمجنو، تيارو او تودو سيمو ک３ ډير پيداکي８ي.

د فنجي ډولونه
١- خميرمايــه )١( : خميرمايــه يوحجــروي فنجي دي. پــه مختلفو ب２و، لکه: 

بيضوي، دايروي،استوانه يي اوکالوني ډول پيدا کي８ي. 
٢- د نباتاتــو پرازيت فنجي: يو حجروي فنجي دي او د ＄ينو نباتاتو، لکه: 

پټاټو، غنمو، انگورو اوگالب د پاسه ژوند کوي. 
٣- مرخ５ــ７ي )٢( : دا ډول فنجي ډير زيات پيداکي８ي، د هغو لرگيو د پاســه 
چــ３ د خرابيــدو په حــال ک３ وي، يا هغــه ＄مکه چ３ شــنه وي او يا هغو 
＄ايونوکــ３ چ３ عضوي مواد زيات ولري، په ت５ره بيا په باراني موســم ک３، 

ډيرليدل ک８５ي. )١- ١٠(

د فنجي تغذيه: فنجي خپله خواړه نشي جوړوالى. ＄يني ي３ سپروفايت 
)٣( يعن３ －نده خوړونکي دي چ３ له م７و او تخريب شــوو جســمونو ＇خه 

تغذيه کوي. ＄ين３ ي３ پرازيت دي. له خميرماي３ پرته د نورو فنجيانو جســم 
د هايفــا )٤( پــه نامه له نريــو تارونو ＇خه جوړ شــوی دی. کله چ３ هايفا وده 
وکــ７ي، جال کي８ي. تاوه شــوې کتله )جال ته ورته شــبکه( جوړوي چ３ د 

مايسليم  )٥( په نامه يادي８ي.
)١-١٠( شکل: مرخي７ى                            

١] Yeast   ٢] Mushrooms
٣] Saprophyte  ٤] Hypha
٥] Mycellum
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:)Lichens ډبر گلی )گلسنگ
گلسنگ خاص ژوندي موجودات دي چ３ د فنجي او شنه الجي د －６ ژوند 
)Symbiosis( حاصــل دی. پــه دې ډول ژوند ک３ الجــي د فنجي لپاره 
غذايــي مواد )کاربوها يدريت( جوړوي او فنجــي منرالونه اوبه د الجي لپاره 
برابروي چ３ الجي له هغ３ ＇خه د خپل ＄ان او فنجي لپاره له غذايي موادو 
په جوړولو ک３ اســتفاده وک７ي. گلســنگ د چاپ５ريال د تغييراتو په مقابل ک３ 
ډ４رحســاس دى. مثاًل که چ５رې هوا ډيره کک７ه شي الجي ي３ له من％ه ＄ي. 
کلــه چ３ الجي ژوند له الســه ورک７ي فنجي هم له من％ه ＄ي. گلســنگ د 

 )١-١٢( ان％ور: گلسنگکيمياوي موادو په مقابل ک３ هم ډيرحساس دى.

               فکر وک７ئ
گلسنگ له کومو برخو ＇خه جوړشوى دى.

                فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي.

لوم７ۍ ډله: د فنجي گټ３ او دويمه ډله دې د فنجي زيانونه لست ک７ي. وروسته دې هره ډله خپل لستونه يو له بل سره پرتله 
ک７ي او په خپلو ک３ دې مباحثه وک７ي.

)١-١١( شکل د ډوډۍ د چ２ياسو ډير＊ت

په چاپيريال کې د فنجي رول: ＄ين３ فنجي م７ه جسدونه تجزيه کوي او د 
عناصرو په دوران ک３ مهم رول لري. يو شم５ر فنجي بيا غذايي مواد فاسدوي. ＄ين３ 
فنجي د پوســتکي د ناروغيو سبب کي８ي او له ＄ينو ＇خه د پنسلينو په ＇５ر د انتي 

بيوتيک په جوړولو ک３ استفاده کي８ي.
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د لوم７ي څپرکي لنډيز
 ويروســونه کوچنــ９ ذرې دي چ３ لــه حجرې ＇خه بهر غيرفعال وي، خــو د کوربه )ميزبان( د 
حجــرې پــه دننه ک３ فعالي８ي. د کوربه په حجره ک３ ســربيره په ډير＊ــت )تکثــر( د ناروغيو المل 

ک８５ي.
 بکتريا ډ４رکوچني ژوندي موجودات دي. حقيقي هسته نه لري،  يعن３ پروکاريوټ دي. په دوو 

عالمونو و４شل شوي دي چ３ يوي３ ارک بکتريا او بل ي３ يوبکتريا دى.
 پروتســتا هغه ژوندي موجودات دي چ３ حقيقي هســته لري، يعن３ يوکاريوټ دى. په عمومي 

ډول حيواني او نباتي ＄انگ７تياوې لري. 
 الجــي د پروتســتا له ډل３ ＇خــه دى. مختلف ډولونه لــري. الجي کلوروفيل لــري. ＄ين３ ي３ 

يوحجروي  او ＄ين３ ي３ ＇و حجروي دي.
 فنجي هغه ژوندي موجودات دي چ３ کلوروفيل نه لري، هيتروتروف دي. خپله خواړه په خپله 

نشي جوړوالى. د اړتيا وړ خواړه له عضوي ورستو )خنثى( موادو ＇خه اخلي.
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د لوم７ي څپرکي پوښتنې
تشريحي پوښتنې

 ١. د ب２ــ３ او جوړ＊ــت لــه مخ３ ＇لور نوعي ويرســونه او په هغوى پورې اړونــدې ناروغ９ بيان 
ک７ئ. 

٢. د پروتستا درې مهم３ ＄انگ７تياوې ＇رگندې ک７ئ.
٣. د استوگن３ په چاپ５ريال ک３ فنجي ＇ه رول لري؟

څلورځوابه پوښتنې
د هرې پو＊تن３ لپاره مناسب ＄واب غوره ک７ئ.

٤. ويرسونه کوچني ذرات دي چ３ له حجرې ＇خه بهر.............. دي.
د: هي＆ يو ج: دواړه    ب: غيرفعال   الف: فعال 

٥. بکتريا .................... موجودات دي. 
د: حيوانات ج: نباتات    ب: پروکاريوت     الف: يوکاريوت   

٦. الجي د .................. له ډل３ ＇خه دي. 
د: هي＆ يو ج: پروتستا      ب: حيوانات      الف: نباتات    

سمې او نا سمې پوښتنې
الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. د سم３ جمل３ په مقابل ک３ )ص( او د ناسم３ جمل３ 

په مقابل ک３ د )غ( تورى وليکئ.
٧. فنجي د نباتاتو په ډله ک３ دی چ３ خپل خواړه د ضيايي ترکيب په واسطه جوړوي.

٨. گلسنگ د فنجي او الجي له  گ６ ژوند ＇خه منځ ته را＄ي.
٩. يوگلينا د پروتستا له ډل３ ＇خه دی چ３ کلوروپالست لري.
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دريم ＇پرکی
 د مادې جوړ＊ت

پــه خپــل چاپير يال ک３ بيالبيل مواد په بيالبيلو حالتونــو ک３ －ورئ، ايا پوهي８ئ چ３ مواد په 
طبيعت ک３ په ＇وحالتونو پيدا کي８ي؟ د مادې حالتونه پر کومو شرايطوپورې اړه لري؟ مواد 
په بيالبيلو حالتونو ک３ د کومو ＄ان／７تياو لرونکي دي؟ د مادې د گاز، مايع او جامد حالت 
＇رنگه يو پر بل بدلوالی شــئ؟ د مادې د حالتونو په بدلونونو ک３ کوم شــرايط بنســ＂يز رول 
لري؟ د دې ＇پرکي په لوســتلو کيدای شــي د مادې د حالتونو په اړه معلومات ترالســته او 

پورتنيو پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ او هم د دې ډول پو＊تنو بيلگ３ حل ک７اى شئ.
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ماده او د هغی تعريف
هرشی چ３ د فضا يوه برخه نيول３ وي او کتله لري او هم له باندينيو عواملو په مقابل ک３ د خپل ＄ان ＇خه 

مقاومت او غبر－ون )عکس العمل( ＊کاره ک７ي له مادې ＇خه عبارت دي.
دا پورته تعريف دا را＊ــيي چ３ زمون８ د شــاوخوا ！ول شــيان مادي دي؛ نو طبيعت چ３ مون８ په ک３  ژوند 

کوو مادې دی، د اهلل )ج ( له مخلوقاتو ＇خه دي.
شــي: د مــادې هغه ډول دي چــ３ ثابته کتل３ لري او د ！اکلو شــرايطو الندې د ！اکلــو فزيکي او کيمياوي 

خواصو لرونکي دي.
تشعشع: د جسمونو خاصيت دی .

پــه عمومــي ډول ماده په طبيعت ک３ په پن％و ډولونو په موندل کي８ي چــ３ له  جامد حالت، مايع حالت، 
－از حالــت، پالزما او تشعشــع يا ســاح３ ＇خه عبارت دي، د مــادې لوم７ي درې حالتونــه د  ا－ري／اتي 

Aggregate حالت په نوم يادوي.
٣-د مادې درې －وني حالت 

هر ماده کوالی شــي د  محيطي شــرايطو په پام نيولو سره درې حالتونه )جامد، مايع او －از ( ولري که ＇ه 
هم په عادي حالت ک３ مواد د －از په حالت ډير ل８ پيداکي８ي ؛ خو －ازونه د ＄ان／７ي اهميت ＇خه برخمن 
دي؛ د بيل／３ په ډول: ژوندي موجودات له هغ３ ډل３ ＇خه انسانان د －ازي محلول په د ننه ک３ ژوند کوي 

د ＄مک３ اتموسفير د －ازونو يو مخلوط دي چ３ له نايتروجن او اکسيجن ＇خه جوړ شوي دي.
－ازونه هغه مواد دي چ３ د هغو جوړونک３ ذرې يو پر بل باندې ډيره ل８ه اغيزه لري او د هغو د ذرو ترمن＃ 
د جذب قوه ل８ه ده چ３ نا منظم حرکت لري، په لوړه تودوخه او ل８ فشــار د －ازونو د ذرو حرکت چ＂ک 

کي８ي، د جامداتو خواص د －ازونو له خواص ＇خه توپير لري.
－ازونــه ل８ کثافت لري، په داســی حال کــ３ چ３ د جامداتو کثافت زيات دي، －ازونه د فشــار په پايله ک３ 
را！ول５ــ８ي؛ خــو جامدات ډير ل８ درا！وليدلو خاصيت لري؛ نــو ＄که د هغوی د ذرو ترمن＃ د جذب قوه د 
－ازونــو د ذرو ترمنــ＃ د جذب له قــواو ＇خه ＇و ＄ل３ زياته ده. جامدات ســخت او ماتيدونکي دي، په 

داسی حال ک３  چ３ －ازونه دا خواص نه لري. 
مايعات د جامداتو او －ازونو په نسبت له ＄ان／７ي خاصيت ＇خه برخه من دي؛ د بيل／ی په ډول: په مايع 
حالت ک３ د موادو د ذرو تر من＃ د جذب قوه زياته ده خو د جامداتو په نسبت کمزورې ده، الندې شکلونه 



31

د موادو ذرې  په درې حالتونو ک３ ＊يي:
 

(١-٣) شکل د جامد، مايع او گاز حالت
٢: د اتوم جوړ＊ت

په 1900م کال ک３ دفزيک پوهانو په اثبات ورسوله چ３ اتومونه له ډيرو کوچنيو ذرو ＇خه جوړ شوي دي. 
د تامسن مودل

انگليسي فزيک پوه تامسن )J.J. Tomson( د کتود د وړانگو انحراف په بري＋نايي  او مقناطيسي 
ســاحه ک３ مطالعه ک７ه ،(3-2( شکل د هغ３ دستگاه جوړ＊ت  را＊يي، کوم چ３ تامسن په خپلو 

＇７５نو ک３ په کار وړې ده:

(٢-٣) شکل د تامسن د ＇７５نو دستگاه

د تامسن د دستگاه ＇ر－ندونه په الندې ډول ده
1 - کتود )د الکترونونو سرچينه(، 2 - انود، 3 - د کتود د وړانگو لي８ديدل، 4 - د بري＋نا سرچينه 
)لوړ ولتاژ(، 5 - د بري＋نايي ساح３ سرچينه چ３ د وړانگو د لي８ديدو لوري ته بدلون ورکوي؛ يعن３ 
د بري＋نايي د ساح３ شدت دی چ３ د وړانگو لي８دول د کتود)1( لوري ته ب５رته گر＄وي، 6 - هغه 
مقناطيس ＊ــيي چ３ د کتود د وړانگو لي８ديدلو ته انحراف )کوږوالى( ورکوي، 7 - هغه رو＊اني 

لک３ چ３ د پردې پر مخ ليدل کي８ي او د کتود د وړانگو د ل８يدلو د حرکت بهير سموي.
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پام وک７ئ  
    تامسن دې پايل３ ته ورسيد چ３ دا منفي چارج لرونکي ذرې په ！ولو موادو ک３ ليدل کي８ي او 
دا ذرې يــ３ د الکترونونو)Electrons(په نوم يادې کــ７ي ، دا نوم د الکتريک له کلم３ ＇خه 
اخيســتل شــوی دی او هغه ذرو ته ويل کي８ي چ３ د هغوی د حرکت په پايله ک３ د بري＋نا جريان 

من％ته را＄ي.
 

                 ک７نه 
1 - هغــه وړانگــ３ چــ３ له کتود ＇خه د تامســن د تجزيــ３ د تخلي３ په تيوب ک３ ＄ــي ،کوم لورته 

ک８ي８ي؟
2 - د کتود وړانگ３  کوم ډول چارج لري؟

مهم ！ک９
د الکتــرون د بري＋ــنايي چــارج قيمت د امريکايي پوه مليکان Millikan په واســطه و！اکل شــو، 
کالونو ک３ د ت５لو په ＇ا＇کو ک３ کشــف ک７ چ３ مســاوي په  )19111917(  نوموړي دا کميت په
دی، دا کميــت د چارج لرونکو ذرو د چارج د لوم７ني واحد په تو－ه ومنل   Cb19106021 
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1
kg311011.9  يا   شــو او د يــو الکترون کتلــه دهايدروجن د اتوم دکتلــ３ )پروتون( له 

برخ３ سره مساوي ده. په 1898 کال ک３ تامسن د ＇７５ونو په پايله ک３ داس３ نظر ورک７: اتومونه 
له  يو مثبت چارج لرونکي هست３ ＇خه جوړ شوی دی چ３ د هغوی په چاپيريال ک３ الکترونونه 
د منفي چارج په لرلو ســره خپاره شــوي دي. د تامســن اتومي مودل مميزلرونکي کيک ته ورته 
جوړ＊ــت لري ، داســ３ چ３ مميز په کيک ک３ د الکترونونو  په شــان د اتومونو د هستو په من＃ 

ک３ شتون لري، ليدل کي８ي . 

منفي الکترون

د هستي مثبته چارج لرونکي ساحه

(٣-٣) شکل د تامسن اتومي مودل
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اتومي نمبر
په سمبول ي３   )(Z  موزلي د عنصرونو ترتيبي نمبر په پريوديک سيستم ک３ د اتومي نمبر په نوم ياد ک７ او د
و＊ود . باالخره پوه شو چ３ په اتوم ک３ د عنصرونو ترتيبي نمبر د عنصرونو د پروتونونو له شم５ر سره سمون 

لري.
نيوترون 

د موزلى د ＇ر－ندونو له  مخ３، د عنصرونو اتومي نمبر، د هغوى له هســت３ له چارج ســره مساوي 
دی او په هســته ک３ د پروتونو شــم５ر ＊ــکاره کوي. )پرتون التيني کلمه ده، له لوم７ني معنا او يا له 

！ولو ＇خه پخوان９ معنا ورکوي( 
＇رنگه چ３ د کيمياوي عنصرونو اتومونه د بري＋نايي چارج له کبله خنثى دي نو د عنصر د اتومونو 

دپروتونونو شم５ر د هغو د الکترونونو له شم５ر سره مساوي دي.
اتومي کتله د اتوم د هست３ د پروتونونو له مجموعي کتل３ ＇خه  لويه ده، د دې توپير د ې ＇ر－ندون３ 
لپــاره رادرفورد وړاندوينه و ک７ه چ３ د اتوم په هســته ک３ خنثى ذرې هم شــتون لري چ３ د هغوى 
د هريوې کتله د يو پروتون له کتل３ ســره ســمون لري خو د چارج له  امله خنثى دي ؛ له دې کبله 
په 1932 م کال ک３   )(chadwick د خنثى په نوم ياد شــوې دي. چادويک  )(neutron نيوترون
د ذرې په واسطه   A د هســتوي تعاملونو په پايله ک３ نيوترون کشــف ک７؛ نوموړي د بيريليم هســته د

بمباردمان ک７ه چ３ په پايله ک３ ي３ نيوترون تر السه ک７، دتعامل معادله ي３  په الندې ډول ده:
 nCHeBe 1

0
12
6

4
2

9
4 ++  

په وار سره د بيريليم، هيليوم او کاربن   C12
6 او  BeHe 9

4
4
2 , د نيوترون سمبول،  n1

0 په دې معادل３ ک３
د عنصرونو هست３ را＊يي.
د اتوم اساسي ذرې

د پروتونونو او نيوترونونو مجموع３ ته  نوکليون )Nucleon( وايي او د کتل３ د نمبر په نوم هم يادي８ي                                   
 NuclionnP =+

الندې جدول د اتوم د بنس＂يزو ذرو ＄ين３ فزيکي خصوصيات را＊يي:
(١-٣) جدول د اتوم د بنس＂يرو ذرو فزيکي خصوصيات

نسبتى کتله کتله په کيلو گرام نسبتى چارج چارج په کولمب ذرې
1. 0073  27106726.1  +1  1910602.1  پروتون
1.0087  2710675.1  0 نيوترون

 4104858.5   31101.9  -1  1910602.1  الکترون
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١-٥: اوسنی اتومي تيوري
په 1920 - 1930 کالونو ک３ په نظري فزيک ک３ دوه پو＊تن３ را من％ته شوې:

1 - لومــ７ۍ پو＊ــتنه د نور د طبيعت پــه اړه د دوه بيالبيلو نظرونو پورې اړه لري چ３ «＇پيزه  او د 
نورفوتوني طبيعت نظريه» ده.

2 - دويمه پو＊تنه د ر１ا او انرژي د ！اکلی کچ３ له کوانتومي پديدې ＇خه عبارت دي چ３ بايد هغه 
د يو هيرې شوي مسئله په ب２ه د نيو！ن په ميخانيک ک３ ور دننه ک７ه.

د همدې المل پربنس  د ميخانيک نوي او معاصره تيوري رامن％ته شوه، له دې تيوري سره سم: 
ر１ا ＇پيزخواص او هم ذره وي خواص لري.

＇پيز او ذره وى طبيعت
لومــ７ي ســ７ي چــ３ د معاصر ＇پيــز ميخانيک په اړه مثبت －ام کي＋ــود، پــه 1924 م کال ک３ د         
پــه نــوم عالم وو.  پــه پخوانيو وختونو ک３ پوهانــو نظر درلود چ３   )( BroglieDe  دى-بروگلى
الکترو مقناطيســى خپريدن３ له مطلقو ＇پو ＇خه عبارت دي )ســره له دې چ３ انشتاين ويلي دي« 
په ＄ينو تجربو ک３ الکترومقناطيسي ＇پ３ ذره وي يا فوتونى خاصيت هم له ＄انه ＇خه ＊يي»(. 

       ٤-٣ شکل په اهتزازی حالت کی د سيستم  تصوير 

              
             

            پاملرونه وک７ئ
＇پيــزی پديدې د مايکرو ذرو له انکســار )د ماتيدنی (او ننوتو＇خــه عبارت دی. د دې دوو پديدو 
د اغيــزې د زده کــ７ې په خاطر الزمه ده تر＇و هرې ذرې ته نســبت ورک７ي او د ＇پو اوږدوالی زده 

ک７ي.
دي برو－لی د انشــتاين د انرژيکي معادالتو په پام ک３ نيولو ســره د فوتونونو د ＇پو اوږدوالی الســته 

راوړ.
mvp دي او د هغوی د ＇پــو اوږدوالي د  = ！ولــ３ ذرې د حرکــت د مقــدار مومنــ   لرونکــی

د لوم７ي ＇پي نيم اوږدوالي

د دوهمي ＇پي نيم اوږدوالي  

د دريم３ ＇پي نيم اوږدوالي 
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 فورمول په واسطه محاسبه کيدالی شي.
mv
h

=L
 هر ＇ومره چ３ د ذرې کتله او سرعت ډير وي ،په هماغه کچه د هغ３ د ＇پو اوږدوالی لن６وي،

پردې بنس کله چ３ يو －ي６ی الکترونونه د يو کرستالي جسم سره ！کر کوي، بيا منکسره او ب５رته 
－ر＄ي.

＇لــور －ونــي کوانتومي نمبرونه د يوې رياض５کــي پايل３ په ب２ه خپل ＄ان ＊ــکاره کوي، د اتومونو 
＇رن／والی او د الکترون انرژي ！اکي، دا کوانتوم نمبرونه د بور له نظري３ سره سم د ناقصو مفاهيمو 
لرونکی دی او سره  له  دي نيم／７تياوو په لرلو سره د اتوم  د هست３ په شاوخوا ک３ د الکترونونو د 

＄ای نيولو وضعيت رو＊انه  کوي.

 )Pr( NumberCauantuminciplThe ١- اصلي کوانتوم نمبر
د اصلــي کوانتــوم نمبــر د الکترونــي وري％３ جســامت، د اتــوم شــعاع او دالکترونونــو انرژي، 
يعنــ３ د الکترونونــو انرژيکــي ســطحه له  هســت３ ＇خــه  ！اکي چ３ تــام ！اکلي عــددي  قيمتونه
n)(  په توری ＊ودل کي８ي،هر ＇ومره چ３ د    ＄انته غوره کولی شــي او د  ...)7,6,5,4,3,2,1( =n
n قيمت کوچنی  وي، په هماغه کچه الکترون ډيره کمه انرژى لري او هست３ ته نژدې وي ، اصلي 
کوانتــوم نمبر له نورو کوانتــوم نمبرونو＇خه مهم دي ؛ ＄که د هايدروجن د اتوم د الکترون انرژي 

کميت اود نورو اتومونو د الکترون انرژي کميت را＊يي. 
٢- فرعي کوانتوم نمبر يا زاويوي حرکت

د بور له نظري３ سره سم يو اصلي مدار يا الکتروني قشر  د الکترون د گر＄５دلو حالت د هست３ په 
چاپيريال ک３ په دايروي شــکل دی او عمومي حالت ي３  له بيضوي ＇خه عبارت دی چ３ هســته 
د بيضوي په يوه محراق ک３ ＄اى نيســي. په يو بيضوي شــکله مدار ک３، د الکترون چ＂کتيا ثابته 
او！اکلــي نــه ده ، د هغه حرکي انرژي بدلــون مومي او د انرژي بدلونونه يــ３ کوانتومي دي، پر دې 
بنســ د الکترونونو لپاره يوازې ＄ين３ ＄ان／７ي بيضوي مدارونه مجاز دي، په دې ترتيب دويمي 
 l کوانتــوم نمبــر د زاويوي حرکت کچه او يا د زاويوي حرکت د کچــ３ مومن ＇ر－ندوي چ３ د

په واســطه ＊ــودل کي８ي او د مدارونو د بيضوي والي ضريب ！اکــي. ＇رنگه چ３ الکترون دوراني 
حرکت هم ترســره کوي ؛ له دی کبله حرکي انرژي هم لري چ３ له دوراني  حرکت  ＇خه الســته 
ي３ ！اکل３ کچــه لري او د الکتــرون د انرژي له   )( mvp = را＄ــي؛ نــو د حرکت د کچــ３ مومن
مجموع３ ســره مســاوي ده ؛ پردې بنســ د تعجب وړ به نه وي که  چيري د الکترون د زاويه يي 
د مقدار له لورو   n l د اوربيتالونــو د حرکت د مقدار مومن د حرکــت د مومن دکچ３ له نظره د
منحصر شي. نظري او تجربى تيوري ＊کاره کوي چl３ کوالی شي  تر＇و  ！ول هغه قيمتونه چ３ 

په شمول ＄انته غوره ک７ي:  1n ترمن＃ تام وي، د صفر او  1n د صفر او

 10 = nl
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l  هم   ،  2=n l يو قيمت ＄انته غوره کوي چ３ هغه صفر دی. همدارن／ه که چ５رې    وي،  1=n که
4,3,2,1,0   دي. n=5  وي، L هم پن％ه قيمته لري چ３  0  او 1 دي او که   دوه قيمته لري چ３  

٣- مقناطيسي کوانتوم نمبر
زاويــوي حرکــت يا د يــو الکترون د دوراني حرکت د کچ３ مومن په هر اتوم ک３ کيدای شــي چ３ 
په  دايروي سيســتم ک３ د بري＋ــنا  بهير ســره چ３ په هغه ک３ جريان لري، تشــبه شي؛ ＇رنگه چ３ د 
بري＋ــنا بهير د دوري په دننه ک３ من＃ ته را＄ي او مقناطيســي ساحه په دوري ک３ جوړوي؛ له دې امله 
ويلی شــو چ３ د الکترون تحريکيدل په يو دايروي مدار ک３ مقناطيســي ســاحه هم توليد وي چ３ 
ml  ( ي３ ！اکي، له بلــ３ پخواه د زاويويي حرکت د مومن له کچ３ ＇خه مقناطيســي کوانتوم نمبر )
ml  حاصل５ــ８ي، نــو د هغه کچه له اوربيتالي کوانتوم نمبر قيمت ســره اړيکه لــري. تيوري او عمل 
تر من＃ د صفر ،   l او صفر،  l+ ml  کوالی شــي ！ول تام عددي قيمتونه د صفر او ＇ر－ندوي چ３ 
دي چ３ د  12 += lml ml  د قيمتونو تعداد عبارت له په شــمول ＄انته غوره ک７ي او د   l او  l+

د قيمتونودا کچه د اوربيتالونو تعداد په فرعي سويو ک３ هم ！اکي:  lm
 llml += 0                                                                  

٤- دسپين کوانتوم نمبر
الکتــرون د خپــل دورانــي حرکت په بهير ک３ دمقناطيســي ســاح３ له جوړولو＇خــه پرته کوچن９ 
   Spin حرکت لري،   Spin مقناطيس په شــان هم عمل کوي ؛ نو ＄که ويلی شــو چــ３ الکترون د
کلمــه د تاويدلــو په معنا ده، دا  مقدار د بنســ＂يزو ذرو لپاره پوره، ！اکلــي دی ، د الکترون، پروتون او 

   دی.
2
1

± نيوترون  د سپين قيمت 
               

                    پام وک７ئ
l   پــه واســطه ！ــاکل کي８ي؛ لــه دې امله  دL،n او  lm  قميــت د                  ＇رنگــه چــ３ د  
mL تر من＃ ＄انگ７ي اړيک３ بايد شــتون ولري ؛ د بيلگ３ په ډول: په ثابت اوبنســ＂يزحالت ک３؛يعن３
د   lm l قيمتونه د دي چــ３ يو قيمــت ＄انته غوره کولی شــي،همدارنگه د  1,0,0 === nlml

دی، يعن３:  12 += lml قيمتونو ！اکونکي دي چ３ مخک３ ترې يا دون３  شويدي او هغه  

  

llm
m

lm

+=
=+=

=
+=

0
1102

0
12

l

l

l

l
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000m
=

+=
l

l
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＇خه دى:  
2
1

 او  
2
1

+ قيمت عبارت له  Spin nm  له هر قيمت سره د ,,ll همدارنگه د
 
2
1,

2
1

+=S
 

＇خه دي:   1,0,1 + درې قيمتونه لري چ３ هغه عبارت له  lm l=1  وي که چيرې  
 

101m1,01,m
l0lm

3112m12m
1

+=+=
+=

=+=+=
=

ll

l

lll

l
 

                 ستاس３ د زيات３ زده ک７ې لپاره

 Orbital  التينــي کلمــه ده او د ＄الــ３ په معنــا ده، په دې ＄اى ک３ هم پــه همدې مفهوم په 
کاروړل شــوې ده او د اتوم د هســت３ له چاپيريال له هغ３ برخ３ ＇خه عبارت ده  چ３ په هغ３ 
وي، د دې احتمال هم شــته دی چ３ الکترون د   %95 کــ３ د الکترونونو احتمالي شــتون پــه
وخت په يوه شــ５به ک３ د هســت３ د فضايي ســاح３ له حدودو ＇خه د باندې ＄اى ولري چ３

5%  احتوا کوي.
اصلي او فرعي قشرونه 

له هر اصلي کوانتم نمبر سره يوه اصلي انرژيکي سويه سمون لري چ３ دا سويه د ان／ريزۍژب３ 
د الفبا  په   لويو تورو ＊ودل کي８ي؛ لکه: 

 
QPONMLK

7654321n =

له هر فرعي کوانتم نمبر ســره ، ！اکل３ فرعي انرژيکي ســويه سمون لرې چ３ دا فرعي سويه د 
ان／ريزۍژب３ د الفبا  په   کوچن９ تورو ＊ودل کي８ي ؛لکه:  

      فرعي کوانتوم نمبر
فرعي سويه

 
...
...43210

gfdps 
      

له اړوند قيمتونو سره سمون لري او په اعظمي   ml د هرې فرعي ســوي３ د اوربيتالونو شــم５ر د
تو－ــه په هــر اوربيتال ک３ يوازې دوه الکترونونه ＄اى لري چ３ د هغوی له ســپين لوري ســره  

مخالف دي.
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که چيرې د الکترونونو تاويدل د خپل محور په چاپيريال ک３ د ســاعت له عقرب３ ســره ســمون 
دی او که د ســاعت د عقرب３ په مخالف لورک３ تاو شوی وي؛    

2
1

 ولري، د هغه د ســپين قيمت
دی .    

2
1

+ نو د هغه د سپين قيمت
اوربيتالونه پر صندوقچو   باندې ＊ودل کي８ي . د اوربيتالونو شم５ر په هره اصلي انرژيکي سويه 
2n   ســره ســمون لري او د الکترونونو اعظمي شــم５ر په هره اصلي انرژيکي سويه ک３ له ک３ له 

سره سمون لري.  22n
د الکترونونو د انرژي حالت د اعدادو او تورو په واسطه ＊ودل کي８ي، داس３ چ３ د هغوى اصلي 
کوانتــم نمبــر د عدد په واســطه او دا عددونه د هغ３ تورې کي３２ خواتــه ليکل کي８ي  کوم چ３ د 
انرژى فرعي ســويي  را＊ــيي او له يو ！اکلي فرعي کوانتم نمبر سره سمون لري؛ د بيلگ３ په ډول:
په حالت ک３ دي او د الکتروني   p ＊ــکاره کوي چ３ الکترونونه په دريمه اصلي ســويه ک３ د  p3

 d s د اوربيتال د الکتروني وري％３ شکل کروي دى ، د وري％３ شــکل ي３ دمبل په شــان دی. د
f د اوربيتالونو د الکترونو وري％و شــکل پيچلي دي، د ســل پا３１ او يا مرســل د گلونو د پا１و په  او

شان يو د بل له پاسه شتون لري.
الندې جدول د ＇لور گون３ کوانتوم نمبرونو ترتيب او د هغوی اوربيتالونه ＊يي.

(٢-٣) جدول د ＇لورگونو کوانتوم نمبرونو ترتيب او د هغوي اوربيتالونه:
 ln دالکترونونو +

شم５ر
اوربيتالونو  د 

شم５ر
انرژيکي 

حالت
＇لور گوني کوانتوم نمبرونه
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١-٦: د ＇و الکتروني اتومونو الکتروني جوړ＊ت 
د الکترونونو په واسطه د انرژيکي سويو د اوربيتالونو ډکيدل

الکترونونه په لوم７ي پ７او ک３ د انرژيکي ســويو هغه اوربيتالونه نيســي چ３ په انرژيکي ！ي＂ه سطحه 
کــ３ ＄ــای ولري . په دې هکله ډيــرې قاعدې اوک７ن３ شــته دي چ３ دا قاعــدې او په الندې ډول 

＇ر－ندي８ي: 
د الندې سلســل３ په بنس کوالی شــو چ３ د انرژيکي سويو په اوربيتالونو ک３ د الکترونونو ويشل 

تر سره ک７و:

)  RuleHund د هوند قاعده )
Spin  د عددي قيمتونو  الکترونونه د عين فرعي ســويو اوربيتالونه  داســ３ ډکوي چ３ د هغــوی د
مجموعــه لوړه وي ، يا په بل عبارت الکترونونه د فرعي ســوي３ اوربيتالونه لوم７ى په طاقه ب２ه او په 
ســره ډکوي، خو که چيرې زيات الکترونونه شتون ولري، د هغوى جوړه کيدل په   Spin هم جهته
ســره پيل کي８ي ؛ په نايتروجن او اکســيجن ک３ دا مطلب   Spin اوربيتالونو ک３ له مخالف الجهته

الندې  رو＊انه کي８ي:

 

322 221 pss

N 

 

422 2p2s1s

O 

د سپين مجموعه  

د سپين مجموعه          

 
2
11±

 1±



40

                                                                       
اتومونه کوچن９ ذرې دي چ３ د کيميا په ساده وسايلو نه تجزيه کي８ي او د اتومونو مجموعه چ３ عين 

چارج ولري ،د کيمياوي عنصر په نوم يادي８ي.
�tاتومونه تل د حرکت په حال ک３ دي، د تودوخى په زياتوالي د هغوی د حرکت چ＂کتيا زياتي８ي 

او دا حرکت يو له بل سره د هغوى د تعامل المل گر＄ي.
د اتوم په هسته ک３ مثبت چارج لرونک３ ذرې شته دي، چ３ دا ذرې د پرتونونو په نوم ياد وي.

�tچادويک د اتوم په هسته ک３ نيوترنونه کشف ک７ل . 
�tد پروتونونو او نيوترونونو مجموعه د نوکليون په نوم ياد وي.

پو＊تن３
＇لور ＄وابه پو＊تن３ 

1 - د يوې مادې کوچنى ذره د لوم７ي ＄ل لپاره کوم عالم د اتوم په نوم ياده ک７ه؟
د- رادرفورد ج- ارسطو   الف- دالتن ب- ديموکرات  
2 - د اتوم کلمه له الندې کومو کلمو ＇خه اخ５ستل شويده؟

د- ه５＆ يو ج- الف او ب دواړه سم دي  )نه(   A ب- )تقسيم(    tom الف-
3 - د اتوم د هست３ د ＄ان／７تياوو کشف کوونکى له الندې علماوو ＇خه کوم يو دی؟

د- سودي ب- چادويک   ج- رادرفورد   الف- موزلى 
4 - د کومو فورمولونو پربنس کيدای شي چ３ د الکترون چ＂کتيا د اتوم د هست３ په چاپيريال باندې 

محاسبه شي: 
 د- هي＆ يو

 
22

22

4Pmkze
hnr = ج-     

mv
hv = ب _    

nh
kzev P22

= الف-
l قيمتونه عبارت دي له: وي ، د  3=n 5 - که چيرې

د- ！ول ناسم دي. ج- يو قيمت،  ب- دوه قيمته،  الف- درې قيمته ،  
-6 هغــه عنصــر چ３ د 26 اتومــى نمبر لرونکى دی د ســپين د کومو عــددي قيمتونو د مجموعو 

لرونکى دي.
   1± ±3           د- ±2         ج-     ب-     

2
1,

2
1
+  الف -

د دريم  ＇پرکي لن６يز 
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(Chemical Bonds ) ３کيمياوي اړيک 
ايــا کلــه مو هم دې مطلب ته پام شــوی چ３ ول３ د موادو کوچن９ ذرې ســره ن＋ــت３ او لوى 
جســمونه ي３ جوړ ک７ي دي؟ ماليکولونه ＇رن／ه تشکيلي８ي؟ مواد ＇رن／ه او د کوم３ قووې 

په واسطه يو په بل ک３ حل شوي دي؟ په همدې ترتيب اړيکه ＇ه شی ده؟
کومه قوه  د موادو د ذرو د وصل کيدو المل گر＄ي؟ د اړيکو ډولونه کوم دي؟ ول３ د موادو 
د اتومونو تر من＃ اړيکه تشــکيلي８ي؟ د اړيکو د تشــکيل الره په ＇ه ډول ده؟ په دې ＇پرکي 
کــ３ د اړيکــو د ＄انگ７تياوو په اړه، د اړيکــو د جوړيدو الره، د اړيکــو ډولونه او د اړيکو د 
نورو ＄ان／７تياوو په اړه معلومات وړاندې شوي او د موادو ！ول فعل او انفعال چ３ د اړيکو د 

جوړيدو المل گر＄ي، رو＊انه شوي دي.         

＇لورم ＇پرکى
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٣-١: د کيمياوي اړيکو ＄انگ７تياوې او د ليويس سمبولونه
په نوم يادي８ي. د   )( BondChemical د يو ماليکول د اتومونو تر من＃ دجاذب３ قوه د کيمياوي اړيکو
＇و اتومونو لرونکو موادو شــتون دا واقعيت ＇ر－ند ک７ چ３ اتومونه يو په بل اغيزه اچوي، مرکبونه 
منــ＃ ته راوړي چ３ د هغوى د اتومونو په نســبت ！ي＂ه انرژيکي ســطحه لــري، که چ５رې د انرژي د 

وي، اړيکه جوړي８ي.  molCalory /10 مقاومت کچه د اړوندو اتومونو او ماليکولو تر من＃
د کيمياوي اړيکو موضوع د نظري کيميا بنســ＂يزه برخه ده. د اتومونو تر من＃ د اړيکو د جوړيدو په 

پايله ک３ پيچل３ ذرې؛ لکه ماليکولونه، راديکالونه، د موادو کرستلونه او نور جوړي８ي.
کيميــاوي اړيکــه د دوو او يا له دوو ＇خه د زياتو عنصرونو د متقابل عمل په پايله ک３ جوړي８ي او د 

انرژي له ازاديدو سره يو ＄اى ده.

الندې جمله په ياد ولرئ
د اوکتيت قاعده يا اته ييزه قاعده

يو له بل ســره د اتومونو د جوړوشــوواړيکو شــم５ر، د هغوی د بانديني قشر ډک کيدلو المل له اتو 
الکترونو په واسطه کي８ي.

٤-٢: د اوکتيت قانون او د ليويس جوړ＊ت
د اتومونو او ماليکولونو د جوړ＊ــت د ＊ــودلو الره چ３ د والنســي قشــر الکترونونه او د اړيکو د 
په واسطه  کوم  چ３ د دوو اتومونو تر من＃ ＄اى   )( شريکو الکترونونو جوړې  په ！کو او يا خطونو

لري، ＊ودل کي８ي، د ！کو د جوړ＊ت او يا د ليويس د ساختمان په نوم يادي８ي.
 ٤-٣: د کيمياوي اړيکو ډولونه

(Electro Volant Bond):٤-٣-١: آيوني اړيکه 
په خپله  د کيمياوي   )(Liwes او ليويس  )(Kossel په 1916 م کال د فزيک پوهانو هر يو کوسيل
اړيکــو تيوري وړانــدې ک７ه، هغوى د کيمياوي اړيکــو جوړيدل د اتومونــو د الکترونونو بايلل اويا 

اخيستل اود وروستي مدار په  اتو الکترونو سمبالول دي چ３ تر ＇و اړونده ثبات ترالسته ک７ي.
＇خه پيل شوی دی، گوروچ３ په   )(Ne په پيريوديک سيستم ک３ د عنصرونو تسلسل چ３ له نيون

د قشرونو الکترونونو شمير ＊ودل شوی دی:  M او  KL, قوس ک３ د عنصرونو د
 )3,8,2()2,8,2()1,8,2()8,2()7,2()6,2()5,2( AlMgNaNeFON  

د نجيبه －از الکتروني جوړ＊ت   Ne اتوم کوالی شي تر＇و د يو الکترون د بايللو په پايله ک３ د  Na د
＄انته غوره ک７ي او با ثباته الکتروني جوړ＊ت ترالسه ک７ي:

 + + eNaNa E 1)8,2()1,8,2(  
د ســوديم پــه اتوم ک３ د  10 الکترونونو او 11  پروتونونو شــتون لــه دې المل گر＄يدلی دی چ３ 
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په نوم   )(Cathion بدل شي چ３ د کتيون  +Na ســوديم مثبت چارج ولري او په چارج لرونک３ ذرې
يادي８ي.  

    )8,2(1)7,2(  + FeF  
منفى چارج دي او د    F هغه ذره چ３ له 10 الکترونو او 9 پروتونو＇خه جوړه شــوې ده، د فلورين
د منفي ايون د ذرو تر من＃   )( F مثبت چارج لرونکــي ذرې او د  )( +Na ايــون ＇خــه عبارت ده ، د

الکتروستاتيکي جاذب３ قوه عمل کوي او د دې جذب په پايله ک３ کيمياوي اړيکه جوړي８ي.
(په نوم يادي８ي.  BondValenteElectro دا ډول اړيکه د ايوني ４ا برقي اړيک３)

 NaFFNa + +  
أيوني اړيکه د کيمياوي اړيک３ يو ډول ده چ３ د الکتروستاتيکي قواوو د جذب په پايله ک３ د مخالف 

العالمه چارج لرونکو ذرو تر من＃ جوړي８ي.

  (CovalentBond)٤-٣-٢: گ６ه اړيکه
ــو تيوري: أيوني اړيکــه د کيمياوي اړيکو يوازين９ ب２ه نــه ده، په ماليکولونو ک３  ــت اړيک د کووالن
په ماليکول ک３ خاصه اړيکه شته ده چ３ په دې اړه   2Cl بيالبيل３ اړيک３ شته دي؛ د بيل／３ په ډول: د
ليويس وړانديز ک７ی دی: د کلورين هر يو اتوم خپل د بانديني قشــر يو الکترون په خپل من％ونو ک３ 
په گ６ ډول ږدي، د اوربيتالونو د ننوتلو په غرض د کلورين له اتومونو ＇خه هر يو د شــوني تر حده يو 
بل ســره نژدې کي８ي او د گ６و الکترونونو جوړه د کووالن اړيکه جوړه وي، دا الکترونونه يوازې يو 

ي３ مخالف لوري لري. الندې شکل وگورئ :  )(Spin اوربيتال نيسي چ３
 

(4 - 1) شکل د کلورين په ماليکول ک３ د کيمياوي اړيکو د وړاندې کولو الره

                 پام وک７ئ
کووالنس په لغت ک３ د گ６ والنس په معنا دی او د اړيک３ يو ډول ته اشاره ده چ３ په هغه ک３ اتومونه يو له بل 
والنسي قشر ＇خه يا په ！اکلي ډول يو د بل له والنسي قشر له  الکترونونو ＇خه په گ６ ډول گ＂ه اخلي، هغه اړيکه 

چ３ په هغه ک３ د والنسي قشر الکترونونه په شريک ډول کي＋ودل شي، د اشتراکي اړيک３ په نوم يادي８ي.
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په فلزونو ک３ اړيک３
اوســن９ تکنالوژي د فلزونو د کارولو پربنســ غ＋تل３ ده، د ماشين أالتو او ترانسپورتي وسايلو ډيره لويه 
برخه له فلزونو ＇خه جوړه شــويده، د فلزونو د اتومونو ترمن＃ اړيک３ د ＄ان／７و اړيکو له ډولونو ＇خه  
دي چــی فلزونــو ته ي３ ＄ان／ــ７ی خواص ورک７ی دی،ډير زيــات فلزونه کلک دي ، هغــوی ته پرته له 
تخريب، کوالی شی  چ３ شکل ته ي３  بدلون ورک７ل شي، فلزونه پا３１ کيدو او دمزي کيدلو وړتيا لري، 
فلزونه ＄ليدونکي او صيقلي د ي او د بري＋نا هادي هم دي. د اړيکو هره تيوري په ＄ان／７ې الره کوالی 
شي چ３  د فلزونو ！ول فزيکی خواص رو＊انه ک７ي،  دفلزونو  د اتوم د بانديني قشر الکترونونه ) والنسی 

الکترونونه ( کوالی شي  چ３ په اسان９ سره له هغوی ＇خه جال او په کتيون بدلون ومومي.
کله چ３ د فلز دوه اتومونه ســره نژدی شــي د هغوی د باندينی قشــر اوربيتالونه يو په بل ک３ ننو＄ي کوي 
او ماليکــول اوربيتالونــه جوړوي، که چيرې د فلزونو دريم اتوم  هم هغوی ته نژدې شــي، د هغه اتومی 
اوربيتال کوالی شــي چ３ د  لوم７ي اتوم په اوربيتالونو ک３ وردننه شــي او يو بل ماليکولي اوربيتال جوړ 
کــ７ي؛ خــو که چ５رې اتومونه ډير وي، ډيــر زيات  دري بعدی ماليکولــي اوربيتالونه جوړوي چ３ ！ولو 
خواوو ته پرخوالی مومي  او د اتومونو د اوربيتالونو له ＇و ＄لي ننوتن３ په پايله ک３، د اتومونو د بانديني 
قشــر د الکترونونو د ال زيات３ اغيزې المل د ازماي＋ــت ترالندی نيســي چ３ هغوی کوالی  شي په ！ولو 
شــبکو ک３ په ازادانه تو－ه  حرکت وک７ي او په اتوم ک３ ！اکلی ＄ای نه نيســي، هغوی د ديلو کاليزيشــن 
حالــت ＄انته غــوره کوي او که چ５رته الکترونونه له اتومونو ＇خه جال شــي، فلــزي کتيون حاصلي８ي 
حاصل شوی کتيونونه يو بل نه دفع کوي؛ ＄که هغوی د －ر＄نده الکتروني وري％３ په واسطه جذبي８ي 

او د هغوی ترمن＃  تشه فضا د الکترونونو په واسطه ډک کي８ي.

2-4 شکل: دفلزي اړيکو ب２ه 
د شکل توضيح:

١. د فلزونو کتيون ٢. د يلوکاليزيشــن والنســی الکترونونه  ٣ .د کتيونونو ترمن＃ د جذب حالت او د 
يلوکاليزيشن شوې الکترونونه

د فلزي اړيکو خاصيت د فلزونو کلکوالی رو＊انه کوي او همدارن／ه د هغوی د تودوخ３، بري＋نا هدايت 
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او ＄ال ＇ر－ندوي.
د کيميــاوي اړيکــو تيــوري د فلزونو فزيکي خواص رو＊ــانه کوي؛ د قواوو د عمل پــه پايله ک３ د فلزونو 
کتيونونه  او ديلوکاليزيشن کوونک３ الکتروني وري％３ تر من＃، فلزونو ته دا شوني برابروي چ３ خپل شکل 

ته بدلون ورک７ي، خو نه سوري کي８ی پورتن９ شکل و－ورئ.
٤-٢-٢: د واندر والس او لندن قواوې

د ماليکولونــو د نــژدې کيدو او د مايع يا جامدو حاالتو د من＃ ته راوړلو لپاره د هغوی ترمن＃ د جذب 
کال ک３ واندروالس ي３ دې پايل３ ته ورسولو   )1873( قواوې عمل کوي. د گازونو د خواصو مطالعه په
چ３ دغير ايوني او غير کووالنســي خواصو په پام ک３ نيولوســره، د ماليکولونو ترمن＃ د جذب او د 
دفعــ３ قوه شــتون  لــري چ３ له دې قواوو＇خه کولی شــو، بيال بيل مفهومونه تر الســه ک７و، خو په 

عمومي ډول دا قواوې د واندروالس د قوې بنس جوړوي . 
د غيــر قطبــي ماليکولونو ترمن＃ هم د جاذب３ قوه شــته ده.د لندن له  تيوري ســره ســم، دا قواوې د 
ماليکولونو پر شــيبه يز پوالريزيشــن پورې اړه لري چ３ د جذب قــواوو د ثابتو متقابلو عملونو المل 
－ر＄ي. د واندروالس قواوي شــکلونو د قطبي ماليکولونو ترمن＃ د ډاى پول - ډاى پول متقابل عمل 
دی. د غير قطبي ماليکولونو ترمن＃ د جذب قواوې هم شــتون لري، حتا د نجيبو گازونو د اتومونوتر 
من＃ هم ډيره ضعيفه دجذب قوه  ليدل کي８ي چ３ په ！اکلي ډول هغوى کوالی شــي مايع حالت ＄انته 

غوره ک７ي.
د غيــر قطبــي ماليکولونو ترمن＃ واندروالس ＄ان／７ي قوه عمل کوي چ３ هغه عبارت د نسپرســيون  
م   )1930( د قــواوو او يا د لندن )London( قوه ده، د دې قواوو د من％ته راتگ، په  )(Nespersion

کال ک３ د فزيک پوه لندن د تيوري په واسطه په الندې ډول رو＊انه شوې ده:
د دوه غيــر قطبــي ماليکولونــو تر من＃ ن＋ــتنه  －ورو: ＇رنگه چــ３ دا ماليکولونه غيــر قطبي دي،د 
الکتروني وري％３ کثافت د دوی ترمن＃ په متناظر ډول و４شل شوی دی؛ خوپه ！اکلي لحظوي )شيبيز(
مومن ک３ د الکترونو ويش په ماليکولونو ک３ ＊ايي غير متناظر وي؛د بيلگ３ په ډول: په يو شيبه ک３ 
دا ډول ماليکولونه له ＄انه ډای پول مومنت ＊ــکاره کوي . ＇رنگه چ３ په )٤ –٢( شــکل ک３ ليدل 
کيــ８ې  دا ډول شــيبيز ډاى پــول مومنت د دوو ماليکولونو ترمن＆ هغه وخــت من％ته را＄ي چ３ د يو 
ماليکول )A( دالکتروني وري％３ کثافت د ن８دی ماليکول )B( په واسطه جذب شي؛ په دې صورت 
ک３ دا دواړه ماليکولونه ډاى پولي مومن تر السه کوي چ３ ماليکولونه بيا يو بل جذب وي، ＇رنگه 

چ３ دا الکترونونه په ډيرې چ＂ک９ سره حرکت کوي نو دا جذب په يوه شيبه ک３ تر سره کي８ي: 
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(4 - 3) شکل د شيبه يي ډايپولونو ترمن＃ جذب
1 - د ！اکلي مومن الکتروني وري＃ کي０ لورته ＄اى پر ＄اى شوي.
2 - د الکتروني وري＃ جذب را＊يي چ３ کي０ خواته حرکت کوي.

3 - د شيبيز ډاى پول لوری.
4 - د قياس شوي ډاى پول لوري.

د ＇لورم ＇پرکي لن６يز
(په نوم يادوي.   BondChemical  په يو ماليکول ک３ د اتومونو د جاذب３ قوه د کيمياوي اړيک３)
والنــس د عنصرونو د اتومونو هغه ＄ان／７تيا ده چ３ يو شــم５ر ！اکلــي اتومونه په کيمياوي تعاملونو 
ک３ ＄ای پر＄ای او يا ب３ ＄ايه کوي، په بل عبارت د کيمياوي عنصرونو د اتومونو له يو ＄ای کيدو 
قــوه پــه کيمياوي تعاملونو ک３ د عنصرونو د اتوم د والنس په نوم يادي８ي.  که چ５رې د دوو اتومونو 
＇خه ل８ وي، نو د دې دوو اتومونو تر من＃ اړيکه   5.0 تر من＃ د الکترونيگاتيويتي توپير صفر او يا د
＇خه تر يــو پورې اړيکه قطبــي ده او که چيرې د   5.0 ده او د  )( BondPolarNon غيــر قطبــي
پورې وي، د دوی تر من＃ اړيکه   7.1 عنصرونــو د اتومونو تر من＃ د الکترونيگاتيوتــي توپير د1 ＇خه

＇خه لوړه وي اړيکه ي３ ايوني ده.  7.1 ايوني ده او که له  %50 قطبي او  %50 ً تقريبا

د ＇لورم ＇پرکي تمرين
＇لور ＄وابه پو＊تن３

1 - کيمياوي اړيک３ د اتومونو د کومو فکتورونو پر بنس ت７ل ک８５ي؟
ب- والنسي قوۀ الف- د واندروالس قوۀ   
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د- يو هم نه ج- د د نننيو الکترونونو په واسطه  
2 - په يو ماليکول ک３ د اتومونو د جذب قوه د .................. په نوم يادوي.
د- سمبول ج- الکترونيگاتيويتى  ب- اړيکه  الف- والنس  

3 - د اړيکو د جوړيدو پر وخت ک３ انرژي......... کي８ي.
د- اړيکه انرژي ته اړتيا نه لري. ج- تشکيل  ب- أزاد   الف- جذب 

4 -په هوموليتيکي شکل د اړيک３ پرې کيدو له امله  کوم３ الندې ذرې تشکيلي８ي؟
د- الف او ب دواړه ج- راديکال  ب- انيون  الف- کتيون 

وي ، اړيکه ي３ ＇و ده.  4.1 5 - که د دوو اتومونو تر من＃ د الکترونيگاتيويتي توپير
د- غير قطبي ج- اشتراکي  50%    ب- ايوني  قطبي ،  %50 الف-

تشريحي پو＊تن３
1 - په يوه اشترکي اړيکه ک３ کوم عوامل د دوو هستو د نژدې کيدو المل گر＄ي؟

2 - ول３ دوه غير فلزي عنصرونه آيوني اړيکه نشي جوړوالی ؟ په دې اړه معلومات وړاندې ک７ئ. 
3 - د اوکتيت د قاعدې په پام ک３ نيولو سره، له الندې عنصرونو ＇خه د جوروشوو  مرکبونو فورمول 

وليکئ. 
ب- دهايدروجن او فاسفورس الف- دهايدروجن او سلفر  

ج- دسلفر او فلورين                 د- هي＆ يو
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پــه خپــل چاپير يال ک３ بيالبيل مــواد په بيالبيلو حالتونو ک３ －وری، ايــا پوهي８ئ چ３ مواد 
پــه ن７ۍ ک３ په ＇وحالتونو موندل کي８ي؟ د مادې حالتونه پر کومو شــرايطوپورې اړه لري؟ 
مواد په بيالبيلو حالتونو ک３ کوم３ ＄ان／７تياوې لري؟ د مادې د گاز، مايع او جامد حالتونه، 
＇رنگه يو پر بل بدلوالی شــئ؟ د مادې د حالتونو په بدلونونو ک３ کوم شــرايط بنس＂يز رول 
لري؟ د دې ＇پرکي په لوســتلو کيدای شــي د مادې د حالتونو په اړه معلومات ترالســته او 

پورتنيو پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ او هم د دې ډول پو＊تنو بيلگ３ حل ک７اى شئ.

   پن％م ＇پرکی 
د مادې حالتونه او انرژي   
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٦-٢ –١-٤-: د مادې حالتونه او انرژي   

که يوې جامدې مادې ته تودوخه ورک７ل شــي، کوم بهيربه وليدل شــي؟په عمومي ډول جامده ماده 
ويل３ کي８ي او په مايع بدلي８ي، که السته راغل３ مايع ته بيا هم تودوخه ورکول شي په يوه ！اکلى درجه 
تودوخه ک３ ايشي８ي اود گاز فاز من＃ ته را＄ی. د اوبو د تودوخ３ منحني او درې －ونو حالتونو )جامد، 

مايع او گاز(بدلونونه د وخت سره －راف په الندې ډول ليدلی شئ:
  هغــه انــرژي چ３ يخ ته وردننه کي８ي، د اوبــو د ماليکولونو حرکي اهتزازونه زياتوي چ３ په پايله ک３ 
ماليکولونه ور＇خه جال او کرســتالي شــبک３ يو له بل ＇خه بيلي８ي چ３ جامده ماده په مايع بدلي８ي 
او دماليکولونــو انرژي دومره زياتي８ي چ３ دا ماليکولونه خپل ＄ای په شــبکه ک３ له الســه ورکوي. 
د جامداتــو تودوخــه دويل３ کيدو تر هغه وخــت پورې ثابته پات３ کي８ي چ３ ！ولــه جامده ماده په مايع 
تبديله شــوې نه وي. د ويلي کيدو ＇خه وروســته د تودوخ３ درجه د ايشيدو تر درج３ پورې لوړي８ي 
او د تودوخ３ دا درجه تر ب７اس کيدلو پورې بشپ７ه ثابته پات３ کي８ي، کله چ３ مايع پوره ب７اس شي ،نو 

دتودوخ３ درجه لوړي８ي.
فعاليت  

              ＇７５نــه وکــ７ئ چــ３ ول３ جامد مــواد د تودوخ３ د زياتوالي له امله ويل３ کي８ي؟ ول３ د 
تودوخــ３ د زياتوالــي له امله مايعات په ب７اس او يا گاز بدلون مومي؟ الندې شــکلونه وگورئ او 

＄واب وړاندې ک７ئ.
 

(5 - 1) شکل د تودوخ３ په بيالبيلو درجو ک３ د اوبو حالتونه
 د جامداتو ＄ينی لوم７ی مشاهدات

د جامدې مادې تعريف، د موادو لپاره دا دی چ３ يوه جامده ماده ！اکلی حجم او شکل ل８ يا په بل عبارت 
د جامدو موادو شکل او حجم د لوي＋ی د شکل او حجم تابع نه دی.

د جامــدو مــوادو عمومي تعريف دا دی چ３ د جامدو موادو جوړونک３ اجزا وې پر له پســ３ په ＄ان／７ي 

يخني يا تراکم

تو دوخه يا دفشار
ل８والی

گاز مايع

يخني

تودوخه

جامد کرستالی
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نظم يو د بل په خوا ک３ ＄ای لري. ايا پورته تعريفونه يو له بل سره سمون لري؟ ＄واب به دا وي: په ＄ينو 
خواووک３ سره يوشان نه دي.

   )(Crystal  ٥-١-٢: بلورونه
د  جامداتو له رو＊ان３ ＄انگ７تياوې ＇خه يوه هم د هغوى کرستلي ب２ه ده چ３ بلوري جوړ＊ت لري. 
په بيالبيلو بحثونو ک３ د اتومونو د نظام په اړه او په يو جامد ک３ د اتومونو د يو درې بعدي جوړ＊ت 

په اړه خبرې شوي دي، دا درې بعدي جوړ＊ت ته يوه بلوري شبکه وايي.
٥-٢: مايعات

مايعات کيداى شي  چ３ پر دوو الرو په الس راوړل شي.
1 - د جامداتو د ويل３ کيدو له  الرې.
2 - د گازونو د مايع جوړولوله الرې.

په لوم７ی الره ک３ جامدې مادې  انرژي جذب ک７ې ده او دا انرژي د هغوی د ذرو د حرکي انرژي 
په زياتوالي ک３ په کار وړل شــوې ده. په دويمه الره ک３ د موادو د ماليکولونو ترمن＃ د جذب قوه په 
گازي فاز ک３ زياته شوې ده او سيستم خپل چاپيريال محيط ته انرژي ورک７ې ده چ３ مايع حالت ي３ 
＄انته  غوره ک７ی دی. ＇رنگه چ３ د مايعاتو جوړونکي ذرې يو له بل３ سره ډيرې ن８دې دي؛له دې 
کبله مايعات کيداى شــي چ３ جامداتو ته ورته وی، همدارن／ه ＇رنگه چ３ د مايعاتو ماليکولونه او 

ذرې ازاد حرکت تر سره کوالی شي؛ له دې امله گازونو ته هم ورته دي.
٥-٢-١: د مايعاتو عمومي خواص

مايعات په زياته چ＂کتيا ســره جاري کي８ي او ＇رنگه چ３ په مايعاتو ک３ ماليکولونه په اســان９ يو د 
بل د ســطح３ له پاســه خويي８ي، نو  دهمدې کبله دهغه لو＊ــي شکل ＄انته غوره کوي کوم چ３ په 
ک３ شــتون لري، له بل３ خوا د جامداتو د ماليکولونو ترمن＃ د جذب قوه د گازونو په پرتله ډيره 
قــوي ده ، دا عامــل المل کي８ي چ３ د يــوې مايع دننه مقاومت د جــاري کيدلو په مقابل ک３ د 

گازونــو  پــه  پرتلــه  ډيــر وي.
٥-٢-١-٢: ب７اس کيدل او دمايعاتو د ب７اس فشار

دمايعاتــو له مهمو خواصــو ＇خه يو هم د هغوى د ب７اس کيدلو ＄ان／７تيــا ده، د مايع د ماليکولونو 
چ＂کتيــا د جامد او گازونو د ماليکولونو له چ＂کتيا ســره توپير لــري او  د مايع د ماليکولونو حرکي 
انــرژي هــم ور ＇خه توپير لري چ３ په هره شــيبه ک３ ＄ين３ ماليکولونــه چ＂ک حرکت کوي او په 

همدې محيط ک３ ＄ينى ماليکولونه په کراره حرکت لري.
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٥-٢-٤: د مايعاتو د ا４ش５دو درجه
که چيرې مايع ته په يو سر لو＇ي لو＊ي ک３ تودوخه ورک７ل شي، د هغ３ تودوخه زياتي８ي. د يوې مايع 
د ا４شــ５دو په بهير ک３ )که چيرې فشــار ثابت وي(، د ا４ش５دو ！کى ي３ ثابت پات３ کي８ي، په ر＊تيا چ３ 
په ثابت فشــار ک３ هغه تودوخه کوم چ３ په هغه ک３ مايع په ا４شــ５دو را＄ي، د همدې مايع د ا４شــ５دو 
د ！ک３ په نامه يادي８ي. يوه مايع هغه وخت په ا４شــ５دلو را＄ي چ３ د مايع د بخار فشــار له وارد شــوي 

بانديني فشار يا له اتموسفير  فشار سره مساوي شي.
د مايعاتود ا４شــ５دو پروســه په سر لو＇ي لو＊ــي ک３ ليدل کي８ي؛ خو په ســرپ＂ي لو＊ي ک３ نه تر سره 
کي８ي. په ســر لو＇ي لو＊ــي ک３ په مايع باندې وارد شوی باندينی فشار ثابت دی؛ خو د بانديني فشار 
په بدلون د ا４شــ５دو درجه هم بدلون مومي؛داســ３ چ３ د فشــار په زياتوالي د مايعاتو د ا４ش５دو درجه 
لوړي８ي او د فشار په ل８والي د مايع د ا４ش５دو تودوخه ！ي＂ي８ي؛ د بيلگ３ په ډول: د اوبو د ا４ش５دو درجه 
وي، اوبه په    mmHg650 Co100  ده خو په لوړو ＄ايونو ک３ چ３ فشار  په يو اتموســفير فشــار ک３  

Co95  ک３ په ايشيدو را＄ي.
٥-٢-٥: د مايعاتو کنگل کيدل

کله چ３ له يوې مايع ＇خه تودوخه واخ５ســتل شــي، په دې صورت ک３ د ماليکولونو حرکي انرژي ي３  
！ي＂ي８ي او د مايع تودوخه ＊کته را＄ي؛ نو ثابت حالت ＄انته غوره کوي او له هغ３ سره گ６ د موادو جامد 
بلورونه ترالســه کي８ي. د يو مايع د کنگل کيدو درجه  دهغ３ د کچ３  له تودوخ３ ＇خه عبارت ده کوم 

چ３ د يوې مادې جامد او يا مايع فاز يو له بل سره د تعادل په حالت ک３ شتون لري.
مايع   جامد

که چيرې له يوې مايع ＇خه تودوخه واخيســتل شــي، د تعامل لوری ＊ي خواته دوام وموي چ３ دې 
حالت ته کنگل کيدل وايي، که چيرې جامدو موادو ته تودوخه و رک７ل شي، د تعامل بهير له پورتن９ 
معادل３ ســره ســم کي０ لور ته بهيرموي، چ３ دې بهيرته ويل３ کيدل وايي. د کنگل کيدلو چ＂کتيا د 
ويل３ کيدو چ＂کتيا ده، داس３ چ３ سيستم نه تودوخه جذب او نه ازاده وي، دلته د تگ او راتگ بهير 
په دى سيســتم ک３ د تودوخ３ په عين درجه ک３ ترســره کي８ي؛ پر دى بنســ د يوې خالصى مادې د 

ويل３ کيدو او کنگل کيدو ！کي سره يو شان دي.
 )Sublimation( د جســمونو د جامد حالت نيغ پر نيغ بدليدل د  －از په حالت باندې ، د تصعيد
عملي３  په نامه يادي８ي . د موادو جامد حالت، د مايع او گاز د حالت په شان ب７اس فشار لري او ＇رنگه 
چ３ په جامداتو ک３ د ماليکولونو ترمن＃ د کشکولو قوه غ＋تل３ ده؛ پردې بنس د جامداتو ب７اس ډير 
ل８ دي. د تعادل په حالت ک３ د جامد او گاز له ب７اس فشــار ســره مســاوي دی او د سيستم د تودوخ３ 
درجه د تعادل په حالت ک３ ثابته ده. که چيرې  د گازي مادې تودوخه ل８ه شي او پرته له دې چ３ مايع 
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Depostion)(   په نوم يادي８ي، کيدای شي  شــي، جامد حالت ＄انته غوره  ک７ي، دا بهير د تبريد
چ３ ＄ين３ مواد په عادي شرايطو ک３ د تصعيد او تبريد په الره، خالص ک７اى شي، بيلگه ي３ کيداى 

وړک７ شي.  )( 810HC 2I  او نفتالين شي  چ３
په عمومي ډول يوه ماده د شــرايطوپه پام کي نيولوســره په درې حالتونــو )جامد، مايع او گاز( ليدل 

ک８５ي چ３ د دريو حالتونو تبديليدل په  الندې شکل ک３ ＊ودل شوی دی:
 

(5 - 2 ) شکل د مادې د درې حالتونو تبديليدل په يو بل باندې
٥-٣ : گازونه 

د گازونو ＄انگ７تياوې  د ليدلو وړ په کچه يو له بل ســره ورته دي او دا ورته والی مون８ ته دا شــونی 
برابروي چ３ تر ＇و ايديال گاز تعريف ک７و او وروســته د ر＊ــتيا يي گازونو خواص د ايديال گازونو 
له خواصو سره پرتله ک７و، په دې صورت ک３ به ترالسه شي چ３ ر＊تيانی گاز اوايديال گاز په ＄ينو 
مواردو ک３ سره  يوشان دي  )کله چ３ فشار او تودوخه زياته نه وي( د گازونو خواص د گازي موادو 
د ＊ــو فکتورونو له ډل３ ＇خه دی چ３ کيداى شــي هغه د ســاده قوانينو په واسطه رو＊انه ک７و،خو 
لوم７ى اړينه ده  تر ＇و هغه کميتونه د تر ＇７５ن３ الندې ونيسوکوم چ３ په گازونو باندې اغ５زه لري، 
هغه عبارت له حجم، فشار، د گاز کچه او تودوخه ده ، دا کميتونه به په دې ＇پرکي ک３ په وروستيو 

بحثونوک３ د ازمايشتي قوانينو په مورد ک３ ډيره مرسته کوي.
حجم 

دا چ３ گازونه په نا＇اپه تو－ه منبســط کي８ي او خپل اړونده لو＊ــ９ ډکوي؛ نو د گازونو حجم تل د 
هغوى د لو＊ــي له حجم ســره يوشــان دی؛ خو نن ورځ ويل کي８ي چ３ د گازونو د حجم د اندازه 
کولو کميتونه بايد له بين المللي سيســتم ســره ســم د يوه واحد په تو－ه و！اکل شي، ＇رنگه چ３  په 
m)(   دی؛نو پردې بنســ په بين المللي سيستم   ک３ د وا！ن واحد متر   )(SI بين المللى سيســتم 
3decm  )ديسي متر مکعب( د حجم  )(  دی او عمدتاً   3m SI)(  ک３  د حجم واحد متر مکعب  
Liter)(   په نوم هم يادوي . د موادو د  د واحد په توگه ！اکي ، يو ديســي متر مکعب حجم د ليتر 
3m  له اجــزاوو او اضعافو＇خه هم  گ＂ه اخلي چ３ په عمده توگه  حجمونــو د انــدازه کولو لپاره د  

mllcmcc  کي８ي. == 3 3Cm   دی او
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فشار
د سطح３ پر يوه واحد باندې وارده شوې قوه له فشار ＇خه عبارت دي:

   
S
Fp =

 )  Lb ک３ پوند )   FPS ,BaryMKS  ک３ پاســکال او په    cgs   په سيســتم ک３ د فشــار واحد  د 
PSi  په نوم هم  2/7,141  ک８５ي اود پيســ３   InLbatm = دی چ３ )  )( 2In تقســيم پر انچ مربع  

يادي８ي.  
دي.  mmHgPsiInchLbatm 7607,141 2 ===    

 د فشار واحدات په کيميا ک３ اتموسفير او ملي متر ستون سيماب دي:
 

KPaPsiInchlbAtm

torrmmHgAtm

3.101/7.141

7607601
2

===

==  

٥-٣-٢: د －ازونو قوانين 
 )( LowBoyls ١- د بايل قانون  

په 1662 م کال ک３ دوو فرانسوي فزيک پوهانو د رابرت بايل او ادام ماريوت په نامه يو له بل ＇خه 
جال د گازونو د حجم او فشــار ترمن＃ اړيکه په ثابته تودوخه ک３ و＇７５له او په پايله ک３ الس ته راوړه 
کــ３ د گازونو د ！اکل３ کچ３ حجم پرهغــوی باندې د وارد   )tan( tConsT = چــ３ په ثابته تودوخه

شوي فشارسره معکوساً متناسب دی:
  

I
p

V 
1

 HgP

 atmP
 
gasP

 Hg

گاز

)5 - 3 ( شکل سر وازي مانومتر له گاز سره 

 
gasHgatm PPP =+  

 2=KPV
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په پورتن９ اړيکه کp３   فشــار v  د گاز حجم او K  ثابت دی چ３ دهغه کچه په تودوخه او د گاز 
په کچ３ پورې اړه لري، پر دې بنس کيدای شي چI  ３ معادله په بشپ７ه تو－ه په الندې ډول وليکل 

شي:
  

3
tan,tan

=
==

KPV
tConsTtConsn

  Iاو II  معادلــ３ د بايــل او ماريوت د قانون په نوم هم يادوي ،دا معادل３ په الندې تو－ه هم ليکلی 
کي８ي:

 
41 =

P
KV  

په لن６ ډول ويلی شو چ３ په ثابته تودوخه ک３ د گازونو د يو ！اکلي مقدار حجم له فشار سره معکوس 
تناسب لري.

   mmHg625 مثال: يو ايديال گاز د بايل د اندازې کولو په دســتگاه ک３ ＄اى لري، داســ３ چ３ په 
فشــار کــ３ دگاز حجــم 247mL دی ، که چيرې فشــار825mmHg ته بدلــون وک７ي، په دې 

  .  )tan( tConsT = فشارک３ د حجم بدلون السته راوړي
2211  کيداى شي: VPVP = KVPKVP    دي نو   == 1122 , حل: د بايل له قانون سره سم

  

mL
mmHg

mmHgmLVV

mmHgP
P
PVVmmHgP

P
P

V
VmLV

187
825

625247?

825

625

247

21

2

2

11
21

1

2

2

1
1

=


==

=

==

==  

٢- د چارلس قانون )په گازونو باندې د تودوخ３ اغ５زه(
د چارلــس پــه نوم فرانســوي فزيک پوه په 1787م کال ک３ د گازونــو د حجم بدلون دتودوخ３ په 
واســطه  په ثابت فشــار او په ثابت مقدار ک３ مطالعه ک７: نوموړي عالم وليدل چ３ په ثابت فشار ک３  
   Co80 Co0   درجو ＇خه تر  )(  که چيرې  گازونو ته  تودوخه ورک７ل شي او  تودوخه له  conP =

پورې بدلون ومومي؛ نو د نوموړوگازونو د حجم بدلونونه يو له بل سره معادل دي.
د 1806 تر 1808 کالونو پورې گيلوســک وک７ای شــول چی د چارلس د گازونو فهرســت پوره 
ک７ي او هم نوموړي و＊ودل چ３ په ثابت فشار ک３ د تودوخ３ د يوې درج３ سانتي گراد په زياتوالي، 
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د  گاز حجم  1:237برخه انبساط کوي. 
 پــه دې گــراف ک３ د درې نمونو لپاره د تودوخ３ او حجم ترمن＃ اړيک３ د هايدروجن د بيالبيلو کتلو 
لپاره ＇ر－ند شــوي دي، په دې تجربو ک３ فشــار ثابت دی .که د گراف دې خطونو ته چي د تودوخ３ 
او حجم ت７ون اړيک３ را＊يي ، دوام ورک７ل شي، د تودوخ３ د درجو افقى محور به په يوه ！اکلي ！کي 
)0(   دی، پرې کوي؛ د نوموړو تجربو ＇خه پايله اخ５ستل کي８ي چ３  =V ک３ چ３ په دې ！کي ک３ 
kC  پورې، د گازونو حجم صفر دی. په ظاهر ک３ oo 273)0(  د تودوخــ３ د ！ي＂يدو پــه بهير ک３ له

تودوخه ک３ گاز بايد له  من％ه الړ شي.  Co273

له اړونده ترسره شوو تجربو پر بنس چ３ په بيالبيلو گازونو باندې تر سره شوي دي ،  پايله اخيستل 
شــويده چ３ د هغوى د －رافونو له رســمونو ＇خه مســتقيم خطونه حاصلي８ي او هغه د تودوخ３ ！ول 
C°  ！کي   پرې کــوي ،＇رنگه چ３ په حجم ک３ له صفر  273 افقــي محــور په يوه ！اکلي تودوخه
C°   تودوخه ډيره ل８ه ده؛ له دې کبله دغه تودوخه  مطلق  273 ＇خه ！ي＂ه تودوخه شتون  نه لري ؛ نو
Co15.273  دي(. د مستقيمو خطونو عمومي معادلى (٥ - ١)  صفر منل شويده )د هغ３ دقيق عدد  

ب２ه عبارت ده له:
 ItaV += )273(  

a  د نيغو خط ميل دي.  Co  او   T   د تودوخ３ درجه پــه   V   د گاز حجم ، I)(  معادلــه کــ３  پــه  
))273(    دی  اود کالوين له مقياس ســره اړيکه لري ، پر دې بنســ کوالی  += tav ＇نگه چ３

 )( pnaT
V = شو چ３   معادله داس３ هم وليکو:  

)tan(   ک３ د！اکلي مقدار گازو حجم له تودوخ３ سره نيغ پرنيغه اړيکه لري،  tconsp = په ثابت فشار 
پورتن９ قضيه د چارلس اود گيلوسک د قانون پورې اړه لري.
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1V  وي، نودلته د نومــوړي گاز لوم７ن９  کــه چ５ــری په ثابت فشــار ک３ د يو ！اکلي مقــدار گاز حجم
دی، پردې بنســ ليکلی   2V 2T  تــه بدلون ومومي، د گاز حجم 1T   ده او کــه تودوخه   تودوخــه 

شوچ３: 
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د پورتنيو معادل３ له پرتل３ ＇خه ليکلی شو چ３:
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    Co50 حجم لري،که چيرې  تودوخه  L28.1 Co25   کــ３، د    ــال : يو ايديال گاز په  ــ７ى مث لوم
ته  بدلون ومومي ، د نوموړي گاز حجم به ＇ومره وي ؟ )که چيرې فشار ثابت وي( 
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 د پن％م ＇پرکي لن６يز

�tهره ماده کوالی شي د محيطي شرايطو له کبله د دريو حالتونو )جامد، مايع او گاز( لرونکي وي.
�tگازونه هغه مواد دي چ３ د هغو جوړونک３ ذرې يو پر بل باندې ل８ه اغيزه لري،د هغوى د ذرو د 
جذب قوه يو پر بل باندې ډيره ل８ه ده او نامنظم حرکت لري، په لوړه تودوخه او ل８ فشــار ک３ دگازونو 

د ذرو حرکت چ＂ک دی.
�tد جامداتو خواص د گازونو له خواصو ＇خه توپير لري، گازونه ډير ل８ کثافت لري، په داس３ حال 
کــ３ چ３ جامدات لوړ کثافت لري. گازونه د فشــار په پايله ک３ متراکــم کي８ي؛ خو جامدات ډير کم 
د تراکم کيدلو ＄انگ７تياوې لري. جامدات کلک او ماتيدونکي دي ، په داســ３ حال ک３ چ３ گازونه 

دا حالت نه لري .
�tمايعــات د جامداتــو او گازونــو په پرتله ＄ان／７ی خواص  لري؛ د بيلگــ３ په ډول: د موادو د ذرو 

ترمن＃  ي３ د جذب قوه په مايع حالت ک３ ډير ده؛ خو له جامداتو په نسبت کمزورې ده.
)tan(   ک３ د گازونو د ！اکل３ کچه حجم له فشــار ســره معکوســه  tConsT = �tپه ثابته تودوخه 

اړيکه لري.
)tan(    د گازونو ！اکلی حجم له تودوخ３ سره نيغ متناسب لري. tConsP = �tپه ثابت فشار

پورتن９ قضيه د چارلس اود گيلوسک د قانون پورې اړه لري.
د پن％م ＇پرکي پو＊تن３

＇لور ＄وابه پو＊تن３
1 - گازونه هغه مواد دي چ３ د هغوى جوړوونکي ذرې يوپر بل باندې.....لري.
ب- د هغو د ذرو د جذب قوه يو له بل سره ډير کم الف- ډير کمه اغ５زه 

د- ！ول ＄وابونه سم دی ج- نامنظم حرکت  
2 - جامدات هغه مواد دي چ３ ............... لري.

ب- معين شکل الف- معين حجم   
د- هي＆ يو ج- الف او ب دواړه  

3 - د مايعاتو خپريدل د گازونو پر نسبت........دى او په مايعاتو ک３ د ماليکولونو ！کر ....... دي.
د- زيات، نورمال ج- نورمال، ډير زيات  ب- چ＂ک، ډير زيات  الف- ورو 

)tan(   ک３ له يوې ！اکل３ کچ３ لرونکي گاز حجم، له فشــار ســره  tconsT = 4 - په ثابته تودوخه 
＇ه ت７ون لري؟

ب- معکوس متناسب الف- مستقيم متناسب  
د- د الف جز درست دی. ج- تناسب نه لري  

5 - د بيالبيلو －ازونو مســاوي حجمونه د فشــار او تودوخ３ د يوشــان شــرايطو الندې مساوي شم５ر 
لري.

الف- ايونونه  ب- ماليکولونه    ج- اتومونه )په هغه گاز ک３ چ３ عنصر وي(   د- ！ول
STP    شرايطو ک３ ............. حجم نيسي. 6 - يو مول د هر گاز په

 34.22 m   الف – 22.4L     ب -  22mL     ج – 22.4mL       د -
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شپ８م څپرکی

د ب５الب５لو ژونديو موجوداتو حجرې د شکل او جوړ＊ت له پلوه 
توپير کوي، خو د کيمياوي ترکيب له مخ３ تر ډ４ره بريده يوشان 
دي. حجرې  د عضوي او غير عضوي مرکبونو لرونکي دي. اوبه 
او منرالونه د حجرې غير عضوي مرکبات دي، په داس３ حال ک３ 
او هستوي  انزايمونه  قندونه، غوړي )شحميات(،  پروټينونه،  چ３ 
ت５زابونه د حجرې له عضوي مرکباتو ＇خه عبارت دي. د هر يو 

نومول شوو توکو اندازه د حجرې د نوعيت له مخ３ توپير کوي.
په دې ＇پرکي ک３ به تاسو د م５تابول５زم له عملي３ سره اشنا شئ او 
وبه ک７ای شئ چ３ د غيرعضوي او عضوي مرکباتو ځان／７تياوې 
تشر４ح ک７ئ. همدارن／ه به په حجره ک３ د اوبو، منرالونو، قندونو، 
د  او  شئ  پوه  باندې  اهميت  پر  شتون  د  شحمياتو  او  پروټينونو 
م５تابول５زم  د  حجرې  د  چ３  رول  مرکباتو  عضوي  او  غيرعضوي 

لپاره ضروري دی، وپ５ژنئ.

م５تابول５زم



   59

م５تابول５زم څه شی دی؟
په ژوندۍ حجره ک３ ټول کيمياوي  او بدلون معنا لري.  تغير  يوناني کلمه ده چ３ د  م５تابول５زم 
توليد المل ک８５ي، د  توکو د  اواضافي  توليد  انرژۍ د  د  ترميم، تکثر،  بدلونونه، چ３ د ودې، 
م５تابول５زم په نامه ياد８４ي. يا په بل عبارت: م５تابول５زم د يوې ل７ۍ د منظمو کيمياوي تعاملونو او د 
انرژۍ توليد ＇خه عبارت دی چ３ د ژونديو موجوداتو د ژوند او پاي＋ت المل ک８５ي. م５تابول５زم 

دوه مشخص３ برخ３ لري چ３ د انرژۍ له توليد او مصرف ＇خه عبارت دي.
د م５تابول５زم تعاملونه په دوو ب２و سرته رس８５ي:

١- انابول５زم (Anabolism): ترکيبي يا تعميري تعاملونه.
٢- کټابول５زم (Catabolism): تخريبي، يا تجزيوي تعاملونه.

(Anabolism) انابول５زم
ټول کيمايوي بدلونونه چ３ د عضوي موادو د ترکيب المل ک８５ي )د ساده موادو بدلون پر پ５چلو 
موادو باندې( د انابول５زم په نامه ياد８４ي. په هره حجره ک３ د انابول５زم د عملي３ په واسطه د ساده 
موادو له ترکيب ＇خه پ５چلي مواد؛ لکه: پروټينونه، کاربوهايدريتونه، شحمونه، نوکليک اسيد 
جوړي８ي او د حجرې د برخو )اور－انيلونو( او نورو موادو د جوړولو لپاره په کار８４ي. د موادو 
ترکيب چ３ په حجره ک３ صورت نيسي، د بيولوژيکي ترکيب )بيوسنت５ز( په نامه ياد８４ي. الندې 

معادله ک３ ليدل کي８ي.
)انابول５زم(
OHOOHCOHOC 2262 1622 662 1  6 +++

(Catabolism) کټابول５زم
نامه  په  کټابول５زم  په ساده موادو تجزيه کوي. د  بدلونونه چ３ مغلق عضوي مواد  هغه کيمياوي 
ياد８４ي. په دې کيمياوي بدلونونو ک３ لوی ماليکولونه په کوچنيو ماليکولونو تجزيه ک８５ي، مثاًل: 
پروټينونه په امينواسيدونو، نشايسته په －لوکوز او شحمونه په شحمي ت５زابونو او －ليسرول تجزيه 
ک８５ي. دا مواد بيا هم په خپلو کوچنيو ماليکولونو د تجزي３ وړ دي چ３ په پای ک３ ډ４ر ساده مواد 
 منځته راځي. ددې بدلونونو په جريان ک３ يوه اندازه انرژي ازاد８４ي چ３ 

2 OC ، او  OH2 لکه:
د ژوند په فعاليتونو )حياتي فعاليتونو( ک３، لکه: حرکت، ترشح، د موادو ترکيب )بيوسنت５ز( او 

نورو ک３ کارول ک８５ي. الندې معادله ک３ ليدل کي８ي.
)کټابول５زم(

+++انرژي       666 22262 16 OHCOOOHC ++ + OHCOOOHC 22
                  

26126 666
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نبات  يا  برابر وي، که حيوان وي  اندازه يو  انابول５زم او کټابول５زم  کله چ３ د 
نه وده کوي او نه ي３ په وزن ک３ کموالی راځي. که چ５رې د انابول５زم اندازه 
نسبت کټابول５زم ته زياته وي، هغوی يا وده کوي او يا مغلق کيمياوي توکي 
ز４رمه کوي او کله چ３ د کټابول５زم اندازه نسبت انابول５زم ته زياته وي ژوندی 
موجود ز４رمه شوي مواد مصرفوي، په وزن ک３ ي３ کموالی راځي او په پای 
ک３ مري. نو دې پايل３ ته رس８５و، تر هغ３ چ３ نبات يا حيوان ژوندی وي، د 

م５تابول５زم )انابول５زم او کټابول５زم( عملي３ ي３ جريان لري.

په م５تابول５زم ک３ غيرعضوي مرکبونه
د م５تابول５زم اړونده ضروري غيرعضوي مرکبونو ＇و مثالونه دلته تر ＇７５ن３ الندې 

نيسو.
اوبه: په ن７ۍ ک３ له ټولو ＇خه زياته ماده اوبه دي چ３ په طبيعي ډول په ډ４ره اندازه 
شتون لري. د انسان د بدن حجرې تقريباً 65 ＇خه 95٪ سلنه له اوبو ＇خه جوړ 
شوی. اوبه په حجره ک３ په دوو ب２و )ازادې اوبه او ت７ل３ اوبه( شتون لري. ازادې اوبه 
په حجره ک３ په ک５مياوي فعل او انفعال )م５تابول５زم( ک３ برخه اخلي چ３ يوه اندازه 
ي３ د حجرې د داخلي توکو په جوړ＊تونو ک３ مصرف８５ي او په ک５مياوي تعاملونو ک３ 

د اوبو اړتيا پوره کوي.
سرب５ره پردې د حجرې هغه اضافي توکي چ３ د حجرې د تخريبي تعاملونو حاصل 

دی، د اطراح لپاره ي３ تياروي.
د حجرې ت７ل３ اوبه هغه اندازه اوبه دي چ３ د حجرې د اجزاوو په ک５مياوي ترکيب 
ک３ شامل３ دي. دا اوبه هغه وخت ضايع ک８５ي چ３ ازادې اوبه د حجرې لپاره وجود 
ونه لري او يا حجره تخريب شي. د حجرې د ويش په وخت ک３ د نوو حجرو د اوبو 

د پوره کولو لپاره حجرې زياتو اوبو ته اړتيا لري.
په هر صورت د حجرې ت７ل３ اوبه بيا هم د ازادو اوبو په واسطه بايد پوره شي. د هغو 
ژونديو موجوداتو د حجرو د ت７لو اوبو کميت چ３ په وچه ک３ ژوند کوي، د هغو 
ژونديو موجوداتو د حجرو سره توپير لري چ３ په اوبو ک３ ژوند کوي. هغه حجرې 
چ３ په اوبو ک３ ژوند کوي. د هغه حجرو په پرتله ي３ د ت７لو اوبو اندازه زياته اټکل 
شوې ده چ３ په وچه ک３ ژوند کوي، ځکه چ３ د اوبو حجرې تل د اوبو سره په 

تماس ک３ وي.
د بدن د ټولو حجرو شاوخوا مايع نيول３ چ３ زياته برخه ي３ اوبو جوړه ک７ې ده. سره 
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له دې چ３ موږ په وچه ک３ ژوند کوو خو زموږ د بدن حجرې په مايع چاپ５ريال 
ک３ ځای لري. ويلی شو ټول３ حجرې په مايع چاپ５ريال ک３ چ３ اوبه لري، ژوند 

کوي.
حجره هغه وخت کولی شي چ３ له چاپ５ريال ＇خه توکي واخلي او يا چاپ５ريال دفع 

ک７ي چ３ نوموړي توکي په اوبو ک３ حل شوي وي.
ټول کيمياوي تعاملونه چ３ په بدن ک３ منځ ته راځي په مايع چاپ５ريال ک３ سرته 

رس８５ي.
د اوبو يوه ځان／７تيا د ژونديو موجوداتو په بدن ک３ د تودوخ３ زياتوالي د نا＇اپي 
بدلونونو مخنيوی دی؛ ځکه د تودوخ３ درجه د کيمياوي تعاملونو د سرته 
په جريان  رسولو  د سرته  تعامل  بايد  عامل دی چ３  مؤثر  يو  لپاره  رسولو 
ک３ دا عامل ثابت پات３ شي. د تودوخ３ د درج３ هر ډول نا＇اپه او چټک 
بدلون د کيمياوي تعامل جريان خرابوي چ３ په نتيجه ک３ د ژوندي موجود 

د م７ين３ المل ک８５ي.
يا کموالی نشي کولی د  نا＇اپي زياتوالی  د چاپ５ريال د تودوخ３ د درج３ 
ژونديو موجوداتو بدن چ３ 65٪ ＇خه تر 95٪ پورې ي３ اوبو جوړ ک７ی 

دی، بدل ک７ي او هغوی ته زيان ورسوي.

منرالونه 
د انسان بدن د ژوند د فعاليتونو د سرته رسولو لپاره منرالونو او عناصرو ته اړتيا لري. 
اوس ＇７５نو ＊ودل３ ده چ３ يو شم５ر منرالونو ته بدن ډ４ره اړتيا لري، چ３ کموالی 
ي３ په بدن ک３ د نامطلوبو اثرونو د منځته راتلو المل ک８５ي. ځين３ معدني توکي يا 

   اضافي معلومات:
أيا پوه８５ئ چ３ اوبه ＇ه ډول د تودوخ３ د درج３ د نا＇اپي بدلون مخنيوی کوي؟

پورتن９ پو＊تن３ ته د ځواب ورکولو لپاره کوالی شو الندې تجربه سرته ورسوو:
که چ５رې د ٥٠ －رامو په وزن سره يو مسي سيم د لسو ثانيو لپاره د اور د لمب３ له پاسه ونيسئ، ليدل 
ک８５ي چ３ تودوخه ي３ ډ４ره لوړ８４ي. که چ５رې ٥٠ －رامه اوبه په يو ټيوب ک３ واچوئ، د لسو ثانيو 
لپاره ي３ د اور په لمبه ونيسئ، وبه وينئ چ３ د تودوخ３ درجه ي３ د پام وړ بدلون نه کوي. نو داس３ 
پايله ترې اخ５ستل ک８５ي چ３ بايد اوبه نسبت مسو ته زياته تودوخه واخلي تر＇و د تودوخ３ درجه ي３ 

د مسو په اندازه لوړه شي.
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عناصر شته چ３ بدن ورته په ل８ه اندازه اړتيا لري. عناصر د اړتياوو له مخ３ په دوه 
ډلو ويشل شوي دي:

- ډ４ر مصرفي عناصر: هغه عناصر دي چ３ د بدن اړتيا ورته په ورځ ک３ له 
100 ملي －رامو ＇خه زياته وي؛ لکه: کلسيم، سوډيم، اوسپنه او فاسفورس.

له  په ورځ ک３  اړتيا ورته  - ل８ مصرفي عناصر: هغه عناصر دي چ３ د بدن 
100 ملي －رامو ＇خه کمه وي؛ لکه: أيوډين او فلورين.

کلسيم په ＇و ب５الب５لو فزيولوژيکي عمليو ک３ برخه اخلي. د کلسيم لوم７ی رول د 
اعصابو پر فعاليت دی چ３ په دې اساس بايد په وينه ک３ د کلسيم د غلظت اندازه 
ثابته پات３ شي. ددې لپاره چ３ د اعصابو د ارام５دو د پوتانسيل اندازه خوندي پات３ 
شي او د عصبي جريان انتقال صورت ونيسي، الزمه ده چ３ د حجرې د چاپ５ريال 

( د ايون د غلظت کچه يو ډول پات３ شي. 2  +aC په مايعاتو ک３ د کلسيم )
کله چ３ دا غلظت په زياته کچه کم شي په اعصابو ک３ په طبيعي ډول د فعاليت 
پوتانسيل منځ ته راځي. که چ５رې دغه اعصاب د حرکي )الس( اعصابو ＇خه 
وي د انقباض خرابوالی د هغ３ په عضالتو ک３ منځ ته راځي. د السونو او مټو 
عضالت داس３ منقبض ک８５ي چ３ －وت３ ي３ ک８ې او شخ３ پات３ ک８５ي. که چ５رې 
دغه عارضه د اوږد وخت لپاره دوام وک７ي د حنجرې عضالت منقبض ک８５ي، 

تنفسي مجرا بند８４ي او و－７ي د ساه د بند４دلو له کبله مري.
سبب  تحريک  د  فعاليت  د  انقباض  د  هغ３  د  شتون  کلسيم  د  ک３  عضالتو  په 
－رځي. په نورو حجرو ک３ هم کلسيم د ثانويه خبر رسوونکي په ډول عمل کوي. 
د کلسيم د ايون شتون د ځينو هورمونونو د عمل کولو په ＇رن／والي ک３ اهميت 

لري.
همدارن／ه ځين３ انزايمونه او پروټينونه شته چ３ د کلسيم په موجوديت ک３ په سم 
ډول عمل کوي. کلسيم د ه６وکو يو جزء دی، نو له همدې کبله په بدن ک３ يو مهم 
رول سرته رسوي. ه６وکي په بدن ک３ د کلسيم مخزن دی او د حجرې د شاوخوا 

د کلسيم د اندازې په تنظيم ک３ مهم رول سرته رسوي.
د  فاسفورس  موجوده  ک３  بدن  په  شته.  هم  فاسفورس  وړ  پام  د  ک３  ه６وکو  په 
( د ايون په ب２ه وي. د انسان د وين３ د فاسفورس طبيعي اندازه په  4 OP فاسف５ټ )
 ملي －رامو ترمنځ حساب８５ي. زمون８ په 

5
4 100 سانتي متر مکعب ک３ د 3 ＇خه تر 

بدن ک３ د کلسيم او فاسفورس اصلي سرچين３ هغه خواړه جوړوي چ３ کلسيم او 
فاسفورس ولري. کله چ３ ددې توکو ايونونه بدن ته داخل شي کولم３، پ＋تور－ي 

او ه６وکي په لوم７ۍ درجه د هغ３ غلظت د وين３ په پالزما ک３ تنظيموي.
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)١( جدول: د بدن د اړتيا وړ عناصرو په اړوند لن６ معلومات 

په بدن ک３ ي３ سرچين３د عنصر نوم
دندې

په بدن ک３ ي３ د 
کموالي عوامل

Ca د ه６وکو او غا＊ونو ش５دې، پن５ر، حبوباتکلسيم
جوړ＊ت، د وين３ پ７ن 

ک５دل، د عصبي پ５غامونو 
ل８５دونه

د ودې ورو ک５دل، د 
ه６وکو ضايعات

P ش５دې، پن５ر، غو＊ه، غل３ دان３، فاسفورس
حبوبات

د ه６وکو او غا＊ونو 
جوړ＊ت، په وينه ک３ د 

PH تنظيم

د غا＊ونو او ه６وکو 
کمزوري او ضايعات

(Na) د بدن د اوبو تنظيم، د مال／ه، پن５رسوډيم
عصبي پ５غامونو منځته 

راوړلو ک３ مرسته

د اشتها کموالی، د 
عضالتو انقباض

(Fe) غو＊ه، ه／９، غل３ دان３، اوسپنه
حبوبات، سابه

د وين３ د سرو کروياتو 
په جوړ＊ت ک３ برخه 

اخلي ، د اکسيجن انتقال

د وين３ کم５دل، 
د بدن په معافيتي 

س５ستم ک３ اختالل

(I) کبان، سمندري خوراکونه، أيوډين
لبنيات، أيوډين لرونک３ مال／３

د تايروي５د د غدې د 
هورمونونو په جوړ＊ت 

ک３ برخه اخلي.

د تايروي５د د غدې 
غټوالی يا جاغور
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په م５تابول５زم ک３ د غيرعضوي مرکباتو رول
اوبو د 65٪ - 95٪ پورې د ژونديو اجسامو د حجرو جوړ＊ت تشکيل ک７ی 
دی. همدارن／ه ډ４ر مهم غيرعضوي خواړه د نباتاتو لپاره شم５رل ک８５ي. په نباتي 

م５تابول５زم ک３ اوبه د هايدروجن او اکس５جن لپاره ＊ه سرچينه ده.
تجزي３ ＇خه  له  اوبو  د  ازادي８ي  ک３  په عمليه  ترکيب  د ضيايي  اکس５جن چ３ 
باندې  م５تابول５زم  نباتي  په  ډول  په  مادې  لوم７ۍ  د  يوازې  نه  اوبه  راځي.  السته 
اغيزه لري، بلک３ د وچ３، دريابونو او د هوا د اقليم ب５الب５ل اړخونه هم تر اغ５زې 

الندې راولي.
سره له دې چ３ منرالونه ل８ پکار８４ي خو د ژوندۍ مادې مهم جز دی چ３ نباتات 
په  او حيواناتو  نباتاتو  له هغ３ ＇خه ژوند نشي کولی. منرالونه چ３ د وچو  ب３ 

واسطه جذب８５ي، له م７ين３ وروسته د خاورو برخه －رځي.
لوم７ی د خاورې منرالونه په اوبو ک３ منحل ک８５ي، سيندونو ته ځي او له سيندونو 
منرالونو  له  ډول  ازاد  په  نباتات  دريابونو ک３  په  توي８５ي.  ته  بيا سمندرونو  ＇خه 

＇خه －ټه اخلي.
د نباتاتو حجرې د خپل پاي＋ت لپاره اوبو، ر１ا او معدني توکو ته اړتيا لري. دغه 
حجرې د فوتوسنت５سز د عملي３ له الرې ټول عضوي مرکبونه جوړوي. د ر３＋４ 
حجرې پر اوبو او اکس５جن سرب５ره په اوبو ک３ منحل منرالونه د و４＋ته ډوله ر４＋و 

په واسطه د خپل３ تغذي３ لپاره جذبوي.
دکلسيم مال／３ په زياته اندازه زموږ په بدن ک３ شته. يو بالغ انسان چ３ منځنی 
اندام ولري په خپل بدن ک３ تقريباً يو ک５لو－رام کلسيم لري او معمواًل په غا＊ونو 
او نورو ه６وکو ک３ پيداک８５ي. کلسيم د ه６وکو د کلکوالي سبب ک８５ي. د انسان 
د بدن وده، غا＊ونه او ه６وکي د جوړ４دو په وخت په پوره اندازه کلسيم ته اړتيا 
بايد د خوړو له الرې؛ لکه: ش５دو، پن５ر او نورو  لري.د بدن د اړتيا وړ کلسيم 

کلسيم لرونکو لبنياتو په واسطه پوره شي.
د کلسيم کموالی په ماشومانو ک３ د ه６وکو د نرم９ سبب －رځي چ３ ناروغ９ 
)پوک( سبب  ډډوالي  ه６وکو  د  ک３  لويانو  په  او  ياد８４ي  نامه  په  راشيت５زم  د  ي３ 
)تقريباً  اندازه  زياته  په  بدن ک３  په  انسان  بالغ  فاسفورس عنصر د هر  د  －رځي. 
نيم ک５لو－رام( پيداک８５ي. فاسفورس د انسان د عصبي س５ستم د ساتلو لپاره اړين 
دي. زياتره معدني مال／３ د بدن لپاره په کمه کچه ضروري دي، خو دا په دې 
( د وين３ د سرو کروياتو  eF ( معنا نه دی چ３ په بدن ک３ ارز＊ت نه لري. اوسپنه
په جوړ＊ت ، په س８و ک３ د اکس５جن اخ５ستلو او د بدن نورو برخو ته د هغ３ 
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په ل８５د ک３ ډ４ر ارز＊ت لري. په دې ډول په بدن ک３ د اوسپن３ کموالی د وين３ د 
همو－لوبين )همو－لوبين اوسپنه لرونکي پروټين دي چ３ د وين３ د سروکروياتو په 
حجرو ک３ شته او بدن ته د اکس５جن د ل８５دون３ مسووليت لري.( د کموالي سبب 
－رځي. د اوسپن３ د کموالي په صورت ک３ په وينه ک３ د اکس５جن د ل８５دون３ وړتيا 
کم８５ي او انسان په ست７يا او کمزورۍ اخته ک８５ي. دې حالت ته د وين３ کموالی )کم 
خوني( وايي. هغه ＇وک چ３ د وين３ د کموالي په ناروغ９ اخته شي، کولی شي 
چ３ د درملو له الرې يا د طبيعي سرچينو؛ لکه: غو＊３، ځي／ر، م５وو او سبو له 

الرې ي３ پوره ک７ي.
أيوډين چ３ د کم مصرفو غيرعضوي موادو له ډل３ ＇خه دی په بدن ک３ ي３ کموالی 
خراب３ پايل３ لري. أيودين د تايروييد د غدې )چ３ په مرۍ ک３ د حنجرې تر ＇ن， 

ځای لري( په واسطه جذب８５ي. 
د أيوډين د کموالي په صورت ک３ تايروييد غده زيات فعاليت کوي، تر＇و د بدن د 
اړتيا د پوره کولو لپاره زيات أيوډين جذب ک７ي. په پايله ک３ د تايروييد غده غټ８５ي 
نامه ياد８４ي. د  (Goiter) په  او د غاړې برخه پ７س５دل３ ＊کاري چ３ د جاغور 
تايروکسين هورمون أيوډين لري چ３ له تايروييد ＇خه ＇）ول ک８５ي. د ک５مياوي 
عکس العملونو د لوړوالي سبب －رځي. د أيوډين کموالی د جنين د ودې د ورو 

ک５دو سبب ک８５ي. همدارن／ه د جسمي او ذهني وروسته والي المل －رځي.

)١-٦( شکل: د جاغور ناروغي
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   اضافي معلومات
په  کبله د غا＊ونو  له دې  مينا، ک３ موجود دی  په  تو－ه د غا＊ونو  په ځان／７ې  په جوړ＊ت،  فلورين د غا＊ونو 
کريمونو ک３ ورزيات８５ي تر＇و غا＊ونه روغ پات３ شي او له سوري ک５دو ＇خه ي３ مخنيوی وشي. م／ن５زم د نباتاتو د 
کلوروفيل په جوړ＊ت ک３ شامل دی. ＇رن／ه چ３ پوه８５و کلوروفيل د نباتاتو په کلوروپالست ک３ شته. په نباتاتو 

ک３ د ضيايي ترکيب عمليه سرته رسوي.

په م５تابول５زم ک３ عضوي مرکبونه
او شحمونو ＇خه  پروټينونو  قندونو،  له  دي  م５تابول５زم ک３ شامل  په  مرکبونه چ３  عضوي 

عبارت دي چ３ په الندې تو－ه مطالعه ک８５ي.
هغه توکي چ３ د حجرو په حياتي تعاملونو ک３ انرژي توليدوي، له غذايي موادو ＇خه 
عبارت دي. ډ４ر مهم خوراکي توکي چ３ م５تابول５زم )ترميم او تخريب( ک３ زيات ارز＊ت 
لري، په درې ډلو؛ لکه: قندونو، پروټينونو او غوړيو )شحمونو( ويشل شوي دي. ياد شوي 
توکي د اکس５جن په موجوديت ک３ احتراق کوي، يعن３ نوموړي توکي د اکس５جن په شتون 
ک３ سوځي چ３ دا عمليه د اکس５د４شن په نامه ياد８４ي چ３ وروستی حاصل ي３ ب５کاره 

توکي او توليد شوې انرژي ده.
حاصله شوې انرژي چ３ د خوراکي توکو د سوځ５دلو ＇خه منځ ته راځي، د حجرو د 

حياتي فعاليتونو لپاره مصرف８５ي.

)٢-٦( شکل: د عضوي مرکبونو سرچين３
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قندونه
له  قند  －رام  يو  د  ده.  سرچينه  مهمه  يوه  کولو  پوره  د  انرژۍ  د  بدن  د  قندونه 
سوځ５دو ＇خه 4 ک５لو کالوري انرژي حاصل８５ي. کالوري له هغه اندازه حرارت 
)انرژۍ( ＇خه عبارت ده چ３ د يو ملي ل５تر خالصو اوبو د تودوخ３ درجه يو 

سانتي －راد پورې لوړه ک７ي.
قندي توکي هغه مرکبونه دي چ３ په خپل جوړ＊ت ک３ کاربن، هايدروجن او 

اکس５جن لري.
يا  قندونه  قيمته  يو  لکه:  پيداک８５ي؛  ب２و  ب５الب５و  په  کاربوهايدر４ټونه  يا  قندونه 

مونوسکرايد چ３ ب５ل／３ ي３ －لوکوز او فرکتوز دي.
دوه قيمته قندونه )ډای سکرايد( چ３ ب５ل／ه ي３ مالتوز او سکروز دي او ＇و قيمته 
قندونه )پولي سکرايد( چ３ ب５ل／３ ي３ نشايسته او سلولوز دي. يو قيمته قندونه 
د ټولو قندي توکو د جوړ＊ت واحد دی. په خپل جوړ＊ت ک３ د هايدروکسيل 

( ＇و －روپونه لري، نو له دې کبله په اوبو ک３ منحل دي. HO (

)٣-٦( شکل: قند لرونکي توکي

د  قند هم  د م５وې  يا  فرکتوز   دی. 
62 16      OHC ماليکولي فورمول د －لوکوز 

مونوسکرايد له جمل３ ＇خه دی. 
دوه قيمته قندونه د دوه ماليکولونو يوقيمته قندونو له يوځای والي ＇خه د اوبو د 
السه د ورکولو په صورت ک３ منځ ته راځي. مالتوز چ３ دوه قيمته قندی دی، له 
دوه ماليکولو －لوکوز ＇خه منځ ته راځي. بوره يا )سکروز( د يو واحد －لوکوز او 

يو واحد فرکتوز ＇خه جوړه ده، سکروز  په زياتره عالي نباتاتو ک３ ليدل ک８５ي.
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په ب５الب５لو خوړو ک３ د قندونو اندازه او نوعيت توپير کوي؛ مثاًل: په م５وو ک３ فرکتوز او د 
ش５دو په قند ک３ لکتوز، د اوربشو په قند ک３ مالتوز، د －نيو او  لبلبو په قندونو ک３ سکروز 

او خوږو شربتونو ک３ －لوکوز ليدل ک８５ي.
＇خه  2 OC او OH2 －لوکوز د نباتاتو په واسطه چ３ کلوروفيل لري له خامو توکو؛ لکه: 

د ر１ا په مرسته جوړ８４ي.

نشايسته
د پولي سکرايد له ډل３ ＇خه ده. د نشايست３ هر ماليکول د －لوکوز د ＇و ماليکولونو له 
يوځايوالي ＇خه چ３ يوه اندازه اوبه له السه ورکوي، حاصل８５ي. نو ويلی شو چ３ نشايسته 

د －لوکوز د ز４رم３ سرچينه او په پای ک３ د انرژۍ د ز４رم３ سرچينه ده.
په نباتي حجره ک３ د نشايست３ ماليکولونه د کروي شکله دانو په منځ ک３ واقع وي چ３ د 
اميلوپالستيد (Amiloplastide) يا د نشايست３ د دانو په نامه ياد８４ي. هره يوه دانه د يوې 
غشاء په واسطه احاطه شوې ده چ３ د خوړو د پخ５دو په وخت ک３ ذکر شوی پوښ چوي 
او له هغ３ ＇خه د نشايست３ ماليکولونه راوځي. د خوړو پخول د نشايست３ د ماليکولونو 
د هضم د عمل د اسانيدو المل ک８５ي. نشايسته له أيوډين سره تعامل کوي او ابي رن， 

اخلي.

سلولوز
＇خه  يوځايوالي  له  ماليکولونو  د  －لوکوز  د  چ３  لري  جوړ＊ت  ورته  ته  رشت３  سلولوز 

حاصل８５ي.
د انسان په بدن ک３ هغه انزايم چ３ وکولی شي سلولوز تجزيه ک７ي او د －لوکوز ماليکولونه 
ازاد ک７ي، وجود نه لري. له دې امله د انسانانو لپاره سلولوز ډ４ر کم خوراکي ارز＊ت لري. 
وا＊ه خوړونکي حيوانات چ３ د هاضم３ په جهاز ک３ ځان／７ې بکترياوې لري سلولوز 
تجزيه کولی شي چ３ له سلولوز ＇خه د خوړو په ډول －ټه واخلي. هغه سابه چ３ وا＊ه ډوله 
تن３ او پا３１ ولري د سالد او ترکارۍ په ب２و مصرف８５ي. سلولوز لري د اطراحي توکو په دفع 
کولو ک３ مرسته کوي او د قبضيت مخنيوی کوي. －اليکوجن )حيواني نشايسته( د نباتي 

نشايست３ په ＇５ر د －لوکوز د زياتو ماليکولونو د يوځايوالي ＇خه جوړ شوی دی.
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)٤-٦( شکل: د پولي سکراي６ جوړ＊ت

پروټين
 C د  سرب５ره  ک３  ترکيب  خپل  په  چ３  دي  مرکبونه  عضوي  پ５چلي  پروټينونه 
H ،O، په عناصرو د سلفر او فاسفورس عناصر هم لري چ３ د حجرې مهم 

جوړوونکي مواد دي.
پروټينونه لوی ماليکولونه دي. د امينو اسيدونو په نامه د کوچنيو ماليکولونو له 
يوځايوالي ＇خه منځ ته راځي. د پروټين په جوړ＊ت ک３ امينو اسيدونه اساسي 

پايه ده.
امينواسيدونه هم عضوي مرکبونه دي چ３ له کاربن، هايدروجن، اکس５جن او 
 20 ژونديو موجوداتو ک３  په  پورې  اوسه  تر  نايتروجن ＇خه جوړ شوي دي. 
ډوله امينواسيدونه پ５ژندل شوي دي چ３ د هغوی له يوځايوالي ＇خه د پروټين 
ماليکولونه جوړ８４ي. له همدې کبله پروټيني خوراکي توکي د هاضم３ په جهاز 
ک３ په امينواسيدونو تجزيه ک８５ي چ３ د کوچنيو کولمو د４وال د حجرو په واسطه 
د  او  رس８５ي  ته  ټولو حجرو  بدن  د  بيا  داخل８５ي.  ته  جريان  وين３  د  او  جذب 
ژونديو  د  چ３  جوړ８４ي  ور＇خه  توکي  پروټيني  واسطه  په  عملي３  د  انابول５زم 

موجوداتو د ودې او په نورو حياتي فعاليتونو ک３ کارول ک８５ي.
د انسان بدن کولی شي يوازې ځين３ امينواسيدونه جوړ ک７ي او نور امينو اسيدونه 

حتماً بايد په خوړو ک３ وجود ولري تر＇و په دې طريقه بدن ته ورس８５ي.
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)٥-٦( شکل: د ځينو خوراکي توکو پروټينونه

امينو اسيدونه په دوه ډلو ويشل شوي دي:
V اساسي امينو اسيدونه چ３ حتماً بايد په خوراکي توکو ک３ شتون ولري، ځکه بدن هغه 

نشي جوړولی.
V غير اساسي امينواسيدونه چ３ شتون ي３ له خوراکي توکو پرته اړين نه وي، ځکه بدن کولی 

شي چ３ هغه د نورو امينواسيدونو ＇خه جوړ ک７ي.
پروټينونه د امينو اسيدونو پر بنسټ په دوه ډلو ويشل شويدي:

حيواني  زياتره  وي،  شامل  اسيدونه  امينو  اساسي  ټول  ک３  هغ３  په  چ３  پروټينونه  هغه   V
پروټينونه دي چ３ په ش５دو، ه／يو او د غو＊و په ډولو ک３ پيداک８５ي.

V هغه پروټينونه چ３ اساسي امينو اسيدونه ل８ لري په عمومي ډول نباتي پروټينونه ؛ لکه: د 
غنمو، لوبيا، چ３２ )نخود( او نور. ب５الب５ل پروټينونه يو تر بله د امينو اسيدونو شم５ر او سلسل３ 
د يوځايوالي له مخ３ توپير ک５دای شي. که چ５رې د امينو اسيدونو ځای بدلون ومومي يا يو 
امينو اسيد خپل ځای بل امينو اسيد ته پر８４دي د پروټين په دنده مستقيماً اغيزه کوي. ددې 
تاثير ＊ه ب５ل／ه د وين３ د کم＋ت د ناروغ９ لورته )دريبولو أله( ورته ناروغي ＊کاره ک５دل دي. 

دا ناروغي په پروټين ک３ د يو امينو اسيد د بدلون په اثر منځ ته راځي.
امينو  د  نو  دی.  اسيد  امينو  واحد  جوړ＊ت  د  پروټين  د  شول  ولوستل  دمخه  چ３  ＇رن／ه 
اسيدونو زنځير ته پيپتيد وايي. د پيپتيد زنځير ته پولي پيپتيد او د پولي پيپتيدونو مجموعه د 

پروټين په نامه ياد８４ي.
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(Lipids) شحمونه
شحمونه عضوي مرکبونه دي چ３ په بدن ک３ د انرژۍ د توليد لپاره په مصرف رس８５ي. 
هغه اندازه انرژي چ３ د يو －رام شحم له سوځولو ＇خه منځته راځي 9000 کالوري يا 

9 ک５لوکالوري ده چ３ د پروټين او قندونو په تناسب دوه برابره ده.
شحميات هم له کاربن، هايدروجن او اکس５جن ＇خه جوړ دي. په اوبو ک３ غير 
منحل دي د حجرې د مهمو اجزاوو په ترکيب ک３ برخه اخلي. شحميات دوه 

ډوله سرچين３ لري: چ３ يوه ي３ حيواني او بله ي３ نباتي ده.
حيواني شحم معمواًل جامد وي او نباتي شحم مايع وي. د روغتيا او سالمتيا 
لپاره بايد نباتي شحم )غيرمشبوع( ＇خه －ټه واخ５ستل شي، ＇７５نو ＊ودل３ ده 
چ３ د شحمونو په زياتو خوړلو سره په ر－ونو ک３ د کلسترول زياتوالي را منځته  
کي８ي. د ر－ونو د يوالونه کلک او تن／ي８ي چ３ ځين３ وختونه د زړه د سکت３ 

المل کي８ي.

)٦-٦( شکل: په ځينو خوراکي توکو ک３ غوړي

انزايمونه
انزايمونه عضوي توکي )کتلستونه( دي چ３ د ژوندۍ حجرې په دننه ک３ د کيمياوي 

تعاملونو چټکتيا تنظيموي. په ژوندۍ حجره ک３ ب５الب５ل انزايمونه موجود دي.
تاثير  تر  کتلستونو  د  ک３  په حجرو  موجوداتو  ژونديو  د  تعاملونه  کيمياوي  ټول  تقريباً 

الندې سرته رس８５ي.
همدارن／ه معلومه شوې ده چ３ کتلستي عمل د عضوي موادو د ماليکولونو په واسطه 
ژوندي  ياد８４ي.  نامه  په  انزايمونو  د  کتلستونه  بيولوژيکي  دغه  ک８５ي.  رسول  سرته 
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خالص  انزايمونه  زياتره  لري.  انزايمونه  ډولونه  مختلف  او  شم５ر  زيات  اور－ان５زمونه 
پروټيني برخ３ هم وجود لري چ３ ځين３ ي３ فلزي  په ځينو ک３ غير  پروټين وي خو 
ديوالونه وي، لکه: K,Mg,Cu,Fe. او بله برخه ي３ غير پروټيني ده چ３ د پروټين 

برخ３ سره يوځای کتلستي عمل سرته رسوي.
همدارن／ه د انزايمونو پروټيني برخه ويټامينونو په ځان／７ي ډول ويټامين B جوړه ک７ې ده. 
ويټامينونه او پروټينونه يوځای په －６ه ټاکلي تعاملونه سرته رسوي. انزايمونه له ويټامينونو 
پرته عمل نشي کولی، دواړه يو د بل الزم او ملزوم دي. په عين وخت ک３ ＇ر－ند８４ي 
چ３ ول３ ويټامينونه زموږ په خوړو ک３ ارز＊ت لري. دمخه وويل شو چ３ هر انزايم يو 
ټاکلی کيمياوي تعامل تنظيموي، له دې امله نو د انزايم شکل او ماليکولي جوړ＊ت 
ددې تعينوونکی دی چ３ په کوم تعامل عمل سرته ورسوي ځکه چ３ هر انزايم کولی 
شي چ３ معين ماليکولونه جذب او واخلي. يو انزايم په کيمياوي تعاملونو ک３ په موقتي 
ډول برخه اخلي، له همدې کبله د عضوي کتلستونو په نامه ياد８４ي. ＇ر－نده ده چ３ 
په لوم７ي قدم ک３ انزايم له تعامل کوونکو ماليکولونو سره يوځای ک８５ي او ماليکولونه 
سره ن８دې کوي. د ماليکولونو تعامل چټک او په کمه انرژۍ سرته رس８５ي. د تعامل له 
بشپ４７دو ＇خه وروسته انزايم ور＇خه جالک８５ي او عين عمل تکراروي. مخک３ يادونه 
وشوه، انزايمونه عضوي کتلستونه دي چ３ د حجرې په دننه ک３ د تعاملونو د تنظيم او 
چټکتيا المل ک８５ي، خو خپله په تعامل ک３ برخه نه اخلي. په حجره ک３ د هرې مادې 
د تعامل لپاره جال انزايم ضروري دی. هغه انزايمونه چ３ د حجرې په دننه ک３ جوړ８４ي، 
په همدې حجره ک３ کار کوي يا دا چ３ د اړتيا په وخت د حجرې بهر ته ＇）ول ک８５ي. 
د انزايمونو په نشتوالي ک３ د تحمضي عملياتو )اکسيديشن عمليه( په دوران ک３ زياته 
انرژي او لوړې تودوخ３ ته اړتيا وي چ３ دا کار د ژوندي موجود د ژوند د دوام لپاره نا 
سمه ده ＇رن／ه چ３ انزايمونه د کيمياوي تعاملونو د چټکتيا لپاره مناسب３ تودوخ３ او 
ل８ې انرژۍ ته اړتيا لري. د کيمياوي نوو ماليکولونو د توليد لپاره انزايمونه کارول ک８５ي. 
د پورتني تعريف له مخ３ د يو تعامل د سرته رسولو لپاره د اړتيا وړ اندازه انرژي د فعالولو 
د انرژۍ په نامه ياد８４ي. دا اندازه انرژي د ماليکولونو د ټکر د زيات５دو سبب －رځي چ３ 

په پايله ک３ د تعامل چټکتيا رامنځ ته کوي.
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په م５تابول５زم ک３ د عضوي مرکباتو رول
د خوراکي توکو عمده برخ３ چ３ د انسان او حيواناتو په واسطه په مصرف رس８５ي. 
د  لري.  انرژي  کيمياوي  ز４رمه شوې  او شحمونه دي چ３  پروټينونه  کاربوهايدريتونه، 
ژونديو موجواتو په حجرو ک３ د عضوي توکو د بدلون په واسطه پ５چلي توکي په ساده 
توکو او کيمياوي انرژي د انرژۍ پر نورو ب２و؛ لکه: م５خانيکي او حرارتي انرژۍ باندې 
بدل８５ي. يا داچ３ د کيمياوي جوړ＊تونو ډولونه منځ ته راوړي چ３ انرژي ي３ د اتومونو 
په منځ ک３ ز４رمه ک８５ي. همدارن／ه په ژونديو حجرو ک３ انزايمونه شتون لري چ３ له يو 

حالت ＇خه بل حالت ته د انرژۍ په بدلون ک３ مهم رول لري.
پروټينونه،  کاربوهايدريتونه،  لکه:  ډولونه،  مختلف  موادو  عضوي  د  ک３  حجره  په 
شحمونه، او نور شته چ３ يوه برخه ي３ د حجرې د جوړ＊ت په پوره کولو ک３ کارول 
ک８５ي. ځين３ ي３ د حجرې د دندو د سرته رسولو لپاره انرژي برابروي او ځين３ د حجرې 
داخلي ميتابوليزم تنظيموي. په حجرو ک３ توليد شوې انرژي د دوو حياتي مقصدونو 
لپاره کارول ک８５ي چ３ يو ي３ د تولد او تکثر په وخت ک３ د نوو حجرو د تعمير لپاره 
او بله برخه ي３ د حجرو د حياتي فعاليتونو او حرکت لپاره کارول ک８５ي. حجرې په 
عمومي صورت سره انرژي د ميتابوليزم د وړاندې ت， لپاره چ３ تعميري او تخريبي 
عملي３ لري په کار وړي. هره حجره زيات انرژيتيکي تغيرونه او بدلونونه سرته رسوي. 

چ３ ځين３ وختونه انرژي ذخيره ک８５ي او برعکس ځين３ وختونه انرژي ازادوي.
د انرژۍ د ز４رمه ک５دو يا ازاد４دو اندازه توپير لري. حجرې د خپلو ځينو فعاليتونو د 
سرته رسولو لپاره په ډ４ر کم مقدار انرژي خو چټک ازاد４دو ته اړتيا لري. همدارن／ه په 
ځينو فعاليتونو ک３ د زيات مقدار انرژي د ازاد４دلو لپاره ډ４ر وخت ته اړتيا وي. حجره 
بايد په کيمياوي ډول د انرژۍ د زيات３ اندازې ځاي５دنه )－نجايش( ولري تر＇و وکولی 
شي د اړتيا په وخت ک３ ي３ ول／وي. حجرې خپله کيمياوي انرژي د کاربوهايدريتونو، 
پروټينونو او شحمونونو په ب２ه ذخيره کوي چ３ د اړتيا په وخت ک３ په ذکر شوو موادو 
ک３ ذخيره شوې انرژي د کتابوليزم د عملي３ په واسطه په ساده موادو؛ لکه: －لوکوز او يا 

نورو ساده موادو باندې بدل８５ي چ３ د هغ３ ＇خه په اسان９ انرژي ازاد８４ي.
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د شپ８م څپرکي لن６يز
 

U م５تابول５زم له يو ل７ منظمو ک５مياوي تعاملونو او د انرژۍ له توليد ＇خه عبارت دی چ３ د 
ژونديو موجوداتو د پاي＋ت المل ک８５ي او په دوو ب２و سرته رس８５ي:

   1-انابول５زم: په بدن )حجره( ک３ له ټولو کيمياوي بدلونونو ＇خه عبارت دی چ３ د عضوي 
توکو د ترکيب المل －رځي.

پ５چلي  چ３  دی  عبارت  ＇خه  بدلونونو  کيمياوي  هغه  د  ک３  )حجره(  بدن  په  ۲-کټابول５زم:    
عضوي توکي په ساده توکو تجزيه کوي.

U د حجرو د جوړ＊ت زياته برخه اوبو جوړه ک７ې ده.
د اوبو له ځان／７تياوو ＇خه يوه ځان／７تيا د ژونديو موجوداتو د بدن د تودوخ３ د نا＇اپي بدلونونو 

مخنيوی دی.
U د انسان بدن د ژوندي پات３ ک５دو لپاره منرالونو )معدني مال／و( ته اړتيا لري.

U عناصر د بدن د اړتيا له مخ３ کولی شو په دوو ډلو وويشو: ډ４ر مصرفه عناصر او کم مصرفه 
عناصر.

U اوبو د ژونديو اجسامو د بدن د جوړ＊ت زياته برخه جوړه ک７ې ده. همدارن／ه د نباتاتو لپاره 
د ډ４رو ارز＊تناکه غيرعضوي خوړو په ډله ک３ راځي.

U اوبه په نباتي م５تابول５زم ک３ د هايدروجن او اکس５جن يوه ارز＊تناکه سرچينه ده.
U سره له دې چ３ منرالونه په ل８ه اندازه الزم دي، خو د ژوندۍ مادې مهم جزء دی.

U د انرژۍ د توليد له مخ３ ډ４ر عمده غذايي مواد چ３ د ميتابوليزم په عمليه ک３ ډ４ر زيات ارز＊ت 
لري، په درې ډلو قندونو، پروټينونو او شحمونو ويشل شوي دي.

کاربن،  د  قندونه  ده.  يوه مهمه سرچينه  برابرولو  د  انرژۍ  د  بدن ک３  په  کاربوهايدريت  يا  قندونه   U
هايدروجن او اکس５جن له عناصرو ＇خه جوړ شوي دي او د ژونديو حجرو مهم３ اجزاوې جوړوي.

U پروټينونه د امينواسيدونو په نامه د کوچنيو ماليکولونو له يوځايوالي ＇خه منځ ته راغلي دي. امينو 
اسيدونه عضوي مرکبونه دي چ３ د کاربن، هايدروجن، اکس５جن او نايتروجن ＇خه ي３ ترکيب موندلی 

دی.
U شحمونه: شحمونه د شحمي ت５زابونو او －ليسرول له ترکيب ＇خه منځته راځي چ３ هر يو ي３ په 

خپل وار دکاربن، هايدروجن او اکس５جن له عناصرو ＇خه جوړ دي.
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د شپ８م څپرکي پوښتن３
 

د تشو ځايو پوښتن３
• اوبه په حجره ک３ په دوه ب２و ــــــــــــــــــــــــ او ــــــــــــــــــــــــ موجودې دي.

• عناصر د بدن د اړتيا له مخ３ په دوو ډلو؛ لکه: ـــــــــــــ او ــــــــــــــــ ويشل ک８５ي.
• په ماشومانو ک３ د کلسيم کموالی د ــــــــ المل ک８５ي او په لويانو ک３ د ــــــــ سبب －رځي.

 ، ـــــــــــ   ، ـــــــــ  د  راغلي چ３  ته  منځ  يوځايوالي ＇خه  له  ماليکولونو  ـــــــــــــــــ  د  پروټينونه   •
ــــــــــــ او ــــــــــــ ＇خه ترکيب شوی دی.

څلور ځوابه پوښتن３
• د جاغور ناروغي د ـــــــــــــــ منرالونو له کموالي ＇خه منځ ته راځي.

د: هي＆ يو ج: أيوډين  ب: کلسيم   الف: اوسپن３  
• د اوسپن３ د کموالي په صورت ک３ په وينه ک３ د اکس５جن د کموالي وړتيا ـــــــــــــــ .

د: هي＆ يو ج: الف او ب  ب: زيات８５ي   الف: ل８４８ي  
• نشايسته له ايودين سره تعامل کوي او ـــــــــــــــــــ رن， نيسي.

د: هي＆ يو ج: ب３ رن，  ب: نقره يي  الف: سور 

تشر４حي پوښتن３
• م５تابول５زم ＇ه معنا لري؟ تعريف ي３ ک７ئ؟

• انابول５زم تشر４ح ک７ئ.
• کټابول５زم تشر４ح ک７ئ.

• غذايي مواد کوم مواد دي او په ＇و ډلو ويشل شوي دي؟
• شحمونه د پروټيني او قندي موادو په پرتله ＇ومره انرژي توليدوي؟
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د چاپ５ريال ستونزې او حل ي３
＊ــايي تاســو د کک７و اوبو، هوا او خاورې او يا د ځنگلونو د تخريب يا د اوزون د 
پوړ نازک ک５دو او د هغوی د خطرونو په اړه گوا＊ونه اور４دلي وي. أيا نور گوا＊ونه 

مو اور４دلي دي؟
خلکــو  وروســته،  ＇خــه  انقــاب  صنعتــي  د  پ５ــ７ۍ  ميــادي   ١٧٠٠ د 
ماشــينونو تــه زياتــه تکيــه ووهله چ３ پــه پايله کــ３ ډ４ــر زيانمن توکــي هوا، 
 اوبــو او خاوروتــه ننوتــل. همدارنگــه د اضافــي او بــ３ گټــو توکــو انبــارول، 
د نفوســو ورځينــى زياتوالــى او پــه نــ７ۍ کــ３ د صنعــت او تخنيک چټک 
پرمختــگ ټــول داســ３ الملونــه دي چــ３ د ســتونزو د منــځ ته راتلــو المل 
گرځــي او د انســانانو ژونــد لــه خطرونــو ســره مخامــخ کــوي. نــو ځکــه د 
مصــؤن ژونــد په خاطــر بايــد د چاپيريــال د کک７يــدو مخنيوى وکــ７و تر＇و 
 د چاپيريــال ســتونزي ونــه لــرو. پــه دې ＇پرکــي کــ３ بــه تاســ３ د چاپيريال 
د ســتونزو، د چاپ５ريــال د کک７تياوو )د هوا کک７تيا، د اوبــو کک７تيا، د خاورې 

کک７تيا او د غ８ کک７تيا( سره الزمه بلدتيا ترالسه ک７ئ.

اووم ＇پرکى
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)Environment Pollution( د چاپ５ريال کک７تيا
پــه چاپ５ريال ک３ کک７تيا له نا غو＊ــتل شــوي بدلون ＇خه عبارت ده چ３ له املــه ي３ د چاپيريال کيفيت 
ټيټ５ــ８ي. کک７تيا ＊ــايي چ３ طبيعي اوســي يعن３ منشــا ي３ له طبيعت ＇خه وي، لکــه: طوفانونه چ３ د 
خــاورو او دوړو د پا＇５ــدو المــل ک８５ي. يا اور غور ځوونکي )أتش فشــان( چ３ ډيــر لوگي او مختلف 
 غازونه توليدوي. خو په اوسني وخت ک３ هغه کک７تياوې چ３ د هغو منشآ انساني فعاليتونه دي، د ژوند 
د چاپيريال ســامتيا او ژوند يو موجوداتو ته ډير خطرونه لري. دا ډول کک７تياوې د مصنوعى کک７تياوو 
 په نامه يادي８ي،ځکه چ３ د هغوی منشــا په طبعيت ک３ نشــته، لکه: د هوا کک７تيا، د فابريکو او موټرو 
د لوگــي لــه امله د هوا، اوبو او خاورې کک７تياوې د هغو کک７تيــاوو له ډولونو ＇خه دي چ３ د چاپيريال 

ستونزی منځ ته راوړي. اوس هر يوه کک７تيا په جا جا توگه توضيح کوو. 
 )Air pollution( د هوا کک７تيا

که چ５رى يو يا ＇و کک７وونکي توکي د ټاکلي غلظت ســره د يوې مودې لپاره په هوا ک３ شــتون ولري، 
هغــه ډول چ３ انســان، نبات، حيوان او توکو ته زيان ورســوي او د ژوند د چاپيريــال د کيفيت د ټيټ５دو 
المــل وگرځــي، هغــ３ هوا ته کک７ه هوا ويــل ک８５ي. د هوا پــه کک７ونکو توکو ک３ غازونــه، د فابريکو 
لوگي، موټرونه، ماشينونه، راز راز بټ９ گان３، بخارۍ، د ډبرو سکاره، ت５ل، لرگي، طبيعي غاز، خاورې 
او دوړې او نور شــامل دي. لوگي او غازونه چ３ توليدي８ى له کاربن ډاى اکســايد، کاربن مونو اکســايد، 
ســلفر ډاى اوکســايد، د نايتروجن اکســايد او د ځين３ هايدروکاربونو نو ＇خه عبارت دي چ３ هر يوي３ 
په يو ډول د هوا د کک７تيا المل گرځي. که چ５رې د دې غازونو اندازه په هوا ک３ ډ４ره شــي، پر حيواناتو 
او نباتاتــو باندې منفي اغ５زه کوي او د انســانانو د روغتيا لپاره زيانمــن او خطرناکه وي. د ب５لگ３ په توگه 
که چ５رې د ســلفر ډاى اوکســايد غاز چ３ د ډبرو د ســکرو له ســوځ５دلو ＇خه توليدي８ي، تنفس شي د 
ســترگو، پزې او غوږونو د تخريش المل او آن د م７ين３ المل ک８５ي. ســلفر ډاى اوکســايد، نباتاتو ته هم 
زيان لري. ســلفر ډاى اوکســايد د پا３１ د حجرو د ســوريو له الرې پان３ ته ننوزي او د لندبل په شــتون 
42SOH ( جــوړوي. د گوگ７و تيــزاب د پا３１ د حجرو  د اوبــو ســره تعامــل کــوي او د گوگ７و ت５ــزاب )
 د مــ７اوي ک５ــدو او ان د هغــو د لــه منځه تللو المــل گرځي او د هغو پــر مخ ژ７４ رنگــه داغونه )لک３( 

توليــد وي. همدارنگــه د 
يا  گوگ７و ت５ــزاب تعميراتو 
کورونــو او د ځمکــ３ پر 
مخ د فلزاتو د فرســودگ９ 
المــل ک５ــ８ي. کاربن ډاى 
اوکســايد د هوا يــو عمده 
کک７ونکــی دى چــ３ يوه 
برخه ي３ د نباتاتو په وسيله 
جــذب او لــه هغــه ＇خه 
د خپــل غذايــي توکــو په 
جوړولو کــ３ کار اخلي او 

 )١-٧( انځور د فابريکو د دود په واسطه د هوا  کک７تيا



بلــه برخه ي３ د ځمک３ په شــاو خوا د کاربن ډاى اوکســايد يوه طبقه جــوړوي. کله چ３ د لمر تودوخ３ 
ځمک３ ته رسي８ي، يوه اندازه ي３ د ځمک３ په وسيله جذب او نور ي３ ب５رته منعکس ک８５ي، خو د کاربن 
ډاى اوکســايد طبقه نوموړې تودوخه جذبوي )١-٧( شکل ي３ پري８دي چ３ د ځمک３ له سطح３ ＇خه 
وت＋تي. کاربن ډاى اوکسايد په تدريجي ډول اخيستل شوې تودوخه د ځمک３ اتموسفير ته أزادوي او د 

ځمک３ پر مخ د تودوخ３ د لوړوالي المل گرځي.
 )Water Pollution( د اوبو کک７تيا

د نــ７ۍ د روغتيــا د ټولنــ３ د تعريف له مخــى اوبو ته هغه وخت کک７ې اوبه ويل ک８５ي چ３ د انســان د 
فعاليت له امله، په مســتقيمه او يا غير مســتقيمه توگه په ترکيب او خواصو ک３ ي３ داســ３ بدلون پ５（ 
شــي چ３ د دې بدلونونو له امله ي３ د هغو مصرفونو لپاره چ３ مخک３ په طبيعي حالت ک３ کار４دل، نا 
مطلوب３ شي. يا په ساده عبارت کله چ３ په اوبو ک３ بهرني توکي هغ３ کچ３ ته ورسي８ي چ３ کارول ي３ 

زيان ورسوي، کک７ې اوبه ورته ويل کي８ي. 
2 ＇خه ډ４ره برخه پو＊ــل３ ده. يوازې٣ فيصده، تــازه اوبه دي چ３ زياته 

3
پوهيــ８و چــ３ اوبــو د ځمک３ 

برخــه يــ３ په قطبينو کــ３ د کنگل په ب２ه شــتون لري. د جهيلونو، ســيندونو، چينو او ＇اگانــو تازه اوبه 
يوازې په ســلو ک３ ٠،١ د ځمک３ د مخ اوبه تشــک５لوي. د ＇ارويو، نباتاتو او انســانانو ژوند اوبو پورې 
اړه لري. په خواشــين９ ســره د کورونو، ＊ــارونو، فابريکو فاضله اوبه او د کرن３ فاضله اوبه په سيندونو، 
چينــو او ＇اگانــو ک３ اچول او خوشــى کول د اوبو د کک４７دلــو المل او د مختلفــو ناروغيو د خپر４دلو 
 المل ک８５ي. د کرن３ کارول شــوې اوبه په حقيقت ک３ هغه اوبه دي چ３ د حيواني او کيمياوي ســرې، 
د حشــرو د وژونکــو دواگانــو؛ لکــه: DDT  او د ډول ډول نورو دواگانو په وســيله ککــ７ې ک８５ى، د 
ســيندونو، چينو او ＇ا گانو اوبو ته له رســ５دو وروســته، له هغ３ ＇خه گټه اخســتل نه يوازې انسانانو ته 
زيــان لري، بلکــ３ د کبانو لپاره او هغو الوتونکو ته چ３ د نوموړو کبانــو ＇خه تغذيه کوي هم زيانمن او 
خطرناکــه دي.دغــه راز ذره بينى موجودات، لکه: بکترياوې  او ويروســونه هم د اوبو د کک４７دلو المل 
ک５ــ８ي او د مختلفــو ناروغيــو د رامنځتــه کيدو المل گرځي. د اوبــو پر مخ د ت５لو توي５ــدل هم د اوبو د 
 کک７يدو المل گرځي، ځکه چ３ د ت５لو هغه پوړ چ３ د اوبو پر مخ جوړي８ي اوبو ته د اکسيجن او د لمر

د وړانگو د ننوتلو مخنيوى کوي او ځين３ وخت د سمندري ژوو  د م７ين３ المل ک８５ي. 
د هــوا او د غــ８ کک７تيــا پر خاف د اوبو کک７تيا يوه ＊ــاري مســئله نه شــم５رل ک８５ي، بلکــ３ د اوبو د 
کک７تيــا مســئله پــر ＊ــارونو ســر ب５ره کليوالــي چاپيريــال ته هــم غځ５دلــ３ ده. ځکه چ３ ســيندونه، 
چينــ３ او ＇اگانــ３ پــه کليــو ک３ هــم د انســانانو د نــه پاملرن３ له املــه ککــ７ې کيــ８ي. همدارنگه تر 
 ځمکــ３ النــدې اوبــه د کک７و اوبو د نفــوذ، د خندقونو، د فابريکــو د کيمياوي توکــو او هغه اوبه چ３ 
د کالي پر４مينځلو، د پخلنځي د لو＊و او د موټرو د پر４منځلو او هم د کرنيزو ځمکو د اوبه کولو وروسته 
چــ３ په ځمکه ک３ جذب８５ي، کک７ي８ي، له بده مرغه ه５ــ＆ يوه اغ５زمنه طريقه د کک７تيا د مخنيوى لپاره 
په نظر ک３ نيول شــوې نه ده؛ نو ځکه بايد کو＊ــ（ وشــي چ３ ټټ９ د کور له ＇اه ＇خه پوره اندازه ليرې 

78   



جوړه ک７ای شي او پرې ن８دو چ３ د تشنابونو، پخلنځيو او کاليو مينځلو اوبه، ＇اگانو، چينو او سيندونو 
ته ننوزي، کوم３ چ３ د گټه اخيستلو وړ اوبو مهم３ سرچين３ دي.

)Soil Pollution( د خاورې کک７تيا
خاوره د ځمک３ د مخ يو قشــر يا پوښ دی چ３ د چاپيريال د ژونديو او نا ژونديو اجزاؤ په تماس ســره 

بدلون مومــي. د ځمک３ خاورين پوښ 
چ３ نباتات په ک３ شنه ک８５ي، له يو نه تر 
در４ــو مترو پورې ژوروالــى لري. د ژور 
والي دا پوړ په ب５اب５لو پ７اوونو ک３ د تي８و 
او کا１ــو د اوړه ک５دو يــا ټوټ３ کيدو او له 
عضوي توکو سره يو ځاى کيدو وروسته 
رامنځته شــوی دی. په هر چاپيريال ک３ 

يــو ډول ځانگ７ې خاوره منــځ ته راځي 
چــ３ د وخــت په ت５ريدو او کيمياوي ځانگ７تيا وو له امله توپير لــري. لکه ＇نگه چ３ د خاورې ＇خه د 
کرن３ او ک＋ــت لپاره گټه اخيســتل ک８５ي، له دې امله انسانان د کرنيزو افتونو د له منځه وړلو او د کرنيزو 
حاصاتــو د کميت او کيفيت د ＊ــه والي پــه خاطر، مختلف کيمياوي توکي، لکه: حشــره وژونکي، 
دچ５نجيو او نباتي ميکروبونو ضد درمل او د هرزه و＊ــو په وړاندې کيمياوي توکي کاروي. د دې درملو 
کارول د زيان رسوونکو حشراتو، ميکروبونو او و＊و په له منځه وړلو سرب５ره کروندې هم کک７وي او کله 
چ３ پردې کيمياوي توکو باندې کک７ محصوالت وخوري، انسانان، نباتات او حيوانات او د هغوى ژوند 

له خطر سره مخامخ ک８５ي او ځينى وخت ي３ د م７ين３ المل ک８５ي.
  )Sound Pollution( د غ８ کک７تيا

پــه عمومــى توگــه هغه غ８ونه چ３ انســانان د هغوى اور４دلو تــه مايل نه وي، أن د موســيق９ غ８ چ３ په 
نابللــي توگه د انســان غوږو ته ورســي８ي او د انســان د ارامــ９ د منځه تللو المل شــي، د غ８ )صوت( د 
کک７تيــا پــه نامــه يادي８ي. په بل عبارت د غــ８ کک７تيا هله منځ ته راځي چ３ غ８ لــوړ او ډول ډول نابللي 
غ８ونــه پــه چاپيريــال ک３ وي. د غــ８ د کک７تيا په عنوان، د غــ８ د ډول درک او د شــخص په فکر کولو 
پورې اړه نيســي. يعنى يو مطلوب غ８ ＊ــاي３ يو بل شــخص ته نامطلوب اوسي.  يو أرام او پرته له غ８ونو 
چاپيريال، په ځانگ７ې توگه د استراحت، خوب او د فکري چارو د تر سره کولو په وخت ک３ د انسانانو 
د بنســټيزو اړتيــاوو لــه جمل３ ＇خــه دي، نوځکه هر هغه غ８ چ３ پــه يو ډول د انســان أرامي له منځه 
 وړي هغــه د غــ８ کک７تيا گ２ل ک５ــ８ي. دغه کک７تيا د نورو کک７تياوو پر خاف پر ＊ــاري او گ０ ميشــتو 
ډول  پــه  ب５لگــ３  د  وي.  کــ３  ســيمو  صنعتــي  پــه  توگــه  ځانگــ７ې  پــه  کــ３،   چاپيريالونــو 

)٢-٧( انځور د اوبو کک７تيا
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د چاپيريال د ستونزو هوارول 

په ن７ۍ ک３ د نفوســو د زياتوالي ســره سم انســانان هغه ز４رمو ته چ３ －ټه ور ＇خه اخلي، ډير اړتيا لري. 
د بيل／３ په تو－ه: خواړه، روغتيا ســاتنه، کور، ترانســپورټ او نور چ３ دا ټول اړتياوې پر چاپيريال خپل 
اغ５ــزې پــر ځای پري８دي. که خلک له دغو ز４رمو ＇خه په ＊ــه او عاقانه تو－ــه －ټه وانخلي په حقيقت 
ک３ د هوا، خاورو او اوبو کک７تيا زياتوي. له دې امله روغ طبيعي چاپيريال له منځه ځي او په نتيجه ک３ 
و ژوند يو موجوداتو ډولونه هم له منځه ځي. ول３ داســ３ الرې شــته چ３ انســانان کوالی شــي د خپل 

چاپيريال ساتنه وک７ي چ３ الندې توضيح کي８ي.

د چاپيريال د کک７تيا ل８ کول: أيا کله مو فکر ک７ي دي چ３ د چاپيريال د ســانت３، د کک７تيا د له منځه 

وړلو لپاره کوم３ مسئل３ اړين３ دي؟

په کومو الرو کوالی شو چ３ د چاپيريال کک７تيا ل８ کوو؟

کوالی شو چ３ د چاپيريال کک７تيا په مختلفو الرو ل８ه ک７و. په دې ډول چ３ په ورځن３ ژوند ک３ د امکان 
تــر حده، د هغو توکو ＇خه اســتفاده وشــي چ３ د کک７تيا المل ونه －رځــي. د بيل／３ په ډول د ل８ واټن 
لپاره له بايسکل ＇خه －ټه واخيستل شي نه د موټر ＇خه، ځکه چ３ د موټر لو－ي د هوا د کک７تيا المل 
－رځي او د هغو موټرو يا ماشين أالتو ＇خه －ټه واخيستل شي چ３ د لو－ي د تصفيي لپاره فلترونه ولري 
په کورونو، فابريکو، مارکيټونو او دولتي دوايرو ک３ پاملرنه وشــي تر＇و بيکاره توکي، لکه: پاستيک، 
د ســبو، ميوو او غذايي موادو پاتي شــوني او نور اضافي بيکاره توکي په منظمه تو－ه ک）وړو ک３ واچول 
شــي او د خځلو ن８دې کثافت دان９ ته ول８５دول شــي په ســرکونو او پارکونو ک３ د خځلو او پات３ شونو له 
اچولو ＇خه مخنيوي وشي او د چاپيريال پاک ساتن３ ته پوره پام وشي د چاپيريال د کک７تيا او د انسان او 

نورو حيواناتو پر روغتيا او سامتيا باندې د منفي اغ５زو په اړه د خلکو پوهه زياته شي. 
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                فعاليت 
هر زده کوونکی دې، هغه غ８ونه په کتابچو ک３ وليکي چ３ د نا أرام９ المل ي３ گرځي او بيا دې د ټولگي په وړاندې 

بيان ک７ي.

د موټرو د خوځ５دلو غ８ونه، جوړ＊ــتيز ماشــينونه، کارخان３، د راديو او تلويزيون له حده لوړ غ８ونه، د 
الوتکو غ８ او نور هغه عاملونه دي چ３ د غ８ د کک７تيا سبب گرځي.

د غ８ کک７تيا ＇ه پايل３ من＃ ته راوړي؟ 
پر انســان باندې د غ８ د کک７تيا په اغ５زو ک３ په عمومي ډول روحي گ６وډۍ، فکري پاشــلتيا او د اور４دو 
د ځواک ټيټ５دل شــامل دي. داســ３ تصور ونه شــي چ３ زياتو او لوړو غ８ونو ســره عادت کول د هغو په 
وړاندې مصؤنيت راولي، بلک３ دا عادت په حقيقت ک３ د حساســيت ټيټ５دل دي او کک７تيا همدارنگه 

په تدريجي ډول خپل３ نا مطلوب３ اغ５زې پر ځاى پري８دي. 

ددې  ده  عمليه  اخ５ستن３  －ټ３  نوې  د  ＇خه  موادو  ب５کاره  له   :)Recycling( دوران  بيا＄لي 
پرځای چ３ دغه مواد د ضايعه موادو په حيث لرې وغورځول شي( د بياځلي دوران الندې راوستل 
شي يا په بل عبارت د سرچينو ＇خه نوې او بيا ځل３ －ټه اخ５ستنه له بياځلي دوران ＇خه عبارت دي. 
د موادو له بياځلي دوران ＇خه موخه د موادو د ضايع ک５دو مخنيوی، د طبيعي ز４رمو په ل／＋ت ک３ 
سپما او د استو－ن３ د چاپ５ريال د کک７تيا مخنيوی دی، همدارن／ه د موادو د بياځلي دوران او له هغ３ 
＇خه بيا －ټه اخ５ستنه سرب５ره پردې، چ３ د طبيعي ز４رمو د ل／＋ت مخينوی ک８５ي، د کورن９ او ه５واد په 
اقتصاد ک３ هم مرسته ک８５ي. د بياځلي دوران له الرې د مواد د نوې －ټ３ اخ５ستن３ لپاره معمواًل الندې 

عملي３ سرته رس８５ي:
ب５کاره او ضايعه مواد، لکه: پاستيک، ډول ډول فلزونه، لر－ي، کاغذ او نور راټول８５ي، اړونده فابريکو 
ته ل８５دول ک８５ي او په فابريکو ک３ اضافي مواد ور＇خه جاک８５ي. له م５خانيکي او کيمياوي عمليو 

＇خه وروسته ي３ په －ټه اخ５ستونکو موادو باندې بدلوي او په ورځني ژوند ک３ ور＇خه کار اخلي.
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بيا＄لي －＂ه اخ５ستنه يا بيا＄لي استعمال )Reuse(: هغه ب５کاره مواد چ３ له يو ل７ کيمياوي 
－ټه  ب２ه  په  د اصلي موادو  له هغوی ＇خه  او  بدل  په －ټورو موادو  او ميخانيکي عمليو ＇خه وروسته 

واخ５ستل شي، له بياځلي －ټ３ اخ５ستن３ ＇خه عبارت دي.
أيا خپل３ جام３ او زاړه بوټان مو کله جوړ ک７ي دي؟

کله مو چيني لو＊ي او مات３ شوې ＊ي＋３ دغورځولو پرځای جوړ ک７ي دي؟
که چ５رې يو موټر ولرئ کله مو هم د خپل موټر زوړ ټ５ر جوړ ک７ی دی؟

که چ５رې ستاسو ځواب مثبت وي، په حقيقت ک３  مو بيا ور＇خه استفاده ک７ې اوله بلی خوا مو د 
طبيعي سرچينو په سپما ک３ مرسته ک７ې ده. د خپل چاپ５ريال د پاکوالي له الرې مو خپل اقتصاد، او د 

خپل ه５واد اقتصاد پياوړی ک７ی دی.

)٣-٧( شکل: د ب５کاره مواد بياځلي دوران د بيا استعمال لپاره وروسته م５خانيکي او کيمياوي عملي３



   83

د اووم ＇پرکي لن６يز
 هر هغه المل چ３ د ژوند د چاپ５ريال پاک حالت ته داســ３ تغيير ورک７ي چ３ خلک ي３ و نه غواړي 

د چاپيريال، د کک７تيا په نامه يادي８ي.
  پــه ن７ۍ ک３ د نفوســو ورځنــی زياتوالى او د صنعت پرمختيا ټول هغــه الملونه دي چ３ د ژوندانه د 

چاپيريال د ستونزو المل گرځي.
 د هوا کک７تيا د هغو غازونو او لوگيو＇خه عبارت دي چ３ د ډبرو د ســکرو، پطرولو، طبيعي غازونو 

او لرگيو له سوند ＇خه هوا ته پورته ک８５ي.
 خــاوره د کيمياوي ســرې، حشــره وژونکو دواگانو، د هــرزه گياوو ضد درملــو او د حيواني او نباتي 

ناروغيو ضد درملو په وسيله کک８４７ي.
 اوبه د پخلنځي اضافى او پات３ شــونو، فابريکو، ＊ــارونو او د کرن３ د لگول شوو اوبو پات３ برخه چ３ 

سيندونو، چينو او ＇اگانو ته الره مومي، کک７ي８ي.
د اووم ＇پرکي پو＊تن３ 

سم ځواب وټاکئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ 

١. د هوا له کک７ونکو اجزاوء ＇خه يو ي３.......... دی. 
ج: د کاربن مونو اکسايد غاز   د: ه５＆ يو  ب: د اکسيجن غاز   الف: د هايدروجن غاز  

٢.  يو حشره وژونکى چ３ د خاورې د کک７تيا المل ک８５ي عبارت دى له: 
الف: اسپرين       ب: DDT     ج: مالگه   د: الف او ج 

تشريحي پو＊تن３ 
٣. د هــوا د کک７تيــا د عواملو نوم واخلئ او ووايئ چ３ د هوا کک７تيا د انســان د صحت لپاره ＇ه زيان 

لري؟ 
٤. د خاورې د کک７تيا عوامل بيان ک７ئ؟

۵. کاربن ډاى اوکسايد نباتاتو او حيواناتو ته ＇ه گټه لري؟ 
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   په کيميا ک３ قوانين او محاسب３
که ＇ه هم د کيميا هره ＇ان／ه ＄انته ！اکلي قوانين لري؛ خو په کيميا ک３ ＄ين３ قوانين هم شتون 
لــري چ３ د کيميــا په ！ولو ＇انگو ک３ له هغوى ＇خه －＂ه اخيســتل کي８ي، په دې ＇پرکي ک３ 
هغه قوانين او محاسب３ ＇７５ل کي８ي چ３ د هغوی په واسطه کيدای شي الندې علمي مطلبونه 

زده ک７ل شي:
 د کيميا د علمى کشــفياتو د تاريخي بهير په پام ک３ نيولو ســره، پراخه نوې نظر په د کيميا په 
علم ک３ پيدا ک７ئ، د قوانينو د کارولو د ＇رنگوالي پربنســ د علمي مسايلو او کشفياتو په اړه 

معلومات ترالسه کوئ ، په کيميا ک３ له محاسبو سره اشنا کي８ئ.

اتم ＇ــپرکى   



85

٨-٢: د مادې د پاي＋ت قانون او يا د کتل３ پاي＋ت
              )  lavoisierloucentAntoine پــه 18 م پيــ７ۍ کــ３ فرانســوي عالــم د الوازيــه پــه نــوم ) 
)1843-1794( داســ３ نظر ورک７: په يو کيمياوي تعامل ک３ د تعامل د محصول مجموعي کتله 

د تعامل کوونکو موادو له مجموعي کتل３ سره مساوي ده:
 molKJgCOgOsC /49)()()( 22 ++  

دا قانون د دالتن داتومي- ماليکولي تيوري له نظره هم سم دی، په هر کيمياوي تعامل ک３ د تعامل 
کوونکــو مــوادو د جوړونکو عنصرونو د اتومونو د مجموعي شــم５ر د تعامل د محصول د موادو د 

اتومونو له شم５ر سره مساوي دی

 ( Proust  1807  ( ٨-٢: د ثابتو نسبتونو قانون
oustPr   په نوم عالم من＃ ته راوړ؛ نو له دې کبله د  دا قانــون لومــ７ى ＄ل په  1807م کال کــ３ د 

نوموړي په نوم هم ياد شوی دی چ３ په الندې ډول دي:
د مرکب د ماليکول جوړونکي عنصرونه د مرکب په جوړيدو ک３ په ！اکلي او ثابت وزني يا کتلوي 
نسبت يو له بل سره تعامل کوي. د دې ترکيبي جسمونو السته راوړنه کيدای شي، په هره الره وي، 
مهمه دا ده چ３ دوه ســاده جســمونه تل په يو ！اکلي او ثابت کتلوي نســبت يو له بل ســره يو  ＄ای 
کي８ي اومرکب جوړوي؛ د بيلگ３ په ډول: هايدروجن له اکسيجن سره تعامل کوي، اوبه جوړوي، 

8:1  دی: د هايدروجن او اکسيجن کتلوي نسبت د اوبو په جوړيدو ک３
                                                          

          

 

ggg

OHOH

36324
182216212

22 222

+

+

+

 8:132:4: 22 == ggOH
                                                                          

(١-8) شکل
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٨-٣: د متعددو نسبتونو قانون يا د دالتن قانون
دوه عنصرونــه يو له بل ســره تعامل کوي، يوازې يو ډول مرکب نه جــوړوي؛ خو که چيرې  دهغوى 
کتلــوي نســبت ته بدلون ورک７ل شــي، بيالبيل مرکبونــه ترې جوړيــ８ي، د دې عنصرونو ديو کتلوي 
نســبت د هغه پــه بيالبيلو مرکبونوکــ３ ي３ چ３ دبل  عنصر لــه ！اکل３ کتل３ ســره جوړک７ي دي، تام 
ثابــت او کوچنــي عددونه دي؛د بيلگ３ په ډول: نايتروجن له اکســيجن ســره تعامل ک７ی دی، پن％ه 
ډوله اکســايدونه ي３ جوړ ک７ي دي چ３ د اکســيجن کتلوي نســبت په دې )پن％ه( ډوله اکســايدونو ک３

5:4:3:2:1    دی؛ خو د نايتروجن کتله ثابته ده؛ يعن３:

  

502:71516:214
461:71216:14
321:71316:214
28:7116:14
14:7116:214

::

52

2

32

2

2222

//
//
///
//
//

ON
NO
ON

NO
ON

ONON

د نايتروجن داکسايدونو

 ماليکولونه

(٢-8) شکل: د نايتروجن د اکسايدونو د ماليکولونو مودل

＇رن／ه چ３ ليدل کي８ي، د اکسيجن نسبت د هغه په پن％ه ډوله اکسايدونو ک３ چ３ له نايتروجن سره 
5:4:3:2:1  دي. ي３ جوړ ک７ي دي،

فعاليت
   ),,,( 7252322 OClOClOClOCl د متعددو نســبتو قانون دکلورين په ＇لور ډولو اکســايدونو

ک３ تطبيق ک７ئ.
 ٨ -٤: د معادلتونو قانون 

دوې مادې يا عنصرونه هر يو په جال تو－ه  له دريم عنصر سره په يو ！اکلي کتلوي نسبت تعامل کوي، 
پرته د پات３ شــون３ مرکبونه جوړوي، دا دوه عنصرونه په خپل من＃ ک３ هم په هماغه کتلوي نســبت  

چ３ له دريم عنصر سره ي３ تعامل ک７ی دی، تعامل کوي او مرکب جوړ وي:
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AB  A B 

AC C BC 

 له پورتنيو ＇ر－ندونو ＇خه دا پايله اخيستل کي８ي چ３ عنصرونه په ！اکلو کچو يو له بل سره تعامل 
کوي. 

 د يو عنصر معادله کتله د هماغه عنصرد کتل３ هغه مقداردی کوم چ３ د اته گرامه اکسيجن سره ي３ 
تعامل ک７ی او له پات３ شون３ ＇خه پرته د خپل اړوند اکسايد ي３ جوړ ک７ی دی.

g17.1    اوســپنه شتون لري، د اوسپن３  g5.1  د اوســپن３ اکســايد  شته چ３ په هغه ک３ مثال:

معادله کتله پيدا ک７ئ.
حل:

                            
 

gFe
gO
gOgFeXgmO

OgXgOxidem
gOgFegmFe

28
33.0

817,1.33.0

85,1
33.017.117.1

2

2
2

2

2

=


==

=
=

g28  سره مساوي دی. د اوسپن３ معادله کتله يا معادل- گرام د  
د يو عنصر معادله کتله د هغه عنصر د کتل３ هماغه کچه ده ،کوم چ３ په يو کيمياوي تعامل ک３ يو 
گرام اويا يو اتوم - گرام هايدروجن  ي３ ب５％ايه او يا ازاد ک７ی وي؛ د بيلگ３ په ډول: په الندې تعامل 

ک３ د کلسيم معادله کتله 20 ده چ３ په الندې ډول محاسبه کي８ي:
 

gX

g
g
ggXgg

gX
ggg

HCaSOSOHCa

1

20
2

140240

1
29840
2442



=


=

+ +
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په عمومي ډول د يو عنصر معادله کتله عبارت له همدې عنصر اتومي کتله تقســيم پر والنس د 
عنصر په جوړ شوي مرکب ک３ ده:

اتومي نسبتى کتله
                                                            = معادله کتله

والنس 
3    دی، نــود المونيم معادله  amu27   ده او دهغه والنس ــال: د المونيــم اتومي نســبي کتله  مث

کتله پيدا ک７ئ؟
  حل :      

                                          

 

?

9
3

27

3

27

=

==

==

=

gAlEq

amuamuEqAl

Volance
AlMEqAlVolanceAl

amuAlM

A

A

 ٨-٥ -١ : د کيمياوي مرکبونو د معادل３ کتل３ الس ته راوړل 
د کيمياوي مرکبونو معادله کتله   د  همدې مرکبونو نســبتي ماليکولي کتله تقســيم پر همدې مرکب 

په ماليکول   ک３ داغ５زمن والنس ＇خه عبارت ده
                               

VolanceEffective
M

Eq Compounds
Compounds =            

 
                 پام وک７ئ

اغ５زمــن والنــس په تيزابونو ک３ د هايدروجن د اتومونو د شــم５ر، په القليو ک３ د هايدروکســيل 
گروپ له شــم５ر ســره مســاوي دی، همدارنگه پــه مالگو ک３ اغ５زمن والنــس د مالگو د فلزي 
کتيونونــو لــه والنس ＇خه عبارت دى؛ نو د الندې فورمولونو پر بنســ کيدای شــي د نوموړو 

مرکبونو معادل３ کتل３ الس ته راوړل شي :
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volanceCathions
MEq

OH
MEq

H
MEq

Salts
Saltes

Bases
Bases

Acides
Acide

=

=

=







+

که د اتومونو او يا د ماليکولونو معادله کتله په گرامونو و＊ودل شي ، دا کميت د اتوم يا  ماليکول 
gEq   ＊ودل کي８ي،  )(  په نوم يادي８ي چ３ تل په  gramEquivalent د معادل - گرام  
بايــد يادونه وک７و چ３ متحول والنس لرونکي عنصرونه  د بيالبيلو معادلو کتلو لرونکي دي؛ د 
CuO   ک３ د  amu4.63  ده؛ خو په  OCu2    په مرکب ک３ د مسو معادله کتله   بيلگ３ په ډول: د

amu7.31  ده.  مسو معادله کتله 
 98amu 43  ماليکولي کتلهPOH 43POH  معادلــه کتله پيدا ک７ئ. د  ــ７ی مثال: د   لوم

ده.

 حل

 =+

==
 +

==

=

3H

32,6amu
3

98amu

H
4PO3HM

4PO3qH?
4PO3HEq

98amu
4PO3HM

 ٨-٦ :  د حجمي نسبتونو قانون
د حجمي نسبتونو قانون د  Gay Liuse  په نامه يوه عالم من＃ ته راوړل او په الندې ډول دی:

 په ثابته تودوخه او فشــار ک３ د تعامل کوونکو گازي موادو حجمي نســبت او د گازي محصوالتو يا 
ب７اسو نسبت  تام، کوچنى او ！اکلي عددونه دي او هم د گازي تعامل کوونکو موادوحجمي نسبت 
د －ازي محصــول پــه جوړيدو ک３ کوچني او ！اکلي عددونه دي؛د بيلگ３ په ډول: د هايدروجن گاز 
اود کلوريــن گاز دتعامل په پايله کــ３، د هايدروجن کلورايد گاز جوړي８ي، د هايدروجن کلورايد په 
1:1  د هايدروجن او هايدروجن  جوړ＊ــت ک３ د هايدروجن او کلورين د گازونو حجمي نســبت  

2:1   دی؛ يعن３: 2:1    او د کلورين او هايدروجن کلورايد  کلورايد حجمي نسبت
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)3-8( شکل: ＄ين３ گازي حجمونه
 ٨- ٧: د اوگدرو قانون

Berzelius)(   په نوم عالم پر حجمي نسبتونو باندې اتومي تيوري وکاروله او وی ي３ موندله چ３  د برزيليوس 
د－ازونومساوي حجمونه د فشار او تودوخ３ په يوشان شرايطوالندې ، اتومونو شمير ي３ سره مساوي دی، د 
برزيليــوس دا قضيــه په هغو گازونو باندې صدق کوي کوم چ３ په ن７ۍ ک３ په اتومي ب２ه موندل کي８ي؛ خوپه 
هغو－ازونو ک３ چ３ ماليکولي ب２ه لري، صدق نه کوي، له دې کبله بله تيوري د اوگدرو په واسطه وړاندې شوه 
چ３ د اوگدروAvogadroدا قضيه په 1811م کال ک３ وړاندې شوې ده او دا قضيه  اوس دقانون ب２ه لري 

او په الندې ډول ده:
د گازونو مساوي حجمونه د فشاراو تودوخ３ په يوشان شرايطو ک３ مساوي شمير ذرو )ماليکولونو، اتومونو، 
ايونونو او نورو( لري، د اوگدرو فرضي３ اوس د قانون ب２ه ＄انته غوره  ک７ې ده او يو شم５ر زيات تجربي ري＋تياوې 

ي３ رو＊انه ک７ې دي. )د اوگدرو لوم７ى قانون(.
 ＇رنگه چ３ دوه حجمه هايدروجن کلورايد هغه وخت جوړيدلی شي کوم چ３ يو حجم کلورين او يو حجم 
هايدروجن سره تعامل وک７ي؛ نو د کلورين او هايدروجن ماليکولونه دوه برخ３ کي８ي او د هغوی له هرې برخ３ 

سره تعامل کوي چ３ نوي ماليکولونه )دوه نوي ماليکولونه( د هايدروجن کلورايد جوړوي:
 HClClH 222 +   

   مثال: په الندې تعامل ک３ د حجمي نسبتونو قانون تطبيق ک７ئ:
 
322 23 NHNH +

   
 
322 23 NHNH + حل  

          دوه حجم                  1حجم        3حجم
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2:1:

2:3:

1:3:

32

22

22

=

=

=

NHN
NHH
NH

د اوگدرو قانون کيدای شي چ３ په معکوس ډول هم وويل شي:
د گازونو مساوي شم５ر ذرې )ماليکولونه او اتومونه (د فشار او تودوخ３ په يوشان شرايطو  ک３ 

مساوي حجمونه نيسي. )د اوگدرو دويم قانون(
٨- ١١: د مرکبونو د جوړونکو عنصرونو د سلن３ السته راوړل

ددې لپاره چ３ د کيمياوي مرکبونو د ماليکول د جوړونکو عنصرونو سلنه السته راوړل شي، نو الزمه ده چ３ د هغ３ د 
يو مول په کميت ک３ د هر عنصر کچه د مرکب د ماليکولي کتل３ په پام ک３ نيولو سره وموندل شي؛ نو په دې صورت 
عدد سره ضرب او د همدې مرکب په  ک３ د غو＊تلي عنصر کچه چ３ د مرکب په يو مول ک３ شتون لري، له100 

ماليکولي کتل３ باندې وويشل شي، حاصل شوی کميت د غو＊تلي عنصر د سلن３ اندازه را＊يي:

د عنصرمقدارد مرکب يو مول
د عنصرمقدار

= په مرکب ک３ د عنصر سلنه

ــ７ل مثال: د کاربن، هايدروجن او اکســيجن ســلنه په گلوکوز  ک３ محاســبه ک７ئ، د گلوکوز  لوم

ماليکولــي کتله 180amu ده، همدارن／ه د هايدروجــن  اتومي  کتله 1amu، د   )( 6126 OHC

کاربن 12amuو د اکسيجن اتومي کتله 16amu ده.
حل:

 
 

ggggOHCmole
amuOHMC

amuOHMC

180961272
180961272

180616121612

6126

6126

6126

=++=
=++=

=++=

 
 

C
g

gCCW

W
gCOHCg

%40
180

10072%

%100
72180 6126

=


=




 

O
g

gOOW

W
gOOHCg

%33.53
180

10096%

%100
96180 6126

=


=
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H
g

gHHW

HW
gHOHCg

%6.6
180

10012%

%100
12180 6126

=


=




 
ده.                  100  نوټ: د کيمياوي مرکبونو دماليکولونو د جوړونکو اجزاوو د سلنو مجموعه 

 د اتم ＇پرکي لن６يز 
* پــه يــو کيمياوي تعامل کــ３ د تعامل محصول د کتلو مجموعه ، د تعامــل کوونکو موادو د کتلو له 

مجموع３ سره مساوي ده.
* د مرکــب د ماليکــول جوړونکي عنصرونه د مرکب د جوړيدو پر وخت ک３ د ！اکلي او ثابت وزني 

يا کتلوي نسبت سره تعامل کوي.
* دوه مادې او يا عنصرونه هر يو په ＄انگ７ي ډول له دريم عنصر سره په يوه ！اکلي کتلوي نسبت تعامل 
کــوي، له پاتي پرته شــونو، مرکبونه جوړوي، دا دوه عنصرونــه په خپل من＃ ک３ هم په هماغ３ کچ３ 

کتل３ سره چ３ له دريم عنصر سره ي３ تعامل ک７ی دی، تعامل او مرکب جوړوي.
*د يــو عنصــر معادله کتله له هغه کتل３ ＇خه عبارت ده چــ３ په يو کيمياوي تعامل ک３ يوگرام او يا يو 

اتوم-  گرام هايدروجن ب３ ＄ايه او ازاد ک７ي.
* که چيرې د يوه مرکب نسبتي ماليکولي کتله په همدې مرکب ک３ پر اغيزمن والنس وو４شل شي، د همدې 

مرکب معادله ماليکولی کتله السته را＄ي.
* په ثابته تودوخه او فشــار ک３ د تعامل کوونکو گازي موادو حجمي نســبت او د گازي محصوالتو يا ب７اســو 
نسبت  تام، کوچنى او ！اکلى عددونه دي او هم د گازي تعامل کوونکو موادوحجمي نسبت د －ازي محصول 

په جوړيدو ک３ کوچني او ！اکلي عددونه دي.
)1002,6(    په کچه د ذرو لرونکى دی ،که چيرې ماده د گازي  23 * د هرې مادې يو مول د اوگدرو د عددونو

L4.22   حجم هم  نيسي. حالت ولري ،د هر گاز يو مول په  STP  شرايطو ک３ 
* مول: د اوگدرو د عدد په کچه دذرو کتله په گرام، مول دی، يا په بل عبارت که چيرې د ذرو کتله د اوگدرو عدد 

په کچه په گرام ＊ودل شوی وي، دا کميت د مول په نوم يادي８ي.
* که د غو＊تلي عنصر کچه چ３ د مرکب په يو مول ک３ شتون لري، له 100  عدد سره ضرب او د هغه مرکب 

پر ماليکولي کتل３ باندې وو４شل شي، السته راغلی کميت د غو＊تلي عنصر د سلني کچه را＊يي:
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د اتم ＇پرکي تمرين
＇لور ＄وابه پو＊تن３ :

2 - د تعامل د محصوالتو مجموع３ کتله د تعامل کوونکو موادو د کتلو له مجموع３ سره--- ده.
د- ＄ين３ وختونه زيات او ＄ين３ وختونه  ج- مساوي   ب- ډير کم  الف- ډير زيات 

کم
3 - د ........ په نامه يو عالم د！اکلي  نسبتونو يا ساده نسبتونو قانون ي３ من＃ ته راوړ، نو  له دې کبله 

د نوموړي په نوم هم يادي８ي .
د- دالتن      `Pr oust ج- ب- گيلوسک  الف- الوازيه 

4 - د اوبو او هايدروجن پر اکسايد په مرکب ک３ د اکسيجن نسبت ............. دي.

 2:1 د-      3:2 ج-   1:3 ب-      1:2 الف-
معادل３  کتله را＊يي.  

43POH 5 - دا الندې کوم رقمونه د
  6:22 د-    6:32 ج- ب- 15   الف- 16   

7 - د هرې مادې يو مول---   په کچه ذرې لري .
د- الف او ب 422،    ليتر  ج-     g231002.6  ب- الف- د اوگدرو عدد 

g2310993.1 ده، د amu قيمت   8 - د کاربــن نســبي اتومي کتلــه 12   او د هغه د يو اتوم کتلــه
------ دې.

د- هي＆ يو ج -الف او ب      g271002.6  ب-    g2410661.1  الف- 
  ک３ د کاربن سلنه محاسبه ک７ئ.

6126 OHC 9 - په گلوکوز
 %33 د-   %40 ج-        %23 ب-     %50 الف- 
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په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو ، غيرفلزونو  اوشبه فلزونو ويشل شوي دي . هغه عنصرونه 
چ３ د بري＋نا او تودوخ３ ＊ه  تيرونکي دي، دفلزونو په نامه يادشوي دي، نافلز عنصرونه په ن７ۍ 
ک３ بنس＂يزرول لري  چ３ د نن ور＄３ په صنعت  ک３ په بيال بيلو برخو ک３ په کار وړل کي８ي، 
دا عنصرونه د بيال بيلو مرکبونو د جوړيدو المل شوي دي او د دې عنصرونو  مرکبونه د ژونديو 
موجوداتو په ژوندک３ ډيرارز＊ت  ناکه رول لوبوي؛ د بيل／３ په ډول: کاربن هغه عنصر دی چ３ د 
عضوي مرکبونو په ترکيب شتون لري ددې کتاب په نهم ＇پرکي ک３ فلزونه او په لسم ＇پرکي ک３ 
غبرفلزونه توضيح شوي دي. أيا داس３ عنصرونه به هم موجود وي چ３ د دواړو خواص )دفلزونو 
او د غيرفلزونو خاصيت( ولري ؟ که چيرې شتون لري؛ نو کوم دي؟ د کوم ＄ان／７تياوو لرونکي 

دي؟ ＄رن／ه کيدای شي چ３ داعنصرونه وپيژنئ ؟ 

نهم څپرکی
کيمياوي عناصر
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د فلزونو د الس ته راوړلوالرې
فلزونه، فلزي ＄ال لري فلزونه زياتره جامد او کرستلي دي، د پا１ي کيدلو اوسيم جوړولو وړتيا لري، 
داس３ چ３ له سروزرو ＇خه دومره نازک３ پا３１ جوړيدای شي چ３ د لمر وړانگ３ د هغو ＇خه ت５ري８ي 

او د پالتين له يو کيلو گرام ＇خه د استوا د ليک داوږدوالي په اندازه سيم جوړيدای شي . 
دوين３ مهمه برخه )هيموگلوبين( اوسپنه لري او د انسان د بدن ١٥٠حياتي مرکبونو په ترکيب ک３ 

جست شتون لري. 
ته  راوړلو الرې  او السته  فلزونو د خالصولو  د  پيدا کي８ي.  ب２ه  ترکيبي  په  ن７ۍک３  په  فلزونه  زياتره 

ميتالورژي وايي، ميتالورژي په درې پ７اووک３ بشپ７ي８ي :
١-  د فلز د معدني تي８و را ايستل يا السته راوړل ٢ – د فلز السته راوړل ٣ – د فلز تصفيه 

٣– د کاني تي８و برابرول 
د کاني تي８و د برابرولو لپاره لوم７نی کار د هغوی جال کول د پردي توکو ＇خه ) معموًال د خاورې او 
سليکاتي منرالونو ＇خه ( دي چ３ د نا خالصونو په نوم يادي８ي. ساده الره ي３ د المبو ورکولو الره ده 
چ３ په  لوم７ي سرک３  کاني تي８ه ميده کوي او په اوبو ک３ ي３ اچوي، وروسته ت５ل اومين％وونکي په 
هغو ک３ ورزيات او مخلوطوي چ３ په دې صورت ک３ د کاني تي８و شاوخواوې ت５ل راچاپير وي او د 
اوبو پرمخ ک３ المبو وهي او د هغوی نا خالصونه ＊کته ک＋يني. کاني تي８ي چ３ دشيدو د پيروي په 

شان د اوبو په پورتن９ سطح ک３ ！ولي８ي، جال او اوسپنه د هغوی ＇خه بيلي８ي . 
بله فزيکي طريقه چ３ فلزونه له نا خالصونو ＇خه جال کوي د مقناطيس  په واسط３ د جال کولو الره 
ده، ＇رنگه چ３ د اوسپن３ کاني تي８ي او د کوبالت فيرومگنيتيک مرکبونه دي، د نا خالصونو ＇خه 

د أهن ربا په واسط３ جال کي８ي .
د ملغمي جوړيدل د کاني ډبرو جال کول له نا خالصو ＇خه يوه بله طريقه ده چي د دې الرې ＇خه 
فلزونه له سيمابو سره مخلوط وي اوپه پايله ک３  دا مخلوط سپين زر او سره زر له ＄ان سره حلوي او 

ملغمه ک８５ي چ３ د تقطير په واسط３ سره زر او سپين زر له سيمابو ＇خه جال کي８ي . 
٢ – د فلزونو برابرول 

فلزونه تل په خپلو مرکبونو ک３ د اکسيديشن مثبت نمبر لري او د خالصو فلزونو برابرول د ارجاع د 
) ؛ دبيلگ３ په توگه کاربو ني＂ونو او  )ore بهيرپه واسطه تر سره کي８ي، په لوم７ي سرک３ منرالي توکي

سلفايدونو ته تودوخه ورکوي او وروسته هغوی ارجاع کوي: 
                        

)(2)(2)(3)(2

)()()(

22

23

gSOsPbOgOsPbS

gCOsCaOsCaCO

++

+
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په پورتن９ طريق３ سره حاصل شوي اکسايدونه د کيمياوي او يا برقي الرو په وسيله ارجاع کي８ي.
الف – د فلزونو د اکسايدونو ارجاع په کيمياوي الره : 

په دي طريق３ سره د ضعيفو الکتروپوزتيف فلزونو اکسايدونه په لوړه تودوخه د غ＋تلي الکتروپوزتيف 
فلزونو په واسطه ارجاع کي８ي؛ د بيلگ３ په ډول: 

                                                  

)(2)()(2)(

)(5)(2)(5)(

24

52

lMgClsTilMggTiCl

sCaOlVlCasOV

++

++

                                       
 

)(4)(9)(8)(3

)()(2)(2)(

3243

3232

sOAllMnsAlsOMn

sOAllCrsAlsOCr

++

++
                                  

د تنگستن فلز چ３ د بري＋نا په گروپونو ک３ په کاروړت کي８ي، داسي ي３ په الس راوړي چ３ د هغه 
) د ماليکولي هايدروجن  په واسطه ارجاع کوي:  )3WO ) اکسايد )1V شپ８ ولنت اکسايد

                    )(3)()(3)( 223 gOHsWgHsWO ++                                          
ب – د بريښنا په واسطه د فلزونو د مرکبونو ارجاع  

هغوی  MgAlNa د  ,, ډول: په  بيلگ３  د  لپاره؛  راوړلو  السته  د  فلزونو  الکتروپوزتيف  ډ４رو  د 
اکسايدونه يا هاليدونه ويلي کوي او د هغوی له ويلي شوي حالت ＇خه د بري＋نا بهير ت５روي چ３ په 

دې تو－ه نوموړي فلزونه په کتود ک３ را ！ولي８ي :
 anodegOcathodMelMeO )(()(2)(2 2+                 
 )()(2)(2 2 anodeClcathodeMelMeCl +                  

 په دې معادلو کMe３ فلزونه ور＊يي. د اوسپن３ اکسايدونه د کاربن په واسطه ارجاع کي８ي. 
غيرفلزي عنصرونه 

د غير فلزونو عنصرونه په طبيعت ک３ بنس＂يز رول  لوبوي چ３ د نن ور＄３ په صنعت ک３ په بيال بيلو 
برخوک３ په کار وړل کي８ي، دا عنصرونه د بيال بيلو مرکبونو د جوړيدو المل شوي دي او د ژونديو 
موجوداتو په ژوندک３ ارز＊ت ناکه رول لوبوي؛ د بيل／ی په ډول: کاربن هغه عنصر دی چ３ د ！ولو 
عضوی مرکبونو په ترکيب شتون لري، په دې ＇پرکي ک３ د غير فلزونو په اړه زيات معلومات وړاندې 
کي８ي، د دې ＇پرکي په مطالعی به زده ک７ئ چ３ غير فلزونه ＇ه ډول عنصرونه  دي ؟ د عنصرونو د 
پيريود يک جدول په  کوم３ برخ３ ک３ شتون لري؟ د کومو ＄ان／رو خواصو لرونکي دي؟ ＇رن／ه 
کوالی شئ چ３ غير فلزي عنصرونه په الس راوړئ؟ د دې عنصر مهم مرکبونه کوم او ＇رن／ه السته 

را＄ی ؟ د نوموړو عنصرونو د مرکبونو رول په ژوند او صنعت ک３ په ＇ه ډول دي؟
p د باندن９انرژيکی سويي اوربيتالونه  ي３ د الکترونونو په واسطه  غير فلزونه هغه عنصرونه دي چ３ د

د ډک ک５دو په شل ک３ دي.
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او د الکترونونو په اخ５ستلو  د خپل  وروسي انرژيکی سويي په اتو الکترونونو پوره کوي. غير فلزونه 
د دوره يي جدول ＊ي لور ک３ شتون لري.

20% برخه ي３ تشکيل ک７ی ده. په دريم －روپ ک３ بورون،  غيرفلزونو د عنصرونو د دوره يي جدول
Bi ＇خه پرته  نور ！ول غير  په ＇لورم －روپ ک３ کاربن، سليکان او جرمانيم، په پن％م －روپ ک３ له
فلزونه دي. د عنصرونو د پيريوديک جدول د شپ８م، اووم او اتم －روپ ！ول عنصرونه هم غير فلز 
دي. هغه عنصرونه  چ３ دو－ونه خواص لري، د شبه فلزونو په نامه يادي８ي. هر غير فلز په خپل اړوند 
پيريود ک３ د خپل کي０ اړخ له عنصرونو ＇خه د لوړ بري＋نايي منفيت  لرونکي دي  او په کيميايي 
تعاملولو ک３ د هغوی الکترونونه خپل خواته کش کوي . د غير فلزونو له ډل３ ＇خه هايدروجن د 
القلي فلزونو په －روپ ک３ ＄ای نيولی، خو فعاله غير فلز دی، پوهان داس３ نظر لري چ３ هايدروجن 
بايد په اووم اصلي －روپ ک３ ＄ای ولري. د غير فلزونو اکسايدونه تيزابی خواص لري او د فلزونو 
سره داس３ مرکبونه جوړوي چ３ د مال／３ په نوم يادي８ي چ３ ايونی اړيکو په واسط３ نورو عنصرونو 
سره يو＄ای کي８ي.غير فلزونه د －از اويا د ماتيدونکی جامدات  حالت لرونکی دي  چ３ د هغوی د 

تودوخی او بري＋نا هدايت ل８ دي
 د شبه فلزونو د عنصر جوړښت او خواص ي３

د کيمياوي عنصرونو ＄ين３ د هغوى د＄ان／７ې الکتروني جوړ＊ت پربنس د شرايطو په پام ک３ نيول 
سره د دوه －وني خاصيت لرونکي دي؛ داس３ چ３ په ＇ينو حالتونو ک３ فلزي خواص او په ＄ينو نورو 
حالتونوک３ غير فلزي خواص له ＇ان ＇خه ور＊يي. هغه عنصرونه چ３ د امفوتريک خواص لري، 
دپريوديک جدول په من％ن９ برخ３ ک３ ＇ای او د متحول اکسديشن نمبر لرونکي دي.  که چيرې 
په مرکبونوک３ دمثبت  لوړ اکسيديشن نمبر ي３ ＄انته غوره ک７ی وي، نو په ر＊تيا سره غيرى فلزى 
خاصيت  ي３ له ＄انه ＇خه ＊ودلی دی اوارجاع کوونکي دي؛ دبيل／３ په ډول: د کروميم عنصر د شبه 
فلزونو د عنصرونو له ډوله دی، که چيرې دا عنصر په مرکبونو ک３ د اکسيديشن نمبر لرونکی وي، 
غير فلزى خواص له ＇ان ＇خه ＊کاره کوي؛ نو کله چ３ په مرکبونو ک３ د اکسيديشن نمبر لرونکی 
وي، د ＄انه ＇خه فلزي خاصيت ور＊يي، د قوې القلييو سره ارجاعی او د قوي تيزابونو سره  اکسيدي 

کوونکى خاصيت له ＄انه ＇خه ＊کاره کوي.
د شبه فلزونو عنصرونه ميل لري چ３ د نورو عنصرونو سره والنسي مرکبونه جوړ ک７ي او د  کتيونونه  

جوړولی نه شي.
 د بورون عنصر

د )III( اصلي －روپ د عنصرونو دوالنسي قشر د الکتروني جور＊ت  او بورون ددې －روپ لومرنى 
عنصر وى چ３ د شبه فلزي عنصرونو خواص لرونکي دي  د هغ３ الکترونى جوړ＊ت دي.
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الندې جدول د دې عنصرونو ＄يني مشخصات  را＊يي
  جدول: د بورون د عنصر ＄ين３ مشخصات

و شخصات يل５کيد و
！کی

د ايشيدو 
！کی

اتومي 
شاع
ppm

آيوني 
شعاع
ppm

دالکترود د آیونایزیشن  انرژۍ
پوتنشیل

 
M
M +3

لم７ی عنصر
Kj/
mol

دویم 
Kj/
mol

دریم
Kj/
mol

--80124223657-2300255080بورون

د بورون اکسايدونه او هايدرواکسايدونه ي３  تيزابى خاصيت لرونکى دي او د هايدروجن سره دوه عنصري 
103% برخه ي３ جوړه －７ي ده، د بورون کاني تي８ې  4 بيالبيل مرکبونه جوړوي. د＇مک３ د قشر
 )10( 2742 OHOBNa  )4( بورکس 2742 OHOBNa  عبارت دي له: بورا تونه؛ لکه : کرنيت  
)4(  دي. خالص متبلور  295 OHOCaNaB  )5( اووالکسييت  21162 OHOBCa  ،کولمانيت
    )1500( 0C 3BBr   دمرکب د ارجاع ＇خه په لوړې تودوخه ک３ بورون د هايدروجن په واسطه د 

تن／ستن فلز د مزو له پاسه السته راوړي:
   )(6)(2)(3)(2 23 gHBrsBgHgBBr ++

 )(Hydorogen هايدورجن
هايدروجن له هغه عنصرونو له ډل３ ＇خه دی چ３ په طبيعت ک３ په  ډ４ره کچه موندل کي８ي او  د 
11s دی، دا عنصر په طبيعت  75% له هغه ＇خه جوړه شوې ده، د هغه الکتروني جوړ＊ت طبيعت
    T31 له Deterum)( او   D21   )( protium    H11 هايدورجن سبک  له  چ３  ايزوتوپونه  درې  ک３ 
H11 سره مخلوط دی  02.0% ده او  له D21 سلنه په طبيعت ک３ Tertium)( ＇خه عبارت دي. د
په موخه  تعاملونو د ميخانيکيتونو ＇رن／والي  ايزوتوپ ＇خه د عضوي  له دې  چ３ د هايدروجن 
ور＇خه  －＂ه اخ５ستل کي８ي. هايدروجن د ＄مک３ په قشر ک３ په أزاده  ب２ه نشته خو  د کيمياوی 

مرکبونو  په  ب２ه  شته  دی.
په امريکا ک３ په يو کال ک３ د هايدروجن ل／＋ت  هايدروجن په صنعت ک３ ډير  کارول  کي８ي. 
50% ي３  د امونيا په   برخه ي３  په فضايي سفينو ک３ د سون موادو په تو－ه  او

100
1 3.0 تنه دی چ３

جوړولو ک３ کار ول کي８ي:
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322 23 NHHN +                                                      

د ميتانول د السته راوړلو په موخه  له  هايدروجن ＇خه －＂ه اخ５ستل کي８ي:
  

OHCH
atm
CCOH 
°

+ 32 250
3002

                                                  
پورته تعامل د کتلستونو په شتون ؛لکه : کروميم، المونيم اکسايد او نورو ک３ ترسره کي８ي. په پورتن９ 
الره ميتانول تر السه ک８５ي او له  هغه ＇خه د پالستيک جوړولو په صنعت ک３ د استيک اسيد په 
مرسته دمصنوعي مزو په جوړولو ک３ ور＄خه －＂ه اخيستل کي８ي. له کانونو ＇خه د مسو د السته 

راوړلو په موخه  له  هايدروجن ＇خه －＂ه اخ５ستل کي８ي:
 

)(2)()()( 2
2 aqHsCugHaqCu

+
+ +°+                                               

د هايدروجن صنعتي السته راوړنه 
کتلو  اتومي  په ل／＋ت  رسي８ي، د کوچينو  په صنعت ک３  برخه چ３  لويه  ډيره  د هايدروجن هغه 
Caraking)( له تعامل ＇خه السته را＄ي،  په دې تعامل ک３ د  لرونکو هايدروکاربنونو د کرکن，

 کتلستونو او اوبو شتون اړين دی:
)(2)(800

224 gHgCO
Ni
COHCH 
°

+                                                    
هايدروجن په ＄ينو هيوادونو ک３ چ３ ډيره بري＋نايي قوه لري، د مال／و د محلول  له  الکتروليز  ＇خه

mol تر السه کي８ي:
JaolH 474

  )()(2)(2 222 gOgHlOH +
                                                   
د هايدروجن ځانګ７ی خواص

د هايدروجن له  ＄ان／７و خواصو ＇خه يو ډير مهم ي３  د هغه د حجم کوچنيوالی دی چ３ د مرکبونو 
د ماليکولونو تر من＃ د هايدروجني اړيکی المل کي８ي. د هايدروجن د کتيون ډير کوچنی حجم )د 
(، ＄ان／７ي خواص ي３ هغه ته ور په برخه ک７ی دی  چ３ د ډيرو 

 

10000
1 خنثی اتوم د حجم  برخه 

+ ک３ ＄ان ور＊يي .
4NH OH3+ او

قوي تيزابونو په تو－ه په
د هايدروجن مهم مرکبونو

 %75 ＇رن／ه چ３ مخک３ وويل شول، هايدروجن د ن７ۍ  جوړونکی دی، د کهکشانونو ستوري
له هايدروجن ＇خه جوړشوي دي، په ！ولو ستورو ک３ هايدروجن شته دی، د ＄مک３ په سياره  ک３ 
هايدروجن له اکسيجن او نورو عنصرونو سره په ترکيبی ډول په زياته کچه موندل کي８ي، انسانانو تر 
اوسه له شپ８ ميليونو ＇خه زيات د عضوي مرکبونو کشف ک７يدی چ３ د هغوی اساسي جوړونکی 
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يوازې کاربن او هايدورجن دي، هايدروجن ＇ه نا＇ه  له ！ولو عنصرونو سره تعامل کوي؛ خو يوازې 
له نجيبه －ازونو سره تعامل نه کوي، الندې دوه عنصري مرکبونو ک３ چ３ يو ي３ هايدروجن دی ، 

مطالعه کوو:
) Hydrides د هايدروجن مال／ين مرکبونه)

هايدرايدونه هغه مرکبونه دي چ３  د القلي او ＄مکنيو القلي فلزونو او له هايدروجن ＇خه چ３ د 
1 دی ، جوړشوي دي؛ د بيل／ی په ډول : هايدروجن داکسيديشن نمبر

 
)()(2)( 22 sgs KHHK +                                                                           

Hydrides)( سپين رن／ي جامد دي او د ويلي کيدو درجه ي３ لوړه ده چ３ په دې  هايدرايد مرکبونه 
)( په ！وله بلوري شبکه ک３ په ＄ان／７ي ＄ای ک３ شتون لري،  H مرکبونو  ک３ د هايدروجن انيون
)( انيون شعاع د هغه کتيون تابع  H په دې انيون ک３ يو پروتون په دوو الکترونونو اغ５زه اچوي، د 
A°81.1  او نه ده چ３ له  هغه سره  يو ＄ای شوی دی ، په عمومي ډول د هغوی  د ايونونو شعاع، 

A°36.1 رقمونو تر من＃ ＄ای لري.
 ميل لري تر＇و زر ترزره  اضافي الکترون له السه ورک７ي؛ نو 

H  ＇رن／ه چ３ په دې مرکبونو  ک３
V25.2 دی: پردې اساس قوي ارجاع کوونکی دی. د هغه ستندرد پوتنسيال

 
)(2)( aqHZegHe



+                                                                    
که چيرې  هايدر ايدونه  له  اوبو سره تعامل ورک７ل شي، د هايدروجن －از أزاد ي８ي:

 ++ 2)(2)( HNaOHOHNaH ss
                                                

 )(Oxggen اکسيجن  
اکسيجن په طبيعت ک３ په زياته کچه موندل کي８ي چ３ د مرکبونو ب２ه له  ډيرو عنصرونو سره شتون 

لري، يوازې له ＄مکو نادرو －ازونو سره مرکبونو نه شي جوړوالی.
له کاربن سره تعامل کوي چ３  په ميليونونو عضوي مرکبونه جوړوي. اکسيجن د شپ８م －روپ ډير 
21% ي３ جوړه ک７ې ده، دې  مهم عنصر دی چ３ په ماليکولی شکل موندل کي８ي او  د اتموسفير
)2( اکسيديشن ＄انته غوره کوي  عنصر د عنصر اکسايدونه ي３ جوړ ک７ي دي او په اکسايدونو ک３ د
1 دی. اکسيجن په طبيعت ک３ دو الوتروپي  په  او په پراکسايدونو ک３ د اکسيجن اکسيديشن  نمبر
ماليکولي  د  عبارت دی،  )( ＇خه  3O اوزون )( او  2O اکسيجن ماليکولي  له  کي８ي چ３  موندل  ب２و 

اکسيجن د تفکيک انرژي ＇ه نا＇ه ډيره ده:
 

mol
KJoulOOED 494)( =                                                                     

اکسيجن په1774 م کال ک３ د پرستلي ) ان／ليسي عالم ( په واسطه وپيژندل شو او د هغه نوم 
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C°183 ک３ په ايشيدو  C° ک３ جامداو په 219 الوازيه )فرانسوی عالم(  کي＋ود ،مايع اکسيجن په
را＄ي.

د اکسيجن کيمياوي خواص
د اکسيجن تعامل د فلزونو سره: اکسيجن له ！ولو فلزونو سره تعامل کوي چ３ اړونده فلزي اکسايدونه 

جوړوي او له  القلي فلزونو سره پراکسايدونه هم جوړوي:
  

32

)()(2)(

)(2)(2)(

2)(4

232

24

OFesFe

CaOOCa

ONaONa

sgs

sgs



+

+

                                                                         
فلزي اکسايدونه القلي خاصيت لري او د هغوی يو شم５ر امفوتريک ＄ان／７تياوې هم لري.

Ar له غير فلزونو سره تعامل کوي،  ,HeNe او د اکسيجن تعامل له غير فلزونو سره : اکسيجن پرته له
د اړونده عنصرونو اکسايدونه جوړوي.

د پري＋نايي ！کار ) د ب７ک ( له امله  اکسيجن له هايدروجن سره تعامل کوي او اوبه جوړوي:
 OHOH gg 2)(2)(22 +                                                                   

اکسيجن له سلفر سره تعامل کوي، د سلفرو مختلف ) بيالبيل ( اکسايدونه جوړوي:
  

)(3)(2)(2

)(2)(2)(2

22 ggg

gss

SOOSO

SOOO

+

+

                                                           
اکسيجن له  فاسفورس او نايتروجن سره تعامل کوي او بيالبيل ) مختلف ( اکسايدونه جوړوي:

  

522

2

2

25)(4

)(2)()(2

)(3223)(

OPOsP

gNOgOgN

gOPgOsP

+

+

+

                                                          
د اکسيجن السته راوړل:

C°183 ک３ په  اکسيجن د مايع شوې هوا له پرله پس３ تقطير ＇خه السته راوړي؛ ＄که اکسيجن
C° ک３ په ا４ش５دو را＄ي. په البراتور ک３  4.33  چ３ د هوا اساسی جز دی،  په

2N ايشيدو را＄ي او
2MnO په شتون ک３ السته راوړي. 3KClO له تجزي３ ＇خه  د اکسيجن د

د سيمابو د اکسايد له تجزي３ ＇）ه  هم اکسيجن په الس راوړي:
 )()(22 2)( gOlHgHgO s +                                                        
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اوبه
اوبه د ژوندانه له ب３ نظيرو  اجزاوو ＇خه  يو جز دی، اوبه له دوو عنصرونو له هايدروجن او اکسيجن 
د  او  په حالت موندل کي８ي  －از  په عادي شرايطو ک３ د  دا دوه عنصره   ＇خه جوړې شوې دي، 
هايدروجن عنصر د سو＄يدو وړتيا لري. اکسيجن د موادو د سو＄يدو لپاره اړينه ماده ده، اوبه داور 
د م７کولو وړتيا لري او د هر ژوي لپاره ډيره اړينه ماده ده ، د صنايع  اساسي جز اوبه دي ، پرته له اوبو 

صنعت پراختيا نه شي موندلی  او هم اوبه په صنعت ک３ له ډيرو ستونزو المل －ر＄ی.
که چيرې د اوبو خصوصيات په دقيقه تو－ه  تر＇７５ن３ الندې  ونيول شي، له الندې پو＊تنو سره به 

مخامخ شو:
اوبه ＇ه شی دي؟ ＇رن／ه او په ＇ه ډول شرايطو په پام ک３ نيولو سره  بايد په کورونو ک３ اوبه  په 

ل／＋ت ورسي８ي؟
صنعتی اوبه بايد کوم  خصوصيات ولري؟

او وروسته  ده  انسانانو د بدن کتله ي３ جوړه ک７ې  د  70% پورې  60% تر اوبه حياتی ماده ده چ３
 برخه  ک３ اوبه شتون 

3
2 له اکسيجن ＇خه  د انسانانو د ژوندانه دويمه  اړينه  ماده ده.د ＄مک３ په

لري.
 ده، 

mole
g18 کتله ماليکولي  هغ３  د  او  oxideHydrogen دی  جوړ＊ت کيمياوي  اوبو  د 

خالص３ اوبه ب３ رن／ه او ب３ بويه مايع او پرته له خونده دي، د يادولو وړ ده دا چ３ د اوبو د ويل３ 
C° ک３ کن／ل  22 bar200 فشار الندې د تودوخ３ په کيدو ！کی له فشار سره اړيکه لري، اوبه په
کي８ي، په داس３ حال ک３ چ３ نورې مايع  د ويل５دو درجه د فشار په زياتوالي خورا زياتي８ي.د خالصو 

22 په ب２ه شتون لري. )( OH  Dimenاوبو ب７اسونه د دوو ماليکولي
 او په بحراني حالت ک３ د هر ډول موادو پرحلولو الس بريا  دي.

د اوبو اهميت د ژويو په حياتي فعاليتونو ک３ 
 د اوبو اهميت د ژونديو اور－انيزمو په حياتی فعاليتونو ک３ د هغ３ په برخ３ اخيستن３ پورې اړه لري، 
د ＄مک３ په کرې  ک３ ډير زيات  تعاملونه په بيالبيلو ميخانيکيتونو ترسره کي８ي چ３  ！ول ي３ په اوبلن 

6080 سلن３ پورې اوبه لري. محيط ونوک３ ترسره کي８ي. ！ول３ فعال３ ژوندۍ حجرې د
50 ليترو پورې اوبه لري. يو  45 ＇خه تر Kg70 کتله ولري ، له د نورمال انسان په اور－انيزم ک３ چ３
 )(Lymphe 5.10 ليتره اوبه په لمفاويه غو！و 5.3 ليتره ي３ اوبه دي، 5 ليتره  وينه لري چ３ نورمال انسان
او نورې پات３ ي３ په نورو برخوک３ شته  دي، د وينو توليد، د غذايي ميتابوليزم پروسه او نور ！ول په 

اوبلن محيط ک３ ترسره کي８ي. اوبه د عضوي او غير عضوي موادو لپاره ＊ه حلکوونک３ 
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ماده  ده  چ３ زهري  مواد هم په ＄ان ک３ حل وي، اوبه د بدن اضافي تودوخه د خولو د غو！و له الرې 
له ＄ان سره ب７اس او د بدن تودوخه کن＂رول وي.

او＊ک３ چ３ د ستر－و د لندو ساتلو دنده لري او په اړونده وخت ک３ خاورې او دوړې له ستر－و ＇خه 
99% له اوبو ＇خه جوړې شوې دي. وباسي،

حجرې او هغه نسجونه چی اساسي دندې تر سره کوي، د اوبو د سلنی کچه ي３ زياته ده؛ د بيل／ی 
1.79% ، کولم３   3.79% ، س８ی 00.83% ، زړه   3.83% ، پختور－ي په ډول: د مغز باندين９ قشر
غضروف  ، %0.22 سکلي لري.  70% اوبه  کرويات سپين  وينو  د   ، %0.76 توری  ، %9.77
6.76% اوبه لري. 7.69% او عضل３ 6.60% ، شوکي نخاع 6.74% ، ينه )＄ي／ر( 55% ، ر－ونه

 %70%80  د ري＋و لرونکو نباتاتو لپاره د اوبو شتون له ＄ان／７ي ارز＊ت ＇خه برخمن دی. هندوا１ه
93% له اوبو ＇خه جوړشوي دي. ، سبزيجات

 اوبه غلوونکی خواص لري ، د ا４ش５دو لوړ ！کياو  د ！و！ه کولو او حل کولو لوړه وړتيا او د ل８ حرارتي 
ت５رونکي ＄ان／７تيا لري.

د اوبو غلوونکی خواص د  هغوی دماليکولونود جوړ＊ت او د مايع حالت د جوړ＊ت پورې اړه لري، 
د اوبو په ماليکول ک３ د اکسيجن او هايدروجن تر من＃ اړيکه قطبي ده، د اوبو د بري＋نايي ډاي پول 
cmcb دی ، د مثبتو او منفي چارجونو مرکزونه د اوبو د ماليکولونو د لوري   30101.6 مومن
نيولو المل يو له بل سره کي８ي. د اوبو هر يو ماليکول د اوبو له  ＇لور نورو ماليکولونو سره اړيک３ 

لري چ３ د تتراهايدرال جوړ＊ت ي３ ＄انته غوره ک７ی دی.
د اوبو رن，

اوبه د ل８  رن／ه شين رن， لري، هر بل رن， په اوبو ک３ د عضوي او غير عضوي موادو شتون پورې 
اړه لري چ３ د محلول په ب２ه په اوبو ک３  شته دي  د عضوي موادو د شتون ،  د اوبو رن， )شين 
رن， ( قرمزي قهوه ای رن，  ته بدلوي.عضوي تيزابونه  اوبو ته  ژړ  رن， ور کوي  او  غير عضوي 
مرکبونه؛ لکه:اوسپنه ، اوبوته قهويي سور بخونه رن， ورکوي، په هر صورت ＊ايي اوبه د  اوسپنی 
، من／ان او فاضله اوبو  او يا د عضوي موادو  په واسطه چ＂ل３  او بل رن， ي３ ＄انته غوره ک７ی  وي  
رن／ه اوبه مضری دي او د چ＋لو وړ نه دي. باندني مواد کيدای شي چ３ له  اوبو ＇خه د فعاله کاربن 

په واسطه او يا د جزبوونکو موادو په واسطه جال ک７ل شي.
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د څپرکي لن６يز 
او دميزي  کيدلو  پا１ي  ،د  لري  او کرستلي حالت  زياتره جامد  فلزونه  لري،  فلزي ＄ال  tفلزونه، 
جوړيدلو ＄انگ７تيا لرونکي دي ، داس３ چ３ د سروزرو ＇خه داس３ نازکه پا！３ جوړي８ي چ３ د 

لمر
وړان／３ له هغوی ＇خه ت５ر８４ي .

tفلزونه په ترکيبي ډول په طبيعت ک３ ډيرزيات موندل کي８ي، د هغوي دخالصولو او السته راوړلو 
ميتالورژي طريق３ ته وايي . ميتالورژي په دريو پ７اوو نوک３ ترسره کي８ي چ３ )١(د فلز د کاني ډبرو 

رايستل او برابرول   د فلز السته راوړل. )٣( دفلز تصفيه 
په  الکترونونو  د  اوربيتالونه  انرژيکی  P اخری  د هغوی  د  چی  دي  عنصرونه  هغه  فلزونه  tغير 
واسطه د ډک کيدو په حالت ک３ دي او د الکترونونو اخيستلو خپله اخری انرژيکی سويه په اتو 

الکترونونو پوره کوي . 
tد اووم اصلي －روپ عنصرونه د هلوجنونو(Halogens) په نوم هم يا دي８ي  هلوجن ) د مال／ی 
د  دي  مثالونو ＇خه  هغوی  د  ) يو  )saltTable مال／ه حوزو  د  دي چی  معنا  په   ) جوړونک３  د 

At عنصرونه دي . ,F Cl, Br, I او 
*د کيميا وي عنصرونو ＄ينى د هغوى د＄ان／７ي الکترون３ جوړ＊ت پربنس د شرايطو په پام ک３ 
نيولوسره دوه －ون３  خاصيت لري؛داس３ چى په ＄ينو حالتونو ک３ فلزي خواص او په ＄ينو نورو 

حالتونوکى غير فلزي خواص له ＇ان ＇خه ور＊يي .
* هغه عنصرونه چ３ د امفوتريک خواص لري، دپريوديک جدول په من％ن９ برخ３ ک３ ＇ای لري 

او د متحول اکسديشن نمبر لرونکي دي.
* بورون )III(－روپ لومرنى عنصروى چ３ د شبه فلزى عنصرونو خواصو لرونکى دي  دهغی 

الکترونى جوړ＊ت   دي.
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       څلورځوابه پوښتنو 
١. د فلزونو ميتالوژي ---- پ７اونه لري ؟

         الف – ١،  ب – ٣ ، ج – ٤ ، د – ٥ .
٢.کورندم د ---- د اکسايدونو د جملو خخه دي. 

           الف – المونيم ، ب – کلسيم ، ج – اهن ، د – سوديم . 
NaCl    د ويلي شوي بري＋نا د تجزي３ په پايله ک３  په ----ک３ او   --- ک３ ！ولي８ي .  ٣.د

             الف – کتود ، انود ،ب – انود او کتود ، ج – انود ، د – کتود . 
32  دي  . الف – ＇لورم،  nspns  ٤- ---- －روپ د عنصرو د وروستی الکترونی قشر جوړ＊ت  

ب شپ８م ، ج – اووم ،د – پن％م .
٥ – د لوم７ي اصلى گروپ دعنصرونو سليکانونه په  او کى  - - - دى

الف _ غيرمنحل،  ب_ ل８منحل،  ج _منحل، د _ اصًال کلک او هي＆ نه حل کي８ي. ؛
  ٦- معمولى ＊ي＋ي )دک７کيو＊يـ＋ي ( د- - - ويلى کيديو د اوبه نارسيدلي چونى سوديم کاربوني

＇خه السته را＇ي.
الف _ المونيم اکسايد، ب_ سليکان. ج_ اوبه، د _ المونيم هايدروکسايد.

+ دمحصوالنو ＇خه يو ----  عبارت دي. )(2)( )( agg OHCaCO ٧- دتعامل       
 

)(23)( agHCOCa ، ج_  
 

)()(2)(2 sgg CaOCOH ++  ، ب_  
)1(2)(3 OHCaCO s + الف_  

، د_  هي＆ يو 
شى  نه   -  -  - هي＃   ＇خه  هغه  له  خو  لري؛  خاصيت  تيزابى  اکسايد  ډاى  سليکان  هم  ＇ه   -٨

جوړدالي.
الف _ تيزابى، ب  _ بيالبيل تيزابونه ، ج _ القلي ، د  _ مالگه       
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زموږ د شاوخوا ن７ۍ د ښې پيژندنې لپاره ساينس پوهانو کوښښ ک７يدی چې د اندازه کولو وړ مقدارونو ترمنځ پر 
فزيکي روابطو کار وک７ي. سمې او دقيقې اندازه نيونې د فزيک يوه مهمه برخه جوړوي، خو په مطلق او بشپ７ سم 
او دقيق ډول اندازه نيونه اصالً ناشونې ده او په هره اندازه نيونه کې د مطلقيت نه شتون اصل د پلې کولو وړ دی. په 
دې معنا چې د نظر وړ اندازه کولو ألې په ټاکلو کې د بشپ７ دقت او د ألې د درجه لرونکې صفحې د لوستلو وړتيا 
درلودلو سره سره به بيا هم د اندازه کولو ألې د ډيرو کوچنيو ويشنو په لوستلو کې کم تر کمه د ډير کوچني کسر په 
اندازه تېروتنه ولرو. د بيلګې په توګه که چيرې په نظر کې وي چې تاسو د يوې تختې د سور په اندازه کولو کې د 
يوه سانتې متري درجه لرونکي خطکش څخه ګټه واخلئ، هغه پايله به چې په دې اندازه نيونه کې يې د سموالي 
mm1 ( په شاوخوا کې وي. په داسې اندازه کولو کې هم کيدای شي د نيم ملي  ( cm1.0 )صحت( تمه کي８ي د
متر په اندازه تېروتنه د قبليدو وړ وي، ځکه چې د ليدونکي لپاره د کوچنيو ويشنو ترمنځ تخمين کول اسان کار نه 
دی. سربېره پر دې، شونې ده چې په خپله خطکش هم داسې جوړ شوی وي چې په هغه باندې ونه شو کوالی دا 

اندازه کول په زيات دقت سره ترسره ک７و.
په دې فصل کې به د اندازه کولو له وسيلو او طريقو سره بلدتيا تر السه ک７ئ او د الندې ډول پوښتنو لکه: اوږدوالی 
په څه ډول او کومو طريقو په واسطه اندازه کوالی شو؟ له ثانيې څخه کوچني وختونه په کومو وسيلو اندازه کوالی 
شو؟ د کتلې او وزن توپير څه شی دی؟ او د هغو د اندازه کولو الې کومې دي؟ څه ډول کوالی شو د اندازه کولو له 

وسيلو څخه په زيات دقت سره ګټه واخلو؟ او داسې نورو پوښتنو لپاره به د منلو وړ ځوابونه وړاندې ک７و.

لسم ＇پرکی
د اندازه کولو أل３
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د اندازه کولو وسيل３ او طريق３
د اندازه کولو هغه وســيلې چې موږ ورڅخه ګټه اخلو د اندازه کولو 
په صحت او کره توب کې ســتره ونډه لري، د نن ورځې ډير علمي 

پرمختګونه د علمي غوره وسيلو په مرسته ممکن شويدي.
پــه همــدې دليل د هر ډول انــدازه کولو لپاره بايد له وړ او مناســبې 
وســيلې څخه کار واخلــو. دا هم د اهميت وړ ده چې د وســيلې د 
کارولو څخه دمخه بايد د وسيلې د کارولو د استعمال طريقه هم زده 
ک７و. ترڅو هغه پايلې چې الس ته يې راوړو سمې او د باور وړوي.

د اوږدوالي اندازه کول
 

د اوږدوالــي د انــدازه کولــو لپــاره لــه ډول- ډول وســيلو څخه کار 
اخېســتل کې８ي چې له دې وسيلو څخه ځينې په تصوير کې ليدلى 
شئ. موږ او تاسې خط کش ډير ځله د اندازه کولو لپاره کارولى دى، 
اوس الندينى فعاليت ســرته ورســوئ او اړوندې پوښتنې ته ځواب 

ورک７ئ.

لوم７ى مو د ډلې هر يو غ７ی د خپلو ميزونو اوږوالى او پلنوالى پرته د اندازه کولو له وسيلې څخه اټکل او يادداشت ک７ئ، دويمه 
پال د اندازه کولو د وسيلې په کارولو سره د خپلو ميزونو اوږدوالى او پلنوالى د خط کش په وسيله اندازه او يادداشت ک７ئ.

 الف: نتيجه )پايله( موله اټکل سره پرتله ک７ئ.
ب: ايا تاسو ټولو يو ډول نتيجه ترالسه ک７ې؟ علت يې څه شى دى.

همدغه فعاليت د مېز پر ځاى دکاغذ په پاڼه باندې اجرا ک７ئ او نتايج يې يادداشت ک７ئ.
ج: په کوم ډول اندازه کولو کې د ډلې د غ７و نتايج سره نژدې دي؟ علت يې واضح ک７ئ.

فعاليت

 )1-1٠( شــکل، خــط کــش او فيته يــي متر د 
اوږدوالي داندازه کولولپاره کارول کې８ي
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په خط کش باندې، د اندازه کولو د هرې بلې وسيلې په شان دوه شيان ډير مهم دي:
لوم７ی بايد درجه بندي سمه ووايو. د خط کش د درجو سم ويل په تصوير کې ښودل شوي دي. په غور 

سره يې وگورئ. هغه په ځير سره و ګورئ او خپلې ډلې ته يې توضيح ک７ئ.
دويم له هرې وســيلې څخه په خپل ځاى او وړ اســتفاده کول 
دى. خواه مخواه ستاســو د اندازه کولو نتيجې د کاغذ په اندازه 
کولــو کې د مېز د انــدازه کولو په پرتله په خپلو کې ســره ډيرې 
نــژدې دي. ځکه چې د کاغذ پاڼې د بُعدونو اندازه کول د خط 
کش د درجه بندی په واسطه په ښه ډول د اندازه کېدو وړ دي.

 )2-1٠( شکل، د ورنيرکاليپر د خط 
کش درجې د ويلو سمه طريقه 

ت
قعي

 مو
گي

ستر
د 

د وخت اندازه کول 

د وخت د اندازه کولو وســيلو په بيالبيلو وختونو کې ډير بدلونونه ک７يدی. په 
لوم７نيو وختونو کې انســانانو له لمريزو ګ７يو )ســاعتونو( څخه چې د لمر او 
يو شــخص د ســيورې د موقعيت له مخې يې د وخت ښــودنه کوله د وخت 
د ټاکلو او معلومولو لپاره ګټه اخيســته. له شــگو له ســاعتونو څخه يې هم د 
وخت د معلومولو لپاره اســتفاده کوله، په يو لوښــي کې به يې په ټاکلې اندازه 
شــگه اچوله او شــگه به دتنگ سوري له الرى په بل لوښــي کې تويد له. د 
شــگې د ښــکته کيدلو له مخې بــه وخت اندازه کيده. دنــن ورځې معمول 
ســاعتونه چې نن ورځ يې له بيالبيلو ډولونــه څخه کار اخلو، تقريباً )700( 

کاله دمخه اختراع شوي دي. 

فعاليت
د خپل الس د ساعت په واسطه، دخپل زړه ټکانونه لوم７ى په يوه دقيقه کې او بيا په دوو دقيقو کې وشمېرئ.

وسيلې  هغه  شکل،   )1٠-3(  
چې وخت او مهال اندازه کوي
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موږ په اوســني وخت کې هم د وخت د اندازه کولو لپاره له ګ７ۍ )ســاعت( څخه چې د زمان د اندازه 
کولو وسيله ده کار اخلو. دا معمولي ساعتونه، ساعت، دقيقه او ثانيه ښيي، خو کولى شو چې له ثانيې 

څخه کوچني وختونه هم اندازه ک７و.
د کتل３ اندازه کول

څرنگه چې مو  زده ک７ل، د کتلې د اندازه کولو  واحد کيلوگرام دى، خو  په خپلو  ورځنيو معاملو کې موږ په تيروتنې 
سره د کيلوگرام کلمه د وزن د اندازه کولو لپاره کاروو. وزن او کتله له يوبل سره 
نژدې اړيکې لري. له همدې کبله په خپلو ورځنيو چاروکې دا دوه کميتونه 
يو له بل سره نه توپير کوو. په لوړو ټولګيو کې به ددې دوو کميتونو توپير په 

واضح توګه درک ک７و.
تله هغه وسيله ده چې د شيانو د کتلې د اندازه کولو لپاره کارول کې８ي. د اندازه 
کولو د نورو وســيلو په څېر تلي هم ډير ډولونه لري چې هره يوه يې په خپل 

ځاى کې کارول کې８ي. دوه پله يي تلې چې د بقالي په د کانونوکې کارول کې８ي، 
معمولي تلې دي. د تلي په يوې پلې کې هغه شى چې کتله يې معلوموو  ږدو او 
د تلې په بلې پلې کې هومره معلوم وزنونه ږدو ترڅو د تلې پلې د انډول )تعادل( 
حالت غوره ک７ي. په دې حالت کې د شــي کتله د وزنونو له کتلې ســره 

مساوي وي.
د تل３ د کار محدوده: هغه  ټکي چې د تلې په کارولو کې يې بايد په نظر 

کې ونيسو، هغه د تلې د کار محدوده ده. هره تله کولى شي يوه ل８ترل８ه )د 
اقل حد( او يوه د اکثر حد کتله اندازه ک７ي. که چيرې د يو جســم کتله د 
اقــل حــد له کتلې څخه ل８ه وي، په هغه صورت کې تله د تعادل له حالت 
څخه نه وزي او نشــي کولى چې هغه انــدازه ک７ي. که چيرې کتله د اکثر 

 )4-1٠( شکل، د تلو مختلف ډولونهحد څخه زياته شي نو تله يې زغم نه لري او خرابې８ي.

په اندازه کولو ک３ دقت )کره توب(
مخکې له دې چې دې بحث ته ورننوزو، الندينى فعاليت په ډله ييزه توگه ترسره کوو.
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فعاليت

په دقت ســره هغو وســايلو ته چې د اندازه کولو لپاره ستاســو په اختيار کې دي نظر وک７ئ. دبيلگې په 
توگه ستاسې په خط کش باندې شمېرې )عددونه( ليکل شوي چې سانتي مترونه ښيي هر سانتي متر 
په لســو مساوي برخو وېشل شــوى چې ملي مترونه بلل کې８ي او له دې پرته نور کوچني وېشل نشته. 
ددې معنا داده چې تاسې په خپل خط کش سره ترميلي متر پورې کوچني اوږدوالي اندازه کولى شئ او 

له ميلي متر څخه کوچني اوږدوالي، په خط کش نه شئ اندازه کولى.
نــو وايــو چې د خط کش دقت )کره توب( يو ملي متر دى، ددې معنا داده چې که څوک د خط کش 
په وســيله د کاغذ د يوې پاڼې ســور 18 سانتي متر او 4 ملي متره بيان ک７ي نو وايو چې خبره يې سمه 

او په ځاى ده.

هغو فعاليتونو ته په پاملرنې سره چې تراوسه مو په دې فصل کې ترسره ک７ي دي:
الف: په هر ځای کې چې مو د اوږدوالي کميت اندازه ک７ی دی، ترټولو کوچن９ اوږدوالى مو چې په خپلو وسيلو سره اندازه 

ک７ى دى په گوته ک７ئ.
ب: عين کار موکه د کتلو په برخه کې ک７ی وي په گوته ک７ئ. يعنې تر ټولو کوچن９ کتله چې د اندازه کولو وړ وي د هغو وسيلو 

په واسطه چې ور څخه مو ګټه اخيستې ده، مشخصه ک７ئ.
ج: د وخت ډيره کوچن９ شيبه چې په خپل السي ساعت سره يې اندازه کولی شئ مشخصه ک７ئ.

خطکش  ددې  شکل،   )1٠-5(  
کره توب )دقت( يو ميلي متر دی
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خو که نتيجه 18 سانتي متره او 4.3 ميلي متره ووايي، دمنلو وړنه ده، ځکه چې ددې خط کش واسطه 
نه شــو کوالی د ميلي متر 3 پرلســمه برخه اندازه ک７و. په همدې ترتيب سره هغه کوچني حد ته چې د 
اندازه کولو هره وسيله يې مشخص کوالی شي د هماغې وسيلې دقت وايو. د بيلگې په توگه که چيرې 
په تلې باندې 5 گرامه دقت ليکل شوی وي، ددې معنا داده چې دا تله له 5 گرامه کتلې څخه کم وزنونه 

په سمه توګه نه شي اندازه کوالی.

 څه فکرکوئ څومره چې د هرې اندازه نيونې لپاره د وسيلې دقت زيات وي ګټوره ده؟ 
فکروک７ئ

په النديني مفهومي نقشه کې تش ځايونه په وړ کلمو سره ډک ک７ئ.
فعاليت

د SI اساسي کميتونه

........................ .......................

...................

تله ...........................

..........................

اوږدوالى

............................

)S( ثانيه

واحدواحد واحد 

د اندازه کولو أله د اندازه کولو أله      د اندازه کولو أله 



      

 112

                         د لسم ＇پرکي لن６يز

�د اندازه کولو له وسيلو څخه په ګټه اخيستنې سره اوږدوالی په خط کش، نواري متر يا فيتې سره،   t
وخت په ګ７ۍ )ساعت( او کتله په دوه پله يي تلې  سره اندازه کوو.
�د هرې وسيلې په واسطه په اندازه کولو کې دوه شيان ډير مهم دي. t

لوم７ی يې بايد درجې په ســمه توګه ولولو، دويم دا چې بايد له هغې څخه په يوه مناســبه محدوده کې 
ګټــه واخلــو. د بيلګې په توګه د کاغذ پاڼې د ابعادو اندازه کول د خط کش په وســيله د نورو ألو په پرتله 

ډير مناسب دی.
�نــن ورځ موږ د وخت د اندازه کولو د وســيلې په توګه له ســاعت څخه ګټــه اخلو. د نن ورځې له  t
ډول ډول معمولي ساعتونو څخه چې موږ ورڅخه ګټه اخلو، ن８دې 700 کاله دمخه اختراع شوي 

دي.
�دوه پلې لرونکې تله هغه وسيله ده چې د هغې په واسطه د شيانو کتله اندازه کوو. t

�هره تله کوالی شي چې يو د اکثر حد او يا يو اقل حد کتله اندازه ک７ي. t
�د هرې وســيلې د اندازه کولو دقت، د اندازه کولو ألې پرمخ دنښــه شوې کوچن９ درجې سره برابره  t
ده، هغه تر ټولو کوچنی حد چې د اندازه کولو يوه أله يې مشــخص کوالی شــي، د هغې  وســيلې 

دقت بلل کي８ي.



      
              

د لسم ＇پرکي پو＊تن３
١- د يو ښيښه يي مکعب مستطيل لوښي د قاعدې مساحت  6cm2 دى، 

د شکل په مطابق سره تر 7cm جگوالي پورې له اوبو څخه ډک ک７ئ.
الف: د اوبو حجم څومره دى؟

 7cm ب: کله چې د اوبو ډک لوښــي ته يــوه تي８ه واچوو، د اوبو جگوالى 
کې８ي، د تي８ې حجم معلوم ک７ئ؟

٢- د معمولــي خط کشــونو پرمخ ډير کوچنى مقياس 1mm )يــو ملي متر( دى. يو زده کوونکى ددې خط کش 
m835.0 متر دى. أيا ددې اوږدوالي ښــودل د درو  په واســطه د يوه جســم اوږدوالی اندازه کوي او عالنوي چې

اعشاريه رقمونو په واسطه سم دی؟
٣- توضيــح ورکــ７ئ چې د اوږدوالي د اندازه کولو کومې وســيلې، د الندې کميتونو د اندازه نيولو لپاره مناســبې 

دي.
 الف: د يوې کوټې اوږدوالی او سور

 ب: د هغه موټرک فاصله )واټن( چې د البراتوار د مېز پر سر حرکت کوي.
 ج: د مسي نل داخلي او خارجي قطر.
 د: د يوې پنځه افغانيگى سکې محيط.

٤- لوم７ى د الندينيو کميتونو اندازه په تخميني توگه )د واحدونو په ن７يوال سيستم کې( او وروسته يې هر يو اندازه 
يا محاسبه ک７ئ.

                                                                  تخميني مقدار                   اندازه شوي مقدار 

د موټر سايکل د ټاير محيط 
د پنسل کتله 

د يو جوړه بوت کتله
له يو څخه تر پنځوسو پورې په لوړ اواز د شمېرلو وخت 

د چاى څښلو د پيالې حجم 
د يوې کيل９ حجم

جسم 
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په عمومي توګه پوهي８و چ３ قوه، حرکت، انرژي، کار او توان له يو بل سره ت７لي فزيکي مفهومونه دي. د 
بيلګ３ په توګه زموږ د عضلو زيرمه شوې انرژي، موږ ته ددې وړتيا راکوي چ３ د يوې نيزې د غورځولو په 
وخت ک３ يو کار ترسره ک７و. دا ترسره شوی کار د حرکي انرژۍ په شکل ښکاره کي８ي. انرژي کوالی شي 
چ３ په خپل وار سره د جسم د لګيدو په شيبه ک３ کار ترسره ک７ي. په دې فصل ک３ به موږ په ځانګ７ې توګه 

د کار، انرژۍ او طاقت مفاهيم تعريف ک７و او د دوی ترمنځ به فزيکي اړيک３ شرحه ک７و.
پــه تيــر فصل ک３ مو د اندازه کولو پــه اړه او په ت５ر تولگي  ک３ مو د ځينو مفاهيمو، لکه: حرکت، قوې او 
انــرژۍ پــه اړه ل８څه زده ک７ل. همدا راز د انرژۍ د بيالبيلو ســرچينو، لکه: د ګازونو، نفتو، ډبرو ســکرو 
ســره أشــنا شوئ. تاس３ پوه شــوئ چ３  باد، لمراو اوبه د مهمو او تجديد منونکو انرژيو سرچين３ دي چ３ 
د ورځيني ژوند په ب５لو- ب５لو ډگرونو ک３ ور څخه کار اخيســتل کي８ي، همدارنگه تاســ３ د انرژۍ د نورو 
ډولونو لکه: د بر４ښــنا، حرکي، ذخيروي انرژيو او ديوې انرژي بدليدل په بل３ انرژی او هم له هغو څخه د 

ګټ３ اخيستلو په اړه زده ک７ه ک４７ده.
أيا په ورځني ژوند ک３ ستاس３ ټولو فعاليتونوته کار ويل ک８５ي؟ انرژي څنگه الس ته راځي؟ ديو جسم د 

کار سرته رسولو استعداد څه شى دى؟ په دې فصل ک３ به دې پوښتنوته ځوابونه پيدا کوو.

يوولسم ＇پرکی
د قوې وکتوري ＄ان／７تيا، انرژي او توان
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د قوې ويکتوري ＄ان／７تيا )خصوصيت(
په اووم ټولګي ک３ د قوې له اغ５زو د هغ３ د اندازه کولو له څرنګوالي او همدارنګه د قوې له واحد سره 
أشنا شوو، خو قوه يو بل مهم خصوصيت هم لري چ３ د الندې فعاليت د سرته رسولو په پايله ک３ له 
هغو سره أشنا ک８５و. هغه اغ５زې چ３ قوه ي３ په شيانو باندې کوي، سربيره پر مقدار، له لوري او امتداد 
سره هم ت７او لري. لکه څنګه چ３ تاسو به ي３ په فعاليت ک３ و ګورئ کله چ３ په کتاب باندې په عمودي 
ډول ښکته خواته قوه وارده شي، کتاب حرکت نه کوي، خو که همدا مقدار قوه په کتاب باندې په افقي 
ډول، ښ９ خوا ته عمل وک７ي نو ليدل کي８ي چ３ کتاب حرکت کوي، ) 1-11 الف( او ) 1-11 ب( 

شکلونه.

                فعاليت
الف- خپل کتاب په ميز باندې کي８دئ. هڅه وک７ئ، چ３ د الف تصوير په څير هغه په حرکت راوړئ.

که هر څومره، قوه ډيره ک７ئ، ايا کتاب حرکت کوي؟
ب- بيا د قوې لوري ته د )ب( د تصوير په څير بدلون ورک７ئ، څه پيښي８ي؟

دا واقيعت د دې څرګندوى دى چ３ قوه يو ويکتوري کميت دى.
ويکتور د رياضي يوه اصطالح ده او هغه په داس３ يو قطعه خط سره ښيي چ３ ټاکلى لورى او اوږدوالى 

لري.
د مثال په ډول، په تصوير ک３ د  AB قطعه خط د ويکتور څرګندونه کوي. د   AB په قطعه خط باندې غش３ 

د ويکتور لورى او د  AB واټن د ويکتور اوږدوالي ښي.

 
له دې امله چ３ قوه ويکتوري کميت دى نو په ويکتور سره ښودل کي８ي، د ويکتور اوږدوالى، د قوې مقدار او 
 F د ويکتور لورى دقوې د اغ５زې لورى او د ويکتور مبداء د قوې د اغ５زې نقطه ښيي. د قوې ويکتور معموالً د
لوم７ى تورى دى ښودل ک８５ي. ددې موضوع د ښ３ روښانتيا لپاره،  Forceپه انګليسي تورې سره چ３ د قوې

الندينى ډله ييز فعاليت تر سره ک７ئ.

A B

 )1-11( شکلب الف



116 

 قوه ..... نيوتن در جهت .......

 قوه دونيوتن در جهت شرق

2N

3N

1.
۵N

                فعاليت
الف- تش ځايونه د مثال سره سم، په مناسبو جملو د پنسل په واسطه ډک ک７ئ. 

2N مثال:  

 د….. لورته .… نيوټنه قوه. د……لورته…. نيوټنه قوه.

 د ختيځ لورته دوه نيوټنه قوه.

3N د .… لورته….. نيوټنه قوه.

1.
5N

ب- اوس الندين９ قوې په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ.  
- د شمال لورته، 5N قوه

- د لويديځ لورته، 3N قوه
- د جنوب لويديځ لورته، 4,5N قوه
- د شمال ختيځ لورته، 2,5N قوه.

2N

انرژي ＇ه شی ده؟ 
خپل چاپيريال ته نظر وک７ئ. کوم شيان به د حرکت او د ځاى بدل５دو په حالت ک３ ووينئ؟ الرۍ گان３ 
او لوى موټرونه څنگه په حرکت راځي؟ خواړه څنگه پخ８５ي؟ يوه تياره کوټه څنگه د بر４ښــنا په سويچ 
کولو روښــانه ک８５ي؟ فضا نوردانو څنگه وکوالى شــول چ３ د ســپوږم９ کرې ته سفر وک７ي؟ شرشرې 

څنگه د ژرندې پرې په حرکت راوړي؟
ايا کولى شو د دغو ټولو ب５الب５لو پيښو لپاره يو مشترک عامل پيدا ک７و؟ تاسو په ورځنيو مکالماتو ک３ د 

انرژۍ کلمه ډيره کاروئ، خو ايا تاسو واقعاً پوه８５ئ چ３ دانرژي معنا او مفهوم څه شى دى؟

                فعاليت
په خپل ټولگي ک３ په درو گروپونو تقســيم شــئ، او د انرژي د مفهوم په اړه خبرې اترې وک７ئ او کوښــښ وک７ئ چ３ دانرژۍ لپاره 

يوتعريف پيداک７ئ.
هرگــروپ خپــل تعريــف د ټولگي پــر تخت３ باندې وليکئ. أيا کولى شــئ چــ３ څو مهم３ او اصلــي کلم３ چ３ په ټولــو او يا ډيرو 

تعريفونوک３ کارول شوي دي ومومئ او د هغو په مرسته د انرژۍ لپاره خپل تعريف وړاندې ک７ئ؟
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                فعاليت
تصويرونوته وگورئ او ووايئ چ３ د کوم ډول انرژۍ لرونکي دي؟ د بيلګ３ په توگه د موټر 
ســايکل حرکــت، په څرخ باندې د يو لوړوالي څخه د اوبــو راتوييدل او د هغه په حرکت 

را وړل او .....

 )2-11( شــکل، هغه جسمونه 
چ３ د انرژۍ درلودونکي دي.

پوه８５و چ３ ټول هغه شيان او جسمونه چ３ د کار کولو استعداد لري، انرژي لري. کله چ３ انسان خواړه 
خوري، انرژي ترالسه کوي او د کار کولو وړتيا مومي.

د ودان９ له پاســه د اوبو څخه ډک يو ټانکر او يا ســره غون６ شــوى فنر، او .... دا ټول د کار ســرته رسولو 
لپاره قابليت او وړتيا لري.

د انرژي له کلم３ ســره ټول اشــنايو او هغه په خپل ورځني ژوندک３ کاروو. د بيلگ３ په توگه: هغه څوک 
چ３ ډير کار کولى شي هغه ته با انرژي او توانمن وايو. ددې لپاره چ３ کار ترسره شي، قوه الزمه ده. هغه 

عامل چ３ قوه وارد وي د انرژۍ در لودونکى دى.
څومره چ３ انرژي ډيره وي، وارده شوې قوه ډير８４ي او د جسم په حرکت ک３ سرعت زيات８５ي او په پايله ک３ ډير 
کار ســرته رســ８５ي. په دې توگه انرژي داســ３ تعريفوو: انرژي د کار د سرته رســولو قابليت دی. لکه څنګه چ３ 

انرژي په کار بدليدلی شي، نو د انرژي واحد هم ژول دى.
د انرژي ډولونه: هغه جســمونه چ３ حرکت لري او نور جســمونه په حرکت راوستلى شي د دوى 

انرژي د حرکت له کبله حرکي انرژي بولي. 
کله چ３ يو جســم ســقوط کوي، کولى شي چ３ کار ترسره ک７ي. له همدې کبله جسم له لويدلو څخه د 
مخه د زيرمه شــوي انرژي )د پوتنشــيل انرژي( لرونکى دى چ３ دا دوه ډوله انرژي د ميخانيکي انرژۍ 
په نوم ياد８４ي. حرارتي،  کيمياوي، بر４ښــنايي او نورې انرژي گان３، د انرژي هغه ډولونه دي چ３ دکار د 

سرته رسولو قابليت لري.



کار او انرژي 
انرژي جسمونوته د کار د سرته رسولو قابليت ورکوي. کاراو انرژي دواړه په ژول سره اندازه ک８５ي.

کار هغه وخت سرته رس８５ي چ３ په يو جسم باندې قوه وارده شي او هغه په حرکت راولي.
په يوې مايل３ ســطح３ باندې ديوه بلوک )خښــت３( د پورته کولو لپاره انرژۍ ته اړتيا ده. )3-11( شــکل. که چيرې 
څو کســان يو بار په مايله ســطحه پورته ک７ي، د دوی په وجود ک３ له خوړو څخه الس ته راغل３ انرژي د بلوک په 

پورته کولو ک３ مرسته کوي. 

 )3-11( شــکل، يو بار په يوه 
مايله سطحه پورته کوي.

                فعاليت
د کار او انرژي د اړيک３ د ښــ３ پيژندن３ په خاطر په کار باندې د انرژۍ د بدليدو څو مثالونه وړاندې ک７ئ او د ټولگي والو ســره 

پرې بحث او خبرې وک７ئ.
د انرژۍ ځين３ ډولونه، لکه: د بخار، بريښنا، نور او کيمياوي انرژي د انرژۍ هغه ډولونه دي چ３ په ميخانيکي کار بدلي８ي.

کله چ３ بار قوه واردي８ي او هغه حرکت کوي، موږ ويلى شــوچ３ کار ســرته رســيدلى دى، چ３ همدا د کار 
کلم３ علمي معنا ده. کار هغه مهال سرته رس８５ي چ３ قوه، جسم په خپله لور )جهت( په حرکت راولي. کار 

د انرژۍ مصرف دى. د ترسره شوي کار د مقدار اندازه کول اسانه ده ځکه:
              وهل شوې فاصله × وارده قوه = سرته رسيدلى کار

که چ５رې په )٣-١١( شــکل ک３ د اړتيا وړ قوه 2000N او د بار وهل شــوې فاصله 12m وي، نو ســرته 
رسيدلی کار مساوي دی له:

  12m ×  2000N = 24000Nm = سرته رسيدلی کار 
لکه څنگه چ３ يو نيوټن متر يو ژول کار دى، نو ســرته رســيدلى کار په مايله سطحه باندې د کشولو په وخت 

ک３ له 24000 ژول سره برابر دى.

١١٨



توان 
هغه کار چ３ احمد ي３ په زينو )پوړيو( ک３ د پورته کيدلو په وخت ک３ په ټاکلي ســرعت ترســره کوي له هغه 
کارسره مساوي دى  چ３ هغه ي３ په ورو،ورو قدم وهلو سره ترسره کوي. په همدې ډول د ځغاست３ په لوبه ک３، 

دوه تنه 200 متره واټن په يوه ثابت سرعت سره وهي. د دواړو کارونه سره برابر دى خو جايزه يو تن گټي؟
همدارنگه يو کارگر يوه اندازه تي８ې په 6 ساعته ک３ د ودان９ دريم پورته ل８５دوي، خو بل کارگر همدغه کارپه 
3 ساعتونو ک３ ترسره کوي. د پورتنيو مثالونو په کتني سره ووايئ چ３ د کار دسرته رسيدلو توپير په څه ک３ 
دى؟ مخک３ مو کار مطالعه ک７، خو د کار د سرته رسولو د وخت په اړه مو خبرې ونه ک７ې. د توان مفهوم د 
پوهيدو په اړه پوه８５و چ３ د هر کار د سرته رسولو لپاره وخت ته ضرورت لرو. کولى شو چ３ کار په لن６وخت 
او يا پر ډير وخت ک３ ترســره ک７و. همدارنگه کولى شــو چ３ په يو معين وخت ک３ ل８ کار ترســره ک７و. د کار 
په ســرته رســولو ک３ د وخت په پام ک３ نيولو ســره موږ د توان په نامه له يوه بل کميت څخه ګټه اخلو. يا په بل 

عبارت، ترسره شوى کار د وخت په واحد ک３ د توان په نامه ياد８４ي.
   = تواند کار د سرته رسولو موده

ترسره شوي کار

8JP 4W
2s

= =

8JP 2W
4s

= =

wP
t

= 

wP
t

= 

wP
t

= که توان په p، کار په w او وخت په t وښيو، نو: 
که کار په ژول او زمان په ثانيه اندازه ک７و، نو د توان واحد، ژول پر ثانيه دى او هغه د واټ په نامه ياد８４ي يعن３:

1J1W
1s

=  

wkw ليکل کي８ي. 10001 =  او يو کيلو واټ له زرو واټو سره مساوي دی چ３ په دې ډول
رابطه ښيي هر څومره چ３ د کار د سرته رسولو وخت لن６ وي، هغو مره ي３ توان ډير دى اويا  wP

t
= د 

هم په يوه ټاکلي وخت ک３ چ３ څومره زيات کار ترسره شي توان به ي３ هم زيات وي.
مثال: يو موټر 8 ژول کار په 2 ثانيو ک３ او بل موټر همدغه کار په 4 ثانيو ک３ ترســره کوي. د کوم موټر 

د کار توان ډير دى؟
حل:

                                                      
 
 
                                                                          

                      
ليدل ک８５ي چ３ د لوم７ي موټر توان د دويم موټر د توان دوه برابره دى.

د دويم موټر توان

د لوم７ي موټر توان

١١٩
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             فکروک７ئ

 �tيو س７ى په 10 ثانيو ک３ د يو جسم د پورته کولو لپاره د 100Jژول په اندازې کار تر سره کوي. د دې س７ي توان څومره دى؟
900KJ کيلو ژول د کار د سرته رسولو انرژي توليدي８ي. په دې  ثاني３ ک３  په هرې  توليدونک３ دستگاه ک３  يوه  په  بر４ښنا  �tد 

دستگاه ک３ د انرژۍ توليد توان څومره دى؟

                          د يوولسم ＇پرکي لن６يز

�قوه يو وکتوري کميت دی، ځکه چ３ د مقدار او لورې لرونک３ ده. t
�له دې امله چ３ قوه يو وکتوري کميت دی، نو په وکتور سره ښودل کي８ي. د وکتور د اوږدوالي اندازه  t

د قوې مقدار او د  وکتور لوری، د قوې لوری او د وکتور مبدآ د قوې د اغ５زې نقطه راښيي.
�ټول شيان او جسمونه چ３ د کار کولو وړتيا ولري انرژي لري، نو انرژي د کار کولو وړتيا ده. t

�ددې لپاره چ３ يو کار ترســره شــي، قوې ته اړتيا ده. هغه عامل چ３ قوه واردوي، د انرژۍ لرونکی  t
دی.

�څرنګه چ３ انرژي په کار بدلي８ي، نو د دواړو واحد ژول دی. t
�کار هغه وخت سرته رس８５ي چ３ قوه يو جسم حرکت ته وهڅوي او د ترسره شوي کار مقدار له: t

وهل شوې فاصله × وارده قوه = ترسره شوی کار
رابط３ څخه الســته راځي. همدارنګه په يوې مايل３ ســطح３ باندې د يوه جســم د لي８دولو لپاره انرژۍ 

ته اړتيا ده.
�تر سره شوي کار د وخت په واحد ک３ د توان په نامه يادي８ي يعن３: t

�د توان مفهوم هم د يوه شخص او يا د يوه ماشين په واسطه د کار د سرته رسولو سرعت د ښودلو او يا  t
هم د انرژي د توليد يا مصرف سرعت د ټاکلو لپاره د ځانګ７و وسايلو په واسطه په کار وړل کي８ي.

� t.رابطه ښيي چ３ هر څومره چ３ د کار سرته رسولو وخت لن６ وي. توان ي３ ډ４ر دی 
t
wP = د

ترسره شوی کار
= تواند کار د سرته رسولو وخت
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د يوولسم ＇پرکي پو＊تن３
په الندې ＇لور ＄وابونو ک３ له سم ＄واب ＇خه ک７ۍ چاپيره ک７ئ:

١- قوه:
الف: د رياضي يو اصطالح ده چ３ هغه د يو لور )جهت( لرونکي قطعه خط په واسطه ښيي.

 ب: يو وکتوري کميت دی. 
ج: يو سکالري کميت دی                                د: د کار سرته رسولو وړتيا ته وايي.

 2- انرژي عبارت ده له: 
الف: د جسم په واسطه د کار سرته رسولو له قابليت څخه عبارت ده

ب: دجسم د کار سرته رسولو له سرعت څخه عبارت ده
ج: د يو له جسم فشار څخه عبارت ده

د: د وخت په واحد ک３ له قوې څخه عبارت ده
د سمو جملو مخ３ ته د )ص( توری او د غلطو جملو مخ３ ته د )غ( توری ک８５دئ:

3- د انرژۍ او کار واحد ژول دى. )             ( 
4- د يوې دستگاه او يا سيستم کاري سرعت له توان څخه عبارت دى )                  (

٥- حرارتي، کيمياوي او پوتانشلي انرژۍ ګان３، د ميخانيکي انرژۍ له ډولونو څخه دي. )             (

تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ:
٦- د انرژي واحد له ...........څخه عبارت دى او د توان واحد له .......... څخه عبارت دى.

٧- کله چ３ يو موتر ....... ژول کار په 2........ ک３ ترسره ک７ي، د نوموړي موتر توان 4 واټ دی.
٨- يو جســم مو د يوې قوې په واســطه تر يوه لوړوالي )ارتفاع( پورې پورته ک７ی دی، ووايئ چ３ جسم 

د کوم ډول انرژۍ لرونکی دی.
٩- انرژي څه شى ده؟ خپل معلومات په دې اړه وليکئ.

١٠- يو ماشين په لسو دقيقو ک600J ３ کارسرته رسوي. د ماشين توان پيدا ک７ئ.
kg50 بار 8m متره پورته کوي. که چ５رې د ســ７ي توان 200wواټه وي، ذکر شوى بار  ١١- يو ســ７ى

يا وزن په څومره وخت ک３ پورته شوى دى؟
١2- د يوې برقي بادپک３ موتور 50 واټه توان لري، په 10  ثانيو ک３ څومره کار سرته رسوي؟

١3- 800N نيوټنــه قــوه پر يو جســم باندې عمل کوي او هغه ته د 60m متــره په فاصله ک３ د ځاى 
بدلون ورکوي. د سرته رسيدلي کار مقدار پيدا ک７ئ.
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د اتموسفير فشار او سيالونه

دا حقيقت چې د سيالونو فشار د ژوروالي په پرتله بدلون مومي، موږ ته د په زړه پورې پايلو په لور الرښوونه 
کوي چې ددې پايلو څخه يوه يې هم دا حقيقت دی چې هر سيال په يوه جسم باندې چې د همغه سيال په 
 )buoyant Force( واسطه احاطه شوی وي په پورته لور يوه قوه واردوي چې دې قوې ته صعودي قوه

وايي.
پــه دې فصــل کې به مــوږ وونيو چې د ســيالونو کثافت له دې صعودي قوې ســره څــه اړيکې لري او 

همدارنګه به د سيالونو له نورو ځانګ７تياوو )خواصو( سره أشنا شو.

BF يوه صعودي قوې يې پر نوموړي جسم باندې وارده ک７ې ده. ددې حقيقت پر بنسټ چې په سيال کې  يوه سيال يو جسم احاطه ک７ی دی او د
mg)( نزولي قوه په پرتله ډيره ده او هغه قوې چې د جسم په شاو   صعودي قوه د جســم وزن

BF فشــار د ژوروالي په زياتيدو ســره زياتي８ي، نو تل د
خوا کې عمل کوي سره مساوي او يوه بله خنثا کوي.

دولسم ＇پرکی
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د اتموسفير فشار
أيا پوهي８ئ هغه چاپيريال چې موږ پکې ژوند کوو، له څه شي څخه ډک دى او د څه په نوم يادي８ي؟

د ځمکې د کرې په شاوخواکې هوا ده چې د ب７ستنې په شان يې د هغې شاوخوا پوښ ک７ې ده چې دې 
هوا ته اتموسفير وايي. هوا د نايتروجن، اکسيجن، هايدروجن او ځينې نورو غازونو ترکيب يا مجموعه 
ده. که چيرې د ځمکې يو متر مربع سطحه په پام کې ونيسو، د ځمکې په دغې مشخصې ساحې باندې 
د هوا طبقې د ټاکلي وزن لرونکي دي چې په دې سطحه قوه واردوي. د سطحې پريوه واحد باندې ددې 
)100000101290( سره مساوي  Pa قوې مقدار ته د اتموســفير فشــار وايي او يو اتموسفير فشار له
دی. د اتموســفير پي７والی د ځمکې د کرې له ســطحې څخه پيل شوى دى او تر ډيرلوړوالي پورې دوام 
لري. اتموسفير د ځمکې  کره له هغو ذراتو او مضره وړانګو څخه چې له بهر څخه د ځمکې ساحې ته 
راننوزي ساتي. د اتموسفير هوا د يو ډول کثافت درلودونکې نه ده. هرڅومره چې له ځمکې څخه پورته 
ځو، هوا هغو مره نرۍ )رقيقه( کې８ي. د بحر په ســطحه فشــار يو اتموســفير دى. د ځمکې له سطحې 

څخه د لوړوالی )ارتفاع( په زياتيدو سره د هوا فشار کمي８ي.
د مايعاتو فشار اود پاسکال قانون

د مايعاتو فشار د پوهيدنې په منظور الزمه ده الندې مثالونو ته پاملرنه وک７ئ:

                فعاليت
د )1-1٢( شکل په څير يو حلبي استوانه يي قط９، چې له تل 
څخــه دخولي پر لورې په عمودي ډول څو ورته ســوري لري 
له اوبو ډک ک７ئ. وينئ چې له هغو ســوريو څخه، چې د اوبو 
له ســطحې څخه ليري او د قطې قاعدې ته نژدې دي، اوبه په 

تېزۍ سره او ليرې دارې وهي.

 )1-1٢( شکل، د مايعاتو فشار د 
ژوروالي په زياتيدوسره زياتې８ي.
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د پورتني فعاليت له سرته رسولو څخه دا نتيجه په الس راځي چې د مايعاتو فشار د 
ژوروالي په زياتيدو سره زياتي８ي.

که په فعاليت کې د اوبو په ځاى له نورو مايعاتو لکه: تېل، شربت اونورو څخه کار 
واخيستل شي نوليدل کې８ي چې په ټاکلي ژوروالي کې به د هغې مايع داره تيزه وي 
او ليــرې به ځي چې کثافت يې ډيروي. هغه مايع چې کثافت يې ل８ وي په همدې 
ټاکلي محل کې به يې داره کمزورې او ليرې نه ځي )د مايع سريښتوالى د مايع داره 
کمزورې کوي(. د دې فعاليت پايله څرګندوي چې د مايعاتو فشــار له کثافت سره 

هم ت７او لري.
په همدې توگه د )٣-1٢( شکل په څېر له يو بل سره ت７لي لوښي )ظروف مرتبط( 
انتخاب ک７ئ او په هغو کې اوبه واچوئ. ليدل کې８ي چې اوبه په ټولو لوښو کې په 
يوه سطحه کې دري８ي. په داسې حال کې چې د لوښو شکل او حجم له يو بل سره 
توپير لري. له  دې تجربې څخه څرګندي８ي چې د مايعاتو فشــار د لوښــو له شکل 

سره ت７اونه لري.
په لنډه توګه ويلى شــو چې مايعات په خپله ســطحه او اړخونو باندې يو ډول فشار 

واردوي او د مايعاتوفشار د الندې عواملو سره ت７او لري.
��tد مايع ژوروالى: هر څو مره چې د مايع ژوروالى زياتي８ي، فشار هم زياتي８ي.

��tد مايع کثافت: په يوه ټاکلي ژوروالي کې هر څومره چې د مايع کثافت ډيروي 
فشار يې هم زياتي８ي.

��tپه مايعاتو کې د فشار زياتوالی او کموالی د ځمکې د جاذبې تعجيل تابع دی.
د مايعاتو فشار د لوښو په شکل پورې اړه نه لري.

 )٣-1٢( شکل، له يو بل سره ت７لي لوښي

 )٢-1٢( شکل، په قطيو کې د تيلو او 
شربت مايعات دي.
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               فکروک７ئ
کله چې د اوبو په ډنډ او يا هم په ســيند کې المبو وهو، که چېرې د اوبو تل ته الړ شــو د غوږونو درد احساســوو؛ ولې؟ علت 

يې توضيح ک７ئ.

                فعاليت
پــه يــوه اســتوانه يي حلبــي قط９ کــې چــې د قاعدې ســطحه يې  
  10cm اوبه اچــوو. د اوبو لوړوالى  Kg1 0.01m2 ده، لومــ７ى 

کي８ي، وروســته نورې اوبه په اســتوانه کې اچوو چې په استوانه کې 
د اوبــو لوړوالــى  20cm ته ورســې８ي، په همدې ډول په اســتوانه 
کې اوبه زياتې ک７ئ او الندې جدول ډک ک７ئ. وروســته د پايلې په 

اړوند، خپلو ملګرو ته ګزارش ورک７ئ.

 )4-1٢( شکل، استوانه يي قطى

د اوبو لوړوالى 
)cm(

)N(  د اوبو وزن)  2m د اوبو کتله )kg(فشار)Pa(د سطحې مساحت )

پاســکال په تجربې ســره و موندله چې که چيرې د مايع په يوه نقطه کې فشار 
وارد شــي عين فشــار ټولــو لوروته په مســاوي ډول لي８دول کيــ８ي. نوموړی 
حقيقت دپاسکال قانون په نامه يادي８ي، چې له دې قانون څخه د هايدروليکي 
ماشينونو )هغه ماشينونه چې د فشار د انتقال په اساس په مايعاتو کې کار کوي( 
په جوړولو کې کار اخيســتل کي８ي. د )5-1٢( تصوير مطابق کوچنى او لوى 
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پســتون په ت７لي )مرتبط( لوښې کې ږدو. که چيرې په کوچني پستون باندې 
چې مساحت يې  A1 دى،   کوچن９ قوه )F1( وارده ک７و، د پاسکال دقانون 
له مخې دا فشــار د لوی پســتون ټولو برخو ته لي８دول کي８ي چې په پايله کې 
د F2 قوه په  لوي پستون باندې چې مساحت يې A2دى واردي８ي. د قوو او 

سطحو ترمنځ نسبت په دې ډول دى.

په داسې حال کې چې  F2 >F1 دى، فشار بياهم ثابت دى. يعنې:
      P2= P1 

مثال: که چيرې په يوه کوچني پســتون باندې چې د ســطحې مساحت يې 
N20F1   قوه وارده ک７و، نو په لوى پستون باندې،  = 2  دى د 

1 4cmA =

2cm20 ده، څومره قوه عمل کوي؟ چې د سطحې مساحت يې
حل: د فورمول په اساس ليکلى شو:  

                                 
بناپردې ليدل کې８ي چې د F2 قوه د F1 قوې پنځه برابره ده. 

 )5-1٢( شکل، د اوبو شکنجه
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صعودي قوه او د ارشميدس قانون

أيا پام مو ک７ى دى که چېرې هر جســم په اوبو کې دننه شــي، ســپکي８ي؟ او يا کله چې د اوبو په حوض 
کې دننه شــوي ياســت څه احســاس مو ک７ى دى؟ ددې موضوع د ښــه درک کولو لپاره الندې فعاليت 

ترسره کوو؟

                فعاليت

الف( هڅه وک７ئ چې يو پالستيکي توپ د اوبو په لوی لوښې کې ننباسئ. 
أيا دا کار په اســان９ سره تر ســره کيداى شي؟ولي په أسان９ سره توپ په بشپ７ه 

توګه په اوبو کې نشي ننوتالى؟
ب( يــوه ډبــره يا يو وزن، لوم７ى د يوې فنري تلې په واســطه وزن ک７ئ او بيا په 
داسې حال کې چې وزن له تلې سره ت７لى وي؛ د اوبو په ډک سطل کې ننباسئ 
او د فنري تلې ســتنې ته وګورئ؟ أيا د تلې ســتنې بدلون موندلى دئ؟ علت 

 )6-1٢( شکل، قوه سنجوونکی او يې توضيح ک７ئ.
د اوبو پر سر توپ راښيي

وروســته له فعاليت څخه هغه اوبه چې د وزن د ننه ايســتلو په وخت کې له ســطل څخه بهر تويې شوي 
دي د تلې په واسطه وزن ک７ئ. أيا د دې اوبو وزن د تلې دستنې له بدلون سره مساوي دى؟

ارشــميدس له نن څخه  2200 کاله د مخه دا حقيقت وموند چې کله اجســام په مايع کې ډوبي８ي، نو 
د مايع له لورې په جســم باندې په پورته لور يوه قوه عمل کوي. نو هر جســم چې په مايع کې ډوب شــي 
د مايع څخه په هغه باندې يوه قوه واردي８ي چې دې قوې ته صعودي قوه وايي. صعودي قوه کولى شــي 
ځينې شيان د المبو په حالت کې وساتي. که چيرې صعودي قوه د انسان وزن کم نه ک７ي نو انسان المبو 

نشي کولي.
 د ارشميدس قانون بيانوي چې:

کله چې يو جســم په مايع کې ډوبي８ي، د مايع له لورې پر جســم باندې په پورته لور يوه قوه عمل کوي چې 
د دې په پايله کې جســم ســپکي８ي. د جسم د سپکوالي اندازه، د جسم په واسطه د بې ځايه شوې مايع له 

وزن سره مساوي ده.
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د دولسم ＇پرکي لن６يز
نيوټنه قوه د هوا له  � t N101290 هــوا د وزن لرونکــې ده، د ځمکې په هره متر مربع ســطحې باندې

Pa100000 پاسکال دى. ً خوا واردي８ي، نوله دې کبله د هوا فشار تقريبا

�مايعــات پــه ټولو خواوو باندې فشــار واردوي او دمايعاتو فشــار د مايعاتو له کثافــت، ژوروالي او د  t

ځمکې له جاذبوي تعجيل سره ت７او لري او د لوښي له ډول او شکل سره اړيکې نه لري.

�دمايع په يوې نقطې باندې وارد شوى فشار، د مايع ټولو بر خو ته په مساوي ډول لې８دول کې８ي. دې  t

اصل ته د پاسکال قانون وايي.

�کله چې يو جســم د مايع په منځ کې ځاى ونيســي، دمايع له لورې پر جســم باندې په پورته لور يوه  t

قوه عمل کوي چې د ارشميدس د قوې په نامه يادي８ي.

�کله چې يو جســم په مايع کې ډوب شــي د مايع له لورې پر هغه جســم باندې په پورته لور يوه قوه  t

واردي８ي چې د هغې ترا غيزې الندې جسم د بې ځايه شوې مايع د وزن په اندازه سپکي８ي.
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د دولسم ＇پرکي پو＊تن３ 
 له الندې ＇لورو ＄وابونو ＇خه يوازې له سم ＄واب ＇خه دايره تاو ک７ئ.

1- د مايع په يو ټاکلي ژوروالي کې په هره اندازه چې د جسم کثافت زياتي８ي:

ب- فشار هم کمي８ي. الف- فشار هم زياتي８ي.   
د- د سيال په دننه جسم باندې په وارد شوي  ج- دا فشار د لوښي په شکل پورې اړه لري. 

                                                                      فشار کې هيڅ توپير نه راځي.
د صحيح جمل３ په مقابل ک３ د )ص( او د غلط３ جمل３ په مقابل ک３ د )غ( تورى وليکئ.

) 2- مايعات په ټولو لورو فشار واردوي. )  

3- د ټاکلي مقدار مايع لپاره څومره چې د لوښي د قاعدې سطحه پراخه شي، د لوښي پر قاعدې باندې 

) فشار ډيري８ي. )  
) 4- هر څومره چې دمايع ژوروالى ډير شي؛ فشاريې ډيري８ي. )  

 النديني تش ＄ايونه په مناسبو کلمو باندې ډک ک７ئ.

5- کله چې جســم په مايع کې ډوب شــي د مايع له لورې پر هغه جســم باندې په ......... لور يوه قوه 

واردي８ي، چې په پايله کې جسم.............
6- که چيرې يوجســم په اوبو کې ځای ونيســي، نو د اوبو له خوا په هغه  جســم باندې د...............

په نوم يوه قوه عمل کوي. 
7- مايعات د لوښي په داخل کې په کوم لوري فشار واردوي؟ د يوې تجربې په وسيله خپل ځواب بيان ک７ئ.

8- د پاسکال له قانون څخه په ورځني ژوند کې څه ډول ګټه اخيستل کي８ي؟

2 ، او د لوى پســتون ســطحه  
1 2cmA = 9- پــه يو هايدروليکي ماشــين کې د کوچني پســتون ســطحه 

kg1000  کتلې جســم د پورته کولو لپــاره څومره قوې ته  2 ده. پــه لوى پســتون باندې د 
2 cm40A =

اړتيا ده؟



130 

ميترولوژي
د هوا کتل３ او جبه３

 د هوا هغه لوی حجم چ３ په افقي مقاطعو ک３ د يو شــان تودوخ３ او لنده بل )رطوبت( لرونکی وي، 
د هوا کتل３ په نوم ياد８４ي. د هوا کتلو د الندينيو پراختيا ســلگونو کيلو مترو مربع او لوړوالى ي３ زرگونو 
مترو ته رســي８ي. د هوا پيژندن３ ډ４رې پديدې ＊ــکارنده، لکه: په شــپه او ورځ ک３ د هوا ســ７يدل  او 
توديدل، توپانونه، د وري％و جوړيدل، اور＊تونه او نور د هوا په کتلو او د هغو په حرکت پورې اړه لري.

د هوا س７ې کتل３ له قطبي سيمو او تودې کتل３ ي３ له استوايي سيمو ＇خه  سرچينه اخلي.
هغه هوايي کتل３ چ３ د سمندر له پاسه تشکيلي８ي، د هوايي سمندري کتلو او  هغه چ３ د وچ３ د پاسه 

تشکيلي８ي، د قاره يي هوايي کتلو په نامه ياد８４ي. 
کله چ３ د هوا دوې ســ７ې او تودې کتل３ له يو بل ســره مخامخ شي خپل جال والى ساتي. س７ه هوا يي 
کتلــه چــ３ ډ４ر غلظت لري، له  تودې هوايي کتل３ ســره  چ３ ل８ غلظت لري، نــه يو＄اى ک８５ي. د دې  

دواړو کتلو تر من＃ يو سرحد جوړ８４ي چ３ د جبه３ په نامه يادي８ي. 
په )1-1٣( شــکل ک３ يوه ســ７ه هوايي کتله له لويدي＃ ＇خه د ختي＃ په لور د تودې کتل３ له من＃ ＇خه 

چ３ ســ７ه کتله ي３ محاصره ک７يده تيري８ي، هغه کر＊ــه چ３ د هغ３ په امتداد ســ７ه هوا د تودې هوا ＄اى 
نيسي د س７ې جبه３ او هغه کر＊ه چ３ توده  هوا د س７ې هوا ＄اى نيسي د تودې جبه３ په نامه يادوي. 

توده کتله  

لودي＃ختي＃ 

س７ه کتله         
توده جبهه       س７ه جبهه

)1-1٣( شکل، د هوا کتل３ او جبه３

ديارلسم ＇پرکی

 Km900
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آب او هوا

تودوخه او اور＊ــت پر أب و هوا دوه اساســي اغ５زه لرونکي عاملونه گ２ل ک８５ي. په تيرو لوستونو ک３ مو 
ولوســتل چ３ اور＊ــت، لنده بل او د هوا تودوخه په ب５ال ب５لو سيمو ک３ سره يو شان نه وي. له دې امله د 

＄مک３ د بيالبيلو سيمو أب و هوا يو له بل سره توپير لري.
هغه سيم３ چ３ د شمالي 25 درجو او جنوبي 30 درجو عرض البلدونو ته ن８دې پرت３ دي  د هوا د وچ 
والي له امله په ک３ د اور＊ــت کچه ل８ه ده، خو د دې ســيمو پرخالف، په اســتوايي سيمو ک３ د اور＊ت 

کچـــه د تبخير )ب７اس( په پرتله ډ４ره ده. 

د آب او هوا ډولونه

د ＄مک３ مخ د أب و هوا پر بنســ په  تودو ) اســتوايي(، معتدلو ) شمالي او جنوبي ( او س７و )شمالي 
او جنوبي( سيمو ويشي.

S5.23  درجو جغرافيايي شــمالي او جنوبــي عرض البلدونو  N5.23  او توده )اســتوايي( ســيمه چ３
ترمن＃ پرته ده. دا سيمه يه بشپ７ه توگه توده ده او ژمی نه لري.

معتدل３ ســيم３ چ３ د 23.5 او 66.5 شــمالي او جنوبي جغرافيايي عرض البلدونو ترمن＃ پرت３ دي 
تود  دوبى او سوړ ژمی لري.

ســ７ې ســيم３ چ３ د جغرافيايي عرض البلدونو له 66.5 درجو ＇خه پورته ترقطبينو پورې پرت３ دي، 
هي＆ دوبی نه لري. 

)2-1٣( شکل، په بيالبيلو سيمو ک３ د اور＊ت کچ３ توپير
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د آب  او هوا  د حالتونو وړاندوينه

د هوا د حاالتو وړاندوينه د معمول له مخ３ د هوا پ５ژندن３ د نقشــو ســره ســمه ترسره ک８５ي. د دې نقشو 
د جوړولو په موخه د ه５وادونو په ب５ال ب５لو ســيمو ک３ ن７يوال ستيشــنونه جوړ شــوي  چ３ د هوا حاالت 

معلوموي.
ليدونکي په دې ستيشــنونو ک３ د هوا د فشــار زياتوالی او کموالی د بادونو د چ＂کوالي او لوري  ســره يو 
＄ــاى  تثبيتوي، د اور＊ــت کچه، تودوخــه او لنده بل اندازه کوي، دوري％ــو ډول، کچه او لوړوالی هم 
＇رگندوي. هوا پيژندونکي له ورک７ل شــوو معلوماتو ســره سم نقشــ３ جوړوي او په منظم ډول د هوا د  

حرکت لورى او چ＂کوالی ！اکي.

استوا

)٣-1٣( شکل د ن７ۍ د أب و هوا نقشه

شمالي س７ې سيم３

شمالي معتدل３ سيم３

توده )استوايي( سيمه

جنوبي معتدل３ سيم３

جنوبي س７ې سيم３
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د ديارلسم ＇پرکي لن６يز
د هــوا لــوى حجم چ３ په افقي مقاطعو ک３ د يو ډول تودوخــ３ او لنده بل لرونکی وي د هوا کتله  t 

نوم８５ي.
 t کله چ３ تودې او ســ７ې  کتل３ ســره مخامخ شي د هغوى تر من＃ يو سرحد جوړ８４ي چ３ د جبه３ 

په نامه يي يادوي.
 t تودوخه او اور＊ت پر أب و هوا  دوه اغ５زه لرونکي عاملونه دي.

 t د ＄مک３ مخ د  أب او هوا پر بنس په  تودو، معتدلو او س７و سيمو بيلوي.

 t د هوا  وړاندوينه له معمول سره سم د هوا پيژندن３ د نقشو په مرسته ترسره ک８５ي.

د ديارلسم ＇پرکي پو＊تن３
١- د هوا تودې او س７ې کتل３ د ＄مک３ پرمخ له کومو سيمو ＇خه سر چينه اخلي؟

٢- د هوا هغه کتل３ چ３ د بحرونو له پاسه تشکيلي８ي په کوم نوم ياد８４ي؟ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ
ب: بحري هوايي کتل３.     الف: قاره يي هوايي کتل３      

ج: ضخيمي )پن６ې( هوايي کتل３.     د: هي＆ يو.
٣- توده ســيمه د ---------- او د ----------درجو جغرافيايي شــمالي او جنوبي عرض البلدونو 

ترمن＃ پرته ده.
٤- په هوايي ستيسنونو ک３ د ليدونکو دندې ＇ه دي؟
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  نوراني او غير نوارني جسمونه
 کله مو په شــپې کې، شــپې ليدونکي )شــب بين( ساعتونو، روښــانه څراغونو او يا هم د ځينو حيواناتو 
ســترگوته کتلي دي؟ هغوی نوراني معلومې８ي، په داســې حال کې چې  ځينې نور جســمونه شــته چې 

نوارني نه دي. نوراني او غير نوارني جسمونه ډير مثالونه لري.

أيا تاسې کولى شئ چې د نوراني او غير نوراني جسمونو نور مثالونه وړاندې ک７ئ؟ 
لمر، ستوري او روښانه څراغونه د نوراني جسمونو مثالونه دي. په داسې حال کې چې ځمکه، سپوږم９، 
لرگي او نور ډير جسمونه شته چې خپله رڼا نه لري او د غير نوراني جسمونو څخه گڼل کې８ي. نوراني 
جسمونه د خپل نور په وسيله ليدل کې８ي. خو غير نوارني جسمونه د نوراني شيانو د نور په وسيله چې 

د غير نوراني جسمونو څخه دا منعکس کې８ي ليدل کې８ي.

  نور او انعکاس

پــه اووم ټولګــي مو ولوســتل چې نور څه شــی دی، د کومو ځانګ７تياوو )خواصــو( لرونکی دی او څه 
ډول د شــيانو د ليــدو ســبب 
په دې  ګرځــي. همدارنګــه 
پوه شوئ چې نور په مستقيم 
ډول په فضا کــې خپري８ي او 
د ســيورې د جوړيــدو المل 
ګرځي. پــه دې فصل کې به 
تاسو نوي اساســي مفهومونه 
لکــه: نوراني او غيــر نوراني 
)تيــاره( جســمونه، شــفاف 
)رڼه( او نيم شفاف جسمونه، 

د جذب اوانعکاس پديدې د نور د انعکاس قوانين، مطالعه او له هغو سره به بلدتيا ترالسه ک７ئ.
خــو بايد په دې پوه شــو چــې پورتني مفهومونه او پديــدې د نور له مهمو مبحثونو څخــه دي او زموږ د 

ورځني ژوند د پايښت لپاره د ځانګ７ي اهميت لرونکي دي.

فکروک７ئ

＇وارلسم ＇پرکی
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شفاف )ر１ه(، نيم شفاف او کدر جسمونه
ولې د ژمي د غبارونو په ورځ کې نقليه وسايل خپل څراغونه روښانه کوي او ورو- ورو حرکت کوي؟

گازات، مايعــات او جامدات هر يو له ځانه د نور وړانګــو دلې８دونې بېالبېلې وړتياوې لري. ځينې ددې 
جســمونو څخه شفاف )رڼه( دي او نور په اســان９ ورڅخه تيرې８ي. او هر شى چې د هغو شاته وي، ښه 
او ښــکاره ليدل کې８ي، لکه: صافه هوا، ښيښــه، پاکې اوبه او نور. ځينې نيم شــفاف دي لکه: گردجنه 
هوا، خ７ې اوبه او داسې نور. هغه جسمونه چې له هغو څخه هيڅ نور نه تيرې８ي د کدر جسمونو په نامه 
يادې８ي. ددې ډول جسمونو بيلگې ډيرې دي، لکه: فلزات، لرگي او نور. نو په دې توگه د نور وړانګو د 

تيريدلو له نظره موږ درې ډوله جسمونه وپيژندل:
١.  شفاف جسمونه

٢.  نيم شفاف جسمونه 
٣.  کدر جسمونه

له مادې سره د نور متقابل عمل )جذب او انعکاس(
په تېر لوســت کې مو ولوستل چې کله په جســمونو باندې نور ولگې８ي، يوه برخه يې له جسمونو څخه 
بېرته انعکاس کوي، زموږ سترگو ته را رسې８ي او د هغو د ليدلو سبب گرځي. پوهې８و چې په ډول- ډول 
جســمونو باندې  نور لگي８ي او جســمونه هم دا نور بېرته منعکس کوي. پوښتنه داده چې ايا د جسمونو 
عکــس العمــل د نــور د لګيدو پــه مقابل کې يو شــان دى او که توپير لري؟ ايا جســمونه نور يو شــان 

منعکسوی او يا يو له بله سره توپير لري؟

                 فعاليت

خپل شاوخواته و گورئ، او د شفاف، نيم شفاف او کدر شيانو لست ترتيب ک７ئ او د ټولگي ملگروته يې ووايئ.
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                فعاليت
دوه ترماميترونه چې د يوه مخزن په تور رنگ پوښ شوى او بل يې په خپل عادي حالت کې دى، دواړه په يو وخت کې د ټاکلي 
وخت لپاره د لمر مخې ته ږدو. وروسته له هرو دوو دقيقو د ترماميترو د تودوخي درجه په جدول کې ليکو. له دې تجربې څخه 

به څه نتيجه په الس راوړو؟

که چيرې تجربه مو ســمه سرته رســولي وي، معلومې８ي چې د تور رنگ ترماميتر د تودوخې درجه د عادي 
ترماميتر په پرتله ډېره ده.

ستاسې په نظر څه شى د دې المل ګرځي چې د تور رنگ پوښ شوي ترماميتر د تودوخې درجه ډېره معلومه 
شــي؟ ايا د تور ترماميتر په واســطه د ډير نور جذبول ستاســو دې پوښــتنې ته ځواب ورکولى شي؟ هو! هغه 
جسمونه چې نور ډير جذبوي، ډير تودي８ي. ازمايښتونه ښيي چې جسمونه د نور د جذبولو په کچه کې يو له بل 
سره توپير لري. تور رنگ لرونکي جسمونه تر بل هر رنگ څخه ډير نور جذبوي او د نور ل８ه برخه منعکس 

کوي.

د عادي ترماميتر درجهد تور رنگ پو ښ شوي ترماميتر درجهوختد اندازه کولو شمېره 

پيل
دقيقو وروسته2 2 له
دقيقو وروسته3 4 له
دقيقو وروسته4 6 له
دقيقو وروسته5 8 له
دقيقو وروسته6 10 له

1

1.  يو ځوک تور کالي لري، يو بل تن د عين ټوکر سپين رنگ کالي اغوندي. د دوبي په موسم کې د لمر وړانګو په مخ کې 
کوم کس ژر تودې８ي علت يې څه دي؟

2.  کــه چيــرې د يــوه کنگل دوې ټوټې په تور او ســپين ټوکر کې ونغاړو او لمر ته يې کي８دو، نــو د کنگل کومه ټوټه به ژر اوبه 
شي، ولې؟ علت يې توضيح ک７ئ.

فکروک７ئ

دې پوښتنوته د ځواب موندلو لپاره الندې فعاليت سرته رسوو:
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د انعکاس قانون

په تېر لوســت کې مو ولوستل چې يو جســم هغه وخت دليدلو وړدى، چې پر سطحې باندې يې نوري وړانګې 
ولګي８ي او وروسته له جسم څخه منعکسې او زموږ سترگو ته را ورسې８ي. څه فکر کوئ؟ ايا پر سطحې د وارده 
وړانگو او منعکسه وړانگو په منځ کې اړيکې شته؟ که چېرې شته نو کومې اړيکې؟ منعکس شوى نور د کومې 

قاعدې پربنسټ انعکاس کوي؟ د پورتنيو پوښتنو لپاره الندې تجربه سرته رسوو.

                فعاليت 

د مېز له پاسه د کاغذ پاڼه کې８دئ. وروسته يوه معمولي مستطيلي هنداره د کاغذ پر پاڼه عموده کي８دئ. د )O( په نقطه کې د کاغذ 
پر مخ پر هنداره باندې يو عمود رسم ک７ئ. د السي څراغ )کوچنی ليزري څراغ( په مرسته چې نرۍ وړانګې لري يو شمېر موازي 
وړانگې د )O( په نقطه کې په هنداره باندې واردې کرئ. اوس د واردې وړانگې او عمود ترمنځ زاويه پيدا ک７ئ. بيا د منعکســه 
وړانگې او عمود ترمنځ زاويه اندازه ک７ئ. په همدې ترتيب ســره د څراغ ځاى څو پال بدل ک７ئ او الســته راغلې پايلې په جدول 

کې وليکئ، او وګورئ چې له تجربې څخه کومې پايلې ته رسې８ئ؟
وارده زاويه په  i او منعکسه زاويه په r  ښيو.

د )r( منعکسه زاويهد )i( وارده زاويهشمېره 
15 درجې1

30 درجې2

45 درجې3

60 درجې4

75 درجې5

 )1-1٤( شكل

وارده زاويهمنعکسه زاويه

تجربه ښــيي چې په جدول کې تل د i وارده زاويې د r له منعکســه 
زاويو سره مساوي دي. چې د زاويو دې مساوات ته د نور د انعکاس 

قانون وايي، )2-1٤( شکل.

وارده وړانگېمنعکسه وړانگې

I R

 )2-1٤( شكل
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i =      
r =? i =     ° r =? r =?

منعکسه وړانگې

وارده وړانگې

الف- منظم انعکاس

 )٤-1٤( شکل

)ج(

 )3-1٤( شکل

)الف()ب(

فکروک７ئ
 

1- يوه دسته )گيډۍ( وړانگې په مختلفو زاويو په يوې سطحې باندې واردې شوي دي، )٣-١٤( شکل. منعکسي زاويې يې په الس راوړئ.

ب- نامنظم انعکاس

که چيرې يوه دسته موازي وړانگې په يوې سطحې باندې ولگې８ي، ددې 
وړانګو انعکاس د ســطحو له ځانگ７تياوو ســره )د هوارۍ او نا هوارۍ 
له نظره( ت７اولري. که چيرې دا ســطحه د )٤-1٤ الف( شــکل په څېر 
هــواره او صيقلــي وي، دا وړانگــې په منظم ډول انعــکاس کوي. لکه 
هنداره او نورې هوارې او صيقل شــوې سطحې چې په دې سطحو کې 
منعکس شــوې وړانگې له لگيدلو وروســته موازي انعکاس کوي او دا 
ډول ســطحې ښويې او ځال لرونکې معلومې８ي. خو که سطحې هوارې 
او صافــې نه وي. واردې شــوې مــوازې وړانگې په ســطحې ترلگيدلو 
وروســته په منظم او موازي ډول انعکاس نه کوي او سطحه هم بې ځال 

معلومې８ي، )٤-1٤ -ب( شکل.
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د ＇وارلسم ＇پرکي لن６يز
�اجسام د نور وړانگو د تېريدلو له کبله په درو ډولو وېشل شوي دي چې له: شفاف جسمونو، نيمه  t

شفاف جسمونو او کدر جسمونو.
�د نور او مادې متقابل عمل د نور او جســمونو لخوا د جذب تېريدنې او انعکاس په عميلو کې يو  t

پر بل باندې د متقابلو اغېزو څخه عبارت دی.

� t.منعکسه زاويې ترمنځ د تساوي اصل ته د نور د انعکاس قانون وايي  r  وارده زاويې او د
i د

لمر

 o0=i



   139

جسمونه

غير نورانينوراني

کدرنيمه شفافلمر

گردجنه هواښيښه
لرگى

د ＇وارلسم ＇پرکي پو＊تن３ 

الندې پو＊تن３ په خپلو کتابچوک３ حل ک７ئ او په کتاب ک３ ي３ له حل کولو ＇خه ډډه و ک７ئ. 
1- الندې جملې په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ. 

الــف: جســمونه د نــور وړانګــو د تېريدلــو له کبله پــه درې )             (، )           ( او )              ( ډولونو 
ويشل شوي دي.

ب: که چيرې يو دسته موازي وړانګې په يوې سطحې باندې ولګي８ي، د وړانګو انعکاس د )             ( 
او يا )            ( له نظره د نوموړي سطحې له ځانګ７تياوو سره ت７او لري.

2 – الندې جمل３ ولولئ. که چيرې سم３ وي په مقابل ک３ ي３ )ص( او که ناسم３ وي په مقابل 
ک３ ي３  د )غ( تورى وليکئ.

 الف: نوراني جسمونه هغه جسمونه دي چې له خپله ځانه نور نه لري. )                      (
ب: غير نوراني جسمونه هغه جسمونه دي چې خپل نور له نورو نوراني سرچينو څخه ترالسه کوي.

ج: له کدر جسمونو څخه نور نه تېرې８ي. )                   (
د: له نيمه شفافو جسمونو څخه نور په أسان９ او په بشپ７ ډول تېرې８ي. )                  (
3 - شفاف او نيمه شفاف جسمونو له يو بل څخه څه توپير لري؟ واضح يې ک７ئ.

4 - د شفافو او غيرشفافو جسمونو نومونه واخلئ.
5 - د الندې ورک７ل شوو کلمو سره الندې مفهومي نقشه بشپ７ه ک７ئ، اوسپنه، شفاف، ستورى، روښانه 

څراغ.


