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بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهنې د وزير پيغام 

الحمداهلل رب العالمين والصلوة والسالم علی نبيه و رسوله محمد و علی أله و اصحابه اجمعين اما بعد:
د پوهنې تعليمي 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، چې د بيا کتلو لپاره ورته ډېره اړتيا موجوده ده، يو هم د اسالمي زده کړو نصاب 
دی؛ ځکه په اسالمي زده کړو کې عقايد او د اسالم د سپېڅلي دين احکام او الرښوونې شاملې دي، چې 
د انساني ژوند د ټولو اړخونو بشپړ نظام او قانون او د نړۍ د خالق او پرودګار د وروستني پېغام په توګه به د 

قيامت تر ورځې پورې د بشريت د الرښوونې دنده سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو کې د اسالمي معارف، د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامنځته 
کولو، پراختيا او بډاينه او همدارنگه په ځانگړې توگه د اسالمي نړۍ د علمي مرکزونو او موسساتو د تعليمي 

نصاب په تدريجي انکشاف کې خپله دنده سرته رسولې ده.
په اسالمي معارف او اسالمي علومو کې دقيقه مطالعه دا څرګندوي چې زموږ د تعليمي مدرسو او مرکزونو 
نصاب د ټولنې د اړتياوو او د اسالم د دين له ثوابتو او طبيعت سره سم د ټولو انسانانو لپاره هر وخت او هر 

ځای پراختيا موندلې ده.
زموږ گران هېواد افغانستان د علمي ځلند تاريخ په درلودلو سره يو وخت د علم او زده کړې يو لوی مرکز 
و چې د اسالمي لوی تمدن په جوړښت کې يې ستر رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ساحو او په 
ځانگړې توگه په شرعي علومو؛ لکه: عقايد، تفسير، حديث، فقه، د فقهې اصولو کې د زرګونو پوهانو او 

عالمانو شتون زموږ ددې وينا پخلی کوي. 
په اوسني عصر کې د اسالمي څپو له ډېرېدو او لوړېدو سره سم زموږ په هېواد کې اسالمي تعليماتو د څومره 
والي او ځرنګوالي له مخې زيات بدلون موندلی او د هېواد  کوچنيانو او ځوانانو په ډېره مينه او لېوالتيا د اسالمي 
زده کړو مرکزونو او مدرسو ته مخه کړې ده. د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت د اسالمي زده 

کړو د کيفي او کمي پراختيا او په هغې کې د اسالمي زده کړو نصاب په اړه د پام وړ ګامونه پورته کړي دي.
دې وزارت د هېواد د ډاډ وړ عالمانو، استادانو او نامتو ماهرينو ته بلنه ورکړې چې د تعليمي نصاب ال ښه 
کولو ته مټې ونغاړي او د ښې او زياتې ګټې اخېستنې په موخه په اسالمي زده کړو کې د دود تعليمي نصاب 
د موجودو مضمونونو او کتابونو له کمولو او زياتولو پرته موجود کتابونه په درسي چوکاټ کې واچوي، متنونه 
يې ال واضح او څرګند کړي او د فعاليتونو، ارزونو او مناسبو تمرينونو په زياتولو يې نور هم پسې بډای کړي. 
هېله لرم چې د پوهنې وزارت دا کوچنی خدمت او د هيواد د عالمانو، پوهانو او ماهرانو د ستاينی وړ زيار د 
اهلل تعالی د منلو وړ  او زموږ په ګران هېواد کې د اسالمي تعليماتو په ودې او پراختيا کې گټور پای ته ورسيږي.

وبااهلل توفيق
دکتور محمد میرویس بلخي

د پوهنې وزير



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 تکنا لوژۍ پرمختگ، چې د ساينس د پراختيا السته راوړنه ده، 

د بشري ژوند د سوکالۍ او پرمختګ په بېالبېلو برخو کې د پام وړ خدمتونه سر ته رسولي دي. 
هر ملت دې علومو ته له خپلې السرسۍ او بلدتيا سره سم په مادي او معنوي اړخونوکې خپلې اړتياوې 
پوره کوي. د دې لپاره چې يو ملت په خپلو پښو والړ، ازاد او سرلوړی ژوند وکړي، له ساينس څخه 

د پراخې ګټې اخېستنې پرته بله الره نه لري.
څرنګه چې ساينس ګټور علم دی او ټولنه ورته د سوکالۍ او خپلو اړتياوو د بشپړولو لپاره پوره اړتيا 
لري. له دې امله السته راوړل يې 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 يې 

انسان د واحد او الزواله خدای په منلو او پېژندلو ال باوري کېږي.
ددې حقيقت پر بنسټ، د افغانستان اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت دا وپتيله چې د ګران هېواد 
ديني عالمان دې د طبيعي علومو بنسټونه او ستر ستر مفاهيم، د فزيک، کيميا، بيولوژي او ځمکې 

پېژندنې په بېالبېلو 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 هېله 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 يې په استعدادونو کې زياتوالی راشي او په بېالبېلو برخو کې 

د خدمت وړتيا ترالسه کړي.

واهلل ولی التوفيق
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مخکــې مــو زده کړل چې حســي غړي، لکه: ســترگې، غوږ، پــزه، ژبه 
او پوســتکي د چاپيريــال په هكلــه موږ ته معلومات راكــوي. د چاپيريال د 
محركاتو پېژندل د همدغوحواســو په وســيله شونې ده. د حواسو په واسطه 
موږ كوالى شو محركات وپېژنو او د هغوى په وړاندې غبرگون وښيو. ددې 
پنځو حســي غړو په واســطه الســته راغلي پيغامونه د بدن له غړو څخه په 
ناخبره توگه تر الســه شــوي اطالعات او په وينه كــې د غدو افرازات ددې 
المــل كيږي چې د انســان بدن خپل كارونه په ســم او رغنده ډول ســر ته 
ورســوي. دغــه نظم د عصبــي او اندوکراين سيســتمونه رامنځته كوي. دا 

سيستمونه له کومو برخو څخه جوړ شوي دي او په څه ډول عمل کوي؟
ددې څپرکــي پــه لوســتلو بــه د انســان د عصبــي سيســتم د جوړښــت 
او د کار لــه څرنگوالــي ســره اشــنا شــئ. مرکــزي عصبی سيســتم به له 
محيطــي عصبي سيســتم څخه جال کړاى شــئ. ارادي عصبى سيســتم 
بــه لــه غير ارادي عصبي سيســتم ســره پرتله کړاى شــئ. د پنځو حســي 
 غــړو )اورېدلــو، ليدلــو، څکلــو، بويولو او لمــس کولو( د جوړښــت او 
د کار د څرنگوالــي پــه هكله به پوهه تر الســه کــړئ او زده به کړئ چې د 
خپل عصبي سيستم او پنځه گونو حواسو څنگه ساتنه وکړئ. په راتلونکي 

څپرکي کې به د اندوکراين له سيستم سره اشنا شئ.

لومړی څپرکى
عصبي سيستم او حسي غړي
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)Nervous system( عصبي سيستم
عصبي سيســتم د انســان د بدن تر ټولو مهم او پيچلى سيستم دی چې د هغې په واسطه محيطي عوامل 

درك او د بدن ټولې دندې اداره او كنتروليږي. 
نيورونونه )Neurons(: د عصبي سيســتم د جوړښــت او دندې واحد ته نيورون ويل کيږي. نيورونونه 

چې عصبي پيغامونه د بدن بېالبېلو غړو او نسجونو، لکه عضلې، غدې او نورو نيورونونو ته ليږدوي.
د نيورون جوړښــت: نيورونونه بېالبېل ډولونه لري، خو د ټولو جوړښــت سره يو شان دى. نيورونونه د 
نورو حجرو په شــان حجروي غشــا، سايتوپالزم او هســته لري. د نيورون هسته په حجروي جسم کې ځاى 

لري او سايتوپالزم يې د هستې په شاو خوا کې پروت دى.

نيورونونه له دريو برخو څخه جوړ شوي دي:
1- حجروي جسم )Cell body( د نيورون هغه برخه ده چې هسته او سايتوپالزم په کې وجود لري.
٢- دندرايت )Dendrite(: د ونې د شاخونو په شان جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشا 

اخلې او پيغامونه حجروي جسم ته استوي.
يــوه  وتلــې  څخــه  جســم  حجــروي  لــه  اکســون   :)Axon( اکســون   -٣
اوږده رشــته ده چــې عصبــي پيغــام د نيــورون تــر وروســتۍ برخــې پــورې 
 رســوي. د عصبــي حجــرې ډېــرى اکســونونه د مايليــن )Myelin( پــه نامه 

د پروتيني او شحمي پردې په وسيله پوښل شوي دي.
د نيورون ډولونه: نيورونونه د هغوى د دندې له مخې په درې ډوله دي: 

١- حســي نيورونونه، له حسي غړو لکه پوستکي څخه اطالعات نخاع او مغز 
ته رسوي.

٢- حرکــي نيورونونــه، له نخاع او مغز څخه فرمانونــه د بدن غړو )عضالتو( ته 
رسوي.

٣- ارتباطي نيورونونه، د حسي او حرکي نيورونونو ترمنځ اړيکه ټينگوي.

 )6-1( انځور د نيورون جوړښت

د ميلين غشاء

د اکسون اخري برخه

حجروى جسم

هسته

دندرايتونه
اکسون

)6-1( انځور د نيورون ډولونه

حسي نيورون

ارتباطي نيورون
حرکي نيورون

عضله
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سيناپس )Synapse(: هغه کوچنۍ فضا ده چې د يو نيورون د اکسون او بل نيورون 
د دندرايت ترمنځ وجود لري. په دی فضا کې د پيغام رســونکی اکسون د اخري برخې 
څخه کيمياوي توکي ترشــح کېږي چې د همدې توکو له الرې، عصبي پيغامونه له يو 

نيورون څخه بل نيورون ته ليږدول کيږي.
د انسان عصبي سيستم

عصبي سيستم له ميليونونو نيورونونو څخه جوړ شوى دى. نيورونونه په دوامداره توگه 
د بدن له داخلي برخې او چاپيريال څخه اطالعات راټولوي او له همغږۍ، تشــخيص 
او تعبير څخه وروســته ورته ځــواب ورکوي. نيورونونو په عصبي دســتگاه کې څنگه 
ځای خپل کړی دی؟ څرنگه چې په )٤-1( شکل کې وينئ، د انسان عصبي سيستم 
له دوو برخو، يعنې مرکزي عصبي سيستم او محيطي عصبي سيستم څخه جوړ شوى 
دى. په مرکزي عصبي دســتگاه کې مغز او شوکي نخاع شامل دي. په محيطي عصبي 
سســتم کې زيات شمېر بيالبيل اعصاب شامل دي. عصب د اکسونونو يا دندرايتونو او 

يا د دواړو يوه مجموعه ده. محيطي اعصاب درې ډوله دي
حســي اعصــاب، چې حســي نيورونونه دي او له بــدن څخه عصبــي پيغامونه مغز ته 
ليږدوي. دويم ډول حرکي اعصاب دي او هغه نيورونونه دي چې له مغز او نخاع څخه 
 عصبــي پيغامونه عضالتو او يــا غدو ته ليږدوي. درېــم ډول مختلط اعصاب دي چې 

د نيورونونو د حسي او حرکي تارونو مجموعه ده.
د مرکزي اعصابو سيستم:

 مغز او شــوکي نخاع د بدن پر حياتي عملونو باندې د څار )نظارت( مرکزونه دي. يعنې 
د چاپيريال او د بدن له د ننه څخه اخســتل شــوي اطالعات تشــخيص او تعبيروي او 

هغوى ته ځواب ورکوي.

                فعاليت
د پورتني شکل په مرسته د نيورونونو جوړښت د هغوى د دندې له مخې يو له بل سره پرتله کړئ.

)٣-1( انځور په سيناپس کې
د عصبي پيغام انتقال

کيمياوي پيغام 
رسوونکي

لومړنى نيورون

دويمي نيورون

                فعاليت
له گچ څخه د مغزو يو مودل جوړ کړئ اوله شکل سره سم يې رنگ کړئ.
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)٤-1( انځور له محيطي اعصابو ســره د مرکزي اعصابو تړاو ښيي چې 
د مرکزي اعصابو سيستم په ابي رنگ، د ارادي اعصابو سيستم په شين 

رنگ او د غير ارادي اعصابو سيستم په سور رنگ ښودل شوى دى.

د محيطي اعصابو سيستم

د غير ارادي اعصابو 
سيستم 

حسي نيورونونه حرکي نيورونونه 

د مرکزي اعصابو 
سيستم 

نخاع 

مغز

د ارادي اعصابو سيستم

مغز
مغز په بدن کې د اطالعاتو د اخستلو او تفسيرولو 
اصلي مرکــز دى چې د فکر، عاطفــې، کړنو، د  
احســاس او حافظــې دنده لري. پــه مغز کې لوى 
دماغ، کوچنى دماغ او د مغز ســاقه شاملېږي چې 

د سر په کوپړۍ کې واقع دي.
لــوى دماغ:  دا د مغز ډېــره لويه برخه ده چې 
پرمخ يې زياتې لوړې او ژورې ليدل کيږي. دماغ د 
مخې له خوا څخه شاخوا ته د يوې لويې ژورې په 
وســيله په دوو کيڼو او ښيو برخو وېشل شوي دي. 
پــه معمــول ډول کيڼه نيمه کره حســي پيغامونه د 
بدن له ښي برخو څخه اخلي او د هغوى حرکتونه 
کنترولوي او برعکس د لوى دماغ ښــي نيمه کره 
د بدن لــه کيڼې برخې څخــه پيغامونه اخلي او د 
هغوى حرکتونه کنترولوي. لوى دماغ د زده کړې، 

توان، حافظي او ادراک دندې لري.

)٥-1( انځور د لوى دماغ جوړښت

د لــوى دماغ پــه نيمو کرو کــې د عصبي پيغامونو 
د ليږدونې مهــم پياوړي كوونكــي مرکزونه ځای 
لري چــې د مغز د بېالبېلو برخو ترمنځ اطالعات 
لېږدوي. د دې مرکزونــو له جملو څخه تالموس 
دى. حســي اطالعــات د بدن لــه مختلفو برخو 

څخه تالموس ته ټوليږي، پياوړي کيږي او د لوى دماغ د قشــر اړوندو 
برخو ته ليږدول کيږي. تر تالموس الندې هايپو تالموس واقع دى چې 
د بــدن ډيرى حياتــي فعاليتونه لکه د زړه ضربــان او تنفس تنظيموي. 
هايپوتالمــوس د لوږې، تنــدې او د بدن د تودوخــې د تنظيم او حس 
کولو مرکز دى. همدارنگه د هورمونونو د ترشح کوونکو غدو فعاليت 

تنظيموي.
کوچنــى دمــاغ:  د لــوى دمــاغ پــه الندنۍ برخــه کــې د مغز د 
ســاقې ترشــا کوچنی دماغ موقعيت لري چې لــه دوو نيمو کرو څخه 
 جــوړ شــوى دى. کوچنی دمــاغ د بدن د تعــادل د حالــت او حرکاتو 
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د هم غږۍ ډېر مهم مرکز دى او د دې عمليو د ســرته رســولو لپاره له عضلو، بندونو، پوستکي، سترگو او 
غوږونو څخه اطالعات تر الســه کوي. بر ســېره پر دې لوى دماغ او نخاع د بدن حرکي پيغامونه کوچني 
دماغ ته ليږدوي او د بدن د غړو د  حرکت د ســمېدو  المل گرځي. کوچني دماغ ته زيان رســېدل د بدن 

د غړو د نورمالو حرکتونو د کنترول د السه ورکولو المل گرځي. 
د مغــز ســاقه:  د لــوى دمــاغ پــه الندنــۍ برخــه کــې د مغز ســاقه واقــع ده چې لــه يــوې خوانه 
شــوکي نخــاع او لــه بلــې خــوا نه پــه لــوى دمــاغ او کوچني دمــاغ پــورې نښــتې ده. د مغز په ســاقه 
او  هضمــي  تنفســي،  د  چــې  ده  واقــع   )Medulla Oblongata( نخــاع  مســتطيله   کــې 

د زړه د فعاليتونو په تنظيمولو کې رول لري.
شوکي نخاع )حرام مغز(:

له مستطيلې نخاع څخه تر مال پورې د مال د تېر په كړيوكې 
موقعيــت لري. شــوکي نخــاع مغز د محيطــي اعصابو په 
دســتگاه پورې نښلوي. مغز اطالعات او پيغامونه د شوکي 
نخاع له الرې تر الســه کوي. همدارنگــه د بدن د حياتي 
عملونو د کنترول لپــاره د نخاع له الرې فرمانونه ليږدوي. 
شــوکي نخاع عصبي رشتو پورې نښتې ده. د شوکي نخاع 
هر يــو عصب يوه بطنــي او يوه ظهري رشــته لري. بطني 
رشــته خوځېدونکي نيورونونه لري چــې عصبي پيغام له 
مرکزي عصبي دستگاه څخه عضالتو او غدو ته ليږدوي. 

ظهري رشــته حســي نيورونونه لري چې اطالعات له حســي اخــذو څخه مرکزي عصبي دســتگاه ته 
ورکوي. شوکي نخاع د پيغام ليږدولو بر سيره د بدن د ځينو غبرگونونو مرکز هم دى.

غبرگــون محرکــو ته د عضلو له ناڅاپي او غير ارادي ځواب څخه عبارت دى. کله چې خپلې پښــې له 
شکل سره سم ځوړندې ونيسئ، که د زنگون الندې پلې ته ضربه ورسيږي پښه په ناڅاپى توگه مخې ته 
ټوپ وهي. په پلې باندې وارده شوې ضربه د ورانه له مخنۍ عضلې سره نښتى حسي نيورون تحريکوي. 
حســي نيــورون عصبي پيغام نخاع ته ليږدوي او اړوند حرکي نيــورون تحريکيږي او په پايله کې د ورانه 
د مخې عضله منقبض کيږي او پښــه په چټکۍ پورته خواته ټوپ وهي. په همدې ډول حســي نيورون 
پــه نخاع کې يو ارتباطي نيورون تحريکوي او هغه د ورانه د شــا عضلــې اړوند خوځېدونکى نيورون له 
 فعاليــت څخــه غورځوي. په پايله کې دغه عضله د اســتراحت په حالت کې پاتې كيږي. شــوکي نخاع 
د ژورو ټپونو له امله نه ترميميږي او تخريب شــوي نيورونونه عصبي پيغامونه نه ليږدوي. شــوني ده چې 
پښــې، السونه او يا دواړه فلج شــي. ځکه بايد تر شونتيا پورې د شوکي نخاع له صدمې څخه مخنيوی 

وشي.

لوى دماغ

تالموس

هايپو تالموس
د مغز ساقه

وړوکى دماغ

شوکي نخاع

مستطيلي نخاع

)٦- 1( انځور د مغز مختلفې برخې
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)٧-1( انځور د زنگانه د الندنۍ پلې غبرگون

   د ورون د څنګ عضله

د ورون شاته عضلې

د ورون د شا عضلو حرکي نيورون

حسى نيورون
    ارتباطي نيورون

د ګيډې رشته

د مال رشته

د نخاع عرضاني مقطع

د ورون الندې پله

د ورون د شا د عضلې حرکي نيورون

د محيطي اعصابو سيســتم: په دې سيستم کې ٣١ جوړې نخاعي اعصاب او ١٢ جوړې مغزى 
اعصاب شامل دي چې مرکزي عصبي سيستم د بدن له ټولو برخو سره نښلوي. په محيطي عصبي سيستم 
کې دوې حسي او خوځېدونکې )حرکي( برخې شاملې دي. حسي برخه د حسي غړو اطالعات مرکزي 
عصبي دســتگاه ته ليږدوي او حرکي برخه حرکي غړو ته د عصبي پيغامونو ليږدول په غاړه لري او ارادي 

او غير ارادي دواړه دستگاوې پکې شاملې دي. 
د ارادي اعصابو سيســتم: په دې سيســتم کې محيطي حرکي نيورونونه شــامل دي چې سکليټي 

عضلې تحريکوي او زموږ تر آگاهانه کنترول الندې واقع دي.
د غير ارادي اعصابو )خود کاره( سيستم: د زړه او ښويو عضلو د انقباض تنظيم او همدارنگه 
 د غــدو د فعاليــت تنظيــم په اتومات ډول تر ســره کيږي او زموږ له کنترول څخه بهــر دى. دغه عملونه 

د غير ارادي اعصابو له خوا تنظيمېږي.
پر عصبي سيستم د روږدي )اعتياد(كېدو اغېزه: روږدې كوونكي توكي د عصبي سيستم 
فعاليتونه بدلوي او په حس کولو، تشخيص او تعبير کولو او بهرنيو محرکو ته په ځواب ورکولو کې اغېزه 
لري. ځينې يې د عصبي سيستم د فعاليتونو چټكتيا زياتوي او ځينې نور يې ټيټوي، خو په هر ډول چې وي 
بده اغيزه لري. الکول دغه فعاليتونه راټيټوى. تصور وکړئ که يو شخص چې الکول يې څښلي وي، د موټر د 
چلولو په وخت کې يو ناڅاپه يو تېرېدونکی شخص وويني او وغواړي چې ودريږي، خو نشي کوالى دا کار 
 په خپل وخت تر سره کړي. په دې صورت به څه پېښه منځ ته راشي؟ مغزو ته د ځينې روږدي كوونكو توكو 
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د ننوتلو له امله کيمياوي پيغام رسوونکي ډېر توليديږي. ځينې اعتياد راوړونکي توکي ددې المل گرځي 
چې کيمياوي پيغام رســوونکي ډېره موده په سيناپسي فضا کې پاتې شي او دويم سيناپسي نيورون زياتره 

تحريک کړي. ځينى روږدي كوونكي توكي په تدريجي ډول د کيمياوي پيغام رسوونکو ځاى نيسي.

            فکر وکړئ
ايا معتاد شخص کوالى شي چې خپل عادت پريږدي؟ څنگه؟

              اضافي معلومات 
د ماشومانو فلج )Poliomyelitis(: دا ناروغي په ويروس باندې د اخته کيدو له امله منځ ته 
راځي. دا ويروس انساني دى او له ناروغ شخص څخه روغ شخص ته لېږدېدالى شي. د شخص او 
چاپيريال د روغتيا د نه ساتنې په صورت کې دا ويروس د ډكوبولو، خولې او تنفس له الرى خپريږي. 
په تود او نمجن موسم كې دا ناروغي په پراخ ډول خپريږي. ويروس په کومي او کولمو کې تکثر او 

د لمف او د ويني دوران تخريبوي چې د ارادي عضلو د شنډېدو المل گرځي.
نښې: ساده والگى، تبه، د سرخوږ، بې حالي، د عضلو درد، د عضلو سستېدل رامنځته کوي، خو 
ځينى وخت پرته د کومې نښــې وي. ناروغ ســړى بايد د ډاکتر تر څارنې الندى وي. فزيوتراپى او د 

اوږدې مودې ورزش د اخته شويو غړو د بدشکلۍ مخنيوى کوي.
وقايه:ماشومانو ته له زېږيدو څخه تر پنځه کلنۍ پورې د اړوند واکسين تطبيقول.

حسي غړي: حسي اخذې محرکونه تشخيص يا پېژني او د هغوى اغيزه په عصبي پيغام بدلوي او د 
عصبي رشتو په وسيله يې د مرکزي اعصابو سيستم ته ليږدوي، چې هلته تعبير او تشخيص شي. ډېرې 
اخذې په حسي غړو کې لکه: سترگې، پوستکی، پزه، غوږ او ژبه كې راټولې شوي دي. الندې جدول 

د انسان په بدن کې د حسي اخذو ډولونه ښکاره کوي.
د حسي غړي ځاىمحرکد آخذې ډول

پوستکىد چاپيريال يا د بدن دنننۍ تودوخې تغييرتودوخه

د بدن ډيرى نسجونه او غړينسجونو ته صدمه او زيان رسېدلخوږ )درد(

پوستکى او غوږخوځېدل، فشار او اهتزازميخانيکي

سترگهرڼانوري

ژبه او پزهکيمياوي موادکيمياوي
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پوستکى
د خــوږ، تودوخې، سړښــت او د ميخانيکى اخذې لمس او 
فشــار په مقابل حساســيت زموږ د بدن په پوستکي کې ځاى 
لــري. د اخذې د يو يا څــو نيورونونو ځانگړي دندرايتونه دي 
چــې د محــرک اغيزه په عصبــي پيغام تبديلــوي. که چېرې 
مختلــف محرکونه دومره ســخت شــي چې نســجونو ته د 
صدمې احتمال منځ ته راوړي لکه شديده تودوخه يا سړښت 

او فشار يا ضربه د خوږ اخذې هم تحريکوي.
د خوږ حس کول ډېر مهم دي، ځکه موږ له خطر، جراحت 
يا ناروغــۍ څخه خبروي. د بدن د تودوخې داخلي اخذې د 
وينې د تودوخي په برخه کې حساسې دي. په سکليټي عضلو 
کــې ميخانيکي اخذې ځاى لري او د بدن د مختلفو برخو د 

عضلو د وضعيت خبر مرکزي عصبي دستگاه ته ورکوي.

د تودوخې اخذه

)٨-1( انځور د بدن د پوستکي جوړښت

د لمس اخذهد درد اخذه ويښته

د يخنۍ اخذې د فشار اخذه

                فعاليت: د پوستکي د حساسيت تعيينول
د اړتيا وړ سامان او توکي:د مقوا کاغذ، سنجاق، خط کش او بياتي.

د مقوا کاغذ د ١x٣ سانتي مترو په اندازه پرې کړئ. د مقوا په هره پاڼه کې دوه دانې سنجاقونه د ٨،٤،٢ او ١٢ملي 
متره وړاندې چوخ کړئ. د يو ټولگيوال ســترگې وتړئ او د يوه يا دواړو ســنجاقونو څوکې د هغه د الس په شــا باندې 
کېږدئ. ترې وپوښتئ چې څو ټكي )يوه يا دوه( حس کوي. په همدې ډول د مــــقوا څلور واړه سنجاقونه د الس په 

شا، ورغوي، د گوتو څوکو، مټ او اورمېږ باندې کېږدئ او نتيجه يې ثبت کړئ. الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.
١- د پوستکي په ازميښت شوي ځايونو کې کومه برخه د تماس په مقابل کې ډېر حساسيت لري؟

٢- ايا د ډېر حساسيت پر دليل پوهيږئ؟ 

)٩-1( شکل د مقوا او سنجاقونو ټوټې
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د پوســتکي پيوند )Skin Grafting(: نن د ســختو سوځېدلو له امله، په ځانگړي توگه د مخ په 
ســوځېدوكې، په اســانۍ د ناروغ له پوستکي څخه د پيوند لپاره استفاده کېږي. د بيلګې په ډول د ناروغ 
له مټ څخه پوستکى اخلي او د هغه پر مخ يې پيوند وي. د پيوند د ځاى او د پيوند شوې برخې ويښته 
ډولــه رگونه ډېر ژر يو له بل ســره اړيکــه ټينگوي او د وينې بهيريې له لويو رگونو ســره يو ځاى کېږي او 

اخيستل شوې برخه ډېر ژر ترميميږي.
ســترگه: موږ په ســترگو باندې رنگونه جال کوو، فاصلې ټاکو او د شــيانو بيالبيلې برخې او ښــكلي 
حرکتونه يو تر بله توپېر وو. د ســترگو کره درې پردې لري چې له بهر څخه دننه خوا ته صلبيه، مشــيميه 

او شبکيه نوميږي.  
د صلبيې پرده: د ســترگو د کرې پوښــوونکې پرده ده، ســپين رنگ لري. مخکينۍ راوتلې او شفافه 

برخه يې قرنيه نوميږي. نور په اسانه ورڅخه تيريږي.
د مشيميې پرده:  د سترگې منځنۍ پرده ده دصلبيې الندې واقع ده. د مشيميې مخکينۍ برخه چې 
رنگه حجرې لري او د سترگو رنگ تعينوي د عنبيې په نوم ياديږي. د عنبيې په مرکزي برخه کې سورى 
د ســترگې د کســي Pupil څخه عبارت دى. د کســي شاته محدبه عدســيه )Lense( وجود لري. د 

مشيميې عضلې د سترگو د کسي د سوري،  د تنگېدو او پراخېدو المل گرځي. 
د شبکيې پرده: دا د سترگې دنننۍ او حساسه پرده ده. رڼا 
د ســترگو له کســي څخه تېرېږي او په عدسيې لگيږي چې د 
هغې تر شا موقعيت لري. عدسيه تصوير د شبکيې پر نازکې 
پردې، چې د ســترگو دنننۍ برخې پرده ده، په چپه او اصلي 

شي څخه کوچنۍ ډول تشکيلوي. 
دا تصوير د ليدلو د عصب په وسيله مغز ته ليږدول کيږي. مغز 
کوالی شي چې دغه تصوير په رښتينې بڼه وښيي. شبکيه دوه 
ډوله مخروطي او اســتوانه يي حجرې لري چې اســتوانه يي 
حجرې په تتــې )ضعيفې( رڼا او مخروطــي حجرې په قوي 
رڼــا ډيرې تحريكيږي. مخروطي حجرې موږ ته د رنگ او د 
شيانو د ظريفو جزياتو د ليدلو ځواک راکوي. د عدسيې شاته 
فضا د زجاجيې په نامه رڼې مادې ډکه کړې ده، د عدســيې د 

مخې فضا د زالليه په نامه شــفافې مادې ډکه کړې ده چې له وېښــته ډوله رگونو څخه ترشح کيږي. هغه 
ځاى ته ړوندټكى ويل كيږي چې د ليدلو عصب له شــبکيې څخه خارجيږي. که چيرې تصوير پر دې 
ټكي ولويږي د ليدلو وړ نه وي؛ ځکه چې نوري اخذې )مخروطي او استوانه يي حجرې( په هغه ځاى 

کې وجود نه لري.

)١٠-1( انځور د سترګې جوړښت

صلبيه

عنبيه

مردمک

زالليه

قرنيه

مشيميه

شبکيه

ژيړ داغ

عدسيه

ړنده نـقطه

د ليدلو عصب
     زجاجيه
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مردمک

)١١-1( انځور مخروطي او استوانه يي حجرې

 

مخروطي حجره

حجروي جسم

استوانه يي حجره

              فعاليت
د اړتيا وړ سامان او توکي: د غويي سترگه او د تسليخ بکس.  

تگالره: د ســترگې بهرنۍ برخه وگورئ او کوښــښ وکړئ چې د ســترگې د کرې د مخ عضلې له وازدې څخه تر جال کېدو 
وروسته وگورئ. همدارنگه صلبيه، قرنيه او د ليدلو عصب مشاهده کړئ. د تسليخ د چړې په وسيله قرنيه د صلبيې د نښتې له 

ځاى څخه لږ شاته به ورو سورۍ کړئ. هغه مايع چې خارجيږى زالليه ده.
د سترگې د کرې شاو خوا پرې کړئ، عدسيه له زجاجيه مايع سره چې د جلي )سريښناک( حالت لري خارجيږي. د سترگې د 

کرې دننه وگورئ. زجاجيه له زالليې سره پرتله کړئ.

             اضافي معلومات 
ابن هيثم، چې اروپاييان يې الحازن نوموي، د څلورمې هجرې پيړۍ يو مســلمان پوه و. هغه په خپل کتاب 
)المناظــر( کــې د لومړي ځل لپاره د ســترگې برخې صلبيــه، زجاجيه او... نومولي دي او د شــيانود ليدلو 
څرنگوالى يې څرگند کړى دى. دا يى ثابته کړې چې نور پر شــيانو او جســمونو باندې تر ځلېدولو وروســته 
منعکس کيږي، د سترگو عدسيې ته ننوزي او عدسيه د شبکيې د پردې پرمخ تصوير اچوي. د شبکيې پرده 
د ليدلو د عصب له الرې له مغزو ســره اړيکه لري. د هغه دا نظريه وروســته ابن ســينا، ابو ريحان بيروني او 
نورو تاييد کړی دی. د المناظر ژباړه د اوولســمې هجري قمري پيړۍ تر لومړيو پورې د اروپايي پوهنتونونو 
يو درســي کتاب و. له هغه نه مخکې پوهانو د اقليدس د نظريې پر بنســټ تصورکاوه چې نور د ليدونکي له 

سترگو څخه پر شيانو ځليږي او د هغو د ليدلو المل گرځي.
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د سترگو ستونزې:  د عمر له زياتېدو سره ښايي چې د سترگو عدسيې تياره شي او ورو ورو د سترگو 
ديد کم شــي. دې ناروغۍ ته آب مرواريد)Cataract( وايي چې د جراحۍ په وســيله عدسيه باسي او 
د هغه پر ځاى مصنوعي عدسيه اچوي. که د سترگو د کرې قطر له اندازې څخه ډېر لوى شي، د ليرې 
شيانو تصوير د شبکيې په مخ کې جوړيږي، په نتيجه کې شخص نشي کوالى چې ليرې شيان په واضح 
ډول وويني او د ليرې ليدلو په ناروغۍ اخته وي چې د مقعرو عدســيو عينکو ته اړتيا لري. که د ســترگو 
کره له حده ډېر کوچنۍ وي، د نږدې شــيانو تصوير د شــبکيې شاته جوړيږي چې شخص نږدې شيان په 
واضح ډول نشي ليدالى او د نږدې ليدلو په ناروغۍ اخته وي او د محدبو عدسيو عينکو ته اړتيا لري.

غوږ 
غــوږ صوتي موجونــه پر عصبي پيغامونو بدلوي او د مغزو د اورېدلو مرکز ته يې ليږدوي. برســېره پر دې د 
غوږ ځينې برخې د بدن د تعادل په ســاتنه کې رول لري. غوږ له دريو برخو يعنې بهرنۍ، منځنۍ او داخلي 

برخو څخه جوړ شوى دى.
بهرنى غوږ:  په بهرني غوږ کې د غوږ پکې او د هغې مجراوې شاملې دي چې صوتي موجونه اخلي 
او منځني غوږ ته يې ليږدوي. د غوږ د مجرا په دننه کې نري ويښــتان شــته چې هوا پاکوي. همدارنگه 
د مجــرا د نننۍ غدې موم ډوله توکي ترشــح کوي چې غوږ ته د بهرنيــو توکو د ننوتلو مخنيوى کوي. د 
صمــاخ پــرده، بهرنی غوږ له منځني غوږ څخه بيلوي. صوتــي موجونه د صماخ پر پرده لگيږي او هغه 

په اهتزاز راولي. 

ب- ليرې ليدل او د عينکو په وسيله د هغوى لرې کول )١٢-1( انځور الف د سترگو نږدې ليدل 

د تصوير د جوړيدو ځاىد تصوير د جوړيدو ځاى

د طبيعي سترګې ګاټى

د طبيعي سترګې ګاټې

مقعره عدسيه

الف

ب

محدبه عدسيه
د تصوير د جوړيدو ځاىد تصوير د جوړيدو ځاى
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منځنى غوږ: د صماخ تر پردې شــاته منځنى غوږ موقعيت لري چې په هغه کې دڅټک، ســندان او 
رکاب په نامه درې کوچني هډوکي شــته. دغه هډوکي صوتي موجونه پياوړي كوي او داخلي غوږته يې 
ليږدوي. يوستاشين تيوب )Eustachian tube( منځنى غوږ له کومي سره نښلوي چې د صماخ د 

پردې د دواړو خواوو فشار يو برابر شي.

داخلــي غوږ: داخلي غوږ دوې برخې لري. يوه برخه يې حلزوني او بله يې نيم دايروي ســوري دي. 
د غــوږ حلــزون د کانــال په منځ کــې د باڼه لرونکي حجرو پــه نامه يو ډول ميخانيکــي آخذې دي چې 
شاوخوا يې له يو مايع څخه ډکې دي. دا مايع د منځني غوږ د هډوکو له خوځېدو سره په رپېدو )اهتزاز( 
راځــي. د مايــع رپېدل د مژک لرونکو حجرو د تحريک المل کيــږي. دا تحريک د عصبي پيغامونو په 
ډول د اورېدو د عصب له الرې مغزو ته رســيږي. برســېره پر اورېدلو غوږ د بدن د تعادل په ســاتنه کې 
 هم اهميت لري. په داخلي غوږ کې درې نيم دايروي ســوري شــته دي چې يو پر بل باندې عمود دي. 
د هغــې د داخلــي ميخانيکي آخذې د ســر د موقعيــت د بدلون له امله تحريکيږي. کله چې شــخص 
ځــاى په ځاى کېږي ددې ســوريو مايــع خوځېږي او ددې حجرو باڼه کږېږي، عصبــي پيغامونه توليد او 
مغز ته ليږدول کيږي، نو ځکه ماغزه کوالى شــي چې د بدن د موقعيت خواوې وټاكي.ددې لپاره چې 
 غــوږ د بــدن د اورېدو او تعــادل حس دى، هغه عصب چې لــه غوږونو او مغزو ســره اړيکه لري، هم 

د اوريدو او تعادل له دوو ډولونو څخه جوړ شوى دى.

تعادلي عصب

د غوږ پکى

رکابصماخ پرده
يوستاشن ټيوب

څټک
سندان

نيمه دايروي الر

اوريدلو عصب

حلزون ته ورته جوړښت

)1٣-1( انځور د غوږ جوړښت
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د غوږ بې نظمي :  کله چې د صماخ پردې ته دروند او ناڅاپى غږ، لکه د چاودنې غږ يا د درنې ضربې غږ، 
ورسيږي په اورېدو كې گډوډي )بې نظمي( منځ ته راځي. همدارنگه د غوږ د سوري موم ډوله ترشحات 
 ښايي کلک او وچ شي او د صماخ د پردې مخ وپوښوي چې په اورېدو كې گډوډي راولي. بل ډول اختالل 
د حســي عصــب لــه املــه دی. پــه دې حالــت کــې د صوتــي امواجــو لــه نشــتوالي ســره ســره 
پــه غــوږ کــې پــه پرلــه پســيې ډول د زنــگ غــږ اورېــدل کيــږي. ددې گــډوډۍ اصلــي علــت 
 تــر اوســه معلــوم نــه دى. پــه ماشــومانو کــې د ډېــرې مــودې لپــاره د غــوږ عفونــي کېــدل ښــايي 
د کلمــو پــه اورېدو کې زيان رامنځته كــړي. که د غوږ دا عفونت د ژوند په څــو لومړيو کلونو کې ليرې 
نشي، ښايي د عمر تر پايه دا گډوډي پاتې شي. هغه خلك چې سم نشي اوريدالى د غږ د لوړېدو لپاره 

د اوريدلو اله كاروي.
ژبه: د خوند د معلومولو په زرگونه كوچنۍ دانې )Taste buds(د ژبې پرمخ ځاى په ځاى شوي دي. 
هره دانه د  کيمياوي توکو له پنځوســو څخه تر سلو پورې حسي نيورونونه لري او څلور اصلي خوندونه 

يعنې خوږوالى، تريخوالى، تريووالى او مالگينوالى معلوموي.

د ژبې څوکه له خوږوالي، شاوخوايې له تريووالي او مالگينوالي او وروستۍ 
برخه يې له تريخوالي سره ډېر حساسيت لري. د خولې په الړو کې د خوړو 
د ماليکولونــو د حلېدلو له امله آخذوي حجــرې تحريکېږي چې په نتيجه 

کې يې عصبي پيغامونه توليد او مغز ته ليږدول کيږي.

)١٤-1( انځور، د ژبې جوړښت

ځکلو حجري

د ځکلو سورى

عصبي رشتې

ساتونکې حجره

د ځکلو دانې

د ژبې سطحه 

 خوږوالى )شيريني(

 مالگين

تريو

تريخوالى
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           فعاليت: په ژبه کې د څکلو د برخو ټاكل
د اړتيا وړ ســامان او توکي: بيکر، څاڅکى څڅوونکى، ميله، ســرکه، د مالګې 10 فيصده محلول، د بورې 5 فيصده 

محلول او اسپرين.
کړنــالره: په يو پاک بيکرکې له يوې برخې ســرکې ســره دوې برخې اوبه حل کړئ او د ميلې په وســيله يــې د يو چا د ژبې په 
مختلفو برخو کې )څوکه، څنډو، منځنۍ برخه )مرکز( او وروستۍ برخو په داسې حال كې په ترتيب وڅڅوئ چې سترگې يې 
ټړل شوې وي. هغه شخص دې د هر څاڅكي احساس وليكي. د مالگې ١٠ فيصده محلول جوړ او په همدې ډول عمل وکړئ. 
اســپرين پــه اوبو كې حل كړئ، چې تريخ خوند پيدا كړي. د بــورې د ٥% محلول جوړ كړئ چې خوږ خوند ولري او د لومړني 
عمل په شان عمل وکړئ. ترالسه شوې نتيجې وليکئ.  پام وکړئ چې له هر ازمايښت څخه وروسته ميله پاکه پرېمينځل شي.

پزه
کيميــاوي اخــذې چې بوى تشــخيصوي د پزې د تش ځاى په پاســنۍ برخه کې ځــاى لري. په هوا کې 
کيميــاوى ترکيبات د بويولو )شــامه( آخذې تحريکــوي. دا حجرې له تحريک څخه وروســته عصبي 
پيغامونــه توليد او په مغزو كې يې د شــامعې مركزته ليــږدوي. د بويولو حس د خوړو د خوند پر پوهېدو 
اغېزه لري. د بيلګې په توگه کله چې په والگي او يا زکام اخته شــو داســې معلوميږى چې خواړه اصاًل 

خوند نه لري.

د مغزو د بويولو برخه

د اخذو حجرى

)١٥-1( انځور د پزې کيمياوي آخذې
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 د لومړي څپرکي لنډيز
 نيورونونه د عصبي سيستم د جوړښت او دندې واحدونه دي چې د دندې له مخې درې ډوله دي.

 د انسان عصبي سيستم له دوو اصلي برخو، مرکزي او محيطي اعصابو څخه جوړ شوی دی.
 د نيورون د حجروي جسم څخه دوه ډوله رشتې، يو اکسون او بل دنداريت جوړ شوي دي.

 هغه ځاى، چې يو نيورون له بل نيورون سره اړيکه نيسي، د سيناپس په نامه ياديږي.
 د مرکزي اعصابو سيستم له مغز او شوکي نخاع څخه جوړ شوى دى.

 په مغز کې لوى دماغ، کوچنى دماغ او د مغز ساقه شامل دي.
 شوکي نخاع، د ځينو غبرگونونو مرکز دى، لکه: تر زنگانه د الندې پلې غبرگون.

 مغــز تحليلونکى مرکز دى چــې د فکرونو، عاطفې، کړنو، درکولو، احســاس، قضاوت او حافظې 
دندې په غاړه لري.

 د محيطي اعصابو په سيســتم کې حســي او حرکي دوې برخې شاملې دي چې په ٣١ جوړو نخاعي 
عصبو او ١٢ جوړو مغزي عصبو پورې ارتباط لري.

 د بدن غړي؛ لکه: سترگه، غوږ، پزه، ژبه او پوستکى شاوخوا چاپيريال څخه موږ ته ډېر اطالعات را 
کوي. په دې ډول چې د هغوى هر يو د چاپيريال عوامل په عصبي پيغامونو تبديل او مغزته يې ليږدوي.

 د سترگو کره درې پردې )صلبيه، مشيميه او شبکيه( لري.
 په شبکيه کې د نوري آخذو مخروطي او استوانه يي حجرې دي.

 داخلــي غوږ دوه برخې )حلزوني او نيم دايروي ســوري( لــري چې لومړۍ برخه په اورېدلو او دويمه 
برخه د بدن په تعادل کې رول لري.

 د کيمياوي توکو حسي نيورون د ژبې د ذايقې په دانكو )Taste buds(  کې ځاى لري.
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د لومړي څپرکي پوښتنې
١. ظهري عصبي رشتې له بطني رشتو څخه جال کړئ.

٢. د تالموس او هايپو تالموس دندې وليکئ.
٣. يو نيورون رسم او ونوموئ.

صحيح ځواب وټاکئ او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ.
٤. د نيورون هغه برخه چې عصبي پيغام اخلي، عبارت دى، له:

ب: حجروى جسم  الف: اکسون   
د: ميلينين ج: دنداريتونه   

٥. ............... ته زيان رسېدل د بدن د غړو د نورمال حرکاتو د کنترول له السه ورکولو المل کيږي.
ب. کوچنى دماغ الف: لوى دماغ   

د: شوکي نخاع ج: د مغزو ساقه  
٦ د درد، تودوخې او ميخانيکي اخذې زموږ د بدن په.............. کې دي.

ب: ژبه الف: پوستکى  
د: عنبيه ج: غوږ   

الندې جملې په مناسبو کلمو تکميل او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ.
٧. .................. د بدن د تعادل په ساتنه کې اهميت لري.

٨.  د مغزو په ســاقه کې............... ځاى لري چې د هضمي سيســتم د فعاليتونو د تنظيمولو مرکز 
دى.
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کله چې د ســکليټ نوم اورئ ښــايي تاسې د هغو شــيانو د پاتې شونو په فکر 
کې شئ چې مړه شوي دي. ځينې خلک په دې باور دي چې هډوکي ژوندي 
نسجونه، نه دي، خو هغوى ژوندي او فعال دي. هډوکي بېالبېلې دندې لري. 
هډوکي د عضلو له ټينگولو او ســاتلو ســره مرســته کوي؛ د بېلگې په توگه: د 
ژامو عضلې د خوړو په ژوولو کې مرسته کوي او د ټتر په پنجره کې د پښتيو د 
منځ عضلې تنفس شونی کوي. عضلې نورې دندې هم لري. زړه وينه په بدن 
کې په دوران راولي. ستاســې گيډه خــواړه هضموي. دا دواړه له عضلو څخه 
جوړ شوي دي. په پنځم ټولگي کې تاسو د سکليټ او عضلو په اړه يوه اندازه 
معلومات تر السه کړي دي. د دې څپرکي په لوستلو تاسې د هډوکو او عضلو 
له جوړښــت، شکل، دندو او موقعيت ســره اشنا کيږئ. د هډوکو، بندونو او 
عضلــو د ناروغيــو او د ســکليټ او عضلو په وده او روغتيــا کې د ورزش پر 

اهميت وپوهېږئ او هغه به تشرېح کړای شئ.

دويم څپرکى
د هډوکو او عضالتو سيستمونه
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سکلېټ )1( 
ســکلېټ د بدن د عضلو د محور او ټينگېدو ځای دى چې د عضلو د انقباض له امله په 

خوځښت راځي. هډوکي، کرپندوکي او بندونه ستاسې د سکلېټ سيستم جوړوي.
په عمومي توگه د انسان د بدن سکليټ په دوو برخو ويشل کيږى: 

1- محوري سکلېټ )2( : محوري سکلېټ د ستنې يا د يوه تير په ډول دی چې ضميموي 
ســکلېټ ورپورې نښــتی دی او په هغه کې د سر د کاســې هډوکي، د مال تير، پښتۍ او د 

ټټر هډوکي شامل دي. 
2- ضميموي ســکلېټ )3( : چې د هډوکو شــمېريې د محوري سکلېټ له شمېر څخه 
ډېر دی او د الســونو، پښــو، شمزۍ، گروې او د اوږو د چارۍ هډوکي په کې شامل دي. 

په منځنۍ توگه د يو بالغ شخص د هډوکو شمېر شاوخوا 2٠٦  دی. 

)1-2( شکل:  د انسان د بدن سکليټ 

   د مال تير 

کوپړۍ )جمجمه(

طوقک

مټ

پښتۍ

پاسنى زند

الندينى زند

د ورانه هډوکى
د زنګون سترګه

د پنډۍ لوى هډوکى

د پنډى کوچنى هډوکى

د خاصرې لگن

1] Skeleton 2] Axial Skeleton  3] Appendicular Skeleton
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د هډوکو دندې
هډوکي مختلفې دندې لري:

1. ســاتنه: هډوکي د بدن ډيری غړي له بهرنيو ميخانيکى زيانونو څخه ساتي؛ د 
بېلگې په توگه: سږی او زړه د پښتيو په وسيله، شوکي نخاع د مال د تير په وسيله او 
ماغزه د ســر د کاســې په واسطه ساتل کيږې. دغه راز هډوکي د بدن په نيغ ساتلوکې 

مهم رول لوبوي. 
٢. زيرمه: هډوکي، منرالونــه زيرمه کوي او بدن د اړتيا پرمهال له هغوى څخه 

گټه اخلي.
يوه مور د اميدوارۍ پر وخت د خپل ماشوم د هډوکو د جوړښت لپاره د خپل بدن 
له مالگې، کلســيم او فاسفورس څخه گټه اخلي. زيرمه شوي کلسيم د هډوکو له 

حجرو څخه وينې ته ننوزي او د بدن په نورو اړوندو برخو کى لگيږي. 
٣. خوځښــت: ســکليټ داســې ترتيــب شــوى چــې د الزمــې چټكتيــا 
هډوکــو  د  عضلــې  ســکليټي  راوړي.  تــه  منــځ  حرکــت  مناســب   ســره 
د پاســه کش کېږي چې د خوځښــت زمينه برابره کړي. له هډوکو پرته په آسانۍ د 

ناستې، گرځيدلو او ځغاستې وسه نشته.
 ٤. د وينــې د کروياتــو جــوړول: پــه هډوکــو کــې ځانگــړى نســج 
د هډوکــو د مغــزو )1( په نامه موجود دى. د وينــې ډيری کرويات د هډوکو په مغزو 

کې جوړيږي. 
د هډوکو جوړښت 

 هډوکــي ارتباطــي نســج دى چــې په هغه کــې د هډوکــو حجــرې )2(، کاني او 
عضــوي مواد شــتون لــري. د هډوکو کاني مواد د کلســيم فاســفيټ او کلســيم 
کاربونيــټ لــه مرکباتــو څخــه جــوړ دي او د هډوکــو کلکوالــى هــم د همدې 
 توکــو لــه امله دی. په ماشــومانو کــې د هډوکو ډيــره برخه د کاني توکــو د زيرمو 
د لږوالــي له امله پســته او ارتجاعــي وي. په مجموعي ډول د هډوکو د نســجونو 
 جوړښت له دوه ډوله متراکمو )3( او سفنجي )4( څخه عبارت دي. که چيرې هډوکو 
د نســج حجرې ســره ټولې او متراکمې وي، د متراکمو هډوکو په نامه ياديږي. د 
هډوکو حجرې د يو نري کانال په شــاوخوا کې د متراکمو هډوکو په دننه کې ځاى 
لــري. د ســفنجي ډوله هډوکو په نســج کې حجرې په غير منظــم ډول د يو او بل 

1] Bone marrow  3] Compact bone
2] Osteoblasts  4] Spongy bone
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تر څنگ ځاى او هم ځينې ژورتيا وې لري.د متراکمو هډوکو کانالونه او د ســفنجي 
هډوکو ژورې د هډوکو د مغزو له نســج څخه ډک شوي دي. د وينې رگونه د کوچينو 

کانالونو له الرې، د هډوکو په مخ شتون لري.

)2-2( شکل: د سفنجي او متراکمو هډوکو جوړښت             

د وينې رګونه 
د هډوکى ماغزه

متراکم هډوکى

اسفنجى هډوکى

کرپندوکى

 د هډوکو ډولونه 
د انســان او نورو هډوكو)فقاريه( لرونكوحيواناتو په بدن کې درې ډوله هډوکي وجود 

لري: 
  1- اوږده هډوکي لکه د ورانه هډوکي 

  2- لنډ هډوکي لکه د گوتو د بندونو هډوکي 
  3- پلن هډوکي لکه د سر كاسه

ايا د اوږدو، لنډواو پلنو هډوکو نورې بېلګې ورکوالى شئ؟
د اوږدو هډوکو تنه او د لنډو او پلنو هډوکو باندنۍ برخې د متراکم نسج له ډلې څخه 

دي. 
پښــو  او  الســونو  د  لکــه:  هډوکــو،  لنــډو  د  او  ســرونه  دوه  هډوکــو  اوږدو  د 
پښــتۍ  او  چــارۍ  اوږو  د  لکــه:  هډوکــو،  پلنــو  د  او  برخــه،  منځنــۍ   گوتــو 

د سفنجى نسج له ډلې څخه دي. 
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كرپندوكي )1( :
كرپندوكي د انسان د سکليټ بله مهمه برخه جوړوي. كرپندوكي د هډوکو په شان يو 
ارتباطي نسج دی، خو د هډوکو په پرتله نرم او دكږدېدلو وړتيا لري. كرپندوكي د ځينو 

هډوکو په منځ کې ځاى لري او د هډوکو د سوليدلو مخه نيسي.

بندونه)مفصلونه(:
دي.  برخــې  کمــزورې  ســکليټ  د  او  ځــاى  نښــلولو  د  هډوکــو  د  بندونــه 
او  جوړښــت  د  بندونــه  ده.  ضــروري  او  الزمــه  ســاتنه  يــې  املــه  دې   لــه 

د خوځښت د ډول له مخې په دريو گروپونو ويشل کيږي: 
1- نه ښوريدونکي بندونه: هغه بندونه دي چې هډوکي يې يو دبل تر څنگ ټينگ 

ځاى نيولى وي؛ لکه د سر د کاسې د هډوکو تر منځ بند. 
٢- نيم ښــوريدونکي بندونه: هغه بندونه دي چې هډوکــو يې لږ او ډېر خوځيږي، 
لکه د ټټر له هډوکي سره د پښتۍ د نښلېدلوځای.                                                                                                     

٣- ښوريدونکي بندونه: هغه بندونه دي چې هډوکي يې په ازاد ډول خوځيږي.
د ښــوريدونکو بندونو لرونکي هډوکي د ډېرو قوي ارتباطي نســجونو په وسيله، چې د 

ليگامنټ )2( په نامه ياديږي، سره نښتي دي.
لــه  بندونــه  وي،  نــه  نښــتي  تارونــو  ټينگــو  دغــو  پــه  هډوکــي  چيــرې  کــه 
هډوکــي  عضلــې  او  ليگامنټونــه  کېــږي.  جــال  آســانۍ  پــه  څخــه  بــل   يــو 
د ښــورېدونکي بند په ځاى کې يو بل ســره نښتي ساتي. د انســان د بدن په بندونو کې 
يــو ډول مايــع، چــې د بندي مايــع )3( په نامه ياديــږي، ځای لري. دا مايــع د څنگ په 
څنگ ترمنځ هډوکو ښــويېدل اســانوي او د هغوى تر منــځ د اصطکاک کچه ټيټوي. 

ښوريدونکي بندونه ډير ډولونه لري چې ځينى يې عبارت دي، له: 
پــه  بنــد  ددې  بندونــه:  ورتــه  تــه  کاســې  او  پنډوســکې  الــف: 
 واســطه ســړی خپــل الســونه اوپښــې هــرې خواتــه خوځــوالی شــي. دغــه بنــد 
توگــه،  پــه  بېلگــې  د  گرځــي.  المــل  څرخېدلــو  د  خــوا  هــرې  د  هډوکــو  د 
لــري(  بڼــه  پنډوســکي  د  )چــې  ځــاى  نښــتې  د  ســر  د  هډوکــي  د  ورانــه   د 
د شمزۍ له هډوکي سره )چې د کاسې بڼه لري( د دې ډول بندونو په وسيله پيونديږي.د 
والړېدو په وخت کې يو څوک ددې بندونو په واسطه خپله پښه مخکې، شاته، کيڼ او 

1] Cartilage
2] Ligament
3] Synovial
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ښــي خواوو ته خوځوالی او يا يې د ورانه د بند )زنگون( شاوخوا ته څرخوالی 
شي.

ايا کوالى شئ چې د  پنډوسکي او کاسه ډوله بندونو بل مثال راوړئ؟
چپراســت  دروازې  د  چــې  څرنگــه  بنــد:  ډولــه  چپراســت   ب: 
د دروازې خالصيدل او تړل شوني کوي، دغه بند هډوکی ته يوازې يوې خواته 
دخوځوېدلــو اجازه ورکوی. لکه د گوتو د بندونو په منځ کې بند چې د هغې په 

واسطه يو د بل پر مخ ټيټېدلى شي.

             فکر وکړئ 
ايــا ويالى شــئ ځينې غوړي، لکــه گريس، چې د موټر د پرزو د غوړولو لپاره كاريږي، څــه رول لوبو ى؟ د هغه رول د بند له مايع 

سره پرتله کړئ. 

ب – د متحرک بند جوړښت  )3-2( شکل: الف- پنډوسکې او کاسې ته ورته بندونه   

کرپندوکى

هډوکى

توپ

د زنګانه سترګه

پله

د مفصل مايع

هډوکى
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مصنوعي بندونه:  په 1٩٦3 کال کې د اورتوپيدى يو برتانوي جراح د ورانه او خاصرې لگن 
 مصنوعي بند ) پنډوسکي او کاسې ته ورته بند( په جوړولو په مفصلي ناروغتياووکې يو بېسارى 
پرمختــگ رامنځته كــړ. نوموړي د ورانه د بند د پنډوســکي برخه د يــو حياتي فلز او د 
هغه د کاســې برخه له پولي ايتلين )1( پالستيک څخه جوړه کړه او پالستيکى کاسه يې د 
خاصرې لگن پورې ونښــلوله. دې اختراع له ډېرو خلکو ســره مرسته وکړه له دې جملې 
څخــه هغه ماشــومان، چى د زوكړې پــر مهال يې د خاصرې لگن نــازك او هډوكي يې 
نيمگړي وي او يا هغه ناروغان، چې پنډوســكې او كاســې ته ورته بندونو په برخه كې د 
التهاب له امله ســخت خوږ لري، ددې اختراع له الرې يې كړاو لږ او له دايمي معيوبيت 

څخه ژغورل کېږي.
صدمې او سکليټي ناروغۍ

ځينې وخت د ســکليټي سيستم يوه برخه زيان ويني. هډوکي ښايي درز وكړي او يا مات 
شــي. بندونه هم زيان ليدالى شــي. يو بېځايه شوى بند هغه بند دى چې يو يا ډير هډوکي 
په كې له خپل ځاى څخه ښــوريدلي وي. د ســپرن )2( په نامه د بند يو بل زيان هغه وخت 

پيدا کيږي چې د ليگامنټ يو يا زياتره تارونه ډيرکش، تاو او يا څيرې شي. 
ځينــې وخت د مختلفو ضربو لــه امله هډوکي ماتيږي. د هډوکو ماتېــدل يوه ډيره مهمه 
ســتونزه ده او بايــد ډېــر ژريــې درملنــه وشــي. دا نيمگرتيا يــو ځانگړى ډاكتــر له منځه 
وړالى شــي. لــه ماتېــدو څخه څو ســاعته وروســته د مات شــوي هډوكي شــاوخوا ته 
 وينــه پرنډ كيــږي. په دې وخت کې يو شــمېر ځانگړې حجرې په مات شــوي ځاى کې 
د هډوکو د توکو په جوړولو پيل کوي. د څو راتلونکو اونيو په موده کې پرنډ وينه له منځه 
ځي او د هډوکي نوى نسج مات شوى ځاى ډکوي: د هډوکو پوكي )3( يو بل ډول ناروغي 
ده چى د هډوکو د نســج د لږ تراکم او ســختوالي المل گرځي. په دې حالت کې هډوکي 

كمزوري کيږي او په اسانۍ ماتيږي.
د عمــر لوړېــدل او بــى کيفيته خــواړه د هډوکــو پوکي ډيــروي. د دې علت پــه هډوکو 
کــې د کلســيم او فاســفورس د زېرمې کموالــى او له ورزش څخه ډډه کول دي. ښــځې 
)لــه پنځوســو كلونــو څخه پــه پورته عمر کــې( د نارينــه و په پرتلــه د هډوکــو په پوکۍ 
 اختــه کيــږى. يــو دليل يــي دا دى چې د هغــوى د بدن د کلســيم او فاســفورس زېرمې 

د اميدوارۍ په دوره کې مصرفيږي. 
الزمه ده چې د زلميتوب او ځوانۍ په وخت کې فرصت له الســه ورنه کړئ او د منظمو 

1] Polyethylene
2] Sprain
3] Osteoporosis
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)4-2( شکل: د مات شوي هډوکي ترميم 

پرڼ شوې وينه

              اضافى معلومات
د مــال د خــوږ زياتــره الملونــه د مــال د تيــر پــه كړيوکې يــو بل تــه د كرپندونكــې پاڼــې نږدېوالى 
 دى چــې پــه پايلــه کــې د هغــه ځــاى د شــاوخوا پــر اعصابــو يــا نخــاع بانــدې فشــار راوړي. 
د سختو خوږو حس کول هم له همدې امله دي. په دې درد اخته کسان بايد د ځانگړو ورزشونو او 
يا په استراحت کولو داسې کار وکړي چى د كرپندونكي پاڼه بيرته خپل ځاى ته راشي. په كرپندوكي 
کې د وينې رگونه نشته، ځکه د زيانمن کېدو په صورت کې په ډېر ځنډ ښه كيږي او په لوړ عمر کې 

د هغه دخرابوالي مخه نه نيول کيږي. 

ورزشــي تمرينونو او د مناســبو او قوي خوړو له الرې، چــې ډول ډول منرالونه او لبنيات 
ولري، د ژوند په اوږدو كې خپلو هډوکو سختوالى او کلکوالى وساتئ.

عضالت  
ايا کله مو کوښــښ کړى دى، پرته له دې چې ستاســې د بدن کومه عضله وخوځيږى، يوه شــيبه 
کښېنئ؟ دا ناشونې ده. د بدن په ځينو برخو کى عضلې له ارادې پرته کار کوي. مثاًل په مرۍ او 

کولمو کې د خوړو حرکت د چا په اراده نه تر سره کيږي. 
د عضلې جوړښت 

تارونــو  لــه  دعضلــې  يــا  حجــرو  ځانگــړو  لــه  نامــه  پــه  اليــاف  د  عضلــې 
عضلــې  د  دي.  پراتــه  څنــگ  تــر  بــل  د  يــو  چــې  دي،  شــوې  جــوړې   څخــه 
د حجرو په د ننه کې پروتين ډوله نري تارونه شــته چې د انقباض يا كيكاږل كيدو وړتيا لري. 
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د ښويى عضلې حجره
د عضلى يوه رشته

الف(

ب(

د زړه د عضلې حجره

سکليټى عضلې حجره

)٥-2( شکل الف: د سکليټي، ښويه او د زړه دعضلو ډولونه
 ب: د سکليټي عضلو جوړښټ           

کله چې د عضلې ټولې حجرې كيكاږل شــي، عضلــه هم منقبض کيږي او په نتيجه کې د يو 
غړي د حرکت المل گرځي.

د عضلو ډولونه 
عضلې په درې ډوله دي: مخططې يا سکليټي عضلې، ښويې عضلې او د زړه عضله.



   26

الف-ســکليټي عضلې: د انســان ســکليټي عضلــې د بدن 
تقريبــاً %4٠ وزن جــوړوي. ســکليټي عضلــې د حرکت 
لپــاره د بــدن پــه هډوکو پــورې نښــتې دي او 
کوالى شــي ســل گونه ډولــه حرکت منځ 
حركتونــه  دا  شــي  کيــداى  راوړي.   تــه 
يــو ورزش كوونكــي، خنديدونكــي  د 
يا يو غوســه شــوي شــخص په څېره كې 
وليدل شــي. کــه وغواړو حرکــت وکړو 
پيغــام له مغز څخــه د ســکليټي عضلو 
 حجروتــه ليږدول کيــږي، چې د عضلې 
د انقبــاض المل گرځي او پــه نتيجه کې 
حرکت منځ ته راځي. د ســکليټي عضلو 
حجــرې مخططې ښــکاري او هــره يوه څو 
هســتې لري. ســکليټي عضلې په هډوکو پورې نښــتې دي 
او د ارتباطي نســجونو څرمن ډوله رشــتې، ســکليټي عضلې 
په هډوکو پورې نښــلوي. دغه رشــتې د پلې )1( په نامه ياديږي.کله 
که يوه عضله، چې دوه هډوکي ســره نښلوي، لنډه شي هډوکي يو بل ته 
نږدې کش کيږي. د بېلگې په ډول د پلې رشتې، دوه سره )2( عضله د اوږې او 
مټ په هډوکو پورې نښلوي. کله چې دوه سره عضله انقباض وکړي، ستاسې 
مټ د اوږې خواته کږيږي.  ســکليټي عضلې زياتره د جوړو په ډول دوه، دوه 
کار کــوي. معمــواًل د جوړې يــوه عضله د بدن يوه برخه کــږوي، د همدغې 
جوړې بله عضله د بدن دغه برخه ســموي. هغه عضله چې د بدن يوه برخه 
كږوي د كږوونكې )3( او هغه عضله چې د بدن برخه ســموي، د ســموونكې 
)4( پــه نامه ياديــږي. د يوې عضلې د اوږديدو د اړتيــا په صورت کې الزمه ده 

مخالفــه عضله موجوده وي چې وکړاى شــي په خپل انقبــاض هغه کش کړي. 
لکه د )6-2( شکل، د مټ دوه سره عضله کږوونکې او د مټ درې سره عضله يوه 

سموونكې عضله ده. 

)٦-2( شکل: دمټ دوه سرې او 
درې سرى عضله

انقباض په حالت کې درې 
سرې عضله

د انقباض په حالت کې دوه سرې 
عضله

د استراحت په حالت کې 
درې سرې عضله

د استراحت په حالت کې دوه 
سرې عضله

1] Tendon 3] Flexor
2] Biceps 4] Extensor



27   

 ب-ښويې عضلې: ښــويې عضلې د سکليټي عضلې مخططې برخې نه لرى. د دې عضلې 
حجــرې اوږدې او دوک ډولــه دي او په هره حجره کې يې يوازې يوه هســته ليدل کيږي. ښــويې 
عضلې په عمومي توګه د پاڼې په بڼه جوړې شوي دي او د هضمي سيستم، د وينې د رگونو او د 
تنفسي او تکثري مجراوو په دېوالونو کې واقع شوې دي. ښويې عضلې د دوو نورو عضلو په پرتله 
په کراره يا ورو عمل کوي او د لږې انرژۍ په لږولو ډيره موده د انقباض په حالت کې پاتې کيږي. 
د ښــويو عضلــو له رولونو څخه يو د کولمو په اوږدوکې د توکــو لېږدونه او د وينې د رگونو د قطر 

تنظيمول دي. ددې عضلو انقباض د انسان په کنترول کې نه دى. 
ج-د زړه عضله: د فقاريه حيواناتو زړه له دې عضلې څخه جوړ شوى دی چې په ظاهره نه ستړی 
 کيدونکې ښکاري. دغه عضله په گډه د ښويې او مخططې عضلې ځينې ځانگړتياوې لري. د هغه 
د مجراوو جوړښت مخطط او دنده يې غير ارادي ده. د زړه په عضله کې هغه حجرې شاملې دي 

چې يو او بل سره منشعبې دي او دوه هستې لري.
د عضالتي فعاليتونو ډولونه

 كېــداى شــي د عضالتو فعاليت ارادي او يــا غير ارادي وي. هغه عضلې چــې د هغوى فعاليت 
د انســان تر کنترول الندې وي، ارادي عضلې او که د عضلې فعاليت د انســان تر کنترول الندې 
نــه وي د غير ارادي عضلو په نامه ياديږي. ښــويې او د زړه عضلــې د غير ارادي عضلو له جملو 
څخه دي. كيداى شــي ســکليټي عضلې ارادي او يا غير ارادي اوسي. د بېلگې په توگه تاسې هر 
وخت کوالى شئ خپلې سترگې وازې او پټې کړئ.  ليکن سترگې مو له غوښتنې پرته هم رپېږي. 

ورزشي حرکات 
منظم تمرينونه ستاسې پر عضالتي سيستم څه اغېزه لري؟ 

څه ډول کوالى شئ د خپلو عضالتو وړتيا زياته کړئ؟ 
د عضالتو زور د عضالتو د رشــتو په شــمېر پورې اړه نه لري،  بلکې د معلوماتو له مخې د رشتو 
شمېر تر زيږيدو د مخه د مور په نس کې جوړيږي. د عضلې توان د عضالتي رشتو پېړوالى او دا 
چې په يو وخت کې څومره اندازه انقباض کوي، اړه لري. پېړې عضالتي رشــتې زياتره غښــتلې 
دي. منظــم ورزش د عضالتــو د پياوړي کيــدو او لوييدو المل گرځي. بدنــي روزنه د دې المل 

گرځي چې زموږ بدن له الندې گټو څخه برخمن شي:
د غښتلو عضلو درلودل:

له غښتلو عضلو څخه موخه د ډېرې غټې او لويې عضلې درلودل نه دي. دا بسنه كوي چې زموږ 
 عضلې د خپلې دندې د تر ســره کولو لپاره پــوره تيارى ولري. په دې توګه بدني روزنه د عضالتو 
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د كارونې او د مهمو او اړينو چارو لپاره د چمتو کولو المل گرځي. همدارنگه بدني روزنه 
د عضالتو د حجم د زياتوالي المل گرځي. 

د درنــدو او اوږدو چارو د ســرته رســولولپاره زموږ د بدن توان پــه دې پورې اړه لري چې 
څومــره ورزش کــوو. همدارنگــه د ورزش لپاره بايد هوډ او پــوره اراده ولرو. د ورزش په 
وخت کې زموږ عضالت ډېر اکســيجن ته اړتيا لري، ځکه د ورزش په وخت کى تنفس 
ســخت او چټكيږي. تنفســي عضلې د سخت کار له امله پياوړې کيږي. ورزش کوونکي 

کسان د هغو کسانو په پرتله چې لږ ورزش کوى، ورو او ډېر ژور تنفس کوي. 
د بدني روزنې په وخت کې زموږ د زړه ضربان چټك او سختيږي، نو ځکه زموږ د زړه د عضلې وړتيا 
 ډيريږي. د وينې مقدار چې له هر انقباض څخه وروسته د يو ورزشکار شخص د زړه څخه وځي 
همدارنگــه  دی.  زيــات  ډېــر  کــوي،  ورزش  لــږ  چــې  پرتلــه،  پــه  کســانو  هغــو   د 
د وينې د دوران د سيســتم وړتيا بدن ته د وينې په رســولو کې د ورځني ورزش په اندازې 

پورې اړه لري.
د عضالتو )غړو( صدمې 

د بدني روزنې هر پروگرام بايد ورو ورو پيل شي. د تمرين ورو پيلول لږ احتمالي زيان لري. 
د تمرين د سر ته رسولو لپاره بايد بدن تود او چمتو شي، تر څو عضلو ته زيان و نه رسيږي. 
کله داســى پېښــيږى چې يوه ارادي عضله پــه غير ارادي ډول انقبــاض کوي. دې حالت 
تــه د عضلــې خوږمن انقباض ويل کيږى او په روغو کســانو کې معمواًل له درنو ورزشــي 
حرکاتو څخه وروســته پيدا کيږي. المل يې په عضله کې د لږ وخت لپاره د اکســيجن او 
 غذايي موادو کموالى دی. د ماساژ ورکولو او ورو فعاليت ته ادامه ورکول کيداى شي چې 

د عضلې خوږمن انقباض لرې کړي.
 هغه کســان چې ډېر زيات تمرين کوي ښــايې د خپلو عضالتو اليافو ته زيان ورســوي. په 
نتيجــه کې پلې التهابي کيږي. دغه حالت د پلو د التهاب )1( په نامه ياديږي. زياتره زيانمنې 
شــوې عضلې د روغتيا لپاره اوږدې مودې اســتراحت ته اړتيــا لري. ځينې وخت خلک 
 کوښــښ کوي چې خپلې عضلى د انابوليک ســتروييد )2( په نامه په درملو غښتلې کړي. 
د اوږدې مــودې لپــاره د پورتنيو درملو خــوړل د زړه، ينې او پښــتورگي د خرابيدو المل 
گرځي. همدارنگه هغوى د وينې د لوړ فشار المل هم گرځي. که چيرې دا درمل د هډوکو 

تر پخوالي مخکې وخوړل شي د هډوکو د ودې مخه نيسي. 

1] Tendonitis
2] Anabolic Steroid
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د دويم څپرکي لنډيز 
  هډوکي بدن ساتى، منرالونه زيرمه کوي، د حرکت زمينه برابروي او د وينې کرويات جوړوي. 

 بندونه هغه ځايونه دي چې دوه يا له دوو څخه زيات هډوکي په كې يو ځاي کيږي.
 د سکليټي سيستم په صدمو کې درز، د هډوکو ماتېدل او د ليگامنت د رشتې بى ځايه کيدل يا څيرې 

کيدل شامل دي.
 د سکليټي سيستم مختلف ډول صدمې د هډوکو پوکي او سپرن دى. 

 د هډوکو ډولونه عبارت دي، له: اوږده، لنډ او پلن هډوکي 
 درې ډوله عضلې عبارت دي، له: سکليټي عضلې، ښويې عضلې او د زړه عضله 

 سکليټي عضلې په جوړه ييز ډول کار کوي. 
 سکليټي عضلې منقبض کيږى چې د هډوکو د حرکت المل وگرځي. 

 منظم ورزش د زړه او د وينې د رگونو د نارغيو مخنيوى کوي او د ورځنيو کارونو د تر سره کولو لپاره 
زموږ د بدن وړتيا زياتوي. 

 د هډوکو نسجي جوړښت له دوو متراکمو او سفنجي ډولو څخه دي. 
 د متراکمو هډوکو د کانالونو داخلي برخه او د سفنجي هډوکو ژورې د هډوکو د مغزو له نسجونوڅخه 

ډکې دي. 
 بندونه په درې ډوله دي: غير متحرک، نيمه متحرک، او متحرک.

 د ارتباطي نسج رشتې، چې سکليټي عضالت په هډوکو پورې نښلوي، د پلې په نامه ياديږى.



  30

د دويم څپرکي پوښتنې 
1- د متراکمو او سنفجي هډوکو تر منځ څه تو پير موجود دى؟

2- د هډوکو عمده دندې تشريح کړئ؟ 
3- متحرک بندونه له بيلګې سره واضح کړئ. 

4- د عضلو د ډولونو نومونه واخلئ اوتشريح يي کړئ. 
٥- عضلې څو ډوله صدمې او زيانونه لري؟ تشريح يې کړئ. 

٦- د استروييد انابوليک درملو خوړل څه زيان لري؟
٧- ښويې عضلې د بدن په کومو برخو کې پيدا کيږي؟ 

٨- كرپندوكي تشريح کړئ او هم وواياست چې څه چارې تر سره کوي. 
الندې پوښتنې په خپلو کتابچو کې وليکئ د سم ځواب لپاره د )ص( او د ناسم لپاره د )غ( تورى وليکئ.

٩- د وينې سره کرويات د هډوکو په مغزو کې جوړيږي. )      (
1٠- ښويې عضلې د سکليټي عضلو او د زړه د عضلې په پرتله ډير چټك عمل کوي.)      (
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درېم څپرکی
وراثت

له پخوا زمانو څخه انسانانو کوښښ کاوه د وراثت پر قوانينو پوه شي چې 
د ارثي خواصو لېږدونې له څرنګوالی څخه بحث کوي. اناکساګوراس 
)Anaxagoras( يوناني فيلسوف )500 ق. م( په دې عقيده وو چې 
د ماشوم جنسيت د پالر په واسطه ټاکل کېږي. ارسطو په دې عقيده و 
چې د جنس د ټاکلو دنده په نارينه پورې اړه لري او ښځه يوازې د جنين 
تغذيه په غاړه لري. دغه نظريې او دې ته ورته نظريو تر ډېره وخت پورې 
رواج درلود خود د نولسمې پېړۍ په نيمايي کې جوهان ګرېګور مندل 
)Johann Gregor Mendel( اتريشي کشيش د خپلو تجربو په 
دې  په  او  شو  بريالی  کشفولو  په  قوانينو  يوشمېر  د  د جنتيک  کې  پايله 
وتوانېد چې وښايي خواص څنګه له مور او پالر څخه اوالد ته لېږدول 
کېږي. که څه هم د مندل څخه پخوا په انګلستان کې د نباتاتو په روزنه 
او تحقيق باندې کار شوی وو، خو مندل لومړنی سړی و چې د مشنګ 
)Pisum sativum( پر نبات باندې د خپلو سرته رسول شوو تجربو 
له مخې يې د وراثت د علم قوانين کشف کړل. دا قوانين د وراثت د 

پوهې بنسټ جوړوي.
قوانين، همدارنګه غير  او  مندل څېړنې  د  تاسو  به  په دې څپرکي کې 
واسطه  په  پوهانو  نورو  د  وروسته  مندل څخه  له  مندلي خواص، چې 

کشف شوي دي مطالعه کړئ او پر اهميت به يې پوه شئ.
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جنتيك: مخکې مو وويل چې ټول ژوندي موجودات د نسل د بقا او پايښت لپاره تکثر کوي چې 
منځ ته راغلی نسل خپل مور او پالر ته ورته وي، يعنې ارثي خواص د مور او پالر څخه اوالد ته انتقال 
مومي. ارثي خواص له يو نسل څخه بل نسل ته د توالد د عمل په واسطه لېږد مومي. د ژونديو موجوداتو 
د خواصو لېږد ته توارث )هيريډېټي( )1( وايي يا هغه علم چې د ژونديو موجوداتو د ارثي خواصو د لېږد 

څخه بحث کوي د وراثت په نامه يادېږي.
د جنسي توليد په واسطه پيداشوی نسل له خپلو والدينو سره مشابه وي، سره له دې چې په منځ ته راغلي 
نسل کې د مور او پالر دواړو جينونه وجود لري خو کټ مټ په عين شکل نه وي، د ځينو اغېزو او 
عواملو له امله پکې بدلونونه را منځ ته کېږي. د ژونديو موجوداتو په شکل او صورت کې منځ ته راغلي 

بدلونونه د وېرېشن )2( )بدلون( په نامه يادېږي.
هغه علم چې د ژونديو موجوداتو د ارثي خواصو د لېږد )توارث( او منځ ته راغلو بدلونونو )وېرېشن( 

څخه بحث کوي د جنتيک په نامه يادېږي.
جنتيک چې د بيولوژي يوه نوې څانګه ده د خلکو زياته پاملرنه يې ځانته را جلب کړې. په ډېر کم 

وخت کې يې ډېر پرمختګ کړی دی.

      اضافي معلومات:
د جنتيك كليمه د لومړي ځل لپاره د William Bottson نگليس له خوا منځ ته راغلې ده.

ګريګور مندل )3( او جنتيک: د جنتيک قوانين د لومړي ځل لپاره د يو اطريشي راهب ګريګور 
مندل په واسطه کشف شوي. مندل په يوه کوچنۍ باغچه کې خپلې تجربې سرته رسولې. هغه د خپلو 
تجربو لپاره مشنګ )4( انتخاب کړ. هغه به نباتات دوه رګه )5(  کول او نتيجې به يې په الس راوړلې. 
مندل په 1865 ز. کال کې د خپل کار نتيجې د طبيعي علومو کمېټې ته وړاندې کړې چا ورته پوره 
پاملرنه ونکړه ځکه چې په هغه وخت کې چا د جنتيک په باره کې پوره معلومات نه درلودل. جين او 

کروموزوم چا نه پېژانده.
کله چې په 1867 ز. کال کې ستراسبورګر )6( د کروموزوم په باره کې معلومات حاصل کړل او په 
1911 ز. کال کې مورګن )7( د جين په باره کې معلومات ورکړل، مورګن وويل چې ارثي خواص د 
جينونو په واسطه لېږد مومي. جينونه د تسبې د دانو په بڼه کوچني جوړښتونه دي چې د کروموزوم دپاسه 
واقع دي او ارثي خواص لېږدوي، چې باالخره د شلمې پېړۍ په سر کې يوشمېر عالمانو هګوډيورېس 
)8( هالنډي، شرماک )9( اطريشي او کورن )10( الماني هر يو په جال توګه د جنتيک د قوانينو په کشف 

بريالي شول. څرنګه چې دا قوانين د لومړي ځل لپاره د مندل په واسطه کشف شوي وو نو له همدې 
امله د مندل د قوانينو په نامه ياد شول. 

1] Heredity 3] Johan Gregor Mendel  5]Hybridization 7] Morgan  9] Tshermak
2] Variation 4] Pisum Sativum  6] Stratsburger 8] Hugo Devries        10] Correns
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جين يوناني كليمه ده، د جين )Genose( څخه اخېستل شوې چې د نسل مانا لري. د لومړي ځل 
لپاره په 1909 ز. کال کې د جوهانس له خوا منځ ته راغله.

د مندل مطالعات: مندل د خپلو تجربو لپاره مشنګ انتخاب کړ او زياتې تجربې يې ورباندې سرته 
د ګل  او رنګ،  دانې شکل  د  قد،  نبات  د  د ګالنو رنګ،  لکه:  بېالبېل صفتونه،  نبات  د  ورسولې. 
موقعيت او نور به يې مطالعه کول او پايلې به يې په الس راوړلې. د مندل کاميابي په دې کې وه چې د 
نبات د ډېرو صفتونو څخه به يې يواځې يو صفت په نظر کې نيوه او په څو نسلونو کې به يې په پرله پسې 
ډول مشاهده کاوه او نتيجه به يې په الس راوړله، چې باالخره د جنتيک قوانين يې ورڅخه راوويستل.

مندل ولې د خپلو تجربو لپاره مشنګ انتخاب کړ؟
مندل ددې کار لپاره څو عمده دليلونه درلودل.

- هغه وليدل چې مشنګ په ځينو مشخصو خواصو کې سره توپير لري. مشنګ څو ځانګړتياوې لري 
چې هره يوه دوه حالته لري.

- ځانګړتياوې يې په اسانۍ تشخيص کېدای شي، مثاًل: قد )لوړ قد او ټيټ قد( د ګل رنګ )سپين او 
ارغواني(، ارثي )غونجې او ښويه(.

- همدارنګه مشنګ ژر وده کوي، ډېرې دانې توليدوي په لږ وخت کې ډېر نسلونه توليدوي.
- کراس پولېنېشن )1( يې اسان دی.

- د تجربو لپاره يې په نسل ګيرۍ کې لږ وخت نيسي.
نبات کې صورت ونيسي،  په  په خپله  ثابته کړه که چېرې د ګردې خپرونه  په خپلو تجربو کې  مندل 
يعنې )سېلف پولېنېشن وي ( )2( هر نسل خپل اوصاف راتلونکي نسل ته ساتي چې په پايله کې يې د 
خالصو اوصافو نسل )هوموزايګوس( )3( منځ ته راځي. همدارنګه هغه وښودله چې د ګردې خپرول د 

نورو وګړو سره هم کېدی شي يعنې کراس 
يو  د  ګرده  نباتي  که  مثاًل:  پولېنېشن شي، 
نبات د تذکير الې څخه واخېستل شي او د 
عين نوعې د بل نبات د تانيث الې ته انتقال 
)د  پولېنېشن  کراس  ته  عمليې  دغې  شي 
انتقال( وايي چې  يا  جنسي موادو تېرېدنه 

په نتيجه کې دوه رګه نسل منځ ته راځي.

)1-3( شکل: د مندل د کار تخنيک: په شکل کې 
د سور ګل د ګردې لېږدول سپين ګل ته ليدل کېږي

1] Cross Pollination
2] Self Pollination.     .سېلف د مشابه وګړو لپاره کارول کېږي
3] Homozygous.        . کراس د دوو وګړو د جوړه کېدو لپاره چې بېالبېل صفتونه ولري کارول کېږي
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د مندل قوانين:
مندل د خپلو زياتو تجربو او مطالعو پايلې په څلورو فرضيو کې لنډې کړې دي، وروسته دغه فرضيې د 

مندل په قوانينو بدلې شوې چې د جنتيک بنسټ يې جوړ کړی دی او په الندې ډول بيانېږي.
1- ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه اليلونه لري چې يو له پالر او بل له مور څخه اخلي )د يو 

جين متبادل صفت د اليل په نامه يادېږي( يا په بل عبارت متقابل جينونو ته اليل وايي.
2- د هر صفت اليلونه ښايي يوشان )مشابه( يا متفاوت وي، يعنې هر صفت کولی شي په دوو يا څو 
بڼو ښکاره شي. مثاًل: د مشنګ د بوټي ګل پاڼې کېدای شي، سپين رنګ يا ارغواني رنګ ولري چې 
په دې ترتيب د ارغواني رنګ جين د سپين رنګ د جين اليل دی او د سپين رنګ جين د ارغواني 
رنګ د جين اليل دی. دغه اليلونه د مثل د توليد يا تکثر په وخت )د مېتوز د عمليې په واسطه( يو له 

بله جالکېږي او د ګميتونو د الرې راتلونکي نسل ته لېږدول کېږي.
3- کله چې دوه اليلونه د القاح د عمليې په واسطه سره يوځای کېږي، ښايي يو يې خپل خواص ښکاره 
کړي، خو د بل اليل خواص پټ پاتې کېږي. مندل هغه اليل، چې خپل خواص ښکاره کوي د غالب 
په نامه او هغه اليل چې په اول نسل کې هيڅ اثر نه ښکاره کوي د مغلوب په نامه ياد کړل، مثاًل: د القاح 
له عمليې څخه وروسته په F1 يا لومړي نسل کې د ټولو نباتاتو ګلونو ارغواني رنګ درلود. نو ويلی 
شو چې په مشنګ کې د ارغواني لومړی رنګ اليل، غالب دی، خو په دويمي يا F2 نسل کې ځينو 
ګالنو سپين رنګ درلود. دا کار موږ ته راښايي چې د اول نسل په نباتاتو کې د ګل د رنګ لپاره دوه 
اليلونه شتون لري، يو يې غالب )ارغواني( چې په لومړی نسل يا F1  کې ښکاره شو او بل يې مغلوب 
دی، ځکه چې په لومړی نسل کې يې هيڅ ښکاره نشو، خو د دويم نسل په ځينو نباتاتو کې ښکاره شو.
4- دا دوه اليلونه چې په يو صفت پورې اړه لري، )لکه د ګل رنګ( د ګميتونو د منځته راتګ په وخت 

کې يو له بله جال کېږي يوازې يو اليل يې يوه ګميت ته لېږدول کېږي.
يو رګه تزويج )1( : هغه تزويج چې مور او پالر په خپلو کې يوازې په يو صفت کې توپير ولري، د يو 
رګه تزويج په نامه يادېږي. مندل لومړی خپله پاملرنه هغه نبات ته واړوله چې په يو صفت کې يې سره 
توپير درلود، يعنې يو رگه )مونوهايبرايد( و، د بېلګې په توګه: مندل هغه دوه نباتات چې يو يې ژيړې او 

بل يې شنې دانې توليدولې په خپلو کې سره تزويج کړل. 
مندل د هر يوه نسل د پلرني نسل )2( يا P په نامه ياد کړل. د دوى له تزويج څخه چې کوم نسل منځته 

راغی، ټولو يې ژيړې دانې درلودلې.
دا نسل يې د لومړي نسل )3( يا F1 په نامه ياد کړ. مندل د نتيجو د کنترول لپاره معکوسې تجربې سرته 
ورسولې، د نبات جنس ته يې تغير ورکړ، يعنې که په مخکينۍ تجربه کې يې د ژيړو دانو لرونکی ښځينه 

نبات غوره کړی وو، دا ځل يې د ژيړو دانو نارينه غوره کړ.
په پای کې يې عين نتيجه په الس راوړله؛ په دې معنا چې ټولو نباتاتو ژيړې دانې توليد کړې. وروسته 
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بيا مندل د F1 نسل چې ژيړې دانې يې درلودلې، په خپلو کې تزويج کړل، ددې تزويج نسل يې د 
دويم نسل )4( يا F2 په نامه ياد کړ.

مندل وليدل چې په دويم نسل کې د ژيړو دانو ترڅنګ شنې دانې هم منځته راغلې دي. کله يې چې 
3 د شنو دانو نباتات وو.

1 4 ژيړو دانو نباتات او 
3 د F2 نسل دانې حساب کړې،  د دوی ترمنځ تناسب 

په يوه بله تجربه کې يې يوازې د دانو شکل )غونج او صاف( په نظر کې ونيوه چې دواړه صفتونه خالص 
وو، له تزويج څخه يې عين نتيجه په الس راوړله؛ يعنې په F1 نسل کې ټول يوشان او په F2 نسل کې 
3:1 تناسب درلود. )درې برابر د صافو دانو نباتات او يو برابر د غونجو دانو نباتات وو( په پايله کې مندل 

په دې وتوانېد چې خپل لومړی، دويم، دريم او څلورم  قانون فورمولبندي کړي.
د مندل لومړی قانون:  که څه هم مندل د جين او کروموزوم په باره کې معلومات نه درلودل، 
نباتاتو  د  لري چې  وجود  )فکتور(  عامل  هرومرو  کې  نباتاتو  شوو  ذکر  ،په  کاوه  استدالل  هغه  خو 
اوصاف کنترولوي، هر عامل )فکتور( خاص صفت لېږدوي. له بلې خوا مندل د خپل کار په نتيجو 
کې دوه متبادل صفتونه )لكه د دانو ژيړ او شين رنگ( وليدل او دې نتيجې ته ورسېد چې هر صفت د 
يوه جوړې عامل )فکتور( په واسطه کنترولېږي. په دې ترتيب د مندل د وراثت لومړی قانون د واحدو 
اوصافو قانون )1( په نامه يادېږي. دا قانون څرګندوي مختلف ارثي خصوصيات د جوړه فکتورونو په 

واسطه کنترولېږي چې د جين په نامه يادېږي.
د مندل دويم قانون: مندل وليدل چې ارثي خواص د جوړه فکتورونو په واسطه کنترولېږي، 
همدارنګه يې په دويم نسل )F2(  کې وليدل چې د يو اليل صفت پټ )مستور( وي. هغه استدالل 
کاوه د يو فکتور خاصيت نسبت بل ته قوي وي. نوموړي دغه صفت د بارز )2( په نامه ياد کړ اود دې 
فکتور په اثر چې د بل فکتور خاصيت پټ پاتې شوی دی ، د مغلوب )3( په نامه يادکړ. په پايله کې 
مندل د دويم قانون يعنې د بارزيت او مخفي )4( په کشفولو بريالی شو. دا قانون بيانوي چې په جوړه 

فکتورونو کې يو فکتور )جين( د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو المل کېږي.
که دوه ژوندي موجودات، چې د يوې جوړې )يو ډول( خالص صفت له مخې توپير ولري، 
په خپلو کې سره تزويج کړل شي، اوالد کې يې غالباً يو د هغو دوه صفتونو څخه يو صفت په 
پوره ډول ښکاره کېږي او بل صفت پټ پاتې کېږي. هغه صفت چې ښکاره شوی دی، بارز يا 
غالب  او بل يې چې پټ پاتې شوی، د مخفي يا مغلوب په نامه يادېږي. څرګنده ده چې بارز 
صفت د بارز جين په واسطه او مخفي صفت د پټ جين په واسطه منځته راځي. د يادونې وړ 

ده چې پټ صفت همېشه خالص وي، خو بارز صفت يا خالص وي يا ناخالص.

1] Monohybrid Cross  2] Parental Generation
3] First Filial Generation 4] Second Filial Generation
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1] Law of Unite Characters 3] Recessive    5] Homozygous
2] Dominant  4] Principal of Dominance and Recessive  6] Heterozygous

څرنګه چې وليدل شول شين رنګ په F2 نسل کې يوځل بيا منځته راغی، نو دغه صفت په 
F1 نسل کې هم بايد شتون ولري، سره له دې چې په F1  نسل کې يوازې ژيړې دانې منځته 
راغلې وي، نو دې پايلې ته رسېږو چې يو صفت د دوو اليلونو )جينونو( په واسطه کنترولېږي.
يو اليل د ژيړ رنګ لپاره او بل اليل د تخم د شين رنګ لپاره شتون لري. مندل د بارز صفت 
لپاره د انګليسي الفبا لوی توری، مثاًل: A او د پټ )مغلوب( صفت لپاره د انګليسي د الفبا 
کوچنی توری، مثاًل: a، وکاراوه. نو په دې ترتيب د يو نبات خالص نسل، چې مشابه اليلونه 
ولري د AA او aa توري استعمالېږي. دا ډول نباتات د همدې خاصيت له امله د خالص )5( 
په نامه يادېږي او د ناخالصو صفتونو لرونکی نبات يا هيتروزايګوس )6( د دوه مختلو اليلونو 

يعنې Aa لرونکی وي.
د مندل درېم قانون: مندل د خپل کار له تجربو څخه داسې نتيجه واخېستله، کله چې 
جنسي حجرې )ګميتونه( تشکيلېږي، جوړه فکتورونه سره جال کېږي او هر يو ګميت له جوړه 
فکتورونو څخه يوازې يو عامل يا فکتور اخلي. د نوي نسل د توليد په وخت کې دوه جنسي 
حجرې )مذکر او مؤنث ګميتونه( سره يوځای کېږي. نوی اوالد دوه فکتورونه لري. مندل خپله 
درېمه فرضيه )قانون( د جالوالي )1( )د جينونو د تفليک( قانون په نامه ياد کړ چې نن ورځ يې 
د جنتيک لومړی قانون جوړ کړی دی. دا قانون بيانوي چې د ګميتونو د تشکيل په وخت کې 

جوړه فکتورونه سره جالکېږي او هر ګميت له دوو فکتورونو څخه يوازې يو فکتور اخلي.
د مندل څلورم قانون:  که چېرې د يوې نوعې دوه ژوندي موجودات، چې له يو صفت 
څخه زيات توپير ولري او په خپلو سره تزويج شي، جينونه يې په ازاد او مستقل ډول راتلونکي 
نسل ته لېږدول کېږي؛ يعنې د يو صفت جينونه به د بل صفت په جينونو باندې اغېزه نه لري. 
په حقيقت کې کروموزومونه جوړه کېږي. هغه جينونه، چې د کروموزوم دپاسه واقع کېږي، په 

ډله ييزه توګه انتقالېږي . دا قانون د جينونو د ازادو جوړه کېدو د قانون )2( په نامه يادېږي.
)Alleles( متقابل صفتونه يا اليل

اليل دوه متقابل صفتونه بلل کېږي، مثاًل: په مشنګ کې د دانې د پوښ غونجوالي او صافوالي 
يا خاصيت راښکاره  بڼه کې په هره دانه کې يو صفت  اليلونه دي، خو په ظاهري  يوه جوړه 
کېږي )يا صاف يا غونج(. په بل عبارت هيڅ وخت د مشنګ دانه په دواړو صفتونو )غونج او 
صاف( نه ليدل کېږي. همدارنګه په چڼو )نخود( کې د دانو دوه صفتونه يعنې ژيړ او شين رنګ 
د يو صفت اليلونه دي، ځکه چې موږ يواځې ژيړې يا شنې دانې لرو. هيڅکله دانې په دواړو 

صفتونو )شنې او ژيړې( نه ليدل کېږي. )يعنې يو رنګ به بارز وي(
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جينوټايپ او فينوټايپ )1( :
د وراثت دوې اصطالحګانې، چې ډېرې کارول کېږي او په علمي موضوعاتو باندې پوهېدل اسانه کوي، 

دلته يې معرفي کوو:
جينوټايپ د ارثي عواملو له مجموعې څخه عبارت دی چې په يوه وګړي کې شتون لري، هغه وګړي، 
چې يوشان جينوټايپ ولري، مشابه اوالد راوړي، خو فينوټايپ د وګړو له ظاهري بڼې او قيافې څخه 

عبارت دی. هغه وګړي چې يوشان فينوټايپ ولري امکان لري چې مختلف جينوټايپ ولري.
)جينوټايپ په حقيقت کې د جينونو ترتيب دی په يو وګړي کې لکه AA يا Aa. او فنوټايپ له ظاهري 

جوړښت شکل او څېرې څه عبارت دی(
مثاًل: هغه وګړي چې غالب صفتونه ولري، د فنوټايپ له نظره ټول يوشان وي، خو د جينوټايپ له نظره 

ممکن خالص يا ناخالص وي، ددې خبرې د څرګندتيا  لپاره يو مثال راوړو:
څخه  جين  ډول  يو  د  کې  ظاهر  په  خو  لېږدوي،  سپين(  او  )تور  جينونه  ډوله  دوه  خوګ  تور  هندي 
استازيتوب کوي، يعنې ټول افراد تور دي. نو که چېرې د حيوان د جينونو په باره کې خبرې کوو، د 
جينوټايپ اصطالح کاروو،خو که د ظاهري شکل لکه )تور رنګ( په باره کې خبرې کوو، د فينوټايپ 

اصطالح کار وو.

د پونېټ مربع يا د جنتيکي ضرب جدول )2( 
:)The Punnett Square(

په 1905 م کال کې يوه انګلېسي بيولوژي پوه پونټ )3( د تزويج د نتايجو لپاره د پونېټ د مربع په نامه 
يوه اسانه طريقه منځته راوړله. او د همدې شخص په نامه ياده شوه. د پونټ مربع يو جدول دی چې په 
هغې کې له القاح څخه په الس راغلې ممکنه نتيجې په واضح ډول ښودل کېږي. په دې جدول کې هغه 
ګميتونه چې له يو والد څخه منځته راغلي په افقي ډول په جدول کې ليکل کېږي او د بل والد ګميتونه 
په عمودي ډول په جدول کې ليکل کېږي. د جدول په هره مربع کې دوه توري ليکل کېږي، يو يې هغه 
اليل دی، چې په پالر پورې اړه لري او بل يې په مور پورې اړه لري. مربع ګانو په منځ کې توري د اوالد 

احتمال جينوټايپ موږ ته راښايي. د پونټ مربعات زياتره په کرنه او مالدارۍ کې زيات استعمال لري.

1] Law of Segregation
2] Law of Independent Assortment

د يادولو وړ ده چې د دانو دوه بېل صفتونه لکه، شنې او صافې دانې او دوه صفتونه لکه: ژيړې 
او غونجې دانې يو د بل اليلونه نه دي، ځکه ژيړوالی بېل صفت دی او غونجوالی بېل صفت 
دی، چې په يوه دانه کې ليدل کېږي. دواړه صفتونه کېدلی شي، چې په يوه دانه کې موجود 

وي، يعنې هم صافه او شنه دانه او يا ژيړه غونجه دانه وي.
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1] Genotypes & Phenotypes
2] The Punnett Square
3] Punnett

ښځينه جينونه

نارينه جينونه

د a جدول

 1
T

T:
 2

T
t:

 1
tt

د مونو هايبرېډ د تزويج لپاره د پونېټ مربع ګانې: 
ډېر ساده جدول چې څلور مربع لري کوالی شو  د مونوهايبرېد په تزويج کې مطالعه کړو. که چېرې دوه 
نباتات د قد لپاره دوه مختلف اليلونه ولري )هيترو زايګوس وي(، يعنې جينوټايپ کې Tt وي مطالعه 

کړو.
پوهېږو دغه نبات دوه ډوله ګميتونه منځته راوړي، چې يو يې )T( او بل يې t دی، ددې نبات د القاح 
نتيجه د پونټ د څلورو مربع ګانو په واسطه ښودلی شو. هره يوه مربع د مذکر او مؤنث ګميتونو د القاح 

نتيجه راښايي. که چېرې جينوټايپ ته يې وګورو.
 

4
1  حصه Tt دوه رګه، خو لوړ قد او 

4
2  حصه يې TT د لوړ قد خالص نبات دی او 

4
1 ليدل کېږي چې 

 
4
3 حصه يې ټيټ قد، خو خالص دی يعنې د جينوټايپ تناسب يې 1:2:1 دی، خو د فنوټايپ له نظره يې 

 ټيټ قد دی، په الندې جدول کې وينو:
4
1 لوړ قد او 

ښځينه جينونه
نارينه جينونه

د b جدول

د موضوع د ښه روښانه کولو لپاره د الندې جدول )b جدول( وينو:
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همدارنګه کولی شو چې ذکر شوي اصول په نورو حيواناتو او نباتاتو کې تطبيق کړو. د بېلګې په توګه: 
AA وي د سپين رنګ له موږک سره، چې  که چېرې د تک تور رنګ موږک چې جينوټايپ يې 
جينوټايپ يې aa وي، تزويج شي، )تور رنګ AA پر سپين رنګ aa باندې غالب وي( په F1 نسل 
کې ليدل کېږي چې ټول وګړي يې ناخالص، خو ټول يې تور رنګ لري، خو جينوټايپ Aa وي. او 
فينوټايپ يې تور رنګ دی که چېرې F1 نسل چې جينوټايپ يې Aa دی په خپل منځ کې تزويج شي 
په F2 نسل کې چې کوم ا والد منځته راځي عبارت دي له:)AA،2Aa،aa( چې په الندې ډول د 

پونېټ په مربع کې ليدل کېږي.
ښځينه جينونه
نارينه جينونه

د c جدول

               فعاليت:

هدف: د جوړه فکتورونو د جينوټايپ کتنه
د اړتيا وړ توکي: د مريو تورې او سپينې دانې يا د نخود او لوبيا دانې

کړنالره: 50 دانې تورې مرۍ ياد لوبيا دانې او 50 دانې سپينې يا د چڼو )نخود( دانې راواخلئ د 
کاغذ پرمخ يا يوه لوښي کې يې سره ګډې وډې واچوئ. په تصادفي ډول ترې دوه دوه دانې راواخلئ 
او جوړه يې د کاغذ پرمخ کېږدئ. سپينې دانې د a او تورې دانې د A په توري وښاياست. که چېرې 
دوه عدده تورې مرۍ يوځای شوې وي AA او که يوه توره او يوه سپينه وي. Aa په تورو او که دواړه 
سپينې وي د aa په تورو وښاياست. وروسته يې له الندې شکل سره سم په قطارونو کې منظم او 

ترتيب کړئ. د کار په پای کې د جوړه دانو د فينوټايپ نسبت معلوم کړئ.

AA Aa aa
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)2-3( شكل: ډای هايبرايډ تزويج

ډای هايبريد تزويج:
د دوو وګړو تزويج چې د دوو صفتونو له مخې توپير ولري، د ډای هايبريد په نامه يادېږي. دا خبره هم 
د هغه اصولو پيروي کوي چې په مونوهايبريد کې يې شتون درلود. د ګميتونو ډېر ډولونه توليدېږي او د 
هغوی د ترکيب په نتيجه کې زيات شمېر فينوټايپونه او جينوټايپونه منځته راځي. که موږ د يو ژوندي 

موجود دوه صفتونه په پام کې ونيسو، څنګه کوالی شو هغه د پونېټ په مربعګانو کې وښايو؟
د بېلګې په ډول که دوه د مشنګ نباتات چې يو يې ګردې او ژيړې دانې ولري او بل يې غونجې او شنې 
دانې ولري )يعنې R ګردې دانې او Y د ژيړ رنګ لپاره همدارنګه r د غونجو دانو او د شين رنګ لپاره 
y وي( په خپلو کې سره تزويج شي، په F1 نسل کې ټولې دانې ګردې او ژيړ رنګ لري، چې ددې 
خاصيت له امله هيتروزايګوس )Rr Yy( دی. پوښتنه داده چې کوم ډول ګميتونه به منځته راشي. په  
F2 نسل کې ليدل کېږي چې د )RY Ry rY ry( ګميتونه جوړېږي. کله چې د ګميتونو لپاره تعين 
شوي توري د پونېټ مربع ګانو ته ولېږدول شي، نو 16 امکانات منځته راځي چې د فينوټايپ له لحاظه 
9 دانې يې ژيړ صاف؛ 3 دانې يې شنه صاف؛ 3 دانې يې ژيړ غونج او يوه دانه شنه غونجه وي. سربېره 
پر مونوهايبريد او ډای هايبريد ترای هايبريد او پولی هايبريد هم وجود لري. که چېرې دوه موجود د درېو 
صفتونو له پلوه توپير ولري او سره تزويج شي د ترای هايبريد په نامه يادېږي او که د څو صفتونو له مخې 

توپير ولري د پولي هايپريد په نامه يادېږي.
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ارثي صفتونه:
که چېرې وغواړئ چې د خپلې کورنۍ ارثي خواص وپېژنئ، څنګه کولی شئ دغه معلومات السته 
راوړئ؟ د جنتيک پوهان ددې کار د سرته رسولو لپاره د کورنۍ شجره ترتيبوي چې د هغې په واسطه د 
خواصو انتقال په څو کلونو کې تعقيب کېدای شي. دغه د خصوصياتو شجره د ارثي بې نظميو په برخه 
کې د ګټې اخېستنې وړ ده، ځکه زياتره جنتيکي ناروغۍ د مغلوب جين په واسطه منځته راځي. )هغه 
ژوندي موجودات چې په غالب جين باندې د بې نظميو لرونکي وي د جنين په پړاو کې له منځه ځي(. 
زياتره د ارثي ناروغيو لېږدوونکی ناروغ نه وي، خو کولی شي چې ناروغي راتلونکي نسل ته ولېږدوي. 
يو مثال يې البينېزم )1( يا خدري ناروغي ده چې په انسانانو او حيواناتو کې ليدل کېږي. په دې ناروغۍ 
اخته کسان د ميالنين په نامه چې يو ډول رنګه )تور( پګمنټونه دي توليدولی نشي دا ډول خلک سپين 

ويښتان سپين رنګ او سرې سترګې لري.
ارثي صفتونه کېدای شي جسمي وي يا په جنس پورې اړه ولري. جسمي صفتونه يوازې د جسمي يا 
غيرجنسي کروموزومونو په اليلونو باندې موقعيت لري چې په مساوي ډول نارينه او ښځينه ته انتقال 
مومي. خو جنسي صفتونه د جنسي کروموزومونو په اليلونو واقع وي، د x کروموزوم په واسطه انتقال 
مومي، ځکه چې د Y کروموزوم کوچنی وي او کم جينونه لري. څرنګه چې پوهېږو په نارينه جنس 
کې يوازې د x يو کروموزوم شتون لري، نو له دې امله کوالی شي په مغلوب حالت کې هم د بې نظمۍ 
المل شي. په ښځينه جنس کې مغلوب اليل د غالب اليل په موجوديت کې اغېزه نشي کوالي، خو د 
همدې مغلوب اليل د انتقال امکان راتلونکي نسل ته موجود دی چې په دې صورت کې کولی شي په 

راتلونکي کې د بې نظمۍ المل شي.

هيتروزايګوس او هوموزايګوس :
که يو وګړی د يو صفت لپاره دوه مشابه اليلونه ولري، په دې حالت کې ذکر شوی وګړی همغه صفت 
په دې صورت کې ذکر شوی وګړی  نه وي  اليلونه مشابه  يوه وګړي جوړه  د  که  او  لپاره خالص دی. 
غيرخالص په نامه يادېږي. هيتروزايګوس معمواًل مخلوط جينوټايپ لري چې د دوه رګه په نوم يادېږي.

په وراثت کې د کروموزومونو رول:
کروموزوم يوناني کلمه ده، چې كروما )1( د رنګ په معنا او soma د جسم )body( په معنا دی. 
يعنې د حجرو د رنګونو په وخت کې رنګ جذبوي. د حجرې په هسته کې تارونو ته ورته جوړښتونه 
شتون لري چې د کروموزوم په نامه يادېږي. هر کروموزوم له دوو برخو څخه، چې د کروماتيد )2( په 
نامه يادېږي، جوړ شوي دي. کروماتيدونه په يوه برخه کې، چې د سنترومير )3( په نامه يادېږي، سره 

Chroma [12[ د برگي ناروغي
3] Chromatide
4] Centromer
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وصل دي کروموزوم دوه مټې )بازوګان( لري چې يوه مټه يې نسبت بلې ته لنډه ده.
کروموزومونه د حجرې په هسته کې موقعيت لري چې د جسامت او شکل له مخې په خپلو کې 
توپير لري. همدارنګه پر مختلفو حيواناتو او نباتاتو کې د کروموزومونو شمېر توپير کوي، خو شمېر، 

بڼه او غټوالی يې د ژونديو موجوداتو په يو ډول نوعه کې مساوي وي. )3-3( شکل
د زياترو ژونديو موجوداتو په حجرو کې کروموزومونه په جوړه ډول وي چې دغه جوړه کروموزومونه 
د شکل او جسامت له مخې سره مساوي او يوشان وي، د انسان حجرې 46 عدده يا 23 جوړې 
نامه  په  مجموعې  د  کروموزومونو  د  شمېر  کروموزومونو  د  کې  يوه حجره  په  لري.  کروموزومونه 
 2n يادېږي. هغه حجرې، چې جوړه کروموزومونه لري، د دپلويېد )1( حجرو په نامه يادېږي او په
ښودل کېږي. جسمي حجرې جوړه يي يا دپلوييد کروموزومونه لري. جوړه کروموزومونه چې د 

شکل او جسامت له مخې سره مساوي وي، د مشابه کروموزومونو )2( په نامه يادېږي. 
نامه  په  )n( حجرو  يا   )3( هپلويېد  د  لري چې  نيم شمېر کروموزومونه  ګميتونه  يا  جنسي حجرې 
يادېږي. د کروموزومونو دپاسه جينونه واقع دي. په جينونو کې ارثي معلومات زېرمه وي، د مثال په 
ډول: د انسان په وينه کې په لومړي کروموزوم باندې د Rh فکتور او په نهم کروموزوم باندې د وينې 

د سېستم ګروپونه )ABO( زېرمه وي، په لنډ ډول ويلی شو:
په کروموزومونو باندې ارثي فکتورونه واقع دي دغه فکتورونه چې د جينونو په نامه يادېږي د کروموزومونو 
دپاسه په خطي ډول موقعيت لري جينونه د ارثي معلوماتو لېږدوونکي دي، نو له همدې امله د ارثي کوډ 

)رمز( په نامه يادېږي.

1] Diploid
2] Homologous Chromosomes
3] Haploid

د کروموزوم لنډ مټ

د کروموزوم اوږد مټ

سنترومير

)3-3( شکل: د يو کروموزوم جوړښت
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غيرمندلي صفتونه: مندل يوازې هغه نباتات مطالعه کړي وو، چې غالبيت او مغلوبيت پکې  
په بشپړه توګه موجود وو. دا خواص عام نه وو، نورو پوهانو د مندل الره تعقيب کړه او خپلې 

تجربې يې په نورو موجوداتو سرته ورسولې.
نيمګړی بارزيت: په 1900 م کال کې کارل کورينز )1( په پتوني ګل باندې تجربې سرته ورسولې.

نوموړی خالص نبات چې سپين ګالن يې درلودل له سره  ګل لرونکي خالص نبات سره تزويج 
کړل. د القاح په نتيجه کې د F1 په نسل کې داسې نباتات منځته راغلل چې نه يې سور رنګ 
درلود او نه سپين، بلکې ګالبي رنګ يې درلود. المل يې دا وو چې د اړونده رنګونو اليلونه يو پر 

بل غالب نه وو دې ډول بارزيت ته نيمګړی بارزيت )2( يا منځنی بارزيت )3( ويل کېږي.
نوموړي F1 نسل په خپلو کز تزويج کړل، په F2  نسل کې د 1:2:1 په تناسب فنوټايپ منځته 
  ګالبي ګلونه توليد شول. څرنګه چې ليدل 

4
2 4  ګلونه سره او 

1   ګلونه سپين، 
4
1 راغلل چې 

کېږي په دوه رګه نسل کې سور او سپين رنګونه په خپلو کې سره نه مخلوطېږي، نو له همدې امله 
په F2 نسل کې دواړه صفتونه )سور او سپين( بيا راښکاره شول.

دا نتيجه د مندل )د جينونو د ازادو جوړه کېدو د قانون( سره سمون کوي او موږ ته ښيي چې تل 
غالبيت او مغلوبيت په مکمل صورت وجود نه لري او منځني صفتونه هم وجود لري.

نيمګړی بارزيت

شکل )4-3(: نيمګړی بارزيت

تخمې

ګالبي

ګالبي

سور

ګالبي سپين

سپين ګل

سور ګل
سپرم

)F1( لومړی نسل

)F2( دويم نسل

نسبت يې =

1] Carl Correns
2] Incomplete Dominance
3] Intermediate
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مرکب يا متعدد اليلونه: څرنګه مو چې ولوستل د هر صفت لپاره دوه اليلونه )جين( 
وجود لري خو کېدای شي چې د يوه صفت لپاره له دوو څخه زيات اليلونه وجود ولري. 
دغه حالت، چې په هغې کې د يو صفت لپاره له دوو اليلونو څخه اضافه ولري، د متعدد 

يا مرکب اليلونو په نامه يادېږي. د وينې ګروپونه )A,B,O( يو مثال ددې ډول اليلونو دی. 
د جنس تعين )1( : څرنګه چې مو مخکې ولوستل د انسان په يوه حجره کې د کروموزومونو 
شمېر دپلويېد 46 عدده يا 23 جوړې دی، 22 جوړې کروموزومونه يې جسمي اتوزوم 
)2( کروموزومونه دي او درويشتمه جوړه يي جنسي کروموزومونه دي. درويشتمه جوړه په 

نارينه او ښځينه کې توپير کوي. دغه کروموزومونه چې د ژوندي موجود جنسيت تعينوي، 
د جنسي کروموزوم )3( يا ګونوسوم )4( په نامه يادېږي. په انسان او تي لرونکو حيواناتو کې د 

جنس تعين کوونکي کروموزومونه د X او Y په نومونو ښودل شوي دي.
د ښځينه جنس، جنسي کروموزومونه )XX( دي، خو په نارينه جنس کې درويشتمه جوړه 
په دې  لري.  توپير  په خپلو کې  )XY( ښودل شوي دي، چې  په  کروموزومونه  يا جنسي 
ترتيب د راتلونکي نسل نوی زيږېدلی د نارينه جنس په واسطه تعينېږي. نارينه جنس چې يو 
کروموزوم يې X او بل يې Y دی د ميوسيس په عمليه کې دوه ډوله ګميتونه منځته راوړي. 
XX يواځې د  په داسې حال کې چې ښځينه جنس دوه عدده کروموزومونه لري، يعنې 
X  ګميتونه جوړوي. په )6-1( شکل کې ليدل کېږي، د القاح له عمليې څخه وروسته د 
نارينه او ښځينه تناسب )1:1( دی چې په دې ترتيب نارينه جنس راتلونکی نسل تعينوي، 
مثاًل که د ښځينه جنس x ګميت د نارينه د x ګميت سره يوځای شي اوالد ښځينه وي 
او که x ښځينه د y نارينه ګميت سره يوځای شي اوالد نارينه منځ ته راځي. په الوتونکو، 
څښېدونکو )خزنده ګانو( کې نارينه هوموزايګوت او ښځينه جنس هيتروزايګوت دی چې 
په دې صورت کې ښځينه جنس راتلونکی نسل تعينوي. بايد وويل شي چې دغه ټول کارونه 

د خدای تعالی په امر صورت نيسي، جنتيك يې يواځې واقعات بيانوي.

1] Sex Determination  3] Autosomes
2] Sex Chromosomes  4] Gonosome
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په انسان کې په جنس پورې تړلي صفتونه: 
په  يو  هر  چې  دي  شوي  ليدل  جينونه  زيات  باندې  کروموزوم  په   X د  پورې  تراوسه  کې  انسانانو  په 
جنس پورې تړلي د خاص صفت يا ناروغۍ مسؤل وي. په انسان کې جنس پورې تړلي دوه صفتونه 
چې همېشه د پاملرنې وړ ګرځېدلي دي او په باره کې يې پوره مطالعې شوې دي له رنګ نه ليدنې او 

هيموفيلي څخه عبارت دي.

د رنګ نه ليدنه يا ړوندوالی )1( : هغه څوک چې د رنګ د نه ليدلي يا ړوندوالي په ناروغۍ 
اخته وي د شين او سور رنګ د تشخيص وړتيا نه لري. دا حالت د يو جين په واسطه چې جنس پورې 
تړلی او د X په کروموزوم باندې واقع دی، منځته راځي، د رنګ ړوندوالی په نارينه وو کې ليدل کېږي. 
په ښځو کې کم ليدل شوی دی، ځکه نارينه يوازې خپل د X کروموزوم له مور څخه اخلي. که مور 
په ناروغۍ اخته وي اوالد يې هم په دې ناروغۍ اخته کېږي. ښځې له خپلو دوو X کروموزومونو څخه 
يو د مور او بل له پالر څخه اخلي. ددې لپاره چې د رنګ نه ليدلو )ړوندوالي( پکې وليدل شي بايد د 
هغې د X دواړه کروموزومونه د ناروغۍ د جين لېږدوونکي وي. په دې صورت کې پالر او مور دواړه 
د رنګ په ړوندوالي اخته او يا د جين لېږدوونکي وي. ددې اټکل، چې هم پالر او هم مور اخته يا د 

ناروغۍ د جين لېږدوونکي وي، ډېر کم دی.

1] Color Blindness

xx
ګميتونه

القاحګميتونه

نارينه جنس

 )5-3( شکل: د جنس تعيين

نارينه جنس

ښځينه جنس

ښځينه جنس

x x x y

xy

xy

xx
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      اضافي معلومات:
هيموفيلي ناروغي: هغه صفتونه چې د جنسي کروموزومونو په واسطه تعينېږي، خصوصاً په جنتيکي 
بې نظميو کې مهم او د ليدلو وړ دي. يوه بې نظمي چې دغه موضوع ښه روښانه کوي، د هېموفيلي بې 
نظمي ده. دغه بې نظمي د لومړي ځل لپاره په اروپايي سلطنتي کورنۍ کې ليدل شوې. ددې ناروغۍ 
جين مغلوب وي او د X د کروموزوم دپاسه واقع وي چې د موټېشن يا د جينونو يا د يو جين د بدلون 
په پايله کې منځته راځي. هغه څوک چې په دې بې نظمۍ اخته وي، د يو کوچني زخم په پايله کې 
زياته وينه ضايع کوي او کېدای شي د مړينې المل يې شي. د هيموفيلي ناروغۍ زياتره په نارينه وو 
کې ښکاره کېږي ښځې د X کروموزوم په موجوديت يوازې د هوموزايګوس په حالت کې، چې په 
دواړو کروموزومونو باندې د هيموفيلي اليل موجود وي، په دې ناروغۍ اخته کېدای شي. ښځې د 

هيتروزايګوس په حالت کې نارينه اوالد ته بې نظمۍ لېږدوي.

خپلو  په  دي  واقع  دپاسه  کروموزوم  يو  د  چې  جينونه  هغه   :  )1( جينونه  بسته  يا  تړلي 
کې تړلي )يوځايوالي( جينونو په نامه يادېږي. څرنګه چې معلومېږي د جينونو شمېر نسبت 
يو کروموزوم دپاسه ډېر جينونه  نتيجه اخلو چې د  له دې څخه  ته زيات وي،  کروموزومونو 
موقعيت لري. )انسان له 30 څخه تر 40 زرو پورې جينونه لري، خو د کروموزومونو شمېر 
يې 23 جوړې دی( د يو کروموزوم جينونه ټول سره يوځای لېږدول کېږي؛ يعنې دغه جينونه 
يوه تړلې ډله جوړوي، دغه عمليه چې جينونه د يوې ډلې په بڼه انتقال مومي، د جينو د تړاو 

په نامه يادېږي.
وراثت او چاپېريال: چاپېريال د ژوندي موجود پر صفتونو باندې اغېزه لري او په هغې کې 
د بدلونونو المل کېږي، خو دا ارثي بدلونونه نه دي يا په بل عبارت کسبي صفتونه ارثي کېدای 
نشي. دغه بدلونونه د اصالح يا موډيفيكيشن په نامه يادېږي. بدلونونه فنوټايپيکي ځانګړتياوې 
دي ارثي نه دي د چاپېريال د شرايطو تراغېز الندې رامنځته کېږي. يو ښه مثال يې پوپک دی. 

)6-3( شکل کې ليدل کېږي.
که دا نبات په لوړه ارتفاع او ټيټه ارتفاع کې وکرل شي دواړه نباتات وده کوي خو د لوړې ارتفاع 
نبات به ټيټ قد او اوږدې رېښې او د ټيټې ارتفاع نبات به لوړ قد او لنډې رېښې ولري. او که 
له  به يې کټ مټ يوشان وي.  ارتفاع کې وکرل شي فينوټايپ  نباتات په عين  چېرې دا دواړه 
او  مواد  غذايي  نور،  لوندوالی،  تودوخه،  لکه:  شرايط،  محيطي  شوه چې  معلومه  دې څخه 
ارتفاع چې ژوندي موجودات پکې وده کوي پر فينوټايپ اغېزه کوي، خو که چېرې په  هغه 

1] Gene Linkage
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b نبات په لوړه ارتفاع کې
)6-3( شکل: پر پوپک نبات باندې د بهرني چاپېريال اغېزه

a نبات په لوړه ارتفاع کې

        فکر وکړئ:
پر ژونديو موجوداتو باندې د چاپېريال او وراثت د تاثيرونو په باره کې فکر او په ټولګي کې پرې پوره 

بحث وکړئ. دا موضوع له پخوا راهيسي يوه د بحث وړ موضوع ده ، ولې؟

جنتيكي بې نظمۍ : دغه بې نظمۍ په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي او کېدای شي 
د بېالبېلو ناروغيو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي ډېر کوچني وي يعنې داسې بدلونونه وي چې په 
جين کې منځته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د يو کروموزوم په يوه لويه برخه کې او يا د کروموزومونو 

د شمېر د زياتوالی او کموالی په صورت کې وي.

جينونو کې محيطي عوامل، لکه: شعاع ګانو، درملو او نورو په واسطه بدلون راشي دا ډول 
بدلونونه ارثي کېدای شي. د چاپېريال په مقابل کې ثابت خواص هغه دي چې په ارثي ډول 
تعين شوي وي، لکه: د وينې ګروپونه، د سترګو رنګ او نور. او غير ثابت خواص هغه دي 

چې د چاپېريال د شرايطو سره سم بدلون خوري، لکه د انسان وزن او نور.
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1] Mutation
2] Crossing Over

)7-3( شکل: په ميوسس کې د Crossing Over عمليه
مشابه کروموزومونه د a شکل د b شکل

مشابه کروموزومونه

ټول دا بدلونونه د موټېشن په واسطه منځته راځي. موټېشن په حقيقت کې د ژوندانه محرکه قوه او بدلون 
دی چې د ژونديو موجوداتو په حجرو اغېزه کوي. نن ورځ کوښښ کېږي چې د عملي تجربو له الرې 
په مصنوعي ډول موټېشن توليد شي، ترڅو د ښو نسلونو د منځته راوړلو لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د 
موټېشن ددې مثبتو الرو ترڅنګ دغه ناڅاپي بدلونونه په انسان کې د جنتيکي بې نظميو اوهم د سرطان 

د ناروغۍ المل کېږي.
نظميو، چې  بې  جينتيکي  د  موټېشنونو  بېالبېلو  د  وکوالی شئ، چې:  سره  لوستلو  په  ددې څپرکي 
ددې موټېشنونو په واسطه منځته راځي او همدارنګه به ددې بې نظميو د تشخيص مېتودونو په باره کې 

معلومات حاصل کړئ.
موټېشن )1( : له ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځته راځي. دا 

بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځته راځي. موټېشن بېالبېل ډولونه لري.
الف- جين موټېشن: دا ډول موټېشن د نقطه يي موټېشن په نامه هم يادېږي، ځکه د کروموزوم 
په يوه کوچنۍ برخه يعنې جين کې رامنځته کېږي. دا موټېشن ځينې وختونه بې اغېزې وي، خو 

ځينې وختونه د ناروغيو او ارثي بې نظميو المل کېږي.
لور  ناروغۍ کې سره کرويات  په دې  ده.  ناروغي  د وينې د کموالي  مثال  يو  ناروغيو  ددې ډول 

)درېبلو أله( ته ورته بڼه نيسي چې په راتلونکي کې به يې په بشپړه توګه ولولو.
ب- د کروموزوم موټېشن : دا موټېشن د کروموزوم په جوړښت کې د بېالبېلو کروموزومونو 
په منځ کې د کروموزومونو د تبادلې يا تقاطع كراسنگ اوور )2( په واسطه منځته راځي. دا ډول 
"کراسنګ اوور" زياتره وخت په ناڅاپي ډول منځته راځي، خو کېدای شي د بهرنيو عواملو، 
لکه: وړانګو او د کيمياوي مرکباتو په نتيجه کې رامنځته شي. له زيږېدنې څخه مخکې له نيمايي 
څخه د زياتو ماشومانو مړينه د کروموزومي موټېشن نتيجه ده. كراسنگ اوور هغه عمليه ده چې 

د ميوسيس په پړاو کې د کروموزوم يوه برخه د بل كروموزوم دپاسه واقع شي.
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ج- جينوم موټېشن په دې ډول موټېشن کې يو يا څوعدده جسمي يا جنسي کروموزومونه کمېږي 
يا زياتېږي؛ د بېلګې په توګه: )2n-1،2n+1( زياتره وخت دا ډول موټېشن واقع کېږي. 21 تريزومي 
)Trisomy 21( يوه ښه بېلګه د جسمي کروموزوم زياتوالی دی. يوويشتم کروموزوم درې برابرده 

موجود وي.
لور ته ورته د وينې کموالی )1( : په افريقايي تورپوستو کې په هرو دولس نفرو کې يو نفر ددې 
بې نظمۍ لپاره هيتروزايګوس دي. په عادي ډول د وينې سره کرويات يې د ډسک په بڼه وي. په دې 
بې نظمۍ د اخته خلکو سره کرويات د لور )د رېبلو اله( بڼه يا نيمه قوسي بڼه نيسي )8-3( شکل. په 

حقيقت کې يې يو جين موټېشن دی. ددې کار په نتيجه کې سره 
کرويات ژر له منځه ځي او په نتيجه کې يې دوينې کموالی رامنځته 
لږ رسېږي، د وينې رګونه  ته اکسېجن  امله نسجونو  له دې  کېږي. 
بندېږي چې د سختو دردونو المل کېږي. هغه څوک چې په دې 
ناروغۍ اخته وي، نورمال او غيرنورمال هموګلوبين جوړوي چې 
يوازې د وينې د کموالي نښې پکې ليدل کېږي. دا بې نظمي يوه ګټه 
هم لري، په دې بې نظمۍ اخته انسانان د مالريا د ناروغۍ په مقابل 
په دې  )پالزموديم(  عامل  د مالريا  لري، ځکه چې  مقاومت  کې 

ډول کروياتو کې وده نشي کولی.
د کروموزومونو په شمېر کې بدلون )ډان سنډروم( )2(

زموږ د بدن د حجرو پر هر يو کروموزوم باندې زرګونه شمېر جينونه موجود دي. جينونه د بدن په ودې، 
د مثل توليد، مېتابولېزم او نورو حياتي عمليو کې عمده رول لري او د ټولو جينونو موجوديت د بدن 
د صحت او سالمتۍ لپاره اړين دی. هرکله چې د يو چا د کروموزومونو په شمېر کې بدلون راشي، 
نوموړې شخص نورمال بدن نلري، مثاًل: که يو کروموزوم هم کم وي، يعنې شخص 45 کروموزومونه 
ولري ژوندی نه پاتې کېږي. که چېرې برعکس يو عدد کروموزوم زيات ولري، نوموړی شخص په ذهني 
وروسته والي )ډان سنډروم( اخته کېږي. دېته يوويشتم ترايزومي هم وايي ځکه چې 21 کروموزومونه 
درې ځله موجود دي. په دې ناروغۍ اخته کسان 47 کروموزومونه لري. دا خلک خاص ډول څېره 
لري اوږده پلنه ژبه او لنډ قد لري عضالتي حرکت يې ورو، د عقل او فکر درجه يې ښکته وي، زياتره 

يې د زړه ناروغۍ لري. د ساري ناروغيو په مقابل کې حساس وي.
DNA )3( : په مخكې لوستونو كې مو ولوستل چې د حجرې په هسته کې کروموزومونه واقع دي، 
د کروموزوم دپاسه د جينونو )Gene( په نامه وړې دانې پرتې وي چې ارثي خواص لېږدوي. جين د 

کيمياوي جوړښت له مخې DNA دی.

1] Sickle Cell Anemia
2] Down Syndrome
3] Deoxyribo Nucleic Acid

)8-3( شکل: لور ته ورته د وينې حجره
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کروموزوم له نيوکليو پروتين څخه جوړ دى. نيوکليوپروتين دوه برخې لري؛ يوه برخه يې ساده 
پروتين دي، بله برخه يې هستوي تيزاب )نيوکلوييک اسيد( دي. هستوي تيزاب په دوه ډوله دي 
چې له DNA  او RNA )1( څخه عبارت دي. DNA خاص په هسته كې پيداكېږي او 

RNA په سايتوپالزم او هسته ګۍ كې وي. RNA  په درې ډوله دي:
1-رايبوزومي rRNA(  RNA( : چې د پروتين په جوړولو كې مرسته کوي.
2- پيغام وړونكي يا mRNA : چې د جينونو د پيغام د  لېږدونې مسوول دى.

3- انتقالي يا tRNA : چې امينو اسيدونه رايبوزوم ته لېږدوي.
DNA هستوي تېزاب دي د عضوي مرکباتو له څو لويو واحدونو )ګروپونو( څخه جوړ دي 
چې هر واحد ته يې نوکلوټايډ Nucleotide وايي. هر نوکلوټايډ کوچنۍ اجزاوې لري چې د 
پنځه کاربنه قند )Ribose( فاسفيت او عضوی نايتروجن لرونکي قلوي ګانو څخه عبارت دي.
 ،)G( ګوانين  ،)A( د هر واحد قندونه يې پنځه کاربنه اوکسي رېبوز دي. قلوي ګانې يې له ادنين
تايمين )T( او سايتوزين )C( څخه عبارت دي. د DNA موډل د لومړي ځل لپاره په 1953 
م. کال کې د واټسن )3(  او کريک )۴( له خوا کشف شو. د DNA موډل په مضاعف ډول د 
تاوې شوې ربړي پوړۍ )زينې( شکل لري چې د پوړۍ اوږدې مټې )بازوګان( ډي اوکسي ريبوز 

قند او فاسفيټ جوړ کړی دی او لنډې مټې يې مختلفو قلوي ګانو جوړې کړې دي.

1] Ribo Nucleic Acid
2] Watson
3] Crick

فاسفیت

قند قلوی
p

sT
base

)9-3( شکل: د نوکليوټايد جوړښت

نوکليوټايد
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د درېم څپرکي لنډيز
• جنتيک د بيولوژي د علم يوه څانګه ده چې له والدينو څخه اوالد ته د خواصو له انتقال څخه بحث کوي.
• هر جين دوه اليلونه لري. هغه اليل چې خپل ځان ښکاره کوي، د غالب اليل په نامه او هغه اليل چې د 
غالب اليل په موجوديت کې خپل ځان نشي ښکاره کوالی، )مخفي پاتې کېږي( د مغلوب په نامه يادېږي.

• که يو نبات يا بل کوم ژوندی موجود د يو صفت لپاره يو ډول اليلونه ولري، د هوموزايګوس په نامه او که 
مختلف اليلونه ولري د هيتروزايګوس په نامه يادېږي.

• په نيمګړي بارزيت کې دواړه اليلونه مساوي قدرت لري، يعنې د هغوی په واسطه منځته راغلي خواص 
منځنی حالت لري.

• په مرکبو اليلونو کې يو جين له دوو اليلونو څخه زيات لري، مثال: د وينې ګروپونه دي.
• تړلي جينونه له هغو جينونو څخه عبارت دي چې د يو کروموزوم دپاسه واقع وي او يوځای انتقال مومي.

• موډېفېکېشن )تغير او تبديل( پر ژوندي موجود باندې د چاپېريال له تاثير څخه عبارت دی.
• د لور )داس( ته ورته وينې كمېدل جين موټيشن دى ځكه چې د جين جوړښت کې بدلونونه راځي.

• د يوويشتم تريزومي بې نظمۍ د يو جينوم د موټيشن څخه عبارت دي چې په جسمي كروموزومونو کې 
منځ ته راځي.

      اضافي معلومات: )10-3( شكل د DNA د نوکليوټايډ كيمياوي جوړښت راښيي.

د DNA موډل

هايدروجني رابطې

)10-3( شکل: د DNA د نوکليوټايد کيمياوي جوړښت
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د درېم څپرکي پوښتنې
د خالي ځايونو پوښتنې:

الندې تش ځايونه په مناسبو کلمو ډک کړئ.
1- چاپېريال د ژونديو موجوداتو په صفاتو اغېزه لري، ولې دا بدلونونه ــــــــــــــــــــــــــــ نه کېږي.

2- کسبي صفتونه ـــــــــــــــــــــ نه کېږي.
ــــــــــــــــــــــ  3- د چاپېريال شرايط لکه: تودوخه، نم، روښنايي، خوراکي توکي او لوړوالی د نبات پهـ 

اغېزه کوي، نه په جينوټايپ.
سمې او ناسمې پوښتنې:

الندې جملې په خپلو کتابچو کې وليکئ، د سمې جملې په مقابل کې د "ص" او د ناسمې جملې په 
مقابل کې د "غ" توری وليکئ.

1- د وراثت بنسټ مندل کېښود. )       (
2- چاپېريال په جينوټايپ اغېزه لري. )       (

نامه  په  ټاکي، د جنسي کروموزومونو  د ژونديو موجوداتو جنسيت  3- هغه کروموزومونه چې 
يادېږي. )       (

4- لور ته ورته د وينې د کموالي په ناروغۍ کې پوره اکسېجن د بدن حجرو ته رسېږي. )       (
5- په ډاون سنډروم ناروغۍ اخته کسان 44 دانې کروموزوم لري. )       (

تشرېحي پوښتنې:
1- د مندل لومړی قانون توضيح کړئ.

2- مندل د خپلو مطالعاتو لپاره ولې د مشنګ نبات وټاکه؟
3- د مندل دويم قانون په کوم نوم يادېږي؟ نوم يې واخلئ.

4- موټېشن تعريف کړئ او د الملونو نومونه يې واخلئ.
5- د کروموزوم او جينوم موټېشن ترمنځ بنسټيز توپير په څه کې دی؟

6- د وينې د کموالي بې نظمۍ د کوم ډول موټېشن په پايله کې منځته راځي؟
7- يوويشتم ترېزومي کوم ډول جينوم موټېشن دی؟ نوم يې واخلئ او ددې ناروغۍ د منځته راتګ 

المل څرګند کړئ.
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پــه نهــم ټولګي کې مــو د څپې، د څپــې د توليد او د څپــې د اوږدوالي په 
باره کې معلومات الســته راوړل چې د څپــو د توليد او خپريدو د څيړنې او 
څرنګوالي لپاره يوازې ســريزه او بنسټ دی. أيا کله مو فکر کړی دی چې د 
تالندې او برېښــنا غږ، د موســيقي د تارونو غږونه يا د انسان غږ دې له يوه بل 

سره شريکې ځانګړتياوې ولري؟
ددې مطلب د شــرحه کولو لپاره به پــه دې فصل کې زده کړو چې څپې څه 
ډول خپريــږي، څو ډوله دي او ســرعت يې څــه ډول دی. له څپو څخه يو 
ډول يــې چې موږ په ورځني ژوند کې ور ســره مــخ کيږو، صوتي څپې دي 
چــې موږ له خپلې چاپيره نړۍ څخه خبروي. اړينه ده چې په دې فصل کې 

ورسره بلدتيا ومومو.

څلورم څپرکی
د څپې )موج( او صوت خپريدل
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څپې په دوه ډوله دي:
الف: ميخانيکي څپې لکه: د اوبو پرمخ څپې، د موسيقي د تارونو او صوت څپې.

ب: الکترومقناطيســي څپې لکه: د نــور وړانگې، له بنفش څخه پورته او له ســړه )قرمز( څخه 
الندې وړانگې.

څپې څه ډول خپرېږي؟
د ميخانيکــي څپــو يو مهم خصوصيت دا دى چې دهغې د خپريدو لپاره مادي محيط ته ضرورت دى، 

يعنې ميخانيکي څپې د مادي محيط له موجوديت پرته نشي خپريدلى.
تجربــه ښــيي چې که چيرې مادي محيط د اهتزاز له ســرچينې څخه جال کــړو، ميخانيکي څپې لکه 

صوت نشي خپريدای.

د فعاليــت په وخت کې مو وليدل چې د لوښــي د اوبو په مخ څپــې د اوبو له مرکز څخه په ټولو خواوو 
باندې خپرېږي، په دې شــرط چې د څپو د خپريدو محيط يو شــان وي او يا د هغوى په مقابل کې کوم 

خنډ منځ ته رانشي.
دا ډول خپريدل ديو گراف په مخ ښــودل شــوي چې )1-4( شــکل دغه موضوع واضح کوي. په شکل 
کې د O نقطه د څپې د خپريدو منبع ده، په داسې حال کې چې د OX جهت د خپريدو لورى ښيي. 

                فعاليت 
زده کوونکي دې د ښــوونکي په مرســته يو مکعب مســتطيل او يا استوانه يي شکله لوښى له اوبو څخه نيمايي ډک کړي بيا دې 
وروسته د يوه څاڅکې څڅوونکي په وسيله د هغه په مرکز کې په تدريجي توگه اوبه وڅڅوي او منځته راغلې څپې چې د اوبو 

څپې دي د لوښي په سطحه کې وګوري او د خپلو څيړونو نتايج دې ياداشت او نوروته بيان کړي.

 )1-4( شکل
د څپو د خپريدو لوری
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  که چيرې واټن په d ، وخت په t او سرعت په v سره وښيو، په دې حالت کې لرو چې:
 dV

t
=      

د څپو د خپريدلو د سرعت واحد له m/s څخه عبارت دى.
د ميخانيکي څپو د ســرعت خپريدنه د محيط پــه ارتجاعيت او د هغو په فزيکي ځانګړتياوو پورې اړه 
لــري. په دې معنا چې د څپو د خپريدو ســرعت په يوه ډول محيط کــې ثابت دى. اما د څپو د خپرېدو 
ســرعت پــه يــو محيط کې، د محيــط په حالــت، ډول، کثافــت او د تودوخې په درجې پــورې چې د 
بيالبيلــو ارتجاعيتونو لرونکــی دی اړه لري. ميخانيکي څپې )لکه صوت( پــه خال کې نه خپرېږي اما 

الکترومقناطيسي څپې لکه نور له خال څخه هم په بيړه تېرېدالى شي.

دغه څپې له O څخه د OX په لوري د محيط د ماليکولونو په واسطه خپرېږي. که شکل ته ځير شو، 
څپه، د منظمو پر له پســې اهتزازونو خپريدنه ښــيي چې په محيط کې صورت مومي. په دې حالت کې 

يوازې څپه خپرېږي او ذرې په محيط کې نه لېږدول کېږي.

د څپې سرعت 
د ســرعت مفهــوم او د هغــه د انــدازه کولو په باره کــې مو په نهــم ټولګي کې توضيحــات ورکړل. أيا 

فکرکوالى شئ چې د نور د خپريدو سرعت په هوا او اوبو کې څه توپير لري؟
کله مو ليدلي دي چې د رعدو برق )تالنده او برېښنا( په وخت کې لومړی د هغه رڼا ليدل کېږي او له يو 
څه ځنډ څخه وروســته د هغه غږ غوږونو ته رســېږي په داسې حال کې چې رعدوبرق يو ځاى صورت 
نيسي او د رعداوبرق او ليدونکي ترمنځ واټن ثابت او مشخص دى. څرنگه چې د نور سرعت د صوت 

سرعت په نسبت فوق العاده زيات دى. په دې لحاظ لومړى رڼا او بيا دهغه غږ اوريدل کېږي.
 نو په دې لحاظ د نور او صوت د رسيدلو د وخت توپير د نور د خپريدو او د رعد د ږغ له سرعت سره 

اړه لري. يا په بل عبارت د الکترومقناطيسي څپو سرعت د صوت له سرعت څخه توپير لري.
که چيرې د ميخانيکي څپو د خپرېدو سرچينې او اوريدونکي ترمنځ په واټن باندې وپوهېږو، او ضمناً 
د انتشــار وخت وپيژنو، او يا هغه وخت چې څپه  له ســرچينې څخه اوريدونکي ته خپرېږي ياداشــت 
کړو، ددغه دوو کميتونو له ويش څخه يو پر بل باندې کوالى شو د څپو د خپرېدو سرعت معلوم کړو:

د څپې د خپريدو سرعت= د څپې د سرچينې او اوريدونکى ترمنځ واټن
د څپې د خپريدو وخت
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د څپو ډولونه 
ميخانيکــي څپې د څپو د خپريدو په لــور او د اهتزاز کوونکو ذراتو د څرنگوالي پربنا له يوبل څخه توپير 
مومي. چې په طبعيت کې په دوو برخو ويشل کېږي چې يو ډول يويې عرضي او بل ډول ته يې طولي څپې 

وايي.

 )Sound( )غږ )صوت
هغه نړۍ چې موږ په کې ژوند کوو له غږونو او اوازونو څخه ډکه ده چې له هغوى څخه يو شــمير زړه 
راښکونکي او يو شميريې ناموزون او نه خوښيدونکي دي. له بله پلوه داسې صوتونه هم شته چې ځينې 
ژوندي موجودات يې د اوريدلو وړتيا لري او ځينې نور يې په اوريدلو قادر نه دي أيا پوهېږئ چې ولې؟
که د يو ځنگل په ارام چاپيريال کې چکر ووهئ ښکاره ده چې د الوتونکو غږونه زړه راښکونکي او په 
غوږ ښه لګېږي او که چېرې د طبيعت په دغه ښکلې او ارامه فضا  کې د ييږ او يا بل وحشتناک ځناور 
غږ واورېدل شــي، نو د هغو غږ به په غوږونو ښــه ونه لګېږي. د څپو د موجي ځانګړتياوو څخه په گټه 

اخېستنې د اواز د بيالبيلو ډولونو څيړنه او مطالعه کوو.
لومړى غواړو وپوهيږو چې غږ څه شــی دى او څرنگه منځ ته راځي؟ ايا غږ يوازې د انســان د حنجرې 
محصول دى او يا دا چې له حنجرې څخه سربېره له هغو څپو څخه عبارت دى چې د صوت د رامنځته 

کولو سبب گرځي.

                نمايشي فعاليت 
د تېرو تجربو په شــان په لوښــي کې يو اندازه اوبه اچوو. بيا وروسته 
د لوښــي په مرکزکې يو څاڅکي اوبه څڅوو اويا يو کوچنى کاڼی په 
عمودي توگه د لوښي په مرکز کې اچوو. په دې صورت کې کوالى 
شو چې څپې منځ ته راوړو او د څپو د لومړۍ دايرې پرسر يوه  ټوټه 
المبــوو هونکى کاغذ ږدو. د پخوا په شــان معلومېږي چې څپې د 
لوښي غاړو ته حرکت کوي. په داسې حال کې چې المبو وهونکى 
کاغــذ په خپل لومړني موقعيت کــې د المبو په حال کې پاتي کېږي 
چې کله پورته او کله هم ښــکته اهتــزاز کوي، چې په حقيقت کې 
د دغــه کاغذ اهتزاز د څپې اهتزاز ښــيي چــې د څپې د خپريدو په 

لوري عمود دى.

 )2-4( شکل
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په طبيعت کې دا ډول پيښــې ډيرې ليدل کېږي، کوالى شــو چې دا ډول پيښــې په طبيعي ډنډونو، د پاڼو 
په اهتزاز او يا په کوچنيو سيندونو کې د کوچنيو المبووهونکو لرګيو په اهتزاز او داسې نورو مثالونو کې 
وګــورو. دا ډول څپــې عرضي څپــې دي. له پورتني بيان څخه الس ته راځــي چې، عرضي څپې هغه 

څپوته ويل کېږي چې د څپو د خپريدو لورى د ذراتو د اهتزاز پر لورې عمود وي. 
طولي څپې هغو څپو ته ويل کېږي چې د څپو د خپريدو لوری د ذرو د اهتزاز له لوري سره موازي وي.

                 فعاليت 
په دې تجربه کې يو ســپک فنر په هواره )افقي( توګه پر ميز باندې ږدو او بيا د يوې قوې په عمل کولوســره د فنر څو کې له يوبل 

سره نژدې کوو او بيا يې سره خوشې کوو چې په دې صورت کې يوه څپه د فنر له يوې خوا څخه بلي خواته خپرېږي.

 
په حقيقت کې د څپې خپريدنه هم په دې لوري ده. که د فنر اهتزاز په پوره ځير سره وڅيړو ليدل کېږي چې د فنر د کړيو اهتزاز 
هم په همدغه لوري دى او يا په بل عبارت د څپې د خپريدو لورى د فنر د کړيو  د اهتزاز له لوري ســره موازي دى چې دا ډول 

څپو ته طولي څپې وايي.

                 فعاليت 
الف: د يوې تختې په مخ په يوه ټاکلي واټن، دوه مېخونه د الف شــکل مطابق ټک وهئ. 
بيا وروسته دواړه مېخونه د يو نري سيم په وسيله له يوبل سره وصل کړئ. په دې ډول چې 
ســيم کش شــوی حالت ولري. اوس که چيرې سيم ته ضربه ورکړئ د هغه غږ په هوا کې 

خپرېږي چې موږ هغه اورو.
ب: يو خط کش د ب شــکل مطابق د ميز په څنده داســې کېږدئ چې د خط کش نيمايي 
برخــه پــه هوا او بله نيمايي برخه يي د ميز په مخ باندې واقع شــي. پــه يو الس د خط کش هغه 
نيمايــي برخه چې د ميز پرمخ کلکه وي ونيســئ او د هغه پــه ازاده نيمايي برخه باندې ضربه وارده 

کړئ. څه شی اورئ؟

ښکاره ده چې د هوا د غږ د پيدا کيدو علت دسيم اهتزاز او يا د خط کش اهتزاز دى. سربېره پر دې که 
يو ســړى ورو خبرې وکړي، د حنجرې د غږيزو تارونو شــدت په هغه اندازه نه دى چې جگ غږ توليد 
کړي تر څو د اوريدو وړوي. له پورته توضيحاتو څخه معلومېږي چې صوت د حنجرې له غږيزو تارونو 

څخه وځي او يا هم د اجسامو له اهتزاز څخه، د طولي څپو له خپريدو سره حاصليږي.

 )4-4( شکل

 )3-4( شكل په فنر کې د 
څپې خپريدل ښيي
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د انســان د اوريدو ســاحه محدوده ده او هغه غږونه چې لوړوالی يې کم وي له لرې فاصلو څخه نه شــي 
اوريدالی. 

که په ځير سره وکتل شي، هغه غږ چې له يوې سرچينې څخه خپرېږي، د انسان د اخذې يعنې غوږ په 
واسطه اخيستل کېږي او وروسته له پېچلو فزيولوژيکي عمليو څخه د انسان په مغزوکې يې الزم عکس 
العمل ښــودل کيږي. انســانان په دې قادر دي چې په نورمال حالت کې له 20 هرتز څخه تر 20000 
هرتــز پورې فريکونســي لرونکي غږونــه واوري. که غږ زير وي د اهتزاز فريکونســي )په يوې ثاينې کې 
د اهتزازونو شــمېر( يې زيات دی او برعکس که غږ بم د اهتزاز فريکونســي يې کمه ده د موســيقۍ تار 
لرونکې ألې لکه: رباب، تنبور او سه تار د هغو ألو له ډلې څخه دي چې کوالى شي په زړه پورې غږونه 

منځ ته راوړي.

د څلورم څپرکي پوښتنې
1- څپې د خپرېدو له نظره توضيح کړئ.

2- د ميخانيکي څپې د خپريدو سرعت په کومو عواملو پورې اړه لري؟
3- د نور او غږ سرعتونه له يو بل څخه څه توپير لري؟ د هغه په اړه رڼا واچوئ.

4- غږ څه ډول څپه ده او په هوا کې د هغې سرعت څومره دى؟ ايا د څپې د خپريدو لپاره مادي محيط 
ته اړتيا شته؟ ولې؟

5- د غږ فريکونســي د اوريدلو حس لپاره د کومو قيمتونو ترمنځ موقعيت لري؟ د غږ د زيراو بم په اړه 
خپل معلومات وليکئ.

د څلورم څپرکي لنډيز
- په چاپيريال کې د پرله پسې اهتزازونو خپريدو ته څپه ويل کېږي. د څپې د خپريدو او د محيط د ذرو 

د اهتزاز د جهت له مخې، ميخانيکي څپې، په دوو برخو ويشل کېږي. طولي او عرضي څپې.
- ميخانيکي څپې په مادي محيط کې خپرېږي. د څپې د خپريدو سرعت، د فشار، کثافت او د محيط 

د ډول تابع دى.
HZ20000 پورې  HZ20 تر - غــږ يــوه څپــه ده او هغه غږونه چــې زموږ غوږونــه يې اوريدلى شــي

فريکونسي لري.
- هرڅومره چې د فريکونســي شــمېر )د اهتزازونو شمېر د وخت په واحد کې( زيات شي، غږ، زير او 

د هغې برعکس غږ بم دى.
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لکه څنګه چې پوهېږئ الکتريکي )بريښنايي( انرژي يوه تر ټولو مهمو انرژيو څخه ده. 
چې موږ ور څخه په ورځني ژوند او صنعت کې ګټه اخلو. د انرژۍ په نورو ډولونو 
باندې ددې انرژۍ د اسانه بدليدو وړتيا المل شوې ده چې له بريښنايي انرژۍ څخه د 
ژوند په بيالبيلو برخو کې ډول ډول گټې واخېستل شي. د بېلګې په توګه تاسو کوالی 
شـئ له دې انرژۍ څخه د گټې اخيستنې ځايونه په کور، ښوونځي، روغتونونو او په 
اټکلي ډول په ټولو ځايونو کې ووينئ. سربيره پردې، بريښنايي انرژي د نورو ډيرو انرژيو 
په پرتله ډيره کمه ککړتيا منځ ته راوړي چې د ژوند چاپيريال ته زيان نه رسوي. تاسو په 
تيرو ټولګيو کې د بريښنايي انرژۍ په هکله بيالبيل مطلبونه زده کړي دي. د بيلګې په 
ډول د بريښنا جريان، د بريښنايي پوتنشيل توپير، بريښنايي مقاومت او بريښنايي دورو په 
شان مفهومونو سره اشنا شوي ياست او هم مو زده کړي دي چې څه ډول دا کميتونه 
اندازه کړئ. سربيره پردې، تاسو زده کړي دي چې له دې انرژۍ څخه گټه اخېستنه 

له ځانه سره خطرونه هم لري او بايد ځانګړي حفاظتي ټکي يې تل په پام کې ولرئ.
اوس شايد تاسو ته دا پوښتنه رامخې ته شي هغه پوهه چې مخکې مو تر السه کړې ده 
څه ډول کوالی شي له تاسو سره د بريښنايي دورو په طرحه کولو کې مرسته وکړي؟ 
دا څپرکی له تاسو سره مرسته کوي ترڅو زده کړئ چې په يوه بريښنايي دوره کې د 
بريښنا د پوتنشيل توپير او مقاومت ترمنځ څه اړيکې شتون لري. همدارنګه تاسو به زده 
کړئ چې څه ډول کوالی شئ د مقاومتونو او بټرۍ ګانو په يو ځای کولو سره داسې 
توپير  پوتانشيل  د  او  مقاومت  وړ  د خوښې  ستاسو  کړئ چې  طرحه  دورې  بريښنايي 
ولري. همدارنګه دا معلومات او مهارتونه به انشاء اهلل له تاسو سره مرسته وکړي چې له 

بريښنايي جريان او بريښنايي دورو څخه ډير ښه پوهاوی او درک ولرئ. 
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پنځم څپرکی
د بريښنا جريان او بريښنايي دورې
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                فعاليت 
د اړتيا وړمواد: پنځه دانې کوچنۍ قلمي بيټرۍ، يو څراغ، يو ولټ متر، يو امپيرمتر او نښلوونکي سيمونه.

کړنالره: يوه دوره د )1-5( شکل سره سمه وتړئ. تجربه پنځه ځله تکرار کړئ او په هر ځل، په دوره کې يو عدد بټرۍ په مسلسله 

توگه زياته کړئ او د ولټيج او جريان اندازې وليکئ. وروسته ترالسه شوې پايلې په ترتيب سره په الندې جدول کې ورسوئ.

د اوم قانون
ايا پام مو کړى دئ، کله چې تاســې په ډېر ســرعت بايسکل ځغلوئ، د هغه د څراغ روښنايي ډيرېږي او 
کلــه چې درېږئ، د هغه څراغ ُگل کېږي. د څراغ روښــنايي هغه وخــت ډيره او يا کميږي چې په څراغ 

کې د برېښنا جريان تغيير وکړي.
کوم شى په يوه برېښنايي دوره کې د برېښنا د جريان د اندازې د تغيير المل کيږي؟

I
V

IVتجربه
يوه بټرۍ

دوې بټرۍ
درې بټرۍ

څلور بټرۍ
پنځه بټرۍ

)1-5(شکل، په دوره کې د  V/I نسبت مطالعه

ايا د ولټيج پر جريان نسبت په اټکلي توګه ثابت دى؟
اوم ستاسو په شان ځينې تجربې ترسره کړې او نتيجه يې واخيسته چې په برېښنايي هادي گانو کې پر 
 )Resistance( جريان د ولټيج نسبت د يو ټاکلي هادي لپاره ثابت دى. دغې ثابتې اندازې ته مقاومت

وايي.

I
VR =

= مقاومت
ولتيج

جريان 

که چېرې V يو ولت او I يو امپير وي، نو د R قيمت هم يو اوم دی.

دې رابطې ته د اوم قانون وايي

 V
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               فکر وکړئ
د اوم له قانون څخه په کار اخيستنې سره، الندې پوښتنې حل کړئ.

تطبيق قانون اوم
 ة، مقاومت و تفاوت پوتانسيل دردورتوان براي محاسبه كميت ها ي جريان  از قانون اوم مي

  .هاي برقي استفاده كرد
حال با استفاده از قانون اوم مقاومت   220vو   4Aدر عقب يك بخاري نوشته شده : مثال اول

  . برقي بخاري را محاسبه مي نماييم
  :حل

 
دوره برقي ذيل با استفاده از قانون اوم كميت در: مثال دوم 

  .جريان را محاسبه نماييد
  :حل

  
  
  

جريـان از طريـق يـك     3Aدر يك دوره برقي : مثال سوم 
را محاسـبه   ايـن دوره  استقرار دارد، با استفاده از قانون اوم اختالف پوتانسيل منبع 4Ωمقاومت 

   .كنيد
  :حل

  
  

  .با استفاده از قانون اوم سواالت ذيل را حل كنيد :االتسؤ
  :ج:                                           ب:                                            الف       
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=
=
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د اوم قانون تطبيق
پخوامــو د اوم قانــون او اوم متــر په باره کې او دا چې د برېښــنايي ګروپ رڼا، هغه وخــت زياتوالى او يا 
کموالى پيدا کوي چې د ګروپ برېښنايي جريان تغيير ومومي، معلومات ترالسه کړي دي، اوس د هغو 

د تطبيق په باره کې اړينه ده چې يو څه معلومات ولرئ.
د اوم له قانون څخه په ګټه اخېستنې سره  کولى شو، چې په برېښنايي دوره کې د جريان، مقاومت او د 

پوتنشيل توپير د کميتونو له اړيکو څخه کار واخلو.
لومړی مثال: د يوې بخارۍ شــاته، 220v -4A ليکل شــوي دي. اوس د اوم له قانون څخه په کار 

اخېستنې، د بخارۍ برېښنايي مقاومت محاسبه کړئ.

حل: 

                                     

تطبيق قانون اوم
 ة، مقاومت و تفاوت پوتانسيل دردورتوان براي محاسبه كميت ها ي جريان  از قانون اوم مي

  .هاي برقي استفاده كرد
حال با استفاده از قانون اوم مقاومت   220vو   4Aدر عقب يك بخاري نوشته شده : مثال اول

  . برقي بخاري را محاسبه مي نماييم
  :حل

 
دوره برقي ذيل با استفاده از قانون اوم كميت در: مثال دوم 

  .جريان را محاسبه نماييد
  :حل

  
  
  

جريـان از طريـق يـك     3Aدر يك دوره برقي : مثال سوم 
را محاسـبه   ايـن دوره  استقرار دارد، با استفاده از قانون اوم اختالف پوتانسيل منبع 4Ωمقاومت 
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دويم مثال: الندې کميتونه درکړل شوي دي، د اوم له قانون څخه په کار اخيستنې سره د جريان کميت 
 )v12V,4R( =Ω= محاسبه کړئ.

حل:

                                       

Ω4 مقاومت له الرې 3A جريان تيريږي. د اوم له قانون څخه  دريم مثال: په يوه برېښــنايي دوره کې د
په کار اخيستنې، د دې دورې د سرچينې د پوتانشيل توپير محاسبه کړئ.

حل:            
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د برېښنايي مقاومت پيداکول
تاسو پوهېږئ چې زياتره د برېښنا د لېږدولو سيمونه د مسو او المونيمو له فلزونو او د هغو له الياژونو 
څخه جوړ شوي دي. د برېښنايي سيمونو د جوړولو لپاره د فلز د ډول په ټاکلو کې د هغه د برېښنايي 
مقاومت کموالى مهم دى. د برېښنا د لېږدولو لپاره ډير ښه سيم هغه دى چې د برېښنا ډير لږ مقاومت ولري. له 
تجربې څخه ثابته شوې ده، چې هادي گانې د مساوي تودوخې درجې او د مساوي هندسي ابعادوو، په لرلو سره 
د بيل برېښنايي مقاومت لرونکې دي. د مسو برېښنايي مقاومت، د اوسپنې له مقاومت څخه د پنځو ځلو 
په شاوخوا کې کم دى، د مسو همدې خاصيت له هغه څخه ګټه اخيستنه په برېښنايي صنعت کې پراخه 
کړې ده. د برېښنا مقاومت د هغوی پر جنسيت سربيره په هندسې ابعادو پورې هم تړاو لري. د سيمونو 
د اوږدوالي زياتوالی، برېښنايي مقاومت زياتوي. خو د سيم د قطر زياتوالی )د سيم د مقطع مساحت 

زياتوالی(، د هغه د مقاومت د کميدو سبب ګرځي. 

               فعاليت 
په خپلو گروپونو کې هغه سيمونه چې په النديني جدول کې ښودل شوي دي، د سيم مقطع د مساحت په اساس پرتله کړئ، او 
د برېښنايي مقاومت د اندازې له نظره هغوى له دويمې شمېرې څخه تر شپږمې پورې درجه بندي کړئ او د هرې درجې لپاره 

خپل د اليل وليکئ او خپلو ټولگيوالوته يي ووايئ.

درجه د مقطع مساحت په mm2د سيم اوږدوالى په متر )m(شمېر

120m2

220m1

310m4

410m6لومړى

540m1

650m1

               فکروکړئ
د تيلفون سيمونه په خپل جوړښت کې څو رشتې، مسي او څو رشتې فوالدي سيمونه لري؟ ددې دوه ګونې جوړښت هدف 

څه دى؟ په دې اړه څيړنه او بحث وکړئ.
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د برېښــنايي مقاومتونو ترکيب: له پخوا څخه پوه شــوئ چې برېښنايي 
چارجونــه پــه يوه هادي کې د حرکت په وخت  کې تل له مقاومت ســره مخامخ کيږي، 

اوس غواړو چې د برېښنايي مقاومتونو د يوځاى کيدو )ترکيب( په اړه معلومات ولرو.
ايا کله مو د هغو څراغونو په وصلولو کې فکرکړى چې د جشن د ورځو د تجليل 

لپاره د ښار په جادو کې نصب کېږي؟ د )2-5( شکل.
په برېښــنايي دوروکې مقاومتونه په بېلو، بېلو ډولونو ســره وصل کېږي. په يوه دوره 

کې د مقاومتونو ترکيب هم ساده او هم پيچلی کېداى شي.
پــه الندې دوره کې د مقاومتونو د وصلولو دوه ډوله ترکيب او قانومندي مطالعه کوو 

چې د پيچلو دورو د تحليلولو لپاره هم د کار اخيستنې وړ ده.
مسلسل مقاومتونه: په دې ډول اتصال کې مقاومتونه د )3-5( شکل سره 
ســم وصل کېږي. کله چې ددې دورې د )A( او )B( ټکي د برېښــنا له سرچينې 
سره يو ځاى کړو، په دوره کې جريان منځ ته راځي. په مسلسلو دوروکې د جريان 
د تيرېدو لپاره يوازې يوه الره )مســير( شته. له دې امله د دورې له ټولو برخو څخه 
عين جريان تيرېږي. که په مسلســله دوره کې د دورې يوه نقطه پرې شي، جريان د 
دورې په ټولو برخو کې بندېږي. په مسلسله دوره کې د جريان شدت د سرچينې له 

1مثال: د جريان شدت په الندې برېښنايي دوره کې محاسبه کړئ. 2 3 4R R R R R
R 2 4 8 10 24
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)3-5( شکل، د مقاومتونو مسلسله وصولو
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ولټيج او د دورې د معادل مقاومت د ويشلوله حاصل څخه السته راځي. معادل مقاومت هغه مقاومت 
دى چې که چېرې په دوره کې د ټولو مسلســلو مقاومتونو په ځاى را وړل شــي، عين جريان تيروي.  که 

معادل مقاومت په الندې دورو کې په R وښيو لرو چې:
 4321 RRRRR +++=    
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                فعاليت
د ضرورت وړمواد: د 3v څلور دانې څراغونه، سويچ، 12v بټرۍ، د ولټ متر اتصالي سيمونه، امپيرمتر او اوم متر.

کړنالره:

1. په يوه برېښنايي دوره کې څراغونه په مسلسله توگه د )4-5( شکل سره سم وصل کړئ.
2. دوره سويچ کړئ او د جريان اندازه وليکئ.

3. د ســرچينې ولټيــج د ولټ متر په واســطه اندازه 
کړئ، او ويې ليکئ.

4. لــه رياضي رابطې څخه، د دورې معادل مقاومت 
محاسبه کړئ.

5. دوره لــه بټــرۍ څخــه پــرې کــړئ او د اوم متر په 
واســطه د دورې معــادل مقاومت )R( انــدازه کړئ او 
هغــه د R لــه هغه قيمت ســره چې لــه پورتنۍ رابطې 

څخه ترالسه شوى پرتله کړئ.
6. کــه د تجربــې اندازه نيونې او محاســبې ترمنځ کوم 

)4-5( شکل، د څراغونو مسلسل وصلولتوپير وي، علت يې وڅېړئ.

               فکروکړئ
1- په يوه دوره کې درې برېښنايي څراغونه په مسلسله توگه وصل دي، کله چې له لومړی څراغ څخه 2A جريان تيرشي، له 

دويم او درېم څراغ څخه به څو امپيره جريان تېر شي؟ ولې؟
2- ولې هغه څراغونه چې د جادې د روښــانه کولو په خاطر ورڅخه ګټه اخيســتل کيږي له يوه بل ســره په مسلســله توګه تړل 

کيږي، په دې اړه څيړنه وکړئ او خپل ځوابونه خپلو دوستانو او ټولگيوالو ته وړاندې او پرې بحث وکړئ.

موازي مقاومتونه 
)5-5( شکل درې مقاومتو نه ښيي، چې د A او B دوو نقطو ترمنځ په موازي 
توگه يوله بل سره تړل شوي دي. د موازي مقاومتونو په تړاو کې د ټولو مقاومتونو 
يــو ســر د A لــه ټکي او بل ســر يې د B له ټکي ســره تړل شــوي دي. په دې 
حالت کې که ددې مقاومتونو، دوه سره په برېښنايي سرچينې پورې و تړل شي، 
برېښــنايي جريان په هريو مقاومت کې رامنځ ته کېږي او مجموعي جريان د هر 

مقاومت د جريانونو د جمعې له حاصل سره مساوي دى، يعنې: 

  ي موازي مقاومت ها
سه مقاومت را نشان مي دهد كه ) 15-26(شكل 
 به طورموازي باهم بسته شده B و Aنقطه ودبين 
 يك سر همة وازي مقاومت هامدر اتصال . اند

و سر ديگر آن ها ) Aنقطه( مقاومت ها به يك نقطه
دراين  .بسته شده است )Bنقطه(به نقطة ديگر 

به منبع   اومت هامق اين حالت اگر دو سر مجموعه
جريان برق در هر يك از مقاومت  ،برق وصل شود
حاصل برابر به  جريان كلي و گردد ها بر قرار مي

از مقاومت ها هريك  هاي جريان جمع
321                .است IIII ++=  

  
يـك   جاين ولتـي  نابرب ،توصل اس B ر ديگر به نقطةو س A  چون يك سر مقاومت ها به نقطة

دوسـر  ) جولتـي (يل ديگر ، تفـاوت پوتانسـ     به عبارت .استBVو سر ديگر AVسر  مقاومت ها 
ين، بر اساس قانون اوم جريان هر مقاومت ابنابر. باشد مقاومت هاي موازي هميشه مساوي مي

  .را مي توان طور ذيل محاسبه كرد
                  
      

  
  :            نشان دهيم در اين صورت داريم كه R  اگر مقاومت معادل اين مقاومت ها را به 
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 محاسبه مي زيرتوسط رابطه  هامقاومت  بنابر اين مقاومت معادل در اتصال موازي
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  ي موازي مقاومت ها
سه مقاومت را نشان مي دهد كه ) 15-26(شكل 
 به طورموازي باهم بسته شده B و Aنقطه ودبين 
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و سر ديگر آن ها ) Aنقطه( مقاومت ها به يك نقطه
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جريان برق در هر يك از مقاومت  ،برق وصل شود
حاصل برابر به  جريان كلي و گردد ها بر قرار مي

از مقاومت ها هريك  هاي جريان جمع
321                .است IIII ++=  
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ين، بر اساس قانون اوم جريان هر مقاومت ابنابر. باشد مقاومت هاي موازي هميشه مساوي مي

  .را مي توان طور ذيل محاسبه كرد
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نو له دې امله د موازي مقاومتونو په اتصال کې معادل مقاومت د الندې رابطې په واسطه محاسبه کېږي.       

مقاومتونه په موازي توگه ســره وصل شــوي 

  
  
  

=Ω=Ω=Ωمقاومت هاي زيردر :مثال 82412 321 ،R،RR   شـده  طور موازي با هم بسـته 
vVمنبع  و دو سر آنها به محاسبه مـي   را كليادل و جريان معمقاومت . وصل شده است=12
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                فعاليت
د اړتيا وړ توکي: درې دانې ګروپونه، درې دانې هولدر، يوه 12v بټرۍ او يو دانه سويچ.

کړنالره: ګروپونه د سويچ له الرې څخه د بټرۍ سره يو ځل په مسلسله توگه او بل ځل په موازي توګه وصل کړئ او د ګروپ 

روښنايي په دې دواړو حالتونوکې سره پرتله کړئ.
په دواړو حالتونو )موازي او مسلســل حالت( کې يو ګروپ له هولدر څخه جال کړئ، د نورو ګروپونو رڼا ته وگورئ. د تجربې 

په پاى کې خپلې ليدنې کتنې خپلو ټولگيوالوته ووايئ.

                 فعاليت 
په )6-5( شکلونو کې د اوبو جريان دوه ډوله سيستمونه او دوه ډوله برېښنايي دورې ښودل شوي دي، تاسې په خپلو گروپونو کې 

د هغو د ورته والي په اړه بحث وکړئ او د خپلو بحثونو پايلې ټولگيوالوته ووايئ.
الف(                             ب(                                    ج(                            د(

 )6-5( شکل

              فکروکړئ
1- په )7-5( شکلونو کې وصل شوي مقاومتونه ښودل شوي دي، کوم يو يې موازي دى؟

2- يو شــمېر اووه رنگه ښــکلي څراغونه د يوې و دانۍ په ســر نصب شــوي دي. د شپې په وخت کې ليدل کېږي چې دريم او 
شپږم څراغ يې گل او نور يې روښانه دي. دا څه ډول اتصال دى؟ مسلسل او يا موازي؟ ولې؟

 )7-5( شکل، د مقاومتونو د اتصال بيالبيل ډولونه

)الف(                             )ب(                                       )ج(                        )د(
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)8-5( شکل، بټري گانې

)9-5( شکل، د ولتا تجربه

بټرۍ
تاســو يو شمېر ډيرې وســيلې، لکه: راديو، السي څراغ، ګړۍ )ساعت( 
او نــور چــې په بټرۍ کار کوي، ليدلي دي. په دې وســيلو کې د برېښــنا 
انرژي مصرفېږي او ددې وسيلو برېښنايي انرژي د بټرۍ په واسطه رامنځ 
ته کېږي )8-5( شــکل. لومړنۍ بټرۍ د فزيک پوه ولتا په واســطه جوړه 

شوې ده.
ولتا وکولى شــول چــې د دوو مختلف الډولــه فلزاتــو )الکترودونو( په 
ايښودلو سره په يوه تېزابي مايع )الکتروليت( کې د دوى ترمنځ د پوتنشيل 

توپير رامنځ ته کړي، د )9-5( شکل.

                فعاليت  
الف: په يوه گيالس کې يوه اندازه د ليمو اوبه واچوئ او د مسو او جستو دوې تيغې له يو بل څخه لرې په گيالس کې داخلې کړئ. 

وروسته تيغې د يو سيم په واسطه د ولټ متر سره ونښلوئ او د ولټ متر ستنې ته وگورئ، او نتيجه يي وليکئ.
ب: څو تروشې )اسيدي( مادې او بېالبېلې تيغې تجربه کړئ او وگورئ چې په کوم حالت کې ولټيج ډيرېږي.

ج: د خپل ښوونکي او د ښوونځي د مديريت په موافقې سره دا فعاليت د لوبې په ډول ترسره کړئ.

څرنگه چې د ليمو اوبه تيزابي خاصيت لري، د مسي صفحې )تيغې( سره تعامل کوي او هغې ته مثبت 
چارج ورکوي او د بټرۍ مثبت قطب جوړوي. کله چې دغه صفحې )الکترودونه( ديو هادي په واســطه 

سره وصل شي، الکترونونه له جستي صفحې څخه مسي صفحې ته ليږدېږي.
او دغه عمل ترهغه وخته پورې ترسره کېږي چې د ليمو اوبو او تيغې په منځ کې کيمياوي تعاملونه وجود 

ولري. 

د بټريو ترکيب
په برېښــنايي دورو کې بټرۍ په )  ( ســمبول ســره ښودل کېږي. موږ کولى شو د څو بيټريو له ترکيب 

څخه بېال بېل ولټيجونه الس ته راوړو.
په )10-5( شکل کې د بټريو مسلسل ترکيب ښودل شوى دى. په شکل کې لېدل کېږي چې د بټريو په 
مسلسل ترکيب کې د يوې بټرۍ مثبت قطب د بلې بټرۍ له منفي قطب سره وصل شوی دى او د هرې 

بټرۍ يو پاتې قطب له څراغ سره وصل شوى دى.

20 0
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 او د هغو معادل ولټيج په V وښيو، په دې توگه لرو چې:   

شـود   درشكل ديده مـي  .استن داده شده ها نشا بتريمسلسل تركيب ) 15-31(شكل 
 .صل اسـت ديگر و بتريبا قطب منفي  بتريها قطب مثبت يك  بتري در تركيب مسلسل

 بتريولتيج هركاه   است ارتباط داده شدهآن به چراغ  يك قطب باقي ماندة بترياز هر  و
   :داريم كه  صورتدر اين  ،نشان دهيم Vآنها را به  معادل ولتيج و 2Vو 1Vها را به  

  
  مثال 

 اسـت طـور مسلسـل وصـل شـده انـد؛        1.5v  هر يك  ولتيجكه  بتريعدد  4در يك راديو  
  .ها را محاسبه كنيد  بتريمعادل  ولتيج

  : حل                                             
  
  

 ها زماني صـورت مـي   بتريبسته كاري موازي 
از به جريان بزرگ و يا نيـاز بـه دوام   گيرد كه ني
-32(كلش. باشد  وجود داشته بتريكار بيشتر 

هـا را نشـان    بتريازي وطرز بسته كاري م) 15
شود كـه  در بسـته    جا ديده مي ين اميدهد در

ها ، قطب هاي هم نوع با هم  بتريكاري موازي 
  . اند ط سيم وصل شدهستو
. باشند  ولتيجم طور موازي بسته كنيم كه داراي عين را باه بتريتوانيم چند  ما زماني مي 

 آنهـا  معـادل  ولتـيج نشان دهيم ،  2Vو1Vها را به  بتري ولتيج) 15-32(هرگاه در شكل 
)V( مساويست به:  

ها صحيح  بتريم نوع بسته كاري كدارا مشاهده نموده وبگوييد كه  )15-33(اشكال  :سوال
  )د)                      (ج(                       )ب)                         (الف(       ؟  چرا واست 
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   :داريم كه  صورتدر اين  ،نشان دهيم Vآنها را به  معادل ولتيج و 2Vو 1Vها را به  

  
  مثال 

 اسـت طـور مسلسـل وصـل شـده انـد؛        1.5v  هر يك  ولتيجكه  بتريعدد  4در يك راديو  
  .ها را محاسبه كنيد  بتريمعادل  ولتيج

  : حل                                             
  
  

 ها زماني صـورت مـي   بتريبسته كاري موازي 
از به جريان بزرگ و يا نيـاز بـه دوام   گيرد كه ني
-32(كلش. باشد  وجود داشته بتريكار بيشتر 

هـا را نشـان    بتريازي وطرز بسته كاري م) 15
شود كـه  در بسـته    جا ديده مي ين اميدهد در

ها ، قطب هاي هم نوع با هم  بتريكاري موازي 
  . اند ط سيم وصل شدهستو
. باشند  ولتيجم طور موازي بسته كنيم كه داراي عين را باه بتريتوانيم چند  ما زماني مي 

 آنهـا  معـادل  ولتـيج نشان دهيم ،  2Vو1Vها را به  بتري ولتيج) 15-32(هرگاه در شكل 
)V( مساويست به:  

ها صحيح  بتريم نوع بسته كاري كدارا مشاهده نموده وبگوييد كه  )15-33(اشكال  :سوال
  )د)                      (ج(                       )ب)                         (الف(       ؟  چرا واست 

  
  
  
  
  
     

21 VVV +=

4321 VVVVV +++=

vvvvV 5.15.15.15.1 +++=

vV 6=

21 VVV ==

 ها  بتریاتصال مسلسل وموازی ) 15-32(اشکال 

 ها بتریاتصال موازی ) 15-32(شکل

    

مثال: په يوه راديو کې 4 دانې بټرۍ چې د هرې يوې ولټيج 1.5v دى، 
په مسلسله توگه تړل شوي دي. د بټريو معادل ولټيج محاسبه کړئ.

حل:

د بټريو مــوازي اتصال هغه وخت صورت مومي چې د جريان زياتوالى او يا 
د بټــرۍ د ډير کار دوام ته اړتيا وي. د )11-5( شــکل د بټريو موازي اتصال 
طريقه ښــيي. په دې ځاى کې لېدل کېږي چــې د بټريو په موازي اتصال کې 

هم ډوله قطبونه د يو سيم په واسطه سره وصل شوي دي.
موږ هغه وخت کولى شــو چې څو بټرۍ په موازي ډول سره وتړو چې عين 

ولټيج ولري. هر کله چې په )11-5( شکل کې د بټريو ولټيج په 
 وښيو، د هغوی معادل ولټيج )v( مساوي دى له:

شـود   درشكل ديده مـي  .استن داده شده ها نشا بتريمسلسل تركيب ) 15-31(شكل 
 .صل اسـت ديگر و بتريبا قطب منفي  بتريها قطب مثبت يك  بتري در تركيب مسلسل

 بتريولتيج هركاه   است ارتباط داده شدهآن به چراغ  يك قطب باقي ماندة بترياز هر  و
   :داريم كه  صورتدر اين  ،نشان دهيم Vآنها را به  معادل ولتيج و 2Vو 1Vها را به  

  
  مثال 

 اسـت طـور مسلسـل وصـل شـده انـد؛        1.5v  هر يك  ولتيجكه  بتريعدد  4در يك راديو  
  .ها را محاسبه كنيد  بتريمعادل  ولتيج

  : حل                                             
  
  

 ها زماني صـورت مـي   بتريبسته كاري موازي 
از به جريان بزرگ و يا نيـاز بـه دوام   گيرد كه ني
-32(كلش. باشد  وجود داشته بتريكار بيشتر 

هـا را نشـان    بتريازي وطرز بسته كاري م) 15
شود كـه  در بسـته    جا ديده مي ين اميدهد در

ها ، قطب هاي هم نوع با هم  بتريكاري موازي 
  . اند ط سيم وصل شدهستو
. باشند  ولتيجم طور موازي بسته كنيم كه داراي عين را باه بتريتوانيم چند  ما زماني مي 

 آنهـا  معـادل  ولتـيج نشان دهيم ،  2Vو1Vها را به  بتري ولتيج) 15-32(هرگاه در شكل 
)V( مساويست به:  

ها صحيح  بتريم نوع بسته كاري كدارا مشاهده نموده وبگوييد كه  )15-33(اشكال  :سوال
  )د)                      (ج(                       )ب)                         (الف(       ؟  چرا واست 

  
  
  
  
  
     

21 VVV +=

4321 VVVVV +++=

vvvvV 5.15.15.15.1 +++=

vV 6=

21 VVV ==

 ها  بتریاتصال مسلسل وموازی ) 15-32(اشکال 

 ها بتریاتصال موازی ) 15-32(شکل

 او

شـود   درشكل ديده مـي  .استن داده شده ها نشا بتريمسلسل تركيب ) 15-31(شكل 
 .صل اسـت ديگر و بتريبا قطب منفي  بتريها قطب مثبت يك  بتري در تركيب مسلسل

 بتريولتيج هركاه   است ارتباط داده شدهآن به چراغ  يك قطب باقي ماندة بترياز هر  و
   :داريم كه  صورتدر اين  ،نشان دهيم Vآنها را به  معادل ولتيج و 2Vو 1Vها را به  

  
  مثال 

 اسـت طـور مسلسـل وصـل شـده انـد؛        1.5v  هر يك  ولتيجكه  بتريعدد  4در يك راديو  
  .ها را محاسبه كنيد  بتريمعادل  ولتيج

  : حل                                             
  
  

 ها زماني صـورت مـي   بتريبسته كاري موازي 
از به جريان بزرگ و يا نيـاز بـه دوام   گيرد كه ني
-32(كلش. باشد  وجود داشته بتريكار بيشتر 

هـا را نشـان    بتريازي وطرز بسته كاري م) 15
شود كـه  در بسـته    جا ديده مي ين اميدهد در

ها ، قطب هاي هم نوع با هم  بتريكاري موازي 
  . اند ط سيم وصل شدهستو
. باشند  ولتيجم طور موازي بسته كنيم كه داراي عين را باه بتريتوانيم چند  ما زماني مي 

 آنهـا  معـادل  ولتـيج نشان دهيم ،  2Vو1Vها را به  بتري ولتيج) 15-32(هرگاه در شكل 
)V( مساويست به:  

ها صحيح  بتريم نوع بسته كاري كدارا مشاهده نموده وبگوييد كه  )15-33(اشكال  :سوال
  )د)                      (ج(                       )ب)                         (الف(       ؟  چرا واست 

  
  
  
  
  
     

21 VVV +=

4321 VVVVV +++=

vvvvV 5.15.15.15.1 +++=

vV 6=

21 VVV ==

 ها  بتریاتصال مسلسل وموازی ) 15-32(اشکال 

 ها بتریاتصال موازی ) 15-32(شکل

V=V1=V2
   

شـود   درشكل ديده مـي  .استن داده شده ها نشا بتريمسلسل تركيب ) 15-31(شكل 
 .صل اسـت ديگر و بتريبا قطب منفي  بتريها قطب مثبت يك  بتري در تركيب مسلسل

 بتريولتيج هركاه   است ارتباط داده شدهآن به چراغ  يك قطب باقي ماندة بترياز هر  و
   :داريم كه  صورتدر اين  ،نشان دهيم Vآنها را به  معادل ولتيج و 2Vو 1Vها را به  

  
  مثال 

 اسـت طـور مسلسـل وصـل شـده انـد؛        1.5v  هر يك  ولتيجكه  بتريعدد  4در يك راديو  
  .ها را محاسبه كنيد  بتريمعادل  ولتيج

  : حل                                             
  
  

 ها زماني صـورت مـي   بتريبسته كاري موازي 
از به جريان بزرگ و يا نيـاز بـه دوام   گيرد كه ني
-32(كلش. باشد  وجود داشته بتريكار بيشتر 

هـا را نشـان    بتريازي وطرز بسته كاري م) 15
شود كـه  در بسـته    جا ديده مي ين اميدهد در

ها ، قطب هاي هم نوع با هم  بتريكاري موازي 
  . اند ط سيم وصل شدهستو
. باشند  ولتيجم طور موازي بسته كنيم كه داراي عين را باه بتريتوانيم چند  ما زماني مي 

 آنهـا  معـادل  ولتـيج نشان دهيم ،  2Vو1Vها را به  بتري ولتيج) 15-32(هرگاه در شكل 
)V( مساويست به:  

ها صحيح  بتريم نوع بسته كاري كدارا مشاهده نموده وبگوييد كه  )15-33(اشكال  :سوال
  )د)                      (ج(                       )ب)                         (الف(       ؟  چرا واست 

  
  
  
  
  
     

21 VVV +=

4321 VVVVV +++=

vvvvV 5.15.15.15.1 +++=

vV 6=

21 VVV ==

 ها  بتریاتصال مسلسل وموازی ) 15-32(اشکال 

 ها بتریاتصال موازی ) 15-32(شکل

 )10-5(شکل، د بټريو مسلسل اتصال

I

I

 )11-5( شکل، د بټريو موازي اتصال

               فکروکړئ
 1- )12-5( شکلونو ته وگورئ او ووايئ چې د بټرۍ کوم ډول اتصال سم نه دی او ولې؟

      

           )الف(                                 )ب(                            )ج(                            )د( 

2- د بټريو په مسلسله او موازي تړنه کې معادل ولټيج څنگه محاسبه کېږي؟ د فورمول په واسطه يې واضح کړئ. 
3- بټرۍ د موټر په فعاليت کې څه دنده لري؟ په دې اړه څيړنه وکړئ او له خپلو دوستانو او ټولګيوالو سره پرې بحث وکړئ.

 )12-2( شکلونه، د بټريو مسلسل او موازي اتصال
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د پنځم څپرکي لنډيز
- د بريښــنايي چارجونــو د حرکت پــه مقابل کې مخالفت کولو ته بريښــنايي مقاومت وايي. د ســيم د 
اوږدوالي زياتوالی د بريښــنايي مقاومت د زياتيدو المل کيږي، خو د ســيم د قطر زياتوالی د بريښــنايي 

مقاومت د کميدو المل کيږي.
- بريښنايي مقاومتونه کوالی شو په مسلسله يا موازي توګه له يو بل سره ترکيب او وصل  کړو.

- دوه مقاومتونه په هغه صورت کې مسلســل شــميرل کيږي چې په يوه دوره کې په هغه ډول وتړل شــي 
چې هغه ټول جريان چې له يوه مقاومت څخه تيريږي له بل څخه هم تير شي.

-په يوه بريښنايي دوره کې موازي مقاومتونه د يو شان پوتنشيل توپير لرونکي وي او بيالبيل جريانونه ور 
څخه تيريږي.

- د څو بټرۍ ګانو له يو ځای کيدو يا ترکيب څخه موږ کوالی شو بيالبيل ولتيجونه الس ته راوړو.

   هاي تمرين فصل پانزدهمسوال
در كتاب اجتناب  از حل سوال ها نماييد اما تان حلرا در كتابچه هاي زير سوال هاي

  .كنيد
اييد كه مفهوم درست جمالت ذيل را با اضافه نمودن كلمات مناسب طوري تكميل نم -1

  .يديفزيكي را ارائه نما
  .جريان برق گويند ..................... زمان را در يك  نظربه............................... حركت . الف
 نكند چنين جريان را   .................... چارچ هاي برقي با گذشت زمان ..................... هرگاه . ب 

.برق مستقيم گويند 
با هم وصل ...... ..........................برق زماني جريان نموده ميتواند كه اجزاي دوره در يك . ج 

.باشند 
يك دورة برقي رسم كنيد كه داراي چهار مقاومت باشد و از همه جريان يكسان -2

  .عبوركند
.واضح سازيد ؟مقاومت ها چه مفهوم دارد موازياتصال -3
 .طرز اتصال ولت متر وامپير متر را دريك دوره برقي نشان دهيد-4
.ن ميدهد با فورمول شرح دهيد قانون اوم رابطه بين كدام كميت هاي برقي را نشا-5
گي مواجه نشويم كدام نكات را بايد رعايت نمايم ه كه به خطر برق گرفت براي اين-6

.تشريح كنيد
  .صورت فشرده شرح دهيده از اوم متر چگونه استفاده نماييم ب-7
   
.كميت برقي مجهول را محاسبه نماييد  ،با استفاده از قانون اوم-8

  ب                                     ج       الف                    
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  :ل و كميت جريان را محاسبه نمايدمقاومت معاد زيراالت در سؤ-9
                                    )ب(                                                              )الف(       
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    )الف(                                    )ب(                                               )ج(

د پنځم څپرکي پوښتنې 
1- يوه برېښنايي دوره رسم کړئ چې څلور مقاومتونه ولري او له هر يو څخه يو شان جريان تير شي.

2- يوه برېښــنايي دوره رســم کړئ چې د درو مقاومتونو لرونکې وي او د هغو له يوه څخه د دوو نورو په 
پرتله دوه برابره جريان تير شي.

3- د مقاومتونو موازي اتصال څه مفهوم لري؟ واضح يې کړئ.
٤- که چيرې څو بټرۍ په مسلسل توګه يوه له بلې سره وتړو، منځته راغلی د پوتنشيل توپير او برېښنايي 

جريان به څه ډول وي؟ 
٥- د اوم قانون د کومو برېښنايي کميتونو ترمنځ رابطه ښيي؟ له فورمول سره يې شرحه کړئ.

٦- د اوم له قانون څخه په کار اخېستنې سره برېښنايي مجهول کميت محاسبه کړئ.
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   هاي تمرين فصل پانزدهمسوال
در كتاب اجتناب  از حل سوال ها نماييد اما تان حلرا در كتابچه هاي زير سوال هاي

  .كنيد
اييد كه مفهوم درست جمالت ذيل را با اضافه نمودن كلمات مناسب طوري تكميل نم -1

  .يديفزيكي را ارائه نما
  .جريان برق گويند ..................... زمان را در يك  نظربه............................... حركت . الف
 نكند چنين جريان را   .................... چارچ هاي برقي با گذشت زمان ..................... هرگاه . ب 

.برق مستقيم گويند 
با هم وصل ...... ..........................برق زماني جريان نموده ميتواند كه اجزاي دوره در يك . ج 

.باشند 
يك دورة برقي رسم كنيد كه داراي چهار مقاومت باشد و از همه جريان يكسان -2

  .عبوركند
.واضح سازيد ؟مقاومت ها چه مفهوم دارد موازياتصال -3
 .طرز اتصال ولت متر وامپير متر را دريك دوره برقي نشان دهيد-4
.ن ميدهد با فورمول شرح دهيد قانون اوم رابطه بين كدام كميت هاي برقي را نشا-5
گي مواجه نشويم كدام نكات را بايد رعايت نمايم ه كه به خطر برق گرفت براي اين-6

.تشريح كنيد
  .صورت فشرده شرح دهيده از اوم متر چگونه استفاده نماييم ب-7
   
.كميت برقي مجهول را محاسبه نماييد  ،با استفاده از قانون اوم-8
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  :ل و كميت جريان را محاسبه نمايدمقاومت معاد زيراالت در سؤ-9
                                    )ب(                                                              )الف(       
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   هاي تمرين فصل پانزدهمسوال
در كتاب اجتناب  از حل سوال ها نماييد اما تان حلرا در كتابچه هاي زير سوال هاي

  .كنيد
اييد كه مفهوم درست جمالت ذيل را با اضافه نمودن كلمات مناسب طوري تكميل نم -1

  .يديفزيكي را ارائه نما
  .جريان برق گويند ..................... زمان را در يك  نظربه............................... حركت . الف
 نكند چنين جريان را   .................... چارچ هاي برقي با گذشت زمان ..................... هرگاه . ب 

.برق مستقيم گويند 
با هم وصل ...... ..........................برق زماني جريان نموده ميتواند كه اجزاي دوره در يك . ج 

.باشند 
يك دورة برقي رسم كنيد كه داراي چهار مقاومت باشد و از همه جريان يكسان -2

  .عبوركند
.واضح سازيد ؟مقاومت ها چه مفهوم دارد موازياتصال -3
 .طرز اتصال ولت متر وامپير متر را دريك دوره برقي نشان دهيد-4
.ن ميدهد با فورمول شرح دهيد قانون اوم رابطه بين كدام كميت هاي برقي را نشا-5
گي مواجه نشويم كدام نكات را بايد رعايت نمايم ه كه به خطر برق گرفت براي اين-6

.تشريح كنيد
  .صورت فشرده شرح دهيده از اوم متر چگونه استفاده نماييم ب-7
   
.كميت برقي مجهول را محاسبه نماييد  ،با استفاده از قانون اوم-8

  ب                                     ج       الف                    
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٧- په الندې دورو کې د معادل مقاومت او د جريان کميتونه محاسبه کړئ. 

٨- معادل ولټيج د بيټريو په اتصال کې چې په الندې ډول ښودل شوي دي، محاسبه کړئ.
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د تيرو ټولګيو د ساينس په کتابونو کې تاسو ځينې مطلبونه د بريښنايي جريان او مقناطيس 
د ځانګړتياوو په هکله زده کړل. د بيلګې په توګه تاســو پوه شوی هغه وخت چې له يوه 
سيم څخه بريښنايي جريان تير شي د هغه په شاوخوا کې مقناطيسي ساحه منځ ته راځي 

چې کوالی شي په يوې مقناطيسي عقربې اغيزه وکړي او هغه منحرفه کړي. 
په مقابل کې مو دا مطلب هم زده کړ چې يوه مقناطيســي ســاحه همدارنګه د بريښنايي 
جريان په ليږدونکي ســيم باندې قوه واردوي. اوس شــايد تاســو ته دا پوښــتنه رامنځ ته 
شــي چې دا مفهومونه په صنعت او ورځني ژوند کې کوالی شــي د گټې اخيستنې کوم 
ځايونه ولري؟ په دې څپرکي کې به تاسو د بريښنا او مقناطيس د اړيکو په هکله چې د 
الکترومقناطيس په نوم مبحث جوړوي، ډير مطلبونه زده کړئ. د بيلګې په ډول تاســو 
زده کوی چې په مقناطيســي ســاحه کې يوه هادي ته په حرکت ورکولو سره کوالی شو 
القايــي جريان منځ ته راوړو. همدارنګه تاســو به په صنعــت او ورځني ژوند کې له دې 
مفهومونو څخه د گټې اخيســتنې مثالونه لکه د يو جنريتر، د بايسکل داينمو، بريښنايي 

مقناطيس او د دروازې ساده زنګ د کار کولو څرنګوالی له نظره تېر کړئ.

شپږم څپرکی
الکترومقناطيس
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)1-6( شــکل، القايي جريــان په هغه 
سيم کې چې په مقناطيسي ساحه کې 

حرکت ورکول کېږي

الکترو مقناطيسي القا
پــه نهــم ټولګی کې مــو د طبيعي مقناطيــس د رول په اړه د ګلوانومتــر، جنريترونو، ترانســفارمرونو په 
جوړښــت کې او همدارنګه د برېښــنا جريان د مقناطيســي اغيزو په اړه معلومات ترالســه کړل، د زياتو 

معلوماتو لپاره الکترومقناطيسي القا تر مطالعې الندې نيسو.
مشهور فزيک پوه ميکايل فارادې په 1831م کال کې متوجه شو چې کله يو هادي په مقناطيسي ساحه 

کې حرکت وکړي، په سرونو کې يې د برېښنايي پوتانشيل توپير را منځ ته کېږي.
هغه، په دغې پديدې باندې د الکترومقناطيســي القا، نوم کيښود. د فارادې کشف په فزيک کې يو نوى 
بحث رامنځ ته کړ او وروســته د ډيرو برېښــنايي ماشــينونو لکه: موتورونو، جنريترونو، ترانسفارمرونو او 

نورو د کار بنسټ شو.

القايي جريان
تاســو مخکې د برېښنا جريان له مقناطيسي اغېزو سره بلدتيا ترالسه کړې ده، اوس ددې مسئلې برعکس 
يعنې د مقناطيسي ساحې برېښنايي اغېزې تر مطالعې الندې نيسو او گورو چې که يو هادي ته په برېښنايي 

ساحه کې حرکت ورکړل شي، کومې بريښنايي اغېزې منځ ته راوړي؟ 
)1-6( شکل په نظر کې نيسو. لکه چې لېدل کېږي، د يو هادي دواړه سرونه په يو حساس گلوانومتر پورې 
نښــتي دي. کله چې قوه د مقناطيســي ساحې په منځ کې د هادي د حرکت المل کېږي، د هادي په دواړو 
ســرونو کې د برېښــنايي پوتنشــيل توپير را منځ ته کېږي او په گلوانومتر کې د جريان د تيرېدو المل گرځي 
او د هغــه ســتنه په يو لوري منحرفوي. اوس که هادي بــې حرکته او مقناطيس ته حرکت ورکړو، بيا هم د 
گلوانومتر ســتنه انحراف کوي. هغه جريان چې د هادي او يا د مقناطيســې ساحې د حرکت په سبب منځ 
ته راځي، د القايي جريان په نوم يادېږي. ددې لپاره چې هادي د زيات اوږدوالي په لرلو سره په مقناطيسي 
ســاحه کې واقع شــي، هغه د کوايل په ډول راوړو او وروســته يې د )2-6( شــکل ســره ســم په متحرکې 

مقناطيسي ساحې کې راولو، په دې توگه د کوايل په دواړو سرونو کې د پوتنشيل د توپير اندازه زياتيږي.

گلوانومتر

د حرکت لوري
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)2-6( شــکل، د هادي او مقناطيسي 
ساحې د نسبي حرکت په اثر په کوايل 

کې د پوتانشيل توپير ايجادول

گلوانومتر

د حرکت لوري

                فعاليت 
تجربه يې کړئ:

د اړتيــا وړ توکــي: 2 متره پوښ لرونکى ســيم )د کوايل ســيم( 
گلوانومتر، مقناطيسي ميله او تړونکي سيمونه.

کړنالره: 

• د کوايل ســيم په منظم ډول د )3-6( شــکل ســره سم د دايروي 
حلقو په ډول سره نژدې تاوکړئ.

• د کوايل سيم سرونه په گلوانومتر پورې ونښلوئ.
• د مقناطيسي ميلې په نسبت کوايل ته په بېال بېلو سرعتونو حرکت 

ورکړئ او د گلوانومتر د ستنې انحراف وگورئ. )د شکل مطابق(
• کوايل د مقناطيس په څنګ کې په دوو بېال بېلو لورو وڅرخوئ او د گلوانومتر ستنې ته پام وکړئ.

• دا ځل، کوايل بې له حرکته وساتئ او مقناطيس ته حرکت ورکړئ او د گلوانومتر ستنې ته پام وکړئ.
• مقناطيس بې له حرکت وســاتئ او د کوايل حلقې ســره لرې او نژدې کړئ. په دې تجربه کې د بېال بېلو حرکتونو له ازمايښت 

څخه وروسته د خپلو لېدنو کتنو پايلې وليکئ او بيايې خپلو ټولگيوالوته ووايئ.

)3-6(شکل، د القايي جريان منځته راوړل

د پورتنــۍ تجربې د ســرته رســولو په پايله کې ويلى شــو، د برېښــنايي پوتانشــيل توپير چــې د هادي او 
مقناطيسي ساحې د نسبي حرکت په سبب منځ ته راځي، د هادي يا مقناطيس د حرکت له سرعت، د 
هادي له اوږدوالي، د مقناطيسي ساحې له شدت او له هغې زاويې سره چې هادي او د مقناطيسي ساحې 

خطونه يې له يوه بل سره جوړوي مستقيمې اړيکې لري.
زياتره ډاينموگانې او جنريترونه د همدې قانونمندۍ په اساس طرح او جوړ شوي دي.
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برېښنايي مقناطيس
تاسو د اتم ټولگى په درسونو کې پوه شوئ چې که د اوسپنې يوه ټوټه په يوه مقناطيس وسولول شي او يا د 
مقناطيس په خوا کې کيښودل شي، مقناطيس کېږي. ايا کومه بله الره شته چې د هغې په مرسته وکولى 

شو د اوسپنې يوې ټوټې ته د مقناطيس خاصيت ورکړو؟
په دې درس کې تاسو د مقناطيس د جوړولو نوې الره د برېښنايي مقناطيس په نوم زده کوئ.

برېښنايي مقناطيس څه ډول جوړېږي؟
برېښنايي مقناطيس د برېښنا او مقناطيس له ځانګړتياوو څخه يوه پديده ده چې له هغې څخه په بېالبېلو 
برخو کې کار اخېســتل شــوى دى.د بېلگې په توگه په ســيلوگانو کې مخکې له دې چې غنم ژرندې ته 
يووړل شــي، د يوې متحرکې تســمې له الرې د برېښــنايي مقناطيس په مقابل کې تيريږي، که چېرې په 

غنمو کې د اوسپنې ذرې وي، له غنمو څخه جال کيږي.

               فکروکړئ
1- د هادي حرکت په مقناطيسې ساحه کې کوم برېښنايي اثر منځ ته راوړي؟ واضح يې کړئ.

2- د برېښنا کوم ماشينونه د الکترومقناطيسي القا په اساس فعاليت کوي؟ په دې اړه سره بحث وکړئ.

د بايسکل ډاينمو
د بايســکل ډاينمو د برېښنا يوه کوچنۍ توليدوونکې وسيله ده چې د مقناطيسي 
القا په اســاس، حرکــي انرژي په برېښــنايي انرژۍ بدلوي. )4-6( شــکل د يو 
بايسکل د ډاينمو مقطع ښيي. په دې ځاى کې لېدل کېږي چې کوايلونه د دايمي 
مقناطيس په شاوخوا کې قرار لري. کله چې مقناطيس د څرخ )پولي( په واسطه 
چې د هغه له پاســه نصب شــوی دی څرخېږي، متحرکه مقناطيســي ســاحه د 
کوايل د سيم په دوو سرونو کې، د برېښنايي پوتنشيل توپير القا کوي او د بايسکل 

په څراغ کې د جريان د پيداکېدو سبب کېږي.

لوی جنريترونه
لــوی جنريترونه هم د الکترومقناطيســي القا په اســاس ميخانيکــي انرژي يا 
حرکــي انرژي په برېښــنايي انرژي بدلوي. د يو جنريتر د کار ډيره ســاده بڼه په 

)5-6( شکل کې ښودل شوې ده.
په لويو جنريترونو کې د دايمي مقناطيس پر ځاى له برېښنايي مقناطيس څخه 

کار اخېستل کېږي.

)5-6( شکل، لوی جنريترونه

)4-6( شکل، د بايسکل ډاينمو دننه جوړښت
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برېښنايي مقناطيس څنگه کار کوي؟

تاسو له تير درس څخه پوهېږئ چې د برېښنايي جريان لرونکي سيمونه په خپله شاوخوا کې مقناطيسي 
ساحه جوړوي. هر کله چې جريان لرونکى سيم د کوايل په شکل )سره نښتې حلقې( جوړ کړو، په دې 
صورت کې د مقناطيسي ساحې خطونه په يو کوچني اوږدوالي کې سره ډير تراکم کوي، )7-6( شکل.

                فعاليت 
د اړتيا وړ مواد: يوه کوچنۍ فلزي ميله او يا يو اوسپنيز مېخ، د يو متر په شاوخواکې د کوايل سيم )پوښ لرونکی سيم(، ډبل 

کاغذ، دوې کوچنۍ بټرۍ او اتصالي سيمونه.
کړنالره: د کوايل ســيم د 50 حلقو په شــاوخوا کې له )6-6( شکل سره سم پر ميلې باندې تاوکړئ. وروسته يوه استوانه چې 

منځ يې تش وي له کاغذ څخه جوړه کړئ او بټرۍ په مسلسله توگه د کوايل له سيمونو سره وصل کړئ.
الف: آزماېښــت وکړئ چې 
ايــا ميله پــه مقناطيــس بدله 
شــوې ده؟ ايا کولى شي نور 

اوسپنيز شيان جذب کړي؟
ب: په داســې حال کې چې 
ميله د نــورو کوچنيو فلزونو 
د جذبولــو په حــال کې ده، 
جريان له کوايــل څخه قطع 

کړئ.
تجربــې څخــه  لــه دې  ج: 
خپلــې لېدنــې کتنــې خپلو 

 )6-6(شکل، برېښنايي مقناطيسټولگيوالو ته ووايئ.
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د فلز د مقناطيسي خاصيت دوام د فلز په کلکوالي پورې اړه لري. 
هغه فلزونو ته چې د برېښــنا د جريان له قطع کېدو وروســته خپل 
مقناطيسي خاصيت ساتي، د مقناطيسي خاصيت له نظره کلک، 
او هغه فلزونه چې د برېښــنا د جريان له قطع کولو وروســته خپل 
مقناطيسي خاصيت نه ســاتي، د مقناطيس خاصيت له نظره نرم 

فلزونه بلل کېږي.
فــوالد د مقناطيســي خواصو لــه نظره کلک فلــز دى چې کولى 
شــي تر ډير وخت پورې مقناطيسي خاصيت وساتي، خو په نرمو 
فلزونــو کې د مقناطيســي خواصو له نظــره د جريان له پرې کېدو 

څخه وروسته د هغو مقناطيسي خاصيت ډير ژر کمېږي.
د دغه ډول مقناطيســونو مقناطيسي قطبونه په کوايل کې د جريان 
په لوري پورې اړه لري. په کوايل کې د جريان د لوري بدلون کولى 

شي د برېښنايي مقناطيس قطبونه بدل کړي، )8-6( شکل.
)8-6( شکل، برېښنايي مقناطيس

)7-6( شکل، د کوايل مقناطيسي ساحه

               فکروکړئ
که د برېښنا جريان د کوايل له دورې څخه قطع کړو، ايا د ميلې مقناطيسي خاصيت ساتل کېږي؟ 

)الف(

)ب(

کله چې يوه فلزي ميله )اوســپنيزه يا فوالدي( د کوايل دننه کېښــودل شــي، د مقناطيسي ساحې خطونه 
ددې سبب کېږي چې فلز مقناطيسي خاصيت پيداکړي.
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د دروازې زنگ څنگه کار کوي؟
د دروازې د زنگونــو پــه جوړښــت کــې لــه برېښــنايي 

مقناطيس، بټرۍ يا د برېښــنا مستقيمې سرچينې، 
د زنگ کاســې، فشاري ســويچ، د زنگ له 

څټک او فنر څخه کار اخېستل شوى دى.
کله چې ســويچ ته فشــار ورکــوی، د زنگ 
برېښــنايي دوره تــړل کېــږي او هغــه وخت 
چې هغه خوشــې کــوئ، دوره پرې کېږي. 

د دورې په تړلو سره څټک د برېښنايي 
مقناطيــس پــه واســطه جذبيږي 

او کاســې ته ضربــه ورکوي. د 
څټک له مخکې کېدو سره 
جريان پرې کېږي او برېښنايي 

مقناطيــس خپل مقناطيســي 
خاصيت له الســه ورکوي. په دې 

حالت کې فنر، څټک خپل لومړي 
ځــاى ته را گرځــوي او دوره بيا تړل 
کېــږي او دا عمل بيرتــه تکرارېږي. 

)9-6( شکل ته پام وکړئ.

)9-6( شکل، د دروازي زنگ

فشاري سويچ

د زنگ کاسه

هغه فلز چې د فنر په څير کار کوي.

کوايل

بټرۍ

څټک

               فکروکړي
د برېښنايي مقناطيس د جوړېدو په خاطر له هغو سيمونو څخه چې ډير نازک پوښ لري زيات کار اخيستل کيږي. خو له هغو سيمونو څخه چې 

ډبل پوښ لري او يا له هغو سيمونو څخه چې پوښ نه لري، لږ کار اخېستل کېږئ؟ په دې اړه سره بحث او مشوره وکړئ.

-

+
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د شپږم څپرکي لنډيز 
- ډاينمو او جنريتر هغه الکترومقناطيسي ماشينونه دي چې حرکي انرژي په برېښنايي انرژۍ بدلوي.

- هرکله چې يوه هادي ته په مقناطيسي ساحه کې حرکت ورکړل شي د هغه په انجامونو کې د بريښنايي 
پوتانشيل توپير منځ ته راځي او دا پديده د الکترومقناطيسي القا په نوم ياديږي.

- هغه جريان چې د يوه بل په نســبت د هادي يا مقناطيســي ســاحې د حرکت له امله منځ ته راځي، د 
القايي جريان په نامه ياديږي.

- لــه يــوه کوايل څخه د جريــان د تيريدو له امله، د هغه فلزي هســته مقناطيســي ځانګړتيا )خاصيت( 
پيداکوي چې دې ډول جوړښت ته بريښنايي مقناطيس وايي.

- نرمه اوسپنه ژر په مقناطيس بدليږي او ژر خپل مقناطيسيت له السه ورکوي، خو کلکه اوسپنه )فوالد( له څه 
ځنډ وروسته په مقناطيس بدليږي او له څه ځنډ وروسته خپل مقناطيسيت له السه ورکوي.

د شپږم څپرکي پوښتنې  
الندې جملې په مناسبو کلمو سره داسې بشپړې کړئ چې فزيکي سم مفهوم وړاندې کړي.

1- هغه جريان چې د .................. اويا ...................... له امله منځ ته راځي، د القايي جريان 
په نوم يادېږي.

2- جنريتر هغه وسيله ده چې د الکترومقناطيسي القا پر اساس........... منځ ته راوړي.
3- د بايسکل داينمو د الکترو مقناطيسي القا پر اساس )            ( په )              ( بدلوي.

4- په لويو جنريترونو کې د )              ( پر ځای له )           ( څخه ګټه اخيستل کيږي.
تشريحي پوښتنې

5- کومې برېښنايي وسيلې د الکترومقناطيسي قوانينو په اساس کارکوي، نومونه يې واخلئ. 
6- د القايي جريان لورى په کومو شيانو پورې اړه لري؟ په يوه شکل کې يې واضح کړئ.

7- د دروازې د يو ساده زنګ د کار کولو طريقه شرحه کړئ.
8- د فلزاتو د مقناطيسي خاصيت له نظره د نرم او کلک فلز ترمنځ توپير څه شی دی؟

د الندې پوښتنې لپاره سم ځواب وټاکئ.
9- مقناطيسي القا هغه وخت منځ ته راځي چې:

ب: هادي يا مقناطيسي ساحه حرکت ونه لري الف: هادي يا مقناطيسي ساحه حرکت ولري 
ج: د هادي د حرکت سرعت د مقناطيسي ساحې په نسبت صفر وي
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د کاربن د مرکبونو شمير دومره زيات دی چې د کيميا د علم يوه ډېره برخه ددې 
عنصر مرکبونو ته  ځانګړې شوې ده او هغه علم چې کوالی شو د هغه په واسطه 
د کاربن او هايدروجن مرکبونه او د هغوی مشتقات تر څېړنې الندې ونيسو ،د 

عضوي کيميا په نوم يا ديږي. 
په صنعت کې د عضوي کيميا د پيژندنې او اهميت لپاره، دې رقمونو ته پام و 
کړئ : په فرانسه کې د عضوي مرکبونو د خرڅونو له امله په 1995 کال کې 
وه؛  رسېدلې  ته  فرانکو   )185000000000( ميليارده  اتيا  پنځه  يوسلو  ګټه 
په داسې حال کې  چې د دوره يي جدول د ټولو عناصرو له غير عضوي موادو 
)معدني(  کلنۍ خرڅونې ګټه  يوازې دوه پنځوس 52 ميليارد ه  فرانکه وه، پردې 
بنسټ د عضوي مرکبونو د خواصو پيژندنه او نوم ايښودنه له  ځانګړي اهميت  
څخه  برخمنه ده. د عضوي مرکبونو د پيژندنې لپاره  داړيکو  پيژندنه  بنسټيز  
رول لري ؛ نو بايد پوه شو چې اړيکه  څه ده؟ د اړيکو د جوړيد و المل څه دی؟ 
د اړيکو ډولونه کوم دي؟ د دې څپرکي په مطالعه کولو به په عضوي مرکبونو کې 

د کيميايي اړيکو په اړه معلومات تر السه کړئ.

اووم څپرکى
عضوي مرکبونه



   80

عضوي مرکبونه
هغه مواد دي چې د کاربن، هايدروجن، اکسيجن او نورو عناصرو 
لرونکــي دي. د عضوي اصطالح هغه وخت منځته راغله چې د 
کيميــا علم لومړي پړاوونه تر ســره کول او داســې عقيده موجوده 
وه چې عضوي مرکبونه يوازې د ژونديو اجســامو په بڼه کې جوړ 
او منځتــه راځي، په ١٨٠٧م کال کې ســويډني عالم برزيليوس 
)Berzelius( خپله عقيده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په 
 )Vital Force( ژونديــو موجوداتو کې د ځانګړې حياتي قوې

په مرسته جوړېداى شي.
  په لومړي 

)hleroW(
.. په ١٨٢٨ کال کــې جرمني عالم وهلر 

ځــل يوريا چې عضــوي مرکب دى له غير عضــوي مادې څخه  
چي دامونيم سيانيت په نامه ياديږي، تر السه کړ:

 CO)NH(OCNNH 224 →∆

په البراتوار کې د وهلر په واسطه د لومړي عضوي مرکب په منځته 
را تلو سره عضوي کيميا په چټکۍ وده وکړه او په ميليونو عضوي 

مرکبونه ترکيب شول.
په عمومي ډول د کاربن اتومونه کو والنسي اړيکه لري چې ډير 
زيات اوږد زنځيرونه او يا لويې او کوچنۍ کړۍ يې جوړې کړې 
دي، په دې زنځيرونو او يا کړيو کې د کاربن د اتومونو ترمنځ 
ليدل کيږي؛ خو د  اړيکې  يا درې ګونې  يوه ګونې، دوه ګونې 
اړيکه  دا  ده چې  ليدل شوې  هم  اړيکه   )  5.1 ( نيمه  يوه  هغه 
کېدای شي په بنزين کې د ريزونانس)ګرځيدو( په حالت کې وليدل شي، د کاربن – کاربن د اړيکې انرژي 

molulKj360C)(C   ده. oE =−
د کاربن والنس او د اړيکو جوړيدل

په تعاملونو کې د کيميايي عناصرو د ا تومونو د يوځای کيدو  قوه او د اړيکو شمير چې يو اتوم يې جوړولی 
شي، د والنس په نوم يا ديږي؛ نو د کاربن والنس  به څو وي؟ تاسې کوالی شئ  په ساده بڼه پورتنۍ پوښتنې 
ته د ليويس  )Lewis( د سمبولونو او جوړښتونو پر بنسټ ځواب ورکړئ؛  په دې جوړښت کې والنسي 
الکترونونه په ټکو ښودل شوي دي؛ خو دا چې کاربن څلور والنسي الکترونه  لري ؛نو د هغه د ليويس سمبول 

په الندې ډول ليکل کيږي:

 )1-7( شکل: ځينې عضوي مرکبونه 
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 )2-7( شکل د ليويس جوړښت او د کاربن فضايي جوړښت 
د اوکتيت )octate( حالت د پوره کولو او والنسي قشر د ا ته الکتروني کولو لپاره، د کاربن اتوم بايد خپل څلور 

والنسي الکترونونه نورو اتومونو او د کاربن له نورو اتومونو سره گډ کړي، نو د کاربن والنس څلور دی. 
په ټولو عضوي مرکبونو کې د کاربن هر اتوم څلور اشتراکي اړيکې د کاربن د نورو اتومونو يا عناصرو د اتومونو ؛ 

لکه: هايدروجن، اکسيجن، نايتروجن،  هلوجن او نورو سره جوړوي.  
د عناصرو د دوره يي جدول څخه په ګټه اخيستنه د اکسيجن، نايتروجن او هلوجن والنس موندل کيږي. 

الندنې جدول د کاربن ځای د نورو عناصرو په منځ کې ښيي:
کاربن کوالی شي يوه ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړيکې ولري چې په الندې توګه روښانه کيږي :

څرنګه چې کاربن په خپل والنسي  قشرکې څلور والنسي الکترونونه لري؛ نو پردې بنسټ د خپل اوکتيت د پوره 
کولو لپاره څلورو نورو الکترونونو ته اړتيا لري.

په عضوي مرکبونو کې کيمياوي اړيکې
د عضوي مرکبونو د کيمياوي اړيکو د څرنګوالي لپاره، الزمه ده چې په لومړي سر کې د کاربن د خواصو او 

الکتروني جوړښت په اړه معلومات السته راوړو.
څرنګه چې کاربن د عضوي مرکباتو په ترکيب کې د اساسي عنصر په توګه شتون لري؛ نو په دې دليل عضوي 

کيميا د کاربن دکيميا په نوم هم ياديږي. 
 د کاربن سمبول د C تورى دى. د عناصرو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دوهمه دوره کې ځاى لري. د 
کتلې نمبر يې ١٢ او اتومي نمبر يې ٦ دى، کاربن د خپل اتوم په الکتروني قشرونو کې ٦ الکترونه لري، ٦ 

پروتونه او ٦ نيوترونه يې په هسته کې موجوديت لري.
د کاربن اتومي مودل په )3-7( شکل کې وګورئ او د قشرونو شمير يې معلوم کړئ.

څنګه چې ليدل کېږي د کاربن الکتروني ترتيب دارنګه دى چې په اول قشر کې ٢ الکترونه او په وروستي قشر 
)والنسي قشر( کې ٤ الکترونونه لري. د کاربن اتوم د خپل والنسي قشر الکترونونه د بل کاربن او يا نورو عناصرو 

د اتومونو ترمنځ شريکوي چې په پايله کې خپل وروستى قشر په ٨ الکترونونو ډکوي او اکتيت يې پوره کېږي.
په دې بنسټ په عضوي مرکبونو کې کيمياوي اړيکې اشتراکي دي. اشتراکي اړيکې په عمومي ډول د دوو غير 
فلزونو ترمنځ ليدل کيږي. اشتراکي اړيکې د دو يا زياتو الکترونو د شريکولو په واسطه د اتومونو ترمنځ تشکيلېږي. 

د کاربن اتوم څلور اشتراکي اړيکې جوړوي چې د ميتان د ماليکول په )4-7( شکل کې ليدل کېږي.
چې  څرنګه  کېږي.  ښودل  واسطه  په   )-( خط  د  الکترونونه  جوړه  او   )٠( د  الکترون  هر  کې  فورمول  دې  په 
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سايکلو پنتاند پنتان زنځيري فورمول
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د ليويس فورمولساختماني فورمول

)3-7( شکل د کاربن اتومي مودل

په عضوي مرکبونو کې د کاربن ډولونه 
لومړى بايد د کاربن ډولونه وټاکل شي چې له لومړني، دويمي، دريمي او څلورمي کاربن څخه عبارت دي. د 
کاربن اتومونه چې د عضوي مرکبونو په ماليکول کې خپل يو والنسي الکترون د بل کاربن  له اتوم سره د اړيکې د 
جوړولو لپاره کارولي وي، د لومړني کاربن )Primary carbon( په نوم يا ديږي،  که چېرې د کاربن د اتوم دوه 
 Secondary ( الکترونونه د کاربن له دوه نور اتومونه سره د اړيکې د جوړيدو لپاره کارولي وي، د دويمي کاربن
carbon( په نوم  ياديږي او همدارنګه  که د کاربن درې والنسي الکترونونه د کاربن له درېوو نورو اتومونو سره 
د اړيکې د جوړيدو لپاره کارولي وي، د دريمي کاربن )Tertiary carbon( او که د کاربن د اتوم څلور واړه 
والنسي الکترونونه دکاربن له څلورو نورو اتومونو سره د اړيکې د جوړيدو لپاره په کار وړي وي، د څلورمي کاربن 

)quaternary carbon( په نوم يادېږي؛ لکه: 
       p  =  لومړني

                                S = دويمي 
          T = دريمي 

q = څلورمي

هايدروجن يو والنسي الکترون په لومړي قشرکې چې وروستى قشر يې هم دى، لري او د والنسي الکترون په 
شريکولو سره مشبوع کېږي؛ يعنې خپل والنسي قشر په دوو الکترونونو ډ کوي. د کاربن اتومونه زيات عضوي 

مرکبونه په زنځيري او حلقوي شکل جوړوالى شي؛ لکه: 
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د عضوي مرکبونو جوړښت  

 که د الکانو جوړښتيز فورمولونو ته پام  وکړو، وبه مومو چې د دوی ليکل او رسمول ستونزمن او 
غيراقتصادي دي؛ له دې امله د جوړښتيز فورمولونود ښودنې او ليکنې لپاره  نورې الرې ټاکل شوې 

دي چې په الندې ډول دي:
نه  په لنډ ډول، دکاربنونو اوهايدروجن ترمنځ اړيکې هم  لپاره  -  د جوړښتيزو فورمولونو د ليکلو 

ښودل  کېږي او ځينې وخت د کاربنونو د اتومونو اړيکې هم نه ليکل کېږي؛ د بېلگې په ډول: 
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        )Isomers( ايزوميري
بيا په عضوي کيميا کې ډېر مرکبونه شته چې هغوی د ماليکولونو جوړښتيز  تيره  په   په کيميا کې 
فورمولونه لري؛ خو ترکيبي ماليکولي فورمول يې يو شان دی؛ د بېلگې په ډول: ايتايل الکول او ډای 

ميتايل ايترعين ماليکولي فورمول لري؛ خو جوړښتيز فورمولونه يې سره توپير لري:     
    

                        

 

rimethyleteEthanol

H
|

H

|
H

CO
|

H

|
H

CHHO
|

H

|
H

C
|

H

|
H

CH −−−−−−−−

څرنگه چې ليدل کېږي، په ايتانول کې د اکسيجن اتوم له يو اتوم کاربن او يو اتوم هايدروجن سره 
اړيکه لري؛ په داسې حال کې چې د ډای ميتايل ايتر په ماليکول کې د اکسيجن اتوم د کاربن له دوو 
اتومونوسره اړيکه لري؛ نو هغه مرکبونه چې د يوشان ماليکولي فورمولونو لرونکي دي؛ خو د هغوی 
جوړښتيز فورمولونه يوله بل څخه توپير لري؛ يعنې د هغوی په ماليکولونو کې د اتومونو د اړيکو توپير 

څرګندېږي، يو د بل ايزومير )Isomers( په نامه يادېږي.
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د اووم  څپرکي لنډيز  
• عضوي کيميا د کاربن، هايدروجن دمرکبونو او د هغو له مشتقاتو څخه بحث کوی.  

 312 221 PSS دی چې د کاربن اتوم د هڅولو په حالت کې  22P22S21S • کاربن داتوم الکتروني جوړښت 
الکتروني جوړښت لري.

• د اته الکتروني )octate( حالت د پوره کولو لپاره، د کاربن اتوم د خپل والنسي قشر څلورالکترونونه له نورو 
اتومونو سره د کاربن د نورو اتومونو په شمول ګډوي، په پايله کې د کاربن والنس څلور دی.

 •د کاربن اتومونه کوالی شي يو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړيکې جوړې  کړي. 
• Hybridization د دوو يا څو بيال بيلو اتومو د اوربيتالونو له گډېدو څخه عبارت دی چې دوه او يا څو نوي 

هايبريدي اوربيتالونه منځته راوړي.

د اووم څپرکي پوښتنې 
څلورځوابه پوښتنې

1 - د کاربن اتوم د هڅې  په حالت کې د ------- الکتروني جوړښت لري .   
   22P12S1S 32P12S1S2        د -  32P12S1S         ج - 22P22S21S       ب- الف -

2 - په ټولو عضوي مرکبونو کې د کاربن هراتو م------- گډې اړيکې د کاربن له نورو اتومونو سره او يا دا چې 
د  نورو عناصرو له اتومونو سره؛ لکه: هايدروجن، اکسيجن، نايتروجن او هلوجن سره جوړوي. 

الف – دوه اړيکې،       ب – درې اړيکې،            ج – څلور اړيکې،             د- يوه اړيکه
3 - کاربن کوالی شي -------- اړيکې و لري.     

الف – يوه ګونې ،       ب - دوه ګونې ،        ج – درې ګونې ،          د – درې واړه ځوابونه سم دي
4 - د کاربن د هر اتوم او د هايدروجن د هر اتوم تر منځ يوه اړيکه شته ده چې ---- گډ الکترونونه د هغه په منځ 

کې شتون لري.

تشريحي پوښتنې 
52HC  له فورمولونو سره شتون نه لري؟  او  3CH 1 - ولې ماليکولونه د 

2 - د هايدروجن څو اتومه د الندې کاربني سکليټ له اتومونو سره ترکيب کېداى شي؟     
 CCCCC ≡−=−

خطي اړيکې او د ليويس جوړښت رسم کړئ.   )( 3CHOCH 3 – د ميتايل الديهايد 
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عضوي مرکبونو د بيولوژي، طب او اوسني صنعت بنسټ يې  جوړ کړى 
دى. د ژونديو موجوداتو د جوړښت بنسټيز جزا په اوبو سربېره، عضوي 
مرکبونو څخه  له  کاربن عنصر  د  مرکبونه  دا چې عضوي  مرکبونه دي، 
عبارت دي، نو ويلې شو چې مونږ د کاربن په عنصر سره ژوند کوو. ولې 
ايا د هر مرکب د خواصو  په ټولګيو ويشل شوي دي؟  عضوي مرکبونه 
زده کړه په ځانګړې توګه ساده کار دی؟ د هومولوګ سلسله څه شی ده؟ 
د  دی،  شته  کې  طبيعت  په  کچه  زياته  په  مرکبونه  عضوي  چې  څرنګه 
هغوی د هريو مطالعه په ځانګړې توګه ستونز من  کار دى؛ نو  له دې امله 
عضوي مرکبونه په بيالبيلو ټولګيو ويشل شوي دي چې د عضوي مرکبونو 

ډلبندي الندې مطالعه کوو.

اتم څپرکی
د عضوي مرکبونو ډلبندي
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د هايدرو کاربنونو ډلبندی
عضوي مرکبونه چې دهغوی شمېر له شل ميليونو څخه زيات دی، د کاربني زنځيري جوړښت )د کاربني 
سکلېټ(  او يا وظيفه يي ګروپونو د شتون پربنسټ ډلبندي کېږي، د کاربن د اتومونو د اړيکو ډول يو له بل سره 

هم د عضوي مرکبونو په ډلبندۍ کې بنسټيز رول لري.
د کاربني سکليټ د جوړښت په پام کې نيولو سره، عضوي مرکبونه په دوو ډلو ويشل شوي دي چې د زنځيري 

مرکبونه دي.   )(Cyclic Acyclic)(  او کړيز سکليټ
اليفاتيک  د  بنسټ  هغوى  د  او  لري  زنځير  واز  چې  دي  څخه  مرکبونو  ډولو  هغو  له  مرکبونه  زنځيري 

هايدروکاربنونو جوړښت جوړ کړی دی.
1 - هايدروکاربنونه: د دې مرکبونو ماليکولونه يوازې د کاربن او هايدروجن له اتومونو څخه جوړشوي دي، 
او يا غير مشبوع د دوه ګونې )Alkenes( او   )(Alkanes دا مرکبونه کيدای شي مشبوع؛ لکه : الکانونه 

وي  )( enesdiAlka Alkynes)(  اړيکې او الکاداينونه درې ګونې
)(  : دا مرکبونه په خپلو ماليکولونو کې تړلی زنځيري  alkanesCyclo 2 -  کړه ييز )حلقوي( مرکبونه 
په  سره  نيولو  کې  پام  په  ډولونو  د  اتومونو  جوړونکو  د  کړۍ  د  چې  دي  بڼه  په  کړۍ  د  او  لري  جوړښت 

ټولګيو ويشل شوي دي.  )( cHetrocycli او هيتروسکليک   )( cCarbocycli کاربوسکليک
اتومونو څخه  له  کاربن  د  يوازې  په دې ډول مرکبونو کې کړۍ   :  )( cCarbocycli 3 -کاربوسکليک
جوړه شوې ده او د هغوی د کيمياوي خواصو د توپير په پام کې نيولو سره په دوه ډلو ويشل شوي دي چې د 

مرکبونه دي.  )(Aromatic او اروماتيک  )(Alicyclhc اليسکليک 
د اروماتيکو مرکبونو بنسټ د بنزين مرکبونو جوړ کړی دی او عبارت له  بنزين، نفتالين، انتراسين او د هغوی 

مشتقات دي.
 )( alkenesCyclo د اليسکليکونو مرکبونه د سايکلو الکانونو )Cyclo alkanes( او سايکلو الکينونو 

په مرکبونو ويشل شوي دي.
)  دی چې له  )nnHC 2

 د سايکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب سايکلو پروپان دی او د دوی عمومي فورمول 
الکينونو سره ايزومير دي. داسې سکليکونه هم شتون لري چې په هغوی کې د کاربن د اتومونو شمېر له دېرشو  

اتومونو څخه هم زيات دی.
   )(Arenes اروماتيک هايدروکاربنونه 

 دا هايدروکاربنونه په خپل ترکيب کې د بنزين کړۍ لري، نفتالين، انتراسين او فينانترين ددې مرکبونو له ډلې څخه 
دي چې د بنزين د څو کړيو له تراکم څخه الس ته راغلي دي.

   ic)(Hetrocycl  هتروسکليک 
 دا مرکبونه د کاربن د اتومونو سربيره، په خپله کړۍ کې د نورو عناصرو يو يا څو اتومونه لري چې په ځانګړې توګه 
دا عناصر له: اکسيجن، نايتروجن سلفر او نورو څخه عبارت دي. هتروسکليک مرکبونه کېدای شي. مشبوع، 

غيرمشبوع او يا اروماتيک وي.
په ټولو عضوي مرکبونو کې کېداى شي چې د پورتنيو هايدروکاربنو مشتقات ومنل شي؛ ځکه دا عضوي مشتقات 
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د هايدروکاربنونو د يوه او يا د څو هايدروجنو د اتومونو د ځای پر ځای کېدو څخه د وظيفه يي ګروپونو په واسطه 
آلس ته راځي. الندې شکل په لنډه توګه د عضوي مرکبونو ټولګي ښيي:

                                                                                  
عضوي مرکبونه 

هايدروکاربنونه

اليفاتيک )تيل جوړونکي(
اروماتيک

تيوفان
غير مشبوع شوی مشبوع

الکاين الکين      

بنزين

    

 
                   

                                         
                                                                                                                                        

په هايدروکاربنونو کې وظيفوي ګروپونه
په بېالبېلو هايدروکابنونو کې وظيفوي ګروپونه وجود لري چې مختلف هايدروکاربنونه يې جوړ کړي دي. دا 

ګروپونه د کاربن - کاربن د اتومونو د اړيکو د څرنګوالي پر بنسټ جوړ شوي دي.
1-8 جدول د هايدروکاربنونو وظيفه يې ګروپونه

د هايدروکاربنونو ګروپونه

 اېتان
33 CHCH −Alkanes

 ايتلين يا ايتيلين
22 CHCH =Alkenes

CHCH ايتاين يا استيلين ≡Alkynes

 1،3 - بيوتاداين
22 CHCHCHCH ==Alkadienes

Arenes بنزين
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الکانونه اوسايکلونونه: هغه مرکبونه چې په هغو کې دکاربن اتومونه د زنځير يا کړۍ په بڼه يو له بل  
لرونکي دي، د الکانونو   )(σ سره اړيکې لري او په هغوی کې د کاربن ټول اتومونه د يوې گونې سگما اړيکې
3sp  هايبريد لري او د کاربن د  اويا د سايکلو الکانونو په نامه ياد شوي دي. په دې مرکبونو کې دکاربن اتومونه
 اتومونو ترمنځ يوه گونې اړيکه شته، الکانونه د کاربنونو زنځيري ماليکولونو لرونکي اوسايکلو الکانونه د تړلو 
زنځيرونواو کړيو لرونکي دي. په دې څپرکي کې به پوه شئ چې الکانونه او سايکلو الکانونه د کوموډولونو 
مرکبونو لرونکي دي؟ د هغوی طبيعي سرچېنې کومې دي؟ د کومو خاصو ځانګړنو لرونکي دي؟ په کومو 

برخوکې په کار وړل کيږي؟ د الکانونواو سايکلو الکانونو ترمنځ توپيرونه کومو فکتورنو سره اړيکه لري؟ ددې 
څپرکي په لومړي سرکې الکانونه  روښانه کوو او وروسته د سايکلو الکانونو په څېړنو پيل کوو.

الکانونه )Alkanes(: الکانونه هغه مرکبونه دي چې د هغوى د کاربن د اتومونو ترمنځ يوه  گونې ساده 
اړيکه شتون لري او د کاربن د اتومونو نورپاتې والنسونه د هايدروجن د اتومونو په واسطه ډک شوي دي. د هغو 

( دی.  
62HC   او ايتان )

4CH ساده مرکب ميتان 
دى  چې دهغوى د گروپ لومړنى مرکب ميتان او دويم يې ايتان او   )22nHn(C

+ دالکانونو  عمومي فورمول  
په کچه توپير لري.     −− 2CH داسې نور دي چې يو له بل څخه د يو ميتلين گروپ 

په )2-8( جدول کې د دې کورنۍ د يو شمير مرکبونو نومونه، ايشيدو ټکي او د هغوى يو والنسه راديکالونه ښودل 
شوي دي، د ياد ولو وړ ده چې د ane وروستاړی چې د Alkane له نوم سره اړيکه  لري، د هغه په راديکال 

کې په Alkyl( yl( بدلېږي. 
)2 -8( جدول د الکانونو نوم او د هغوى اړوند راډيکالونه ښيي 

نومفورمول د ايشيدو ټکیراډيکالفورمول 

12 +− nHnC
Alkyl- 22 +nCnHAlkane

 
3CH−Methyl C0161− 

4CHMethane

 
52HCEthyl C089− 

33 CHCH −Ethane

 −73HCPropyl C040− 
83
HCPropane

 −
94

HCButyl C05.0− 
104
HCButane

 −115HCPentyl C036 
125HCPentane

 −136HCHexyl C068 
146HCHexane
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د الکانونو هومولوګي سلسله
هومولوګ  د  بل  له  يو  توپيرولري،  څخه  بل  له  يو  کچه  په   )2CH( −− ګروپ ميتليني  ديو  چې  مرکبونه  هغه 
د  ده؛ څرنګه چې  شته  الکاينونوکې  او  الکينونو  الکانونو،  په  سلسله  هومولوګي  يادېږي،  نوم  په   (Homologe)

الکانونو په ماليکولي فورمولونوکې ليدل کيږي، د ايتان مرکب د خپل مخکني مرکب يعنې دميتان څخه دېو 
  )2CH( −− په کچه توپير لري، په همدې ترتيب پروپان د ايتان څخه او بيوتان د پروپان څخه ديو ميتليني  )2CH( −−

په نوم يا دوي.  (Homologe) ګروپ په کچه لوى دي. دا سلسله د هومولوګ سلسلې
3-8 جدول: د الکانونو د هومولوګې سلسله

د مرکب نومد مرکب فورمول
 

3222222222223

322222222223

32222222223

3222222223

322222223

32222223

3222223

322223

32223

3223

323

33

4

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH
CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH
CHCHCHCHCHCHCHCHCHCH

CHCHCHCHCHCHCHCHCH
CHCHCHCHCHCHCHCH

CHCHCHCHCHCHCH
CHCHCHCHCHCH

CHCHCHCHCH
CHCHCHCH

CHCHCH
CHCH

CH

−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−

−−−−−−−−
−−−−−−−

−−−−−−
−−−−−

−−−−
−−−

−−
−

 

Tridecane

Dodecane

Undecane

Decane

Nonane

Octane

Heptane

Hexane

Pentane

Butane

Propane

Ethane

Methane

  د هومولوګ د اصطالح سربيره، د ايزولوګ اصطالح هم په عضوي کيميا کې په کار وړل کيږي، د دې اصطالح 
مفهوم څرګندوي: هغه عضوي هايدروکاربنونه، مرکبونه چې د کاربن عين شمير اتومونه ولري، يو د بل ايزولوګ 

په نوم يادوي.

د  IUPAC  د قاعدې پربنسټ د الکانونو نوم ايښودنه       
د عضوي مرکبونو نوم ايښودنه له ځانګړي اهميت څخه برخمنه ده؛ ځکه د مرکبونو ډيروالي ته په پام سره )له 
شل مليونو څخه ډېر( او د هغوی د  ورځني ډير والي له امله نشي کيداى چې د هغوى نوم ايښودنه له قاعدو 
 International Union of Pure and Applied Chemistery(  څخه د باندې  ترسره  شي، د
IUPAC( تجربي او خالصې کيميا د نريوالې اتحاديې نوم ايښودنې الره يې په پام کې نيولې ده چې د هغې 
 Metha ، Etha ، propa  ، Buta ، پربنسټ کيداى شي د عضوي مرکبونونوم ايښودنه ترسره شي: د
 Methane ، Ethane  ، propane  ، Butane  او نورو رقمونو سره پيژند ګلوي لرئ او هم  penta
چې  دالکانونو لومړني مرکبونه دي، بلد ياست؛ څرنګه چې ليدل کيږي، د )ane( وروستاړى د نوموړو رقمونو د 
نوم په پاى کې ليکل شوی دی چې د مرکب د ډول ټا کوونکي دي او دا رقمونه په غوښتلي مرکب کې د کاربن د 
اتومونو شمير ټاکي. )3 - 8( جدول د ځينو الکانونو نومونه ښيي. د نيغ زنځير لرونکو الکانونو ته نارمل الکانونه 
وايي او په  ) n ( ټاکل کيږي. که چېرې د الکانونو له ماليکول څخه د هايدروجن يو او يا څو اتومه لرې کړل شي 
او له ماليکول  څخه داسې ذرې چې تاق الکترونونه و لري، جوړې شي، داسې ذرې د راديکال )Radical( ياد 
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فعاله عضوي پاتې شونو په نوم يا دوي، که دا د پام وړ مرکبونه الکانونه وي او د هغوى په ماليکول کې  د کاربن د 
 ane  په نوم يا ديږي. په دې ذرو کې د )Alkyl( اتوم يو والنسي الکترون  پرته د جوړه  کيدلو پاتې وي، د الکايل
وروستاړى د يو طاقه الکترون د لرلو په بڼه په yl  تعويض او د هغوى د راديکال  نوم السته راځي؛ د بېلگې په ډول:

    

 

butyl Iso                ،                  butyl                   ،        Isopropyl

CH -HC - CH - CH    CH -  CH -  CH -  CH -   ،  CH   - HC - CH
Propyl                     ،                 Ethyl            ،                    Methyl

CH -  CH -  CH -              ،           - CH -  CH         ،             CH

3|2332223|3

322233

     
 د ښاخ  لرونکي زنځيري الکانونو نوم ايښودنه داسې  ترسره کېږي چې لومړى د الکانونو په ماليکول کې اوږد   
زنځير ټاکل کيږي او د کاربن په اتومونو يې نمبرونه وهل کيږي  او د زنځير نمبر وهنه  له هغې  خواوې  څخه پيل 
کيږي چې ښاخونه يې ورته نژدې وي؛ نو په دې صورت کې لومړى د هغو کاربنونو نمبر 3,2,1  ----  چې له 
هغه  سره پاتې شونې نښتې ده، ليکي  او ورپسې  يې د معاوضو نومونه ليکل کيږي، د پاتې شونې او اړوند کاربن 
ترمنځ د ) - ( عالمه ليکل  کيږي. د پاتې شونو د نوم ليکنې په نوم ايښودنه کې د کوچنيوالي  او غټوالي پربنسټ 
او يا په انګريزۍ  الفبا کې د هغو د نوم د لومړي توري د مخکې والي پربنسټ ترسره کيږي او په پای  کې د اوږد 
زنځير لرونکي الکانونو  نوم  په مرکب کې ليکل کيږي. کله چې  ورته پاتې شونې په اوږد زنځير کې شتون ولري، 

د هغوى شمېر په  Di  ، Tri   ،Tetra او نورو ارقامو باندې ټاکل کيږي؛ د بېلگې په ډول: 
   

 

propanemethyl2

3HC
2

3CH
|

CH3HC
31

−

−−
    

 

ntanedimethylpe2,2

3HC2HC2HC

3CH

|

3CH
|
C3HC

54321

−

−−−−

      
                                                         

د الکانونو فزيکي خواص
په النديني جدول کې د الکانونو ځينې فزيکي خواص ليکل شوي دي 

)4-8 ( جدول د الکانونو ځينې فزيکي خواص 

C0 فورمول نوم  ځانګړى کثافت د ايشيدوټکي د ويلې کيدو ټکی

Methane 
4CH-182.5-161.5 0.424

Ethane 
62HC-183.7-88.6 0.546

Propane 
83HC-187.6-42.2 0.585

Butane 
104HC-138.3-0.5 0.579

Pentane 
125HC-129.7+36.1 0.626

Hexane 
146HC-95.368.8 0.659

Heptane 
167HC90.698.4 0.684

څرنگه چې په جدول کې ليدل کيږي، د دې کورنۍ د هومولوگ لومړي څلور مرکبونه په ټاکل شوو شرايطو کې د 
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16  څخه  لوړ کاربن لرونکي  گاز په حالت موندل کيږي او د  5 تر 16 کاربنونو  لرونکي يې د مايع په حالت او له 
الکانونه په جامد حالت موندل کيږي. د الکانونو په هومولوگي سلسله کې د ايشيدو ټکی، ويلې کيدو  ټکی او 
مخصوصه کثافت په پرله پسې توګه زياتوالى مومي. د الکانونو په ايزوميريو کې هم د ايشيدو درجه توپير لري، 
داسې چې د  نارمل ايزوميريو د ايشيدوټکی لوړ او هغه ايزوميري چې ډير ښاخونه ولري، د ايشيدو ټکى يې ټيټ 
دى؛ ځکه په ښاخ  لرونکو الکانونو کې د واندر والس قوه ډيره لږ او د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډير ټيټه ده، نو له 

دې امله په لږه تودو خه کې ايشيږي.
د الکانونو کيميايي خواص

په  لرونکي  لږ ميل  د  يعنې   )Paraffin( پارافين  د  امله هغوى  له دې  لږ دى،  ډير  فعاليت  الکانونو کيميايي  د 
σ  له ډول څخه دي؛ نو له دې  نوم يادوي. څرنگه چې د الکانونو په ماليکولونو کې ټولې اړيکې يوه گونې او د
املهيوازې تعويضي تعاملونه تر سره کولى شي. الکانونه له اکسيجن سره تعامل کوي، عضوي اکسيجن لرونکي 

مرکبونه جوړوي. الندې د الکانونو ځينې تعاملونه مطالعه کوو: 
د الکانونو اکسيديشن  

الکانونه په عادي شرايطو کې د هوا د اکسيجن او اکسيدانتونو په مقابل کې کلک دي، که چېرې  پارافينونه په هوا 
کې وسوزول شي، دا مرکبونه په اوبه رنګه لمبه  سوزي چې کاربن ډاى اکسايد، اوبه او انرژي توليد وي: 

EO24H23CO25O8H3C ++→+  
   

الکانونه د سون ښه توکي دي او د هغوی له سوزولو څخه ډيره انرژي توليديږي؛ د بېلگې په ډول:
 molkjoulOHCOCH /94220 2224 ++→+                             

 د يو کيلوگرام ميتان له سوزولو څخه  57000 کيلو ژول انرژي ازاد ديږي، سون د پارافينو د ډيروځانګړو تعاملونو 
له ډلې څخه دی چې په عملي چارو کې له هغو څخه گټه اخېستل کيږي. طبيعي گاز د هايدروکاربنونو مخلوط 

%90   له ميتان څخه  جوړ شوى دى. دى، دا  ګاز
د کرکنګ )Cracking( تعامل

C°600   پورې تودوخه ورکړل شي، په دې صورت کې د الکانونو د  C°400  څخه تر   کله چې الکانونو ته له  
 ماليکولونو د کاربن – کاربن  د اړيکو متجانسه پريکړه  ترسره کيږي چې دې عمليې ته  د ماتېدنې  ) Cracking ( عمليه 
وايي. Cracking انگليسي کلمه ده چې د ماتولو يا د څيرولو په معنا ده، په دې ځاي کې هم په همدې مفهوم 
په کار وړل شوې ده او  په مشبوع او غير مشبوع کوچنيو هايدروکاربنونو د لويو هايدروکاربنونو له ماتيدلو څخه 

 
2CH2CH3CH3CH3CH2CH2CH3CH =+−

∆
−−− → عبارت ده:            

په صنعت  کې د ماتيدو د تعامل بنسټيز رول لوبوي چې د تودوخو په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته له اومو 
نفتو څخه قيمتي کوچنۍ اجزاوې؛ لکه: پترول، ډيزل، د خاوروتيل او نور الس ته راوړي.

د الکانونو السته راوړنه   
الکانونه په نفتوکې په زياته کچه د مخلوطو په بڼه شته چې کيداى شي هغه له نفتو څخه جال شي، همدارنگه 

طبيعي گاز د گازي الکانونو مخلوط دى؛ خو الکانونه کيدای شي په الندې الرو هم په الس راوړل شي:
1 - د ورتس سنتيز په تګالره: د الکانونو د السته راوړلو ډېره مهمه الره د ورتس تگالره ده؛ په دې طريقه 

کې د هايدروکاربنونو هاليدونه له فلزي سوديم سره تعامل کوي، په پايله کې الکان السته راځي: 
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 →
AlkaneeAlkylhalid

2NaXRR2NaX2R +−+−                               
            

 

EthanerideMethylchlo

2NaCl3CH3CH2NaCl32CH +−→+−           

يا   
nnHC 2 کړه ييز مرکبونه )سايکلوالکانونه(: د سايکلو پارافينونو د هومولوګ سلسلې عمومي فورمول 

دى چې په دې ترتيب د سايکلو پارافين ماليکول د هغه د ايزولوګ الکان په نسبت د هايدروجن دوه اتومه   nCH )( 2

لږ لري. په ځينې مشبوع هايدروکاربنونو کې د کاربن دوه اتومه کوالى شي چې په خپل منځ کې يوه گونې اشتراکي 
  گروپونه 

2CH− 3sp  هايبريدو اړيکو سره چې د هغوى تر منځ يو يا څو د  اړيکه )کټ مټ د دوومنځنيو کاربنونو له
شتون ولري( په حلقه کې يې جوړه کړي دي، دا ډول مرکبونه د سايکلو الکانونو )Cycloalkanes( په نوم ياديږي، 

چې جوړښتيز فورمول يې په الندې ډول دی:     
63

HC د هغوى لومړنى مرکب 
 

22

2

CHCH
CH                                        

  
                                                     Cyclopropane                                      

د دوی نور مرکبونه له Cyclobutane ،Cycopentane ، Cyclohexane او نورو څخه عبارت دي. 
دى، د ليويس د قانون سره سم په يوه سطحه کې د ساده شپږ   

126HC سايکلو هگزان چې جمعي فورمول يې
ضلعي په بڼه ليکل کيږي، خو په رښتياسره  چې د کاربن اتومونه په دې مرکب کې څلور وجهي جوړښت لري، 
مسطح نه دى، په عادي شرايطوکې هغه فورمول چې د سايکلو هگزان د ماليکلول ډير ثابت حالت راښيي، د 
څوکۍ په بڼه دى )د هغه څوکيو په بڼه چې دسيندونو په غاړو کې ترې گټه اخېستل کېږي( په  شکل کې د سايکلو 

هگزان فضايي جوړښت د څوکۍ په بڼه ښودل شوى دى:
فزيکي خواص: د سايکلو الکانونو د ويلې کيدلو تودوخه د هغوی د ايزولوگو الکانونو په نسبت لوړه ده، الندې 

جدول وگورئ:
)5–8( جدول: له ايزولوگو الکانونو سره د سايکلو الکانو د ويلي کيدو د درجو پرتله

نارمل الکانونه
د ايشېدو درجهد ويلې کېدو درجهفورمول او سايکلو الکانونه

پروپان 
سايکلو پروپان

 
323 CHCHCH −−

 

-187

-127

-42

-33
بيوتان 

سايکلوبيوتان 
 

3223 )( CHCHCH −−
 

-135

-90

-0.5

13

پنتان 
سايکلو پنتان 

 
3323 )( CHCHCH −−
 

-130

-94

36

49
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هگزان 
سايکلوهگزان 

 
3423 )( CHCHCH −−
 

-95

7

69

81

سايکلو پروپان او سايکلو بيوتان د گاز په بڼه او سايکلو الکانونه چې د کاربن د اتومونو شمير يې له 30 څخه پورته 
وي، په جامد حالت موندل کيږي.

 د سايکلو الکانونو کيميايي خواص: د کوچنۍ کړۍ لرونکي سايکلو الکانونه  جمعي تعاملونه  ترسره  
ځان  له  ځانګړتيا  الکينونو  د  مشتقات جوړيږي چې  هغوى  د  او  الکانونه  وازيږي،  کړۍ  هغوی  د  کوي  چې 
پورې د کاربن اتومونه ولري، ثبات  يې ډير دى چې د مشبوع  تر 7  څخه   5 څخه ښيي. هغه کړۍ چې له  

هايدروکاربنونو غوندې  تعويضي تعاملونه ترسره کوي.
1 - په سايکلوالکانونو باندې د هلوجنونوعمل 

 د کوچنۍ کړۍ لرونکي سايکلو الکانونه او دهغوى مشتقات له برومين سره په ښه توګه تعامل کوي، په پايله 
جوړيږي.    alkanes dibrom 1.3 کې کړۍ وازه او د الکانونو بروميني مشتقات 

 

22

2

CHCH
CH

BrCHCHCHBrBr −−−−→+ 2222

 پورتنی تعامل د پروپلين د برومينشن په نسبت ورو تر سره کيږي او دسايکلو بيوتان  برومينيشن د سايکلو 
پروپان په نسبت چټک دى. د سايکلو بيوتان د برومينشن تعامل په لوړه تودوخه کې ترسره کيږي او ورو دى 

butane dibromo  1.4  جوړيږي: چې
 

22

22

CHCH
CHCH

−
−

Br2CH2CH2CH2CHBrΔ
2Br −−−−−→+

د هلوجنو د عمل په واسطه د سايکلو پنتان اوسايکلو هګزان کړۍ نه وازيږي، خو د هغوى د هايدروجن  د اتومونو 
تعويضي هلوجنوسره ترسره کېږي :

 

2

22

22

2

CH
CHCH
CHCH

CH

2

2

22

2

CH
CHBrCH
CHCH

CH

+→+ HBrBr2

2 - د سايکلوالکانونواکسيديشن 
د سايکلو پروپان او د هغه مشتقات په عادي تودوخه کې د پوتاشيم پرمنګنات د محلول په واسطه په خنثى يا القلي 
محيط کې ورو اکسيدي کيږي او دقوي اکسيدا نتونو او زياتې تودوخې په واسطه نور سايکلو الکانونه هم اکسيدي 

کيږي، داسې چې کړۍ شکيږي او دوه قيمته تيزابونه د کاربن د عين شمير سره السته راځى:

 OH 2+

 

2

22

22

CH
CHCH

CHCH

acideGlutaric

OO

O

OO

HC2CH

CH

HCCH

−

→+

−

222

2  

2

22

22

CH
CHCH

CHCH

acideGlutaric

OO

O

OO

HC2CH

CH

HCCH

−

→+

−

222

2
 

22
5O
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2

22

22

2

CH
CHCH
CHCH

CH

2

22

22

2

CH
CHCH
CHCH

CH

eAdipicacid
COOH2CH2CH22O

COOH2CH2CH

−−→+

−−

د کړه ييزو مرکبونو جوړښت او نوم ايښودنه: د کاربن اتومونه د کړه يزو مرکبونو په ماليکولونو کې د 
( د اړيکې په نوم يادېږي   σ الکانونو په شان د يوې ګونې اړيکې په واسطه يو له بل سره نښتي دي چې د سګما )
دی چې له اړونده   nCH )( 2

يا  
nnHC 2 3sp  هايبريد لري.د سايکلو الکانونو عمومې فورمول  او د کاربن اتومونه

پارافينونو څخه دوه اتومه هايدروجن لږ لري.
Cyclo  مختاړي )Prefix( په زياتولو سره د هغه ايزولوګ الکان   د سايکلو الکانونو په نوم ايښودنه کې د سايکلو
په نوم ترسره کيږي، زياتره د سايکلو الکانونو د فورمولونو د ليکلو لپاره د هغوى له شرطي فورمولونو څخه گټه 

اخېستل کيږي چې په هغوى کې د عناصرو سمبولونه نه ليکل کيږي؛د بيلګې په ډول:
 

22

2

CHCH
CH

22

22

CHCH
CHCH

−
−

           
  Cyclbutane                                        Cyclopropane                              

                                                                      
 

2

22

22

2

CH
CHCH
CHCH

CH

2

22

22

CH
CHCH

CHCH

         
                                                                                                                                                                        

Cyclo Hexane     Cyclo Pentane     

الکينونه
 22 CHCH = ايتيلين دی چې د هغه فورمول  د الکين د کورنۍ د غيرمشبوع هايدروکاربنونو ډير ساده مرکب 

يوه  اړيکه شته ده چې د هغه  اتومونو ترمنځ دوه گونې اشتراکي  ايتيلين  په ماليکول کې د کاربن د دوو  دى، د 
اړيکه ده، )د ايتيلين داړيکو ځانګړتياوې زاويې او د اړيکو اوږ دوالی، د   π σ)(  او بله يې د پاى اړيکه سگما 
الکينونو د جوړښت په مبحث کې وړاندې شوي دي( د الکين د مرکبونو د هومولوگ سلسله د يو ميتلين ګروپ 
دى، په دې فورمول کې n د   

nnHC 2 په کچه يوله بل څخه توپير لري چې د هغوی عمومي فورمول  )CH( 2−−

2 او له هغه څخه پورته تام قيمتونه ځانته غوره کوالى شي. د ايتيلين  دوه گونې اړيکه په يوه سطح کې واقع ده او 
 propene په شاوخوا په ازاده توګه تاويدل  په کې شوني نه دي. د هغوی دوهم مرکب C – C په پايله کې د
دی، د دوه گونې اړيکې شتون د الکينونو د مرکبونو فعاليت د الکانونو په نسبت ډير کړی   )CHCH(CH 32 −=

دی، له دې امله د هغوى شتون په نفتي موادو کې ډېر لږ دى.
د الکينونو نوم ايښودنه 

ane وروستاړي پرځای ور  د  الکانونو  ايزولوگو  د  ene وروستاړی د هغوى  د  ايښودنه کې  نوم  په  الکينونو   د 
زياتيږي. د الکينونو په مرکبونو کې هم ډير اوږد زنځير ټاکل کيږي، دلته هم د هغو کاربنونو نمبر چې په هغوى 
باندې  پاتې شونې او يا ښاخونه شته دي، 1 ، 2 ، 3 او داسې نور رقمونه ليکل کيږي او له عالمې څخه وروسته 
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بيا د پاتې شونې نوم د هغوى د نوم د لومړي توري پر بنسټ کوم چې د انگليسي الفبا په تورو کې مخکې وي، 
ليکل کيږي وروسته د اوږد زنځير نوم له ene وروستاړي سره ليکل کيږي. د کاربن د اتومونو نمبر وهل د بنسټيزو 
زنځيرو له هغه خواوو څخه پيل کيږي چې جوړه ييزه اړيکه هم په هغه کې شتون ولري؛ خو د اوږد زنځير نمبر 

وهل له هغه خوا څخه پيل کېږي کوم چې جوړه ييزه اړيکه هغه سر ته نژدې وي، د بېلگې په ډول:
                                                               

                                                                   
 

butene1

2

123

2

4

3

33

CHCHCHCH

butene2
CHCHCHCH

−

=−−

−
−=−

1234

 

heptene2methyl4
3CH7

2CH6
2CH5H

|
3CH

C4CH3CH2
3CH1

−−−

−−−−=−

  Tri  ،  Di که چېرې څو دوه گونې اړيکې په دې مرکبونو کې شتون ولري، د ene له وروستاړي څخه وړاندى د 
او نور رقمونه ليکل کيږي  چې دا رقمونه د جوړه ييزو اړيکو شمېر ښيي؛ د بيلگې په ډول :

  
                                                             

 

hexadiene2,4

65

3CHCHH
4
CCH3CH2

3CH1

−

−=−=−

 IsomeryCisZ )(  IsomeryTransE)(

 

HR
CC

/RH
=

HH
CC

/RR
=

 Trans Isomer     (E )   (Z )                           Isomery   Cis   

HCl
CC

ClH
=

HH
CC

ClCl
=

    (E) 1, 2. Di Chloro ethylene               Z ) 1, 2 – di Chloro Ethylene  ( 

د الکينونو خواص
د الکينونو فزيکي خواص: د الکينونو فزيکي خواص د هغوى له ايزولوگو الکانونو سره ورته والی لري؛ 
خو د الکينونو د ايشيدو درجه د هغوي د ايزو لوگ الکانونو څخه ډيره ښکته او د هغوى کثافت لوړ دى. د دې 
  )( 185 CC − )(  وي، د گاز حالت لري، هغه الکينونه چې 4CC2 − مرکبونو درې غړي چې د کاربن اتومونه يې  
  څخه پورته د موم يا جامد حالت لرونکي دي. د الکينونو د کاربن د 

18C کاربن اتومونه  لري، د مايع حالت او له
سکليټ او فضايي ايزوميرونو جوړښت، د هغوى په فزيکي خواصو اغيزه لري، الندې جدول وگورئ:

)5-8( جدول د الکينونو فزيکي ځانګړتياوې 

°C  فورمولنوم °C د ويلې کيدو درجه په   مخصوصه کثافتد ايشيدو درجه په

Ethylene 22 CHCH =-169-1050.570
propene 1- 32 CHCHCH −=-185.2-47.80.610
butene- 1 322 CHCHCHCH −−=-130.0-6.30.595
butene- 2 33 CHCHCHCH −=−cis138.9

trans(-105.5)
+3.5
0.9

0.621
0.604

Iosbutene 
3CH

|
3CH

C2CH −=-140-6.90.594
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د ټولو اولفينونو مخصوصه کثافت له يوه څخه لږ دی او د ځانګړي بوى لرونکى دی، په اوبو کې ښه نه حل کيږي؛ 
خو په اوبو کې د هغوی حليدل د هغوی د ايزولوگو الکانونو په نسبت زيات دی.

د الکينونو کيميايي خواص  
1 -  د الکين هايدروجنيشن

  که چېرې ايتيلين  د نيکل د کتلست په شتون کې هايدروجنيشن شي، ايتان السته راځي:
 

33222 CHCHC)0Ni(500HCHCH − →+=
                                      

   
د ايتيلين ماليکول په يوه سطحه کې شتون لري؛ يعنې مسطح دى؛ خو د ايتان ماليکول څلور وجهي بڼه لري.

  2- د الکينونو هلوجنيشن
اولفينونه په عادي شرايطو کې هلوجنونه، په ځانګړې توګه کلورين او برومين په ځان پورې نښلوي او د پارافينونو 
کلورايدو سره  هايدروجن  او  برومينو  کلورينو،  له  ايتيلين تعامل  د  ډول:  په  بېلگې  د  ډای هلوجنيدونه جوړوي؛ 

وگورئ چې تعامل اندوترميک دی.  
 

H

Cl
|

H
|

C

Cl
|

H
|

CH2Cl

H
/

H
\
C

H
\

H
/
C −−−

∆
+= →

 

H

Br
|

H
|

C

Br
|

H
|

CHΔ
2Br

H
/

H
\
C

H
\

H
/
C −−−+= →،   

د هلوجنونو تعامل له الکينونو سره د Halogenation په نامه او السته راغلي مرکبونه  يې د الکايل هاليدونو 
په نوم ياديږي. د برومين د اوبو بې رنگه کول، د دوه گونې اړيکې د توصيفي تعاملونو له ډلې څخه دي. ددې 
موخې  لپاره د برومين محلول د کاربن تترا کلورايد يا کلورو فارم سره جوړوي او گټه ترې اخېستل کېږي. ددې 

تعامل پر بنسټ د مايع تيلو د مشبوعيت درجه ټاکل کيږي.
 ٣- د الکينونو اکسيديشن

الکينونه په اسانۍ سره د بيال بيلو اکسيدانتونو تر اغېزې  الندې راځي، د همدې ځانګړتياوو په واسطه له پارافينونو 
او سايکلو پارافينونو څخه توپيريږي. د شرايطو په پام کې نيولو سره د الکينونو له اکسيديشن څخه بېالبېل مرکبونه 

السته راځي: 
 → EO2H2CO2O2CH2CH +++=                       

د الکينونو د سوزيدو په پايله کې کاربن ډای اکسايد، اوبه او انرژي السته راځي. په عادي شرايطو کې د اکسيديشن 
عمليه د دوه گونې اړيکې په ځاى کې ترسره کيږي، که چيرې الکينونه په پوره پاملرنې سره د پوتاشيم پرمنگناټو 

د القليو محلول په واسطه اکسيديشن شي، دوه قيمته الکولونه السته راځي:

      
 

|
OH

2CH
|

OH

2CH4KMnOO)2H(O
2CH2CH −

+
=  →                       

کوچني  کيږي،  موندل  لږ  کي  طبيعت  په  نسبت  په  پارافينونو  د  الکينونه  راوړنه:  السته  الکينونو  د 
اولفينونه په لږه کچه د نفتو گازونو په مخلوط کې موندل کيږي او لوی اولفينونه په نفتوکې موندل کېږي. 
که چيرې نفت ټوټه او پايروليز شي، الکينونه السته راځي، ددې تعامل ميخانيکيت داسې دی چې لوړو 
الکانونوته له  400 – 700 سانتي گراد پورې تودوخه  ورکوي؛ په پايله کې د الکانونو را ديکالونه السته 

راځي او د تعامل په بهير کې د الکينونو را ديکالونه  هم تر السه کيږي:
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 → → •−•− 22RCHR2CH2RCH,32CH3CH3CH
     

د اړيکې د پرې کيدو په پايله کې السته  CC − را ديکالونه چې په لومړي پړاو کې د   )( •• 2RCH,3CH   
راځي، د لوړو پارافينونو ماليکولونه د يرغل الندې نيسي او د دريم او يا دوهم کاربن هايدروجن چې د زنځير د 

→ وروستي او پيل څخه لرې وي، له زنځير څخه جال کوي:

3CH2CH2CH2CH2CH2CHHC2CH3CH

4CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3CH3CH

−−−−−−
•

−−

+−−−−−−−−+•

وروسته بيا د کاربن – کاربن اړيکه د طاقه الکترون لرونکي د کاربن داتوم ترڅنګ  چې دهغه  په څنګ کې شته، 
پرې کېږي او په پايله کې کوچني الکانونه او الکينونه جوړيږي:

             
 

3CH2CH2CH2CH2CH
2CHCH2CH3CH3CH2CH2CH2CH2CH2CHHC2CH3CH

−−−−•

+=−−→−−−−−−
•

−−

),(  په ځای کې څو وارې ترسره کېږي اوپه زياته کچه اولفينونه او د  βλ په همدې توګه د اړيکې پرې کيدل د
هغوي له ډلې څخه ايتيلين  الس ته راځي:

       
      

 

4CH2CH2CH3CH2CH2CH

3CH2CH2CH2CH2CH3CH2CH2CH2CH2CH

+=→−−•

−−•+=→−−−−•

 )Alkynes( الکاينونه
الکاينونه غير مشبوع هايدروکاربنونه دي چې د هغوى د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې گونې اشتراکي اړيکه شته 
.د الکاينونو لومړی مرکب اسيتيلين دى؛ نو له دې امله هغه د اسيتيلين د کورنۍ په نوم  هم يا د شوى دی، د دې 
هايدروکاربنونو زنځير هم واز دى او په خپل ماليکول کې يوه يا څو درې گونې اړيکې لري. که چېرې له الکينونو 
څخه د هايدروجن دوه اتومه جال شي، د هغوی اړونده الکاينونه السته راځي. الکاينونه چې يوه درې گونې اړيکه  
n≤2  وي او ډير کوچنى مرکب د  دى، په دې فورمول کې کيدای شي   

22nHnC
− لري، عمومي فورمول يې 

هغوی اسيتيلين دی چې سيستمايتک نوم يې Ethyne دى؛ که چېرې دyne وروستاړي د هغو د التين رقمونو 
ته چې د کاربن د اتومونو شمير راښيي، ورزيات کړای شي، د هغوی اړوند الکاين نوم السته راځي.

 د الکاينونو نوم ايښودنه 
د الکاينونو د نوم ايښودلو کړنالره د الکينونو په شان ده، په اشتقاقي )Rational( نوم ايښودنه کې د الکاين 

گروپ د اسيتيلين مشتق گڼل شوى دى چې د هغوی دا الندې بيلګې مطلب روښانه کوي:
           

acetyleneisopropylMethylacetyleneethylMethyl

3CH
|

3CH

CHCC3CH,3CH2CH2CHCC3CH

acetyleneDimethylleneEthylacety
3CHCC3CH,3CH2CHCCH

−−≡−−−−≡−

−≡−−−≡

د الکاينونو فزيکي خواص 
د الکاينونو فزيکي خواص د الکانونو خواص ته ورته دي، هغه الکاينونه چې له دوو څخه تر څلورو دکاربنونو 
اتومونه لري، د گاز حالت لري. له پنځو څخه ترشپاړسو د کاربن اتومونولرونکي د مايع حالت او له 16څخه 
−°C  کې په  5.83 C°−103 تودوخه کې په ايشيدو راځي خو اسيتيلين په  پورته د جامد حالت لري. ايتيلين  په
ايشېدو راځي. په اوبو کې د کوچنيو الکاينونو د حل کيدلو وړتيا د هغوی د ايزولوگ الکينونو او الکانونو څخه 
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زياته ده، خوسره له دې هم په اوبو کې لږ حل کيږي. )6–8(  جدول د ځينو الکاينونو فزيکي خواص ښيي.
       )6-8( جدول ځينې الکاينونه او د هغوی فزيکي ځانګړتياوې

کثافت  g/Lد ايشېدو درجهد ويلې کېدو درجهجوړښتيز فورمولد کاربنونو شمېرنوم

Ecetylene2 CHCH ≡ C080.8− C075−

Propyne3 
3HCCH C≡ C0103− C023−

 1-butyne 4 
3CH2CCHCH ≡ C07.125− C08

2-butyne4 
3CCHCH3CH ≡ C03.32− C00.270.691

1-pentyne5 
3CH2CH2CCHCH ≡ C0106− C0400.69

2-pentyne5 
3CH2CCHC ≡3CH C0109− C056711 .0

1-hexyne6 
3CH2CH2CH2CCHCH ≡ C0132− C071716.0

2-hexyne6 
3CH2CH2CCHC3CH ≡ C089− C0840.73

د الکاينونو کيميايي خواص 
د الکاينونو کيميايي خواص د درې گونې اړيکې په ځانګړتيا او د کاربن د اتومونو د sp هايبريد له ځانګړتياوو 
سره اړيکه لري. د نه مشبوع هايدرو کاربنونو د تعاملونو ځانگړتيا د هغوى له ډلې څخه د الکاينونو ځانگړتيا دا ده 
چې جمعي تعاملونه ترسره کوي؛ خو د الکاينونو تعاملونه په دووپړاونو کې ترسره کيږي. په لومړي پړاوکې جمعي 
تعامل په درې گونې اړيکه کې ترسره کيږي چې الفين او د هغه مشتقات السته راځي، په دويم پړاو کې اولفينونه او 
د هغوی جوړ شوي مشتقات په الکانونواو د هغوى په مشتقاتو بدلون مومي. له هايدروجن برومايد سره د اسيتلين 

د تعامل ميخانيکيت په الندې ډول مطالعه کوو:
          

                                            

 
|

Br

CHH
|

H

CBrCHH
|

H

CHCHCH = →
−+

= →
++

≡

 
 

2332 CHBrCHHBrCCHCHBrCH BrH −→−→= +
++

جمعي تعاملونه 
الف – د هلوجنونونښتل: د هلوجنونو نښتنه په الکاينونو کې، د اولفينونو په نسبت ستونزمنه ده او ورو، ورو ترسره 

کيږي. د برومين د اوبو د رنگ له  منځه تلل د څو گونې اړيکې توصيفي تعامل روښانه کوي.
                                        

enedibromoeth1,2

CHBrCHBr2BrCHCH

−

=→+≡
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ب – په الکاينونو باندې د هايدروجن هاليدونو نښلول: هايدروجن هاليدونه د درې گونې اړيکې د پاسه د هغوی 
 د نښلولو د دوه گونې اړيکې په پرتله له ستونزو سره ترسره کېږي: 

fluorideVinyl

CHF2CHHFCHCH =→+≡        
د الکاينونو هايدروجنيشن  

د الکاينونو هايدرو جنيشن د الکينونو په نسبت ورو،ورو ترسره کېږي :  
 

Ethene

CH2CHHCHCH 22 =→+≡     
 

د الکاينونو اکسيديشن
الکاينونه په اسانۍ سره اکسيدي کيږي او د اکسيديشن عمليه د زنځير د درې گونې اړيکې له برخې څخه په پرې 

 کيدو سره يوځای ترسره کيږي:
2COCOOHR34,OKMnO

CHCR +− →≡− الکاينونه د پوتاشيم پرمنګنات اوبلن محلول بې رنگه کوي چې له دې تعامل څخه د درې گونې اړيکې د توصيفي       
پيژندنې لپاره کيداى شي گټه واخېستل شي. الندې معادله پورتنى مطلب روښانه کوي:

           

Acetoneol2propene1
3CH

//
O

CCH33CH
|

OH

C2CH4KMnO
O2H3CHCCH

−−−

−−→−= →+−≡

اروماتيک مرکبونه
د بنزين جوړښت 

 Michael (  داروماتيکو مرکبونو لومړنی مرکب بنزين دی چې په 19 پيړۍ کې د انګليسي فزيک پوه مايکل
Farady ( په واسطه د عضوي مرکبونو څخه السته راغلی دی.

څه موده وروسته د اروماتيک بيالبيل مرکبونه په عطرو  کې تر السه شول  او څرګنده  شوه  چې د اړوندو  کيميايي 
تعاملونو په واسطه کيداى شي د امرکبونه په بنزين بدلون ومومي. په لومړي سرکې دا مرکبونه د بنزين د مشتقاتو 
په نوم او وروسته د اروماتيک مر کبونو يا عطري موادو په نوم  نومول شوي دي؛ ځکه دوی زياتر ه غښتلی او په 

زړه پورې  بوی لري.
د بنزين په کچه چې يو ساده اروماتيک مرکب دی، نورومرکبونو دومره د پوهانو پام ځان ته نه وو را اړولې؛ له دې 
امله علماوو د بنزين لپاره د ډيرو زياتو جوړښتيزو فورمولونو وړانديز کړی دى چې د هغوى له ډلې څخه د کيکولي 
وړاندې شوی  فورمول په 1865 کال کې د بنزين لپاره ډير برابر دی، دکيکولي له فورمول سره سم بنزين سايکلو 
)5,3,1(  دی چې يو هايدروکاربن دشپږ کړيزه اضالعو د درې مزدوجو اړيکو  rienecyclohexat− هګزاتراين

 لرونکی مرکب دی.

CH
CHHC
CHHC

CH

د کاربن او هايدروجن د ټولواتومونو دا جوړښت يوشان ارزښت او د بنزين ځينې نورې ځانګړتياوې روښانه  کوي؛ 
خو دا فورمول نه شي کوالى روښانه کړي چې ولې بنزين د غير مشبوع هايدروکاربنونو خواص نه لري؟ بنزين 
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د غير مشبوع مرکبونو د تعاملونو ځانګړتياوې له ځان څخه نه ښکاره کوي؛ يعنې د برومين اوبه او 
د پوتاشيم پرمنګناټ د القليو محلولو رنګ ته بدلون نه شي ورکولی، بنزين له برومين سره دجمعي 
تعاملونو پرځاى تعويضي تعاملونه  ترسره کوي؛ کله چې د بنزين د ماليکول د هايدروجن اتومونه د 

مرکب جوړيږي.   BrH6C 5 برومين په واسطه تعويض شي، د
د بنزين د جمعي تعاملونو امکان په ځانګړو شرايطو کې په سترګو کيږي او د هغه له هايدروجنيشن 

څخه د کتلست په شتون کې سايکلو هګزان السته راځي: 
                              

12H6CPt
23H6H6C →+                        

  له پورتنۍ څيړنې څخه معلوميږي چې بنزين غير مشبوع خواص له ځان څخه ښکاره کوي؛ خو 
پورې دى.   C900 په عادي شرايطوکې يې دا ځانګرتيا کمزورې ده، د بنزين د تودوخې مقاومت تر 

د کيميايي اړيکو په اړه د الکتروني نظرياتو پراختيا او د ميخانيک کوانت نظريو د اروماتيکو مرکبونو 
دځانګړتياو د روښانولو امکان برابر کړی دی. د بنزين د ماليکول انرژي کيداى شي چې په بيالبيلو الرو 
وټاکل شي، د هغوى پايلې ښکاره کوي چې د بنزين رښتيانی ماليکول، له سايکلوهګزا تراين څخه لږه 
انرژي لري، کوم  چې د هغوى اړيکو يې ښودلې ده، د سايکلوهګزاتراين د ماليکول دسوزيدو تودوخه 
/mol3453kjoul ده؛ خو د بنزين د ماليکول د سوزيدو تودوخه چې په تجربي ډول السته راغلي، 
ده. د سايکلوهګزين هايدوجنيشن د انرژي له ازاديدو سره ترسره کيږي؛ په داسې   mol2303kjoul/
حال کې چې د بنزين هايدروجنشن د انرژۍ د جذب له امله ترسره کيږي. د بنزين او هغه ته د ورته 
مرکبونو کيميايي خواص ډير حيرانوونکی دی، سره له دې چې د بنزين مرکبونه غير مشبوع دي؛ خو 
الکينونو او الکاينونو ته ورته دي؛ جمعي تعاملونه په دې مرکبونو کې ډير لږ ترسره کيږي، برعکس 
تعويضي تعاملونه په ښه توګه ترسره کوي، له دې امله اروماتيک مرکبونه له عادي غير مشبوع مرکبونو 
څخه توپير لري او د هغوى ځانګړي خواص د بنزين په کړۍ او د هغه په مرکبونو پورې اړه لري. د 
6)(  څخه د هايدروجن شپږ اتومه او له  126HC   دی او له هګزان  

66HC بنزين جمعي فورمول  
هګزين څخه  د هايدروجن څلور اتومه کم لري. په بنزين کې  د اړيکو اوږدوالی  140 پيکامتر او د 

هغه د اړيکو جوړښت د ريزونانس په حالت دی  کوم چې په الندې شکل کې ليدل کيږي:       
π  اوربيتالونو نيولي دي، د بنزين ماليکول په کاربني سکليټ  د بنزين په ماليکول کې شپږو الکترونونو د 
. نيغ پرنيغ له يو  hybridSP −2 اړيکې ماليکولي اوربيتالونه د کاربن د اتومونو د   )(σ  کې يې د سګما
بل سره او د هايدروجن د اتوم سره د نيغ پرنيغ ننوتلو له امله جوړ شوي دي.)1-8( شکل د بنزين په 

ماليکول کې د اړيکو اوږد والی او د اړيکو زاويې او ريزونانس حالت ښکاره کوي:  

)الف( اوږدوالی                           )   ب (
π  اروبيتالونو ښودل څرنګه چې  )1-8( شکل: الف- د اړيکې زاويې، ب - د بنزين په ماليکول کې د 
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اروماتيک هايدروکاربنونه غير مشبوع دي؛ نوله دې امله  هغوى د  ene  په وروستاړي، الکينونو ته 
ورته او د Ar مختاړي چې له ارومات ) Aromate( څخه مشتق شوی  دی، نوم  ايښودنه يې شوي 
ده؛ پر دې بنسټ د هغوى سيستماتيک نوم  Arene ايښودل شوی دی. د ارين مرکبونه د بنزين په 
ساده  بڼې سربېره د څو کړيېزو مرکبونو په بڼه هم شته؛ دبيلګې په ډول: د بنزين د دوو يا څو کړيو د 
  څو کړييز 

1014HC   اوانتراسين 
810HC يوځاى کيدلو له امله  بيالبيل مرکبونه جوړيږي. نفتالين 

−−  ) ايتلين( ګروپونو  22HC دوه ډير مهم  مرکبونه دي، د  هغوى فورمول د بنزين دکړيو او له
څخه جوړشوي دي. د اروماتونو د کرکتر په اړه د هيوکل )Huckel( په نوم عالم يوه قاعده منځ 
  )(π ته راوړه چې ددې قاعدې پر بنسټ هغه  کړۍ د اروماتيک ځانګړتيا لري چې د هغوى د پاى
الکترونونو شمير د (4n+2)  سره سمون ولري، په دې فورمول کې n د کړيو شمير ښکاره کوي. 

د اروماتيکو  سيستمونو بيلګې چې د پاي د 10 او 14 الکترونونو لرونکي دي، عبارت دي له:

                                              
 

Anthracene Naphthalene 

نومونه  مروج  هغه  خپل  مرکبونو  اروماتيک  زياتو  ايښودنه:  نوم  مرکبونو  اروماتيک  د  
تولوين  ډول:  په  بيلګې  د  لري؛  اړه  پورې  پيدايښت  اصلي  په  هغوى  د  چې  کوم  دي  ساتلي 
ډول  له   )Baumde Tolu( د  چې  څخه  کنډ  له  ونو   د    )CHH(C 356 −  )Toluene(
سيستماتيک  هغه  خود  دی؛  راغلی  السته  کيږي،  موندل  کې  امريکا  جنوبي  په  او  دی   څخه 
نوم Methyl benzene دى؛ ځکه د بنزين د ماليکول د هايدروجن له اتومونو څخه يو  يې د 
−3CH   پاتې شوني  په واسطه  تعويض شوی دی، که چېرې څو پاتې شونو د بنزين د هايدروجن 
بيلګه   ايزوميرۍ لري چې د هغوى  اتومونه يې تعويض کړي وي، تر السه شوی  مرکب بيالبيلې 

کيداى شي، ډاي ميتايل بنزين Di methyl benzene وړاندې کړای شي :
                                                                                                                                      

 
benzenemethylDi-1.4benzenemethyldi-1.3benzenemethylDi-1.2

Xylene-(PXylene-(MXylene-(O
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1, 4-Di methyl benzene 

(P- Xylene) 
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(M- Xylene)  

CH3 
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(O- Xylene) 

CH3 

          

م   1819 مرکب   دا  810HC دى،  فورمول ماليکولي  نفتالين  د   :Naphthalene نفتالين 
د وسکرسينسکي  د هغه جوړښت  او  تر السه شوی  کنډ څخه  له  قير  د  ډبرو سکرو  د  کال  کې 
)  په واسطه ټاکل شوى دى، نفتالين کرستلي جامده ماده ده او ټاکلی بوی  )kyVoskresens A.A.
C218  ده، نفتالين يې رنګه ماده  او د هغه د ايشيدو درجه   C80 لري،  د ويلې کيدو درجه يې 
ده، په اسانۍ سره الوځي او حتى په عادي تودوخه کې بړاس کيږي، نفتالين په اوبوکې نه حليږي؛ 
خو په عضوي حل کوونکو کې حل کيږي. له نفتالين څخه ډکوي د ضد درمل په توګه کار اخېستل 
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کيږي. دنفتالين د ماليکول کاربني سکليټ د بنزين له دوو هستو څخه جوړشوى دى چې د کاربن د دوو اتومونو 
په واسطه  شريک او متراکم شوی دی، د نفتالين په ماليکول کې د بنزين په شان نه مطلق دوه ګونې اړيکې اونه 
π)(  الکترونونه په ټولو کړيو کې د ديلو کاليزيشن په حالت کې شتون لري،   يوه ګونې اړيکې شتون  لري. د پاى 

د نفتالين د جوړښت فورمول او مودل په الندې ډول دى:
          

  

د  او  په کنډ  قير  دا مرکب د  دى،   10H14C انتراسين ماليکولي فورمول  د   :)Anthracene( انتراسين
انتراسين په غوړيو کې شتون لري چې له هغوي څخه د تبلور په الره جال کيږي، انتراسين د الوتنې په الرې سره 
جالکوي، خالص انتراسين يو جامد کرستلي او بې رنګه ماده ده چې د الجوردي فلورسنس لري، د هغه د ويلې 
ده. انتراسين په اوبو کې غير منحل او په تودو بنزينوکې په   C354 او د ايشيدو درجه يې  C217 کيدو درجه 
اسانۍ سره حل کيږي. انتراسين د څو هستو لرونکو اروماتيکو له هايدروکاربنونو له ډلې څخه عبارت دی چې 
د خطي بنزين له درېوو متراکم شوو هستو څخه جوړشوى او د هستو جوړښت يې مسطح دى. د هغه اسکليټي 

جوړښتي فورمول په الندې ډول دى:
     

6  7   
1 

2
  
3 

4  

9
8  8  

 10   5   
 6   

 1 
2  

3 

4 5 

6 

 7   

8 

)3–8( شکل د نفتالين مودل او فورمول
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د اتم څپرکي لنډيز       

* عضوي مرکبونه د کاربن او هايدروجن د مرکبونو او د هايدروکاربنونو له مشتقاتو څخه عبارت دي.
* کاربوسکليک مرکبونه هغه مرکبونه دي چې د تړلي زنځير )کړۍ( لرونکي دي او په اليسکليکونو او اروماتونو 

ويشل شوي دي.
*  که چېرې د هايدروکاربنونو د هايدروجن يو اويا څو اتومونه د وظيفه يې ګروپونو په واسطه  بې ځايه شي، نو 
هغه مرکبونه الس ته راځي چې د هايدروکاربنونو د مشتقاتو په نوم يا ديږي او له هلوجني، اکسيجني، نايتروجني، 
د  بڼه  په  گروپونو  يي  وظيفه  د  عناصر  دا  دي.  عبارت  مشتقاتو څخه  له  عناصرو  نورو  د  او  فاسفوري  سلفري، 

هايدروکاربنونو په مرکبونوکې شتون لري چې د نوموړو مرکبونو کيميايي خواص ټاکي.
* د الکانونو کيميايي فعاليت ډېر لږ دى، له دې امله هغوى د پارافين )Paraffins( يعنې  د لږ ميل لرونکو په 

نوم يادوي.
اسکليټ کاربني  د  هومولوگ  د  هگزان  سايکلو  د  لري.  شتون  کې  غوړيو  ايتري  نباتي  په  الکانونه  سايکلو   * 

(methyl4 - isopropyl cyclohexane-1) د ډيرو ترپينونو  )Terpenes( بنسټ جوړوي.
د سايکلو  په  دی چې   nCH )( 2 یا  

nHnC 2 فورمول  د هومولوګ د سلسلې عمومي  پارافينونو  د سايکلو   *
پارافين ماليکول د هغه له ايزولوګ الکان په نسبت د هايدروجن دوه اتومه لږ لري.  

* سايکلو الکانونه د کوچنۍ کړۍ لرونکي جمعي تعاملونو ته ميل لري چې د هغوی کړۍ وازه شي، الکانونه او 
7  پورې کاربن لرونکي کړۍ ډير  5  څخه  تر د هغو مشتقات جوړکړي چې د الکينونو خاصيت ښکاره کوي، له 

ثبات لري چې د مشبوع هايدرو کاربنونو په شان تعويضي تعاملونه ترسره کوي.
په کچه يوله بل څخه توپير لري چې د   )CH( 2−− * د الکينونو د مرکبونو هومولوگي سلسله د يو ميتلين ګروپ 

nHCn  دى. 2 هغوى عمومي فورمول
* الکاينونه غير مشبوع هايدروکاربنونه دي چې د هغوى د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې گونې اشتراکي اړيکه 
وي او د هغوی   2≥n دی، په دې فورمول کې کيدای شي چې   nHCn 2

شته. د الکاينونو عمومي فورمول
ډير کوچنی مرکب اسيتيلين دى چې د هغه سيستماتيک نوم Ethyne دی. که چيرې دyne وروستاړي هغه 
التين رقمونو ته چې د کاربن د اتومونو شمير په الکانونو کې ښيي، وزيا ت کړای شي، د هغوی اړونده الکاين 

نوم السته راځي.
* اروماتيک مرکبونه په خپل ماليکول کې ټينگې   کاربني کړۍ لر ي  چې  دځانګړو  اړيکو لرونکي دي.

مايکل  پوه  فزيک  انګليسي  د  کې  پيړۍ  لسمې  نو  په  چې  دى  بنزين  مرکب  لومړنی  مرکبونو  داروماتيکو    *
)Michael Farady( په واسطه  له عضوي مرکبونو څخه السته راوړلی شو.
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د اتم څپرکي پو ښتنې  
څلور ځوابه پوښتنې 

1 -الکانونه هغه مرکبونه دي چې دهغو د کاربن د اتومونو ترمنځ ------اړيکه شتون لري.
  الف -  ساده       ب -  يوه ګونې        ج – دوه ګونې     د – الف او ب دواړه سم دي 

2 -  الکانونه دالندې کوم يو عمومي فورمول لرونکي دي ؟
 
12 +nHnC د -   

22 −nHnC
ج -  

22 +nHnC ب -  
nHnC 2 الف -

    
د مرکب نوم عبارت دي له :

 
3

5

2

432

3

1
HCHCHCHCHC −−−−

3

|

3

|

HCHC
3 -   د

،  epenethyl tandim3,3 ب-   ،  ependiemthyl tan3,2 − الف -
  epenethylI tandim3, د -      ependinethyl tan3,4 ج -  

ane  وروستاړى د هغه په اړوند راديکال کې په کوم وروستاړي بدلون مومي؟  4 - د الکان )Alkane(  د 
yne  - د      yl -ج    yne – ب     ene – الف

5 – له 5 څخه تر  16 پورې کاربنو لرونکي الکانونه په کوم حالت موندل کيږي؟
د – پالزما  ب – گاز     ج – مايع   الف – جامد 

6 - د الکانونو کيميايي فعاليت لږ دی؛ له دې امله هغوى د ------ په نوم يادوي.
8 - د سايکلو الکانونو په نوم ايښودنه کې د -------- د هغه د ايزولوګ الکان په نوم مختاړي )prefix( په 

زياتولو ترسره کيږي .
الف – سايکلو       ب -  Cyclo    ج – الکايل     د - الف او ب دواړه سم دي. 

2 – دوه گونې اړيکه له ----- څخه جوړه  شوې ده :
π  اړيکه ، ب -  دوه د سگما اړيکې ،   ج-  دوه د پای اړيکې   د- هيڅ يو   σ  اړيکه او يوه د پاى الف - يوه  د سگما 

3 -  له الندې مطالبو څخه کوم يو د بنزين د ماليکول به اړه سم دی؟
ب- د کاربن ترمنځ اړيکې ساده دی، الف- د هايدروجن 12 اتومه لري،   

د- يو کړه يی جوړښت نه دی. ج - د کاربن - کاربن ترمنځ اړيکې جوړې دي،  
4 - د بنزين حرارتي مقاومت څومره دی ؟   

 C920 د - تر       C900 ج -  تر    C9001 ب - تر   C700  الف   - تر
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نهم څپرکی
وظيفوي ګروپونه او د هايدروکاربنونو مشتقات

او اوسني صنعت بنسټ جوړ کړى  بيولوژي، طب  عضوي مرکبونو د 
دى. د ژوندېو موجوداتو د جوړښت بنسټيزې اجزاوې په اوبو سربيره، 
عضوي مرکبونه دی، داچې عضوي مرکبونه کاربن د عنصر له مرکبونو 
ژوند  عنصرکې  په  کاربن  د  مونږ  شو چې  ويلې  نو  دي،  عبارت  څخه 
کوو. ولې عضوي مرکبونه په ټولګيو ويشل شوي دي؟ ايا د هر مرکب 
د خواصو زده کړه په ځانګړې توګه ساده کار دی؟ د هومولوګ سلسله 
څه شی ده؟ څرنګه چې عضوي مرکبونه په زياته کچه په طبيعت کې 
شته دي، د هغوی د هر يو مطالعه په ځانګړې توګه ستونزمن کار دى؛ 
نو  له دې امله عضوي مرکبونه په بيالبيلو ټولګيو ويشل شوي دي چې د 

عضوي مرکبونو ډلبندۍ الندې مطالعه کوو.
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9 : عضوي مرکبونه او وظيفه يي ګروپونه )د هايدروکاربنونو مشتقات(
عضوي کيميا د هايدروکاربنونو او د هغوى د مشتقاتو له کيميا څخه عبارت ده. 

په واسطه               groups)l(Functiona اتومه د ځانګړو ګروپونو  يا څو  يو  د هايدروجن  د هايدروکاربنونو  که چيرې 
يي  .وظيفه  دېږي  يا  نوم  په  د مشتقاتو  هايدروکاربنونو  د  مرکبونه السته راځي چې  بې ځايه شي، هغه عضوي 
د هايدروکاربنونو په ماليکولونو کې د اتومونو او يا د اتومونوله ګروپونو څخه   )( groupsFunctional ګروپونه 
عبارت دي چې ځانګړى او ټا کلى جوړښت لري او د عضوي مرکبونو د ځانګړو فزيکي او کيميايي خواصو 
دښودلوالمل ګرځي. هغه هايدروکاربنونه چې يوشان وظيفه يي ګروپونه لري، کيميايي خواص يې هم يوشان دي.    

1-9 جدول: وظيفه يې ګروپونه.

د وظيفه يي گروپ د مرکبونو عمومي فورمول مرکبونه د مرکبونو نومونه
وظيفه يي گروپ نومونه 

Methylhalide XCH −3 XR هاليدونه −
 )(Halyds

 )( IBrClF −−−−

 Ethanol OHCHCH −− 23 OHR − Hydroxyl OH−

 

opanon

opanal

Pr

Pr 

3
//

3

//

23

CH

O

CCH

H

O

CCHCH

−−

−−−

 

H

O
|

O
|
CR −−

Aldehydes

 

Ketones

R

O
|

O
|
CR −−

 Carbonyl 

−−
//
O

C

 aceticacid COOHCH −3R-COOH acid Carboxyl COOH−

 erDimethylet EteresCHOCH 33 −− ROR −− Oxy-O-

 terDimethyles 

3

//

3 CHO

O

CH −−−

 
rEsteRO

//
O

CR −−−

 EsterGroup 

−−− O

O

C
//

 esMethylamin 
23 NHCH − Amines2NHR − Amines2NHR − 

2NH−

 eMethylamid 

23

//

NHCCH
O

−−
 

2

//

NHCR
O

−−
 pAmidesGrou 

2

//

NHC
O

−−

 eMarcap tan HSCHCH −−− 23 HSR −− GroupMarcap tan HS −−

 ioetherDimethylth 33 CHSCH −− ThioetherRS −− Thioether −− S

 
acid
SulphonicBenz

−
− HSOHC 356 − 

3SOR −

oundSulphocomp

R-SO3H
 GroupSulpho HSO3−

هترو اتومونه د ډولونو له امله چې د وظيفه يي ګروپونو په ترکيب کې شتون لري، دا  ګروپونه په الندې ډول ويشل 
شوي دي.

 
RCR

O
−−

 
HCR

O
−−

//

//
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الکايل هاليدونه
الکايل هاليدونه د هايدروکاربنونو هلوجني مشتقات دي چې د هلوجنونو په واسطه د هايدروکاربنونو يو او يا څو د 
هايدروجن د اتومونو د تعويض له امله السته راځي. تر اوسه د فلورين، کلورين، برومين او ايودين مرکبونه پيژندل 

شوي دي. د هايدروکاربنونو هاليدونه  کيدای شي، مونو هاليدونه اويا پولي هاليدونه وي. 
عضوي هلوجن لرونکي مرکبونه په طبيعت کې خورا ډير دي چې په ننني صنعت کې ډير کارول کيږي، په طبيعي 
توکوکې موندل کيږي. په زرګونو هلوجن لرونکي عضوي مرکبونه په الجيو او په نور سمندري ژونديو موجوداتو 
ClCH شته دی او د ځنګلونو د سوزيدو  3

کې شته دي؛ د بېلګې په ډول: د سمندرونو په قهوه يي رنګه الجيو کې
او د اورشيندونکو پر مهال هم توليديږي. په صنعت کې له دې مرکبونو څخه د حلکوونکي په توګه او د والګي د 
ناروغۍ په وخت کې د درمل په توګه ورڅخه  ګټه اخېستل کيږي، تراي کلورو ايتلين په الکترونيکي صنايعو کې 

ډير کارول کيږي. د الکايل هاليدونو ځينې مرکبونه په الندې ډول دي: 
  

neBromomethamethanefluoroDichlorodiHalothane

Br

H

H

CHF

F

Cl

CClH

Br

Cl

C

F

F

CF −−−−−−−
|

|

|

|

|

|

|

|
 

CC =
H

Cl

Cl

Cl
 thyleneTrichloroe

تراي کلورو ايتلين ښه محلل دی، هلوتان انستيزيک او بې هوښه کوونکي ماده ده .
د الکايل هاليدونو نوم ايښودنه 

FClBrI  وي.   ,,, X  کيدای شي  XHC دی چې په دې فورمول  کې nn 12 +
د الکايل هاليدونو عمومي فورمول

د الکايل هاليدونو نوم ايښودنه  داسې ترسره کيږي چې په لومړي سرکې د الکايل د راديکال نوم ليکل کيږي او 
ide  وروستاړي سره ليکل کيږي؛ د بيلګې په ډول:  بيا دهلوجنونو نوم د صفت په بڼه د

  

)(

, 2233

3

ChlorideIsobutyl
chloridepropenylChloridepropanylmethyl
bromideAllylCl

BrCHCHCHCHCCH

CH

−−=−−

 Br
ClCH2 NO2 BrCH2

bromide
hexylCyclo chlorideBenzyl bromidelNitrobenzyp −

 

ethanolBromoethanedibromo
nbromohydriEthylenebromideEthylene

BrOHBrBr

HCHCHCHC

−−

−−

22,1

2|2|2|2|

 )Alcohols ( الکولونه
هغه عضوي مرکبونه چې په خپل ماليکولي ترکيب کې د OH وظيفه يي ګروپ ولري، د الکولو په نوم ياديږي. 
الکول عربي کلمه ده چې معنا يې د شرابو جوهر دی،  د الکولونو عمومي فورمول R-OH دی چې R  کيدای  
يا درې ګونې اړيکې  يا منشعب زنځير لرلو سره، الکينيل، الکاينيل )د دوه ګونې او  شي د الکايل د نارمل او 

لرونکي( اروماتيکي کړۍ او داسې نور وي؛ د بيلګې په ډول: 
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alcoholAllylopanolMethylalcoholEthyl
OH

OHCHCHCHCHCCHOHCHCH

CH

Pr22

223

|

|323

3

−−−

−−=−−−−

 OH−

hexanolCyclo

OHCH2 −−

alcoholBenzyl

OHCl

HCHC 2|2|
−

hydrinchloroEthylene

OHOHOH

HCHCHC 2||2|
−−

Glycerin

که چيرته د )OH-( ګروپ مستقيماً د اروماتيک د کړۍ سره نښتي وي دا الکول د فينول په نوم ياديږي.
سيستم              راديکالي  يا  معمولي  د  يې  يو  چې  کېږي  ترسره  سيستمو  دوو  په  ايښودنه  نوم  عمومي  الکولو  د 
نوم  يې  په دې طريقه  پيژندل شوي دي،  پخوا  الکولونه چې  ده، ساده  ايښودنه  نوم   )Common names(

ايښودنه کيږي؛ د بېلګې په ډول: 
 

 

 

alcoholbutylisoalcoholisopropyl
OHalcoholethyl

OHCHHCCHCHHCCHOHCHCH

CH

−−−−−−− 2

|

33|323

3

 −NO2 OHCH −− 2 OHCH3 − OHCHCHCH 223 −−−

alcohollnitrobenzyp −
alcoholmethyl acoholpropyl

د و يلو وړ ده چې دا ډول نوم ايښودنه لږه کارول کېږي او په ښاخ لرونکو او اوږدو زنځيرونوکې د پلي کېدو وړ نه 
ده؛ د بېلګې په توګه:

 
 

)3(tan3,2,2
323

|

|3

33

olpentrimethyl
CHCHCH

OHCCCH

CHCH

−
−

−−−

همدارنګه د الکولونو په نوم ايښودنه کې د الکولونو ډولونه )لومړني، دويمي او دريمي( هم ټاکل  کيږي؛ د بيلګې 
په ډول: ايزوپرويايل الکول يو دويمي الکول دى او ايزوبيوتايل الکول يو لومړنى الکول دى؛ نو د دوى نوم ايښودنه 

په الندې ډول هم ترسره کيږي.
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alcoholylmethylpropprialcoholisopropylalcoholethylpri
OH

OHCHHCCHCHHCCHOHCHCH

CH

−−−−−−− 2

|

33|323

3

:)Ethers( ايترونه
په  اتوم  يو  اوبو د هايدروجن  اوبو د ماليکولونو مشتق دي؛ داسې چې د  که چېرې فرض کړو چې الکولونه د 
عضوي پاتې شوني  تعويض او الکول حاصل شوي دي، نو که چيرې د اوبو د هايدروجن  بل اتوم هم په عضوي 

پاتې شوني  تعويض شي، ايتر تر السه کيږي: 
  

erDiethylethethanolwater
CHCHOCHCHHOCHCHHOH 322323 ,, −−−−−−−−−

)( واحد  COC −− ArOAr دی،  دوی هغه مرکبونه دي چې د −− ROR يا −− د ايترونو عمومي فورمول 
لري.

د ايترونو نوم ايښودنه 
)( دی، په معمولي نوم ايښودنه کې له هغه څخه نوم   −−O څرنګه چې د ايترونو وظيفه يي ګروپ د اکسيجن اتوم
)( پورې تړلي عضوي پاتې شونو   −−O اخېستل  شوی نه دی او داسې نوم ايښودنه کيږي چې لومړی د ايتر د ګروپ 
نومونه د کوچني والي او لويوالي پربنسټ نومول کيږي او د ايتر کلمه په هغوی باندې ورزياتيږي؛ يعنې د ايتر د 
وظيفه يي ګروپ په بنسټ د ډای الکايل ايترونو نوم ايښودنه ترسره کيږي؛ که چيرې  معاوضې يو ډول وي، د ډای 

)  مختاړی د معاوضو په نوم ور زياتيږي؛ د بيلګې په ډول:  )di
 

etherethylMethylerDiethylethherDimethylet
CHCHOCHCHCHOCHCHCHOCH 323322333 ,, −−−−−−−−−

      ,22223 ClCHCHCHOCHCH −−−−−

etherethylpropylChloro−3

−−O

etherphenylDi
ايترونه د ايوپک د نوم ايښودنې پربنسټ د الکا اوکسى )کوچنې معاوضې( په نوم يا د وي،  داسې چې د الکان 
کوچنى معاوضه د الکا اوکسي  په نوم او بيا د الکانونو د لويو معاوضونوم  کوم چې د اوږد زنځير لرونکي او د 

ايتري له ګروپ سره تړلي دي، ور زياتيږي؛ د بيلګې په ډول:
 323322333 ,, CHCHOCHCHCHOCHCHCHOCH −−−−−−−−−  
                     Methoxy methane        Ethoxy ethane                  methoxy ethane    
     
    ,ClCHCHCHOCHCh 22223 −−−−− −−O

etherethylpropylChloro3
propaneethoxy3Chloro1

−
−−−

etherphenylDi
benzenePhenoxy

کاربونيل د  چې  دي  مشتقات  اکسيجني  هايدروکاربنونو  د  الديهايدونه   :) Aldehydes ( الديهايدونه 
د  الديهايد کې  فارم  )په  بې ځايه کړی دی  هايدروجن  اتوم  يو  هايدروکاربنونو  د  يي ګروپ  )( وظيفه 

\

/
OC =
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کاربونيل د ګروپ دواړه اړيکې په استثنايي ډول د هايدروجن له دوو اتومونو سره تړلي دي(.
په الديهايدونو کې وظيفه يي ګروپ د کاربونيل ګروپ دی چې د هغه يو والنسي الکترون د هايدروجن او دويم 
اليفاتيک  کيدای شي،  پاتې شوني   دی، عضوي  تړل شوی  سره  شونو   پاتې  له عضوي  يې  الکترون  والنسي 
د کيداى شي چې    R او دی  فورمول  عمومي  الديهايدونو  د 

 
HCR
O
−−

// : ډول  په  بېلګې  د  وي؛  اروماتيک  يا  او 
 او نور  راديکالونه وي.

352 ,CHHC

دى چې دهغوى بيلګه کيداى شي  بنزالديهايد وړاندې کړای شي:
 

H
||
O

CrA −− د اروماتيک الديهايدونو فورمول
       

                

 

C H
O

OHC  څخه  عبارت دی: nn 2
د اليفاتيک الديهايدونو عمومي فورمول له

1: نوم ايښودنه
د الديهايدونو معمولي يا راديکالي نوم ايښودنه د هغوى د اړونده تيزاب،  کوم چې د هغه  له ارجاع څخه  دا 
aldehyde او د اړوند تيزابونو د نوم  −acid  کلمه په الديهايد السته راغلی دى، اخېستل شوې  ده، داسې چې د

) بدلون موندلى.  )yl oic وروستاړي په د
د ايوپک په نوم ايښودنه کې د کاربونيل لرونکي ډير اوږد زنځير په ګوته او نمبر وهل کيږي، داسې چې بايد لومړی 
نمبر د کاربونيل د ګروپ په کاربن کې وليکل شي. د نمبر وهلو په بنسټ د بنسټيز زنځير د کاربنونو شمير ټاکل  

 al− −e توري پرځای يې د کيږي؛ په دې صورت کې بنسټيز زنځير چې اړوند هايدروکاربن دى، د نوم د وروستي
وروستاړى ليکل کيږي، د معاوضو نوم د بنسټيز زنځير د کاربن له نمبر سره چې په هغه پورې تړلی دى، د نوم 
ايښودلو په پيل  کې د بنسټيز زنځير له نوم څخه مخکې ليکل کيږي، الندې د الديهايدونو د معمولي او ايوپک  

د نوم ايښودنې بيلګې وړاندې شوې دي:
 

HCH

O
//
−−

deformaldehy
methanal

HCCH

O
//

3 −−

deacetaldehy
ethanal

H

CHC

O
//

\
73 −

ydebutyraldeh
albutan

H

CHC

O
//

\
94 −

ydevaleraldeh
alpentan

H

CCHCHCH

O
//1

\

234

3 −=−

butenal−2

HCH

CHC

OCH

3

//1

\

2\

/

3
3

−

propanalmethyl2−

HCH

CCHCCH

OCH

3

//

\
2

|

|
3

3

−−−

altanbuethyldim3,3 −

HCCHHC

O
//

256 −−

deacetaldehyphenyl
ethanalphenyl

HC

O
//
−−

debenzaldehy
decarbaldehybenzene

   )Ketones( کيتونونه
ډول  دا  ولري،  اړيکې  سره  شونو  پاتې  دوو  د  الکايل  د  ګروپ  وظيفوي  کاربونيل  د  چې  کې  مرکبونو  هغو  په 
R  دی، 

O

CR −−
//

( OnHnCR يا

O

CR 2)'
//
−− مرکبونه د کيتونونو په نوم ياديږي. د کيتونونو عمومي فورمول

هغه الديهايدونه او کيتونونه چې يوشان جمعي فورمول ولري، يو د بل ايزومير دی؛ د بيلګې په ډول:  
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)()(
Pr

//
23,3

//
3

AldehydeKeteone
opanalAcetone

H

O

CCHCHCH

O

CCH −−−−−

د کيتونونو نوم ايښودنه 
1- معمولي نوم ايښودنه 

Ar  )د اريل ګروپ( پاتې شونې  په جال ډول )که چېرې  R )د الکايل ګروپونه( يا  په معمولي نوم ايښودنه کې د
سره ورته وي، د ډای کلمه د مختاړي په بڼه  په هغوی باندې ور زياتيږي( نومول کيږي  او د کيتون کلمه پر هغوی 

ور زياتيږي:

 
 

lketoneEthylmethyketoneDimethyl

CHCH

O

CCHCH

O

CCH 32
//

3,3
//

3 −−−−−

 

3CHC
O

−−

ketonephenylmethyl lketoneEthylmethyketoneDimethyl

CHCH

O

CCHCH

O

CCH −−−−− 2
//

3,3
//

3

عضوي تيزابونه
 )Carboxylic Group( د کاربوکسيل ګروپ

HO ( د کاربونيل او هايدروکسيل له ګروپونو څخه جوړ شوى دى چې زياتره د 
O
C
||

−−− د کاربوکسيل ګروپ )
−HCOO  په بڼه ليکل کيږي؛ خو  په هغه کې  هيڅ  کله دهايدروجن او د کاربن د اتومونو ترمنځ اړيکه شتون 

 نه لري. دا ګروپ کوالى شي چې د پروتون  ورکوونکي په توګه )Proton – Donator(  عمل وکړي او د  
COO−− ( ايون چې د کاربو کسالت په نوم ياديږي، بدلون ومومي. په ده انيون کې د اکسيجن دواړه اتومونه يو  (

π  الکترونونه د ريزونانس په حالت کې دي:     ډول ارزښت لري ؛ ځکه په هغه کې د 
    

C− C−

−O

O

O

O
CR −
O

O
ویا

د  اسيد  کاربوکسليک  د  ولري،  ګروپ  کاربوکسيل  د  ماليکولي جوړښت کې  په خپل   مرکبونه چې  هغه  ټول 
مرکبونو په نوم ياديږي.

دعضوي تيزابونو نوم  ايښودنه
1_ د عضوي تېزابونو معمولي نوم ايښودنه: د عضوي تيزابونو معمولي نوم ايښودنه د اړوندو تيزابو د سر چينو له 
Formica)(   د التين نوم څخه  Formicacid د ميږي  التينو يا يوناني کلمو څخه اخېستل شوې ده؛  د بېلګې په ډول : 
اخېستل شوی دی  چې د سروميږ يو دکالبوتونو  )جسد ونو( له تقطير څخه السته راوړل شوی دی، د اسيتيک اسيد
)(  نوم  acidbutyric acetum)( څخه اخېستل شوی دی، د بيوتاريک اسيد  )( نوم د سرکی  له التين نوم  acidacetic

Stear)( څخه اخېستل   )( نوم د غوړو له التين نوم  acidstearic butyrum)( او د ستياريک اسيد د کوچو د التين نوم 
شوې ده، په همدې تر تيب ټول معمولي نو مو نه د اړوندو  تيزابو  د السته راوړنې د سرچينې پربنسټ ايښودل شوي دي. 

که چيرې په داسې تيزابونو کې  بيالبيلې معاوضې شتون ولر ي؛ نو په دې صورت کې کاربنونه د  کاربو کسيل له ګروپ 
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δ)(   او نورو باندې په نښه  کيږي، داسې  γ)( ، دلتا β)( ، گاما α)( ، بيتا سره د اړيکو له امله  د يوناني  ژبې په  تورو، الفا 
α)(  او په نورو  تورو ښودل کېږي؛ د بېلګې په ډول: چې د کاربوکسيل په ګروپ پورې تړلی کاربن په الفا 

 

aciderichydroxyval
OH

COOHCHCHHCCH 22
|

3

−γ

−−−−
αβγδ

acidricchlorobutemethyl
CHOH

COOHHCHCCH

3

||
3

−β−−α

−−−
αβγ

)2_9( جدول د لسو عضوي تيزابونو معمولي نومونه او د هغوى سرچينې 

سرچينې  معمولي نوم             جوړښتد کاربن شمېر         

1 HCOOHميږي  )التين- فارميکا(فارميک اسيد
2 COOHCH3سرکه )التين-اسيتوم(اسيتيک اسيد
3 COOHCHCH −− شيدې،کوچ او خيدک  پروپيونيک اسيد23
4 COOHCHCH 223 کوچ )التين- بوتيروم(بويتريک اسيد)(
5 COOHCHCH 323 سنبل د گل ريښه )التين-والير(واليريک اسيد)(
6 COOHCHCH 423 اوزې )التين- کاپر(کپروييک اسيد)(
7 COOHCHCH 523 د پيچک وږۍ )التين-اوينانت(اېنان توييک اسيد)(
8 COOHCHCH 623 اوزې )التين- کاپر(کپريليک اسيد)(
9 COOHCHCH 723 دشمعدانې گل )افريقايي نبات( پيالرگونيک اسيد)(
10 COOHCHCH 823 اوزې )التين – کاپر(کپريک)(

٢-د IUPAC په الره د تيزابونو نوم ايښودنه 
د IUPAC  په نوم ايښودنه کې اوږد زنځير چې د کاربوکسيل  ګروپ لرونکی وي،  ټاکل، موندل  او نمبر وهل 
کيږي، نمبر  وهل دکاربوکسيل ګروپ له کاربن څخه پيل کيږي.  په نوم ايښودنه کې لومړى په معاوضو پورې تړلی 
اړوند کاربن نمبر او له هغه څخه وروسته د معاوضو نومونه ليکل کيږي، د نوم په پاي کې دکاربوکسيل لرونکې  
 e اوږد زنځير نوم ليکل کېږي. څرنګه چې د اړوند هايدروکاربن )الکان ، الکين او الکاين( دنوم وروستی  د

−oic  په وروستاړي تعويض  او د اسيد )acid( کلمه  پرې ور زياتيږې ؛د بيلګې په ډول:  توری يې  د 
    

acidethanoic
COOHCH −3

      

 

acidpropanoicmethyl

COOHH

CH

CCH

−

−−

2

12

|
3

3
3

        
 

acidbutenoic
COOHCHCHCH

−
−−=

3

1
2

23
2

4

 COOHCH 1
2

2 −−

acidethanoicphenyl2 − acidbutenoic
COOHCHCHCH

−
−=−

2

123
3

4

3

1

|

2

|

3

CHCl

COOHCHC −=

acidpropenoicchloro3methyl2 −−−

 COOHCH 1
2

2 −−

acidethanoicphenyl2 − acidbutenoic
COOHCHCHCH

−
−=−

2

123
3

4

3

1

|

2

|

3

CHCl

COOHCHC −=

acidpropenoicchloro3methyl2 −−−
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د امينونو جوړښت او ډلبندي
oAmin ( په نوم ياديږي، د دې ګروپ د نايتروجن  د امينونو وظيفوي ګروپ NH2 - دى چې د امينو)
3SP هايبريد حالت لر ي چې دکاربن يو اتوم د يو يا څو اتومونو سره اړيکې لري، که چېرې د څو  اتوم د
عضوي معاوضو سره اړيکې و لري، د امينونو ډولونه تر السه کيږي چې د لومړني، دويمي او دريمي 
امينونو په نامه ياديږي، لومړني امينونه هغه امينونه دي چې د امونيا د نايتروجن  اتوم  د هايدروکاربنونو  د 
کاربن له يوه اتوم سره اړيکه لري. دويمي امينونه له هغو امينونوڅخه عبارت دي چې د امونيا د نايتروجن 
اتوم دهايدروکاربنونو له دوو ګروپونو سره اړيکه لري. دريمي امينونه هغه امينونه دي چې دهغوی د امونيا 
د نايتروجن اتوم د هايدروکاربنونو له درې اتومونو سره اړيکې لري، د دې امينونو عمومي فورمولونه په 

الندې ډول دې:

         

 

ammonia

H
..

|
H

NH −−

    
 

neprimaryami

R
..

|
H

NH −−

،   
 

aminesecondary

R
..

|
R

NH −−

  ،  
 

inetertharyam

R
..

|
R

NR −−

    

R کيدای شي چې  د الکايل يا ارايل پاتې شوني وي؛ د امينونو د ډلو بيلګې په الندې ډول دي:

      

 

ammonia

H
..

|
H

NH −−

،   

 

emethylamin

3CH
..

|
H

NH −−

 ،  
 

eaethyl mindim

3CH
..

|
3CH

NH −−

 ،

 

minetrimethyla

3CH
..

|
3CH

N3CH −−

  

عضوي راديکالونه چې د امينونو په جوړښت کي د نايتروجن له اتوم سره اړيکه لري، څلورمخيزو ته 
03.107 ده، د  05.109  اود امونيا زاويه  نژدې جوړښت لري؛ ځکه د څلور مخيزو جوړښتيزو  زاويه
)( جوړښت لري. که چېرې د امين  ګروپ د مشبوع او يا  pyramid امينونو ماليکول دهندسي هرم 
غيرمشبوع زنځيري هايدروکاربنونو د کاربن د اتومونو دهايدروجن  اتومونه تعويض کړي، دا ډول امينونه 

د اليفاتيک په نوم او که د اروماتو له کړيو سره اړيکه ولري، د اروماتيکو امينونو په نوم ياديږي. 
 

eylamethylpropeethylaemethyla
NHCH

CH

HCCHNHCHCHNHCH
min2minmin

22

3
|

322323

−
−−−−−−
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د امينونو نوم ايښودنه
څرنګه چې په تيرو لوستونو کې وړاندې شول، امينونه  دکاربن د اتومونو د زنځير له امله او دهغوى 
دويمي   ،) 2NH−R ( امين  لومړني  چې  شوي  ويشل  ډولو  درې  په  سره  اتوم  له  نايتروجن  د  اړيکه 
 ( دي، د امينونو څلورم ډول دڅلور وجهي ايون په بڼه  

R
R
NR
_

|
−− RNR ( او دريمي امين )

_

|
−−

H
امين )

 Tetramethyl) 




 +

N)(CH 43 ( امونيم   تتراميتايل  بېلګې کيدای شي  د هغې    دی چي 



 +

NR 4)(

amonium(( وړاندې شي،  د R پاتې شوني کيداى شي الفاتيک ،سکليک او يا اروماتيک وي. 
 د امينونو په نوم ايښودنه کې په نايتروجن باندې نښتي پاتې شوني  د yl له وروستاړي سره د نوم په پيل 
کې دهغوى د نوم د لومړي توري د انګريزي ژبې دالفبا دمخکيوالي په پام کې نيولو سره سم ليکل 

کيږي او بيا  وروسته د امين )amine(  کلمه ورزياتيږي، د بېلګې په ډول:
په  73252  جمعي فورمول لرونکي مرکب  نوم چې د هغه دجوړښت فورمول   )( HCNHC − د

الندې ډول دی،  داسې ليکل کيږي :
                    

          epropylamin ethyl Di

3

322

2

_

|23

CHCHCH

CHCHNCHCH

−−

−−−−

په ځينو برخو کې د امينونو په نوم ايښودنه کې کيداى شي چې د مرکبونو د ماليکول د کاربن د اتومونو 
نمبر وهنه تر سره شي؛ د بېلګې په ډول:  

                  
           

 

amine Penthyl -1 Methyl.-1

1

|
2

2345

3

2223

CH

NHCHCHHCHCHC −−−−−
 

amine Penthyl -1 Methyl.-1

1

|
2

2345

3

2223

CH

NHCHCHHCHCHC −−−−− 

amine Penthyl -1 Methyl.-1

1

|
2

2345

3

2223

CH

NHCHCHHCHCHC −−−−−

   
IUPAC په سيستم کې په دوو الرو نوم ايښودنه کيږي چې له الکايل امين لومړني امينونه د ايوپک  

amine)(alkane څخه عبارت دي ، دبيلګې په ډول:  )min( امينو الکان ealkyla
 

 

ephenylamin

2NH−

)(Aniline

    

eapropylmethyl
CH

NHHCHCHC

min2
3

22

12

|3

3

−

−−−
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د نهم څپرکي لنديز
په واسطه بې ځايه شي،  اتومونه د وظيفه يې ګروپونو  اويا څو  يو  •  که چيرې د هايدروکاربنونو د هايدروجن 
اکسيجني،  هلوجني،  له  او  ديږي  يا  نوم  په  مشتقاتو  د  هايدروکاربنونو  د  چې  راځې  ته  الس  مرکبونه  هغه  نو 
نايتروجني، سلفري، فاسفوري او نورو عناصرو مشتقاتو څخه عبارت دي. دا عناصر د وظيفه يې گروپونو په بڼه د 

هايدروکاربنونو په مرکبونوکې شتون لري چې د نوموړو مرکبونو کيميايي خواص ټاکي.
ايسترونو  ايترونو،  تيزابونو،  الديهايدونو،  الکولونو،  د  لري،  ګروپونه  يې  وظيفه  اکسيجني  چې  مرکبونه  هغه   •
 ،

 

R
//
O

CR −−
،    

HCR
//
O

−−
،    OHR − فورمولونه   يي  سره  وار  په  چې  دي  عبارت  څخه  نورو  او 

 دي.
 

RO
//
O

CR −−− ،  COOHRR,OR −−−
وي.    FClBrI ,,, دی چې په دې فورمول  کې  X کيدای شي   XnHnC 12 + • د الکايل هاليدونو عمومي فورمول

• الکايل هاليدونه د هايدروکاربنونو هلوجني مشتقات دي چې د هلوجنونو په واسطه د هايدروکاربنونو يو او يا څو د 
هايدروجن اتومونه  د بې ځايه کيدو له امله السته راځي. 

−OH وظيفه يي ګروپ ولري، د الکولو په نوم ياديږي.  • هغه عضوي مرکبونه  چې په خپل ماليکولي ترکيب کې د
يا  او  نارمل  د  )راډيكل(   پاتې شوني  الکايل  د  R  کيدای شي  OHR دى چې − فورمول الکولو عمومي  د   •
منشعب زنځير په لرلوسره، الکينيل، الکاينيل )د دوه ګونې او يا درې ګونې اړيکې لرونکي( د اروماتيک کړۍ 

او داسې نور وي. 

)( واحد لري. COC −− ArOAr دى، دوى هغه مرکبونه دي چې د −− ROR او يا  −− • د ايترونو عمومي فورمول

لري چې دې مرکبونوته يې ځانګړی  په  ځانګړو عضوي مرکبونو کې شتون  ( ګروپ 
 

HC
O

−−
|| ( کاربونيل  د 

خواص ورکړی دی.  
د  ګروپ  يې  وظيفه    )(

\

/
OC = کاربونيل د  چې  دي  مشتقات  اکسيجني  هايدروکاربنونو  د  الديهايدونه   •

هايدروکاربنونو يو اتوم هايدروجن تعويض کړى دى.
• لومړني امينونه هغه امينونه دي چې د امونيا د نايتروجن  اتو م  د هايدروکاربنونو  د کاربن له يوه اتوم  سره اړيکه لري. 

• دويمي امينونه له هغه امينونوڅخه عبارت دي چې د امونيا د نايتروجن اتوم د هايدروکاربنونو له دوو ګروپونو 
سره اړيکه لري.

• دريمي امينونه هغه امينونو دي چې د هغوی د امونيا د نايتروجن اتوم د هايدروکاربنونو له درې اتومونو سره 
اړيکې لري.
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د نهم څپرکي پوښتني 
څلور ځوابه پوښتنې:

1 - د عضوي مرکبونو په ترکيب کې د الندې عناصرو له جوړو څخه د کومو موجوديت حتمي دي ؟
د- کاربن او هايدروجن ج- کاربن او فاسفورس  ب- سلفر او هايدروجن  الف- کاربن او سلفر  

په کچه يو له بل څخه توپير ولري د ---- په نوم ياديږي .        )( 2CH− 2 - هغه هايدروکاربنونه چې ديو ميتلين ګروپ 
ج- هومولوگ   د- غير مشبوع ب- ايزومير  الف- ايزولوگ 

3 - له الندې فورمولونو څخه کوم يو د ايترونو عمومي فورمول دی؟

HSR    د- الف او ج دواړه −− ج-  
 

HR −−
||
O

C ROR  ب-   −− الف-  
4 - د تيولونو عمومي فورمول له : ------ څخه عبارت دی.

 RSR −− HSR            د-   −− ج-     
2NHR − ب-     OHR − الف-  

5 - په تيزابي مرکبونو کې وظيفه يي ګروپ له  -------- څخه عبارت دی .               

 
HCR −−      د- 

 
ROCR −−−

//
O

ج-     
 
HOCR −−−

//
O

ب-   
 
HCR −−

//
O

الف-
6 - د اروماتونو لومړنی مرکب يعنې بنزين د کوم عالم  په واسطه  له عضوي مرکبونو څخه استحصال شو؟

ب -  Michael Farady     ج – کيکولي      د -  الف او ب دواړه سم دی الف - مايکل فارادي  
7. د الکايل هاليدو عمومي فورمول ---------- دی.

.
 
nHnC 2 د -    ،

 
12 +nHnC ج ـ   ،  

22 +nHnC ب -   ،  XnHnC 12 + الف -
8. الکولو د هايدرو کاربنو -------- مشقات دي.

 الف – د نايتروجني، ب – اکسيجن، ج – سلفر، د – فاسفورس.
)  ګروپ کاربن يې له ------- سره اړيکه ولري. )OH− 9.  دريمې الکول د هغو الکولو له ډول څخه دي چې د 

ب – د کاربن له  دري اتومونو سره، الف – د کاربن دوو اتومونو سره،   
−OH له درېوو ګروپونو سره.  د - ج – د کاربن له يو اتوم سره،    

10. د کاربونيل د وظيفه يي ګروپ فورمول -------- دى.
 )(

\

/
OOHC د -    ، )(

\

/
OHC− )( ،   ج -

\

/
OC = ب -   ، )(

\

/
SC = الف ـ

HCN د جمعي تعامل محصول ----- دي. 11.  د الديهايد او
  الف – الديهايد سيانو هايدرين، ب – سيانو هايدرازين ، ج – الف او ب دواړه ، د – هيڅ يو

'  د ----- کيتون فورمول  دى.
//

R

O

CR −− .12 
د – اسيتون. الف – متناظر،  ب – غير متناظر،   ج – الديهايد،   

13.  د امينونو وظيفه يي ګروپ له.......... څخه عبارت دى.
   +

4NH 3NH        د –   NH ج-    2NH ب -   الف -
14. له الندې مرکبونو څخه کوم يو يې دقلوي خاصيت لري؟ 

3NH د-  الف او ج دواړه OHCH ج - −3
23 ب- NHCH − الف -
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هغه ماليکولونه چې د څو کوچنيو ماليکولونو له يوځاى کېدو څخه جوړ 
او هغه کوچني ماليکولونه چې پولي ميرونه  نامه  په  شوي دي، دپولي مير 

جوړوي، د مونوميرونو  په نوم يا ديږي. 
پولي ميرونه په دوو ډلو ويشل شوي دي چې طبيعي پولي ميرونه  او مصنوعي 
پولي ميرونه  دي. په دې څپرکي کې د طبيعي پولي ميرونو په اړه معلومات 
په  ميرونو  پولي  د مصنوعي  به  کې  راتلونکي څپرکي  په  او  کيږي  وړاندې 

هکله معلومات وړاندې شي.
د طبيعي پولي ميرونو تر سرليک  الندې هغه مرکبونه څيړل  کيږي چې 
اسيدونه،  امينو  اسيدونه،  نوکليوييک  پروتينونه،  او  لري  بنسټ  طبيعي 
دې  په  چې  دي  وريښم  طبيعي  او  وريښم  سلولوز،  نشايسته،  انزايمونه، 

څپرکي کې به يې ځينې ځانګړتياوې مطالعه کړئ.
د دې څپرکي په لوستلو به پوه شئ، چې دا مرکبونه کوم جوړښت او خواص 

لري او په ورځني ژوند کې کوم رول لوبوي؟

لسم څپرکى
طبيعي پولي ميرونه



   118

طبيعي پوليميرونه
پولي ميرونه هغه مرکبونه دي چې د هغوى ماليکولونه د څو کوچنيو ماليکولونو د نښلېدلو له امله جوړ شوي 
دي، کوچني ماليکولونه چې پولي ميرونه جوړوي، د مونوميرونو په نوم ياديږي. پولي ميرونه کيداى شي، له يو 
ډول مونو ميرونو او يا له بيالبيلو مونوميرونو څخه جوړ شوي وي. پولي ميرونه چې د يو ډول مونو ميرونو څخه 
جوړ شوي دي، د هوموپولي مير په نوم يادېږي او پولي ميرونه چې له بېالبېلو مونوميرونو څخه جوړ شوي وي، 

د کوپولي ميرونو په نوم يا ديږي.
پولي ميرونه په دوو ډلو ويشل شوي دي چې له طبيعي پولي ميرونو او مصنوعي پولي ميرونو څخه عبارت دي، 
طبيعي پولي ميرونه له څو قيمته قندونو )نشايسته او سلولوز(، پروتينونو، نوکليک اسيدونو، انزايمونو، وريښمو او 

طبيعي ربړ څخه عبارت دي چې الندې يې لولو:
بيلو برخوکې په کار  کاربو هايدريتونه د ژوندانه مهم مرکبونه دي چې زمونږ د ورځني ژوند په بيال  قندونه: 
وړل کيږي.د کورونو ورونه، موبل )مېز او چوکی(، خوراکي مواد، کالي او نور توکي له کاربو هايدريتونو څخه 
جوړشوي دي.کاربو هايدرويتونه په طبيعت کې ډېر موندل کيږي او په ټولو ژونديو جسمونوکې شتون لري چې 
د ژويو او له هغې ډلې څخه د انسانانو د خوړو مواد دي.  کاربو هايدريتونه زياتره د شنو نباتاتو په واسطه جوړيږي 
چې د نباتاتو د پاڼو شنه ماده د لمر د رڼا په شتون کې د هوا کاربن ډای اکسايد او هغه اوبه چې د ريښو له الرې يې 

جذب شوي دي، په گلوکوز تبديلوي، دا عمليه د فوتوسنتيز په نامه يادېږي:                
د لمر رڼا  / کلوروفيل  
 (g)6O(s)OHCO(l)6H(g)6CO 2612622 + →+      

په رښتيا چې نباتات طبيعي البراتوار دي چې د خوړو مواد جوړوي. په پورتنۍ معادله کې ليدل کيږي چې په 
نباتاتوکې د کلوروفيل د شنې مادې په مرسته د گلوکوز د جوړيدو عمليه ترسره  کيږي او اکسيجن هم توليديږي، 
ټول ژوي اکسيجن تنفس کوي ، اکسيجن د کاربوهايدريتونو او د خوړو نورو توکو د اکسيديشن لپاره په کار وړي 

چې د ژونديو په ارگانيزم کې انرژي ازاد وي:  
              EO(l)6H(g)6CO(g)O(s)OHC 2226126 ++ →+         

د فوتو سنتيز عمليه او د ژويو د تنفس عمليه  دوې معکوسې عمليې دي؛ په دې دوو عمليو کې د کاربن ډاى 
اکسايد او اکسيجن دکچې توازن کنتروليږي.

د کاربو هايدريتونو جوړښت او نوم ايښودنه: کاربو هايدريتونه د کاربن د هايدريتونو په نوم هم يا دوي، 
nnn دى؛ پردې بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه ليدل   OHC 2 nn   يا OHC )( 2 څرنگه چې د هغوى ساده فورمول
6126  )د  OHC 6126  )چې د الديهايدي گروپ لرونکی دی(، فرکتوز  OHC کيږي. د دې ډلې مرکبونه  گلوکوز 
کيتوني گروپ لرونکی دی ( اونور دي چې په ميووکې شتون لري. د دې دواړو قندونو مشرح  فورمولونه عبارت 

دي له:

فرکتوزګلوکوز
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 )1_10( شکل: الف _ ځمکنى توت د فرکتوز سرچينه، ب : انګور د گلوکوز سرچينه، ج : شات د مونو سکرايدونو سرچينه

O)(CH2  دی، نوځکه کيداى  د عمومي فورمولونو په پام کې نيولو سره، ډير ساده کاربو هايدريت، فارم الديهايد 
شي چې  کاربو هايدريتونه د فارم الديهايد پولي ميرونه وي؛ د بيلګې په ډول: 

 

6O12H6C2Ca(OH)
H

//
O

C6H  →−−

    
                                             

څرنګه چې پورته ليدل کيږي، کاربوهايدريتونه د کيتونی او يا الديهايدي ګروپ لرونکی دي، نو پردې اساس دا 
مرکبونه کوالی شی چې د کيتونونو او الديهايدونو د پولي ميرازيشن څخه السته راشي چې د پيرانوز او فورانوز 

په نو هم ياديږي.
د کاربوهايدريتونو ډلبندي: کاربو هايدريتونه په دوو ډلو ويشل شوي چې له ساده او پيچلو څخه عبارت دي.
1_ مونو سکرايدونه: ساده قندونه )Simplesugars( يا مونو سکرايدونه )Monosacharides( د 
کاربو هايدريتونو هغه ډولونه دي چې نه هايدروليز کيږي او د هغوى په ماليکولونو کې د کاربن د اتومونو شمير له 
3 څخه تر 9 اتومونو پورې رسيږي. مونو سکرايدونه چې په خوراکي توکو کې شته، د هکسوز )Hexoses( په 
نوم ياد يږي.  گلوکوز ډير ساده مونو سکرايد دی چې په ژونديو اورګانيزمونو کې د انرژۍ د توليد او د ميتابوليزم 
په عمليه کې بنسټيز رول لوبوي، دا مرکبونه په ځيگر )ينه( او نسجونوکې ذخيره کيږي او د هغوی مهمې سر 
چينې انگور او شات دي، مونو سکرايدونه سپين رنگه کرستالي مرکبونه دي او خوږ خوند لري، له اوبو سره 
ګلوکوز،  حليږي.  نه  کې  ايترونو  په  هايدروکاربنونه  دي،  کيدونکى  نو ځکه حل  جوړوي؛  اړيکه  هايدروجني 
6126C  دی او يو د بل ايزومير دي. OH فرکتوز او مانوز مهم مونو سکرايدونه دي چې د هغوی ماليکولي فورمول 

 
)Ketohexose ( ) e(aldohexos            )Ketohexose (    ) e(aldohexos    

 fractose-Dglucose-D                 mannose         galactose-D
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٢-ډاى سکرايدونه 
له دی هايدريشن څخه د ډاى سکرايدونو  او  تراکم  يوځای کېدو،  د  ماليکولونو  د مونو سکرايدونو د دوو 

ماليکول السته راځي چې د دوو مونو سکرايدونو تر منځ يو اکسيجني پول تړل کيږي. 
د ډاى سکرايدونو عمومي خواص 

1_ ډاى سکرايدونه سپين رنګ لري او خوند يې خوږ دى.
2_ د ټولو ډاى سکرايدونو ماليکولونه ښي خوا ته تاويږي او نور پوالريزيشن کوي. 

3_ د مهمو ډاى سکرايدونو څخه يوه بوره ده  او نور مهم ډاى سکرايدونه لکتوز، مالتوز او سلبيوز دي.
سکروز )بوره(: بوره د يو ماليکول ګلوکوز او يو ماليکول فرکتوز د نښليدو له امله  السته راځي:

کاربن  لومړى  د  ګلوکوز  د  واسطه چې  په  اړيکې   )glycoside( د ګاليکوسايد  نوموړي هکسوزونه  دواړه  دا 
)  سره تړل کيږي، نښتې دي. بوره په ډيره کچه په نباتاتو؛ لکه: لبلبو او ګنيو  )2−C )  او د فرکتوز د دويم کاربن  )1−C

کې موندل کيږي چې د اکسترکشن په ميتود  له هغوى څخه خالصه بوره په الس راوړل کيږي. بوره په اوبوکې 
په اسانۍ سره  حل کېږي؛ خو په الکولوکې ډيره لږه حل کيږي. کله چې بوره هضم شي؛ په دې صورت کې په 

ځيګر کې ګلوکوز او فرکتوز جوړوي او وروسته له جوړېدو څخه په وينه کې جذبيږي:
 

sucroseFrctoseGlucose
OHOHCOHCOHC 211221261266126 +→+

 )Polysacarides(  ٣- پولي سکرايدونه
پولي سکرايدونه د پيرانوز ګلوکوز د واحدونو يو له بل سره د يوځاى کېدو او د هغوى  ددې هايدريشن په پايله کې 
جوړيږي. نشايسته هم له دې مرکبونو څخه ده چې د ښاخ لرونکي جوړښت له امله د هضم کېدو وړتيا لري؛ خو 
سلولوز هم چې د پولي سکرايدونو له زنځير څخه د اوږدو ريښو په بڼه السته راغلي دي؛ نو څرنګه چې دا ريښې 
د هايدروجني اړيکو په واسطه يو له بل سره يوځای شوي دي، کلکه ماده ده، چې د هضم وړنه ده. د نباتاتو ډډونه 

)ساقې(، ريښې او ښاخونه له سلولوز څخه جوړې شوي دي:
  

 
→61262 OHC  

د  د هغه  اکسيديشن کىږي،  د هغه هايدروکسيل ګروپ  اکسيدي کيږي؛ خو  په شان  ګلوکوز  د  فرکتوز هم 
اکسيديشن يوه برخه په الندې ډول ده:       

عمومي خواص 
 څخه عبارت دى.

n)5Ο10Η6(C 1_ د پولي سکرايدونو عمومي فورمول له
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2_ د نباتاتو په تخمونو او نبغونو کې پيداکېږي.
3_ پولي سکرايدونه هغه مواد دي چې د کرستال کيدو وړتيا  نه لري او بې خونده دي. دا مرکبونه په اوبو او 

الکولو کې نه حل کيږي؛ که چېري  هايدروليز شي، په مونو سکرايدونو بدلېږي: 
مهم پولي سکرايدونه له نشايسته )Starch(، گاليکوجن )Glycogen(، سلولوز )Cellulose( او دکسترين 

)Dextrin( څخه عبارت دي.
نشايسته )Starch(: د پولي سکرايدونو له مهمو مرکبونو څخه يوه هم نشايسته ده چې د ګلوکوز د ماليکولونو 
د  ريښې  او  تخمونه  نباتاتو  د  وريجې،  کچالو،  جوار،  جوړيږي،  بنسټ  پر  اړيکې  ګاليکوسايدي  د  ترکيب  د 
نشايستې مهمې سر چينې دي. نشايسته د خواړو ښه سرچينه ده چې د هغې هر ماليکول د ګلوکوز له زرګونو 

ماليکولونو څخه جوړشوي دي، د فورمول يوه برخه يې په الندې ډول ده:
    

   
 

glucosemaltosedextinstarch
6O12H62C

)O(H2H
n)11O22H12(C

)O(H2H
n)OH6(C

)O(H2H
n)OH6(C  → → →

++++++
510510

څرنګه چې وويل شول، نشايسته په اوبو کې نه حل کيږي؛ که چېرې له اوبو سره يوځاى تودوخه ورکړل شي، د 
هغوى هايدروليز ترسره  کيږي او په يو قيمته قندونو ټوټه کيږي. نشايسته د فهلنګ ښودونکی ارجاع کوي او که 
−OH  ګروپونه  زيات   چيرې له ايودين سره يوځای شي، اوبه رنګه محلول جوړوي. دا چې په دې مرکب کې د 
شتون لري؛ نو د اوبو ښه جذبوونکى دی، د تودوخې د ورکولو په پايله کې د نشايستې هايدروليز ترسره کيږي  او 

د هايدروليز محصول يې ګلوکوز دی:  

)2_10( شکل: الف  کچالو د نشايستې سرچينه   ب _ ډوډۍ د نشايستې سرچينه
جوړ کړى   %15 پروتينونه: پروتينونه د طبيعي پولي ميرونو له ډولونو څخه دي چې د انسانانو اورګانيزم يې تر 
او  پوستکي  د  بدن  د   )Tibrus proteins( پروتينونه   ترسره کوي. رشتوي  بدن کې ډېرې دندې  په  او  دى 
نسجونو بنسټيزې اجزاوې دي او نور پروتينونه په مايعاتو او وينه کې هم شتون  لري چې حجروته د اکسيجن، 
شحمياتو او نورو موادو دليږلو المل شوي دي او د ميتابوليزم په عمليې کې برخه اخلي؛ همدارنګه هارمونونه؛ 
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لکه: انسولين او انزايمونه د پروتينونو له ډولونو څخه دي .پروتينونه د خوراکي توکو بنسټيزې اجزا وې دي، ډېر 
خوراکي مواد پروتين لري، سره غوښه، سابه، حبوبات؛ لکه: نخود او لوبيا له پروتينونو څخه ډک دي. د خوړو 
د موادو پروتينونه د اورګانيزم او په هاضمي سيستم کې په کوچنيو اجزاوو؛ يعنې په امينواسيدونو ټوټه کيږي او دا 
امينواسيدونه په حجروکې بيرته  د بدن د اعضاو په اړينو پروتينونو تبديليږي؛ څرنګه چې د پروتينونو بنسټيزې 

اجزاوې، امينواسيدونه دي؛ پردې بنسټ د امينواسيدونو په هکله بايد معلومات وړاندې شي: 
امينواسيدونه )Amino acides(: که چېرې د کاربوکسليک اسيدونو د کاربنونو يو او يا څو د هايدروجن 
−2NH  ) امين ( په واسطه  بې ځايه شي، د هغوى اړوند امينو اسيدونه السته راځي؛ د بېلګې په ډول : اتومه  د
COOHCHNH د امينو اسيدونو يو ډول دی چې د امين د ګروپ په واسطه د اسيتيک اسيد دميتايل  22 −−

د پاتې شونې  يو اتوم هايدروجن د بې ځايه  کيدو په پايله کې السته راغلی دی.
د امينواسيدونو نوم ايښودنه 

سره له دې چې د حياتي کيميا پوهانو د امينواسيدونو لپاره مروجي  )Trivel( نومونه ټاکلي دي؛ خو کيدای  شي 
چې د امينواسيدونو نوم ايښودنه په سيستماتيک ډول هم ترسره شي،  د ځينو امينو اسيدونو مروجي نومونه په 

الندې ډول دي: 
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|
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CHH −−
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COOHCHCH
|

2NH
3 −−

 Propanoicد دغو دوو امينواسيدونو نړيواله نوم ايښودنه له الندې ليکنې سره سم ترسره کيږي: دا چې االنين له
−2NH ګروپ په دويم نمبر کاربن کې ځای لري. )د کاربوکسيل د ګروپ  acide څخه ترالسه شوی دی او د 

کاربن بايد تل ډير کوچنی نمبر ځانته غوره  کړي( پردې بنسټ  د االنين سيستماتيک نوم عبارت دى له:
 

a c id ep a n o icp r oa
N H

C O O HC HC H

m in2
2

3

−

−−

 2- amino propanoic acid
−COOH ګروپ يې  تل د زنځير په يوه څوکه کې ځای لري. د کاربن اتوم چې د يادولو وړ ده دا چې د د 
)  په نوم ، نومول  شوي دي: )℘ )  اوهمدارنګه  د ګاما  )β −COOH له کاربن سره اړيکه لري، د الفا،  بل کاربن د بيتا 

    
COOHCCC −−−−

|

|

|

||

|
αβγ                   

oacidesamin−α  په نوم  α   په کاربن نښيتي وي، د −2NH  ګروپ يې د الفا هغه امينواسيدونه چې د 
γ   په کاربن باندې  acidesoamin−β  په نوم ياديږي او که د  ياديږي او که چيرې د بيتا  β په کاربن نښتي وي د 

)  په نوم ياديږي: )acidesoamin−γ −γ  امينواسيد  ځاى ولري د 
                                                                     

          



  123

 

|
H

|

acidenoicaminopropaα
2NH

COOH
α

C

|
H

|
H

β
CH

−

−−−

Glycine
oicacideaminoethanα

COOH

|
H

|
NH2:

CH

−

−−
α

)Valine(α
oicacideaminobutan2methyl3

OOHC
|

2NH

CH
|

3CH

CH3CH

−
−−

−−
1234 

|
H

|

acidenoicaminopropaα
2NH

COOH
α

C

|
H

|
H

β
CH

−

−−−

Glycine
oicacideaminoethanα

COOH

|
H

|
NH2:

CH

−

−−
α

)Valine(α
oicacideaminobutan2methyl3

OOHC
|

2NH

CH
|

3CH

CH3CH

−
−−

−−
1234

 

|
H

|

acidenoicaminopropaα
2NH

COOH
α

C

|
H

|
H

β
CH

−

−−−

Glycine
oicacideaminoethanα

COOH

|
H

|
NH2:

CH

−

−−
α

)Valine(α
oicacideaminobutan2methyl3

OOHC
|

2NH

CH
|

3CH

CH3CH

−
−−

−−
1234

 

|
H

|

acidenoicaminopropaα
2NH

COOH
α

C

|
H

|
H

β
CH

−

−−−

Glycine
oicacideaminoethanα

COOH

|
H

|
NH2:

CH

−

−−
α

)Valine(α
oicacideaminobutan2methyl3

OOHC
|

2NH

CH
|

3CH

CH3CH

−
−−

−−
1234

  

مصنوعي جمعي پولي ميرونه 
که چيرې د پولي ميرونو واحدونه )مونو مير( يو له بل سره يوځاى شي، داسې پولي ميرونه السته راځي چې د جمعي 
پولي ميرونو له ډولونو څخه  دي )10_1( جدول جمعي پولي ميرونه، مونو ميرونه او د هغوى د کارولو ځايونه 
ښيي. پولي ميرونه هغه توکي دي چې له داسې مونوميرونو څخه جوړ شوي دي کوم چې د هغوى د ماليکول 
په جوړښت کې د جوړوونکو عناصرو اتومونو تر منځ دوه گونې اړيکه شتون لري او دا دوه ګونې اړيکه د پولي 

ميرازيشن )Polymerization( د عمليې په واسطه په يوه گونې اړيکه بدلون مومي:
 

−−−→=
|

|

|

|
CCCC

)1_10( جدول د جمعي پولي ميرونو او د هغوى د مونوميرونو ځينې بېلگې

نوم او د مونومير   فورمولونه د پولي مير فورمول دپوليمير  نومکارول 

) پولي ايتيلين پايپ، پالستيکي بوتلونه  ) −−− nCHCH 22 22 CHCH =

 Ethylene

 پولي پروپلين فرشونه، پالستيکي بوتلونه   

−





















−−−

n

2CH2CH

3
|
HC

 
propylene

CHCHCH 32 −=

پايپ،سيرامک، دکوټو 
فرش، کالي  

 پولي وينايل کلورايد 

−



















−−

n

CH2CH

l
|

C

 
ideVenylchlor

CHClCH2 =

پولي ايتيلين 
−3000atm1000 فشار او د عضوي پر اکسايدونو  C250 او په  که چيرې د ايتيلين ماليکولونه د تودوخې په

په موجوديت کې پولي ميرازيشن شي، پولي ايتيلين )Polyethylene( السته راځي. 
 ( )−−−→= 2CHCHCHCH 222n

ميرو  پولي  هومولوگو  د  ايتلين  پولي  رسيږي.  ته  سلګونو  چې  دی  لوی  ډير  قيمت   n د  کې  فورمول  دې  په 
پولي ميرونه  نور هومو  يوشان  مونو مير څخه جوړ شوی دی؛  له  يو ډول دی چې   )Homo polymer(
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عبارت له پولي و ينايل کلورايد، پولي تترا فلورايد او پولي ستيارين څخه دي چې د راديکالو تعاملونو پر بنسټ 
جوړيږي، د هغوى عمومي فورمولونه په الندې ډول دی:

         

  
 

n
)3(CH

|
C2CH 










−−

Polystyrene      

 

VC)chloride(Pvenylpoly
n

|
Cl

CH2CH −
















−−  ( )

(Teflon)
ethyleneidetetrafluorpoly

n2CF2CF −−−

ربړ: د طبيعي مهمو پولي ميرونو څخه يو هم ربړ دى چې د ايزوپرين )Isoprene( د مونو مير د راديکالي 
تعامل په پايله کې  السته راځي، د ايزوپرين دوه ډوله پولي ميرونه  شته  چې د هغوى په ايزوميرونو پورې تړلي 
دي  او هغه عبارت له سيس او ترانس )cis and trans( ايزوميري څخه دي چې په الندې ډول السته راځي:

 

د پولي ميرايزيشن په عمليه کې دواړه ايزوميري سيس او ترانس )cis and trans( په مخلوطي بڼه السته راځي، 
طبيعي ربړ د  سيس ايزوميري پولي مير دی چې د هيوا له ونې څخه السته راځي. طبيعي ربړ  نښليدونکې ماده ده 
چې د هغه ارجاعي وړتيا لږه ده،  د همدې المل له امله په فابريکو کې له  هغه څخه  دومره گټه نه اخيستل کيږي.  

 

)3_10( شکل: د هيوا ونه، د طبيعي ربړ سرچينه
کله چې طبيعي ربړ ته له سلفر سره تعامل ورکړل شي؛ نو د هغه  کيفيت لوړيږي ترې  کلک ربړ السته راځي او 
دوام يې  زياتيږي چې دا تعامل د  )Vulcanisation(  )هغه تعامل دى چې د موادو ترمنځ اړيکې زياتوي او د 
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موادو د نښليدو ځانګړتيا ټيټوي؛ خو کلکوالی  او ټينګوالی يې ډېر وي( په نوم يا دوي :
 

په دې ډول مونوميرونو کې د کلورون شتون د غورو او عضوي محللونو  په مقابل کې د هغې د مقاومت د زيات 
والي المل کيږي.

پولي وينايل كلورايد )PVC(: يو مصنوعي پولمير دي چې د وينايل کلورايد )کلوروايتين( د څو ماليکولونو له 
پوليمرازيشن څخه حاصلېږي. په لومړى سر کې وينايل کلورايد د ايتلين او کلورين له تعامل څخه الس ته راوړي، 

بيا له وينايل کلورايد له پوليمرازيشن کېدو څخه پولي وينايل کلورايد )PVC( حاصلېږي:
 

VC)chloride(Pvenylpoly
n

|
Cl

CH2CH −
















−−     
 
 

دا پولمير په ورځيني ژوند کې د بېالبېلو مقصدونو لپاره؛ لکه: د کوټو فرش، د اورښت جامې، پالستيکي پايپونه، 
مصنوعي څرمنې په جوړولو کې په کار وړل کيږئ.

د لسم څپرکي لنډيز 
- هغه ماليکولونه چې د څو کوچنيو ماليکولونو له يوځاى کيدو څخه جوړ شوي دي، دپولي مير په نامه او هغه 

کوچني ماليکولونه چې پولي ميرونه جوړوي، د مونوميرونو  )Monomers( په نوم يا ديږي. 
-  کاربو هايدريتونه د ژوندانه مهم مرکبونه دي چې زمونږ د ورځني ژوند په بيالبيلو برخوکې په کار وړل کيږي.
nn  يا OHC )( 2 -  کاربو هايدريتونه د کاربن د هايدريتونو په نوم هم يادېږي، څرنگه چې د هغوى ساده فارمول 
nnn دى؛ پردی بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه ليدل  کېږي. گلوکوز د الکولو او الديهايدو د و ظيفه يي  OHC 2

گروپونو لرونکي دي او لږ څه لوړ او د کږېدو او کړۍ کيدو  زنځير لري.
-  کاربو هايدريتونه په دوو ډلو ويشل شوي دي چې له ساده او پيچلو کاربوهايدريتونو څخه عبارت دي. ساده 

قندونه )Simplesugars( د مونو سکرايدونو )Monosacharidos( په نامه يادېږي.
- د مونو سکرايدونو د دوو ماليکولونو د اتحاد، تراکم او له هايدريشن څخه د ډای سکرايدونو ماليکول السته 
فورمول  عمومى  سکرايدونو  ډای  د  کېږي.  تړل  پل  اکسيجني  يو  منځ  تر  سکرايدونو  مونو  دوو  د  چې  راځي 

112212  دی. OHC
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- پولي سکرايدونه د پيرانوز ګلوکوز د واحدونو يو له بل سره د يوځای کيدو او د هغوى ددې هايدريشن په پايله 
کې جوړيږئ چې بيلګي نشايسته او سلولوز دي. 

- پروتينونه د پولي ميرونو له طبيعي ډولونو څخه  دي چې د انسانانو اورګانيزم  يې تر %15 جوړ کړى دى او   په 
بدن کې ډيرې دندې ترسره کوي.

-  که چيرې د پولي ميرونو واحدونه )مونو مير( يو له بل سره يوځای شي، داسې پولي ميرونه الس ته راځي چې 
د جمعي پولي ميرونو له ډولونو څخه  دي.

- مونوميرونه هغه مواد دي، چې د هغوى د ماليکول په جوړښت کې د جوړوونکو عناصرو اتومونو تر منځ دوه 
گونې اړيکه شتون لري او دا دوه ګونې اړيکه د پولي ميرازيشن )Polymerization( د عمليې په واسطه په 

يوه گوني اړيکه بدلون مومي:
- په ننني طبابت کې د انسانونو د بدن ځينې غړي چې  خپلې  دندې نه شي تر سره کولى او له  کاره  لويدلې وي، 

له مصنوعي غړوڅخه چې له پولي ميرونو څخه جوړشوي وي، گټه اخېستل کيږي.
- له مصنوعي پولي ميرونو څخه د طيارو په د ننه برخې کى گټه اخېستل کيږي، خو د طيارو  په وزروکې  هم له 
مصنوعي پولي ميرونو څخه چې ترکيبي لږ وزن لري او د کمپوزيت )Composite(  به  نوم يادېږي، کار اخېستل 

کيږي.

د لسم څپر کي پوښتنې
1_ کوم شيان چې په کور کې وينئ  که چېرې کاربو هايدريتونه په هغوی کې شتون لري، د هغوى د يو شمير نومونه 

واخلئ.
2_ کوم کاربو هايدريتونه د انسانانو په ژوندانه کې مهم دي؟ د هغوى نومونه واخلئ .

4_ د فوتو سنتيز معادله په صحيح بڼه وليکئ او د هغې د لومړنىو موادو نومونه واخلئ.
7_ د امينو اسيدونو او پروتينونو عمومي فورمول وليکئ او په اړه يې رڼا واچوئ.
8_ د امينو اسيدنو او پروتين ترمنځ توپير څه شى دى؟ په دې اړه څيړنې وکړئ.

9_ څو مهم امينو اسيدونه چې د ژونديو موجوداتو په اورګانيزم  کې شته دي ، نومونه يې واخلئ. 
1_ که چېرې د ............ د پولي ميرونو واحد يو له بل سره يو ځاى شي، پولي ميرونه حاصليږي؛ چې د 

........... پولي ميرونو ډول دى.
ج_ متراکم شوى مونوميرونه        د_ هېڅ يو  الف_ جمعي،  مونومير        ب_ جمعي ، ډاى مير  

2_ پولي ميرونه هغه مواد دي چې له ...... څخه جوړشوى دي.
ج_ مونو ميرونو         د_ تترا ميرونو ب_ ترای ميرونو    الف_ ډاى ميرونو      
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