
P       H       Y       S       I       C       S

���������
           

وزارت معارف 



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی



ج

د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک له  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
نی  ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي لوم خه يې برخمن ک نعمت 

پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو. 
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس مرشتابه مقام، د هېواد په 
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او هاند  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو 
ي، چې  ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک وک
ور  ولنې متمدن او گ ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع د نن ور

اوسېدونکي وي.
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



سريزه

لکه څنگه چ３ مو په تير ټولگي ک３ زده ک７ل، د ساينس معنا پوهه ده. ساينس له پ５ښ３، واقع３، بدلولونو او نورو 
تحوالتو څخه چ３ په طبيعت ک３ منځته راځي بحث کوي او د دوی د خپلمنځي اړيکو څي７نه کوي. ساينس په 

اصطالح ک３ د پوه３ هغه مجموعه ده چ３ د تجرب３ په پايله ک３ السته راځي.
د بشري ټولن３ ورځنی ژوند له علم او پوه３ سره ت７لى دى. د ټولن３ سوکالي، د تکنالوژۍ د پرمختګ او پراختيا 

پرته شون３ نه ده.
ددې لپاره چ３ ژوندي موجودات او طبيعت وپيژنو او پر طبيعت باندې له حاکمو قوانينو سره أشنا شو، الزمه ده 
چ３ د طبيعي علومو )ساينس( د څانګو شريک بنسټونه چ３ د فزيک، کيميا او بيولوژی څخه عبارت دي زده 

ک７و.
په دې ټولگي ک３ به موږ د فزيک، کيميا او بيولوژي مضامينو له بنسټيزو موضوع گاڼو سره أشنا شو او په دې کتاب 

ک３ به د فزيک له موضوګانو سره سروکار لرو.
نو راځئ چ３ پوه شو فزيک څه شى دى او له کومو شيانو څخه بحث کوي؟

په  ماشينونو څخه  پيچلو  او  ساده  له  دی.  ورک７ی  ي３  انکشاف  او  ک７ي  ب２ه جوړه  ژوندانه  ننني  د  زموږ  فزيک 
ورځينيو چاروک３ استفاده کول، د فزيک د علم له ب５الب５لو اړخونو څخه د استفادې ښه او روښانه مثالونه دي. د 
فزيک دا لويه او پراخه وده د پوهانو او علمانو دکلونو او پي７يو زحمتونو او تجربو نتيجه ده چ３ د فزيکي مفاهيمو 

او اصولو پربنسټ تر سره شوې ده.
د فزيک د علم هدف د شيانو د جوړښت، قوانينو او ماهيت پيژندنه ده. دا علم طبيعي پيښ３ او د دوې ترمنځ 

اړيکه مطالعه کوي.
په فزيک ک３ هره ساده او پيچل３ موضوع د تجرب３، اندازه کولو او د رياضيکي تحليلونو پر بنسټ څي７ل ک８５ي. 

الندې شکلونو ته ځير شئ او وواياست چ３ فزيک له کومو برخو څخه بحث کوي؟

د تکنالوژۍ په ب５الب５لو ډگرونو ک３ د فزيک کارول
د



فعاليت
د خپلو گروپونو له غ７و سره له سال او مشورې وروسته د پورتني تصوير په څير په ژوندانه ک３ 
له فزيک څخه د استفادې د نورو ډگرونو يو فهرست جوړ ک７ئ او په ټولگي ک３ ي３ نورو زده 

کوونکو ته د بحث لپاره وړاندې ک７ئ.

گرانو زده کوونکو! په دې کتاب ک３ د ال ښ３ څرگندتيا په موخه انځورونه، جدولونه، فعاليتونه او 
اضافي معلومات راوړل شوي دي. د يادولو وړ ده چ３ د فزيک علم د پلټن３، مشاهدې او تجربو 
پربنسټ والړ دی. موږ نشو کوالى چ３ مطالب له مشاهدې، تجرب３ او د الزمو مهارتونو له سرته 
په هر فصل )څپرکي( ک３  له دې کبله ددې کتاب  ته وسپارو،   يوازې حافظ３  پرته  رسولو څخه 

فعاليتونه په پام ک３ نيول شوي دي. د هغو په سرته رسولو سره الندي ټک３ په پام ک３ ولرئ:
په ځينو فعاليتونو ک３ د هغ３ پوه３ له مخ３ چ３ د درس له متن څخه ي３ الس ته راوړئ، له تاسو 
څخه غوښتل شوي دي چ３ له متن څخه ي３ الس ته راوړئ، له تاسو څخه غوښتل شوي دي چ３ 
يوې يا څو پوښتنو ته ځواب وواياست. په ځينو نورو فعاليتونو ک３ ستاسو او ستاسو د ټولگيوالو د 
بحث لپاره موضوع مطرح شوې ده چ３ د يادې موضوع په اړه يو تر بله خپل نظرونه شريک ک７ئ 
او پايله يي نورو ته وواياست. د دستورالعمل پربنسټ يو شم５ر فعاليتونه تاسو ته درک７ل شوي دي 
چ３ د هغو مطابق ي３ سرته ورسوئ، تجرب３ په خپلو ګروپونه ک３ سرته ورسوئ او پايلي ي３ خپل 

محترم ښوونکي ته وواياست.
د اووم ټولگي د فزيک کتاب اووه فصلونه لري چ３ عمده مفاهيم ي３ لکه: اندازه کول، قوه، کار 

او انرژي، فشار، د نور خواص، د نور انعکاس او د نور انکسار دي.
هيله من يو د پورته هر يو مفهوم په اړه د هغوی په جزياتو باندې زياته پوهه ترالسه ک７ئ.

               د فز４ک څانگه
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لوم７ى فصل

له ډيروکلونو را په دې خوا په خپل ور＄ني ژوند ک３ د  اندازه کولو له ب５لوب５لو ډولونو 
او طريقو سره مخامخ  يو او د هغوى اړوند مو الزم معلومات تر السه ک７ي دي. له 
راديو او تلويزيون ＇خه د اندازو د مختلفو طريقو چ３ پوهان ي３ سرته رسوي، خبرونه 
او معلومات په الس راوړو. د ساري په توگه کله چ３ د مختلفو شيانو حجمونه سره 
پرتله کوئ. کوچني او غټ عبارتونه کاروئ او  ياهم کله کله الندې جمل３ کاروئ:

- د کابل او مزارشريف د ＊ارونو ترمن＃ واټن 450 کيلومتره دى.
- موږ په ＊وون％ي ک３ د دوشنب３ په ور＄و ک３ 5 ساعته د ساينس لوست لولو.

- د انار کتله په تل３ او د پنسل اوږدوالى په خط کش سره اندازه کوو.
په دې ټولو حاالتو ک３ له اندازې او اندازه کولو ＇خه خبرې کوو. اندازه کول 
له ور＄ني عادي ژوند ＇خه نيول３ تر ستونز منو علمي مسايلو پورې د ژوند 
په ټولو ډگرونو ک３ خورا اهميت لري. د اندازه کولو په اړوند ممکن د الندې 

پو＊تنو په ＇ير گ３２ پو＊تن３ وي لکه:
�ايا موږ کولى شــو چ３ د کميتونو خورا کوچن９ برخ３ لکه دوي＋ته قطر  t

اويا هم د حجرې ابعاد اندازه ک７و؟
�ايا د کميتونو خورا ســترې برخ３ لکه د ＄مک３ او لمر تر من＃ واټن د  t

اندازه کولو وړ دی؟
�پوهــان چ３ د ن７ۍ پــه ب５لو- ب５لو برخو ک３ په يــوه موضوع کار کوي د  t

خپل کار پايل３ ＇نگه سره پرتله کولى شي؟
�د کار وســايل چ３ پوهان ي３ په خپلو کارونوک３ کاروي له دوى سره ＇ه  t

ډول مرسته کولى شي.
ه）ــه کوو چ３ په دې فصل ک３ د پورتنيو پو＊ــتنو په ＇ير پو＊ــتنو ته وړ او 

مناسب ＄وابو نه پيدا ک７و.

اندازه کول
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د اندازه کولو مفهوم او اهميت
فکروک７ئ که چ５رې په ن７ۍک３ يوه ورځ اندازه کول په ټپه و در８４ي ＇ه به پي（ شي؟

د ＊３ پايل３ د ترالسه کولو په منظور لوم７ى الندې فعاليتونه وگورئ.

فعاليت

فعاليت
 يو ور＄ن９ عادي فعاليت په نظر ک３ ونيسئ چ３ بازار ته ＄ئ او خپل د اړتيا وړشيان وليکئ او له هغو کلماتو الندې خط 

وباسئ چ３ له اندازه کولو سره ت７او لري.
 اوس له عباراتو ＇خه هغه کلم３ چ３ خط ور الندې کش شوى دى و باسئ او خپل مطلب د دې کلماتو له ليکلو ＇خه پرته بيان ک７ئ.

�أيا کولى شئ چ３ د اندازه کولو د کلماتو له ويلو پرته خپل مطلب په رو＊انه توگه بيان ک７ئ؟ t
�ستاسو په نظر ＇ه فکرکوئ چ３ ژوند به پرته له اندازه کولو ＇ه ډول وي؟ t

فرض ک７ئ چ３ دخپل کور ک７کيوته ＊ي＋３ اخلئ، خو د اوږدوالي د اندازه کولو هي＆ ډول معياري )ستندرد( وسيله نه لرئ، له 
ملگروسره سال و ک７ئ چ３ بايد ＇ه وشي؟

�＇ه ډول کوالی شئ د خپل چاپيريال له شيانو ＇خه په －ټ３ اخيستن３ سره پورتن９ ستونزه حل ک７ئ؟ د کار پ７اوونه وليکئ. t
�أيا تاس３ به له داس３ يوې وسيل３ ＇خه کار واخلئ چ３ اوږدوالى ي３ هندارې پلورونکي او تاس３ ته معلوم وي؟ t

 )1-1( شکل: اندازه کول د ژوند په ب５لو- ب５لو ډگرونوک３ خپل ＇انگ７ى اهميت لري.
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 لکه  ＇نگه چ３ مو وليدل، پرته له اندازه کولو په ن７ۍ ک３ ژوند کول ډير گران او ستونزمن کار دى، نو 
په هر ډول اندازه کولو ک３ بايد الندې ټکي په پام ک３ ونيول شي:

�tلوم７ى بايد د اندازه کولو کميت معلوم ک７و، د مثال په توگه د ټولگي اوږدوالى، د توپ وزن، د يو ناروغ 
د وجود د تودوخ３ درجه او...

�tپه بل پ７او ک３ لکه ＇نگه چ３ تا سو خپله په دويم فعاليت ک３ ترسره ک７ي دي د اندازه کولو د واحد غوره کول 
دي. واحد هغه شى دى چ３ د مطلوب جنس د غټ والي او مقدار د اندازه کولو لپاره پکاري８ي.

�tپه بله مرحله ک３ هم مطلوب کميت له  واحد سره پرتله کوي چ３ واحد په خپل کميت ک３ ＇و ＄له شامل دى. 
په اندازه کولو ک３ له واحد سره د مطلوب کميت پرتله کول چ３ کميت له واحد ＇خه ＇و برابره غټ يالوى دى.

مثال:  غواړو چ３ د خپل ټولگي اندازه واخلو او ددې کار تر سره کولو لپاره يوازې يوه ټوټه لرگى لرو، د اندازه 
کولو مرحل３ را و＊يئ.

فکر وک７ئ

په دې ترتيب سره اندازه کول، د يو کميت د لويوالي مقايسه کول د هغه کميت له واحد سره دي، تر ＇و 
معلوم شي چ３ د هغه لوى والى او يا کوچني والى د واحد ＇و برابره دى.

يو زده کوونکى وايي چ３ زموږ د ټولگي مساحت 15 متره دى. أيا زده کوونکي خپل مطلب سم ويلى دى؟ توضيح ي３ ک７ئ.

 )2-1( شکل، د هر کميت د اندازه کولو لپاره، يوه مناسب واحد ته اړتيا لرو.

＄واب:
- د اندازه کولو د نظر وړ کميت، اوږدوالى دى.

- په دې ＄اى ک３ د اندازه کولو واحد، همغه د 
لرگى ټوټه ده چ３ د هغ３ په اساس غواړو د خپل 

ټولگي د اوږدوالي اندازه واخلو.
- بله مرحله، د ټولگي طول او د هغه د انتخاب 
شوي واحد )د لرگي ټوټه له اوږدوالي( سره 
مقايسه کول دي. په دې مرحله ک３ دا مومو 
انتخاب شوي  د  ټولگي طول، زموږ  چ３ د 

واحد ＇و برابره دى.
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            فکروک７ئ 
يو پلورونکى يو سير مميز په کابل ک３ په 400 افغان９ پيري، د مزارشريف ＊ارته ي３ 

وړي او د يوسير )10( افغان９ د الرى کرايه ورکوي. په مزارشريف ک３ يو سير 
په )٥٠٠( افغان９ پلوري. ول３ دى گوري چ３ بياي３ هم تاوان ک７ى دى. ددې 

پي＋３ علت ＇ه دى؟ توضيح ي３ ک７ي.

 د اندازه کولو واحدونه

فعاليت

په دې وروستيو پي７يو ک３ د پوه３ او تخنيک پرمختيا ددې سبب گر＄يدل３ چ３ ټولن３ يو له بل سره نژدې 
اړيک３ ولري. ددې گ２و او نژدې اړيکو په شــتون ک３ د معاملو او اندازه کولو د اســانتيا په منظور داندازه 

کولوگ６و او ورته ن７يوالو واحدونو ته چ３ د ن７ۍ په ډيرو برخوک３ دود او رواج وي اړتيا پيدا شوه.
له دې کبله پوهانو تصميم ونيوه چ３ د اندازه کولو ورته واحدونه د معياري واحدونو په توگه په پام ک３ ونيول شي 

چ３ په ټوله ن７ۍ ک３ يو ډول کارول کي８ي. د دغه ن７يوالو واحدونو مجموعه، SI )بين المللي سيستم( ونومول شو.
ددې بحث لوم７ۍ پو＊تنه هم له همدې ستونزې ＇خه سرچينه اخلي، تاسو پوه８５ئ چ３ سير زموږ د ه５واد په 

په دې اړه تحقيق وک７ئ چ３ ستاس３ په کلي کور ک３ په تير وخت ک３ د اندازه کولو کوم واحدونه کارول کيدل او اوس مهال 
کوم واحدونه کارول ک８５ي. زده کوونکي دې خپل معلومات سره شريک ک７ی.

وای!
زما د کار او بار په کوم ＄اى ک３ غلطي 

وه

)3-1( شکل

د انــدازه کولــو پــه اړوند بحث ＇خــه د مخه لومــ７ى د الندې پو＊ــتن３ په اړه 
فکروک７ئ.

پــه مخکينــي بحث ک３ مو وويل چ３ د انــدازه کولو لپاره د واحد غوره کولو ته اړيو تر ＇و د اندازه 
کولو پايل３ د هغ３ له مخ３ بيان ک７و. واحد ديو کميت مشخص مقدار دى چ３ د مقياس )پرتله کولو( په توگه 
په پام ک３ نيول ک８５ي او نا معلوم کميتونه له هغه ســره پرتله ک８５ي. د ســاري په توگه  موږ وايو چ３ د واليبال د 
ډگر اوږدوالى 20 قدمه دى په دې ＄اى ک３ قدم د اوږدوالي واحد دى. ＄که چ３ د ډگر اوږدوالى له قدم سره 

پرتله شوى او ډگر له قدم شل )20( برابره دى. 
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ب５لو ب５لو ＄ايونوک３ ب５ل３- ب５ل３ معناوې لري. په کابل ک３ يوسير 7 کيلوگرامه 
او په مزارشريف ک３ 14 کيلوگرامه دى. يعن３ د مزارشريف يو سير د کابل له 

دوه سيرو سره برابر دى، نوله دې کبله مم５ز پلورنکي تاوان ک７ى وو.

اساسي او فرعي کميتونه
د اندازه کولو وړ کميتونه ډير دي. د مثال په توگه وخت، اوږدوالى، چټکتيا، 
پراختيا، د تودوخي درجه د ر１ا تيزوالى او نور. که چيرې وغواړو چ３ د هر 
کميت لپاره ＄انگ７ي واحدونه وټاکو د ابه خورا لويه ســتونزه وي، نو له دې 

کبله کميتونه په دوو برخو اساسي او فرعي کميتونو ويشو.
اساســـي کميتونه: هغــو کميتونه دي چــ３ د دوى په تعريــف ک３ د نورو 
کميتونو کارون３ او اســتعمال ته اړتيا نه پي＋ــ８５ي، لکه: وخت، اوږدوالى او 

کتله.
فرعـــي کميتونه: هغه کميتونه دي چ３ د اساســي کميتونــو د ضرب او يا 
تقسيم له حاصل ＇خه السته را＄ي، لکه: سرعت چ３ د فاصل３ او وخت 

د دوو اساسي کميتونو د تقسيم له حاصل ＇خه السته راغلی دی. 
په هم دې اســاس د انــدازه کولو واحدونه هم په دوو برخو، اساســي او 
فرعي ويشــل ک８５ي. هغه واحدونه چــ３ د اوږدوالي، وخت  او کتل３ د 
اندازه کولو لپاره کارول ک８５ي، اساســي واحدونه او هغه چ３ د سرعت، 
حجم اوســطح３ د اندازه کولو لپاره کارول ک８５ي، فرعي واحدونه دي. 

اوس ديو ＇و اساسي واحدونو په پيژندنه پيل کوو.

  1 - د اوږدوالي، وخت او کتل３ سربيره، نور اساسي واحدونه هم شته چ３ په لوړ ټولگى ک３ به ي３ ولولئ.

)4-1( شــکل هرکميت يــه ＄انگ７ې 
وسيل３ سره اندازه ک８５ي
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د اوږدوالي واحد
د واحدونو په ن７يوال سيســتم )SI( ک３ د اوږدوالي واحد متر دى او د 
انگليســي د m په توري سره ＊ودل ک８５ي چ３ اندازه ي３ د هغ３ ميل３ 
پر مخ د دوو مشخصو ن＋ه شوو نقطو ترمن＃ له فاصل３ سره مساوي ده 
چ３ د معياري )استندرد( متر په نوم د فرانس３ ه５واد د سيورس ＊ار په 

موزيم ک３ ساتل کي８ي.
   

 )5-1( شکل، د بين المللي 
معياري متر ميله ＊يي 

تمرين
 معلوم ک７ئ چ３ يو ساعت ＇و دقيق３ او ＇و ثاني３ کي８ي؟

فعاليت
او  اوږدوالى  ټولگي  خپل  د  لوم７ى 
د  متر  د  بيا  وروسته  ک７ئ،  اټکل  سور 
يوې فيت３ په وسيله اندازې واخلئ او دا 

جدول ډک ک７ئ.

د وخت واحد
د وخت واحد د SI په بين المللي سيســتم ک３ ثانيه ده او د انگليســي s په توري ســره ＊ــوول ک８５ي. د 
وخت  واحد د ټاکلو او د هغه د اندازه کولو وســيل３ د جوړولو لپاره تل له تکراريدونکو پي＋ــو ＇خه گټه 

اخيستل ک８５ي.
ددې په اســاس، يوه شــپه او ورځ يعن３ هغه مو ده چ３ ＄مکه پک３ د خپل محور په شــا و خوا يو دور 
بشــپ７وي، د وخت د اندازه کولو بنســټ ټاکل شــوى دى. يعن３ يوه شــپه او ورځ په 24 مساوي او برابرو 
برخو ويشــل شــوې ده چ３ هرې برخ３ ته ي３ يو ســاعت او ساعت په 60 مساوي برخو ويشل شوى دى 
چــ３ هرې برخ３ ته ي３ دقيقه او دقيقه په60  مســاوي برخو ويشــل ک８５ي چ３ هــرې برخ３ ته ي３ ثانيه 
برخه جوړوي. په بل عبارت، يوه شــپه او ورځ  1 

86400
ويل ک８５ي، نو يوه ثانيه ديوې شــپ３ او ور３＄

)86400( ثاني３ ده.

ي سور د ټول ي اوږدوالی د ټول
 د اندازه کولو لپاره په پام کې

نيول شوی کميت

اټکل شوی مقدار

اندازه شوی مقدار
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د کتل３ واحد
د يوه شي جوړوونک３ مادې ته د هغه شي کتله وايي. کتله هم يو له اساسي 
کميتونو ＇خه ده، او دSI په سيســتم ک３ د کتل３ واحد کيلوگرام دى او په 
kg ســره ＊ــودل ک８５ي. معياري يا ســتن６رډ کيلوگرام له پالتين او ايري６يم 
＇خه جوړه شــوې اســتوانه ده چ３ د فرانس３ د ســيورس په ＊ار ک３ ساتل 

ک８５ي.

په الندې جدول ک３ د يو شمير کميتونو اندازه شوي مقدارونه ورک７ل شوي دي. تاس３ دغه کميتونه د )اوږدوالى، وخت او 
کتل３( پربنسټ په ب５لو- ب５لو جدولونو ک３ له لوى ＇خه د کوچني پر لورې په خپلو کتابچو ک３ ترتيب ک７ئ.

  فعاليت

مقداراندازه شوی کميت مقداراندازه شوی کميت 

38 －رامد يو پنسل کتله24 سانتي مترد درسي کتاب اوږدوالی

          6مترد درسي ټول／ي اوږدوالی45 کيلو －رامد اووم ټول／ي د يو زده کوونکي کتله

        12 کالهد اووم ټول／ي د يو زده کوونکي عمر45 دقيقهد يو درسي ساعت وخت

         17 سانتي مترد درسي کتاب سور )عرض(        365 ور＇３يو لمريز کال

      400 －رامد فټبال متوسط توپ کتله8848 مترد ايورست غره د ＇وک３ لوړوالی

－رام  کيلو  معياري  شکل، د   )1-6(  
تصوير
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د فعاليت په اجرا ک３ مو وليدل چ３ د مســتطيل د مســاحت د معلومولو لپاره مو د مســتطيل د اوږدوالي 
عــددي  مقــدار د هغــه د پلنوالي په عددي مقدار ک３ ضربوو. لکه ＇نگه چ３ مــو د اوږدوالي او پلنوالي 
مقدارونه يو په بل ک３ ضرب ک７ل، په همدې توگه داوږوالي او پلنوالي واحدونه چ３ متر دى هم يو په بل 
کــ３ ضربوو او په دې ترتيب ســره m2 ,m.m جوړوي. مترمربع فرعــي واحد دى ＄که چ３ ددې واحد 
دالس تــه راوړلــو لپاره د اوږدوالي واحد )m( او د پلنوالي د يو شــان واحدونو د ضرب له حاصل ＇خه 

السته راغلی دی.
په همدې ترتيب سره مو د حجم واحد متر مکعب )m3( هم په الس راووړ چ３ ددې واحد د الس ته راوړلو لپاره د اوږوالى 

واحد )m( درې پالسره ضرب شوی دی.
د سرعت لپاره m/s واحد استعمالوو او متر في ثانيه ي３ لولو. پام وک７ئ، د سرعت په تعريف ک３ وايو چ３ سرعت د يو متحرک 
په واسطه د طی شوې فاصل３ او اړوند وخت د تقسيم له حاصل ＇خه عبارت دى. که چيرې  يو متحرک 30 متره فاصله په 
sm3 ،  يعن３ دا چ３ متحرک په يوه ثانيه ک３ 3 متره 

s10
m30

= 10 ثانيو ک３ وهي، نو د متحرک سرعت عبارت دى له: 
فاصله طى کوي.

               فعاليت
ئ چې د مستطيل  الف-  د دوا په تشو قطيو او يا نورو مکعبي شکلونو کې سطحې او حجمونه اندازه کوو: پوهې

مساحت له الندين رابطې څخه الس ته راځي:

پلنوالى× اوږدوالى = د مستطيل مساحت
پورتن９ رابط３ ته په پاملرن３ سره د درک７ل شوي مستطيل مساحت 

محاسبه او کو＊（ وک７ئ چ３ د اندازې مناسب واحد وټاکئ.
ب-  په همدې ډول سره د: 

     لوړوالى × پلنوالى× اوږدوالى = د مکعب حجم
د رابط３ په نظر ک３ نيولو سره، د درک７ل شوي مکعب حجم په 

فرعي واحدونه
په ســاينس ک３ ډير فرعي واحدونه کارول ک８５ي چ３ په خپل مناســب ＄اى ک３ به ي３ مطالعه ک７و، په دې 

＄اى ک３ د سطح３، حجم او سرعت واحدونه ＇ي７و.

الس راوړئ او داندازه کولو مناسب واحد غوره ک７ئ. خپل دليل ددې واحد په انتخابولو ک３ بيان ک７ئ.
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د اندازه کولو طريق３ او وسيل３
د هر فزيکي کميت د ＊３ پيژندن３ لپاره د کميت د اړوند واحد سر ب５ره د اندازه کولو يوې و سيل３ )أل３( 

ته چ３ د هغه کميت په اړوند واحدونو درجه بندي شوي وي، اړتيا ده.
د هر ډول اندازه کولو لپاره بايد له وړ او مناســب３ وســيل３ ＇خه کار واخلو. دا هم د اهميت وړ ده چ３ د 
وســيل３ له کارولو ＇خه دمخه بايد د وســيل３ د کارولو د اســتعمال طريقه هم زده ک７و. د وسيل３ د سمو 

کارولو ＇خه سم３، دقيق３ او باوري پايل３ ترالسه کولى شو.

د اوږدوالي اندازه کول
 د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره له ډول- ډول وســيلو ＇خه کار اخيســتل ک８５ي چ３ له دې وســيلو ＇خه 

＄ن３ په تصوير ک３ ليدلى شئ. 

موږ او تاســ３ خط کش ډير ＄له د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره کارولى دى، اوس الندينى فعاليت ســرته 
ورسوئ او اړوندې پو＊تن３ ته ＄واب ورک７ئ.

لومــ７ى د خپلــو ميزونــو اوږوالى او پلنوالى مو د اندازه کولو له وســيل３ ＇خــه پرته اټکل ک７ئ، دويم ＄ــل د خپلو ميزونو 
اوږدوالی او پلنوالی د خط کش په وسيله اندازه ک７ئ.

 الف: السته راوړنه موله اټکل سره پرتله ک７ئ.
ب: أيا تاسو ټولو يو ډول نتيجه ترالسه ک７ې؟ علت ي３ ＇ه شى دى.

همدغه فعاليت د ميز په ＄اى دکاغذ په پا１ه باندې اجرا ک７ئ او نتايج ي３ يادداشت ک７ئ.
ج: أيا په اټکل يا اندازه کولو ک３ نتايج سره ن８دې دی؟ علت ي３ ＇ه دى؟

فعاليت

 )8-1( په شــکل، ک３ خط کش،  فيته 
يي متر او ورنير کاليپر ليدل کي８ی.



10 

د اندازه کولو د هرې وسيل３ په کارولو ک３ بايد الندې دوو مهمو شيانو ته پاملرنه وشي:
لومړی بايد درجه بندي سمه ووايو. د خط کش د درجو سم ويل په تصوير ک３ ＊ودل شوي دي. په غور 

سره ي３ وگورئ. د خپل３ کتن３ ＇رنگوالى مو د ټولگي ملگرو ته ووايئ.
دويم له هرې وســيل３ ＇خه په خپل ＄اى  ســمه استفاده کول دي. خامخا ستاسو د اندازه کولو نتيج３ 
په کاغذ ک３ د ميز د اندازه کولو په پرتله په خپلو ک３ سره ډيرې نژدې دي. ＄که چ３ د کاغذ د پا３１ ابعاد، 

د درجه بندۍ په وسيله د اندازه ک５دو وړ دي.

هغه کوچنی اوږدوالی چ３ د خط کش په وسيله ي３ اندازه کول ستونزمن دي د ورنيرکاليپر په 
وسيله اندازه کولى شئ. دا وسيله د ملي متر تر لسم３ پورې هم اندازه کولى شئ. ورنيرکاليپر د 

نلونو او استوانه يي شيانو بهرنيو او دنننيو قطرونو د معلومولو لپاره هم کارول ک８５ي.
په شکل ک３ د ورنير کاليپر په واسطه د ُکرې قطر اندازه شوې دي.

 )10-1( ورنيرکاليپر شکل
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د وخت اندازه کول 
د وخت د اندازه کولو وسيلو د وخت په تيريدلوسره ډير بدلون ک７ى دى. په لوم７نيو وختونو ک３ انسانانو له لمر 
او سيوري ＇خه چ３ د وخت ＇رگندوى دي، د وخت د ټاکلو او معلومولو لپاره استفاده کوله. د شگو له لو＊و 
＇خه ي３ هم د وخت معلومولو لپاره استفاده کوله، په يو لو＊３ ک３ به ي３ په ټاکل３ اندازه شگه اچوله او شگه 
به دتنگ سوري له الرى په بل ظرف ک３ توييدله. د شگ３ د ＊کته کيدلو له مخ３ به وخت اندازه کيده. د نن 

ور＄３ معمول ساعتونه تقريباً )700( کاله دمخه د مسلمانانو په واسطه اختراع شوي دي. 

فعاليت
د خپل الس د ساعت )－７ۍ( په واسطه، دخپل زړه ټکانونه لوم７ى په يوه دقيقه ک３ او بياهم په دوو دقيقو ک３ و شميرئ او بيا 

ي３ و ليک９.

موږ په اوســني وخت ک３ هم د وخت د اندازه کولو په خاطر له معمولي ســاعتونه ＇خه چ３ د زمان د 
اندازه کولو وســيله ده، کار اخلو. دا ســاعتونه، ســاعت، دقيقه او ثانيه ＊يي، خو کولى شو چ３ له ثاني３ 

＇خه کوچني وختونه هم اندازه ک７و.

اضافي معلومات
له ثاني３ ＇خه کوچنی وخت د کرونو متر يا سټاپ واچ په وسيله اندازه کي８ي. سټاپ واچونه 

)قيدي ساعتونه( مختلف ډولونه لري. ډير کوچن９ وخت چ３ 
په دې ډول ساعتونو اندازه ک８５ي، ديوې ثاني３ سلمه برخه 
ده. د ＄غاست３ په سياليو ک３ له داس３ کرونو مترونو ＇خه 
کار اخلي چ３ د من６ې په پيل سره چاالن８５ي او کله چ３ 

＄غاستونکى د پاى ليک３ ته رس８５ي، خپله اتوماتيک در８４ي.

 )10-1( شکل، هغه وسيل３ 
چ３ وخت اندازه کوي

 )11-1( شکل، کرونو متر يا ستاپ واچ
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د کتل３ اندازه کول

 

＇رنگه چ３ مو زده ک７ل، د کتل３ د اندازه کولو واحد کيلوگرام دى. خو په خپلو ور＄نيو معاملو ک３ اشتباهاً موږ 
د کيلوگرام کلمه د وزن د اندازه کولو لپاره کاروو. وزن او کتله له يوبل سره نژدې اړيکي لري. له همدې کبله په 
خپلو ور＄نيو چاروک３ دا دوه کميتونه يو له بل سره نه توپير کوو. په لوړو ټولگيو ک３ به ددې دواړو کميتونو توپير 

په رو＊انه توگه وگورو.

دوه پله يي تله هغه وسيله ده چ３ د شيانو د کتل３ د اندازه کولو لپاره کارول ک８５ي. د اندازه کولو د نورو وسيلو په ＇ير 
تل３ هم ډير ډولونه لري چ３ هره يوه ي３ په خپل ＄اى ک３ کارول ک８５ي. دوه پله يي تل３ چ３ په د وکانونوک３ کارول 
ک８５ي، معمولي تل３ دي. د تلي په يوې پل３ ک３ هغه شى چ３ کتله ي３ معلوموو ږدو او د تل３ په بل３ پل３ ک３ وزنونه 

ږدو، تر＄و د تل３ پل３ د ان６ول )تعادل( حالت غوره ک７ي.
په دې حالت ک３ د شي کتله د وزنونو له کتل３ سره برابره وي.

د تل３ حساسيت )د کار محدوده(: هغه  ټکي چ３ د تل３ په کارولو ک３ ي３ بايد په نظر ک３ ونيسو، هغه 
د تل３ حساســيت يا د کار محدوده ده. هره تله کولى شــي يوه ل８ترل８ه او يو حداکثر کتله اندازه ک７ي. که 
چيرې د يو جســم کتله د حداقل کتل３ ＇خه ل８ه وي، په هغه صورت ک３ تله پرې خبر８４ي هي＆ بدلون 
نه کوي او نشي کولى چ３ کوچني شيان اندازه ک７ي. که چيرې کتله له حداکثر ＇خه زياته شي نو تله دا 

شيان نشي اندازه کولى او خراپ８５ي.

 )12-1( شکل، د تلو مختلف ډولونه

فعاليت
زده کوونکي دې د بيالبيلو شيانو کتل３ د هغو تلو په واسطه چ３ په اختيار ک３ ي３ لري، اندازه ک７ي.
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د اندازه کولو کره توب )دقت(
مخک３ له دې چ３ بحث ته ورننوزو، الندينى فعاليت په ډله اييزه توگه ترسره کوو.

په دقت سره هغو وسايلو ته چ３ ستاسو په اختيار ک３ دي نظر وک７ي دبيلگ３ په توگه ستاس３ په خط کش 
باندې شــم５رې )عددونه( ليکل شــوي چ３ سانتي متر ＊يي هر ســانتي متر په لسو مساوي برخو و４شل 

شوى چ３ ملي متر بلل ک８５ي او له دې پرته نور کوچني و４شل نه شته. 

 )13-1( په شکل ک３ خط کش، 
ساعت  السي  او  تله  يي  پله  دوه 

ليدل کي８ي.

فعاليت

ئ. روپونو کې وویشئ د یوه خط کش، یوه دوه پله یی تله او یو اليس ساعت تیار ک زده کوونکي په دريو 

ي. ې پندوالی اندازه ک ی ډله دې د خپل دريس کتاب اوږدوالی او د کاغذ د یوې پا الف- لوم

ي. ب-  دویمه ډله دې دېخپلو کتابونو د بکس او یو زده کوونکي کتله اندازه ک

ي له یو دیوال څخه تر بل دیوال پورې د ت او رات وخت او د یو زده  ج- د یوه زده کوونکي دې د ټول

ي. کوونکي د زړه د يوه رضبان وخت اندازه ک

ای نه شو. ولې؟ په پورته فعالیت کې مو د اندازه کولو وسیلو په واسطه کوم کمیت اندازه ک
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ددي معنا داده چ３ تاســو په خپل خط کش ســره ترميل３ مترپورې کوچنی اوږدوالى اندازه کولى شئ او له 
ميلي متر ＇خه کوچنى اوږدوالى لکه د کاغذ د پا３１ پن６والی په خط کش نه شئ اندازه کولى.

نو وايو چ３ د خط کش کره توب)دقت( يو ملي متر دى.
هغه کوچنى حد چ３ هره وسيله ي３ اندازه کولى شئ، هغه ته د هماغ３ وسيل３ کره توب يا دقت وايي. 
د بيلگ３ په توگه: که چيرې په تل３ باندې 5 گرامه کره توب يا دقت ليکل شوی وي، ددې معنا داده چ３ 

په دې تل３ باندې له 5 گرامه ＇خه کم وزنونه نه شي اندازه کيدلى.

 ＇ه فکرکوئ، که چيرې د اندازه کولو د وسيل３ دقت په هره اندازه زيات وي، نو وسيله په هومره اندازه گټوره ده او که نه؟ 
فکروک７ئ

په النديني مفهومي نقشه ک３ تش ＄ايونه په وړ کلمو سره ډک ک７ئ.
فعاليت

د SI اساسي 
کميتونه

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

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

دوه پله يي تله ...........................

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

اوږدوالى

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

)S( ثانيه

واحدواحد واحد 

د اندازه کولو وسيله د اندازه کولو وسيله      د اندازه کولو وسيله 



      

                         د لوم７ي فصل لن６يز
�اندازه کول د يو کميت د مقدار پرتله کول دي له خپل واحد سره چ３ د واحد ＇و برابره ده. t

د اندازه کولو لپاره دري شرطونه:
- د کميت پيژندنه.

- د کميت د اندازه کولو لپاره د وړ يا مناسب واحد او وسيل３ غوره کول
- د واحد او اندازه کيدونکي کميت پرتله کول

ــي کميتونه: هغه کميتونه دي چ３ په خپلواکه توگه تعريف کيدلى شــي، لکه: وخت، اوږدوالى او  اساس

کتله.
فرعي کميتونه: هغه کميتونه دي چ３ د اساســي کميتونو د ضرب او يا تقســيم له حاصل ＇خه الســته 

را＄ي. لکه: سطح، حجم او سرعت. 
اساسي واحدونه:

� په توري ＊ودل ک８５ي. tm د اوږدوالي واحد متر دى او د

� په توري سره ＊ودل ک８５ي. ts برخه ده او د 
86400

1 د وخت واحد ثانيه ده او دشپ３ او ور３＄  
� t.سره ＊ودل ک８５ي kg د کتل３ واحد کيلوگرام دى او په

فرعي واحدونه:
� سره ＊ودل ک８５ي. tm2 د سطح３ د اندازه کولو واحد مترمربع يعن３ متر× متر ده چ３ په

� سره ＊ودل ک８５ي. tm3 د حجم واحد مترمکعب دى چ３ په  متر× متر× متر او يا په

� t.سره ＊ودل ک８５ي  s
m د سرعت واحد: متر پر ثاني３ دى چ３ په  

د اندازه کولو وسايل
�����tاوږدوالى په خط کش يا فيته ي３ متر سره اندازه کوو.

�����tوخت په ساعت سره اندازه کوو.
�����tکتله په دوه پله يي تل３ سره اندازه ک８５ي.

�����tد هرې وسيل３ د اندازه کولو کره توب يا دقت د همدې وسيل３ د کوچن９ ن＋ه شوې درج３ سره برابره ده.
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د لوم７ي فصل پو＊تن３
۱- په معمولي خط کشونو ک３ ډير کوچنى مقياس 1mm )يو ملي متر( دى. يو زده کوونکى دې په 
خط کش سره د يو جسم اوږدوالى اندازه ک７ي او ودې وايي چ３  0,835 متر دى. أيا ددې طول ارايه 

د درې رقمي اعشاري３ سره سم دى؟
۲- د يو کتاب صفح３ له 1 تر 200 پورې شــم５رل شــوې دي، د کتاب هره پا１ه او هر جلد )پوښ( په 

ترتيب سره  0,1mm او  2,0mm دى، ددې کتاب پن６والى السته راوړئ.
۳- کوم３ وس５ل３ د الندې کميتونو د اندازه کولو لپاره مناسب３ دي؟ توضيح ي３ ک７ئ. 

الف: د يوې کوټ３ عرض او طول
 ب: د هغه موټرک واټن چ３ د البراتوار د ميز په سر حرکت کوي.

 ج: د مسي نل داخلي او خارجي قطر.
 د: د يوه د پن％ه افغانيو فلزي سک３ چاپيريال.

۴- لوم７ى د الند４نيو کميتونو اندازه په تخميني توگه )د واحدونو په ن７يوالی سيستم ک３( او وروسته د 
هر يوه اندازه واخلئ او محاسبه يي ک７ئ.

                                                                  د تخميني مقدار                   د اندازه شوي مقدار 

د يادداشت کتابچ３ د صفح３ پن６والى 
د الس لويشت 

د موټر سايکل د ټاير ک７ۍ 
د پنسل کتله 

د يو جوړه بوت کتله
له يو ＇خه تر پن％وسو پورې په لوړ اواز لوستلو، 

وخت  
د چاى ＇＋لو د گيالس حجم 

جسم 

16 
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دويم فصل
قوه

قوه موږ ټولو ته اشنا او پيژندل شوې کلمه ده. له کوچني والي ＇خه چ３ له 
خپلو همزولو سره مو لوب３ کول３، غي８ې مونيول３ او نورې دمټ او قوت 
لوب３ موکول３، له همدې کلم３ او مفهوم ＇خه مو استفاده کوله. وروسته 
مو د لوم７نيو ＊وون％يو د ساينس په کتاب ک３ د قوې په اړه ＊ه معلومات 
او د مختلفو قوو، لکه: د ＄مک３ د جاذب３، د مقناطيس  تر السه ک７ی 

)اهنربا( او اصطکاک د قوې په اړه مو يو ل７ موضوعات زده ک７ل.
که چيرې دا پو＊تنه وشي چ３ د انسان او بلدوزر قوه ＇ن／ه سره پرتله کوئ، 

＇ه ډول ＄واب وايئ؟
د قوې د اندازه کولو ＇رن／والى، د اندازه کولو وسيله، د اندازه کولو واحد 
او د قوې مقدار هغه موضوعات دي چ３ موږ او تاس３ د هغه په اړه په دي 
فصل ک３ يو ل７ موضوعات لولو. د دې موضوعاتو تر＇ن／ه په دې هم ＄ان 

پوهول په کار دي چ３ قوه يو ويکتوري کميت دى.
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 د قوې اغيزې
تير کال مو د قوو د اغيزو په اړه يو ل７ موضوعات ولوستل، دا پال همدا موضوعات يو ＇ه په تفصيل 

سره مطالعه کوو.
قوې د ټيله کولو، کش کولو او ＇رخولو په ب２و سره وجود لري. د دې لپاره چ３ د قوې د مفهوم په اړوند 

＊ه معلومات تر السه ک７و، الندې شکلونو ته پاملرنه کوو.
شکلونو ته په ＄ير و－ورئ او ووايئ چ３ د قوې کوم３ اغيزې په ک３ ليدل ک８５ي؟

په الندې جدول ک３ ي３ په ن＋ه ک７ئ

د قوې اغیزېشکل 

يالف د یوه جسم د حرکت المل کې

ي د یوه جسم د شکل د بدلیدو المل کې

ي د یوه جسم د رسعت د زیاتیدو المل کې

ي د یوه جسم د حرکت له لوري د بدلیدو المل کې

ي د یوه جسم د رسعت د کمیدو المل کې

ي د یوه جسم د دریدو (توقف) المل کی

لکه ＇ن／ه موچ３ وليدل، پوه شوو چ３ قوې ډول – ډول اغيزې ولري.

الف ب ج

د ح هـ شکل)۲-۲(
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د قوې واحد او د هغ３ د اندازه کولو ＇رن／والى
د قوې واحد، د ان／ليسي فزيک پوه ايساک نيوټن په وياړ د هغه په نوم ياد شوى دى، او په )N( سره 
＊ودل ک８５ي. الندې شکلونه په غور سره و－ورئ چ３ د نيوټن د قوې په اړوند يو سم تصور ترالسه 

ک７ئ.

                فعاليت

هر －روپ د ورزش يو ډول غوره ک７ئ او په هغه ک３ د قوې د وارديدلو حالتونه بيان ک７ئ، د قوې اغيزه ووايئ.
د ورزش حالت او دواردې قوې د اغيزې په اړه د خپل بحث پايل３ په يوه جدول ک３ وليکئ.

� قوې ته اړتيا لري. t0,1N يو الوتونکى له ＄مک３ ＇خه ديوه چنجي د پورته کولو لپاره
� دى، نو که تاس３ يوه معمولي م２ه په خپل الس ک３ ونيسئ، أيا په  t1N  د يوې معمولي م３２ وزن

خپل الس باندې د يو نيوټن قوې چ３ مخ ＊کته عمل کوي، احساس کوئ.
� قوې سره ي３ ټيله کوو. t10N کله چ３ غواړو ور پرانيزو، نو په 

� قوه توليدوي. t7000N ًد موټر انجن د موټر د کشولو لپاره تقريبا 
يادونه: د قوې د اندازه کولو لپاره له نیوټن څخه کوچنی واحد ډاین دی.

نيوټن

7000N

0.
1N

1N

10N

شکل)۳-۲(
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په  سنجوونکي  قوې  د  اخلو.  کار  ＇خه  دينامومتر  يا  سنجوونکي  قوې  د  لپاره  کولو  اندازه  د  قوې  د 
جوړولوک３ له فنر ＇خه －ټه اخيستل ک８５ي. د قوې سنجوونکي د کار د ＇رنگوالي د پيژندن３ لپاره ＊ه 

دا ده چ３ لوم７ى د فنري قوې په اړوند ل８ ＇ه پوه شو.
که چيرې په فنر باندې قوه وارده ک７و، د هغه ＇يره )شکل( بدلون مومي يا اوږدي８ي. که ال ډيره قوه وارده 

ک７و، نو فنر ډير اوږدي８ي.
د رابرت هوک په نامه يو پوه کشف ک７ه چ３ د يوه فنر ټوليدل او غزيدل له واردې شوې قوې سره متناسب 

دى. د مثال په توگه که چيرې قوه دوه برابره شي، نو د فنر غزيدل هم دوه برابره کي８ي.

              فکروک７ئ
ستاسو په نظر د چر－３ د ه／９ وزن به ＇و نيوټنه وي؟ 

 )4-2( شکل

10N

2cm
0

4cm

6cm
20N

30N

10N قوه، فنر په 2cm اندازې سره کشوي.

تغيير  لپاره  اودتل  نه کوي  پيروي  قانون ＇خه  له  نور د هوک  فنر  ډيره ک７ل شي،  که چيرې قوه خورا 
شکل کوي او حتا که چيري هغه قوه بيا له فنر ＇خه ليرې هم شي، فنر بيرته خپل لوم７ني حالت ته نه 

－ر＄ي. 
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)الف( )ب(  

د )2-5(شکلونه د قوه سنجوونکي دوه ډولونه ＊يي

له همدي کبله د يو فنر د راک＋لو قوې د اندازه کولو لپاره بايد په خپله د هغه فنر په ټاکلي ساحه ک３ 
ور＄ن３ کار واخلو.

د )٢-٥( شکلونو د دوه مختلف ډول قوه سنجوونکی ＊５ي.

                فعاليت
ددې مسئل３ د حل لپاره مريم سره مرسته وک７ئ.

مريم د )*2gr, 1kg*, 100g(  يو شــمير وزنونه، د مقوا کاغذ )يا نرۍ تخته(، خط کش، ميخ او يو فنر لري او غواړي د خپل 
فزيک کتاب وزن ک７ي. په خپلو －روپونو ک３ مشــوره وک７ئ،  چ３ ＇رن／ه يو قوه ســنجوونکي جوړ او د هغه په وسيله  کتاب وزن 

ک７و.
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＇رن／ه چ３ قوه وکتوري کميت دى، نو په وکتور سره ＊ودل کي８ي، د وکتور اوږدوالى، د قوې مقدار او د وکتور 
لورى دقوې د اثر لورى ＇ر－ندوي او د وکتور مبداء د قوې د اغ５زې نقطه ＊يئ. د قوې وکتور معموالً په  f سره 
چ３ د force  )قوه( لوم７ى تورى دى، ＊ودل ک８５ي. د موضوع د ＊３ رو＊انتيا په خاطر، الندينى ډله ييز فعاليت 

تر سره ک７ئ.

A B

د قوې وکتوري خصو請يت
موږ تر اوسه د قوې د اغيزې، د هغ３ د اندازه کولو، ＇رن／والي او د هغ３ د واحد په اړه يو ＇ه معلومات 
تر السه ک７ل. خو قوه يو ل７ نور مهم خاصيتونه هم لري چ３ د الندې فعاليتونو دسرته رسولو په پايله ک３ 
له هغو سره اشنا ک８５و. هغه اغيزې چ３ قوه ي３ په شيانو باندې کوي، سربيره په مقدار، له لوري او امتداد 
سره هم ت７او لري. په هم هغه شکل چ３ تاسو به ي３ په وروستني فعاليت ک３ و －ورئ کله چ３ په کتاب 
باندې په عمودي ډول ＊کته خواته قوه وارده شي، کتاب حرکت نه کوي، ول３ که همدا مقدار قوه په 
کتاب باندې په افقي ډول، ＊ي خوا ته عمل وک７ي نو ليدل کي８ي چ３ کتاب حرکت کوي، ) 6-2 الف( 

او ) 6-2 ب( شکلونه.

                فعاليت
الف- خپل کتاب په ميز باندې ک＋ي８دئ. ه）ه وک７ئ چ３ د الف تصوير په ＇ير هغه په حرکت راوړئ.

که هر ＇ومره، قوه ډيره ک７ئ، أيا کتاب حرکت کوي؟
ب- بيا د قوې لوري ته د )ب( د تصوير په ＇ير بدلون ورک７ئ، ＇ه پي＋ي８ي؟

 )6-2( شکلب الف

دا واقيعت د دې ＇ر－ندوى دى چ３ قوه يو وکتوري کميت دى.
او اوږدوالى  ټاکلى لورى  يو قطعه خط سره ＊يي چ３  په داس３  او هغه  يو مفهوم ده  وکتور د رياضي 

لري.
د AB په قطعه خط ک３ د A نقطه د وکتور مبداء ، د B نقطه د وکتور انجام، د A او B نقطو ترمن＃ فاصله د 

وکتور اوږدوالی )اندازه( او له A ＇خه د B نقط３ په لور غشی د وکتور جهت را＊يي.
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 قوه ..... نيوتن در جهت .......

 قوه دونيوتن در جهت شرق

٢N

٣N

١٫
۵N

                1- فعاليت
الف- تش ＄ايونه له مثال سره سم، په وړ او مناسبو جملو د پنسل په واسطه ډک ک７ئ. 

2N مثال:  

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

 د ختي＃ لورته دوه نيوټنه قوه.

3N د .… لورته….. نيوټنه قوه.

1.
5N

ب- اوس الندين９ قوې په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ.  
- د شمال لورته، 3N قوه

- د لويدي＃ لورته، 3N قوه
- د جنوب لويدي＃ لورته، 4,5N قوه
- د شمال ختي＃ لورته، 2,5N قوه.

2N

ل ش

جنوب

لویدي

ختی

2- فعاليت
ئ. تنو ته ځواب ورک ورئ او الندې پو د الف او ب شکلونو ته په ځیر و

يي؟ ۱- د الف په شکل کې د وکتورونو مخالف جهتونه او د هغو يو شان اوږدوالی څه را

۲- د ب په شکل کې ولې د  خوا د وکتور اوږدوالی د چپې خوا د وکتور له اوږدوايل څخه زیات رسم شوی دی؟

۳- د ب په شکل کې رس کومې خواته او ولې کش شوې ده؟

ئ. د قوی د مقدار او جهت د پوهيدلو لپاره الندې فعاليت تر رسه ک

0 0

0 0

ونه
کل

2(ش
-7

د )



   24

د دويم فصل لن６يز

�قوه الندې اغيزې رامن＃ ته کولى شي: t
-ساکن جسم په حرکت راولي.

-متحرک جسم دروي ، د متحرک جسم سرعت زياتوي يا کموي.
-د متحرک جسم د حرکت لوري )جهت( ته بدلون ورکوي.

-د جسم د شکل د بدلون المل کي８ي.
- د قوې د اندازه کولو واحدونه ډاين او نيوټن دي.

- د قوې مقدار د اندازه کولو لپاره له فنري تل３ ＇خه کار اخيستل کي８ي.
- قوه يو وکتوري کميت دى، نو ＄که د مقدار او لوري درلودونک３ ده.
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د دويم فصل پو＊تن３

۱- الندې شکلونو ته په ＄ير سره و－ورئ او د قوې د اغيزې نقط３ او جهت په اړه خپل نظر بيان ک７ئ.

له  شخص  د  باندې  توشک  په  تصوير  الندينى  دي.  فنرونه  ل７  يو  الندې  توشک  چپرکټ  يو  د   -۲
＇مالستلو وروسته د فنرونو د شکل بدلون ＊يي.

الف- کله چ３ شخص په توشک باندې ＇ملي يا  وغزي８ي، د فنرونو وضعيت ＇ه ډول بدلون مومي؟
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ب- په دويم تصوير ک３ په هغه فنر چ３ ډيرې قوې عمل ک７ى و＊ايست.. 
۳- يو 20 －رامه کتله، په يوه فنر باندې ＄７ول کي８ي، فنر 10cm غزوي.

 که چيرې موږ الندين９ کتل３ په دې فنر باندې و＄７وو، د فنر د شکل بدلون تصويرونه هم په رسم سره 
او هم په عدد سره و＊ايست. 

کتل30gr ، 10gr  ３ او 40gr دي.
-۴ د قوې د اندازه کولو لپاره کوم واحد پيژنی، نوم ي３ واخلئ.

20 گرامه وزن

10cm
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دريم فصل

کار،توان او انرژي
پــه پخوانــي فصل کــ３ مو د قوې په بــاره او په تير تولگي  کــ３ مو د ＄ينو 
مفاهيمــو لکــه: حرکت، قوې او انرژي په اړه ل８＇ــه زده ک７ل. همدا راز د 
انرژۍ منابعو له بيالبيلو ډولونو لکه: د نفتو، د ډبروســکارو او نورو انرژيو 
ســره اشنا شوئ. تاس３ پوه شــوئ چ３  باد، لمر او اوبه دانرژۍ له مهمو او 
نــوو کيدونکو منابعو دي چــ３ د ور＄يني ژوند په ب５لو- ب５لو ډگرونو ک３ ور 
＇خه کار اخلو. همدارنگه تاســ３ د انرژۍ له نورو ډولونو، لکه: بر４＋ــنا، 
حرک３، ذخيروي او نوري انرژي او ديوې انرژۍ بدليدل په بل３ انرژۍ او له 

هغه ＇خه د －ټ３ اخيستن３ په اړه يول７ معلومات ترالسه ک７ل.
أيــا په ور＄ني ژوند ک３ ستاســ３ ټولــو فعاليتونوته کار ويــل ک８５ي؟ انرژي 
＇نگه الس ته را＄ي؟ ديو جسم د کار د اجرا کولو استعداد ＇ه شى دى؟  
کار، انرژي او توان له يوه بل ســره ＇ه اړيک３ لري؟ او په ور＄ني ژوند ک３ 
ور＇خــه ＇رن／ه کار اخيســتل کيــ８ي؟ په دې فصل ک３ به دې پو＊ــتنوته 

＄وابونه پيدا ک７و.
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الف( پــه زينه باندې 
د يو وزن پورته کول

ب( د تي８ې پورته کول

کار ＇ه شى دى؟
هره ورځ له هغو خلکو ســره چ３ کار کوئ مخامخ ک８５ئ. د ميز شــاته کيناستل، لوستل، 
ليکل، فکرکول، من６ې وهل د ترکاڼ په واسطه دلرگيو اره کول، په زينوک３ پورته کيدل، د 
کارگرانو په واسطه له يو＄اى ＇خه بل ＄اى ته د تعميراتي موادو ل８５دول  ټول د کار مثالونه 

دي. اما د فزيک له نظره کار يو ＄انگ７ى مفهوم لري چ３ هغه شرح کوو.
کــه تيــ８ه له ＄مک３ ＇خه واخلئ او هغــه پورته په ديوال باندې ک８５دئ او يا يو شــى په 
زينه پورته ول８５دوئ او يا هم په بايســکل باندې له يو ＄اى ＇خه بل ＄اى ته الړ شــئ، 
په حقيقت ک３ مو په دې حاالتو ک３ يو کار ســرته رســولى دى. خو کله چ３ ديوال ټيل 

وهئ، سره له دې چ３ ست７ي او ستومانه به شئ، خو کوم کار موسرته نه دى رسولى.

ج( د ديوال تيل وهل

د    )1-3( شکل په درې واړو حالتونو ک３ په جسم باندې قوه وارد８４ي، خو د )1-3 -ج( په شکل ک３ د قوې 
په اغ５زې د ديوال ＄اى نه بدل８５ي. نو ＄که پر ديوا ل باندې فزيکي کار سرته نه رس８５ي. د فزيک له نظره کار 
هغه وخت سرته رس８５ي چ３ د يو جسم ＄اى د قوې په واسطه د قوې په جهت بدلون ومومي. ＇ومره چ３ د 

ټاکل３ قوې په واسطه موقعيت بدلون ډير وي په هماغه اندازه ډير کار سرته رس８５ي.
همدارن／ه په يوه ټاکل３ فاصله ک３ هغه کارچ３ د 400N نيوټن قوې په واســطه ســرته رســي８ي، د هغه کار په 
پرتله چ３ د 300N نيوټن قوې په واسطه تر سره کي８ي زيات دی. نو دې پايل３ ته رسي８و چ３ تر سره شوی 
کار د جسم د موقعيت بدلون  پر جسم باندې د واردې شوې قوې له مقدار سره هم اړه لري، نو ويلى شو چ３ 

کار د قوې او د هغ３ فاصل３ )واټن( د ضرب حاصل دى چ３ جسم د همدې قوې په وسيله ل８５ديدلى دى.
يعن３ :                فاصله × قوه = كار

W=f.d .و ＊يو، ليکلى شو dاو فاصله )د ＄اى بدلون( په f قوه په ،w که کار په
که قوه په نيوتن او فاصله په متر سره اندازه ک７و، د کار واحد نيوټن متر دى چ３ دژول په نامه ياد８４ي.  

۳-۱ شکل
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 )4-3( شکل، بايسکل د دريدو په حال ک３

 )2-3( شکل، ورزشکار چ３ يو بايسکل ي３ 
پورته ک７ى دى

الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ
١ - يو م２ه چ３ يو نيوټن وزن لري، د دوو مترو لوړوالى ＇خه د ون３ له ＇انگ３ ＇خه پر ＄مک３ غور＄８５ي. 

＇ومره کار د ＄مک３ د جاذب３ قوې په واسطه سرته رسيدلى دى؟ 
۲- د يوه بايسکل په ＇رخونو باندې وروسته له برک نيولو ＇خه 125N اصطکاکي قوه وارد８４ي. د 4 متره الر 

وهلو ＇خه وروسته، بايسکل در８４ي. محاسبه ک７ئ چ３ د اصطکاک قوې ＇ومره کار سرته رسولى دى؟

    W=150N×2m=300Nm=300J کار  

2m= جگوالى )د ＄اى بدلون(

                         Nm1J1 =  يعن３ :                       
په هغه صورت ک３ چ３ قوه په )dyn( ډاين او فاصله په cm اندازه شي، د کار واحد 

ډاين سانتي متر دی چ３ د ارګ )erg( په نامه يادي８ي.

په ياد ولرئ چ３ هر د جســم وزن، د ＄مک３ جاذب３ قوه ده چ３ له ＄مک３ ＇خه پر 
جسم باندې وارد８４ي او د نيوټن پر بنسټ تقريباً دجسم د کتل３ لس برابره ده يعني:

                           10× د جسم کتله = د جسم وزن
مثال: يو ورزشکار يو بايسکل چ３ 150 نيوټن وزن لري، د 2 مترو په لوړوالي پورته 

کوي. ورزشکار بايسکل د پورته کولو لپاره ＇ومره کار سرته رسولى دى؟
حل: فاصله × قوه = کار

      150N= قوه    او
بنا پر دى:

 )3-3( شــکل، د ＄مک３ د جاذب３  
قوې تر اغيزې الندې د م３２ له لويدو 

سره کار سرته رسي８ي.

 cmdynerg = 11



   30

                فعاليت
تجربه وک７ئ:

د تجرب３ وسايل: قوه سنج، متر، د لرگي يوه ټوټه او ميخ.
د لرگي ټوټه له يوه قوه سنجوونکي سره وصل ک７، او د ميز پرسطح باندې له شکل سره سم په افقي توگه ي３ ديوه متر په اندازه 
＄اى ته بدلون ورک７ئ. د حرکت په وخت ک３ قوه سنج ته وگورئ او د واردې شوې قوې اندازه د لرگي په ټوټه د حرکت په حال 

ک３ ولولئ. په لرگي باندې سرته رسيدلی کار محاسبه ک７ئ.
پام وک７ئ هغه عدد چ３ قوه سنج ي３ ＊يي، له هغ３ قوې سره برابر دى چ３ د هغ３ په واسطه کار سرته رسول شوى دى. کو＊（ 

وک７ئ چ３ د حرکت په وخت ک３ د قوه سنج درجه ثابته وساتئ.
دا تجربه په مايل３ سطح３ باندې هم ترسره ک７ئ او د کار مقدار ي３ محاسبه ک７ئ.

 )5-3( شکل، د قوه سنج او لر－ي تصوير را＊ئ

             فکروک７ئ
توضيح ک７ئ چ３ په کومو الندنيو برخوک３، کار په فزيکي ډول ترسره ک８５ي؟

�tزه －يالس له هغه ＄ايه را اخلم او چاى ＇＋م.
�tزما کار د زراعتي وسايلو توليدول دي.

�tاحمد په زينه باندې يو وزن پورته کوي.
�tيو تن پر ＇وک９ باندې ناست دى.
�tجرثقيل يوبار موټر ته پورته کوي.

�tيوه زده کوونکی خپل بکس په دواړو السونو باندې په خپل سر اي＋يی دى.
�tد موټر ټاير په وياله ک３ لو８４ي، ټول ه）ه کوي چ３ هغه له ويال３ نه راوباسي خو هغوی نه کامياب８５ي.

�t＇ه کار کوئ؟ د يوې هندسي موضوع په اړه په يوه مسله باندې فکر کوم.

               فکر وک７ئ
مخامخ تصويرونو ته نظر وک７ئ او ووايئ چ３ په کوم تصوير  ک３ د فزيک 

له نظره کار سرته رس８５ي؟ او ول３؟

 )6-3( شکل، د فزيک له نظره د کار سرته رسول
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انرژي ＇ه ته وايي؟ 
خپل چاپيريال ته نظر وک７ئ. کوم شــيان د حرکت او د ＄اى بدليدو په حالت ک３ وينئ؟ الرۍ او لوى 
موټرونه ＇نگه په حرکت را＄ي؟ خواړه ＇نگه پخ８５ي؟ يوه تياره کوټه ＇نگه د بر４＋ــنا په ســويچ کولو 
رو＊انه ک８５ي؟ فضا نوردانو ＇نگه وکوالى شول چ３ د سپوږم９ کرې ته سفر وک７ي؟ شرشرې ＇نگه د 

ژرندې پرې په حرکت راولي؟
أيا کولى شو د دغو ټولو ب５ال- ب５لو پي＋و لپاره يوه مشترک عامل پيدا ک７و؟ تاسو په ور＄نيو مکالماتو ک３ 

د انرژۍ کلمه ډيره کاروئ، خو أيا تاسو واقعاً پوه８５ئ چ３ دانرژي معنا او مفهوم ＇ه شى دى؟

                فعاليت
تصويرونو ته و－ورئ، جملي ي３ ولولئ او ترمن＃ ي３ اړيک３ را برسيره ک７ئ.

                    )٧-٣( شکل له خوړو ＄ه انرژي السته را＄ي او بيالبيل فعاليتونه تر سره کي８ي.

د غذا خوړل موږ ته انرژۍ راکويماشين کار لپاره تيلو ته اړتيا لري

ورزش کولو لپاره انرژۍ ته اړتيا لرو

د کار کولو لپاره انرژۍ ته اړتيا لرو.
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                فعاليت
پــه خپــل ټولگي ک３ په درې گروپونو تقســيم شــئ او د انرژۍ د مفهوم په اړه خبرې اترې وک７ئ، کو＊ــ（ وکــ７ئ چ３ دانرژۍ لپاره 

يوتعريف پيداک７ئ.
هرگروپ خپل تعريف د ټولگي پر تختي باندې وليکئ. أيا کولى شئ چ３ ＇و مهم３ او اصلي کلم３ چ３ په ټولو تعريفونوک３ کارول 

شوې دي ومومئ او د هغو په مرسته د انرژۍ لپاره خپل تعريف وړاندې ک７ئ؟

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

د ودان９ له پاسه له اوبو ＇خه ډک يو ټانکر او يا سره غون６ شوى فنر او .... دا ټول د کار سرته رسولو لپاره قابليت 
او توانايي لري.

د انرژي له کلم３ سره ټول اشنايو او هغه په خپل ور＄ني ژوندک３ کاروو. د بيلگ３ په توگه: هغه س７ى چ３ ډير 
کار کولى شي هغه ته با انرژي او توانمن وايو. ددې لپاره چ３ کار ترسره شي، قوه الزمه ده. هغه عامل چ３ قوه 

وارد وي د انرژي در لودونکى دى.
＇ومره چ３ انرژي ډيره وي، واردې شوې قوې ډير８４ي او د جسم د حرکت سرعت زيات８５ي او په پايله ک３ ډير 

کار سرته رس８５ي. په دې توگه انرژي داس３ تعريفوو: 
انرژي د کار د سرته رسولو قابليت دی. لکه ＇ن／ه چ３ انرژي د کار د رامن％ته کيدو سبب کي８ي، کار هم په  

انرژي بدليدلی شي، نو لدې امله کار او انرژي هم په ارګ او ژول اندازه کي８ي.
د انرژي ډولونه: هغه جسمونه چ３ حرکت لري او نور جسمونه په حرکت راوستلى شي د دوى انرژۍ ته 

د حرکت له کبله حرکي انرژي بولى. 
کله چ３ يو جسم سقوط کوي، کولى شي چ３ کار ترسره ک７ي. له همدې کبله جسم له لويدلو مخک３ د زيرمه 
شوې انرژي )د پوتنشيل انرژي( لرونکى دى چ３ دا دوه ډوله انرژي د ميخانيکي انرژي په نوم ياد８４ي. حرارتي،  

کيمياوي، بر４＋نايي او نورې انرژي گاني، د انرژۍ هغه ډولونه دي چ３ دکار د سرته رسولو قابليت لري.
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                فعاليت
په شکلونو ک３ د انرژۍ د بيالبيلو ډولونو منابع ＊ودل شوي دي، په خالي ＄ايونو ک３ د اړوند انرژی د ډول شميره په پنسل وليکئ.

                فعاليت
الندې تصويرونوته وگورئ او ووايئ چ３ د کوم ډول انرژي لرونکي دي؟ د بيل／３ په توگه 
د موټر ســايکل حرکت، د يــو لوړوالي ＇خه د اوبو راتوييدل په ＇ــرخ باندې او د هغه په 

حرکت را وړل او .....

 )8-3( شکل، هغه جسمونه چ３ د انرژي درلودونکي دي.

برقی بخارۍ حرارتي انرژي توليدوي.
       

غذا د کيمياوي انرژۍ منبع ده.       

بټرۍ د کيمياوي انرژۍ منبع دي.       برقي انرژي تلويزيون رو＊انه کوي.      

لمر نوري انرژي توليدوي.      السي ＇راغ نوري انرژۍ توليدوي.      

١ ٢ ٣

٤ ٦٥

٢
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کار او انرژي 
انرژي جسمونوته د کار د سرته رسولو قابليت ورکوي. کاراو انرژي دواړه په ژول او ارګ سره اندازه ک８５ي.

کار هغه وخت سرته رس８５ي چ３ په يو جسم باندې قوه وارده شي او هغه په حرکت راولي.
په يوه مايله ســطح باندې ديوه بلوک )خ＋ــت３( د پورته کولو لپاره انرژي ته اړتيا ده. )10-3( شــکل. که چيرې ＇و 
کســان يو بار په مايله ســطحه پورته ک７ي، د دوی په وجود ک３ له خوړو ＇خه الس ته راغل３ انرژي د بلوک په پورته 

کولو ک３ مصرفي８ي. 

)١٠-٣( شکل درې هلکان يو با ر په يوه مايله سطح باندې پورته کوي

کله چ３ بار په حرکت راولو، په هغه باندې قوه وارد８４ي، موږ ويلى شوچ３ کار سرته رسيدلى دى چ３ همدا د کار د 
کلم３ علمي معنا ده. کار هغه مهال سرته رس８５ي چ３ قوه جسم خپل لور)جهت(ته په حرکت راولي. کار د انرژي 

مصرف دى چ３ په ژول سره اندازه ک８５ي. د ترسره شوي کار د مقدار محاسبه کول اسانه ده ＄که:

وهل شوې فاصله × وارده قوې = سرته رسيدلى کار
 د بيل／３ په تو－ه که په )9-3( شکل ک３ په جسم باندې د )2000N( قوې په واسطه بار د )12m( په فاصله 

د مکان تغيير وک７ي نو د تر سره شوي کار مقدار به مساوي شي له:

kJJNmNm  کار  242400024000200012 ===×=

لکه ＇نگه چ３ يو نيوټن متر يو ژول کار دى، نو ســرته رســيدلى کار په مايله سطحه باندې د کشولو په وخت 
ک３ له 24kJ کيلو ژول سره برابر دى.
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                فعاليت
د )١٠-٣( شکل له مخ３ تش ＄ايونه د انرژۍ بدليدو په مناسبو کلمو ډک ک７ئ.

د انرژي ډولونه: برقي انرژي، کيمياوي انرژي، نوري انرژي، حرکي او ذخيروي انرژي.

انرژي په حرکي انرژي بدلي８ي.

        برقي        انرژي په حرکي انرژي بدلي８ي.

انرژي په ذخيروي انرژۍ بدلي８ي.

انرژي په برقي انرژۍ بدلي８ي.

د )8-3( شکل
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توان 
هغه کار چ３ احمد يي په زينو ک３ د پورته کيدلو په وخت ک３ په ټاکلي سرعت )من６ې( ترسره کوي له هغه 

کارسره برابر دى  چ３ په ورو،ورو قدم وهلو سره ي３ ترسره کوي.
په همدې ډول د ＄غاســت３ په لوبه ک３، دوه تنه ٢٠٠ متره واټن په يوه ثابت ســرعت ســره وهي. د دواړو کار 

سره برابر دى خو جايزه يو تن گټي؟
همدارنگه يو کارگر تي８ې په ٦ ساعته ک３ د ودان９ درييم پورته ل８５دوي، خو بل کارگر همدغه کارپه ٣ ساعتونو 

ک３ ترسره کوي. د پورتنيو مثالونو په کتني سره ووايئ چ３ د کار دسرته رسيدلو توپير په ＇ه ک３ دى؟
 مخکــ３ مو کار مطالعه ک７، خو د کار د ســرته رســولو د وخت په اړه مو خبرې ونــه ک７ې. د توان د مفهوم د 
پوهيدو په اړه پوه８５و چ３ د هر کار د سرته رسولو لپاره وخت ته ضرورت لرو. کولى شو چ３ کار په لن６ وخت 
او يا پر ډير وخت ک３ ترسره ک７و. همدارنگه کولى شو چ３ په يو تاکلي وخت ک３ ل８ او گټور کار ترسره ک７و. 
د کار په سرته رسولو ک３ د وخت په پام ک３ نيولو سره موږ يو بل مفهوم را پيداکوو چ３ هغه توان دى. يا په بل 

عبارت، ترسره شوى کار د وخت په واحد ک３ د توان په نامه ياد８４ي.

   = تواند کار د سرته رسولو وخت
         کار

ليدل ک８５ي چ３ د لوم７ي ماشين توان د دويم ماشين د توان دوه چنده دى.

د دوهم ماشين توان

د لوم７ۍ ماشين توان 8JP 4W
2s

= =

8JP 2W
4s

= =

wP
t

= 

wP
t

= 

 1
 1

 1

 2
 2 2

حل:

که توان په p ، کار په w او وخت په t و＊يو، نو:
                    

که کار په ژول او وخت  په ثانيه اندازه ک７و، نو د توان واحد ژول پر ثانيه دى او هغه د واټ په نامه ياد８４ي يعن３:
 

 WKW 10001 = اويو کيلو واټ برابر دى له: 
پورتن９ رابطه ＊ــيي چ３ هر ＇ومره وخت لن６ وي، هغو مره ي３ توان ډير دى اويا هم په يوه ټاکلي وخت 

ک３ ډير کار سرته رسول توان هم ډيروي.
مثال: يو ماشــين 8 ژول کار په 2 ثانيو ک３ او بل ماشــين همدغه کار په 4 ثانيو ک３ ترســره کوي، د کوم 

ماشين توان ډير دى؟

wP
t

=

1J1W
1s

=
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له توان ＇خه －＂ه اخيستل
＇رن／ه چ３ توان د سرته رسيدلي کار يا مصرف شوې انرژۍ او د وخت د تقسيم له حاصل ＇خه السته 
را＄ي، د بيلگ３ په توگه کله چ３ وايو چ３ د يوبرقي گروپ توان 100 واټه دى، ددې معنا داده چ３ په هر 

ثانيه ک３ 100 ژول برقي انرژي ددغه گروپ په واسطه د حرارتي او نوري انرژي پرب２و مصرف８５ي.

 )13-3( شــکل، پــه گروپونــو ک３،  
برقي انرژي مصرف ک８５ي.

الف شکل 
د مصرف شــوې انرژۍ زياته برخه 
پــه تودوخــه او کمــه برخه پــه ر１ا 

بدلي８ي او ژر سو＄ي８ي

ب شکل 
د مصرف شــوې انرژۍ زياته برخه 
پــه ر１ــا او کمــه برخه پــه تودوخ３ 

بدلي８ي او ژر نه سو＄ي８ي

                فعاليت
خپل توان اندازه ک７ئ

 خپل وزن په نيوتن ســره اندازه ک７ئ. د خپل وزن د معلومولو لپاره کولى شــو چ３ 
خپله کتله په 10 ک３ ضرب ک７و. 

 په دوه کســ５زه گروپونو ک３ تقســيم شــئ، د زين３ الرې انتخاب ک７ئ، د زين３ پل３ 
وشــم５رئ او د هرې پل３ جگوالى اندازه ک７ئ. وروســته د ټول３ زين３ جگوالی چ３ 

تاس３ طی ک７ی دی معلوم ک７ي؟
 ايا پوه８５ئ چ３ دزينو له الرې په ختلوک３ مو ＇ومره کار په عمودي لورک３ ســرته 

رسولی دى؟ د کار له معادل３ ＇خه په استفادې سره هغه محاسبه ک７ئ.
 له خپل ملگري ＇خه وغواړئ چ３ د يو سټاپ واچ )وخت سنجوونکي( په وسيله 

د خپل حرکت وخت د زين３ له تل ＇خه ترسره پورې دقيق اندازه ک７ئ.
 خپل توان د توان د معادلي په کارون３ سره محاسبه ک７ئ.

 لــه خپلــو ملگرو ＇خه وغواړئ چــ３ هريو خپل توان اندازه ک７ي، وگــوري چ３ د کوم يو 
توان ډير دى؟

 )12-3( شکل، د زيني په ختلو ک３، د توان اندازه کول 

وينو چ３ د انرژۍ موثر )صحيح( مصرف خلکو ته －ټه رسوي.؟
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                فعاليت
په الندينو شکلونو ک３ د مصرف شوې انرژۍ کوم ډول بايد کم او کوم ډول ي３ بايد زيات شي.

تش ＄ايونه د انرژۍ په مناسبو مقدارونو ډک ک７ئ.

انرژي په حرارتي او نوري     
انرژۍ بدلي８ي   

     170J       حرارتي انرژي

     200J       حرارتي انرژي

                   نوري انرژي

                   حرکي انرژي

200J برقی

په حرکي انرژي بدلي８ي    

500J

د پورتنــي فعاليت په لوم７ي شــکل ک３ وينو چــ３ د برقي بخارۍ زياته انرژي په حــرارت او کمه ي３ په 
نوري انرژۍ بدلي８ي او په دويم شــکل ک３ زياته کيمياوي انرژي په حرکي انرژي او کمه ي３ په حرارتي 

انرژۍ بدلي８ي.

کيمياوي انرژي
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د دريم فصل لن６يز

�کار پر جســم باندې د واردې شــوې قوې او د هغ３ فاصل３ د د ضرب له حاصل ＇خه عبارت دى  t

چ３ جسم ته د عامل３ قوې په جهت د ＄ايه بدلون ورک７ي. يعن３:
د جسم د ب３ ＄ايه ک５دو فاصله × قوه = کار 

�د کار د سرته رسولو قابليت له انرژي ＇خه عبارت دى. t

( دي. � tJ( او )erg( په متريک سيستم ک３ د کار او انرژۍ واحدونه

 

mNJ
cmdynerg

111
111

=
=

�ســرته رســيدلى کار د وخت په واحد ک３ له توان ＇خه عبارت دى. د توان واحد واټ دى او هغه  t

په W ＊ودل ک８５ي.
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د دريم فصل پو＊تن３
په الندې ＇لور ＄وابه پو＊تنو ک３ له 請حيح ＄واب ＇خه حلقه چاپيره ک７ئ:

۱- کار عبارت دى له:
الف: د قوې او فاصل３ د ضرب حاصل                           ب: د قوې او وخت دضرب حاصل
ج: د فشار او وخت ضرب حاصل                                  د: دانرژۍ او وخت ضرب حاصل

 ۲- انرژي عبارت ده له: 
ب: دجسم د کار د سرته رسولو سرعت الف: د جسم په واسطه د کار د سرته رسولو قابليت     

د: قوه د وخت په واحد ک３  ج: د يو جسم فشار                                           

د صحيح جملو په مقابل ک３ )ص( عالمه او د غلطو جملو مخ３ ته د )غ( عالمه ک８５دئ:
۳- د انرژي او کار واحد ژول دى. 

۴- د يوې دستگاه او يا سيستم کاري سرعت عبارت دى له توان ＇خه )                       (.
5- کار عبارت دى له قوې او د سطح３ د ضرب حاصل )                           (.

تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ:
6- د انرژۍ واحد عبارت له .................. دى، او د توان واحد عبارت له ............ ＇خه دى.

7- ديوې قوې په وسيله مو يو جسم يوه لوړوالي ته پورته ک７ى دى. ووايئ چ３ جسم د کوم ډول انرژۍ 
لرونکى دى؟

8- انرژي ＇ه شى ده؟ خپل معلومات په دې اړه وليکئ.
9- يو ماشين په لسو دقيقو ک３ د 600J کارسرته رسوي. د ماشين توان پيدا ک７ئ.

                    وي، 
s
w200 ۱0- يو س７ى 50kg بارد 8 مترو په جگوالى پورته کوي. که چ５رې د س７ي توان  

ذکر شوى بار يا وزن په ＇ومره وخت ک３ ل８５دول شوى دى؟
۱۱- د يوې برقي بادپک３ موتور 50 واټه توان لري، په 10  ثانيو ک３ ＇ومره کار سرته رسوي؟

800N -۱۲ نيوټنه قوه پر يو جسم باندې عمل کوي او هغه ته د 60 مترو په فاصله ک３ د ＄اى بدلون 
ورکوي. د سرته رسيدلي کار مقدار پيدا ک７ئ.

۱۳- يو س７ى په ١٠ ثانيو ک３ ديو جسم پورته کولو لپاره د 100 ژول کار تر سره کوي. د دې س７ي توان 
＇ومره دى؟

۱۴- د بر４＋نا په يوه توليدونک３ دستگاه ک３ په هرې ثانيي ک３ 900 کيلو ژول د کار سرته رسولو انرژي 
توليدي８ي. په دې دستگاه ک３ د انرژۍ د توليد توان ＇ومره دى؟
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＇لورم فصل

فشار
کلــه پــه واوروک３ ډيــر ننوزئ؟ هغه وخــت چ３ هوار او پلــن بوټ مو په 
پ＋ــووي او يا هغه وخت چ３ پونده لرونکي بوټ مو په پ＋و ک７ی وي؟ په 

علت ي３ پوهي８ئ؟
بکــس جوړوونکــي )حلبي ســازان( د کار په وخت کــ３ د لر－ي ＇ټک 

＇خه کار اخلي، ول３؟ 
د قوي په اړه موچ３ ＇ه لوستلي د هغو په پام ک３ نيولو سره، ايا د فشار په 
مفهوم پوه８５ئ؟ د مايعاتو فشار په کومو عواملو پورې اړه لري؟ ول３ د اوبو 

په من＃ ک３ خپل ＄ان سپک احساسوي؟
په دې فصل ک３ به د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه تر السه ک７ئ.
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فشار ＇ه شى دى؟

دفزيک په علم ک３، فشار له ور＄ني مفهوم ＇خه په توپير تعريف او په ＄ان／７ې معنا سره مطرح ک８５ي.
د فشار له مفهوم سره د ＊ه اشنا کيدلو په منظور، الندې مثالونو ته پاملرنه وک７ئ:

کله چ３ په توشــک باندې ＇ملئ، نو احســاس کوئ په هغه ک３ يو＇ه ننوزئ. خو کله چ３ په هغه باندې 
ودري８ئ، نو پ＋ي مو په توشک ک３ نوري هم ژورې ننوزي او يا به موليدلي وي چ３ لوگرى د کار د اسان９ 
په منظور خپل لور تيره کوي. له دې مثالونو ＇خه ＇ر－ندي８ي چ３ داس３ يو کميت وجود لري چ３ هغه 
له قوې او ســطح３ ســره ت７او لري چ３ دې کميت ته فشــاروايي. که قوه ډيره شي، نو فشار هم زيات８５ي. 
يعني فشــار له قوې سره مســتقيم３ اړيکي لري او که چيرې د تماس سطحه لويه شي، نو فشارکمي８ي، 
يعني فشار د تماس له سطحي سره معکوسه اړيکه لري. بناپردې، فشار عبارت دى د قوې له هغه مقدار 
＇خه چ３ د ســطح３ پرواحد باندې عموداً عمل کوي، که چيري فشــار پهP، د قوې مقدار په F او د 

سطح３ مساحت په  A سره و＊يو، نو د فشار لپاره الندې فورمول په الس را＄ي.

قوه
= فشار       او يا  دسطح３ مساحت

F 
 P  = A 

که چيرې په پورتن９ رابطه ک３، قوه په )N( او د تماس سطحه په متر مربع  )m2 ( سره و＊يو، نو په دې 
صورت ک３ د فشار واحد، نيوټن پر متر مربع دى چ３ د مشهور فرانسوي عالم پاسکال په وياړ د پاسکال 

)Pa( په نوم يادي８ي. 
                                      

 1Pa
1N 
1m2  = يعني:
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                فعاليت
د تصوير په ＇ير:

۱- لــه ديــوال ＇خه  تقريباً 30cm ليرې ودري８ئ او خپل ＄ان ل８ په يو ＇نگ کوږ ک７ئ 
چ３ ستاسو د وزن يوه برخه  ستاسو د الس د ورغوي له الري ديوال ته وارده شي.

۲- په دويم پ７اوک３ د ورغوي په ＄ای د خپل وزن دا برخه د －وت３ په ＇و که باندې وارده 
کــ７ئ، د دواړو حالتونو ترمن＃ به ＇ه توپير احســاس ک７ئ؟ د توپير په اړه په －روپونو ک３ 

بحث وک７ئ.
 )2-4( شکل، په ورغوي او－وتي 

باندې په ديوال تکيه کول

            فکر وک７ئ
که چيرې په پورتني فعاليت ک３ د زده کوونکي د ورغوي او －وت３ مساحتونه په ترتيب سره 90cm2 او 
1cm2 او وارده شوې قوه په دواړو حالتونو ک20N ３ وي. نو هغه فشار چ３ د زده کوونکي د ورغوي او 

－وت３ په واسطه په ديوال باندې واردي８ي، حساب ک７ئ.

 

PaP

P

A
FP

20000
25.04

20000

=
×

=

=

مثال: هغه فيل چ３ په )4-1( شکل ک３ ليدل کي８ي، وزن ي20000N ３ دی او د هغه د پ＋３ د سطحی 
225.0  دی. cm مساحت 

په ＄مکه وارد４دونکی فشار محاسبه ک７ئ.

د )1-4( شکل د فيل وزن فشار پر د ＄مکی باندې ＊يي
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د فشار اغيزې 

که چيرې د پنســل په وســيله په خپل الس باندې فشار وارد ک７ئ، ＇ه احساسوئ؟ او که په پنسل باندې 
وارده قوه ل８ه او يا هم ډيره شي نو د هغ３ اغيزې به ＇ه وې؟

مخامخ تصوير ته په پاملرن３ سره ＄واب ووايئ.
فشــار په ډيرو ور＄نيــو چارو  کــ３ کارول کي８ي، د 
بيل／ــ３ په تو－ه د －ن６لو د ســتن３ ＇و که د دې لپاره 
تيره او نرۍ جوړوي چ３ په کم３ قوې ســره ＊ه کار 
وک７ي. که بياتي هر ＇ومره تيره شي نو هغه د تماس 
ســطحه چــ３ قوه پرې عمــل کوي، په هغــه اندازه 
کوچن９ کي８ي، يعن３ د تيرې بياتي په وســيله د فشار 
د زياتولو په اثر ټوکر په اســان９ سره پرې کولى شئ. 
لــه دې کبله بياتــي، چاقو، تبر او ترخــ＃ تيره کوي 
)د تماس ســطحه يــ３ کوچن９ کوي( چ３ ＊ــه کار 
وکــ７ي. د تراکتور ټاير پلن جــوړوي چ３ په ＄مکه 
کــ３  دننه نه شــي. په همدې تو－ــه لکه ＇ن／ه چ３ 
له فورمول ＇خه معلومي８ي، که د سطح３ مساحت 

ثابت وســاتل شــي نو د قوې په ډيريدلو او ل８يدلو سره فشــار ډيري８ي او کمي８ي، يعني فشار له قوې سره 
مستقيمه اړيکه لري.

                                      

 )3-4(شکل، پنسل په وسيله 
ورغوي ته فشار ورکول
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                فعاليت
يوه مکعب ډوله خ＋ــته را واخلئ د )4-4( تصوير ســره ســم يي په نرمه شــ／ه يا د 
ارې په بور باندې درې پال چ３ هر ＄ل ي３ د تماس سطحه له يو بل سره توپير ولري 
کي８دئ. هره پال په ش／ه ک３ د خ＋تي ننوتنه و－ورئ، او د الندې پو＊تن３ په اړوند په 

خپلو ک３ سره بحث وک７ئ.
ول３ د ＊خت３ ننوتل په  ش／ه ک３ له يو بل سره توپير لري؟

( له فورمول ＇خه په －ټ３ اخيســتن３ ســره په مختلفو حاالتو ک３ فشار 
A
FP( = په الند４نيو جدولونو ک３ د

په الس راوړئ.

د اتموسفير فشار

أيــا پوهيــ８ئ هغه چاپيريال چ３ موږ پک３ ژوند کوو، له ＇ه شــي ＇خه جوړ شــوی دى او د ＇ه په نوم 
يادي８ي؟

د ＄مک３ د کرې په شاوخواک３ هوا وجود لري چ３ د هغ３ شاوخوا ي３ پو＊ل３ ده او اتموسفير نومي８ي. 
هــوا د نايتروجن، اکســيجن، هايدروجــن او ＄ين３ نورو غازونو ترکيب يــا مجموعه ده. که چيري موږ 
د ＄مک３ د ســطح３ يو متر مربع مســاحت په پام ک３ ونيســو. په دې ســطح３ باندې هوا چ３ د معين 
وزن لرونک３ ده په عمودي ډول فشــار واردوي، دې فشارته د اتموسفير فشار وايي او يو اتموسفير فشار 
PaPa  سره. اتموسفير د ＄مک３ د کرې له سطح３ ＇خه  100290)100000( مساوي دى له 

شروع شوى دى او تر ډيرلوړوالي پورې ادامه لري.

  )4-4( شکل، ＊خته، په درې بيلو بيلو حالتونه ک３ 

فشار )P(سطح)A(قوه )F(شماره

۱40N50cm2

۲40N200cm2

۳40N800cm2

فشار )P(سطح)A(قوه )F(شماره

۱100N200cm2

۲25N200cm2

۳10N200cm2
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  )4-4( شکل، ＊خته، په درې بيلو بيلو حالتونه ک３ 

                فعاليت

د )5-4( شکل په شان يو حلبی يا پالستيکي استوانه ک３ درې 
سوري وک７ئ او بيا ي３ بند ک７ئ. له اوبو ＇خه له ډکولو وروسته 
درې واړه ســوري په عين وخت ک３ خــالص ک７ئ. وبه وينئ 
چ３ له هغو ســوريو ＇خه چ３ د اوبو له سطح３ ＇خه ليرې او 

بيخ ته نژدې دي، اوبه په تيزۍ سره او ليرې دارې وهي.

 اتموســفير د ＄مکــ３  کره له هغو ذراتــو او مضره وړان／و ＇خه چ３ له بهر ＇خــه ＄مک３ ته راننوزي 
ســاتي. د اتموســفير هوا د يو ډول کثافت درلودونک３ نه ده. هر＇ومره چ３ له ＄مک３ ＇خه پورته ＄و، 
هومره هوا نرۍ )رقيق( ک８５ي. د سمندر په سطحه فشار يو اتموسفير دى. له ＄مک３ ＇خه په ج／و لوړو 

)ارتفاعاتو( ک３ د هوا فشار کمي８ي.

د مايعاتو فشار اود پاسکال قانون
د مايعاتو د فشار د پوهيدن３ په منظور الندې فعاليت ته پاملرنه وک７ئ:

 )5-4( شکل، د مايعاتو فشار د 
ژوروالي زياتيدوسره زيات８５ي.
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د پورتني فعاليت له ســرته رسولونه وروســته موږ دې نتيج３ ته رسي８و چ３ د مايعاتو 
فشار د هغو په ژوروالي سره ډيري８ي.

که د اوبو په ＄اى )6-4( په شان له نورو مايعاتو، لکه: تيل، شربت اونورو ＇خه کار 
واخيســتل شــى نوليدل ک８５ي چ３ په ټاکلي ژوروالي ک３ د هغ３ مايع داره تيزه وي او 
ليــرې ＄ي چ３ کثافت ي３ ډيروي. هغه مايع چــ３ کثافت ي３ ل８ وي په همدې ټاکلي 
محــل ک３ ي３ داره کمزورې او ليرې نه ＄ي )د مايع سري＋ــوالى د مايع داره کمزورې 
کــوي(. د دې فعاليــت پايله ＇ر－ندوي چ３ د مايعاتو فشــار له کثافت ســره هم ت７او 

لري.
په همدې توگه د )7-4( شــکل په ＇ير له يو بل ســره ت７لي لو＊ــي )ظروف مرتبط( 
انتخــاب کــ７ئ او په هغو ک３ اوبه واچوئ. ليدل ک８５ي چ３ اوبه په ټولو لو＊ــو ک３ په 
يوې اندازه دري８ي. په داس３ حال ک３ چ３ د لو＊و شکل او حجم يو له بل سره توپير لري. د دې تجرب３ 

＇خه ＇ر－ند８４ي چ３ د مايعاتو فشار د لو＊و له شکل سره ت７اونه لري.
په لن６ه تو－ه ويلى شــو چ３ مايعات په ســطح او اړخونو باندې يو ډول فشــار واردوي او فشــار د الندې 

عواملو سره ت７او لري.
��tد مايع ژوروالى: هر ＇و مره چ３ د مايع ژوروالى ډ４ر８４ي، فشار هم ډ４ر８４ي.

��tد مايــع کثافــت: پــه يوه ټاکلــي ژوروالي ک３ هر ＇ومره چــ３ د مايع کثافت ډير وي فشــار ي３ هم 
ډيروي.

��tد ＄مک３ جاذبه هم د مايعاتو د فشار په ډيروالي او ل８ والي پورې اړه لري.
د مايعاتو فشار د لو＊و په شکل پورې اړه نه لري.

 )7-4( شکل، له يو بل سره ت７لي لو＊ي

 )6-4( شــکل الــف او ب، په قطيو 
ک３ د تيلو او شربت مايعات دي.

الف

ب
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               فکروک７ئ
کله چ３ د اوبو په ډن６ او يا هم د سيند په تل ک３ المبو وهو، د غوږونو درد احساسوو ول３؟

                فعاليت
پــه يوه اســتوانه يي بيکر ک３ چ３ قاعده )بيــخ( ي0.01m2  ３ ده، لومــ７ى يو کيلو －رام 
اوبه اچوو. د اوبو لوړوالى 10cm  ک８５ي، وروســته نورې اوبه په اســتوانه ک３ اچوو چ３ 
په اســتوانه ک３ د اوبو لوړوالى  20cm ته ورســ８５ي، په همدې ډول په اســتوانه ک３ اوبه 
واچوئ او الندې جدول ډک ک７ئ. وروسته د پايل３ په اړوند، خپلو مل／رو سره معلومات 

شريک ک７ئ.
 )8-4( شکل، استوانه يي قطبى

فشار
)p

a
(

د سطح 

)m2) مساحت

د اوبو وزن
 )N(

والی د اوبو ج
)cm(

د اوبو کتله

)Kg(

 
1000

01.0
10

=0.0110101

0.01202
0.01303

0.01404

\

پاســکال په تجرب３ ســره و موندله چ３ که چ５رې د مايع په يو محل ک３ فشــار وارد شــي عين فشار ټولو 
لوروته لي８دوي او همدا ډول په مايع ک３ دننه له ټولو لورونه فشار په مساوي ډول په جسم باندې وارد８４ي. 
د پاسکال له قانون ＇خه د هايدروليکي ماشينونو، لکه: هايدروليکي جک او برک په جوړولو ک３ کار 

اخ５ستل ک８５ي. 
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هغه ماشــينونه چ３ د فشــار د انتقال په اســاس په مايعاتو ک３ کار کوي د هايدروليکي ماشــينونو په نامه 
ياد８４ي. د )9-4( تصوير مطابق کوچنى او لوى پستون د ت７لي لو＊ي په دواړو خواو ک３ ليدل ک８５ي. که 
چ５رې يو شخص په کوچني پستون باندې چ３ مساحت يي  A1 دى،   کوچن９ قوه )F1( وارده ک７ی، 
د پاســکال دقانون له مخ３ دا فشــار د پســتون ټولو برخو ته وارد８４ي چ３ په پايله په  لوي پســتون باندې 
چ３ مســاحت يي A2 دى د F2 لويه قوه چ３ موټر ج／وي واردي８ي. د قوو او ســطحو ترمن＃ رابطه په 

دې ډول دى.

په داس３ حال ک３ چF2 >F1  ３ دى، فشار بياهم ثابت دى. يعن３:
      P2= P1 

  2
1 1.0 mA = مثال: که چ５رې د پورتني شکل په کوچني پستون باندې چ３ د سطح３ مساحت ي３  

NF  قوه وارده ک７و، نو په لوى پستون باندې چ３ د سطح３ مساحت ي1m2 ３  دی  4001 = دى د  

＇ومره قوه عمل کوي؟

F1
A 1

F2
A 2

  =

 )10-4( شکل، د اوبو شکنجه

F1

A2A1

مايع

F2

حل: د فورمول په اساس ليکلى شو:  

ليدل ک８５ي چ３ د  F1 قوه د  F2 قوې لس برابره ده. 

 

NF

m
NmF

m
F

m
N
A
F

A
F

4000
1.0

400
1.0
4001

11.0
400

2

2

2

22
2

2

2

2

1

1

==

×
==

=
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請عودي قوه او د ارشميدس قانون
أيا پام مو ک７ى دى که چ５رې هر جسم په اوبو ک３ دننه شي، سپکي８ي؟ او کله چ３ د حوض په اوبو ک３ غوټه 

شوي ياست ＇ه احساس مو ک７ى دى؟ د دې موضوع د ＊ه درک لپاره الندې فعاليت ترسره کوو؟

                فعاليت
الف- ه）ه وک７ئ چ３ يو پالستيکي توپ په اوبو ک３ ننباسئ. 

ول３ توپ په اسان９ سره ټول په اوبو ک３ نشي ننوتالى؟
ب- يــوه ډبره يــا يو وزن، لوم７ى په يــوې فنري تل３ ســره وزن ک７ئ، وزن ي３ 
وليکئ او بيا په داســ３ حال ک３ چ３ له تل３ سره ت７لى وي د اوبو په ډک سطل 
ک３ ننباســئ او د تل３ قوه ســنجوونک３ )فنري تل３( ستن３ ته و－ورئ؟ أيا د تل３ 

ستن３ بدلون موندلى دئ؟ علت ي３ وواياست.
ج- هغه اوبه چ３ د وزن د ننويستلو په وخت ک３ له سطل ＇خه بهر توې شوې 
دي په تل３ ســره وزن ک７ئ. أيا د دې اوبو وزن د وزن کوونک３ تل３ دســتن３ له 

بدلون سره برابر دى؟
 )10-4( شکل، د اوبو دنن３ ک３، توپ او قوه 

سنجوونکي ＊يي

ارشــميدس له نن ＇خه  2200 کاله د مخه وموندله چ３ کله اجســام په مايع ک３ غوټه کي８ي، نو د مايع 
له لوري په جســم باندې مخ پورته )صعودي( قوه عمل کوي. نو هر جســم چ３ په مايع ک３ دننه شــي له 
مايــع ＇خه په هغه بانــدې يوه قوه واردي８ي چ３ دې قوې ته صعودي قوه وايي. صعودي قوه کولى شــي 
＄ين３ شيان د المبو په حالت ک３ وساتي. که چيرې صعودي قوه د انسان وزن کم نه ک７ي نو انسان المبو 

نشي وهالی.
 د ارشميدس قانون په دې اړوند وايي:

کله چ３ يو جســم په مايع ک３ دننه شــي، د مايع له لورې پر جســم باندې مخ پورته يوه قوه عمل کوي چ３ 
د دې په پايله ک３ جســم ســپکي８ي. د جسم د سپک شوي وزن اندازه، د جسم په واسطه د ب３ ＄ايه شوې 

مايع له وزن سره برابره ده.
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د ＇لورم فصل لن６يز

�فشــار له هغ３ قوې ＇خه عبارت دى چ３ په عمودي تو－ه د ســطح３ په واحد باندې عمل کوي.  t

فورمول ي３ عبارت دى له: 
  

� نيوټنه قوه واردوي، نوله دې  t 101290 هــوا د وزن لرونک３ ده، د ＄مک３ په هره متر مربع باندې 
100000  پاسکال دى. کبله د هوا فشار په هر متر مربع باندې تقريباً  

�مايعــات په ټولو خواوو باندې فشــار واردوي او دمايعاتو فشــار د مايعاتو لــه کثافت، ژوروالي او له  t

جاذبوي تعجيل سره ت７او لري او د لو＊ي له شکل سره اړيکه نه لري.
�دمايع په يوې نقط３ باندې وارد شوى فشار، د مايع ټولو بر خو ته په مساوي ډول ل８５دول ک８５ي. دې  t

اصل ته د پاسکال قانون وايي.
�کله چ３ يو جسم د مايع په من＃ ک３ ＄اى ونيسي، دمايع له لورې پر جسم باندې مخ پورته قوه عمل  t

کوي چ３ د ارشميدس د قوې په نامه ياد８４ي.

 
A
FP =
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د ＇لورم فصل پو＊تن３ 
ــو کتابچو ک３ ک７ئ تاو  ــم ＄واب ＇خه په خپل ــه الندې ＇لورو ＄وابونو ＇خه له س ل

ک７ۍ
۱- فشار عبارت دى له:

ب- قوه داوږدوالي پر واحد باندې الف- قوه د حجم پر واحد باندې   
د- عمودي قوه د سطح３ پر واحد باندې ج- قوه د زمان پر واحد باندې   

 د صحيح جمل３ په مقابل ک３ د )ص( او د غلط３ جمل３ په مقابل ک３ )غ( تورى وليکئ.
) ۲- مايعات په ټولو لورو فشار واردوي. )  

۳- د ټاکلي مقدار مايع لپاره ＇ومره چ３ د لو＊ي د قاعدې سطح پراخه شي، د لو＊ي پر قاعدې باندې 
) فشار ډيري８ي. )  

) ۴- هر ＇ومره چ３ دمايع ژوروالى ډير شي فشار ډيري８ي. )  
 النديني تش ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ.

5- فشار عبارت دى د عمودي قوې اغيزه پر .................... باندې.
6- که چيرې يوجســم په اوبو ک３ دننه شــي، نو د اوبو له خوا په هغه  جســم باندې.................... 

قوه عمل کوي. 
تشريحي او عبارتي پو＊تن３

7- مايعات د لو＊ي په دننه ک３ په کوم لوري فشار واردوي؟ د يوې تجرب３ په وسيله خپل ＄واب بيان ک７ئ.
8- د پاسکال له قانون ＇خه په ور＄ني ژوند ک３ ＇ه ډول －ټه اخيستل کي８ي؟

2 ، او د لوى پســتون ســطحه  
1 2cmA = 9- پــه يو هايدروليکي ماشــين ک３ د کوچني ماشــين ســطحه 

kg1000  جسم د پورته کولو لپاره ＇ومره قوې ته اړتيا ده؟ 2 ده. په لوى پستون باندې د 
2 cm40A =

2m5  ده اي＋ــودل شوى دى،  N100  يو وزن په يوه تخته باندې چ３ ســطحه ي３  ۱0- د تصوير په ＇ير د
نو هغه فشار چ３ تخته ي３ په ＄مکه واردوي ＇ومره دى؟ 

100N
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پن％م فصل 

د ر１ا )نور( خواص
أيا تر اوسه پورې مو په ژوند ک３ د ر１ا )نور( د اهميت په اړه فکر ک７ی دى؟

ر１ا يو ډول انرژي ده چ３ د شــيانو د ليدلو ســبب －ر＄ي. د ر１ا په واســطه   
انســان د کيهان ＄ينو ســترو منظومو او کهکشــانونو په پيژندنه ک３ توانمن 
شوى دى. دا نور دى چ３ د مايکروسکوپ په وسيله د کوچنيو او ذره بيني 
موجوداتــو موجوديت زموږ لپاره دليــدو وړ －ر＄يدلى دى. د ر１ا بحث په 
ســاينس ک３ خورا مهم بحث دى. تاسو به په دې فصل ک３ وپوه８５ئ چ３ 
نور ＇رنگه خپر８４ي. ســيوري او ســپوږم９ نيول ＇ه شــى دى؟ رو＊انه او 
تياره شيان له يو بل سره ＇ه توپير لري رو＊انه او تياره شيان ＇ه ډول خواص 

لري او د يو ل７ نورو مفاهيمو په اړوند به معلومات تر السه ک７ئ.
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نور او ليدل
انسان ＇ن／ه ويني؟ أيا کله هم په توره تياره خونه ک３ دننه شوي ياستئ؟

انسانانو په لوم７يو وختونو ک３ فکر کاوه چ３ نور زموږ له ستر－و ＇خه د اجسامو لوري ته زموږ په شاوخوا 
ک３ خپر８４ي او د دوى دليدلو سبب گر＄ي. أيا ستاسي له نظره هم حقيقت په همدي ډول دى؟ تجربو 

＊ودل３ ده، د دې لپاره چ３ شيان وليدل شي، بايد له هغو ＇خه نور زموږ ستر－وته راورسي８ي.

                فعاليت 
)2-5( شکل ته و－ورئ او په خپلو －روپونو ک３ د الندې 

پو＊تنو په اړه بحث وک７ئ.
١- کتــاب او ＇ــراغ د کوم نور په وســيله، په ＇ه ډول او 

＇ن／ه ليدل کي８ي؟
٢- شيان ＇ن／ه ليدلى شو؟

ستاس３ د ＄وابونو په ر１ا ک３ دې پايل３ ته رسي８و چ３ شيان هغه وخت دليدو وړ－ر＄ي چ３ يا له دوى ＇خه 
نور زموږ ســتر－و ته راورســي８ي او يا له دوى ＇خه د نورو نوري ســرچينو ＇خه منعکس شــوى نور زموږ 

ستر－و ته راورسي８ي. نور په دوو حالتونو ک３ له جسمونو ＇خه زموږ ستر－و ته رارسي８ي.
الف- هغه جسمونه لکه: ＇راغ، لمر، ستوري او نور چ３ له خپله ＄انه نور خپروي او زموږ ستر－و ته رارسي８ي.

ب- هغه نور چ３ په جسم باندې ل／ي８ي، له هغه ＇خه منعکس کي８ي او زموږ ستر－و ته رارسي８ي.
په دواړو حالتونو ک３ جسم ليدالی شو.

 )2-5( شکل، د رو＊انه او تياره شيانو ليدل

 )1-5( شکل، نور او ليدل
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 )3-5( شکل، د کوږ شوي نل په وسيله د شيانو ليدل

 په مستقيم خط د نور خپر４دل

أيا کولى شو چ３ د )3-5( شکل مطابق له 
نري کوږ شوي نل ＇خه کوم شى ووينو؟ 
د تير لوســت له مطالعــ３ ＇خه وپوه５دو 
چ３ د يو جســم د ليدو لپــاره بايد له هغه 
＇خه نور زموږ ستر－و ته راورسي８ي. موږ 
له دې کوږ شــوي نل ＇خه ＇ه شــى نه شــو 
ليدلى، ＄که چ３ نور په مستقيم شکل سره  

خپري８ي. نور نشي کوالى له يو کوږ نل ＇خه چ３ مستقيم نه وي، خپور شي او زموږ سترگو ته را ورسي８ي. نور 
مثالونه لکه د لمر د نور وړان／３ چ３ دونو د پا１و له من＃ ＇خه د )4-5(تصوير په شــان ＄مک３ ته رســ８５ي او يا 
هم هغه نور چ３ له ک７ک９ ＇خه کوټي ته ننوزي، دا ټول مثالونه د دې ＇ر－ندوى دي چ３ نور په شــفاف محيط 

ک３ په مستقيم خط خپري８ي. 

 )4-5( شکل، د ونو د ＇انگو او پا１و له من％ه د نور د مستقيمو وړان／و خپر４دل
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              فعاليت
ئ: تجربه وک

د مقوا درې پا１ي د مساوي مربع －انو په ډول بياتي ک７ئ، بيا د خط کش په وسيله د هرې مربع قطر رسم ک７ئ او د هري 
مربع د قطرونو په تقاطع ک３ يوه سورى جوړک７ئ. وروسته ي３ د )5-5( شکل مطابق د ميز پر سر ودروئ. او د لوم７ي 
صفح３ په مقابل ک３ يوه شــمع رو＊ــانه ک７ئ. ددې لپاره چ３ باوري شــئ چ３  د درې واړو صفحو سوري په مستقيم 
ډول ســره ＄اى په ＄اى شــوي دي. کولى شئ چ３ له تار ＇خه اســتفاده وک７ئ او د تار په کش کولو سره سوري په يوه 
اســتقامت ســره راوړئ. او د وروست９ صفح３ له ســوري ＇خه ووينئ. أيا د شمع３ ړنا وينئ؟ بل ＄ل، د دغو صفحو 
＇خــه يــوه يــي له خپل ＄اى ＇خه ل８ه بي％ايه ک７ئ او د دې صفح３ له ســوري ＇خه وگورئ. أيا د شــمع ړنا وينئ؟ د 

تجرب３ بايل３ په خپل －روپ ک３ بحث وک７ئ او بيا نورو ټولگيوالوته راپور ورک７ئ.

            اضافي معلومات 
km300000   دی. که  په طبيعت ک３ تر ټولو لوی ســرعت د نور ســرعت دى چ３ په يوه ثانيه ک３ 
چيرې کومه بله داس３ وسيله واى چ３ په همدې سرعت سره حرکت وک７ي، نو په يوه ثانيه ک３ د ＄مکي 

شاوخوا چ３ ن８دې 40000 کيلو متره محيط لري اوه دورې وهلی شي.

                فکروک７ئ
                   کوم نور مثالونه په طبيعت ک３ موجودې دي چ３ د نور خپر４دل په مستقيم خط ＇ر－ندوي؟

)5-5( شکل، په مستقيم خط د نور خپر４دل
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سيورى او سپوږم９ نيول
د خپل ＄ان او نورو شــيانو ســيوري مو ډير ＄ل３ په ＄مکه او ديوالونو باندې ليدلي دي. أيا کله مو دې ته 
پام هم ک７ى چ３ ＄يني وختونه ســيوری ستاســي له قد ＇خه ډير اوږد او کله هم ستاس３ له قد ＇خه لن６ 

وي؟

د ر１ا )نور( د ســرچين３ په مقابل ک３ د تياره )کدر( جســمونو د واقع کيدلو له کبله ســيوری جوړي８ي. )5-6( 
تصوير ته نظر وک７ئ. ليدل کي８ي چ３ د هغه جســم ســيورى چ３ د نور د وړان／و په مقابل ک３ واقع شــوی، د 
هغه شاته په پرده باندې جوړي８ي. د جسم سيورى هغ３ تيارې ساح３ ته ويل کي８ي چ３ جسم دغ３ ساح３ ته 
د نور د وړان／و د راتک مانع شــي، ســيوري تل د جسم شاته جوړي８ي چ３ د نور په مقابل ک３ واقع کي８ي، 
يعن３ شــى تل د خپل ســيوري او نور يا ر１ا ترمن＃ واقع کي８ي. د يو جســم د ســيوري اندازه د نور له منبع 
＇خه د جســم او پر دې په فاصلو پورې اړه لري. يعن３ ＇ومره چ３ د منبع، جســم او پر دې ترمن＃ فاصله 

زياته وي، سيوری لوی او که فاصله کمه وي، نو سيوری کوچنی ک８５ي.
 کســوف )لمر نيول( او خسوف )ســپوږم９ نيول( په شمسي نظام ک３ د سيوري د جوړيدوله بيلگو ＇خه 
دي. پوهي８ئ چ３ د ســپوږم９ کره د ＄مک３ په شــاوخوا ک３ او ＄مکه اوسپوږم９ دواړه د لمر په شاوخوا 

＇رخي. 

 )6-5( شکل، د شيانو د سيوري تشکيليدل
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فعاليت

)7-5( تصويــر ته ＄ير شــئ. ＇رنگــه چ３ لمر له خپله ＄انه نور خپروي، نو خپله د نور ســرچينه ده، په 
داســ３ حال ک３ چ３ ＄مکه او ســپوږم９ غير نوراني اجســام دي. که چيرې لمر، ＄مکه او ســپوږم９ د 
يو مســتقيم خط په اوږدو واقع شــي )7-5 تصوير( او ＄مکه د لمر او ســپوږم９ په من＃ ک３ واقع شي، په 
دې صورت ک３ د ＄مک３ سيورى د سپوږم９ پر سطح３ باندې لوي８ي چ３ دې پي＋３ ته د سپوږم９ نيول 

)خسوف( وايي.

  نوراني او غير نوارني جسمونه
 آيا کله مو په شــپ３ ک３، شــپ３ ليدونکي )شب بين( ساعتونو، تسبيح، رو＊انه ＇راغونو او يا هم د ＄ينو 
حيواناتو سترگوته کتلي دي؟ هغوی نوراني معلوم８５ي، په داس３ حال ک３ چ３  ＄ين９ نور شيان دي چ３ 

نوراني نه دي. نوراني او غير نوراني جسمونه ډير مثالونه لري.
   لمر، ســتوري او رو＊ــانه ＇راغونه د نوراني جســمونو مثالونه دي. په داســ３ حال ک３ چ３ ＄مکه، 
سپوږم９، لرگي او نور ډير ＇يزونه دي چ３ خپله ر１ا نه لري او هغوى له غير نوراني جسمونو ＇خه گ２ل 
ک８５ي. نوراني جســمونه د خپل نور په وسيله ليدل ک８５ي. خو غير نوارني جسمونه د نوراني جسمونو د 

نور په وسيله چ３ له دوى ＇خه منعکس ک８５ي، ليدل ک８５ي.

              فکروک７ئ
ستاس３ سيوری ول３ په سهار ک３ اوږد او په غرمه ک３ لن６ معلومي８ي؟

 )8-5( شکل، د ＄مک３، لمر او سپوږم９ مدل

د )8-5( مــوډل پــه پام ک３ ونيســئ. له يو －روپ، د فټبال توپ او د ماشــومانو د 

لوبو کوچني توپ ＇خه په －ټ３ اخيستن３ سره د لمر نيون３ )کسوف( او سپوږم９ 

نيون３ )خسوف( پي＋３ و＊يئ.

 )7-5( شکل، د سپوږم９ نيول

لمر

＄مکهسپوږمي



 59 

                فعاليت 
په خپلو ډلو )گروپونو( ک３ الند４نيو تصويرونو ته پاملرنه وک７ئ، له هغو ＇خه د نوارني جسمونو نومونه لست او ووايئ چ３ له 

غير نوراني جسمونو سره ＇ه توپير لري؟

 )9-5( شکل، نوراني او غير نوراني جسمونه



 60 

                 فعاليت
له الندې جدول ＇خه شفاف نيمه شفاف او کدر جسمونه سره جال ک７ئ.

ه  ی ې اوبه پاکه  خ

ې اوبهديوال ر

هکاغذ ی ي  تباش

ین میز تورې عینکې لر

هصافه هوا تی

رو＊انه، نيمه رو＊انه او تياره جسمونه
ول３ په ژمي ک３ د غبارونو په ورځ نقليه وسايل خپل ＇راغونو رو＊انه کوي او ورو- ورو حرکت کوي؟

گازات، مايعات او جامدات هر يو د نور تيريدلو ب５ل３- ب５ل３ وړتياوې لري. ＄ين３ له دې جسمونو ＇خه 
شــفاف )رو＊انه( دي او نور په اســان９ ور＇خه تير８４ي. او هر جسم چ３ د دوى شاته وي، ＊ه او رو＊انه 
ليدل ک８５ي، لکه صافه هوا، ＊ي＋ــه، پاک３ اوبه او نور. ＄ين３ جســمونه نيمه شــفاف )نيمه رو＊انه( دي 
لکــه: گردجنه هوا، خ７ې اوبه او داســ３ نور. هغه اجســام چ３ له هغو ＇خه هيــ＆ نور نه تير８４ي، دکدر 
)تياره( جســمونو په نامه ياد８４ي. ددې ډول اجســامو بيلگ３ ډيرې دي، لکه فلزات، لرگي، او نور. نو په 

دې توگه د نور يا ر１ا د تيريدلو له نظره موږ درې ډوله جسمونه پيژنو:
١.  شفاف )رو＊انه( جسمونه

٢.  نيمه شفاف )نيمه رو＊انه( جسمونه
٣.  کدر )تياره( جسمونه

 

)۱0-5( شکل
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د پن％م فصل لن６يز
��tنور د جسمونو د ليدلو وسيله ده.

��tموږ يو جسم هغه وخت ليدلى شو چ３ له هغه ＇خه نور زموږ سترگو ته را ورس８５ي.
��tجسمونه په دوه ډوله ليدل کيداى شي. د خپل نور په وسيله )که جسم نوراني وي( او يا هم له هغوى 

＇خه د منعکس شوي نور په واسطه چ３ زموږ سترگو ته را ورس８５ي.
��tنور د  مستقيم خط په مسير باندې هرې خواته خپر８４ي.

��tسيوری پر جسمونو باندې د نور د ＄ليدو له امله د جسمونو شاته من％ته را＄ي. د يو جسم سيورى 
هغه تياره ساحه ده چ３ نوموړى جسم هغ３ ساح３ ته د نور د رسيدلو په من＃ ک３ خن６ گر＄ي.

��tلمر نيول )کسوف( سپوږم９ نيول )خسوف( د سيوري د جوړيدو مهم３ بيلگ３ دي.
��tجسمونه د نور وړانگو د تيريدلو له کبله په درې ډولونو ويشل شوي دي چ３ له: شفافو، نيمه شفافو 

او کدر جسمونو ＇خه عبارت دي.
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د پن％م فصل پو＊تن３ 
الندې پو＊تن３ په خپلو کتابچوک３ حل ک７ئ او په کتاب ک３ له ليکلو ＇خه ډډه و ک７ئ. 

۱- الندې جمل３ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ. 
الف: سيوري د ..................... په وړاندې د کدر جسمونو د واقع کيدلو له کبله جوړ８４ي.

ب: ســپوږم９ نيول )خســوف( او يا لمر نيول )کســوف( هغه وخت واقع ک８５ي چ３ لمر، ســپوږم９ او 
＄مکه په .................................... واقع شي.

ج: خسوف يا سپوږم９ نيول هغه وخت را من＃ ته ک８５ي چ３ ＄مکه د ............................... او 
................................. ترمن＃ واقع شي.

د: غيرنوراني جسمونه د .................... ليدل ک８５ي.
۲ – الندې جمل３ ولولئ. که چيرې سم３ وي په مقابل ک３ ي３ )ص( او که ناسم３ وي په مقابل 

ک３ ي３ )غ( تورى په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
 الف: نوراني جسمونه هغه جسمونه دي چ３ له خپله ＄انه نور نه لري. )                      (

ب: غير نوراني جسمونه هغه جسمونه دي چ３ له نورو نوراني سرچينو ＇خه نور ترالسه کوي.
ج: له تياره جسمونو ＇خه نور نه تير８４ي. )                   (

د: له نيمه شفاف جسمونو ＇خه نور په أسان９ او په بشپ７ ډول تير８４ي. )                  (
۳ - نور ＇ه شى دی؟ په لن６ ډول ي３ تشريح ک７ئ.

۴-  شفاف او نيمه شفاف جسمونه يو له بل سره ＇ه توپير لري؟ واضح ي３ ک７ئ.
5 - سيورى ＇ه شى دى؟ له مثال سره ي３ تشريح ک７ئ.

6 - د شفافو او غيرشفافو جسمونو نومونه واخلئ.
7 - الندې کلم３ په ورک７ل شــوې نقشــه ک３ ＄اى په ＄اى ک７ئ اوســپنه، شــفاف، ســتورى، رو＊ــانه 

＇راغ.
اجسام

غير نورانينوراني

کدرنيمه شفافلمر

گردجنه هوا＊ي＋ه
لرگى
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شپ８م فصل

انعكاس
پــه تير فصل ک３ مو په مســتقيم خط د نور خپريدل، ســيورى، ســپوږم９ 
نيول )خسوف(، لمر نيول )کســوف(، نوراني، غيرنوارني، شفاف او کدر 
جســمونه مطالعــه ک７ل. أيا کله مو هم په ورځ کــ３ هندارې لمر ته مخامخ 
نيولي دي؟ خامخا به موليدلي وي چ３ د هندارې په تاوولو ســره په ديوال 
باندې، کولى شــئ د لمر رو＊ــنايي پر ديوال باندې ولگوئ. ＇ه فکر کوئ 

چ３ د لمر دا رو＊نايي ＇نگه په ديوال باندې لو８４ي؟
که چيرې د هندارې په ＄اى کوم بل جســم لمر ته مخامخ ونيســئ، بيا هم 
جسم د هندارې په ＇ير نور منعکس  کوي؟ ددې لپاره چ３ پورتنيو پو＊تنو 
تــه ＄واب ووايو، نو بايد د نور انعــکاس، د نور او مادې متقابل３ اغ５زې، د 
انعکاس قانون، مســتوي هندارې، کروي هندارې او د هغو کارولو موضوع 

گان３ مطالعه ک７و.



   64

د نور انعکاس

 پــه تيــر فصل ک３ مو ولوســتل چ３ نور د شــيانو د ليدلو ســبب گر＄ي او دا مو هــم وويل چ３ ＄ين３ 
اجســام نوراني او ＄ين３ هــم غير نوراني دي. ســپوږم９ 
له غيرنوراني اجســامو ＇خه ده، خو په شــپه ک３ رو＊انه 
معلوم５ــ８ي، ول３؟ که چيرې د شــپ３ په تيارې ک３ خون３ 
ته ننوزئ او ＇راغ رو＊ــانه ک７ئ، ول３ شيان ليدل ک８５ي؟ 
را＄ــى چ３ دې ډول پو＊ــتنو ته ＄واب ووايــو. کله چ３ 
پــه خونه ک３ يو ＇راغ رو＊ــانه ک８５ي، نــور خپر８４ي او د 
جســمونو پر مخ له ل／يدو وروسته انعکاس کوي او زموږ 

سترگو ته را رس８５ي، )1-6( تصوير.
په همدې ډول د لمر ر１ا د شــپ３ له خوا د ســپوږم９ پر سطح باندې لگ８５ي او وروسته له هغ３ د ＄مک３ 

خواته منعکس کي８ي، )2-6( تصوير. په پايله ک３ سپوږم９ رو＊انه معلوم８５ي.
د جسمونو له سطحو ＇خه د نور د را غبرگيدلو عملي３ ته د نور انعکاس وايي. 

 )2-6( شکل، له سپوږم９ ＇خه ＄مک３ ته د لمر ر１ا انعکاس کوي

 )1-6( شکل، په خون３ ک３ نور په 
＊ي＋ي باندې پريوزي

   64
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د اجسامو پرمخ د نور لگيدونک３ وړانگ３ ته وارده وړانگه او هغه وړانگه چ３ له اجسامو سره تر لگيدلو 
وروسته بيرته انعکاس کوي. دې وړانگ３ ته منعکسه وړانگه وايي، )3-6( شکل.

 )3-6( شکل، د لمر نور د م３２ په سطحه ل／يدل３ او ستر－３ ته منعکس شوی دی

 

منعکسه وړان／ه

)r( اويه
سه ز

وارده زاويه )i(منعک
وارده وړان／ه 

په مادې باندې د نور متقابل عمل )جذب او انعکاس(
په تير لوســت ک３ مو ولوســتل چ３ کله په اجســامو باندې نور ولگ８５ي، له اجسامو ＇خه بيرته انعکاس 
کوي، زموږ ســترگو ته را رســ８５ي او د هغوی د ليدلو ســبب گر＄ي. پوه８５و چ３ په ډول- ډول اجسامو 
باندې  نور لگي８ي، دا جسمونه لدې نور ＇خه يوه اندازه نور منعکسوي. پو＊تنه داده چ３ أيا د اجسامو 

عکس العمل د نور ل／يدلو په مقابل ک３ يو شان دى او که توپير لري؟

دې پو＊تنوته د ＄واب موندلو لپاره الندې فعاليت سرته رسوو:

  
١.  د ور＄３ په اوږدو ک３ چ３ نور کوټ３ ته نه ننوزي، ولى شيان وينو؟

٢.  د شيانو د ليدلو لپاره کوم شرايط ضروري دي؟
٣.  د يو جســم دليدلو لپاره له جســم ＇خه د منعکســو وړانگو را رسيدل زموږ سترگو ته د جسم د ليدلو سبب گر＄ي او يا دا چ３ 

زموږ له سترگو ＇خه په جسم باندې وړانگ３ لگ８５ي او موږ کولى شو چ３ هغه ووينو؟

فکر وک７ئ
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۱.  يــو تــن تور کالي لري، يو بل تن د عين ټوکر ســپين رنگ کالي اغوندي. د لمر وړان／و پــر وړاندې کوم کس ژر او ډير تود８４ي علت ي３ ＇ه 
دی؟

۲.  که چيرې د يوه کنگل دوه ټوټ３ په تور او بل سپين ټوکر ک３ ونغاړو او لمر ته ي３ کي８دو، نو د کنگل کومه ټوټه ژر اوبه ک８５ي، ول３؟ علت   
ي３ ووايئ.

فکروک７ئ

ده؟ أيا د تور ترمامتر په واسطه ډير نور جذب شوی دی؟ هو! هغه اجسام چ３ نور ډير جذبوي، ډير تودي８ي. 
ازماي＋تونه ＊يي چ３ جسمونه د نور په جذب ک３ يو له بل سره توپير لري. تور رنگ لرونکى جسمونه تر بل 
هر رنگ ＇خه ډير نور جذبوي او د نور ل８ه برخه منعکس کوي چ３ المل به ي３ په لوړو ټول／يو ک３ ولوستل 

شي.

                فعاليت
دوه ترماميترونه چ３ د يوه مخزن په تور رنگ پوښ شوي او بل ي３ په خپل عادي حالت ک３ دى، دواړه په يو وخت ک３ د ټاکلي 
وخت لپاره د لمر مخ３ ته ږدو. وروسته له هرو دوو دقيقو د ترماميترو د تودوخ３ درجه په جدول ک３ ليکو. له دې تجرب３ ＇خه 

＇ه نتيجه  السته راوړو؟

که چيرې تجربه سمه سرته ورسوو،  معلوم８５ي چ３ د تور رنگ ترماميتر د تودوخ３ درجه د عادي ترماميتر 
په پرتله ډيره ده.

ستاســ３ په نظر ＇ه شــى د دې ســب گر＄يدلى چ３ په تور رنگ پوښ شوي ترماميتر د تودوخ３ درجه زياته 

په تور رنگ د پو ښ شوي ترماميتر د وختشم５ره 
تودخ３ درجه

د عادي ترماميتر د تودخ３ درجه

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

1
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د انعکاس قانون
په تير لوســت ک３ مو ولوســتل چ３ يو جسم هغه وخت دليدلو وړدى چ３ د هغه په سطح باندې نور ول８ي８ي او 
وروسته نور له جسم ＇خه منعکس او زموږ سترگو ته را رس８５ي. ＇ه فکر کوئ؟ أيا د وارده وړانگو او منعکسه 

وړانگو په من＃ ک３ اړيکه شته؟ د پورتن９ پو＊تن３ لپاره الندې فعاليت سرته رسوو.

                فعاليت 
د ميز له پاسه د کاغذ پا１ه ک８５دئ. وروسته يوه معمولي مستطيلي هنداره د کاغذ په پا１ه عموده ودروئ. د )O( په نقطه ک３ د کاغذ 
په مخ باندې پر هنداره باندې يو عمود رســم ک７ئ. د الســي ＇راغ په مرســته چ３ نرۍ وړان／ه لري د )O( په نقطه ک３ په هنداره 
باندې واردې کرئ. اوس د وارده وړانگ３ او عمود ترمن＃ زاويه پيدا او بيا د منعکسه وړانگ３ او عمود ترمن＃ زاويه اندازه ک７ئ. په 
همدې ترتيب سره د ＇راغ ＄اى ＇و پال بدل ک７ئ او السته راغل３ زاوي３ په جدول ک３ وليکئ او و－ورئ چ３ د تجرب３ له السته 

راوړنو ＇خه کوم３ پايل３ ته رس８５ئ؟
وارده زاويه په  i او منعکسه زاويه په r  ＊يو.

د )r( منعکسه زاويهد )i( وارده زاويهشم５ره 
15 درج۱３

30 درج۲３

45 درج۳３

60 درج۴３

75 درج5３

زاوية واردهزاوية منعکسه

 )4-6( شکل
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وارده وړانگ３منعکسه وړانگ３
I

N

R

 )5-6( شکل

ــې: وارده زاویه او  ــې د انعکاس قانون بیانوي چ ــدول پایل د ج
منعکسه زاویه رسه مساوي دي.

مستوي هندارې
＇رنگه چــ３ مو مطالعه ک７ل، که چيرې د يو 
جســم ســطحه صيقل )هواره يا ＊ويه( شوې 
وي، دا ســطح کولى شي چ３ د نور وړانگ３ 
په منظم ډول منعکســ３ ک７ي چــ３ د دې په 
پايله ک３ کولى شــو په دې ډول سطحو ک３ د 

اجسامو تصوير ووينو.

منعکسه وړانگ３

وارده وړانگ３

الف- منظم انعکاس

 )8-6( شکل

 )6-6( شکل

د انعکاس د قانون په نظر ک３ نيولو سره په )6-6( شکل ک３ وارده وړان／３ او وارده زاوي３ ورک７ل شوي 
دي، منعکسه وړان／３ او منعکسه زاوي３ ي３ په خپلو کتابچو ک３ ترسيم ک７ئ.

ب- نامنظم انعکاس

که چيرې يوه دسته )گي６ۍ( موازي وړانگ３ په يوه سطح باندې ولگ８５ي، ددې 
وړان／و انعکاس د سطحو له ＄انگ７تياوو سره )د هوارۍ او نا هوارۍ له نظره( 
ت７او لري. که چيرې دا سطح د )7-6 الف( تصوير د هندارې په ＇ير هواره او 
صيقله وي، دا وړانگ３ په منظم او موازې ډول انعکاس کوي او ســطح３ ي３ 
＄ال لرونک３ معلوم８５ي. که ســطح３ هوارې او صاف３ نه وي، واردې شــوې 
موازې وړانگ３ په سطح３ ترلگيدلو وروسته په منظم او موازي ډول انعکاس 

نه کوي او سطح３ هم ب３ ＄ال معلوم８５ي، )7-6 -ب( شکل.
منعکسه وړانگ３

وارده وړانگ３

 

= ri

 )7-6( شکل

)ج(

 0=i  ?=r

)ب(

 ?=r or 60=

)الف(

 ?=r

 or 35=

 î

 î

 î

 r̂



69

د اوبو سطحه، دمعمولي هندارې لکه د کورونو هندارې چ３ د مخ د ليدلو لپاره له هغوى ＇خه استفاده 
ک８５ي، له دې ډول ســطحو ＇خه دي. د )8-6( شــکل. يوشم５ر نور جســمونه چ３ سطح３ ي３ نور په 
منظم ډول منعکس کوالى نشي، په هغو ک３ د اجسامو تصويرونه نه شی تشکيليدالی. د هوارې ＊ي＋３ 
ســطحه چ３ يو مخ ي３ جيوه شــوی وي او بل مخ ي３ نور ته په منظم ډول انعکاس ورک７ي د مســتوي 

هندارې په نامه ياد８４ي.

په مستوي هندارو ک３ د تصوير ＄ان／７تياوې 

 کله چ３ په هندارو ک３ خپل تصوير گورئ په دې اړه مو فکر ک７ى دى چ３ تاس３ او ستاس３ د تصويرونو 
ترمن＃ ＇ه ډول اړيک３ موجودې دي؟ أيا پام مو ک７ى دى چ３ ستاس３ تصويرونه د هندارو په کومو برخو 
کــ３ جوړ８４ي؟  أيا پوه８５ئ چ３ ستاســو تصويــر په هنداره ک３ ＇رنگه تشــکيلي８ي؟ أيا هندارې پوری 
ستاســ３ او ستاســ３ د تصوير فاصل３ ته مو پام ک７ی دی؟ پورتنيو پو＊ــتنو ته د ＄واب په منظور، الندې 

تجربي سرته رسوو.

                فعاليت
د تصوير په ＇ير دا فعاليت په دوو پ７اوونو ک３ سرته ورسوئ:

١.   خپل نوم په کاغذ باندې وليکئ او د مستوي هندارې پرمخ ي３ ک８５دي او ＇ه شى 
چ３ گورئ هغه وليکئ.

٢.   د تصوير په ＇ير د هندارې مخ ته و در８４ئ، ＇ه شى چ３ وينئ ويي ليکئ.
 )9-6( شکل

 1.5m د زده کوونکى د تصوير لوړوالى
دى.

له هندارې ＇خه د زده کوونکى 
فاصله يو متر1m ده.

له هندارې ＇خه د زده کوونکى
 د تصوير فاصله 1m ده.

د زده کوونکى قد m 1.5 دى.

د تجرب３ له ســرته رســولو ＇خه وروسته به تاس３ 
متوجه اوسئ چ３ په مستوي هندارو ک３ تصويرونه 

الندې خصوصيتونه )＄انگ７تياوې( لري:
- تصوير ســر راســته تشــکيل８５ي. مثاًل که سر د 
بدن له پاســه دى، نو په تصوير ک３ هم ســر دبدن 

له پاسه دى.
- تصويــر لــه هنــدارې ＇خه د جســم د فاصل３ 
په مســاوي اندازه ک３ جوړ８４ي، يعن３ که د جســم 
فاصلــه له هندارې ＇خه 70cm وي، نو د تصوير 

(10-6)شكل
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               فعاليت 
الف: يوه مستطيل ډوله ＊ي＋ه د ميز له پاسه ک８５دئ او د هندارې دواړو خواووته دوه 

شمع３ کي＋８５دئ، يوه شمع م７ه وساتئ او بله يي رو＊انه ک７ئ، د رو＊انه شمع３ 
له لوري هغ３ شمع３ ته چ３ رو＊انه نه ده، وگورئ.

ب: م７ې شمع ته تر هغه وخت پورې حرکت ورک７ئ چ３ د بل３ شمع３ تصوير پر هغ３ پريوزي، په دې وخت ک３ د 
هندارې شاته م７ه شمع هم بله معلوم８５ي.

ج: له ＊ي＋３ ＇خه د بل３ او م７ې شمع３ فاصل３ اندازه ک７ئ او نتيجه ي３ يادداشت ک７ئ، له دې تجرب３ ＇خه ＇ه نتيجه 
ترالسه کوئ؟

د: په همدې ډول د بل３ شمع３ موقعيتونه تبديل ک７ئ او د ب او ج مرحلو په شان عمل وک７ئ.

که چيرې تجربه مو په ســمه توگه ســرته رسول３ وي، نو و به وينئ چ３ له ＊ي＋３ ＇خه تر جسم پورې او 
له ＊ي＋ي ＇خه تر تصوير پورې فاصل３ سره مساوي دي.

 په مستوي هندارو ک３ د تصوير جوړيدل: ددې موضوع د پوهيدلو لپاره الندې تجربه تر سره کوو:

فاصله به هم له هندارې ＇خه 70cm سانتي متره وي.
- تصوير نظر جســم ته متناظر جوړ８４ي، يعن３ ستاســ３ ＊ــ９ او کي２ه خوا خپل ＄ايونــه بدلوي )متناظر 

معلوم８５ي(.
- تصوير حقيقي نه بلک３ مجازي دى، ＄که د هندارې شــاته ＊ــکاري او د هندارې شاته اصاًل ＇ه شى 

وجود نه لري.
ــه: ددې لپاره چ３ په مســتوي هندارو ک３ د شــي او تصوير د فاصل３ په اړه پوه شــو،  ــر فا請ل د تصوي

الند４ن９ تجربه سرته رسوو.

 )11-6( شکل

                 فعاليت
د تصوير په ＇ير د هندارې مخ３ ته يو لرگى ک８５دئ، پوه８５ئ چ３ جسم او تصوير له هندارې ＇خه مساوي فاصل３ لري.  
بناپردې د جسم د دوو نقطو د تصوير موقعيت په اسان９ سره پيدا کولى شو چ３ د هغو دوه نقطو له ن＋لولو ＇خه د تصوير 

موقعيت ټاکل ک８５ي.

الفبج

)12-6( شکل
 AA

 BB

 A

 B

A

B

A

B
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 )14-6( شکل، ساده پيرسکوپ

د مستوي هندارو د کارولو ＄ايونه: په تير لوست ک３ مو د مستوي هندارو او له مستوي هندارو 
＇خه د نور )ر１ا( د انعکاس په اړه معلومات تر السه ک７ل. اوس د انعکاس له همدې ＄ان／７تياوو ＇خه 
په کار اخ５ستن３ سره داس３ يوه وسيله جوړوو چ３ و کوالى شو د هغ３ په لوړو ＄ايونو ک３ هغه شيان په 
اسان９ سره وليدلى شو چ３ په سترگو ي３ نه شو ليدالی. دا وسيله د پيرسکوپ Periscope يا د اوبتل 

د سترگو په نامه ياد８４ي. پيرسکوپ هغه وسيله ده چ３ د دوو موازي 
مستوي هندارو ＇خه جوړه شوې ده، )14-6(شکل. له پيرسکوپ 
＇خــه په او بتلونو کــ３ د اوبو پرمخ د بي７يو او نورو ＇يزونو دليدلو 

لپاره کار اخلي. )14-6( شکل، يو ساده پيرسکوپ ＊يي.

که چيرې د جســم يوې نقط３ ته وگورو، له پورتن９ تجرب３ ＇خه په －ټ３ اخيســتن３ سره کولى شو چ３ د 
جسم د هغ３ نقط３ د تصوير موقعيت پيدا ک７و. له بل３ خوا پوه８５و چ３ تصوير د وارده وړانگو له انعکاس 
＇خه وروسته په هندارو ک３ جوړ８４ي. يعن３ د وړانگو انعکاس د تصويرونو د جوړ＊ت اساسي شرط دى. 
تصوير بايد د منعکسه وړانگو او يا د منعکسه وړانگو له تقاطع امتداد ＇خه تشکيل شي چ３ په مستوي 
هندارو ک３ تصوير د منعکســه وړانگو له امتداد ＇خه د هندارې په شــا ک３ جوړ８４ي، )13-6(شکل. په 

لن６ه تو－ه ويلى شو چ３ په مستوي هندارو ک３ تصوير الندې ＄انگ７تياوې )خصوصتيونه( لري:
۱.  تصوير د هندارې شا ته جوړ８４ي.

۲.  تصوير په متناظر ډول جوړ８４ي.
۳.  لــه هندارې ＇خه د تصوير فاصله له هندارې ＇خه 

د جسم له فاصل３ سره مساوي ده.
۴.  تصوير د منعکسه وړانگو د امتداد له تقاطع ＇خه د 

هندارې شاته جوړ８４ي.

 )13-6( شکل، د يوې نقط３ د تصوير د 
جوړيدو ＇رنگوالى ＊يي

A'

  A

د منعکسه وړان／ه ادامه

منعکسه وړان／ه
جسم

أئينه

تصوير

وارده وړان／ه
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په 15-6 تصوير ک３ تاســ３ يو او بتل وينئ 
چ３ په هغه ک３ د اوبو پر مخ د بي７يو او نورو 
شــيانو د ليدلو لپاره له پيرسکوپ ＇خه کار 

اخيستل شوى دى.
پيرســکوپ  شــکل،   )6-15(  

لرونکى اوبتل )تحت البحري(

                فعاليت 
له انعکاس ＇خه په －ټ３ اخيستن３ سره د )14-6( شکل په شان د خپل ＊وونکي په مرسته داس３ پيرسکوپ جوړ کرئ چ３ 

خپل شاته شيان وليدلى شئ.

کروي هندارې
په تير لوست ک３ له مستوي هندارو سره اشناشوو او وموليدل چ３ په مستوي هندارو ک３ د جسم تصوير 

په خپله د جسم په اندازه دى.
أيا تر اوســه مو داســ３ هندارې ليدلي دي چ３ له مستوي هندارو ＇خه متفاوت کار کوي. أيا تراوسه مو 

خپل تصوير د صيقلي کاشوغ３ په من＃ او يا د هغ３ پرشا ک３ ليدلى دى؟

)16-6( تصويرونو ته وگورئ. په دې تصويرونو ک３ هم أيا تصوير د جسم په اندازه دى؟
پــه موټر ک３ مو د موټر د مخ３ هندارې او شــا )＇ټ ته ليدونک３( هنــدارې  په باره ک３ فکر ک７ى دى؟ 
دا هندارې ＇ه ډول کار کوي؟ هغه د مســتوي هندارو په نســبت متفاوت تصويرونه ＊ــيي. ＄که چ３ د 
مستوي هندارو مخ هوار او د شاته ل５دونکي هندارو او کاشوغو مخ د کرې يوه برخه ده، له همدې کبله، 

 )16-6( شکل، د کاشوغ３ په من＃ او کاشوغ３ پرشا مخ د يو شخص تصوير. 
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دې ډول هنداروته کروي هندارې وايي. که د کروي هندارې انعکاس کوونک３ برخه ژوره وي، دې ډول 
هنداروتــه مقعرې کــروي هندارې او که چيرې انعکاس کوونک３ برخه بهــر خواته وتل３ وي، دې ډول 

هندارو ته محدب３ کروي هندارې وايي. په )17-6( شکل ک３، دواړه ډوله هندارې ＊ودل شوي دي.

مقعرې کروي هندارې: هغه کروي هندارې دي چ３  ننن９ برخه ي３ صيقل )＊ــويه( شــوې او بهرن９ 
برخه ي３ جيوه کاري شوې وي.

ــ３ کروي هندارې: هغه کروي هندارې دي چ３ د ننه برخه ي３ جيوه کاري او بهرن９ برخه ي３  محدب
صيقل)＊ويه( شوې وي. په )18-6( شکل ک３، محدب３ او مقعرې کروي هندارې ＊ودل شوې دي.

ــرو کروي هندارو محراق: د دې موضوع له مطالع３ ＇خه مخک３ د مقعرو کروي هندارو د  د مقع
محراق د الپوه５دو لپاره، الندې فعاليت سرته رسوو:

                فعاليت 
د کاغذ له پا３１ سره موازي، مقعره کروي هنداره لمر ته په دې ډول مخامخ ږدو 
چ３ له هندارې ＇خه منعکسه وړانگ３ د کاغذ په پا１ه ولو８４ي. په دې صورت ک３ د 
کاغذ پا３１ پرمخ باندې يوه رو＊انه ساحه جوړي８ي. د کاغذ پا１ه تر هغ３ پورې وړاندې 
او وروسته ک７ئ چ３ رو＊انه ساحه خپل３ کوچن９ )نقطوي( اندازې ته ورس８５ي. دا 
کوچن９ رو＊انه ساحه په مقعرو کروي هندارو ک３ د لمر حقيقي تصوير دى چ３ د 

 )18-6( شکلکاغذ په پا１ه باندې جوړ８４ي. همدې نقط３ ته د مقعرې هندارې محراق وايي.

که چيرې د محراق په نقطه ک３ په کاغذ باندې يو＄و لحظ３ په دو امدار ډول لمر ولگ８５ي، کاغذ اور اخلي علت ي３ ＇ه شى دى؟  

فکروک７ئ

VV'
C FF'

)17-6( شکل
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د کروي هندارو د کارولو ＄ايونه
أيا کله مو هم لمريز منقلونه ليدلي دي؟ أيا د موټر د شــاته ل５دونکي هندارو 
ته موهم پاملرنه ک７ې ده؟ دا ټول د کروي هندارو د کارولو ＄ايونه او د هغوى 
خاصيتونه ＊ــيي. د مثال په توگه، د لمر هغه منقلونه چ３ د خوړو په پخولو 
ک３ ور ＇خه کار اخيســتل ک８５ي. کلــه چ３ په هغ３ باندې وړانگ３ ل／８５ي، 
د نور وړانگ３ انعکاس کوي او منعکســه وړانگ３ د محراق په نقطه) F (ک３ 
سره تقاطع کوي )19-6(شکل. د نور وړانگ３ تجمع کول )نژدې کيدل(، د 
ډيرې تودوخ３ سبب گر＄ي او د خوړو د پخيدلو او د لو＊و د اوبو دا يشيدلو 

سبب ک８５ي.
د موټر د شــا ليدنــ３ )عقب نما( هنــدارې د کروي محدبو هنــدارو يو ډول 
دی چ３ د موټر د شــاته شــيانو د ليدلــو لپاره ور ＇خه کار اخيســتل کي８ي. 
＇رن／ــه چ３ په کــروي محدبو هندارو ک３ انعکاس ورکونک３ ســطحه بهر 
خواته وتل３ ده، نو زيات３ وړان／３ په هغ３ ل／ي８ي او يوه پراخه ساحه د ليدلو 

وړ－ر＄وي.

)19-6( شکل، لمريز منقل او 
مخابراتي ديشونه

له پورتن９ تجرب３ ＇خه دې پايل３ ته رس８５و چ３ محراق په مقعرو کروي هندارو ک３ هغه ＄اى دى چ３ 
 F په هغه ک３ د لمر تصوير په ډيرې کوچن９ اندازې ســره جوړ８４ي. د مقعرو کروي هندارو محراق په
ســره ＊ــيي چ３ په )19-6( تصوير ک３ ＊ودل شوى دى. په شکل ک３ خط خط شوې برخه د هندارو 

جيوه کاري شوې برخه ＊يي. 

شکل 20-6 د موټر د شاليدن３ )عقب نما( هندارې
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د شپ８م فصل لن６يز
له يوې سطح３ ＇خه د نور را غبرگيدلوته د نور انعکاس وايي. t 

له ＊وي３ )صيقل( شوې سطح３ ＇خه د نور انعکاس ته منظم انعکاس او له ناهوارې سطح３ ＇خه  t 

د نور انعکاس ته غير منظم انعکاس وايي.
د نور جذبول، تيريدنه او انعکاس عملي３ د نور او مادې له متقابلو اغيزو ＇خه عبارت دي. t 

د هوارې ＊ي＋ــ３ ســطحه چ３ يو مخ ي３ جيوه شوی وي او بل مخ ي３ نور ته په منظم ډول انعکاس  t 

ورک７، د مستوي هندارې په نامه يادي８ي.
کــروي هندارې له هغــو هندارو ＇خه عبارت دي چ３ د کرې له يوې برخ３ ＇خه جوړې شــوي،  t 

بهرن９ يا ننن９ برخه ي３ جيوه شوې او بله سطحه ي３ نور ته انعکاس ورکوي.
د مقعــرې هنــدارې محراق لــه هغ３ نقط３ ＇خه عبــارت دى چ３ ټول３ مــوازي وارده وړانگ３ له  t 

انعکاس ＇خه وروسته له هغ３ ＇خه تير８４ي.

د شپ８م فصل پو＊تن３
۱- پــه النــدې جملو ک３ صحيــح او غلط３ جمل３ په گوتــه ک７ئ، د صحيح جملو پــه مقابل ک３ )ص( 

او د غلطــو جملو په مقابل ک３ )غ( تورى وليکئ. وروســته غلط３ جملــ３ اصالح او په خپلو کتابچو ک３ 
وليکئ.

 الف: په مستوي هندارو ک３ تصوير د هندارو مخ ته جوړ８４ي. )                      (
ب: د نور انعکاس، په صيقل شوې سطح３ باندې د نور تر لگيدلو وروسته بيرته د نور را غبرگيدل دي. )         (

 ج: کروي هندارې د مستوي هندارو په ＇ير تصوير تشکيلوي. )                   (



   76

۲- تصوير ته وگورئ که چيرې له هندارې ＇خه د جسم فاصله 30cm وي، له هندارې ＇خه د تصوير 
فاصله پيدا ک７ئ.

۳- د الندې جمل３ تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ.
الف( هغه وړانگ３ چ３ په هنداره واردي８ي د............ په نوم او هغه وړانگه چ３ له هندارې ＇خه ليرې 

ک８５ي. د  ............ په نوم ياد８４ي.
ب( د مقعــرې کــروي هنــدارې محراق هغه ＄اى دى چــ３ ټول３ موازي وړانگ３ لــه ............ ＇خه 

وروسته ور＇خه تيري８ي .
ج( هغه وسيل３ چ３ په اوبتلونو ک３ د جسمونو د ليدلو لپاره ترې کار اخيستل ک８５ي. د........................  

په نوم ياد８４ي.
۴ - الند４ن３ شکلونه کوم３ هندارې ＊يي او منعکسه وړانگ３ رسم ک７ئ.

5- د کروي هندارو د ډولونو نومونه واخلئ او د هغوى د کار اخيستن３ ＄ايونه ووايئ.

6- په الندې شکل ک３ د )P( نقط３ تصوير رسم ک７ئ.

شخصتصوير أيينه

M

N
P

 i
 r
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اووم فصل
د نور انکسار )مات５دل(

کله چ３ نوري وړان／ه له يو شفاف )روڼ( محيط ＇خه بل روڼ محيط ته وارده 
شي، مات８５ي او په زړه پورې اغ５زې رامن＃ ته کوي. د بيلگ３ په توگه، اجسام په 
اوبو ک３ پورته ＊ــکاري. له اوبو ＇خه په ډک گيالس ک３ پنسل مات ＊کاري. 
د بــاران کوچني ＇ا＇کي د پســرلي په نيمه بارانــي ور＄و ک３، نور په مختلفو 

رنگونو ک３ تجزيه کوي او د بوډۍ ټال )شنه زرغونه( جوړوي.
دا ټول د نور د انکســار په اســاس جوړي８ي. هغه وســايل چ３ د نور د انکســار 
په اســاس طرح او جوړ شــوي دي، ډير دي لکه: د عکاســي کمره، ذره بين، 
دوربين، تلســکوپ او نور. تاســو په دې فصل ک３ زده کوئ چ３ د نور انکسار 
＇ه شى دى؟ منشور ＇نگه نور تجزيه کوي؟ عدسيه ＇ه شى ده او په ＇و ډوله 
دى؟ لرې ليدونک３ ســترگ３ او ن８دې ليدونک３ سترگ３ په خپلو من％و ک３ ＇ه 
توپير لري؟ ميکروســکوپ ＇ه شى دى او د کومو شيانو په ليدلو ک３ ور＇خه 

گټه اخيستل ک８５ي.
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د نور انکسار ＇ه شى دى؟
نــور په يو نواخت محيط ک３ په مســتقيم مســير حرکت کــوي. که چيرې د 
＊ي＋ــ３ يا اوبو په شــان پر يو شــفاف محيط باندې نوري وړان／ه په عمودي 
ډول وارده شــي، نوري وړان／ه له دې محيط ＇خه د تيريدو په وخت ک３ بيا 

هم خپل پخواني مسير ته دوام ورکوي.
خو کله چ３ نور د هغه شــفاف جســم په ســطح باندې په عمودي شکل نه 
بلک３ په يوه زاويه وارد شــي، د نور وړان／３ د جسم سره د لگيدلو په وخت 
ک３ مات８５ي او د هغه د حرکت لورى يو اندازه ک８４８ي. چ３ دې پي＋３ ته د نور 

انکسار وايي. چ３ په )1-7( شکل ک３ ليدل ک８５ي.

                فعاليت
په خپلو گروپونو ک３ الندې تجربه ترسره ک７ئ.

د ميز په سر باندې يوه کاسه ک８５دئ او له شکل سره سم يوه فلزي سکه د کاس３ په من＃ ک３ ک８５دئ او د کاس３ له ＇ن６ې داس３ 
و－ورئ چ３ سکه د کاس３ د ＇ن６ې شا ته پټه شي او تاس３ هغه ونه شئ ليدلى. اوس پرته له دې چ３ د ستر－３ موقعيت مو تغيير 

وک７ي يا نور زده کوونکي ورو- ورو په کاسه ک３ اوبه اچوي، کاس３ ته وگورئ أيا په دې حالت ک３ سکه ليدالى شئ؟ ول３؟

دا تجربه دې په ډيرو زده کوونکو تکرار او په پايله ک３ په هغو مشــاهدو باندې چ３ ترســره ک７ې مودي په خپلو ک３ ســره بحث 
وک７ئ، دې پي＋３ ته د خپل ＊وونکي په مرسته د نور انکسار له پي＋３ سره اړيکه ورک７ئ.

 )1-7( شکل، په عمودي ډول له 
＊ي＋３ ＇خه د نور تيريدل

 )2-7( شکل، په غير عمودي ډول 
له ＊ي＋ه ＇خه د نور تيريدل

 )3-7( شکل، د کاس９ په من＃ ک３ فلزي سکه
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منشور
کله چ３ د خپل خودکار قلم شفاف پوښ د سپين کاغذ پرمخ 
د لمر د وړانگو په مقابل ک３ ک８５دئ، د کاغذ پرمخ مختلف 

رنگونه وينئ. دغه رنگونه ＇ه ډول من＃ ته را＄ي؟
په حقيقت ک３ د قلم پوښ د منشور په ډول عمل کوي. 
منشور يو شفاف جسم دى چ３ ＇و اړخه )معمواًل درى 
اړخــه( لــري. )4-7( تصوير هغه منشــور را＊ــيي چ３ 

مثلثي قاعدې لري.
کله چ３ منشــور د لمر وړانگوته کي＋ــودل شــي، د لمر 
ســپينه وړانگه د )5-7( له شکل ســره سم چ３ له اووه 
رنگونو ＇خه جوړه شوې ده، له تير４دو ＇خه وروسته په 

اوو رنگونو تجزيه ک８５ي. 
ددې علــت دادى چ３ له منشــور ＇خه دلمــر د وړانگو 
تيريدلو په وخت ک３ د وړانگو د هر رنگ انکســار يوله 
بلــه ＇خه توپير لري، د بيلگــ３ په توگه د بنفش نور نظر 
له نورو رنگونو ＇خه ډ４ر ماتي８ي )انکســار کوي( او سور 

رنگ ډير ل８ انکسار کوي.
د بوډۍ ټال )شنه زرغونه( د نور د تجز４ي بله بيلگه ده چ３ 

معموالً د پسرلي په فصل ک３ ليدل ک８５ي.
هغه رنگين３ وړانگ３ چ３ د منشور په وسيله په اوو رنگونو، 
لکه: سور، نارنجي، زي７، شين، ابي، نيلي او بنفش رن／ونو 
جال ک８５ي اووه واړه تجزيه شــوې وړان／３ د نور د طيف په 

نامه ياد８４ي. )6-7( تصوير د نور طيف را＊يي.
 

 )4-7( شکل، منشور

 )5-7(شکل، د منشور په 
واسطه  د نور تجزيه

 )6-7( شکل، د لمر د نور طيف

سور
نارنجي

زي７
شين

آبی
نيلي

بنفش
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                فعاليت
تجربه وک７ئ: ل８ ＇ه لوى لو＊ــى له اوبو ＇خه ډک ک７ئ او هغه په داســ３ ＄اى ک３ 

ک５ــ８دئ چ３ له ک７ک９ ＇خــه را ننوتل３ وړانگ３ ور باندې ولگ８５ي. وروســته بيا يوه 
مســتوي هنــداره د تصوير په ＇ير پــه اوبو ک３ په مايل يا کاږه ډول ک８５دي. لو＊ــي يا 
هندارې ته حرکت ورک７ئ چ３ د ديوا ل پرمخ د نور طيف تشکيل شي. که د ديوال 
رنگ ســپين نه وي، تاســو کولى شــئ چ３ يو ســپين کاغذ په هغه ＄اى چ３ د نور 

طيف جوړ８４ي، ک８５دئ.
اوس په خپلو مشــاهداتو چ３ تاســو تر سره ک７ي دي په خپلو －روپونو ک３ سره بحث 

وک７ئ.

                فکروک７ئ

په دې تجربه ک３ د هندارې جيوې رول ＇ه و؟

 )7-7( شکل، هنداره له اوبو ＇خه په ډک لو＊ي ک３

 )8-7( شکل، هغه وسيل３ چ３ په خپل من＃ ک３ عدسي３ لري

په دې تجربه ک３ د هندارې مخ３ ته اوبو، د منشــور په ＇ير دنده ترســره ک７ې ده. نور له منشــور ＇خه د 
تيريدو په وخت ک３ په مختلفو رنگونو جال ک８５ي چ３ دې پي＋３ ته د نور تجزيه وايي.

عدسيه
أيا تراوســه مو له دوربين ＇خه اســتفاده ک７ې ده؟ دوربين کولى شــي چ３ کوچني جســمونه لوی او لرې جسمونه 
نژدې ＊ــکاره ک７ي. هغه وســايل چ３ تقريباً په دې توگه کار کوي زيات دي، لکه: تلســکوپ، ميکروسکوپ، ذره 

بين او داس３ نور.
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د اجســامو لوى او واړه ＊کاره کول اکثراً د عدسي３ په واسطه 
کي８ي. عدسيه يو شفافه جسم دى چ３ د منشور په شان د نور 

د وړانگو د لوري د بدليدو قابليت لري.
کله چ３ د )9-7( شــکل په ＇ير دوه منشــوره يو له بله ســره يو 
＄اى سري（ ک７و. وروسته بيا د هغوى خارجي سطح３ په کروي 

منحني ډول وتوږو. نو کوم ډول ب２ه )شکل( اختياروي؟
هغه شــفافه جســم چ３ دا ډول شــکل ولري، عدسيه نوم８５ي. 

عدسيه کولى شي د منشور په شان د وارد  شوي نور لورى يا

                فعاليت  
تجربه وک７ئ: يوه ذره بين خپل３ ســترگي ته ونيســئ او  دهغ３ په وسيله يوه فلزي سکه له مختلفو واټنونو ＇خه وگورئ او له هر 

واټن ＇خه د ســک３ شــکل او د هغ３ ليکن３ ته پام وک７ئ. وروسته د ذره بين د من％ن９ برخ３ پن６والى او دهغه شاوخوا په خپلو 
گوتو سره لمس ک７ئ او په خپلو گروپونو ک３ الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايئ.

۱- ذره بين ＇ه شى دى؟
۲- ذره بين ＇ه خاصيت لري؟

۳ - دا وسيل３ ＇نگه کولى شي چ３ کوچني اجسام لوى و＊يي؟

 )10-7( شکل، په محدبه عدسيه ک３ 
د نور انکسار

جهت ته بدلون ورک７ي، نو ＄که اجسام د عدسي３ ترشا، لوى اويا واړه معلوم８５ي.
پو＊تنه: ول３ ＄ين３ عينک３ اجسام واړه او ＄ين３ نوري３ لوى ＊کاره کوي؟

عدسي３ د شکل او خواصو له نظره په دوه ډوله دي:
الف( محدب３ عدسي３: د دې عدسيو من％ن９ برخ３ د ＇ن６و په پرتله پن６ې دي. کله چ３ په دغو عدسيو 
بانــدې د وړانگ３ يــوه گي６ۍ په موازي تو－ه ولگ８５ي. نو وړانگ３ له عدســي３ ＇خه د تيريدلو په وخت ک３ 

مات８５ي او يو بل ته نژدې ک８５ي. )10-7( شکل ته وگورئ.

دوه داني منشورونه تقريباً د يوې محدب３ 
عدسي３ په ＇ير عمل کوي

 )9-7( شکل، منشور او عدسيه
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ــي３:  ددې عدســيو من％ن９ برخ３ د ＇ن６و په پرتله   ب: مقعرې عدس
نرۍ وي. کله چ３ د نور د موازي وړانگو يوه گي６ۍ په دې ډول عدســيو 
باندې ولگ８５ي، له عدســي３ ＇خه د تير４دو په وخت ک３ مات８５ي او يو له 

بل ＇خه لري ک８５ي،)12-7( شکل .
مقعرې عدسي３ د خارجي سطحو له نظره په درې ډوله دي. )13-7( په 

شکل ک３ ＊ودل شوې دي.

د عدسي３ د محراق موندل 
د محراق له مفهوم ســره د کروي هندارو په لوســت ک３ اشنا شوئ چ３ په مقعره هنداره ک３ محراق هغه 

نقطه ده چ３ د نور وړانگ３ وروسته له انعکاس ＇خه د هندارې په هغه نقطه ک３ راټولي８ي.

                فکروک７ئ
أيا داس３ نور وسايل شته چ３ په هغو ک３ د نور د انکسار په نتيجه ک３ محراق رامن＃ ته شي؟

د دې پو＊تن３ د ＄وابولو لپاره الندې فعاليت ترسره ک７ئ.

 )12-7( شکل، د نور انکسار په مقعره عدسيه ک３

 )13-7( شکل، د مقعرې عدسي３ ډولونه

 )11-7(شکل، د محدبي عدسي３ ډولونه

 محدب الطرفين عدسيهمحدبه مستوي عدسيهمحدبه مقعره عدسيه

 مقعر الطرفين عدسيهمقعره مستوي عدسيهمقعره محدبه عدسيه

محدب３ عدسي３ د خارجي سطحو د شکلونو له مخ３ په درې ډولونو ويشل ک８５ي:
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                فعاليت
تجربه وک７ئ: د لمر د وړانگو په مقابل ک３ يو ذره بين داســ３ ونيســئ چ３ و کوالى شــئ د لمر وړانگ３ ترممکنه حده پورې 

د کاغذ پر مخ باندې متمرکز ک７ئ. تاســ３ به وگورئ چ３ دغه متمرکز شــوې ســاحه ډيره رو＊ــانه ＊کاري. په دې حالت ک３ د 
عدسي３ او رو＊انه شوې ساح３ ترمن＃ واټن، د خط کش په وسيله اندازه ک７ئ. وروسته ذره بين په بله سطحه باندې و ＇رخوئ، 

او د دويم ＄ل لپاره د عدسي３ واټن د نور تر ممترکز شوې ساح３ پورې اندازه ک７ئ.
د تجرب３ په پاى ک３ د تجرب３ الس ته راوړن３ په خپلو گروپونو ک３ لست ک７ئ.

نوله دې کبله محدب３ او مقعرې عدســي３ هره يوه دوه محراقونه لري چ３ د عدســيو په دوو لورو ک３ په 
مساوي واټنو ک３ واقع دي.

کله چــ３ د نور د وړانگو يوه گي６ۍ د )14-7( شــکل 
مطابق په محدب３ عدســي３ باندې لگ８５ي، له عدســي３ 
＇خــه د تيريدو په وخت کــ３ مات８５ي او په يوه نقطه ک３ 
ســره راټولي８ي. دې نقط３ ته محراق وايي. د عدسي３ او 
د دې نقطــ３ ترمن＃ واټن ته د عدســي３ محراقي فاصله 

وايي.
کلــه چــ３ د نور يوه گيــ６ۍ د )15-7( شــکل مطابق په 
مقعرې عدســي３ ولگ８５ي، دغه وړانگ３ له عدســي３ ＇خه د تيريدو په وخت ک３ مات８５ي او له يو بل ＇خه 

لرې ک８５ي.
که چيرې ل５رو شــوو وړانگو خطونو ته په مخالف جهت ک３ امتداد ورک７و، په يوه نقطه ک３ ســره قطع 

کوي چ３ د غه نقطه د مقعرې عدسي３ د محراق په نوم ياد８４ي.

 )14-7( شکل، د محدب３ عدسي３ محراق

محراق
محراقي فاصله

محراق

موازي وړانگ３

  )15-7( شکل، د مقعرې عدسي３ محراق

محراقي فاصله
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سترگ３ 
موږ د نورو حواســو په پرتله له ليدو حس له شــاوخوا چاپيريال ســره ډير نژدې کوي. د طبعيت ＊کل３ منظرې، 

مختلف رن／ونه، نژدې والى او لرې والى، د جسمونو لويوالى او کوچنيوالى د سترگو په وسيله ليدلی شو.
 زموږ ســترگ３ د دوربين په شــان عمل کوي. لکه ＇نگه چ３ دوربين عدســيه لري، زموږ ســترگ３ هم په خپل 

جوړ＊ت ک３ پر نورو اجزاوو سربيره، محدبه عدسيه هم لري چ３ د نور وړانگ３ په ک３ انکسار کوي.

د ليدو عصب

شبکيه

عدسيه

)16-7( شکل، ستر－ه

فکروک７ئ هغه مهال چ３ تاس３ نا＇اپه له يو رو＊انه محيط ＇خه نسبتاً يوه تياره محيط ته الړشئ، تر يو ＇و شيبو 
پورې ＇ه ليدلى نشي، أيا پوه８５ئ ول３؟  )16-7( شکل يوه سترگه له ＇و مهمو اجزاوو سره ＊يي چ３ د هغ３ 

مطالعه په الندې ډول پيل کوو.
هغه مهال چ３ د انسان سترگ３ په يوه رو＊انه محيط ک３ د بيلگ３ په توگه د لمر د وړانگو په مخ ک３ واقع شي د 

سترگو د کسي قطر کوچن９ ک８５ي او سترگو ته د ډير نور د داخليدلو مخه نيسي.
اما د شــپ３ له خوا او يا په يو تياره ＄اى ک３ د دې لپاره چ３ ＊ــه ووينو، د ســترگو د کسي قطر لوي５ـ８ي چ３ الډير 
نور زموږ ســترگو ته وارد شــي او زموږ د ليدلو وړتيا ډيره شــي. نور د کسي له تيريدلو ＇خه وروسته د سترگ３ په 
عدسيه باندې لگ８５ي. د سترگ３ عدسيه شفافه او حساس ده چ３ د جسم واټن د لرې والي يا نژديوالي له کبله  د 

هغه ډبل والى کوچنى او يا غټي８ي او په نتيجه ک３ تصوير د سترگ３ د شبک３ پرمخ معکوس تشکيل８５ي.
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په لن６ ډول ويلى شو هغه نور چ３ سترگ３ ته ننوزي، د سترگ３ د کسي په واسطه کنترول８５ي او د سترگ３ عدسي３ 
ته رس８５ي. د سترگ３ عدسيه د اجسامو تصوير د شبک３ پرمخ باندې تشکيلوي او دليدلو د عصب په وسيله 

مغزته اطالع ورکوي او موږ د اجسامو په ليدلو قادر８４و.

د سترگ３ عيبونه
په پخواني درس ک３ مو زده ک７ل چ３ د سترگ３ د عدسي３ ډبلوالى د جسمونو واټن له نظره چ３ د هغ３ مخ３ 
ته واقع ک８５ي، نرۍ او يا هم ډبل８５ي، تر ＇و وکولى شي د سترگ３ د شبکيه پرمخ د جسم تصوير تشکيل ک７ي. 

کله چ３ د سترگ３ عدسيه خپل دغه خاصيت له السه ورک７ي، الندې عيبونه رامن％ته کي８ي؟
١- ＄ين３ خلک هغه جســمونه چ３ له هغوى ＇خه لرې واقع دي، ＊ــه او واضح ويني، حال دا چ３  نژدې 

اجسام په وضاحت سره نه ويني، دغه خلک لرې ليدونک３ سترگ３ لري.
٢- ＄ين３ نور خلک هغه اجسام چ３ دوى ته نژدې وي، رو＊انه او واضح ويني او لرې اجسام په وضاحت نه 

ويني، دغه افراد ن８دې ليدونک３ سترگ３ لري. 
٣-که سترگ３ ونه شي کولى چ３ لرې او يا هم نژدې شيان په واضح او رو＊انه ډول وويني، دا ډول سترگ３ عيب 

لري چ３ دا ډول عيبونه د سترگ３ له عدسي３ او يا شبکي３ سره ت７او لري.

                  فعاليت                 
په خپلو گروپونو ک３ د سترگ３ جوړ＊ت رسم او نومونه ي３ وليکئ. وروسته بيا د سترگو د اجزاوو دندې د خپل ټولگي ملگرو 

ته بيان ک７ئ. 

د ســترگ３ شــبکيه ډير شم５ر عصبي تصوير اخ５ســتونک３ حجرې لري. د سترگ３ د عدســي３ په شبک３ باندې 
تشــکيل شــوى تصوير دليدلو عصب په واســطه، مغزوته اطــالع ورکول ک８５ي او د ماغــزو د ليدلو په مرکز ک３ 
تصوير سرراســته درک ک８５ي او موږ د اجســامو د ل５دلو قدرت پيداکوو. د دې موضوع تفصيل به د بيولوژي د 

لوړو ټولگيو په درسونو ک３ مطالعه ک７ئ.

                 فکروک７ئ
 هغه خلک چ３ لرې ليدونک３ او يا ن８دې ليدونک３ سترگ３ لري، خپل مشکل ＇نگه حل کولى شي؟
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لکه ＇نگه چ３ په ن８دې ليدونک３ ســترگو ک３ تصوير د سترگ３ د شبک３ مخ３ ته تشکيل８５ي. )7-17( 
الف شکل، نوله دې کبله د سترگو داکټران دوى ته د هغو عينکو سپار＊تنه کوي چ３ مقعرې عدسي３ ولري. 
تر ＇و د هغه په مرسته د لرې اجسامو تصوير چ３ شبک３ مخ３ ته تشکل８５ي، په شبکيه باندې تشکيل شي او 

په نتيجه ک３ س７ى وکولى شي چ３ تصوير په واضح ډول وويني چ３ په )17-7(ب شکل ک３ ليدل ک８５ي. 

  )18-7( شکل، لرې ليدونک３ سترگ３

  )17-7( شکل، ن８دې ليدونک３ ستر－３

برعکس هغه خلک چ３ لرې ليدونک３ سترگ３ لري د جسمونو تصوير نژدې او د سترگ３ د شبک３ ترشا 
تشــکيل８５ي، )18-7( الف شــکل چ３ په دې صورت ک３ د ســترگو داکټران هغه عينک３ چ３ محدب３ 
عدســي３ ولري توصيه کوي. تر ＇و د جســمونو تصوير چ３ د شــبک３ په شــا ک３ تشکيلي８ي، د شبک３ 
مخ３ ته تشــکيل شــي او په نتيجه ک３ س７ى وکولى شي چ３ نژدې اجسام واضح وويني په )18-7( ب 

شکل ک３ ليدل ک８５ي.

)الف(

)الف(

)ب(

)ب(
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په لن６ ډول ويلى شو چ３ کله د سترگ３ عدسي３ ونه شي کولى چ３ د اجسامو تصوير د سترگ３ په شبک３ 
باندې تشکيل ک７ي. دوه امکانه وجود لري:

الف: تصوير د ســترگ３ د شــبک３  په مقابل ک３ تشــکيل８５ي. په دې صورت ک３ دغه ســترگ３ ن８دې 
ليدونک３ دي او د ل５رې اجســامو د ليدو لپاره بايد د ســترگو د داکټر په مشــوره له مقعرو عدســيو ＇خه 

استفاده وک７ي.
ب: تصوير د سترگ３ د شبک３ په شا ک３ تشکيل８５ي. په دې حالت ک３ دغه سترگ３ لرې ليدونک３ او د 
نژدې جسمونو د ليدو لپاره بايد د سترگو د داکټر په مشورې سره له محدبو عدسيو ＇خه استفاده وک７ي. 
په پام ک３ ولرئ چ３ هي＆ وخت هغه عينک３ چ３ عدسيه ولري، مه په سترگو کوئ. ＄که د دغه عمل 

په تکرار سره د سترگو ليد ضعيف８５ي.
ميکروسکوپ 

ميکروســکوپ هغه وســيله ده چ３ د هغه په جوړ＊ت ک３ له محدبی عدسي３ ＇خه －ټه اخيستل شوی 
ده. د ميکروســکوپ په واسطه کوالی شــو ډير کوچني اجسام لکه اميب، مکروبونه، نباتي او حيواني 

حجرې ووينو.

)19-7( شکل
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                 فعاليت 
له ميکروسکوپ ＇خه استفاده کوونکي کوم کسان دي؟ او له ميکروسکوپ ＇خه په کومو حالتونو ک３ استفاده کوي؟ په دې 

باره ک３ په خپلو گروپونو ک３ بحث وک７ئ او د ټولگي ملگرو ته را پور ورک７ئ.

په لن６ ډول ويلى شــو چ３ ميکروســکوپ هغه وســيله ده چ３ د ډيرو کوچنيو جســمونو د ليدو لپاره ور 
＇خه اســتفاده ک８５ي او ساده ډول ي３ دوې محدب３ عدســي３ لري چ３ کوچن９ محراقي فاصل３ لري، د 

شي عدسي３ او د سترگ３ عدسي３ په نامه ياد８４ي.

ډير ساده ميکروسکوپ په خپل جوړ＊ت ک３ دوه محدب３ عدسي３ لري چ３ د يوې استواني ډوله لول３ 
په دوو ＇وکو ک３ ＄ای په ＄اي شــوې دي او په عدســي３ باندې يو کوچنی ＇راغ دی چ３ په مخ ک３ ي３ 
کوچني جســمونه کي＋ــودل ک８５ي او پر هغو نور خپروي. دغه عدســيه د شــي د عدسي３ په نامه او هغه 
عدسيه چ３ ستر－３ د هغ３ په شا ک３ ＄ای نيسي د ستر－３ د عدسي３ په نامه ياد８４ي. دغه دواړه عدسي３ 

کوچن９ محراقي فاصل３ لري چ３ په )19-7( شکل ک３ ليدل ک８５ي.
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    د اووم فصل لن６يز

تاســو ددې فصل د متن له مطالعه کولو او د ب５ال ب５لو ＊ــوونيزو فعاليتونو له ترســره کولو وروســته په دې 
پوهيدلي ياست چ３:

�کله چ３ نور په يوه زاويه )غيرله قايم３ زاوي３( له يو شفاف محيط ＇خه بل شفاف محيط ته ور＄ي،  t
مات８５ي. دغه پي＋３ ته د نور انکسار يا ماتيدل وايي.

�منشــور يو شــفاف جســم دى چ３ نور له هغه ＇خه له تيريدو وروسته انکســار کوي او په ب５ال ب５لو  t
رنگونو تجزيه ک８５ي.

�د شکل او خواصو له نظره عدسي３ په دوه ډوله دي: محدب３ او مقعرې. کله چ３ د عدسي３ من％ن９  t
برخه نسبت له شاوخوا ＇خه پن６ه وي، دغه عدسيه محدبه ده. که نرۍ وي مقعره نوم８５ي. عدسي３ 

دوه محراقونه لري چ３ په مساوي فاصله ک３ د عدسي３ دواړو خواوو ته واقع دي.
�د نور وارد شوى مقدار د سترگ３ د کسي په واسطه، کنترول８５ي او د سترگ３ عدسي３ ته وارد８４ي. t

�نور سترگ３ ته د ننه وتلو په وخت ک３ انکسار کوي او د اجسامو تصوير د سترگ３ د شبک３ پرمخ معکوس  t
تشکيلوي او د بينايي عصب په واسطه مغزوته اطالع ورکول ک８５ي او په نتيجه ک３ موږ هغه ليدلى شو.

�که چيرې عدسيه ونشي کوالى چ３ د شبکي３ پرمخ تصوير تشکيل ک７ي، په دې حالت ک３ ممکنه  t
ده چ３ سترگ３ لرې ليدونک３ او يا ن８دې ليدونک３ وي.

�ميکروسکوپ هغه وسيله ده چ３ د ډيرو کوچنيو اجسامو د ليدو لپاره کارول ک８５ي او دوه محدب３  t
عدسي３ لري چ３ د شي د عدسي３ او سترگ３ د عدسي３ په نومونو ياد８４ي.
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د اووم فصل پو＊تن３

1 – الندې جمل３ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ.
الف: نور هغه مها ل چ３ له يو ......................... ＇خه په يوه زاويه ک３ بل....................... 

ک３ ........................ شي، مات８５ي.
 ب: کله چ３ د عدسي３ من％ن９ برخه نسبت د شاوخوا ＇خه ................... وي محدب ويل ک８５ي.
 ج: نور له منشور ＇خه د تيريدو په وخت په.................. رنگونو ............................. ک８５ي.

او  ............................. عدســيه  لــري چــ３ د   د: ميکروســکوپ دوې محدبــ３ عدســي３ 
............................... عدسيه په نامه ياد８４ي.

2 - الندې جمل３ مطالعه ک７ئ د سم３ جمل３ مخ ته د )ص( د ناسم３ جمل３ مخ ته د )غ( 
عالمه ک８５دئ.

الف: عدسيه يوه شفاف جسم دى چ３ يو شان ضخامت لري. )                      (
 ب: کله چ３ د نوري وړان／و يوه گي６ۍ په موازي ډول له محدب３ عدسي３ ＇خه تيرې شي، انکسار کوي 

او په يوه نقطه ک３ سره ټول８５ي. )                (
 ج: د نور وارد شوى مقدار په سترگ３ ک３ د سترگ３ د عدسي３ په واسطه کنترول８５ي. )            (

 د: محدب３ او مقعرې عدسي３ هره يوه دوه محراقونه لري چ３ له عدسي３ ＇خه په مساوي فاصلو ک３ واقع دي. 
)                         (

 هـ: نور له منشور ＇خه د تيريدلو په وخت ک３ په دوو رنگونو تجزيه ک８５ي. )                   (
تشريحي پو＊تن３

۳ – د نور انکسار ＇ه شى دى؟ په لن６ه توگه ي３ وليکئ.
۴ – د عدسي３ محراق ＇ه شى دى؟ په لن６ه توگه ي３ شرحه ک７ئ.

5 – محدب３ او مقعرې عدسي３ يو له بل سره ＇ه توپير لري؟
6 – له ميکروسکوپ ＇خه په کومو ＄ايونو ک３ گټه اخيستل ک８５ي؟

7 – موږ ＇نگه وينو؟ واضح ي３ ک７ئ.
8 – نــ８دې ليدونکــو او لرې ليدونکو ســتر－و لپاره له کوم ډول عدســيو )عينکو( ＇خه －ټه اخيســتل 

کي８ي؟ واضح ک７ئ.


