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د پوهنې د وزير پيغام

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

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

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

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. د باکيفيته دريس 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  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
هاند ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او 
ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل  کو وک
ولنې متمدن  ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع ي، چې د نن ور ک

ور اوسېدونکي وي. او گ
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته  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  په 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
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سريزه
ګرانو زده کوونکو! تاسې هره ورځ د راډيو، ټلويزيون، ورځپاڼو او مجلو له ليارې د مختلفو ناروغيو، لکه: 
انفلوانزا، ايډز يا د ښارونو د هوا د ککړتيا، د چاپېريال د ککړتياوو د مختلفو ډولونو، د نشه يي توکو زيانونو، 
د انسانانو د روغتيا لپاره د ميوو او سبو د ګټو او نورو په هکله خبرونه اورېدلي يا لوستي دي، ښايي له ځينو 

پوښتنو سره مخامخ شئ ، لکه: 
أيا پوهې８ئ ولې ناروغ کې８ئ او ډاکټر ته ځئ؟ هغه نيالګي چې مو کرلي دي څو مياشتي وروسته پکې توپيرونه 

ليدالى شئ؟ ولې اوالد مور او پالر ته ورته والى لري؟
پورتنيو او دې ته ورته نورو پوښتنو ته د بيولوژي علم ځواب وايي.

هغه علم چې د ژوندي موجوداتو څخه بحث کوي د بيولوژي په نامه يادې８ي. بيولوژي د طبيعي علومو يوه 
څانګه ده. ددې علم مطالعه له موږ سره د ژونديو موجوداتو په جوړښت، ځانګړتياوو او پيژندنه کې مرسته 
کوي. د چاپېريال او شخصي حفظ الصحې رعايت او مناسب خوراک چې زموږ د صحت او سالمتيا د ساتلو 
المل کې８ي، الرښونه کوي ځان او خپل چاپېريال ښه وپيژنو. د بيولوژي کتاب داسې ليکل شوى دى چې د 
ګرانو زده کوونکو لپاره په زړه پورې موضوع ګانې او مضمونونه د وضاحت اوښې څرګندتيا او درک وړ وي 
او له تاسو سره به د حقايقو او مفهمومونو په پوهېدلو کې مرسته وکړي. په دې کتاب کې د الښې څرګندتيا په 
موخه انځورونه، جدولونه، فعاليتونه او اضافي معلومات راوړل شوي دي. د يادولو وړ ده چې د بيولوژي علم 
د پلټنې، مشاهدې او تجربو پر بنسټ، والړ دى. نشو کوالى مطالب، مشاهدې او تجربې د الزمو مهارتونو له 
سرته رسولو څخه پرته يوازې حافظې ته وسپارو؛ له دې کبله ددې کتاب په هر څپرکي کې فعاليتونه په پام کې 

نيول شوي دي. د هغې په سرته رسولو سره الندې ټکي په پام کې ولرئ.
په ځينو فعاليتونو کې د هغې پوهې له مخې چې د درس له متن څخه يې الس ته راوړئ، له تاسو څخه غوښتل 
شوي دي چې له متن څخه يې الس ته راوړئ، له تاسو څخه غوښتل شوي دي چې يوې يا څو پوښتنو ته ځوابونه 
وواياست. په ځينو نورو فعاليتونو کې ستاسو او ستاسو د ټولګيوالو د بحث لپاره موضوع مطرح شوې ده چې په 

باره کې يې يو تر بله خپل نظرونه وړاندې کړئ او پايله يې نورو ته ووائي.
د دستورالعمل پر بنسټ يو شمېر فعاليتونه تاسو ته درکړل شوي دي چې هغه سرته ورسوئ، او پايلې يې خپل 

محترم ښوونکي ته وواياست.
د اتم ټولګي د بيولوژي کتاب پنځه څپرکي لري چې عمده مفاهيم يې عبارت دي:

د ژونديو موجوداتو ډلبندي، له ويرسونو څخه تر فنجيانو پورې، د نباتاتو ډلبندي، د ژوو ډلبندي، طبعې 
زېرمې او د هغوى ساتنه.

هيله من يو د پورته هر يو مفهوم په باره کې د هغوى په جزياتو باندې زياته پوهه ترالسه کړئ.

هـ
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 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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لمړى څپرکی

د ژونديو موجوداتو طبقه بندي
(classification of living things)

مختلفو  د  مو  به  ＇نگه  درلودالى  مو  ه＂９  توکو  سپورتي  د  چ５رې  که 
جال  واليبال  د  پن６وسکي،  بو！ونه،  ＊اي３  ويشل؟  گروپونو  په  لوبوسامانونه 
او نور مو په جالجال الماريوک３ ＄اى په ＄اى ک７ي واى. يا که د خوراکي 
توکو مغازه مو درلودالى د خوړو توکي، لکه: غو＊３، ډوډۍ او خواږه به 
مو په جالجال الماريوک３ اي＋ودلي واى. ول３؟ دا ＄که، که چ５رې شيان په 
ترتيب او د －６ و ＄ان／７تياوو له مخ３ په ！اکلو ＄ايونوک３ کي＋ودل شي ژر 
او د وخت له ضايع کيدو پرته پيدا کي８ى، په تيره بيا که د شيانو شم５ر زيات 
وي اوپه غيرمنظم ډول ＄اى په ＄اى شوي وي، پيداکول ي３ سخت وي. 
که چ５رې ژوندي موجودات د مشترکو صفاتو او خواصو د اصولو له مخ３ 
طبقه بندي شوي نه واى د ډول ډول ژونديو موجوداتو د ！ولو نوعو پيژندل به 
ممکن نه وای. له دې کبله بيولوژي پوهانو د کار د اسانتيا او ژر پيژندن３ لپاره 
ژوندي موجودات په ډول ډول گروپونو ويشلي دي. ساينس پوهانو ژوندي 
＇ه  بندي  طبقه  موجوداتو  ژونديو  د  ک７ل؟  بندي  طبقه  ＇نگه  موجودات 
اهميت لري؟ ددې ＇پرکي له لوستلو وروسته به وکوالى شئ چ３ دغس３ 
پو＊تنوته ＄وابونه ورک７ئ او په پاى ک３ به تاسو د طبقه بندۍ تاريخچه، د 
نوم اي＋ودلودوه گون３ سيستم، د طبقه بندۍ سوي３ او داچ３ ＇نگه ساينس 

پوهانو ژوندي موجودات په شپ８و عالمونو طبقه بندي ک７ل، أشناشئ.
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د طبقه بندۍ تاريخچه
يوناني  نوم  په  پاسه دوه زره کاله مخک３ د ارسطو   ＇ه د 
فيلسوف او طبيعت پيژندونکی له لوم７يو کسانو ＇خه و 
چ３ ژوندي موجودات ي３ طبقه بندي ک７ل. هغه ژوندي 
موجودات په دوو عمده ډلو)گروپونو(  يعني په حيواناتو او 
نباتاتو وويشل. نوموړي بيا حيوانات د اوسيدو د محيط له 
په  هغه حيوانات چ３  لوم７ى  وويشل.  ډلو  دريو  په  مخ３ 

وچه ک３ ژوند کوي، دويم هغه حيوانات چ３ په او بوک３ ژوند کوي، دريم هغه حيوانات چ３ په هوا
ک３ الوتالى شي. همدارنگه نباتات ي３ په و＊و، بو！و او ونو ويشلي دي. ساينس پوهانو د ارسطو طبقه 
بندي د سلگونو کلونو لپاره وکاروله. له دې وروسته چ３ زيات ژوندي موجودات وپيژندل شول د ارسطو 
د طبقه بندۍ له سيستم ＇خه ل８ه گ＂ه واخيستل شوه، ＄که ډير ژوندي موجودات چ３ نوي کشف شول 
د ارسطو د طبقه بندۍ له سيستم سره ي３ سمون نه درلود. په ١٧٣٥م کال ک３ کارلوس لينوس يا کارل 
لينه(Carolus Linnaeus) سوي６ني بيولوژي پوه نوې طبقه بندۍ ته پراختيا ورک７ه چى تر اوسه 
پورې د استفادې وړ ده. لينه په طبقه بندۍ ک３ هغه ژوندي موجودات چ３ يوشان خواص ي３ درلودل، 

په عين گروپ ک３ ＄اى ک７ل. لينه د ارسطو په طبقه بندۍ ک３ يوشمير مهم تغييرات من＃ ته راوړل:
�نوموړي نباتات اوحيوانات په ډيروگرپونو وويشل. t

�لينه د خپل３ طبقه بندۍ په سيستم ک３ د نوع３ د صفتونو له مخ３ د ژونديو موجواداتو لپاره داس３  t
نومونه انتخاب ک７ل چ３ د هغوى صفتونه بيانوي.

 )١-١( ان％ور د لينه تصوير

د دوه گوني نوم ايښودنې سيستم
لينه د هر ژوندي موجود لپاره يوالتيني نوم غوره ک７ چ３ له دوو يوناني کلمو ＇خه ترکيب شوى دى. د 
علمي نوم لوم７ۍ کلمه له جينس Genus ＇خه نماينده گي کوي او په غ توري پيلي８ى.دويمه کلمه 

د ژوندي موجود د نوعSpecies( ３( نماينده گي کوي او په کوچني توري پيلي８ي.
د بيلگ３ په توگه د سپين گالب علمي نوم روزا البا )Rosa alba( دى چ３ )روزا( جينس نوم او )البا( 
د نوع３ نوم دى. همدارنگه د صحرايي پيشو علمي نوم فيليس کيتوس Filis catus  دى او د ليوه 
نوم کنيس لوپس Canis lupus دى چ３ کنيس د جينس نوم او لوپوس د هغ３ نوعه ده. ساينس 
پوهان علمي نومونونه نسبت معمولي نومونو ته چ３ هره ورځ اخيستل کي８ي، د الندې داليلو له مخ３ 

غوره بولي: 
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د  طبقه بندۍ پوړونه )سويې(:
نوعه )Species(: د ژونديو موجوداتو په طبقه بندۍ ک３ ډير وړوکی واحد له نوع３ ＇خه عبارت دى. 
نوعه په پخپلو ک３ ډيرې نژدې اړيک３ لري. د يو＄اى کيدو په صورت ک３ کوالى شي خپل مثل )اوالد( 

توليد ک７ي. نوعه د طبقه بندۍ په سطحه ک３ له جينس ＇خه الندې واقع ده.
جينس )Genus(: د طبقه بندۍ هغه سطحه ده چ３ له کورن９)Family( ＇خه وروسته را＄ي او له 
＇و نوعو ＇خه جوړي８ي چ３ ！ول ي３ گ６ې ＄انگ７تياوې لري. همدارنگه مختلف جينسونه چ３ يوشان 
اردرونه  اردر)Order( جوړوي.  کورن９  شان  يو  کورن９ جوړوي.  کي８ي،  يو＄اى  سره  ولري  خواص 
يو＄اى کي８ي ！ولگي Class او يو شان ！ولگي )کالسونه( يو＄اى کي８ي فايلم)phylum( او يو شان 

فايلمونه عالم)Kingdom(جوړوي.د  طبقه بندۍ اووه سوي３ په الندى ډول خالصه کوالى شو.
Kingdom  ............................................................................ عالم 
Phylum     ............................................................................ فايلم 

 Class         ............................................................................ کالس 
 Order         ............................................................................ ارډر 

  Family       ............................................................................ فاميلي 
 Genuse      ............................................................................ جينس  
Species     ............................................................................ نوعه   

په  بندۍ سوي３  طبقه  د  او گالب  د هوس９  پربنس کوالى شو  اوو سويو  پورتنيو  د  بندۍ  طبقه  د 
الندې ډول و＊ايو.

               فکر وکړئ:
 ساينس پوهانو پخوا ژوندي موجودات د حيواناتو او نباتاتو په ډلو ک３ شم５رل، ول３ دا طريقه نوره نه په کايري８ي؟ 

موجودات  ژوندي  دوه  کي８ي، ＄که  من％ته  را  نه  غلطي  اړه  په  موجود  ژوندي  الندې  بحث  تر    .١
هي）کله عين علمي نوم نه لري، خو کيداى شي چ３ دوه يا ＇و ژوندي موجودات عين معمولي نوم 

ولري.
٢. علمي نومونه کله نا کله بدلي８ي. علمي نومونه په ！ول３ ن７ۍ ک３ يوازې په الت５ني ژب３ ليکل شوي او 

الت５ني ژبه نه بدلي８ي.
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د گالب طبقه بنديد انسان طبقه بنديگڼه
 PlantaeنباتاتعالمAnimaliaحيواناتعالم١
SpermatophyteسپرماتوفايتفايلمCordataكوردتافايلم٢
DicotyledonousدومشيمهكالسMammaliaتي لرونکیکالس٣
RosalesروزالسارډرPrimatesپنچه لرونکيارډر٤
RosacaeروزاسيفاميليHoinidaeانسان شکلفاميلي٥
RosaروزاجينسHomoانسانجينس٦
Rosa canineروزاکنيننوعهHomo Sapiensبا عقله انساننوعه٧

په شپږو عالمونو باندې د ژونديو موجوداتو طبقه بندي:
هغه ژوندي موجودات چ３ شنه دي اوخپله خواړه په خپله جوړوي، په ډن６ونو ک３ ژوند کوي اوحرکت 
کولى شي. أيا دغه ژوندي موجودات حيوانات دي که نباتات يا د دواړو ترمن＃؟ ！ول ژوندي موجودات 
سلگونه کلونه يا په نباتاتو يا په حيواناتو طبقه بندي شوي وو. خود وخت په تيريدو ساينس پوهانو وليدل 
او  د حيواناتو خاصيتونه  هم  او  نباتاتو  د  هم   Euglena يوگلينا  لکه  موجودات،  ژوندي  چ３ ＄ين３ 

زمرىکورنۍ پيشوگروپ
حيوانحيوان عالم
کورداتا کورداتاافايلم

تي لرونکيتي لرونکيكالس
کارنيور )غو＊ه خوړونکي(زکارنيور )غو＊ه خوړونک３(زارډر

فيليديفيليديفاميلي
پانتيرافيليسجينس

ليوډوميس＂يکانوعه

                فعاليت: 
په الندې جدول ک３ د دوو ژوو طبقه بندي درک７ شوې ده. د طبقه بندۍ دواړه جدولونه سره پرتله ک７ئ. د دواړو ژوو ورته والى او 

توپيرونه د جدول له مخ３ په خپلوکتابچوک３ وليکئ او ！ولي／و الوته ي３ بيان ک７ئ .
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)Bacteria( بکتريا
بکتريا ډير واړه يو حجروي جسمونه دي. له نورو ژونديو موجوداتو ＇خه توپير لري. بکتريا د پروکاريوت 
)Prokaryote( له جمل３ ＇خه دي. يعنی مشخصه هسته نه لري. ډيرو بيولوژي پوهانو بکترياوې 
په دوو عالمونو ويشل３ دي. يوي３ د ارک بکتريا عالم اوبل ي３ د ايو بکتريا عالم دى چ３ دلته په لن６ ډول 

او په دويم ＇پرکي ک３ به ي３ په مفصل ډول مطالعه ک７ئ.  
د ارک بکتريا عالم: ارک بکتريا پروکاريوت دى. په هغو محيطونو ک３ چ３ زياتره ژوندي موجودات 

هلته ژوند نشي کوالی، ژوند کوي لکه: د تودو اوبو يا تروې اوبه او جبه زارې ＄مک３.

فالجيل

د خوارکي توکو زيرمه

کلوروپالست

واکيول

هسته

د سترگ３ ！کى

يوگلينا )٢-١( ان％ور

＄انگ７تياوې لري. نو ＇نگه او ＇ه ډول بايد دغس３ ژوندي موجودات طبقه بندي ک７ای شئ؟ 
ژوندي موجودات د هغوى د ＄انگ７تياوو پربنس طبقه بندي کي８ې. د بيل／３ په ډول، يوگلينا شين رنگه 
ماده لري او خپل خواړه په خپله د ضيايي ترکيب د عملي３ په واسطه جوړوي. دا ＄انگ７تياوې موږ دې 
پايل３ ته رسوي چ３ يوگلينا نبات دی. له بل３ خوا يوگلينا د متروکFlagel(３( په واسطه حرکت کوي او 
هم کوالى شى چ３ له نورو ژونديو موجوداتو ＇خه تغذيه وک７ي. نو ويالى شو چ３ يوگلينا د حيواناتو له 
ډل３ ＇خه ده. ＇رنگه چ３ ليدل کي８ى يوگلينا نه د حيواناتو له ډلى ＇خه ده او نه د نباتاتو په ډله ک３ شامله 
ده، له دې امله ساينس پوهانو د طبقه بندۍ پرابلم د پروتستا په نوم د يو بل عالم په زياتولو سره حل ک７ چ３ 

د يوگلينا غوندې ژوندي موجودات ي３ په هغه ک３ طبقه بندي ک７ي.
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ک３  دننه  په  بدن  د  انسان  د  أن  او  خاورو  اوبو،  په  دي.  پروکاريوت  بکتريا  دا  عالم:   يوبکتريا  د 
ژوند کوي. مثًال، ايشريشيا کولي)Escherichia coli(چ３ د انسان په کولموک３ ډير موندل ک８５ي. 
ديادولو وړده چ３ دواړه ډوله نومول شوې بکترياوې د مونيرا تر عالم الندې مطالعه کيدې، خو نن هريو 

جال جال عالم دى.

:)Kingdom Protesta( د پروتستا عالم
د４ری پروتستا يو حجروي ژوندي موجودات دي. چ３ ＄ين３ پروتستا په ！ولنيز )کالونColony ９( ډول 
ژوند کوي. د بکتريا پرخالف د پروتستا عالم يو کاريوت دي. په دې عالم ک３ زيات شم５ر ژوندي موجودات 
 )Algae(شامل دي. هغه پروتستا چ３ حيواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه او نبات ډوله پروتستا د الجي

په نامه يادي８ى. يوگلينا چ３ د پروتوزوا له جمل３ ＇خه ده د پروتستا په عالم ک３ شامله ده. 
)Kingdom Fangi(:د فنجي عالم

فنجي هغه عالم دى چ３ د کلوروفيل نه لرونکو يو کاريوت ژونديو موجوداتو ＇خه جوړ دي. حرکت 
نه شي کوالي. ډير＊ت )تکثر( ي３ د سپورونو په واسطه 
سر ته رسي８ي. خپل خواړه د چاپيريال د موادو له تجزي３ 
＇خه اخلي او جذبوي ي３. بيل／３ ي３ مرخي７ي، پوپنک３ 

او خميرمايه ده.

                 فعاليت:
په مستو ک３ د ميکرو سکوپ په واسطه د بکتريا ليدل:

بلو،  متلين  بيکر،  يا  پياله  ي３  ＊ي＋ه  )قطره چکان(،  اوبه، ＇ا＇کي ＇）وونکی  مست３،  تازه  کاچوغه  يوه  توکي:  وړ  اړتيا  د 
.)cover slide(مايکروسکوپ، سالي６، سالي６ پوښ

ک７نالره: نرۍ مست３ په وړوکي بيکر يا ＊ي＋ه يي گيالس ک３ واچوئ. ＇و ＇ا＇کي متلين بلو ورباندې زيات ک７ئ او د ＊ي＋ه 
يي ميل３ په واسطه ي３ و＊وروئ. بيايو ＇ا＇کی پر سالي６ باندې واچوئ او د سالي６ پوښ په واسطه ي３ پوښ ک７ئ. سالي６ د 
مايکروسکوپ، د ميز stage پر مناسب ＄اى ک３ کي８دئ. لوم７ى ي３ د کوچن９ قوې اوبيا ي３ د لوي３ قوې ابجکتيف په واسطه 

وگورئ. ＇ه شى چ３ ووينئ رسم يي ک７ئ او د کتنو پايل３ خپل ！ولگيوالو ته بيان ک７ئ.

٣- ١ ان％ور مرخي７ي
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:)Kingdom Plants( د نباتاتوعالم
نباتاتو عالم له ＇وحجروي موجوداتو＇خه جوړ شوي دي چ３  معموًال شنه دي. نباتات حجروي  د 
نه شي  له يو＄اى ＇خه بل ＄اى ته حرکت  نباتات  له سلولوز ＇خه جوړ شوي دي.  ديوال لري چ３ 
په واسطه د خوړو توکي  ترکيب د عملي３  په موجوديت ک３ دضيايي  انرژۍ  د  نباتات د لمر  کوالى. 
)قندونه( جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه يوازې خپله د نبات لپاره بلک３ د نورو ژونديو 

موجوداتو لپاره چ３ له نباتاتو ＇خه تغذيه کوي، هم اهميت لري.
:)Kingdom Animals(  د حيواناتو عالم

نه لري. حيوانات  ديوال  په عالم ک３ ＇و حجروي ژوندي موجودات شامل دي. حجروي  دحيواناتو 
کوالى شي له يو ＄اى ＇خه بل ＄اى ته حرکت وک７ي. دخپل حرکت لپاره له وزرونو ＇خه د الوتو لپاره 
استفاده کوي او ＄ين３ ي３ په پ＋و حرکت کوي. مشخص حسي غ７ي لري. حسي غ７ي له حيوان سره 
مرسته کوي چ３ د محيطي عواملو په مقابل ک３ چ＂ک غبرگون و＊يي.د حيواناتو خواړه مختلف دي. 
＄ين３ حيوانات د و＊و ＄ين３ له نورو حيواناتو ＇خه تغذيه کوي. د ＄ينو حيواناتو بدن نرم او په ＄ينو 

نورو ک３ د مال شمزۍ وجود لري.

              فعاليت: د مايکروسکوپ په واسطه د پوپنکو کتنه.

د اړتيا  وړ  ！وکي: ميکروسکوپ، سالي６ سالي６ پوښ او يوه  ！و！ه پوپنک وهل３ ډوډۍ، پاک３ اوبه، ＇ا＇کي ＇）وونکی، پنس
ک７نالره: له پوپنک وهل３ ډوډۍ ＇خه د پنس په واسطه د پوپنکو يوه وړه ！و！ه را واخلئ او د سالي６ د پاسه ي３ کي８دئ. د دې لپاره 
چ３ پوپنکه له خپل ＄اى ＇خه ب３ ＄ايه نه شي يو ＇ا＇کی اوبه پرې واچوئ او د سالي６ پوښ په واسطه ي３ وپو＊وئ. سالي６ 
د مايکروسکوپ د ميز stage د پاسه په الزم ＄ای ک３ کي８دئ، لوم７ى ي３ د کمزوري او بيا ي３ د قوي ابجکتيف په واسطه 

وگورئ او هغه ＇ه چ３ مو وليدل په خپلو کتابچو ک３ ي３ رسم ک７ئ. د خپل کار پايله په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.

د لومړي څپرکي لنډيز   
 طبقه بندي: د ورته ＄انگ７تياوو پر بنس ژوندي موجودات پر ډلو يا گروپونو ويشل له طبقه بندۍ ＇خه عبارت 

دى.                
لويو  و  دو  په  مخ３  له  صفتونو  او  خواصو  ظاهري  د  ي３  موجودات  ژوندي  چ３  و  س７ى  لوم７ى  ارسطو   

گروپونو)حيوانات او نباتاتو( باندې طبقه بندي ک７ل.
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 ارسطو نباتات په دريو عمده گروپونو وويشل: وا＊ه، بو！３ او ون３. همدارنگه نوموړي حيوانات د اوسيدلو د چاپ５ريال 
له مخ３ په دريو ډلو ويشلي دي. هغه حيوانات چ３ په وچه ک３ ژوند کوي، هغه حيوانات چ３ په اوبو ک３ ژوند کوي 

او هغه حيوانات چ３ الوزي او په هوا ک３ ژوند کوالى شي.
لپاره ي３ التين نوم غوره ک７ چ３ له دوو  لينه د دوه گوني طبقه بندۍ سيستم معرفي ک７ او د هر ژوندي موجود   
کلمو＇خه ترکيب دی. لوم７ۍ کلمه ي３ جينس او دويمه کلمه ي３ نوعه ده چ３ ترننه پورې د لينه د طبقه بندۍ له 

سيستم ＇خه گ＂ه اخيستل کي８ي.
 د ژونديو موجوداتو په طبقه بندۍک３ ډيرلوی گروپ عالم دی. تر عالم الندې فايلم ＄ای لري.  

   نوعه: د طبقه بندۍ ډير وړوکی واحد دى. وگ７ي يا ژوندي موجودات چ３ همنوعه وي، کوالى شي د مثل توليد 
وک７ي. يا په بل عبارت يو له بله سره ازدواج کوي او مثل من＃ ته راوړي. ژوندي موجودات په اوسن９ طبقه بندۍ ک３ 

په الندې شپ８و عالمونو ويشل شوي دي.
٥- نباتات      ٦- حيوانات. ٤- فنجي   ٢- يوبکتريا  ٣- پروتستا   ١-ارک بکتريا  

د لومړي څپرکي پوښتنې
الندې جملې په خپلو کتاپچو کې وليکئ او تش ځايونه يى ډک کړئ: 

 ١- ارسطو لوم７ى س７ى و چ３ ژوندي موجودات ي３ ................... په بنس طبقه بندي ک７ل.
الف: د بيولوژيکي نژديوالي ب- د ظاهري خواصوله مخ３ ج- د اوسيدود محيط له مخ３. 

د: )ب( او )ج( 
٢- دوه گون３ نوم اي＋ودنه د.................په واسطه معرفي شوې ده.
الف: ارسطو  ب: لينه   ج: اډيسن   د: هي＆ يو

الندې جملې په خپلو کتابچو کې وليکئ او د سم ځواب په مقابل کې د ) ص( تورى کيږدئ.
او د ناسم ځواب په مقابل کی د )غ( توری کيږدئ
الف: د طبقه بندي له مخ３ تر ارډر الندې کالس را＄ي.

ب: پر وکاريوت حقيقي هسته لري.
ج: چ２ياس３)پوپنک( په فنجيانو پورې اړه لري.

تشريحي پوښتنې
٣- پروکاريوت او يوکاريوت ＇ه توپير لري؟ شرح ي３ ک７ئ.

٤- د پروتستا او فنجيانو توپيرونه واضح ک７ئ.
٥- لينه ژوندي موجودات ＇نگه طبقه بندي ک７ل؟

٦- د ژونديو موجوداتو د شپ８وعالمونو نومونه واخلئ.
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دويم څپرکى

له ويروس څخه تر فنجی پورې
 أيا کله مو ريزش ک７ی يا مو ستونى درد ک７ی دى؟ دا ناروغي له ＇ه 

شي ＇خه پيداکي８ي؟
د ستوني خوږ ＊ايي د يو ډول بکتريا له امله را من％ته شي. ويروسونه 
هم د بيال ب５لو ناروغيو المل کي８ي. په ت５ر لوست کى مو په لن６ ډول 
د بکتريــا، پروتســتا او فنجيانو په باره کــى معلومات حاصل ک７ل، 
خو د ويروســونو په باره ک３ چ３ د ژونديو موجوداتو په طبقه بندۍ 
ک３ شامل نه دي، ＇ه شى ذکر شوي نه دي. سره له دې چ３ ＄ين３ 
ژوندي موجودات، لکــه: بکتريا او فنجي ناروغ９ من＃ ته راوړي، 
خــو نن له بکتريا، فنجيانو او ＄ينو پروتســتاوو ＇خه د خوړو توکو 
او روغتيايي چارو ک３ اســتفاده کي８ي.د دې ＇پرکي په لوستلو سره 
به د ويرســونو اوبکترياوو لــه ＄انگ７تياوو، ب２و، ډير＊ــت)تکثر( او 
نقش ســره اشنا شئ. همدارنگه د پروتستا، فنجيانو او ډبرگلي )گل 

سنگ( ＄انگ７تياوې اوډولونه به وپيژنئ.
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)Virus( ويروس
 )Venome(أيا ويرسونه ژوندي موجودات دي؟ ويروس له التيني کلم３ وينوم
＇خه اخيســتل شــوی چ３  د )زهري مايع( معنا لــري. ويروس د لوم７ي ＄ل 
لپــاره د تنباکو په پا３１ ک３ کشــف شــوی دى. ＇رنگه چ３ ويــروس د ژونديو 
موجوداتــو ！ول خصوصيات نه لري او  لــه ژوندۍ حجرې ＇خه بهرغيرفعال 
وي نــو له دې املــه بيولوژي پوهان ويروس ژوندى جســم نه گ２ي. په )١- ٢( 

شکل ک３ د تنباکو ويروس وينئ.

د ويروس بڼه اوجوړښت:
ويروســونه له دوو برخو ＇خه جوړشــوي دي. باندن３ برخه ي３ چ３ پروتين 
دي د کپســيCapsid( ６( په نامه يادي８ي او داخلي برخه ي３ چ３ د کپســي６ 
په واســطه پو＊ل شوې ده. ＊ايي يا D.N.A يا R.N.A ولري )نه دواړه(. 
 ) HIV( ويروســونه پــه مختلفو ب２ــو ليدل کي８ي، مثــًال د انفلونزا او ايــ６ز
ويروســونه کروي شــکلونه لري او د بکتريا فاژ ويروس د چونگ＋３ د الروا  
شکل اود تنباکو ويروس ميل３ ته ورته شکل لري. ويروسونه له بکتريا ＇خه 

کوچني وي. يوازې د الکترون ميکروسکوپ په واسطه ليدل کي８ي.

 )١-٢( ان％ور د تنباکو د پا１و ويروس
الف

ب

ج

د

٢- ٢ ان％ورونه ＇لور ډوله ويروسونه:
      الف: د تنباکو ويروس

      ب:  د اي６ز ويروس 
      ج: د انفلونزا ويروس   

      د: د بکتريا فاژويروس                                           
                     

               فکروکړئ: 
أيا کله مو د تنباکو په پا１و ک３ د موزاييک په ب２ه ژي７خالونه ليدلي دي؟
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په چاپيريـــال کې د ويروســـونو رول 
څه شى دى؟

ويروسونه ！ول ژوندي موجودات، لکه: حيوانات، 
نباتات او فنجيــان اغيزمن کوي. د ب５لگ３ په توگه 
په انســانانو ک３ د مختلفو ناروغيو، لکه: انفلونزا، 
چ５چک، کوي )شري( د ماشومانو گوزڼ، بوغوټ 
)کله چرک(، اي６ز او نورو ناروغيو المل ک８５ي. په 
نباتاتوک３ هم مختلف３ ناروغ９ من＃ ته راوړي. مثًال 
د رومــي بانجانو په پا１و ک３ د موازييک )زينتى( په 
شکل د ژي７وخالونو توليد د ويروسونو اغيزه ده. أيا 
ويروسونه کوالى شــي بکتريا اغيز منه ک７ي ؟ که 

کي８ي ＇نگه؟
لکــه ＇نگــه چ３ پــه )٣-٢( شــکل کــ３ ليدل 
کي８ي، لومــ７ى بکتريا فاژ ويروس په بکتريا پورې 
ن＋لي. بيا خپل DNA د بکتريا د حجرې داخل 
ته پيچکاري کوي. وروســته ويــروس د بکتريا په 
داخــل ک３ وده کوي او په پاى ک３ د بکتريا حجره 

چوي. 

)Bacteria( بکتريا
بکترياوې يوحجروي ژوندي موجودات دي چ３ په هر＄اى ک３، لکه: هوا، 
خاورې، اوبه او د انسان په بدن ک３ پيداکي８ي. د بکتريا يوه ＄انگ７تيا د يوې 

！اکل３ هست３ نه درلودل دي. 
يعن３ کروموزوم ي３ د حجرې په سايتو پالزم ک３ په خپاره ډول شتون لري.

د بکتريا حجرې کوالى شي چ３ په ＄انگ７ي )منفرد( ډول يا ＄ين３ وختونه 
په خپلو ک３ يو＄اى کي８ي زن％ير يا گروپ جوړوي.

د بکتريا بڼې)شـــکلونه( د بکتريا حجره معمــوًال په دريو ب２و ليدل 
کي８ي. ميل３ ته ورته شــکل چ３ د بســيلوس )Bacillus( په نوم او کروي 
ياگــرد شــکل چــ３ د کوکــوس )Cocus( اوفنر ډوله شــکل د ســپيريال 

 )٤-٢( ان％ور د بکتريا حجره

)٣-٢( ان％ور: بکتریافاژ



   12

 Binary د بکترياوو ډيرښـــت )تکثر(: بکترياوې زياتره د غير زوجي ډير＊ــت د دوه گوني ويش
Fission(( په واســطه چ３ يو ډول د اميتوســيس عمليه ده، ډير＊ــت کوي. ＄ين３ بکترياوې زوجي 
ډير＊ــت هم لري. بکتريا په مناســبو محيطي شرايطو )د تودوخ３ مناســبه درجه، غذايي موادو او پوره 

رطوبت( ک３ ډير＊ت او وده کوي. بکتريا په هرو شلو دقيقو ک３ وده کوي او د توليد جوگه کي８ي. 
د بکترياوو  رول په چاپيريال کې: کيداى  شي چ３ بکترياوې زيانمن３ وي يا گ＂ورې وي.

زيانمنـــې بکتريا: بکتريا د ب５الب５لو نارغيو، لکه: تبرکلوز)TB(، تيتانوس، تورې ！وخل３، د ســتوني 
خــوږ، لوي３ تب３ )محرقه(، کولرا او نورو نارغيــو المل ک８５ی. همدارنگه دخوراکي توکو د خرابيدو، د 

شيدو د تروه کيدو د ميوو او سبو د خوساکيدو سبب هم ک８５ي. 

３２
ريا ب

کت
له ب

 ډو
لور

＇ 
ر د

％و
( ان

٢ 
-٥

(

ويبريو

)Spirilla( په نوم ياد８４ي. يوه بله نوعه بکتريا چ３ د کام３ )،( شــکل لري اود کولرا د ناروغ９ ســبب 
ک８５ي، د ويبريو کولرا )Vibrio Cholera( په نوم يادي８ي. 

باسيلوس

سپيريال

کوکوس

نومونه
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گټورې بکترياوې: 
بکترياوې م７ه جسدونه تجزيه کوي، په ساده توکو ي３ اړوي او خاورو ته يي داخلوي.  ＄ين３ بکترياوې د 
يو شم５ر نباتاتو، لکه: چ３２ )نخود(، لوبيا، مشنگ او نورو پلي بابو نباتاتو د ري＋و په غو！وک３ ژوند کوي. 
دا بکتريــا د هــوا نايتروجن پــه نايتريت بدلوي چ３ نباتات ور ＇خه  د غذايي مــوادو په توگه گ＂ه اخلي. 
)٦-٢ان％ــور( ک３ ليدل کي８ي. همدارنگه بکتريا چاپيريال له چ＂ليو＇خه پاکوي. ＇رنگه چ３ بکتريا د 
عضوي توکو د خوســا کيدو او تجزيه کيدو المل ک８５ي او هغه له من％ه وړي، چاپيريال له چ＂ليو ＇خه 
پاکيــ８ي. يو ډول گ＂ــورې بکترياوې د شــمزۍ 
لرونکــو حيواناتو په کولمو ک３ و جود لري چ３ 
په هضم ک３ مرسته کوي. بکتريا د مستو، پنير، 
ســرک３، الکولــو او درملو، لکــه انتي بيوتيک 
)Antibiotic( او وي＂امينونــو په جوړولو کى 

مهم رول لري.  

                فعاليت: 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي

د الف ډله: هغه ناروغ９ چ３ له بکترياوو ＇خه من＃ ته را＄３، لست ي３ ک７ئ.
ب ډله: د بکتريا گ＂３ لست ک７ئ.

په پاى ک３ دې دواړه ډل３ د خپل کار پايل３ د ！ولگي په وړاندې بيان ک７ي.

)٦-٢(  ان％ور －＂ور بکتريا
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 )Protista( پروتستا
پروتســتا د ډيــرو پخوانيــو او لوم７نيو ژونديــو موجوداتو له ډلــ３ ＇خه دي. 
پروتســتا د بکتريا په خالف حقيقي هسته لري، يعن３ يوکاريوت دى. زياتره 
يــو حجــروي او ميکروســکوپي دي او ＄ينــ３ ي３ ＇و حجــروي هم وي. 
＄ين３ پروتســتا د خو＄＋ــت لپاره با１ه يا ســيليا)Cilia(او ＄ين３ يي متروکه 
يا فالجيل)Flagella( لري. په پروتســتا ک３ زوجي اوغير زوجي ډير＊ت 
ليــدل کي８ي. د پروتســتا عالم ډيــرې نوع３ لري، خو پــه عمومي ډول هغه 
پروتستا چ３ حيواناتو ته ورته وي، د پروتوزوا په نامه او نباتاتو ته ورته پروتستا 

د الجي په نامه يادي８ي. دپروتوزوا ＇لور ！ولگي په لن６ ډول ＇ي７و: 
١- د سارکودينا ټولگی )Class Sarcodina(: مهم مثال ي３ اميب 
دی. اميب په کاذبو پ＋و حرکت کوي. کاذبو پ＋３ سايتوپالزمي راوتلي جوړ 
＊ــتونه دي چــ３ د اميب له هرې برخ３ ＇خه من＃ تــه را＄ي. ＄ين３ اميبونه 
د پرازيــت پــه ډول ژوند کوي. بيل／ه يي انت أميباهســتوال تيکا دي چ３ په 

انسانانو ک３ د وين３ لرونکي نسخوږي المل کي８ي.
٢- د فال جيالتا ټولگى)Class Flagellates(: د دې ！ولگي نوع３ 
يــو يا ＇و فالجيل لرونکي دي. له فالجيــل ＇خه د حرکت کولو په منظور 
اســتفاده کوي. د فالجيالتــا يونماينده يوگلينا ده چ３ پــه أزاد ډول په تازه او 
بوک３ ژوند کوي، بل نماينده ي３ جارد يا ده چ３ د انســان په بدن ک３ د وين３ 

لرونک３ نس ناست３ او نسخوږي سبب کي８ي.
٣- د سيليا تا ټولگى)Class Ciliate(: د دې ！ولگي غ７ي سيليا )با１ه( 

لري. يو نماينده ي３ پراميشيم دى چ３ په والړو اوبو ک３ زيات پيداکي８ي.

ب(يوگلينا 

ج(جارديا 

الف(آميب

 ٤- د سپوروزوا ټولگى)Class Sprozoa(:د پروتستا دا ډله حرکي غ７ي 
نــه لــري. بيل／ه يي پالزموديم دی. پالزموديم د انســان د وين３ پرازيت دی چ３  د 

مالريا ناروغ９ سبب کي８ي. د( پراميشيم

) ٧- ٢ ( شکل د پروتوزوا شکلونه : الف: آميب
 ب: يوگلينا  ج: جارديا  د: پراميشيم
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مالريا له دوو کلمو ＇خه ترکيب ده Malo د بدې په معنا او Oria د هوا پر معنا ده.
پخوا فکر کيده چ３ د مالريا ناروغی له بدې هوا ＇خه من％ته را＄ي.

خو وروسته وليدل شول چ３ د مالريا ناروغي د پالزموديم په واسطه من％ته را＄ی ＇لور ډوله پالزموديم 
شتون لري.

١. پالزموديم ويواکس: چ３ له هر )٤٨( ساعتونو ＇خه وروسته لرزه تبه من％ته راوړي.
٢. پالزموديم مالريا: چ３ له هر )٧٢( ساعتونو ＇خه وروسته ل７زه تبه من％ته راوړي.

٣. پالزموديم فالسيپارم: په غير منظم ډول ل７زه تبه من％ته راوړي.
٤. پالزموديم Ovale چVavax ３ سره يوشان دي.

پالزموديم د ژوند دوران:
پالزموديم په دوو ميزبانو ک３ خپل ژوند ســر ته رســوي چ３ لوم７ی ميزبان ي３ انســان او دويم ميزبان ي３ 
د انافيــل مونث غوماشــه ده. پالزموديم دوه دولــه تکثر کوي: زوجي او غيرزوجــي، زوجي تکثري３ د 

غوماش３ په بدن ک３ او غير زوجي تکثري３ د انسان په بدن ک３ صورت نيسي.
د مالريــا پرازيتونــه چ３ د ســپورزيت په نوم ياد８４ي د انافيل د مونث جنس په واســطه د انســان وين３ ته 
داخل５ــ８ي لوم７ی ＄ي／ر ته ＄ي، هلته تکثــر کوي. په تروفوزويتونو بدل８５ي. تروفوزيتونه له دوين３ ســره 

کرويات تر حمل３ الندې نيسي په غير زوجی تکثر پيل کوې ډ４ر شم５ر ميروزيتونه من％ته را＄ي.
په پايل３ ک３ د وين３ سر ي３ حجرې چوي او لرزه تبه من％ته را＄ي. يو شمير ميروزيتونه د －اميتوسايتونه په 

نوم په جنسی حجرو بدل８５ي، چ３ تر ډ４رې مودې پورې د انسان په وين３ ک３ پات３ کي８ي.
کله چ３ په مالريا اخته کس د انافيل د مونث جنس په واسطه وچيچل شي دغه －امتوسايتونه د غوماشي 
بدن ته اخل８５ي او هلته زوجي تکثر کوي. ډ４ر شم５ر سپوروزويتونه توليدوي چ３ د غوماش３ دالړو غدونه 
تــه ＄ي کله چ３ دغه غوماشــي روغ انســان و چيچي هغه د مالريا په ناروغــ９ اخته ک８５ي. چ３ بيا＄لي 

دوران د انسان په بدن ک３ بيل ک８５ي.

                فعاليت:
د مايکروسکوپ په واسط د پروتوزوا د ＄ينو ډولونو کتنه

د اړتيا وړ توکي: مايکروسکوپ، سالي６، ساليد پوښ، ＇ا＇کي ＇）ونکي، بيکر يا )＊ي＋ه يي گيالس( يوه اندازه والړې اوبه.
ک７نالره: ل８ې والړې اوبه په بيکر ک３ واچوئ. له بيکر ＇خه د ＇ا＇کي ＇）ونکي په واسطه يو ＇ا＇کى اوبه پر سالي６ واچوئ. 
د پراميشم، د چ＂ک حرکت د کميدو لپاره پرې د ساليد پوښ کي８دئ. سالي６ د مايکروسکوپ د تخت د پاسه په مناسب ＄اى 
ک３ کي８دئ. لوم７ى ي３ د کم３ قوې )١٠x( او بيا ي３ د لوي３ قوې )٤٠x(په واسطه وگورئ. کوم شکلونه چ３ مو وليدل په خپلو 

کتابچو ک３ ي３ رسم ک７ئ او بيا ي３ له )٧-٢ان％ور( سره پرتله ک７ئ او هر يو ي３ ونوموئ.
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)Algae( الجي
په )٨- ٢( شــکل ک３ درې ډوله الجي وينئ. د الجي اصطالح هغه نبات ډوله ســاده جسمونو ته کارول 
کي８ي چ３ کلوروفيل اوحجروي ديوال ولري. الجي اوتوتروف دي. خپل خواړه په خپله جوړوي. ډن６ر، 
نيله )ري＋ــه( اوپا３１ نه لري. تقريباً ！ول الجي د ډن６ونو، جهيلونو يا د ســمندرونو په اوبو ک３ ژوند کوي. 
＄ين３ په واورو او＄ين３ ي３ په تودو چ５نو ک３ پيدا کي８ي. همدارنگه الجي د ونو په ډډونو، نمجنو ＄ايونو 

او د پرخو)صخره( د پاسه ليدل کي８ي.

               فعاليت:
د مايکروسکوپ په واسطه د اوب７يو کتنه

د اړتيا وړ توکي: مايکروسکوپ، سالي６، سالي６ پوښ، ＇ا＇کي ＇）ونکى پنس، بيکراو او ب７ۍ.
کړنالره: د پنس په واســطه له بيکر ＇خه د اوب７يو يو تار را واخلئ او د ســالي６ دپاســه ي３ کي８دئ. ＇و ＇اکي اوبه پرې واچوئ 
او سالي６ پوښ په واسطه ي３ وپو＊وئ. سالي６ د مايکروسکوپ په تخت په الزم ＄اى ک３ کي８دئ. لوم７ى د کمي قوې او بياي３ 

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

د الجي بڼه او جوړښـــت:  الجي کيداى شــي چ３ يوحجروي يا ＇و 
حجروي وي. د ＇وحجروي الجي اوږودوالى تقريباً ٦٠ مترو پورې رسي８ي. 

دلته درې ډوله مهم الجي ＇ي７و.
١- سره الجي ٢- نسواري الجي٣- شنه الجي دا ！ول کلورفيل لري. د هغوی 
مختلف رنگونه له کلوروفيل ＇خه پرته د نورو پگمنتونو له موجوديت سره 
ت７لي دي. ＇رنگه چ３ د سره سمندرگي په مخ باندې سره الجي المبو وهي، 
له دې کبله دا ســمندرگی ســور بري＋ــي. همدارنگه الجــي د لمبا د ډن６ونو 
تر＇نــگ د کبانــو د ډندونو او د اوبو د ！انکيو تر＇نگ، چ３ پاک３ شــوي نه 
وي، وده کوي. اوب７ۍ )سپيروجير Spirogyra( د شنه الجي يوه معمولي 

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

)٩- ٢( ان％ور:  درى ډوله الجي
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فنجي ＇ه شى دي؟
فنجــي نبــات ډولــه موجودات دي چــ３ کلوروفيل نه لري. فنجــي  يو حجروي يا ＇ــو حجروي وي. 
بيولــوژي پوهانو پخــوا فنجي اونباتات په يو عالم ک３ ＄اى ک７ي وو، ＄که چ３ فنجي د  نباتاتوپه شــان 
حجروي ديوال لري. ＇رنگه چ３ فنجي ＄انگ７ي خواص لري، نو له دې کبله په يو جال عالم ک３ ＄اى 
ورک７ شوى دی. سره له دې چ３ فنجي په ！ولو ＄ايونو ک３ پيداکي８ي، خو په نمجنو، تيارو او تودو سيمو 

ک３ ډير پيداکي８ي.

  د فنجي ډولونه:
١- خميرمايـــه  )Yeast(: خميرمايــه يوحجــروي فنجــي دي. په 
مختلفــو ب２و، لکه: بيضوي، دايروي،اســتوانه يــي، او کالوني )ډله 

ييز( ډول پيداکي８ي. 
٢- د نباتاتـــو پرازيت فنجي: يو حجروي فنجي دي. او د ＄ينو 

نباتاتو، لکه: پ＂ا！و، غنمو، انگورو اوگالب د پاسه ژوند کوي. 
زيــات  ډيــر  فنجــي  دا ډول   :)Mushrooms( ٣- مرخيـــړي 

پيداکي８ي، د هغو لرگيو د پاسه چ３ د خرابيدو په حال ک３ وي، يا هغه ＄مکه چ３ شنه وي او يا په هغو 
＄ايونو ک３ چ３ عضوي مواد زيات ولري، په ت５ره بيا په باراني موسم ک３، ډيرليدل کي８ي. )١١- ٢( 

د فنجي تغذيه:   فنجي خپله خواړه نشــي جوړوالى. ＄ن３ ي３ ســپروفايت )saprophyte( دي 

)١١- ٢( شکل: مرخي７ى چ３ 
هايفايی ليدل ک８５ی８                            

)١٠-٢( ان％ور: يو ډول مرخي７ي

)Fungi(  فنجي

په )٩- ٢( شکل ک３ ＇ه شى وينئ؟
دغه موجودات په کوم وخت ک３ پيداکي８ى؟     

کيداى شــي فکروک７ئ چ３ ！ول فنجي د ＄ينو مرخي７يو په شان د خوړلو وړ 
دي، خو ！ول فنجي نه خوړل کي８ي. مثًال د ډوډۍ چ２ياس３)پوپنک( يو ډول 
فنجــي دي چ３ د خوړلو وړ نه دي. ＄ين３ مرخي７ي هم زهري وي او خوړل 

ي３ ان د م７ين３ سبب ک８５ي.
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:)Lichens ډبر گلی)گلسنگ
گلســنگ خاص ژونــدي موجودات دي چــ３ د فنجي اوشــنه الجي د －６ 
ژونــد )symbiosis(حاصــل دی. پــه دې ډول ژوند کــ３ الجي د فنجي 
لپاره غذايي مواد )کاربوها يدريت( جوړوي او فنجي منرالونه او اوبه د الجي 
لپــاره برابروي چ３ الجي له هغ３ ＇خه د خپل ＄ان او فنجي لپاره د غذايي 
موادو په جوړولو ک３ استفاده وک７ي. گلسنگ د چاپيريال د تغييراتو په مقابل 
ک３ ډيرحساس دى. مثًال که چ５رې هوا ډيره کک７ه شي الجي له من％ه ＄ي. 
کلــه چ３ الجي ژوند له الســه ورک７ي فنجي هم له من％ه ＄ي. گلســنگ د 

کيمياوي موادو په مقابل ک３ هم ډيرحساس دى.
 )١٢-٢( ان％ور: گلسنگ

               فکر وکړئ:
گلسنگ له کومو برخو ＇خه جوړشوى دى.

                فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي.

لوم７ۍ ډله: د فنجي گ＂３ او دويمه ډله دې د فنجي زيانونه لست ک７ي. وروسته دې هره ډله خپل لستونه يو له بل سره پرتله 
ک７ي او په خپلو ک３ بحث وک７ي.

چ３ له م７و او تخريب شوو جسمونو ＇خه تغذيه کوي. ＄ين３ يي پرازيت دي. له خميرماي３ پرته نور د 
فنجي جسم د هايفا )Hypha( په نامه له نريو تارونو ＇خه جوړ شوی دی. کله چ３ هايفا وده وک７ي، 
منثعب کي８ي. تاوه شــوې کتله )جال ته ورته شــبکه( جوړوي چ３ د مايسليم  )Mycellum( په نامه 

يادي８ي.
په چاپيريال کې د فنجي نقش:＄ين３ فنجي م７ه جسدونه تجزيه کوي او د عناصرو په دوران ک３ 
مهم رول لري. يو شم５ر فنجي غذايي مواد فاسدوي. ＄ين３ فنجي د پوستکي د ناروغيو سبب کي８ي او له 

＄ينو ＇خه د پنسلينو په ＇５ر د انتي بيوتيک په جوړولو ک３ استفاده کي８ي.
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د دويم څپرکي لنډيز
 ويروسونه کوچن９ جسمونه دي چ３ له ژوندۍ حجرې ＇خه بهر غيرفعال وي، خو د کوربه )ميزبان( 

د حجرې په دننه ک３ فعالي８ي. د کوربه په حجره ک３ سربيره په ډير＊ت )تکثر( د نارغيو المل کي８ي.
 بکترياوې ډ４رکوچني ژوندي موجودات دي. حقيقي هســته نــه لري،  يعنى پروکاريوت دي. په دوو 

عالمونو ويشل شوي دي چ３ يوي３ ارک بکتريا او بل ي３ يوبکتريا دي.
 پروتســتا هغه ژوندي موجودات دي چ３ حقيقي هســته لري، يعن３ يوکاريوت دي. په عمومي ډول 

حيواني او نباتي ＄انگ７تياوې لري. 
 الجي د پروتستا له ډل３ ＇خه دى. مختلف ډولونه لري. الجي کلوروفيل لري. ＄ين３ ي３ يوحجروي  

او ＄ن３ ي３ ＇و حجروي دي.
 فنجي هغه ژوندي موجودات دي چ３ کلورفيل نه لري، هيتروتروف دي. خپله خواړه په خپله نشي 

جوړوالى. د اړتيا وړ خواړه له عضوي ورستو)خوسا( موادو ＇خه اخلي.
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د دويم څپرکي پوښتنې
تشريحي پوښتنې

 ١.د ب２ــ３ او جوړ＊ــت له مخــ３ ＇لور نوع３ ويرســونه او په هغوى پورې اړونــدې ناروغ９ بيان 
ک７ئ. 

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

د هرې پوښتنې لپاره مناسب ځواب غوره کړئ.
٤. ويرسونه کوچني جسمونه دي چ３ له ژوندۍ حجرې ＇خه بهر.............. دي.

الف: فعال   ب: غيرفعال ج: دواړه   د: هي＆ يو
٥.بکتريا .................... موجودات دي. 

الف: يوکاريوت  ب: پروکاريوت  ج: نباتات  د: حيوانات
٦.الجي له .................. ډل３ ＇خه دي. 

الف: نباتات   ب: حيوانات   ج: پروتستا    د: هي＆ يو
ســـمې او نا سمې پوښـــتنې: الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. د سم３ جمل３ په 

مقابل ک３ )ص( او د ناسم３ جمل３ په مقابل ک３ د )غ( تورى وليکئ.
٧.فنجي د نباتاتو له ډل３ ＇خه دي چ３ خپله خواړه د ضيايي ترکيب په واسطه جوړوي.

٨.گلسنگ د فنجي او الجي گ６ ژوند ＇خه من＃ ته را＄ي.
٩.يوگلينا د پروتستا له ډل３ ＇خه ده چ３ کلوررپالست لري.    
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دريم څپرکى

د نباتاتو ډلبندي )طبقه بندي(
أيــا نباتات ژوندي موجودات دي؟ نباتات د انســان له ژوند ســره ＇ه اړيک３ 
ژوند له نباتاتو پرته ممکن نه دی، ＄که زموږ ډ４ر خواړه له نباتاتو او يا له هغو 
حيواناتــو ＇خه جوړ شــوي دي چ３ له نباتاتو ＇خه تغذيــه کوي. همدارنگه 
نباتات د کاربن دای اکســايد د اخيســتلو او د اکســيجن د أزادولو له پلوه چ３ 
يــوه حياتــي ماده ده او د ضيايي ترکيب په بهير کــ３ ازادي８ي، اهميت لري. يا 
په بل عبارت نباتات د اکســيجن د چمتوکولو مســؤوليت پــه غاړه لري چ３                  
د زياتــره ژونديــو موجوداتو د تنفس لپاره ضروري دي. أيا ！ول نباتات يوشــان 
دي، ري＋３، ډن６ر او پا３１ لري؟ أيا ！ول نباتات گل لرونکي دي؟ أيا ！ول نباتات 

انتقالي انساج لري؟
 ددې ＇پرکي په مطالع３ سره به داس３ پو＊تنو ته ＄واب ورک７ي او د نباتاتو په 
＄انگ７تياوو يعني ضيايي ترکيب، د حجري ديوال اوکوتيکل ســره به اشناشي 
او پوه به شي چ３ ＇نگه وعايي او غير وعايي نباتات يو له  بله سره توپيرلري. 

همدارنگه تخم لرونکي او ب３ تخمه نباتات او د هغوی اهميت به وپيژني.



   22

د نباتاتو ځانگړتياوې:

نباتــات ژوندي موجــودات دي چ３ د ژونــد ！ول فعاليتونه، لکــه: تغذيه، تنفس، ډير＊ــت، وده او 
نورو لرونکي دي. نباتات نســبت پروتســتا او فنجيانوته پ５چلي دي. ＄که چ３ نباتات ＇و حجروي 
موجــودات دي. زياتره ي３ ＄انگ７ي غ７ي او نســجونه لري. نباتات کلوروفيــل لري اوخپل خواړه په 
خپله جوړوي، خو نشي کوالی د حيواناتو په شان حرکت وک７ي. همدارنگه نباتي حجرې د حيواني 
حجرو پرخالف حجروي ديوال لري. سره له دې چ３ نباتات يو تر بله يوشان نه معلومي８ي، خو ＇و 

گ６ې ＄ان／７تياوې لري چ３ د کلورفيل، حجروي ديوال او کوتيکل لرلو＇خه عبارت دي.
ضيايـــي ترکيـــب)Photosynthesis(: په اووم ！ولگي ک３ مو ولوســتل چ３ نباتات د ضيايي 
ترکيب په واسطه خپل غذايي توکي جوړوي. هغه خواړه چ３ د ضيايي ترکيب په عمليه ک３ جوړي８ي 
د حيواناتــو او نباتاتــو د ژوند  لپاره ضروري ده. د ضيايي ترکيب عمليه په کلورپالســت ک３ صورت 
نيسي. ＄که کلوروپالست د کلوروفيل يا د شنه رنگ توکو)Pigment( په لرلو کوالی شي چ３ د 
لمر د ر１ا په موجوديت ک３ غذايي مواد جوړک７ي. کلوروپالســتونه د کلوروفيل پر پيگمنت بر ســيره 
نور پيگمن＂ونه هم لري چ３ په گلونو، ميوو او په مني ک３ د ونو په پا１و ک３ سور، نارنجي او ژي７ رنگونه 
توليدوي.په ضيايي ترکيب ک３ نباتات د ساده غيرعضوي توکو )اومه مواد( يعني له اوبو او کاربن دای 
اکســايد ＇خه مغلق عضــوي مرکبات، لکه: گلوکوز)قند( جوړوي. د ضيايــي ترکيب په بهير ک３ له 
گلوکوز＇خه د کيمياوي تغييراتو وروسته نشايسته او نور مغلق مرکبات، لکه پروتين او شحم جوړي８ي. 
دغــه توکي د فلويم نســجونو له الرې د نبات ！ولو حجروتــه وړل کي８ي او د نبات په بيالبيلو برخو)غ７و(، 

لکه: ري＋３، ډن６ر او پا３１ ک３ زيرمه کي８ي.

                   فکر وکړئ: 

د ＄ينو نباتاتو پا３１ سور رنگ لري. أيا په دې نباتاتو ک３ ضيايي ترکيب صورت نيسي؟
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حجروي ديوال)Cell wall(: ول３ نبات نيغ جگي８ي؟ 
نباتات دحيواناتو په شــان اســکلي نه لري. پر ＄اى ي３ نباتي حجرې حجروي ديوال لري.د نباتاتو حجرې د 
حجرې په غشــا سرب５ره د حجروي ديوال په واسطه احاطه شوي دي. حجروي ديوال حجروته معينه هندسي 
ب２ه ورکوي. د حجرې ديوال د الکترون مايکروسکوپ په واسطه د اوبدلو تارونو د شبک３ په ب２ه ليدل کي８ي. 
کيمياوي ترکيب ي３ سلولوز دى. سلولوز ＇و قيمته کاربوهايدريت )قند( دى چ３ له سايتوپالزم ＇خه ＇）ول 

کي８ي. د ＄ينو نباتي حجرو ديوال  په لرگي بدلي８ي. شکل )١-٣( 

کيوتيکل)Cuticle(: د نباتي حجرو د حجروي ديوال بهر اړخ د کوتيکل پوښ په واســطه پو＊ــل 
شوی دی، چ３ نبات له وچ５دو ＇خه ساتي.کوتيکل موم) wax( ډوله ماده ده او په خاصه توگه د هغو 

نباتاتو د پا１و د اپي درميس په مخ شتون لري چ３ په وچو منطقو ک３ شنه کي８ي.

١-٣ ان％ور د نباتي حجرې ديوال

د نباتي حجرې ديوال

                 فکر وکړئ: 
د حجرې ديوال په نباتاتو ک３ ＇ه رول لري؟
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) ٢- ٣( ان％ور د نباتاتو ډلبندۍ چارټ

)Plant classification(د نباتاتو ډلبندي
تــر اوســه د له مختلفــو نباتاتو له زياتي نوع３ پيژندل شــوي دي.که ＇ه هم نباتات شــريک３ او اساســي 
＄انگ７تيــاوې لــري، بيــا هم په ک３ زيــات توپيرونــه ليدل کيــ８ي. ډير نباتات د ري＋ــو لــه الرې اوبه او 
منرالونه جذبوي او د انتقالي نســجونو په واســطه ي３ پا１و او ډن６رونو ته لي８دوي. خو＄ين３ نباتات، لکه:                                
خزې انتقالي نسجونه نه لري.حجروته ي３ اوبه د اسموسيس د عملي３ په واسطه رسي８ي. ساينس پوهانو 

د انتقالي نسجونو د لرلو او نه لرلو پر بنس نباتات په دوو ډلو)گروپونو( ويشلي دي.
�tوعايي نباتات يا هغه نباتات چ３ انتقالي نسجونو لري.

�tغير وعايي نباتات هغه نباتات دي چ３ انتقالي نسجونه نه لري.
وعايــي نباتــات په دريو گروپونو يعن３ ب３ تخمــه نباتاتو، تخم لرونکو گل لرونکــو نباتاتو او تخم لرونکو 
ب３ گله نباتاتو باندې ويشــل شــوي دي. تخم لرونکي گل لرونکي نباتات هم په دوو گروپونو ويشل شوي 

دي. 
 )Monocotyledon(١- يومشيمه نباتات

 )Dicotyledon( ٢- دوه مشيمه نباتات

 
نباتات

غير وعايي نباتات                                                 وعايي نباتات

مثالونه ي３ خزې او ليورورتس

ب３ گله تخم لرونکي               تخم لرونکي گل لرونکي ب３ تخمه نبات     
مثال سرخس                                               نباتات                                              نباتات

مثال ي３ مخروطيان

يو مشيمه                    دوه مشيمه
مثال: غنم                    مثال: لوبيا



25 

)Non vascular plants( غير وعايي نباتات

هغه نباتات دي چ３ د اوبو او معدني موادو لپاره انتقالي نســجونه )زايلم او فلويم( نه لري . دا نباتات په 

نمجنو اوســيوري لرونکو ＄ايونوک３ شــنه کي８ي. ددې نباتاتو ري＋３، ډن６ر او پا３１ حقيقي نه دي، ＄که 

انتقالي نســجونه نه لري.  په ！ولو غيروعاي３ نباتاتو ک３ د ريزوييد)Rhizoid(په نوم ري＋ــو ته ورته نرم 

مايکروســکوپي جوړ＊ــتونه شــته چ３ دنده ي３ د اوبو او منرالونو جذبول دي. ســربيره پردې اوبه او د 

خزو)غير وعايي نباتات دي( د اړتيا وړ توکي کوالی شــي له هرې لوري ورننوزي. غير وعايي نباتات د 

وعايي نســجونو د نه لرلو له کبله کوچنی جســامت لري اونه شي کوالي ډير لوړشي. دا نباتات مذکر او 

مؤنث جنسي غ７ي لري د مذکر او مؤنث گامي＂ونو له يو＄ای کيدو ＇خه تخم توليدي８ي. د نباتاتو په دې 

گروپ ک３  خزې، ليور ورتس او هارن ورتس شامل دي. 

:)Mosses(خزې

  خزې د شنه نبات د کوچنيو کتلو په ب２ه د ويالو په غاړو، نمجنو ＄ايونو او گ２و ＄ن／لونو، د ونو په تنو د 

ډبرو او نمجنو خاورو د پاسه په ＊ه ډول وده کوي.  )٣-٣( شکل

خزې زوجي اوغير زوجي ډير＊ــت لري. غيرزوجي ډير＊ــت ي３ داس３ دی چ３ کله له خاورې سره په 

تماس ک３ د خزو ډن６ر ته ورته تارونه ！و！３ ！و！３ شي، هره ！و！ه ي３ کولی شي نوې خزه من＃ ته راوړي. د 

خزو په زوجي ډير＊ت ک３ مؤنث اومذکر گامي＂ونه تشکيلي８ي چ３ د مذکر او مؤنث گامي＂ونو له يو＄ای 

کيدو＇خه نوې خزې من＃ ته را＄ي. 
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د خزو اهميت:  سره له دې چ３ خزې ډيرې کوچن９ دي، خو په طبيعت ک３ ډيراهميت لري، ＄که خزې 
زيا تره په هغو ＄ايونوک３ وده کوالى شي چ３ نورنباتات وده نشي کوالی. 

کله چ３ خزې م７ې کي８ي پات３ شــون３ ي３ په خاورو بدلي８ي. په دغســ３ خاوروک３ نباتات کولی شــي په ＊ه ډول 
وده وک７ي . له بل３ خوا ＇رنگه چ３ خزې په خپلو ک３ نژدې اون＋ت３ راشن３ کي８ي، کوالی شي چ３ د خاورو په 

ساتنه ک３ مرسته وک７ي، تر＇و د باد او اوبو د جريان له امله خاوره نورو ＄ايونوته انتقال نه شي.

ليور ورتس              )٣-٣( ان％ور  د غير وعايي نباتاتو ډولونه 

 :)Liver worts(ليور ورتس
د غيروعايي نباتاتو يوه بله نوعه ده چ３ ＄يگرته ډير ورته والی لري.           
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)Vascular plants( وعايي نباتات
پوهيــ８و چــ３ انســانان د بدن په داخل ک３ د توکــو د انتقال لپاره ＄انگ７ي نســجونه او رگونه لري. په 

همدي ترتيب وعايي نباتات هم د توکو د انتقال لپاره په خپل بدن ک３ نســجونه لري. نوموړي نباتات 

په دوو ډلو ويشل شوي دي. ب３ تخمه وعايي نباتات اوتخم لرونکي وعايي نباتات. 

بي تخمه وعايي نباتات:  دا ډله نباتات وعايي نســجونه لري خو دانه )تخم( نه توليدوي.د دې 

 نباتاتــو زياتــره نوع３ د ＄مک３ په مخ وجود نه لري او له من％ــه تللي دي. ＄ين３ ي３ د لويو ونو  په ب２ه     

) ٣0m په اوږدوالي( د ＄مک３ په مخ لوی ＄نگلونه جوړک７ي وو، خو نن ي３ ډيرې نوع３ له من％ه 

تللي دي. ډيرل８ شم５ر  ي３ د ＄مک３ په مخ شتون لري  د ډبرو سکرو زياته برخه د دې نباتاتو له پات３ 

شونو ＇خه ده. ب３ تخمه وعايي نباتات د ري＋و، ډن６رو او پا１و لرونکي دي او عموماً په نمجنو ＄ايونو، 

 Horse ９اس لک ، Ferns د ويالو په غاړو، چينو، ＄７وبيو او نمناکه ＄مکو ک３ شنه کي８ي. سرخسونه

tail او کلب موسيس Club mossis په دې ډله نباتاتو ک３ شامل دي.

سرخســـونه:  سرخســونه ب３ تخمه وعايي نباتات دي چ３ په نمجنو ＄ايونو ک３ شنه کي８ي. سرخسونه 

＄انگــ７ې پا１ــ３ او اوږد ډن６ر )دمبرگ( لري چ３ معموًال له الندين９ ډن６رې يا ريزوم  Rhizome ＇خه 

منشــاء اخلي. د ＄مک３ الندي ډن６رې په مخ فلس ډوله قهوه يي رنگه پا ３１ او د تيروکلونو د پا１و د پات３ 

شــونو اثــر ليــدل کي８ي. د ډن６ر په وروســتن９ برخه ک３ ت５غه وجــود لري چ３ په مختلفــو فصلونو ک３ تر 

＄مک３ الندې نوې پا３１ من＃ ته راوړي او پخوان９ پا３１ له من％ه ＄ي.  

                فکر وکړئ: 
خزې له کوم پلوه له عالي نباتاتو سره ورته والى لري؟
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                   فکر وکړئ: 
سرخســونه له خزو ســره ＇ه توپيرلري؟ سرخســونه د کومو ＄انگ７تياوو له مخ３ په وعايي نباتاتو 

پورې اړه لري؟

د سرخســـونو ډيرښت:  سرخسونه زوجي او غير زوجي ډير＊ت لري. په زوجي ډير＊ت ک３ د 

مذکر او مؤنث گامي＂ونو له القاح ＇خه د زايگوټ  zygote حجره من＃ ته را＄ي.

په غيرزوجي ډير＊ت ک３ د سرخسونو د پا１و په مخ ت５غ３ جوړي８ي. کله چ３ 
دغه ت５غ３ د ＄مک３ په مخ ولوي８ي د هغوی له ودې ＇خه نورسرخسونه  من＃ 
ته را＄ي. همدارنگه که د سرخســونو ريزوم ！و！３ شــي هره ！و！ه ي３ کوالي 

شي يو نوی سرخس من＃ ته راوړي.

٤-٣ ان％ور د سرخسونو نوع３

٥- ٣ ان％ور د سرخس ډير＊ت
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               فعاليت:
 زده کونکي دې په دوو ډلو وويشل شي:

الف: د خپل چاپ５ريال تخم لرونکي نباتات دې لست ک７ي.
ب: د خپل چاپيريال بي تخمه نباتات دې لست ک７ي. 

دواړه ډل３ دې د اخيستل شوو لستونو په باره ک３ په خپلو ک３ بحث وک７ي.

زړي )تخم( لرونکي نباتات 
زياتره نباتات چ３ تاســ３ ي３ پيژنئ، دانه توليدوي. دانه يا تخم د دوی د ډير＊ــت وسيله ده. تخم لرونکي 
نباتات حقيقي ري＋３، ډن６ر او پا３１ لري. دا نباتات د دان３ يا تخم د توليد له کبله د تخم لرونکو نباتاتو په 
 )Embryo(ده. د تخم لرونکو نباتاتو جنين)ovule(نامه يادي８ي. دانه په حقيقت ک３ پخه شوې تخمه
دان３ د پوښ په دننه ک３ ســاتل３ او د اســتراحت په حال ک３ وي او د دان３ له داخلي توکو＇خه د خواړو 
په حيث اســتفاده کوي. تخم يا دانه کوالی شــي د موســمي سختو شرايطو په مقابل ک３ مقاومت وک７ي 
او لــه کرلــو ＇خه مخک３ تر ډيــرو کلونو پورې ژوندۍ  پات３ وي. تخم لرونکــي نباتات په دوو لويو ډلو 

ويشل شوي دي.
   Gymno sperms ١- د ＊کاره تخم نباتات يا جمنوسپرم
 Angio  sperms       تخم نباتات يا انجيوسپرم ٢- د پ

د ښکاره زړي )ظاهر البذر( نباتات يا جمنوسپرم:  جمنوسپرم له دوو يوناني کلمو ＇خه ترکيب 
شوی دی جمنو)Gymno( د ＊کاره اوسپرم د دان３ يا زړي په معنا دی. هغه نباتات چ３ په دې ډله ک３ 
شــامل دي، ＊ــکاره او لو＇３ دان３ لري. دان３ ي３ د ميوې په واســطه نه وي پو＊ل شوې، بلک３ دان３ ي３ 
د غوزي يا) مخروط( د فلســونو د پاســه واقع وي. له دې کبله د ＊کاره تخم )زړو( نباتاتو په نامه يادي８ي. 
جمنوســپرم ســتنوته ورته پا３１ لري اوتل شن３ وي. د شنو پات３ کيدو المل ي３ په دې ک３ دى چ３ خپل３ 
پا３１ يو＄ل ！ول３ له الســه نه ورکوي، بلک３ پا３１ ي３ د ＇و کلونو په موده ک３ ورو ورو غور＄ي８ي. د دې 

نباتاتو ډيره لويه او مهمه ډله  مخروطيان دي. 
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مخروطيان )Conifers(:مخروطيان تقريباً د ＄مک３ په ！ولو برخو ک３ شته، خو په يخو او معتدلو 
ســيمو ک３ ډير پيداکي８ي. په مخروطيانو ک３ مذکر او مؤنث جنســي غ７ي د غوزې په ډول د يوې ون３ د 
پاســه من＃ ته را＄ي. ！ول مخروطيان ســتنو يافلس ته د ورته پا１و لرونکي دي او په ډبل کوتيکل پو＊ــل 
شــوي وي. د کاج، جلغوزې، ن＋تر، سروې او صنوبر نوع３ د مخروطيانو ب５ل／３ دي چ３ زموږ د ه５واد 
پــه ختي％و او جنوبي ســيمو ک３ زيات دي. له هغوی ＇خه د کورونو پــه جوړولو او نورو لرگينه صنايعو 
او د سونگ د توکو په تو－ه استفاده کي８ي.د دې لپاره چ３ د مخروطيانو له ＄انگ７تياوو سره پوره أشنايي 

پيداک７ئ، کاج د هغوی د نماينده په ډول تر ＇ي７ن３ الندې نيسو.
کاج:  د کاج ونه استوانه يي ډن６رې او ستنو ته ورته پا３１ لري. ＇رنگه چ３ د کاج پا３１ د پوښ په واسطه 
پوښ شــوي دي، نو له دې کبله په أســان９ سره خپل３ اوبه له الســه نه ورکوي او د وچوالي په مقابل ک３ 

مقاومت لري.

٦- ٣ ان％ور : کاج
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د کاج جنسي ډيرښـــت: په کاج کــ３ جنسي غ７ي مذکر او 
مؤنث مخروطونه دي چــ３ دواړه په يوه ونه ک３ د مختلفو ډن６رو 
پــه مخ من＃ ته را＄ــي. مذکر مخروط کوچنــى وي او ژي７ رنگ 
لــري چــ３ د ＄وان３ ډن６رې په ＇وکه ک３ موجــود وي. هر مذکر 
مخروط زرگونه دان３ گردې توليدوي. د گردې هره دانه کوچن９ او 
ميکروسکوپي وي چ３ په هغي ک３ مذکر گامي من＃ ته را＄ي. 
مؤنث مخروطونه په ＄انگ７ي يا گروپي ډول د ＄ينو ＄وانو ډن６رو 
په ＇وکه ک３ ＄ای لري. )٧- ٣ شکل( په  مؤنث مخروط ک３ د تخم３)ovule( په نوم کوچن９ برخه 
من＃ ته را＄ي. د هرې تخم３ په دننه ک３ د تخم３ حجرې)Egg cell( په نوم مؤنث گامي توليدي８ي. 
لــه مذکر مخروط ＇خه د گردې دان３ په پســرلي کــ３ خپري８ي. د گردې ＄ين３ دان３ د مؤنث مخروط په 
مــخ غور＄ي８ي چ３ د تخم３ د ســوري له الرې داخلي８ي. د تخم３ په دننــه ک３ مذکرگامي او مؤنث 
گامي ســره يو＄ای کي８ي. له القاح ＇خه وروســته زايگوټ جوړي８ي. د زايگوټ له ودې ＇خه جنين 
منــ＃ تــه را＄ي او د جنين او تخم３ له ودې ＇خه دانه )تخم( من＃ ته را＄ي. کله چ３ دانه په خاورو ک３ 

وغور＄ي８ي د هغ３ په داخل ک３ جنين وده کوي او نوی نبات من＃ ته راوړي.

)Angio sperm( يا )پټ زړي نباتات)مخفي البذر
انجيو سپرم له دوو يوناني کلمو ＇خه ترکيب شوی دی. انجيو د پ او سپرم د تخم يا دان３ په معنا دي. 
هغه نباتات چ３ تاسو ي３ هره ورځ په خپل چاپيريال ک３ گورئ، زياتره ي３ د پ زړيو نباتاتو په ډل３ پورې 
اړه لري. پ زړي نباتات د دانه لرونکو نباتاتو په ډل３ ک３ دي چ３ د هغوی دانه د ميوې په واسطه پوښ او 

                   فعاليت:
   د اړتيا وړ توکي: د جلغوزي، سبر يا ناجو ＄وان ډن６ر.

 کړنالره :د يو ډول مخروطيانو يوه ＄وان ډن６ر له ＄ان  سره ！ولگي ته راوړئ. د ساق３ پا３１ او غوزې فلسونه، شکل او جوړ＊ت 
ي３ په غورسره وگورئ او ＄انگ７تياوې ي３ په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.

 )٧-٣ ان％ور په کاج ک３ مؤنث مخروط
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احاطه شوي وي. له دې کبله د پ زړي په نامه يادي８ي. ＇رنگه چ３ دا نباتات گل توليدوي د گل لرونکو 
نباتاتو په نامه هم يادي８ي. الندې ＄انگ７تياوې دا نباتات له نورو نباتي گروپونو ＇خه جال کوي.

 دانه ي３ د ميوې په دننه ک３ وي. ميوه د دانو په خپريدا ک３ مرسته کوي.
 په دې نباتاتو ک３ د غ７و ＄انگ７تياوې، شکل، د عمر اوږدوالی، اندازه او د اوسيدلو چاپيريال مختلف 

دي. 
د پټ زړو نباتاتو ډلبندي: پ زړي نباتات په دوه عمده ډلو ويشل شوي دي.

 Monocotyledon  ١- يو پله ي３ )يومشيمه( نباتات
   Dicotyledon    ٢- دوه پله يي )دوه مشيمه( نباتات
يو مشيمه نباتات:  دا نباتات الندې ＄انگ７تياوې لري.

 تخم يا زړى ي３ يو پله  )يومشيمه( وي.
 خپرې ري＋３ لري. 

 بــ３ دندانــو نرۍ پا３１ لري. زياتره يــ３ د پا３１ لک９ ) دمبرگ( نه لري. پر ＄ــای ي３ د پا３１ لک９ د پا３１ 
وروست９ برخ３ د ډن６رې شا او خوا د غالف يا پوښ په ب２ه احاطه ک７ې ده.

 د پا３１ رگونه ي３ موازي دي. 
 انتقالي انساج د دې نباتاتو په ډن６رو ک３ خپاره وي.

 د تيغ وهلو په وخت ک３ يوه پا１ه )تيغه( توليدوي.
 د گل د ！و！و شم５ر ) د تذکيراله، تانيث اله، کاسبرگ، گل پا３１( ي３ زياتره درې شميره يا د دريو  مضرب 
لکــه )٣-٦-٩( او نــور وي. د يو مشــيمه نباتاتو بيل／３ چ３ د تغذي３ له کبلــه ډير مهم دي، عبارت له 
غنمو، وريجو، جوارو، اوربشــو، گندن３، پيازو او نورو＇خه دي. ＄ين３ يو مشــيمه نباتات، لکه: زنبق، 

الله،  سنبل او نور زينتي نباتات دي، با１س، نى او گني هم ديو مشيمه نباتاتو له جمل３ ＇خه دي.
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دوه پله يي )دوه مشيمه( نباتات:  دوه مشيمه نباتات الندې －６ې ＄انگ７تياوې لري.

 دوه پله يي تخم )زړى( لري.

 زياتره ي３ مستقيم３ ري＋３ لري.

 پا３１ ي３ مختلف ډولونه لري .

 د پا３１ رگونه ي３ خپاره )منشعب( وي.

 انتقالي نسجونه ي３ په ډن６ر ک３ په دايروي ب２ه ＄ای لري.

 د تيغ وهلو په وخت ک３ دوه پا３１ توليدوي.

 د گل د برخو )تذکير اله، تانيث اله، کاسبرگ، گل پا３１( شم５ر ي３ دوه يا پن％ه يا د دې شم５رو مضرب 

وي، لکه )٨،٦،٤،٢( يا )١٥،١٠،٥( او نور.دوه مشــيمه نســبت يومشيمه ته زيات３ نوع３ لري. په دوه 

مشيمه يي نباتاتو ک３ د مختلفو نباتاتو نوع３ شامل３ دي، لکه: وا＊ه، بو！ي، ون３ او نور بيل／３ ي３ عبارت 

دي له م３２، بادام، لوبيا، نخود، مشنگ، توت او نورو ＇خه.

               فعاليت:
يو بشپ７ يو مشيمه نبات، لکه: )غنم، جوار، وريج３( يا بل کوم يو مشيمه نبات چ３ ستاسو په چاپيريال ک３ پيدا کي８ى، ！ولگي 
ته راوړئ. ！ول３ ＄انگ７تياوې ي３ لکه ) ري＋ه، ډن６ر، پا１ه، د پا３１ رگونه  د گل برخ３( وگورئ په خپلو کتابچو ک３ ي３ رسم ک７ئ 

او خپلو ！ولگي والو سره پرې بحث وک７ئ.
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                فعاليت: 
په الندې شــکل ک３ د «الف» نبات او د «ب» نبات په پ زړو نباتاتو پورې اړه لري. کوم يو نبات ي３ يومشــيمه دی اوکوم يو 

ي３ دوه مشيمه ؟ شکلونه ي３  په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ او  په خالي ＄ايونوک３ ي３ نومونه وليکئ.

               فعاليت:
د ！ولگي د زده کوونکو په شم５ر د کاغذونو وړې ！و！３ ) کارتونه( دې جوړې شي. د کاغذ د هرې ！و！３ )قطع３( د پاسه دې د يو 
مشــيمه يا دوه مشــيمه نبات نوم، لکه: غنم، لوبيا، نخود، مشنگ، جوار، وريج３، توت، زرد الو او نور وليکل شي او د ميز د 
پاســه دې کي＋ــودل شــي. بيا دې هر زده کوونکی د کاغذ يوه قطعه واخلي او په خپل ＄ای دې ک＋ينئ. وروسته دې شاگردانو ته 
وويل شي، ＇وک چ３ فکر کوي د کاغذ په قطعه باندې ي３ د يو مشيمه نبات نوم ليکل شوى دی د ！ولگي يو اړخ ته او ＇وک 

چ３ فکر کوي د هغه په کاغذ د دوه مشيمه نبات نوم ليکل شوى دی، د ！ول／ي بل اړخ ته ودري８ي.
په پای ک３ دې هر زده کوونکى د ！ولگي په مخ ک３ د خپل اړوند نبات د ＄انگ７تياوو په باره ک３ توضيحات ورک７ي.

                فعاليت:
 د يو مشيمه او دوه مشيمه نبات رسمول.

د اړتيا وړ توکي: پنسل، خط کش، کتابچ３، رنگه پنسل.

کړنالره: هر زده کوونکی دې په خپله خو＊ــه يو بشــپ７ نبات )له ري＋ــ３ ＇خه تر گل پورې( رسم ک７ي. بيا دې د هغ３ هره برخه رنگه 

ک７ي او نومونه دې ورته وليکئ. د کار په پاې ک３ دې هر يو د خپل رسم په اړوند توضيحات ورک７ئ.

الف( ... .

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

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

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

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

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

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

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

ب( ... .

 )٩-٣( ان％ور د پت تخم نباتات
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د زړي لرونکو نباتاتو اهميت

تخم لرونکي نباتات د ＄مک３ په مخ ډير زيات دي او د خوړو د اغ５زمنو توليدو ونکو په ډله ک３ را＄ي، 

انســانانو د پيوند د ب５الب５لو الرو په کارولو د زراعتي افتونو او حشــره وژونکو درملو اســتعمالول، د اوبو 

کولو ＊و اصولو، د اصالح شوو نباتاتو د رواجولو، د ＄نگلونو د ساتن３، د کيمياوي سرو د استعمالولو او 

داس３ نورو الرو چارو د نباتي محصوالتو کچه لوړه ک７ې ده چ３ په ور＄ني ژوند ک３ په مختلفو ډولونو 

ور＇خه گ＂ه اخلي . د ب５لگی په توگه له لرگيو ＇خه د سونگ د توکو په توگه د کور او دفتر د سامان االتو 

د جوړولو، د کاغد جوړولو، د مصنوعي وري＋مو اومنسوجاتو په جوړولو ک３ استفاده کوي. همدارنگه 

نباتات د خوړو په برابرولو ک３ عمده رول لري. مثًال نشايســته د انرژي ډيره ＊ــه توليدوونکي خواړه دي 

او غنم، اوربشــ３، جوار او وريج３ زموږ لپاره د نشايست３ له ډيرو ＊و تأمين کوونکو سرچينو ＇خه دي. 

يو شــم５ر نباتات د شحم مهم３ ز４رم３ دي، لکه: ش７شــم، کون％ل３، پندانه او نور. همدارنگه حبوبات 

،لکه: لوبيا، نخود، مشــنگ، نســک او باقلي د پروتين مهم３ سر چين３ دي. سربيره پردې نباتات ډول 

ډول وي＂امينونه، منرالونه او مالگ３ لري. نباتات نه يوازې زموږ د غذا مستقيمه ز４رمه جوړوي، بلک３ په 

غيرمســتقيم ډول د هغــو ！ولو خوړو ز４رمه نباتات دي چ３ لــه حيواناتو ＇خه ي３ الس ته راوړو له نباتاتو 

＇خه راز راز صنعتي او د ســين／ار شــيان او مختلف درمل  هم په الس راوړل کي８ي. مثًال پخواي３ د 

مالريا د درملن３ لپاره د ول３ )بيد( له پو！ک３ ＇خه استفاده کوله. د ول３ پو！کي د کونين په نوم ماده لري، 

چ３ د مالريا ميکروب له من％ه وړي. ＇رنگه چ３ نباتات د انسانانو په ور＄ني ژوند ک３ ډير ارز＊ت او 

اهميت لري بايد په اصالح، رواجولو او ساتنه ک３ ي３ پوره او جدي پاملرنه وک７و.
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د دريم څپرکي لنډيز
 نباتات د انتقالي انساجو د ډولونو په بنس په دوو لويو ډلو ويشل شوي دي.

 غيروعايي نباتات: هغه نباتات دي چ３ انتقالي نسجونه نه لري، لکه خزې.
 وعايي نباتات هغه نباتات دي چ３ انتقالي نسجونه ولري.

 وعايي نباتات د تخم له مخ３ په دوه ډوله دي، ب３ تخمه نباتات او تخم لرونکي نباتات .
 سرخسونه د وعايي نباتاتو يو بيل／ه ده.

    زړي )تخم( لرونکي نباتات په دوو ډلو يعن３ پ زړي لرونکي او ＊ــکاره زړي لرونک３ نباتاتو باندې 
ويشل شوي دي.

 کاج د ＊کاره تخمونو د ب３ گله نباتاتو بيل／ه دي.
 پ زړي گل لرونکي نباتات په دوو ډلو يومشيمه اودوه مشيمه نباتاتو ويشل شوي دي.

 غنم او وريج３ د يو مشيمه نباتاتو بيل／３ دي.
 لوبيا اونخود د دوه مشيمه نباتاتو بيل／３ دي.
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د دريم څپرکي پوښتنې
تشريحي پوښتنې

  هغه درې عمده ＄انگ７تياوې چ３ نباتات له حيواناتو ＇خه جال کوي، واضح ک７ئ.
 د خزو ډير＊ت په لن６ ډول تشريح ک７ئ.

 د پ تخم لرونکو نباتاتو ＇لور مهم３ ＄انگ７تياوې واضح ک７ي.
  تخم لرونکي نباتات د انسانانو په ور＄يني ژوند ک３ ＇ه اهميت لري؟ په لن６ ډول ي３ واضح ک７ئ.

الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ د سم３ جملي په مقابل ک３ د )ص( تورى او د ناسم３ جمل３ 
په مقابل ک３ د)غ( تورى وليکئ.

١- خزې هغه نباتات دي چ３ حقيقي ري＋ه، ساقه او پا１ه نه لري )        (
٢- سرخسونه غير وعايي نباتات دي. )               (

٣- مخروطيان په وعايي نباتاتو پوري اړه لري. )               (
٤- پــه وعايــي نباتاتو ک３ هغه جوړ＊ــتونه چ３ د ري＋ــ３ د نده اجراکــوي، د ريزوئيد په نــوم يادي８ي. )            

)
له سم ＄واب ＇خه دايره تاوه ک７ئ.

٥- يومشيمه نباتات د ............... گروپ پورې اړه لري.
الف: گل لرونکي پ تخم      ب: ＊کاره تخم      ج: ب３ گله نباتات       د:هي＆ يو

٦- وعايي نباتات هغه نباتات دي چ３ .................. ولري.
الف: زايلم      ب: فلويم         ج: الف او ب دواړه   د: هي＆ يو

٧- سرخسونه د الندى ډلو ＇خه په يوې ډل３ پورې اړه لري.
الف: ب３ گله وعايي نباتات        ب: غيروعايي نباتات       

 ج: گل لرونکي نباتات                د: هي＆ يو
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څلورم څپرکی

د ژوو )حيواناتو( ډلبندي
د ＄مکــ３ پرمــخ د ژوو له يو ميليون ＇خه زيات３ نوع３ پيژندل شــوي دي. 
＄ين３ ي３ د ســيندونو او سمندرونو په اوبوک３ او ＄ين３ ي３ په وچه ک３ ژوند 
کــوي. أيــا موږ کوالی شــو دا ！ول وپيژنو او د انســانانو پر ژونــد ي３ اغ５زې 
و＇７５و؟ پخوا مو اهلي او وحشي ژوي پيژندلي او د انسان لپاره مو د هغوی 
د گ＂و په باره ک３ زده ک７ه ک７ې ده. په دې ＇پرکي ک３ به د حيواناتو دوه اصلي 
ډل３، يعن３ د شــمزۍ لرونکو )فقاريه( او شمزۍ نه لرونکو )غير فقاريه( پر 
＄انگ７تياوو، د هغوى پر توپيرونو او همدارنگه په ايکوسيســتم او انسانانو ته 

د هغوی پر اهميت پوه شئ.
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د ژوو ځانگړتياوې
حيوانات مغلق او کثيرالحجروي ژوندي موجودات دي. حجرې ي３ کلوروپالســت او د حجرې ديوال نه 
لري. دزياترو بدن ي３ له حجرو او نسجونو ＇خه جوړ شوی دی. ＄ين３ نور ي３ مختلف مغلق نسجونه او 
غ７ي لري. زياتره ژوي کوالی شي په خپل چاپيريال ک３ په أزاد ډول حرکت وک７ي او د ه）وونکو الملونو 

)منبهاتو( په وړاندې غبرگون و＊يي. په عمومي ډول حيوانات په نهه  فايلمونو ويشل شوي دي: 
١- د ســفنجونو فايلــم ٢-  د ک）ــوړ بدنو يا د ســولينتريتا فايلم ٣- د پلنو چينجيانــو فايلم ٤- د گردو 
چينجيانو فايلم ٥- د بند لرونکو چينجيانو فايلم ٦- دپاســته بدنو )نرم تنانو( فايلم ٧- د مفصليه فايلم 

٨- د اغزي پو！کو )ايکانودرماتا( فايلم ٩ - د کورداتا فايلم 
د پورتنيــو فايلمونــو له ډل３ ＇خه لوم７ني اته فايلمونه ي３ شــمزۍ نه لرونکي )غير فقاريه ( حيوانات دي 
او نهم فايلم، کورداتا دی چ３ شــمزۍ لرونکي ژوي په ک３ شــامل دي او په را تلونکو درســونو ک３ به 

ولوستل شي.
د سفنجونو ) سوري لرونکو( فايلم)Porifera( پوری فيرا 

ډير ســاده )ابتدايي( ژوي دي چ３ بدن ي３ تقريباً له زياتو ورته حجرو ＇خه جوړ شــوی دی. مشــخص 
نســجونه او غــ７ي نه لري. دا ژوي په اوبو ک３ په ســاکن ډول ژوند کوي. د پــور )pore( په نامه د زياتو 
ســوريو له الرو ي３ غذا او اکســيجن له اوبو ســره يو ＄ای حجرو ته داخلي８ي. له هضم او جذب ＇خه 
وروسته اوبه او فاضله توکي د اسکولم په نامه د وتلو د لوی سوري له الري بهر ته  خارجي８ي. دا ژوي د 
جنين په حالت ک３ د ب２و)با１ه( په واسطه حرکت کوي، خو د بلوغ په وخت ک３ د پرخو )صخره( پر مخ 
او د سمندر په بيخ ک３ پراته وي. زيات سفنجونه په ډله ييزه توگه په خپلو ک３ يو پر بل پورې ن＋تي ژوند 

کوي. غ＂والی ي３ له ＇و ملي مترو ＇خه تر ＇و مترو پورې رسي８ي. 
سفنج د زوجي او غير زوجي همدارن／ه) دوباره ترميم( په ډول تکثر کوي

زرگونه نوع３ ســفنجونه چ３ په خوږو اوبو او ســمندرونو ک３ ژوند کوي، پيژندل شــوي دي. سفنجونه په 
مختلفو رنگونو ليدل ک８５ي، خو کله چ３ له اوبو ＇خه بهر را ويســتل شــي خپل رنگ له السه ورکوي. د 
سفنجونو اصلي خواړه په اوبو ک３ تجزيه شوي عضوي توکي، بکتريا او د پروتستا ＄ين３ نوع３ جوړوي. د 
＄ينو حيواناتو، لکه: د چنگاښ، چينجيانو او کبانو نوع３ د سفنجونو د لويو ！و！و په من＃ ک３ ژوند کوي يو 

نوع ي３ د ليکو سلينا )Leacocelina( په نوم ياد８４ي. 
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:Coelenterate کڅوړ بدنې يا د سولنټريتا فايلم
ددې ډلــ３ ！ول حيوانات په اوبــو ک３ ژوند کوي. بدن ي３ ک）وړې ته ورته 
دی او پــه هضمي خاليــگاه ک３ د توکو د داخليــدو او خارجيدو لپاره يو 
سورى لري. ＄ين３ ي３، لکه هايدرا متروک３ ته ورته برخه ک３  چيچونک３ 
حجري لري چ３ د خپل ＊ــکار په بدن ک３ ي３ ننه باســي، زهري ماده ور 
＇）ــوي او ب３ حســه کوي ي３ او د خول３ د ســوري تر＇نگ ＊ــکرونو 
په واســطه ي３ هضمي خاليگاه ته ننباســي. هايدرا، مرجانونه، سمندري 
شــقايق، جلــي فيــش)jelly fish( ددې حيواناتو له ډلــ３ ＇خه دي. 
مرجاني غون６ۍ چ３ د تود سمندر په غاړو ک３ ليدل ک８５ي، د مرجانونو د 
اهکي سکلي＂ونو له يو ＄ای ک５دو ＇خه من＃ ته راغلي دي. ددې غون６يو 
تر＇نــگ، الجــي، چنگاښ، صدفونــه او کبان ژوند کــوي چ３ خاص 
ايکوسيســتم ي３ رامن％ته ک７ى دى. انســانان هــم ددې حيواناتو له ＄ينو 
نوعو ＇خه د غذايي ز４رم３ په توگه استفاده کوي. ＄ين３ مرجانونه قيمتي 
دي او پــه گا１و )زيوارت( ک３ ور ＇خه کار اخيســتل ک５ــ８ي. د مرجانونو 
＄ين３ ډبرې د ودانيو د توکو په توگه په کاري８ي. د زياترو ســولنتريتا زهر د 
انســانانو لپاره ب３ زيانه دي، خو د جيل３ فيش د نوعو زهر دردوونکي او 

＄ين３ وخت خطرناک وي.
)١-٤( ان％ور د سفنجونو نوع３ 
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د پلنو چينجيانو فايلم )Platyhelminthes(: کيداى شي 
د دې حيواناتــو پلن بدن پوســت او پا３１ ته ورته يــا اوږود او فيت３ ته 

ورته او زيات３ ！وت３ ولري. 
＄５نــ３ ي３، لکه پالناريا )Planaria( ＊ــکار کوونکي دي چ３ له 
کوچينو حشــراتو ＇خه خپل خواړه چمتو کوي او په أزاد ډول ژوند 

کوي.

هايدرا 
جلي فيش

مرجان

سمندري شقايق

 )٢-٤( ان％ور د ک）وړ بدنو نوع３                             

وعه
وه ن

نو ي
جا

چين
نو 

د پل
ور 

ن％
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د پلنو چينجيانو＄ين３ نوع３ پرازيت دي يعن３ خپل خواړه د نورو حيواناتو له بدن ＇خه السته راوړي په 
انسانانو او و＊و خوړونکوحيواناتو، لکه: پسونو ک３ د ناروغيود رامن％ته ک５دو المل کي８ي. بيل／３ ي３ د 

کدو دان３ چينجي شيستوزوما او د پسه د ＄يگر چينجي دي.
شيســـتوزوما )Schistosoma(: دا چنيجي په تودو سيمو ک３ ＄ين３ ناروغ９ رامن％ته کوي. د دې 
چينجي الروا د انســان د بدن پوســتکی ســوري کوي او د وين３ له الرې ＄ان د کولمو د يوال ته رسوي. 
هلتــه د وينــ３ د حرکت الره بنــدوي او د کولمو د ديوال د وين３ د بهيدلو المل کي８ي. ＄يگر ته هم زيان 
رسوي. دا چنيجيان د انسان په وينه ک３ هگ９ اچوي. هگ９ له تشو يا ډکو بولو سره د انسان له بدن ＇خه 
و＄ي. اوبو ته په داخليدو سره له هگيو ＇خه الروا راو＄ي. الروا خپل ＄ان د حلزون بدن ته رسوي او 

هلته د ژوند يوه دوره بشپ７وي. د دويم ＄ل لپاره د اوبوله الرې د انسان بدن ته ننو＄ي.

 )٤-٤( ان％ــور د شســتوزوما د ژوند 
دوران

د وين３ رگ

هگ９

په اوبو ک３ چوي

الروا 

الروا  جنين لرونک３ هگ９
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د پســـه د ځيگر چينجي)Fasiola hepatica(: د دې چينجيانو هگ９ له غايطه موادو ســره يو 
＄ای د ناروغ حيوان له بدن ＇خه و＄ي. هگ９ په الروا بدلي８ي او ＄ان من％ني کوربه )حلزون( ته رسوي. د 
يو ل７ پ７اوونو له وهلو وروسته الروا له حلزون ＇خه خارجي８ي. حيوان هغه د اوبو او و＊و د خوړلو له الري 

اخلي او د ＄يگر په ناروغ９ اخته کي８ي.
د غوائی کدودانې چينجي)Taenia saginata(: دا چينجي پلن او فيت３ ته ورته بدن لري. 
بدن ي３ له ک７يو )！و！و( ＇خه جوړ دی. خپله د بلوغ دوره د انسان په هضمي کانال ک３ او د نوې زي８يدن３ 
پ７او د غواي３ په غ７و ک３ تيروي. بالغ چينجي تر لسو مترو پورې اوږدوالی لري. د دې چينجي سر ＇لور 
چوشکونه او چنگک لري چ３ د هغو په مرسته ＄ان د کوربه د کولمو په ديوال پورې ن＋لوي. د بندونو 
په هره ！و！ه ک３ ي３ زيات شمير هگ９ توليدي８ي. د بدن وروستن９ ！و！ه ي３ ورو ورو له نورو ！و！و ＇خه جال 
او د شخص له غايطه موادو سره يو ＄ای خارج او له کک７و و＊و سره يو ＄ای د غويي بدن ته داخلي８ي. 
هگــ９ د غويــي په گي６ه ک３ چوي. الروا )نوي زي８ول شــوي( د کولمو له ديوال ＇خــه د وين３ جريان ته 
داخلي８ي او د غويي په عضالتو ک３ د سيســت په ډول ＄اي نيســي، يعني کلک   ساتونکی پوښ له ＄انه 
چاپيروي. که چيرې انســان د دې غويي نيمه پخه شــوې غو＊ه وخوري په گي６ه ک３ ي３ له سيست ＇خه 

＄وان پرازيتونه راو＄ي او خپل ＄ان د چوشکونو په واسطه د کولمو په ديوال پورې ن＋لوي.

)٥- ٤(ان％ور د کدو دان３ د چينجي د ژوند دوران

ه／９ په يو بند ک３
بالغ چينجی له چوشکونو سره

په عضالتو ک３ الروا
د و＊و په من＃ ک３ ه／ی
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＊ــايي د کدودان３ په چينجي اخته ناروغ د گي６ې خوږ، ســر＇رخي او کانگ３ ولري او عصباني اوسي.
＄ينــ３ وختونه چينجيان په خپلو کــ３ تاوراتاوي８ي او په کولمو ک３ د خوړو الره بندوي او زياته ناراحتي 
من＃ ته راوړي. د کدودان３ د چينجي بله نوعه د خوگانو چينجي تينا ســولم )Taeniasolium( ده. 
د خوگانــو د کــدو دانــ３ د چينجی د غويي د کــدو دان３ دچينجي د ژوند دوران ته ورته دى. د ســپي د 
کدودان３ چينجي تر！ولو خطرناک پرازيت دى. پر کک７ســپي د الس وهلو او د هغ３ د خول３ د اوبو او 
همدارنگه د الس او مخ د ＇＂لو له الرې انسان ته انتقالي８ي. دا چينجي د اخته شخص په ＄يگر، س８و 

او ان زړه او مغزو ک３ سيست توليدوي.
 نوموړی سيســت له زرگونو نوي زي４８دلو بچيانو )الروا( او مايع ＇خه ډک وي چ３ يوازې د جراح９ د 

عمل په واسطه له بدن ＇خه و＄ي. 
د گردو چينجيانو فايلم )Nematoda(: د دې چينجيانو بدن نرى، استوانه ي３ او ب３ بنده دي، 
چ３ د يو ډول پروتيني نسبتاً کلک پوښ په واسطه پو＊ل شوي وي. ＄ين３ ي３ د انسانانو، نورو حيواناتو 
او نباتاتو پرازيتونه دي. په نباتاتو ک３ د هغوى شــيره خوري چ３ د کرنيزو محصوالتو د من％ه وړلو المل 
کيــ８ي. ＄ين３ ي３ له بکتريا او فنجي ＇خه تغذيــه کوي او ان امکان لري کوچني ک７يز )حلقوي( او گرد 

چينجيان وخوري مثالونه ي３ اسکاريس چينجي او د کخ چينجي دي. 
د اسکاريس چينجي )Ascaris(:  د اسکاريس د بدن دواړه سرونه نري او رنگ ي３ ژي７ سپين ته 
ورته دى. د ＊％ينه بدن ي３ له نارينه ＇خه اوږود دی. ＊％ينه جنس ي３ په هره ورځ ک３ ٢00000 هگ９ 
اچــوي چ３ له غايطه موادو ســره يو＄اى د انســان له بدن ＇خه خارجي８ي. د لمــر ر１ا او د لوړې تودوخ３ 
مستقيمه اغيزه ي３ هگ９ وژني. له دې پرته هگ９ کلونه کلونه ژوندۍ پات３ کي８ي. هگ９ هغه وخت فعالي８ي 
چ３ ناپاکه اوبه يا ناپريمن％ل شــوي ســابه او د چينجيو په هگيو کک７ شــيان د انسان د هاضم３ سيستم ته 
داخل شــي. پــه کولمو ک３ له هگيو ＇خه بچيان)الروا( راو＄ي. بچيان لــه کولمو ＇خه د وين３ يا لمف )د 
نسجونو د من＃ مايع( جريان ته داخلي８ي. په دې توگه زړه ته او بيا س８و ته ＄ي. نوي بچيان د تنفسي نلولو له 
الري حنجرې او خول３ ته الر پيداکوي. ＄ين３ وخت ＊ايي د ！وخي په واسطه يو شم５ر نوي بچيان د خول３ 
له الرې خارج شي. بچيان له حنجرې ＇خه مرۍ، معدې او کولمو ته رسي８ي. نوموړى چينجی د کولمو 
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داخلي خواړه خوري. دا چينجيان هضمي ناراحتي او حساسيت پيداکوي. که چيرې شمير ي３ زيات وي، کولم３ 
بندوي، د کولمو ديوال سوری کوي او ميکروبي حالت من％ته راوړي. شکل )6-4( اسکاريس چينجي.

                فعاليت:
دا جدول په خپلو کتابچو ک３ جوړ ک７ئ او تش ＄ايونه ي３ د درسي کتاب په مرسته ډک ک７ئ:

                 
فکر وک７ئ: د پرازي＂ي چينجيو په واسطه د ناروغيو د مبتال ک５دو د مخنيوى لپاره د کومو الرو چارو وړانديز کوئ

د پرازيت د چينجي 
نوعه 

د گروپ)فايلم( 
نوم ي３ 

د انسان بدن ته د 
داخليدو الره 

زيانونه او د اخته ک５دو د اوسيدو ＄اى 
ن＋３ ي３

)٦-٤( ان％ور: اسکاريس

د کخ چينجي )Oxyuris(: بالغ چينجيان د لويو کولمو په ورســتن９ برخه ک３ ژوند کوي. ＊ــ％ينه 
جنس د هگيو اچولو لپاره ＄ان مقعد ته رســوي او حرکت ي３ د مقعد د خار＊ــت المل کي８ي. د مقعد 
د گرولو په واســطه الســونه د کخ په هگيو کک７ي８ي. د کک７و الســونو په واســطه خول３ ته او بيا له هغه 
＄ايه معدې او کولمو ته ＄ي او هلته بلوغ ته رســي８ي. ن＋ــ３ ي３ ب３ اشــتهايي، د وين３ کموالى او د مقعد 

خار＊ت دى.
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د کړۍ)بندلرونکـــو( چينجيانـــو فايلـــم )Annelida(:  د دې 
چينجيانــو بدن له ن＋ــتو ک７يــو ＇خه جوړ شــوی دی. د دې حيواناتو زيات 
شــمير په ســمندرونو ک３ ژوند کــوي. د ＄مک３ چينجــي، ژورې او نور د 
بنــد لرونکو چينجيانو نوع３ دي. ＄مکني چينجي په نمجنو خاورو ک３ او 
ژورې )جوک( په خوږو اوبو ک３ ژوند کوي. له ژورو ＇خه پرته د نورو ！ولو 
پــر بدن حرکتي وي＋ــتان موجود وي. ＄مکني چينجــي په نمجنو ＄مکو 
ک３ نري ســوري باســي او هلته ژوند کوي، خو د شــپ３ له خــوا د خوړو د 
پيداکولو لپاره د ＄مک３ ســرته راو＄ــي. د ＄کم３ چينجي د بدن د غ７و د 
！ينگولو)انقباض( او راک＋لو له الرې حرکت کوي. نوموړي چينجي د خپل 
نمجن پو！کي په واسطه تنفس کوي. همدارنگه خوسا شوې پا３１ او خاورې 
يو ＄ای خوري. له خوړو وروســته د خاورو ذرې له خول３ ＇خه وباســي او 
په دې  ډول کرنيزه خاوره الندې باندې کوي چ３ د کرلو لپاره گ＂وره کي８ي. 
ژورې د نســجونو د مايعاتو او د نورو حيواناتو له وين３ ＇خه تغذيه کوي. دا 
حيوانــات د بدن پــه مخکن９ برخه ک３ تيغ ته ورته غ７ي لري چ３ د هغ３ په 
واســطه د حيوان پو！کى ســوري کوي او وينه ي３ ＄ب５＋ــي. د والړو اوبو د 
＇＋لو په وخت ک３ دا خطر شته چ３ ژوره له اوبو سره کوم３ ته ننو＄３، نو 
لــه دې کبله بايد پوره پام وشــي.پخوا ژورې په صحي ډول روزل کيدل３. په 
طبابت ک３ د جراح９ او ！پي شــوو ＄ايو د وين３ د جريان د ＊ه کيدو لپاره له 
ژورو ＇خه کار اخيستل. زياتره بند لرونکي چينجيان د سيندونو له حيواناتو 

＇خه خپل خواړه چمتو کوي او په غذايي ＄ن％ير ک３ برخه اخلي. 
 )٧-٤(ان％ور ژوره او ＄مکني چينجي

                فعاليت: 
د باغچــ３، ＊ــوون％ي، د ＄مک３ يــا له بل کوم ＄اى ＇خه يو يــا ＇و ＄مکني چينجيان راونيســئ او بدن ي３ پاک 
ک７ئ. بيايي د بدن د ＄انگ７تياوو او د حرکت له ＇رنگوالي ＇خه ي３ رپوټ جوړک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ وواياست. 
 کو＊ــ（ وک７ئ چ３ د کار په وخت ک３ چينجي ته زيان و نه رســي８ي او له فعاليت ＇خه ي３ وروسته بيرته روغ رم

خوش３ ک７ئ. 
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د پاســـته بدنـــو فايلـــم )Mullusca(: حلــزون )Snail(، اکتوپس 
)Octopus( او صدف، د پاســته بدنو له نوعو ＇خه دي. د پســتو بدنو په 
وجود ک３ درې ＄انگ７ې برخ３ )سترگ３، پ＋３ اوگي６ه( ليدل کي８ي. د گي６ې 
برخه ي３ چ３ د بدن غ７ي په ک３ موجود دي، د نازک３ پردې په وسيله پو＊ل 
شوې دي. پاســته بدني د عضالتي پ＋و په وسيله حرکت کوي. دا حيوانات 
د اهکي پوښ په واســطه احاطه شــوي دي چ３ د نرم بدن ساتنه ي３ کوي. د 
دې حيواناتو تنفس د بدن د پو！کي، برانشونو يا س８و له الرې سرته رسي８ي. 
＄ين３ پاسته بدنه د خوړو په ډول مصرفي８ي. ＄ين３ حلزونونه د سبو او و＊و 
پا１ــ３ خوري. له دې کبله يو کرنيز افت دى. همدارنگه ＄ين３ پاســته بدنه د 
＄ينــو پرازيتــي ناروغيو، لکه: د ＄يگر د چينجــي د انتقال المل کي８ي. که 
چيرې شــگ３ يا خارجي جســم د صــدف بدن ته ورننــوزي د هغ３ په دننه 
ک３ يــو ＄ليدونکى أهکي پوښ جوړي８ي او مرغلــره ترې جوړي８ي. ＄يني 

هيوادونه د دې ډول صدف د روزن３ له الرې مرغلرې توليدوي. 

                 فکر وکړى: 
د حلزون د نوعو په واسطه د کوم３ ناروغ９ عامل د انسان بدن ته د ننوتلو امکان لري؟

 )٨-٤( ان％ور د پاسته بدنو نوع３
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د بند لرونکو پښو )مفصليه حيواناتو( فايلم)Arthropoda(: د ＄مک３ د مخ ډير زيات حيوانات 
په دې گروپ ک３ شــامل دي، لکه: ملخ، پتنگ، غ２ه، ل７م، ســپ８ه، ورږه، چنگاښ، کنه او زرپ＋ــ３ د 
مفصليــه حيواناتــو په ډل３ ک３ را＄ــي. د مفصليه حيواناتو په ډل３)فايلم( ک３،  غ３２ )عنکبوتيه( قشــريه 
)زي８پو！کي( حشــرات او د زرپ＋ــيو ！ولگي حيوانات شامل دي. ملخ چ３ يوه حشره ده، بدن ي３ له دريو 
برخو يعن３ ســر، ســين３ او گي６ي ＇خه جوړ شــوی دی. پ＋ــ３ ي３ بند بند او د ＄ينو په سين３ پورې دوه 
جوړې وزرونه ن＋تي وي. د ملخ په سر ک３ حسي ＊کرونه او سترگ３ واقع دي. په ملخ او نورو مفصليه 
حيواناتو ک３ خارجي سکلي زياتره دکيتين  chitin له مادې ＇خه جوړ شوى دى. د ملخ د سين３ او 
گي６ې په دواړو اړخونو ک３ تنفسي سوري شته. ملخ له نباتاتو ＇خه خواړه چمتو کوي چ３ د خپلو کلکو 
ژامو په وسيله ي３ ！و！３ کوي. حشرات له هگ９ ＇خه د بلوغ تر مرحل３ پورې مختلف ب３２ نيسي، چ３ 
د شکل دغ３ تغيير ته استحاله يا ميتامورفوسيس Metamorphosis وايي. استحاله په دوه ډوله ده. 
مکمله استحاله او نا مکمله استحاله. د مکمل３ استحال３ مرحل３ عبارت دي له:هگegg( ９(، بطيطه 
)larva(، شــفيره، )pupa( او بالغ )image( ＄ين３ حشــرات، لکه: د شاتو مچ９ او مي８يان مکمله 
اســتحاله لري، خو ملخان نا مکمله اســتحاله لري. په ملخانو ک３ د بطيط３ او شفيرې مرحل３ وجود نه 

حسي ＊کرونه)انتن(

ژامه

سر
سترگ３

سينه
گ６５ه

تنفسي سوري

وزرونه

 )٩-٤( ان％ور د ملخ جوړ＊ت
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لــري. کله چــ３ بچيان ي３ له هگ９ ＇خه راو＄ي، ک م د بالغ ملخ په شــان وي، خو وړوک３ وي او  
وزرونه نه لري. د ملخ بچي د نيمف )Nymph( په نامه يادي８ي.

زياتــره بنــد لرونکــي )مفصليه( حيوانات د وچــ３ او دريابونو په غذايي ＄ن％ير ک３ برخــه لري. د کبانو 

هگ９

＄وانه الروا

مکمله الروا

شفيره

بالغه حشره

نيمف

نيمف

نيمف

هگ９

بالغه حشره

بالغه حشره د پيل３ ＇خه د وتلو 
په حال ک３

                فکر وکړئ:
لــه  پتنگانــو  د  ميتامورفوســيس  ملــخ  د 

ميتامورفوسيس سره ＇ه توپير لري؟

   )١٠-٤( شکل په ملخانو او پتنگانو ک３ 
استحاله                   

)٤-١١( ان％ور

الف: په پروانه کى ميتامورفوسيس

ب: په ملخ کى ميتاموزفوسيس
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د اغـــزي پوټکو فايلم )Echinoderamta(  دا حيوانات په ســمندرونو ک３ ژوند کوي. د ډيرو 
بدن د تيرو ＇وکو لرونکو اغزو په واسطه پو＊ل شوی دی. 

ســمندري ســتوري او ســمندري بادرنگ له دې ډل３ ＇خه دي. سمندري ســتوري پن％ه بازو－ان لري. 
داخلي اهکي ســکلي لري. ســمندري ستوري غو＊ه خوړونکي دي. دا حيوانات د پاسته بدنو، اغزي 

                 فکر وکړی: 
د نباتي أفتونو د مبارزې لپاره د حشرو وژونکو زهري دواگانو د استفادې پر＄ای د حل د کومو الرو چارو وړانديز کوئ.

ــل  ــواع  مفص ــکل)11-18( ان ش
داران 

کنه 

ساليي

چنگاښخره

زر پ＋９سل پ＋９

ل７م

او الوتونکــو خواړه جوړوي چ３ کبــان او ＄ين３ الوتونکي 
د انســان خواړه چمتو کوي. همدارنگــه ＄ين３ له مفصليه 
حيواناتــو ＇خه د گردې په خپرونه ک３ )گرده افشــاني( ډيره 
＊ــه ون６ه لري. يو شم５ر حشرات، لکه: مي８يان هغه ژوندي 
موجودات خوري چ３ زراعتي أفتونه بلل ک８５ي. يو شــم５ر 
حيوانــات زموږ لپاره زيانمــن دي. د ملخانو ＄ين３ نوع３ د 
غنمــو په کرونده بريد کوي او محصــول ي３ له من％ه وړي. 
هغوى زياتره د ميوو دانو او د نباتاتو د نورو غ７و لپاره زيانمن 
دي. مچان او ســورخول３ )مادر ک５ک( د انسان د ناروغيو د 
عامل په توگه کار کوي.  د انافيل ماشــي انسان ته د مالريا د 
ناروغ９ د انتقال عامل دي. د ＄ينو غ２و او ل７م زهر د انسان 

لپاره  خطرناک دي. 
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 )١٢-٤( ان％ور د اغزي پو！کو نوع３          

پو！کــو او ســمندري کوچينيو حيواناتــو او ان له کوچينــو کبانو ＇خه تغذيه 
کوي. 

شمزۍ لرونکي )فقاريه( حيوانات 
شمزۍ لرونکي حيواتات داخلي سکلي لري چ３ د دې حيواناتود خو＄＋ت او د بدن د غ７و د ساتن３ 
المــل کيــ８ي. عصبي جهاز يــ３ د ！يوب ب２ه لري چ３ د مال د تير په امتــداد غ％يدلي دي. د ت５ولرونکو 
او الوتونکــو د بــدن د تودوخ３ درجه د چاپيريال د تودوخ３ د درج３ له بدلون ســره بدلون نه کوي. تي 
لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي ک５مياوي تعامالتو د ازادې شــوې انرژۍ په وســيله خپل 
＄انونه تاوده ساتي. دا حيوانات د تودې وينHomoiothermous( ３( لرونکو په نوم يادي８ي. د ＄ينو 
نوروحيواناتــو د بــدن د تودوخ３ درجه د چاپيريال د تودوخ３ پــه درج３ پورې اړه لري. يعن３ د هغوی د 
بــدن د تودوخــ３ درجه د چاپيريال د تودوخ３ د درج３ په تغيير ســره تغيير کــوي. هغه حيوانات چ３ د 
 Piokelo( ３خپل بدن د تودوخ３ درجه د حجرو د فعاليت په وسيله نه شي کنترولوالی، د س７ې وين
thermous( لرونکي حيواناتو په نامه يادي８ي. ذوحياتين، ＇＋ــيدونکي )خزندگان( او کبان س７ه وينه 

لرونکي حيوانات دي.
د شمزۍ لرونکو حيواناتو د وين３ دوران ت７لی دوران دی، يعن３ وينه ي３ تل د رگونو په داخل ک３ جريان 
کوي او له هغ３ ＇خه بهر نه و＄ي. د شــمزۍ لرونکو زړه، دوه، درې يا ＇لور جوفونه لري چ３ وينه د 

بدن ！ولو برخو ته رسوي.

        سمندري ستوري 
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کبان )Fishes(:  فوســيلونو ＊ــودل３ ده چ３ کبــان د ＄مک３ د مخ لوم７ني شــمزۍ لرونکي 
حيوانات دي. کبان ببالبيل رنگونه، اندازې او ＇５رې لري. ＄ين３ صفتونه او ＄انگ７تياوې ور سره 
مرســته کــوي چ３ په اوبو ک３ ژونــد وک７ي. ！ول کبان مورني )ذاتي( المبــو وهونکي دي. کبان په 
خپل بدن ک３ داســ３ غ７ي لري چ３ له هغوی ســره په المبو وهلو ک３ مرسته کوي، لکه: شاپرونه 
چ３ د وړاندې تگ، دريدلو، د بدن موازن３ ساتلو او حرکت لپاره ور ＇خه گ＂ه اخلي. د شا پرونو 
موقعيت په )١٣-٤( شــکل ک３ ＊ــودل شوی دی. کبان برانشونه لري چ３ د هغو په وسيله تنفس 
کوي. برانشونه له هغو غ７و ＇خه عبارت دي چ３ په اوبو ک３ منحل اکسيجن له اوبــو ＇خه جال 
کوي او وين３ ته ي３ ورکوي. همدارنگه برانشــونــه هـــغه کاربـــن ډای اکســايــــــد)CO2(، چ３ د 
بدن له حجرو ＇خه را غون６ي８ي، له وين３ ＇خه اخلي او په اوبو ک３ ي３ خوش３ کوي. زياتره کبان د هگيو اچولو 

له الرې خپل مثل من＃ ته راوړي.

د مال شاپر

د گي６ې شاپر

د مقعد شاپر
لک９ شاپر

برانشونهد سين３ شاپر

)١٣-٤(ان％ور په کبانو ک３ د شاپرونو موقعيت
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الف( لمپرى                                                                ب( هگ فش

د کبانو ډولونه: نن ورځ د کبانو درې ！ولگي )کالســونه( ژوند کوي. ب３ ژامو کبان، کرپندونکي لرونکي 
کبان او ه６وک３ لرونکي کبان.

 بې ژامو کبان: دا کبان ＊ــوی پوســتکي لري. خوله ي３ گرده او ب３ ژامو ده. اوږد بدن لري. جانبي شاپرونه 
نه لري. ســکلي ي３ له کرپندونکي ＇خه جوړ شــوی دی. لمپري lamprey او هگ فيش Hag fish  د 

ب３ ژامو کبانو دوه مشهورې نوع３ دي.

)١٤- ٤( ان％ور بي ژامو کبان

کرپندونکـــي لرونکي )غضروفي( کبان:  أيا پوهي８ئ چ３ شــارک يو ډول کب دى؟ شــارک د 
کرپندوکــي لرونکو کبانــو په ！ولگي پورې اړه لري.په ډيرو شــمزۍ لرونکو ک３ نــرم کرپندوکي د ودې 
پرمهــال په ه６و کی بدلي８ي، خو د شــارک او ری )Ray( ســکلي هي＆ وخــت په ه６وکو نه بدلي８ي. 
شــارک يو ډ４ر غ کب دی. د ＄ينو بدن د فلســونو په وسيله پو＊ل شوی دى. کرپندوکي لرونکي کبان 
پوره او فعال３ ژام３ لري او له ډيرو قوي المبو وهونکو ＇خه شــميرل ک８５ي. زياتره هگ９ اچوي، خو يو 

شم５ر ي３ بچي اچوي. 
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هډوکي لرونکي کبان:
 د ه６وکو لرونکو کبانو ！ولگي د کبانو ډير لوي ！ولگي دي. زرين)طاليي( کب، شير ماهي، مار ماهي، 
لقــه ماهــي، خال لرونکي کب او نور د ه６وکو لرونکو کبانو په ！ولگي ک３ شــامل دي. لکه ＇نگه چ３ 

ي３ له نامه ＇خه معلومي８ي. 

ســکلي ي３ له ه６وکو ＇خه دی. همدارنگه جســم ي３ د پترکو )فلســونو( په واسطه پو＊ل شوی دى. 
زيات شم５ر ه６وکي لرونکي کبان د انسانانو د غذايي موادو سرچينه جوړوي. 

الف( ＇تک سره شارك

ب( ري
 )15-٤( شكل د ککرکي لرونکو کبانو ډولونه

                                  ١٦ - ٤ ان％ور د ه６وکو د کبانو ډولونه 



   56

 :)Amphibian(ذوحياتين
ايا پوهي８ئ چ３ ＄ين３ حيوانات کوالی شــي چ３ د خپل پو！کي په وســيله تنفس وک７ي؟ ايا هغوی په 
اوبو ک３ ژوند کوي يا په وچه ک３؟ په واقعيت ک３ په دواړو محيطونو ک３ ژوند کوالی شي. زيات شم５ر 
ذوحياتين د ژوند يوه برخه په اوبو ک３ او بله برخه په وچه ک３ ســر ته رســوي. له دې کبله د ذوحياتينو په 
نوم يادي８ي. چونگ＋ــه د الروا په مرحله ک３ په اوبو ک３ ژوند کوي او برانشــونه لري او کله چ３ وچ３ ته 
را＄ي برانشــونه ي３ په ســ８و بدلي８ي او کوالی شي چ３ د س８و په واسطه تنفس وک７ي. ذوحياتين نازک، 
روڼ، نمجن اوب３ پترکي پوســتکي لري. دغه ＄انگ７تياوې د دې المل کي８ي چ３ بالغ چونگ＋ــه وک７اى 
شي د خپل پوستکي له الرې تنفس وک７ي. زيات شمير ذوحياتين رنگه ＄ليدونکي او زهري پوستکي 

لري او د دې المل کي８ي چ３ د＊منان پرې له ويرې حمله ونه ک７ي.

 )١٧- ٤( ان％ور د چونگ＋３ د ژوندمرحل３
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د ذوحياتينـــو ډولونه: ذوحياتين د ظاهــري ＄انگرتياوو له مخ３ په دريو 
ډلو ويشل شوي دي.

١- بې پښو ذوحياتين :دا چينجو ته ورته دي. السونه او پ＋３ نه لري، 
)Caecilians(لکه سيسي لين

 ٢-لکۍ لرونکي ذوحياتين:  اوږد بدن، لن６ې پ＋３ او اوږده لک９ لري. 
ډ４ره معمولى نوعه ي３ سلمندر Salamander دى. 

٣-بـــې لکۍ ذوحياتين:  لــه دوو زرو )٢٠٠٠( ＇خه زيات３ نوع３ ي３ 
پيژندل شــوي دي. چونگ＋３، ړندې چونگ＋ي )کور بقه( او نورې نوع３ په 

دې ډل３ ک３ شامل３ دي:

څښـــېدونکي )خزنده گان(Repitilea: وچ او   ډبل پوســتکي لري. په وچه ک３ د ژوند کولو د ســمون 
لپاره وچ او ډبل پوســتکي ډير مهم دي. ډبل پوســتکي دحيوان له بدن ＇خه د اوبو د تبخير مخنيوی کوي. ！ول 

＇＋يدونکي د تنفس لپاره س８ي لري. د ＇＋يدونکو هگ９ کلک پوښ لري.
د څښـــېدونکو ډولونه: د ＇＋يدونکو زيات شم５ر ！ولگي له من％ه تللي دي، مثًال ډايناسور چ３ د مشهورو  
عظيــم الجثه ＇＋ــيدونکو له ډل３ ＇خه و او د ＄مک３ پر مخ يــ３ ژوند در لود اوس ي３ د ＄مک３ په مخ يوازې 

فوسيلونه پات３ دي. تمساح، کشپ، سمسرې او ماران د ＇＋يدونکو له ډل３ ＇خه دي.

 )١٨-٤ ان％ور د ذوحياتين ډولونه
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)١٩- ٤( ان％ور د ＇＋يدونکو ډولونه 

د الوتونکو)مرغانو( ځانگړتياوې:  الوتونکي خپل３ خاص３ ＄انگ７تياوې لرې، لکه: ب２ک３ چ３ بدن 
ي３ تود ساتي اود ＄ينو لپاره د الوتلو امکانات برابروي. په الوتونکو ک３ دوه ډوله اساسي ب２ک３ شته. نرم３ ب２ک３ 
چ３ د الوتونکو بدن ي３ پ ک７ی دی او جســم ي３ تود ســاتي. د لک９ او وزرونو ب２ک３ چ３ نســبتاً سخت３ وي، 
د الوتلــو د ب２کــو په نوم يادي８ي. الوتونکي م＋ــوکه لري، هگ９ ي３ د ＇＋ــيدونکو د هگيو په شــان کلک پوښ 
)قشر( لرې، خو جنسونه ي３ په خپلو ک３ توپير لري. الوتونکي د تودې وين３ لرونکو له ډل３ ＇خه دي. د بدن د 

تودوخ３ درجه ي３ تر ٤٠ سانتي گراد درجو پورې رسي８ي.

＇رم＋ک９

کپچه مار

)Aves(الوتونکي

تمساح

کيشپ
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 )٢٠- ٤( ان％ور د الوتونکو ډولونه                

 د الوتونکو ډولونه:

 الوتونکي د رنگ، اندازې او ب３２ له مخ３ ډ４ر توپيرلري. الوتونکي د شــکل، م＋ــوک３ او پ＋و له مخ３ 
ډلبندي ک８５ي. د م＋ــوک３ جوړ＊ــت ي３ را＊ــايي چ３ الوتونکي ＇ه شــى خوري. د پ＋وشــکل ي３ د 
الوتونکي د اوسيدلو د چاپيريال ＊کارندوى دى. چرگان، هيل９، کوتره، چينچ２ه، اوښ مرغه، پنگوين 

او نور د الوتونکو له ډل３ ＇خه دي.               
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)Mammalia( تي لرونکي
د زياتــرو تي لرونکو نوي زي８يدلي بچيان جنيني دوره د مور د بدن دننه 

تيروي، خو ！ول ي３ له زي８يدو وروسته له ش５دو ＇خه تغذيه کوي چ３ د مور په 
تيونو ک３ توليدي８ي.

د تي لرونکو ځانگړتياوي:  د زياترو تي لرونکو بدن د وي＋ــتانو يا وړيو په واســطه 
پو＊ل شوی دی. همدارنگه د شيدو د غدو درلودل ي３ يو بله ＄انگ７تيا ده چ３ نور حيوانات هغه نه لري. 
ش５دې ي３ له اوبو، پروتين او کاربوهايدريت ＇خه جوړې شوې دي. تي لرونکي د الوتونکو ＇＋يدونکو 
په شــان د ســ８و له الرې اکسيجن اخلي. د تي لرونکو غا＊ونه مختلف شکلونه او اندازه لري چ３ د راز 
راز خــوړو لپــاره کارول ک８５ي. د زياترو تي لرونکو ماغزه له نــورو حيواناتو ＇خه زيات دي. له دې امله 
هغــوی پــه چ＂ک ډول زده ک７ه او فکر کوي. همدارنگه د بهرنيــو عواملو )منبهاتو( په مقابل ک３ چ＂ک 

غبر گون ＊کاره کوي. 
د تي لرونکو ډولونه:تي لرونکي د نسل د توليد له مخ３ په دريو گروپونو يعن３ هگ９ اچوونکي تي 

لرونکي، ک）وړه لرونکي او پالسنتها )خس يا جوره( لرونکي باندې ويشل شوي دي.
١-هگ９ اچوونکي تي لرونکي: نوی زي８يدلی بچي له هگ９ ＇خه له راوتلو وروسته د مور له تيونو＇خه 

تغذيه کوي، لکه شيژگی )اغزي لرونکی مي８ي خوړونکی( او پالتي پوس )Platy pus( او نور.  
کڅـــوړه لرونکـــي تـــي لرونکي:  پــه دې ډول تي لرونکو کــ３ جنين مخک３ لــه دې چ３ کامل 
شــي، توليدي８ي او د مور د ک）وړې په دننه ک３ ＄ای په ＄ای ک８５ي. هلته د مور له تيونو ＇خه شــ５دی 

خوري،لکه: کانگرو.

پالتيپوسم８５ى خوړونکى

 )٢١-٤الف( ان％ور د تي لرونکو ډولونه
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پالسنټا لرونکي تي لرونکي: د دې حيواناتو جنين د مور د رحم دننه د placenta په واسطه تغذيه 
ک８５ي او له مور ســره نژدې اړيک３ لري کله چ３ د جنين جوړ＊ــت بشــپ７ شي د نوي زي８يدلي په شکل 

توليدي８ي. بيل／３ ي３ غوايي، وزه،  پسه، سپي، زمری، أس او نور.

                                   )٢١- ٤ب( ان％ور د تي لرونکو ډولونه 

خرسکانگرو او يا ک）وړه لرونکي تى لرونکي

غوا
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د افغانستان تي لرونکي او الوتونکي حيوانات 
افغانســتان يــو غرنی او په وچه ک３ پروت هيواد دی چ３ د حيواناتو پــه ت５ره بيا د مرغانو او تي لرونکو د 
ژوند لپاره ＊ــه ＄ای دی. په افغانســتان ک３ د الوتونکو ＇ه نا ＇ه ٥٠٠ او د تي لرونکو ＇ه نا ＇ه ١٢٠ 
نوعــ３ تر اوســه پورې پيژندل شــوي دي. د ＄نگلونــو د من％ه وړل د دې المل کي８ي چ３ زيات شــم５ر 
حيوانات له هغ３ ســيم３ ＇خه ب３ ＄ايه شــي. همدارنگه د حيواناتو ＊ــکار د دې المل شوی دی چ３ 

زموږ د گران هيواد په گ６ون په ن７ۍ ک３ د ＄ينو حيواناتو نسلونه له من％ه الړ شي. 

د کبانو، الوتونکو او تي لرونکو اقتصادي اهميت 
 D او A کبــان د انســانانو عمده خــواړه جوړوي. د کبانو غو＊ــه او پوســتکی، پروتين او زياته انــدازه

ويتامينونه لري، چ３ د ودې لپاره گ＂ور دي.
لوم７نيو انســانانو له وحشــي الوتونکو ＇خه د خواړه او پو＊ــاک د پوره کولو لپاره استفاده کوله. زياتره په 

زړه پورې او ＊ه اواز لرونکي مرغان د انسانانو لپاره اقتصادي گ＂３ لري.
د اهلي الوتونکو له هگيو او غو＊ــو ＇خه زياته اســتفاده ک８５ي. انســانانو زرگونه کلونه پخوا د حيواناتو 
پــه اهلــي کولو پيل ک７ى دى. ســپی لوم７نی حيوان و چ３ اهلي شــو. نن ورځ نور تــي لرونکي، لکه: 
پيشــو، أس، خر، غوايی، وزه، پســه، مي＋ه او داس３ نور اهلي شــوي دي او له هغوی ＇خه رنگارنگ 
گ＂３ اخيســتل کي８ي، لکه د خوړو چمتو کول، بار وړل او ســره )کود( چ３ په زراعت ک３ ترې اســتفاده 

ک８５ي.
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                      د څلورم څپرکي لنډيز 
• حيوانات په دوو ډلو، فقاريه او غير فقاريه ويشل شوي دي.

• سفنجونه، سولنتريتا، مولوسکا،  چينجيان، مفصليه او اغزي پوستکي د شمزۍ نه لرونکو په ډله ک３ دي.
• د سفنجونو بدن له مشابه حجرو ＇خه جوړ شوی دی او ډير سوري په ک３ شته دي.

• مرجانونه، سمندري شقايق، هايدرا او جلي فيش د سولنتريتا له ډل３ ＇خه دي.
• پالناريا پلن چينجي دي او ＊کار کوي.

• شيســتوزوما، د پســه د ＄يگــر چينجــي، د غوايي د کدو دانــ３ چينجي د ناروغيــو توليدونکي پلن 
چينجيان دي.

• د گردو چينجيانو بدن نری او ب３ بندونو دى.
• د اسکار چينجي، اوکسيور چينجي )کخ( گرد چينجيان دي او ناروغي توليدوي.

• د ＄مک３ چينجي د بند لرونکو چينجيانو له جمل３ ＇خه دي چ３ د زراعتي ＄مکو د نرمولو المل 
گر＄ي.

• ژوره د بند لرونکو چينجيانو له ډل３ ＇خه ده چ３ پخوا په طبابت ک３ ور ＇خه استفاده کيدله. 
• حلزون، اکتوپس او صدف له سولنتريتا له ډل３ ＇خه دي.

• د پاسته بدنو )مولسکا( بدن له گي６ې،  نازک پوستکي او عضالتي پ＋و ＇خه تشکيل شوی دى.
• د مفصليه حيواناتو بدن له دريو برخو، سر، سين３ او گي６ې ＇خه جوړ شوی دى.

• د حشراتو د شکل تغيير له هگ９ ＇خه تر بلوغ پورې له ميتامورفوسيس په نامه يادي８ي.
• سمندري ستوري سمندري بادرنگ د اغزي پوستکو له فايلم ＇خه دي.

• شمزۍ لرونک３ داخلي سکلي لري چ３ د بدن د غ７و د حرکت او ساتن３ المل گر＄ي.
• الوتونکــ３ او تــي لرونکي د تودې وين３ لرونکي )Homoiothermous( دي.  په داســ３ حال ک３ 

چ３ ذوحياتين، ＇＋يدونک３ او کبان س７ه وينه لرونکي )Piokelothermous( دي.
• برانشونه هغه غ７ي دي چ３ په اوبو ک３ منحل اکسيجن اخلي او د وين３ جريان ته ي３ داخلوي.

• د کبانو ډولونه له ب３ ژامو کبانو، کرپندوکي لرونکي کبانو او ه６وکي لرونکي کبانو ＇خه عبارت دي.
• ذوحياتين هغه حيوانات دي چ３ کوالی شي هم په وچه او هم په اوبو ک３ ژوند وک７ي. 

• خزنده گان ډبل او وچ پوستکی او س８ي لري.
• الوتونکي دوه  ډوله ب２ک３ لري، د الوتلو ب２ک３ چ３ په الوتلو ک３ ورسره مرسته کوي او نرم３ ب２ک３ چ３ 

د پوستکي د پاسه وي او د الوتونکي بدن تود ساتي.
• د زياتره تي لرونکو نوي زي８يدلي بچيان خپله جنيني دوره د مور په بدن ک３ د ننه تيروي.

• تي لرونکي په دريو ډلونو هگ９ اچونکو، ک）وړه لرونکو او پالسنتا لرونکو باندې ويشل شوي دي
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د څلورم څپرکي پوښتنې
النــدې جملــ３ په خپلو کتابچو کــ３ وليکئ او د هرې جملــ３ مخامخ د حيوان يــا د اړوند گروپ نوم 

وليکئ.
١.ډير ساده حيوان چ３ بدن ي３ له زياتو او تقريباً مشابه حجرو ＇خه جوړ شوی دی )           (

٢. هغه حيوان چ３ بدن ي３ چيچوونکي حجرې لري او زهري ماده د خپل ＊کار بدن ته داخلوي                                                 
          )                 (

٣.جلي فيش په دې ډله ک３ شامل دي )           (
د پلنــو چينجيانــو يــوه نوعه چ３ د کولمو د ديــوال د وين３ ک５دو او ＄يگر ته د زيان رســيدو المل کي８ي 

)      (
تشريحي پو＊تن３:

٤.د غوايي د کدو دان３ د چينجي د ژوند دوران تشريح ک７ئ.
٥.د کغ چينجی تشريح ک７ئ.

٦.د اسکاريس چينجی په واسطه په مبتال ک５دو عاليم وليکئ.
٧.له ژورو ＇خه پخوا په طبابت ک３ ＇ه ډول استفاده ک５دله؟

٨.الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او خالي ＄ايونه ي３ په مناسبو کلمو پوره ک７ي:
٩مولوسکا د بدن غ７ي په.......... ＄ای لري.   

١٠.د ملخ سکلي د......... په نامه له يو ډول مادې ＇خه جوړ شوی دى.
١١.د اغزي پوستکو د بدن سکلي داخلي.......... دي.

١٢.شارک او ری Ray د........... کبانو له ډل３ ＇خه دي.
   ＇و ＄وابي پو＊تن３:

١٣.د ذوحياتينو زړه ＇و جوفونه لري؟
  الف١- جوف     ب:٢- جوفونه              ج: ٣-  جوفونه 

١٤.په کبانو ک３ شاپرونه له الندې دندو ＇خه کومه يوه سر ته رسوي؟
الف:د حيوان دريدل          ب: د بدن د توازن ساتل              ج: حرکت   د: ！ول 

١٥.ذوحياتين هغه حيوانات دي چ３ په....... محيط ک３ ژوند کوي.
 الف: اوبه           ب: وچه             ج: وچه او اوبه             د: هي＆ يو 

الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. د ســم３ جمل３ په مقابل ک３ د )ص( او د ناســم３ جمل３ په 
مقابل ک３ د )غ( تورى وليکئ.

١٦.تمساح او کشپ د ذوحياتنيو له ډل３ ＇خه دي.)        (
١٧.الوتونکي ) مرغان( د تودې وين３ لرونکو له ډل３ ＇خه دي )       (
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پنځم څپرکی

طبيعي سرچينې )منابع( او د هغوى ساتنه
 

خداى )ج( بشــر ته پراخه نعمتونه ورک７ي دي. په طبيعت ک３ د موجودو ســر 
چينو يوه برخه دا نعمتونه دي. بشر له نباتاتو ＇خه چ３  په خاورو ک３ را شنه 
کي８ي، په مستقيم يا غير مستقيم ډول －＂ه اخلي. ژوند له اوبو پرته ممکن نه 
دی. همدارن／ــه کــه د لمر ړنا نه واى د ＄مک３ پر مخ به ژوند ممکن نه و. 
نــن ورځ غذا او انرژۍ ته د ！ولنو اړتياوې مخ په زيات５دو دي. فکر وک７ئ که 
چ５ري ＄ن／لونه له من％ه الړ شــي، ســيندونه، چين３ او کاريزونه وچ شي او 
حاصلخيزه خاوره نه وي أيا انسان کوالى شي خپل ژوند ته دوام ورک７ي؟ په 
دې ＇پرکي ک３ به طبيعي سرچين３ او د هغ３ ډولونه او همدارنگه د طبيعي 

ز４رمو اهميت او د هغ３ د ال ساتن３ په الرو چارو پوه شئ.
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طبيعي زېرمې
طبيعي ز４رم３ هغو ز４رمو ته ويل کي８ي چ３ په طبيعت ک３ موجودې وي. انسانان له هغوی ＇خه خپل３ 
اړتيــاوې پــوره کوي. لــه هغوی ＇خه د مادې او انرژۍ د منبع په توگه گ＂ــه اخلي. ＄ين３ طبيعي منابع نه 
نــوې کيدونکــ３ دي. د دې ز４رم３ اندازه محــدوده او بيا من＃ ته را تلل ي３ ډير وخت غواړي. نفت، －از 
او د ډبرو سکاره نه نوي کيدونکي منابع دي. نوي کيدونکي منابع د طبيعي منابعو بل －روپ دى. د دې 
منابعو اندازه محدوده نه ده. ＄که چ３ په پر له پســ３ توگه توليدي８ي. د بيل／３ په ډول کوالى شــو چ３ 
نباتات وکرو او له حاصله ＇خه ي３ گ＂ه واخلو. اور＊ــتونه د ســيندونو او چينو د اوبو کموالى پوره کوي. 
خــو دې خبرې ته بايد پام وشــي، دغه منابع هغه مهــال د بيا نوي کيدو وړ دي چ３ کارول ي３ د بيا توليد 
لــه چ＂کتيــا ＇خه زيات نه وي. اوبه، خاوره، خواړه او د انرژۍ منبع د طبيعي منابعو په ډله ک３ دي چ３ 

انسان له هغوی ＇خه د مادې او انرژۍ په ډول گ＂ه اخلي.

اوبه
د افغانســتان په ډيرو برخو او ＊ــارونو ک３ د ＇＋ــلو اوبه له ＄مک３ الندې چينو او ＇اگانو ＇خه الس ته 
را＄ي. په ＄ينو س５مو ک３ د سيندونو له اوبو ＇خه گ＂ه اخيستل کي８ي.  اوبه د کلني اور＊ت حاصل دی. 

که چ５رې کلنی اور＊ت کم وي د وچکال９ المل کي８ي. 
د وگ７و ډيروالی د اوبو د کموالي يو بل عامل دى، ＄که چ３ د و－７و په  ډ４ر والي د اوبو لگ＋ت ډيري８ي. 
＇رن／ه چ３ اوبه په ور＄ني ژوند ک３ زيات３ ل／ي８ي، چا ته د هغ３ د نه ل／ولو په اړه ＇ه نشي ويل کيدای. 
خو دومره ويل کيدای شــي چ３ له ب３ ＄ايه لگولو ＇خه ي３ مخه ونيول شــي. اوبه نه يوازې د ＇＋ــلو او 
پريمن％لــو لــه پلوه بلک３ د کبانو او نورو ژونديو موجوداتو د اوســيدلو د ＄ای له مخ３ هم اهميت لري. 
کبان د انسانانو د غذايي توکو  يوه ډ４ره گ＂وره برخه جوړوي او د انسانانو د روغتيا او سالمتيا لپاره ډير گ＂ور 
وي＂امينونه او مال／３ لري. اوس مهال د کبانو زيات ＊ــکار د هغوی د کموالي المل شــوی دی. په ډ４رو 
هيوادونو ک３ د کبانو د ＊کار لپاره قوانين شته. د دې قانون له مخ３ د کبانو د هگيو اچولو په وخت ک３ 
د کبانو ＊کار منع دی. د اوبو د منابعو ساتنه او له کک７تيا ＇خه د هغ３ مخنيوی په کبانو باندې د اغ５زې 
له مخ３ ډير اهميت لري. ＄که د اوبو کک７تيا د اوبو اکسيجن کموي او په پايله ک３ د کبانو د م７ينى المل 
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کي８ي. له دې کبله بايد د اوبو د منابعو د پاکوالي او ساتن３ لپاره سيندونو، ＇اگانو او چينوته د هغو کارول 
شــوو او اضافي اوبو د توي５دلــو مخنيوی وک７و چ３ له فابريکو، کورونــو او کروندو ＇خه بهي８ي. ＄که 
بز－ران د خپلو حاصالتو د زياتوالي لپاره له کيمياوي ســرې او د کرن３ او و＊ــو د افتونو ضد درملو ＇خه 
اســتفاده کوي. د اوبو کولو په وخت ک３ دغه درمل د کرن３ له اضافي اوبو ســره يو ＄ای سيندونو، چينو 

او سمندرونو ته تويي８ي او د اوبو د کک７تيا المل کي８ي.

خاوره
خاروه يوه بله طبيعي منبع ده. ســر بيره پردې جوړ４دل ي３ کلونه، کلونه وخت نيســي. له دې کبله بايد د 
هغ３ په ســاتنه ک３ پوره پاملرنه وشــي. د خاورې پاســنی پوړ چ３ ډير ＊ه کاني غذايي مواد لري، د روانو 
اوبــو او د واورې او باران د اور＊ــت له املــه پريمن％ل کي８ي او خاوره د غذايي مــوادو د لرلو له لحاظه 
کمــزورې کيــ８ي. له يوې خوا به د کرکيل３ لپاره مناســبه نه وي له بل３ خوا بــه د اوبو د بهيدو له الرې د 
ســمندرونو او ســيندونو اوبو ته داخلي８ي او هلته رســوب کوي. که ＇ه هم کرکيله چ３ زموږ د اړتيا وړ 
غذايي مواد توليدوي، خو خاوره کمزورې کوي. سره له دي چ３ زموږ په ه５واد ک３ د باد لي／５دل له يو 
＄ای ＇خه بل ＄ای ته د خاورې د لي８دون３ المل کي８ي، خو د خاورې د ساتن３ لپاره ＄ين３ الرې چارې 

شته چ３ په الندې ډول دي:
١- د باد مخ３ ته د ونو ) نيال／يو( کرل.

٢- د خاورې نمجن ساتل.
٣- د هغو بو！و کرل چ３ ري＋３ ي３ د خاورو ذرې ن＋تي ) يو ＄اي( ساتي.



   68

خواړه

مــوږ او تاســو د خپلــو ور＄ينو فعاليتونو لپاره انرژۍ تــه اړتيا لرو. د اړتيا وړ انــرژي له هغو خوړو ＇خه 
چــ３ لــه حيواناتو او نباتاتو ＇خه ي３ الس ته راوړو، پوره کوو. لوم７نيو انســانانو له ميوو، دانو او هغو پا１و 
＇خه گ＂ه اخيســتله چ３ په طبيعي ډول په  نباتاتو ک３ موجودې وې. حيوانات به ي３ د پوســتکو د السته 
راوړلو لپاره ＊ــکار کول. اوس هم يو شــم５ر انسانان ＄ين３ حيوانات د خوړلو او د هغو له پوستکو ＇خه 
د گ＂３ اخيســتو  لپاره ＊ــکار کوي. همدارنگه خلک د نباتاتو له ميوو او لرگيو ＇خه چ３ په طبيعي ډول 

 )١-٥( ان％ور د ＄مک３ د خراب３ گ＂３ اخيستن３ له امله د خاورې کمزورې کيدل
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په ＄ن／لونو او غرونو ک３ شــنه کي８ي، －＂ه اخلي.  زيات شــم５ر خلک هغه خواړه خوري چ３ له کرن３ 
او يا ＇ارويو ＇خه ي３ السته راوړي. 

په طبيعت ک３ د شتو خوړو منابع دومره زيات３ نه دي چ３ وک７ای شي د ！ولو خلکو د اړتيا وړ خواړه پوره 
کــ７ي. لــه دې کبله د خلکو په ډ４ريدو کرن３ او مالدارۍ هم پراخوالــى وموند. اوس پوهان په ！وله ن７ۍ 
ک３ کو＊（ کوي چ３ د غذايي موادو د کيفيت د ＊ه والي او د پروتين د کچ３ د لوړولو لپاره ＊３ الرې 
چــارې ول＂ــوي. په دې ل７ۍ کــ３ ي３ د وريجو، غنمو او جوارو نوي نســلونه توليد ک７ي چ３ زياته اندازه 
پروتيني مواد لري. د ساينســپوهانو موخه د غذايي موادو د کيفيت او کميت ＊ــه کول دي چ３ له نباتاتو 
＇خه الس ته را＄ي. ســره له دې چ３ د کرکيل３ له الرې انســانان زيات خواړه چمتو کوي خو پر ايکو 
سيستم باندې منف３ اغيزه هم لري، ＄که بز－ران له نباتي افتونو سره د مبارزې او د و＊و د له من％ه وړلو 
لپــاره له زهري درملو ＇خه اســتفاده کوي او هغه ＄مکه چ３ لوم７ی پــرې زياتو حيواناتو او نباتاتو ژوند 

کاوه، ورو ورو حيوانات او نباتات له السه ورکوي.

 انرژي
 د انرژۍ دوه ډوله سر چين３ وجود لري، يو ډول ي３ د بيا نوې ک５دو او بل ډول د نه نوې ک５دو سر چين３ 
دي. اوس مهال د %٧٥ په شاوخوا ک３ انرژۍ د فوسيلونو له سو＄ولو ＇خه الس ته را＄ي، لکه: نفت، 
－از، تيل او د ډبرو سکاره چ３ د انرژۍ د نه نوي کيدونکو منابعو له ډل３ ＇خه دي. فوسيلي سون په هوا 
ک３ زياته کک７تيا را من％ته کوي. ＄يني خلک د هغو لرگيو ســو＄ولو، چ３ د ونو له وچيدو او غو＇ولو 
＇خــه تر الســه ک８５ي، الزمه تودخــه الس ته راوړي. که ＇ه هم ون３ بيا بيا شــن３ کي８ي، خو د لر－يو د 
زيات ل／＋ت او د ونو پر له پس３ غو＇ول ＄ن／لونه ورو، ورو له من％ه وړي چ３ د لرگيو منبع ده. له دې 
کبله ساينس پوهان د داس３ انرژۍ له سرچينو ＇خه د گ＂３ اخيستن３ په فکر ک３ شول چ３ نا پايه وي او 

له بل３ خوا د استو－ن３ د چاپيريال د کک７تيا المل و نه گر＄ي.
اوبــه بــاد او لمر د بيا نوې کيدو د انرژۍ ســر چين３ دي چ３ کک７تيا نه لري. پــه ډ４رو هيوادنو ک３ بادي 
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ژرندې موجودې دي چ３ پرې ي３ د باد په انرژۍ －ر＄ي او په پای ک３ د دست／اه او سامان االتو په کارولو 
دغه انرژي په بري＋ــنا بدلوي. زموږ د －ران هيواد په ＄ينو واليتونو، لکه: هرات او فراه ک３ بادي ژرندې 

شته چ３ د باد د انرژۍ به مرسته کار کوي.

 )٢-5( ان％ور بادي ژرندې
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د لمر انرژي
د ＄کم３ تودوخــه له لمر ＇خه 
ده. د لمــر انرژي ســر بيره پر دې 
چ３ په نباتاتو ک３ د غذايي موادو 
د جوړولــو لپاره د ضيايي ترکيب 
په عمليــه ک３ په کاري８ي د خپل３ 
تودوخ３ په واسطه ي３ د ＄مک３ 
په مخ د انسانانو او حيواناتو ژوند 
هــم ممکن کــ７ی دی. انســانان 
خپل کورونه داس３ جوړوي چ３ 
د لمر له ر１ا او تودوخ３ ＇خه، په 

تيره بيا په ژم３ ک３، تر امکان پورې －＂ه واخلي. نن د لمر بر４＋ــنا د توليد دســتگاه د ＄ان／７و سامانو 
نو په استفادې سره د لمر انرژي د بري＋نا په انرژۍ بدلوي.

:)Biomass( )د بيوم کتله يا )ژوندۍ کتله
په يوې ！اکل３ ساح３ ک３ د ژونديو موجوداتو د کتل３ ！اکل د بيوم د کتل３ په نوم يادي８ي. د بيوم د کتل３ 
انرژي په يو غذايي ＄ن％ير ک３ له يو مصرف کوونکي ＇خه  وروســتني مصرف کوونک３ ته لي８دول 
کيــ８ي. د بيوم د کتل３ انرژي هغه وخت ازادي８ي چ３ عضوي ماده  د ايکوسيســتم د تجزيه کوونکو 
په واســطه تجزيه شــي. د ايکو سيستم مطالعه  را ＊ــيي چ３ د غذايي ＄ن％ير له لوم７ۍ ک７ۍ ＇خه 
وروستن９ ک７ۍ پورې د انرژۍ مقدار ورو ورو کم８５ي. په ايکو سيستم ک３ د انرژى مقدار چ３ د هرم 

په شکل ＊ودل ک８５ي، د هغ３ د انرژي د هرم په نوم يادي８ي.

يو شم５ر ساينس پوهان په دې اند دي، دا به ＊ه وي چ３ د ن７ۍ د خلکو خواړه د حيواناتو په نسبت زياتره 
له نباتاتو ＇خه تر السه شي، ＄که يوه اندازه انرژي په غذايي ＄ن％ير ک３ له من％ه ＄ي.

له دې کبله نباتات، لکه: غنم، جوار او نور د حيواناتو، لکه: پســه او غويي په پرتله د ډ４رو انســانانو لپاره 

)٢-٥( ان％ور د لمر د بر４＋نا د توليد دستگاه

              فکر وکړي: 
أيا د لمر د ر１ا ！وله انرژي چ３ نباتات ي３ اخلي، لوم７ني مصرف کوونکي ته رسي８ي؟ خپل ＄واب ＇ر－ند ک７ئ.
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غذا برابروي. دغه موضوع په تيره بيا گ０ ميشتو س５مو 
ک３ ډير اهميت لري. کــه چ５رې د ＄مک３ په همغه 
معين مســاحت ک３ نباتات وکرل شــي زيات انسانان 
م７يدالى شــي. د دې پر ＄ای چ３ په همغه مساحت 
ک３ غوايي يا پســه وروزل شــي. البته د دې کار لپاره 
بايد نباتات وروزل شي چ３ د هغوی د پروتين مقدار 

او غذايي ارز＊ت انسانانو ته ډيروي.

د طبيعي زېرمو ساتنه:
پوه５ــ８و چ３ طبيعي منابع د انســانانو د ژوند لپاره ډ４ــرې اړين３ او مهم３ دي. 
همدارن／ه پوهي８و چــ３ ＄ين３ طبيعي منابع نوې کيدونک３ دي. که چ５رې له 

هغوى ＇خه په پوره پام －＂ه پورته نه شــي دا ســر چين３ هم پای ته رســي８ي. د دې لپاره چ３ موږ او زموږ 
اوالدونه وکوالی شي له دې منابعو ＇خه گ＂ه واخلي بايد د هغوی －وا＊ونکي خطرات وپيژنو او له من％ه 

ي３ يوسو.
د اوبو د منابعو ساتنه:

زموږ －ران هيواد افغانستان غرنى طبيعت لري. هغه واوره چ３ د ژمي په غرنيو س５مو ک３ اوري８ي د دوبي  
پــه تــوده هوا ک３ ويل３ کي８ي. يوه برخه ي３ ســيندونو او روانو اوبو ته توييــ８ي او بله برخه ي３ د ＄مک３ د 
ننــه ننــوزې او د ＄مک３ د تل اوبه جوړوي. د باران اوبــه هم ＄مک３ ته ننوزي، د خاورو دننه نفوذ کوي 
يا دا چ３ له ســيندونو يا جاري اوبو ســره يو ＄اي کي８ي. موږ او ！ول ژوندي موجودات اوبو ته اړتيا لرو. 
د کورونو او فابريکو پات３ شــون３ اوبه د کرن３ د افتونو او حشــره وژونک３ درمل اوبه کک７وي او د ژونديو 

موجوداتو او انسانانو د ناروغيو يا م７يني المل کي８ي. 

 )٤-٥( ان％ــور د توليــد کوونکــي 
＇خــه تر مصــرف کوونکي پورې د 

انرژي کميدل

١ پــه غذايــي ＄ن％يرکــ３ د انرژۍ ضايع کيدل مــو د اووم تول／ي) په ايکو سيســتم ک３ د موادو 
دوران( ک３ مطالعه ک７ي دي.

دريمي مصرف 
کوونکي

دويمي مصرف 
کوونکي

لوم７ني مصرف 
کوونکي

توليد کوونکي

په ژونديو موجوداتو ک３ 
پات３ شوې انرژي
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              فکر وکړئ: 
＇ه وک７و چ３ فاضله اوبه  سيندونو ته ور نه شئ.

                 فکر وکړئ: 
کــه چ５رې هغه کــب وخورو چ３ له کک７و اوبو ＇خه رانيول شــوی وي أيــا زموږ روغتياته 

زيان رسوي 

اوبه د حيواناتو او نباتاتو دو دې د ژوند د پاي＋ت او روزن３ د يوې اړين３ مادې 
په توگه حياتي اهميت لري. د بيلگی په توگه فليمين／و )قاز حسينى( مرغان 
د والړو اوبــو ) لکــه د غزني والړي اوبه( تــر ＇ن， ه／９ اچوي او خپل 
بچيان روزي. همدارنگه مختلف کبان چ３ ډير غذايي ارز＊ــت لري، په 
اوبــو ک３ ژوند کوي. د اوبــو کک７تيا يا د دې اوبو وچيدل د دې حيواناتو او 

نباتاتو د م７ين３ سبب کي８ي.

ځنګلونه: 
＄ن／لونــه له دې کبله اهميت لري چ３ د زيات شــم５ر حيواناتو او نباتاتو 
د اســتو－ن３ ＄ــای دی. نباتــات او حيوانات په حقيقت کــ３ د بيوم کتله 
تشــکليوي. د ＄ن／لــي ونو له لر－يــو ＇خه د کورونو او لر －ينه لو＊ــو په 
جوړولو ک３ اســتفاده کي８ي. همدارن／ه له ＄نگلي نباتاتو ＇خه پر خوړو 
ســر بيره، ډول ډول درمل هم جوړي８ي. دا ډول ＄نگلونه د افغانســتان په 
ختي％و او شــمال ختي％و برخو ) پکتيا، کون７ونو او نورســتان( ک３ وجود 
لري. له بده مرغه که چ５ري خلک هغه په خپل سر پرې ک７ي زموږ ملي 

پان／３ ته زيان رسي８ي.

              فعاليت: 
هغــه الرې چــارې، چــ３ د اســتو－ن３ په چاپيرال ک３ د اوبو د ســاتن３ لپاره کاروئ، لســت ي３ ک７ئ او په ！ول／ــي ک３  ي３ بيان 

ک７ئ.

)٥-٥( ان％ور د والړو اوبو تصوير

 )٦-٥( ان％ور ＄نگل 
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د طبيعي منابعو په ساتنه کې زموږ دندې

ډ４ــر هغــه خطرونه چ３ طبيعي منابع گوا＊ــوي د انســانانو په واســطه من＃ ته را＄ــي. د بيلگ３ په تو－ه د 
سونگ د موادو د الس ته راوړلو لپاره ＄ن／لونه وهو يا په ک３ کورونه جوړوو او يا له ＄مک３ ＇خه د ＊ه 
حاصل د تر السه کولو لپاره ډول ډول درمل شيندو. اوبه او خاوره کک７وو، د فابريکو او مو！رو په لوگيو 
هوا کک７وو، خپل ＄ان او نورو ژونديو موجوداتو ته زيان رســوو. د طبيعي منابعو د ســاتن３ لپاره الندې 

الر＊ون３ شوې دي چ３ بايد په پام ک３ ونيول شي:
١-د فوســيلي ســون， لر－يو پر ＄اى د باد او لمر له انرژۍ ＇خه －＂ه اخيســتل، ＄که چ３ د باد او لمر 

انرژي کک７تيا نه لري. له دې کبله ورته پاکه انرژي وايي.
٢- په کرنه ک３ له کيمياوي سرو ＇خه ل８ه استفاده وشي.

٣- د کرن３ د افتونو له ضد درمل ＇خه کمه استفاده وشي.
٤- د موادو بيا دوران

 ٥- د ＄نگلونو، کانونو او اوبو د ساتن３ لپاره د قوانينو جوړول او پلی کول.
٦- د نيال／يو او بو！و د کرلو په واسطه له يو ＄ای ＇خه بل ＄ای ته د خاورو د انتقال مخنيوی.

                فعاليت: 
هغه خطرونه و＇ي７ئ چ３ د افغانستان ＄نگلونه گوا＊وي. خپله ＇ي１７ه وليکئ او په ！ول／ي ک３ ي３ ووايئ..

 فکر وکړئ: 
کاغذ د ونو له لر－يو ＇خه په الس را＄ي. د کاغذ سپما او بيا ＄ل３ دوران ي３ د ＄ن／لونو په ساتنه ک３ ＇ه اغي８ لري؟
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د پنځم څپرکي پوښتنې
1- طبيعي منابع ＇ه شی او په ＇و ډوله دي؟ واضح ي３ ک７ي.

٢- د بيوم کتله ＇ه شی دی؟ تشريح ي３ ک７ي.
٣- د طبيعي منابعو ساتنه په لن６ ډول واضح ک７ی.

الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او د ســم３ جمل３ په مقابل ک３ د )ص( توری او د نا ســم３ 
جمل３ په مقابل د )غ( توری وليکئ.

) ٤- نفت او ډبرو سکاره نوي کيدونکي منابع دي.)  
٥- د طبيعي منابعو ساتنه له منابع ＇خه د استفادې او د راتلونکي لپاره د هغوی د ساتن３ د توازن له ه）３ 

) ＇خه عبارت دي.)  
الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ: د سم ＄واب ＇خه ک７ۍ چاپيره ک７ي.

٦- د خاورې د ساتن３ لپاره مختلف３ الرې عبارت دي، له:
د: الف، ب او ج ！ول ب: د خاوري، نمجن ساتل  ج: د بو！و کرل  الف: د ونو کرل 

٧- نوي کيدونکي طبيعي منابع عبارت دي، له:
ج: الف او ب دواړه    د: هي＆ يو الف: خاوره، خواړه او لمر     ب: ډبروسکاره او نفت 

د پنځم څپرکي لنډيز
 طبيعي منابع هغو منابعو ته ويل ک８５ي چ３ په طبيعت ک３ وجود لري او انســان د خپلو اړتياوو د پوره 

کولو لپاره هغوى ته اړتيا لري او له هغوی ＇خه د مادې او انرژۍ د منبع په شکل استفاده کوي.
 طبيعي منابع معموًال په دوه گروپونو يعن３ په بيا نوو ک５دونکو او بيا نه نوي کيدونکو باندي و４شل شوي دي.

 د نه نوي کيدونکو منابعو مقدار محدود او نوی توليد ي３ ډ４ر وخت نيسي. نفت، د ډبروسکاره او گاز 
د نه نوي کيدونکو منابعو بيل／３ دي.

 بيا نوي کيدونکي منابع هغه منابع دي چ３ مقدار ي３ محدود نه وي او په پر له پســ３ ډول توليد８４ي. 
بيل／ه ي３ د باد، د لمر او اوبو انرژي دي.

 په يوه معينه ساحه ک３ د ژونديو جسمونو مجموعي کتله د بيوم په نوم يادي８ي.
 د منابعو ســاتنه له طبيعي منابعو ＇خه د اســتفادې او د راتلوونکي لپاره د هغوی د ســاتن３ د ان６ول د 

ه）３ په معنا دی.


