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د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهنې وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست



مؤلفان
ديپلوم انجينر عبدالمحمد عزيز د کابل پوهنتون استاد.

مؤلف عتيق احمد »شينواری« د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تآليف عمومي رياست علمي غړی.
سيد موجود شاه سيدی د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې د ټيم غړی.

مؤلف غالم حسن سلمانزی د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تآليف عمومي رياست علمي غړی.

مؤلف نسيمه عبدالرحيمزۍ د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تآليف عمومي رياست علمي غړې.
حيات اهلل ناصر د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې د ټيم غړی.

سرمؤلفه رابعه »منصور« د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تآليف عمومي رياست علمي غړې.
تآليف عمومي  »هاشمي« د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د  مؤلف سيد عزيز احمد 

رياست علمي غړى او د ريسرچ ديپارتمنت أمر.

علمي اديتور 
ديپلوم انجينر عبدالمحمد عزيز د کابل پوهنتون استاد.

مؤلف سيد عزيز احمد »هاشمي« د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تآليف عمومي 
رياست علمي غړى او د فزيک ديپارتمنت أمر.

سيد موجود شاه سيدی د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې د ټيم غړی.

د ژبې اديتور
رياست  تآليف عمومي  د  کتابونو  او درسي  پراختيا  د  تعليمي نصاب  د  نژند  اهلل  امين  سرمؤلف 

علمي او مسلکي غړی.

ديني، سياسي او فرهنګي کميټه 
حبيب اهلل راحل د پوهنې وزارت سالکار په تعليمي نصاب کې.

إشراف
دکتور شېرعلي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې رئيس.

ب



ج



د

بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهنې د وزير پيغام 

الحمد لله رب العاملني والصلوة والسالم علی رسوله محمد و علی آله و أصحابه أجمعني، أما بعد:

د پوهنې تعليمې نصاب د ښوونې او روزنې د نظام بنسټ جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، فکري او 
سلوکي ودې او پراختيا کې بنسټيز او ارزښتمن رول لري. 

تعليمي نصاب بايد د وخت په تېرېدو او د ژوندانه په بېالبېلو ډګرونو کې له بدلون او پرمختګ او د ټولنې له اړتياوو سره سم، 
هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورکړې د الرو چارو له مخې، بدلون او پراختيا ومومي. 

د تعليمي نصاب په ډګر کې يو هم د اسالمي زده کړو نصاب دی چې بيا کتنې او ودې ته ېې جدي اړتيا ليدل کېده؛ ځکه له 
يوې خوا بايد د ديني مدرسو فارغان د ټولنې د معنوي مخکښانو په توګه د معارف د هڅو د پوره پام وړ وګرځي او له بلې خوا 
د ديني مدرسو په نصاب کې د اسالم د سپېڅلي دين عقايد، احکام او الرښوونې راغلې دي چې د انساني ژوند د ټولو اړخونو 
بشپړ نظام او قانون او د نړۍ د خالق او پرودګار د وروستني پيغام په توګه د قيامت تر ورځې پورې، د بشريت د الرښوونې دنده 

سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو کې د اسالمي معارف او د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامنځته کولو، پراختيا او 
بډاينه، په تېره بيا د اسالمي نړۍ د علمي مرکزونو او مؤسسو د تعليمي نصاب په تدريجي وده کې، خپله دنده سرته رسولې 

ده.
د اسالمي علومو تاريخ ته کره کتنه، دا څرګندوي چې د ديني مدرسو او علمي مرکزونو نصاب تل د اسالم د تلپاتې او ثابتو 

احکامو پر بنسټ، د ټولنې له اړتياوو سره سم، هر وخت او هر ځای پراختيا موندلې ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ځالنده تاريخ په درلودلو سره د علم او پوهې زانګو او د وخت لوی علمي مرکز و چې 
د اسالمي ستر تمدن په جوړښت کې يې مهم رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ډګرونو، په ځانگړې توگه د عقايدو، 
تفسير، حديث، فقهې او د فقهې د اصولو په څېر په شرعي علومو کې د زرګونو پوهانو او عالمانو شتون، زموږ ددې وينا پخلی 

کوي. 
په اوسني عصر کې د اسالمي ويښتابه له پراختيا سره سم زموږ په هېواد کې اسالمي زده کړو د څومره والي او څرنګوالي له 
مخې زيات بدلون موندلی او د هېواد کوچنيان او ځوانان په ډېره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده کړو مرکزونو او مدرسو ته مخه 

کوي. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت د خپل مسؤوليت او دندې له مخې د هېواد له اساسي قانون سره سم د 

اسالمي زده کړو د کيفي او کمي پراختيا او په هغې کې د اسالمي زده کړو د نصاب په اړه د پام وړ ګامونه پورته کړي دي.
په دې لړ کې د پوهنې وزارت، د هېواد د ډاډ وړ تجربه لرونکو عالمانو، استادانو او متخصصانوڅخه په بلنه د ديني مدرسو د 
تعليمي نصاب، د ال ښه کولو لپاره، مروج کتابونه، د متنونو د شرحې او توضيح او د فعاليتونو، ارزونو او تمرينونو په ورزياتولو 

د درسي کتابونو له نويو معيارونو سره سم چمتو کړل. 
هيله من يم، د پوهنې وزارت د عالمانو او متخصصانو د ستاينې وړ دا هڅې، په افغانستان کې د اسالمي زده کړو د ال پراختيا 

او بډاينې او د لوی خدای جل جالله د رضا د ترالسه کولو المل شي.
وباهلل توفيق

دکتور محمد ميرويس  بلخي
د پوهنې وزير



هـ

مقدمه

قدرمنو استادانو او گرانو زده کوونکو،  
موږ په داسې وخت کې ژوند کوو چې د ساينس اوتکنالوژۍ ګړندي پرمختگونه په حيرانوونکې 
توګه د ودې او پراختيا په حال کې دي. د ټکنا لوژۍ پرمختگ، چې د ساينس د پراختيا السته 
راوړنه ده، د بشِرِي ژوند د سوکالۍ او پرمختګ په بيالبيلو برخو کې د پام وړ خدمتونه سر ته رسولي 

دي. 
او معنوي اړخونوکې خپلې  په مادي  بلدتيا سره سم  او  له خپلې السرسۍ  ته  هر ملت دې علومو 
له  او سرلوړی ژوند وکړي،  أزاد  په خپلو پښو والړ،  يو ملت  لپاره چې  اړتياوې پوره کوي. د دې 

ساينس څخه د پراخې ګټې اخيستنې پرته بله الره نه لري.
پوره  لپاره  بشپړولو  د  اړتياوو  او خپلو  د سوکالۍ  ورته  ټولنه  او  ګتور علم دی  څرنګه چې ساينس 
اړتيا لري. له دې امله السته راوړل ېې کفايي واجب دي. د اسالمي ټولنې وګړو ته الزمه ده چې د 

معاصرې نړۍ له پرمختګونو سره سم دې علومو ته السرسی پيدا کړي.
پر نوموړي اهميت سربېره، ساينس له موږ سره د نړۍ د پټو حقيقتونو او رازونو په پېژندلو کې مرسته 
کوي، چي د کايناتو خالق، هغه د   ډېرو پېچلو او ځانګړو قوانينو پر بنسټ پيدا کړي او په پايله کې ېې 

انسان د واحد او الزواله خدای په منلو او پيژندلو ال باوري کېږي.
ددې حقيقت پر بنسټ، د افغانستان اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت دا وپتيله چې د ګران هيواد 
ديني عالمان دې د طبيعي علومو بنسټونه او ستر ستر مفاهيم، د فزيک، کميا، بيولوژی او ځمکې 
پيژندنې په بيالبيلو برخو کې هم زده کړي او بايد دوی د خپلې اړتيا تر کچې دا علم ترالسه کړي. 

له دې امله د تعليمي نصاب ادارې د ساينس د مضمون منځپانګه د ديني عالمانو د اصلي تخصص 
په پام کې نيولو او د منل شوو مفرداتو له مخې د نصاب ليکنې له نوي فن سره سم پدې هيله تآليف 
کړه، چې د ديني مدرسو فارغان د شرعي علومو پر ګاڼې د سمبالښت ترڅنګ تر يوه بريده عصري 
اړينو علومو ته هم السرسی ولري، تر څو ېې په استعدادونو کې زياتوالی راشي او په بېالبېلو برخو 

کې د خدمت وړتيا ترالسه کړي.
واهلل ولی التوفيق
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لومړى څپرکى
محلولونه

زمونږ په چاپيريال کې بيال بيل توکي شته چې جامد، مايع او گازحالت لري، ځينې د هغوى خالص 
توکي او يو شمېر نوريې مخلوطونه دي؛ د بيلگې په ډول: بوره يوه خالصه ماده ده؛ خو کله چې بوره 
له شگو سره يوځای شي، نو مخلوط جوړوي، همدارنگه د بورې او د اوبو د يوځای کيدو په پايله کې 
هم مخلوط  جوړيږي؛ خو دا دواړه مخلوطونه يو له بل څخه توپير لري، د بورې او شگو په مخلوط 
کې د مخلوط اجزا وې په ټولو برخوکې مساوي او يوډول نه ليدل کيږي، دا ډول مخلوطونه د غير 
متجانسو مخلوطونه په نوم يا ديږي. د بورې له حل کېدو څخه په اوبو کې هغه مخلوط جوړيږي چې 
په هغه کى د بورې ماليکولونه د اوبو د ماليکولونو په منځ کې ځای لري او يو مخلوط يې جوړ کړی 
دی چې د هغه اجزاوې په ټولو برخوکې يوشان او په مساوي ډول وېشل شوې دي، دا ډول مخلوطونه 
د متجانسو مخلوطونو له ډولونو څخه دي او د محلولونو په نوم  ياديږي. ددوو اويا له دوو څخه زياتو 
مادو يو ځای کيدل متجانس مخلوط دی او د محلول په نوم ياديږي چې له  يو فاز څخه جوړ شوی 
وي. څرنگه د ټينګ اونري محلول په توپير پوه شو؟ د مشبوع، غير مشبوع او د مشبوع څخه جگ 
)مافوق مشبوع( محلولونو تر منځ کوم توپير موجود وي؟ څه ډول د محلولونو غلطت اندازه کيږي؟ 

داسې پوښتنوته په دې څپرکي کې ځوابونه وړاندې کيږي.



   2

١-١: د مخلوط تعريف 

د دوو يا څو ډوله موادو يوځاى کيدل په يو نه ټاکلې او کيفې نسبت، داسې چې د هغوى تر منځ بشپړه 
کيميايي مخامخ كيدنه ونه ليدل شي، له مخلوط)Mix( څخه عبارت دی؛ د بيلگې په ډول: د مميزو 
او نخودو مخلوط، مۍ او وريجې، اوبه او الکول او نور د مخلوطونو ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله 

( او غير متجانس مخلوطونه)Hetrogen( دي. (Homogen دي چې متجانس مخلوطونه 

متجانس مخلوط: هغه مخلوطونه دي چې د هغوى جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سيستم په ټولو 
برخوکې مساوي او يوشان وېشل شوې وي او په يوه فاز کې وي؛ د بيلگې په ډول: د مالگې او اوبو، 

(  په نوم  ياد وي.  (solutiones الکولو او اوبو او داسې  نور. متجانس مخلوطونه د محلولونو

:)Hetrogen( غيرمتجانس مخلوطونه
د هغو محلوطونو له ډولونو څخه دي چې د هغه 
د اجزاو نسبت د سيستم په ټولو برخوکې يوشان 
او په مساوي توگه شتون و نه لري، هره برخه يې 

بيال بيل فزيکي او کيمياوي خواص لري.

( : د سيستم له هغې برخې څخه  (phase فاز 
برخو څخه  نورو  له  د سيستم  عبارت دی چې 

د ليدلووړ د يوې سطحې په واسطه جال شوى وي او د هغه ټولې برخې د يوشان فزيکي او کيميايي 
خواصو لرونکي وي 

کامپنينتcomponent : د سيستم جوړونکو اجزا وې د کامپنينت په نوم يا دوي. د متجانس سيستم 
ټاکلي  يو  يا د څو مادو متجانس سيستم دی چې د هغه د جوړونکو اجزاو نسبت تر  او  محلول دوو 
solutes ( او محلل                    حده پورې بدلون منونکى وي. په عمومي ډول محلول د دوو برخو  منحله ماده )

 solventsolutesolution += solvent ( څخه جوړشوی دی:  (

د متجانس او غير متجانس د دوه ډوله مخلوطونو د توپير د ليدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو: 

)1-1( شکل: د سلفرو او د اوسپنې دپوډرو مخلوط
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                فعاليت   
د مخلوطونو ډولونه 

150  ملي ليتره بيکرونه د کواللۍ خاوره، د رنگه نوشابې محلول،  د اړتيا وړ سامان او مواد: څلور عدده 
غوړي او ښيښه يي ميله. 

کړنالره
1 - څلور بېال بېل مخلوطونه په څلورو ځانگړو بيکرونو کې جوړ کړئ، هر يو بايد د اوبو او  يو د الندې موادو 

لرونکى وي:
mL10  غوړي  -d ،رنگه نوشابه  mL10  -c  د کواللى خاوره  g5.2  - b ،  NaCl,1g   -  a  

2 -  دا مخلوطونه  دښيښه يي ميلې په واسطه و ښوروئ او د هغوى ځانگړتياوې وگورئ. 
3 -  له پورتنيو مخلوطونو څخه کوم يو يې متجانس دی؟ 

بنسټ  ِپردې  متجانس مخلوط جوړوي؛  اوبو سره  له   NaCl ده چې فعاليت څخه ښکاره  پورتني  له 
محلولونه له متجانسو مخلوطونو څخه عبارت دی.

١-2: د محلول اجزاوې 
محلولونه د خالصو کيميايي مرکبونو پر خالف کيدای  شي چې له بېال بېلو غلظتونو څخه جوړشوی 
وي؛ بايد د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. د بورې او اوبو په يو ساده محلول کې د يوې مادې 
ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کيږي. په يو محلول کې حل كوونكي محيط ته محلل او 
حل شوې مادې  حل کېدونکې )منحلې( مادې  په نوم يادوي. په عمومي ډول د حل کيدونکې مادې 
    g20 کچه د حل کوونکې مادې )محلل( له اندازې څخه لږه ده . د اوبو او ايتايل الکول محلول چې د 
g80  اوبو څخه جوړ شوی وي، په دې محلول کې ايتايل الکول حل کيدونکې ماده  ايتايل الکول او له 
او اوبه محلل دی. ځينې وخت په يو محلول کې د حل کوونکې او حل کيدونکې مادې ټاکل اسان کار 
50%  محلول کې ډير گران دی چى ووايو کوم يو يې حل  نه دی؛ د بيلگې په ډول: د اوبو او الکولو په
کوونکې او کوم يويې حل کيدونکې ماده ده . په يو محلول کې د هغه اجزاوې د مخلوط په ډول د نه 

ټاکلي وخت لپاره تر څو چې شرايط بدلون نه وي کړي، شتون لري.

په  او  حل  کې  كوونكې  حل  په  چې  ده   برخه  هغه  محلول  د   : ) (solute ماده کيدونکې  حل 
کوچنـــــــيو ذرو )ماليکولونو، اتومونو اويا ايونونو( ټوټه کيږي. 

( : د محلول هغه برخه ده  چې په خپل ځان کې د حل کيدونکې  (solvent حل کوونکې ماده 
مادې د حل کېدو وړتيا لري او هغه په کوچنيو برخو ټوټه کوي. 
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١-3: د محلول جوړېدل 
څرنگه چې په تېرو درسونوکې وويل شول، اتومونه په ماليکولونو کې د کيميايي اړيکو په واسطه 
  NaCl يو له بل سره يوځاى شوي وي په ځينو ماليکولونو کې يې اړيکې ايوني دي چې دهغو بيلگې
KCl وړاندې کيدای شي، د ځينو مرکبونو د ماليکولونو اړيکې اشتراکي دي چې د هغوى بېلگه  او
234  وړاندې کړل شي. تاسې هم پوهيږئ چې په ځينو ماليکولونو کې اړيکې  ,, INHCCl کيدای شي 
په  3NH کې وړاندې شي؛  امونيا OH او  2 اوبو بيلگه کيدای شي د  اشتراکي قطبي دي چې د هغوى 
4CH  او داسې نورو کې غير قطبې اړيکې شته دي. که چيرې حل کوونکې  ، 2H داسې حا ل کې چې
د مايع حالت ولري، د هغه د ماليکولونو تر منځ ضعيفه قوه شتون لري او د دوی د ماليکولونو تر منځ د 

(  پورې اړه لري.  (Polarity قواوو ډول د ماليکولونو قطبيت   

 ١- 4: مشبوع او غير مشبوع محلول 
تاسې کوالی شئ يوه قاشوغه د خوړو مالګه په يوه گېالس اوبوکې په اسانۍ سره حل کړئ،که د خوړو د 
مالگې يوه اندازه د اوبو په گيالس کې ورزياته کړئ وبه گورئ چې د خوړو ور زياته شوې مالګه په اوبو 
کې نه حل کيږي اود ګيالس په ښکتنۍ برخه کې پاتې کيږي. په هرمحلول کې دتودوخې په ټاکلې درجه 
کې په حل کيدونکې  مادې کې د منحلې مادې يوه ټاکلې کچه په حل کوونکو کې حل کيداى شي او 

دا کچه د حل شوې مادې ماهيت، دمحلل او تودوخى درجې پورې اړه لري. 
د دې روښانولو لپاره چې څرنگه د يوې ټاکلې اندازه حل شوې ماده په حل کوونکي مادې کې حل کيږي 

موږ بايد دحل کېدلو عمليه په ځير سره وڅېړو. 

١_5: له مشبوع څخه لوړ محلول
يو مشبوع  ډيريږي. که چيرې  لوړوالي  په  تودوخې د درجې  د  زياتو جامدو موادو حلېدل  ډيرو  د 
محلول چې د هغه حلېدل د تودوخې د درجې په زياتوالي زيات شوې وي او دا محلول سوړ کړاى شي، 

څه به وليدل شي؟ 

د   اوبو کې  په  )2 - ١( شکل 
کرستلونو حل کيدل ښيي
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د سړيدو په پايله کې حليدل  کميږي او د حل شوې مادې هغه زياته  کچه چې د تودوخې د زياتوالي 
ټيټو درجو کې د مشبوع  په  او د تودوخې  په محلول کې ښکته کښيني  بېرته  له کبله حل شوې وي، 
محلول د جوړيدو المل ګرځي خو ځينې وخت  داسې پيښه هم منځ ته راځي چې محلول د سړيدو 
سره  بيا هم په خپل حالت پاتې کيږي او حل کيدونکې ماده له هغه څخه نه جال کيږي او له مشبوع 
څخه لوړمحلول جوړوي؛ له دې امله د مشبوع څخه لوړمحلول عبارت له  هغه محلول څخه دی چې 

د هغه د حل شوې مادې کچه له مشبوع محلول څخه په يوشان شرايطو ترالندې په نسبت زياته وي.

) ionConsentrat ١-6: د محلولونو غلظت )
د حل كيدونكو موادو دکچې اندازه د محلول په يوه واحد حجم کې او يا د حل كوونكو د کتلو په يو 

واحدکې شتون د غلظت په نوم ياديږي: 
 
 

/m
n

=or
V
m

=Cor
V
n

=C

په دې فورمولونو کې C غلظت، m د حل كيدونكو موادو کچه، n د حل كيدونكو موادو مول، v د 
محلول حجم او >m د محلل د کتلې کچه را ښيي. 

که څه هم غلظت کيداى شي د خپلو سترگو او يا د المسې حس په واسطه وټاکو؛ خو په طب او صنعت 
قياسي  لپاره شپږ  اندازه کولو  د  بايد وټاکل شي، د محلولونو د غلظت  کې د محلولونو دقيق غلظت 

واحدونه په کار وړل شوي دي چى الندې هريو په لنډ ډول څېړل کيږي:

1- مولي برخه )Fraction mole(: که چېرې د محلولونو د يوه جز مولي کتله د محلولونه د 
اجزاوو مجموعي مولي کتلې باندې ووېشل شي، د غوښتنکي جز مولي برخه په محلول کې السته 

راځي: 
   
 

i21

1
1 n.....+n+n

n
=N

10% محلول کې پيداکړئ، د    2CaCl مثال: د حلېدونکې او حل کوونکې مادې مولي برخه په 
2CaCl  ماليکولي کتله   111  ده  او حل کوونکې ماده اوبه دي.

 حل: 
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نوټ: د محلول د جوړونکو برخو د مولي برخې مجموعه مساوي پر يو ده.
 1=N..........+N+N i1 2 2- کتلوي برخه او سلنه
د محلول کتلوي برخه عبارت د محلول د يوې برخې کتله د محلول د ټولو برخو پرکتلې )د محلول 

 کتله( له تقسيم څخه عبارت ده؛ يعنې: 

i21

1
1 m.......+m+m

m
=W

OH2  کتلوي برخه په  NaOH  او  g500  اوبوکې حل شوى دی، د  g100  په   ، NaOH مثال: د
دې محلول کې پيداکړئ.

حل: 

 

833.0=
g600
g500

=
g100+g500

g500
=

m+m
m

=W

1667.0=
6
1

=
g500+g100

g100
=

m+m
m

=W?=W

g500=m
g100=m

NaOHOH

OH
OH

OHNaOH

NaOH
NaOHNaOH

OH

NaOH

2

2

2

2

2
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نوټ: د محلول د ټولوبرخو د کتلوي برخو مجموعه د يو سره مساوي ده:
 1=W.......+W+W i21

پر  دکتلې  برخو  ټولو  د  محلول  د  کتله،  برخې  يوې  د  محلول  د  عبارت  برخه:  سلنې  کتلوي  د 
 مجموعه ضرب د 100 عدد ده:

i21

1
1 m..........+m+m

100m
=%W

g135  اوبوکې حل شوی  (OHC)  په  6126 g15   گلوکوز  مثال:- د هغه محلول د کتلې سلنه چې
دی، محاسبه کړئ.                                                                  

 حل:

i21

1
1 m..........+m+m

100m
=%W

=g0.15  د حل شوې مادې کتله )دګلوكوز( 
د محلول کتله
×100=0/10% دکتلې سلنه

g150
g0.15

=

5.4%  محلول جوړولی شئ؟ g500  سوديم هايدروکسايد  مثال: تاسې څرنگه
حل:

NaOH (  کتله د سوديم هايدروکسايد)
) OH2 د سوديم هايدروکسايد کتله – د محلول کتله = د اوبو کتله )
 ggg 5.4775.220.500 =−=

اوبوکې الس ته راځي.   g5.477 g5.22 سوديم هايدروکسايد له حل کيدلو په پايله كې پر نوموړی محلول د

3– د موالريټي غلظت: د موالريټي غلظت لرونکي محلول کيدای شي داسې توضيح شي: 
موالريتي غلظت دحل شوې مادې د مولونو مقدار د محلول له يوواحد حجم څخه عبارت دی: 

  اوداسې نور وي، که 
L

mol
,

dem
mol

,
m
mol

33 د موالريټي د غلظت د اندازه کولو واحد کيدای شي چې
moler ( په نوم يا ديږي.   چيرې  د حل شوې مادې مولونه په يو ليتر محلول کې شتون ولري، دا غلظت د مولر )
کله چې د حل شوې مادې يو مول په يو ليتر محلول کې حل شي، د دې محلول غلظت يو مولر دی او که چيرې 
د حل شوې مادې دوه موله په يو ليترمحلول کې حل وي، د محلول غلظت دوه مولره دی او که چيرې د حل 

r()1decemete دی.  شوې مادې 0.1 مول په يو ليتر محلول کې حل شوى وي، محلول 0.1 مولره 
د موالريتي غلظت کيدای شي چې د نسبت اويا الندې فرمول په واسطه محاسبه شي:

 
VM

molermL1000mCM ⋅
⋅

=
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4 – د نارملټې غلظت 
) څخه  )gEq − د نارملټې غلظت د محلول په يوواحد حجم کې دحل کيدونکې مادې له معادل – گرام 

عبارت دی: 
 

V
gEqCn

−
=

  وي. 
L

gEq,
dem

gEq,
m

gEq
33

−−− د نارملټي يا د مول- معادل غلظت د مقياس اندازه کولو واحدونه کيداى شي چې 

 Narmal که چيرې د حليدونکې مادې د معادل -گرام کچه په ليتر محلول کې شتون ولري، دا غلظت د نارمل 
په نوم يادوي:

که چيرې د حليدونکې مادې يو معادل- گرام په يو ليتر محلول کې حل شوى وي، محلول د يو نارمله غلظت لرونکى 
 normalcente1 N01.0  يا gEq01.0  منحله ماده په يو ليتر محلول کې حل شوې وي، محلول د  − دی او که 

غلظت لري. 
د نارملټي غلظت کيدای شي چې د نسبت، تناسب او يا د الندې فورمول پر بنسټ هم محاسبه شي: 

 
VgEq
NarmalmL1000mCN ⋅−
⋅⋅

=

43POH شتون    ، g196 mL500  کې  43POH محلول نارمل غلظت محاسبه کړئ، کله چې د دې محلول په  مثال: د
98 ده.  43POH  د    ماليکولي کتله  لري.

حل:

 

6.32
3

98
H

M
gEqg196m

mLi500V
43POH ==

Σ
=−=

=

+

 
VgEq
NalermL1000mCN ⋅−
⋅⋅

=

 

?C

N12
mL500g6.32
NalermL1000196C98M

N

N

=

=
⋅

⋅⋅
==

5 - د موالليټي غلظت: موالليټي غلظت عبارت د حل کيدونکې مادې د مولونو اندازه د محلل 
 په يوې واحدې کتله کې دی.

(Solvent)m
molCm =



9

د  چېرې  که  وي،  نور   او 
Kg
mol,

g
mol,

mg
mol کيدای شي واحدونه  کولو  اندازه  د  غلظت  موالليټي  د 

حليدونکې مادې د مولونو کچه د محلل په يو کيلو گرام کې حل شوې وي، دا غلظت په ځانګړې توګه 
  molal

Kg
molCm == (molal) په نوم يادېږي:  د موالل

 که چيرې د حليدونکې مادې يو مول په يو کيلو گرام محلل کې حل شوی وي، محلول د يو مولل 
غلظت لرونکى دی، همدارنګه که چېرې دوه موله حل کيدونکې ماده په يو کيلو گرام محلل کى حل 
mol1.0  حل كيدونكې ماده په يو  شوي وي. محلول د دوو موللو غلظتو لرونکى دی او که چيرې 

کيلو گرام محلل کې حل شي، محلول د يو ديسي مول غلظت لرونکى دی. 
مواللي غلظت د نسبت، تناسب او يا د الندې فورمول په واسطه محاسبه کيداى شي:

M  د حل كيدونكې  ′m  د محلل کتله او  مولل غلظت، m د حل كيدونكې مادې کتله، 
mC  په دې فورمول کې 

 مادې ماليکولي کتله را ښيي.
/m mM

molalg1000molmC
⋅

⋅⋅⋅
=

) ماليکولي  )COOHCH3 − g500  اوبو کى حل شوي دي، د سرکې تېزاب  g140  په  مثال: د سرکې تېزاب 
60amu ده، د دې محلول د مولل غلظت پيدا کړئ.  کتله

 حل :

?C

molal6,4
g500g60
molalg1000g140Cg500m

mM
molalg1000mCg196m

m

M
/

/m

=

=
⋅

⋅⋅
==

⋅
⋅⋅

==

 6–د تيتر غلظت : د تيتر  غلظت عبارت  د حل كيدونكې مادې د گرامونو کچه په يو ملي ليتر محلول کې ده:
 

mL
gCT =

(molar2) محلول تيتر به څومره وي؟ KOH دوه مولره  مثال: د 
 حل: 

molarC

mLg
mL
gCM

g
mL
molarmLgmLV

molarmL
CVMm

m
C

M

T

M

T

2

/112.0
1000

11256

112
1000

2.1000.561

.1000

.
?
?

=

===

===

⋅
=

=
=
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                               د لومړي څپرکي لنډيز
•	 محلول په محلل کې د حل كيدونكې مادې يو متجانس مخلوط دی. 

•	ديوې مادې حلېدل په بله ماده کې د هغوی د کيمياوي ماهيت او دتودوخې درجې پورې اړه لري. 
•	 په عمومي ډول قطبي مواد  په قطبي او غير قطبي مواد په غير قطبي موادو کې حل کيږي.

•	 په مشبوع محلول کې حل شوې ماده د جامد سره د تعادل په حالت کې ده. 
•	 د مشبوع څخه لوړمحلول د حل شوې مادې کچه له مشبوع محلول څخه زياته ده. 

•		په غير مشبوع محلول کې د حل شوې مادې کچه له مشبوع محلول څخه لږه ده. 
يا د  او  په يو واحد حجم کې  •	د غلظت واحدونه د حل کيدونکې مادې د مولونو شمېر د محلول 

حل کيدونکې مادې کتلوي کچه حل کوونکې ماده په ټاکلې کتله کې ده. 
•	موالريټي غلظت عبارت له حل شوې مادې د مولونو کچه د محلول په يوه واحد حجم کې ده.

د محلول په يوواحد حجم کې دی.   () gEq −  •	نارمليټي غلظت عبارت دحل کيدونکې مادې معادل  گرام
•	موالليټي غلظت عبارت د حل كيدونكې مادې د مولونو اندازه د محلل په يوه واحده کتله کې ده.

•	مول فرکشن عبارت د محلولونو د برخو د يوې برخې د مولونو اندازه د محلول د جوړونکو مولونو 
په مجموع د وېشلو له پايلې څخه دي

د حل کيدونکي يا د حل کوونکي مادې مول فرکشن، د حل کيدونکي يا حل شوې مادې د مولونو 
کچه د محلول د مجموعي مولي کچې له تقسيم څخه عبارت دی.

دلومړي څپرکي پوښتنې 
١. د گازي، مايع او جامدو محلولونو په يو مثال وړاندې کړئ. 

2. مشبوع محلول څه ډول دی؟ کوم د ليدلو وړ ليدنې راښيي چې يو محلول مشبوع دی؟ 
3. دکومې ساده قاعدې د حليدو وړاند وينه د يوې مادې حليدنه په بلې مادې کې گټوره ده؟

3AgNO د حلېدلو لپاره د تودوخې په بيال بيلودرجوکې په پام کې ونيسئ: 4. دا الندې جدول د

OHg100/gAgNO : انحالل 23 (C)o دتودوخی درجه 

0122

30216

40311

60440

80585

100733
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AgNO3  حلېدل د اوبو او يا د تودوخې د درجو په بدلون سره بدلون کوي؟  الف - څرنګه د
C30o درجوکې واچول  g100 اوبوکې د تودوخې په  300g د سپينو زرو نايتريت په  ب – که چيرې 

شي ايا جور شوی محلول به مشبوع وي او كه غير مشبوع؟ 
C40° ورزيات شي، څه  g100 اوبو کې د تودوخې په  g100 د سپينو زرو نايتريت په  ج –که چيرې 

به پېښ شي؟  
g0.45 سوديم سلفيټ  5.6% محلول چې په هغه کې   (SONa) 42 5. څرنګه به د سوديم سلفيټ 

شتون لري، الس ته راوړئ؟ 
g258 پوتاشيم ايو دايد شتون لري، محاسبه  00.5% محلول کتله چې په هغه کې  6. د پوتاشيم ايو دايد 

کړئ.
7.  د الندنيو محلول موالريتي محاسبه کړئ.

mL250 محلول کې حل شوی دی.  (NaHCO) په  3
g623.5  سوديم باي کاربونيټ الف -

500.0mL محلول کې حل شوی دی.  (OCrK) په 722 g6.184 پوتاشيم  ډای کروميټ ب -
L25.1 محلول کې حل شوی دی.  (SONa)  په 42 mol5.2 سوديم سلفيټ  ج -

L00.1 محلول کې حل شوې ده.  g45.16 د خوړو مالگه په د - 
L00.2 محلول کې شتون لري ، څومره  g60 سوديم هايدروکسايد په 8. د هغه محلول موالريټي چې د

ده؟ 
(SOH) د محلول د جوړولو لپاره اړتياده؟  42 M50.3  گوگړ تېزابو 9.  څو گرام حل كيدونكې ماده د

mL0/500 وي.  کوم چې دمحلول حجم
يې غلظت  چې  لري  شتون  کې  محلول   mL0.85 په هغه  (HCl) د  تېزاب مالگې  د  موله  څو   .١0

M20.2 وي؟ 
kg50.1 اوبو کې حل شوې ده، g0.80 د سوديم هايدروکسايد يوه نمونه په ١١. سوچ وکړئ چې

الف – حل شوې ماده يې کومه ده؟ ب – حل کوونکې يې کوم دى؟ د– د محلول موالليټي څومره 
ده؟ 

g5.36 د مالگې  (HCl) د محلول موالليټي محاسبه کړئ کوم  چې په هغه کې ١2. د مالگې تېزاب
اوبه شتون لري.   g250 تېزاب او
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دويم څپرکى
د محلولونو خواص

په  بيلگې  لري؛د  اړه  پورې  او حل کوونکې مادې  د محلولونو ډېر خواص د هغوی د حل شوې 
ډول: که چيرې محلول تريو خوند و لري، دا خواص د هغه د حل شـــــــوې او يا حل کوونکې مادې 
په ماهيت پورې اړه لري؛ خو د محلولونو ځينې خواص د هغوى د حل شوې مادې او د حل کوونکې 
مادې پورې اړه نه لري، د محلولونو دا خواصونه د غلظت او د محلولونو د ذرو حرکت پورې اړه لري 
چې دا خواص د اسموس عمليه او د اسموتيک فشار، د محلولونو د بړاس د فشار ښکته راتلل، د 

اېشېدو د ټکي لوړوالی اود محلولونود کنگل کيدو د درجې ټيټ والی  دی.
د  فشار،  اسموتيک  او  عمليه  اسموس  د  خپريدنه،  او  نفوذ  چې  شئ  پوه  به  کې  څپرکي  دې  په 
محلولونو د بړاس فشار ښکته راتلل، د محلولونو د اېشېدو او کنگل کيدو د بدلون ټکو المل څه دی او 

د محلولونو کومو پارامترونو پورى اړه لري؟   
الکتروليت او غير الکتروليت محلولونه څه ډول محلولونه دي؟ او د هغوى کوليگاتيف خواص يو 

له بل څخه څه توپير لري؟
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  (opertiesPreColligativ) ١ - 2: د محلولونو کوليگاتيف خواص 
د محلولونو ځينې خواص  د هغوی د حل شوې او حل کوونکې مادې  پورې اړه نه لري؛ بلکې د 
هغوی د غلظت او د ذرو له حرکت سره  اړيکه لري چې د کنيتيکي واحدونو په واسطه اندازه کېږي، دا 
خواص د کوليگاتيفو خواصو په نوم ياديږي اوعبارت له اسموس عمليې او ازموتيک فشار، په محلول 
کې د محلل د بړاس د فشار ښکته کيدل، د محلول د کنگل کيدو او ايشيدو درجه ده، دا خواص په وار 

سره لولو؛ خو له ټولو څخه مخکې به د ذرو د خپريدو بهيراو د ذرو حرکت مطالعه کړو:
Diffusion (: د حل شوې او حل کوونکې مادې د غلظت د مساوي کيدو په خپل سر  خپريدنه )
بهير چې د هغوى د ذرو د حرکت په پايله کې ترسره کيږي، د ډيفوژن په نوم ياديږي. که چيرې د خوړو 
مالگې د غليظ محلول له پاسه، خالصې اوبه ورزياتې شي؛ نو وبه ليدل شي چې د اوبو ماليکولونه د 
محلول الندنيو برخوته او د مالگې ذرې )د بيلگې په ډول: پوتاشيم پرمنگنيت( د محلول پاسنيو برخو 
ته تر هغه وخت پورې حرکت کوي کـــوم چې ددوی غلظتــونه د لوښي په ټولو برخو کې مساوي شي. 
بې د ويلو دې پاتې نه شي، دا چې ډيفوژن د موادو د زيات غلظت څخه د هغوی د لږ غلظت په لور 

ترسره کيږي. پورته )١ - 2( شکلونه په محلولونو کې د ديفوژن عمليه راښيي:
(KMnO) دزياتولو  4 څرنگه چې په پورتني شکل کې ليدل کېږي، په اوبو کې د پوتاشيم پرمنگنيټ
له امله، په پايله کې د هغوى محلول الس ته راځي چې سور ارغواني رنگ لري او دا رنگ د انحالليت 
عمليې په پيل کې د نوموړي محلول په ځينو برخو کې ليدل کېږي؛ خو د وخت په تېريدو سره د پوتاشيم 

پرمنگناټ ماليکولونه د دغه محلولي سيستم په ټولو برخو کې خپريږي.

١-2-2: د آسموس عمليه او د اسموتيک فشار
د آسموس عمليه: د اوبو يا نورو حل کوونکو موادو تېريدل له تېرونې نيمګړې غشا څخه د أسموس 
د عمليې په نوم ياديږي، د نيمګړو تېروونکو غشاو خاصيت داسې دی چې کوچنيو ذرو ته د تېريدو 
اجازت ورکوي؛ خو لويو ذرو ته د تېريدو اجازت نه ورکوي، په رښتنې توګه د اسموس عمليه د يو لوري 

له خپريدو څخه عبارت ده. 
آسموتيک فشار

هغه قوه چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوې تر څو له نيمګړو تېروونکو غشاو څخه غليظ محلول 
ته تېر شي، دې قوې ته ورته ده چې د گازونو تيريدل له زيات فشار الندې لوښي څخه د هغه لوښي 
په لور چې د ټيټ فشار الندې دی، هڅه وي. همدا وارده شوې قوه د سطحې په يوواحد باندې، په 

محلولونو کې د اسموتيک فشار په نوم ياديږي.  
(Osmometer) په  هغه مسلکي آله چې د هغې په واسطه د محلولونو فشار اندازه کيږي، د اسمومتر
نوم ياديږي. اسمومتر يوې پردې لرونکي لوښي څخه چې سورى لرونکی کارکي سرپوښ  لري ،جوړ 
شوی دی. د سرپوښ د سوري څخه يې يوه ښيښه يي زنگون کوږى نل تېر شوی دی، دا نل د ښيښه 
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يې تيوب په واسطه د سيمابي مانو متر سره تړل شوی دی، د اسمومتر په غشا لرونکي لوښي کې چې د 
محلول اسموتيک فشار اندازه کول غوښتونکی وي، اچول کيږي. مانومتر کيدای شي چې نېغ په کارکي 
سرپوښ کې وتړل شي، د )2 - 2( شکل سره سم اسمومتر د خالصو اوبو څخه ډک لوښي په دننه 
کې کېږدئ، دلته د بهير په پيل کې خالص حل کوونکی له تشت څخه اسمومتر ته په ډيره کچه د حل 
شوې مادې له وتلو څخه په نسبت محلول ته دننه تېريږي، نو دلته د مايع سطحه د اسمومتر په تيوب کې 
لوړيږي او په هغه کې هايدروستاتيکي فشار په پرله پسې توګه زياتېږي؛ د منځته راغلي هايدروستاتيکي 
فشار په پايله کې د تېريدنې )ديفوژن( چټکتيا د اسمومتر په دننه اود اسمومتر په بهرکې سره يوشان کيږي 
او ډيناميکي تعادل منځ ته راځي، په همدې وخت کې د اسمومتر په تيوب کې د مايع لوړيدل دريږي 
او اسموتيک فشار چې د اسمومتر درجه لرونکی مانومتر يې ښيي، د تجربې الندې محلول له فشار 

څخه عبارت دی. 
د نرييو محلولونو د اسموتيک فشار د محاسبه کولو لپاره وانت هوف د گازونو د قوانينو  دمعادلې په 

کارولو وړانديز وکړ او الندې نظريه يې هم وړاندې کړه:
د محلولونو مساوي حجمونه د يو شان فشار او تودوخې له شرايطو الندې، دمساوي شمېرو ذرو 

  RT
V
nP = لرونکې دي: PV= nRT يا 

CRTP هم کيدای شي. =  ده، نو
v
nC = دا چې

په دې فورمولونو کېP د محلولونو اسموتيک فشار، V د محلول حجم،n د حل شوې مادې د مولونو 
شمېر، T  په محلول باندې وارده شوې تودوخه او R ثابت دی چې په گازونو کې هم کار ول شوی 

دی:
 11318 −− ⋅⋅⋅= kmolJoulR

)2-2(شکل: د ساده 
اسمومتر دستګاه
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د  يې  کبله  دې  دی؛له  ډير  کې  يوواحد حجم  په  محلول  د  ذرو شمېر  د  کې  محلولونو  الکتروليتو  په 
اسموتيک فشار هم زيات دی؛ څرنگه چې په الکتروليت محلولونو کې د ايونونو شمير دغير الکتروليت 
محلولونو څخه زيات دی؛ له دې کبله د الکتروليت محلولونو د  اسموتيک فشار له غير الکتروليت 
محلولونو څخه زيات وي؛ نو هغه فورمول چې د هغه پر بنسټ د الکتروليت محلولونو اسموتيک فشار 

 iCRTPos = محاسبه کيدای شي په الندې ډول دی: 
په دې فورمول کې i د وانت هوف ضريب دی او د محلولونود ټوټه کېدو د درجې سره اړيکه لري چې 

په الندې ډول الس ته راځي )په په حقيقت کې i د الکتروليت موادو د ايونونو شمېرښيي(:

i=
د ذرو ټول شمېر 

د حل کيدونکی مادى د مولونو شمېر   
شاه وخوا کې دی، د وينې له   kpa800700− د وينې دپالزما اسموتيک فشار ټاکلی دی چې په
لوړ فشار څخه ښکاريږي چې د وينې غلظت زيات دی، عالی مرکبونه او مالگه په وينه کې موجود دي 
ssureAngoticpre (په نوم  چې د دې فشاريوه برخه  دوی پورې اړه لري، دا فشار د انګوتيک فشار )
KPa9.45.3  سره مساوي دی.  − 5.0%   برخه دټول فشار څخه  عبارت دی چې له ياديږي او د وينې
د اسموس عمليه او د اسموتيک فشار د نباتاتو په وده او پايښت کې بنسټيز رول لري، اسموتيک فشار 
په نباتاتو کې له ريښو څخه تر لوړو څوکو پورې له يو څخه تر 5 ميگا پاسکال پورې بدلون مومي؛ داسې 
چې د ريښې څخه تر ساقې پورې د يو څخه 5 ميگا پاسکال او په پاڼه او گالنو کې 5 ميگا پاسکال 

دي.
ايزوتانيک، هايپرتانيک او هايپوتانيک محلولونه

ايزوتانيک  محلولونه: هغه محلولونه چې د عين غلظت او اسموتيک فشار لرونکې دي، دا ډول 
(ictanIso) محلولونو په نوم ياديږي؛ د بيلگې په ډول: د خوړو د  محلولونه له يو بل سره د ايزوتانيک
5% محلول د وينې سره ايزوتانيک دي؛ که چيرې حيواني يا نباتي  9.0% محلول او د گلوکوز مالگې

حجرې د هغوی سره په ايزوتانيک محلول کې کېښودل شي، په دوی کې کوم بدلون نه ليدل کېږي.

هايپرتونيک محلولونه: که چيرې دکوم محلول غلظت او اسموتيک فشار د ستندرد او له هغه سره 
Hypertinic په  پرتله شوي له محلول څخه زيات وي، دا رنګه محلولونه يو له بل سره د هايپرتونيک

نوم ياديږي. 
که چيرې نباتي او يا حيواني حجرې په هايپرتونيک محلولونو کې کېښودل شي  په دې صورت کې 

sPalazmolyi تر سره کيږي چې حجرې وچې  اوله منځه ځي. حجرې پوچې اود هغوى
هايپوتانيک محلولونه: هغه محلولونه چې د هغوى غلظت او اسموتيک فشار د کوم ستندرد او 
له هغه سره پرتله شوي محلول؛ دبيلګی په ډول: له وينې څخه لږ وي، دا ډول محلولونه يو له بل سره 
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 Hemolysis دي، دحجرو شتون په هايپوتانيک محلولونوکې دهغوی د ) ictanHypo هايپوتانيک )
المل گرځي چې حجرې پړسيږي  او په پايله کې حجرې چوي او له منځه ځي.

)2 - 4( شکل هيمواليز او پالزمواليز شوې غير نارمل حجرې ښيي:
په طبي عملياتو کې د څو جزيي فزيولوژيک محلولونو 
څخه چې د هغوى ترکيب د وينې د پالزمايي ترکيب 
سره سمون ولري، گټه اخيستل کيږي، دا ډول محلولونه 
طبي  په  دي.  لرونکې  +++ ايونونو  22 Mg,Ca,K د
چاروکې هايپرتانيک محلولونه د زخمونو د مينځلو لپاره 

په کار وړل کيږي.
د اسموتيکي ډيرې ښې عالي دستگاوې پختورگي دي 
چې د هغوى مهمه وظيفه د ميتابوليزم دبهيرد وروستيو 

محصولونو لرې کول دي، دا بهير د اسموس د عمليې په واسطه ترسره کيږي. 
پختورگي د اوبو کچه په اورگانيزم کې تنظيموي، په دې بهيرکې د اوبو د ماليکولونو د پختورگو د پردو د 
(HarmonicAntidiaret) په نامه د کچې  تېريدنې وړتيا لپاره خاص هارمون د انتی ديورتيک هارمون
سره تړلې دی. د دې هارمون لږ والی په پختورگو کې د اوبو د وتلو او تشوميتيازود زيات والي المل ګرځي 
چې تر 10 وارې له نورمال حد څخه زياتېږي او د دې هارمون زياتوالی له پختور گو څخه د لږو اوبو د وتلو 

المل گرځي.
2 -١ - 2 د حل شوې مادې په شتون کې د حل کوونکی مادې د بړاس د فشار ټيټېدل

که چيرې په يوه لوښي کې لږڅه اوبه واچول شي، دا اوبه پرله پسې توګه بړاس کېږي او  هغه فشار 
چې د مايع د پورتنۍ برخې د ماليکولونو د بړاس 
په شتون کې  منځ ته راځي، د بړاس د فشار په 
په هره درجه  ياديږي، مايع مواد د تودوخې  نوم 
کې بړاس کولی شي. د مايعاتو د بړاس چټکتيا د 
هغو د پورتنۍ سطحې ماليکولونو د شمېر پورې 

اړه لري.            
مايع  خالصې  د  شکل  الف   )2  -  4(
ماليکولونو او )4 - 2( ب شکل دهماغې مايع 
د محلول  تښتېدونکوموادو سره  دنه  ماليکولونه 

په حالت کې په يوشان شرايطوکې ښيي:

)3 - 2( شکل پالزموليز او هيمواليز شوې حجرې

)4 - 2( شکل د خالص حل کوونکي  او د هغه محلول د بړاس د فشار پرتله 
د نه تښتيدونکوموادو سره

خالص محلل
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ستاسې په نظر دکوم لوښي په سطحې کې د بړاس کيدو چټکتيا ډيره لوړه ده؟ أيا په دې لوښي کې 
د بړاس فشار ډير زيات دی؟ ولې؟

کله چې نه تښتېدونکي مواد په مايع حل کيدونکي کې حل شي، تل د مايع په سطحه کې د حل  
شوو موادو ځينې ذرې د حل کوونکو موادو د ذرو ځاى نيسي، دا عمل د حل کوونکو د ماليکولونو 
د شمېرو د لږوالي المل په پورتنۍسطحه کې ګرځي او دهغه د بړاس چټکتيا ټيټوي چې په دې توګه د مايع 

د بړاس فشار هم ټيټيږي.
Raoult په نوم عالم کله چې د حل کوونکي د بړاس فشار د حل شوي مادې په شتون کې په نري  د
نه تښتيدونکی محلولي موادو کې د څېړنې الندې ونيول؛ نو په الس يې راوړل چې د محلل د بړاس 

فشار د نه تښتيدونکی مادې په شتون کې نيغ پر نيغ د حل کوونکې مادې په غلظت پورې اړه لري: 
 1NPP


=

 د خالص 


p P  د حل کوونکې مادې د بړاس فشار د منحله مادې په شتون کې، په پورتنۍ معادلې کې
نو ده؛    1NN 21 =+ چې دا  ده،  برخه  مولي  کوونکي  حل  1̀N د  او فشار  بړاس  د  کوونکي  حل 

21 کيږي، ليکلى شو چې: N1N −=
                                    

 









p
ΔpN

Δppp
p

ppN

2

2

=

=−

−
=

             
 

ppNp
Nppp

(N)1pp

2

2

2

o

−=
−=
−=







                       
پورتنی فورمول د راولت د قانون څرګندونکی دی او داسې ويل کيږي: د حل کوونکی د نسبى 
بړاس فشار ټيټ والى )د محلولونو د بړاس د فشار( د حل شوې مادې په شتون کې د حل شوې مادې 

دمولي برخې )مولی برخې(سره مساوي ده.
زده يې  کړئ

د خوړو د مالگې دوه سلينه محلول به د کوم بړاس فشار لرونکې وي؟ که چيرې د هغه حل 
(ماليکولي کتله 58.5 وي.  NaCl کوونکې مادې اوبه او د خوړو د مالگې)

حل: په لومړي سرکې د حل کوونکي يا د حل شوې مادې مولي برخه پيدا کوو:
 

672.100628.03.101,0,0pp?P

8kpa62.0101.3kpa0.00620pNaClNΔp
0p

Δp
NaClN98gO2Hm

0.0062
5.478mol
0.034m0l

5.44mol0.034mol
0.0342mol

NaClN2gNaClm

1mol98g/18g1mol2g/58.5g

1mol2g/58.5g
m/Mm/M

m/M
NaClN2%W%

=−∆−−=∆=

=⋅====

==
+

==

−⋅+−⋅

−⋅
=

+
==

kpakpappp
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2 - ١ - 2: د محلولونو د اېشېدو د درجې لوړيدل   
حل  دخالـــــــــص  چې  راښيي  کميت  درجې  د  ايشيدو  د  دمحلول  هغه  د  او  کوونکي  حل  د 
کوونکي د اېشېدو درجه، د هغه د نه تښتېدونکي مادې سره د جوړ شوي محلول د اېشېدو له درجې 
څخه ډيره ښکته ده، د دې بدلون المل څه شی دی؟ د دې پوښتنې د سم ځواب د الس ته راوړلو لپاره 

بايد پيدا کړو چې څه وخت يوه  ماده په ايشيدو راځي. 
د حل کوونکي د نسبي بړاس فشار ټيټيدل چې حل شوې ماده يې المل ګرځي، د هغوى دمحلولونود 
ايشيدو په درجې باندې هم اغېزه لري. يوه ماده هغه وخت په اېشېدو راځي چې د هغې دننني  بړاس 
فشار د باندني فشار يعنې اتموسفير له فشار سره مساوي شي. اوبه په يو اتموسفير فشار کې د تودوخې په 
C100o  کې په ايشيدو راځي. د بورې او د اوبو د محلول د بړاس فشار د خالصو اوبود بړاس له فشار 

څخه ټيټ دی؛ نوله دې کبله چې د بړاس فشار يو اتموسفير ته ورسيږي ،بايد د اوبو د الندنۍ برخې 
ماليکولونه پورتنۍ برخې ته وليږل شي؛ څرنگه چې دا ماليکولونه د ډيرې لږې انرژ ۍ لرونکي دي؛ 
نو بايد هغوى ته انرژي ورکړل شي ترڅو پورتنۍ سطحى ته راشي او بړاس وکړي، په دې صورت کې د 
خالص محلل داېشېدو درجه د هغه د محلول په پرتله ښکته ده، دمحلولونود بړاس فشار ټيټيدل، ددې 
المل گرځي چې محلولونو ته دومره تودوخه  ورکړل شي کوم چې دهغوى دذرو ترمنځ دننه فشار له 

باندني فشار سره مساوي شي.
په ترموډيناميکي الرو او طريقو سره ثابته شوې ده چې د محلولونو د ايشيدو د درجو د بدلون، د 

 محلولونو د موالرټي  او يا مواللي غلظت سره  نيغ پرنيغ اړيکه لري.





=∆
=∆

mb

Mb
ECT
ECT

   

 
 





=∆
=∆

mb

Mb
iECT
iECT     د الکتروليت محلولونو لپاره 

په پورتنيو معادلو کې E د ايبلوسکوپيک ثابت دی.
مثال: د گلوکوز دوه مولره محلول د تودوخې په کومې درجې کې په اېشېدو راځي؟ د اوبود ايبليو 

 دی.
mol

C.L52.0
o سکوپيک ثابت

 حل:

C04.101C100C04.11TTT
TTT
C04.1T

C04.1
L

m ol2
m ol

CL52.0T

ECT

b2

12b

b

0
b

Mb







=+=+∆=
−=∆

=∆
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⋅

=∆

=∆



19

              فکر وکړئ
د محلول د ايشيدو ټکى د هغه د محلل په پرتله لوړ او ثابت نه دی، د وخت په تېريدو سره زياتيږي، ولې؟ د هغه 

المل پيدا کړئ.

4 - ١- 2: د محلولونو د کنگل کيدو د درجې ټيټېدل
  Co0 خالصې اوبه په يو اتموسفير فشار کې په
کې کنگل کيږي؛ خو محلول يې د صفر څخه په 
دې  له  محلولونو  د  کېږي،  کنگل  کې  ټيټودرجو 
خاصيت څخه په ژمي کې د سرکونو د يخ د ويلى 
کېدو د چټکتيا لپاره گټه اخيستل کيږي، همدارنګه 
د يخ د ويلې کېدلو د چټکتيا لپاره په سرکونو باندې 
د مالگې پوډر شيندي. په ټولنيز  ډول د محلولونو 
دکنگل کېدو درجه د هغه د خالص محلل د کنگل 
او امکان لري  ټيټه ده  پرتله ډيره  په  کيدو د درجې 

Co0 څخه هم ټيټه وي. چې له

د محلولونو د بړاس د فشار ټيټيدل د دې المل ګرځي تر څو په محلولونو باندې باندنی فشار  دومره 
وي چې د ذرو ترمنځ له دننني فشار سره مساوي شي او محلول جامد حالت ځانته غوره کړي؛ يعنې د 

اتموسفير د فشار په اندازه ورباندې فشار وارد شي.
د ترموډيناميکي الرو پر بنسټ  تر السه شوې ده چې د محلولونو د کنگل کيدو د تودوخو د درجو 

بدلون دمحلولونو د موالريټي او يا مــــوالليټي غلظت سره نيغ تناسب لري؛ يعنې:
 

mf

Mf
K CT
K CT

=∆
=∆

 

mf

Mf
iK CT
iK CT

=∆
=∆

K د کريوسکوپيک ثابت ښيي؛ يعنې د کنگل کيدو د درجو ثابت دي. په پورتنيو  معادلو کې
اوبو  د  راشي؟  اېشېدو  په  کې  درجه  کومه  په  تودوخې  د  به  محلول  مولره  دوه  گلوکوز  د  پوښتنه: 

 دی.
mol

C.L52.0
o

ايبليوسکوپيک ثابت

)5-2( شکل په واټونو او سرکونو کې د سوديم کلورايد شيندنه
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K ثابتونه E او )١-2( جدول د ځينو محللو د
(/) محلل molLCEb ⋅° (/) molLCK f ⋅° (C)o د کنگل کيدو د ايشيدو درجه 

 (C)o درجه
0.511.861000اوبه

 4CCl5.033076.5-22.99
 3CHCl3.634.7061.2-63.5
 66HC2.535.1280.15.5
 2CS2.343.8346.2-111.5

 OHC 1042.021.7934.5-116.2
 OHC 16105.9540208.0179.8

ايبليو سکوپيک او کريوسکوپيک په طريقو کوالی شئ د منحله مادې ماليکولي کتله پيدا کړئ،  د 
 دی؛ نو:

m.M
molal.g1000.m

mC = او  KCmTf =∆ څرنگه چې 
 

.mΔT
molalk.m.1000g.

m.M
lalm.1000g.mo

f

f
M

K.ΔT
=
=

12.5  گرامه حل شوې  مثال:د حل شوې مادې ماليکولي کتله په هغه محلول کې پيداکړئ کوم چې
شوې  کنگل  کې  C280.0 درجو  o− په تودوخې  د  او  حل  کې  کوونکي  حل  گرامه    100 په   ماده 

    (86.1) =K وي.
حل: 

                                      

amuM
molgM

molalggM

mT
molalgKEmM

f

340
/340

2800.0
86.11000.12.5

.
.1000.

=
=

⋅⋅=

∆
= 

?M

C00.28fΔT

100gSolm
5.12gm

=

−=

=
=

فعاليت 
سلنه درجې  د  کيدو  ټوټه  ايوني  د  محلول  2.0() مولره  3COOHCH اسيد اسيتيک  د  چيرې  که 

935.0% سره مساوي وي، د هايدروجن د ايونونو غلظت يې الس ته راوړئ. 
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)2-2( جدول :د ځينو الکتروليتيو موادو د ټوټه کېدو د ثابتونه
                                         نوم                                       فورمول

 Ka

               د دويم څپرکي لنډيز
* د محلولونو ځينې خواص د هغوی دحل شوې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري؛ بلکې د 
هغوی د غلظت او د ذرو له حرکت سره اړيکه لري  دا خواص د کوليگاتيفو خواصو په نوم ياديږي او 
له اسموس عمليې او اسموتيک فشار، په محلول کې د محلل د بړاس د فشار ښکته کېدل، د محلول 

د کنگل کيدو او اېشېدو له درجې ځخه عبارت دي.
* د حل شوې او حل کوونکې مادې د غلظت د مساوي کيدو بهير په خپل سر چې  د هغوى د ذرو 

له حرکت په پايله کې ترسره کيږي،  د ډيفوژن په نوم ياديږي.
* هغه قوه چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو د نيمګړو تېرونکو غشاو څخه غليظ محلول 
ته تېر شي، دې قوې ته ورته ده چې د گازونو تېريدل د زيات فشار الندې له لوښي څخه هغه لوښي 
په لور چې د ټيټ فشار الندې دی، هڅوي. همدا وارده شوې قوه د سطحې په يو واحد باندې، په 

محلولونو کې د اسموتيک فشار په نوم ياديږي.  
Osmometer() په  هغه مسلکي أله چې د هغې په واسطه د محلولونو فشار اندازه کيږي، د اسمومتر

نوم ياديږي.
* ايزوتانيک محلولونه: هغه محلولونه چې عين غلظت او اسموتيک فشارولري، دا ډول محلولونه 

(tan) محلولونو په نوم ياديږي. icIso يو له بل سره د ايزوتانيک
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*هايپرتونيک محلولونه: که چيرې دکوم محلول غلظت او اسموتيک فشار د ستندرد اود هغه سره 
دپرتله شوي محلول څخه زيات وي، دا ډول محلولونه د هايپرتونيکHypertinic په نوم ياديږي. 

* که چيرې نباتي او يا حيواني حجرې په هايپرتونيک محلولونو کې کېښودل شي  په دې صورت کې 
sPalazmolyi ترسره کيږي چې حجرې وچې  اوله منځه ځي. حجرې پوچې او د هغوى

* هايپوتانيک محلولونه: هغه محلولونه چې د هغوى غلظت او اسموتيک فشار د کوم ستندرد او 
له هغه سره پرتله شوي محلول؛ دبيلګی په ډول: له وينې څخه  لږ وي، دا ډول محلولونه هايپوتانيک                            
icHypo ( دي، په هايپوتانيک محلولونوکې د حجرو شتون د هغوی د Hemolysis المل  tan (

گرځي چې حجرې پړسيږي او په پايله کې حجرې چوي او له منځه ځي.
* د حل کوونکي د نسبي بړاس فشار ټيټ والى )د محلولونو د بړاس فشار( د حل شوې مادې په شتون 

کې د حل شوې مادې دمولي برخې )مولي سهم (سره متناسب دی .
* د حل کوونکي د نسبي بړاس فشار ټيټېدل چې حل شوې ماده المل ګرځي، د هغوى دمحلولونود 
اېشېدو په درجې باندې هم اغېزه لري. يوه ماده هغه وخت په اېشېدو راځي چې د هغې دننني بړاس 

فشار له باندني فشار يعنې له اتموسفير فشار سره مساوي شي.
* د محلولونو د بړاس د فشار ټيټيدل د دې المل ګرځي تر څو په محلولونو باندې باندنی فشار  دومره 
وي چې د ذرو ترمنځ دننني فشار سره مساوي وي او محلول د جامد حالت ځانته غوره کړي؛ يعنې د 

اتموسفير د فشار په اندازه ورباندې فشار وارد شي.
د ترموډيناميکي الرو او طريقو سره پر بنسټ  تر السه شوې ده چې د محلولونو د کنگل کيدو د تودوخو 

د درجو بدلون 
دمحلولونو د موالرلټي او يا مــــوالليټي غلظت سره نېغ متناسب دی.

* د حل کېدونکې مادې په شتون سره د حل کوونکې نسبي بړاس فشار )دمحلولونو د بړاس فشار( 
ټيټېدل د حل کوونکې مادې له برخې سره اړيکه لري.

* يوه ماده هغه وخت په اېشېدو راځي چې د هغې د دننني بړاس فشار د بانديني له فشار )اتموسفير 
فشار( سره مساوي شی.

* د محلولونو د بړاس فشار د دې المل کيږي ترڅو په محلولونو باندې هغه مره باندنی فشار وارد شي  
کوم چې د ذره تر منځ له دنني  فشار سره مساوي شي. 
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د دويم څپرکي پوښتنې

څلور ځوابه پوښتنې 

١ - د حل شوو او حل کوونکو موادو ترمنځ  په خپل سر د غلظت د مساوي والي بهير د هغوى د ذرو 
د حرکت په پايله کې د ............. په نوم ياديږي.

  Eiffusion الف - نفوذ          ب- ډيفيوژن            ج- الف او ب دواړه      د- 

2 - هغه مواد چې لويې ذرې لري، د خپريدو چټکتيا يې د هغو موادو په نسبت -- ده کوم چې ذرې  
يې وړې دي. 

الف- زيات         ب- کوچني           ج- مساوي              د- متوسط 

3 -  بايد ووايو، چې تل ډيفيوژن....... غلظت څخه د ........... غلظت په لور .... ترسره کيږی. 

الف- ډير، لږ           ب- لږ، ډير          ج- مساوي، مساوي      د- هيڅ يو

4 -  د اوبو يا نورو حل کوونکو موادو  تېريدل له تېرونې نيمګړې غشا څخه -- په نوم ياديږي

الف- د اسموس عمليه       ب- اسموتيک فشار           ج- الف او ب           د- هيڅ يو

5 -  ماده هغه وخت اېشېدو راځي چې د هغې د ننه دبړاس فشار...........له فشار سره مساوي شي. 

الف- تودوخه             ب- اتموسفير           ج- په هغه وارد شوي فشار    د- د ننه فشار

6 -  د محلولونو د بړاس فشار ټيټېدل ددې المل کېږي ترڅو په محلول باندې په هغه اندازه باندنې فشار 
وارد شي چې له ............. فشار سره مساوي شي او محلول د جامد حالت ځانته غوره کوي.

الف- ذرو ترمنځ فشار يې د داخلي    ب- اتموسفير د فشار سره مساوي   ج- الف او ب دواړه د- هيڅ 
يو
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5% محلول سره ............ دی. 5% محلول د خوړود  مالگې له  7 -  د گلوکوز

الف- هايپرتانيک            ب- هايپوتانيک           ج- ايزوتانيک           د- هيڅ يو

8 -  په عمومي ډول د محلولونود کنگل کېدو درجه د هغو خالصو محللو د کنگل کېدو له درجې 
څخه----- ده. 

الف – ټيټه      ب – لوړه    ج  - يوشان   د – هيڅ يو  

 9 - الکتروليت مواد په محلولونوکې پر ..................... تفکيک او ټوټه کېږي.

الف- ايونونه         ب- ماليکولونه          ج- راديکالونه         د- کتيونونه

١0 -  غير الکتروليت مواد هغه مواد دي چې په محلل کې د حل کيدلو په وخت په ............ پارچه 
کېږي.

الف- په اتومونو     ب- ماليکولونو           ج- الف او ب دواړه              د- هيڅ يو

تشريحي پوښتنې

()  کې حل کېږي، د محلول  63 OHC SNOHC په اسيتون 2286 ١ -  د سلفونيل امايد غير مفر مرکب
g10 تودوخه کې به څومره وي؟ د  g5  گرامه په اسيتون کې حل کيږي، په د بړاس فشار چې د هغه

mmHg400 دی. خالص اسيتون د بړاس فشار په

Co30  کې حل شوی دی، د  نوموړي  g100  اوبو کې د تودوخې په g5  د فارم امايد مرکب په   - 2
بړاس فشار د  اوبو  تودوخه کې د خالصو  په دې  mmHg2.31 دی؛ که چيرې  بړاس فشار د  محلول 

mmHg8.31 وي، د هغه ماليکولي کتله الس ته راوړئ. 
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 دريم څپرکى
د تېزابونو او القليو اوبلن محلولونه

ساينس پوهانو په ډيرو پخوا وختونو کې د کيمياوي تجربو پربنسټ د تېزابونو او القليو او د هغوی د خواصو 
سره بلدتيا تر السه کړې ده، کشف کړې يې ده چې تېزابونه تريو خوند لري، د ځينو ښودونکو رنګ ته 
)  کلمه د التينې  )acid بدلون ورکوي؛ د بيلګی په ډول: د شنه لتمس رنګ  سره رنګه بدلوي. د تېزاب
Aciduc() څخه اخيستل شوې ده او د اسيدوس د کلمې لغوي معنا ))تريو(( دی. القلی  کلمې اسيدوس
القلي)base (کلمه د پخوانۍ  د  اوبلن محلول ښوينده حس کيږي.  القليو  د  او  تريخ خوند لري  مرکبونه 
چې  کله  رښتيا،  په  ده،  شوې  اخيستل  لري،  معنا  کموالي  او  لږوالي  د  ) چې  )debaseکلمې انګليسي 
تېزابونه او القلۍ په يوه ټاکلي نسبت يو د بل سره مخلوط شي، قلوي د تېزابونو کچه په اړوند اوبلنو محلولونو 
) کلمی سره سمون لري. په دې څپرکي کې زده کوو چې تېزابونه او  )debaseکی ټيټوي چې له همدې

پوهانو القلي څرنګه تعريف کړي او يو له بل څخه څه توپير لري؟ 
pH څه مفهوم لري؟ د  څه ډول کوالی شو کمزورې او قوي تېزابونه او القلي يو له بل څخه جال کړو؟

bk  څه ډول محاسبه کيږي؟ ak او  ، pH تېزابونو او القليو د اوبلن محلولونو
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١-3: د تېزابونو او القليو تعريف 
١ – د تېزابو او القليو تعريف د سوانت ارهينيوس )Svant Arrhenius( له نظره 

په تېرو زمانوکې کيميا پوهانو د تېزابونو او القليو خواص د هغوی د ماليکولي جوړښت او ترکيب ته 
اوبلنو  په  تېزابونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی  پربنسټ،  نظريې  د  ارهينيوس  د  نسبت ورکړی دی. 
() او القلۍ هغه مرکبونه دي چی د هغوی په اوبلنو محلولونو کې  +H محلولونو کې د هايدروجن ايون
) توليديږي؛ د بيلګې په ډول: که چيرې د هايدروجن کلورايد ګاز په اوبو  )−OH د هايدروکسايد ايون 
Cl−  هايدريشن شوي  H+ او Cl− په ايونونو جالکيږي او يا په بل عبارت د H+ او کې حل شي د

 
( ) ( ) ( )aqClaqHgHCl

O2H
−+ → + ←

ايونونه توليديږي:
 

) په  )AcidicHydrochlor HCl ( اوبلن محلول د هايدرو کلوريک اسيد  د هايدروجن کلورايد )
HCl ( ډير غليظ اوبلن محلول %37 په شاو خواكې ده. نوم ياديږي. د )

هايدروکسايد سوديم  چې  کله  ده،  بيلګه  يوه  القليو  د  هينيوس  ار  ) د  )NaOH هايدروکسايد سوديم 
OH−  په آيونونو  + او 

Naپه اوبو کې حل شي، له اوبو سره دتعامل په پايله کې ( )hydroxideSodium
               

( ) ( ) ( )aqNaaqOHsNaOH
O2H

+− → + ←
جالکيږي: 

) پربنسټ  )LowryBronsted− 2 – د تېزابونو او القليو تعريف د برونسټيډ – لوري
) او انګليسي کيميا  )BronstedJohannes په1923  کال کې دنمارکي کيميا پوه جوهانس برونسټيډ
له  هغوی  د  تعريف  بشپړه  او  جامع  لپاره  القليو  او  تېزابونو  ) د  )LowryasT hom لوري توماس  پوه 
الکتروني او ماليکولي جوړښت په پام کې نيولوسره وړاندې کړ، د برونسټيډ لوري د تعريف پربنسټ 
د  القليو څخه عبارت دی؛  له  توکي  پروتون اخيستونکي  او هر  تېزاب  توکي  پروتون ورکوونکي  هره 
 ( )+OHionHydronium 3, ) او اوبو سره د تعامل په پايله کې د هايدرونيم أيون )+H بيلګی په ډول: د
د  دی،  توکی  ) اخيستونکی  )+H OH پروتون 2

او ) ورکوونکی  )+H چیHCl پروتون    تشکيليږي 
د  لوري  برونسټيډ–  د  + هم جوړيږي، 

49OH + اويا
42 () OHH پيچلي شکل په  آيونونه  هايدرونيم 

HCl تېزاب دی: تعريف او نظريې پربنسټ اوبه القلي او
 ( ) ( ) ( )aqlCaqOHlOHgHCl +→+ + ()32

                                            onHydroniumi
O3(H(  فورمول راښيي چې دا ايون ديو ماليکول اوبو او له يو هايدريت شوي  + د هايدرونيم د ايون
پروتون څخه جوړشوی دی او پروتونونه کوالی شي چې د اوبو زياتو ماليکولونو سره يو ځای او پيچلې 
د  تل  خومونږ  شي؛  + وړاندې 

49OH + او
25OH چې شی  کيدای  بيلګه  دوی  د  جوړکړي،  ماليکولونه 
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 +H هايدرونيم ايون په کار وړو. د آسانۍ او آسانتيا لپاره په محاسبو کې د هايدريت شوی ايون پرځای،
O3H+ ليکل شوي دي. H+ ايون يا O3H+ ليکي .تل د محلولونو د غلظت په ښودلو کې د او يا

) د نظر پر بنسټ  )LewisNG .. 3– د تېزابونو او القليو تعريف دګيلبرت نيوټن ليويس

په تېرو درسونوکې د تېزابونو او القليو خواص د برونسټيډ د نظر پربنسټ بيان شوی دی، د برونسټيډ 

له نظره د هايدروکسايد ايون او امونيا »دواړه« القلی دي: 

                                 
 +



















−−→−−++ H
|
H

|
H

NHH
..

|
H

NHH

خوهغه اتوم چې خپل الکترونونه له السه ورکوي، أزادې الکتروني جوړې لري، دا ځانګړتياوې 

OH− او  نورو توکوسره سمون لري چې د تېزابونو او القليو لپاره د برونسټيډ دتعريفونو  3NH او د

G.N.Lewis()  په نوم په1922 م کال د تېزابونو او  پربنسټ  شوي دي. امريکايي کيميا پوه د ليويس

القليو لپاره د الندې تعريف وړاندېز وکړ: 

القلۍ هغه توکي دي چې کوالی شي خپل أزاد جوړه الکترونونه د السه ورکړي او تېزابونه هغه 

توکي دي چې د نورو توکو أزاد جوړه الکترونونه ځانته واخلي؛ د بيلګې په ډول: د امونيا د پروتونيشن 

په عمليه کې د امونيا ماليکول د القلي په توګه عمل کړی دی کوم چې د ليويس له تعريف سره سمون 

H+ ته کوم چې د ليويس له نظره د تېزاب په توګه عمل کوي،  لري  او خپل جوړه الکترونونه يې پروتون

له السه ورکوي. د ليويس له نظره، د تېزابو او القليوتعامل چې دجوړه الکترونونو په اخيستلواو ورکولو 
ترسره کيږي، د مالګې او اوبو د منځته راتلو المل نه ګرځي. 

 +



















−−→−−++ H
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2 – 3: د تېزابونو او القليو د خنثى كولو تعاملونه او د مالگې جوړيدل 
د دوه گونې تعويضي تعاملونو ډير مهم  تعامل: د القليو په واسطه د تېزابونو د خنثی کولو تعاملونه او  
دهغوی برعکس تعاملونو څخه عبارت دي چې د اوبو او مالگې په تشکيل پاى ته رسيږي؛ د بيلگې په 

()2()()() lOHaqNaClaqNaOHaqHCl +→+ ډول: 
د خنثی کيدو تعاملونه په اوبلن محيط کې تر سره کيږي؛ کله چې تېزابونه او القلۍ په اوبلن محيط کې 

شتون ولري، په اوبو کې حل او په ايونونو ټوټه کيږي؛د بيلگې په ډول:
 

()()() 2
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aqOHaqNasNaOH
OHClOHHC l

OH −+

+−

+→+
+→+

که چېرې پورتني محلولونه يو له بل سره
 مخلوط شي، الندې تعامل ترسره کيږي: 

پاملرنه: کله چې تېزابونه؛ لکه سلفوريک اسيد  نري )رقيق(  کوئ  نو هېڅکله اوبه په تېزابو باندې 
سمدالسه ورزياتې نه کړئ، د الندې شکل سره سم عمل وکړئ:

د خنثی کولو په تعامل کې د هايدرونيم او هايدروکسايد آيونونه يو له بل سره تعامل کوي چې د اوبو 
ماليکولونه ترې جوړيږي:

 OHSOKKOHSOH 24242 22 +→+
 −+ +→+ OHKOHKOH 22 2

 OHSOKOHKSOOH 242
2
4 22232 +→+++ −−+

که چيرې دالس ته راغلو محلولونو اوبه بړاس شي، د پوتاشيم او سلفيت آيونونه يو له بل سره تعامل 
کوي چې د مالګې کرستلونه جوړ وي.

)١-3(  شکل د سوديم هايدروکسايد په واسطه د تېزاب خنثی کول 

)2-3(  شکل: په تيزابونو باندې د اوبو زياتولو  سمه الره 
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3 – 3: د اوبو تېزابي او القلي خواص 
څرنګه چې پوهيږو، اوبه ښه حل کوونکې ماده ده او د اوبو له ښو خواصو څخه يو دا دی چې هم د 
() سره په تعامل کې تېزابي خواص  3NH تېزاب په توګه اوهم د القلي په توګه ځان ښيي، اوبه د امونيا
COOH3CH سره تعامل کې دالقلي خاصيت ښيي؛ خو د اوبو ايونايزيشن لږ او په جزيي  − او دHCl  او

 (aq)OH(aq)HO(l)2H
−++

←
→ ډول ترسره کيږي:    

 )auto ionization( دې تعامل ته داوبو خپل سره ايونايزيشن
دا  لپاره،  پوهيدلو  د  خاصيت  القلي  او  تېزابي  د  اوبو  د  وايي، 
مرکب د ليويس د تعريف په چوکاټ کې څېړو او د هغه په خپل 

سر ايونايزيشن ګورو:

 

−
−+

+























−−→
←

−+− :
..

..
OHH

|
H

OH
..

|
H

:OHH
..

|
H

O:

 

1bas2aced2bas1aced

OH(O3HO2HO2H
−++

←
+ →

د اوبو د تېزاب او القلي مزدوجې جوړې عبارت دي له: 
OH−  القلي              O2H تېزاب او

O3H+ تېزاب  ، 2 -
O2H القلي او - 1

OH− د ايون جوړښت. )4 – 3( شکل د اوبو ماليکولې مودل د ماليکولونو په منځ کې تعامل د هايدرونيم او

په اوبلنو محلولونو کې د تېزاب– القلي تعامل کې مو ولوستل چې مهم کميت د هايدروجن د ايون 
O3H+ په بڼه ښودل کيږي. د ماليکولونو په منځ کې يې د 

H+ اويا له غلظت څخه عبارت دی او په
ايونايزيشن د معادلې د تعادل ثابت په الندې ډول دی:

)3 – 3( شکل



   30

] څه نا څه ثابت پاتې کيږي، پردې  ]OH 2
څرنګه چې اوبه په ټيټه کچه  ايونايزيشن او د اوبو غلظت

بنسټنو د دوو ثابتود ضرب حاصل، د دريم ثابت سره مساوي دی:

  [ ] [ ][ ]−+== OHHKK wc O2H

wK د اوبو د ايوني غلظت د حاصل ضرب د ثابت په نوم يا ديږي چې په ټاکلې تودوخه   د تعادل ثابت

OH− قيمت  الس ته راځي.  H+ او کې د   
 [ ] mol/L710H −=+ 55.5mol/L() ايونايزيشن کيږي او په پايله کې  C25  کې يو ليتر اوبه د تودوخې په

] حاصليږي؛ نو:  ] mol/L710OH −=− او
 [ ][ ] 1410mol/L710mol/L710OHHKw

−=−⋅−=−+=

  [ ][ ] 1410OHHKw
−=−+=

OH− لس ايونونه په يو ليتر اوبو کې پيداکړئ، نو دوه  ()  او يا د +O3H   +H که چيرې وغواړئ د
H+  يو ايون په الس راوړئ. کاله پرته له کوم ځنډ څخه کار وکړئ ترڅو د

C25  کې پورتنۍ اړيکه د تل لپاره صدق کوي: نوټ: په غير الکتروليت محلولونو او خالصو اوبو د تودوخې په
 [ ] [ ]−+ > OHH ] وي، نوموړی محلول خنثی دی، خوکه ] [ ]−+ = OHH که چيرې په يوه محلول کې

 غلظت يو له 




 −OH  او



 +H ] وي، محلول القلي دی. د ] [ ]−+ < OHH وي، تېزابي محلول او که

 1410− بل مزدوج دي، د يوه غلظت په لږ والي، بل غلظت ډير يږي ؛خو بيا  هم د دوی د ضرب حاصل

دی.

 د ايون غلظت به څومره وي؟                             




 −OH M10 وي ، د 6H −=



 + مثال: که چيرې

حل:                                                                           

 
 [ ][ ] 1410OHHKw

−=−+=

 [ ] M810610

1410

H

1410OH −=−

−
=





 +

−
=−

 غلظت محاسبه او په ټولو 




 −OH  او





 +H د پورتنۍ محاسبې پربنسټ کوالی شئ د ټولو محلولونو د

محلولونو کې يې په پام کې ونيسئ. 
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M025.0 مولره دی، په   د ايون غلظت




 −OH مثال: د خالصې کورنۍ امونيا په محلول کې د

] د ايون غلظت محاسبه کړئ.  ]+H نوموړي محلول کې د
] دى؛ نو:                                                          ][ ] 1410OHHKw

−=−+= حل: څرنګه چې

]  دی، د محلول محيط قلوي دی. موږ په تېرو درسونوکې د اوبو  ] [ ]−+ < OHH نظريه: څرنګه چې 
او امونيا په تعامل کې دا مطلب هم مطالعه کړی دی. 

 د ايون غلظت دHCl په محلول کې محاسبه کړئ په هغه صورت کې چې په 




 −OH تمرين: د

M3.1 مولر سره مساوي وی.  هغه کې د هايدروجن د ايون غلظت د
pH د تېزابيت اندازه   :3 – 4

پردې  نو  دی؛  کوچنی  ډير  کې  محلولونو  اوبلنو  په  غلظت  ايونونو   د 




 −OH  او



 +H د چې  څرنګه 

بنسټ له هغوی څخه کاراخيستل ستونزمن دی، له دې کبله حياتي کيميا د نمارکي عالم زارين سن
pH دی:  Sorensen()   په1909 م کال کې ديو ډيرښه تړون وړانديز وکړ چې هغه

pH  )د محلولونو د هايدروجن د ايون وړتيا( د هايدروجن د ايون دغلظت )مول په يوه ليتر کې( منفي 
)pH( په يو محلول کې ده: لوګارتم قيمت دهايدروجن د آيون وړتيا

 [ ] [ ]+−=+−= HlogpH,O3HlogpH

pH  ثابت  د هغه مقداري کميت دی. د يو محلول
  10 يا څو واحده پورې  بدلون مومي.



 +H pH  واحد نوټ: بايد په ياد ولرئ چې د

pH په محلولونو کې د هايدروجن د ايون د غلظت د ښودلو ډيره  C25  کې څرنګه چې دتودوِخې په
ساده الرده؛ نو پردې بنسټ د غلظت دهر واحد په واسطه ټاکل کيدالی شي: 

   [ ] 7pHM710H <−>+ , په تېزابي محيط کې
  7,10][ 7 >> −+ pHMH په القلي محلول کې 

    [ ] 7pHM710H =−=+ , په خنثی محلول کې 

pH  جګوالی ډير لږ دی. په ياد ولرئ چې دمحلول د
 -0.30  pH HCl محلول M0.2 مولره pH  منفي دی؛ د بيلګې په ډول: د د يو غليظ تېزابي محلول

 
[ ] [ ]

12104.0
0.025

1410

OH

1410H −⋅=
−

=





 −

−
=+
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دی. 
په  چې  کيږي  اندازه  واسطه  په  ألې    (meter -)pH متر   pH محلولونو   pH د  کې  البراتوارونو  په 
pH  کميتونه په ) 5 - 1( جدول کې ښودل  ) شکل کې ليدل کيږي، د ځينو اړونده محلولونو د )53−

شوي دي.
ايون د غلظت د  او د هايدروکسايد   ته ورته دی    pH توان( ايون د غلظت  د  pOH  ) هايدروکسايد 

  د توان له منفي  لوګارتم څخه عبارت دی؛ نو د دې تعريف پر بنسټ ليکالی شو چې: 




 −OH

 [ ]OHlogpOH −=

اوس د اوبو د ايوني غلظت د ضرب د حاصل ثابت ته په کتنې سره ليکالی شو چې:
 [ ][ ] 1410−−+ == OHHKw

له پورتنۍ معادلې څخه د دواړو لورو منفي لوګارتم الس ته راوړو: 
 [ ][ ] 1410loglog −−+ −=− OHH

 
 
 [ ] [ ]

[ ] [ ] 00.14loglog
00.14loglog
=−+−

=−−
−+

−+

OHH
OHH

pOH   د تعريف پر بنسټ ليکالی شو چې:  pH او د
 14.00pOHpH =+

  د غلظت ترمنځ اړيکه روښانه کوي او د هغوی د پيدا کولو 



 −OH   او 



 +H پورتنۍ معادله موږ ته د 

بله الره راښيي.

pH - متر )5 - 3 ( شکل  
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pH  ١ - 3( جدول د ځينو  معمولي محلولونو(
pHنمونهpHنمونه

7.0خالصې اوبه 1.0 2.0-د معدې عصاره 
7.45-7.35وينه2.4د ليمو اوبه 

7.4اوښکې 3.0سرکه
10.6دملک مگنيزيم ځوښا3.2دانگورو اوبه 
11.5کورنۍ امونيا  3.5د نارنج اوبه

 4.8 7.5-ادرار
32COH  سره تعامل کوې او

2CO په هوا کې اوبه د
الس ته راځي. 5.5د باران اوبه

6.9-6.4دخولې اوبه )لعاب(
6.5شيدې

pH لږ والی ( په پايله کې د  ښکارونه: په يو محلول کې د هايدروجن دايون د غلظت د زياتوالي ) د
ايتايل الکول يوه برخه په اسيتيك اسيد تبديل او اکسيجن ماليکول د ايتايل الکول سره تعامل سرته 

رسوي. 
82.4 دی، د دې  ، pH لومړی مثال: د امريکا په شمال ختيځو سيمو کې دباران دټولو شوو اوبو

اوبو د هايدروجن د ايون غلظت پيدا کړئ. 
حل: او پايله اخېستل: 

                            
 [ ]

[ ]+−=

+−=

Hlog4.82

HlogpH

د معادلې د دواړو خواوو د انتي لوګارتم له نيولو څخه وروسته حاصليږي چې:
  [ ] M5101.5M4.8210H −⋅=−=+

 

د ] به  ]+H بنسټ  پردې  دی؛  ترمنځ   5 او    4 د    pH داوبو باران  د  چې  څرنګه  ښکارونه: 
M510410 ترمنځ شتون ولري چې دمنلو وړدی.  −−−
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5 –3: د القليو د جال کېدلو ثابتونه او ايونايزيشن يې  

د کمزورو القليو عمل د کمزورو تېزابونو په شان دی،کله چې امونيا په اوبوکې حل شي، الندې تعادل 

 (aq)OH(aq)4NHO(l)2H(aq)3NH −++
←

+ → ترسره کيږي:  

C25  کې  OH−  د ايونونو تشکيل ښيي چې د تودوخې په د القليو ايونايزيشن په دې تعامل کې د

] دی؛ د اوبو د ټول غلظت په پرتلې، ښکاريږې چې اوبه په ډيره لږه کچه  ] [ ]+− > HOH غلظت   

جال کيږې، نو کوالی شو چې د اوبو غلظت ثابت ومنو، پردې بنسټ د تعادل د ثابت معادله کوالی شو 
 [ ][ ]

[ ]
5

3

4
b 101.8

NH
OHNH

K −

−+

⋅== داسې وليکو: 

 په پورتنۍ معادله کې Kb د القليو د ايونايزيشن ثابت دی او د ځينو ضعيفو القليو د ايونايزيشن ثابت په 

الندې جدول کې ليکل شوی دی. د يادولو وړده چې د دې ټولو مرکبونو قلويت د ازادو الکترونونو د 

جوړو پورې اړه لري چې د هغوی د نايتروجن په اتوم کې شتون لري.د کمزورو القليو د مسئلو په حل 

کې هم هغه عمل ترسره کيږي چې د کمزورو تېزابونو د مسئلو په حل کې کارول شوي، په دې توپير 

 [ ]−OH ] غلظت محاسبه شوی؛ خو په القليو کې لومړی د ]+H سره چې په غليظو تېزابونوکې د 

غلظت محاسبه کيږي.
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5 - 3 ( شکل د ځينو کمزورو القليو د ايونايزيشن ثابت او 

C25  کې. د هغوی مزدوج تيزابونه د تودوخې په

Kaمزدوج تېزابKbدالقلي نومفورمول جوړښت

 4105 .2 −⋅ 
352 HNHC

+
 4105 .2 −⋅ 252 NHHCاېتايل امين

 4105 .2 −⋅ 
33 HNCH

+
 4104 .4 −⋅ 23NHCHمېتايل امين

 4105 .2 −⋅ 
3108 HNHC

+
 4104.1 −⋅

 
||
O

C
 

N

 

N

 

N

 

N

 

3CH−

 

3
|
HC

 

−3CH  

CO=  

C
 
C
 

HC−   2108 NHHCکافين

 4105 .2 −⋅ 
4HN

+
 5101.8 −⋅

 
HNH

..

H
|
−− 3NHامونيا

 4105 .2 −⋅ HNHC 55

+
 9101.7 −⋅

 

N  
 NHC پايريدين55

 4105 .2 −⋅ 
356 HNHC

+
 10103.8 −⋅

 
H

..

|
H

N−− 25NHHC6انيلين

 4105 .2 −⋅ 
32 HNCONH

+
 14101.5 −⋅

 
HNCNH

..

HOH

. .

|| ||
−−−− COHN يوريا42

 



   36

              د دريم څپرکي لنډيز 
•	د ارهينيوس د نظريې پربنسټ تېزابونه هغه مرکبونه دي چې په اوبلن محيط کې د هايدروجن ايون 

او القلۍ هغه مرکبونه دي چې په اوبلن محيط کې د هايدروکسايد ايون توليدوي. 

اخېستونکي  پروتون  القلۍ  او  مرکبونه  ورکوونکي  پروتون  تېزابونه  بنسټ  پر  دنظريې  برونسټيډ  د  	•
مرکبونه دي. 

يعنې  اخلي؛  الکترونونه  جوړه  ازاده  چې  دي  مرکبونه  هغه  تېزابونه  بنسټ  پر  نظريې  د  ليويس  د  	•
الکترون اکسيپتور دي او القلۍ هغه مرکبونه دي چې د الکترونونو ازادې جوړې لري اونوروتوکوته يې 

ورکولی شي. 

•	د تيزابونو پاتې شونو ته د هماغه تېزاب مزدوجه القلي او د القليو پاتې شونو ته د هماغه القلي مزدوج 
تيزاب ويل کيږي.

•	که چيرې تېزابونه اويا القلۍ په بشپړه توګه جال شي، غښتلي او که په بشپړه توګه په ايونونو جال نه 
شي ضعيف نومول کيږي.

() په بڼه ليکي. 3
+OH () په اوبلن محيط کې د هايدرونيم ايون +H •	 د هايدروجن ايون

 [ ][ ] 14100.1 −−+ ⋅=⋅= OHHKw
ثابت ايونونو د غلظت  د ضرب حاصل  د  اوبو  اويا خالصو  •	د مقطرو 

دی.

] څخه عبارت دی، داسی  ]+−= HpH log pH  د هايدروجن د ايونونو د غلظت له منفي لوګارتم  يا 	•
  [ ]+−= OHpH 3log چې: 

 7>pH pH>7 وي، محيط تېزابي او که چيرې pH=7 وي، محيط خنثی او که •		که چيرې
وي، محيط القلي دی.

 د تعادل ثابت دی او يا دا چې
cK  د القليو د جالکيدو ثابت او

bK  د تېزابونو د جال کيدو ثابت او
aK 	•

 د القليو د جالکېدو د تعادل ثابت دی.
bK aK د تېزابونو دجالکېدو د تعادل ثابت او
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د دريم څپرکي پوښتنې

١. د تېزاب ـ القليو مزدوجې جوړې په الندې تعاملونو کې پيدا کړئ:

 

()()()()
()()()()

()()()()
()()()()

424

423

32

32
2
3

aqClaqSOHaqHClaqHSOd
aqOHaqNHlOHaqNHc

aqFaqOHlOHaqHFb
aqOHaqHCOlOHaqCOa

−−

−+

−+

−−−

+→+−
+→+−
+→+−
+→+−

 

2. د الندې تېزابونو مزدوجې القلۍ د برونستيد - لوري د نظريې پر بنسټ وټاکئ.                                         

 dNH +
4           cAsOH −−

42            bOHHC −232               aSOH −32  

3. د برونسټيډ – لوري الندې مزدوجې القلي په نښه کړئ.
 dAsOH −

42             cNH −3           bBrO −−
2

           aOHC −−
257

4. په الندې درکړ شوو معادلو کې د برونسټيډ– لوري تېزابونه او القلۍ په کين لور کې او همدارنګه 
مزدوج تېزابونه او مزدوجې القلۍ يې په ښي لور کې وټاکئ:

 

()()()()
()()()()()

()()()()

2
42

3
42

33233

34

aqHPOaqCHOaqPOaqHCHOc
aqOHaqNHCHOHaqNCHb

aqNHaqHCNaqCNaqNHa

−−−

−+

−+

+→+−
+→+−

+→+−

                                  

5. روښانه يې کړئ چې د خالصو اوبو برېښنا تېرونه ولې کمزورې ده؟ 

6. د يوه القلي محلول قلوي توب څه معنا لري؟ 

] غلظت محاسبه کړئ او ووايئ چې له دغو دريو محلولونو څخه کوم  ]+H 7. په الندې محلولونو کې د
يو  يې تېزابي، القلي اويا خنثی محلولونه دي؟ 

][ په  +H د ځلې  ] سل  ] cOH −−  [ ] bMOH −×= −− 9102,3 ] ؛ ] aMOH −=− 00005,0
نسبت ډير دی. 
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B د محلول په نسبت200 ځلې ډير وي، د دې دوو محلولونو A په محلول کې د ] د ]+H 8. که چېرې
pH به يو له بل څخه څومره توپير ولري؟ 

9. الندې جدول په لومړي سرکې بشپړکړئ او وروسته ووايئ چې آيا  اړوند محلولونه تېزابي او ياداچې 
قلوي دي؟

 [ ]+H [ ]−OH pH pOHتيزاب دی يا قلوي؟

 10105,7 −×

 M10106,3 −×

 25,8

 70,5

M075.0 محلول کې محاسبه کړئ او وروسته د   په
252 NHHC OH− د ايون مولري غلظت د ١0. د

. (104.6) 4−×=bK pH هم پيداکړئ محلول
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د هاضمې سيستم
هغســې چې موټر د انرژۍ د حاصلولو لپاره تېلوته اړتيا لري، د انسان بدن 
هم خوړو ته اړتيا لري. انســان له خوړو څخه د تودوخې او د کار د ســرته 
رســولو لپاره الزمه انرژي اخلي او هغه د بدن د ودې او د حجرو د ترميم 

لپاره کاروي. غذايي مواد نېغ په نېغه د بدن حجراتو ته ننوتلی نشي.
•خواړه څنگه د بدن د حجرو د استفادې لپاره چمتو کېږي؟

• خواړه د بدن په کومو برخو کې د حجراتو د استفادې لپاره چمتو کېږي؟
• دغه عمليې څنگه له خنډ ســره مخامخ کېږي او ددغه خنډ مخه څنگه 

نيوالى شو؟
ددغــو پوښــتنو د ځــواب د موندلو لپــاره اړينه ده چې مــوږ د هاضمې له 

سيستم او جوړښت سره اشنا شو.

څلورم څپرکی
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د هضمي سيستم جوړښت او دندې
د انسان بدن خواړه له جذبولو څخه دمخه په کوچنيو ذرو باندې ميده کوي، 
چــې بيــا د  بدن د اســتفادې وړ گرځي. دغې عمليې تــه هضم ويل کېږي. 

هضم د هضمي سيستم له  الرې سر ته  رسيږي. لکه  چې 
دمخه مو زده کړي دي، دغه سيســتم دوې برخې لري. 
لومــړۍ برخه يــې يو هضمي تيــوپ دی چې د خولې 
تشه، کومی، مرۍ، معده او کولمې په کې شاملې دي.

دويمــه برخه يې هضمــي غدې دي، لکــه: د خولې د 
الړو غــدې، د معــدې غــدې، ينه او د پانکــراس غده، 

چــې خواړه په دريــو مرحلو کې د انســان په بدن کې 
هضموي: يعنې؛ خــواړه لومړی په خولې، 

دويــم پــه معــدې او دريم پــه کولمو کې 
هضميږي.

 

)١-٤( انځــور، په بدن کــې د هاضمې د 
سيستم د غړو موقعيت

خوله 

د الړو غدې

کومى 

مرۍ 

معده 

څيګر

د ترېخي کڅوړه

اثنا عشر

پانکراس 

وړې کولمې

لوې کولمې

اپندکس 
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هضم په خوله کې
خــواړه په خوله کې د مېخانيکي او کيمياوي عمليو په واســطه هضمېږي. 
غاښــونه خواړه پــه وړو ټوټو ميده کــوي؛ د خولې الړې خــواړه لمدوي او 

خواږه مواد يې تر يوې اندازې هضموي.
غاښونه: په انسانانو کې دوه ډوله غاښونه وده کوي. يو د شېدو غاښونه دي 
چې له شــپږ مياشــتيني څخه تر درې کلنۍ پورې راوځي. دغه غاښونه شل 
دانــې وي چــې له اووه کلنۍ څخه تر ديارلس کلنــۍ پورې په تدريجي ډول 
لويېږي او همېشني غاښونه يې ځای نيسي. د همېشنيو غاښونو شمېر تر 32 
دانو پورې رسېږي چې ١٦ دانې يې په پاسنۍ ژامې او ١٦ دانې يې په الندينۍ 

ژامې کې دي. دا غاښونه له 20 څخه تر 25 کلنۍ پورې وده کوي.

د غاښونو جوړښت 
هر غاښ له دريو برخو، لکه: تاج، غاړه او ريښــې څخه جوړ شــوی دی. د 
غاښ ريښــې د وريو دننه په پاسنۍ اوالندنۍ ژامو کې موقعيت لري. د غاښ 
مــخ د مينــا په نامــه د يوې کلکې مادې په واســطه پوښ شــوى دى. د هغه 
النــدې د غــاښ عاج موقعيت لري. چې د مينا پــه پرتله نرم دى. د غاښ په 
دننه برخه کې عصبي رشــتې او د وينې رگونه موجودې دي. )٣-١( شکل 

ته ځير شئ.

ب- هميشني غاښونه
)٢-٤( انځور د شيدو او دايمي غاښونو 

موقعيت

پاسنۍ ژامه

الندينۍ ژامه  

ثنایا 
انیاب

کوچنۍ اسياب غاښونه 
لوى اسياب

تاج
مینا 

عاج
عصبي رشتې او دوينې رګونه

غاړه 

ریشه 

{
{
{

{

الف د شېدو غاښونه

پاسنۍ ژامه

الندينۍ ژامه  
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د غاښونو ډولونه: په هرې ژامې کې د مخې څلور غاښونه د ثنايا په نامه ياديږ ي چې د خوړو په پرې 
کولو کې اهميت لري. د ثنايا په دواړو خواوو کې د انياب په نامه يوه جوړه غاښــونه چې تر ټولو اوچت 
او څوکې يې تېرې دي، شــته او د خوړو په پرې کولو کې ونډه لري. د هغه تر شــا د کوچني اســياب په 
نامه دوه جوړې غاښــونه او د هغه تر څنگ دلوى اســياب په نامه درې جوړې غاښونه شته چې د خوړو 

د ميده کولو او نرمولو دنده لري.

                فعاليت:
د )٢-٤( شکل په ليدو سره د ځوانانو غاښونه په پام کې ونيسئ او الندې جدول په خپلو کتابچو کې ډک کړئ.

ژبه: ژبه د خوړو څلور اصلي خوندونه، لکه: خوږوالی، تريووالی، تريخوالی او مالګينوالی معلوموي. 
سربېره پر دې خواړه په خولې کې الندې باندې کوي، د خولې الړې ورسره ګډوي او همدا راز د خبرو 

کولو يوه مهمه وسيله ده.

د غاښونو دندېشمېرد غاښونو ډولونه

                فکر وکړئ
خواړه څرنگه د غاښونو د خرابېدو المل کيږي؟

د الړو )لعابيه( غدې
د خولې دننه درې غدې موجودې دي چې په خوله کې دخوړو له ننوتلو سره سم فعاليږي او الړې ترشح 
کــوي. بــوى، خوند او ځينــې وخت د خوړو په هکله فکر کول هم دغه غــدې فعالوي. د خولې الړې 

الندې دندې تر سره کوي:
١- خواړه اوبلن او پستوي تر څو خوند يې معلوم او تېرېدل يې اسانه شي.
٢- د امايليز د انزايم په درلودو سره نشايسته پر کوچنيو ماليکولونو بدلوي.

٣- تر يوې اندازې پورې د غاښونو مخ له بکتريا او غذايي موادو څخه پاکوي.
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مــرۍ: مــرۍ د عضلې يو  ټيــوب دى چې په يو بالغ شــخص 
کــې څه نا څه ٢٥cm اوږدوالى لــري. د مرۍ غير ارادي حلقوي 
حرکتونه گېډې ته د خوړو د پورې وهلو المل گرځي. دغه حرکتونه 
دموجــي حرکتونو په نامه ياديږي. د مرۍ موجي حرکتونه په ځينو 
حيواناتــو کې )زرافه او اوښ( د اوبو د څښــلو پــر مهال په څرګند 

ډول ليدل کيږي.

کومــى )حلقوم(: ژول شــوي خواړه د ژبــې په مرســته کومي ته 
داخلېــږي. کومــی مــرۍ د خولې ســره نښــلوي. د پوزې ســورۍ او 
توتکی)حنجــره( هم د کومي ســره اړيکــه لري. د خــوړو د تېرېدو پر 
مهــال لــه کومي څخــه مرۍ ته د پوزې ســوری د ژبکی )١( او تنفســي 
الره د كومي د ژبې د وروســتۍ برخې )2( په واسطه بنديږي چې توتکې 
)حنجرې( ته د خوړو د ننوتو مخه نيســي. ســترگې پوزې ته او له هغې 

الرې څخه کومي ته الره لري. منځنی غوږ هم کومي ته الره لري.

مرۍ

غذا

معده 

موجي 
حرکات

)٥-4( مري شکل

مری
قصبة الريه

توتکه
ژبۍ

کومى
مړۍ

د الندې ژامې غدې
د ژبې الندې غدې

د غوږو الندې غدې

)4-4( انځور د خولي دالرو غدې

1] Uvula 
2] Epiglotiss
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د  الندې  تر حجاب حاجز  او  ته  خوا  کيڼ  نس  د  دی چې  غړی  ارتجاعي عضالتي  يو  معده  معده: 
ينې)ځيګر( ترڅنگ ځاى لري. د معدې ځينې برخې د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کيږي. د 
معدې دېوال له درې پوړه ښويو عضالتي طبقو)طولي، حلقوي او مايل( څخه جوړ شوى دى چې د نوموړو 
عضلو انقباض او انبساط د معدې د موجي حرکاتو المل کېږي او د معدې موجي حرکات د خوړو له 

هضمي شيرې سره د خوړو د مخلوطولو او کولمو ته يې د لېږدولو المل گرځي.

)٦-4( انځور ځيګر او پانکراس سره د معدى اړيکي 

ځيګر

معده

د ترېخي کڅوړه

اثنا عشر 

پانکراس

هضم په معده کې: 
کلــه چــې خــواړه د مــرۍ وروســتۍ  برخې ته 
ورســيږي، د خوړو د فشار له کبله د معدې خوله 
خالصه او خواړه معدې ته ننوزي. د معدې خوله 
سمدســتي بېرته تړل کېږي چــې د خوړو د بېرته 

وتلو مخنيوى وکړي.
د معــدې د دېــوال غــدې د مالگــې تېــزاب يــا 
هايدروکلوريک اسيد )HCL( توليدوي چې د 
معــدې د موجي حرکاتو په مرســته خواړه په کې 

حل او د مايع په بڼه تبديليږي.
معده کوالى شــي له دوو څخه تــر څلورو ليترو 

پورې هضمي توکو ته ځاى ورکړي او په تدريجي ډول د هضم او جذب لپاره مناسب مقدار وړو کولمو 
ته ولېږدوي. د معدې دېوال د پيپسينوجن غير فعال انزايم ترشح کوي چې د معدې د تېزابو په موجوديت 
کــې په فعال پيپســين انزايم بدليږي او پروتيني مواد په کوچنيــو ماليکولونو تجزيه کوي. د معدې ځينې 

ځانگړې حجرې د اليپيز انزايم ترشح کوي، ترڅو شحمي مواد يو څه هضم کړي.
د معدې د تېزابو رول: د معدې تېزاب ځينې هغه بکترياوې له منځه وړي  چې معدې ته داخليږي 
او د بدن له روغتيا سره مرسته کوي، غير فعال پيپسينوجن انزايم په فعال پيپسين انزايم تبديلوي. دمعدې 

حرکات د خوړو له مخانيکي هضم سره مرسته کوي
د معــدې موجــي حرکات په منظم ډول د معدې تر پايه صورت مومــي. کله چې خواړه په ټاكلې اندازه 
هضــم او انقباضــي څپه )موج( د معدې تر پايه ورســېده، د پليور دريڅه )د گېــډې او وړو کولمو ترمنځ 
دريڅه( خالصه او پاســته شــوي توکي وړو کولمو ته داخلوي. دريڅه د ســختو او کلکو توکو د ننوتلو 

مخنيوی کوي، تر څو چې د معدې د انزايمونو او موجي حرکاتو په مرسته پاسته شي.
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هضم او جذب په وړو کولمو کې
وړې کولمې يو پېچلى اوږد ټيوب دى چې په لويانو کې تقريباً شپږ متره اوږدوالى او ٢،٥ سانتي متره 
قطــر لري، وړې كولمــې د گېډې په تش ځاى کې تر معدې الندې موقعيــت لري چې د انزايمونو په 
مرسته د غذايي موادو غټې ټوټې په کوچنيو ماليکولونو باندې تبديلوي او د هضم او جذب وړ گرځي 
پــه دغه عمليه کې چې څو ســاعته دوام کوي. نه يوازې د خــوړو هضم کوونکي انزايمونه د معدې له 
دېوال څخه ترشــح کېږي، بلکې دينې ترشــحات او د پانکراس انزايمونه د صفروي مشترک کانال له 
الرې اثنــا عشــر )١(  تــه تويېږي. ينه د صفرا په نامه يو شــين رنگه مايع جوړوي چې لــه اوبو، أيونونو، 

شمحي تېزابونو او صفراوي مالگې څخه جوړه شوې ده.
صفراوي مايع شحميات حلوي او د اليپيز انزايم په واسطه يې دتجزيې زمينه برابروي. دينې او پانکراس 

موقعيت په )٦-4( شکل کې وگورئ.
د وړو کولمو د دېوال داخلي پوښ بخملي شکله گونجې لري چې د کولمو د جذب كچه او د هضم 
شــوو خوړو د جذب وړتيا زياتوي. د لويو گونجو پر مخ گوتو ته ورته کوچنۍ گونجي وجود لري چې 

د ويلې )2( په نامه يادېږي.

                  فکر وکړئ
ولې د معدې ټپ )زخم( ژر نه جوړيږي؟

أيا اوبه، مالگې او ويتامينونه هضم ته اړتيا لري؟ ولې؟
که چېرې يو سړى د ورزش په وخت کې سر كښته ونيسي أيا له معدې څخه به يې خواړه راووځي؟ ولې؟

)٧-4( انځور د معدې د ديوال پوړونه

مايل عضالت

اوږده عضالت

کړيز عضالت

1] Duodenum 
2] Villi
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د )٨-4( انځور وړې کولمې او داخلي گونجې يې 
او د وړو کولمو د ويلي جوړښت

د يو ويلي جوړښت

هسته 

کوچني ويلي

د گونجو په مخ ويلي

گونجې 

سايتو پالزم

سايتو پالزم

وېښته رګونه

)٨-4( شــکل ته ځير شئ. دکوچنيو کولمو په پوښښي حجراتو کې 
د پالزمايي غشــا گونجې د مايکروويلى )١( په نامه وجود لري. لويې 
گونجــې او کوچني ويلــى گان د کولمو د جــذب كچه ٦٠٠ وارې 
زياتوي. د هضم شوو خوړو ماليکولونه د وياليي حجراتو په واسطه 
جذب او  وېښــته ډوله رگونو)شــعريه عروق( ته  ننوزي او د وينې له 

الرې د بدن ټولو حجراتو ته لېږدول کېږي.

1] Microvilli

غټې کولمې: نا هضم شوي غذايى توکي له کوچنيو کولمو څخه غټو کولمو 
تــه ننوزي. لويې کولمې څه د پاســه يو متر اوږدوالى لــري. هغه توکي چې لويو 
کولمــو ته ننوزي له اوبو، نا هضم شــويو خوړو، لکه: غوړيــو، پروتينونو، اليافو 
او نباتي ســلولوز څخــه عبارت دي. په غټو کولمو کــې د خوړو هضم صورت 
نه نيســی خو اوبه او ځينې ويتامينونه پکې جذبېږی. يو زيات شــمېر بکترياوې 
په نا جذب شــوو غذايي موادو کې ژوند کوي. چــې دغه بکترياوې د بدن مهم 
وېتامينونــه جوړوي. غټې کولمې توليد شــوي وېتامينونه، د ســوديم او پتاشــيم 
ايونونــه او %٩٠ اوبــه د داخلــي محتوياتو څخه جــذب او اضافي توکي د ١٢ 

څخه تر ٢٤ ساعتونو پورې له بدن څخه باسي.
د هاضمي سيستم ناروغي

 نس ناســتى او قبضيت:  کله چې اوبه په منظمه توگه په غټو کولمو کې جذب 
نشــي او په پرله پســې ډول دفع شي، دغه حالت ته نس ناســتی ويل کېږي او له کبله 
يــې بــدن اوبه او د اړتيا وړ مالگې له الســه ورکوي چې د بدن لپــاره خطرناکه ده. د 
نس ناســتي يو شمېر الملونه دادي، چې خواړه او اوبه په بکترياو، ويروسونو او نورو 

ميکروبونو سره ككړيږي. 
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له يو شــمېر درملو او خوړو ســره حساســيت هم د نس ناســتي  د ناروغۍ 
المل كېږي. پر  نس ناســتي باندې اخته ناروغ ته د مايعاتو او مالگې ورکول 
ضروري دي. ډاکتر ته د ناروغ تر رســېدو پورې بايد هغه ته د  ORSمحلول 
يا په يو ليتر اوبو كې له لږې مالگې سره دوه موټي اوړه وايشول شي او په پرله 

پسې ډول وركړ شي.
د نس ناستي پر خالف د غټو کولمو له خوا د زياتو اوبو جذبول د غايطه توکو 
د کلکېدو المل كېږي چې په سخته دفع كېږي. دغه حالت ته قبضيت وايي.

قبضيــت د غټو کولمو د حرکاتو د کموالي لــه کبله هم منځته راځي. همدا 
راز روحي فشار، د اعصابو ناراحتي او د کولمو د پرازيتونو ناروغۍ هم ددې 
ناروغۍ المل گرځي چې په ناروغ کې د اشتها کموالى، سر دردي او کانگې 
پيدا کېږي. د ســبو،  تازه مېوو او د سبوس لرونکې ډوډۍ خوړل د قبضيت 

مخنيوى کوي.

د اپڼدکس مېکروبي کېدل
تر معدې الندې ښي خواته يو کوچنى تيوب  د اپڼدکس په نامه شتون لري چې له غټوکولمو د لومړۍ برخې 
ســره نښــتى وي. )ددې څپرکي  )٩-١( شکل وگورئ.( ځينې وخت اپڼدکس له يوې مايع څخه ډکېږي دننه 
يې بکترياوې تکثر کوي چې د اپڼدکس د ميکروبي کېدو، پړســوب او د ســخت درد المل كيږي. معموالً د 
جراحۍ له الرې د اپنډكس په پرې كولو د هغې درملنه كيږي. ددې ناروغۍ نښــې دخوراک کموالى، د نامه 
په برخه کې سخت درد، کانگې او سپكه تبه ده. په دغه ناروغي کې که د ناروغ ښي پښه راټوله او ژر وغځول 

شي، د ډير درد حس کوي.

د هاضمي سيستم روغتيا ساتنه )حفظ الصحه(
د هاضمي سيستم د ناروغيو د مخنيوي لپاره بايد الندې ټکي په پام کې ونيول شي:

د ځان او چاپيريال پاكوالي ته پاملرنه، له اودس ماتي څخه وروسته او له خوړلو څخه دمخه بايد السونه 
په پاکو اوبو او صابون پرېمينځل شــي. پاکې اوبه او پاک خواړه په پاکو لوښــو کې وخوړل شي او د ډيرو 

تودو خوړو له خوړلو څخه ډډه وشي.
مېوې اوسابه په سم ډول د کلور او يا مالگې په محلول کې پرېمينځل شي او وروسته وخوړل شي.

ډير زيات خوراك او د خوړلو پر مهال بېړه کول هم هضمي سيســتم ته زيان رســوي. بايد له هغې څخه 
په کلکه مخنيوى وشي.

اپنډکس

 )٩-4( انځور غټې کولمې
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د څلورم څپرکي لنډيز
 د انسان هضمي سيستم له دوو برخو څخه جوړ شوى دى.

١. هضمي کانال )خوله، کومى، مرۍ، معده، وړې کولمې او غټې کولمې(
٢. هضمي غدې )د خولې لعابيه غدې، د معدې او کولمو دننني غدې، ځيگر )ينه( او پانکراس(.

 هغه بدلونونه چې د خوړو د هضم په عمليه کې رامنځته كېږي له دوو مېخانيکي او کيمياوي ډولونو 
څخه عبارت دي.

 انسان د عمر له پلوه دوه ډوله غاښونه ) د شيدو غاښونه او هميشنۍ غاښونه( لري.
ځوانان د شکل او دندې په لحاظ څلور ډوله غاښونه)ثنايا، انياب، کوچني اسياب او لوى اسياب(لري.

 درې ډوله لعابيه غدې د خولې په منځ کې ځاى لري.
 د خولې الړې خواړه پاسته او اوبلن کوي. نشايسته يې په کوچنيو ماليکولونو بدلوي او د غاښونو مخ 

پاکوي.
 لــه کومــي څخه مرۍ ته د خوړو د تېرېدو په وخت کې دکومــي وړه ژبۍ او د تالو وړه ژبۍ په ترتيب 

سره د پوزې او د تنفس الر بندوي.
 د معدې دېوال له دريو، ښويو عضالتي طبقو )اوږده، حلقوي او مايل( څخه جوړ شوى دى.

  د معدې تېزاب، پيپسينوجن په پيپسين باندې بدلوي.
 د جــذب عمليــه د هضمي کانال له دېوال څخــه د کوچنيو غذايي ماليکولونــو تېرېدل او وينې ته د 

هغوى رسېدل دي.
  لويې گونجې، ويلي گانې او مېکروويلي گانې د موادو د جذبولو كچه زياتوي.

  د نس ناستي الملونه د اوبو او خوړو د ککړتيا او له ځينو درملو او خوړو سره حساسيت دى.



د څلورم څپرکي پوښتنې

تشريحي پوښتنې
1- د هضمي سيستم له ناروغيو څخه څنگه مخنيوى کوالى شو؟

٢-کولمې څنگه جوړښت لري او خواړه په څه ډول هضموي؟
٣-معده په کوم ځاى کې پرته ده، څومره ظرفيت لري او خواړه څنگه هضموي؟

٤- د خولې د الړو دندې بيان کړئ.
٥- د هضم په عمليه کې د معدې د تېزابونو او انزايمونو رول وليکئ.

٦- د تالو وړې ژبې او د کومي د وړې ژبې دندې له يو بل سره پرتله کړئ.

49   



50   

سمې او ناسمې پوښتنې
په خپلو کتابچو کې الندې سمو پوښتنو ته د )ص( تورى او نا سمو پوښتنو ته د )غ( تورى وليکئ.

٧- مېخانيکي او کيمياوي هضم دواړه په معدې کې سرته رسېږي. )    (
٨- اپڼدکس يو کوچنى تيوب دى چې د غټې کولمې له لومړي برخې سره نښتى او تر گېډې الندې ښي 

خواته موقعيت لري. )    (
٩- ينه او پانکراس د خوړو هضموونکي انزايمونه توليدوي. )    (

سم ځواب وټاکئ او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ.
١٠- د خوړو د څيرولو دنده د............ غاښونه په غاړه ده.

ج: کوچني اسياب       د: لوى اسياب ب: انياب   الف: ثنايا  
الندې جملې په خپلو کتابچو کې په مناسبو کلمو سره ډکې کړئ.

١١- د معدې د دېوال غدې د ......... او............ انزايمونه توليدوي.
١٢- د وړو کولمو د پوښښي حجراتو د پالزمايي غشا گونجې.............. نومېږي.

١٣- د انسان د هضمي سيستم غړي په خپلو کتابچو کې رسم او د هغوى د مختلفو برخو نومونه وليکئ.
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پنځم څپرکى

تنفسي سيستم 
أيا يو شــخص کوالى شــي چې د څو محدودو ورځو لپاره له اوبو پرته ژوند 
وکړي. له خوړو پرته شونې ده چې انسان له يوې اونۍ څخه ډېره موده ژوندى 

پاتې شي، خو که يو شخص يو څو دقيقې تنفس ونه كړاى شي، مري. 
ولې زموږ بدن اکسيجن ته اړتيا لري؟ په تېرو لوستونو کې مو زده کړل چې د 
بدن ژونکې )حجرې(، غذايي مواد د اکســيجن په مرسته سوځوي، ترڅو د 
هغو له انرژي څخه د خپلو فعاليتونو لپاره گټه واخلي. بدن د شاوخوا له هوا 
څخه د خپل د اړتيا وړ هوا اخلي او د هغې په وړاندې کاربن دای اکســايد، 

چې د بدن لپاره زيان لري، خارجوي.
زموږ بدن په څه ډول کاربن دای اکسايد دفع کوي؟ د بدن کوم غړى د کاربن 
ډای اکسايډ په دفع کولو کې ونډه لري؟ ايا امکان لري چې له اکسيجن سره 

يو ځای ځينې ميکروبونه هم بدن ته ننوزي؟ 
 أيــا بــدن کوالى شــي د هغوى پر وړانــدې مجادله وکــړي؟ د دې فصل په 

پوهېدو سره کوالی شئ پورتنيو پوښتنو ته ځواب ورکړئ.
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د تنفسي سيستم د غړو جوړښت او دندې
د انسان تنفسي سيستم د هوا له الرو او سږو څخه عبارت دي.

کله چې هوا د پزې له الرې بدن ته ننوزي له کومي او حنجرې څخه تېرېږي او د قصبة الريې او برانشونو 
له الرې ســږو ته رســېږي. په هوايــي کڅوړو کې، چې د ســږو په منځ کې ځاى لــري. د غازونو تبادله 

صورت مومي. د تنفسي سيستم غړي او دندې يې په الندې توگه معرفي کيږي: 
د پزې تشــه: هغه هوا چې پزې ته ننوزي د لزجى مايع او په پزه كې د ننه د نريو وېښــتانو )ســيليا( 

په واســطه تصفيه، توده او نمجنه کېــږی او همدارنگه خاورې، دوړې او ميکروبونه چاڼېږي.
کومى )١( : د تنفس په وخت کې له کومي څخه يوازې هوا تېريږي. څرنگه چې د مخه مو ولوستل د 
غذايي موادو او اوبو د تېرېدلو پر مهال تنفسي الره د کومي د وړې ژبې په واسطه تړل کېږي او خوراکي 

توکي د مرۍ په لوري وړل کېږي او حنجرې ته نه ننوزي.
حنجــره )وچه غاړه( )۲(: له کومي څخه وروســته وچه غاړه موقعيت لــري چې دوې پردې يا د غږ 
)صوت( تنابونه لري. غږ دصوتي پردو د رپېدو او د هغو عضلو د انقباض او انبسا ط له کبله چې ورسره 
نښتي دي، توليديږي. د غږ د تنابونو جوړښت په نارينه او ښځو کې توپير لري. دا توپير د هغوى د غږ د 

توپير المل كېږي. بايد زياته شي چې د سگرټو او د چلم څښل د غږ پردوته زيان رسوي.

                فکر وکړئ
په حنجره کې دوې عضالتي پردې موجودې دي چې صوتي تنابونه ورته ويل کېږي. له دغې برخې څخه د هوا تېريدل د 
صوتي تنابونو د رپېدو او د غږ د توليد المل گرځي. ستاسې په نظر آيا انسان د هوا د خارجېدو يا د هوا د داخليدو پر مهال 

خبرې کوالى شي؟ ولې؟

قصبة الريه )۳( : يوه كرپندوكې)غضروفي( تشــه لوله ده چې له حنجرې څخه وروســته موقعيت لري او 
هوا ور څخه تېريږي. قصبة الريه د ٢،٥ سانتي مترو په شاوخوا کې قطر او ١١ سانتي متره اوږدوالى لري. 
پاسنۍ برخه يې حنجرې او ښکتنۍ برخه يې په دوو کيڼو او ښي برانشونو )۴( پورې چې هوا سږو ته لېږدوي 
نښتې ده. د قصبة الريې دننه سطحه د نمجنو وېښتانو )سيليا( په واسطه پوښل شوې ده چې د مېکروبونو، 

خاورو او دوړو له چاڼولو سره مرسته کوي او سږو ته د هغوى د ننوتلو مخه نيسي.
 د قصبة الريې وروســتۍ برخه په دوو څانگو يا برانش وېشــل کېږي. ښــی برانش ښــي سږي ته او کيڼ 

برانش يې کيڼ سږي ته ځي.

1] Pharynx  3] Trachea
2] Larynx  4] Bronchus
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د تنفــس عمليه: د تنفس عمليه ســږو ته د هوا د داخلېدو )Inspiration( او له ســږو نه د هوا له 
وتلو )Expiration( څخه عبارت ده. دهوا په داخليدو د ټټر د قفس حجم زياتيږي چې له دې کبله 
د ټتر د پنجرې داخلي فشــار ټيټيږي. برعکس د ټټر د قفس دحجم په کوچني کېدو د ټټر په دننه کې د 
هوا فشار زياتيږي او له سږو څخه د هوا د وتلو المل گرځي. په سږو کې د غازونو تبادله سر ته رسيږي. 
يو ځوان انســان په يوه دقيقه کې له ١٢ نه تر ٢٠ ځلو پورې ســا اخلي. د سا اخيستلو شمېر د استراحت 

په وخت کې کميږي او دکار او ورزش په وخت کې زياتيږي.

سږي )١( : سږي له هوا څخه ډک سفنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي چې د ټټر دننه د زړه ښي او کيڼ 
خوا ته د حجاب حاجز د پاسه موقعيت لري. برانشونه د سږي په دننه د برانشيولونو )۲( په نامه پرکوچنيو 
څانگو وېشــل کېږي. په پاى کې برانشــيولونه په هوايي كڅوړو پاى ته رسيږي. هوايي كڅوړې د غازونو 
د تبادلې اصلي ځاى دى. هره هوايي کڅوړه زيات وېښــته ډوله رگونه لري چې اخيستل شوی اکسيجن 
جذب او کاربن ډای اکســايد چې د بدن له حجراتو څخه اخيســتل شــوى دى، د هوايي کڅوړو د ننه  
ازادوي. هر ســږى په ميليونونو هوايي کڅوړې لري. د ســږو د کڅوړو عمومي سطحه له سلو مربع مترو 
څخه ډېره ده. يعنې د هغوى عمومي ســطحه د بدن د پوســتکي پنځوس برابره ده. له همدې کبله پوره 

اندازه اکسيجن اخلي او کاربن ډاى اکسايد خارجوي.

برانشقصبة الريه

 د )٢-٥( انځور د سږو داخلي جوړښت

برانشيولونه

هوايي کڅوړې 

ويښته ډوله رګونه

حجاب حاجز

 د  )١-٥( انځور تنفسي سيستم

پزه

کومى

توتکه

قصبة الريه
برانش

سږي

1] Lungs
2] Bronchioles
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د وينې په واسطه د ګازونو لېږدېدل
اکسيجن ډيری د هيموگلوبين په واسطه لېږدول کېږي چې د وينې په سرو کروياتو کې موجود دى. کاربن 
ډاى اکسايد په وينه کې ډيری په پالزما کې دمحلول په بڼه لومړى زړه ته او له هغه ځاى څخه د اطراح 

لپاره سږو ته وړل کېږي.

                فعاليت
په هغه هوا کې د کاربن ډاى اکسايد د شتون ثبوت چې له سږو څخه خارجيږي.

١- لږه چونه )چې اوبه ورته نه وي رســېدلې( په اوبو کې حل او بيا يې د کاغذي فلتر 
په وسيله چاڼ کړئ.

٢- د چونې اوبه په يوه ښيښه يي تيوب کې واچوئ او د يو كړکۍ )درګه( په واسطه يې 
د څو شيبو لپاره په هغه کې پو کړئ.

- د چونې په اوبو کې څه بدلون رامنځته كيږي؟
د )٣-٥( انځور د کاربن ډاى اوکسايد- څنگه پوه شو چې دا بدلون د هغې هوا له کبله دى چې له سږو څخه وتلې ده؟

د شتون ثبوت په سږو کې

د تنفسي سيستم ځينې معمولي ناروغۍ
والگــى )١( : د والگي د  ناروغۍ عامل يو ډول ويروس دى چې د الکترون مېکروســکوپ په وســيله 
ليدل کېږي او په هر موسم کې موجود وي. ددې ناروغۍ عامل د خولې د الړو او د پزې د اوبو په وسيله 
د ټوخي او پرينجېدلو په وخت کې خارجيږي. که يو روغ انسان په ويروس باندې ککړه هوا تنفس کړي 

د والگي په ناروغۍ اخته کېږي.
شخصي روغتيا ساتنه د والگي او هغه ته د ورته نورو ناروغيو له مخنيوي سره مرسته کوي.

انفلونزا )۲( :د انفلونزا د ناروغۍ عامل يو بل ډول ويروس دى چې د والگي له ويروس سره توپير لري. 
په دې ناروغۍ کې ســربېره پر هغو نښــو چې د والگي په ناروغۍ کې ليدل کېږي، ناروغ سخته تبه او سر 
دردي لري. همدارنگه د ناروغ پزه ســوځي او نرۍ او ټينگه مايع يې له پزې بهيږي. د انفلونزا ناروغي د 

والگي په پرتله ډېر دوام کوي او ډېر استراحت ته اړتيا لري.

1] Common Cold
2] Influenza
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توبرکلوز )١( : توبرکلوز يا د نري رنځ ناروغۍ تر او سه پورې د يوې سترې روغتيايي ستونزې په 
توگه مخ په ودې هېوادو کې پاتې شوې ده او که درملنه يې و نه شي د انسان د مړينې المل گرځي. 
د نري رنځ ناروغي د بکتريا په واسطه منځ ته راځي او زياتره د هوا د تنفس او د ناروغۍ په عامل 

باندې د ککړو څاڅکو په وسيله لېږدول کېږي.
همدارنگــه نرى رنځ د ککړو شــيدو په خوړلو، ککړو لوښــو، کاليو، د مــخ وچولو ټوكر او نورو 
ککړو شــيانو په وســيله روغ شخص ته لېږدول کېږي. د ناروغۍ نښــې نښانې دوامداره ټوخى، د 
ســا اخيستلو ستونزه، ستړيا، تبه، د اشــتها کموالی، ډنگروالى، د ټټر خوږ، وينه لرونکي بلغم او 

نور دي.
نوو زېږېدلو ماشومانو ته د بي سي جي )BCG( واکسين کېږي چې د دې ناروغۍ په مقابل کې 

معافيت تر السه كړي، ځکه وقايه تر درملنې بهتره او ارزانه ده.

د وينې د دوران سېستم
د انســان بدن د لمبا، سندرو ويلو، مطالعې او د اســتراحت پر مهال خوراکي توکي، هورمونونه، 
ګازونه او فاضله توکي لېږدوي. د تنفســي سېســتم له الرې جذب شــوی اکسېجن او د هاضمې 
پــه سېســتم کې د هضم او جذب لپاره چمتو شــوي خــواړه څنګه د بدن د غــړو حجرو ته الر 
پيداکوي؟ د بدن حجرو ته د دغو موادو د لېږدولو ځواک د کومو غړو په واســطه ترالســه کېږي؟ 

په تېرو کلونو کې مو د زړه په هکله ځينې مطلبونه لوستي دي.
وينه: د حيواناتو په بدن کې وينه مختلف توکي ليږدوي.  د وينې حجم د عمر او جنس په پرتله 
توپير کوي. د وينې حجم په ښځو کې له ٤،٥ څخه تر ٥،٥ ليترو پورې او په نارينه وو  کې له ٥ 
څخه تر ٦ ليتر پورې رسېږي منحل غازونه لکه اکسيجن له سږو څخه د بدن ټولو نسجونوته او 
کاربن ډاى اکســايد د بدن له نسجونو او حجرو څخه سږوته د وينې په واسطه لېږدول کيږي. وينه 
غذايــي مواد، لکه: اوبه، مالگه، انتي بــاډي، أيونونه، انزايمونه، هورمونونه او له كاره وتلي زياتي 
توکي د بدن له يوځاى څخه بل ځاى ته لېږدوي. وينه يو ارتباطي نسج دى چې له دوو برخو يعنې 
مايع او جامد څخه جوړه ده چې مايع برخه يې د وينې پالزما او جامده برخه يې د وينې د کروياتو 

يا حجراتو څخه جوړه شوې ده. 

1] Tuberculosis
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د وينې اجزاوې
د وينې پالزما: بوسو ته ورته ژېړ رنگه مايع ده چې د وينې ٥٥ فيصده حجم جوړوي او 
غذايــي منحل مواد، لکه: قندونه، پروتينونه، ويټامينونه، هورمونونه، غازونه او معدني توکي 

لري. هغه جامده برخه چې په پالزما کې المبو وهي د وينې د کروياتو په نامه ياديږي.
د وينــې کرويات: د وينې کرويات د وينې ٤٥ فيصده حجم جوړوي. د وينې کرويات په 
درې ډوله دی: ســره کرويات )١( ، ســپين کرويات )۲( او دمويه صفحات )۳( . د وينې د کروياتو 

عمده ځانگړتياوې په )١-٥( جدول کې ښودول شوي دي.

د وينې کرويات )٤٥%(

 د حجرې ډول
په  في ملي ليترکې

دندېيې  شمير

د اکسيجن انتقال  ٥ څخه تر ٦ ميليونو پورې

سره کرويات

دفاع سپين کرويات

د وينې پرڼ 
کېدل، او د وينې بهېدنې مخنيوی

د مويه صفات

7000 څخه تر 10000

150,000 څخه تر 500,000

)۴-٥( انځور د وينې د کروياتو ډولونه

1] Erythrocytes
2] Leucocytes
3] Thrombocytes
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             فکر وکړئ
١- د کوم ډول کروياتو شمېر له نورو ډولونو څخه زيات دی؟ د هغو اهميت په څه کې گورئ؟

٢- که د چا وينه د ټپ له امله جاري او وينه يې ونه دريږي، فکر وکړئ چې د هغه د وينې په کومو کروياتو کې ستونزه موجوده 
ده؟ څرگنده يې کړئ.

٣- که چيرې کوم مېکروب زموږ بدن ته ننوزي، د کوم ډول کروياتو شمېر زياتيږي او ولې؟

)١-٥( جدول د وينې د کروياتو عمده ځانگړتياوې

د حجرې 
ډول

د جوړېدو 
ځاى

په هر ملي لېتر وينه 
نورې ځانگړتياوې        دنده کې شمېر

سره 
کرويات

د هډوکو 
په مغز کې

د ٥ څخه تر 6 
ميليونه پورې

غذايــي  او   O2 د 
موادو لېږدول

بالغه يا پخه حجره هســته نه 
لري. عمر يې تر ١٢٠ ورځو 
پــورې وي. په هــره ثانيه کې 
کرويات  ميليونونو ســره  پــه 
لــه منځه ځي او پــه همدې  

شمېر بيا جوړيږي.
سپين 

کرويات
زياتره د 

هډوکو په 
مغز کې

د ناروغــۍ رامنځتــه ٧٠٠٠ تر ١٠٠٠٠
ميکروبونو  كوونكــو 
پــه وړانــدې د بــدن 

دفاع

او  دي  لرونکــي  هســته 
مختلــف ډولونــه لــري. له 
په مختلفو  ســره  مېکروبونو 
الرو مبارزه کوي او له ســرو 

کروياتو څخه لوى دی.
دمويه 

صفحات
د هډوکو 
په مغز کې

له ١٥٠٠٠٠تر 
٥٠٠٠٠٠

د وينــې د پرڼدېدلــو 
او د وينــې د بهېــدو 

مخنيوی

هســته نه لري. عمــر يې ډېر 
لنډ دى او غير منظم شکلونه 

لري.
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د وينې گروپونه
ځينې وخت يو ناروغ شخص د يوبل شخص وينې ته اړکېږي. په دغه صورت کې مهمه خبره داده چې 

د وينې ورکوونکي او وينې اخيستونکي ترمنځ بايد د وينې د ګروپ سمون وجود ولري. 
د انسان وينه پر AB, B, A او صفر گروپونو وېشل کيږي. که چيرې د وينې اخيستونکي شخص وينه 
د وينې ورکوونکي شخص له وينې سره سمون ونه لري، د وينې اخيستونکي انسان د وينې د پرڼ کېدو 
المل گرځي، په نتيجه کې ســخته تبه او د شــريانونو بندوالى منځ ته راوړي چې ښــا يى د مړينې المل 
شــي. د وينې د انتقال دياگرام په )٥-٥( شــکل کې ښودل شوى دى. په دې دياگرام کې وکتورونه د وينې 

ورکوونکي او وينې اخيستونکي ترمنځ د توافق ښکارندوى دی.

د Rh فکتور: يوه بله ماده دځينو وگړو په وينه كې شــته چې لومړى پال د Rhesus په نامه ديو ډول 
بيزوگانو په وينه کې کشــف شــوه. له همدې کبله د Rh فکتور په نامه ياديږي. د هغو وگړو چې وينه يې 
)-Rh( منفي Rh او هغه کســان چې وينه يې دغه ماده نه لري د( )+Rh مثبت Rh دغه ماده  لري د
په نامه ياديږي. کيدای شــي د څلورو گروپونو  AB,B,A,O هر يو Rh مثبت او يا Rh منفي اوســي. 
دغه فکتور د وينې په لېږدولو کې هم په پام کې نيول کېږي. هېڅکله د Rh مثبت وينه Rh  منفي وينې 

ته نشو ورکوالى.

د وينې رگونه: له منشــعبو ټيوبونو څخه عبارت دي چې د بدن په ټولو برخو کې شــتون او په منځ 
کې يې وينه جريان لري. د وينې رگونه په درې ډوله دی: وريدونه، شريانونه او وېښته ډوله رگونه.

 شــريانونه )۱(: هغه رگونه دي چې له زړه څخه وتلي او د بدن په ټولو برخو کې وېشــل شــوي دي. 
شريانونه پاکه وينه )زيات اکسيجن لرونکي وينه( د بدن ټولو برخو ته رسوي. ريوي شريان يوازنى شريان 

د )٥-٥( انځور د وينې د ليږدونې دياگرام

1] Arteries
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دى چې ناپاکه وينه )د لږ اکســيجن او زيات کاربن ډاى اکســايد لرونکې( له زړه څخه ســږو 
ته رســوي. شــريانونه پېړ ديوال لري او د بدن د ســطحې په پرتله په يو څه ننوتلې برخه کې 

موجود دي.
وريدونــه )۱( : هغــه رگونه دي چــې د بدن له بېالبېلــو برخو څخه ناپاکــه وينه ټولوي او 
زړه تــه يې رســوي. پرته له ريوي وريد څخه، نور ټول وريدونــه ناپاکه وينه لري. ريوي وريد 
 پاکــه وينه له ســږو څخه زړه ته رســوي. ډير وريدونه په خپله الره کــې دريڅې )٢( لري چې 
د وينې د راگرځيدو مخه نيسي. وريدونه د شريانونو په پرتله نرى ديوال، د وينې لـــږ فشار او 

د بدن تر پوستکي الندې موقعيت لري.

 وېښــته ډوله رگونه )۳(: شــريانونه چې له زړه څخه راوځي، 
ټــول بدن تــه ځي او په کوچنيو څانگو وېشــل کيږي. دغه کوچنۍ  
څانگې بياهم په کوچنيو څانگو وېشل کيږي. په پای کې د بدن 
په نســجونو کې د حجرو ترڅنگ هومــره نري او نازکه کېږي 
چــې  له مېکروســکوپ څخــه پرته يې ليدالى نه شــو. دغه 
وېښــتو ورته نريو رگونوته وېښــته ډوله ويل کيږي. وېښته ډوله 
رگونه د بدن په ټولو برخو کې شته. د وينې او نسجونو ترمنځ د 
غذايي موادو جذبېدل اود غازونو بدلېدل د وېښــته ډوله رگونو له 

الرې سرته رسيږي.

تنه او پښي 

سر او السونه

سږي

زړه

پښتورګي

ځيگرد هاضمې کانال

 )٦-٥( انځور د وينې د کوچني 
او لوى دوران مسير

1] Veins  3] Capillaries 5] Atriums
2] Valves  4] Pericardium 6] Ventricles
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د  زړه  د  چــې  څخــه  عضلــې  مخططــې  ځانگــړې  ډول  يــو  لــه  زړه   :)Heart(زړه
عضلــې پــه نامــه يادېــږي، جــوړ شــوى دى او د ټټــر د پنجــرې  دننــه د ســږو ترمنځ لــږ کيڼ 
خواتــه واقــع او د پريکارديــوم  )۱( پــه نامــه د يــوې نازکــې پــردې په وســيله احاطه شــوى دى. 
 نومــوړې يــوه غبرگــه پــرده ده چــې لــه مايــع څخــه ډکــه ده او زړه له ســوليدو څخه ســاتي. 

د هرسړي زړه تقريباً د هغه د موټي په اندازه دی.
د زړه جوفونه: زړه په دوو ښــي او کيڼو برخو باندې وېشــل شــوى دى. دغه دوه برخې بياهم 
په پلنوالي، په پاســنۍ او ښــکتنۍ برخو وېشــل شوي دي. پاســنۍ برخه چې نازک ديوال لري، د 
دهليزونــو )۲( پــه نامه او الندنۍ برخه چې پيړديوال لري، د بطنونو )٣( په نامه ياديږي. په دې ترتيب 

زړه په دوو برخو ښي دهلېز او ښي بطن او کيڼ دهلېز او کيڼ بطن باندې بېليږي.

د زړه دريڅې: د زړه ښي او کيڼ جوفونه داسې واقع شوي دي چې يو دهليز بل دهليز او يو 
بطن بل بطن ته الره نه لري. ښي دهلېز له ښي بطن سره او کيڼ دهلېزله کيڼ بطن سره د دريڅو 

په وسيله اړيکې لري.
نورې  او دوه  ترمنځ  بطنونو  د  او  لري. چې دوه دريڅې د دهليزونو  انسان زړه څلور دريڅې  د 
دريڅې د بطنونو او لويو شريانونو ترمنځ واقع دي. د وينې حرکت تل د دريڅو د خالصېدو او 
تړل کېدو په وسيله کنتروليږي او يوطرفه دي. د وينې د بهير له امله دريڅې خالصيږي او وينه ور 
څخه تيريږي. دريڅې داسې ځای په ځای شوي چې د وينې د بېرته راگرځېدو مخه نيسي.د ښي 
دهلېز او ښي بطن ترمنځ درې پله لرونکي دريڅه )۴( او دکيڼ دهلېز او کيڼ بطن ترمنځ دوه پله يي 
دريڅه )٥( وجود لری د ريوي شريان )6( او ښي بطن ترمنځ د ريوی شريان دريڅه او د کيڼ بطن او 

د ابهر شريان )۷( ترمنځ د ابهرشريان دريڅه موقعيت لري.
د زړه رگونه: زړه د بدن ټولو برخو ته وينه پمپ کوي. ايا پوهيږئ چې د زړه حجرې د اړتيا 
وړ وينه په څه ډول اخلي؟ د زړه د اکليلى شريان )۸( له الرې چې له ابهر شريان څخه سرچينه 
اخلي، د زړه د عضلې ټولو برخوته وينه رسوي. زياتي توکي او co2 د اکليلی وريدونو په وسيله 

اخلي او د زړه ښي دهلېز ته لېږدول کيږي. 

1] Pericardium 3] Ventricles 5] Bicuspid 
2] Atriums 4] Tricuspid 6] Pulmonary Artery 
7] Aorta  8] Coronary
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راتگ  له   ته  زړه  وينه  دوران:  فعاليت  د  زړه  د 
وروسته تر بېرته وتلو پورې يو دوران کوي، چې اغېزه 
په بدن کې  يې د زړه په ضربان کې څرګنديږي. وينه 
له دوران څخه وروسته د زړه د وريدونو له الرې ښي 
دهلېزته ځي. وروسته د زړه په هر ضربان کې د زړه 
دهلېزونه راټوليږي )منقبض کيږي( او وينه بطنونو ته 
ځي. د وينې له فشار سره د دهليزونو او بطنونو ترمنځ 
(خالصيږي.  يي  پله  دوه  او  يي  پله  دريڅې)درې 
وروسته د بطنونو په ډکېدو سره دريڅې راټوليږي. په 
دې حالت کې دوه او درې پاټکيزې )پله يي( دريڅې 
په کلکه تړل کيږي او يو غږ توليدوي چې هغه د زړه 
لومړى غږ دی. وروسته د لوى شريان او د ريوي شريان 
دريڅې خالصيږي او وينه له کيڼ بطن څخه لوى شريان 
دغه  په  ننوزي.  ته  ريوي شريان  بطن څخه  له ښي  او  ته 
حالت کې دا دريڅې په کلکه تړل کيږي ترڅو په بطنونو 
 کې د وينې د بېرته ګرځيدو مخنيوى وکړي. کوم غږ چې 
د هغې له کبله منځ ته راځي د زړه دويم غږ دى. وروسته 
بيا له يوې ثانيې نه د  لږ وخت لپاره زړه استراحت کوي.

الندينى لوى وريد

ابهر شريان
پاسنى لوى وريد

ريوي شريان

چپ دهليز

ښى دهليز ښى بطن

چپ بطن

)٧-٥( انځور د انسان زړه

په خالص حالت کې د دوه 
پرده يي دريڅه

)٧-٥( انځور د زړه دريڅې

په تړلي حالت کې درې 
پرده يي دريڅه 

په تړلى حالت کې دوه 
پرده يي دريڅه

په تړلې حالت کې د ريوى 
شريان دريڅه

په خالص حالت کې ريوي شريان دريڅه
په خالص حالت کې د ابهر شريان دريڅه 

په خالص حالت کې د 
ابهر شريان دريڅه 

په خالص حالت کې درى پرده 
يي دريڅه

               فعاليت
يــو قيف واخلئ اوخوله يې پر کاغذ يا پالســتيک بنــده کړئ. د قيف په 
وروستۍ برخه کې يوپيپ وتړئ. د قيف خوله پر زړه او د پيپ خوله خپل 
غوږ ته ونيســئ. د زړه غږ ښه ښــکاره اوريدل کيږي. زده کوونکي بايد د 
زړه لومړى او دويم غږ واوري اود هغوی ډولونه تشخيص او بيان کړي. که 
چيرې پر رگونو باندې په تېره بيا د الس د بند پر رگ گوته کېښــودل شــي 
په رگ کې د زړه د ضربان اغېزه احساسيږي چې د نبض په نامه ياديږي.
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لمــف )١( : زړه د وينــې د هر پمپ پر مهال د زيات فشــار له امله يوه اندازه منحل مواد د وېښــته ډوله 
رگونو له نازک ديوال څخه د نسجونو په تش ځاى کې توييږي او بېرته رگونوته نه ورځي. د وينې سپين 

کرويات د وېښته ډوله رگونو له ديوال څخه د نسجونو تشي ته ننوزي.
د نسجونو په تش ځاى کې موجود مواد لمفاوي مايع جوړوي چې ځانگړو رگونو )لمفاوي رگونو( ته 
ننوزي اوبيا د وينې جريان ته رسيږي. لمفاوي رگونه دريڅې لري چې لمف ته د وينې په لوري حرکت 
ورکــوي او د هغــه د راگرځېدو مخه نيســي. لمفــاوي رگونه په خپله الره کې لــه لمفاوي غوټو څخه 
تېريږي چې په دغه غوټو کې ســپين کرويات موجود دي او کوالى شــي وينې ته له ورغلو مېکروبونو 

سره مبارزه وکړي.

            فکر وکړئ
ولې په مختلفو شــرايطو کې د وگړو د نبض شــمېر، د بيلگې په ډول د اســتراحت او د ورزش په حالت کې، يو له بل سره توپير 

لري؟

د وينــې دوران:د وينې دوران په دوو برخو، لوى دوران اوکوچني دوران، وېشــل کيږي. څرنگه 
چې په )٨-٥( شــکل کې وينئ، د وينې د جريان عمليه د زړه له کيڼ بطن څخه د بدن ټولو برخو ته 
او د هغې راگرځېدل د زړه ښــي دهلېز ته د وينې د لوى دوران په نامه ياديږي. د وينې د جريان عمليه 

د زړه له ښي بطن څخه سږو ته او له سږو څخه د زړه کيڼ بطن ته د کوچني دوران په نامه ياديږي.

د انسان زړه په عادي حالت کې په هره دقيقه کې لږ او ډېر ٧٠ ځلې ټوپونه وهي. د دروند کار او 
ورزش او يــا د تبــې په وخت کې د زړه ضربان زياتيږي.د دښــتي مږو زړه په هره دقيقه کې٢٠٠- 

٤٠٠ځلې او د فيل زړه چې يو لوى حيوان دى، ١٢ځلې ټوپونه وهي.

1] Lymph
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د وينې د دوران ستونزې
هر کال په سل گونو زره انسانان د چاغوالي او د وينې د لوړ فشار له امله مري. 
د وينې د دوران ستونزې د سگرټ څکولو، په وينه کې د کلسترولو )د وينې 
غــوړ( د انــدازې لوړ والى، روحي فشــار او د ورزش د کموالي له کبله منځ 
تــه راځي. رغنده غذايي رژيم او منظم ورزش کوالى شــي د وينې د دوران 

ستونزې تر يوې کچې لږې کړي.
د زړه حملــه: د زړه حملــه د زړه د شــريان د بندېدو له املــه چې د زړه 
حجرو ته د وينې او اکســيجن د نه رســېدو المل کېږي منځته راځي د زړه د 
شريان بنديدل )١( هغه وخت منځ ته راځي چې د وينې د رگونو په دننه ديوال 
کې کلســترول   د يو پوښ په ډول جوړېږي. د کلســترول توليدېدل د وينې د 
رگونــو  د قطــر پېړوالی او نرموالی کموي. د وينــې د بهير ورو والی د زړه په 
حجراتو کې د اکسيجن د کموالي المل کېږي. پرته له اکسيجن څخه د زړه 
حجرې ډېر ژر  له منځه ځي. کله چې د زړه حجرې په پوره اندازه له منځه 

الړې شي، زړه ښايي ودريږي.

پــه  )راکښــل(  انقبــاض  د  زړه   :  )٢( فشــار  لــوړ  وينــې  د 
 حالــت کــې وينــه پــه ډېــر زور شــريان تــه ليــږدوي چــې لــه دې املــه 
د رگونو پر ديوال فشــار راځي. دغه فشــار ته د وينې فشــار ويل کېږي او د 
فشــار د کتلو د ألې )۳( په وسيله د مټ له شريان څخه معلومېږي. په غير 
نورمال ډول دوينې د فشار لوړېدل د وينې له لوړ فشار څخه عبارت دى. 
د وينې فشار د زړه د حملې د زړه د درېدو، مغزي سکتې او د پښتورگو  

د  ناروغيو لوى احتمالي خطر دى.

)٩-٥( انځور اکليلي شريان

د زړه هغه برخه چې د اکسيجن دنه رسيدلو له 
کبله د زړه عضلې زيان موندلى.

هغه شــريان چــې وينــه د زړه 
عضلې ته رسوي.

هغــه ځاى چې د وينې پرڼ کېدلو 
شريان بند کړى وي.

1] Atherosclerosis  3] Manometer
2] Hypertension



   64

د پنځم څپرکي لنډيز
 هوا د پزې، خولې، کومي، توتكې،  قصبة الريې او برانشونو له الرې سږو ته ننوزي.

 ســږي له هوا څخه ډک ســفنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي چې د ټټر د پنجرې په منځ کې د زړه ښي 
او کيڼ خوا ته او د حجاب حاجز له پاسه موقعيت لري.

 برانشونه په سږو کې په برانشيولونو باندې وېشل کېږي.
 دخارجي تنفس په عمليه کې دوه مرحلې شاملې دي. سږو ته د هوا ننوتل او له سږو څخه د هوا وتل.
 د اکسيجن ډېره برخه د هموگلوبين په واسطه چې د وينې په سرو کروياتو کې موجود دى، د بدن حجرو 

ته لېږدول کېږي.
 دکاربن ډای اکسايد ډېره برخه د وينې په پالزما کې په منحل توگه لېږدول کېږي.

 د تنفسي سيستم معمولي ناروغي له والگي، انفلونزا او نري رنځ څخه عبارت دی.

د پنځم څپرکي پوښتنې
1- په سږو کې د  غازونو تبادله په څه ډول سرته رسيږي؟

٢- هوا له کومو الرو څخه سږو ته ننوزي؟ په ترتيب سره يې نومونه واخلئ.
٣- د والگي او انفلونزا ترمنځ توپير څرگند کړئ.

د جملو تش ځايونه په خپلو کتابچو کې په مناسبو کلمو ډک کړئ.

٤- برانشونه د سږو په د ننه کې د ............ په نامه په کوچنيو څانگو وېشل کېږي.
٥- د اوبو او خوراکي توکو د تېرېدو په وخت کې تنفســي الرې د........... په واســطه تړل کېږي چې 

حنجرې ته د خوراکي موادو د ننوتلو مخه ونيسي.
سم ځواب وټاکئ او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ.

٦- د اکســيجن ډېره برخه د هموگلوبين په واســطه، چې په............... وجود لري، د بدن حجروته 
لېږدول کېږي.

ب- د وينې سره کرويات الف- د وينې دمويه صفحات   
د- د وينې پالزما ج- د وينې سپين کرويات    

٧- په سږو کې د غازونو تبادله په................... کې سرته رسيږي.
د- هيڅ يو ج- هوايي کڅوړې  ب- ښي بطن  الف- برانشونه 
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شپږم څپرکى

اطراحيه سيستم
د ژونديو موجوداتو د بدن حجرې راز راز فعاليتونه تر سره کوي چې له کبله يې زيانمن 
او بيکاره مواد رامنځته کېږي. دا مواد بايد له حجرو څخه وايستل شي، ترڅو حجرې 
خپلــو حياتي فعاليتونو ته پــه طبيعي توگه دوام ورکړاى شــي. وينه دغه مختلف مواد 

راټولوي او اطراحيه غړو ته يې لېږدوي چې له بدن څخه ووځي.
يــو لــه دغو موادو څخــه کاربن ډای اکســايد دى. څرنگه مو چې د مخــه زده کړل د 
حجــروي تنفس له کبله کاربن ډای اکســايد په حجرو کې توليد او د ســږو له الرې د 
تنفس په واســطه بهر ته وځي. د بدن حجرې نــور زيانمن مواد هم توليدوي چې بايد 

له بدن څخه ووځي.
کوم مواد زيانمن دي او په څه ډول طرحه کېږي؟
د بدن کوم غړي زيانمن مواد دفع کوي او څنگه؟

اطراحيه غړي څه ډول جوړښت لري او په څه ډول يې بايد ساتنه وشي؟
ددې څپرکي په پاى کې کوالى شئ چې نوموړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ.
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د بدن د حجرو ضايعات: له هضم شــوې او جذب شــوې خوړو څخه د انرژۍ د توليد لپاره په 
بدن کې د حجرو د حياتي عمليو په وســيله فاضله توکي توليديږي. په دې توکو کې کاربن ډاى اکســايد، 

امونيا، يوريا، اضافي مالگې، يوريک اسيد او د بدن اضافي اوبه شاملې دي.
د بدن د حجرو د فاضله موادو دفع کول په بېالبېلو الرو ترسره کېږي، لکه: سږي، د بدن پوستکي، ينه، 
پښــتورگي او غټې کولمې. الندې جدول د بدن له مختلفو سيســتمونو څخه د فاضله توکو خارجېدل 

)اطراح( له بدن څخه ښيي.
د فاضلــه توکــو طرحه کــول بايد د ژونديو موجوداتو يو له ډېرو مهمو عمليو څخه وگڼل شــي. په دې عمليه 
کې پښتورگي مهم رول لري، پښتورگي وينه تصفيه کوي، د بدن د اوبو تعادل تنظيموي او د وينې فشار ثابت 

ساتي.

مواد دفع کوونکې برخهتوليدوونکي عمليېفاضله 

سږيپه بدن کې حجروي تنفساوبه او کاربن ډای اکسايد

پوستکى، پښتورگى او ينهد پروټين هضم او د حجرو حياتي فعاليتمالگه، اوبه او يوريا

                اضافي معلومات
د بالغ انســان بدن ٦-٥ ليتره وينه لري. ستاســې وينه په پښــتورگو کې د ورځې ٣٥٠ ځلې دوران 

کوي. ستاسې پښتورگي د ورځې شاوخوا ٢٠٠٠ ليتره وينه فلتر کوي.

د بولي سيستم غړي
بولي سيستم له پښتورگو، حالبينو، مثانې او  بولي مجرا څخه جوړ شوى دى.

پښتورګي
پښــتورګي يوه جوړه غړي دي چې وينه له فاضله توکو څخه پاکوي. پښــتورګي د مال په برخه کې د مال 
د تير په دواړو خواوو کې د حجاب حاجز )ديافراګم( څخه ښــکته او د شــحمي نســجونو په منځ کې 
موقعيت لري چې د يوې نازکې پردې په واسطه پوښل شوي دي. نسواري رنګ او لوبيا ته ورته بڼه لري.
د وينې رګونه او د تشــو بولو د لېږدولو ټيوبونه )حالبين( د پښــتورګو په ننوتې برخې کې د پښــتورګو دننه 

سره اړيکې لري.
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حالبين )١( : د تشــو بولو کانالونه دي چې ٣٠ ســانتي متره 
اوږدوالــى لــري او تشــې بولې له پښــتورگو څخــه مثانې ته 

لېږدوي.
مثانه )٢( : 

کهڅــه نــا څه پېــړه ارتجاعــي کڅــوړه ده چې د شــمزۍ 
ځــاى  تــش  پــه  خاصــرې(  )لگــن  برخــې  وروســتۍ  د 
 کــې پرتــه ده او د تشــوبولو پــه زياتېــدو ســره پراخېــږي. 
ښــويې  مثانــې  د  کــې  وخــت  پــه  دفعــې  د  تشــوبولو  د 
چــې  راولــي  فشــار  او  کېــږي  کيــکاږل   عضلــې 
د مثانې د عضالتي حلقې يا ســفينکترونو )٣( له الرې تشــې 

بولې ووځي.
بولــي مجرا )٤( : يو نرى ټيوب دى چې تشــې بولې له 
مثانــې څخــه بهر باســي. بکتريا د بولي مجــرا او د مثانې 
د عفونت )ميکروبي کيدل( او د ســوي او خارښــت المل 
گرځــي. کله کلــه د زيات تخريش له کبله په تشــوبولو کې 

وينه پيدا کېږي.
د پښتورگي جوړښت: په يو پښتورگي کې درې برخې ليدل کيږى:

الف:بهرنۍ برخه چې د کارټکس )5( په نامه يادېږي.
ب: منـځنۍ بـــرخه د مېډوال )6( په نامه يادېږي چې  د پيراميد )7( په نامه له 

هرم شکلو برخو څخه جوړه شوې ده.
ج:داخلي برخه د تشــوبولو د راټولولو تش ځايونه دي چې د 

لگنچې )8( په نامه يادېږي او  له حالبينو سره نښتي دي.

مثانه

)١-٦( انځور د اطراح سيستم

پښتورګي

حالبين

د تشو بولو الر

1] Ureters  5] Cortex
2] Urinary Bladder 6] Medulla
3] Sphincters  7] Pyramid
4] Urethra  8] Pelvis

لگنچه

)٢-٦( انځور د پښتورگى جوړښت

کارټکس 

مېډوال
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نفرونونه: د پښــتورگي جوړښتيز او چاڼيز واحدونه د 
نفــرون )١( پــه نامه ياديږي چې په هر پښــتورگي کې يې 
شــمېر يو ميليون ته رســيږي. د هر نفرون په سر کې د 
تړلې محفظې دننه د وېښــته ډوله رگونو په لومړۍ شــبكه 
كې بومن کپسول )٢( ځاى لري. له دې کپسول څخه وروسته 
يو نرى اوږد تاو شــوى ټيوب راځي چې په منځنۍ برخه کې 
مستقيم او بيا  د U بڼه ځان ته نيسي. د وېښته ډوله رگونو دويمه 
شــبکه ددې ټيوب تر شاوخوا را تاو شوې چې د لومړۍ شبکې 
له وېښــته ډوله رگونو سره نښــلي. نفرونونه په پاى کې د تشوبولو له 
ټولوونکو مجراوو ســره نښتي دي. نفرونونه وينه چاڼوي او په ورځ کې له يو 

څخه تر دريو ليترو پورې تشې بولې توليدوي.
الرې  لــه  شــريانونو  د  وينــه  ناپاكــه  جوړېــدل:  تشــوبولو  د 
لومــړى  بهيــږي.  کــې  نفرونونــو  پــه  او  ننــوزي  تــه   پښــتورگو 
د لومړنۍ شــبکې وېښــته ډوله رگونو له الرې د پالزما برخه كې د تشوبولو 
نل )ټيوب( ته ننوزي. په دې وخت کې ټول گټور غذايي توکي، لکه: د اړتيا 
وړ قند، ايونونه، امينو اســيدونه او نور د وينې د دويمې شــبکې وېښته ډوله 
رگونو په وسيله بېرته جذبيږي. په وينه کې نورې پاتې اضافي اوبه او زيانمن 
مواد لکه امونيا، يوريا، يوريک اســيد، اضافــي مالگه او د بدن نور اضافي 
کيميــاوي مرکبــات د نفرونونو له ټيوبونو څخــه د لگنچې په تش ځاى کې 
راټولېــږي. هغه وينه چې له فاضله توکو څخه پاكه شــوې وي د وريدونو له 

الرې له پښتورگو څخه خارجېږي. 

               فکر وکړئ 
ايا د تشوبولو اندازه په اوړي او ژمي کې يو شان وي؟ ولې؟

ايا د تشوبولو رنگ په اوړي او ژمي کې سره توپير لري؟ ولې؟

دويمى ويښته 
رګونه

u ته ورته تيوب

 )٣-٦( انځور د نفرون جوړښت

باومن کپسوللومړنى ويښته رګونه

1] Nephron
2] Bowman Capsule



69   

په پلويس )لگنچه( کې راټولې شوې تشې بولې د حالبينو له الرې مثانې  د تشوبولو دفع كول: 
ته راځي. کله چې په مثانه کې له ٢٠٠ څخه تر ٣٠٠ ملي ليتره تشې بولې را ټولې شي د هغې حجم 
زياتيږي. د مثانې د داخلي سفينکترې عضلې په غير ارادي توگه خالصه او دتشو بولو دفع کولو ته اړتيا 
احساسيږي. د بهرنۍ سفينکتري عضلې ارادي دي او د انسان په غوښتنه خالصيږي او بيا مثانه تشيږي. 

مثانه تر ٨٠٠ ملي ليترو پورې ځاى لري، خو په دې وخت كې خوږيږي.

د پښتورگو ستونزې
د پښتورگو کاڼي: په پښتورگو کې کاڼي له کومه پيدا کيږي؟

لکه  کيږي،  ليدل  توکي  اضافي  کې  تشوبولو  په  امله  له  فعاليت  نه  د  نورمال  د  نفرونونو  د 
کې  ځايونو  تشو  په  لگنچې  د  پښتورگو  د  کله  چې  اسيد  يوريک  اضافي  مگنيزيم،  کلسيم، 
رسوب  موادو  نوو  د  باندې  ترسباتو  مخکنيو  پر  جوړوي.  کاڼي  او  کوي  تبلور  او   رسوب 
د کاڼي د غټېدو المل گرځي. د اوبو او هوا شرايط، د غذا ډول او مصرفي اوبه په پښتورگو کې د کاڼي 

د پيدا کېدو الملونه دي.
ځينى وخت واړه کاڼي د حالبينو له الرې مثانې ته رسېږي. کله چې کاڼي له حالبينو څخه تېرېږي د 
هغوى تېرې څوکې حالب تخريش کوى او د شديد درد او د وينې بهيدو المل كيږي. واړه کاڼي چې 
مثانې ته ننوزي له تشو بولو سره خارجېږي. که کاڼي غټ وي په لگنچې او يا حالب کې پاتې کيږي او 

د تشو بولو الره بندوي.
او د  پيدا شوی زهر  را  له ميکروبونو څخه  ناروغۍ لکه د ستوني درد،  ځينې   :  )١( نفريت 
ناروغيو د الملونو زيات او چټک فعاليت لکه په وينه کې بکتريا پښتورگو ته ډېر سخت زيان رسوي او 
په پښتورگو کې د نفريت په نامه سخته ناروغي منځ ته راځي. که چېرې پښتورگي په ښه شان فعاليت ونه 
کړي فاضله يا اضافي توکي په وينه کې پاتې کيږي. دا توکي د بدن پر نورو مهمو غړو، لکه زړه، اغېزه 

کوي. که چېرې پر خپل وخت يې درملنه و نشي د ناروغ د مړينې المل گرځي.
د پښتورگو د درملنې نوې الرې

ايا شونې ده چې له جراحۍ پرته د پښتورگي کاڼي له بدن څخه وايستل شي؟ په پخوا وختونو کې 
به ډاکترانو د ناروغ نس پرانستلو، پښتورگی به يې څيرې کاوه او کاڼي به يې ترې ويستل چې دا راز 
درملنه ډېره سخته وه. خو اوس له نوې تکنالوژۍ څخه په گټې اخيستنې سره د ماوراى صوت )2( د 
موجونو په وسيله د پښتورگي په دننه کې کاڼي ماتيږي او مات شوي کاڼي له تشوبولو سره خارجيږي. 

اوس هم غټ کاڼي له پښتورگو څخه د جراحۍ په وسيله ايستل کيږي.
1] Nephritis  2] Ultrasound



   70

             اضافي معلومات
د روغو پښتورگو د لرلو او د پښتورگو او مثانې د کاڼو د مخنيوي لپاره الرښوونه کېږي چې:

١- په زيات عمر کې له پروتينى توکو، لکه د غوښې، له ډېر خوراک څخه ډډه وکړئ.
٢- د هغو اوبو له څښلو څخه چې ډېر منرالونه لري، ډډه وکړئ. د داسى اوبو د منرالونو د کمښت 
لپاره هغه بايد له ايشولو څخه وروسته وڅښل شي. ٣- ډېر ورزش وکړئ او بدني فعاليت ولرئ.  

٤- زيات مايعات وڅښئ.

)Dialysis( مصنوعي پښتورگى يا دياليز
مسموميت،  وينې  د  زياتوالى،  موادو  فاضله  د  کې  وينه  په  المل  خرابېدلو  د  پښتورگو   د 
د ځينې درملنو په تېره بيا د انتي بايوتيکونو حساسيت په ځانگړې توگه  د وينې د فشار ناڅاپي ښکته 
کېدل او نور گڼل کيږي. په دې حالت کې پښتورگي له کاره لويږي او بېړنۍ پاملرنې ته اړتيا لري. که 
نه، نو د دوو يا دريو ورځو په ترڅ کې د مړينې المل گرځي. کله چې د ناروغ پښتورگي له فعاليت 
څخه پاتې شو، د هغه وينه د دياليز د دستگاه په وسيله تصفيه کيږي. په دې ترتيب چې دناروغ وينه 
د وريدونو له الرې د دياليز د دستگاه د سلوفان په نامه له يو تاوراتاو کاغذي نل څخه تېريږي. دغه 
نلونه په يو لوښي کې چې د مالگې محلول لري ځای په ځای شوي دي. يوريا او اضافي مالگې د 

نلونو له دېوال څخه د مالگې محلول ته خپريږي. 
د ناروغ تصفيه شوې وينه يو ځل بيا د هغه بدن ته پمپ کيږي. دغه عمليه د دياليز په نامه ياديږي، چې درد 

نه لري خو د بشپړې تصفيې لپاره څو ساعته وخت ته اړتيا ده او بايد په اونۍ کې دوه وارې تر سره شي.
پښتورگي  روغ  د  ځای  پر  پښتورگي  ناروغ  پيوند:د  پښتورگي  د 
پيوندول دى. د ناروغ پښتورګي پيوندول ډېر سخت کار دی. ځکه که 
د ناروغ بدن نوى پښتورگى پردى وگڼي نو دغه حالت ډېرې ستونزې 
منځ ته راوړي. ځکه د پښتورگو په پيوندولو کې د اشخاصو د وينې 

سمون په پام کې نيول کېږي.
د جراحۍ له عمل څخه مخکې د هغه شخص چې نوى پښتورگى 
اوږدې  يوې  د  مقاومت  بدن  د  کې  مقابل  په  عواملو  پرديو  د  اخلي، 
مودې لپاره را ټيټوي او بيا په تدريجي ډول د هغه د بدن مقاومت بېرته 
پيوند  د  او  توافق حاصل کړي  پښتورگي سره  نوي  له  ترڅو  زياتوي، 

عمليه په ښه شان سرته ورسيږي.
)٤-٦( انځور د وينې څخه د زايدو موادو د 

اطراح دستگاه )مصنوعي پښتورگي(



د شپږم څپرکي لنډيز
 اطراحيه سيستم له پښتورگو، حالبينو، مثانې او د تشو بولو له مجراوو څخه عبارت 

دى.
 پښتورگي له بهرنيو، منځنيو او داخلي دريو طبقو څخه جوړ شوي دي.

 نفرون د پښتورگي مېکروسکوپي جوړښتيز او چاڼيز واحد دى.
 د پښتورگو نفرونونه د وينې زيانمن مواد تصفيه کوي. د بدن اوبه تنظيم او د وينې فشار ثابت 

ساتي.
 تشې بولې د پښتورگو د لگنچې له تش ځاى څخه د حالبينو په وسيله مثانې ته لېږدول کېږي.

 د مثانې داخلي محتويات د تشو بولو د مجرا له الرې بهر ته تشېږي.
 ځينې وخت کلسيم، مگنيزيم، يوريک اسيد او داسې نور د لگنچو په تش ځاى کې رسوب 

او سره يو ځاى کېږي او د پښتورگي کاڼي جوړوي.
 د چاپيريال ځينې ککړونکي مواد، لکه: درانده فلزونه، او ځينې ناروغۍ او زهري مواد په وينه 

کې د پښتورگو د ناروغۍ المل گرځي.
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د شپږم څپرکى پوښتنې
1- تشې بولې څه شی دي او څه ډول له وينې څخه جال کېږي؟

٢- د پښتورگو واړه کاڼي د جراحۍ له عمل څخه پرته په څه ډول له بدن څخه ايستل کېږي؟
٣- د پښتورگي د تسليخ په وخت کې د پښتورگي جوړښتونه په څه ډول مشخص کوئ؟ په رسم کې 

يې وښاياست.
٤- د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د غړو د اطراحيه سيستم ساتنه څنگه کوالى شئ؟

٥- په نفرون کې د وېښته ډوله رگونو لومړنۍ شبکه د وېښته ډوله رگونو له دويمې شبکې سره پرتله کړئ.
الندې جملې په خپلو کتابچو کې په مناسبو کلمو ډکې کړئ.

٦- د پښتورگي چاڼکوونکی ميکروسکوپي واحد د............... په نامه ياديږي.
٧- پښتورگي له دوو طبقو..........................او................. څخه جوړ شوي دي.

 سم ځواب وټاکئ:
٨- د فاضله توکو ډېره برخه اوبه، مالگه او يوريا...................... له بدن څخه طرحه کوي.
ج: غټې کولمې       د: پښتورگي ب: بدن پوستکى   الف: سږي  

٩- پلويس يا لگنچه د پښتورگي په............. کې ده.
د: حالبين  ج: بهرنۍ طبقه   ب: منځنۍ طبقه   الف: داخلي طبقه  

په خپلو کتابچو کې الندې جملو ته، که سمې وي د )ص( تورى او که ناسمې وي د )غ( تورى وليکئ.
١٠- پښتورگي وينه تصفيه کوي، په بدن کې د اوبو، تعادل تنظيموي او د وينې فشار ثابت ساتي. )     (

١١- تشې بولې له مثانې څخه د حالبينو په وسيله په لگنچه کې توييږي او له هغه الرې له بدن څخه 
طرحه کېږي.)      (

١٢- تشې بولې له اوبو، يوريا، يوريک اسيد، مالگې او نورو کيمياوي مرکباتو څخه عبارت دى چې د 
بدن له وينې څخه د پښتورگو د نفرونونو په وسيله طرحه کېږي. )     (
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اووم څپرکى

د اندوکراين سيستم
پخوا خلکو ګومان کاوه چې عصبي سېســتم د ژونديــو موجوداتو د مغلقو عملياتو 
کنټرولوونکی دی خو عالمان د ځينو عجيبو تغيراتو له کبله چې د جسم په فعاليت 
کې واقع کېږي او د عصبي سېستم پورې هيڅ اړه نلري حيران کړي وو، مثاًل: په دې 
فکر کې وو چې څه شی د قد د لنډوالي او لوړوالي سبب ګرځي او څه شی سبب 
ګرځي چې نارينه جنس او ښځينه جنس بلوغ ته رسوي؟ خو ځينې خلک ضعيف 
او ځينې نور پياوړي وي؟ أيا عصبي سېســتم ددې واقعاتو ســبب ګرځي؟ باالخره 
معلومه شــوه چې يو بل سېســتم هم وجود لري چې ددې واقعاتو ســبب ګرځي. دا 
سېســتم د اندوکراين سېستم يا داخلي څڅوونکې غدې دي چې د عصبي سېستم 
سره يوځای کار کوي، دا غدې په بېالبېلو برخو کې، لکه: د دماغ الندې، پښتورګو، 

معدې به وروستۍ برخه کې، په غاړه او د لګن خاصرې الندې موقعيت لري.
د اندوکرايــن غــدي د بې کاناله غدو په نوم هــم يادېږي، ځکه چې دغه غدې بې له 
کومــې مجرا څخه مواد څڅوي او راســاً د وينې جريان تــه داخلېږي. څرنګه چې 
اندوکرايــن خپل ترشــحات مســتقيماً د وينــې جريان يا د حجرې شــاوخوا مايع ته 
څڅــوي نــو د بدن مختلف غړي په ډېر کم وخت کې تر اغېزې الندې راولي. دغه 

غدي د کيمياوي موادو لرونکي وي چې دا مواد د هورمون په نوم يادېږي.
غده:يــوه يا زياتې مشــخصې حجرې چــې په داخل کې مواد توليد او ترشــح کړي د 
غدې په نوم يادېږي، چې عمده بېلګې يې د اکزوکراين )خارج څڅوونکې غدې( او 

اندوکراين يا داخل څڅوونکې غدې دي.
ددې څپرکي په لوستلو سره به وکوالی شئ چې:

د اندوکراين سېستم او اړونده غدې وپېژنئ، د اندوکراين سېستم غدې له اکزوکراين 
غدو څخه توپير کړای شئ، هورمون تعريف کړای شئ ، د بېالبېلو هورمونونو رول 

سره أشنا شئ او د اندوکراين د غدو اهميت به درک کړای شئ.
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د اندوکراين غدې )1(
ټولــو  پــه  بــدن  د  ده چــې  غــدو مجموعــه  زيــات شــمېر کوچنيــو  يــو  د  اندوکرايــن سيســتم  د 
کــوي.  ترشــح  توکــي  نامــه  پــه  هورمــون  د  غــدې  نومــوړې  دي.  شــوې  خپــرې  کــې  برخــو 
وســيله  پــه  وينــې  د  او  توليــد  پــه حجروکــې  اندوکرايــن  د  چــې  دي  مــواد  کيميــاوي   هورمــون 
د بــدن پــه ټولو برخو کې حرکــت کوى چې ترڅو تر پام الندې حجرې ته ورســيږي. هغه حجرې چې 
هورمــون پــرې اغېزه کوي د هــدف د حجرو په نامه يادېــږی.د اندوکراين حجرې ځانگړي ســوري او 
کانالونــه نــه لري او هغه هورمونونه چې له هغوى څخه ترشــح کيږي په مســتقيم ډول د وينې بهير او يا 
 د حجــرې پــه شــاوخوا مايع كې توييږي او د وينې د بهير په وســيله د هدف حجرې ته رســېږي او هلته

 د هدف په حجره کې د عمل د سر ته رسولو المل گرځي.
د اندوکرايــن د غــدو برعکس، نورې غدې چې د اگزو کرايــن )2( په نامه ځانگړې مجرا يا کانال لري او 
د نومــوړو کانالونــو له الرې مواد د بدن د حجرو دننه يا دباندې چاپيريال ته ليږدوي، لکه: د خولو)عرق( 

غدې، لعابيه غدې او هاضمي غدې. ځينې غدې لکه پانکراس هم اندوکراين او هم اگزوکراين دي.

1] Endocrine Glands
2] Exocrine
۳] Pituitary Gland
Hypothalamus ]۴ هايپوتالمــوس د مغــزو هغه برخه ده چې د عصبي سېســتم او اندوکراين سېســتم فعاليتونه هم غــږي کوي او د بدن د تعادل اړونده 

زياتره فعاليتونه کنترولوي.

د هايپوفيز يا نخاميې غده )۳( 
نخاميه د اندوکراين يوه غده ده چې د مغز او هايپوتالموس )۴( الندې ځاى لري. غټوالى يې دچڼې د يوې 
دانې په اندازه دی. نخاميه غده د هورمون د توليد او ترشح لپاره د اندوکراين د نورو غدو په تحريک او 

کنترول کې مهمه اغيزه لري او د نورو غدو په پرتله ډېر هورمونونه توليدوي.
نخاميه غده مختلف هورمونونه جوړوي چې د هغې مهم هورمون د ودې هورمون دى. د ودې هورمون 

د بدن د ودې المل گرځي. او د بدن پر ټولو حجرو باندې اغېزه کوي. )1-7( شکل

نخاميه غده
هايپوتالموس

)١-٧( انځور د هايپوفيز يا نخاميه غده
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)٣-٧( انځور تر ټاكلې كچې د زيات او تر ټاكلې 
كچې لږ ترشح اغېزه د ودې د هورمون څرگندوي. 

د تايرايــد غــده )1( : د تايرايد غــده د غاړې د 
مخــه او د حنجــرې په مخ كــې واقــع ده او د H په 
بڼه ليدل کيږي. د)۴-7( شــکل. د تايرايد غده داسې 
هورمونونه جوړوي چې د بدن د ميتابوليزم )2( چټكتيا 
تنظيموي.که په خوړو كې د ايودين اندازه لږه شــي د 
تايرايد د غدې حجم زياتيږي او دغه حالت د جاغور 
)۳( په نامه ياديږي. ددې لپاره چې د جاغور په ناروغۍ 

اخته نشو بايد له ايوډين لرونکي مالگې څخه استفاده 
وکړو.

)٢-٧( انځور د تايرايد غده  

1] Thyroid Gland
2[ ميتابوليزم د کيمياوي تعامالتو له مجموعې څخه عبارت دى چې په يو ژوندي جسم کې ترسره کېږي.

۳] Goiter

)٤-٧( انځور په جاغور باندې اخته ماشوم ښکاره کوي
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المــل  درېدلــو  د  ودې  فزيکــى  او  ذهنــي  د  کمښــت  هورمــون  د  تايرايــد  د  کــې  ماشــومانو  پــه 
گرځــي او پــه لويانــو کــې ددې هورمــون کمښــت د گنگســيت او د پوســتکي د وچوالــي المــل 
 گرځــي. کــه پــه لويانــو کــې د تايرايــد هورمــون ډېــر ترشــح شــي كيــداى شــي پــه خــوب کــې 
د عصبانيت او بې نظمۍ المل شي. د تايرايد د هورمونونو له ډلې څخه د تايروکسين )1( هورمون دى چې 

له خوړو څخه د انرژۍ ازادول کنترولوي.

د پاراتايرايد غده )2( 
د پاراتايرايد غده د تايرايد د غدې شاته د څلورو كوچنيو غوټو په بڼه موقعيت لري. د پاراتايرايد هورمون په بدن 
 کې د کلسيم اندازه کنټرولوي. دا هورمون هغه وخت ترشح کېږی چې په وينه کې کلسيم لږ شي. د پارا تايرايد 
د غدې له حده زيات فعاليت په وينه کې د کلسيم د ډېرېدو او په هډوکو او غاښونو کې د کلسيم د زېرمې 

د کمښت المل او د هډوکو د كمزورتيا او ماتېدو المل كيږي.
د پښتورگي دپاسه غدې )۳( 

دا غدې د هر پښــتورگي دپاســه نښتي دي او مختلف هورمونونه ترشح کوي. لکه چې په شکل کې يې 
وينئ دا غدې له دوو مرکزي او قشــري برخو څخه جوړې شــوي دي. د مرکزي برخې هورمون چې د 
ادرينــال پــه نامه ياديږي، د ډار، هيجان يا د جگړې او د تېښــتې په وخت کې، ترشــح کيږي او د زړه د 
ضربــان د جگېــدو، د تنفس د زېاتېدو او د رنگ د تغيير المل گرځي.قشــري برخه د نورادرينالين )۴( په 
نامه هورمون ترشــح کوي چې په وينه کې د گلوکوز د تنظيم المل گرځي او د ډار په وخت کې د گلوکوز کچه 

ډېروي او د بدن د ځواک د زياتېدو المل کېږي.

1] Thyroxin   ۳] Adrenal Glands
2] Parathyroid Gland  ۴] Noradrinaline

)٥-٧( انځور د تايرايد او پاراتايرايد غدې

د شا له خوا تايرايد

قصبة الريه
پارا تايرايد

مرکزي برخه

قشري برخه

)٦-٧( انځور د فوق الکليې غده



77   

جنسي غدې )1( 
تخمدانونــه او خصيــې گاميتونه جوړوي او هغه هورمونونه ترشــح کــوي چې د تکثري 
 سيســتم فعاليتونــه او د جنســيت ځانگړتيــاوې تنظيمــوي. پــه ښــځو کــې تخمدانونه 
د اســتروجن )2( او پروجســترون )۳( هورمونونه او په نارينه ووکې خصيې د تستوسترون )۴( 
هورمون ترشــح کوي. په ښــځو کې د اســتروجن هورمون د هغوى د بالغېدو او د ښځينه 
صفاتــو د منــځ ته راتلــو المل كيږي، په داســې حال كې چې د پروجســترون هورمون د 
اميــدوارۍ لپــاره رحم چمتو کوي او د بدن تودوخه تنظيموي. که چېرې په ښــځو کې د 
پروجسترون هورمون لږ شي، د اهلل تعالی )ج( په امر ښځينه ځانگړتياوې پر نرينه ځانگړتياوو 
بدليږي او په ښــځو کې د ږيرې د ودې المل کيږي. همدارنگه په نارينه وو کې که د بلوغ 
پر مهال د تستوســترون هورمون چې د خصيو په وســيله توليديږي، تر ټاکلې کچې څخه 
لږ ترشــح شــي، ښځينه ځانگړتياوې را برســېره کيږي. په دې حالت كې د نارينه غږ نرى 

کېږي او تيونه يې غټيږي.

 )٨-٧( انځور ښځينه جنسي غده

 )٧-٧( انځور نرينه جنسي غده  

1] Sexual Gland  ۳] Progesterone 
2] Estrogen  ۴] Testosterone
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د پانکراس غده ) 1( 
پانکــراس يــوه کريمي يا گالبي رنگه غده ده چې تر معدې الندې تش ځاى کې موقعيت لري او له دوو 

ډولو نسجونو څخه جوړه شوې ده:
١- هغه نسجونه چې هضمي انزايم ترشح کوي او د خوړو په هضم کې مرسته کوي.
٢- هغه نسجونه چې د انسولين او گلوکاگون په نامه دوه ډوله هورمونونه ترشح کوي.

)٩-٧( انځور د پانکراس غده

1] Pancreatic Gland 2] Insulin
۳] Diabetes  ۳] Glucagon

 انسولين )2( 
هغــه هورمــون دى چې پــه وينه کې د گلوکوز کچه تنظيمــوي؛ يعنې د اړتيا په وخت کــې په وينه کې د 
ګلوکوز کچه ښــکته راولي. دغه راز انســولين ځيگر تحريکوي چې گلوکــوز په گاليکوجن يا حيواني 
نشايستې بدل او زېرمه يې کړي. که چېرې د انسولين مقدار لږ شي په وينه کې د گلوکوز مقدار لوړيږي او 
د شکرې ناروغي منځ ته راځي. په لومړيو مرحلو کې کوالى شو چې د غذايي ځانگړي رژيم په اخيستو 
او ورزش ســره د دې ناروغۍ د پرمختگ مخه ونيســو. که د يو شــخص په وينه کې د گلوکوز مقدار له 
عادي كچې څخه ډېر شي شخص د شکرې په ناروغۍ )۳( اخته کيږي. د شکرې په ناروغۍ اخته کسان 
د تندې احســاس کوي او ډېرې اوبه څښــي چې له امله يې تشــې بولی زياتيږي. د شــکرې په ناروغۍ 
 اختــه شــخص د ناروغۍ په وروســتي پړاو کې ډنگــر او بې حوصلې وي او د ليدلــو ځواک يې لږيږي. 

د ټاكلې اندازې د انسولين په پيچكارۍ په وينه کې د گلوکوز اندازه کنترولېداى شي.

د گلوکاگون هورمون )۴( 
هغه هورمون دى چې په پانکراس کې توليديږي او د انســولين پر خالف عمل کوي. يعنې گاليکوجن 

په گلوکوز بدل او په وينه کې د گلوکوز کچه لوړوي.
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د معــدې او د کولمو د دېوال هورمونونه: د اندوکراين حجرې په هضمي کانال کې هم 
وجــود لــري. د بېلگې په ډول: گســترين )1( هغه هورمون دى چې د معدې پــه دېوال کې توليديږي او په 
معده کې د مالگې د تېزاب د ترشح المل کېږي. کله چې د معدې محتويات وړو کولمو ته رسيږي، په 
هغه ځاى کې د ســکريتين )2( هورمون ترشــح کيږي چې دا هورمون پانکراس د هضمي شيرې د ترشح 
کولو لپاره هڅوي. په )1٠-7( شکل کې د انسان په بدن کې د اندوکراين د يو شمېر غدو موقعيت ښودل 

شوى دى.

)١٠-٧(انځور د انسان په بدن کې د اندوکراين د غدو موقعيت

نخاميه غده

فوق کليه غده

تايرايد غده

پانکراس غده

       تخمدان

خصيه 

1] Gastrine  2] Secretine

د اووم څپرکي لنډيز
  د اندوکراين په سيســتم کې يو شــمېر غدې شــاملې دي چې هورمونونه ترشح او وينې ته يې تويوي 

چې د بدن مختلفو برخو ته ورسيږي.
  هايپوتالموس او د نخاميه غدې د زياترو هورمونونو د جوړښت عمده کنترولوونکي مرکزونه دي.

  د تايرايد په غده کې د ايوډين کمښت د جاغور د توليد المل کېږي.
 د پاراتايرايد غده په وينه کې د کلسيم مقدار تنظيموي.
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 د ادرينال غدې د پښتورگو دپاسه پرتې او له دوو برخو څخه جوړې شوي دي چې:
يوه يې مرکزي برخه او بله يې قشري برخه ده.

 د پانکراس غده د انسولين هورمون توليدوي او نوموړی هورمون په وينه کې د گلوکوز مقدار ټيټوي.
خصيــې  چــې  دا  حـــال  توليــدوي،  هورمونونــه  پروجســترون  او  اســتروجن  د  تخمدانونــه   
د تستوسترون هورمون توليدوي. دغه هورمونونه د ګميتونو په جوړولو او د جنسي ثانوي ودې د تحريک 

لکه په ښځو کې د تيونو غټيدل او په نارينه وو کې د برېت او د ږېرې په ختلو کې اغېزه لري.
 گســترين د معدې د دېوال هورمون دى چې د مالگې د تېزاب د تحريک المل گرځي او ســکرتين د 

وړو کولمو د دېوال هورمون دى چې د پانکراس غده تحريکوي چې هضمي شيره ترشح کړي.

د اووم څپرکي پوښتنې
سم ځواب وټاکئ او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ.
١- د.............. غدې د نورو هورمونونو ترشح کنترولوي.

الف- پانکراس او د تايرايد غده
ب- هايپو تالموس

ج- د ادرينال غده او پانکراس
د- هايپو تالموس او د نخاميې غده

٢-  انسولين ددې سبب کېږي چې:
الف- په وينه کې د گلوکوز کچه لوړه شي

ب- په وينه کې د گلوکوز کچه ټيټه شي
ج- اضافي مواد ازاد شي

د- جاغور توليد نشي

تشريحي پوښتنې:
٣- د شکرې د ناروغۍ علت شرح کړئ.

٤- د اندوکراين د سيستم دندې توضيح کړئ.
٥- که د ودې هورمون له ټاکلې کچې څخه ډېر يا لږ شي، څه واقع کيږي؟

٦- ولې د هيجان په وخت كې د زړه ضربان ډېريږي او د انسان رنگ بدلون مومي؟
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تکثري سيستم
زياتــره خلک د خپل د تناســلي فعاليت او د مثل د توليــد په اړه ډېر لږ او لومړني 
معلومات لري چې دا هم خطرناک او هم د اندېښــنې وړ دى؛ ځکه چې موږ او 
تاسې په وار وار دې پوښتنې سره مخامخ شوي يو چې موږ په کومو شرايطو او څه 

وخت د اوالد خاوندان کېږو؟ 
د تکثر د عمليې اصلي موخه د ســپرم او تخمې او يو بل ســره د هغوى يو ځاى 
کېــدل، د جنيــن وده او نړۍ ته د ماشــوم راوړل. د تکثري سيســتم غړي، غدې 
او هورمونونه، دې موخې ته د رســيدلو وســيلې دي. د ســپرم او هگۍ د يو ځاى 
کېدو څخه تقريباً ٩ مياشــتې وروســته، يوه مور خپل ماشوم نړۍ ته راوړي. څه 
ډول د انســان په بدن کې ســپرم او هگۍ جوړيږي؟ په تېر څپرکي کې تاسو د بدن 
له مختلفو هورمونونو چې له هغې ډلې څخه د جنســي هورمونونو ســره، چې له 
جنســي غدو څخه ترشح کېږي، أشنا شوي ياست. په دې څپرکي کې به تاسې د 
ښــځې او نارينه د تکثري عمده جوړښــتونو او د هغوى د دندې، د سپرم او هگۍ 
د توليد، القاح او د اميدوارۍ دپړاوونواو د التراســونډ د عکس اخستلو سره أشنا 
شــئ. همدارنگه به د جنســي ناروغيو له زيانونو څخه خبر شــئ او ځان به ترې 

ساتالی شئ.

اتم څپرکی
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نرينه تکثري سيستم 
شــکل   )١-٨( پــه  چــې  سيســتم  تکثــري  نرينــه   

او  توليــدوي  ســپرمونه  دى،  شــوى  ښــودل   کــې 
د جنســي مقاربت په وخت کې ښځينه تکثري سيستم ته 

لېږدوي.
د  او  ســپرم  چــې  دي  غــړي  هغــه  خصيــې 

 تستوســترون )1( هورمــون جــوړوي. تستوســترون 
د نرينه جنس بنســټيز هورمون دى چې د سپرم د 
توليــد او تنظيم او د نارينتوب د ځانگړ تياوو وده 

کنترولوي.
خصيــې د جنين پــه دوره کــې د نس په تش 
ځــاى کــې جوړيږي، خــو له زيږيــدو څخه 
مخکې هغه کڅوړې ته ننوري چې د نس له 

تش ځاى څخه دباندې پرتې دي. 
د بــدن طبيعي تودوخه )د ســانتي گراد ٣٧ 
درجې( د ســپرم د پوره ودې لپاره مناسبه نه 
ده او د ســپرم جوړول له هغــه څخه په ټيټه 

درجه کې تر سره کېږي.
د خصيې د کڅوړې تودوخه د بدن د مرکزي 
برخو له تودوخې څخه درې درجې ټيټه ده نو 

ځکه د سپرم د توليد لپاره مناسبه ده. د يو بالغ 
سړي په بدن کې د ورځې په ميليونونو سپرمونه 

توليديږي. په خصيو کې تولېد شــوي سپرمونه د 
اپى ديدايمس )2( په نامه په يو ټيوبي بڼه جوړښت کې 

زيرمه او پخيږي او د حرکت ځواک تر السه کوي. د 
تحريــک په وخت کې له نورو مجراوو څخه د تېرېدو 

وروسته د تشو بولو له الرې څخه بهر ته وځي. سپرمونه د 
تشو بولو له مجرا وو څخه د تېرېدو پر مهال له هغې مايع سره، 

)١-٨( انځور د نرينه تکثري سيستم جوړښت
   الف: له څنگ څخه  ب: مخامخ

)الف(

اپي ديد ايمس

مثانه
د پروستات غده

)ب(

د تشو بولو د اطراح الر

د پروستات غده

خصيه

د خصيو کڅوړه

مثانه

خصيو کڅوړه

مثانه

1] Testosterone
2] Epididymis
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 چې د پروستات د ځانگړې غدې څخه ترشح کيږي، يو ځاى کيږي. سپرمونه
 د دغــه مايــع لــه شــتو مــوادو څخــه تغذيــه کــوي. همدارنگه دغــه مايع

 د سپرمونو په خوځېدلو کې هم مرسته کوي.
د رســيدلی )بالــغ( ســپرم جوړښــت: څرنگــه چې پــه )٢-٨( 
 شــکل کې ښودل شــوى دى. د بالغ ســړي ســپرم يوه حجره له درې برخو 

) سر، تنې، او لکۍ ( څخه جوړه شوې ده. 
د سپرم د سر په برخه کې يوه هسته او لږ سايتوپالزم شته. همدارنگه د سپرم 
د ســر په پاســنۍ برخه کې د انزايمونو در لودونکې کڅوړه موجوده ده چې 
هغوى د هگۍ باندنى پوښ تخريبوي او له ســپرم ســره مرســته کوي چې د 

هگۍ د ننه ننوزي او د هغې سره القاح وکړي. 
منځنــۍ يــا د تنې برخه، ډېــر مايتوکاندريــاوې لري او د ســپرم د خوځېدو 
 لپــاره الزمــه انــرژي چمتــو کــوي، تــر څــو د ښــځينه تکثري سيســتم 
 د ننــه برخــې ته ځان ورســوي. د القــاح په عمل کې يوازې د ســپرم ســر 
د هگۍ )تخمې( په د ننه کې ننوځي. د ســپرم د حجرې لکۍ يوه ځواکمنه 
متروکه ده چې په خپلو خوځېدو ســره سپرم وړاندې پورې وهي. د سپرم د 
خوځېدلو لپاره انرژۍ د ميتوکاندريا په وســيله چې د ســپرم په تنه کې شــته 

تر السه کېږي.

)٢-٨( انځور د بالغ انسان د 
سپرم جوړښت

هسته انزايم لرونکې کڅوړه

ميتوکاندريا

لکۍتنه
سر
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ښځينه تکثرى سيستم 
ښځينه تکثري سيستم چې په )٣-٨( شکل کې ښودل شوى دى، د جنسي 
هورمونونو او هگۍ د توليد، د القاح شــوې هگۍ او جنين د ودې او روزنې 
او په پاى کې د ماشــوم د زيږېدلو دندې په غاړه لري. دوه تخمدانو نه چې د 
چرگې د هگۍ بڼه لري د نس د تش ځاى په د ننه کې ځاى لري. تخمدانونه 
د هگۍ توليدونکي غړي دي. همدارنگه تخمدانونه، ښځينه بنسټيز جنسي 
هورمونونه چې اســتروجن )1( او پروجسترون )2( څخه عبارت دي هم توليد 
وي. دا هورمونونه د هگۍ ازاديدل تنظيموي او ښــځينه ځانگړي صفتونو ته 

وده ورکوي. 
د زيږيدنــې پــه وخت کــې د نــوي زيږېدلي ماشــوم تخمدانونــه معمواًل په 
مجموعي توگه د دووميليونو په شــاوخوا کې نارســېدلې هگۍ لري. د بلوغ 
پــه وخــت کې په هره مياشــت کې يوازې يــوه هگۍ بالغه کيږي. د ښــځينه 
جنس د ژوند په اوږدو کې، يوازې ٣٠٠-٤٠٠ پورې هگۍ بالغ کيږي. نورې 
نارســېدلې هگۍ د بالغېدو پرته غير فعاليږي، ښــځينه بالغه جنسي حجره، 
هگۍ )3( نوميږي. د هگۍ کچه      ) اندازه ( د ســپرم څخه ډيره لويه ده. ان 

تردې حده چې هگۍ د عادي سترگو په وسيله هم د ليدلو وړ ده. 
پــه هــرو ٢٨ ورځوکې يو ځل يوه هگــۍ له يو تخمدان څخــه ازاديږي او 
نفيــرې )4( تــه ننوځي. هر يو تخمدان د نفيرې په وســيله رحــم ته الره لري 
نفيــره هغه الره ده چــې هگۍ دتخمدان څخه د رحم پــه لور خوځېږي. د 
نفيرې د ديوال ښــويې عضلې په وار ســره منقبض کيږي تر څو چې هگۍ د 
رحــم په لــور وخوځېږي. له نفيرې څخه د هگۍ تېرېدل معمواًل له ٣ تر ٤ 
ورځو پورې وخت نيســي. که هگۍ د٢٤-٤٨ ســاعتونو په موده کې القاح 
 نشــي، د القاح کېدلو ځواک له السه ورکوي او تخريبيږي. په معمولي توگه 
د القاح تر ســره کېــدل په نفيره کې صورت مومي. د القاح څخه وروســته، 

زايگوټ )5( جوړيږي او رحم ته ننوزي.                                         

1] Estrogen 2] Progesterone
3] Ovum 4] Fallopian tube
5] Zygote
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رحم يو عضالتي او منځ تشى غړى 
دی او کله چې ښځه اميدواره نه وي 
تقريباً دهغې رحم د يو موټي په اندازه 
دى. تخمدانونــه تخمــې د يو شــمېر 
پېښــو په ترڅ کې چې په مجموع کې 
د تخمــدان د دوران په نامه ياديــږي، چمتو او ازاد وي. له تخمدان څخه د 
يــوې هگۍ ازاديدل، تخمه گذاري )1( نوميږي. د تخمدان د دوران موده په 
اشــخاصو کې او هم په مختلفو دورو کې ســره توپير لري. خو د معمول په 

ډول ٢٨ ورځې وخت نيسي.

)٣-٨( انځور د ښځينه تکثري سيستم 
جوړښت

 الف: د ښځې د مثل د توليد دستگاه هره 
برخه يې څه دنده لري؟ 

 ب: د تخمدان دوران 

)ب(

 تخمدان

د رحم غاړه

رحم

)الف(

نفيره

        تخمدانونه 

هگۍ اچول

1] Ovulation
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د حيض دوران )1(
 د بلــوغ تــر ٤٥ کلنــۍ پــورې د ښــځو پــه تکثري سيســتم کې مياشــتني 
تغييــرات راځــي. يو شــمېر ځانګړتياوې شــته چــې دا تغييرات د ښــځې 
بــدن اميــدوارۍ تــه چمتــو کــوي او د حيــض د دوران پــه نامــه ياديږي. 
 لــه رحــم څخــه د وينــې او نســج ټوټــو د وتلــو لومــړۍ ورځ د حيــض 
د دورې لومړۍ ورځ شمېرل کيږي. وينه تقريباً ٥ ورځې دوام کوي کله چې 
د حيض دوره پاى ته رســيږي د رحم ديوال پڼديږي. هگۍ اچول يا د هگۍ 
ازادېدل تقريباً د حيض د دورې په څوارلســمه ورځ پيلېږي.که چېرې هگۍ 
په ټاکلي وخت کې القاح نشــي، حيض شروع او هگۍ خارجوي. او دوران 

بيا شروع کيږي چې معمواًل ٢٨ ورځې وخت نيسي. 
القاح )2(:دجنسي يو ځاى کېدو په وخت کې په ميلونونو سپرمونه د ښځې 
د مثل د توليد دســتگاه ته ننوځي. د القاح لپاره لږ تر لږه يو له دغو ســپرمونو 
څخه د باردارۍ وړ هگۍ له پوښ څخه بايد تېر شي. دا کار دومره په اسانۍ 
نه تر ســره کيږي؛ ځکه سپرمونه تخمې ته د رســېدو پورې له ډېرو خنډونو 
ســره مخامخ کيږي. ســر بيره پردې هگۍ د ازاديدو څخه وروســته يوازې د 
محدودې مودې لپاره د نفيرې په کانال کې پاتې کيږي او د بارورۍ وړ وي.

اميــدوارۍ )3(:څرنگه چې مخکې وويل شــو د ميليونونو ســپرمونو له 
جملې څخه يوازې د هغوى څوســوه محدود شــمېر د نفيرې په لورې الره 
پيدا کوي. د هغوى له جملې څخه يوازې څو دانې ســپرمونه د هگۍ په شــا 
او خــوا تاويږي اود معمول په ټوگه يوازې يو ســپرم د هگــۍ په د ننه ننوزي. 
د دې پېښــې ســره جوخت د هگۍ په شــاوخوا يو پوښ جوړيــږي، تر څو 
چــې هگۍ تــه د نورو ســپرمونو د ننوتلو مخنيوي وکړي. کله چې د ســپرم 
 هســته د هگۍ ســره يو ځاى شــي، هگۍ القاح کيږي. القاح شــوې هگۍ 
د نفيرې څخه د رحم په لورې ځي. د غه ســفر ٥ تر ٦ ورځو پورې وخت 
نيســي. د دې ســفر په وخت کــې زايگوت د حجروي وېــش په لوري ځي 
او څو وارې وېشــل کيږي. له القاح څخه د يوولســو څخه تر دولســو ورځو 

1] Menstrual cycle
2] Fertilization
3] Pregnancy
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وروســته، زايگــوت د يو کوچني پندوســکي په بڼه کيږي چــې د جنين )1( 
پــه نامــه ياديږي. جنيــن ځان د رحم په دېوال نښــلوي او پــه هغه ځاى کې 
ځاى نيســي. د شــپږمې ورځې په پاى کې د نښــلېدو عمل بشــپړ او ښــځه 
اميــدواره کېږي. د نښــلېدو د عمل څخه وروســته، جــوړه )2( په ودې پيل 
 کوي. جوړه د توکو د دووخواوو د تبادلې ځانگړی غړى دى. جوړه د وينې 
د رگونو يوه شــبکه لري چې د رشيم لپاره د مور له وينې اکسيجن او غذايي 
توکي تر الســه کوي. همدارنگــه کوم فاضله توکي چې د جنين په وســيله 
توليديــږي، د جوړې له الرې څخه خارجيږي. د مور وينه او د رشــيم وينه 
په جوړه کې ډېر نږدې جريان مومي، خو د نورمال په ډول هغوى يو بل سره 

نه يو ځاى کېږي.

مياشــت  هــره  پــه  ډول  معمولــي  )3(:پــه  زېږېــدل  غبرگونــي  د 
کــې يــوازې يــوه هگــۍ لــه تخمــدان څخــه ازاديــږي. خــو کله شــوني 
کــې  وخــت  يــو  پــه  ورســيږي.  تــه  دريــو  يــا  دوو  شــمېر  دا  چــې   ده 
د دې هگيــو القــاح کېــدل د غبرگوني او يا څــو گوني د پيــدا کېدلو المل 
گرځي چې يو بل سره غير مشابه دي. ايا تاسې تر اوسه مشابه يا يو شان غبر 
گونى ليدلي دي؟ ځينى وخت ان مور او پالر ښايي د غبرگونو د جال کولو 
ســتونزه ولري. مشــابه يا يو شــان غبرگوني د يوې هگۍ او يو سپرم د القاح 
کېدو حاصل دى. په دې حالت، مخکې له دې چې د نښليدو عمل تر سره 
شي، دوه ډلې حجرې منځ ته راځي. هره ډله يو ماشوم منځ ته راوړي. مشابه 
غبرگونى د ارثي په لحاظ ســره يو شان دي. انسانان کوالى شي څلورگوني، 
پنځه گوني او يا تر هغه ډېر نړۍ ته راوړي دا ډول د څوگونو ماشومانو زېږول  

ډېر کم واقع کيږي.

1] Embryo
2] Placenta
3] Multiple birth
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ســونو گرافي:د سونو گرافي تصوير اخېســتلو څخه په معموله توگه په اميدوارو ښځو 
کــې گټه اخيســتل کيږي. پــه دې  طريقه کې د التراســوند د څپو په مرســته د بدن داخلي 
برخې ليدل کېږي، چې د هغوى په مرســته د جنين غټوالی، د ماشــوم جنســيت او عمر 
ټاکل کيږي. همدانگه د جنين روغتيا، لکه د زړه خوځيدل هم د سونو گرافۍ له الرې تر 
ســره کېږي. تر شــپېتمې ميالدي پيړۍ پورې له جراحۍ پرته د بدن د داخلي غړو مطالعه 
يــوازې د x وړانگو له الرې کيده، خو اوس د ســونو گرافي له عکســونو څخه د يوې بې 
خطره وسيلې په توگه زيات کار اخيستل کيږي. د نس دننه نورو غړو، لکه: زړه، پښتورگو، 

تناسلي غړي او نورو څخه هم دسونوگرافۍ په واسطه عکس اخيستل کېږي. 

د جنســي يو ځاى کېدلو د الرې د ناروغيو لېږدېدل:داسې ناروغي شته چې 
له يو ناروغ شخص څخه د جنسي يو ځاى کېدو پر مهال روغ شخص ته ولېږ دول شي. په  
دې ناروغيو باندې هر کال زيات شــمېر خلک اخته کېږي. د دې ناروغيو له جملې څخه 
ســوزاک، ســفليس، ايډز او نور دي. د ايډز ناروغۍ د نورو څخه خطرناکه او وژونکې ده 

ځکه  چې تر اوسه پورې هغې ته معمولي دارو پيدا شوي نه دي.

اېډز)AIDS()1(: ايډز په ١٩٨٠ کال کې وپيژندل شــو. تر اوســه په نړۍ کې د پنځوسو 
)٥٠( ميلونو پورې انســانان په ايډز اخته شــوي دي چې د هغو له جملې څخه ١٦ ميلونه 
يې مړه شــوي دي. د ايډز د ناروغۍ عامل د )HIV( )2( په نامه يو ويروس دی. دا ويروس 
د ســپينوکروياتو پر يو ځانگړي گروپ باندې حمله کوي. په پايله کې د وخت په تېرېدو د 
بدن دفاعي ځواک کميږي چې په پاى کې د يوې ســاده ناروغۍ په اخته کېدلو ســره خپل 
ځان له الســه ورکوي. په حقيقت کې د ايډز ويروس د وينې د ســپينو کروياتوپه تخريبولو 
ســره د ناروغۍ منځ ته راوړونکو) باکترياوې، ويروسونه او فنجي گانې( ته د فعاليت زمينه 

برابروي. HIV د وينې او د تناسلي کانالونو د مخاطي پردو څخه بدن ته ننوځي.

د ايډز نښې: بدن ته د ايډز د ويروس د ننوتلو له وخت څخه د ايډز د ناروغى د نښو تر 
ښکاره کېدو پورې ښايي له څو ورځو څخه تر څو کلونو )لسو کلونو پورې( وخت ونيسي. 

١] Acquired Immuno Deficiency Syndrom
٢] Humain Immunity Virus
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ســره له دې چې شــخص په دې موده کې ظاهراً ناروغ نه دى خو د ويروس لېږدونکى دي او 
کوالى شــي نور خلک په ويروس ککړ کړي. د HIV تشــخيص يوازې د وينې د ازمايښت د 

تر سره کولو له الرې شوني دي.

بــدن ته د ايډز د ويروس د ننوتلو الرې:د انســان بدن تــه د ايډز د ويروس ننوتل له 
دريو الرو څخه شونى دي. 

١- د ايــډز پــه ويروس باندې د ککړو وينو زرقــول او يا د هغو تېرو او پرې کوونکو توکو کارول 
چې د ايډز په ويروس باندې په ککړو وينو ککړ وي، لکه: د پيچکارۍ د سرنج ستنه، د ږيرې 

خريلو چاړه او د خال وهلو وسايل. 
 ٢- د جنســي اړيکو له الرې په ويروس باندې له ککړ شــخص څخه روغ شخص ته ويروس 

لېږدېدل.
٣- د ايډز په ويروس باندې له ککړې مور څخه د هغې ماشوم ته د اميدوارۍ او شېدو ورکولو 
پــه وخت کې د ويروس لېږدېدل.څېړنو څرگنده کړې چې د ايډز ويروس د هوا، اوبو، خوړو، 
الس ورکولو، خبرې کولو، مخ ښــکلولو او ښــکو او بولو له الرې له ککړ شخص څخه روغ 

شخص ته نه لېږدول کيږي.

د  خو  نلري،  عالج  قطعي  پورې  اوسه  تر  چې  ده  ناروغي  هغه  ايډز  درملنه:  ايډز  د 
مختلفو درملو په کارولو سره کوښښ کيږي چې ددې ناروغۍ د پر مختگ او د ويروس د 
فعاليت مخه ونيول شي.له کومه ځايه چې بشر توانيدلى چې ځينو مرگوني عفوني ناروغيو 
ته واکسين جوړ کړي. څېړونکي په دې هڅه کې دي چې د ايډز لپاره هم واکسين جوړ 
کړي، خو د ډېرو هڅو سره سره تر اوسه بريالي شوي نه دي. ځکه د مگړۍ د ايډز ناروغي 
چې  دي  کول  ډډه  څخه  کړنو  هغو  له  او  کړه  زده  الره،  يوازنۍ  مخنيوي  د  کيدو  اخته  د 

             فکر وکړئ
١- د بدن له مايعاتو څخه کوم يو کوالی شي چې HIV ولېږدوي او  کوم مايعات نشي کوالى؟ 

 ٢- ايا د وينې لېږ دول د HIV  د لېږ دولو المل کيداى شي؟ 
 ٣- ايا د نيشه يي توکو پيچکاري کول پر HIV د ککړېدو المل کيداى شي؟ 
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شنډوالی )عقامت( )1(:شونې ده چې ښځې شنډې وي او په کامل ډول په تخمدان کې 
 هګۍ توليد نه کړي. د ښځو شنډ توب هغه عاملونه دي چې د نفيرې پاسنۍ برخې ته د سپرم 
د مخنيــوي لــه امله وي. د بېلگې په توگه: د رحم د غــاړو څرنگوالی او د نفيرې يا دواړو 
الرو بندښــت له دې الملونو څخه يو دی؛ خو شــنډوالی تل د ښځې د تکثري سيستم په 
جوړښــت او يا فعاليت کې د زيان له کبله نه وي. کيدای شــي په نارينه کې ســپرم په بشپړ 
ډول توليد نه شي او په پايله کې سپرمونه ونشي کوالى چې هگۍ ته ورسيږي. په معمولى 
ډول که د روغو ســپرمونو شــمېر له بدن څخه د خارج شــوې مايع )مني( په هر ملي ليتر 
کې د شــلو ميلونو څخه لږ وي، هغه شــخص شنډ دی. کله کله ډېر سپرمونه چې په سړيو 
کې توليديږي ضعيف او ناقص وي او نشي کوالى چې هگۍ القاح کړي چې په پايله کې 
د شــنډ توب حالت منځ ته راځي. د ځينو جنســي يوځاى کيدلو ناروغي، لکه: سوزاک 

کوالى شي په ښځو او نارينه ووکې د شڼديدلو المل شي.

له هغه  بايد  او  يو  په وړاندې مسؤول  په دې ويروس ککړوي. موږ د خپلې روغتيا  موږ 
څخه ساتنه وکړو. دا زموږ دنده ده چې ځان د ناروغۍ له اخته کېدونه وساتو او د خپل 
 ځان او نورو د روغتيا په فکر کې اوسو. نوځکه هر شی او هر څوک چې زموږ روغتيا 
له خطر سره مخامخ کوي )نه( ووايو. بايد د خطر څخه ډکو کړنو ته لکه نا مشروعو جنسي 
اړيکو، بې بندو بارۍ، د سگرټ څکولو او نورو نشه را وړونکو موادو ته )نه( ووايو. په 

ايډز باندې اخته شخص بايد د تداوۍ او الرښوونې مرکزونو ته مراجعه وکړي.

1] Infertility



 
د اتم څپرکي لنډيز

 نرينه تکثري سيستم سپرمونه توليدوي او ښځينه تکثري سيستم ته يې ليږدوي.
 تستوســترون د نرينه جنس د بڼســټيز هورمون څخه عبارت دی چې د خصيې په وسيله ترشح کيږي 

او د سپرمونو د توليد او تنظيم او د نرينه د ځانگړتياوو وده کنترولوي. 
 د سپرم حجره له دريو برخو سر، تنې او لکۍ څخه جوړه شوې ده. 

 د سپرم لکۍ يوه ځواکمنه قمچينه ده چې د خپلو خوځېدو په وسيله، سپرم وړاندې پورې وهي. 
 د ښــځينه جنــس تکثري سيســتم هگــۍ توليدوي، القاح شــوې هگۍ تغذيه کــوي، وده ورکوي او 

همدارنگه ماشوم نړۍ ته راوړي.
 په ښځينه جنس کې دوه دانې تخمدانو نه چې د چرگې د هگۍ بڼه لري د نس په تش ځاى کې شته 

دي. 
 اســتروجن او پروجســترون د ښــځينه جنــس دوه هورمونونه دي چې د هگۍ ازادېــدل تنظيموي او 

ځانگړي ښځينه صفتونو ته وده ورکوي. 
 د تخمدانونو هر يو د نفيرې د کانال په وسيله رحم ته الره لري.

 د نفيري د پوښ ښويې عضلې انقباض، هگۍ د رحم په لور خوځوي.
 رحــم يوعضالتي منځ تشــى غړى دی او کله چې ښــځه اميدواره نــه وي د هغې رحم د يو موټي په 

اندازه ده.
 د جنين انکشاف د پنځمې اونۍ په دوره کې زړه، مغز او نور غړي او د وينې د رګونو په جوړېدو پيل 

او په چټکۍ وده کوي.
  په معموله توگه په ښځو کې د اميدوارۍ دوره څه ناڅه ٤٠ اونۍ وخت نيسي. 

 داکتران په معموله توگه د مور د رحم په دننه کې د جنين د ليدلو لپاره د سونوگرافۍ څخه گټه اخلي. 
 انسانان معمواًل په هره زيږېدنه کې يو ماشوم نړۍ ته راولي؛ خو غبرگوني درې گوني او يا ډېر زيږدېدل 

هم شونې دي. 
 د تکثري سيســتم د ســتونزو څخه کوالى شو چې د شــنډوالي او جنسي مقاربتي ناروغيو څخه نوم 

واخلو. 
د ږيرې د چړو، د پيچکارۍ ســتنه او د خال وهلو له وســايلو څخه گټه اخيستل چې په ايډز لرونکي 

وينې باندې ککړوي، د HIV د ويروس د لېږدونې المل گرځي.
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د اتم څپرکي پوښتنې 
 ١. تستوسترون د نرينه د کوم تناسلي غړي په وسيله جوړيږي او څه دنده لري؟ 

 ٢. ولې خصيې د زېږېدنې څخه لږ څه د مخه د خصيو کڅوړو ته چې د نس له تش ځاى 
څخه بهردى. ننوځي ؟ 

 ٣. د هگۍ القاح د ښځې د تناسلي غړي په کومه برخه کې تر سره کېږي؟
 ٤. يو بالغ سپرم له کومو برخو څخه جوړ شوی دی؟

 ٥. په ښځينه جنس کې د استروجن او پروجسترون هورمونونه کومې دندې لري؟
 ٦. رشيم او جنين يو له بل سره څه توپير لري؟ 

 د جملو تش ځايونه په خپلو کتابچو کې  په مناسبو کلمو ډکې کړئ. 
 ٧. د ســپرم منځنــۍ برخه ډېر مقــدار.......... لري چې د ســپرم خوځيدلوو لپاره الزمه 

انرژۍ برابروي. 
 ٨. د ښځينه تکثري سيستم عمده دندې...........،........... او.......... دي. 

 ٩. القاح شوې هگۍ د............ په نامه ياديږي. 
 صحيح ځواب وټاکۍ او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ

١٠. د ښځينه جنس د عمر په اوږدوکې يوازې............ هگۍ بالغ کيږي.
 الف: دوه ميلونه     ب: ٣٠٠ تر ٤٠٠

  ج: يو ميليون     د: هيڅ يو 
١١. لومــړۍ ورځ چــې وينه او د نســج ټوټې د رحم څخه بهر راوځــي، د.......... دورې 

لومړۍ ورځ شمېرل کيږي.
الف: تخمه گذاري    ب: حيض     ج: القاح    د: هيڅ يو
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نهم څپرکی

د اوبو او د هوا ککړتيا
انسان د اهلل )ج( له هغو مخلوقاتو څخه دی چې په ګازي محلول کې ژوند کوي او اوبه د ژونديو موجوداتو 
له اړينو موادو څخه دي؛ له دې کبله اړينه  ده چې د اوبو  او هوا په هکله معلومات ولرو،په دې ځپرکي 
کې د اوبو اوهوا د ککړتيا په هکله معلومات وړاندې کيږي او پوهه به تر السه کړئ چې اوبه له کومو ډلو 
موادو څخه دي؟ د اوبو په ترکيب کې کوم عنصرونه موجود دي؟ د اوبو خواص په کومه بڼه دی؟دهوا 

محلول له کومو ګازونو څخه جوړشوی دی؟ کوم مهم خواص لري؟
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١-٩: د اوبو خالصول 
اوبه بايد وروسته له  تصفيې څخه  ضد عفوني  شي، سره له دې چې د اوبو د تصفيه کولو په وخت کې 
د بکترياو لږه کچه او نور ژوندي موجودات له هغې څخه جال کيږي خو د اوبو د ډير ښه او باور وړ د 
تصفيه کولو لپاره چې د څکلو )چښلو( او کورونو د لګښت لپاره بايد ضد عفوني هم شي. د کلورينيش 

په واسطه کيدای شي چې اوبه  ضد عفوني کړای شي:
١-١-٩:د اوبو خالصول د کلورين په واسطه

کلورينيشن په اوبو او يا فاضله اوبو کې د کلورين د ګاز اويا دهغه د مرکبونو ورزياتول له ضد عفوني)د 
مېکروبونو ضد( کولو لپاره ده.د اوبو ضد عفوني کولو اصلي موخه د هغو ټولو مايکر اورګانيزمونو له 
منځه وړل او غير فعاله کول  دي چې د ناروغيو د منځته راوړلو المل ګرځي. کلورين او د هغه اړونده 
اوبه خوندورې کوي، همدارنګه د  او  له منځه وړي  بوی  اوبو خراب  د  او  اوبو مېکروبونه  د  مرکبونه 
اوسپنې، مګنيزيم او په اوبو کې د شته هايدروجن سلفايد د اکسيديشن کېدو کې ونډه اخلي او هم د 
عضوي موادو د رنګ په له منځه وړلو کې بنسټيز رول تر سره کوي. د ښاري او صنعتي فاضله اوبو 
ښخولو څای ته له وړلو څخه وړاندې کلورينشن کوي چې په دې توګه د اوبو  بکترياوې له منځه ځي، 
همدارنګه د اوبو کيمياوي مواد چې په نېغه بڼه د اوبو له اکسيجن سره تعامل کوي، لکه د سلفايدونو، 

سلفايټونو، اوسپنه او نور له منځه وړي.
کلورين په صنعتي فاضله اوبو کې د هايدروجن سلفايد او فينايل د منځه وړلو په موخه کارول کيږي 
 58/ او هم د اوبو سيانايدونود د جالکولو په موخه د القليو په شتون کې هم کارول کيږي . د کلورين
برخه د هايدروجن سلفايد د يوې برخې د اکسيديشن لپاره اړين دی، په اوبو کې د اوبړيو ) جلبکی (د 
مخنيوي او د سيستمونو په سړو لو کې  له کلورين څخه ګته اخېستل کيږي. کلورين هغه عضوي مواد 
چې په اوبو کې د کيمياوي عمليو مخنيوی کوي له منځه وړي، د کلورين ګاز اوبه داسې د عضوی ضد 

)د مېکروبونو ضد( کوي چې د هايدروليز عمليه ترسره  او الندې تعامل تر سره کيږي:
  

+

+→

+→+

HClOHClO

HClHOClOHCl 22

                                                                                     
دپورته  معادلې سره سم جوړشوی هايپوکلورس اسيد مېکروب وژني او هم د کلورين محلولونه ضد 
عفوني کوي. د کلورين د ضد عفوني کولو ځانګړتيا هغه وخت ټيټږي چې هايپوکلورس اسيد جوړشي 

چې له امونيا او امينونو سره ترکيب او کلورو امينونه جوړکړي:
  

OHNHClNHHClO

OHClNHNHHOCl

223

223

2+→+

+→+
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٢-١-٩: د فاضله اوبو تصفيه کول
د انسانانو د اړتيا اوبه له طبيعي اوبو سره لږ ورته خواص لري، د چښلو اوبه بايد رڼې، يخې، بې رنګه، 
بې بويه، له زهري موادو او له مرضونو منځ ته راوړونکو مکروبونو څخه پاکې وي، داسې اوبه په نړۍ 
کې ډيرې لږې موندل کيږي، د چينو اوبه چې دا خصوصيات لري، ډيرې لږې دي او د انسانانو لپاره 
کفايت نه کوي، په ضمن کې انسانان په مستقيمه توګه د طبيعي اوبو د ککړتيا المل ګرځي، له هغو 
اوبو څخه چې په صنعت کې ورڅخه ګټه اخېستل کيږي، بايد ځانګړي خصوصيات ولري چې ترڅو 
دستګاوو ته تاوان ونه رسوي نو لومړی بايد لوړ کيفيت لرونکي محصوالت و لري؛ له دې امله خامې 

اوبه د تصفيو د عمليو الندې نيول کيږي ترڅو پاکې او د کارولو وړ شي.
نا څه د  سطحي اوبه د ځمکې د الندې اوبو څخه زياتره د تصفيو وړدي د ځمکې الندې اوبه څه 
انسانانو د روغتيا لپاره ضد عفوني کوي؛ خو د هغوی ځينې ډيرې تصفيې ته اړتيا لري ترڅو د هغوی 
سختي ټيټه  شي او په اوبو کې د اوسپنې او نور مرکبونه چې  د اوبو  د رنګه کيدلو، لکې، د بوی  او د 
نه خوند المل کيږي،له اوبو څخه وباسي. سطحي اوبه پرته له بشپړې تصفيې څخه د چښلو او کارولو 

وړنه دي؛ ځکه مېکروبونه لري.
څرنګه چې په تېرو څپرکو کې وړاندې شو، فاضله اوبه عضوي او غير عضوي مواد لري؛ نو د هغوی 

د تصفيې موخه  عبارت ده:
الف -له فاضله اوبوڅخه  د ځوړندو او المبو وهونکو مواو ليرې کول.

ب – په فاضله اوبو کې د بې ثباته عضوي موادو اکسيديشن او د هغوی بدلون په با ثباته موادو؛ لکه: 
نايترويتونه، سلفيټونه او فاسفيټونه او د هغو څخه د اوبو جالکول.

 )fundamentals of wastewater treatment( ج- په اوبو کې د فاضلو منحلو، غير منحلو ، زهری موادو
او نورو  جالکول.

د- د فاضلو اوبو تعقم او د مېکروبونو د منځه وړل.
ټولې پورته ذکر شوې عمليې په نړۍ کې خپل په خپله په اوږدې مودې کې تر سره کيږي او د فاضله اوبو 
د تصفيو دستګاوو د جوړولو موخه د اوبو تصفيه کولو ته چټکتيا ورکول او د اوبو د تصفيه کولو څو 
ساعتو وخته کمښت ورکول او هم د طبيعي اوبو او د ژوند دمحيط د ککړتيا  مخنيوی دی، په طبيعي 

او يا مصنوعي بڼه  د اوبو تصفيه کول دتصفيو په خونو کې په الندې درې الرو تر سره کيږي:
١- مېخانيکي اويا فزيکي تصفيه ،٢- بيولوژيکي تصفيه ،٣- کيمياوي تصفيه.

٣-١-٩:  ميخانيکي او يا فزيکي تصفيه 
مېخانيکي تصفيه له هغو پروسو څخه جوړشوې ده چې په دې پروسوکې له فاضلواوبو څخه د باندنيو 

ځوړندو  موادو د جال کولو لپاره د هغو د فزيکي خواصو څخه ګته اخېستل کيږي.
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د تصفيه کولو په خونو کې د فاضلو اوبو دتصفيه کولو  لپاره ډيرې مهمې  او مناسبې مېخانيکي تګ 
الرې په الندې ډول دي:

الف- د فاضلو اوبو تېرول له  صافي ګانو څخه  داوبو تېرول او په  اوبو کې د ځوړندو موادو جال کول.
ب – په فاضله اوبو کې د ځورندو موادو رسوب ول او د هغوی جال کول.

ج – ځورندو موادو ته المبو ورکول او د فاضلو اوبو د سطحې څخه د هغوی جال کول. 
 د يادولو وړ ده چې له پورته مېخانيکي الرو سره يوځای بيولوژيکي تصفيې نه تر سره کېږي، بلکې 
کيمياوي تصفيه هم تر سره کېږي ؛ځکه د مېخانيکي تصفيې د چټکتيا لپاره له کيمياوي موادو څخه 

هم ګټه اخېستل کيږي.
٢- ٩: د فاضله اوبو فلتر کول

د فاضلو اوبو فلتر کول او د هغوی تېرول له  صافي ګانو څخه عبارت دي چې دا صافي ګانې د فاضله 
اوبو ځوړند مواد په خپل ځان کې نه ساتي او د هغوی مايع موادو ته د تېريدو اجازه ورکوي. د فاضلو 

اوبو دتصفيو په خونه کې ډيرې مهمې مروجې الرې په الندې ډول دي:
١-٢-٩: د لويو موادو جالکول

د تصفيو په خونو کې له فاضله اوبو څخه د موادو د جالکولو لومړنۍ پړاو له  فاضلو اوبو څخه د موادو 
جالکول دي چې غټ ځوړند مواد له  اوبو څخه جال کېږي، فلتر او تصفيه تل د فلتري پاڼو په مرسته 
د څو ملي مترو قطر ترڅو سانتي مترو قطر سوريو په لرلو سره چې په هغوی  کې منځ ته راغلي دي او 
دسيمې جاليو په مرسته اويا د هغو ميلو په مرسته چې د فاضلو اوبو د بهير په اوږدوالي سره په مايل بڼه 

ايښودل شوي دي ، ترسره کيږي.
نل د جدا کولو  له عمليې څخه وړاندې، لويې  ذرې په کوچينو ذرو بدلوي.
١-٩ شکل  ژرنده او ) ٢-٩ ( شکل له اوبو څخه د موادو جالکول راښيي

  

شکل )١-٩( شکل د فاضلو اوبو د ذرو د جال کولو دستګاه،                      ٢ -٩:په فاضلو اوبو کې د ګټې اخيستنې وړ فلترونه.
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٢-٢-٩: په فاضلو اوبو کې د کارولو فلترونه 
فلترکول د اوبو د ځوړندو ذرو د جال کولو لپاره يوه فزيکي الره ده، دا ځوړندې ذرې کېدای شي چې 
ختمي، شګې، عضوي مواد، بکترياوې او هغه ذرې وي چې د موادو د توټه کېدو څخه راغلې وي. د 
فاضلو اوبو فلتريشن داسې ترسره کيږي چې دا اوبه د شګو له يوې طبقې اويا د سکرو  له طبقې څخه 

تېروي؛ دلته ځوړند مواد په دې طبقوکې پاتې کيږي او اوبه له دې ذرو څخه پرته پاتې کيږي.  
د موادو ټوليدل د فلتر په سور يوکې د هغوی د بندېدو المل ګرځي او که چيرې د هغوی کچه له حد 

څخه ډيره زياته شي، اړينه  ده چې فلترونه پاک شي.
٣-٩: د اتموسفير توديدل او د اقليم  بدلون 

راځئ چې  له هر څه د مخه د ګرمۍ او تودوخې ترمنځ په توپير پوه شو.
ګرمي هغه انرژي ده چې توکي او اجسام تودوي؛ تودوخه د ګرمي شدت  دی؛ يعنې د ګرمي درجه ده.

د لمر وړانګې چې له اتموسفير څخه تېريږي، نه شي کوالی چې هغه تود کړي.د ځمکې مخ د جامد 
حالت په لرلو سره،په أسانۍ سره کوالی شي چې د لمر وړانګې جذب کړي. هغه حرارتي انر ژي چې 
د ځمکې د مخ په واسطه جذبيږي، بېرته د ځمکنيو وړانګو په بڼه منعکس کيږي چې په دې ډول 

اتموسفير خپله ګرمي په الندې توګه ترالسه کوي:
١- هدايت:کله چې د نه برابر ګرمي لرونکي دوه جسمونه يو له بل سره په تماس کې شي، د تود جسم 

د تودوخې انرژي، سوړ جسم ته لېږدول کيږي چې د ګرمي دا ډول لېږدولو ته هدايت وايي.  
٢-تودوخه لېږدونه: کله چې د هوا الندنۍ طبقه خپله السته راغلې تودوخه د اتموسفير پورتنيو طبقو 

ته پراختيا پيداکوي.
٣- تشعشع: هغه وړانګې چې د ځمکې له مخ څخه بېرته ګرځي، د ځمکې د تشعشع په نامه ياديږي، 

دغه وړانګې د اوږدو څپو  په بڼه د دې توان لري چې اتموسفير تود کړي.
٤-د تودوخې جريان:د تودوخې لېږدونې له يوې سيمې څخه بلې سيمې ته چې د باد په واسطه تر سره 

کيږي، د تودوخې جريان په نامه ياديږي.
په تودوخې باندې اغېزمن  فکتورونه 

اتموسفير د ځايونو له امله ټاکلې تودوخه لري، د اتموسفير د تودوخې توپير نه يوازې له ځای سره اړيکه لري؛ 
بلکې له وخت سره هم اړيکه لري. هغه مهم فکتورونه چې د اتموسفير تودوخه له هغوی سره اړيکه لري، 

عبارت دي له: 
١- جغرافيايي عرض البلدونه،٢- د ځای جګوالی،٣- له سمندر څخه واټن، ٤- د بادونو بهير،٥- د ځمکې ميالن 

١-٣-٩: د تودوخې اندازه کول 
تر مامتر هغه أله ده چې د هغې په واسطه  تودوخه ټاکل کيږي، تر اوسه پورې دو ډوله درجې لرونکي 

ترمامترونه په کار وړل کېږي، د فارنهايت او د سانتي ګراد درجه  دتودوخې د ټاکلو معيار دی.
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د هوا د تودوخې د ټآکلو لپاره په الندې اصطالحاتو پوهېدل اړين دي:
-د تودوخې  د لوړې او د ټيتې کچې توپير په ٢٤ ساعتونوکې د يوې شپې او ورځې د تودوخې په نامه ياديږي.
-د تودوحې  د لوړې او د ټيتې کچې توپير په يوې مياشتې کې د يوې مياشتې  د تودوخې توپير په نامه ياديږي.

-د تودوحې  د لوړې او د ټيتې کچې توپير په يو کال کې د کلنۍ  تودوخې په نامه ياديږي.
- د هوا تودوخه له هر يوه ساعت  څخه وروسته ټاکل کيږي چې په يوې شپه او ورځ کې څلېرويشت ځله ټاکل کيږي.

- که چيرې د هرې مياشتې د تودوخې کچه سره جمع او په ١٢ مياشتو ووېشل شي، د کالني منځنۍ کچه السته 
راځي.

٤-٩: دهوا ککړتيا او تيزابي بارانونه
د سون موادو؛ لکه: نفتو، د ډبرو سکرو او د نورو  موادو  سوځول د هوا دککړتيا المل کيږي. د بېالبېلو  
مصنوعي او طبيعي پوليميرونو د سوځولو له امله بېالبېل ګازونه هوا ته أزاديږي چې د هوا د ککړتيا 
المل ګرځي . له دې ګازونوڅخه ځينې أزاديږي چې د باران له څاڅکو سره مخلوط کيږي او د تېزابي 
)( څخه عبارت دي، دا ګازونه  xNO 2SO او د نايتروجن اکسايدونو بارانونو المل ګرځي، دا ګازونه له
له هوا څخه درانده دي او په ځمکې  کې رسوب کوي، دا ګازونه زياتره له  هغو فابريکو څخه چې لوړ 
لوګي وتونکي نلونه لري، منځ ته راځي او د باران د اوريدلو په موده کې د باران له څاڅکو سره يو ځای 
کېږي او د بېالبېلو تېزابونو د جوړيدو المل ګرځي، جوړنوي تېزابونه نباتاتو او حيواناتو ته زيان رسوي؛ 
د بيلګې په ډول: کاربن ډای اکسايد، د سلفرو او نايتروجن اکسايدونو سره  له الندې معادلو سره سم د 

باران له اوبو سره تېزابونه جوړي:
جوړشوي تېزابونه اوبو ته وردننه کيږي او دا محلولونه په 
سيندونو، ويالو او سمندرونو کې جريان کوي چې د اوبو 
حيواناتو او نباتاتو ته زيان رسوي او د هغوی د مړينې المل 
تېزابي  د  کيږي چې  ليدل  کې  الندې شکل  په  ګرځي، 
اغېزه  موادو  کاني  په  خاورو  کرنيزو  د  اوريدل  بارانونو 
اچوي او هغوی په هغومالګو بدلوي کوم چې په اوبو کې 
حل کيدونکې دي، دا مالګې له اوبو سره د ځمکې ژورو 
برخو ته ننوځي چې  د نباتاتو اړين مواد کم او له منځه 
وړي، په تېزابي اوبو کې د اهکو دوړې ) ګرده( زيات وي 
او مناسب تېزابونه خنثی کيږي  چې په دې صورت کې 

pH ځانته غوره کوي.
شکل )٣-٩( شکل د فاضلو اوبو د ذرو د جال کولو دستګاه
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شکل ٤-٤ گازات گلخانه يي

دگلخانه يي غازونو اغېزې
پوهېږو چې په سړو سيمو کې، گالن، سابه او د مېوو ونې په داسې ساحو کې روزي چې په ښيښو پوښل شوي 

وي. دغه ساحې د گلخانې په نوم يادوي.
ک��ه مو پام کړی وي د لمر وړانگې په ډېره أرامۍ له  ښيښ��ې 
څخه تېرېږي او گلخانې ته داخلېږي، خو دا نور له انعکاس 
څخه وروسته نشي کوالی په هغه ډول  چې داخل شوی دی 
له گلخانې څخه بهر شي، نو ځکه گلخانه  ورو ورو تودوي. 
د اتموسفير ځينې غازونه )د اوبو بخار او کاربن ډای اکسايد( 
د گلخانې د ښيښ��ې په څېر عمل کوي، يعنې دا چې د لمر 
وړانگې په ډير أسانۍ له هغې څخه تېرېږي، خو له ځمکې 
څخه منعکس شوي وړانگې نه پريږدي چې په أسانۍ له هغو 

څخه ووځي. د انرژي د السته راوړلو داسې الرې د مواد د سوځولو په عوض د انرژي د السته راوړلو په موخه؛ 
 د تشکيل کوونکو موادو د سوځولو کموالي، د 

3SO د بيلګې په ډول: د لمر له انرژي څخه ګټه اخيستنی د
مصارفو برابرول.

           
فکر وکړئ    

ولې هغه شپه چې په هوا کې وريځې وي توده او کومه شپه چې هوا صافه وي سړه وي؟
په اوسني وخت کې د کاربن ډای اکسايد د غاز زياتوالی د دې المل گرځيدلی چې د ځمکې د هوا تودوخه زياته شي.

                    فکر وکړئ
د هوا د تودوخې له کبله قطبي يخونه د وليکېدو په حالت کې دي، ستاسې له نظره که چېرې ټول قطبي يخونه ولي شي څه ستونزې به د 

انساني ټولنې او نورو ژونديو ته منځ ته راولي؟
د نهم څپرکي لنډيز

   * د ځنګلونو پريکيدل، ناسم زراعتي او صنعتي فعاليتونه، د انسان په وسيله د ليږد راليږد د واسطو کارول 
د دوړو او زيان رسونکو غازونو د رامنځته کيدو المل گرځي.

   * په فابريکو، موټرونو، الوتکو او بېړيو کې د سون موادو د سوځيدو په پايله کې د کاربن ډاي اکسايد د سلفر 
اکسايدونه او هايدروکاربنونه توليد او هوا ته داخلېږي.

   * که چيري نايترروجني يا سلفري تر کيبات له هوا او يا د اوبو له بخاراتو سره مخلوط او دباران سره يو ځاى 
ځمکې ته را ښکته شی ويل کېږي چې باران تېزابي خاصيت لري.

  *  کله چې د لمر وړانگى گلخانې ته داخلېږي نشی، کوالى په هغه سرعت چې دننه شوې دي له هغې څخه 
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ووځي، نو ځکه د گلخانى د گرميدو المل گرځي.
 * د کاربن ډاي اکسايد غاز او د اوبو بخارات لکه: د گلخانې د ښيښې په څېر نه پرېږدي ترڅو د لمر وړانگې 

د ځمکې له سطحى څخه ليرې شي.
  * د کاربن ډاي اکسايد د غاز زياتوالی د ځمکې د هوا د توديدو المل گرځي.

  *  د اوبو د ککړتيا منابع دوه ډوله: )مستقيمی او غير مستقيمی( دي.
  *  درانه فلزات لکه: کروم، سيماب او نکل د اوبو د ککړتيا مهم صنف تشکيلوي.

  *  تېزابونه، مالگې، نفتي محصوالت او نور کيمياوي مواد د اوبو  له ککړونکو موادو څخه شمېرل کېږي.
  *  حش��ره وژونکي زراعتي درمل چې د کرنيزو محصوالتو د س��اتنې په خاطر کارول کېږي، د خاورې  د 

ککړتيا المل گرځي.
  *  د اوسيدو کورونه، حيواني فارمونه، صنايع او کرنيزی ساحي د فاضله جامدو موادو  منځته راوړونکي سرچينې 
دي. نور شيان لکه: ايرې، خاوري خځلې، ښيښې، د مېوو او سابو پاتې شويي، کالي، پالستيک،  څرمن، خښتې، 

شگي، فلزات، د حيواني فارمونو جامد فاضله توکي د جامدو فاضله موادو له جملې څخه دي.
* د رڼا د انعکاس د چټګتيا کموالی په واقعيت کې د ګلخانه يي ګازونو شتون د رڼا د فزيکي پراختيا څرنګوالی 

دي چې د ګلخانه د ګرميدلو المل گرځي.
د نهم څيرکى پوښتنې

١- کوم غازونه د هوا د ککړتيا المل څخه شمېرل کېږي؟
٢- أيا کاربن مونو آکسايد د هوا ککړونکو غازونو له جملې څخه دي؟ څرنگه توليد او هوا ته داخلېږي.

٣- کوم غازونه د ځمکې د کرې د توديدلو المل گرځي؟
٤- د گلخانه يي غازونو نوم واخلئ؟

٥- د کوم يو غاز د مقدار زياتوالی چې په الندې ډول يې نوم اخيستل شوی د ځمکې د هوا د گرميدو المل 
گرځي؟ هغه په نښه کړئ.

الف: ميتان
ب: نايتروجن
ج: اکسيجن

د: کاربن ډاي اکسايد
٦- أيا اوبه کوالى شي  چې درانه فلزات په خپل ځان  کې حل کړي؟ د هغو مثالونه واضح کړئ.

٧- د هوا دککړتيا د مستقيمو او غير مستقيمو سرچينو نوم واخلئ.
٨- په اوبو کې د حل شوي اکسيجن نه موجوديت کومې ستونزې منځته راوړي؟

٩- کومی الندی سرچينې د مستقيمو سرچينو څخه شمېرل کېږي؟ هغه په نښه کړئ.
الف: لويې کارخانې، ب: د ډبرو سکروکانونه ج: د نفتو او غازکانونه  د: درې واړه ځوابونه سم دي.

١٠- د چاپيريال ساتنې په موخه د کومو کارونو سرته رسول اړين بلل کيږي؟
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لسم څپرکی
د مادې پر حالتونو)فازونو( د تودوخې اغېزې

انسانانو د تاريخ په اوږدوکې له تودوخې او د تودوخې له بيالبيلو سرچينو سره 
سراوکار درلود او له هغو څخه يې د خپل ژوند د بيالبيلو اړتياوو د پوره کولو 
لپاره، لکه: د کورونو ګرمولو او روښانه کولو، پخولو او د فلزاتو په صنعت کې 
)د اوس��پنې د س��ختولو، د کاروسايلو د جوړولو او تيره کولو، ملمع کولو او... 
لپاره( د ځمکې کرې په بيالبيلو س��يمو کې په پراخه توګه ګټه اخيس��تې ده. د 
ژوندانه په چاپيريال کې د مناسبې تودوخې رامنځ ته کولو لپاره د استوګنځايونو 
او کورونو جوړول، د مناسبو کاليو چمتو کول، د سون د بېالبېلو موادو ساتنه 

او سوځول د انسان د کوښښونو ښې بيلګې دي.
مخکې تاس��و د تودوخې مفهوم، د تودوخې مقدار د اندازه کولو واحدونو، د 
جسمونو انبساط او انقباض په اړه په څلورمو او اتمو ټولګيو کې ځينې مطالب 
زده کړيدي. خو په يقين س��ره تراوس��ه هم د تودوخې او د موادو پر فازونو يې 
د اغېزو په اړه بيالبيلې پوښ��تنې ستاس��و په ذهنونو کې شتون لري د بيلګې په 

توګه:
- کله چې له رس��نيو څخه خبر تر الس��ه کوو چې س��با به د تودوخې درجه 
د س��انتي ګرېډ 20 درجو ته ورس��يږي څه معنا لري؟ او د تودوخې درجې 

مفهوم څه شى ده؟
- ول��ې کله چې ترمامتر په س��ړو اوبو کې کې��ږدو د داخلي مايع لوړوالى يې 

ښکته راځي او په تودو اوبو کې پورته ځي؟
- تاس��و پوهيږئ چې م��اده په طبيعت کې درې )جام��د، مايع او ګاز( حالته  
ل��ري چې هغو ته د م��ادې فازونه وايي، خو ايا پوهيږئ چې تودوخه د مادې 

د حالتونو په بدلون کې څه رول لري؟
دا د هغو پوښ��تنو بيلګې دي چې زيار باسو په دې څپرکي کې ورته مناسب 

ځوابونه پيداکړو.
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د تودوخې درجه
م��وږ ه��ره ورځ څو ځله د تودوخې د درجې کلمه پ��ه بېالبېلو ځايونو کې له  
راډيو، ټلويزيون، ورځپاڼو او داسې نورو څخه اورو. خو ايا تراوسه پورې مو 

د تودوخې د کلمې غوره معنا ته سوچ کړى دى؟
ايا پوهېږئ چې د تودوخې درجه څه ډول اندازه کېږي؟

مخک��ې له دې چې دغه موضوع تر مطالعې الندې ونيس��و، الندې فعاليت 
ترسره کړئ:

                فعاليت
1- د )1-10( ش��کل په پام کې نيولو س��ره ستاس��و په نظر له دې موادو څخه کوم يې س��وړ او کوم يې تود دی؟ هغوى له سړو 

څخه تودوته په ترتيب سره وليکئ.

2- ددې لپ��اره چ��ې پوه ش��و چې ايش��ېدلې اوبه ل��ه يخ څخه 
څومره تودې وي، کوم شي ته اړتيا لرو؟

3-  )2-10( شکل دهغه خبر يوه برخه ده چې په ورځپاڼه کې 
چاپ ش��وى دى. هغه په غور ولولئ او ووايئ چې د کوم ش��ي 
په اړه خبرې کوي ستاس��و په نظر د تودوخې درجه چې په دې 

خبر کې ياده شوې ده څه معنا ورکوي؟

 )1-10( شکل، هغه جسمونه چې متفاوته تودوخې لري

لويديځ  له  يوه جبهه  هوا  د سړې  وايي چې  رپوټونه 
سبا  به  جبهه  دغه  ده،  روانه  را  هېوادته  زموږ  څخه 
الندې  اغېزې  تر  برخې  لويديځې  هېواد  د  زموږ 
راولي  او ددې المل ګرځي چې د تودوخې درجه 
کنگل  اوبه  او  کمه شي  ډيره  کې  سيمو  ځينو  په  به 

کېږي.

د هوا حاالت

 )2-10( شکل، د هوا پيژندنې د گزارش يوه برخه
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م��وږ پخوا زده کړل چې د يوه جس��م د س��وړوالي او تودوال��ي کچې د ټاکلو لپاره ل��ه ترمامتر څخه کار 
اخلو. ددې منظور لپاره د ترمامتر مخزن له جس��م س��ره په تماس او يا د پام وړ چاپيريا ل کې ږدو او له 
دې وروسته مو چې ډاډ ترالسه کړ چې د ترمامتر په منځ کې مايع نور حرکت نه کوي، د هغه درجه مو 
معلومه کړه. له بلې خوا پوهېږو کله چې يو س��وړ جس��م له يوه تاوده جسم سره په تماس کې شي، سوړ 
جسم لږلږ تود او تود جسم لږ لږ سړيږي. دغه کارترهغه وخته پورې دوام کوي چې د دواړو جسمونو د 
س��وړوالي او تودوالي اندازه يو ش��ان شي. په دې حالت کې ويل کېږي چې دا دواړه جسمونه د تودوخې 
تعادل لري. حرارتي تعادل د تودوخې درجې د اندازه کولو د کار اس��اس دى. کله چې دوه جس��مونه د 
تودوخې په تعادل کې وي، وايو چې دواړه جس��مونه د تودوخې مس��اوي درجه لري. د بيلگې په توگه: 
کله چې ترمامتر له يوه تاوده جس��م س��ره ونښلوو، ترمامتر ورو، وروگرمېږي او په منځ کې يې مايع پورته 
ځي. دغه کار تر هغه وخته پورې دوام پيداکوي چې ترمامتر او تود جس��م د تودوخې د تعادل په حالت 

کې واقع شي. په دې حالت کې د ترمامتر او جسم د تودوخې درجه يوشان کېږي.
د موادو د تودوخې بدلون ددوى د ځينو فزيکي خواصو د بدلون المل کېږي. د بيلگې په توگه: کله چې 
د ترمامتر د ښيښه يي نل په منځ کې د مايع د تودوخې درجه پورته ځي، حجم يې ډيرېږي اود تودوخې 
د درجې په لږيدو س��ره يې حجم کمېږي. له همدې خاصيت څخه د تودوخې د درجې په اندازه کولو 

کې کار اخلو او د بېالبېلو جسمونو د تودوخې درجه پرې سنجوو.
ددې کار لپاره لومړى بايد ترمامتر درجه بندي کړو. په نړۍ کې د تودوخې د درجې لپاره څو ډوله درجه 

بندي شته: لکه د سلسيوس درجه بندي، د فارنهايت درجه بندي او د کلوين درجه بندي.
زموږ په هېواد کې له ټولو څخه زياته معموله درجه بندي د سلسيوس درجه بندي ده.

د SI په سيس��تم کې د تودوخې س��تندرد درجه بندي د کلوين درجه بندي ده. د درجه بندۍ سيستم د 
لومړي ځل لپاره سويدني پوه اندرس سلسيوس کارولى دى او دهغه په وياړ په دغه نوم نومول شوى دى، 
هغه لومړى د سيمابو ترمامتر د خالصو اوبو او يخ په مخلوط کې کېښود او هغه ځاى يې چې  د ترمامتر 
مايع ورته رس��يدلې وه، په نښ��ه کړ او هغه ټکى يې د تودوخې درجې د س��نجولو د صفر په نامه ياد کړ. 
وروسته يې ترمامتر د خالصو ايشېدلو اوبو بړاس )بخار( ته ونيوه. هغه ټکى چې مايع پرې درېږي په نښه 

کړ او هغه ته يې د سلو عدد نسبت ورکړ.
د دغو دوو نقطو فاصله يې په س��لو مس��اوي برخو ووېش��له او هره برخه يې د يوې درجې په نوم ياده کړه. 
الزمه ده چې دا هم ياده کړو چې د هوا فش��ار په دې تجربه کې يو اتموس��فير يعنې د س��مندر د سطحې 

فشار وي. د سلسيوس د تودوخې درجه oC په ډول ليکو.
C20  په ډول ليکو. مثاًل: کله چې وغواړو 20 درجې سلسيوس وښيو؛ نو هغه د  
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                فعاليت
يو ترمامتر جوړ کړئ!

د اړتيا وړ س��امان او مواد: د خود کار قلم يوه تش��ه نلکه، يوه دانه د پنسيلين امپول، يو تش بوتل چې 

ربړي سرپوښ ولري، يوه اندازه چاى، يو دانه کوچنی ميخ، د مقوا کاغذ، خط کش او قلم.
کړنالره

لومړی د پنسيلين ربړي بوتل باندې د يوه ميخ په واسطه يو سورى وکړئ او د خودکار قلم نلکه پکې 
ورتيره کړئ. وروس��ته بيا د پنس��يلين بوتل له چاى څخه ډک کړئ او ربړي س��رپوښ او دقلم نلکه 
په خپل ځاى کې کلک کړئ او له ش��کل س��ره س��م بوتل او نلکه د کارتن د کاغذ پرمخ ونښلوئ او 

درجه بندي يې کړئ.
• خپل ترمامتر د ايش��ېدلو اوبو په لوښ��ي کې کېږدئ او وگورئ چې څه پيښېږي. دغه کار په سړو 

اوبو کې تکرار کړئ او پايله يې وگورئ.
• خپ��ل ترمامت��ر د چ��اى په ځاى له الکولو څخه ډک کړئ او تجرب��ه تکرار کړئ، په کوم حالت 

)3-10( شکل، د يو ساده ترمامتر جوړولکې ترمامتر ښه کار کوي؟

                فکروکړئ
د اوبو د ايشېدو د تودوخې او د هغه د يخ نيولو درجه په سمه توگه وليکئ.

د پورته فعاليتونو او مطلبونو له وړاندې کولو وروسته دې پايلې ته رسيږو چې:
د يوه جس��م د تودوخې درجه د جس��م د تودوالي درجې پيژندونکې ده، چې داندازه نيونې واحدونه يې 

د )oC( يا سلسيوس درجه، د )oF( فارنهايت درجه او د )oK( کلوين درجې دي.
د تودوخې درجې د اندازه کولو ألې ترمامترونه نوميږي چې په پورتنيو واحدونو درجه بندي شوي دي.



105

                فعاليت
اوس په خپلو ډلو کې داسې خبرې اترې وکړئ:

- د څو )جامد، مايع او ګاز( مادو نومونه وليکئ.
- کوښښ وکړئ چې د مايع، جامد او د گازونو موادو د گډو خواصو په پام کې نيولو سره د هر يوه لپاره تعريف وليکئ او الندې 

جملې په مناسب ډول بشپړې کړئ.
• جامدات هغه مواد دي چې د ټاکلي...................... او .......................... لرونکي دي.

• ...................... هغه مواد دي چې ټاکلى حجم ولري خو ټاکلى ................. نه لري.
• ...................... هغه مواد دي چې نه .................... ولري او نه ټاکلي .................... لري.

د موادو د تودوخې اخيستل او يا د تودوخې له السه ورکول، د مادي د فاز )حالت( د بدليدو المل گرځيدلى 
ش��ي. په دې معنا چې د تودوخې د ورکولو او يا اخيس��تلو په واسطه کولى شو، يو جامد جسم په مايع، مايع 

په گاز او گاز په مايع يا جامد تبديل کړو.

ذوبان او انجماد
أيا پوهېږئ چې ولې د يو جامد جسم شکل نه بدلېږي؟

د ي��و جامد جس��م ماليکولونه يو پر ب��ل باندې د جاذبې زياته ق��وه واردوي، څرنګه چې هر ماليکول په 
خپل ځاى کې د اهتزاز په حال کې دى او نش��ي کولى چې خپله اړيکه د خپلو گاونډيو ماليکولونو س��ره 
پ��رې ک��ړي او په ازاده توگه حرکت وکړي. البته هر ماليکول په خپل ځاى کې اهتزاز لري، او بې حرکته 
نه دى. کله چې موږ جامد جسم ته تودوخه ورکړو، دغه انرژي ماليکولونه اخلي، له دې امله د دوى د 

اهتزاز اندازه ډيرېږي او د دوى منځنۍ فاصله يو له بله ډيرېږي او منبسط کېږي.
که د تودوخې ورکول دوام پيداکړي، د ماليکولونو اهتزاز ډيراو ال ډيرېږي، تر هغه ځايه چې هر ماليکول 
کولى ش��ي چې له خپل ځای څخه حرکت وکړي او د يو بل ماليکول ځاى ونيس��ي. په دې حالت کې 

د موادو حالتونه
تاس��و په تېرو کلونو کې د جامد، مايع او گاز له مفاهيمو س��ره اشنا ش��وئ، دې حالتونوته د مادې فازونه 

وايي.
ددې لپاره چې دا مفاهيم موښه په ياد وي، لومړى الندې فعاليت ترسره کړئ:
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هر ماليکول کولى شي خپل ځاى ته د جسم په منځ کې بدلون )تغيير( ورکړي او په حقيقت کې په دې 
حالت کې جامد په مايع بدليږي، دغه عمل ته ويلې کېدل )ذوبان( وايي. 

د تودوخې هغې درجې ته چې په هغې کې جامد په ويلې کېدو پيل کوي، د ويلې کېدو ټکى وايي.

د ويلې کېدو ټکی )oC(ماده 

اوسپنه 
مس 

تنگستن
سيماب
الکول

1535

1083

3410

-39

-117

بېالبې��ل م��واد د ويلي کې��دو بيالبېلې نقطې لري. په پورته )1-10( جدول ک��ې د څو مادو د ويلې کېدو 
نقطې ښودل شوي دي.

که چيرې له مايع څخه د تودوخې انرژي واخېستل شي )هغه سړه شي( او د تودوخې درجه را ټيټه شي، 
ماليکولونه خپله انرژي له الس��ه ورکوي او د هغوى د اهتزازي حرکت کچه کمېږي. که س��ړولو ته ادامه 
ورکړو، هغه حالت ته رسېږو چې ماليکولونه يو پر بل باندې د ښوېدو او په جسم کې د ځاى د بدليدو په 
ځاى يوازي په خپل ځاى کې اهتزاز کوي. له دې امله دغه جسم کولى شي چې نور خپل شکل وساتي. 

نو په حقيقت کې پخوانۍ مايع په جامد بدله ش��وې ده. د مايع په جامد بدليدوته کنګل کېدل وايي او د 

تودوخې هغې درجې ته چې مايع په جامد بدلوي د کنګل کېدو نقطه ويل کېږي. د موادو د ويلې کېدو  
او کن��ګل کې��دو نقطه يوه ده. د بيلگې په توگه: يخ په صف��ر تودوخې درجه کې ويلي کېږي او اوبه هم د 
تودوخې په همدې درجې کې کنګل کېږي. نو کولى ش��و چې د کنګل کېدو او ويلې کېدو په نقطه کې 

يوه ماده د جامد او مايع په دوو حالتونو کې ولرو.

د )1-10( جدول، د بېالبېلو موادو د ويلې کېدو نقطه
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تبخير او َميَعان
ستاس��و په نظ��ر کله چې يوه توده ډوډۍ تر يو وخت پ��ورې په ازاده هوا کې 

پاتې شي ولي وچېږي؟
هغه مايع چې په يو لوښي کې اچول شوې ده، په نظر کې ونيسئ. د )10-4( 
شکل ته پاملرنه وکړئ. هغه ماليکولونه چې د اوبو پرمخ واقع دي، د شاوخوا 
ماليکولونو په واس��طه جذبېږي. دغ��ه دجذب عمليه ددې المل کېږي چې 
هغوى ونه ش��ي کوالى چې له اوبو څخه هوا ته الړش��ي. له دې امله د اوبو 
پ��ر م��خ پاتې کېږي. خو دا چې د مايع په منځ کې ماليکولونه پر له پس��ې په 
حرکت او يا خوځيدو کې دي، تل يو له بل سره لگېږي. د مايع په سطح کې 
ځينې ماليکولونه د دغو ټکرونو په واس��طه يوه اندازه انرژي الس ته راوړي 
چې د جذب پر قوې باندې پوره بريالۍ وي. دغه ماليکولونه کولى شي چې 
د مايع له س��طحې څخه وتښتي. کله چې دغه ماليکولونه د مايع له سطحې 

څخه جال شي؛ د گاز په بڼه اوړي )تبخيرېږي(.
څرنگه چې په دې ډول تبخيرکې ماليکولونه د مايع له س��طحې څخه جال 
کېږي؛ نو ځکه ورته س��طحي تبخير وايي. مايعات د تودوخې په هره درجه 
ک��ې تبخير کېږي. خو د يوې مايع د زر تبخيرېدو کچه د تودوخې په درجې 
پورې اړه لري. هرڅومره چې ديوې مايع د تودوخې درجه زياته شي د هغې 

د تبخير سرعت هم ډيرېږي.

                فعاليت
 د اوبو د ويلي کېدو د تودوخې درجې اندازه کول:

 په يو گيالس کې د يخ يوه خالصه ټوټه واچوئ او په منځ کې يې يو ترمامتر کېږدئ، کله چې د يخ ټوټه په ويلي کېدو پيل کوي
د تودوخې درجه يې ولولئ.

خپلې نتيجې يادداشت کړئ. أيا ټولو ډلو يو شان نتيجې الس ته راوړي دي؟ که ځواب مو منفي وي څه دليل ورته لرئ؟

 )4-10(  شکل، په هر ماليکول باندې 
د نورو ماليکولونو له خوا قوه وارديږي.

اوبو ماليکولونه د  )5-10( شکل، د   
او د لمدو جامو څخه  له لوښي  اوبو 

هوا ته ځي او تبخير کېږي

                فکروکړئ
ايا کولى ش��و چې د اوس��پنې يوه ټوټه، په مسي لوښ��ي کې ويلې کړو؟ څرگنده يې کړئ. )د پوښتنو د ځوابونو لپاره له جدول څخه 

کار واخلئ.(
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               فعاليت
د اړتيا وړ مواد او سامان: اوبه، د اوبو د تودولو لوښى او يو ښيښه يي يا فلزي 

بشقاب.
کړنالره:

اوبو ته تودوخه ورکړئ او له شکل سره سم بېشقاب د لوښي مخ ته ونيسئ. 
د خپلو لېدنو کتنو پايلې څرگندې کړئ، او ووايئ چې د اوبو څاڅکي پر 

بشقاب باندې له کومه شول؟

څېړنيزه پروژه
د پروژې اصلي پوښتنه: د يوې مايع له سطحې څخه تبخير په کومو عواملو پورې تړلى دى؟

1.  هغه عوامل چې فکر کوئ په تبخير کې برخه لري مشخص کړئ.
2.  د هر المل د ښې پيژندنې لپاره يوه تجربه طرح کړئ )لږ تر لږه درې عامله(.

3.  هره تجربه لږ تر لږه پنځه ځله تکرار کړئ او د خپلو پايلو اوسط وليکئ.
4.  له هرې تجربې څخه ترالسه شوي عددونه په يوه جدول کې ترتيب کړئ.

5.  جدولونه تشريح کړئ.
6.  ُکلي پايلې په يوه پاراگراف کې وليکئ.

پاملرنه: په هره تجربه کې يوازې يو عامل ته بدلون ورکړئ او نور عوامل يې ثابت وساتئ؟

بل عامل چې د تبخير د سرعت په زياتوالي کې ونډه لري، د فشار کمېدل دي. هرڅومره چې د مايع پر 
س��طحې باندې فش��ار کم شي، )مثاًل د هوا فشار لږ ش��ي(، د تبخير سرعت ډېرېږي. ټول الملونه چې د 
ماليکولونو د س��رعت د زياتيدو س��بب وګرځي او يا هغه سطحه چې د ماليکولونو د تېښتې امکان پکې 

وي، زياته شي، د تبخير سرعت ډيريږي.

                فکروکړئ
په سهارنۍ سړه هواکې مو ښايي ډېر ځله د هغې پرخې د څاڅکو له ليدو څخه چې د ُگل په پاڼو پراته وي خوند اخيستی وي. ايا دا 

فکر مو کړى دى چې څنگه د پرخې څاڅکي د ُگل پاڼې ته رسېدلي دي؟
الندې فعاليت ترسره کړئ، ترڅو و کوالى شئ د پورتنۍ پوښتنې ځواب روښانه کړئ.

 )6-10( شکل
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دا م��و زده ک��ړل چې کله يوې ماي��ع ته تودوخه ورک��ړو، تبخيريږي او گازي 
حالت نيس��ي. پ��ه پورتني فعاليت کې م��و وليدل چې کله اوب��و ته تودوخه 
ورکړو، تبخيريږي او کله چې د اوبو بړاسونه له يوه ساړه جسم سره ولگېږي، 

بېرته د اوبو په څاڅکو )مايع( بدلېږي.
لکه څنگه چې مايع کولى شي په گاز بدله شي )تبخير شي(، دغه ډول گاز کولى 

شي په مايع بدل شي. دا عمل يعنې په مايع د گاز بدليدو ته َميَعان وايي.
کله چې يوه ماده د گاز په حالت کې وي، ماليکولونه يې په ازاده توگه حرکت 
ک��وي او ه��ر ماليکول په همغه اندازه انرژي لري چ��ې د نورو ماليکولونو د 
ماليکولي جاذبې قوې تر اغېزې الندې نه راځي. که دا گاز سوړ کړو، يعنې 
انرژي يې د حرارتي انرژۍ په ډول ترينه خارجه کړو، د ماليکولونو سرعت 
کمېږي. که د ماليکولونو سړولوته دوام ورکړو، د ماليکولونو سرعت به نور 
هم لږ شي، تر هغه پورې چې ماليکولونه يو د بل ماليکولي جاذبې قوې تر 

اغېزې الندې راځي.
پ��ه دې حال��ت کې د ماليکولونو منځنۍ فاصله نس��بت گازي حالت ته ډيره 
کمېږي او گاز په مايع بدلېږي. دا حالت په هغه تجربه کې چې تاس��و تر سره 
کړې ده، منځته راځي. د اوبو د بړاس ماليکولونه له يوې س��ړې س��طحې، 
لکه: ښيښ��ه يي يا فلزي بش��قاب س��ره لگېږي، ن��ا څاپه س��ړيږي، خپله د 

تودوخې انرژي بايلي او په اوبو بدلېږي.
د گاز پر مايع بدلولو لپاره د گاز د فش��ار ورکولو له طريقې څخه هم اس��تفاده 
کې��ږي. لک��ه د )7-10( ش��کل، د يوه گاز ټاکلى حجم د فش��ار په واس��طه 
کموي. د گاز د حجم په کمېدو سره، د ماليکولونو ټکر له يوبل سره ډېرېږي 
او ددې ټکر په اثر د ماليکولونو انرژي د تودوخې د انرژۍ په توگه لوښي ته 
انتقالېږي او لوښى تودېږي. که فشار په پوره اندازه ډير شي، ليدل کېږي چې گاز 

په مايع بدل شوى دى. 

 )7-10( شکل، د گاز په فشار ورکولو 
فاصلې  منځنۍ  ماليکولونو  د  سره 

لږيږي.



   110

                فعاليت
د اوبو د اېشېدو نقطې اندازه کول او د تودوخې د درجې د بدلېدو ليدنې:

سامان او د اړتيا وړ مواد: اوبو ته د تودوخې ورکولو لپاره لوښى، ترمامتر او د 

تودولو يوه وسيله.
کېږدئ.  يې  باندې  پر وسيلې  ګرمولو  د  او  واچوئ  لوښي کې  په  اوبه  کړنالره: 

په جوش  اوبه  کله چې  وليکئ.  تودوخې درجه  د  پاى کې  په  دقيقې  د هرې 
راشي د تودوخې درجه يې وليکئ او پرېږدئ چې اوبه جوش شي او د اوبو له 
جوشيدو څخه څو دقيقې وروسته په هره دقيقه کې د تودوخې درجه وليکئ. 

د خپلو ليدنو کتنو د پايلې په اړه په ټولگي کې خبرې وکړئ.

 )8-10( شکل، د اوبو اېشيدو د تودوخې د درجې اندازه کول

                فکروکړئ
پوښتنه: که د گاز کوچنی بالون وښوروئ، څه احساس کوئ د هغه په منځ کې مايع ښوريږي؟

کله چې د هغه سر خالصوئ، گاز ور څخه خارجېږي. دا مطلب څنگه روښانه کولى شئ؟

غليان )ايشېدل(

تبخير زياتره د مايع له س��طحې څخه صورت نيس��ي او هر څومره چې د تودوخې درجه ډيره ش��ي، د 
تبخير س��رعت ډيرېږي. خو کله چې د تودوخې درجه يوې ټاکلې کچې ته ورس��ېږي چې نور تغيير ونه 
ک��ړي، د ماي��ع ماليکولون��ه هم تبخير کېږي او د ماي��ع دننه گاز پوکڼۍ جوړ وي چې د هغې س��طحې ته 
راځي او هوا ته ځي. دا هماغه حالت دى چې وايو مايع په جوش راغلې ده. د مايع جوشيدوته په علمي 

اصطالح کې غليان يا ايشېدل وايي.
د تودوخې هغه درجه چې مايع پکې په جوش راځي، د غليان نقطه بلل کېږي.
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لک��ه چې په فعاليت کې مو ولي��دل، کله چې اوبو ته تودوخه ورکړو، د هغې د تودوخې درجه په مرتب 
ډول لوړېږي او د تودوخې د درجې ډېروالى د ايشېدلو نقطې ته تر رسيدو پورې دوام مومي.

خ��و تاس��و وليدل چې د مايع د جوش��يدو په وخت کې د هغې د تودوخې درج��ه ثابته پاتې کېږي. کومه 
تودوخه چې مايع ته ورکول کېږي، فقط د مايع د تبخير المل گرځي او د تبخير سرعت زياتوي. د هرې 
مايع د ايش��ېدلو نقط��ه )د تودوخې هغه درجه چې مايع پکې په جوش راځ��ي( د بلې مايع په پرتله توپير 

کوي.

بل عامل چې د غليان د نقطې په ټاکلو کې مهمه برخه لري، هغه فشار دى چې د مايع پر سطحې باندې 
وارديږي )لکه په يو س��ر خالصي لوښ��ي کې د هوا فشار(. هرڅومره چې د مايع پر سطحې باندې فشار 
زياتوالى مومي، د غليان نقطه لوړېږي او هرڅومره چې د مايع پر سطحې باندې فشار کميږي، د غليان 

نقطه هم را ټيټېږي.

 )Sublimation( تصعيد
ستاسو په نظر کله چې يو جامد جسم ته تودوخه ورکړو ايا لومړى به پر مايع او بيا به پر ګاز بدل شي؟

په الندې شکل کې تاسو د کاربن داى اکسايد يوه ټوټه وينئ. جامد کاربن داى اکسايد ته وچ يخ هم وايي 
او له دې مادې څخه د ساينس په ځينو تجربو کې هم استفاده کېږي.

دا م��اده پ��ه زړه پورې خاصيت لري. کله چې د هغې يوې ټوټې ته معمولي درجه تودوخه ورکړو؛ نو وبه 
ګورو چې هره ش��ېبه يې يوه اندازه تبخيرېږي او دا تبخير هغه ش��ان دى چې د يخ ديوې معمولي ټوټې پر 
خالف کوم ش��ى نه لمدوي، يعنې دا چې کاربن دای اکس�����ايد د ډيرو موادو پر خالف چې لومړى له 
جامد حالت څخه پر مايع تبديل شي او بيا پر گاز بدلېږي، مستقيماً له جامد حالت څخه پر گاز بدلېږي. 
دې حالت ته چې په هغه کې جامد جسم مستقيماً تبخيريږي )يعنې په گاز بدلېږي( تصعيد يا سبليميشن ويل 
کېږي. تصعيد په نورو  موادو کې، لکه: ايودين هم رامنځته کېږي. په ځانگړو شرايطو کې تصعيد کولى 

شي په معمولي يخ کې هم رامنځته شي.
د بيلگې په توگه: کله چې د ژمي په ډيره يخه ورځ کې مينځل شوې جامې په طناب ځوړندې کړو، 

              پوښتنه 
C°10   کې په جوش راځي؟  ستاسو په نظر أيا اوبه تل په 
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 )9-10(  شکل، جامد کاربن داي اکسايد او يا وچ يخ

 )10-10(  ش��کل، د نفتالين قرصونه چې 
د جامو، د بزى )کوي��ې( خوړو د مخنيوي 

لپاره ورڅخه  کار اخيستل کېږي

لومړى د جامو اوبه يخ وهي. وروسته په ډېرې ارامۍ، پرته له دې چې اوبه شي په بخار بدلېږي )تصعيد 
کېږي(. که څو ساعته وروسته جامې کوټې ته د ننه راوړو، گورو چې تر يوې زياتې اندازې پورې وچې 
شوي دي. کله کله گاز هم کولى شي چې په مستقيمه توگه په جامد واوړي. د بيلگې په توگه، هغه 
کنگلونه چې په يخچال کې د ننه جورېږي او يا هغه کنگلونه چې د ژمي په سړو شپو کې د کړکۍ د 

ښيښې پر مخ جوړېږي. دغې پيښې ته چې د تصعيد عکس دى تکاثف وايي.

                 فکروکړئ
 د نقتالينو ټېکلې )قرصونه( چې په )10-10( ش��کل کې يې گورئ، )د کويې ضد درمل( په حيث     

کاروي او هغه د جامو منځ ته اچوي چې د هغو د کويه خوړو مخه ونيول شي.
که د نقتالينو څو ټېکلي د جامو په منځ کې کېږدئ و به گورئ چې هغه ورځ په ورځ کوچني کېږي. 

ايا دغه پيښه کولئ شئ توضيح کړئ؟
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د ناخالصۍ اغېزې
په ژمي کې هغه وخت چې په سړکونو باندې واوره اوريدلې وي، د سړکونو د يخ نيولو د مخنيوي لپاره 
په هغو باندې مالگه پاش��ي. ستاس��و په نظر مالگه څنگه کولى شي د سړکونو له يخ نيولو څخه مخنيوى 

وکړي؟
پورتنۍ پوښتنې ته د ځواب ورکولو لپاره تاسو بايد د ناخالصو موادو اغېزې، د موادو ويلې کېدلو، کنګل 

کېدلو او ايشېدلو نقطې وپېژنئ. د الندې فعاليت له ترسره کېدو وروسته به په دغه اغېزو باندې پوه شئ.

د مالگ��ې غون��دې يوه ماده چې په يوه خالصه ماده، لکه اوبو کې س��ره يو ځاى ش��ي ناخالصې بلل کېږي. په يوه 

خالص��ه ماده ک��ې د ناخالصې مادې زياتول د هغ��ې ځينو فزيکي خواصوته بدل��ون ورکوي. د ذوب او 
انجم��اد نقط��ې او د غليان نقطه له هغو خواص��و څخه دي چې د ناخالصو مادو په زياتولو س��ره بدلون 

مومي.

                فعاليت
يوه اندازه خالصو اوبو ته د ش��کل س��ره س��م تودوخه ورکړئ، تر هغو پورې چې جوش ش��ي. د تودوخې درجه په ترمامتر 
س��ره اندازه کړئ ويې ليکئ، بيا يو اندازه مالگه په اوبو کې واچوئ او پرېږدئ چې په جوش راش��ي. بيا د اېش��ېدو د تودوخې 

درجه وليکئ.
د تودوخې په درجه کې کوم بدلون گورئ؟

که د مالگې پر ځاى له بورې څخه کار واخلو، 
څه پايله به ترالسه کړو؟

دغه تجربه ترسره کړئ او پايله يې وليکئ.
100105

)11-10(  شکل، د خالصو اوبو او 
د مالگې لرونکې اوبو د ايشيدو د 

تودوخې درجې ليدل
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ددې فعاليت د ترس��ره کيدو په ترڅ کې هرومرو متوجه ش��وي يئ، کله چې خالصې اوبه د تودوخې په 
يوه خاصه درجه کې په جوش راشي، وروسته د ناخالصۍ )مالگې( په زياتولو سره، د اوبو د جوشيدو د 
تودوخې درجه زياتېږي. يعنې د اوبو د ايش��ېدو نقطه پورته ځي. په همدې ډول خالصي د يوې خالصې 

مادې د ويلې کېدو او کنګل کېدو په نقطو هم اغېزه کوي.
د کن��ګل کېدو او ويلې کېدو نقطې د ناخالصې مادې په ش��تون ک��ې را ټيټېږي. په دې معنا که ناخالصې 
اوبه د سيلسيوس په صفر درجه کې کنګل شي. هغه اوبه چې مالگه پکې حل شوې ده، په صفر درجه 
کې نه منجمد کېږي، بلکې له صفر څخه څو درجې ښکته هم ښايي چې يخ ونه نيسي. اوس به تاسو 

هرومرو پر دې وتوانېږئ هغه پوښتنې چې لومړى مطرح شوې دي، ځواب کړئ.
د ايشېدلو د نقطې او د ويلې کېدو او کنګل کېدو نقطو د اندازې بدلون د مقدار او د ناخالصې مادې په 

ډول پورې تړلي دي. دا خاصيت په ورځني ژوند کې په زړه پورې برخې لري.
تاسو پوهېږئ چې په ژمي کې د انټي فريز )د يخ ضد( 

په نامه يوه مايع د موټر په رادياتورونو کې اچوي.
انت��ي فري��ز د ناخالصۍ ي��و ډول دى چ��ې د موټر په 
رادياتور کې له اوبو س��ره گډېږي او ددې المل گرځي 
چې د رادياتور د اوبو د کنګل کېدو نقطه ډيره را ټيټه 
C°−30  پورې يخ  −°C  او د  20 ش��ي او حتى تر 
ونه نيسي. نن د يخونو پر ضد د کنګل کېدو د ضد پر 
خاصيت سربېره د جوش ضد خواص، د زنگ ضد 
او د خوس��ا کېدو ضد خواص هم په نظر کې نيسي. 
په همدې علت باندې ښ��ه ده چې انټي فريز د کال په 

اوږدو کې د موټرونو په رادياتور کې موجود وي. 

 )12-10( شکل، انټي فريز يا د يخ مايع 
ضد، د موټرونو په رادياتور کې د اوبو له 

يخ نيولو څخه مخنيوى کوي

د يخ او ايشېدو ضد
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په تېرو کلونو کې پوه شوئ، چې ماليکولونه په يوه جامد جسم کې يو له بل سره کلک تړون لري او هر 
ماليکول له خپلو گاونډيو ماليکولونو سره کلک تړون لري.

بناپردې، دا ماليکولونه نشي کولى چې خپل موقعيت ته بدلون ورکړي او د جسم په منځ کې له يو ځاى 
څخه بل ځاى ته الړشي.

ل��ه دې امل��ه د دوى حرک��ت فقط د جنبش��ي )خوځېدونکي( او اهتزازي حرکت په ش��کل، د دوى په 
ځانګړي ځاى کې وي. ځکه نو يو جامد جس��م خاص او ټاکلى ش��کل لري او که هغه په هر لوښي کې 

واچوو، د لوښي شکل نه نيسي.  

                فعاليت
هغه څوک چې شيريخ جوړوي د شيريخ د جوړولو په وخت کې مالگه له يخ سره گډوي. که ستاسو په سيمه کې شيريخ 
جوړونکي موجود وي، د شيريخ جوړوونکي له يوه دوکان څخه ليدنه وکړئ، يو داسې گزارش جوړکړئ، چې په هغه کې 

د شيريخ د جوړولو پړاوونه او د مالگې د کارولو دليل مشخص شوى وي، وروسته خپل ګزارش په ټولگي کې ولولئ.

               فعاليت
الندې شکل ديوې مادې د ماليکولونو جامد، مايع او گاز حالت ښيي. په خپلو ډلو کې په دې اړه خبرې اترې وکړئ، چې:

• د جامد، مايع او گاز د ماليکولونو په وضعيت کې کوم توپيرونه موندلى شئ؟
• فکر وکړئ چې که چيرې يو جامد جس��م ته تودوخه ورکړو ترهغو چې په گاز بدل ش��ي. نو ستاس��و په نظر به د ماليکولونو 
د موقعي��ت او د هغ��و په س��رعتونو کې، ک��وم توپيرونه له جامد څخه په مايع او له مايع څخ��ه د گاز بدليدو په پړاوونو کې منځته 

راشي؟

 )13-10( شکل،  کولى شو چې د ماليکولونو حرکت، د دغو 
گلولو د حرکت په څېر تشبيه کړو

د ماليکولونو د وضعيت پرتله )مقايسه( کول
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پ��ه مايعاتوک��ې د جامدو موادو پر خ��الف، د ماليکولونو تړون يو له بل س��ره ضعيف دی. هر ماليکول 
کولى شي د لوښي په منځ کې خپل ځاى ته بدلون ورکړي. له دې امله که په يوه لوښي کې اوبه واچوئ، 
ماليکولونه د مايع په منځ کې ځاى پر ځاى ش��ي او مايع د لوښ��ي شکل نيسي. خو بيا هم ماليکولونه يو 
پربل اغېزې لري. په دې حالت کې د ماليکول واټن له نورو ماليکولونو څخه له ټاکلي کچې څخه نشي 

کولى زياته او کمه شي او له همدې امله د مايع حجم ثابت دی.
په گازونو کې د ماليکولونو تړون يو له بل س��ره ډيرضعيف دي او تقريباً هر ماليکول کولى ش��ي چې په 
ازاده توگه په فضاکې حرکت وکړي. په همدې دليل گازونه کوم خاص شکل نه لري او ټاکلی حجم هم 

نه لري او په هر لوښي کې چې واچول شي هغه ډکوي.
اوس بايد دې پوښ��تنې ته ځواب ورکړو چې تودوخه څنگه د يوه جس��م له جامد شکل څخه پر مايع او 

گاز د بدليدو المل گرځي؟
کله چې يو جامد جس��م ته تودوخه ورکړو، د جس��م ماليکولونه انرژي تر الس��ه کوي او د ماليکولونو 
س��رعت يې ش��يبه په ش��يبه زياتېږي. په يو خاص حالت کې ماليکولونه په هغه اندازه انرژي اخلي چې 
کولى ش��ي د گاونډيو ماليکولونو د تړون له قيد څخه ازاد ش��ي او د جسم په منځ کې په ازاده توگه خپل 

موقعيت ته بدلون ورکړي.
په دې حالت کې جامد جس��م نه ش��ي کولى چې خپل شکل وساتي. زموږ په اصطالح، وايو چې ويلې 
شوى دى او د مايع په حالت کې دى. که څه هم ماليکولونه د مايع په منځ کې په ازاده توگه حرکت کولى 
ش��ي او يوې خوا، بلې خواته تللى ش��ي، خو بيا هم د يو بل تر اغېزې الندې وي او نش��ي کولى په ازاده 

توگه د فضا هرې خواته حرکت وکړي.

                 فکروکړئ
پورتنيو څرګندونو ته په پاملرنې سره تاسو کوالی شئ د مايع پر ګاز د بدلون په اړوند د تودوخې اغېزې تشرېح کړئ.
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د لسم څپرکي لنډيز
د يوه جسم د تودوخې درجه د همغه جسم د تودوالي درجه ده چې د سانتي ګريډ oC • )سلسيوس( 

فارنهايت oF او کلوين oK په درجو اندازه کيږي.
هغه ماده چې د اوبو په شان له يوې خالصې مادې سره يوځای کېږي او د هغې ځينو ځانګړتياوو  • 

)خواصو( لکه: د ويلې کېدو، کنګل کېدو او ايشېدلو نقطو ته بدلون ورکوي، ناخالصي بلل کيږي.
په الندې دياگرام کې د موادو د فازونو د بدلېدو او د تودوخې د انرژي د اخېستلو او يا له السه ورکولو  • 
سره تړاو ښودل شوى دى. تاسو کولى شئ، چې د هر فاز د بدلېدو نوم هم په دې دياگرام کې وگورئ.
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که د اوبو په شان له يوې خالصې مادې سره د مالګې په څېر يوه ماده يوځاى شي او ځينو فزيکي  • 
ځانګړنو؛ لکه: د ويلې کېدو،  کنګل کېدو او ايشېدو ټکو ته يې بدلون ورکړي، ناخالصي بلل کيږي.
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د لسم څپرکي پوښتنې
1- په الندينيو جوړو کې د کومې يوې د تودوخې درجه لوړه ده؟

 الف: اوبه د جوشيدو په حال کې – يخ د ويلې کېدو په حال کې

 ب: ويلې شوې اوسپنه  - غوړي د جوشېدو په حال کې 

 ج: د ژمي يوه ورځ  - د اوړي يوه ورځ

2- د الندينيو تودوخو درجه د oC په عالمه وليکئ.

 د سلس��يوس 100 درجې، د سلس��يوس 12.5 درجې، د سلس��يوس 25 درجې، د سلس��يوس 72 
درجې، د سلسيوس 150 درجې.

3- ک��ه د ال��ف مادې د ويلې کېدو نقطه، له )ب( مادې څخ��ه ډيره وي، له الندې جملو څخه کومه يوه 
سمه نه ده؟

- د الف ماده د ب مادې په پرتله د تودوخې په لوړه درجه کې ويلې کېږي.

- د الف ماده کولى شو چې په هغه لوښي کې ويلې کړو چې له ب مادې څخه جوړ شوی وي.

- که له الف مادې او ب مادې څخه يو مخلوط په گازي حالت کې ولرو او هغه سوړ کړو، له مايع کېدو 
څخه وروسته لومړى د الف ماده جامده کېږي او ورپسې د )ب( ماده.

C°−5  ده. که هغې ته تودوخه ورکړو، ترهغو چې د تودوخې  4- د ي��خ د يوې ټوټ��ې د تودوخې درجه 
C°105  ته ورسېږي، د هغه په فاز کې به کوم توپيرونه رامنځ ته شي؟ توضيح يې کړئ. درجه 

5- غواړو چې يو لوند کميس چې اوس مينځل شوى دى زر وچ کړو، د حل کومې الرې ورته وړانديز 
کوئ؟ خپل ټاکلى دليل وليکئ.

6- يوه اندازه اوبه د مېز پر سر تويې کړئ او هغه پو )پف( کړئ. وروسته له څو شېبو اوبه ور کېږي. ستاسو 
په نظر اوبه چيرې تللي دي؟

7- کله چې يوه اندازه پټرول ستاس��و په الس��ونو توى شي، ولې احساس کوئ چې ستاسو السونه ساړه شوي 
دي؟
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يوولسم څپرکی

له تودوخې څخه ګټه اخېستل
پوهېږو چې انس��انان تل له مناس��بې تودوخې س��ره د يوه چاپيريال رامنځته 
کولو ته اړتيا لري. نو ځکه په ژمي کې د بدن د س��اتلو لپاره خپل کورونه د 
س��ون موادو څخه په گټې اخيستنې سره تودوو او وړينې جامې اغوندو، او 
په اوړي کې چې د تودوخې درجه لوړه ده، د س��ړوونکو وس��يلو په کارولو 
س��ره د خپلو کوټو دننه چاپيريال س��ړوو او د نريو يا سپينو جامو له اغوستلو 

څخه ګټه اخلو.
تاس��و په اتم ټولګي کې د تودوخې د ماهيت او د تودوخې د ليږد په اړه څه 
مطلبونه لوس��تلي او پوهيږى چې تودوخه په طبيعت کې د نباتاتو د لوئيدو، 
د ميوو او کرنيزو حاصالتو د پخېدو لپاره اړين او ضروري ش��مېرل کيږي، 
همدارنګ��ه په ورځني ژوند ک��ې د خوړو پخول��و، اودس کولو، د ځان او 
جامو مينځلو، د جامو اوتو کولو او داس��ې نورو مقصدونو لپاره له تودوخې 

څخه په زياته کچه ګټه اخيستل کيږي.
ن��و په دې څپرکي ک��ې به د ځين��و موضوعګانو؛ لکه: ل��ه تودوخې څخه 
کار اخيس��تل، د تودوخې تبادل او س��اتنه، په تخنيک او ټکنالوژۍ کې له 
تودوخې څخه د ګټې اخيس��تنې په اړه بحث وکړو، ترڅو باور ترالسه کړو 
چې تودوخيزه انرژي د نورو انرژيو په ش��ان د س��اتنې وړ او د انرژۍ په نورو 

ډولونو بدليدالى شي، ترڅو ور څخه بهتره ګټه واخيستل شي.
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له تودوخې څخه کار اخېستل
د س��وکاله ژوند او د ځينو موادو، لکه: غوښ��ه، مېوه، درمل او س��ابو د س��اتلو لپاره د تودوخې مناسبې 

درجې ته اړتيا لرو.
پ��ه ي��وه چاپيريال کې د تودوخې د مناس��بې درج��ې د رامنځته کولو لپاره د جس��مونو د تودوخې د لېږد 
له ځانګړتياوو څخه ګټه اخيس��تل کېږي، ترڅو په يوه چاپيريال کې تودوخه وليږدول ش��ي او يا يو عايق 
چاپيريال جوړ ش��ي.  )1-11( ش��کل ته وگ��ورئ، ځينې وختونه د تودوخې ل��وړې درجې ته او ځينې 

وختونه بيا د تودوخې ټيټې درجې ته اړتيا ده.
ل��ه دې امل��ه اړينه ده چې هغ��ه موضوعات؛ لکه: د تودوخ��ې تبادل، د تودوخې س��اتل، ترموز، کار او 

تودوخه تر مطالعې الندې ونيسو.

د تودوخې تبادل
د تودوخې د تبادل د ښه پوهيدو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

)1-11( شکل، د انسان بدن د بيالبيلو 
درجو تودوخې ته اړتيا لري. 

                څېړنه
د خپلو  کورنيو له مش��رانو او د خپلې س��يمې له خلکو څخه معلومات را ټول کړئ چې دوى س��لګونه کلونه مخکې تر اوس��ه 
پورې د خپلو کورونو د تودولو او س��ړولو لپاره له کومو الرو چارو څخه ګټه اخيس��تې او اوس څنگه ګټه اخلي پايله يې په خپل 

ټولگي کې ووايئ.
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د تودوخې د لېږد په واسطه د يوه محيط د تودوخې درجې بدلون د تودوخې له تبادل څخه عبارت دى.

په يوه محيط کې د تودوخې بدلون لپاره د تودوخې سرچينو او د تودوخې د ليږدولو لپاره مناسبو الرو چارو 
ته اړتيا ده.

د بيلگې په توگه: د کورونو د تودولو لپاره له بخارۍ او مرکز ګرمۍ څخه په ګټې اخيس��تنې س��ره د هوا 
او اوبو د ذرو د جريان )کانويکشن( طريقه او د خوړو پخولو لپاره له بخارۍ څخه  ګټه اخيستنه د فلز د 
ذراتو په واسطه د تودوخې د هدايت )کانډکشن( طريقې شتون لري. د )الف(، )ب(، )ج( او د، شکلونو 

ته پام وکړئ.

د  واسطه،  په  جسمونو  د   )11-2(  
تودوخې د ليږدولو شکلونه

)د(- په کولر کې د سړيدو په موخه د هوا 
جريان طريقه

)الف(- د اوبو په واسطه د جريان په طريقې په 
مرکز گرمۍ کې د تودوخې ليږد

)ب(- په يخچال کې د هوا جريان په 
طريقه د تودوخې ليږد

)ج(- د هدايت په طريقه په کړايي 
کې د تودوخې ليږد
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لکه څنگه چې پوهېږئ د انرژۍ راز، راز س��رچينې ش��ته چې ځينې به يې تر نامعلوم وخت پورې پاتې 
وي؛ لکه: د لمر، باد، جاري اوبو انرژي او داسې نور.

د انرژۍ ځينې نورې سرچينې باالخره وروسته له څه مودې څخه خالصېږي؛ لکه: تېل، د ډبروسکاره، 
گاز او نور.

د انرژۍ کموالى يو له هغو ستونزو څخه ده چې بشر پکې فکر کوي. د حرارتي سرچينو له زر ختميدو 
څخه د مخنيوي يوه الره د انرژۍ په مصرف کې سپما ده، چې د انرژۍ ساتنه د انرژۍ په مصرف کې 

د سپما يوه الره ده.
د تودوخې تحفظ يعنې په چاپيريال کې د رامنځته ش��وې تودوخې له ضايع کېدو څخه س��اتنه ده، چې د چاپيريال د 

ښه عايق کېدو سره اړيکه لري.

)3-11( شکل دا راښيي چې کوم جسمونه کولى شي د تودوخې ښه عايق وي او څنگه کولى شو چې 
يو چاپيريال عايق کړو؟

                فعاليت
ايا د مخامخ شکل په څېر کولى شئ، د خپل کور نقشه رسم 
کړئ؟ که رس��م مو نه کړاى شوه، مخامخ شکل ته وگورئ او 
وواي��ئ چ��ې د کوټې له کومو نقطو څخه ډي��ره تودوخه ضايع 

کېږي؟ ولې؟
ل��ه بحث او خب��رو اترو څخه وروس��ته، د کوم��و الرو چارو  
څخه د کور د تودوخې د ضايع کېدو د مخنيوي لپاره وړانديز 

کوئ؟

)3-11( شکل، د تودوخې د تبادل نقطې په يوه کور کې

               فکروکړئ
1. ولې ځينې خلک د خپلو کورونو ديوالونه پنډ جوړوي؟

2. د ژمي او دوبي په فصلونو کې په کړکۍ باندې د پردو نښلول څه گټه لري؟
3. که ستاسو د کور ديوالونه پنډ او کړکۍ يې لويې او لمر ته مخامخ وي، د سوزېدو مواد او يا لرګي ډير مصرفېږي او که لږ؟

4. که ستاسو کورونه ښه عايق جوړ شوي وي، ايا د ژمي په فصل کې ستاسو اقتصاد سره مرسته کولى شي؟ ولې؟

د تودوخې ساتنه )تحفظ(
د تودوخې د تحفظ د ښه زده کولو لپاره الندې فعاليت ترسره کړئ.

د سقف له الري څخه

د کړک��ۍ ل��ه الرې 
څخه

د سوريو له الرې څخه د ځمکې له الرې څخه

دوه پوښه 
ديوال

%25

%10

%15 %15
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ترموز
په تېرو درسونو کې مو د تودوخې د ساتنې په اړه معلومات ترالسه کړل. ترموز هغه لوښى دى چې دهغه 

په جوړولو کې په درو واړو طريقو د تودوخې له بدلولو څخه مخنيوى شوى دى.
ترموز يو استوانه يي شکله لوښى دى چې دوه بانديني او منځني پوښونه لري ددې دواړو پوښونو په منځ 

کې خالي فضا وي. او ددې لوښي خوله، د يو سرپوښ په واسطه بندېږي.
 ترموز کوالى شي د هغو موادو د تودوخې درجې کمېدل چې په منځ کې يې دي، د څو ساعتونو لپاره 

ورو )کنډ( کړي.
او زياتره وخت د جوشو اوبو د تودوخې درجې د تودو ساتلو او کله هم د مايعاتو د سړو ساتلو لپاره ترې 

ګټه اخېستل کېږي.
د ترموز په منځ کې د تودوخې د درجې د ثابت پاتې کېدو علت عبارت دى له:

 1. د ترموز د دوو پوښونو په منځ کې د خالء شتوالى دى چې د کانويکشن په طريقه د تودوخې د ضايع 
کېدو خنډ گرځي.

2. د ترموز خوله د سرپوښ په واسطه بندول د هدايت په طريقه د تودوخې د ضايع کېدو خنډ گرځي.
3. د ترموز په منځ کې د براق )ځليدونکی( پوښ چې د تشعشع په طريقې د تودوخې د ضايع کېدو خنډ 

گرځي او تودوخه بېرته د ننه منعکسوي.

سرپوښ

د نقره يي براق پوښ

 )4-11( شکل، د ترموز جوړښت

خالء

بهرنی پوښ
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احتراقي انجنونه )د موټر انجن(

 بشر نن په دې بريالی شوی دى چې له تودوخې څخه په صنعت کې کار واخلي او ډول، ډول ماشينونه 
پ��ه حرک��ت راولي. د ځمکې پر مخ د موټر او موټر س��ايکل په واس��طه گرځيدل، پ��ه هوا او فضاکې د 
الوتکې او راکټ په واسطه الوتنه، دا ټول د تودوخې له برکته دي چې بشر دغه کارونه سرته رسوي. دغه 

انجنونه د تودوخې انرژۍ په مېخانيکي انرژۍ بدلوي او د تودوخيزو انجنونو په نوم يادېږي.

 )5-11( شکل، د راکت انجن چې
د تودوخې په واسطه کار کوي

 )6-11( شکل، د جت انجن چې د 
تودوخې په واسطه کار کوي

توربين

د تودې هوا خارجيدل

د احتراق محفظه

د سون موادو وارديدل

پو کوونکى 

د هوا ننوتل

د جت موټور

 د موټرس��ايکل انج��ن يو پترولي انجن دى چې د احتراقي انجنون��و له ډولونو څخه يو ډول دى. په دې 
انجن کې لومړى پترول دسلندر په دننه کې رودل کيږي چې د رودلو پړاو په نوم مشهور دى.
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 )7-11( شکل، د څلور زمانه انجنونو پړاوونه

بيا د پستون په لوړېدو سره د سلندر په منځ کې په پټرولو باندې فشار راځي او د سون موادو تودوخه پورته 
ځي چې دغه مرحله د تراکم په نوم يادېږي. وروس��تنۍ نقطې ته دپس��تون له رسيدو سره په سلندر باندې 
د پلک په واس��طه د برېښ��نا دجرقې له امله انفجار صورت مومي چې د انفجار له امله، پستون د سلندر 
ښکته خواته ځي. د سلندر ټيټې نقطې ته د پستون رسېدلو په وخت، د سلندر بهرنۍ کړکۍ خالصېږي 

او پستون پورته خواته حرکت کوي او له سلندر څخه ټول سوزېدلى لوګى او گاز راوځي.
څرنگه چې ددې ماش��ينونو د کار ميخانيکيت په څلورو زماني مرحلو کې ترس��ره کېږي، له دې امله دا 

ډول ماشينونه د څلور زمانه ماشينونو په نوم يادوي.

2- د تراکم پړاو1- د رودلو پړاو

4- د لوګي د وتلو پړاو 3- د اور اخېستلو پړاو 
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د يوولسم څپرکي پوښتنې  
1- له تودوخې څخه د کار اخېستنې د څو مواردو نومونه واخلئ.

2- پ��ه ژم��ي کې د خپلو کورونو د کړکيو ل��ه الرې د تودوخې له ضايع کېدو څخه، د مخينوي لپاره څه بايد 
وکړئ؟

3- ولې له جوشو اوبو څخه په ډک چاينک باندې ټوکر اچوئ؟
له سم ځواب څخه کړۍ تاوه کړئ.

4- د تودوخې د ليږد په واسطه د يوه محيط د تودوخې درجې بدلون د څه شي په نوم ياديږي؟
ب: د تودوخې مقدار  الف: د تودوخې ساتنه    

 ج: د تودوخې درجه                 د: د تودوخې تبادل
5- ترموز کوالى شي د هغو موادو د تودوخې درجې کميدل چې په منځ کې يې دي د څو ساعتونو لپاره:

ب: ورو  کړي  الف: ګړندي کړي  
د: بشپړ کړي  ج: ژور کړي  

د پوښتنو تش ځايونه په مناسبو جملو سره ډک کړئ.
7- ترموز ............... دی چې د تودوخې له ............څخه مخنيوى کوي.

8- هره  وسيله چې ................ انرژي په ............... انرژۍ بدلوي، د احتراقي انجن په نوم يادېږي.

د يوولسم څپرکي لنډيز
    

•د مناس��بې تودوخې درجې د رامنځته کولو او د اړتيا وړ موادو د تودوخې د س��اتلو لپاره د تودوخې  	
لېږديدلو له ځانګړتياوو څخه په يوه چاپيريال کې کار اخيستل کېږي.

•د تودوخې انتقال د تودوخې له يوې سرچينې څخه په چاپيريال او يا په يو بل جسم کې، د تودوخي  	
د تبادل په نامه يادېږي.

•د يوه محيط د تودوخې درجې ساتل، په سمه توگه د محيط د عايق کېدو په اثر د تودوخې د تحفظ  	
په نامه يادېږي.

•هغه لوښ��ي چې په هغ��ه کې د تودوخې د ليږدولو په درې واړو طريق��و د تودوخې د لېږدولو څخه  	
مخنيوى وشي، د ترموز په نامه يادېږي.

•هر هغه وسيلې چې د تودوخې انرژي په ميخانيکي انرژۍ بدلوي، د احتراقي انجنونو په نوم يادېږي. 	
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الکتروسکوپ
الکتروس��کوپ يوه حساسه أله ده چې د هغې 
په واس��طه په يوه جسم کې د س��اکنې برېښنا د 

لږې اندازې شتون معلومولى شو.
د الکتروسکوپ جوړښت:

د الکتروس��کوپ ډېر س��اده ډول پ��ه )12-1( 
شکل کې ښودل شوى دى، چې له يوې برنجي 
ميلې څخه چې خولۍ لري او له دوو فلزي پاڼو 
څخه چې د ميلې له بيخ س��ره وصل دي جوړ 

 )1-12( شکل، الکتروسکوپ

                فکروکړئ
١. ولې د سون موادو د وړلو په مخصوصو ټانکرونو کې الندينى ځنځير ځوړند وي؟

٢. د تماس په اثر د فلزي جسمونو برېښنايي کېدل بيان کړئ.

خولۍ
برنجي ميله

فلزي پاڼې

ښيښه يي پنجره

ساکنه بريښنا
تاس��و په تېرو ټولګيو کې د س��اکنې برېښنا او په هغو پورې د اړوند پديدو په اړه او 
هم د بريښنايي چارج، د يوه جسم د چارجولو او دوه ډوله بريښنايي چارجونو په 

اړه معلومات السته راوړي و.
أيا پوهيږئ چې په جسمونو کې د کمې بريښنا شتون څه ډول معلوموالی شو؟

أيا په ځينو موضوعګانو لکه الکتروس��کوپ، بريښ��نايي س��احه، د جسمونو په 
بريښنايي کولو کې د الکترونونو پر رول او په هوا )د ځمکې په اتموسفير( کې د 

تالنده او بريښنا په المل پوهيږئ؟
د شپې په تياره کې بريښنا د وريځو له منځ څخه څه ډول أسمان روښانه کوي؟

ددې فصل د مطلبونو په مطالعې او يا دولو سره به ددې پديدو په الملونو وپوهيږئ 
او د پورته پوښتنو لپاره به مناسب ځوابونه السته راوړی.

دولسم څپرکی
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ش��وى دى او دغه ميله له دوو فلزي پاڼو س��ره د يوه فلزي چوکات په منځ کې چې ښيښ��ه يي پنجره لري 
واقع ده او چوکاټ له ځمکې سره وصل شوى دى.

أيا د الکتروسکوپ د کارکولو طريقه پېژنئ؟
الندې فعاليت ته پام وکړئ.

دا فعاليت راښ��يي چې الکتروس��کوپ ته د هر ډول چارج د نژدې کېدو له امله، د الکتروسکوپ پاڼې 
له يو بل څخه ليرې کېږي، ځکه دواړه پاڼې يو ډول چارج اخلي. د پاڼو ليرې کېدل محض دا راښ��يي 
چې جسم د برېښنايي چارج لرونکى دى. الکتروسکوپ يوازې د مسي سيم په واسطه له ځمکې سره 
د الکتروس��کوپ د خول��ۍ په نښ��لولو او يا خولۍ باندې په الس وهلو، ب��ې چارجه کېږي، خو د ربړي 
تسمې په واسطه نه بې چارجه کېږي. له تر سره شوي فعاليت څخه کولى شو دا پايلې واخلو، چې ځينې 
جس��مونه د برېښ��نا جريان تيروي او ځينې نور جسمونه د برېښنا جريان نه تېر وي. هغه جسمونه چې د 
برېښنا جريان تېروي، د برېښنا د هادي جسمونو په نوم يادېږي؛ لکه: فلزات، د مالګينې خاورې په اوبو کې 

د تېزابو محلولونه او د انسان بدن ښه هادي جسمونه دي.
هغه جس��مونه چې د برېښ��نا جريان نه تېروي د برېښ��نا د عايقو جس��مونو په نوم يادېږي، لکه: ښيښ��ه، 

مقناطيس، ربړ، ورېښم، تېل، پالستيک او نور.

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: پالستيکي ميله، وريښمينه ټوته، مسي سيم، ربړي تسمه او الکتروسکوپ.

کړنالره:

1. پالستيکي ميله په وړينې ټوټې باندې وسولوئ چې چارج لرونکې شي.
2. الکتروسکوپ د هغه له خولۍ سره په خپل الس وهلو، بې چارجه کړئ.

3. پالستيکي ميله د الکتروسکوپ له خولۍ سره ولگوئ او وگورئ چې څه پيښېږي؟
4. د ربړي تسمې په واسطه د الکتروسکوپ خولۍ له ځمکې )د اوبو نل، فلزي کړکۍ( سره ونښلوئ، او پايلې يې وليکئ.

5. وروسته د مسي سيم په واسطه خولۍ له ځمکې سره ونښلوئ او پايلې يې بيا هم وليکئ.
6. وړين��ه ټوټه د الکتروس��کوپ خول��ۍ ته نژدې کړئ. دا ځلې هم د هغه پايلې وليکئ او په پ��اى کې دې هره ډله خپلې لېدنې 

کتنې په ټولگي کې ووايئ.
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د چارج آزمايښت
پ��ه تېر لوس��ت کې مو د الکتروس��کوپ جوړيدل مطالعه ک��ړل او وپوهېدو چې په ع��ادي حالت کې د 
الکتروس��کوپ فلزي پاڼې س��ره نژدې دي. او کله چې يو چارج شوى جسم د الکتروسکوپ خولۍ ته 
نژدې کړو، د الکتروس��کوپ د فلزي پاڼو د لېرې کېدو المل گرځي. فرق نه کوي چې جس��م کوم ډول 
چارج لري دا پوښتنه پيدا کېږي چې ايا د الکتروسکوپ په واسطه د يو جسم د برېښنايي چارج نوعيت 

ټاکلى شو او که نه؟ 
الندې فعاليت ته پاملرنه وکړئ.

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: دوې ښيښه يي ميلې، وريښمينه ټوته، پالستيکي ميله، وړينه ټوټه، او الکتروسکوپ.

کړنالره:
1. دواړه ښيښه يي ميلې له وريښمينې ټوټې سره وسولوئ، له سولولو وروسته يوه يې له الکتروسکوپ سره په تماس کې کړئ. په 
دې وخت کې ليدل کېږي، چې د الکتروسکوپ فلزي پاڼې له يو بل څخه ليرې کېږي. ويلى شو چې د الکتروسکوپ پاڼې د 

همنوع چارجونو لرونکي شوي دي.
2. بل��ه ښيښ��ه يي ميل��ه ورو خولۍ ته نژدې 

کړئ او وگورئ چې څه پيښېږي؟
3. وروس��ته ل��ه هغ��ې لومړى پالس��تيکي 
ميل��ه پ��ه وړينې ټوټ��ې وس��ولوئ او ډير ورو 
ي��ې خولۍ ته ن��ژدې کړئ او پاڼ��و ته متوجه 
اوس��ئ. پام وک��ړئ چې پالس��تيکي ميله د 
الکتروسکوپ په خولۍ ونه لگېږي، خپلې 

ليدنې کتنې وليکئ.
4. ددې تجربې له ترسره کولو وروسته ووايئ چې پالستيکي ميله کوم ډول چارج لري؟

                فکر وکړئ
١. که په الکتروس��کوپ کې د دوو همجنس��و فلزي پاڼو پرځاى، دوه نا همجنسه فلزي پاڼې کېښودل شي، الکتروسکوپ فعاليت 

کولى شي او که نه؟ ولې؟
٢. ددې درس د فعاليت په څلورم پړاو  کې کله چې د الکتروس��کوپ خولۍ د ربړي تس��مې په واس��طه له ځمکې س��ره ونښلوو، 

ولې نه بې چارجه کېږي؟
3. ولې د الکتروسکوپ فلزي پاڼې د چارجېدو په وخت کې يو له بله لرې کېږي؟
4. د برېښنا هادي او عايق، کومو موادو ته ويل کېږي له مثال سره يې واضح کړئ.

)الف()ب()ج(

 )2-12( شکل، د چارج د ازمايښت طريقه
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ک��ه تجربه مو په ښ��ه توگه ترس��ره ک��ړې وي، کله چې ښيښ��ه يي دويم��ه ميله خولۍ ته ن��ژدې کړئ، د 
الکتروسکوپ د پاڼو د زيات انحراف المل  گرځي. دا ښيي چې جسم له الکتروسکوپ سره د يو ډول 
چارج لرونکى دى او کله چې پالس��تيکي ميله ورو خولۍ ته نژدې کړئ، د الکتروس��کوپ د فلزي پاڼو 
د نژدې کېدو المل  گرځي. دا ښ��يي، چې جس��م د الکتروسکوپ د مختلف ډوله چارج لرونکى دى. 
په دې اس��اس د الکتروس��کوپ د چارج د ډول له مخې کولى شو چې د اجسامو د چارجونو په نوعيت 

پوه شو.

برېښنا يي ساحه
لکه څنگه مو چې د مقناطيس په مبحث کې ولوس��تل، په هغه ځاى کې چې مقناطيس وي د هغه ش��اوخوا 

ساحه، د مقناطيسې ساحې په نوم يادېږي.
په همدې توگه د چارجداره جسم په شاوخوا کې هم برېښنا يي ساحه شتون لري.

د برېښنايي ساحې مفهوم: ايا د برېښنايي ساحې پر مفهوم پوهېږئ؟
په دغه مفهوم د ښه پوهېدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: پړسېدونکې پوکڼۍ، پالستيکي ميله، وړينه ټوټه، ښيښه يي ميله، وريښمينه ټوټه او تار.

کړنالره:

1. پړسېدلې پوکڼۍ په وريښمينه ټوټه وسولوئ او ديو تار په واسطه يې په ازاده توگه په يو ځاى کې ځوړنده کړئ.
2. رب��ړي ميل��ه ل��ه وړينې ټوټې س��ره وس��ولوى، 
وروسته يي پړسېدلې پوکڼۍ ته نژدې کړئ او نتيجه 

يې وليکئ.
3. ښيښه يي ميله له وريښمينې ټوټې سره وسولوئ 
او پړس��ېدلې پوکڼۍ ته يې نژدې کړئ، د پړس��ېدلې 
پوکڼۍ عکس العم��ل وليکئ او پايله يې په ټولگي 

کې ووايئ.
 )3-12( شکل، يو پر بل باندې د چارج لرونکو جسمونو د قوې اغېزه

                فکروکړئ
که د الکتروسکوپ چارج مثبت وي، کله چې الکتروسکوپ ته يو جسم چې مثبت چارج لري نژدې شي، فلزي پاڼې څه عکس 

العمل ښيي؟

ربړي ميلهښيښه يي ميله
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که فعاليت مو په ښ��ه توگه ترس��ره کړى وي، و به گورئ چې د ربړي ميلې په 
نژدې کولو سره، پړسېدلې پوکڼۍ لرې کېږي او د ښيښه يي ميلې او پړسېدلې 

پوکڼۍ له نږدې کېدلو سره، دواړه يو بل ته نژدې کېږي.
نتيجه ښ��يي چې که يوه ذره چې مثبت چارج ولري چارج لرونکي جسم ته 
نژدې کړو دا ذره د چارج لرونکي جسم د قوې په اثر ليرې او يا نږدې کېږي. 
دغه قوه چې په ذرې باندې واردېږي. د برېښ��نايي قوې او هغه ساحه چې دا 

قوه پکې اغيزه کوي، د برېښنايي ساحې په نوم يادېږي.
دغه س��احې ته چې يو چارج لرونکی جس��م پکې په مثبتې چارج لرونکى 

ذرې باندې قوه واردوي، د برېښنايي ساحې په نوم يادېږي، )4-12(شکل.

برېښنايي القاء
پخوامو ولوس��تل چې په خپلو منځو کې د دوو جسمونو په سولولو سره برېښنا رامنځته کېږي. که يو بې 

چارجه جسم د چارج لرونکي جسم تر څنگ کېږدو، ايا جسم کولى شي چې چارج واخلي؟
النديني فعاليت ته پام وکړئ او هغه په غور ترسره کړئ.

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: دوې فلزي کرې چې په عايقو ستنو )پايو( باندې کلکې شوې وي، او پالستيکي چارج شوې ميله.

کړنالره:
1. دوې فلزي کرې يو له بل سره ونښلوئ.

2. بيا له شکل سره سم چارج لرونکې پالستيکي ميله، ُکرې ته داسې نژدې کړئ چې يو له بل سره ونه نښلي.
3. پرته له دې چې پالس��تيکي ميله لېرې کړئ، د عايقو ستنو په 

مرسته، ُکرې يو له بل څخه ليرې کړئ.
4. وروس��ته له هغې پالستيکي ميله لېرې کړئ او په ُکرې باندې 
الس م��ه وهئ او د الکتروس��کوپ په واس��طه معلوم کړئ چې 
دواړو ُکرو چارج اخېستى دى او که نه؟ ليدنې کتنې مو وليکئ.

 )4-12( شکل، په برېښنايي ساحه کې 
په يوې امتحاني ذرې باندې د چارج 

لرونکي جسم اغېزه

شکل )5-12( القايي چارج

                فکروکړئ
١. د فعاليت دترسره کولو په وخت کې ولې د پالستيکي ميلې له نژدې کولو سره، پړسېدلې پوکڼۍ ليرې شوه؟

٢. ولې پړسېدلې پوکڼۍ ښيښه يي ميلې ته نژدې شوه؟
3. څنگه کولى شئ. د يو چارجداره جسم په شاوخوا کې، برېښنايي ساحه ښکاره کړئ؟

→

F

→

F
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د جسمونو په برېښنايي کولو کې د الکترونونو رول
څنگه کولى شو چې د سولولو او يا القاء له امله ديو جسم د برېښنايي کېدو علت څرگند کړو؟

الندې فعاليت ته پام وکړئ او هغه په غور ترسره کړئ:

ددې فعاليت له پايلې څخه کولى ش��ئ چې د س��ولولو په وس��يله او يا القاء له امله د يوه جسم برېښنا يي 
کېدل ښه څرگند کړئ.

په خپل منځ کې د دوو جس��مونو س��ولول د يو عامل په حيث، د دوى د چارج کولو المل ګرځي. چې 
پ��ه پايله کې هغه جس��م چ��ې الکترون ورکوي د مثبت چارج او بل چ��ې الکترون اخلي د منفي چارج 

لرونکى کېږي.
هم ډوله چارجونه يو بل دفع او مختلف الډوله چارجونه يو بل جذبوي.

الکتروسکوپ به دا وښيي چې دواړو جسمونو )کرو( چارج اخېستى دى. پايله دا ده چې کله يو چارج 
لرونک��ى هادي جس��م يو بې چارجه هادي جس��م ته نژدې کړو، د چارج لرونک��ي هادي او بې چارجه 
هادي يو بل ته نږدې برخې د مختلف الډوله چارجونو ترمنځ د جاذبې قوه او د همډوله چارجونو ترمنځ 
د دافعې قوه منځ ته راځي چې د هم ډوله چارجونو د لېرې کېدو المل گرځي. که وکولى ش��و چې دا 
جس��م د هغه چارج له پلوه په دوو برخو وويش��و، په پايله  کې د بېالبېلو چارجونو لرونکي دوه جسمونه 

رامنځته کېږي چې د چارج کېدو دغې طريقې ته برېښنايي القاء وايي.

                ازمايښت کړئ
•ايا کله چې خپلې جامې وباسئ د جرقې غږ مو اوريدلى دى؟ 	

•ايا د شپې په تياره کې مو هم د خپلو جامو د ويستلو په وخت کې روښانه جرقې ليدلې دي؟ دا څه شى دى چې  	
ددې جرقې د غږ د منځته راتلو سبب ګرځيدلى دى؟ دا غږ  د هوا د الکتريکي چارجونو د خوځيدو سبب 
دى. دا برېښنايي چارج په هوا کې ستاسو د جامو او سرپه منځ کې منځته راځي. د جامو د ويستلو په وخت کې 
ښايي ستاسو د سر ويښتان هم جګ ودريږي. پوهېږئ ولې؟ دا ځکه چې ستاسو د سر ويښتان هر يو همډوله 

برېښنايي چارج لري او يو بل دفع کوي.
•دا عمليه په يوازې توگه په خپل کورکې تر سره کړئ او د خپلې کتنې پر پايلې بله ورځ له خپلو ټولګيوالو سره  	

خبرې اتری وکړئ.

                فکروکړئ
که د پالستيکي ميلې پر ځاى له داسې ښيښه يي ميلې څخه کار واخېستل شي چې مثبت چارج ولري څه پيښېږي؟
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څرنگ��ه چ��ې وپوهېدو، هم ډول��ه چارجونه يو بل دفع او مختلف الډول��ه چارجونه يوبل جذبوي ددې 
فرضيي په اساس کولى شو د يوه جسم د چارج کېدو څرنگوالى په القايي ډول تشريح کړو.

لک��ه څنگه مو چې په ُکرو کې تجربه کړه، يوې س��احې ته، د برېښ��نايي چارج ن��ژدې کېدل، د همنوع 
چارجونو د دفع کېدو المل گرځي او د ُکرو له بېلېدو سره په دواړو ُکرو کې دوه ډوله القايي چارج منځته 

راځي.

برېښنا په هوا کې )تالنده او برېښنا(
ايا پوهېږئ تالنده او برېښ��نا څنگه منځته راځي؟ ايا فکر کوئ چې تالنده او 
برېښنا خطرناک دي؟ په پخوانيو زمانو کې په هوا کې تالنده او برېښنا د خلکو 
د ډار او وېرې المل ګرځېدل. وروسته د فرانکلن په نامه يوه عالم ثابته کړه چې 
تالنده او برېښنا د ساکنې برېښنا محصول دى چې په هواکې رامنځته کېږي او په 
اس��مان کې د وريځو لويې کتلې د حرکت په وخت کې چارج لرونکې کېږي. 
چې په پايله کې د ځمکې او وريځو او يا د وريځو په منځ کې د چارجونو له السه 
ورکول صورت نيسي چې د چارجونو دا له السه ورکول )تشوالی( د تالندې او 
برېښ��نا په نوم يادېږي، )6-12( ش��کل. دا تالنده او برېښ��نا )تندر( د تشيدو په 
وخ��ت کې هغ��ه وخت خطرناک کېداى ش��ي. کله چې دس��ون د موادو په 
سرچينو او يا په تعميرونو ولگېږي، اورلگېدل رامنځته کېږي. له تندر څخه 
د تعميراتو د خطر د مخنيوي لپاره د تعميرونو پر لوړ ځاى کې يوه فلزي ميله 
درول کېږي او دا ميله په يوه بڼه له ځمکې سره نښتې وي چې تندر ځمکې 

ته هدايت کوي، )7-12( شکل.

 )6-12( شکل، د وريځو په منځ کې 
او يا د ځمکې او وريځو  په منځ کې 
د چارجون��و خالي کي��دل د تالنده او 

برېښنا په شکل

)7-12( شکل، فلزي ميلې د تالنده له 
خطر څخه د مخنيوي لپاره

                فکروکړئ
١. د کوم دليل په اساس جسمونه د القا له امله برېښنايي چارج لرونکي کېږي؟

٢. ولې په عادي حالت کې جسمونه د برېښنايي چارج لرونکي نه دي؟
3. کله چې په يو اتوم کې د پروتون شمېر زيات وي، هغه اتوم کوم ډول چارج لرونکى دى؟

                فکروکړئ
١. په هوا کې څو ډوله تالنده او برېښنا پېژنئ؟

٢. ايا په هوا کې د تالندې او برېښنا علت پېژنئ؟
3. څنگه خپل کورونه د تندر له خطرونو څخه وساتو؟
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د دولسم څپرکي لنډيز
•الکتروس��کوپ يوه حساس��ه أله ده چې په جس��مونو کې د س��اکنې برېښ��نا د لږې اندازې ش��تون  	

معلوموالى شي.
•د جسمونو د همډوله او مختلف الډوله چارجونو معلومول د چارج د ازمايښت په نوم يادوي. 	

•د يوه بې چارجه هادي جس��م چارجېدل، يوه چارج لرونکي جسم ته د نږدې کيدو په وخت کې،  	
د برېښنايي القا په نوم يادوي.

•جس��مونه دس��ولولو او يا د القا له امله، د الکترون د ورکولو او يا اخېستلو په سبب او د چارجونو د  	
دافعوي او جاذبوي ځانګړتياوو د لرلو په سبب برېښنايي کېږي.

•په وريځو کې د ساکنې برېښنا خالي کېدو )د ځمکې او وريځو او يا د وريځو او وريځو په منځ کې(  	
ته تالنده او برېښنا )رعدوبرق( وايي.

د دولسم څپرکي پوښتنې 
١- الکتروسکوپ څه شی دی؟ د کار ډول يې په ساده ژبه بيان کړئ.

٢- د القا په طريقه د جسم چارجيدل تشرېح کړئ.
3- د تالندې او بريښنا پيښې په اړه خپل معلومات وليکئ.

4- د .............اويا..............ترمن��ځ د چارجون��و د خال��ي کيدو په پايله ک��ې ............ منځ ته 
راځي.
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په دې څپرکي کې غواړو ځينې پوښتنو ته؛ لکه: د قوې مومنټ څه شی دی؟ کله چې د خپلې پښې په 
واسطه ديوال ته ضربه ورکوو ولې درد احساسوو؟ ځوابونه ورکړو.

د قوې مومنټ
کل��ه نا کله د جس��مونو د څرخولو لپاره، له قوې څخه کار اخل��و. د دې قوې په اغېزې باندې ممکنه ده 

چې جسمونه وڅرخېږي او يا دوران وکړي.
د قوې د څرخېدو اغېزه د قوې د مومنټ په نامه يادېږي. د قوې مومنټ د قوې په مقدار، د قوې په لورې 

او په جسم باندې د قوې د اغېزې په نقطې پورې اړه لري.

ديارلسم څپرکی

قوه
تاس��و له پخوا څخه د قوې له کلمې س��ره بلدتيا لرئ او په دې پوه شوئ کله چې 
په يوه جس��م قوه اغېزه وکړي د هغه جس��م د حرکت، د حرکت د مس��ير او يا د 
ش��کل د بدلون الم��ل کيږي. قوه يو وکتوري کميت دی چ��ې هم مقدار او هم 
جهت )لوری( لري. دوې قوې په وکتوري توګه له يوه بل س��ره جمع کيږي او د 

جمع حاصل يې يوه دريمه قوه ده چې د هغو محصله بلل کيږي.
همدارنګه مو د ځمکې جاذبې قوې په اړه چې جس��مونه په ښ��کته لور کشوي 
او پر ش��يانو باندې د جاذبې قوې د اغيزې په هکله چې د جس��م وزن بلل کيږي 

معلومات السته راوړي دي.
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لکه څنگه چې وليدل ش��ول، هر څومره چې واټن د دروازې له چپراس څخه لرې غوره ش��ي، د لږې قوې 
تطبيق ډيره اغېزه کوي. يعنې دروازه په اسانۍ سره خالصېږي. يو پيچ ستاسو په گوتو نه خالصېږي. د هغه د 
خالصولو لپاره د شکل په څېر، له هغه رنچ څخه چې الستى يې اوږدوي، کار اخيستل کېږي. کله چې هغه 
قوه چې په رنچ واردېږي، زياته شي او د قوې د اغېزې ځاى له پيچ څخه لرې و ټاکل شي، پيچ زر او په اسانۍ 
سره خالصېږي. په بل عبارت: هرڅومره چې قوه ډيره او د اغېزې نقطه د دوران يا اتکآ له نقطې څخه لرې 

وي، د قوې د څرخيدو اغېزه زياته وي.
د قوې د مومنټ مقدار په دوو شيانو پورې تړلى دى:

1. د قوې په مقدار پورې، يعنې زياته قوه زيات مومنټ منځته راوړي.
2. د اتکآ له نقطې څخه د هغې نقطې تر واټن پورې چې قوه پرې وارديږي.

د څرخېدو لوری د قوې په لوري پورې اړه لري، هغه نقطه چې جسم د هغې په شاوخوا څرخي د اتکآ 
نقطه بلل کيږي.

د قوې مومنټ د يوې ټاکلې نقطې په شاوخوا، د يوې قوې د څرخېدو د اغېزې لپاره معيار دى. 
 د قوې عمودي واټن د اتکا له نقطې څخه × قوه = د قوې مومنټ

               پوښتنه
د قوې په مومنټ کې د موثرو عواملو نومونه واخلئ؟

                فعاليت
• د خپل ټولگي دروازه خالصه کړئ، د الس په گوته د دروازې په بېلوبېلو برخو )الف، ب او پ( فشار وارد کړئ، ترڅو 
دروازه خالصه کړئ. پام وکړئ چې ستاسو گوته په کومه برخه کې ده چې په هغه ځاى کې دروازه په اسانۍ سره ټوله خالصيږي 

ولې؟
• ولې د هغو پيچونو د خالصولو لپاره چې په الس نه خالصېږي له هغه رنچ څخه کار اخېستل کېږي چې الستې يې اوږد وي؟

 )1-13( شکل، هغه نقطه چې قوه 
پرې وارديږي، د قوې د مومنټ په 

اندازه کې مهم رول لري

 )2-13( شکل، دوه رنچونه، د يو 
ډول خولې او بيالبيلو الستو سره
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                فعاليت
• ايا ستاسو د ټولگي والړ ديوال کولى شي چې تاسو کش کړي او يا مو ټيل وهي؟

• يوه رسۍ په هغه ميخ پورې کلکه وتړئ چې په يو ديوال کې مو ټک وهلى دى او هغه کش کړئ.
اوس ووايئ سربېره پردې چې تاسو قوه واردوئ، ولې رسۍ حرکت نه کوي؟ پايله يې خپلو ټولگيوالوته بيان کړئ.

 )3-13( شکل

په فعاليت کې مو وليدل چې کله تاس��و په رس��ۍ باندې قوه وارد وئ )کشوئ يې( رسۍ هم په عين اندازه په 
مخالف لوري قوه وارد وي او تاسو خپلې خواته را کشوي. دا قوه ددې سبب کېږي چې رسۍ حرکت ونه 

کړي.
هغه قوه چې تاسو يې په يو شي او يا کس وارد وئ )د عمل قوه( او هغه قوه چې يو شى يا يو څوک يې، 

په همغه اندازه په مخالف جهت کې په تاسو وارد وي، د عکس العمل قوه بلل کېږي.
دغه قوې د نيوتن په واسطه کشف او داسې بيان شوی دي:

د هر عمل لپاره يو مساوي او مخالف الجهت عکس العمل شتون لري. 

د عمل او عکس العمل قوې
پ��ه ورځن��ي ژوند کې کله چې پ��ر ځمکه ولويږئ او يا موالس پر ديوال وهلي وي، ستاس��و الس ضربه 

ليدلې او درد کوي.
ددې علت دادى کله چې تاس��و پر ديوال يا پر ځمکې باندې ولگېږئ، بر عکس ديوال او يا ځمکه هم 

پر تاسو باندې قوه وارد وي.
قوه هغه وخت منځته راځي چې دوه جس��مونه يو پربل متقابله اغېزه وکړي، نو کله چې جس��مونه دوه 
دي دوې قوې هم ش��ته. که يو جس��م په يوازې توگه ش��تون ولري، نشي کوالى چې قوه وارده کړي او نه 

هم پر هغه باندې قوه واردېږي.
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د ديارلسم څپرکي پوښتنې
1- د يو ډير کلک شوي پيچ د خالصولو لپاره له کوم يو رنچ څخه چې په شکل کې ښودل شوي دي، 

کار اخلئ )رنچونه مساوي خولې لري(. د خپل انتخاب المل توضيح کړئ.

2- د څرخېدو اغېزه يا د يوې قوې مومنټ، په کومو عواملو پورې اړه لري؟
٣- کله چې يو جسم په بل جسم باندې قوه وارده کړي، ايا دويم جسم هم په همغه اندازه او همغه جهت 

په لومړي جسم باندې قوه وارد وي؟ توضيح يې کړئ.

د ديارلسم څپرکي لنډيز
• د يوې قوې د څرخېدو يا د دوران اغېزه د قوې د مومنټ په نامه يادېږي.

• هر څومره چې قوه زياته شي، د الزياتي قوې مومنټ منځ ته راځي.
• د قوې مومنټ د دوران لوری او د واردې شوې قوې په لوري پورې اړه لري.

• هغه نقطه يا محور چې جسم يې په شاوخوا دوران کوي، د اتکا نقطه يا د دوران محور بلل کېږي.
• کله چې يو جس��م پر بل جس��م باندې قوه وارد وي، دويم جس��م هم په لومړي جس��م باندې قوه 
واردوي. چې هغوى ته د عمل او عکس العمل قوې وايي. دغه قوې تل س��ره مس��اوي، خو لوري 

يې سره مخالف دي.

 
 m3.0 N50



139   

ماشينونه 
د اتم ټولګي د ساينس په کتاب کې تاسو له هغو بيالبيلو وسيلو سره چې د ورځنيو کارونو په سرته رسولو 
کې د کار د أس��انتيا لپاره  ور څخه ګټه اخلو، بلدتيا ترالس��ه کړه او په دې پوه ش��وی، هره وس��يله چې د 
کارونو س��رته رسول أس��انه کوي ماشين بلل کيږي. ماشينونه دوه ډوله دي يو ډول يې ساده او بل ډول يې 
مرکب ماش��ينونه دي. موږ په ورځني ژوند کې له بيالبيلو ماش��ينونو څخه ګټه اخلو نو اړينه ده چې هغه 
وپيژنو، ترڅو وکوالی ش��و له هغو څخه په ښ��ه ډول ګټه واخلو. د بيلګې په توګه پوه ش��و چې رافعه څه 
ش��ی ده؟ ل��ه هغې څخه څه ډول ګټه واخلو. د ماش��ين ميخانيکي ګټه څه معن��ا لري؟ څرخونه له موږ 
س��ره څه مرس��ته کوي؟ تاسو ددې څپرکي تر پايه پورې پورته پوښتنو ته د ځواب ورکولو سربيره د مايلې 

سطحې په اړه هم بلدتيا او معلومات السته راوړئ.
رافعه 

رافع��ه )اړم( هغه س��خته ميل��ه ده چې په ازاد ډول د يوې ثابتي نقطې پر ش��اوخوا، چې د اتکا نقطه او يا 
محور بلل کيږي، څرخېږي.

)1-14( ش��کل ته وگورئ. ددې ش��کل په رافع��ه کې د عاملې قوې، مقاومې ق��وې، د اتکا نقطې او د 
عاملې قوې او مقاومې قوې بازوگان مشخص شوي دي.

′L د مقاومې قوې بازو، L د عاملې قوې بازو، F عامله قوه، B د مقاومې قوې د اغېزې  R مقاومه قوه،
نقطه، C د اتکا نقطه او A د عاملې قوې د اغېزې نقطه ده.

د رافعې د ښې پيژندنې لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

                فعاليت
يوه لويه تيږه د يوې فلزي ميلې په واسطه له ځايه پورته او وروسته له پورته کولو، د پورته کولو د طريقې په اړه او په همدې توگه 

د ميلې د اتکآ نقطې، د بازوګانو او قوو د موقعيتونو په اړه، سره خبرې اترې وکړئ او پايله يې نورو ټولګيوالو ته ووايئ.

د اتکا نقطه
FR

L′ L
B C A  

  

څوارلسم څپرکی

)1-14( شکل، په رافعه کې د 
اتکاء نقطه بازوګانې او قوې
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په رافعه کې د قوو پر توازن د ښه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

که فعاليت مو په ښ��ه توگه ترس��ره کړى وي، نو د ميلې له وزنه پرته به الندې 
پايلې ترالسه کړئ.

1– پ��ه رافع��ه کې د قوو د ت��وازن په وخت، که يوه قوه کم��ه وي، په همغه 
تناسب بايد د هغې قوې مټ )بازو( اوږد وي.

2- د عامل��ې ق��وې او د مقاومې قوې د بازوگانو نس��بت، د مقاومې قوې او 
عاملې قوې له نسبت سره مساوي دي.

 
L
L

F
R

′
=       يعني:                  

     3. ه��ر کل��ه چ��ې عامله قوه او مقاومه ق��وه هره يوه په               
خپل��و بازوگانو کې ضرب ش��ي، د دوى د ضرب حاصل 

سره مساوي دى، )3-14( شکل. 

 LRLF ′⋅=⋅  يعنې:  

RF.LL  عاملې قوې بازوF  د مقاومې قوې بازو د عامله قوهR  مقاومه قوه

40 گرامه قوه20 گرامه قوه

40 گرامه قوه40 گرامه قوه

                فعاليت
د اړتيا وړ مواد: دوې 20 گرامه کتلې، دوې 40 گرامه کتلې، يوه ميله.

کړنالره:

1. ميله د اتکا په نقطه له شکل سره سمه ودروئ
 او د )20 او 40 گرامو( کتلې د ميلې په دواړو څوکو کې کېږدئ.
2. ميله داسې ځاى پر ځاى کړئ چې د توازن په حالت ودرېږي.

3. د عاملې قوې او د مقاومې قوې فاصلې د اتکآ له نقطې څخه د خط کش په واسطه پيدا کړئ.
4. په الندې جدول کې د اندازه کولو پايله ورسوئ.

5. وروس��ته له دې مرحلې څخه )40 گرامه( کتلې د پخوانۍ مرحلې په ش��ان تجربه او په جدول کې ورس��وئ او په خپلو منځو 
کې له مشورې څخه وروسته يې پايله ووايئ.

 )3-14( شکل، رافعه د توازن په حالت کې

L′L′

)2-14( شکل، رافعه

L
L

′F
R

 20=F40=R
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4- د عاملې قوې د اغېزې نقطې او د مقاومې قوې د اغېزې نقطې د ځای بدليدل په رافعه کې د قوو د 
بازوگانو له کچې سره تړاو لري.

رافع��ې د عامل��و او مقاومو قوو د اغې��زو نقطو او د اتکا نقطې د موقعيت له پل��وه، په الندې درو ډولونو 
ويشل شوي دي.

- هغ��ه ډول رافع��ې چ��ې په هغو ک��ې د اتکا نقطه د عامل ق��وې او مقاومې قوې په من��ځ کې وي لکه: 
اندرچو، پالس او نور، )4-14 - الف( شکل.

- هغ��ه ډول رافع��ې چې په هغ��و کې مقاومه قوه د عاملې قوې او د اتکا نقط��ې په منځ کې وي لکه: زړى 
ماتوونکى، کراچۍ او نور. د )4-14 - ب( شکل.

- بل ډول رافعې هغه دي چې په هغو کې عامله قوه، د اتکا نقطې او مقاومې قوې په منځ کې واقع وي، 
لکه: اورنيوونکى او نور، )4-14 - ج( شکل.

 )4-14( شکل، د رافعې ډولونه

 )الف(                                                           )ب(                                                          )ج(

L′
L
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               فعاليت   
1 –د )5-14( شکل وگورئ او پوښتنوته ځوابونه ووايئ.

الف: شکل کوم ډول رافعه ښيي.    
ب: له ورکړ شوو معلوماتو څخه په ګټې اخيستنې سره د عاملې قوې بازو پيداکړئ او په جدول کې يي ورسوئ.

L/  R/FL  د عاملې قوې بازوF  د مقاومې قوې بازو  عامله قوهR  مقاومه قوه 
50 گرام20 سانتي متر  25 گرام؟؟؟

د ماشينونو مېخانيکي گټه 

ايا کولى شئ د هغه ماشين نوم واخلئ چې هره  ورځ له تاسو سره مرسته کوي؟ څه ډول ماشينونه کولى 
شي چې د مقاومې قوې په مقابل، وارده قوه لږه او يا ډيره کړي؟

که د رافعې فعاليت ته مو پاملرنه کړي وي؛ نو کوالى ش��و يو جس��م په جبل باندې په اس��انه توگه په هره 
اندازه چې وغواړو بېځايه کړو، يعنې که چيرې همغه جس��م د خپل الس په واس��طه بيځايه کړو، ډيره 

قوه پکارېږي.
له دې ځايه داسې پايله اخلو چې ماشين نه کار ډيروي او نه يې لږوي، بلکې د کار سرته رسول اسانوي. 
همدغه )د يو ماش��ين په واس��طه د کارونو اسانه سرته رسول( د ماش��ين د ميخانيکي گټې په نوم يادېږي. 

چې هغه په M.A ښيي.
د مېخانيکي گټې فورمول په رافعه کې دا ډول محاسبه کېږي:

R  مقاومه قوه          L  د عاملې قوې بازو 
ـــ = ــــــــــــــــــــ = M.A )د رافعې مېخانيکي گټه(           ـــــــــــــــــــ

  F د مقاومې قوې بازو               عامله قوهL′

L′L′

 )5-14( شکل، رافعه

25 ګرام50 ګرام

20cm40cm
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پاملرنه: دغه مېخانيکي گټه د ايډيال يا خيالي ميخانيکي گټې په نوم يادېږي، 
ځک��ه چ��ې د ميلې وزن په نظر کې نه دى نيول ش��وى. په ټولو فعاليتونو کې 

ايډياله ميخانيکي گټه په نظر کې ده.  

څرخونه 

څرخ د س��اده ماش��ينونو يو ډول دى. ايا دې ته مو پام کړى چې د ماش��ينونو 
ډېرې پرزې د څرخ په شکل دي؟ څرخ کومې وظيفې ترسره کوي؟ څنگه 
کارونه اس��انوي؟ دڅرخون��و مېخانيکي گټې څ��و دي؟ څرخونه څو ډوله 

دي؟
دا هغه پوښتنې دي چې په دې درس کې به يې په ځوابونو پوه شئ. پر څرخ     

د ښه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:
 

که فعاليت مو په سمه توگه ترسره کړى وي الندې پايلې به ترالسه کړئ.
1- څرنګ��ه چ��ې څرخ په ي��وه ثابت ځاى کې دى او ځاى يې نه بدلېږي، ن��و ځکه د ثابت څرخ په نوم 

يادېږي.
2- څرنگه چې عامله قوه د مقاومې قوې پرخالف عمل کوي، له دې کبله د قوې د لوري د بدليدو لپاره 

له ثابت څرخ څخه کار اخېستل کېږي.

                فعاليت
g50  کتل��ه، يو ثابت څرخ  g25  کتلې، يوه د اړتي��ا وړ م��واد: دوې

او يوه رسۍ.
کړنالره:

١. څرخ په يو ثابت ځای پورې وټړئ او رس��ۍ ور څخه تېره کړئ. 
g25  کتله  g50  کتله او بلې خواته يې لومړی د رس��ۍ يوې خوات��ه
g50  کتلې خواته دوران  ځوړند کړئ. وبه ليدل ش��ي چې څرخ د

کوي.
  g25 ٢. په دويم پړاو کې له )٧-١٤( ش��کل س��ره س��م د څرخ
g25  کتله هم ورزياته کړئ ترڅو څرخ د توازن  کتلې خواته دويمه 

)7-14( شکل، ثابت څرخپه حالت کې پاتې شي. په دې اړه خپلې کتنې وليکئ.  

)6-14( شکل

ثابت څرخ

 g25

 g25
 g50
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3- څرخ به هغه وخت د توازن په حالت کې وي، چې عامله قوه او مقاومه قوه سره مساوي وي.
4- د ثابت څرخ مېخانيکي گټه له يو سره مساوي ده، ځکه چې د عاملې قوې او د مقاومې قوې بازوگان 

)د څرخ شعاعوې( سره مساوي د ي. يعنې:

5 – په ثابت څرخ کې د عاملې قوې د اغېزې نقطې د ځاى بدليدل، د مقاومې قوې د اغېزې نقطې د 
ځاى بدلېدل سره مساوي دي، يعنې د رسۍ اوږدوالى د مقاومې قوې خواته هومره کمېږي، څومره چې 

دحرکت په وخت کې د عاملې قوې د لوري، په خوا ډيروالى مومي. )8-14( شکل.

 
1=

′L
L LL  او يا  ′=→                    

R   مقاومه قوه                    L          R                                                                                                      ځکه چې      ــــــ =  ــــــ دي نو:  1  = ــــــــــــــ = د ثابت څرخ ميخانيکي گټه
 F    عامله قوه                                 F                  

)8-14( شکل، ثابت څرخونه

L′

A A

F

R

B B

D

CC
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أيا د څرخونو بل ډول هم پيژنئ؟ الندې فعاليت ترسره کوو:

                فعاليت
g200  کتله، يو ثابت څرخ، يو  g50  کتلې او ي��وه  د اړتي��ا وړم��واد: دوې

متحرک څرخ او يوه رسۍ.
کړنالره:

١. د څرخونو يو سيس��تم چې يو ثابت او يو متحرک يا أزاد څرخ په کې 
g50  کتله او بلې  تړل ش��وي دي، د مش��ترکې رس��ۍ يوې خواته لومړی

g200 کتله وځړوئ. خواته يې
٢.په دويم پړاو کې له )٩-١٤( شکل سره سم د سيستم چپې خواته بله

g50 کتله هم وزياته او خپلې کتنې وليکئ. 

 که فعاليت مو په سمه توګه ترسره کړى وي، الندې پايلې به مو تر السه کړي وي.
١- څرنګ��ه چ��ې الندينی څرخ له وزن س��ره يو ځ��ای په أزاده توګه حرکت کوي، ل��ه دې کبله د أزاد يا 

متحرک څرخ په نوم ياديږي، )٩-١٤( شکل.
٢- هر أزاد څرخ هم د قوې لوری بدلوي او هم د عاملې قوې مقدار دوه برابره زياتوي.

3- که د رس��ۍ او څرخ وزن ډير لږ وي او له څرخ س��ره د محور اصطکاک ډېر کم ش��ي، عامله قوه او 
مقاومه قوه هغه وخت تعادل مومي چې مقاومه قوه د عاملې قوې دوه برابره وي. )٩-١٤( شکل.

R مقاومه قوه 
        

2 =  ـــــــــــــــ = د ازاد څرخ ميخانيکي گټه
       F  عامله قوه         

کله کله کولى ش��و چې ل��ه څو متحرکو او ثابتو څرخون��و څخه کار واخلو 
اومرکب څرخونه ترې جوړ کړو چې د څرخونو د سيس��تم په نوم يادېږي. د 

څرخونو ترکيب په بېالبېلو شکلونو باندې جوړيدای شي، )10-14(شکل.

)9-14( شکل، د څرخونو سېستم

 )10-14( شکل، د څرخونو سيستم 
)دوه أزاد او دوه ثابت څرخونه(

 g200

  g50
 g50

 F

 R
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MAn د څرخونو سيستم يا د مرکبو څرخونو ميخانيکي گټه n، د ازادو څرخونو شمېر دى. == 2
پوښتنه: که د څرخونو په يو سيستم کې د ازادو څرخونو شمېر درې وي، د دغه سيستم مېخانيکي گټه 

څومره ده؟ حساب يې کړئ.
مايله سطحه

هره سطحه چې له افقي سطحې سره زاويه جوړه کړي د مايلې سطحې په نوم ياديږي.
ايا مايله س��طحه کار اس��انه کولى شي؟ د مايلې سطحې مېخانيکي گټه څوده؟ د )11-14( شکل ته پام 

وکړئ.

له مايلې سطحې د ښه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

                فعاليت
د اړتيا وړ مواد: يو قوه سنج، يو موټرګى، يو وزن او د مايلې سطحې په توګه، يو متر تخته.

کړنالره:

١- موټر ګى او وزنه دواړه وزن کړئ )مقاومه قوه(.
2- موټر ګى او وزنه دواړه د مايلې سطحې پرمخ سره يو ځاى کيږدئ او له )12-14(شکل سره سم، موټر ګى له قوه سنج سره 
پورته خواته کش کړئ، پام کوئ چې د کشولو په وخت کې قوه سنج له مايلې سطحې سره موازي وي. دغه تجربه څو ځله د 

  )12-14( شکل 

 )11-14( شکل، مايله سطحه 
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مايلې سطحې له بېالبېلو ځوړتياوو )موقعيتونو( څخه ترسره کړئ او هر ځل د سطحې ميخانيکي گټه محاسبه او پايلې يې په 
جدول کې وليکئ.

3- هر ځل د مايلې سطحې اوږدوالی )d( او د مايلې سطحې لوړوالی )h( ، اندازه کړئ او په جدول کې يې وليکئ.

که فعاليت مو په س��مه توگه ترس��ره ک��ړى وي د پورتنيو پوښ��تنو د ځواب لپاره به الندې پايلې ترالس��ه 
کړئ:

1- کله چې د مايلې سطحې ځوړتيا )ميل( ډيره شي، ميخانيکي گټه يې کميږي.
2- هر کله چې د مايلې سطحې اوږدوالى ثابت وي، د هغې مايلې سطحې، ميخانيکي گټه لږه ده چې 

لوړتيايې زياته وي.
3- که د س��طحې اصطکاک له موټرک س��ره ډير لږ وي، دمقاومې قوې د تقس��يم حاصل پر هغه عدد 
چې قوه سنج يې ښيي )د F عامله قوه( په هر ځل کې، د مايلې سطحې د اوږدوالي او لوړوالي د ويشلو 
)(  س��ره مساوي دى. چې دغه نسبتونه د مايلې سطحې له مېخانيکي گټې څخه عبارت دي. 

h
d حاصل

يعنې:

       د مايلې سطحې اوږدوالى                د موټرک او د بار وزن )مقاومه قوه(
ــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   =  د مايلې سطحې ميخانيکي گټه

       د مايلې سطحې لوړوالى                  د قوه سنج عدد )عامله قوه(

د فعاليت له اجرا کولو څخه وروسته الندې پوښتنوته ځواب ورکړئ:
1- که د مايلې سطحې ځوړتيا )ميل( ډيره وي د سطحې ميخانيکي گټه کمېږي يا ډيرېږ ي؟

2- د ميز له سطحې څخه د مايلې سطحې د لوړوالي په زياتوالي سره ميخانيکي گټه کمېږي يا زياتيږي؟
3- پر عاملې قوې د مقاومې قوې د نسبت عددي قميتونه، د قوه سنج ثابت عدد او د سطحې د اوږدوالي نسبت پر لوړوالي 

باندې په دې جدول کې سره پرتله کړئ. کومې پايلې ته رسېږئ؟

 د مايلې سطحې اوږدوالى
)d( 

  د مايلې سطحې 

)h(لوړوالی
d/h

د سطحې ميخانيکي گټه

R/F

 د قوه سنج عدد

F  

د موټرک او بار د وزن  مجموعه 

R

1 متر 20 سانتې متر

1 متر 30 سانتې متر

1 متر 40 سانتې متر

اويا
 

h
d

F
RAM ==⋅
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د څوارلسم څپرکي لنډيز 
•هره وسيله چې کار اسانه کوي، ماشين بلل کېږي. 	

•د ماش��ين په واس��طه د کار د اس��انه کېدل��و مقدار، مېخانيک��ي گټه نومېږي او هغه داس��ې تعريف  	
شويده:

                               R                           مقاومه قوه
                           ـــــــ =  M.A   اويا     ـــــــــــــ  = ميخانيکي گټه

                              F                             عامله قوه

•په عمومي ډول ساده ماشينونه، له څرخ، رافعې او مايلې سطحې څخه عبارت دي. 	
•د لرگي او يا فلز هغه کلکه ميله چې د کږيدو وړ نه وي او د يوه محور پر چاپيره وڅرخي، د رافعې  	

LRLF رابطه موجوده ده. ′⋅=⋅ په نوم يادېږي. په هره رافعه کې د
•هره س��طحه چې له افقي س��طحې س��ره زاويه جوړه کړي، د مايلې س��طحې په نوم يادېږي او مايله  	

سطحه د ساده ماشينونو يوه بيلگه ده.
•څرخ د يوه فلزي يا لرګين ګردي ټيکلي )قرص( څخه عبارت دى چې د يوه ثابت محور پر شاوخوا  	

په ازاد ډول حرکت کوي.
•څرخونه په دوه ډوله تړل کېږي، په ثابت او متحرک ډول. 	
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د څوارلسم څپرکي پوښتنې
1– ي��وه رافعه رس��م کړئ، په هغې کې د عاملې قوې د تاثير نقط��ه، د مقاومې قوې دتاثير نقطه، د اتکا 

نقطه، بازوگان، مقاومه او عامله قوه را وښيئ.
2– څو ډوله څرخونه پيژنئ، نومونه يې واخلئ.

kg30∗  وزن، مقاومه  3– په الندې شکل کې د رافعې د عاملې قوې بازو پيداکړئ، کله چې عامله قوه 
kg200∗  وزن او د مقاومې قوې بازو له 25 سانتي متر سره مساوي وي. قوه 

4– هره سطحه چې له افق سره يوه زاويه جوړه کړي، د ......................... په نوم يادېږي.
5– هغ��ه کلک��ه ميله چې د کږېدو وړ ن��ه وي او د ....................... پ��ه چاپيره وڅرخېږي، رافعه 

نومېږي.
٦– د يوې مايلې سطحې ميخانيکي گټه محاسبه کړئ، که د مايلې سطحې اوږدوالى 3 متره او لوړوالی 

يې 1 متر وي.
kg800∗  وزن ل��ري، د 4 أزادو څرخونو په واس��طه پورته کېږي. هغ��ه قوه چې د  ٧– ي��و جس��م چې

نوموړي جسم د پورته کولو لپاره اړينه ده حساب کړئ.

 ∗= kgR 200

 ∗= kgF 30 cm25

 L′  ?=L A
 B C
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