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د پوهن３ وزارت



 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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ج

د پوهنې د وزير پيغام

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

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

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

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

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

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

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

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



سريزه
ټولو خلکو له پيدايښت څخه تراوسه پورې له ساينس سره سروکار درلودلى دى. د وخت په 
تېرېدو سره د پوهانو په هڅه پرمخ تللي وسايل او ماشينونه، لکه موټر، الوتکه، کشت９، راډيو، 

ټلويزيون، موبايل انټرنېټ او نور د انسانانو د سوکال９ او أسوده گ９ لپاره منځته راغلل.
علم په حقيقت کې د طبيعت د مطالعې د السته راغلو پايلو او پوښتنو ته د ځواب د پلټنې 
الره ده. د علم ټولې څانگې دا طريقه او الره د دې بې پايانه طبيعت د المحدودو موجوداتو 

په هست９ کې د ذرې د رازونو د پېژندنو لپاره کاروي.
د اسالم د مبين دين له ظهور او پرمختگ څخه وروسته د اسالمي هېوادونو پوهانو، لکه: 
اپټيک  نورو د نجوم، رياضي،  او  ابن هيثم، خوارزمي  ابوعلي سينا،  البيروني،  ابوريحان 
او د ساينس په نورو ډگرونو کې علم او پوهه پراخه کړه. همدارنگه گاليله، اسحاق نيوټن، 
جميز جول، ويليام تامسن، مايکل فارادي، جيمز کلړک، ماکسويل، لوډويک بولتزمن او 
البرټ انشټاين د نړۍ هغه لوی فزيک پوهان دي چې د هغوی د زحماتو او کوښښونو په اثر 
د طبيعت له زرگونو اسرارو څخه پردې پورته شوې او د علومو د پرمختيا لپاره يې نورو ته 

الره پرانيستله.
انرژى، فشار، د  او  اندازه کول، قوه، کار  په اووم ټولگي کې مو د ځينې مفاهيمو، لکه: 
نورخواص، د نورانعکاس او د نورانکسار په اړه معلومات ترالسه کړل او سږکال به د نورو 
باندې د هغې د اغيزې، د تودوخې د  او پر نورو موادو  بنسټيزو مفاهيمو، لکه: تودوخې 
انتقال، د مقناطيس ساحې، ساکنې برېښنا، د قوې په باره کې ال زيات معلومات او ساده 
ماشينونو سره چې په شپږم فصل )څپرکي( کې ليکل شوي دي، اشنا شو. هيله من يو چې 
تاسو گران زده کوونکي د پورته هر يوه مفهوم په باره کې له جزئياتو سره پوهه ترالسه کړئ.

د فزيک څانگه         
  

د
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لوم７ى فصل
تودوخه او پر موادو باندې د هغ３ اغ５زې

مخ ک３ مو د تودوخ３ او پر موادو باندې د هغ３ د رامن＃ ته ک５دونکو بدلونونو 
＄ينــ３ مطلبونه زده کــ７ل. او دا مو هم په ک３ زده ک７ل چ３ له ترمامتر ＇خه 
د جســمونو د گرم９ او يخن９ د ميزان په اندازه کولو ک３ ＇ن／ه کار اخلو او 

＇نگه ي３ درج３ لوستلى شو؟
تودوخــه او ور پــورې ت７ل３ پ５＋ــ３ زموږ په ژوند او طبعيت ک３ ســتر نقش 
لــري. د ب５لگــ３ په توگه: ژوندي موجودات د خپــل ژوند د پرمختگ لپاره 
هغــه چاپ５ريا ل ته چ３ مناســبه تودوخه ولري، ضرورت لري. په يوه ســيمه 
کــ３ د کال د فصلونو راتلو، د هغ３ د تودوخ３ په ميزان پورې چ３ چاپ５ريال 
يــ３ له لمر ＇خه اخلي، اړه لري. په همدې توگه په کارخانو او هغو صنعتي 
چاپيريالونــو کــ３ د موادو ډول او د هغو د شــکل د بدليدو لپاره له تودوخ３ 

＇خه ډ４رې گ＂３ اخ５ستل ک８５ي.
تر اوسه پورې ستاسو په ذهن ک３ د تودوخ３ او له هغ３ ＇خه د ډول ډول کار 

اخيستن３ په اړه حتماً ب５ل３، ب５ل３ پو＊تن３ شته، د بيلگ３ په ډول:
- د تودوخــ３ مقدار اندازه کولى شــو؟ د هغ３ په ســنجش ک３ کوم واحد 

کارول ک８５ي؟
C37o   ته رس８５ي، نو د تودوخ３ د درج３  - کله چ３ وايو چ３ نن تودوخه 

کلمه ＇ه معنا ورکوي؟
- کلــه چــ３ ترمامتر په ســ７و اوبو ک３ ږدو، د هغه دننــه د مايع لوړوالى ول３ 

！ي＂８５ي او په تودو اوبو ک３ ول３ پورته ＄ي؟
- تاســو پوه８５ئ چ３ ماده د جامد، مايع او گاز په ډولونو موجوده ده چ３ د 
مادې فازونه بلل ک８５ي. خو پوه８５ئ چ３ تودوخه د مادې د فازونو په بدليدو 

ک３ ＇ه رول لري؟
دا د هغو پو＊تنو بيلگ３ دي چ３ کو＊（ کوو، په دې فصل ک３ ورته مناسب 

＄وابونه پيداک７و.
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                فعاليت
1- )1-1( شــکل په پام ســره، ستاســو په نظر، له دې موادو ＇خه کوم يو تاوده او کوم ي３ ســاړه دي؟ له س７و ＇خه تودو ته ي３ 

په ترتيب سره وليکئ.

2- د دې لپاره چ３ وپوه８５و ايشــ５دل３ اوبه له يخ ＇خه ＇ومره 
تودې وي، ＇ه شي ته اړتيا لرو؟

3-  )2-1( شکل د هغه خبر يوه برخه ده چ３ په ور＄پا１ه ک３ 
چاپ شــوى دى. په غور ي３ ولولــئ او ووايئ چ３ د ＇ه په اړه 
خبرې کوي؟ ستاسو په نظر، د تودوخ３ درجه چ３ په دې خبر 

ک３ ياده شوې ده، ＇ه معنا ورکوي؟

د تودوخ３ درجه

موږ هره ورځ ＇و ＄له د تودوخ３ د درج３ کلمه په ب５لو، ب５لو ＄ايونو ک３ له  راديو، تلويزيون، ور＄پا１و او 
داس３ نورو ＇خه اورو. أيا تر اوسه پورې مو د تودوخ３ د کلم３ دقيق３ معنا ته فکر ک７ى دى؟

أيا پوه８５ئ چ３ د تودوخ３ درجه ＇ه ډول اندازه ک８５ي؟
مخک３ له دې چ３ دغه موضوع مطالعه ک７و، الندې فعاليت ترسره کوو:

 )1-1( شکل، هغه جسمونه چ３ متفاوته تودوخ３ لري.

لو４دي＃  له  يوه جبهه  هوا  د س７ې  وايي چ３  رپو！ونه 
به سبا  را روانه ده. دغه جبهه  ته  ＇خه زموږ ه５واد 
زموږ د ه５واد په لو４دي％و برخو باندې تاثير کوي او 
د دې باعث به شي چ３ د تودوخ３ درجه به په ＄ينو 

سيمو ک３ ډ４ره کمه شي او اوبه ي３ کنگل ک８５ي.

د هوا حاالت

 )2-1( شکل، د هوا پ５ژندن３ د گزارش يوه برخه
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موږ پخوا زده ک７ل چ３ د يوه جســم د ســوړوالي او تودوالي د ميزان د ！اکلو لپاره له ترما متر ＇خه کار 
اخلو. د دې لپاره د ترمامتر مخزن له جسم سره په تماس او يا د پام وړ چاپ５ريا ل ک３ ږدو او له دې وروسته 

چ３ ډاډ تر السه شو چ３ د ترمامتر په من＃ ک３ مايع نور حرکت نه کوي، د هغه درجه مو ولوستله. 
له بل３ خوا پوه８５و چ３ کله يو سوړ جسم له يوه تود جسم سره په تماس شي، سوړ جسم ل８ل８ تود او تود 
جســم ل８ ل８ ســ７ي８ي. دغه کارترهغه وخته پورې دوام کوي چ３ د دواړو جسمونو د سوړوالي او تودوالي 
ميزان يو شان شي. په دې حالت ک３ ويل ک８５ي چ３ دا دواړه جسمونه د تودوخ３ تعادل لري. حرار 
ــاس دى. کله چ３ دوه جســمونه د تودوخ３ په  ــې د اندازه کولو د کار اس ــې درج ــادل د تودوخ تع

تعادل ک３ وي، يعن３ د تودوخ３ درجه ي３ مساوي ده. د ب５لگ３ په توگه: کله چ３ ترمامتر له يوه تود جسم 
ســره ون＋ــلوو، ترمامتر ورو وروگرم８５ي او د ده په من＃ ک３ مايع پورته ＄ي. دغه کار تر هغه وخته پورې 
ادامه پيداکوي چ３ ترمامتر او گرم جســم د تودوخ３ د تعادل په حالت ک３ واقع شــي. په دې حالت ک３ 
د ترمامتر او جســم د تودوخ３ درجه يوشــان ک８５ي. د يوه جسم د تودوالي ياد －رم９ درج３ ته د جسم د 

تودوخ３ درجه وايي.

                فعاليت
يو ترمامتر جوړ ک７ئ!

د ضرورت وړ سامان او مواد: د خود کار قلم يوه تشه نلکه، د پنسيلين پيچکاري يو تش بوتل چ３ 
رب７ي سرپوښ ولري، کاک يوه اندازه چاى، يو کوچنی ميخ، د مقوا کاغذ، خط کش او قلم.

طرزالعمل )ک７نالر(
لوم７ی کاک د يوه ميخ په واســطه ســوری او بيا د پنســلين په بوتل ک３ ي３ دننه ک７ئ، د خودکار قلم 
تشــه نلکه پک３ ورتيره ک７ئ. بيا د پنســيلين بوتل له چاى ＇خه ډک ک７ئ د کارتن کاغذ د خط کش 
په واســطه درجه بندی ک７ئ وروســته د قلم نلکه د کارتن په کاغذ ون＋ــلوئ او د شــکل په شــان ي３ 

محکم ک７ئ.
�په نلکه ک３ د ختلي چای موقعيت په ن＋ه ک７ئ. t

������tبوتل د ايش５دلو اوبو په لو＊ي ک３ ک８５دئ او وگورئ چ３ ＇ه پ５＋８５ي. 
�دغه کار په س７و اوبو ک３ تکرار ک７ئ او نتيجه ي３ وگورئ. t

������tخپــل ترمامتــر د چــاى په ＄اى له الکولو ＇خه ډک ک７ئ او تجربه تکرار ک７ئ و－ورئ چ３ 
)2-1( شکل، د يو ساده ترمامتر جوړولترمامتر  په کوم حالت ک３ ＊ه کار کوي؟
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د مــوادو د تودوخــ３ بدلون د دوى د ＄ين３ فزيکي خواصو د بدلون باعــث ک８５ي. د ب５لگ３ په توگه کله 
چ３ د ترمامتر په ＊ي＋ه يي نل ک３ د مايع د تودوخ３ درجه پورته ＄ي، حجم ي３ ډ４ر８４ي اود تودوخ３ د 
درج３ په ل８يدو سره ي３ حجم کم８５ي. له همدې خاصيت ＇خه د تودوخ３ د درج３ په اندازه کولو ک３ 

کار اخلو او د ب５لو ب５لو جسمونو د تودوخ３ درجه پرې سنجوو.
د دې کار لپاره لوم７ى بايد ترمامتر درجه بندي ک７و. په ن７ۍ ک３ د تودوخ３ د درج３ لپاره ＇و ډوله درجه 

بندي شته لکه د سلسيوس درجه بندي د فارنهايت درجه بندي او د کلوين درجه بندي.
زموږ په ه５واد ک３ له ！ولو ＇خه زياته معموله درجه بندي د سلسيوس درجه بندي ده او د SI په سيستم 
ک３ د تودوخ３ ستندرده درجه بندي د کلوين درجه بندي ده. د درجه بندۍ سيستم د لوم７ي ＄ل لپاره 
ســويدني پوه اندرس سلســيوس کارولى دى او دهغه په وياړ په دغه نامه نومول شــوى دى. هغه لوم７ى د 
سيمابو ترمامتر د خالصو اوبو او يخ په مخلوط ک３ ک５＋ود او هغه ＄اى چ３  د ترمامتر مايع ورته رسيدل３ 
وه، په ن＋ــه ک７ او هغه ن＋ــه ي３ د تودوخ３ د صفر درج３ په نامه ياده ک７ه. وروســته ي３ ترمامتر د خالصو 
ايش５دلو اوبو ب７اس )بخار( ته ونيو. هغه ＄ای ي３ په ن＋ه ک７ چ３ د ترمامتر مايع پرې در８４ي او هغه ته ي３ 

د سلو عدد نسبت ورک７.
د دغو دوو نقطو فاصله ي３ په ســلو مســاوي برخو وو４شــله چ３ هره برخه ي３ يوه درجه ＊ي３ د ذکر وړده 

چ３ د هوا فشار په دې تجربه ک３ يو اتموسفير، يعن３ د سمندر د سطح３ فشار دې. 
د سلسيوس د تودوخ３ درجه oC په ډول ليکل کي８ي.

C20o  په ډول ليکو. مثًال: کله چ３ وغواړو 20 درج３ سلسيوس و＊يو، نو هغه د  
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تودوخه )حرارت(
انســانانو له پخوا ＇خه ليدلي دي چ３ کله يو ســوړ جســم له يوه تاوده جسم سره يو ＄اى شي، د وخت 
په تيريدو ســره تود８４ي. داســ３ ي３ تصور کاوه چ３ تودوخه يو ډول ماده ده چ３ له گرم جسم ＇خه سوړ 

جسم ته ＄ي او سوړ جسم تودوي.
نني پوهان عقيده لري چ３ تودوخه د انرژۍ يو ډول دى او ک５دلى شي د انرژۍ په نورو ډولونو واړول شي.

هر جســم يوه اندازه انرژي لري چ３ هغ３ ته د جســم داخلي انرژي وايي. د يوه جســم داخلي انرژي په 
واقعيت ک３ د هغه د هرې يوې ذرې  ذخيروي اوحرکي انرژيو )مجموعه( ！ولگه ده. يعن３ د يوه جســم 

هره ذره د خپل حرکت او موقعيت له مخ３ د يوې اندازې انرژۍ لرونک３ ده.
هر ＇ومره چ３ د يوه جسم د ذرو شم５ر ډ４ر وي او بيا د هرې ذرې انرژي زياته وي په همغه اندازه دهغه 

جسم داخلي انرژي ډ４ره وي.
کله چ３ يو ســوړ او تود جســم، ســره په تماس ک３ شــي، د انرژۍ يوه برخه، له هغه جسم ＇خه چ３ د 
لــوړې درج３ تودوخه لري، هغه جســم ته ل５ــ８دوي چ３ د تودوخ３ درجه ي３ ！ي＂ــه وي. په دې ترتيب، 
د تــاوده جســم داخلي انرژي کم８５ي او هغه جســم چ３ ســوړ دى داخلي انرژي يــ３ زيات８５ي.دا همغه 
انرژي ده چ３ موږ ي３ د تودوخ３ په نامه ياد وو. تودوخه د يوه جسم د تودوخ３ د انرژۍ له مقدار ＇خه 
عبارت ده. د تودوخ３ انرژي د دوو جســمونو په من＃ ک３ د تودوخ３ د درج３ د اختالف له کبله يو بل 

ته انتقال８５ي. د تودوخ３ انرژي د انرژۍ په ډ４رو بدلونونو ک３ ＇رگند８４ي.
د ب５لگ３ په ډول، کله چ３ بر４＋نايي پک３ چاالنوي، نو بر４＋نايي انرژي په حرکي انرژۍ تبديلي８ي. تاسو 
گــورئ چ３ پک３ د کار په ترڅ ک３ تود８４ي. دا موږ ته را＊ــيي چ３ د تودوخــ３ يوه اندازه انرژي زموږ له 

غو＊تن３ پرته توليد شويده.

 )3-1( شکل، د انرژۍ په ډيرو بدلونونو ک３، 
تودوخ３ من％ته را＄ي.
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                فعاليت
د هغو ب５الب５لو وسيلو د کار په اړه چ３ په جدول ک３ ورک７ل شوې دي، خبرې وک７ئ او جدول بشپ７ ک７ئ.

د واردې شوې وسيله
انرژۍ ډول

انرژي د تودوخ３ په شکل ضايع د تبديل شوې انرژۍ ډول
شوې ده؟

برقي گروپ
تلويزيون

د برق توليدونکى جنراتور
د ميوې د اوبو ايستونکى ماشين 

د انرژۍ د نورو ډولونو په شان، د تودوخ３ د مقدار د اندازه کولو واحد ژول دى. خو په ډ４رو نورو برخو 
ک３ له بل واحد ＇خه د کالورۍ په نامه هم کار اخ５ستل ک８５ي. 

کالوري د تودوخ３ د انرژۍ هغه اندازه ده چ３ د يوه گرام اوبو د تودوخ３ درجه، يوه درجه سلسيوس لوړ 
وي. يوه کالوري له 4.2 ژول سره برابره ده.

د انرژۍ منابع )سرچين３(
په ！وله ن７ۍ او په همدې توگه زموږ په ه５واد ک３ د تودوخ３ د اړتيا وړ انرژۍ برابرول يوه مهمه مسئله ده. 
د هرې ！ولن３ د انرژۍ د لگ＋ــت اندازه د هغ３ ！ولن３ د صنعت له ودې او پراختيا ســره زيات８５ي. همغه 
ســرچين３ چ３ زموږ د اړتيا وړ انرژي برابروي، کولى شــو پر دوو اصلي برخو وويشو. لوم７ۍ برخه هغه 
ســرچين３ دي چ３ په طبيعت ک３ د ميليونو کالونو په اوږدو ک３ من％ته راغلي دي، او له دې امله د هغو 
د بيا من％ته راتلو لپاره  هم ډ４ر اوږد وخت په کار دى. دغه ډول ســرچينوته نو＊ــت نه منونکي سرچين３ 
وايو. د فسيلي سون موادو، لکه: نفت، د ډبرو سکاره او د طبيعي گاز انرژۍ له دې ډول سرچينو ＇خه 

دي.
دويمه برخه ي３ نو＊ت منونک３ سرچين３ دي. دا هغه سرچين３ دي چ３ د هغو د من％ته راتلو دوره لن６ه 
ده. د ب５لگ３ په توگه هغه اوبه په نظر ک３ ونيســئ چ３ د يوه بند شــاته ډن６ دي. هر کا ل د باران په ور４دو 

سره د اوبو اندازه ډ４ر８４ي او د کال په اوږدو ک３ د اوبو په لگ＋ت سره د اوبو سطح په بند ک３ کم８５ي.
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نو د اوبو اندازه په بند ک３ د هر کال د باران له اور＊ــت ســره بيا ډک８５ي. د باد انرژي، د ＄مک３ د من＃ 
تودوخه، د جزر او مد انرژي، د اوبو د ＇پو انرژي او د لمر انرژي دا ！ول３ ســرچين３ د انرژۍ نو＊ــت 
منونک３ سرچين３ دي. د هغو ډ４رو انرژيو له سرچينو ＇خه چ３ موږ ترې گ＂ه اخلو، لمر دى. کله چ３ د 
لمر انرژي ＄مک３ ته را رس８５ي، د انرژۍ په ب５لو، ب５لو ډولونو لکه کيمياوي، نوري، حرارتي، بري＋نايي 

او حرکي انرژيو تبديل８５ي. 
زموږ په －ران ه５واد افغانستان ک３ د اړتيا وړ انرژي عموماً له لر－يو، ډبروسکرو، تيلو، －از، لمر او بري＋نا 

＇خه السته را＄ي.
د النــدې جــدول په خالي ＄ايونو ک３ په خپلو کورونو ک３ د مصرف شــوې انرژۍ فيصدي په تخميني 

ډول وليکي:
ره ې اخیستنی فیصدی (سلنه)د انرژۍ منبعش د 

ي1 لر

تیل2

از3

نا4 د اوبو بری

نا5 د ملر بری

د ډبروسکاره6

              اضافي معلومات 
په زړه پورې ده چ３ پوه شو، هغه انرژي چ３ ＄مکه ي３ په 10 لوم７يو ور＄و ک３ له لمر ＇خه 

اخلي، د ＄مک３ په کره ک３ د ！ولو پ５ژندل شوو سو＄５دلو فسيلو له انرژۍ ＇خه زياته ده.

د نو＊ت نه منونک３ انرژۍ سرچين３ کم３ دي او د انرژۍ لگ＋ت ورځ په ورځ مخ په زياتيدو دى. له دې 
امله، په ！وله ن７ۍ ک３ کو＊（ ک８５ي چ３ له نو＊ت وړ انرژيو ＇خه ډ４ر کار واخيستل شي. له ن５که مرغه 

زموږ ه５واد هغه ه５واد دى چ３ د نو＊ت وړ انرژيو ＇خه د زيات３ گ＂３ اخيستن３ لپاره لوړه وړتيا لري.
موږ بايد کو＊（ وک７و چ３ په ب５ال، ب５لو سيمو ک３ د نو＊ت منونکو انرژيو منابع او له هغو ＇خه د －＂３ 

اخيستن３ مناسب３ الرې پيداک７و.

                فعاليت
تحقيق وک７ئ چ３ ستاسو په چاپيريال ک３ د نو＊ت وړ انرژۍ کوم ډول سرچين３ شته؟ له هغو ＇خه －＂ه اخيستل ک８５ي؟ او 

له هغو ＇خه د کار اخيستن３ لپاره کوم３ الرې شته؟
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انبساط او انقباض 
په انبساط او انقباض باندې د پوهيدلو لپاره الندې فعاليت تر سره کوو.

               فعاليت

1- د )4-1( شکل سره سم يوه پوک９２ د يوه بوتل په 

سر پورې وت７ئ. وروسته بوتل د ايشيدلو اوبو په لو＊ي 
ک３ ک８５دئ. ＇ه شى گورئ؟ ول３ پوک９２ پ７سيدل３ ده؟

2- په دې  تجربه ک３ له )5-1( شکل سره سم، لوم７ى 

وبه   ت５ره ک７ئ.  له حلق３ )ک７ۍ( ＇خه  گلوله  فلزي  يوه 
گورئ چ３ گلوله په أسان９ سره له حلق３ ＇خه تير８４ي. 
وروسته گلوله گرمه ک７ئ. أيا ستاسو په نظر په دې حالت 

ک３ به هم گلوله له حلق３ ＇خه وو＄ي؟
د  تودول،  نظر،  په  ستاسو   -3

پر  －لول３  د  او  هوا  دننه  بوتل 
حجم ＇ه اغ５زه لري؟

گلوله  چ３  پر８４دئ  اوس   -4

س７ه شي. وازمايئ چ３ بيا هم 
گلوله له حلق３ ＇خه تير８４ي؟

پوک９２  چ３  بوتل  هغه  که   -5

ور پورې ت７ل شوې ده، پر８４دئ 
پ５（  به  ＄ه  شي،  سوړ  چ３ 

شي؟ ول３؟

 )4-1- ب(  شکل، پوقان３ او بوتل د 
توده اوبو په من＃ ک３

 )4-1- الف(  شکل، پوقان３ 
او بوتل

 )5-1( شکل، د －لول３ په ساړه او تاوده حالت ک３ له حلق３ ＇خه تيريدنه 

                فکروک７ئ
د خپلو ليدنو کتنو له پايل３ ＇خه کار واخلئ او الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

که يو جسم ته تودوخه ورک７و، د هغه حجم ............................ او که يو جسم سوړ ک７و د هغه حجم .................... مومي.
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کوم３ جمل３ چ３ تاســو د خپلو ليدنو کتنو او تجربو په پايله ک３ وليکل３، په جســمونو باندې د تودوخ３ 
اغ５زې ＊يي انقباض او انبساط پي＋ه بيانوي. انبساط د يوه جسم د حجم د زياتوالي په معنا او انقباض د يوه 
جسم د حجم د ل８ والي په معنا دى. د جسم د تودوخ３ د درج３ په لوړيدلو سره د هغه حجم زياتي８ي او د 

تودوخ３ د درج３ په را ！ي＂يدلو سره د هغه حجم کمي８ي.
ډير جامد، مايع او گاز مواد په تودوخ３ ســره منبســط ک８５ي او د تودوخ３ په ورکولو سره منقبض ک８５ي. د 

بيلگ３ په توگه: تاسو وليدل چ３ د بوتل په من＃ ک３ هوا او فلزي گلوله دواړه د تود４دو په اثر منبسط شول.

که وغواړو د يوه جســم انبساط توضيح ک７و، بايد د موادو 
جوړ＊ت په نظر ک３ ونيسو. پوه８５ئ چ３ مواد له ډيرو وړو 
ذراتو ＇خه چ３ د اتوم په نامه ياد８４ي جوړ شــوي دي. په 
همدې توگه کله چ３ دوه او يا ＇و اتومه سره يو ＄اى شي، 
ماليکول جوړ وي. د يوه جســم اتومونه او ماليکولونه تل 
په خو＄يدو )اهتزاز(  ک３ دي او د هغوى په من＃ ک３ تشــه 
فضــا شــته. د تودوخ３ زياتيــده ددې باعث گر＄ي چ３ د 
اتومونــو او ماليکولونو انرژي زياتوالى ومومي. له دې امله 
د دوى اهتزاز ډيري８ي. د تحرک د زياتوالي په نتيج３ ک３، 
د ماليکولونو ترمن＃ فاصله ډير８４ي، او ډيره تشــه فضا من＃ 
ته راوړي. موږ د دغه د تشــ３ فضا ډير＊ــت د انبســاط په 
شکل گورو که چيرې د جسم تودوخه کمه شي د جسم د 

ماليکولونو ترمن＃ فاصله کمي８ي او جسم انقباض کوي.

 )6-1(  شکل، په تودو او س７و جسمونو د ماليکولونو 
حرکت ＊يي

سوړ جسم

تود جسم
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                فعاليت

 کومه تجربه چ３ الندې ＊ودل شوې
 ده، د يوې ميل３ د )طولي( انبساط

 دليدو لپاره طرح شوې ده. د شکل
 په مرسته له خپلو گروپونو سره په

 خبرو اترو ک３ وليکئ چ３ دا تجربه
 ＇ن／ه ترسره ک８５ي.

پــه هغــو مايعاتو، گازاتو او جامدو جســمونو ک３ چ３ اوږدوالى، پلنوالى او ډبلوالــى ي３ د اندازې له پلوه 
سره ن８دې وي، په هغوى ک３ انقباض او انبساط موږ ته د حجم د بدلون په شکل ＊کاري چ３ دې ډول 

انقباض او انبساط ته حجمي انقباض او انبساط وايي لکه د فلزي －لول３ او بوک９２ مثالونه.
خو په هغو جســمونو ک３ چ３ اوږدوالى ي３ د پلنوالي يا ډبلوالي په نســبت زيات وي، لکه نرۍ ميل３ نو 
انقبــاض او انبســاط د هغوى په اوږدوالى ک３ د هغوى د قطر په نســبت زيات د ليــدو وړ دى. دغه ډول 
انقبــاض او انبســاط ته د اوږدوالي )طولي( انقباض او انبســاط وايي. ＄که چــ３ د اوږدوالي بدليدل ي３ 

نسبت نورو ابعادوته ډ４ر وي.

پــه پورتنــي فعاليت يا تجربه ک３ ＇ومره چ３ فلزي ميل３ ته زياته تودوخه ورک７ل شــي، په همغه اندازه د 
ميل３ اوږدوالی زيات او عقربه زيات انحراف کوي.

                 فکروک７ئ
اوس کولى شئ ووايئ چ３ ول３ مايع د ترمامتر په نل ک３ پورته يا ک＋ته ＄ي؟

 )7-1( شکل، طول３ انبساط ＊يي

ميله  
عقربه

0 
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                فعاليت
په خپلو ډلو ک３ په الندې موضوع／انو بحث وک７ئ:

- د ＇و جامدو، مايع او ＇و گازونو نومونه وليکئ.
- کو＊（ وک７ئ چ３ د مايع،جامد او گاز موادو گ６و خواصو ته په پام سره د هر يوه لپاره تعريف وليکئ او الندې جمل３ په 

مناسب ډول بشپ７ې ک７ئ.
�tجامدات هغه مواد دي چ３ ！اکلي...................... او .......................... لري.

�t...................... هغه مواد دي چ３ ！اکلى حجم لري، خو ！اکلى ................. نه لري.
�t...................... هغه مواد دي چ３ نه .................... لري او نه ！اکلی .................... لري.

د موادو فازونه
تاسو په تيرو کلونو ک３ د جامد، مايع او گاز له حالتونو سره أشنا شوئ، دغو حالتونوته د مادې درې －وني 

حالتونه يا فازونه وايي. د دې لپاره چ３ دغه حالتونه مو ＊ه زده شي، الندې فعاليت ترسره ک７ئ:

د موادو د تودوخ３ اخيستل او يا د تودوخ３ له السه ورکول، د مادې د فاز )حالت( د بدليدو باعث گر＄ي. 
په دې معنا چ３ د تودوخ３ له ورکولو او يا اخيســتلو ســره کولى شــو، يو جامد جسم په مايع، مايع په گاز او 

گاز په مايع يا جامد تبديل ک７و.

ذوبان او انجماد
پوه８５ئ چ３ د يوه جامد جسم شکل ول３ نه بدل８５ي؟

د يو جامد جســم ماليکولونه يو پر بل باندې د جاذب３ شــديده قوه واردوي. په دې ډول چ３ هر ماليکول 
په خپل ＄اى ک３ د اهتزاز په حال ک３ دى او نه شي کولى چ３ خپل３ اړيک３ له خپلو گاون６يو ماليکولونو 
سره پرې ک７ي او أزاد حرکت وک７ي. البته هر ماليکول په خپل ＄اى ک３ اهتزازي حرکت لري. کله چ３ 
موږ جامد جسم ته تودوخه ورکوو، دغه ماليکولونه انرژي اخلي، د دوى د اهتزاز د لمن３ اندازه لويي８ي 

او ترمن＃ ي３ من％ن９ فاصله زياتي８ي )انبساط کوي(.
کــه د تودوخ３ ورکول ادامــه پيداک７ي، د ماليکولونو اهتزاز ډ４ر او ال ډ４ر４ــ８ي. تر دې چ３ هر ماليکول 
کولى شــي له خپله  ＄ايه حرکت وک７ي او د يوه بل ماليکول ＄اى ونيســي.  په دې حالت ک３ جامد په 

مايع بدلي８ي. دغه عمل ته ذوبان )ويل３ ک５دل( وايي. 
د تودوخ３ هغ３ درج３ ته چ３ جامد په ويلي ک５دو پيل کوي، د ذوبان نقطه وايي.



12

د ذوبان نقطه )oC(ماده 

اوسپنه 
مس 

تنگستن
سيماب
الکول

1535

1083

3410

-39

-117

د بري＋ــنايي منقل، －روپ، داش، بخارۍ او داس３ نورو بري＋نايي وسيلو سيمونه چ３ لوړ مقاومت لري 

د تن／ستن له فلز ＇خه جوړي８ي.

که چيرې مايع د تودوخ３ انرژي له السه ورک７ي )هغه س７ه شي( او د تودوخ３ درجه را ！ي＂ه شي، د هغ３ 

ماليکولونه خپله انرژي له السه ورکوي او د هغوى د حرکت سرعت يا د اهتزاز لمن کم８５ي. که س７ولو 

ته ادامه ورک７و، هغه حالت ته رســ８５و چ３ ماليکولونه يو پر بل باندې د ＊ــوي５دو او په جسم ک３ د ＄اى 

د بدليدو په ＄اى يوازې په خپل ＄اى ک３ اهتزاز کوي له دې امله دغه جســم کولى شــي چ３ نور خپل 

شــکل وســاتي، نو په حقيقت ک３ مايع په جامد بدله شوې ده. د مايع په جامد بدليدوته انجماد وايي، 

ــد بدلوي د انجماد نقطه يا درجه ويل ک８５ي. د موادو د  ــ３ درج３ ته چ３ مايع په جام ــ３ هغ او د تودوخ

ويل３ ک５دو )ذوبان( او انجماد نقطه يوه ده. د بيلگ３ په توگه: يخ په صفر تودوخ３ درجه ک３ ويلي ک８５ي او 

اوبه هم د تودوخ３ په همدې درج３ ک３ منجمد８４ي، نو کولى شو چ３ د انجماد او ويل３ ک５دو )ذوبان( 

په نقطه ک３ يوه ماده د جامد او مايع په دوو حالتو ک３ ولرو.

د )8-1( جدول، د ب５لو، ب５لو موادو د ويل３ ک５دو درج３ ＊يي

ب５ال، ب５ل مواد د ويلي ک５دو ب５ال، ب５ل３ نقط３ لري. په )8-1( جدول ک３ د ＇و مادو د ويلي ک５دو درج３ 
＊ودل شوي دي.
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                فعاليت
 د اوبو د ويلي ک５دو د تودوخ３ درج３ اندازه کول:

 په يوه گيالس ک３ د يخ ！و！３ واچوئ او په من＃ ک３ ي３ يو ترمامتر ک８５دئ. کله چ３ د يخ ！و！３ په ويلي ک５دو پيل کوي، د
تودوخ３ درجه ي３ ولولئ.

خپل３ نتيج３ يادداشت ک７ئ. أيا ！ولو گروپونو يو شان نتيج３ الس ته راوړي دي؟ که ＄واب مو منفي وي، ＇ه دليل ورته لرئ؟

 )9-1(  شکل، په هر ماليکول باندې د نورو ماليکولونو له خوا قوه 
واردي８ي.

                فکروک７ئ
أيا کولى شــو چ３ يوه اندازه اوســپنه، په يوه مســي لو＊ي ک３ ويل３ ک７و؟ ＇رگنده ي３ ک７ئ. )د پو＊ــتن３ د ＄وابولو لپاره له )۱-۶( 

جدول ＇خه کار واخلئ.(

تبخير او َميَعان
ستاسو په نظر کله چ３ يوه توده ډوډۍ تر يوه وخته پورې په أزاده هوا ک３ پات３ شي، ول３ وچ８５ي؟

)9-1( شــکل تــه پام وکــ７ئ. هغه ماليکولونه چ３ د اوبو پرمخ دي، د شــاوخوا ماليکولونو په واســطه 
جذب８５ي. دغه دجذب عمليه د دې باعث ک８５ي چ３ هغوى ونه شي کولى له اوبو ＇خه هوا ته الړشي، 
نو د اوبو پر مخ پات３ ک８５ي. خو دا چ３ د مايع په من＃ ک３ ماليکولونه پر له پســي په حرکت ک３ دي، تل 
يو له بل سره لگ８５ي. د مايع په سطح ک３ ＄ين３ ماليکولونه د دغو ！کرونو په واسطه يوه اندازه انرژي تر 
السه کوي چ３ د جذب پر قوې باندې پوره بريال９ وي. دغه ماليکولونه کولى شي چ３ د مايع له سطح３ 

＇خه جدا او هوا ته الوزي يعن３ تبخيري８ي.

＇رنگــه چــ３ په دې ډول تبخيرک３ ماليکولونه د مايع له ســطح３ ＇خه جال ک８５ي، نو ســطحي تبخير 
ورته وايي. 

تبخير په الندې عواملو پورې اړه لري:
۱- مايعات د تودوخ３ په هره درجه ک３ تبخير ک８５ي، خو د يوې مايع د زر تبخير４دو ميزان د تودوخ３ په درج３ 

پورې اړه لري. هر＇ومره چ３ ديوې مايع د تودوخ３ درجه زياته شي هومره ي３ د تبخير سرعت هم ډير８４ي.
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۲- يو بل عامل چ３ د تبخير سرعت زياتوي د مايع سطح３ له لويوالي ＇خه 
عبــارت ده چ３ له هغ３ ＇خه شــاوخوا چاپيريال ته د ماليکولونو د تي＋ــت３ 

امکان زياتي８ي.
٣- يو بل عامل چ３ د تبخير د ســرعت په زياتوالى ک３ برخه لري، د فشــار 
کم５دل دي. هر＇ومره چ３ د مايع پر سطح باندې فشار کم شي، )مثًال د هوا 

فشار ل８ شي(، هومره  ي３ د تبخير سرعت ډ４ر８４ي.   )10-1( شکل، د اوبو ماليکولونه د اوبو له
لمدو جامو ＇خه هوا ته ＄ي او تبخير ک８５ي

＇７５نيزه پروژه
ىل دى؟ خه تبخ په کومو عواملو پورې ت تنه: د يوې مايع له سطحې  د پروژې اصيل پو

ئ. ۱.  هغه عوامل چې فکر کوئ په تبخ کې برخه لري، مشخص ک

و کې یو یو  ۍ ډله دې په دوو یوه اندازه فلزي لو ۲. زده کوونکي په دوو ډلو وويشئ لوم

ي  ي ته دې د (50oC) تودوخه او دویم لو یالس (مساوی اندازه) اوبه واچوي لوموړي لو

خه زياتې اوبه تبخيیر شوي دي  ي  ورۍ چې له کوم لو ي و ته دې (98oC) تودوخه ورک

ولې؟ 

یالس (مساوي  ې کې یو یو  ۳. دویمه ډله دې په یوه لوی پراخ او یوه کوچني فلزي لو

ي په دې صورت کې هم  و ته دې (98oC) تودوخه ورک اندازه) اوبه واچوي او ډواړو لو

خه زياتې اوبه تبخیر شوی دي. ولې؟ ي  ورئ چې له کوم لو و

ئ. ۴. السته راغلې پایلې رسه رشیکې ک

                فکروک７ئ
په سهارن９ س７ه هوا ک３ مو ډ４ر ＄له ＊ايي د هغ３ پرخ３ د ＇ا＇کو له ليدو ＇خه چ３ د ُگل په پا１و پرته وي، خوند اخيستی وي. دا فکر 

مو ک７ى دى چ３ ＇نگه د پرخ３ )شبنم( ＇ا＇ک３ د ُگل پا３１ ته رس５دلي دي؟
الندې فعاليت ترسره ک７ئ چ３ د پورتن９ پو＊تن３ ＄واب رو＊انه ک７ئ.



   15

               فعاليت
د ضرورت وړ مواد او سامان: اوبه، د اوبو د تودولو لو＊ى او يو ＊ي＋ه يي يا 

فلزي پ５شقاب.
ک７نالره

اوبو ته تودوخه ورک７ئ او له شکل سره سم پ５شقاب د لو＊ي مخ ته ونيسئ. 
د خپلو ليدنو کتنو نتيج３ ＇رگندې ک７ئ او ووايئ چ３ پر پ５شقاب باندې د 

اوبو ＇ا＇ک３ له کومه شول؟

 )11-1( شکل

په  )12-1( ب شکل، د گاز   
فشار ورکولو سره د ماليکولونو 

 )12-1( الف شکلمن％ن９ فاصل３ کمي８ي.

دا مو زده ک７ل چ３ کله يو مايع توده ک７و، تبخير ک８５ي او گازي حالت پيدا کوي. په پورتن３ فعاليت ک３ مو 
هم وليدل چ３ کله اوبه تودې ک７و، تبخير ک８５ي او کله چ３ د اوبو ب７اسونه )بخارات( له يو ساړه جسم، 

لکه: بشقاب سره ولگ８５ي، بيرته د اوبو په ＇ا＇کو )په مايع حالت( بدل８５ي.
＇نگه چ３ مايع کولى شي په گاز بدله شي )تبخير شي(، دغه ډول گاز کولى شي، په مايع بدل شي.

 په مايع د گاز بدليدو ته َميَعان وايي.
کلــه چــ３ يوه ماده په گاز حالت ک３ وي، ماليکولونه ي３ أزاد حرکت کوي او هر ماليکول په همغه اندازه 
انرژي لري چ３ د نورو ماليکولونو د ماليکولي جاذب３ قوې د تآثير الندې نه را＄ي. که دا گاز سوړ ک７و، 
يعن３ انرژي ي３ د حرارتي انرژۍ په ډول ترينه خارج ک７و، د ماليکولونو سرعت کم８５ي. که د ماليکولونو 
ســ７ولوته دوام ورک７و، د ماليکولونو ســرعت به نور هم ل８ شي، تر دې چ３ ماليکولونه نور هم يو د بل د 

ماليکولي جاذب３ قوې تر اغيزې الندې را＄ي.
په دې حالت ک３ د ماليکولونو من％ن９ فاصله نسبت گازي حالت ته ډيره کم８５ي او گاز په مايع بدل８５ي. 
دا حالت په هغه تجربه ک３ چ３ تاسو تر سره ک７ې ده، رامن％ته ک８５ي. د اوبو د ب７اس )بخار( ماليکولونه 
له يوې ســ７ې ســطح３، لکه: ＊ي＋ه يي يا فلزي پ５شقاب ســره لگ８５ي، نا＇اپه يخ８５ي، د تودوخ３ خپله 

انرژي بايلي او په اوبو بدل８５ي.
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                فعاليت

د اوبو د ا４ش５دو نقط３ اندازه کول او د تودوخ３ درج３ د بدليدو ليدل:

سامان او د اړتيا وړ مواد: د اوبو تودولو لپاره لو＊ى، ترمامتر او د تودولو يوه وسيله. )الکولي 

＇راغ يا منقل(، نغری، نه سو＄يدونکي جال９ د اړتيا په اندازه اوبه.
ک７نالر: اوبه په لو＊ي ک３ واچوئ او د －رمولو په وسيل３ باندې ي３ ک８５دئ. د هرې دقيق３ په 

پاى ک３ د تودوخ３ درجه وليکئ. کله چ３ اوبه په جوش راشي د تودوخ３ درجه ي３ وليکئ 
او پر８４دئ چ３ اوبو ايش８５ي او د اوبو له جوشيدو ＇خه ＇و دقيق３ وروسته په هره دقيقه ک３ 

د تودوخ３ درجه وليکئ. د خپلو ليدنو کتنو د نتيج３ په اړه په ！ولگي ک３ خبرې وک７ئ.

 )13-1( شکل، د اوبو ا４شيدو )غليان( د تودوخ３ درج３ اندازه کول

                فکروک７ئ
پو＊تنه: که د گاز کوچنی بالون و＊وروئ، احساس کوئ چ３ د هغه په من＃ ک３ مايع ＊ور８４ي.

کله چ３ د هغه سر خالصوئ، گاز ور＇خه خارج８５ي. دا مطلب ＇نگه رو＊انه کولى شئ؟

غليان )ايش５دل(
تبخير زياتره د مايع له ســطح３ ＇خه صورت نيســي او هر ＇ومره چ３ د تودوخ３ درجه ډ４ره شــي، د 
تبخير سرعت ډ４ر８４ي، خو کله چ３ د تودوخ３ درجه يوه داس３ حد ته ورس８５ي چ３ نور تغيير ونه ک７ي، 
د مايع د من＃ ماليکولونه هم تبخير ک８５ي او د مايع دننه گاز پوک９２ جوړ وي چ３ د هغ３ سطح３ ته را＄ي 
او هوا ته الوزي. دا هماغه حالت دى چ３ وايو مايع ايش８５ي. د مايع جوش５دو ته په علمي اصطالح ک３ 

غليان يا ايشيدل وايي.
د تودوخ３ هغه درجه چ３ مايع په ک３ ايش８５ي، د غليان نقطه يا درجه بلل ک８５ي.

د گاز پــه مايع بدلولو لپاره د گاز د فشــار ورکولو له طريق３ ＇خه هم اســتفاده ک５ــ８ي، لکه: د )1-12( 
شکل، د  گاز ！اکلى حجم د فشار په واسطه کموي. د گاز د حجم په کم５دو سره، د ماليکولونو ！کر له 
يو بل سره ډ４ر８４ي او د دې ！کر په اثر د ماليکولونو انرژي د تودوخ３ د انرژۍ په توگه لو＊ي ته انتقال８５ي 

او لو＊ى تود８４ي. که فشار په پوره اندازه ډ４ر شي، ليدل ک８５ي چ３ گاز په مايع بدل شوى دى. 
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＇نگه چ３ مو په فعاليت ک３ وليدل، کله چ３ اوبه تودوو، د هغ３ د تودوخ３ درجه په مرتب ډول د غليان 
تر درج３ پوري لوړ８４ي.

خو تاسو وليدل چ３ د مايع د ايش５دو په وخت ک３ د هغ３ د تودوخ３ درجه ثابته پات３ ک８５ي. کومه تودوخه 
چ３ مايع ته ورکول ک８５ي، فقط د مايع د تبخير باعث ک８５ي او د تبخير سرعت زياتوي. د هرې مايع د غليان 

نقطه )د تودوخ３ هغه درجه چ３ مايع په ک３ په ايش５دو را＄ي( نسبت بل３ مايع ته توپير کوي.

              پو＊تنه : 
C100o  ک３ ايش８５ي؟  ستاسو په نظر أيا اوبه تل په  

بل عامل چ３ د غليان د نقط３ په ！اکلو ک３ مهمه برخه لري، هغه فشــار دى چ３ د مايع پر ســطح باندې 
واردي８ي )لکه په يوه سر خالصي لو＊ي ک３ د هوا فشار(. هر＇ومره چ３ د مايع پر سطح فشار زيات８５ي، د 
غليان نقطه ي３ لوړ８４ي او هر＇ومره چ３ د مايع پر سطح فشار کمي８ي، د غليان نقطه ي３ هم را ！ي＂８５ي.

تصعيد او تکاثف 
ستاسو په نظر أيا کله چ３ يو جامد جسم تودوو لوم７ى به په مايع  او بيا به په －از بدل شي؟

په )15-1( شــکل ک３ تاســو د کاربن ډاى اکســايد يوه ！و！ه وينئ. جامد کاربن ډاى اکسايد ته وچ يخ هم 
وايي او له دې مادې ＇خه د ساينس په ＄ينو تجربو ک３ هم －＂ه اخيستل ک８５ي.

دا ماده په زړه پورې خاصيت لري. کله چ３ د هغ３ يوې ！و！３ ته معمولي درجه تودوخه ورک７و، نو و به ي３ گورئ 
چ３ هره ش５به ي３ يوه اندازه تبخير８４ي او دا تبخير هغه شان دى چ３ د يخ ديوې معمولي ！و！３ پر خالف کوم 
شى نه لمدوي، يعن３ دا چ３ کاربن ډای اکســـايد د زياتـرو موادو پر خالف چ３ لوم７ى له جامد حالت ＇خه 

په مايع تبديل شي او بيا په گاز بدل８５ي، مستقيماً له جامد حالت ＇خه په گاز بدل８５ي.

گاز
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جامد
 )14-1( شکل
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دې حالت ته چ３ جامد په ک３ مستقيمًا تبخير يا )په گاز بدل８５ي( تصعيد ويل ک８５ي. تصعيد په نورو  موادو، 
لکــه: ايوديــن ک３ هم رامن％ته ک８５ي. په ＄انگ７و شــرايطو ک３ تصعيد په معمولــي يخ ک３ هم رامن％ته 

ک５دای شي.
د بيلگ３ په توگه: کله چ３ د ژم３ په ډيره يخه ورځ ک３ مين％ل شــوې جام３ په طناب و＄７وو، لوم７ى د 
جامو اوبه يخ وهي. وروسته په ډيره أرام９، پرته له دې چ３ اوبه شي، په بخار بدل８５ي )تصعيد ک８５ي(. که 
＇و ساعته وروسته جام３ کو！ي ته د ننه راوړو، گورو چ３ تر يوې زياتي اندازې پورې وچ３ شوي دي. 

 )15-1(  شکل، جامد کاربن داي اکسايد او يا وچ يخ

کله کله گاز هم کولى شــي چ３ په مســتقيمه توگه په جامد تبديل شــي. د بيلگ３ په توگه، هغه کنگلونه 
چ３ په يخچال ک３ د ننه جور８４ي او يا هغه کنگلونه چ３ د ژمي په ســ７و شــپو ک３ د ک７ک９ د ＊ي＋ــ３ پر 

مخ جوړ８４ي. دغ３ پي＋３ ته چ３ د تصعيد عکس دى تکاثف وايي.
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 )17-1(  شــکل، د نفتاليــن تابليت چ３ د 
جامــو، د بــزى )کوي３( خــوړو د مخنيوي 

لپاره ＄ني کار اخيستل ک８５ي

                 فکروک７ئ
 د نقتالينو －ول９ )تابليت( چ３ په )17-1( شکل ک３ ي３ گورئ چ３ د کويه ضد دوا په تو－ه کارول کي８ي او هغه د جامو په من＃ ک３ ږدي 

تر＇و له کويه خوړلو ＇خه جام３ وساتي.
که د نقتالينو ＇و －ول９ د جامو په من＃ ک３ ک８５دئ و به گورئ چ３ هغه ورځ په ورځ کوچن９ ک８５ي.  دغه پي＋ه کولى شئ توضيح ک７ئ؟

د ناخالص９ اغ５زې
په ژم３ ک３ کله چ３ په ســ７کونو باندې واوره اوريدل３ وي، د ســ７کونو کن／ل ک５دلو د مخنيوي لپاره پر هغو 

باندې مالگه شيندي. ستاسو په نظر مالگه ＇نگه کولى شي د س７کونو د کن／ل ک５دلو مخه ونيسي؟
پورتن９ پو＊تن３ ته د ＄واب ورکولو لپاره تاسو بايد د ناخالصو موادو اغ５زې د موادو د ويل３ کيدو، انجماد او 

غليان پر درجو باندې وپوهي８ي. د الندې فعاليت له تر سره ک５دو وروسته به پر دغه اغ５زو باندې پوه شئ.

                فعاليت
يوه اندازه خالص３ اوبه له شکل سره سم تر هغه تودې ک７ئ چ３ جوش شي. 
د تودوخــ３ درجه ي３ په ترمامتر اندازه ک７ئ، ويــ３ ليکئ. بيا يو اندازه مالگه 
په اوبو ک３ واچوئ او پر８４دئ چ３ وايش８５ي. بيا د ا４ش５دو )غليان( د تودوخ３ 

درجه وليکئ.
د تودوخ３ په درجه ک３ کوم بدلون گورئ؟

که د مالگ３ پر ＄اى له بورې ＇خه کار واخلو، ＇ه نتيجه به ترالسه ک７و؟
دغه تجربه ترسره ک７ئ او نتيجه ي３ وليکئ.

100105

)18-1(  شکل، د خالصو اوبو او د مال／ينو اوبو د 
ايشيدو د تودوخ３ د درج３ موندل

د مالگ３ غوندې يوه ماده چ３ په يوه خالصه ماده لکه له اوبو ســره يو ＄اى شــي ناخالصي بلل ک８５ي. په 
يــوه خالصه ماده ک３ د ناخالص３ زياتــول د هغ３ ＄ين３ فزيکي خواص بدلوي. د ذوب او انجماد نقط３ 

او د غليان نقطه هغه خواص چ３ د ناخالص９ په اضافه کولو سره بدل８５ي.
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د دې فعاليت د ترســره کيدو په ترڅ ک３ هرو مرو متوجه شــوي ياســت چ３ کله خالص３ اوبه د تودوخ３ 
په يوه خاصه درجه ک３ وايشــ８５ي، وروســته د ناخالص９ )مالگ３( په زياتولو ســره، د اوبو د جوشــيدو د 
تودوخ３ درجه زيات８５ي. يعن３ د اوبو د غليان نقطه پورته ＄ي. په همدې ډول، ناخالص３ د يوې خالص３ 

مادې د ذوب او انجماد پر نقط３ هم اثر کوي.
د انجماد او ذوب نقطه د ناخالص９ د شــتون په اثر را ！ي＂８５ي. يعن３ که خالص３ اوبه د سلســيوس په صفر 
درجه ک３ منجمدې شي. هغه اوبه چ３ مالگه په ک３ حل شوې ده، په صفر درجه ک３ نه منجمد ک８５ي. 
له صفر ＇خه ＇و درج３ ＊کته )د صفر الندې( ک３ هم ＊ايي چ３ کن／ل نه شي. اوس به تاسو هرو مرو 

هغه پو＊تن３ ＄واب ک７ی شئ چ３ لوم７ى مطرح شوې دي.
د غليــان د نقطــ３ او د ذوبــان او انجماد د نقطو د اندازې بدلون د ناخالص３ مادې په ډول او مقدار پورې 
ت７لي دي. دا خاصيت په ور＄ني ژوند ک３ په زړه پورې نقش لري. تاسو حتماً پوه８５ئ چ３ په ژمي ک３ 

انتي فريز )ديخ ضد( په نامه يو مايع د مو！ر په رادياتور ک３ اچوي.
انتــي فريــز د ناخالص９ يو ډول دى چ３ د مو！ر په رادياتور ک３ له اوبو ســره گ８４６ي او د دې باعث ک８５ي 
C30o  پورې کن／ل  C20o  او د  چ３ د رادياتور د اوبو د انجماد نقطه ډ４ره را ！ي＂ه شي او حتى تر 
نه شي. نن ديخونو پر ضد د انجماد د ضد په خاصيت سرب５ره د جوش ضد خواص، د زنگ ضد او د 
خو ساکيدو ضد خواص هم په نظر ک３ نيسو. په همدې علت ＊ه ده چ３ انتي فريز د کا ل په اوږدو ک３ 

د مو！ر په رادياتور ک３ موجود وي.

 )19-1( شکل، انتي فريز يا ديخ ضد، 
د  اوبو  د  ک３  رادياتورونو  په  مو！رونو  د 

کن／ل ک５دو مخه نيسي.
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ماليکولونــه په يوه جامد جســم ک３ يو له بل ســره کلک ت７لي دي، يعن３ هر ماليکــول له خپلو گاون６يو 
ماليکولونــو ســره کلک ت７ون لري. بنا پردې، دا ماليکولونه نه شــي کولى چ３ خپــل موقعيت ته تغيير 
ورک７ي او په جســم ک３ دننه له يوه ＄اى ＇خه بل ＄اى ته حرکت وک７ي. له دې امله ماليکولونه د خپل 

تعادل موقعيت په دوو خواوو ک３ اهتزازي حرکت کوي.
＄که نو يو جامد جســم خاص او ！اکلى شــکل لري او که هغه په هر لو＊ــي ک３ واچوو، د هغه لو＊ــي 

شکل نه اختياروي.  

                فعاليت
هغه ＇وک چ３ شيريخ جوړوي، د شيريخ جوړولو په وخت ک３ مالگه له يخ سره گ６وي. که ستاسو په محل ک３ شيريخ 
جوړونکى وي، د شيريخ جوړونکي يوه دوکان ته ورشئ او يو داس３ گزارش جوړک７ئ چ３ په هغه ک３ د شيريخ جوړولو 

پ７اوونه او د مالگ３ کارولو دليل مشخص شوى وي. خپل －زارش په ！ولگي ک３ ولولئ.

               فعاليت
الندې شکل د يوې مادې د ماليکولونو جامد، مايع او گاز حالت ＊يي. په خپلو گروپونو ک３ په دې اړه خبرې اترې وک７ئ.

د الف شکل مطابق يوه ！و！ه يخ په يوه لو＊３ ک３ －رم ک７ئ و－ورئ چ３ ＇رن／ه اوبه کي８ي )د ب شکل( t 
اوس همدغو اوبو ته تر هغه تودوخه ورک７ئ چ３ په －از بدل３ شي )د ج شکل( t 

 )20-1( شکل،  کولى شو چ３ د ماليکولونو حرکت د دغو گلولو 
د حرکت په ＇５ر تشبيه ک７و

د ماليکولونو د وضعيت پرتله )مقايسه( کول
کــه چيــرې د يخ يوې ！وت３ ته تودوخه ورکــ７و د ماليکولونو په وضعيت ک３ ي３ ＇ه بدلونه را＄ي؟ د دې 

پو＊تن３ د ＄واب ورکولو لپاره الندې فعاليت تر سره کوو.

د جامد، مايع او گاز د ماليکولونو په وضعيت ک３ کوم توپيرونه موندلى شئ؟ t 
که يو جامد جســم تر هغه وخته تود ک７و چ３ په گاز بدل شــي، نو ستاســو په نظر به د ماليکولونو په موقعيت او د هغو په  t 

سرعتونو ک３، له جامد ＇خه په مايع او له مايع ＇خه په گاز د بدليدو په پ７اوونو ک３ به کوم توپيرونه رامن％ته شي؟

ج

ب

الف
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د جامدو موادو پر خالف، په مايعاتو ک３ د ماليکولونو ت７ون يو له بل سره ضعيف دی. هر ماليکول کولى 
شــي په مايع  ک３ خپل ＄اى ته تغيير ورک７ي. له دې امله که په يوه لو＊ــي ک３ اوبه واچوئ، ماليکولونه د 
مايع په من＃ ک３ خپل ＄ای بدلوي او مايع د لو＊ي شکل نيسي. خو بيا هم ماليکولونه يو پربل تاثير لري. 
په دې حالت ک３ د ماليکول فاصله له نورو ماليکولونو ＇خه له خاص حد ＇خه نه شــي کولى زياته او 

کمه شي او له همدې امله د مايع حجم ثابت دی.
په گازونو ک３ د ماليکولونو ت７ون يو له بل ســره د مايع په پرتله ډ４رضعيف دی او هر ماليکول کولى شــي 
چ３ په فضا ک３ أزاد حرکت وک７ي. په همدې دليل گازونه کوم خاص شــکل او ！اکلی حجم نه لري او 

په هر لو＊ي ک３ چ３ واچول شي، هغه ډکوي او د هغه شکل اختياروي.
اوس بايــد دې پو＊ــتن３ ته ＄واب ورک７و چ３ تودوخه ＇نگه يو جســم له جامد ＇خــه په مايع او په گاز 

بدلوي؟
کله چ３ يو جامد جســم تود شــي، د جســم ماليکولونه انرژي تر الســه کــوي او د ماليکولونو 
ســرعت يــ３ زيات５ــ８ي. په يوه خــاص حالت کــ３ ماليکولونه پــه هغه اندازه انــرژي مومي چ３ 
کولــى شــي د گاون６يو ماليکولونو د ت７ون له قيد ＇خه أزاد او په جســم ک３ دننــه خپل موقعيت 

پــه  أزاده  تو－ــه  بــدل کــ７ي.
په دې حالت ک３ جســم چ３ خپل شــکل نه شي ساتلی.وايو چ３ جسم ويل３ )ذوب( شوى او د مايع په 
حالــت کــ３ دى. که ＇ه هم په مايع ک３ د ننه ماليکولونه په أزاد ډول حرکت کولى شــي او يوې او، بل３ 
خواته تلى شــي، خو بيا هم يو د بل د تاثير الندې وي، خو په فضا ک３ هرې خوا ته أزاد حرکت نه شــي 

کولی.

                 فکروک７ئ
پورتنيو ＇رگندونو ته په پام سره په گاز باندې د مايع په بدليدو ک３ د تودوخ３ اغيزې توضيح ک７ئ؟
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د لوم７ي فصل لن６يز
حرارتي انرژي د يوه جسم د ！ولو ذرو د داخلي انرژۍ )ذخيروي او حرکي( انرژيو له مجموعي  t 

＇خه عبارت ده.
د يوه جسم د تودوخ３ درجه د هغه جسم د تودوخ３ کچه را＊يي. سلسيوس د تودوخ３ درج３ د  t 

اندازه کولو واحد دی چ３ په oC سره ＊ودل ک８５ي.
انبساط د تودوخ３ د درج３ د لوړيدو په اثر د يوه جسم د حجم زياتوالي ته وايي.  t 
انقباض د تودوخ３ د درج３ د ！ي＂يدو په اثر د يوه جسم د حجم کموالي ته وايي. t 

په الندې دياگرام ک３ د موادو د فازونو )حالتونو( د بدليدو او د تودوخ３ د انرژۍ د اخ５ستلو او يا له السه  t 
ورکولو سره ت７او ＊ودل شوى دى. تاسو کولى شئ، چ３ د هر فاز د بدليدو نوم هم په دې دياگرام ک３ وگورئ.
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د لوم７ي فصل پو＊تن３
1- د الند４نيو جملو په هره جوړه ک３ د کوم３ يوې د تودوخ３ درجه لوړه ده؟

 الف: اوبه د ايش５دو په حال ک３ – کن／ل د ويل３ ک５دو په حال ک３
 ب: ويل３ شوې اوسپنه  - غوړي د ايش５دو په حال ک３ 

 ج: د ژم３ يوه ورځ  - د دوبي يوه ورځ
2- د تودوخ３ درج３ د oC په عالمه وليکئ.

 د سلســيوس 100 درج３، د سلســيوس 12.5 درج３، د سلســيوس 25 درج３، د سلســيوس 72 
درج３، د سلسيوس 150 درج３.

3- داخل３ انرژي په ساده ژبه توضيح ک７ئ.
4- حرارتي )تودوخيز( انبساط ＇ه شى دى؟ له ＇و مثالونو سره ي３ بيان ک７ئ.

5- حرارتي انقباض په ＇و مثالونو ک３ توضيح ک７ئ.
6- د موادو ماليکولي جوړ＊ت ته په پام سره د انقباض او انبساط پي＋３ توضيح ک７ئ.

س د ذوبان درجه، د مسو په پرتله لوړه ده. په الندې جملو کې کومه يوه سمه نه ده؟ ۷- د تن
ي. س د مسو په پرتله د تودوخې په لوړه درجه کې ویلې کی - تن

و. ي کې ویيل ک س د مسو په لو - کوالی شو تن
ي  س جامد کی ی تن و، نو لوم خه يو مایع مخلوط ولرو او هغه سوړ ک س او مسو  - که له تن

او بیا مس.
C5o  ده. که تر هغه ي３ توده ک７و چ３ د تودوخ３ درجه ي３ 8- د کن／ل د يوې ！و！３ د تودوخ３ درجه 

C105o  ته ورس８５ي، د هغه په حالت ک３ به کوم توپيرونه رامن＃ ته شي؟ توضيح ي３ ک７ئ.

9- غواړو يو لوند کميس چ３ اوس مين％ل شوى دى، زر وچ ک７و، د حل کوم３ الرې ورته پيشنهادوئ؟ 
خپل ！اکلى دليل وليکئ.

10- يوه اندازه اوبه د ميز پر سر توي３ او بيا ي３ پو )پف( ک７ئ. له ＇و شيبو وروسته اوبه ور ک８５ي. ستاسو 
په نظر اوبه چ５رې تللي دي؟

11- کله چ３ يوه اندازه پ＂رول ستاسو په السونو توى شي، ول３ احساسوئ چ３ ستاسو السونه ساړه شوي دي؟
12- الندې مفهومي نقشه بشپ７ه ک７ئ.

انرژي

 د ډبرو
سکاره

 د لمر د
 تودوخ３
وړانگ３

نو＊ت نه مننونک３ انرژي
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دويم فصل

د تودوخ３ ل８５ديدل
کله چ３ دوه تاوده او ســاړه جســمونه يو له بل ســره په تماس ک３ شــي، نو 

تودوخه له تاوده جسم ＇خه ساړه جسم ته لي８دي８ي.
تودوخه له لمر ＇خه ＄مک３ ته ＇ن／ه رســ８５ي؟ په داس３ حال ک３ چ３ د 

＄مک３ او لمر ترمن＃ د فضا ډيره برخه خال ده؟
کله چ３ په د４گ ک３ گرم خواړه په فلزي کاچوغه يا ＇م）９ اړوو-راړوو، ＇و 

شيبي وروسته زموږ الس سو＄ي، د دې علت ＇ه شى دى؟
تودوخه زموږ الس ته ＇نگه رسيدل３ ده؟

کله چ３ د کو！３ په يوه گو＊ه ک３ بخارۍ لگوو، ＇ه وخت وروسته د کو！３ 
د لرې فاصل３ هوا هم تود８４ي. د دې علت توضيح ک７ئ.

د تودوخ３ او د تودوخ３ د ســرچينو په اړه مو په تيرو درسونو ک３ معلومات 
ترالسه ک７ل.

أيا تاسو د تودوخ３ د لي８ديدو د مختلفو طريقو، هدايت )کان６کشن(، بهير يا 
جريان )کانويکشن( او تشعشع )ري４６شن( په اړه معلومات لرئ؟ په دې فصل 
ک３ به د تودوخ３ لي８ديدو د دريو طريقو او له هغو ＇خه د کار اخ５ستلو په اړه 

معلومات ترالسه ک７ئ او پو＊تنو ته به ＄وابونه ورک７ئ.
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                فعاليت
د اړتيا وړ مواد او سامان: يوه فلزي ميله، يوه ＊ي＋ه يي ميله، دوه دان３ 

سنجاقونه، يوه اندازه موم، شمع３ او کاغذي －يالسونه.
ک７نالر:

هر ســنجاق د موم په مرسته د ＊ي＋ــه يي او فلزي ميلو په يوه سر ک３ 
ون＋ــلوئ. اوس د ميلو بل سر د کاغذي －يالس په مرسته شمع３ اويا 
الکولي ＇راغ ته په يوه وخت ک３ نژدې ک７ئ. هغه ＇ه چ３ تاســوي３ 

وينئ، په خپل ！ولگي ک３ ي３ ووايئ.

د تودوخ３ د لي８ديدو طريق３
تودوخه په دريو طريقو سره له يوه جسم ＇خه بل ته يا له يوه ＄ای ＇خه بل ＄ای ته لي８دي８ي )انتقالي８ي(:

)Conduction ۱- هدايت )کاندکشن
پوه８５ئ چ３ د هرې مادې د جوړ＊ ذرې د تل لپاره د اهتزاز )خو＄يدو( په حالت ک３ دي. که چ５رې 
يو جسم د تودوخ３ له منبع سره په اړيکه ک３ وي، د تودوخ３ له منبع سره د نژدې ذرو اهتزاز د )۲-۱( 
شــکل په شــان زيات８５ي او له وروستيو ذرو سره د دې ذرو د ！کر په اثر، تودوخه لي８دي８ي چ３ د لي８ديدو 

دغ３ طريق３ ته د تودوخ３ هدايت  وايي.

)1-2( شکل، د هدايت په طريق３ د 
تودوخ３ لي８د د تودوخ３ پر  هدايت د ＊ه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت تر سره کوو:

)2-2( شکل

لــه پورتنــي فعاليت ＇خه نتيجه اخلو چ３ په مختلفو ميلو ک３ د تودوخــ３ لي８ديدل توپير لري. مثًال: په 
پورتن９ تجربه ک３ فلزي ميله چ３ د تودوخ３ ＊ه هادي ده. د ＊ي＋ه يي ميل３ په پرتله په ډير سرعت سره 
تودوخه لي８دوي. که بيل３ فلزي ميل３ پيداک７و او پاســن９ تجربه پر هغوباندې ترســره ک７و، و به ليدل شي 
چ３ فلزات په خپل ماليکولي جوړ＊ــت ک３ ســره توپير لري او د تودوخ３ په انتقالولو ک３ يو له بل ＇خه 

توپير لري.
د مثال په ډول: مس اوسپين زر )نقره(، د تودوخ３ ＊ه لي８دونکي )هادي( دي.

أيا ！ول جامد اجسام تودوخ３ ته يو شان هدايت ورکوي؟
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Convection )۲- جريان )کانويکشن
جريان د تودوخ３ د انتقالولو لپاره يوه طريقه ده. له دې طريق３ ســره د ＊ــه أشنا ک５دو لپاره الندې فعاليت 

ترسره کوو:

و بــه گــورئ چ３ جريان )د مايع د ذرو د موقعيت بدلون( د انتقال په طريقه ک３ د مايع يوه برخه چ３ توده 
شوې، پورته حرکت کوي او خپل ＄اى د مايع هغ３ برخ３ ته پر８４دي چ３ س７ه ده.

په دې ترتيب د تودوخ３ انرژي له يوه ＄اى ＇خه بل ＄اى ته انتقال８５ي. د دغ３ عملي３ په ادام３ سره ！ول３ 
اوبه تود８４ي. ＇ه فکر کوئ کوم علت دى چ３ په دې طريق３ د مايع د توديدو باعث ک８５ي؟

تاســو مخک３ انبســاط مطالعه ک７ى دى. د مايع ماليکولونه تودوخه اخلي، انبســاط کوي او د انبساط په 
نتيجــ３ کــ３ ي３ حجم ډير８４ي، او کثافت يي کم８５ي. د مايع هغه برخه چ３ کثافت ي３ ل８ وي، د مايع پر 
سطح باندې ＄اى نيسي او د هغ３ ＄اى س７ه مايع نيسي. دغه عمل تر هغه وخته پورې ادامه مومي چ３ 
مايع توده شي. که دا تجربه په مختلفو گازونو سره ترسره ک７ئ، تاسو به و－ورئ چ３ گازونه هم د مايعاتو 

په شان، په همدې طريق３ سره تودوخه انتقالوي.
د بخارۍ په واسطه د کو！３ د هوا توديدل د دغه ډول انتقال، يوه ＊ه ب５لگه ده.

                فعاليت
ــواد: ＇）وونکــى، د قلم نيچه، د قلم رنگ، بيکر، شــمع يا الکولي ＇راغ، درې پ＋ــ３  ــاوړ م د اړتي

لرونکى او نه سو＄يدونک３ جال９.
ک７نالره

لو＊ــى ترنيمايي پورې له اوبو ＇خه ډک ک７ئ او د ＇）وونکي په مرســته د لو＊ــي په يوه گو＊ه ک３ د 
رنگ ＇و ＇ا＇کي و ＇）وئ او الکولي ＇راغ د لو＊ــي بل３ －و＊ــ３ الندې ک８５دى. ＇ه شى گورئ؟ 

کولى شئ چ３  د رنگه ذراتو د حرکت لورى د لو＊ي په دننه ک３ په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ؟

)4-2( شــکل، په کو！ه ک３ د س７ې او 
تودې هوا جريان

 )3-2( شکل  
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               پو＊تن３
1- د شکل په اړه فکر وک７ئ او ووايئ چ３ کوم جسم په 

کوم３ طريق３ سره تودوخه ＊ه انتقالولی شي او ول３؟

 2- كه له )6-2( شکل سره سم له اوبو ＇خه ډک دوه 
！يوپونــه  تاوده ک７ئ ووايئ چ３ ول３ دهغه ！يوپ اوبه چ３ 

له ＊کته ＇خه تودوخه ورکول ک８５ي ول３ ژر تود８４ي؟

 )5-2( شــکل، د مادې د ذرو وضعيت 
په جامد، مايع او گاز دريو حالتونو ک３

 )6-2( شــکل، د اوبو لرونکو دوو 
！يوپونــو تــودول له مختلفــو برخو 

＇خه

Radiation ۳- تشعشع
تشعشــع د تودوخ３ د انتقالولو دريمه طريقه ده. لمر چ３ د تودوخ３ لويه منبع ده، خپله انرژي د وړانگو 

د تشعشع په شکل ＄مک３ ته انتقالوي.

 )7-2( شکل، د تشعشع په اثر د لمر د تودوخ３ انتقال

يوازې لمر، تشعشعي انرژي لري؟
په دې مطلب د پوه５دلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

＄مکه

لمرتشعشع

اتموسفير
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له پورتني فعاليت ＇خه نتيجه اخلو چ３ تاوده جســمونه هم له ＄انه ＇خه انرژي تشعشع کوي چ３ دغه 
انرژي د هغو د لوړې تودوخ３ په اثر د احساس وړ ده.

د يوه تود جســم د تشعشــعي انرژۍ مقدار، د تودوخ３ پر درج３ سرب５ره، په نورو عواملو پورې هم ت７لی 
دی، پر دې موضوع باندې د ＊ه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

ليدل ک８５ي چ３ هغه ترمامتر چ３ د سپين３ سطح３ خوا ته دى، د هغه ترمامتر په پر تله چ３ تورې خواته 
دى، د تودوخ３ درجه ي３ ！ي＂ه ده.

دې پايل３ ته رسي８و چ３ تورې سطح３ ډيره تودوخه جذب ک７ې ده نو＄که ډيره انرژي تشعشع کوي.

                فعاليت
يو اوتو له بر４＋ــنا ســره وصل ک７ئ. ＇ه وخت وروســته چ３ تود شــو، هغه له بر４＋ــنا 
＇خه وباســئ. وروســته هغه په عمودي ډول ونيســئ او خپل الس له شکل سره سم 

ورته نژدې ونيسئ.
- ＇رن／ه چ３ د تودوخ３ د جريان د طريق３ پر اســاس اوتودوخه د اتو پورته برخ３ ته 

لي８دي８ي، خو پو＊تنه دا ده چ３ ستاسو الس د اتو په ＇ن， ک３ ول３ －رمي８ي.
- کولى شئ، نتيجه واخلئ چ３ اوتو هم د لمر په شان، د تشعشع په طريقه هم ستاسو 

الس تودوي

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: له جوش اوبو ＇خه ډک مکعبي لو＊ــى چ３ ＇لور اړخونه ي３ په ترتيب ســپين، تور، ســور او شين رن， شوي 

وي او ＇لور دان３ ترمامترونه.
ک７نالر:

ترمامترونه د لو＊ي په ＇لورو خواوو ک３ چ３ هره خوا تور، سپين، سور او شين رنگ لري، د لو＊ي په مساوي فاصلو ک３ ږدو. 
＇ه وخت وروسته د ＇لورو ترمامترونو درج３ په يوه وخت ک３ وليکئ. و به گورئ چ３ ب５ل３ ب５ل３ درج３ لري، ول３؟

 )8-2( شکل

 )9-2( شکل
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             فکروک７ئ
په ژم３ ک３ کوم رنگ جام３ اغوستل ＊ه دي چ３ د انسان بدن تود پات３ شي؟＇ن／ه؟

له تودوخ３ ＇خه کار اخ５ستل
د سوکاله ژوند او ＄ين３ موادو، لکه: غو＊３، ميوې، دوا او سبو د ساتلو لپاره د تودوخ３ مناسب３ درج３ 

ته اړتيا لرو.
د يخچال په شــان په يوه چاپيريال ک３ د تودوخ３ د مناســب３ درج３ د رامن％ته کولو لپاره تر هغه چ３ له 
هغه ＇خه تودوخه وويستل شي او يا يو عايق چاپيريال )ترموز( جوړ شي. د جسمونو د تودوخ３ د انتقال 

له ＄ان／７تياوو ＇خه －＂ه اخيستل ک８５ي.
د )10-2( شکل ته وگورئ، ＄يني وختونه د تودوخ３ لوړې درج３ ته او ＄يني وختونه د تودوخ３ ！ي＂３ 

درج３ ته اړتيا ده.
د دې لپــاره ＄ينــ３ موضوعات لکه: د تودوخ３ تبادل، د تودوخ３ تحفظ، ترموز، کار او تودوخه مطالعه 

کوو.

د تودوخ３ تبادل
د تودوخ３ په تبادل باندې د ＊ه پوهيدو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

)10-2( شکل، د انسان بدن بيالبيلو 
تودوخو ته اړتيا لري 

                ＇ي７نه
لــه خپلــو پلرونو، د کورنيو له مشــرانو، او د خپل３ ســيم３ له خلکو ＇خه معلومات را ！ول ک７ئ، چــ３ دوى د خپلو کورونو د 
تودولو او س７ولو لپاره پخوا له کومو طريقو ＇خه －＂ه اخيستله او اوس ＇نگه －＂ه اخلي؟ نتيجه ي３ په خپل ！ولگي ک３ ووايئ.

په يوه محيط ک３ د تودوخ３ تبادل، د تودوخ３ د درج３ د بدلون په اثر رامن＃ ته ک８５ي. په يوه محيط ک３ د 
تودوخ３ د تبادل لپاره د تودوخ３ د منبع او د تودوخ３ د انتقالولو مناسب３ طريقي ته اړتيا ده.

د بيل／３ په تو－ه:
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۱- په ک７يي يا تخم پزۍ ک３ تودوخه له منبع ＇خه فلز ته لي８دي８ي او د ک７ايي له فلز ＇خه غذايي موادو 
ته چ３ پخي８ي او هم د ک７ايي الستي ته د هدايت په طريقه لي８دي８ي.

د دې لپاره چ３ زموږ الس ونه ســو＄ي د ک７اي９ الســتی له لر－ي او يا پالستيک ＇خه پو＊وي، تر ＇و د 
زيات３ تودوخ３ د هدايت کولو مخه ونيول شي. 

شکل )۱۱-۲( الف
۲- پــه مرکــز －رم９ )راډيي＂ر( چ３ په داخل ک３ ي３ －رم３ اوبه جريان لري، جوته ده چ３ تودوخه له منبع 
＇خه د －رمو شوو اوبو د جريان د طريق３ په واسطه د مرکز －رم９ فلز ته لي８دي８ي. په داس３ حال ک３ چ３ 

د راډيي＂ر －رم شوی فلز تودوخه د تشعشع په طريقه د کو！３ چاپيريال ته لي８دوي.

                فعاليت
أيا د مخامخ شــکل په ＇５ر د خپل کور نقشه رسمولی شئ؟  
مخامخ شکل ته وگورئ او ووايئ، چ３ د کو！３ له کومو برخو 

＇خه ډ４ره تودوخه ضايع ک８５ي؟ او ول３؟
لــه بحث او خبرو اترو وروســته، له کور ＇خــه د تودوخ３ د 

ضايع ک５دو د مخنيوي لپاره د کومو الرو وړانديز کوئ؟

)12-2( شکل، د تودوخ３ د تبادل نقط３ په يوه کور ک３

د تودوخ３ تحفظ
د تودوخ３ د تحفظ د ＊ه زده کولو لپاره الندې فعاليت ترسره ک７ئ.

د چت له الرې ＇خه

الرې  لــه  ک７کــ９  د 
＇خه

د سوريو له الرې ＇خه د ＄مک３ له الرې ＇خه

%25

%10

%15 %15

)الف(- د هدايت په طريقه په ک７ايي 
ک３ د تودوخ３ انتقال

الف

)ب(- د تشعشع په طريقه ک３ په 
مرکز －رم３  ک３ د تودوخ３ انتقال

ب

 )11-2( شکل
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د انــرژۍ راز، راز ســرچين３ شــته چ３ ＄ين３ ي３ تر نامعلوم وخت پورې پاتــي وي، لکه: د لمر انرژي، 
باد، جاري اوبه اونور.

او د انرژۍ ＄يني نورې سرچين３ ＇ه موده وروسته خالص８５ي. لکه: ت５ل د ډبروسکاره، گاز او نور.
د انرژۍ کموالى هغه ســتونزه ده چ３ بشــر په ک３ فکر کوي. د تيلو، ډبرو ســکرو او －از د زر ختميدو د 
مخنيوي لپاره يوه الره سپما ده. د بخار دي， يا ترموز په شان يوه لو＊ي ک３ د رامن％ته شوې تودوخ３ د 

ضايع ک５دو مخنيوی له ＊ه عايق ک５دو سره اړيکه لري.

               فکروک７ئ
1. د ژمي او دوبي په فصلونو ک３ ک７ک９ ته د پردو اچول ＇ه گ＂ه لري؟

2. که ستاسو د کور د４والونه پن６ او ک７ک９ ي３ لوي３ او لمر ته مخامخ وي، د سو＄５دو مواد او يا لر－ي ډ４ر مصرف８５ي او که ل８؟
3. که ستاسو کورونه ＊ه عايق جوړ شوي وي، أيا په ژمي ک３ له تاسو سره مرسته کولى شي؟ 

ترموز

په ت５رو درســونو ک３ د تودوخ３ د ســاتن３ په اهميت پوه شو. ترموز هغه لو＊ى دى چ３ دهغه په جوړولو 
ک３ په در４واړو طريقو د تودوخ３ د تبادل３ مخه نيول شوې ده.

ترموز يو اســتوانه يي شــکله لو＊ــى دى. يو باندينی او يو من％نی پوښ لري.  د دې دواړو پو＊ونو په من＃ 
ک３ خالي فضا ده. د دې لو＊ي خوله په يوه سرپوښ بند８４ي. ترموز هغه خواړه يا مايع چ３ په ک３ دي －رم 

يا يخ ساتي. )۱٣-۲( الف او ب شکل.
په ترموز ک３ د تودوخ３ د درج３ د ثابتی پات３ ک５دو علتونه دا دى:

 1. د ترموز د دوو پو＊ــونو په من＃ ک３ د خالء شــتوالى د جريان په طريقه د تودوخ３ د ضايع ک５دو مخه 
نيسي.

2. د ترموز خوله په سرپوښ بندول د هدايت په طريقه د تودوخ３ د ضايع ک５دو مخه نيسي.
3. د ترموز په من＃ ک３ د براق )جال لرونکی( پوښ د تشعشــع په طريق３ د تودوخ３ د ضايع ک５دو مخه 

نيسي او تودوخه ب５رته د ننه منعکسوي.
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احتراقي انجنونه )د مو！ر انجن(
 بشــر نن په دې قادر شــوى دى چ３ له تودوخ３ ＇خه په صنعت ک３ کار واخلي او مختلف ماشينونه په 
حرکت راولي. د ＄مک３ پر مخ د مو！ر او مو！ر ســايکل په واســطه گر＄يدل، په هوا او فضاک３ د طيارې 
او راک په واسطه الوتل، دا ！ول د تودوخ３ له برکته دي چ３ بشر دغه کارونه ترسره کوي. دغه انجنونه 

د تودوخ３ انرژي په ميخانيکي انرژۍ بدلوي او د احتراقي انجنونو په نامه ياد８４ي.

 )14-2( شکل، د راکت انجن چ３
په تودوخه کار کوي

پستون

الستی

د تيل او －از د سو＄يدو ＄ای

والو او فنر

د تيلو او کاز د داخليدو الرهخروجي الره

د ل８لو پلک

سرپوښ
تش جدار

دوه جدار لرونکي شيشﾢ يي پوښ

جال لرونکی پوښ
بيروني پوښ

)۱٣-۲( الف د ترموز
 ظاهري شکل

)۱٣-۲( ب شکل د ترموز جوړ＊ت 

 د مو！رسايکل انجن يو پ＂رولي انجن دى چ３ د احتراقي انجنونو يو ډول دى. په دې ډول ماشينونو ک３ 
يوه اندازه حرارت چ３ د تيلو د سو＄يدو ＇خه حاصلي８ي د پستون د حرکت سبب －ر＄ي دا حرکت د 

الستي او ميله لن， له الرې په دوراني حرکت تبديلي８ي او ！ايرونو ته انتقالي８ي.
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د دی انجنونو د کار مرحل３ په الندې ډول دي:
الف- د رودلو مرحله: د پســتون په ＊ــکته راتلو ســره د تيل او هوا مخلوط د ورودي ک７کئ له الري 
استواني )سلن６ر( ته داخلي８ي. کله چ３ پستون الندين９ نقطي ته ورسي８ي، دا ورودي الره بندي８ي. د تيلو 

او هوا مخلوط په استوانه ک３ بند پاتي کي８ي.
ب- د تراکم مرحله: پستون پورته ＄ي، د تيلو او هوا مخلوط متراکم کوي، په دی حالت ک３ د مخلوط 

حرارت ډير ج／ي８ي.
ج- د اور اخيســتلو مرحله: کله چ３ پســتون تــر ！ولو پورتني موقعيت ته ورســي８ي پلک جرقه وهي، 

مخلوط اور اخلي، حرارت او فشار تر ډيره حده ج／ي８ي.
د- د کار ســرته رســولو مرحله: په دي مرحله ک３ د زيات فشــار په اثر مخلوط انبساط مومي او پستون 

＊کته خواته ش７ل کي８ي، په دې مرحله ک３ انجن کار سرته رسوي.
هـ-د سلن６ر ！ي＂３ نقط３ ته د پستون د رس５دلو په وخت، د سلن６ر د وتون％ي ک７ک９ خالص８５ي او پستون 

پورته خواته حرکت کوي او له سلندر ＇خه ！ول سو＄５دلى لو－ى او گاز راو＄ي.

تراکم

روډل

خالی کيدل

اور اخيستل

شکل )۱٥-۲( د يوه ماشين مختلف３ مرحلي
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د دويم فصل لن６يز
    

�د اهتزازونو د زياتيدلو او د يوې ذرې له بل３ ذرې ســره د ！کر په اثر په جســم ک３ تودوخه هدايت  t

ک８５ي.
�په مايعاتو او －ازونو ک３ د تودوخ３ په واســطه د ســ７و او تودو ذراتو ＄اى په ＄اى کولو ته د جريان  t

طريقه )کانويکشن( وايي.
�له منبع )ســرچين３( ＇خه د تشعشــع په اثر يوه جسم ته د تودوخ３ انتقال د تشعشع د طريق３ په نامه  t

ياد８４ي. تودوخه د تشعشع په طريقه له خالء ＇خه هم ت５ر４دلی شي.
�د تودوخ３ د مناسب３ درج３ د رامن％ته کولو او د ضرورت وړ موادو د تودوخ３ د ساتلو لپاره په يوه  t

چاپيريال ک３ د تودوخ３ له انتقال ＇خه کار اخيستل ک８５ي.
�د تودوخــي له يوې ســرچين３ ＇خه يو جســم او يا يو چاپيريال ته د تودوخــ３ انتقال، د تودوخ３ د  t

تبادل３ په نامه ياد８４ي.
�د يوه محيط په ســمه توگه د عايق ک５دو په اثر د تودوخ３ درج３ ســاتل د تودوخ３ د تحفظ په نامه  t

ياد８４ي.
�ترموز هغه لو＊ی دی چ３ په هغه ک３ په درې واړو طريقو سره د تودوخ３ د انتقال مخه نيول شوې  t

ده.
�هغــه انجنونــه چــ３ د تودوخ３ انــرژي په ميخانيکــي انرژي بدلــوي، د احتراقي انجنونــو په نامه  t

ياد８４ي.
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د دويم فصل پو＊تن３  
1- جسمونه په کوم حالت ک３ د هدايت په طريقه تودوخه انتقالولی شي؟ ول３؟   

2-مواد په کومو حالتونو ک３ تودوخه د جريان )کانويکشن( په طريقه انتقالوي؟
3- أيا تودوخه د تشعشع په طريقه له خالء ＇خه ت５ر４دای شي؟ مثال ي３ ووايئ.

4- له تودوخي ＇خه د کار اخيستن３ ＇و مثالونه ووايئ.
5- پــه ژمــي ک３ د ک７کيو لــه الرې د خپلو کورونو د تودوخــ３ د ضايع ک５دو د مخنيــوي لپاره ＇ه بايد 

وک７ئ؟
6- له چايو ＇خه ډک چاينک باندې ！وکر ول３ اچوئ؟

له صحيح ＄واب ＇خه دايره تاوک７ئ
7- کوم مواد د هدايت په طريقه د تودوخ３ ＊ه هادي دي؟

ب: گازات  الف: فلزات    
د: ！ول موارد  ج: مايعات    

8- د لمر د تودوخ３ انرژي په کوم３ طريق３ سره ＄مک３ ته رس８５ي؟
ب: د جريان په طريق３  الف: د هدايت په طريق３  
د: په درې واړو طريقو  ج: د تشعشع په طريق３  

د جملو تش ＄ايونه ډک ک７ئ
9- ＇رن／ه چ３ د فلزاتو ذرې .......................... دي، کولی شي چ３ په ＊ه ډول ..................

ته ........ د................................ په طريقه انتقال ک７ي. 
10- ترمــوز هغــه .............................. دي چ３ د تودوخــ３ د ................................ 

مخه نيسي.
11- هغه انجنونه چ３ ........................ انرژي په ...................... انرژۍ بدلوي، د احتراقي 

انجن په نامه ياد８４ي.
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در４م فصل

د مقناطيس ساحه
په ت５رو ！ول／يو ک３ مقناطيس، د مقناطيس خواص، د مقناطيس 

ډولونه او د مقناطيس استعمال مو په لن６ه تو－ه ولوستل.
لــه مقناطيس ＇خه په کومو وســيلو ک３ －＂ه اخيســتل کي８ي؟ 
)۱-٣( شــکل د برقي مقناطيس کومه －＂ه اخيســتنه ＊ــي３؟      
أيا پوه８５ئ چ３ د مقناطيس ســاحه کومه ده او د هغ３ خطونه 

＇نگه رسم８５ي؟ بر４＋نايي مقناطيس ＇نگه جوړوي؟
په دې فصل ک３ تاســ３ کولى شــئ پورتنيو پو＊ــتنو ته ＄واب 

ورک７ئ او په هغو پورې له ت７لو مطالبو سره أشنا شئ.

)۱-٣( شکل د برقی مقناطيس 
－＂ه اخيستنه ＊ي３.
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د مقناطيس قطبونه
＇نگه چ３ تاسو په پن％م ！ولگى ک３ مطالعه ک７ل، مقناطيس 
د شــمال او جنوب دوه قطبونه لري شــمال قطب ي３ په N او 
جنوب قطب ي３ په S ســره ＊ــودل کي８ي. بايد پوه شو چ３ د 
دغــو قطبونو موقعيت د مقناطيس په شــکل پورې ت７لى دى 

)2-3( شکل.

کــه تجربه مو ســمه ترســره کــ７ې وي، وينــئ چ３ د 
مقناطيس دوه يو ډول قطبونه يو بل دفع او د مقناطيس 
دوه مختلــف قطبونه يو بل جذبــوي. له دې خاصيت 
＇خه په اســتفادې د مقناطيــس د قطبونو د معلومولو 

لپاره کار اخيستلى شو.
له بله پلوه که چ５رې يوه مقناطيسي ميله أزاده ＄وړنده 
شــي، د مقناطيس شــمال قطب تل د ＄مک３ شمال 

خواته －ر＄ي.
نو ليدل ک８５ي چ３ ＄مکه د مقناطيس په شان کارکوي 

)3-3( شکل.

                 فعاليت 
د اړتياوړ مواد: دوه داني ميله يي مقناطيسونه

- مقناطيســي ميلي جال جال له وســط ＇خه په أزاد ډول د يوه تار په واســطه ＄وړند ک７ئ د مقناطيس هغه خوا چ３ د ＄مک３ 
شمال خواته را－ر＄ي په N سره او بله خوا ي３ په S سره په ن＋ه ک７ئ.

- د دوو مقناطيسونو دوه مختلف ډوله قطبونه سره نژدې ک７ئ. و－ورئ ＇ه پ５＋８５ي؟
- د مقناطيس دوه يو ډول قطبونه سره نژدې ک７ئ وگورئ ＇ه پي＋８５ي؟

- د خپلو گروپونو د ليدنو کتنو نتيج３ خپلو ！ولگيوالو ته ووايئ.

د ＄مک３ شمال

د ＄مک３ شمال

S

S

S

S

S

S

N

N
N

N
N

N

 )2-3( شکل، د مقناطيس د مختلفو شکلونه قطبونه

 )3-3( شکل، د مقناطيس شمال قطب د ＄مک３ شمال خوا ته －ر＄５دل
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                فعاليت 
مقناطيس قطب ＊ــودونکي تــه نژدې کوو. گــورو چ３ د نژدې 
ک５دو په وخت ک３ د قطب ＊ــودونکي ستنه منحرفه ک８５ي. کله 
چ３ مقناطيس ب５رته لرې ک７و، ســتنه ب５رته خپل پخواني ＄اى ته 
را＄ي. دغه تجربه ＇و ＄له ترســره ک７ئ او د خپل３ ليدن３ کتن３ 

په اړه له گروپونو سره خبرې وک７ئ.

مقناطيسي ساحه 
د دي لپاره چ３ مقناطيسي ساحه وپيژنو له يوه مقناطيس او يوه قطب ＊ودونکي ＇خه کار اخلو او الندې 

فعاليت ترسره کوو:

له تجرب３ ＇خه نتيجه اخ５ستل ک８５ي چ３ کله د مقناطيس شاوخوا ته قطب ＊ودونکي او يا بل مقناطيس 
ور نــژدې کــ７و، په هغه ســاحه ک３ پر مقناطيس بانــدې قوه وارد８４ي. که د قطب ＊ــودونکي پر ＄اى د 
مقناطيس په شاوخوا ک３ د اوسپن３ ذرې واچوو، د اوسپن３ ذرې خپل حالت ته تغيير ورکوي او په ！اکلو 
لوريو )خطونو( ک３ تنظيم８５ي. و به وينئ چ３ ！و！３ )ذرې( د مقناطيس د دوو قطبونو په برخو ک３ نسبت 
منــ＃ ته ډ４رې جذب８５ي. هر＇ومره چ３ د اوســپن３ د ！و！و )ذرې( فاصل３ له مقناطيس ＇خه لرې شــي، 

حالت يي ل８ تغيير کوي او خطونه ي３ －６وډ او تيت ＊کاري. 
مقناطيسي ساحه د مقناطيس  د شاوخوا هغه فضا ده چ３ مقناطيسي قوه په ک３ عمل کوي.

 

 )4-3( شکل، د مقناطيس په شاوخوا ک３ 
مقناطيسي ساحه

مقناطيسى ستنه

                فکروک７ئ
1. کولى شو چ３ د يوې مقناطيسي ميل３ له ！و！３ ＇خه د قطب ＊ودونکي  په حيث استفاده وک７و؟ که کولى ي３ شو، نو ＇نگه؟

2. که دوه مقناطيسونه ولرو، ＇نگه کولى شو چ３ دوه هم ډوله او مختلف النوع قطبونه په ک３ و！اکو؟
3. د ＄مک３ شمالي قطب باندې له پوه５دو سره ＇نگه د يوې مقناطيسي ميل３ قطبونه ！اکئ؟
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                فعاليت 
ــواد: ميله يي مقناطيس، د اوســپن３ ذرې، يوه ＊ي＋ــه يي صفحه يا  ــاوړ م د اړتي

کاغذي کارتن او يو مالگه پاشوونکى.
1. پــه هــر گروپ ک３ مقناطيس په يوه هوار ＄اى کــ３ ک８５دئ او د هغ３ پر مخ 

＊ي＋ه يي صفحه او يا کاغذي کارتن ک８５دئ.
2. د اوسپن３ ذرې د ＊ي＋３ يا کاغذ پر مخ د مالگ３ پاشوونکي په واسطه نرۍ 

نرۍ وشيندئ.
3. پــه ＊ي＋ــه او يا کاغذي صفحــ３ باندې ＇و ورو ضربــ３ ورک７ئ او وگورئ 
چ３ د اوســپن３ په ذرو ک３ ＇ه تغيير را＄ي؟ هر گروپ دې خپل３ ليدن３ کتن３ 

！ولگي ته ووايئ.

د مقناطيسي ساح３ خطونه
د مقناطيسي خطونو د ليدلو لپاره الندې فعاليت تر سره کوو.

 )6-3( شکل

               اضافي معلومات
لــه مقناطيس ＇خه په اســتفادې ســره لــه فلزاتو 

＇خه د اضافي موادو جال کول، د مقناطيســي 
جرثقيــل، بر４＋ــنايي مو！ورونو او نور وســايلو 
جوړول پــه تخنيک ک３ ډ４ــر اهميت او رواج 
لري. په )5-3( شــکل ک３، د بر４＋ــنا په توليد 

ک３ لــه مقناطيس ＇خه د کار اخ５ســتلو يو مورد  
＊ــودل ک８５ي چ３ دغه وســيل３ ته د مســتقيم جريان 

جنريتــور )داينمو( هم وايي. ليدل ک８５ي چ３ کله يوه  فلزي 
حلقه په مقناطيســي ســاحه  ک３ حرکت وک７ي، بر４＋ــنايي جريــان را من＃ ته ک８５ي. 

)5-3( شکل د برق په توليد ک３ د مقناطيس اهميت ＊يي.

 )5-3( شکل، د بر４＋نا په توليد ک３ له مقناطيس ＇خه کار اخيستل
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که فعاليت منظم ترســره شــوى وي، متوجه ک８５و چ３ د مقناطيس تر اغ５زې الندې د اوســپن３ ذرې د 
خطونو په شکل منظم３ ک８５ي.

دا خطونه د مقناطيسي ساح３ د خطونو په نامه يادي８ي. په )۷-٣( شکل ک３ د مقناطيسي ساحي خطونه 
＊ودل شوي دي. د دې خطونو تراکم د مقناطيسي ساح３ شدت ＊يي. له مقناطيسي قطبونو سره نژدې 

دا خطونه ډ４ر متراکم )زيات( دي، نو＄که د مقناطيس３ ساح３ شدت هم ډ４ر دى.

                فعاليت 
کولى شئ چ３ مصنوعي مقناطيس جوړ ک７ئ؟

د اړتياوړ مواد: يو فوالدي يا اوسپنيز ميخ اويو دانه ميله يي مقناطيس.

له شــکل سره سم، مقناطيس ＇و ＄ل３ په فوالدي ميخ باندې داس３ کش 
ک７ئ چ３ له ＊ي ＇خه کي３２ خوا ته وي او د کشولو لوری او يا د مقناطيس 
حرکت پر م５خ باندې يو شــان وي. وروســته فوالدي ميح نورو ميخونو ته 
نــژدي ک７ئ وبه －ورئ چ３ فوالدي ميخ  مقناطيســي خاصيت لري او که 

نه؟

 )7-3(شکل، د مقناطيسي ساح３ خطونه

 )8-3( شکل

                فکروک７ئ
د مصنوعي مقناطيس بل ډول پ５ژنئ؟ 
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بر４＋نايي مقناطيس
پــه پن％م ！ولگي ک３ د مقناطيس پــه )طبيعي او مصنوعي( ډولونو يو 
＇ه وپوه５دو. بر４＋نايي مقناطيس د مصنوعي مقناطيس يو ډول دى. 

مخامخ شکل له بر４＋نايي مقناطيس ＇خه －＂ه اخيستنه را＊يي.

که فعاليت مو ســم ترســره ک７ى وي، حتماً موليدلي دي چ３ فوالدي ميخ مقناطيسي خاصيت موندلى 
دى. نو＄که ويلی شــو کله چ３ له تاو شــوي ســيم )کوايل( ＇خه، د بر４＋نا جريان ت５ر شي، دغه سيم له 

ميخ سره په مقناطيس بدل８５ي.
د مقناطيس قدرت له الندې عواملو سره ت７او لري:

1. په يوه کوايل )تاو شوي سيم( ک３ د بر４＋نا د جريان شدت.
2. د سيم د حلقو د شم５ر زياتوالى.

3. د ميخ )هست３( نوعيت.

                فعاليت 
د ضرورت وړ مواد: 20 تر 30 ســانتي متره مســي ســيم چ３ پوښ او يا 

الک ولري، يو اوسپنيز يا فوالدي ميخ، د راديو يوه ب＂رۍ. 
سيم په فوالدي ميخ منظم تاو ک７ئ او د سيم دوه سرونه د ب＂رۍ په دوو 

خواوو پورې ولگوئ او دې پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:
1. أيا فوالدي ميخ مقناطيسي خاصيت پيداک７ى دى؟

2. که د بر４＋ــنا جريان بند شــي، أيــا ميخ بيا هم مقناطيســي خواص 
لري؟

3. د خپلو ليدنو نتيجه په ！ولگي ک３ ووايئ.

 سيم

 )10-3( شکل

 )9-3( شکل، بر４＋نايي مقناطيس
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د دريم فصل لن６يز   
�مقناطيسي ساحه د مقناطيس د شاوخوا هغه فضا ده چ３ مقناطيسي قوه په ک３ عمل کوي. t

�کــه د مقناطيــس په شــاوخوا ک３ د اوســپن３ ذرې واچوو، د خطونو په ＇５ــر منظم３ ک８５ي چ３ دا  t

خطونه د مقناطيسي ساح３ د خطونو په نامه يادوي.
�کله چ３ له يوه کوايل ＇خه چ３ اوسپنيزه هسته ولري د بر４＋نا جريان تير شي هغه کوايل له هست３  t

سره په مقناطيس بدل８５ي.



44

د در４م فصل پو＊تن３
ي. خه په کې استفاده کې و موردو نومونه واخلئ چې له مقناطيس  ۱- د 

ول فلزات جذبوي؟  ۲- آیا مقناطيس 

يي؟ ه ىش  ۳- د مقناطييس خطونو تراکم د مقناطيس په شاوخوا کې 

او لري؟ نا د جريان له شدت رسه ت نايي مقناطيس قدرت د برې ۴- آیا د برې

ودونکي  ــودونکی وي، په قطب  ــاوخوا کې يو قطب  ۵- کله چې ........................... په ش

باندې ..................... اچول ک８５ي.

له سمو ＄وابونو ＇خه دايره تاوک７ئ:

6- د مقناطيسي ميل３ په کومه برخه ک３ د ساح３ شدت ل８ دى؟

     الف: د ميل３ په شمالي قطب ک３
     ب: د ميل３ په جنوبي قطب ک３

     ج: د ميل３ په من＃ ک３
     د: د ميل３ په شمالي او جنوبي قطبونو ک３

7- که چ５رې له هغه کوايل ＇خه چ３ هسته لري د بر４＋نا جريان ت５ر شي:

     الف: يوازې کوايل په مقناطيس بدل８５ي.
      ب: يوازې هسته د مقناطيس خاصيت پيدا کوي.

      ج: م５خ او يا فوالدي هسته په دايمي مقناطيس بدلوي.
      د: کوايل له هست３ سره په مقناطيس بدلي８ي.
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＇لورم فصل

ساکنه بر４＋نا
تاســو په پن％م ！ولگي ک３ د ســاکن３ بر４＋ــنا په اړه معلومات ترالســه ک７ی 
دی. اوس دې پو＊ــتن３ ته ＄واب ورک７ئ، کله مو د پشمي جامو اغوستلو 
او يا د خپلو و４＋ــتانو د ږمن％ولو پــه وخت ک３ ترق، تروق او جرق３ ته پام 

شوى دى؟
＇ه فکر کوئ چ３ د دې پ５＋３ عامل ＇ه شى دى؟

أيا موضوع／ان３ لکه: بر４＋نايي چارج، الکتروسکوپ، بر４＋نا يي ساح３، 
د اجسامو په بر４＋نايي کولو ک３ د الکترونونو اغيزې او په هوا ک３ تالنده او 
بر４＋ــنا، پوه８５ئ؟ په دې فصل ک３ له دې موضوع گانو ســره أشنا ک８５ئ او 

پورتنيو پو＊تنو ته به ＄واب ورک７ى شئ.



46

بر４＋نايي چارج

په پن％م ！ولگي ک３ مو د ساکن３ بر４＋نا او د اتوم د جوړ＊ په اړه او د اووم ！ولگي په کيميا ک３ مو هم 
د اتوم په اړه الزم معلومات ترالسه ک７ي دي.

＇ه فکر کوئ چ３ په دې اړه ＇ومره پوه８５ئ؟
بر４＋نايي چارجونه ＇ه شى دي؟ او ورباندې د ＊ه پوه５دو لپاره الندې فعاليت ترسره ک７ئ.

وموليدل چ３ ږمن＃ له وړين３ ！و！３ ســره له ســولولو وروســته د کاغذ ！و！３ جذبوي. تاســو پوه８５ئ چ３ 
جســمونه له اتومونو ＇خه جوړ شــوي دي او هر اتوم له هســت３ ＇خه چ３ د اتوم په مرکز ک３ دى او له 

الکترونونو ＇خه چ３ د هست３ په شاوخوا ک３ په خپلو مدارونو ک３ ＇رخ８５ي، جوړ شوي دي.
د اتوم په هسته ک３ هغه ذرې چ３ د پروتون )P( په نامه ياد８４ي او مثبت چارج لري، او د اتوم په مدار ک３ 
هغه ذرې چ３ د الکترون )e(په نامه ياد８４ي او منفي چارج لري، وجود لري. په عادي حالت ک３ د اتوم 
د پروتونونو او الکترونونو شــم５ر ســره مســاوي وي چ３ په دې حالت ک３ اتومونه خنثى دي او بر４＋نايي 
چارج نه لري. کله چ３ يو جسم له نورو جسمونو سره د تماس يا سولولو په اثر اتومونه الکترونونه ورک７ي 

او يا ي３ ور ＇خه واخلي په هغه جسم ک３ يوه اندازه ساکنه بر４＋نا رامن％ته ک８５ي. 
يعن３ که په اتومونو ک３ د پروتونونو او الکترونونو تعداد مســاوي نه وي، د جســمونو اتومونه بر４＋ــنايي 
چارج غوره کوي او ويل ک８５ي چ３ جسم چارج لري. هغه جسمونه چ３ چارج لري، ＄ين３ سپک３ او 

کوچن９ ذرې جذبوي.

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: يوه د و４＋تانو ږمن＃، د کاغذ کوچن９ ！و！３ او وړين ！وکر.

ک７نالر:

1. لومــ７ى ږمنــ＃ د کاغذ ！و！و ته نژدې ک７ئ او وگورئ چ３ ＇ه اغ５ز پرې 
کوي.

2. دا ＄ل ږمن＃ په وړين３ ！و！３ پورې ＊ه وسولوئ او وروسته ي３ د کاغذ 
！و！و ته نژدې ک７ئ، ＇ه شى گورئ؟ دا حادثه ول３ رامن＃ ته ک８５ي؟

 )1-4( شکل
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د يوه جسم چارجول: د يوه جسم په چارجولو د ＊ه پوه５دو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

د فعاليت له ترســره کولو ＇خه وروســته به متوجه شــئ چ３ ＊ي＋ــه يي ميل３ او ور４＋مين３ ！و！３ دواړو 
چارج اخ５ستى او د کاغذ ذرې جذبوي. نتيجه ي３ دا شوه چ３ کله دوه جسمونه يو له بل سره وسول８５ي، 

＄ين３ الکترونونه له يوه جسم ＇خه بل ته ل８５د８４ي او جسمونه چارج پيدا کوي.

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: ＊ي＋ه يي ميله، ور４＋مينه ！و！ه يا پالستيکي ميله، ورين ！وکر او د کاغذ ！و！ي.

ک７نالره:

＊ي＋ه يي ميله او ور４＋مينه ！و！ه يوه له بل３ سره وسولوئ. که ＊ي＋ه يي ميله او ور４＋مينه ！و！ه نه وي، پالستيکي ميله او وړينه ！وته 
يوه له بل３ سره وسولوئ او د کاغذ ！و！３ ته ي３ نژدې ک７ئ، خپل３ ليدن３ کتن３ ！ولگيوالو ته ووايئ.

 )2-4(شکل، الکترومتر

ور＊مين ！وکر ＊ي＋ه ميله 

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: ＊ي＋ه يي ميله، ور４＋مينه ！و！ه، او الکترومتر )هغه أله چ３ د چارج شتوالى ＊يي( او يا الکتروسکوپ.

ک７نالره:

＊ي＋ه يي ميله له ور４＋مين３ ！و！３ سره وسولوئ او وروسته ي３ الکترومتر ته نژدې ک７ئ.
بــل ＄ل ور４＋ــمينه ！و！ه الکترومتــر ته نژدې ک７ئ او هر ＄ل د الکترومتر د ســتن３ عکس العمل ته پــام وک７ئ او نتيجه ي３ 

وليکئ. وروسته ي３ په ！ولگي ک３ ووايئ.

متوجه به شئ چ３ د شکل په شان په ترتيب سره د ＊ي＋ه يي ميل３ او ور＊مين３ ！و！３ د الکترومتر سرته 
ته په نژدي کيدو ســره، د هر يو په مقابل ک３ د الکترومتر ســتن )عقربه( مخالفو لوروته انحراف کوي. 
نو نتيجه اخلو چ３ کله د ＊ي＋ــه ي３ ميل３ او ور＊ــمين ！وکر يا پالستيکي ميل３ او وړين ！وکر په شان دوه 

جسمونه يو له بل سره وسولول شي، دواړه جسمونه مختلف )مثبت يا منفی( چارج اخلي.
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                فکروک７ئ
1. ＊ي＋ه يي ميل３ او ور４＋مين３ ！و！３ ول３ چارج اخيستی دی؟

2. کله چ３ د ＊ي＋ه يي ميل３ او ور４＋مين３ ！و！３ پر ＄اى له ＊ي＋ه يي ميل３ او وړين３ ！و！３ ＇خه کار واخلو، نتيجه به ي３ ＇ه وي؟

مثبت او منفي چارج: په پخواني درس ک３ مو ولوستل چ３ کله دوه جسمونه يو له بل سره وسولول 
شي، دواړه چارج８５ي او نور شيان جذبولی شي.

                فعاليت
د ضرورت وړ مواد: دوې پالستيکي ميل３، يوه ＊ي＋ه يي ميله، ور４＋مينه ！و！ه، وړينه ！و！ه، تار او پايه.

لوم７ی يوه پالســتيکي ميله ＄وړنده او وروســته دواړه ميل３ له وړين３ ！و！３ سره وسولوئ چ３ چارج واخلي. اوس دالف شکل 
په شان أزاده ميله، ＄وړندې شوې ميلی ته نژدې ک７ئ او نتيجه ي３ وليکئ.

اوس ＊ي＋ــه يي ميله له ور４＋ــمين３ ！و！３ ســره وسولوئ چ３ چارج واخلي او پالستيکي ميل３ ته ي３ د )ب( شکل په شان نژدې 
ک７ئ. ＇ه چ３ پي＋８５ي، وي３ ليکئ او خپل ！ولگي ته ي３ ووايئ.

 )3-4( شکل، د پالستيکي او ＊ي＋ه يي ميل３ په ذريعه د دوه ډوله چارج ازمي＋ت

د )الف( شکل، 
چارج شوې 

پالستيکي ميل３

چارج شوې 
پالستيکي 

ميله

د )ب( شکل، چارج شوې 
＊ي＋ه يي او پالستيکي ميله

＊ي＋ه يي ميله

پام وک７ئ چ３ دواړه پالســتيکي ميل３ يو ډول چارجونه لري او يو بل دفع کوي او پالســتيکي او ＊ي＋ــه 
يــي ميلــ３ د مختلفو چارجونو له امله يو بل جذبوي. دغه دفع او جذب د جســم د چارج له ډول ســره 
ت７او لري. که د چارجونو اندازه بدله نه شي، هر＇ومره چ３ د چارج شوو جسمونو ترمن＃ فاصله ل８ه وي، 

بر４＋نايي قوه ډ４ره وي او که ترمن＃ ي３ فاصله ډ４ره وي، بر４＋نايي قوه کم８５ي.
هغه جسمونه چ３ د الملونو په اثر الکترون له السه ورکوي، د هغه د پروتونونو شم５ر له الکترونونو ＇خه 
ډ４ر８４ي او مثبت چارج８５ي. هغه جســمونه چ３ الکترون اخلي، د الکترونونو شــم５ر ي３ د پروتونونو له 

شمير ＇خه زياتي８ي او منفي چارج８５ي.
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الکتروسکوپ

الکتروسکوپ هغه حساسه أله ده چ３ د هغ３ په واسطه په يوه جسم 
ک３ د ساکن３ بر４＋نا د ل８ې اندازې شتون هم معلومولى شو.

ــتعمال طريقه: د  ــکوپ جوړ＊ت او د اس د الکتروس
الکتروسکوپ ډ４ر ســاده ډول په )4-4( شکل ک３ ＊ودل شوى 
دى له يوې برنجي ميل３ ＇خه چ３ پاسني سرکی ي３ خول９ لري 

او النديني ســرک３ دوه فلزي پا３１ لري، جوړ شــوی دی او د يو فلزي چوکاټ په من＃ ک３ واقع ده چ３ 
＊ي＋ه يي ک７ک９ لري او چوکاټ له ＄مک３ سره وصل شوی دی.

أيا د الکتروسکوپ د کارکولو په طريقه پوهي８ئ؟ د دې موضوع د پوهيدولو لپاره الندې فعاليت تر سره کوو.

 )4-4( شکل، الکتروسکوپ

خول９
برنجي ميله

فلزي پا３１

＊ي＋ه يي پنجره

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: پالستيکي ميله، وري＋مينه ！وته، مسي سيم، رب７ي تسمه او الکتروسکوپ.

ک７نالره:

1. پالستيکي ميله په وړين３ ！و！３ باندې وسولوئ چ３ چارج شي.
2. الکتروسکوپ له خول３ سره په خپل الس وهلو ب３ چارجه ک７ئ.

3. پالستيکي ميله د الکتروسکوپ له خول９ سره ولگوئ او وگورئ چ３ ＇ه پ５＋８５ي؟
4. د الکتروسکوپ خول９ په رب７ي تسم３ له ＄مک３ )د اوبو نل، فلزي ک７ک９( سره وصل ک７ئ او نتيجه ي３ وليکئ.

5. وروسته د الکتروسکوپ خول９ په مسي سيم له ＄مک３ سره ون＋لوئ او نتيجه ي３ بيا هم وليکئ.

6. وړينــه ！و！ه د الکتروســکوپ خولــ９ ته نژدې ک７ئ. دا ＄ل هم نتيجه وليکئ او په پاى ک３ هــر گروپ خپل３ ل５دن３ کتن３ په 
！ولگي ک３ ووايئ.

دا فعاليت را＊يي چ３ الکتروسکوپ ته د هر ډول چارج د نژدې ک５دو په اثر، د الکتروسکوپ پا３１ له يو 
بل ＇خه لرې ک８５ي. ＄که دواړه پا３１ يو ډول چارج اخلي. د پا１و لرې ک５دل محض دا را＊يي چ３ جسم 
بر４＋ــنايي چارج لري. الکتروســکوپ يوازې په مسي سيم له ＄مک３ ســره د الکتروسکوپ د خول９ په 

وصلولو او يا خول９ باندې په الس وهلو ب３ چارجه ک８５ي، خو په رب７ي تسم３ نه ب３ چارجه ک８５ي. 
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له تر سره شوي فعاليت ＇خه دا نتيجه اخيستلی شو چ３ ＄ين３ جسمونه د بر４＋نا جريان ت５روي او ＄ين３ نور 
جسمونه د بر４＋نا جريان نه ت５ر وي. هغه جسمونه چ３ د بر４＋نا جريان تيروي، د بر４＋نا د هادي جسمونو په 

نامه ياد８４ي، لکه: فلزات، مال／ين３ خاورې په اوبو ک３ د تيزابو محلولونه، د انسان بدن او نور.
هغه جســمونه چ３ د بر４＋ــنا جريان نه تيروي د بر４＋ــنا د عايقو جســمونو په نامه ياد８４ي، لکه: ＊ي＋ه، 

مقناطيس، رب７، وري＋م، ت５ل، پالستيک او نور.

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: پالستيکي ميله، وړينه ！و！ه، يوه کوچن９ فلزي کره، د عايق 

پايه او الکتروسکوپ.
ک７نالره:

1. فلــزي کره په الس لمس ک７ئ او د الکتروســکوپ خول９ ته ي３ نژدې 
ک７ئ د خپلو ليدنو کتنو نتيجه وليکئ.

2. پالستيکي ميله له ！و！３ سره وسولوئ چ３ چارج واخلي.
3. پالستيکي ميله د فلزي کرې پرمخ کش ک７ئ.

4. فلــزي کــره د الکتروســکوپ خول３ ته نژدې کــ７ئ او و－ورئ چ３ أيا د الکتروســکوپ پا３１ له يو بــل ＇خه جال کي８ي؟ 
ول３؟

)5-4( شکل، د لمس کولو)سولولو( په طريقه د يوه جسم چارج کيدل

پالستيکي ميله

فلزي کره

د تماس له الرې چارجول
په ت５ر درس ک３ مو ولوستل چ３ دوه جسمونه يو له بل سره د سولولو په اثر چارج اخلي. أيا  کولى شو چ３ 
د تماس له امله، دوه فلزي جسمونه چارج ک７و؟ د دې پو＊تن３ د ＄وابولو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

                فکروک７ئ
1. که په الکتروسکوپ ک３ د دوو همجنسو فلزي پا１و پر ＄اى، دوې نا همجنسه فلزي پا３１ ک５＋ودل شي، الکتروسکوپ فعاليت 

کولى شي او که نه؟ ول３؟
2. د دې درس د فعاليت په ＇لورمه مرحله ک３ کله چ３ د الکتروســکوپ خول９ په رب７ي تســم３ له ＄مک３ سره وصل ک７و، ول３ 

نه ب３ چارجه ک８５ي؟
3. د الکتروسکوپ فلزي پا３１ د چارج５دو په وخت ک３ يو له بله ول３ ل５رې ک８５ي؟



   51

ومو وليدل چ３ ب３ چارجه فلزي کرې د چارج لرونک３ پالستيکي ميل３ سره د تماس په پايله ک３ چارج 
واخيست.

                فکروک７ئ
ه چارج اخيل؟ رن اس له امله فلزي جسمونه  د 

د چارج د نوعيت آزماي＋ت
پــه ت５ر لوســت ک３ مو د الکتروســکوپ جوړ＊ــت مطالعه کــ７ او وپوه５دو چ３ په عــادي حالت ک３ د 
الکتروســکوپ فلزي پا３１ ســره نژدې دي. او کله چ３ يو چارج شوى جسم د الکتروسکوپ خول９ ته 
نژدې ک７و، د الکتروســکوپ د فلزي پا１و د لرې ک５دو باعث ک８５ي. فرق نه کوي چ３ جســم کوم ډول 
چارج لري. دا پو＊ــتنه پيدا ک８５ي چ３ په الکتروســکوپ د يوه جســم د بر４＋نايي چارج نوعيت )ډول( 

！اکلى شو او که نه؟ 
الندې فعاليت تر سره کوو.

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: دوه ＊ي＋ه يي ميل３، وري＋مينه ！وته، پالستيکي ！و！ه، وړينه ميله، او الکتروسکوپ.

ک７نالره:
1. دواړه ＊ي＋ــه يي ميل３ له وري＋ــمين３ ！و！３ سره وسولوئ. له سولولو وروسته يوه ي３ له الکتروسکوپ سره په تماس ک３ ک７ئ. 
په دې وخت ک３ ليدل ک８５ي چ３ د الکتروســکوپ فلزي پا３１ له يو بل ＇خه لرې ک８５ي. ويلى شــو چ３ د الکتروســکوپ پا３１ 

يو ډول چــارج اخيســتی دی. )6-4( الف 
شکل

2. بلــه ＊ي＋ــه يي ميله خول９ تــه ورو نژدې 
ک７ئ او وگورئ چ３ ＇ه پ５＋ــ８５ي؟ )4-6( 

ب شکل
3. له هغ３ وروســته لوم７ى پالستيکي ميله 
په وړين３ ！و！３ وسولوئ او ډ４ر ورو ي３ خول９ 
تــه نژدې ک７ئ، )6-4( ج شــکل او پا１و ته 

متوجه اوسئ. پام وک７ئ چ３ پالستيکي ميله 
د الکتروسکوپ په خول９ ونه لگ８５ي؛ خپل３ ليدن３ کتن３ وليکئ.

4. د دې تجرب３ له ترسره کولو وروسته ووايئ چ３ پالستيکي ميله کوم ډول چارج لري؟

)الف()ب()ج(

 )6-4( شکل، د چارج د ازماي＋ت طريقه
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که تجربه مو ＊ه ترسره ک７ې وي، کله چ３ دويمه ＊ي＋ه يي ميله خول９ ته نژدې ک７ئ، د الکتروسکوپ 
د پا１و د زيات انحراف المل ک８５ي. دا ＊ــيي چ３ جســم له الکتروســکوپ ســره يو ډول چارج لري او 
کله چ３ پالســتيکي ميله خول９ ته ورو نژدې ک７ئ، د الکتروســکوپ د فلزي پا１و د نژدې ک５دو المل 
ک８５ي. دا ＊ــيي چ３ پالســتيکي ميله د الکتروسکوپ ســره مختلف ډول چارج لري. په دې اساس د 
الکتروسکوپ د چارج د ډول له مخ３ کولى شو چ３ د اجسامو د چارجونو په نوعيت )ډول( پوه شو.

بر４＋نا ي３ ساحه
د مقناطيس په مبحث ک３ مو ولوستل، چ５رته چ３ مقناطيس وي، شاوخوا ساحه ي３ د مقناطيس３ ساح３ په 

نامه ياد８４ي.
په همدې توگه، د چارجداره جسم په شاوخوا  ک３ هم بر４＋نا يي ساحه وجود لري.

په دغه مفهوم د ＊ه پوه５دلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

                فعاليت
د اړتياوړ مواد: پوک９２، پالستيکي ميله، وړينه ！و！ه، ＊ي＋ه يي ميله، وري＋مينه ！و！ه او تار.

ک７نالره:

1. پرس５دل３ پوک９２ په يو تار په يوه ＄اى ک３ أزاده ＄وړنده ک７ئ او په وري＋مينه ！و！ه ي３ وسولوئ.
2. پالســتيکي ميله له وړين３ ！و！３ ســره وسولوئ. 
وروسته يي پ７س５دل３ پوک９２ ته نژدې ک７ئ او نتيجه 

ي３ وليکئ. )۷-۴( الف شکل
3. ＊ي＋ه يي ميله له وري＋مين３ ！و！３ سره وسولوئ 
او پ７ســ５دل３ پوک９２ ته يي نژدې ک７ئ. د پ７ســ５دل３ 
پوک９２ عکس العمل وليکئ او نتيجه ي３ په ！ولگي 

ک３ ووايئ.
 )7-4( شکل، يو پر بل باندې د چارج لرونکو جسمونو د قوې اغ５زه

                فکروک７ئ
کــه د الکتروســکوپ چــارج مثبت وي، کله چ３ يو جســم چ３ مثبت چارج لري ورنژدې شــي، فلزي پا１ــ３ ＇ه عکس العمل 

＊يي؟

پالستيکي ميله＊ي＋ه يي ميله

بالف
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که فعاليت مو ＊ــه ترســره ک７ى وي، و به گورئ چ３ د پالســتيکي ميل３ په 
نژدې کولو سره پ７س５دل３ پوک９２ لرې ک８５ي او د ＊ي＋ه يي ميل３ او پ７س５دل３ 

پوک９２ له نژدې ک５دلو سره، دواړه يو بل ته نژدې ک８５ي.
نتيجه ＊يي چ３ که يوه ذره چ３ مثبت چارج ولري، چارج لرونکي جسم ته 
نژدې ک７و، دا ذره د چارج لرونکي جسم د قوې په اثر لرې او يا نژدې ک８５ي. 
دغه قوه چ３ په ذرې باندې وارد８４ي، د بر４＋ــنايي قوې په نامه او هغه ســاحه 

چ３ دا قوه پک３ اغيزه کوی، د بر４＋نايي ساح３ په نامه ياد８４ي.
په پايله ک３، د يوه چارج لرونکي جســم د شــاوخوا فضا چ３ په ک３ په يوې 
چارج لرونک３ مثبت３ ذرې )امتحاني چارج( قوه وارده شــي د برقي ســاح３ 

په نامه يادي８ي.

بر４＋نايي القا
پخوامو ولوستل چ３ په خپلو من％و ک３ د دوو جسمونو په سولولو سره ساکنه بر４＋نا رامن％ته ک８５ي. که 

يو ب３ چارجه جسم د چارج لرونکي جسم تر ＇نگ ک８５دو، أيا جسم کولى شي چ３ چارج واخلي؟
الند４ني فعاليت ته پام وک７ئ او په غور ي３ ترسره ک７ئ.

                فعاليت
ــواد: دوې فلــزي کــرې چ３ د عايــق په ســتن３ )پايه( باندې کلک３ شــوې وي او پالســتيکي چارج شــوې ميله او  ــاوړ م د اړتي

الکتروسکوپ.
ک７نالر:

1. دوې فلزي کرې يو له بل سره ون＋لوئ.
2. بيا له شکل سره سم چارج لرونک３ پالستيکي ميله ُکرې ته داس３ نژدې ک７ئ چ３ سره ونه ن＋لي.

3. پرته له دې چ３ پالستيکي ميله لرې ک７ئ، د عايق د ستن３ )پاي３( په 
مرسته، ُکرې يوه له بل３ ＇خه لرې ک７ئ.

4. له هغ３ وروســته پالســتيکي ميله لرې ک７ئ او په ُکرې باندې الس 
مــه وهئ او په الکتروســکوپ يــ３ معلوم ک７ئ چــ３ دواړو ُکرو چارج 

اخ５ستى دى او که نه؟ ليدن３ کتن３ وليکئ.

 )8-4( شکل، په بر４＋نايي ساحه ک３ په 
يوه ازمايشي ذره باندې د چارج لرونکي 

جسم اغ５ز

شکل )9-4( القايي چارج

                فکروک７ئ
1. د فعاليت د ترسره کولو په وخت ک３ د پالستيکي ميل３ له نژدې کولو سره، پ７س５دل３ پوک９２ ول３ لرې شوه؟

2. پ７س５دل３ پوک９２ ＊ي＋ه يي ميل３ ته ول３ نژدې شوه؟
3. د يوه چارج لرونکي جسم په شاوخوا ک３، بر４＋نايي ساحه ＇ن／ه أزمايلی شئ؟



F
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د جسمونو په بر４＋نايي کولو ک３ د الکترونونو نقش
＇نگه کولى شو، د مالش او يا القا په اثر د يوه جسم د بر４＋نايي ک５دو علت بيانوالی شو؟

الندې فعاليت ته پام وک７ئ او په غور ي３ ترسره ک７ئ:

د دې فعاليت له پايل３ ＇خه کولى شــئ چ３ د ســولولو او يا القاء په اثر د يوه جســم بر４＋نا ي３ ک５دل ＊ه 
＇رگند ک７ئ.

د دوو جســمونو خپلو ک３ ســولول د يوه عامل په حيث، د دوى د چارج کولو باعث ک８５ي. چ３ په پايله 
ک３ هغه جسم چ３ الکترون ورکوي د مثبت چارج او هغه چ３ الکترون اخلي منفي چارج اخلي.

هم نوع چارجونه يو بل دفع او مختلف النوع چارجونه يو بل جذبوي.
نو په دې اساس، د القا د طريق３ په واسطه د يوه جسم د چارج ک５دو ＇رنگوالى تشريح کولی شو.

په تير فعاليت ک３ به الکتروســکوپ دا و＊ــيي چ３ دواړو فلزي ُکرو چارج اخ５ستى دى. پايله دا ده چ３ 
کلــه يو چارج لرونکى هادي جســم يو ب３ چارجه هادي جســم ته نژدې کــ７و، په دې حالت ک３ چارج 
لرونکی جسم د ب３ چارجه جسم مخالف چارجونه د ＄ان خواته رانژدې او هم ډوله چارجونه له ＄ان 
لرې کوي که وکوالی شو دا جسم د هغه د چارج له پلوه په دوو برخو وويشو )لکه دواړه کرې موچ３ له 
يو بل ＇خه لرې ک７ې(،په نتيجه ک３ د مختلفو چارجونو لرونکي دوه جســمونه رامن％ته ک８５ي، چ３ د 

چارج ک５دو دغ３ طريق３ ته بر４＋نايي القا وايي.

                ازماي＋ت وک７ئ
�کله چ３ خپل３ جام３ وباسئ، أيا د جرق３ غ８ مو اوريدلى دى؟ t

�أيا د شپ３ په تياره ک３ مو هم د خپلو جامو د ايستلو په وخت ک３ رو＊انه جرق３ ليدل３ دي؟ دا ＇ه شى دى چ３  t
د دې جرق３ د غ８ د رامن％ته ک５دو سبب شوی دى؟ دا غ８  د هوا د بر４＋نايي چارجونو د اهتزاز سبب دى. دا 
بر４＋نايي چارج په هوا ک３ ستاسو د جامو او سر وي＋تانو په من＃ ک３ رامن％ته ک８５ي. د جامو د ايستلو په وخت 
ک３ ＊ايي ستاسو د سر وي＋تان هم ج， ودر８４ي. پوه８５ئ ول３؟ دا ＄که چ３ ستاسو د سر وي＋تان هر يو هم 

ډوله بر４＋نايي چارج لري او يو بل دفع کوي.
�دا عمليه په يوازې توگه په خپل کور کي تر سره ک７ئ او د خپل３ کتن３ پر نتيج３ بله ورځ له خپلو ！ول／يوالو  t

سره بحث وک７ئ.

                فکروک７ئ
که د پالستيکي ميل３ پر ＄اى له داس３ ＊ي＋ه يي ميل３ ＇خه کار واخ５ستل شي چ３ مثبت چارج ولري، ＇ه پي＋８５ي؟
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＇نگه چ３ مو په فلزي ُکرو ک３ تجربه ک７ه، يوې ســاح３ ته، د بر４＋ــنايي چارج نژدې ک５دل، د هم نوع 
چارجونــو د دفــع ک５دو او مخالفو چارجونو د جذبيدو المل ک５ــ８ي او د ُکرو د ب５ل５دو په صورت ک３ په 

دواړو ُکرو ک３ دوه ډوله القايي چارج رامن％ته ک８５ي.

تالنده او بر４＋نا
أيا پوه８５ئ تالنده او بر４＋ــنا ＇نگه من％تــه را＄ي؟ فکر کوئ چ３ 
تالنده او بر４＋نا خطرناکه ده؟ تالنده او بر４＋نا د خلکو د ډار او و４رې 
باعث کي８ي. د فرانکلن په نامه يوه عالم ثابته ک７ه، چ３ تالنده او بر４＋نا 
د ساکن３ بر４＋نا محصول دى چ３ په هواک３ رامن％ته ک８５ي او په أسمان 
ک３ د وري％و لوي３ کتل３ د حرکت په اثر چارج اخلي چ３ په نتيجه ک３ 
د ＄مک３ او وري％و او يا د وري％و په من＃ ک３ د چارجونو د تشــوالي 
)تخليــ３( باعــث ک８５ي چ３ دا تخلي３ چارجونو له الســه ورکوي، د 

تالندې او بر４＋نا په نامه ياد８４ي، )10-4( شکل. 
دا تالنــده يا تندر د تشــيدو په وخت ک３ خطرناکه ک５دى شــي. کله 
چ３ د ســون， د موادو په ســرچينو او يا په تعميرونو ولگ８５ي اور 
ل／وي. د تندر له خطر ＇خه د تعميرونو د ســاتلو لپاره د تعميرونو 
پــر لوړ ＄اى ک３ يوه فلزي ميله درول ک５ــ８ي او دا ميله په يوه ب２ه له 
＄مک３ ســره ن＋ــت３ وي چ３ چارجونه ＄مک３ تــه هدايت کوي، 

)11-4( شکل.

 )10-4( شکل، د وري％و په من＃ 
ک３ او يا د ＄مک３ او وري％و  په 

من＃ ک３ د چارجونو خالي کيدل د 
تالندې او بر４＋نا په شکل

)11-4( شکل، فلزي ميل３ د تالنده 
له خطر ＇خه د مخنيوي لپاره

                فکروک７ئ
1. د کوم المل په اساس جسمونه د القا په اثر بر４＋نايي چارج اخلي؟

2. په عادي حالت ک３ جسمونه ول３ بر４＋نايي چارج نه لري؟
3. کله چ３ په يوه اتوم ک３ د پروتونونو شم５ر زيات وي، هغه اتوم کوم ډول چارج لري؟

                فکروک７ئ
1. خپل کورونه د تندر له خطرونو ＇خه ＇ن／ه وساتو؟
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د ＇لورم فصل لن６يز
�د يوه جسم په اتومونو ک３ د پروتونونو په نسبت د الکترونونو ډ４روالى او يا ل８والى د دې سبب ک８５ي  t

چ３ جسم بر４＋نايي چارج واخلي.
�کله چ３ دوه جسمونه يو له بل سره وسولول شي، د جسم په اتومونو ک３ د الکترونونو او پروتونونو  t

د شم５ر ان６ول له من％ه ＄ي او جسم چارج اخلي.
�جسمونه د سولولو تماس او يا القا په واسطه، مثبت او يا منفي بر４＋نايي چارج اخلي. t

�الکتروســکوپ يوه حساســه اله ده چ３ په جسمونو ک３ د ساکن３ بر４＋ــنا د ل８ې اندازې شتون هم  t
معلومولى شي.

�د جسمونو د هم６وله )همجنسه( او مختلف النوع چارجونو معلومول د چارج د ازماي＋ت په نامه  t
يادوي.

�يوه چارج لرونکي جسم ته د يوه ب３ چارجه هادي جسم د نژدې کيدو په صورت ک３ چارجيدل،  t
د بر４＋نايي القا په نامه يادي８ي.

�د وري％و ترمن＃ او يا د وري％و او ＄مک３ ترمن＃ د ســاکن３ بر４＋ــنا خالي ک５دو ته تالنده او بر４＋ــنا  t
)رعدوبرق( وايي.

د ＇لورم فصل پو＊تن３ 
1- آيا جسمونه په عادي حالت ک３ بر４＋نايي چارج لري؟

2- ＇ه وخت يو جسم چارج اخلي؟ خپل معلومات وليکئ. 
3- بر４＋نايي چارجونه په ......... ډوله دي.

4- هغه جسمونه چ３ الکترون ورکوي:
ب: منفي چارج اخلي.  الف: مثبت چارج اخلي.  

د: هي＆ يو.  ج: خنثى ک８５ي.   
5- چارج لرونکى جسم په يوه بر４＋نايي ......... ک３ په چارج لرونک３ ذرې باندې .......... واردوي.

6- د ..... او يا .....ترمن＃ د چارجونو د خالي کيدو د عمليي په پايله ک３ تالنده او ......من％ته را＄ي.
7- د القاء په طريقه د يو جسم چارج ک５دل تشريح ک７ئ.

8- د تالندې او بر４＋نا په اړه خپل معلومات وليکئ.
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قوه
مــوږ له پخوا ＇خه د قوې له کلم３ ســره أشــنا يو، او د قــوې په اړه مو ب５ال 
ب５ــل مطالب، لکه: د قــوې ډول ډول اغ５زې، د قوې واحد او د اندازه کولو 

＇رنگوالى زده ک７ل.
د قوې د اندازه کولو له وســيل３ ســره چ３ قوه ســنج ورته وايي، أشنا شوئ 
او هــم وپوهيدلئ چــ３ قوه يو وکتوري کميت دى چــ３ د جهت او مقدار 

لرونک３ ده.
هر وخت چ３ يو کيلوگرام بوره له نورې يو کيلوگرام بورې سره جمع ک７و، 
دوه کيلوگرامــه بــوره ک８５ي او که يو نيوتن قوه له بل نيوتن قوې ســره جمع 

ک７و، حاصل ي３ ＇و دى؟
پورتنيو پو＊تنو ته د ＄واب ورکولو لپاره ب７５ه مه کوئ. دې پو＊تنو ته به د دې 

فصل له لوستلو وروسته سم او مناسب ＄وابونه پيدا ک７ئ:
- کله چ３ په خپل３ پ＋３ د４وال وهئ، ول３ د درد احساس کوئ؟

- کله چ３ د يوه جســم کتله په تله اندازه کوئ، وايئ چ３ يو کيلوگرام ده او 
کله چ３ ي３ په قوه ســنج اندازه کوو، وايو چ３ لس نيو！نه ده. ستاسو په نظر 

د کتل３ او وزن ترمن＃ ＇ه توپير دى؟

پن％م فصل
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قوه وکتوري کميت دى
کــوم مطلبونــه مــو چ３ د قوې په باره ک３ زده ک７ي دي، د هغو د ال ＊ــه زده کولو لپاره الندې فعاليت تر 

سره ک７ئ:

أيا فکر کوئ چ３ د قوې په اغ５زه ک３ يوازې د قوې مقدار او جهت دخالت لري؟
پر موضوع د ＊ه پوه５دلو لپاره الندې فعاليت ترسره ک７ئ.

                فعاليت
الف: په خپلو گروپونو ک３ مشوره و ک７ئ او الندې جمل３ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ.

�tقوه يو ......................... کميت دى.
�tقوه...................... او هم د ........................ لرونک３ ده.

�tقوه په يو.......................... ســره ＊يو چ３ د هغه ....................... دقوې مقدار او د........................... 
د قوې جهت ＊يي.

ب: الندې قوې په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ئ.
�tد 10N قوه د شمال په لورې ک３.

14N�t قوه د جنوب لويدي＃ په لورې ک３.
20N�t د ختي＃ په لورې ک３.

                فعاليت 
له شکل سره سم د فزيک درسي کتابونه پر م５ز ک８５دئ او په خپله گوته د هغو په ب５لو، ب５لو برخو باندې قوه وارده ک７ئ. کو＊（ 

وک７ئ چ３ قوې په يوه اندازه، په افقي ډول يوې خوا ته وي. أيا دغه درې واړه قوې د کتاب پرمخ يوشان اغ５زه کوي؟
ستاسو په نظر، کوم عامل دى چ３ په ب５الب５لو لورو د کتاب د حرکت المل کي８ي؟

)1-5(شکل، د قوې اغيزه له 
هغ３ نقط３ ســره اړيک３ لري 

چ３ قوه پرې وارد کي８ي.
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اوس پــوه شــوو چ３ قوه يو وکتوري کميت دی او د هر وکتــوري کميت مقدار )اندازه(، لوری )جهت( او 
داغيزې نقطه لري.

＇نگــه چ３ تاســو په ت５ر فعاليت ک３ وليــدل، د کتاب حرکت په هغه نقط３ پورې تــ７او لري چ３ قوه پري 
اغيزه کوي. که چيرې قوه د کتاب په يوه ＇ن６ه باندې وارده شــي، ممکنه ده چ３ کتاب و ＇رخ８５ي او که 
د کتاب د ＇ن６ې پر من＃ اغ５زه وک７ي، کتاب پرته له ＇رخ５دو ＇خه مســتقيم حرکت کوي. نو ويالی شــو 
هغه عامل چ３ پر جســمونو باندې د قوې د اغيزې په ＇رن／والي ک３ ډير مهم رول لري هغه نقطه ده چ３ 

قوه پرې واردي８ي.

د قوو جمع کول 
پر دې موضوع د ＊ه پوهيدلو لپاره، الندې فعاليت تر سره کوو:

                فعاليت
قوه  باندې  صندوق  يوه  په  سم،  سره  شکل  له  زهره  او  حسين 

واردوي. هر شکل ته په پام سره ووايئ:
�tکه يوازې د حسين قوه پرې عمل وک７ي کوم اثر رامن％ته کوي؟

�tکه يوازې د زهرې قوه و کارول شي کوم اثر رامن％ته کوي؟
�tد حسين او زهرې د قوو اغ５زې يوله بل سره ＇ه اړيک３ لري؟

＄ان  يوازې  په  چ３  شئ  کولی  پيدا  قوه  داس３  ک３  شکل  هر  په 
 )2-5(شکل، پر يوه جسم دوې وارد شوې قوې په وکتوري حسين او زهرې د دواړو د مجموعي قوې په شان اغ５ز وک７ي؟

ډول سره جمع ک８５ي.

)الف(

)ب(

قوې هم د نورو کميتونو په شــان ســره جمع ک５دلی شي، خو دې ！کي ته په پام سره چ３ قوه يو وکتوري 
کميت دى، د نورو کميتونو په ＇５ر سره ساده نه جمع ک８５ي.

د فعاليت نتيج３ ته پام وک７ئ. د الف په شــکل ک３ دوې قوې په يوه لوري ک３ واردې شــوي دي. دغه 
دواړه قوې له يو بل سره جمع کي８ي او د دې سبب ک８５ي چ３ صندوق په أسان９ سره کش شي.
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 50N 100 او د زهرې قوه لهN د بيلگ３ په توگه، که د حســين قــوه له
ســره برابره وي، دغه دواړه قوې يوه له بل３ ســره د 150N قوې په ＇５ر 
عمل کوي. د )ب( په شــکل ک３ دوې قوې يوه د بل３ په مخالفو جهتونو 
ک３ وارد８４ي. که دا قوې ســره مســاوي وي، د يو بــل اغ５زه خنثى کوي. 
لــه دې امله صنــدوق هي＆ کوم３ خوا ته حرکت نه شــي کولى. او که په 
N100a  او د زهرې  = دې حالــت کــ３ د پورته په ＇５ر، د حســين قوه 
b  قوې د خنثى  a  قوې ＇خه 50N قــوه، د  N50b  وي، له = قــوه  
کولــو لپاره مصرف５ــ８ي او يوازې 50N قوه د صندوق د کشــولو لپاره په 

کار８４ي.
 150N دوه قوې، د )الف( په شکل ک３، يوه  b a  او  له دې کبله، که د

نيوتني قوه د همغ３ په جهت ک３ عوض ک７و، دغه قوه همغه اغ５ز لري.
b  قوې ل５رى ک７و، او د هغ３ په عوض يوه 50  a او  په همدې ترتيب، که چ５رې د )ب( له شکل ＇خه د

a  قوې په لور وارده ک７و، بيا به هم د هماغه دوو قوو غوندې اغ５زه ولري. نيوتن قوه د
دې قــوې تــه چــ３ د دوو پخوانيو قوو غوندې اغ５ز لري، د هغه دوو قــوو د جمع حاصل او يا د دوو قوو 
محصلــه وايي. که چيرې دوې قوې هــم جهته وي، د دوى د محصل３ اندازه د هغوى له معمولي جمع 
سره برابره ده او د محصله قوې جهت ي３ هم د هغوى له جهت سره يو شان وي او که د دوه قوو جهت 
مخالــف وي، د محصله قوې د ترالســه کولو لپاره، د کوچن９ قوې انــدازه له لوي３ قوې ＇خه کموو. د 
محصله قوې جهت به هم د لوي３ قوې جهت وي. په ＄ينو وختونو ک３ چ３ قوې د )٣-٥( الف شکل 

په ＇５ر يوه له بل３ سره زاويه جوړه ک７ي، د محصل３ د موندلو لپاره په الندې ډول عمل کوي:
- لوم７ى د هرې يوې قوې د ＊ــودلو لپاره يو وکتور رســموو. دغه وکتورونه بايد داســ３ رسم شي چ３ د 
پيل مشــترکه نقطه ولري او د وکتورونو اوږدوالى بايد د قوو له اندازې ســره متناسب وي، لکه: د )الف( 

په شکل ک３.

شکل )3-5( د دوه قوې 
محصله ＊ودنه

الف

ب

ج
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- وروسته، د هر وکتور له وروستن９ برخ３ ＇خه له بل وکتور سره موازي او مساوي قطعه خط رسموو، 
لکه: د )ب( شکل.

- د دوو لوم７نيو وکتورونو د شــروع ک５دو له ＄اى )مبدا ء( ＇خه د متوازي االضالع قطر داســ３ رسموو، 
چ３ لورى ي３ د تقاطع نقط３ خوا ته وي، لکه: د )ج( شکل.

دغــه وکتــور چ３ په اخر ک３ رســم شــو، د a او b د دوو وکتورونو محصله )د جمــع حاصل( دی. که 
وکتورونه مو په مناسبه اندازه رسم ک７ي وي، د محصله وکتور مقدار هم له خط کش ＇خه په استفادې 

اندازه کولی شو.
تمرين: د a قوه د 15N په اندازې د ختي＃ په لوري او د b قوه د 20N په اندازه د شــمال په لوري ک３ 

عمل کوي. په شکل ک３  هره 5N قوه يو سانتي متر اوږدوالى ＊يي.
د دې دوو وکتورونو محصله رسم ک７ئ او د محصله وکتور اوږدوالی د خط کش په مرسته اندازه ک７ئ.

د قوې مومن
کله نا کله د جسمونو د ＇رخولو لپاره له قوې ＇خه کار اخلو. ممکن د دې قوې  پر اثر ممکن جسمونه و＇رخ８５ي.

د قوې د ＇رخ５دو اغ５ز د قوې د مومن په نامه ياد８４ي. د قوې مومن د قوې په لويوالي، د قوې په لوري 
او جسم باندې د قوې د اغ５ز په نقط３ پورې اړه لري.

الندې فعاليت دقوي مومنت مفهوم رو＊انه کوي.

                فعاليت
�tد خپل ！ولگي دروازه خالصه ک７ئ. د خپل الس په غ＂ه گوته د دروازې په ب５لو، ب５لو 
برخو د شکل په شان )الف، ب او ج( فشار وارد ک７ئ چ３ دروازه خالصه ک７ئ. پام 
وک７ئ چ３ ستاس３ －وته په کومه برخه )الف، ب يا ج( ک３ ده چ３ له کوم ＄ای ＇خه 

دروازه د نورو دوو نقطو په پرتله أسانه خالصي８ي، ول３؟

ورباندې  قوه  چ３  نقطه  هغه  شکل   )5-4(  
مهم  ک３  اندازه  په   مومن د  قوې  د  واردي８ي 

رول لري.
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لکه چ３ وليدل شول، هر ＇ومره چ３ د دروازې له چپراس ＇خه فاصله لرې غوره شي، د ل８ې قوې تطبيق ډ４ره 
اغ５زه کوي. يعن３ دروازه أسانه خالص８５ي. يو پ５چ ستاسو په گوتو نه خالص８５ي. د هغه د خالصولو لپاره له هغه 
رنچ ＇خه کار اخيستل ک８５ي چ３ الستى ي３ اوږد وي. کله چ３ په رنچ وار４دونک３ قوه زياته شي او د قوې د 
اغ５زې ＄اى له پ５چ ＇خه لرې و ！اکل شي، پيچ زر او أسانه خالص８５ي. يعن３ هر＇ومره چ３ قوه ډ４ره او د اغ５ز 

نقطه د دوران له نقط３ ＇خه لرې وي، د قوې د ＇رخ５دو اغ５زه ډ４ره او د قوې مومنت زيات دي.
د قوې د مومن لويوالى په دوو ＇يزونو پورې ت７لى دى:

1. د قوې زياتوالى زيات مومن رامن％ته کوي.
2. په هره اندازه چ３ د قوې د اغيزې نقط３ او د اتکآ يا دوران نقط３ ترمن＃ فاصله )قوې م( زياته وي د 
مومنت مقدار هم زيات دی. د ＇رخ５دو لورى د قوې په جهت پورې اړه لري. هغه نقطه چ３ جسم د هغ３  
په شاوخوا ＇رخ３ د اتکا نقطه نوم８５ي.د ب５ل／３ په تو－ه د هرې دروازې چپراس او هر پيچ چ３ د رنچ په 

واسطه خالصي８ي د اتکا يا دوران نقط３ دي.
د قوې مومن د يوې ！اکل３ نقط３ په شاوخوا د يوې قوې د ＇رخيدو د اغ５زې لپاره معيار دى. 

د قوې عمودي فاصله د اتکا له نقط３ ＇خه × قوه = د قوې مومن 

               پو＊تنه
ول３ د الرۍ د！يرونو د ن＂ونو )پيچونو( د خالصولو لپاره د لوی الستي سکورنج ته اړتيا ده؟

د عمل او عکس العمل قوې
کلــه چــ３ د لوبو په ميدان ک３ له يو بل ســره ！کر وک７ئ، د دواړو وجــود درد کوي. علت ي３ دادی چ３ 
＄مکه او ستاسو ！ول／يوال چ３ ور سره مو ！کر ک７ي دی تاسو په هغه او هغه ستاسو په وجود قوه واردوي 

چ３ اغيزه ي３ د درد په شکل احساسي８ي.

قوه هغه وخت رامن％ته ک８５ي چ３ دوه جسمونه يو پربل متقابله اغيزه وک７ي، نو کله چ３ جسمونه دوه وي، نو 
دوې قوې هم من％ته را＄ي که جسم يوازې وي نه قوه واردولی شي او نه هم ورباندې قوه وارد８４ي.

 )5-5( شکل
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                فعاليت

�tد )6-5( شکل په شان يوه کوچن９ تشله د يوې غ＂３ ساکن３ تشل３ په لور ور وش７ئ چ３ ورسره ！کر وک７ي. له خپلو 
！ول／يوالو سره بحث وک７ئ چ３ ول３ کوچن９ تشله بيرته را－ر＄ي او لويه تشله هم په حرکت را＄ی.

د عمل او عکس العمل قوې تل په دوو مخالفو جهتو ک３ وي چ３ يو پر بل باندې عمل کوي. هغه قوې 
چ３ تاسو ي３ په يوه شي او يا کس وارد وئ )د عمل قوه( او هغه قوه چ３ يو شى يا يو ＇وک ي３ په همغه 

اندازه په مخالف جهت ک３ په تاسو او يا يو شي وارد وي، د عکس العمل قوه بلل ک８５ي.
دغه قوې د نيوتن په واسطه کشف او د يوه قانون په ب２ه داس３ بيان شوې دي:

د هر عمل لپاره يو مساوي او مخالف الجهت عکس العمل شتون لري. 

د جاذب３ قوه )د جسم وزن(
کله چ３ تاسو يو جسم له السه خوش３ کوئ کوم３ خواته لو８４ي؟

د شــپ８م ！ول／ي د ســاينس په کتاب ک３ له هغه قوې ســره أشنا شوئ چ３ جسمونه ＊کته خواته کشوي. 
أيا ددې قوې نوم مو په ياد دى؟

هغــه قوه چ３ جســمونه خپلــ３ خواته را کاږي د ＄مکــ３ د جاذب３ قوه بلل ک８５ي، دا قــوه پر هغو ！ولو 
جســمونو چ３ د ＄مک３ په شــاوخوا ک３ دي، وارد８４ي او هغوى د ＄مک３ د مرکز خواته را کاږي چ３ 

د جسم وزن بلل کي８ي.

د کوچن９ تشل３ د عمل قوه

د لوي３ تشل３ د عکس العمل قوه

 )6-5( شکل

)6-5( شکل 
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                فعاليت

که چپرې له مخامخ شکل سره سم د )الف(، )ب( او )ج( له ب５لو، ب５لو برخو ＇خه 
م３２ خوشــ３ شــي، ستاســو په نظر، کوم３ خواته به حرکت وک７ي؟ أيا د ＄مک３ 

کرې د شکل په شاوخوا ک３ د حرکت جهتونه سم ترسيم شوي دي؟
په خپلو گروپونو ک３ خبرې وک７ئ او پايله ي３ په ！ولگي ک３ ووايئ.

 )7-5( شکل، د م３２ سقوط 
د ＄مک３ په شاوخوا ک３

الف

ج

ب

لکه ＇نگه چ３ تاسو په فعاليت ک３ متوجه شوئ، که تاسو نسبت ＄مک３ ته د الف په موقعيت ک３ ياست او 
م２ه خوش３ ک７ئ، د ＄مک３ خوا ته را لو８４ي. په همدې توگه که تاسو په )ب(، )ج( او )د( نقطو ک３ هم اوسئ 
او م２ه خوش３ ک７ئ، بياهم م２ه د ＄مک３ خواته جذب يا لوي８ي، په داس３ حال ک３ چ３ د ب په نقطه ک３ ي３ د 
جاذب３ قوې جهت مخالف رسم شوی دی. خو حقيقت دادی چ３ په هر حالت ک３ د قوې جهت د ＄مک３ 
د مرکز خواته دى. دغه قوه د ＄مک３ د جاذب３ له قوې ＇خه عبارت ده چ３ زموږ پر بدن او هر شي باندې چ３ 

د ＄مک３ په شاوخوا ک３ دي، اغ５زه کوي او خپل３ خواته ي３ را کشوي.
د ＄مکــ３ د جاذبــ３ د قوې جهت تل د ＄مک３ د مرکز خواته دى، د جاذب３ قوه، جســمونه د ＄مک３ پرمخ 
ســاتي او هغه شــيان چ３ پورته خواته اچول ک８５ي، بيرته پر ＄مک３ باندې را لو８４ي. د جاذب３ قوه نه يوازې د 
＄مک３ او جسمونو په من＃ ک３ شته، بلک３ د جاذب３ قوه، سپوږم９ د ＄مک３ په شاوخوا مدار ک３ ساتي او د 

لمر د جاذب３ قوه،  ＄مکه او نوري سيارې په خپلو مدارونو ک３ ساتي.
د جاذب３ قوه د جسمونو د کتل３ مقدار او د هغوى ترمن＃ فاصل３ پورې ت７ل３ ده. يعن３ هر ＇ومره چ３ د جسمونو 
کتل３ لوي３ وي، هغومره د جاذب３ د قوې اغ５زه ډيره وي او برعکس هر ＇ومره چ３ د جســمونو ترمن＃ فاصله 

ډيره وي، د جاذب３ قوه د دوى په من＃ ک３ ل８ه وي.

          فکروک７ئ
 د جاذب３ قوه ＇ه شى ده؟ تشريح ي３ ک７ئ:

؟
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کتله او وزن
مــوږ ！ــول دا تجربه لرو چ３ د خپلــ３ اړتيا وړ 
مــوادو، لکه: بــوره، وريج３، ميــوې او نورو د 
اخ５ســتلو په وخت ک３ ي３ بايد اندازه و！اکو. د 
ب５لگ３ په توگه: کله چ３ م３２ اخلو، بايد اندازه 
يا مقدار ي３ مشــخص کــ７و چ３ ＇ومره اخلو 
مقدار ي３ معموًال په دوه پله يي يا نورو تلو چ３ 

)8-5( شکل، هغه تل３ چ３ مواد پرې اندازه کويپه )8-5( شکل ک３ وينئ اندازه کي８ي.

هغه مقدار مواد چ３ په دوه پله يي تل３ ي３ اندازه کوئ، په حقيقت ک３ د همغه جسم کتله بلل ک８５ي. د 
يوه جسم مثًال م３２ کتله د هغ３ د جوړوونکو ذرو په شم５ر او د هرې ذرې په لوﾦوالي پورې ت７ل３ ده. د يوه 
 kg جسم د کتل３ د اندازې د ！اکلو لپاره له کيلوگرام او گرام واحدونو ＇خه کار اخلو. يعن３ د کتل３ واحد
او gr دى. په ډ４رو وختونو ک３ خلک په غلط９ سره له کيلوگرام ＇خه د وزن د واحد په تو－ه کار 
اخلي. د ب５لگ３ په توگه: ويل ک８５ي چ３ د يوې هندوان３ وزن 5kg دى. په داس３ حال ک３ چ5kg ３ د 

هندوا３１ کتله ده او وزن ي３ په هغه جسم د ＄مک３ د جاذب３ د قوې له اغيزې ＇خه عبارت دی.

                فعاليت
په الندې شکل ک３ تله له ب５لو، ب５لو وزنونو سره گورئ.

د الندې تلو په واســطه په ！ول／ي د ب５ال ب５لو شــيانو، لکه: د کتابونو بکس، درســي کتاب او داس３ نورو شيانو وزنونه اوکتل３ پيدا 
او سره پرتله ک７ئ.

 )9-5( شکل، تل３ له ب５لو، ب５لو وزنونو سره
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وزن په ډاين او نيو！ن اندازه کي８ي. د ＄مک３ پر سطحه په هرې 1kg کتل３ باندې )9.81N( د جاذب３ 
او په هرې )1g( کتل３ باندې د ＄مک３ له خوا )981dyn( د جاذب３ قوه واردي８ي چ３ د نوموړو کتلو 

له وزنونو سره مساوي دي.
هغه قوه چ３ ＄مکه ي３ په 1kg کتل３ باندې واردوي، يعن３ همغه 9,8N وزن )قوې( ته يو کيلوگرام قوه 
سره ＊يي. په همدې دليل، کله چ３ خلک په ور＄نيو خبرو اترو ک３   *1kg هم وايي او هغه په 1kgf يا 
وايي چ３ د يوه جسم وزن پن％لس کيلوگرامه دى، په حقيقت ک３ د دوى منظور پن％لس کيلوگرامه قوه 
ده، چ３ تقريباً له 150N سره برابره ده. په محاسبه ک３ د کار د أسانتيا لپاره د يوه جسم وزن چ３ کتله 
ي1kg ３ ده، 10N قبلوو. د ب５لگ３ په توگه، که ستاسو کتله 45kg وي، ستاسو وزن د ＄مک３ په 

سطح ک３ تقريباً 450N دى.
يعن３:

کتله او وزن په خپلو من％و ک３ الندې مستقيم３ اړيک３ لري: 
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 دجسم کتله = د جسم وزن
)10-5( شکل په فضا ک３ يو فضانورد د بی وزن９ په حالت ک３

               فکروک７ئ
 کتله او وزن يو له بله ＇ه توپير لري؟

ويلى شــئ چ３ ديوه جسم وزن ＇نگه تغيير کوي؟د 
يوه جسم وزن، د ＄مک３ له مرکز ＇خه د هغه جسم 
پــه فاصل３ پــورې ت７لى دى. يعنــ３ هر＇ومره چ３ د 
＄مکــ３ له مرکز ＇خه لرې شــي، وزن ي３ کم８５ي. 
د ب５لگ３ په توگه، که يو هوا باز )فضانورد( په هوا ک３ 
د ＄مک３ له سطح３ ＇خه لرې سفر وک７ي، ممکن 
داســ３ ＄اى ته ورســ８５ي چ３ د جاذب３ قوه ورباندې 
نــور اغ５ز ونه کــ７ي، يعن３ د ب３ وزنــ９ په حالت ک３ 
وي. پــه دغه حالت ک３ فضانــورد خپله لوم７ن９ کتله 
لــري او د هغه جوړوونکــ３ ذرې په خپل ＄اى دي. 
يعن３ د هغه کتله نه ل８ه شــوې او نه ډ４ره شوې، بلک３ 

ثابته ده. 
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د پن％م فصل لن６يز
�قوه په ب５الب５لو ډولونو شتون لري. t

�کله چ３ پر يوه جسم باندې قوه وارد８４ي د اجسامو په حرکت، د حرکت په جهت او يا شکل ک３  t
بدلون راولي.

�قوه يو وکتوري کميت دى چ３ مقدار او جهت دواړه لري.  t
�دوې قوې په وکتوري شــکل جمع ک８５ي او د هغو د جمع３ حاصل دريمه قوه ده چ３ د محصل３  t

په نوم يادي８ي
�يوه قوه ک５دلى شي چ３ پر دوو قوو تجزيه شي او د دوو قوو په ＇５ر ب５ل ب５ل عمل وک７ي. t

�د يوې قوې د ＇رخ５دو يا د دوران اغ５زه د قوې د مومن په نامه ياد８４ي. t
�هر ＇ومره چ３ قوه زياته او يا د قوې م اوږد شي، هغومره لوی مومن رامن＃ ته ک８５ي. t

�د يو مومن د دوران جهت، د وارد شوې قوې په جهت پورې ت７لى دى. t
�هغه نقطه چ３ قوه ي３ پر شاوخوا ＇رخي، د اتکا نقطه بلل ک８５ي. t

�د ＄مک３ د جاذب３ قوه هغه ده چ３: t
       الف- شيان د ＄مک３ پرمخ ساتي.

       ب- کوم شيان چ３ موږ پورته اچوو هغه ب５رته ＄مک３ ته را کشوي.
       ج- سپوږم９ د ＄مک３ په شاوخوا په خپل مدار ک３ ساتي.

�وزن: په جسمونو باندې د ＄مک３ د جاب３ قوې اغيزه وزن بلل کي８ي. ＇رنگه چ３ وزن يو ډول قوه  t
ده، نو په ډاين يا نيوتن اندازه ک８５ي.

�د جسمونو وزن د ＄مک３ له مرکز ＇خه د هغوى په فاصل３ پورې ت７لى دى. t
�کلــه چ３ په يوه جســم باندې قوه وارد８４ي، جســم هم په هغ３ باندې قــوه واردوي چ３ د عمل او  t

عکس العمل قوې ي３ بولي. دغه قوې تل مساوي، خو جهتونه ي３ سره مخالف دي.
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د پن％م فصل پو＊تن３
1- په ور＄ني ژوند ک３ د قوې د کارولو ＇و موارد پيداک７ئ او د قوې د عمل ＇رنگوالى په ک３ تشــريح 

ک７ئ.
2- داس３ فکر وک７ئ چ３ په ن７ۍ ک３ د جاذب３ قوه نشته. په دغس３ ن７ۍ ک３ ژوند تشريح ک７ئ.

3- د جاذبــ３ قــوه د جســمونو د .................... پــه مقــدار او لــه ＄مکــ３ ＇خه د جســمونو په 
.................. پورې ت７او لري.

4- د يوه ډ４ر کلک شــوي پ５چ د خالصولو لپاره په شــکل ک３ ＊ــودل شــوي کوم رنچ ＇خه کار اخلئ 
)رنچونه مساوي خول３ لري(. د خپل انتخاب علت توضيح ک７ئ.

5- د يوه جسم وزن چ３ کتله ي３ د ＄مک３ پرمخ 10 کيلوگرامه ده، ＇ومره دى؟
6- د يوې قوې د ＇رخيدو يا مومن اغ５زه په کومو کميتونو پورې ت７ل３ ده.

7- کله چ３ يو جسم په بل جسم باندې قوه وارده ک７ي، دويم جسم په لوم７ي جسم باندې ＇ومره او په 
کوم جهت قوه واردوي؟ توضيح ي３ ک７ئ.

8- له الند４نيو کميتونو ＇خه کوم يو وکتوري کميت دى؟
د- قوه ج- کتله    ب- تودوخه    الف- انرژي  

9- په الندې شــکلونو ک３ د هرو دوو قوو حاصل جمع رســم ک７ئ او اوږدوالــى ي３ په خط کش اندازه 
ک７ئ.

10- د F وکتور در ک７ل شــوى دى. دوه عمود وکتورونه يو پر بل داســ３ رسم ک７ئ چ３ دغه د F قوه 
ي３ محصله وي.

  10cm

  20cm

  30cm
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شپ８م فصل

)1-6( شکل، بايسکل يو ماشين دى

ساده ماشينونه      
تر اوســه مو د هغو مختلفو وسايلو په رول فکر ک７ی چ３ په ور＄نيو 

کارونو ک３ ترې －＂ه اخلئ؟
د الندې کارونو د أســانه ترسره کولو لپاره، له کومو وسايلو ＇خه －＂ه 
اخلــئ؟ د مو！ر ！اير تبديلول، د پيچ خالصــول او کلکول، د وچ３ 

ون３ پرې کول او په ل８ وخت ک３ د يوې فاصل３ وهل.
هره وسيله چ３ زموږ کارونه أسانوي د ماشين په نامه ياد８４ي. ماشينونه 
دوه ډوله دي: ســاده او مرکب. بايسکل يو مرکب ماشين دى چ３ له 
＇و برخو )ساده ماشينونو( ＇خه جوړ شوى دى، د )1-6( شکل د 
بايســکل بيالبيل３ برخ３ له موږ سره د کار په ترسره کولو ک３ مرسته 
کوي. د ب５لگ３ په توگه: د ُقوې د جهت په بدلولو د قوې د مقدار په 

زياتولو يا کمولو او د کار په چ＂ک ترسره کولو ک３ مرسته کوي.
ســاده ماشين ＇ه شــى دى؟ د ساده ماشــينونو ډولونه، لکه: رافعه، 
＇ــرخ، مايله ســطحه،  پــه دې فصل ک３ په دغو پو＊ــتنو ته ＄واب 

پيدا ک７ي.
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د پورتنيو ساده ماشينونو په واسطه کوم کارونه تر سره کي８ي؟ نومونه ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. 
د ＇و ساده ماشينونو له يو ＄ای کيدو )ترکيب( ＇خه مرکب يا مغلق ماشينونه جوړي８ي چ３ ＄ين３ ي３ په  

الندې شکل ک３ ＊ودل شوي دي.

)3-6( شکل، مرکب ماشينونه 

د )2-6( شکل ساده ماشينونه

ساده ماشين ＇ه شى دى؟
پوهي８ئ هغه کارونه چ３ انســان ي３ په الس نه شــي تر ســره کوالي نو اړتيا ده چ３ له ＄ينو وسيلو ＇خه 
－＂ه واخلي، نو هغه وســيل３ چ３ د قوې مقدار او جهت ته تغيير ورکوي او کار په أســانه تر ســره کوي، 

ماشين بلل کي８ي.
ســاده ماشــينونه هغه وسيل３ دي چ３ ســاده جوړ＊ــت لري، د قوې مقدار او جهت ته تغيير ورکوي او 
ور＄ني ســاده کارونه تر ســره کوي. په الندې )۲-۶( شــکل ک３ د ＄ينو ســاده ماشينونو شکلونه رسم 

شوي دي.
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                فعاليت
زده کوونکي دې په －روپونو ک３ د الندې ماشــينونو په شــکلونو ک３ د عامل３ او مقاوم３ قوې د اغيزې نقط３، د اتکآ نقط３، د 

عامل３ او مقاوم３ قوې م＂ونه پيدا ک７ي.

د ساده ماشينونو ډولونه 
په ت５ر درس ک３ پوه شــو چ３ له ماشــينونو ＇خه د کار د أسانتيا لپاره －＂ه اخيستل کي８ي. په )4-6( شکل 
ک３ د ساده ماشينونو ＄ين３ نور ډولونه، لکه: رافعه، مايله سطحه، پانه )سپيته(، ＇رخ، پيچ او د ＇رخونو 

يو سيستم ليدل کي８ي.
په شــکلونو ک３ له اختالف ســره ســره دوى  ！ول د عامل３ قوې او مقاوم３ قوې د اغ５ز نقط３ او د اتکا 

نقط３ او همدارنگه د عامل３ قوې او مقاوم３ قوې م＂３ )بازو－ان( لري چ３ هر يو مطالعه کوو.

پ５چ

مايله سطحه

فانه )سپيته(

رافعه

اتکا

＇رخونه

＇رخ
اکسل

 )4-6( شکل، د ساده ماشينونو ډولونه
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رافعه 
رافعه ســاده ماشــين دی ج３ د قوې مقدار او جهت ته تغيير ورکوي او کار په أسانه تر سره کوي. رافع３ 

په عمومي ډول په دوو ډولونو ويشل شوي چ３ وروسته به ي３ په اړه معلومات ترالسه ک７و.
اړم )جبل(: اړم يوه سخته ميله ده چ３ د درنو وزنونو يا مقاومتونو د پورته کولو يا ＄ای پر ＄ای کولو لپاره 

ور ＇خه －＂ه اخيستل کي８ي. اړم د رافع３ يو ډول دی چ３ په )٥-۶( شکل ک３ ليدل کي８ي.

)5-6( شــکل ته وگورئ. په دې شــکل ک３ داس３ رافع３ رسم شــوي دي چ３ د عامل３ قوې، مقاوم３ 
قوې، د اتکا نقط３ او د عامل３ قوې او مقاوم３ قوې بازوگان په ک３ مشخص شوي دي.

R مقاومه قوه،  L د مقاوم３ قوې بازو )مL ،) د عامل３ قوې بازو، F عامله قوه، B د مقاوم３ قوې 
د اغ５ز نقطه، C د اتکا نقطه او A د عامل３ قوې د اغ５ز نقطه ده.

                فعاليت
له )۶-۶( شکل ＇خه په －＂３ اخيستن３ سره خالي ＄ايونه د رافع３ په مناسبو کميتونو يا ＄ان／７تياوو سره ډک ک７ئ.

د اتکا نقطه
FR

L L
B C A  

  

عامله قوه  F
r

 AC

 BC

 R
r

 C

 A

 B

)L`( )د مقاوم３ قوې بازو )م

)F(     عامل قوه
)R(   مقاوم３ قوې

د اتکا نقط３

)L(      
د عامل３ قوې م

)A(

)5-6( شکل رافعه 
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په رافعه ک３ د قوو د توازن د ＊ه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

يعن３: 
      

3. کلــه چــ３ عاملــه قــوه او مقاومه قوه هره يــوه د خپلــو بازوگانو په          
اوږدوالي  ک３ ضرب شــي، د دوى د ضرب حاصلونه ســره مســاوي 

دي )8-6( شکل. 
 يعنى:  

4- پورتن９ رابطه د رافعو د قانونو په نامه يادي８ي.

که فعاليت مو ＊ه ترسره ک７ى وي، د ميل３ له وزن پرته به الندې نتيجه ترالسه ک７ى شئ.
1– د رافع３ د توازن په حالت ک３ که يوه قوه کمه وي په همغه تناسب د هغ３ قوې بازو اوږد وي

2- د مقاوم３ او عامل３ قوې نســبت د عامل３ او مقاوم３ قوې د بازو－انو له نســبت ســره مســاوي دی. 

L
L


F
R

L` RF.LL  د عامل３ قوې بازوF  د عامله قوهL مقاومه قوه  Rد مقاوم３ قوې بازو 

40 گرامه قوه20 گرامه قوه

40 گرامه قوه40 گرامه قوه

                فعاليت
د ضرورت وړ مواد: دوې 20 گرامه کتل３، دوې 40 گرامه کتل３، يوه هواره ميله.

ک７نالر:
1. ميله د اتکا په نقطه باندې له شکل سره سمه و دروئ  او د )20 او 40 گرامو( کتل３ د ميل３ په دواړو ＇وکو ک３ ک８５دئ.

2. هواره ميله داس３ ＄اى پر ＄اى ک７ئ چ３ د توازن په حالت ودر８４ي.
3. د عاملــ３ قــوې او د مقاومــ３ قــوې فاصل３ د اتــکآ له نقط３ ＇خه په خــط کش پيدا 

ک７ئ.
4. د اندازه کولو پايله په الندې جدول ک３ وليکئ.

5. له دې مرحل３ ＇خه وروســته د ميل３ په دواړو انجامونو ۴۰ －رامه کتل３ ＄ای پر ＄ای 
او د ٣ او ۴ مرحلو په شان عمل وک７ئ.

)7-6( شکل، رافعه

F=20R=40

 
L
L

F
R


=

)8-6( شکل، رافعه د توازن په حالت ک３

F

LL`

R

 LRLF =



74

د رافع３ ډولونه
رافع３ د عاملو او مقاومو قوو د اغ５زو د نقطو او د اتکا د نقطو د موقعيت له پلوه الندې درې ډولونه لري:

۱- هغه رافع３ دي چ３ د اتکا نقطه ي３ د عامل３ قوې او مقاوم３ قوې په من＃ ک３ وي، لکه: ＇رن／ه چ３ 
په )9-6( شکل ک３ ليدل کي８ي، لکه اندرچو.

۲- هغه رافع３ دي چ３ مقاومه قوه په ک３ د عامل３ قوې او د اتکا نقط３ په من＃ ک３ وي، )10-6( شکل 
لکه: کراچ９.

٣- هغــه رافعــ３ دي چ３ عامله قوه په کــ３، د اتکا نقط３ او مقاوم３ قوې په منــ＃ ک３ واقع وي، لکه: 
＇رن／ه چ３ په )11-6( شکل ک３ ليدل کي８ي، لکه س＂پلر يا أتش －ير.

C F
R

CF
R

C F
R

               فعاليت   
زده کوونکي دې پيدا ک７ي چ３ الندې رســم شــوي ســاده ماشــينونه کوم ډول رافع３ دي. اړوند نمبر ي３ په خپلو کتابچو ک３ 

وليکئ.
1



   75

               فعاليت   
1– )8-6( شکل وگورئ او پو＊تنوته ＄وابونه ووايئ.

الف: شکل کوم ډول رافعه ＊يي.    
ب: له ورک７ل شوو معلوماتو ＇خه په استفادې سره د عامل３ قوې بازو پيداک７ئ او په جدول ک３ ي３ وليکئ.

L/  R/FL  د عامل３ قوې بازوF  د مقاوم３ قوې بازو  عامله قوهR  مقاومه قوه 
50 گرام20 سانتي متر  25 گرام؟؟؟

50 －رام وزن35 －رام وزن30 سانتی متر

که د رافع３ فعاليت ته مو پام ک７ی وي، نو يو جســم په جبل باندې په هره اندازه چ３ وغواړو په  أســانه 
ب５％ايه کولی شو. يعن３ که چ５رې همغه جسم په خپل الس ب５％ايه ک７و، ډ４ره قوه په کار８４ي.

له دې ＇خه داس３ پايله اخلو چ３ ماشين کار نه ډ４روي او نه ي３ کم وي، بلک３ د کار ترسره کول أسانوي  
همدغه )د يو ماشــين په واســطه د  کارونو اســانه ترسره کول( د ماشــين د ميخانيکي گ＂３ په نامه ياد８４ي 

چ３ په M.A ي３ ＊يي.
د يــوه ماشــين ميخانيکي －＂ه د مقاوم３ او عامل３ قــوې او يا د عامل３ قوې بازو او د مقاوم３ قوې بازو له 

نسبت ＇خه عبارت ده.

LL

 )12-6( شکل، رافعه

  

25 －رام وزن50 －رام وزن

20cm

د ماشينونو ميخانيکي گ＂ه 
کولى شــئ د هغه ماشــين نوم واخلئ چ３ هره  ورځ ور＇خه －＂ه اخلئ؟ ＇ه ډول ماشــينونه د مقاوم３ 

قوې په مقابل ک３ وارده شوې قوه ل８ه يا ډ４روالی شي؟

R  مقاومه قوه          L  د عامل３ قوې بازو 
ـــ = ــــــــــــــــــــ = M.A = د رافع３ ميخانيکي گ＂ه           ـــــــــــــــــــ

  F د مقاوم３ قوې بازو               عامله قوهL
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＇رخونه 
＇رخ يو ډول ســاده ماشين دى. ＇رخ يو －رد، فلزي، پالستيکي يا لر－ين 
！يکلی دی چ３ د يوه ثابت محور په شــاوخوا أزاد حرکت کوي. دې ته مو 
پــام ک７ى چ３ د ماشــينونو ډ４رې پرزې د ＇رخ په شــکل دي؟ ＇رخ کوم 
کارونه ترسره کوي؟ کارونه ＇نگه اسانوي او د ＇رخونو ميخانيکي －＂ه ي３ 

＇رن／ه بدلون مومي؟ ＇رخ ＇و ډوله دى؟
دا هغه پو＊تن３ دي چ３ په دې درس ک３ به ي３ په ＄وابونو پوه شو. 

الف- ثابت ＇رخ 
＇رن／ــه چ３ ＇ــرخ په يوه ثابــت ＄ای ک３ ن＋ــلول کي８ي او ＄ــای ي３ نه 
بدليــ８ي، نــو د ثابت ＇رخ پــه نوم يادي８ي. په ياد ولــرئ چ３ ثابت ＇رخ د 
قوې مقدار ته تغيير نه ورکوي بلک３ د قوې د جهت په بدلولو ســره په کار 

ک３ أسانتيا راولي.
د ＊ه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

                فعاليت
ــواد: دوې 25gr کتل３، يوه 50gr کتله، يو ثابت  ــا وړ م د اړتي

＇رخ او يوه رس９
ک７نالر:

۱. د شکل مطابق، ＇رخ په يوه ثابت ＄ای پورې وت７ئ او رس９ 
ور ＇خــه ت５ره ک７ئ. د رســ９ يوې خواتــه 50gr  کتله او بل３ 
خواته ي25gr ３ کتله ＄وړنده ک７ئ. وبه ليدل شــي چ３ ＇رخ 

د 50gr کتل３ خوا ته دوران کوي.
۲. په دويم پ７او ک３ له شکل سره سم د ＇رخ 25gr کتل３ خوا 
تــه دويمه 25gr کتله هم ورزياتــه ک７ئ چ３ د توازن په حالت 

)14-6( شکل، ثابت ＇رخک３ پاته شي. په دې اړه چ３ مو ＇ه وليدل، هغه وليکئ.

 g25

 g25
 g50

  

 )13-6( شکل
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که فعاليت مو سم ترسره ک７ى وي، الندې نتيج３ ترالسه کوئ:
1- ＇رنگــه چــ３ عامله قــوه د مقاوم３ قوې پرخالف عمل کوي، له دې کبلــه د قوې د لوري )جهت( د 

بدليدو لپاره له ثابت ＇رخ ＇خه کار اخ５ستل ک８５ي.
2- ＇رخ به هغه وخت د توازن په حالت ک３ وي چ３ عامله قوه او مقاومه قوه سره مساوي وي.

  3- د ثابت ＇رخ ميخانيکي گ＂ه له يو ســره مســاوي ده ＄که چ３ د ＇رخ شعاع يعن３ د عامل３ قوې م

OB)( سره مساوي دي يعن３:  او د مقاوم３ قوې م  )(OA

4 – په ثابت ＇رخ ک３ د عامل３ قوې د اغ５ز نقط３ د ＄اى بدليدل او د مقاوم３ قوې د اغ５ز نقط３ د ＄اى 
بدل５دل ســره مســاوي دي، يعني د رســ９ اوږدوالى د مقاوم３ قوې خواته هومره کم８５ي، ＇ومره چ３ د 

حرکت په وخت ک３ د عامل３ قوې په لوري ډ４ر８４ي. )15-6( شکل.
ــرخ: ＇رن／ه چ３ ＇رخ له وزن ســره يو  ــرک )آزاد( ＇ ب- متح
＄ای د رس９ په واسطه ＊کته او پورته أزاد حرکت کوي، نو ＄که د أزاد يا 

متحرک ＇رخ په نامه يادي８ي.

                                                                 = L            و يا   1 =  ــــــــــ 

R  مقاومه قوه                    L          R                                                                                                      که چ３      ــــــ =  ــــــ دي نو:  1  = ــــــــــــــ = د ثابت ＇رخ ميخانيکي گ＂ه＄
 F   عامله قـوه                                 F                  

L L
L

L



A A

F

R

B B

D

CC

)15-6( شکل، ثابت ＇رخونه 

 *5kgF =

 *10kgR =

)16-6( شکل متحرک ＇رخ
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                فعاليت
g200  کتله، يو ثابت ＇رخ، يو  g50  کتل３ او يــوه  ــواد: دوې ــا وړم د اړتي

متحرک ＇رخ او يوه رس９.
ک７نالر:

۱. د ＇رخونو يو سيســتم چ３ يو ثابت او يو متحرک يا أزاد ＇رخ په ک３ 
g50  کتله او بل３  ت７ل شــوی دی، د مشــترک３ رســ９ يوې خواته لوم７ی

g200 کتله و＄７وئ. خواته ي３
 g50 ۲.په دويم پ７او ک３، له شــکل سره سم، د سيستم چپ３ خواته بله

g200 کتله هم ور زياته ک７ئ او خپل３ کتن３ وليکئ. 

  g50
 g50

په متحرک ＇رخ د ＊ه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت ترسره ک７ئ:

 که فعاليت مو سم ترسره ک７ى وي، الندې نتيج３ ترالسه ک７ئ:
1- هر أزاد ＇رخ د قوې د جهت او مقدار د بدلولو لپاره کارکوي او کار دوه برابره اسانه کوي.

2- که د رس９ او ＇رخ وزن ډ４ر ل８ وي او له ＇رخ سره د محور اصطکاک ډ４ر کم شي، عامله قوه او مقاومه 
قوه هغه وخت تعادل مومي چ３ مقاومه قوه د عامل３ قوې دوه برابره وي يا عامله قوه د مقاوم３ قوې نيمايي 

وي. )17-6( شکل.

3 – پــه أزاد ＇ــرخ ک３ د عاملــ３ قوې د اغ５ز نقط３ د ＄اى بدليدل د مقاوم３ قوې د اغ５ز نقط３ د ＄اى 
د بدليدو په نسبت دوه برابره دى.

)17-6( شکل، د ＇رخونو سيستم

R مقاومه قوه 
        

   =  ـــــــــــــــ = د أزاد ＇رخ ميخانيکي گ＂ه
       F  عامله قوه         

 

2
100

200
=



rg

rg
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مرکب ＇رخونه )د ＇رخونو سيستم(
＇رن／ــه چ３ لــه نوم ＇خه ي３ معلومي８ي مرکــب ＇رخونه دثابتو او متحرکــو ＇رخونو له ترکيب ＇خه 

جوړي８ي:
الف- هغه ＇رخونه چ３ يوه رس９ ولري 

په دې ډول ＇رخونو ک３ د رس９ يو سر )انجام( د ) 18-6( شکل مطابق په النديني ثابت 
＇رخ پورې ت７ل شوی او په ترتيب د يوه متحرک او يوه ثابت ＇رخ له جريو ＇خه تيري８ي. 
په دې شکل ک３ چ３ دوه ثابت او دوه متحرک ＇رخونه کارول شوي دي، نو وزن )R( د 

＇رخونو د جانبي رسيو په شمير په مساوي ډول ويشل کي８ي.يعن３:

په عمومي تو－ه که د جانبي رسيو او يا د ＇رخونو شم５ر )n( وي، نو:

همدارن／ه ميخانيکي －＂ه ي３:

ب- هغه ＇رخونه چ３ ＇و رس９ ولري
په يوه متحرک )أزاد( ＇رخ ک３ مو وليدل چ３ مقاومه قوه يا د )R( وزن  د ＇رخ په جانبي رســيو ويشــل 

کي８ي يعني:

د )19-6( شکل مطابق لوم７ی متحرک ＇رخ د R وزن نيمايي کوي يعن３:

دويم ＇رخ د لوم７ي ＇رخ پات３ وزن بيا نيمايي کوي يعن３:
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مايله سطحه
هغه سطحه چ３ له افقي سطح３ سره حاده زاويه جوړه ک７ي، د مايل３ سطح３ په نامه ياد８４ي. 

أيا مايله ســطحه کار أســانه کولى شي؟ د مايل３ ســطح３ ميخانيکي گ＂ه ＇و ده؟ )20-6( شکل ته پام 
وک７ئ.

 )20-6( شکل، مايله سطحه 

په همدې ترتيب دريم ＇رخ د دويم ＇رخ پات３ وزن دريم ＄ل نيمايي کوي يعن３:

نوکه چيرې په سيستم کn( ３( متحرک ＇رخونه شتون ولري، نو د عامل３ قوې )F( د پيدا کولو لپاره له 
الندې رابط３ ＇خه السته را＄ي:

د دې سيستم ميخانيکي －＂ه:
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پــه مايلــه ســطحه ک３ تل د مقاوم３ قوې )R( او د عامل３ قوې )Fچ３ قوه ســنج ي３ ＊ــيي( نســبت، د 
مايل３ سطح３ د اوږدوالي )d( او لوړوالي )h( له نسبت سره مساوي دي. دغه نسبتونه د مايل３ سطح３ 

ميخانيکي －＂ه را＊يي، يعن３:

پر مايل３ سطح３ د ＊ه پوهيدلو لپاره الندې فعاليت ترسره کوو:

                فعاليت
د ضرورت وړ مواد: يو قوه سنج، يو مو！ر－ى، يو وزن او د مايل３ سطح３ په حيث يوه يو متري تخته.

ک７نالره:

1- مو！ر－ى او وزن دواړه وزن ک７ئ )مقاومه قوه(.
2- وزن د مو！ر پر سر د مايل３ سطح３ پر مخ کي８دئ او )21-6(شکل سره سم، مو！ر－ى له قوه سنج سره پورته خواته کش ک７ئ. 

  )21-6( شکل 

 R مقاومه قوه   d د مايل３ سطح３ اوږدوالي

F عامله قوه   h د مايل３ سطح３ لوړوالي
MAد مايل３ سطح３ ميخانيکي －＂ه =       =

 

h

d

F

R
MA ==
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پام کوئ چ３ د کشولو په وخت ک３ قوه سنج له مايل３ سطح３ سره موازي وي. دغه تجربه ＇و ＄له د مايل３ سطح３ له ب５لو، 
ب５لو زاويو يا ميل ＇خه ترسره ک７ئ او هر ＄ل د سطح３ ميخانيکي گ＂ه محاسبه او نتيجه ي３ په جدول ک３ وليکئ.

3- هر ＄ل د مايل３ سطح３ طول )d( او د مايل３ سطح３ جگوالى)h( اندازه ک７ئ او په جدول ک３ يي وليکئ.

که فعاليت مو سم ترسره ک７ى وي، د پورتنيو پو＊تنو د ＄واب لپاره به الندې نتيج３ ترالسه ک７ئ:
1- که د مايل３ ســطح３ اوږدوالی )d( ثابت وي، نو د ميز له ســطح３ ＇خه د مايل３ سطح３ د لوړوالي 

له زيات５دو سره ميخانيکي －＂ه کمي８ي.

 نسبتونه سره مساوي دي.
h

d   او 
F

R ۲- په جدول ک３ ليدل کي８ي چ３ د 

د فعاليت له اجرا کولو ＇خه وروسته الندې پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ:
1- د م５ز له سطح３ ＇خه د مايل３ سطح３ د جگوالى له زياتوالى سره ميخانيکي گ＂ه کم８５ي يا ډ４ر８４ي؟

2- په جدول ک３ د اړوند مقاوم３ او عامل３ قوې نسبتونه د مايل３ سطح３ د اوږدوالي او لوړوالي له نسبتونو سره پرتله ک７ئ. 
کومو پايلو ته رسي８ئ.

 د مايل３ سطح３ اوږدوالى
)d( 

  د مايل３ سطح３ 

)h(جگوالى

 
h
d

د سطح３ ميخانيکي گ＂ه

 
F
R

 د قوه سنج عدد

F  

د مو！ر－ي او بار د وزن  مجموعه 

R

1 متر 20 سانت３ متر

1 متر 30 سانت３ متر

1 متر 40 سانت３ متر

اويا
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د شپ８م فصل لن６يز 
�هره وسيله چ３ د قوې مقدار اوجهت ته تغيير ورکوي او کار أسانوي، ماشين بلل ک８５ي. t

�د يوه ماشين ميخانيکي －＂ه د مقاوم３ او عامل３ قوې او يا د عامل３ قوې بازو او د مقاوم３ قوې بازو  t
له نسبت ＇خه عبارت ده چ３ د کار د أسانه کولو اندازه را＊يي:

�رافعه، ＇رخ او مايله سطحه د ساده ماشينونو ډولونه دي. t
�رافعه ساده ماشين دی چ３ د قوې )مقدار او جهت( ته تغير ورکوي او کار أسانوي. t

رابطه د رافعو د قانون په نامه يادي８ي. � t `)( LRLF = د 
�هره سطحه چ３ له افقي سطح３ سره حاده زاويه جوړه ک７ي د مايل３ سطح３ په نامه يادي８ي. t

�＇رخ د فلز، لر－ي يا پالستيک －ردي ！يکلي  ته وايي چ３ د يوه ثابت محور په شاوخوا أزاد حرکت  t
کوي.

�＇رخونه په دوه ډوله ت７ل ک８５ي ثابت يا متحرک. t

)L(د عامل３ قوې بازو       )R(مقاومه قوه
=       = )MA(ميخانيکي －＂ه)`L(د مقاوم３ قوې بازو       )F(عامله قوه
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د شپ８م فصل پو＊تن３
1– ساده ماشين ＇ه شى دى؟ ＇و مثالونه ي３ ووايئ؟

2- ＇و ډوله ＇رخونه پ５ژنئ؟ نومونه ي３ واخلئ.

3– ＇و ډوله ساده ماشينونه پ５ژنئ؟ نومونه ي３ واخلئ.
4– يوه رافعه رســم ک７ئ او په هغ３ ک３ د عامل３ قوې د تاثير نقطه، د مقاوم３ قوې د تاثير نقطه، د اتکا 

نقطه، بازوگان، مقاومه قوه او عامله قوه را و＊يئ.
cm20L  او *R=20Kg  وي، نو په مخامخ شــکل کــ３ د عامل３ قوې مقدار )F( او د  = 5– كه

عامل３ قوې بازو )L( محاسبه ک７ئ.
6– کــه عاملــه قوه *30Kg، مقاومه قوه *200Kg  او د مقاوم３ قوې بازو 25 ســانتي متر وي، نو په 

الندې شکل ک３ د رافع３ د عامل３ قوې بازو پيداک７ئ.

7– هره سطحه چ３ له افقي يا هموارې سطح３ سره يوه حاده زاويه جوړه ک７ي، د ......................... 
په نامه ياد８４ي.

8– هغه کلکه ميله چ３ د ....................... په چاپ５ره و＇رخ８５ي، اړم )جبل( نوم８５ي.
9– که د يوې مايل３ ســطح３ اوږدوالى 3 متره او جگوالى ي３ يو متر وي، ميخانيکي گ＂ه ي３ محاســبه 

ک７ئ.
kg800  وزن لري په 4 ＇رخونو د يوې رس９ په واسطه پورته ک８５ي. هغه عامله قوه  10– يو جسم چ３ 

چ３ دا جسم پورته کوي، حساب ک７ئ.

   

 F=30Kg*
L'A

C BL=?R=200Kg*


