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ليکواالن:

پوهاند دوکتور قاسم جمدر د ＊وون３ او روزن３ وزارت د علمي شورا غ７ى.
ف پروژې غ７ى.

ديپلوم انجينر سيد رحمت شاه مليار د ＊وونى او روزنى د وزارت د درسي کتابونو د تالي
ف رياست علمي غ７ى.

ف ظاهره ستانکزۍ د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تالي
مؤل

ف رياست علمي غ７ى.
ف معاونه ماهره نا請رى د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تالي

د مؤل

علمي اديتور: 
س او د ＊وونى او روزنى د عملي شورا غ７ى.

ف گل احمد «ساغری» د عمومي تعليماتو عمومي رئي
سر مول

د ژب３ اديتور:

ف رياست غ７ى.
ف مرستيال اقا محمد گ７ندى خوږيا１ى د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تالي

د  مؤل

ديني، سياسي او فرهن／ي کمي＂ه: 
- مولوي عبدالصبور عربي

ف نيازى
- دکتور محمد يوس

- حبيب اهللا راحل د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست ک３ د پوهن３ وزارت سالکار. 

د ＇ارن３ کم５＂ه:
_ دکتور اسداهللا محقق د تعليمي نصاب د پراختيا، د ＊وونکو د روزن３ او د ساينس مرکز معين.

_ دکتور ش５رعلي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې مسؤول.
س. 

ف لوى رئي
ف مرستيال عبدالظاهر گلستانى د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تالي

_ د سرمؤل
طرح او ديزاين:
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ملي سرود
دا عزت د هـــر افـــغان دى

 
 

دا وطن افغانستـــان دى

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
 

 
کور د سول３ کور د تورې

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو
 

 
دا وطن د ！ولو کـور دى

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو
 

 
د پ＋تــــون  او هزاره وو

پـــاميــريان، نورستانيــــان
 

 
ورسره عرب، －وجــر دي

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 

 
ش دي

براهوي دي، قزلبا

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان
 

 
دا هيـــواد به تل ＄لي８ي

لـــکـــه زړه وي جــاويدان
 

 
په سينــه ک３ د آسيـــا به

هللا اکبر
هللا اکبر وايو ا

وايو ا
 

 
نوم د حق مو دى رهبـــر



هـ

هللا الرحمن الرحيم
بسم ا

د پوهن３ د وزير پ５غام

گرانو  ＊وونکو او زده کوونکو،

گ بنس جوړوي. تعليمي نصاب د ＊وون３ او روزن３ 
＊وونه او روزنه د هر ه５واد د پراختيا او پرمخت

گ او ！ولن３ د اړتياوو له مخ３ رامن％ته ک８５ي. ＇رگنده ده چ３ 
مهم توکى دى چ３ د معا請ر علمي پرمخت

گ او ！ولنيزې اړتياوې تل د بدلون په حال ک３ وي. له دې امله الزمه ده چ３ تعليمي نصاب هم 
علمي پرمخت

علمي او رغنده انکشاف ومومي. البته نه ＊ايي چ３ تعليمي نصاب د سياسي بدلونونو او د اشخا請و د نظريو 
او هيلو تابع  شي. 

دا کتاب چ３ نن ستاسو په الس ک３ دى، پر همدې ارز＊تونو چمتو او ترتيب شوى دى. علمي گ＂ورې 
موضوعگان３ پک３ زيات３ شوې دي. د زده ک７ې په بهير ک３ د زده کوونکو فعال ساتل د تدريسي پالن برخه 

گر＄５دل３ ده. 

هيله من يم دا کتاب له الر＊وونو او تعليمي پالن سره سم د فعال３ زده ک７ې د ميتودونو د  کارولو له الرې 
س شي او د زده کوونکو ميندې او پلرونه هم د خپلو لو１و او زامنو په باکيفيته ＊وونه او روزنه ک３ پرله 

تدري
پس３ گ６ه مرسته وک７ي چ３ د پوهن３ د نظام هيل３ ترسره شي او زده کوونکو او ه５واد ته ＊３ برياوې ور په برخه 

ک７ي.

پر دې ！کي پوره باور لرم چ３ زموږ گران ＊وونکي د تعليمي نصاب په رغنده پلي کولو ک３ خپل 
مسؤوليت په ري＋توني توگه سرته رسوي. 

د پوهن３ وزارت تل زيار کاږي چ３ د پوهن３ تعليمي نصاب د اسالم د سپ５）لي دين له بنس＂ونو، دوطن 
س په ساتلو او علمي معيارونو سره سم د ！ولن３ د ＇رگندو اړتياوو له مخ３ پراختيا ومومي. 

دوست９ د پاک ح

په دې ډگر ک３ د ه５واد له ！ولو علمي شخصيتونو، د ＊وون３ او روزن３ له پوهانو او د زده کوونکو له ميندو 
او پلرونو ＇خه هيله لرم چ３ د خپلو نظريو او رغنده  وړانديزونو له الرې زموږ له مؤلفانو سره د درسي کتابونو 

ف ک３ مرسته وک７ي. 
په ال ＊ه تالي

له ！ولو هغو پوهانو ＇خه چ３ د دې کتاب په چمتو کولو او ترتيب ک３ ي３ مرسته ک７ې، له ملي او ن７يوالو 
درنو مؤسسو او نورو دوستو ه５وادونو ＇خه چ３ د نوي تعليمي نصاب په چمتو کولو او تدوين او د درسي 

ش ک３ ي３ مرسته ک７ې ده، مننه او درناوى کوم.
کتابونو په چاپ او و４

ومن اهللا التوفيق

فاروق وردگ

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزير



سريزه
گ نوې زمانه وه چ３ په ايتاليا ک３ پيل شوه او 

س دوره، د ژوندانه د علم او فرهن
پن％لسمه پي７ۍ د رنسان

！وله اروپاي３ وينوله. له هغه وروسته په شپاړسمه پي７ۍ ک３ د گاليله له ک７نو سره علمي انقالب پيل شو او 
دا ولسم３ پي７ۍ په دويمه نيمايي ک３ د نيو！ن له ک７نو سره خپل اوج ته ورسيد.

دې انقالب د طبيعت د رازونو د پل＂ن３ او ＇ي７ن３ په طريقو او د طبيعي پي＋و په اړه د فکر کولو په ډول ک３ 
ژور بدلون رامن％ته ک７.

تجربه او ازماي＋ت په علمي ＇ي７نو ک３ له خا請ه اهميت ＇خه برخورداره دي. هر علمي فعاليت په يوې 
پو＊تن３ سره پيل８５ي او تل د يوې يا ＇و پو＊تنو د ＄واب د پيداکولو په ل＂ه ک３ وي. دا ډول يو فعاليت د 
علمي مراحلو ترسره کولو ته اړتيا لري چ３ هغه ته علمي طريقه وايي چ３ په لوړو ！ولگيو ک３ به د هغه په 

هکله زيات پوه شى.
س د پوهانو په مرسته ددې توان لري چ３ په فضا ک３ کهکشانونه (ستور！ليزي) او 

ک د ساين
نني خل

（ او ه）３ دوام لري.
سيارات مطالعه ک７ي، او په ن７ۍ ک３ د ډ４رو انکشافونو لپاره د دوى کو＊

ک قوانينو زموږ شاوخوا احاطه ک７ې ده. په 
موږ په ور＄ني ژوندانه ک３ په هغه ن７ۍ ک３ اوسو چ３ د فزي

ک په اړه ډ４ره پوهي８ئ د بيلگ３ 
ک په قوانينو پوه وي، د فزي

ک ب３ له دې چ３ د فزي
حقيقت ک３ ډ４ر خل

په توگه، کله چ３ تاسو د شيريخ يوه کارتن له مغازي ＇خه اخلي، هغه په يخچال او يا په يو ساړه ＄اى ک３ 
ساتي، ＄که چ３ د خپل３ پخواني تجربي ＇خه د فزيکي قوانينو په اړه پوه８５ي چ３ که چيرې شيريخ د 

پخلن％ي په المارۍ ک３ کي＋８دو، هغه ويلي ک８５ي.
ک په کتاب ک３ د پخوانيو مباحثو په ت７او ک３ نور نوي موضوعات لکه: يو بُعدي حرکت، د 

س８کال د فزي
ک د نورو مهمو مباحثو ＇خه دي په 

س چ３ د فزي
غ８ او ＇پو اهتزازات، جاري بر４＋نا او الکترومقناطي

＇لورو فصلونو ک３ مطالعه کوو، موږ اميدواريو چ３ د پاس مفاهيمو او دهغو په جزياتو ک３ تاسو گران زده 
کوونکو الزمي آگاهي ترالسه ک７ي.

ک ＇انگه
د فزي
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لوم７ى فصل

يو ُبعدي حرکت
کــه چيرې خپل اطراف تــه نظر واچوو نو وبه وينو چــ３ وگ７ي هغ３ خوا 
او دې خوا ته په حرکت ک３ دي. خزندې، الوتونکي، مو！رونه، د ســاعت 
ســتن３ او باآلخــره وري％３ او باران دا ！ــول د ډول ډول حرکتونو په حالت 
کــ３ دي. يويــ３ مخامخ په الره ＄ي او زموږ نه لــرې ک８５ي او يوبل د دايره 
يــي او يا په منحني خط او يا منکســر خط کــ３ الره وهي. دغه لرې والى 
او نــژدې والــى او په حرکت ک３ تنوع کله ډيرتيــز او کله هم ورو وي. هغه 
علتونه چ３ ددې حرکتونو د مســير د من＃ ته راوړلو ســبب گر＄ي، په دې 
مبحث ک３ نه مطالعه ک８５ي. په دغه فصل ک３ يوازې د يو بُعدي (مســتقيم 
ک 

الخط) حرکت ＇خه بحث ک８５ي. د حرکت علم دغه بحث ته کينماتي
ويل ک８５ي. په يوبُعدي حرکت ک３ د متحرک جســم ＄ان／７تياوې د جسم 
موقعيت، د جســم د موقعيت بدلون، تيزي او د جســم د سرعت د مسير 
پرمخ، په ســرعت ک３ بدلون (شــتاب)، متوسط ســرعت او د ＄ين３ نورو 
ف کوونکو اساســي 

＇خــه عبارت دي، چــ３ د يو بُعدي حرکت د تو請ي
مفاهيمو ＇خه گ２ل ک８５ي.

ايا ＇و ډوله حرکتونه نومولى شئ چ３ مستقيم الخط وي؟
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موقعيت 
هره ورځ ستاس３ پالر له کور ＇خه د جومات په لور لمان％ه ته ＄ي. پوه８５و 
چ３ جومات ستاس３ له کور ＇خه په يو معين موقعيت ک３ دى.  همدارنگه 
ص موقعيت ک３ 

پــه يوه کلــي ک３ کورونه يوله بل ＇خه په يو معين او مشــخ
دي او د کلي زده کوونکي پوه８５ي چ３ د دوي کورونه يوله بل ＇خه په ل５رې 
وا！ن ک３ موقعيت لري او کيداى شــي چ３ يو بل ته نژدې وي. په يو ＊ــارک３ 

ص نظم سره له يوبل ＇خه واقع دي.
هم  کورونه په يو خا

کــه چيرته مريم ستاســ３ د کو＇３ په محل ک３ په لســم لمبــر کورک３ ژوند 
وک７ي، په اســان９ ســره کوالى شــو چ３ دهغ３ د کور موقعيت تثبيت ک７و. 
ص نظم ک３ ک＋ــ５ني، 

همدارنگــه په يــو ！ولگي کــ３ زده کوونکي په يو خا
مسعود چ３ د لوم７ي قطار په من＃ ک３ ناست دى او يا علي چ３ د دويم قطار 
په ＇وک９ ناســت دى په ！ولگي ک３ د ＊ــوونکي له ميــز ＇خه هر يو د دوى 
ف موقعيتونه لري. په همدې ترتيب ســره کيداى شــي چ３ د هر زده 

مختل
ص شي.

کوونکي موقعيت نظر د ＊وونکي ميزته مشخ

(1-1) په کو＇３ ک３ د احمد کور 
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له دغه ＄اى ＇خه ويلى شــو چ３ په ！ولگي ک３ د هر زده کوونکي موقعيت 
ص کولو ســره معلوم ک７و. په (2-1) شــکل ک３ مبدآ د 

د يو مبدآ په مشــخ
＊وونکي له ميز ＇خه عبارت ده.

                فعاليت 
هر زده کوونکى د ！ولگي د ＇وک９ قطارونه او توره تخته رسم ک７ئ او وروسته له دې ＇خه د خپل３ ＇وک９ موقعيت نظر د تورې 

تختي من＃ ته و！اک９ ک７ئ او د هر قطار دوه، دوه زده کوونکي ！ولگيوالو ته خپل رسم تشريح ک７ئ.

اوس که چيرته په (2-1) شــکل ک３ د ＊ــوونکي د ميز موقعيت، په O او 
د مســعود موقعيت په A او د علي موقعيت په B ســره و＊يئ، د O مبدآ په 
O ＇خه عبارت دي چ３ په دې حالت ک３ 

B او O
A نســبت موقعيتونه د

نظر مبدآ ته د دواړو موقعيت معلوم دى.
پورتني مطالب په الندې ډول خال請ه کوو: وايو چ３ د جســم د موقعيت د 
！اکلو لپاره مبدآ ته ضرورت دى او نظر هغ３ ته کوالى شــو چ３ د اجســامو 

موقعيتونه تثبيت ک７و.

 (2-1) شکل، په ！ولگى ک３ ＊وونکى او زده کوونکي
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                فعاليت 
زده کوونکــي د ！ولگــي په د ننه ک３، زبير د ！ولگــي په يو کنج ک３ 
چ３ د مبدآ په حيث ＊وول شوى دى بيرق په الس ودروي. وروسته 
بيــا زبيــر له دغه ＄ايه د ！ولگي بل کنج ته ＄ــي. (دغه کنج د A په 
توري سره ＊وول شوى دى). زبير نظر د O مبدآ ته د A په موقعيت 
ض) بل 

ک３ ＄اى نيســي له هغه وروســته زبير د خون３ پلنوالى (عر
کنــج يعنــB ３ ته ＄ي اوس د جســم موقعيت د O لــه مبدآ ＇خه 
A  وي. نو د 

B=3m
 , O

A=4m３معلوم ک７ئ. په دې شرط چ
O ＇خه عبارت دى. حا請ل شــوى ＄واب د 

B موقعيــت بدلون د
دوه زده کوونکي اندازه او محاسبه ک７ي.

 د اجسامو د موقعيت بدلون 
په مخکيني درس ک３ وپوهيدو چ３ د اجســامو د موقعيت د ！اکلو لپاره مبدآ 
ډيــره مهمــه ده. اوس گــورو چ３ د اجســامو د موقعيت بدلون نظــرو مبدآ ته 
＇رنگه 請ورت نيســي. داس３ په نظر ک３ نيسو چ３ د حرکت مسير، مستقيم 

الخط او يوبُعدي دى.

 (3-1) شکل

) شکل د موضوع د ډيرې رو＊ــانه کيدو لپاره، د زلمي تيزرفتار مو！ر د هغه د کور  (1-4
＇خــه چ３ مبدآ انتخــاب شــوې ده، د A په موقعيت کــ３ دريدلى دى. 
A د موقعيت 

B موقعيت ته بيايي. د B د موقعيــت ＇خه د A نومــوړى د
بدلون د مبدآ اويا له هغه کور ＇خه عبارت دى له:

                                              = د مو！ر د موقعيت بدلون 
سرب５ره پردې بايد وپوه８５و چ３ د وخت په تير４دو موقعيت بدلون مومي.

B

A
O

AB
O
B
O
A

=
−
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O د موقعيت د بدلون لپاره په دوو طريقو سره کوالى شو عمل وک７و.
B د

1) د فيته ي３ متر په ذريعه له O ＇خه تر B پورې وا！ن اندازه کوو.
ســره 

＇خــه پــه گ＂ــه اخ５ســتلو 
2) د فيثاغــورث د قضيــ３ 

 هــم کوالى شــو د موقعيت د بدلــون اندازه 
(

)
(

)
2

2
O
B

O
A

AB
=

+
الس ته راوړو.

له دغه ＄ايه داســ３ معلوم８５ي چ３ په ！ولــو حالتونو ک３ هم موقعيت او هم 
ص کيداى شي.

دجسم د موقعيت بدلون نظر مبدآ ته مشخ
په دې توپير باندې چ３ د جســم د موقعيت بدلون په يوه وخت ک請 ３ورت 

مومي او د رياضي په ژبه د موقعيت بدلون د وخت تابع دى.
د مثال په توگه: يو گ７ندى مو！ر په 
نظر ک３ نيسو چ３ له کابل ＇خه 
ف پــه لــور حرکت 

د مزارشــري
کوي. نوموړى مو！ر وروســته له 
شــپ８و ســاعتونو حرکت ＇خه 
ف ＊ــارته رس８５ي. 

د مزارشــري
نو ويلى شــو چ３ مو！ــر له کابل 
ف ته د موقعيت 

＇خه مزارشري
بدلون ک７ي دى. په همدې ډول 
د موضــوع په اړونــد ډ４ر مثالونه 

راوړى شو.

قندز

د امو سيند

بغالن

کابلچاريکار

ف
مزارشري

(5-1) شکل
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تيزي (چ＂کتيا)
په تيرو درسونوک３ مو د جسم د موقعيت له تغيير ＇خه په کافي اندازه بحث 
کــ７ى دى. همدارنگه مو ويلــي وو چ３ د موقعيت بدلون د وخت له تيريدو 

سره يو ＄اى رامن＃ ته ک８５ي.
د پورتنيو ！کو په نظرک３ نيولو ســره ويلى شــو چ３ د هر جســم وهل شوى 
وا！ن چ３ په يو ！اکلي وخت ک３ ســرته ورســى، کوالى شو د هغه چ＂کتيا او 
， په پرتلنه خبرې وک７و. ايا فکر کوالى شــئ چ３ د يوې ترانســپورتي 

وروت
وسيل３ چ＂کتيا او يا سوستي د انسانانو په ژوندک３ ＇ومره مهمه ده؟

                فعاليت 
غالم رضا او اقبال په يوه کلي ک３ اوس８５ي. دوى دواړه په 
گاون６ي ＊ــارگو！ي ک３ په ه＂يو ک３ کار کوي. دوى دواړه 
هــره ورځ غالم رضا د بايســکل او اقبال د اس پواســطه  
پــه نور ماله توگه د خپــل کلي او ＊ــارگوتي ترمن＃ وا！ن 
وهي. تاســو له فکر کولو ＇خه وروســته ＄واب ورک７ئ 
ک په الره ＄ي؟ ول３؟ هر 

چ３ کوم يو له دوي ＇خه چ＂
ک او 

زده کوونکــى خپل د اليل وليکئ چ３ ول３ يو چ＂
بل ي３ سست ＄ي.

د مثــال پــه توگه (7-1) شــکل د مو！ر ســايکل چلوونکى او بل بايســکل 
چلوونکى د يو کيلومتر وا！ن د وهلو لپاره سيالي کوي. مو！رسايکل چلوونکى 
د مو！ر سايکل د عوارضو له کبله دغه وا！ن په دوه ساعتو ک３ وهي(طي کوي) 
په داســ３ حال ک３ چ３ بايســکل چلوونکى نوموړى وا！ن په يوه نيم ساعت 

ک３ وهي. وواياســت چ３ کــوم يو له دوى ＇خه 
ک دى؟ د پورتنيو مثالونو ＇خه 

چ＂ــ
معلوم８５ي چ３ چ＂کتيا عبارت 
له هغه کميــت ＇خه ده چ３ د 
وهل شــوي وا！ن په وخت ک３ 

＇ر－ندي８ي. يعني:

6-1 شکل

7-1 شکل

وهل شوي وا！ن = چ＂کتيا
وخت
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که وهل شوى وا！ن په d او هغه وخت چ３ دغه وا！ن په ک３ وهل شوى دى 
په t او چ＂کتيا په s سره و＊يو کوالى شو وليکو چ３:

د چ＂کتيا د اندازه کولو واحد عبارت دى له m/s ＇خه. الندې جدول ډک 
ک７ئ. د من６و په ســيال９ ک３ احمد، محمود او ســکندر په مختلفو وختونو 

ک３ مساوي وا！ن وهي. د هر يو چ＂کتيا به ＇ومره وي؟

سرعت
 B خه＇ A مخ ک３ مو ولوستل چ３ ديو جسم د موقعيت د بدلون له پاره له

ته کفايت کوي چ３ د A ！کى د B سره د يوه وکتور په وسيله و請ل ک７و.
د سرعت کميت د جسم د موقعيت په بدلون پورې چ３ په وخت ک３ سرته 
رسي８ي اړه لري. سرعت يو وکتوري کميت دى او د وکتور ！ول خصو請تيونه 

پرهغه باندې تطبيق ک８５ي. 

(m/s) چ＂کتيا
وخت

وا！ن
نوم

30 دقيق３
10km

احمد
2000 ثاني３

10km
محمود

20 دقيق３ او 90 ثاني３
10km

سکندر

 (8-1) شکل

d
S

t
=
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t1 په وخت  يو جســم د محور پرمخ د O له مبــدآ ＇خه د A موقعيت ته د 
t2 په وخت  ک３ ＄ان رســولى دى. وروســته له هغ３ ＇خه نوموړى جسم د 

ک３ د O له مبدآ ＇خه، B موقعيت ته ＄ي.
د v جســم ســرعت چ３ د جسم د موقعيت د بدلون لپاره له A ＇خه B ته 

ضرورت دى، عبارت دى له:

ف ک３، د سرعت په اندازې سرب５ره 
بايد پاملرنه وک７و چ３ د ســرعت په تعري
ص شي.

د سرعت جهت هم بايد مشخ
 مثــال: رضا لــه A ＇خه د B په لور چــ3km ３ د ختي＃ په خوا موقعيت 
لري، وروســته له 1.5 ســاعت خپل ＄اى نيس９. دســرعت اندازه او لورى 

معلوم ک７ئ؟
حل:

A او د موقعيت د بدلون وخت په 
B د موقعيت بدلون په ،v که ســرعت په

 سره و＊يو کوالى شو وليکو:
2

1
t
t
t

Δ
=

−

= سرعت
د موقعيت بدلون

د موقعيت د بدلون وخت

AB
V

t
=
Δ

＇رنگه چ３ د رضا د سرعت جهت د موقعيت د بدلون له جهت سره يو دى، 
نو په دې لحاظ رضا د 0.55m/s سرعت سره د ختي＃ په لور حرکت کوي.

که چيرته متحرک جســم د O له مبدآ ＇خه يوازې د B په موقعيت، بدلون 
د موقعيــت بدلون ک７ى وي، په دې حالت ک３ د جســم د بدلون موقعيت د 
O ＇خه، d                  او د هغه د بدلون د موقعيت وخت په t سره و＊يو 

د دغه شرط په نظر ک３ نيولو سره کوالى شو وليکو:

لويدي＃

d
V

t
d

V
. t

==

جنوبشمال

خ＂ي＃

A
B

3K
m

3000m
t

1.5h
1.5

3600S
t

5400s
A

B
V

t
3000m

V
5400s

15
V

m
/s

27
m

V
0.55

s

=
=

Δ
=

=
×

→
Δ
=

=
Δ

===

او يا هم

s

 (O
B=d)
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(9-1) شکل

 (10-1) شکل

مناقشه
ص 

له وروستني تحليل ＇خه کوالى شو د مستقيم الخط حرکت ډول مشخ
ک７و. د مستقيم الخط منظم يو نواخت حرکت په اړه مو مخک３ يادونه ک７ې 
ده چ３ په طبعيت ک３ حرکتونه په مختلفو ډولونه سرته رسي８ي، او مستقيم 
الخط حرکت يو له دغو ډولونو ＇خه دى، لکه ديو تيزرفتار مو！ر حرکت په 
يوه مستقيم سرک باندې. واضح خبره ده چ３ په داس３ سرک باندې د مو！ر 
حرکت چ３ له مبدآ ＄ين９ خپل موقعيت اختياروي مستقيم الخط حرکت 
دى. اما دغه مستقيم والى د مستقيم الخط حرکت ！ول ډولونه نشي بيانولى. 
د مســتقيم الخط په ＄ينو حرکتونو ک３ متحرک جســم په مساوي وختونو، 
مســاوي وا！ن وهي. په داســ３ حال ک３ چ３ په ＄ينى نورو مســتقيم الخط 
ف 

حرکتونــو کــ３ له مبدآ ＇خه د جســم حرکت په مســاوي وختونو مختل
وا！ن وهي.

هغه حرکتونه چ３ په هغوى ک３ متحرک جســم مســاوي وا！نونه په مساوي 
وختونوک３ وهي، مشابه منظم يو نواخت حرکت بلل ک８５ي. د مثال په توگه 
کله چ３ يو مو！ر په مســتقيم س７ک باندې په ثابت سرعت سره وا！ن ووهي، 
په داس３ حرکت ک３ که چيرته د حرکت معادله d=v.t وي، په دغه معادله 
ک３ ســرعت يو ثابت کميت دى او بدلون په ک３ نه را＄ي. په دې معنا چ３ 
متحرک جسم تل مساوي وا！ن په مساوي وختونوک３ وهي. که v  (سرعت) 
او t (وخت) په داســ３ حرکت ک３ د گراف پر مخ رســم ک７و، د (1-10) 
شــکل ＄ان ته غوره کوي. له گراف ＇خه معلوم８５ي چ３ دوخت په تيريدو 

سره v (سرعت) ثابت پاتي ک８５ي. 

×
×

×
×

t

VvO

×
×

×
×

×
×

×
×
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ســرب５ره پردې په مشــابه يونواخت حرکت کd=v.t ، ３ د v په ثابت قيمت 
بانــدې د حرکت معادله د مســتقيم الخط په معادلــ３ باندې مطابقت کوي. 

چ３ د رياضي پربنس د خط ميل يعنv ３ يو ثابت کميت دى.
د (11-1) شــکل مطابــق، د حرکت په معادله ک３ يعنــ３ وا！ن د وخت په 
d ،... وا！نونه سره مساوي او په 

2 ،d
1 اړوند رســم شــوى. يعن３ وهل شــوي 
t2 ،... وختونو ک３ وهل شوي دي. ،t1

                فعاليت 
زده کوونکــي دې پــه درې گروپونــو ک３ د يونواخت حرکت ســرعت په v او وخت په t په گرافونو ک３ رســم ک７ي. گروپونه په 
  په نظر 

s
m

15
v

−
=

 او په دريم حرکت ک３ 
s

m
15

v
=

، په دوهم حرکت ک３  
s

m
10

v
=

لومــ７ي حرکــت ک３ 
ک３ ونيســئ. له هغ３ ＇خه وروســته دې د گروپونو اســتازي د تخت３ پرمخ خپل گرافونه توضيح ک７ي او گرافيکي ورته والى او 

فزيکي توپيرونه دې په هغوى ک３ په گوته ک７ي.

                 فعاليت 
   سرعتونو ک３ د فا請ل３ گرافونه 

s
m7

 او بل 
s

m5
！ول زده کوونکي په دوه گروپونو ک３ د يو مشابه منظم حرکت لپاره په 

نظر وخت (د هرو دوه ثانيو) په اړوند رســم ک７ي. او وروســته دې د گروپونو استازي د ＊وونکي په حضور ک３ د نوموړو گرافونو 
گرافيکي او فزيکي توپيرونه تشريح ک７ي:

 (11-1) شکل

له پورتنيو تشــريحاتو ＇خه يو ＄ل بيا په ياد راوړو چ３ په يو نواخت، مشــابه 
منظم حرکت ک３، متحرک اجســام مســاوي وا！نونه په مســاوي وختونوک３ 

وهي او سرعت پک３ ثابت دى.
مثال: يو تيزرفتار مو！ر په 20 د قيقوک３ د A له موقعيت ＇خه B ته په ثابت 

سرعت حرکت کوي.
ف: د نوموړي تيزرفتار مو！ر سرعت و！اکئ.

ال
ب: د سرعت گراف د زمان په تابع رسم ک７ئ.

                       ،
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د مثال حل: 
ف- ＇رنگه چــ３ د محور جهت د جســم د موقعيت له بدلون ســره په 

الــ
ف پر اســاس 

مخالفــو جهتونوکــ３ واقــع دى. نور (12-1) شــکل او تعري
ليکلي شو چ３:

9km

  ( 12-1) شکل12

 (13-1) شکل

 تعجيل(شتاب)
کــه چيرتــه د d=v.t پــه رابطه ک３ ســرعت ثابت نه وي نو پــه دې حالت 
کــ３ حرکت تعجيلي (شــتابي) ويل ک５ــ８ي. دا په دې معنــا ده چ３ حرکت 
کوونکى جسم مساوي وا！ن په مساوي وختونوک３ نه وهي.کيداى شي چ３ 

په سرعت ک３ بدلون د وخت په واحد ک３، يوثابت کميت وي.
که چيرته د ســرعت بدلون د وخت په واحد ک３ په a سره و＊يو، نو کوالى 
شو د مستقيم الخط حرکت يو بل ډول چ３ شتابي يا بي７ه ييز ورته ويل ک８５ي 

ف ک７و.
  تعري

t1 په وخت ک３ د O له مبدآ ＇خه  ض کوو چ３ حرکت کوونکى جسم د
فر

په داســ３ حال ک３ چ３ د A په موقعيت ک３ سرعت ولري. او وروسته بيا د

لوم７نى تم ＄اى (مبداء)                                   

ختي＃

لوم７نى موقعيت 

OO

0

(km
/h)

0.1
0.2

0.3

-24

دويم موقعيت 

h K
m

h K
m

t
AB

t O
A

O
B

V
30

3.
0 9

3.
0

)3
(

12
−

=
−

=
−

−
−

=
Δ

=
Δ −

=

h
K
m

V
30
−

=
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V سرعت واخلي. 
2 t2 په وخت ک３ نوموړى جســم د  B په موقعيت ک３ د 

نو په دې حالت ک３ تعجيل (شتاب) عبارت ده له:
2

1

2
1

V
V

a
t
t

−
=

−

 دى.
2

mS
د (SI) په سيستم ک３ د شتاب واحد ،

(14-1) شکل

په شــکل ک３ ليدل ک８５ي چــ３ د وخت په تيريدو ســره د a قيمت يو ثابت 
قيمت دى.

 (15-1) شکل

مثال: 
پورتني شــکل يو تيزرفتار مو！ر ＊ــيي چ３ ختي＃ ته په لويدي＃ لور روان دي. 
په داســ３ حال ک３ چ３ د مو！ر ســرعت په منظم اويو نواخت شــکل سره په 

زياتيدو ک３ دى. په الندنيو وختونوک３ شتاب يا بي７ه الس ته راوړئ.
د مثال حل:

الف) د 0s او 10s ترمن＃         

ب) د 10s او 20s ترمن＃         

ج) د 0s او 20s ترمن＃    

لويديز

ثابت

3
2

2
3

2

V
V

25
15

m
a

1
s

t
t

20
10

−
−

=
=

=
−

−

2
1

2
2

1

V
V

15
5

m
a

1
s

t
t

10
0

−
−

=
=

=
−

−

2
1

3

1
3

s
m5

.0
0

20
5

15
t

t
V

V
a

=
− −

=
− −

=
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              فکروک７ئ
 3s، 2s، 1s 1 تعجيل ســره په حرکت پيل کوي. د بايسکل سرعت وروسته لهm/s يو بايســکل د ســکون حالت ＇خه په 2

او 10s ＇خه معلوم ک７ئ.

د ســرعت گراف د وخت په تابع رســم ک７ئ په داس３ حال ک３ چ３ جسم د 
ســکون له حالت ＇خه په حرکت شــروع کوي د v=at رابط３ ＇خه الس 
ته را＄ي، که چيرته a ثابت اوســي، ســرعت د وخت په تيريدو سره بدلون 
کــوي. که چيرې پورتن９ معادله د هغه مســتقيم الخط له معادل３ ＇خه چ３ 
د مبدآ ＇خه تير８４ي پرتله ک７و ليدل ک８５ي چ３ د دغه شــکل (16-1) سره 

مطابقت کوي چa ３ د دغه خط ميل دى او ثابت کميت لري. 

کــه چيري تاســ３ پــه مو！رک３ په هــواره جاده ک３ ســواره اوســئ او مو！ر په 
ثابت ســرعت ســره حرکت وک７ي، په عمومي توگه تاس３ د مو！ر سرعت نه 
احساســوئ، او که چيرې تاس３ په داس３ مو！ر ک３ سپور چ３ مو！ر تعجيل و 
لري يعني د هغه ســرعت په هره لحظه ک３ بدلون وک７ي، تاس３ په يو طرف  
کامًال احساســوئ. د بيلگ３ په تو－ه که چيري  ک４８ــ８ئ يعن３ د مو！ر حرکت 
ډريــور د مو！ر برک ونيســي د مو！ر ســرعت کم８５ي او تاســ３ د مخ په لور 
ک８４８ئ، او يا کله چ３ مو！ر په يو ميدان ک３ دوره وهي، تاســ３ د مو！ر بهرن９ 

خواته ک８４８ئ.

(16-1) شکل

                 فعاليت 
  تعجيلونه د وخت د تابع گراف رسم ک７ئ. وروسته 

2

s
m

10
a
=

 او 
s

m5
a
=

！ول زده کوونکي دې په دوو گروپونو ک３ د  
بيا د ＊وونکى په حضور ک３ د گرافونو فزيکي او گرافيکي توپير توضيح ک７ئ.

همدارنگه د گروپونو په بدلولو سره د پورتنيو تعجيلونو لپاره د سرعت گراف د وخت په تابع رسم ک７ئ او وروسته د هغوى توپير 
توضيح ک７ئ.

2
2

0
,

V
V

a
V

V
a

V
at

t
t

−
=

=
⇒

=
→

=

د مثال حل:

 په t ســره و＊ــيو د 
2

1
t
t
t

Δ
=

−
 پــه رابطه ک３ که چيرته

2
1

2
1

V
V

a
t
t

−
=

−
د 

v دى، 請فر وي، پورتن９ رابطه په الندنيي 
1 t1 ک３ چ３  متحرک سرعت په 

شکل سره کوالى شو وليکو:
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                فعاليت 
 (17-1) شکل، سرعت د وخت په تابع ＊يي. د هر －روپ زده کوونکى  －راف 

تحليل ک７ئ او بيا د هر گروپ استازي د ！ولگى په مخ ک３ هغه توضيح ک７ئ.

من％نى (متوسط) سرعت
معموًال د حرکت په وخت ک３، متحرک جسم د مختلفو عواملو پربنا مساوي 

وا！نونه په مساوي وختونوک３ نه وهي حال دا چ３ سرعت يي بدلون کوي.
پــه دې حالــت کــ３ مجبوريو چ３ د مســتقيم الخط حرکــت د خصو請يت د 
توضيح کولو لپاره د متوســط ســرعت له مفهوم ＄ين３ گ＂ه واخلو. چ３ په دې 
t2 (وخت) ک３ وهل ک８５ي  t1 او  d وا！نونو لپاره چ３ پــه 

2 d او 
1 حالــت کــ３ د 

کوالى شو وليکو:
             

مستقيماً له مبدآ ＇خه په نظر ک３ نيول شوى وي، په دې  او که چيرې حرکت 
 په t سره بدل８５ي او کوالى شو وليکو چ３:

tΔ  په d  او 
dΔ３حالت ک

 (17-1) شکل

له پورتنيو توضيحاتو ＇خه معلوم８５ي چ３ هغه وخت يو حرکت، مســتقيم 
الخط حرکت کيداى شي چ３ د حرکت يوه برخه تعجيلي اوبله برخه ي３ يو 

نواخت،مشابه او منظم حرکت په ثابت سرعت سره دي.
مثال: يو بايسکل چلوونکى چ３ په مستقيم خط باندې حرکت کوي په دغه 
مسير ک３ بايسکل چلوونکى لوم７ى 100m د 20s په وخت ک３ او دويمه 
برخــه چ200m ３ ده په 30s ک３ او وروســت９ برخــه 100m د 20s په 
وخت ک３ وهي. په ！ول پاســني حرکت ک３ د بايســکل چلوونکي متوســط 

سرعت ＇ومره دى؟ 
د مثال حل:

وهل شوي وا！ن
د حرکت وخت

d
V

t
=

= 2
1

2
1

d
d

d
V

t
t

t
−

Δ
=

=
−

Δ1
2

3

1
2

3

d
d

d
100

200
100

V
t

t
t

20
30

20
400m

40
m

V
70s

7
s

m
V

5.71  s

+
+

+
+

=
=

+
+

+
+

=
=

=



د لوم７ي فصل لن６يز
مشــابه منظــم (يو نواخــت) حرکت هغه حرکت ته وايي چ３ په هغه ک３ متحرک جســم مســاوي 

واتنونه په مساوي وختونو ک３ ووهي.
. چ＂کتيا هغه مقداري کميت دى چ３ د اندازه کولو واحد يي دسرعت غوندې  m/s دى

. سرعت هغه و کتوري کميت دى چ３ د اندازه کولو واحد يي m/s دي
هر کله چ３ متحرکت جسم مساوي واتنونه په مساوي وختونو ک３ ووهي، په دې حالت ک３ حرکت 
په حرف سره  V غير منظم دى او د هغه ســرعت د متوســط ســرعت په وسيله اندازه ک８５ي چ３ د

＊ودل ک８５ي.
ص ک８５ي. په داس３ 

په مشــابه منظم حرکت ک３ د موقعيت تغيير د d=v.t  رابط３ په ذريعه مشــخ
حال ک３ چ３ په غير منظم حرکت ک３                  دى. 

هر کله چ３ د جســم په ســرعت ک３ بدلون من＃ ته راشــي، داســ３ حرکت ته شــتابي حرکت ويل 
 دى.

2
/

m
s ک８５ي. د شتاب د اندازه کولو واحد

هر کله چ３ د جســم په ســرعت ک３ منظم او (يو نواخت) بدلون په واحد وخت راشــي، داســ３ 
   15حرکت، شتابي منظم حرکت دى. په شتابي منظم حرکت ک３ د شتاب کميت، ثابت دى.

d
V

. t
=



د لوم７ي فصل پو＊تن３
＇و ＄وابه پو＊تن３:

1- د اجسامو موقعيت نظر مبدآ ته دوخت په هره لحظه ک３:
ج- د اندازه کولو وړ نه دى

ص نه دى 
ب- مشخ

 
 

ص دى
ف- مشخ

ال
2- د اجسامو د موقعيت تغيير: 

ف- له يوي مبدآ ＇خه اندازه کيداى شي
ال

ب- د هر موقعيت ＇خه اندازه کيداى شي
ج- له هي＆ مبدآ ＇خه د اندازه کولو وړ نه دى.

ش ＄ايونه په مناسبو 請حيح الفاظو ډک ک７ئ:
 النديني ت

3- سرعت عبارت دى.................... وهلي شوى................... وخت دى.
4- سرعت يو ............ کميت دي.

5- وکتور .................. او جهت درلودنکي ............... دى.
ص ک８５ي.

6- چ＂کتيا په ............... اندازه ک８５ي او د هغه اندازه په بشپ７ه تو－ه مشخ
7- د چ＂کتيا او سرعت توپير په ＇ه ک３ دى.

8- يو جسم په ثابته 2m/s سرعت سره، يو نواخت مستقيم الخط حرکت د محور په لوري لري. 
الندې جدول د d په مختلفو قيمتونو سره ډک ک７ئ.

3 سرعت سره په 330s وخت ک３ وهي. معلوم 
ms 9- يو زده کوونکى د خپل ＊وون％ي احاطه په ثابته 

ک７ئ چه نوموړى زده کوونکى ＇ومره وا！ن وهي؟
10- شــينک９ د دوو کليو تر من＃ وا！ن په v ســرعت سره په  20 دقيقو ک３ وهي. محمود همدغه وا！ن 
4 ســرعت ســره په 16  دقيقو ک３ وهي. د شينک９ ســرعت معلوم ک７ئ او د محمود له سرعت 

ms په  
سره يي پرتله ک７ئ.

V وي، دوهم بايســکل 
11- کــه د يــو بايســکل چلوونکــي من％نى ســرعت پــه 5km وا！ن کــ３ 

چلوونکى1,5km وا！ن د عين وخت په درلودلو ســره په 6m/s ثابت ســرعت ســره  وهي. د لوم７ي 
بايسکل چلوونکي من％نى سرعت معلوم ک７ئ؟

2
2

2
2

2
Vپه  

9
6

4
3

2
s په t

m
d په 
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دويم فصل

اهتزازونه، ＇پ３ او غ８ (請وت)
پــه تيــر فصل ک３ مو مســتقيم الخط حرکت، د هغــه ＄ان／７تياوې او نور 
＄ينــ９ موضوعات زده ک７ل. په دې فصل ک３ د حرکت يو بل ډول چ３ په 

ک ک３ ليدل ک８５ي بحث کوو.
ور＄ني ژوند په طبعيت او تخني

ايا تاس３ کوم وخت فکرک７ى دى چ３ د دو تار او يا درې تار د تارونو غ８ونه 
د پا１و د غ８ له مشخصاتو سره مشترک خصو請يت لري؟

دې هدف ته د رسيدو لپاره په دې فصل ک３ بايد و پوه８５و چ３ اهتزاز ＇ه 
شى دى؟

د جبري او طبيعي اهتزازونو توپير يو بل سره په ＇ه ک３ دى؟
همدارنگــه په دې فصــل ک３ منظم او غيرمنظم اهتززاونه او له هغو نه －＂ه 

اخ５ستنه، ＇پ３ او د ميخانيکي ＇پو ډولونه ＇ي７ل ک８５ي.



   18  ( 1-2) شکل، ملي بيرق او زانگو 
د اهتزاز په حال ک３

                فعاليت 
د تار او يوې گلول３ ＇خه يوه ساده رقا請ه جوړه، او له يو 

＄اى ＇خه يي ＄وړند ک７ئ، او بيا هغه د تعادل حالت لرې 
کوو او ازادي３ پر８４دو. د خپل گروپ له ملگرو سره د دغه 
حرکت په اړوند بحث وک７ئ. د دغه حرکت ＄ان／７تياوې 

په گوته ک７ئ او نورو ！ولگيوالو ته ي３ ور وپيژن９.

 (2-2) شکل

اهتزاز
کــه چ５رې ملي بيرغ پورته ک７و او هغه دباد د لگيدو په جريان ک３ واقع شــي 
＇ه به وينئ؟ له دې ســرب５ره د باد د لگيدو په وخت ک３ دونو پا３１، －لونه او 
بو！ي د طبعيت ＊ـــکل３ اوپه زړه پورې 請حن３ ننــداره کوونکو ته ورپيژني. 
همدارنگــه په کور کــ３ د ننه گورو چــ３ ميندې خپل بچيان پــه زانگو ک３ 
زنگوي، او يا په ديوالي ساعت ک３، رقا請ه اهتزاز کوي. په پورتني ورته والي 

سره کوالى شو نور مثالونه هم راوړو.
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اهتزاز ＇ه شى دى او دهغه ډولونه کوم دي؟
د بيــرق او دونــو پا１و رپيدنه، د زانگــو زنگيدنه او يا د هغــه گلول３ حرکت 
چــ３ د يو تار په اخر ک３ غو！ه شــوې ده او حرکت کــوي دا ！ول د اهتزازي 
حرکــت مثالونــه دي. اهتــزاز د يو جســم هغه حرکت ته ويلى شــو چ３ په 
متوالي وختونوک３ يو پر بل پســ３ تکرار شــي. د اهتزازونو ترمن＃ هم توپير 
شــته. دونو پا３１ او بيرغ، د دوي رپيدنه په غير منظمه تو－ه ترســره ک８５ي، او 
د تند باد په چليدو ســره د دوى په اهتزاز په ډول ک３ توپير را＄ي. په داســ３ 
حا ل ک３ چ３ د زانگو زنگيدنه او ＄وړند شــوى جســم د يو تار په پاى ک３ 
گ په منظمه توگه ترســره کوي، چ３ دا ډول او دې ته ورته 

گ او رات
خپل ت

اهتزازونــو ته، منظمه اهتزازونه ويل کي８ي.له پورتنيو توضيحاتو ＇خه ويلى 
شو چ３ اهتزازونه منظم او غيرمنظم دي، او کيداى شي چ３ د اضافي قوې 
په عملي کولو ســره د جســم د اهتزاز په ډول ک３ بدلون راوړو او دغه منظم 
حرکت کيداى شــي په دې ډول په غيرمنظم حرکت تبديل شي.همدارنگه 
ک او طبابت ک３ د اهتزازي حادث３ نه په پراخه توگه استفاده ک８５ي، 

په تخني
که چ５رې د ديوالي ســاعت ســتن３ ته په ＊وون％ي او کور ک３ پاملرنه وک７ئ، 
وبه وينئ چ３ د رقا３請 د اهتزاز پرته به د ثاني３، دقيق３ او ساعت ستن３ ونه 

گر＄يداى شي.

د اهتزاز ＄ان／７تياوې
ص 

س د نورو پديــدو په ＇يــر د اندازه کولــو خپل خا
اهتــزاز لکــه دســاين

＄ان／７تياوې لري. ايا ويلى شــئ چ３ د ساده اهتزاز ＄ان／７تياوې کوم３ دي. 
ددې هدف لپاره يوه ساده رقا請ه جوړوو او د هغ３ الندې فعاليت اجرا کوو. 
که چ５رې (3-2)شکل ته وگورئ يو ساده رقا請ه ＊يي. يو ساده رقا請ه د يو 

                   فعاليت
ک ک３ د کورن９ وظيفي 

－رانو زده کوونکو! د اهتزازونو د نورو ډولونو د کارولو په اړه په تخني
په توگه فکروک７ئ او بيا ي３ په گروپونوک３ تربحث الندې ونيســئ او د مضمون د ＊ــوونکى په 

مرسته پر هغ３ باندې ړنا واچولى شئ.
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                فعاليت 
پــه گروپونو کــ３ د پورتنــ９ نمون３ په ＇ير يو ســاده 
رقا請ــه جوړه کــ７ئ او بيا هغه د عادي اســتقرار په 
 c ３ دغــه موقعيت په請حالــت کــ３ راوړئ. د رقا
توري ســره و＊يئ. بيا وروســته د خپل ＊ي الس په 
ذريعه، ＊ــي خواتــه د A موقعيت يوســئ، او بيا د 
＊وونکى هدايت ته منتظر اوسئ. په دې تجربه ک３ 
هر ＄ومــره چ３ د رقا３請 د تار اوږدوالى ډيروي (د 
 ＇خه ډير) او د اوســپن５زې گلول３ کتله زياته 

m3
,0

وي د تجرب３ نتيجه به ＊ه وي.

د ＊ــوونکي په هدايت رقا請ه په ازاده توگه پر４ــ８دئ وبه وينئ چ３ رقا請ه د A له موقعيت ＇خه د 
 B ３ گلوله له請ته ＄ان رســوي.د رقا B خه ＄ان لرې کوي او＇ C په لور حرکت کوي او د C
＇خه بيرته C ته راگر＄ي او ＄ان A ته رســوي. په همدې توگه نوموړې رقا請ه د A او B ترمين＃ 
گ) کوي تر هغه وخته پورې چ３ د تار د راک＋ــولو د تاثير الندې د م５خ او تار 

گ اورا ت
اهتــزاز (تــ

ترمين＃ د ا請طکاک له کبله او د هوا مقاومت، اهتزاز ورو ورو کموي او په پاى ک３ رقا請ه د C په 
موقعيت ک３ در８４ي.

ک دى، ديوې 
اوږده تار ＇خه چ３ يو متر ته نژدې اوږدوالى لري او ډ４ر ســپ

درندې فلزي گلول３ (اوســپنيزه) چ３ قطر ي３ نژدې دوه ســانتي مترو ته نژدې 
ک ت７ل شــوى 

دى او د گلول３ په مرکز ک３ چ３ د گلول３ د ثقل مرکز دى کل
دى، او وروســته د يو م５خ په واسطه هغه ＄وړندوو، په دې شرط چ３ د م５خ 

او د تار ا請طکاک د 請رف نظر وړوي.

 (3-2) شکل
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ش په ذريعه اندازه ک７و، وبه 
1- کــه چ５ــرې د CA او CB وا！نونه د خط ک

CA دى. چ３ دغه هريــو اوږدوالى ته د اهتزاز لمن ويل  =CB ３وينــو چ
ک８５ي او هغه د a په توري ســره ＊ــيو. د لمن３ د اندازه کولو واحد د SI په 

سيستم ک３ متر دى. 
گ له A ＇خه B او له B ＇خه بيرته تر A پورې 

2- د رقا請ــ３ د گلولــ３ ت
گ يو 

گ او رات
يــو مکمل اهتــزاز دى. يعن３ د A او B ترمن＃ د يو ＄ــل ت

اهتزاز دى. هغه وخت چ３ په هغه ک３ يو بشپ７ اهتزاز رامن＃ ته ک８５ي، پريو 
د بلل کي８ي او د T په سمبول سره ＊ودل ک８５ي. 

3- د اهتزازونــو هغه تعداد چ３ په يوه ثانيه ک３ رامن＃ ته ک８５ي فريکونســي 
ف 

ورته ويل ک８５ي او په f باندې ＊ــودل ک８５ي، د پريود او فريکونسي د تعري
پر اســاس ويالى شو چ３ يو مکمل اهتزاز د يو پريود يعني T په وخت ک３ 
رامن＃ ته ک８５ي په داس３ حال ک３ چ３ د f شم５ر مکمل اهتزازونه په يوه ثانيه 

ک３ سرته رس８５ي نو کوالى شو چ３ وليکو: 

         
           

 که پورتن９ رابطه طرفين او وسطين ک７و نو ليکلى شو چ３: 

د پورتن９ رابط３ په پام ک３ نيولو ســره، د فريکونســي د اندازه کولو واحد د پريود 
s) دى چ３ هغه ته هرتز وايو. هرتز د اهتزاز  معکــوس يعن３ ثانيه په توان منفي (1-

H تورو سره ＊يي.
z 1 ک３ اجرا ک８５ي. هرتز پهs هغه فريکونسي ده چ３ په

د پريود د اندازه کولو په نظر ک３ نيولو سره چ３ په (2) بند ک３ مو اجرا ک７ى 
دى، د دغه اهتزازونو فريکونســي اندازه کــ７ئ. هغه زاويه چ３ د رقا３請 د 
تار استقرار او د اخيرني حد انحراف ترمن＃ جوړ８４ي. د رقا３請 د انحراف 

 زاويه بلل کي８ي.

د مکمل اهتزاز شم５ر
داهتزاز وخت

T1s
1f

يعني:
او

f 1
T
=

T 1
f

f
T

1
1

=

×
=

×

(يو پريود)
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دغه فورمول د اوس لپاره ي３ ثبوته قبول ک７ئ. دغه فورمول د ساده رقا３請 د 
تار اوږدوالى او دهغ３ د پريود په اړه ارتباط ＊ــيي. په رابطه کg ３ د ＄مک３ 
له تعجيل ＄ن３ عبارت دى، چ３ په اجســامو باندې د ＄مک３ له خوا عمل 

کوي. 
مثــال: ديو ســاعت د رقا請ــ３ پريود معلوم ک７ئ، په دې شــرط چ３ د هغ３ 
ض 

g = 10m/s  فر ش تعجيل 2
اوږدوالى 25cm وي. (د ＄مک３ دکشــ

ک７ئ). 
حل:                                د رقا３請 اوږدوالى

 فورمول د گ＂３ اخ５ستن３ ＇خه پريود حسابوو.
2

l
T

g
=

د 
       

          
                                                     

                فعاليت 
زده کوونکي په گروپونو تقســيم８５ي يو مســاوي تعداد د مساوي وزن لرونکى گلول３ په زده کوونکى په مساوي تو－ه وو４شو. دغه 
گلول３ چ３ د تار اوږدوالى يي له 50cm ＇خه ل８وي ＄وړندو او بيا د رقا３請 د استقرار له حالت ＇خه په مساوي زاويو منحرف 

کوو او د ＊وونکي هدايت ته انتظار باسو.
د ＊ــوونکي د شــروع او ختم غــ８ ترمن＃، زده کوونکي د اهتزازونو تعداد شــم５ري او بيا ي３ د هغه وخــت د اهتزازونو په تعداد 
تقســيموي تر ＇و چ３ پريود الس ته راشــي. وروســته بيا هر گروپ د پريود قيمت په هغه جدول ک３ چ３ د ＊ــوونکى له خوا د 

تختي پر سر ترتيب شوى دى، ليکي.
دغه عمليه ＇و ＄لي تکرارک７ئ او د هغ３ وســط３ قيمت په جدول ک３ وليکئ او بيا هغه شــم５ر شــوي اعداد له يو بل سره پرتله 

ک７ئ.
 د ترســره کولو فعاليت ＇خه دا نتيج３ ته رســي８ي، چ３ د اهتزازونو پريود د تار اوږدوال３ تر متناسب 
دى. که چيرې دغه تجرب３ په ＄ير ســره ترســره شــي وبه گورئ چ３ د رقا３請 پريود د رقا３請 د تار 
اوږدوالى د اندزاې د جذر سره متناسب دى او د گلولو د کتلو اندازې پورې اړه نه لري. ديوې رقا請ي 
لپــاره د هغــ３ پريود ډير مهم دى. د رقا３請 د تار اوږدوالى او پريــود ترمن＃، الندې اړيک３ موجودې 

دي.

0.25
2

3.14
10

T
=

×

s1
T
≈

m
25
.0

cm
25

l
=

=
=

2
l

T
g

=



                فعاليت 
ايا کيداى شي چ３ په ارتجاعي فنرونوک３ اهتزازونه د بحث وړوگر＄ي؟

ايا کله موفنري تله ليدلي ده؟
ش نصب ک７و 

که چيرې په يو ＄وړند شــوى پوســت (نرم) فنر، يوه عقربه وت７و او وروسته د فنر سره موازي، يو درجه دار خط ک
او بيا وروسته يو وزن د فنر په ازاد پاى ک３ ＄وړند ک７ئ ＇ه به ووينئ؟ ايا د فنر وزن اهتزاز کوي؟

زده کوونکي وروسته د دغه عملي３ په اجرا کيدو سره دې پورتن９ پو＊تن３ ته ＄وابونه ووايئ او －روپونه خپل معلومات د ！ولگي 
په مخ ک３ له يو بل سره تبادله ک７ئ.

واضــح خبره ده چــ３ بي له وزن ＇خه پــه فنر پورې ت７ل３ ســتن، يو معين 
10m درجه باندې در８４ي. په فنر باندې د وزن د ＄وړنديدو 

m مثًال موقعيت 
وروسته هغه ستنه چ３ ديو فنر ديوې ک７ۍ پورې ت７ل３ ده د ＄مک３ په لور د 
ش پرمخ بي ＄ايه ک８５ي. کــه چيرې خپل الس د فنر د دريدلو لپاره 

خــط ک
مثًال  د وزن الندې ونيســو او وروسته ي３ خوش３ ک７و، فنر په يو بل موقعيت 

20m باندې در８４ي.
m

ش کــ７و او بيايي 
40m (د A نقطــه) مخ کته ک

m اوس کــه چيــرې وزن
 20m

m پر８４دو، نو وبه ليدلي شــي چ３ وزن پورته خواته حرکت کوي او
اوږدوالى د C له موقعيت ＇خه تير８４ي او بيا پورته ＄ي تر ＇و چ３ د B په 
نقطه ک３ د يوې لحظ３ لپاره در８４ي. وروسته بيا خپل لوم７نى موقعيت يعن３ 

A ته گر＄ي،ې او دغه ک７نه ＇و＄لي د A او B ترمن＃ گر＄ي راگر＄ي.
A وا！نونــه انــدازه کــ７ئ او و＇يــ７ئ چــ３ 

Cاو BC 1- اوس تاســو د 
A ک８５ي. 

C=BC
2- د ١٠ مکمل اهتزازونو وخت اندازه ک７ئ او بيا پر 10 ي３ وويشــئ، تر 

＇و د وزن او فنر د دست／اه پريود الس ته راشي.
3- د الس تــه راغلي پر يو د ＇خه په گ＂３ اخ５ســتن３ د فنر د قوې ((وزن)) 

فريکونسي محاسبه ک７ئ. 

 (4-2) شکل
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د فنرونــو د اهتــزازي ＄ان／７تيــاوې ＇خه په گ＂３ اخ５ســتن３ کوالى شــو په 
ک ک３ يو زيات شــم５ر مثالونه و گ２و. مثًال د مو！رو او مو！رســايکلونو د 

تخني
حرکت په وخت ک３، همدارنگه د فنر ＇خه د زلزل３ د ثبتولو په اله ک３ هم 

گ＂ه اخ５ستل ک８５ي چ３ په دې اساس کار کوي.
ســوال:- په خپل گروپ ک３ دهغه ال３ او وسايلو نومونه يادداشت ک７ئ، چ３ 

د اهتزاز نه په گ＂３ اخستلو کار کوي.
＇پ３

ايا کله د اوبو د يو ډن６ په غاړه ک３ دريدلي ياســت؟ او يو کوچنى کا１ى مو په 
اوبــو کــ３ غور＄ولى دى؟ که چيرې مو دا کارک７ى وي، ＇ه شــى مو د اوبو 

پرمخ ليدلى دى؟ 
کــه چيرې ديوې ويالــ３ او خوړ غاړوته وگورئ نو و به وينئ چ３ د خوړ او يا 
هم د ويال３ د غاړې اوبه کله د خپل３ سطح３ په لور پورته کوي، کله هم بيرته 

د خوړ او يا د ويال３ د اوبو لورته ＄ي. دغه کار ＇رنگه واقع ک８５ي؟
د جغرافي３ ＇خه پوه８５و چ３ په هره يوې شپ３ او ور＄３ ک３ دوه ＄له د اوبو مد 
او جذر په سيندونو ک３ من％ته را＄ي. اما د سپوږم９ د محاق او بدر په حالت 
ک３ مد په قوې ب２ه او دمياشت３ په لوم７ۍ او دوهمه ربعه ک３ ！ي＂ه اندازه لري.
د طوفانــي بــاد دلگيــدو په حالــت ک３ هم پــه لويــو دريابونو کــ３ ＇په ييز 
طوفانونــه منــ＃ تــه را＄ــي او په نتيجه کــ３ ي３ پــه دريابونو کــ３ د ＇و متره 

پــه جگوالــي ســره ＇پــ３ توليد４ــ８ي. کلــه چــ３ دغــه ＇پــ３ د 
دريــاب غاړي ته رســ８５ي، نو په وچــه ک３ ＇ومتــره پورته ＄ي.

کلــه کلــه چــ３ د دريابونــو پــه دوو برخوکــ３ زلزلــه ک５ــ８ي، 
＇پــ３ من＃ تــه را＄ــي، او په نتيجــه ک３ اوبــه پورته ＄ــي او بيا 
گ والى 

ب５رتــه د دريــاب پــه لور گر＄ــي، چ３ دغــه د اوبو جــ
， تــه ＇پــ３ ويــل ک５ــ８ي.

， او راتــ
او ＊ــکته والــى او يــا تــ

ش لوبــوي. دا اوس چ３ 
＇پــ３ پــه ژوندانــه ک３ ډيــر مهــم نقــ

تاســ３ ددغه مخ په لوســتلو بوخت ياســت، د لمر ＇پ３ د کتاب 
ددغــه مخ ＇خه ستاســ３ د ســترگو پــه لور انعــکاس کوي چ３ 
پــه نتيجه کــ３ ي３ ددغــه مخ محتــوا ليــدل ک５ــ８ي. همدارنگه 

شكل (2-5)
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کلــه چــ３ ＊ــوونکى پــه ！ولگــي کــ３ زده کوونکو تــه درس ورکــوي، د 
＊ــوونکي غــ８ په ميخانيکــي غ８يزو يا ږغيزو ＇پو په وســيله پــه هوا ک３ د 
زده کوونکــو غوږونــو تــه رســ８５ي او پــه نتيجــه کــ３ د هغــه درس اورو.

کلــه چ３ په الســي تليفون ک３ خبرې کوئ، پــه حقيقت ک３ د تليفون د غ８ 
س زموږ 

دل８５دونکي ＇پ３ زموږ غوږ ته را＄ي. او هغه اورو، همدارنگه برعک
ص ته استوو.

خبرې هم د ＇پو په شکل د ل８５دوونک３ وسيلي په ذريعه مقابل شخ
                فعاليت 

زده کوونکي په دوه گروپونو وويشئ او دوه نسبتاً اوږدې رس９ د هغوى په اختيار ک３ ورک７ئ.
ک وت７ئ. بيا زده کوونکو ته الر＊وونه ک８５ي چ３ د رس９ بل سر په الس ک３ ونيس９ او 

وروسته د هغ３ يو سر په يو ＄اى ک３ کل
هغ３ ته ＊کته پورته ！کان ورک７ي، او يا ＊يي او کي３２ خواوو ته ！کان ورک７ي. په همدي ډول کوالى شو چ３ د رس９ په اوږدوالي 
ک３ ＇پ３ را من＃ ته ک７و. د هر گروپ زده کوونکي هغه ＇ه چ３ ليدلي دي د ！ولگى د تختي پرمخ دې ي３ رســموي او د خپل 

＊وونکى په مرسته هغه ＇ه ي３ چ３ ليدلي 
دي د هغه په اړه دې بحث وک７ي.

په دې ډول کوالى شــو چ３ د رس９ ديوي 
＇ن６ې ＇خه د هغ３ بلي ＇ن６ې ته د ＇پو 
ل８５دول ســرته ورســوو، پــه دې معنا چ３ 
يوازې ＇پ３ د رســ９ ديــوې ＇ن６ې ＇خه 
وبل３ ＇نــ６ي ته ل８５دول ک８５ي. په داســ３ 
حال ک３ چ３ د رس９ ذرات په خپله انتقال 
نه کوي. د دې لپــاره چ３ دغه موضوع په 
گ لرونک３ 

بنه ډول رو＊ــانه شــي يوه رن
， لرونک３ تکه د رس９ په 

！و！ه د رســ９ په يوه برخه ک３ وت７ئ او بيا وروســته پورتن９ تجربه د فعاليت په شــکل اجرا ک７ئ. ايا رن
اوږدو ک３ حرکت (د موقعيت بدلون) کوي؟ يا دا چ３ يوازې به ديوې نقط３ په اطراف ک３ اهتزازي حرکت ولري؟

，
 (6-2) شکل

د ＇پو توليد
که چيرې د خپل ＄ان چاپيريال و＇ي７و، و به وينو چ３ د طبيعت ډير حوادث 
له ＇پو سره يو ＄اى دي. ايا پوه８５ئ چ３ د دغو ＇پو د من＃ ته راوړو، ا請لي 
ســرچين３ ＇ه دي؟ او ＇ه ډول د ＇پو د من＃ ته راوړلو ســبب گر＄ي؟ ＇ه 
فکرکــوئ، کله چ３ زلزله ک８５ي ول３ کورونه خوز８４ي او ＄مکه خوي８５ي او 
يا کله چ３ د تليفون تکمه وهئ ول３ ستاس３ غ８ اوريدونکى ته رس８５ي او يا 
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س؟ دغه او همداســ３ نورې حادث３ داس３ 
د هغ３ برعک

مثالونه دي چ３ د ＇په ييز خصو請يت پر بنس توضيح 
کيداى شي.

A نقطه پورته خواته  کله چ３ د رســ９ يوه برخه مثــًال د 
， په مقابل ک３ 

وړو، د B ذره د A نقطــ３ د پورتــه تــ
گ د هغه ارتباط له پلوه 

مقاومــت کوي. او د A پورته تــ
چ３ د B ســره ي３ لــري، مجبور８４ي چــ３ پورته خواته 
حرکــت وک７ي چ３ پــه دې 請ورت د B حرکت د هغ３ 
گ د C او باالخره د ！ولو ذرو د حرکت ســبب 

تــر ＇نــ
گر＄ــي. په همــدې ډول هغه انرژي چــA ３ ته ورکول 
ک５ــ８ي په منظمه توگه د هغ３ گاونــ６ي نقطه ک３ تر اخره 
پــوره ل８５دول ک８５ي. په حقيقت ک３ هغه د شــکل بدلون 
چ３ پــه A ک３ من＃ تــه را＄ي ددې ســبب گر＄ي چ３ 
نورو ذروته لي８دول يا په بل عبارت هغه انرژي چA ３ ته 

ورکول شوې د رس９ نورو ذروته انتقال ک８５ي.

               پو＊تن３
کــه چيــرې د اوبــو په مخ ＇پ３ ايجاد ک７و، ايا دغه ＇پ３ په هرې خوا خپر８４ي او يــا په يوه خوا او په يوه ！اکلي لوري 

باندې؟

 (7-2) شکل، ورکول شوي انرژي و A ذرې ته د رس９ 
نورو ذروته انتقال ک８５ي
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＇پ３ په دوه ډوله دي:
ف: ميخانيکي ＇پ３ لکه د اوبو پرمخ ＇پ３، د موسيقي د تارونو او 請وت 

ال
＇پ３.

ش ＇خه پورته او له 
ب: الکترومقناطيســي ＇پ３ لکه د نور وړانگ３، له بنف

سور (قرمز) ＇خه الندې وړانگ３.
＇پ３ ＇ه ډول خپر８４ي

د ميخانيکــي ＇پو يــو مهم خصو請يت دا دى چ３ دهغــ３ د خپريدو لپاره 
مــادي محيط ته ضــرورت دى، يعنــ３ ميخانيکي ＇پ３ د مــادي محيط د 

موجوديت پرته نشي خپريدلى.
تجربه ＊ــيي چ３ که چيرې مادي محيــط د ＇پو له منبع３ ＇خه جال ک７و، 

 ميخانيکي ＇پ３ لکه د 請وت ＇په نشي خپريداي.

د فعاليت په وخت ک３ وليدل شــو چ３ د لو＊ــي د اوبو په مخ ＇پ３ د اوبو 
د مرکــز ＇خــه په ！ولو خواوو بانــدې خپر８４ي، په دې شــرط چ３ د ＇پو د 
خپريــدو محيط يو شــان وي او يــا د هغوى په مقابل ک３ کــوم خن６ من＃ ته 

رانشي.

                فعاليت 
زده کوونکي دې د ＊ــوونکي په مرســته يوه مکعب مســتطيل او يا اســتوانه يي شکله لو＊ــى د اوبو ＇خه نيمايي ډک ک７ي بيا 
وروســته ديوې ＇ا＇ک３ ＇）وونکي په وســيله د هغ３ په مرکز ک３ په تدريجي توگه اوبه و＇）وي، او من％ته راغل３ ＇پ３ د اوبو 

＇پ３ دي د لو＊ي په سطحه ک３ وگورئ، او د خپلو ＇ي７ونو نتايج دې يادداشت او نوروته بيان ک７ي.

 (8-2) شکل
د ＇پو د خپريدو لورې
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دا ډول خپريدل ديو گراف په مخ باندې ＊يي چ３ (8-2) شکل دغه موضوع 
واضح کوي. په شکل ک３ د O نقطه د ＇پ３ د خپريدو سرچينه ده، په داس３ 
O جهت د خپريدو لورى ＊ــيي. دغه ＇پ３ له O ＇خه 

X حال ک３ چ３ د
O په لوري د محيط د ماليکولونو په ذريعه خپر８４ي. که شــکل ته ＄ير 

X د
شــو، ＇په، د منظمو پر له پس３ اهتزازونو خپريدنه ＊يي، چ３ په محيط ک３ 
واقــع ک８５ي. په دې حالت ک３ يــوازې ＇په خپر８４ي او ذرې په محيط ک３ نه 

ل８５دول ک８５ي.
د ＇پ３ سرعت 

د ســرعت مفهــوم او د هغــه د اندازه کولو پــه باره ک３ مو پــه تير فصل ک３ 
توضيحات ورک７ل. ايا فکرکوالى شــئ چ３ د نور د خپريدو ســرعت په هوا 

او اوبو ک３ ＇ه توپير لري؟
کله مو ليدلي دي چ３ د تالندې او بر４＋نا (رعد و برق) په وخت ک３ لوم７ي 
د هغــه ړنا ليدل ک８５ي او وروســته له يو ＇ه ＄نــ６ ＇خه د هغه غ８ غوږونو ته 
رس８５ي په داس３ حال ک３ چ３ رعدوبرق يو ＄اى 請ورت نيس９، همدارنگه 
ص دى. ＇رنگه چ３ 

د رعداوبــرق او ليدونکــي ترمن＃ وا！ن ثابت او مشــخ
د نور ســرعت نظر د 請وت ســرعت ته فوق العاده زيات دى. په دې لحاظ 

لوم７ى ړنا او بيا دهغه غ８ اوريدل ک８５ي.
＇رنگــه چ３ ر１ــا او رعــد دواړه له عين فا請لــ３ ＇خه ســترگو او غوږنوته 

رس８５ي.
 نو په دې لحاظ د نور او 請وت د رسيدلو د وخت توپير د نور د خپريدو او د 
رعد د ږغ له سرعت سره اړه لري. يا په بل عبارت د الکترومقناطيسي ＇پو 

سرعت د 請وت له سرعت ＇خه توپير لري.
که چيرې د ميخانيکي ＇پو د خپر４دو د چين３ او اوريدونکي تر من％ي وا！ن 
ضمناً د انتشار وخت وپيژنو، او يا هغه وخت چ３ ＇په  له  باندې وپوه８５و، او 
ش 

هغه ＇خه اوريدونکي ته خپر８４ي يادداشت ک７و، ددغه دوو کميتونو له وي
  ＇خه يو پر بل باندې کوالى شو د ＇پو د خپر４دو سرعت معلوم ک７و:

=
د ＇پ３ د خپريدلو سرعت

د ＇پ３ او اوريدونکى ترمن＃ وا！ن
د خپريدو وخت
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=

  که چيرې وا！ن په d ، وخت په t او سرعت په v سره و＊يو، په دې حالت 
ک３ لرو چ３: 

د ＇پو د خپريدلو د سرعت واحد د m/s ＇خه عبارت دى.
د ميخانيکــي ＇پــو د ســرعت خپريدنــه د محيط ارتجاعيــت او د هغ３ د 
فزيکــي ＄ان／７تيــاوې پورې اړونــد دي. په دې معنا چــ３ د ＇پو د خپريدو 
سرعت په يوه رنگه محيط ک３ ثابت دى. اما د ＇پو د خپر４دو سرعت په يو 
محيط ک３، د محيط په حالت، نوعيت، کثافت او د تودوخ３ درج３ پورې 
چ３ د بيالبيلو ارتجاعيتونو لرونک３ ده اړوند دي. ميخانيکي ＇پ３ د 請وت 
پــه ＇ير په خال ک３ نه خپر８４ي اما الکترومقناطيســي ＇پ３ لکه نور له خال 

＇خه هم په بي７ه تيريداى شي.
د ＇پو ډولونه 

ميخانيکي ＇پ３ د ＇پو د خپريدو په لور او د مهتززو ذراتو د ＇رنگوالي پربنا 
لــه يوبل ＇خه توپير مومي. چ３ په طبعيت ک３ په دوو برخو ويشــل ک８５ي، 

چ３ يوي３ عرضي (پلني) او بل ته ي３ طولي (اوږدي) وايي.
＇رنگــه چ３ زموږ تر＇ي７ن３ الندې ميخانيکي ＇پ３ دي، نو دلته موضوع د 

ساده تجربو په ذريعه ＇ي７و او بيا وروسته هغه تعريفوو.

د ＇پ３ اوږدوالى
هره ＇په که پلنه يا اوږده وي، ！اکلى اوږدوالى لري. د ＇پ３ د خپريدو لمن، 
ف ک８５ي، 

عيناً د ساده اهتزازونو غوندې مطالعه او تعري فريکونســي او پريود 
پــه دې لحــاظ هغه وا！ن چ３ ＇پ３ ديــو پريود په وخت کــ３ وهي، د ＇پ３ 
اوږدوالــى بلل کيــ８ي. د ＇پ３ د اوږدوالي د اندازه کيدو واحد د بين المللي 

واحداتو په سيستم ک３، همغه د اوږدوال３ د اندازه کيدو واحد دى.
λ په توري ســره ＊يو. همدارنگه د فريکونسي د اندازه  د ＇پ３ اوږدوالى د 
دى.کيدو واحد هرتز دى چ３ د اهتزازونو تعداد په واحد د وخت ＇خه عبارت 
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 (sound) (وت請) ８غ
هغــه ن７ۍ چ３ موږ په ک３ ژوند کوو د غ８ونــو او اوازونو ＇خه ډکه ده چ３، 
له هغوى ＇خه يو تعداد زړه کيناســتونکي او يو تعدادي３ ناموزون او ＊ــه نه 
لگيدونکى دي، چ３ د يو تعداد غ８ونو د اوريدو قابليت په ＄ينو ＄ناورو ک３ 

نشته ايا پوه８５ئ چ３ ول３؟
که ديو ＄نگل په ارام چاپيريال ک３ چکر ووهئ ＊ــکاره ده، چ３ د الوتونکو 
غ８ونه زړه کيناستونکي اوپه غوږ ＊ه لگيدونکي دي. او که چيرې د طبيعت 
په دغه ＊کل３ او ارامه فضاک３ د يي８ او يا بل ＄ناور غ８ و اوريدل شي، غوږونه 
د هغــه د اوريدلو وس نه لري. په غوږونو ＊ــه نه ل／ي د ＇پو د ＄ان／７تياوې 
＇خه په گ＂ه اخ５ستن３ د اواز د مختلفو ډولونو ＇ي７نه او مطالعه کوالى شو.

لومــ７ى غــواړو وپوهي８و چ３ غ８ ＇ــه دى او ＇رنگه من＃ تــه را＄ي؟ ايا غ８ 
يوازې د انسان د حنجرې محصول دى او يا له حنجرې ＇خه سرب５ره له هغو 

＇پو ＇خه عبارت دى چ３ د ＇پو د ايجادولو باعث گر＄ي.

 (9-2) شکل

د ＇پ３ اوږدوالى د ＇پ３ قله (＇وکه)

د ＇پ３ لمنه

د ＇پ３ دره

X
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په طبيعت ک３ دا ډول حادث３ په ډيره کچه ليدل ک８５ي، کوالى شــو چ３ دا 
ډول اهتزاز په طبيعي ډن６ونو، د پا１و په اهتزاز او يا د کوچني المبووهونکي 
لرگي په کوچني ســيندونو ک３ مشــاهده وک７و. دا ډول ＇پ３ پلن３ يا عرضي 
＇پــ３ دي. د پورتنــي بيان ＇خه الس ته را＄ي چــ３، پلني يا عرضي ＇پ３ 
هغه ＇پوته ويل ک８５ي چ３ د ＇پو د خپريدو لورى د ذراتو د اهتزاز په سمت 
عمــود وي. طولي يــا اوږدي ＇پ３ هغــه ＇پ３ ته ويل ک５ــ８ي چ３ د ＇پو د 

خپريدو لوري د اهتزازي ذراتو په لوري موازي وي.
                 فعاليت 

ک فنر په هواره تو－ه پر ميز باندې ږدو، او بيا د يوې قوې په عمل کولوسره 
په دې تجربه ک３ د مخکن９ تجرب３ په اســاس يو ســپ

هغه ＊ــکته خواته راکاږو، په دې حالت ک３ د فنر ＇و ک３ يوبل ســره نژدې کوو. او بيا ي３ ســره ايله کوو، چ３ په دې 請ورت ک３ 
يوه ＇په د فنر ديوې خوا نه وبلي خواته خپر８４ي. په حقيقت ک３ د ＇پ３ خپريدنه هم په دې لور ده. که د فنر اهتزاز په پوره ＄ير 
ســره و＇ي７و ليدلى ک８５ي چ３ د فنر د ک７يو اهتزاز هم په همدغه لوري دى، او يا په بل عبارت د ＇پ３ د خپريدو لورى د فنر د 

ک７يو  د اهتزاز دلوري سره موازي دى چ３ دا ډول ＇پو ته اوږدې يا طولي ＇پ３ وايي.

                نمايشي فعاليت 
د تيرو تجربو غوندې په لو＊ي ک３ يو اندازه اوبه اچوو. بيا وروسته د لو＊ي په مرکزک３ يو ＇و ＇ا＇کي اوبه ＇）وو اويا يو کوچنى 
کا３１ په عمودي توگه د لو＊ي په مرکز ک３ اچوو. په دې 請ورت ک３ کوالى شو چ３ ＇پ３ من＃ ته راوړو او د ＇پو د لوم７ۍ دايرې 
پرســر يوه  ！و！ه المبوو هونکى کاغذ ږدو. لکه د مخ غوندې معلوم８５ي چ３ ＇پ３ د لو＊ــي غاړو ته حرکت کوي. په داس３ حال 
ک３ چ３ المبو وهونکى کاغذ په خپل لوم７ني موقعيت ک３ د المبو په حال ک３ پاتي ک８５ي، چ３ کله پورته او کله هم ＊کته اهتزاز 

کوي، چ３ په حقيقت ک３ د دغه کاغذ اهتزاز د ＇پ３ اهتزاز ＊يي، چ３ د ＇پ３ د خپريدو په لوري عمود دى.

 (10-2) شکل
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                 فعاليت 
ف: ديوې تختي په مخ په يوه ！اکلي وا！ن، دوه م５خونه ！کوهئ. بيا وروسته دواړه م５خونه 

ال
د يو ســيم په وســيله له يوبل سره و請ل ک７ئ. په دې ډول چ３ سيم را ＊کته وي. اوس که 

چيرې سيم ته ضربه ورک７ئ د هغه غ８ په هوا ک３ خپر８４ي چ３ موږ هغه اورو.
ش نيمايي په هوا او بله نيمايي 

ش د ميز په ＇نده داس３ ک８５دئ چ３ د خط ک
ب: يو خط ک

ش هغه نيمايي چ３ د ميز په مخ ک３ ده 
برخه يي د ميز په مخ باندې واقع شي. په يو الس د خط ک

کلکه ونيسئ او د هغه په ازاده نيمايي برخه باندې ضربه وارده ک７ئ. ＇ه شي اورئ؟

واضــح ده چــ３ د هــوا د غ８ د پيــدا کيدو علت دســيم اهتــزاز او يا د خط 
ف) خبرې وک７ي. 

ش اهتزاز دى. ســرب５ره پر دې که يو ســ７ى ورو (خفيــ
ک

گ غ８ توليد ک７ي تر ＇و 
دغ８يزو تارونو شــدت په هغه انــدازه نه دى چ３ ج

د اوريــدو وړوي. د پورته توضيحاتو ＇خــه معلوم８５ي، چ３ حنجري غ８ له 
غ８يزو تارونو ＇خه و＄ي او يا هم د اجسامو له اهتزاز ＇خه او د طولي ＇پو 

د خپريدو سره حا請ل ک８５ي.
د انسان د اوريدن３ ساحه محدوده ده، او دلرې فا請ل３ ＇خه نه اوريدل ک８５ي 

په دې شرط چ３ د غ８ لوړوالي کافي نه وي. 
کــه په دقت ســره ＄ير شــو دهغه غ８ چ３ ديــوې چين３ ＇خــه خپر８４ي، د 
انســان د اخذي په واســطه يعني غوږ اخيســتل ک８５ي او وروســته له پ５چلو 
س العمل ＊ــيي. په 

فزيزلوژيکي عمليو ＇خه د انســان په مغزوک３ الزم عک
نورمال حالت ک３ انســانان په دې قادر دى چ３ 20 هرتز ＇خه تر 20000 
پورې فريکونســي لرونکى غ８ونه واوري. که غ８ ！ي وي د هغه فريکونسي 
زياته او د بم په حالت ک３ فريکونســي ل８ه وي. د تار لرونکى موســيقي ال３، 
لکه رباب، تنبور، ســه تار د هغو الو ＇خه دي چ３ کوالى شي په زړه پورې 

غ８ونه من＃ ته راوړي.

 (11-2) شکل
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د دويم فصل لن６يز
اهتزازونه او ＇پ３ په طبيعت ک３ د حرکت هغه ډول دى چ３ په تکنالوژي او ژوند ک３ ＄ن３ پراخه 

گ＂ه اخ５ستل کيداى شي.
اهتزازونه منظم او غيرمنظم کيداى شي.

， وخت ته پريود او د اهتزازونو تعداد فريکونسي باله شي.
， اورات

په يوه رقا請ه ک３ ديو ت
پريود په ثانيه او فريکونسي په هرتز اندازه ک８５ي.

د تعــادل د حالــت زيات انحراف وا！ن ته د اهتزاز لمن او يا امپليتود وايي، په يوه ارتجاعي فنرک３ د 
هغه د اهتزاز لمنه د عامل３ قوې سره مستقيماً متناسب ده.

پــه چاپيريال ک３ پرله پســ３ اهتزازونو ته ＇په ويل ک５ــ８ي. د ＇پ３ د خپريدو په لور او په هغ３ باندې 
د اهتزاز اســتقامت او ＇رنگوالي له مخ３، ميخانيکي ＇پ３، په دوو برخو ويشــل ک８５ي. اوږدې يا 

طولي او پلنوالى يا عرضي ＇پ３.
په يو بل پسي د اهتزازي نقط３ ترمن＃ فا請لي ته د ＇پ３ اوږدوالى وايي.

ميخانيکــي ＇پ３ په مادي محيط ک３ خپر８４ي. د ＇پ３ د خپريدو ســرعت، د فشــار او د محيط د 
کثافت تابع دى.

غ８ يوه ＇په ده او هغه غ８ چ３ زموږ غوږ اوريدلى شي 20 هرتز او 20000 ترمن＃ واقع دى.
 هر＇ومره چ３ د فريکونســي شم５ر (د اهتزازونو تعداد د وخت په واحد ک３) زيات شي، غ８، ！ي

س غ８، بم دى.
ف) او دهغ３ برعک

(خفي
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د دويم فصل پو＊تن３
1- د اهتزازي او يو بُعدي حرکتونو ترمن＃ عمده توپيرونه وليکئ؟

2- اهتزازونه په ＇و ډوله دي او يو له بل ＇خه ＇ه توپير لري؟
ف ک７ئ.

3- د اهتزازي حرکت مهم خصو請يتونه تعري
ف 

4- پريود او فريکونسي يو له بل سره ＇ه اړيکي لري؟ او د هغوى د اندازه کولو قياسي واحدونه تعري
ک７ئ.

5- دوه رقا請ــ３ چــ３ د يــوې اوږدوالى 100cm او د بل81cm ３ دى د اهتــزاز په حالت ک３ دي. د 
ف قيمتونه وليکئ او 

دغــو رقا請ــو د پريودونو ترمن＃ اړيک３ پيداک７ئ، او په جدول ک３ د پريودونو مختل
توضيح ي３ ک７ئ.

6- د ＇پ３ د اوږدوالي په اړيکه ＇ه پوه８５ئ؟ واضح ي３ ک７ئ.
7- ＇پ３ د خپريدو له نظره توضيح ک７ئ.

8- د ميخانيکي ＇پ３ د خپريدو عامل په ＇ه شي پورې ت７لى دى؟
9- د نور او غ８ سرعتونه له يو بل ＇خه ＇ه توپير لري؟ د هغه په اړوند ړنا واچوئ.

10- غــ８ ＇ــه ډول ＇په ده او په هوا ک３ د هغ３ ســرعت ＇ومره دى؟ ايا د ＇پــ３ د خپريدو لپاره مادي 
محيط ته اړتيا شته؟ ول３؟

س لپاره د کومو قيمتونو ترمن＃ موقعيــت لري؟ دغ８ د زيراوبم په 
11- د غــ８ فريکونســي د اوريدلــو ح

اړوند ＇وکر＊３ وليکئ.
12- د ＇پ３ او غ８ ترمن＃ اړيکي په لن６ ډول سره توضيح ک７ئ.
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دريم فصل

جاري بر４＋نا
کلــه چ３ د کو！３ د بر４＋ــنا ســوچ ووهو، ＇راغ رو＊ــانه ک５ــ８ي. کله چ３ د 
تلويزيون، اوتو او د بر４＋ــنا نورې وســيل３ د بر４＋نا له ســاکت سره ون＋لوو، 

هغوي ړنا ک８５ي.
ايــا پــه دې اړه موفکرکــ７ى دى، چ３ کوم شــيان د دوى د ړنــا ک５دو باعث 

ک８５ي؟
په دغو ！ولو مثالونو ک３ د بر４＋ــنا چارجونه په حرکت ک３ دي، چ３ د دوى 

جريان په مقاومتونو ک３ د دوي د ړنا ک５دو باعث ک８５ي.
تاســو په پخواني ！ولگي ک３ د بر４＋نايي چارجونو او د هغو د خوا請و په اړه 
معلومات ترالســه ک７ي دي. په دې فصل ک３ به تاسو وپوه８５ئ، چ３ بر４＋نا 

＇ه شى ده، او بر４＋نايي کميتونه ＇نگه اندازه ک８５ي؟
اوم ＇ــوک وه، او کوم قانون يي وړاندې ک７؟ د بر４＋ــنا انتقالول د ســيمونو 
مقاومت د هغوى د هندســي ابعادو ســره ＇ه ت７او لــري؟ همدارنگه په دې 
فصل ک３ د ب＂ريو د مسلســل او موازي ترکيب، او د بر４＋نا دساتندويو برخو 

سره اشنا ک８５ئ.
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د بر４＋نا جريان
 فلزونه په خپل اتومي جوړ＊ــت ک３ ازاد الکترونونه لري، چ３ 
د فلز په اتومونو ک３ نامنظم حرکت کوي، او تر هغه وخته پورې 
چ３ کوم خارجي عامل پرې عمل ونه ک７ي، له يوې نقط３ ＇خه 

بل３ نقط３ ته حرکت نه کوي، د (1-3) شکل.
کله چ３ دغه فلزونه ديو سيم په وسيله د بر４＋نا دسرچين３ (لکه 
بي＂رۍ) ســره ون＋لي، د سيم ازاد الکترونونه حرکت کوي، او د 
فلــز په ازادو الکترونو باندې قــوه اچوي، او هغوي ته د بي＂رۍ د 
مثبت قطب په لوري حرکت ورکوي، او په نتيجه ک３ الکترونونه 

په يو ！رل３ دوره ک３ جريان پيداکوي، (2-3) شکل.

                فعاليت 
يوه اندزه ســيم، بي＂رۍ، کوچنى －روپ د مقاومت په حيث او يوله  ســويچ نه داس３ وسيله جوړ ک７ئ، چ３ په هغه سره وکوالى 

شو، －روپ رو＊انه او ُگل ک７و.
ف: دوره وت７ئ، کومه پي＋ه من＃ ته را＄ي؟

ال
ب: دوره له مختلفو نقطو ＇خه خال請ه ک７ئ، کوم تغيير من＃ ته را＄ي؟

ُگل  پو＊ــتنه: ولي کله چ３ دغه وســايل په ت７ل３ دوره ک３ يو بل ســره ون＋لوو －روپ رو＊ــانه او کله چ３ دوره خال請ه وي ＇راغ 
ک８５ي؟

               فکروک７ئ
1- ازاد الکترونونه د بر４＋نا د جريان په رامن＃ ته کولو ک３ ＇ه ون６ه لري؟ واضح يي ک７ئ.

2- د مختلفو بر４＋ــنايي وســيلو ＇خه په کار اخ５ســتن３ سره، کوم کارونه سرته رسول３ شــو؟ په دې اړه په خپلو من％و ک３ بحث او 
مشورې وک７ئ.

(1-3) شکل، په فلزاتو ک３ ازاده الکترونونه
د الکترونونو د حرکت لوري

(2-3) شکل، په دوره ک３ د ازادو 
الکترونونو جريان

بترى

بناپردې لکه ＇نگه چ３ تاســو وليدل کله چ３ دوره ت７ل３ وي الکترونونه په دوره ک３ 
حرکت کوي، او د بر４＋نا جريان په دوامداره تو－ه من＃ ته را＄ي. په يو هادي (فلز) ک３ 

د الکترونونو، منظمه، انتقالي حرکت ته، د مستقيم３  بر４＋نا جريان وايي.

ببببتبتبتبترىرىىىرىرىىرى
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بر４＋نايي دوره 
يوه بر４＋ــنايي الــه لکه －روپ په نظر ک３ ونيســئ (3-3) شــکل. که ددې 
－روپ د ســيم يوه برخه پرې وي، أيا ＇راغ رو＊ــانه ک５ــ８ي؟ دغه －روپ نه 
رو＊ــانه ک８５ي، ＄که هره بر４＋ــنايي اله هغه وخت فعاله وي، چ３ بر４＋ــنا 
پک３ جريان ولري. بر４＋نا هغه وخت جريان کولى شي، چ３ د دورې ！ول３ 
برخ３ يي په يوه ت７لي تگلوري ســره ن＋ت３ وي. دغه ت７لى تگلورى (مسير) د 

بر４＋نايي دورې په نوم يادوي.
ډيره ساده بر４＋نايي دوره له الندې برخو ＇خه جوړه شوې ده؟

1- د بر４＋نا سرچينه (لکه بي＂رۍ) 
2- د بر４＋نا مصرف کوونکى (لکه －روپ) 

3- سويچ
4- د بر４＋نا د انتقالولو سيمونه 

د دورو، د ترســيم او تحليــل د آســانتيا لپاره د 
بر４＋نايي دورو برخ３ په سمبولونو ＊يي.

اوس د ډيــر تمرين لپاره (4-3) شــکل چ３ ديوې ســاده بر４＋ــنايي دورې، 
＊وونکى دى د سمبولونو په کار اخ５ستن３ سره ترسيموو. (5-3) شکل.

(3-3) شکل، －روپ

ې
ې اجزاو

د دور
سمبول

د بر４＋نا سيم

مصرف کوونکى يا د بر４＋نا مقاومت

د مستقيم بر４＋نا سرچينه

بترۍ

د بر４＋نا سويچ

(4-3) شکل، بر４＋نايي دوره

(5-3) شکل، د بر４＋نايي دورې 
ک ارايه

سمبولي
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د بر４＋نا د جريان اندازه کول
لکــه ＇نگــه چ３ د جاري اوبــو اندازه، ليتر په يوه ثانيه ســره انــدازه ک８５ي. 
پــه همدې توگه د بر４＋ــنا جريان د بر４＋ــنايي چارج اندازه په يــوه ثانيه ک３، 
پــه نظرک３ نيول شــوى دى. ＄که چــ３ د الکترون چارج ډيــر ل８ دى، نو د 
الکترونــو يــوې زياتي اندازې ته اړتيا ده، تر＇و و کوالى شــي يو بر４＋ــنايي 

جريان و＊يي.
د بر４＋ــنا د جريان د اندازه کولو واحد امپير نوم８５ي او په A ＊ــودل ک８５ي. 
هر کله چ３ د يو جسم د پري شوې سطح３ ＇خه په يوه ثانيه ک３ يو کولمب 

 چارج تيرشي، يو امپير جريان بلل ک８５ي.

                فعاليت 
منبع او مصرف کوونکى چ３ په (6-3) شــکلونو ک３ ＊ــودل شوى، په خپلو کتابچو ک３ ترسيم ک７ئ. او وروسته، هغوى داس３ 

د خطونو په واسطه له سمبولونه سره ون＋لوئ چ３ يوه بر４＋نايي دوره را و＊يي.

د پورتنيو شــکلونو له پرتل３ ＇خه ويلى شــو چ３ د يوې بر４＋ــنايي دورې د 
جوړ＊ــت لپاره، د دورې د برخو موقعيت پــه نظر ک３ نه دى بلک３ د دورې 

ت７نه مهمه ده.

  (6-3) شکل                                                                            

               فکروک７ئ
ول３ بر４＋نايي دوره بايد ت７ل３ وي؟ شرحه يي ک７ئ.

(الف)
  (ب)   

  (ج)

1A =
1Culom

b 
1Second

s
coul

1
=

e
10

602
.1

coul
1

19
×

=
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په عمل ک３ د بر４＋ــنا د جريان د انــدازه کولو لپاره، له امپير 
متر ＇خه کار اخ５ستل ک８５ي. امپيرمتر په خپل جوړ＊ت ک３ 

د سيم ن＋لولو ＄اى، درجه بندي شوي مخ او ستنه لري.
امپيرمتر زياتره په بر４＋ــنايي دورې ک３ په مسلســله توگه ت７ل 
ک８５ي. په  (7-3) شــکل ک３ ليــدل ک８５ي، چ３ امپيرمتر تر 
10A پــورې اندازه کولى شــي. دا چ３ مــخ يي په ٥ برخو 
ويشل شوى دى، نو هره برخه يي 2A ＊يي. لکه ＇نگه چ３ ليدل ک８５ي، د 
امپيرمتر ستنه په دويم３ ن＋ي باندې والړه ده. نو په دې دوره ک4A ３ جريان 
موجود دى. امپيرمتر په بر４＋ــنايي دوره ک３ په (          ) عالم３ ســره ＊ودل 

ک８５ي، (8-3) شکل. (7-3) شکل، د امپيرمتر د ن＋لولو طريق３ 

(8-3) شکل، د امپيرمتر 
ک ارايه

سمبولي

                فعاليت 
د (9-3) شکلونو د امپيرمترونو 請فح３ ولولئ او د هريو د ستنو د موقعيت او د 請فح３ د ويشلو سره سم د (I) د جريان اندازه 

ف)                            (ب)                               (ج)
وليکئ.          (ال

 (9-3) شکل

اضافي معلومات

I = ?A  
I = ?A  

I = ?A  

(ج)
(ب)

ف)
)

I =
?A

I =
?A

I

(1836-1775) A
m

pere A
ndre M

arie  ي امپير
اندر

ک پوه، د فرانسي په ه５واد ک３ د ليون ＊ارته نژدې په يوه کل３ ک３ ن７ۍ ته راغلى 
دغه فزي

دى. ＇رنگه چ３ په هغه کلي ک３ ＊ــوون％ي نه و، هغه په ＄انگ７ي تحصيالتو پيل ک７، 
س د پوهنتون استاد شو.

او په پاى ک３ د پاري
د امپير د کارونو د احترام او ارز＊ــت په خاطر، د SI په سيســتم ک３ د جريان د اندازه 

کولو واحد د هغه په نوم (امپير) ونومول شو.
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د پوتانشيل توپير 
پــه يوه بر４＋ــنايي دوره ک３ د چارجونــو انتقالي حرکت، د 
سرچين３ (منبع) د محرک３ قوې په اثر ترسره ک８５ي. د بر４＋نا 
د محرک３ قوې رامن＃ ته کوونک３ وســيل３ ته د بر４＋نا منبع 

(سرچينه) وايي. لکه: بي＂رۍ، جنريتر، داينمو او نور.
پو＊تنه: د بر４＋نا ســرچينه په يوه دوره ک３ ＇رنگه جريان 

من＃ ته راوړي؟
 ددې مســئل３ د ＊ه رو＊ــانه کولو او ＄واب لپاره د اوبو د 
حرکت يو سيســتم په (11-3) شــکل ک３ ＊ــودل شوى 
ُکــرو او د دوى پــه من＃ ک３ د  دى. د دوه چــارج لرونکــو 
جريــان د رامن＃ ته کولو ＇رنگوالى پرتله کوو. په شــکل 
ک３ ليدل ک８５ي، چ３ د A او B لو＊ــي يوبل ســره ن＋ول 

شوي دي.
او د A لو＊ى له اوبو ＇خه ډک دى.

                فعاليت 
ف: بي＂رۍ، －ــروپ او امپيرمتر چ３ په (3-10) 

الــ
شــکل ک３ ＊ودل شوى، په خپلو کتابچو ک３ ترسيم 
ک７ئ، او وروسته د خطونو په واسطه ب３ له سمبولونو 
داس３ ســره ون＋ــلوئ چ３ بر４＋ــنايي دوره ＇رگنده 

شي، او امپيرمتر جريان و＊يئ.
ک７ئ.ب: ترسيم شوې دوره له اړوندو سمبولونو سره رسم 

(10-3) شکل 

               فکروک７ئ
کله چ３ له يو ســيم ＇خه بر４＋ــنايي جريان تير شــي، ستاســو په نظر په ســيم ک３ مثبت چارجونه 

حرکت کوي، که منفي؟ ولي؟ 

(12-3) شکل، چارج لرونکى ُکري

   (11-3) شکل، تحليل３ مدل

   شير دهن
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که په پورتني شــکل ک３ د نل خوله (شــيردهن) خال請ه ک７و، کوم عامل به 
د B په لو＊ــي ک３ د اوبو د حرکت يا جريان ســبب شــي؟ او تر کومه وخته 

پورې به وي؟
و به وايئ چ３ د A په لو＊ــي ک３ د اوبو د ســطح لوړتيا، د النديني لو＊ي په 

سطح３ چ３ نل ور پورې ＊ول شوى دى د فشار باعث کي８ي.
＇رنگــه چــ３ د بل نل په پاى ک３ چ３ د B په لو＊ــي ک３ واقع دى، داســ３ 
فشــار نشــته. له دې امله د نل په دوو سرونو ک３ د اوبو د فشار توپير، په هغه 
کــ３ د اوبــو د جريان باعث کي８ي، او تر ＇و پورې چ３ د اوبو فشــار د نل په 
دواړو خواوو ک３ برابر نه شــي نو جريان به وي. فشــار د نل په دواړو خواوو 
ک３ هغه وخت مســاوي ک８５ي چ３ اوبه د (A او B) په دواړو لو＊ــو ک３ په 

يوه سطح واقع شي.
(حتٰى د هادي په دوه  پــه همدې ډول کله چ３ د دوه هادي جســمونو ترمن＃ 
مقطعو ک３) بر４＋نايي چارجونه جريان وک７ي، ويل ک８５ي چ３ د دوو جسمونو 

(او يا د دوو مقطعو) په من＃ ک３ بر４＋نايي پوتانشيل اختالف لري.
په بر４＋ــنايي دوروک３ د منبع د قطبونو په من＃ ک３ د پوتانشيل اختالف ددي 
سبب کي８ي، چ３ الکترونونه له هغو قطبونو ＇خه چ３ د ډيرو منفي چارجو 
لرونکــى دي (منفي قطب) او هغه قطــب ته، چ３ د منفي چارج يي ل８ دى 

(مثبت قطب)، جريان وک７ي، (13-3) شکل.
د بر４＋نايي پوتانشيل توپير په v ＊يي، او په ولت volt اندازه ک８５ي.

بترۍ

  (13-3) شکل، د الکترونونو 
جريان

                فعاليت 
په خپلو گروپونو ک３ د الندې پو＊تنو په اړه بحث وک７ئ، او د بحث لن６يز خپلو ！ولگيوالوته هم ووايئ.

پو＊تنه: په (14-3) شکل په کومي يوې دورې ک３ جريان من＃ ته راتلى شي؟ د هريو په اړه ستاسو داليل ＇ه دي؟

ف)                                   (ب)                                                        (ج)
(14-3) شکلونه      (ال
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د بر４＋نايي پوتانشيل د توپير اندازه کول
کله چ３ له يوه الس９ ＇راغ ＇خه ＇و ور＄３ کار واخلئ، د هغه ر１ا کم８５ي. 

خو د هغه د بي＂رۍ په نوي کولو سره يي ر１ا بيرته لوم７ي حالت ته را＄ي.
پو＊ــتنه: د الســي ＇راغ ＇خه د ډير کار اخ５ســتن３ په 請ورت ک３ د هغه د 

بر４＋نا کوم کميت تغيير کوي؟
تاســو له تير درس ＇خه پوه شوئ چ３ د بر４＋نا هره سرچينه په خپلو قطبونو 
ک３ د بر４＋ــنايي پوتانشــيل توپير لروونکى ده، او د بي＂رۍ ＇خه په زيات کار 
اخ５ســتن３ سره يي د قطبونو د پوتانشيل توپير کم８５ي او د بي＂رۍ ولي＂ج ورو، 

ورو، کموالى مومي.
هغه اله چ３ د پوتانشيل توپير اندازه کوي، ول متر نوم８５ي. ولت متر د 

) په ســمبول ســره ＊ــيي، او هغه د بر４＋ــنايي دورې له برخو ســره په 
)

 موازي توگه ون＋ــلوئ، د (15-3)شــکل. د مستقيم３ بر４＋نا د جريان ول
متر، د مشخصو (+) او (-) ن＋و سره د ن＋لولو ＄ايونه لري چ３، بايد چپه و 
نه ت７ل شــي، او همدارنگه بايد د مستقيم３ بر４＋نا د جريان ول متر، دکور 
او جنريتر له بر４＋نا سره ونه ن＋لوو. د لوړو ول＂اژونو د اندازه کولو لپاره بايد د 

سيم هغه برخو ته چ３ پوښ نه لري راساً السونه يونه سو.
د ول متر د 請فح３ د درجه بندۍ لوى عدد، د هغه د اندازه کولو ورست９ 
اندازه ＊يي، او له دې امله بايد ول متر دبر４＋نا هغو سرچينو ته چ３ ولي＂ج 
يي لوړ وي، د هغه د اندازه کولو وروســتن９ درج３ ســره ونه ن＋ــلوو که نه نو 

ول متر سوزي.
(15-3) شکل، د ولت متر د 
ن＋لولو طريق３

               فکروک７ئ
ول３ د بي＂رۍ بر４＋ــنا انســان ته ！کان نه ورکوي؟ په داســ３ حال ک３ چ３ د کور او جنريتر بر４＋نا موږ ته خطرناکه ده. په دې اړه 

فکروک７ئ، او خپل３ نظري３ له خپلو دوستانو سره تر بحث الندې ونيسئ.

I
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                فعاليت 
غــواړو چ３ د مو！ر د بي＂رۍ ول＂يج د ول متر ＇خه په کار اخيســتن３ 
ســره انــدازه ک７و. لوم７ۍ بايد وگورو چ３ د ولــ متر د اندازه کولو د 

請فح３ لوړه درجه ＇و ده.
لکه ＇نگه چ３ د مو！ر د بي＂رۍ لوړ حد 12v د پوتانشيل توپير لري، 

نو د ول متر د اندازه کولو درجه بايد 12v او يا له هغ３ نه لوړه وي.
ول متر د (16-3) شکل سره سم بي＂رۍ پورې ون＋لوئ او د 請فح３ 

له مخ３ د ول＂يج اندازه ولولئ.
وروسته له هغ３ ＇خه په همغه ول متر سره د قلمي بي＂ريو د ＇و دانو 

ول＂يج اندازه ک７ئ او نتيجه يي يادداشت ک７ئ.

                فعاليت 
د (17-3) شــکل بر４＋ــنايي دورې په غور ســره وگورئ او ووايئ چ３ په بر４＋ــنايي دوره ک３ د اندازه کولو د أل３ کومه يي سمه او 

کومه يي په غلطه توگه ت７ل شوې ده، او د هريو لپاره خپل داليل وليکئ. 

(16-3) شکل، د بي＂رۍ د ول＂يج اندازه کول

                    الف                             ب                            ج                                د

               فکروک７ئ
1- د ول＂يج د اندازه کولو (د پوتانشيل توپير) لپاره بايد کوم ！کي په نظرک３ ولرو؟ تشريح يي ک７ئ. 

2- زياتره جنري＂رونه، په خپلو جوړ＊تونو ک３ ول متر لري، ولي په تلويزيون، يخچال او د بر４＋نا نورو وسايلو ک３ ول متر په 
ک ک７ئ.

نظرک３ نه دي نيول شوى؟ په دې اړه سره بحث او ＇ي７نه وک７ئ او خپل نظريات يو له بل سره شري

V

(17-3) شکلونه
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بر４＋نايي مقاومت 
کله چ３ انسان له گ２ه －و３１ ډک ＄اى ＇خه تير８４ي، د هغو خلکو سره چ３ 
له دوى ســره مخامخ ک８５ي ！کر کوي. دغه ！کرونه د ســ７ي د حرکت خن６ 
ک５ــ８ي او د هغه انرژي مصرفي８ي. همدارنگه کله چ３ يو هادي د بر４＋ــنا له 
ســرچين３ سره ن＋ــلول ک８５ي، د ســرچين３ ول＂يج په هادي ک３ د الکترونو د 

حرکت باعث گر＄ي.
الکترونونــه په هادي ک３ د حرکت په تــرڅ ک３، د هادي د جوړوونکو ذراتو 
ســره ！کر کوي، او په پايلــه ک３ د الکترونو يوه اندازه انــرژي په ！کرونو ک３ 

مصرفي８ي او په تودوخ３ بدل８５ي.
په هادي ک３ بر４＋نايي چارجونه د حرکت په وخت ک３ تل له يو ډول مخالفت 
يا مقاومت سره مخامخ دي، چ３ دغه مخالفت ته بر４＋نايي مقاومت وايي. دا 

O) اندازه ک８５ي.
hm) ودل شوى دى، او په اوم＊ R بر４＋نايي مقاومت په

که د پوتانشيل توپير په يوه دوره ک1A، 1v ３ جريان من＃ ته راوړي، د داس３ 
دورې د بر４＋ــنايي مقاومت يو اوم دى، (18-3) شکل. اوم په التيني توري 

(Ω) سره هم ＊يي.
ايا د ！ولو هادي گانو بر４＋نايي مقاومت يو شان دى؟ په طبيعت ک３ عنصرونه 
او مرکبونــه د ب５لو، ب５لو خوا請و لرونکى دي. د فلزاتو له خوا請و ＇خه يو د 
هغو بر４＋ــنايي هدايت دى. يو شــمير فلزونه چ３ ل８ بر４＋نايي مقاومت لري 
س او المونيم. د بر４＋ــنا په 請نعت ک３ له مســو 

عبارت دى له: طال، نقره، م
او المونيمو عنصرونو ＇خه چ３ کوچينى مقاومت لري د طال او نقرې پرتله 
ي３ ارز＊ــت ل８ دى، په ډيره پراخه توگه کار اخ５ســتل ک８５ي او له دې امله د 
بر４＋نا د کيبل ډير سيمونه له مسو او المونيمو ＇خه جوړ شوي دي. له هغو 
فلزونو ＇خه چ３ بر４＋ــنايي مقاومت يــي لوړ دى، لکه دنيکروم فلز چ３ له 
نکل او کروميم ＇خه جوړ شوى دى، د تودوخ３ د رامن＃ ته کولو بر４＋نايي 
االتــو د حرارتي ســيمونو په جوړولو ک３ له هغو ＇خه کار اخيســتل ک８５ي. 

لکه: بر４＋نايي منقل، ابگرمي، او داس３ نور.

(18-3) شکل، بر４＋نايي دوره
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                فعاليت 
په خپلو گروپونو ک３ د الندين９ پو＊ــتن３ په اړه بحث او خبرې وک７ئ او د خپلو خبرواترو پايل３ وليکئ او خپلو ！ولگيوالوته يي 

ووايئ.
ول３ کله چ３ منقل، ابگرمي، بر４＋نايي داش، او د تودوخ３ نوري ال３، په بر４＋نا پورې ون＋لوو، تودوخه توليدوي؟

                فعاليت 
د ضرورت وړمواد: پن％ه دان３ کوچن９ قلمي بي＂رۍ، يو ＇راغ، يو ول متر، يو امپيرمتر او ن＋لوونکي سيمونه.

ک７نالره: يوه دوره د (19-3) شــکل ســره ســم وت７ئ. تجربه پن％ه ＄له تکرار ک７ئ او په هر ＄ل، په دوره ک３ د بي＂رۍ يو عدد 
په مسلســله توگه زيات ک７ئ، او د ول＂يج او جريان اندازې وليکئ. وروســته ترالســه شوې پايل３ په ترتيب سره په الندې جدول 

ک３ ورسوئ.

               فکروک７ئ
له هغو فلزونو ＇خه چ３ د بر４＋نا ل８ مقاومت لري ＇ه ډول کار اخ５ستل ک８５ي؟ په لن６ه توگه يي شرحه ک７ئ.

د اوم قانون
ايا پام مو ک７ى دى، کله چ３ تاســ３ په ډيره بي７ه بايســکل  ＄غلوئ، د هغه د 
ُگل ک８５ي. د ＇راغ  ＇راغ رو＊نايي ډير８４ي. او کله چ３ در８４ي، د هغه ＇راغ 
رو＊ــنايي هغه وخــت ډيره اويا ل８ه ک８５ي چ３ په ＇راغ ک３ د بر４＋ــنا جريان 

تغيير وک７ي.
کوم شــى په يوه بر４＋نايي دوره ک３ د بر４＋نا د جريان د اندازې د تغيير باعث 

کي８ي؟

I
V

تجربه
I

V
يوه بترۍ
دوه بترۍ

درې بتري
＇لور بترۍ
(19-3)شکل، په دوره ک３ د  V/I نسبت مطالع３پن％ه بتري
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ايا د ول＂يج او جريان نسبت په ا！کلى تو－ه ثابت دى؟
اوم ستاسو غوندې ＄ين３ تجرب３ ترسره ک７ې، او نتيجه ي３ واخيسته چ３ 

په بر４＋نايي هادي گانو ک３ پر جريان د ول＂يج نسبت د يو ！اکلي هادي لپاره 
ثابت دى. دغ３ ثابت３ اندازې ته مقاومت (Resistance) وايي.

I V
R
=

= مقاومت
ولتيج

جريان 

د اوم د قانون تطبيق
د اوم له قانون ＇خه کولى شو، چ３ په بر４＋نايي دوره ک３ د جريان، مقاومت 

او د پوتانشيل د توپير د کميتونو له اړيکو ＇خه کار واخلو.
لوم７ۍ بيلگه: د يوې بخارۍ په شا، 220v -4A ليکل شوي دي. اوس د 
اوم له قانون ＇خه په کار اخ５ســتن３، د بخارۍ د بر４＋نايي مقاومت محاسبه 

ک７ئ.
حل:                                    

دويمه ب５لگه: الندې شــم５ري ورک７ل شــوي دي، د اوم له قانون ＇خه په کار 
اخيستن３ سره د جريان کميت محاسبه ک７ئ.

حل:                                       
دريمه ب５لگه: په يوه بر４＋نايي دوره ک３ د يو       مقاومت له الرې 3A جريان   
وجود لري. د اوم قانون ＇خه په کار اخيســتن３، د دې دورې د ســرچين３ د 

پوتانشيل توپير محاسبه ک７ئ.
حل:                                                   
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               فکروک７ي
د اوم له قانون ＇خه په کار اخيستن３ سره، الندې پو＊تن３ حل ک７ئ.

(3                                                       (2                                                (1           

⇒

دغ３ رابط３ ته د اوم قانون وايي.
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د بر４＋نايي مقاومت پيداکول
تاسو پوه８５ئ چ３ زياتره د بر４＋نا د ل８５دولو سيمونه له مسو، المونيمو له 
فلزونو، او د هغو له الياژونو ＇خه جوړ شوي دي. د بر４＋نا د سيمونو د 
جوړ＊ت لپاره د فلز د ډول په ！اکلو ک３ د هغ３ د بر４＋نايي مقاومت کموالى 
مهم دى. د بر４＋نا د ل８５دولو لپاره ډير ＊ه سيم هغه دى، چ３ د بر４＋نا ډير ل８ مقاومت 
ولري. له تجرب３ ＇خه ثابته شوې ده، چ３ هادي گان３ د عين تودوخ３ درج３ او د 

عين هندسي ابعادوو، په لرلو سره د بيل بر４＋نايي مقاومت لرونک３ دي.
د مسو بر４＋نايي مقاومت، د اوسپن３ له مقاومت ＇خه د پن％و ＄لو په 
شاوخوا ک３ کم دى، د مسو همدې خا請يت د هغه کارونه په بر４＋نايي 
請نعت ک３ پراخه ک７ې ده. د بر４＋نايي مقاومت سيمونه سرب５ره د هغوي پر 
جنسيت، په هندس３ ابعادو پورې هم ت７او لري. د سيمونو اوږدالى ډيروالى، 
د هغو بر４＋نايي مقاومت ډيروي. خو د سيم د قطر ډيروالى (د سيم د مقطع 

 مساحت ډيروالى)، د هغه د مقاومت د ل８ کيدو سبب －ر＄ي.
               فعاليت 

په خپلو گروپونو ک３ هغه سيمونه چ３ په النديني جدول ک３ ＊ودل شوي دي، د سيم د مقطع د مساحت په اساس پرتله ک７ئ، 
او د بر４＋نايي مقاومت د اندازې له نظره هغوى له دويم ＇خه تر شپ８م３ پورې درجه بندي ک７ئ، او د هرې درج３ لپاره خپل 

د اليل وليکئ او خپلو ！ولگيوالوته يي ووايي.

شم５ر
(m) د سيم اوږدوالى په متر

m
m

د مقطع مساحت په 3
درجه 

1
20m

2

2
20m

1

3
10m

4

4
10m

6
لوم７ى

5
40m

1

6
50m

1
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اوم متر 
اوم متر د بر４＋ــنايي مقاومت د اندازه کولو اله ده، چ３ د يو هادي د مقاومت 
د اندازه کولو او يا هرې نورې بر４＋ــنايي و ســيل３ ســره په موازي ډول و請ل 

ک８５ي، (20-3) شکل.
س 

د اوم متر د 請فح３ درجه بندي، د امپيرمتر او ول متر د 請فح３ برعک
ده. يعني په هره اندازه چ３ بر４＋ــنايي مقاومت کم وي، ســتن يي ＊ي خواته 
) ＊يي. د 

)∞ زيات حرکت کوي، او په عادي حالت ک３ يي ستنه بي نهايت 
يوې بر４＋نايي ال３ د بر４＋نايي مقاومت د اندازه کولو لپاره، هغه بايد له دورې 
＇خــه بيله کــ７و. د اوم متر ＇خه له کار اخيســتن３ مخک３ بايد هغه امتحان 
ک７ئ. يعني دواړه سيمونه يوبل سره ولگوئ، چ３ ستن يي په 請فر و در８４ي، 

(21-3) شکل.
له اوم متر ＇خه د کار اخيستن３ په وخت ک３ د سيم په هغو برخو چ３ پوښ 
نه لري، الس مه وهئ. ＄که چ３ ستاســو د بدن د بر４＋ــنايي مقاومت د اوم 
متر ســره و請ل ک８５ي، او دهغه د اندازه کولو د دقت د！ي＂يدو باعث گر＄ي. 
د ستن３ لرونکو اندازه کوونکو الو سرب５ره د ديجيتالي اندازه کوونکو ال３ هم 
د اندازه کولو لپاره شــته، چ３ د بر４＋ــنايي کميتونو د انــدازه کولو نتيج３ په 

عددي ډول سره ＊يي.
که د اندازه کولو ＇و الي لکه ول متر، امپيرمتر، او اوم متر په يوه جعبه ک３ 

سره يو ＄اى شوي وي، دغه ال３ ته ملتي متر وايي.
(22-3) شکل، يو د يجيتال ملتي متر ＊يي. له ملتي متر ＇خه کولى شو د 

ول متر، امپيرمتر او اوم متر کار واخلو.

               فکروک７ئ
د تيلفون سيمونه په خپل جوړ＊ت ک３ ＇و رشت３، مسي او ＇و رشت３ فوالدي سيم لري؟ ددې غبرگونکى جوړ＊ت هدف 

＇ه دى؟ په دي اړه ＇ي７نه او بحث وک７ئ.

   (20-3)شکل، د اوم متر د ن＋لولو 
طريق３

(21-3) شکل، په عادي حالت ک３ 
د ستن９ موقعيت

     (22-3) شکل، ديجيتالي ملتي متر
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                فعاليت 
پــه خپلو گروپونــو ک３ د درې مختلفو ＇راغونو مقاومت په اوم متر ســره 
اندازه او د الندې جدول په کار اخيستن３ سره د خپل کار نتيج３ له نورو 

گروپونو سره پرتله ک７ئ.

＇راغ
بر４＋نايي مقاومت

لوم７ن９ 
Ω

=
........

R
دويم

Ω
=

........
R

دريم 
Ω

=
........

R

              فکروک７ئ
د ابگرمي، منقل، ＇راغ او نورو الو د دورې غو＇ول او ن＋لول ＇نگه د اوم مترسره معلومولى شو؟ په دې اړه ＇ي７نه وک７ئ.

د بر４＋نايي مقاومتونو ترکيب
ايا کله مو د هغو ＇راغونو په ن＋ــلولو ک３ فکرک７ى، چ３ د جشــن په ور＄و 

ک３ په جادو ک３ نصب ک８５ي؟ 
په بر４＋نايي دوروک３ مقاومتونه په ب５لو، ب５لو ډولونو سره يو ＄اى ک８５ي. په يوه 

دوره ک３ د مقاومتونو ترکيب هم ساده، او هم پيچل３ ک５داى شي.
پــه الندې دوره کــ３ د مقاومتونو د يو ＄اى کولو دوه ډوله ترکيب او قانومندي 

مطالعه کوو، چ３ د پيچلو دورو د تحليلولو لپاره هم د کار اخيستن３ وړ ده.
مسلسل مقاومتونه  

په دې ډول اتصال ک３ د مقاومتونو د (24-3) شکل سره سم ن＋نول ک８５ي. 
کله چ３ ددې دورې د (A) او (B) ！کي د بر４＋ــنا له سرچين３ سره يو ＄اى 
کــ７و، پــه دوره ک３ جريان من＃ ته را＄ي. په مسلســلو دوروکــ３ د جريان د 
تير４ــدو لپاره يوازې يوه الره (مسير)شــته. له دې املــه د دورې د ！ولو برخو 
＇خــه عين جريان تير８４ي. که په مسلســله دوره کــ３ د دورې يوه نقطه پرې 
شي، جريان د دورې په ！ولو برخو ک３ بند８４ي. په مسلسله دوره ک３ د جريان 
شــدت د سرچين３ له ول＂يج او د دورې د معادل مقاومت د ويشلولو حا請ل 
＇خــه الســته را＄ي. معادل مقاومت هغه مقاومــت دى، چ３ که چ５رې په 
دوره ک３ د مسلســلو مقاومتونو په ＄اى را وړل شي، عين جريان تيروي. که 

(23-3) شکل، د زينتي ＇راغونو يوه 
ننداره

) شکل، د مقاومتونو مسلسله  3-24)
ن＋لول

I

I

ABAB
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معادل مقاومت په الندې دورو ک３ په R و＊يو لرو چ３:

مثال: د جريان شدت په الندې بر４＋نايي دوره ک３ محاسبه ک７ئ.

? 12 10 6 4 2

4 3 2 1= =
Ω

=
Ω

=
Ω

=
Ω

=

I
v

V R R R R

                فعاليت
د ضرورت وړمواد: د 3v ＇لور دان３ ＇راغونه، سويچ، 12v بي＂رۍ، د ول متر اتصالي سيمونه، امپيرمتر او اوم متر.

ک７نالره:
١. په يوه بر４＋نايي دوره ک３ ＇راغونه په مسلسله توگه د (25-3) شکل سره سم يو ＄اى ک７ئ.

٢. دوره سويچ ک７ئ او جريان وليکئ.
٣. د ســرچين３ ول＂يــج د ول متر په واســطه اندازه 

ک７ئ، او وي３ ليکئ.
٤. له رابط３ ＇خه، د دورې معادل مقاومت محاسبه 

ک７ئ.
٥. دوره له بي＂رۍ ＇خه پرې ک７ئ، او په اوم متر ســره 
د دورې معــادل مقاومــت (R) انــدازه کــ７ئ او هغه د 
R له قيمت ســره چ３ له پورتن９ رابط３ ＇خه ترالسه 

شوى پرتله ک７ئ.
٦. کــه د تجرب３ د اندازه کولو او محاســب３ ترمن＃ کوم 

توپير وي، علت يي و＇ي７ئ.
(25-3) شکل، د ＇راغونو مسلسل ن＋لول
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III

               فکروک７ئ
1- په يوه دوره ک３ درې بر４＋ــنايي ＇راغونه په مسلســله توگه ن＋ــتي دي، کله چ３ له لوم７ۍ ＇راغ ＇خه 2A جريان تيرشي، 

له دوهم او دريم ＇راغ ＇خه به په ＇و امپيره جريان تيرشي؟ ول３؟
2- ول３ هغه ＇راغونه چ３ د جادې د رو＊ــانه کولو په خاطر وجود لري له يو بل ســره مسلســل ت７او نه لري، په دې اړه ＇ي７نه 

وک７ئ، او خپل ＄وابونه خپلو دوستانو او ！ولگيوالوته وړاندې او بحث پرې وک７ئ.

موازي مقاومتونه 
(26-3) شــکل درې مقاومتو نه ＊ــيي، چ３ پــه دوو A او B نقطو ک３ په 
موازي توگه يوله بل سره ت７ل شوي دي. د موازي مقاومتونو په ت７او ک３ د ！ولو 
مقاومتونو يو ســر د A د ！کي او بل ســر ي３ د B ！کي ســره ت７ل شوى دى. 
په دې حالت ک３ که ددې مقاومتونو، دوه ســره په بر４＋ــنايي سرچين３ پورې 
و ت７ل شــي، بر４＋ــنايي جريان په هريو مقاومت ک３ رامن＃ ته ک８５ي، او کلي 

جريان د هر يو مقاومت د جريانونو حا請ل جمع سره برابر دى، يعني: 
                

لکه ＇نگه چ３ د مقاومتونو يو ســر د A په ！ک３ او بل ســريي د B په ！ک３ 
V و او بل ســريي 

A پورې ت７لى دى، له دې امله د مقاومتونو د يو ســر ول＂يج 
V دى. پــه بل عبارت د موازي مقاومتونو د دوو ســرو د پوتانشــيل توپير 

B
(ول＂يــج)، تل ســره مســاوي وي. له دې املــه د اوم د قانون پر اســاس د هر 

    مقاومت جريان په الندې ډول محاسبه کولي شو:

که ددې مقاومتونو معادل مقاومت په R و＊يو، په دې توگه لرو چ３:
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(26-3) شکل، د مقاومتونو موازي 
ن＋لول

I

III

v



   52

3
2

1

1
1

1
1

R
R

R
R

+
+

=

بناپــردې معادل مقاومت د موازي مقاومتونو په اتصال ک３ د الندې رابط３ په 
واسطه محاسبه ک８５ي.       

مثال: الندې مقاومتونه لکه                                                    په موازي 
=V سرچين３ سره ت７ل  12vتوگه ســره ت７ل شــوي دي، او دوه ســرونه يي د

شوي دي. معادل مقاومت او کلي جريان يي محاسبه کوو.

                فعاليت
د ضرورت وړ وسيل３: درې دان３ －روپونه، درې دان３ هلدره، يوه 12v بي＂رۍ او يوه دانه سويچ.

ک７نالره: －روپونه د ســويچ له الرې ＇خه د بي＂رۍ ســره يو ＄ل په مسلســله توگه او بل ＄ل د موازي په ډول وت７ئ، او د －روپ 
رو＊نايي په دې دواړو حالتونوک３ سره پرتله ک７ئ.

په دواړو حالتونو (موازي او مسلســل) ک３ يو －روپ له هلدر ＇خه جال ک７ئ، د نورو －روپونو ر１ا ته وگورئ. د تجرب３ په پاى 
ک３ خپل３ ليدن３ کتن３ خپلو ！ولگيوالوته ووايئ.
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                 فعاليت 
په (27-3 شکلونو ک３ دوه ډوله د اوبو د جريان سيستم او د بر４＋نايي دورې دوه ډوله ＊ودل شوي دي، تاس３ په خپلو گروپونو 

ک３ د هغودورته والي په اړه بحث وک７ئ، او د خپلو بحثونو پايل３ ！ولگيوالوته ووايئ.

I

III

الف)                             ب)                                    ج)                            د)

) شکل 3-27) 



53  

              فکروک７ئ
1- په (28-3) شکلونو ک３ يو ＄اى شوي مقاومتونه ＊ودل شوي دي، کوم يويي موازي دى؟

2- يو شم５ر اوه رنگه ＊کلي ＇راغونه د يوې ما９１ په سر نصب شوي دي. د شپ３ په وخت ک３ ليدل ک８５ي، چ３ دريم او شپ８م 
＇راغ يي ُگل او نوريي رو＊انه دي. دا ＇ه ډول ت７او دى؟ مسلسل او يا موازي؟ ول３؟

 (28-3) شکل، د مقاومتونو بيل بيل ډولونه ن＋لول

) شکل، بتري گاني 3-29)

) شکل، د ولتا تجرب３ 3-30)

ۍ
بي＂ر

تاسو يو شم５ر ډيرې وسيل３ لکه: راديو، الس３ ＇راغ، ساعت او نور چ３ په 
بي＂رۍ کار کوي، ليدلي دي. په دې وســيلو ک３ د بر４＋نا انرژي مصرف８５ي، 
او ددې وســيلو د بر４＋ــنايي انرژي د بي＂رۍ په واســطه رامنــ＃ ته ک８５ي. د 
ک پوه په واســطه د ولتا په نوم جوړه 

(29-3) شــکل لوم７ن９ بي＂رۍ د فزي
شوې ده.

ف النوع فلز (الکترود) په يوه تيزاب３ مايع 
ولتا وکولى شــو چ３ د دوه مختل

(الکتروليت) ک３ د دوى ترمن＃ د پوتانشيل توپير رامن＃ ته ک７ي، د (3-30) 
شکل.

                فعاليت  
ف: په يوه گيالس ک３ يوه اندازه د ليمو اوبه واچوئ، او د مســو او جســتو دوه تيغ３ له يو بل ＇خه ليري په گيالس ک３ داخل３ 

ال
ک７ئ. وروسته تيغ３ د يو سيم په واسطه د ول متر سره ون＋لوئ او د ول ستن３ ته وگورئ، او نتيجه يي وليکئ.

ب: ＇و تروې (اسيدي) مادې او ب５ال، ب５ل３ تيغ３ تجربه ک７ئ، او وگورئ چ３ په کوم حالت ک３ ول＂يج ډير８４ي.
ج: د خپل ＊وونکي او د ＊وون％ي د مدير په موافق３ سره دا فعاليت د لوب３ په ډول ترسره ک７ئ.

＇رنگه چ３ د ليمو اوبه تيزاب３ خا請يت لري، د مســي 請فح３ ســره تعامل 
کوي، او هغ３ ته مثبت چارج ورکوي او د بي＂رۍ مثبت قطب جوړوي. کله 

چ３ دغه 請فح３ (الکترودونه) ديو هادي په واسطه سره يو ＄اى شي، 

20
0

(الف)                             (ب)                                       (ج)                        (د)
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 (31-3)شکل، د بي＂ريو مسلسله ت７نه

الکترونونه له جستي 請فح３ ＇خه مسي 請فح３ ته لي８د８４ي، او دغه عمل 
ترهغــه وخته پــورې ک８５ي، چ３ د ليمو د اوبو او تيغــ３ په من＃ ک３ کيمياوي 

تعاملونه وجود ولري. 
د بي＂ريو ترکيب

 ) سمبول سره ＊ودل ک８５ي. موږ کولى 
په بر４＋نايي دورو ک３ بي＂رۍ په ( 

شو د ＇و بي＂ريو له ترکيب ＇خه ب５ل ب５ل ول＂يجونه الس ته راوړو.
په (31-3) شــکل ک３ د بي＂ريو مسلســل ترکيب ＊ودل شوى دى. په شکل 
کــ３ ل５دل ک８５ي، چ３ د بي＂ريو په مسلســل ترکيب کــ３ د يوې بي＂رۍ مثبت 
قطب د بل３ بي＂رۍ د منفي قطب ســره ن＋ــتى دى، او د هرې بي＂رۍ يو پات３ 

قطب په ＇راغ ک３ ن＋لول شوى دى.
 او د هغو معادل ول＂يج په V و＊ــيو، 

 2
V

 او
 1

V
هر کله چ３ د بي＂ريو ول＂يج په 

2
1

V
V

V
+

=
په دې توگه لرو چ３: 

مثــال: پــه يوه راديو ک３ ٤ دان３ بي＂رۍ چ３ د هرې يوې ول＂يج 1.5v دى، په 
مسلسله توگه ت７ل شوي دي. د بي＂ريو د معادل ول＂يج محاسبه وک７ئ.

حل:

د بي＂ريو موازي ت７نه هغه وخت ک８５ي، چ３ د جريان زياتوالى او يا د بي＂رۍ د 
ډير کار دوام ته اړتيا وي. د (32-3) شکل د بي＂ريو موازي ت７ن３ طريقه ＊يي. 
په دې ＄اى ک３ ل５دل ک８５ي چ３ د بي＂ريو په موازي ت７لو ک３ هم ډوله قطبونه 

د يو سيم په واسطه سره ن＋لول شوي دي.
موږ هغه وخت کولى شو، چ３ ＇و بي＂رۍ په موازي ډول سره وت７و چ３ عين 

ول＂يج ولري. هر کله چ３ په (32-3) شکل ک３ د بي＂ريو ول＂يج په 
 و＊يو، د هغوي معادل ول＂يج(v) مساوى دى په:

 2
V

 او
 1

V

4
3

2
1

V
V

V
V

V
+

+
+

=

v
v

v
v

V
5.

1
5.

1
5.

1
5.

1
+

+
+

=

v
V

6
=

 (32-3) شکل، د بتريو موازي ت７نه

II

V=V
1 =V

2
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               فکروک７ئ
 1- (33-3) شکلونو ته وگورئ او ووايئ چ３ د بي＂رۍ کوم ډول ت７نه سمه ده او ول３؟

      

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

2- د بي＂ريو په مسلسله او موازي ت７نه ک３ معادل ول＂يج ＇نگه محاسبه ک８５ي؟ د فورمول په واسطه يي واضح ک７ئ. 
3- بي＂رۍ د مو！ر په فعاليت ک３ ＇ه دن６ه لري؟ په دې اړه ＇ي７نه وک７ئ او خپلو دوستانو سره پرې بحث وک７ئ.

 (33-3) شکلونه، د بي＂ريو مسلسل او موازي ت７ل

د بر４＋نا له خطرونو ＇خه د ＄ان ساتن３ الرې چارې 
په تيرو درسونو ک３ مو＄ين３ تجرب３ تر سره ک７ې، چ３ ！ي ول＂يج يي درلود 
او  زموږ د بر４＋نا نيولو المل ونه －ر＄يده. خو د بر４＋نا نورې سرچيني لکه: 
د ＊ــار د بر４＋نا شــبکه، اود جنريتر بر４＋نا شــته چ３ د ب３ احتياط９ له امله 

（ ک７ي.
کولى شي، چ３ انسان ته مالي او ＄انى خطرونه پي

په کورونو، فابريکــو، او تجارتي مارکي＂ونو ک３ زياتره ډارونکي اور لگيدن３ 
د ب３ احتياط９ او د بر４＋ــنا له خطرونو ＇خه د ＄ان ساتن３ الرې چارې د نه 
مراعاتو لو له امله پي＋８ي. موږ بايد د خپل ＄ان او مال د ساتلو لپاره د بر４＋نا 
！ــول د ＄ان ســاتن３ قانونو او مقرراتو ته پاملرنــه و ک７و. اوس د دغو مقرراتو 

＇و مهمو برخو ته اشاره کوو:
1- پــه هغو هــادي گانو باندې چ３ عايق پوښ نه لري، او لوړ ول＂اژ ولري الس مه 

وهئ.
2- تلويزيون له هغو وسيلو ＇خه دى، چ３ د هغه دننه ډير لوړ ول＂يج جوړ８４ي. له 

دې امله کله چ３ تلويزيون رو＊انه وي بايد شاته يي الس ورتير نه ک７و.
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ر
               فکروک７ئ

 ول３ د بر４＋نا نه د ＄ان ساتن３ د الرو چارو عملي کول مهم دي؟ تشريح ي３ ک７ئ.

3- د بر４＋نا ！ول سيمونه، ساک＂ونه، سويچونه او جاينت بکسونه بايد د عايق پوښ 
ولري. کله چ３ د يو سيم اويا د نورو بر４＋نايي وسيلو پوښ يوه برخه له من％ه تلي وي 

بايد په بي７ه بر４＋نا پرې بنده او بيرته ب３ جوړ ک７ئ، (34-3) شکل.
4- هي＃ کله په هوايي سيمونو پورې ＇ه شى، مه لگوئ. ＄که چ３ هوايي سيمونه 

ب３ پو＊ه او د لوړ ول＂يج حامل دي، (35-3) شکل.  
5- بايد په لو＇و پ＋ــو (ب３ ＇پلکو) په لمده او مرطوبه ＄مکه لکه: تشناب، او يا 

حمامونو ک３ بر４＋نايي فعالو وسيلو ته نژدې نه شو.
6- کله چ３ له ستن ＇خه بر４＋نايي سيم په ＄مک３ غور＄يدلى وي. هغه ته نژدې 
نشئ، او خپل تگلوري ته تغيير ورک７ئ، او که امکان ولري د بر４＋نا موظفينو ته خبر 

ورک７ئ.
7- د رنگمال９، کيندلو او پالستر د کار په وخت ک３ لوم７ى دهغه ＄اى بر４＋نا بنده 

ک７ئ.
س کوئ، په ډيره بي７ه د 

ک بوى ح
8-  هر کله چ３ په کور ک３ د رابر او يا د پالستي

کور عمومي فيوز و باسئ او نوروته خبر ورک７ئ. 
9- له کور ＇خه د وتلو په وخت ک３ د کور هغه بر４＋نايي ال３ ُگل ک７ئ، چ３ اړتيا 

ورته نه وي.
10- له ماشــومانو ＇ارنه وک７ئ، چ３ کوم شــى د بر４＋نا په ساکتونو ک３ داخل نه 

ک７ي.

                فعاليت 
＇ه ډول ب３ احتياطي ده چ３ بر４＋نا انسان نيسى؟ کو الى شئ ＇و مثالونه راوړئ؟ په دې اړه په خپلو گروپونو ک３ بحث وک７ئ، 

او نتيج３ يي خپلو ！ولگيوالوته ووايئ.

ض
(34-3) شکل، د سيمونو عوار

         (35-3) شکل
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د دريم فصل لن６يز
په يو فلز (هادي) ک３ د الکترونو منظم انتقال او حرکت ته د بر４＋نا جريان وايي.

کله چ３ د يوې دورې برخ３ په يوه ت７لي تگالره ک３ وت７ل شــي، د غســي ت７ل３ تگالرې ته بر４＋نايي 
دوره وايي.

که ديو ســيم له پرې شــوې ســطح３ ＇خه په يوه ثانيه ک３ يو کولمب چارج تير شي، يو امپير جريان 
نوم８５ي.

پــه بر４＋ــنايي دورې ک３ د ســرچين３ د قطبونــو ترمن＃ د پوتانشــيل توپير د دې ســبب ک８５ي، چ３ 
الکترونونــه لــه هغه قطب ＇خه چ３ ډير منفــي چارجونه لري هغه قطب تــه جريان وک７ي چ３ ل８ 

منفي چارجونه لري.
په هادي ک３ بر４＋ــنايي چارجونه د حرکت په وخت، ک３ تل په يو ډول مخالفت اويا مقاومت ســره 

مخامخ دي. د چارجونو د حرکت په وړاندې مخالفت ته بر４＋نايي مقاومت وايي.
په بر４＋نايي دورو ک３ د ول＂يج نسبت پر جريان ثابت دى او دغ３ رابط３ ته د اوم قانون وايي.

د سيمونو بر４＋نايي مقاومت سرب５ره پر جنسيت او د هغوي په هندسي ابعادو پورې ت７او لري. دسيم 
د طــول زياتوالــى دهغه د بر４＋ــنايي مقاومت د زياتوالي باعث گر＄ي. حال دا چ３ د ســيم د مقطع 

مساحت زياتوالى د هغه د مقاومت د ل８والى سبب گر＄ي.
اوم متر د بر４＋نايي مقاومت د اندازه کولو اله ده، او د يو هادي يا هرې بل３ بر４＋نايي وسيل３ سره، د 

مقاومت د اندازه کولو په منظور په موازي ډول ت７ل ک８５ي.
＇و بي＂ريو له ترکيب ＇خه کولى شو، چ３ ب５ل ب５ل ول＂يجونه الس ته راوړو.

له بر４＋ــنا نه د ســاتن３ د الرو چارو رعايت کول، زموږ دســر او مال د ساتن３ په منظور طرحه شوي 
دي، چ３ بايد هغه رعايت ک７و.
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د دريم فصل پو＊تن３ 
الندې جمل３ د مناسبو کلمو په اضافه کولو، داس３ بشپ７ې ک７ئ، چ３ سم فزيکي مفهوم وړاندې ک７ي.
1- د............... حرکت د وخت سره سم په يوه ........................ک３ د بر４＋نا جريان وايي.

2- هر کله .............. د بر４＋نايي چارجونه ....................... د وخت په تير４دو سره ..........
...................... ونه ک７ي، جريان ته مستقيمه بر４＋نا وايي.

3- بر４＋ــنا هغه وخت جريان کولي شي، چ３ د دورې برخ３ په يوه ........................... ک３ سره 
ت７لي وي.

4- يــوه بر４＋ــنايي دوره رســم ک７ئ، چ３ ＄لــور مقاومته ولري، او لــه هغو ！ولو ＇خه يو شــان جريان 
تيرشي.

الندې پو＊تن３ شرحه ک７ئ:
5- د مقاومتونو موازي ت７نه ＇ه مفهوم لري؟ واضح يي ک７ئ.

6- په يوه بر４＋نايي دوره، د ول متر او امپير متر د ت７ن３ ک７نالره و＊يئ. 
7- د اوم قانون د کومو بر４＋نايي کميتونو ترمن＃ رابطه ＊يي؟ له فورمول سره يي شرحه ک７ئ.

8- ددې لپاره چ３ د بر４＋ــنا د نيولو له خطر ســره مخامخ نه شو، کوم ！کي بايد په نظر ک３ ونيسو؟ وي３ 
ليکئ.

9- له اوم متر ＇خه د کار اخيستن３ طريقه تشريح ک７ئ.
10- د اوم له قانون ＇خه په کار اخ５ستن３ سره بر４＋نايي مجهول کميت محاسبه ک７ئ.

      (الف)                                    (ب)                                          (ج)
r

 
A

I R
v

V

? 8 24

=
Ω

= =
                    

v
V R

A
I

? 12 4=
Ω

= =
                                

Ω
= = =

? 50
10

R
v

V
A

I



59  

        
  A

I
v

V R R R

? 32 8 3 5

3 2 1= =
Ω

=
Ω

=
Ω

=
                     

A
I R

v
V R R R

? ? 15 12 12 6

3 2 1=
Ω

= =
Ω

=
Ω

=
Ω

=

  الف) 

11- په الندې پو＊تنو ک３ د معادل مقاومت او د جريان کميت محاسبه ک７ئ.
                                                                                                      

                                                                                                    

             

(ب)
 

 
 

 
 

ف)
(ال

 
 

12- معادل ول＂يج د بي＂ريو په ت７نه ک３ چ３ په الندې ډول ＊ودل شوي دي، محاسبه ک７ئ.

                                                                                  
                                                                                            

(ب)
 

 
 

 
 

ف)
(ال

 
 

 

په دې گروپ پو＊ــتنو ک３، هرې پو＊ــتن３ ته ＇لور ＄وابونه ورکول شــوي دي، تاسو د هغو سم 
＄واب غوره ک７ئ.

13- کومه رابطه د اوم قانون وړاندې کوي؟                                                                           

14- په الندينيو دورو ک３ کوم ډول امپير مترونه په سمه تو－ه ت７ل شوي دي؟
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(ب)                                                       
 

 
 

 
 

ف)
(ال

  

(د)
 

 
 

 
 

   (ج)
 

15- د امپير متر کومه 請فحه چ３ په الندې ډولونو ک３ ＊ودل شوې ده، سمه لوستل شوې ده. 

ف) 
(ال

  (ب) 
  (ج) 

 (د) 

I=4.5A
I=1A

I=8A
I=7.5A
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＇لورم فصل
س

الکترومقناطي
تاســو کله د بر４＋ــنايي ډول، ډول وســيلو ته او دا چ３ هره يــو يي کوم مهم 

کارونه سرته رسوي پام ک７ى دى؟
وا！رپمپ اوبه د ＇اه له ژورتيا ＇خه راباســي، بر４＋ــنايي پک３ باد پيدا کوي، 
جنريتر او داينمو، بر４＋ــنا جوړوي. يخچال برودت يا ســوړوالى پيدا کوي، 
د کاليو مين％لو ماشــين کالي مين％３. راديو غ８ پيداکوي، دا ！ول３ وســيل３ د 
س دقوانينو په اساس کار کوي. په اوسن９ وخت ک３ ډيرې ل８ي 

الکترومقناطي
س د پديدې 

بر４＋نايي وسيل３ موندلي شو، چ３ په هغو ک３ له الکترومقناطي
＇خه په مستقيم يا غير مستقيم ډول کار نه وي اخيستل شوى.

س د خوا請ــو په اړه معلومات ترالســه 
تاســو په اتــم ！ولگي کــ３ د مقناطي

کــ７ي دي، په دې فصل ک３ د نورو داســ３ مفاهيمو لکه: بر４＋ــنايي جريان 
کوم مقناطيســي اثر لري؟ مقناطيســي قوه ＇ه ده؟ کومــ３ پديدې ته القايي 
س وايي؟ اشنا ک８５ئ. همدارنگه د داينمو، جنريتر او بر４＋نايي 

الکترومقناطي
گ ＇خه د کار اخ５ستلو الرې هم زده کوي.

زن
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د بر４＋ــنايي جريان مقناطيســي 
اغ５زه 

کلــه چ３ په لوډســپيکر الس ک８５دئ اهتزازونه 
س کوئ، (1-4) شکل.

ح
ايا فکر موک７ى دى، چ３ ＇ه شى د لوډسپيکر 

د پردې د اهتزازونو سبب گر＄ي؟
(1-4) شکل، لود سپيکر

قطب نما

(2-4)شکل، جريان لرونکى سيم، د قطب نما ستن９ لوري ته بدلون ورک７ي دى.

بترى
سويچ

ريوستات

                فعاليت
تجربه ي３ ک７ئ

د ضرورت وړمواد: بي＂رۍ، مســي ډبل ســيم، ارتباطي سيمونه، ريوســتات (بدل５دونکى مقاومت) د مقوا 請فحه، 
قطب ＊ودونکى او سويچ.

ک７نالره: د دورې برخ３ د (1-4) شــکل ســره ســم وت７ئ. قطب ＊ــودونکى د مقوا په 請فح３ ک８５دئ او ســويچ 
ولگوئ. جريان داســ３ تنظيم ک７ئ، چ３ ســتنه په گر＄يدو پيل وک７ي د قطب ＊ودونکي موقعيت د سيم په شاوخوا 
ک３ بدلوئ، د قطب ＊ــودونک３ ســتن３ انحراف ته وگورئ او په پاى ک３ خپل３ ل５دن３ داســ３  وليکئ، چ３ الندې 

پو＊تنو ته ＄واب وي.
1.  ＇ه شى د قطب ＊ودونک３ ستن３ د انحراف سبب وگر＄يد؟

2.  ول３ د سيم په شاوخوا ب５لو،ب５لو موقعيتونو ک３ د قطب ＊ودونکي ستن ب５ل ب５ل لوري ＊يي؟



63   

د نمارکي عالم د اورستيد په نوم په 1820 م کال ک３ ستاسو غوندې ب５ل３، 
ب５ل３ تجرب３ ترسره ک７ې.

هغه د لوم７ي ＄ل لپاره د (3-4) شکل غوندې د هغه سيم په شاوخوا، چ３ 
په هغه ک３ بر４＋ــنا جريان نه درلود، قطب ＊ــودونکى ک５＋ود، او وي３ ل５دل 
چ３ د سيم د شاوخوا په هره برخه ک３ قطب ＊ودونکى يو ډول لورى ＊يي. 
دويم ＄ل يي قطب ＊ودونکى د داس３ يو سيم په شاوخوا ک３ چ３ د بر４＋نا 
جريان پک３ وې، د (4-4) شــکل ســره سم ک５＋ــود. په دې حالت ک３ ي３ 
ول５دل چ３ د قطب ＊ودونکي د ستن３ لورى د سيم په شاوخوا په هره نقطه 
ک３ بيل دى، او دې ته يي پام شــو، چ３ د ســتن３ د ب５لو، ب５لو لورو د ＊ودلو 
علت په (4-4) شکل ک３ هماغه د مقناطيسي ساح３ موجوديت دى. چ３ 
د ســيم په شــاوخوا ک３ د بر４＋ــنايي جريان د تير４دو په سبب من＃ ته راغلى 
دى. له دې امله هغه سيمونه چ３ د بر４＋نا جريان پک３ وي په خپله شاوخوا 

ک３ مقناطيسي اغ５زه پيداکوي، چ３ د مقناطيسي ساح３ په نوم ياد８４ي.

I=0
قطب نما

(3-4) شکل، ب３ له جريانه يو  سيم، د 
قطب نما لوري باندې اغ５زه نه لري

) شکل، د جريان لرونکى سيم  4-4)
مقناطيسي ساح３ اغ５زه، په قطب 

نما باندې

(5-4) شکل،  د مقناطيس３ ساح３ د 
خطونو لوري

مسي سيم

                فکروک７ئ
ولى د غ８يزو کســتونو او يا (تصويري) ان％وريزو کســتونو پلرونکى خپل کســتونه د بر４＋نايي ســيمونو او د مقناطيسونو ＇خه لرې 

ساتي؟ په دې باره ک３ د خپلو دوستانو په نظرياتو باندې، بحث او مناقشه وک７ئ.

د جريان لرونکي سيم په شاوخوا ک３ مقناطيسي ساح３
په تير درس ک３ مو ولوســتل چ３ جريان لرونکي سيمونه، په خپل شاوخوا 
ک３ مقناطيســي ســاحه جوړوي. دغه مقناطيسي ســاحه د (5-4) له شکل 
سره سم ديو مرکز لرونک３ دايروي خطونو د سيم له مرکز ＇خه د ب５لو، ب５لو 
فا請لو په لرلو جوړ８４ي. د جريان لرونکي هادي په شاوخواک３ د مقناطيسي 
ســاح３ د خطونو لورى په هادي ک３، د جريان په لوري پورې ت７لى دى. کله 
چ３ په هادي ک３ د جريان لوري ته تغيير ورک７ل شــي، د مقناطيسي ساح３ 
س 

د خطونــو لــورى هم تغيير کوي. د لــوري دغه تغيير (بدلــون) د مقناطي
＊ودونکي په واسطه دل５دلو وړدى.

مسي سيم

قطب نما
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                فعاليت 
غواړو وگورو چ３:

1. د جريان لرونکي حامل هادي، د اوسپن３ ذرې په ＇ه ډول له خپل شاوخوا نه ！ولوي.
2. ايا په هادي ک３ د جريان د لوري تغيير د مقناطيس３ ساح３ د خطونو د لوري د تغيير باعث گر＄ي؟

د بر４＋نا سرچينه، بدل５دونکى مقاومت، د مقوا 請فحه، مسي ډبل سيم، د اوسپن３ ذرې، قطب  د اړتياوړ مواد او وسايل: 
＊ودونکى او ارتباطي سيمونه.

ک７نالره: د دورې برخ３ د (6-4) شکل سره سم ون＋لوئ.
1. د اوسپن３ ذرې د مقوا پرمخ باندې د سيم په شاوخوا ک３ په نازک ون６الى واچوئ، او د 請فح３ په خوا ک３ قطب ＊ودونکى 

ک８５دئ، او د هغه لورى يادداشت ک７ئ.
2. دوره له سرچيني سره وت７ي، او جريان د ريوستات (د مقاومت بدلون) په مرسته تنظيم ک７ئ.

3. د مقوا 請فح３ ته ورو، ورو ！کونه ورک７ئ تر＇و د برادي ذرې په مقناطيسي خطونو را ！ولي شي. اوس وگورئ چ３:
ف: د اوسپن３ ذرې کوم شکل غوره ک７ى دى؟

ال
ب: ايا د قطب ＊ودونک３ ستن３ له پخواني حالت ＇خه لوري ته تغيير ورک７ى دى؟

ج: د جريان لوري ته تغيير ورک７ئ او د ＊ودونکى (قطب نما) د ستن３ انحراف ته وگورئ.
د تجرب３ په پاى ک３ خپل ل５دو د حامل جريان لرونکى سيم د مقناطيسي ساح３ د غوره ک７ي ب３２ په اړه، او د مقناطيس３ ساح３ 

د لوري د بدلون ＇رنگوالى رپورټ جوړ ک７ئ او خپلو ！ولگيوالوته ووايئ.

قطب نما

د اوسپن３ برادي

بترۍ

ريوستات

                فکروک７ئ
ايا د ســيمونو پوښ کولي شــي د سيمونو په شــاوخواک３ د مقناطيسي ســاح３ له پراختيا ＇خه مخنيوى وک７ي، په دې اړه ＇ي７نه 

وک７ئ. په خپلو من％و ک３ سره خبري وک７ئ.

(6-4) شکل، د مقناطيس３ 
ساح３ د خطو ليدنه
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د بر４＋ــنا په جريان لرونکي سيم باندې د مقناطيسي 
ساح３ اغ５زه

ايا تاســو کله د ســيمونو د اهتزاز غ８ ته دبر４＋نا د برجونو په خوا ک３ پام ک７ى 
دى؟ ＇ه شى ددې غ８ يا اهتزاز د پيداک５دو سبب کي８ي.

ددې درس په پاى ک３ کولى شو، دې پو＊تن３ ته ＄واب ووايئ.
تاسو د تير کال له درسونو ＇خه پوه８５ئ، چ３ کله دوه مقناطيسونه د (4-7) 
س قطبونه يو بل ته مخامخ وي، سره 

د شــکل سره ســم چ３ د دوي هم جن
نژدې ک７ئ، تاســو په ＊ــه توگه د دوى په من＃ ک３ د دفع قوه احســاس کوئ. 
ددې قوې د پيدا ک５دو علت همدا د دوو مقناطيســو د مقناطيســي ســاح３ 
اغ５زه ده. اوس که له دې مقناطيســونو ＇خه د يوې په ＄اى د (8-4) شکل 

سره سم يو جريان لرونکى سيم ک８５دو ＇ه پي＋８５ي؟
د سيم مقناطيسي ساحه او د نعل مقناطيسي ساحه په يوبل باندې اغ５ز کوي، او په 
سيم باندې قوه وارد وي. په هره اندازه چ３ په سيم ک３ د جريان اندازه ډيره ک７و، د 

هغه د کميت په تناسب په سيم د واردې شوې قوې کميت هم ډير８４ي.
س د همدې خا請يت په اساس، بر４＋نايي مو！رونه جوړ 

د بر４＋ــنا او مقناطي
شوي دي، چ３ نن په ن７ۍ ک３ په ډيره پراخه اندازه کارول ک８５ي.

(7-4) شکل، د مقناطيسونو متقابل 
عمل

) شکل، په مقناطيسي ساحه  4-8)
ک３ د بر４＋نا جريان لرونکى سيم

س
مقناطي

بترۍ

(قوه)

(د دفع قوه)

(د دفع قوه)

S

S

N

N
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له دې امله، کله چ３ په مقناطيســي ســاحه ک３ جريــان لرونکى هادي واقع 
شي، قوه پرې عمل کوي. دقيق３ تجرب３ ＊يي، چ３ هغه قوې چ３ په جريان 
لرونکى هادي باندې د مقناطيسى په ساحه ک３ عمل کوي، د الندې عواملو 

له مخ３ مستقيمه اړيکه لري.
 د مقناطيسي ساح３ شدت.

 په سيم ک３ د بر４＋نايي جريان اندازه.
 د هغه سيم طول، چ３ په مقناطيسي ساحه ک３ واقع شوى دى.

(په همدې توگه د هغ３ زاوي３ ســره چ３ ســيم او مقناطيسي ساح３ جوړوي 
ارتباط لري)

                فعاليت 
تجربه ي３ ک７ئ:

س، ډبل مسي سيم، 
د اړتياوړ وسيل３: يو نعل ډوله قوي مقناطي

ارتباطي سيمونه، بدل５دونکى مقاومت او بي＂رۍ.
ک７نالره: د دورې برخ３ د (9-4) شکل سره سم وت７ئ.

س په خوله ک３ ک８５دئ.
1- د شکل سره سم پن６ سيم د مقناطي

2- دوره فعاله ک７ئ، او جريان د ريوستات په مرسته تنظيم ک７ئ.
3- دغه تجربــه ＇و ＄له تکرار ک７ئ. خپل３ ل５دن３ کتن３ وليکئ، 

او خپلو ！ولگيوالوته يي ووايئ.
4- د جريــان لــوري تــه تغيير ورکــ７ئ، او خپل３ ل５دنــ３ کتن３ د 

پخواني حالت سره پرتله ک７ئ.
که جريان ډير ک７ئ، د سيم په حرکت ک３ کوم تغيير وينئ؟

(9-4) شکل، په مقناطيس３ ساح３ ک３ د قوې عمل، 
د بر４＋نا جريان لرونکى سيم باندې

                فکروک７ئ 
1-  که په مقناطيسي ساحه ک３ جريان لرونکى هادي واقع شي، ＇ه پي＋８５ي؟ شرح يي ک７ئ.

2- ＇نگه کولى شئ چ３ د دوو مقناطيسونو مقناطيسي شدت سره پرتله ک７ئ؟
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د مقناطيسي قوې لورى
تاسو پوه８５ئ، چ３ قوه يو داس３ وکتوري کميت دى، چ３ پر مقدار سرب５ره 

لورى هم لري.

                فعاليت 
تجربه وک７ئ:

س، 
د اړتياوړ وسيل３: يو نل ډوله مقناطي

ډبــل مســي ســيم، ارتباطــي ســيمونه، 
بدل５دونکى مقاومت او بي＂رۍ.

ک７نــالره: د دورې برخــ３ د (4-10) 
شــکل سره سم３ وت７ئ. ډبل سيم د شکل 

سره سم په مقناطيسي ساحه ک３ ک８５دئ.
ف: دوره فعالــه کــ７ئ، او جريــان د 

الــ
ريوســتات په واســطه داســ３ تنظيم ک７ئ، 

چ３ سيم حرکت وک７ي.
ب: په ســيم کــ３ د جريان لوري تــه تغيير 

ورک７ئ او بيا د سيم حرکت وگورئ.
س 180 

س د قطبونو ＄اى يو له بل سره بدل ک７ئ (مقناطي
ج: د جريان لورى بيرته لوم７ني حالت ته راولئ او دا ＄ل د مقناطي

درج３ وگر＄وئ).
اوس خپل３ ل５دن３ کتن３ داس３ وړاندې ک７ئ چ３ دې پو＊تن３ ته ＄واب ووايي:

په مقناطيسي ساحه ک３ د هغه قوى لورى چ３ په جريان لرونکي سيم باندې عمل کوي، په کومو شيانو پورې ت７لى دى؟

(10-4) شکل، په مقناطيسي ساحه ک３ د قوې عمل، د بر４＋نا جريان 
لرونکى سيم باندې

                فکروک７ئ
د هغ３ قوې لوري چ３ په مقناطيســ３ ســاحه ک３ په جريان لرونکى ســيم باندې عمل کوي، په کوم شــي پورې اړيک３ لري؟ او 

＇نگه کولي شو، د هغ３ لوري ته بدلون ورک７و؟

(د هغه قوې لورې چ３ په سيم باندې عمل کوي)
قوة 
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له دې امله دهغه قوې لورى چ３ په مقناطيســي ساحه ک３ په جريان لرونکي 
ســيم باندې عمل کوي، د جريان په لوري او د مقناطيســي ساح３ د خطونو 

په لوري پورې ت７لى دى.
کله چ３ له دوى ＇خه يو لوري ته بدلون ورک７ل شي، د هغ３ قوې لورى چ３ 

په سيم باندې عمل کوي، هم بدلون کوي، (11-4) شکل.
گلوانومتر

گلوانو متر هغه وســيله ده، چ３ د هغ３ په واســطه ډير ل８ بر４＋ــنايي جريانونه 
انــدازه کولى شــو، پــه دې درس کــ３ د کار ب２ه او د گلوانومتر جوړ＊ــت تر 

مطالع３ الندې نيسو.
يو جريان لرونکى سيم ديو چوکات په ډول د (12-4) شکل سره سم جوړ 
او په يوې مقناطيســي ســاحه ک３ يي ږدو. کله چ３ جريــان له چوکاټ ＇خه 
 F تير８４ي، د مقناطيسي ساح３ د شتون له امله د چوکاټ په اضالعو باندې د

قوه عمل کوي، او چوکاټ په خپل محور ک３ په ＇رخيدو را＄ي.
د گلوانــو متــر د کار ب２ــه د همــدې قوې په اســاس ده. هر گلوانــو متر د يوه 
چوکاټ، لرونکى دى، چ３ د محيط په شــاوخوا ک３ يي د (12-4) شــکل 
سره سم د وي＋تانو غوندي نازک سيم تاو شوى دى. دا چوکاټ په يوې قوې 
او دايمي مقناطيسي ساحه ک３ ＄اى نيسي. کله چ３ جريان له دې تاو شوي 
س 

سيم (کوايل) ＇خه تير８４ي، مقناطيسي ساحه جوړوي، او دايمي مقناطي
له خوا په کوايل ک３ قوه وارد ک８５ي.
او هغه په خپل محور ک３ ＇رخوي.

(11-4) شکلونه، په مقناطيسي 
ساحه ک３ د جريان لرونکى سيم 

باندې، د قوې لوري بدلون حاالت

قوه
 (12-4) شکل، په مقناطيسي ساحه 
ک３ د جريان لرونکي سيم (چوکات) 

باندې د قوې عمل

(د قوې لور) 

(د قوې لوري) 

جريان

جريان

قوه

(a)

(b)
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کوايل

(13-4) شکل، د گلوانومتر داخلي جوړ＊ت

(13-4 شکل ته پام وک７ئ، که په دغه چوکاټ پورې يوه ستن ون＋لول شي، 
د چوکاټ انحراف نظر د هغه لوم７ي موقعيت ته ＊ه ＊يي.

پــه کوچنيو جريانونو ک３ د چوکاټ د انحراف انــدازه کوچن９ او که جريان 
زيات شــي، د چوکاټ د انحراف اندازه د هغه له لوم７ي موقعيت ＇خه هم 
ډير４ــ８ي. اوس که د هغــه جريان لوري ته چ３ له کوايل ＇خه تير８４ي، تغيير 
ورکــ７و، پر چــوکاټ باندې د عامل３ قوې لورى هــم بدل８５ي، او د چوکاټ 

انحراف د پخواني لوري په خالف ترسره ک８５ي.
کله چ３ جريان له سيم پيچ ＇خه پرې ک７و، هغه نازک فنر چ３ د هغه په شا 

ک３ دى، چوکاټ بيرته لوم７ي حالت ته را گر＄وي.
د گلوانــو متــر 請فحه چ３ ســتنه د هغ３ په مقابل کــ３ ＇رخ８５ي، د جريان 
له اندازې ســره ســمه درجه بندي ک８５ي. د گلوانو متر د دورې په موازي يا 
مسلســله توگه د مقاومت په ن＋لولو کولي شو چ３ له هغه ＇خه د امپيرمتر، 

ول متر او اوم متر په جوړولو ک３ کار واخلو.

فنر
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                فعاليت 
 تاســو پوه８５ئ، ســتنه لرونکى الي نازک３ او حساســ３ وســيل３ دي، له دې امله له دې االتو ＇خه بايد ＇ه ډول کار واخلو، چ３ 

ډير عمر وک７ي؟
په دې اړه په خپلو گروپونو ک３ خبرې وک７ئ، او د خپلو خبرواترو پايل３ خپلو ！ولگيوالوته ووايئ.

              فکروک７ئ
1- کوم شى، د گلوانومتر د ＇رخيدو سبب کي８ي؟ واضح يي ک７ئ.

س د گلوانومتر په کار ک３ ＇ه ون６ه لري؟ په دې اړه سره بحث وک７ئ.
2- طبيعي مقناطي

الکترو مقناطيسي القا
ک پوه ميکايل فارادي په 1831م کال ک３ متوجه شو، چ３ کله 

مشهور فزي
يو هادي په مقناطيسي ساحه ک３ حرکت وک７ي، په سرونو ک３ يي د بر４＋نايي 

پوتانشيل توپير را من＃ ته ک８５ي.
ف 

هغه، دغ３ پديدې ته د الکترومقناطيســي القا، نوم کي＋ود. د فارادي کش
ک ک３ يو نوى بحث رامن＃ ته ک７، او وروسته د ډيرو بر４＋نايي ماشينونو 

په فزي
لکه: مو！رونو، جنريترونو، ترانسفارمرونو او نورو د کار بنس شو.

القايي جريان
تاســو په تير درس ک３ د بر４＋نا جريان مقناطيسي اغ５زې زده ک７ې، اوس ددې 
س يعن３ د مقناطيسي ساح３ بر４＋نايي اغ５زې تر مطالع３ الندې 

مسال３ برعک
نيسو، او گورو چ３ که يو هادي ته په بر４＋نايي ساحه ک３ حرکت ورک７ل شي، 
) شکل په نظر ک３ نيسو. لکه چ３ ل５دل  کوم بر４＋ــنايي اثر پيداکوي؟ (4-14
ک８５ي، ديو هادي دواړه ســرونه په يو حســاس گلوانومتر پورې ن＋تي دي. کله 
چ３ قوه د مقناطيســي ســاح３ په من＃ ک３ د هادي د حرکت باعث ک８５ي، د 
هادي په دواړو ســرونو ک３ د بر４＋ــنايي پوتانشــيل توپير را من＃ ته ک８５ي، او په 
گلوانومتــر کــ３ د جريان د تير４دو باعــث گر＄ي، او د هغه ســتنه په يو لوري 
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س ته حرکت ورک７و، بيا هم 
منحرفــوي. اوس که هــادي ب３ حرکته او مقناطي

د گلوانومتر ســتنه انحراف کوي. هغه جريان چ３ د هادي او يا د مقناطيســ３ 
ساح３ د حرکت په سبب من＃ ته را＄ي، د القايي جريان په نوم ياد８４ي.

ددې لپاره چ３ هادي د زيات اوږدوالي په لرلو ســره په مقناطيســي ساحه ک３ 
) شکل سره  واقع شــي، هغه د کوايل په ډول راوړو او وروســته يي د (4-15
ســم په متحرک３ مقناطيســي ســاحه ک３ راولو، په دې توگه د کوايل په دواړو 

سرونو ک３ د پوتانشيل د توپير اندازه ډير８４ي.

(14-4) شــکل، القايي جريان په هغه 
سيم ک３، چ３ په مقناطيسي ساحه ک３ 

حرکت ورکول ک８５ي

د حرکت لوري

گلوانومتر

گلوانومتر

(15-4) شکل، د هادي او مقناطيسي 
ساح３ د نسبي حرکت په اثر په کوايل 

ک３ د پوتانشيل توپير ايجادول

د حرکت لوري
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د پورتن９ تجرب３ د سرته رسولو په پايله ک３ ويلى شو چ３ د بر４＋نايي پوتانشيل 
توپير چ３ د هادي او مقناطيســي ســاح３ د نســبي حرکت په ســبب من＃ ته 
س حرکت په ســرعت، د هادي 

را＄ي، مســتقيمه رابطه د هــادي يا مقناطي
اوږدوالى، د مقناطيســي ساح３ شدت او هغه زاويي سره لري چ３ هادي او 

د مقناطيسي ساح３ خطونه يي سره جوړوي.
زياتره داينموگان３ او جنريترونه د همدې قانونمندۍ په اســاس طرح او جوړ 

شوي دي.
د بايسکل ډاينمو

د بايســکل ډاينمو د بر４＋ــنا يوه کوچن９ توليدوونک３ ده، چ３ د مقناطيســي 
القا په اساس، حرکي انرژي په بر４＋نايي انرژي بدلوي. (17-4) شکل د يو 
بايســکل د ډاينمو مقطع ＊ــيي. په دې ＄اى ک３ ل５دل ک８５ي چ３ کوايلونه د 
س د ＇رخ (پولي) په 

س په شــاوخوا ک３ دي. کله چ３ مقناطي
دايمي مقناطي

                فعاليت 
تجربه ي３ ک７ئ:

د اړتيا وســيل３: 2 متره الکي پوښ لرونکى ســيم (د کوايل 
سيم) گلوانومتر، مقناطيسي ميله، او ت７ونکي سيمونه.

ک７نالره: 
د کوايل ســيم په منظم ډول د (16-4) شــکل ســره سم د 

دايروي حلقو په ډول سره نژدې تاوک７ئ.
د کوايل سيم سرونه په گلوانومتر پورې ون＋لوئ.

د مقناطيسي ميل３ په من＃ ک３ کوايل ته په ب５لو، ب５لو سرعتونو 
حرکت وروک７ئ، او د گلوانومتر د ستن３ انحراف وگورئ.

س پــه منــ＃ ک３ پــه دوو ب５لو، ب５لــو لورو             
کوايــل د مقناطيــ

و＇رخوئ، او د گلوانومتر ستن３ ته پام وک７ئ.
س ته حرکت ورک７ئ او د گلوانومتر ستن３ ته پام وک７ئ.

دا ＄ل، کوايل ب３ له حرکته وساتئ، او مقناطي
س ب３ له حرکت وساتئ، او د کوايل حلق３ سره لرې او نژدي ک７ئ. په دې تجربه ک３ د ب５لو ب５لو حرکتونو له ازماي＋ت 

مقناطي
＇خه وروسته د خپلو ل５دنو کتنو پايل３ وليکئ او بيايي خپلو ！ولگيوالوته ووايئ.

(16-4)شکل، د القايي جريان توليدول

(17-4) شکل، د بايسکل داينمو 
دنني جوړ＊ت
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س
بر４＋نايي مقناطي

تاســو د اتم ！ولگى په درســونو ک３ پوه شــوئ، چ３ که د اوسپن３ يوه ！و！ه په 
س په خوا ک３ کي＋ــودل شي، 

س وســولول شــي، او يا د مقناطي
يوه مقناطي

س ک８５ي. ايا کومه بله الره شــته چ３ د هغ３ په مرســته وکولى شو د 
مقناطي

س خا請يت ورک７و؟
اوسپن３ يوې ！و！３ ته د مقناطي

س 
س د جوړولو نوې الره د بر４＋نايي مقناطي

په دې درس ک３ تاسو د مقناطي
په نوم زده کوئ.

س ＇ه ډول جوړ８４ي؟
بر４＋نايي مقناطي

س لــه پديدى ＇خــه ده، چ３ له 
س د بر４＋ــنا او مقناطي

بر４＋ــنايي مقناطيــ
هغ３ ＇خه په ب５لوب５لو برخو ک３ کار اخ５ســتل شوى دى.د بيلگ３ په توگه په 
سيلوگانو ک３ مخک３ له دې چ３ غنم ژرندې ته يووړل شي، د يوې متحرک３ 

               فکروک７ئ
1- د هادي حرکت په مقناطيس３ ساحه ک３ کوم بر４＋نايي اثر من＃ ته راوړي؟ واضح يي ک７ئ.

2- د بر４＋نا کوم ماشينونه د الکترومقناطيس３ القا په اساس فعاليت کوي؟ په دې اړه سره بحث وک７ئ.

واسطه چ３ د هغه له پاسه دى ＇رخ８５ي، متحرکه مقناطيسي ساحه د کوايل 
د سيم په دوو سرونو ک３، د بر４＋نايي پوتانشيل توپير القا کوي، او د بايسکل 

په ＇راغ ک３ د جريان د پيداک５دو سبب کي８ي.
لوي جنريترونه

س د القا په اســاس ميخانيکي انرژي يا 
لوي جنريترونه هم د الکترومقناطي

حرکي انرژي په بر４＋ــنايي انرژي بدلوي. د يو جنريتر ډيره ساده د کار ب２ه په 
(18-4) شکل ک３ ＊ودل شوې ده.

س 
س په ＄اى له بر４＋ــنايي مقناطي

پــه لويو جنريترونو کــ３ د دايمي مقناطي
＇خه کار اخ５ستل ک８５ي.

(18-4) شکل، لويه جنريترونه
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س ＇نگه کار کوي؟
بر４＋نايي مقناطي

تاسو له تير درس ＇خه پوه８５ئ، چ３ د بر４＋نايي جريان لرونکي سيمونه په 
خپله شــاوخوا ک３ مقناطيسي ســاحه جوړوي. هر کله چ３ جريان لرونکى 
ســيم د کوايل په شــکل (سره ن＋ــت３ حلق３) جوړې ک７ي، په دې 請ورت 
ک３ د مقناطيســي ساح３ خطونه په يو کوچني اوږدوالي ک３ ډير را ！ول８５ي،  

(20-4) شکل.
کله چ３ يوه فلزي ميله (اوســپنيزه يا فوالدي) د کوايل دننه ک５＋ودل شي، د 

                فعاليت 
د اړتيا وړ وسيل３: يوه کوچن９ فلزي ميله او يا يو اوسپنيز م５خ، د يو متر په شاوخواک３ د کوايل سيم (سيم د الکى پوښ سره)، 

ډبل کاغذ، دوه کوچن９ بي＂رۍ او ت７ونکي سيمونه.
ک７نالره: د کوايل سيم تر ٥٠ حلقو په شاوخوا ک３ د (19-4) شکل سره سم پر ميل３ باندې تاوک７ئ. وروسته يوه استوانه چ３ 
ش وي له کاغذ ＇خه جوړه ک７ئ او بي＂رۍ په مسلسله توگه د هغ３ په من＃ ک３ ＄اى ک７ى، او د کوايل د سيم سرونه په 

من＃ يي ت
بي＂ريو پورې ون＋لوئ.

ف: آزما４＋ت وک７ئ، چ３ 
ال

س بدله 
ايــا ميله پــه مقناطيــ

شــوې ده؟ ايا کولى شي نور 
اوسپنيز شيان جذب ک７ي؟

ب: په داســ３ حال ک３ چ３ 
ميلــه نــور کوچنــي فلزونــه 
جذبــوي، جريان لــه کوايل 

＇خه قطع ک７ئ.
ج: لــه دې تجربــ３ ＇خــه 
خپلــ３ ل５دنــ３ کتنــ３ خپلو 

！ولگيوالوته ووايئ.

س په مقابل ک３ تيريــ８ي، که چ５رې په 
تســم３ لــه الرې د بر４＋ــنايي مقناطي

غنمو ک３ د اوسپن３ ذرې وي، له غنمو ＇خه جال شي.

س
 (19-4)شکل، بر４＋نايي مقناطي
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د فلز د مقناطيســي خا請يت دوام د فلز پــه کلکوالي پورې ت７او 
لري. هغه فلزونو ته چ３ د بر４＋ــنا د جريان له قطع ک５دو وروسته 
خپل مقناطيســي خا請يت ساتي، د فلزونو د مقناطيس３ له نظره 
ک، او هغه فلزونه چ３ د بر４＋نا د جريان له قطع کولو وروسته 

کل
س له نظره 

خپل مقناطيسي خا請يت نه ساتي، د فلزونو د مقناطي
نرم فلزونه بلل ک８５ي.

ک فلز دى، چ３ کولى 
فوالد د مقناطيســي خوا請و له نظــره کل

س خا請يت وســاتي. خو په 
شــي تر ډير وخــت پورې د مقناطي

نرمــو فلزونو ک３ د مقناطيســي خوا請و له نظــره د جريان د پري 
ک５دو ＇خه وروسته د هغو مقناطيسي خا請يت ډير ژر کم８５ي.

س قطبونه په کوايل ک３ د جريان 
د دغه ډول مقناطيسونو د مقناطي

په لــوري پورې مســتقيمه رابطه لري. په کوايل کــ３ د جريان د 
س قطبونه بدل ک７ي،       

لوري بدلون کولى شــي د بر４＋نايي مقناطي
(21-4) شکل.

مقناطيســي ساح３ خطونه ددې سبب ک８５ي، چ３ فلز مقناطيسي خا請يت 
پيداک７ي.

س
(21-4) شکل، بر４＋نايي مقناطي

(20-4) شکل، د کوايل مقناطيسي 
ساحه

               فکروک７ئ
که د بر４＋نا جريان د کوايل له دورې ＇خه قطع ک７و، ايا د ميل３ مقناطيسي خا請يت ساتل ک８５ي؟ 

ف)
(ال

(ب)
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گ ＇نگه کار کوي؟
د دروازې زن

گ پــه جور＊ــت کــ３ له بر４＋ــنايي 
د دروازې زنــ

س، بي＂ــرۍ يا د بر４＋ــنا مســتقيمه 
مقناطيــ

گ د کاســ３، فشــاري 
ســرچينه، د زن

ک، او فنر ＇خه 
گ ＇＂

ســويچ، د زن
کار اخ５ستل شوى دى.

کلــه چ３ ســويچ ته فشــار ورکوي، د 
گ بر４＋ــنايي دوره تــ７ل ک８５ي، او 

زن
هغــه وخت چــ３ هغه خوشــ３ 

کــوئ، دوره پــرې ک５ــ８ي. 
د دورې پــه ت７لــو ســره 
ک د بر４＋ــنايي 

＇＂ــ
س په واســطه 

مقناطيــ
جذب ک８５ي او کاســ３ 

ک د 
ته ضربه ورکوي. د ＇＂

مخک３ ک５دو سره جريان پرې 
س 

ک８５ي او بر４＋ــنايي مقناطي
خپل مقناطيســي خا請يت له 
الســه ورکوي. پــه دې حالت 
ک په خپل لوم７ي 

ک３ فنر، ＇＂
＄ــاى ک３ گر＄وي، او دوره بيا 
ت７ل ک８５ي، او ！ول شــيان بيرته 
تکرار８４ي. (22-4) شکل ته 

پام وک７ئ.

＊ــت کــ３ له بر４＋ــنايي
ر４＋ــنا مســتقيمه 

３، فشــاري 
و فنر ＇خه

 ورکوي، د
 ک８５ي، او 

ت له سرې   وشــ３
لت 
 تهرتهه بيا ７ي 

گ
(22-4) شــکل، د دروازي زنــ

فشاري سويچ

گ کاسي
هغه فلز چ３ د فنر په ＇ير عمل کوي.د زن

کوايل

بي＂رۍ

ک
＂＇

               فکروک７ي
س د جوړ４دو په خاطر له هغه سيمونو ＇خه چ３ ډير نازک پوښ لري زيات کار اخ５ستلى شي. ولى له هغو سيمونو ＇خه چ３ 

د بر４＋نايي مقناطي
ډبل پوښ لري او يا له هغه سيمونو ＇خه چ３ پوښ نه لري، ل８ کار اخ５ستل ک８５ئ؟ په دې اړه سره بحث او مشوره وک７ئ.

-+
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د ＇لورم فصل لن６يز 
د بر４＋نا جريان لرونکى سيم، په خپله شاوخوا ک３ مقناطيسي ساحه جوړوي.

هر کله چ３ يو سيم چ３ په هغه ک３ د بر４＋نا جريان موجود وي، مقناطيسي ساح３ ته ور وړل شي 
په هغه باندې قوه عمل کوي.

که هادي يا مقناطيسي ساحه د يوبل په مقابل ک３ حرکت ولري، په هادي ک３ د بر４＋نايي پوتانشيل 
توپير من＃ ته را＄ي.

س د قوانينو په اساس طرحه 
گلوانومتر د کوچنيو جريانونو د اندازه کولو اله ده، چ３ د الکترومقناطي

او جوړه شوې ده.
س په نوم 

کوايل کولى شــي، چ３ خپله فلزي هسته مقناطيســي ک７ي، چ３ هغه د بر４＋نايي مقناطي
ياد８４ي.

داينمو او جنريتر هغه الکترومقناطيســي ماشــينونه دي، چ３ حرکي انرژي يا خو＄５دونک３ انرژي 
په بر４＋نايي انرژۍ بدلوي.
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د ＇لورم فصل پو＊تن３  
١- الندې جمل３ په مناسبو کلمو سره داس３ بشپ７ې ک７ئ، چ３ فزيکي سم مفهوم وړاندې ک７ي.

جريان لرونکى سيمونه خپله شاوخوا ک３ ............................. جوړوي.
د مقناطيسي ساح３ خطونه د جريان لرونکو سيمونو په شاوخواک３ د ..................... په شکل 

او په مختلفو وا！نو، له ............................ ＇خه جوړ８４ي.
کله چ３ يوه هادي په مقناطيســ３ ســاحه ک３ ＄اى ونيسي، په هغ３ باندې ........................... 

عمل کوي.
هغه جريان چ３ د .................. اويا ...................... په سبب من＃ ته را＄ي، القايي جريان 

په نوم ياد８４ي.

تشريحي پو＊تن３
2- بر４＋نايي جريان کوم مقناطيسي اثر من＃ ته راوړي؟ وي３ ليکئ.

س د قوانينو په اساس کارکوي، نومونه يي واخلئ. 
3- کوم３ بر４＋نايي وسيل３ د الکترومقناطي

4- يو داســ３ تجربي فعاليت طرحه ک７ئ، چ３ يو پيچتاب کوچني فلزي جســمونه (پيچ، ستن) جذب 
ک７ى شي.

5- د القايي جريان لورى په کومو شيانو پورې ت７لى دى؟ په يوه شکل ک３ يي واضح ک７ئ.
دې گروپ پو＊تنوته د هرې پو＊تن３ لپاره ＇و ＄وابونه ورک７ل شوي دي. تاسو د هغه سم ＄واب غوره ک７ئ.

6- د جريان لرونکو سيمونو په شاوخوا ک３ د مقناطيسي ساح３ د خطونو لورى ت７لى دى په:
             ب: د سيم مقاومت

 
ف: په سيم ک３ د جريان لورى 

ال
د: د سيم اوږدوالى

 
 

 
ج: د سيم جنسيت  

7- مقناطيسي القا هغه وخت من＃ ته را＄ي چ３:
ب: هادي يا مقناطيسي ساحه حرکت ونه لري

ف: هادي يا مقناطيسي ساحه حرکت ولري 
ال

ج: د هادي د حرکت سرعت نظرو مقناطيسي ساح３ ته 請فر وي
8- د گلوانومتر د ستن３ د انحراف زاويه متناسب ده په:

             ب: د ستن３ ابعاد
 

 
ف: د کوايل د جريان په اندازې

ال
د: د گلوانومتر شکل

 
 

 
ج: د 請فح３ اندازه 


