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S  c  i  e  n  c  e

د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهنې وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست



مؤلفان:

پوهندوى ديپلوم انجنير عبدالمحمد عزيز د پوهنتون استاد.

مؤلف عتيق احمد شينوارى د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف رياست علمي او مسلکي غ７ى.

سر مؤلف پروين قاريزاده )لعلي( د تعليمي نصاب او د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف رياست علمي او مسلکي غ７ې.

سيد موجود شاه )سيدي( د پوهن３ وزارت د تعليمي نصاب درسي کتابونو د پروژې د ډل３ غ７ى.

مؤلف حسينه ترين د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف د رياست علمي او مسلکي غ７ې.

سر مولف گل احمد «ساغري» د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف رياست علمي او مسلکي غ７ى.

مولف ماهره «ناصري» د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف رياست علمي او مسلکي غ７ې.

 :علمي اي６ي

پوهندوي ديپلوم انجنير عبدالمحمد عزيز د پوهنتون استاد.

سيد موجود شاه )سيدي( د پوهن３ وزارت د تعليمي نصاب او درسي کتابونو د پروژې د ډل３ غ７ى.

مؤلف سيد عزيز احمد )هاشمي( د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف عمومي رياست علمي او مسلکي غ７ى.

:د ژب３ اي６ي

محمد قاسم هيله من د پوهن３ وزارت د تعليمي نصاب او درسي کتابونو د پروژې د ډل３ غ７ی.

مؤلف محمد قدووس زکوخيل د تعليمي نصاب د پراختيا او د رسي کتابونو د تاليف د لوی رياست علمي او مسلکي غ７ی.

ديني، سياسي او فرهن／ي کمي＂ه: 

- حبيب اهلل راحل د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست ک３ د تعليمي نصاب سالکار.

- مؤلف عنايت اهلل عادل د اسالمياتو د ＇ان／３ أمر.

 إشراف
- دکتور شير علي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې  رئيس.

ب



ج



ملي سرود

دا عزت د هـــر افغان دى دا وطن افغانستـــان دى    

هر بچی ي３ قهرمـــان دى کور د سول３ کور د تورې    

د بلو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى    

د ترکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو    

پاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي    

هم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي    

لکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي    

لکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به    

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر    

د



هـ

بسم اهللا الرحمن الرحيم

د پوهن３ وزير پيغام 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علی رسوله محمد و علی أله و آصحابه آجمعين، آما بعد:

د پوهن３ تعليم３ نصاب د ＊وون３ او روزن３ د نظام بنسټ جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، 
فکري او سلوکي ودې او پراختيا ک３ بنس＂يز او ارز＊تمن رول لري. 

تعليمي نصاب بايد د وخت په ت５ر４دو او د ژوندانه په ب５الب５لو ډ－رونو ک３ له بدلون او پرمخت， او د ټولن３ له اړتياوو 
سره سم، هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورک７ې د الرو چارو له مخ３، بدلون او پراختيا ومومي. 

د تعليمي نصاب په ډ－ر ک３ يو هم د اسالمي زده ک７و نصاب دی چ３ بيا کتن３ او ودې ته ３４ جدي اړتيا ليدل ک５ده؛ 
＄که له يوې خوا بايد د ديني مدرسو فارغان د ټولن３ د معنوي مخک＋انو په تو－ه د معارف د ه）و د پوره پام وړ 
و－ر＄ي او له بل３ خوا د ديني مدرسو په نصاب ک３ د اسالم د سپ５）لي دين عقايد، احکام او الر＊وون３ راغل３ دي 
چ３ د انساني ژوند د ټولو اړخونو بشپ７ نظام او قانون او د ن７ۍ د خالق او پرود－ار د وروستني پيغام په تو－ه د قيامت 

تر ور＄３ پورې، د بشريت د الر＊وون３ دنده سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو ک３ د اسالمي معارف او د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامن％ته کولو، پراختيا او ب６اينه، 

په ت５ره بيا د اسالمي ن７ۍ د علمي مرکزونو او مؤسسو د تعليمي نصاب په تدريجي وده ک３، خپله دنده سرته رسول３ ده.
د اسالمي علومو تاريخ ته کره کتنه، دا ＇ر－ندوي چ３ د ديني مدرسو او علمي مرکزونو نصاب تل د اسالم د تلپات３ 

او ثابتو احکامو پر بنسټ، د ټولن３ له اړتياوو سره سم، هر وخت او هر ＄ای پراختيا موندل３ ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ＄النده تاريخ په درلودلو سره د علم او پوه３ زان／و او د وخت لوی علمي مرکز 
و چ３ د اسالمي ستر تمدن په جوړ＊ت ک３ ي３ مهم رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ډ－رونو، په ＄انگ７ې 
توگه د عقايدو، تفسير، حديث، فقه３ او د فقه３ د اصولو په ＇５ر په نورو شرعي علومو ک３ د زر－ونو پوهانو او عالمانو 

شتون، زموږ د دې وينا پخلی کوي. 
او  والي  په ه５واد ک３ اسالمي زده ک７و د ＇ومره  پراختيا سره سم زموږ  له  اوسني عصر ک３ د اسالمي وي＋تابه  په 
＇رن／والي له مخ３ زيات بدلون موندلی او د ه５واد کوچنيان او ＄وانان په ډ４ره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده ک７و 

مرکزونو او مدرسو ته مخه کوي. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت د خپل مسؤوليت او دندې له مخ３ د ه５واد له اساسي قانون سره سم د 
اسالمي زده ک７و د کيفي او کمي پراختيا او په هغ３ ک３ د اسالمي زده ک７و د نصاب په اړه د پام وړ －امونه پورته ک７ي دي.

په دې ل７ ک３ د پوهن３ وزارت، د ه５واد د ډاډ وړ تجربه لرونکو عالمانو، استادانو او متخصصانو＇خه په بلنه د ديني 
مدرسو د تعليمي نصاب، د ال＊ه کولو لپاره، مروج کتابونه، د متنونو د شرح３ او توضيح او د فعاليتونو، ارزونو او 

تمرينونو په ورزياتولو د درسي کتابونو له نويو معيارونو سره سم چمتو ک７ل. 
هيله من يم، د پوهن３ وزارت د عالمانو او متخصصانو د ستاين３ وړ دا ه）３، په افغانستان ک３ د اسالمي زده ک７و د 

ال پراختيا او ب６اين３ او د لوی خدای جل جالله د رضا د ترالسه کولو المل شي.
وباهلل التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهن３ وزير



مقدمه
قدرمنو استادانو او گرانو زده کوونکو،  

موږ په داس３ وخت ک３ ژوند کوو چ３ د ساينس اوتکنالوژۍ －７ندي پرمختگونه په حيرانوونک３ 
تو－ه د ودې او پراختيا په حال ک３ دي. د ټکنا لوژۍ پرمختگ، چ３ د ساينس د پراختيا السته 
راوړنه ده، د بشِرِي ژوند د سوکال９ او پرمخت， په بيالبيلو برخو ک３ د پام وړ خدمتونه سر ته 

رسولي دي. 
هر ملت دې علومو ته له خپل３ السرس９ او بلدتيا سره سم په مادي او معنوي اړخونوک３ خپل３ 
اړتياوې پوره کوي. د دې لپاره چ３ يو ملت په خپلو پ＋و والړ، أزاد او سرلوړی ژوند وک７ي، له 

ساينس ＇خه د پراخ３ －＂３ اخيستن３ پرته بله الره نه لري.
＇رن／ه چ３ ساينس －تور علم دی او ټولنه ورته د سوکال９ او خپلو اړتياوو د بشپ７ولو لپاره پوره 
اړتيا لري. له دې امله السته راوړل ３４ کفايي واجب دي. د اسالمي ټولن３ و－７و ته الزمه ده چ３ د 

معاصرې ن７ۍ له پرمخت／ونو سره سم دې علومو ته السرسی پيدا ک７ي.
پر نوموړي اهميت سرب５ره، ساينس له موږ سره د ن７ۍ د پ＂و حقيقتونو او رازونو په پ５ژندلو ک３ 
مرسته کوي، چي د کايناتو خالق، هغه د   ډ４رو پ５چلو او ＄ان／７و قوانينو پر بنسټ پيدا ک７ي او په 

پايله ک３ ３４ انسان د واحد او الزواله خدای په منلو او پيژندلو ال باوري ک８５ي.
ددې حقيقت پر بنسټ، د افغانستان اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت دا وپتيله چ３ د －ران 
هيواد ديني عالمان دې د طبيعي علومو بنس＂ونه او ستر ستر مفاهيم، د فزيک، کميا، بيولوژی 
او ＄مک３ پيژندن３ په بيالبيلو برخو ک３ هم زده ک７ي او بايد دوی د خپل３ اړتيا تر کچ３ دا علم 

ترالسه ک７ي. 
له دې امله د تعليمي نصاب ادارې د ساينس د مضمون من％پان／ه د ديني عالمانو د اصلي تخصص 
په پام ک３ نيولو او د منل شوو مفرداتو له مخ３ د نصاب ليکن３ له نوي فن سره سم پدې هيله تآليف 
ک７ه، چ３ د ديني مدرسو فارغان د شرعي علومو پر －ا３１ د سمبال＋ت تر＇ن， تر يوه بريده عصري 
اړينو علومو ته هم السرسی ولري، تر ＇و ３４ په استعدادونو ک３ زياتوالی راشي او په ب５الب５لو برخو 

ک３ د خدمت وړتيا ترالسه ک７ي.
واهلل ولی التوفيق

و
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 1

لوم７ۍ ＇پرکى

ساينس ＇ه شى دى؟
لکه څنگه چې په تير ټولگي کې مو زده ک７ل، د ساينس معنا پوهه ده. 
ساينس له پېښې، واقعي، بدلونونو او نورو تحوالتو چې په طبعيت کې منځ 
ته راځي بحث کوي او د دوى د خپلمنځي اړيکو څي７نه کوي. د بشري 
ټولنې سو کالي د  او پوهي سره ت７لى دى. د  له علم  ټولنې ورځنى ژوند 

تکنالوژي د پر مختګ او پراختيا پرته شونې نه ده.
ددې موضوع د اهميت په پام کې نيولو سره ضرورت دى چې د علم د 
اصولو، مفاهيمو او د هغوى د استفادې په هکله پوه شو. له دې کبله به 
تاسو به په دغه فصل کې د ساينس تاريخچه او د هغه د بېالبېلو برخو لکه: 

فزيک، کيميا، بيولوژي او جيولوجي سره اشنا شئ.
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د ساينس تاريخچه

ټول خلک له پيداېښت څخه تر اوسه پورې له ساينس سره سروکار لرې. په پخوان９ زمانې کې خلکو د 
حيواناتو د ښکار کولو لپاره له ډيرو ساده او ابتدايي وسايلو لکه ليندۍ او غشي او د خپلو مالونو د انتقالولو 
يا لې８دولو لپاره له حيواناتو څخه کار اخېسته. د وخت په تيريدو د پوهانو د  هڅو په پايله کې پرمخ تللي 
وسايل او ماشينونه لکه موټر، الوتکه، کښت９، راديو، تلويزيون، موبايل، انترنت او نور د انسانانو د سوکال９ 

او اسودگ９ لپاره منځ ته راغلل.
کولې.  پوښتنې مطرح  يې  اړه  په  ماهيت  د  د طبعيت  وو چې  لوم７ني کسان  فيلسوفان  دوروکې  په  تاريخ  د 
نورو هېوادونو  په  او وروسته  يونان کې  په  پي７ۍ کې  پنځمه  په  الميالد  قبل  د  تفکر،  فيلسوفانو علمي  دغو 
لکه: مقدونيه، سوريه، مصر او په خاصه توگه د اسکندريې په ښارکې دوام وموند. د اسالم د مبين دين له 
ظهور او پرمختگ څخه وروسته د اسالمي هېوادونو پوهان لکه ابوريحان البيروني، ابوعلي سينا، ابن هيثم 
خوارزمي، خواجه نصرالدين طوسي او نور د نجوم، رياضي، اپتيک او د ساينس په نورو ډگرونو کې علم او 

پوهې ته پراختيا ورک７ه او وروسته بيا همدا علمي پايلې د گاليله او نورو د کار بنسټونه شول.
 د گاليله طريقې د نننيو علمي څي７ونو سره ډيرې نژدې دي. دغه طريقه د اندازه کولو، تجربې، تجزيې او د 
رياضي د تحليل پربنسټونو والړه ده. هغه په علمي څي７نوکې د تجربې او ازمايښت اهميت ته پام وک７، د خپل 

مهال په پوهانو او وروستنو پوهانويې ژوره او فوق العاده اغېزه وک７ه.
ننني خلک د ساينس پوهانو په مرسته ددې توان لري چې په فضاکې کهکشانونه )ستورټليزي( او سيارات 

مطالعه ک７ي، اوپه ن７ۍ کې د ډيرو انکشافونو لپاره د دوي کوښښ او هڅې دوام لري.

د ساينس موضوع
تاسې د خپل وجود د غ７و، هوا، خوړو، تي８و، حرکت او نورو په اړه معلومات ترالسه ک７ي دي. س８کال 
به د اندازه کولو، قوې، کار او انرژۍ، حجرې او د حجرې جوړښت، حجروي تنظيم، زړي لرونکي 
نباتات او د هغوى جوړښت، د زړي لرونکو نباتاتو تکثر )ډيروالى( او د افغانستان معمولي زړي لرونکي 
اتموسفير،  ترکيباتو،  کيمياوي  د  دهغو  او  عناصرو  د خواصو،  مادې  د  مادې،  د  راز  همدا  او  نباتات 
رطوبت او اورښت، بادونو، کتلې او د هوا د څپو په اړه معلومات ترالسه ک７ئ. همدارنگه به په ورځني 
ژوند کې له ساينس او د ساينس له الس ته راوړنو څخه د گټې اخېستنې الرې چارې زده ک７ئ. د بېلگې 
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په توگه موټر، الوتکه د عکاس９ کمره، زراعتي وسايل او دطبعي معايناتو وسايل او درمل او نور چې د 
ساينس نه په ګټې اخيستنې سره جوړ شوي دي، بې له شکه د خلکو په سوکال９، روغتيا او د اقتصادي 
وضعې په وده کې مهم رول لري. په دې فصل کې د څو فعاليتونو په سرته رسولو سره، د فزيک، کيميا، 
بيولوژي او ځمکې پيژندنې په اړه لوم７ني معلومات ترالسه کوو. اوس د ښه وضاحت او روښانتيا په 

خاطر د ساينس معنا او تعريف کوو:
ساينس يوه التينه کلمه ده، په لغت کې د علم معنا ورکوي او په اصطالح کې د پوهې هغه ټولگه ده چې 
د تجربې په پايله کې الس ته راځي. ددې لپاره چې ژوندي موجودات او طبعيت وپيژنو او د طبعيت 
له موجودو  قوانينو سره اشنا شو، الزمه ده چې ساينس او د علومو مشترک بنسټونه )فزيک، بيولوژي 

او جيولوژي( زده ک７و.

فزيک ＇ه شى دى؟
 فزيک زموږ د ننني ژوندانه بڼه جوړه ک７ې او انکشاف يې ورک７ى دى. له ساده او پيچلو ماشينونو څخه 
په ورځنيو چاروکې استفاده کول، د فزيک د علم له بېلوبېلو اړخونو څخه د استفادې ښه او روښانه 
مثالونه دي. د فزيک دا لويه او پراخه وده د پوهانو او عالمانو د کلونو او پي７يو زحمتونو او تجربو نتيجه ده، 
چې د فزيکي مفاهيمو او اصولو پربنسټ تر سره شوې دي. د فزيک د علم هدف د شيانو د جوړښت د 
قوانينو او ماهيت پيژندنه ده. دا علم طبيعي پيښې او دهغو ترمنځ اړيکې مطالعه کوي. په فزيک کې هره 

ساده او پيچلې موضوع د تجربې، د اندازه کولو او د رياضي تحليلونو پربنسټ څي７ل کې８ي.

کيميا ＇ه شى دى؟  
 کله چې د اورلگيت تيلي يا پلته د قط９ په زي８ه سطحه کش شي، څه بدلونونه وينئ؟ په نمجنه هوا کې د 
کاغذ او اوسپنې ديوې ټوټې اېښودل په اوسپنه او کاغذ کې څه بدلونونه رامنځ ته کوي؟ اوسپنه زنگ وهي او 
دهغي خواص بدلون مومي او د کاغذ له سوزلو څخه سکاره او دود الس ته راځي، چې له دود او سکرو 
څخه بيا کاغذ، نه جوړې８ي )ځکه چې دا بدلونونه دايمي دي(، په دې اساس کيميا هغه علم دى چې له 

اجسامو او موادو سره سروکار لري او د هغوي دايمي بدلونونه او خواص مطالعه کوي او څي７ي.
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بيولوژي ＇ه شى ده؟  
کله چې ناروغه کې８ئ ولې داکټر ته ځئ؟

هغه نيالگي مو چې په خپل انگ７ کې کرلي دي، وروسته له څو مياشتو په هغه کې کوم بدلونونه وينئ؟
ولې ماشومان خپل مور او پالر ته ورته وي؟

هغــه علم چې ژوندي موجودات او له چاپيريال ســره د ژونديو موجوداتــو متقابلې اغېزي مطالعه کوي 
بيولوژي يې بولي.

بيولــوژي د طبيعــي علومو يوه څانگه ده چې د يوناني له دوو کلمو څخه بيوس)Bios( د حيات يا ژوند 
او لوگوس )Logos( د علم په معنا ده، ترکيب شوې.

د بيولوژي مطالعه له موږ ســره مرســته کوي چې د ژونديو اجسامو خواص او د هغوي جوړښت وپيژنو، 
موږ ته دبدن د پاک９ د ژوند د چاپيريال پاک ساتلو او د مناسبو خواړو د خوړلو په اړه چې زموږ د روغتيا 

سبب گرځي، الرښوونه کوي.

جيولوجي )د ＄مک３ پيژندن３ علم( ＇ه شى دى؟
  موږ په خپل هېواد کې لوړ غرونه، پراخې بې اوبو او واښودښتې، سيندونه، درې، جهيلونه، جلگه )جبه 

زار( د اوبو شرشرې )ابشار( ليدلي دي او د ځينو قيمتي ډبرو، خاورو او منرالونو له نومونو سره اشنايو.
لوى  نو  وک７و،  سفر  بهر  هېواد څخه  له  کله چې  او  وينو  حالتونه  واږه  کاږه،  او  هوار  کې  سيمو  غرنيو  په 

يخچالونه، سمندرونه او خلېجونه گورو.
طبيعي ناوړه پيښې، لکه زلزلې هم ډيرې ستونزې خلکو ته رامنځته کوي، چې دا ټولې د جيولوژيکي او 
طبيعي پيښو په نامه يادې８ي. دلته دا پوښتنې رامنځ ته کې８ي چې پورتنى پيښې څنگه منځ ته راځي او څنگه 

تشکيلې８ي او په کوم وخت کې منځ ته راغلې دي؟
د دوى ترکيب او جوړښت څنگه دى؟ اوپه همدې ډول لسگونه نورې پوښتنې. هغه علم چې دغو پوښتنو 

ته سم او دقيق ځواب وايي، جيولوژي ده چې د هغې پربنسټ، پوهان جيولوژي داسې تعريفوي:
ځمکه پيژندنه هغه علم دى چې د ځمکې جورښت، ترکيب، بدلونونه او په ځانگ７ې توگه د ځمکې قشر 

او د دوى ماحول او له هغو څخه پيدا شوې پيښې تر غور او مطالعې الندې نيسي.
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د لوم７ي ＇پرکي لن６يز
�ساينس په لغت کې علم ته وايي او په اصطالح کې د هغې پوهې مجموعه ده چې د تجربې په اثر  t

الس ته راځي.
� فزيــک، کيميــا، بيولوژي او جيولوجي علوم د ســاينس څانگې تشــکيلوي، چــې ددې علومو  t

د مشــترکو اصولــو، اساســاتو د زده کولــو په نتيجه کې موږ کولى شــوچې د طبيعــت، د طبيعت 
جوړوونکي مواد وپيژنو او د طبيعت له حاکمو قوانيو سره اشنا شو.

�زمــوږ پــه زمانه کې د فزيک علم د اقتصاد او صنعت د شــريان او خوځنــده ځواک په نوم پيژندل  t

کې８ي. چې هدف يې دشيانو د طبيعت او ماهيت پيژندل دي.
�کيميا هغه پوهه ده چې له اجسامو او موادو سره سروکار لري او د موادو دايمي بدلونونه تر مطالعې  t

الندې نيسي او په ن７ۍ کې د صنعت پراختيا ته الر پرانيزي.
�بيولوژي هغه پوهه ده چې د ژونديو موجودات او پر طبيعت باندې د هغو اغېزې مطالعه کوي.او د  t

بدن د سالمت９ روغتيا، د ژوند چاپيريا ل او خوړو په اړه موږ ته الرښوونه کوي.
�ځمکه پيژندنه هغه پوهه ده چې د ځمکې ترکيب او جوړښــت او نور بدلونونه په ځانگ７ې توگه د  t

ځمکې مخ )سطح( او د هغې چاپيريال اوله هغې څخه را پيدا شوې پيښې مطالعه کوي.

د لوم７ي ＇پرکي پو＊تن３
۱- ولې ساينس لولو؟ د هغه اهميت په ورځني ژوند کې تشريح ک７ئ. 

 تش ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ.

 2 - په تيرو زمانوکې خلکو د ښکار له پاره له ............................................. وسايلو لکه 

....................................... کار اخيسته.
3- ساينس ...................................کلمه ده او په لغت کې ........................... معنا ورکوي.

4- د گاليله طريقي د ................................ او ........................................ پربنسټ 

باندې والړې دي.
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ــورى او د غلطو جملوپه  ــه مقابل ک３ د )ص( ت ــتن３ مطالعه ک７ئ، د صحيحو جملو پ ــدې پو＊ الن

مقابل ک３ د )غ( تورى وليکئ. وروسته غلط３ جمل３ په سمه توگه وليکئ.

 5- د ساينس ننني پوهان دسياراتو او کهکشانونو په تشخيص قادر دي )                    (.
6- ســاينس ددې لپاره لولو، ترڅو طبيعت وپيژنو او د طبعيت له حاکمو قوانينونو ســره آشــنا شــو او په 

ورځني ژوند کې له هغې څخه استفاده وک７و )               (.
7- کيميا هغه پوهه ده چې ډبرې او ژوندي موجودات تر مطالعې الندې نيسي )              (

8 - جيولــوژي هغــه پوهــه ده چې يــوازې له ځينــو ډبرو او ويروونکو طبيعي پيښــو څخــه بحث کوي                   
)                       (

9- ســاينس په اصطالح کې د پوهې له هغې مجموعې څخه عبارت ده چې پرته له تجربې څخه الس 

ته راغلې او د رياضي په تحليل والړه ده. )                           (
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دويم ＇پرکى

له ډيروکلونو را په دې خوا په خپل ورځني ژوندکې د اندازه کولو له بېلوبېلو ډولونو او 
طريقو سره مخامخ  يو او د هغوى اړوند مو الزم معلومات تر السه ک７ي دي. له راديو 
او تلويزيون څخه د اندازه کولو د مختلفو طريقو چې پوهان يې سرته رسوي، خبرونه 
او معلومات په الس راوړئ. د ساري په توگه کله چې د مختلفو شيانو حجمونه سره 

پرتله کوئ. کوچني او غټ عبارتونه کاروئ او ياهم کله کله الندې جملې کاروئ:
- د کابل او مزارشريف د ښارونو ترمنځ واټن 450 کيلومتره دى.

- موږ په ښوونځي کې د دوشنبې په ورځو کې 2 ساعته د ساينس لوست لولو.
- د انار کتله په تلې او د پنسل اوږدوالى په خط کش سره اندازه کوو.

پــه دې ټولو حاالتو کې له انــدازې او اندازه کولو څخه خبري کوو. د اندازه 
کولو په اړوند ممکن د الندې پوښتنو په څير گڼې پوښتنې وي، لکه:

�ايا موږ نن ورځ کولى شــو چې د کميتونــو خورا کوچن９ برخې، لکه:  t
دويښته قطر اويا هم د حجرې ابعاد اندازه ک７و؟

�ايا د کميتونو خورا ســترې برخې، لکه: د ځمکې او لمر تر منځ واټن  t
د اندازه کولو وړ دي؟

هڅــه کوو چې په دې فصل کې د پورتنيو پوښــتنو په څير پوښــتنو ته وړ او 
مناسب ځوابو نه پيدا ک７و.

موږ ول３ شيان اندازه کوو؟
د اندازه کولو اهميت او مفهوم:

کــه چيرې په ن７ۍکې يوه ورځ اندازه کول پــه ټپه و درې８ي، فکروک７ئ چې 
څه پيښې８ي؟

د ښې پايلې د ترالسه کولو په منظور لوم７ى الندې فعاليتونه په ډله ييزه توگه 
ترسره ک７ئ.

 

اندازه کول
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فعاليت
فرض ک７ئ چې غواړي دخپل ټولگي ک７کيوته هندارې اخلئ خو د اوږدوالي د اندازه کولو هي＆ ډول ستندرد وسيله نه لرئ، له 

ملگروسره سالو ک７ئ چې بايد څه وشي؟
�دخپل چاپيريال د څيزونو له کار اخيستني سره د ستونزو د حل په اړه څه ډول کارکولى شي؟ د کار پ７اوونه وليکئ. t

�ايا تاسې به له داسې يوي وسيلې څخه کار واخلئ چې اوږدوالى يې هندارې پلورونکي او تاسې ته معلوم وي؟ t

 (1-2) شکل: اندازه کول د ژوند په بېلو- بېلو ډگرونوکې خپل څانگ７ى اهميت لري.

＇نگه ي３ اندازه کوو؟
لکــه  څنگــه چې مووليدل، پرته له اندازه کولو په ن７ۍ کې ژوند کول ډير گران او ســتونزمن کار دى، په 

هر ډول اندازه کولو کې بايد الندې ټکي په پام کې ونيول شي:
�tلوم７ى بايد د اندازه کولو کميت معلوم ک７و، دساري په توگه د ټولگي اوږدوالى، د توپ وزن، د يو ناروغ 

د وجود د تودوخې درجه او...
�tپه بل پ７او کې لکه څنگه چې تاســو خپله په دويم فعاليت کې ترســره ک７ي دي، د اندازه کولو د واحد 

غوره کول دي. واحد هغه شى دى، چې د مطلوب جنس غټ والى او مقدار په هغه اندازه کوي.
�tپه بله مرحله کې هم مطلوب کميت له واحد سره پرتله کوو او لټوو چې مطلوب  کميت د واحد څو برابره 

غټ يا کوچنی دى.
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مثال:  غواړو چې د خپل ټولگي اندازه واخلو، ددې کار تر سره کولو لپاره يوازې يوه ټوټه لرگى لرو، د اندازه کولو مرحلې را وښيئ.
＄واب:

- د اندازه کولو د نظر وړ کميت، اوږدوالى دى.

فکر وک７ئ

په دې ترتيب اندازه کول، د يوه کميت د لويوالي مقايسه کولو ته د هغه کميت له واحد سره دي، ترڅو 
معلوم شي چې د هغه لوى والى او يا کوچنى والى د واحد څو برابره دى.

يو زده کوونکى وايي چې زموږ د ټولگي مساحت 15 متره دى، ايا زده کوونکي خپل مطلب سم ويلى دى؟ توضيح يي ک７ئ.

 )2-2( شکل، د هر کميت د اندازه کولو لپاره، يوه مناسب واحد ته اړتيا لرو.

- په دې ځاى کې د اندازه کولو واحد، همغه د 
لرگى ټوټه ده، چې د هغې په اساس غواړو د خپل 

ټولگي د اوږدوالي اندازه واخلو.
د  هغه  د  او  طول  د  ټولگي  د  مرحله،  بله   -
انتخاب شوي واحد )د لرگي ټوټه اوږدوالى( 
دا  کې  مرحله  دې  په  دي.  کول  مقايسه  سره 
انتخاب  د  زموږ  طول،  ټولگي  د  چې  مومو 

شوي واحد څو برابره دى.

            فکروک７ئ 
يو پلورونکى يو من ممېز په کابل کې په 400 افغان９ اخلي، د مزارشريف ښارته يې 

وړي او د يو من )10( افغان９ د الرۍ کرايه ورکوي. په مزارشريف کې يو من 
په )500( افغان９ پلوري. ولې دى گوري چې بيايې هم تاوان ک７ى دى. ددې 

پيښې علت څه دى؟ توضيح يي ک７ي.

 د اندازه کولو واحدونه
وای!

زما د کار او بار په کوم ځاى کې غلطي 
وه

(3-2) شکل

د انــدازه کولــو پــه اړوند له بحث څخــه د مخه لوم７ى د الندې پوښــتنې په اړه 
فکروک７ئ.
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فعاليت

اساسي او فرعي کميتونه
د اندازه کولو وړ کميتونه ډير دي. د ساري په توگه وخت، اوږدوالى، چټکتيا، 
پراختيا )مساحت(، د تودوخ９ درجه د ر１ا تيزوالي او نور. که چيرې وغواړو 
چې د هر کميت لپاره ځانگ７ي واحدونه وټاکو، دابه خورا لويه ستونزه وي، 

نو له دې کبله کميتونه په دوو برخو اساسي او فرعي کميتونو ويشو.
اساسي کميتونه: هغه کميتونه دي چې د دوى په تعريف کې د نورو کميتونو 

کارونې او استعمال ته اړتيا نه پيښې８ي، لکه: وخت، اوږدوالى او کتله.
فرعي کميتونه: هغه کميتونه دي چې د دوي په تعريف کې د نورو کميتونو 
کارولو ته اړتيا پيښــې８ي لکه ســرعت، چې د هغه په تعريف کې د واټن او 

مهال )وخت( له مفاهيمو١ څخه کار اخېستل کې８ي. 
په هم دې اســاس د اندازه کولو واحدونه هم په دوو برخو، اساســي او 
فرعي ويشــل کې８ي. هغه واحدونه، چې د اوږدوالي، وخت  او کتلې د 
اندازه کولو لپاره کارول کې８ي، اساسي واحدونه او هغه چې د سرعت، 
حجم اوســطحې د اندازه کولو لپاره کارول کې８ي، فرعي واحدونه دي. 

اوس ديو څو اساسي واحدونو په پيژندنه پيل کوو.

1- د اوږدوالى، مهال او کتلې سربيره، نور اساسي واحدونه هم شته، چې په لوړ ټولگي کې به يې ولولئ.

په دې اړه تحقيق وک７ئ چې ستاسې په کلي کور کې په تير وخت کې د اندازه کولو 
کوم واحدونه کارول کيدل او اوس مهال کوم واحدونه کارول کې８ي.

په مخکيني بحث کې مو وويل چې د اندازه کولو لپاره د واحد غوره کولو ته اړيو، تر څو د اندازه کولو پايلې 
د هغې له مخې بيان ک７و. واحد ديو کميت مشــخص مقدار دى چې د مقياس )پرتله کولو( په توگه په پام کې 
نيول کې８ي او نا معلوم کميتونه له هغه سره پرتله کې８ي. د ساري په توگه  موږ وايو چې د واليبال د ډگر اوږدوالى 
20 قدمه دى، په دې ځاى کې قدم د اوږدوالى واحد دى. ځکه چې د ډگر اوږدوالى له قدم سره پرتله شوى 

او ډگر د قدم شل )20( برابره دى.
 

(4-2) شــکل، هرکميت يه ځانگ７ي 
وسيلې سره اندازه کې８ي
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د اوږدوالي واحد
د واحدونو په ن７يوال سيستم )SI( کې د اوږدوالي واحد متر دى او د انگليسي 
د m په توري ســره ښودل کې８ي. متر ديوې ميلې د دوو مشخصو نقطو ترمنځ 
 )severe( واټن دى، چې معياري متر بلل کې８ي او دا ميله د فرانسې د سيور

د ښار د واحدونو په موزيم کې ساتل کې８ي.

د وخت واحد
د وخت واحد د SI په بين المللي سيســتم کې ثانيه ده او د انگليســي دs په توري سره ښوول کې８ي. د 
وخت د واحد د ټاکلو او د هغه د اندازه کولو وســيلې د جوړولو لپاره تل له تکراريدونکو پيښــو څخه 
گټه اخېســتل کې８ي. ددې په اســاس، يوه شــپه او ورځ يعنې هغه مو ده چې ځمکه پکې په خپل لټ 
)محور( باندې يو دور بشــپ７وي، د وخت د اندازه کولو بنســټ ټاکل شــوى دى. يعنې دا موده په 24 
مساوي او برابرو برخو کې ويشل شوې ده چې هرې برخې ته يې يو ساعت اوساعت په 60 برخو کې 
ويشــل شــوى دى، چې هرې برخې ته يې دقيقه او دقيقه په60  مســاوي برخو ويشل کې８ي چې هرې 
برخه جوړوي. په بل عبارت،  1 

86400
برخې ته يې ثانيه ويل کې８ي، نو يوه ثانيه ديوې شپې او ورځې

يوه شپه او ورځ )86400( ثانيې ده.

تمرين
 په يو تعليمي کال کې څو ثانيي د ساينس لوست لرئ؟ حساب يي  ک７ئ.

فعاليت
او  اوږدوالي  د  ټولگي  خپل  د  لوم７ى 
پلنوالى اټکل وک７ئ، وروسته بيا د متر 
د يوې فيتې په وسيله اندازې واخلئ او 

دا جدول ډک ک７ئ.

د ټولگي اوږدوالى د اندازه کولو لپاره په پام 
د ټولگي سورکې  نيول شوي کميت 

اټکل شوي مقدار

اندازه شوي مقدار

 )5-2( شکل، د بين المللي 
معياري متر ميله ښيي 
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د کتل３ واحد
پــه دې پوهې８ئ چې ديوه شــي جوړوونکې مادې ته د هغه شــي کتله وايي. 
کتله هم يو له اساسي کميتونو څخه ده، او دSI په سيستم کې د کتلې واحد 
کيلوگرام دى او په kg ســره ښــودل کې８ي. معياري يا ســتن６رډ کيلوگرام له 
پالتين او ايريديم څخه جوړه شــوې اســتوانه ده، چې د فرانســې د سيور په 

ښارکې ساتل کې８ي.

فرعي واحدونه
په ســاينس کې ډير فرعي واحدونه کارول کې８ي، چې په خپل مناســب ځاى 

کې به يې مطالعه ک７و، په دې ځاى کې دپراختيا، حجم او سرعت واحدونه څي７و.

 (6-2) شکل، د معياري کتلې تصوير 
چې د فرانسې د سيور د ښار په موزيم 

کې ساتل کې８ي

               فعاليت
الف-  پوهې８ئ چې د مستطيل پراختيا له الندين９ رابطې څخه الس ته راځي:

سور× اوږدوالى = د مستطيل مساحت
پورتن９ رابطې ته په پاملرنې سره د درک７ل شوي مستطيل مساحت 

محاسبه او کوښښ وک７ئ چې د اندازې مناسب واحد وټاکئ.
ب-  په همدې ډول سره د: 

     اوږدوالى × سور× لوړوالى = د مکعب حجم
د رابطې په نظر کې نيولو سره، د درک７ل شوي مکعب حجم 

په الس راوړئ او داندازه کولو مناسب واحد غوره ک７ئ. خپل 
دليل ددې واحد په انتخابولو کې بيان ک７ئ.

 )7-2( شکل

د فعاليت په سرته سولوکې مو وليدل چې د مستطيل د مساحت د معلومولو لپاره مو د مستطيل د اوږدوالي 
مقدار د هغه د پلنوالي په مقدار کې ضرب ک７و. لکه څنگه چې مو د اوږدوالي او پلنوالي مقدارونه يو په 
بل کې ضرب ک７ل، په همدې توگه داوږوالي او ســور واحدونه چې متر دى هم يو په بل کې ضربوو، په 
دې ترتيب ســره  m.m شــي او m2 جوړوي. مترمربع فرعي واحد دى ځکه چې ددې واحد دالس ته 

راوړلو لپاره د اوږدوالي واحد )m( او د اوږدوالي له عين واحد )m( نه کار اخيستل شوى دى.
په همدې ترتيب سره مو د حجم واحد متر مکعب )m3( هم په الس راوړو چې ددې واحد د الس ته راوړلو لپاره 

د اوږوالى واحد )m( دری پالسره ضر بوو.
د سرعت لپاره واحد استعمالوو، او متر في ثانيه يې m/s لولو.
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  د دويم ＇پرکي لن６يز

� اندازه کول د يوه کميت غټ والي يا کوچني والي د همغه کميت له واحد سره له پرتله  t:اندازه کول

کولو څخه عبارت دی چې معلومه شي د واحد څو برابره دي.
�د اندازه کولو لپاره درې اساسي شرطونه: t

- د کميت د نوعيت ټاکل
- د کميت د اندازه کولو لپاره د وړيا مناسب کميت غوره کول

- د واحد او اندازه کيدونکي کميت پرتله کول
اساسي کميتونه: هغه کميتونه دي چې په خپلواکه توگه تعريف کيدلې شئ لکه: وخت، اوږدوالى او کتله.

ــي کميتونه: هغــه کميتونه دي چې د هغوى د تعريف لپاره له اساســي کميتونو څخه کار اخېســتل  فرع

کې８ي. لکه: سطح، حجم او سرعت. 
اساسي واحدونه:

� په توري سره ښودل کې８ي. tm د اوږدوالي واحد متر دى او د
� په توري ســره  ts برخه ده او د 

86400
1 د وخت واحد: د وخت واحد ثانيه ده او دشــپې او ورځې  

ښودل کې８ي.
� t.سره ښودل کې８ي kg د کتلې واحد: د کتلې واحد کيلوگرام دى او په

فرعي واحدونه:

� سره ښودل کې８ي. tm2 د سطحې واحد مترمربع يعنې )متر× متر( دی، چې په
� سره ښودل کې８ي. t 3m د حجم واحد مترمکعب دى چې په  )متر× متر× متر (او يا هم 

� t.سره ښودل کې８ي  s
m د سرعت واحد: متر پر ثانيې دى چې په  
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د دويم ＇پرکي پو＊تن３

۱- د يو کتاب صفحې له 1 تر 200 پورې شمېرل شوې دي، د کتاب 

هره پا１ه او هر جلد )پوښ( په ترتيب سره  0,1mm او  2,0mm دى، 
ددې کتاب پن６والى الس ته راوړئ.

2- واحــه څــه مفهــوم لري؟ او په انــدازه کولو کې د واحدونــو د ټاکلو اهميت څــه دى، توضيح يې 

ک７ئ.
3- اساسي او فرعي واحدونه کوم دي او څنگه يې يوله بله څخه توپير کي８ي؟
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دريم ＇پرکى

ماده او خواص ي３
تاســې په خپل چاپيريال کې ميز، څوک９، تي８ه، لرګى، د اوبو ب７اســونه، 
هوا او نوروينئ، دا ټول جسمونه او پخپله تاسې له مادې څخه جوړ شوي 

ياست.
دا مــواد د جنــس، بڼې، حجــم او کتلې )مقدار( له مخې يو له بل ســره 
توپيــر لري. په دې څپرکي کې د مــادې، د مادې تعريف، د مادې ډولونو 
او خواصو په باره کې معلومات تر الســه کــوئ او هم پر موادو د باندينيو 

الملونو )تودوخې او فشار( اغېزې زده کوئ.
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د )1-3( شکل زموږ د شاوخوا ځينې موادښيي

)2-3( شکل ښيښه يې شيان ښيي

مـاده
انســانانو له پخوانيو زمانو راهيسې کيميا پېژندله، ماده يې چې د کيميا د علم 
عمــده بحث دى، د خپلې ګټې او کارونې په موخه کاروله، له هغې څخه يې 
د خپلې خوښې ماده يا توکي جوړول؛ د بېل／ې په ډول: د څارويو له پوستکو 
څخه د څرمنې جوړول، له شــېدو څخه د مســتو جوړول او داســې نور. دا 
بدلونونــه يو راز کيميايي بدلونونه دي چې کيميــا پوهنه يې څې７ي او هغه يې 
مطالعه کوي. په دې توګه ويالى شو، کيميا هغه پوهنه )علم( ده چې د مادې 
له جوړښت، خواصو، ترکيبونو او په هغې کې له رامنځته شوو بدلونو څخه 

بحث کوي.

مختلف جسمونه چې له کوچنيو ذراتو جوړ وي، د مادې په نوم يادې８ي. د 
اجســامو ورته والی او توپير د هغوى په جوړېدونکو ذراتو پورې اړه لري يا 
په بل عبارت هر شى چې کتله ولري او په فضا کې ځاى ونيسي، ماده بلل 

کې８ي، لکه: د )3-3(شکل شيان.
)3-3( شکل ښيښه يي او پالستيکي ميلې ښيي
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آيا هوا ماده ده؟

              فعاليت

د باســکټبال دوه توپونه په مســاوي توګه له هوا څخه ډک او په حساسه ترازو کې کې８دئ، کتلې يې مقايسه او يادداشت ک７ئ. بيا 
د يوه هوا اوکاږئ او يو ځل بيا يې مقايسه ک７ئ. تاسې به څه وګورئ؟

)4-3( شکل د هوا د کتلې معلومول ښيي

د ماد ې ذرې - اتومونه او ماليکولونه
د شــپ８م ټول／ي له ســاينس څخه پوهې８ئ چې ماده )عنصر او مرکب( لــه اتومونو او ماليکولونو څخه 
جوړه شــوې ده. د مادې جوړوونکې ذرې اتومونه يا ماليکولونه دي. هغه مواد چې له يو شــان اتومونو 
څخه جوړ شــوي دي، د عناصرو په نوم يادې８ي، لکه: د مســو او اکسيجن عناصرو چې شکلونه يې په 

الندې توګه ښودل شوي دي.

)5-3( شکل د مسو اتومونه

څرن／ه چې په )2-3( شکل کې ګورئ، ښيښه يې ګيالسونه، ښيښه يې بوتل، د ک７ک９ ښيښې...   او نور 
د شکل له مخې توپير لري او د جنس له مخې يو شان دي او له يو شان مادې څخه جوړ شوي دي.

هغــه جســمونه چې د شــکل له مخې مشــابه او له مختلفو مــوادو څخه جوړ شــوي دي، مثالونه يې 
پالستيکي او ښيښه يې ميلې په )3-3( شکل کې وګورئ.
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آب

 د ټولو مرکبونو جوړوونکې ذرې ماليکولونه 

دي او د مرکب ماليکول د دوه يا څو مختلفو 
عناصرو د اتومونو له يو ځاى کيدو څخه جوړ 

د اکسيجن گازشوي وي.

)7-3( شکل د اوبو ماليکولونه ښيي

 اوبه

 )6-3( شکل د اکسيجن ماليکولونه ښيي

 د کاربن داى اکسايد ماليکولونه

)8-3( شکل د کاربن داى اکسايد ګاز ښيي

د مادې حالت
تاســې چې په کوم چاپيريال کې ژوند کوئ، هلته ماده په درو )جامد، مايع او ګاز( حالتونو ليدل کي８ي 

چې په الندې توګه معرفي کې８ي.
  

 ١- جامد حالت
پــه چاپيريــال کې  مو ځينې مواد، لکه: تي８ې، لرګي، اوســپنه او نور شــته چې 
د ټاکلــي شــکل او حجم لرونکي دي. د دې مــوادو د جوړوونکو ذرو ترمنځ د 

جذب قوه زياته او فاصله کمه ده.
دا ذرې خپــل ځاى نه بدلوي او ســره نژدې وي، نومــوړى حالت د مادې جامد 

حالت بولي.
)9-3( شکل د مادې جامد حالت  ښيي
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                 فعاليت

د جامداتو حجم
يوه ټوټه تي８ه را واخلئ او فشار ورک７ئ، ايا شکل به يې بدل 
شــي؟ او که دا ټوټه په اوبه لرونکي شيشه يي استوانې کې 
واچوئ چې اوبه يې تر نيمايي پورې وي، نو څه به ووينئ؟ 

ولې د استوانې د اوبو حجم ډېرې８ي؟

)10-3( شکل د اوبو نيمه ډکه شوى استوانه د تي８ې 

له اچولو نه مخکې او وروسته ښيي.

٢- مايع حالت 
مايعــات هم له ذراتو څخه جوړ شــوي چې د ذراتــو ترمنځ يې د جذب قوه نظر جامد حالت ته ل８ه او 
فاصله يې ډيره ده، د مايعاتو ذرې هميشــه د حرکت په حالت کې وي، اوبه، شــيدې، مايع غوړي، تيل 

او نور د ټاکلي حجم لرونکي دي، خو ټاکلي شکل نه لري او خو ځنده وي.

)11-3(  شــکل له مايعاتو 

څخه ډک لوښي ښيي
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                فعاليت
د مايعاتو حجم

۱- يو پالستيکي بوتل له اوبو څخه ډک ک７ئ.

2- ســرپوښ يې بنــد ټينک وت７ئ او بوتل ته فشــار 

ورک７ئ، ليدلي بدلونونه يادداشت ک７ئ.
3- که پالستيکي بوتل تر نيمايي پورې له اوبو څخه 

ډک ک７ئ او فشــار پــرې راوړئ، په دې صورت کې 
هم خپلي ليدنې يادداشت ک７ئ.

)12-3( شکل له اوبو څخه پر نيم ډک بوتل فشار راوړل شوى دى.

٣- －از حالت
د ګاز حالت د مادې له درې ګونو حالتونو څخه يو حالت دى.

)14-3( شکل د ګاز ذرې)13-3( شکل له هوا څخه ډکه پوکا９１ ښيي          

د ګازونــو د ذراتــو ترمنځ د جذب قوه نظر مايعاتوته ل８ه او فاصله يې زياته وي، نو د ذراتو د حرکت چټکتيا يې 
زياته ده. د اوبو ب７اسونه، هوا او نور چې ټاکلى شکل او حجم نه لري،  د ګاز حالت لري.
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               فعاليت
د －ازونو د حجم بدلون

دشــربت د تش پالســتيکي بوتل سرښــه وت７ئ، بيا د يوه الس په 
واســطه ورباندې فشــار راوړئ، څه به پېښ شــي؟ أيا ستاسې له 

نظره ګازونه ټاکلى شکل او حجم لري؟

)15-3( شــکل د فشار په وسيله 
د ګازونو د حجم بدلون ښيي

د مادې خواص
تاسې په تيرو درسونوکې ولوستل چې د تودوخې په اثر يخ )جامد( په اوبو )مايع( بدلې８ي. دې ډول بدلون 

ته فزيکي بدلون وايي.

اوبــو  د  شــکل   )3-16(
جامــد او مايع حالتونه يو د 

بل په خوا کې ښيي

د يوه بدلون پېژندل هر مهال دومره اسان نه وي، کېداى شي، چې د نورو خصوصياتو له بدلون سره هم 
يوځــاى وي. د مادې خواص پــه دوه ډوله دي. فزيکي خواص او کيمياوي خواص. په دې څپرکي کې 

فزيکي خواص او په پنځم څپرکي کې کيمياوي خواص )په کيمياوي تعاملونو کې( لوستل کې８ي.
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د مادې فزيکي خواص
که موږ د اوبو درې گونې حالت )جامد، مايع او گاز( په نظر کې ونيسو، نو په درو واړو حالتونو کې اوبه 
دي، مگر ظاهري شــکل يې ســره توپير لري. په هغه بدلونونو کې چې د مادې اصل بدلون ونه ک７ي او 

يوازې په ظاهر کې يې بدلون راشي، د فزيکي بدلونونو په نامه يادې８ي.
په دې ټولگي کې به يې ځينې خواص ولولو.

 رنگ
رنگ د فزيکي خواصو له جملې څخه دي چې د موادو په پيژندلو کې ورځينې کار اخېستل کې８ي.

د بېل／ې په توگه: خالصې اوبه بې رنگه وي او شيدې سپين رنگ لري. مختلف مواد مختلف رنگونه لري.

)17-3( شکل ميوي په مختلفو رنگونو

خوند )ذايقه(
د )18-3( شــکل ته وگورئ آيا ټولې ميوې )چې په شکل کې ليدل کې８ي( يو ډول 

خوند لري؟ د بورې او مالگې خوند څه ډول دى؟
خالصې اوبه خوند نه لري او د موادو خوندونه يو له بل سره توپير لري. د خوند په 

واسطه مواد يو له بله جال کوالى شو.
يادونه: په ياد ولرئ چې د کيمياوي موادو خوند ونه څکئ ځکه ځينې يې زهري 

وي. )18-3( شکل مختلفې ميوې مختلف 
خوندونه لري



  23 

بوی

مختلف مــواد مختلف بويونه 
لري، د بېل／ې پــه توگه: اکثره 

گالن ښه بوى لري.

)19-3( شکل هر گل جال رنگ او بوى لري

خالصــې اوبــه بــوى نه لــري. ځينــې مواد 
تخرېش کوونکى بوى لري.

پام: پام کوئ چې کيمياوي مواد بوى نه ک７ئ 
ځکه ځينې کيمياوي مواد زهري بوى لري.

＄ال

ځــال د فلزاتو فزيکــي خاصيــت دى. ځينې 
فلزونــه د ځــال لرونکــي وي؛ لکه: ســره زر، 
سپين زر او نور، غير فلزونه ځال نه لري، لکه: 

سکاره)کاربن(، سلفر او نور.
)20-3( شکل له سرو زرو څخه جوړې شوې گا１ې ښيي

               فعاليت
د يوه غير هندسي جامد جسم، حجم معلومول

ــا وړ لوازم او مواد:  درجه لرونکي اســتوانه، اوبه، د  د اړتي
تي８ې ټوټه او تار.

ــالره: يوه درجه لرونکي اســتوانه ترنيمايي پــورې له اوبو ډکه  ک７ن
کــ７ئ. وروســته يوه تيزه په تار وتــ７ئ او په کراره يې په اســتوانه کې 

ورښکته ک７ئ، وگورئ چې څه پېښې８ي؟
د تي８ې حجم په اســتوانه کې د بيځايه شــوو اوبــو د حجم له مخې 
پيدا ک７ئ. د اســتوانې درجه بندي په )mL( وي. د تي８ې حجم به هم 

په )mL1(  وښودل شي. 
 د تيــ８و څــو نمونې په پورتــه توگه وازمويئ او حجمونه يې يادداشــت 

ک７ئ.
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 د ويل３  کيدو ！کى

د تودوخې هغه درجه ده چې يوه ماده په هغې کې ويلې کې８ي، د ويلې کيدو ټکی دی، د ساري په توگه د تودوخې 
په واسطه يخ په يو اتموسفير فشار او 0oC د سمندر په سطح کې ويلې کې８ي.

د  ا４شيدو ！کى

د تودوخــې هغه درجه ده، د هغه مادې د ايشــيدو ټکی دی. 
چې يوه مايع پکې په اېشيدو راځي، اوبه د سمندر په سطحه 

په يو اتموسفير فشار او 100oC کې په اېشيدو راځي.
دويلــي  يــخ  د  شــکل   )3-21(

کيدوټکي او اندازه کول ښيي

شکل)22-3( درجه لرونکې استوانه  ښيي

               فعاليت
د يوه غير هندسي جامد جسم، حجم معلومول

ــا وړ لوازم او مواد:  درجه لرونکي اســتوانه، اوبه، د  د اړتي
تي８ې ټوټه او تار.

ــالره: يوه درجه لرونکي اســتوانه ترنيمايي پــورې له اوبو ډکه  ک７ن
کــ７ئ. وروســته يوه تيزه په تار وتــ７ئ او په کراره يې په اســتوانه کې 

ورښکته ک７ئ، وگورئ چې څه پېښې８ي؟
د تي８ې حجم په اســتوانه کې د بيځايه شــوو اوبــو د حجم له مخې 
پيدا ک７ئ. د اســتوانې درجه بندي په )mL( وي. د تي８ې حجم به هم 

په )mL1(  وښودل شي. 
 د تيــ８و څــو نمونې په پورتــه توگه وازمويئ او حجمونه يې يادداشــت 

ک７ئ.
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١- د يوه ملي ليتر حجم له يو سانتي متر مکعب

کثافت
د حجم په واحد کې د جســم کتلې )مقدار( ته د نوموړي جســم کثافت وايي. کثافت دالندې فورمول 

په واسطه محاسبه کې８ي:
د جسم کتله  
د جسم حجم    کثافت =

 mL/g د کثافت واحد گرام في سانتي متر مکعب يا گرام في ملي ليتر دى)1(.
 کثافت د تودوخې له بدلون سره سم بدلون مومي.

مثال: د يوې ټوټې تي８ې په  5mL حجم کې 20g  کتله شته، کثافت يې پيدا ک７ئ.حل:

d=
m
V د کثافت فورمول په انگليسي تورو دا رنگه دى.

d له کثافت، m له کتلې او V له حجم څخه نماينده گي کوي. کثافت په فزيک کې لوستل کې８ي.

د دريم ＇پرکي لن６يز
 هر شی چې کتله ولري او د فضا يوه برخه ونيسي، ماده بلل کې８ي.

 ماده د اتومونو او ماليکولونو په نوم له کوچنيو ذرو څخه جوړه شوې ده.
  د يوه جسم ټولې ذرې د هغه جسم کتله جوړوي.

 ماليکول د مرکب کوچن９ ذره ده چې د هغه مرکب خاصيت لري او د برقې چارج له مخې خنثى وي.
 ماده په درو حالتونو پيدا کې８ي: جامد، مايع او گاز.

 د مادې فزيکي خواص د مادې ظاهري حالت بيانوي.
 د حجم په واحد کې د مادې مقدار)کتلې( ته کثافت وايي.

 هغه جسمونه چې له اوبو څخه يې کثافت کم وي، المبووهونکي جسمونه دي.
 هغه جسمونه چې له اوبو څخه يې کثافت زيات وي، غير المبووهونکي جسمونه دي.

 د جسم کتله
=کثافتد جسم حجم  

mL/g4
mL5

g20
== يا  

mL
g4
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د دريم ＇پرکي پو＊تن３ 
الندې پو＊تنوته ＄ير شئ سم３ ي３ د )س( او ناسم３ ي３ د )نا( پر تورو په ن＋ه، او کوم３ 

جمل３ چ３ سم３ نه دي، سم３ ي３ وليکئ.
١- ماده له کوچنيو ذرو څخه جوړه شوې ده. )          (

٢-ماده کتله لري. )          (
٣-اوبه ټاکلى شکل لري. )             (
٤- گازات ټاکلى حجم لري. )         (

الندې پو＊تن３ د  ＇و ＄وابو لرونک３ دي، تاس３ ي３ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.
٥- کوم شى چې د کتلې او حجم لرونکى وي، په کومه نامه يادې８ي؟

ج: انرژي   ب: ماده    الف: کتله   
٦-په هغو بدلونونو کې چې د مادې ظاهري شکل بدلون مومي، په کوم نامه يادې８ي؟

ج: هې＆ يو   ب: فزيکي بدلونونه   الف: کيميايي تعامل  
٧-هغه جسمونه په اوبو کې المبووهي چې کثافت يې نظر اوبو ته:

ج: دواړه سم دي ب: کم وي   الف: زيات وي   
الندې پو＊تنو ته بشپ７ ＄واب ووايئ.

٨- د تبخير عمليه تشريح ک７ئ.
٩- که ديوې ټوټې تي８ې کتله 5g او حجم يې 2mL وي، کثافت يې محاسبه ک７ئ.

١٠- گازونه ولې ټاکلى حجم نه لري؟
١١- فزيکي او کيمياوي خواص يو له بل سره څه توپير سره لري؟
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＇لورم ＇پرکى

د مادې ډولونه
تاســو هره ورځ په کور، بازار او نورو ځايونو کې د زياتو موادو، لکه: چڼې او 
مميز، م９ او وريجې، خ７ې اوبه، بوره او چاى، چاى او شات، رنگه شربتونه 
او په سلگونو نورو موادو سره مخامخ کې８ئ او زياترو ته يې اړتيا هم لرئ او له 

ځينو څخه يې گټه هم اخلئ.ايا پام موک７ى چې دا ټول مخلوط دي.
پــه دريــم څپرکي کې د مــادې له خواصو او حاالتو ســره بلد شــوئ، په دې 
څپرکــي کې لــ８ مخکې، ځو د مخلوط پر زده ک７ې ســربېره لــه خالصې او 
ناخالصــې مادې ســره هم بلدې８ئ او وبه پوهې８ئ چــې خالصه ماده په عنصر 
او مرکب ويشــل شوې ده. سربېره پردې د څپرکي په پاى کې به د دې پوښتنو 
ځوابونه هم ترالســه ک７ئ، مخلوط او مرکب څه توپير لرى؟ د فلزونو او غير 
فلزونو ترمنځ کوم توپيرونه شــته؟ په ورځني ژوند کې له هغوى څخه څه ګټه 

اخلئ؟ په محلولونو کې د کتلې ساتل څه ډول دى؟
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مخلوط

تاســې هره ورځ لــه مخلوطونو 
ســره مخامخ کې８ئ او له هغوى 
ســره ســروکار لرئ. مخلوطونه 
مختلــف ډولونــه لــري، لکه: 
جامد پــه جامد کــې، جامد په 
مايع کې، جامد په گاز کې، مايع 
په مايع کې، مايع په گازکې، مايع 
په جامد کې، گاز په گازکې، گاز 
په مايع کــې او گاز په جامدکې. 
نوالزمــه ده چې د هغوى په باره 

کې معلومات ولرئ.

)1-4( جدول د مخلوطونو بېل／ې

ب５ل／３د مخلوطونو ډولونه
مميز په چڼو کېجامد په جامد کې

مال／ه په اوبو کېجامد په مايع کې
په هوا کې د خاورو بڅرکيجامد په گاز کې
الکول په اوبو کېمايع په مايع کې

د وېښتانو يو ډول رنګمايع په جامد کې
غبارمايع په گاز کې
گاز لرونکي شربتونهگاز په مايع کې

د پښو تې８هگاز په جامد کې
هواگاز په گاز کې

مخلوطونــه هغــه مــواد دي چې له دوو يا څو توکو څخه جوړ شــوي وي او جوړوونکي توکي يې 
خپل خواص ساتي. که مميز او چڼې سره يو ځاى ک７ئ، مخلوط ورځينې جوړې８ي، هر کله چې 
وغواړئ اجزاوې يې يو له بله جال کوالى شــئ. ســربېره پردې د مخلوط هر توکي خپل خواص 
ســاتلي دي. که په يوه ګيالس اوبو کې يوه يا دوې کاچوغې بوره واچوئ او ښــه يې ول７ئ چې بوره 
يې حل او يو روښــانه محلول جوړ شــي، اوس به نو د بورې او اوبو جال کول ګران کاروي او که 
وغواړئ چې بوره له اوبو څخه جال ک７ئ، نو تودوخه به ورک７ئ چې او به تبخير او بوره په لوښي 

کې پاتې شــي، که پاتې شــوې ماده وازمويئ خوږ خوند به ولري چې بوره  ده.

)1-4( شکل د مميزو او چڼو مخلوط او 
د بورې او اوبو مخلوط ښيي
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او  متجانــس  د  شــکل   )4-3(  
غيرمتجانس مخلوط بيلگه

                فعاليت
د مخلوط د اجزاوو جال کول

د اړتيا وړ لوازم او مواد: ش／ې، د اوسپنې بڅري )برادې(، 
يوه پا１ه کاغذ او اهن ربا.

ک７نالره:  د اوســپنې بڅري او شــ／ې ســره ګ６ې ک７ئ او پــر يوه پا１ه 
کاغذ يې واچوئ، وروســته له دې تر کاغذ الندې مقناطيس ته حرکت 

ورک７ئ. خپلې ليدنې وليکئ او الندې پوښتنوته ځواب ورک７ئ:
١- آيا د اوسپنې بڅري او ش／ې د سترګو په واسطه پيژندلى شئ؟

٢- آيا د مخلوط په ټولو برخو کې بڅري يو شان ويشل شوي دي؟
٣- آيا د مقناطيس په واسطه مو وکوالى شول چې د اوسپنې بڅري او 

ش／ې يو له بله سره جال ک７ئ؟
)2-4( شــکل د مقناطيس په وسيله د اوسپنې 

ذرو او د ش／و ذرو د جال کولو الره ښيي

لــه پورتــه ازميښــتونو څخــه دې نتيجــې تــه رســې８و چــې مخلوطونــه دوه ډولــه دي، متجانس او 
غيرمتجانس؛

متجانس مخلوطونه 
هغــه مخلوطونــه دي چې پــه ټولو برخــو کې يوشــان خواص ولــري، متجانس 
مخلوطونو ته محلولونه هم  وايي. د چايو او بورې، مال／ې او اوبو او هوا متجانس 

مخلوطونو ته محلول وايي. 
غيرمتجانس مخلوطونه

هغه مخلوطونه دي چې په ټولو برخوکې يوشان خواص ونه لري. د اوسپنې 
او شــ／و مخلــوط، خ７ې اوبــه، م９ او وريجــې، د ګلدان９ خــاوره او .... 

غيرمتجانس مخلوطونه دي.
د مخلوطونو د توکو د ب５لولو الرې

کلــه چــې د مخلوطونو توکي يو له بله بېل شــي، ن８ه )خالــص( مواد په الس 
راځي. په بېالبېلو الرو کوالى شــو چې د مخلوطونو توکي سره بېل ک７و. يوه 
بله مهمه الر يې د ب７اس طريقه ده، چې د مال／ې او اوبو په بېلولو کې مو تجربه 
ک７ې ده. سربېره پردې هغه مواد چې د اېشيدو ټکي يې توپير لري، د تقطير په 

واسطه يې يو له بله څخه بېلوو.
د تقطير عمليه په س７ه وونکي لوښي )کاندنسر( کې تر سره کې８ي چې په الندې 

فعاليت کې ورسره بلدې８ئ )4-4( شکل.
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                  فعاليت

په مايع ک３ د مايع محلول جال کول
تقطير  د  مواد:  او  وړلوازم  اړتيا  د 
تودوخې  د  کارک،  الکول،  اوبه،  دست／اه، 

سرچېنه  او تودوخه سنجوونکي )ترمامتر(.
ک７نالره: يوه اندازه ايتايل الکول په مقطرو اوبو 
کې حل ک７ئ، تيار شــوى محلول پــه يوه بالون 

کې واچوئ.

د بالــون خوله د ســوري لرونکي  کارک په واســطه و ت７ئ، د اوبــو تودوخې ټکې 
سنجوونکى )ميزان الحراره( ور داخل ک７ئ، د دست／اه س７ه وونکي لوښي له س７و 

اوبو سره وصل ک７ئ، بالون ته په کراره تودوخه ورک７ئ. 
خپلې ليدنې يادداشت او الندينيو پوښتنوته ځواب ورک７ئ.
١- د تودوخې په کومه درجه کې محلول په اېشېدو راځي؟

٢- لوم７ى کومه ماده له محلول څخه جال کې８ي؟

)4-4( شکل د مايع په مايع کې محلول 
توکي )اجزاوي( سره بېلول ښيي

لکه چې په پورته ازمايښــت کې وليدل شــول د مايع محلول په مايع کې د ايشــيدوټکي د توپير له مخې 
د تدريجې تقطير په واســطه جال شــول. مقطرې اوبه هم له معمولي اوبو څخه په پورته ک７نالره ترالسه 

کوالى شئ.
د غيرمتجانــس، جامــد په مايع کې محلول توکي د فلتر په وســيله جال کول په ډيرو ســاده وســايلو هم 

ترالسه کېداى شي.

نومــوړې عمليــې ته فلترکول وايي. په کور کې هم کوالى شــئ چې د ځينو موادو ناپاکې په دې طريقه 
جال ک７ئ.

ځينــې مــواد؛ لکه: نوشــادر )امونيم کلورايــد( نفتاليــن او ... د تودوخې په ټاکلــې درجه کې تصعيد 
)سبليميشــنSublimation( کوي. سبليميشــن د جامدو مخلوطونو د جال کېدو يوه مناسبه الره 

ده. 
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                فعاليت
د دوو جامدو مخلوطونو جال کول د تصعيد په طريقه

د اړتيا وړ لوازم او مواد:  د آيودين عنصر، د خوړو مال／ه، د تودوخې سرچينه، 
ايرلين ماير، د اوبو ډک بيکر او د اوسپنې جال９.

ــالره: يــوه کوچن９ کاچوغه د خــوړو مال／ه او د يــوې چڼې په برابر آيودين ســره  ک７ن
مخلوط ک７ئ. نوموړى مخلوط په ايرلين ماير کې واچوئ او د تودوخې پر ســرچېنه يې 

کې８دئ.
وروسته يو بيکر چې يخې اوبه ولري، د ايرلين ماير پر سر کې８دئ.

خپلې ليدنې وليکئ او الندې پوښتنوته ځوابونه ووايئ.
١ ـ کومه ماده نېغ په نېغه له جامد حالت څخه په گاز بدله شوه؟

٢ ـ جوړ شوي کرستلونه څه ډول رنگ لري؟
پاملرنه: دا ازميښــت په پرانيســتې فضاکې ترســره ک７ئ، ځکه چې أيودين يوه زهري 

ماده ده.

)5-4( شکل د تصعيد په واسطه د موادو جال کول

د محلولونو توکي )اجزاوي(
لکه چې لوستي مودي، متجانس مخلوطونو ته محلولونه وايي چې د مخلوط په ټولو برخو کې يو ډول خواص 
ولري. محلولونه له دوو اساسي برخو  )حل کوونکې مادې( او )حل کيدونکې مادې( څخه جوړشوي وي، 
لکــه: د بــورې او اوبو، مال／ې، اوبو په محلولونو کــې اوبه حل کوونکې ماده ده. يعنې هره هغه ماده چې نور 

مواد پکې حلې８ي، د حل کوونکي مادې په نوم يادې８ي.
هغه ماده چې په حل کوونکې کې حل کې８ي، د حل کوونکي مادې يا منحله مادې په نوم يې يادوي، په پورته 

ياد شوو محلولونو کې بوره او مال／ه منحله مواد دي.

د محلولونو په جوړ＊ت ک３ د کتل３ )مقدار( پاي＋ت
 آيــا د حــل کېدونکي حل کول په حل کوونکي کې د دوى د کتلې د بدلون ســبب ګرځي؟ د الندې 

فعاليت په ترسره کولو سره به ددې پوښتنې ځواب پيدا ک７ئ.
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                فعاليت
د کتل３ د پاي＋ت قانون

ســل ګرامــه اوبه په هغه ګيالس کې واچوئ چــې مخکې مو تول ک７ى دى، بيا دوه ګرامه د خوړو مال／ه هم تول کــ７ئ.

وروســته مال／ــه په اوبو کــې حل ک７ئ. 
د تلې شــاهين تــه پام وک７ئ آيا شــاهين 

بدلــون موندلــى دى؟
خپلــې ليدنــې وليکــئ.

)6-4( شکل د محلول په جوړيدو کې د کتلي پايښت

له پورته ازميښت څخه دې نتيجې ته رسې８ئ چې د منحله مادې کتله جمع د محلل کتله، د محلول له 
کتلې سره مساوي کې８ي. په پايله کې ويالى شو چې د محلول په جوړيدوکې د محلول د اجزاوو مقدار 

بدلون نه مومي د حل کيدونکې مادې کتله + د محلل کتله= د محلول کتله.

د موادو انحالليت 
کلــه چــې د بورې محلول جوړوئ، نو تر ټاکلي کچې يا انــدازې پورې بوره په اوبوکې حليې８ي او که د 

بورې زياتولو عمل ته دوام ورک７ل شــي، نوره بوره به حل نه شــي او د لوښي په بېخ کې به کښيني چې 

پورتني حالت د موړ )مشبوع( محلول په نوم يادې８ي.

د تودوخــې پــه يوه ټاکلې درجه کې معلومه اندازه حل کيدونکې ماده د محلل په ټاکلي مقدار کې حل 

کيدلوته انحالليت وايي، د ساري په ډول: 205g بوره د تودوخې په  20oC کې په 100mL اوبو کې 

حل کې８ي. يعنې په نوموړې درجه کې د بورې انحالليت 205g دى او نوره بوره د لوښــي په بيخ کې 

کښيني. د خوړو مال／ه په نوموړې تودوخه او حجم کې 38g د پورته ازميښت په پايله کې تاسې د خپل 
هېواد يوه مشهوره شريني )نبات( جوړه ک７ه.
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اوبه د حل کوونکي په حيث
تر اوسه مو فکر ک７ى چې اوبه ولې د جامو، ميوو، ځان، السونو، پښو او نورو د مينځلو لپاره په کاروئ. 
او به يو ښه محلل دى. خاورې او دوړې چې زموږ پر جامو، ځان، ميوو او نورو باندې پرتې وي، په خپل 

ځان کې حلوي او زموږ له بدن او جامو څخه يې لرې کوي او د پاکوالي سبب ګرځي.

                فعاليت
کومه ماده ډيره په اوبو ک３ حل８５ي؟

د اړتياوړ لوازم او مواد: بوره، ش／ې، د خوړو مال／ه، غوړي، ګچ، 5 بيکرونه او کاچوغه.
ک７نالره:  پر بيکرونو نومرې ولگوئ او په مساوي اندازې اوبه پکې واچوئ دغسې په ترتيب سره په هر بيکر کې يوه کاچوغه 

بوره، د خوړو مال／ه، غوړي، ش／ې او ګچ واچوئ، ټول ښه وښوروئ او يو څه وخت يې پرې８دئ.
خپلې ليدنې يادداشت او الندې جدول ډک ک７ئ.

)7-4( شکل په اوبو کې د مختلفو موادو انحالليت ښيي

ل８ منحلغير منحلمنحلمنحله ماده

بوره
د خوړو مال／ه

غوړي
ش／ي
ګچ

عناصر)عنصرونه(
په تېر ټولگې کې مو لوســتي چې عنصرونه هغه مواد او لوم７ني توکي دي چې زموږ د شــاوخوا ټول مواد 
ورڅخــه جوړ شــوي دي، نــو عنصرونه خالص مواد دي چې ذرې يې له يو ډول اتومونو)مســاوي شــمير 

پروتونونو( څخه جوړې شوي دي.



   34

 

 

  

 

)2H2( هايدروجن      +     )O2( اكسيجن  )2H2O( اوبه 

لکه: اوسپنه )Fe(، اکسيجن )O2(، نيون )Ne(، مس )Cu(. عنصرونه په عامه توگه په دوه ډوله دي: 
 ،)H2( او نور. غير فلزونه، لکه: هايدروجن ،)Al( المونيم ،)Cu( مس ،)Fe(فلزونه، لکه: اوســپنه

اکسيجن )O2(، نايتروجن )N2( او نور دي.

څو  او  فلزونو  څو  د  شکل   )4-8(
غيرفلزونو بېل／ې ښيي

عنصرونه په طبيعت کې کيداى شي په يو اتومي، دوه اتومي او څو اتومي شکلونو وجود ولري.
يو اتومي عنصرونه، لکه: هيليم)He(، نيون)Ne( چې په يو اتومي ډول پيدا کې８ي. 

دوه اتومي عنصرونه، لکه:اکسيجن )O2(، نايتروجن )N2(، کلورين )Cl2( او نور. لکه چې وينئ د پورته 
 ،)P4(عنصرونو هر ماليکول له دوو اتومونو څخه جوړشوى دى، څو اتومي عنصرونه، لکه: فاسفورس
ســلفر)S8(. د فاســفورس يو ماليکول څلور اتومونه او د سلفر يو ماليکول اته اتومونه لري. کومه شمېره 

چې په ښي لوري کې ليکل شوې ده، په نوموړي ماليکول کې د هغه عنصر د اتومونو شمېر را ښيي. 
تر 2009 م کال پورې 118 عنصرونه پېژندل شوي دي چې 91 عنصرونه په طبيعت کې شته دي او پاتې 

يې په مصنوعي ډول جوړ شوي دي.

مرکبونه
مرکبونه هم خالص مواد دي چې د مختلفو عنصرونو له يو ځاى کيدو څخه جوړ شوي دي، جوړوونکي 
عنصرونه يې خپل لوم７ني خواص له الســه ورکوي، د ســاري په توگه: د اوبو مرکب چې له دوو اتومه 
 )H2( هايدروجن او يو اتوم اکسيجن څخه جوړ شوى، په عادي تودوخه کې مايع وي، خو هايدروجن
او اکســيجن )O2( دواړه پــه عادي تودوخه کې گازونه دي او هــر يويې ځانگ７ي خصوصيات لري، کله 

چې سره يو ځاى شي او کيمياوي ترکيب جوړ ک７ي، خواص يې به بشپ７ه توگه بدلې８ي.
برېښنايي جرقه
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غيرمتجا نس متجا نس مرکب 

غير فلز فلز

اوس مو چې خالص مواد، ناخالص مواد، عنصر او مرکب و پېژندل، کوالى شئ چې داسې يې ډلبندى  
ک７ئ:

ماده

نا خالصه ماده )مخلوطه ماده(خالصه ماده

عنصر

د ＇لورم ＇پرکي لن６يز
 مخلوطونه هغه مواد دي چې توکي )اجزاوي( يي خپل خواص لري.

 متجانس مخلوطونه په ټولو برخو کې يوشان خواص لري.
 غيرمتجانس مخلوطونه په ټولو برخو کې يوشان خواص نه لري. 

 د فلتر، تقطير او تصعيد عمليو په واسطه د مخلوطونو توکي جالکوو. 
 محلول يو متجانس مخلوط دى.

 محلولونه له دوو اساسي اجزاوو يعنې حل کېدونکې او حل کوونکې څخه جوړ شوي دي.
 منحله ماده هغه ده چې په محلل کې حل شي.

 محلل هغه ماده ده چې نور مواد په ځان کې حل کوي.
 د مادي فزيکي حالت د منحله مادې د حل کېدو چټکتيا ته بدلون ورکوي.

 انحالليت د تودوخې په ټاکلې درجه کې په ټاکلي محلل کې د ټاکلو موادو حل کيدل دي.
 هرشى چې له يو ډول مادې څخه جوړ شوي وي خالصه ماده بلل کې８ي.

 عنصر هغې خالصې مادې ته وايي چې له يو ډول اتومونو څخه جوړ شــوي وي او مســاوي شــمير 
پروتونونه ولري.

 مرکبونه هغه خالص مواد دي چې له مختلفو عنصرونو څخه جوړ شوي وي، د مرکب جوړوونکي 
عنصرونه په مرکب کې خپل خواص له السه ورکوي.
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د ＇لورم ＇پرکي پو＊تن３
سم３ او ناسم３ پو＊تن３

د پو＊تن３ په کي２ه خوا قوس ک３ که مطلب سم وي د )س( تورى او که ناسم وي د )نا( توري وليکئ، 

د ناسم３ پو＊تن３ تر اصالح وروسته ي３ په خپلو کتابچوک３ وليکئ.

١ ـ ټول مخلوطونه متجانس مواد دي )        (
٢ ـ د متجانس مخلوطونو خواص په ټولو برخوکې يو ډول وي )        (

٣ ـ محلولونه له  دوو اساسي اجزاوو څخه جوړ شوي دي )           (
٤ ـ کومه ماده چې په ځان کې نور مواد حل کوي د محلل په نوم يادې８ي )           (

٥ ـ د غيرمتجانسو مخلوطونو اجزاوې په اسان９ سره جال کې８ي)            (
٦ ـ  عنصرونه خالص مواد دي )                 ( 

٧ ـ  اوبه داسې محلل دى چې ټول مواد په ځان کې حل کوي )                    (
٨ ـ  مرکبونه هغه مواد دي چې له يو ډول عنصر څخه جوړ شوي دي)                 (

 د هرې پو＊تن３ لپاره ＇و ＄وابونه ورک７ل شوي دسم ＄واب ＄ن３ دايره تاوک７ئ.

٩ ـ هغه مواد چې له يو ډول مشابه پروتونو لرونکي اتومونو څخه جوړ شوي په کوم نوم يادې８ي؟
د( محلولونه      ج( مرکبونه          ب(  مخلوط               الف( عنصرونه     

١٠ ـ هغه مخلوطونه چې خواص يې په ټولو برخو کې يو شان وي ..........
ب( متجانس مخلوطونه       ج( مرکبونه، بلل کې８ي. الف(  عنصرونه 

١١- د مخلوطونو ډولونه کوم دي؟
ب( مشبوع او غير مشبوع        الف( ټينګ او نري                                     

د( مرکب او عنصر ج(  متجانس او غير متجانس                          
١٢- کــه  پــه مايع کې، مايع مخلوطونه د بېالبېلو ايشــيدو ټکي لرونکي وي، د کومې عمليي په واســطې ســره جال 

کې８ي؟
د( هي＆ يو ج( تصعيد        الف( تقطير کيدل           ب( فلتر کيدل        
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پن％م ＇پرکى

کيميايي تعاملونه او معادل３
تراوســه دې مطلب ته ځير شــوي ياست چې شيدي ولې په مستو بدلي８ي؟ 

ولې د وخت په تېرېدو ميوې خوساکې８ي؟
د غوښــې پخېــدل، د طبيعي ګاز ســوځېدل په ګازي منقلونــو کې، د ميوو 
رنګ او نور زيات تغييرات چې په ژوند کې پيښــي８ي، د کيمياوي تعاملونو 

له جملې څخه دي.
په ژوند کې د دې ډول تعاملونو سرته رسېدل ايجابوي، تر څو پوه شوچې د 
کيمياوي موادو تعامل څن／ه او څه ډول تر ســره کې８ي؟ څن／ه پوه شو چې 
کــوم مواد په خپل منځ کــې تعامل کوي؟ د موادو کــوم خاصيت په تعامل 
کې اساســي رول لري؟ د تعامل اساسي شرايط کوم دي؟ کيمياوي معادلې 
څرن／ه توازن او ليکل کې８ي؟ د دې څپرکي له لوستلو څخه وروسته به دې 

او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځوابونه تر السه ک７ئ.



  38

کيميايي معادل３   
پوهې８ئ چې عنصر د مادې يو ډول دى او اساســي ذره يې اتوم دى، خو ځينې عنصرونه په ماليکولي 
ډول هــم پيــدا کېــ８ي. ماليکولونه هغه مواد دي چې لــه دوو يا څو اتومونو څخه جوړ شــوي وي؛ د 
بيل／ــې په توګه: د اکســيجن عنصر پــه ماليکولي ډول پيدا کې８ي او ماليکول يې دوه يو شــان اتومونه 
لــري. د هايدروجــن عنصر هم په ماليکولي ډول پيــدا کې８ي. په طبيعت کــې 91 عنصرونه پيژندل 
شــوي او هر يو يې ځان／７ې خواص لري. او به يو مرکب دى او عنصر نه دى. ځکه چې اوبه له دوه 
اتومه هايدروجن او يو اتوم اکســيجن څخه جوړې شــوي چې د جوړوونکو عنصرونو خواص پکې 
نشــته. تر اوســه څوارلس ميليونه مرکبونه پيژندل شوي دي. هر يو د دې مرکبونو د دوو يا څو مختلفو 
عنصرونو څخه جوړ شــوي دي. په کيمياوي مرکبونو کې اتومونه د کيمياوي رابطې په واســطه وصل 
دي؛ د بېل／ې په توګه: د اوبو په ماليکول کې دهايدروجن دوو اتومونو د اکسيجن له يوه اتوم سره رابطه 
جــوړه کــ７ې چې جوړوونکې ذره يې د اوبو ماليکول دى. ماليکول د يوې ترکيبي مادې بنيادي واحد 
دى چې د نوموړې مادې خواص لري. کيميا پوهانو د عنصرونو د اتومونو او مرکبونو د ښودلو لپاره له 
ن７يوالې واحدې ژبې څخه استفاده ک７ې ده. په نوموړې ژبه کې د اتومونو لپاره سمبولونه او د مرکبونو 

لپاره فورمولونه ټاکل شوي دي.

)1-5( شکل د هايدروجن او اکسيجن سمبولونه او د اوبو فورمول ښيي
      سمبول

د عنصرونو د التيني يا ان／ليســي نوم لن６ې نښــې ته سمبول )Symbol( وايي. په عامه توګه د عنصر د 
نوم لوم７ى تورى د سمبول په حيث قبول شوى. د دې لپاره چې لوم７ى تورى کله نا کله په څو عنصرونو 
کې يو شــان وي، نو د نوم بل تورى هم ورســره ضميمه کوي. په دې ډول چې لوم７ى تورى په لويو تورو 

او بل ضميمه شوى تورى په کوچنيو تورو ليکل کي８ي. 
د بېل／ې په توګه: د هايدروجن )Hydrogen( ســمبول H، د ســيمابو )Hydrargyrum(سمبول Hg او 

دسوديم )Natrium( سمبول Na دى.
الندې جدول د ځينو عنصرونو نومونه او سمبولونه راښيي:
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په معمولــى ډول د عنصرونــو د اتومونو 
نسبت د مرکب په فورمول کې د سمبولونو 
ښــي لوري ته ل８ ټيټ ليــکل کې８ي او که 
کله د عنصر د اتومونو نسبت په ماليکول 

کې يو وي هغه نه ليکل کې８ي.
د بيل／ــې پــه توګــه: کــه د يــوه مرکــب 
د ماليکــول پــه جوړښــت کــې يــو اتوم 
هايدروجــن، يو اتــوم نايتروجن او درې 
اتومه اکســيجن برخه ولري، فورمول يې 

په دې ډول ليکل کې８ي.

 فورمول    
د کيمياوي مرکبونو د ښودلو لپاره له فورمول څخه کار اخيستل کې８ي.

په ټاکلي نســبت د مرکــب د جوړوونکو عنصرونو د ســمبولونو مجموعي بڼې تــه فورمول وايي. هر 
 H2O  مرکب د کيمياوي فورمول په واسطه ښودل کې８ي؛ د بيل／ې په توګه: د اوبو ماليکولي فورمول
 H دى چــې له دوه اتومه هايدروجن او يو اتوم اکســيجن څخه جوړ شــوى دى. پــه دې فورمول کې
د هايدروجن ســمبول، 2 د هايدروجن د اتومونو شــمېر او O د اکســيجن سمبول دى. د اکسيجن د 
اتومونو شــمېر يو نه ليکل کې８ي.کله چې د نســبت نوم اخيســتل کې８ي، نو د هايدروجن او اکسيجن 

نسبت په اوبو کې 2:1 ليکل کې８ي.

)1-5( جدول د ځينو عنصرونو سمبولونه او نومونه ښيي

)2-5( شکل د اوبو ماليکول ښيي

د عنصر نومالتيني نومسمبولد عنصر نومالتيني نومسمبول

Al AluminumالومينيمHeHeliumهيليم

PPhosphorusفاسفورسCCarbonکاربن

ClChlorineکلورينOOxygenاکسيجن

Ca CalciumکلسيمFFluorineفلورين

CoCobaltکوبالتNNitrogenنايتروجن

BBoronبورونFeFerriumاوسپنه
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3HNO

 

د عناصرو سمبولونه          فورمول  د اتومونو شمير  
    H                                   1        

                                                          N                                   1        
   O                                   3        

د کيمياوي فورمول په ليکلو کې داسې په پام کې نيول کې８ي چې لوم７ى د کي０ لوري فلزاتو يا هايدروجن 
سمبول او په پاې کې د غير فلزاتو يا اکسيجن سمبول ليکل کې８ي.

                فعاليت

١ -  د النديني جدول د مرکبونو د عنصرونو د اتومونو شمير وليکئ.

٢ -  د يــوه مرکــب په ترکيب کې د ســوديم دوه اتومونه، د ســلفر يو اتوم او د اکســيجن څلور اتومونــه برخه لري، فورمول يې 
وليکئ.

٣ – په K2Cr2O7  فورمول کې کوم عنصرونه په کومو نسبتونو برخه لري؟

H2O2CaCl2C3H6OH2SO4فورمول 

سلفوريک اسيد )دګوګ７وتيزاب(اسيتونکلسيم کلورايدهايدروجن پراکسايدنوم

د سرې جوړولد رن／ونو حل کوونکياوبه جذبوونکي بې رن／ه کولد کارولو ځاى

 کيمياوي تعامل
 

زياتــې پديــدې چې په خپل ژونــد کې يې وينئ؛ لکه: د يخ ويلي کيدل، د اوبــو ب７اس او غبار کېدل له 
فزيکــي تغييراتــو څخه عبارت دي. خو د فلزونو زنګ وهل، د کاغذ ســوځېدل، د شــېدو بدلېدل پر 
مستو، د خوړو هضم کېدل او... د کيمياوي تغييراتو په نامه يادې８ي او دغه کيمياوي تغييرات کيمياوي 
تعامــل بولــي. هغه مواد چې ترې الس ته راځي، له تعامل څخه د الس ته راغلو موادو په نامه يادې８ي. 
کــوم مــواد چې تعامل کوي، د تعامــل کوونکو موادو په نامه يې يادوي. په کيميــاوي تعاملونو کې يوه يا 
څــو کيميــاوي مادې )عنصر يا مرکب( يو تر بله متقابل عمل کوي او د تعامل حاصل شــوي مواد )نوي 

مواد( جوړوي.
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مفهومونهشکل

الس ته راځي
د تعامل محصول د تودوخې په واسطه ترالسه کې８ي.

تعامل په   )شل اتموسفيره فشار( کې سرته رسې８ي
تعامل د تودوخې په واسطه سرته رسي８ي
د پالديم په کتلستي تعامل تر سره کې８ي.

پورتن９ معادله يوازې تعامل کوونکي او حاصل شــوي مواد راښــيي خوبشپ７ معلومات د تعامل په باره 
کې نشــي راکــوالى. دا معادله د ليکن９ يا حروفــي معادلې په نامه يادې８ي. ســربيره پر دې د کيمياوي 
معادلو د ليکلو لپاره د عنصرونو د سمبولونو او د مرکبونو له فورمولونو څخه کار اخيستل کې８ي چې دا 
ډول معادله د سمبوليک معادلې په نامه يادې８ي. ځينې وختونه د موادو فزيکي حالت هم د فورمولونو 

او سمبولونو تر څنګ ليکل کې８ي.
د ساري په ډول : د ګاز )Gas( حالت په )g(، مايع )Liquid( حالت په )l(، جامد )Solid( حالت 

په )s( او اوبلن )Aqueous( محلول په )aq( ښودل کې８ي.
 E د بيل／ې په توګه: د متان د ســوځېدو معادله په الندې ډول ښــودل کې８ي، د انرژي د ښــودلو لپاره د

تورى استعمالي８ي.

د غشي )          ( په واسطه تعامل کوونکي او حاصل شوي مواد سره جال کوي، د تير کيڼې خوا تعامل 
کوونکي مواد او د تير ښــي لورته حاصل شــوي مواد ليکل کې８ي. په کيمياوي تعاملونو کې د تعامل 

کوونکو او حاصل شوو موادو ترمنځ الندې قرار دادي مفاهيم په پام کې نيول کې８ي.

   انرژي + کاربن ډاى اکسايد + اوبه                  اکسيجن + متان
 

 


تعامل کوونکي موادحاصل شوي مواد
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)2-5( جدول د کيمياوي تعاملونو مفهومونه بيانوي
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په کيمياوي تعامل کې امکان لري چې انرژي هم تبادله شــي؛ د بيل／ې په توګه: د متان ګاز د بشــپ７ې 
ســوځيدنې له تعامل څخه: اوبه، کاربن ډاى اکســايد او انرژي تر الســه کې８ي. نوموړى تعامل ديوې 

کيمياوي معادلې په واسطه په الندې ډول ښودالى شو:
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د مرکبونو جوړ４دنه
د کيمياوي تعامل په وسيله تل نوي مواد جوړې８ي چې له لوم７نيو موادو او مرکبونو څخه د فزيکي او کيمياوي 
خواصو له مخې، ســره توپير لري. د ځينو کيمياوي تعاملونو د پوهېدلو لپاره الندين９ ک７نه )عمليه( تر ســره 

ک７ئ.

                فعاليت
د مال／３ له تيزابو سره د مرمرو ډبرې تعامل

ــوازم او مواد: بوتل، کارکي ســرپوښ، زانوخم نل، ښيښــه يي نل، رب７ى پايپ، اوبــه، بيکر، د مرمرو  ــاوړ ل د اړتي

. ب ا ډبــره او د مال／ــې تيــز

ــالره:  په يــوه بوتل کې ل８ مقــدار د مرمرو  ک７ن
ډبرې واچوئ، له پاســه يــې د مال／ي نري تيزاب 
ور زيــات ک７ئ. د بوتل خوله په ســوري لرونکي 
کارکي ســرپوښ وت７ئ، له سرپوښ څخه زانوخم 
نل تېر ک７ئ او د رب７ي پايپ په واسطه يې له ښيښه 
يي نل ســره وت７ئ او وروسته ښيښه يي نل د اوبو 
په بيکر کې ننه وړښکته ک７ئ. په دې صورت کې 

کــوم جريــان    وينــئ؟

)3-5( شکل د مرمرو ډبرې تعامل له مال／ې تيزابو سره

پــه ځينــو کيمياوي تعاملونو کې لــ８ه تودوخه او په ځينو کــې زياته تودوخه ازادې８ي، پــه زياته اندازه له 
احتراقــي تعاملونــو څخه انرژي آزادې８ي، نوموړې انرژي دوســايلو د حرکت او د شــيانو د تودولو لپاره 

پکاري８ي.  
د بيل／ې په توګه: د پترولو د سوځېدنې )احتراق( تعامل د موټر په ماشين کې د موټر د حرکت سبب ګرځي 
او تودوخه آزادوي. په ځينو تعاملونو کې روښنايي او په ځينو کې د برېښنا جريان منځ ته راوړي؛ د بېل／ې په 
توګه: د م／نيزيم تعامل له اکسيجن سره انرژي او ر１ا توليدوي. په بېټريو کې کيمياوي تعامل سرته رسي８ي او 

د برېښنا جريان منځ ته راوړي چې د راديو او السي څراغ د فعالولو او د ماشين د حرکت سبب ګرځي.
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له  سوځېدل  م／نيزيم  د  شکل   )5-4(
روښنايي او تودوخې سره مل／رى وي.

کيمياوي تعاملونه په ټاکلو او ځان／７و شرايطو کې سرته رسې８ي، 
يو له دې شــرايطو څخه د موادو تماس او يو له بل سره ل／ېدل 
دي. تودوخه، فشار او کتلست هم د کيمياوي تعاملونو له اساسي 

عواملو څخه دي.
په طبيعت کې مختلف تعاملونه په مختلفو شرايطو جريان لري. 
د ګاز د ســوځېدو لپــاره بايد د تودوخې محــرک موجود وي. 
هايدروجن او اکســيجن د کوټې په تودوخه کې تعامل نه کوي، 
کله چې يې مخلوط ته تودوخه او برقي جرقه ورسي８ي، نو يو له 

بل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي.
همدا ډول هايدروجن او اکسيجن د کتلست په موجوديت کې 

د کوټې په تودوخه کې هم تعامل کوي او اوبه جوړوي.
کتلستونه هغه مواد دي چې په کيمياوي تعاملونو کې برخه لري، 

د تعامل د جريان سرعت زياتوي او پخپله نه مصرفې８ي.
د کيمياوي تعاملونو ډولونه

د  مواد  نوي  ک７و چې  ثابته  شو  کوالى  بنسټ  پر  تجربو  او  د څې７نو  تعاملونه:  تجزيه وي   -١
کيمياوي تعاملونو په واسطه جوړې８ي.

               فعاليت
د کاپر )II( هايدروکسي کاربونيت 2CO3)Cu2)OH تجزيه

د اړتياوړ لوازم او مواد:  د اوبو ډک تشــت، الکولي څراغ، کارکي ســورى لرونکى ســرپوښ، پايه له ګيرا سره، مقطرې 
اوبه )زانوخم، کاپر هايدروکسي کاربونيت او ازميښتي نل.

ک７نالره:  يوه ټاکلې اندازه ملخيت )مس )II( هايدروکســي کاربونيت( په 
يوه ازميښــتي نل کې واچوئ او خوله يې په ســرپوښ وت７ئ. په سرپوښ کې 
نل)کج نل( ننه باسئ، بل سر يې له اوبو څخه ډک هغه ازميښتي نل ته ښکته 

ک７ى چې د اوبو په تشت کې سرچپه ايښودل شوى دى.
په پاي کې  ازميښتي نل ته تودوخه ورک７ئ او خپلې ليدنې وليکئ.

)5-5( شکل د مس )II( هايدروکسي 
کاربونيت )ملخيت( تجزيه
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٢- جمعي تعاملونه:  هغه تعاملونه چې په هغو کې له دوو يا څو موادو څخه د نوو خواصو لرونکي 
يوه نوې ماده د نوي خواصو لرونکې جوړه شي، د جمعي تعاملونو په نامه يادې８ي. په جمعي تعامل کې 
له دوو يا څو لوم７نيو موادو څخه يوه نوې ماده جوړې８ي؛ د بيل／ې په توګه: که پر اوبه نه رسېدلې چونه  

)CaO(  باندې اوبه ور زياتې شي، اوبه رسيدلې چونه يا کلسيم هايدروکسايد  2)Ca)OH جوړوي. 

اوبه + اوبه نه رسېدلې چونه  اوبه رسېدلې چونه  

2 2CaO(s) H O(l) Ca(OH) (s)+ 

                فعاليت
له سلفر سره د اوسپن３ برادې تعامل

ــوازم او مواد: ازميښــتي نل، کارکي ســر پــوښ، پايه له ګيرا ســره، الکولي څراغ، د اوســپنې  ــا وړ ل د اړتي
براده او د ســلفرو پوډر.

اوســپنه دسلفرو اپوډر وســره ورګ６ه ک７ئ. و وايئ چې دا مخلوط متجانس دى که غير متجانس او ولې؟   g6,5 ک７نالره:د 
کوم يو د دوى )ســلفر يا اوســپنه( د 

مقناطيس په واسطه جذبې８ي؟
پورتنى مخلوط په يوه ازميښتي نل 

کې واچوئ او تودوخه ورک７ئ.
خپلې ليدنــې وليکئ او هم ووايئ 
چې د تعامل محصول د مقناطيس 
په واسطه جذبي８ي که نه؟ ايا په دې 
تعامل کــې کيمياوي بدلون راغلى 

که نه؟

)6-5( شکل د تودوخې په موجوديت کې د سلفرو او اوسپني تعامل.
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او نورو سوځېدل موليدلي دي، دغه تعاملونه د  تيلو، کاغذ  د لرګيو،  ٣- احتراقي تعاملونه:  
احتراقي تعاملونو بېل／ې دي.

د ســاده يا مغلقو موادو تعامل له اکســيجن سره تل د انرژۍ او تودوخې له ازادولو سره مل／رى وي چې 
د سون دتعاملونو کيمياوي تعامل بېل／ه ده. 

کله چې د فلزي ســوديم پرې شــوې سطحه د هوا له اکسيجن ســره په تماس شي. په کراره خپله فلزي 
ځال له السه ورکوي، ځکه چې هوا له اکسيجن سره تعامل کوي او سوديم اکسايد جوړوي.

)7-5( شکل د اکسيجن په واسطه د سوديم زنګ وهل

٤- تعويضي تعاملونه: ځينې کيمياوي تعاملونه شته چې د يوه عنصر د اتومونو په واسطه د بل 
عنصر اتومونه له کوم مرکب ځينې بې ځايه او په خپله يې ځاى نيسي؛ د بېل／ې په توګه: که فلزي سوديم 
ته له اوبو سره تعامل ورک７و، نوموړى فلز په اوبو کې د هايدروجن د اتوم ځاى نيسي، په پايله کې سوديم 
هايدرواکسايد جوړ او هايدروجن ازادې８ي. دغه ډول تعاملونه چې د يوه عنصر د اتومونو په واسطه د بل 

عنصر اتومونه له يوه مرکب څخه بې ځايه شي، د تعويضي تعاملونو په نوم يادې８ي.
 اوبه + سوديم          هايدروجن + سوديم هايدرواکسايد 
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د ځينو ساده تعاملونو بېل／ې په الندې ډول دي:
يو له بل سره د عنصرونو تعامل

د هايدروجن او اکسيجن تعامل: هايدروجن د اکسيجن په موجوديت کې سوځي او اوبه جوړوي

لکــه چــې ليدل کېــ８ي د اکســيجن اتومونه په کيڼه خــوا کې دوه او په ښــي خوا کې يــو دى، نو دغه 
معادلــه برابره شــوې نــه ده، نوځکه د معادلې په ښــي لوري کې بايد، د اوبو د فورمــول کيڼې خوا ته د 
دوو)2( شــمېره وليکو. په دې صورت کې د اکســيجن اتومونه په دواړو خواوو کې سره برابرې８ي، خو 
دهايدروجن د اتومونو شــمېر په ښــي لوري کې زياتې８ي يعنې څلور اتومه کې８ي. بايد په کيڼه خوا کې 

دهايدروجن د سمبول کيڼې خوا ته د دوو)2(شمېره وليکل شي، نو بيا معادله برابري８ي.

پورته تعامل اکسيديشــني تعامل دى، په نوموړي تعامل کې هايدروجن د اکسيجن په وسيله اکسيديشن 
شوى دى.

د کاربن او اکسيجن تعامل:  د کاربن له ارزښتناکو تعاملونو څخه، د کاربن تعامل له اکسيحن 
سره دى. ګرافيت او نور کاربني مواد د هوا له اکسيجن سره سوځي، کاربن مونو اکسايد يا کاربن ډاى 

اکسايد جوړوي.

)g(OH)g(O)g(H 222 +
د برېښنا جرقه

)g(OH2)g(O)g(H2 222 + د برېښنا جرقه

 

)g(CO)g(O)s(C

)g(CO2)g(O)s(C2

22

2

+

+ کاربن مونو اکسايد
 کاربن ډاي اکسايد 

د نايتروجن او هايدروجن تعامل: نايتروجن له هايدروجن سره تر ځان／７و شرايطو الندې 
تعامل کوي، امونيا جوړوي.

 )g(NH)g(H)g(N 322  + کتلست، فشار او تودوخه
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د پن％م ＇پرکي لن６يز

 د مــوادو کيميــاوي تعامــل هغــه جريــان دى چــې پکــې نــوي مــواد جوړېــ８ي.
 ځينــې کيميــاوي تعاملونــه تودوخــه او انــرژي ازادوي او ځينــې يــې جذبــوي.

 د کيمياوي تعاملونو د ســرته رســولو لپاره شــرايط عبارت دي له: د تودوخې درجه، فشــار 
او کتلســت.

 کتلســتونه کيميــاوي مواد دي چې پــه کيمياوي تعاملونــو کې برخه اخلي، د تعامــل چټکتيا 
زياتــوي او پــه خپلــه نــه مصرفيــ８ي.

 تجزيــه وي تعاملونــه هغــه دي چــې لــه يــوې مــادې څخــه څــو نــوي مــواد جوړشــي.
 جمعــي تعاملونــه هغه دي چې له دوو يا څو موادو څخه د نــوو ځان／７نو )خواصو( لرونکې 

نــوې مــاده پــه الس راځــي.
 د ســاده يا مغلقو موادو متقابل عمل له اکســيجن ســره د اکسېدېشــن په نوم يادې８ي.

 احتراق د اکسېدېشــن يو ډول دى چې په چټک９ ســره تر ســره کې８ي او له لمبو سره مل／رى 
وي.

 تعويضــي يــا د بې ځايه کيدو تعامل هغه تعامل دى چې د عنصرونو )ســاده موادو( د اتومونو 
پــه واســطه لــه يــوه مرکــب ځينــې د بــل عنصــر د اتومونــو بــې ځايــه کولــو تــه وايــي.

 د کيميــاوي  تعاملونــو ليــکل د ســمبولونو او فورمولونو په واســطه، د کيميــاوي معادلې په 
نامــه يادېــ８ي.

 کيميــاوي معادلــې هغــه وخت برابرې )متوازن( وي چــې د تعامل کوونکو او حاصل شــوو 
موادو د اتومونو شــمېر ســره برابره وي.
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د پن％م ＇پرکي پو＊تن３
 

الندې پو＊تن３ ＇و ＄وابونه لري تاس３ ي３ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.

١- د موادو متقابل عمل يو له بل سره د ....................... په نامه يادي８ي.

ب) کيمياوي جريان الف) کيمياوي پيښه             

د) ټول ج) کيمياوي تعامل                

2- هغه نوي مواد چې د تعامل په نتيجه کې جوړې８ي د............... په نامه يادي８ي.

ب)  د تعامل محصول الف) د تعامل حاصل شوي                  

د)  الف او ب دواړه سم دي. ج) تعامل کوونکي مواد              

٣ -هغه تعامل چې په پايله کې يې يوه ماده په څو نوو موادو تجزيه شي د.......تعامل په نامه يادې８ي.

ب) د بې ځايه کولو الف) جمعي                   

د)  احتراقي  ج) تجزيه يي    

٤ -د الندې معادلې پر بنسټ د سلفرو د احتراقي تعامل بل محصول څه شى دى؟ 

   اکسيجن+سلفر ............. + سلفر ډاى اکسايد

ب) انرژي الف) اضافي اکسيجن                 

د) هې＆ يو  ج) اوسپنې سلفايد                        

5 -هغه تعاملونه چې په هغو کې يو عنصر د بل عنصر ځاى په يوه مرکب کې ونيسي د ......... تعاملونو په نامه يادې８ي. 

ب) تعويضي )بې ځايه کول(  الف) تجزيه وي تعامل                

د) احتراقي ج) جمعي                                  

الندې پو＊تنو ته پوره ＄واب ورک７ئ

٦ - د کيمياوي تعاملونو د ډولونو نومونه واخلئ او د ځاى بدلولو تعامل له بېل／ې سره واضح ک７ئ.

٧- جمعي تعاملونه توضيح ک７ئ.

٨- الندې معادلي برابري ک７ئ

٩ - د هايدروجن او کلورين د ګازونو له تعامل څخه د هايدروجن کلورايد ګاز جوړې８ي، د تعامل معادله يې وليکئ.

١٠ - د )اکسيجن + سيماب → د سيمابو اکسايد( معادله وليکئ.
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شپ８م ＇پرکى

زموږ په ژوند ک３ مهم عنصرونه
عنصرونه لکه: اكسيجن )O2(، نايتروجن )N2(، كاربن )C( او هايدروجن 
)H2( او نــور زمــوږ په ژوند کې زيات ارزښــت لري، دبي／ــی په ډول او د 
حيواناتــو او نباتاتو ژوند بې له اکســيجنه ممکن نه د ى. نايتروجن د نباتاتو 
لــه جوړوونکــو اجزاوو څخه شــمېرل کې８ي او  کاربن د کارخانو د ســون 
مواد جوړوي د ســارى په توګه د اوســپنې د ويلې کيدو په بټ９ کې بنســټيزه 
ون６ه لري. هايدروجن د اوبو او عضوي مرکبونو جوړونکو عنصرونو څخه 

دى.
پــه دريم څپرکي کې مو کيمياوي تعاملونــه او دهغوى برابرول زده ک７ل. په 
دې څپرکي کې به د هايدروجن، اکســيجن، نايتروجن او کاربن خواص او 
السته راوړنه زده ک７ئ، همدارن／ه به داهم زده ک７ئ چې نوموړي عنصرونه 
پــه البراتوار کې په څه ډول الس ته راځي؟ او د ژوندانه په کومو برخو کې 

په کاري８ي؟
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هايدروجن 
هايدروجن په طبيعت کې په لويه پيمانه موجود دى، په ځان／７ې توګه د يو شمير سيارو 
اتموسفير له هايدروجن څخه جوړ شوى او په لمر کې د هايدروجن مقدار زيات دى. 
د ځمکې په اتموســفير کې د کتلې د ســپکوالي له امله ډير کم دى، خو د عضوي او 
غير عضوي موادو په ترکيب کې زياته ون６ه لري. د انســان د بدن کتله په ســلوکې لس 

هايدروجن جوړه ک７ې ده.

د هايدروجن ګاز  بې رن／ه، بې بويه او بې خونده دى او له نورو ټولو ګازونو څخه سپک دى. د تودوخې 
په   252.18oC- کې مايع او په   259.8oC-کې په جامد تبديلي８ي.

کيمياوي خواص:هايدروجن له فعالو ګازونو څخه دي چې له بيالبېلو عنصرونو سره تعامل کوي:
ــيجن سره تعامل: د برېښنايي جرقې پواسطه د هايدروجن او اکسيجن ګازونه له يوبل   له اکس

سره يو ځاي کي８ي او اوبه جوړوي. دا تعامل د ډيرې اندازې له چاوديدونکي انرژى سره مل／رې وي.

)2-6( شکل د هايدروجن
ځاى په دوراني جدول کې.

)1-6( شکل د هايدروجن سوځيدل د 
اکسيجن په موجوديت کې

+ هايدروجناکسيجناوبه
د برېښنا جرقه

د برېښنا جرقه
2 2 22H (g) O (g) 2H O(l)+ 

ــره تعامل: د هايدروجن او کلورين ګازونه په تيــاره کې په کراره او په  ــن له  －از س  د کلوري
ر１ــا کــې په چټکى تعامل کوي او د چاودنــې خطره لري. په دې تعامل کــې د هايدروجن کلورايد ګاز 

جوړي８ي. 
کلورين      هايدروجن هايدروجن کلورايد              

2 2H (g) Cl (g) 2HCl(g)+ 
ر１ا

ــره تعامل: په ټاکلو شــرايطو )فشــار او تودوخه( کې د هايدروجن او  د نايتروجن له －از س
نايتروجن ګازونه سره تعامل کوي، د امونيا ګاز جوړوي.

 

-     :              

             .   

      .  

        )(2)()( 22 gHClgClgH نور +  

                                                  

 –      :        

          .  

                                  )g(NH2)g(N)g(H3 322  +  

                                                             

 –     :          

  :             

  .  

                                           )g(OH)s(Cu)g(H)s(CuO 22 ++  

                                                       II   

   

          1799      

         .  

     

1 -         

    :          

                     

  .  

:     )3-6 (          

      .             

      .           

      .  

 
کتلست، فشار، زياته تودوخه

امونيا                                   نايتروجن     هايدروجن
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                                           )g(OH)s(Cu)g(H)s(CuO 22 ++  

هايدروجن + مس )II( اکسايد                                                        د اوبو ب７اسونه + فلزى مس 

                  فعاليت

د هايدروجن الس ته راوړل
 د لومــ７ى ځــل لپاره په 1799 کال ان／ليســي فزيک پوه کونديش ديوه فلــز او تيزاب له تعامل څخه 

هايدروجن حاصل اوکشف ک７. 

د فلزونو له اکسايدونو سره تعامل: هايدروجن کوالى شي چې له فلزونو څخه اکسيجن 
جال ک７ي، د بيل／ې په توګه: هايدروجن د مسو له اکسايدو سره تعامل کوي او د دې المل ګرځي چې مس 

له خپل اکسايد څخه جال ک７ي.

٣- د اوبو له بر４＋نايي تجزي３ ＇خه د هايدروجن الس ته راوړنه  
د اړتيا وړ لوازم او مواد: اوبه، د ګوګ７و تيزاب، د هافمن اله او د برېښنا سرچينه.

ک７نالره:  د اوبو له اچولو وروســته ل８ه اندازه د ګوګ７و نري تيزاب څاڅکى څاڅکى د لوښــي پر څن６ه د هافمن په الې کې 
توی ک７ئ، بيا دا اله د برېښــنا له ســرچينې ســره وت７ئ، د هايدروجن جال کيدل د دې آلې په متفي قطب او اکسيجن په مثبت 

قطب کې وګورئ. لکه په )3-6( شکل کې. 

دست／اه ته وګورئ هايدروجن او اکسيجن د حجمونو له پلوه پرتله ک７ئ.
د کوم ګاز حجم زيات دي؟ ولې؟

تجزيــې  برېښــنايي  د  )3-6 شــکل( 
دست／اه )د هافمن اله(.

 )g(O)g(H2)l(OH2 22
SOH

2
42 + 

برېښنايي تجزيهاکسيجن + هايدروجن        اوبه
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د هايدروجن استعمال
د هايدروجــن )هايدروجنيشــن( په واســطه مايع 

غوړي په جامدو غوړيو بدلوي.
همدارن／ه په پخوا وختونو کې به يې بالونونه له 
هايدروجن څخه ډکول او فضا ته به يې مسافرت 

کاوه. د دې لپاره چې هايدروجن له اکسيجن سره 
د مخامــخ کېدو په وخت کې د ســوځيدنې خطره 

لــري نو ځکه اوس د هايدروجن پر ځاى د هيليم ګاز 
اســتعمالوي چې غير فعــال ګاز دى، او خطره نلري. په 
)4-6( شکل کې له هايدروجن څخه ډک بالون وګورئ.

په کارخانو کې د فلزونو د تصفيه کولو په خاطر يعنې له کاني ډبرو 
څخه د جال کيدو لپاره له هايدروجن څخه هم کار اخيستل کي８ي.

)4-6(شکل کې له 
هايدروجن څخه ډک بالون

)6-6( د اکسيجن موقعيت په 
دوراني جدول کې 

په کپسول  )5-6( شــکل 
کې زيرمه شوي اکسيجن

اکسيجن
)O(  او هم  2 اکسيجن په ډيره پيمانه په هوا کې په ازاد حالت د ماليکول په شکل 
د مرکــب په حالت له نورو عناصرو ســره يو ځاى پيدا کيــ８ي. په آزاد حالت )بڼه( 
برخه د هوا او د مرکب په حالت )بڼه( %88,88د اوبو په جوړښــت کې   

5
1 تقريباً 

برخه لري.%45,5 د ځمکې کتله او %65 د انسان د بدن کتله له اکسيجن څخه 
جوړه شوې ده. 

پــه عــادي حالتونو کې اکســيجن بې رن／ه، بې بويــه او بې خونــده ګاز دى. په  
183oC- کــې مايــع او پــه 218oC- کې منجمــد کي８ي. اکســيجن د موادو په 

سوځيدنه کې مرسته کوي اود اکسيجن په نشتوالي کې مواد نه سوځي. 
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د اکسيجن کيمياوي خواص
د کيميــا له نظره اکســيجن ډير فعال دى، له فلزونو او غير فلزونو ســره تعامل کوي، اړوند اکســايدونه 

جوړوي. له نورو موادو سره د اکسيجن تعامل د اکسيديشن په نامه يادوي.
ــره تعامل: اکســيجن له زياتره غير فلزونو ســره تعامل کوي او غير فلزي   له غير فلزونو س

اکسايدونه جوړوي.
ــره تعامل: اکسيجن له سلفرو ســره تعامل کوي، د سلفرو اکســايد يا سلفر ډاي  ــلفرو س له س

اکسايد جوړوي.

ــره تعامل: اکســيجن د ډيرو فلزونو ســره تعامل کوى، د فلزونو اړوند اکسايدونه  له فلزونو س
جوړوي.

فعال فلزونه له اکســيجن ســره په ازاده هوا کې تعامل کوي، د بيل／ې په توګه: کله چې ســوديم له تېلو 
څخه راوويستل شي، د هوا له اکسيجن سره په دې ډول تعامل کوي:

                فعاليت
١- له پتاشيم کلوريت ＄ين３ د اکسيجن الس ته راوړنه.

د اړتياوړ لوازم او مواد: ازميښتي نل، رب７ي سورى لورنکى سر پوښ، زانوخم نل، پايپ، د اوبو تشت، اوبه، د اکسيجن د 
ذخيري بوتل، پتاشيم کلوريت )دبر توله مال／ه(، من／انيز داي اکسايد، د تودوخې سرچينه، د کاغذ ټوټه او اورل／يت.

ک７نالره:  له )7-6(شــکل ســره سم دســت／اه وت７ئ. د من／انيز ډاي اکسايد او پتاشيم کلوريت مخلوط په تست تيوب کې واچوئ، او هغه د 
تودوخې د سرچينې پواسطه ګرم ک７ي. په پايله کې په بوتل کې اکسيجن ټولي８ي او السته راځي، 
د اکســيجن د الســته راوړلو لپاره په پورتنــي تجربه کې، يو تن زده کوونکــي دې يوه ټوټه کاغذ 
واخلــي او بــل تن زده کوونکــي دې کاغذ ته اور واچوى او بيرتــه دې د اور لمبه م７ه ک７ي، بايد 
دی دا ســوي کاغذ د بوتل خولي ته ورني８دي ک７ي چې اکســيجن جمع شــوي دي،څه وينئ؟ 

او ولې؟
 

 اکسيجن + پتاشيم کلورايد                            پتاشيم کلوريت   

)7-6(شکل د اکسيجن الس ته 
راوړل له پتاشيم کلوريت څخه تودوخه

(g)SO (g)OS(s) 22 +  

   سلفر ډاي اکسايد         اکسيجن + سلفر            

 )g(O3)s(KCl2)s(KClO2 2
MnO

3
2 + 

سوديم اکسايد                   اکسيجن  +  سوديم
(O2Na)(O4Na(s) 22 gg +  

                

4Na(s)
د اکسيجن الس ته راوړنه      

 لوم７ى ځل په 1774  کال کې ان／ليسي سانيس پوه پرستلي د پارې له اکسايدو څخه اکسيجن الس 
ته راووړ. نوم )اکسيجن( پرې الوازيه  )فرانسوي ساينس پوه( کيښود.

اکسيجن   +  پاره                           د پارې اکسايد    
په البراتوار کې اکســيجن د پتاشــيم کلوريت له تجزيې څخه د تودوخې او من／انيز داى اکسايد په شتون کې الس ته 

راوړي. دا طريقه د البراتوارې الس ته راوړنې په نوم هم يادوي

ر１ا

ر１ا

 )g(O)l(Hg2)s(HgO2 2+
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د اکسيجن کارول
اکســيجن په اکســي استلين څراغونو کې د فلزونو د ليم کولو او پرې کولو لپاره استعمالوي. همدا ډول 
د زيات فشــار په وســيله اکسيجن په کپسولونو کې ځاى پر ځاى کوي، تر سيندونو الندې او د ځمکې 

د اتموسفير د باندې ورځينې په تنفس کې کار اخلي.
هغه ناروغان چې د هوا له اکسيجن څخه نېغ په نېغه ګټه نه شي اخيستالى، له خالص اکسيجن څخه 
په تنفس کې ګټه اخلي. همدا ډول د مصنوعي ســپوږمکيو او هغو راکټونو چې فضا ته توغول کي８ي، 
د سون مواد يې د خالص اکسيجن په واسطه سوځي. په پاى کې ويالى شو چې د حيواناتو او نباتاتو په 

تنفس کې د اتموسفير اکسيجن په مصرف رسي８ي.

ج- د انســان په واسطه د ســمندر په تل کې له اکسيجن 
څخه کار اخيستنه 

)8-6( شکل الف- په ليم کولو کې له اکسيجن څخه ګټه اخيستل کې８ي. 
ب- د ناروغ تصوير چې اکسيجن تنفس کوي. 

نايتروجن
په طبيعت کې په ازاده توګه په لويه پيمانه شتون لري. د اتموسفير  %75,5 کتله او %78 حجم يې جوړ 
ک７ى دى. په ترکيبي ډول د پروتېنو په جوړښــت او په ځان／７ي ډول په غوښــې، ه／يو، کبانو، خيدکو، 

لوبيا او نورو کې برخه لري. د انسان د بدن %3  کتله يې جوړه ک７ې ده.  
نايتروجن بې رن／ه، بې بويه او بې خونده ګاز دى، په اوبو کې ل８ مقدار حل او له هوا څخه سپک دى. 
په  195oC- کې مايع او په   209.8oC- کې په جامد بدلي８ي. د نايتروجن کيمياوي فعاليت ل８دی 
نــو ځکــه يونانيانو )Azote( ازوت يا ټنبل ګاز بللى دى. د تودوخې په  25oC کې له م／نيزيم ســره 

تعامل کوي او م／نيزيم نايترايد جوړوي.
 )s(NMg)g(N)s(Mg3 232 +

                                       م／نيزيم نايترايد                    نايتروجن   +    م／نيزيم
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د نايتروجن الس ته راوړل
پوهي８ئ چې د هوا زياته حجمي برخه نايتروجن جوړه ک７ې ده، نو ځکه يې له هوا ځينې په داسې توګه 
  برخه له 

4
3 الس ته راوړي چې هوا د زيات فشار او س７ولو په پايله کې په مايع بدلوي، په دې چې د هوا 

  برخه له اکسيجن څخه جوړه شوې ده. نايتروجن له اکسيجن څخه ژر په اېشېدو راځي 
5
1 نايتروجن او 

او لــه هــوا څخه جال کې８ي، يا په بله وينا د مايع هوا له تدريجي تقطير څخه نايتروجن په الس راوړي.د 
امونيم نايترايت له تجزيې څخه هم نايتروجن په الس راوړي. 

+  نايتروجن       امونيم نايترايت           اوبه  
4 2 2 2NH NO (s) N (g) 2H O(g) +

د نايتروجن کارول
دکيميــاوي ســرې د الس ته راوړلو لپاره د هوا له نايتروجن څخه اســتفاده کيــ８ي. دا عنصر  د نباتاتو د 
غذايي موادو له مهمو توکو څخه دي. دنايتروجن مرکبات په ځان／７ې توګه د ښــورې تيزاب  د باروتو 
او چاوديدونکــو توکــو په جوړولو کې کارول کې８ي. د ســپينو زرو نايتريت په عکاســ９ او مايع امونيا په 

يخچالونو کې دس７ولو )د تودوخې جذبولو( لپاره کاروي.
په صنعت کې له امونيا څخه يوريا الس ته راوړي او يوريا کيمياوي سره ده.

کاربن
کاربــن پــه طبيعت کې په ازاد او هم په مرکب حالت پيدا کي８ي. د انســان د بــدن %18 کتله يې جوړه 

ک７ې ده. 

)10-6( شکل د کاربن ځاى په دوراني جدول کې )9-6( شکل الماس، يو ډول کاربن دى
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)10-6( شکل د کاربن ځاى په دوراني جدول کې

کاربــن په ازاد شــکل )بڼه( پــه درې ډوله پيدا 
کې８ي:

١- سکاره ٢- ګرافيت ٣- الماس
سکاره: بې شکله کاربن د نباتاتو له سوځيدنې 
څخه چــې پوره اکســيجن ورته و نه رســي８ي 
الس تــه راوړي، يا کله چــې نباتات د ځمکې 
تــر طبقاتو الندې واقع شــي د وخت په تېرېدو 
ســره په ســکرو بدلي８ي چې د ډبرو سکاره يې 

هم بولي.
－رافيت: ټاکلي شکل لرونکى کاربن دى چې د پنسلونو په جوړولو کې کارول کې８ي. 

الماس: هغه کاربن چې ټاکلى شکل او د کلکوالي لوړه درجه لري، هي＆ شي يې توږلى نه شي.
الماس په بيال بيلو رن／ونو پيدا کي８ي چې بې رن／ه يې قيمتي وي.

د کاربــن مرکبونــه په دوه ډوله دي: عضوي او غير عضوي. عضــوي مرکبونه يې ډير زيات دي چې له 
څوارلــس   ميليونــو څخه هم ډير دي؛ لکه: ميتان، الکول، تيل او نور. له غير عضوي مرکبونو څخه 

کاربن ډاي اکسايد، د چونې ډبره، مرمر او نور د يادونې وړ دي.

)11-6(شــکل د کاربــن مختلف حالتونه له ښــي خوا 
څخه په ترتيب سره الماس، ګرافيت او سکاره دى

کاربن د تودوخې په شتون کې له فلزونو او غير فلزونو سره تعامل کوي، همدا ډول د فلزونو له اکسايدونو 
سره هم تعامل کوي او اکسيجن ترې جال کوي.

ــره تعامل: د تودوخې په شتون کې کاربن له کلسيم ســره تعامل کوي، کلسيم کاربايد  ــيم س له کلس
جوړوي. له کلسيم کاربايد څخه په ليم کولو کې کار اخيستل کې８ي.

2Ca(s) 2C(s) CaC (s)+ 
کليسم کاربايد                         کاربن   +   کلسيم

له اکسيجن سره تعامل: د اکسيجن په شتون کې کاربن سوځي، انرژي )تودوخه( او کاربن ډاي اکسايد جوړوي.

                                               كاربن ډاي اكسايد               اكسيجن  +  كاربن
ــره تعامل: د اوسپنې د تصفيې په فابريکه کې د ډبرو سکاره کارول  ــايدونو س د فلزونو له اکس

کي８ي، اوسپنه له اکسيجن څخه جال او ارجاع کې８ي.

                    کاربن ډاي اکسايد  +  اوسپنه         کاربن   +  اوسپنې )III( اکسايد

2 2C(s) O (g) CO (g)+ 

2 3 22Fe O (s) 3C(s) 4Fe(s) 3CO (g)+  +
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د کاربن السته راوړل

پــه لويه پيمانه په کانونو کې خالص کاربن )د ډبرو ســکاره( شــته، هغه راکاږي او په مســتقيمه توګه يې 
کاروي. بله سرچينه يې د لرګيو نابشپ７ سوځيدل دي چې دې ډول کاربن ته د لرګيو سکاره وايي. له دې 

کبله د کاربن البراتواري الس ته راوړنې ته اړتيا نه پيدا کې８ي.

د کاربن کارول
کاربن د سون مادې په بڼه د کورونو ګرمولو، د فلزونو تصفيه کولو او د رن／ونو جذبولو لپاره په کارخانو کې )د دې 

موخې لپاره د ه６وکو له سوځولو څخه سکاره جوړوي( کارول کې８ي.
کلک شکل يې )الماس( په ګا１و او ارزان قيمته الماس د ښيښه بر او د تونل ايستلو وسايلو په څوکو کې کارول کې８ي. 
د پنسل په جوړلو کې له ګرافيت څخه کاراخلي. %99خالص ګرافيت د هستوي انرژي په توليدولو کې استعمالوي.

)12-6( شکل په هېواد کې د ډبرو سکرو يو کان

د شپ８م ＇پرکي لن６يز
 هايدروجــن )H2( ، اكســيجن )O2( ، نايتروجــن )N2( او كاربــن )C(  هغــه عنصرونه دي چې د 

انسانانو په ژوند کې ډير ارزښت لري.
 هايدروجن د مايع غوړيو په جامدولو کې کارول کې８ي.

کاربن د سکرو، ګرافيتو او الماسو په دريوو بڼو پيدا کې８ي.
 له اکسيجن څخه پرته ژوند ممکن نه دى.

 مواد له اکسيجن پرته نه سوځي.
 د نن ورځې په صنعت کې کاربن زيات ارزښت لري.

 نباتات له نايتروجن پرته ژوند نه شي کوالي.
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د شپ８م ＇پرکي پو＊تن３
١ ـ هايدروجن د ....................... او ....................... تيزابو د تعامل څخه تر السه کوي.

د هر سم مطلب په پاى ک３ د )س( او نا  سم مطلب په پاى ک３ د )نا( توري وليکئ.
 ) ٢ ـ  هايدورجن له هوا څخه 4.5 ځله سپک دى. )    

) ٣ـ هايدروجن د فلزونو له اکسايدونو څخه د فلزونو د جال کولو لپاره هم کارول کي８ي.   ) 
) ٤ ـ  اکسيجن يوازې په ازاد حالت پيدا کې８ي. )  

٥ ـ  که هايدروجن پر اکسايد تجزيه شي، هايدروجن په الس راځي )                (
٦-  د هوا نيمايي برخه نايتروجن جوړه ک７ې ده. )      (

)      ( ٧- له امونيم نايترايت څخه نايتروجن په الس راوړي. 
٨-د پنسل تورکې له فلزونو څخه دى. )       (

 په الندې ＇و ＄وابه پو＊تنو ک３ يوازې سم ＄واب په －وته ک７ئ.
٩- د جستو او مال／ې تيزابو د تعامل محصول:

ب( ZnH2+ Cl2 دي الف( ZnCl2 + H2 دي                  
ج( Zn + H + Cl دي                    د( دا ټول دي

١٠- د هايدروجن او نايتروجن د تعامل لپاره کوم شرايط ضروري دي؟
ب( فشار الف( تودوخه                             

د( حرارت او کتلست ج( فشار، حرارت او کتلست         
١١- د اکسيجن په پيژندلو په تجربو کې ولې م７شوي اور دوباره بلې８ي؟

الف( د دې لپاره چې اکسيجن سوځي      ب( د سوځيدو لپاره اکسيجن ضروري دي 
ج( ځکه چې اکسيجن اور وژني              د( د الف ځواب سم دي

١٢-  د باروتو په جوړولو کې د الندې کومو عنصرونو مرکبات په کاروړل کي８ي؟
ب( د نايتروجن مرکبات الف( هايدروجن                           

د( كاربن ج( اكسيجن                              
١٣- کومه ماده د کورونو په تودولو کې کاروي؟

د( نايتروجن الف( كاربن           ب( اكسيجن                  ج( هايدروجن       
۱4- د نيم／７ي سوځيدلو څخه .......... السته راځي.

د( تورکى ب( دلرګيو سکاره             ج( د ډبرو سکاره   الف( ګرافيت         
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اووم ＇پرکی 

حجره  
د حجرې جوړ＊ت او دنده 

ژونــدي موجودات د ژوند د دوام لپاره د ژوند عمليې ترســره کوي. هغوى 
غذايــي مــواد د غــذا د زيرمې په حيــث د مختلفو فعاليتونــو د اجراء لپاره 
اســتعمالوي، اضافي مــواد طرح او د محيطي په مقابــل کې عکس العمل 
ښــکاره کــوي. همدارنگــه د زوجــي او غير زوجــي تکثر لــه الرې نوي 

موجودات منځ ته راوړي. دا ټول د ژوندۍ حجرې فعاليتونه دي. 
د يوې حجرې جوړښت او دنده څه ده؟ په دې څپرکي کې به د دې پوښتنې 
په برخه کې زده ک７ه وک７ئ، همدارنگه به د حجرې د کشف، ميکروسکوپ 
او د هغې د اســتعمال د طريقې، د ميکروســکوپونو د ډولونو، د حجرې د 
مهمو اجزاءو له پيژندلو، د حيواني او نباتي حجرې له رســمولو او مقايسې 
سره اشنا شئ. همدارنگه به د حجرې شکلونه به تشريح او حيواني او نباتي 

حجرې سره مقايسه ک７اى شئ. 
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د حجرې کشف

حجره چا او ＇ن／ه کشف ک７ه؟
ســاينس پوهانــو د حجــرې موجوديت هغــه وخت وپيژانــده، چې په اوو لســمه پي７ۍ کې ميکروســکوپ 
اختــراع شــو. رابرت هوک Robert Hooke د لوم７ي ځــل لپاره په 1665 کال کې د کارک حجرې تر 
ميکروســکوپ الندې مشــاهده ک７ې. هغه د کارک د نازکې پا１ې کوچن９ خاليگاوې د مچيو د گبين په بڼه تر 

ميکروسکوپ الندې وليدې او هره خاليگاه يې د حجرې )Cell( په نوم ياده ک７ه.
پــه حقيقت کې د رابرت هوک مشــاهده ک７ي څيزونه د کارک له داســې حجرو څخه عبارت وو، چې 
داخلي محتويات يې له منځه تللي وو، خو د هغه له خوا د حجرې کارول شوې کلمه تر اوسه هم رواج 

لري. همدارنگه رابرت هوک د نباتاتو په ساقه او ريښه کې حجرات مطالعه ک７ل. 
زموږ، ستاسو او د ټولو ژونديو موجوداتو بدن له کوچنيو واحدونو څخه چې حجره نومي８ي، جوړ شوی 

دی. نوموړي ساينس پوه حجره د کوچني جوړوونکي او وظيفوي واحد په توګه تعريف ک７ه.
درې جرمنــي ســاينس پوهانوچــې ماتيــاس شــاليدن )Matthias Schleiden(، تيودور شــوان 
)eodor Schwann!( او رودولف ويرشو )Rudolf Virchow( نوميدل ژوندي حجرات مطالعه 

او خپل نظريات يې په الندې ډول بيان ک７ل:
�tټول ژوندي موجودات له يوې يا څو حجرو څخه جوړ شوي دي.

�tحجرات د ژونديو موجوداتو بنسټيز جوړوونکي او وظيفوي واحدونه دي.
�tټولې حجرې له پخوانيو حجرو څخه منځ ته راځي.
د دغه نظريو مجموعه د حجروي نظريې په نوم يادي８ي.

 )1-7( انځور د کارک حجرات راښيي



 61  

ميکروسکوپ او د هغه ډولونه
ځينــې ژونــدي موجودات لکه باکتريا، آميب او نور د جوړښــت له 
مخــې ډير کوچني دي، چې عادي ســترگې د هغــو د ليدلو وړتيا نه 
لــري، نو له دې امله عالمــان د هغوى د ليدلو او د حجرو د مختلفو 

برخو د پوهيدلو لپاره له ميکروسکوپ څخه کاراخلي.
 Skopien د کوچني او Micros .ميکروسکوپ يوناني کلمه ده

د ليدلو معنا لري.
ميکروسکوپ موږ ته داسې کوچني موجودات راښيي، چې په  عادي 
سترګو نه ليدل کي８ي. همدارن／ه له ذره بينو څخه هم د کوچنيو شيانو 

د ليدلو لپاره کار اخيستل کي８ي.
نوري ميکروسکوپ څخه کار اخيستل کي８ي،  له  په ښوونځيو کې 
چې د شيانو انځور دوه زره چنده لوی ښيي. دغه ميکروسکوپونه دوه 
او يا تر دوو ډيرې عدسيي لري. د ميکروسکوپ په 
په سالي６  بايد هغوى  لپاره  ليدلو  واسطه د شيانو د 

کيښودل شي.
د سالي６ تيارولو لپاره سامان آالتو ته ضرورت دی 

چې په )3-7( انځور کې ښودل کي８ي.

 

 
 

الکتروني ميکروسکوپ: مرکب ميکروسکوپ د ابجکتيف عدسيه 100x او د سترگې عدسيه )اکولر( 
10x  کوالې شي چې 1000x وارې د يو شي انځور لوی ښکاره ک７ي، خو د الکتروني ميکروسکوپ د 

لويي ښودلو طاقت 250000 )دوه سوه پنځوس زره( وارو څخه زيات دی. په دې ډول کوالې شئ حجره 
او اجزا يې په مفصل او دقيق ډول مطالعه ک７ئ.

اکولر يا د سترگو 
عدسيه

تيوب

مټ

اوبجکتيف

ستيج

گيرا)کلپ(
د ر１ا منبع

پايه

د تصوير تظيمونکى 
پېچونه

نوري  )2-7( انځــور 
ميکروسکوپ ښيي

  سوهان
 چاقو

 گيرا

 ستن
قيچی

څاڅکى څڅوونکي

  سالي６ 

سالي６ پوښ
)3-7(  انځور د سالي６ د چمتو کولو لپاره د اړتياوړ سامان آالت

اضافي معلومات
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د حجرې صفات او ＄ان／７تياوې
ځينــې ژونــدي موجودات لکــه آميب، بکتريــا او نور له يوې حجــرې څخه جوړ شــوي دي، چې د 
يوحجــروي موجوداتــو)Unicellular( په نوم يادي８ي، خو يو شــمير نور يــې د ميليونونو حجراتو له 
يووالي څخه منځ ته راغلي، چې څوحجروي موجودات)Multicellular(ورته وايي. ستاســو بدن 

هم له ميليونونو حجراتو څخه جوړ شوی دی.                                                   
حجــرې ټول حياتي فعاليتونه لکــه تغذيه، تنفس، اطراح او تکثر پر مخ بيايي. د ژونديو موجوداتو د حجرو 
جوړښــت د هغوى د دندو او موقعيت په اســاس مختلف دی، خو ســره له دې هم د ټولو ژونديو موجوداتو 
حجرې دځينو جوړښتونو لکه هستې، سايتوپالزم، حجروي غشاء او په نباتاتو کې ددې جوړښتونو برعالوه 

د حجروي ديوال لرونکې دي. 

د حجرې جوړ＊ت
حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت 
لــه پلوه يو له بله ډير فــرق لري، خو په عمومي ډول لکه 
چــې مخکې هــم وويل شــول، الندې اجــزاوې لري: 
حجروي غشا،  سايتو پالزم او هسته، په نباتاتوکې له دې 

پرته حجروي ديوال هم موجود دى.
حجريي ديوال: دا جوړښــت د نباتاتــو په حجرو کې 
ليــدل کي８ي چــي پري７ او کلــک دی او زياتــه برخه يې له 

سلولوز څخه جوړه شوې ده.
لکه چــې په )4-7( انځور کې ليــدل کي８ي، حجروي 
ديوال د نباتي حجرې شــاوخوا راتاو شــوى او حجرې 
تــه يي يو ثابت انځور ورک７ی دی. همدارنگه حجروي 

ديوال د ميکروبونو د داخليدو مخه نيسي. په حيواني حجرو کې حجروي ديوال موجود نه دی.
ــا: چې د پالزمايي غشــا په نوم هم يادي８ي، د حجرې چارچاپير  يې پوښلی دی. دغه غشا  حجره وي غش
دوه پوړيــزه ده او ســوري لــري، چې حجــرې ته د موادو په داخليــدو او خارجيدو کې مهــم رول لري. اوبه ، 
اکســيجن او غذايي موادو ته الر ورکوي چې حجرې ته داخل شــي او اضافي مواد لکه کاربن دای اکســايد له 

دې پالزمايي غشا څخه تير او خارج شي.
سايتوپالزم: يوه شفافه ، نيمه مايع ماده ده  چې غلظت يې په مختلفو حجرو کې فرق کوي. سايتوپالزم 

 )4-7( انځور نباتي حجره او د هغې اجزاوې

واکيول

د حجرې ديوال

کلوروپالست

ميتوکاندريا

هسته

سايتوپالزم

حجروی غشا
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د هســتې په خارج کې وجود لري او د حجرې زياته برخه تشــکيلوي. د ســايتوپالزم اصلي ترکيب اوبه، 
منرالونه او په اوبو کې حل شــوي پروتينونه دي. همدارنگه د رشــتو او لوله شــکله پروتينونو يوه شــبکه په 
سايتوپالزم کې موجوده ده، چې د حجرې سکليټ جوړوي. د سکليټ دنده حجرې ته کلکوالى ورکول 
دي. پــه ســايتوپالزم کې کوچني جوړښــتونه موجود دي چې د ارگانــل ))Organelle   يا د حجرې د 

اعضاچې په نامه يادي８ي او مختلفې دندې لري، چې د هغوى ځينې په )4-7( انځور کې ليدالى شئ. 
هسته: د حجرې لوﾦه او مهمه برخه ده چې معمواًل  کروي شکل لري. د هستې گردچاپيره يوې دوه پوړيزې 

غشا احاطه ک７يده، چې سوري لري.
هغه موجودات چې حجرات يې هســتوي غشــا لري د يو کاريونا په نامه يادي８ي. يو په التين کې د حقيقي او کاريون 
د هســتې په معنا ده. په ځينو حجرو کې هســتوي غشا موجوده نه ده، هغه موجودات چې حجرې وي هستوي غشا 
نه لري، د پروکاريونا په نامه يادي８ي. پرو په التين کې د ابتدايي او کاريون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې 

او سايتوپالزم په منځ کې د موادو په تيريدو را تيريدوکې مرسته کوي.
هســته د فعاليتونو د تنظيم او د حجرې د کنترول دنده پر غاړه لري. د هســتې په داخل کې نازکې رشــتې موجودې 
دي، چــې د کروماتين په نامه يادي８ي. کروماتين د حجرې د تقســيم پــه جريان کې په کروموزوم بدلي８ي. کروموزوم 
لــه پروتين او DNA څخه جوړ شــويدی، چې د حجرې فعاليــت کنترولوي. DNA دحجرې ارثي مواد دي. د 

  DNA په برخه کې به په راتلونکو ټولگيوکې مفصل معلومات ورک７ل شي. )5-7( انځوروگورئ.
د حجرې نور ارگانيلونه   

  دغه جوړښتونه په سايتوپالزم کې دي، چې په لن６ ډول تشريح کي８ي.
په سايتوپالزم کې يو جوړښت موجود دی، چې د حجرې د فعاليتونو لپاره پکې 

انرژي توليدي８ي، د حجرې دغه برخه)ارګانل( له مايتوکاندريا څخه عبارت ده
د ضــروري او فاضله موادو ذخيره له حجــرې د واکيولونو دنده ده، چې مواد په 

مايع ډول په ځان کې ذخيره کوي.
 د حجرې سايتوپالزم د ذ کر شوو ارگانيلونو پرته تيوب شکلي جوړښتونه لري چې 
مواد د حجرې مختلفو برخو او له حجرې څخه خارج ته انتقالوي. نور جوړښتونه 
هم د حيواني حجرو په تقســيم کې ډير رول لري. په نباتاتو کې ځينې جوړښــتونه د 

غذايي موادو په جوړولو کې ډير مهم دي.
د حجرې شکل او لويوالی د هغې د دندې د څرنگوالي نمايندگي کوي. حجرې بېلې بيلې بڼې او دندې لري. 

حجرې بيضوي، گرد، مکعبي، استوانه يي او ځينې مسطحې دي. خو ځينې بيا د ستوري په بڼه دي.

)5-7( انځور کروموزوم

کوچنی بازو

سنترومير

اوږد بازو
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دحجرو مختلف ډولونه

الندې شکلونو ته پام وک７ئ څه توپيرونه او څه ورته والى پکې مشاهده کوالې شئ.            
   

                

 )6-7( انځور د حجرو ډولونه

                      فعاليت
 ١ - د خول３ د بشروي حجرو مشاهده:

د يو پاک لرگي په واسطه د خولې مخاط را جال ک７ئ. د سالي６ د پاسه يو څاڅکی  
پاکې اوبه واچوئ. جمع شــوی مخاط د ســالي６ د پاســه له اوبو ســره مخلوط ک７ئ. بيا د 
ايودين يوڅاڅکی مخلوط پرې عالوه او د ســالډ پوښ  پرې کښــي８دئ، تهيه شوی سالي６ 
تر ميکروسکوپ الندې مشاهده ک７ئ. د خولې د مخاطي حجراتو شکل په خپلو کتابچو  

کې رسم ک７ئ.

                فعاليت
٢ - د پياز د پردې مشاهده: 

 د چاقو يا ږيرې د پل پواســطه د پيازو يوه ډيره نازکه پرده پرې ک７ئ. دغه پرده د ســاليد له پاســه اواره ک７ئ او دپاســه 
يي يو  څاڅکى پاکې اوبه واچوئ. کوښــښ وک７ئ چې پرده گونځې نشــي. د هغې له پاسه د سالي６ پوښ  کښي８دئ. 
سالي６ دې د ميکرو سکوپ په تخته )ستيج( کښيښودل شي. لوم７ی دې د 10x )کوچن９ قوه( او بيا د 40x )لويه قوه(
ابجکتيف الندې وکتل شــي. کوم شــکل چې د ميکروسکوپ الندې ليدل کي８ي، په خپلو کتابچو کې رسم ک７ئ. 
تاســو د پياز او  کومې حجرې د ميکروســکوپ الندې وليدلې، له شــکلونو او زده ک７و څخه مو د حيواني او نباتي 
حجرو توپيرونه بيان ک７ئ. د تجربې په وخت کې په ســالي６ باندې يو څاڅکی اوبه او يو څاڅکی د ايودين محلول 

واچوئ. له دې کار څخه مو په دواړو تجربو کې موخه څه وه؟

)7-7( انځور د کومې څخه د حجرو اخيستل

د خزو )موسس( حجره

د چرگې هگ９د صاف عضالتو حجريعصبی حجره تخمه

سپرم
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د حيواني او نباتي حجرو پرتله کول
آياحيوانــي او نباتــي حجرې مو پرتله ک７ي دي؟ آيا پوهي８ئ چې حيواني او نباتي حجرې د جوړښــت له 
پلــوه ســره توپير لري که نه؟ په الندينيو انځورونو کې گــورۍ چې نباتي حجرې يو ضخيم او قوي ديوال 

لري ، چې په حيواني حجرو کې نه ليدل کي８ي.

                

)8-7( انځور حيواني او نباتي حجرې

د حيوانــي حجــرو واکيولونه کوچنــي ، خو په نباتي حجرو کې لوی دي، چــې د حجرې زياته برخه يې 
نيولې ده.

خاص جوړښتونه د حيواني حجرې په تقسيم کې رول لري ، چې په اړوند فصل کې به مطالعه شي، خو 
د عالي نباتاتو په حجرو کې دغه جوړښتونه وجود نه لري. په نباتي حجرو کې مختلف جوړښتونه موجود 
دي، مهم يې د کلوروفيل لرونکي دي، چې په کلوروپالســت کې دي او شــين رنگ لري، چې د نباتي 

حجرې دخواړوپه جوړولو کې برخه لري، خو کلوروپالست په حيواني حجرو کې نه ليدل کي８ي. 
 

                                                    
 الف – حيواني حجره

حجروی ديوال

کلوروپالست

سايتوپالزم

 حجروی غشا

ميتوکاندريا

هسته 

واکيول

   ب – نباتي حجره
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د اووم ＇پرکي لن６يز

  رابرت هوک د لوم７ي ځل لپاره په کال 1665 کې د کارک حجرې د ميکروسکوپ الندې مشاهده 
ک７ې.

 هغه ميکروسکوپ چې رابرت هوک جوړ ک７، ډېر ساده و. ننني ميکروسکوپونه ډير مغلق او د لويولو 
اندازه يې ډيره لوړه ده.

 حجره د ژونديو موجوداتو جوړوونکی او وظيفوي واحد دی.

 د حجرې مهمې برخى حجروي غشا) په نباتاتو کې سرپېره پر حجروي ديوال( ، سايتوپالزم او هسته 
دي.

 د اووم ＇پرکي پو＊تن３ 
١- حجره تعريف ک７ئ؟

٢- د نباتي او حيواني حجرې توپيرونه څه دي؟

٣- يوه نباتي حجره رسم ک７ئ او هرې برخې ته يې نوم وليکئ.

٤- پروکاريونا او يوکاريو او هري برخې ته يې نوم وليکئ چې څه ډول حجرې دي؟

٥- د ميکروسکوپ اجزا وې کومې دي؟

٦- حجره د لوم７ي ځل لپاره چا وليده؟

٧-  حجريي ديوال يوازې په ---------- حجرو کې موجود دی.

٨-  د يوکاريوتا حجره --------- -- لري.
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اتم ＇پرکى

حجره وي  تنظيم
په اووم څپرکي کې موحجره او د هغې برخې وې وپيژندلې، پوه شوو چې 

حجره مختلف فعاليتونه، لکه تغذيه، تنفس، تکثر او نور سر ته رسوي.
 پــه يــوه ونه، غرڅه او ستاســو په وجود کې ډيرې حجــرې موجودې دي. 
هره حجره د ژوند لپاره الزم فعاليتونه سر ته رسوي. د ژونديو موجوداتو دا 
حجرې د مختلفو گروپونو په بڼه يو له بل ســره همکاري کوي، چې هغوی 

خپل ژوند ته دوام ورک７ي.
په دې څپرکي کې به تاســو د حيواناتو او نباتاتو د حجرو د مختلفو ګروپونو 
او همدارنگــه د  ژونديو موجوداتو  تر ســطحې پورې دحجراتو د تنظيم له 

مختلفو سطحو سره اشنا شئ.
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په ژونديو موجوداتو ک３ د تنظيم سطح３
 )Multicellular(دي. ددې برعکس څوحجروي )Unicellular(ځينې موجودات يوحجروي
موجوداتو د خپلو دندو د تر سره کولو لپاره د تنظيم عالي سطحې )نسج، عضو، سيستم( منځ ته راوړي 

دي، چې ټاکلې دندې اجرا کوي.

نسجونه:
د نباتي او حيواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. لکه څنگه چي مو وويل، ټول ژوندي موجودات 
له يوې يا څو حجرو څخه جوړ شويدي. د ورته حجرو يوه مجموعه چې د يوې خاصې دندې د تر سره 
کولو لپاره همکاري کوي، د نســج په نوم يادي８ي. هر نســج له داســې حجرو څخه جوړ شوی دی، چې 

خاص پن６والى او شکل لري. انساج په دوو برخو، يعنې نباتي او حيواني نسجونو، ويشل کي８ي.

نباتي نسجونه:
لکه چــې له نامه څخه يــې معلومي８ي، 
دغه نســجونه د نباتاتو په جوړښــت کې 

بنسټيز رول لري.
دغه نســجونه د موقعيــت او دندې له پلوه 
پــه مختلفــو برخــو ويشــل کېــ８ي، لکه 
بشروي نسجونه)Epidermis(، بنسټيز 
نسجونه)Ground tissues( او وعايي 

.)Vascular tissues(يا انتقالي نسجونه

وعايي نسجونه  
اساسي نسجونه  

ب-  ريښه 

بشروي نسجونه

)1-8( انځور د ډن６ر او ريښې د مقطع پرتله

الف - ډن６ر

ــجونه )Epidermis(: دغه ساتونکى نســجونه  د نباتي غ７و، لکه  پا１و او ساقو په  ــروي نس ١- بش
باندن９ سطحه کې دي، هغوى له خارجي عواملو او خطراونو څخه ساتي.

٢- اساسي نسجونه : دغه نسجونه عبارت دي له:
- پارانشيما )Parenchyma(: د پارانشيما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پيدا کي８ي او د نباتاتو 
له اصلي او فعالو نسجونو څخه شميرل کي８ي. هغه حجرې چې د پارانشيما نسجونه جوړوي، ساده او نازک 

سلولوزي ديوال لري. پارانشيمايي نسجونه د نبات په ټولوبرخو کې پيدا کي８ي. 
- کولنشيما )Collenchyma(: ددې نسجونو حجرې د پارانشيما د حجرو په شان دي، خو د حجرې ديوال 



69   

حيواني نسجونه:
دغه نسجونه د حيواناتو د بدن په جوړښت کې شامل دي.

حيواني نسجونه په څلورو برخو ويشل شوي دي:
ــجونه )Epithelial tissues(: دغــه نســجونه د  ــروي نس ١-  بش
پوســتکي بهرن９ برخه او د وينــې د رگونو ، د هاضمې دکانال)مرۍ، معدې 
او کولمــو( او د بولــې کانــال) د ادرار نل او نور( داخلي برخه پوښــي. ددې 
نسجونو د دندو مثالونه د بدن د داخلي غ７و ساتنه، او د ادرار او خولو په بڼه 
د فاضله موادو ايســتل دي. بشروي نسجونه له يو يا څو پوړيزو حجرو څخه 

جوړ شويدي.
٢- عضالتي نسجونه)Muscular tissues(: دغه نسجونه له اوږدو 
استوانه يي او دوک شکلو حجرو څخه جوړ شوي او په عمومي ډول په درې 
بڼو موجود دي: ښوى عضالتي نسجونه، خط لرونکي عضالتي نسجونه او 

د زړه عضالتي نسجونه.
 )3-8( انځور د عضالتي نسجونو مختلف ډولونه راښيي.

ــلوونکي نسجونه: ددې نســجونو اصلي دنده د نورو نسجونو په منځ  ٣- ن＋
کــې داړيکو ټينگول دي. دغه انســاج ډېر ډولونه لري. ددغه نســجونو يوه دنده له 
پوســتکي ســره د عضلې او له عضلې ســره د ه６وکو يــا کرپندوکو)غضروف( د 

)2-8( انځور د بشروي نسجونو ډولونه ښيي

    څو پوړيز نسجونه

يو پوړيز نسجونه

                فعاليت
 يوه دانه لوبيا وکرئ، له ودې وروسته د ږيرې د پاکي په واسطه له ريښې، ډن６ر او پا１ې څخه يوه ټوټه تياره ک７ئ. ټوټه د 
سالي６ له پاسه کښي８دئ او يو څاڅکی اوبه پرې واچوئ، د هغې له پاسه د سالي６ پوښ کښي８دئ. جوړ شوی سالي６ 

تر مايکروسکوپ الندې مشاهده ک７ئ او نباتي نسجونه په خپلو کتابچو کې رسم او نومونه يې ورک７ئ.

يي پري７ دی، چې د نبات وده کوونکې او ځوانې برخې ځواکمنوي او هغوي ته د تاويدو او ک８يدو وړتيا ورکوي.
ــيما )Sclerenchyma(: د سکلرنشــيما نسجونه ډير ســخت او کلک دي. ددې نسجونو  - سکلرنش
دحجرو ديوال د وخت په تيريدو پري７ې８ي او حجره مري. د لوبيا د دانو پوستکي، د ناک په ميوه کې کلکې  زرې 

او د غوزانو کلک پوستکي له دې انساجو څخه جوړ شوي دي، چې د هغوی د سختوالي المل کي８ي.
ــي  يا انتقالي: له زايلــم )Xylem( او فلويم )Phloem( څخه عبارت دي. زايلم اوبه او  ٣- وعاي
معدني مواد له ريښــې څخه ســاقې او پا１ې ته لي８دوي، په داسې حال کې چې فلويم پخه شوې شيره له پا１ې 

څخه د نبات نورو برخو ته رسوي.
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د زړه عضالتي نسجونه

خط لرونکي عضالتي نسجونه

)3-8( انځور د عضالتي نسجونو بيالبيل ډولونهښوى عضالتي نسجونه

اړيکو ټينگول دي. کرپندوکې ، ه６وکي او وينه ارتباطي نسجونه دي.
ــجونه)Nervous tissues(: دغه نســجونه له  ٤- عصبي نس

ځانگ７و حجرو څخه چې د نيورون په نامه يادي８ي، جوړ شويدي او د بدن بيالبيلو برخو ته د معلوماتو د 
انتقال دنده په غاړه لري. عصبي انســاج د انســانانو او حيواناتو د مختلفو سيستمونو په منځ کې ارتباط او 

همغ８ي منځ ته راوړي. عصبي نسجونه موږ ته د فکر او زده ک７ې وسه راکوي.

ارتباطی نسج 

ه６وکى 

عضله 

)4-8( انځــور د عضالتــو ســره د 
ه６وکو نښلونکى له نسجونه

نسجونه يو له بله سره يو ＄ای کار کوي
هغه جوړښتونه چې په هغوی کې د نسجونو دوه يا زيات ډولونه يو ځای کار  کوي، يوه ټاکلې او ځانگ７ې 
دنده ســر ته رســوي د غ７ي په نوم يادي８ي. د مثال په ډول ستاسو زړه يو غ７ى دى چې د زړه له عضالتي 
نســجونه، ارتباطي او عصبي نسجونو څخه جوړ شوی دی. د زړه داخلي برخه بشروي انساجو پوښلې 
ده. نوموړي نســجونه ســره يو ځاې کار کوي او د وينې د پمپ کولو مهمه دنده اجرا کوي. يو بل غ７ی 
معــده ده، چې له مختلفو نســجونو څخه جوړه شــوې ده. عضالتي نســجونه په معــده کې د خواړو د 
حرکت لپاره مهم دي.  خاص نسجونه کيمياوي مواد جوړوي، چې د خواړو په هضم کې مرسته کوي. 
همدارنگه ځگر د حيواناتو يو مهم غ７ی دی، چې له مختلفو نســجونو څخه جوړ شــوی دی او د ژوند 

مهم تعامالت په کې سر ته رسي８ي، چې د بدن د فابريکې په نامه هم يادي８ي.
نباتــات هــم مختلف انســاج لري، چې د يو غ７ى په ډول دنده اجرا کــوي. پا１ه د نبات يوه غ７ې ده چې 
پکې د اپي درمس انســاج د محافظت، پارانشــيمي نسجونه د خواړو جوړولو او انتقالي نسجونه د اوبو 

او پخې شيرې د انتقال لپاره يو له بله سره يو ځاى کار کوي.

                فعاليت:  
د عضالتو ، ه６وکو او ويني چمتو شوي سالي６ونه تر ميکروسکوپ الندې مشاهده ک７ئ او دغه حيواني نسجونه 

په کتابچو کې رسم او ويي نوموئ.
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غ７ي يو له بل سره يو ＄ای کار کوي 

د غــ７وه ډله يوه له بلې ســره يو ځــاې کار کوي او 
سيســتم منځ ته راوړي. هر سيستم په بدن کې يوه 

ټاکلې دنده سر ته رسوي.
د مثال په ډول د هاضمې سيســتم له څو غ７و لکه 

خولــه، مرۍ، معــده، کولمې، پانکــراس، ځگر او 
نــورو څخه جوړ شــوى دی، چې دنده يې د هضم لپــاره د غذايي موادو 

پــه کوچنيــو ټوټو تبديليدل دي، ترڅو د وجود مختلفې برخې د انرژۍ او موادو د 
حاصلولو لپاره له هغوی څخه استفاده وک７ي. په يو سيستم کې هر غ７ى بيله دنده 
لري. نباتات هم مختلف سيســتمونه لري، لکه: د موادو د انتقال سيســتم، چې 

ريښې، ډن６ر او پا１ې په کې شاملې دي.

Organism ژوندی موجوديا
لکــه چې دمخه مو يادونــه وک７ه، حجرې د جوړښــت د همغ８ۍ په 
بيالبيلو پوړونو کې په گ６ه د ژوندي موجود د پايښــت لپاره کار کوي. 
د مثال پــه ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجودې دي، په 
پام کې ونيســو، دغه حجرو مختلف نســجونه جوړ ک７ي او نسجونو 
بيا يو غ７ى منځ ته راوړى، چې موږ هغې ته خوله وايو. خوله له نورو 
غ７و لکه: د معدې او کولمو سره د هاضمې يو سيستم جوړک７ى. خو 
دا سيســتم د نورو سيســتمونو، لکه: د تنفســي او د وينې د دوران له 
سيستم څخه پرته خپله دنده سر ته رسوالې نشي. کله چې سيستمونه 
سره يو ځاې کار وک７ي، نو د ژوندي موجود پايښت شونی کي８ي. که 
له دې سيســتمونو څخه يو يې هم کار ونه ک７ي، نور سيستمونه خپل 
کار نه شي ترسره کولى او ژوندی موجود ژر يا وروسته خپل ژوند له 

السه ورکوي.

           فکر وک７ئ 
په مختلفو ســطحو  کې د حجرې جوړښــت څه گټه لري؟ هر زده کوونکی دې يو المل پيدا او په ټولگي کې دې 

په هغه بحث وک７ي.

 )6-8( انځور د انسان د بدن مختلف سيستمونه

 )5-8( انځور د حجروي 
تنظيــم مختلفې ســطحې

غ７ى

نسج

د وينې د جريان سيسټم

د اطراحيې سيسټم د هاضمې سيسټم
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د اتم ＇پرکي پو＊تن３
١- غ７ي تعريف ک７ئ او يو مثال يې وواياست.

٢- يوحجره وي ژوندي موجودات له څوحجره وي ژونديو موجوداتو سره څه توپير لري؟

٣- نسج تعريف ک７ئ، د نباتي او حيواني نسجونو نومونه واخلئ.

٤- --------  يوحجروي موجود دی.

٥- د غ７و يو گروپ يو ځاې کار کوي او---------- منځ ته راوړي.

د اتم ＇پرکي لن６يز 

  څوحجره وي ژوندي موجودات له ډيرو حجرو څخه جوړ شوي دي.

 هغه ورته حجرې چې په گ６ه يوه خاصه دنده سرته رسوي د نسج په نوم يادي８ي.

 مختلف نسجونه له يو بل سره يو ځای کار کوي او يوه عضوه منځ ته راوړي.

 د اعضاو يو گروپ چې د يوې دندې د سرته رسولو لپاره سره يو ځاې کار کوي، سيستم تشکيلوي.

 څو سيستمونه يو ځاى کار کوي او ژوندی موجود منځته راوړي.

 

د يو ژوندي موجود تنظيم کوالی شو په الندې ډول خالصه ک７و:

    حجرې                نسجونه                غ７ي              سيستم                ژوندی موجود
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نهم ＇پرکی

تخم لرونکي نباتات
پوهي８ئ چې زموږ خواړه له څه شي څخه الس ته راځي؟

آيا فکر مو ک７ى چې په ن７ۍ کې څومره نباتات موجود دي؟
د انســان او حيــوان ژوند په نبات پــورې ت７لی دی. نباتات کــه له يوې خوا 
زمــوږ غذايي مواد جوړوي، له بلې خوا د نورو مختلفو مقصدونو لپاره هم 
اســتعمالي８ي. د نباتاتو له لرگيو څخه د کورونو او ودانيو په جوړولو کې کار 
اخيســتل کيــ８ي، همدارنگه له لرگيو څخه د ســون او کاغذ جوړولو لپاره 
هــم کار اخلي. طبي نباتات د درمل جوړولو لپــاره کاروي. نباتات بيالبيل 

ډولونه لري. 
په دې څپرکي کې به تاسو تخم لرونکي نباتات، د گل لرونکو نباتاتو مهمې 
برخې او د هرې برخې دندې وپيژنئ، همدارنگه د يومشيمه او دوه مشيمه 
نباتاتــو د تخمونــو او د هغوی د جوړوونکو موادو په باره کې به معلومات په 

الس راوړئ او مختلف فعاليتونه به تر سره ک７ئ.
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تخم لرونکي نباتات او د هغو گروپونه 
  )1-9( انځور تخم لرونکي نباتات راښيي. دغه نباتات ريښې، ډن６ر او پا１ې لري او دانې توليدوي. تخم 
لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ويشل کي８ي. ظاهر البذر نباتات)ښکاره زړي( چې دانې يې ښکاره دي 
او گل نه توليدوي، مخفي البذر )پټ زړي( نباتات چې تخم يې په يو جوړښــت کې پټ وي، چې ميوه 
ورتــه وايــي. څرنگه چې ددې نباتاتو تخمونه د گلونو له الرې منــځ ته راځي، د گل لرونکو نباتاتو په نوم 

هم يادي８ي.

گل لرونکي نباتات په دوو برخو ويشل شوي دي:
يو مشيمه يي نباتات:  چې دانې يې له يوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشې او جوار

 دوه مشيمه يي نباتات: ددې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بيلې دي. لکه لوبيا، 
نخود او نور. 

ددې لپاره چې يو مشيمه يي او دوه مشيمه يي نباتات ښه وپيژنو نوالندې فعاليتونه ترسره کوو:

ب- څرگند تخم لرونکي نباتاتالف- ناڅرګند تخم لرونکى نبات )1-9( انځور تخم لرونکي نباتات  ښيي
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آيا فکر موک７ى دی چې د نباتاتو تخم له څه شي څخه جوړ شوی دی؟ د نباتاتو تخم له عضوي او غير 
عضوي موادو څخه جوړ دی. عضوي مواد د نشايســته يي، پروتيني او غوړو موادو څخه عبارت دي. 

غير عضوي مواد معدني مالگې او اوبه دي.

                فعاليت
د غنمــو يــوه انــدازه اوړه النده ک７ئ او د ململ په يوه ټوټه کــې يې وت７ئ. د اوړو ټوټه په گيالس کــې وخوځوئ. د گيالس اوبه 
تباشيري رنگ پيدا کوي. که د ململ د ټوټې دباندين９ برخه په ځير وگورئ، يوه نازکه او سريښناکه پا１ه جوړوي، چې پروتين په 
کې موجود وي. د ململ ټوټه له گيالس څخه وباسئ. تباشيري رنگه اوبه په يو امتحاني نل کې واچوئ او دپاسه يې د ايودين د 

محلول څو څاڅکي ورتوی ک７ئ. ليدل کي８ي چي تباشيري رنگ په آبي رنگ بدلي８ي. ووايئ چې المل يې څه دی؟ 

                فعاليت

د يو مشــيمه يي)غنم( او دوه مشــيمه يي)لوبيا( څو دانې تخمونه په يو گيالس کې واچوئ او ل８ې اوبه  پرې ورزياتې ک７ئ. 24 
ساعتونه يي په مناسب حرارت )20-25 درجې د سانتي گريد( کې کښي８دئ. له هغې وروسته به تخمونه په يو لنده ټوټه يا کاغذ 

کې تاو ک７ئ )کاغذ يا ټوټه بايد وچه نشي( د خپلو کتنو پايلې وليکئ.
اوس د يو مشــيمه يي او دوه مشــيمه يي نبات د تخم جوړښــت په خپلو کتابچو کې رسم ک７ئ او خپل ليدلي شيان د يو رسم په 

واسطه وښيي.
- ديو مشيمه يي او دوه مشيمه يي نباتاتو د تخمونو توپير څرگند ک７ئ.

 )2-9( انځور د لوبيا او غنمو د تخم وده ښيي
ب- غنمالف-لوبيا
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د تخم لرونکو نباتاتو جوړ＊ت

تاســو تخــم لرونکي نباتات ليدلــي دي. بيالبيلې برخې يې د مخکنيو ټولگيوله لوســتونو څخه پيژنئ او 
پوهي８ئ چې يو نبات له درو بنسټيزو برخو ريښې، ډن６ر او پا１ې څخه جوړ دى.

ري＋ه 
 د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده يې په ځمکه کې  د نبات ټينگ ساتل، له خاورې 
څخه د اوبو او معدني موادو جذب او ډن６ر ته دهغو انتقال او په ډيرو نباتاتو کې د غذايي موادو، لکه: د 
گلوکوز او نشايستې زيرمه کول دي. که د نخود د نبات څو دانې تخمونه په يو لوښي کې چې لنده خاوره 
ولري، وکرل شي، تخمونه  له خاورې څخه اوبه جذبوي اوپه څو ورځو کې پ７سي８ي. په پاې کې د تخم د 
پوستکي له څيرې کيدلو وروسته د هغې له نطفې څخه يو سپين رنگي ميله ډوله جوړښت راوځي چې 
د نبات د لوم７ۍ ريښې په نامه يادي８ي. دغه ريښه د څو ورځو له تيريدلو وروسته د وده کوونکو حجرو په 
واسطه چې د ريښې په څوکه کې دي، توليد او په خاوره کې ننوځي. وروسته د اصلي ريښې له شاوخوا 

څخه کوچن９ ريښې منځ ته راځي، چې دثانوي يا فرعي ريښو په نوم يادي８ي.
د اصلــي او فرعي ريښــو مجموعې ته دريښــو سيســتم وايي، چې د شــکل په لحاظ پــه دوه ډوله دی: 
دمســتقيمو او پاشــلو ريښو سيستمونه. په مستقيم ريښه يي سيســتم کې اصلي ريښه له نورو ريښو څخه 
پري７ه وي، خو په پاشلې سيستم کې اصلي او فرعي ريښې يوه له بلې نه شي توپير کيدالى. ځينې ريښې 

ذخيروي دنده لري، لکه: د گازرې، ټيپرو، مل９ او نورې ريښې.

                فعاليت
سل گرامه وچ غنم وتلئ، وزن يې يادداشت ک７ئ او په يو امتحاني نل کې يې واچوئ. دې غنمو ته حرارت ورک７ئ. پام وک７ئ، 
چې دانې يې و نه سوځي. له حرارت وروسته دانې وتلئ او وگورئ چې په تول کې يې تغيير راغلی دی او که نه، المل يې څه 

دی.



د ريښــې مختلفــې برخــې: که د يو 
ځــوان نبــات د ريښــې يــوه طولي 
مقطع وگورئ. الندين９ برخې په کې 

ليدالې شئ:
د ريښــې خول９: عموما مخروطي بڼه 
او نصواري يا زيــ７ رنگ لري. چې 
د وده کوونکو حجرو د ســاتلو دنده 

لري.

    ذخيروي ريښه                                                      مستقيمه ريښه                                                                                   پاشلې ريښه

)3-9( انځور د ريښې ډولونه ښيي

)4-9( انځور د ريښې مختلفې برخې ښيي

د حجرو توپير

د حجرو د اوږديدو برخه

دريښې خول９

{
{
{
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د حجرو د ويش برخه



)5-9( انځور د ساقې غوټ９ ښيي

نمووي يا وده کوونک３ برخه: چې له وده کوونکو حجرو څخه جوړه شوې 
ده. نوې حجرې د ريښــې په دې برخه کې د حجره وي انقســام په واسطه منځ 

ته راځي. 

طولي برخه: ددې برخې حجرې د نمووي حجرو د انقسام په واسطه منځ ته 
راځي چې د ريښې د اوږديدلو المل گرځي. 

ــو( برخه: په دې برخه کې انتقالي نســجونه) زايلم او  ــرو د تمايز)بيلول د حج
فلويم( ليدل کي８ي. د ريښــې په دې برخه کې کوچني ويښته موجود دی، چې 

دنده يې د اوبو او معدني موادو جذب دی.

ــاقه(: ډن６ر د نبات هغه برخه ده چې له ريښــې وروســته د ځمکې  ډن６ر )س
له پاســه وده کوي او د غوټيو او پا１و لرونکې ده. ساقې زياتره په مستقيم ډول 
پورته کي８ي، خو ځينې ډن６رونه شته چې په افقي ډول تر خاورو الندې او يا 

د خاورو په سر وده کوي.  
ــ３ دندې: له ريښــې څخــه پا１ې ته د اوبــو او معدني موادو  ــ６رو مهم   د ډن
انتقال ، له پا１ې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړو شوو خواړو انتقال او 
د پا１ــې، گل او ميوې ټينگ ســاتل د ډن６ر دنــده ده. په ځينو نباتاتو کې ډن６ر 
د غذايــي موادو د زيرمې دنده هم په غاړه لري. په ډن６ر باندې له يوې مودې 
وروســته د ودې پــر مهال زخې پيدا کي８ي، چې دتيغ پــه نوم يادي８ي. له دې 
زخو څخه پا１ې او غوټ９ جوړي８ي. دغه غوټ９ د نازکو او يو پر بل پورې نښتو 
پا１و څخه جوړې شــوې دي، چې د ودې وروســته يو له بله جال او په پا１ه يا 

گل بدلي８ي. 
غو！９ په دوه ډوله دي: نمويي يا وده کوونکي غوټ９ چې د ډن６ر په څوکه 
کې وده کوي، د وروســت９ يا پاســن９غوټ９ په نوم يادي８ي او د ډن６ر د اوږديدو 
دنــده په غــاړه لري. جانبي غوټ９ چــې د ډن６ر په څنگونو کــې وده کوي او 

څانگه، پا１ه، گل او ميوه توليدوي.
  

انتهايي پندک

جانبی پندک

   78
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د لرگينو ډن６رونو جوړ＊ت
کــه د يــو لرگين نبات عرضاني مقطع چــې څو کاله عمر ولري، وگورئ. النــدې برخې په کې ليدالي 

شئ:
پوستکی: چې له دوو يعنې نننيو او بهرنيو برخو څخه جوړ شوى دی.  بهرن９ برخه يي پن６ه او سخته 
او له م７و حجرو څخه جوړه شوې ده، چې نبات د اوبو له ضايع کيدلو،  زخمي کيدلو د ميکروبونو له 
ننوتلو څخه ســاتې. د پوســتکي د ننه برخه د کارتکس په نوم يادي８ي، چې د خواړو توکي زيرمه کوي. 
د کارتکس دننه خوا ته فلويم واقع دی. له هغه وروســته د کامبيوم نســجونه او د کامبيوم د نسجونو دننه 
زايلــم موقعيــت لري. د کامبيوم پوړ، بهر خواته فلويــم او دننه خواته زايلم توليدوي، چې په دې ډول د 

ډن６ر د غټوالي او پلنيدلو المل گرځي.

)6-9( انځور د ډن６ر ډولونه ښيي

د ډن６ر ډولونه  
ډنــ６ر بيالبيل ډولونه لري. مســتقيم ډن６ر، لکــه: د غنمو، غوزانو، مڼــو او نور. خوځنده 
مالســت ډن６ر، چې په افقي ډول وده کوي، لکه: د ځمکې توت، تاويدونکى ډن６ر، چې 
دنــورو شــيانو گردچاپيره تاوي８ي، لکه: عشــق پيچان اونور. تر ځمکــې الندې ډن６ر چې 

غذايي مواد په کې ذخيره کي８ي، لکه: الوگان )کچالو( او نور.
                                                                                             

ج( د الو )کچالو( تر ځمکې الندې ډن６رب( د ځمکني توت تاويدونکى ډن６ر الف( د لوبيا تاويدونکى ډن６ر
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نباتات ＇رنگه لويي８ي )وده کوي(؟
که د نبات ډن６ر د پسرلي په فصل کې په نښه ک７ئ او بيا هغه د مني په فصل کې وگورئ، ليدل کي８ي چې 

نوموړی نبات لوړ شوی دی. آيا پوهي８ئ چې ولې؟
د ډنــ６ر لوړيــدل د ډنــ６ر د اوږديدلو د ودې په نــوم يادي８ي، د ودې کوونکې غوټــ９ د حجرو د زياتوالي په 
واسطه چې د ډن６ر په څوکه کې ځاې لري، رامنځ ترکي８ي. که د ډن６ر د څوکې غوټ９ ماته شي، ترڅنگ 

ــي برخه: زايلم انتقالي نســجونه لــري چې اوبه او معدني مالگې له ريښــې څخه د نبات  ټولو  د لرگ
برخو ته رسوي.

دمغز برخه: د ډن６ر مرکزي برخه جوړوي. دغه برخه په ځوان نبات کې په ښــه ډول ليدل کي８ي.مغز 
لويې حجرې لري، چې غذايي مواد په کې زېرمه کي８ي.

)7-9( انځور دلرگينې ساقې پرې شوي ټوټه ښيي
پوستکى 

زايلم
کامبيوم

فلويم

کارتکس 
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پا１ه
د نبات شــين رنگه برخه ده چې د ډن６ر له پاســه را شــنه کي８ي. پا１ه د کلوروفيل يا شــين رنگې مادې 
لرونکــې ده او د غذا جوړولــو مهمه دنده پرغاړه لري. څرنگه چې د نباتاتو خواړه په پا１ه کې جوړي８ي، 

پا１ې ته د نبات د خواړو جوړولو فابريکه ويل کي８ي.

د پا３１ بيالبيل３ ب３２
د مختلفــو نباتاتــو پا１ې، لکه: د د１يــا، کدو، جوارو، غنمو، ناجو او نورو پا１ــې کوچن９ يا لويې، اوږدې 
اوستن ډوله بڼې او بيالبيل لويوالی لري. پا１ه د بهرني جوړښت له پلوه له دوو برخو يعنې تيغې او ډن６ې 
څخه جوړه شوې ده. د پا１ې تيغه يو اوار شين رنگ مخ دی. او ډن６ه يې د يوې نرۍ ميلې بڼه لري، چې 

د پا１ې تيغه له ډن６ر سره نښلوي.

                    اضافي معلومات
آيا کوالې شئ د يونبات )د توت د ونې( سن يا عمر وټاکئ؟

که د توت د ونې اره شوې تنه وگورئ، گردې کرښې په کې ليدل کي８ي، هره گرده کرښه  له يوې 
کوچن９ او تيارې گردې کرښې )د دوبي حلقې(، يوې لويې او روښانه کرښې)پسرلن９ کرښه( څخه 
جوړه شوې ده. دغه کرښې د کامبيوم د پوړ د فعاليت په نتيجه کې منځ ته راغلي چې د نبات د 
پلنيدو المل گرځي او د کلنيو کرښو په نوم يادي８ي. کلن９ گردې کرښې د لويوالي له پلوه مختلفې 
او د کال د اورښت پورې اړوندې دي. هرڅومره چې په کال کې اورښت زيات وي، گردې کرښې 

لويې وي. د کرښو په شميرلو د نبات عمر ټاکالى شو. 

غوټ９ يې په فعاليت پيل کوي او نوې څانگې جوړوي چې په نتيجه کې دونې ډډ ډيره وده کوي. بايد وويل 
شــي چــې نبات يوازې نه اوږدي８ي، بلکې پلني８ي هــم. د ډن６ر دغه پلنيدل، لکه: چې مخکې مو وويل د 
کامبيــوم د حلقــې )دژونديو حجرو يو پوړ( په ډيريدو پورې اړه لري. د کامبيوم نســج تل د زياتيدو په حال 

کې دی. دغه زياتوالی د ډن６ر د پلنيدلو المل کي８ي.
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                فعاليت
د ښوونځي له انگ７ يا شاوخوا چاپيريال څخه د مختلفو نباتاتو پا１ې را ټولې ک７ئ، ډنده لرونکې او بې ډن６ې پا１ې يو 

له بله سره جال ک７ئ او وليکئ چې په کومو نباتاتو پورې اړه لري.

)8-9( انځور د پا１ې د ننه جوړښت 
ښيي

د ځينونباتاتو پا１ې ډن６ه نه لري، چې په دې حالت کې پا１ه له ډن６ر سره مستقيماً نښتې وي.

پاسنى اپيدرمس

سورى

انتقالي نسجونه

الندينى اپيدرمس

سفنجي نسجونه

{{ {
د پاليساد )انساج(نسجونه

د پا３１ جوړ＊ت
د پا１ې دواړه خواوې د اپيدرمس)Epidermis( په واســطه پوښــل شــوي دي. پاســنی اپيدرمس د يو 
 )Palisade(ميين پوړ په واســطه چې کوتيکوال نومي８ي، پوښل شوی دی. تر اپيدرمس الندې پاليساد
ا ســفنجي نســجونه موجود دي، چې کلوروپالســت په کې موقعيت لري. دا دوه نســجونه د ميزوفيل 
)Mesophyll(په نامه يادي８ي. ددې نسجونو په منځ کې د زايلم او فلويم انتقالي نسجونه ځاى لري. د 
پا１ې الندينی اپيدرمس هم يو پوړيز دی چې په کې د گازونو د تبادلې او د اوبو د ب７اســونو د کنترول لپاره 

سوري موجود دي او د ستوماتا )Stomata( په نوم يادي８ي.
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د پا３１ رگبندي

که د پا１ې تيغه له نژدې څخه وگورئ، ډير رگونه په کې ليدل کي８ي، چې هم پا１ه ټينگه ساتي او هم اوبه 
او معدني مواد لي８دوي. ســر بيره پردې عضوي مواد ډن６ر او د نبات نورو برخو ته رســوي. د ډيرو نباتاتو 

په پا１و کې دوه ډوله رگپا１ي ليدل کي８ي. اصلي او فرعي رگپا１ي.
اصلــي رگپا１ــې لويې او د پا１ې په منځن９ برخه کې وي. فرعــي رگپا１ې له اصلي رگپا１ې څخه پيلي８ي او 
د ښــاخونو په بڼه د پا１و په بيالبيلو برخو کې ويشــل کې８ي. په بيالبيلو نباتاتو کې دوه ډوله رگبندي ليدل 

کي８ي.

موازي رگبندي:  چې په هغې کې فرعي رگپا１ې يو له بل سره موازي دي، لکه: غنم، جوار او نور.

ــکل３ رگبندي: په دې رگبندۍ کې فرعې رگپا１ې له اصلــي رگپا１ې څخه جال کي８ي او د جال  ــال ش ج

پــه بڼــه ليدل کي８ي، چــې په دوه ډوله يويې د بڼکې په بڼه)توت او مڼې( او بل يې د پنجې)آنار او تاک( په 
بڼه  موجود دي. 

ب - جال ته ورته رگبندي)9-9( انځور د پا１و رگبندي ښيي الف( موازي رگبندي
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                فعاليت
د مختلفو نباتاتو پا１ې د رگبندۍ له مخې وټاکئ، هغه د دوه کاغذونو په منځ کې وچې ک７ئ، چې گونځې نه شي. 
پا１ې په خپلو کتابچو کې ونښلوئ. د نبات نوم د رگبندۍ له ډول سره تر پا１ې الندې وليکئ.                                                 

                فعاليت
د ساده او مرکبو پا１و شکلونه او په ډن６ر باندې د پا１و څرنگوالی په خپلو کتابچو کې رسم او ونوموئ.

ساده او مرکب３ پا３１ 
پا１ې د تيغو د شمير له مخې په دوه برخو ويشل کي８ي:

ســاده او مرکبې پا１ې: ســاده پا１ه له هغې پا１ې څخه عبارت ده چې د هغې په ډنده پورې يوه واحده تيغه نښــتې 
وي. هغه پا１ې چې څو تيغې له يوې ډن６ې سره ونښلوي، د مرکبو پا１و په نوم يادي８ي، لکه د عکاسي او گالب 

پا１ې او نور.
پر ډن６ر د پا１و څرنگوالی: که د يوې غوټ９ د پاســه يوه پا１ه نښــتې وي هغې ته متناوبې پا１ې ويل کي８ې لکه 
د توت پا１ې. که د يوې غوټ９ د پاســه دوه متقابلې پا１ې وصل وي، هغوی متقابلې پا１ې بولي لکه د نعناع 

پا１ې. خو که د يوې غوټ９ د پاسه څو پا１ې نښتې وي، غونچه اي پا１ې ورته وايي.

)10-9( انځور په ډن６ر باندې بيالبيلې پا１ې ښيي
ب(  مرکبه پا１ه الف( ساده پا１ه 

 

 

ډن６ر

ډن６ې
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د نهم ＇پرکي پو＊تن３:
صحيح ځواب غوره ک７ئ.

١- يومشيمه يي نباتات د ------------------ نباتاتو له ډلې څخه دي.
الف- ابتدايي نباتات                  ب- ذره بيني نباتات

ج- گل لرونکي نباتات               د- بې گله نباتات
٢- لوبيا، نخود، مڼې او زردالو د ------------ نباتو څخه حسابي８ي.

الف- يو مشيمه                       ب- دوه مشيمه
ج- بې گله                               د- هي＆ يو

د نهم ＇پرکي لن６يز:
  تخــم لرونکــي نباتات په دوه ډلو څرګند تخم لرونکي )ظاهرالبــذر( او ناڅرګند تخم لرونکي )مخفى 
البــذر( نباتاتو باندې ويشــل کي８ي. ناڅرګند تخم لرونکي نباتــات گل او ميوه توليدوي، چې د گل لرونکو 

نباتاتو په نوم هم يادي８ي.
  گل لرونکي نباتات په دوو ډلو يومشيمه يي اودوه مشيمه يي باندې ويشل کي８ي.

  گل لرونکي نباتات له دريو برخو ريښو، ډن６ر او پا１و څخه جوړ شوي دي. 
  ريښه نبات په ځمکه کې ټينگ ساتي، اوبه او معدني مواد جذب او د نبات نورو برخو ته يې لي８دوى. 

ريښې په مستقيم او پاشلي ډول موجودې دي.
  ډن６ر د ريښــې او پا１ې په منځ کې د غذايي موادو، اوبو او معدني مالگو د تيريدلو الر ده او بله دنده يی 

د نبات ټينگول دي.
  پا１ه د نبات شــنه برخه ده چې د ډن６ر د پاســه وده کوي. په پا１ه کې غذايي مواد توليدي８ي. پا１ه د نبات د 

خواړو جوړولو فابريکه ده.
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٣- د ريښې له مهمو دندو څخه--------- دی.
الف- د هوا داکسيجن جذبول               ب- فوتوسنتيز

ج- د اوبو او معدني موادو جذبول        د- هي＆ يو 

٤- مالست ډن６ر په --------- نباتاتو کې موجود دي.
الف- دځمکې توت                      ب- چنار

ج- غنم او پياز                           د- هي＆ يو
٥- پا１ه د--------- په نوم هم يادي８ي.

الف- د انرژي منبع                 ب- د خواړو جوړولو فابريکه
ج-   د غذايي موادو زېرمه        د- هي＆ يو

 د سمو جملو وړاندې د )ص( او د ناسمو جملو وړاندې د )غ( تورى په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
٦- يو مشيمه او دوه مشيمه نباتات له تخم لرونکو نباتاتو څخه دي.

٧- ريښه د انتقالي انساجو) زايلم او فلويم( لرونکی ده.
٨- کدو او د ځمکې توت د پيچيدونکو ډن６رو لرونکي دي.

٩- کچالو د ځمکې الندې ډن６ر لري.
١٠- د نباتاتو پا１ې د بهرني جوړښت له پلوه يو بل ته ورته دي.

١١- گل د نبات يو غ７ى دى چې له ميوې څخه منځ ته راځي.
الندې پوښتنې تشريح ک７ئ

١٢- تخم لرونکي نباتات تعريف ک７ئ. 
١٣- د يو مشيمه او دوه مشيمه نباتاتو توپير څه دی؟

١٤- د نباتاتو تخم له کومو موادو څخه جوړ دی، له مثال سره يې څرگند ک７ئ. 
١٥- تخم لرونکي نباتات له کومو برخو څخه جوړ دي.

١٦- د ريښې مهمې دندې بيان ک７ئ.
١٧- اصلي او فرعي ريښې يو له بله څه توپير لري.

١٨- به نبات کې د ډن６ر مهمې دندې کومې دي.
١٩- پا１ه څه دنده لري؟

٢٠- د رگبندۍ ډولونه له مثال سره څرگند ک７ئ.
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لسم ＇پرکى

د تخم لرونکو نباتاتو ډير＊ت )تکثر(
تخمي نباتات له ډيرو برياليو نباتاتو څخه شــميرل کي８ي، چې په اوبو، وچه 
او لــوړو غرونو يعنې په هر ډول چاپيريال کــې وده کوي. د برياليتوب المل 
يې له مختلفو چاپيريالونو او ډول ډول شــرايطو ســره د دوی سمون دی. په 
دې توافق کې د ډيريدو لپاره د ځانگ７و جوړښتونو منځ ته راتلل او د هغوی 

توليد مهم رول لري. 
د دې نباتاتو تخمونه کوالې شــي په نامســاعدو شرايطو کې کلونه، آن پي７ۍ 
ژوندي پاتې شي، خو کله چې يې ودې ته امکانات برابر شي، شينه کي８ي، 
په دې ډول دغه نباتات کوالى شي د څو کلنو وچکاليو په وړاندې مقاومت 

وک７ي او له هغو وروسته د نسل توليد ته ادامه ورک７ي.  
تخمي نباتات د انســان او نورو ژونديو موجوداتو د ژوند لپاره هم مهم دي. 
د غذايي موادو په توګه ترې گټه اخلو،  سيوري نه يې کښينو، د هغوی توليد 
شــوى اکســيجن تنفس کوو او له لرگيو څخه يې د کورونو د جوړولو او د 
ســون توکو په ډول کار اخلو. ددې څپرکي په لوســتلو به د نباتاتو د تکثري 
برخو ، د گل د جوړښــت او د نباتاتو د تکثر په اهميت پوه او د افغانســتان 
معمولــي تخمي نباتات به وپيژنئ او په ورځني ژوند کې به يې اهميت بيان 

ک７اې شئ.
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په تخم لرونکو نباتاتو ک３ جنسي ډير＊ت
د تخمي نباتاتو د مهمو ځانگ７ټياوو په ډلې کې يو هم د نارينه او ښځينه تکثري جوړښتونو منځ ته راتگ 
دی. په دې جوړښتونو کې تکثري حجرې ساتل کي８ي. نارينه تکثري حجره په دې نباتاتو کې د اوبو، باد 
او مختلفو حيواناتو په واســطه له يو نبات څخه بل نبات ته وړل کي８ي او ښــځينه تکثري جوړښت ته له 
رســيدو وروســته له ښځينه حجرې سره يو ځاې او زايگوت )Zygote( جوړوي. زايگوت د تخمې يا 
دانې په منځ کې دی. په تير فصل کې مو ولوستل چې تخمي نباتات په دوو ډلو ظاهر البذر)څرګند تخم 
لرونکي( او مخفي البذر)پټ تخم لرونکي( ويشل شوي دي. د غه دوې ډلې د ډيرښت له پلوه يو له بله 
توپيــر لري. تر ټولــو مهم توپير يې دادی چې په ظاهر البذر نباتاتو کې گل او ميوه نه توليدي８ي. په مخفي 
البذر نباتاتو کې د گل او ميوې منځ ته راتلل د زايگوت ساتلو او د هغه له انتقال سره مرسته کوي او ددې 
المل کي８ي چې دغه نباتات په ټوله ن７ۍ کې خپاره شــي. په دې ډول  نن تر ټولو زيات همدغه نباتات د 

ځمکې د کرې پر مخ موجود دي.  
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په ظاهر البذر )Gymnosperm( نباتاتو ک３ ډير＊ت
ظاهرالبــذر نباتاتو تــه مخروطيان هم ويل کي８ي، ځکه چې د مخروط په څيــر غوزې لري. ددې نباتاتو 
تخمونــه د ميوې په جوړيدونکې برخه کې کې تاو شــوي نه دي. لــه دې امله دغه نباتات د ظاهرالبذر يا 

جمنوسپرم په نوم يادي８ي. 

که د ظاهرالبذر نباتاتو د ژوند دوران ته وکتل شي، دوه ډوله غوزې توليدوي. 
لويې او کوچن９ غوزې. کوچن９ غوزې  نازک او کاغذ ډوله اصل ســره دې وکتل شــي او جنســي مذکر 
جوړښت لري او گرده توليدوي. گرده ډيرې کوچن９ ذرې دي چې سپرم يا نارينه جنسي حجره يې په منځ 
کې وده کوي. کوچن９ غوزې د پسرلي په فصل کې خالصې８ى او خپله ګرده شيندي. دغه گرده د باد په 
واســطه خپري８ي او لويو غوزو ته، چې کلک او لرگين فوسيلونه لري، انتقال مومي. د دې غوزو فلسونه 
مونثې جنسي حجرې يا تخمي حجرې لري. تخمي حجرې د يو جوړښت په منځ کې چې د تخمې په 
نوم يادي８ي، ځاې نيسي. سپرمونه تخمې ته له ننوتلو وروسته حجروي تخمه القاح کوي او زايگوټ منځ 
ته راځي. له هغې وروسته تخمه وده کوي او تخم )دانه( منځ ته راوړي، چې د ښځينه غوزې په فلسونو 
کې ساتل کي８ي. کله چې تخمونه پخي８ي، غوزې وچې، فوسيلونه خالص او تخمونه پر ځمکه لوي８ي. 
که شــرايط برابر وي، له هر تخم څخه يو ځوان نبات وده کوي. د جمنوســپرم نباتاتو د خپريدلو ســاحه 

)1-10( انځور د ظاهر البذر نباتاتو د ژوند دوران ښيي

څرګند تخم لرونکى نباتنلرينه غوزه

پخه غوزه

ځوان نبات

گرد

ښځينه غوزه
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محدوده ده. له دې سره هم د ځمکې په مختلفو برخو لکه غرونو، 
دښــتو او کله نا کله په اوبو کې هم پيدا کي８ي. په افغانســتان کې د 

مخروطيانو ځنگلونه په کن７ او پکتيا کې وجود لري.
  

 )Angiosperm( گل لرونکي نباتات يا انجيوسپرم
دا تخمــي نباتات گلونه او ميوې توليدوي. ټولې غلې دانې، ميوې 
او گلخانــه يــي محصوالت په دې نباتاتو کــې راځي.  ددې نباتاتو 
تخمونــه د ښــځينه تکثري جوړښــت په يوې برخــې کې چې د 
تخمــدان په نوم يادي８ي، پټ دي. له دې امله دغه نباتات د مخفي 

البذر په نوم هم يادي８ي. 

گل: گل د مخفــي البــذرو نباتاتــو تکثــري جوړښــت دی. ډير 
گالن يــوه مذکــره او يوه مونثه برخه لــري. د گل مذکره برخه گرد 
او مونثــه برخه يې تخمه توليدوي. د گــردې انتقال د باد، مرغيو، 

حشراتو)شاتو مچيو(او يا نورو الوتونکو په واسطه تر سره کي８ي.
د گل لرونکــو نباتاتو شــمير له بې گله نباتاتو څخــه زيات دی. دا 
ځکه چې گل لرونکو نباتاتو له بيالبيلو چاپيريالونو ســره ځان سم 
ک７ى دی. ســره له دې چې د گل لرونکو نباتاتو شــمير زيات دی، 

خو که تاسو په يو ځنگل کې وگرځئ، ډير گلونه نه شئ ليدلى. ځکه دا گلونه کوچني دي او سترگو ته نه 
راځي. ځينې ونې، سابه او کوچني نباتات ددې بېل／ه دى.  که تاسو په يوې کروندې کې وگرځئ، سره له 
دې چې ټول واښه گالن لري، خوتاسو دغه گالن نه شئ ليدلى. دليل يې دادی چې گالن په يو ځانگ７ي 

فصل کې موجود وي، مثال د ځنگلونو زياتره نباتات په پسرلي کې گالن کوي.

)2-10( انځور ګل لرونکي نباتات



91  

د گل جوړ＊ت
 )pistil(او پستل )stamens(  گل له څلورو برخو څخه جوړ شوى دی. دوه جوړښتونه يي چې ستامن
نومي８ي، د تخم په توليد کې رول لري. په داســې حال کې چې کاســبرگ او تاسبرگ )گلبرگ( د داخلي 
جوړښتونو په ساتنه او د گردې شيندونکو الوتونکو په جلبولو کې مرسته کوي. د گل ټولې برخې د نهنج 
يا تاالموس)alamus!( د پاســه دي. نهنج په حقيقت کې د گل د ډن６ر پن６ه شــوې برخه ده. د گل 

بيالبيلې برخې الندې ښودل کي８ي:
ــيپل) Sepal(: د گل بهرن９ برخه جــوړوي. ددې پا１ــو مجموعې ته دگل  ــا س ــبرگونه ي ١- کاس
کاســه)Calyx( ويل کي８ي، چې د گلو غونچه له زيان رســوونکو حشــراتو او وچيدلو څخه ساتي، په 

عادي ډول شين رنگ لري، خو کيداى شي چې کله رنگه هم وي.
٢- گلبرگونه يا پي＂ل) Petal(: زياتره رنگه دي او بوى او شــيره لري. دنده يې د گردې شــيندونکو 
الوتونکو جذبول دي. دغه پا１ې د گل جام يا کوروال) Corolla( را منځته کوي. په ډيرو گلونو کې دغه 
جوړښت د گردې شيندونکو الوتونکو د کښيناستلو لپاره يو مخ منځ ته راوړي، چې هغوی خپل خواړه 
الس ته راوړي. گلبرگونه راز راز بڼې او رن／ونه لري، چې د گردې شيندونکي لپاره په زړه پورې دي او 

د هغوی د جذب المل کي８ي.
ــتامن)Stamen(: له بســاک يا انتــر)Anther( او ميلــې يا فالمنت  ــه يا س ــر آل ٣-  د تذکي
)Filament( څخه جوړه شوې ده. د گلونو گرده په بساک يا د گردې کڅوړه کې پخي８ي. بساک شلي８ي 

او گرده ترې ازادي８ي.
ــتل)Pistil(: د گل دننه برخه ده چې تخمه توليدوي. پر ســريې د کاللې يا  ٤- د تانيث آله يا پس
ستگما)Stigma( په نوم يو سريښناک جوړښت دى. گرده په کاللې پورې نښلي، وده کوي او د گردې 
ټيوب جوړوي، چې گردنې يا غ７ۍ ته ننوځي. غ７ۍ يا)Style( يو ميله ډوله جوړښت دی چې کالله له 
تخمدان سره نښلوي. د ګردې تيوب له غ７ۍ څخه تيري８ي او جنسي مذکره حجره تخمدان ته رسوي. 
تخمه )Ovule( د تخمدان په منځ کې وجود لري چې د هغې په منځ کې  تخمي حجره ده. لکه چې 

مخکې وويل شول د تخمې له حجرې او سپرم څخه تخم منځ ته راځي.
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)3-10( انځور  دگل جوړښت ښي

ميوه
کله چې تخمه په تخم يا دانې بدلي８ي، تخمدان په ميوه بدلي８ي، او دانې د پخيدلو تر وخته پورې په کې 
پاتې کي８ي. ځينې ميوې اوبه لرونکي او غوښينې دي. مڼې، ناک ، آلوبالو، زردآلو، شفتالو او نور له دې 
ډول ميــوو څخه دي. ځينې ميــوې اوبه لرونکي نه دي، بلکې وچې دي.غــوزان، بادام، پلي باب ددې 

ډوله ميوو بيلگې دي.
      

په تخمي نباتاتو ک３ گرده شيندنه
لکه چې پوهي８و نباتات نه شي کولې له يو ځاى څخه بل ځاى ته وخوځي８ي. هغوی په يو ځاى کې والړ 
وي. له دې امله د القاح د عمليې د سر ته رسيدو لپاره بايد نارينه جنسي حجرې د نورو عواملو په واسطه 
ښځينه جنسي حجرو ته انتقال شي. کله چې گرده پخه شي، بساک شلي８ي او گرده خوشې کي８ي. گرده 

پستل
کالله

ګلبرګ

بساک
سټيمنميله

ستايل
تخمدان
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د باد يا الوتونکو په واســطه کاللې ته رســي８ي. دې عمليې ته گرده شــيندنه ويل کي８ي. له گرده شــيندنې 

وروسته د القاح عمليه رامنځ ته کي８ي. خو گرده شيندنه او القاح دوې بيالبيلې عمليې دي، کيداى شي 

څو مياشتې يو له بله واټن ولري.

لــه القاح وروســته زايگوټ جوړي８ي. دغه زايگوټ بيا په يو نوي نبــات بدلي８ي. يعنې د تخمي نباتاتو په 

ژوند کې له نبات څخه تخم او له تخم څخه بيرته نبات منځ ته راځي.

)4-10( انځور د مخفي البذرو نباتاتو د ژوند ل７ۍښيي

تخم

القاح شوى تخم

ګرده شيندنه

پوخ پلی

گلبرگ او کاسبرگ لويې８ي

په ځوان نبات کې ګل

الف

ب

دج
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د گردې شيندن３ ډولونه
＄اني گرده شيندنه: تخمه د ګردې په واسطه په يو نبات کې القاح کي８ي.

متقابله گرده شيندنه: گرده له يو نبات څخه بل نبات ته انتقالي８ي او د القاح عمليه ترسره کي８ي. 

مصنوعي گرده شيندنه: دغه گرده شيندنه هغه وخت کي８ي، چې وغواړو له نبات څخه ښه نسل تر السه شي. دغه 

گرده شيندنه دانسان په واسطه کي８ي. بڼوال د ښو حاصالتو  د الس ته راوړلو لپاره دغه کار کوي.

د گردې شيندن３ عوامل
باد: هغه نباتات چې د گردې شيندنه يې د باد په واسطه ترسره کي８ي، په عادي ډول ښايسته گالن نه لري. د دې نباتاتو 

بيل／ې غلې دانې بوټي او پلوڅه ده. دغه نباتات زياته گرده توليدوي. د دې نباتاتو گلونه رنگ، بوې او شيره نه لري، 
له دې امله نه شي کوالی چې حشرات او نور کوچني حيوانات جلب ک７ي. همدارنگه د دوی گرده وچه او سپکه 

وي، چې د باد په واسطه يې انتقال آسانه دی. 

ژوندي ناقلين: هغه نباتات چې گرده شــيندنه يې د ژونديو لي８دوونکو په واســطه سر ته رسي８ي، معموالً ښايسته 

گلونه، ښه بوی او شيره لري.

 )5-10( انځور د گردې ناقلوونکي حشرات ښيي
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ســاينس پوهانو کشــف ک７ې ده، چې مچ９ بيالبيل رنگونه، بويونه او قندي مواد توپيرولى شي. مچ９ 
د شــيرې اخيســتلو په وخت کې گرده د خپل وجود په واســطه مونث جنســي جوړښــت ته لي８دوي. 

همدارنگه ځينې الوتونکي او ماښام څکالي کولى شي گرده له يو نبات څخه بل ته ولي８دوي.  

غيرجنسي ډ４ر＊ت
په طبيعي ډول دغه ډېرښت هغه مهال په نباتاتو کې پېښي８ي، چې زوجي تکثر په کې ناشونى وي. المل 
يې کيداى شــي د نور کمښــت يا د ګردې شيندنو ستونزه وي. له غير جنسي ډېرښت څخه په کرکېلې او 

بڼوال９ کې ګټه اخيستل کي８ي. موږ يې دلته درې بېل／ې درپيژنو:
ــه: قلمــه د نبات د ډن６ر او پا１ې يوه برخه ده چې له مورني نبات څخه پرې کي８ي او په خاوره يا اوبو  قلم

کې کيښــودل کي８ي. د قلمې په وروســت９ برخه کې ريښه توليدي８ي او نوی نبات منځ ته راځي. که قلمه 
په اوبو کې وي، د ريښې له توليد څخه وروسته په خاورو کې کيښودل کي８ي.

ــد: پــه پيونــد کې د نبات يوه برخه په بل نبات کې ايښــودل کي８ي. پيوند پــه بڼوال９ کې ډير معمول  پيون

دی. ښــه بيلگه يې مڼې دي. د مڼو په پيوند د مڼو ښــه نسلونه منځ ته راځي، چې ښه کيفيت لري او ډير 
حاصل ورکوي.

)6-10( انځور د ماښام څکالي )شب پرک( او شيره خوړونکې مرغ９ په واسطه گرده شيندنه ښيي
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 تيغه وهل: دا ډول تکثر د نباتاتو له تيغو څخه منځ ته راځي. نوموړی تکثر په کچالو کې ليدل کي８ي، 
چې د دې نباتاتو تيغې په ځمکه کې کرل کي８ي او له هغې څخه نوي کچالو منځ ته راځي.

د گل لرونکو نباتاتو اهميت
ټــول پوهيــ８و چــې  گل لرونکي نباتات د ښــکال لپاره پــه کاري８ي. دغــه نباتات په نــورو برخو کې هم 
اســتعمالي８ي. مثــال باټينگر)رومــي بانجان( يو ګل لرونکى نبات دى، چې هم خــام خوړل کي８ي او هم 
پخيــ８ي. زمــوږ د خوړلو وچه ډوډۍ هم له دې ډول نباتاتو څخه  الس ته راځي. که گل لرونکي نباتات 

نه واى، ميوې، سابه او د خوړلو ډوډۍ به مو هم نه درلودالى.       

)7-10( انځور د نباتاتو پيوند کول ښيي
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                فعاليت:
د النديني انځور کوم نبات خوړل کي８ي؟ ددې گل لرونکو نباتاتو له محصوالتو څخه کوم يې ستاسو په خوا وشا کې پيدا 

کي８ي؟ کوم ډول نور نباتات خورئ؟ په ورځني ژوند کې له نباتاتو څخه نورې کومې استفادې کوئ؟ معلومات ورک７ئ

)8-10( انځور د گل لرونکو نباتاتو محصول ښيي

که نباتات نه وای غوښه به هم نه وای. ځکه د نباتاتو په نه موجوديت کې به حيوانات هم نه واى. زياتره 
حيوانات د پا１و، تخم او د نباتاتو له نورو برخو څخه د خوراکي توکو په ډول استفاده کوي. مچ９، لکه: 
د شــاتو مچ９ د هغوی له شــيرو څخه شات جوړوي، چې نه يوازې د هغوی بلکې د انسانانو لپاره هم د 

خوندورو خوراکي توکو په توگه استعمالي８ي.
رايادک７ئ چې نباتات خواړه د فوتوســنتيز له الرې چمتو کوي. گل لرونکي نباتات د اکســيجن په توليد 
کې هم مهم رول لري. برعکس د تنفس د عمليې په نتيجه کې توليد شوی کاربن داى اکسايد د خواړو 

په چمتو کولو يعنې د فوتوسنتيز په عمليه کې په کاري８ي، چې په نتيجه کې خوراکي توکي توليدي８ي.
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په افغانستان ک３ معمولي تخم لرونکي نباتات
البته موږ ټول پوهي８و چې نباتات  زموږ انسانانواو نورو ژونديو موجوداتو په ورځني ژوند کې بنسټيز ارزښت 
لري. زموږ ژوند د نباتاتو د موجوديت پوروړی دی. ومو ويل چې نباتات د خواړواو پوښــاک پر پوره کولو 
سربېره د تنفس لپاره الزم اکسيجن چمتو کوي.  همدارنگه فوسيلي سوځيدونکي مواد، لکه: نفت، گازاو 
د ډبــرو ســکاره د هغه نباتاتو د بدلونونو نتيجه ده، چې په ډيره پخوانــ９ زمانه کې يې ژوند درلود. موږ دلته 

يوازې د افغانستان د سيمه ييزو نباتاتو او د هغوی د اقتصادي ارزښت په بيان بسنه کوو.
زمــوږ گران هيواد افغانســتان يو کرنيز هيواد دی، چې ٨٥٪ خلــک يې په کرکيلې بوخت دي.  له دې پلوه 
کروندگرهم خپلې اړتياوې پوره کوي او هم د افغانستان د نورو خلکو خوراکي اړتياوې پوره کوي. زياتره دود 

شوي نباتات اوږده مخينه )سابقه( لري، خو د هغوی په برخه کې ل８ تاريخي معلومات په الس کې دي.  
ښايې د انسانانو په واسطه د دوديزو نباتاتو کرل د وحشي نباتاتو د راټولولو او د هغوى د بيا کرلو په وخت 

کې پيل شوي وي.
دتاريخي)شواهدو( له مخې ښايي چې له دې نباتاتو څخه ځينې يې، لکه: غنم زموږ په هيواد  کې اهلي 

بڼې ته اوښتي وي. 
هغه نباتات چې په افغانستان کې پيدا کي８ي په الندې ډلو ويشل کي８ي:

ــ３ د دود او حاصالتــو له پلوه د افغانســتان له دوديزو مهمو نباتاتو څخه شــميرل کي８ي چې زموږ د  غل
خلکو بنسټيز خوراکي توکي جوړوي چې نشايسته او پروتين لري. د دې ډلې مهم نباتات غنم، وريجې، 

اوربشې، جوار، جودر، ږدن او نور دي.

ــ３ )حبوبات( دا نباتات هــم زموږ د هيواد له پخوانيو دوديزو نباتاتو څخــه دي، ددې نباتاتو دانې  دان
زيات پروتين او ځينې يې زيات شحم لري. د دې نباتاتو له جملې څخه کوالى شو چڼې، لوبيا، باقلي، 

مومپلي او مشنگ ياد ک７و.

صنعتي نباتات په دې ډلې کې بيالبيل نباتات شته 
الف: هغه نباتات چې قند ترې الس ته راځي، لکه: لبلبو، گني او نور.

ب: هغه نباتات چې منسوجات ترې جوړي８ي، لکه: مالوچ 
ج: هغه نباتات چې شحم يا غوړي ترې الس ته راځي، لکه: لمرگلی، زيتون، ش７شم ، پنبه دانه او نور. 
غــوزان، بادام، پســته، مومپلي او جلغــوزي د وچې ميوې په ډول خوړل کيــ８ي او هم يې له دانو څخه 

غوړي ايستل کي８ي.
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ــابه دغه نباتات د غذايي اهميت تر څنگ ډير روغتيايي ارزښــت لري، چې د ويتامينونو،  ميوې او س
انزايمونو او منرالونو لرونکي دي او عبارت دي له:

ــوې د ميــوو بيالبيل ډولونه لــ８ پروتين او شــحميات او زياته انــدازه کاربوهايدريت لري.  ــ７ی- مي لوم
همدارنگه زياته اندازه ويتامين او منرال لري، په الندې ډول: 

الف- د ستروس کورن９ د ستروس په کورن９  کې ليمو، مالټه، کينو،ترنج،چکوتره او نور شامل دي. 
زموږ د هيواد د ننگرهار په واليت کې د ستروس فارمونه موجود دي، چې د هيواد په دننه کې د استفادې 

ترڅنگ نورو هيوادونو ته هم صادريدالى شي.
ب- ان％ر ددې نبات اصلي ځاې د مديترانې غاړې دي. د افغانســتان په تاشــقرغان، تگاپ، نجراب او 
همدارنگه د افغانســتان په نورو برخو کې پيدا کي８ي. که پام ورته وشــي، کيداى شــي تازه او وچ انځر د 

افغانستان د صادراتو ښه برخه شي. 
ج- انگور د انگورو تاکونه د افغانستان په مختلفو برخو د کابل واليت په کوهدامن، پروان، قندهار،غزني، 
هرات او د افغانســتان په نورو واليتونو کې پيدا کي８ي. او د هيواد  مهم صادرات جوړوي. انگور تازه او 

يا د مميزو په ډول خارج ته صادري８ي.
د- انار دا ميوه هم د افغانستان په مختلفو برخو کې پيدا کي８ي، خو د کندهار، تگاب او د فراه انار ډير 

مشهور دي.
 ه- توت د توتانو ونې د هيواد په ډېرو برخو کې موجودې دي، توتان  تازه او وچ خوړل کي８ي او پا１ې يې 
د وريښــمو د چنجيو د خوړو لپاره په کاري８ي. د وريښــمو د چنجيوصنعت يوازې د افغانستان په هرات 

او يو څو نورو برخو کې دود لري.

دويم- سابه پر ميوو او غلو دانو سربيره نور ټول نباتي خواړه، چې انسانان ترې په خام او پاخه ډول استفاده 
کوي، له سبو څخه الس ته راځي. 

سابه د استعمال له پلوه په درې، ډلو ويشل کي８ي:
الف-  هغه سابه چې له پا１و څخه يې د خوراکي توکو په حيث استفاده کي８ي، لکه پالک، کاهو او کرم. 

ب- هغه نباتات چې له ډن６ر څخه يې استفاده کي８ي لکه: رواش او مارچوبه.
ج- هغه نباتات چې له ريښو څخه يې استفاده کي８ي لکه: گازرې، ټيپر، مول９ او نور.

طبي بو！ي ددې بوټو زياته برخه په سيمه ييز طبابت کې استعمالي８ي، چې بيل／ې يي سپيرک９، باديان، 
خاکشير، د خطمي گل ، سپېغول اونور دي. 
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              فکر وک７ئ
ولې ډاکتران تل د سبو د خوړلو الرښوونه کوي؟

                فعاليت
د خپلې شاوخوا نباتاتو نمونې راټولې ک７ئ، او وواياست چې په کومو گروپونو پورې اړه لري. دهغو نباتاتو په باره کې چې پورته ياد شوي نه 

دي او ستاسو په چاپيريال کې پيدا کي８ي، له ښوونکي سره پرې خبرې وک７ئ.

د لسم ＇پرکي پو＊تن３
١- د ظاهرالبذر او مخفي البذرنباتاتوعمومي توپيرونه بيان ک７ئ.

٢- ولې په ظاهرالبذرو نباتاتو کې د حيواناتو په واسطه گرده شيندنه کي８ي؟
٣- ددې علت څه دی چې تخمي نباتات په مختلفو چاپيريالونو کې پيدا کي８ي؟

٤- په جمنوسپرمو نباتاتو کې گرده شيندنه څنگه کي８ي؟
٥- تاسو له پورته نباتاتو پرته په خپل چاپيريال کې کوم نباتات پيژنئ نومونه يې واخلئ.

٦- نباتات په خوراکي توکو سربيره زموږ په اقتصاد کې څه رول لري؟

 د لسم ＇پرکي لن６يز
  تخمي نباتات په دوو ډلو ظاهر البذر)ښــکاره زړي( او مخفي البذر)پټ زړي( ويشــل شــوي دي. د 
ظاهرالبــذر نباتاتــو تخــم څرگند او د گردې انتقال يې د باد په واســطه کي８ي، خــو د مخفي البذر نباتاتو 
تخم په ميوه کې پټ وي. شــيره اوښــکلي گلونه لري، چې حيوانات جذبوي او گرده شيندنه يي زياتره د 

حيواناتو په واسطه کي８ي. 
  ميوه د گلونو په منځ کې لويي８ي. گلونه په عادي ډول له څلورو برخو کاســبرگونو، تاسبرگونو، ستامن 

يا د تذکير آلې او پستل يا د تانيث له آلې څخه جوړ شوي دي.
  په تخمي نباتاتو کې د جنســي تکثر تر څنگ غيرجنســي تکثر هم وجود لري چې د بيل／ې په ډول 

کوالې شو د قلمې، پيوند او تيغې وهلو نومونه واخلو.
  د افغانســتان ســيمه ييزو نباتاتو څو ډلې چې زموږ په اقتصاد کې مهم رول لري او هم د انســانانو او 
حيواناتو د خوراکي توکو او هم د روغتيا لپاره اهميت لري د غلو دانو، حبوباتو، صنعتي نباتاتو،  ميوو، 

سبو او طبي بوټو څخه عبارت دي.
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يوولسم ＇پرکى

قوه
قوه موږ ټولو ته اشنا او پيژندل شوې کلمه ده. له کوچيني والي څخه چې 
له خپلو همزولو سره مو لوبې کولې، غي８ي مونيولې او نورې دمټ او قوت 
لوبې موکولې، له همدې کلمې او مفهوم څخه مو استفاده کوله. وروسته 
مو د لوم７نيو ښوونځيو د ساينس په کتاب کې د قوې په اړه ښه معلومات تر 
السه ک７ي، د مختلفو قوو، لکه: د ځمکې د جاذبې، د مقناطيس )اهنربا( 

او اصطکاک د قوې په اړه مو يو ل７ موضوعات زده ک７ل.
که چيرې دا پوښتنه وشي چې د انسان او بلدوزر قوه څن／ه سره پرتله کوئ، 

څه ډول ځواب وايئ؟
د قوې د اندازه کولو څرن／والى، د اندازه کولو وسيله، د اندازه کولو واحد 
او د قوې مقدار هغه موضوعات دي، چې موږ او تاسې د هغه په اړه په دې 
فصل کې يو ل７ موضوعات لولو. د دې موضوعاتو ترڅن／ه په دې هم ځان 

پوهول په کار دي، چې قوه يو ويکتوري کميت دى.
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 د قوې مفهوم او اغيزې
تير کال مو د قوو د اغيزو په اړه يو ل７ موضوعات 
ولوستل، دا پال همدا موضوعات يو څه په تفصيل 

سره مطالعه کوو.
بڼو  په  څرخولو  او  کولو  کش  کولو،  ټيله  د  قوې 
سره وجود لري. د دې لپاره چې د قوې د مفهوم 
په اړوند ښه معلومات تر السه ک７و، د قوو ځينې 

الف( د يو جسم د حرکت پيل

ب( د يو جسم دحرکت تيزوالى

شكل هـ

و( د جسم د شکل بدليدل

اغيزې په پام کې نيسو. کيدلي شي چې قوه:

- د يو جسم د حرکت سبب شي )1-11الف( شکل. 
- د يو جسم د سرعت د زياتوالي سبب شي )1-11ب(شکل.  

- د جسم د حرکت دوروکيدلو سبب شي )1-11ج(شکل.  
- د جسم د دريدلو سبب شي )1-11د( شکل. 

- د جسم د حرکت دلوري د بدلون سبب شي )1-11هـ(شکل. 
- د جسم د بڼې يا شکل د بدلون سبب شي )1-11و(شکل.

هـ( د يو جسم د حرکت وروکيدل

 )1-11( شکل

د( د جسم د حرکت دريدل  ج( د يو جسم د حرکت ل８ ورو کيدل
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د قوې واحدونه
د قوې واحد، د ان／ليسي پوه اسحق نيوټن په وياړ د نيوټن په نوم ياد شوى دى، او په )N( سره ښودل 

کې８ي. الندې مثالونه په غور سره وګورئ، چې د نيوټن د قوې په اړوند يو سم تصور ترالسه ک７ئ.
� قوې ته اړتيا لري. t0,1N يو الوتونکى له ځمکې څخه ديوه چنجي د پورته کولو لپاره

� دى. که تاسې يوه معمولي مڼه په خپل الس کې ونيسئ، په خپل  t1N  د يوې معمولي مڼې وزن
الس باندې د يو نيوټن قوه چې مخ ښکته عمل کوي، احساس کوئ.

په قوې سره يې ټيله کوو. � t 10N کله چې غواړو ور پرانيزو، نو د 
� قوه توليدوي. t7000N ًد موټر انجن د موټر د کشولو لپاره تقريبا 

              فکروک７ئ
ستاسو په نظر د چرګې ه／９ به څو نيوټنه وي؟ 

لکه څن／ه موچې وليدل، کوالى شي چې قوې ډول – ډول اغيزې ولري.

له  اوږدوالي  د  فنر  د  )دينامومتر(:  قوه سنجوونکى 

ډيره  ول／وو.  پته  ډيروالي  د  قوې  د  شو،  کولى  مخې 
قوه د فنر د ډير اوږدوالي سبب ګرځي. هغه فنر چې د 
قوې د معلومولو په اړوند ځينې ګټه اخيستل کي８ي، د 

قوې سنجوونکي په نامه يادي８ي.

)الف( شکل)ب( شکل 
 )2-11(شکلونه

د يوولسم ＇پرکي لن６يز
�قوه الندې اغيزې رامنځ ته کولى شي: t

د حرکت پيل، د حرکت دريدل، د سرعت ډيروالى، د سرعت ل８والى، د حرکت د لوري بدلون او د 
شي د بڼي بدلون.

�د قوې د اندازه کولو واحد نيوټن دى. t
� t.د فنر له قوې څخه د مقدار د اندازه کولو لپاره کار اخيستل کې８ي
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د يوولسم ＇پرکي پو＊تن３
له  باندې د شخص  توشک  په  فنرونه دي. الندينى تصوير  ل７  يو  توشک الندې  د  يو چپرکټ  د   -2

څمالستلو وروسته د فنرونو د شکل بدلون ښيي.
الف- کله چې شخص په توشک باندې څملي يا غزي８ي، د فنرونو وضعيت څه ډول بدلون مومي؟

ب- په دويم تصوير کې په هغو فنرونو چې ډيرې قوې عمل ک７ى، د دايرو په وسيله وښيئ، د دايرو د 
انتخاب لپاره مو دليل وواياست. 

3- يو 20 ګرامه وزن، په يوه فنر باندې ځ７ول کي８ي، فنر 10cm غزوي.

 که چيرې موږ النديني وزنونه په دې فنر باندې وځ７وو، د فنر د تغيير شکل تصويرونه هم په رسم سره 
او هم په عدد سره وښيئ. 

وزنونه:  30gr ، 10gr او 40gr دي.

20 گرامه وزن
10cm
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دولسم ＇پرکى

کار

په پخواني فصل کې مو د قوې په اړه ل８څه زده ک７ل. 
ايا په ورځني ژوند کې ستاسې ټولو فعاليتونوته کار 
ويــل کې８ي؟ کار په کومــو کميتونو اړيکه لري؟ په 

دې فصل کې دې پوښتنوته ځوابونه پيدا کوو.
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کار ＇ه شى دى؟
هره ورځ له هغو خلکو سره چې کار کوي مخامخ کې８ئ. د ميز شاته کيناستل، لوستل، ليکل، فکرکول، 
من６ې وهل د ترکاڼ په واســطه، دلرگيو اره کول، په زينوکې پورته کيدل، د کارگرانو په واســطه له يوځاى 
څخه بل ځاى ته د تعميراتي موادو لې８دول،  ټول د کار مثالونه دي. اما د فزيک له نظره کار يو ځانگ７ى 

مفهوم لري، چې هغه شرحه کوو.
که تي８ه له ځمکې څخه واخلئ او هغه پورته په ديوال باندې کې８دئ او يا يو شــى په زينه پورته ولې８دوئ 
او يا هم په بايسکل باندې له يو ځاى څخه بل ځاى ته الړ شئ. په حقيقت کې مو په دې حاالتو کې يو 
کار سرته رسولى دى. خو کله چې ديوال ټيل وهئ، سره له دې چې ست７ي او ستومانه به شئ، خو کوم 

کار موسرته نه دى رسولى.

د کار واحد
که قوه په نيوتن او فاصله په متر سره اندازه ک７و. د کار واحد نيوټن متر دى 

چې دژول په نامه يادې８ي. چې هغه په J ښيي. 
                         Nm1J1 =  يعني :                       

په ياد ولرئ چې د هر جسم وزن، د ځمکې د قوې جاذبه ده چې له ځمکې 
څخه پر جســم باندې واردې８ي او د نيوټن پر بنســټ تقريباً دجسم د کتلې د 

کيلو ګرام پر بنسټ لس برابره ده يعنې:

10× د کيلو ګرام پر بنسټ د جسم کتلې = د نيوټن پر بنسټ د جسم وزن

 (1-12) شــکل، هلــک چــې وړوکې 
ورور يې پورته ک７ى دى ښيي

د کار، فاصل３ او قوې ترمن＃ اړيکه

د فزيک له نظره کار هغه وخت ســرته رســې８ي، چې د يو جســم ځاى د قوې په واســطه د قوې د عمل په 
استقامت بدلون ومومي. څومره چې دغه بدلون ډير وي، په هماغه اندازه ډير کار سرته رسې８ي.

 80kg  100 وزن خپل ســرته ج／وي له هغې څخه چېkg ،همدارنگه کله چې يو وزن پورته کوونکى
وزن خپل سرته پورته کوي، ډير کار سرته رسوي. نو ويلى شو، چې کار د قوې او د هغه واټن حاصل ضرب 

دى، چې جسم د همدې قوې په وسيله پري لې８ديدلى دى.
يعنې:                فاصله × قوه = كار

که کار په w، قوه په f او فاصله )د ځاى بدلون( پهd و ښيو، ليکلى شو.
W=f.d 
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 (2-12) شکل، د ځمکې د جاذبې  قوې په اثر، 
د ون９ د مڼې د لويدو سره کار سرته رسي８ي.

الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ
۱- يو مڼه چې يو نيوټن وزن لري د دوو مترو لوړوالى څخه د ونې 
له څانگې ځمکې ته غورځې８ي. څومره کار د ځمکې د جاذبې 

قوې په واسطه سرته رسيدلى دى؟ 
2- د يوه بايسکل په څرخونو باندې وروسته له برک کولو څخه 
وهلو څخه  مترو الرې   4 له  واردې８ي.  قوه  اصطالکي   125N
قوې  اصطالک  د  ک７ئ چې  محاسبه  درې８ي.  بايسکل  وروسته، 

څومره کار سرته رسولى دى؟

او يا:   150N×2m=300Nm=300J= سرته رسيدلي کار  
     2m= جگوالى )د ځاى بدلون(

مثال: يو هلک خپل وړو کى ورور چې 150 نيوټن وزن لري د 2 مترو په لوړوالى پورته کوي. هلک 
د خپل ورور د پورته کولو لپاره څومره کار سرته رسولى دى؟

حل: 
                     د ځاى بدلون × قوه = سرته رسيدلى کار      150N= قوه  
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د دولسم ＇پرکي پو＊تن３
 په الندې څلور ځوابه پوښتنو کې له صحيح ځواب څخه دايره يا حلقه چاپيره ک７ئ:

۱- کار عبارت دى له:

الف: د قوې او فاصلي حاصل ضرب                           ب: د قوې او وخت حاصل ضرب 

ج: د فشار او وخت حاصل ضرب                                د: دانرژي او وخت حاصل ضرب

 2- کار عبارت له )               ( او واحديې )                 ( دى.

800N -3 نيوټنه قوه پر يو جســم باندې عمل کوي او هغه ته د 60 مترو په فاصله کې د ځاى بدلون 
ورکوي. د سرته رسيدلي کار مقدار پيدا ک７ئ.

د دولسم ＇پرکي لن６يز

 ��tکار پر جســم باندې له واردې شــوې قوې او د هغه فاصلې له حاصل ضرب څخه عبارت دى چې 
جسم ته د عاملې قوې په استقامت د ځاى بدلون ورک７ي. يعنې:

د جسم د بې ځاى کېدو واټن × قوه = کار 

په دې رابطه کې د SI په سيستم کې، د کار مقدار په ژول سره ټاکل کې８ي.

 m1N1J1 =                                    

 ��tکه چيرې قوه په نيوټن او فاصله د متر پر اســاس اندازه شــي، نو د کار واحد نيوټن متر دى چې هغه 
د ژول په نامه يادوي او په J ښودل کي８ي.
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ديارلسم ＇پرکى

فشار
کلــه پــه واوروکې ډيــر ننوځئ؟ هغه وخــت چې اوار او پلــن بوټ مو په 
پښــووي او يا هغه وخت چې پونده لرونکى بوټ مو په پښو ک７ي وي؟ په 

علت يې پوهي８ئ؟
بکــس جوړوونکي )حلبي ســازان( د کار په وخت کې د لرګي له څټک 

څخه کار اخلي، ولې؟ 
د قوې په اړه موچې څه لوســتلي د هغو په پام کې نيولو ســره، ايا د فشــار 
په مفهوم پوهې８ئ؟ فشــار د قوې ســره څه اړيکه لري؟ د فشار اغيزه څه 

دی؟
په دې فصل کې به د پورتنيو پوښتنو ځوابونه تر السه ک７ئ.
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فشار ＇ه شى دى؟

دفزيک په علم کې، فشــار له ورځني مفهوم نه په توپير تعريف او په ځان／７ې معنا ســره مطرح کې８ي. د 
فشار له مفهوم سره د ښه اشنا کيدلو په منظور، الندې مثالونو ته پاملرنه وک７ئ:

کلــه چې په توشــک باندې څملئ، نو احســاس کوئ په هغې کې يوڅه ننوځئ. خــو کله چې په هغې 
باندې ودري８ئ، نو پښــي مو په توشــک کې نوري هم ژورې ننوځي. يا به موليدلي وي چې لوگری د کار 
د اســان９ په منظور خپل لور تيره کوي. له دې مثالونو څخه څرګندي８ي، چې داســې يو کميت موجود 
دى، چې هغه له قوې او سطحې سره ت７او لري، چې دې کميت ته فشاروايي. که قوه ډيره شي، نو فشار 
هم زياتې８ي. يعنې فشــار له قوې سره مســتقيمې اړيکي لري. او که چيرې د تماس سطحه لويه شي، نو 
فشــارکمي８ي، يعنې فشار د تماس له سطحې سره معکوســې اړيکې لري. بناپردې، فشار عبارت دى د 
قوې له هغه مقدار څخه چې د سطحې پرواحد باندې عمودي عمل کوي. که چيري فشار پهP، د قوې 

مقدار په F او د سطحې مساحت په  A سره وښيو، نو د فشار لپاره الندې فورمول په الس راځي.

)1-13( شکل، قوه او سطحه راښئ

د فشار واحد
(  کې، قوه په )N( او د تماس ســطحه په متر مربع  

A
FP( = که چيرې په 

)m2 ( سره وښيو، نو په دى صورت کې د فشار واحد، نيوټن پر متر مربع 
دى چې د مشهور فرانسوي عالم پاسکال په وياړ د پاسکال )Pa( په نوم 

يادي８ي.                                       

مثال: که چيرې  20N قوه په يو جسم باندې چې د سطحې مساحت 
يې  0,2m2 ده عمودي عمل وک７ي. رامنځ ته شوى فشار معلوم ک７ئ.                     

بناپردې، وارد شوى فشار سل پاسکاله دى.

 1Pa
1N 
1m2  =

قوه
= فشار       او يا  د تماس دسطحې مساحت

F 
 P  = A 

 P = F 
A 0,2m2

20N 
  = 100Pa   =

يعنې:



111  

د فشار اغيزې 

که چيرې د پنســل په وسيله په خپل الس باندې 
فشــار وارد ک７ئ، څه احساســوئ؟ که په پنســل 
بانــدې وارده قوه ل８ه او يا هم ډيره شــي نو د هغې 

اغيزې به څه وي؟
مخامخ تصوير ته په پاملرنې سره ځواب ووايئ.

فشــار په ډيرو ورځنيو چاروکــي کارول کي８ي، د 
بيل／ې په توګه د ګن６لو د ستنې څو که د دې لپاره 
تيره او نرۍ جوړوي چې په ل８ې قوې سره ښه کار 
وک７ي. که چاقو هر څومره تيز شي، نو هومره  يې 

د تماس سطحه، چې قوه پرې عمل کوي، کوچن９ کي８ي، 
يعنې د تيز چاقو په وســيله د ډير فشــار په اثر هر شــى په اسان９ ســره پرې کولى شي. له دې کبله، چاقو، 
تبــر او ترخځ تېره کوي )د تماس ســطحه يې کوچن９ کوي(، چې ښــه کار وکــ７ي. د تراکتور ټاير پلن او 
اوار جــوړوي، چــې په ځمکه کې نه ننوځي. په همدې توګه لکه چې له فورمول څخه ليدل کې８ي که د 
ســطحې مســاحت ثابت وساتل شــي، نو د قوې په ډيريدلو او ل８يدلو سره فشار ډيري８ي او کمي８ي، يعنې 

فشار له قوې سره مستقيمې اړيکې لري.
                                      

 )2-13(شکل، پنسل په وسيله 
ورغوي ته فشار ورکول ښيي

                فعاليت
يوه مکعب ډوله ډبره را واخلئ د )3-13( تصوير ســره ســم يي په نرمه شــ／ه يا د ارې په بور باندې درې پال، چې هر ځل يې 

د تماس ســطحه له يو بل سره توپير لري کښي８دئ. 
هره پال په شــ／ه يا د ارې پــه بور کې د ډبرې ننوتنه 
وګورئ، او د الندې پوښــتنې په اړوند په خپلو کې 

سره بحث وک７ئ.

  )3-13( شکل، معکب مستطيل ډوله ډيري، په درې بيلو بيلو حالتونه کې ښيي



  112

د ديارلسم ＇پرکي لن６يز
�فشــار عبارت له هغې قوې څخه دى چې په عمودي توګه د ســطحې په واحد باندې عمل کوي.  t

  
A
FP = دهغه فورمول عبارت دى له:      

� سره وښيو،  t )( 2m   په رابطه کې قوه په نيوټن )N( او د تماس سطحه په متر مربع 
A
FP = که چېرې 

)(  څخه عبارت دى چې د پاســکال  2mN نو په دې صورت کې د فشــار واحد، نيوټن پر متر مربع 
په نوم يادي８ي.

�که چيرې د ســطحې مســاحت ثابت وساتل شي، نو د قوې په ډيرولو او کمښت سره فشار ډيري８ي  t
او کمي８ي، يعنې فشار له قوې سره مستقيمې اړيکې لري.

د ديارلسم ＇پرکي پو＊تن３ 

 له ＇لورو ＄وابو ＇خه له سم ＄واب نه دايره تاوک７ئ.
۱- فشار عبارت دى له:

ب- قوه داوږدوالي پر واحد باندې الف- قوه د حجم پر واحد باندې   
د- عمودي قوه د سطحې پر واحد باندې ج- قوه د زمان پر واحد باندې   

2- د فشار واحد څه شى دى؟ له کومې رابطې څخه الس ته راځي؟
3- که چيرې د تماس ســطحه ثابته په نظر کې ونيول شــي، د قوې په زياتيدو ســره فشــار زياتي８ي او يا 

کمي８ي ولې؟
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)1-14( شکل: ترمومتر

C °

F °

ځمکــه لــه لمر څخه په 150ميليونو کيلو مترو واټن کې پرته ده. لمــر د ځمکې لپاره د ر１ا او تودوخې 
بنسټېزه چينه شمېرل کې８ي. د لمر د انرژۍ ډېره  ل８ه برخه ځمکې ته را رسې８ي. دغه نور او تودوخه له 

هوا څخه له تيرېدو وروسته د ځمکې له مخ څخه بېرته پورته کې８ي او د هوا د تودوالي المل گرځي.
د هوا فشار: پوهې８و چې هوا له کيمياوي مرکبونو او د عنصرونو)عناصرو( له مخلوط څخه جوړه شوې ده. 

الندن９  تجربه تر ســره 
ک７ئ چې پوه شــئ هوا 
فشــار لري او که نه. که 
چېــرې د هوا هغه کچه 
چې زموږ له پاســه ده، 
ډېره شي د هوا ډېره قوه 
به پر موږ وارده شــي. د 
هوا هغه وزن چې زموږ  

پر بدن واردي８ي څو ټنو ته رسې８ي، خو  موږ يې په هکله ډېر ل８  پوهې８و.
 د ځمکې پر مخ د هوا د قوې اغېز د اتموسفيري د فشار په نامه ياد ې８ي.

د هوا فشار د سمندر پرڅن６ه، بيديا، د غره  پرسر او ان په شپه  او ورځ کې بدلون مومي.
زموږ د هېواد د ټولو واليتونو د هوا فشار په  ژمې کې نسبت اوړي ته زيات وي.

＇وارلسم ＇پرکى
د هوا تودوخه

ايا زموږ په شاوخواکې، هوا يو ډول تودوخه لري؟

ميترولوژي )هوا پيژندنه(

                فعاليت
پوهې８ئ چې ترمامتر د تودوخې د اندازه کولو آله ده. د ترمامتر په کارونې په څو بېال بېلو سيمو کې د تودوخې درجه اندازه ک７ئ. د 
بېلگې په ډول: د ټولگى د ننه او بهر، د ونو تر سيورې الندې، تر لمر الندې، که ښوونځى مو څو پوړ يزه وي، په هر پوړکې. الس 

ته  راغلي  پايلې  وليکئ او په جدول کې يې ورسوئ. پام مو وي  چې دوه ډوله ترمامتر کارول کې８ي: سانتيگراد او فارنهايټ.

د سانتيگراد درجهد سيمو نومونه

...د ټولگي دننه 

)2-14( شکل: د هوا فشار ښيي
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د هوا لندوالی
پوهي８ئ چې د اوبو ب７اس د اتموسفير مهمه برخه ده چې د اتموسفير په النديني برخه کې موقعيت لري. 
څرن／ه چې د ځمکې په سطحه ډيرې اوبه ګورئ او له هغو څخه گټه اخلئ، په هوا کې موجودې اوبه 
نشئ ليدالى، خو کله چې په اسمان کې وريځي پيدا او اورښت کي８ي په هغه صورت کې تاسو پوهي８ئ 

چې په هوا کې اوبه شتون لري.
کيداى شي فکروک７ئ چې دا ټولې پيښې څرن／ه منځ ته راځي.

دمخه مو ويل چې د ځمکې سطحې ته نژدې د اوبو ب７اسونه شته. دا ب７اسونه له اوبو څخه پيدا کې８ي او 
کچه يې په بېال بېلو ځايونوکې بېال بېله وي، علت يې دادې چې د ب７اسيدو عمليه هر ځاى او هر مهال کې 

توپيرلري، هغه مهال چې توده او وچه وي زياتوالى او کله چې هوا س７ه او لنده وي، کموالى مومې.
دبېلگې په توگه امکان لري د بيديا په هر متر مکعب هوا کې د اوبو يو گرام ب７اس او پرسمندر باندې د 

هوا په هر متر معکب کې د اوبو )40( گرامه ب７اس موجود وي.
بشپ７ لنده بل: په يو متر معکب هوا کې د اوبو د ب７اس کچې ته بشپ７ لنده بل وايي. په پورتن９ بېلگه کې 

د بيديا بشــپ７ لنده بل په يو متر معکب کې يو گرام  ښــودل شوى دى. بشپ７ لنده بل نه شي کوالى د هوا 
لنده بل په ښه توگه و ښيي ځکه په توده هوا کې د اوبو ب７اس نسبت  س７ې هوا  ته ډېر ځايې８ي. په کارده 

چې د هوا د لنده بل ښوولو لپاره له نسبي لنده بل څخه کار واخيستل شي.
ــده بل: په هوا کې د اوبو د موجوده ب７اس او پــه ټاکلې تودوخه کې د هوا د لوړ  گنجايش تر منځ  ــبي لن نس

نسبت ته  ويل کې８ي چې په سلنه ښودل کې８ي.
الندينى جدول و گورئ. د غوايي د مياشتي په 25 مه د ماسپښين په دوو بجود لنده بل اندازه تر سره 

شوې ده.

په هوا ک３ د اوبو موجود ب７اس د تودوخ３ درجه په سانتﾧگرادد سيم３ نوم

) گرام پر متر معکب(

نسبى لنده بل په سلنه

15975سالنگ
252291باميان
30620کابل 
4025نيمروز
456075ننگرهار
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             فکر وک７ئ
تاسو ټول  په  ژمې کې  خپلې کوټې تودوئ. کله چې  بهر هوا س７ه او په کوټه کې  د ننه هوا توده وي، پرښيښو د اوبو څاڅکى  

پيدا کوي د اوبو دغه څاڅکي څه ډول جوړې８ي؟

 س７ه هوا ل８ لنده بل ساتلى شي. که  توده او لنده هوا، يخه شي، خپله  يوه اندازه لنده بل د پرخې، باران، 
واورې او ږل９ په بڼه له السه ورکوي. 

) 2-14( شکل  کنگل شوې پرخه 

)4-14( شکل: د وريځي جوړيدو لوړالى ښيي

)3-14( شکل: پرخه ښيي

د تراکم سطحه

د پرخئ تکې

د پرخئ تکې

د پرخئ تکې

عود
 ص

اط
سب

د ان
ره 

 لپا
ولو

س７
ا د 

هو
د 

د اوبو ) مايع( او واورې ) جامد( په بڼو باندې  د اوبو د ب７اس بدلون ته  تراکم وايي. د دې لپاره چې تراکم 
صورت ومومې، بايد د  لندې هوا تودوخه  ل８ه شي او يا د اوبو ب７اس زيات  ک７اى شي.

د شپې  په اوږ دو کې د ځمکې  مخ ته نژدې  هوا س７ې８ي او د اوبو ب７اس تراکم  پيدا کوي  چې په  پايله 
کې د څاڅکي په  ډول د س７و شيانو پر مخ  کيني، چې موږ يې د پرخې په نامه يادوو.
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              فعاليت
دوه تودوخې سنجوونکي واخلـئ او يو داسې کښې８دئ چې نور 
پــرې په عمودي ډول ولگي８ي او بل يې په مايل ډول کښــې８دئ 
چې نور پرې په يوه زاويه ولگي８ي.  څو دقيقې انتظار وباسئ او 

بيا وگورئ چې کوم تودوخه سنجوونکى ډېره تودوخه ښيي. 
آيا کولى شــئ په  دواړو تودوخه ســنجوونکو کې د تودوخې د 

توپيرالمل څرگند ک７ئ.

باد 
تاســو د توپان، نــرم باد او خوښــوونکي وږمو په 
شــان کلمو سره بلدياست او پوهې８ئ چې دا ټول 

د هوا له حرکت څخه منځ ته راځي. د هوا کتله، 
د هوا د ســ７و او تــودو جبهو په شــان اصطالح گاني 

هــم اوريدلــي دي. د اوبو او هوا حاالتــو د وړاندويني په 
اړه تقريبــاً هــره ورځ خبرتيا حاصلوئ. ايــا کله مو فکر 
ک７يــدى چې بادونه څرن／ه منځ تــه راځي؟ ايا غواړئ د 

ډېرو ســاده وسايلو په واســطه د باد لورى )جهت( او 
سرعت وټاکئ؟

د مخکيني څپرکي په لوســتلو  پوه  شــوئ چې 
هوا وزن لري او د هوا وزن د هغې د فشــار المل 

گرځي. چېرته چې هوا ډېره وي، فشار يې هم ډېر 
وي او چېرته چې هوا ل８ه وي، فشار يې هم ل８ وي.

شكل (14-6)

)5-14( شکل د هوا د ماليکولونو تراکم 
د ځمکې پر مخ او په ارتفاع کې ښيي

په يوشــان لوړوالي کې د هوا د تودوخې او فشــار ترمنځ  ډېره نژدې اړيکه موجوده وي کله چې  هوا توده 
شي، پراخې８ي  يعنې د ماليکولونو ترمنځ لويي８ي چې په پايله کې د هوا فشار ل８ي８ي. بر عکس هر څومره 

چې هوا س７ه شي، د هغې ماليکولونه يو بل ته نژدې کې８ي چې په دې ډول يې فشار زياتې８ي.
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جوړک７ئ
آيا کوالى شئ دغه وسايل چې په شکل کې يې گورئ جوړک７ئ؟

له جوړولو وروســته يې د باد د لوري په وړاندې کښــې８دئ.دکومې 
وسيلې په مرسته د باد لورى ټا کلى شئ؟ د کومې وسيلې په مرسته 

د باد چټکوالى ټاکلى شئ؟

له پورتني فعاليت څخه  مو دا نتيجه واخيستله،  چې کله د لمر وړانگې په ځمکه عمودې لگي８ي هوا  
گرمي８ي او که دا وړانگې  په مايل ډول ولگي８ي هوا س７ي８ي.د تودوخې 
دا توپير د فشــار د توپير المل گرځي. هوا له هغه ځاى څخه  چې ډېر 
فشــار لري هغه ځاى ته خوځې８ي  چې ل８ فشــار لري او  په پايله کې باد 
منځ ته راځي. په اســتوايي ســيمو کې د لمر وړانگــې په عمودي ډول 
لگيــ８ي، نو دې ســيمو ته ډيره تودوخه رســي８ي، خو په قطبي ســيمو 
کــې د لمر واړنگي په مايل ډول لگي８ي، نو ځکه د دې ســيمو هوا ل８ه 
توديــ８ي او فشــار په کــې لوړي８ي. که  چېرې ځمکــه د خپل محور په 
شاوخوا نه گرځيدالى، نو ټول بادونه  به له قطب څخه د استوا په لوري 
لگيدل،خو داســې نه ده، ځکه د ځمکې څرخيدل د دې المل گرځي چې د قطب او اســتوا تر منځ د 

ډېرفشار او ل８ فشار څو مرکزونه جوړشي.

)7-14( شکل  ځمکې ته د لمر د وړانگو لورى

)8-14 ( شکل باد سنجوونکى او باد 
ښودونکى ښيي
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د ＇وارلسم ＇پرکي پو＊تن３
١-  آيا د هوا د وزن زياتوالى د ډېرې قوې د جوړيدو المل گرځي؟ يوه بېلگه يې ښيئ؛

٢-  د ب７اسيدو عمليه کوم مهال زياتوالى او کوم مهال کموالى مومي.
٣- نسبي او بشپ７ لنده بل يو له بله څه توپېرلري؟ هر يو تعريف ک７ئ.

٤- پرخه او منيار څه ډول جوړې８ي؟
٥- نسبي لنده بل په کومه الندن９ طريقه ټا کل کې８ي؟

ب: د دوو ترمامترو او جدول په وسيله. الف: د جدول او دوو بارمترونو په وسيله.  
د: هي＆ يو ج: د دووانيمومترونو او جدول په وسيله    

٦-  دباد د منځ ته راتگ الملونه شرحه ک７ئ؟

                       د ＇وارلسم ＇پرکي لن６يز
 که چېرې د هوا هغه کچه ډېره شي چې موږ يې تر الندې يو، د هوا ډېره قوه پر موږ واردې８ي.

 دهوا فشار د سمندر په غاړو، بيديا، د غره په سر او آن شپه او ورځ کې بدلون مومي.
 د اوبو وړې دانې هغه مهال په اتموسفير کې جوړې８ي چې لنده هوا تراکم ومومي.

 کله چې لنده هوا له س７ې سطحې سره ولگي８ي، پر خه جوړې８ي.
 د ځمکې په مخ باندې د هوا افقي حرکت ته باد وايي.

 د باد لورى او چټکوالى د باد ښودونکي او باد سنجوونکي په مرسته ټاکل کې８ي.
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پن％لسم ＇پرکى 

نور او د هغه ＄ان／７تياوې
ايا تر اوسه پورې مو په ژوند کې د ر１ا )نور( د اهميت په اړه فکر ک７ى دى؟

ر１ا يو ډول انرژي ده چې د شــيانو د ليدلو ســبب ګرځي. د ر１ا په واســطه   
انســان د کيهان ځينې سترې منظومې او کهکشانونو په پيژندنه کې توانمن 
شــوى دى. دا نــور دى چې د کوچنــي او ذره بينــي موجوداتو موجوديت 
زموږ لپاره د مايکروســکوپ په وسيله دليدو وړګرځيدلى دى. د ر１ا بحث 
په ســاينس کې خورا مهم بحث دى. تاســو به په دې فصل کې وپوهې８ئ، 
چې نور څرنگه خپرې８ي. ســيوري او ســپوږم９ نيول څه شى دى؟ د يو ل７ 

نورو مفاهيمو په اړوند به معلومات تر السه ک７ئ.
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نور د جسمونو د ليدو المل کي８ي

انسان څن／ه ويني؟ ايا کله هم په توره تياره خونه کې دننه شوي ياستئ؟
انســانانو په لوم７يو وختونو کې فکر کاوه، چې نور زموږ، له ســترګو څخه د اجســامو لوري ته زموږ په 
شاوخوا کې خپرې８ي او د دوى دليدلو سبب گرځي. ايا ستاسې له نظره هم حقيقت په همدې ډول دى؟ 
تجربو ښودلې ده، د دې لپاره چې شيان وليدل شي، بايد له هغو څخه نور، زمون８ سترګوته راورسي８ي.

                فعاليت 
)2-15( شــکل ته وګورئ او پــه خپلو ډلو کې د الندې 

پوښتنو په اړه بحث وک７ئ.
١- کتــاب او څــراغ د کوم نور په وســيله، په څه ډول او 

څن／ه ليدل کي８ي؟
٢- شيان څن／ه ليدلى شو؟

 )1-15( شکل، نور او ليدل ښيي

ستاسې د ځوابونو په ر１ا کې، دي پايلې ته رسي８و چې شيان هغه وخت دليدو وړګرځي چې يا له دوى څخه 
نور زموږ سترګو ته راورسي８ي، يا له دوى څخه د نورو نوري سرچينو راغبرګ )منعکس( شوى نور زموږ 

سترګو ته راورسي８ي. نور په دوو حالتونو کې له جسمونو څخه زموږ سترګو ته رارسي８ي.
الف- هغه جســمونه لکه: څراغ، لمر، ســتوري او نور چې له خپله ځانه نور خپروي او زموږ سترګو ته 

رارسي８ي.

 )2-15( شکل، د روښانه او تياره شيانو ليدل ښيي
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 نور د مستقيم خط په امتداد خپري８ي
ايا کولى شو چې له )3-15( شکل سره سم، نری کوږ شوي نل څخه کوم شى ووينو؟ د تير لوست له 
مطالعې څخه و پوهېدو چې د يو جســم د ليدو لپاره بايد له هغو څخه نور زموږ ســترګو ته راورسي８ي. 

موږ له دې کوږ شوي نل څخه څه شى نشوليدلى، ځکه چې نور په مستقيم شکل سره  خپري８ي.  

               فعاليت
د مقوا درې پا１ي د مساوي مربع ګانو په ډول بياني ک７ئ، بيا د خط کش په وسيله د هرې مربع قطر رسم ک７ئ، د هري 
مربع د قطرونو په تقاطع کې يوه سورى جوړک７ئ. وروسته يې له )4-15(  شکل سره سم د ميز پر سر کښي８دئ. او د 
لوم７ی صفحې په مقابل کې يوه شــمع روښــانه ک７ئ. ددې لپاره چې باوري شــئ، چې  د درې واړو صفحو سوري په 
مستقيم ډول سره ځاى په ځاى دي. کولى شئ چې له تار څخه استفاده وک７ئ، او د هغه په کښولو سره سوري په يوه 
اســتقامت ســره راوړئ. له اخريني مخ له سوري څخه ووينئ. ايا د شمع ړنا وينئ؟ بل ځل، له دغو صفحوڅخه يوه 
يې له خپل ځان څخه ل８ه بيځايه ک７ئ، د دې صفحې له سوري څخه وگورئ. ايا د شمعې ړنا وينئ؟ د تجربې پايلې 

په خپل ګروپ کې بحث ک７ئ، او بيا نورو ټولگيوالوته ګزارش ورک７ئ.

نور نشي کوالى له يو کوږ نل څخه چې مستقيم نه وي، خپور شي او زموږ سترگو ته را ورسي８ي. 

 )3-15( شکل، د کوږ شوي نل په وسيله 
د شيانو ليدل ښيي

ب- هغه نور چې په جسم باندې ل／ي８ي، له هغه څخه راغبرګ کي８ي او زموږ سترګو ته رارسي８ي.
 شى موږ ته په دواړو حالتونو کې دليدلو وړدى.
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              فکروک７ئ
کومي نوري پديدې په طبيعت کې موجودې دي، چې د نور خپرېدل په مستقيم خط څرګندوي؟

)4-15( شکل، په مستقيم خط 
د نور خپرېدل

سيورى او سپوږم９ نيول
خپل او د نورو شيانو سيوري مو ډير ځلې په ځمکه او ديوالونو باندې ليدلي دي. ايا کله مو دې ته هم پام 
ک７ى چې ځينې وختونه سيوری ستاسې له قد څخه ډير اوږده او کله هم ستاسې له قد څخه لن６ وي؟

د ر１ا )نور( د ســرچينې په مقابل کې د تياره )کدر( څيزونو د واقع کيدلو له کبله ســيوری جوړي８ي. د)15-5( 

 )5-15( شکل، د شيانو سيوري تشکيليدل ښيي

تصوير ته نظر وک７ئ. ليدل کي８ي چې د هغه جســم ســيورى چې د نور د وړان／و په مقابل کې واقع کې８ي، د 
شي شاته په پرده باندې جوړي８ي. د جسم سيورى هغې تيارې ساحې ته ويل کي８ي، چې شې دغې ساحې ته د 
نور د وړان／و د راتګ مانع شي، سيوري تل د شي هغې شاته جوړي８ي چې د نور په مقابل کې واقع کي８ي، 
يعنې شى تل د خپل سيوري او نور يا ر１ا ترمنځ واقع کي８ي. کسوف )لمر نيول( او خسوف )سپوږم９ نيول( 
په شمســي نظام کې د ســيوري د جوړيدوله بيلگو څخه دي. پوهي８ئ، چې د ســپوږم９ کره د ځمکې په 
شــاوخوا کې چورلي８ي، ځمکه اوسپوږم９ دواړه د لمر په شاوخوا راګرځي. )6-15( تصوير ته ځير شئ. 
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               فکروک７ئ
ستاسي سيوري ولې په سهار کې اوږده او په غرمه کې لن６ معلومي８ي؟

 )7-15( شکل، د سپوږم９ نيول ښيي

لمر

سپوږم９
ځمکه

 )6-15( شکل، د ځمکې، لمر او سپوږم９ مدل ښيي

څرنگه چې لمر له خپله ځانه نور خپروي، نو خپله د نور ســرچينه ده، په داســې حال کې چې ځمکه او 
سپوږم９ غير نوراني اجسام دي. که چيرې لمر، ځمکه او سپوږمی د يو مستقيم خط په اوږدو واقع شي 
)6-15 تصوير(، ځمکه د لمر او ســپوږم９ په منځ کې واقع شــي، په دې صورت کې د ځمکې سيورى د 

سپوږم９ پر سطحې باندې لوي８ي، چې دې پيښې ته د سپوږم９ نيول )خسوف( وايي.
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د پن％لسم ＇پرکي لن６يز
��tنور د شيانو د ليدلو وسيله ده.

��tموږ يو جسم هغه وخت ليدلى شو، چې نور له هغه څخه زموږ سترگو ته را ورسې８ي.
��tاجسام په دوه ډوله ليدل کيداى شي. د خپل نور په وسيله )که جسم نوراني وي( او يا هم له هغوى 

څخه را غبرگ )منعکس( شوي نور په واسطه چې زموږ سترگو ته را ورسې８ي.
��tنور د مستقيم خط په مسير باندې هرې خواته خپرې８ي.

��tد اجســامو ســيوري د نور يا ر１ا د ځليدلو له کبله د اجســامو په مخ تشکيلې８ي. د يو جسم سيورى 
هغه تياره ساحه ده، چې نوموړى جسم هغې ساحې ته د نور د رسيدلو خن６ گرځي.

��tلمر نيول )کسوف( سپوږم９ نيول )خسوف( د سيوري مهمې بيلگې دي.

د پن％لسم ＇پرکي پو＊تن３ 
۱ - نور څه شى دی؟ په لن６ ډول يې تشريح ک７ئ.

2 - سيورى څه شى دى؟ په مثال سره يې تشريح ک７ئ.

3- الندې جملې په مناسبو کلمو سره ډکې ک７ئ. 

الف: سيوري د ..................... په وړاندې د کدر جسمونو د واقع کيدلو له کبله جوړې８ي.
ب: ســپوږم９ نيول )خســوف( او يا لمر نيول )کســوف( هغه وخت واقع کې８ي، چې لمر، سپوږم９ او 

ځمکه په .................................... واقع شي.
ج: خسوف يا سپوږم９ نيول هغه وخت را منځ ته کې８ي، چې ځمکه د ............................... 

او ................................. ترمنځ واقع شي.
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شپاړسم ＇پرکى

انعكاس
په تير فصل کې مو په مستقيم خط د نور خپريدل، سيورى، سپوږم９ نيول 
)خســوف(، لمــر نيول )کســوف( مطالعه ک７ل. ايا کله مــو هم په ورځ کې 
هندارې لمر ته مخامخ نيولي دي؟ خامخا به موليدلي وي، چې د هندارې 
په تاوولو سره ، کولى شئ د لمر روښنايي پر ديوال باندې ولگوئ. څه فکر 

کوئ چې د لمر دا روښنايي څنگه په ديوال باندې لوې８ي؟
که چيرې د هندارې په ځاى کوم بل جســم لمر ته مخامخ ونيســئ، بيا هم 
جســم د هندارې په څير نور )غبرګ( منعکســوي؟ ددې لپاره چې پورتنيو 
پوښــتنو ته ځواب ووايو، نو بايد د نور )ر１ا( انعکاس، مستوي هندارې او د 

هغو د کارولو موضوع گانې مطالعه ک７و.
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د نور انعکاس
 په تير فصل کې مو ولوســتل چې نور د شــيانو د ليدلو سبب گرځي، دا مو 
هم وويل چې ځينې اجســام نوراني او ځينې هم غير نوراني دي. ســپوږم９ 
له غيرنوراني اجســامو څخه ده، خو په شــپه کې روښــانه معلومې８ي، ولې؟ 
که چيرې د شــپې په تيارې کې خونې ته ننوځئ او څراغ روښــانه ک７ئ، ولې 
شــيان ليدل کې８ي؟ راځئ چې دې ډول پوښتنو ته ځواب ووايو. کله چې په 
خونه کې يو څراغ روښــانه کې８ي، نور خپرې８ي او د اجسامو پر مخ پريوځي 
او د اجســامو په سطح باندې ل／ې８ي او د شيانو له لگيدلو وروسته غبرگې８ي 

او زموږ سترگو ته را رسې８ي، )1-16( تصوير.
په همدې ډول د لمر ر１ا د شپې له خوا د سپوږم９ پر سطحې باندې لگې８ي، 
وروســته له هغې د ځمکې خواته را غبرگې８ي، )2-16( تصوير. په پايله کې 

د سپوږم９ سطحه روښانه معلومې８ي.
دغسې اجسامو له سطحو څخه د نور د را غبرگيدلو عمليې ته د نور انعکاس 

وايي. 

 )2-16( شکل، له سپوږم９ څخه 
ځمکې ته د لمر د ر１ا را غبرگيدل ښيي

 )1-16( شــکل، پــه خونې کــې نور په 
گلدان باندې پريوزي
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د اجسامو پرمخ د نور لگيدونکې وړانگې ته وارده وړانگه، هغه وړانگه چې له اجسامو څخه تر لگيدلو 
وروسته بيرته را غبرگې８ي. دې وړانگې ته منعکسه وړانگه وايي، )3-16( شکل.

١.  د ورځې په اوږدو کې چې نور کوټي ته ننوزي، ولى شيان وينو؟
٢.  د شيانو د ليدلو لپاره کوم شرايط ضروري دي؟

٣.  د يو جسم دليدلو لپاره زموږ سترگو ته له جسم څخه د منعکسو وړانگو را رسيدل د جسم د ليدلو سبب گرځي، يا دا چې 
زموږ له سترگو څخه په جسم باندې وړانگې لگې８ي او موږ کولى شو، چې هغه ووينو؟

 )3-16( شکل، که چيرې منعکسه وړانگې زموږ 
سترگو ته را ونه رسي８ي موږ څه شي نه شوليدلي

فکروک７ئ

مستوي هندارې
څرنگه چې مو مطالعه ک７ل، که چيرې د يو جســم ســطح، صيقل )اواره يا ښــويه( شوې وي، دا سطح کولى 
شي، چې د نور وړانگې په منظم ډول منعکس ک７ي. چې د دې په پايله کې کولى شو په دې ډول سطحو کې 

د اجسامو تصوير ووينو.
د اوبو ســطحه، دمعمولي هندارې او د کورونو هندارې چې د مخ د ليدلو لپاره له هغوى څخه استفاده 
کې８ي، له دې ډول ســطحو څخه دي، يوشــمېر نور اجسام چې د ســطحې نور په منظم ډول منعکس 
کولى نشــي، په هغو کې د اجسامو تصويرونه تشکيلولى نشي. د اجسامو اوارې سطحې )مستوي(چې 

نور په منظم ډول منعکس کوي، د مستوي هندارې په نامه يادې８ي.
په مستوي هندارو ک３ د تصوير خواص 

ايــا داســې ځوک به وي چې تر اوســه يې خپل تصوير په هندارو کې نــه وي ليدلى؟ کله چې په هندارو 
کې خپل تصوير گورئ په دې اړه مو فکر ک７ى دى، چې تاســې او ستاســې د تصويرونو ترمنځ څه ډول 
اړيکې موجودې دي؟ ايا پام مو ک７ى دى چې ستاسې تصويرونه د هندارو په کومو برخو کې جوړې８ي؟  
ايا پوهې８ئ چې ستاسو تصوير په هنداره کې څرنگه تشکيلي８ي؟ ايا نظر هندارې ته ستاسې او ستاسې  د 

تصوير و فاصلې ته مو پام ک７ى دى؟ پورتنيو پوښتنو ته د ځواب په منظور، الندې تجربې سرته رسوو.
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                فعاليت
د تصوير پر څير دا فعاليت په دوو پ７اوونو کې سرته ورسوئ:

١.   يو څه شى وليکئ، د مستوي هندارې پرمخ يې کښې８دئ او څه شى، چې گورئ هغه وليکئ.
٢.   د تصوير په څير د هندارې مخ ته و درې８ئ، څه شى چې وينئ ويې ليکئ.

 )4-16( شکل

د فزيک کتابد فزيک کتاب

د تجربــې لــه ســرته رســولو څخــه 
وروسته به تاسې متوجه اوسئ چې په 
مستوي هندارو کې تصويرونه الندې 

خصوصيتونه )ځانگ７تياوې( لري:
- تصوير سر راسته تشکيلې８ي. مثاًل 
که سر د بدن له پاسه دى، نو په تصوير 

کې هم سر دبدن له پاسه دى.
- تصوير له هندارې څخه د جســم 
د فاصلــې پــه مســاوي انــدازه کــې 
جوړېــ８ي، يعنې که د جســم فاصله له هنــدارې څخه 70cm وي، نو د تصوير فاصلــه به هم له هندارې 

څخه 70 سانتي متره وي.
- تصوير نظر جسم ته متناظر جوړې８ي، يعنې ستاسې ښ９ او کيڼه خوا خپل ځايونه بدلوي )متناظره معلومې８ي(.

- تصويــر حقيقــي نه، بلکې مجازي دى، ځکه د هندارې شــاته جوړې８ي او د هندارې شــاته اصاًل څه شــى وجود نه 
لري.

په لن６ه توګه ويلې شو، چې په مستوي هندارو کې تصوير الندې ځانگ７تياوې )خصوصتيونه( لري:
۱.  تصوير د هندارې شا )څټ( ته جوړې８ي.

2.  تصوير په متناظر ډول جوړې８ي.
3.  له هندارې څخه د تصوير فاصله له هندارې څخه د جسم له فاصلې سره برابره ده.

4.  تصوير د منعکسه وړانگو د امتداد او له جسم نه پر هندارې باندې د عمود د امتداد له تقاطع څخه جوړې８ي.

 )5-16( شکل

 1.5m د زده کوونکى د تصوير لوړوالى
دى.

کوونکى  زده  د  څخه  هندارې  له 
فاصله يو متر1m ده.

له هندارې څخه د زده کوونکى
 د تصوير فاصله 1m ده.

د زده کوونکى قد m 1.5 دى.
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پيرسکوپ: په تير لوست کې مو د مستوي هندارو او له مستوي هندارو څخه د 
نور )ر１ا( د انعکاس په اړه بشپ７ معلومات تر السه ک７ل. اوس د انعکاس له همدې 
ځان／７تياوو څخه په کار اخېســتنې ســره داسې يوه وســيله جوړوو، چې و کوالى 
شــو له هغو څخه په اســتفادې ســره په لوړو ارتفاعاتو )جگوالي( کې هغه شيان په 
اســان９ سره وليدلى شو، چې په سترگو سره په اسان９ نشي ليدل کيدلى. دا وسيله د 
پيرسکوپ Periscope ياد اوبتل د سترگو )سمندر الندې سترګې( په نامه يادې８ي. 
پيرســکوپ هغه وســيله ده چې له دوو موازي مستوي هندارو څخه جوړه شوې ده، 
)6-16(شــکل. له پيرســکوپ څخه په ډول- ډول ځايونو کې په ځانگ７ې توگه په 
او بتلونــو کې له هغو څخه د اوبو پرمخ د کښــتيو او نــورو څيزونو دليدلو لپاره کار 

اخلي. )6-16( شکل، يو ساده پيرسکوپ ښيي. په)7-16( تصوير کې تاسې يو او بتل وينئ چې په هغه 
کې د اوبو په مخ د بي７يو او نورو شيانو د مطالعې لپاره له پيرسکوپ څخه کار اخيستل شوى دى.

وپ
سک

پير
ده 

 سا
ډير

ل، 
شک

 )1
6-

6( 

 )7-16( شکل، پيرسکوپ لرونکى 
اوبتل )تحت البحري(ښيي

               د شپاړسم ＇پرکي لن６يز
له يوې سطحې څخه د نور را غبرگيدلوته د نور انعکاس وايي. t 

له ښويې )صيقل( شوې سطحې څخه د نور انعکاس ته منظم انعکاس او له ناهوارې سطحې څخه  t 
د نور انعکاس ته غير منظم انعکاس وايي.

مســتوي هندارې عبارت ده د يو جســم له اوارې صيقل شوې سطحې څخه، چې واردې وړانگې  t 
په منظم ډول له هغې څخه انعکاس کولى شي.

پيرسکوپ هغه وسيله ده چې د دوو موازې مستوي هندارو څخه جوره شوې ده او له هغه څخه د  t 
اوبو پر مخ د کښتيو او نورو څيزونو د ليدلو لپاره کار اخيستل کي８ي.

                فعاليت 
د خپل ښوونکي په مرسته د انعکاس له قانون څخه په استفادې داسې پيرسکوپ جوړ کرئ، چې خپل شاته شيان وليدلى شئ.
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د شپاړسم ＇پرکي پو＊تن３
۱- الندينــ９ صحيح او غلطې جملې وگــورئ، د صحي جملو په مقابل کې د )ص( او د غلطو جملو په 

مقابل کې د )غ( تورى وليکئ. وروسته غلطې جملې په سمه توگه په خپلو کتابچو کې وليکئ.
 الف: په مستوي هندارو کې تصوير د هندارو مخ ته جوړې８ي. )                      (

 ب: د نــور انعــکاس، په صيقل شــوې ســطحې باندې د نور تر لگيدلو وروســته بيرته د نــور را غبرگيدل دي. 
)                  (

2- تصوير ته وگورئ که چيرې له هندارې څخه د جسم فاصله 30cm وي، له هندارې څخه د تصوير 
فاصله پيدا ک７ئ.

3- د الندې جملې تش ځايونه، په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ.
الف( هغه وړانگې چې په هنداره واردي８ي د............ په نوم او هغه وړانگه چې له هندراې څخه لرې 

کې８ي. د  ............ په نوم يادې８ي.
ب( هغه وسيلې چې په اوبتلونو کې د جسمونو د ليدلو لپاره ترې کار اخيستل کې８ي. د........................  

په نوم يادې８ي.
4- الندې شکل ته وگورئ او د هغه په مرسته د P د اختياري نقطې تصوير په کې ترسيم ک７ئ.

i r

شخص هندارهتصوير
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اوولسم ＇پرکى

د نور انکسار )مات５دل(
کلــه چې نور له يــو روڼ محيط څخه بل روڼ محيط ته وارد شــي، ماتې８ي او 
پــه زړه پورې اغېزې رامنځ ته کوي. د بيلگې په توگه اجســام په اوبو کې پورته 
ښــکاري. له اوبو څخه په ډگ گيالس کې قلم مات ښکاري. د باران کوچني 
څاڅکي د پسرل９ په نيمه باراني ورځو کې، نور په مختلفو رنگونو کې تجزيه 

کوي او د بوډۍ ټال )شنه زرغونه( جوړوي.
دا ټول د نور د غبرگون يا د ماتيدو په اســاس جوړي８ي. هغه وســايل چې د نور 
د غبرگون په اســاس طرح او جوړ شــوي دي، ډير دي، لکه: د عکاسي کمره، 
ذره بين، دوربين، تلسکوپ او نور. تاسو په دې فصل کې زده کوئ چې د نور 

ماتېدل څه شى دى؟ منشور څنگه نور تجزيه کوي؟ 
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د نور انکسار )ماتيدل( ＇ه شى دى؟
نور په يو نواخت محيط کې په مستقيم الخط مسير حرکت کوي. که چيرې 
د نور په مسير کې يو شفاف جسم لکه ښيښه په عمودي ډول و درول شي، 
د نور شــعاع له دې محيط څخه د تيريدو په وخت کې بيا هم خپل پخواني 

مسير ته دوام ورکوي، )1-17( شکل. تصوير ته پاملرنه وک７ئ.
خو کله چې نور د هغه شــفاف جســم په ســطح باندې په عمودي شکل نه 
بلکې په زاويه وارد شي، د نور وړان／ې له جسم سره د لگيدلو په وخت کې 
ماتېــ８ي، د هغــه د حرکت لورى يوه اندازه ک８ې８ي. چې دې پيښــې ته د نور 

انکسار وايي. چې په )2-17(  شکل کې ليدل کې８ي.

                فعاليت
په خپلو گروپونو کې الندې تجربه ترسره ک７ئ.

د ميز په سر باندې يوه کاسه کې８دئ او له شکل سره سم يوه فلزي سکه د کاسې په منځ کې کې８دئ او د کاسې څن６ې 
ته په داســې ډول و درې８ئ، چې ســکه د کاســې د څن６ې شا ته پټه شي، تاســې هغه ونه شئ ليدلى. اوس پرته له دې 
چې حرکت وک７ئ. د خپل گروپ يا ډلي له يو غ７ۍ څخه و غواړئ چې ورو- ورو په کاسه کې اوبه واچوي، کاسې 

ته وگورئ ايا په دې حالت کې سکه ليدالى شئ؟ ولې؟

د تجربې په پايله کې په هغې مشــاهدې باندې چې ترســره ک７ې مو ده په خپلو کې ســره بحث وک７ئ. دا پيښه د خپل 
ښوونکي په مرسته د نور د انکسار )ماتيدلو( له پيښې سره پرتله ک７ئ.

 )1-17( شکل، په عمودي ډول له 
ښيښې څخه د نور تيريدل ښيي

 )2-17( شکل، په غير عمودي ډول له 
ښيښې څخه د نور تيريدل ښيي

 )3-17( شکل، د کاس９ په منځ کې فلزي سکه ښيي
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منشور

کله چې خپل د خودکار قلم روڼ ســرپوش د ســپين کاغذ 
پرمــخ د لمــر د وړانگو په مقابــل کې کښــې８دئ، د کاغذ 
پرمخ مختلف رنگونــه وينئ. دغه رنگونه څه ډول منځ ته 

راځي؟
په حقيقت کې د قلم سرپوښ د منشور په ډول عمل کوي. 
منشــور يو شفاف جســم دى چې څو اړخه )معمواًل درې 
اړخــه( لــري. )4-17( تصوير هغه منشــور راښــيي چې مثلثي 

قاعدې لري.
کله چې منشور د لمر وړانگوته کيښودل شي، د لمر سپينه وړانگه 
له )5-17(  شکل سره سم چې له اوو رنگونو څخه جوړ شوى 

دى، له تيريدو څخه وروسته په څو رنگونو تجزيه کې８ي. 
ددې علت دادى چې له منشــور څخه دلمر د وړانگو تيريدلو په 
وخت کې د وړانگو هر رنگ انکسار يوله بله څخه توپير لري، د 
بيلگې په توگه د بنفش نور نظر له نورو رنگونو څخه ډېر ماتي８ي 
)انکســار کوي(، او سور رنگ ډير ل８ انکسار کوي. د بوډۍ ټال 
)شنه زرغونه( د نور د تجزيي بله بيلگه ده، چې د پسرلي په فصل 

کې ليدل کې８ي.

 )4-17( شکل، منشور

 )5-17(شکل، د منشور په 
واسطه  د نور تجزيه

سور
نارنجي

زي７
شين

آبی
نيلي

بنفش
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د اوولسم ＇پرکي لن６يز
تاســو ددې فصل د متن له مطالعه کولو او د بېال بېلو ښــوونيزو فعاليتونو له ترســره کولو وروســته په دې 

پوهيدلى ياست چې:

�کــه نــور په يوه زاويه )غيرله قايمې زاويې( له يو شــفاف محيط څخه بل شــفاف محيط ته ورځي،  t
ماتې８ي. دغه پديدې ته د نور انکسار يا ماتيدل وايي.

�منشــور يو شــفاف جســم دى چې نور له هغه څخه له تيريدو وروسته انکســار کوي او په بېال بېلو  t
رنگونو تجزيه کې８ي.

د اوولسم ＇پرکي پو＊تن３

۱ – د نور انکسار څه شى دى؟ په لن６ه توگه يې وليکئ.

2 – الندې جمل３ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ.

الف: نور هغه مها ل چې له يو ......................... څخه په يوه زاويه کې بل....................... 
کې ........................ شي، ماتې８ي.

 ب: نور له منشور څخه د تيريدو په وخت په....................... رنگونو ............................... کې８ي.

ــم نه وي،  ــم وي د )ص( تورى او که س 3 - الندې جمل３ مطالعه ک７ئ او که مفهوم ي３ س
نو د )غ( تورى ي３ مخ３ ته کي＋８５دئ.

الف: نور له منشور څخه د تيريدلو په وخت کې په دوو رنگونو تجزيه کې８ي.   )                        (

)   ( ب: نور له منشور څخه د تيريدو وروسته په ٧ اوو رن／ونو تجزيه کي８ي  
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اتلسم ＇پرکى

ايا هغه وسيلې چې په خپل منځ 
کې عدسيې لري، اشنايي لري؟

عدسي３
عدسيه ＇ه شى ده؟

ايا تراوســه مو له دوربين څخه اســتفاده ک７ې ده؟ دوربين کولى شي چې کوچني او لرې جسمونه نژدې او لوى ښکاره 
ک７ي. هغه وسايل چې تقريباً په دې توگه کار کوي زيات دي، لکه: تلسکوپ، مايکروسکوپ، ذره بين او داسې نور.

                فعاليت  
تجربه وک７ئ: يو ذره بين خپلې ســترگي ته ونيســئ او  دهغه په وســيله يوه فلزي ســکه له مختلفو واټنونو څخه وگورئ او له هر 
واټن څخه د سکې شکل او د هغې ليکنې ته پام وک７ئ. وروسته د ذره بين د منځن９ برخې پن６والى او دهغه شاوخوا  په خپلو 

گوتو سره لمس ک７ئ او په خپلو گروپونو کې الندې پوښتنو ته ځواب ووايئ.
۱- ذره بين څه شى دى؟

2- ذره بين څه خاصيت لري؟
3 - دا وسيلې څنگه کولى شي چې کوچني اجسام لوى وښيي؟

د اجسامو لوي او واړه ښکاره کول اکثراً د عدسيې په واسطه کي８ي. عدسيه يو شفافه جسم دى چې د منشور 
په شان د نور د وړانگو د لوري د بدليدو قابليت لري.

کلــه چــې د )1-18( تصوير په څير دوه منشــوره يو له بله ســره 
يــو ځاى ک７و. وروســته بيا د هغوى خارجي ســطحې په کروي 

منحني ډول وتوږو، نو کوم ډول بڼه )شکل( ښکاره کوي؟
هغه شــفاف جسم چې دا ډول شــکل ولري، عدسيه نومې８ي. 
عدســيه کولى شــي د منشــور په شان د وارد شــوي نور لوري يا 
جهت ته بدلون ورک７ي. نو ځکه اجســام د عدسيې ترشا، لوى 

اويا واړه معلومې８ي.

 )1-18( شکل، منشور او عدسيه

محدبې  يوې  د  تقريباً  منشور  داني  دوه 
عدسيې په څير عمل کوي

د عدسي３ او منشور پرتله کول
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پو＊تنه: ولې ځينې عينکې اجسام واړه او ځينې نوريې لوى ښکار کوي؟

د عدسيو ډولونه
عدسي３ د شکل او خواصو له نظره په دوه ډوله دي

ــي３ د دې عدســيې منځن９ برخې د څن６ې پرتله پن６ې دي. کله چې په دغو عدســيو  الف: محدب３ عدس
باندې زياتى وړانگې په موزاي توګه ولگې８ي. نو وړانگې له عدسيې څخه د تيريدلو په وخت کې ماتې８ي او 

يو بل ته نژدې کې８ي. )2-18( تصوير ته وگورئ.

محدبې عدسيې د خارجي سطحو له مخې په درې برخو ويشل کې８ي:

 )3-18(شکل، د محدبې عدسيې ډولونه ښيي

 محدب الطرفين عدسيېمستوي محدبې عدسيېمقعرې محدبې عدسيې

ــي３:  ددې عدسيو منځن９ برخې د څن６و    ب: مقعرې عدس
پرتلــه نــرۍ وي. کله چې د نور زياتې مــوازي وړانگې يو په دې 
ډول عدسيو باندې ولگې８ي. له عدسيې څخه د تيرېدو په وخت 

کې ماتې８ي او يو له بل څخه لرې کې８ي،)4-18( تصوير.
مقعرې عدســيې د خارجي ســطحو له نظره پــه درې ډوله دي. 

 )4-18( شکل، مقعرې عدسيې)5-18( په تصوير کې ښودل شوې دي.

 )5-18( شکل، د مقعرې عدسيې ډولونه

 محدب الطرفين عدسيېمستوي محدبې عدسيېمقعرې محدبې عدسيې

 )2-18(شکل، محدبې عدسيې
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د عدسي３ د محراق موندل 
د محراق له مفهوم سره د کروي هندارو په لوست کې اشنا شوئ، چې په مقعره هنداره کې محراق هغه 

نقطه ده چې د نور وړانگه وروسته له انعکاس د هندارې په هغه نقطه کې راټولي８ي.

                فکروک７ئ
ايا داسې نور وسايل شته چې په هغو کې د نور د انکسار په نتيجه کې محراق رامنځ ته شي؟

د دې پوښتنې د ځوابولو لپاره الندې فعاليت ترسره ک７ئ.

                فعاليت 
تجربه وک７ئ: د لمر د وړانگو په مقابل کې يو ذره بين داســې ونيســئ چې و کوالى شــئ د لمر وړانگې ترممکنه حده پورې 
د کاغذ پر مخ باندې متمرکز ک７ي. تاســې به وگورئ چې دغه متمرکز شــوې ســاحه ډيره روښــانه ښکاري. په دې حالت کې د 
عدسيې او روښانه شوې ساحې ترمنځ واټن، د خط کش په وسيله اندازه ک７ئ. وروسته ذره بين په بله سطحه باندې و څرخوئ، 

او د دوهم ځل لپاره د عدسيې واټن د نور تر ممترکز شوې ساحې پورې اندازه ک７ئ.
د تجربې په پاى کې د تجربې الس ته راوړنې په خپلو گروپونو کې لست ک７ئ.

کلــه چې د نور زياتــې وړانگې له    )18-6( 
شــکل ســره ســم په محدبې عدســيې کې 
ولگېــ８ي، لــه عدســيې  څخــه د تيريدو په 
وخــت کې ماتېــ８ي او په يو نقطه کې ســره 
نــژدې کېــ８ي. دې نقطــې ته محــراق او د 
عدســيې او نقطې ترمنځ واټن ته د عدسيې 

محراقي فاصله وايي.
کله چې زيات  نور له )7-18( شــکل ســره سم په مقعرې عدســيې ولگې８ي، دغه وړانگې د عدسيې د 

تيريدو په وخت کې ماتې８ي او له يو بل څخه لرې کې８ي.
که چيرې لرې شوو وړانگو ته په مخالف جهت کې امتداد ورک７و، په يوه ټکي کې سره قطع کوي. چې 

د غه نقطه د مقعرې عدسيې د محراق په نوم يادې８ي.

 )6-18( شکل، د محدبې عدسيې محراق

محراق
محراقي فاصله
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نوله دې کبله محدبې او مقعرې عدســيې هره يوه دوه محراقونه لري، چې د عدســيو په دوو لورو کې په 
مساوي واټنو کې واقع دي.

محراق

موازي وړانگې

  )7-18( شکل، د مقعرې عدسيې محراق ښيي
محراقي فاصله

د اتلسم ＇پرکي لن６يز
تاســو ددې فصل د متن له مطالعه کولو او د بېال بېلو ښــوونيزو فعاليتونو له ترســره کولو وروســته په دې 

پوهيدلي ياست چې:
�د شکل او خواصو له نظره عدسيې په دوه ډوله دي: محدبې او مقعرې. کله چې د عدسيې منځن９  t

برخه نسبت له شاوخوا څخه پن６ه وي، دغه عدسيه محدبه ده. که برعکس وي، مقعره نومې８ي. 
�عدسيې دوه محراقونه لري، چې په مساوي فاصله کې د عدسيې دواړو خواو ته ځاى لري. t

د اتلسم ＇پرکي پو＊تن３
1 – الندې جمل３ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ.

الف: عدسيه يو شفاف جسم دى چې يو شان ضخامت لري. )                      (
 ب: محدبې او مقعرې عدســيې د دوو محراقونو لرونکي دي چې له عدســيې څخه په مختلفو واټنونو 

کې وي. )                  (
 ج: کله چې د عدسيې منځني برخه د انجامونو پرتله )                 ( وي محدب ويل کي８ي.

2 – د عدسيې محراق څه شى دى؟ په لن６ه توگه يې شرحه ک７ئ.

3 – محدبې او مقعرې عدسيې يوه له بلې څخه څه توپير لري؟


