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 کړو وزارت پیغام د لوړو زده 

 

ته راوړلو، د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په الس

نصېېاب  دريس کتېېاب د  . ر مهېېم رول لوبېېول  د ېېې ساتلو او خپرولو کېېې  

ت کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښاسايس برخه جوړوي چې د زده

ښېېت و شویو معیارونو، د وخېېت د  و ژندل  ېلري. له همدې امله د نړیوالو پ

کې نیولو رسه باید نوي دريس مواد او کتابونه د محصلی و لپاره برابر   پاماو د ټول ې د اړتیاوو په  

 او چاپ يش. 

م  ه کوم چې دوامداره زیار یېېې ایلېېتل  او  ېو او لیکواالنو څخه د زړه له کوم له ښا لو استادان

و ژبېېاړد دي، خپېې  ا لیکيلاړوندو څانګو کې دريس کتابونه   د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو

او د پوهې موتور یې په حرکېېت راوسېېت  د . لېېه نېېورو ښېېا لو اسېېتادانو او  کړ   ميل پور یې ادا

ندو برخېېو کېېې نېېوي دريس کتابونېېه او په خپلو اړو   چېڅخه هم په درنښت  وښت ه کوم  پوهانو  

په واک کې ورکړل يش ته  ګرانو محصلی و    ر او چاپ کړي، چې له چاپ وروستهدريس مواد براب

پروسېېې پېېه پرمختېېې کېېې یېېې نېېې  ګېېام  پېېوه  د انتلېېالکړو د کیفیت په لوړولو او د او د زده

 اخیلت  وي.  

ړولېېو لپېېاره د ې د لوکچېې ي د چې د ګرانېېو محصېېلی و د علمېې خپله دنده بو  و وزارتکړ د لوړو زده

 و کې معیاري او نوي دريس مواد برابر او چاپ کړي. څانګعلومو په مختلفو 

څخېېه م  ېېه  ګ  او زموږ همکار  اکرت یحی  ورد   یټې د افغان ماشومانو لپاره د جرم ي کم  ې ک    په پا 

 ده.    د خپرولو لپاره یې زمی ه برابره کړې   کتاب   دې کوم چې د  

کېېې  يدې راتلونکژ په ن  چېدوام وکړي او پراختیا ومومي  یم چې نوموړې ګټوره پروسه    منهیله

 د هر دريس مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري دريس کتاب ولرو. 

 

 په درنښت 

 عبدالتواب باالکرزي   یرانج  یپلومپوه م  د

 علمي معینوزارت کړو د لوړو زده

   ل ۱۴۰۰کاب ، 



 درسي کتابونو چاپول   د
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

ستتتون و ه تته ګېتت. روتت     تتو  افغانستتتاپ  تته  وننتونونتتو رتتک د درو رتتتایونو رشتتوای  او نیتتتوای  یتته یو تتو   د 

او یتته نغتتو  ستت  نتته یتتر ا  تته زا ت میتتتود التتدر   رتتو   او محصتتلین نو تتو مالومتتاالو التته      ر استتتاداپ و ز تتاش  تتش 

 ریفیت فوالورا ي رو    ګټه اخيل چک زا ت د  او  ه یازار رک  ه ټیټ    ه ه   رتایونو او چپرتونو 

رایتت. ي تتي د  ا وننتتتوپ  رایتت. یتترو اخوستتتا رنتتدنارا نتتراشا یلتت ا ای  ګرنتتاراد نن ېالتتر اوستته  تتور متتو  

عنوانتتته م تلتتتک درو رتایونتتته د يتتت ا  ۳۴۲ وننتتتتوپ یپتتتار   یتتت رایتتت.  تتتو  ال ن د  وننتتتتوپ  او

د رتایونتته ي تتي  ۹۶یپتتار  چتتاي رتت   د    ځيتتو ونن ررننتتک او   مواقتصتتادا رورنتتای یتتر استتا ن ا ان ن

د افغتتاپ ما تتتومانو یپتتتار  د رتایونتتته ي تتتي  یتتري تتتي او   ۲۱۰ا DAAD ټتتتوینک   وآملتتاپ د علشتتتي نش تتار

ا DAUG ټتتتوینک رتایونتتته د آملتتتا  او افغتتتا   وننتونونتتتو  ۷ا ((Kinderhilfe-Afghanistan وټتتتک جرمنتتتي رش

-Afghanistanرتایونتته د  ۴ اۍګر د آملتتاپ فتتدراه جش تتور  جتتلاه رنستتوی ک رتت  تتکرتایونتته  تته متت ار ر ۲

Schulen ټینستت تتټیفټون  لاد ادنتتاور رتایونتته د رتت ۸ ېتت اا واکرتایونتته د ستتل ۲ا (KAS)  تته متتا  مرستتته 

 د     چاي ر

او  تتو ز تتاش  تتشور  وننتونونتتو  و تتو  رتایونتته د نوتتواد ټویتتو ا ونتتد د  تتادونک و  د ا چتتک نومتتو   چتتاي

 او  www.kitabona.com ټوه چاي  و  رتایونه یه  اله  ه و  ا الوګه وېی.  و  د  سساالوادارو او مو 

 www.afghanistan-ecampus.org  ئ ډانلوډوی    اڼک ه ه و    

- ۲۰۱۰   روتتت   چتتتتک د افغانستتتتاپ د یتتتو و زد  رتتتتتتت و وزارش د  دا ر نتتتک  تتته داستتتک  تتتاه رتتتک التتتر 

 رلونو  ه ميل سرتاالیژ    الپ رک را يل د  چک: (۲۰۱۴

چک  ا  ا  نه د  روون و اله د نو وا رر  او علشي مالوماالو د یرایرویو یپار    و او د ښوونک د ښه ریفیت او زد  ر "د یو و زد  

د الالیشي نصاب د ر فورم  یپار  یه انگر    ریک ه ه    ا  ه در  او  ښتو ریو د درو رتایونو د یی لو فرصت یرایر ش 

  نونو محصلین او استاداپ  راله د  وننتو   ام اناالو    و درو موادو ریا ه ا  ن د ا یه د   او  ښتو ریو اله د رتایونو او  در  

  " و ی  یدا ر نه ش  س   وماالو اله     وا الاز  او رر  مال عرص ا نو 

مرستتته ورتت و او د چپټتتر او واد یتته  وننتونونتتو    وتترو رتتتایونو  تته یرایرویتتو    د ن   تتوا و چتتک د دمتتو

یپتتار  نتتر  د افغانستتتاپ  وننتونونتتوه د  تتای ټ تت  روتت دو  د دې یپتتار  ا  نتته د  چتتک نتتود دوراپ التتی چر 

 رتایونه چاي ش عنوانه درو  ۱۰۰ت ی  الر ی  راه 
 



يههموووواسههدادانووه ههټو کوههټوېههو خولههمولههټورخوههوونوههوتاوونرههووېههمونههو وېداوونههټو لکتههاخو ودرنههولههټولولههووو

ېټوا ودولههالولخههار وونولونههټوا ولخون نههټوا هه ولول ههوالولکتههلوکههو وېداوونههټخولت نوژوهها  وا و ههاو هه ورخههو

ا  نههپولو يو،ههوخوووودووومولههټو ههټوېکچکههاولههالوا و ر سههدټو ههموږولههټو اکوېههمو ههموراېههز ولههوتکههاروېههز خو نههوو

رخهههلو  انپ ه نهههټوا وووو وټو اکوېهههمو رېهههز رو هپارناهههټودو هههاد ولتهههوولهههټوا ولهههوووتهههټووواسهههدادانووا ونینهههوکيوو

وهننوګانونټولورتټوېز روېودېوونرټوېمواغوټوولټوګ  ولووولمواتولټونوږورس ورش کوېز خوونظن و

تو تتاش د ن  وایتتو علشتتي د رتتتایونو مح چتتک ختتوا  تتور  ز تتار ا ستتت.  تتوی دیا نتتو او خپروون تتو یتته یی وا  د  

روالنتتتک او ورتتتک ېینتتتک ال ادای ش د رتتتتاب  تتته محتتتو وتتاستتتار یرایتتر شا ختتتو ییتتتا نتتت  ر رمایتتارونو  تتت

او  تتا  ی والتت.خپتت. نیر تتاش او نیتتورک ی چتتک  یتترونتتو یتته درنتتو یوستتتون و ه تته نیلتته ستتتون ې ویيتتده شا 

  ه رااللون ي چاي رک اصالح ش  چک   ا ومو  اله  ه یی لک یېه راوی

د د ه رتاب    ک مننه روو چ  ډېر   ه ه   رور ا  ډاررتیه مرش    ک او د نغ  ټک وافغاپ ما ومانو یپار  د جرمني رش  د

رتایونو    ي ي   یرعنوانه ي ي او    ۲۱۰ وننتوپ د    ګرنارد نن  الر دې م ایه  ی دو   یاد   ی ورر   ک   ګښتد چاي ی

  اخیست  دی  ت ر  ا  ګښتد چاي ی

ه تتتها ( CIM  Center for International Migration & Developmentیتتته دفتتترت او  (GIZ  ټآی ز تتت ي د جتتت

 تته افغانستتتاپ رتتک د رتتار ام انتتاش یرایتتر  تتورې زې د تت  رایتته  ۲۰۱۶نتته التتر  ۲۰۱۰یتته چتتک زمتتا یپتتار   تتک 

 ا ن   د ز ت یه رومک مننه روم وور   

د متتتا  او ادار  ماتتتین    ا   ع تتتدایتواب یتتتا ررز   یتتتر ان ن    پلتتتوم  وننشتتت. د   ماتتتین علشتتتي  یتتته     و رتتتزد     و د یتتتو 

د    یستتانوا   صتتا ا د  وننتونونتتو ر   ی  ر تت  ګتت.   ډارتترت ستتالرار    وزارش     و رتتزد     و یتتو   د ښتتا لک نتتور ا شتتد درو تت ا  

ور       تتک او مرستتته    څتتویک ن    تتک    ۍ د رتتتایونو د چتتاي یتت  ک مننتته رتتوم چتت  ه تته او استتتادانو     یستتانو ر   ځیتتو  ونن 

رلونتتو ز تتار    -  خپتت. د رلونتتو   ک رتتوما چتت   تتک  تت  او ستتتا نه    ی مننتتدو   ډېتتر   ه تته   ی تتواه د د تته رتتتاب یتته ی د       ې رتت

     ر    اندې محصلينو اله و   ګرانو   ګه الو     ا  ه و    ک 

ف تتی    ی تتي ه تته نتت  ښتتا يل او    شتتت ایلتته ع  تت   تتوښ ښتتا يلنشدارنګتته د دفتترت یتته نش تتارانو نتتر 

 دون ک نلک ېلک ر ې د  ونه ست ې رو د چاي  ه یرخه رک  ک مننه روم چک د رتایون
 

 د یو و زد  ر و وزارش سالرار ډاررت  حی  وردکا

  ۲۰۲۱ مک رای.ا 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴ا ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰  ټیليفوپ: د دفرت

 textbooks@afghanic.orgاميي.: 
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 ډالۍ

 
  

ته     داکتاب  ارواحو  ولس  عام  گناه  بې  هیوادکې دافغان  په  چې  کوم    ډالۍ 
دڅلورلسیزې جگړې په ترځ کې شهیدان شوي دي او خپل خوږژونديې له السه  

 .ورکړی دی 
 زموږ چې کوم دعا  ته حضور ج اهلل پاک د گډه په سره ولس کړیدلي افغان د زه
 ته پای سره کرم او فضل خپل په  جگړه    کلنه څلویښت نږدې کې هیواد په
 ته رامنځ ثبات اودایمي سوله  نه   عادال کې هیواد شوي ژوبل دې  په او سوي  ور

 کړي .
 آمین یارب العالمین  
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 پوهنوال ډاکټرنظرمحمدسلطانزی ځدراڼ
 

 دلیکوال پېژندنه : 
د خدای بښلي الحاج  پوهنوال ډاکترنظرمحمد سلطانزی ځدراڼ 

ډگروال اهلل دادخان سلطانزی ځدراڼ زوی په هډ پښتون افغان په 
ټـبر په يوه  د ځدراڼو مېزای  د پکتيا واليتز کال  ١/١٩٤٤/ ١٠

    ی.دلی ديږېدينداره اوروڼ انده کورنۍ کې ز 

 :   زده کړې 

 

کال کې خپلې لومړنۍ زده کړې د رحمان بابا په    ز  ١٩٥٠ده په  
په    ز کال کې دلوړو زده کړې  ١٩٦٢کال کې په اعلې درجه سرته رسولې دي. هغه په    ز  ١٩٦١ليسه کې پيل او په  

 . واستول شوته   جرمنيلواددولت له خوا موخه 
ز کال وروسته    ١٩٦٦زيک په زده کړه پيل وکړاود  یز کال کې يې د فرانکفورت په پوهنتون کې دعمومي ف١٩٦٥  رپ

 خپلې زده کړې ته دوام ورکړ.   (Free University of Berlin) يې دبرلين په ازاد پوهنتون کې
  ١٩٧١ز کال کې دتجربوي فزيک په څانگه کې د ديپلوم په اخيستلوبريالی شو. هغه د١٩٧٠، په  ځدراڼ  سلطانزی

ز کال پورې دجرمني بوخوم پوهنتون ،د فزيک په ديپا رتمنت کې د يوه علمي غړي په صفت په    ١٩٧٦زکال څخه تر  
 .وبوخت وو او په نوموړې موده کې دهستوي فزيک په څانگه کې د ډاکتری په اخيستلو بريالی شوڅيړن

 
 

 :  :  دندې 

 

په څنگ کې يې دعلمي غړي   اوپيل وکړ  وز کال کې د طب په څانگه کې په لوړوزده کړ  ١٩٧٧  رسلطانزی ځدراڼ  پ
 اوښوونکي په توگه د بوخوم پوهنتون د طب پوهنځۍ فيزيولوژي په ديپارمنت کې رسمي دنده تر سره کوله.  

تر    ز  ١٩٨٠د  ځدراڼ  سلطانزی په   ١٩٨٦کال څخه  دفزيک  د طبيعي علوموپوهنځی  پوهنتون  دکابل  پورې  کال  م 
 وم انرژۍ څانگې مسئول مشر وټاکل شو.  ټدافغانستان داديپارتمنت کې داستاد په توگه کارکاوه او وروسته 

ز کال کې دچرنوبیل هستوي بټۍ چاودنې پېښه مینځ ته راغله اوراډیواکټیو توکې دهواله الرې  ۱۹۸۶کله چې په  
په   چې  شوه  وسپارل  دنده  خوا  له  سازمان  نړيوال  انرژۍ  داټومي  ته  ،نوهغه  شول  خپاره  ته  هرگوټ  دنړۍ 

يې     Isotopesنو  راډیواکټیوایزوټوپو اونتیجې  کړي  هواککړتیااندازه  افغانستان  د  نړيوال  باندې  انرژۍ  اټومي  د 
   وړاندې کړي.  په عمومي کنفرانس کې (IAEA) سازمان

په عمومي کنفرانس کې دبرخې   (IAEA) مياشت کې د اټومي انرژۍ نړيوال سازمانپه  اکټوبر  دز کال    ١٩٨٦هغه د
ز کال کې د يوه وتلي افغان ، او ولس پالونکي ساینس پوه په   ١٩٨٦هيواد ته والړ. په  اخيستلو په موخه داتریش  

توگه په افغانستان باندې دروسانو ديرغل اودافغان کمونيستي چارواکو سره د ډير کلک مخالفت درلودلوله کبله په  
  .اتريش کې سياسي پناه غوښتنې ته اړ شو او خپل هيوا دته بیرته راستو ن نه شو

تر١٩٨٩د    ځدراڼ  سلطانزی څخه  کال  کې   ٢٠٠٠ز  روغتون  په  الينڅ  ښار  ويانا  د  هیواد  داتریش  پورې  کال     ز 
 دایکس وړانگومتخصص په توگه دراډیوتیراپې په څانگه کې دنده ترسره کوله .

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF_%D9%BE%DA%A9%D8%AA%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
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پوه    طبي فيزيک د  روغتون کې    یوه معتبر   کال څخه راپدې خوادالمان بایرن ایالت په   ز  ٢٠٠١د     ځدراڼ  سلطانزی
وړانگواو راديوډاکټرمتخصص    دایکس  د  توگه  دسرطان   کې   دیپارتمنت  په         (Radiotherapy)تېراپې    په  

 کار بوخت دی .په اوس  هم  ناروغۍ ددرملني  په موخه  ال
اویاکالونو    اته  د  اوسمهال  ځدراڼ  سلطانزی  هم  څه  متخصص    ۷۸که  درادیوتېراپې  هم  خوبیا  عمرلري، 

 ډاکټرانودکمښت له کبله  دنوموړي روغتون سره مرسته کوي کله چې کوم ډاکټرناروغ شي اویاپه رخصتي الړشي .  
اوپه   لري   بشپړحاکمیت  ویلو،لوستلواولیکلوکې  په  ژبو  اوانگلیسي  جرمني   ، درې  پښتو،  د  ځدراڼ  سلطانزی 

 نوموړوژبو باندې  روانې خبرې کوال ی شي  
. مشرزوی یې ډاکتر غازي محمد درادیولوژي څانگې متخصص ډاکتردی .   سلطانزی درې زامن اودوه لوڼه لري 

دفیزیوتیراپې په څانگه کې يې زده کړې ترسره کړې    یې وحید نومیږي چې  دویم زوی یې نظیرمحمداودرېیم زوی 
 دي.

 

 : آثار   علمي   چاپ شوي دلیکوال  
 ل کال، دلوړوزده کړو وزارت له خواچاپ شوی دی  ۱۳۹۶دسینې سرطان پېژندنه ،درملنه اومخنیوی ،  .١

 دلوړوزده کړو وزارت له خواچاپ شوی دی ز کال ، ۲۰۰۹درملنه ،  اومخنيوی،  ،د وينې سرطان پيژندنه .٢

 دلوړوزده کړو وزارت له خواچاپ شوی دیز کال ،   ۲۰۰۸يواکــټـيـويتي، ډال رایسرطان او د چاپېر .3

 ز کال ، جرمني  ۲۰۰۷را ساونډ طبي کارول، ټد اول .٤

 ز کال ، جرمني  ۲۰۰۶د البرت اېنشټاين نسبي تيوري  .٥

 ساينس پوهنځی ، کابل پوهنتون̧ ال ز ک ۱۹۸۵د اټوم فېزيک اساسات ، لکچرنوټ،  .٦

 زکال ، ساینس پوهنځی ، کابل پوهنتون ۱۹۸۴د الکترونېک اساسات ، لکچرنوټ،  .٧

لمرانرژي   .٨ ،۱۹۸۲-۱۹۸۶،   (Solar collector) پروژهڅېړنیزمرکزد  شوه  پوهنځی  جوړه                    ، مجله  ساينس 
 کابل پوهنتون 

ريزفلوريسېنس .٩ اکس  تحليل،  ( X-ray fluorescence) د  او  پېژندنه  ډبرو  معدني  دهېواد  مرسته  په           کړنالرې 
 ، کابل پوهنتون مجله ، ساينس پوهنځی۱۹۸۳کابل پوهنتون، 

دستگاه .١٠ راديوتيراپي  شپيته  کوبالټ  لېکچرنوټ    therapy equipment Cobalt-60 د   ،۱۹۸۴ ،                         
 کابل پوهنتون 

 کابل پوهنتون      ، لېکچرنوټ، طب پوهنځی ،  ۱۹۸۵يزيولوژي الکتروف .١١

 :   شوي علمي اثاراو مقالې   ور خپ 
 زکال ۲۰۰۸په هیوادکې داټومي پاتې شونوخبرتیا ، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه  .١
 زکال ۲۰۰۸     اټومي بمونه اومذهبي نومونه ، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه .٢
 زکال ۲۰۰۶دچرنوبیل هستوی پیښې شل کل تلین ، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه  .3
 زکال ۲۰۰۸دسږکال فزیک نوبل جایزه جاپاني فزیکپوهانوته ورکړه شوه ، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه  .٤
 زکال ۲۰۰۸مصنوعي پیدايښت تجربه وځنډیده، دلراوبر ا، وبینواویبپاڼه  (Universe) دکیهان .٥
 زکال  ۲۰۰۸، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه  (TNM)دسرطاني ناروغيودپېژندنې کلینیکي فرمول .٦
 زکال ۲۰۰۸: دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه  هېماتولوژ ي ) دداخله طب لکچرنوټ  .٧
 زکال ۲۰۰۸اوبینواویبپاڼه  تلین غميزې په یاد ، دلراوبر ٦3وم بم د ټد ا .٨
 زکال ۲۰۰۸وم بم کارپوه عبدالقدیرلنډه پېژندنه ، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه ټدمسلمان پښتون اوا .٩

 زکال ۲۰۰۸دگاونډ يوهیوادونوهستوي ازموینې ، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه  .١٠
 زکال ۲۰۰۷ویبپاڼه        دپښتوژبې يوملي تلويزيون ته اړتيا ، دلراوبر اوبینوا،  .١١
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 زکال ۲۰۰۷وم بم، د لراوبر او بینوا ویبپاڼه ټدنړۍ لومړی ا .١٢
 زکال ۲۰۰۶د پولونيم زهراودروسي جا سوس مړينه ، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه  .١3
 زکال ۲۰۰۶د اتوم انرژي بنسټيزفرمول ، دلراوبر اوبینواویبپاڼه  .١٤
 زکال ۲۰۰۵ویبپاڼه               پښتانه او د پښتو ژبي غميزه ، دلراوبر اوبینوا،  .١٥
 زکال ۲۰۰۵په کابل کې بايد دپښتوژبې پوهنتون جوړشي ، دلراوبر اوبینوا، ویبپاڼه  .١٦
 زکال ۲۰۰۸   ویبپاڼه                       د طبيعي وړانگوسرچينې ، دلراوبر اوبینوا،  .١٧
 زکال ۲۰۰۷طبيعي راديواکتيو يتي ، دټول افغان ویبپاڼه ،   .١٨
 زکال  ۲۰۰۶  دافعانستان داتوم انرژۍ پـيښليک ، دټول افغان ویبپاڼه ،  .١٩

 
 (پای)
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 سریزه 
 

عمرکې     ۷۸یې  ان په دې  اته اویاکلن    چې ماته    یه اداکوم  شکرڅخه ډېره    لوی اومهربان خدای )ج(  ترټولودمخه د
ندې په    ترسرلیک ال  پښتوقاموس   -دطبیعي علومو انگلیسي    برخه کړه چې  وړتیا راپه  ددې  اودمهاجرت په ژوندکې  

 کړم . تألیفکتاب  معتبر  درسې یهیوادکې داډول لومړ
اوطب   ،کرهڼې  فارمسي  انجینري،   ، دساینس  شاگردانو،  دهیوادښوونځی  دمحصالنو داکتاب   پوهنتون 

 اواستادانولپاره دضرورت وړقاموس دی .

علوموانگلیسي   دلږڅه    -دطبیعي  دی   شوی  لیکل  پښتوباندې  ژبه  اورسمي  ملي  دهیوادپه  چې  پښتوقاموس 
لږڅه   څانگو  اوریاضی  فزیک،کیمیا،بیالوژي  علومو   دطبیعي  قاموس  نوموړی  بشپړشو.  کې   موده  دریوکالونوپه 

 نه لري چې په اته سوه مخونوکې لیکل شوي دي .لس زره مسلکي اصطالحو
هغه مسلکي اصالحونه چې په پښتوژبه کې ورته معیاري لغت شتون نه درلود، نولیکوال ال زمه وگڼله چې  دهیوادپه  
رسمي درې ژبه اودضرورت په وخت کې په عربي اوانگلیسي ژبه تشریح شي. ځکه په علم کې تنگ نظري ځای نه لري  

هغه مسلکي اصطالحونه چې ژباړه یې ستونځمنه وه ، دعامې پوهاوی په موخه دشکلونو،ریاضي   . برسیره پردې 
 فرمولونواومعادلوپه مرسته تشریح شوي دي.

پوهنتونوکې   په  کچه  نړیواله  په  چې  آثارواوکتابونوڅخه  دټولوهغوستانداردعلمي  لیکلوکې  په  قاموس  ددې 
اومعمولواصطالحاتوپه کارولوسره دزده کوونکواودطبیعي  تدرسیږي گټه اخیستل شوې اوکوشش شوی چې دمروجو

څخه زیاته     Wikipediaاو    pubmedلکه  ویب پاڼو دانټرنیټعلومومینه والودښه پوهیدوسبب وگرځي. همدارنگه 
 گټه اخیستل شوې ده.

 ډول دی : دقاموس ډیری مسلکي اصطال حونه دجرمني ژبې یوکتاب څخه اخیستل شوي دي چې نوم یې په ال ندې 
 Günter Rackمؤلف : گونتر راک  

Günter Rack, 
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Wörterbuch Deutsch -Dari 1975, 

 Julios Gross Verlag Heidelberg 

 

ل کال کې نوموړی کتاب دیوه قاموس اوډکشنري په ډول دکابل پوهنتون ساینس پوهنځی اودالمان  بن ۱۹۷۵پر  
 درې ژبه   لیکل شوی دی .   -ښارپوهنتون  دتمامیت په دوره کې په جرمني 

رشل  داډول قاموس په هیوادکې لومړی کتاب دی چې دمؤلف له خواپه پښتوژبه او په جرمني کې دمهاجرت ژوندپه د
کې لیکل شوی دی. داچې  په خپله مورنۍ ژبه زده کړې څومره اسانې وي ، په دې هکله دڅه لیکلوضرورت نه وینم  
داضروري   کبله  دې  نوله   . وي  هم  خوراگټوراواغیزمن  کړې  زده  ژبه  مورنۍ  په  چې  بولم  اړین  ویل  خبرې  خوددې   .

مورن په  کې  هیوادافغانستان  گران  په  زموږ  چې  ده  خبره  کوونکي  اومهمه  وشي ،ترڅوزده  پاملرنه  کړوته  ژبوزده  ۍ 
اوزده کړیاالن دزده کړوڅخه ډیره گټه واخستالی شي اوپه راتلونکي کې وکوال ی شي چې په خپل عملي ژوندکې 

 دخپلو علمي زیرموڅخه په ښه سمه اوعلمي توگه استفاده وکړي .

اوهوساژونددساینس تمدن   ، دهرهیوادپرمختگ  چې  دی  .    دایوڅرگندحقیقت  راځي  ته  منځ  اساس  په  اوتکنالوژۍ 
،زیار،   عزم  کلک  اوهمدارنگه  نیولوسره  کې  پام  فکرپه  اوملي  گټو  دملې  چې  شول  ډیروهیوادونووکوالی  دنړۍ 

وطن     اوخپل  کړي  ترالسه  علم  اوتکنالوژۍ  دساینس  مرسته  دصبرپه  اوبالخره  کارکولو  اوورځ  شپه   ، ،متانت 
 آباداونیکمرغه کړي .



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

6 

 

اوملزوم ده چې دملي گټواوملي فکرکړنالره  په عمل کې پیاده کړواوخارجي هیوادونوته  دهراړخیزې    موږته هم ال زم
مرستې ،اودخپل وطن آبادولوپه تمه الس ترزنې کښې نه نو . داځکه چې دبل هیوادپه تمه کیناستل یوازې خیالي  

 :   فکردی اودخپل ځان غولول دي . بلخوا اهلل ج په قرآن شریف کې فرمایلي دي

 )دتاڅخه حرکت ، زماڅخه برکت ( 

علومو            کړاودطبیعي  احساس  مسؤلیت  خپل  صفت  په  افغان  فکرلرونکي  ملي  مادیوه  ووچې  همداالمل 
 پښتوقاموس مې ولیکلو. داځکه چې طبیعي علوم دساینس  اوتخنالوژۍ اړین بنسټ تشکیلوي.  -انگلیسي 

خوااوپه   یوې  له  آثاروکمښت  دعلمی  پښتوژبه  بلې په  له  کړونشتوالی  دزده  پښتوژبه  په  مؤسسوکې  تعلیمي 
خوابایدټول افغان پوهان دې ته وهڅوي چې دپښتوژبې دزده کوونکواوزده کړیاال نوغوښتنې هم په پام کې ونیسي 
اوپه پښتوژبه دعلمي آثارولیکنه هیره نه کړي  اوال نوره چټکه کړي ترڅودپښتنولپاره هم دزده کړې بهیراسان وي 

 رته داحق ورکړل شوی وي چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي .اوهم و
انگلیسي   په زده    -دطبیعي علومو  کوونکوته  زده  پلوه  یوه  له  داده چې  نوم ددې کتاب موخه هم  په  پښتوقاموس 

 کړوکې اسانتیاوې رامنځ ته شي اودبله پلوه دپښتوژبې دشتمنیوخزانه دطبیعي علومودمالوماتوپانگه هم بډای شي.  
دلوړوزده   دافغانستان  اوداچې  دي  شوي  ترتیب  دالفباپربنست  ژبې  دانگلیسي  اصطالحات  مسلکې  کتاب  ددې 
آثاراوعلمي   علمي  ډیرزیات  کبله  دې   نوله   ، دي  کړې  کړې  زده  لوړې  ژبه  انگلیسي  کړوډیروزیاتوپوهانوپه 

کتاب   دې  په  ،نوځکه  دي  راننوتلي  زموږدهیوادژبوته  څخه  ژبې  دانگلیسي  چې  اصطالحات  ده  هم هڅه شوې  کې 
 علمې اصطالحات په انگلیسي ژبه ولیکل شي ، ترڅولوستونکي اوڅیړونکې دشک اومشکال توسره مخ نه شي .

 
پښتوقاموس دالومړی چاپ دی چې دگرانوهیوادوالوخدمت    -څرنگه چې دطبیعي علوموپه څانگه کې دانگلیسي  

اوچا يي  ،امال  گرامرې  چې  شي  نوکیدای   . کیږی  وړاندې  ډول  ته  دې  له  چې  وي  شوې  ته  رامنځ  پکې  غلطۍ  پې 
 نیمگړتیاودشتون څخه معذرت غواړم .

  
 

 درنښت (  خورا ) په
 

 پوهنوال ډاکټرنظرمحمدسلطانزی ځدراڼ
 دکابل پوهنتون دساینس پوهنځی پخوانی استاد

 زکال، د فرانکفورت ښار   2000 ،دجرمني هیواد
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 دلیکوال خبرې :
بابا لیسې په لسم ټولگي کې مې درس لوستلو، خوکله به چې  زه  کله چې   التنکی ځوان وم اوپه کابل کې درحمن 

دکابل نوخامخابه  راغلم  چې   خونېکتابعامه    ښار  ښارته  شوم  ډیرخواښینی  به  کې  ترځ  دې  په   . ورتللم  یوځل  ته 
، دري  نوروژبولکه  په  چې  کې  حال  داسې  په  کیده.  زماترسترگونه  به  کتابونه  ،انگلیسي     دپښتوژبې  عربي 

اوفرانسوي ژبو به پریمانه کتابونه موجودوو. ماته به تل داپوښتنه پیداکیده چې په پښتوژبه ولې دومره لږکتابونه دي  
حتی تر دی چی بیخي شتو ن نه لري ؟  په خپلوسترگودغه لیدلي حال زه  دومره وځورولم چې ماپه همغه وخت  او  

کتابونه  علمي  پښتوژبه  په  چې  داوي  وروسته   څخه  دتحصیل  به  دنده  زمااړینه  چې  وکړه  پریکړه  سره   دځان  کې 
 کیږي  .زمایوه پخوانۍ هیله ترسره  چې اوس په دې ډیرخوش اوبختور یم  ولیکم .

وکوالی   ما ته اهلل ج ددې توفیق راپه برخه کړچې  دلسوکالونوپه ترځ کې چې م دلوی خدای )ج( نه ډیرشکرپه ځای کو  
 ونه ولیکم .  ارزښتمن  کتاب دطب په څانگه کې اوهمدارنگه دفزیک په څانگه کې پینځه   مش
چې دگران هیوادافعانستان لپاره دمهاجرت په  م  دلوی خدای )ج( نه ډیرشکرپه ځای کواوسمهال یوځل بیاویاړم او   

چې   بریالی شوم  دې  په  لړکې  لوردهڅوپه  په  اوپرمختگ  دودې  اوتکنالوژۍ  بهردساینس  اودهیوادڅخه   کې  درشل 
 پښتوقاموس په نوم معتبرکتاب تألیف کړم . -دطبیعي علوموپه څانگه کې دانگلیسي 

اړوند ماته سمدالسه جوته شوه چې   لیکل  په دې  بلخوادکتاب  او  پورته دی  داویاکالونوڅخه  یوخوازماعمرخواوس 
ه حوصله ،پریمانه وخت  دومره اسانه اوساده کارهم نه دی . داځکه چې دیوې رسالې ، مضمون اویاکتاب لیکل ډېر 

اوگټه   خوند  څخه  لوستلو  دکتاب  مهال  هغه  یولوستونکی    . اړتیالري  ادبیاتوته  کره  بیادپښتوژبې  تیره  اوپه 
اخیستالی شي چې دیوې خوا مغلقې علمي موضوع گانې په مورنۍ پښتوژبه ساده بیان شوې وي اوبلخوا پخپله  
 لیکوال هم په موضوع باندې پوره علمي اوادبې حاکمیت ولري . په دې اړوندهمدومره بس ده لکه چې یومتل وايي : 

 
 دی ( . ) ترکاڼي دبیزوکارنه                                         

خبر زما    ناشتون    پښتوقاموس  -دطبیعي علومو انگلیسي  مخې  په هیوادکې  ي مالوماتوله  خوکله چې دشخص   
ترغوږوراورسید، نوپه دې سوچ کې شوم چې په دې اړوند خپل ټول تخنیکي اوطبي پوهاوی افغان ولس ته دخدمت  

کړم. هغه پوهاوی اومسلکې تجربې چې زماپه ماغزوکې دلږڅه  څلویښتوکالونوراپدې خوا خوندي ې په  موخه وړاند
 ساتل شوې دي اوس دکتاب په شکل ولیکم .  

ترسرلیک الندې په پښتوژبه التراوسه پورې دپوهنتون په کچه    پښتوقاموس  -ي علومو انگلیسي  څرنگه چې دطبیع
وگڼل   زم  ال  نولیکوال  وو،  نه  اثرموجود  یوځانگړی  کوم علمي  نیولوسره  کې  پام  نیمگړتیاپه  دنوموړې   قاموسچې 

 .کړمدچاپ لپاره تیار 
لیکوال ددې کتاب په لیکلوکې ترخپله وسه پورې زیارایستلی دی چې  روان ،ساده اوسوچه پښتو لغتونه اوجملي   

پریمانه شکلونه    موخه  په  پوهاوی   دالډیر  اولوستونکو  کوونکو  دزده  ځایونوکې  مناسب  په  بلخوادکتاب  وکاروي. 
 دي. ېکښل شو ،معادلېجدولونه

دیوه ابتدايي الرښودپه  ،استادانواوڅیړونکوته  پوهنځی محصلینوساینس  دځیو،دښووناهلل ج دوکړي چې داعلمي اثر
داځکه چې یوزده کونکی هغه مهال  په ساینسي مضمونوښه پوهیدالی شي کله  چې په مسلکي   توگه گټورتمام شي.

لکه   بنسټ جوړوي کټ مټ  داځکه چې مسلکي اصطالحونه دهرمضمون   . پوره حاکمیت ولري  اصطالحونوباندې 
 خټگرچې دخښتوپه مرسته یوکورابادوي .  یو

دنوموړي    لیکوال  هم  څه  ډیروخت    قاموسکه  چمتوکولوکې  جملوپه  ادبې،کره  دپښتوژبې  یوخوا  تیارولوکې    په 
مصرف کړاو بلخوادنړیوال علمي معیارونوپه پام کې نیولوسره پوره ستونځې وگاللې خوبرسیره پردې خوښ یم چې  

پاره مې خپلې مټې راونغښتي. داځکه چې زه دیوه کارپوه په صفت خپل خان افغان دداسې یوه نیک  اوعلمي کار ل
 ولس ته پوره وړي گڼم .    
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 گرانولوستونکو! 

      زه  دکتاب لیکل خوراستونځمن کاردی خوله دې څخه بل غټ ستونځمن کاردکتاب چاپ کول دي . په دې اړوند  
کړم   گوته  په  تاسوته  کارنامې  فرهنگي شخصیت  دیوه  چې  گڼم  پوروړی  دمننې   ځان  مادې   خپل  هغه  د  پرته  چې 

 اومعنوي مرستې څخه ددې قاموس چاپ کیدل ناممکن وو.  
گ نومیږي چې په ملي اونړیواله کچه یوپيژندل شوی افغان ی ورد ییحمحمد  ډاکټرداقدرمن ملي فرهنگي شخصیت  

 طبي ډاکټردی.  
یوخوا  مهالاوس  چې  وردییحمحمد  ډاکټر  دډیرویاړیم  زیت  گ  ی  آی  جي  اوبلخوادالمان  الندې    (GIZ)ترمدیریت 

اونورونړیوالوخیریه مرستندویوټولنو په مالي مرسته یوه پياوړې پروژه په دومره جدیت اوفعالیت سره کارکوي چې  
ی  ییحمحمد  چاپ کړي دي. ډاکټردهیوادپه رسمي ژبوڅخه زیات شمېرکتابونه  دووسووپه ډیره لنډه موده کې يې  د

ددیپلوماسې،گ  ورد چې  دی  فرهنگي شخصیت  ویښ  لومړی  خیریه    هغه  نړیوال  الرې  له  ذکاوت  اوخپل  ځیرکتیا 
 ټولنوته دباوروړدلیلونه اوالسوندونه وړاندې کړل ترڅوهغوی دکتا ب چاپ کولومالي لگښت په غاړه واخیست .  

باورلرم چې ډیرزربه دډاکترصاحب دنوموړي بې ساري خدمت په بدل کې دهغه نوم دتاریخ په پاڼوکې په زرین    زه
 رنگه حروفو ولیکل شي.

ډاکټر دربارکې دوعاکوم چې   په  ج  کبله زه عاجزبنده داهلل  ورد ییحصاحب محمد  له دې  نوښت  گ  ی  دنوموړي  ته 
اوثوابونه ډیراجرونه  کې  بدل  په  خدمت  کړي.  ،ابتکاراو  نصیب  سره    په  برکت  په  پروژې  دنوموړې  چې  داځکه 

دپوهنتون ډیراستادان دمیدان ډگرته راودانگل اوپه پښتواودرې ژبه يې دکتابونو دلیکلوفرهنگ راژوندی اوبنسټ 
 کیښود.

علمي   په  چې  ده  خبره  نوڅرگنده  دي  غریبې  ډېرې  پلوه  اصطالحاتوله  دعلمي  ژبې  زموږرسمې  چې   څرنگه 
زموږدگران   لیکل  قاموس  ددې  چې  مندیم  هیله  هم  ددې  ،سره  وي  ډېرې  نیمگړتیاوې  به  اصطالحاتواولیکلوکې 

 .  هیواددعلمي زیرموپه غني کولوکې یوکوچنی گام وگڼل شي
په پای کې بایدووایم چې هرانسان دسهوې اوخطاڅخه خالي نه دی،نوکه گران لوستونکي دکتاب په متن کې کومه  

و انشايي تیروتنه وگوري،هیله ده  چې مؤلف ته يې په گوته کړي،ترڅوپه بیاځل چاپ کې اصالح  اماليې،گرامري ا
 اوسم شي.

 
 
 

 درنښت (  خورا ) په
 

 پوهنوال ډاکټرنظرمحمدسلطانزی ځدراڼ
 دکابل پوهنتون دساینس پوهنځي پخوانی استاد

 زکال، د فرانکفورت ښار  2000دجرمني هیواد  
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Preface 
 

This dictionary of natural sciences was created in about 3 years due to my many years of specialist 

knowledge in the fields of physics, biology, mathematics and chemistry. 
 

The lack of suitable specialist books in the field of natural science in Pashto, which is the national 

and official language of instruction in the country, made the publication of this dictionary 

necessary. This is the first book of its kind in the Pashtu language. With its detailed explanations of 

terms, it has more the character of a lexicon and is intended to help pupils, students and even 

teachers to overcome their difficulties in foreign language teaching. 
 

Since there is not always a Pashtu technical term for a corresponding English technical term, only 

an explanation of the term was given in such cases. Many difficult technical terms have also been 

supplemented with pictures, formulas and equations. 
 

The dictionary contains around 10,000 keywords from the fields of biology, chemistry, mathematics 

and physics and has over 800 pages in DIN A4 Format. 
 

I hope to provide my Afghan pupils, students and engineers with a useful tool like this dictionary. I 

would like to mention that I used the following book as the basis for the technical terms. 

 

Günter Rack, : Mathematical and natural science dictionary German-Dari 1975,  

Julios Gross Verlag Heidelberg 

 

 

Sincerely 

 

Dr. N. Sultansei 

Former Lecturer, Faculty of Science 

Kabul University 

Germany, August 2021 
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AAA 

ابد )سورربطن   ویل        -:   ریزم  یواني(  گهرشریان  ته  ناروغۍ  دجداریوډول  شریان  دلوی 
یانې درې  "  triple-aکیږي اود"  ښوول    سره  AAAکیږي چې  لنډیزیې  په دریوتورویانې    

 یادیږي .  وم هم په ن ون اې گ
 

شریان رهاب  ېدبطن  AAA   نوموړي درې تورې 
 وته کوي گم  لنډیزپه وریزیان

    Abdominal aortic aneurysm    ناروغۍ
تولپاره   دغه   ه  گ دلنډیزپه  په   . کیږي  کارول 

دلوی شریان  برخې  ناروغۍ کې  دخیټې  ډول 
پایله   په   . راځي  بدلون  خواصوکې  جدارپه  د 
دشریان   ، واسطه  دفشارپه  دوینې  کې 

ق برخې  کمزورې  لکه  دجدارهمدغې  طر 
( کیږ ي  او  dilatationدپوقانې په شان ارت )

دیوې راوتلې کڅوړې  په بڼه ښکاري .  په نارمل حالت کې  دلوی شریان بهرنی قطرلږڅه  
قیمت لري خوکله چې دلوی شریان بهرنی قطرددریوسانتي مترو     cm 2دوه سانتي متر  

3 cm  وریزم ویل کیږي .  نوموړې ناروغۍ په هغه  یڅخه واوړي نوپه طبي ژبه کې ورته ان
   چاکې  ډیره  منځ ته راځي  چې :              

،  گډېرس  -۱ د     -۲رټ څکوي  په جدار کې  دشراینو 
Atherosclerosis     . ولري  شراینوپه د  -۳ناروغي 

جینتیک    دې  گ نیم   Geneticجدارکې  .په  ړتیاولري 
یې   ارتجاعيت   ، ستریږي  دجدارضخامت  ماناچې 
کې   سطحه  ننۍ  اودجدارپه  مومي  کمښت 

( پټ    نسجي  ډوله  فیبري  (  plaquesدغوړو،یوکلک، 
ته دشراینوجداردومره ضعیف    ر ېمنځ ته راځي .  که چ 

( وچوي   پایله کې  په  دمر  aortic ruptureاولوی شي چې  دناروغ  نوکیدای شي چې    گ( 
و دځانگ المل  پېژندنه  باوري   ناروغۍ  دنوموړې   . )  گرځي  یانې   آلې  طبي  ړې 

 ه کیدای شي .گتو  ه( په مرسته په ډیرحساس ،صحیح اودقیق CT scanراف گکمپیوترتومو

Aal 

کبله ورته  ورپه شان بڼه لري نوله دې گه چې نوموړی کب دمنگڅرن       -:   منگور ډوله کب  
.  که څه هم نوموړی کب  ډیرخوندوردی ، خو وینه ئې ډیره  گمن ورډوله کب ویل کیږي 

ده    دستر   (Ichthyotoxin) زهرجنه  وینه   دهغه  چې  ده  نواړین  اودهگ.   جهازو   ضمي 
کړه  دغړو دشل کیدوالمل مه  اهلل   نه   اوکه  پیدانکړي  تماس  سره  و  سیستم  .    گ   به  رځي 

 هر دپخولوپه ترځ کې خنثی کیږي  .  زینې بلخوادنوموړي کب دو

Abacus 
د شميرلو يوه ساده آله  ده ، یانې  یوډول تخته ده چې دحساب کولو په موخه     -:   چرتکه

 ه کې دډیرپخوا زمانې  راهیسې کارول کیږي .گپه اسیايي هیوادونوکې دتجارت په څان

Abasia 
ه دځینوناروغیوله کبله په پښوتلل نا شونئ وي   گې په تو گد بېل        -:     نه  توانیدل  گپه ت

 شلې )فلج( شوې وي     اوله دې کبله پښې

Abatement 
پيښې    دیوې   ، کمښت  نښانې  کیدلدنښې  په      -:     کمزوری  پنجه  یوه صوتي  چې  کله 

وي او بیاورسته په تدریج سره  ټیټیږي  اوپه اخیرکې    گاهتزازراولونوپه پیل کې یې غږ ج
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 روپ رڼاضعیف  )تت (کید ل ، ددردکمېدل  گ ئې غږ  بیخي   دمنځه ال ړشي . د

Abaxial  ،  

off-axis 

، هغه غړي چې دخپلې تنې )سټې( څخه لیرې اویاپه مقابل      -:     داصلي محورڅخه لیرې 
 خواکې  پراته وي    

Abbe sine 

condition 

 

:   په شرط  ساین  دآبې  کې  فزیک       -آپتیکې 
کې    مایکروسکوپیو عدسیه   اویایوه 

شي    پوره  شرطونه  هندسي  ټاکلي  بایدچې 
پتیکي ا            ترڅو دیوه جسم کوم چې  

لیرې    اویادمحورڅخه  نږدې  -offمحورته 

axis    پروت وي ، بشپړجوت ، اودغلطی نه
پرته انځورمنځ ته راشي .  دریاضي معادلې په مرسته دغه هندسي اپتیکي شرطونه په ال  

 کیږي .ندې ډول لیکل 
 

 
کې   معادله  پورتنۍ  دلویدونکودوو،     Uاو     uپه  باندې  جسم  په  محورسره  داپتیکي 

  ’Uاو     ,’uه   گوجوړونکې زاوئې دي چې دجسم اوعدسیی ترمنځ جوړیږي . همدارنگوړان
 وزاويې دي چې  دتصویر په سطحه کې جوړیږي .  گوړان، دهمدغودوو

Abdomen ، ن خاصره ترمنځ پرته دهگهغه برخه چې دسینې قفس اودلدبدن    -:    یټه ، نس خ بطن. 

Abdominal  بطني ، په  خیټه  پورې تړلی ، په حیواناتوکې دبدن اخیرنۍ برخې مفصلیه 

Abdominal 

pregnancy 

اه القاح، دپریتوان په جوف کې  گاه حمل داره )اميندواره(کیدنه ، دبطن خالیگدبطني خالی
 بې ځایه بالربښت ، 

Abdominalgia  دخیټې درد ، بطني درد 

Abelgroup 
)  گ که  چېرته په یوه   (    صدق وکړي یانې       f    commotativeروپ کې دتبادلې قانون 

a.b = b.a     روپ د گ نوپه دغه صورت کې نوموړیAbel     روپ په نامه سره یادیږي .          گ 

Aberration 

دکروموزومو په  شمېر  اوجوړښت  کې بدلون        -کې  :)جنتیک(  په          -:   بدلون ، تغیر  
 ړتیا، دعادي حالت نه توپير،ناسمتیا گ، نیم

 په حیواناتواونباتاتوکې دنارمل جوړښت څخه  توپیردرلودل  ،        -)په بیالوژي کې (  :  
: کې(  فزیک  ،     -  )په  غلطي  ډوله  دتصویرکروي    ، تصویرناسمي  دیوه  کې   عدسیه      په 

 ړتیاگیانې دڅپو په تابع سره دتصویرنیم گدنورفریکونسي  یا د رن

Ablate   ، انتقال کول، لیرې کول ، لیږیدول ، دمخ پوستکي څخه  دیوې دانې لیرې کول 

Ablation 

ې     گدبدن څخه دیوې برخې یاغړي پرې کول ، د  بېل     -پرې کول ، بیلول ،  لیرې کول    : 
 دتیوپه سرطان کې ددې غړی عملیات کول ،ه گ په تو

:گبیل  کول       -ه    لیرې  دتیواویانوروغړو  څخه  دبدن  مرسته  .    دعملیاتوپه 
 وپه مټ دبدن څخه دیوه غړي اویانسجونولیرې کول گکس وړاندعملیاتواویاا

Abnormal Cells  دبدن غیرنارمل حجرې چې دسالموحجروسره په هراړخیزډول توپیرلري 
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Abnormally 
ه زېږېدلی وي خودغړوڅخه یې یوغړی  گه : یوماشوم چې په عادي توگبیل  -غیرعادي :  

 ړتیاولري  گنیم

Abnormity 

اویاځان غیرعادی   کې   وده  په  غړو  دبدن   ، پرمختگغیرمنظموالی  منظم،   گړی  غير   ،
نارمل وضیعت څخه  گ له   . توب   بې قاعده  تنظيمي،  بې  ترتيبي،  بې  ،  ډوډى،  انحراف 

 ړتیاو په اثر منځ ته راځي  گ هغه  غیرنارمل حالت  چې دوالدي اویاارثی نیم

Abscissa 

 

چې د اکس      فاصلهپرته    افقي    کېدقایم الزاویه مختصاتوپه سیستم        -:    افقی محور 
X-Achse     محور په نامه سره  یاديږي . دنوموړي پروت

متغیرو    خپلواکو  د  تابع   دیوې  اوږدوکې    په  محور 
خواشکل  کیڼ  په   . کیږي  کښل  عددونوقیمتونه  حقیقي 

 Cartesianکې دکارتیزین درې بعده مختصاتومحورونه   

coordinate system    نوموړي په   . دي  شوي  ښوول 
در دموقعیت   ټکي   دیوه  محورونه  مختصاتوکې  ې 

  P(x,y,z)عبارت دي له :   

Absolute Amount 

دغذایي موادواویادرمل دخوراک اندازې ته ویل کیږي چې په رښتوني     -مطلقه مقدار:  
ه دستر سړي لپاره په یوه ورځ کې  گپه تو     ې    گوزن اویاحجم سره ښوول کیږي .    د   بېل
 اټکل شوې ده . ,mg/d 100دویتامین سي داړتیاوړمطلقه مقدارلږڅه 

Absolute value 

 

 

 

 

مطلقه قیمت ال س ته راځی کله چې دهغه منفي عال  Xدیوه حقيقى عدد   -مطلقه قیمت :  
 اومنفی درې     3 ه ددواړوعددونو لکه درې   گپه تو     ې    گمه دپام څخه وباسو . د   بېل

      3 = |3| = | 3-|      دی  .     3مطلقه قیمت   درې     (3-)

 

 
 

 
راف  په  گ درښتوني عددونولپاره د مطلقه قیمت تابع  

مطلقه  X   کیڼ اړخ کې ښوول شوی دی  . دیوه عدد 
په   | X|   قیمت خواته  خوااوکيڼ  ښی  عدد  دهمدغه 

 عمودي کرښوښوول کیږي  

Absolute Zero 
  : پاینترین            -نقطه صفرمطلق  است درسکیل      C° 273 -عبارت ازدرجه حرارت 

 K = °C° 237مینامند      K°حرارت ترمودینامیک  که آنرا صفردرجه کلوین   

Absorb     جذب کول ، ځبیښل 

Absorbed Dose 

 

: انرژي  شوې  راډیواکټیف   -جذب  دیوې  چې  کله 
څخه    وړانسرچینې  اویاذرې   گایونایزکوونکې   ې 

یږي نوهلته  گخپرې شي اوپه الره کې په یوه جسم ول
شوې گدوړان دجذب   . کیږي  جذب  برخه  ویوه 
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په       Gray رې  گواحدپه     Dانرژي . یو   (Gy) نومول شوی اولنډیزیې  رې  گ ښوول کیږي 
1Gy   په واحدژول    وهغه مقدار انرژي گد ایونایزوونکو وړانJ    چې دیوجسم  ته ویل کیږی

 Radکتله کې جذب شي . دنوموړي کمیت پخوانی واحدراد   1Kg رامگیابدن په یوه کیلو

(rd)    . 1نومیده Gy = 1 J/kg = 100 rd      
  : ډوز  جذب     مقداردوړانگوهغه     -انرژي  کتله کې  واحد  په  مادې  ديوې  ده چې  انرژي 

:   ټاکل شوی دی او   Grayواحديو گرې  دنوموړي فزیکي کمیت  کيږي .    له      مساوي ده 
    1Gray = 1 Gy = Joule/Kg  تقسيم په يو کيلوگرام  جذب شوې انرژي يوژول

Absorbed Dose 

Rate 

 : ډوز قدرت  انرژي     -دانرژي  یوه جسم کې دجذب شوې  د وخت     D په  دحاصل     tاو 
 Gy/s رې پرثانیه دی .  گ دنوموړي کمیت واحدیو  څخه ترالسه کیږي .     Ḋ = D/t تقسیم

 تقسيم په وخت    مقدار انرژي په یوه جسم کې جذب شوی   -:     دانرژي ډوزقدرت

Absorption 

 

 

 

:   ذج کې     :   ه گبیل  -ب  بیالوژي  دمایع             -:    په  نسجونوکې  دحیواناتواونباتاتوپه 
 ب کول  ذازجگاو
   : کې   فزیک  وړان    -په  ایونایزوونکې  چې  تیریږي  گکله  څخه  مادې  دیوې  ې 

ب کیږي اوپه پایله کې په حرارتي انرژي ،  ذ وانرژي یې دمادې  د اتومونوڅخه جگنودوړان
 کیمیاوي انرژي اونورانرژي اوړي   

ه : په اوبوکې کاربن  گب کیدل . بیلذازونوجگدمایعاتواوجامداتوله خواد  -په کیمیا کې :  
اکسایدج همدارنذدای   . جوړوي  محلول  اسید  یوکاربونیک  کې  پایله  اوپه  کیږي  ه  گب 

ترال  کاربونیټ    ب کیږي اوکلسیم  ذازجگدکلسیم هیدروکسیدله خوا دکاربن دای اکساید
 سه کیږي .

 

Absorption 

coefficient 

 

   -, :   ( α) دجذب ضریب  
ځان لپاره  دهرجسم  چې  ړی   گیوعدددی 

اوثابت قیمت لري . همداال مل دی چې په  
هریوه جسم کې توپیرلرونکې څپې یوډول  

تو    ې     گنه جذب کوي .  د   بېل ه   گ په 
ډا  عددپه  چې  گنوموړی  کوي  ه 

وړان دلومړنۍ  گدالکترومقناطیسي  و 
ب څومره  شدت   واټن  انرژي  واحد  په  رخه 

اوپه یوه ټاکلې ماده کې جذب کیږي . که  
باندې  سطحه  په  جسم  دیوه 

   xپه توري وښيو اوکله چې جسم ته  ورننوځي او هلته  د     0Iوشدت د    گدلویدونکووړان
وښيونو دجذب ضریب      په توري     I(x)ودشدت کمښت د    گواټن طی کړي  ، دنوموړو وړان

 α ,  اړیکې اعتبارلري .لپاره ال ندې  

 
ستروي په همغه اندازه    ( α)دپورتنۍ معادلې څخه ښکاري چې هرڅومره  دجذب ضریب   

په ډول    Exponential functionلکه د اکسپونینشل تابع ې په جسم کې  گلویدونکې وړان
بلخوادنوموړ  شدت  انرژي   د  . ورکوي  سه  ،حرارت    يدال  کثافت  دجسم  قیمت   ضریب 
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.گاودلویدونکووړان لري  اړه  پورې  اوږدوالي  چې    ودڅپوپه  الکترومقناطيسي نوکله 
په هره کوچنۍ    Sد پنډوالي    0I وړانگې ديوې مادې څخه تېريږي نودهغې لومړنی شدت  

لکه د کمپټون اغیزه، د فوتو     کې ددريو فيزيکي کړنال رو په بنسټ   dxتفاضلي برخه   
غیزه او اال ستیکي غبرگون په بنسټ کمښت مومي  .  په بل عبارت شدت يې کمزوری  ا

مقناطيسي  الکترو  سره  اتومونو  د  مادې  د  کې  کړنالره  فيزيکي  نوموړې  په   . کيږي  
   (Exponential function)وړانگې غبرگون کوي اوپه پايله کې ديوه اېکسپونینسیال تابع

م کمښت  تړاو  په  پنډوالي  د  بڼه  .په  دوړان  ومي   چې  وکمزورتیاضریب  گدیادولووړده 
دوړان  (Attenuation coefficient)    (µ)میو  : له  دی  جمع  گمساوي  ضریب  وجذب 

 ي ضریب گندگوپراگدوړان
 

𝛍 = 𝛍𝐚 + 𝛍𝐬 

Absorption line 

لیک  هغوځان   -:     هدجذب  کې  متمادي طیف  یوه  په  طیف  ړوتورو  گ دالکترومقناطیسي 
. همداالمل    لیکوته ویل کیږي  چې دیوې مادې دتحریک شوواتومونوله خوا جذب کیږي

لیکې   دغه  طیف  .دجذب  کیږي  لیدل  نه  دیکتورکی  په  چې  یوټاکلی  دی   درڼادڅپو 
 ت لري .  اوږدوالی  سره سمون لري اودهر اتوم لپاره یو ټاکلی قیم

Absorption 

spectrum 

 

 

 

ازډوله  گدیوې جامد،  مایع اویا ې  گکله چې الکترومقناطیسي وړان     -د جذب طیف   : 
نودنوموړووړان تیریږي    څخه   اوږدوالی     هغهو  گمادې  دڅپو  چې  دلیدوړ     λبرخه  یې 

د  . کیږي  لري  جذب  دټاکلی سرحد  په  نمونې  یوالکترون   ( کې  shell)     مدارکېاتومونو 
انرژيگوړانالکترومقناطیسي  د ټاکلې  دیوه    مقدار  و  کې   پایله  اوپه  کوي  جذب 

مدارته ټوپ وهي . داتوم نوموړې کړنالرې ته داتوم    گبنسټیزټیټ  مدارڅخه یوه  پورته ج
تحریک ویل کیږي . په نوموړي پروسه کې   دالکترون څخه جذب شوې انرژي اندازه داتوم   

وهغه برخه  چې   گسره برابره وي . دالکترومقناطیسي وړان  E Δتفاوت   ددوومدارونودانرژي 
 ساحه یې دڅلورسوونانومتره څخه تراوه سوه نانومتره    ) λ (دڅپو داوږدوالي

  (λ= 400nm - 780 nm)     کې نمونه  اوپه  رسیږي  کیږي     داټومونوڅخه   پورې  جذب 
نوموړی  . یادیږي    سره  نامه  په  طیف   په    دهمغوعنصرونودجذب  ازاتوکې   گطیف 

  . لري  شکل  طیف  دمتمادي  جامداتواومایعاتوکې  اوپه  طیف  پلن  یا  او  کرښیزطیف 
جذب شوی وي دجذب   دنمونې اټومونوله خواهغه ټاکلې څپې اوږدوالې چې  وگوړاندنور

په طیف کې نه لیدل کیږي . نوله دې کبله دجذب په طیف کې دجذ ب شووڅپواوږدوالي  
.  یځا تور ښکاري  بېل،   تو     ې     گد    دمالگپه  کې  نمونه  په  که  محلول سودیم  گه  ې 

ه چې دجذب  گڅرنپه طیف کې نه لیدل کیږي .     طوله څپې  گاتومونه شتون ولري نوزیړرن
ړې بڼه اوخواص لري  نوددې کړنالرې په مرسته سره کیدای  گدې لپاره ځانطیف دهرې ما

ې    په  گترکیب په کیفیتي اومقداري تړاووپيژندل شي .  د  بېل  نمونېشي چې دپلټونکې  
کې  گتو طیف  دهوادجذب  کې  چاپیریال  په  ه 

ډیربشپړاودقيق گدټولو په  برخه  سلیزه  ازونودترکیب  
. دلمرپه نگتو نه کې توپیرلرونکي ه ټاکل کیدای شي 
 و د ټاکلو  گازونه شتون لري چې دلمروړانگ

وجذب شوې  برخه مځکې ته نه تیریږی  گه چې دلمروړان گڅپواوږدوالۍ  جذب کوي . څرن
د   او  مالومیږي  کرښې  تورې  کې  دلیدلووړبرخه  دلمرجذب طیف  چې  دی  همداالمل  نو   ،

کرښو    .    Fraunhofer linesفراونهوف  یادیږي  سره  نامه  کې     په  شکل  دلمرجذب   په 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fraunhofer_lines.svg
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 ښوول شوې دي   تورې کرښې    Fraunhofer linesطیف اود 

Abstraction 

،انتزاع،تجرید،بیل یوعمومی    -:    تون  جسمونوته  ډلې  یوې    ، کول  لیرې  خواته  یوې 
 ه :  گخواص ورکول اودهرجسم خصوصي خواص دپام نه غورځول . بیل

پریود هغه عنصرونه چې عمومی  دعنصرونوپه  ډله  گیک جدول  کې   یوه  په  لري  ډخواص 
 کې ترتیب کیږي . مفهوم ورکول ، عمومیت ورکول

Abundance 

ډیر  ،پریمانه   وقوع،ډیرښت ،فریکونسي،  داړتیاڅخه  هرهغه شی            -:     تکرر،کثرت 
 ډیرپیداکیږي   څخهلکه یوعنصر چې دعادي حد 

ته پریمانه )ډیربارشوی ( عدد ویل کیږي چې      nیوطبیعي عدد         -په ریاضي کې    :
 څخه لوی وی  .     n+1ددې عدد  سوچه ویشونکوعددونو حاصل جمع    د  

 ه :    ترټولوکوچنۍ  پریمانه جفت عددعبارت له دولسوڅخه دی .  گې    په تو گد  بېل 
(  بلخوا لومړي جفت   پریمانه عددونه په  ١٢<    ١٦=    ٦+ ٤+3+ ٢+١)  ١٢داځکه چې   :  

      …, ٤٢, ٤٠, 3٦, 3٠, ٢٤, ٢٠, ١٨, ١٢ال ندې ډول دي :      
  ٩٤٥  ترټولوکوچنی  پریمانه طاق عدد عبارت دی له : نهه سوه پینځه څلویښت 

(١+3+٢٧+ ٢١+ ١٥+ ٩+٧+ ٥ +3٦+ ٤٥+ ٥3 +١+ ١٠٥3١٨٩+٥ +3٩٧٥=  ١٥   >
٩٤٥.) 

په یوه ټاکلي  چاپېریال  کې دنارمل په پرتله  دیوډول حیوان         -په ایکولوژي کې    :
انیزم مطلقه   گاویانبات ډیرښت ،  په یوه ټاکلي سیمه  اوپه واحدسطحه کې  دیوډول اور

شمېر  مالومول   ترڅو   دانتي بیوتیکا داغیزمنتوب  په اړوند مایکروبیولوژيکي  اټكل  
 ترسره شي   

Ac >> Actinium  نښه ده  دلنډیز کیمیاوي  داکتینیوم عنصرلپاره 

Acari 

ۍ  حیوانات دي   چې  گپه فامیل پورې  تړلې یوټیټ ټول  Arachnidaدعنکبوت    -ها:  کنه
ه ژوندکوي. حیوانات جوالمانندکوچک بوده  گپه تو   پار ازيټحیوان وینه ځبیښي اویاددبل  

بزر  مترطول  ملي  تاهفت  ازیک  غیرمرئی سفیدرنگکه  هااکثرًا  دارند.کنه  ویانسواري    گي 
های تیزسرخ ،زرد،سبزویاآبی دارند. قسمت سروسینه شان باهم وصل    گبوده که بعضًا رن

 ل میدهندودارای چهارزوج پای میباشند. راتشکی  cephalothoraxبوده که 
 فامیل بوده ودرتمام قست های روی زمین انتشاردارند.  546کنه هادارای 

جوند  باالی  انهاطورطفیلی  های  فامیل  هاوزنبورحیوانات  گان،پرندگبسیاری  ان،مورچه 
 فقاری وانسان التهابات وتخریشاتهای جلدی رابوجودمیآورند.

Accelerate  ، ړندی کول ، تسریع کول، شتاب ورکول  گ سرعت ورکول ، تعجیل ورکول 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

16 

 

Acceleration 

 

 

په ارثي تعامال توکې دوخت په        -سرعت ورکول ، چټکتیا   :   -۱      -په بیالوژي کې   : 
 تړاودیوه جین تأثیرته چټکتیاورکول چې یوه ټاکلې نښه ولري  

ه  گ ترمخه دیوه غړي تشکیل کیدل  لکه څرنپه  خپل ځاني تکامل کې  دوخت څخه      ۲-
 چې دقبیلوي تکامل له کتنې څخه  ال تراوسه مجازنه وي  

 : چټکتیایاتعجیل     : کې  فزیک         -په 
تغیر     تغیر         دسرعت     dtاودوخت   

نسبت  ته  تعجیل  ویل کیږي  . کله چې یوجسم  
    دیوه منحنی په اوږدوحرکت کوي نودتعجیل   

 لپاره لیکالی شوچې : 

 
→ Δtصفرته تقرب  وکړی  کله چې دوخت تغیر       ړی تعجیل    گنورښتونی  دم     0 

 ترالسه کیږي 

Acceleration 

 ړندی توب گتعجیل ،  
په تړاودیوه جسم دسرعت        t  یوفزیکي کیمت دی چې دوخت تعجیل      -په فزیک کی :

 v    اودوخت   بدلون ته ویل کیږی  . په بله وینا تعجیل له حاصل تقسیم دسرعت  بدلون
 څخه عبارت دی .    dtبدلون    

 

Accelerator 
  : الکترومقناطیسي     -تعجيلوونکی   اويا  الکتروستاتیک  يوه  په  ده چې  آله  يوه فزيکې 

 ساحه کې  الکترون،ايون ، پروتون اوچارج شوې  ذرې گړندی کوي او انرژي يې ور ډېروي                               

Acceptor 

 

 

 

 

 

 

 

      -قبلوونکی ، منونکی، رانیونکی    : 
ذرې    دیوې  چې  لري  شتون  اومولیکولونه  اتومونه  ځینې   : کیمیاکې  په 

ه  دپروتون رانیونکی یوه ماده ده چې په  گ ې    په تو گدرانیولولیوالتیااومیل لري . د  بېل
 یوه کیمیاوي تعامل کې یوپروتون دبلې مادې څخه رانیسي .  

په نامه اوهغه چې ځان ته یې    Protonendonatorهغه ماده چې یوپروتون ورکوي ددونر    
ه اسیدونه کوال ی  گ ې    په توگپه نامه سره یادیږي . د  بېل      Protonacceptor   رانیسي د

چې  اویامالیکول  ایون   ، یواتوم   . راونیسي  یې  اوقلویات   ورکړي  یوپروتون  چې  شي 
په نامه سره یادیږي    electron acceptorیوالکترون ځانته راونیسي دالکترون رانیوونکي 

بېل د   تو گ.  په  ډوب  گې     کې  محلول  یوه  په  دمسوسلفاټ  میخ  دمسویو  ه   
دمسوی باندې  سطحه  په  میخ  رنکړو،نوداوسپنې  .  گوسورنصواري   راځي  ته  منځ  پټ  ه 

کوال ی شي چې په ډیره اسانی سره داوسپنې څخه یوالکترون    Cu)+2(داځکه چې  یو ایون   
دریدکشن    کړنالره  دغه    . کړي  اوسپنه     reductionترالسه    . یادیږي  سره  نامه  په 

 کیږي .  Oxidationیوالکترون دالسه ورکوي اوله دې کبله  اکسیدیشن  
Oxidation  اوکسیدیشن یا تحمض 

 
Reduction  ارجاع یااحیا 
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ته   ریدکشن  په دې مانه چې د ایون  د اکسیدیشن  شمېر یې بیرته خپل پخواني حالت 
 کمښت مومي .

ړونوروموادوڅخه اکسیجن ځانته  گیوه ماده چې دځان       -په بیالوژي کې : رانیوونکی   :
 تعامل ته چمتوکیږي .راجذب کوي اودهوااکسیجن په واسطه 

: کې    فزیک  لکه          -په  عنصر   هادي   نیم  دیوه  چې  کله   : دالکترونورانیوونکی 
 رمانیومگانه( عنصر لکه  گپه کریستل جال  کې دیوه    پردي )بی   Siliciumسیلیسیوم  

Germanium    ونښلوونودغه ځایزنیم داځکه چې  گاتومونه    . کیږي  اکسپتورویل  ړتیاته 
ړی  ځای کوالی شي چې    یوازادالکترون ځانته راونیسي  اوپه دې  گدغه نیم  رمانیوم  گد

 ډول دهدایت وړتیاپورته بوځي .     

Acclimatising  دچاپیریال سره سمون ، دچاپېریال  هراړخیزوبدلونوسره توافق 

Accommodation 
دیوه حیوان           -:   توافق   برابرون  دچاپیریال دشرائیطو سره سم  دژوندکولو  اویانبات  

 اوتوافق 

Accomplish   اجراکول ، ترسره کول ، اخیرته رسول 

Accomplishable    داجرأقابلیت ، دشونې وړ ، دپوره کولووړ 

Accomplishment    : اجرا ، بشپړتيا: سرته رسونه 

Accumulate 

په تېره بیا لکه دبریښناانرژۍ ذخیره کول    انبارشوي ،  ډومباري شوی ،،  ذخیره کول  ، 
 یوپربل باندي پراته 

په عضوي کیمیاکې ددووجفته اړیکوڅخه عبارت دی چې ددواړوخواڅخه    -په کیمیاکې : 
بوتاترین   لکه   . وي  نښتې  باندې  کاربن  𝐻2𝐶په  = 𝐶 = 𝐶 = 𝐶𝐻2     دای اویاکاربن 

  O=C=Oاکساید 

Accumulator 
اکوموال توریوه داسې آله ده چې دهغه په      -بطر ی ، دبريښنا انرژي  زخیره کوونکې آله :  

 ه هغه ته بطري هم وايي .گ واسطه دبریښنا انرژي زخیره کیږي . په عادي تو 

Acene      10دانتراسینH14C  یومشتق دی چې دبنزینbenzene  ڼ  شمېر  حلقې لري  گ 

Acephal هغه حیوانات چې سروه نه لري لکه صدف        -له سره   :  پرته 

Acetaldehyde 

د ایتایل   الکول    مشتق دی چې دهغه څخه دسرکې         -:     ، ایتانل  یدااست الده
په نوم هم      Ethanalدی اود      CHO3, CH  کیمیاوي فرمول يې    تیزاب ترال سه کیږي   ،

  Ethanolپه بدن کې نوموړی عضوي مرکب  دمنځني تولیدپه ترځ کې  دایتانول  یادیږی .
. کیږي  سه  ترال  دردکوي    څخه  یې  اوعظالت  راپاسي  څخه  دسهارخوب  سړی  چې  کله 

 کې دیرکارول کیږي   گ په عطراورن نوهمدغه است الدهایدمسؤل دی. 

Acetate 

 

 ه لکه سودیم اسیتات  گ ې    په توگد  بېل       -:    هگدسرکې تیزاب مال

 

Acetic Acid 
دسرکې    ڼل کیږي .  گدکاربوکسیلیک اسیدعضوي تیزابودډلې څخه     -:  دسرکې تیزاب   

دی . ترش خوند لري اوسرکې ته      COOH3CH     ،دجوړښت کیمیاوي فرمول یې  تیزاب  
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پوستکی سوځوي یاداغ کوي  . دځینوغذایی موادوڅخه  لکه دمیوو     تند بوی ورکوي  .
شوچې دسرکې تیزاب ترالسه  وروشیره ، شراب  اونوروڅخه کوالی  گشربت ،الکهول ،دان

دبیل توگکړو.  په  اکسیجن گې  اندازه  کافي  په  سره  محلول  الکول  دایتانول  چې   کله  ه 
ډکړو اویادچاخبره دڅواونۍ لپاره په ازاده هواکې پرېږدونوالکول ترش کیږی او دسرکې  گ

ه یو  بکټریاوو  په مرست Acetobacterالس ته راځي . په داډول خمیره کیدنه کې  د  تیزاب  
 اکسیجن اتوم په  ایتانول تړل کیږي  )اکسیدیشن( کیږي .   

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O 

Acetone 

، یوه  دی3C‒CO‒CH3(H    ).   ، جوړښتي فرمول يې    ډای میتایل کیتون دی    -استون :  
رن ادرارکې  گبې  په  یوځای  سره  کتلې  اودکیتون  لري  بوی  ورته  میوته  چې  ده   مایع   ه 

ketonuria  . اوبله برخه یې دتنفس له ال ر ې دبدن څخه وځي 

Acetum 

ه زیړچک روڼ مایع دی چې تروش خوند  اوټاکلی بوی لری . دنري  گ، یوبې رن  -سرکه :  
کې بکتریاوپه شته والی کې  ترال سه  اوبلن   الکول    لرونکي مایع څخه داکسیجن   اوسر

 کیږي  . په پایله کې ایتانول دسرکې په اسید باندې اکسا یدکیږي  
دتخمریا    ethanol ل   اه  اسیدي مایع ده  چې تندبوی لری او دایتانگبې رن    -:    سرکه     

پراخ   خوړوکې  په   . کیږی  ترالسه  مرسته   اسیدبکټریاووپه  داسیتیک  څخه  فرمنتیشن 
 استعمال لري   

Acetyl-Coa 

یومولیکول دی چې دسرکي تیزاب پاتې شونې برخې او دکوانزایم      -:   اسیتل کوانزایم اې 
Coenzym A    ډیروبیوکیمیاوي په  مولیکول  نوموړی  کیږي.   ترالسه  څخه  تړون 

انزایم   دنوموړې  کې  میتابالیزم  په  اوپروتین  دشکر،شحمیات   . لري  برخه  تعامالتوکي 
ته ارجاع شوی الکترون وړونکی      Respiratory chainاساسي دنده داده چې دتنفس کړۍ  

ات  NADHمولیکول   . دنوموړی مرکب هایدروجن  وم دمایتوکوندرین په غشا  تولیدکړي 
په بڼه منځ  ATPکې داوکسیجن سره یوځای کیږي اوپه پایله کې اوبه اوکیمیاوی انرژي  د 

 په مولیکول کې ذخیره کیږي.   ATPته راځي .په همدې ترځ کې ازاده شوې انرژي د 
،کاربوهایدریت   پروتین  لکه  تعامالتوکي  ډیروبیوشیمي  په  مولیکول   بلخوانوموړی 

بله  اوشحمي   یوه  مولیکول  ددې   . کوي  یوځای  سره  اوهغوی  اخلي  برخه  کې  میتابالیزم 
روپ        گته د اسیتل   citric acid cycleعمده دنده داده چې د سیتریک اسیدسایکل )دوره(   

CO3CH     انتقال کړي ترڅونوموړی سایکل دانرژي دتولیدپه موخه اوکسیدیشن شي . په
کیږي   بیل  الکترون  څخه  اتوم  یو  اسیدسایکل  سیتریک  د  کې  تعامل  کیمیاوي  نوموړي 

 مثبته اکسیدشني درجه  لوړه کیږي .   د  یانې دالسه ورکوي  اوپه پایله  کې داړونده اټوم

Acetyl-CoA  ته راځي کله چې  دوازدې اسیدمولیکولونه  دبیتا    مولیکول هغه مهال منځ
نوموړې     Beta oxidationاوکسیدیشن    په   . تجزیه شي  ترځ کې  په  کړنالرې  بیوشیمي 

اتوم   . بلخوا د   β-Cکړنالره کې دوازدې اسید بیتا کاربن  -Acetyl اوکسیدیشن کیږي 

CoA    دانزایم کله چې  راځي  ته     pyruvate dehydrogenaseمولیکول هغه مهال هم منځ 
دپایرویټ   مټ  تعامل     pyruvateپه  دکیمیاوي  څخه   Oxidativeمولیکول 

decarboxylation    2په پایله کې کاربن دای اوکسایدCO    جداشي  اوورپسسې دپایرویټ
 یانې دوه الکترونه دالسه ورکړي .   oxidationپاتې مولیکول اوکسیدایزشي 
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 لنډډول هم لیکالی شو:نوموړی کیمیاوي تعامل په 

 
پایرویټ   چې  محصول    Glycolysisالیکوالیزیس  گد   pyruvateدیادولووړده  وروستنۍ 

اسید     اودپایرویک  همدارنگمالPyruvi acid  دی   . ده  دگه  مولیکول  Acetyl-CoA ه 
 لوکوالیزدورې ترمنځ یوه منځنۍ اړیکه تشکیلوي .گدسیتریک اسید دورې اود

Acetylene 

 

 

ازدی  گه ، چاودیدونکی اوسوځیدونکی   گ یونامشبوع ،بې رن       -ایتین   : ،یااسیتلین  
چې دالکین په ډله  پورې اړه لري .  د دوه کاربن اودوه هایدروجن اتومونوڅخه جوړد ی .  

په مرسته تړل       HC≡CHونو اړیکو      گدواړه کاربن اتومونه په خپل منځ کې د دری  
شوي دي .  که دهغه مخلوط دهوااکسیجن سره یوځای شي نوچاودېدونکې پایلې لري .  

په موخه  و اسیتلین دځمکی  گرڅخه  دلیم کاری    . پورته کیږي     Methanاز میتا ن  گټه 
دسانتی  درجې  زره  دوه  په     دحرارت  .گڅخه  کیږي  سه  ترال  کلسیم    ریت  چې  کله 

 کاربیدداوبوسره یوځای تعامل وکړي نوپه پایله کې اسیتلین منځ ته راځي.  

 

Acetylene 

= ethyne 

 

ونواړیکویو نامشبوع  مرکب تشکیلوي  گدهایدروکاربن د درې          -، ایتاین    : استلین
په  ااودالک رنگین  بې   ، یوسوځیدونکی   . لري  اړه  پورې  الوتونکی  گروپ   ، .   گه  ازدی 

په صنعت کې   دلیم کاری   . کوي  انفالق  اوبیا  ترځ کې  جرقه   دیوځای کیدوپه  دهواسره 
ه داکسیجن سره یوځای داستلین  گ ې    په توگد  بېلدلیم کاری په موخه کارول کیږي .   

حرارت تولیدکوي .  کیمیاوي        C° 3300راد  گ ازتر درې زره درې سوه سانتیگیومخلوط  
  : له  دی  عبارت  یې  مرکب     HC≡CHفرمول    یواړین  موادودتولیدلپاره  دصنعتي   ،

  تشکیلوي . 

Achieve یدل،ترالسه کول ، حاصل کول  هدف ته رس 

Acid   اسیدیاتیزاب 

Acid Anhydride 

هغه اسیدونه دي چې دتیزاب یوه مولیکول څخه یومولیکول اوبه راوه    -انهایدرایداسید:
دبیل  . تو گایستل شي  په  دگې  لکه  لیرې  گو گه  ورڅخه  اوبه  یومولیکول  که  ړوتیزاب،چې 
 انهایدرایداسیدترالسه کیږي 3Soشي نوپه پایله کې 

Acid Residue 

Ions 

لیرې کړو،نو    H+که چیرته دیوه تیزاب څخه دپروتون ایون     -دتیزاب پاتې شوي ایونونه : 
ې گپاتې شوی منفي چارج  ایون مولیکول ته دتیزاب پاتې شوي ایونونه ویل کیږي. دبیل

لیرې کړو،نوپه پایله کې   H+څخه چې یوپروتون   3HNOه لکه دشورې په تیزاب کې گپه تو
𝑁𝑂3    روپ  گدمنفي  

پاتې کیږي چې دامیدرادیکال اویا دتیزاب پاتې شوي ایون په نوم     −
 یادیږي.
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Acid-base 

titration 

 

 

 

 

یانې ) دمقدارتجزیه (     titrationیوه کړنال ره ده چې د تیتراسیون     -دقلوي مقدارټاکنه :  
یې  غلظت  چې   محلول   یوستانداردتیزابي  ره کې  کړنال  دغه  په    . یادیږي  سره  نامه  په 

دی     نه  مالوم  یې  غلظت  چې  ته  محلول  قلوي  یوه  څاڅکي    څاڅکي  پرلپسې  وي  مالوم 
یو خنثی کیمیاوي   ترڅو  ورتویوو  پورې   ترځ کې    محلولډ  گترهغه  په دې   . ترال سه شي 

وتیزابوترمنځ یوکیمیاوي تعامل ترسره  کیږي  او  دمصرف شوي تیزابي محلول  دقلوي ا
حجم  اندازه کوو .  دتیزابي مالوم غلظت اومالوم حجم    

ځان د  مرسته    کارولوسره    گپه  معادلوپه  ړوکیمیاوي 
تو دقیق  پوره  په  غلظت   په  گدقلوي   . کیږي  ټاکل  ه 

دځینورن کې  ره  کړنال       ښوونکوموادوڅخه   گنوموړې 
  (pH-Indicator      )ه   گټه پورته کیږي .  په عمومي توگ

په   چې  اوکله  جوړوي  څخه  مواددکاغذټوټو  دغه  
ونه  منځ ته گمحلول کې ډوب شي نوپرمخ یې داسې رن

د   چې  د     pHراځي    . لری   سمون  سره  سکاال  یوې 
تو گبېل په  کگې     دغه   چې  کله     . اورانج  متیل   اویا   ، فتالین  فنول  لکه  په  ه  اغذ  
کې  گ کړوډمحلول  تیزابي     گنودرن  ورډوب  محلول   دیوه  کوال ی شوچې    سره  بدلون  په 

 ( خاصیت مالوم کړو.   pH = 7( ، اوخنثي  )pH >7) گ، قلوي ابي رن (pH <7)  گسوررن
 

 کښل شوې ده  دتیتراسیون کړنال ره په شکل کې 

Acidicum 

formicium 

ع ده ،جوړښتي فرمول  مای بویه تند  هگرن بې         -:     بتیزا میږیانو دد ،  اسی  فورمیک 
 تیزاب د میږیانو د نو ، پیداکیږي کې میږیانو په تیزاب دا داچېدی ، .  HCOOH   يې  

 . یادیږي هم نوم په

Acidify 
ه موږکوالی شوچې یوکیمیاوي چاپېریال دیوه اسیدپه  گې    په تو گد  بېل  -تیزابي کول :  

 ډولوسره تیزابي کړو.گ

Acidity 

    H]+,[دیومایع دتیزابوالي  درجه ده چې دازادهایدروجن آیونو دغلظت           -تیزابیت   :  
نود   یوځای شي  داوبویومالیکول سره  ایون  دهایدوجن  کله چې     . کیږي  ټاکل  په مرسته 

ایون    په      ydronium ionhهایدرونیوم  چې  راځي  ته  کیږي     O3H+منځ  ښوول  سره 
  O3H+بلخواپه خالصو اوبوکې دلسوملیونومالیکولوڅخه یومالیکول هایدرونیوم ایون   .

.: دتعریف له مخې دیوه مایع دتیزابیت درجه د        په مرسته  ترال سه     PH تشکیلوی 
 کوو:  

اچ    پې  د  کې  محلول  یوه  په  سم  سره  اعشاري    pHدتعریف  منفي  له  دی  قیمت مساوي 
    Ha+اریتم دهایدروجن ایونوغلظت  گلو

 
Acidophil دتیزابوخوښوونکی ماده  اخیستلووړتیا گه موادود رنگ تیزابي میالن ، په تیزابي رن، 

Acidophilic 
رن اسیدي  رن  گپه  د  باندې  کې  گماده  چاپیریال  تیزابی  یوه  په   ، وړتیادرلودل  ولو  

 نشوونماکول ، هغه نباتات چې اسیدي ځمکې ته وړاندې توب ورکوي  
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Acidum   تیزاب 

Acoelomat 
خالی ثانوي   دبدن  چې  حیوانات  دبېلگهغه   . نلري  وه  توگاه  په  اسکاري  گ ې  لکه   ه 

 ردچمجي گ

Acoustics   په فزیک کې دصوت علم ته ویل کیږي 

Acrolein 

 

د   چې  دي  الدهایدونه  لفاتیک  ا  اوکیمیاوی      ,Propenalنامشبوع  یادیږي  سره  نوم  په 
ې گدی . که  چېرته دجوړیدلوپه ترځ کې دبدن سږوته ننوځي نونفس تن   O4H3Cفرمول یې  

 ړی بوی لري .  گمنځ ته راولي . بلخوا  پروپینول یوډول ځان

Acrylic acid 

یوډول نامشبوع ساده غوړجن  تیزاب دي چې  تند اوتریخ بوی       -:    اسید  یکالکریل 
ډیرکلک   ډوله  یې  یوښیښه  پایله کې  په  درلودلوسره  په  دپولي میریزیشن خاصیت   . لري  

 CH2═CH‒COOH  جوړښتي کیمیاوي فرمول يې  مصنوعی موادترال سه کیږي . 

Acrylic resins 
یوه جامده ماده ده چې په صنعت کې یواړین رول  لري اودسریښ     -داسیداکریل ژاوله :  

 ټه پورته کیږي .گه ورڅخه گ کولواونښلولومادې په تو

Acrylonitrile 

 

 

ن کیږی           -:    یل  ایترااکریل  کارول  موخه  دتولیدپه  امید  تیزابواواکریل  داکریل 
 ه ، دع مای هگرن بې. ه   دپولي میریزیشن خاصیت لري گاوهمدارن

  دی  CH2=CH –CN  جوړښتي فرمول يې 

Act 
ړندې، چټك، چاال ك : ځيرك،.: په کیمیا کې دیوه  گفعال کیدل ، خوځیدل ،یوڅه کول ،  

 جسم په بل جسم باندی  د نفوذ ماناورکوي   

Actinides 

:  ااکټین چې   15 هغو    -یدونه  کیږي  ویل  کې   د عنصرونوته  جدول   پریودیک   عنصروپه 
                داکټینیوم  څخه  پیل کیږي اوتر ال ورینسیوم پورې رسیږي  په بله  مانا اتومي نمبریې د    

هسته رادیو اکټیف خاصیت لري اوپه خپل سر   پورې رسیږي .دټولواکټینیدونو  ١٠3-98
وړان هستوي  څخه  دهستې  کې  پایله  په  چې  چوي  اغیزې  بهرنۍ  له  د   گبې   . خپروي  ې 

ه لکه یورانیوم ، توریوم ، پلوتونیوم اونور . دنوموړو عنصرونوڅخه لږڅه  گې    په تو گبېل
وپونه پېژندل شوي دي چې ډیری یې زهرجن اورادیو اکټیف خاصیت لري .  دوه سوه ایزوټ

ترملیاردو   دنانوثاینوڅخه  عمر  نیمايي  ایزوټوپونوفزیکي  اکټیف  دنوموړورادیو 
 کالونوپورې رسیږي .

Actinides 

یې     چې  شمېر  کیږي  ویل  ته  ډلې  یوې  عنصرونو  د  رادیو    ۱۴اکتینید  او   رسیږي  ته 
څخه      Actiniumغوی دعنصرونوپه جدول کې داکتینیوم عنصر   اکټیف خواص لري .  ه 

اوتر الورینسیوم عنصر   کیږي  نوموړي جدول کې     Lawrenciumپیل  په   . پورې رسیږی 
 پورې رسیږی .  ۱۰۳څخه تر  ۸۹دهغوی اتومي نمبر د 

Actinium 

 235Uیورادیو اکټیف عنصر دی چې دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش           -:     اکټینیوم

(Actinouran)   کې بتۍ  هستوي  په  چې  داده  یې  الره  تخنیکي  بله   . کیږي  ترالسه  څخه 
کې       ٢٢٦Raدرایدیوم   پایله  اوپه  کیږي  نیوترونوویشتل  په  سه     ٢٢٧Acهسته  ترال 

فرعي   په  دیورانیوم   . .  گ کیږي  لري  ځای  کې  کې  روپ  ترځ  په  دتجزیې  دهستې 
قیمت لري .     ٢٢٧اونسبي اټومي کتله یې      ۸۹ې خپروي . اټومي نمبر یې   گدالفاوړان

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Acrylnitril.svg&filetimestamp=20080119182034
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په    ۲۲فزیکي نیمايي عمریې دوه ویشت کاله     Acدی   .  دکیمیاوي سمبول لنډیز یې  
 سره ښوول کیږي  

Actinomycete 

رام )تورنیلي  گ په تړاومثبت  اخیستلو    گدهیستولوژي له مخې  درن     -شعاعي سمارق :   
تار  گرن تارپه  په خاورکې  ډيرځلى  په  بکټریاوې دي چې  اونه خوځیدونکې  دډلې څخه    )

په انسان اوحیوان کې دشعاعي       A.bovisشوې وي . دهغوی دډلې څخه یې ځینې لکه   
 سمارق خطرناکه ناروغۍ منځ ته راولي . هغوی بې له اوکسیجنه ژوندکوي .

Actinomycin . یوډول انتي بیوتیک دي چې  دشعاعي سمارقونو)مرخیړي ( څخه ترال سه کیږي  

Activate  دکیمیاوی موادوفعال کول ، دبدن غړوحرکت فعال کول 

Activated carbon 

 

ړی سکاره )زغال ( دي چې پودري اوډیر میده جوړښت  گیوډول ځان        -فعال سکاره    :
لري اوله دې کبله یې سطحه لویه ده . دغه ډول فعال سکاره نا مطلوب مواد لکه رادیو  

ازاونور جذب کوي اونه پریږدی چې چاپېریال ته الره پیداکړي. هغوی په طبابت  گاکټیف   
 اوکیمیاکې کارول کیږی .

Activation 

  : :  -فعالونه  پروتونواوهستوي         -فزیک    دنیوترونو،  عنصراتوم  یوثابت  د  چې  کله 
بیتاوړانگوړان لکه   الکترونواوالفاوړانگو  اکټیف گو،  رادیو  نو  بمباردشي  واسطه    وپه 

عنصرونه    .  په پایله کې داتوم هسته چوي اونوي رادیو اکټیف   ي خواص ځانته غوره کو
 منځ ته راځي .

Activation 

energy 

 

 

 

 

 

هغه ټاکلی مقدارحرارتي       -فعال کوونکې انرژي  :   
کارده   په  لږترلږه  چې  ئې   وا  ته  انرژي  اویاکیماوي 

ترڅویو    ته چمتوکړي  ودې  یایومرکب   ترڅویو  عنصر 
بېل د    . راشي  ته  منځ  او   پیل   تعامل  ې     گکیمیاوی 

تو اواکسیجن  گ په  دهایدروجن   چې  کله  ازیوه گ ه 
ازیوه مخلوط ته نورورکړل  گرکړه شي اویادکلور اوهایدروجن  مخلوط ته برېښنایزجرقه و 

شي نوپه لمړي حالت کې یوه بريښنایزانرژي اوپه دویم حالت کې یوه  نوري انرژي ده  چې   
 دمخلوط مولیکولونه فعال کوي .      

په مرسته کیدای شي چې  دکیمیاوي تعامل سرعت      انزایم  دیوه بیالوژیکي  کتلست لکه 
می بې له دې چې په عملیه کې برخه واخلي . داځکه چې بیالوژیکي کتلست  ډیرښت ومو

( کچه  را ټیټه کړي .   (Ea اویاکیمیاوي   کتلست کوال ی شي  چې دفعال کیدنې  انرژي  
په پایله کې یوکیمیاوي تعامل  په لږحرارت کې هم پیل کیدای شی . په  شکل کې  دفعال  

دپرمخت دتعامل  تاب   گکولوانرژي   (  په  )سورمنحنی  والي  شته  په  دکتلست  یوځل  سره  ع 
اوبل ځل په نشتوالي )تورمنحنی (  کې ښوول شوې ده . موږ وینوچې   دفعال کولو انرژي  

په   په توره  کرښه سره ښوول شوې ده دکتلست  ډون سره  گدڅوکې لوړوالي   قیمت  چې 
تعامل   دکیمیاوي  کیڼ خواته  څوکې  دمنحني   . راټیټږي    ) پخواد )سورمنحنی  ډو   گڅخه 
ډو موادوانرژي  گموادو انرژي مقدار    اوښی  خواته یې دکیمیاوي تعامل څخه وروسته د 

په   کارده  په  کولولپاره  دفعال  تعامل  دکیمیاوي  مقدارچې  هغه  دانرژي   . راښيي  حالت 
enthalpy (ΔH)   . سره ښوول شوې ده اود  انتهالپی په نامه سره یادیږي 

Activators 

(Promotores) 
هغوکیمیاوي  موادوته ویل کیږی کله چې هغوی دکتلستونواوفرمنتونو سره   معامله شي  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Activation_energy.svg
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نوهغوی دپخواپه پرتله ډیرفعال کیږی .  که څه هم  هغوی دکتلستونواوفرمنتونو دنده تر  
 نه دي         catalystړندی کوی خوپخپله یې  کتلست  گ سره کوي اویوکیمیاوي  تعامل 

Active  دنوروپه پرتله ډیرکړونکی ، چټك، چاال ك           -:   فعال 

Active carbon 

 

 

: سکاره    دعضوي       -فعال  چې  دي  سکاره  یوډول 
لر  ترالسه  گموادولکه  دسوځیدلوڅخه  اوبوټو  هډوکي   ، ي 

ازکې  کیښول شي  گکیږی . کله چې هغوی په یوه مایع اویا
شوي  گنوپه   منحل  ته   ازونواومایعاتوکې  ځان  مالیکولونه 

همدارن  ، کوي  هم  گجذب  موخه   موادودپاکولوپه  اودعضوي  کولولپاره  دزهرودجذب  ه 
دبېل وي  ډیره  خورا  سطحه  سکارو  دفعال  کیږي.  توگکارول  په  دیو گې  فعال  گه  رام 

 یوزرودرې سوه مترمربع ده.      .m2 1300سکاروننی سطحه 

Activity 

ځینې مرکبونه اوبلورونه )کرستل ( شتون لري چې     -۱        -فعالیت : په فزیک کې    :
 خواته اویاکیڼ خواته کږوي .   یوسطحه ښگدپوال ریزیشن وړان

اکټیفیتی   د    -۲- اکټیف  هستو     -:    مقیاس   رادیو  رادیو   د  واحدکې  یوه  په  دوخت  
دبیکاریل  دتجزیې )چاودنې (  شمېر په ډاکه کوي  . که په یوه ثانیه کې یوه هسته وچوی نو

Becquerel . په نامه سره یادیږی 

دتعامل په ترځ کې  دیوه کیمیاوي عنصر توان اوقدرت ته ویل کیږي         -په کیمیا کې   : 
روپ کې فعال عنصرونه پراته دي . هغوی  گه دعنصرونوجدول په لومړي  گې په تو گ. دبېل

همغه    اوپه  پتاسیم   لکه   . کوي  تعامل  سره  ډیرسرعت  کې  گ په  نور  روپ  پراته  ندې  ال 
 عنصرونه دیادونې وړدي .

Activity (Bq) 

په طبيعت کې ځینې عنصرونه داسې  خواص لري  چې     -اکتيويتي )راديواکتيويتي(  :  
  گ بې له بهرنۍ اغېز ې په خپل سر او يوه    نا څاپه په نوروعنصرونوتجزيه کيږي اوپه څن

    235Uيورانیوم دوه سوه پينځه دېرش   -ه  :  گخپروي . بېلهم کې وړانگې 

Activity 

coefficients 

کله چې نوموړی کمیت دایونونودغلظت سره ضرب کړونوپه پایله        -:    دفعالیت ضریب
 کې دمحلول غلظت ترالسه کیږي .  

Acute  دناروغۍ هغه نښې نښانې چې یوه  ناڅاپه پیل کیږي اودلږمودې لپاره دوام کوي 

Acute Leukemia 

  : ه دبدن په  گدوینې سرطان ته ویل کیږي چې دهډوکوپه مغزکې اوهمدارن-حادلوکیمیا 
پایله کې دوینې نارمل  په  نوروغړوکې ډیرغیرنارمل اویاخام سپین کرویات تولیدکیږي. 

 حجروکمښت مینځ ته راځي .

Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia 

دوینې یوډول حاد سرطان دی چې په ډیرچټکۍ سره مخ په وړاندې ځي . دناروغ په وینه  
 )لمفوسایټ( شتون لري. اوماغزوکې دنارمل په پرتله خوراډیرشمیرسپین کرویات 

Acyclic 

 

په عضوي  کیمیا کې هغومرکباتوته ویل کیږی چې   خالصه ځنځیري       -اې سېکلیک   :
 ه لکه دپرافین کورنۍ گې    په تو گ. د  بېل  بڼه  ولري 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Activated_Carbon.jpg
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Acyclic 

هغه الفاتیک مرکبات دي چې یوخطي شکل ولري  او دیوه      -:  :  غیرحلقوي  په کیمیاکې
  ، کړیز   شکله  دایروي  یانې   سایکلیک  مانا  بله   .په  وي  جوړشوي  زنځیرڅخه  خالص 

   ،)حلقوي(  نه وي
ل چې جوړښت یې دیوه فنرپه شان تاوشوی وي اوپه یوه دایره کې گ یو  -  په بیالوژي کې :

 پروت نه وي .

Acyl group 

 

روپ لري  گړی   گدعضوي  توپیرلرونکو تیزابونو رادیکال یوځان       -روپ    : گاې سایل  
کیدای شی  Rسره ښوول کیږي .   په دې فرمول کې    R-(C=O)ه په      گچې په  عموي تو

اویانورو  ،اریل  الکول  د  دکاربوکسیل  گچې   . وی  جوړ  روپونوکاربن  گروپونوڅخه  
 کبله ډیرفعال دی یوازادالکترون لري اوله دې  

 . -CH3CO(  روپگ  یتایللکه د اس . 

Acylglycerols 

( Glyceride) 

:گاسایل   الکهول  -لیسرول  کیږي چې ددرې قیمته  ویل  هغوکیمیاوي عضوي مرکباتوته 
ته یلسگلکه   منځ  اسیدونوترمنځ  اسیدونواویاغیرعضوي  عضوي  درې  اوداعظمي  رین 

واسطه   په  داستراړیکو  اوهغوی  دبیلراځي   . وي  شوي  تو گتړل  په  مونو گې  لکه    ای،د-ه 
. په بله ویناهغه استرمرکبات دي چې دعالي    Triacylglycerole لوسرول   گل  ایي اسااوتر

 دیوځای کیدلوپه پایله کې منځ ته راځي .      گلسیرین  شحمي اسیدونواو

Ad axial 
غړي د د  سطحه    هغه  .  چې  ولري  موقعیت  مخامخ   محورته  غړي  نبات  بدن  دیوه 

  دپاڼوسطحه چې ساقي ته مخامخ پرته ده

Adapt 

  : کول  ،    -توافق  ، دیوپردي   ماشوم خپلول  په ځان منل   ، برابرول  ، ځان  عادت  کول  
تو عادي  په  ژوي  ځان گژوندي  خپل  ندې  ترټاکلوشرطونوال  کې  چاپېریال   ټاکلي  یوه  په  ه 

ه کله چې یوحیوان په سړه سیمه ، توده سیمه ، وچه سیمه ،  گ ې    په توگبرابروي . د  بېل
 حاصل ورکوونکې سیمه کې توافق پیداکړي نوهلته په اسانی سره ښه ژوند تیروال ی شي .  

Adaption 

 )دچاپېریال سره هراخیزبرابرون(   لکه      -جوړښت   :  ، ،برابرون ،سمونتوافق   
  : کې   بیالوژي  جوړښ   --په  سره  ،دچاپېریال  کول  دبدن   ت  دشرایطوسره  دچاپیریال 

   لکه  هوا، تودوخۍ ، ساړه ،فشار اواقلیم     دغړوسمون ،
ودکسي ټول حرکتونه  لکه خالصول اوتړل چې  گدعظال توپه مرسته دستر   -په فزیک کې :  

رڼا ستر اندازه   ټاکلې  په  ترڅو   کوي  ترسره  یې  وړاندې  په  یانې  گدنورشدت  ننوځي  وته 
 دنورشدت سره یې برابرپه کاراچوي .

 : په موخه دحجرې هستې څخه      -بیوشیمي    د جوړښت  په       m-RNSد    دپروتینو 
  غړي کې دریبوزوم    کوم چې دحجرې سایتوپالزما  کړنالره  دجنتیک مالوماتولیږد  واسطه

 ورکول کیږي     جوړولوپه اړوندمالومات پروتین   مطلوب

Adaptive عې ،دتوافق وړدسمون وړ، ارتجا 

Add   جمع کول 

Adding   عالوه کول ، زیاتول،جمع کول 

Addition bastard 
پلوئید کراس    (Polyploid) دپولي  لرونکوډولونودجنتیک  توپير  ددوه  چې  نسل   نوی 

crossing       په داسې حال کې چې    . وي  راغلې  ته  کې  منځ  پایله  په  کیدنې   اویا جوړه 
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حجرونو  جنسي  د   ، دي  عقیم  نسلونه   مخلوط  ددیپلوئید  مخلوط دډیرځلی   ډول  غه 
 ډې نښې لري .گنسلونه  دیپلوئید تشکیل کوي . په دې مانا چې ارثي 

  : ه   -بوتانیک  چې   کیږي  ویل  بوټوته  هغو  کې   بوتانیک  دموراوپال  په  یې   هریو  غوی 
جین  برخه  په ځان کې یوځا ی ولري . دپولي پلوئید  هغه حجرې دې  چې     گردبوټو غبر

په هسته کې یې د کروموزومو بشپړ شمېر ددوه ځلونه ډیروي . کله چې دوه داسې  بوټي  
ولري    شتون  کروموزوم  شمېر  بشپړ  ځله  دری  کې  هسته  په  دهریوه  چې  شي  جوړه  سره  

tetraploider  لری    ودرې ځله دستهنویونوی نسل ورڅخه منځ ته راځي  چې  کروموزوم 

Addition 

compound 

 

 

  : دوه اویاډیرتوپیرلرونکي مولیکولونه یامرکبات چې سره یوځای شي    -جمعي مرکبات 
. وي  شریک  پکې  دټولومرکبونواټومونه  چې  شي  ترالسه  مرکب  یوغټ  کې  پایله  د     اوپه 

ه مایع دي .ددې موخې لپاره چې هغوی په  گه ټول نباتي تیل په عمومي توگتوې    په  گبېل
اویانیکل  گمار تین  پال  د  اتوم  نودهایدروجن  شي  واړول  سختوغوړوباندې  یا  ارین 

مرسته     nickel catalystکتلیست    په 
اوپه   کیږي  تړل  اړیکوباندې  جوړه  دتیلوپه 

 پایله کې په نباتي غوړوبدلږي .  
( تړل یوفلزي کتلیست ته اړتیالري  H2ندې  دهایدروجن  )اب په یوه مرکب دیادولووړده چې

 . په هایدروجنیشن کړنالره کې نامشبوع غوړپه مشبوع غوړواوړي .

Addition reaction 

 

 

په عضوي کیمااوپه  نامشبوع  مرکباتوکې         -تعامل    :  يجمع       -په کیمیاکې   : 
ونه اړیکه باندې   گه  اړیکه اویادری  گه لکه په یوه غبرگې      په تو گصورت نیسي . د  بېل

اویااتوم   اتوم  کیږيگدیوه  جمع  سره  دایتیلین  چې  کلورین  لکه    . تړون  اویوغټ    روپ 
 یوځای شي اویولوی مولیکول جوړکړي . څومولیکولونه چې سره   مولیکول منځ ته راځي

 

Addition 

theorem 

 یوداسې فرمول دی چې دمثلثاتي توابعودجمع کولولپاره کارول کیږي  
Sin(𝛼 ± 𝛽)              ،cos(𝛼 ± 𝛽)        

Additive  ، جمع کیدنې کړنالرې په اساس تولیدشوی  دپه جمع پورې تړلی 

Adenine 

 

 

 د  او   DNAدنوکلئین اسید     ،  دنوکلئین  عضوي قلویات     -اديناین   :

RNA  . تشکیلوی  برخې  بنسټیز  شوو    دجوړښت  اړول  داسیدبوریک 
په  دي.   موادومحصول   بیا    ل گنوموړې ماده  تیره  په  لرونکونباتاتوکې 

  ، سمارق  لبلبو،   ، چای  اوهمدارنلکه  متیازوکې  گباکتریا  په  ه 
  . پیداکیږي  کې  اوینه  عظالت  لکه  غړوکې  يې    اوبلخوادحیواناتوپه  فرمول  کیمیاوي 

5N5H5C .دی 

Adenocarcinoma 

هغه سرطان ته ویل کیږي چې دبدن دغدو په نسج کې مینځ ته راځي. لکه دغدو  غړو هغه  
چې دغړو داخلي سطحه يې پوښ کړې وي اودیوې لیکې    Epithelial Tissueاپیتیل نسج  

تولیدکوي.   اویاشیدي  هورمونونه  غړي  نوموړي  کوي.  تشکیل  دحجرويوپټ  شان  په 
وپه هغوحجروکې پيداکیږي چې شیدې دسینې ه لکه دسینې سرطان دنلونگ ې په توگدبیل

 څوکې ته انتقال کوي اویاپه هغوحجروکې پیداکیږي چې شیدې تولیدکوي.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SuccPdH2.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chlorine_and_etene_addition.png
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Adenopathy پړسیدلې اویاغټي شوې لمفاوي غوټې 

Adenosine 

 

څخه    riboseاوشکر     Base    adenineلوکوسیددی چې دنوکلین    بېز  گیو  -نوزین :  یاد
نوکلوسید   اویوډیراړین  دی  .     Nucleosidesجوړشوی  دی  

اوپیریمیدن   دپورین   بنسټیزجوړښت   او        ;(purin) دادنوزین 
(Pyrimidin)     بېز  گ مرکب   Baseروپونود      عضوي  ونو 

که  چېرته   هم لري .         Ribose   لکه تشکیلوي  چې یوپنتو ز
( (  یوځای کړونو په  دغه  4OP3Hدادنوزین  سره فاسفوراسید  

 منځ ته راځي.    O2Hاواوبه     AMPکیمیاوي عملیه کې  ادنوزین مونوفوسفات 
                                                            . 

𝐴𝑑𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖𝑛 + 𝐻3 𝑃𝑂 4   ↔ 𝐴𝑀𝑃 + 𝐻2𝑜  

Adenosine 

diphosphate 

 

 

 

مرکب تشکیلوي .  ایستر  اسید  رفوسفودادینوزین         -:      ADPاسفیت  ف  ایادینوزین د
سره        'Grupp-OH-5اړین دي چې  دشکرریبوز  د         اسفیتپه فزیولوژي تړاو هغه ف

ترټولومهم     . وي  .    ادینوزیناسترشوي  کیږی  ویشل  ډول  ندې  ال  کیمیاوي  په  جوړښتي 
فرمول يې   

2P10O5N15H10C
 دی     

 
ډ په  اسفیت  فادادینوزین  لنډیزنښه   د  په     ADPلپاره   اودمیتابالیزم  کیږي  ښوول  سره 

څخه ترال س ته      (ATP)اسفیټي فاکړنالره کې دادينوزین تر
راځي  . په بله  مانا دادینوزین  دفوسفوراسید ایستردی   . د   

ي فوسفاټ سره اوبه  اه کله چې  دادینوزین ترگ ې    په توگبېل
ایون    هایدروجن    ، فوسفاټ  دي  ادینوزین  نوپه  شي   یوځای 

 تجزیه کیږي    iphosphate (P (اوفوسفاټ   

 
ه   دیرش کیلوژول انرژی په یوه مول ماده کې ازاده  څږپه نوموړې کیمیاوی  کړنالره کې  ل

 کیږي  
kJ/mol ΔG˚ = −30.5

 

Adenosine 

monophosphate 

 

 

 

ف مونو  په            -:    ټیسفاادینوزین  یې  لنډیزنښه  د 
AMP   ټ  )  يسفاي فاسره ښوول کیږي ،  دادینوزین د
(ADP   ه کله  گې    په تو گال س  ته راځي . د  بېل    څخه

ټ سره اوبه یوځای شي  نوپه  اسفیي فاچې  دادینوزین د
ف مونو  ایون   اسفیادینوزین  هایدروجن    ، ټ 

تجزیه          ipyrophosphate (PP  (اوپیروفوسفاټ   
کیږي . په نوموړې کړنالره کې  لږڅه   پینځه څلویشت  کیلوژول انرژی په یوه مول ماده 

 کې  ازاده کیږي .  
kJ/mol ΔG˚ = −45.6 

 

Adenosine 

Triphosphate 

 

  ړی کو گیوځانښوول کیږی .    (ATP)   دلنډیزنښه يې په        -:     ټ اسفیي  فاادینوزین تر
په      coenzyme  انزایم دی چې دحجرې لپاره دکیمیاوی انرژي  د یوې پیاوړې سرچینې 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Adenosindiphosphat_protoniert.svg&filetimestamp=20080419200515
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دمیتوکاندریوم په ننې سطحه کې  دسیتریک    انزایم  ه دنده ترسره کو ي .   نوموړی  گتو
       ATP synthase   انزایم  اسید سایکل په مرسته جوړیږي . په دغه کړنالره کې  یو ټاکلي   

تو په  دگ دکتلست  دادینوزین      ، کارکوي  فاه  فاسفیي  اوغیرعضوي   ټ   اسفیټ 
phosphate    ټ  ین ترای فاسفی دکیمیاوی تعامل په پایله کې ادینوزATP .  منځ ته راځي 

  
ATP   →    ADP + PO4

−3      
 
 
 
 

دف کې  معادله  کیمیاوي  پورتنی  ټ  اسفیپه 
دفوگ مالگفوراسیددری  رروپ   دي  گونه  ې 

  . چمتوکوي  انرژي  لپاره  دحجرې  چې 
ټ مولیکولوڅخه  اسفیټ  مولیکول ددریوپرلپسې سم سیخ  نښتو فای فاسفیادینوزین تر

  . دي   شوي  تړل  سره  اوریبوز   ، دادنین  مرسته   په  اړېکو   ایستر  د  چې  دی  جوړشوی 
 دی 3P13O5N16H10Cجوړښتي کیمیاوي فرمول یې  

Adenosine 

Diphosphate 

(Adp) 

 : فاسفیټ  ډای  چې    -اډینوزین  دی  مرکب  عضوي  یواړین  کې  میتابالیزم  په  دحجري 
ه دژوندی حجرې دننه غړوترمنځ انرژي انتقال کوي   گاوهمدارنکیمیاوي انرژي ذخیره کوي  

يې   فرمول  کیمیاوي   .2P10O5N15H10C    سیستمونودکارکولواوفعال اودبیالوژیکي  دی 
 ساتلولپاره انرژي چمتوکوي .  

Adenosine 

Triphosphate 

(Atp) 

یوعضوي مرکب دی چې دژوندیوحجرودکارکولولپاره    -:  ATPاډینوزین ترای فاسفیټ   
. دنوموړي مولیکول لنډیزپه   . هغه کیمیاوي    ATPانرژي چمتوکوي  باندې لیکل کیږي 

د چې  په    گانرژي  کیږي  ازاده  کې  تجزیه  اسیدونواوامینواسیدمولیکولوپه  لوکوز،شحمي 
ATP      کوونکي عضوي  عضوي مرکب کې ذخیره کیږي. زموږدبدن لپاره دانرژي ذخیره

مرکب دی چې   دحجرې په میتابالیزم کې سمدالسه انرژي ذخیره کوال ی شي اوهم انتقال  
ه دحجرې په دننه   گدبدن غړولپاره سمدالسه انرژي چمتوکوي .همدارن    ATPکوالی شي .  

کې بیالوژيکې کړنالرې لکه بایوسنیتزیس ،دحجرې غشاله الرې دمولیکولونوانتقال  د  
ATP   3ل په مټ ترسره کیږي . کیمیاوي فرمول :  مولیکوP13O5N16H10C . دی 

Adequate  برابر ، مساوي ، مطابق 

Adherence 
وصل کیدل ، نښتیدنه ، دیوبل سره تړون لرل ، نښلول ,یو د بل سره سریښول , سنجاق  

 کول , وصلول   

Adhesion 

 ل کې تړل کیدل اویا پیوندکیدل  گدیوه نبات په       -په بیالوژي کې    : 
ادهیزیون یا تړون، ددووتوپیرلرونکو جامدو اویامایعو مولیکولود سرحد   -   په فزیک کې :

تماس اویاسر  یا  ونښلي  کلک  په مخ  تباشیردیوې دړې  لکه چې   ، تړون   کې  برخه  ښ  یپه 
ه هغه قوه چې دتباشیرذرې دتختې )دړې( پرمخ کلک  گدکاغذ پرمخ کلک ونښلي .  همدارن

کې    برخه  دمولیکولودسرحدپه  نوموړې    ، یادیږي  سره  نامه  په  قوې  داډهیزیون  ساتي  
خانیکي اوڅکوونکې   قوه  ده     .  لکه  ړې جذب کوونکې ، کیمیاوي ،می گیوډول  ځان
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 ل پاڼوپرمخ نښتي وي  گچې داوبوڅاڅکي د

Adiabatic 

process 

ازتودول اویاسړول  . په  گدفشاربدلون په  پایله کې   دیوه     -دادیاباتیکي حالت  بدلون :  
حال  ازباندې کارترسره کیږي  په داسې  گازله خوااویاداچې په  گدغه کړنالره کې پخپله د 

ه ویالی  گکې چې دچاپېریال سره دحرارت  راکړه ورکړه صورت نه نیسي .  په  عمومي تو 
ته بدلون       Uشوچې یو  ترمودینامیک   سیستم   کوال ی  شي چې  خپلې داخلي انرژۍ

دچاپیریال       Qه  حرارت  گاو همدران   Wورکړي په هغه صورت کې چې ترسره شوی کار
دترمودینامیک لومړی  قانون بیان کوی چې په یوه تړلي سیستم  سره راکړه ورکړه وکړي .  

بدلون    مساوی دی له : په سیستم باندې دترسره شوی کار    dUکې  دداخلي  انرژی  بدلون
dW بدلون  جمع  دحرارت مقدارdQ      :-       

 
 یوه ادیاباتیک سیستم کې    دحرارت  بدلون دصفر سره  مساوي دی   ه چې په گڅرن
   (dQ = 0     داځکه چې دچاپېریال سره دحرارت  راکړه ورکړه صورت نه نیسي نوله دې  )

کبله په  سیستم باندې ترسره شوی کار ټول  په  داخلې انرژی اوړي )اویابرعکس( .   نوپه  
امیک یو تړلی او برقرار سیستم  لومړی عمده قانون یوه ادیاباتیک کړنالره کې  دترمودین

        الندې بڼه ځانته غوره کوي :   

Adjacent 

 

دهغه یوه حاده زاویه وي          α  که چېر ته په یوه قایم الزاویه  مثلث کې       -مجاورضلع   :
 (α ≠90 )      وي پرته  کې  مجاورت  په  زاویې  د   چې  ضلع  هغه  کې  صورت  دې  په 

 دمجاورضلع په نامه سره یادیږي )دغه مجاوره ضلع د قایم الزاویه  مثلث  وتر نه دی ( 

Adjacent 
په څنک کې ، په پوله کې پروت ،  برابرونه، سره وروستنه )دپرزو( ., مناسب    -مربوط :  

 وړ. په سرحدکې ، مجاور، 

Adjusting 
دیوې تخنیکي آلې لکه دیوه  ماشین ، دعكاسۍ        -:   ،اعیارونهبرابرونه ، تنظیم کونه

 كمر ې ، موسیقي آلې اونورودسم کارکولوپه موخه  برابرول   

Adjuvant 

Therapy 

دعمده درملنې لکه عملیاتو څخه وروسته اضافه نورې هراړخیزې مرستندويې درملنوته 
کيږي   راویل  دبېرته  ناروغۍ  سرطان  شي.   گترڅودسینې  راټیټ  خطربیخي  رځیدنې 

تو گدبیل په  دوړانگې  وروسته   دعملیاتوڅخه  درملنه،هورمون  گه  درملنه،کیمیاوي  و 
 درملنه ،معافیتي درملنه اوداسې نورناروغ ته ورکول کیږي.....

Adrenal Gland 

: کلیه  افرازی درحیوانات فقاری  -غدء فوق  بوده  گ،درحیوانات پست عضوجداغدهء  انه 
هایا کلیه  همرای  وخارجی  گ ودرپستانداران  داخلی  ء  وازدوطبقه  پیداکرده  هااتصال  رده 

معلوم میشود. غدهء فوق کلیه    گساخته شده است ونسبت داشتن موادلیپوئیدی زردرن
ن یک تعدادهورمونهای مختلف تولیدمیکند، مانند ادرنالین ونورادرنالین که دربلندبرد

ر  طوریکه  کرده  کمک  راتنگفشارخون  خون  وفشاررابلندمیبرد،همچنان    گهای  ساخته 
،پرو مانندکورتیزون  است گهورمونهای  جنسی  هورمونهای  شعییه  که  وغیره  سترون 

ردد، ودرعملیه استقالب سطح شکردرخون،تنظیم حرارت  گ درغدء فوق کلیه تشکیل می
 بدن وغیره نیزکمک میکند.

Adsorb   دیوه جسم په سطحه باندې دمولیکولوجذب کیدل 

Adsorption   دې په  کیدل   دمولیکولو جذب  باندې  په سطحه  جسم  دیوه  مرسطه  قواوپه  دمولیکولي 
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ه کله چې دیوه جسم په  گ ې    په توگشرط چې یوکیمیاوی ترکیب منځ ته رانشي    . د  بېل
د باندې  اویوځاناز،  گسطحه  شي  راټول  پټ  گ یامایعاتواویاجامدوموادومولیکولونه  ړی 

 جوړکړي  . په دې مانا چې دجسم منځ ته ورداخیل نه شي  .

Adventitious  

roots 

 

 

 

  : )ریشې(  ولې  ځایه  همدارن  -بې   ، کې  برخه  ندنۍ  ال  دځوانو،ونوپه  چې  ولې  ه   گهغه 
کې کینول کیږ ی اومنځ ته راځی . د     دنبات هغه  پاڼې اویاهغه ټوټې چې په مرطوبه ځمکه

ه کله چې دونې په شاوخوا کې اوبه  په وار وار ډیرې شي اوبیا دډنډپه  گې    په توگبېل
 ه  ودریږي  نودونې د تنې په ال ندې برخه کې  ثانوي ولې منځ ته راځي .   گتو

Adventive 

    -ډون  کول ، په غیرعادي ځای کې  وده کول : گعالوه کیدل ، ورزیاتیدل ، وروسته  
کې بوتانیک  پرځا        -:    په  سرچینو   داصلي  چې  کیږی  ویل  ته  په     یهغوجوړښتونو 

غیرعادي ځایونوکې شنه کیږی   . نوموړی صفت دنباتي غړود جوړښت په هکله کارول  
  ال   تي انساج  استعمال کیږي چې    دهغوی څخه تشکیالکیږی اوپه ډیرځله دهغوغړولپاره  

نه وي جوړشوي   بلکې په غیرعادي ځایونوکې یې تشکل موندلی وي . خوبیاهم دویښنې  
ه لکه یوه ثانوي  غوټۍ چې دونې تنې په څوکه کې منځ ته گ ې    په توگوړتیاولري . د  بېل

ې  دځمکې ال ندې  برخې برسیره    راشي . د پنبه بوټو هغه ثانوي  ولې )ریشې( چې دونې تن
 منځ ته راځي.هم ه دځمکې په   پورتنۍ برخه کې   گپه غیرعادي تو 

Adventive buds 

 

دونوپاڼوپه بندونو، تنه      (Bryophyllum) پندکونه )غنچې(  یاغوټۍ چې د بریوفیل    هغه 
 اویاولوکې منځ ته راځي .  

Adventive rung 

 

 

 

هغه ځوانې ساقی چې دبوټوپه ولو ، اویادغوڅوشوو، ونوپه سټه باندی   -بې ځایه ساقه :  
په   اوبیا  کیږی   لیږدول  ته  ځای  بل  نه  ځای  دیوه  چې  ټوټې  اویادنباتوهغه  کیږي   شنې 

کې کیښودل کیږی اوهلته شنې کیږي  . یوبوټی ، یاونه  کیدای شي چې    گ مرطوب  ری
اور  دناروغوونکو  او  دبکټریا،  کول،    پرې  لکه   کبله  انیزمودتأثیرپه  گدبهرنیواغیزوله 

پایله کې   بې ځایه ساقې  تولیدکړي په داسې حال کې  چی دیوه نارمل  بوټي  په اړونده  
 ځای کې    نه لیدل کیږي .   

Aecidiospore  هغه سپورونهspores گچې زوجی هستې لري  لکه په زن(  ي سمارقونوکېPucciniales   ) 

Aequalis ه  په همغه اندازه  مساوي  ساعتونه ،گې    په تو گمساوي ، یوشان ، د  بېل 

Aequalis 

Cleavage 

کې      Zygoteدحیواناتودتخم په تکامل کې کله چې په   نطفه             -مساوي ویشنه   :
ردۍ برخه  گه په   ميريديان  گدالقاح کړنالره ترسره شي نود  قطبونو په اوږدوکې اوهمدارن

 کې  مساوي ویشتوب ترسره کیږي .

Aequalis Division 
 : ویش    ت       -نامستقیم  ویشتوب  کې  دحجرویوداسې  هغه  په  چې  کیږي  ویل  ه 

 دکروموزومو  شمېر   په اصلي اوثانوي حجره کې یوشان پاتې شي  

Aerobe    دژوندلپاره اکسیجن ته اړتیالرل 

Aerobic 

)  ډول هغه  انیزمو  گیواور دژوند   اکسیجن    دمولیکولی    ده چې  یوازې  په  2Oکړنالره    )
بېل د    . والي کې  کیدونی وي  توگشته  په  لکه   گې     بکټریاوې       aerobicه ځینې 

bacteria      کوال ی شي چې یوازې داکسیجن په شته والي کې  انرژي ترالسه کړي  اووده
 وکړي .    



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

30 

 

Aerodynamic 

لغوي مانايې ده :  )  دهواقوه (، دجریان لرونکي میخانیک    -ازونوعلم : گدجریان  لرونکو 
دهوا   چې  تشکیلوي  برخه  دې  گ،مایعاتواویوه  په   . کوي  بحث  څخه  قوې   ازونودجریان 

د چې  ده  قوانین گتړاواړین  ترڅودهیدرودینامیک  وي  لوړنه  دیر  سرعت    ازونوجریان 
 اعتبارولري 

Aerogram 

پاکټ   هوايې   ، کول  کمیتونورسم  رطوبت              -:   دهوافزیکی  دنسبي  دچاپېریال 
پرلیکه کول ، دنوموړی کمیت په    pفشار    او     Tرافیکي رسم   ، دچاپېریال تودوخی   گ

  . کیدونې شي   وړاندوینه  په هکله  ترڅوداتموسفیربدلون  ترالسه کیږی  دهواانرژي  مرسته 
اوپه عمودي      (log T)اریتم   گدنوموړې موخې لپاره په افقي محورکې دهواتودوخي  لو 

 ( کښل شوی وي .  T log pاریتم دفشار     )گضرب دلو T محورکې دتودوخي کمیت 

Aeromechanic ازونودحرکت اوتوازن علم ته ویل کیږي  گد      -میخانیک    : ازاتوگد 

Aerometer  ازاتوکثافت  ټاکل کیږي   گیوه آله ده چې دهغې په مرسته د 

Aeronautic 
ه  داړونده آال توجوړول ،  گدهواڅخه په ډکه فضاکې الوتل ، اوهمدارن        -هواپیمايي   : 

 بالون ، الوتکه ،راکټونه   لکه

Aerosol  :  هغه غازيا گردچې  جامد کوچنۍ ذرې پکې گډې وي .    -ايروزول 

Aerostatic 
ځان دیوې  څانگدفزیک  بهیدونکی(  گړې  )نه  دآرام  چې  کیږی  ویل  ته  علم  ازونوڅخه  گې 

 ازونوعلم  گبحث کوي . په بله  مانا د ساکنو

Aerostatic   ازونوپورې تړاوولري  گپه نه ښوریدونکوټول هغه  قوانین چې 

Aespiration 

ferments. 

اکسیجن ته سم سیخ دالکترونواویا هایدروجن انتقال    نوموړي انزایم      -تنفسي انزایم  :   
 چټک کوي  

Affine 

ټولوهغومرکباتوته  ویل کیږی چې دکیمیاوي         -په کیمیا کې دخپلوی اړیکوته وايي   : 
وړتیاولري.  په داسې حال کې چې  دضدپرافین مرکبات  دتعامل وړتیا نه لري .   تعامل  

مولیکولونه اویا عنصرونه     ایونونه ،اتومونه ،    دکیمیاوی تړون هغه لمڅونکی   قوه چې
ه که  چېرته ددوو فلزو  گې    په تو گسره یوځائ کوي اویونوی مرکب منځ ته راځی . د  بېل

سیا دې  په  ایونونه  خوښئ  نودوه  ډیره  په  سره  اتوم  اکسیجن  دیوه  چې    پریوځي  کې  لی 
 کیمیاوی تعامل ترسره کړي  نودې حالت ته داکسیجن سره خپلوي   ویالی شو 

: :  ارتسام    ددووشکلونوترمنځ هندسي  اړېکې  چې دیوه موازي        -په ریاضي کې 
 ې مرتسم دی  ه بیضوي ددایرگې    په تو گارتسام په مرسته ترالسه کیږي . د  بېل

Affine  geometry 

دغه ډول هندسه دافین ډوله اړیکوڅخه بحث کوي  .په دې ماناچې       -:       افین هندسه
بېل د    . تغیرنه کوي  واسطه  په  اوبدلون  انتقال  دافین  کمیتونه  توگهندسي  په  په  گ ې     ه 

دایوکلید   هم  څه  که  کې   هندسه  اصل      euklidنوموړې  دمواز پینځم  مخې  خط    يله 
 اعتبارلري  خوواټن اوزاویه  هیڅ مفهوم او مانا نه لري.     parallel postulateخواص 

Affinity 

کې   بیالوژي  دحجرې        -:      په  تکامل کې  په  ،دنطفې  والی  ،نږدې  مناسبت   ، تمایل 
په اړوند د تشکیال تو خوځیدونکی عامل دی . که  چېرته  گپالسمأ اودحجرې   روپونو    

دغه مناسبت مثبت وي نودنطفی نوې تولیدشوې حجرې سره تړي  اوکه  چېرته  منفي وي  
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 نودنطفې ځینې برخې حجرې دیوبل څخه لیرې کوي   

دعنصرونوترمنځ دترکیب کیمیاوي میل ته ویل کیږی ، چې دهریوه          -په کیمیاکې   :
دعنصرونوپه   کې  جدول  پریودیک  په  دعنصرونو  میل  اودغه   ، توپیرلري  عنصرلپاره 

ه دهالوجن کورنۍ  ترکیبي میل د پریودیک  گ ې    په توگموقعیت پورې اړه لري . د  بېل
خواته وښکته  خواڅخه  دپاسه  میل    جدول  عنصرترکیبی  فلورین  بلخواد   . مومي  کمښت 

 نسبت وآیودین ته  د عنصرونوسره ډیردی .
په دې اړوند دواټن نسبت ثابت پاتې کیږي .         -افین  اړېکې    :        -په ریاضي کی   :

په هندسه کې دغه کلمه دورته والي په مانا کارول کیږی پرته له دې چې دزاویې  مطابقت  
conformity   . په پام کې ونیول شي 

Affinity ratio :   دافین نسبت-           ( لکه دافین په اړیکوکې  دواټنونونسبت  affine map ) 

Affinity ray 

 

)اشعه(گافین   وړان  توپیرلرونکې ټکي      -:      ې  دلومړي مستوي شکل  هغه کرښې چې 
په تړاوکې موازي  ډوله ارتسام   وپه نامه  گورکوي دافین ارتسام وړانددویم مستوي سره 

لید   افین  یوفضایې  په شکل کې د   . یاديږي  لپاره      `Eاو      Eددووڅلورکونجه      ;سره 
وپه  گ، دافین وړان    `AA`; BB`; CCې لکه  گښوول شوی دی . دارتسام کرښې یانې وړان

چې      دتقاطع کرښې ته دافین محورویل کیږ ي     `E او   E نامه سره یادیږي . ددواړوسطحو
 ه توري  ښوول شوی دی .پ    a   د

Against مقابل ،ضد 

Against   مخالف ،ضد،متقابل ،مقابل  

Agametangium 
اویا  غیرجنسي    spores په نبات کې هغه غړی  اویا حجره  اویا  )لوښی( دی  چې  سپور

 سلول   پکې منځ ته راځي .

Agametes 

هغه حجرې دي چې په غیر جنسي ډول تکثرکوال ی شي . لکه        -:   غیرجنسي حجرې  
   gametesعبارت دی له      متضادلغتدنوموړي لغت      merozoiteاویا           sporeسپور  

  هگۍ        اوښځینه  تخم یانې     spermiaیانې دنارینه اوښځینه جنسي حجرې چې د سپرم    
ovum . په نامه یاديږی   ; 

Agamogenesis 

ې    گغونډاری کیدل ، سره راټولیدل ، پرنډیدل ، د  بېل         -:     دحجرودنښلیدلوکړنالره  
تو توپیرلرونکي  گ په  دوینې  چې  کله   نښلي گروپونه سره  گه  سره  کرویات  نودوینې  ډشي 

 اوغونډاری کیږی .      

Agamogony 

 : له     spores دسپور       -غیرجنسي تکثر    په واسطه دغیرجنسي تکثرطریقه  چې بې 
  القاح څخه اودحجرې دویشتوب په کړنالره کې  ترسره کیږي . په دې ځای کې  د اي توری  

 a   نه(  او(په مانا دgamein او  په مانا د ) واده کول( gone   )په مانا د ) زیږیدل 

Agate(stone) 

 : پلنې        -عقیق    د ښایسته  لري  پټ )قشر(  یوزلیکاني  ده چې  ډبره  یوډول قیمتي  ـ  
جوړگ کریستالينو    کرښوڅخه  یې        ېردو  چې شکل  ده  ډبره  ځلیدونکې  یوه    . دي  شوي 

SiO2   یا کورسیت بلوريQuartz هته ورته د   

Agents 
 وستل  اغیزمن  مواد ، لمسوونکې قوه ،په حرکت را      -عامل   :

اغیزمن مو اد چې ددرملنې په موخه کارول کیږی . په پاتولوژي کي           -:       په طب کې



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

32 

 

  پارازایټ   رځي . لکه وایروس ،بکټریا ،گانیزموته ویل کیږي  چې دانتا ن عامل گهغو اور
 ،  میکروبونه اونور  

Aggregate 

 : اویاتوپیرلرونکومینرالونوراټولول یاتکامل کول  ، ورسره  دهم ډوله        -په کیمیاکې   
 یوځای کول ،برسیره کول ، 

𝐚𝐱+𝐛       دریاضي یوه جمله چې دڅوغړوڅخه جوړه وي لکه   -په ریاضي کې :  

𝐜
اویالکه     

5x+3 
 

 دیوه مخلوط برخې ، دیوه ماشین  ټوټې          -په فزیک  کې   :

Aggregate state 

 

 

په تابع   P  اوفشار  Tدیوه جسم حالت دتودوخي        -دمادې یاجسمونوفزیکي حالت   :
ه  لکه اوبه چې په  گ ې    په توگکې بدلون کوي . د  بېل

مایع   ، یخ  لکه  جامد    : پیداکیږي   دریوحالتونوکې 
ازلکه داوبوبخار. دمادی یوڅلورم حالت  گلکه اوبه ، او

په نامه سره     Plasmaهم پېژندل شوی دی چې دپالزما  
یادیږي اوهغه مهال منځ ته راځی کله چې یوې مادې ته  
ډیر   یې  کی  پایله  په  چې  ورکړشي  ډیرتودوخی  دومره 

اوداسې   ایونایزشي  یوازی  گاتومونه  چې  شي  ازترالسه 
 وزروڅخه جوړوي  .    دایونونواوچارج شو

Aggregation 

دوینې حجرواویادپروتین مولیکولونوراټولیدنه      -تجمع ، راټولیدنه ، ډومباری کیدنه :  
چې دهایدروجن کیمیاوي اړیکو )په بله  مانا هایدروجني پلونو ( په مرسته منځ ته راځي  

 اوپه پایله کې یوغټ مولیکول ترې جوړیږي .  

Aggression    ، تیری , یرغل , لمسون  , پارونه ،  تعرض 

Aggressive 

 : متعرض     ، مار  جگړه   , کونکی  بېل      -تیری  د   کیمیاکې  تو گپه  په  ځینې  گې     ه 
تیزابونه یرغل کوونکي دي په دې مانا چې په فلزاتوباندې تأثیرکوي اوهغوی دخپل ځان  

اویاځینې    . ډیروجسموگسره حل کوي  کلورپه  لکه  اغیزه  ازونه  تخریب کوونکې  نوباندې 
ي :  لکه کلتوري یرغل ، ځینې حیوانات دلمسولوپه ترځ کې یرغل  گلري . ځینې نوربیل

کی پرته   hypothalamus کوی ، دانسان په مغز کې دیرغل  یوه برخه شتون لري چې په     
 ده  . کله چې نوموړې برخه دبرق په واسطه تحریک شي نوسړی په یرغل پیل کوی   

Aggressive 

Cancer Cells 

دسرطان هغه ډول حجروته ویل کیږي چې یرغل کوونکی خواص لري اوپه ډیره چټکی سره  
 ډیرښت مومي   

Agriculture :   ټورې موخې ولري .  گهغه زراعت چې        -دبوټوتولیدکړنالره 

Agriculture  ڼه،زراعت , کره کرنه 

Air 

 

یومخلوط دی چې داوکسیجن ،نایتروجن،داوبوبخار،کاربن دای اوکسایداونجیبه    -هوا:
 %1ازونه :گ، نجیبه   %3-0ازونوڅخه جوړه ده. داوبوبخار:  گ

=0,03%;  2= 20.946%;  COOxygen78.084%;  = Nitrogen 

Air Humidity  : اندازه   -هوارطوبت  باندې  څوډوله  اوپه  دی   عبارت  داوبوبخارمقدارڅخه  هواکې  په 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
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کیږي. مطلقه رطوبت داوبوبخارهغه مقدارکتله ده چې په هریوه مترمکعب  هوا کې شتون  
اوپه   هواټولې  گ لري  مرطوبې  اود  داوبوبخارکتله   رطوبت   مخصوصه  کیږي.  اندازه  رام 

برخه   سلنه  په  واحد   رطوبت  دنسبې  کیږي.  ترالسه  څخه  تقسیم  حاصل  ښوول    )%( کتلې 
ته   حالت  رطوبت  دهوااعظمي  نسبت  حالت  رطوبت  مطلق  دهوااوسمهال  نوموړی  کیږی، 

 ویل کیږي چې دحرارت په همغه درجه کې شتون ولري  

Air Pressure 

په   وزن  اتموسفیردخپل  دځمکې  چې  کیږي  ویل  فشارته  هایدروستایتک  هغه  دهوافشار: 
واردکوي.دهوافشارواحدستاندارداتموسفیردی   شیانوباندې  په  اودسمندرپه     atmاساس 

 Pa 101,325ارتفاع کې مساوي دی له : 

Air Pump 
  : هواراوباسي    -دهواپمپ  څخه  دتړلولوښو،اوظروفودمینځ  چې  ده  آله  تخنیکي  یوه 

 اودداخلي هواڅخه یې تش کوي .

Air Resistance 

 : چې     -دهوامقاومت  دی   عبارت  څخه  قوې  دهغې  اومقاومت  دهوااصطکاک 
دمتحرکوجسمونوپروړاندې عمل کوي   اوکه چېرته یوه بله بهرنۍ قوه اغیزه وه نه کړي ،  

 نوهغوی په ټپه دروي.   

Air-to-air 

missile 

دیوې    په مټ   راکټ  دیوه  هواکې  بله  آپه   ترڅویوه  شړل   دتوغندي  څخه  لوتکه  آلوتکې 
  وال ړه شيدمنځه 

Akotyledon   هغه نبات چې نطفوي پاڼې وه نه لری 

Al → Aluminum  دالومینوم فلزدنښې لنډیز 

Alkalimetry 

)معیاري (     standardد یوه ستاندارقلوي  یوډول حجمي تحلیل دی ،       -:      متري القلي
دتی مقداراوغلظت  تیزاب    نامالوم    دیوه  مرسته  په  کې  تمحلول  کړنالره  په  ریشن 

Titration   .  ټاکل دي 
یادونه : ددې ویی تعریف ال تراوسه پورې سم نه دی مالوم شوی اودپورتني تعریف برعکس  

  القليږي :  تعریف داسې کب  متري القليه په ځینوکتابونوکې د  گې    په تو گدی .  د  بېل
خواص ولري اومتري په  مانه دی اندازه کول     basicو   Baseپه مانا دهغه موادچې د   بېز 

 محلول   دشدت اندازه کول دي       القلي دنامالومو متري القلي. په دې مانا چې 

Alara 

 

:  ا يوه   دايونايزوونکو   -الرآپرنسيپ   نړيوال کميسیون  نامتو  وړانگو څخه دځان ساتنی 
ورسيږي څومره  سپار ښتنه په گوته کوي چې عام ولس ته دوس سره سم دومره لږ وړانگې  

 لنډیزيې په   چې په تخنيکي ، علمي،  تنظيمي تړاو امکان ولري.
As Low As Reasonably Achievable  لیکل کیږي 

Albinism 

یوه جنتیک               -(   : hypopigmentaryه شکل )گسپین  اویابیرن         -:   آلبينيسم  
ړتیاله کبله  دتیروزین اړول په  گدنیم  tyrosinase  انزایم  ذاتى  ناروغي ده چې دیوه ټاکلي  

ورکونکې    گه چې میالنین  رنگباندې صورت نه شي نیوالی .   څرن   Melaninمیالنین   
پوستکي ، ستر    Pigmenteمواددي   نوله دې کبله  دغه  ور  گواواوښتانوته  رنگاو  کوي 

درن نوموړوغړوکې  په  بله        Pigmenteمواد    گ ناروغان  په   . اوسپین مالومیږی   لري  نه 
 ړی وي .  گاو  تولیدنیم  biosynthesisمانا   دمیالنین جوړښت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit)
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Albino 

اور  ژوندسوری   ولري  گهغه  ناروغی  دالبینیزم  چې  اوبوټي  حیوان   ، انسان  لکه  انیزم  
رن سپین  اووښتان  دناروغانوپوستکی   . یادیږي  سره  نامه  .    گدالبینوپه  لري 

له  گدناروغانوستر دورځې  کبله  دې  اوله  لري  ډیرحساسیت  وړاندې  نورپه  دلمر  ې  
 خوادلیدلوسره ستونځې لري .

Albumin 
البومین يوډول پروتین دي چې په وینه کې په لوړه کچه پیداکیږي . دنوموړوپروتینولیول  

 دسړي  دروغتیااود تغذیې کړنالرې په هکله مالومات ورکوي    

Alchemy 

ې یوعلم  ته  گیوعربي ویی دی چې مانایې ده )توره خاوره( او  دکیمیاڅان       -ي   :الکیم
.  دمصراونور په دې هکله   بحث    وهیوادونو  وایي  کې    په منځني قرن  ساینسپوهانو  

ه کیدای شی چې  غیرنجیبه عنصرونه په   نجیبه عنصرونوواړول شي .  گ ڼه څرنگکولوچې  
. 

Alcohol 

 

 

 

   : یې          -الکول       کې  مولیکول  خپل  په  چې  دي  مرکبات  دهایدروکاربن عضوي 
په واسطه تعویض شوي    ونوروپگ(     OH–دهایدروجن اتومونه   د هایدروکسایل             ) 

وظیفوي   نوموړی     . توگوي  عادي  په  په  گ روپ    . جوړوي  اړیکي  سره  اتوم    دکاربن  ه 
الکول   دڅښلو   ژوندکې  چې      ورځني  کیږي   کارول  لپاره  الکول      دایتایل    کلمه  

دی .    الکول    کیدای شي چې د خميره     OH5H2(Ethanol), Cکیمیاوي    فرمول   یې  
یانې د ډیرو     polysaccharidesید  اکرااو  پولي س  -، ډي -كېدنې په کړنالره کې دمونو

دپارافینو )مشبوع هایدروکابن شکرودیوځای کیدوڅخه ترالسه شي .  هغه   الکولونه چې  
په نامه سره یاديږي . د  الکول    عمومي فرمول    Alkanoleنول  ې( څخه  ترالسه کیږي دالک

 OH2n+1HnCمساوي دی له : 
 نوم    کیمیاوي   فرمول

OH3CH Methanol 

OH5H2C Ethanol 

OH11H5C Pentanol 

OH33H16C Hexadecan-1-ol 

2(OH)4H2C Ethane-1 ,2-diol 

3(OH)5H3C Propane-1 ,2,3-triol 

 
 کلمه ) اول( ℓ O د ېک یپا په دنوم الکان ړوندا د لپاره ېنومون دالکول دسستماتیک

 . اونور ) یتانولا ( الکول ړوندا یتانا د ) متانول ( الکول ړوندا متاند لکه . یږي ک اضافه

 R   د یی اتوم یو یدروجن ها د ېچ وي ړلېت سره کاربن  داسې - د   OH  روپ گ الکولي که 

   د یی اتومونه دوه  یدروجن ها د اوکه  اولي الکول داسې  ،نو وي یشو یض تعو روپ گ په 

R  ېدر یدروجن ها د که او یميدو الکول ېداس ،نو  وي شوي یضتعو روپونو گ دوه په 
 ، یږي ک بلل یميدر الکول ېداس نو ، وي یض شوي تعو روپونو گ ې در په  R   د یی اتومونه

Alcoholic 

fermentation 

 

 

تخمر   س        -:     الکولي  ده      monosaccharidesید  اکرادمونو  کیدلوکړنالره  دټوټې   )
لوکوز چې په   الکول    اوکاربن دای اکسایداوړي .   نومومړی تخمر دیوه   عضوي   گلکه  

.  څرن یدونه د   ارساک، او  پولي  ساکرایده چې دای  گکتلست په حضورکې  ترسره کیږي 
ې  ټوټې  نوټوټساکرایدوالکولي تخمروړتیا نه لري  نواړین ده چې مخکې له دې نه په مونو

 لوکوزڅخه دایتایل   الکول    په ال ندې ډول ترالسه کیږي .گشي . د

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
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Aldehyde 

 

 

 

 

 

 

 

دوو       -:    ډیهایدآل  دهایدروجن  یانې   کې   کړنالره  په  داکسیدیشن  الکول  دابتدايي 
اتومونوپه  لیرې  کولوسره   په یوه نااوبه زڼ چاپیریال کې  ترالسه کیږی چې یوفونکسیونل  

روپ  لري .   ابتدايي الکول هغه دي چې  دهغوي هغه کاربن کوم  گ    (-O=CH)کربونیل   
وي یاداچې دبل هیڅ بل کاربن اویا یواځي د یوه بل کاربن  روپ سره تړلی  گ    OHچې د  

لري  اړېکې   کیمیاوي   آلگڅرن   .  سره   د  چې  اتوم    گپه     ډیهاده   داکسیجن  کې  روپ 
یوغبر سره  بلخوا     گ دکاربن  لري  خواص  نامشبوع  کبله  دې  نوله  لري  تړون 

ړتیاهم لري .  و   polymerisation دډیرومالیکولونودیوځای کیدنې ،  پولی میریزیشن   
( دیادولووړدی چې ضد عفوني دارو، اوميكروب وژونكى داروپه  Methanalترټولواړین  )

 ه کارول کیږي  گتو
سره یوځای شي نوپه پایله کې  مس خپل    CuOکله چې میتول الکول دتودومسواکساید

 کیږي اومیتانال جمع اوبه منځ ته راځي .   اکسیجن دالسه ورکوي یانې ریدکشن  )ارجاع(
 

 
 
 
 

 کیمیاوي عمومي  فرمول یې عبارت دی له : 
 

CHO (n = 0, 1, 2, 3, 4, ...)2n+1HnC 

 
 

اټوم      دکاربن 
  شمېر

 نوم 
کییمیاوي  

 فرمول

1 
Methana

l 
HCHO 

2 Ethanal 
CH3CH

O 

3 Propanal 
CH 5H2C

O 

4 Butanal 
CH7H3C

O 

5 Pentanal 
CH9H4C

O 

6 Hexanal 
CH11H5C

O 

Aldol 

 

 

 

الکول    عبارت له عضوي مرکباتوڅخه دی چې په    ډیهایدالماناپه بله            -الډول   : 
الکول     د   اوالOH)    خپل مولیکول کې  )  ډیهاید(  روپونه  گوظیفوي  .(  C=Oکربونیل   

 لري .  
 

 ،   Hydroxybutana-3لوکوز اویا گ ډیهایده لکه  د الگ ې    په توگد  بېل
الکولډال اوشپږقیمته    پینځه قیمته   ، ، څلورقیمته  په       ول ددرې قیمته  داکسدیشن 

 کړنالره کې ترالسه کیږي   

http://de.wikipedia.org/wiki/Methanal
http://de.wikipedia.org/wiki/Methanal
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanal
http://de.wikipedia.org/wiki/Propanal
http://de.wikipedia.org/wiki/Butanal
http://de.wikipedia.org/wiki/Pentanal
http://de.wikipedia.org/wiki/Hexanal
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ددوگهمدارن الدول   چې  شي  کیدای  دسودیم    Acetaldehydمولیکولو     وه  او 
 (  په شتون کې ترالسه شيNaOHید )ایدرواکساه
 

 

 

Algae 

 

 

 

نبات     eukaryoteپه اوبوکې یوحجروي           -:      ياوې  گبحري واښه، بوټى او  ې ،الج
(       photosynthesis)   يانیزم دي  چې دلمرانرژي  په کیمیاوي انرژي بدلوگډوله ژوندي اور 
ونباتاتوپه ډله کې نه راځي . دغه ژوندي نباتات  د شین ډوله بوټو په شان  ین. الجونه درښت 

باندې پوښل شوی وي  .    گ، سوراویاآبي رن  گ، نسواري رن  گلري چې دزیړچک رن  گرن
   الجونه په سمندراوخوږواوبوکې ډیرپیداکیږي .   

Algebra 
ه ده چې درښتینو عددونوحاصل ضرب ،حاصل جمع اود    گ دریاضي یوه څان      -الجبر  :

 )مجموعې(  نورقوانین ترڅیړنې ال ندې نیسي .    

Algebraic 

structure 

  : جوړښتونه    توگدبېل      -الجبري  په  عملیه  گې  اودضرب  عملیه  دجمعې  ه 
 درښتینونوعددونوخواص منځ ته راولي .

Algorithms 
   3/7ه لکه دکسراعشاري  گې    په تو گجي محاسبه ، د  بېلدیوه عدتدری      -وریتم   : گال

 ترسره کول . په بله  مانا دټاکلوقوانینوپربنسټ دیوې ریاضې پرابلم )مسئلې( حل کول   

Ali 
 لنډیز یې په   دخوراک له الرې کلنی  لوړ لېمېټ چې  دانديښنې وړ نه وي .

Annual Limit Of Ingestion  لیکل کیږي 

Ali 
 لنډیزيې په   الرې کلنی لوړ لېمت چې  دانديښنې وړ نه وي .دتنفس له  

Annual Limits Of Inspiration  لیکل کیږي 

Alicyclic 

 

 

 

  ۍ مرکبونه دي چې دیوې کړ   cyclic  حلقویفاتیک اويال       -:     مرکبات   سایکلیک  آلی
دحلقوي   چې  کې  حال  داسې  په   . وي   جوړشوي  بڼه  په  )حلقه( 

لکه س  . لري  نه  نوموړي مرکبات   امرکباتوخواص    . یکلوبوتان 
اویانامشبوع   مشبوع  یاډیرې   یوه  دکاربن   چې  شي  کیدای 

خوداروماتیک   ولري  .    aromaticحلقې  لري  نه  خواص 
 یکلوبوتان اوایکلیک عبارت دی له ساس ترټولوساده آلی

یکلوپروپان  ایکلوآلکان نوم عبارت  دی له : سایکلوپنتان څخه دی . ترټولوکوچنی ساس 
 کښل شوی دی   Cyclopropane  . په شکل کې   چې په شکل کې ښوول شوی دی

Aligning   دیوې تخنیکي آلې دقیق اعیارول ،سمول 

Aliphat 

 

 

 

  :   حلقوي دهایدروجن اوکاربن مرکبونه دی چې یوزنځیري خالص اویاتړلی      -أليفات   
چې     Cycloaliphateفاتیک  یال شي  کیدای  هغوی   . لري  په فرمول 

.  hexaneلکه    غیرحلقوي او   cyclohexaneلکه   حلقوي   ولري  . شکل 
لکه   گاوهمدارن مشبوع  چې  شي  کیدای  اونامشبوع     hexaneه 
hexene . په شکل کې ایتین .  خواص ولريEthane   کښل شوی دی 

Aliphatic  دهایدروجن اوکاربن څخه  په عضوي کیمیاکې هغه مرکبونه چې     -مرکبونه :     کأليفاتي

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethane.png
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Synthesis_3-Hydroxybutanal.svg&filetimestamp=20090713145458
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclopropane
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethane
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مرکبونوپه     Aromaticجوړوي په دوه ډلوویشل کیږی . لومړی ډله هغه ده چې داروماتیک  
اویادنورو ورته حلقو اتومونه  چې دایروي شکله      benzolنامه سره یادیږي لکه بنزول   

اوکارب دهایدروجن      . لري   كړۍ  كړۍ  اروماتیک  ویمه ډله مرکبونه هغه دي چې  د  ن   
)حلقه(  وه نه لري  اود الیفاتیک په نامه سره یادیږي . په الیفاتیک  مرکبونوکې کیدای شي   

تو زنځیرپه  دیو سم سیخ  دیوبل سره    اتومونه   اویا  گچې    دکاربن   ، تړل  شوي  وي  ه 
 په ډول تنظیم شوی وي   .    alicyclicمنشعب شوي وي ، اویادغیراروماتیک په شکل یانې 

Alkali 

: د       -القلي    اوامونیم    يعبارت  القلي  دځمکې  فلزاتوهایدروکساید،  القلي  له 
کساید څخه دی  چې په اوبوکې حل کیږي . په بله  مانا  القلي هغوموادوته ویل  اهایدرو

 کیږي چې که   داوبوسره یوځای شي نو قلوی محلول منځ  ته راځي .  

Alkali metals 

 

 

 

روپ عنصرونوته ویل کیږي   .   گدعنصرونودجدول دعمده لومړي        -فلزات   :  قاليال
لیتیم    سوډیم  lithiumلکه   ، sodium      پوتاشیم، potassium     روبیدیم،rubidium   

فرانسیم      caesium،سیزیم     ،francium  یوال چې    کله  یوځای    قالي،   فلزداوبوسره 
هایدرواکسایداودهایدروجن   فلز  دځان گکړونودهغه  اوبوکې   بلخواپه   . راځی  ته  ازمنځ 

 څخه دقلوي خاصیت  ښيي.
Alkali metal + water → Alkali metal hydroxide + hydrogen gas   

2K   + 2H2O   → 2KOH   + H2 (gas) 

Alkaline   .هغه کیمیاوي  چاپېریال ته ویل کیږي چې دخپل ځان څخه قلوي خواص ښيي 

Alkaline Earth 

Metal 

روپ یوې ډلې عنصرونولکه  گدعنصرونوپریودیک سیستم دویم    -دځمکې القالي فلزات :
ته ویل     Raدیمې،اور   Baریمې ، ب   Sr، سټرانسیمCa، کلسیم    Mgنېزیم   گ، مBeبېریلیم   

نس مدارکې دوه الکترونه لري  اوله دې کبله   کیږي . هغوی ټول دوه قیمته دي یانې په واال
دنوموړوعنصرونواکسایدونه    . لري  والی  ډیرورته  سره  محلول    basic دیوبل  الکالي 

 دیوم یوراډیواکټیف  ذهرجن عنصردی .  ېتشکیلوي . ر

Alkaline solution 

لکه سودیم  دقلوي هایدرواکسایدونواوبه زڼ محلول ته ویل کیږي .          -محلول   : القلي
هایدرواهایدر اویاپوتاشیم  هایدروکساید  ایکساکساید،  سودیم  وچ   sodiumد، 

hydroxide  بېل پایلې لري . د   په تړاو ډیرخطرناکې  ې     گاویادهغه غلیظ محلول دصحت 
ې ړندوي اوکه وخوړل  گه که دالس سره تماس پیداکړي  نوپوستکی سوځي  ، اوسترگپه تو

 سبب کیدای شي . گشي یانې تیرشي نودمر

Alkalize 
دیوه القالي محلول په مرسته دتعامل چاپیریال قلوي کول . په بله  مانا دمحلول چاپیریال  

 ډیرول دی .    potentia hydrogenii  pH =کې دهایدروجن طاقت   

Alkalizing، 

basicity 

غلظت په         OH−کساید ایون   ا یدرواپه یوه  محلول کې دقلویت درجې ته وايي  چې د ه
ه دیوه کیمیاوی تړون وړتیا ته هم وايې چې ځانته پروتونونه   گ. همدارنواسطه ټاکل کیږي  

+H   . راونیسی 

Alkaloids 

طبیعي، نامتجانس   اوقلوي نایتروجن لرونکي عضوي مرکبات        -:     الکالوئیدونه (
اودامینواسیدوڅخه جوړدي .     اکثرًا زهري  ه د نباتي حاصال تو  گ دی چې په عمومي تو

ې په  گخواص لري اوخوند یې ډیرتریخ دی .   خوبیاهم په طبابت کې کارول کیږي . دبېل
کونین  گتو په ضددرمل  اودمالریا   ، تریاک  لکه  اواتروپین      Quinineه   ،Atropine     ،
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Curare   مخدره مواد کوکاین،Kokainاونور ، Codein  ،Morphin   

Alkanes 

 

 

عضوي مشبوع مرکبات  دي چې یواځي          -الکین    :
دهایدروجن  اوکاربن څخه جوړدي.  دهغوی داتومونوترمنځ  
هم   نامه  په  اودپارافین  لري   نه  اړېکې   شتون    ډیرځلیز  
دمنشعب  چې  شي  کیدای  یې  بنسټیزجوړښت   . یادیږی 
ډوله   شووځنځیرونواویادحلقوي  شوواویانامنشعب 

   جوړوی   عمومي فرمول یې  مساوي دی له     څخه   ومولیکول

 

 
 

Alkanols 

دیوقیمته   الکول   نومونه  دي چې دپارافین هایدروکاربن دکورنۍ       -:        نولونهېالک
په توگ   وظیفويڅخه مشتق کیږی اود روپونه  گ   (OH-)ه یو  اویا ډیرهایدروکسل  گ روپ 

ه په کاربن تړلي وی . لکه ایتایل   الکول    اومیتایل   الکول     گلري کوم چې په عادی  تو 
 ایتان هایدروکاربن مشتقاتوڅخه منځ ته راځي .  چې په خپل وارسره د میتان او

    OH+1n2HnC : عمومي کیمیاوی فرمول یې
 

Alkene 
غیرمشبوع هایدروکاربن کیمیاوي مرکبات دي اوداتیلین په کورنۍ پورې اړه لري  اوپه  

 ه اړیکه لري.گ سره غبر C=Cیوه مولیکول کې دکاربن دکاربن 

Alkoholometer 
  : په  یوه   مایع کې لکه وینه د کثافت اویا د       -الکول    متر    یوه آله ده    چې  

 برخه مالوموي  . نهمخصوصه وزن  په  ټاکلوسره   د  الکولوسل

Alkyl 

روپ دی چې دهغه څخه یې دهایدروکسیل برخه بیله  گد  الکول    پاتې شوی        -الکل   : 
   : له  یې مساوي دی  رادیکال دی  چې عمومي فرمول  بله  مانایوعضوي  په   . وي   شوې 

)2n+1Hn(‒C       ه منځ ته  گ روپ دی چې په آزاده توگ. نوموړی الیفاتیک یوقیمته پاتې شوی
 نه راځي .

Alkyl- 

 : تو       -الکل    عمومي  الیفاتیک  گ په  دیوه  چې  ده   برخه  مختاړي  الکول      د    ه  
هایدروکاربن څخه دیوه اتوم هایدروجن اتوم دجداکیدووروسته منځ ته راځي . نوموړی د   

ټکي      Rاو   دهایدروکاربن پاتې شونې دي چې په       روپگ الکول     یو وال نسه رادیکال  
دهغومرکباتولپاره یومختاړی دی چې په      C2H5ه    گ ې    په توگسره ښوول کیږي . د  بېل

ه    گروپ لري .  د   الکول    دغه ډول رادیکالونه   په یوازنی توگ خپل ځان کې دایتایل  
    OHروپ   گاوازادډول شتون نه  لري    بلکې تل د   الکولوسره یوځای په  هایدروکسل 

ې    په گ، د  بېل      CnH2n+1باندې تړلی وي .  عمومي   فرمول   یې  مساوی دی له :   
 اونور    C4H9-،  بوتایل      C3H7-، پروپایل    C2H5-، ایتایل ،    CH3-ه لکه  میتایل  گتو

Alkylating 

کیمیاوي عملیې ته ویل کیږي چې دهغې په واسطه  یوې         -روپ نښلول   :گ دالکیل  
په یوه کیمیاوي مرکب باندې ترټاکلوشرطونوال ندې نښلول    2n+1Hn(C (روپ   گ دالکیل یو

روپ  گ ، امینو  cytostatic agentsه کله چې د ځینودرملولکه   گې    په تو گکیږي  . د  بېل
روپ دحجرې په  گروپ اوکاربکسیل  گروپ ،کاربنیل   گروپ ، سلفهایدرول  گ ، فوسفاټ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
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اسید   اویایې     DNAنوکلیک  ټپه دروي  په  کړنالره  نودحجرې دویشتوب   ونښلي  باندې 
ځان   خپل  ه  شمېر  اوبې   لوړه  په  چې  کوالی  شی  نه  حجره  کې  پایله  په   . کیږي  مخنیوی 

   وویشي . نوموړې کړنالره دسرطاني ناروغیودمخنیوي په موخه کارول کیږي 

Alkylating Agent 

  (CnH2n+1‒)روپ  گهغوکیمیاوي درملوته ویل کیږي چې په ډي این اي کې  یوالکولي  
تو دې  اوپه  دگورنښلوي   پل  ه  سرطان  یولوماامملټي  لکه  ناروغوحجرووینې 

     Melphalanیلن دویش کړنالره بندوي . لکه ملفدپالزماحجرو

Alkyne 
ده  اده ډله  متجانسه  یوه  دجیدروکاربن  یې    وړښتچې   فرمول    دی    n2HnC−2.عمومي 

 ونې اړیکې شتون لري  گ (  لري چې دکاربن  ترمنځ یې  دری ‒ C≡C‒روپ )گ  وظیفوي اویو

Alkynes 

 

 

 

داسیتیلین دکورنۍ ډیرشدیدنامشبوع هایدروکاربن دي چې دوظیفوي یا        -آلکین   :
(   کیمیاوي  اړیکه شتون  ‒C≡C‒روپ کاربن اتومونوترمنځ  دری ځلیزه )گفونکسیونل  

  ه لکه  اتین     گې    په تو گد  بېل  2nHnC-2,لري . عمومي   فرمول   یې مساوي دله :  

2H2: CEthin     4، پروپینH3: CPropin     6، بوتینH4: CButin    ، 

 
All-current 

motor 
 ي بریښنایزماشینونه دي چې دمتناوب جریان اومتمادي جریان په مټ کارکو

Allel  یوصفت دی چې پهAllele   پورې اړه لري 

Allelomorphs   . هغه ارثې عوامل چې په ورته کروموزوموکې په عین ځای کې  پراته وي 

Allels 

په یوه زوج کروموزوم پورې تړلي ارثي         -:      هم مکان ، دیوبل سره تړلی  ،    ونهالیل
ه لکه  گې    په تو گعوامل چې دیوه ارثې نښې دوه اړخيزه  بڼولپاره ټاکل شوې وي .  د  بېل

رگپه   دسره  نوکې  رن  گنال  جین    گاوسپین  دیوه  مانا  بله   په   . وړدي  دیادونې  عوامل 
وکروموزومود  گ توپیرلرونکي ډولونه چې دموتیشن په واسطه منځ ته راغلي وي اودهومولو

ځایزبرخوکې   یوشان  په  بېل    Genlocusجین  د    . وي  تو گپرتې  په  ه  گې    
 ډوله نښوسره تړاولري . phenotype چې د گوتوپیرلرونکی رنگدستر

Allo- 
توپیرلرونک چې  ده  کلمه  مختاړې  ،  ېیوه  جوړ     لکهماناورکوي  ډول  بل  متضاد،   ، پردی 

 شوې ، 

Allogamy 

ل  گدیوه نبات تخم وبل نبات ته انتقالیدل اود القاح له الرې جنسي  ډیرښت موندل ، لکه د 
ماده   بخونه  ژيړ  دغوړی   pollinationدمنځ  نبات   بل  .  دیوه  شي  یوځای  سره  دلوغوټۍ 

 ردشیندنې کړنالره (   گ)د

Allogeneic 

Transplant 
 دبنسټیزحجروپیوندکول دي چې نوموړې حجرې دبل یوه سړي نه راټولیږي  

Allotropy 

 : دبر         -الوتروپي    مادې  یادیوې  عنصر  دیوه  ندې  ښکاره  ترټاکلوشرطونوال 
هراړخیزډولونوته ویل کیږي     . په بله  مانا هغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي چې  کیدلو

یې   مثال  یووتلی   . توپیرولري  یې  خودکریستالوجوړښت  لري  فرمول  کیمیاوي  یوډول 
ې    په توکه لکه په  گپه بڼه پیداکیږي .  د  بېلرافیت اوالماس  گ دکاربن عنصر دی چې د

توپيرلرونکي   عنصرونه  ډول  دغه   . بدلون   دسلفردشکل  توپیرلرونکوشکلونوباندې 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethin
http://de.wikipedia.org/wiki/Propin
http://de.wikipedia.org/wiki/Butin
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Alkyne.svg&filetimestamp=20080420193159
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د دمادی  او  جوړښت  خویوشان  شي   ي  کوال  ترسره  تعاملونه  اوفزیکي  یوځای  کیمیاوي 
 لري .   یوشان حالت   aggregate stateکیدنې

Alloy 

ې په  گډوي  . دبیلگدفلزاتویوه مخلوط ته ویل کیږي چې لږترلږه دوه فلزونه سره     -آلیاژ :
ه داوسپنې گپه نوم یادیږي . همدارن  گه دمسو،قلعي اوجست مخلوط دبرنج یامسینگتو

 الیاژ دنوروفلزاتوسره دفوالدپه نوم یادیږي .  

Alpaka 

(Lama pacos) 

ډولوپه کړنالره کې  منځ گیوډول الیاژدی  چې دنیکل ، مس اوجست        -په کیمیاکې   :
بڼه ځلیږي نوله دې کبله ورته نوي سپین زر هم ویل  گته راځي . څرن ه چې دسپینوزروپه 

 کیږي .     

یوډول حیوان دی چې داوښ په شان ورته څیره لري او په جنوبي          -:      په بیالوژي کې
)امریک پیداکیږي  دپوستکي  Lama pacosاکې  او  لري  ارتفاع  متره  نیم  دری  لږڅه    ,)

 ټه پورته کیږی .گ دوړیوڅخه یې 

Alpha Decay 
  ونه يوډول تجزيه ده چې دیوه اتوم هستې  څخه دالفا يوه ذره )دوه پروتون    -دالفا تجزیه  : 
 ( خپريږي  اونوی عنصرمنځ ته راځيونهاو دوه نيوترون

Alpha Hydroxy 

Acid 

:  اسید،  کسياالفاهایدرو اسید  په خپل     -کاربونیک  کیمیاوي مرکبات دي چې  ډله  یوه 
وظیفوي   یوکاربوکسیل  لږترلږه  کې  ه  گاوهمدارن  COOH–روپ  گمولیکول 

خوا     OH–روپونه  گ یویاډیرهایدروکسیل   دیوې  چې  دی  همداالمل    . ولري 
.دبیل اسیدخواص ښيي  تو گدالکهولواوبلخوادکاربن  په  لکه   گې  چې     Glycolic Acidه 

 اونور.   Lactic Acid 3O6H3Cدپوستکي  کریم کې کارول کیږي  اوبل یې دشودې اسید 

Alpha Particle 

  : بڅرکی  نیوترونواودوه   -دالفا  ددوه  چی  ده  هسته  اتوم  ده    دهیلیم  جوړه  پروتونوڅخه 
اودیوه رادیواکتیوعنصر لکه يورانیوم دوه سوه اته دیرش اویا پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش  

 څخه خپریږي .   

Alpha radiation 

 

 

یادالفاوړان :گدالفاذرې  وړان       -ې     ددوو  گهستوی  چې  دي  ې 
بله  مانا   په   . اتوم هستې دې  گدالفاوړانپروتونواودوونیوترونوڅخه جوړې دي  دهیلیم  ې 

. نوموړې  ذرې دالفا    چې  دوه ځله مثبت چارج لري 
α      په یې  نښه  اوکیمیاوي  توري    سره     په 

ې درادیو اکټیف هستو په  گښوول کیږی . دا لفاوړان
څخه   دهستې  چې  اوکله  راځي  ته  منځ  کې  تجزیه 
کې   ثانیه  په  ترشلوزروکیلومتره  یې  نوسرعت  راوځي 

ې درادیم ،پلوتونیم  اویورا نیوم  گ. دالفاوړان  رسیږي 
ه  گپه تو    ې     گپه تجزیه کې منځ ته راځي . د   بېل

ې خپریږي    گکله چې د یورانیوم دوه سوه اته دیرش  هسته وچوي نو په پایله  کې دالفاوړان
 اودیورانیوم هسته  د توریم په  هسته اوړي .  

 
Alpha Rays  دهليم اتوم هسته ده چې د دوو پروتونو اودوو نیوترونو څخه جوړه ده .    -:   ېالفا وړانگ 

Alternately   متغیر، متناوب ، بدلونکی , په واری 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kernreaktion#Formelschreibweise
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Alternating   تغیراوتبدیل کول ، عوض کول بدلول , آلیشول 

Alternating 

 

 

 ددووحالتونوترمنځ منظم  بدلون ، 

منظم بدلون : دیوه نبات پاڼې دیوبل په مقابل ساقې باندې قرارنه         -په بیالوژي کې   :
. دغه ښکته اوپورته پریوتنه په منظم تو په  گلری بلکې ښکته اوپورته پرتې وي  ه دساقې 

 څوځایونوکې شتون لري .
 چې په  متناوب ډول بدلون کوی .   دعددونویوه سلسله      -په ریاضي کې   :

 
 

Alternating 

Current 

: جریان  برقي  چې    -متناوب  دی  جریان  ډول  هغه  دبرق 
تغیرکوي   سره  تابع  په  دوخت  یې  شدت  اودجریان  سمت 
په    . کیږي  ترالسه  مټ  جنراتورپه  متناوب  اودبرقي 

د  چې  جریانونوکې  برقي  متناوب  یک  هورمون  تخنیکې 
پاتې   ثابت  یې  تولیدکیږي،فریکونس  ډول  اهتزازونوپه 

ه په کابل ښارکې دمتناوب برقي جریان فریکونس ثابت او پنځوی  گې په تو گکیږي . دبیل
 دی . په شکل کې دوخت په تړاو یوساین ډوله متناوب ولټیج کښل شوی دی.     Hz 50هرڅ  

؛    -۱ دامنه  اعظمي  څخه    -۲دولټیج  څوکې  یوې  اعظمې  پورې  ددامني  څوکې  تربلې 
 دپریودوخت    -۴دولټیج اغیزمن قیمت ؛  -۳قیمت ؛

Alternating 

Voltage 

دبرقي پوتنسیال تفاوت دی چې مقداراوسمت یې دوخت په تابع     -متناوب برقي ولټیج : 
 سره تغیرکوي اوپه متناوب جریان پورې اړه لري .

Alternation 

of Generations 

ژوندي   کوونکدیوه  اویاتعویض  بدلیدونکي  کیږي     يموجوددنسل  ویل  تکثرته  متناوب 
یوبل تعقیب کوي . زوجي  )لکه په نباتاتوکې (  چې په هغه کې جنسي تکثراوناجنسي تکثر 

دالقاح په واسطه منځ ته راځي .په پایله کې  ل تکثردمذکرجنسي سلول اومؤنث جنسي  سلو
 تړا پخپل منځ کې توپیرلري .   داسې نسلونه منځ ته راځي چې دمورفولوژي په

Alternatively ددووامکاناتوترمنځ پریکړه یاحکم کول ، یوه بله چاره 

Altitude 

 والی،لوړتیاگارتفاع،ج
: کې  ریاضی  ویل    -په  ته  واټن  نقطې عمودی  دیوې  اویامستوي څخه  دیوه مستقیم خط 

 کیږي چې دارتفاع په نوم هم یادیږي 

Alum, 

 

 

: ه ده چې دیوقیمته اودرې قیمته  گد گوگړو تیزابو څوځلیز)مضاعف( مال        -زمچ    
  پوتاشیم المونیم سلفات  اویا    پوتاشیمه لکه  گ ې    په توگفلزسره یومرکب جوړوي . د  بېل

   K2Cr(SO4)2·12H2O، او  .KAl(SO4)2 · 12 H2O کروم سلفات اونور

Aluminiumfolie 

foil 

تودساتلوکې،    دشیانوپه  لکه  ژوندکې   ورځنی  په  چې  دي  پاڼې  نرۍ  ورقې    دالمونیم 
ټه پورته کیږی . پنډوالی یې دیوملي  گپخلنځی کې ، ددرمل په نغښتلواونوروکې  ورڅخه 

 مترلسمه برخه اویالږ  تشکیلوي  .  

Aluminiumoxid- 

polymer 

: اکسیدپولیمیر     ما      -المونیم  صنعتي  نوې  دهیوه  اکسیددیوې      ،    ده  المونیم 
سره   مادې  عضوي  په  گمصنوعي  دمرکب  المونیم  کې   کړنالره  دې  په   . ډیږي 
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 کوچنیوچاودونوکې ورننوځي او   په پایله کې یوه ډیرکلکه مصنوعي ماده الس ته راځي .

Aluminothermic 

reaction 

دخپلواکسایدوڅخه په  واسطه هغه فلزات چې  ه  یوه نامتوکیمیاوي کړنالره ده چې دهغې پ
تو  سوچه  په  بیلیږي   نه  سره  دنوموړې  گآسانی   . کیږي  اوسکروترالسه  کاربن  له  اوپرته  ه 

دپودرسره   فلزاکسایددالمونیم  دمطلوب  لپاره  څرنگموخې   . کوي  اورورته  اوبیا  ه  گ ډوي 
دمطلوب   کبله  دې  نوله  لري   ډیرمیل  درانیولولپاره  اکسیجن   د   المونیم   چې 

یو  بلخوا دغه    . اکسایداوړي  المونیم  اوپه  رانیسي  ځانته  اکسیجن    فلزاکسایدڅخه    

exotherme     ته تودوخی منځ  لوړه کچه  ډیره  یوه  په  کبله  نوله دې  تعامل  دی  کیمیاوي 
 پورې رسیږي .     C° 3000راځي چې تر  

 

 
 

داور لکه  کې  اوتخنیک  ژوند   ورځني  په  مرسته  په  حرارت  داوسپنی  اډي  گدنوموړي 
موخه   په  کولو  بېز  گ خطونودلیم  په       . کیږي  پورته  ورڅخه  دنوموړي   Baseټه  ارکې 

په     thermite reactionتخنیک نوم د ترمیت تعامل   په نامه سره یادیږي چې  دلیم کولو 
د      . کیږي   کاراخیستل  دفلزپودرڅخه   اودالمونیوم  اوکسایدمخلوط  داوسپنې  موخه 

ه چې داوسپنې اکسایددالمونیم سره یوځای شول نواوسپنه الکترون  ه کلگ ې    په توگبېل
داوسپنې  اکسایداو  المونیم  کې  پایله  په   . ورکوي  الکترون  اوالمونیم  رانیسي  ته  ځان 

 سوچه فلزتولیدکیږی .

Aluminum 

عنصرونوپه   اودغه عنصردعمده  فلزدی  ځلیدونکی  یوسپین   ، کیږي  ویل  فلزته  دالمونیم 
، دویلې    ٢٦,٩٨٢,   اوداتوم نسبي کتله     ١3وت دی اتومی نمبر یې  روپ کې پر گ درېیم  

(,  Alدی ، دلنډیزنښه یې په    )    C° 2519 اودغلیان ټکی یې     C° 660کیدنې ټکی یې   
مال دالمونیم   . کیږی  ښوول  ميكروب  گسره  دارو،  عفوني  دضد  محلول    اودهغوی  ې 

 ه کارول کیږی .  گ وژونكى داروپه تو

Amalgam 

روفلزاتولکه سپین زر ، طال، جست،   یوډول الیاژ دي چې دسیماب اونو       -ملغمه    :
د  اومس  فلز  ورڅخه  گدسودیم  موخه  دغاښونودډکولوپه   . کیږي    ترالسه  څخه  ټه  گډون 

ه دطال ، سپینوزرواوسیماب ملغمې کیماوي   فرمول   په   گې    په توگپورته کیږی . د  بېل
(Au,Ag)Hg   څرن  . کیږي    ښوول  مالومیږگ سره  یوشان  زر  اوسپین  سیماب  چې  ي  ه 

تعامل   کیمیاوي   ریدکس  ندې   ال  د  یې  لپاره  څخه       redox reactionنودپيژندنې 
 کاراخیستل کیږي .

 

Amber 

 

پات  د    ېزمان  ېدلرغون   -:کهربا تاتو  په تیره بیاد اغزي لرونکو،ونوشون  ېنبا  یوډول    ،ې، 
ډبرې    ژاوله دنوموړې   . ده  اوښتې  تیږه  په  وروسته  ډیروپړاوونو  ده چې دجیولوژی  )صمغ( 

اڼې ( په موخه کارول  گبینه په شان  زیړ نارنجي اویانصواري ډوله وي اودزیوراتو) گد  گرن
 O16H10C.کیږي . کهربایوعضوي مرکب دی چې مالیکولي فرمول یې داسې دی . 

Ambivalence 

داسې عنصرونه شتون لري چې دوه ډوله  وال نس      -:      په کیمیاکې         -امبیوالینس   : 
ه لکه سیماب چې په ځینومرکباتوکې یو وال نسه قیمت لري اوبیا  گې    په توگلري ، د  بېل

   2Cl2; Hg 2HgCl لکه :   په نورو  مرکباتوکې دوه  وال نسه قیمت لري .

http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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دوه توپیرلرونکي نظرونه ،هیلې اونیتونه ،  چې په پایله کې    گپه څن  گپه طبابت کی : څن
لکه   ناروغانو  په  دروحي   . تمامیږي  سخت  کول  پریکړې  کې    schizophreniaدیوې 

 ډیرلیدل کیږي  

Americium 

روپ پورې اړه  گپه     Actinoideیوکیمیاوي عنصردی چې داکتینوید          -امریسیم   : 
سره ښوول کیږی ،         Amمنځ ته راځی ، دسمبول لنډیزیې په     هگلري  اوپه مصنوعی تو

  ٢3٩Puده  ، کله چې پلوتونیوم  ٢٤3،  او داتوم نسبي کتله  یې         ٩٥اتومي نمبر یې 
کې   پایله  اوپه  کیږي  جزب  یونیوترون  څلورځله  څخه  نودهستی  شي  نیوترونووویشتل  په 

 سه کیږی .ترال   Am 243م دوه سوه درې څلویښت   یامریس

 

Amides 

 

 

 

: یداام په           -ونه    څخه  دعمل  دامونیاک  چې  دي  مرکبات  کیمیاوي 
تعامل   کیمیاوي  په دغه    . کیږي  ترالسه  اسید وباندې  کاربوکسیلیک 

  OH ( ها یدروکسیل      COOH‒روپ   )   گکې    دکاربوکسیل  
 په واسطه تعویض کیږي .    NH2 مالیکول   دامونیا 

 
.   ترټولوساده امیددامونیاک      ;Acetamid (CH3CO‒NH2)ه لکه   گې    په توگد  بېل

  وظیفوي هایدروجن یواتوم داسیدي رادیکال  مشتقات جوړوي چې په هغه کې دامونیاک   
)    (R-C=O)روپ  گ اکریل   اتوم  دنایتروجن  چې  کوم  وي  واسطه عوض شوی  سره  Nپه   )

. بلخواډیرامیدونه شته     RC(O)NH2نښتی وی . دامیدوعمومي فرمول عبارت دی له :  
چې   )دي  لومړیوامینوڅخه  یې   R'NH2د  فرمول    اوعمومي    کیږي   ترالسه    )

RC(O)NHR'.  تو په عمومي    . دامیونود کیمیاوي  گدی  او  اسید  دکاربوکسیل  امید   ه 
 تعامل  څخه منځ ته راځي

 
                                   RCO2H + R'R"NH ⇌ R  C   (O)NR'R" + H2O 

څخه   منځ    تعاملهغه فلزي امیدونه دیادولووړدي  چې دامونیاک  اودفلز دسم سیخ     -۲
ه کله چې فلزي سودیم په یوه مایع امونیاک کې    پرته له  گې    په تو گته راځي . د  بېل

  الس ته راځي .    NaNH 2ننه باسو  نوپه پایله کې ترټاکلوشرطونوال ندې فلزي امید   ،اوبو
   امیدعمومي جوړښت بڼه په الندې ډول ده .دکاربن اسید

Amines 

 

 

: امونیاک          -امینونه    د  کې  هغه  په  چې  دي  مرکبات  کیمیاوي     (NH3)أمين  
په واسطه عوض شوي     Alkylsاویاالکیل     Arylیواویاټول هایدروجن اتومونه دیوه اریل  

وي . که  چېرته دهایدروجن یواتوم دیوه الکیل اویااریل سره تعویض شوی وي یولومړی  
ته دهایدروجن دوه اتومونه تعویض شوي وي ، دویم امین اوکه درې     امین اوکه    چېر     

 هایدروجن اتومونه تعویض شوي وي ،درېیم امین ال س ته راځي .  
 
 Alkyl     روپونه دي لکه گانکسیونل فmethyl, CH3   ،5(·اوH2(C ethyl 

Aryl    5-روپونه دي لکه گانکسیونل فH6C   phenyl  4، اوH6C3tolyl group, CH  
 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Carbamoyl-group-2D.png&filetimestamp=20090321001908
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethyl_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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Primary amine 
 لومړني امینونه  

2NH-R 

 

Secondary amine 
 ثانوي امینونه  

R-NH-R 

 

Tertiary amine 
 درېیم امینونه 

3NR 

  

Amino acids 

 

 

هغه اسیدونه دي چې په هغوی کې  دیوې عضوي اسید په  کاربن         -دامین اسیدونه   : 
روپونو سره تعویض شوي وي . که    چېر     ته  گاتوم  پورې اړوند هایدروجن اتوم دامین د 

روپ  ته ورڅیرمه په لومړي کاربن پورې ترسره شوی وي  ،  گدغه تعویض  د کاربوکسیل  
روپ په شریکه په یوه اوهمغه کاربن تړلي  گ روپ   اودامین گپه بله  مانا که د کاربوکسیل 

، په دې   NCHRCOOH2H  هگ ې په توگوي نودالفاامین اسید په نامه سره یادیږي . دبېل 
کې     د       Rځای  نه  شمېر  اتوم   دکاربن   . دی  مولیکول  عضوي  کوونکی  یوعوض 
دنوموړي  گکاربوکسیل   یانې   . کیږي  پیل  دکاربن څخه  کاربن  گروپ  لومړی  کاربن  روپ 

 اونډی کیڼ خواته دویم کاربن اونورهم داسې در واخله .گدی او
له    عبارت  اسیدونه  امین  مانا   بله   کاربوکسیلیک    په  ډول  هغه 

روپونه ولري .  گ (دي چې یواویاډیرامین     R-COOHاسیدونوڅخه   )
یوکاربوکسیل   لږترلږه  اسیدونه  نوموړي  چې  مانه  دې  –)روپ  گپه 

COOH)     2(روپ  گاویوامینNH–(  .     شل پورې  ورځ  ترنن    . لري 
دپروتینوبنسټیزجوړښت   چې  دي  شوي  پېژندل  اسدونه   الفاامین 

اسیدونه    دامین  یې  کیدای شي چې  .   کیمیاوی جوړښت  جوړوي  
جوړښت   خپل  اوسلفرپه  ډوله،  هیتروسیکلیک   ، ارومات   ، ،الیفات 

همدارن او  لري  و  امین  گکې  کاربوکسیل   روپگ ه  او  روپ  گقلوي 
خواص .   اسیدي  کې    لري  شکل  فرمول    Lysineالفاامینواسید    په  کیمیاوي  دجوړښت 
 کښل شوی دی 

 
 

Amino radical 
لکه        -:     روپ گ   وظیفوي دامینو دي  اودامیونواسیدونوڅخه  دلومړنیوامینو  عبارت  

2NH‒   2  چې عمومي   فرمول   یېNH-R     دي 

Amitosis 
دیوې حجرې سم سیخ ویشنه اوهم دجنتیک موادودوه ټوټه کیدل  بې له دې  نه چې  ترمخه  

 کروموزمونه  ښکار ه شي اویا تشکیل شي .   

Ammeter 

 

 

 

 

کارول    کولولپاره  داندازه  دبریښناجریان شدت  یوه سرکټ کې  په  چې  ده  آله  فزیکي  یوه 
ن ټومبل شوې ده  چې دبریښناجریان ت کیږي .  دآلې پرمخ یوه س

په    . کیږي  کږه  څخه  ځای  دخپل  پرمخ  سکاال   دېوې  سم   سره 
دووقطبوترمنځ   دمقناطیس  کې  آله  ډول   نوموړې 

دبریښناجریان     (7)وټکگیوڅرخیدونکی   چې  دی.کله  پروت 
اغیزه   ورباندې  ساحه   مقناطیسي  نوالکترو  تیرشي  ورڅخه 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Moving_coil_instrument_principle.png&filetimestamp=20090226195601
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CH3-NH2.png&filetimestamp=20071116184741
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:(CH3)2-NH.png&filetimestamp=20071116184610
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:(CH3)3-N.png&filetimestamp=20071116184517
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وتک په منځ گه چې دڅرخیدونکي  گ(  اوپه څرخیدلوپیل کوي .څرن  Lorentz forceکوي )
ستن یوه  کې  متناسب      (12)برخه  سره  دبریښنادشدت  هم   نوهغه  ده  شوې  نښلول 

 دسکاالپرمخ دوران کوي   .   

Ammonia 

 

 

 

 

ازدی چې تند،تریخ بوی لري  اواوښکې گه  زهرجن گیوبې رن     -امونیاک ، امونیا   : 
دی .  په منفي        3NH بهوونکی اوخفه کوونکی  اغیزه لري   .  کیمیاوي   فرمول   یې  

°C78 − 33  انتیگراد کې  ویلې کیږي  اودغلیان ټکی یې منفي  درې دیرشدرجه س −
     °C       درجه سانتیگراد   قیمت لري . په  اوبو،   الکول    ، کلوروفورم  اوبنزول کې په

ه یولیتر اوبه په صفردرجه  کې یوزر  گ ې    په توگلوړه کچه حل کیږی . د  بېل
ازامونیاک حل کوالی شي . دامونیاک اوبه زڼ محلول  امونیم هایدروکسایدپه نامه  گلیتر 

از اوهایدروجن  مولیکول تر لوړفشاراولوړتودوخي   گ  سره یادیږی . کله چې دنایتروجن
              الندې سره یوځای کړونوپه دې کیمیاوي تعامل کې  امونیاک ترالسه کیږی . 

3 H2 + N2 → 2 NH3 

Ammoniacal 
دنوموړي ویی صفت دی ،  کله چې دیوه کیمیاوي تعامل چاپیریال اویامحلول  دامونیاک  

 په واسطه قلوي شوی وي  

Ammonium 

ه نه پیداکیږي  گ چې په آزاده تو   دی     4NH+یومثبت ایون او رادیکال         -امونیم ایون    : 
کله چې امونیاک  ندوي .  گفلزدخپل ځان خاصیت څر  لقالياوپه خپلو مرکباتوکې  لکه یوا

امونیم ایون      ایون  سره یوځای کیږي اود  hydronium ions په اوبوکې حل شي نوهلته د
 منځ ته راځي .

 

Amöboid 

په صورت کې چې یومیکروب دانسان بدن ته         -امیبي ډوله بڼه ، امیبي ډوله حرکت   :
ځانته   حرکت   ډوله  امیبي  کرویات   سپین  نودوینې  پښی ننوځي  اوکاذبې  کوي  غوره 

تشکیلوي .   په پایله کې دکاذبوپښوپه منځ کې  یو  میکروب    احاطه کوي  اوله منځه  
 یې وړی .

Amoebae 

 

 

   protozoaیوحجروي          -امیبونه   :
په ډله     Rhizopoda حیوان دی چې  د 

واسطه    دکاذبوپښوپه    . لري  اړه  پورې 
ته   بڼې  ځان  دخپل  چې  شي  ی  کوال 
اوهرې   ورکړي  شکلونه  توپیرلرونکي 
خوږو   په   هغوی    . وخوځیږي   خواته 

ژوندکو ژوندکو  ياوچټلواوبوکې  هم  کولموکې  په  دبدن  یې   ځینې  المل    ي.  اودناروغۍ 
 ( (Amöbiasisرځي .  لکه    گ

Amoebiasis 

(  یوه ناروغي ده چې د یوډول    هلمې اویالري )رودودک        -:    آمیبازیس،    امیبي پیچ
 په نوم یادیږی ..   Entamoeba histolytica  چې د منځ ته راځيامیب څخه 

 

Amorph 
 بې شکله ،  غیرکریستالین شکله ، بې له  ټاکلې سرحد، غیربلوري  

  : کیماکې  اوهمدارن  -په  لري  نه  جوړښت  بلوري  چې  دي  مرکبات  یوه  گکیمیاوي  کوم  ه 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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 هندسي شکل ته هم  ورته نه وي .

Amount 
 مقدار, اندازه  یسود پقیمت ، مبلغ ، مقدار، 

 ( Absolute amountمطلقه قیمت  )   -په ریاضي کې :  

AMP ت یسفاف ودادینوزین مون Adenosinmonophosphat     د لنډیزنښه 

Ampere 

 

 

: واحد        -امپیر   دی     SIدنړیوال  واحد  شدت  د  جریان  دبرق  امپیر  کې  سیستم  په 
اودنوموړي کمیت   مقیاس ښيي   .    په بله  مانایوامپیر دبريښنا هغه شدت  دی چې په  

 هره ثانیه کې په مقداردیوکلومب بريښنادیوه هادي دمقطع څخه تیرشي .  

د شپږضرب دلس     کله چې
الکترونو   اتلس  طاقت  په 

جمع   بريښنایزچارج    سره 
ته   منځ  کړونویوکولومب 

 راځي 
1 Ampere = 1 Coulomb / Sec                                 

1 A = 1 C / s = 1 C · s-1                                        

Amperemeter  :   یوه فزیکي آله ده چې د بریښناشدت په اندازه کیږي        -امپیرمتر 

Amphibian 
هغه حیوانات چې هم په وچه اوهم په اوبوکې ژوندکوال ی شی ،         -ژونده حیوان   :دوه  

 ښه  گلکه چن

Amphibian 

 

هغه فقاریه حیوانات دي چې سړه وینه لري او هم په اوبواوهم      -ذوحیاتین ،ذومعتشین : 
ه خپل تخم په اوبوکې اچوي. دتخمونوڅخه  گ په وچه کې ژوندکوي. ذوحیاتین په عادي تو

 Larvaeیې یوه الرف 
همدارن  کوي.  تنفس  مټ  برانشونوپه  اویاداخلي   دخارجي  چې  راځي  ته  دڅنگمینځ   گه 

دواړوخواوته یوخطي غړی لري چې دهغه په واسطه داوبوجریان تغیرات درک کوالی شي.  
له  ه دذوحیاتینوتکثرپه اوبوکې صورت نیسي  خودژگپه عادي تو  وندپاتې ټوله برخه پرته 

ځینوډولونوڅخه داوبوڅخه بهرپه وچه کې ترسره کیږي چې مرطوبه هواولري . ذوحیاتین  
هم   تنفس  دپوستکې  لري  نه  وه  سږي  چې  اوهغه  کوي  تنفس  الرې  له  اوپوستکې  دسږي 

دهلیزه   دوه  یې  زړه  کوي.  اساس    Ventricleاویوبطن    atriumکفایت  همدې  لري.په 
زړه عمده    دذوحیاتین  دذوحیاتین  لري.  وینه  مخلوطه  اوشراینې  لکۍ  گ وریدي  روپ 

 ښې دي.گلرونکي اونالکۍ لرونکی چون

Amphimixis 
د   اوښځې(  سړي  )لکه  دمتقابلوجنسونو  کې   هغه  په  چې  ده  کړنالره  یوډول  دالقاح 

 جوړکړی    .    Zygoteوټ    گحجروهستې  سره ویلې شی اویوزا 

Amphoter 

کیمیاوي مرکبات دي چې داسیدونوپه وړاندې قلوي خاصیت اودقلوي په وړاندې اسیدي 
  . بله  ماناداسې دوه  خاصیت ښيي  ون خواص لري چې هم ځانته پروتونونه رانیوالی  گپه 

، مس  Zn(OH)2 کسایداه دجست هایدروگې    په تو گد  بېلشي اوهم یې ورکوال ی شي . 
کساید ا، کروم هایدرو  Al(OH)3کساید   ایم هایدرو، المون  Cu(OH)2ساید   اکهایدرو

Cr(OH)3   : اویالکه اوبه 
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Amphoteric 

electrolytes 

کیمیاوي مرکبات دي چې په عین وخت کې اسیدي خواص لري اوهم        -الکتروالیت   :
چې قلوي     )–2NH(روپ  گه لکه   داسیدونوامین  گې    په تو گقلوي خواص لري . د  بېل

روپ چې اسیدي خواص لري .  گ   (COOH–)روپ   گ خواص لري اوداسیدونو کاربوکسیل  
 ه لکه اوبه  ، امیونواسید،پروتین گ ې    په توگد  بېل

Amplitude 

 

 

: )امپلیتود(     دامنه  داهتزازاتوپه بحث کې          -داهتزاز 
   . کیږی  ویل  اهتزازدامنه  د  ته  بعد  په  اعظمي  دوخت 

کمیت تړاودیوه   فزیکي  اورپیدونکي    بدلیدونکي 
متناوب  دیوه  کې  په  شکل   . وايي  ته  قیمت  ترټولواعظمي 

تابع سره ښوول شوی دی  . t   اهتزازدوخت   U ولتیج      په 
۱-    (û)     امپلیتود امپلیتود   (2û)   ۲-دڅوکې  پورې  څوکې  تربلې  څخه              دیوې څوکې 
 دڅپې یوه پېره ) سایکل(   -۴دامپلیتودو سطي مربع  جذرو      -۳

Amplitude 

modulation 

 

 

 

 

   -:    ډولیشنامپلیتودمو
یوه   څپه  ه  یو  هره 
امپلیتودلري چې  دوخت په  
او   تغیرکوي   سره  تابع 
قیمت   اواصغري  اعظمي 

 اخلي . 
نال امپلیتودهم اعظمي اواصغري گنال اویا دموزیک  زیگه دخبرو زیگ ې    په توگد  بېل 

چې   ی  کیدال  شی  تړاونه  تخنیکی  په   . دی   ټیټ  یې  فرینکونسي  خو    لري   قیمتونه  
درادیوسټیشن  له ال ری بل ځای ته انتقال شی .   ددې موخې لپاره چې  نال   گدموزیک زی

ټه  گنال هم ولیږدول شي نو  دیوې بلې لوړفرینکونسي لیږدوونکې   څپې څخه  گیوټیټ زی
پورته کیږی چې  امپلیتودیې دموزیک اویاخبرود  څپې   اعظمي اواصغري قیمت  په تابع 

په نامه سره یادیږی .   د    AM   ډیلیشنتودمو کې     تغیرکوي ، دغه کړنالره   دامپلی
شکل په پورتنۍ برخه کې دموزیک اویاغږ یانې ټیټ فریکونسي  څپې دوخت په تابع سره  

دوه ډوله   تخنیکی کړنالرې ښوول شوی    ډیلیشن او په منځنی اوال ندې برخه کې  یې  دمو
   AMدامپلیتود      signalنال  گپه نامه سره یادیږی .  دصوت زی     AMاو    FMدی چې د  

 مودیالسیون په مرسته انتقال کیدای شي   FM اویا فریکونس 

Amylases 
په         -:   یزیسامیل نشائیسته  چې   دی  یم   یوانزا  څخه  او  گدفرمنتونودډلې  لوکوز 

 مالټوزټوټه کوي .  

Amyloidosis 

ځنځیري    myeloma  یولوادم سپک  چې  دی  حالت  یوداسې  )ماناروغۍ   Benceپروتین 

Jones proteinsپه تیره بیالکه زړه ، پوښتور ي ، اعصابو اونسجونوکې  گ( دبدن په غړو 
 رسوب کوي   

Amylum 

( برخو            -:    n)5O10H6(C,نشائیسته  جوړشوی      Glucose-D-αدډیرویوشان  څخه 
کیدونکی    polysaccharides   ساکرایدي  پول حل  کې  اوبو  په  شل  کې  سل  په  چې  دی 

کیدونکی   amylose امیلوز        حل  نه  اوبوکې  په  اتیا  کې  سل  اوپه  جوړدی  څخه 
څخه جوړدی   .  نشائیسته دنباتاتوپه حجروکې دیوې دانې    amylopectinامیلوپیکتین   

په بڼه ذخیره کیږی     اود کاربن هایدراید د میتابالیزم لپاره  دذخیره شوې انرژي  عمده  

http://de.wikipedia.org/wiki/Glucose


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

48 

 

 ه کارکوی    .     گ مادی په تو

Ana partes 

aequales 

   ویشل دلنډیز دوه ټکي دي اومانایې ده :  په مساوي  برخو

   

Anabolismus 

انیزموکې دبدن جوړوونکوموادودمیتابالیزم یوه برخه ده  چې  گپه ژوندیواور -انابولیسم : 
دپروتیني موادود   یانې   . راځي  ته  برخې  جوړښت منځ  یوې  د  بدن   پایله کې  دخپل  په  

دبیل   . کیږي   ترسره  دغړواونسجونوجوړښت  مرسته  په  توگجوړونې  په  لکه  گې  ه 
)لکه    هدهډوکواوغظالتووده اوجوږښت .دمیتابولیک په کړنالره کې کوچني ساده مالیکون

اودغټو کیږی  یوځای  سره  امین(  د  مغلقواسید،  انزایم،  )لکه   DNAمالیکولونوواحدونه 
چې   هستوي اسیدونه(  ورڅخه منځ ته راځي   . دنوموړې موخې لپاره هم انرژي په کارده   

دخپل ځان موادپه    څخه ترالسه کیږی .  په بله وینامالیکول    ( ATP)      کیمیاوي انرژيد
 ټه پورته کیږي  .       گ ه  تجزیه کیږی اودبدن دجوړښت لپاره  ورڅخه گ کیمیاوي تو

Anaerobe 
: ا       -غیرهوازي    نه لرونکي چاپیریال    O)2(انیزم چې داکسیجن مولیکول  گروهغه  په 

 ړی تنفس ، ژوند ، میتابالیزم اووده کوال ی شي .گکې  هم ،ځان

Anal دبدن په اخري برخه کې په  مقعد پورې اړوند       -، مقعدي   :  ینلا 

Analog  signal 

 

 

 

تابع نال ته ویل کیږي چې دوخت په  گپه خبررسنیوکې یوه داسې زی       -نال   :گزی  گانالو
ه او په يوه وخت )همزمان(، دیوه  گسره د یوه فزیکي کمیت دبدلون قیمت په متمادي تو

ه د موزیک اویاعکسونوانتقال  گپه تو    ې     گځای څخه بل ځای ته انتفال کوي . د   بېل
ړتیاداده چې  نامطلوب مالومات گنال نیمگزی  گدولتیج په مرسته ترسره کیږي   . دانالو

)غورېـږ ( هم انتقال کیږي اوپه پایله کې دموزیک اویاخبرواصلي کیفیت له  لکه غال مغال  
نیم دنوموړې   . وړي  کولوپه  موخه ددیگمنځه  تخنیک   گړتیاداصالح  څخه     digitalیتل 

یتل انتقال کې یوازی دوه قیمتونه شتون لري . په دې  گټه پورته کیږي . دمالوماتوپه دیگ
یتل  گ قیمت ځانته اخیستالی شي . په دی  (1)اویایو    (0) نال قیمت یاصفرگمانا چې دزی

نال کې شتون هم ولري خوبرسیره پردې  دموزیک  گته شورماشورپه زی  رانتقال کې که    چې 
ټاکلې  دیوې  چې  لوړقیمتونه  ټول  دولتیج  چې  داځکه   . رسیږي  نه  زیان  ته  کیفیت 

      اندازه پیژندل کیږي .  قیمت  په    (1) دیوه واحد       امپلیتودڅخه  یې قیمت پورته وي 

Analog 

measuring 

device 

تو  متمادی  په  بدلون  کمیت    اویافزیکي  دهندسي  چې    کیږي  ویل  توته  آال  ه   گ هغو 
. لکه بريښنا یزولتیج ، دبرق جریان ، دفشار اودحرارت  اندازه   اندازه کوي  اوهمزمان  
 کول  اونور 

Analogy 

 ورته والی ، یوشان

مشابه ، مطابق : دبدن هغه غړی چې دتکامل په تړاودیوه بل سره        -بیالوژی کې   :په  
. دبېل په اړوندیوشان دنده ترسره کوي  ه  سږی ، برونښي  گې په توگتوپیرلري خوددندې 

 که څه هم  توپیرلرونکی تکامل لری خودتنفس  په موخه  کارول کیږی    trachea،تراخیا 
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Analyser 

 

 

 
 

ه کې  دپوالریمتر آلې یوه برخه ده  گڅان   Optic په اپتیک      -:    يیزر، تجزیه کوونکاناال
   polarisationچې دهغې په مرسته   پوالرایز شوی      Nicol prismلکه دنیکول منشور   

اهتزازکوي   کې  یوه سطحه  په  دنورڅپې  پایله کې  اوپه  راځي   ته  الس  یوه  .نور   چې  کله 
لکه   وکټور  عرضاني څپه   نودبریښنایزساحې  پوالرایزشي  یې   الکترومقناطیسي څپې 

یوازې  په یوه سطحه کې اهتزازکوي چې  دحرکت پراخیدلو په سمت   باندې عمودأ والړه  
ده . پوالریمتریوه آله ده چې دنوریوې سرچینې ، یوپوالرایزر،داپتیک فعال موادویوه نمونه  

په نامه   څخه جوړه        Detector سره یادیږي اویودیدکتور،یودویم پوالرایزرچې داناالیز 
اناالیزر درجی    ده.   تړاونوي  پوالریزرپه  دلومړي 

o90    ي نوردلومړ  چې  .کله  دی  تاوشوی 
اوبیاداپتیکي   پوالرایزشي  مرسته  پوالرایزرپه 
نوداهتزازعمودی   شي  تیر  څخه  نمونې  فعالې 
چې   کله   . تاویږي  زاویه  ټاکلې  په  یې  سطحه 
شی  اویا  خواته   کیڼ  دومره  اناالیزرپرلپسې 

ستر رڼادیدکتوراوبیا  هیڅ  ترڅوچې  تاوشي  نوداپتیگخواته   رسیږي  نه  وه  زاویې   وته  کي 
څرخیدونکې   اندازه ټاکل  کیدای شي . په بله  مانا   داناالیزرپه څرخیدلوسره   دنوررڼا  

دپوالریمتر  په شکل کې  بیخي کمښت مومي اوبیایې دزاویې  همدغه اندازه ټاکل کیږي .
  آلې شیماتیک جوړښت 

Analysis 

په ریاضي کې  دتفاضلي حساب یوعلم دی چې دحقیقي عددونوپه هکله         -:    یسانالیز
ه لکه دیوې  سلسلې اویاترادف سرحدي قیمت ،  دحقیقي  گ ې    په توگبحث کوي . د  بېل

 عددونوتابع اودهغې داشتقاق  وړتیا ، متمادیت  اونور 

Analytical   تحلیلي ، ټوټه ای 

Analytical 

geometry 

ه تشکیلوي چې  دهندسې اوالجبردیوځای گدریاضی علم یوه څان       -دسه   :تحلیلي هن
ه کې   هندسي شکلونو د مختصاتو سیستم په  گکیدوڅخه منځ ته راغلې . په نوموړې څان

مرسته کښل کیږی    اودهغوی  اړېکې  دالجبري عددونو اوانالیزقوانینو په رڼاکې بیان 
اتوپه سیستم  کې ددوومستقیموخطونودتقاطع ټکی ه  دمختصگ ې    په توگکوي  . د  بېل

 ټاکل  اونور 

Analytical 

Number 

theory 

کاراخیستل   هراړخیزوطریقوڅخه  د   ) )فنکشن  دانالیزاوتابع  چې   ده  عددونونظریه  دتام 
 کیږي .

Analyze 

 دیوه شي ټوټې کول اوپه کوچنیوبرخوویشل         -تجزیه   : 

: کیمیاکې    په        -په  مادې  کیمیاوي  دیوې  مرسته  کړنالروپه  اوکیمیاوي  دفزیکي 
بېل د    . کیدل  ویشل  تو گجوړوونکوبرخوباندې  په  د سیماب  گې     واسطه  په  دحرارت  ه 

 الس ته راځي     اوکسایدتجزیه کیدل چې په پایله کې فلزي سیماب او  اکسیجن 
2 HgO   2 Hg  +   O2 

Anaphase 

 

 

 

:یاناف کې         -ز   کړنالره  په  ویشنې  دغیرمستقیم  دحجرې 
نوموړې مرحله کې دحجرې   په  ویل کیږي .  پړاوته  درېیم  دویشنې 

داستوائي برخې څخه دیوه  کرومو زوم  دوه یوشان نیمایې    برخې     



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

50 

 

(chromatids( دپروتین تارونو  )spindles . په مرسته دقطبونوخواته څکول کیږي ) 

Anatomy 
: کې  گدژوندیواور      -اناتومي    هغه  په  چې  علم  څیړنې  غړودجوړښت  دبدن  انیزمو 

 دغړوبڼه ، دغړوموقعیت اودغړودټوټې  کیدلو هنرپکې بیان شوی وي  

Anaxial  دمحورسمت داوږدوپه برخالف  ، بې محوره ، دیوه ټاکلي محورنه لرونکی 

Ancestry  و نسب ااصل  ،خټه، نسب، زى ، شجره 

Anemia 
وینه کې اویا دلس   په  پرتله دسروکرویاتودشمیر کمښت  په       10g/dlرام څخه    گ دنارمل 

 لوبین ټیټوالی   گدهیمو 

Anemogram   یومنحنی دی چې دیوه کاغذ په مخ باندې  دباد سرعت اوسمت ترسیم کوي 

Anemograph  ه کاږي  گیوه آله ده چې دبادسرعت اوسمت په اوتومات تو 

Anemometer   یوه آله ده چې دبادسرعت  اوفشار  داندازه کولوپه موخه کارول کیږی 

Aneroid 

barometer 

کو دهوافشاراندازه  چې  ده  آله  له    يیوه  پرته  چې  بارومترده  فلزي  یوه  مانا  بله   په   ،
 اوبوداتموسفیرفشاراندازه کوالی شي  

Angiogenesis 
ل ځان دتغذيې لپاره تازه اونوي  دسرطان خواص دادي چې دخپ    -ونوجوړیدل : گدوینې ر

 ونه تولیدکوي گر

Angiogenesis 

Inhibitor 

ر دنویو،  چې  درمل  نه  گ هغه  وه  وینه  حجروته  ترڅوسرطاني  بندوي  کړنالره  ونوجوړیدنې 
 رسیږي اودمنځه والړې شي  

Angiography ونو تصویر اخیستل گوپه مټ دوینې ر گدایکس وړان 

Angiosarcoma  ونه ورڅخه جوړدي گچې په هغوحجروکې پیل کیږي چې دوینې ریوډول سرطان دی 

Angiosperms 

 

 

 

: )البذور(    نباتات  نباتات دي چې گنوموړي یو ډول          -دپوښل شوي تخمدان  لداره  
پاڼې    دتخم  یې  یې     carpelتخمدان  نوم  علمي  اوسنی   . دي  شوی  پوښل  مرسته  په 

Magnoliophyta)    لرونکوبوټو اودتخم  ل    Spermatophytina)دی  شمېر  څخه   دډلې 
ي شوي نباتات دي چې عضوي تیل ورڅخه الس ته راځي . پاڼې یې   گکیږي .    اکثرًا یې لر 

ر ي . دوه مشیمه   الن یې هراخیزډولونه ل گځنې نوری فرعي پاڼې نه لري .  گساده دي اوڅن
 یې  نباتات اویومشیمه یې نباتات په همدې ډله کې  شمېر ل کیږي .

Angle Of 

Refraction 

 : دنارمل    -دانکسارزاویه  نوراو  دمنکسرشوي  چې  کیږي  ویل  ته  زاویې     normalهغې 
ه  کله چې نوردهواڅخه اوبوته ننوځي  گې په توگعمودي خط ترمنځ تشکیل کیږي .  دبېل

 رزاویه دلویدونکې  زوایې په پرتله کوچنی وي  .   نودانکسا

Angstrom 

ستروم په نامه یادیږي . دغه   گداوږدوالي د واحد  لنډیزنښه ده  چې دان     -ستروم    : گان 
یوپخوانی واحددی چې  په هستوي فزیک کې دکوچنیوکمیتونولپاره کارول کیده  خواوس  

لکه داتوم یامالیکول  قطر، په یوه کیمیاوي مرکب  ه  گې    په تو گاعتبارنه لري . د  بېل
په ان ستروم   سره  گکې دیوه اتوم دبل اتوم څخه واټن ،دالکترومقناطیسي څپواوږدوالی 

 لسمه برخه ده . nm ستروم دنانومترگښوول کیده  . یوان
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1 Å = 100 pm = 0,1 nm = 10-4 μm = 10-7 mm = 10-10 m                  

    

Ångström 
 سره کیږی .    Åدطول یوپخوانی واحددی اودلنډیزنښه یې په  

.m 10-10 = nm 0,1 = Å 1 

Angular 

Frequency 

دایروي فریکونس چې ددایروي سرعت   په نوم هم یادیږي . داهتزازپه علم کې یوفزیکي  
توري ښوول کیږي . که دیوه اهتزاززمان تناوب  ا  گدلنډیزنښه يي په اومیکمیت دی چې 

په    Tپه   يې  فریکونس    fاوفریکونس  دایروي  :    وښيو،نود  له  دی  مساوي 

 دی . s·rad−1،نړیوال واحديي رېدینت پرثانیه   

Angular 

Momentum 

 

په فزیک کې یوداسې وکټوري کمیت دی چې دوخت په تړاوتغیرنه     -دوراني ضربه :   -۱
په   لنډیزیې  چې  ضربه  دوراني   . هراړخیزحالت    Lکوي  سیستم  دیوفزیکي  کیږي  ښوول 

په   گڅر یې  کتله  چې  یواتوم  لکه  لپاره  بڅرکی  دیوه   . تړاو    m ندوي  په  ښيواودمحور 
 ه تعریف شوې ده .  گپه الندې تو هحرکت ترسره کوی دوراني ضرب څرخیدونکی

L⃗ =  r ⃗⃗  × p⃗ =  r ⃗⃗  × mv⃗    
دمحورڅخه دبڅرکي موقعیت راښيي چې دشعاع سره مساوي ده    rپه پورتنی معادله کې  

دکتلې سرعت ، او)×(  ته صلیبي حاصل ضرب  ویل کیږي    vخطي مومنت ،    p = mv ،او
بله وینا   په  .  په دې ماناچې ددوراني ضربې وکټور،په شعاع اوپه سرعت عمودوالړدی . 
حاصل   له  واټن  دبڅرکي  اودمحورڅخه  دبڅرکي سرعت   ، کتلې  دبڅرکي  ضربه   دوراني 

ددوراني ضرب کې،  حرکت  دایروي  یوه  په      . کیږي  ترالسه  څخه  هغه  ضرب  په  وکټور  ې 
سطحه عمودوالړه دی په کوم کې چې کتله حرکت کوي . دواحدونوپه نړیوال سیستم کې د  

 s·  2m·  kg−1دوراني ضربې واحدعبارت له :         

یوغټ    -۲ ځای  په  بڅرکي  دیوه  ته  چېر   که  
پام کې ونیسو   په  تو گبېل  دجامدجسم  په  لکه  گې  ه 

مځکه چې په خپل محورڅرخیدونکی حرکت ترسره 
 moment ofکوي نو دوراني ضربه  د مونت عطالت  

inertia  سرعت  ا    angular velocityوزاویوي 
 دحاصل ضرب څخه   ترالسه کیږی .

 
 زاویوي سرعت دی .   , مومنت عطالت او    Θپه پورتنی معادله کې   

Angular 

Momentum 

 

 

 

 

 

 

   -نتم :ېزاویوي مومېنتم یاڅرخیدونکی موم
په   Oیوجامدجسم په پام کې نیسو چې دخپل محور   

زاویوي سرعت    په  همدارن ω شاوخوا   . ه  گراڅرخي 
کوچن یوه  کې     Aذره   ۍدجامدجسم  پام  په  هم 

    r او دمرکزڅخه  په اندازه د        m نیسوچې کتله یې  
دیوې خوا په     Aه چې همدغه  ذرهگواټن لري .  څرن

حرکت کوي نوله دې کبله یوخطي مومېنتم   v خپل دایروي مسیر باندې  په خطي سرعت  
 لري اوبلخوادمحورپه شاوخواراڅرخیږي نوله دې کبله یوزاویوي مومېنتم لري  .  

    v) = m (P  نتمېخطي موم   Aدتعریف سره سم دیوې ذرې       ::نتمېمومدیوې ذرې خطي  دیوې ذرې خطي  
دکتلې   ذرې  سرع     m دنوموړې  خطي  .         v ت  ،او   کیږي  ترالسه  څخه  دحاصل ضرب 

http://de.wikipedia.org/wiki/Meter
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekunde
http://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_%28Einheit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekunde
http://de.wikipedia.org/wiki/Meter
http://de.wikipedia.org/wiki/Kilogramm
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 سره یوشان دی  .    v خطي سرعت    Aسمت  دذرې   P دخطي مومنتم 
په شاوخوایوې څرخیدونکې    O:  دتعریف سره سم د محور     دیوې ذرې زاویوي مومېنتمدیوې ذرې زاویوي مومېنتم  

د      rفاصله      Aاود مرکزڅخه د ذرې      P دخطي مومېنتم      Lزاویوي مومېنتم     Aذرې   
 مساوي دی له :   L زاویوي مومېنتمA حاصل ضرب څخه ترالسه کیږی . په بله وینا دذرې 

، 

چې   داځکه   . مانالري  دبهرنیووکټورونود ضرب    × نښه  دصلیب  کې  معادله  نوموړې  په 
درې وکټورونه دي    p = mv اوخطي مومېنتم     r ، دذرې دمکان واټن   Lزاویوي مومېنتم  

. په معادله کې درې واړه کمیتونه په تورو مزیو   اودرې واړه یوپربل باندې عمودوالړدي 
 حروفوښوول شوي دي چې دوکټورونو ماناورکوي .

کله چې دهرې ذرې زاويوي مومېنتم سره     ::    ای(ای(تکانه زاویه تکانه زاویه دجامدجسم زاویوي مومېنتم )دجامدجسم زاویوي مومېنتم )
لوذراتو محصله زاویوي مومېنتم ترالسه کیږي  جمع کړو،نوپه پایله کې دیوه جامدجسم دټو

دبیل تناظر محورراڅرخي،  ثابت  په خپل  یوجامدجسم  کله چې  تو گ.  په  لکه  ځمکه  گې  ه 
 I، دمومنت عطالت       L،بادپکه ،دبایسیکل رغړی اونور،نودهغوی زاویوي مومېنتم   

سرعت    لیکو:   ωاوزاویوي  داسې  همدامطلب  راځي،  ته  الس  څخه  ضرب  حاصل     له 
نو  په مفصل ډول    n، که چېرته څرخیدونکی جامدجسم د     ذروڅخه جوړوي 

 لیکو: 

L = ∑mi ri
2 ω = 

n

i=1

ω ∑mi ri
2 =  ω I 

n

i=1

 

ه چې فزیکي قوانین خپل اعتباردالسه نه ورکوي کله چې  په فضاکې یې سمت ته  گڅرن
بله ویناپه فضاکې هیڅ سمت دبل یوه سمت څخه توپیرنه لري ، نوله د په  ې  تغیرورکړو، 

( اعتبارلري    قانون الحفظلپاره دبقاقانون)    Lکبله په تړلي سیستم کې دزاویوي مومېنتم  
   s2(N·m·s or kg·m−1(. دنوموړي فزیکي کمیت واحدنیوټن مترثانیه دی 

Angular Velocity 

 : په فزیک کې یووکټوري کمیت دی چې په کوم سرعت سره یوه زاویه     -زاویوي سرعت 
کې   سیسم  نړیوال  دواحداتوپه    . شاوخواراڅرخیږي  محورپه  دخپل  واحدکې  په  دوخت 

پرثانیه     واحدرادیان  په      rad/sدزاویوي سرعت  يې  اودلنډیزنښه  ښوول    Ωاویا    ωدی 
زاویه   شوې  طی  چیرته  که   . په    dφکیږي  وخت  شوی  اوطی  دزاویوي    dtوي  وښیو،نو 

 مطلق قیمت مساوي دی له :  ωسرعت 
 

 ω =
dφ

dt
=

2π

T
= 2πf  

تناوب  گهمدارن دزمان  اړیکې شتون  f، فریکونس     Tه  الندې  ترمنځ  زاویوي  اوسرعت   ،
 : ω لري  =

2π 

 T 
= 2πf       ه که چیرته په یوه دورانې حرکت کې  چې مسیريې  گهمدارن

وي، نوزاویوي    Vوي اودمتحرک جسم خطی سرعت    Rددایرې بڼه ولري اود دایرې شعاع  
ωسرعت مساوي دی له :      =

v

R
   

Anhydride 

دلیرې         -:     انهایدراید داوبودیومولیکول  چې  کیږي  ویل  دغیرفلزاتواوکسایدوته  
 ې گدتیزابواویاالکالي یومولیکول څخه ترالسه کیږي . د  بېلکولوپه کړنالره کې 

تو     داسیدکاربونیکگ په  چې  کله  وباسونوپه     Carbonic acid ه  اوبه  یومولیکول  څخه 
. کیږي  اکسایدترالسه  دای  کاربن  کې   اکسیجن د  چې دی اکساید فلز غیر  د   پایله 
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 د تیزاب اړوند د او راځي ته الس کې پایله  په جالکولو د اوبو د څخه  تیزاب لرونکي
 . یادیږي نوم په انهایدراید

 فاسفورک د  P2O5او انهایدراید   4SO2H   اسید سلفورک د   SO3هگتو  په ېگبیل د

 اړوند بیرته ورسیږي اوبه چې ته انهایدراید . دی انهایدرایدونه      H3PO4    اسید

 راځي ته الس تیزاب
4SO2O → H2+ H 3SO 

Anhydrite 

ې اویادیوکیمیاوي مرکب څخه بلوري اوبه  گکه    چېر  ته دیوې مال       -:       انهایدرایت
نوپاتې شوې مال ایستل شي  انهگوه  ته  کلسیم  ایدراې  . کله چې  ورکړشوی دی  نوم  یت  

اوبوکې ولمبول شي نویوه کلکه ماده      %.Vol 50په  نیماي حجم        CaSO4سلفاټ   
  . راځي  ته  بېل  الس  تو گد   په  لکه  گې     )گه  یوه  CaSO4·2H2Oچ     خپل  په  چې    )

 مولیکول کې دوه مولیکوله بلوري  اوبه لري .  

Aniline 

 

ه وي .  داروماتیک   گیوه لږڅه غوړجنه مایع ده چې که خالصه وي نوبې رن       -انیلین   : 
دامینوبنزول     امین دی چې  حلقه تشکیلوي   .       2NH5H6C ,لومړی   یوه 

اویوځان دی  مرکب  الکالي   دعضوي  گزهرجن     . لري  بوی  خوږ  ړی 
ه   گې جوړوي  . دابتدایي مادې په توگاوغیرعضوي اسیدونوسره  بلوري مال

درن کې  صنعت  په  بیا  تیره  اوپه  تولیدکې  موادوپه  مادې    گددرمل  اساسي  
 لپاره  کارول کیږي  

Animal 

انیزم دي چې دحجرې په یوه هسته  گحیوانات ډیرحجروي ژوندي اور -حیوان ،څلورپښی  :
بیالوژي   په  ده.   بیله  دسایتوپالزماڅخه  مټ  غښاپه  دیوه  اوهسته  لري  مواد  ارثي  کې 
تړاودحیواناتوپه پاچاهي پورې اړه لري اوله دې کبله دیوه حیوانې موجودمشخصات لري .  

اوساختما تخریبي  ترڅویوخوادبدن  اړتیالري  موادوته  عضوي  لپاره  دخوراک  نې   حیوانات 
ټه پورته  گ موادتبدیل کړای شي اوبل خوا دانرژي داستحصال په موخه دعضوي موادوڅخه 

تکثرکوي   الري  له  دجنسي  سره  ډیری  ،په  کوي  وړتیالري،تنفس  دحرکت  حیوانات   . شی 
ړي غړي لري اوعصبي سیستم لري ، دجنین ودې په درشل کې دیوې کروي  گ،دحس ځان

د  چې  کوي  وده  څخه  حجرې  ملیونه    blastula شکله  اوه  دحیواناتولږڅه   . یادیږي  نوم  په 
دحیواناتوطول    . تشکیلوي  حشرات  يې  یوملیون  چې  دي  شوي  پيژندل  انواع 
کې   ډله  دحیواناتوپه  هم  انسان  رسیږي.  پورې  متره  دیرش  تردرې  ان  دیومایکرومترڅخه 

نوم  په    .zoologyه چې دحیواناتوسره سراوکارلري دژوي پيژندنه  گشمیرل کیږي اوهغه څان
)بقايایادیږي.   پاته شونى  تاتو  نبا  او  زمانې دحيواناتو  کاله )   دلرغونې  ان شپږنیم سوه 

 موندل شوې دي .

Animalic  حیواني 

Anions 

کله چې یواتوم اویا مولیکول یواکلترون ځانته راونیسي نویوانیون منځ ته        -انیون   : 
په   بریښنایزولتییج  دیوه  چې  دي  ایونونه  شوي   چارج  منفی  انیون  مانا  بله   په   . راځی 

وخواته حرکت کوي .  د     (Anode)کارولوسره  اوبرقي تجزیې په پایله  کې دمثبت قطب  )
توگبېل په  ایونونه منفي      NaClکله چې     هگ ې     نودسودیم مثبت  اوټوټې شی   تجزیه 

وکې  منفي گقطب   اودکلورمنفی ایونونه مثبت قطب ته  حرکت کوی . په اسیدونو اومال
 ایونونه عبارت دي له : 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Aniline.svg&filetimestamp=20070227060357
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Cl–   , NO3–   , SO42-    اوپه الکالیوکېOH– 

Anisogamy 
مختلفوحجرولکه   دجنسي  هغه کې  په  چې  ده  طریقه  حجرې   ددتکثریوډول  اوښځې  سړي 

gametes   ډشوې وی  .  گسره 

Anisotropic 

ځان اویایوجسم  مادې  ،کیمیاوی  گد  فزیکی  یې  تړاو  په  دسمت   چې  دی  خواص  ړي 
ي  رایزاتورڅخه راوځه لکه  نور چې دیوپوالگ ې    په توگاویانورخواص  تغیرکوي    . د  بېل

ې  چې  سختوالی اوقوت یې  دسمت  گدسمت په  اوږدوکې یوشان خواص نه لري   .    یولر
تابع دی او هرې خواته توپيرلري .    اویا ځینې کیمیاوی فلترونه چې  په لومړی برخه کې  

 غټ سوري اوبیاوروسته کوچنی سوري و لري .    

Anisotropy 

 

 

           -:   بدلیدونکی خواص دسمت په تړاو  دیوې مادې  
یوکریستال )بلور( چې دهغه  کیمیاوي  او فزیکي خواص لکه         -په فزیک اوکیمیاکې   : 

اونور    کیدلواندازه  اودټوټې  دنورانکسارقدرت   ، درجه  دکلکوالي   ، هدایت  دبریښنا 
رکوونکې  انکسا  گه کله چې دیوې غبر گې    په تو گداړخونو  په تړاو تغیرکوي  . د  بېل

دنوروړان څخه  تیریږی  گکریستال  ې  
سرعت   یې  کې   سمت  نودپراخیدلوپه 

په الره کې    گ تغیرکوی . داځکه چې دنوردت
دکریستال انکسارعددیوشان نه دی  . ددوه  

انکساراویاددوه  گ پوالگونی  شن  رایزیوني 
 خواص درلودل  

: کې    بیالوژي  یې      -په  شرطونوالندې  ترعین  غړووړتیاچې  اودشنه    دنباتي  دودې 
 کیدلوتوپيرلرونکي سمتونه  غوره کړي وي   

Anker 

 

ددیناموماشین یوه برخه ده ، په وچه باندې دیوې کشتی دتم کولوپه موخه کارول کیږي  
 ک دی  گاوداوسپنې څخه جوړشوی چن

Annex 
  ، ،پيوند،الحاق  ضميمه،  پيوند،   ، الحاقیه   ، غړی  اضافه  کې  بدن  په   ، غړی  عالوه 

 پيروان، متعلقين .,الندنى، په الندې ډول 

Annexation 
بېل وعظالت ،  گه  دسترگ ې    په توگملحقه غړی ، ضمیمه غړی ، تړل شوی غړی ، د  

 و ضمیمه غړی دي .گوباڼه اونوردستر گ، دستر   optic tractولیداعصاب  گدستر

Annihilation 

radiation 

 

 

اویوه      β = -e-  لکه الکترون    particleکله چې یوه بنسټیزذره     -ې :  گنابودوونکې وړان
سره یوځای شي نوپه پایله       β =+ e   +لکه  پوزیترون   Antiparticle   بله ضد بنسټیزذره  

دواړه    دوه  ذرې  کې   کې  ترځ  دې  په   . اوړي  انرژي  په   کتله  اودهغوی  ځي  منځه  له 
)فوتون   گاماوړانگ ته    γې  منځ  یوسلواتیادرجې (   په  چې  راځي 

څرن  180 °زاویه   .  . خپریږي  خوا  متقابل  په  څخه  چې  گدیوبل  ه 
دلږڅه   کتله  مجموعي  دسکون  اوپوزیترون  دالکترون 

)گیوم ده  مساوي  سره  ولټ  دې  MeV 1,02االکترون  نوله    )
یوې   نیم  میگکبله  دهرې  انرژي   ولټ    گاما)فوتون(   االکترون 

(0,511 MeV  . قیمت لري ) 
γ + γ → +e + ⁻e 
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Annihilation 

: تلل  منځه  له  دکتلې   ، نابودي   ، تلل  فزیک     -دمنځه  دذراتوپه 
ضد  بلې  دیوې  ذره  اټومې  تحت  یوه  کله  چې  ده  کړنالره  یوه  کې 

ول اتومې ذرې سره  له منځه  گ تحت  دواړه ذرې  پایله کې  نوپه  یږي 
ه کله چې یو  گپه  توې  گځي اوپرځای يې نورې ذرې پیداکیږي . دبیل

یږي نوپه پایله کې دهغوی کتله په  گسره مخامخ ول  positron = e+دپوزیترون    e-الکترون  
 منځ ته راځي .   photonsانرژي اوړي اودوه فوتونونه 

Annual Report کلنی راپور 

Annual 

Subscription 
 ډون ونډه ،لکه په اخبارکې اشتراک کول  گکلنی 

Annum   کال 

Anode 

 

ته  دیوه بریښنایز جریان په سرکټ  کې  مثبت الکترود        -مثبت چارج شوی  الکترود  : 
ځانته راکش کوي ، اویادیوې بریښنایزتجزیه     anionsچې الکترونونه اوانیونونه     وايي  

الوانیک ډوله بطری  کې  گکوونکې آلی مثبت قطب ، په شکل کې دجست   انود په یوه  
 ښوول شوی ده .

بطری     -انود:   اویایوې   اکسریزآلې  کتود  مثبت     یاانتي 
الکترود) قطب ( دی چې الکترونونه اومنفي چارج شوې ذرې  

  . څکوی  را  دستاکسری ځانته  طبي  دیوه گزیوه  چې   ده  اه 
شيشه یې  اودهوانه تش شوي تیوب څخه جوړه ده . دتیوب په  

مثبت  چارج شوې انودشتون     wolfram یوه څنډه کې  فلزي
لري چې دیوه دایروي شکله کوچني پشقاب بڼه لري اوپه لوړسرعت سره څرخي  . دتیوب  

دیوه تاوشوي سیم څخه جوړه    په بله څنډه کې یې منفي چارج شوی الکترودځای لري چې 
 الکترونونه ورڅخه راوځي .     (6Volt)ده اودحرارت په ورکولوسره 

الکترود   دانود   چې  کله 
 اودکتودالکترودترمنځ  لوړولتیج  

(100 KV)      شي ونښلول 
الکترونونه   ازادشوي  نودکتودڅخه 
مومي  تعجیل  اوږدوکې  په  دتیوب 

 اوپه لوړسرعت سره  
انودل کلگپه    . چې  یږي  ه 

په  واسطه  ې  الکترونونه دانودمادې داتومونو هستې ته ور نږدې تیریږي نودکولومب قو
 ې منځ ته راشي .گدخپل مسیرڅخه کاږه کیږي په  دې ترځ  کې داکسریز  وړان

Anode 
ن الې مثبت قطب فلزي الکترود ته وايي چې   گديوې برېښنايزسرکټ  لکه رونت    -انود  :  

 ې  تولیدکیږي گن وړانگ اوپه پایله کې رونت الکترو نونه ورباندې لگيږيلوړانرژي 

Anode Rays 

(Canal Rays) 

دمثبت  چارج شووایونووړانگوته ویل کیږي چې دگازدیسچارج په تیوب      -دانودشعاع :
کې تولیدکیږي .  که چیرته ددیسچارج یوتیوب دگازڅخه ډک کړاوپه کتودکې یې کوچني 

کې  سوري   پایله  نوپه  وکاروو،  ولتیج  ولټه  څوزره  دانوداوکتودترمنځ  ورپسې  جوړکړو، 
دکتودسوریوڅخه دمثبت ایونووړانگې تیریږي . دغه وړانگې دکتودشاخواته تولیدکیږي  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zinc_anode_2.png
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په نوم یادیږي . نوموړې وړانگې دمثبت ایونوڅخه جوړې   اودکانال وړانگې یاانودشعاع 
 کوي . دي اودکتودوړانگو په مخالف سمت حرکت

Anomalous  غیرعادي ، غیرنارمل 

Anomalous 
وه نه    یانې نمو  په تیره بیا په طبابت کې چې یوغړی نارمل بڼه اویاوده        -:   غیرنارمل  

 لري  

Anopheles 

 

 

 

په نوم یادیږي    Anopheles gambiaeدپشه یاغوماشي یوجنس دی چې         -یس   :انافيل
اواودمالریا انتقال    Plasmodium falciparumلکه     پارازایټ    یوحجروي  ناروغۍ 
په    غوماشی  کوونکی  . برابردی  سره  طول  نیمايې  دبدن  لږڅه  خرطوم  دهغه   . دی  

.     هگۍ        والړواوبوکې   ولري   شتون  ډیرلمراونباتات  هلته  چې     هگۍ       اچوی 
داوبوسطحې په مخ په افقی ډول پروت وی . دمالريا    larva  اودژوندلومړي پړاو جسم یې  

ډولونه شته دي  چې دهغوی څخه یې  سل  ډوله  دمالریاناروغۍ سبب       460مياشى   
 رځي . نارینه مياشى دنباتاتوشیره اوښځینه میاشې دحیوان اویاانسان وینه څبېښي .گ

Anoxic Necrotic 

Cell 

مورفولوژيکي   کې   هغه  حجره  خپله  په  وروسته  څخه  دمړينې  حجرې  ديوې  چې  بدلونونه 
 اوړي     Necrose منځ ته راځي اوداکسېجن دکمښت له کبله نسجونه په يوه پياوار 

Antagonism 

 ددووقواومتضادعمل دی چې یوبل سره خنثی کوي 

 : کې    بیالوژي  داعصابو  (Extensor/Flexor)   دعضالتو       -په   ، 

(Sympathikus/Parasympathikus) انو متقابل اغیزه  گونو،اودواهورمون  ، د 

Antagonize  ضداغیزه کول ، دیوبل په مقابل کې اغیزمن کیدل ، ناوړه اغیزه ، ضدتأثیر 

Antennae 

ه دحشراتوپه سرکې  دحس کولو  گې    په تو گانتن یاشاخک ، د  بېل      -په بیالوژي کې   :
 اوپيژندلوښکر، یاشاخک 

یوه آله ده چې الکترومقناطیسي څپې ځانته رانیسي اوهم یې خپروال         -په فزیک کې   :
ه لکه یوسیم چې  د رادیوسره تړلی وي اودانتن دنده ترسره  گ ې    په توگی شي  . د  بېل

 کوي  .  

Anthere  بساک 

Antheridium 
نباتاتوکې دنارینه جنسي غړی دی ، یانې تولیدونکی غړی ،   (spores په سپورلرونکو)  

 انیزم دایمي بڼې ته وایي(  .  گ جنسي مذکرې حجرې . )سپور  دیوه مایکرواور

Anthocyanin 

ونوته ویل کیږي   گقیمت سره مطابق رن   pHآبي  ، قرمزر اود           -:     مواد  گدنباتاتودرن
 وته کوونکي )    گونه په گنوموړي رن .ي لونود حجروپه عصاره کې منحل شوي وگچې  د

indicator  رن سره  په  کې  شیره  اسیدي  په  نبات  دیوه  چې  دي  اندیکاتورونه  طبیعي     گ( 
په آبي رن . دغه موادپه اوبوکې حل کیدونکي    گاودنبات په قلوي شیره کې  لیدل کیږي 

رن اودنباتاتو  گنباتي  لري  ټولوبوټوکې شتون  په  لږڅه  اومیووته گیز   مواددي  چې   النو 
مواد لږڅه  دوه سوه    گورکوي . نن ورځ دنباتاتو درن  گ،سور، بنفش ، آبي  اویاآبي توررن

 گ ، دمڼې پوستکي سوررن گه لکه دمالټې سوررنگې    په توگپینځوسو ته رسیږي . د  بېل
د رنگ،  )  گالنوقرمزی  (  گسپناودتوې  لرى  دانې  كوچنۍ  تورې  چه  ده  ميوه  يوډول  ور، 
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   گتورابې رن

Anthracene 

 

ه ،بلوري ، کلکه کیمیاوي  ماده گ دهایدروکاربن  یوه بې رن       -(   : 10H14C.انتراسین )
   . کیږي  ترالسه  کې  کړنالره  په  دتقطیر  دډبروسکرودقیرڅخه  چې  ده 

لري   شکل  کړۍ  اروماتیک  دویلې  دپولي  حلقو  دری  اودبنزول 
درن  په صنعت کې   . راځي    ته  منځ  په  گکیدوڅخه  بنسټیزمادې  ونو 

 انوکې کارول کیږي  گانیزمودوژلو په موخه په دواگه دمضرواورگه اوهمدارنگتو

Anthracite Coal 

 

 

 

ترټولوپخواني د ډبروسکاره دي چې په جیولوجیکي  تړاو ئې یوه        -انتراسیت سکاره   :
اوځالهم لري .  دسوځیدلوپه ترځ    گه یوډول تیزتوررنگده دوره  تیره کړې ده او همدارناوږ

راځي  ته  منځ  چې  مقدارحرارت  هغه   . کیږي  پاتې  ورڅخه  هم  مقدارایره  لږڅه  کې 
. دکاربن کچه یې   پرتله ترټولوډیردی  % کې ده اوله دې کبله یې نوم   ٩١دنوروسکروپه 

 ځلیدونکي سکاره دی .

Anthracyclines    هغه ډول درمل دي چې دسرطاني حجرو ډیرښت اووده په ټپه دروي 

Anthropogenesis 

 

 

ريښه نيونې تکامل علم ته ویل کیږي    دانسان د منځ ته راتلواو       -انتروپوجنیسیز   :
کاله   زره   سل  وروسته   اوبیا  پیداشوی  کې  افریقا  په  انسان  لومړی  چې  کیږی  اواټکل 
سره  دیوبل  موازي  جنسه  انسانانودوه  د  کې  افریقا  په  مهاجرشو.  اواروپاته  پخوااسیا 

د انسان  جنس   لوموړی   Homo    ژوندکولو. 

sapiens    په نامه سره یادیږي اوڅلورسوه زره کاله
یانې  ژوندکولواوموږټول  افریقاکې  په  پخوایې 
. دی  څخه   نسل  دهمدې  جنس  انسان     داوسني 

د   پخواژوندکولوچې  کاله  زره  انسان سل  ډول  یاديږي    Neandertaler دویم  سره  نامه  په 
 ی  .اوسل زره کاله پخواپه افریقاکې اوسیده خوبیاوروسته دمنځه تللی د

کې څلورپه سل     DNAه کوی چې دنني ورځی انسان په ډي این اې  گ څیړنې په ډا  ۍاوسن 
جین شتون لري . داسې اټکل کیږي چې      Neandertalerبرخه دپخواني بل جنس انسان    

پخواڅن کاله  زره  سل  لږڅه  انسانانو   دواړوجنسه  څن  گنوموړو  کې    گپه  سیمه  یوه  په 
 ډشوي دي .گیله کې یې جینونه سره ژوندکولواودجنسي تماس په پا

Anthropoid 
شمپانزه    لکه  بیزو،  انسان    ،) بیزو)میمونونه  ورته   ته  وریال  گ،     chimpanzeeانسان 

Gorilla  اوتان  گاورنOrang-Utans   اونور 

Anthropology; 

. علم   پېژندنې  ،دانسان   علم  څان   -دانسان   هغه کې  گدبیالوژي  په  دی  چې  یوعلم  ې 
دانسان ټولنیز اوطبیعي تکامل څخه بحث کوي، لکه دانسان دنژادونوتاریخ ، په ټولنه کې  

 دانسان دنده اوموقف  ،په یوشخص  باندې دټولنې اغیزې اودهغه  سلوک , 

Anthropos 
له    دی  عبارت  یې  ،نامتومثالونه  پړاونه  پخواني  دتکامل  دانسان   ، انسان  قدیمي 

 اونور     Pithecanthropus erectus، اوپه جاواکې   Neanderthalدنیاندرتال انسان 

Anti  مختاړی دی اوپه مانا دمقابل ، ضد، مخالف 

Antibacterial  ضدمیکروب ، هغه موادچې دمیکروب په ضدوي ، دباکټریاودمنځه وړلومواد 

Antibiosis; مرخېړگدځان کې  یوړوباکټریاو،  پایله  په   مرسته  دمیتابالیزم  دتولیدشووموادوپه 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Human_evolution_scheme.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anthracene-2D-Skeletal.png
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بېلگدنورواور  د    ، مخنیونه  دودې  اویادهغوی  وړل  تو گانیزمودمنځه  په  لکه  گې     ه 
 اوداسې نورانتي بیوتیکا    penicillinsپنسلین 

Antibiotic 

  fungusهغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي چې  دچیڼې شوی          -ضدمیکروبي مواد  : 
اوباکټریاوودمیتابالیزم په پایله کې تولیدشوي وي . نوموړي      streptomycin مرخیړی  ،

 داسې مواددي چې باکټریاوې وژني اویایې دتکثر اوودې کړنالره په ټپه دروي   

Antibody 

بی دهرډول   یې  دبدن معافیتي سیسټم  پروتین دي چې  اور گیوډول  وړاندې  گانه  پر  انیزم 
والړشي ترڅودمینځه  مانا    جوړوي  بله  دپالزماحجروله  یوډوپه  چې  دي   پروتین  ل 

خواتولیدکیږي اوبدن دناروغیواوانتان پر وړاندې خوندي ساتي  کوم چې دانتیجن په بڼه  
لوبولین  گ. نوموړي پروتین دایمونو bacteria, viruses, toxins,    tumoursسره وي ، لکه  

 ( سره کیږي  Igپه نامه هم یادیږ ي اولنډیزیې په )

Anticlin cell 

division 

دغړی   ویش سمت  اودحجرې  کیږی  کارول  کې  بیالوژي  په  چې   ده  کلمه  یوه  کلین  انتي 
تړاوڅر په  بېلگدسطحې  د    . تو گندوی  په  داورگې     سطحه  ویش   د  دحجرې  که  ان  گه 

په نامه سره    antiklin اویادنسجونو دسطحې په تړاو سم سیخ عمودی استقامت ولري  نود
 په نامه سره یادیږی . periklin وکه موازي استقامت ولري نودیادیږی   ا 

Anticodogen 

په         DNSه د  گچې په ټولیزه تو       Nucleotid-Triplettتریپلیت      -هغه نوکلیوتید 
تریپلیت  گستران انتي  اودیوه  وي   پروت  باندې  تو   Antitrirplett)تار(  دمربوط  گ په  ه 
مطابق Codogen  ین  گکودو  بېسره  درې    . ولري  تریپلیت   Base  ز ت  په  دي     مساوي 

Triplett = 3 Basen   بېز         ، که نوموړېBase    په DNA   ین په  گپرتې وي نود کودو
په    Base،  اوکه دغه درې    بېز    Triplett on DNA = Codogen    نامه یاديږ ي یانې ، 

 mRNA        کې پرتې وي نو دکودون په نامه یادیږي  Triplett on mRNA = Codon    ،
 ین په نامه یادیږي    گکې پرتې وي نوبیا انتي کودو  tRNAپه     Baseاوکه درې    بېز  

𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡 =  3 𝐵𝑎𝑠𝑒 
𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡 𝑜𝑛 𝐷𝑁𝐴 =  𝐶𝑜𝑑𝑜𝑔𝑒𝑛 

𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡 𝑜𝑛 𝑚𝑅𝑁𝐴 =  𝐶𝑜𝑑𝑜𝑛 

𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡 𝑜𝑛 𝑡𝑅𝑁𝐴 =  𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑑𝑜𝑔𝑒 

Anticodon 

 

په        RNAد        Anticodonیوانتي کودون     پورې اړه لري      tRNAیوه برخه ده چې 
په نامه یاديږي .  د       Base triplettوڅخه جوړدی  چې د    Baseبېز          اوددریونوکلین

 Triplettتریپلیت  لکه   Baseباندې د   بېز   mRNAته په    ه  که    چېر     گې    په تو گبېل

GAA      شتون ولري نودtRNA    په مرسته یو کومپلیمنتر complementary      انتیکودون
باندې نښلول   Codonپه همدغه کودون      CUUیانې  

لوتامین اسید، امینواسید گې ډول سره دکیږی . په د
په همدغه برخه کې تړل   Peptidدجوړیدونکي پیپتید 

 AAA لپاره   Lysine ه دامینواسیدگکیږی . همدارن
اوپه   دی    د       tRNAیوکودون      Lysineباندې 

له   دی  عبارت  کودون  انتي  د    UUUاړونده  مانا  بله   په   .mRNA     کودون    Codonپه 
 کومپلیمنتر تریپلیت ته انتي کودون ویل کیږی   tRNAپورې تړلی ،  د 

Anticyclone   یوه جغرافیايي سیمه اویاچاپېریال چې هلته لوړفشارشتون ولري 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peptide_syn.png
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Antideuteron 

دپيژندل شوې فزیکي     antimatterددیترون معادل  ضد ماده             -:      ددیترون ضدذره
ه   د ضد مادې   گ ې    په توگمادې  سره یوشان ده خو یوه بله  فرض شوی بڼه لري . د  بېل

اوضدنیوترون   ،ضدپروتون  ضدالکترون  یې  اتومونه  چې  دادی  سره  مادې  دعادې  توپير 
ویل کیږي   چې     deuteronڅخه جوړدي .  ددرانده هایدروجن اتوم هستې  ته  دویترون   

په هسته کې یونیوترون اویوپروتون لري . په بله  مانا انتي دویترون  د دویترون یوه ضد   
 ې دانتي پروتون اوانتی نیوترون څخه جوړه ده .ذره ده چ

Antigen-antibody 

reaction 

ون لپاره د لنډیزنښه ده   گپه وینه کې دیوکیمیاوي غبر     -:      ونگانتیجن انتي باډی غبر
شي اوددفاع    یسره یوځا   antibodyداړونده ا نټي باډي     antigenکله چې  یو انټي جین  

 سیستم  یو نغښتى )كمپلكس( مرکب جوړکړي    

Antigens 

 

وایرسونه،باکټریاوې،  گهغوبی لکه  ورننوځي  دبهرنه  ته  بدن  چې  کیږي  ویل  موادوته  انه 
اویاپه بدن کې غیرنارمل حجرې لکه دسرطان حجرې . دبدن دفاع سیسټم دنده داده چې  

انه  گدناروغۍ څخه وژغوري. کله چې دفاع سیسټم بیانه مواددمینځه یوسي اوبدن  گبی
ځان یوډول  يې سمدالسه  نوپروړاندې  په  گموادوپيژني  باډي  دانتې  پروتین جوړوي چې  ړي 

 انه موادیانې انتیجن دمینځه وړي گنوم یادیږي. په پایله کې انتي باډي بی

Antiknock 

ډیږي   گموادوسره    گڅخه عبارت دی چې دموتردسون   )Pb4)2CH3CHتیتراایتل سرپ     
څرن دگ.  دموترماشین  کبله  دې  نوله  کیږي  تجزیه  رادیکال  په  ډیرزر  هغوی  چې   ه 

 رځي .گ لوړغږټیټیدلوالمل 

Antimatter 

یوه داسې ماده ده چې  دضدمادې څخه جوړه وي . یانې         -، ضدماده     : انتي ماده  
کې   هسته  په   ، پوزیترونونه  پرځای    دالکترون   مدارونوکې  داتومونوپه  چې  ماده  یوه 

 ونه  شتون ولري .دنیوترون  پرځای   انتي نیوترونونه  اودپروتون  پرځای  انتي پروتون

Antimony 

اوال تیني نوم یې سټیبیوم اونسبي     Sbیوکیمیاوي غیرنجیب عنصردی چې سمبول یې    
ټاکل شوی دی . نوموړی عنصر دالیاژپه     ٥١ ده . اتومي نمبر یې       ١٢١اتوم کتله یې  

،اوپه صنعت کې لکه د    Leishmaniaه په طبابت  کې لکه دپوستکي التهاب ناروغۍ  گتو
،       گرن کیږی     ډیرذخیره  کې  اوتایرایدغده  ینه  په   . استعمالیږي  جوړولوکی  په  ربړ،   ،

 بیالوژیکی نیمايې وخت یې  په هډوکو کې سل ورځې دی .  

Antimony ده    51شمیره  دکیمیایوي عنصر انتیمني لنډیزنښه ده اواټومي. 

Antimony 

ده .   51اواتومي شمیرې   Sbیوکیمیاوي نیم هادي فلزدی چې دلنډیزنښه يې    -انتیمنې :
تو  3S2(Sb(په طبیعت کې دمرکب   . نوموړی عنصر دالیاژپه  ه دسرپ  گ په ډول پیداکیږي 

،دغلیان نقطه      C° 630,5،دذوبان نقطه    121,75اوقلع سره یوځای کیږي.   داتومي کتله  
°C. 1635  3اوکثافت یېg/cm 6.697  . دی 

Antineutrino 

 

 

 

 

 

یوه  ضد ذره ده، بریښنایزچارج نه لري ،    neutrino دنیوترینو        -:     انتي نیوترینو
،   . دانتي  spin of 1/2په کورنۍ پورې اړه لري ، سپین یې نیمايې دی     leptonدلیپتون  

اودځمکې جاذبې  دنوروذروسره دضعیف  قوې  تمامیږي چې  نیوترینوپيژندل ځکه سخت 
انتي نیوترینودری ذرې پيژندل شوې دي . لکه الکترون    دون کوی .   گقوې په واسطه غبر

نیوترینو ) Electron-Antineutrino انتي  نیوترینو  ,( انتي  -Myon،میون 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lead
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethyl_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Lepton
http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_%28physics%29
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Antineutrino ( ) Tauon-Antineutrinoنیوترینو   اوتاون انتي     ( . داسې اټکل .(
 کتلې neutrinoکیږي چې دانتی نیوترینو  کتله دنیوترینو

یې    مومانت  مقناطیسي    ، وي  یوشان  سره 
سمت   خالف  مومانت  مقناطیسي  دنیوترینو 
دیونیوترینو   چې  کې  حال  داسې  په   . لری 

دحرکت سمت په تړاوکیڼ خواته     Spinسپین   
خواته   نیوترینوښی  خودانتي  څرخیږي 

. انتي نیوترینودبیتامنفي رادیو اکټیف تجز  یې  )  −βڅرخیدونکی حرکت ترسره کوي 

decay    په ترځ کې منځ ته راځې .  بېتا منفي تجزیه یوضعیف هستوی تعامل دی  چې)
        (νe̅̅̅)اویو  الکترون انتي  نیوترینو     )e−(، یوالکترون     (p)په یوپروتون     (n)یونیوترون  

 باندې تجزیه کیږي .  

 
 ه کاربن اتوم په هسته کې دبیتامنفي تجزیې کړنالره ښوول شوې دپه شکل کې د

Antineutron 

 

 

یوه ضدذره ده ،  کتله یې د نیوترون کتلې      neutronدنیوترون               -:      انتي نیوترون
 سره برابره ده ، خود نیوترون په شان بریښنایزچارج   نه لري ، اودانتي باریون   

په داسې  سره ښوول کیږي .  �̅�پورې اړه لري . دسمبول نښه یې په    Antibaryonپه کورنۍ  
دکوارک    نیوترون  چې  کې  کوارک     Quarkحال  دانتي  نیوترون  خوانتي   جوړدی  څخه 

antiquarks  1ه انتي نیوترون دیوه پورته خوا انتي کوارک   گ ړې توگڅخه جوړدی . په ځان 

up antiquark   2انتي کوارکونو     اودوه ښکته خواته down antiquarks    څخه جوړشوی
اودنیوترون دمقناطیسي     Nµ 1.91دی . دانتي نیوترون مقناطیسي مومانت  مساودی په   

مطلقه قیمت  سره یوشان دی .   دهغوی  خو    دی  سره  مخالف  −Nµ 1.91مومانت منفي      
 مانالري .     nuclear magneton   نیتن گدهستې ما     Nµ په دې ځای کې   

Antinode  داهتزازبطن ، درهْ  اهتزاز 

Antinomy  :   ندونې گدقوانینوترمنځ متضادڅرمتضادخبرې ،       -په فلسفه کې 

Antiparticles 

 

 

بنسټیزذرې دوه ډوله دي . لومړی نارمل بنسټیزذرې          -:     ،دبڅرکوضدذرې  ضدذرې 
زموږ   چې  کیږي  ویل  هغوذروته  بنسټیزذرې  نارمل   . بنسټیزذرې  ضدنارمل  دویم 
دچاپېریال  ماده ورڅخه جوړه ده . دهرې بنسټیزذرې په مقابل کې یوه انتي ذره شتون لري  

کمیت   یوفزیکي  خولږترلږه  یوشان  سره  یې  کتله  دسکون  لکه   چې   . توپیرلري  سره  یې 
 بریښنایزچارج یې دیوبل مخالف وي  .  

ه لکه دالکترون ضدذره  گې     په تو گد  بېل
دی . ددواړوذروترمنځ    Positronپوزیترون   

چارج   منفي  ړومبی  چې  توپیردادی 
دهغوی     . لري  چارج  مثبت  اووروستی 

لکه    کمیتونه  نورفزیکي  پاتې  دواړوترمنځ 
یسي مومانت  سره یوشان دی . انتي ذرې  دبیتا په هستوي تجزیه  کتله ، سپین ، مقناط

وړان کازمیکي  چې  کله  ورننوځی    Cosmic raysې   گاویا  اتموسفیرته   دځمکې 
دانتي     . راځي  ته  منځ  ذرې  انتي  کې  پایله  اوپه  کوي  تعامل  نودهوادمالیکولوسره 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electron
http://en.wikipedia.org/wiki/Up_quark
http://en.wikipedia.org/wiki/Down_quark
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magneton
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الکترو لکه   ذره   یوه  چې   .کله  وي  ه  لنډ  ډیره  لکه    e- ن  ذراتودژوندموده  اوضدذره 
یوځای  شي نوکتله یې په انرژي اوړي. په پایله کې دوه فوتون یانې دوه سره  e+  پوزیترون  

وړان گاماوړانگ دوه  دفوتون   . راځي  ته  منځ  کې  گې  یوسلواتیادرجې  په  سره   دیوبل  ې 
 خپریږي  

e- + e+ →  γ + γ 
 

 ه ده  گپورتنۍ معادله دمادې دمنځه وړلویوه وتلی بیل

Antipodal cells 

 

په    cellsانتي په مانا دې )مخالف ( اوپودی یانې )پښه ( ،  
 مانا دحجرې 

په بیالوژي کې دښځینه جنسي حجرومتقابل  درې حجروته   
دان تخم   دنباتاتوپه  چې  کیږي  شتون    Ovariumویل  کې 

. انتي پودحجرې د جنين کڅوړې       antipodal cells لري 
embryo sac    . دتغزیې دنده ترسره کوی 

 

Antipode 

هغه        -مقابل ،دیوبل مخامخ موقعیت   :     -په جغرافیه کې   : -۱       -انتي پود    :
ې کرې پرسطحه دیوبل په مقابل کې موقعیت ولري .  گړي ، سیمه اوچاپېریال چې دځمگو

بېل توگد   په  داستراگ ې     پرمخ  براعظم دځمکې  داروپا  لکه  تړاو مخامخ ه  په  لیابراعظم 
ه که دځمکې په یوه اړخ کې بریځر وي نودځمکې په سطحه  گاومقابل  پروت دی . همدارن

انتي پودبرخه کې  نیمه شپه وي . دځمکې شمالي قطب دځمکې جنوبي قطب سره انتي 
 پوددی .

 متقابل قضاوت   -۲
۳-   : کیمیاکې    ایزومیر          -په  پوالرایزشوفضائيي جسمون    isomersدوه  چې    ي ه 

 ې په مساوي اندازه خودیوبل مخالف سمت کې وڅرخوي دانتي پود مانالري    گنوروړان

Antiproton 

 
 

دپروتون ذرې  ضدذره ور  دمادې یوه بنسټیز  ذره ده چې  په فزیک کې        -انتي پروتون   : 
ته ویل کيږی او کتله یې دپروتون کتلې سره مساوي خوبريښنایزچارج یې منفي دی . په  
پروتون ددووپورته خواانتي   انتي   . لري  بریښنایزچارج  پروتون مثبت  ل کې چې  داسې حا 

څخه جوړدی .     antiquark (uud)او یوښکته خواانتي کوارک     up antiquarks 2کوارک   
روپ پورې اړه لري .  گپه      Hadronاودهادرون     Antibaryonد انتي باریون په  ډلبندی  

په یې  نښه  کیږي   �̅�        دسمبول  ښوول  سی .  سره   Protonون   رکروتندپروتون 

Synchrotron   اه کې پروتونوته ترهغه پورې  تعجیل ورکول کیږي ترڅوانرژي  گپه یوه دست
شپږویشت   ولټ  گیگېې  ،  ,GeV 26االکرترون  ورسیږي  دایریدیم     ته  وروسته  نوبیا 

iridium  ذرې ڼ  شمېر ذرې  اوانتي   گیږي  . په پایله کې  گپه یوه تارجیت )نښه( باندې ل
څخه    شووذرودمنځ  دشیندل  پروتونونه  انتي  مرسته  په  قواو  دمقناطیسي   . راځي  ته  منځ 

   -e 1بریښنایزچارج یې منفی  یوبنسټیزواحد  ،       2c/MeV938راایستل کیږي .  کتله یې   
نیماي   یې  سپین   ،2⁄

1: Spin  ، قوې   دضعیف   دنوروذروسره  او  دمادې   ،:
 . ون کويگ، اودځمکې جاذبې قوې تعامل  په واسطه غبرقوېالکترومقناطیسي 

Antisepsis 
: بېل       -ضدعفوني    د   کول  ناروغیوپروړاندې مجادله  تو گدانتاني  په  لکه  گې     ه 

په   ی  دهغو  ترڅو  موادوکارول  وشي   دکیمیاوي  نیوی  مخ  دناروغیوخوریدل  مرسته 

http://en.wikipedia.org/wiki/Up_quark
http://en.wikipedia.org/wiki/Up_antiquark
http://en.wikipedia.org/wiki/Up_antiquark
http://en.wikipedia.org/wiki/Down_antiquark
http://en.wikipedia.org/wiki/Giga
http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_volt
http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt
http://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_charge
http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_%28physics%29
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تکثرپه  هغوی  انیزمودمنځه وړل ،  دانتاني ناروغیوپروړاندې مخنیوی اودگن اورگ،دپاتو
  ټپه درول دی  

Antithetic 
ه لکه په همغه   گې    په تو گدیوه ژوند سوري ددووتوپیرلرونکونسلونوتعقیب کول ، د  بېل

 ب کولیوه حیوان کې دجنسي اوناجنسي تکثرتعقی

Antitriplett 
اسید  د مونونوکلئیدیو  DNAنوکلئیک  ددری  کې  مولیکول  یوه  بله   گپه  اویاپه   ، روپ 

 په نامه هم یاديږي .  Anticodonمتقابل برخه چې دانتي کوډون    Triplett مانادتریپلیت

Anulus رد ، كړۍ،   گ 

Anus 
مقعد،  .    دنس اوکلموکانال وروستۍ خالصه برخه چې بهرته و ځي        -:     مقعد ، مخرج 

 دلري مجرا، دمعدې اوکلموکانال وروستی وازه برخه   

Aorta 

ر :  گشاه  ر  -،ابهر  غټ  هغه  خوادهلیز  گدبدن  کیڼ  دزړه  څخه    left ventricle چې 
نوروکوچنیور وینه  دبدن  گ اکسجني  کې  پایله  اوپه  کوي  تقسیم  رسوي.  ونوته  نوروبرخوته 

وینه  گڅرن سره  لرونکې  اکسیجن  وقفوکې  نبضی  په  کې  ترځ  کیدلوپه  دزخمي  چې  ه 
ورته سورر  نوله دې کبله  کیږي   ورڅخه خارج  ر   گ)شرائینی(  کیږي.دنوموړي  ویل    گ هم 

اوطول یې ان ترڅلویښت سانتي    cm 3,5–2,5قطر ان تردرې سانتي متره پورې رسیږي   
 ي .پورې رسیږ cm 40–30متره 

Apatites 

ف کلسیم  کې  ترکیب  په  دهغه  چې  دی  مینرال  کلسیم  ي سفادډبرویوډول  اومخلوط  ټ 
:     گکلورایداوفلوراید له  دی  عبارت  فرمول  کیماوي  مرکب  دنوموړي   . لري   ډون 

(F,Cl,OH)3)4(PO5Ca  تو په  . دسوځول  گ په صنعت کې دکیمیاوي  سرې  ه کارول کیږی 
    اتیادنوموړي مرکب څخه جوړه ده         .شووهډوکوایره کې  په سل کې 

Aperture 

  : دريڅه  خوله،  دنوروړان   -سورى،  چې  کیږي  ویل  ته  سوري  یوه  کې  اپتیک  په  ې گ.  
ورڅخه تیریږي اوتریوې ټاکلې زاویې الندې د نوربنډل  فوکس کوي ترڅودعکس په سطحه  

 کې جوت عکس ترالسه شي  .

Aperture 

diaphragm 

رد سوری دی چې ِکوچنی اوغټ کیدال ی شی اوپه دې اساس  گما یوډول  گداوسپنې دیافرا
و شدت لږاویاډیرکوالی شي . په پایله کې دیوه اپتیکي سیستم  دشکل توروالی  گدرڼاوړان

 ، سپینوالی ، اودحل اندازه ټاکل کیږي   

Apetalen ل لرونکی نبات پرته له تاج گ 

Apex Impulse   دزړه انقباض په ترځ کې په سینه باندې دزړه ضربه حس کیدنه 

Aphelion 

دلمر څخه دیوه پالنیت  )سیارې  (  د مدار ترټولولیرې  پرته  نقطه ده . د          -افیلین    :
یانې په لږڅه    Mio. km 152,1دلمرڅخه    نقطه   نوموړيه دځمکې دمدار   گ ې     په توگبېل

 . ته دهیوسلودوه پینځوس ملیونه کیلومتره لیرې  پر

Aphid   هغه مضرحشرات چې بوټي نباتات ،وني اونوردمنځه وړي 

Apoptosis 
پرو یوډول  داخیل کې  په  وژنې چې  گ دحجرې  هغه مهال خپل ځان  رام شته دی چې حجره 

 ه نه شي ترسره کوالی.گ خپله دنده په صحیح تو
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Apoptosis 
  : چی      -اپوپتوزیس   ده  کړنالره  شوې  پروگرام  جنتيک  وژني  ځان  د  حجرې  ديوې 

 دناروغوحجرودمنځه وړلوپه موخه ترسره کيږي.

Apparatus     : آله ، سامان  ، وسيله 

Apparent Death 

انیزم اوحیوانات داسې خوی اوروش لري چې  گځینې اور   -:  گجمود،وچ کلک،ظاهري مر 
دیوه خطر سره مخامخ شي نودخپل ځا ن دخالصون په موخه خپل ځان قصدًا ظاهرًابې کله  

شان   په  مړي  دیوه  خوالکه  له  ترڅوددښمن  پریوځي  کلک  وچ  پرځای  اوځای  کړي  حرکته 
دبیل  . توگتصورشي  په  ،خزندگې  ،مرغان  حشرات  لکه  چې گه  کله  عنکبوت   ، ان 

ه ځیني نباتات شته دي چې  گدارنورسره مخامخ شي نوخپل ځان بې حرکته کړي. همگدمن
 کله هواډیره توده شي  اویاډیره سړه شي نوحرکت نه کوي اوجامدحالت ځانته غوره کوي 

Appear  ښکاره کیدلظاهرکیدل ، پیداکیدل ، منځ ته راتلل، 

Appearance  ، ڼه ب څيره څرگندیدنه ، ښكاريدنه،, ځلیدنه , یدنه خپرتظاهر 

Application   استعمال ، کارونه  ،  په کار اچونه 

Applied   عملي ، تطبیقي ، په کاراچول شوی 

Approach, 

 

 

 

بنسټ   اویاریاضي        -:   ،رویکردپیل،  فزیکي  دیوې    : مبادي  پړاو،  لومړنى  دپوهې 
 مسئلې دحل کولولومړی پوهنیز فکریاسوچ 

 : یواضافه شوې برخه اویاهغه موادچې یوې خواته وراچول شوي وي        -په کیمیاکې   
 اوتعامل وکړي لیکن تعامل یې البشپړترسره نه وي رسیدال ی .    

Approximate 

Value 

:په   : تقربیت  پایله یې  بیخي صحیح نه ده     -ریاضي کې  دمحاسبې  یوه نتیجه ده چې 
دبیل  . ورنږدې ده  ته ډیره  توگخواصلي قیمت  په  لکه  عدد  گ ې     πدتقربیت عدد     3,14ه 

 لپاره لیکالی شو.

Approximation   تقربیت ، نږدې والی ، نزدېكيدنه ، ورنزدېكيدنه 

Approximative  ،تخميني، تقريبي حقيقت ته نږدې ., نږدې كېدل، رسېدلو ته نږدې كېدل .اټكلي 

Apterygot   هغه حشرات چې وزر وه نه لري چې دتکامل په پیل کې پرته له وزرووي 

Aqua   اوبه 

Aqua Destillata 

  . یادیږی  نامه سره  ویل کیږي چې دمقطرواوبوپه  اوبوته  هغوخالصواوسوچه  کیمیاکې  په 
اوبه   مالنوموړې   ، ایونونه    ، مینرالونه  چې  داځکه  تیروي  نه  ، گبريښنایزجریان  ې 

 عنصرونه اوهیڅ ډول نورمواد پکې شتون نه لري .  

Aqua Regia 

 : تیزاب   اوبه،سلطاني  يې      -سلطاني  برخې  درې  چې  کیږي  ویل  ته  دتیزابویومخلوط 
تشکیلوي .    )3NOH(اویوه برخه يې دشورې غلیظ تیزاب     (  HCl)ې غلیظ تیزاب  گدمال

ډوونکې  گدی . دسلطاني تیزابواغیزناک خواص پخپله  سوچه   ۳:۱په بله ویناتناسب يې : 
تولیدشوي   کې  پایله  په  تعامل  بلکې  دهغوي دکیمیاوي  نه دي  تیزابونه،  دوه   نوموړي  

کلوررادیکال   نجیبه     radicalفعال  په  چې   دي  رادیکال  فعال  دکلورهمدغه     . دي 
باندې اغیزه کوی اوهغوی تجزیه کوي .  سلطاني     Pdعنصرونولکه طال،پالتین،اوپالدیم  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
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لورتولیدشوي فعال رادیکال نه شي کوالی چې سپین زرپه خپل ځان  تیزاب  ،په بله وینادک
باندې  نمونه  دسپینوزروپه  کې  ترځ  په  دتعامل  چې  ،داځکه  کړي  حل  کې 

نمونه دکلوررادیکال یرغل څخه په    یوپوښ غوړول کیږي  چې    sAgClدسپینوزروکلوراید  
دمال چې  کله   . ساتي  کې  سره  گامن  دیوبل  تیزاب  غلیظ  دشورې  او  تیزاب  غلیظ  ې 

 ازتولیدکیږي   .گازاوکلورین  گکیمیاوي تعامل وکړي ،نوپه پایله کې نیتروزیل کلوراید 

(l)O 2+ 2 H (g) 2+ Cl (g)→ NOCl  (aq)+ 3 HCl  (aq) 3HNO 
یوڅه  گڅرن څخه  داستعمال  کبله  دې  نوله  کیږي  سرتجزیه  پخپل  تیزاب   سلطاني  چې  ه 

چې دمخه   دی  یومایع  تیزاب   سلطاني   . تولیدکیږي  مرسته  په  دنوموړوتیزابونودتعامل 
ۍ کوونکۍ، ساه بندوونکي گپورې مالومیږی، او لو  گڅخه ترسورنصواري رن  گدزیړرن

 بوی لري .

Aquarium 
: وي          -اکواریم     ډکی  داوبوڅخه  یې   منځ   چې    دی  صندوق  یې  یوشیشه 

 انیزم لکه ماهیان ، بوټی   اونورحیوانات پکې ژوندي ساتل کیږي  گاوهراړخیزکوچني اور

Aquocomplex 

دلی داوبومولیکولونه  یې  کې  ترکیب  په  چې  دي  مرکبات  فلزي  مغلق  اند گیوډول 
Liganden  تو بېلگپه  د    . وي  شوی  تړل  کلک  توگه   په  دمسوکمپلکس  گ ې     لکه  ه 

-]4O)2[Cu(H   اویاداوسپنې کملکس ، Fe(H2O)]3+   

Ar →Argon 

قیمت      3٩اونسبي کتله یې        ١٨دلنډیزنښه ده . اتومي نمبریې   لپاره  ون عنصرگدار
ټه پورته کیږی  گلري . نوموړی دنجیبه عنصرونودډلې څخه دی اوپه لیم کاریوکې ورڅخه  

 ( .  % 0,934. په هواکې وروسته له اکسیجن اونایتروجن څخه   درېیم  عنصرتشکیلوي ) 

Arachnid 

  ، ها  :غعنکبوت  سانتي  گ په    Arachnidaد    -ڼې  نیم  د  ومعمواًل  ا  لري  اړه  باندې  روپ 
سانتې مترپورې طول لري .غڼې اکثرًا څلورجوړه اوږدې پښې لري . دسر    9مترڅخه آن تر    

اود   دي  تړلې  سره  یودبل  برخې  ستر   Cephalothoraxاوسینې  یادیږي.  نوم  یې  گپه  ې 
تراته   آن  اطراف    8ددووڅخه  . دخولي  بڼه ښکاري  په  نقطي  اودیوې  پورې رسیږي  جوړې 

لري   نږدي دبافت غدې موقعیت  برخه کې دمقعد سره  دبطن الندې   . ده  دوه جوړه  برخه  
غدې   نوموړې   . رسیږي  پورې  ترڅلورجوړې  آن  څخه  جوړې  دیوې  ڼ  گاوشمیریې 

. کله چې دهغوی څخه دجوال نرۍ رشتې راوځي یودبل سره نښلي اوپه    شمیرسوري لري 
دې ډول جوړښت کې دجوال دتخم نغښتل اونورې دندې ترسره کیږي. دغڼې سل زره ډولونه  

 شتون لري .  

Arachnida 

جوال  یا  حیوانات   کې    دغڼې  وچه  په  اکثرًا  اونور،     عنکبوت  لکه  حیوانات  لرونکي 
اوتراولسوسانتي متروپورې غټیدال شي ، دسراودسینې برخه یې سره مخلوطې   ژوندکوي  

روپونوویشل کیږي .  گحیوانات په توپیرلرونکو   ينښتې وي اوڅلورزوجه پښې لري . نوموړ
په   ،    mitesه لکه لړم  ، غڼې ، غنډل ، دغڼې دكورنۍ كوچنۍ حشره   گې    په توگد  بېل

 رځي .گ شمېر ل کیږي چې دخطرناکوناروغیوالمل    ticksطبابت کې ترټولواړین یې  

Arbitrary  ، ټاكنوالى والى ،  ښهوالى، په خو ړهپه ز دخپل زړه په خوښه 

Arc    قوس ، لینده 

Arc (Geometry) : قوس  چې دمرکزسره     -ددایرې  ده  ټوّټه  یوه  اویادایرې   منحني  دیوه  کې  یوه سطحه  په 
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په   طول  دقوس  که   . وي  په     bنښتې   په    rاوددایرې شعاع  زاویه   αاودمرکزسره دقوس 

 وښيو،نودقوس طول مساوي دی له :     

Archaeology لرغون پوهنه، لرغون پيژندنه   -يولوژي  : کار 

Archallaxis 
دموتیشن په پایله کې دیوه نسل په نوع کې بدلون ، دنطفي په تکامل کې  داسې بدلون 

 چې   ابتدایې پړاوته ورته کیږي 

Archäopteryx 

ڼل کیږي  گدځمکې پرمخ ترټولوپخوانی )قدیمي( اولمړنی مرغه        -آرکئوپتریکس     : 
ړتیاوې لري چې  گچې دځمکی  یوراسیک په دوره پورې اړه لري  ، دغه مرغه داسې ځان

ه کوی   گ دیوې خوادالوتونکي اوبل خوا دخزنده عالمې لري اودهغوی ترمنځ  اړېکې   په ډا
 ترمنځ یوډول مرغه دی   Dinosaurs یناسوری  په بله  مانا دمرغه او دا

Archegonium 

ته ویل کیږي    ،  چې دبوتل شکل لري     Gametangiumجنسي  غړي      دنباتاتودښځینه   
رسیدلې   کې   برخه   ندې  ال  په   اودهغه  جوړوي   نه  برخې  اودنس  دغاړی     هگۍ        . 

zygote       . منځ ته راځي 

Archenteron 
واقع است ، حفرهْ  عمومی جنینی درمرحلهْ   Gastrulaاه که درداخل  گخالی -رودهْ  اولیه :

 استروال گ

Arclamp 

اویوې  باطری  څخه جوړشوی    R داڅراغ دسکرودوه میلې ،    -قوس ډوله بريښنا یزڅراغ : 
  .، رسږي  پورې  شلوولتیج  سوه  تردوه  لسوڅخه  سوه  ددوه  یې  قیمت  دولتیج  چې  دی  
اودسکروهغه   کیږی  تړل  سره  قطب  دبطری منفي  لري   څوکه  تېره  چې  میله   دسکروهغه 

لري څوکه  مقعرډوله  یوه  چې  چې    میله  کله   . کیږي   تړل  سره  قطب  مثبت  دبطري 
دسکرودواړومیلوپه څوکوکې پرلپسې چارجونه راټول شي نوپه پایله کې دهغوی ترمنځ یوه 

 جرقه منځ ته راځي اودیوه نوري قوس  په شان  مالومیږی  

Arctic 

مات   پکې  هلته  او  دبحرڅخه   چې  کیږي  ویل  ته  اوچاپیریال  ټولې سیمې  قطب  دشمالي 
ونوڅخه جوړه ده . دغه سیمه لږڅخه نولس میلیونه کیلومتره مربع سطحه ده چې  شوو، یخ

 ژوروالی یې لږڅه پینځه زره متره اټکل کیږی .   

Arcus :   په بیالوژي کې  په شمزی کې دفقروقوس ته ویل کیږی        -قوس 

Arcus functions 
  : تابع        -ارکس فنکشنونه    تابع   يتابع ددزاویې برعكس      دقوس    ، یا د مثلثاتي 
 ي تابع د اوبرعکس   ستنېدونکې  انوگ

Area :   دمخصوصوحیواناتولپاره احاطه شوې ساحه        -دژوندسیمه یاساحه 

Area  ، گر،  مساحت، سطحه ، دسطحې مساحت ، ډ ، یمه, سڅانگه ,  برخه ساحه   

Area Curvature  دسطحې کوږوالی ، دسطحې انحنا 
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Area Element 

 

 

 

: مساحت   کوچنی  کې       Cartesian دکارتیزین      -دسطحې  سیستم  مختصاتوپه 
ضرب       dx مساوي دی :  په  افقي محورکې کوچنی توپير   dAدسطحې ډیرکوچني توپير

بله وینا:     dyپه عمودي محورکې کوچني توپیر    په     :  𝑑𝐴 = 𝑑𝑥 × 𝑑𝑦      اوکه چېرته
ونیسو،    Polar قطبي    کې  پام  په  مختصاتوسیستم 

 نولروچې : 

𝑑𝐴 = 𝑟 × 𝑑𝜑 × 𝑑 
 

Area hyperbolic 

functions 

سطحي تابع یامستوي تابع ته ویل کیږي چې دهیپربولیک معکوس تابعوڅخه عبارت دی  
ه لکه  گ په تو    ې    گ. نوموړې تابع دیوه هیپربولیک دیوې برخې سطحه مالوموي . د   بېل

arcsinh, arccosh, 

Areola ه دایروي شکله ساحهگدسینې څوکې په شاوخواکې توررن 

Argentum 

ینتوم  گده چې دال تیني نوم یانې ار  Ag   دسپینوزرولپاره دلنډیزنښه         -سپین زر     :
،   (density =  10,49 g/cm3)، کثافت یې   47  څخه اخیستل شوې ده . اتومي نمبر یې  

 ه  کارول کیږي  گدغاښونوپه رغونه کې دالیاژپه تو  .دوه قیمته نجیب فلزتشکلیوی 

Argon 

سره ښوول کیږي . اتومي کتله   Ar ازدی چې دلنډیزنښه یې په  گ  بون یوکیمیاوي نجیگار
، اودغلیان     (C° 189,3−)، دویلې کیدوټکی یې      ١٨اواتومي نمبر یې        39,948یې   

روپ کې پروت دی.  گدی . دعنصرونود پریودیک سیستم   په اتم    (C° 185,8−)ټکی یې    
په لیم کاري    wolframه  او دفلزاتولکه ولفرام   گ ازپه توگکې دنجیب    lamp په څراغونو
 ټه پورته کیږي  گکې ورڅخه  

Argument 

 ل، شخړه ) لفظي (.  دلیل ،برهان ،ثبوت ، استدال

ه   گې    په تو گپه یوه تابع کې مستقل متحول ته ویل کیږي . د  بېل      -په ریاضي کې   :
= 𝑦   په تابع د  𝑓(𝑥)        مستقل متحول عبارت له x    . څخه دی 

Aril 
 : پوښ         -غشادانه    ته  تخم  پخپله  ده چې  تخم کې دغوښوډوله غشا  دځینونباتاتوپه 

 الب  گورکوي ، لکه بحري 

Aristoteles 
لوې اسکندر ښوونکی وو  چې لږڅه څلورسوه   يونانی فيلوسوف اود   -اريسټوتېلیس  :  

 مخه يې ژوند کړيدی .   دکاله دميالد نه  

Arithmetic 
حساب ، دعددونو علم اودهغوی د شمېر نې قوانین        -ې یوه برخه ده   :گدریاضي څان

 ، 

Arithmetic  mean 

    ,(x1, x2, ..., xn) ڼ  شمېر  عددونهگ ه که  چېرته  گې    په تو گد  بېل        -حسابي وسط   :
وویشونودهغوی   دعددونوپه  شمېر  اوبیایې  کړو   جمع  سره  ونیسواوبیاهغوی  کې  پام  په 

وسط   .   حسابې  کیږي  سرباندې    ترالسه  عنصرپه  ټاکلي  دیوه  قیمت  دعددونووسطی 
ه  دڅلوروعددونولپاره ال ندې بڼه  گې    په توگد  بېلدیوکرښې په کښلوسره ښوول کیږي .  

 لري  .
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 لیکو: له گاوپه عمومي تو

 

Arithmetic Mean 
  n......., a 3,,a2,a1aعدد      nوسط حسابی     -وسط حسابی :

1مساوی  به    

n
(a1 + a2 + a3 + ⋯… .+an) . است 

Arithmetically  حسابي 

Arm  ل ،بازوگڅن  ، 

Aroma   . دخوراکي یاکیمیاوي موادوبوی ، خوند مزه، څكه، ديوه شى دبوی  خاصيت 

Aromatase 

Inhibitors 

اویايې  دروي  ټپه  تولیدپه  هورمون  دایستروجن  کې  بدن  په  چې  دي  درمل  یوډول 
ته اړتیالري ترڅووده وکړي.   مقدارکموي. داځکه چې دسینې سرطان ایستروجن هورمون 

توگدبیل په  لکه  گې  میاشتنی    Anastrozoleه  چې  کیږي  ورکول  هغومیرمنوته  درمل  
 عادت يې ختم شوي وي .

Aromatic 

Hydrocarbons 

 

 

هغوکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي           -:      حلقوي یاکړۍ لرونکي هایدروکاروبونونه  
چې داروماتیک )حلقوي(  شکله سیستم  په یوځای کیدلوسره جوړشوي  

اودهغه مشتقات  ، کله     C6H6ه لکه بنزول     گ ې    په توگوی . د  بېل
نوایره   وسوځیږي  سچې   په  لکه  راځي  ته  منځ  ،  گیې  څکولوکی  رت 

 ی ، دډیزل ماشین پاتې شونې ، اوکباب شوی غوشه کې  پیداکیږي گلو
   حلقوي جوړښت کښل شوی دی  Benzene په شکل کې دبینزین  

Array 
برابرونه   ليكه  په   ، ترتيب  ,اوډنه،  پوښل، سمبالول.  كول،  لړي  ، قطارول،  درول  ليكه  په 

 چمتو كول، سمبالونه : كالي، سامان . 

Arsenic 

په        -:    یکارسن دنایتروجن  اوفلز سره  گیوکیمیاوي عنصردی چې   تړلی  پورې  روپ 
واال  درې   ، دی  واال  مشابه  اوپینځه  کیمیا  نسه   . یې   نسه عنصردی   ،      Asوي سمبول 

نمبریې    یې     33اواتومي  کتله  شپږدیرش      74,92اواتومي  په  دهوادفشار   . ده 
په   اودتودوخې  بخارکیږي  سانتي    (C°817) اتموسفیرکې  .  گدرجې   کیږی  ویلې  رادکې 

مرکب   هایدروجن  او  په     (AsH3)دارسنیک  ارسنیک     . ذهرتشکیلوي  یوډیرسخت 
615 °C,   انوکې لکه دکم  گتصعيد کوي مخکې له دې څخه چې مایع شي .  په ډیرودوا

 خوني ناروعۍ اونري رنځ ددرمل په موخه کارول کیږي .

Arsenic trioxide 

 

یو سپین ، بې خونده اوبې بویه مرکب دی  چې             -:        As2O3   اکساید    ایتر  یکارزن
بېل د    . زهردي  تو گخوراسخت  په  دیو گې     )گه   ډوز  برخه  لسمه  ( سړی    g 0,3–0,1رام 

 مړکوال ی شی  

Arterial blood . هغه وینه چې   اکسیجن  ولري    -شراینې وینه 

Arteries 
ر  هغه  شریان  کوي  گد  انتقال  ته  بدن  ټول  وینه  اکسجني  پاکه  څخه  دزړه  چې  دي  ونه  

 خودسږي وینې په دوران کې غیراکسجني وینه  انتقال کوي .  

Artesian   well  :   انې شتون لري چې  گپه طبیعت کې داسې چینې یاڅا       -طبیعي څاه چې فواره کوي

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benzene-2D-flat.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
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رښت له کبله اوبه دځمکې  دځمکې ژوروبرخولکه یوې کندې څخه دهایدرولیک فشاردډی 
 مخ ته راشړي اوله دې کبله کوم  پمپ ته هم اړتیا نه  لري  .

Arthropod 

 

ه ده  لکه :  گدغړولرونکوحیواناتودډلې څخه یوه څان   -د پښومفصل لرونکي حیوانات :  
،لړم  ، غڼې اوداسې نورحشرات دهمدې      (Myriapoda)یوزر پښې لرونکي حیوانات   

کالس څخه  شیمیرل کیږي . بطن یې دډیروبندونوڅخه جوړدی اویوبهرنۍ سکیلیت لري  
مادې څخه جوړشوی دی . دوینې جریان یې تړلی سیستم نه لري ،    Chitinچې دشیتین   

 دبدن دسطحې له الرې تنفس کوي . بدن یې دسر، نس اوسینې څخه جوړدی .   

Arthropods 
دناروغۍ  حیوانات   الندې  لپاره  دانسان   . حیوانات  پښيز  ،غړي  حیوانات  پښې  مفصل 

      Diantennata ۲-  Chelicerata ۳-  Tracheata  -۱رځي . گ انتقال  المل 

Articulata 

   Annelidaروپ   گ په دې ډله کې دحلقوي چمجیو      -ه ده   : گدمفصلیه حیواناتویوه څان
حیوانات   گاوهمدارن لرونکي  دپښومفصل  پښې     Arthropodaه  ،دهغوی  دي   شامل 

د  یې  بدن   ، وي  راوتلې  بهرته  بڼه  په  )گدمفصلیه  بندونو  مساوي  شمېر  (   Metamereڼ  
اوپه    دي  شوي  پيژندل  ډولونه  یوملیون  دنوموړوحیواناتوڅخه   . جوړوي     Spiraliaڅخه  

ستم یې اوبدل شوی شکل لري ، دژونددوره یې  ه پورې اړه لري ، عصبي سیگبنسټیزڅان
 څخه پیدا کیږي    Trochophora-Larve   فدوه فازلري او  دیوې الر 

Artificial مصنوعي،په الس جوړشوی 

Artificial 

Radioactivity 
   -مصنوعي رادیواکتیویتي :

Artificial 

Insemination 

رحم کې دمذکرجنسي سلولونو    -۱ په  کې    spermدمؤنث جنس  پایله  په  کول چې  داخل 
ۍ کې  گپه مؤنث ه -۳مصنوعي القاح    -۲کیدای شي  القاح منځ ته راشي اویارا نه شي 

 دمذکرجنسي سلولونوورننه ایستل   

Artificial Resin 
: تو  -مصنوعي صمغ  چې مصنوعي  دي  دبېلگهغه صمغونه   . تولیدکیږي  تو گه  په  ه  گې 

 لکه هغه صمغونه چې دفنول اوالدیهایدکیمیاوي تعامل په پایله کې منځ ته راځي .

Artificial System 

 
       -مصنوعي سیستم  :

Artiodactyla 
پښو    )دوه شنگدجوړه   ،  گوتو څوكې    لکه غوا   ، ( حیوانات  ،    Giraffidaeیراف   گله 

 خرس ، الماس ، اوښ ، وزه ، پسه  اوغرڅنی  

Aryl 

یوحلقوي رادیکال ته ویل کیږي چې دیوه اروماتیک کاربن هایدروجن عضوي مرکب پاتې 
شونې برخه جوړوي کله چې په حلقه باندې تړلی هایدروجن ورڅخه بیل شي . ترټولوساده  

څخه    6H6(C (څخه دی   چې دبنزول        .(C6H5–) روپ    گروپ   عبارت  د فینول  گ اریل  
(  methylbenzeneچې د )     4H6C3CHروپ      گتولول    tolylه  د  گترالسه کیږي . همدارن

اود     ، د        3H6C2)3(CHروپ    گ کسيلول    xylolڅخه  څخه    .(dimethylbenzene)چې 
 ترالسه کیږي .

As  arsenic   دارسینیک عنصر لپاره دلنډیزنښه ده 
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Asbestos 

  : ډېر     -اسبېست   پروړاندې  اسيد  او  موادو  کيمياوي  دتودوخي،  چې  دی  يومينرال 
 مقاومت ښئي او نه سو ځي .

يوه معدني اود زلیکاتي تارونوڅخه جوړه شوې طبیعي  ماده ده  چې دپنبې په شان اوبدل 
بلخوادو اخلي.   نه   ) )اتش  اور  او  وړاندې  كېږي  اواورپه  دتیزابو  چې   ده  ماده  کلکه  مره 

رځيدالی شي  نوله دې کبله  گ ه چې دسرطان ناروغۍ المل  گ سخت   مقاومت ښيي   . څرن
یدلی دی . په صنعت  کې دموتردټایرپه جوړولوکې  گپه ډیروهیوادونوکې ورباندې بندیزل

 کارول کیږی  

Ascaris 

Lumbricoides 

دډلې     Nematodenنوموړي دریشتوي چینجیو     -اسکاريس چینجی، کرم اسکاریس  : 
په     گ ه د سپي ،پشې اوخوگڅخه شمیرل کیږي چې دانسان  په نریو کولموکې  اوهمدارن

بلخوا    . زیان رسیږي  ته  انسان  کبله   افرازاتوله  . دهغوی سمي  ژوندکوي  کولموکې  نریو 
  ۶۴کې دوه سوه زروته رسیږي اوپه کال کې ان د    یوشمیرپه یوه  ورځگدنوموړوچینجیوده

که    . وځي  بهرته  څخه  دبدن  یوځای  موادوسره  فضله  دانسان  چې  اوړي  هم  ملیونوڅخه 
ۍ  گډوله ه  Larveچیرته ناپاک خوراک اویا څښاک وخوړل شی نوداسکاریس چینجي الرف  

ولمودیوال سورۍ  دنریوک  Larveبیرته دانسان بدن ته الرپیداکوي. چوچه یادهغوي الرفونه  
ونوته ، اودهغه ځای څخه ینې اوسږي ته ځی اوباالخره دهغه ځای څخه  گکوي او دوینې ر

وچې مرۍ ته راځي او دخولې له ال رې دټوخې په ترځ کې راوځي اویاداچې بیرته کولموته  
پورې رسیږي . دتشخیص په    cm 35ځان رسوي اوپه تخم اچولوپیل کوي. طول ېې ان تر  

له موادمعاینه شي . دنوموړوچینجیوڅخه داسکاریس ناروغي منځ ته راځي موخه بایدفض
 . نښې نښانې یې دنس درد،ساه بندي ،تبه ،اسحال اونور 

Ascent  ډیرښت ، پیچومی , ختنه , لوړیدنه , پورته کیدنه 

Ascorbic acid 

 

 

 

( :   Vitamin Cاسکوربیک اسید  په        -(       په نامه سره هم یادیږي .  دویټامین سي 
سبزیجاتواومیووکې   اوپه  لري  خوند  تروش   چې   دی  ویتامین   کیدونکی   حل  اوبوکې 

اوډیروحیواناتولپاره دغذااصلي عنصر . دانسان  لري    ویټامین  گشتون  . ددې  کیږي  ڼل 
 رځي .   گناروغۍ المل   scurvyکمښت د  سکاروي 

ترڅوداوسپنې    ,mg/d 100رامه وخوړل شي   گاره په یوه ورځ کې   باید سل ملي  دغټانولپ
اسکوربیک    . وي  شوی  ناروغیومخنیوی  کمزورتیااونورو  سیستم  دفاع  دبدن   ، کمښت 

 بڼه لري     C6H8O6 اسید کیمیاوي فرمول    
اسید   جوړشت    L-Ascorbic acid  داسکوربیک  حلقوي 

 بڼه په شکل کې ښوول شوی دی  

Asexual  غیرجنسي ، نازوجی 

Ash  ایره ، خاکستر 

Asphalt 
، هغه توره، معدني ، نیم جامده  ماده چې دخامونفتو، پطرولو څخه        -اسفالټ، قير  :

 وروسته پاتې كېږي ، دکور بام او سړك په پخولوکې کارول کیږی .

Asphyxiate 
كول،    ۍول، خفه كول، زندبت تر  ، غلی کیدل ،    هوا بندول, خپه کول   یبل ش  یاپه انسان  

 ترستوني نيول 

Aspirate ړې ستنې په مټ په سینه کې دیوې سیسټ څخه مایع راایستل کیږي گدیوې ځان 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:L-Ascorbic_acid.svg
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Aspiration: 
یوه برخه    دمایعاتواویانسجونوړی  فزیکي پروسه ده چې دبدن یوې برخې څخه  گیوه ځان

 اویادواړه لیرې کیږي   

Assert ، ړكولتالم، يدول ئتا، ويل  ېيلېپ گډان كول ) ويل (،  ښكاره  ،   ادعا كولفرض کول.   

Assertion   ادعا ، دعوی ، فرضیه 

Assign 
څر   كول، محدودول،  ، فيصله  تثبیت کول  كول،  الره  گپرېكړه  پرټاكلى  ندول، معلومول، 

 روانول.

Assimilat 
د   چې  محصوالت    تولیدکیږي     Assimilationهغه  کې  کړنالره  په  په  داسیمیلیشن   .

 کړنالره کې په بدن کې غذائي موادجذب اوهضم کیږي.  

Assimilation 

مساوی کول ، هم ډوله کول ، زغم، ورته كېدنه، ورته كول، حل كېدنه، حل كول. دیوه  
 موجوده نظر او لیدباندې دنویوشعورونو برابرون موجودپه روحې جوړښت کې په 

انابولیکي میتابالیزم ته  ویل کیږي چې په پایله کې دحجرې          -په فیزیولوژي کې   : 
بېل د    ، راځي  ته  پروتین منځ  اړین  توگلپاره  په  یوه  گې     کولوسره  په مصرف  دانرژي  ه 

په  موادو، واړوی اویانورو   انه مواددخپل ځان  دجوړښتگژوندی حجره کوالی شي چې  بی
ټورو پروتیني موادوواړوی . په بله  مانادبدن داصلي موادوجوړول دهغوموادوڅخه چې  گ

بېل . د   اوبیرته راجزب شي   پاتې شوي وي  پایله کې  کولوپه  تو گدهضم  په  لکه   گې     ه 
 دامینواسیدونوڅخه دپروتینوجوړول ترڅودنورو نوو حجرې  دتولیدلپاره وکارول شي  

: کې    بیالوژي  ترسره          -په  دفوتوسنتیز کړنالره  دحیواناتواونباتاتوپه  حجروکې    
 لوکوز اوانرژي الس ته راځي ،  گکیږي اوپایله کې   داوبواوکاربن دای اکسایدڅخه 

 

Assistant   مرستیال ، همکار، معاون 

Associate   یوځای کول ، متحدل کول ، نږدې کول ، اړېکې  ورکول ، ترکیب کول 

Association 

 رتيا، اتحاديه .  گتولنه ، يو ځاى كول، يو ځاى كېدنه ، مل
دنظریو، فکرونو، حرکتونواوحسونوسره یوځای کول ، په همدې        -په اروا پوهنه  کې   :

نورې محتواوې  هم   گتو نوپاتې  ته راشي  پیښه منځ  یوه  یې  دنوموړومحتواو څخه  که    ه 
 بیا  په اسانی سره  یادته راځی اویادهغوی سره اړېکې  مساعد کیدای شي  

دهمجنسومولیکولونویوځای کیدنه چې دتودوخي په ټیټه درجه کې         -په کیمیا کې   :
ه  گ ې    په توگشي بیانودیوبل نه بیلیږي .  د  بېلال ثابت پاتې کیږي خوکله چې حرارت ډیر

،  دغه  هم ډوله مولیکولونه     3HF ;   NH   لکه داسیدفلورهیدریک اوامونیاک مالیکول   
 قواوپه مرسته یوځای ساتل کیږي   Van-der-Waals دایوني قواو، یاد

Associative  اتحادمنونکی ، دیووالی قبلوونکی 

Associativity 

یوه داسې قانون ته ویل کیږي  چې دعنصرونو پرلپسې والی یانې        -ریاضی کې   : په  
مخ ته کول اویاپه څټ ته کول په راکړل شوي  تنظیم  اوقوس پورې اړه وه نه لري  اودجمعې  

 ه : گې    په تو گاوضرب په نتیجه کې کوم بدلون منځ ته نه راځي  .  د  بېل
 دجمع اتحادیې قانون :
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 حادیې قانون :دضرب ات

 

Assume  ، منل , د یو شی تسلیمدل , قبلول , د یوی موضوع فرضول 

Assumption  فرضیه ، قبلونه  ، منل کيدنه ، خيالى كيسه، نكل، افسانه 

Astatine 

 : یې         -استاتین    ه  شمېر  اتومي   چې  عنصردی  کیمیاوي  اکټیف     ٨٥یورادیو 
یې   لنډیزاوکیمیاوي   یې     Atنښه  کتله  اتومی  اووم     ٢١٠اونسبي  دعنصرونوپه    . ده 

اوترټولودروندهالو یوغیرفلز   . لري  ځای  کې  جدول  دویلې  گ عمده   . عنصردی   ین 
سانتي درجې  سوه  درې  یې  اووه     C° 302راد  گ کیدوټکی  سوه  درې  یې  ټکی  اودغلیان 

سانتی درجې  هسته      C° 337راد  گدیرش  دبیسموت  چې  کله   . لري     Bi  - 209قیمت 
-Atون کې  د استاتین   گپه مرسته وویشتل شي نوپه دغه هستوي غبر   αو   گدالفاوړان

 ایزوټوپ منځ ته راځي .  210

Astaxanthin 
ځینوفالجالتا،   چې  ده  ماده  طبیعي    (Crustaceans)پوستان    سختدکاروتوتینوئیدرنگ 

 ،ماهیانو ته سوررنگ وربښي .

Astigmatic 
اویادستر  عدسیې  دتصویرنیمگدیوې  ډاگې  شي  گ ړتیاپه  دیوه  کې   پایله  اوپه  کوي   ه 

 دنقطوبڼه دکرښوپه بڼه مالومیږي    

Astigmatism 

 

 

ي، هندارې اویا عدسيې بې نظمي چې عکس او څېره ښه نه  گدستر      -ماتیزم   :گاستی
 شیـي ، یانې  څيرلى وي  او ديوې نقطې تصوير يو ټكى نه وي .  

ړتیا ته ویل کیږی  داځکه چې دڅرخیدوپه  گ دعدسیې دانکسار نیم      -په فزیک کې   : 
ه  د    جوړښت  نه لري  اوپه  پایله کې دنقطوعکسون   Rotational symmetryتړاومتناظر  

 پردې په سطحه باندې   دخطونوپه څیرتولیدکیږي 
ړتیاته  گوارثي اویانوروناروغیوله کبله دشیانودلیدلو نیمگدستر        -په بیالوژي کې   :

مختلفوجهتونوکې    په  چې  داځکه  کیږي  ویل 
دې   اوله  دی  نه  یوشان  کې  )قرنيه(   په  دنورانکسارقدرت 

کې  درڼا وړگکبله  دستر  په  عدسیه  توپیرسره  گانو   په  ې  
بېل د    . اوهرې خواته خپریږي   تو گانکسارکوی  په  ه   گې    

وړان درڼاموازي  چې  دسترگکله  پوستکي   گې  قرنیه  په  ې 
نودسترگول باندې    گیږي  پرده  دشاپه  یانې  شبکه  په  ې 

retina      ته بڼه یې عکس منځ  په  دیوې کرښې  بلکې  کیږی  یوځای  نه   یوه ټکي کې   په 
 ړتیادسیلندرشکله عدسیوپه مرسته دمنځه تالی شي  گماتیزم نوموړې نیمگراځي . داستی

Astro-   یومختاړی دی چې دیوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی اودستوري ماناورکوي 

Astrograph   . یوډول تیلیسکوپ ډوله کمره ده چې داسمان ستورودعکس اخیستلولپاره کارول کیږي 

Astroid 

 

یوداسې منحني ته ویل کیږي چې دال ندې معادلې په مرسته         -ستوري ډوله منحني   : 
 رسم کیدای شي .  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
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Astronaut 

(Cosmonaut) 

هغه څوک چې دعلمي څیړنوپه موخه دمصنوعي   -: ، فضا نَوَرد ، کيهان نَوَرد  یستور مزل
 قمرپه مرسته فضاته الوزي .

Astronautics 
فضاکې  ترڅوپه  کیږی  کارول  موخه  دآالتودجوړولوپه  چې  پوهه   تخنیکي   هراړخیزه  

 مسفافرت ترسره شي  ، په بهرنی فضاکې دمسافرت علم  

Astronomical 

unit 

= AU 

دغه کمیت داوږدوالي لپاره یونجومي  مقیاس دی چې  دلنډیز نښه   -:  ,AUدنجوم واحد 
سره  ښوول کیږی . نوموړی کمیت په شمسي نظام کې دستوروترمنځ دواټن      AU    یې په

ټاکلوپه موخه کارول کیږ ي . یونجومي واحد دځمکې اولمرترمنځ  دمنځنی  فاصلې څخه 
 عبارت  دی اومساوي دی له لږڅه یوسلوپینځوس ملیونه کیلومتره  :  

                   
ې     گه کارول کیږي . د  بېلگ دواټن  واحد  په تو  نښه ده چې په استرونومي کېدلنډیزیوه  

تو واټنگ په  منځنی  اولمرترمنځ   دځمکې  ددې     ه   . کیږي  ښوول  واحد  همدی  په 
 لنډیزیواسترونومي واحد  مساوي دی له  :  

1𝐴𝑈 =  149.5 × 106 𝑘𝑚 
 

Astronomy   دنجوم اوستوروعلم ، دستورو پوهنې څیړنه 

Astrophysics 

 : ځان       -دنجوم فزیک    یوه  داخلي جوړښت  گړې څانگدفزیک    کائيناتو   د  ده چې  ه 
بېل  گاوپرمخت د     . کوي  بحث  توگڅخه  په  اونورو گ ې     سیارو،  دستورو،  الکسي    گه 

 .    دحرارت ،کثافت اوکیمیاوي جوړښت په هکله مالو ت  راټولوي

Astrospectros-

copy 

 : تحلیل    طیفي  کې  نجوم  شوواو         -په  دانعکاس  شیانوڅخه   دنجومي   
 ودطیف تحلیل  گیاخپریدونکوالکترومقناطیسي وړان

Asymmetric 

Carbon 

 

دکاربن عنصر هغه ډول اتومونو ته ویل کیږی چې څلور وال        -دکاربن غیرمتناظراتوم   :
اتومونواویاداتوم   دڅلورډوله  یې  مشبوع  گ نسه  واسطه  روپونوپه 

په   غیرمتناظراتومونه  دکاربن   . وي  طبیعي  گشوی  شمېر  ڼ  
پولي    ، شکر،پروتین  امینواسید،  لکه   موادوکې 

پی اسیدکې  اپتیکي  ساکریداونوکلین  مرکب  نوموړی   . داکیږی 
 فعالیت ښيي یانې دپورالرایزشوي نورسطحه په ټاکلې زاویه څرخوي   

Asymmetrically نامتناظر، غیرمتناظر 

Asymptote 

 

ې گهغه مستقیم خط اویامنحني ته ویل کیږی چې دیوه مالوم منحنی څان      -مجانب   :
ې    په  گې دیوبل سره مماس شي .  د  بېلته ورنږدې کیږي او په پای کې په الیتناهي ک

 ه لکه : گتو

 

Asymptotic 
ه  گ ې    په توگد  بېل       -په الیتناهي کې دیوبل سره یوځای کیدل اویامماس کیدل   : 

 یومستقیم اویومنحنی اویادوه منحنی په الیتناهي کې دیوبل سره مماس کیږ ي .

Asynchronous   دsynchronous    ، نه  كې  وخت  يوه  په   ،   ، توپيردرلودل  دوخت   ، ده  کلمه  برخال ف  په 
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  ، ناهمغږي   ، توپیرلرونکي  فریکونسي    ، دفازتوپیردرلودل   ، پيښيدونكى.  نه  يووخت  
ه لکه یوساعت چې په عین وخت کې مختلف  گې    په توگنالونوناهمغږي ، د  بېلگدزی

 وختونه ښيي .

Asynchronous 

Motor 

داسې   ددې  یو  چې  ډول  دې  په  بریښناتولیدکوي   متناوب  چې  وایې  ته  یاموتور  ماشین 
په   سره  بریښنادفریکونسي  دمتناوب  شمېر  ددوران   .  گ ماشین  کوي  نه  مطابقت  ردسره 

برخې   څرخیدونکې  ماشین   مرسته       rotorدنوموړي  په  اندکشن  دالکترومقناطیسي  ته  
 انرژي ورکول کیږي .

At  Astatium   داستاتیوم عنصرلپاره کیمیاوي لنډه نښه ده 

Atm 

: نوموړي واحدته  دفزیکي اتموسفیرواحدویل         -دهوادفزیکي فشارواحدلنډیزنښه   
کې پخوایوبل واحدهم کاریدلوچې داتموسفیرتخنیکي واحدپه نامه   گکیږي . ددې په څن

سره کیده . په بله  مانایوتخنیکي اتموسفیرفشارمساوي دی      at یادیده اولنډیز یې په  
رام وزن  په یوسانتي مترمربع سطحه باندې .  نن ورځ دنړیوال واحدونوپه سیستم  گ یوکیلو

 at کارول کیږي چې دپخوانیوکمیتونولکه   Pa   اوپاسکال   bar کې نورکمیتونه  لکه  بار

   ،atm     ،torr     او ملي مترسیماب ،mm Hg   . سره یې  اړېکې  په ال ندې ډول دي 
 

   1 atm  = 760 Torr = 760 mm Hg = 1013,25 mbar = 101,325 kPa 
1 Pa = 1 N/m2  = 10-5 bar  = 10.197×10-6 at  = 9.8692×10-6 atm, 

Atmosphere 

از ته ویل کیږي چې دځمکې دکرې اویانورواسماني گهغه مرکب         -اتموسفیر، فضا  :
تریوسلوشل  ارتفاع  داتموسفیر  دځمکې    . دی  پوښلی  یې  شاوخواچاپېریال  اجسامو  

څرن   km 120 کیلومتره   . رسیږي  له گپورې  قوې  دجاذبې  دځمکې  فضا  غه   د  چې  ه 
په   اودځمکې  ده  تړلی  پورې کلکه  په ځمکه  کبله   نوله دې  رځیدونکي  گخواڅکول کیږي 

،         %78 حرکت کې هم برخه لري ،  ددې فضامهمې برخې په الندې ډول دي .  نایتروجن 
اوکساید     % 21اکسیجن    دای  کاربن  یې  اوپاتې   ،2Co  نجیب ،  گ،  ،هایدروجن  ازونه 

ازمخلوط  پخپله  گیلوي .  دځمکې په اتموسفیرکې دتشک ، امونیاک اونور Ozonاوزون  
تابع   شهم وزن لري چې دارتفاع  سره سم دیوې اکسپونین په     exponential functionل 

دگتو  . مومي  کمښت  عمودأ گه  باندې  سطح  مترمربع    هریوه  په  دځمکې  ازوزن   
ه  دځمکې په هر یوه کیلومترمربع سطحه باندې دهواوزن  گ ې    په توگفشاراچوي  د  بېل

فشارپه  دهوامنځنی  کې  سطحه  یا  ارتفاع   دسمندرپه   . واردوي  قوه  ټنه  لس 
وسفیراویا  مساوي دی له یواتم    C° 0راد  گ ستانداردشرطونوکې لکه دصفردرجه سانتي  

:  یوپاسکال دهوا هغومره        په بله  مانا لږڅه  یوزرودیارلس  هیکتوپاسکال  قیمت لري  
  . واردکوي    باندې  سطحه  مربع  یومتر  په  یې  قوه  یونیوټن   چې  چې   وايې  فشارته 

1 𝑃𝑎 =  1 𝑁/𝑚2 
1 atm  = ≡ 1013, 25 hectopascal (hPa) 

Atmosphere 

  : )فضا(   په    -اتموسفير  دځمکې گرداگدځمکې  چې  دی   پټ  دغازهغه  ردشاوخواکې 
دجاذبې قوې تر اغيزې الندې پروت اودځمکې  د څرخېدوسره يوځای خوځيږي . تر لږڅه  

 78کیلومتره ارتفاع  پورې دفضا غاز دالندوعنصرونوڅخه جوړ دی.   km 120يوسلوشل  

ازونه ،  اکسېجن ، او پاتې برخه يې  کاربن دای اکساید، نجيبه غ   %21نايتروجن ،     %
 او امونياک جوړوي .    Ozonاوزون  

http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Hectopascal
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Atom 

 

 

 

په یوناني ژبه کې اتوم د)نا ویشونکی (  مانا لري  اودیوه عنصر ترټولوکوچنۍ       -اتوم   :
کیمیاوي   د  یواتوم  هم  که څه   . لري  ده چې دهغه عنصرټول خصوصیات پکې شتون  ذره 

  ، وړنه دی  دتجزیې  نور   پلوه ال  کړنالروپه  طریقوله  خودفزیکي 
مرسته کیدای شي  چې اتوم ال نورهم په کوچنیوذروتجزیه شي .   
ذرې   تولیدشوې   کوچنی  نورې  ال  څخه  داتوم  چې  دیادولووړده 

. ورکوي  دالسه  عنصرخواص  چارج    دهمغه  مثبت  دیوې  اتوم 
داتوم    . چارج شووالکترونوڅخه جوړدی  اودمنفي  هستې  شوې 

ه  په توپیرلرونکوبیضوي  گ ې منفي چارچ شوې اوريځ  په توپه  پوښ  کې الکترونونه  دیو
په     (Orbital)مدارونو دهستې  چې  دي  پراته  کې  واټن  ټاکلي  په  څخه  اودهستې 

ه کوي .  گ(  په ډا   levelشاوخواراڅرخیږي . دغه مدراونه  دانرژي یوټاکلی مقدار ) لیول   
مرسته د هستی سره تړون    په   Coulomb force  ېداتوم الکترونونه دکولومب بريښنایزقو

لري  او هغوی دتعادل په حالت کې ساتي .   بلخواداتوم په هسته کې بریښنایزمثبت چارج  
مرسته    قواوپه  چې دهستوي  لري   هم شتون  نیوترونونه  اوبریښنایزخنثی  پروتونونه  شوي 
کې  هسته  خپله    په  اتوم   دهایدروجن  یوازې   . ده  تړلې  کلکه  سره  ذرې  دبلی  ذره    هره 

ه چې داتوم  په مدارونوکې دالکترونو شمېر  گ یوپروتون لري  خونیوترون نه لري   .  څرن
   تړاو اوداتوم په هسته کې دپروتونو شمېر   سره یوشان دی نوله دې کبله اتوم په بریښنایز

عنصر  دهمغه  خوا  دپروتونوشیردیوې  کې  هسته  په  داتوم   . ښيي   خواص  خنثې  بهرته 
تعین کوي . هغه اتومونه  شمېره  واپه پریودیک جدول کې داتوم  کیمیاوي خواص اودبلې خ

چې په هسته کې یې  دپروتونو شمېر سره یوشان وي خودنیوترونو شمېر یې دیوبل څخه  
په هسته   ټوله کتله   لږڅه  داتوم    . یادیږي  نامه سره  توپیرولري دهمغه عنصردایزوټوپوپه 

لې په مرسته  پېژندل کیږي . دیوه اتوم  کې راټوله شوې ده . دهریوه اتوم کتله دنسبي کت
چې   کیږي  ویل  ته  کتلې  هغې  کتله   دکاربن  گنسبي  برخېڼه   دوولسمې    )    (کتلې 

 12C څومر    ⁄12 پرتله  ایزوټوپ       په  اتوم  دکاربن  مانا   بله   په   . تشکیلوي  برخه   ستره  
12C       ه ټاکل شوی دی چې کتله یې مساوي ده  گ اتومي کتلې واحدپه توددوولسمه برخه

U = 1,66 × 10    ،    :    له
-27

 kg         ترټولوسپک اتوم دهایدروجن اتوم دی چې کتله یې ،   
1,007825 u        208"، اوترټولودروند اتوم دسرپ فلز اتوم دوه سوه اته ایزوټوپPb"     دی
 قیمت لري .    "𝑢 207.9766521"چې کتله یې  

کلمې څخه اخېستل  شوی    (Atomos) اتوم ديونانۍ اتوموس         - : بڅرکی  اتوم  ) ذره (
برخه ده چې په    ۍدی او مانا يې ده )نه ویشونکی( . اتوم د کیمیاوي عنصر تر ټولوکوچن

سه ورکوي .  کيمیاوي کړنالرونور دو ېشلووړ نده، ځکه چې بیا خپل کیمیاوي خواص له ال
ېشل   و  نوروکوچنيوبڅرکو  په  کړنالروسره  فيزيکي  په  اتوم  چې  ېده   شو  جوته  ورځ  نن 
. داتوم هسته دمثبت برېښنايز چارج   کېدای شي چې شمېر يې تر څو سووپورې رسيږي 

شووپروتونواوخنثی چارج شوو نیوترونو  څخه جوړه ده چې دهغې په شاوخوا بيضوي بڼه   
ه چې  په هسته  گ کې  منفي چارج شوي الکترونونه راڅرخيږي . څرن مدارونواوټاکلي واټن 

بهرخواته  نواتوم  ده  برابر  سره  دالکترنوشمیر  مدارونوکې  په  دپروتونوشمیر    کې 

 بریښنايزچارج نه لري اوخنثی  خواص ښيي 

Atom Diameter 
  : قطر   انگستروم     -داتوم  .     Åيو  دی  لس  دمنفي  طاقت  په  لس  متر  دیوه       یا 

m = 1 Å     10-0,0000000001= 10 
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Atom model 

 

 

 

یوفرض شوي موډل ته ویل کیږي  چې  دیوه اتوم  جوړښت د پوهیدلو          -داتوم  موډل   : 
بېل  دیپه موخه  بیان  شوی   په توگ. د   ه  دټول تاریخ په درشل کې عالمانوهڅه  گې    

موډل   یونوی  پرلپسې  هکله  په   داتوم  کې   رڼا  په  اوتکنالوژي  پوهې  دنوې  چې  کړیده 
سویدني فزیک    Niels Bohr)   (1913 ل شوی اتوم موډل دنیلزبوروړاندې کړي  . ترټولومن

او    discrete پوه موډل دیادونې وړدی . دنوموړي موډل له مخې الکترونونه داتوم  په ټاکلو
پ شاوخواراڅرخي    رځاى  په  هستې  شوې  چارج  دمثبت  مدارونوکې   شکله  بیضوي  ځاى 

په مرسته ښوول    nه کوانت عدد  اودانرژي ټاکلی مقدارسره سمون لري .  هریومداردعمد
چې      ..,n = 1, 2, 3شوی دی . نوموړی عددیو،دوه دری  اونور قیموتونه اخیستالی شي  

 for)تورې       Kپرلپسې په ال ندې توروښوول کیږي . هستې ته ورڅرمه  لومړی مداردپه   

n = 1),     په مدار  په      ,(for n = 2)توري       L،دویم  مدار  اوهمداسې     M, Nاودریم 
. کیږي  چې      نوروتورولیکل  ده  شوې  ښوول  هسته  اتوم  دهیلیوم  کې  شکل  خوا  کیڼ  په 

( څخه جوړه ده .  په دغه نوي مودل کې    گ ( اودوونیوترونو)ابي رن  گ ددووپروتونو)سوررن
توررن په  ویش   ډوله  شووالکترونواوریځ  چارج  دمنفي  شاوخواکې  په    ښوول    گدهستې 

واسطه   قواوپه  دالکترومقناطیسي  الکترونونه  کې  موډل  ډول  دې  په  داتوم     . دی  شوی 
بیضوي   اوپه  دی  تړلې  سره  هستې  شوې  چارج  دمثبت 
شاوخوایې  دهستې    بلکې  څرخي  نه  مدارونوکې  ډوله  

ه کړې ده   . داځکه  چې دکوانت فزیک  گداوریځ په بڼه  ډ
ځای الکترون  دیوه   p    بې  اوضر  x  دقوانینوله مخې 

څخه ال     h   دیوه   ټاکلي قیمت  حاصل ضرب    
 نورهم دقیق نه شي تعین کیدای .  

 
 

اویا     .fmپه شکل کې داتوم ستروالې داټکلو په موخه دفاصلې اوږدوالی په واحددفرمي   
 ښوول شوی دی     ångströmستروم  گان

Atomic 

desintegration 

 

 

عنصرونه دپروتونو شمېر په واسطه مشخص شوي     ټول  -یو اتوم په بل اتوم باندې اړول :  
بل عنصر دیوه  پایله کې  نوپه  نیوترونوبمباردشي  په  اتوم هسته  دیوه  کله چې   .   هسته دي 

ه لږڅه درې سوه ایزوټوپونه تولیدشوي دي . دغه  گترالسه کیږي . په دغه ډول مصنوعي تو
ه  کله چې یوه رادیو اکټیف  گتو ې    په  گډول کړنالره په طبیعت کې هم جریان لري . د  بېل 

وړان اوهستوي  عنصرونه   اونوي  وچوي  الفاوړانگهسته  لکه  ،بیتاوړانگې  ې  گې 
ې  منځ ته راشي . په طبیعت کې ځینې رادیو اکټیف عنصرونه شته دي چې  گاماوړانگاو

      U238      هسته یې پخپل سرپه یوه بله هسته اوړی .  لکه یورانیوم دوه سوه اته دیرش 
.  راد کیږي  نوروهستوتجزیه  په  پرلپسې  یې  هسته  او  لري  خاصیت  اکټیف  یو 

همدارن   . فلزاوړی  سرپ  ثابت  په  وروسته  د  گدڅوملیونوکالونوڅخه  ذره  دالفایوه  که   ه 
یږي نوپه دې هستوي تعامل کې دهایدروجن یواتوم  اوداکسیجن   گنایتروجن  په اتوم  ول
 یواتوم  تولیدکیږي .

N7
14 + He2

4   →    H   + O8
17   1

1  

Atomic  shell 
دیوه اتوم ټولو هغو  برخوته ویل کیږي چې په هسته پورې اړه    -یاداتوم پوښ :    مدارداتوم  

وه نه لري .  لکه داتوم مدارونه اوپخپله الکترونونه چې په همدغومدارونوکې دهستې په  

http://en.wikipedia.org/wiki/Femtometre
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
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 شاوخواراڅرخي    .

Atomic  

spectrum 

 

 

 

  : طیف  وړ    -اتومي  دالکترومقناطیسي  انرژي  خپله  اتوم  شوی  توگانیوتحریک  ه  گ وپه 
را بیرته  ته  حالت  ابتدايي  اوخپل  ځانگ خپروي   دهمغه  کې   پایله  په   . ړی  گرځی  

دالکترومقناطیسي   اتوم  شوي  دتحریک  چې  کله    . راځي  ته  منځ  طیف  عنصراتومي 
)  گوړان واحددنانومتر  اوپه  دڅپواوږدوالي  تابع   په  شدت  شي    nmونسبي  وکښل    )

اویا مالیکول  خپرونکي اتوم  څرن  نودهمغه    . یادیږي  نامه سره  په  دهریوه  گطیف  ه چې 
ځان طیف  خپرونکی  کبله  گعنصرلپاره  دې  نوله  لری  جوړښت  ړی 

کیمیا   تحلیلي  په  موخه   دنامالوموعنصرونودپيژندلوپه 
 کې پراخ استعمال لري .    

طیف    خپرونکي   په  کې    emission spectrumداتوم 
ه کوی چې   گلیکې  شته والی   په ډا     گ دتوپیرلرونکي رن

 پریږي .   ې خگداتوم څخه  یوازې  په ټاکلي فریکونسي  الکترومقناطیسي وړان
 دسیماب څراغ طیف  

Atomic 

absorption 

spectroscopy 

 

 

 

 

په یوه    ده چې  آله  یوه    په  تحلیلي کیمیا  کې         -:       سپکتروسکوپيجذب    کداتومي
تو  په خورادقیقه  کچه  اود غلظت  پېژندنه  اومقداري   دنامالوم عنصرکیفي  ه  گمرکب کې 

په نوموړي آله کې درڼایوې سرچینې څخه چې ټاکلی شدت اوټاکلی اندازه کوال ی شي .  
ې خپریږي اودنامالوم او تحریک شوې عنصراټومونوڅخه په لومړي  گڅپې طول لري وړان

   په بنسټیز   دانرژي په تړاو   که  چېرته یواتوم   ې بیرته خپریږي.  ام کې جذب کیږي  اوورپسگ
الکترومقناطیسی    قرارولري  کې     ground stateحالت     داسې  درڼا  باندې   هغه  اوپه 

دتوپیرسره کټ مټ  ټيك څپې اوږدوالې     levelsیږي چې دددووانرژي لیول    گې ولگوړان
 excited   په حالت کې  تحریکدولري نودغه اتوم درڼاڅپې جذب کوي اوپه پایله کې اتوم  

state            . راځي . نوموړې کړنالرې ته داتومي جذب سپیکتروسکوپې کړنالره ویل کیږي 
ه نمونه کې دیوه خاص  ړې البراتواري کړنالره ده چې په یوگپه تحلیلي کیمیاکې یوه ځان

اوهمدارن غلظت  فلز  بیادیوه  تیره  .  گعنصرپه  شي  مالوموالی  اندازه  اومقداري  کیفي  ه 
   : ده   جوړه  دڅوبرخوڅخه  آله  فلزدوړان  -۱دغه  سرچینې   گدپلټونکي  -hollowویوې 

cathode lamp   ،۲-       برخه اړوونکې  دنمونې  ازادواتومونوباندې  ،     Atomizerپه  
برخه    دڅپواوږدوالي کونکې  دیدکتور           Wavelength selectorانتخاب  اویوه 

Detector     لو مړي په   . ده  دومره حرارت  گڅخه جوړه  یواځې   ته  ام کې دنمونې محلول 
اوپه   شي  پرې  اړېکې   کیمیاوي   اتومونوترمنځ  د  ترڅودنمونې   ، کیږي  ورکول 

خاص څپې اوږدوالی  ټاکل  درڼاسرچینې څخه دهمغه پلټونکي فلز    ازادواتومونوواوړي .  
ازپه نمونه کې  دپلټونکي  گیږي  .  دگازباندې لگکیږي   اوورپسې په الره کې د نمونې په 

فلزدازادواتومونوڅخه  یوازې  دسرچینې  هغه ټاکلې څپې اوږدوالی جذب کیږي کوم چې  
ک نمونه  په  یواځې   کې  پایله  په   . خوري   سمون  یې  دتوپيرسره  لیولونو  ددوو  ې  دانرژي 

حالت   دتحریک  اتومونه   دنمونې  چې  کله   . راځي  تحریک  په  دپلټونکوعنصرونواتومونه  
ته یانې  دسکون  حالت ته راو  ابتدايي  څخه خپل پخوانې  ېگرځي نو خپله زیاتگ حالت  

دتحریک شوواتومونوله خوا  وپه بڼه خپروي .  په دې ترځ کې  گوړان    photon انرژي دفوتون
دیوه    کټ مټ همغه څپواوږدوالی سره سمدالسه بیرته خپریږي .درڼاجذب شوې انرژی په  

دپلټونکي   Monochromator مونوکروماتور یوازې  چې  شي  کیدای  برابرولوسره  په 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Leuchtstoff_spektrum.jpg&filetimestamp=20050727234712
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 فلزعنصرطیف ددیدکتورپه مرسته اندازه شي .   
ازپه نمونه کې دپلټونکي عنصرداتومونوڅخه جذب شوې ) کمزورې شوی( رڼاشدت    گد    
I     رڼا دپلټونکي عنصرغلظت      0Iاودسرچینې څخه دخپریدونکي  دتناسب  څخه  شدت  

 قانون  په نامه سره یادیږي .    Beer–Lambert law ترالسه کیږی . نومومړی تناسب د 

 
کې    معادله  نوموړي  ،    cپه  غلظت  مادې     dدپلټونکي 

 ې ورڅخه تیریږي    گدپلټونکې مادی پنډوالی چې درڼاوړان
      

 ښوول شوی دی . 휀 وجذب ضریب دی په  گدوړان

Atomic Bomb 

 

 

 

 

  : بم  یورانیوم     -اتومي  اکټیف  درادیو  ده چې  پلوتونیوم           235Uیوه هستوي وسله  اویا 
239Pu    کیدنې     چاودیدونکو فزیکي   fissionاویاچاودنې      fusionهستودویلې  په 

ه  که   گې    په تو گ کړنالره کې هستوي انرژي تولیدکیږي . د  بېل
چېرته په یوه هستوي چاودنه کې د یورانیوم دوه سوه پینځه دیرش   

کیلو  ویشت  پینځه  بحراني  یوه تحت  نوي خالص  رام  گپه سل کې 
لږترلږه په یوه ثانیه کې څوکیلومتره  نیم کره کتله چې سرعت  یې  

ورته    دویمه   یوه  په  وي،     ) چنده  لس  سرعت  دصوت  )یانې 
اودسکون په حالت کې ایښول شوې، په هغومره خالص یورانیوم  

بحراني      درنده    رام گپینځه ویشت کیلو   او   دوه سوه پینځه دیرش 
 نیم کره کتله وه ویشتل شي  .   

مافوق   یوه  کې   پایله  کتله   نوپه     mass   overcritical بحراني 
په ترځ کې هستوي چاودنه    s 9-10منځ ته راځي اودیوې نانوثانې   

پایله کې   په  . په یوه مافوق بحراني کتله کې دهرې یوې  هستې دچاودنې  ترسره کیږي  
کیدنې  کچه  دنیوترونوتولید   دضایع  اوله  کچې  دنیوترونو  لري  لوړقیمت  کبله  څخه  دې 
نور  دتولیدشوو گدیورانیوم   هم  اتومونه  په    یدلوگدل  نیوترونو  اونډي   . چوي  سم   سره 

نوموړې چاودنه کې یوه هسته چوي اونوي عنصرونه ، هستوي انرژي ، حرارتي انرژي ،  
وړان هستوي  اکټیف  دالفاوړانگرادیو  لکه   ( ،بیتاوړانگې  الفاوړانگې   ، (   گې  ې 

نیوترو تردرېوپورې  واراو  اودووڅخه  خپل  په  نیوترون    هریو   دغه    . تولیدکیږي  نونه 
رځي  .   په پایله  گاودهغوی دچاودنې المل      یږيگل  هستو  اونډیوگپرلپسې دیورانیوم  په  

داځ  . راځي  ته  منځ  تعامل  هستوي  وتلی  څخه  اودکنترول  یوځنځیری  په گکې    چې  ه   
رام  یورانیو م دوه  گ ه دیوکیلوگ ې    په توگملیاردونوهستې په یوه وخت کې چوي . د  بېل

ټنه       235Uسوه پینځه دیرش    کیمیاوي انرژي         t 000 20دچاودنې څخه  لږڅه شل زره 
 Trinitrotoluol (TNT)     یونیوترون کې  تعامل  هستوي  نوموړي  په   . کیږي  ازاده 

اوپه بیا  هغه چوي چې په پایله کې دوه لږڅه    جذب کیږي   دیورانیوم هستې څخه   

، دوه    ،  کریپتون ایزوټوپ    مساوي نوي عنصرونه یانې   باریوم ایزوټوپ   
ازادیږي .      Q = 200 MeV ا الکترون ولټ انرژيگاولږڅه دوه سوه می    2nنیوترونونه  

 هستوي معادله یې په ال ندې ډول ده.
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 که  چېرته داتوم انرژي دکیمیاوي انرژی سره پرتله کړو نوالندې نتیجې ته رسیږو :   

بېل ه کله چې  دکاربن یواتوم داکسیجن یوه مولیکول سره تعامل وکړی   گ ې    په توگد  
اکساید   دای  کاربن  کې  پایله  اولږڅه  نوپه 

کیمیاوي     . کیږي  ترالسه  انرژي  ولټ  څلورالکترون 
 معادله یې په ال ندې ډول لیکل کیږي : 

 
اتوم په چاودنه کې ازاده شوې  په دې مانا چې دیوه 
یانې  اتوم  کاربن   دیوه  انرژي  هستوي 
شوی  ازاده  کې  کړنالره  دډبروسکرودسوځیدلوپه 

 ډیره ده .    کیمیاوي انرژي  په  پرتله  پینځوس ملیونه ځله 

Atomic Bond 

 

 

 

نوموړې  اړېکې   ته ویل کیږي .  په کیمیاوي مرکباتوکې اتومي اړیکي      -اتومیک بند   :
ه اتومونه خوپه تیره بیا دغیرفلزاتواتومونه دیوبل سره  گ رځي چې  په عمومي توگددې المل 

الکترون متقابل برخه وال  نس    کلک تړلي وي .  په نوموړې اړیکه کې هریوبرخه وال یوو ال
نس الکترون  سره   شریک   پاتې شي . په بله     ته  داسې ورکوي چې هغه دبرخه وال دو ال 

تو  دې  اوپه  کاروي  سره  شریکه  په  الکترون  جوړه  یوه  کې  منځ  پخپل  اتومونه  ه  گمانادوه 
او اړېکې  دکو وال نسي  کیمیاوې    . دغه ډول  کلک ساتل کیږي  دیوبل سره  یا  اتومونه  

ددوهایدروجن اتومونومدارونه  ه گ ې    په توگشریکې  اړېکې  په نامه سره یادیږي .  د  بېل
     په یوه بل کې ننوځي  اوپه دې ډول دالکترونودتم ځای فضا سره شریکه کيږي .   

Atomic crystal 

  : کریستل  اتومونه     -اټومي  کې  هغه  په  چې  کیږي  ویل  ته  مولیکول  غټ  داتومونویوه 
 یواتومي جال جوړوي  اواتومي  اړېکې  یې  ناقطبي  )اویالږقطبي ( جوړښت ولري .   

 

Atomic energy 

 

 

 

 

  : انرژۍ(   )هستوي  انرژۍ  ددو     -اتومي  اويا  چاودنې  په   هستې  ديوې  چی  انرژي  هغه 
 ه چاپيريال ته  ازادیږي گ واوحرکي انرژي په توگهستوپه ویلې کیدنې کې دتودوخي، وړان

دهستوي    دنورواتومونوسره      چې  کیږي  ویل  ته  انرژي  داخلی  په هسته کې  اتوم  دیوه 
کیدنه     ویلې  داتومونو  لکه  کې  کړنالره  په  په     nuclear fusionتعامل  اتوم  دیوه  اویا 

ه په یوه هستوي بټۍ کې  گې    په توگکې  ازاده کیږي .  د  بېل   nuclear fissionچاودنه  
ټه پورته کیږي . په یوه هستوي چاودنه کې  گ داتومي انرژۍ څخه دبریښنا دتولیدپه موخه  

ډا په  قانون  په دووسپکوهستوباندگ دکتلې دساتنې  درنده هسته   یوه  کوي چې کله  ې  ه  
نقص دکتلی  نو  .      M∆ وچوي  راځي  ته  اینشټاین منځ  پوه     Einstein دالبرت  فزیک 

سره معادل ده   E  دانرژي      Mڼه  دیوه جسم  کتله   گدخاصې نسبي تیوري په اساس چې  
اندازه     (E= ∆M×C×C∆)یانې   انرژينقنوله دې کبله دکتلې دغه       ص سره معادل 

∆𝐸       . دکتلي نوموړی نقص داتومي انرژۍ بنسټ جوړوي . )په  دغه معادله   ازاده کیږی
   په فضاکې دنورسرعت دی(   Cکې  
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Atomic 

Excitation 

 

 

 

  : تحریک  وړان  -داتوم  الکترومقناطیسي  چې  یوفوتونگکله  لکه  اتوم     photonې  په 
داتوم  گول چې  کوي  جذب  ځانته  انرژي  کچه  ټاکلې  په  الکترون  نوداتوم  یږي 

ترځ   دې  په    . لري  سمون  سره  لیول  مدارونوددووانرژي 
لیول                                         انرژي  بنسټیز  دخپل  الکترون  کې 

)i(Ground state = E      لوړانرژي یوه  تحریک    څخه 
لیول   وه  j(Excited state =E  (  شوي  ټوپ  .     يته 

ته داتوم تحریک ویل کیږي . که     (state)نوموړي حالت  
په    په      cدنورسرعت  ثابت  په      ،   h اوپالنک  اوږدوالی  لیول      دڅپې  دانرژي  اوداتوم 

سره وښیو، نودیوه انرژي لیول څخه وبل انرژي لیول ته دالکترون     Ej او      iEاندازه په    
 نرژي مساوي ده له : دتیریدنې لپاره ضروري ا

    Ei-Ej= hυ =
hc

λ
 

Atomic heat 

هغه مقدارتودوخي ته ویل کیږي چې     -( :    Dulong and Petit's lawاتومي حرارت  )    
پورته بوزي . )حاصل      C°1رید     گ درجه دسانتي  ه  رام اتوم حرارت    یوگدیوه عنصریو

عنصراتومي  دهمغه  هم  دیوعنصرته  مخصوصه  اوحرارت  کتلې   اتومي   دنسبي  ضرب 
بله     ( cal 6,22)  حرارت ویالی شواوثابت قیمت لري . نوموړی قیمت مساوی دله   په   ،

ویل کیږي کوم چې ضرورده       J مانا اتومي حرارت هغه مقدارحرارت  ته په واحد دژول  
انرژي ورسوي چې       Molیومول  ترڅودیوعنصر ته دومره  یو مادې  یې   درجه   ه  تودوخی 

ژول     C°1ریدگدسانتي   ویشت  پینځه  چې  دی  قیمت  یوثابت  نوموړی    . الړشي   پورته 
 (  K 1−25 J mol−1تقسیم په مول اوتقسیم په کیلوین درجه  اټکل شوی دی  )

Atomic mass 

 

 او  : مطلق اتومي کتله۱ نوموړې کتله په دوه ډوله ده  -اتومي کتله :  
 کتله :   اتومي  نسبي  -۲
په واحد    رام گدیوه اتوم رښتونې کتلې ته ویل کیږي چې د         -مطلق اتومي کتله   :  -۱

. کیږي  الکترونو    سره ښوول  اوجمع  کتلې  نیوترونو  دپروتونو کتلې جمع  کتله  اتوم  دیوه 
کتلې څخه الس ته راځي هغه مهال چې اتوم دسکون په حالت کې وي  . دیوه اتوم مطلقه  

ه یې  گ رام لږڅه لس په توان دمنفي اوه ویشت  قیمت لري  . په عددي توگکتله دیوکیلو  
.𝐤𝐠 𝟐𝟕−𝟏𝟎 "     داسې لیکو ه دهایدروجن   اتوم مطلقه اتومي کتله  گې    په توگبېلد      "

 رام په ال ندې عددسره   هم لیکالی شو:  گ په واحدد

0,000 000 000 000 000 000 000 001 6735 g = 1,6735 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒 g 
ه  چې پورتنی  ډیراوږدعدددی نو داسانتیالپاره داتومي کتلې مقیاس واحدڅخه  گ څرن  

.  داتومي کتلې    سره لیکل کیږی       u = 1 unit 1کاراخیستل کیږي چې لنډیز یې په     
واحداودکیلو :گمقیاس  لري  شتون  اړېکې   الندې   ترمنځ     رام 

" 𝟏𝒖 =  𝟏. 𝟔𝟔𝟎𝟓 ×  𝟏𝟎−𝟐𝟒 𝒈 =  𝟏. 𝟔𝟔𝟎𝟓 ×  𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝒌𝒈  

دوولس     ایزوټوپ   اتوم  په        Carbon-12دکاربن  دلس  ضرب  شل  لږڅه  کتله  مطلقه 
.𝟏𝟗رام ده گطاقت دمنفي  څلرویشت   𝟗𝟐𝟑𝟔 × 𝟏𝟎− 𝟐𝟒𝒈          نوکله چې دکاربن نوموړې

   moleترالسه کیږي .  بلخوا یومول       u 1 کتله په دوولسووویشونوداټومي کتلې واحد   
واحدد په  وزن  اتوم  دیوه  اوهغه  گ کتله  واحددی  مادې  دیوې  شو.یومول  ویالی  هم  ته  رام 

رام کاربن ایزوټوپ   گمقدارماده ده چې دومره  شمېر  اتومونه ولري څومره چې په دوولس  
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12 g   . 56ه داوسپنې   گې    په توگد  بېل  کې شتون لريFe      ایزوټوپ   یومول   لږڅه
پنځوس   .𝟓𝟓رام    گ شپږ  𝟗𝟑𝟓𝐠      ایزوټوپ دوولس   دکاربن  سره سم  دتعریف   . لري  وزن 

ول  سره ښو    Carbon-12اتوم  چې شپږ نیوترونه ،شپږالکترونه  اوشپږپروتونه ولري  اوپه 
سره ده  .    g/mol 12مساوي   له  پوره      molar massیې         کیږی   موالرکتله  

په مرسته ټاکل کیږي . په    Mass spectrometryداتوم کتله دکتلې سپکټرومتري آال تو  
to-mass( m/z-نوموړې آله کې دمطلوب مادې دایونو کتلې اودچارجونو  شمېر تناسب   

)charge ratio     اودخط کیږي  ورکول  تعجیل  مرسته  په  ساحې  دالکترومقناطیسې  ته 
 السیر منحني څخه یې کتله  الس ته راځي  

  
دیوه اتوم هغې کتلې ته ویل کیږي چې  په مقایسوي         -کتله   :   ياتوم    : نسبي  -۲
په پرتله ټاکل شوې وي . نور ټول عنصرونه چې دکاربن عنصر     Carbon-12ه دکاربن گتو

د   وزن  اتومي  دکاربن  ډول  په  دبېلگې   . کيږي  تله  پر  ورسره  دي  يا سپک  او  درانده  څخه 
هايدروجن اتوم په پرتله لږ څه دوولس واره ډېر دی .  په بله  مانا کله چې دیوه اتوم مطلقه  

. د   کتله دکاربن دوولس ایزوټوپ په کتله وویش ونودهمغه اتوم نسبي کتله ترالسه کیږي 
سره پوره    ١٢ددوولسو    ه دکاربن دوولس ایزوټوپ نسبي کتله   گ ې    په توگبېل

مساوی ده .  په بله  مانا   دخالص کاربن دوولس ایزوټوپ اتومي  وزن دوولس دی . دیوه  
نوموړي کمیت ته    رام تقسیم په مول .گعنصرموالرکتله  مساوي ده له اتومي وزن په واحدد

موالرکتلې ثابت ویل کیږي داځکه چې دیوه عنصراتومي وزن اوموالرکتلې ترمنځ اړیکي  
    Carbon-12په سمبول  سره ښوول کیږی . کله چې دکاربن  اتوم       Mu     اود  راښيي  

یې دموالرکتلې     g/mol 12موالرکتله    ته  تقسیم  وویشونوحاصل  کتله  نسبي  په  دکاربن 
 رام په یومول .گثابت ویل کیږی اومساوی ده له یو 

 

Atomic mass unit 

= 1U 

 

 

 

اومساوي   1U  داتومي نسبي کتلې دمعیار لنډیزټکی دی      -:       داتومي کتلې واحددی
یو   : له  اتوم دمستقرایزوټوپ    1Uدی  کوم چې      carbon-12 دکاربن  ده   برخه  دوولسمه 

په    شپږپروتونه  ،شپږالکترونه  اوشپږنیوترونه لري اوپه بنسټیز  حالت کې پروت  وي  .
کتله  داتومي کتلې واحدپوره  دوولس  ځله ده . که  چېرته    )C12(بله  ماناد کاربن یواتوم  
په   ثابت  په  گاوداوو    uMدموالرکتلې  کتلې       ANادروثابت  وښيونوداتومي   سره 

 ترمنځ ال ندې  اړېکې  شتون لري :    the gram (g)رام گاود   atomic mass unit (u)واحد

 
 

: واحد   کتلې  کتله  دکتلې        -داتومي  ماليکول  او  داتوم  چې  واحددی  ترټولوکوچنی  
کیږي ،  دکتلې   ښوول  سره      u = 1 unit 1واحدلنډیزپه     يورباندې ښوول کيږی. د نوموړ

ایزوټوپ     اودکاربن  دی  دوولس  یې  برخه           12Cشمېر   دوولسمه       (1/12) کتلې 
٪ پیداکیږي دشپږوالکترونو،  ۹۸تشکیلوي .   دکاربن دغه ایزوټوپ  چې په طبیعت کې   

دی   جوړشوی  اودشپږونیوترونوڅخه  پروتونو     اودیوه   carbon 12 isotopeدشپږو 
تو  په  کتلې   ) )معياري  ورڅخه  گستاندارد  چې گه  مانا  دې  په   . کیږي  پورته  ټه 

تلې په تناسب پرتله کیږي اوبیا ټاکل کیږي   دټولواتومونوکتله دکاربن دوولس  ایزوټوپ دک
.    u 12ه پخپله دکاربن دولس ایزوټوپ  اټومي کتله  مساوي ده له  :  گې    په تو گ. د  بېل

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass-to-charge_ratio
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass-to-charge_ratio
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon-12
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 ندې  اړېکې  اعتبارلري . رام ترمنځ الگ داتومي کتلی واحداوکیلو
1 u ≈ 1 .66053886 × 10-27 kg ≈ 931 .49 MeV/c2    

 

 
2kg ≈ 931 .49 MeV/c 27−1 u ≈ 1 .66053886 × 10 

Atomic nucleus 

 

 

 

 

 

ه برخه تشکیلوي چې مثبت بریښنایزچارج  گداتوم منځنی  اوترټولوټین      -داتوم هسته   :
(        % 99,9لري اودخنثی نیوترونو اومثبت پروتونو څخه جوړه ده . داتوم ټوله کتله  )    

دهستې   شو.  ايستلی  پامه  له  اودالکترونوکتله  جوړي  اوپروتونونه  نیوترونونه  پخپله 
یانې    دی  فرمي   یونیم  اودیوه    fm (1.6×10-15 m) 1.6قطرلږڅه  کتله   نیوترون  دیوه   .

سپیکټرو  ماس  دیوه  چې  ده  شوی  اندازه  کتله   .  گپروتون  کیږی  ټاکل  مرسته  په  راف 
یې کتله  چې  دی  اتوم  دهایدروجن  اتوم  یواتومی     𝑢 1.007825  ترټولوسپک  لږڅه 

ایزوټوپ    دسرپ  ترټولودرونداتوم    . دوه    208Pbواحدتشکیلوي  یې   کتله  چې  ده  هسته 
واحد   اتومي  اوه  کتله     نه           u 207,9766521سوه  نیوترون  بلخوادیوه     . اوړي  هم 

1.008 664 915 97  u       77 466 276 1.007اویوه پروتون کتله u         اتومي واحدده
شمېر    اودنیوترونو  ټاکي  نمبر  عنصراتومي  دیوه  شمېر   پروتونو  د  کې  هسته  په  داتوم   .

 وته کوي .  گ  دهمغه عنصرایزوټوپونه په

Atomic Number 
څرخیږي اویا  ااتومي شمېره :  دالکترونوشمېرڅخه عبارت دی چې دهستې په شاوخوار

 داتوم په هسته کې دپروتونوشمېرته ویل کیږي 

Atomic physics 

: څان       -اتومي فزیک    یوه  راغله  گدفزیک علم  ته  پخوامنځ  کاله  تقریبأ سل  ده چې  ه 
کوي .  اوداتوم    دالکترونو څخه بحث  پوښ کې  په   اوداتوم  داتوم هسته  لکه  دجوړښت  

ون دنوروعنصرونوداتومونو اوایونوسره څیړل  گه دیوه عنصرداتومونو،ایونونوغبرگهمدارن
وسره ،اوپه  مقناطیسې ساحه کې گه دالکترومقناطیسي وړانگې    په توگکیږی  . د  بېل

 عه کوي .  ون اوپایلې مطالگداتومونوهراړخیزغبر

Atomic Radius 

 

ه کوي .  گ دیوه عنصرداتوم شعاع  دهمغه اتوم دغټوالی اندازه په ډا      -داتوم شعاع   :
اودهستې   کیږي  پیل  څخه  دمنځ  دهستې  چې  دی  شوی  تعریف  داسې   واټن  نوموړی 
توان   په  لس  لږڅه  شعاع  داتوم   . رسیږی  پورې  پولې  تربهرنی  الکترونوداوریځ  شاوخواد 

لس = m 10−10)   متر  دمنفی  1 Ångström)     بېل د    . لري  توگقیمت  په  ه  گ ې    
37) مساوي ده له : دهایدروجن اتوم شعاع   × 10−12  𝑚)   

Atomic space 

lattic 

  : جال  په    -اتومي  جال  کریستال  منظم  دیوه  مرسته  اړیکوپه  داتومي  عنصراتومونه  دیوه 
هندسي ډوله بڼه دیوبل سره تړلي دي چې هغوی دټاکلې قوې په اساس په ټاکلي واټن کې  

ه یې الماس دی چې دکاربن هریواتوم داتومي اړیکوپه  گتلې بیلیوه و کلک  ساتل کیږي .   
مرسته دڅلورنوروکاربن اتومونوسره کلک تړلي دي . همداالمل دی چې الماس دومره کلک  

http://en.wikipedia.org/wiki/Metre
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m_%28Einheit%29
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 جوړښت لري .

Atomic trunk 

تنه  بدنه  داتوم  داتوم  په        -:    ،  مداریې  بهرنی  په  چې  کیږي   ویل  ته  اتوم  هغه 
نې   بشپړ  شمېر  الکترونونه ولري اومشبوع حالت یې  ځانته  الکترونوډک شوی وي یا
بېل د    . وي   کړې  توگغوره  په  دنجیبه  گې     لکه  همدارنگه  مدار.   که  گازونوبهرنی  ه 

یواتوم لکه دهایدروجن اتوم اویادهیلیم اتوم خپل نني الکترونونه دالسه  ورکړي نوداتوم  
 تنه پاتې کیږي .   

Atomic volume 

ته ویل کیږی  چې   حجم په واحددسانتي مترمکعب رام گ دیوه عنصر یو     -اتومي حجم   :
    : بله  مانا اتومي حجم مساوي دی  په  په  جامد حالت کې وي .په  ) اتومي وزن تقسیم 

ه دیوه عنصریومول حجم ته هم  اتومي حجم ویالی  گکثافت  دمطلوب عنصر  ( . همدارن
 شو.   

Atomic Weight 

  : وزن  ته     -اتومي  کميت  نوموړي   . ده  کتله  ايزوټوپومنځنی   دټولوطبيعي  عنصر  دیوه 
. دعنصرواتومي  کتلې دټاکلولپاره دکاربن عنصرچې شپږپروتونه     اتومي کتله هم وايي 

اوشپږ نیوترونه لرې د يوه ستاندارد يانې معیاري  واحدپه توگه ټاکل شوی دی .  نور ټول  
عنصرونه چې دکاربن عنصر څخه درانده او يا سپک دي ورسره پر تله کيږي . دبېلگې په  

رتله لږ څه دوولس واره ډېر دی . دهايدروجن  ډول دکاربن اتومي وزن د هايدروجن اتوم په پ
      grams per mole 1,0079 اتومي وزن مساوي دی له :  

ATP   اډینوزین ترای فاسفیټ  دAdenosintriphosphat لنډیزنښه دهد 

ATP-Synthase 

   -: ATP-Synthaseاې ټې پې سینتیز 
ننۍ غشا   Mitochondrionاې ټې پې سینتیز دمایتوکوندرین   

په   کمپلکس  ځنځیرڅلورم  دتنفسي  چې  دی  انزایم  یومغلق 
اخیربرخه کې موقعیت لري. که څه هم نوموړی انزایم په تنفسي 
سیخ  تړاوسم  کیمیاوي  په  ورسره  اونه  لري  نه  اړه  ځنځیرپورې 

په نوم    Complexe Vاړیکې لري  خوبیاهم دپينځم کمپلکس   
انزایم د اډینوزین ترای فاسفیټ     ATP-Synthaseیادیږي .داځکه چې اې ټې پې سینتیز  

ATP     جوړولوپه موخه خپله انرژي دحجرې تنفسي ځنځیرڅخه ترالسه کوي . اې ټې پې
بیرته دمایتوکوندرین ماتریکس ته انتقال کوي     H+سینتیز انزایم دهایدروجن پروتونونه   

ي ځنځیر په ترځ کي دمایتوکوندرین ماتریکس څخه دپروتون پمپ  کوم چې دحجرې تنفس
انتقال شوي       .intermembrane spaceپه مټ دننۍ غشااودبهرنۍ غشاترمنیځ فضاته  

 وو .   
سینتیز   ➢ پې  ټې  اې  فاسفیټ     ATP-Synthaseد  دغیرعضوي  چې  داده  دنده  انزایم 

 iphosphate = P      اواډینوزین ډای فاسفیت Adenosindiphosphat = ADP    کیمیاوي
 = Adenosine triphosphateتعامل کتلست کړي اوپه پایله کې  اډینوزین ترای فاسفیټ  

ATP   څرن  . شي  چې  گترالسه  فاسفیټ    ATP-Synthaseه  ترای  اډینوزین  د  انزایم 
نو    ATPبیومالیکول    اړتیالري  ته  انرژي  دپروتون  دتولیدلپاره  انرژي  خپله  کبله  دې  له 

دمایتوکوندرین    proton gradientنشیب   چې  کوم  کوي  ترالسه    Mitochondrionڅخه 
په   .دحجري  ده  راغلې  ته  منځ  کې   ترځ  ځنځیرپه  دتنفسي  کې  برخه  ساره  په  غشا  ننۍ 

کمپلکس    دلومړي  ځنځیرکي  کمپلکس       Complex Iتنفسي    Complex IIIاودرېیم 
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په    proton pumpڅخه په خپل وارسره دپروتونوپمپ     Complex IVس    اوڅلورم کمپلک
څلورپروتونونه   دهایدروجن  ماتریکس     4H+  مټ  څخه    Matrixدماتیوکوندرین  برخې 

 انتقال کیږي .       .intermembrane spaceدننۍ غشااودبهرنۍ غشاترمنیځ فضاته 
لکس څلورڅخه ترالسه کوي  دپروتونوپمپ  خپله انرژي دکمپلس یو،کمپلکس درې اوکمپ

اسا   تعامالتوپه  اوریدکشن  داوکسیدیشن  ورکړه  دالکترونوراکړه  ترمنځ  دهغوی  چې  کله 
څخه  داوکسیدیشن په   2FADHاو      NADHس ترسره شي  اودارجاع شوو کوانزایمونو   

په   اوږدوکې  اودنوموړوکمپلکسونوپه  شي  بیل  الکترونونه  دوه   لوړانرژي  کې   کړنالره 
 تدریجي ډول  خپله یوه برخه انرژي دالسه ورکړي .

  NADHه کله چې دمایتوکوندرین په ماتریکس کې ارجاع شوی کوانزایم  گې په توگدبیل
 . oxidizedکسیدایزشي ته ورننوځي اوهلته او  Complex Iلومړي کمپلکس 

 

𝑁𝐴𝐷𝐻 → 𝑁𝐴𝐷+ + 𝐻+ + 2𝑒− 
    

ته انتقال    Complex Iورڅخه ازادکیږي .   اوکمپلس یو    2e-نو دوه لوړانرژي الکترونونه   
 کیږي .  

دلومړي کمپلکس څخه درېیم کمپلکس    2e- ورپسې آزادشوي  دوه لوړانرژي الکترونونه  
څرن   . بهیږي  پرلپسې   ته  کمپلکس  څلورم  څخه  کمپلکس  اوددریم   دتنفسي گته  چې  ه 

ا د  اوږدوکې  کوانزایم  ځنځیرپه  شوي  کې    NADHرجاع  کړنالره  په  اوکسیدیشن 
  Levelڅخه ټیټ انرژي سوېې       Levelتولیدشوي لوړانرژي الکترونونه دلوړانرژي سويي  

په   تعامل  اوکسیدیشن  دریدکشن  الکترونونه  لوړانرژي  کبله  دې  نوله  کیږي   انتقال  ته 
اساس    په  تعامل  کیمیاوي  ورکړې  دالکترونوراکړې  کې  تدریجي کړنالره  اوپه  پرلپسې 

 ه  یوه برخه انرژي دالسه ورکوي .  گتو
 protonدلوړانرژي الکترونوضایع شوې انرژي  ددې لپاره کارول کیږي چې  دپروتونوپمپ 

pump     فعال کړي اودنوموړي پمپ په مټ د هایدروجن  پروتونونه+H        دمایتوکوندرین
 انتقال کوي  .  دننۍ غشا اوبهرنۍ غشامنځ فضاته   ماتریکس څخه 

دننۍ غشا په ساره باندي دالکتروکیمیاوي پوتنشل  دمایتوکوندرین  پایله یې داده چې   
دپروتونوپمپ   مټ  په  انرژي  شوې  ضایع  الکترونو  لوړانرژي  اود  راځي  ته   protonمنځ 

pump . په کارپیل کوي 
کوانزایم   ارجاع شوی  بشپړ    دتنفسي  NADH  کله چې  نوموړو کمپلکسونوکې  ځنځیرپه 

اوکسیدایزشي نوازادشوي لوړانرژي الکترونونه دتنفسي ځنځیرپه اوږدوکې  بهیږي اوپه  
لیول   دتنفسي    Levelهرانرژي   . ورکوي  ډول دالسه  تدریجي  په  انرژي  برخه  یوه  کې خپله 

او  برخه  اوخورالږانرژي  شوې  الکترونوپاتې  دلوړانرژي  کي  لیول  اخیر  کسیجن    ځنځیرپه 
 ته انتقال  کیږي اواوکسیجن ارجاع کوي .   2Oمولیکول  

کوانزایم      ➢ شوي  ارجاع  او  وړونکی  دالکترون  بهیرکې  ځنځیرپه  تنفسي  دحجرې  چیرته  که 
NADH         ه اوکسیدیشن /ریدکشن شي ، نوازادشوي  الکترونونه دلومړي  گپه  بشپړتو

لري   پوتنشل  ریدکس  کمپلکس څخه چې منفي  آن    Redox potentialریدوکس  پرلپسې 
ترڅلورم ریدوکس کمپلکس پورې بهیږي  چې په خپل وارسره مثبت تره ریدکس پوتنشل  

  څخه   2FADHاو      NADH. په نوموړی ریدوکس تعامالتوکې  د  Redox potentialلري  
ازادشوي لوړانرژي الکترونونه  په هرکمپلکس کې یوه برخه انرژي دالسه ورکوي اود ضایع  

تو  ټولیزه  په  مټ  په  انرژي  پروتونونه    گشوي   دوولس   دهایدروجن    H 12+ه 
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اوبهرنۍ غشامنځ فضاته   دننۍ غشا   intermembraneدمایتوکوندرین ماتریکس څخه 

space.       داده يې  پایله   . کیږي  کې    انتقال  فضا  غشامنځ  اوبهرنۍ  غشا  دننۍ  چې 
چې    دی  همداالمل   . خورالوړکیږي  پرتله  په  ماتریکس  دمایتوکوندرین  دپروتونوغلظت 

پروتونونه     لوړانرژي   دوولس  دمایتوکوندرین    H 12+دهایدروجن  بیرته  چې  کوي  هڅه 
د     ته  تعادل    Diffusionماتریکس  دپروتونوغلظت  ترڅوبیرته  نفوذوکړي   الرې  له 

د  چې  شي  کوالی  پروتونونه  لوړانرژي  چې  داده  الره  دویمه   . پې    برقرارشي  ټې  اې 
 په مرسته دمایتوکوندرین ماتریکس برخي ته راوبهیږی . ATP-Synthaseسینتیزانزایم  

لوړانرژي     دوولس  دهایدروجن  څخه  فضا  غشامنځ  اوبهرنۍ  غشا  دننۍ  چې  خوکله 
ایونوکانال    Synthase-ATPایم   اې ټې پې سینتیزانزد     H 12+پروتونونه      ionخالص 

channel  رادینت  گله الرې چې هلته دپروتونونشیب یا(proton gradient )     ،برقرارشوي دی
بیرته دمایتوکوندرین ماتریکس برخې ته رابهیږي  ، نودخپلې ذخیره شوې پوتنشل  انرژي  

مټ    .    ATP-Synthaseپه  کیږي  فعال  انزایم  اونوموړی  راولي  حرکت  دوراني  په  انزایم 
چې   چې     ATP-Synthaseداځکه  کله  .خو   کوالی  شي  کارنه  څخه  انرژي  له  پرته  انزایم  
یومولیکول بشپړ اوکسیدیشن /ریدکشن شي ، اودننی   NADHي کوانزایم   دارجاع شو

اې ټې پې سینتیز    پوتنشل انرژي  د  H+اوبهرنی غشاترمنځ فضاکې د لوړانرژي پروتونو  
Synthase-ATP   12+لوړانرژي    انزایم  ته انتقال شي اوپه کارپیل وکړي  ،نوپه پایله کې H  

د  چې  شي  کوالی  سی  پروتونونه  پې  ټې  مرسته    ATP-Synthaseنتیزانزایم   اې  په 
 .  دمایتوکوندرین ماتریکس برخي ته راوبهیږی 

سره   ADPداډینوزین ډای فاسفیټ      i(P(دماتریکس په برخه کې یوغیرعضوي فاسفیت  
   3ATPیوځای کیږي او په پایله کې  دنوموړي انزایم په مټ درې اډینوزین ترای فاسفیټ  

 مولیکولونه تولیدکیږي چې په کیمیاوي انرژي باندي بډای مولیکول دی .
دحجرې په تنفسي ځنځیرکې په     2FADHه که چیرته الکترون وړونکی کوانزایم  گهمدارن

شو ازاده  نود  اوکسیدایزشي  توبشپړډول  ټولیزه  په  مټ  په  انرژي  اته   گ ې  دهایدروجن  ه 
فضاته   H 8+پروتونونه     اوبهرنۍ غشامنځ  دننۍ غشا  څخه  ماتریکس  دمایتوکوندرین 

intermembrane space.        انتقال کیږي . خوکله چې په نوموړې فضاکې دهایدروجن اته
پروتونونه     د    H 8+لوړانرژي   څخه   فضا  غشامنځ  اوبهرنۍ  غشا  پې  دننۍ  ټې  اې 

ایونوکانال    ATP-Synthaseسینتیزانزایم    هلته    ion channelخالص  چې  الرې  له 
یا  بیرت  ( proton gradient)رادینت  گدپروتونونشیب  دی،   دمایتوکوندرین  برقرارشوي  ه 

انزایم په مټ دوه     ATP-Synthaseد اې ټې پې سینتیز  ماتریکس برخې ته رابهیږي ، نو
2ATP   مولیکولونه تولیدکیږي چې په کیمیاوي انرژي باندي بډای مولیکول دی 

دپروتونولږغلظت   کې  ماتریکس  په  چې  لپاره  غشا   low concentrationددې  اودننۍ 
کې فضا  دمنځ  غشا  تعادل   high concentration  دپروتونولوړغلظت     اوبهرنۍ  ترمنځ 

نوموړې کړنالره  د په مټ ترسره کیږي . داځکه    انزایم  ATP-Synthase منځ ته راشي ، 
ردچاپیره کانالونه لري  گ چې نوموړی انزایم دیوې سلنډرپه شان شکل لري اوپه شاوخواکې  

کې هایدروجن پروتونونه  دننۍ غشا  . دنوموړوکانالونوله الرې لوړانرژ ي اولوړغلظت لرون
چې   کله    . کیږي  انتقال  ته  ماتریکس  دمایتوکوندرین  فضاڅخه  دمنځ  غشا  اوبهرنۍ 

پروتونونه   کې     ATP-Synthaseلوړانرژي  ترځ  دې  نوپه  تیریږي  څخه  کانال  خالص  انزایم 
ATP-Synthase    کوي څرخیدلوپیل  په  انزایم  اونوموړي  کوي  انتقال  انرژي  ته  .  انزایم 

مټ    په  انرژي  الري     انزایم    ATP-Synthaseدانتقال شوي  له  دکتلست  چې  کوال ی شی 
سره یوځای    ADP داډینوزین ډای فاسفیت       iphosphate = P یوغیرعضوي فاسفیټ   
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مولیکول      ATPاډینوزین ترای فاسفیټ     کړي . په پایله کې   په کیمیاوی انرژي بډای    
 ترالسه کیږي . دنوموړي  کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده .

 
کې ذخیره     ATP 1دپورتنۍ کیمیاوي معادلې څخه مالومیږي چې په یوه مولیکول     ✓

 سره سمون لري .       kJ 30شوې انرژي دلږڅه د یرش کیلوژول  انرژي  
کې   شکل  پورتني  دهایدروجن    ATP-Synthaseپه  چې  دی  شوی  ښوول  کانال  انزایم 

پټ  ساره  له الرې ورڅخه دماتریکس برخې ته بهیږي اوپه    گدننۍ غشاغبر  H+پروتونونه  
 په انرژي بډای مولیکول منځ ته راځي.   ATPپایله کې  ادینوزین ترای فاسفیت 

 

◼ : وړ  پروتونونه      دپام  درې  دهایدروجن  چې  کانال    Synthase-ATP  د  3H+هرکله  انزایم 
 مولیکول تولیدکیږي .  ATPڅخه تیرشي نوپه پایله کې   یو 

 
انزایم لکه دیوڅرخ  په شان   ATP-Synthase دعامې پوهاوی په موخه به ومنوچې د ◼

داوبوتوربین   لکه  تاویږي  داوبوپه مټ  چې  کله  water turbineکارکوي  اوبه     .  چې 
)+(H     دلوړې ارتفاع څخه په څرخ باندی راولویږي نوڅرخ په دوراني حرکت پیل کوي

اودیوه جنراتورپه مټ برق تولیدکوالی شي . په نوموړي کړنالره کې پوتنشل انرژي په  
 حرکي انرژي اوړي اویوکارترسره کیږي .

 
اودپینځم کمپلکس اې ټې پې    Complex (I-IV)دحجرې تنفسي ځنځیر څلورکمپلسونو  

انزایم ترمنځ په غیرمستقیم ډول اړیکي شتون لري . داځکه چې    ATP-Synthaseسینتیز  
اوبلخوا   لري  موقعیت  کې  منځ  ننۍ غشاپه  دمایتوکوندرین  انزایمونه  ډوله  دواړه  یوخوا 

فسي ځنځیرڅخه انرژي ترالسه کوي . دحجرې تنفسي داې ټې پې سینتیز انزایم دحجرې تن
شوي   دارجاع  کې  کړنالره  الکترونونه     NADHځنځیرپه  لوړانرژي  ازادشوي  څخه 

کمپلکس   دلومړي کملکس ،دویم   اساس  تعامالتوپه  /ریدکشن کیمیاوي  داوکسیدیشن 
  څخه ښکته خواته   Level،دریم کملکس اوڅلورم کمپلکس په اوږدوکې دلوړانرژي سويي  

ته بهیږي اوپه هرکمپلکس کې په  خپل وارسره یوه برخه انرژي    Levelټیټ انرژي سويي  
  په اخیرکې نوموړي الکترونونه  اوکسیجن ته انتقال کیږي دالسه ورکوي . دتنفسي ځنځیر
    . کوي  ارجاع  دووپروتونو    اواوکسیجن  دهایدروجن  اوکسیجن  شوی  سره    2H+ارجاع 
 منځ ته راځي. O2Hه یوځای کیږي اوپه پایله کې اوب

 
1

2
𝑂2

 + 2𝑒− +   2𝐻+  ⇒   𝐻2O 

لوکوالیزمیتابالیزم  گلوکوزد گپه الندې جدول کې ښوول شوې ده چې که چیرته یومولیکول  
کې   پایله  نوپه  شي   تجزیه  کې   میتابالیزم  سایکل  اوسیتریک  میتابالیزم  پایروویټ   ،

په تنفسي ځنځیرکې لږڅه   دوه دیرش په کیمیاوي انرژي بډای   اډینوزین ترای    دحجرې 
 ترالسه کیږي .   ATP 32 فاسفیټ
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چې دمایتوکوندرین په ماتریکس    2FADHاو NADHالکترون وړونکي کوانزایمونه لکه  
اوهلته   ورننوځي  تنفسي ځنځیرته  تولیدکیږي، دحجرې  اسیدپه دوران کې  کې دستیریک 

کوانزایم   د  چې  الکترونونه  لوړانرژي   هغه   . اوکوانزایم     NADH اوکسیدایزکیږي 
2FADH  ازادشو کې  کړنالره  په  لومړي  اوکسیدیشن  په  ځنځیر  تنفسي  دحجري  دي   ي 

   Donorورکړه    acceptکمپلکس ،دریم کمپلکس اوڅلورم کمپلکس کې دالکترونوراکړ ه 
تعامالتو    کیمیاوي  ریدوکس  انرژي    (reduction–oxidationیانې  برخه  یوه  اساس  په 

دلوړانرژي   کمپلکسونوکې  نومووړوریدوکس  ځنځیرپه  دتنفسي   . ورکوي  دالسه 
دمایتوکوندرین  الکترونوڅخ چې  کیږي  کارول  لپاره  ددې  انرژي  شوې  ازاده  پرلپسې  ه 

پروتونونه   دهایدروجن  هغه    H+ماتریکس څخه   باندې  ننی غشاپه ساره  دمایتوکوندرین 
دپروتونوغلظت   کې  پایله  په   . کړي  پمپ  فضاته  غشاترمنځ  غشااوبهرنی  دننی  خواته 

المل   ددې  کړنالره  نوموړي   . راځي  ته  په  رځگ توپیرمنځ  ننی غشا  دمایتوکوندرین  چې  ي 
یانې   یو نشیب  دپروتون  باندې  برخه  اوورسره جوخت      Proton gradientرادینت  گساره 

پوتنشل   پرمول    Electrochemical potentialیوالکتروکیمیاوي  تقسیم  ژول  واحد  په 
J/mol.  ه چې دمایتوکوندرین په برخه کې دهایدروجن پروتونوغلظت  گ منځ ته راشي . څرن

کمښت مومي   نود دننی غشاداخلې څنډه منفي چارج اوبهرنۍ څنډه مثبت  چارج ځانته  
المل   پوتنشل  دالکتروکیمیاوي  باندې   ساره  غشاپه  دننۍ  کړنالره   نوموړې   . غورکوي 

پروتونونگ دهایدروجن  مټ   په  پوتنشل  دالکتروکیمیاوي   . دمایتوکوندرین  رځي  ه 
یوخوا   کې  کړنالره  نوموړي  په   . کیږي  انتقال  غشافضاته  اوبهرنی  دننی  څخه  ماتریکس 
مومي  ډیرښت  پرتله  په  دماتریکس  دپروتونوغلظت  کې  فضا  غشاترمنځ  اوبهرنی  دننی 
ترالسه   انرژي  پوتنشل  پروتونونه  دهایدروجن  مټ  په  پوتنشل  اوبلخوادالکتروکیمیاوي 

 کوي.  
پروتونو       گڅرن هایدروجن  انرژي  دلوړپوتنشل  فضاکې  غشاترمنځ  اوبهرنی  دننی  چې  ه 

+H     هایدروجن انرژي  پوتنشل  دټیټ   کې  برخه  ماتریکس  په  دمایتوکوندرین  غلظت 
بیرته     H+پروتونو دنوموړوغلظتونوترمنځ  چې  کوي  هڅه  کبله  دې  نوله  لوړدی  پرتله  په 

لوړپوت . همداالمل دی چې  برقرارشي  یوخوادنفوذ  تعادل  پروتونونه  هایدروجن  انرژي  نشل 
Diffusion    کړنالرې په اساس اوبلخوا د  ATP synthase    انزایم دخالصوکانالونوله الرې

یا     Proton gradientرادینت   گ بیرته دمایتوکوندرین ماتریکس برخې ته دپروتون نشیب 
د پروتونونه  لوړانرژي  کله چې   . بهیږي  اوږدوکې   کانالونوڅخه    ATP synthaseپه  انزایم 

  . کوي  څرخیدلوپیل  اوپه  کوي  انتقال  ته  انزایم  نوموړي  انرژي  پوتنشل  نوخپله  تیریږي 
انزایم دلوړانرژي پروتونوڅخه انرژي    ATP synthaseه چې په نوموړي کړنالره کې   دگڅرن

د    چې   شي  ی  اوکوال  کوي  فاسفیټ    ADPترالسه  یوغیرعضوي  سره       i(P(مولیکول 
باندې واوړي . نوموړی    ( ATP)ای کړي اوپه پایله کې په انرژي بډای مولیکول   روپ یوځگ

 کړنالرې ته اوکسیدیتیف فوسفوریلیشن ویل کیږي .  
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کې   شکل  الندې  په 
تنفسي   دحجرې 

ځنځیرلومړي  
،دویم   کمپلکس 
دریم   کمپلکس 
څلورم   کمپلکس 
اوپینځم   کمپلکس 

 ATPکمپلکس  

Syntase    شوي کښل 
تنفسي ځنځیرپه پړاوونوکې دلوړانرژيالکترونوڅخه  ازاده شوي انرژي په مټ  دحجرې دي . 

دلومړي کمپلکس ،دریم کمپلکس اوڅلورم کمپلکس څخه  دپروتونو پمپ فعال کیږي  او
 Intermembraneدغشاووننۍ فضاته    دپروتون پمپ په مټ   H+دهایدروجن پروتونونه 

space   دروجن پروتونونه   ته انتقال کیږي . دنوموړې فضاڅخه دهای+H       دپروتون نشیب
proton gradient    کمپلکس انزایم  دپینځم  بیرته    ATP Syntaseپه مټ   رې  ال  له  کانال 

      دمایتوکوندرین ماتریکس ته رابهیږي .  

Atrophy  ، دمنځه تلل ، لکه دنسجونو،د غړواوعظال توتخریب کیدل 

Atropine 

زهرجن   نباتي  )یوه  داتوره   لرونکوبوټولکه   ازغي  په  چې    ده   Daturaالکالوئیدماده 

stramonium) (      دستر لکه  اغیزې  ناوړه  یې  کې  بدن  په   . پیداکیږي  کسي   گکې  ې 
،دستر  کیدنې گپراخیدنه  دخولې  لکه   ځینوغدوبندیدل  دبدن   ، فشارډیرښت  وننی 

 اوافرازاتومخنیوی ،دزړه سینوس فریکونس ډیریدل ،اونور

Attach 
ټين  ، تړل  په مرسته  دبل شي سره دسنجاق  یوشی      ، نښلول، ستنول   ټينگتړل،   :   گ ول 

 نيول .   

Attenuation 

Coefficient 

  : فکټور)ضريب(  ډا    -دکمزورتیا  وړانگپه  د  چې  کوي  دسانتي  گه  واحد  په  شدت    و 
 مترپنډه  ماده کې په څومره کچه  کمښت مومي . 

Attract 

. کول  دیوه     -جلب  , تشویقول،  کول  , راضی  یو څوک هڅول  او چاالکۍ سره  په مهارت 
ل  گه لکه دیوه  گ ې    په توگانیزم میل دیوه بل شي خواته جلب کول . د  بېلگژوندی اور

 کوي .بینه مچۍ  میل جلب گبوی د

Attract 
ه لکه   دیوه مقناطیس  گې    په تو گ, کښ کول ,  راڅکول ،  د  بېل        -جذب کول   :

      کش کوي شمال قطب  او جنوب قطب  چې  یوبل سره  

Attraction  ، څکونه  یوبل سره جذب 

Attraction Force  دجاذبې قوه 

Atü 

(Atmosphere) 
 اتموسفیرلپاره دلنډیزنښه ده چې په تخنیک کې ورڅخه کاراخیستل کیږي .دتخنیکي 

Audition 
هغه حس   -(:داورېدو حاسه، او رونه، دږغ از ميينه ) لكه دسندر غاړو  شنوائي ،    اورېدا،

. د اوریداپه کړنالره کې صوتی   چې دسامعه حسي غړي اویاغوږ په واسطه  درک کیږي 
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غړي   دسامعې  کاراچول  تحریکونه   اوپه  کیږی  کیږي،درک  رانیول  واسطه  په  غوږ  لکه 
اود مومي  بدلون  څپې  دصوت  غوږکې  منځني  په   . کې    Cochlea کیږی  برخه  په 

شیفر سم   سره  اوشدت  مالومات   Chiffre دفریکونس  داصوتي  ورپسې   . کیږی   ورکول 
واوتماس  داوریدل په واسطه داوریدلومرکزي مدارته رسیږي .  N. cochlearis دمغزعصب 

دانسان غوږکوالی ش  . ډولونه تشکیلوي  کړالرې دمیخانیکی حس  د    يدواړه  یوازې  چې 
ترمنځ صوت څپې     Hz 20,000 اوشل کیلوفریکونس هرڅ     Hz 20 شل فریکونسی هرڅ  

واوري .  ځینې حیوانات لکه سپی کوالی شی چې دشل کیلوهرڅ څخه پورته فریکونس هم  
په   پردې  دغوږرپیدونکې   . امپلیتوداړول  واوري  یوازنی  په   فشارڅپې  دصوت  واسطه 

تجزیې په کړنالره سره  په  محتوي  Fourier نال دفوریرگغوږکې  همدازی  يکیږي . په نن
 فریکونسي باندې اړول کیږی  .  

Aurum 

تین کلمې  څخه منځ ته راغلې اومانایې طالده . اتومي    دطاللپاره یوه لنډیزنښه ده چې دال 
یې    یې    ٧٩نمبر  کتله  اتومي  نسبي   ،196,97 u       چې فلزدی  نجیبه  زیړځلیدونکی   ،

ې خپروي اوپه طبابت  گبیتا وړان   Au 198روپ پورې اړه لري .  رادیو اکټیف طالگ دمسوپه  
ه دغاښونوپه ډکولوکې  گرنټه پورته کیږی  ، همداگکې دتوموردرملنې په موخه ورڅخه  

 التهاب مخنیوي په موخه هم پراخ استعمال لري .    واودنسجون

Aurum   ، ) Gold( 

اوروم په ال تین ژبه کې طالته ویل کیږي . په کیمیاوي تړاویونجیبه فلز تشکلیوي اودلنډیز  
دویلې     196,967 اودکتلې نمبر یې    79 ښوول کیږي .  اتومي نمبر یې       Auنښه یې په  

    g /cm 39 ,319 اوکثافت یې     C° 2960اودغلیان ټکی یې       C° 1063کیدودرجه یې
 قیمت لري .

Autocarpous القاح ترسره کړی وي  په یوه نبات کې دمیوې پیدایښت کله چې  پخپله  یې دخپل ځان    

Autochorie 

انیزمومرستې  گدنوروژوندیواور نباتات خپل تخم  ته  پخپله انتقال ورکوي بې له دې چې  
ه لکه   گې    په تو گټه پورته کوي . د  بېلگ ته اړتیاولري  . په دې اړوند دبا د اوهواڅخه  

Taraxacum  ،Populus ( ،Fragaria vescaاونور ) 

Autochthonous 
هغو ژوندیو  موجوداتوته ویل کیږي چې  دژوندپه عین چاپیریال کې منځ ته        -بومي   :

 ي وي اودهغوی تکامل هم په همدغه ځای کې صورت نیولی وي .راغل

Autogamy   ،  

Self-Fertilization 

:  دخپل ځان   . ویل          -القاح  ته  القاح  تکثریوډول  نباتاتواویاحیواناتوکې دجنسي  په 
کیږي چې دوالدینوڅخه یې یوازې یوتن پکې برخه اخلي اودخپل ځان دجنسي حجرو  له  

   spermiaدنسل تکثرصورت نیسي .   په بله  مانا دنارینه جنسي حجره    پیوستون وروسته
کوم چې دالقاح په ترځ کې سره یوځای کیږي  دهمغه     ovumاود ښځینه  جنسي حجره   

ه لکه نخود، دلو بيا  گې    په تو گیوه تن )یادموراویادپالر( څخه  سرچینه اخلي  .  د  بېل
 مختلف  ډولونه ، ربشې اونور     

Autogenous 

Welding 

  : کې  اسیتیلین      -په فزیک  ده چې داکسي  کړنالره  یوډول  کاري      oxyacetyleneدلیم 
څراغونودشغلې څخه کاراخیستل کیږي . په صنعت کې داوسپنې ټوټودلیم کاری په موخه  

 ټه پورته کیږي .  گاواکسیجن مخلوط څخه   داکسیجن اواسیتیلین اویاهادیدروجن

Autologous 

Transplant 

پخوا   نه  دپیل  ددرملنې  پخپله  بنسټیزحجرې  چې   کیږي  ویل  دبنسټیزحجروپیوندکولوته 
 دناروغ څخه  راټولیږي  
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Automatism 
 : ناڅاپي  اودارادې  څحه پرته ټول غیرارادي کړه وړه لکه خبرې کول         -اوتوماتیزم   

 ه ترسره کیدل  گ،دبدن غړوته حرکت ورکول کوم چې مخکې له هغه څخه په ارادي تو 

Automixis 

من لکه  کوالی شی چې   گځینې ښڅینه حیوانات   اونورحشرات  ،  چرمښكى   ور، مرغان 
د   الرې  له  دغیرجنسي  وي    کړې  تماس  یې  سره  حیوان  دنارینه  چې   دې  له  پرته 

. د   په دې مانا چې په یوه دوه جنسه حیوان کې  دیپلوئیدنارینه  نسل تکثرترسره کړ ی 
القاح صورت نیسي داځکه  چې هغه دمذکرجنسي غدې اوهم دمونث جنسي   دخپل ځان

 غدې  لري    

Autonasty 
درجعي حرکاتویوډول دی چې دحیوان  اویانبات په غړي کې  صورت نیسي پرته له دې  

 حرارت اویارطوبت  اونورې اغیزې  چې دبهرڅخه ورباندې کومه اغیزه شوې وي . لکه  

Autonomic 

Nervous System 

: سیستم  عصبي  ،صافی    -خپلواک  دعضلی  دزړه  چې  ده  برخه  یوه   سیستم  دعصبي 
معموال ً   چې  کوي  اوتنظیم  کنترول  دغړوفعالیت  اودبدن  اودغدواتوفعالیت  عضلی 

 سیمپاتیک اوپاراسیمپاتیک عصبي سیستم پکې شامل دی .  

Autopolyploidy 
دکروموزوموشمېردديپلوئید   چې  کې  نبات  اویا  حیوان  یوه  .    Diploidپه  ډیروي  څخه 

 کروموزومونوددوه لړیوڅخه  دزیاتوکروموزومودرلودل   گدهومولو

Autoprotolyse 

 

 

 

    : بېل   -دیوه محلل پخپله  تجزیه   و  گه  پخپله اوبه دډیرواسیدي مالگې    په توگد  
الکترولیت   کوم  اوبوته  چې  څخه  دې  له  خومخکې  دی  محلل  ښه  یوډیر  اوقلویاتولپاره 
واچول شي  ، پخپله اوبه  دال ندې کیمیاوي تعامل له مخې په ایونونوتجزیه کیږي .  کله  

   hydronium    )+O3(Hچې داوبودوه مولیکولونه سره یوځای کړونوپه  هایدرونیوم ایون  
 تجزیه کیږی .  OH)−:(اویوهایدرواکساید ایون 

 
دوه   اوبه  لري  گپخپله  یوه     amphotericون خواص  په  کوالی شي  اوبه  مانا  چې   په دې 

په تو  ون وکړي . کله چې  گ ه غبرگ ه اویادیوه قلوي په توگکیمیاوي تعامل کې دیوه اسید 
 اوهلته بایدچې یوه    بېز     donaorاوبه داسید په څیرتعامل وکړي نویوپروتون دونرکوي  

 Base   راونیسي ځانته  پروتون  ترڅودغه  ولري  اویا       acceptorشتون  قانون  نوموړې   ،
 ندې ډول لیکو: ه په الگکړنالره دیوې معادلې په تو 

𝑎𝑐𝑖𝑑 +  𝑏𝑎𝑠𝑒     𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 +  𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑. 
 

یواسید خپل پروتون دالسه ورکړنوپاتې مرکب یې  چمتودی چې یوپروتون  کله چې یوځل  
،  همدارن دکنیو گبیرته ځانته راونیسي  . وروستی کړنالره  دقلوي مرکب  نامه  گه  په  یت 

کنیو کې  مرکب  کیمیاوي   یوه  .په  یادیږي  د  گسره  هلته  چې  مانالري  اسیدداسې  یت 
دالسه ورکوي اویاداچې      )Hproton ,+(   یوپروتون راکړه ورکړه ترسره کیږي یانې یوپروتون

 یوپروتون )کتیون ( ځانته   رانیسي .

 

Autopsy 
: شکافی  کالبد   ، کول  نظره   -تسلیخ  نقطې  له  جسدداناتومي  اویادمړي  جسم  دحیوان 

 خالصول اوپرې کول  .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Proton
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Autoprotolyse_eau.svg
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Autosomes 

هغوکروموزومونو ته ویل کیږي چې په جنسي )نارینه اوښځینه( کروموزومو پورې اړه وه نه  
ویشت   دوه  هرانسان    . ناجنسي    autosomes     22 اتوزوم     گهومولو   جوړې لري 

 :Karyotypکروموزومونه اودوه نورجنسي کروموزمونه لري .  دښځېنه  کاریوتایپ په     

46, XX        اودنارینه کاریوتایپ پهKaryotyp: 46, XY. باندې ښوول کیږي   . 

Autotomy 

ځینې حیوانات ددې وړتیالري          -د حیوان په واسطه  پخپله دبدن یوه غړي پریکول   :
چې دخطرپه ترځ کې دبدن ځینې برخې لکه لکې اونورغړي  وغورځوي اوبیاوروسته یې   

او    ، سمندرستوري  ،د  چمجي  لکه   . کړي  ترمیم  څرمشکی   Holothurioidea بیرته   ،
Lacertidae  ډوله حیوانات اونور 

Autotoxin ورزهر گهغه زهر چې دیوه ژوندي موجودپه بدن کې تولیدشوي وي . لکه دمن 

Autotroph 

اکساید  گهغواور  دای  کاربن  لکه  ویل کیږ ي چې دغیرعضوي موادو       2CO انیزموته 
. موادتولیدکوي  غذایې  اویاځانته  کوي  تغذیه  ځان  دغیرعضوي   څخه  ماناچې  دې  په 

کړنالرې په مرسته داړتیاوړعضوي مرکبات  Photosynthesis مرکباتوڅخه دلمرانرژي اود
 لکه  پروتین ، غوړ اوکاربوهایداریدتولیدکوي .

Autotropism 

خپل اصلي حالت  ته بیرته  دیوه نبات دغړوتمایل چې دتحریک شوي حرکت  څخه وروسته  
دکیمیاوي اویافزیکی فکټورونوداغیزوپه واسطه په حرکت راځي .   يرځي . دنبات غړگراو

 ې ، دځمکې  جاذبه قوه اونور گبهرني فکټورونه لکه  دلمروړان

Autumn   منی ،خزان 

Auxiliary cells 

 : سلولونه    کوونکې  بېل        -مرسته  تو گد   په  ځینوسروالجې  گې     په  انو  گه 
(Rhodophyta  دالقاح شووسلولونوپه هغوی  چې  راځي  ته  منځ  سلولونه   غیرزوجي  ( کې 

 تغذیه کې اویا دهغوی په ثانوي سلولونوکې مرسته کوي .

Auxin 

 

 

 

ونه دي چې دیوه نبات  دستریدلوپروسه تنظیم کوي . لکه دنبات  هورمون  دنباتاتویوه ډله  
،دنبات  دتنې    کول  دولیوپیاوړې  کې  ځمکه  په   ، والی  سیخ  سم  دنبات   ، کلکوالی 

وتلی  گدج ونما  دنش  دنبات   ، اونور  کول  کنترول  د    هورمون  والي 
indole-3-acetic acid (IAA).  ادیږي .په نامه سره  ی 

Auxospores 
اتومینپه د "  ای  دمایکرواورDiatomeenالجیوکې   او  تولیدشوي  دایمي شکله  گ"   انیزم 

 سپو رونو ته ویل کیږي .  sporesبڼه           )  

Average 
، متوسط ، په ریاضي کې      .   منځنى ) درجه يا مرحله (، اوسط ) داكثر اواقل منځنى حد

 ه   گ: متوسط ، په منځنۍ تو

Average Time = 

Ta 

د يوې ټاکلي راديواکتيو مادې دټولواتومونو دنيمايي وختونو منځنی     -منځنۍ وخت :  
 قيمت دی .    

Aversion 

ي، بېزاري، كركه، بې ميلي، مخالف، دمحورياساقي څخه  گمیل نه درلودل ، بې عال ق
انیزم چې دیوه بهرني تحریک یالمڅون پروړاندې په   بې عال  گكېدل. لکه ځینې  اورليرې  

 ون  شيي .  گي  سره  غبرگق

http://en.wikipedia.org/wiki/Indole-3-acetic_acid
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Avifauna   په یوه سیمه کې دهراړخیزوډولونوپیداکیدونکي مرغانوعالم ته ویل کیږي 

Avitaminosis 

الملونه یې کیدای شي  هغه ناروغۍ چې دویتامینودکمښت له کبله منځ ته راغلې وي ،  
نیم دویتامینوجذب  کلموکې  په  کړنالره   گ چې  کیدنې  ،دویتامینوداغیزمن  ړتیاوي 

 ړی وي اونور  گنیم

Avogadro 

constant 

 

دچاپېریال ترنارمل شرطونوال ندې یانې دحرارت    -:  Avogadroادروعدد )یاثابت(  گداوو
لږڅه شپږضرب     molازیومول  گفشارال ندې دایدیال      1barاودیوبار   C °0په  صفردرجه

دلس په طاقت درویشت مولیکولونه اویااتومونه لري . نوموړی عدد دایتالوي فزیک پوه  
 ندی قیمت لري : ال   ANثابت    Avogadroادروپه نامه سره یادیږي . دگاوو

 
واحد کتلې  دوولس       uبلخواداتومي  دکاربن  سم   سره  د    C12دتعریف  عنصرایزوټوپ 

ددوولس   مولیکولونوکتله  درویشت  طاقت  په  دلس  پوره     g 12 رام   گ شپږضرب  سره 
دمعکوس عدد قیمت    u ادروثابت داتومي کتلې واحد  گمساوي کیږي .په بله  مانا داوو

په   اوواحدیې  بېلگ تشکیلوي   د    . کیږي  باندې ښوول  توگرام  په  اتلس  گ ې     په   رام   گ ه 
18 g      . اوبوکې  شپږضرب دلس په طاقت ددرویشت مولیکولونه شتون  لري 

Avogadro's Law 

ازونه چې مساوي حجمونه ولري ، مساوي حرارت  گ  ټول خیالي       -ادروقانون   : گداوو
که     . لري  اویااتومونه  تعدادمولیکولونه  مساوي  په  نوهغوی  فشارولري  اومساوي  ولري 

د  فشارپه  گچېرته  په  گاو  pازمطلق  حرارت  اود  Tازمطلق   ) پهگ)واحدکلوین  ،    V ازحجم 
سره وښييونودنوموړي قانون څخه دانتیجه  ترال سه کیږي    nازاندازه په واحدمول په   گاود

 قیمت لري     constantازونولپاره یوشان اوثابت گازثابت دټولوډول گ خیاليچې د

 

Axial     محوري ، دمحور سره موازي ، دمحورپه اوږدوکې 

Axial Vector 

 

هغه ویکتورته ویل کیږي چې دیوه څرخیدونکي محورسمت ته          -محوري ویکتور  : 
رځیدونکي دایروي حرکت  گه په  گې    په تو گشوی اودهغه سره موازي وي . د  بېلمواجې  

. که  چېرته یوجسم په سرعت د     کې زاویوي سرعت       یومحوري ویکتورجوړوي 
او زاویوي سرعت یې    ل دتشخیص ویکتورپه   یودایروي حرکت ترسره کوي اودهغه دمح

 وښيو نودحاصل ضرب ویکتوري لپاره لیکو  .       په    

Axilla  زیربغل( :     گ تخر( 

Axillary 

Dissection 
 ونوڅخه دجراحې په مټ دلمفاوي غوټوراایستلگدتخر

Axillary Lymph 

Nodes 
 فیلترکیږي ونولمفاوي غوټې چې هلته دلمف مایع گدتخر

Axillary Stipule 
منځنی  په  دپاڼې  بڼه   په  ژبې  دیوې  چې  دي  برخې  یاراوتلې   پاڼې  فرعي  هغه  نبات  دیو 

 اویاپه پیل برخه کې شتون لري  
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Axiom   Or 

Postulate 

ړې نظریي بنسټیزمفهومونه اوخواصونه  گپه ریاضي کې : هغه بیان ته وایي چې دیوې ځان 
ه ددوومختلفونقطوترمنځ یوازې یومستقیم خط تیریدای گ په تو    ې  گتشریح کوي . د  بېل

 شي . 

ڼ  شمېر تجربوپه اساس ترالسه شوی  گهغه بنسټیز اصل یاقانون چې د    -په فزیک کې :   
تو عملي  په  ژوندکې  ورځني  اوپه  څر گ وي  حقیقت   شوی  سپین  داسې  چې  گه   ندوي 

.  د    لیدل کیږي  نه  اړتیاورته  دثبوت  توگبېلنوراضافه  په  قوانین   گ ې     ه ځینې طبیعي 
 لکه  په فزیک کې دنیوټن اکسیومونه  

Axis 
محور،مختصات   -محور:   څرخیدونکی  محور،  دځمکې  )عمودي    ولکه  محور 

 محوراوافقي محور(، دتناظرمحور،

Axis of affinity 

دوه مستوي په نظرکې نیسو  اودلومړي مستوي یوشکل داسې کاږو        -:     دافین محور 
ددواړومستوي   هغه سم سیخ خط چې   . ومومي  ارتسام   ددویم مستوي سره موازي  چې 

انو دتقاطع  څخه ترالسه کیږي دافین محورپه نامه سره یادیږي. . دغه یوه افین اړیکه ده  گ
 ې  کیږي .چې افین محوردارتسام په ترځ کې مستقرپات

Axis of 

coordinates 

 

 

 

بېل  -:    ومحورونهمختصات تو گد   په  مختصات گې     کارتیزین  د  لکه    سیستم   ه 
Cartesian coordinate system    قایمه اویوه  ړدي  وال  عمود  یوپربل  یې  محورونه  چې   ،

عددونو     nبعده فضا هر یوه ټکي سره  د      nزاویه جوړوي . په نوموړي سیستم کې د  
یوبشپړ مثبت    nیوپرلپسې تنطیم شوی  لیست  اویا سکاال ر  تړل کیږي . په دې ځای کې  

   ای شي .  عدددی  خو سکاال ر حقیقي عددونه اویامجازي عددونه کید

ښوول شوی دی   سیستمدکارتیزین مختصات  په شکل کې  
سطحه    یوه  په  )     n =  2چې  ټکي    دیوه        P (2,3کې 

( دمبدا  کې       origo(٠,٠موقعیت  لومړی مربع  تړاوپه  په 
بشپړتاکل شوی دی . ددې ټکي موقعیت په افقي محور   

x      کې دمبدا څخه دوه واحده   واټن لري اوپه عمودیy   
هم   یې  ټکي  پاتې    . لري  واټن  واحده   درې  محورکې 

 همداسې درواخله .

Axis Of 

Symmetry 
 دتناظرمحور

Axis point of 

intersection 

پرې    دمحورونوتقاطع نقطه یا  مبدأ ته ویل کیږي چې  سیستم    د مختصات      -:   مبدأ  
دمختصات یانې   کیږی  پیل  دصفرڅخه  یې  ټکی   جوړه  محور  yمحوراو    x  کیدونکی 

 ټاکل شوی  دی       =x)٠(Y=0,,       دتعریف سره سم  قیمتونه 

Axis symmetry 

دمختصاتوپه یوه    ه گ ې    په توگد  بېل       -:   په تړاوتناظر لکه دمحور  دیوه سم سیخ خط  
ه  په تړاومتناظردمحوردهغې هر قطر  مرکزيې په مبدآکې قرارلري  یوه دایره چې  سیستم کې 

 بڼه لري 

Axocoel 

کې  دنطفی یوغړی تشکیلوي   larva(  په الرف   Echinodermataدسمندري خارپوست   )
ه دحیوان د تکامل په  گ نطفوي حبابونه  چې دخالي کڅوړې په تو mesoderm، دمزودرمي 

 مخکنی جوړه کڅوړه    coelomicترځ کې تولیدکیږي . په بله  مانا د  
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Axolemma   دعصبې حجرېneuron    دغشایوه برخه ده چې اکسونaxon   یې پوښ کړی وي 

Axolotl 

 

 

: یودوه زیسته  جانوردی  چې  لکۍ لرونکی مکسیکویې حیوان هم         -اکسولوتل   
   Larvaeورته ویل کیږي او په ځمکه او اوبو کښې ژوند کوي  . نوموړی حیوان په الرفی  

یاکوچنیتوب پړاوکې  بالغ کیږي . په دې مانا  چې  دبالغ کیدلو لپاره یوازې دالرف بهرنی  
اول تغیرورکوی  ته  دنوروامفیبی  بڼې  تو   Amphibiansکه  دمیتامورفوزیس  گ په  ه 

Metamorphosis    بیالوژیکي پروسه نه  ترسره کوي . دغه حیوان دساینسي ریسرچ تجربو
ه نسل حیواناتوتولید  گه لکه ددوه رگپه تو    ې     گپه موخه  ډیرکارول کیږي  .  د   بېل

وده کې خپل پرې شوي غړي بیرته  اونور.داځکه چې نوموړې حیوان کوالی شي  په لنډه م
 جوړکړي .

Axon 

 

داعصابوزی چې  ده  برخه  اوږده  نری  سلندرډوله   اوږده  حجرې  عصبي  بلې گدیوې  نال 
 عصبې حجرې ته لیږدوي .

Axonometric 

Projection 

دموازي  دیوه جسم مرتسم  ارتسام دی  چې  یوډول موازي  کولو  هندسې درسم  دترسیمی 
ارتسام په مرسته د فضايي قایم مختصاتوله مخې  دیوې پاڼې پرمخ  کښل کیږی . یانې  

رافیکي ترسیم دی چې داسانتیاپه موخه  د فضايي قایم مختصات  گدیوه جسم دری بعده 
 موازي اوبرابر شي .   داسې ټاکل کیږي چې دجسم دکونج سره 

Axonometry  دیوه مستوي پرمخ دیوه جسم ارتسام کړنالرې ته ویل کیږي 

Axon-Reflex 
ې څخه دبل اکسون  گهغه عکس العمل ته ویل کیږی چې دعصبې حجرې دیوه اکسون څان

 ې ته د یوه تحریک  لیږدپه ترځ کې منځ ته راځي گڅان

Azeotrope 

واسطه   په  تقطیرکړنالرې  دنارمل  چې  کیږي  ویل  ته  دددوواویازیاتومایعاتویومخلوط 
دمایع   نو  بخارورکړشي  ته  مادې  نوموړې  که  چې  داځکه   ، بېلېدالی  نه شي  څخه  دیوبل 

هم  گازفاز  گفازاود . که څه  کیږي   یوشان  اودډون سره  دیوبل  گدمایع  ازفازدغلیان ټکي 
 سره توپيرلري .

Azimuth 

 

په یوه استوائي دایره باندې هغې زاویې ته ویل کیږی چې دنصف النهار اودیوه ستوري  
داعظمي دایرې ترمنځ تشکیل کیږي . یانې هغه 
زاویه چې دنصف النهار دتقاطع نقطو په واسطه 

داستوايي دایرې ، دیوه ستوري اعظمی  دایره ،  
تشکیل  مرکزسره  دایرې  اوداستوايي      ، سره 
.  په کیڼ  خواشکل کې داڅیموت زاویې  کیږي 
دیوه  موږغواړوچې  دی.   شوی  ښوول  تعریف 
ددې  کړو.  مالوم  کې  اسمان  په  ځای  ستورې 
یوریفرینس  ته  نقطی  دشمال  لپاره  موخې 

چې دشمال نقطې او په افق  ویکټورسم کوو. داڅیموت زاویه عبارت  دهغې زاویې څخه ده 
. د اڅیموت  زاویه په   باندې دستوري دموقعیت عمودي ارتسام  ترمنځ  تشکیل کیږي 

 شرق خواته دی  .°45 ښوول شوې ده او قیمت  یې پینځه څلویښت درجې  گشنه رن
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Azo Compounds 

 

 

 functionalروپ   گ هغه مرکبات دي چې دهغوی  په دنده ایز    -روپونه  : گ دآزومرکب یا 

groups    غبر یو  اتومونه  دنایتروجن  :،    گ کې  لکه   . ولري   تړون 

(R-N=N-R')    په دې فرمول کې ،R    او R'  کیدای شي چې دaryl    اویا
alkyl    روپ وي .  گداروماتیک حلقې پاتې شونې اویاالکول فنکشنل 

Azo Dye Stuffs 

ونه دي چې په خپل مولیکول کې  گداسې ډول رن       -ونه   :گکورنۍ هراړخیزرنددآزو
غبر پلونه     گیویاډیرأزوکیمیاوی  ټول  اودغه  لري  درن   bridgeتړونونه  ټاکونکې     گیې 

chromophore  .برخه تشکیلوي 

Azobacter 

هغوباکټریاووته ویل کیږی چې دهوانایتروجن سره یوځای        -دنایتروجن میکروبونه   :
اود وړیې  گ کوي   تو گ ټې  طبیعي  ډول  همدې  په    . میکروبونه  گرځوي  دنایتروجن  ه 

 دنباتاتولپاره سره )کودکیمیاوی ( تولید کوي .

Azobenzene 

لري اوکیمیاوي فرمو ل یې    گیوه کیمیاوي ماده ده چې سورنارنجي رن       -:     یناسوبنز
    : له   نوموړی مرکب ددووفینول    C12H10N2مساوی دی    ،phenyl   اویوه غبر   گ کړیو 

 څخه جوړشوی دی .  –N=N–اسوتړون   

Azol  Pyrrole     ̧  

 

 

 

 

چې   دی  مرکب  عضوي  اروماتیک  یونامتجانس 
یانې   جوړوي   حلقه   ،     C4H4NHدپینځوغړویوه 

په سیستم کې  تعویض   شوي  مشتقات جوړوي  .  لکه نایتروجن     pyrrolesاودپیرول  
 Vitaminه دپیرول حلقې څخه  ویټامین   گ وې    په تگ، د  بېل  C4H4NCH3میتول پیرول 

B12      بیلیروبین  ،Bilirubin     هیم داوسپنې  پورفین     haemروپ   گ،   ،Porphin   
 جوړشوي دي . په صنعت کې پیرول دامونیاک اوفوران څخه  ترالسه کیږي .

Azotic   نایتروجن لرونکی مرکب 

Azotize   په یوه کیمیاوي مرکب باندې دنایتروجن اتومونونښلول اویاورننه ایستل 

Azygīe   بې له زوجیت څخه ، بی واده گی 

Azygospores 
شنوالجيو   وړتیانه    Algae په  کیدنې  دالقاح   چې  هغه سپورونه  دیپلوئیدسپورونه،  کې 

 ياوې ( گلري خوبیاهم  نمووکړي او سترې شي . الجي )بحري واښه، بوټى او 

B    Boron 

 : نسبي    -بور   عنصر  دنوموړي    . ده  )عالمه(  دلنډیزنښه    لپاره  عنصربور  دکیمیاوي 
، درې     ۵، اتومي نمبر یې  پینځه       g·mol 10,81−1رام پرمول    گ لږڅه لس     اتومي کتله  

  g/cm3 2,34ه لکه دکاربن عنصرپه بڼه دی  اوکثافت یې  گوالنسه نیم هادي    ،  تورخړرن
لري   تو   قیمت  طبیعي  په   . ترټولوکلک عنصرتشکیلوي  دویم  وروسته  څخه  دالماس  ه  گ. 
دمال   3BO3(H(دبوراسید   دبیلگاودهغوی   . ترالسه کیږي  توگوڅخه  په  بورات    گ ې  لکه  ه 

O)2H 10 · 7O4B2Borax (Na    نوموړی عنصر دوه ایزوټوپونه  لري چې دبورلس ،   B 10   
څرن    B11اوبوریوولس     -  . دی  عبارت  دحرارتي  گڅخه  ایزوټوپ   دبورلس  چې  ه 

نیوترونودجذب اورانیولو لپاره یوډیر پیاوړی عنصرتشکیلوي  نوله دې کبله په هستوي  
موخه    په  کوونکومیلې   کنترول  د  کې  چاودنه  په  تعامل   هستوي  دځنځیري  کې  بتۍ 

ې ورڅخه خپریږي  گجذب کړي نودالفاوړان   n  کارول کیږي . کله چې  دبوراتوم  یونیوترون
.       Li7)αB(n,10اوپه پایله کې لیتیوم منځ ته راځي . هستوي معادل یې په الندې ډول ده .  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pyrrolsynthese1.svg&filetimestamp=20091213143258
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Azo-group-2D-flat.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Aryl
http://en.wikipedia.org/wiki/Alkyl
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
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دل بم  اتومي  د  موخه      ignitionونې   گبلخوا   لومړي  اوپه  په   دپیل  چاودنې  دهستوي 
تو په  دنیوترونودسرچینې  معادلگ پړاوکې  هستوي   . کیږي   کارول  .   ه  ده  داسې  یې  ه 

N14,n)αB(11 

B Cell 
په نامه    B lymphocyteسپین کرویات دي چې دپالزماپه حجرواوړي اود بي لمفوسایټ   

 هم یادیږي  

B Cells 

[B Lymphocytes] 

برخه   اړینه  یوه  سیسټم  اوددفاع  جوړوي  باډي  انتي  چې  کیږي  ویل  سپینوکرویاتوته 
 تشکیلوي

Ba  Barium    دکیمیاوي عنصر )باریوم( لپاره دلنډیزنښه   )عالمه( ده 

Bacillus 

   ، ډوله  مثبت  گ میله  ددایمي       Gram-positive  رام  چې   میکروبونه   خوځیدونکي 
ډ   sporesسپورونو   ډیری  . دهغوی     کوالی شي چې  دځان څخه   ولونه،دتولیدوړتیالري 

اوهمدارن  انزایم پگافرازکړي  انتیبیوتیک  طبیعي  له  ه  پرته  پروتین  دغه   . جوړکړي  روتین 
inhibito  دبیل  . زهردی  توگدحجرولپاره  په  لکه   گ ې  د    B. anthracisه  چې  باسیلوس 
Anthrax   رځي .  گناروغۍ المل 

Bacillus 

رام مثبت  باکټریاویوجنس ته ویل کیږي چې  دیوه  گ میله ډوله ،   -:  ، بېسلس  باسیلوس
سپور   اولږڅه     endosporesدایمي  لري  خاصیت  یې    ۴۸جوړوونکې   )انواع(   ډولونه 

. هغوی کوالی شي  چې  دازاداکسیجن په شته والي    نه    aerobicپېژندل شوي دی  اویا 
والي    داد   anaerobicشته  دنده  دځینوباسیلوس   . وکړي  ژونداووده  چې  کې   ه 

دتولیدشووانزایمونوپه مرسته په خاوروکې مایکروبیولوژيکي عضوي مواد تجزیه کړي .  
  : له  دي  عبارت  باسیلسونه  تړاواړین  کلینیکي  د   B. anthracisپه  چې  نتراکس  اکوم 

anthrax     ناروغۍ منځ ته راولي  ، اوB. cereus    کوم چې دزهرجنو غذايي موادو څخه ،
او   ، او     B. thuringiensis پیداکیږي   موادتولیدکوي  خورازهرجن  چې  باکتریاوې 

ورڅخه   موخه  په  لکه   گدحشراتودوژنې  باکټریا  ډول  یوبل   . کیږی  پورته   Bacillusټه 

amyloliquefaciens  . دانتي بیوتیک درمل دتولیدلپاره کارول کیږي 

Background 

ال  المل،سبب،ترشادورنما،مخکنی سابقه، ترکاسې  لکه  ،  ترپردې  شا،  ده  کاسه  بله  ندې 
وړان هغه  وړانگیالکه  قصه،مخکنی  مخکنی   . راځي  څخه  دکیهان  چې  ،مخکنی  گې  ی 

 شورماشور، دهرفزیکي کمیت داندازه کولوترمخه قیمت 

Background 

Radiation 

اتموسفیر،      ، فضا  لکه  سرچینو  دطبیعي  چې  دي  وړانگې  وونکې  نایز  ایو  هغه  ټولې 
 دځمکې الندې رادیو اکتیوموادو اومصنوعی سرچینوڅخه راوځي

Bacteria 

 

 

 

 : اور     -باکټریا  یوحجروي   پروکاریوت   گ ډیروکوچنیو،  د  چې  کیږي  ویل  انیزموته 
Procaryota   وندریا  کیتو اپه ډله پورې اړه لري په سایتوپالزما کې یوه سوچه هسته ، م

mitochondria     کلوروپالست،chloroplasts     اونورغړي شتون نه لري .   په دې مانا چې
کې     Cytoplasmaپرته له یوې غشا څخه  په سایتوپالزما     DNAدهغوی هستوي مواد  

باکټریاوومورفولوژيکي بڼه کیدای شي  چې مختلف ه  ازاد پراته دي . دگ دکروموزم په تو
ه لکه  میله ډوله ، کروي ډوله ، پیچ شوي بڼه اونور . ډیری  گې په تو گولري . دبیل  ونهشکل

د  سپور  پارازایټ    باکټریاوې   ،spore    ډله هغه   . ژوندکوي  شکل  په  اویاساپروفیت 
چې   د  Endosporesباکټریاوې  فشاراو   ، دحرارت  بنفش  دجوړولووړتیالري  ماورای 
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لپاره  گوړان دبدن  باکټریاوې  ځینې   . شي  کوالی  مقاومت  سخت  دي  گوپروړاندې  ټورې 
المل   ناروغیو  انتاني  دخطرناکو  یې   ،دبیلگخوبیاځینې  توگرځي  په  کولرا  گ ې  لکه  ه 

cholera    سیپلیس ،syphilis    انتراکس،anthrax    لیپرا ،leprosy    اونور. دتکثرکړنالره
په   ده چې    باکټریاوې   یې داسې    . وده کوي  اوږدوسره  اوپه  ویشل کیږي  ډول  عرضانې 

بڼه خپل ژوندته دوام ورکړي . دځینوباکټریاودانرژي متیابالیزم   کوالی شي چې دسپورپه 
لرونکی اویانا لرونکي چاپیریال  کې      O)2(اوتنفس کړنالره کیدای شي چې په اکسیجن   

کال    پر     . شي  کریستیان    ۱۸۸۴ترسره  کیمیاپوه  دنمارکي   یوه   Hansرام  گکې  

Christian Gram    ځانته اخلي    گثابته کړه چې  دباکټریاووحجرې غشا توپيرلرونکی  رن
ې په  گ. نوموړې کړنالره ترنن ورځې پورې دباکټریاوودپيژندنې په موخه کارول کیږي .دبیل

باکټریاوو غشا  گتو دځینو  رنگه  ډوله  د  ځانته     pink  گالب  چې  کوي  منفي  گ غوره  رام 
Gram-negative    باکټریاووپه ډله کې راځي     اوبیا

باکتریاووغشا   رن   purple   ارغوانيدځینو   گډوله 
د   چې  کوي  غوره  مثبت   گځانته   -Gramرام 

positive   کیږي  ب شمیرل  کې  ډله    اکتریاووپه 
د     Mycobacteriumدسږوتوبرکلوزناروغۍ 

ځي چې هرکال په نړۍ کې  باکټریاپه واسطه منځ ته را
                                        ړي مړه کوي .گلږڅه  دوه میلیونه و

 
 Escherichia coli                                                

Bactericide 

یوې داسې مادې ته ویل کیږي چې یوازې باکټریادمنځه وړي  نوموړي مواد عبارت  دي   
دبیل  Antisepticله     . بیوتیک      اوانتي  توگ ،  په   د  گ ې  باندې  پوستکي  په  دبدن  ه 

د  گمایکروار وړلولپاره  دمنځه  الکهول    disinfectantsانیزم  لکه   . کیږي  موادکارول 
انتی ا،الدیه دیوې  اونور.     چې      ید  شي  وټاکل  دومره  باید  غلظت  بیوتیک 

 ٪  برخه دمنځه یوسي ۹۹دلومړیوڅلوروساعتونوپه ترځ کې لږترلږه دباکټریا وو 

Bacteriology 

ې  ،  طريقدباکټریاووعلم  :  په نوموړي علم کې دباکټریاوودژوندکولو     -باکټریولوژي  :
باکټریولوژي     . کوي   بحث  اونوروخواصوڅخه  دباکټریاووډلبندي   ، دباکټریاووجوړښت 

 ه تشکیلوي  .  گ دمایکروبیولوژي یوه څان

Bacteriophage  : هغه ډله وایرسونه چې باکټریاوي له منځه وړي   -باکټریوفیج 

Bacteriophages 

 

چې  Virus   یروسونواهغوو کیږي  ویل  وته  ډول  دغه   . وړي  منځه  له  یروسونه  اباکټریاوې 
یروس د باکټریا په غشاباندې  اباکټریاوته ورننوځي اوبیاهلته  تکثرکوي . په پیل کې  و

 .اویا      DNA)ځان نښلوي اوورپسې خپل نوکلېئداسید  یانې   

RNA)   دباکټریا منځ برخې  ته پیچکاری کوي  . په داسې حال
اکټریاپه غشا کې پاتې کیږي .    پروتین پوښ دب  گکې چې دفا

دفا پړاوکې  دویم  اسید     nucleicنوکلیک     گپه 
کروموزم   اودنوموړي  باسي   ورننه  ځان  ته  دباکټریاکروموزوم 

ې ډیرښت مومي .  په دې  په يوه وخت ك  یوځای او   گ سره غبر
دفا کې  دباکټریا   گ ترځ  چې  کوي  ترالسه  وړتیا  ددې    پروتین 

په     RNA polymerase  انزایم دباکټریاگ تو  داسي  ته  چې  ورکړي  بدلون  پرتله    تکثر  ه  په 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tevenphage.svg
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باکټریامړه کیږي  په خپله میزبان تولیدته ترجیح ورکوي  .  په پایله کې  mRNAیروس   ادو
شمیروگاو باکټریوفااڼ   . کیږي  ازاد  اولک  گ یروسونه  غاړې  دسر،  یانې   برخو     ۍ ددریو 

 څخه جوړدی .

Bacteriostasis 
بیوتیک   دی انتي  )لکه  مادې  کیمیاوي  چې    antibiotics وې  کیږی  ویل  ته  قابلیت    )

 مړې کړي .هغوی دباکټریاوودډیرښت اودودې پروسه په ټپه ودروي پرته له دې چې 

Bacteroides 

لکه   دنباتاتو   . توپیرلري  باکټریاوڅخه  شوو  پېژندل  دنارمل  چې  دي  باکټریاوې   یوډول 

Leguminosen  راوتل اودهوانایتروجن  ،ویپه  پیداکیږی     انزایم  دیوه    .(N2)ریشوکې  
Nitrogenase  يټه پورته کوگه  ورڅخه گپه مرسته په نبات باندې کلک تړي اوپه دې تو . 

Bakelite 

ترالسه   الدهیدسره  دفورم  کې  عملیه  په  دتراکم  دفینول  چې   دی   پالستیک  یومصنوعي 
په    . ڼ شمیرمصنوعي جوړشوواالتوکې لکه موزیک ، تیلیفون ، کامره ، شپیالق  گ کیږي 

 ټه پورته کیږی .گاونوروکې   ورڅخه  

Ballistic  

Galvanometer 

 

یوه فزیکي آله ده چې دبریښناجریان پيژندالی اواندازه کوالی شي . په بله وینانوموړې آله  
دیوه   چې  کله   . دیوه  گیوامپیرمترده  چې  کوم  تیرشي  جریان  دبريښنا  څخه  )سیم(   وټک 

دایمي مقناطیس په منځ کې پروت وي ، نوپه پایله کې دیوې  
ې مانا چې  فلزي  ستنې  په تم ځای کې  انحراف راځي . په د

دغه فلزي څوکوره ستن دلومړي تم ځای څخه  په میخانیکی   
انالوگتو دایروې شکله  راڅرخي .    گه دیوې  پرمخ     سکاال 

وټک یوه  گوټک څخه مستقیم جریان تیرشي نودغه گکله چې د 
ون کوي  .  گمقناطیسی ساحه تولیدکوي چې په خپل وارسره  ددایمي مقناطیس  سره غبر 

 ک  راڅرخي اوپه هغه کلکه شوې ستنې ته یوه میخانیکي ضربه ورکوی  وټگپه پایله کې  

Ballistic  

Pendulum 

 

دیوې   چې   دی   جسم  یوځوړندمیخانیکي   شي  گرقاصه  کیدای  اندازه  په  سرعت  ولی 
دبیځایه   اودرقاصې  څخه  قوې  جاذبې  .دځمکې 
شوې  ارتفاع څخه کوالی شوچې درقاصې سرعت  

د ورپسې  کړو.  اگ ترالسه  دضربې  ولی   ودرقاصې  
ولې سرعت الس ته راشي .  گڅخه  کوالی شوچې  د

دسرعت په ټاکلوکې دانرژي اوضربې دساتلوقانون 
 په پام کې نیول کیږي .  

Ballistics 

وه برخه ده چې دیوه  یپه فزیک  کې دمیخانیکي ساینس        -هواته دیوه جسم دشړلوعلم  : 
تکنالوژۍ  چې دیوه جسم په مسیرکې بدلون راولي  بحث  جسم دآلوتلوطریقه، اوټولې هغه 

 او نور(  ټ را ك ولۍ،گشيانو علم )لكه  ېدونكو دتوغه لکه  گې په توگکوي . دبیل

Balloon 

ازپروړاندې غیرقابل نفوذآله ده چې  گې ،  تړل شوې اود ارتجاع  یوه لفافه ډوله ،   -بالون :
از،  گه لکه دهایدروجن  گ ې په توگدبیلازڅخه ډکه شوې وي .   گدهواپه پرتله دیوه سپک  
 از گتوده هوا ، اویادهیلیوم  

Balmer Series 

 

 

کله چې دهایدروجن اتوم الکترون تحریک شي په دې ماناچې دبهرڅخه     -دبالمرسلسله :
( کوانت  اویادفوتون   انرژي  مدار  E = hνحرارتي  بنسټیزانرژي  نودخپل  کړي  جذب   ) 

(ground state)      شوي تحریک  ني  لومړ  مطابق  سره  دمقدار  انرژي  شوې  دجذب  څخه 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ballistic_pendulum.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galvanometer_scheme.png
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درېیم   ;   (2nd excited state)هآویادویم تحریک شوي مدارت   (1st excited state)مدارته
  (nucleus)اویاپاتې نورولوړپوړویانې دهستې     (3rd excited state) تحریک شوي مدارته

څخه لیرې مدارونوته ټوپ وهي . نوموړي مدارونه پرلپسې اوپه خپل وارسره دکوانت په  
د اوانرژي  ، دکوانت په عمده عد      n=1 (-13,6 eV)عمده عدد اوانرژي لکه لومړی مدار   

، دکوانت په عمده     n=2 (-3,4 eV)دویم مدار   
  n=3 (-1,5 eV) عدد اوانرژي درېیم مدار       

کله    . دی  شوي  ښوول  نوردرواخله  اوهمداسې 
شوی    تحریک  اتوم     هایدروجن     د  چې  
الکترون دهغومدارونوڅخه چې ددریم مدارسره  

( دي  پراته  پورته  اویا  دویم    n ≥ 3مساوي    )
رته راولیږي کوم چې د کوانت  دویم  عمده  مدا

( ، نوپه    n = 2عدد سره مساوي قیمت لري     )
 دې ترځ کې تردې دمخه جذب شوې انرژي بیرته خپروي .   

دهایدروجن اتوم دغوټولودلیدوړکرښوطیف ته دبالمرسلسله  اویاپه بله وینا دبالمرکرښې  
 ویل کیږي .     

Balsam 
چې   موادافرازکیږي  طبیعي  یوډول  اونوروبوټوڅخه  ونه   دبالزام  لکه  دځینونباتاتوڅخه 

 مخلوط تشکیلوي   گدبالزام  په نامه سره یادیږي . دغه مواددصمغ اوایتریکي تیلویوټین

Band 

بتر، وندنى، كړۍ، وندر: ډله، ټولى: فيته: )م( دساز كوونكو ډله په تيره بيا چه بادى  بند، 
ود اوږدوالى يوه سيمه.,په  پپه را ډيوكې( دڅ) :ټرومپيټ، باجه، شپيلۍ( وږغوىاالت )لكه 

 .ډله كې شر يكېدل، ډله كول، په ډله كې شريكول 

Bar 

دفشارواحد لنډیزنښه ده  .  یوبارتقریبآداتموسفیرهغه فشارسره سمون خوري چې     -بار :
 دځمکې  پرمخ اودبحرپه ارتفاع کې واردکیږي .  

)atmospheres= 0.987 atm ( (kilopascals)a 1 bar = 100 kP 
 

 

Bar Magnet   میله ډوله مقناطیس 

Barium 

په    یې  دلنډیزنښه  چې  عنصردی  عنصر      Baیوکیمیاوي  دنوموړي   . کیږي  ښوول  سره 
، اتومي نمبر یې        u137,327لږڅه  یوسلواوه دیرش اتومي واحد      نسبي اتومي کتله  

  ٦٥ژیکي نیمايي وخت یې لږڅه   بیالو  ، دوه والنسه ځمکیزالقالي فلز  دي    ،          56
   Radiocontrast agentsڅخه د    4BaSOورځې دی . په طبابت کې دباریوم سلفاټ مرکب  

ښکاره شي  .    لکه  واضیحه  کاراخیستل کیږي ترڅودبدن غړي په توپیرسره گمادې په تو
     په رادیولوژي کې   دمعدې اکسریز   عکس اخیستنه اونور     

Barium  

Hydroxide 

Solution 

دباریوم هایدرو اکساید اوبه زڼ محلول ته ویل کیږي اوکیمیاوي فرموال یې په الندې ډول  
   . تماس     2Ba(OH)دی  اکسایدسره  دای  دهواکاربن  اکساید  هایدرو  باریوم  چې  کله   .

دباریوم   چې  تولیدکیږي   ماده  کلکه  سپینه  سمدالسه     کاربونیټ   پیداکړي 
Bariumcarbonat  ن همداالوم  په   . اکسایدد  یادیږي  دکاربن  ماده  نوموړې  چې  دی  مل 

http://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_%28unit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
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 پيژندنې په موخه کارول کیږي .

Bark (Botany) وبهرني پوست ،ناحیهْ  پوست ساقه یاریشهْ  نباتات عالی، گدبوټو،ونې اوڅان 

Barley 

، ربشه  تو  -:   وربشه  جو،  زیاته  په  چې  دی  یوډول  دنبات  ښان  ه  گ دغنموپه 
 دنوع نوم یې  ، Hordeum دحیواناتوخوراکي موادتشکیلوي . دجنس نوم یې 

  H. vulgare  اودقبیلې نوم یې ،  Triticeae    . دی 

Barn = 1 B 

یوځان لپاره  عرضاني   گدسطحې  دمقطع  کې  فزیک  اتوم  په  یوازې  چې    واحددی  ړی   
 (b 1) . دنوموړي واحدلنډیز دبې  (  لپاره کارول کیږي  effective cross-sectionاغیزې )

لږ یې   اوستروالی  توري سره کیږي  اتوم دهندسي  مقطع عرضاني سره  څ په  دیورانیوم  ه  
 برابردی . دغه واحد دفرمي اودمترمربع واحدسره الندې اړیکې لري .

2m 28-= 10 21 b = 100 fm 

Barograph یوه آله ده  چې دهوافشارپه یوه ټاکلې پېره کې ثبت کوي    -راف : گبارو 

Barometer  : یوه آله ده  چې  دهوادفشاراندازه کولولپاره کارول کیږي . -بارومتر 

Barretter 

پال  دډیرنري  چې  ده  آله  ته    یوه  سیم  چې  کله   . ده  جوړه  څخه  سیم  فلزي  زر  اوسپین  تین 
حرارت ورکړشي نودتودوخي په زیاتیدوسره دسیم مقاومت په ډیرحساسیت سره  پورته ځي  
پایله کې کوالی شوچې دیوې امپیرمترپه مرسته  دمقاومت   ډیرلږبدلون  هم اندازه  په   .

او دماتحت     powerادیوقدرت   کړای شو. ددې آلې  په کارولوسره کوالی شوچې  دیوې ر
مقاوت    دغه  کله  چې  داځکه  کړو.   اوتشخیص  اندازه  انرژي   شعاع  ماوراسرې 

الکترومقناطیسې    radio receivers  درادیورانیونکي   نوهلته  شي  وتړل  کې  سرکټ  په 
 نالونه جذب کیږي اودهغې سره سم  ددغه فلزمقاومت تغیرکوي .  گزی

Baryons 

  زوروره یوه ډیره  دهستوي قواوپه تړاوندو بنسټیز ذروپه ډله کې راځي اوددر     -ونونه :باری
ذروڅخه جوړه    quarksهستوي ذره ده . باریون   ددریوکوارکونو    کوونکيعكس العمل  

نوله دې کبله     s = 1/2  نیمايې قیمت لري   Spin  ه چې دباریون دهستې  سپینگده . څرن
میزون  fermions  ودفرمیون برخالف    . لري  اړه  پورې  ډله  کوارک     mesons  ونه  په  دیوه 

شو تشکیل  څخه  کوارک  ضد  دياویوه  بیل  ودباریون   .  ي  اونیوترون    گوتلې  پروتون  ه 
ددووپورته  ددریوکوارکونویانې   هرپروتون  چې  داځکه   ، کوارکونو    خوا  تشکیلوي  

دسپکوکوخوااویوښکته   باریونونه      . جوړدی  څخه     Quarks (d, u)ارکونو  کوارک 
په پام کې نیولوسره  ښپږ ډوله دي  چې نومونه یې  په     isospin (I)دشمیراودایزوسپین  

نوکلیون     لکه   . کیږی  توروښوول  دېلتا     nucleon ,(N)یوناني   ،)Δ( taDel  ,     لمبدا
),Λ( Lambda   ما  گ، زی), Σ( Sigma    کسي  ،), Ξ( Xi    ا   گ، اواومی).Ω( Omega    .

 یادیږي . وپه ن (antibaryon)دباریون ضدذره دانتي باریون  

Basal کې قرارلرل ،     نۍ برخه الندانیزم په گټیز ، قاعدوی ، په قاعده مربوط ، دیوه اور بنس 

Basal Metabolic 

Rate 

  : ویل کیږی     -:      زمیتابال یمبنسټیز  -داستراحت میتابالیزم مقدار  ته  هغه مقدارانرژي 
کې   کړنالره  په  دمیتابالیزم   . کوي  مصرف  کې  موده  په  داستراحت  یې  حیوانات  چې 

و، عضالتو گسیستم ، پښتورتولیدشوې انرژی ده چې دبدن غړو لکه زړه ،سږي ،عصبي  
مقدارتولیدشوي   هغه  وینا  بله  په   . ده  ضرور  اونورودکارکولولپاره  ،معده  ،پوستکی 

http://de.wikipedia.org/wiki/Meter
http://en.wikipedia.org/wiki/Isospin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleon
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_baryon
http://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_baryon
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_baryon
http://en.wikipedia.org/wiki/Xi_baryon
http://en.wikipedia.org/wiki/Omega_baryon
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نس   تش  )په  کې  نهاری  په  یوشخص  چې  کله  واحدکیلوکالوری  په  کیږي  ویل  ته  حرارت 
( په کامل فکري اوجسمي  استراحت کې قرارولري ، په دې شرط  (C° 28) اوثابت حرارت  
ص په همداډول استراحت کې هیڅ ډول غذاوه نه خوري . میتابالیزم پایه  چې همدغه شخ

 په عادی صورت کې دڅلرویشت ساعتوپه موده کې
  5800–7500 kJ/d (1400–1800 kcal/d)    انرژی نوموړې    . لري  قیمت  کیلوکالورې 

 دندې پورې اړه لري. هورمون دعمر،جنس ،دبدن سطحه ،وزن اود

Base 

 

 

داسې مرکبات دي چې  که هغوی داوبوسره    -:  بېز)القلي ( :   -۱  -په کیماکې :      -بېز :
کېگ محلول  اوبلن  داسې   یوه  په  کیدووروسته  نوترحل  څخه    ،ډشي  داوبویومالیکول 

(  (  رانیسي اودمالیکول پاتې  برخه یانې  دهایدرواکسایدمنفي ایونونه    H+یوپروتون  

)−(OH  دهاید وینا    بله  په    . .     (anions)رواکسایدانیونونوازادوي  تشکیلوی   سرچینه 
توگدبیل په  اوبه  گ ې  سره  دامونیاک  چیرته  که  ترسره  گه  تعامل  کیمیاوي  کړونوالندې  ډې 

 کیږي  

 
کتیون   شوی   چارج  مثبت  یو  دامونیاک  کې  پایله      cationammoniumپه 

نوموړې کړنالره دمحلول د    . تولید کیږي  ایون      pH اودهایدرواکسایدمنفی چارج شوی 
( داووڅخه   فتالین     pH >7قیمت  اودفنول  ډیرتریخ  دبیزخوند   . بیايي   پورته   )

Phenolphthalein   ټمس   لاود  گالبي رنگمحلول ته سورlitmus  ته  ابي رن   گ سورکاغذ 
 ورکوي  

ل شي  نو داسیدوپه برخالف داوبو مالیکول  حرته   القلي په اوبوکې منېکه چ    -ز: ې ب   -۲
( ځانته رانیسی .     H+وینا یو پروتون      )  څخه )دهایدروجن اتوم مثبت ایون(  اویا په بله

پایله کې     خنثی مالگکه چیرته   القلي د اسیدونوسره   ې ، گزمالې ې ، دبگډشي نوپه 
 ې   اواوبه منځ ته راځی .  گاسیدمال

 

NaOH ( القلي) + HCl (اسید )  NaCl + H2O 
 

۳-   ( :  Lewis-Baseالقلي  څخه  الدایونونواوم  -(  محلول  مرکب  داسې   یکولونویوه 
دکوواال  چې   دی   الکترونونه         عبارت  ازاد  جوړه  یوه  لپاره  دجوړیدنې  پیوستون  نسي 

 electron pair    دونرکوي یانې  ورکوي  یې  اسیدته   یوه  لکه  مرکب  بل  اویوه                ولري 
((donors    دبیل تو گ.   په  اموگې  لکه  نایتروجن     3NHنیاک  ه     .2N  ماليكول، 

 .   O2Hلیکول ااوداوبوم
 NH3 (القلي ) + BH3 (اسید   )  H3N-BH3 

 

ه عبارت ده  گهم ویالی شو. دساده بازوبیل  hydroxideکسایدازوته دفلزاتوهایدروېبلخوا ب
له :  سودیوم هایدرواکساید اوامونیاک . باز په کیمیاوی  تړاو داسیدو په برخالف تعامل  

ډشي  نوپه پایله کې  گښيي  خوکه چیرته  په ټاکلې اندازه القلي دټاکلې اندازې اسیدوسره 
 یوخنثی محلول ترالسه کیږی .

خویولنډ   -۴ لري  ډیرتعریفونه  القلي  وینا  بله  په  اویا  القلي  بیز    : دی  داسې  یې  تعریف 
ځان اویاد  گیوداسې  الکترونونه  ته  مرکب  بل  یوه  هغه   چې   دی   مرکب  کیمیاوي   ړی 

اویاداچې نوموړی مرکب  دبل      donatesدونرکوي      OH)−(هایدرواکسایدمنفي ایونونه  
(  .      accepts protons(  رانیسي اوپه ځان پورې یې   تړي      )     H+مرکب څخه پروتونه  )

http://en.wikipedia.org/wiki/Cation
http://flexikon.doccheck.com/NaCl?PHPSESSID=7ec314ce7bea3b0693b13791a1731164
http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_pair
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اوله دې    زخمي کوي سخت یې  اوځوي  سو ، دجسم پوستكى    ې چ  ډول مرکبات دييوالقلي  
واوکالیوباندې ناوړې اغیزه لري  . عضوي مرکبات خوساکوي   گکبله په پوستکي ، ستر

 اویا یې ورانوي .
ړي ډول هغه  چې دنوکلئیک   گپه ځانته ویل کیږي اویونوکلیوتید     -په جنتیک کې  :  -:۵

 اسیدپه لړۍ کې پراته وي .

Base 

، تکیه  مبدا،   ، تهداب   ، قاعده،      بنسټ  دنظامى     سټه،  )لكه  اډه  )ركن(:  اساسى 
 .جوړوي  هگ( هغه مركب چه دتيزابو سره دتعامل په نتيجه كې مالیاعملياتو(: )كيم

:  په کې  په   -ریاضي  اویاداچې   ، دیوه مثلث قاعده  د     nx      لکه  عدد     xجمله کې  
 ویل کیږي.    exponent عددته توان n عبارت  له قاعدې  او  د 

دوکټوري فضاد مجموعې یوې برخې  ته ویل کیږی چې  دهغې په    -په خطي الجبرکې :
یومحدودخو خپلواک خطیز ترکیب تشکیلوالی  ه   گ نده  توگمرسته دفضاهریووکټور په  څر

ه لکه   گ ې په توگشي  .  دقاعدې عنصرونه دقاعدې وکټورونوپه نامه سره یادیږي   . دبیل
 دمختصاتومحورونه  یوه خپلواک خطیز مجموعه ده  

 داماناورکوي چې :  که داته     32log = 8ه لکه دغه معادله  گې په تو گدبیل    -اریتم : گلو

 الس ته ر اځي   3ترسره کړونودرې  2 ددوو تم   په قاعده اریگعدد لو8
      Triode یوه  برخه ده او لکه دیوې تریود  Transistorدیوه ترانزیستور    -په فزیک کې : 

 ه دنده ترسره کوي .     گدجال په تو 

Base 
 اساس ،بنسټ ،تهداب ،اصل   -۱
 ،المل ،علت ،سبب دلېك  رهې،د دلېشت ې،م   ه،مركز ډا  -۲

Base Analogue 

ه په نوکلیک اسید   گ ته ورته  مرکبات دي چې په عادي تو   purine basesدپورین بیز یا باز  
nucleic acids     نوکلیک په  چې  شی  کیدای  مرکبات  ډول  خودغه   . لري  نه  شتون  کې 

په عوض  کې ونښلول شي  . هغوی داسې اغیزه هم     nucleobaseاسیدکې دطبیعی باز   
د   چې   بی  Synthese-DNAلري  یوه   . ودروي  ټپه  په  دغیرگلکړنالره  یې   5-ارمل   نه 

(5BU), bromouracil     چې میوتیشنبازدی  جنتیک  اې   اېن  ډي     mutationDNA   د 
 کې پیداکیږی    BrdUنوکلیتیدمشابه    رخي اوپه گ المل 

Base Angle 

 

په متساوالساقین مثلثونوکې  هغې زاویې ته ویل کیږي چې  دیوې       -دقاعدې زاویه :  
کرښې   اویوې ضلعې دپرې کیدلوڅخه منځ ته راځي .  دقاعدې زاویې تل سره   يقاعدو

 مساوي وي .

Base Sequence 

په مالیکول کې   DNA اود دې اکسي رایبونوکلئیک اسید     RNA دریبونوکلئیک اسید   
ځان جین  دیوه  هغوی  چې  کیږي   ویل  ته  لړې  بازپرلپسې  اوپورېمیدین  باز  ړي  گدپورین 

 ورکوي    code وه نمره  یانې کود مالوماتوته ی

Base Side  ، قاعده، ضلع قاعده 

Base Ten 7(7 =قاعده د لسو (log 10 

Bases 

یاالقالي محلول ،بیز: دیوه فلزاوبه زڼ محلول هایدرواکسایدمرکبات دی   لکه     -قلوي 
هایدرواوکساید همدغه    KOH   ،Ca(OH)2     ،OH4NH،  (NaOH)سودیم  بلخوا 

اصطالح دهریوه القالي محلول لپاره هم کارول کیږي .داځکه چې نوموړي مرکبات په یوه  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleobase
http://en.wikipedia.org/wiki/5-bromouracil
http://en.wikipedia.org/wiki/5-bromouracil
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutation
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هایدروکسایل   منفي  کې   محلول  زڼ  قلوي گ  -OHاوبه  شی  کوالی  تجزیه  روپونه 
ې جوړوي . په پایله کې اوبه منځ ته راځي .  گې اویااسیدي مالگداسیدونوسره خنثي مال

دمحلول   مرکبات  رنداډول  فتالین  دفنول  کې  حالت  رن   گپه  قرمزي  قلوي    گپه   . اړوي 
رن ابې  کاغذته  .    گ سورلتمس  لري  خواص  ډیرخوړونکي  محلول  القالي  قوي   . ورکوي 

همدې   له   . کړي  اوخراب  تجزیه  اوپروتین  اوانساج  فلزات  چې  شي  کوالی  محلول  القالي 
قلو . دکیمیاپه ژبه کې  وژغورل شي  تماس  دبدن سره  بایدچې  ته  کبله  ي دمرکباتومحلول 

ایون   یوپروتون  څخه  دمحلول  چې  کیږي  دبیل   H+ویل   . رانیسي  توگځانته  په  که  گې  ه 
ایون   مثبت  دامونیم  کې  پایله  کړو،نوپه  حل  اوبوکې  په  مرکب  دامونیاک  چېرته 

 اودهایدواکسایدمنفي ایون منځ ته راځي .

𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑁𝐻4
+ + 𝑂𝐻− 

Basic  خاصیت  درلودل دیوه محلول قلوي 

Basic cell plasma 

پالزما: هسته    -اساسي  اوپخپله  تشکیلوي  برخه  عمده  دسایتوپالزما  کې  حجره  یوه  په 
اوپاتې نورې اجزاوې یې هم احاطه کړې وي . په منځ کې یې اوبه ،پروتیني مواد،ایونونه  

 پکې پراته وي    Ribosom ڼ شمیرمهم جوړښتونه په تیره بیالکه  ریبوزومگاودسلول نور

Basic Circle بنسټیز دایره ،دایره تحتاني 

Basic Circle 

Radius 
 دبنسټیز دایرې شعاع  

Basic Law  اساسي قانون ،بداهت 

Basic Number 
،په دې معاله کې اته      x8x8 = 512   = 8 38هگې په توگاصلي عدد،دقاعدې عدد، دبیل

 ته طاقت ویل کیږي . عدد   3عددته دقاعدې  عدد اودرې  ۸

Basic Substance   لومړنۍ ماده ،اصلي ماده ،بنسټیزماده 

Basicity 

پروتونونه    ځانته  سره   اندازه  څومره  په  چې  کیږي  ویل  وړتیاته  مرکب   کیماوي  دیوه 
غلظت  راښيي  . دیوه    OH−.رانیوالی شي .  په بله وینادیوه محلول  دهایدروکسیدایونو 

دبیل  . کیږي   ویل  تعاملونوته  کیمیاوي   ډوله  قلوي  محلول  توگالکالي  په  لکه  گ ې  ه 
یدونوکې دهایدروجن اتوم شمیر ته ویل کیږي چې دیوه فلزسره  دپيریدین تعامل  .  په اس

دبیل  . وړتیاولري  توگدتعویض  په  دمالگ ې  اودگ ه  یوبازیودی  تیزاب  دوه  گو گې  ړوتیزاب 
هایدروجن   دوه  تیزاب   اودویم  اتوم  یوهایدروجن  تیزاب  لومړنی  چې  داځکه   . بازیودی 

 اتومونه دفلزسره تعویض کوالی شي 

Basidia 

مرخیړیوکې    لوړو  :   sporeدسپورونو    Basidiomycetesپه  دنبات    -دتولیدجوړښتونه  
څخه وروسته په    Meiosisکې  دمایوز     fruiting bodiesورکوونکې  برخه    اوالد  دجسم په
 ه څلوردانې    جنسي سپورونه   منځ ته راځي .  گعادي تو
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Basidiomycetes 

 

 : مرخیړیوډله(  مرخیړي     -)دعالي  رشتوي  لکه   ،
،دخوراک مرخیړي ، زهرجن مرخیړي ، اوهغه مرخیړي  

ورڅخه   کې  درمل  بیوتیکي   انتی  په  پورته  گچې  ټه 
دنوموړومرخیړیوپه  . کې     اوالد  کیږي  برخه  ورکوونکې 

 جنسي سپورونه  منځ ته راځي .   basidiaیانې   
 

(From Ernst Haeckel's 1904) 

Basidiospore 

په    meiosisته ویل کیږي . دمایوز    sporeي سپور  ونك  ږوبيازيدلوړو مرخیړیودډلې څخه   
لري    کروموزومونه  شمیر   نیماي  هستې  د  هریوسپور  کې    nucleus haploidپایله 

دځان  gametesامیت  گاود سپورونه  دغه  نیسي.  صورت  په     basidiaړوحجرو  گالقاح 
تولیدکیږی   تو  مرسته  عادي  په  سپورونه  گ .  څلورجنسي  مرخیړیوکې   لوړو  په  ه  

 تولیدکیږي چې   بازیدوسپورپه نوم سره یادیږي  

Basilar 

Membrane 

ترمنځ     Ductus cochlearis اود   Scala tympani   دغوږ په ننۍ اوریدونکې برخه کې د
ځا په  سلولونه  دغه غشادسامعې حسي   . کیږي   ویل  ته  یوې غشا  لري  دانساجو   ن کې 

 اوبلخواارتجاعي خواص ښيي    

Basing  ه قرارورکول  گ کول ، یوه شی ته  دبنسټ په تو تکیه په یوه شي 

Basipetal 

 : کول  )قاعده( خواته هڅه  په دې    -دبنسټ  ده  اوتکامل کړنالره  نباتاتوکې دغړودودې  په 
په دې ماناچې  گتو  . پورته څوکې خواته    وده کوي  دقاعدې څخه   دنبات  غړي  ه  چې 

یوپه بل پسې  هغه پخواني زاړه غړې دنبات په څوکه کې اوځوان غړې الندې دقاعدې  سره 
دغړو،   خواته  دقاعدې  څخه  دڅوکې  دنبات  چې  شي  تعبیرکیدای  هم  داسې   . وی  پراته  

 د اوخوځښت  .ونوپرلپسې تولیهورمون موادو اویا 

Basis  اساس ،بنسټ،آره،بنیاد،تاداو،قاعده،زیربینا،قاعده 

Basophilic 

 : بیالوژي کې  )   -په  ترجیح   ته  نباتات چې قلوي ځمکي  هغه  مخکهغه   . یتوب( ورکوي 
رن ترټولوښه  ډوله موادوباندې   قلوي  په  چې  برخې  اویادهغوی  کیدای شي    گسلولونه  

 ښيي .  لکه  گاوترمایکروسکوپ الندې ټاکلی رن
   anilineانیلین 

 هغه مرکبات دي چې داسیدوپه  پرتله ډیرقلوي تعامل ښيي    -په کیمیاکې  :

Bast Fibre 

برخه کې موقعیت لري اوددې امکان لري چې    ۍهغه ژوندي سلولونه چې دنبات په بهرن 
ي باندې واوړي . نوموړي جوړښتونه دلولې په شان بڼه غوره کوي او د  گپه پوستکي اویالر

کلکه   تنه  بلخوادنبات   . کوي   ته  خوراکي  موادانتقال  )ریشې(   اوولې  برخې  نبات منځ 
چه له ريښكيونه يى    پوستكى )دونو او بوټو(، دبوټو پو ستكى اوارتجاعي ساتي . لکه    
 .پړى او رسى او بدل كيږى

Bastard 

ر ذادمخلوط   )دوه  پيداشوی  څخه  :گت   ) څخه     -ه  نژادونو  توپيرلرونکو  ددوه  نوزادچې 
ه  گڅرن  ارمونى )حرامزاده(،ات ،  ذات  ، ناسوچه  ذات  ، نیمچه  ذپیداشوی وی  ، نااصل  

کبله   دې  نوله  دي  دتوپیرلرونکونژادونوڅخه  یې  والدین  چې  
توپیرلري   دوالدینوسره  توگدبیل   .دنوموړونوزادونوکروموزومونه  په  دگ ې  یو  كچره  نسل 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haeckel_Basimycetes.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleus_%28biology%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Haploid
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 په پایله کې منځ ته راغلی .   دالقاح   حیوان دی چې د خره اواس د 
 اتاتوڅخه زیږیدلی وي ، هغه  نوزاد چې ددوه مختلف نژاده انسانانو،حیواناتواونب هگ دوه ر

Battery 
ه لکه  گې په توگدبریښنامستقیم جریان دتولیدیوه سرچینه ده . دبیل    -ټري  ، بیطری :  ب

 دموتربټری ، دالس بټری اونور 

Bauxite 

 : ډبرې  معدني  لرونکي  د       -المونیم  فلز  دالمونیم  مینرالونوکې   نوموړومعدنی  په 
ه شتون لري  او د  المونیم دالس ته راوړلولپاره  گ:  مرکب په تو 3Al(OH),هایدرواکساید  
 ه کارول کیږی .  گ دخام موادوپه تو

Be  Beryllium   دبیریلیم عنصر لپاره دلنډیز کیمیاوي نښه ده 

Beak 

: ودرقسمت  قسمتې    -منقار،نول  شده  پوشانیده  شاخی  باصفحات  که  پرنده  ازفکهای 
بمقابل   که  بوده  متشکل  وتحتانی  فوقانی  منقارازدوقسمت   . است  واقع  جلودهن 

ان  گرفتن غذاوسائرموادموردضرورت پرندگرمتحرک اند. منقاربرای پارچه کردن و گیکدی
دی ازحیوانات  بعضی  میکند.  سنگکمک  مانند  وبعضی    گر  نول  حشرات  پشت،مرغابی 

 دارای منقارویاساختمانهای شبیه آن میباشند.

Beaker 
یې    غاړه شیشه  ترگلرونکی  لیترڅخه  دیوملي  یې  غټوالی  چې  دی  ولیتروپورې  څیالس 

 ټه اخیستل کیږي   گرسیږي اوپه کیمیاوی البراتوارونوکې ورڅخه هراړخیزه  

Beam Balance  تله   زهدوه پله یي 

Beam Of Light ه گه، درڼاوړانگدنوروړان 

Beast ،طان ، ناانسان یش  .ړى صفته س څاروى  ،حيوان څلوربول، څاروى 

Beat (acoustics) 

 

: متناوب  څپې   -نوسان  نوسان  ډوله  دوه  کله  چې  کیږی  ویل  ته  پېښې  فزیکي  یوې 
ډشي اوتداخل وکړي په داسې حال کې چې دهغوی فریکونس  گاویااهتزازونه یودبل سره  

دامنه  څپې  جمع  نودحاصل  ډیرلږتوپیرولري  سره  یودبل 
په پریودیک ډول لوړاوټیټ قیمت ځانته غوره کوي. د  

متناوب    قیمت   فر  sfنوسان  یکونس 
 دتفاوت سره مساوي دی.  2f;1fدنوموړوفریکونسونو 

  s1/T = 2f – 1f = sf    دامنه څپې  متناوب  دنوسان  بلخوا 
 دصفرڅخه ان ددواړڅپوددامنې ترحاصل جمع پورې رسیږي.

Beetle 

دی اودحشراتوپه یوه ډله )رتبه(    Coleopteraعلمي نوم يې     -،خټک :   باالن  قابقانغوز،  
پورې اړه لری . وزن یې لږڅه سل گرام ،طول يې دنیم ملي مترڅخه تردوه سوه ملی متره  
  . دي  شوې  پيژندل  يې  اویوسلواتیاکورنۍ  انواع  زره  پنځوس  سوه  درې   . رسیږي  پورې 

يې    دهغوی فوسیل  دوه سوه پنځه شپیته ملیونه کاله پخواپيداشوي دي . فوقاني وزرونه
ضخیم  اوعقبي وزرونه يې نازک دي . فوقاني وزرونولږڅه ټول بدن پوښ کړی اوخوندي  
سره   برخې  اودڅټ  توپيرلري  بیخي  دنوروحشراتوسره  يې  برخه  دسینې   . ساتي  یې 
یوواحدتشکیلوي  . همدغه برخه   دمخ فوقاني دوه وزرونوپه واسطه پوښ شوې ده . دڅټ  

. بهرنۍ سکېلېت يې کلک دي  چې دښیتین  برخې څخه دوه طوالني وزرونه راوتل ي دي 
مادې څخه جوړدی . شپږپښې،څلوروزرونه اودوه حسي ښکرونه لري . دخولې اسباب یې  
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جونده خواص لري . جال ډوله عصبي سیستم ،زړه یې نل ډوله ،دویني رگونه يې خالص  
ت كى  مخكى دوه وزره يى دنه الوتلو په وخ سیستم او سترگې یې مرکب جوړښت لري .  

 وي.جوړ ښ پولکه یودور وستيو وزرود پاره 

Beetle ،باالن قاب قانغوذها  

Beginning پیل ،شروع ، ابتدا 

Belief عقیده لرل،باورکول ،معتقدشدن 

Belong   اړه لرل ، متعلق بودن ، مربوط بودن 

Bence Jones 

Protein 

دمیولوماحجروله   پروتین دی چې  په متیازوکې   یوکوچنی سپک  اودناروغ  خواتولیدکیږي 
څرن  . کیږي  مقدارډیرلږوي  گپېژندل  پروتین  دنوموړې  چې  کبله    (0.1g/24h>)ه  دې  نوله 

ساعتونوپه موده کې دمتیازوڅخه  راټول شي . په وینه اویامتیازوکې    ۲۴اړین ده چې د
پېژندل پروتین   جون  لري   دبینس  مانا  حالت  یوغیرنارمل  وي  هم  اندازه  هره  په    که 

 په نوم یادیږي . Multiple myelomaاودپالزماحجروسرطان سره تړاولري چې د

Bend ږونه ، انحنا، ټوغونه  ك 

Benign  سلیم ، ښه ،ناخبیث 

Benign Tumor 

د نسجونو ښه ډوله پړسوب او يا ښه تومورچې دسرطان نا روغۍ  ورڅخه     -تومور:    سلیم
هغه تومورچې سلیم خواص لري په خپل ځای کې پاتې کیږي اوبل ځا ی ته  .    نه پیداکیږي

 نه کوي  متاستیزیس    نه غځیږي په بله وینا 

Benumb ناحسه کول كول، سگنگسده كول،   ېكول، ب  ښههو ېب 

Benzaldehyde 

 

څخه    حلقې  بنزول  عضوي   دیوې  چې   الدیهایددی  ساده  یواروماتیک 
خوخوندیې  تریخ     دی،  ېپور   ړهپه ز تیلوپه شان    جوړدی .  بوی یې دبادام

دی . کله    CHO)5H6(Cه محلول کیمیاوي فرمول     گدی . دنوموړي بې رن
   ي .درجه کې غلیان کو   C° 179چې خالص وي نودتودوخي  په   

Benzidine 

 

رن لومړنگدقلوي  دکیث  ۍونودتولیدلپاره   . تشکیلوي  ماده  سرطان   یهءاړینه   مثانه 
  . راځي  ته  وروسته منځ  ده چې دڅوکالونوڅخه  پيژندل شوې  راپاروونکی  ماده  ناروغۍ 

ا تنفس   ، دپوستکي  ماده  ته  نوموړې  بدن  الرې  کولوله  ودبوی 
دو کې  پایله  اوپه  اودهډوکي  یننوځي   سیستم  دفاع  نې 

     2NH4H6(C(2.مغزتخریبوي .  چې فارمول یې په الندې ډول دی .  

Benzo Derivat 
دبنزومشتقات  دهغومرکباتوڅحه عبارت دي  چې دبنزول په حلقه کې  تړل  شوې وي  لکه  

 نفتالین اوانتراسین  

Benzoic Acid 

 

اسید: رن  -بنزوئیک  بې   ، عضوي  گیوساده  جوړشوی  دجامدوکریستالوڅخه   ، ه 
دغه اسیددیوفینول پاتې شونې برخې اویوکاربوکسیل   کاربوکسیلیک حلقوي اسیددی.  .

 څخه جوړدی . کیمیاوي فارمول یې عبارت دی له : روپ گ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benzidine_structure.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benzaldehyde.png
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 COOH)5H6C     خواص  گڅرن وژونکی   باکټریاوې   اسید  نوموړی  چې  ه 
موخه   په  موادودساتلواودخوساکیدلومخنیوي  دخوراکي  کبله  دې  نوله  لري 

. نوموړی اسیددیوې بنزي نومې  ونې    -Sumatra)   پراخ استعمال لري    

Benzoe  ضد    ي  دتقطیرکړنالرې څخه الس ته راځي .  په طبابت کې  دپوستك  (  د معطر
په   درمل کې    لکه     عفوني دارو  دلومړیوخاموموادوپه      cocaineاودمحلي بې حسي 

 ټه پورته کیږي گه  ورڅخه  گتو

Benzol 

 

 

 

 

ه گاویوبې رن  6H6Cیوساده حلقوي هایدروکاربن  مرکب دی چې  مالیکولي  فورمول یې  
یو داروماتیک مرکباتولپاره   . زهرجن مایع دی   ، زرسوځیدونکی  جوړوي    مادهبنسټیزه  ، 

اتومونه  هایدروجن  دبنزول   هلته  نیتروگدنورو    چې  لکه  سلفر گ روپونو   ، روپ   گروپ 
. څرنگاوکاربوکسیل   تعویض کیږی  واسطه  په  راپارونکی  گروپ  ناروعی  ه چې دسرطان 

.  گمایع   استعمالیږي  برخه  سل  یوپه  یوازې  تیلوکې  دموټرپه  کبله   دې  نوله  کیږي  ڼل 
  درمل ، او ي  موادو، ربړ ،  گه ، رنگی فابریکوکې دخاموموادوپه تونساجه په  گهمدارن
ه پراخ استعمال لري . نوموړی مایع پخواد  گ یکی موادوکې اوبلخوادیوه محلل په توپالست

د ورځ  خونن  قیردتقطیرکړنالرې   په  نفت  وخام  ډبروسکرودقطران    . تولیدکیږي  څخه  و 
دهایدروجن   Tolueneاوسني وخت کې  بنزول د تولین څخه ترالسه کیږی . کله چې تولین   

ځای شي اوبیا دپالتین اکساید کتلست په حضورکې  تر شپږ سوو درجې  مالیکول سره یو
500–600 °C    اتوموسفیر شپیته  اوبیادلږڅه   ، ورکړشي  حرارت     atm 60–40پورې 
   alkyl groupsروپ   گشي   نو دتولین څخه یوالکایل  راترفشار الندې  

  بیلیږي  اوپرځای یې هایدورجن اتوم عوض کیږي .  په پایله کې  بنزول
 اومیتان منځ ته راځي.

4+ CH 6H6C → 2+ H 3CH5H6C 

Benzoyl 

روپ اویوه فینول  گپاتې شونې دي چې  دیوه کاربونایل     Benzoic acidدبنزوئیک اسید   
دی .  په دې مانا چې      5H6C–(C=O)–,روپ څخه جوړی دی .  مالیکولي فرمول یې    گ

هایدروکسیل   له  خوپرته  اسید  نوموړی  گ دبنزوئیک   . لري  سمون  سره  ته  گروپ  روپ 
روپ نوم ورکړل شوی داځکه چې   کله په الکول ،امینواوفینولوباندې وروتړل  گدساتونکي 

 شي  نوپه پاتوکیمیاوي تعامالتوکې خوندي پاتې کیږي .   

Benzyl 

روپ څخه  گ پاتې شونې ته ویل کیږی کله چې دهغه دمیتایل      .Toluolدتولول مالیکول   
روپ  گدی . دنوموړي    2CH5H6C-دهایدروجن یواتوم لیرې شي . مالیکولي فرمول یې   

سره دمرکباتونومونه دادي : لکه  بنزایل الکول ، بنزایل امین  اوبنزایل کلوراید. دنوموړی  
تعامالتوکې دساتونکي  گ په کیمیاوي  توگروپ څخه  په  کاراخیستل کیږی چې  گ روپ   ه 

 بیاوروسته په اسانی سره بیلیدالی شي .

Bergius   

Methode 

ریقه ده چې دجامدوسکاروڅخه  مایع کاربن  یوه تخنیکي ط   -دسکارومایع کولوکړنالره :
هایدروجن   د  کې  پیل  په   . کیږي  ترالسه  مرکب  یوسلوپینځوس  گهایدروجن  لږڅه  تر  از  

ورپسې     bar 150–130  بارفشارالندې    . کیږی  دمعدني    راوستل  سکاره  وچ 
تر لږڅه      د یوه کتلست په مرسته  . په پایله کې دغه مخلوط ته       ډیږي .گدراندوتیلوسره  

450 °C     ډول همدې  په   . کیږی  ورکول  حرارت  پورې  اتوم   درجې  دهایدروجن 
(hydrogenationدمیده سکاروسره یوځای کیږی . .  په پایله کې )    . سکاره په تیلواوړي

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benzene_circle.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benzoes%C3%A4ure.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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 کیمیاوی معادله یې په الندې ډول  ده :    
+ 2 n2 HnC → 2+ 1) H nC + ( n 

Beriberi 

یوډول ناروغۍ ته ویل کیږی چې په ناروغانو کې دویتامین بی یو     -دبري بري ناروغۍ : 
)1Vitamin B    نښې . راځي  ته  لکه داعصابوخرابوالی نښانې  ( کمښت منځ   : دادي  یې  

،دځان   داوبوراټولیدل  کې  بدن  په   ، ستونځه  قلبي    ، اونور.    اوعظال،فلج  توکمزورتیا 
 ټه پورته کیږي .گڅخه  Benfotiaminاویاد  Thiaminhydrochlorid ددرملنې په موخه د

Berkelium 

: رادیواکتی   -برکیلیوم  یې      ف یومصنوعي  نښه  دلنډیزکیمیاوي  ،    Bk عنصردی چې  
له پورې اړه  په سلس  actinideاود      u 247 ،  نسبی اتومي کتله یې     ٩٧اتومي شمیره یې  

ل کال کې دلومړي ځل    ١٩٤٩لري . برکیلې په کلفورنیاکې دیوه ښارنوم دې چې هلته په  
وباندې وویشتل شو په دې هیله چې  گعنصردالفا په وړان    Americiumلپاره دامریسیوم   

ټولوهغوعنصرونوته  دیورانیوم څخه به  درانده نوي یانې مصنوعي عنصرونه ترالسه شی  .  
   Transuranium(  دترانسیورانیوم  )   ٩٢چې اتومي شمیره یې  دیورانیوم څخه لوړه وي  ) 

 (په نامه سره یادیږی .

  𝐴𝑚95
241  + 𝐻𝑒2

4    →   𝐵𝑘97
243    +  2 𝑛0

1     

Berkelium 

دلنډیزنښه   عنصربرکلیوم  کیمیاوي  یومصنوعي  یورانیوم  نوموړی    Bkدترانس   . ده  
تو مصنوعي  په  دبمباردکولوڅخه  کبله  گعنصردیورانیوم  دې  اوله  راځي  ته  الس  ه  

دوره  په    یفمندلد  ،  یرادیواکتیوخواص لري  . دعمرنیمایي وخت یې څلورنیم ساعته د
   واحدقیمت لري   u  247اونسبي  اتومي کتله یې     ٩٧کې یې  اتومي شمیره    جدول يا

یې   کیدوټکی  دویلې    .C)°(986     یې کثافت  او     ،314,78 g/cm  سانتی گ پر  رام 
دعنصرڅخه ترالسه کیږي کله    Am241نوموړی عنصردامریسیوم     مترمکعب قیمت لري .

سایکلوترون   یوه  په  دیرش    Cyclotronچې  پینځه  په    عنصرنمونه  دنوموړي  کې 
( .   په پایله    (α,2n)ذرو باندې  بمباردشي )الفا     MeV۳۵االکترون ولټه لوړانرژي    گمی

په      Berkeleyمنځ ته راځي . برکلې     n 2اودوه ازادنیوترونونه     Bk 243کې برکېلیوم     
کال کې دالندې     1949کلیفورنیاکې دیوه پوهنتون نوم  دی چېرته چې نوموړی عنصرپه   

 هستوي تعامل کړنالرې په مرسته  تولیدشو.

 

Berlin-Blue 

هم     cyanideروپ   گه  ده چې دسیانیدگداوسپنې یوه مغلقه مال    -:     گدبرلین آبي رن
رنگورسره     . حل    گډدی  قلویاتوکې  خوپه  کیږي  حل  نه  اسیدونوکې   اوپه  دی  آبي   یې 

مالی گدغه مرکب په رن  Fe4[Fe(CN)6]3کیږي . کیمیاوي فرمول یې عبارت دی له :    
،رسامي   دیوالونه   ، کاغذونه   ، موټرونه  لکه  فابریکو کې،  نساجي  او  نقاشي   ،

سیزیوم  گاوهمدارن موادولکه  دزهرجنوفلزي  څخه  دبدن  اویاتالیوم     Caesiumه   
Thallium     دنوموړوزهروسره آبي    برلین   . کيږي  کارول   موخه  په  اومخنیوي  دایستلو 

ه دچرنوبیل په هستوي پېښه کې دیادشوې  گیومرکب جوړوي اودبدن څخه وځي . همدارن
کارواخیستل شو.  په هیستوپاتولوژي کې دهډوکوپه مغزکې داوسپنې شته  کړنالرې څخه  

 والی په ډیرحساسیت سره  ثبوت کوالی شی  

Bernoulli 

Differential 
نوموړې معادله  په ریاضي کې یوه ناخطیزه عادي تفاضلي     -دبرنولي  تفاضلي معادله : 

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
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Equation   : معادله ده چې الندې بڼه لري 

 
چې   ) کله  بدلون  یو  کې  معادله  نوموړې  په    Transformationپه  یې  نوبڼه  شي  ترسره   )

 ه لکه : گ ې په توگلومړی درجه خطيزتفاضلي معادله اوړي . دبیل

 
 په پایله کې دبرنولي خطیزتفاضلي معادله الندې بڼه ځانته غوره کوي  .

 

Bernoulli's 

Inequality 

 

ډیراړین    توب    په ریاضي کې  نوموړی نامساوي  -:    ،یانابرابري توب  دبرنولي  نامساوي
طاقت  یوې  د  مرسته   په  دهغې  چې  داځکه  لکه     يدی  بریداټکل     n(x + 1تابع  الندنی   )

  n  0اوهریوه نامنفي صحیح عدد                x   -1کیدای شي . دهریوه حقیقي عدد    
 اعتبارلري . توب دبرنولي الندنی نامساوي

 
نامساوي په    توب    نوموړی  برنولي  یاکوب  پوه  دسویزهیوادریاضي 

که چیرته طاقت    . نودغه مساوات   n ویاړیادیږي  یوجفت عددوي  
په     x دټولوحقیقي    . اعتبارلري  دگ عددونولپاره     n = 3 راف کې 

تابع په شنه     n x y+ 1 =او    گسوررنتابع په     n)x= (1 +  y   لپاره  د
 رسم شوی دی .  گرن

Beryl 

 

دبیریلیوم اوالمونیم کیمیاوي عنصرونویوسلیکاتي مینرال دی  چې مالیکولي فرمول یې   
]18O6[Si2Al3Be   رن اوتوپیرلرونکي  .   گدی  اوسپین  سور،شین  زیړ،  لکه   . لري  ونه 

 شمیرل کیږي .مینرال دنجیبه ډیروپه ډله کې ی شفاف نوموړ

Beryllium 

په     یې  نښه   کیمیاوي  دلنډیز  چې     عنصردی  کیږی     Beیوکیمیاوي  ښوول  سره 
یې   ځاود کتله  اتومي  نسبي   . کیږي   شمیرل  کې  ډله  فلزاتوپه  القلي        u9,01218مکې 

لوړه   اوپه  ،خوډیرکلک  والنسه  ،دوه  نوموړی عنصرډیرسپک   . څلورده  یې  اواتومي شمیره 
لیږد یې   ولواندازه  دحرارت  دویلې کیدوټکی   . یې      C° 1287وړتیالري  اودغلیان ټکی 

C° 2469      چیني اوپه  تکنالوژي  توغدیوجوړونې   ، بټۍ  هستوي  په   . لري  قیمت 
څرن   . لري  استعمال  پراخ  دلوړانرژي  گ فابریکوکې  اتومونه  بیریلیوم  چې   ه 

( ( لري نوله دې  cross sectionنیوترونوپروړاندې  یوه لوړه  شیندونکې  مقطع عرضاني 
حرارتی نیوترونوته  سرعت یې  کبله کوالی شي چې  نوموړی سریع نیوترونونه سوکه کړی او

جذب کړي         nهسته یونیوترون    Be9راټیټ کړی  . که چیرته دبیریلیوم نامتوایزوټوپ   
    دهستې څخه راوځي اوپاتې هسته  یې دهیلیوم  په   (n,2n)نوپه پایله کې  دوه نیوترونونه  

He4    د چې   مانا  دې  داپه   . اوړي  .    Be9دووهستو  ده   دنیوترونویوه سرچینه  ایزوټوپ 
 داځکه چې ډیرنیوترونونه خپروي لکه څومره یې چې جذب کوي .  

 
کیږي     کارول  موخه  په  دنیوترونوسرچینې  وسلوکې  اتومي  په  چې  دی  همداالمل 

  ( بلیږي  بم   داتوم  مرسته  کې     initiatorاودازادشوونیوترونوپه  کړنالره  نوموړې  په   .  )
دبیلگدالفاوړان    Be9بیریلیوم      رادیواکتیوعنصر  خپروونکې   توگویو  په  لکه   گې  ه  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bernoulli_inequality.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
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 اوپه پایله کې دکاربن هسته  اویونیوترون ازادیږی .      ترکیب کیږي سره    Po210پولونیوم   

 

Bessel Function 
ته ویل کیږي      y(x)ادلې دحل  استوانه ئې تابع  تفاضلي مع  Besselدبسل      -دبسل تابع :

 چې په یوه استوانه ئي مختصاتوکې ښکل  کیږي .   

Bessel's 

Differential 

Equation 

 

: عادي تفاضلي  معادله ده    درجه نوموړې    یوه خطي دومه      -دبسل تفاضلي معادله  
په ویاړنومول شوې )بسل(     پوه     ریاضي  دیوه جرمني  په     چې  بڼه  .   ددې معادلی  ده 

 الندې ډول  ښکاري  : 

 
ته     nپه پورتنی معادله کې   . دبسل تفاضلي معادلې حل  کړنالرې   یوصحیح  عدددی 

خوراډیراهم مهال  هغه  معادله   نوموړې    . کیږي  ویل  تابع  د  دبسل  چې  کله  لري  یت 
Laplace's equation     اویادHelmholtz equation   يي استوانه  په  معادلې   تفاضلي 

ه  په  کروي شکله لوښوکې داوبوڅپوخپریدل  گاویاکروي  مختصاتوکې حل کوو. همدارن
یوه   په   ، انتقال  دحرارت   کې  میله  یوه  په  داوسپنې   ،
دبسل    څپوخپریدل  دالکترومقناطیسې  کې  استوانه 
تفاضلي  دبسل    . کیږي  کاراخیستل  څخه  معادلې 
دناصحیح   چې   لري   خطیزحلونه  مستقل  دوه  معادله 

integer-non      عددn      په سره     n − J    و ا    nJلپاره 
تابع دبسل  کې   شکل  په   . کیږي     nJ   (x)ښوول 

 کښل شوې ده .لپاره   .(n=0,1,2)صحیح عدد د

Bessemer Process 

په    ې په شان بڼه لري اوډوله  آل   دفوالدودتولیدیوه ډیره پخوانۍ کړنالره ده چې دناک ډوله  
دراڅرخیدلووړتیالري محورباندې  دخامې .     خپل  مرسته  په  کړنالرې  داکسیدیشن 

کاربن،من )لکه  خچنی  ټولې  څخه  دگاوسپنی  ،سیلیکون(  اوپه  گان  کیږي  لیرې  بڼه  ازپه 
ام کې په کاربن باندې  غني گپایله کې خالصه اوسپنه یانې فوالدتولیدکیږي . په لوموړي  

د  اوپه  کیږي  ویلې  اوسپنه  الرې  گویم  خامه  له  سورېو  د  کې  برخه  په  دبیخ  دآلې  کې  ام 
.   په دې ترځ کې اکسیجن دخامې اوسپنې دکاربن   اکسیجن ترلوړفشارالندې ورننوځی 
کې   پایله  په   . مونواکسایداوړی  اکسایداوکاربن  دای  کاربن  اوپه  کیږي   یوځای  سره  

واوړي . په نوموړې    درجې څخه     C° 1.536دحرارت درجه النوره هم پورته ځي ترڅوچې    
فوالدترالسه   اوخالص  مومي   کمښت  مقداربیخي  دکاربن   کې  اوسپنه  په  کې   تودوخي 
کارول   کانونولپاره  اودقلوي  دی  جوړشوي  موادوڅخه  داسیدي  دیوالونه  دآلې   . کیږي 
اوسپنې  اوتردیرشوټنوپورې دخامې  لري  ارتفاع  آله شپږمتره  ډوله  ناک  نوموړې    . کیږي  

 لري  دځایولو ضرفیت 

Bestial وحشى.  څاروى،خويه، لكه  څاروى ډوله، څاروى  

Beta Decay 

د یوه رادیواکتیواتوم هستې څخه  الکترونونه اویا پوزیترونونه خپریږي .      -بیتا تجزیه :  
نوموړې تجزيه هغه مهال پېښيږي کله چې په هسته کې دپروتونواويا نيوترونوشمیرډیروي   

 . په پايله کې يوپروتون په نیوترون اويا یونيوترون په پروتون اوړي.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bessel_Functions_(1st_Kind,_n=0,1,2).svg
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Beta Particles 

 

ویل  هم  ې دالکترونوڅخه جوړې دی اودغوالکترونوته دبیتاذرې  گدبیتاوړان  -: دبیتاذرې  
 کیږی   

Beta radiation 

 

 

ذرات  (βې)گبیتاوړان اویاپوزیترونو    -:  ،بیتا  الکترونونه  ویل     positronsلوړانرژي  ته 
ه لکه دپوتاشیم هستې  څخه راوځي .  گې په توگهستوڅخه دبیلف  کیږی چې درادیواکتی

ې  گې یوډول ذرې دی چې دالکترونوڅخه جوړې دي . هغه هسته چې دبیتاوړانگدبیتاوړان
دبیتاوړان  . یادیږی  نامه سره  په  ( خپروي دبیتاتجزیې  د  گ)بیتاذرې  توري  سره    ( β) ې  په 

          decay −βښوول کیږي . دبیتادوه ډوله تجزیې پيژندل شوې دي چې دبیتامنفي تجزیې  

تجزیې په نامه سره یاديږي . کله چې دیوه اتوم په هسته کې             decay +βاودبیتا مثبت  
. په دغه  پرتله ډیروي نودبیتامنفي تجزیه منځ ته راتالی شی  دنیوترونوشمیر دپروتونوپه 

یونیوترون الکترون     n  تجزیه کې  یوه  ډوله       Pیوپروتون   ،    e⁻   په   الکترون  اویوه  
 .   اوړي    e   ν ضدنیوترین

 
𝝊𝒆̅̅ ̅+   ⁻p + e →n  

 

هغه هستې چې دپروتونوشمیر یې دنیوترونوپه پرتله ډیر وي کیدای شی چې  دبیتامثبت  
،  په   نیوترون  یوه      ترسره شي . په دغه تجزیه کې یوپروتون     decay +βتجزیه   

نیوترینو      positronیوپوزیترون   ډوله  اویوالکترون 
:neutrino . اوړي 

eν+  +n + e →p  

 
 

Beta Rays 

گړندې  الکترونه دي چې دراديواکتيو اتوم هستې څخه راوځي . داتوم     -بيتا وړانگې :  
سرعت   وړانگو  دنوموړو   . اوړي  باندې  اوالکترون  پروتون  په  نیوترون  يو  کې  هسته  په 

 .     دهورنږدې  ته )چټکتيا( څه ناڅه   دنورسرعت 

Beta2 

-Microglobulin 

(ß2m): 

ه دبدن د توپیرلرونکوحجروپه سطحه باندې په  گ عادي تویوډیرکوچنی پروتین دی چې په  
د کې  وینه  دمیولوماناروغانوپه    . پیداکیږي  کې  مهال    (ß2M)وینه  هغه  کچه  پروتین 

نارمل   کچه  پروتین  دنوموړي  که   . وکړي   پیل  په فعالیت  ناروغۍ  کله چې  اوچته کیږي 
اویاټیټ قیمت ولري نودامانا لري چې دمیولوماناروغۍ د پیل په پړاوکې ده  خوفعاله نه  

ه  په وینه کې دنوموړي پروتین کچه پورته ځي کله چې التهاب  اویادټاکلو  گده .همدارن
چې   لري  شتون  ناروغان  لس  کې  سل  په    . ومومي  ردسره   گلمفوسایټونوشمیرکمښت 

. ددغې ډلې ناروغانولپاره د  (ß2M)د نه تولیدکوي  کړنالره کارنه    ß2M testingپروتین 
پروتین کچه پورته    :(ß2M)رځی نود  گورکوي . بلخواکله چې دمیولوما ناروغۍ بیرته راو

 وتین په  کچه  کې هیڅ بدلون نه  پېژندل کیږي .  ځي په داسې حال کې چې دمیولوماپر

Beta-Oxidation 

ه کې بیتااوکسیدیشن دامانالري چې دکاتابولیک  گدبیوشیمي په څان  -بیتااوکسیدیشن :
catabolic     کوچنیومولیکولونوباندې په  اسیدونوغټ مولیکولونه  په عملیه کې دشحمي 

. څرن اتوم  گتجزیه کیږي   بیتاکاربن  اسید  تجزیه کې دشحمي   نوموړي  په  -β-C  ه چې 

Atom    په نوم باندې داوکسیدیشن عملیه ترسره کیږي  نوله دې کبله دبیتااوکسیدیشن 
اور ایووکاریوت  په   . کې  گیادیږي  په    eukaryotesانیزمو  دحجرې  دبیتااوکسیدیشن 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_decay
http://en.wikipedia.org/wiki/Positron
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino
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کوانزای اسیتل  کې  پایله  اوپه  نیسي  صورت  کې  اې  مایتوکوندرین    Acetyl-CoAم 
تولیدکیږي . د اسیتل کوانزایم اې عمده دنده داده چې دسیتریک اسیدسایکل ته داسیتل  

په سیتریک    CoA-Acetylانتقال کړي  . په پایله کې اسیتل کوانزایم اې    CO3CHروپ   گ
     O2Hه اوکسیدایزکيږي او اوبه     گاسیدسایکل اودحجرې په تنفسي ځیځیرکې په بشپړتو

اوکساید  اوکارب دای  کیمیاوي     2COن  دورې  یوې  اوکسیدیشن  دبیتا  راځي.  ته  منځ 
 تعامل معادله په الندې ډول ده : 

 

Betatron 

 

 

: تعجیل     -بېتاترون   شکله  دایروي  یوه 
ذرو   لرونکوسپکو  چارج  چې  ده  آله  کوونکې 

الکترونو پوزیترونو   e)-(لکه  تر   e)+(او  ته 
می ولټه    گڅوسوه  پورې   االکترون  انرژي 

ې  گاماوړانگتعجیل ورکوي او داړتیاسره سم  د
  (γ  )  آلې دنوموړې   . تولیدکیږي  پکي  هم 

چې   والړدی  دې  په  پرنسیپ  فزیکی  دکارکولو 
( داسې پایلې لري چې     Magnetic flux = φدوخت په تړاویومتناوب مقناطیسي جریان )  

   in(Induction field = E(         په خپل شاوخوا مسیرکې یوه دایروي ډوله برېښنایزساحه
لومړی  .  کوي   تولید چې  لري  جوړښت  ورته  ترانسفرمرسره  دیوه  بیتاترون  وینا    بله  په 

  کارکوي . دترانسفرمر    (Hz 50)یې  په پنځوس هرڅ متناوب ولتیج سره      (Spule)وټکگ
یو  گدویم    په   هغوی  چې  جوړوي   دالکترونوبنډل  پخپله  ځای  پر  سیم  هادي  دیوه  وټک  

کې راڅرخي  .شیشه      (Vakuumröhre) دایروي شکله شیشه یي اودهواڅخه تش تیوب  
.په       Sاوجنوب قطب     N یې تیوب دالکترومقناطیس شمال قطب ترمنځ موقعیت لري 

تړاوگلومړي   په  دوخت   کې  المل      یزبرېښنا وټک  ددې  جریان   چې  گمتناوب   ځي  ر 
وټک کې  گدترانسفرمر په منځ  اودهغې سره سم په دویم  

ساحه   مقناطیسي   متناوبه  .     B(t,r)یوه  تولیدکړي   
(  په   خپل  ∅ مقناطیسي جریان    )     متناوبهمدغه  

دویم   په  کې گوارسره  )دالکترونوبنډل(   وټک 
 تفاضلي معادلوپه اساس   Maxwellدماکسول

      (𝐸𝑖𝑛 = − 
𝑑∅

𝑑𝑡
 )     

بریښنایزساحه ٍٍٍ ه  یو ډوله  تولیدیانې     indE دایروي 
کوي ساحې   اندکشن  دمقناطیسي  .     B(t,r)   چې  جوړوي  زاویه  قایمه  یوه  سره  

د کرښې  ساحې  داوسپنېگدالکترومقناطیسي  کې  منځ  په  یوه     (Joch) وټک  مرسته  په 
ثابته دایره کې وساتل شي . دمقناطیسي  گځان بڼه غوره کوي ترڅوالکترونونه په یوه  ړې 

. دي  شوې  وکټورونوشوول  عمودي  په  کې  شکل  په  کرښې   کې   ساحې  پیل   په 

ن )کتود  ازادالکترونو  دیوې سرچینې  انجکټرcathode = Kه  دیوه  اوبیا  راوځي  څخه   ) 

(injector)  تیوب  منځ ته لکه دیوه  استوانه یې ډوله تړلي دایروي  په واسطه  دشیشه یې
تراغیزې الندې     B(t,r)دمتناوب مقناطیسي ساحې  ولی په شان  ویشتل کیږی .   گتوپک  

په مرسته الکترونونوته د شيشه یې تیوب په اوږدو       indEاندکشن شوې    بریښنایزساحې   
   MeV200االکترون ولټه انرژۍ  گاوپه یوه   دایروي ډوله  مسیر کې ترلږڅه دوه سوه می

http://de.wikipedia.org/wiki/MeV
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اوداندکشن     B(t,r)مقناطیسې ساحې      متناوبدهمدغی     پورې تعجیل ورکول کیږي .
په      indEبريښنایزساحې   په مرسته الکترونوته دیوې خواتعجیل ورکول کیږي اودبلې خوا 

کې ساتل کیږي  . په هریوه دایروي مسیر کې   (sollbahn) یوه ټاکلي ثابت دایروي مسیر
الکترو دلس  سم  سره  بدلون  جریان  دمقناطیسي  ترڅلورسوه  الکترونونه  څخه  ولټه  ن 

دیوې   دبریښنایزساحې  الکترونونه     . اخلي  انرژي  کوونکې  تعجیل  پورې  ولټه  الکترون 
پریوددڅلورمی مثبت برخې په ترځ کې چې لږڅه دېوې  مایکروثانېې سره سمون لري څه  
په   الکترونونو  چې  هرکله     . راڅرخي  کې  مسیر  نوموړي  په  ځله  یوملیون  زیات  کم 

انودباندې       بریښنایزساحه په  یاداچې  وروسته  نوبیا  کړه  ترالسه  انرژي   داړتیاوړ  کې  
(anode  )   گاماوړانگیږی ترڅو دگل  ( تولیدشي اویاداچې الکترونونه  دشيشه یې  (   γې 

الکترومقناطیس  په مرسته خپل مسیرکږوي او بهرته  دویمې  ړې  گتیوب څخه دیوې ځان
. بیتاترون دسرطان ناروغې   ددرملنې په موخه اوپه هستوی فزیک کې دهستوي  راوځي  

خوڅرن   . کیږی  کارول  لپاره  قدرت  گتعامالتودڅیړنو  ډوز  دانرژي  آلې  دنوموړې  چې  ه 
ټه نه اخیستل  گدخطی تعجیل کوونکي په پرتله ډیرکم دی نوله دې کبله نن ورځ  ورڅخه  

 کیږي 

Bi  Bismut  دبیسموت عنصرلپاره دلنډیز کیمیاوي نښه ده 

Bias   ، نظرى گخيز قضاوت يا فكر، تن  ړ: يوا  : تعصب ۍ ريونده بخیوطرفه ، یوجانبه .   

Biceps Brachii 
لې برخې ته هراړخیز حرکت ورکوی لکه تاوول ،  گدمټ عضله )دوه سره عضله(، چې دڅن

 څکول اونور 

Bicollateral 

 

 

 

: ،دواړوخواوته   داوبودر په    -بایکولټرل  اوهلته  دپوستکي  ونوجوړښت  گونواونباتاتوکې 
لر داوبوانتقال  کې  پوستکی  په  دنبات    . ددواړوخواووڅخه    Xylemیوبرخه  گ راښيي  

دبیل  . وی   شوی  احاطه  تو گغربالي  په  لکه  گې  ځینوبوټوکې  په     ( Cucurbitaceae)ه 
څنگداوبور د  ماناچې      گونه  دې  په   . لری  شتون  دواړوخواوته 

ننه    Xylemدکسلوم     Phloemفولوم    یانې   خواوته  دواړو 
داوبور   . وی  پروت  بهرخواته  اوهم  دلرگخواته  برخې  گونه  ي 

Xylem    فلوم برخې  ژوندیوحجرو  ډوله  جال    Phloemاودیوه 
ونوکې   په   . ورکوی  انتقال  موادوته   غذايې  چې  جوړدي  څخه 

طع الندې برخې لري  فلوم دپوستکی ترټولودننه برخه تشکیلوي  . دونې د تنې عرضاني مق
. 
   -Pith ۲- Protoxylem ۳- Xylem.  ۴- Phloem ۵مغز  -۱ 

Sclerenchyma.  ۶- Cortex ۷- Epidermis    

Biconcave 

دی چې کله    ډولددوومقعروسطحولرل ، مقعرالصرفین :   ، دیوې عدسیې    -بایکونکېو :
وړان موازی  شاخواته  گدمحورسره  نودعدسیې  شي  تیرې  ورڅخه      divergedږی  خوريې 

 ې دیوه بل نه النورې هم  لیرې کیږي . دغه ډول عدسیوته  منفي   عدسیی وايي .  گاووړان

 
Biconvex : دی چې   ډول دیوې عدسیې  -ددوومحدبوسطحولرل ، محدب الطرفین :  -بای کونوېکس

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stem-histology-cross-section-tag.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Pith
http://en.wikipedia.org/wiki/Protoxylem
http://en.wikipedia.org/wiki/Xylem
http://en.wikipedia.org/wiki/Sclerenchyma
http://en.wikipedia.org/wiki/Cortex_%28botany%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Epidermis_%28botany%29
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ي نودعدسیې شاخواته په یوه ټاکلي واټن  ې ورڅخه تیرې ش گکله دمحورسره موازی وړان 
   . دغه ډول عدسیوته مثبت   عدسیی      convergedاو په یوه فوکس کې راغونډیږی   

 وايي .

 

Bifacial 
دوه  چې  دنباتاتوپاڼې  لکه   ، درلودل   وه  سطحې  د   ، درلودل    مخه   دوه    ، دوه مخی 

 توپيرلرونکي مخ اوڅټ مخونه لري  

Bifilar 
په  چې  رقاصه  یوه  لکه   ، دووتاروځوړندشوی  په   ، تاره  دوه   ، سیم   لینه  دوه 

 دووتارونوځوړنده وی  

Bifurcation 

ه لکه  تراخیا  گې په تو گبرخوبیلیدنه ، دبیلپه دوو  -ې کیدنه :گدوه څان  -بایفورکیشن :
tracheae  وویشل کیږی اوهره یوه برخه  یې  گیانې هوايې لوله چې په غاړه  کې په دووڅان

 ته ورننوځي .  bronchusدسږوعمده برونشونو 

Bigamy لرنه. ښځو ددوو  ېپه يوه وخت ك ړولرنه،په يوه وخت كى ددوو مي  -مي :گبی   

Bilabial 
یوشی چې ددووشونډوڅخه جوړوی ، یاهغه کلمه چې د دواړوشونډو په فعال    -بایلیبیل :

 کولو سره یې  اوازمنځ ته راځي . لکه پښه  

Bilateral  دوه طرفه ، دوه اړخیزه ، دوه جانبه ، متناظر 

Bile 

رمایع افرازاتوته ویل کیږي چې  دصفرامجراڅخه  گدانسان اوفقاریه حیواناتودج   -صفرا:
په    Lipase مایع دانزایم    گه ټینگته ورتویږي .  دصفرانصواري رن   (Duodenum) امعا  

واسطه   دډبروپه  دصفرادبهیدلوالره  چېرې  که   . کوي  موادهضم   اوشحمي  پروتني  مرسته 
ویل    Cholestasisه   بنده شي اوپه پایله کې دصفرا مایع ډنډ ودریږي نودې ډول ناروغۍ ت

 کیږی . دسړي په ینه کې دنیم لیترڅخه تریولیتره پورې  صفراپه ورځ کې تولیدکیږی  

Bilinear Form 

ته ویل کیږي چې دوه ویکټورونه لکه     B خطيز تابع    گپه خطي الجبرکې یوې داسې غبر
W    اوV  (  دیوې سکاالرقیمتK  سره تنظیم کوي  اوبلخواددواړومستقلو تابعو په اړوند )

چې     ,Vاو     W,لکه    شي  کیدای  تابع  مستقل  دواړه  همدغه     . ولري  خواص  خطيز 
فضاو   دهغوی     V,Wدمختلفوویکټوري  چې  شرط  دې  خوپه  وي  شوې  جوړې  څخه  

ې ډول  تابع چې خواص یې په الند  Bډبنسټ ولري . د  گ   Kغوړیدلې سکاالرساحه  یانې   
 ښکل شوي  دي 

 
 :  خطیزبڼه  درلودالی شي کله چې  الندې اړیکې اعتبارولري گهغه مهال غبر

 

 
  

دویکتورفضا   w1w; w ;3 اوبلخوا     Vدویکتورفضا    2v   ; 1v; v   په پورتنیومعادلوکې  
W        اوالمبدهλ    دفضا سکاالرساحې K    : عنصرونه تشکیلوي   یانې 
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    ;     ;                 
 

  گ متحولوپه تړاوغبر  yاو    xدخپلواکو         [ f (x,y) = 3xy ]تابع   f ه دگې په تو گدبیل
لري   خواص  چیرته      :خطي  شي   nیو   Aکه  ومنل  ماتریکس  نود     (n × n)     بعده 

 لپاره لیکالی شوچې :   nK بعده ساحې جسم   nسکاالر

 

Bimetallic Strip 

شوې     لیم  سره  کې  برخه  اوږدوالې  خپل  اوپه  شوې   جوړه  ددووتوپیرلرونکوفلزاتوڅخه 
اوږده مرکب فلزي ټوټه ده چې ددواړوفلزاتو دانبساط ضریب  دیوه بل څخه توپيرلري . په  

و اودمسو څخه جوړه شوې وی اوکله چې نوموړې پټ ته  پوالد    عادی حالت کې دغه ټوټه د 
حرارت ورکړشي نودیوه فلزڅوکه یوې خواته اودبل فلزڅوکه بلې خواته  کږه کیږي . کله  
  . کیږي  راکاږه  خواته  دمنځ  بیرته  دنوموړوفلزاتوپټونه  ومومي  کمښت  حرارت  چې 

بدل اودشکل  اندازې  میخانیکي   توپیرلرونکې   په  ددواړوفلزاتودکوږوالي  څخه  ون 
 ټه پورته کیږی گکې دحرارت دکنترول په موخه    Thermostatsترموستات 

Bimolecular 

reaction 

دیوه      ABکله  چې دوه برخیزکیمیاوي مرکب  لکه     -: تعویض کیمیاوي تعامل    گدغبر
پایله کې دوه    CDدویم دوه برخیزکیمیاوي مرکب  لکه   سره کیمیاوي تعامل وکړي نوپه 

منځ ته راځي . دنوموړې تعامل  معادله په الندې ډول    CBاو       ADنوي مرکبونه لکه   
 لیکو:  

 
اړیکې سره   اویامولیکولي  ایونونه  کې   په خپل منځ  دوه مرکبونه  تعامل کې  نوموړي  په 

 ه : گ په توې گدبېل  تعویض کوي اویونوی مرکب ترې منځ ته راځي .

(s)AgCl(aq) + 3NaNO →(aq) 3AgNO(aq) + NaCl 
 

Binary  دويال،    يو په دوه ،گغبر ون،گدوه 

Binary 

او     base-2 systemدعددونویوسیستم ته ویل کی چې قاعده یې ددوه عددوي    -باینري :
ې په  گ.  څخه کاراخلي .  بېل١اویوه     ٠ ندولولپاره ددووارقامو یانې صفرگدعددونوڅر

 بابټ مساوي دی له : ا گیگ ه په کمپیوتر کې یوگتو
Byte) 741.824 =1.073 30Gibibyte (GiB = 2 

Binary  Number 

یتل سیستم یوډول دی چې قاعده یې دوه  گ ه کې ددیگدریاضي په څان   -باینري عدد  :
 استعمال کوي .    "0"اوصفر   "۱"  وي اویوازې دوه عددونه لکه یو  

 
Binary system 0 1 1

0 

1

1 

10

0 

10

1 

Decimal 

system 

0 1 2 3 4 5 

 

توگدبیل په  سیستم  گ ې  شمیری  لس  یانې  سیستم  اشاري  په  کې    Decimal systemه 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_nitrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_nitrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_Chloride
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  1101په پام کې نیسوچې د باینرې عددپه سیستم کې    1101یوعدد لکه یوزرویوسلویو  
 سره سمون لري اوپه قاعده ددوه لیکل کیږي  13عدد ددیارلسو  

 

 
عدد   شم  1101نوموړی   په  داشاري  او  کیږي  لیکل  دلس  قاعده  په  کې  سیستم  په  یرې 
 الندې ډول دی : 

 

Binary Numeral 

System 

تشکلیوی اودیوه    ((2دعددونویوسیستم ته ویل کیږي چې بنسټ یې په  قاعده ددوه عدد  
عدد دصفرگدڅر،رښتوني  نوموړ   (1)  اویوه   (0)ندولولپاره    . کاراخلي    ی ارقاموڅخه 
په نامه سره هم یادیږی . یوبل سیستم هم شتون    Dualsystemون سیستم  گسیستم ددوه  

دد چې  په     decimal numeral systemسیستم     سیمل  لري      . یادیږی  سره  نامه  په 
ندونې لپاره دیوه عددپه  قاعده دلس څخه گنوموړي سیستم کې   دیوه ټاکلي عدددڅر 

 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0)یستل کیږی اودافاده کولو ارقام یې دیوه څخه ترنهوپورې رسیږی   کاراخ

5, 6, 7, 8, and 9)  (  ولرونوپه    100101ون عددلکه )گه که چیرته یودوه  گې په تو گ. دبیل
 عددیې واړوو:سیمل الندې ډول کوالی شوچې په د

] =0] + [(1) × 21[(0) × 2] + 2] + [(1) × 23] + [(0) × 24] + [(0) × 25[(1) × 2 
[1 × 32] + [0 × 16] + [0 × 8] + [1 × 4] + [0 × 2] + [1 × 1] = 37 

Binding Energy 

: انرژي  ده      -دتړون  اړتیاشته  ورته  چې  کیږي  ویل  ته  انرژي  برخه  کوچني  ترټولوهغه 
 ترڅودذراتویوتړلي کلک سیستم څخه یوه ذره راوباسي .

دتړون   وینا   بله  ورت په  چې  کیږي  ویل  ته  انرژۍ  میخانیکي  هغه  اړتیاشته  ه  انرژي 
ه  دتړون انرژي هغه  گ ړوبرخوتجزیه کړي . په عمومي توگترڅویوبشپړتړلی سیستم په ځان

چې   دی  عبارت  کارڅخه  چې    خامخامیخانیکي  کوم  شي  ترسره  دهغوقواوپروړاندې 
پایله کې دغه جس تړي  اوپه  کلک  یوځای  په مجموع کې  سره  ځانیوجسم  په  ټوټو  گم  ړو 

تو دې  په  کړي  تجزیه  چې  گ باندې  راشي   ته  منځ  واټن  لیرې  دومره  ترمنځ  دهغوی  چې  ه 
 دهغوی دبیلولولپاره  نور کارته اړتیا وه نه  لیدل شي   .   

دخپل   ټوټې  اویازیاتې  دوه  مادې  دیوې  چې   کله  کیږي  ازاده  مهال  هغه  انرژي  نوموړې 
یوځای سره  کبله  څکوونکوقواوله  یو    منځي  لکه  سیستم   یوتړلی  کې  پایله  اوپه  شي 

اسماني جسم ،  یومولیکول ،یواتوم اوداتوم هسته جوړه کړي .  نوموړې ازاده شوې انرژي  
دهمدغه      potential energyانرژي     پوتنشیل  داپایلې لر ي چې دیوه تړل شوي سیستم  

.  گسیستم دځان پرتله لږقیمت لري  ډولونه په الندې دول  دتړون انرژي  ړوناتړل شووبرخوپه 
   دي :

انرژي  تړون  چې      -:  داتوم  دی  عبارت  کارڅخه  میخانیکي  د    خامخاهغه 
هسته   اویوه  ازادوالکترونو  په   ترڅویواتوم  شي   ترسره  قواوپروړاندې  الکترومقناطیسي 

 باندې تجزیه کړي  .  
 

انرژي ون  تړ  اړتیاشته       -:    دالکترون  ورته  چې  کیږي  ویل  ته  مقدارانرژی  هغه 
 ترڅویوالکترون داتوم مدار څخه راوه استل شي او ازادشي .
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دهستوي زورورو   خامخاهغه میخانیکي کارڅخه عبارت دی چې     -:  دهستې تړون انرژي
پروړاندې ترسره شي  ترڅودیوه اتوم هسته دومره  تجزیه کړي     Strong interactionقواو  

ماناچې   چې دې  په   . ازادشي  اونیوترونونه  پروتونونه  شمیرناتړلي  همغه  په  کې   پایله  په 
څخه     nucleonsدنوکلیونو   قواوداغیزې  ترڅودهستوي  ولري  شتون  واټن  پوره  ترمنځ 

خوندي پاتې شي .   کله چې ازادنوکلیونونه سره یوځای کړواویوه هسته ترې جوړه کړونوپه  
ندازه  کتله دالسه ورکوي . دنوکلیونوکتلې  بایللوته دکتلې ا ۍدې ترځ کې هغوی په کوچن

ړتیادالبرت  گسره ښوول کیږي . دکتلې نیم mΔویل کیږي اوپه    mass defect ړتیاگنیم
وانرژي په ډول چاپیریال ته ازادیږي .  گ(   دوړان E = m×c×c)   این شټاین دفرمول سره سم

په فضاکې    cاو     m، کتله     Eنوموړي معادل فرمول کې   انرژي    دانرژي اوکتلې ترمنځ
 دنورسرعت   دی .  

binding energy = mass defect × c× c    

ړتیا ضرب   گدکتلې نیم   = دهستې تړون انرژي 
 سرعت په طاقت مربع نورد

 

Binding Energy 
ديو  پروتون او يا نیوترون   هغې انرژي ته ويل کيږي چې داتوم هستې څخه    -تړون انرژي :  

 دبیلولواويا ازادولو لپاره په کارده .

Binocular 

ودعینکولپاره کارول  گتیکي آله ده چې ددواړوسترپیوه ا   -یزشیشه یې منشور : گدوه ستر
متناظردوه شیشه یې منشورونه    telescopeه لکه دیوه تیلیسکوپ گې په تو گکیږي ، دبیل

prism     وپه مرسته  په عین وخت کې لیدل کیږي .گچې ددواړوستر 

Binocular 

Telescopes 

  تړل  شووتیلیسکوپونو   گپرڅن  گیومعمولي دوربین ته ویل کیږی چې ددوومتناظرواوڅن

telescopes   . څخه جوړدي 

Binomial 

 : نومیز  دوه   ، یې  جمله  لکه        -دوه   . وي  جوړشوی  ددووبرخوڅخه  چې  نوم  هغه 
اونوع   گداور دجنس  چې  په      speciesانیزمونومونه   . جوړوي  څخه  ترکیب   دنومونوله 

 ه لکه :  گ ې په توگریاضي کې یوپولینوم ته ویل کیږي چې یواځې دوه غړي ولري . دبیل

 

Binomial 

Coefficient 

په پام    )n)y + x که چیرته یودوه جمله یې پولینوم  لکه      -دوه غړیز یادوه جمله یزضریب : 
ونیسواوبیاېې طاقت دهریوه غړي  غبشپړو     nکې  نو  یې      kXځوو  دوه جمله  ته  ضریب  

 سره ښوول کیږي .    ضریب ویل کیږي اوپه   

 
ډله شیان  انتخاب کوالی شو نو دوه   k شیانو یوه مجموعه ولرواودهغې څخه     nکله چې د

   nمعادله کې  ۍوته کوي . په پورتنگډون دکړنالروشمېره په  گجمله یې  ضریب دهراړخیز
 دی     k ≤ n   سره مساوي اویاکوچنی عددیانې   n نامنفي خود  یو  kیوطبیعي عد د ا و

 ندونه اعتبارلري .گددوه جمله یې ضریب  لپاره الندې څر

 

, 
غړیز تیورم کې چې طاقت یې دڅلوروسره مساوي  ه دریاضي په الندني دوه  گ ې په توگدبېل
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 دی، لرو: 

 
 دغړوضریبونه تشکیلوي  ۱ اویو  ۴څلور ، ۶شپږ  ،۴څلور ،   ۱په پورتني بینوم کې  یو

Binomial 

Nomenclature 

اوبوتانیک    ژوپوهنهو کې په تیره بیاپه  گپه ساینسي څان     -:  سيستم  ښودنېنوم اي  گدغبر
  ، ژوندیوموجداتو)وایرس  د  نومونه  باکټریاکې  دوه  موخه  په  پيژندنې  دکره   ) ،حیوانات 

ورکول کیږي . په دې مانا چې لومړی نوم یې دیوه موجودجنس اودویم نوم دموجودنوع په  
دکورني سپي یوډول ته وایي . اویا       Canis familaris ه لکه  گې په توگوته کوي . دبیلگ

   House Sparrow (Passer domesticusرغی یوجنس لکه ) دکورنی م

Bio 

( کلمې  دیونانې    . یادژوندکړنالرې   ، )ژوند(  ده  اومانایې  دی  څخه  βίοςیومختاړی   )
، دژوندساحه   biorhythmاخیستل شوی دی . لکه بیولوژي ، په بدن کې دکارکولوبدلون  

biotope  دنسجونو یوه نمونه اخیستل ،biopsy   

Biocatalysts 

یوه  گځان    -:    ونه   وکاتالیستایب په  هغوی  چې  کیږي  ویل  پولیمربیومالیکولونوته  ړي 
ړندي کوي پرته له دې چې  گ انیزم کې بیوکیمیاوي تعاملونه راپاروي اویایې   گژوندي اور

چې  داځکه   . واخلي  برخه  کې  تعامل  په  موادپخپله  اغیزه  اب  نوموړي  داسې  یوکاتالیست 
ه لکه  گ ې په توگلري  چې د یوه کیمیاوي تعامل    دفعال کولوانرژي  راټیټوی .   دبیل

 ونه اونور.  هورمون ونه او انزایم     ویتامینونه ، 

Biochemistry 

انیزمونوکې دکیمیاوي   گیوطبیعي علم دی چې په ژوندیواور  -:   بیوشیمي ،حیاتي کیمیا
اوبیالوژيکې ترکیبونواوحیات ،فزیکي  دکیمیاوي  چې  کوم  کوي  بحث  تعامالتوڅخه  ي 

 کړنالروپه مرسته ترسره کیږي  .

Biochore 
ندې  ددوونباتي سیموترمنځ سرحدي لیکې چې هلته نباتات دیوه ټاکلي اقلیمي شرطونو ال

 شنه کیږی .

Biodynamic 
دژوندیوموجوداتوپه بدن کې دموادوداغیزې له کبله منځ ته  هغو عملیوته ویل کیږي  چې   

 ه لکه فیزیولوژیکي تعاملونه ، اوپه تیره بیا دانرژي تولیداوبدلون   گ ې په توگراځي . دبیل

Bioelement 
ډیرلږپیداکیږي   کې  بدن  دژوندیوموجوداتوپه  چې  دي  عنصرونه  ضروري  هغه 

 خودفیزیولوژیکې پلوه دبدن لپاره ډیراړین دي  

Bioenergetics    په ژوندیوموجوداتوکې دموادوفزیولوژيکې  بدلون  اودانرژي استحصال 

Biogenesis 

اور   -:  س یس  یوجنیاب اور گیوژوندي  ژوندي  بل  یواځې دیوه  پیدایښت  گانیزم  انیزم څخه 
پ  دژوندانه   ، شي   دنوروژوندیوموجوداتوڅخه  یموندالی   ، ل 
دبېل   . کړنالره  توگدنویوژوندیوموجوداتودسرچینې  په  چې  گ ې  مرغان  لکه    هگۍ       ه 

 زیست زایي څخه  نوي مرغان منځ ته راځي . هگۍ    اچوي اوبیاد 

Biogenic 
دژوندیو اویاعضوي موجوداتوڅخه یې  سرچینه اخیستل شوې وي  . لکه  هغه موادچۍ  
 سکاره اوتیل   

Biogeography 
ه د  گیوعلم دی چې  په اوسني وخت  کې دژوندیوموجوداتو جغرافیوي خوریدنې اوهمدارن
 ځمکې په کره کې  دپخوانیوژوندیوموجوداتود جغرافیوي خوریدنې څخه بحث کوي  



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

118 

 

Biological 

Dosimetry 

یوه کړنالره ده چې دکروموزومو نا سمي دوړانگوداغیزوپه اړه     -بيا لوژيکي ډوزيمتري :  
یو   د  چې  کله  یا  او  مرکزونه  دکروموزومودوه  ډول  په  بېلگې  د   . نیسي  الندی  ترڅیړنی 

 (Translocation)کروموزوم يوه برخه پرې شي اوپه يوه بل کروموزوم ونښلي

Biological Half 

Life = Tbio 

هغه وخت ته وايې چې په دې موده کې بدن ته دجذب شوو    -بيالوژيکي نيمايي وخت :  
راديواکتیو موادو څخه د فيزيکي او  بيالوژيکي پروسو په بنسټ   نيمايي برخه د بدن 

 څخه ووځي .

Biological 

Membrane 

برخې   دبهرنی  برخه  ننی  دسلول  چې  کیږی  ویل  غشاته  بیالوژيکي  .  یوې  بیلوي  څخه  
ډکې   داوبوڅخه   ، پروتوپالزما،   لکه  غړي  ځینې  هم  کې  منځ  په  دسلول  همدارنگه 

ریتیکولوم  ا    vacuole  خالیگاوې احاطه      Endoplasmic reticulum وانډوپالزمیک 
اوپروتین پټونوڅخه جوړه شوې  ده  .     (lipid bilayer) کوي . نوموړې غشادغبرگ لیپید

ې  ته دموادوپه خروج اودخول کې مرسته کوي اوهمدارنگه  یواځې  دا غشادسلول منځ برخ
 د ټاکلو اودضرورت وړموادوته دنفوذ  اجازه ورکوي  .  

Biology 

: ژوندپوهنه  یانې  چې  گدژوندیواور     -بیولوژي  دی  علم  یوطبیعي   ، انیزمونوڅېړنپوهنه 
،دهغوي   دژوندقوانین    ، دنده   ، )پرمختدژوندیوموجوداتودژوندکړنالرې  ،  گ وده   )

،سر   هراړخیزجوړښت   ، تكامل،  نيونه    ښهري   چينه، تشکیالت  اوپروسوڅخه     تدريجى 
څان دبیالوژي    . کوی  پوهنه   گبحث  حیوانات   ( زولوژي   : له  دي  عبارت  (،    zoologyې 

(انتروپولوژي )انسان   ecology، اکولوژي ) دچاپېریال اغیزپوهنه     botanyنباتات پوهنه   
 (  .    Anthropologyپوهنه   

Bioluminescence 

: کې  گدژوندیواور   -دژوندرڼا  ځان  خپل  په  چې  وايي  ته  انیزمواونباتاتوقابلیت 
ماهیان   ځینې   ، چمجي  ځلیدونکي  لکه    . شي  خپروالی  یې  اوهم  شي   رڼاتولیدکوالی 

Anglerfish   ځان په  کې  گاونور،  برخه  په  دسایتوپالزما  رڼا  دغه  ړوباکټریاووکې 
مولیکولوترمنځ یوکیمیاوي    P )4 (اوفوسفور     2O ی . کله چې هلته داکسیجن  تولیدکیږ

دفوسفور   کې    پایله  نوپه  ترسره شي  اوکساید    phosphorusتعامل   3O2(P (عنصرپه 

 ه خپروي  .گدرڼا په تو    (hv) اوړی اوازاده شوې انرژي

Biomarkers 

ددې   حجرې  خوسرطاني  پیداکیږي.  کې  وینه  په  اندازه  لږه  ډیره  په  چې  مواددي  یوډول  
وړتیالري چې داډول موادتولیدکړي. که چېرته په بدن کې  دنوموړو موادو مقداردنارمل  
په پرتله ډیرشي نوپه ډیراحتمال سره کیدی شي چې  په همغه غړي کې سرطان شتون ولري  

، دسینې    CA 125 ، دتخمدان بیومارکر   PSA یومارکر ده دپروسټیټ بگ ې په توگ.دبیل
 په نوم یادیږي. CA 15-3 بیومارکر

Biomechanics 
  : څان  -بیومیخانیک  ژوندیواورگدبیوفزیک  په   چې  دی  یوعلم  انسان  گې  )لکه  انیزمو 

 ،حیوان ،نبات،حجره (  باندې دمیخانیکي قوانینوعملي کول ترڅیړنې الندې نیسي .     

Biometeorology 

څان اتموسفیرترمنځ گدساینس  دبیوسفیراودځمکې  چې  تشکیلوي  برخه  یوه  ې 
اوهمدارنگدهراړخیزغبر کوي  بحث  څخه  ژوندیوموجوداتوباندې گون  په  اغیزې  ه دهغوی 

په   گنوموړې څان  څیړي  .   .  په دې ماناچې د ځمکې   ته اقلیم حیاتي هم ویل کیږي  ې  
دبیل  . کیږی  څیړل  تغیراتواغیزې  دجوي  موجوداتوباندې  تو گژوندیو  په  ،  گې  انسان  په  ه 

واغیزې ، دحرارت اغېزې ، درطوبت اغیزې  گحیوان ،چاپېریال  اونباتاتوباندې  دلمروړان
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برخالف    . کیږي  ترغورالندې  ښوول  هم  باندې  اقلیم  په  ،نباتاتوهراړخیزاغیزې  دانسانانو 
 نیول کیږي .

Biomorphose 
انیزم هراړخیزتدریجي بدلون لکه  گبیالوژیکي زړښت ، دیوه انسان دژوندپه اوږدوکې داور

 اخیستل ، زوړوالی  اونور قوه ځانته  کوچنیتوب ، بلوغ ، ځوانیتوب ،

Bionomic 
انیزموهراړخیزې اړیکې څیړي . لکه حیوانات  گدچاپیریال سره دژوندیواور یوعلم دې چې  

 اونورټول شیان چې په محېط کې ورسره یوځای ژوندکوي . پارازایټ  ،نباتات ،

Biopositive 

Model 

ې لکه  گڼه په ډيره ټيټه کچه وړانگه کوي چې  گپه ډا    -دوړانگوگټور هورمېزيس موډل :  
 ټه لري .گيو ملي سيورت دروغتيا په اړه  

Biopsy 

 

الندې  وسکوپ  مایکر  اوتر  کول  اویاحجرولیرې  دنسجونو  څخه  دبدن  الرې  له  دجراحي 
 معاینه کول.  

Biorhythm 

په تړاو لکه دقیقه ،ساعت ،ورځ    ثباتي  چې دوخت  دجسم فزیکي اوذکاوتي فعالیت بې 
ه تغیرکوي . دبدن دغړوددندې فعالیت دبهر له خوا  گتو اومیاشت  په ترځ کې په پېره یي   

ونوپه واسطه تل بدلون  کوي .  نوموړی فعالیت په  هورمون  درڼاپه واسطه اوپه بدن کې د
دبیل  . کیږي  خواکنترول  له  سیستم  عصبي  دمرکزي  کې  تو گپایله  په  دخوب   گې  لکه  ه  

 menstrualحيض  اوویښتیا پریودیک تغیر،   دزړه دفریکونس تغیر، دښځینه میا شتنی  

cycle    کړنالره 

Biosphere 

دځمکې هغو طبقو ته ویل کیږي  چې هلته ژوندي موجودات شتون لري اوسکونت پکې  
قه هم  ندی ترپینځه کیلومتره پورې طب  کوال ی شي . لکه اوبه ، هوااودځمکی دسطحې ال

یانې   کیلومتره  ترشپیته  پورته  څخه  سطحې  دځمکې  طبقه  نوموړې    . ده  شامله 
Mesosphere      پورې رسیږي 

Biosynthesis 

لکه     موادو  دمغلقوعضوي  موادوڅخه  دساده  کې  منځ  دژوندیوموجوداتودحجروپه 
،قند، پروتین  غوړ،گامیونواسد،   ، اسید،نشایسته  نوکلیک   ، ،  هورمون  الیکوجین  ونه 

بدن   دټول  مرسته  دجوړوشووموادوپه   . کیږي  ویل  ته  اوبیومولیکولونوجوړښت 
 فیزیولوژيکې تعامالت بیرته چمتوساتل کیږی  

Biotechnology 

 

:اب څان  -یوتکنالوژي  یوه  بیالوژي   تجربوي   دانزایمونو،  گد  چې  تشکیلوي  ه 
پیداکوگحجرواواور  تعاملونه  بیوکیمیاوي  پیاوړي  نوي  مرسته   .    ي انیزمودکارولوپه 

توگدبیل په  په طبابت کې  گ ې   ، بیالوژیکي وسلې   ، تخمر  تخمر ، دسرکې  دالکول  لکه  ه 
 رملنه ، ددرملوتولید اونور داینزولین تولید ، دجین د 

Biotope 

  ، : بایوتوپ  ویل    -دژوندساحه  ته  چاپېریال  داسې  دژوندکولویوه  دژوندیوموجوداتولپاره 
انیزم ، خلک ،  حیوانات اونباتات  اوسیږی  . په  گکیږی چې  هلته ټاکلي ډله مایکرواور

ح  ، دنورشدت   ، ،کیمیاوي    فزیکي   لکه  شرايط  ټاکلي  کې  چاپېریال  ،  دغه  رارت 
یوه   کې  منځ  خپل  په  موجودات  ژوندي  نوموړي    . شرطونوبرقراروي  فشاراونوراقلیمي 

 ډه ټولنه تشکیلوي .گبیالوژيکي 
روپ لپاره دژوندټاکلی ناحیه ده  گدټولنیزمشخص اومشابه    -دژوندسیمه،منطقه حیاتي : 

 چې هلته دجغرافیايي اوایکولوژیکي په تړاوسره یوځای ژوندکوي 
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Biotrope  Factors 

:ادب عوامل  چې     -یوتروپ  کیږی  ویل  هغوفکټورنوته  کې  چاپېریال  یوه  په 
دلمر   لکه   . شي  راوستالی  بدلون  او  اچوی  اغیزه  باندې  ژوندون  دژوندیوموجوداتوپه 

 شعاع،واوره ، هوا،یخ ، فشاراونور 

Biotypus  دژوندیوموجوداتوهغه سلسله چې په ارثي تړاوسره یوشان وي 

Bipedalism 
، هغه موجودات چې ددووپښوپه مرسته حرکت کوي ، ټوپونه اچوی ، منډه    -دوه پښي :

 اونور  انزيپشم ، حیوانات  لکه بیزو   شترمرغکوی  . لکه انسان ، ځینې مرغان لکه 

Bipolar 
حجره ، دوه قطبه نړۍ ، دوه قطبه ترانسیسټور، دوه   لکه دوه قطبي عصبي   -دوه قطبي :

 قطبه محورونه  

Bipolar Electrods 
هغه جوړه الکترودونوته ویل کیږی چې په یوه بطري کې دمثبت     -دوه قطبه الکترودونه :

 تشکیلوی   kathode برخه اوبله خوایې منفي قطب یانې کتود  Anodeقطب  یاانود

Biradicals 

 

 

 

: گدوه   مرکبات  رادیکال    free radicalsازادرادیکال     -ون 
کیږي  هغواتومونو،مولیکولونو،اوایونونو ویل  وال ته  بهرني  یوه   په  مدارکې    چې  نس 

ناجوړه   نس  یواویاډیر  )وال  ازادرادیکالونه  unpaired electronالکترونونه   . ولري   )
تودي . هغوی کیدای  ثابت خواص لري اوپه ډیره خوښی سره یوکیمیاوي تعامل ته چمغیر

. درادیکال د پيژندنې په موخه دمرکب    شي مثبت ،منفي اویاخنثی بریښنایزچارج ولري 
دبیل  . کیږي  یو ټکي کښل  توگپه سرباندې  په  نایتروجن مونواوکساید  گې  لکه    NO)•(ه 

دوه نا    مدارکې  وال نس په بهرني ( . که چیرته یورادیکال •O-O•اویا داکسیجن رادیکال )
نس  جوړه   (  واال  نود)ډايرادیکال  ولري  ناجوړه  الکترونونه  درې  نس  اوکه  الکترونونه    وال 

  2Oه لکه داکسیجن مولیکول  گې په توگپه نامه سره یادیږي . دبیل   radical-Triولري نود  
ناجوړه   نس  دوه  ب  وال  داکسیجن   . لري  کې  االکترونونه  ساحه  مقناطیسي  په  یرادیکال  
ویل  پارامقنطایس ته  مرکب  الکترونویوه   دجوړه  کیمیاکې  عضوي  په    . ښيي  خواص  ي 

ون کوي .  یانې  گکیږي چې دوه ازادرادیکال مرکزونه ا ولري اويوپربل باندې  خپلواک غبر
ځان توگپه  .   گ ړي  وی  تړلي  دووازادواتومونوباندې  په  دکاربن  الکترونونه   دوه  ه 

کله چې    ته راځی  هغه مهال منځ  )لکه  ازادرادیکال  انرژي ورکړه شي  ته  یامالیکول  اتوم 
 ې انرژي ( اویا دیوه بل مرکب څخه ورته الکترونونه انتقال شي  گدوړان

Bird 

ان اولیه  گاه تکامل از خزندگرم که قابلیت پروازراداردوازنگحیوان فقاری خون    -پرنده :
درصورتیکه وزن بدن شان   نشأت کرده است .اطراف علوی شان به بال تبدیل شده وصرف  

ازپرند بعضی  نمیتوانند.  پروازکرده  زیادشود  خیلی  شترمرغ  مانندپرندگمانند  ان  گان 
ل وخندقها ازطرف شب فعال میباشند. استخوان سینهْ  آنهاجهت استحکام عضالت  گجن

پروازپهن وتیغه ئی هستند. اطراف سفلی شان برای دویدت مساعدبوده وازجوش خوردن  
وانهای آن بوجودآمده است. شش های شان دارای کیسه های هوائی جهت  بعضی ازاستخ

بوده  درتماس  خالی  میان  ی  استخوانها  بهمرای  که  پروازمیباشد  حالت  هوابرای  ذخیره 
وش شان حساس میباشد. گووزن پرنده راسبک میسازد.ازجمله اعضای حسیهْ  آنها چشم و

خ  های  صوت  که  بوده  مخصوص  ساختمان  دارای  شان  آیندې  شزن  وش 
بزر شحمی  غدهْ    یک  شان  اخیربدن  پرهای    گ تولیدمیکند.درقسمت  وجودداردکه 

چیزهاراخورده   وهمه  بوده  مختلف  شان  میکند.طرزتغذیه  حفاظت  شدن  آنهاراازمرطوب 
ي های مختلف دارد. عده  گمیتوانند. تخمدان راست شان تنقیص یافته تخم هایشان بزر 
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 زیادې راطی میکنند.ان بقسم مهاجرفاصله های گای ازپرند

Bisection Point  ،دنیم کولوټکی 

Bisexual 
 : سره دجنسي اړیکو  مؤنث  او  مذکرپه یوه انسان کې ددواړوجنسونویانې د    -دوه جنسه 

 درلودل  .اوحس وړتیا

Bismuth 

په     لنډییزیې  فلزدی چې دکیمیاوي نښې  نیم      Biدسپینوزروپه شان سپین  ځلیدونکې 
 ، اپه    یفمندلد  سره ښوول کیږي  اتومي شمیره      جدول   ي دوره  یې   اونسبي        ٨3کې 

، دغلیان       C° 271,5. دویلې کیدوټکی یې     واحدقیمت لري       u209اتومي کتله یې   
رام پر سانتی مترمکعب قیمت لري .  گ    g·cm9,78−3او کثافت یې      C° 1564,ټکی  یې  

راد اندازه  ټیټه  عنصرپه  دالفاوړاننوموړی  څخه  دهستې  چې  لري  ې  گیواکتیوخاصیت 
اوړی  . دعنصرونوپه پریودیکي     Thallium-205خپروي اوپه پایله کې په تالیوم           

روپ پورې اړه لري . دوه والنسه ،  درې والنسه اوپنځه والنسه  گسیستم کې په پینځم عمده 
لري   مال:قیمت  التهابي  گددې عنصر  په  توراستعمال  گاروغیوکې   نې  دکولمواومعدې 

 لري .

Bisphosphonate 

یوډول درمل دي چې دسرطان ناروغۍ په درملنه کې کارول کیږی .     -بیس فاسفونیټ :
فعالیت    osteoclastنوموړی درمل دهډوکود تخریب شوې سطحې څخه جزب کیږی اود  

.دبیل دروي   ټپه  توگپه  په  ناگ ې  نورې  اویادهډوکو  کیدنه  دهډوکوویلې  لکه  .  ه  روغۍ 
نوموړی درمل دهډوکودماتیدنې ،رژیدنې اوتخریب اوپه وینه کې دکلسیم مقدارلوړوالي  

 مخنیوی کوي 

Bisphosphonate 

نوموړ  . کیږی  کارول  کې  درملنه  په  ناروغۍ  دسرطان  چې  دي  درمل  درمل    ي یوډول 
اود   کیږی  جزب  څخه  سطحې  شوې  تخریب  دروي     osteoclastدهډوکود  ټپه  په  فعالیت 

توگ.دبیل په  درمل  گ ې  نوموړی   . ناروغۍ  نورې  اویادهډوکو  کیدنه  دهډوکوویلې  لکه  ه 
 دهډوکودماتیدنې ،رژیدنې اوتخریب اوپه وینه کې دکلسیم مقدارلوړوالي مخنیوی کوي 

Bisulfate 

وکړوتیزابو  گ دی اود   Hydrogensulfateټ    ی اوسنی نوم یې هایدروجن سلف  -ټ : ییسلفاب
اویا دگمال ته  ایستر  گو  ديته سلف   Estersوکړوتیزابو   . ویل کیږي  ړوتیزابویوازې  گو گټ 

ې  گپه واسطه تعویض شوی وي . دبیل   Na دیوه فلزاتوم لکه سودیم   H یوهایدروجن اتوم
ه تشکیلوي . په بله  گدتیزابویوه مال   NaHSO)4,(ټ  یه لکه سودیم هایدروجن سلفگ په تو

مالوینا    هغه  اسید  یواتوم   گسلفوریک  دهایدروجن  کې  مولیکول  خپل  په  چې  دي   ې 
ټ په نامه سره هم یادیږي .  ي دفلزیوه اتوم سره دتعویض کولووړتیاولري اودهایدروجن سلف

ټ  يې  په خپل ځان کې  دسلفگړوتیزابومالگ وگهمداالمل دی چې تیزابي خاصت ښيي .   د 
چې دبایسلفیټ انیون په نوم    انیون لري   ]4HSO[−ټ  ياویاهادروجن سلف   SO]4[2−انیون  

روپ  گې ته چې همدغه  گاویادسلفوریک مال    4HSOروپ  گ. دغیرعضوي اسید  هم یادیږي
ټ  يه ابتدايي  سلفگې په توگټ په نامه سره یاديږي ..   دبیليیسلفاپکې شتون ولري ، د ب

سلف هایدروجن  سودیم   ، سلفاوکلسیم  ،    4NaHSOټ  يلکه   4Ca(HSO(2ټ  ي هایدروجن 
ټ  ي،اوکلسیم سلف   SO42Naت لکه سودیم سلفاټ    ياویاثانوی سلفدبایسلفیټ نمونه دي  

4CaSO   سلف وروستی  پلستري چې   ته  دسلف    plasterت   ، کیږي  ویل  انیون   يهم  ټ  
دڅلورواکسیجن    گیوغبر دسلفراتوم  یې  مرکزکې  په  چې  دی  ایون  چارجوشوی  منفي 

 شوی دی  .اتومونوڅخه احاطه 

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram_per_cubic_metre
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Bisulfite 

:اب مال   -یسلفایټ   سلفیټگهغه  دهایدروجن  چې   بایسلفیټ   ې  مانا  بله  په  ایون     ایون 
−

3HSO   یسلفایټ په نامه سره یادیږي . یانې  دسلفر اپه خپل مرکب کې ولري دبSulfur   
یوایون  گاسیدمال کې  ځان  خپل  په  چې  ده  − ionه 

3HSO   اوهمدارن دفلزسره  گلري  ه  
په بله وینا    .3NaHSO.یسلفایت   ادتعویض وړ هایدروجن یو اتوم و لري . لکه  سودیم ب

اسید همدغه  گمال  Sulfurاویادسلفر     3HSOروپ   گ دغیرعضوي  چې  ته  پکې  گ ې  روپ 
 یسلفایټ په نامه سره یاديږي .    اشتون ولري ، د ب

Bitumen 

دتیلودتدریجې   دځمکې  چې  ده  مایع  دهایدروجن  یوه عضوي   . کیږي  ترالسه  تقطیرڅخه 
،ټین سریښیدونکی  تور،  دتعمیرونو،    گکاربن  دقیرتولید،   چې  دی  مرکب 

دسرکونودجوړولو لپاره کارول کیږی . په خپل ځان کې دهایدروکاربن مرکبات لری . که  
چېرته دتقطیرپه ترځ کې ډیرتیل پکې پاتې شوي وي نویوه پسته ماده اوغیردهغې نه یوه  

 اده وي   کلکه م

Bivalent 

( په ترځ  Meiosis) یسړي جوړښت بڼې  ته ویل کیږي کله چې دمایوزگدکروموزومودیوځان
لرونکو   جوړښت  دیوشان   . کیږي  ویلې  سره  دیوبل  حجرې  جنسي  اوښځینه  دنارینه  کې 

( څخه  Homologousکروموزومو  دویشتوب   حجرې  دجنسي  چې  کوم  کیدنه  زوج   )
نو په   . کیږي  ترسره  یوپربل   وروسته  جین  په  جین  کروموزومونه  دغه  کې  کړنالره  موړې 

 باندې پریوځي .

Bivalvia 

 

 

 

     -صدفها،نرم تنان ، دوه ټوټي قشر:
ي څخه یوه ډله ده  گدټول  Mollusca دنرم بدنو حیواناتو

دبرانشي    .gill     چې کوي    تنفس  واسطه  په 
اکسیجن    اوبوڅخه  دتنفسي   . جوړدی  دنازکوپردوڅخه 
ډوله    دباالپوښ  یې  بدن   نرم   . موادرانیسي  اوخوراکي 

په واسطه کاربونیټ  کلسیم   ټوټو)واشل(    دوونیم قشره 
احاطه شوی دی . واشل ډوله دوه  کاسي   د مخصوصو االستیکي عظالتو په مرسته سره  

( په مرسته بیرته خالص  کیږي  . په شابرخه کې څرخیدونکي  گ)لیتړل  کیږی اود امنتم 
  گجوړښتونه تاوشوي وي . سريي لنډاوپه بدن کي بیخی ورننوتلی دی .  نرم بدن ېې دڅن

  . جوړدی  خوامتناظروکاسوڅخه  اوکیڼ  ددووځوړندوښی  اوقشر  دی  شوی  پلن  خواته 
ږي . دوینې جریان سیستم اوزړه  دقشرستروالی دملي مترڅخه ترڅوسانتي متره پورې رسی 

يې خالص دی . دهاضمي سیستم يي دمری ،معدی اوکولوموڅخه جوړی .په سمندر کې  
  گ ینواو خوږواوبوکې ژوندکوي  . ځیني يي دبحرپه غاړه په ریگژور ترسلومتروپورې په مال

  . اوړي  هم  زروڅخه  دنهه  نوع  دصدفونو   . وي  نښتي  کلک  ډبرواوپرښوکې  اویاپه  کې  
د  دهغوي دی.. صدف  پخواپیداشوی  کاله  ملیونه  پینځه سوه  بدن  په شکل  گفوسیل  اڼې 

ټوراستعمال لري . متحرکي پښې لري . دژوندموده يي دیوه گاویادخوراک په موخه پراخ  
کال څخه تردرې سوه کاله پورې رسیږي . کله چې دصدف دتنفسي آلي  څخه اوبه تیریږي  

موادرانیسي . دمغزپرځای داعصابویوجال لري .  نودیوه فلترپه مرسته داوبوڅخه خوراکي  
دشاقشرپه څنډه کې کیمیاوي اومیخانیکي رسپټرونه شتون لري چې داوبوخوند اوخوراک  
لپاره اړین دی . ټول صدفونه درڼاحس کولوسلول لري . نارینه صدف خپل سپرم  اوښځینه  

ه خپله  اگصدف  بهرپه  څخه  دبدن  کې   پایله  په   . کوي  ازاده  اوبوته  القاح ۍ  وبوکې   
شکل   قشرجوړښت  دصدف   . راځي  ته  منځ  انکشاف  دالرف  او  نیسي   صورت 
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 دژوندشرایطوسره مطابق توپيرلري .  
عظله   ټولونکیرا  ی،مخکن  Mthله : خوله    یعبارت د  ړښتداخلي جو   یوصدفدتازه اوبو

Add.  باالپوش،Mښه،پ  Ftې،،کولم  Intقشر،S  الره  ټولوونکی،دشاخوارا   .Is،دتنفس 
   .St،معده   .Ht ړه،ز.kd  یگښتور،پ.p.adعظله 

 

Bivalvia  صدف 

Black Coal 

ځان چې  دي  دي   سکاره  ډبرې  توررنگیوډول  تک  ،ډیرکلک  لري  جال  لري    گ ړې 
اودنباتاتوکاربن کیدولوکړنالرې پاتې شونې دي . په لوړه درجه حرارت اوانرژي تولیدکوي  

انرژي لري . همداالمل دی په صنعت     megajoules  ۳۵رام ډبرې سکاره لږڅه   گ اویوکیلو
 ټه پورته کیږي .گ موادوپه ډول   گاوورځني ژوندکې ورڅخه دسون

Blackness  , دوران   يناپوهی , په منځنیو پیړیو کې د مالیانو واکمنتیاره , ظلمت 

Bladder  دمثانې کڅوړه ، دمتیازوکڅوړه 

Blank  ، وتلى    ځيرك  ، ڼرو ،  ځالندسپین ، خالي  ،   

Blanket 

کې هغه بهرني پټ )قشر( ته ویل       Fusion power plant دهستودویلې کیدنې په  بټی   
کیږي چې دپالزماچارج شووذرولو ښۍ یې احاطه کړی وي .  ددې پوښ دندې عبارت دي  

کله چې په هستوی بټی کې ددویتریوم اوتریسیم  د تولیدپه کړنالره  کې نیوترونونه    -۱:  
اتومون دلیتیوم  وارسره  په خپل  نیوترونونه کوالی شي چې  نودغه   ، راشی  ته    Li-6 ومنځ 

هم  پورته  ه  النور  سلنه    ویشت     ه دانرژي اندازه لږڅه  پینځهگسره ضربه وکړی اوپه دې تو 
  ،  . پینځوس     -۳اوتولید،    breederونه   گنن   Tritiumدتریسوم     -۲بوزي  په سل کې 

  ، مقناطیسي     -۴دنیوترونوډیرښت  بهرته   گدزبرهادي  مرسته   وټکونوپه 
 دنیوترونودتښتیدلو مخنیوی اونور 

Blast Furnace 

: کوره  لوړه    -لوړه   . کیږي  ترالسه  اوسپنه  ډبروڅخه خامه  دکاني  کورې دي چې  تخنیکي 
په   یوپټ  کورې  دلوړې  کې  پیل  په    . یادیږي  هم  نوم  په  کورې  دذوب  داوسپنې  کوره 

پا په  دتعامل   . ورننوځي  اوبیاهوا)اکسیجن(  کیږي  ډک  کاربن  کاربن  سکرویانې  کې  یله 
ریدکشن   اکساید  داوسپنې  مونواکساید  کاربن  ورپسې   . راځي  ته  مونواکسایدمنځ 
   . راځی  ته  منځ  اکساید  دای  اوکاربن  اوسپنه  شوې  ویلې  کې  نتیجه  اوپه  کوي  )ارجاع( 

 کیمیاوي معادله یې په الندې ډول ده .

2+ 3CO → 2Fe + 3CO 3O2Fe 

Blastema 

څخه    دالقاح  چې  کیږی  ویل  نسجونوته  نطفوي  هغو  څخه  دبنسټیزویشوونکوحجرو 
خو دتولدڅخه دمخه په ټولوپړاوونوکې توپیرلرونکي    يوروسته په خپل منځ کې توپيرنه لر

 نسجونه جوړوي .

Blasto- 
په   ( ، جنین ،نطفه ، هغه موجودچې دتکامل  ) مختاړی  دجواني ، یاجواني وهلوپه مانا 

 وي .حال کې 

Blastocoele 

 
خالی ابتدايي  ځانگدبدن  دیوې  چې  ده  حفره   یاابتدايي  ده  گاه  ډکه  څخه  مایع  ړې 
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 یوه برخه تشکیلوي .   Blastocystاودبالستوسیست   

Blastocyst 

 

 

 : دجنین     -بالستوسیست  لرونکوحیواناتوکې  تی  په 
(Embryo  دالقاح چې  کیږي  ویل  پړاوته  هغه  دودې    )

اود   وروسته   لږڅه څلورورځې  په     Morulaڅخه   پړاو 
په پړاوکې      Morula پای کې منځ ته راځي .  دموروال

دویش چې   توب  دنطفې  وي  تللي  پرمخ  دومره  کړنالره 
دتولیدشووحجروشمیره یې  دشپاړسوڅخه تردوه دیرش  

ن دجنین  وینا  بله  په   . رسیږي  شوې اپورې    مشخص 
داویاوونه   لږڅه  یې  شمیر  چې  دي  حجرې 

  . دی  جوړشوی  برخوڅخه  دالندې  بالستوسیست    . رسیږي   دمایع    -۱ترسلوحجروپورې 
برخه    مرکزي  ډکه  پوښ      -Blastocoele  ،۲څخه  شوی  حجرواحاطه  بهرنیو  په  

trophoblast   ،۳-   ناوبل( کتله     شوې  حجروډکه  داخلي  په  یې  برخه  (   embryoblastه 
 تشکیلوي 

Blastoderm 

 : جدار  )   -دنطفې  بالستوال  Embryoدجنین   د  کی  کړنالره  په  دودې   )Blastula     کروي
شکله جدارجوړوونکوحجرو ته ویل کیږي چې دالقاح څخه  لږڅه  اته ورځې وروسته  دوه  

 منځ ته راځي      entodermاو   ectodermپټیزه جدارلکه  

Blastogenesis 

 

چې  دبالربښت دلوموړی ورځې اود پینځلسمې ورځې ترمنځ   گدنطفې  دودې پرمخت  -۱
 .    پورې دوام کوي  blastocystالستوسیست  ب څخه ان تر  morulaاود  صورت نیسی

دیوې بالستوماڅخه دیوه شخص جوړیدل اویاپه بله ژبه دغیرجنسي تکثر)جوانه وهل(    -۲
 له الرې دشخص جوړیدل  

Blastomere 

ړي  گدځان  ۍگدجنین دودې په لومړي پړاوکې هغوحجروته ویل کیږي چې دالقاح  شوی ه
ویش   چټک  کیږ   cleavageاو  ترالسه  کې  څخه  ویشتوب  ډول  دغه  په     . ي 

دحجروشمیرډیریږي په داسې حال کې چې حجم یې نه ستریږي  . داځکه چې په هره ویشنه  
 کې  دحجر ې دپالزماحجم کوچنی کیږي اوپه بدل کې یې هسته  ستریږی .   

Blastula 

 : )    -بالستوال  کیږي چې  Embryoدجنین   پړاوته ویل  یوه  پړاونوڅخه  ( دودې  دلومړیو  
یوسلواته   لږڅه  اودحجروشمیریې  راځي  ته  منځ  ورځ  څلورمه  په  وروسته   څخه  دالقاح   

ردپوښ  کې راټولې شوې وي او منځ  گ ویشت ته رسیږي  . دغه حجرې په یوه  کروي شکله  
په نامه سره       morulaیې دمایع څخه ډکه فضا تشکیلوي    . دبالستوال مخکنی پړاود    

 یادیږي .

Blatta Orientalis 

: اوپه    -مادرکیکان  لري  ستروالی  پورې  متره  سانتي  ترلس  چې  دي  حشرات  یوډول 
وي . اوږده نري آنتن هم لري . وزرونه يې اکثرًا    گه اویانسواري رنگه زیړرنگمعمولي تو

موادوپه واسطه سخت تره    chitinونه لري . فوقاني وزرونه يي دشتین    گلوي اوډیرنري ر
وي . مادرکیکان دځمکي دډیروپخوانیوحشراتودډلي څخه شمیرل کیږي . په اوسني وخت  

اونیمه حا په حاره  یې  لري چې ډیری  نوع شتون  نیم زره  دوه  .  کې  ژوندکوي  ره سیموکې 
 خوځینې انواع يې په کورونوکي پیداکیږي .

Blattranke  :  ) )ریشې  ولې  چې     -دنباتاتوتاوشوې  دي  غړي  ډول  دنباتاتوداسې 
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اونډیوشیانوسره دتماس په ترځ کې  ډیرحساسیت ښيي . همداالمل دی چې دیوه  گدنورو
 نبات ریشې په بل نبات اویاشي باندې  راتاویږي  اوپه دې ډول ځان کلک ساتي .  

Bleed   دوینې بهیدنه ، دوینې ضایع کیدنه 

Blind   ړوند، نابینا، کور 

Blind Spot 

)Optic Disc       (  

: عصب   گدستر  -تورټکی  دباصرې  کې  شبکه  په  ویل    optic nerveې  ته  برخې  دخروج 
څخه وځي  اوله دې کبله     (Retina)ې شبکې  گکیږي . هغه ټکی چې دلیدعصب  دستر 

. کله چې دیوه جسم شکل په نوموړې   هلته دباصرې حس کوونکې حجرې شتون نه لري 
 ټکې باندې ولویږي نوتصویر یې نه لیدل کیږي .

Blindness  نابینایي ، ړوندوالی 

Blood 

ونوکې بهیدونکی مایع ته ویل کیږي . وینه دبدن نسجونه ته غذايي گدوینې په ر    -:   وینه
مواد اواکسیجن رسوي اودنسجونوڅخه کاربن دای اکسایداودمیتابالیزم تولیدات انتقال  

.همدارن برخه  گکوي  ویش کې  اودهورمونواوانزایمونوپه  کوي  تنظیم  حرارت  دبدن  وینه  ه 
 وینه تشکیلوي    1/12اخلي . په عادي صورت سره دبالغ شخص وزن  یوپردوولسمه برخه 

Blood 

Circulation 

ونه اووریدونو( په منځ کې دوینې گونو )لکه شریانونه ، شعریه ر گد بدن ر   -:  دوره  دوینې  
ت سیستم   مواد،  جریان  غذايي  موادلکه  دژونداړین  ترڅونسجونوته   کیږي  ویل  ه 

ترالسه   اکساید  دای  مواداوکاربن  دنسجونوڅخه فاضله  بلخواوینه   . ورسیږي  اواکسیجن 
   1/12 . دیوه نارمل سړي دوینې اندازه دبدن دوزن ددولسمه      اوبهرته انتقال کوي  کوي

اوی یې  وزن  چې  یوسړی  اساس  دې  په   . تشکیلوي   یې  گ اکیلوبرخه  کې   بدن  په  وي  رام 
وینه  دیوې مایع    پورې رسیږي .  (Liter 6–5)      دوینې مقدار لږڅه پینځه نه ترشپږلیتره

په نامه     plasmaبرخې یانې   پالزما   اوپاتې برخه یې دذراتوڅخه جوړه ده چې دکرویاتو 
 سره یادیږي .  

Blood 

Coagulation 

کیدنه پرڼ  تحشردوینې  دوینې  اوفزیولوژيکي     -:  ،  پاتولوژیکي  ییزې  څومرحله  هغه 
المل   داختالت  کې  وینه  په  چې  کیږي   ویل  ته  کې  گپروسې  هغې  په  او  ڼ  گ رځی 

 حل کیدونکې لخته منځ ته راځي .   اي . په پای کې یوه نشمیرتحثیري فکټورونه ونډه اخل

Blood Corpuscles 
 : کرویات  توگدبیل  -دوینې  په  ) گ ې  کرویات  سپین   ، کرویات  سره  لکه  رانولوسایت  گه 

 ،لومفوسایت ، مونوسایت (  او صفیحات )ترومبوسایت ( 

Blood Groups 

: گ دوینې   تو  -روپونه  ارثي  په  په کرویاتوکې  ځان   ه گ دوینې  ثابتوجوړښتونو  گپیداشوو  ړو 
پوليمورفیزم   جنتیک  دیوه  داجوړښتونه    . کیږی  ویل  په     polymorphismاوخواصوته 

ه لکه   گ ې په توگاساس منځ ته راځي  اوله دې کبله په توپيرلرونکوا شخاصواوډلو کې دبیل
 rhesusاو    AB0  روپونه  گدوینې اړین   کورنیو ، نژادونو،  اتنیکي ډلو ترمنځ   فرق لري .

blood group . دي 

Blood Plasma 

: پالزما  ځان  -دوینې  دیوه  پنځوس  پینځه  کې  سل  په  چې  گوینه  ده  جوړه  څخه  مایع  ړي 
دپالزما په نامه سره یاديږي اوپاتې برخه یې دذراتوڅخه جوړه ده اودکرویاتو په نامه سره  

پروتین ،ایونونه اوترانسپورتي  یادیږي . په پالزما کې الندې موادشتون لري :  )لکه اوبه ،  
ین  گین . کله چې دپالزماڅخه فیبرینو گلوبولین ،فیبرینوگمواد( . پروتین لکه  البومین ، 
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وباسونوپاتې برخه یې دوینې سیروم په نامه سره یاديږي  .  ایونونه لکه : سودیم ،کلسیم  
،کلور،م ،کاربن  گ،پوتاشیم  ،ایودین  ،بروم  ،اوسپنه  نیزیم 

امینواسید،کاربوهایدراید، اسید،سلفراسی   : موادلکه  دترانسپورت  داوفوسفوراسید. 
 ونه  دنایتروجن پاتې شوي مرکبات  اونور انزایم    ونه ،هورمون غوړ، 

Blood Pressure 
  120فشار          systolicدسکون په حالت کې دیوه بالغ سړي سیستولیک     -:دوینې فشار

mm Hg  او ډیاستولیکdiastolic    80فشار mm Hg . قیمت لري 

Blood Serum 

وباسونوپاتې برخه     fibrinogenین  گکله چې دوینې دپالزماڅخه فیبرینو  -دوینې سیروم : 
یې دوینې سیروم په نامه سره یاديږي  . دوینې سیروم دنده داده چې په خپل ځان کې اوبه  

 سیستم دنده ترسره کوي  ایمین  ه دگر انیسي   ، موادوته انتقال ورکوي اوهمدارن

Blood 

Transfusion 

یوه طبي کړنالره ده چې دیوه کس  څخه  وینه اخیستل کیږي اویاداچې     -دوینې لیږد :
ر  کس    بل  اوبیادیوه  وي  شوې  ساتل  اوخوندي  شوې  پخوااخیستل  وینه   ونوته  گبشپړه 

اوهغه څوک    donor ونرداینفوزیون له الرې  لیږدول کیږی . هغه څوک چې وینه ورکوي دد
په نامه سره یادیږي . په نوموړې کړنالره کې شرط دادی چې    receiver چې وینه رانیسي د

 روپونوترمنځ  ټکر اواختالل منځ ته رانشی .    گدرانیوونکي اوورکوونکي کس دوینې 

Blood Urea 

Nitrogen (Bun) 

دمیتابالیزم په کړنالره کې یوډول تولیدشوي  مواددي چې په نارمل حالت کې دوینې څخه  
 فیلترکیږی اوپه متیازوکې پیداکیږي  

Blood Urea 

Nitrogen (Bun): 

دمیتابالیزم په کړنالره کې یوډول تولیدشوي  مواددي چې په نارمل حالت کې دوینې څخه  
 فیلترکیږی اوپه متیازوکې پیداکیږي  

Blood Vessels ونه گدوینې ر 

Blossom  ، ل  گغوټی 

Blossom Coat ل پوښ گ ل غشا، دگد 

Bohr Model 

of the Atom 

 

    -:  Niels Bohrدنیلزبوراتوم مودل  
په   چې  وه   پوه  نامتوفزیک  کال     ۱۹۱۳یودنمارکی  م 

شوی  فرض  یونوی  هکله   په  دجوړښت  داټوم  یې  کې 
مخې  له  موډل  کړ.دنوموړي  ې  وړاند  موډل 
ددووبرخوڅخه   عنصرونواتومونه  دټولوکیمیاوي 
جوړشوي دي .   یوه برخه یې مثبت بریښنایز چارج لري  

بر یې منفی  برخه  اوبله  یاديږي  نوم  په  ویل  اودهستې  اوداتوم قشرورته  لري  یښنایز چارج 
کیږي . هسته دمثبت چارج شووپروتونواوخنثي نیوترونوڅخه جوړه ده . داتوم په قشر کې   
اودالکتروستاتیک   کوي  شاوخواحرکت  په  دهستې  الکترونونه    . لري  شتون  الکترونونه 

 ساتل کیږي .  بريښنایزقوې داغیزې له کبله په ټاکلومدارونو اوپه یوه ټاکلې واټن کې  
څرن لکه   . دی  ورته  سره  نظام  دشمسي  مودل   دنیلزبوراتوم  وینا  بله  سیارې  گپه  چې   ه 

ځان شاوخواپه   همدارنگدلمرپه  راڅرخي  په  گړومدارونوکې  دهستې  هم  الکترونونه  ه 
ځان ثابتواوجالټاکل  گشاوخواپه  په  یواځې  الکترونونه   . راڅرخي  ړومدارونوکې 

وې اتوم هستې په شاوخواحرکت کوالی شي . دامدارونه   شوومدارونوکې  دمثبت چارج ش
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 دانرژي لیول په شان دي اودپوټکی یاقشرپه نامه هم یادیږي   .  
   n=3،درې     n=2،دوهn=1په مرسته پرلپسې  لکه یو     n داقشرونه دعمده کوانت شمیرې

دبېل  . کیږي  ښوول  نوردرواخله  توگاوهمداسې  په  په  گ ې  قشر  ترټولوورنږدې  ته  هستې  ه 
عددددوه  Kاود    n=1عدددیو قشرپه  دویم   ، ورپسې   ، توري  د     n=2په   توري    Lاو  په 

    په تورې  اوهمداسې نوردرواخله ښوول کیږي .  Mاود      n= 3  اودرېیم قشرپه عددددرې
د  چې  شي  کوالی  قشرکې  هریوه  اعظمي       22n    په  ټاکلي  په  مخې  له  فرمول 

مدارکې اعظمي  دوه الکترونونه ، په    Kه په  گ ې په توگشمیرالکترونونه شتون ولري. دبېل
L    اوپه الکترونونه  اته  اعظمي  ځای    M مدارکې  الکترونونه  اتلس   اعظمي   مدارکې 

 ;L په پرتله لکهمدارکې الکترونونه په هسته باندې دنورومدارونوK   په    نیوالی شي  .

M; N; …..          نوموړو په  وارسره  خپل  په  قوه  اوالکتروستاتیک  دي   تړلي  ډیرکلک 
 بهرخواته پرتومدارونوکې کمښت مومي .   

عددولري  یوه    که وغواړوچې یوالکترون دټیټ مدارڅخه یانې چې کوچنی عمده کوانت
ړې اندازه انرژي  گټاکلې اوځانلوړمدارته چې لوړ عمده کوانت عددولري پورته کړو، نوپه  

 په کارده .  
وکړي   ټوپ  ته  ځای   خالي  مدار  ټیټ  یوه  د  دلوړمدارڅخه  یوالکترون  چیرته  بلخواکه 
ترڅوهغه ځای ډک شي نوپه دې ترځ کې ددواړومدارونودانرژي توپير  دالکترومقناطیسي  

    . خپریږي  ته  بهر  بڼه  شوې  څپوپه  ماوراخپره  دنور،  چې  شي   کیدای  بېنفانرژي    ش ی 
 ې شکل  ولريگړې اکسریزوړانگې  اویا ځانگوړان

Boiling  ازحالت ته واوړی ،دغلیان عملیهگیوجسم دومره حرارت ورکول چې دمایع حالت څخه 

Boiling Point 
: دیوه جسم غلیان نقطه هغه حرارت دی چې دیوه مایع بخارفشارددمایع   -نقطهْ  غلیان 

 شاوخوافشارسره یوشان شي . دفشارتابع ده اودفشارزیاتوالی دغلیان نقطه پورته وړي  

Boiling Point 

Increase 

 دفشارزیاتوالی دغلیان نقطې سعود المل کیږي  -۱ -دغلیان نقطې سعود :
په  -۲ چیرته  نورموادور  که  کې  مایع  خالص  یې  گیوه  نقطه  غلیان  محلول  نودددې  ډشي 

 پورته ځي .

Bolometer 

درڼا دانرژي اویادرڼادقدرت اندازه کولولپاره یوه آله ده چې دیوه نازک نیم هادي فلزڅخه  
وړان الکترومقناطیسي  چې  کله   . ده  ولگجوړه  ورباندې  هادي  گې  نیم  نودنوموړې  يږي 

بله وینا یوډول مقاومتي ترمومترده چې دوړانمقاومت تغیرکوي  . پ وپه تشعشع سره   گه 
 تودیږي اودماورای سور نورداندازه کولولپاره کارول کیږي .  

Boltzmann 

Constant 

: ثابت    پوه     -دبولتڅمن  فزیک  آلماني  دیوه  چې  وایې  عددته  یوثابت  دطبیعت 
Boltzmann    په داشمیره   . دی  شوی  ویاړنومول  ذرې  احصائيپه  دیوې  کې  فزیک  وي 

اړیکې راښيي   Kرارت ترمنځ په واحدکیلوین او دح  eVدحرکي انرژي په وحدالکترون ولټ  
   gas constant Rازثابت  گ. یانې واحدیې الکترون  ولټ په کیلوین دی . کله چې دایدیال  

اصل تقسیم ته یې  دبولتڅمن  وویشونوح   Avogadro constant NAاردروپه ثابت  گداوو
 ثابت  ویل کیږي .     نوموړی عددمساوي دی له :   

. K/eV 5−10 ×·8,617343(15)   = k   

Bolzano–

Weierstrass 
دالیتناهي ډیروکمپلسو       nR ندونه کوي چې په یوه اویکلیدي فضاکی  گداقانون داسې څر

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin_%28Einheit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin_%28Einheit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt
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Theorem ( کیږي    نزدې  سره  کې  ټکی  یوه  په  لږترلږه  .  convergence   تقرب عددونوسلسه   )
اویواصغري  گهمدارن اعظمي  یوه  په  اقال"  یوه سلسله   عددونوهره  حقیقي  محدودو  د  ه 

  تقربي کې یوه        nR ټکي کې سره نزدی کیږي  . په بله وینا هره یوه محدوده سلسه  په  
 الندې سلسله لري .

Bond 
: کیمیاوي پیوندچې په هغه کې  اتومونه  ه لکه  گې په توگدبیل    -پیوند، تړون ، اړیکې 

 اویاایونونه دیوبل سره کلک تړل شوي وي .

Bone 

 

     -هډوکی،استخوان :
دی    جامدغړی  حیواناتوداسکلیت   دفقاریه 
دی   شوی  جوړ  انساجوڅخه  دکلکواتکايي  چې 

شپږ   سوه  دوه  دلږڅه  اسکلیت    206.دانسان 
غړي   مختلف  دبدن  او  جوړدی  هډوکوڅخه 

 دیوبل سره یوځای کلک ساتي .  
 په اناتومي تړاوهډوکی ددریوبرخو څخه جوړدی . 

پوستکی    -۱  م  -Periost   ،۲ّدهډوکي  هډوکي  دهډوکي    -۳واد  د   . مغز  دهډوکي  
دیوې سختې منډلې متجانس مادي    بهرنۍ طبقه   . لري  برخې  څخه    compactمواددوه 

داسفنجي   طبقه  دننه  .   spongiosaاودهډوکي  ده   جوړه  څخه  مادې  يي  شبکه  ډوله 
دمغزانساج   برخه کې  تشه   داخلي  په  ترټولوستر     Medullaدهډوکي  دبدن   . لري  شتون 

په   بلخوا   . دي   غوږهډوکي  دمنځني  هډوکۍ  اوترټولوکوچنۍ  هډوکی  دورانه  هډوکۍ 
  . کیږي  اونورمینرالونوذخیره  ،فاسفور  کلسیم،  لکه  مینرالونه  اړین  هډوکوکې 

،  دهډوکوډول پوښتی   لکه  ،هموارپلن  فیمور  لکه  ډوله  يي  استوانه   : له  دي  عبارت  ونه 
ډکّ هډوکي  دهواڅخه  زانو،  دعینک  لکه  ،گردهډوکي  دگوتوڅوکې  لکه           لنډهډوکي 

Os frontale    لکه دحیواناتوهډوکو  نور.  اوداسې  هډوکي  دمهرې  لکه  هډوکي  ،نامنظم 
پورت گټه  موخه  جوړولوپه  دصابون  هډکوڅخه  ناروغي دغوا  عامه  ّدهډوکوډیره   . کیږي  ه 

کتلې   osteoporosisداستوپوروزیس   دهډوکي  کې  ناروغي  نوموړي  په   . یادیږي  نوم  په 
کتله   دهډوکو   . کیږي  اخته  ورباندې  خلک  زاړه  سره  ډیری  اوپه  مومي  کمښت  کثافت 

داوستیوبالست   حجري  حجرې     Osteoblastجوړوونکې  ویجاړوونکې  اودهډوکودکتلې 
په هډوکوکې     Osteocyte په نوم یادیږي . اوستیوسایت      Osteoclastست  داوستیوکال

میخانیکي ډوله حسي حجرې  دي چې داوستیوبالست اوداوستیوکالست دفعالیت توازن  
برقرارساتي . په هډوکوکې یوځانگړی سیستم شتون لري چې دهډوکوحجروته وینه رسوي  

ضوي موادواوپه سل کې اویا دغیر  . هډوکي په سل کې لس داوبوڅخه،په سل کې شل دع
 عضوي  موادوڅخه جوړدي.

Bone Marrow 

   -دهډوکي مغز:
کله چې ماشوم دمورپه نس کې دڅلورومیاشتوشي نو له  
حجرو   هرډول  دوینې   مغز  دهډوکي  وروسته  مودې  دې 
تشه   داخلي  په  دهډوکي   . کیږي  غړی  دتولیداړین 

   Medullaاسفنجي ډوله منځنۍ  برخه کې دمغزانساجو 
وزن ولري     65kgځای نیولی دی . یومتوسط سړی چې  

دوه نیم کیلوگرام کتله  یې دهډوکي مغزتشکیلوي . دهډوکي مغزدوه ډولونه شته دي چي  
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یويې دسورمغزاوبل يې دزیړمغزپه نوم یادیږي . دماشوم دزیږدنې څخه راپدې خواپه ټولو  
خو  جوړیږي  وینه  اوهلته  لري  سورمغزشتون  یوازي  یوکوچنی هډوکوکي  چې   هرڅومره 

کې   پایله  په   . کیږي  عوض  واسطه  مغزپه  دزیړغوړجن  بیاسورمغز  نو  ستریږي 
هډوکو، دپوښتیوپه  القصسورمغزیوازي  اودپښوّ هډوکو،دکوپړۍ    عظم  ،مهره،دالس 

الیوم   خاصره  لگن  تی     Iliumهمواروهډوکو،د  په   . کیږي  پاتې  کې  هډوکو 
، دسروکرویاتو  سورمغز،  او  لرونکوحیواناتوکې  کرویاتو  دتولید    صفيحاتسپینو  حجرو 

اساسي  ځای دی . په یوه ورځ کې دهډوکي سورمغز پینځه سوه بیلیونه حجرې تولیدوي .  
پایله کې لمفوسایټونه  تولیدکوي .   په  بلخواسورمغز دلمفوئید سیستم یوه برخه ده چې 

وړتیانه لري .   دزیړرنگه مغزډیره برخه دشحمي حجروڅخه جوړه ده  اودوینې حجرو دتولید 
په خورازړوخلکواویاپه ځینوسختو ناروغیو کې زیړمغزداوبوپه واسطه عوض کیږي او په  

بندیزالره یوډول  رگونه  دوینې  مغزکې  په  دهډوکي   . اوړي  مغز  چې     barrier سپین  لري 
دویني الناپخي حجرې ورڅخه نه شي وتالی خوپخې شوې حجرې دغشاپروتین په مرسته  

 وتالی شي .   

Bone Marrow 
،سپن   سره  گپاسته  اودوینې  لري  شتون  کې  برخه  مرکزي  دهډوکوپه  چې  دي  نسجونه  ي 

 حجرې تولیدکوي .      plateletsکرویات ،سپین کرویات اوترامبوسایت 

Bone Marrow 

And Stem 

Cell  Transplants 

  : ترانسپالنت  حجرو  د سټم  او  دوينې سرطان     -دهډوکومازغو  کې  کړنالره  نوموړې  په 
در حجرې  )سالمې(  سټم  روغې  چا  دبل  ته  دناروغ  گناروغ    ، کيږي  ليږدول  الرې   ونوله 

 ودرملنې په مرسته دمنځه وړل کيږي .    گنی بیکاره  حجرې د  کيمياوي او دوړانکمخ

Bone Marrow 

Aspiration 

پیچکاری )ستنې ( په مرسته    ېړگیوه طبي کړنالره ده چې دهډوکې دمغزڅخه دیوې ځان
 الندې پلټل کیږي .   مایکروسکوپ   دمایع اویانسجونویوه نمونه اخیستل کیږي اوبیاتر

Bone Marrow 

Metastases 

  سرطانې حجرې دخپل اصلي ځای څخه راوتلې دي اودهډوکوماغزوته غځیدلې دي یانې 
 کړی دی  متاستیزیس   

Bone Scan 

څخه   الې  طبې  دیوې  موخه  په  سکن  د گدهډوکو  چې  کیږی  پورته  نوم  گټه  په  اماکمرې 
پيژندل   ناروغۍ  اودسرطان  کیږي  دهډوکوتصویراخیستل  په مټ   الې  دنوموړې  یادیږي. 

ن شي.  تیکنیسیم  کیدی  راډیواکټیوایزوټوپ  دمخه  یوساعت  ته  په    Technetiumاروغ 
تکنیسیم   گر نو  ولري  شتون  سرطان  هډوکوکې  په  چیرته  که   . کیږي  پیچکاري  ونوکې 

تکنیسیم    د   . کیږي  ډیرجذب  تومورکې   خبیث  په  دناروغ  گاماوړانگایزوټوپ  ې 
اود  راوځي  بهرته  اودکم گهډوکوڅخه  کیږي  اندازه  مټ  په  په  اماکمرې  مټ  پیوترپه 

 تصویراوړي  

Bonesarkome  د هډوکو سرطان    

Boolean algebra 

 

 

 

ې گړې منطقي محاسبې ته ویل کیږي .دبیلگدحقیٍقي عددونودقیمتویوځان  -دبول الجبر:
تو )اوگبه  لکه  یاANDه   (  ،  )OR  نه  (  ،)NOTاو( د   : لیکو   ( عم∧(  لپاره    y او     xلیې 

)یا     AND( y∧xconjunctionعملیه    د  لیکو:    ∨،  لپاره  عملیې   ) y∨xdisjunction 

)OR(   کیدنې  گاوهمدارن د)منفې  لیکو:     ¬ه  لپاره  .     NOT( x ¬negation((  عملیې 
ده چې واحدعنصر حلقه  یوه داسې  حلقه  پر وړاندې داسې خواص  دبول  اودهرعنصر   لري 

اودمجموعې   په علم  دمنطق  الجبر  نوموړی   . اعتبارولري  څان   setښيي  چې   ه کې  گپه 

http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_and
http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_or
http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_not
http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_and
http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_or
http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_not
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په    ١په مانه دغلط  اویو  ٠کارول کیږي .  دبول الجبر یوازې دوه عنصرونه لري یانې صفر
 مانا دصحیح .

 

 دالجبرکړنالرې 

 
AND 

 
OR 

 NOT 
 

Conjunction 
 0 1 

0 0 0 

1 0 1 
 

 

Borax 

ه پودردي چې په اوبوکې په  گدبورعنصرمرکباتوته ویل کیږي . یوډول سپین رن  -بوراکس :
ه  لکه   گې په تو گاودهغې مال  (H3BO3)په طبیعت کې دبوراسید    اسانی سره حل کیږي .

لري.    .(Na2B4O7 · 10 H2O)بوراکس    بلورونوبڼه  بوردشفاف  خالص   . پیداکیږي 
همدارنگدامال   . کیږي  کارول  موخه  په  دځینوفلزاتودپېژندنې  کیمیاکې  تحلیلي  په  ه  گه 

داوبودنرم    ، ،دحشراتودوژنې  تولیدکې  دبوراسیدپه   ، جوړولوکې  په  دصابون 
 ټوراستعمال لري .گکولواودشیشې دویلې کیدنې ټکې دراټیټولولپاره هم  

Border سرحد، حد،مرز،بندر،حریم ،تک ،پوله 

Border Straight  

Line 

: مجانب خط ته ویل کیږي چې دیوه منحني سره په الیتناهي کې     -سرحدي سیخ  خط  
ه  گې په توگمما س کیږي . یوه تابع ده چې په الیتناهي کې اصلي تابع محدوده کوي . دبیل

نوسرحدي     ∞ → x   صفرته تقرب وکړي  x، په دې تابع کې که    f(x)  = 1/x + x لکه : 
   g(x) = x سیخ خط مساوي دی له :   

Boron 

په     -:ون  بور لنډیزیې  پریودیک    Bیوکیمیاوي عنصردی چې   اودعنصرونوپه  کیږي  سره 
عمومي   درېیم  په  کې  دی  گسیستم  څخه  فلزاتودډلې  داعنصردنیم   . پروت دی  روپ کې 

،   10,81U   کتله یې  اواتومي  نسبي   ۵لري . اتومي شمیره یې   گوالنسه تورخړرن،درې 
وروسته   څخه  بوردالماس   . لري  قیمت  ټکی    اودغلیان  یې    ټکی  کیدنې  دویلې 

 ترټولوکلک عنصردی  

Botany  دنباتاتوعلم 

Bottle ، ظرف   بوتل ، لوښی 

Bottle Form  بوتل ډوله 

Bough 

شاخه  : شعبه، فرعي وېش : شجره، پښه، كنډه، خپل  : را بېلېدل : )له اصل يا  ه  ،  گڅان 
 سټى څخه را وتل(.

𝑦ه ، لکه د هیپربول منحني   گدیوه منحني څان       -په ریاضي کې   : =
𝑎

𝑥
چې           

 ې لري  گلپاره دوې څان x- اومنفي      x+دمثبت     

Bound 

از     x    (upper bond)ازاعدادحقیقی ازطرف باال دارای سرحد    Aالف : مجموعهْ     -سرحد:
A  اه دربرابر هرعدد گاست . هرa   از A  : ماداشته باشیمx > a     ویاx = A    

دارای سرحد   پائین  ازطرف  اعدادحقیقی  :  مجموعهْ    ) .    y     (under bond)ب  است 
 y = aویا     y< aماداشته باشیم    Aاز   aاه دربرابر هرعدد گهر
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Boundary 

درریاضی : دریک مجموعه نقاط این عبارت ازمجموعه نقاط سرحداست. مثاًل   -سرحد:
راصدق کنند.    Y2X+2 1=>یریم که مختصات انها رابط ء    گرادرنظرب Dمجموعه نقاط   

رابطهء      که  نقاطی  نقاط    Y2X+2  1=مجموعه  مجموعه  میکنندسرحد    Dراصدق 
 راتشکیل میدهند.

Boundary Layer   پټ ،دپولې پټ   يسرحدي طبقه،سرحد 

Boundary Value 

Problem 

قیمت سرحد:  معادالت    -مسئله  یامجموعه  تفاضلی  معادله  ازیک  حل  ازدریافت  عبارت 
بایدشرائیط   مستقل  های  متحول  مخصوص  دربرابرقیمت  حل  این  میباشد.  تفاضلی 

تفاضلی     معادله   : مثاًل  کنند.  راصدق  سرحدی            Y = 0  "Y +سرحدی  باشراېط 
Y(0) = 0   و      𝑦 (

𝜋

2
) = سرح   1 قیمت  مسئله  از          یک  است  عبارت  این  حل   . داست 

Y = Sinx .است 

Boyle's Law 

And Charles's 

Law 

 

 

:    -دبایل   قانون  ایدیال    -ماریوت  دیوه  کې  درجه  ثابت  په  ازحجم  گدتودوخي 
ازمطلقه فشار  گپاتې کیږي . په بله وینا دیوه ایدیال     constantاوفشارحاصل ضرب ثابت

P    حرارت ثابت  دحجم  گاود    Tپه  دهغه  مقدارساتلوکې  ثابت  سره     Vازپه 
 معکوسأمتناسب دی .

 
Br  Brom   کیمیاوي عنصر  لپاره دلنډیز   دبرومBr  نښه ده 

Bracket 
غبرگه نښه ده چې  په ریاضي اویاپه متن کې کارول کیږي    -:         قوس )ترقيم(قوس ،  

   > < ،  ] [،  ⟨  ⟩ ،   } {،    ) (لکه :  

Bracket Law 

په ابتدايي الجبرکې یوقانون دی چې د جمع اوتفریق په عملیه    -دالجبري قوسونوقانون :
کې دقوسونولیرې کولولپاره کارول کیږي . دبیلگې په توگه،که چېرته دقوس مخ ته دجمع  

،     ,a + (b + c) = a + b + cعالمه وي نوسړی کوالی شي چې قوس دپام څخه وباسي .  
همدارنگه که منفي عالمه دقوس مخ ته شتون ولري        .a + (b − c) = a + b − cاویا  

 ،نوقوس لیرې کیږي،پرته له دې چې په نتیجه باندې کومه اغیزه وکړي .  
 a − (b + c) = a − b − c, 

Brackett Series 

(n′ = 4 ) 

 

 

اتو  یو  مدهایدروجن  برخېدطیف  د  ې  چې  دي  رارسیږي     n = 4کرښې  ته     .مدارانرژي 
وړان سورخ  دماتحت  کرښې  اتیا گنوموړې  سوه  داوه  یې  دڅپواوږدوالی  چې  دي  ې 

 نانومترڅخه تریوملي متره پورې رسیږي .
 (780 nm und 1 mm) 

n Λ (nm) 

5 4050 

6 2630 

7 2170 

8 1940 

9 1820 
 1460  
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Brain 

( Cerebrum) 

 

: کې    -دماغ   ککری  حیواناتوپه  دفقاریه 
ویل   ته  برخې  یوې  سیستم  داعصابومرکزي 

ددریوغشاوو     دماغ  دانسان   .  کیږي 

meninges  پخپله چې  دی  شوی  پوش  واسطه  په 
اود   بیلوي  څخه   ;Pia) مغزدککری  

Arachnoidea  ;. Dura mater)    په نوم یادیږي   
څلورخالی مغزکې  چې  گپه  لري  شتون  اوې 

مایع  دنخاع اوددماغ  طناب  اوهمدارن  liquor cerebrospinalis ي  دي  ډکې  د  گڅخه  ه 
  . لري  حجرې  عصبي  بیلیونه  څلویښت  مغزلږڅه   بهیږی   ترمنځ  ددریوغشاوو  دماغ 
لري   غاړه  په  دندې  بنسټېزې  دبدن   . جوړدی  نسجونوڅخه  دعصبي  بیخي  چې  دچاخبره 

تنفس    ، موادورانیول  ،دغذائي  دحرکتونوکنترول   : ،  ،لکه  کونه  ،هضم  کارکونه  ،دزړه 
همدارن  . ډیرښت  اودنسل  دبدن گدمایعاتوکنترول  چې  لري  نورمرکزونه  داسې  ه 

دمغز  . کوي  اداره  شوېگ ټولوغړوفعالیت  سطحه    ینجل     Facies convexaبهرنۍ 

د بنسټیزبرخه  ددماغ    Facies basalis اوهمواره  څخه  برخې  دوروستی   . یادیږي  نوم  په 
 تړاودماغ دالندنیوبرخوڅخه جوړدی  ننوځي اوراوځي . په اناتومي دوولس جوړه اعصاب ور

 
 ۱-  Telencephalon  اودهغو برخې  نیمې  شکله  کروي  مغزدواړه  دلوی  هستې ،            ی 

۲-     Diencephalon      نخامیه، تاالموس  ، لکه  لکه      Mesencephalon    -۳غده  
پون ،  لکه     Rhombencephalon  -۴،  دمغزکرورا        نمیزانسیفالومینتوم  گتیکتوم اوت

 .... انتا ،میت انسیفالون ،کوچنی مغز،گاوبلو  مییډوال

Brain ،دماغ اکبر،مغز دماغ 

Brain; 

Cerebrum 

 

   -مغز: دماغ،
توپو تړاوگ په  برخوویشل  رافي  دوه  په  سیستم  عصبي 

عصبي مرکزي سیستم  چې د    -۱کیږي .               
  برخه   نخاع شوکيماغ اونخاع شوکي څخه جوړدی . د

ده   پرته  کې  منځ  په  کانال  فقرات   Medulla دستون 

spinalis     ۲-    دشاوخوااعصاب ،)لکه دمغزاعصاب ،دنخاع شوکې اعصاب اودمحیط
دماغ    . غوټې(  سیستم  عصبي  عصبي  .     ۍټولوپورتنتردمرکزي  تشکیلوي  برخه 

  (Pia, Arachnoidea u. Dura mater) لري چې د    یاغشا  دمغزبهرنۍ سطحه درې پوښه 
ورته    liquor cerebrospinalis نوم یادیږی . دمغزپوښونوترمنځ یوه مایع بهیږی چې دپه  

اودمغزهمواره تخته    Facies convexaډوله سطحه    محدبویل کیږي . دمغزبهرنۍ کږه  
په نوم یادیږي .دمغزتهداب په برخه کې ددماغ دوولس    Basis cerebriډوله بنسټیزبرخه د  

   . دبالغ سړی مغزدالندنېو برخوڅخه جوړدی .    جوړه اعصاب ورننوځي اوراوځي
اکبر    -۱ ترټولوپورتن  telencephalonدماغ  سیستم  عصبي  برخه    ۍدمرکزي  اخري 

تشکیلوي . دماغ اکبرددوومتناظرو نیم کرې څخه جوړدی چې دکارپوس کالوزوم په نوم  
ی اخرني مغزهستې هم شتون  پورتنیوې برخې په واسط تړل شوې دي.په همدې برخه کې  

   لري  
مغز نیترم  -۲ ترسره    diencephalon        ځ  دلته  اوکړنالرې  دندې  ترټولواړینې  دژوندانه 

 برخوڅخه جوړدی :    کیږی اودالندو

http://www.duiattorneydirectory.com/
http://127.0.0.1:50000/Xaver/text.xav?SID=7397&skin=&bk=pschyrembel_kw&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27sl4406632%27%5D&tf=content&hlf=content&qmf=content&tocf=toc#xaverTitleAnchore
http://127.0.0.1:50000/Xaver/text.xav?SID=7397&skin=&bk=pschyrembel_kw&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27sl4410364%27%5D&tf=content&hlf=content&qmf=content&tocf=toc#xaverTitleAnchore
http://127.0.0.1:50000/Xaver/text.xav?SID=7397&skin=&bk=pschyrembel_kw&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27sl4395415%27%5D&tf=content&hlf=content&qmf=content&tocf=toc#xaverTitleAnchore
http://127.0.0.1:50000/Xaver/text.xav?SID=7397&skin=&bk=pschyrembel_kw&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27sl4402957%27%5D&tf=content&hlf=content&qmf=content&tocf=toc#xaverTitleAnchore
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Epithalamus, Thalamus, Subthalamus, Metathalamus, Hypothalamus     . 
  مغز   ځنیمدمرکزي عصبي سیستم یوه برخه ده چې د      mesencephalonمنځنی مغز  -۳

. داوریدلو،لیدلو،حرارت کنترول ،ویښیدل،بیده     (Pons) اودپله   په منځ کې پروت دی 
 وعظالتو  کنترول کول په غاړه لري      گدستر هکیدل، اودحرکتونولک

۴-  rhombencephalon    مغز وروستی  اوږدشوی   دڅټ       Medulla oblongata لکه  
اوپله       Metencephalon مغر مغز  دعصبي    Pons ،کوچنی  پانس   . جوړدی  څخه 

مغزمخکې پروت دی . دمغزپانس برخه     ي ریشویوبنډل دی چې  ددماغ په تهداب دکوچن
 مغزته انتقال کوي .   ينالونه ددماغ څخه ښکته خواته کوچني مغزاووروستگزی

Branch ه ، ساقه ، رشته  گڅان 

Branchiostoma 

: حیوانات  جمجمه  چې    -بې  دي  حیوانات  رسیږي  ۷تراوه  کوچني  پورې  متره  سانتي 
حیواناتو .دتنابداران  لري  جوړښت  اوشفاف  شکل  شان  په  کې    chordata،دماهي  ډله  په 

ساحلوکې   دافریقا،اروپا،بحرمدیترانه  اطراف(.  .)بدون  لري  نه  څه  شاوخواکې  اوپه  راځي 
سر،ستر صحیح   . ورننوځي گژوندکوي  ته  بدن  اوبه  الرې  له  ،دخولې  لري  نه  اومازغه  ي 

 ودفیلترله الري خوراکي مواداخلي .ا

Brass 
عبارت له یوآلیاژ څخه دی چې یوپه درې برخه جست لري اودوه په درې برخه مس    -برنج :
 لري.  

Brassicaceae  لداره نباتات دي چې  دصلیب په شان شکل لريگخاشخاشنما 

Brca1/ Brca2 

یوډول جین دی چې دنارمل حجرې وده اوډيرښت تنطیم کوي.خوکه چېرته په نوموړی جین  
په   کیږي.  غیرنارمل   اوډېرښت  وده  حجرې  نودنارمل  میوتیشن    لکه  راشي  بدلون  کې 
هغه   راځي.  ته  میځ  اوسرطان  مومې  ډیرښت  کنتروله  له  پرته  حجرې  غیرنارمل  کې  پایله 

ورته انتقال شوي وي دډیرزیات خطرسره مخامخ میرمنې چې نوموړي جین دوالدینوڅخه  
 دي چې دسینې سرطان اودتخمدان په سرطان اخته شي  

Breast Cancer  دښځو دتيو سرطان   

Breath 

 سا، نفس، سيلوى : سا كښنه : خبره له خولى ايستنه،  رمق ، دم   
شي نودسږي په  (  تنفس   O2کله چې  دهوااکسیجن مولیکولونه )       -په بیالوژي کې   :

حجروته   دبدن  مرسته  اوبیادسروکرویاتوپه  پیداکړي  الره  ته  ترڅووینې  نفوذکوي  غشاکې 
شتون    NADH   انزایم      کې  یوکو   mitochondria   وندرینورسیږي .  هلته په مایتوک

( کوي     دونر  یوالکترون  چې  ازادشوی    Donor لري  دغه  اوبیااکسیجن    ) ورکوونکی 
ه رانیسي . په بله  مانا اکسیجن  ریدکشن کیږي  .  په پایله کې  اوبه  الکترون خپل ځانت 

اوکاربن دا کساید الس ته راځي .  په نوموړي بیوکیمیاوي تعامل کې ازاده شوی انرژي د  
ATP     دوینې له    اوپه نوموړي مولیکول کې ذخیره کیږي  دجوړولوپه موخه کارول کیږي .

سږي ته  انتقال کوي اوبیا دتنفس له       CO)2(الرې  سره  کرویات   کاربن دای اکساید  
الرې دبدن څخه وځي .  نوموړې کړنالره دالکترونودانتقال ځنځیري کړنالرې په نامه سره  

ه  گیادیږي . ددې کړنالري په اساس  دبدن حجرې کوالی شي چې دلمررڼا  څخه  اوهمدارن
 رې ( د ریدکشن  څخه انرژي ترالسه کړي .     دشکر)بو

Breeder Reactor یوې داسې هستوي بټۍ     -( :  ۍ)زېږوونکې هستوي بټ  ۍ،بریډرریاکتوربریدرهستوي بټ
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پردې   برسیره  بلکې   راوستلولپاره   ته  دالس  دانرژي  یواځې  نه  چې  کیږي  ویل  ته 
ورڅخه   هم  موادودتولیدلپاره  ماناچې گدچاودیدونکو  دې  په   . کیږي  پورته  ټه 

کې   پایله  په   . کیږی  اړول  عنصرباندې  چاودیدونکی   یوه  عنصرپه  یوناچاودیدونکی 
بله وینا    گسوندتولید شووموادوڅخه دهستوي   په   . موادوپه صفت   کاراخیستل کیږي 

  گړتیا وې په دې کې دي چې  په لوړه کچه چاودیدونکي سونگهستوي بټی ځان  ېدنوموړ
ه چې په دې هستوي  گ موادتولیدکوي نسبت ودې ته چې په خپله یې مصرف کوي . څرن

ته     Moderator یومودراتورټه پورته کیږي نوله دې کبله  گکې دسریع نیوترونوڅخه    ۍبټ
کې دمودراټورپه مرسته سریع نیوترونونه په    اړتیانه شته .  داځکه چې په یوه عادي بټۍ  

دسون چې  دی  همداالمل   . کیږي  نیوترونواړول  یورانیوم    گسوکه  دطبیعی  موخه  موادوپه 
    n دوه سوه اته دیرش څخه کاراخیستل کیږي کوم چې هسته یې  دسریع )چټک ( نیوترون

نیوم دوه سوه اته دیرش   اه کله چې یوسریع نیوترون دیورگ ې په توگپه مرسته  چوي . دبیل
U238      بیتاتجزیی دوه  نودپرلپسې  شي  جذب  څخه  په    decay −βهستې  وروسته  څخه 

باندې اوړی . پلوتونیوم دیورانیوم دوه    Pu239چاودیدونکي پلوتونیوم دوه سوه نهه دیرش   
بټۍ   هستوي  په  او  لري  خواص  چاودیدونکي  شان  په  دیرش  پینځه  دسون  سوه   گکې 

 الندې هستوې تعامل ترسره کیږي کې  ه کارول کیږي . په بریدرهستوي بټۍ گ موادوپه تو

 
 

دپلوتونیم    کې  بټۍ  بریدر  چټک  یوه  حرارتي    Pu239په  یوه  اوپه  مواد  چاودیدونکي 
مواد دیرش چاودیدونکی   درې  دوه سوه  دیورانیوم  کې  تولید     uranium-233بریدربټۍ 

 کیږی .

Bremsstrahlung 

کله چې يوالکترون د هستې په نږدې ساحه کې تېريږي     -وړانگې :  )    breakبريک  (بريمز
کرکتريستيک   غیر  اکسريز  د  کې  پايله  په  غبرگون  او    ې  داغېز  قوې  کولومب  نود 

 نې بريمز وړانگې منځته راځي .  )ناځانگړې( يا

Brightness رڼا، روشني روڼتيا ، 

Brilliant 

 

داتومونویوډول   دصیقل   عنصر  دکاربن  الماس   . کیږي  ویل  ته  نمونې  شووالماسویوې 
 په نامه سره یادیږي .   allotropes جوړښت  دی  چې د

توگدبېل په  دهغوی  گې  چې  جوړدی  اتومونه دڅلورومثلثونوڅخه  دکاربن  الماسوکې  په  ه 
ه درې زاویوي  څخه ددرېو مثلثونومخونه په یوه ټکي کې سره یوځای کیږی . په بله وینالک

اونډیو اتومونو  گداسې دی چې هریواتوم د   دالماس دجال  جوړښت    هرم په بڼه شکل لري .
څرن  لري  تړونونه  څلورمتناضرکیمیاوي  ترټولوعنصرونویوکلک  گسره   الماس  چې  ه 

عنصردی نوله دې کبله دنوروعنصرونو دپرې کولواوصیقل کولوپه موخه کارول کیږي  .  
تر ټاکلې     گړه کچه تجزیه کوالی شي . په دې ماناچې  دنورهریورنالماس  دنورطیف  په لو

ډیرځلیدونکی   الماس  خالص  طبیعي   . انکسارورکوي    الندې  زاویې  اوتوپیرلرونکې 
ه کریستل دی  . خوکه چیرته  الماس سوچه نه وي نوبیا کیدای شي گ،شفاف  اوبې  رن

ځانته غوره    گرنجي اوسوررن،نا   گرن  البيگ،    ارغواني  چې شین ،زیړ،نصواري ،شین ،
دبرق    ، دنورانکسارضریب      : دي  عبارت  دپېژندلوکړنالرې  مینرال  دالماس    . کړي 
دنوروعنصرونوپه   یې  ځال،دنورشیندنه   ،کلکوالی،  کثافت   .، قدرت  هدایت  اودحرارت 

ډیر دهلوړ  هپرتله   دالماس     ه    . کوالی شي  پرې  سره  اسانی  په  مواد  یې  الماس شیشه   .

http://de.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://de.wikipedia.org/wiki/Plutonium
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کارات     اومعدني په  وزن  ښوول    (carat weight)موادو  باندې 
کښل کیږي او مساوی دله :    ct لنډیزپه   carat کیږی . دیوکارات
دوه   شوي     (1ct = 0,2 Gramm) رامگصفرعشاریه  دصیقل   .

  . لري  اړه  کمیتونوپورې  څلوروفزیکي  په  اوقیمت  ارزش  الماس 
 ،دشفافیت ځال ،دپریکیدنې درجه( گ)کارات ،رن

Brine 
کې څوارلس    O)2(Hرام اوبو  گاوبه زڼ محلول ته ویل کیږي چې په یوکیلو    Naclې   گدمال

 ډه شوې وي .گماده   g 14رامگ

Brisance 

په کیمیا کې دانفجاري موادو دتخریب قابلیت ته ویل کیږي چې په کومه اندازه اعظمي 
دانفجاري موادوکثافت ،دچاودنې مخصوصه   نوموړي کمیت قیمت  د   . فشارتولیدکوي 
انرژي  اودچاودنې سرعت دحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي . ترټولوچاودیدونکی موادلکه  

ټي    ان  اوهیکسو  Nitroglycerinلسرین  گ نیترو،     Trinitrotoluol (TNT)ټي  ین  گ، 
Hexogen    دیادولوړدي 

Broaden پلنول ارتول  توسعه ورکول ،   ، پراخول :    

Broadleaf Tree   دعادي ونولپاره عمومي نوم دی چې پلني  پاڼې لري اودغیرسوزني ونې په شان نه وي 

Bromide 

: ه هغه عضوي  گوته ویل کیږي  . همدارنگمال  ( HBr)دهایدربرومیک اسید      -بروماید 
ه لکه   گې په توگمرکبات چې بروم عنصرپکې شتون ولري دبرومایدپه نامه یادیږي . دبیل

KBr, NaBr    په راوستلو  درمل  اودخوب  پخوا داعصابودتسکین  په طبابت کې   . اونور 
 ه کاریدل  گتو

Bromine 

په     -:  ین،بروم  بروم یې  دلنډیزنښه  چې  عنصردی  ،     Brیوکیمیاوي  کیږي  ښوول  سره 
اووم   په  جدول  یوازني  گاودعنصرونوپریودیک  اوسیماب  .بروم  دی    پروت  کې  روپ 

کې دمایع په حالت کې دي .  نوموړی یووالنسه ،دوه    عنصرونه دي چې په عادي حرارت 
والنسه اوپینځه والنسه    نافلزعنصر دی  چې دهلوجني عنصرونوپه ډله پوړې تړلی دی .    

ده .   g·mol (1)79.904−1رام پریوه مول   گ، اټومي کتله لږځه نهه اویا   3٥اټومي نمبر یې   
( اودغلیان تکی   -C° 7.2,ه ډیرزهرجن عنصردی . دذوبان  ټکی یې  )گبروم یونصواري رن

ع     C° 58.8,یې   نامتومرکبونه  دبروم   . برومایداوپوتاشیم دی  سودیم   : له  دي  بارت 
 بروماید .

Bromoacetone 

 

:  وبروم رن   -اسیتون  جگیوبې  نړیواله  دویمه  په  چې  دی  مایع  بویه  سخت   ، کې  گه  ړه 
بهوونکې   تو گداوښکې  یې   گازپه  فرمول  کیمیاوي  کیدلو.  استعمال    Br2CHOC3HCه 

البراتوارکې   ی اساو  اودبروم  کیمیاوي  په  اسیتون   . راځي  ته  منځ  څخه  دترکیب  تون 
اس هم  کې   حرارت  نارمل  په      . ستانداردموادتشکیلوي   موخه  په  تون  یداالتودپاکولو 

کړنالره   اودغه  کیږي  ترالسه  اسیتون  بروم  اوسمدالسه  کوي   تعامل  کیمیاوي  سره  دبروم 
 لري .  خطرناکې پایلې 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Eppler-Brillant_top_and_bottom_view.png&filetimestamp=20070610165552
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_elements_by_atomic_weight
http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28mass%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Bromine
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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Bronchus 

 

 

 

لولودوه    -:   کس  برون یاتراخیا  گوني څانگدهوایی  داهوایی    tracheaې   ، کیږی   ویل  ته 
کې   برخه  په  مهرې  دمالتیرڅلورمې  دسینې  نلونه 

(Bifurcatio tracheae )  ښ برون   ۍپه   کسخواعمده 
ویشل کیږي . هوایې لولې   کساوکیڼ خواعمده برون

نوروکوچنیو   په  کې  برخه  هره  سږوپه  د  پرلپسې 
شگڅان  .. کیږی  ویشل  هوایی   ۍوباندې  خواعمده 

په   لوله  خواهوایې  دریوبرخواوکیڼ  په  لوله 
مرسته   نلونوپه  دهوايې     . کیږي  دووبرخوویشل 

 هواسږوته رسول کیږي .

Bronze 

یوه  قلعيد  دمسواو په  چې  کیږي  ویل  سره    الیاژوته  تناسب  ډکیږی  گټاکلي 
االتو،   موسیقي  لوښو،  الیاژدمجسمو،  نوموړي   . ښيي  خواص  اوغیرمقناطیسي 

 دروازواوهنري شیانوپه جوړولوکې د ډیرپخواڅخه راپدې خوا کارول کیږي .

Brown Coal 

     ، لږمقدارلري  دکاربن  کې  ځان  خپل  په  چې  کیږي  ویل  ته  دډبروسکرویوډول 
یوه   په  سره  دسکرودکړنالرې  نامه  په  دورې  دترشري  چې  راځي  ته  منځ  پړاوکې  ټاکلې 

پورې رسیږي . دډبروسکروپه        %73-58یادیږي . په دې سکروکې دکاربن سلیزه برخه د
 تړاویوازې دریمه برخه انرژي تولیدکوي  

Brownian 

Motion 

چې   دشاتلندهیوادیونبات پېژندونکی وه  Robert Brownروبرت براون    -حرکت :  نبراوني
ز کال کې یې داتومونواومالیکونوحرکت په یوه مایع کې دیوه مایکروسکوپ    ١٨٢٧په  

براوني ونیو.   الندې  ترڅیړنې  مرسته  ذراتویوډول    نپه  دځوړندشوو  مایعاتوکې  په  حرکت 
دالبرت    . کیږی  ترسره  تړاوکې   په  سره  دتودوخې  چې  کیږی  ویل  ته  حرکت  غیرمنظم 

پاره یوه ریاضي معادله ترالسه شوه چې  په هوا ،  اوبو   حرکت ل  ناینشټاین له خوادبراوني 
مایع   دیوه  که  شو.   کوالی  محاسبه  حرکت   نامنظم  خواته  دذراتوهرې  کې   مایع  بل  اویا 

ذراتوله  په موده کې دځونډشوو  tپه  وښيونو دوخت      D په  او د  نفوذضریب  T حرارت  
 مساوي ده له :    طی شوې فاصله  خوا

Brownian 

Motion 

ازاتومالیکولونوغیرمنظم حرکت ته ویل  گدمایعاتواو -براونین حرکت ،مولیکولي حرکت : 
ته   پایله کې پرلپسې خپل سمت اوسرعت  کیږي چې دحرارت سره سم سیخ زیاتیږي اوپه 

تو گتغیرورکوي. دبیل په  د گې  لکه  توگه  په  تصادفي  هواکې  په  یانې غبارذرې چې  ه  گ رد 
یږي . په  گخواته حرکت کو ي داځکه چې دهرې خواڅخه  ورباندې دهوامولیکولونه لهرې  

د  کې  سم  گپایله  ټکرونوسره  اودمحصله  کوي   غوره  ځانته  بڼه  غیرمنظم  ردذرې مسیرهم 
 هرې خواته خوځیږي.

Brucella 

 

. ناروغۍ    -بروسال  انتاني  د  چې  دی  .  گالمل    Brucellosisدباکټریاویوجنس   . رځي 
باکټریاوې   اودخپل  گنوموړې  لري  بڼه  ډوله  بیضوي شکله میلې   ، نامتحرک   ، رام منفي 

.    ځینې یې لکه  ته اړتیالري . دهغوی شپږجنسه پېژندل شوي دی    ژوندلپاره اکسیجن 
B. abortus, B. canis, B. melitensis u. B. suis   لومړی په حیواناتوکې ناروغي منځ ،

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Synthesis_Bromoacetone.svg&filetimestamp=20090713142050
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 ته راولي اوبیاوروسته کله چې څوک ورسره تماس پیداکړي نو انسانانوته سرایت کوي.

Bryophyte 

 

 لمیاه ده چې  دولس زره ډولونه یې پېژندل شوي دي .   دنباتاتودعگداسې یوه      -: خزه ها  
ونه ،  نسجونه  او ریشې نه لري گخورښتونې ، ر  ه ده چې ساقه اوپاڼې لريگڅخه یوه څان

دبیل  . کیږي  شنه  نامساعدوځایونوکې  په  توگ .  په  په  گې   ، سیمو   قطبي  په  لکه  ه 
الن  لري اونه  گلوړوغرونو  ، دډبروپرمخ اودونوپه پوستکي باندې  شنه کیږي . هغوی نه  

 له الرې بیرته ډیرښت مومي  . sporesتخم تولیدکوي خودسپور 

Bubble Chamber 

 

 

 

 

: پوك  د آله  دبریښنایزچارج    -ڼۍ  کې  فزیک  هستوي  په 
سیلنډر  دیوه  چې  ده  نامتوآله  یوه  موخه  شووذرودپېژندلوپه 

cylinder    . په بڼه  لوښي څخه جوړه ده 
ه دهایدروجن  گدسیلندر لوښۍ  دیوه  سوړمایع  اوپه عادي تو 

شفاف مایع څخه ډک شوی وي چې دفشاراندازه یې لږڅه پينځه  
اتموسفیراو دحرارت درجه ېې دغلیان درجې څخه لږڅه راټیته  
وي .  کله چې هستوي ذرې لکه  پروتون  یا الکترون  نوموړې  

په خوځیدوسره    pistonآلې ته ورننوځي نو سمدالسه دپیستون  
کم دفشاردرجه  کې  منځ  په  کې  دلوښي  پایله  اوپه  مومي  ښت 

دمایع هایدروجن حرارت  دغلیان درجې څخه اوړي .  کله چې  لوښي  ته  هستوي ذرې  
غبر اتومونوسره  دهایدروجن  نو  په   گراننوځي  الرې  شوې  طی  د  کې  پایله  اوپه  کوي  ون 

اوږدوکې   دایونایزیشن پروسه ترسره کیږي .  په دې ترځ کې دهایدروجن ایونونوپه  نږدې  
اودغازمایکروسکوپي  شاوخ بخارکیږي  مایع  دهایدروجن  کې  پوکاڼې   microscopicوا 

تو  دې  په   . السیردلیدلووړ گتولیدکیږي  ذروخط  هستوي  د  په  گه  آلې  دنوموړې   . رځي 
ځای پرځای شوې دي     camerasړې کمرې  گشاوخوابرخوکې دعکس اخیستلوپه موخه ځان

ونه اخیستل کیږي . دهستوي  ودمسیردرې بعده عکسذرچې دهغوی په مرسته  دهستوي 
  . لري  تناسب  نیغ  په  نیغ  سره  دتولیدشووپوکاڼودکثافت  اندازه  انرژي  شوې  ذروضایع 
دلوښي په اوږدوکې یوه ثابته متجانس مقناطیسي ساحه  قرارلري  چې دهستوي ذروخط  

داغېزې سره سم  تغیرورکوي . دنوموړې قوې    Lorentz forceالسیرته دلورینس قوې     
یې د  داغیزې   السیرونه هراړخیزمنحني جوړوي چې   شعاع   له کبله  دهستوي ذروخط 

( تناسب   اوچارج  دکتلې  ذرې   .      m/zهمغې  لري  قیمت  ټاکلی  واسطه  په   )
ضرب    حاصل  اوکتلې  سرعت  ذرود  دهستوي  څخه   قیمت  بلخوادمنحیانودشعاع  

 (  کمیت ترالسه کیږي .   Momentum)مومنیتوم 

Bud 
دنبات ساقې دڅوکې وده کوونکې برخه  چې دسفلي پاڼوپه    -غوټۍ،پندک،غنچه،جوانه :

 واسطه )فلس های جوانه( پوښ شوې وي . لکه دیوه گل غنچه چې الغوړیدلی نه وي .

Budding 

: زدن  چې    -جوانه  توگه  دې  په  تکثردی  غیرجنسي  یوډول  نباتاتواوحیواناتوکې  سفلي  په 
سم په یوه برخه کې یوه کوچنۍ برآمدگي شنه کیږي اوپرلپسې  لومړی  د ژوندي  موجوددج

څخه   دموربدن  کې   پایله  نوپه  وکړه  وده  موجودپوره  نوي  همدا  چې  کله   . کوي  وده 
برآمدگي  همدغه  چې  خوکله   . ژوندکوي  شکل  په  اویانبات  حیوان  اودمستقل  جداکیږي 

په تیریدلوسره گڼ شمیرڅ نگ په څنگ نورې  دمورپه جسم باندې وصل پاتې شي نودوخت 
   . راځي  ته  منځ  اجتماع  اویانباتي  حیواني  کې   پایله  په   . تولیدکیږي  موجودات  ژوندي 

،نباتاتو، باکټریاو،سمارق  په  کړنالره  در  دتکثرداډول   ،اسفنج  چنجیان  حلقوي   یایی، 
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راووځي    یسه ک څخه  سلول  دمیزبان  وایرسونه  چې  کله  توگه  په  دبیلگې  اونور.  تنان 
ل غشایوه برخه دوایروس پوښ په توگه په کاراچوي . تولیدشوی اورگانیزم  نودمیزبان سلو

 په نوم یادیږي  . cloneپه ارثي تړاودوالدین اورگانیزم سره کټ مټ یوشان دي اودکلون  

Budding 

تکثرغیرزوجی درنباتات ،حیوانات وسمارق ها  توسط جوانه زدن ، تقسیم   -جوانه زدن :
ی تولیدکرده وبعدًا باتشکیل یک جدارسلولی گمادری یک برجستسلولی که دران سلول  

 ردد.گازان جدامی

Buffer Solution 

بفر:  ویاالقلی    -محلول  های ضعیف،  والقالی  اسیدهای قوی  امالح  ازمحلولهای  عبارت 
های قوی واسیدهای ضعیف میباشدکه به اسانی درمحلول های آبې پارچه شده ومحیط 

به آن اضافه    یباز قو  یا  یدقوياس  یمقدار کم  یوقتمیکند.   راتولید  pHمساعد وثابت  
  ، بس  pHشود  بطورمثال    کم  یارآن  از    تغیرمیکند.  ب  محلول،  ونیت کربی  ابافر 

bicarbonate  یمتنظ  یبرا pH  میشود. خون استفاده 

Build ،  ېدل . تكيه كېښودل ا ټ: بنس ودانول، ابادولتشکیلول ، جوړول     

Building   جوړښت ، تشکیل 

Building  

Material 
 دساختماني مواد، دابادولومواد 

Bundle یډی کول( گ)لکه بنډل کول ، تړل ، یوځای کول ،   ،ډله  ، پسته ډل،بن 

Burette 

 

: وي      -بیورت  بندې شوې  درجه  یې  پرمخ  چې  وايې  ته  نل  سلندري شکله  یې  یوشیشه 
 دمقداري تجزیې په موخه کارول کیږي اوشیردهن هم لري . نوموړې آله 

 
Burning down   سوځیدل  ، محترق کیدل 

Butane 

 

: یې   گیوهایدروکاربن مشبوع     -بوتان  کیمیاوی فرمول  نارمل      10H4Cازدی چې  په  او 
ازاوړي .    بوتان یوډیراوربلیدونکی ، بې  گپه     C° 0,5رادکېگفشاراو نیم درجه دسانتی  

 په موادو د کې ویلې کیږي .دسون   C° 138−الکان دی چې  د حرارت په منفي   ه   گرن

 کاریږي  په لپاره استحصال  د ( buta – 1 , 3 – dien) د اوهم هگتو

 

C  Carboneum   دکاربن کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیز نښه ده 

Ca  Calcium   دکلسیم عنصرلپاره دلنډیزنشه ده 

Cadaver  دمړانسان اویاحیوان جسد 

Cadmium 

سره ښوول کیږی اواتومي    شمېر   ه     Cdیوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په     
 8,642، کثافت یې     112,41u، نسبي اتومي کتله یې یوسلو دولس واحده       ٤٨یې  

g/cm3    روپ پورې تړلې ،ذهرجن اودسپینوزروپه شان ځلیدونکی نرم فلزدی  گ ،دجست په
یې   ټکی  کیدنې  دوېلې   .C° 321   یې    یدگرسانتی ټکی  سانتی      C° 767اودذوبان 

http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Butan_Skelett.svg&filetimestamp=20090614213719
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)  یدرگ ب  V 1.2دی . د  بېلاتر(  ولټه  ه  گ ې  په توگيوپه تولید کې پراخ استعمال لري .  د 
دیادولووړدي . په هستوي بټۍ  کې دکادمیوم    اتريچارج کیدونکي برقي ب    NiCdلکه   

دانرژي     ۍه   دهستوي بټگ ونونه جذب کیږی اوپه دې تویوترمیلو  په مرسته  حرارتی  ن
کنترول اود مړه  کیدنې    کړنال ره  چمتو کیږی    . که په هواکې یې دکادمیوم کثافت  

 ي نودسرطاني ناروغیو  احتمال ډیرزیات اټکل کیږي  څخه پورته ش mg/m3 0,03اندازه د 

Caffeine 

کوونکې    -:كافين تحریک  دیوه  چې  ده  ماده  الکوالیدعضوي  ،تریخ،بلوري  رنگه  سپین 
     mg 30،په يوه پیاله چای کې    mg 100درمل  په شان اغیزه لري . په یوه پیاله کافې کې 

شتون لري . داعصابومرکزي سیستم تحریک کوي   كافين  mg 120اوپه یولیترکوکاکوالکې 
،درحم خواته   زیاتوي  فشارزیاتوي،دزړه ضربه  ،دوینې  کوي  ارت  ،رگونه  زیاتوي  ،ادرار 
دالقاح شوې هگۍ حرکت کموي ، دعظالتو ستړیاکموي . دسرخوږیدلواومایگرېن لپاره  

 نه څښل شي  ذهرجن درمل دی اوپه ورځ کې ددووپیالوڅخه زیات وه   كافينکارول کیږي . 

Cage ،زندان قفس  

Calcification 
مال دمیده  چې  راتلل  ته  مینځ  دکلسیم  کې  نسج  په  اوپه  گدسینې  مالومیږي  شان  په  ې 

 رافي تصویرکې پيژندل کیږي. دالس موښلوپه مټ نه حس کیږي.گمامو

Calcifuge   هغو نباتاتوته ویل کیږي چې په القالي لرونکې  خاوره کې  نه شنه کیږي 

Calcination 

معدني مواد ،خاوره   په کیمیا کې یو ډول  ال براتواري کړن ال رې ته ویل کیږي چې هرډول 
په دې موخه ترڅودهغوی دمنځ څخه اوبه لیرې شي ،     ،اونورسوځول کیږی یا تودول کیږی

 ه دسمټواوالمونیم اکساید تولیداونور گې  په تو گاتجزیه شي . د بېلیې بدل شي  اوی گرن

Calciphil 
کیږي    شنه  کې    خاوره   لرونکې    ) )آهکي  القالي  په  چې  کیږي  ویل  نباتاتوته  هغو 

 اویاترجیح ورکوي .

Calcite 
: ،کلسیت  آهک  چې دکلسیم  کاربونیټ    د    -سنگ  دي    )3OCCa(  کاربونیټ    یومینرال 

 یوپولي مورف تشکیلوي .   

Calcium 

 : په    -کلسیم  یې  دلنډیزنښه  چې  عنصردی  اودعنصروپه     Caیوکیمیاوي  کیږي  ښوول 
اونسبي    ٢٠م اتومي    شمېر   ه  یروپ کې پروت دی   .  دکلسگجدول کې په دویم عمده  

یې   کتله  یې   واحده      u40,078اتومي  .  کثافت  کیدنې ټکی     g/cm3 1,54ده  دویلې   ،
(842 °C)  ټکی     غلیان، اود(1484 °C)        دی . کلسیم  دځمکی الکالي دوه و ال نسه ،نرم

لیږي . داوبواواکسیجن سره سمد ال سه سخت کیمیاوي  فلزدی چې  دسپینوذروپه شان ځ
تو مرکب  په  چې  عنصردی  ډیرپیداکیدونکی  پینځم  کې  طبیعت  په   . ښي  په  گ تعامل  ه 

مرمرډبرو، هډوکو،تباشیر،  دبدن  ډبرو،  موادوکې  گمعدني  اونورخوراکي  شدو  یپز،  
 پیداکیږي .

Calcium 

سیرم کې دکلسیم کچه دنارمل  یوعنصردی چې دهډوکوپه جوړښت کې اړین رول لري . په  
نیم په هډوکوکې  کله چې  پورته ځی  هغه مهال  پرتله  کیدنه  گپه  ویلې   ، رژیدنه  لکه  ړتیا 

 اونورپیل شي  

Calcium 

Bicarbonate 

ب :ېکاربونی  اکلسیم  کاربون    -ټ  هایدروجن  دکلسیم  یادیږی  ېدامرکب  هم  نامه  په  ت 
دی . نوموړې مرکب یواځې په اوبه زڼ محلول کې    Ca(HCO)3(2(اوکیمیاوي فرمول یې  

http://en.wikipedia.org/wiki/Volt
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
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بېل د   . لري  توگشتون  په  ایونوگې   مقدارکلسیم   معادل  د  اوهایدروجن     Ca)+2,(ه  
–,(ت ایونو،ېکاربون

3(HCO  ت ایونو  ې ، اوکاربون).–2
3(CO . څخه جوړدی 

Calcium 

Carbonate 

بڼه لیکل    3OCCa.یوکیمیاوي مرکب دی چې کیمیاوي  فرمول یې    -ټ :ېکلسیم کاربون 
ه اوهم دغاش پاکولو  گکیږي . نوموړې مرکب په طبابت کې دمعدې ضداسید درمل په تو

کاربون کلسیم   . کیږي  کارول  کې  حیواناتوپه  ېکریم  هډوکواودبحري  ډبرو،  په  مرمر  د  ت 
 سکیلیت کې پیداکیږی .

Calcium Fluoride 

 

په       -:  کلسیم فلورایت ښوول     2FCaیو ډیرزهرجن مینرال دی چې کیمیاوي فرمول یې 
 ه کارول کیږي .گپه تولیداودښایسته زیوراتو ډبروپه تو  گ کیږي  . په شیشه جوړولو، درن

Calcium 

Hydroxide 

هایدروا یې    -کساید:و کلسیم  کیمیاوفرمول  چې  ده  ماده  پودرې  سپینه      Ca(OH))2یوه 
. مرکب    دی  ا  نوموړی  په  و دکلسیم   . کیږي  سه  ال  تر  کیدوڅخه  کسایداوداوبودیوځای 

زڼ محلو اوبه   . پیداکیږي  هم  بڼه  په  مینرال  دیوه  نامه  ل  طبیعت کې  په  شیره  یې دچینې 
 ټه اخیستل کیږي .  گیادیږي اودودانیوپه جوړولوکې ورڅخه  

Calcium 

Hypochlorite 

وودمنځه  یوډول  ضدعفونی مواددي چې په طبابت کې د باکټریا    -یپوکلوراید:اکلسیم ه
همدارن او  ېی گوړلو  .  کیمیاوي فرمولی  کارول کیږي  ه  دڅښلواوبودپاکولوپه موخه    

2Cl)Ca(O  ه جامدپودري  مواددي  گپه بڼه لیکل کیږي .   نوموړی مرکب یوزیړ سپین رن
ازپه شان تندبوی لري  . په نساجي فابریکو لکه دکاغذ په فابریکوکې ورڅخه  گچې دکلور

همدارنگ   . کیږی  پورته  اوبیالوژیکي گټه  دکیمیاوي  کې  برخه  پوځي  په  ه 
زارین   لکه  موخه     Senfgas ازگاودزینف     Sarin ازگوسلودپاکولولپاره  وړلوپه  دمنځه 

 کارول کیږي ، 

Calcium Oxide 

ا اودسپین پودرپه شان     CaOیوکیمیاوي  مرکب دی چې  فرمول یې    -کساید:و کلسیم 
بله وینا هغه چونه ده چې او په   . به  ورته  ال  رسیدلې نه وي په تعمیراتونوکې  مواد دی 

 ډیرکارول کیږی  .  

Calculate   محاسبه کول 

Calculation  محاسبه 

Californium 

 

 

 

 

 

   Cfه تولید شوی  کیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  گپه مصنوعي تو  -لیفورنیم : اک
ده . نسبي اتومي     98سره ښوول کیږي   اودعنصرونوپه جدول کې یې داتومي    شمېر   ه  

یې    اود    251U کتله  .   گ       actinidesواحده  کیږي  ل  شمېر    کې     ډله  په  روپ 
اکټینایدهغوعنصرونوته ویل کیږي چې په پریودیک جدول کې یې اتومي    شمېر   ه  دنوي  

ه لکه توریم ، یورانیم ،پلوتونیم اونور .  گې  په تو گیږي . د بېلڅخه تریوسلودرې پورې رس
هسته   عنصر  څلویښت  نهه  سوه  دوه  دبرکیلیم   چې  په     berkelium-249کله 

نیوترونووویشتل شي نوپه لومړي پړاوکې یونیوترون په هسته کې جذب کیږي او برکیلیم  
ي گاني برکیلیم خپله اضافدوه سوه پینځوس منځ ته راځي  اوپه دویم پړاوکې همدغه هیج

ال س ته راځي . کله    عنصر  californium-250انرژي په بیتاتجزیه سره د ال سه ورکوي او  
لیفورنیم دوه سوه پینځوس پرلپسې په نیوترونوبیا وویشتل شي نوپه خپل وارسره  اچې ک

چې    ه گاودوه پنځوس تولید کیږي .  څرن   californium-251 لیفورنیم دوه سوه یوپینځواک
Californium-252     دنیوترونویوه پیاوړې سرچینه ده نوله دې کبله په هستوي بټۍ اوپه

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
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ه په موادوکې  گ.همدارن  هستوي مواددبلولولپاره کارول کیږي  گهستوي وسلوکې  دسون
پيژگځاندیوه  دعنصرونودمقداراو عنصرد  په  ندړي  اکتیویشن   دنیوترون  موخه  په  نې 
 ټه پورته کیږي  .  گکې ورڅخه    neutron activation analysisتحلیلي     کړنال ره  

 

Californium   دکلیفورنیوم کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده 

Calipers 
کیږي.   کارول  موخه  کولوپه  اندازه  طول  دخورادقیق  چې  ده  آله  تخنیکي  یوه 

 پورې دقیق اندازه کوال ی شي. mm 0,1دکوچنیوشیانوپنډوالی اوقطرآن تر  

Callose 
نباتي پولي ساکراید  ماده ده چې دنباتاتواوبه ځبیښونکي انساج دتل لپاره اویادمني  

 موسم په وخت کې مسدودکوي .  دپسرلي په موده کې حل کیږي  

Calomel 
   2Cl2Hgدیوقیمته سیماب کلورائیدته ویل کیږي چې کیمیاوي فارمول ئې      -کالومل :

 ی .دی . سپین رنگ لري اوپه اوبوکې غیرمنحل د

Caloric   ، حرارت اړونده  مربوط په حرارت، علم حرارت تودوخي ته منسوب، 

Calorie 

: په     -کالوري  . دلنډیزنښه يې  ښوول کیږي .  پرځای يې    calدحرارت پخوانی واحددی 
  cal = 4,187 J 1کارول کیږي .     Jاوسنی قانوني واحدژول 

دتعریف سره سم یوکالوري هغه مقدارحرارت دی چې یوگرام خالصې اوبه دعادي فشار    
101,325 kPa  14,5الندې د °C  15,5څخه تر °C   . درجي پورې لوړبوزي 

Calorimeter 
یوه آله ده چې دهغې په واسطه دحرارت مقداراندازه کیږي کوم چې دفزیکي    -کالوريمتر: 

 اوکیمیاوی پروسوپه ترځ کې آزادکیږي  .،بیالوژیکي 

Calvaria 

 : قاعدې   له  پرته  جمجمه   ،سقف  برخه  پورتنۍ  ،دسرکوپړی  چت   سکېلېټ  هغه    -دسر 
هډوکي چې دجمجمې په فوقاني برخه کې پراته دي اودغاښ لرونکودرزونوپه مرسته سره  

 تړل شوي وي .

Calvaria; کری  چت   سقف جمجمه ، کپری ،دهډوکوڅخه جوړه شوې ک 

Calyptra 

په معمولي خزه کې دریشې خولی ډوله پوښ ته ویل کیږي چې په سپورونوکې دکپسول  
ساتي اوبلخواپه ځمکه کې  په امن کې  ولې دخرابیدلوڅخه    ودبوټ   یوخوابڼه لري . داپوښ  

 دریشودننوتلو   کړنال ره  اسانه کوي .  

Calyptra 

خولۍ     -۱ ،دریشي  دتولیددستگاه     -۲کالهک  دهگۍ  نباتاتوکې     sporophyteپه 
چې   کله   . یادیږي  نوم  په  )خولۍ(  موئي  دکالهک  چې  برخه  جداشوې  پورتنۍ 
نودبیرته   وي  نه  مساعد  امکانات  تولید  دبیرته  دنباتاتواومایکرواورگانیزمولپاره 
تولیددستگاه يې  یودائمي شکله ځانگړی جوړښت غوره کوي چې د سپورپه نوم یادیږي  

 اودتخم سره ورته دی .

Calyptrogen 
( ځای  دکالهک  ددې  چې  ده  برخه  یوه  دڅوکي  دریشې   ، سلولونه  تولیدکوونکې  خولۍ( 

 څخه دکالهک سلولونه منځ ته راځي . دسلولوهغه طبقه چې کالهک ورڅخه جوړیږي  
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Camera 

یوه اپتیکي آله ده چې دشیانوعکس اخیستلولپاره کارول کیږي . کامره    -عکاسي کمره :
ورونه واخلي اوذخیره کړي . دبېلگې په توگه  کوالی شي چې ساکن انځورونه ،متحرک انځ

 لکه دفلم کمره ،دیگیتال سینمايي کمره،ویدیوکمره  اونور 

Camp Plant 
ساقه    په  اودغوټۍ  ،پاڼې  ریشه  په   چې  کیږي  ویل  ته  جسم  نباتاتوډیرسلولي  دابتدايي 

 ها گل سنگه لکه سمارقها،الجي اوگ ې په توگباندې نه وي ویشل شوې .  دبیل

Cancer 

 

 

 ښچنگا ،سرطان ، گلکه خرچن Crustaceaسخت پوستان  -۱
    -دسرطان ناروغۍ :  -۲

چې  ده  شوې  کښل  حجره  یوه  ناروغي  دسرطان  کې  شکل  په 
اواحاطه  شوي  ایساره  موخه  په  دیرغل  خوا  دلمفوسایتونوله 

 شوې ده.
  یلتکثر ته و  یا  ې ود  ټرولیدونکېکن  انتوسرطان د بدن د حجرا

خبیث خواص ولري  . دبیلگې په توگه لکه اپيتیل سرطان  )کارسینوما(، دشلې  یږي چې  ک
د انسان د سرطان .    اودوینې  زارکوما( غوښې،هډوکي عظالتو، دوازدې نسجونو سرطان )

  ډول   ېپه الند  ېې  ځینې  ېعوامل لري چ  یالبیلب   یدلک ځتهد سرطان را من  ېک  ړیو بدن په غ
 : یږيذکر ک

او    یړي زهري مواد لکه زهري مرخ   یطياستعمال،مح  یاتو زمواد، د الکول  یمیاوي ک ▐
د    ېالند  ړانگود لمر تر و  یادیږي،نامه  ه  پ   یند الفا توکس  ېنور زهري مواد چ  ډول  یو

پات  ډیر لپاره  ،  ک   ېوخت  حرکت  لږجسماني  ،چارثي    ٪ ۵یدل،  اغتوب،  فکټورونه 
عواملو سره سره تر    ټولو  ېد  یروسونه ،بکټریاوي  اونور. دوا  ړانکې،و   رادیواکټیف

پور پ  ډیری د    ېاوسه  دي  نه  علتونه  کره  ن  یژندلسرطانونو  په    ټولو تر    ېک  ړۍ شوي. 
  یا علت د تنباکو    ېې  ېپور  ډیرهتر    ېچ   یشو  یژندلسرطان پ  ږیوسرطان د س  یوژونک

 .  .ید یشو گوته استعمال په   گرټوس
  ېپه صورت ک  یت د نه موجود ړتیاسره سم تکثر کوي او د ا   ړتیا د انسان د بدن حجرات د ا

او د   ډولتلل( په منظم  ځه)د حجراتو تکثر او له من ړهدا دوا ېچ ځي، ځهله من ډولپه منظم 
)د    ېحالتونو ک ړودوا ېپه د ې. کله چیږيسره سم تر سره ک  ړتیاانسان د بدن د اعضاوو د ا

  یجه نظمي حاکمه شي او په نت   ېعواملو پر اثر ب  یالبیلوتلل( د ب  ځهحجراتو تکثر او له من
  ې نشي، د  ړېال   ځه له من  ډول په منظم    یااو    ړي د بدن حجرات له کنترول پرته تکثر وک   ېک

 .یږيک  یلسرطان و ړيغ ړوندهته د بدن د همغه ا تحال
  ږیو د س  ډول،لري. د مثال په    ړها  ېپور  یتاو موقع  ډولد سرطان په    ښانېن  ښېد سرطان ن

ن عمده  سرطان  س  ډي سالن  ټوخي،د    ښانېن  ښېد  د  درد    ینېاو  د    څخه د  دي.  عبارت 
  یدل ل  ډیر   یت موجود  ینېد و  ېموادو ک  یطهاو په غا  یتاسهال، قبض  ې کولمو په سرطان ک

  یاتومشکالت لري او په ز  ې په وخت ک  یرولود ت   غذاد    یضمر  ېپه سرطان ک  ۍ . د مریږي ک
 وي.  ځای یود درد سره  ېحالتونو ک

لکه د    ېک  ډولونو  ځینولري او په  ه  سره ن  ځانه له    ښانېن  ښېن  یڅه  ډولونه  ځینېسرطان    د
  ښه   ېې  څوتر    یږيک  یدلنه ل  ښانېن  ښېد سرطان ن  ېپانقراض سرطان تر هغه په ناروغ ک

 .ړیپرمختک نه وي ک  ډیر

 وي:   ېموجود ېک ډولونو  ټولود سرطان په  یبًاتقر ښانېن ښېن الندې

 ږدېدنه، په اثر ري  ړود سا •

 احساس، ۍگد خست •
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 دبدن دفاع سیستم کمزورتیاتبه، •
 اشتهايي،  ېب •

 ناراحتي، •

 او  یدل،ک  ېلخوا خول ېد شپ •

 دبدن غړوڅخه دوینې بهیدل .: یللد وزن با •

 معمول دي:  ډیر یناتمعا ېلپاره الند یص سرطان د تشخ د •

 ینه،او معا یستنهاخ  ېد نمون ړيد سرطاني غ •
 ینه،او معا یستنهاخ ېد مغز د نمون ډوکود ه •

 ینات،د حجراتو معا ینېد و •

 ، او CT سکن ي ټيس •
  MRI .یام آر آ •

سره سره د    ېخو د د  یښيآسانه نه بر  ډیر  یصتشخ   ېاو انداز  یتموقع  ډول،سرطان د    د
نمون  ېبرخ  یا  ړي د سرطاني غ  ډولونه   ډیریسرطان   اخستن  ېد  واسطه ه  پ  ینېاو معا  ېد 

ک  ېچ اصطالح  طبي  په  اساسي یږيتشخص  یږيک  یلو  یوپسيبا  ېورته  د  سرطان  د   .
 اساسي رول لوبوي. ډیر  یناتسکن معا ي ټيلپاره د س ېاو انداز یتموقع

 سرطان تداوي: د

لري.    ړها  ې پور  ې انکشاف تر کچ  یا  گاو د هغه د پرمخت  ډولسرطان تداوي د سرطان په    د
د    یااو آ  ړې وده ک  څومرهسرطان    ېده چ  یمعن  ېانکشاف کچه په د  یا  گد سرطان د پرمخت

هم خپور شو ته  نورو اعضاوو  د  ی بدن  نه. د  ک  ېاو که  نظر  په  د    یولون   ېفکتورونو  سره 
 دي:  عمولم ډیر  ډولونه  ېالند ۍتداو
 

 کول،  ې لر ېاو د سرطاني برخ یاتجراحي عمل ▪

 ته د شعاع ورکول، ېبرخ یا ړيسرطاني غ ▪

 استعمالول. انوگد سرطان ضد دارو  ▪

    Immunotherapyایمیني درملنه  ▪

 

  ړه ا  ېپور  یصاو پر وخت تشخ  ډولتداوي د سرطان په    ړهسره سره، د سرطان بشپ  ېد  له
ک  ک  یو   یرېچ ه  لري.  په ابتدايي مراحلو    ډیرې شي    یدایشي ک   یصتشخ  ېسرطان د هغه 

 .ړيک یداشفا پ ه گتو  ړهپه بشپ ېاو ناروغ تر ېولر یلېپا ښې

 :یویسرطان مخن د
نه دي    ېسرطانونو اساسي علتونه تر اوسه پور  ډیری شول، د    یل وو ېمخک  ېچ  ه گڅرن  لکه

د بدني    ښت،کم  ېک  څښاک شوي، خو د تنباکو پر استعمال کنترول، د الکولو په    یژندلپ
زهرجنو موادو او    یمیاوی استفاده کول، د ک   څخهد صحي خوراکونو    یاتوالی،ز  یتونوفعال

ت   ځاند    څخه  وگړانو د  او   ې )چ  یړي ز  ور ساتل،  ک  ږدهپه  سبب    ینېد    ې موده  سرطان  د 
  ړاندې ( په ورځيگد سرطان سبب    ړېد رحم د غا  ې)چ  وایرس  یلوما( او انساني پاپرځيگ

و  ینات،منظم معا  ین،واکس د  لمر  ک  وگړاند  پوست  ېپه مقابل  د  بدن  د   يگد  او  ساتل، 
  ې وژونک  ېد د  یدهبر  ډیرهتر    امونهگد عامه پوهاوي رغنده    ړاندېپه و  ۍسرطاني ناروغ

 شي. یکمول یښېپ ۍناروغ

  ې چ  یښيبر  ړینا  ډیرترسره کول    یناتود بدن د عمومي معا  ځلېدوه    یا  ځلې  یو   ېکال ک  په
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ک  یسره کوال  ېپه د ابتدايي حالتونو  په خپلو  درملنه    ېشو سرطان  په  او  الس    ېېکشف 
 .ړوک  ېپور

Cancer 

(krebs) 

سرطان ټولوهغوناروغیوته ویل کیږي چې دبدن یوه سالمه حجره یوه ناڅاپه غیرنارمل شي  
 اوپه خپل سراوپرته له کنتروله ځان ویشي

Cancer Disease 

:    يسرطان غړيددبدن     -ناروغۍ  دحجرې  غټوالی    ناکنتروله  دکتلې   نسج  یا    يوه    ،
پړسوب  چې گاونډی نسجونه ترفشارالندی راولی اودبدن نورو   اویا  ويشتوبناکنتروله  

 برخو ته  هم غځيدالی شي.

Cancer Genes 

  : . سرطاني  جین دډي اين اې  يوه    -دسرطان جينونه    سرطان دجين يوډول ناروغي ده 
وتيشن په پایله کې منځ ته راځي . نوموړي جينونه ناسم  یبرخه تشکیلوي چې دم  ۍکوچن
 پروتېين جوړوی .    ړي گاونیم

Cancer 

Treatment 

ناروغۍ  :   دسرطان  عمليا   -درملنه  اودوړان  ت لکه  درملنه  کيمیاوي  ،  گ،  ودرملنه 
 دمعافيتي سیستم درملنه اونور 

Candela نړیوال سیستم کې دنورشدت واحددی چې لنډیزیې په  دواحداتوپه cd  . سره ښوول کیږي 

Candle    شمع ، همدارنگه دموټرپالک ته هم ویل کیږ لکهspark plug یا zündkerze 

Cane Sugar 

)د جغندر(  ني،گشكره  د  -:  يا  چې  قیمته شکردی  دوه  جوړشوی  گ،  لوکوزاوفرکټوزڅخه 
اورن خوږ  خوندیې   . کیمیاوي    گ دی   . کیدلووړتیالري  دحل  کې  مایع  ،په  دی  سپین  یې 

 دی. 11o22h12C.فرمول ېې 

Canine Tooth 
نېښي غاش ، انیاب غاښ ، هغه غاش چې دمخ څلوروغاښونوپه څنگ دواړواړخونو کې  

 پروت دی  

Cannon . جنگي آله ده اود توپ په نوم یادیږي 

Cantor Set 

 

 

 

په ریاضي کې دحقیقي عددونویوډول فرعي مجموعې ته    -دکنتورغیراتصالي مجموعه : 
ړي خواص  گویل کیږي  چې په توپولوژیکي ،هندسي اودتیورتیکي اندازه کولوپه تړاوځان

 ولري . د  
 دکنتورغیراتصالي مجموعې پینځه تکرارونې )ايتريشن  ( کښل شوې دي په شکل کې 

 
 
 ه : گې  په تو گبېلد
 

ه سره یوځای )نامتداوم ،غیراتصال( اوپه هیڅ ځای  گنغښتې ،مکمل ،په مجموعي تو    -۱
وي   نه  متراکم  هم  تشکیلوي    -۲کې  دصفرمجموعه  کې    مجموعه  عددونوپه  دحقیقي 

دخپل ځان سره یوشان وي ، یانې که بعدیې سترشي   --۳وړنه وي  ،  اوبلخواد   شمېر   لو
ورکوي نه  سه  ال  د  والې  یوشان  شمېر    دمح  -۴خپل  دعنصرونو    مجموعې  دودې 

که  چېرته  گهمدارن   . )ځواکمنتیا(  اعتبارلري  هم  لپاره  یتناهي مجموعې  ال  د   ټول  ه  ته 
په پام کې     [0,1]حقیقي عددونه کوم چې دتړلي انتروال   پراته دي  صفراویوه په منځ کې 

منځن څخه خال صه  انتروال  اوبیادهمدغه  ړن  ۍونیسو،  برخه   کړو،پگ درېمه  مانا  ه  دې  ه 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cantor.png&filetimestamp=20040720141405


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

145 

 

ترمنځ پراته دي لیرې     2/3 اودوه په درې     1/3 چې ټول هغه عددونه کوم چې د یوپه دری  
انتروالونه  باقي    انتروال او  کړو ، نوپه پایله کې یواځې دوه انتروالونه یانې  

منځن صه  خال  بیا  یوځل  څخه  انتروال  دنوموړودواړوهریوه   . کیږي  برخه     ۍپاتې  درېمه 

 او   , , :ه څلورانترواله  ال س ته راځي . لکه  گ ه کړو اوپه دې توگړن
ځله یادشوې    کړنال ره     nانتروال .همدغه    کړنال ره  تر ال یتناهي پورې تکرارکیږي . که   

کې   پایله  نوپه  چې      n2ترسره شي  کوم  راځي  ته  منځ  داصلي   انتروالونه  برخه  ځله 
له ټولوهغوټکوڅخه دی چې دصفر    انترول  په .   دکنتور مجموعه عبارت  ځان کې لري 

ولوڅخه په  گاوبرسېره په  ال یتناهې ايتريشن  کې  دړن  [1 ,0]اویوه په منځ کې پرتې دی   
 مجموعه په  ال ندې ډول ده . يامه فرع   nامن کې پاتې شوې دي . دکنتور

 
    

Caoutchouc 
 : ماده  کیږي     -دربړخام  ترالسه  څخه  دربړدونې  چې  ده  شیره  رنگه  سپینه  یوډول 

 اودربړدتولویدپه موخه دخام موادوپه توگه کارول کیږي .

Capacitance 

ړتيا،كِفايت،توان،وس ، دفعالیت وړتیا، دیوې فابریکي دبرق  و   ظرفیت ،گنجایش،  -۱
 انرژي تولیدقابلیت

دبرقي چارجونودذخیره کولولپاره دیوه خاذن  وړتیاته ویل کیږي چې    -په فزیک کې :   -۲
دخاذن ظرفیت په نوم یادیږي . دیوه خاذن ظرفیت  مساوي دی له نسبت برقي چارج مقدار  

Q   پوتنشیل  پرتفاوت (U    . چې دخاذن دووڅنډوترمنځ شتون ولري )ولتیج 
کیږي . یوفارادهغه ظرفیت ته    (F 1)   اولنډیزیې په    ، دظرفیت واحددفارادپه نوم یادیږي

ویل کیږي چې که په خاذن باندې  یوولټ ولتیج کېښوول شی نو دبرقي چارج یوکولومب  

  ذخیره کیږي .(C = 1 As 1)مقدار

Capacitive 

Resistance 

 

 

 

 

: په    -دخاذن مقاومت  اوبیادیوه مستقیم جریان  وتړو  یوخاذن  برقي سرکټ کې  یوه  په  که 
هغه    چې  ،داځکه  تیریدالی  شي  نه  جریان  مستقیم  څخه  نودخاذن   ، شي  وتړل  منبع 
سرکټ   برقي  که    برخالف   . تشکیلوي  مقاومت  یوالیتناهي  لپاره  جریان  دمستقیم 

ذن څخه متناوب جریان تیریدالی شي . په دې  دمتناوب جریان په یوه منبع وتړل شي نودخا
ترځ کې خاذن دفریکونس په تابع سره  پرلپسې په پریودیک توگه  چارج اوډیسچارج کیږی  

دالندې    CX. دمتناوب جریان پروړاندې  دخاذن مقاومت   
 اړیکې څخه ترالسه کیږي :   

            ، 
رڅ  دایروي فریکونس په واحدح   ωپه پورتنۍ معادله کې   

Hz    ،C      فاراد واحد  په  ظرفیت   بله    Fدخاذن  په   . دی 
مقاومت    دخاذن  پروړاندې  جریان  په     CXوینادمتناوب 

 په برعکس متناسب دی .        Cاودخادن ظرفیت   fدفریکونس   Ωواحد اوم  
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Capacitor 

 

   -خاذن :
چارجونویادبرقي دبرقي سرکټ یوه برخه  تشکیلوي  چې دبرقي   

خاذن    . کیږي  کارول  موخه  کولوپه  دذخیره  انرژۍ 
يې   ترمنځ  چې  جوړشویدی  لوحوڅخه   هادي  ددوومخامخ 
ډیره لږفاصله شتون لري . دواړه هادي لوحې دیوه عایق لکه 

اویا چې   تشيا  ربړ،هوا،شیشه  وي  شوې  بیلې  واسطه  په 
الکتریک    خاذ  Dielectric ددای  چې  کله   . یادیږي  نوم  ن  په 
منبع    په  برقي ساحه    Uدولټیج  نودلوحوترمنځ  یوه    Eوتړل شي،  په  . دخاذن  تولیدکیږي 

چارجونه   مثبت  باندې  چارجونه    Q+لوحه  منفي  باندې  لوحه  بله  .     Q-اوپه  راټولیږي 
ترمنځ یوتناسب شتون لري چې دهغه نسبې   Uاودپتانسیل تفاوت     Qدذخیره شوي چارج ْ 

ل کیږي . خاذن توپيرلرونکي شکلونه اوډولونه لري . لکه  وی  Cضریب  ته دخاذن ظرفیت   
لوحه يي   خاذن ، استوانه يې   خاذن، څرخیدونکی خاذن،کروي خاذن چې دمتحول خاذن  
حاصل ضرب دخاذن   له  چارج  مساوي دی  برقي  ذخیره شوی  اونور.  یادیږي   هم  نوم  په 

ه په خاذن کې ذخیره شوې انرژي )کار(  گ، همدارنضرفیت اوولتیج . یانې  :  

،ولتیج په واحد  ولټ    C، برقي چارج په واحدکولومب     مساوي دی له :   
V   اودخاذن ضرفیت په واحدفارادF    بلخوادخاذن ضرفیت . دلوحوترمنځ   Cښوول کیږي 

 ء   متناسب دی     .سره مستقیما Aسره برعکس اودلوحوسطحې  dفاصلې 
 

Capillaries 

دانسان شع  رگونه،  ډوله  ،اوښتان  نلونه  ،ډيرنري  نلونه  ،شعره  رگونه  عروق،شعریه  ریه 
اوحیوان په بدن کې ترټولوکوچني رگونوته ویل کیږي چې وینه ،لمف اوهواپکې بهیږي .  

 قطريې دپينځوڅخه ترلسومایکرومتره رسیږي .

Capillary  گونوپه بڼه  دوینې شعریه رگونوته اړوند،دعروق شعریه په شکل ،ډیرنري ر 

Capillary )د وينې يو ډېر کوچنې رگ )شریان 

Capillary Action 

کله چې  یوشعریه نل په مایع کې ډوب شي نومایع دنل په     -دشعریه څکوونکې اغیزه : 
  . کوي  غوره  ځانته  یومقعرشکل  دمایع سطح  کې  پایله  اوپه  خیږي  خواته  پورته  کې  منځ 

دمنېسکس بڼه  چې      Meniscus نوموې  دادی  يې  .المل  یادیږی  نوم  په 
 ی قوه  اغیزه کوي .چسبندگددووتوپيرلرونکوموادوترمنځ  د

Capillary 

Analysis 

 

 : تجزیه  واسطه  نلونوپه  چې     -دشعریه  ده  کړنالره  تجزیوي  یوه  کیمیاکې  تحلیلي  په  
او په    دمحلولونوسرعت  چې  کله  توپيرلري  سره  دیوبل  کې  څرگندیدنه  محلول  نمونه 

دفلترکاغذډوب شي  نوپه پایله کې محلولونه دشعریه په نل کې  پورته خواته په توپیرسره  
 خیږي .

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kapacitans.svg&filetimestamp=20111019164540
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Capillary Effect 

دشعریه نلونوځانگړوخواصوته ویل کیږي  چې دمایع سره په تماس کې     -شعریه اغیزه   : 
بله وینادشعریه نلونوکیفیت ته ویل کيږي چې   په   . له  يې ښيي  دمایعاتودسطحې کشش 

کبله  منځ ته راځي . پایله يې داده چې په نل کې دمایع سطحه دآزادمایع سطحې په پرتله  
 لوړه اویاټیټه واقع کیږي .

دبیلگې په توگه کله چې یو  تنگ، نرۍ  شیشه يي نل په اوبوکې  
ډوب شي نواوبه په نل کې دځمکي جاذبې قوې پمقابل عمودأ  

. داوبوسطحه مقعرشکل ځانته غوره کوي   کې لږڅه پورته خیږي
او    کشش  سطحي  دمایع  یوخواپخپله  اغیزه  نوموړې   .
دسرحدي   کې  برخه  په  دتماس  نل  يي  اوشیشه  بلخوادمایع 

خیږیدلوارتفاع   دمایع  کې  شعریه  په   . راځي  ته  منځ  اساس  په  کشش   سطحې 
جاذبې   شعاع،دځمکې  نل  ،دشعریه  کثافت  دمایع   : ده  اودمایع  دالندوکمیتونوتابع  قوه 

 سطحي کشش اودتماس زاویه 

Capillary 

Repulsion 

 

 

 

کله چې  یوشعریه نل په مایع لکه     -ونکې اغیزه :شاته تمبودشعریه   
ارتفاع   سطحې  دسیماب  کې  منځ  په  نودنل  شي  ډوب  کې  سیماب  
دشاوخوااوبوپه پرتله ټیټه کیږي اوبلخوادڅنډوپه برخه کې ښکته  خواته  

ه کې دمایع سطحه یومحدب شکل ځانته غوره کوي .   خوځیږي . په پایل
دادی چې دسیماب مالیکولونوترمنځ دجذب قوه   يې    Cohesionالمل 

اود   کوي  عمل  ترمنځ   نل  اودشعریه  دسیماب  چې  پرتله  په  قوې  قوي چسبندگدهغې  ی 
Adhesion     . په نوم یادیږی ، زوروره ده 

Capillary Vessels 

دلمف اووینورگونودتقسیماتو ترټولوډیرې کوچنی څانگې دي     -:رگ  شعریه ،نلونه ،موی
وریداوشرائین دیوبل  سره    ونه ،گر چې یوازې دیوې سلول  په اندازه پنډوالی لري . شعریه

دای   داوبو،اکسیجن،کاربن  ترمنځ   نسجونو  اوشاوخوا  دوینې  همدارنگه   . نښلوي 
 ړه ورکړه ترسره کوي .اکساید،غذايي موادو اونورو کیمیاوي  پاتې شونوراک

Capsule 

همدارنگه لکه دسترگوکسي    وى. ېاچول شو ښىچه دوا پك ښيو پو     -سرپوښ،کپسل :
کې   پښتورگي  په   . وي  جوړه  دڅوبرخوڅخه  چې  ءشگفته  ،میوه  پوښ 

 کپسل،دمغزکپسل،دبکټریاوپوښ ،دلمف غدوپوښ،فضايي کپسل اونور.

Carbanion 

: باندې   -کاربنین  هغه  اوپه  وي   شوی  چارج  منفي  چې  کېږي  ویل  ته  اتوم  دکاربن 
تړ شونې  پاتې  څکوونکي  بېلیواویاډیرالکترون  د   . وي  توگلې  په  په  گ ې   بېز  که     B ه 

 وښيو نولرو:      3R اوپاتې شونې په 

B-+ H −C3R → −H + B-C3R 

Carbide 

مرکب ته ویل کیږي چې دکاربن اتوم اویوه لږمنفی چارج    يیوکیمیاو  -کاربید، کارباید :
او       C ته دکاربن عنصر په  لرونکي عنصردیوځای کیدوڅخه منځ ته راځي .  که  چېرته  

ه لکه   گ ې  په توگد بېل  yCxE.وښيو نوعمومي فرمول یې داسې لیکو:         Eعنصرپهمنفي  
کاربید کاربید CaC 2کلسیم  سیلیکون   ،),CSi(   کاربیداو                        ولفرام 

Tungsten carbide (WC) 

Carbo  دسکرولپاره  ال تیني نوم دی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
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Carbocyclic  چې په هغوی کې ټولې حلقې دکاربن څخه جوړې وي .دکاربن حلقوي مرکبات دي 

Carbohydrase 

موادلکه     carbohydrate یت  یدراهغوانزایمونوته ویل کیږي چې کاربوه  -: یزکاربوهایدر
ه  گ(( اونورپه ساده قندونوباندې تجزیه کوي اوهمدارنsaccharidesنشایسته ، قندونه)  )

بېل د   . کوي  چټک  تعامل  په  گکیمیاوي  مالتگ توې   په     Maltase زیه  چې  دی  یوانزایم 
. نورانزایمونه    glucose لوکوزگباندې    اغېزه   کوي  اوپه     maltose مالتوز یې اړوي 
تجز پولي    amylasesلکه    ،  یسکراید  کوي  ،     sucrasesه  کوي   قندتجزیه  خوراکي 

 س کې تولیدکیږي ز انزایمونه په پانکریا یدشدوقند تجزیه کوي  . کاربوهاید lactasesاو

6O12H6> 2C----------O 2+ H 11O22H12C 

Carbohydrates 

دهایدروجن،اکسیجن اوکاربن عنصرونوڅخه په ټاکلي تناسب گډشوي     -کاربوهایدرېت : 
کیمیاوي   په    . یادیږي  هم  نوم  ساکرایدپه  د  چې  کیږي   ویل  موادوته  قندي 
دډېرو   چې  تشکیلوي  مرکبات  عضوي  اوکیټون  دالدېهاید  تړاوکاربوهایدرېت 

يي    )-(OHهایدروکسېل   فارمول  عمومي  جوړدي   څخه  دی    nO)2(HnC  گروپونو 
په مونوساکراید گلوکوز،فرکټوز(،ډای    6O12H6C.دپولیمریزیشن کړنالرې سره سم   )لکه 

رافینوز(    11O22H12Cساکراید   )لکه  ساکراید  قند،بوره،مالټوز(،الېگو  دشدي  )لکه 
ساکراید   کیږي     n)5O10H6(Cاوپولي  ویشل  باندې   ) ،سلولوز،کیټن  نشایسته  )لکه 

یا یوقیمته  هم  .مونوساکراید  نوم  اودشکرپه  فرکټوز  گلوکوزاو   لکه  قنددی  ساده  نې 
دوه قیمته قنددی  چې نیمايي دفرکټوز    saccharoseیادیږي . دخوړوبوره یانې ساکروز  

. فرکټوزپه   کیږي  ترالسه  دنیشکراوچغندرڅخه  دگلوکوزڅخه جوړه ده. ساکروز  اونیمايي 
دنباتات کاربوهایدریت   . پیداکیږی  کې  اوعسل  دژوندیواورگانیزمو  خوږومیو،گنۍ  واو 

په جوړښت کې اساسي ونډه لري . پولي ساکراید    DNAدحجرو ، کوانزیامونو،ارثي موادو
،ډوډی ،کیک ،نخود ،کچالوکې ډیرپیداکیږي  ارزن ی،اوربش په وریږې،غنم ،نوډل ،جوار،

انرژي خوندي ده.کله چې یونبات دلمرانرژی    Kilojoule  17. په یوگرام ساکرایدکې لږڅه  
گلوکوز   اوداوبوڅخه  اکساید  دای  دکاربن  کړنالره کې  په  دفوتوسینیزیس  نو  کړي  جذب 

 اواکسیجن ترالسه کیږي.    

6CO2  +  6H2O + → رڼاانرژي   C6H12O6  +  6O2 
شدې،گنۍ   گلوکوزپه  په  شکل  دپوليمیرپه  بلکې  کیږي  موندل  آزادنه  کې  طبیعت 

پولي   د  کاربوهایدریت  موادوکې   خوراکي  په   . پیداکیږي  ،اوسلولوزکې  ،نشایسته 
انزایم     Sucraseساکرایدپه ډول شتون لري اودهضم په موخه ړومبی په کوچنیوکولموکې د  

چ بوره   توگه  په  دبیلگې    . کاتاالیزکیږي  مرسته  په  په  قنددی  قیمته  دوه  ې 
دوینې   الرې   له  ددیوال  کلمې  دکوچنۍ  اوبیا  کیږي  فرکټوزاوگلوکوزمالیکولونوتجزیه 
هرډول   اودبدن  دوینې شکرمقدارپورته ځي  پایله کې  په    . نفوذکوي  ته  ورید  ینې  شعریه 
حجرو ته سمدالسه انرژی چمتوکیږي . په دې ترځ کې  دپانکریاس غده داېنزولن هورمون  

کې  افرازک وینه  په   . ننوځي   ته  منځ  دحجرې  مرسته   په  اېنزولن  شکرد  دوینې  او  وي 
حالت   دگلوکوزمقداردنارمل  کې  وینه  په  که   . یادیږي  نوم  دوینې شکرپه  دگلوکوزمقدار 

http://de.wikipedia.org/wiki/Joule
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اضافه   مرسته   په  انزایم  داېنزولن   کې  حالت  دې  نوپه  والړشي  پورته  څخه 
په توگه  اوهمدارنگه     Glycogen   گلوکوزدحیواناتوپه عضالتواوپه ینه کې  دگالیکوجن

کې   وینه  په  چې  خوکله    . کیږی   ذخیره  توگه  په  دنشایسته  نباتاتوکې  په 
دگلوکاگن   څخه  دپانکریاس  نو  ومومي  کمښت  څخه  مقدار  دگلوکوزمقداردنارمل 

glucagon     هورمون افرازکیږي اوینه ودې ته هڅوي چې دگالیکوجن فاسفوریلیز انزایم په
وینه  مرسته هلته ذخی په  اېنزولن  بله وینا  په   . گلوکوزواړوي  په  بېرته  ره شوی گالیکوجن 

کې دشکرمقدارښکته راولي اوبرخالف  دگلوکاگن هورمون دشکر اندازه جگوي .  په وینه  
ثابت   په  مخې   له  دضدکړنالرې  هورمونو  گلوکاگن  او  شکرمقدارداېنزولن  دوینې  کې 

یددډیرویوقیمته قندونوڅخه جوړدی اوپه  تعادل کې ساتل کیږي   څرنگه چې پولي ساکرا
بدن کې دهغوی تجزیه کیدنه په گلوکوزباندې ډیروخت نیسي نوهمداالمل دی چې دوینې  
راولي  ته  منځ  شکرڅوکې  دوینې  گلوکوزخوړل  خودخالص   . ځي  شکرورووروپورته 
اودصحت په تړاوډیرضررلري . همداالمل دی چې بالغ سالم سړي ته سپارښتنه کیږي چې  

ي خوراکي مواديې پنځوس په سل کي دپولي ساکرایدڅخه جوړوي . یانې د وزن هر  دورځ
دژوند  دانسان  کاربوهایدریت    . پولي ساکرایدوخوړل شي  پینځه گرام  لپاره  یوکیلوگرام 
لپاره حتمي غذايي موادنه تشکیلوي  ،داځکه چې دبدن حجرې کوالی شي دضرورت په  

السه کړي .  په عادي توگه دروغ سړي  دوینې وخت کې دپروتین اوشحمیاتوڅخه انرژي تر
لیتروینه    پردیسي  گرام  ملي  ترسل  داویاڅخه  کې  وخت  نهاري    mg/dl 100-70شکرپه 

. دخوراک څخه وروسته دوینې شکراندازه په لومړې وخت کې پورته ځي   ټاکل شوی دی 
یوسلواتیا   کې دوینې شکرد  تور رگخووروسته له لږڅه دوه ساعته بیرته راټیټیږي .که په   

180 mg/dl    په که   . کیږي  ویل  ورته  نودشکرناروغۍ  والړشي  پورته  رگڅخه  کې    تور 
اویاهایپوگالیسیمیا   نودشکرکمښت  ولري  قیمت  ښکته  دڅلویښتوڅخه  دشکراندازه 

hypoglycemia    بې  ، ورشي  حمله  چې  کیداي شي  باندې   ناروغ  په    . یادیږي  نوم  په 
،سردردي،دحرکت کمښت،دشیانوغبرگ لیدنه،دپوستکي سپین  اختالل  هوشه شي ،دمغز
ضربه   ټاکلی   رنگ،دزړه  تل  حجرې  عصبي  چې  داځکه   . راشي  ته  منځ  نښې  ې  اویانور 

اوغذايي   وي  نه  هوشه  بې  ناروغ  که  موخه  په  ددرملني    . لري  ته ضرورت  مقدارشکرې 
 گلوکوز   موادتیروالی شي نوداکفایت کوي چې دخولي له الرې دلسوڅخه ترشل گرام

 (100-120 mL)     وي هوشه  بې  ناروغ  که   . ورکړشي  توگه  په  دمیووشربت 
دپیچکاری له الرې په توررگ کې ورکول کیږي     D50Wنودگلوکوزاوداوبویومخلوط لکه  

دفرکټوزڅخه   چې  کیږی  سپارښتنه  ورته   ، وي  اخته  ناروغۍ  دشکرپه  چې  څوک  هغه   .
ي چي په وینه کې گلوکوزیواځي داېنزولن  کارواخلي . دگلوکوز اوفرکټوز ترمنځ توپيرداد 

فرکټوزاېنزولن   چې  کې  حال  داسې  په  ښي  ورننوتالی  ته  دحجرومنځ  مرسته  په  هورمون 
هورمون ته اړتیانه لري اوپرته له  اېنزولن هورمون څخه دبدن حجرې منځ ته ورننوتالی شي  

مخ په وړاندې ځي     . څرنگه چې دفرکټوزمیتاباالیزم کړنالره  دگلوکوزپه پرتله ډیره سوکه 
شي   کیدای  گلوکوز  بلخوا   . بیايي  شکرورو،وروپورته  دوینې  فرکټوز  چې  دی  همداالمل 
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کې   ینه  په  فرکټوزیوازې  خوبرخالف  مېتاباالیزشي  کې  حجره  یوه  هره  په  دبدن  چې 
نه   واسطه  په  فرکټوزمقدارداېنزولن  د  کې  وینه  په  چې  دی  همداالمل   . مېتاباالیزکیږي 

 کنترول کیږي .  
ړومبی   بلکې  کړي  پورته  گټه  دگلوکوزڅخه سم سیخ  کوالی چې  نه شي  حجره  یوه  دبدن 

کواېنزایم   نوموړي   . شي  واړول  ترايفوسفېټ  ادینوزین  یانې  انرژی  کیمیاوي  په  بایدچې 
سرته   توگه   بشپړه  په  دندې  خپلې  ترڅوهغوی  کوي  انتقال  انرژي  کیمیاوي  دحجروترمنځ 

ون پرې شی اودفوسفېټ یوایون راویستل شي نو  کیمیاوي تړ   ATPورسوي . که دیومول  
.دبیلگې په توگه دبدن    (kcal/mol 14−)لږڅه  څوارلس کیلوکالوري انرژي   آزاده کیږي 

څخه   دوینې  چې  کله  مهال سوځي  هغه   دگلوکوزیومالیکول  کې  مایتوکندرین  په  حجرو 
اکسای پایله کې  کاربن دای  په  . دتجزيي  یومالیکیول مصرف کړي  ته  داکسیجن  دوینې 

اته   ترايفوسفېټ  اودادینوزین  اوبه   ډول  په  انرژي  يې دکیمیاوي   اوپه څنگ کې  ازادیږي  
 الس ته راځي      38ATPدیرش مالیکیولونه  

0 + 38ATP2+ 6H 26CO     2+ 6O 6O12H6C 

پورتنۍ کیمیاوي معادله دحجرې دتنفس په څلوروپړاونوکې ترسره کیږي اودگلوکوزڅخه  
 یجن ته لیږدول کیږي  .الکترونونه اکس

Carbolyasen 
دای   کاربن   ، کې   میتابالیزم  موادوپه  دبدن  چې  کیږی  ویل  هغوانزایمونوته 

 ه  تعامل چټک کوي .  گاکسایددعضوي موادوڅخه تجزیه کوي ، اوهمدارن

Carbon 

، اتومي شمېره يې    Cیوڅلوروالنسه کیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه يي په     -کاربن :
Z= 6      يي کتله  اټومي  اودټولوعضوي     A=12,011اونسبي  مادي  دژوندی   . ده 

شکل   په  اودالماس  دگرافیت  کې  طبیعت  په   . تشکیلوي  برخه  یوه  مرکباتودجوړښت 
څلورالکترونونه چمتوکوالی شی . درې    تړون په موخه   covalentپیداکیږي . دکووېلینت  

،وروستی ایزوټوپ رادیواکټیف خواص لري     -۱۴Cاو    C-12;C-13ایزوټوپونه لري یانې  
کاله     دیرش  سوه  اوه  زره  پینځه  عمريي  نیمايي  فزیکي  الماس    y 5,730چې   . دی 

ترټولو  الماس   . ډیرټیټ دي  يې  هدایت   لري خوبرقي  قابلیت    ترټولوعنصرونولوړحرارتي 
 عنصرونویو ډیر کلک عنصردی خوپمقابل کې يې گرافیت یو نرم عنصر دی .

Carbon Dioxide 

یوبې رنگه ،بې بویه ،تروش  ناسوځیدونکی گازدی چې په اوبوکې    -کاربن دای اکساید :
  . جوړدی  عنصرونوڅخه  اوکاربن  داکسیجن  چې  دی  مرکب  یوکیمیاوي   . کیږی  حل  ښه 

دی . دحیواناتواونباتاتودتنفس په کړنالره کې اوهمدارنگه     2CO     کیمیاوي فرمول يي  
دکاربن لرونکوموادوداحتراق په نتیجه تولیدکیږی . که دتنفس کولو هواحجم  لس په سل  

ې ذهرجنې پایلې لري  اوکه  شل په سل کې تنفس شي  کې کاربن دای اکسایدوي   نوډیر
 0,039نودمړیني المل گرځي .  په اتموسفیرکې په طبیعي توگه پیداکيږي اومقداريي     

Vol% (390 ppm)     بایدچې غلظت  اعضمي  اکساید  دای  دکاربن  هواکې  په  دتنفس 
،ا  (ppm 5000)د نباتات  کې  کړنالره  په  دفوتوسینتیس   . شي  نه  پورته  لگی  څخه 

اوباسیانوباکټریاوې ّ ځانته غیرعضوي کاربن دای اکساید،اوبه اودرڼاانرژي  جذب کوي  
اوپه پایله کې    دخپل ځان لپاره گلوکوزتولیدکوي اوپه ځنگ کې یې اکسیجن  آزادیږي  .  
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دکاربن دای اکسایدڅخه په صنعت کې دیوریادالس ته راوړلوپه موخه گټه پورته کیږي .    
2CO  اک په  یواسیدي   . اړوي  رنگ  ارغواني  په   کاغذ   رنگه  ابې  دلیتمس  چې  سایددی 

ته     2COژوندي اورگانیزم کې اوبه د   سره یوځای کیږی او کاربونیک اسید ورڅخه  الس 
 راځي .

3CO2H O2H+  2CO 

Carbon Disulfide 

دی . خورابدبوی لري  2CSیوډول مایع ده چې کیمیاوي فرمول یې    -کاربن دای سلفاید :
اوپه اسانۍ سره مشغل کیږي. په توده هواکې اودشغلی سره نږدي خطرناکې پایلې لري . 

از تنفس شي بې هوشي ، ساه بندي منځ ته راځي. یوښه حل کوونکی مرکب  گکه نوموړی  
 کوي . دمضروحشراتودمنځه وړلوپه موخه هم کارول کیږي.دی چې   غوړ او ربړحل 

Carbon Group 

: عنصرونه  گروپ  اوسني     -دکاربن  اوپه  گروپ   څلورم  په  دعنصرونودپریودیک سیستم 
  ( Si)،سلیکون    (C)سیستم کې په څوارلسم گروپ پورې اړه لري اوعبارت دي له کاربن  

 اوقلعي    (Pb)،سرپ  (Sn)،تېن   ( Ge)،گرمانیم 

Carbon 

Monoxide 

یوبې بویه،بې خونده ،ذهرجن،سوځیدونکی گازدی . په کیمیاوي    -کاربن مونواکساید: 
په      ونواړیکو  گچې هغوی ددری    Cتړاودیوه کاربن اویواکسیجن څخه جوړدی  

واسطه کلک تړلي دي  . که دهواسره گډشي دچاودنې وړگازورڅخه تولیدکیږي . دکاربن  
دلرگیواوسکرودنامکل .  لرونکوموادولکه  تولیدکیږی  کې  ترځ  په  احتراق  آزادډول   مل  په 

دای   کاربن  اوپه  کیږي  ی  یوځا  سره  ډیرزرداکسیجن  چې  داځکه  لنډژوندلري 
 اکسایداواوزون باندې اوړي .

Carbon 

Tetrachloride 

تتراکلوراید: رن   -کاربن  اویوبې  یومرکب  لري گدکلوراوکاربن  بوی  ښه  او  دی  مایع  ه 
  . کیږي  استعمال  ضدحریق  مرکب  نوموړي   . شي  کوالی  حل  ښه  موادخورا  اوشحمي 

 دی . 4CCl.کیمیاوي فرمول یې 

Carbon, 

Carboneum 

 : په      -کاربن  یې  دلنډیزنښه  چې  کیږي  ویل  عنصرته  کیمیاوي  ښوول    Cدکاربن 
روپ کې ځای لري ،  یوغیرفلزي  گکیږي،دعنصروپه پریودیک جدول کې په څلورم عمده  

شپږده   یې  ه  اتومي    شمېر     . واحده       6عنصردی  دوولس   یې   کتله  اتومي  نسبي   ،
u12,0107      ده  ، څلورو  ال  نسه او دنوروعنصرونوپه پرتله په   هراړخیزمغلق کیمیاوي

اوپه   عنصر  عمده  ژوندیوموجوداتوکې   په  کاربن     . اخلي  برخه  پراخه  توکې  تعامال  
کې    .    % 0,04بیوسفیر  لري  شتون  کاربن  هم  ډیرومینرالونوکې  په   . تشکیلوي  برخه 

ډعضوي گاز،پطرول کې د گه په سکرو، گاوالماس . همدارن رافیت  گه لکه   گې په توگدبېل
   C12    دوولس   مرکب  په ډول منځ ته راځي . کاربن دوه ثابت ایزوټوپونه لري چې  په کاربن 

شپږپروتونه اوشپږنیوترونه      C12نښه ښوول کیږي . کاربن     لنډیز   C13      دیارلس  اوکاربن
نوی   نهه  لږڅه  کې  طبیعت  اوپه  لري  کې  هسته  .   په  کیږي  پیدا  کې  سل  .       % 98,9په 

ه  تعریف شوی دی . په دې مانا چې گداتومي کتلې واحدکمیت په تو  C12    دوولس  کاربن
ایزوټوپ  دکاربن  کتلهدنوروعنصرونواتومي   برخې  ر دیوپ  C12  دوولس  اتومې   دولسمې 

چې    (1:12)  سره  کتلې مانا  دې  په   . کیږي  ټاکل  عنصرکتله  اوبیادهغه  کیږي  که   پرتله 
ایزوټوپ  دکاربن دو    C12اتوم    دوولس  په  داتومي  وکتله  یې  تقسیم  وویشونوحاصل  لس 

   1Unit = 1 uه تعریف شوی دی  اولنډیز یې په  گ په تو  Atomic mass unit کتلې واحد

کتله  مساوی ده له       C12اتوم    خنثی،آزاد کاربن  کیږي .  په بله وینا دیوه  ښوول  سره      

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carbon_monoxide_2D.svg
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    رام کتلې اوداتومې کتلې واحد گ(  . دیوکیلو    u 12ولس اتومي واحد سره  یانې     )   ود
1 u         . ترمنځ   ال  ندې اړېکې اعتبارلري 

 
 

له   عبارت  نامتورادیوایزوټوپ    کې    Carbon-14دکاربن  هسته  په  چې  دی  څخه   ,
وړان دکازمیک  ایزوپوپ  نوموړی   . لري  نیوترونه  اواته  ترو  گشپږپروتونه  په  واسطه    وپه 

 فوسفیرکې د  ال  ندې هستوي تعامل په پایله کې منځ ته راځي .
H1C + 14 →N 14n + 1 

وړان کازمیکي  چې  نیوترونونه   گکله  حرارتي  نوهلته   ننوځی  اتموسفیرته    )n) 1ې 
اوکاربن  تول کیږي  جذب  څخه  هستې  دنایتروجن  یونیوترون  وارسره  خپل  اوپه  یدکوي  

څوارلس ایزوټوپ  منځ ته راځي  .  دنوموړي ایزوټوپ فزیکي نیمايي عمر لږڅه پینځه زره  
( په موخه   half life of 5730 yearsکاله   پوهنه کې دشیانودعمرټاکلو  لرغون  اوپه  ( دی 
 ټه پورته کیږي .   گورڅخه  

Carbonates 

ون په پایله  گغبر   دوته ویل کیږ ي چې دنوموړي اسیدگدکاربونیک اسید مال  -.  زت یکاربون
−3.کې  دیوه فلزسره تشکیل کیږی .  نوموړی مرکب  د 

2CO ژندل کیږي .  ېایون په مرسته پ
 3CO2(Na(  یټ، سودیم کاربون  3CaCo  یټکاربون  یمه لکه کلسگ ې  په توگد بېل

Carbonic Acid 

یوضعیف اسیددی چې دمالگې یې دکاربونېت اوبایکاربونېت په نوم    -کاربونیک اسید:
کې   حالت  په  تعادل   د  اکسایدسره  دای  دکاربن  کې  محلول  زڼ  اوبه  یوه  په   . یادیږي 

 قرارلري .    

)3CO2H  ⇌ O2H + 2(CO 
په     3CO2H/–(HCO3(قیمت دهایدروجن کاربونیت بفرسیستم    PHاچ  یپدانسان دوینې  

په شاوخواکې   pH = 7اچ قیمت داووعدد  یپواسطه تنظیم کیږي . په دې ماناچې دوینې   
بازڅخه   اویوه ضعیف  اسید  نوموړی محلول دیوه ضعیف  داځکه چې  ثابت ساتل کیږی  

 گډشوی دی .

Carbonic 

Anhydrase 

په تنفسي تعامال  تو کې کاربن دای اکسایددهایدروجن  انزایم دی چې    یوجست لرونکی 
ه تعامل په چټکی سره پرمخ ځي . نوموړی انزایم په  گڅخه رابیلوي  اوپه دې تو کاربونیټ  

وکې برعکس  دکاربن اسید    جوړیدنه چټکه کوي خوبیاوروسته  ډیرزرپه پروتون  گپښتور
یه کیږي .  ددې انزایم په مرسته کاربن دای اکساید اواوبه په  ت تجزي اوهایدروجن کاربون

کاربون  ترسره  يهایدروجن  عملیه  داکیمیاوي  هم  اوبرعکس  اوړی  باندې  اویوپروتون  ت 
 کیږي .

 

Carboniferous 

 Paläozoikumsدجیولوژي یوه تاریخي پېړۍ ده چې  دځمکي عمر   -دکاربن وخت دوره : 

ملیونه کاله     299ملیونه کاله پخواپیل شوه او      359پینځمې دورې سره برابره ده .  لږڅه    
 پای ته ورسیده .

 

 Carbonium Ion 

مثبت چارج شوی ایون  یوعضوي مرکب ته ویل کیږی چې په   مالیکول  کې یې دکاربن  
   C5R+.ه لکه  گ ې  په توگوي   . د بېل تړل شوی
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Carbonyl 

Gruppe 

 

روپ ته ویل کیږي چې  گفنکشنل  وظیفوي یاپه عضوي کیمیاکې  یو  -روپ :گ  کاربونایل
اوکاربن   داکسجن   . جوړدی  څخه  اتوم  اویواکسیجن  اتوم  کاربن  دیوه 

دغبر ددې  گاتومونه  دي.  تړلي  کلک  مرسته  اړیکوپه  روپ  گ وکیمیاوي 
په   ال  ندوکیمیاوي  گ سره ښوول کیږي . نوموړی    C= Oفرمول په   روپ 

  (-CO-)، کیتون    (CHO-) یدا، الدیه  (COOH-) کاربن اسید    مرکباتوکې شتون لري :
 Urea (-NR-CO-NR-) یوریا ، 

Carboxyl Group 

 

فنکشنل وظیفوي یادیوسیاسیدونولکه کاربن ادعضوي    -روپ  :گ کاربوکسیل  
–روپ   گ اویوه هایدروکسل    .C=Oروپ ته ویل کیږی چې دیوه کاربونل  گ

OH    څخه جوړدي . کیمیاوي فرمول یې-C(=O)OH ه کښل کیږي  گپه تو 

Carboxylases 

چې دکتلست په کړنال      ligases اویا  lyasesیوډول انزایمونه دي لکه    -کاربوکسیلیزیس : 
اویاکاربوکسیل   اکساید  دای  کاربن  سره    مرکب      COOH–روپ  گره  عضوي  یوه  په 

لکه    وايي  کاربوکسیلیشن  ته  رې  کړنال   نوموړې    . نښلوي   pyruvateباندې 

carboxylase    په کیمیاوي،  په   متعا  نوموړي  کې  دای    Pyruvatل  کاربن  باندې 
 باندې اوړي . Oxalacetat  په اکسایدتړل کیږي اوپه پایله کې

Carboxylic acids 

 

په بله ژبه دکاربن اسیدونه یوداسې ډول اسیدونه         -شحمي اسیدونه   : کربوکسیلیک ،  
دي چې دمشبوع هایدروکاربن مرکبونوڅخه مشتق شوي دي اودشحمي اسیدونوپه نامه  

کاربوکسیل   ډیرووظیفوي  اویا  دیوه   اسیدونه   دغه  دکاربن   . یادیږی  روپونو               گسره 
(–COOH     هایدروکاربن اودیوه  .       alkyl groupروپ  گ (   دي   جوړشوي  څخه 

 ،  عمومي فرمول یې مساوي دی له :   –3CHروپ یې عبارت دی له گترټولوساده 

  COOH (n = 0, 1, 2, 3, ...).2n+1HnC    
 

   کیمیاوي   فرمول نوم  

Formic acid HCOOH 

Acetic acid COOH3CH 

Propionic acid COOH2CH3CH 

Butyric acid COOH2)2(CH3CH 

Valeric acid COOH3)2(CH3CH 

Caproic acid COOH4)2(CH3CH 
 

Carboxylic Acids 

 

،  کربوکسیلیک :اسید  یلککاربوکسااسیدونه  چې      -ونه  کیږي  ویل  اسیدونوته  عضوي 
ولري کوم چې په اوبه زڼ محلول کې تجزیه      (COOH -)روپونه  گیل  ایواویاډیر کاربوکس
دکاربوکس  . دمونو  گ یل  اکیږي   سم  سره  شمېر    د    دmonoروپ      triيااوتر   Diای، 

دهغوی   یلککاربوکسا  کاربوکسایلیټ وته  گمال  . توپيرکیږي  اسیدترمنځ 
ویل کیږي    اودهغوی ایسترته کاربن اسیداستر یلککاربوکساد.  

دلته   چې  کیږي  بڼه ښوول  ( په    ,R-COOH)             اسیدعمومي فرمول
R  روپ دی .گفنکشنل  وظیفوي یانېیو 

Carcinogen 
اجنت   یا  مواد  هغه  فریکوینسی    agentټول  ناروغۍ  ن  دسرطا  خلکوکې  په  چی 

 رځي گهرهغه توکی چې دسرطان راپاریدلوالمل  رځي  گراپارولوالمل  داو

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carboxylic-acid.svg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Carboxylic_Acid_General_Structure_V.1.svg&filetimestamp=20100410111520
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carbonyl-general.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Formic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Propionic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Butyric_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Valeric_acid
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Carcinogenesis  په یوه نارمل حجره کې میوتیشن منځ ته راځي اوپه پایله کې په سرطانې حجره اوړی 

Carcinoma 

(Krebs ) 

  : يوناني    -کارسينوم  يوه  دغه  چې  کيږي  اټکل  داسې   . پړاو(  دپيل  ناروغۍ  دسرطان   (
پوه سوکراطيس  کلمه وي داځکه چې   يونان درمل  له مخه د  نه  کاله دميالد  پينځه سوه  

لپاره ناروغۍ  کلمه  دپوستکي سرطان  له     کارسینوم  بې  هغه نسجونه چې   . ده  ولې  کار 
کنتروله او په خپل سر غټيږي خودشاوخواگا ونډيونسجونواو غړوته ال نه وي  ليږديدلي 

    دکارسینوم په نوم یادیږي 
داپيتل نسجونوخبیث پړسوب  ته ویل کیږي چې د انسان سرطاني ناروغیو   -کارسینوما :

برخه  تشکیلوي . دبیلگې په توگه  کارسینوماپه هغونسجونوکې    % 80لږڅه اتیا په سل  
موخه   په  ددرملني   . ده  کړې  پوښ  يې  سطحه  اوبهرنۍ  ننۍ  دبدن  چې  راځي  ته  منځ 

دعملیاتو، رادیوتېراپي  اوکیمیاوي درملني څخه گټه پورته کیږي . دکارسینومامخکنۍ  
  . کیږي  پیل  نښانې  داسي  و قضا    -۱نښې  تغیرعاد   حاجت  یدفع  دزخم    -۲ي وخت 

په تیواویادبدن نوروبرخوکې کلکې     -۴غیرعادي وینه بهیدل     -۳ناوړه بېرته رغیدنه   
پیدايښت    کولوستونزه     -۵غوټو  خال     -۶دغذاتېرولواوحضم  دیوه  کې  پوستکي  په 

دغړواحساس تغیراوشل     -۸ډوله ټوخی اویا دصوت اوازتغیر  مزمن   -۷اویازخې بدلون  
 کیدل  

رطان ته ویل کیږي چې په پوستکې کې پیل کیږي اویاپه هغه نسجونوکې چې  هغه ډول س
 دیوه غړي داخلي اویابهرنۍ سطحه يې پوښ کړې وي 

Card   نقشه،کارت 

Cardano-Formel 
:  Cardano د پیړ  -فرمول  پینځلسمه  خواپه  له  پوه  ریاضي  یوفرمول    ۍ دیوایتالوي  کې 

 وکښل شوچې ددریمې درجې معادلې دحل کولولپاره کارول کیږي  

Cardinal 

Number 

دطبیعي عددونودعمومي کولولپاره یوه کړنالره ده په دې     -اصلي عدد،عددبسیاري  :
څنگ   سره  اوبیایودبل  شي   اندازه  )کاردینال(   یاقدرت  دمجموعوستروالی  چې  موخه 

م دیوې   . شي  مقایسه   عدددی  پرڅنگ  یوطبیعي  قدرت  مجموعي     -حدودي 
چې   شي  کوالی  مجموعې  الیتناهي   . لري   اړه  پورې  مجموعه  په  دعنصرونوشمیرچې 

 توپيرلرونکی قدرت ولري .  

Cardinality 

دیوې  ډبریزې طبقې یاحجري طبقې پنډوالي ته ویل کیږي چې عمودًا     -په جیالوژي کې : 
 اندازه شي .

دودې مجموعي عنصرونوشمېرته ویل کیږي چې الیتناهي نه  دیوې مح    -په ریاضي کې :
دبېل تو گوي.  په  دنوموړې  گې  کبله  دې  نوله  لري  عنصرونه  څلور  مجموعه  یوه  الندې  ه 

مجموعې ځواک یا توانايي څلوردی. دیوې مجموعې توانايي په دوه عمودې کرښو  ښوول  
   کیږي لکه چې مطلق قیمت کښل کیږي.

Carnivora 

تي لرونکي حیوانات چې خوراقوي ،تېره غاښونه   -ښکارکوونکی حیوان ، حیوان درنده :
ه لکه  گ ې په توگلري اودنوروتي لرونکوحیواناتودغوښې څخه خپل ځان تغذیه کوي. دبیل

 ،خرس،پښه ،سپی اونور  گځمری،پړان

Carnivore   غوښه خوړونکي حیوانات 
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Carnivores 

کیږی   ویل  خوړونکي  هغوحیواناتوته  غوښې  یانې   . وي  غوښه  یې  خوراک  عمده  چې  
پړاناحیو   ، پښه  لکه وحشي   ، هم شته چې    گنات  نباتات  اونور. ځینې  ، ځینې مرغان  

 غوښه خوري . لکه  مرخیړي چې خزنده شیان خوري .

Carotenes 

په    يي  فرمول  کیمیاوي  چې  کیږي   ویل  رنگونوته  طبیعي  زیړ  نباتي   کوونکې  حل  شحم 
,56H40C    ښوول کیږي . دویتامینA    مخکني ویتامینونه دالفا،بیتااوگاماکاروتین په نوم

 یادیږي . نوموړي کاروتین په نسجونوکې داکسیجن ذهرجن رادیکال دمنځه وړي .   

Carpel ل  گ ی گوفې  هغه غړي ته ویل کیږي چې  تخمدان پکې پروت وي  ،مادگدغوټۍ یا ش 

Carpels 
تخمدان دستگاه پکې نغښتې ده .  دنبات په  غوټۍ کې  هغه غړی دی چې د    -کارپل :

 مادگي گل ،هگی پوښونکې گلپاڼې

Carrier 
استفاده   ازآن  منازل  درسقف  که  آهنی  تیر  ویا  تیرچوب   ، حمالی   ، کننده  حمل   ، حامل 

 ردد.گمی

Carrier 

Frequency 

 

 

 : فریکونس  ټاکلی  څپې  کوونکې  اونورټیټ     -دانتقال  ،خبرونه   موزیک  چې  لپاره  ددې 
نالونه یوه بل لیرې ځای ته انتقال شي نویوازي دلوړفریکونس څپې په مټ  گفریکونس زی

لپاره   موخې  دنوموړې   . ولري   دامنه  اوثابت  ولري  فریکونس  ثابت  چې  لري  امکان 
لکه   ټیټ فریکونس  گ څپې څخه    MHz 100درادیوفریکونس   . دموزیک  پورته کیږي  ټه 

ړتیاووته لکه  ددامنې گځان  MHz 100نالونو په مټ  د لوړفریکونس رادیو څپې لکه  گزی
میوجولیټید   یو    کې  پایله  په  چې  کیږي   تغیرورکول  داسې  ته  اویافریکونس  بڼه  

modulated     یانې اړول شوی لوړفریکونس انتقال کوونکي څپې منځ ته راشي  . وروسته
ته انتقال کیږی    Radio stationنال درادیوسټیشن   گله هغي نوموړي زی په مټ بل ځای 

زی تغیرشوی  نوموړي  فریکونس  گ.په  کوونکی  دلوړانتقال  کې   کړنالره   Highنال 

frequencyCarrier    دامنه دلوړانتقال کوونکي   دټیټ     High Amplitude Carrierاویا 
نال لکه موزیک په مټ او په هم غږي سره  داسې تغیرکوي چې په پایله کې  گفریکونس زی

ن گیومیوجولیټیدزی  . راځي  ته  منځ  میوجولیتیډزینال  چې  گوموړی  کله  نال 
ورسیږي     ته  آلې  ته     Radio receiverدرادیواخیستونکي  پخوانې حالت  بیرته  ،نوهلته 

زی اودغږاوموزیک  کیږي  رادیوزیگتغیرورکول  دلوړفریکونس  دالکترونیک  گنال  څخه  نال 
اوداوریدلووړ کیږي  بیل  مټ  په  ته  گسرکټ  کړنالرې   تخنیکي  وروستي   . رځي 

 وايي .     Demodulationن ډیمیوجولیش

Cartesian    

،)René Descartes( 

یوفرانسوی فزیک پوه ، ریاضي پوه اوفیلوسوف وه چې دکارتیزین تحلیلي     -کارتیزین :
بېل د   . راوستله  ته  منځ  یې  توگهندسه  په  مختصاتوسیستم   گې   دکارتیزین  لکه  ه 

Cartesian coordinate system   ی دهغه په ویاړنومول شو  مختصات    چې  ه دیادولوړود  
  René Descartesکې ژوندکولواوفرانسوی نوم یې    ۍ دی . نوموړي عالم په شپاړسمه پېړ

 دی .

Cartesian 

Coordinate 

System 

 

په ریاضي کې  دنورومختصاتوپه څنگ کې یوبل ډول ځانگړي     -دمختصاتوقایم سیستم :
.   په ویاړ   Cartesianوه  سیستم ته ویل کیږي  چې دیوه فرانسوي کارپ نومول شوی دی 

محل    اویاجسم  ټکي  دیوه  فضاکې    هندسي  په  مرسته  په  سیستم  دنوموړي 
بشپړڅرگندټاکل کیږي . دبیلگې په توگه،  په یوه مستوي کې دیوې نقطې محل  دهغې  
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اویوه عمودي مستقیم خط   افقي مستقیم خط    دیوه  کیږي چې  ټاکل  په مرسته  فاصلې 
ی خطونه  دواړه مستقیم   . لری  يې  دنوموړو  څخه  چې  څرنگه   . عمودوالړدي  باندې  وپربل 

لزاویه   دقایم  کبله   دې  نوله  ده،  درجې  نوي  زاویه    °90مستقیوخطونوترمنځ 
   abscissa محوریا    xمحورونوسیستم په نوم یادیږی . دتعریف سره سم افقي محورته د  

له مفاصله   عبارت     xویل کیږي  . مختصه ء   ordinata محوریا    yاوعمودي محورته  د
ء     yدنقطې د   له  فاصله دنقطې د     yمحورڅخه او مختصه  .    xعبارت  محورڅخه دی 

 دمحورونوتقاطع نقطې ته مبدأ ویل کیږی .

Cartesian Diver 

یوه فزیکي آله ده چې دهوا اومایع څخه ډک کیږي اودمایعاتوفشارداندازه کولوپه موخه  
بېل د   . کیږی  تو گکارول  په  نو گې   چې  کله  اوبیا  ه  شي  ډوب  کې  مایع  په  آله  موړې 

دشاوخوامایع فشارته بدلون ورکړشي نودآلې په منځ کې کثافت تغیرکوي اوپه پایله کې   
 ښکته اویاپورته لمبووهي .

Cartesian 

Product 

په پام     Bاو    Aه که دوه مجموعې  گ ې په توگدبیل  -مجموعه ء تقاطع ، دمجموعوتقاطع  : 
ضر   حاصل  وینا صلیبي  بله  په  دنوموړودواړومجموعوتقاطع  ونیسو،  𝐴کې  × 𝐵       یوه

یادیږي. محصله مجموعه جوړه   نوم  په  تقاطع  ترالسه کوي چې دمجموعې  نوې مجموعه 
چیرته   که  دی.   جوړشوی  یوه عنصرڅخه  یوې مجموعې  چې دهرې  لري     a,b,cعنصرونه 

.𝐴{𝑎 دمجموعی   𝑏. 𝑐}    وی .𝐵{𝑥 دمجموعې    x,Yاوعنصرونه  𝑦}    وي عنصرونه 
 ،نوددواړومجموعو تقاطع نتیجه په الندې ډول لیکو:  

 

Cartilage 

: ښيي     -غضروف  خاصیت  االستیکي  دفشارپروړاندې  چې  دي  نسجونه  اتکائي 
نطفوي   په  لري  حیواناتوکې شتون  فقاریه  معموالپه  چې  . غضروف  لري  اودانحناوړتیاهم 
،پزه   غوږونه  توگه  په  دبیلگې   . تشکیلوي  بنسټ  دهډوکوړومبی  کې  حالت 

مدو دځانگړو  غضروف   . جوړدي  څخه  غضروف  د  لولې  روحجروڅخه  ،پوښتۍ،دتنفس 
کوندروبالست    د  چې  دنوموړوحجروترمنځ    Chondroblastجوړدي   . یادیږي  نوم  په 

توپيرلرونکې اساسي ماده شتون لري چې په پایله کې  درې ډوله یانې شفاف ،ارتجاعي   
يي غضروف منځ ته راځي .  څرنگه چې دغضروف په داخیل کې  دوینې رگونه    رشته   او

 دهغوی بیرته  رغونه سخته تمامیږي   .      شتون نه لري نوله دې کبله

Cartilage Tissue  غضروفي انساج 

Casein 

( اوپنیرکې شتون لري .     g/l 25یوډول  فوسفاټ لرونکي پروتین دي چې  په  شدو )      
ویشل    α-, β-, γ- u. δ-Caseinاما  گدالکتروفوریزیس کړنال رې په مرسته په الفا ،بیتا ،

 کیږي .

Catalog   کتال ک 

Catalysis  : دکیمیاوي تعامالتوسریع کولو اویابطي کولو کړنالرې ته ویل کیږي   -کاتالیزیس 

Catalyst 

: ته    -کاتلیست  سرعت  تعامل  دکیمیاوي  چې  کیږي  ویل  موادوته  هغوکیمیاوي 
تغیرورکوي ، پرته له دي  چې  پخپله  کاتلیست په تعامالتوکي مصرف شي . انزایمونه د  

 بیوکاتالیست په نوم یادیږي  
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Cataract . دسترگو دليد کمښت 

Catch    رانیول ، ښکار کول ، لکه یوتوپ په هواکې په  الس نیول 

Categorically     `بیخي ،پرته له شرط بطور قاطع يا قطعى ،مطلقا، 

Caterpillar 
 : ،شفیره  پتن  -دوریښموچنجی  په  چې  چنجی  الرفي     گهغه  چنجی  دیوه   . اوړي  باندې 

 حالت  

Cathetus 
قایمه زاویه ورڅخه    په یوه قایم الزاویه مثلث  کې ددووضلعوهره یوه لنډه  ضلع ده چې 

 ( جوړیږي )اضالع قایم

Cathetus 

Theorem 

مربع مساوي ده له    2aپه یوه قایم الزاویه مثلث کې دیوې قایم ضلع    -دقایم ضلع دعوی :
، اومرتسم دهمدې ضلع په وترباندي باندې .که چېرته دیوه قایم  p;q) حاصل ضرب وتر)

په   ضلعې  او   cوښيوچې    a,b,cالزاومثلث  وتروي     qاو  Pيې 
دوترهغه برخې دي چې دقایم الزاویه دکونج څخه په وترباندې 

   : ،نولروچې  راځي  ته  منځ  واسطه  عمودپه      دیوه 
 ه :  اوهمدارنگ

Cathod Ray 

Tube 

 

یوتش     ویل     تړلۍدهواڅخه  ته  تیوب   یې  شیشه 
سرچینه   دالکترونویوه  یې   کې  منځ  په  چې  کیږي  

انود  Cathode)کتود شوې  چارج  مثبت   ،  )Anode  
شتون لري .    Fluorescenceاود رڼاتولیدونکې پرده 

راووځي  دکتودڅخه  الکترونونه  چې  کله 
څرن  . کیږي  ورکول  تعجیل  دانودخواته  مرسته   په  ساحې  چې   گنودالکترومقناطیسي  ه 

دانودپه منځ برخه کې یوسوری دی نوله دې کبله  دتعجیل شووالکترونوبنډل ورڅخه سم  
ه مرسته تولیدشوې  وټک پگ سیخ تیریدالی شي .  د آلې  په همدې برخه کې   دبهر څخه د

وړان دالکترونوپه  ساحه  کې  گمقناطیسي  پایله  اوپه  کوي  اغیزه  وباندې 
تو گدالکترونووړان شوی  راغونډ  په   ترڅو  ورکوي  بدلون  داسې  السیرته   ه   گوخط 

یږي  . کله چې په پرده باندې فوکس  گو ل (calcium difluoride)دفلوریسنس په پرده لکه  
ه یې  عبارت گوریسینس رڼامنځ ته راځي . یوه نامتوبیلیږي نودفلگ شوی الکترونونه ول

  ده له : لکه  تلویزیون اودکمپیوتر مونیتورپرده اونور.

Cathod Rays  دکتود وړانگې چې الکترونوڅخه جوړې دي 

Cathode 

 : څراغونه    -کتود  برقي  لکه  وي  تش  دهواڅخه  یې  منځ  چې  کې  دستگاه  برقي  یوه  په 
  . جوړوي  الکترودونوڅخه  فلزي  شوې  چارج  اومنفي  شوې  چارج  دمثبت  يي  ،سرکټ 

ویل    Anodeدسرکټ منفي چارج شوې الکترودته کتود اومثبت چارج شوي الکتروته انود
اودان راوځي  دکتودڅخه  دالکترونوجریان     . بله  کیږي  په   . مومي  تعجیل  ودخواته  

 وینادبرق  تولیدونکې منبع منفي قطب )الکترود( ته ویل کیږي .

Cathode Fall 

Voltage 

د یوې برقي مشتغل څراغ په منځ کې یوې طبقې ته ویل کیږي چې     -دکتودطبقې ولټیج  :
طبقه   دغه   . راغورځي  کچه ښکته  لوړه  په  اندازه  دولټیج   دکتوداودمنفي مشتغل  هلته 

رڼاترمنځ پرته ده . داځکه چې دکتودپه مخ برخه کې مثبت چارج شوي ایونونه  تولیدکیږي  
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خوکتودته   مومي   کمښت  ساحه  برقي  رڼاترمنځ  مشتغل  دمنفي  دانوداو  کې  پایله  په   .
 ورڅیرمه دفضايي ایونوپه سیمه کې  برقي ساحه لوړقیمت غوره کوي .

Cathode Layer 

:  کتودیک   طبقه  ورڅېرمه    -۱  -پټ،  کتودته  کې،  څراغ  برقي  یوه  په  ډیسچارج  د 
  . کیږي  ویل  ته  طبقې  رڼا  سوررنگې  تیوبونوکې     -۲دځلیدونکې  په  دگازډیسچارج 

دکتودتاوشوی سیم، دباریم اکسایدپه پټ باندې پوښل کیږي ترڅودلږ تودوخي په مرسته    
 الکترونونه دکتودڅخه آزادشي .  

Cathode Ray 

کله چې دهواڅخه تش یوه شیشه يي تیوب  په یوه     -ود شعاع او یادالکترون شعاع :دکت
د   اوبیا  ونښلوو،  الکترود)انود(  مثبت  کې  څنډه  اوبله  )کتود(   الکترود  منفي  کې  څنډه 
کې   پایله  نوپه  تیرکړو،  جریان  دبرق  مرسته  په  منبع  دلوړولټیج    څخه   سرکټ   همدغه 

د انودخواته تعجیل مومي  .  دالکترونوهمدغه جریان ته  دکتودڅخه الکترونونه راوځي او
 دکتود وړانگې چې الکترونوڅخه جوړې دي  دکتودوړانگې یا الکترون شعاع ویل کیږي .

Cathodolumi-

nescence 

: لومینېسېنس  اوهغه مهال     -دکتودشعاع  ده  پېښه  اوبرقي  اپتیکي  یوډول  په فزیک کې 
منځ ته راځي کله چې دالکترون وړانگې دیوې رڼاخپروونکې مادې لکه فوسفور په سطحه  
دالکترون    . خپرې شي  ورڅخه  وړانگې  الکترومقناطیسي  کې  پایله  اوپه  ولگیږي  باندې 

کې تولیدکیږي  . دبیلگې په توگه کله چې دالکترونو  وړانگې د کتودشعاع تیوب  په آله  
جریان د تلویزیو ن په پرده باندې و لگیږي نورڼاورڅخه خپریږي  . دنوموړې کړنالرې څخه  
په جیولوجي اوکریستالوگرافي کې گټه پورته کیږي ترڅو دجامدوموادوداخلي جوړښت په  

 هکله مالومات ترالسه شي .   

Cation 

: کات  کت ایون ، مثبت چارج شوي ایون ته ویل کیږي چې په یوه برقي تجزیه کې     -یون 
منفي چارج شوې الکترود)کتود( خواته خوځیږي اوهلته الکترون ځانته رانیسي . په پایله  

   Cu, +Li, +Na, +K+  کې په برقي خنثی اتو م اوړي . یووالنسه کت ایون عبارت دی له : 

  

Cation 

Exchangers 

Mg ++ ,یوه آله ده چې دطبیعي اوبوڅخه کات ایونونه لکه   -کات ایون تبدیلوونکې آله :

 ++ Ca     رانیسي اوپرځای يې اوبوته  O+3H   او,+Na     ورکوي . په همدې طریقې سره اوبه
کاتاایون  دکلسیم  توگه   په  دبېلگي    . کیږي  پاکې   کاتیونوڅخه  دنامطلوبومینرالونواو  

++Ca    ایون کات  دسوديم  وي  حل شوی  اوبوکې  طبیعي  په  تعویض    Na+چې  واسطه   په 
په  resin کیږي  . دکات ایون تبدیل کړنالره دځانگړوموادو لکه عضوي پوليمیر ریسین   

الکتروستاتیک    په  ایون سره  کات  استوانه کې دسودیم  په  دآلي  ترسره کیږي چې   مرسته 
 توگه تړلي ده  . په پایله کې دسختي اوبوڅخه نرمي اوبه الس ته راځي .

Cauchy Initial 

Value Problem 

:شدکو قیمتونومسئله  ابتدايي  چې       -ي  دي  شته  معادلې  تفاضلي  ځینې  فزیک کې  په 
  ورکړل شوي وي    y0(t,0(ومې تابع دحل ابتدايي قیمتونه په یوه ټکي کې   الامدهغوی دن

 : تابع    0y) = 0t(y  لکه  دحل  پخپله   مرسته  قیمتونوپه  دنوموړوابتدايي   .y(t)    سه ال  تر 
په پام کې   y' = 0.85yیوه تفاضلي معادله       ه که  چېرته  گ ې  په توگکیدای شي . د بېل

تابع   په     y(t)ونیسواودنامالوم  اومساوي  راکړل شوی وي  یوه ټکی کې  په  ابتدايي قیمت 
y(0) = 19   وي نو دحل  ال ره یې داده چې لومړی د y(t)    تابع لپاره یوفرمول  پیداکړوکوم

پورتن دواړه  معادلې    ۍچې  دتفاضلي  لومړی   مقصدلپاره  ددې   . کړي  حل     'yمعادلې 
 او ال ندې معادله  ال س ته راځي :  رال نیسوگانت

http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium
http://de.wikipedia.org/wiki/Natrium
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalium
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 0.85ty = Ce     0 * 0.85او اوس  کو ال ی شوچې دابتدايې قیمتCe19 =     په مرسته ثابتهC     
معادله کې    ۍپه وروست عدد  19، کله چې د   C = 19مساوی ده له     Cتر ال سه کړو:  او  

 y(t) = 19دحل معادله  تر ال سه کیږي اومساوي ده له :            واچوونودتفاضلي معادلې 
0.85te 

 پایله : دکوښي ابتدايې لومړې درجه  مسئله په  ال ندې ډول لیکال ی ښو: 

 

Cauchy Sequence 

 

 : ترادف  دا   -دکوشي  نوم  لویزکوشي گنوموړې  ستین 
داتلسمې پیړی فرانسوی ریاضي پوه  په ویاړکښل شوی دی .  
دهغې   چې  کیږي  ویل  ته  ترادف  یوداسې  ترادف  دکوشي 

ه یوه بل ته  نږدې کیږي څومره چې  گ عنصرونه په خودسرانه تو
 ترادف مخ په وړاندې ځي .
عددونویوترادف   ترادف    دحقیقي  دکوشي  چ  nxته  که  کیږي  رته  ېویل 
شتون ولري په دې ډول     Nلپاره ، یوبل مثبت صحيح عدد   ε دهریوه حقیقی مثبت عدد

 مساوات اعتبارولري .غیرلپاره  ال ندې     m ,n > N چې دټولوطبیعي عددونولکه

 
مطلقه قیمت ماناورکوي  . په کیڼ اړخ شکل کې دکوشي  دپه دې ځای کې عمودي خطونه  

زیاتیږي په همغه اندازه   n   ښوول شوی دی . هرڅومره چې   nطبیعي عدد  ترادف  په تابع د
       شتون لري  .   limitددووعددونوترمنځ واټن کوچنی کیږي . په دې مانا چې یو لیمیت 

Cauda   لکۍ ، دبدن اخرنۍ برخه ، دم 

Caudal دميدلکۍ خواته ،  دپښې خواته ، ښکته خواته ، 

Cauliflory 
: ساق  راشنه   -گل  اومیوه  گالن  يې مستقیمأ  څخه  دساقې  چې  کیږي  ویل  هغونباتاتوته 

   Cacaoشوي وي . دبېلگې په توگه لکه دکاکاونبات 

Causally  دیوه سبب له کبله منځ ته راغلی ،دیوه المل په اساس تعقیب شوی 

Causation 

، دی  تناسب  ترمنځ  داغیزې  اودهغه  کبله  علت     دعمل  توگه  انگ,    ,  په  دبیلگې   . یزه 
هرعمل دخپل ځانه یوعکس العمل ښيي . کله چې موټرته ډېرگازورکړو،نوپایله يې داده  

 چې موټرتعجیل مومي . یانې دعلت اومعلول ترمنځ اړیکي په گوته کوي .

Caustic Area 

کله چې په یوه کروي شکله جسم باندې وړانگې ولگیږي نودانعکاس    -محراقي سطحه :  
اوانکسارڅخه وروسته په هندسي تړاو په محراق کې یوبل په نیمگړې توگه قطع کوي .  
یوه سطحه   پرځای  ټکي  دیوه  کې  په محراق  او  لري  غلطي  تصویريې  چې  داده   یې  پایله 

 تشکیلوي .

Caustic Soda 

ال سوزآور: محلول  سودا،سودای  کوونکې  تخریش  هایدرواکساید،  سودیم  په     -قالي 
نوموړی   اکساید  دسودیم  کیږي.   ویل  ته  محلول  هایدرواکسایدالقالي  دسودیم  اوبوکې 

ورکوي او محلول فنوء فتالین    گمحلول قلوي خاصیت لري ، سره لتمس کاغذ ته آبې رن
  ټه پورته کیږي.گه موخه ورڅخه  ورکوي. په صنعت کې دصابون جوړولوپ  گته قرمزي رن

هایدرو پوستکی  اجامدسودیم  پیداکړي  تماس  سره  پوستکې  د  چېرته  .که   کسایددي  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cauchy_sequence_illustration.png
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 تخریش کوي  .    

Cauterize 

عمليه،   حكاكۍ  يا  دكيندنى    : کول  منحل  کې  ځان  خپل  په   ، سوځول   ، کول  تخریش 
قوي   کې  هغه  په  چې  ده  پروسه  کیمیاوي  یوه    . كرونه  انځور:  يا حك شوى  كيندل شوى 

 تیزاب کارول کیږي  ترڅودفلزپه سطحه باندې  یوه څیره جوړه شي .  

Cavalieri's 

Principle 

دایتالو چې  دی  پرنسیپ  پوه  یوهندسي  ریاضي  خواڅر    Cavalieriي  شوگله  دی   یند  
لري    ونه ه هغه مهال مساوي حجمون.  دوه جسم  اودحجم دمحاسبي په موخه کارول کیږي 

مساوي   په  چېرته  اوکه    ، وي  مساوی  سره  دیوبل  اوارتفاع  قاعدې  دهغوی  چې  کله 
شووسطحومساحت   انوپه واسطه پرې شي ، دهغوی  دقطع  گفاصلوکې دموازي مستوي  

 سره مساوي وي  .

Cease   خاتمه ورکول ، بس کول 

Celestial Body سماوي اجسام ،لکه لمر،میاشت ،ستوري اوثوابت 

Cell 

 

:  حجره   سلول  حجره     -،  کې  بیالوژي  په 
انیزمو ترټولوکوچنۍ بنسټیز  جوړښت   گدژوندیواور

نو  اود دندې په تړاو  یوبیالوژيکې ژوندی واحددی .  
چ  یلیو ژوند  ېشو  اساسي،   یود  موجوداتو 

 .یږيساختماني، تکثري واحد حجره بلل ک
دژوند دټولو نه ورکوټی  واحددې    -حجره )ژونگه( : 

څېر   په  دځان  او  پايونکی  ځان  ساتونکی،  ځان  چې 
 بله حجره جوړوالی شي . کټ مت یوشان

 
کوچني   ېک  يگد کارک په لر  ېم کال ک  ۱۶۶۵لپاره رابرت هوک په    ځل  ړۍد لوم  حجره 

 .ړنوم ورک  ېد حجر یېهر سوري ته   ېچ ېدلول  ېالند یکروپ سوري ترما
ونوتوپیرلرونکوحجروڅخه جوړشوی دی. حجره په خپل سر تکثرکوي ،  گدانسان بدن دسل

کوي   موادتهیه  هغه  غذايي     . دي  ډوله  دوه  تړاوپه  په  دجوړښت  حجرې   . کوي   اووده 
په نوم یادیږي اوهغه   Eukaryoteانیزم چې دهغوی حجرې  هسته ولري د ایوکاریوت  گاور
په نوم یادیږي.     Prokaryoteانیزم چې دهغوی حجرې هسته وه نه لري دپروکاریوت   گاور

 انیزم دي .گچې باکټریاته ورته اور  Archaeaانیزم لکه باکټریا او اکیا گپروکاریوت اور 
 ده  ډولهحجره په دوه  ېله مخ ېرد شم

  ړ جو  څخه  ېحجر  یوېله    یېبدن    ې( دا هغه حجرات دي چunicellularحجروي  )  یو(  ١
 ...یااو بکتر یبلکه ام ید یشو

  څخه حجرو    یاتود ز  یېبدن    ې( دا هغه حجرات دي چMulticellular)  رالحجرويی ( کث٢
 نور.... ېلکه انسانان، مرغان او داس ید یشو ړجو

  مختلف کوي اجراء یې دوى چې ته  وظیفو مختلفو  هغو نظر حجرات نباتي او  حیواني
ستر   شکلونه په  چې  دي  کوچنۍ  دومره  حجرې  اونباتي  .حیواني  لري  لیدل  گاوطول  ونه 

خودعصبي    . شي  کیدالی  لیدل  ښکاره  مټ  په  مایکروسکوپ  دالکترون  خو  کیږي 
چې  دی  بدن  دحجرې  برخه  ژوندی  دحجرې   . رسیږي  تریومترپورې  آن  حجروطول 

په نوم یادیږي او دسلولوزاوشکریوې نازکې غشاپه مټ دهرې    Cytoplasmaدسایتوپالزم 
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دایوکاریوت    . دی  احاطه شوې  کې  گاور   eukaryoteخواڅخه  منځ  دسایتوپالزماپه  انیزم 
څخه   دسایتوپالزم  مټ  په  میمبران  پټه  دوه  نازکې  دیوې  چې  لري  شتون  هم  هسته  یوه 
هستې   اویازیاتې  دوه  چې  حجرې  دتوموراوسرطانې  لکه  دي  شته  حجرې  ځینې  بیلیږي. 

هسته   کوچنۍ  بله  یوه  دننه  هستې  دحجرې   . دنیکلیولس    گلري  چې  لري  شتون  هم  ې 
Nucleolus    په نوم یادیږي اودلته رایبوزوم تولیدکیږي . په آزادوحجروکې لکه مژکداران

د   ده چې  پنډه غشاراتاوشوې  یوه  په شاوخوا  نوم    Pelliculaاوفالجالتا  دحجرودبدن   په 
مژه   جوړښتونه  ډوله  اوښتان  او  کوچني  حجرې  ځینې  دایوکاریوت  لري    Ciliumیادیږي. 

کولوپه  دحس  اویا  لپاره  دحرکت  ورڅخه    چې  چې  گموخه  دیادولووړده   . کوي  پورته  ټه 
 انیل هم نه لري .گه ډیری اور گدوینې سره کرویاتوحجره هسته نه لري اوهمدارن 

انیزم کوالی شوچې په دوه ډلوباندې وویشو. یوه ډله هغه ده چې یوه حجره لري لکه  گاور
ت اونباتات .  باکټریا اودویمه ډله هغه ده چې دډیروحجروڅخه جوړشوي وي لکه حیوانا

څخه   cells1340 trillion (4×10 (داسې اټکل کیږي چې انسان له څلویښت تریلیون حجرو 
 جوړشوی دی .  

   . دي  خاوندان  حجرې  دایوکاریوت  اوپروتوزوا  ،سمارق،الجی  ،حیوانات   هرهنباتات 

 : له دى عبارت چې ده شوي جوړه څخه برخو مهمو ودرې له  حجره نباتي یا حیواني
 Cell   membraneحجرې غشاْ    :   الف

    Cytoplasm   پالزم  سایتو : ب

   Nucleus نوکلیس  : ت
ځان  الف یوډول  غشاْ   دحجرې  میمبرېن  گ:  بیالوژیکې  دحجرې    membraneړې   چې  ده 

نفوذ   قابل  نیمه  غښاْ   نوموړې   . ده  کړې  اواحاطه  کړې  پوښ  يې  سایتوپالزم 
غشاْ    دحجرې  حیواناتوکې   .په  لري  خاصیت  کوونکې  تړاوانتخاب  اودموادودتیریدلوپه 

غبر دشحمیاتو    گدیوه  یې  برخه  داخلي  چې  ده  جوړه  څخه    فاسفولیپیدپټ 

phosoholiphid    لیپوخارج او یې  برخه  .    Lipoprotein  پروټین  ي   تشکیلوي 

 کنترول د خارجیدلو او  تیریدو د موادو د ته حجري چې ده برخه  مهمه حجريد  لیپوپروتین

  ٪ ٤٠   ټین، پرو  ٪٥٥  ېک  یبشاء په ترکغد حجروي  .    لري غاړه په  ډول انتخابي په   وظیفه 
لري.    یډریټکاربوها  ٪٥او    یاتشخم داده چې    شاءغحجروي  دشتون  دنده  ټول        اړینه 
ساتي.  دخطرڅخه خوندي  چې په سایتوپالزم کې موجود دي      Organelles  انیلگرواهغه  

شاء انتخابي خاصیت لري ځینو مالیکولونو ته د تېریدو اجازه ورکوي او ځینو  غحجروي  
 اونډیوحجروسره دمالوماتوراکړهگه دهراړخیزوتحریکاتو انتقال ،  گ. همدارنته نه ورکوي

 ورکړه اودحجرې حرکت ،دحجرې غشاْ  په مټ ترسره کیږي.
  او تیزابونه شحمى،  قندونه، اکسیجن، لکه مواد ضروري ټول میتابولیزم د دننه  حجري د
  چې مواد  فاضله هغه ه گهمدارن . ننوزي ته حجرې الرې  له  غشا همدې د لسیرینگ
 څخه  حجري له الرې له غشاء همدې د تولیدیږي کې حجره پهکړنالره کې   په میتابولیزمد

د وینې څخه اکسجن حجرې ته داخلیږي او کاربن ډای اکسایډ د حجرې څخه    خارحیږي 
نوموړې کړنالرې ته داخلي تنفس ویل کیږي .    شاء له الرې داخلیږي.غوینې ته د حجروي  

اوپوتاشیم   دسودیم  دواړوخواوته   یانې  بهرخواکې  اودغشاْ   خواکې   دننه  غشاْ   دحجرې 
ایونونه شتون لري چې توپيرلرونکی غلظت لري اودحجرې غښاْ  په مټ ثابت ساتل کیږي  

ترڅو تغیرکوي  نوداغلظت  واردشي  باندې  په غشاْ   یوتحریک  چې  خوکله  په  .  مخ  تحریک 
 وړاندې والړشي .  
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    Cytoplasm   پالزم سایتو  

ټول هغه مواد چې دحجرې په داخیل کې موقعیت لري اودحجرې غشاْ  په مټ احاطه شوي  
ه  گې په تو گوي ، خوپرته له حجرې هستې څخه نورټول  دسایتوپالزم په نوم یادیږي .  دبیل

اور دحجرې  مایع    Organellesانیل  گلکه   دحجرې   ،cytosol     ، ،پروتین 
اه کي شتون  گشحمیات،تیل،صمغ ها،عضوي مواد او سلولي مایع چې دحجري په خالی

لږڅه   سایتوپالزم   . هریو    %80لري  سایتوپالزماکې   په  .دحجرې  ده  جوړه  داوبوڅخه 
ځان   Organelleانیل  گاور ځانته  ،سږی  گخپل  زړه  چې   کې  بدن  په  لکه   لري  دنده  ړې 

ځانگځان  اومعده کې  سایتوپالزم  په  حجرې  .دیوکاریوت  کوی  ترسره  دندې  ړي  گړې 
 په الندې ډول دي.  Organelleانیل گاور

 Cell nucleusدحجرې هسته : 
 دى  تړلى پورې هستې په فعالیتونو حیاتي حجري د او ده برخه مهمه حجرې یوې د هسته

. دحجرې    دى   مرکز  کولو اداره د  فعالیتونو ټولو  د کې  حجره په هسته چې شو ویلى هم او
کې شتون لري دحجرې تکثراووده     DNAپه هسته کې دارثي مالوماتوپه الرښونه  چې په  

 ترسره کیږي.
کې   ده ېشو احاطه وسیله په غشا نازکې یوې  د سایتوپالزم لکه هسته هسته  په    .

داوږدو   Chromosomeکروزومونه   چې  لري  شتون   ،DNA     جوړدي څخه  مولیکولونه 
جینونو یوه برخه کاپې     DNAاوټول ارثي موادپکې خوندي ساتل کیږي .په هسته کې د  

اوپه    د     RNAکیږی  اودامالومات  رایبوزوم    mRNAاوړي  انتقال    ribosomeپه مټ  ته 
  کیږي اوهلته دپروتینوتولیدکړنالره ترسره کیږي .

 Mitochondria   مایتوکوندریا

چې   دی  جوړښتونه  شکله  اویاکروي  شان  دتارپه  حجروکې  اودنباتاتوپه  ،حیوان  دانسان 
پټیزې غښاْ     گدحجرې تنفس اومیتابالیزم کړنالره ترسره کوي . مایتوکوندریا دیوه غبر

  . شي  اوډیروالی  ویشالی  ډول  مستقل  په  ځان  اوخپل   دي  شوي  احاطه  مټ  په 
.په مایتوکوندریاکې دحجرې     DNAواد  مایتوکوندریاخپل ارثي م اوخپل رایبوزوم لري 

په نوم یادیږي    Oxidative phosphorylation لپاره انرژي تولیدکیږي. نوموړې کړنالره د
په   مټ  په  داوکسیجن  مواد  خوراکي  مټ  په  انزایم  دیوه  حجره  کې  کړنالره  دغه  په   .

په   ډول  په  انرژي  کیمیاوي  د   انرژي  تولیدشوې  کې  پایله  اوپه  کې    ATPاوکسایداړوي 
ذخیره کیږي . مایتوکوندریا یوازي دایوکاریوت په حجروکې شتون لري . مایتوکوندریاته  

 ولیدفابریکه ویال ی شو.دحجرې دانرژي ت

 chloroplastsکلوروپالست  
اور کلوروپالست  د  کې  حجره  په  دفوتوسینتیزیس  گدنباتاتواودالجي  چې  پيداکیږي  انیل 

کړنالرې په مټ  دلمرانرژي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي  . په بله مانادلمرانرژي په مټ 
 ږی  دکاربن دای اکساید اواوبوڅخه کاربوهایدریت ترالسه کی 

 Endoplasmic reticulumانډوپالسمیک ریتیکلوم : 

انیل دحجرې په سایتوپالزم کې پروت دی اودپروتینو په جوړښت اودحجرې  گنوموړی اور 
ذخیره   عنصرپه  تولیداودکلسیم  اسیدونوپه  ،دشحمي  کې  دپروتینوانتقال  کې  منځ  په 

چې   دی  نلونواوتښوجوړښتونویوسیستم  بعده  ددرې   . لري  ونډه  یې   کولوکې  غشاْ  
 دحجرې هستې اودحجرې غشاْ  سره په تماس کې ده .
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 Golgi apparatusاه : گلجي دستگ
کوي   تنظیم  ،شحمیات  پروتینونه  چې  دی  جوړښت  یوډول  کې  سایتوپالزم  په  دحجرې 

نورواور دحجرې  یې  کڅوړوکې  اوپه  کوي   ،قطع  خراب  گ،بدلوي   . کوي  انتقال  انیلوته 
 پروتین دمنځه وړي .

  Lysosome،الیسوسوم :  ال یزوزوم 
انیل جوړښتونه دي چې دیوې  گپه سایتوپالزم کې داور  eukaryoticدایوکاریوت حجرې  

تړلې  غشاْ  په منځ کې هضم کوونکی انزایمونه  لري اوهغه غذایې موادچې دغشاْ  دننه  
 ه فاسدمواد ،وایرسونه اوباکټریاوې  هم له منځه وړي .گورننوځي هضم کوي . همدارن

 Centrosomeسنتروزوم، سنتروسم : 
داور کې  سایتوپالزم  په  حجرې  دحیوانې  دحجرې  گسنتروزوم  چې  دي  جوړښتونه  انیل 

په مټ  دنل په شان اوږده تیوب ډوله  پروتینې جوړښتونه    centriolesدویش په ترځ کې د  
تیوبونه  په نوم یادیږی .  نوموړي مایکرو  microtubulesتولیدکوي چې مایکروتیوبلز       

 دحجرې دویښ په ترځ کې دتقسیم کیدونکې حجرې یوه قطب څخه بل قطب ته غځیږي .

     Vacuoleاه ، واکیول: گخالی
اه ده چې دیوې غشاْ  په مټ  گدحیواني اونباتې حجروپه سایتوپالزم کې یوه کوچنۍ خالی

خوندي   موادهلته  دسایتوپالزم ضایعه   اویاداچې  وي  ډکه  څخه  اودمایع  محدوده شوې  
 ساتل کیږي .  

  Ribosomeرایبوزوم : 
اودپروتین مولیکولونو یومغلق جوړښت دی      RNAدژوندی حجرې په سایتوپالزم کې  د  

لري  گچې دهغوی څخه    دارثي  ڼ شمیرپه سایتوپالزم کې شتون  په هسته کې  . دحجرې 
اود    DNAموادو کاپې کیږي   برخه  یوه  کیږي     mRNAدجین  انتقال  ته  رایبوزوم  په مټ 

مالومات ترجمه کیږي اودنوموړي مالومات په اساس     mRNA.درایبوزوم په منځ کې د  
په   رایبوزومونه  تولیدکیږي.  پروتین  ضروری  اړونده  څخه  دامینواسیدونودترکیب 

کې نښتي   سایتوپالزم  باندې  په غشاْ   ریتیکلوم  انډوپالسمیک  په  اویاداچې  ازادلمبیږي 
 وي .    

Cell Division 

 : په     -دحجرې ویش ،تقسیم سلول  په بیالوژي کې یوډول کړنالره ده چې دوالدین حجره 
ویش  گدوواویاډیرولور دحجرې  سره  صورت  عادي  په   . کیږي  ویشل  انوحجروباندې 

کې   درشل  په  یاسایکل  ددوران  ایوکاریوت    cell cycleدحجرې  د   . کیږي  ترسره 
eukaryotes  اور فیز  گپه  کیږي چې دمایوزیس  پړاوته ویل  هغه  ویش  انیزمو کې دحجرې 

meiosis    اویامایتوزیس فیزmitosis    مساوي برخوویشل  په وروستي پړاوکې حجره په دوه
په   پالزما  اودحجري  هسته  دحجرې  کې  کړنالره  په  ویش  دحجرې   . کیږي 

ثانوي    .تولیدشوې  راځي  ته  تکثرمنځ  پایله کې دحجرې  اوپه  کیږي  ددواویاڅوبرخوویشل 
حجرې چې یودبل سره یوشان وي اویا داچې هغه ثانوي کوچنۍ برخي چې دمور، دسلول  

واصلي حالت ځانته غوره کوي . دحجرې نوموړی   څخه بیل شوې وي، وروسته وده کوي ا
ویش یادحجرې په هسته کې ترسره کیږي چې دمستقیم ویش په نوم یادیږي اویاداچې په  
کوي   مهاجرت  دووقطبونوته  دحجرې  چې  کیږي  ښکاره  رشتي  کروموزومي  کې  پیل 

په    mitosisاوتقسیم په تدریج سره صورت نیسي  چې دغیرمستقیم ویش یا  مایتوزیس  
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په   چې  کیږي   ترسره  هم  عالیموانتقال  دارثي  اساس  په  دمایتوزویش   . یادیږي  نوم 
،    Prophaseڅلوروپړاوونوکې      بشپړکیږي .  لکه :  دحجرې ویش لومړي پړاو ، پروفیز 

متافیز     ، پړاو  دویم  ویش  ،انافیز     Metaphaseدحجرې  پړاو  درېیم  ویش  دحجرې   ،
Anaphase   تلېفیز    ، دحجرې ویش څلورم پړاوTelophase     په نوم یادیږی چې دوه حجرې

 منځ ته راځي .

Cell Membrane 

 : غشاْ   دفوسفولیپید    -دحجرې  چې  ده  بیومیمبران  نفوذ  قابل  نیمه              phospholipidیوه 
همدارن  . کوي  احاطه  شاوخوا  اودحجرې  ده  جوړه  طبقوڅخه  دهراړخیزوتحریکاتو  گدوو  ه 

ره دمیتابالیزم مالوماتو راکړه ورکړه اودحجرې حرکت ،دحجرې  اونډیوحجروسگانتقال ،  
ریسیپتورونه    باندې  سطحه  بهرنۍ  په  دحجرې  کیږي.  ترسره  مټ  په    Receptorsغشاْ  

 ړتیاوې لري گه دانتجن ځانگشتون لري  اوهمدارن

Cell Nucleus 

: دحجرې په سایتوپالزم کې کروي شکله جوړښت دی چې دیوې نازکې     -حجرې هسته 
کروموزومونه   مواد  ارثې  یې  کې  منځ  اوپه  بیلیږي  څخه  دسایتوپالزم  مټ  په  غشأ 

Chromosomen .خوندي ساتل کیږي 

Cell Organelle 

اور : گحجرې  یوه     -انیل  چې  دي  جوړښتونه  هغه  ټول  کې  سایتوپالزم  په  ټاکلې  دحجرې 
،انډوپالزمیک   Nucleus نوکلیس    ه لکه  دحجرې هستهگې په تو گدنده ترسره کوي . دبیل

دستگ،     Endoplasmic reticulumریتیکلم   ،     Golgi apparatusاه  گولجې 
  ،  Centrosomeسنتروسم:    یاسنتروزوم،پالستید،    mitochondria  مایتوکوندریا

واک  اهگیخال  ،   Ribosome:    یبوزومرا :    یسوسوم الیا،  یزوزومال    ،    Vacuole:  یول، 
Lysosome   اونور 

Cell Proliferation ړندی ویشنې په پایله کې دحجرودشمیرډیرښت  گ دیوې حجرې د 

Cellobiose 

لوکوزمالیکولونو څخه جوړشوی  گته ویل کی چې ددوو    disaccharidesیودوه قیمته قند  
.  دسلولوز   ریاووپه مرسته په یوه اوبه زڼ اسیدي محیط یانې ټڅخه دباک  celluloseدی 

 وکوزاړول کیږي .  لگکړنال رې په پایله کې په  Hydrolyseدهایدرو ال یز
 دی . O2]3CHO(CHOH)2[HOCHکیمیاوي فرمول یې   

Cellophane 
یوډول کاغذ دی چې دسلولوزیوې نری ، شفافې ،نازکې پاڼې څخه جوړشوی     -سلوفن :

 دی .  په نوموړی کاغذ کې خوراکي موادخوندي ساتل کیږي .  

Cellula  کوچنی حجره ، حیواني اویانباتي کوچنی سلول 

Cellular 

Respiration 

سله کیمیاوي تعامالتوته  دبدن په حجراتواوانساجوکې دمیتابالیزم یوسل   -داخلي تنفس :
ادېنوزین   اوپه  کوي  ترالسه  انرژی  بیوکیمیاوي  موادوڅخه  دغذایي  چې  کیږي  ویل 

نوموړې    ATPسفیټ   اترایف په   . آزادکیږي  ترځ کې فاضله موادهم  په همدې   . اړوي  یې 
کړنالره کې غټ  ماليكولونه  لکه پولي ساکراید،لیپید،نوکلیک اسید اوپروتین په خپل  

په   اسید   وارسره  امیونو  ،نوکلیوتایداو  اسید  مونوساکراید،شحمي  کوچنیوواحدونولکه 
کې   مایتوکندریم  سایتوپالزمااو  په  حجره  یوه  .دبدن  کیږي  په  گټوټه  لوکوزداکسسیجن 

  . اوړي  اکسایداواوبوباندې  ډای  کاربن  په  هلته  پایله کې  اوپه  رانیسي   ځانته  حضورکې 
 الندې ډول ده .دداخلي تنفس کیمیاوي معادله په  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golgi_apparatus
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O (1)+Energy(38ATP+Heat)2(g) + 6 H 2(g) → 6 CO 2(aq) + 6 O 6O12H6C 

 
د  که  چې  ښيي  تعامل  کیمیاوي  دای  گپورتنی  کاربن  اوپه  اکسدایزاشي   بشپړ  یو  لوکوز 

انرژي تولیدکیږي    ATP 36سفیټ  ااکسایدواوړي نوپه پایله کې اته دیرش ادېنوزین ترایف
.   : تنفس  داخلي  یادسلول  تنفس  اوکسیجن    -دسلول  شوې   اخیستل  په  الرې  له  دتنفس 

مالیکول کې اویاپه غذايي موادوکې ذخیره شوې  انرژي دبیوکیمیاوي کړنالروپه بهیرکې     
 کې ذخیره کیږي   (ATP)په کیمیاوي انرژي اړول کیږی  اوورپسې په بیومالیکول 

Cellulases 

بیتا  په  سیلولوزقندونه  چې   کیږي  ویل  انزایمونوته  ډله  لوکوزقندونو  گیوه 
اوسیلوبیوزقندونوباندې اړو ال ی شي . پخپله انسان اوډیرحیوانات نوموړی انزا یم نه شي 

تېره په    خوداانزایمونه  ی.   ال  اویوحجروي    تولیدکو  باکټریاوو،  دمرخیړیو،  بیا 
 ږي .انیزموپه واسطه تولیدکیگمایکرواور

Celluloid 

دنیتروسلیلوز  چې  کیږي  ویل  ته  موادو  ستیکي  شووپال  ترکیب  ډلې   دیوې 

nitrocellulose      . کیږي  سه  ال  تر  څخه  جامدمواد(  سپین  )مومي  اوکامفور 
 دکوچنیانودبازي آ ال ت ورڅخه جوړیږي  

Cellulose 

س   -سلولوز: دپولي  چې  کیږي   ویل  ته  مرکب  یوعضوي  هایدراید  اخاریدوڅخه  دکاربن 
  . ده  شوې  تشکیل  دسلولوزڅخه  پنځوس  کې  سل  حجروغشاپه  دنباتي   . جوړدی  

فرمول    اودزر     )n)5O10H6Cدسلولوزکیمیاوي  کیږي   لیکل  بڼه  ځینځيري  گپه  ونوخطي 
او    glucose-Dلوکوز  گډوله   سلولوزدنساجي    . دی   جوړشوی  واحدونوڅخه 

 کاغذجوړولوپه فابریکوکې پراخ استعمال لري .

Cellulose Fiber   سلولوزڅخه جوړشوي تارونه دي 

Celsius 

  : درجه  واحددڅر   -سلزیس  یوه سکگدحرارت   سویدني   یل ندولوپه موخه   دیوه  چې  ده  
هره یوه     ېباند  یل  په ویاړنومول شوې ده . دسلزیس په سک  Anders Celsiusاسترونوم   

سانتي   د  درجې    centigrade  یدرگبرخه  سره    degree Celsius (°C)سلزیس  نامه  په 
 یادیږی اودحرارت واحدتشکیلوي .

Celsius Scale 

 

 

 

 

 

:یدسکیل  رگدسانتي   بندي  چېرته     -درجه  یې    که   پرمخ  یوترمومترولروچې  دسیماب 
شو  دصفرڅخه بندي  برخودرجه  مساوي  اوپه  یوشان   .    ېترسلوپورې    وي 

ه تعریف شوی اوداوبودغلیان ټکی  گدصفر درجې په تو   یدرگ نوداوبودانجمادټکی دسانتي  
ه تعریف شوی دی. په بله وینا کله چې دسیماب ترمومتر  گ ریدسل درجې په توگد سانتي  

( ندې          ال  فشار  کړو     Pa101,325داتموسفیرستاندارد  ډوبه  اوبوکې  په   )
(    C° 0رید)   گاوبیاداوبوحرارت ته تغیرورکړو.  نو  دتعریف سره سم  صفردرجه د سانتي  

)انجمادټکی(   اوسل درجې د   دسکیل پرمخ  دتودوخې هغه درجه ده چې اوبه یخ کیږي 
(  دسکیل پرمخ دتودوخې هغه درجه ده چې اوبه په جوش  C° 100رید           )   گسانتي  

سانتي   د  کې  نړیوال سیستم  دواحداتوپه     .  ) ټکی  )غلیان  دتودوخي  گراځي  ریدپرځای 
کارول کیږي . کله چې دیوه جسم حرارتي انرژي    Kelvin scaleواحدلپاره دکلوین سکیل   

 K 0شي نودې حرارت ته دکلوین مطلقه صفردرجه ویل کیږي اوپه )  له منځه و ال ړه بیخي 
رید  منفي دوه سوه درې اویادرجه   )   گ(   سره ښوول کیږي  .  دتعریف له مخې د سانتي  

−273.15°C      ( دکلوین صفردرجه )0 K  رید  گ مون لري . په جدول کې د سانتي  ( سره س

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose
http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unit%29
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 سکیل ترمنځ اړیکې ښوول شوې دی   Fahrenheitسکیل  ، کلوین سکیل اوفارنهایت  

Cement 

: ورڅخه    -سمنت  جوړولوکې  دتعمیراتوپه  چې  ده  ماده  ،چسپناکه  کلکه  پورته  گ یوه  ټه 
،    3O2Feچې قلوي خاصیت لري، د نورومرکباتوسره لکه    CaOکیږی . نوموړې ماده د    

3O2Al  ،2SiO     ، ړوکورها کې حرارت ورکول  گ ډیږي اوبیا په ځانگچې اسیدخاصیت لري
 کیږي  

Center Angle   زاویه بین دوشعاع دایره 

Center Of 

Gravity 

متمرکزشوی  دیوه جسم هغه نقطه ده چې دجسم ټول وزنه په همدې نقطه کې    -دثقل مرکز: 
 وي.

Center Ray : این یک شعات است که ازمرکزدایره صادرمیشود. -شعاع مرکزی 

Centimetre 
دواحداتوپه نړیوال سیستم کې دطول واحد دی اودیوه متر یوپرسلمه برخه ده   -سانتي متر:

1/100 

Centimetre Wave 

: اهرڅ پورې  گیگ   .(GHz) 30 -3هغه څپې دي چې فریکونس يې د     -سانتي مترڅپي 
پورې رسیږي .    cm 10ان ترلس سانتی متر     1cmرسیږي اوطول یې دیوسانتي متر څخه   

په   نوموړی ترټولولوړفریکونس دی چې دراډیوفریکونس سره سمون لري اودمایکروڅپې 
 نوم هم یادیږي .

Central 

Movement 

هغه ډول حرکت ته ویل کیږی چې   داغیزمنې قوې سمت تل  یوې نقطې    -کزي حرکت : مر 
دبیل   .. یادیږي  نوم  په  مرکزنقطي  ددوران  چې  وي  موجه  توگته  په  دلمرپه  گ ې  لکه  ه 

اوپه    ، حرکت  دورانې  شاوخوادسپوږمۍ  په  دځمکې   ، حرکت  دورانې  شاوخوادځمکې 
ړی دایروي حرکت یو  ډول  گحرکت یوځانه دنظام شمسي حرکتونه  ، دمرکزي  گ ټولیزه تو

 دی  

Central Nervous 

System 

:د سیستم  ددماغ    -اعصابومرکزي  چې  ده  برخه  هغه  سیستم    Enzephalonدعصبي 
څخه جوړه ده . په نوموړي سیستم کې دبدن دعصبي   Medulla spinalisاونخاع شوکې  

ور ،اودماغ  عقدې  ،عصبي  نخاع  محیطي  پکې  چې  برخې  ټولې  نوموړی  گنسج   . ډیږي 
دبدن   ، رسیږي  ورته  څخه  دمحیط  ،چې  کارکوي  تحریکاتوباندې  حسې  هغه  سیستم  
کوي   کنترول  دندې  غړو  دبدن  کوي،  مدیریت  تحریکات  هراړخیزحرکي 

دعصبي اودفکرکولووړتیاموږ سیستم  تړاونوموړی  مایکروسکوپې  په   . راکوي  ته 
مادي   تړاودسپینې  ماکروسکوپې  اوپه  دی  جوړشوی    Substantia albaنسجونوڅخه 

 څخه جوړدی . Substantia griseaاودخړې مادي  

Central Parallel 

که    (c)یریم .خط مستقیم  گرادرنظرب  (b)و     (a)دوخط مستقیم موازی     -موازی وسطی :
به   از  (b)و    (a)موازی  مساوی  ودرمسافه  مستقیم    (b)و    (a)بوده  هردوخط  دروسط 

 میباشد. (b)و  (a)قراردارد. برطبق تعریف موازی وسطی مربوط 

Central 

Projection 

 : مرکزی  مرکز    -ارتسام  یک  مربوط  جسم  یک  ارتسام  یک  این  یک    Mدرهندسهْ   روی 
ازجسم مستوی رادرصورت عمومی  Pویک نقطه   Mخط موصول بین  است .  mمستوی  

 است . Pدرین ارتسام تصویر  ''Pقطع میکند.    ''Pدریک نقطه 
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Centre 

(Geometry) 

: منتصفه  نقطهء     -نقطء  تعریف  میکند،برطبق  راتنصیف  خطی  قطعه  یک  که  ء  نقطه 
 منتصفه قطعهءخطی نامیده میشود.

Centre Of 

Curvature 
 دانحناء دایرې مرکزته ویل کیږي   -مرکزانحناء : 

Centrifugal 

Force 

 

 

 

 

 

    -ل قوه ، دمرکزڅخه تښتیدونکې قوه :گیوسنتري ف
دعطالت یوه قوه ده اویوڅارونکی یې هغه  
یوه   په  چې  کله  کوي  حس  پرځان  مهال 
پروت   کې  څرخیدونکي مختصاتوسیستم 

ځمکه   چېرته  که    . په  وي   شکل  دکروي 
 دڅرخیدونکي    m ومنواویوه کتله  بڼه

 
د فاصله  په  البلدزاویه    کې     rمحورڅخه  )عرض  وي  ،دځمکې    Rشعاع   ،    ϕپرته 

،  ω کله چې ځمکه  په دایروي سرعت  ( .     S ، جنوب قطبN، شمال قطب   Mمرکزټکی 
الندې  قوه اغیزه   zFل   ل  گفیو باندې  دسنتري   mسره حرکت کوي   ، نو په همدې کتله  

 کوي .   

 

ل تعجیل په نوم یادیږي . د  گ یوکمیت دسنتري ف   په پورتنی معادله کې  د   
قوه دځمکې په سطحه باندې په عمودي قوه اودمماس په قوه تجزیه کیږي   مرکزڅخه دفرار

قوې       جاذبې    دځمکې   ϕsin 2ω= m r  ZFF       مرکبه   قوې    عمودې    لگ یو.  دسنتري ف
= m g GF     سره  چې دځمکې مرکزخواته ښوول شوې ده،  مخالف سمت لري . په ورځني

د   دفرارژوندکې  دبیل  مرکزڅخه  کېږو.  مخامخ  تل  سره  توگقوې  په  د  گ ې  د   مرکزڅخه  ه 
ه باندې اغیزه کوي دهغې دوزن  براو قوه چې دکالیومینځلوپه ماشین کې په یوه  ج  دفرار

د دځمکې    . ده  ډیره  ځله  څلورسوه  پرتله  د  په  كرښه   دفراراستواپه  تعجیل    مرکزڅخه 
          په استواکرښه کې  دځمکې شعاع لږڅه شپږزره کیلومتره ده   :  2ωr   مساوي دی له  

= 6378 km Er    شت ساعتونوکې دځمکې دورانی سرعتاو په څلروی        
ه چې دځمکې  محیط  څلویښت زره کیلومتره دی نویوجسم  چې په  گ قیمت لري .  څرن

  ل گسنتریفیو ساعتونوکې نوموړې   الره طی کوي . دجسم  د  ۲۴استواکې پروت وي ، په   
     لپاره لروچې :     zaتعجیل   

 

دسن  اوس  چې  یانې   z aتعجیل   لگ تریفیوکله  سره  تعجیل  دجاذبې    دځمکې            قیمت 
2g =  9.81 m/s     یې بله وینادځمکې     .00346٠ پرتله کړونوقیمت  په   . الس ته راځي  

اصلي قیمت  لږڅه څلورپه زرمه    g څرخیدلوله کبله داستوا په کرښه کې دځمکې دتعجیل 
قوه  صفرده . داځکه چې    لگتریفیو دسنښت مومي   . د ځمکې په قطبونوکې     کمبرخه  

سره ، چې کتله یې دڅرخیدونکي محورڅخه لري ،  سم     rتښتیدونکې قوه  دهغه  واټن
وي نوکله چې     Kg 100رامگه که دیوه سړي وزن سل کیلو گې په تو گسخ متناسب ده. دبیل

د   وزن   یې  پرتله  په  قطب  نودشمال  وتلي   کې  کرښه  په  استوا  د  وزن  خپل        همداسړی 

http://vorhilfe.de/teximginfo?id=1065559&mrsessionid=77b21aaf89bdb00f98146551edc1842b5a65730f
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0.34 kg   99.66په اندازه لږوي اومساوي له Kg      .  سره دی 
قوه دځمکې په استوا کرښه کې ترټولولوړاوپه قطبونو کې ترټولولږقیمت لري    ل گ تریفیوسن

کې دڅرخیدونکي  قطبونو  اوبلخواپه  لري  بڼه   شان  په  دبیضوي  یوخواځمکه  چې  داځکه 
واټن  دکتلې  تعجیل     r = 0      محورڅخه   تښتیدونکی   . اودځمکې      zaصفرکیږي   

 مخالف سمت لري .  g تعجیل مرکبه 

Centrifuge 

ریزقوې  گ : یوه څرخیدونکې آله ده چې دعطالت قوي په بله مانا دمرکزڅخه د  تریفیوژنس
مایع  دیوې  کې   پایله  اوپه  کوي  حرکت  دورانې  سره  سرعت  لوړزاویوي  په  مټ  په 

دبیلتوپیرلرونکې    . بیلوي  څخه  یودبل  توپیرلري  یې  کثافت  توگموادچې  په  لکه  گ ې  ه 
 ازگازاوگاز،مایع اومایع گجامدمخلوطونه ، جامداو

Centriole 

 

ننه برخه     eukaryote   یوکاریوت  د     -:   لسنتری  په  حجرې  
دحجرې   چې  دي  جوړښتونه  سیلندري  ډوله  میله  کې  

اوه کوي  کنترول  ره   کړنال  دحجرې  گمدارندویشتوب      ه 
ریشې   متحرکې  همداتش    cilia راوتلې     . تولیدکوي 
مایکروتوبولس   رسیږي     microtubulesسلیندرډوله  ته  ویشتو  اوه  یې    شمېر    چې    

یتوزپه    کړنال ره  کې همدغه  ازسایکل کې دوه برابره کیږي . ورپسې دمېدحجرې په انترف
جوړه سنتروزوم  دحجرې دواړومتقابل قطبونوته خوځیږي . په همدې ترځ کې دخپلوتارونو  

spindle fibers   یې کې  پایله  اوپه  وېشي   برخو  دوه  په  کروموزومونه  مرسته  په  
   ٢٧انوحجروسره یوځای  دواړومتقابل قطبونوته  راڅکوی .  یوسنتریل اوه ویشت  گدلور

درې     ونهمایکروتوبولوس نهه  ډول  دې  اوپه  شوي  یوځای  سره  دانې  درې  چې  ونه  گلري 
په     Tripletts(9(  يگډل . کله چې یوه حجره دسایکل   پړاو کې       1Gپړاو  او  0Gجوړوي 

پرته وي نودوه بشپړسنتریولونه لري . ددواړوسنتریولونوڅخه پخوانی ته یې  دمورسنتریل  
 اوځوان سنتریل ته یې   دلورسنتریل ویل کیږی .

Centripetal 

Force 

هغه قوه ده چې په یوه جسم باندې اغیزه کوی اوهغه مجبورکوي      -مرکزته دجذب قوه :
او په      mچې دیوه کوږ مسیرپه اوږدوکې حرکت وکړي . .  که چیرته یوجسم چې کتله یې  

وي ، نو مرکزته     Rدوراني حرکت وکړي چې ددایروې مسیرشعاع     𝜔زاویوي سرعت    
 ل ده .دجذب قوه په الندې ډو

F = mRω2 

Centromere 

 

یوې  سیمې ته ویل    DNAدکروموزوم په نسبتأ منځ برخه کې د ډي این اي     -سنترومیر: 
کروماتید    دوه  سکه  چې  کې  ځای  کوم  هغه  chromatids کیږي   . پیداکوي  تماس  سره 

 spindleندل تارونه   یي  نوپه نوموړي ځای باندې دسپشمهال  چې حجره خپل ځان وی

fibers   لور ورپسې   . نښلي  قطبونوته  گکلک  متقابل  حجرې  انې 
  . ،  Chromatid(1)     ،(2) Centromere  ،(3)څکوي  لنډمټ 

هرکروموزوم دوه مټونه لري چې یویې اوږدمټ دی     اوږدمټ  . (4)
په نامه سره یادیږی .    p په نامه اوبل یې لنډ مټ دی چې د   qاود  

برخ  که  چېرته   په منځ  نود    هسنترومیردکروموزوم   اوکه  چېرته      metacentricکې وي 
اویاپه     acrocentricیشي د  ولنډ مټ و   بل    یوهپه  سنترومیر کروموزوم په یوه اوږده مټ او

 ږی .   په نامه سره یادي  telocentricبله وینا د 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromosome.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Centriole3D.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Basentriplett
http://en.wikipedia.org/wiki/G0_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/G1_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatid
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Centrosome 

 

 

. پروتیني       -سنتروزوم  ډوله  یې  لوله  نږدی   ته  برخه کې هستې  زڼ  اوبه  دحیواني حجرې 
دمایکروتوبولي   خوا  دیوې  چې   دی  په     Microtubulesغړی 

دویشتوب   اوبلخوادحجرې  لوبوي  رول  اړین  کې  تولیداوتنظیم 
 کړنال ره  هم کنترول کوي  .      گسایکل دپرمخت

 خه جوړدی .    څ   centrioles   یوسنتروزوم ددوه عمودي سنتریولو 
ش په پیل کې  کله چی دهستې جدارپرې کیږي نوپه دې ترځ کې  سمد ال سه   ېد حجرې دو

ال رې غبر له   دتماس  یانې مایکروتوبولي دکروموزوموسره   تارونه  کوي  گدسنتروزوم  ون 
دځان چې  ال ی شی  مرسته  گترڅووکو  د      ړوتارونوپه  سره    spindle fibersچې  نامه  په 

یادیږي ،  کروموزومونه په دوه برخووویشی . په پایله  کې دهمدغوفیبرونوپه واسطه هریو  
 انوحجروباندې ویشل کیږي اودجحرې متقابلوقطبونوته یې څکوي   .   گکروموزوم  په لور

Cephalic تړلی ، مربوط به سر،  ې په سراړوند ، په سرباند 

Cephalopod 

. حیوانات  یې    -سرپښې  سرکې  په  چې  کیږي  ویل  حیواناتوته  اوسیدونکی  کې  بحر  په 
ې په  گټه پورته کوي . دبېلگمتناظر  ال س ډوله پښې لرې اودغذایي موادولپاره ورڅخه  

ې اوڅلور ال سونه  گچې دوه ستر    Octopusلرونکی ماهي ،  او اکټوپوس    گه لکه رنگتو
 لري .

Cephalothorax 

اوس :دسینې  خرچن   -ربرخه  لکه  ځینوحیواناتوکې  برخه     گپه  دسراوسینې  کې   اوغڼو 
تو دې  په  وي  نښتې  سره  شېتین  گ یوځای  د  چې   سره       Chitinه  ښ  واحدپو  کلک  یوه  په 

 پوښل شوي وی   

Cer    دکیمیاوي عنصر سیر Cer  لپاره دلنډیزنښه ده 

Cereal Germ 

دنبات تخم ډیرکوچنی نامکمل اورگانیزم چې په تخم کې ځای لري     -دنبات جنین،نطفه :
اودمؤنث جنسي سلول سره دالقاح په واسطه منځ ته راغلی وي . په پیل کې دمورني نبات  

 څخه تغذیه کیږي اودودې څخه وروسته مکمل نبات منځ ته راځي .  

Cerebellum 

هغه برخه ده چې دکپری په څټ کې پرته ده اودبدن   دسترمغز    -دماغ اصغر، کوچنی مغز.
کې   ترځ  په  ،دحرکت  ساتل  اندازه  تودڅکولونارمل  دعظال   ، تعادل  دوزن 

 ډکارتنظیم  کولودنده په غاړه لري .گداعصابود

Cerebellum 

 

 

   -دماغ اصغر،کوچنی دماغ :
لوب   اکبردڅټ  ددماغ  چې  ده  برخه    lobeدمغزیوه 

موقعیت   کې   کنده  ژوره  څټ  په  اودسرکوپړۍ  الندې  
لري .  په فقاریه عالي حیواناتوکې کوچنۍ دماغ  دنیم  
هغوی   چې  جوړدی  څخه  برخو  جانبي  دوه  ډوله  کروي 

فرمیس     یانې  برخې  منځنۍ  په    Vermistدیوې 
دگڼ   سطحه  بهرنۍ   . دي  شوې  نښلول  واسطه 

شوې ویشل  واسطه  )چاکونو(په  مقطع  گونځې    شمیرطوالني  نرۍ  شان  په  دپاڼې  چې  ده 
(Folia cerebelli)    وینالوبونولکه دڅټ بله  ،په  ددرېوبرخو  دماغ اصغر   .   posteriorلري 

،قدامي   اوفوکولوس    anteriorلوب  ددرېو     Flocculusلوب  چې  جوړدی  څخه  لوب 
( لکه  په    Fissura prima; Fissura posterolat; Fissura horizontalisژوروچاکونو   )
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کې  و بهرنۍطبقه  په  .دمغزسطحې    . دي  شوې  بیلې  څخه  دیوبل  عصبي    Cortexاسطه 
کې    طبقه  رنگه  سپین  ننۍ  الندې  اوترهغې  لری  شتون  عصبي   Medullaحجري  یوازې 

 ;dentatusریشې غزیدلې دي . د نخاع په همدې  برخه کې څلورډوله غبرگې هستي لکه  

emboliformis; globosus; fastigii      ي چې عصبي زیگنالونه دحسي غړوڅخه  شتون لر
 رانیسي اوبیايي داعصابومرکزي سیستم ته استوي . بلخواکوچنی مغز،ددرېو جوړه ساقو

Pedunculi    رانیوونکو او  لیږدوونکو  دزیگنالونو  حجرو  دعصبي  اوهمدارنگه  واسطه  په 
اکبر،  دماغ  د  الرې  بيني  ریشوله  اونخاع شوکي سدماغ  غړي  وزن  دتعادل  دمغزتنه،  ره  ، 

 ارتباط لري .  دنوموړي مغزمهمې دندې عبارت دي له : 
تعادل،دبدن  وزن  دبدن   . کوي  کنترول  جریان  اوحرکي  تحریکي  عضالتو  دبدن 
هراړخیزحرکت تنظیم  لکه دعضالتوکش کولو اوغزولو  برابراعیارونه  ،دزده کړې مرکز  

 رکت اونور ،دفاصلي سم  اټکل ،سمې خبرې کول ،دالس ،پښواونوروغړونارمل منظم ح

Cerebral دماغ باندې مربوط ،دماغ اړوند، مربوط به دماغ 

Cerebralis   په دماغ پورې تړلی ، مغزي ، ددماغ سره په تړاوکې 

Cerebrospinal 

Nervous System 

په فقاریه حیواناتوکې داعصابومرکزي سیستم  ته ویل کیږي چې یوه برخه یې پخپله دماغ   
 اوبله برخه یې نخاع شوکي تشکیلوي  

Cerebrum 

اکبر: چې     -دماغ  ده  برخه  یوه  مغز  پرتله    دمرکزي  غټ     (%80) دپینځونوروبرخوپه 
ډیر دنارینه      ېشو  قیتفراوترټولو   . اکبر  دی  لږڅه  دماغ  وزن  اودښځینه   g 1400منځنی 

1250 g    . ۱دالندې برخوڅخه جوړدی   .  دماغ اکبر  وزن لري-            cerebral cortex  
۲-   Basal ganglia   ۳-   Limbic system     کرې اکبرددوونیم  دماغ  بلخوا    . 

Hemispheres    یې پټ   بهرنۍ  چې   جوړدی  ماده     cerebral cortex څخه  خړه  یوه  په 
په  ا کې  ماده  خړه  په   . ده  شوې  پوښ  ماده   سپینه  يوه  په  یې  برخه  دننه  وترالندې 

ملیونوعصبي حجرې شتون لری اوالیاف یې ددماغ اکبر سپینه ماده تشکیلوي . په سپینه  
رن خاکې  کې  ځانگماده  داعصابوبنسټیزغوټې گه  چې  دي  پرتې  پرځای  ځای  جزیرې  ړې 
Basal  Ganglien   گونجه  اړونیم کرې په  سطحه باندې چین شوې   په نوم یادیږي .  ددو   

(Sulci)      اوتاوشوې کاږه واږه جوړښتونه (Gyri)    دهغوی په بهرنی سطحه . شتون لري 
کوونکې   اویوځای  حرکي  یانې  ،موتوریک  حسي  چې  دي  شوې  پيژندل  سیمې  داسې  کې 
اړخ   دبدن شی  کره  خوانیم  اودکیڼ  اړخ  کیڼ  دبدن  کره  خوانیم  . دشی  کوي  ترسره  دندې 

په     Fissura longitudinalis cerebriکنترول کوي . دواړه نیم کرې دیوه طوالني ژورچاک  
   دیوبل څخه بیلې کیږي . هره نیم کره دالندې برخوڅخه جوړه ده .واسطه 

 ۱-  Lobus frontalis  ۲-  parietalis  ۳-  occipitalis  ۴-    temporalis   
 ۵-   (Lobus insularis)    ،۶-   Gyrus cinguli    طناب عرضاني  داعصابویوپنډ   ، 

corpus callosum    ی تړل شوې دي  .  ددماغ اکبردندې  په مرسته  دواړه نیم کرې یوځا
 ، کول  ،دمالوماتویوځای  فکرکول   : تدارک    دبدن  دادي  حرکت،دحس  خپلواک 

 )لیدل،خوند،اوریدل ،تماس،حرارت(    ،بویولوحس ،خبرې کول ،زده کړه ،حافضه اونور 
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Cerebrum   

(Telencephalon) 

 

په نامه سره هم   telencephalonه د  گدمغزترټولوستره برخه ده  اوپه عادي تو -دماغ اکبر :
دهغوی   چې  جوړدی  څخه  کرې  ددوونیم  دادماغ   . یادیږي 
د شی    . پټه کړیده  پوش  اکبر  خاکي  پورتنۍ سطحه ددماغ 
خوا اوکیڼ خوا هره یوه نیم کره په  ال ندوسیمو)ناحیو( ویشل  

 شوې ده .  
داړخ سیمه      -Lobus frontalis    ،۲دټنډې یادمخ سیمه     -۱

parietalis     دڅټ سیمه ،occipitalis      ) ،   temporalis  ، داړخ دپاسه سیمه )صدغي 
ددماغ په ژوره  ال ندې برخه کې  دبدن صاف مایع څخه ډک  کيڼ خوا اوشی خوا جوړښتونه  

Ventriculus lateralis     شتون لري .  دمغزځینې ناوړه ناروغۍ شته دي چې دمغزسکته
په نامه  سره یادیږي .  په نوموړې ناروغۍ کې یوه     strokeورته ویال ی ښواو دسټروک  

ونوله  ال رې وینه  بنده شي اوپه پایله کې مغزخپله نارمل  دنده نه شي  گ ناڅاپه مغزته  در
په     thrombusدترومبوس    گ ترسره کو ال ی .  ال مل یې کیدای شي  چې دمغزدوینې کوم ر

 یدلی وی .  واسطه بندشوی وي اویا دلوړفشارله کبله چاود

Cerimetry 

 

کوونکو    دارجاع  چې   ده  ره   کړنال  تجزیوی     یوه  کیمیاکې  تحلیلي    موادو   په 
بېل د   . کیږی  کارول  موخه  تو گدمقدارټاکلوپه  په  په  گې   تجزیی  دمقداري  دحجمونو  ه  

سیر عنصر  دکیمیاوي  کې  محلول  سلفات  یوه  په  .      Cer مرسته  راځي  ته  س  ال  مقدار 
دتیتریشن   لپاره  موخې  مرکب     Titrationدنوموړې  نسه  ال  دسیرڅلورو  کې  ترځ  په 

(IV)Cer     دارجاع کوونکوموادوپه مرسته   درې و ال نسه سیرمرکب(III)Cer     ته ارجاع
 کوي  .  

 

Cerium 

سره ښوول کیږي . اتومي    شمېر   ه یې      Ceیوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په   
په    58 . په دې مانا چې دنادره   Lanthanoideاو دعنصرونوپه جدول کې   پورې اړه لري 

خاوروفلزاتوپه ډله کې    شمېر   ل کیږي . نسبي اتومي کتله یې  یوسلوڅلویښت اتومي  
 3360)رید  ، دغلیان ټکی یې  گ ي ،  سانت  C)°(795، دذوب ټکی یې    u140,116واحد  

°C)  ایزوټوپونه لري . دسپینوزروپه شان ځلیدونکی ف  دی . نوموړی عنصرلس رادیواکتی
 نرم فلزدی اوپه هواکې په اسانی سره اکسایدکیږي .   

Cesium 

 : په       -سیزیم  دلنډیزنښه یې  اواتومي        Csیوکیمیاوي عنصردی چې  کیږی  سره ښوول 
یې   ه  واحده       55شمېر    دیرش  یوسلودرې  یې  کتله  اتومي  نسبي   ،132,91 U   

روپ  کې پروت دی  . سوچه سیزیم ترټولوالکالی  گ ،دعنصرونو دجدول په لومړي  عمده  
فلزاتودروند، خودسپینوذروپه شان ځلیدونکی ، اونرم فلزدی .  په کیمیاوي تړاوډیرفعال  

. دویلې کیدنې ټکی یې    اودذوبان ټکی   یدرگسانتي    (C° 28,44)اوپخپل سر اوراخلي 
اوداوبوسره که یوځای شي نویوه سخته چاودنه منځ ته راځي .  یدرگسانتي    (C° 671)یې  

ایزوټوپ دیادلووړدی  .  اکټیف  یوډیراړین رادیو   Caesium-137سیزیم یوسلواوه دیرش  
هیجانی  عنصر  يوتجزیه کیږی اوپه منځنگپه بیتاوړان ۹۶نوموړی ایزوټوپ په سل کې ٪ 

m١3٧Ba  خپروي اوپه ثابت  هگاماوړانگسته یوه  واوړي . ددوه نیمودقیقوڅخه ور  باندې  
 30فزیکی نیمایې عمرلږڅه دیرش کاله       ١3٧Csاوړي . دسیزیم  باندې    ١3٧Ba   عنصر

a    بیالوژيکي نیمايي عمریې اویاورځي ،dاندازه شوی دی . نوموړې رادیونوکلیدپه     ٧٠
تو پگمصنوعي  دیرش  ه  پینځه  یورانیم دوه سوه  کله چې   تولیدکیږي  کې  بټۍ  ه هستوی 

http://de.wikipedia.org/wiki/Cer
http://de.wikipedia.org/wiki/Cer
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
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 هسته یونیوترون جذب کړي . هستوي معادل یې په  ال ندې ډول ده .

 
څان  رادیوتیراپې  د دسیزیم    هگپه  موخه  په  ددرملنې  ناروغۍ  دسرطان  ې  گاماوړانگکې 

(0,66 MeV)       اوهمدارنگڅخه کیږي  پورته  کې  گټه  طب  هستوي  په  تودسم  ه  ال  دآ 
ته دتنفس اویاخوراک  ه کارول کیږي . که  چېرته  گې په تو گکارکولو لپاره دازموینې  وړان

  څخه   بدند  (μg of caesium-137 4.1)رام سیزیم               گله  ال رې لږڅه څلورمایکرو 
دمر   واخیستل کې  موده  نوددریواونیوپه  مل     گشي  کوچنی  گ ال  څخه  ددې   . رځی 

 مقداردسرطان ناروغۍ راپاروي 

Cestoda 

 

ڼ    شمېر    گ د  پارازایت فتوي چینجیانویوې ډلې نوم دی چې یوسراو  -کدودانه چینجی .
پ نودانسانانواوحیواناتودهازمې جهازداخلي  بالغ شي  . کله چې  لري  ڼل  گت  ایرازابندونه 

روا( ال  اویاد)  ځوان  تنکی   چې  خوکله  په    کیږي  شي  کیدای  نوبیا  ولري   بڼه 
انونواونسجونوکې ولیدل شي . نوموړي چینجیان دكولمى سیستم )روده ( نه  گمختلفواور

لري اوخوراکي مواددبندونوپوستکي له  ال رې ځانته رانیسي . په طبي تړاو اړین ډولونه  
ه که   گ ې  په توگ. د بېل  Dipylidium ، او  Taenia    ،Echinococcusیې عبارت دي له :  

چینجی په   T. saginataه دخوراک لپاره تیاره نه شي نود  گ ته دغواغوښه په صحي توچېرته  
 بدن کې پیداکیږي چې اوږدوالی یې تر دیرش سانتي متره پورې رسید ال ی شي .  

Cgs-System 

سیستم ته ویل کیږي چې  دسانتي  پخوانې ړيگځانه په هستوي  فزیک کې داندازه کولویو
( په نامه سره یادیږي    centimetre-gram-second systemثانیې سیستم  )     -رام  گ   -متر

اودوخت      g رامگ واحد په  ې  ، دکتلcm. په نوموړي سیستم کې دطول واحد په سانتي متر
سیستم کې دقوې واحدپه     cgsه په  گ ې  په توگسره اندازه کیږي . د بېل sec واحد په ثاینه 

dyne ال واحدونودسیستم ښوول کیږي او نړیو SI   . سره  ال ندې اړیکې لري 
Nµ= 10  ²kg·m/s 5−= 10 ²1 dyn = 1 g·cm/s 

Chain Reaction 

 

 

 

 

کیمیاکې : درادیکالواویاایونونوپرلپسې کیمیاوي تعامل ته ویل    -۱  -ځنځیري تعامل :
ورپسې  کیږي  چې دهغوی په لومړي  تعامل کې  پيل کوونکي مالېکولونه منځ ته راځي . 

پرلپسې   اخیرکې  په  تعامل کوي چې  تعامل موادوسره دارنگه  دلومړي  دپيل مالېکولونه 
دتولیدشوو موادوپه څنگ کې نورشروع کوونکي مالېکیولونه  هم منځ ته راځي . په پایله  

 کې یوځل پیل شوی کیمیاوي تعامل په خپل سر مخ په وړاندې ځي .
تعامل  هغه مهال منځ ته راځي کله چې یو  هستوي ځنځیري     -په هستوي فزیک کې :  -۲

ابتدايي  هستوي تعامل دیوه اویا ډیرونوروثانوي هستوي تعاملونوالمل وگرځي . په پایله  
کې   خپلواک پرلپسې دوامداره هستوي ځنځیری تعاملونه منځ ته راځي . یوډول ځانگړی  

یورانیوم   ایزوټوپ  لکه  ددرانده   : تعاملونه عبارت دي  هستې چاودنه   -۲۳۵Uهستوي 
  -۳Hاوتریتیم      -۲H    دیتریم  اویادسپکوایزوټوپونولکه 

ویلې کیدنه کیدای شي .  په یوه هستوي ځنځیري تعامل 
کې  دکیمیاوي تعامل په پرتله څومیلیونه ځله ډېره انرژۍ  

کې    تعامل  په ځنځیري هستوي  . دچاودني  کیږي   ازاده 
دیور لکه  ایزوټوپ   اودچاودیدونکي  انیوم  دنیوترونو 

پایله   -۲۳۵Uهستې    په   . ترمنځ  تعامل صورت نیسي 
دکریپټن    چې    دادی  یواحتمال  هستي  دیورانیوم  کې 
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Kr-89    اوبېریمBa-144    په نوموړي چاودنه . په سپکورادیواکټیف ایزوټوپونوتجزیه شي 
 آزادکیږي  .  3nانرژي اودرې نیوترونه    Mev 166کې 

92U
235 + n 92U

236 56Ba144 + 36Kr89 + 3n + 166 Mev 

خوادچاودیدونکي    دیوې  چې  وشي  پخلۍ  ددې  باید  کې  تعامل  هستوي  ځنځیري  په 
ایزوټوپ هستو څخه په کافي اندازه نیوترونونه ازادشي اوبلخوا یوشمیرهمدغه ازادشوي  

څخه پرلپسې بېرته جذب     235U92 نیوترونونه دچاودیدونکي ایزوټوپ نوروگاونډیوهستو
یدونکي ایزوټوپ  هرهغه گاونډۍ  هسته چې  نیوترون يې   ځانته جذب کړی  شي . دچاود 

کې   پایله  په   . ازادوي  نیوترونونه   اویادرې  دوه  یې  کې  څنگ  اوپه  چوي  سمدالسه   وي 
ړ ځنځیري هستوي تعامل منځ ته راځي . په نوموړي تعامل کې دازادشوو  وال  ښوپرخپلو پ

په چاودنه کې مصرف کیږی  ثمره يې بایدزیاته  نیوترونو شمیردهغونیوترونوپه پرتله چې  
 وي  

Chain Rule 

: تابع     -ځنځیري قاعده  یوه  تابع      aپه    gکه چېرته  اوبله  داشتقاق    g(a)په      fکې  کې 
 Fکې داشتقاق وړتیالري . دوروستۍ تابع      aهم په      F(x)  ≡  f(g(x))وړوي ،نوتابع   

 اشتقاق مساوي  دی له : 
 F`= f`(g(a)) . g`(a)         2 بیلگه  : فرض کووچې تابعg(x) = x      اوتابعf(x) = sinx    

اومشتق يې مساوي دی له :     ≡ 2sin x  F(x)شکل لري ، نوځنځیري تابع مساوي ده له :    
. 2x  2F`(x) = cos x 

Chalcogen 

ه لکه  گې په تو گروپ عنصرونوته ویل کیږي . دبېلگدعنصرونوپه جدول کې دشپږم عمده  
( سلفرOاکسیجن     ،  )  (S)   ( سیلینیوم   ،Se( تیلیریوم   ،  )Te    رادیواکتیف   ،  )

( شپاړسم   (Poعنصرپلوتونیم  په  عنصرونه  نوموړي  لوماتوپربنسټ  داوسنیوما  روپ  گ . 
 عدني قشرکې پوره برخه لري  .  ې په مگپورې اړه لري اودځم

Chalcogen 

عمودي  گ اکسیجن   شپاړسم  سیستم  پریودیک  دمنډلف   : په  گروپ    . تشکیلوي  روب 
،تیلور  Se،زیلنS،سلفرOروپ باندې الندې عنصرونه تړاولري . لکه اکسیجن  گنوموړي  

Te پولونیم،Po  اومصنوعی عنصرالیرموریم،Lv . 

Chamaephyte 
دلر یوډول  کوچني   یې  ده خوڅانگنباتات دي چې ساقه  .   گي څخه جوړه  یې شنې دی  ې 

 ې څخه یې   ارتفاع دشلوسانتې متروڅخه نه اوړي  .گدځم

Chamber  دزړه بطن،کوچنۍ کوټه ،حجره ،اتاق کوچک 

Change Of Host 

: میزبان  داخلی     -تغیرمیزبان،تبدیل  های  میشود،    پارازایټ    بشتردرطفیلی  دیده 
دی میزبان  به  میزبان  ازیک  میگطوریکه  منتقل  جوان  گرې  مراحل  هائیکه  میزبان  ردند. 

فته شده ومیزبان هائیکه طفیلی درآن بالغ گطفیلی درآن انکشاف میابند،میزبان وسطی  
آخري  گمی میشود.  گردد،میزبان  مکنده فته  های  وکرم  کدودانه  های  درکرم  تغیرمیزبان 

 ومالریادیده میشود.

Chapter      فصل ،قسمت. ډله ( ، ټولنى)د  څانگهكى، فصل،  څپر 

Characteristic 
 ړې نښې ، بېلوونكې نخښه.  گخاصيت، طبيعت ، مخصوصأ ، ځان

: کې  ریاضي  بېل  -په  ، د  تو گمشخصه   په  لوگ ې   که  ترسره کړولکه     گه  دیوه عدد  اریتم 
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log 375 = 2,5740    دمشخصه په نوم یادیږي اوهغه عددونه      2 نودلته  صحیح عدد دوه
 په نامه یادیږي   Mantisse چې دعشاریی څخه وروسته راځي د

Characteristic 

Curve 

دمختصاتو په افقي یوه منحني ته ویل کیږي چې     -مشخصه منحنٌي ، مشخصه گراف  :
محور اوعمودي محورکي  فزیکي کمیتونه کښل شوي وي چې دواړه دیوبل تابع خواص و 
ښيي . دبیلگي په توگه لکه هغه برقي جریان چې دیوې  دایودڅخه تیریږي دولتیج په تابع  

 سره  ددایود مشخصه منحنٌي راښيي .

Characteristic 

X- Ray) 
 داکسريز هغه وړانگې چې داتوم په قشرونوکې منځته راځي   

Characteristic X-

Ray 

 

 

 

 

 

 

 

 

:گوړاناېکس    همشخص ټاکلې         -ې  په  دهریوعنصراتوم 
اوپه   انرژي  مشخصه  په  چې  لري  الکترونونه  شمېر    

رځیدونکی گ   K, L , M, N , Oټاکلومدارونوکې  لکه  
چېرته   که     . کوی  ترسره  بهرنۍسرچینې حرکت  دیوې 

وړان دفوتون  اتوم  گڅخه   یوه  په  اودمادې   راووځي  ې 
  مدار    Mلکه   د یږي اوپه پایله کې دیوه داخلي مدار  گول

څخه یې یوالکترون راوباسي نوپه  دې ترځ کې  دبهرني  
یوه مدارڅخه یوالکترون سمد ال سه  د نني مدار خالې ځای ته ټوپ کوي اودشړل شوي  

 الکترون تش  ځای ډکوي .  
 ې  گته دفوتون وړانه که  چېرته  گ ې  په توگد بېل

مدارڅخه     Lمدارڅخه یوالکترون   راوباسي نود Kد
عبور     عمده  یوه   داسې   . کوي  ورټوپ  یوالکترون 

transition     پهL→K     اود کیږي    ښوول   Kαسره 
 ه دگتیریدنې  په نامه سره یادیږي  .  همدارن ې  گوړان

M→K  تیریدنه دKβ په نامه یادیږی .   ې عبورگوړان
واخله    رامه سره  یادیږي . دانورمدارونه یې همداسې دپه نوگوړان  Lαتیریدنه د    M→Lد  

وړان دفوتون  څخه  داتوم  کې  ترځ  عبورپه  دنوموړوهریوه  خوا  گ.   دیوې  چې  خپریږي  ې 
دپیل    اوبلخوا  لري   انرژي  مشخصه  تړاوکې  په  سره  اتوم  اودپای      initialدهمدې  مدار 

final   دوړان فوتون  دخپورشوي    . لری  قیمت  مساوي  سره  تفاوت  ودڅپې  گمداردانرژي 
ال توپه    آفزیکی   . د  ږي له مخی محاسبه کی :  Planck's Law ن  دپال نک قانو    λاوږدوالی  

تو دې  په    . کیږي  اندازه  اوږدوالی  دڅپې  فوتون  شوې  خپور  د  دځانگ مرسته      ي ړگه  
راځي .  بلخواپه یوه ماده کې دټاکلي عنصرمقدار  عنصرمشخصه څپې اوږدوالی  ال س ته  

ې دشدت  څخه تر ال سه کیږي . په شکل کې دیوې نمونې خطي  گدهرې یوې مشخصه وړان
ځان دانرژي  عنصرلپاره  دهریوه  چې  دی  شوی  ښوول  لیدل  گطیف  پکې  لیکه   جوته  ړی 

 کیږي  .

Characteristi-

cally 
 ښې ړې نگ، مخصوص ، مخصوصأ ، ځان ئمشخص کوونک

Characteristicum . بیلوونکې اوتوپیرلرونکې نښه چې یوشخص دبل شخص څخه بیلوي 

Characterize یا انسان درست تشریح کول   يش همشخص کول ، په نښه کول , د یو 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:CharacteristicRadiation.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:XRFScan.jpg
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Charcoal یوذغال  گدلر 

Charge Cloud 

اتومونوڅخه جوړه شوې ده .  هره ماده دکوچنیوذراتویانې    -دچارج اوریځ یاابرالکتروني : 
پروتون،نیوترون   لکه  دبنسټیزذراتو  چې  جوړدی  بیادالنوروکوچنیوذراتوڅخه  اتوم   پخپله 
اوالکترون په نوم   یادیږي . داتوم حجم  دمنځ ډیره  برخه  تښه ده ،داځکه چې داتوم حجم  

هس په  کتله  تقرییاټوله  داتوم  چې  .داځکه  ده  نیولی  حجم   هستې  د  لږبرخه  کې  ډیره  ته 
قرارلري چې دپروتون اونیوترون څخه جوړه ده  . په داسې حال کې چي الکترونونه داتوم  
ځله   زره  قطرلږڅه سل  داتوم هستې    . قشرتشکیلوي  یوډیرسست  په شاوخواکې   هستې 

دبیل  . دی  کوچنۍ  دقطرڅخه  تو گداتوم  په  بال  گې  فوټ  دیوه  غټوالۍ  داتوم  چېرته  که  ه 
تې غټوالۍ دیوې حشرې سره ورته والۍ لري چې دمیدان میدان په شان فرض کړونودهس

په منځ کې پرته وي   .داتوم په منځ کې دیوه الکترون دتوقف په هکله  دقیق مالومات نه  
شي ترالسه کیدالی . په بله ویناداهیڅ امکان نه لري  چې داتوم هستې په شاوخواکې دیوه  

ومره ویالی شي چې په څومره  څرخیدونکي الکترون  دقیق مسیروټاکل شي . خوسړی د
په   داتوم هستې  ټاکلي ځای کې   یوه  ټاکلي وخت کې ،په  یوه  په  یوالکترون  احتمال سره 

څرن  . لري  موقعیت  لوړدی  گشاوخواکې  دومره  دالکترون سرعت  قشرکې  په  داتوم  چې  ه 
چې  دهغه دموقعیت ټاکل  ناشونی کیږي نو په پایله کې سړی یوازې   داتوم په قشرکې  

مان کوالی  شي چې  هلته به په ډیرلوړاحتمال سره الکترون موقعیت ولري .  گفضا   دیوې
 په بله وینادالکترون موقعیت دیوې منفي برقي چارج شوې   اوریځ په شکل مالومیږی 

Charge Density 

 

ړي فزیکي کمیت دي اوعبارت دی له : چارج في  گدبريښنایوځان   -دبرقي چارج کثافت : 
ي واحدسطح،چارج في واحدحجم . په خپل وارسره دهغوی واحدعبارت  واحدطول ،چارج ف

 m·C−3.،  او  m·C ،2 −m·C− 1دی له 

Charged ، لکه چارج شوې بریښنایزبټریمتهم ،مؤظف چارج شوی ، 

Cheese :یوه پروتیني ماده ده چې دحیواناتود شېدوڅخه ترالسه کیږي   -پنیر 

Chelate Effect 

ه  گیوه ټولیزه اصطالح ده چې دامینوپولي کاربن اسیدلپاره کارول کیږی اوپه مقداري تو
اودهغې      EDTAه   گې په تو گدفلزاتوایونونوسره مغلق کیمیاوي مرکب تشکیلوي . دبیل

نیزیم ،نیکل ،کلسیم،مس ،جست اواوسپنې دوه والنسه ایونوسره   گې دفلزاتو لکه مگمال
 په نوم یادیږي . Chelationیومغلق مرکب  جوړوي چې دکیلیت 

Chelates 

 

 

 

څوو ال نسه ،ډیر ټینگ ، په اوبوکې حل کیدونکي مغلقو مرکباتوته ویل کیږی    -شیلیټ  :
څومالیکولونه دیوه مرکزي ،ډیرو ال نسه     ligand ندگچې په هغوی کې دیوه عضوي  لی

منځ ته    covalent bondډو ال نسه کیمیاوي تړون   گسره  څوځلیز، بېل ،    2M+ فلزي ایون  
ډو ال نسه تړون  کې اتومونه په خپل منځ کې جوړه الکترونونه   گراوستال ی وي . يه یوه  

ه  گ ه یوبل کلک سره ساتي . په هغوی کې دمرکزي  اتوم په توگسره شریک کوي اوپه دې تو 
ه لکه د مسو گې  په تو گد بېل  یودوه و ال نسه  مثبت چارج شوی فلزي ایون شتون لري  .

مرکبونه هم پیداکیږي    شیلیټ  . په طبیعت کې د    Fe+2اویاداوسپنې  ایون     Cu+2ایون   
    : اوعبارت دي له

  (     Cobaltچې مرکزي اتوم یې دکوبالټ     cobalamin( یانې      B12ویټامین بې دوولس 
همدارن      Co+3ایون    . هیم  گتشکیلوی  طبیعي     haemه  چې    شیلیټیوبل  دی  مرکب 

یو  مالیکول      Porphyrinsاندبرخه یې ،دپورفورین  گمرکزي اتوم یې داوسپنې ایون اودلی

http://en.wikipedia.org/wiki/Meter
http://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://en.wikipedia.org/wiki/Meter
http://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://en.wikipedia.org/wiki/Meter
http://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb
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ندودنده داده چې دمرکزي اتوم سره دتړلوپه موخه  جوړه  گتشکیلوي .  په دې ځای کې دلی
 ازادالکترونونه په واک کې ورکوي  .  

 

بېل تو گد  په  دگې   لکه  په      Ethylenediaminetetraacetic acid ه  لنډیزیې  اسیدچې 
EDTA    ښوول کیږي اویومغلق مرکب جوړوونکی منفي چارج شوی ایون دی  چې د دوه

ایون    فلزي مثبت  نسه مثبت چارج شوي  ال  و  ډیرثابت    2M+اویاډیر  سره 
مغلق مرکب جوړوي . داځکه چې دیوې خوادنایتروجن اتوم   شیلیټ  

از جوړه  كدوه  اوبلخواڅلور  الکترونونه  روپونه  گربوكسيل  ا اد 
پایله کې د   cationدفلزکتیون    ټین  شیلیټسره تړي ترڅوپه   گمغلق  

 ,Cu, Fe, Niفلزي مرکب  منځ ته راشي  . که څوک په  ځینوفلزاتو لکه  

Mn, As, Hg    د موخه  په  نوددرملنې  شي   مسموم    شیلیټ باندې 
 ټه پورته کیږي .گمرکبونوڅخه  

Chelicerae 

 ۍلومړی مخکن  دخولې شاوخوا   خزندو   دغڼو)عنکبوت( اونوروژوندیو   -قیچي :   گدخرچن
دب  . کوي  مرسته  رانیولواوخوړلوکې  موادوپه  دغذايي  چې  کیږی  ویل  ته  په  گلېبرخې  ې 

 ه په لړم کې نوموړې قیچي ددریوبرخوڅخه جوړه ده  گتو

Chemical   کیمیاوي 

Chemical 

Compound 

  ددوواویاډیروتوپیرلرونکو   عبارت له یوې خالصې مادې څخه دی چې    -:  کیمیاوي مرکب 
جوړشو عنصرونوڅخه  اوشم  يو  يکیمیاوي  دکتلې  کې  منځ  خپل  په  داعنصرونه  رپه  ې. 

لیکولي اتړاوپه ټاکلي تناسب سره ترکیب شوي وي . کیمیاوي مرکبات کیدای شي چې  م
وي ،     يپه مرسته کلک تړل شو   covalent bondsدکووالنیت تړون   مرکبات وي کوم چې  

تړون  گیادمال دایوني  چې   وي  ډول  په  و   ionic bondsې  تړلي  مرسته  یافلزي    يپه   ،
تړون   فلزي  د  چې  وي  کیمیاوي    metallic bondsمرکبات  اویامغلق  وي  تړلي  مرسته  په 

دکو چې  وي  تړون   او مرکبات  کووالنت  مرسته    coordinate covalent bondsردینیت  په 
 کلک تړلي وي .

Chemical 

Element 

عنصر:   : کیمیاکی  دیوډول      -په  یوازی  چې  کیږي  ویل  ته  مادې  کیمیاوي  سوچه 
ویشل   نوروبرخونه  په  اضافه  یوعنصر  واسطه  طریقوپه  اودکیمیاوي  جوړوي  اتومونوڅخه 

عنصرونه   یوسلواتلس  ورځ  نن    . په     elements 118 کیږي  دبېلگې  دي.   پيژندل شوي 
وردرواخله چې داټول دکیمیاوي عنصروپه  توگه اوسپنه ، مس ، طال، سپین زر اوداسې ن

په هسته کې   پروتونونه  توگه  په مساوي  اتومونه   کیمیاوي عنصرټول  دیوه   . یادیږي  نوم 
لري . په پریودیک سیستم کې عنصرونه دپروتونوشمیردډیرښت سره سم ترتیب شوي دي .   

دنیوترو یې  هسته کې  خوپه  وي  یوشان  سره  دپروتونوشمیریې  چې  عنصرونه  نوشمیر  هغه 
 توپیرولري دایزوټوپ په نوم یادیږي .

عنصر:   : کې  ریاضي  یوغړی      -:     -په  دمجموعې   وینا   بله  یوعنصراوپه  دمجموعې 
هغومنفردوڅیزونو   یود  له  جوړه    objects عبارت  ورڅخه  مجموعه  پخپله  چې  دی  څخه 

 ولیکو:     A شوې وي . دبېلگې په توگه که یوه مجموعه 
A = {1, 2, 3, 4 } 

عنصرونه     A عددونه  دمجموعې      4، اوڅلور  3، درې  2، دوه  1داماناورکوي چې  یو 
عنصرونه    مجموعي  دیوې   . شى  دي  كوم  توگه     هر  په  دبېلگې     . شي    کیدالی 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Metal-EDTA.png&filetimestamp=20100109151015
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C = { red, green, blue },  یوه مجموعه ده چې دهغې عنصرونه سور، شین اوآبي رنگونه
 تشکیلوي .

په یوه برقي سرکټ کې   مقاومت ،خاذن  اوگوټک ته  برقي     -برقي عنصر:   -په فزیک کې :
عنصر ویل کیږي .  همدارنگه گلواني عنصرونوته هم ویل کیږي چې دبطری په جوړښت  

 کې ورڅخه کاراخیستل کیږي 

Chemical 

Equation 

برخه  یوې داسې معالې ته ویل کیږي  چې په کیمیاوي مرکباتوکې     -کیمیاوي معادله :  
نښ دلنډیزپه  عنصرونه  چې    ه اخیسونکي  ډول  دې  په  کیږي   تړاوښوول  مقداري  اوپه 

کې  گ پایله  په  تعامل  اودکیمیاوي  خواکې  کیڼ  په   مواددمعادلې  کیمیاوي  ډیدونکي 
ه کله چې  گ ې  په توگتولیدشوي کیمیاوي مواددمعادلې په ښی خواکې لیکل کیږي . د بېل

سره یوځای کړو نوپه پایله کې     اکسیجن   مالیکول    2Molمیتان ددوه مول   1Mol یومول
 (  یومول کاربن دای اکسایداودوه مول اوبه تر ال سه کیږی .  )په یوه ویکتورسره یې ښيو 

2+ 2 O 4CH          O2+ 2 H 2CO 

ترڅوپه    دي   اړین  ځکه  دي   شوي  لیکل  کې  مخ  په  مولیکلول  دهریوه  چې  عددونه  هغه 
په پام کې نیول  ه ریوه کیمیاوی تعامل کې دکتلې  اودچارجونودثابت پاتې کیدلو قانون 

. پایله یې داده چې  په هره یوه  کیمیاوي معادله کې عنصرونه دیوبل سره په     يشوی و
تناسب   بېلگټاکلي  د   . شي  ی  ال  توگډید  په  سلفرگې   چې  کله  سره    Fe داوسپنې  Sه 

داوسپن،  ډکړوگ پایله کې  ندې  نوپه  ال  په   یې  کیمیاوي معادله  راځي چې  ته  ې سلفرمنځ 
 ډول ده :  

S + Fe     FeS 
 32 رامگ دی اودیومول سلفروزن دوه دیرش     g 56 رامگدیومول اوسپنې وزن شپږپینځوس 

g  56 : 32 دی . په دې ماناچې دسلفرکتله داوسپنې کتلې سره په یوه ټاکلي تناسب یانې    
لکه    ژبه  بله  .گ     4:7   اویاپه  ال ی شي  اوسپنې سلفید       ډید  یانې  دتولیدشوي مرکب 

 رامگ له اته اتیا     کتله داوسپنې اوسلفراتومي کتلې دجمع څخه  ال س ته راځی او  مالیکول

88 g   سره مساوي      (  . په دې مانا چې دمعادلې شی     :(      g + 56 g = 88 g 32ده 
رام ده . په بله ویناپه  گرام ده اودکیڼ خوامرکب کتله هم اته اتیاگ خوامرکب کتله  اته اتیا

 ه دکتلې تعادل اودکتلې ثابتوالی ساتل شوي دی .گ ټولیزه تو

 

Chemical 

Equilibrium 

،په      -:    تعادل   کیمیاوي     قرارولري   کې  حالت  په  دتعادل  چې  تعامل  کیمیاوي  یو 
 ه په الندې ډول لیکالی شو: گعمومي تو

 𝑎 𝐴 + 𝑏 𝐵 ↔ 𝑐 𝐶 + 𝑑 𝐷 
    Cډشوي کیمیاوي مواددي ،  گدتعامل په پیل کې         Bاو   A په پورتنۍ معادله کې   

    a;b;c;dه د گدکیمیاوي تعامل په پای کې تولیدشوي  کیمیاوي مواددي .  همدارن    Dاو
د   توري  مولیکولونو  Stoichiometric کوچني  داړونده  چې  وته  گشمیرپه      ضریبونه دي 

دتعامل   تیریدلوسره  په  دوخت  چې  راځي  ته  منځ  مهال  هغه  تعادل   کیمیاوي    . کوي 
 خالص محصول ثابت پاتې شي . په بله وینا  اوتولیدشووکیمیاوي موادودغلظت  کوونکو

http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_(symbol)
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کله چې دکیمیاوي تعامل سرعت   دښی خوانه کیڼې خواته اودکیڼې خواڅخه دښی خوا  
 سرعت سره مساوي پاتې شي .  

کړنالره   نوموړې   . کوي  تغیرنه  کوونکواودتولیدشووموادوغلظت  دتعامل  کې  پایله  په 
په   دواړو  ) دغښو)وکټورونو   دبیلخواووته     . ده  توگڅوکوسره ښوول شوې  په  که  گ ې  ه 

چېرته استیک اسیدپه اوبوکې حل شی نوپه پایله کې اسیتیت اوهایدرونیوم ایون منځ ته 
 راځي .  

CH3CO2H + H2O ⇌ CH3CO2
− + H3O

+ 

 په الندې ډول تعریف شوی دی . K دپورتنی کیمیاوي معادلې دتعادل ثابت  

 
په نوموړې معادله کې دبرخه والودغلظت حاصل تقسیم  ثابت دی . کله چې دهایدرونیوم  

غلظت هم پورته ځی اوپه   2CO3{CH{Hپورته ځي نوورسره سم د  غلظت    H}O3+{ایون 
−{دې ترځ کې د 

2CO3{CH  ایون غلظت بایدښکته راشي ، ترڅوحاصل تقسیم یې ثابت 

K  . پاتې شي  

Chemical 

Formula 

: اودڅرادم  -کیمیاوي فرمول  یادیږي  نامه هم  په  په  گلیکولي فرمول  ره  کړنال  یوه  ندونې 
هکله  گډا اتومونوپه  اخیستونکو  برخه  داړونده  کې  ترکیب  کیمیاوی  یوه  په  چې  کوي  ه 

کوچنی   مالیکولچې دیوکابن     Methaneه دمیتان  گې  په توگبېلمالومات ورکوی . د  
یې داسې  اتومونو   Hاوڅلورهایدروجن      C اتوم کیمیاوي فرمول   ، څخه جوړشوی دی 

د   شمېر      4CHلیکو:    اخیستونکوعنصرونوترمنځ  دبرخه  کې  فرمول  کیمیاوي  یوه  په   .
شتو فرمولونه  کیمیاوي  ډوله  درې   . کیږي  ښوول  هم  .  تناسب  لري  لیکولی    ام   -۱ن 

چې    Hexane'sه   لکه   گ ې  په توگتجربوي فرمول . د بېل  -۳جوړشتي فرمول    -۲فرمول  
لیکولی فرمول یې داسې لیکو: اشپږکاربن اتومونه اوڅوارلس هایدروجن اتومونه لري ، م

14H6C     د  ،Hexane's      :لیکو په   3CH2CH2CH2CH2CH3CHدجوړښت فرمول داسې 
ه دیوه بل سره نښتي دی  گشپږکاربن اتومونه پرلپسې سم سیخ په ځنځیري تو دې مانا چې  

اوپه اړخ کې یې دهایدروجن اتومونه ورباندې تړلي دي .  تجربوي فرمول یې داسې لیکو: 
7H3C      پرتله په  اتوم  اتوم تناسب دهایدروجن  په     C:Hپه دې ماناچې دکاربن  درې تقسم 

 دی   3:7اوه 

Chemical 

Reactions 

 : تعاملونه  کې    -کیمیاوي  هغه  په  چې  کیږي  ویل  ته  رې  کړنال  کیمیاوي  یوډول 
کې    پایله  په    . موادواوړي  نوروکیمیاوي  اوپه  موادتغیرکوي  یواویاڅوکیمیاوي 

لیکولوترمنځ کیمیاوي تړونونه پرې کیږي او یانوي جوړیږي   ادالکترونودلیږدپه واسطه دم
ک ره   کړنال  نوموړې     په  مرکباتوخواص  .  دتولیدشووکیمیاوي  چې  شي  کیدای  ې 

ته دوه کیمیاوي مواد  ه که  چېرته  گ ې  په توگدلومړیومرکباتوسره بیخي توپیرولري . د بېل
دتولیدشووموادولنډیزپهگسره    Bاو      A لکه پای کې  په  تعامل  کړواو دکیمیاوي       Cډ 

 یکو: وښيونودکیمیاوي تعامل معادله یې په  ال ندې ډول ل   Dاو

 
لومړ کیدای شي چې  تعامل کې  کیمیاوي  یوه  کیمیاوي مرکباتنپه      Bاو     A لکه   ي  

سره   دیوبل   ، شي  ته گتجزیه  منځ  ،داسیدبېزعملیه  شي  عوض  یې  برخې  ځینې   ، ډشي 
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    راشي ،اوداسې نورې کړن ال رې ترسره شي  .

Chemical 

Structure 

کیمیاځان اوفزیکي  گدتحلیلي  کیمیاوي  مرکباتواتومي ړو  دکیمیاوي  مټ  کړنالروپه 
ه په کریستالونو کې داټومونودرې بعده جوړښت اوتنظیم گاومولیکولي جوړښت اوهمدارن

ټه پورته کیږي   گ وڅخه  گوړان  اکس  ه  دنوموړې موخې لپاره دگې په تو گتعین کوي .  دبیل
 چې دڅپې طول يې دکریستل اټومونوترمنځ واټن سره لږڅه یوشان وي.  

Chemical 

Substance 

ې   گړی کیمیاوي ترکیب ولري . د بېلگهغوموادوته ویل کیږي چې ځان   -کیمیاوي مواد: 
تو ،مالگ په  بوره   ، ،طال  الماس   ، اوبه  لکه  موادنه  گه  کیمیاوي  اورڼاته  بلخواحرارت   . ه 

اوهمدارن وي  بڼه  په  اویادمرکب  سوچه  چې  شي  موادکیدای  نوموړي   . ی  ه  گشوویال 
، کیمیاوي  گ  جامد،مایع  یوه  په  موادچې  هغه   . ولري  شتون  کې  حالت  زماپه  ازاودپال 

. د بېل ه لکه په  گې  په توگتعامل کې برخه نه اخلي دکیمیاوي موادوپه نامه نه یادیږي 
 دیادولووړدی . test tubeکیمیاوي  ال براتوارکې دازموینې شیشه يي تیوب    

Chemical Symbol 

 : نوم    -کیمیاوي سمبول  تیني  ال  دهریوعنصرد  چې   کیږی  ویل  ته  دعنصرونودلنډیزنښې 
چېرته   که    . دي  شوی  اخیستل  جوړوي  څخه  ددواویادریوټکوڅخه  عنصرسمبول  دیوه 

 = Agه  گې  په تو گنولومړی توری یې غټ اوپاتې توري یې کوچني لیکل کیږی . د بېل

Argentum   ، سپین زرAu = Aurum =    ، طالFe = Ferrum  اوسپنه اونور ،     

Chemilumi-

nescence 

ځینې کیمیاوي مواد  پېرندل شوي     -دکیمیاوي تعامال توداغیزې په اساس دنورتولید:
پرځای   دحرارت  کې  پایله  په  تعامل  دکیمیاوي  مرسته  په  مساعدکتلست  دیوه  چې  دي 
نورتولیدکوي .  له دې کبله  یوداسې کیمیاوي تعامل  ته دسړې رڼاخپرونې   تعامل  هم  
ویل کیږي  .  ال مل یې دادی چې دکیمیاوي تعامل په    کړنال ره  کې دکیمیاوي مرکب  

اوپه   راځي  تحریک  په  وړاناتومونه   الکترومقناطیسی  کې  د  گپایله    . خپروي  )نور(  ې 
تو گبېل په  لومینولگې   چې  کله  پراوکساید   luminolه  واسطه     په    2O2H دهایدروجن 

هیمو  )لکه  کتلست  اکسایدواوړي     Hemoglobinلوبین  گداوسپنې  په  حضورکې  په    )
ه یې لوړمدارته  مرکب اتومونه ځانته کیمیاوي انرژي جذب کوي  اوالکترونون   يدتولیدشو

پورته کیږي . کله چې الکترونونه دتحریک شوي مدارڅخه ښکته بنسټیزمدارته راولویږي   
 ې ورڅخه خپریږي . کیمیاوی معادل یې په  ال ندې ډول ده .گه  وړانگنوابي رن

 

 
 

هم    مقدار  یوډیرکوچنی  دوینې  چې  شي  کیدای  مرسته  په  کړنالرې  دپورتنۍ 
پېښو  گدلیدلووړو  دجنايى  کبله    دې  اوله  دوینې    criminologyرځي  کې  څيړنو  په 

 ټه اخیستل کیږي .   گراسپړلوپه موخه ورڅخه  

Chemiosmosis 

 : پروتونونه     -چمیوزموزیس  دهایدروجن  چې  څخه     H+کله  ماتریکس  دمایتوکوندرین 
انتقال شی       .intermembrane spaceدننۍ غشا اوبهرنۍ غشافضاته لیرې شي اوهغوی 

نشیب   الکتروکیمیاوي  یو    کې  پایله  راشی    electrochemical gradientاوپه  ته  منځ 
بیرته دمایتوکوندرین ماتریکس     H+اودنوموړي نشیب  په اساس دهایدروجن پروتونونه  

کړنال  ته   بیوکیمیاوی  ډول  داسې  نویوه  ومومې  انتقال  الرې   له  غشاساره  د  دننۍ  ره 
 .په نوم سره یادیږيchemiosmosisچمیوزموزیس  



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

180 

 

Chemist ر گ کیمیاپوه ،کیمیا 

Chemistry 

یوطبیعي علم دی چې دمادې جوړښت ،   ترکیبي  کړه وړه ،   دایمي تغیراتو ،       -کیمیا: 
اوهمدارن وینا گخواص  بله  په   . کوی  بحث  منل شووقوانینوڅخه  داړونده  کیمیاکې  په  ه 

ته  گهغه  څاندطبیعی علم   کې  منځ  په ماده  اوهغه هراړخیزتغیرات چې  ده چې ماده   ه 
 مرکبونو جوړشویو د څخه هغوئ اود عناصرو کیمیاوي     .راځي ترڅیړنې  ال ندې نیسی  

 مرکبونو کیمیاوي او عناصرو کیمیاوي د کې کیمیا په . وایی کیمیا ته  پوهې څېړنې د

 څیړل  ) تعاملونه کیمیاوي ( تغیرات کیمیاوي هگرن همدا او ،اوجوړښت ترکیب ، خواص

 ) الکترونونه والنسي ( الکترونونه  خارجي اتومونو د  کې تعاملونو  کیمیاوي په . کیږي 

 کوي  نه تغیر کې تعامل کیمیاوي په هستې اتومونو اود , اخلي برخه

Chemotaxis 

  ( ځایزډیرښت    غلظت  کوونکوموادود  تحریک  دکیمیاوي  کې  چاپېریال  په  چې  کله 
gradient  ) د   نشیب  خواته  پیچیمي    دغلظت  اویا  ځوړي  دغلظت  نو   ، ولري    شتون 
ه   گې په تو گوسایتونو حرکت ته ویل کیږی   .   دبېلگو،حشراتو، لمفوسایتونواوفاباکټریا   

باکټریا    چې    لپاره  خورددې  چې هغې خواته  وې  کوي  نو هڅه  کړي  سه  ال  موادتر  اکي 
م دډوډی  چې  کې  ځای  کوم  وکړي  .     احرکت  زیاتیدووي  په  مخ  مقدار  لیکولونودغلظت 

دغلظت ځایز مقدار  مخ    phenolپه یوه ځای کې    دزهرجنو موادولکه فینول  اوکه  چېرته 
ثبت شیموتکسیس هغه ته  وې ورڅخه  په منډه لیرې کیږي . مپه زیاتیدووي نو باکټریا   

وایي چې  دحجرې حرکت هغه خواته وي چې هلته دکیمیاوي موادوغلظت اوتحریک مخ په  
یانې  کمښت  دغلظت  حرکت   دحجرې  چې  ده  هغه  شیموتکسیس  منفي   . زیاتیدووي  

 مخالف خواته ترسره کیږی    

Chemotherapy 

دځان چې  ده  درملنه  حجرې    cytostatic agentsړودرملو  گیوډول  هغه  دبدن  مرسته  په  
همدارن  . کیږی  ویشل  سره   فریکونسي  ډیرلوړ   په   چې  کوم  وړي  دانتاني  گدمنځه  ه 

څخه   اجینت   سایټوستاتیکي   د  موخه  په  ناروغیودمخنیوي  اودسرطاني  ټه  گناروغیو 
 پورته کیږی .   

وړي   دمینځه  حجرې  سرطاني  مټ  دزهرجنودرملوپه  چې  ده  درملنه  یوډول  دسرطان 
 اچې فعالیت يې په ټپه دروي اویاد

دسرطان ناروغۍ ددرملنې لپاره د مصنوعي اوطبيعي  کيمياوي      -کيمياوي   تېراپي :  
 ټه پورته کیږي  .گتوکو اودرملوڅخه   

Chiasma 
برخه تقاطع    دتقاطع   ، بڼه  )    -:   ، سلیبي  اکس   اوپه  یوټکی دی  ژبې  لیکل    Xدیونانې   )

 و کروموزومونودکروماتیدوتقاطعگکیږي .   لکه دعصبي ریشوتقاطع ، اویاددووهومولو

Chiasma 

Opticum 

 

 : ځای  دریشودتقاطع  عصبونو  زین     -دباصرې  دترکي  چې   وایي   ته  برخې  دمغزیوې 
(Sella turcica  اود ورڅیرمه   ته   ) infundibulum  

   ېزغدهپوفایترمخ پرته ده  . دمغزپه  ال ندې برخه  کې ه
hypophysis       کې ځای  دې  په   . لري  موقعیت 

دباصرې عصب       (CN II)دمغزدویم  عصب    یانې   
optic nerves   اوبیاور کوي  تقاطع  سره  سته   وریشې 

ستر شی   څخه   ځای  دهمدې  عصبونه   ې  گدباصرې  
چې دسترگتراوکیڼې س دیادولووړده   . ته غځیږي  برخې     Retinaې شبکیې  گې  نیمایي 

http://en.wikipedia.org/wiki/Optic_nerve
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خودټمپورال   کوي    تقاطع  دي  پرتې  خواته  دپزی  چې  کوم  ریشې     Temporalعصبي 
په مرسته دشبکې  دباصرې عصب   . کوي  نه  تقاطع  دیوبل سره  ریشې  خواشبکې عصبي 

چېرته   که     . کیږی  لیږدول  ته  دماغ  سیخ  سم  دلیدمالومات  کې    څخه  برخه  په  دتقاطع 
 ړتیامنځ ته راځي .گوکې دلیدلونیمگعصب ته زیان ورسیږي نوپه دواړوستر

Childbirth 

 

 

 

 

 

 

    -تولد،والدت ،زوکړه :
ویل   ته  زېږیدنې  ماشوم  دیوه  څخه  دموردرحم 

عضالتودانقباض په مرسته ترسره  کیږی چې درحم  
تو  نارمل  په  کې  انسان  په   . ه دالقاح څخه  گکیږي 

 څلویښت اونۍ وروسته   والدت صورت نیسي .  

: نښې  لومړی  دوینې   -۱   -دوالدت  څخه  دمهبل 
دردهم درحم    -۲جریان    چې  عضالتوانقباض 

     amniotic sacدامنیون کڅوړه   -۳ورسره مل وي 
روت وي ، بژه کیږي . یوعادی والدت په الندې دریوپړاوونوکې  چې ماشوم پکې خوندي پ

 ترسره کیږي .   
پیل    -۱ یوځای  دردسره  د  عضالتوانقباض  درحم  چې   پړاودی  هغه    : دوره  دپرانیستلو 

. خودرحم   اووسعت مومی  کیږی  وازه  پرلپسې  ترځ کې درحم غاړې خوله  په دې   . کیږي 
غاړې کانال طول  لنډ کیږي . درحم دغاړې خوله وازیدلو اندازه دښځی په روحی حالت  

 اوهورمون فکټرپورې هم اړه لري .  
وخت دی     -۲ دردلرونکی  ترټولوسخت  دوالدت   لپاره  داپړاودښځې    : دوره  ایستونکې 

متره   سانتی  لس  لږڅه  خوله   غاړې  درحم   . کوي  دوام  ساعته  دوه  –8) اولږڅه 

10 cm)  وسعت مومی اودماشوم سرورپکې ننوتالی شي .  دعضالتوانقباض اودرد النورهم
اندا سرپه  دماشوم  کې  ترځ  دې  په   . مومي  زاویېډیرښت  درجه  دنوی  څرخیږي     °90زه 

( دخولې سره تطبق وکړي . کله چې دماشوم سرراووتلونوپه دې  pelvis ن خاصره )گترڅودل
څرخیږي ترڅوپاتې بدن یې    °90ترځ  کې ماشوم یوځل بیاپه  اندازه د دنوی درجه زاویې

 ( دخولې سره تطبق وکړي .pelvis ن خاصره )گدل
ته راځي او پخپله په   ۍه : په دې وخت کې ماشوم  بشپړنړدزېږیدنې څخه وروسته دور  -۳

ورڅخه  پرې کیږي . کله چې ماشوم وزېږیدلو، نولږڅه لس    هټدنامه غوتنفس پیل کوي .   
اودامنیون کڅوړه ورپسې   (   placenta دقیقې څخه ترنیم ساعت وروسته جفت )زیالنځه  

 زیږي  .  
رو، کله چې  اوالد دموردرحم کانال څخه  گ په یوشمیرکیسه لرونکوحیواناتوکې لکه  کان 

روپه بطن کې پرته  گه ورننوځي چې دکانراووځي ، سمدالسه یې بچې پخپله یوې کڅوړې ت
ده . په همدې کڅوړه کې لږڅه نیم کال دمورشودې څخه ژوندکوي . وروسته له دې مودې  

 ه خپل ژوندپرمخ بیائي .گتو  خپلواکهدکڅوړې څخه بهرته راوځي او  په 

Chiller 
: ماشین  پراساس     -سوړکوونکی  دپرنسیپ  تامسن  دجاول  چې  دي  ماشینونه  یوډول 

 وي .  لکه یخچالونه اونور کارک

Chimpanzee   شمپانزه ،شادی یامیمون  انسان ته ورته شادي 

Chitin 
یونامنحل    ده ،دمفصل لرونکوحیواناتودقشراصلي ماده      -:     )n)N5O13H8Cيتين    اك

سکرایددی پولي  )        رشتوي  دمفصلیه  اصلي   Articulata چې  اسکلیت  اودباندني   )

http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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بېل د   . جزدی  تو گجوړوونکې  په  دچیمجیو،حشراتو،چنگې   بهرنیگه  په      اش  او  سکلیت 
 ده .  یموادوڅخه جوړشو دېبیا دمرخیړیوسلولي جدارهم د تېره 

Chlorate 

ه لکه پوتاشیم  گې  په توگوته ویل کیږي . د بېلگمال  3HClOداسیدکلوریک    -کلوریټ : 
کلوریت   3KClOکلوریت   سودیم   ،3NaClO  اوم کلوریت  گ،  .    3Mg(ClO(2نیزیوم 

دعضوي  چې  ښايي  کبله  دې  اوله  لري  خواص  اسیدیوډیرزوروراکسایدکوونکی  نوموړی 
 موادوڅخه لیرې وساتل شي .

Chlorides 

: . د بېلگې دي چې دمالگهغه مال  -کلورایدز  ه  گې  په تو گې اسیدڅخه تر ال سه کیږي 
تو   NaCl ه یانې سودیم کلوراید  گلکه دخوړومال په  وینه اگچې په تجزیه شوي  ومعده ه 

کې فزیولوژیکې دندې ترسره کوي . په بله وینا دکلورعنصرهراړخیزوکیمیاوي مرکباتوته  
فلزاتوسره   غیرفلزاتواویانیم  دفلزاتو،  چې  شي  کیدای  دکلورعنصراتوم   . کیږي  ویل 

بېل د   . جوړکړي  تو گیومرکب  په  کلوراید  گې   سودیم    : له  دی  دفلزاتوکلورایدعبارت  ه 
چې   کلورایدکوم  اسیدمالاوکوبالټ  اودمالگدکلورهایدروجن  دی  )گې  اسید  په  HClې   )

 نیزیوم کلورایدگ، م  KClنامه سره یادیږی . ځینې  پاتې مرکبات لکه : پوتاشیم کلوراید  

MgCl2  کلوراید کلسیم   ،2CaCl     امونیوم کلوراید  ،Cl4NH    باریوم کلوراید  ،2BaCl   
 دیادونې وړدی .

Chlorine 

لوجن په  هاروپ  څخه یوعنصر دی  اودگ دعنصرونودجدول اووم  عمده     -کلورین ،کلور :
کورنی پورې اړه لري . یو  ، درې   اواوه و ال نسه غیرفلزدی ، کیمیاوي لنډیزنښه یې په  

Cl     ازدی .  گیې شین اوزیړوالي ته ورته دی . یوډیردرونداوزهرجن    گښوول کیږي . رن
,    دویلې کیدوټکی یې   ١٧،  اتومي    شمېر   ه یې   واحد  u 35,453اتومي کتله یې  

(−101,5 °C)    یې ټکی  دج   (C° 34,04−)اودغلیان   . دکیمیاوي  گدی  کې  ترځ  ړوپه 
تو گذهرجن   .  گازپه  دی  شوی  استعمال  چې    ه  عنصردی  تړاویوډیرفعال  کیمیاوي  په 

مال جوړوگدفلزاتوسره  دخوړومال  يې  لکه   کلورایدگ.  سودیم  یانې  چې    NaCl ه  
دانتان څخه      Calcaria chlorataدسمندریوه اړینه برخه تشکیلوي . دکلورمرکبات لکه  

 ه کارول کیږي .گدپاک کوونکوموادوپه تو 

Chloroform 

 

په بڼه    3ClHCرمیتان څخه عبارت دی اوکیمیاوي فرمول یې په  ي کلوادتر  -کلوروفورم :
مایع ده اوپه طبابت کې پخواد    گه ،خوږبویه ،ټینگلیکل کیږي . یوه بې رن

ټه اخیستل کیدله .  گه ورڅخه گاستنشاقي بې هوشه کوونکې مادې په تو 
چېر  لیتر   که   ملي  لس  نود  mL 10 ته  زړه سکته  کلوروفورم وڅښل شي 

رځی  . همدا ال مل دی چې نن ورځ دبېهوشی گمنځ ته راولي اوپه پایله کې دمړینې  ال مل  
 ه په ډیرونوروبرخوکې  منع شوی دی  .گلپاره اوهمدارن

Chlorophyceae 

ه ژوندکوي اودکلوروفیل  گتو     colonyړي یوسلولي اویااجتماعي گپه ځان -شنه الجونه  :
رن ټولی   گشین  په   . تولري  تکثرددووسلول  گ زه  دهغوی   . کوي  موادذخیره  نشائستوي  ه 

ه ترسره کیږي چې په حقیقت کې یوډول زوجې تکثردی  گډون څخه دکوپو ال سیون په تو گد
هم   کې  سیمه  مرطوبه  وچه  په  بیا  یې  اوځینې  ژوندکوي  خوږواوبوکې  په  سره  ډېرئ  په   .

. نوموړي الجونه جنسي اوغیرجنسي ډوله تکثرکو ال .  دالجونو ځینې    ژوندکوي  ی شي 
لري  اوځینې یې     flagellaپه شان دحجرې څخه  راوتلې جوړښتونه    ډلې  شته چې دلکۍ

 بیا نه لري  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Chloroform_displayed.svg&filetimestamp=20070128224126
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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Chlorophyll 

 

ې مادې ته ویل کیږي .کلوروفیل  گدنباتاتوطبعي شین رن   -کلوروفیل )دپاڼې شین والی( :
کړنال ره  ترسره کو ال ی       photosynthesis انیزموڅخه تولیدکیږي کوم چې  دگدداسواور

اور  یوکاریوت  په  کلوروفیل   . اوپه  گشي  ست  کلوروپال  په  حجرې   دنبات  انیزموکې 
اور  دنور   گپروکاریوت  کلوروفیل   . کیږي  تولیدی  زماکې  سایتوپال  په  انیزموکې 

ته   چاپېریال  او  کوي  جذب  برخه  اوقرمزي  ابي  اعظمي  څخه    طیف  دالکترومقناطیسي 
دنباتاتودپاڼورن چې  دی  مل  ال  همدا   . کوي  انعکاس  برخې   اولږشنې  شین    گدنورشنې 

د   کلوروفیل    . دوېنی   Porphyrinمالومیږي  چې   دي  مشتقات  مغلق  یوډول  حلقې 
( سره ورته والی لري  خومرکزی ایون یې داوسپنې پرځای     hemeه مواد )گدسوررن هیم 

ایون  گدم دکلوروفیل   مالیکول  Mg+2نیزیوم   . دنورانرژی جذب    جوړوي  داده چې  دنده 
کې   پایله  اوپه  ښي  ترسره  تعامل  کیمیاوي  اکسایداواوبوترمنځ  دای  ترڅودکاربن  کړي  

راشي.  گ ته  منځ  تو گلوکوزاواکسیجن  په  انرژی  دمیتابالیزم  گلوکوزدکیمیاوي  دنبات  ه 
  گډیږي ترڅوشین رنگسره  وکارول کیږي .   کلوروفیل د ځینو خوراکي مواده  اوودی لپار

ې   گسره ښوول کیږي . د بېل  a , b, c, dنته غوره کړی . کلوروفیل څوډولونه لري چې په ځا
  Mg4N5O72H55Cکیمیاوي فرمول په  ال ندې ډول دی .    aه دکلوروفیل گ په تو

رن  ، طبیعي   ډله  یوه  دژوندیوارگ کلوروفیل  چې   مواددي  تولیدکیږي   گه  خوا  انیزموله 
په ترځ    photosynthesis مرسته کوي .  نباتات دفوتوسینتیزاودفوتوسنتېز په کړنالره کې  

کې  اود کلوروفیل په شته والی کې  دلمرڅخه انرژي ترالسه کوي  .  هغه باکټریاوې چې  
سره   نوم  نوموړي  په  بیايي،   پرمخ  پروسه  اودفوتوسینتیز  ولري   کلوروفیل   ډول  دغه 

 نو په  واسطه ترالسه کوي .دکلوروفیل مالیکولو   گیاديږي . نباتات خپل شین رن
 چې دکلوروفیل په نامه  یادیږي  گدنباتاتواودونودپاڼوشین رن

Chloroplast 

 

ځان  کې  سلولونو  نباتاتواودشنوالجونوپه  دگدعالي  چې  دی  غړي       photosynthesis ړي 
.  کلوروپال ست  لکه     ،    DNAدیوډي این اې  Mitochondrionکړنال ره  ترسره کوي 

دجدارپه    ، دي  پوښل شوي  واسطه  جدارونوپه  ددوو  هغوی  چې   جوړدی  څخه  یوریبوزوم 
رن کې شین  دنورانرژي جذب  گمنځ  کې  ځای  په دې   . لري  کلوروفیل شتون  یانې  ماده  ه 

په   انرژي اړول کیږي . کلوروپال ست په       ATPټ په مرسته د  یاوفوسف   ADP کیږي اود
 وکې دستوري په بڼه لیدل کیږی .یه الج عالي نباتاتوکې بیضوي شکله اوپ

Choanoflagellat 

 

 

 

 

 

یوحجروي ، ایوکاریوت ژوندي موجودات دي چې په غاړه    -غاړه لرونکې فال جال تونه :
لري      microvilliڼ    شمېر   راوتلی نري  حجروي جوړښتونه  گکې یې داوښتانوپه شان   

پروت دی .    . هغوی دسمندرپه    flagellatesاوپه منځ برخه کې یې دتارپه شان یواوږدوزر 
ه ژوندکوی . د باکټریا   گړي اویا دکولوني په تو گتودواوبوکې اویاپه خوږواوبوکې  په ځان

 واوعضوي موادوڅخه خپل ژوند تأمین کوي .

Choke 

(Electronics) 

دی چې داوسپنې یوې هستې څخه جوړشودی اودسیم دډیروحلقوڅخه     inductorوټک  گیو
لري نوله   self-inductanceوټک  دخپل ځان   ډیرلوړاندکشن  گه چې داگ جوړشویدی . څرن

ډیرمقاومت   پروړاندې  جریان  متناوب  لوړفریکونسي  د  کې  سرکټ  په  درادیو  کبله   دې 
دالی شي اودلوړفریکونسي جریان  ښييي . په پایله کې یوازي مستقیم جریان ورڅخه تیری

 بندوي .

http://de.wikipedia.org/wiki/Magnesium
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Cholera 

 

 

په    -وبا: ناڅاپه  اویوه  لري   خواص  انتاني  چې  ده  ناروغي  اووژونکې  خطرناکه  ډیره  یوه 
باکټریا    دیوې   ناروغي  نومړې    . کیږي   پیل  باندې  اواسهال   واسطه    استفراق  په 

bacterium Vibrio cholerae     منځ ته راځي .  ال مل یې چټلې اوبه ، ناپخه شوې غوښه
 ۍووباندې ککړه شوی ډوډی ده . دناروغاویاپه نوموړی  باکټریا   

  electrolyte، الکترو ال یت بایددتشخیص څخه وروسته  ناروغ ته  
اودخولې اوداینفوزیون له  ال رې  ډیرې اوبه ورکړل شی  ، اوانتي  

، اوبیا که مقاومت    Tetracyclineبیوتیکا لکه په لومړي پړاوکې   
اونوروکارول شي    Ciprofloxacin    ،cotrimoxazoleوښيي نوبیا  

  گ . که چېرته دنوموړې ناروغۍ درملنه وه نه شي نوپه سل کې لږڅه شپیته ناروغان دمر 
ښه  منځ ېم کال کې دوباناروغۍ دخوریدولومړې پ  1826-1816مخامخ کیږي  . په     رهس

ته راغله چې تراندونیزیاهیوادپورې ورسیدله . په دې موده کې سل زره ناروغانوخپل ژوند  
 ورکړ.  د ال سه 

Chondrioma 

ټولوم  کې  حجره  یوه  په   ته   mitochondrionیتوکوندریون   اپه  دحجرې   . کیږی  ویل 
وړد انې  هم پکې شاملې  دي. هغه غړي چې د انرژي    گ پروتوپال زما کې کوچنی  او درن

 په نامه سره یادیږي   chondriosomeخاوندوي  د   انزایم     تولیدکوونکی 

Chondrocyte غضروفي سلول 

Chorda Dorsalis 

: اویادشا طناب  لوله  د   -دڅټ   ته وایي چې     لولې  اوږدې  ډوله  ال ستیکي میله  ا  یوه 
څخه منځ ته راځي .    mesodermدمیزودرم     embryoټولوطناب لرونکوحیواناتود  رشیم  

ځینوطناب   په   . محورتشکیلوي  یوکلک  لومړیواتواونیوکې   په  لپاره   درشیم  لوله  دڅټ 
دساتونکی  اوږدوکې  په  دبدن  پورې    تراخیره  دژوندانه  لوله  دڅټ  لرونکوحیواناتوکې  

تو  دم  گمحورپه  لوله   دتکامل سره سم دڅټ  فقاریه حیواناتوکې  . خوپه  کیږي   پاتې    یا ه 
په      Entodermاوانتودرم    ectoderm واسطه تعویض کیږي . دشاطناب داکتودرم  شمزی 

نه   وه  اکسیجن  اندازه  کافی  په  کې  موده  همدې  په  ته  رشیم  که   . دی  پروت  کې  منځ  په 
 ړتیامنځ ته راځي .گ رسیږي نودماشوم دزیږیدلوڅخه وروسته دستون فقرات نیم

Chordata 

یوه ستر ه  ډله ده چې دبدن په څټ برخه کې دا  دعالي حیواناتو  -طناب لرونکي حیوانات .
. څټني طناب   تکامل کوي  فقاریه حیوانات  اودهغوی څخه  ال ستیکي طناب څښتن دي 

حیوانات     لرونکي  پوښ    : لکه   . دی  شوي  برخوویشل  ندې  ال  په   حیوانات  لرونکي 
(Urochordata( حیوانات  فقاریه   ، ژورژوندکوي  سمندرکې  په  چې   )Vertebrataل که  ( 

  Acraniaانسان چې په تیولرونکوحیواناتوکې    شمېر   ل کیږي ، بې هډوکي  حیوانات    
 لکه یوډول ماهیان ،  

Chromate 
تیزاب   بېلگمال  4CrO2(H(دکروم  د   . کیږي  ویل  توگوته  په  دگ ې   پوتاسیم  لکه  ي  اه 

 7O2Cr2)4(NHت ی، امونیم کروم  4CrO2Naت یسودیم کروم ، 4CrO2Kت ی کروم

Chromatic 

Aberration 

 

 

: )غلطي(  ناسمي  کروماتیک  نوپه     -دعدسیې  تیرشي  څخه  نوردعدسیی  سپین  چې  کله 
دارنگتوپیرلرونکورن  . کیږي  ونه  گونوتجزیه 

دوړان ژبه  بله  هریواوږدوالی گاویاپه  ودڅپې  
  . انکسارکوي  توپیرسره  په  واسطه  په  دعدسیی 

یوه ه څپې په  گپایله یې داده چې منکسرشوې رن

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cholera_bacteria_SEM.jpg
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له  . داځکه چې دعدسیې  محراق کې نه راټولیږی او دیوه جسم تصویر ناسم مالومیږی  
رن ابي   نورلکه  څپې  سوررن  گخوادلنډې  لکه  پرتله  نورپه  څپې  قوي     گداوږدې 

بله وینادانکسارضریب     په   . زیاتیدلوسره کمښت     nمنکسرکیږي  په  داوږدوالي  دڅپې 
 مومي .  

Chromatic 

Adjustment 

رنسات رنگونکی  دفاعي  کې    -:   گ،  ترځ  دخطرپه  چې  وړتیالري  ددې  حیوانات  ځینې 
رن ظاهري  خپل  رن  گسمدالسه  ورته  سره  دچاپیریال  چې  ورکړي  تغیر  داسې  وي     گته 

رن ژوندکوي  پکې  یوحیوان  چاپیریال چې  هغه  پردې  برسیره    گ ترڅوددښمن ښکارنه شي. 
 سره ډیرورته وي ترڅودښمن له خواوه نه پيژندل شي . گ يې دچاپیریال رن

Chromatids 

دیوه کروموزوم  نیمايې برخې ته ویل  کیږی چې دیوه بل سره کټ مټ  یوشان دي اوله دې  
څخه جوړه     DNAاین اي    ينامه هم یادیږی . هره برخه یې د ډ  کبله دخویندوکروماتیدپه

په برخه کې تړلی   centromereشوې ده  او  دواړه نیمايي ټوټې یودبل سره د سنترومیر    
 وي .

Chromatin 

ورڅخه  پروتیني  هغوټولو کروموزومونه  کې  هسته  په  دحجرې  چې  کیږي  ویل  موادوته 
اومغلق پروتین .    RNA ،  او   DNAډی این اي    ه لکه  گې  په تو گجوړشوي دي . د بېل

  گ داځکه چې په هسته کې نوموړي مواد دقلوياتو په مرسته ځانته  رن  گکروماپه مانا درن
یکروسکوپ په واسطه دحجرې د ویشتوب په    کړنال  ااخلي . همدا ال مل دی چې دیوه م

 ړځي .گره  کې کروموزومونه دلیدلووړ 

Chromatography 

 

 

 

: یوه     -کروماتوگرافي  په  ره  ده چې   کړنال  تجزیه کوونکې      اوفزیکی   کیمیاوی  یوه 
ځان دهرې  کې  دمخلوط    ېماد  ې ړگمرکب  پایله کې  په   . ال  شي  بېلو  برخه  ترکیب شوې 

لیکولوغټوالی اوغلظت ټاکل  الیکولي وزن دماشوو موادود هرې برخې مقداري تجزیه ،م
ز)لکه اوبه او  ېکید ال ی شي .  په نوموړې    کړنال ره  کې دنمونې یوه موبایل )متحرکه ( ف

دمنځ څخه یو ې ټاکلې خواته بهیږي  ز)لکه جامد  اویامایع مادې(  ېاز( دیوې ساکنې فگیا
توپیرلرونکي   په  برخه  یوه  هره  دنمونې دمحلول شوو موادو  پخپله مایع  ترځ کې  اوپه دې 

یوه شیشه یې استوانایي     ه که  چېرته  گې  په تو گسرعت اوځنډ دځانه سره اخلي . د بېل
دې مرکب  ز(څخه ډک کړواوورپسې  دماېنیزیم سیلیکات پودر )ساکن ف گډوله تیوب  دم

)  متحرک ف په منځ کې دمحلول  ېمحلول  کړونوداستوانې  ورتوی  دپاس خواڅخه پکې  ز( 
هره برخه په  توپیرلرونکي خوځښت سره ښکته خواته بهیږي .  داځکه چې دمرکب محلول  

دم برخه   متحرکه  فگدموادوهره  دساکنې  سیلیکات  مالیکولوسره  ېنیزم    (Gelbeats)زد 
لیکولو  اون لکه  دمگون کوي . هراړخیزغبرگپیرلرونکی غبرهراړخیزکیمیاوي اوفزیکي تو

،م دماستروالی   ، وزن  باندې الیکولي  سطحه  په   ، کیدنه  لیکولوجذب 
په مایع کې دمالیکولونادم  ، ،  اشلیدنه  ، دمرکب موادوقطبی خواص  کیدنه  لیکولوحل 

( او متحرک حالت ) فېز( د مالیکولوترمنځ دکیمیاوی تعامل  Phaseدساکن حالت )  فېز  
میل اونور. داستوانې په  ال ندې برخه کې یوسوری شتون لري   چې دمرکب هره برخه په  

ځان په  اوبیا  راڅاڅي  ښکته  سره  اوخنډ  توگځنډ  اندازهگړی  غلظت  یې  .    ه  کیږی 
ټه اخیستل کیږي اوله دې کبله   توپیرلرونکې کروماتیک کړنال  گدنوموړوخواصو څخه   

بېل .د  لري  شتون  تو گرې  په  دکاغذکروماتوگې   لکه  ستنې گه  ،دعمودی  رافي 
ې   گرافي اونور . د بېلگرافي ، جذبي کروماتوگیلفیلتریشن کروماتوگ رافي او دگ کروماتو

 Resin)توانې په ستن کې   دساکن  فېز عضوی مواد    آله کې داس  ۍه په وروستگ په تو
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gel)     او وي  پراته  کې  تیوب  یې  شیشه  یوه  په 
دکوچنیو   چې  محلول  دپروتینویومرکب 
  ) ټکي  مالیکولو)غټ  اوغټو   ) مالیکولونو)تورټکي 

دپورته  خوا څخه ښکته خواته   بهیږي .      ي څخه جوړد
پایله کې   مرکب محلول      دپروتینوپه ه  ره برخه  په 

تو  دې  اوپه  کیږي  دپروتینود  گتجزیه   ه 
مالیکولوغټوالی   او مالیکولي وزن ټاکل کیدای شي 

پخپله اوبه اوداوبوبخاراویخ درې ډوله  نامتجانس  فېز سیستم جوړوي . په داسې حال     .  
 ډیدونکي محلولونه یوازې یوه   فېزتشکیلوي .گکې  چې الیاژ او دیوه بل سره  

Chromatoplasma 

ه څنډی ته ویل کیږي چې   په منځ کې یې   گه قشریارنگ په حجره کې دپال زما بهرنی رن
کې دفوتوسینتیس کړنال رې    ښه سنتروپال زما پرته ده . په نوموړې پوگسپینه یانې بې  رن

 ه موادشتون لري  گلپار ه اړین رن

Chromium 

اونسبي    24 یږي ، اتومي    شمېر   ه یېسره ک    Cr یوکیمیاوي عنصردی چې لنډیزیې په
و ال نسه    ۶اوو    ۴،  ۳اتومي واحدده . دوه ،  u 51,9961 اتومي کتله یې  دوه پینځوس   

رید   گسانتي     (C° 1907)روپ پور ې اړه لري .دذوب ټکی یې  گ فلزدی اودکروم په شپږم   
. دبدن لپاره  گسانتي     (C° 2671)اودغلیان ټکی یې    په  رید دی  یواړین عنصردی چې 

 سږي اومغزکې یې غلظت ډیروي .

Chromomeres 

 

 چې دکروموزوم دکټ مټ یوشان کاپې شوودوو برخوڅخه جوړشوی دی     -کرومومیرز: 

Sister chromatids    . یادیږي  نامه  په    په  دکروموزوم 
نیمایې  یوشان برخو یانې دجوړه تارونوپه هره یوه برخه    

دانو ته کرومومیرز ویل کیږي  کې  دجین غوټه لرونکو
رن توپیرلرونکي  اي    گچې  این  ډي  د  اوهلته  لري  .    DNA ونه  مقدارډیروي 

سنترومیر   ته  برخې  کې      Centromereدکروماتیددتقاطع  برخه  نوموړې  په   . کیږي  ویل 
 (  باندې ویشل کیږي .q-Arm(. اویوه اوږدمټ  )p-Armلنډ مټ  )  کروماتیدپه  

Chromonema 
برخوکې   یوشان  جوړه  په  ویل    گرن   chromatidsدکروموزوم  اخیستونکوتاوشووموادوته 

 کیږي چې لکه تارونه اوږد شکل لري اودرڼامیکروسکوپ په مرسته تحلیل کید ال ی شي .    

Chromophore 

 

 

رځي. په بله  گ ورکولو ال مل    گهغې برخې ته ویل کیږ ي چې مادې ته درن  دیوه   مالیکول
درن هراړخیزرن  گوینا  مالیکول   د    . لري  تړاومسئولیت  په  ته   گقابلیت  منځ  مهال  هغه 

راځي کله چې همدا  مالیکول   دلیدلووړرڼا دطیف څخه یواځې دټاکلې څپې اوږدوالی  
چې   کله   . ورکړي  انعکاس  اوهم  شي  وشیندل  خواته  هرې  یې   برخه  اوپاتې  کړي  جذب 

کروموفورموادوولگاندنوروړ په  دخپل   گې  اویوالکترون  کیږي  جذب  نوهلته  یږی 
ته پورته    (n-orbital)    څخه یوه تحریک شوی  لوړانرژي   (p-orbital) بنسټیزانرژي حالت

 کوي .

Chromophore 

Groups 

 

:گ کروموفور ډول    -روپونه  مالیکولونوکې  گ داسې  عضوي   په  چې  کیږي  ویل  روپونوته 
لري   کې گاودنوروړانشتون  پایله  په  دتحریک   داتوم   . شي  ی  ال  کو  جذب  ې 

ته    p- Electron system  روپونوسره   گاوندیوگد او کیمیاوي مرکب   سیستم  جوړوي  
+  ;  2C=N2; R -2NHه لکه :  گ ې  په توگرځي . د بېلگورکولو ال مل    گدرن

2; CH+
3; NH
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C=O  ال مل د    گوکې درنونازگه په گ ې  په توگد بېل   روپونه دیادولووړدي .گاونورbeta-

carotene     ، دی  والی  شته  دمینرالونورنگهمدارن مادې  دهیمو گه   ، رنگونه  ،    گلوبین 
   روپونوپه واسطه منځ ته راځي .گ دنوموړو گدنباتاتوشین رن

Chromoplasts 

ځان حجروکې  دي  گدنباتاتوپه  غړي  کې     Plastidsړي  جوړښت  خپل  په    carotinچې 
اوسوررن زیړ،نارنجې   ځینوبرخوته   اودنباتاتو   دنباتاتوپه   گموادلري  بلخوا   . ورکوي 

پاڼواونوروبرخوته شین رنگحجروکې ځان   Chloroplastsورکوي د    گړي غړي چې دنبات 
 په نامه سره یادیږي  .

Chromosom  

Reduction 

 

کړنال ره   ترسره شی نوپه   هره       meiosisکله چې   دمایوز یس    -:  ښت  دکروموزوموکم
دکروموزومود کې  شمېر     ئیپلواحجره  ته    diploidید    اوپه   نیمايي  مومي  کمښت  

  ۴۶اوړي . په دې مانا چې دمایوزیس په ویش کې دبدن هرې  حجرې    haploidید  ئهاپلو
 ته راټیټیږي .     ۲۳کروموزومونو   شمېر   

Chromosom 

Mutation 

 

: میړتیشن  موادوبدلون    -کروموزوم    ) )ارثي  دجنیتیک  کروموزوموکې  کیږي  په  ویل  ته 
( کې داسې بدلون منځ  ته  DNA or RNAدبدن حجرود کروموزوموپه  ارثي موادو  لکه  ) .

رځي .  گ، سرطان ناروغی اومعیوبو او ال دونو ال مل   Tumorراځي چې  په پایله کې دتومور
منوم اویادکروموزوموپه    یوتیشنوړی  شمېر    دکروموزومو    چې  شي  کیدای   ) )تناسخ 

و،وایرسونو،   گوړانف  کیدای شي چې درادیواکتی  میوتیشن  جوړښت کې منځ ته راشي .  
موادو،دوا باکټریا  کانسري   کیمیاوي  حجره  گو،  یوه  چې  مهال  هغه  خره  اوبال  انو  

منځ ته راشي . دکروموزوموپه جوړښت کې   په ترځ کې  ویشل کیږي    Meiosis دمایوزیس  
 ونه دیادولووړدي .میوتیشنال ندې 

۱-   Deletions  :-     دکروموزوم یوه برخه ورکه شوي  اویاپرې شوې وي . په پایله کې  د
Wolf-Hirschhorn syndrome  ناروغي اودJacobsen Syndrome  ناروغی منځ ته راځي

. 
۲-   Gene duplication  :-   د پایله کې  په   . لري  دوه ځله شتون  برخه  یوه   دکروموزوم 

Charcot-Marie-Tooth disease  رځي  گناروغې  ال مل 
۳-  Chromosomal translocation  :-     کله چې دکروموزوم یوه برخه یوه بل کروموزوم ته

   Robertsonian translocationه لکه گې  په تو گولیږدي اوهلته  پر ونښلي . د بېل
۴-  Chromosomal inversion  :-     دکروموزوم یوه برخه پرې شوې وي اوبیابرته سرچپه

هم سرچپه بڼه لري . په نوموړې    ۍلي . په پایله کې یې دجنیتیک موادولړښپه کروموزوم ون
 حالت کې کیدای شي چې دالقاح    کړنال ره  په ټپه ودریږي اویاکمښت ومومي .

Chromosome 

جوړښت دی     دهرې یوې ژوندۍ حجرې په هسته کې  پیداکیدونکی تاوشویکروموزوم   
.  کروموزوم د ډي این اې پراته وي       DNA چې جېنېتیک ټول مالوما ت پکې خوندي 

تو  رتا  گوشوي غبرتا په عادی    . هره حجره کې   گپروتینوڅخه جوړدی  په  دانسان    ۴۶ه 
 کروموزوم شتون لري    

Chromosome 

Aberrations 

 

 

 

دکروموزومو     گدکروموزومونیم چې  کله  ړتیا: 
څخه    حالت  دنارمل   اویاجوړښت  شمېر   
 تغیروکړي نودکروموزوموناسمي ورته ویل کیږي  .

بېل  تو گد  په  د  گې   لکه    Down-Syndromه 
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کروموزوم   یوویشتم  چې    chromosome #21ناروغې 
ددووپرځای درې ځله دبدن په  حجروکې شتون لري  . بله  

بدلون گنیم کې  جوړښت  دکروموزوموپه  چې  ړتیاداده 
بېل د   . توگراشي  په  یوه  گ ې   کروموزوم  دیوه  چې  لکه   ه 

ډبل   یوه     duplicationبرخه  دکروموزوم   ، ولري  شتون 
وي   شوې  پرې  را   deletionبرخه  بدلون  وکې  مواد  په  دجین  وی ،دکروموزوم   غلی 

mutation  دمایوز چې  کیږي  اټکل  داسې  اونور.   ، meiosis    کې ره   کړنال  په    
دالقاح   چې  داده  یې  پایله   . کیږي  اویاکم  ډیرکیږي  څخه  دنارمل  دکروموزومو   شمېر   
زیات   پرتله  په  دنارمل  شمېر     دکروموزومو    کې  حجره  هره  دپه  ال  داو  وروسته  څخه 

hyperdiploid   اویالږويhypodiploid    رځيد ال ی شي  .گچې دهراړخیزوناروغیو ال مل 

Chromosomes 

 

 

  : اې     -کروموزومونه  این  اوډی  رشتوي    DNAدپروتین  او  خطي  شوي  جوړ  څخه 
(  دحجرو    eukaryoteجوړښتونو ته ویل کیږي چې دحیواناتو، نباتاتواومرخیړیو یانې د ) 

جوړښت ته د کروماتین     DNA   په هسته کې  پیداکیږي      . بلخوادپروتین اوډی این اې
Chromatin     .  نوم هم ورکړشوی دی 

یانې   برخه   نیمايي  دیوه    chromatidsدهرکروموزوم 
لنډمټ     q-Armاوږد مټ   چې       pاویوه  جوړدی  څخه 

د   کې   ځای   په  دتقاطع  برخه    centromereدکروماتید 
غړی خپل    spindleحجرې  پرته ده . په همدې ځای کې د

دویشتوب   ترڅو   ، تړي  کلک  اویامایوز    mitosisځان 
لور  meiosis یس   پیداشوې  پړاوکې   حجرې  گپه  انې 

د برخې  دپاې  دکروموزوم    . شي   کړای  بیلې  څخه  بلې  سره    telomeres دیوې  نامه  په 
هراور  . ساتي  کې  امن  په  څخه  دتخریب  اوکروموزوم   توپیرلرونگیادیږي  په  کي     انیزم 

بېل د  لري.  کروموزومونه  توگشمېر    په  دکروموزومو    گې   کې   حجره  هره   په  دسپي  ه  
کې    ٧٨شمېر      یوه حجره  هره  په  دبدن  انسان  د    .   گ دهومولو     Somatic Cellsدی 

په نامه هم    diploidیپلوئیدحجرو  اچې دد  (46)کروموزومو   شمېر   درویشت جوړه دی  
جوړه ویشت  دوه  یې  څخه  دهغوی   . یې    Autosomداتوزوم     (44) یادیږي  دوه  اوپاتې   ،

کروموزومونه پرته له  په نامه یادیږی .      gonosomesجنسي کروموزومونه تشکلیوي اود  
په الحاق شوې حجره ) ه دبدن په ټولوحجروکې  گ( او همدارنZygoteجنسي  حجروڅخه  

(  توروسره  XX( اودښځینه په  ) XYارینه جنسي  کروموزومونه  په )دنشتون لري .   گغبر
  . کیږي  حجره  هره  ښوول  شمېر        gametesجنسي   نیمایي     پرتله  په  حجرې  دبدن 

( خپل    ٢3کروموزومونه    په  هغوی  چې  لري   )
اودهاپلوئید دی  نه  جوړه  سره  دیوبل  کې   منځ 

haploid   .  په نامه سره یادیږي 
  

کروموزوم   دیادولووړ داکس  چې  -Xده 

Chromosom            کروموزوم -Y،دوای 

Chromosom    . په پرتله ډیر غټ دی 
 

 Xدوه ویشت کروموزمونه جمع یو اکس کروموزوم   sperm cellsکه دنارینه دسپرم حجره 

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA
http://de.wikipedia.org/wiki/Chromatin


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

189 

 

chromosome    نودالقاح اوکه     Zygoteولري  دپیداکیږي   ال  او  یې ښځینه  وروسته  څخه 
کروموزوم ولري نودالقاح څخه وروسته    Y chromosome چېرته  دنارینه دسپرم حجره  یو

رن دقلوي  کروموزومونه  حجرې     دبدن     . پیداکیږي  د  ال  او  نارینه  واسطه  گیې  په  ونو 
  گ تا فېزپه پړاوکې بې له رناخلي  .  هغوی دمی  گدسلول نوروبرخوپه پرتله ځانته ډیرتیزرن

  loopورکولو څخه هم  درڼامیکروسکوپ په مرسته دلیدلووړدي . کروموزومونه دغوټې )  
یاداکس دصلیب  چې  دي  تارونه  تاوشوي  شان   په   )X      ، لری  بڼه  ډول  په  توري 

دارثي نښو،      genesبرخه دجین  کوچنۍ  دکروموزوموهره   په جین کې    . یادیږي  په نامه 
دانسان دډي  زم دبقا او  دډیرښت په هکله دژوندانه بشپړمالومات   خوندي دی .انی گداور

اې هریویې    DNA  این  چې  لري  شتون  جینونه  توپیرلرونکي  زره  سل  لږڅه  اوږدوکې  په 
  رام ښوول شوی دی .  گ په شکل کې د نارینه کاریو ړونښو دتولیددنده ترسره کوي .گدځان

  Karyotyp: 46, XY. 

Chronometer 

Watch 

ځان توگیوډول  ډیردقیقه  په  کو ال ی شي گ ړی میخانیکي ساعت دی  چې  اندازه  ه وخت 
 اوپخواپه بحرکې  دبيړۍ  چلیدنې په ترځ کې کاریدلو

Chrysophyta 

ځینې گپه    algae دالجیو     . پیداکیږي   اوبوکې  خوږوتازه  اودبحرپه  لري  اړه  پورې  روپ 
 ډلې یې یوحجروي فال جال ت تشکیلوي  چې دوه خوځیدونکي اوتوپیرلرونکي  وزرونه   

flagella       د لکه  یې   ځینې   . دي  موجودات  ژوندي  ډیرحجروي  یې   .ځینې  لري  
Amoeboids    . دطال یې الجوپه نامه هم  په شان  دحجرې غشاته بدلون ورکو ال ی شي  

ندې   ال  په    . مومي  ډیرښت  ری  ال  له   ویشتوب  دحجرې  ډول  ناجنسي  په   . یادیږي 
 روپونوباندې ویشل کیږي .گ

 

۱-   (Chrysophyceae  الجونه یي نسواري  : دسلیکان   Bacillariophyceae)  -۲( طال   )
ین الجونه  ، په  :  طال یې ش  Xanthophyceae  -۳په دوه پټه پوښ کې خوندي پرته وي    

ه ډیرښت مومي  ، ځینې یې دوه وزرونه لري ، اموبیدحرکت کوي ،  گجنسي اوناجنسې تو
 اونور  Heterochloridales  ،Rhizochloridalesپه نوروډلوویشل کیږي لکه  

Ci  Curie 

 : تړاو   -کیوري  په  شمیرتجزيي  ددوخت  دهستي  عنصر  رادیواکټیف    radioactivityیوه 
تو  لپاره د  هگ دواحدپه  نشه  اودفرانسودلنډیزیوه  کیده   کارول  پخوا  پوهې    ۍه چې  فزیک 

 g 1رام رادیم اکټیویټی  )گورې دیو یپه ویاړنومول شوی دی . یوک   Curieوري  یمیرمن ک 

Ra-226ب دلس په توان دلس هستې  ( سره سمون لري چې په هغه کې درې عشاریه اوه ضر
کې    سیستم  نړیوال  واحدپه  درادیواکټیویتي  ورځ  نن    . کیږي  تجزیه  کې  ثانیه  یوه  په 

.    Becquerel (Bq)ل  کردب یادیږي  نامه  وینادوړانپه  بله  ورکولولپاره  گپه  ودتشعشع 
په یوه ثانیه کې یوه هسته تجزیه شي نودیوبکرل    دکچې ټاکنې نړیوال واحددی .  کله چې  

(Bq)  1  سره مساوي ده−sBq = 1  1  ا بکرل  گیگ وري مساوی دی له اوه دیرش ی. یوک 
Bq = 37 GBq 10Ci = 3.7×10 1 

Ciliate 

 

یوحجروي حیوانات دي چې لږڅه ټول ځان    -باڼه لرونکي حیوانات : 
د   . دی  شوی  پټ  باڼو  په   شان  اوښتانوپه  د  په    Alveolata یې 

ټبر سمندراوپه      phylum یوحجروي  خوږواوبو،  په   . لري  اړه  پورې 
   . ژوندکوي  کې  اوخوراکي  وچه  کوي  حرکت  مرسته  دباڼوپه 

 موادرانیسي .   
حیوانات    .ځینې  متردی  یوملی  لږڅه  یې  اوږدوالی   . ژوندکوي  باکټریاواوالجوڅخه  د 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haeckel_Ciliata.jpg
http://127.0.0.1:50000/Xaver/text.xav?SID=28186&skin=&bk=pschyrembel_kw&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27sl4379627%27%5D&tf=content&hlf=content&qmf=content&tocf=toc#xaverTitleAnchore
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekunde
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  . لري  نه  اوخوله  کوي  جذب  رې  ال  له   مواددپوستکې  ډوله  خوراکي  اوناجنسی  جنسي 
بیازیږونه کو ال ی شی . د هغوی په حجروکې توپیرلرونکې هستې پیداکیږي .  دحجرې په  

کوچن یوه  کې  چې  اد  ۍهسته   لري  شتون  هسته  غټه  پلوئید  پولي  اویوه  یپلوئیدهسته 
د    : له  دي  عبارت  ترټولونامتوحیوانات   . کوي  ترسره  دندې  فزیولوژیکي  توپیرلرونکې 

)  ه لکه پارامتریوم گ ې  په توگبېل ( ، ترومپیت ډوله  Parameciumکلوشې ډوله حیوانات 
 (  Stylonychia pustulatae( اووسله ډوله حیوانا )Stentorحیوانا )

Ciliate    مژکداران حیوانات ، باڼه لرونکي حیوانات 

Cilium 

: غړي  ډوله  یاويښته  دبهرن  eukaryote د    -باڼه  زما  څخه    ۍحجرودسایتوپال  سطحې  
راوتلي جوړښتونوته ویل کېږي چې  ضخامت یې دوه نیم سوه نانومتره   اوطول یې لس   

اوځینې  متحرک  یې  ځینې   . کیږي  ډیرلږلیدل  نباتاتوکې  په    . رسیږي  مایکرومترته 
بېل د   . باڼه دي  توگنامتحرک  په  اودسترگ ې   اوښتان  لکه دپزی  نامتحرکگه  حسي   وباڼه 

په    . لری  اوښته  یوناخوځیدونکی  یوازې  حجره  یوه  حیواناتوهره  دفقاریه   . دي  غړي 
په    flagellates د حرکت په موخه کارول کیږي اود  protozoaځینویوحجروي حیواناتوکې  

سطحه    ۍنامه یادیږي . نوموړي تارونه یاپه بله ژبه اوښتان داپیتیل لرونکونسجونوپه بهرن
چې دحجرې په سطحه باندې نوموړي راوتلي باڼه ډوله غړي حرکت  کې پیداکیږي  . کله  

 پورې رسیږي      Hz20کوی نوفریکونسی یې  ترشل هرڅ 

Cinnabar 
ه مینرال  گ اوځلیدونکی سوررندسیماب سلفایددی چې په طبیعت کې پیداکیږي  -:سینابر

 دی. HgSدی . . کیمیاوي فرمول يې  

Circa 
دی اومانایې ده : ) لږڅه ، تقریبًا( ، دلندیزنښه یې  لغت  د ال تیني ژبې څخه اخیستل شوی  

 لیکل کیږي . .caپه  

Circle 

ردشکل ته ویل کیږی . په یوه سطحه  گپه هند سه کې یو  euclideanدیوکلیدین     -دایره : 
کې دایره محل هندسی دنقاطودی چې دیوې راکړل شوې نقطې )مرکزدایره ( څخه  یوشان   

 فاصله ولري .  

Circle Area 

سره متناسب ده    2r څخه عبارت دی اودشعاع مربع    Aددایرې مساحت     -ددایرې سطحه : 

   . 

Circle Bunch 
:گددایرودسته،ددایرو  چې      -یډی  دی  عبارت  دایروڅخه  ډلې  دیوې 

 ددوومستقرونقطوڅخه تیریږي .

Circle Lines  دایروي کرښه 

Circuit Diagram  : رافي ترسیم اوطرح کول  گدیوې الکترونیکې سرکت دبرخو  -طرح یانقشه ء بسته کاري 

Circular  ددایرې په شان،دایروي شکله،دایره مانند 

Circular  دایروي ،دورانی 

Circular Current 
هغه برقي جریان ته ویل کیږي چې په یوه دایروي مسیرکې بهیږي . لکه     -جریان دایروي : 

یوه   همدارنگپه   . بهیږی  جریان  دبرق  چې  کې  شاوخوامدارکې گوټک  په  هستې  داتوم  ه 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hertz_%28Einheit%29
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 دالکترون دوراني حرکت یودوراني برقي جریان تشکیلوي 

Circular 

Movement 
 یوه څرخیدونکي  حرکت ته ویل کیږي چې دمتحرک مسیریوه دایره وي .   -دایروي حرکت : 

Circulation  : لکه اوبه چې په یوه تړلي سیستم کې دوراني حرکت کوي .    -دوران ، څرخیدنه 

Circulatory 

System 
 ردش،لکه په جسم کې دوینې دوران گدوران،پېره، -تړلی دورانی  سیستم :

Circumferential 

Lamellae 

الندې(  اویانني )دماغزوپولې سره (  پوښ    Periost )دپریوست    يدهډوکې دجوړښت بهرن
 ته ویل کیږي چې دغشأشکل لري .

Cisterna 

اه چې هلته دباران اوبه ذخیره  گدځمکې الندې یوه ژوره خالی  -زیرمتون ،ذخیره ،مخذن :
 کیږي  

 : اه چې  دطبیعي اوبوڅخه ډکه وي ، لکه په دماغ کې  گدنسجونوخالی  -په بیالوژي کې 
 اه   گاه، دهستې دننه خالیگلمفاوي سیستم کې خالیاه ، گخالی

Cis-Trans 

Isomerism 

 

 

پيژندل    -:   آیزومریزم    ترانس  ز سی  ،  یزومریزم آهندسي   مرکبات  کیمیاوي  عضوي  ځینې 
یې   اوفزیکی خواص  یوشان دی خوکیمیاوي  کیمیاوی فرمول سره  شوي دی چې دهغوی 

   isomerismدیوبل څخه توپیرلري . داډول مرکبات دایزومریزم   
 یوداسې ایزومري   یزمیزومرآپه نامه سره یاديږي .  سیزترانس 

 ې په تړاوپه یوهته ویل کیږي چې دیوې ټاکلې ریفرنس سطح
روپونو نسبي ځایزموقعیت  گ functional groupsمالیکول   کې دهغوی تعویض کوونکي  

 دیوبل څخه توپيرولري .  
کوونکي   تعویض  دواړه  چې  نو  گکله  ولري  موقعیت  خواته  یوې  دسطحې   روپونه 

چېرته  آیزومرسیز اوکه   مانا  کوونکي  په  تعویض  دواړه  مقابل گته  په  دسطحې  روپونه  
  trans-Isomer . په شکل کې شی خواته د  ترانس آیزومرپه نوم یادیږي    واکې پراته ويخ

خواته    .     cis-Isomerاوکیڼ  دی  شوی  توگدبیل  ښوول  په  هندسي گې  کې  شکل  په  ه 
 کښل شوی دی. Dimethylcyclopentans-1,2آیزومریزم  

Citric Acid 

: طبیعي    -دلیموتیزاب  عضوي  یوکمزوری 
لیمو د  چې   پیداکیږي اسیددی  کې  شربت  په 

اسید     Carboxylic acidsاودکاربوکسیلیک 
مرکبونودډلې څخه شمیرل کیږي . کیمیاوي فرمول  

دی . نوموړی اسید د هوازیسته یانې   7O8H6Cيې  
ته  گاور  aerobic  ایروبیک   منځ  کې  درشل  په  میتابالیزم  اسیدسایکل  دسیتریک  انیزم  

ویل کیږي .  نوموړی اسید دترای     citrateواواسترته سیتریت  گوتیزاب مالراځي . دلیم
په نوم هم یادیږي داځکه چې دری کاربوکسي    Tricarboxylic acidsکاربوکسیلیک اسید  

نوم    (COOH–) روپونه   گ په  اسید   دایزوسیتریک  ایزومیر  جوړښتي  .دلیموتیزاب  لري 
 یادیږي.  

Citric Acid Cycle 

 :   ، دوره  دلیموتیزاب  سایکل،  اسید  یوسلسله     -سیتریک  دوره   دلیموتیزاب 
کوونکي    تحمض  کوونکي    oxidation)اوکسیدیشن   (بیوکیمیاوي  ریدکشن   (اوارجاع 

(reduction      دژوندیوایوکاریوت چې  دي  دحجروپه  گاور   eukaryoteتعاملونه  انیزمو 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dimethylcyclopentan_cis-trans.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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اودپروکاریوت    mitochondriaمایتوکوندریا   سایتوپالزماکې       prokaryoteکې  په 
په نوم اویا    TCA cycle (tricarboxylic acid cycle)ترسره کیږي  . نوموړی سایکل د   

 هم یادیږي .   Krebs cycleدمخترع په نوم 
شحمیات،پروتین   موادولکه  دغذايي  کې  حجرو   په  دبدن  اسیدسایکل  سیتریک 

.    metabolismمیتابالیزم  Carbohydrate اوکاربوهایدریت   تشکیلوي   اساس 
 دکاربوهایدریت زیرمې لکه نشایسته ،قنداوسلولوزوڅخه عبارت دی .  

ددې لپاره چې انسان ژوندی پاتې شي او د خپل ځان لپاره  هراړخیزې دندې ترسره کړای  
داسې  اونورهم  ،کارکول  کول  سپورت   ، کول،فکرکول  ،تنفس  کول  حرکت  لکه  شي  

. اړتیالري  ته  انرژي  موادولکه   گڅرن   درواخله،  غذايي  په  انرژي  نوموړې  چې  ه 
لومړی   نوپه  ده  ذخیره  کې  اوکاربوهایدریت  کې   گشحمیات،پروتین  ام 

، شحمیات  مټ   په  مغلق    کاربوهایدریت  دانزایمونواوکتلست  او  غټ  اودپروتین  
شحمي   لکه  مولیکولونو  کوچنیواوساده  په  وارسره  خپل   په  مولیکولونه 

نواسیدباندې داکسیجن په حضورکې  تجزیه کیږي ترڅوذخیره  اسید،مونوساکراید،اوامی
 شوي انرژي ورڅخه آزاده شي .  

په   هراړخیزوکړنالروکې  په  مواددمیتابالیزم  غذايي  نوموړي  چیرته  که  چې  داځکه 
کوچنیوبرخوتجزیه نه شي اوپه یوه وارباندي ورڅخه انرژي آزاده شي ،نوپایله يې داده چې  

و انرژي  کچه  لوړه  ډیره  دسوځیدنې په  سلول  بیالوژيکې  اودژوندی  آزادکیږي  رڅخه 
رځي. همداالمل دی چې په بدن کې غذايي موا ددمیتابالیزم  په درې ډوله  گاوتخریب المل  

اوپه هروارلږمقدارانرژي   تجزیه کیږي  ډول  اوپه کنترول شوي  ډول  تدریجي  په  پړاوونوکې 
 ورڅخه ازاده کیږي .

، د  kJ/g 17ایدریت څخه اوولس کیلوژول انرژي ،رام کاربوهگ ه د یوه  گې په توگدبیل ◼
رام پروتین څخه  گ اود یوه    kJ/g 37رام شحم څخه اوه دیرش کیلوژول انرژي  ،  گیوه  

 ازاده کیږي. KJ/g 23درویشت کیلوژول انرژي  

غذايي مواد لکه شحمي اسید ، امینواسید اوکاربوهایدریت  په بدن کې دمیتابالیزم  په  
درې ډوله پړاوونوکې په تدریجي ډول اوپه کنترول شوي ډول بشپړ اوکسیدایزکیږي اوپه  

 پایله کې  په کاربن دای اکساید اواوبوباندې تجزیه کیږي .  
 

 پړاو   glycolysisالیکوالیزیس گ    -لومړی : ▐

 پړاو. Citric acid cycleسیتریک اسیدسایکل  -دویم    ▐

 پړاو    cellular respirationسلولي تنفس      -درېیم :  ▐
 
بیوکیمیاوي    نوموړو  واحددژول    Exergonicپه  په  انرژي  تعامالتوکې   کیمیاوي  ډوله 

Joule ه په گ ازادیږي اودکیمیاوي انرژي په توATP ره کیږي .عضوي مرکب کې ذخی 
توگدبیل په  د گ ې  چې  کله  درې   6O12H6Cلوکوز    گه  نوموړو  په  دمیتابالیزم  یومولیکول 

تو گ بشپړ  په  اساس  په  عملیې  داوکسیدیشن   اکساید  گونوپړاوونوکې   دای  کاربن  په  ه 
 اواوبوباندې  تجزیه شي، نوکیمیاوي معادله یې په الندې ډول لیکل کیږي .

 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

193 

 

 

لوکوزیومولیکول داوکسیجن په حضورکې   گه کیږي چې که دگډا دپورتنی معادلي څخه په  
مولیکولو کې    ATP 38نو هغه انرژي چې آزاده کیږي په      oxidizeبیخي اوکسیدایزشي  

 ذخیره کیږي .
په دوه کاربن دای     Acetyl-CoAسیتریک اسید سایکل   اړینه دنده داده چې یومولیکول  

ي. هغه انرژي چې د سیتریک اسید سایکل په  مولیکولونوباندې واړو  CO 22اکساید    
مولیکولونوپه مټ  دحجرې تنفسي    2FADHاو      NADH ترځ کې ازادیږي دارجاع شوو  

 جوړښت اوتولیدترسره شي  ATPته انتقال کیږي ترڅوهلته د   respiratory chainځنځیر  
اوهمدارن انزایمونه  سایکل  اسید  په  گدسیتریک  انزایمونه  ځنځیر   تنفسي  دحجرې  ه  

کوانزایمونه    شوي  ارجاع  کې  اسیدسایکل  سیتریک  په   . لري  شتون  کې  مایتوکوندریم 
coenzymes    . دحجرې تنفسي ځنځیرته په اسانی سره انتقال کیږي 

بیتااوکسیدیشن    د  برخه  شحم  موادو  کړنالره    Beta-Oxidationدغذايي  په  میتابالیزم 
پروتین    ، کاتابالیزم     کي   کې     Protein catabolism دپروتین  کړنالره  په 
کې  Glycolysis  الیزس الیکوگداوکاربوهایدریت    کړنالره  په  کیږي    میتابالیزم  تجزیه 

اوپه پایله کې دهغوی دتجزيي هرې برخې  مجموعې څخه یوواحدمولیکول منځ ته راځي 
د ته    Acetyl-CoA چې  اسیدسایکل   دسیتریک  مولیکول  نوموړی   . یادیږي  نوم  په 

 ورننوځي .
بشپړاوکسدایز اوتجزیه کیږي اوپه پایله کې     acetyl-CoAپه  سیتریک اسیدسایکل کې   

ترالسه کیږي .    8Hاواته هایدروجن اټومونه     22COکاربن دای اکساید      دوه مولیکولونه
په مټ    2FADHاو     NADHدارجاع شووکوانزایمونو         e 8-دهایدروجن اته الکترونونه  

 دحجرې تنفسي ځنځیرته انتقال کیږي.
 روپ گ مالیکول څخه داسیتول  Acetyl-CoAبرسیره پردې په سیتریک اسیدسایکل کې د 

 —C(=O)—C3H      بیل کیږي اوپهSH-Coenzym A   همدارن . ته     GDPه    گاوړي 
 باندي اوړي.   GTPانتقال کیږي اوپه   iPروپ  گ دغیرعضوي فوسفوریو

 

میتابولیک   beta-oxidationدبیتااوکسیدیشن   په 
اود اسید،  شحمي  کې   الیکولیزیس  گکړنالره 

Glycolysis     په میتابولیک کړنالره کې کاربوهایدریت
کو  اسیتل  کې  پایله  اوپه  کیږي  اې    انزایم      تجزیه 

acetyl-CoA    سیتریک په   ورپسې    . راځي  ته  منځ 
کې   اوکسدایزکیږي     acetyl-CoAاسیدسایکل 

کې   پایله  اوپه  کیږي  کاربن  اوتجزیه  مولیکولونه  دوه 
 اواته هایدروجن اټومونه  ترالسه کیږي .  2COدای اکساید   

اتوپړاوونوکې   اکسایدتجزیه    acetyl-CoAپه  دای  اوبواوکاربن  اوپه  کیږي  اوکسدیشن 
په پایله کې  تولیدشوي مواددحجرې تنفس   . دتحمض اواحیا کیمیاوي  تعامالتو  کیږي 

 ځنځیر ته انتقال کیږي .
دسیتریک اسید سایکل  یوې دورې  بیوکیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول لیکل کیږي   ▐

  .   
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 لري :    Steps  سیتریک اسیدسایکل  اته  پړاوونه     •

دلیموتیزاب دوره په بله مانا د سیتریک اسیدسایکل  بیوکیمیاوي تعامالت په اتوپړاوونو  
Steps8     اتو اود   دسیتریک     enzymes-8انزایمونو    8کې    . کیږي  ترسره  مټ  په 

له   لومړي     acetyl CoAاسیدسایکل  دسوندموادعبارت دی  په  مولیکول څخه دی چې 
 ام کې نوموړې دورې ته ورننوځي .  گ

          

• Formation of Citrate-1-Step   :      لومړی پړاو : دسیتریت جوړښت 

د   پړاوکې  لومړي  په  دورې    دانزایم     Acetyl-CoAدلیموتیزاب   Citrateمولیکول   

synthase      په مرسته کتلست کیږی اود Acetyl    روپونه  ورڅخه بیل کیږی  گ دوه کاربون
اوکسالواسیتیت    لرونکی  پایله    4C- oxaloacetateاو  څلورکاربن  په   . کیږي  انتقال  ته 

منځ ته راځي . په    CoA-SHاو    6C-Citrateه    گکې دلیموتیزاب   شپږکاربن لرونکی مال
اوکسالواسیتیت   یوځل  کې   کیږي    Acetyl-CoAد    oxaloacetateپیل  یوځای   سره 

دهایدرولیسیز     citryl CoAعبوري    اومنځنی ورپسې   ، راځي  ته  په    hydrolysisمنځ 
داوبویومولیکول   اوکوانزایم   گ  acetylپه      O2Hواسطه  کوي  یرغل  باندې  روپ 

coenzyme A    کې پایله  په   . بیلوي  اسیدسایکل څخه    coenzyme Aورڅخه  دسیتریک 
اوداوبوپه مټ دیوه     condensationبیخي بهرته وځي . نوموړي کیمیاوي تعامل ته تراکم  

 په نوم یادیږي .   hydrolysisمرکب تجزیه کول هایدرولیسیز  
 دسیتریت جوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده .

 
+SH+ H-O → citrate + CoA2+ oxaloacetate + H CoAAcetyl  

 
انرژي   آزاده شوې  کې  تعامل  کیمیاوي  نوموړي  چې       °ΔGپه  داځکه  لري  قیمت  منفي 

دتړلي سیستم څخه انرژي بهرخواته ازادیږي اوسیستم داخلي انرژي دالسه ورکوي .له دې  
 تعامل په نوم یادیږي .     exergonicکبله د 

  ΔG° =  -32.2 kJ /molزاده شوي انرژي مساوي ده له : په نوموړي کیمیاوي تعامل کې ا 
 
➢ Formation of Isocitrate -2-Step   : دویم پړاو : دایزوسیتریت جوړښت : 

تولیدشوی سیتریت   پړاوکې  دویم  په  دورې  په    Aconitaseدانزایم     Citrateدلیموتیزاب 
لومړي   په  څخه  سیتریت   الکول  درېمي  دنوموړي  او  کیږي  کتلست  کې   گمټ  ام 

هایدریشن      دډې  چې  کیږي  لیرې  نوم     Dehydration reactionداوبویومولیکول  په 
ب یوه  په  مرکب  دنوموړي  بیابیرته  او  هایدریشن  یادیږي  چې  کیږي  نښلول  باندې  ل ځای 

Hydration     مرکب غیرثابت  منځنۍ  یولنډمهال  کې  پایله  .په  یادیږي   نوم  -cisپه 

O2Aconitate + H       منځ ته راځي . په بله مانا دOH  – کاربن ځای څخه    ′3روپ د  گ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5640/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5640/
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اوپه   کیږي  ایزوسیتریت     ′4بیل  کې  پایله  په   . کیږی  تړل  باندې  ځای    Isocitrateکاربن 
دسیتریت      isocitrateه منځ ته راځي . په بله ماناایزوسیتریت   گیانې دایزوسیتریک مال

Citrate      یوجوړښتي ایزومیرStructural isomer . دی 
 دایزوسیتریت جوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده .

 

O2aconitate + H-cis ⇌Citrate  
دویم   دانزایم  گپه  کې  د    Aconitaseام  مټ  هایدریشن    cis-Aconitateپه  د   سره 

Hydration     ایزوسیتریت الکول  ثانوي  او   کیږي  داوبویومولیکول جمع  اساس  په  تعامل 
Isocitrate . منځ ته راځی 

 

isocitrate ⇌O 2Aconitate + H-cis 

 
اودهایدروکسیل   اتوم  دهایدروجن  کې   مولیکول  په  دسیتریت  یوازې   کې  حقیقت  په 

 ترمنځ راکړه ورکړه کیږي اویوازي خپل ځایونه بدلوي    OH -روپ   گ
دلیموتیزاب       چې  سیتریت  گمالCitric acid دیادولووړده  او       Citrateوته 

 ویل کیږي     Isocitrateوته ایزوسیتریت گمال Isocitric acidدایزوسیتریک اسید  
د   کبله  دې  اوله  لري  قیمت  مثبت  انرژي  شوې  آزاده  کې  تعامل  کیمیاوي  نوموړي  په 

endergonic    تعامل په نوم یادیږي . داځکه چې نوموړی کیمیاوي تعامل هغه مهال ترسره
کیږي او    کیږي چې دبهرخواڅخه انرژي ورته ورننوځي . په پایله کې کیمیاوي تعامل پیل

 انرژي ترالسه کوي .
 
➢ Keto Glutarate -αFormation of  -3-Step  :    : درېیم پړاو 

 لوتریت  جوړښت  گ دالفاکیتو  ➢
پړاوکې دریم  په  دورې    NAD+او    isocitrate dehydrogenaseدانزایم     دلیموتیزاب 

کیږي .  په پایله کې  دډي    oxidizedاوکسیدایز     Isocitrateکتلست په مټ ایزوسیتریت  
کړنالرې په اساس یومولیکول کاربن دای اکساید       decarboxylation  کاربوکسیلیشن   

2CO    مولیکول ترالسه کیږي  .  لوتریتگالفاکیتو ورڅخه ازادیږي او پینځه کاربن لرونکی  
 کیمیاوي معادله په الندې ډول ده .  لوتریت  جوړښتگدالفاکیتو 

NADH+  2ketoglutarate + CO-α ⇌ +NADIsocitrate +  
پړاوکې دریم  په  دورې  اوانتقال    دلیموتیزاب  دالکترونوقبلوونکی  لپاره  ځل  دلومړي 

 مولیکول هم منځ ته راځي .  NADH+H+کوونکی کوفکټور  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5665/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5664/
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➢ Formation of Succinyl Co A-4-Step   :    : څلورم پړاو 

 جوړښت    Aسکسینل کواېنزایم   ➢
  Alpha ketoglutarateلوتریت   گالفاکیتو  دلیموتیزاب دورې په څلورم پړاوکې تولیدشوی

په مټ کتلست کیږي او دډي   alpha ketoglutarate dehydrogenase    مولیکول دانزایم 
څخه      decarboxylation  کاربوکسیلیشن    مرکب  دنوموړي  اساس  په  کړنالرې 

اکساید    دای  کاربن  پایله کې  څلورکاربن     2COیومولیکول  په  لرونکی     4Cازادکیږي. 
کوانزایم   په     succinyl CoA،یانې     Aسکسینول  دمیتابالیزم  کیږي.  ترالسه  مولیکول 

کوانزایم    گدویم   کې  اوپه      +NADام  کیږي  . NADH + H+ارجاع  اوړي  باندې   .
دکوانزایم   په     NADدیادولووړده چې  بڼه  اوارجاع     NAD+اکسیدیشن یاتحمض شوې  

په   بڼه  کوانزایم    NADH+H+شوي  کې   کړنالره  نوموړې  په  دمیتابالیزم   . کیږي  ښوول 
NAD     الکترونه کوانزایم      H+اویوپروتون     e 2-,دوه   . کوي  بل    NAD+انتقال  دیوه 

 رانیسي اوپه پایله کې ارجاع کیږي .  مولیکول څخه الکترون

 
 جوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده. Aسکسینل کواېنزایم 

 
NADH+  2+ CO CoAsuccinyl   ⇌SH   -CoA+  +NADKetoglutarate + -α 

 
➢     Formation of Succinate -5-Step:      :د سکسینیت جوړښت     -پینځم پړاو 

دانزایم   پړاوکې   پینځم   په  دورې  د   succinyl-CoA synthetaseدلیموتیزاب  مټ    په 
کوانزایم   کې      A    CoAsuccinylسکسینل  پایله  اوپه  کیږي  کتلست  مولیکول  

ه  گمولیکول منځ ته راځي .  سکسینیت مال   succinateڅلورکاربن لرونکی  سکسینیت   
ه په نوموړي پړاوکې په   گاویااستردی چې د سکسینیت اسیدڅخه ترالسه کیږي .  همدارن

مولیکول   بډای  فاسفیټ  گانرژي  ترای  ته  هم      guanosine triphosphateوانیزین  منځ 
مولیکول په اسانی سره په یوه    (GTP)باندې کښل کیږي .    (GTP)راځي چې لنډیزيې په  

باندي اړول کیږي. په نوموړي    ATPبل انرژي لرونکي مولیکول اډینوزین تراي فاسفیټ    
د کې  تعامل  فاسفیټ  گکیمیاوي  ډای  فاسفوریل    (GDP)وانیزین  د  روپ  گسره 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5665/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5664/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5622/
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phosphoryl     2−
3O+P     وانیزین ترای فاسفیټ  گیوځای کیږي اوپه پایله کې په(GTP)  

 باندې اوړي .  

دفاسفوریل   ➢ باندې  مولیکول  یوه  −phosphoryl     2روپ   گپه 
3O+P       تړلوته

 ویل کیږی .   Phosphorylationیاجمع کولوته  فاسفوریلیشن  

فاسفیټ    ډای  دادینوزین  چې  فاسفیټ  گسره      ADPکله  ترای  یوځای       GTPوانیزین 
د  پایله کې  نوپه  وکړي  فاسفیټ  گتعامل  ډای  فاسفیټ      (GDP)وانیزین  تراي  اډینوزین  او 

ATP    چې داځکه  راځي.  ته  منځ  مولیکول  بډای  انرژي  فاسفیټ  گپه  ترای    GTPوانیزین 
 ته انتقال کوي . ADPادینوزین ډای فاسفیټ   phosphateروپ گخپل یو فاسفیټ  

 
 

 
 

 کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده .د سکسینیت جوړښت   
 

SH     -CoA+  GTPsuccinate +  ⇌ GDP+  iP+  CoASuccinyl  
 

دسلفریواټوم      succinyl-CoAپه جوړښت کې    Aسکسینل کواېنزایم    دیادولووړده چې د
S    اودتایوایستر لري  یې    thioester bond شتون  تړون  کوونکی   ذخیره  خوراانرژي 

نوپه پایله کې    Hydrolysisچې داوبوپه مت نوموړی تړون تجزیه شي   جوړکړی دی نوکله  
 په بڼه ترالسه کیږی.  GTPاویاد  ATPسم سیخ ذخیره شوې انرژي د 

 
• Formation of Fumarate -6-Step  :    :دفیماریت جوړښت    -شپږم پړاو 

 

     په مټ       succinate dehydrogenaseدلیموتیزاب دورې په شپږم  پړاوکې  دانزایم     
په کړنالره    Oxidationمولیکول  کتلست کیږي اوداوکسیدیشن       succinateسکسینیت  

فیماریت   لرونکی  څلورکاربن  شوی      fumarateکې   ارجاع  اویو   2FADHمولیکول 
مرکزي واحدکیمیاوي تړون      succinateمولیکول منځ ته راځي . په نوموړي تعامل کې د  

C-C  کیمیاوي تړون  گپه یوه غبرC=C . باندي اوړي 
 

 
 

 الندې ډول ده.دفیماریت دجوړښت کیمیاوي تعامل معادله په  

2FADHfumarate +  ⇌  FADSuccinate +  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5649/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5641/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5670/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5635/
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• Formation of Malate  -7-Step    :دمالیت جوړښت    -: اووم پړاو 

په مټ څلورکاربن لرونکی        Furmarase  دلیموتیزاب دورې په اووم  پړاوکې  دانزایم     
په کړنالره کې   hydrationمولیکول  کتلست کیږي اودهایدریشن    fumarate  فیماریت  

لرونکی  مالیت   پایله کې څلورکاربن  په   . کیږي  ورسره جمع  اوبه     malate  یومولیکول 
 مولیکول ترالسه کیږي.

 
  

 جوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده.   malateدمالیت 

malate-l ⇌O 2Fumarate + H 
 
• acetate-Regeneration of oxalo -8-Step   :    یت جوړښت اگزالو است   د 

دانزایم      پړاوکې   اتم  په  دورې  مټ       Malate dehydrogenase   دلیموتیزاب       په 
کړنالرې په پایله    oxidationمولیکول  کتلست کیږي اوداوکسیدیشن     l-Malateمالیت   
بیرته     oxaloacetate  یتاگزالو استباندي اوړي .      oxaloacetate  یتاگزالو استکې  په  

 دسیتریک اسیدسایکل ته ورننوځي اونوموړي اته پړاوونه له سره پیل کیږي .  

 
 
 تعامل معادله په الندې ډول ده. جوړښت کیمیاوي oxaloacetate یت اگزالو است د 
 

++ H NADHoxaloacetate +  ⇌ +NADMalate + -l 
 

 دسیتریک اسیدسایکل په یوه دوره کې الندې مولیکولونه تولیدکیږي  •

 منځ ته راځي  C0 22دوه مولیکولونه کاربن دای اکساید   •

مولیکولونه    • شوي  ارجاع  مولیکول     3NADHدرې  شوی  یوارجاع   21FADHاو 
ده چې دسیتریک   انرژي، خوندي ساتلې  هغه  نوموړومولیکولونوکې  په   . تولیدکیږي 

 اسیدسایکل اوکسیدیشن په تعامالتوکې ازاده کیږي  

تولیدکیږي چې داکسیدیشن په کړنالره کې په اسانی سره په یوه   GTPیومولیکول    •
 باندې اوړي. ATPمولیکول  

الکترونو  acetyl groupروپ  گداسیتل   • اته  کو  8e-نه   څخه  او   شول    انزایم      لیرې 
3NADH    1اوFAD    مولیکولونه نوموړي  چې  دی  همداالمل   . شول  انتقال  ته 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5665/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5664/
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کوونکو داده  انزایم      دالکترونوانتقال  دنده  داځکه چې دهغوی   . یادیږي  نوم سره  ونوپه 
ځنځیرته   تنفسي   دحجرې  الکترونونه  څخه  اسیدسایکل  دسیتریک  سره   دځان  چې 

respiratory chain   . انتقال کړي 
 

Energy balance   دسیتریک اسیدانرژي تعادل : 

اې   کواینزایم  داسیتل  چې  دیومولیک   Acetl-coAکله  اسیدسایکلول  ته    سیتریک 
پایله کې درې ارجاع شوي کو گپه بشپړتو په یوه دوره کې    ورننوځي او    ه تجزیه شي نوپه 

ه  گتولیدکیږي . څرن 2FADH  انزایم اویوبل ډول ارجاع شوی کو  NADH+H3+ونه انزایم
د او    یزسال الیکو گچې   تولیدکیږي  مولیکولونه  پایروویټ  دوه  کې  میتابالیزم  په 

یومولیکول تولیدکوي ،     Acetl-coAاې   انزایم  اسیتل کوپه خپل وارسره د    هریوپایرویټ 
چې   کونوکله  بشپړتو  اې  انزایم  اسیتل  اوپه  کړي   طی  اسیددوره  دسیتریک  ځله  ه  گ دوه 

 2FADH  2اودوه          NADH+H   2x3+تجزیه شي ،نوپه پایله کې شپږ مولیکولونه     
تنفسي   دحجرې  کوانزایمونه  شوي  ارجاع  نوموړي  ورپسې  تولیدکیږي.  مولیکولونه 

هلته       کې  پایله  اوپه  ورننوځي  دسیتریک     ATPځنځیرته   . راځي  ته  منځ  مولیکول 
 اسیدانرژي تعادل چې په تنفسي ځنځیرکې ترسره کیږي په الندې ډول دی .

کو  • یوارجاع شوی  تنفسي ځنځیرکې  په   ATP 2لږڅه      DH+HNA+  انزایم  دحجرې 
 مولیکولونه تولیدکوي .  

کو • شوی  یوارجاع  ځنځیرکې  تنفسي  په    ATP 1,5لږڅه     2FADH  انزایم  دحجرې 
 تولیدکوي .

 21FADHاویو     NADH+H 3+ه   دحجرې په تنفسي ځنځیرکې درې      گپه ټولیزه تو  •
 مولیکولونه ترالسه کیږي . ATP 9څخه لږڅه  

په تړاو    1GTPسایکل کې یو  برسیره پردي په سیتریک اسید • تولیدکیږی چې دانرژي 
 مولیکول سره معادل دی  ATP 1دیو  

دیوه مولیکول   • تنفسي ځنځیر کې  په  اودحجرې  اسید سایکل  کو په سیتریک    اسیتل 
 تولیدکوي . ATP 10بشپړتجزیه لږڅه      Acetl-coAاې  انزایم

ه ومنوچې دسیتریک اسیدسایکل لکه یوتک گدعامې پوهاوی په موخه به دیوه موډل په تو 
اودبلې    Inputدی چې دیوې خواڅخه عضوي مرکبات ورننوځي    (Black Box)توربکس  

په   پيښيږي  څه  کې  منځ  په  دتوربکس  داچې  راوځي.  ورڅخه  مرکبات  عضوي  خواڅخه 
دخول  گلومړي   اسید  دسیتریک  شو.  خبراوسیږواویاپوه  ورباندې  چې  ده  نه  اړین  کې  ام 

 ه الندې ډول دي مرکبات پ
 

  ، غیرارجاع شوي کو   CoA-Acetylاې     انزایم  عبارت دي له : اسیتل کو   -: Inputدخول  
HS-    انزایم  لرونکی کو  SH−روپ  گ، دتیول وظیفوي    FAD     ،+NADونه لکه  انزایم

CoA   اوبه ،O2H    الفاامینواسیدونه ،amino acids-α  
 دستیریک اسید میتابالیزم  دیوې دورې څخه راوتلي مرکبات په الندې ډول دي  

 

   NADH+H   ،2FADH+عبارت دي له : ارجاع شوي کوانزایمونه لکه     -:    Outputخروج   ▐
اې        انزایم  . په همدغو ارجاع شوو کوانزایمونوکې هغه انرژي ذخیره شوي ده چې اسیتل کو 
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Acetyl-CoA     شوي ارجاع  نوموړي   . ده  شوې  ازاده  کې  عملیه  اوکسیدیشن  په 
 کوانزایمونه خپله  ذخیره شوي انرژي دحجرې تنفسي ځنځیرته دځان سره انتقال کوي.

کو ▐ چې    Succinyl-CoAاې    انزایم  سکسینول  دی  انزایم  کو  بډای  انرژي  په  نوموړي   :
دتولیدلپاره دابتدايي مادې        12Bین ، اوویتامین   هموگلوب،     Porphyrinsدفورفیرین  

 ه اړین انزایم تشکیلوي  گ په تو

     Oxaloacetate یت  اگزالو است   ▐

لوکوزتولید،امینواسیدتولید،شحمي اسیدتولید او میتابالیزم  گیوعضوي مرکب دی چې   ▐
  لرونکی کو   SH−روپ  گ ، دتیول وظیفوي    O2H    ،2CO    ،GTPه   گکې برخه لري .همدارن

چې    HS-CoA    انزایم راوځي  ورڅخه  هم  مرکبات  نوراړین  اوځیني   ،
 دنورومرکباتودتولیدلپاره اړینه سرچینه تشکیلوي دي .

کې   ▐ اسیدسایکل  سیتریک  په  چې  یوازي    ATPدیادولووړده  بلکې  تولیدکیږي    GTPنه 
 باندې اوړي. ADP > ATP > GDPتولیدکیږي چې بیاپه خپل وارسره په       

 

 
دسیتری کې  شکل  پورتني  شوي  په  اوخارج  مرکبات  عضوي  ننوتلي  ته   اسیدسایکل  ک 

عضوي مرکبات ښوول شوي دي . داچې دسیتریک اسیدپه منځ کې څه پېښیږي په لومړي  
 ام کې دپام څخه غورځوو.  گ

 تشریحي برخه :   ▐

چې   ده  اړین  موخه    په  پوهاوی  بهتره  سایکل   اسید  سیتریک  یانې  دورې  دلیموتیزاب 
 ډول تشریح شي.ځینې اصطالحونه په لنډ 

 

    :   Oxidation   تحمض،اوکسیدیشن 

کله چې  یواټوم ،ایون اویا مولیکول دوالینس مدارڅخه  یویاډیرالکترونونه دال سه ورکړي   
داوکسیدیشني عمليي  په نوم یادیږي  . په بیوشیمي کې  اوکسیدیشن دیوه  مولیکول  
اواکسیدشني  مثبته  بایلي  الکترون  چې  اتوم  هغه   . دي  جداکول  اتوم  دهایدروجن  څخه 

یوهایدروجن اټوم     NADHه لکه کله چې کوفکتور  گې په تو گدرجه یې لوړیږي .   دبیل
اکسیدا فکټور  نوموړی  کې  پایله  نوپه  ورکړي  شوي  دالسه  چارج  مثبت  اوپه  کیږي  یز 

 باندې اوړي .    NAD+ کوفکتور 
کله چې یومولیکول الکترونونه دالسه ورکړي دتحمض اویااوکسیدیشن په نوم   •

 یادیږی
 
     :   Reduction    ارجاع ،احیا، رجعت ،ریدکشن   

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide
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یواټوم ،ایون اویادمولیکول یو اټوم  کله چې  الکترون ځانته راو نیسي نودارجاع عمليي  
په نوم یادیږي . هغه اتوم چې الکترون ځانته رانیسي منفي اکسیدشني درجه یې لوړیږي .     

دیوه   په مټ  اټوم  یوه  ریدکشن دمولیکول  بیوشیمي کې  رانیول  په  ځانته  اټوم  هایدروجن 
یوهایدروجن اټوم ځانته راونیسي      NAD+ه لکه کله چې کوفکتور  گې په توگدي. دبیل

کوفکتور   اوپه  کیږي  یاارجاع  ریدکشن  فکټور  نوموړی  کې  پایله  باندې    NADHنوپه 
 اوړي .  
په   • ریدکشن  اویا  دارجاع  راونیسي  ځانته  الکترونونه  یومولیکول  چې  نوم  کله 

 یادیږی
 

 
 په شکل کې دلیموتیزاب ) سیتریک اسیدسایکل ( دوره کښل شوې ده  

Cl  Chlor   دکیمیاوي عنصرکلورلپاره دلنډیزنښه ده 

Claim ادعا کول  , د یو شی ادعا لرل  غوښتل , 

Class 

 کالس ،صنف،طبقه،درجه  
: بیالوژي کې  یوه    -په  ډلبندي کې  دژوندیوموجوداتوپه منظم  کتگوري تشکیلوي  کالس 

لکه   توگه  په  دبیلگې   . توپيروشي  سره  اسانۍ  په   ترمنځ  ترڅودهغوی 
 نوع،جنس،فامیل،رتبه ،کالس)صنف( ،شعبه ،مملکت ،نطاق، الحیه )جاندار(

که چېرته په یوه مجموعه کې دتعادل رابطه راکړل شوې وي نوټول هغه    -په ریاضي کې : 
 نوموړي تعادل په تړاویوصنف تشکیلوي .  عنصرونه چې دیوه معین عنصرسره معادل وي د

Classification 

Number 
 مشخصه عدد ،ځانگړې شمېره

Clearness 

ې   گراف اویارسم په مرسته دیوه کمیت ښکاره کول .د  بېلگد       -ندونه   :گنمایش یا څر
تو چې  گ په  کله   اویا   ، کول  واضیح  یا  کول  ښکاره  واسطه  په  خط  دیوه  عددونه  ه 

دبریښناجریان دیوه سیم څخه تیریږي نو تولید شوی حرارت یې په سرکټ کې دمقاومت  
 تودوالي پواسطه ښکاره کیږ ي   

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide
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Cleavage 

(Embryo) 

 : ویشنه   ، ځان  -تسهیم  یوې  چې  گ دحجرو دویشنې  کیږي    ویل  ته  کړنالرې  دنطفې   ړې 
وروسته   څخه  دالقاح   . کیږي  ترسره  ډول   اوطوالنې  عرضاني  په  پړاوکې  په   دپیل 

په چټکی سره ویشل کیږي پرته له دې چې حجم یې غټ  Zygote وټ    گدډیروانواعوزای
وټ  گشي . په پایله کې دحجرویوه ډله تولیدکیږي چې غټوالی یې داصلي حجرې یانې زای

 پایله کې جنین یانطفه منځ ته راځي . سره یوشان وي . دنوموړي ویش په

Climate 

اقلیم ،اب وهوا،داوږدې مودې لپاره په یوه ټاکلي ځای کې دجوي جریان وسطي حالت ته  
داټموسفیر   لکه  توگه  په  دبیلگې   . کیږي  ویل 
فشار،حرارت،رطوبت،دبادسرعت،دهواذراتوشمیراودهواپېژندنې  نورکمیتونواندازه کول  

 دي .   

Cloaca 

په ډیروژوندیوموجوداتوکې درودې )لیري( اخرنۍ مشترک مجراته ویل کیږي چې ادرار،  
په   لکه  توگه  په  دبیلگې  وځي.  څخه  سوري  دیوه  شونې  پاتې  اودمیتابالیزم  چټلي 
کیږي   وصل  سره  مجرا  اوتخمدان  دادرار،روده  کې  هغوی  په  چې  مرغانواوخزندگانوکې 

ري . په پایله کې دنوموړې مشترکې الرې څخه جنسي اوپه شریکه توگه دبهرسره ارتباط ل
 سلول لکه دهگۍ حجرې ،سپرم اوهمدارنگه متیازی او موادغايطه اطراح کیږي .

Clone 

: سوچه     -کلون  یانې  وي  یوشان  سره  مټ  کټ  پلوه  دارثي  چې  وايي  ته  نسل  هغه 
وینا   بله  په   . وي  راغلی  ته  منځ  الري  تکثرله  اودغیرجنسي  جنیتیک  نژادتشکیلوي   په 

اویایوې   اورگانیزم  دیوه  الرې  تکثرله  دغیرجنسي  چې  اویاحجري  اورگانیزم  تړاویوشان 
 حجرې څخه منځ ته راغلي وي .

Closed  بندشوی ،تړلی ،بسته،تعطیل 

Closed  Intervall 
ه  چې دهغې اخېرټکي هم پ  انتروال دی  هغه    په ریاضي کې     -تړلئ واټن ، تړلې فاصله :  

 شامل وي   انتروال کې 

Closed region 

  : کې  بیالوژي  یوحیوان     -په  هلته  دژوندیوه  محدوده ساحه چې  نبات  اویا  دیوه حیوان 
 ړوشرطونوله مخې په یوه ټاکلې سیمه کې ژوندکوال ی شی .گاویانبات دځان

    : تړلې ساحه   : ریاضي کې   یې دڅنډی  نقاطود  -په  چاپېریال  ده جې  هم    نقطېمجوعه 
 احتواکوي  

Cloud Chamber 

یوه تخنیکي آله ده چې دهغې په مینځ کې بريښنایزچارج  
کیږي  شوي   پيژندل  ذرې   اویاالفا  ذرې  دبیتا  لکه  ذرې  

ستر  په  السیر  خط  يې گاودهغوی  اوعکس  کیږي  ولیدل 
یومخلوط  کې  منځ  په  آلي  دنوموړې   . کیږي  اخیستل 

شوی  گ مشبوع  بخارباندې  په  داالکول  چې  لري  ازشتون 
څخه   سرچینې  رادیواکټیف  دیوې  چې  ده  شوې  کلوډچمبرکښل  یوه  کې  شکل  په  دی.  

 ازکې دهغوی مسیرلیدل کیږي .گې خپریږي اوپه مشبوع گایونایزوونکې وړان

Clover 

په جنس پورې تړلی علفي نبات دی چې     Trifoliumدترایفولیم    -،درې پاڼې نبات :شبدر
پورې اړه لري . دهغوی پاڼې دگوتوپه شان دي    Fabaceaeدگالن لرونکونباتاتوپه کورنۍ  

، پتنگ  دحیواناتواوحشراتولکه   . لري  غاښونه  یې  (  اودپاڼوحاشیه  كويه   ( خوراکي    پياو 
،سپین   ارغواني  يې  گالن   . دي  شوي  پېژندل  یې  انواع  سوه  درې   . موادتشکیلوي 
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ددریوڅخه    . پیداکیږي  کې  ځای   مرطوب  اومعتدل  لوړارتفاع  په   . لري  ،سوراوزیړرنگ 
 تراووپاڼونبات ډول هم پیداکیږي .

Cm  Curium ف  عنصردی  دکیمیاوي عنصرکوریم لپاره دلنډیزنښه ده چې یومصنوعي  رادیواکتی 

Cnidaria 

 

 

یا   :نایمَرجانونه   ډیرحجروي    -دریا  په  Metazoaنشترلرونکي  چې  دي  حیوانات   )
رښتوني   داحیوانات   . پیداکیږي  بحراوځینوخوږواوبوکې 

څخه    پټ   بهرني  اودحجرویوه  لري    اوغړي  نسجونه 
Epidermis     پټ نني  څخه     Entodermisاودحجرویوه 

په ډول    sandwichجوړشوي دي .  دهغوی بدن دیوې کیسې  
دجریا .دوینې  ال ی شی   کید  اوتړل  ن دی چې خال صید ال ی 

یورښتونی   سیستم شتون نه لري  او دنفوذ په واسطه دهواتبادل ترسره کیږی . په جنسي  
تو په  گاوناجنسي  لري چې  هم  داحیوانات رښتونی عصبی حجرې   . کوي  زیږیدنه  بیرته  ه 

  : کیږي  پینځوډلوویشل  په  مرجانونه    . دي  غزیدلې  ډول  په  دیوجال  کې  ال  گد   -۱بدن 
( ،  Anthozoaنومرجان   )س  -۲(  مرجان  لرونکي  مرجان       -Staurozoa    ،۳اقه  مربع 

(Cubozoa ،  )۴-  ( سیوان ډوله مرجانScyphozoa )۵- (Hydrozoa  ) 

Co  Cobalt   دکوبالټ کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده 

Coagulable 

دوینې انعقاداویاپه  بله وینالخته کیدنه یوه انزایمي کړنالره ده     -دوینې پرنډیدنې وړتیا:
کیدونکی   یوحل  پالسماکې  په  دوینې  دفیبرونو گ.  چې  لري  شتون  ین  گلیکوپروتین 

Fibrinogen     پالسماکې په  تولیدکیږي  کې  ینه  په  چې   پروتین  نوموړی   . یادیږي  نوم  په 
انزایم اوترومبین  کې    دکلسیم  پایله  اوپه  بدلیږي  په شکل  الیاف  نامنحل  دیوه  مرسته  په 

هم    Fibrin دفیبرین    یوانزایم  پالسماکې  په  دوینې   . راځي  ته  ماده الس  یوه سریښناکه  
کلکې اړیکې    يپه نوم یادیږي اودفیبرین په جال کې عرضانFactor XIII شتون لري چې د 

یوډول شبک دسپینوترومبوس  فیبرین     . اودزخم تولیدکوي  راولي   ته  منځ  جوړښت  وي 
څخه بهرته دوینې  بهیدنې  مخ نیوی    گه  در گپرمخ کلک تړلی پوښ جوړوي .  په دې تو 

 کیږي .

Coagulation 

مایع پرڼ     colloid دحرارت ،الکتروالیت اویاانزیاموپه واسطه دیوکلويیدي    -پرڼ کیدنه :
دبیل  . توگکیدنه   په  دشدوپرڼ  گې  مرسته  داسیدوپه   ، (کیدنه  )لخته  پرڼ  دوینې  لکه  ه 

 کیدنه،  

Coagulation 

پرڼ کیدنه ،لخته شدن ،انعقا،سره نښلیدل،دبیلگې په توگه دوینې پرڼ کیدنې المل  دبدن 
له خوا هغه مغلق غبرگون دی چې دیوسلسله پاتولوژيکي  اوفیزیولوژيکي پروسوپه اساس  
پیل کیږي ترڅو دزخمي رگ څخه دوینې بهیدلومخ نیوی شوی وي . دوینې په پالزماکې  

چې دوینې پرڼ کولوپه  کړنالره کې مهم رول لوبوي .  په    Faktor XIIیوپروتین شته دي  
کبله   دې  اوله  وي  نیمگړی  ډول  ثي  ارًٍٍٍٍٍٍ  فکټورپه  نوموړي  هیموفیلیاناروغانوکې 
کونې   دپرڼ  چې  ښځې  هغه  یوازي   . بهیږي  ورڅخه  وینه  کې  ترځ  په  دعملیاتواویادزخم 

نتقال کړي . دبیلگې په  فکټوريې نیمگړی وي کوالی ښي خپلواوالدونوته د ارثي ناروغۍ ا
ناروغۍ   هیموفیلیاارثي  ویکټوریا  ملکه   دانگلستان  درلودله    Haemophiliaتوگه 

 اوخپلواوالدونوته يې ولیږدوله . په پایله کې داروپاپه شاهي کورنیوکې خپره شوه.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sea_nettles.jpg
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Coal 

  %70دنباتاتوبقایاوڅخه گڼل کیږي چې دحجم په  سل کې اویا    -سکاره ،ذغال ،کاربن  :
برخه يې کاربن تشکیلوي . پاتې برخه یې اکسیجن،هایدروجن،نایتروجن اوسلفرجوړوي .  
دطبیعي    . درلود  ځنگلونوشتون  ډیرگڼ  پرمخ  پخوادځمکې  کاله  ملیونه  سوه  درې  تقریبًا 

ّدځمکې اوریگ الندې پټ شوه . په پایله کې ذغال دتطبقاط پېښوپه پایله کې دا ځنگلونه  
ته   منځ  طبقوکې  الندنیو  په  دځمکې  واسطه  په  دفشاراوحرارت  اوږدوکې  دوروپه  الرضي 

 کیلوژول تودوخۍ تولیدوي .   kJ/kg 35300راغلل .  دډبرو یوکیلوگرام سکاره لږڅه 

Coal Gas , Town 

Gas 

یر په کړنالره کې منځ ته راځي   تقط   ازدسکرودسوځیدلواوگدا   -از:گازروشنايي ،ښارې  گ
اوهمدارن موخه  توگاودښارسرکونورڼاکولوپه  په  توکي  دسوځیدونکې  کورونوکې   په  ه  گ ه 

دا گورڅخه     . کیږی  پورته  هایدروجن  گازدالندې  گټه   . دی  ترکیب شوی  2H ازونوڅخه 

  CO (9 (%ونواکساید، کاربن م    2N 15) (%،نایتروجن  4CH 21) (%،میتن  51)  (%
پکې    nHmC.اوپه ډیره لږاندازه اکسیجن ،کاربن دای اکسایداودکاربن هایدروجن مرکب  

 ډوي .گ

Coal Tar 

تقطیرکړو،نوپه پایله کې    C° 1200کله چې دډبرې سکاره دحرارت په     -دډبروسکروقير: 
پاتې  ماده  ډوله  اونسواري  توره  تکه  خمیرډوله  یوه  یومقداربرسیره  کاربن  دهایدروجن 

 کیږي چې دقیرپه نوم یادیږي. دسرک په جوړولوکې پراخ استعمال لري 

Coast : دځمکې هغه وچه برخه چې دبحرپه امتدادکې پرته وي    -ساحل  

Coaxial 

محوره   هم  محور،  لکه      -:یوشان  توگه  په  .دبیلگې  کیږي  کارول  کې  الکتروتخنیک  په 
یوکیبل چې ددریوپوښونوڅخه جوړوي .  په مرکزکي يي یوهادي سیم وي اودوه نورپوښونه  

 هم ولري چې بهرنۍ پوښ يې عایق وي .  

Cobalt 

ښوول کیږي ،   اتومي    شمېر   ه    Coکوبالټ یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  
روپ پورې تړلی ،  دوه  گ، داوسپنې په  ده واحد  58,93u، نسبي اتومي کتله یې      ٢٧یې   

یې    ټکی  کیدنې  دویلې   . دروندعنصردی  نسه   ال  و  ، گسانتي     C° 1495اودرې  رید  
.     g·cm8.90−3رید  اوکثافت یې   گسانتي     C° 2927دذوبان ټکی یې   اندازه شوی دی 

 ې خپروي )گاما دوه وړانگیو رادیواکتیف  ایزوټوپ دی چې د Cobalt-60کوبالټ شپیته 

 MeV1,17اوMeV 1,33 څرن  . کیږي  کارول  موخه  په  ددرملنې  ناروغی  اودسرطان  ه  گ( 
یوه برخه تشکیلوي نوپه هستوي طب کې    12B Vitaminsچې کوبالټ دویتامین دوولس    

ټه  گ ایزوټوپ  څخه    Cobalt-58د نوموړي ویتامین دجذب کولووړتیادازمویلوپه موخه د
همدارن  . کیږي  بگپورته  سونوپه  ال  ورانو،   د  ډول   الياژپه  اوکروم  دکوبالټ  ندونوکې  ه 
 ه  کارول کیږي .گمصنوعي مادې په تو  prostheticدهډوکو  پرځای  لکه  

Cobalt 

په   يې  لنډیزنښه  چې  عنصردی  يي    Coیوکیمیاوي  کتله  اټومي  نسبي   . کیږي  ښوول 
58,93U      داوسپنې په گروپ تړلۍ ،دوه اودرې والنسه      27واحددی . اټومي شمېره يي ،

شپیته    دکوبالټ  کې  درملنه  په  ناروغۍ  دسرطان   . دروندفلزدی   څلوروالنسه  اوکله 
دجذب    B12څخه گّټه پورته کیږي . همدارنگه دمعدي څخه دویټامین    (۶۰Co)ایزوټوپ  

وبالټ الیاژدبدن  ایزوټوپ په مرسته ترسره کیږي . دکروم ک   Co-58کولوقابلیت ازموینه د  
، دویلې کیدنې نقطه يي   g·cm 8.90−3په مصنوعي  مفصل کې کارول کیږی . کثافت يي 

1495 °C  2927اودغلیان نقطه يي °C,  . سنتیگرېد ده 

http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram_per_cubic_metre
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt
http://de.wikipedia.org/wiki/Vitamin
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Cocaine 

 : کوکېن     -کوکېن   . کیږي  ترالسه  دپاڼوڅخه  دکوکابوټي  چې  الکولوئیددی  بوبلوري 
منځ له  ،اشتها  کوي  تحریک  سیستم  ،سمیات  دعصبي  دی  انېستېتیک  ،محلي  وړي  ه 

 نیشه آور،اودبیهوشی لپاره هم کارول کیږي .

Coccus 

رد، اویااوږد پلن شکل ولري  گوې کیدای شی چې  دا باکټریا    -وې : کروي ډوله  باکټریا  
په نامه یادیږي .    ځنځیرډوله    Coccus ه یوه کروي ډوله حجره یې دگې  په توگ. د بېل

)گ بکتریا  پریوتې  Streptococcusردې  جوړه  حجروي  دوه    ، باکټریا   گ(    ردې  
Diplococcus     که څلورحجرې سره یوځای پریوتې وی ،tetrad     اته اویاډیرې ، کله چې 

وي    پریوتې  یوځای  یوډمباری  اوکه  چېرته    Sarcinaحجرې سره  باکټریا   گته    وی ردې  
 په نامه سره یادیږي . Staphylococcusیوځای پریوتې وی د  گپه څن گڅن

یوسلولي کوچني موجودات دي چې گردکروي شکل لري .    -کوکس،مدورې باکټریاوې :
باکټریا)باسلس(  ډوله  میله  لکه  کې  څنگ  باکټریادنورودواړوډولونوباکټریاووپه  کوکس 

ډول باکټریاوې دي . داباکټریاوي ټاکلي   اوتاوشوې )سپایرېلم ( باکټریاوسره یوځای درېیم 
ځایزتنظیم غوره کوي .  دهغوی دشمیراومحل سره برابرکه یو سلول وي نودکوکس په نوم  
، که دوه سلول سره ونښلي ددایپلوکوکس  ، اوکه گرام مثبت ډیرې باکټریاوي ځنځیرډوله  

نامنظ  سلولونه  اوکه  سټرېپټوکاکس،  لکه   وي  تړلې  اوږدې  پسې  بل  کولوني  یوپه  مه 
 )ډمباری( جوړ ه کړی نودگرام مثبت سټافولوکاکس باکټریاوې په نوم یادیږی .

Coccyx    دانسان دستون فقرات په اخیربرخه کې څلوریوځای ویلې  شوي فقرې 

Cocoon 

دحشراتودالرف ساتونکی پوښ دی چې دالرف پړاوڅخه دشفیره په پړاوکي منځ    -کاکون :
مهم   اودبدن  راځي  .  ته  مومي  اونورتکامل  سترگې  غدې،مرکب  وزر،جنسي  لکه  غړي 

نطفه،الرف،پوپا لکه   . کوي  طی  دژوندڅوپړاوونه  حشرات  اودژونداخري      pupaځیني 
ایمېگو.  پوشش الیاف دارشفیره های حشرات ،کوکان کرم پیله تارهای    Imagoپړاویانې  

 ابریشم راتولیدمیکند.

Code 

ه  گې  په تو گیوډول نښه ده . د بېل  Chiffrierungدپټومالوماتودراکړوورکړوپه موخه دشفر  
 راف اونور   گلکه تیل

( ده ،  sequenceپه    مالیکول  کې دڅلورو بېز و سلسله )  DNS د      -په بیالوژی کې :
ڼ    شمېر    امینواسیدونه تر ال سه کیږي   چې     گدنوموړو بېز ودترکیب اویووالي  څخه  

 شمېر   یې دشلوڅخه هم اوړی .    

Coding Strand 

ویل  څخه دډي این اي یوه تارته     Doppelhelixتاوشوی تار    گدغبرDNA دډي این اي  
اودترانسکریپشن     کیږي   لري     شتون  جین  شفرکوونکی  پروتین  کې  هغه  په  چې 

transcription  مالومات      )دلوست جنتیک  شفرشوی  ټول  اې  این  دډي  وروسته   څخه  لو( 
mRNA     په انزایم  دیو  ره   دترانسکریپشن یانې دشفرسپړلو   کړنال    . کوي   انتقال  ته 

 په نامه سره یادیږي   RNA polymerase مرسته ترسره کیږي چې د

Codogen 

Sequence 

)    (A,G,C,T)په    مالیکول  کې دڅلورو بېز و   DNA د      ( ته ویل  sequenceسلسلې 
ه  پرلپسې شفر  گپه تو Triplettون  ترکیب  اویا  په بله وینا تریپلیت  گکیږي چې دیوه درې 

 شوې وي . د بېز تریپلیت  دجنتیک شفرترټولوکوچنی واحددی .

Codon   دډي این اېDNA    په یوه جین کې ددریو بېز و bases     یاتريپلیتTriplett       پرلپسې
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لکه  سلسلې   و  بېز  دڅلورو  چې  مانا  دې  په  کیږي    ویل    Adenin(A)   ،Guanin(G)ته 
،Cytosin(C)  ، Thymin (T)     درې امینواسیدلپاره     دټاکلې  کارولوسره    ون  گپه 

په   مالیکول  کی    DNAکې  شفرکوي   .   دډي این اې    RNAپرلپسې ترکیب      په   
بله    DNA-basesپسې ترکیب ته دډي این اې  بېز   پرل   AUGلکه      دریو بېز و د اویاپه 

داړتیاوړام   Tripletتریپلیت    وینا چې    داده  دنده  .دکودون  کیږي  ولپاره  ینویل  واسید 
   ې دپروتین دژباړبایدڼه کله    گنال لري  چې  گشفروکړي .  بلخواکودون دځانه سره هغه زی

(translationکړنال ره  پیل شي اوکله پای ت    )   .  ه ور سیږي 

Coefficient 

یوضرب کوونکی فکټوردی چې دسلسلې په یوه غړي باندي     -په ریاضي کې : ضریب : 
 عملي کیږي . په عادي توگه یوعددتشکیلوي اودمتحول څخه توپیرلري .

 : : ضریب  په     -په فزیک کې  اودموادوټاکلۍ خواص  لري  واحدنه  یوتناسبي عدددی چې 
لکه    . کوي  ،انکسارضریب،دجذب  گوته  ضریب  ضریب،االستیکي  دانبساط 

 ضریب،حرارت ضریب  اوداسې نور.

Coefficient Of 

Friction 

حرف باندې ښوول کیږي. په ټولیزه    µنوموړی یوعدددی چې په میو    -داصطکاک ضریب : 
تقسیم په هغه قوه چې دجسم    𝐹Fه داصطکاک ضریب عبارت له نسبت اصطکاک قوه   گتو

اوله دې کبله دنورمال قوې په نوم هم یادیږي.     𝐹Nله خواعمودًا په سطحه باندې واردیږي  
ه یخ   گ ي په توگدیوه جسم داصطکاک ضریب نظرونورومختلفوجسمونوته ، توپیرلري. دبېل

دربړ  چې  کې  حال  داسې  په  دی.  کوچنی  دیوڅخه  ضریب  داصطکاک  اودفوالدوترمنځ 
یوه  اوځ په  مساوي  ضریب  داصطکاک  ترمنځ  سطحې  سم    1یږې   سره  دتعریف   . دی 

μداصطکاک ضریب مساوي دی له :      =
𝐹F

𝐹N
  . 

Coelenterata 

دنافقاریه حیواناتویوه ډله ده چې دځان منځ برخه یې  تشه ده ، د    -خالي بدنه حیوانات :  
اه گ( اونور. دبدن دغه خالیCnidariaتنان )  ه لکه هایدرا، مرجانونه ، کیسه گې  په تو گبېل

کولواوهمدارن موادودهضم  په  گدغذايې  داحیوانات   . کوي  ترسره  دنده  ددوران  دمایع  ه 
اودنسجونوحیواناتو ژوندکوي  رادیال       Eumetazoa      اوبوکې   . یادیږی  نامه سره  په 

څخه    Gastrodermisاویونني پټ    Epidermisمتناظربدن لري چې دحجرو یوبهرنی پټ   
 په نامه یادیږي . Mesenchymجوړشوی دی  . دمنځ برخه یې مایع ډوله پسته ده چې د 

Coelenterate  منځ تشی حیوانات ،حیوانات میان خالي 

Coelom 

 

 

 

خالی ثانوي  :گدبدن  )جوف(   ډکه     -اه  څخه  دمایع 
دمیزودرم  گخالی چې  ده  کې    Mesodermاه  منځ  په 

دبدن   .دجنین  وي  خالیپرته  دجنین  گثانوي  چې   اه 
دپلورا وروسته  څخه  ، گ خالی    Pleuraدودې  اه 

خالیگاود   اگخالی  Pericardدپریکارد    گایډی 
 ورڅخه منځ ته راځي .  

نوموړی جوړښت یواستوانه یې تیوب ډوله بڼه   لري  
ته دامایع ضایع شي نودبدن لويوالى چې په منځ برخه یې دمایع څخه ډکه ده . که  چېرته  

  Coelomaten ا ولري د گښت مومي  . هغه حیوانات چې یوه بشپړه سوچه ثانوي خالیکم
ه لکه مفصل لرونکي حیوانات ، فقاریه حیوانات  گې  په تو گپه نامه سره یادیږي .  د بېل

ددریو   (Chordata) اونور پړاوکې  په  تکامل  د  )رشیم(  نطفې  د  دنسجونوحیوانات    .
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،     ectodermپوښ     يه یوبهرنگې  په تو گي . د بېل څخه جوړشوي و  germ layersپوښونو  
منځنې اودر  entodermپوښ    يیونن هغه    mesodermپوښ    يیم    . یادیږي  سره  نامه  په 

خالی ثانوي  چې   دگحیوانات  ولري  میزودرم  اویوازې  نلري  وه  نامه    Acoelomata اه  په 
اه یې  دمیزودرم پوښ څخه په  گیادیږي لکه  هموارچمجي . هغه حیوانات چې  ثانوي خالی

بېل  Pseudocoelomataه احاطه شوی نه وي د  گبشپړتو . د  ه  گې  په توگپه نامه یادیږي 
 ردچمجي  گ لکه  

Coenobium 

ته ویل کیږی چې دحجروثابت    شمېر   پکې شتون ولري .    Colonyیوې داسې  کولونې   
لر  )سمندري  دالجو  کولوني   په     Algaeي   گنوموړې  حجرې   . پېښیږي  ډیروډلوکې  په   )

چې خوځیدونکې اویاناخوځیدونکی خواص درلود    ي خپل منځ کې کلکی غونډې شوې و
بېل د   . شي  ی  توگال  په  لکه  گې   اویا    Volvox ه   ، الجونه  شنه  ډول    Pediastrumشنه 

 شنه الجونه چې داوبوجال په بڼه مالومیږي  ډول  Hydrodictyon اویاالجونه ،

Coenzyme A 

: اې  د    -کوانزایم  چې   دی  اودشحمي    Pyruvic acidیوانزایم  اوکسیدیشن  
په   لنډیزیې   . لري  ونډه  اړینه  کې  کړنالره  اواوکسیدیشن  لیکل  CoA اسیدونوجوړښت 

الیکوالیزیس  اودشحمیاتومیتابالیزم یودبل سره تړي   گکیږي اود سیتریک اسید سایکل ،
 اودهغوی په  میتابولیک کړنالره کې پراخه برخه اخلي .   

Coercive Force 

ترڅویوه   دی  ضرورت  ورته  چې  کیږی  ویل  ته  شدت  هغه   ساحې  دمقناطیسي 
بله ویناکورسیف   په  فرومقناطیسي ماده بشپړغیرمقناطیسي خواص ځانته غوره کړ ي . 
غیرمقناطیس   کې  هغه  په  چې  کوی  اندازه  مقاومت  هغه  مادې  فرومقناطیسي  دیوه  قوه 

 کیږي .  

Coherence 

چې   څپې  تړاو  الکترومقناطیسي  په  اوځای  ،دوخت  خپریږي  څخه  سرچینې  یوې  دهمغه 
امپلیتود،فریکونس،دڅپې   دهغوی  توگه  په  دبیلگې   . ولري  خواص  ثابت  دتداخل 
کوهیرېنس   مهال  هغه  څپوته   وینا،دوه  بله  په   . وي  یوشان  سره  اودفازسرعت  اوږدوالۍ 

هیرېنس درجه  توپير ثابت  پاتې شي . د کو   phaseویالی شو، کله چې دهغوی  دنسبي فاز
 ددواړوڅپودتداخل په اندازه پورې اړه لري .

Cohesion 

دیوه جسم داتومونواومالیکولونوترمنځ اغیزمني قوې ته    -کوهیژن ،چسپیدنه .نښلیدنه :
په  شکل   داډول څکوونکې قوه دمادې  نښلوي .  یوشان مالیکولونه سره  ویل کیږي چې 
ډیره   کړنالره  کوهیژن  د  اوبوکې  په  توگه  په  دبیلگې   . لري  اړه  پورې  جوړښت  اوداخلي 

داوبویوم چې  ،داځکه  ده  دهایدروجن  زوروره  گډه  په  سره  مالیکول  بل  داوبویوه  الیکول 
څلورجذب کوونکي  تړونونه جوړوي. په پایله کې داوبومالیکولونو ترمنځ دکولومب برقي 
قوه اغیزه کوي اوهغوی سره یوځای ساتي .   په داسې حال کې چې په گازاتولکه دمیتان  

تحریک شوې اغیزمنه قوه     گازمالیکولونو ترمنځ د کوهیژن قوه کمزورې ده ،داځکه چې
 دمالیکولونو دقطبي کیدني په واسطه منځ ته راځي .

Coincidence 
هغه پېښې چې په یوه وخت کي واقع کیږی . دبیلگې په توگه لکه چې دنوروړانگې دیوې  

 سطحې پرمخ باندې په یوه ټکي اویوه وخت کې ولگیږي .

Coke اندې دډبروسکرو اړول یانې کاربونایزکول  دوچ تقطیرپه مټ اوپرته له هواڅخه په کوکس ب 

Coke (Fuel) : کله چې دډبرو سکاروته  پرته  له اکسیجن څخه  حرارت ورکړشي )تقطیرخشک(     -کوک
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منځ ته راځي .  کوک    سنگقطران زغال  نوپه پایله کې کوک ،دسکروغاز،امینواسیدمایع او
 دنوروسکاروپه پرتله ډیرحرارت تولیدوي .

Colchicine 

نبات څخه تر ال سه    Colchicum یوزهرجن طبیعي الکالي مواددي  چې د    -:   سین  يکلش
  Urikopathieاوپه طبابت کې د نقرص ناروغې     6NO25H22Cکیږي . کیمیاوي فرمول ېې  

 رځي.گ دمړینې  سین ال مل لشي رام کگددرملنې په موخه کارول کیږي . شل ملي 

Colchicine 

دتخم څخه  ترالسه کیږی   Colchicumذهرجن زیړرنگه الکالوئید دی چې دکالچیکم نبات 
. دکولچیسین ذهروته  دمیتوزذهرهم ویل کیږي ، داځکه چې دسلول دویش په ترځ کې  
دکروموزومونودبیلتون  کړنالره نیمگړې کوي  اوپه پایله کې ددوه جوړې څخه ډیر )پولي  

د کولچیسین   . راځي    ته  منځ  )نقرس(  مفصل  یسمروماتپلواید(کروموزومونه  ناروغۍ  ی 
 ارول کیږي . دکولچیسین شل ملې گرام مقداردسړي دمرگ المل گرځي .لپاره ک

Cold  یخني،سردی 

Coleoptile 
باندې   پاڼه  لومړی  دنموپه  دساقي  چې  دی  پوښ  نیغ  ساتونکی  هغه  جاتودداني  دغله 

 راتاوشوې وي .

Collagen 

: په    -کولېجن  ددریوتاوشوو    ضام  دبدن  چې  دی  پروتین  ساختماني  انساجوکې 
  ( یگامانترباط )ل  او  غضروف   پیپتیدځنځیرونوڅخه جوړدي . دهډوکو،پوستکي ،وژې ،

په پیوندي انساجوکې  نښلوونکې،کلکوونکې  اوالستیکي  دنده   یوه برخه تشکیلوي  . 
 ترسره کوي    .

Collar Cells 

 

    -:    غاړه لرونکې سلول ،) سلول مژکدار(
لکه     یوډول   کې   بدن  په  کیږي چې دبحري حیواناتو  ویل  حجروته  

نسجونو جدارسطحه    Porifera دسپنجي  نني  خالي     په  بدن   د 
      . لري   بڼه  کروي  بدن    لرونکوحجرو  دغاړې   . ده  پوښلې 

اودښوریدونکو   ده   جوړه  زماڅخه  دسایتوپال  دنوموړوحجروغاړه 
په    flagellumوزرونو)لکۍ    دهمدې  (   . دي  شاوخواراتاوشوې 

دڅن مرسته  په  رې    څخه خوا  گ وزرونودضربې  ال  له   دخولې  اوبیایې  راننوځي  اوبه  ته  بدن 
Osculum    بهرته بهیږي  . داحجرې دیوې خوا  دسپنجي نسجونو sponges   په  منځ کې

 دبهیدونکواوبوڅخه غذايي موادرانیسي اوبلخواپه  بدن کې داوبوجریان تنظیم کوي .  

Collateral 

 : پراته   پراته ،دبدن په همغه اړخ  دبیلگې په توگه لکه دشراین       -گاونډي ،څنگ په څنگ 
ینه اویادوریدرگونوڅانگې چې  څنگ په څنگ  غزیدلي وي او دبدن همغه یوشان برخې ته و

رسوي . کله چې دوینې اصلي رگ دناروغۍ له کبله بندشي نود گاونډیو رگونوپه مرسته  
 هلته وینه رسیږي .

Collector 

کوونکۍ     کوي     -۱راټولوونکۍ،جمع  جذب  دلمروړانگوانرژي  دلمرکولیکتر: 
دمحدب الطرفین عدسیه چې    -۲اودسړواوبودتودولوپه موخه ورڅخه گټه پورته کیږي .   

کوی   موازي  برق    -۳درڼاوړانگې  دجنریترڅخه  چې  ده  برخه  یوه  جنریترکې  برقي  په 
یستورکې درې الکترودونه شتون لري.  درادیوپه ترانس   -۴رانیسي اوبهرته يې لېږدوي .  

 څخه راټولوي دکولیکټرالکترودپه نوم یادیږي .   base هغه الکترودچې دبرق جریان دباز 
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Collembola 

حیوانات   یفنردم  ډله   یوه  حیواناتوددریوغټوډلوڅخه  دشپږپښیو   : لکۍ  وهونکې  ،ټوپ 
چې   داځکه   . کیږي  حساب  نه  کې  ډله  دحشراتوپه  چې  لري  دی  پښې  دوولس  حشرات 

.دهغوی لکۍ دفنرپه شان انشقاقي شکل لري . تنه يې دسر،سینه اوخیټې څخه جوړه ده.  
کې   ټولوځایونو  په  دنړۍ   . رسیږي  پورې  متره  ملي  ترپینځه  څخه  متره  دیوملي  يي  طول 
پوستکي   دونې  حیوانات  نوموړي   . پیداکیږي  اومعتدلوسیموکې  قطٍبي  بیاپه  تیره  خوپه 

ځمکه کې ،اودوالړي اوبوپر مخ ژوندکوي ، دنباتي موادوڅخه خوراک کوي  .  الندې ،په  
بیرته زېږیدنه اوتکثرپه جنسي توگه صورت نیسي . حسي انتنونه  يې لنډ،مرکب سترگې   
ٍّه لري . دخیټې په اخیربرخه کې  یوه فنري ډوله    اولکۍ یې دوه شاخه خودقاشق په شان بّڼ

 ودهمدې فنري لکۍ یا غړي په مرسته ټوپ وهي .لکۍ لری . کله چې په خطرکي وي ن

Collenchyma 

نباتاتوکې ژوندی،وده کوونکي  استحکامي سلولونوته ویل کیږي  دهغوی ساتونکي  په 
پنډه غشا د سلولوزي موادوڅخه جوړه ده .  نوموړي نسجونه دبوټي بهر اوبه رسوونکي  

 وړښت چمتوکوي .پټ ته ورڅیرمه پراته ده اودنوي شنه شوي  نبات وده اوج

Collinearity . په هندسه کې ټولې هغه نقطې دي چې په یوه مستقیم خط باندې پرتې وي 

Collineation 
یو هندسي ربط دی چې  دهغې په کارولوسره    -ربط راجع به )دریک خط مستقیم بودن (  : 

 دنقطوتصویرونه هم په یوه خط کې موقعیت لري .

Collision 

 : درآثران    -ضربه  که  کوتاه  خیلی  درزمان  دوجسم  تصادم  دراثنای  ها  قوه  تأثیرمتقابل 
نشان بدهیم ،ضربه     dtوزمان اثرآنرابه    Fرقوه رابه  گتغیرآتی درسرعت آنهارخ میدهد. ا 
Iازرابطهْ  ذیل حاصل میشود.       . = ∫F. dt 

Collodion 

اسیداو  نیتریک  چې  کلودیم  اس  یک سولفور  کله  نودپشم  وکړي  اغیزه  باندې  پشم  په  ید 
)ډينیتروساللوز( ترالسه کیږی . خوکه اوس  ډای نیتروسلیلوز دایتروایتایل الکهول سره  

دزخم   راځی چې  ته  یوډول غلیظ محلول منځ  پایله کې  کړونوپه  کولمخلوط  وپه  پانسمان 
 موخه ورڅخه گټه پورته کیږي .  

Colloid 

په متجانس     -کولوئید: کې  بله ماده  یوه  په  ذرات   کیږی چې دهغې  ویل  ته  یوې مادې 
توگه  شیندل شوې وي اودمادې ذرات یوازې دمایکروسکوپ په مرسته لیدل کیدای شي     

رسیږي.    پورې   مایکرومتر  تریوه  دیونانومترڅخه  لږڅه  کولوئیدذراتوغټوالۍ  د    .
د جامد،مایع اودگازڅخه تشکیل شوی وي . په  دکولوئیدموادوسیستم  کیدای شي چې  

بله وینا کولوئیدله هغوڅاڅکو، غټومالیکیولونو اویاذراتوڅخه عبارت  دی  چې په یوه  
نیم   اود  وي  شوي  ویشل  شکل  دکوچنیوذراتوپه  کې  محیط  اویاگازډوله  جامد،مایع  بل 

 قابل نفوذغشاڅخه نه شي تیریدالی .
په اوبوکې (،لوگۍ)جامدذرات په گازکې(،اوریځ    دبیلگې په توگه لکه   : شدې )څاڅکي

کې   محلول  زڼ   اوبه  یوه  په    .  ) کي  مایع  په  ذرات  )جامد  ،وینه   ) گازکې  په  )څاڅکي 
دکولوئیدذرات  نامنظم حرارتي حرکت  ترسره کوي ،داځکه چې دمحلول مالیکیولونوسره  

 ټکرکوي .  

Colloidal 

Solution 

: د ذرې په یوه محلول کې حل شی نویوغیرمتجانس  کله چې د کولوئی  -کولوئیدمحلول 
او ځونډې  کوي  نه  کولوئید ذرې په محلول کې رسوب  د   . راځي  ته  شفاف مخلوط الس 
پاتې کیږي . نوموړی مخلوط ته  د کولوئیدمحلول ویل کیږي   .  په کولوئیدمحلول کې د  
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تیریدال فیلترڅخه  کاغذي  عادي  دیوه  چې  دي   کوچني  دومره  ذرات  شي   کولوئید  ی 
فلتر   د    Parchmentخودسلولوزکاغذي  چېرته  که   . شي  تیریدالی  شی  نه  څخه 

 کولوئیدمحلول څخه  رڼاتیره شي نوشنه رڼا نسبت وسرې رڼا ته ډیرانحراف کوي .

Colony 

: سلول)  -کولوني  دیوه   : کې  بیالوژي  دباکټریاوي   جنينپه  واسطه  دتکثرپه  څخه    )
کیږي   ویل  ته  ډومباري  .  ډیریدونکي  دلیدلووړوي  هم   مرسته  په  دمایکروسکوپ  چې 

واسطه   په  دمایتوزکړنالرې  چې  شی  کوالی  حجرې  ټولې  الجي  دشنې  همدارنگه 
  . رسیږي  ترشپاړسوپورې  دڅلوروڅخه  شمیریي  چې  کړي  جوړې  کولوني  څلورکونجه 
نباتاتوکې   په  اجتماعات  . دغه  کیږي  ته ویل  اجتماع  یاڅوسلولي  دیوې سلولي   کولوني 

په  دنباتي   دبیلگې   . توپیرلرونکوشکلونوپیداکیږي  په  حیواناتوکې  اوپه  په شکل  اجتماع 
 توگه لکه  گله ،رمه،دزنبورعسل ډله ،دمیږیوډله اونور.  

Color Blindness  

(Achromatopia) 

:   گدرن رن   -ړوندوالی  چې  ده  ناروغي  خوداکسان  گدلیدلویوډول  کیږي  پېژندل  نه  ونه 
درڼاډیرښت   :یوازې  دادي  یې  الملونه   . شي  توپیرکوالی  ترمنځ  ې  گدستر   -۱اوکمښت 

نیمگځان    retina   دشبکې   حجرو)فوتوریسپټر(  دشبکې گدستر    -۲ړتیا  گړولید  ې 
نه تولیدکیږي   گچې دمیالنین توررن  albinism دالبینیزم ناروعۍ     -۳ناروغۍ   ه ماده 

 بي حجرو ناروغۍ   برخې عص cortex ددماغ  -  ۵داپتیکي عصب  زیانمنتوب  -۴

Colorimetry 
 : موادوغلظت      -کلوریمتري  شوورنگه  دحل  چې   ده  کړنالره  درنگونودمقدارټاکلویوه 

 تعین کوي .

Colour گرن   ، 

Colour Turnover 

تغیرته ویل کیږي چې دمختلفو قلوي اواسیدي محیطونوداړولوپه ترځ    گدیوه محلول درن
ه  گ ې په توگکې منځ ته راځي. داکړنالره دهایدروجن ایونونوپه غلظت پورې اړه لري . دبېل

  گ اوپه اسیدي محیط کې  پرته له رن  گلکه فنول فتالین چې په قلوي محیط کې قرمزرن
 وي .

Columella 

اسکل  -۱ آهکي  دمرجانوپه داخلي  داکثروفقاریه     -۲یت کې ستونک   : استخوان سامعه 
  . دی  هډوکۍ  ډوله  داوریدلوستون  غوږکې  منځني  شلندونوکې   -۳حیواناتوپه  په 

 دجمجمې هډوکۍ 

Column   ستن ، ستون ،مټه 

Comb 

:   -۲ږمنځی،شانه     -۱ کې  بیالوژي  باندې    -په  څټ  دځینوشلندوپه  خراس،  تاج،تاج 
برجستگي    :   -۳باریکه  کې  نقطه چې  شاّنه   -په جغرافیه  ترټولوجگه  : دیوه غره  ء کوه 

 دیوه غاښ څوکې په شان مالومیږي  

Combat مسابقهړه گ . ج ېدل گ: جن مبارزه كول : .   

Combination 

 دتوپیرلرونوشیانوترتیب ،اتحادورکول ،اجتماع کول ، اتحاد،ترکیب،اجتماع
دانتخاب کولویوډول کړنالره ده چې دیوه غټ گروپ شیانو      -په ریاضي کې : ترکیب :

  . شی  ونیول  کې  پام  په  ترتیب  دهغوي  چې  دې  له  پرته  کیږي  انتخاب  څوشیان  یو  څخه 
لکه   ولرو  میوي  ډوله  درې  که  توگه  په  نوددرېو  دبیلگې   ، اویوناک  ،یونارنج  مڼه  یوه 

ترکیبونوامکانات شته دي چې دمیوې دمجموعې څخه دوه ډوله میوي انتخاب کړو. لکه  
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۱-  ، اوناک  اونارنج    -۲مڼه  اصلي     -۳مڼه  غټه  که    . شو  کوالی  ترکیبونه  اونارنج  ناک 
په   په     Sمجموعه  عنصرونوشمېر  د    nاودهغي  دباینومیل     kوښيو،نو  شمېر  ترکیبونو 

 ضریب سره مساوي دی .

 

دشیانوترکیب عبارت له یوې فرعي مجموعې څخه دی چې داصلي    Sدیوې مجموعې      
دتوپيرلرونکو   په      kمجموعي  توگه چې  .په داسې  ده  شمیرعنصرونوڅخه تشکیل شوې 

په توگه دالس  دبیلگې   دې فرعي مجموعه کې دعناصروترتیب په پام کې نه نیول کیږي .  
شمیريي    poker hand  قطعو لعل   ټول  دعنصرونو  قطعو    n = 52چې  لعل  دپینځه  دی 

cards    ترکیبونوپه واسطه(k =5)      قطعوتشریح کوالی شو په دې شرط چې دلعل cards 
دیوبل سره توپیرولري    cardsې قطعتکرارپکې وه نه شي. که چېرته دالس ټولې  پینځه لعل 

شمیرترکیبونوشته     2,598,960پام کې وه نه نیول شي نو په پایله کې     او ترتیب یې هم په
 دي .

 

Common 
: مانوس،        -عمومي    چا،  دهر  معمولى،  عادى،  مربوط،  پورې  ټولو  په  عمومى، 

 ډ  گمشترك، 

Common   

integral 

کولوکې  ه دتفاضلي معادلوپه حل  گدغه اصطالح په عمومي تو       -رال   :گعمومي انتې
کارول کیږي . د ننۍ ورځې په  پوهنه کې  دیوې تفاضلي معادلې  عمومي حل مانالري . د    

تو     ې     گبېل تابع، مثلثاتي گه دټولو هراړخیزتابع  گپه  تابع ،غیرنسبي  انو لکه دنسبي 
تابع ،اکسپونین تابع اولو شتابع، هایپربولیک  تابع عمومگل  رال ترالسه کول  گانتی  ياریتم 

 دي   

Common   

solution 

ه دیوې معادلې دحل کړنالرې ته ویل کیږي  چې په  گپه عمومي تو       -:     عمومي حل  
ه ددې  گې    په تو گحل کولوکې یې عددونه ، پارامتراویا متحولونه شتون ولري . د  بېل

 عمومي حل عبارت دی له :     bx + c = 0  2ax +مربع ډوله معادلې        

 

Common 

Logarithm 

وي . په ریاضي کې    ١٠اریتم ته ویل کیږي چې قاعده یې لس  گهغه  لو   -اریتم : گعام لو
   120د    ه گې په توگبېل  د  x(10log(اریتم په الندې ډول لیکل کیږی .  گلو عام      xدیوه عدد  

 اریتم مساوي دی له :  گعام لو

 

Communicate 
كول لکه  مخابره  درلودل  اړیکي  سره  ،دیوبل  تړلۍ  لرل،مرتبط،متوصله،کلک  ،ارتباط 

 دلیک ارتباط 

Communicating 

Vessels 

: دیوبل سره په الندې برخه    گپرڅن  گداسې لوښوته ویل کیږي چې څن   -تړل شوي لوښي 
شکل ولري .کله چې دمتجانس    یبرخه یې خالصه او توپیرلرونک  يکې تړلي وي اوعمود

په   اودمایع  بڼې  دلوښي  واردکیږي  الندې سطحه  په  فشارچې  هغه  نو  ډک شي  څخه  مایع 
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فشاریوازې دمایع کثافت اودلوښي دارتفاع تابع دی . په    یمقدارپورې اړه نه لري . الندن
 ټولولوښوکې  دمایع ارتفاع  یوشان لیول لري .

Community 
يوه    ولنه ټهغه    ولنه،ټ په  او س   ېك  اىځچه  ورته و  يسره  يي سره  او خوى  ورواج  ،  يرسم 

 اتحادیه ، جمیعت :  لهډخلك، 

Commutative 

: ،تبدیلي  يي  دترکیبت    -تبادله  چې  کله  دې  راوستل   بدلون  کې  ترکیب  ددووشیانوپه 
يي   تبادله  عددونوجمع  دحقیقي  توگه  په  دبیلگې    . وي  نه  تابع  دشیانودترتیب  نتیجه  

 ۴+  ۵=  ۵+  ۴خواص لري . لکه  

Commutative 

Property 

په ریاضي کې یوقانون بیانوي اوکله چې داقانون اعتبارولري نوهغه     -تبادله يي قانون :
عنصرونه چې دریاضی تر عملیې الندې قرارلري دیوبل سره تبدیل کیدوني دي پرته له دې  

وښيواوهمدارنگه دوه   Rچې په نتیجه باندې اغیزه وکړي . که دقیقي عددونو مجموعه په 
نودضرب عملي اودجمع عملیي     حقیقي عددونه وي یانې    bاو    aعددونه لکه   

د    . دی  ډول  الندې  په  قانون  يي  تبادله  لرو:      لپاره  اوهمدارنگه  
قانون    نوموړي  کې  عملیه  په  اودمنفي  دتقسیم  چې  دیادولووړده 

 اعتبارنه لري .

Commutator 

(Electric) 

څ   -کمیوتېتر:  ماشینونوکې  ځینوجنراتورونواوبرقي  ویل  په  ته  سویچ  برقي  رخیدونکی 
ترمنځ     Rotorکیږي چې په پرلپسې پریودیک توگه دبهرني سرکټ  اودڅرخیدونکي میلې  

 دبرق جریان سمت ته تغیرورکوي .

Compact 

 ،منډلی،کتلوي ،کلک،استوار متكاثف )تخته( ډ،لن ښتى،نغ ټول ،سره 
په فضاکې  دفشرده نقطویوې    Euclideanدایوکلیدین     -په ریاضي کې : باهم فشرده :  

دفشرده فضادحقیقي عددونوً  . وي  اومحدوده  تړلې  چې  کیږي  ویل  ته  یوې    Rمجموعې 
څخه دی چې هم محدوداوهم       فرعي مجموعې بیلگه عبارت له   واحدانتروال     

انترو نوموړي  په  چې   خوکله   . دی    وټاکو  بسته  نقطي  توپیرلرونکې  الیتناهي  کې  ال 
دطاق   توگه  په  دساري   . ولري  شتون  نقطي  فشرده  کې  انتروال  همدې  په  ،نوهرومروبه 
  : له  دي  اوعبارت  کوي  تقرب  صفرته  غړي   دترادف  عددونولپاره 

عددته    7/8 ,1/7 ,5/6 ,1/5 ,3/4 ,1/3 ,1/2 ,1 دیوه  غړي  دترادف  عددونولپاره  اودجفت 
 تقرب کوي :  

Compass 

: نما  قطب دځمکې     -،کمپس   کې  ترځ  په  چلونې  دبیړۍ  چې  ده  آله  تخنیکي  یوه 
: یوه تخنیکي آله ده  چې  په خپل     نما  قطبمقناطیسي    -۱جغرافیايي سمتونه راښيي .   

ځان کې مقناطیسي ستن لري  اودځمکې مقناطیسي ساحې سره غبرگون کوي  . په پایله  
.  کې مقناطیسي ستن داسې سمت   غوره کوي چې دځمکې مقناطیسي سمتونه راښيي  

جایروکمپس : یوه تخنیکي غیرمقناطیسي آله ده  چې دیوه تیزتاویدونکي   ډیسک    -۲
disc      داسې سره  حرکت  څرخیدونکي  دځمکې  تړاو  دینامیکي  په  حرکت،  څرخیدونکۍ 

شاوخواراڅرخي   محورپه  محوردځمکې  دډیسک  چې  کوي  دډیسک    precessغبرگون    .
ترڅوچې دډیسک څرخیدونکۍ  حر پرلپسې کمښت مومي،  له کبله  انرژي داصطکاک  کي 

محوردځمکي څرخیدونکي محورسره موازي شي  .څرنگه چې دځمکي پرمخ هغه سطحه  
چې دځمکې څرخیدونکۍ محورورڅخه راوځي دځمکې جغرافیايي شمال  اویا جغرافیاي 

ردموقعیت څخه دځمکې  جنوب قطب ویل کیږي،نوله دې کبله  دډیسک څرخیدونکي محو
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 جغرافیايي قطبونه ټاکل کیدالی شي  .  

Compensation 

 ، برقرارکول،جبران  دتوازن  واسطه  په  اغېزي  .  اصالح  دمتقابل  کول،پرداختن  ،مساوي 
توگدبیل په  کارول  گ ې  کړنالري  تخنیکي  داسې  کې  آله  ساتونکې   ولټیج  ثابت  یوه  په  ه 

 دولټیج قیمت تل  ثابت پاتې شي .کیږي چې د سرکټ په خروج کې 

Competence .قابلیت ، توانايي ، وس ، استعداد، لیاقت ، وړتوب، وړتيا، منا سبت، كفايت 

Complanation   . دیوې منحني ډوله کږې سطحې اوهموارې سطحې ترمنځ اړیکې پیداکول دي 

Complement 

System 

په عادي سیروم کې دیرش ډوله انزایمونه شته دي چې    -:  النظام المتمم  په بیالوژي کې،
اور پردي  ته  بدن  چې   کله   . تشکیلوي  برخه  یوه  سیستم  ننوځي  گدمعافیتي  انیزم 

،نوهمدا)انتي باډي ( دهغوی سره وصل کیږی او پر ضد يې فعالیت پیل کوي . په پایله  
کوال هغوی   . وړي  دمنځه  حجرې  اوپردۍ  جوړیږي  ورڅخه  یوکمپلکس  چې   کې  شي  ی 

 ونه منحل کړي .پارازایټ   باکټریاوي،سمارق او
د    Aه چې  گ په پام کې ونیسوپه دې تو  A او  Mکه دوه مجموعې    -په ریاضې کې : متمم : 

M    یوه فرعي مجموعه وي  نومتمم  مجموعه عبارت له یوې مجموعې(M-A)     څخه دی
  ه :  گې په تو گدبیل پورې اړه ولري .M عنصروڅخه تشکیل شوې وي خوپه  Aچې پرته د 

𝑀 = 𝐴او  {1.2.3.4.5} = {1.2.3}     : له  ده  ،نودمتمم مجموعه مساوي  𝑀دی  − 𝐴 =

 ، دریاضي په ژبه يې عمومي فرمول داسې دی :   {4.5}

 

Complement Sets  دیوې مجموعې متمم 

Complementarity 

 

: متقابله  تکامل،تطابق  کیږي      -متقابل  ویل  خواصوته  مخالفو   شي  دوخت  دیوه  چې 
څخه   دهغوی  سره  شریکه  په  اوبلخوایواځې  پیښیدالی  شي   نه  تړاویوځای  په  اویامکان 

دبیل   . کیږي  ترالسه  توگیومفهوم  په  او  گ ې  لري  خواص  ډوله  دوه  چې  یوالکترون  لکه  ه 
دتجربې سره سم  کله دڅپې شکل اوکله دیوې ذرې شکل ځانته غوره کوي . بلخوادډي  

سره    (T)د خپل متقابل مزي  تایمین بېز (A) د اډنین بیز  مزي کې  گپه غبر  DNAاین اې  
غیرکو جوړه   بشپړکوونکې  متقابل  شریکه  نس  په  همدارن  وال   . تشکیلوي  ه  گاړیکي   

بیز  گد سایتزین    (G)وانین  مزي    متقابل  خپل  متقابل    (C)د  شریکه  په  بیزسره 
ه دالکترون ضربه  گاړیکي تشکلیوي .    همدارن  وال نس  بشپړکوونکې درې ځلیزه غیرکو

 اودمحل کمیتونه په عین وخت کې  یوټاکلی ثابت قیمت نه شي اخیستالی .

Complementary 

Colors 

رن  رنگمخالف  مکمل  :گونه،  چې   گدرن  -ونه  کیږي   ویل  ته  جوړې  ټاکلې  ونویوې 
وړان رنگالکترومقناطیسې  داډول  چې  اوکله  خپروي  سره  گې  کې  گونه  پایله  نوپه  ډشي 

رن دبیل  گسپین   . راځي  ته  منځ  توگورڅخه  په  سوررنگ ې  رن  گه  آبي  شین    گجمع 
 سره ،زیړشین جمع بنفش گدآبي رن گه زیڼ رنگاوهمدارن

Complementary 

Angles 

: زاویه  زاوی    -متمم  متمم  زاويي    شي  دیوې  جمع  سره  دهغې  که  چې   ده  زاویه  هغه  ه 
دبیل   . ترالسه کیږی  زاویه  تو گنوقایمه  په  او     °25ه   گې  زاویه دیوبل متمم      °65زاویه 

       °90 =  °65 + °25زاويي دي . داځکه چې :  
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Complete 

Remission 
 ددرملنې څخه وروسته دسرطان ناروغي هراړخیزې نښې نښانې بیخې دمینځه تلل .  

Complex 

 مغلق. ښتى،، پيچلى، نغ ښلىاخ  ډ،گمركب،     مغلق،مختلط ،
 : مرکبات  مغلق   : کیمیاکې  اویایو     -په  یواټوم  یې  مرکزکې  په  چې  دي  مرکبات  هغه 

دداسو   اوشاوخواته   وي   پروت  احاطه  مالیکیول  نوڅخه  اویامالیکیولو  اټومونو،ایونونو 
 شوی وي چې دهغوی سره کمزورې کیمیاوي اړیکې ولري .

Complex 

Compounds 

 

یوه ډله کیمیاوي مرکبات دي چې په مرکزکې  يې خنثی مالیکیولونه      -مغلق مرکبات : 
ه کیمیاوي تړون  ېندسرگاویاچارج شوي ایونونه پراته وي اوپه شاوخواکې په ټاکلي شمیرالی

ېند راټول  گ ه لکه  چې دمسومرکزي ایون  باندي دامونیاک څلورالیگې په تو گولري. دبیل
 شوي دي .  

                     2+]4)3→ [Cu(NH 3+ 4 NH 2+Cu 

Complex ،ډوډ،نغښتلی، پيچیده , گړکیچن  , ک  سخت مغلق 

Complex 

Conjugate 

 

په پام  یومختلط عددلکه       -:  مزدوج مختلط 
عددلکه    مختلط  ډول   یوبل  قرارمعمول  نیسو.  کې 

یې    (a,b)یوداسې عدددی چې حقیقي برخه    
ه   گسره یوشان ده خوموهومي برخه یې مخالف عالمه لري . همدارن  Zد ِ

3 + 4i       4 − 3 اوi   . دیوبل  مزدوج مختلط عددونه تشکیلوي
ع مختلط  د  سم   سره  له    Z   دد  دتعریف  عبارت  عدد    مختلط  .    �̅� مزدوج  دی  څخه 

 او  اودلته      ه :  گ ې په توگدبیل
 

Complex Ion 

 

 

:   یوه داسي ایون ته ویل کیږي چې په مرکزکې یې  یوفلزي مثبت ایون      -مغلق ایون 

(cation)     2پروت وي لکه+Ni, 3+Fe, 2+Fe, 2+Mg, 2+Cu     اوهرې خواته دمنفي ایونو لکه  

),-; Cl -; OH -(CN  لکه  ،ډیر مالیکولونو  کوچنیو  وي    3NH و  شوی  احاطه  واسطه  په 
پروت وي   اودمثبت ایونو ،ډیرو     (anion)اویاداچې په مرکزکې یې یوفلزي منفي  ایون  

کوچنیو مالیکولونو په واسطه احاطه شوی وي .  په مرکزي ایون باندې راټول شوي ایونونه  
دالی الی   Ligandsېند  گاویامالیکیولونه   . یادیږي  نوم  یوه  گپه  ته  ایون  دفلزمرکزي  ېند 

چې   داځکه  کیږي  حل  کې  محلول  یوه  په  ایونونه  مغلق     . ډونرکوي  الکترونونه  جوړه 
داوبومالیکیول اودمغلق ایون ترمنځ  دالکتروستاتیک برقي کشش  قوه ډیره زوروره ده .  

پایله  کټیون ایون  دامونیاک س  Ag +ه که دسپینوزرو  گ ې په توگدبیل ره یوځای شي نوپه 
+کې د 

2)3Ag(NH  . مغلق ایون ترالسه کیږي 

 
شاوخوا گهمدارن په  ایون  دالمونیم  کې  محلول  زڼ  اوبه  په  ه 

ایون   اویومغلق  راټولیږي  +3.داوبوشپږمالیکیولونه 
6O)2Al(H 

،همدارن دمسوایون  گتشکیلوي  او    Cu+2ه  دی   والنسه  دوه 
په واسطه احاطه کیږی . که    6O)2[Cu(H[+2  داوبوشپږومالیکولونو  

نودانیونیک   ولري  چارج  منفي  ایون  مرکزي  مغلق     anionicچيرته 
ه  گمرکب په نوم یادیږی . دیادولووړده چې دمغلق ایون چارج په داسې تو

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complex_conjugate_picture.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
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وشمیرسره جمع شي .  ېندچارجونگ ترالسه کیږی چې دمرکزي ایون داکسیدیشن شمیردالی
، اویالکه د    CuCl]4[2-.احاطه کوي        C+2لکه چې دکلوراید څلورایونونه دمسویوایون  

ایون   مرکزي  والنسه  درې  الی  Fe+3 اوسپنې  شپږ   سایناید  د  ایونونه گاو  ېندمنفي 
 3−]6[Fe(CN) . یومغلق ایون تشکیلوي ، 

Complex Plane 

 

    -دمختلط عددونومستوي :
دمختصاتویوسیستم ته ویل کیږی چې په هغه کې هریومختلط  

په واسطه  ښکل شوی    (x,y) دیوه ټکي    عدد  
عدد دمختلط  مستوي  مختلط   . ویل ونووي  ته  بڼې  هندسي 

دبیل  . توگکیږی  په  افقي گ ې  کې  سیستم  دمختصاتوپه  ه  
محور   یومختلط  محور  اوعمودي  محور  محوریوحقیقي 

اویوې مختلط     (x) دیوې حقیقي برخې    zتشکیلوي .  په ریاضي کې  یومختلط عدد  
:  گ ې په توگڅخه جوړشویدی . دبیل (y) برخې   ، په  دې معادله کې    z = 4 + i5 ه لکه 

 ط واحددی .مختل i څلوراوپینځه حقیقي عددونه او 

Complex Salts 
: مغلق  برخه     -امالح  ایونونه  مغلق  یې  کې  جوړښت  په  چې  دي  مرکبات  کیمیاوي  هغه 

 SO4[Cu(H2O)5]اویا   Fe(CN)3K]6[ه لکه  گ ې په توگولري . دبیل

Complexometric 

Titration 

کې  په   محلول  زڼ  اوبه  یوه  په  ده چې  طریقه  یوه  دتایتریشن  کیمیاکې  دمختلفو  تحلیلي 
درن کې  طریقه  نوموړې  په   . کیږي  ټاکل  مقدار  دایونو  لکه     گ فلزاتو  مادې  بدلوونکې 

EDTA      پېژندونکي ماده    گټه پورته کیږي . کله چې یوه داسې رنگ څخهY4H    دمحلول
دفلزایون  گسره   چې  شي  دفلزاتوایونونوسره   M+2ډه  کې  پایله  ،نوپه  ولري  شتون  پکې 

ورسره   کې  محیط  خنثي  یوه  په   . تشکیلوي  مرکب  یومغلق  کې  کړنالره  په  دتایتریشن 
 تغیرکوي .   گجوخت دمحلول رن

+Y + 2H2Y → MH4+ H 2+M 

Component 

   تر كيبوونكى ،   حصه  هیو,  برخه  یوهنه  ټولد ،  ټوټهجزء، برخه،  
کله چې یووکټوردمحصله وکټورپه صفت وپيژندل شي نودهغه    -په ریاضي کې : مرکبه  :

په مرکبه   یووکټوردهغه  دکرتیزن مختصاتوپه سیستم کې   . یووکټوردی  هره جمله  مرکبه 
په پام کې ونیسو،    A = (2,3)ه که یووکټورلکه  گې په تو گانوباندې ښوول کیږي . دبیلگ

 نودافقي محورمرکبه يې دوه اودعمودي مرکبه يې درې ده .

Composite ترکیب ،مخلوط مركب،  ت،ښايځيو 

Composition   ترکیب 

Compost 

یوډول کیمیاوي سره ده چې دعضوي موادولکه دفضله حیوانې اونباتې موادوڅخه ترالسه  
مواد   نوموړي   . اونوروژوندیواور کیږي  اوبواو  گدباکټریاو،سمارقو  په  واسطه  انیزموپه 

 کاربن دای اکسایدباندې تجزیه کیږي .

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complex_conjugate_picture.svg
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Compound Eyes 

 

    -ې : گمرکبې ستر
ځان یوډول  حیواناتوکې  مفصلیه  ستر گ په  چې  گړې   دي  ې 

 وڅخه جوړې شوې وي اودفوتوریسپټر  گونوکوچنیوسترگدزر

photoreceptor  ستر مرکبه   . یادیږي  نوم  دگپه  ڼ  گ ه 
برخې     ommatidiaشمیرواحدونو الندې  چې  ده  جوړه  څخه 

 په نوم یادیږي . Facet ڼ شمیرعدسیې  چې مخکنی سطحه یې دفاسیت  گ -۱لري : 
منت  گپی  -visual cells  ۴ درڼالیدونکې حجرې      -۳شفاف کریستالین مخروط     -۲ 

ې عدسیه شپږضلعې لري اوپه  گبیلوي . دهرې سترحجرې چې فوتوریسپټرونه دیوبل څخه 
ې  گړې کوټې کوټي )مشبک( په شان جوړښت ښيي . داسترگه دځانگه په ټولیزه توگدې تو

دعدسیې ، مخروطي سلولونو، باصره سلولونوچې حسي جوړښت لري تشکیل شوې دي .   
ستر  ستر گمرکبې  دعادی  لیدالی    وگې  شیان   زاویه کې  ستره  دلیدپه  پرتله   اوهر  په  شي 

 سریع حرکت پیژنالی شي .   
ې نیم کروي شکله مقعرجوړښت لري اوله دې کبله یې هریوفوتوریسیپتربل  گمرکبې ستر

ې  گې دحشراتود سردواړوخواته کلکې پرتې دي اودانسان سترگوري . نوموړې سترگخواته 
يې دشاتو    ۍې ساختمان داسې دی لکه چې مچگپه شان رغړیدالی نه شي .   دمرکبې ستر

ې پرمټ نه یوازې پراخه ساحه په لوړحل سره   گدذخيره كولو لپاره جوړوي . دمرکبې ستر 
 ې هم دلیدلووړدي .گلیدل کیدای شي بلکې  دبنفش نه اخوا )ماورای بنفش( وړان

Compressible  دتراکم وړ، قابل تراکم،قابل فشار 

Compression 

(Physical) 
 ازحجم کمښت ته ویل کیږي کله چې فشارورباندې راشي .گدیوه    -تراکم یاانقباظ :

Compressor 
دبیل   . فشارتولیدکوي  چې  آالت  اوتخنیکي  ماشینونه  تو گهغه  په  لکه  گې  ه 

 از حجم کموي .گازکمپرسرچې دفشارپه واردولوسره  د گد

Compton Effect 

 

 

 

 

  : اغېزه    وړانکله چې     -دکمپتون     ایونایزوونکې  االستیکي  دمادې سره    ېگدفوتون 
تړلي الکترون ته خپله یوه برخه     پست  ون وکړي اوداتوم په بهرني مدارکې یوسستگغبر

کې پایله  په  نو  کړي  انتقال  قشرڅخه    نوموړی   انرژي  داتوم  بهرته  الکترون    راوځي بیخي 
  ون څخه وروسته ابتدائيگ دغبر.  په نوم یادیږي  recoil electronاودڅټ ضربې الکترون  

څخ     دخپل  incident photonې  گوړان  فوتون  لویدونکی سمت  ټاکلي  خوځیدونکي  د  ه 
  دپخواپه پرتله   انرژيوگدابتداېي فوتون وړان  اوورسره جوخت  کیږي په اندازه کږي    𝜃زاویې

 .′𝜆و  دڅپې طول يې اوږدکیږي گاودشیندل شوووړان  کمښت مومي
 

چېرته   وړانکه  فوتون  ودڅپې  گدابتداېي 
په   وړان  𝜆طول  فوتون  و  گ، دشیندل شوي 

scattered photon     په ،     ′𝜆د څپې طول 
،دالکترون کتله     𝜃شیندل شوې زاويه په  

په    emپه   ثابت    c،دنورسرعت  ،اودپالنک 
نودنوموړوکمیتونوترمنځ    hپه     وښيو، 

 الندې اړیکې اعتبارلري .

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Drosophilidae_compound_eye_.jpg&filetimestamp=20050623155940
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 دکمپتون اغیزې په نامه یادیږي .  نوموړې    کړنال ره 

څپې طول تفاوت    فوتونشیندل شوي فوتون څپې طول اولویدونکي  دکمپتون    اغېزه   د
سم   سره  زاويي  دزیاتوالي  شوې  دشیندل  فوتون     𝜃یوازې  اودلویدونکې  ده  تابع 

لږ تابع  ه دجذب کوونکې مادې داتومي    شمېر    ډیره  گوانرژي تابع نه ده اوهمدارنگوړان
ازاد شوی ثانوي الکترون  کو ال ی شي چې  داتوم قشرڅخه  . دکمپتون اغیزې په واسطه    هد

اوږدوکې   په  رې  ال  غبراتومونومادې     دشاوخواد  اوخپله  گسره  وکړي  انرژي  حرکي  ون 
 .  اوهلته جذب شي مادې ته انتقال کړي    ې په اساسدایونایزکولو  کړنال ر

ټه  گاالکترون ولټ فوتون انرژی څخه  گپه درملنه کې دمی  یپه طبابت کې دسرطان ناروغ
 ون تشکیلوي .    گپورته کیږي چې دنسجونوسره دکمپټون    اغېزه   عمده غبر

Compton 

Wavelength 

 

 

ون  گکله چې یوفوتون دیوې بريښنایزچارج شوي ذرې سره غبر  -دکمپتون څپواوږدوالی : 
دپخواپه   فوتون  او  کوي  انتقال  ته  ذرې  شوې  چارج  انرژي  برخه  یوه  خپله  نوفوتون  وکړي 

 پرتله  په لږانرژي اوکوږشوي سمت حرکت کوي .  
سره گڅرن داوږدوالي  دڅپې  دهغه  انرژي  دفوتون  چې  ه 

دانحراف   وروسته  څخه  نودانحراف  دی  متناسب  معکوسًا 
اوږدوالی    خودڅپې  لږکیږي  انرژي  فوتون  یې       λ   شوي 

سم    یوازې اوږد ورسره  څپواوږدوالی  دکمپتون   . کیږي 
تابع دی . یانې هغه ذره  دکوم      mدچارج شوې ذرې دکتلې

ون کوي .  دیوې چارج شوې ذرې لکه  گسره چې فوتون غبر
   مساوي دی له       cλ ښیو دکمپتون دڅپې اوږدوالی    emالکترون لپاره چې کتله یې په   

 
 .ده   Planck constantدپال نک ثابته  hدنورسرعت په فضاکې ،    cپه پورتنی معادله کې  

دالکترون لپاره دکمپتون څپې اوږدوالی لږڅه لس په طاقت دمنفي دوولس متره قیمت   
 m12 -10   لري .

Computed 

Tomography 

د چې  ده  اله  طبي  څخه  گوړان  اکس  یوه  زاويي  دهرې  مټ  جوړښتونو وپه  دننه  ڼ  گدبدن 
دایکس   وي.  کوچنی  پورې  متره  تریوملي  ان  يې  پنډوالی  چې  اخلي  شمیرتصویرونه 

 وتصویرونه دکمپیوترپه مرسته ترکارالندي نیول کیږي گوړان

Computer 

رام شوي محاسبوي قانون په اساس ډاټا گ وه تخنکي آله ده چې دیوه پرو ی    -:  کمپیوتر 
Data  رام کولووړماشین دی  گ یامالومات  په کاراچو ال ی شي . په بله وینایوکمپیوتردپرو

ډاټا د  Data چې  کې  پای  ترڅوپه  اوتغیرورکوي  کوي  ذخیره   ، رانیسي  زړه  یامالومات  
 ټوره بڼه )فورمات( سره راووځي .گخوښې سره سم  په یوه 

Computer- 

Tomography 

(Ct-Scan) 

دگ کمپیوترتومو  چې  ده  کړنالره  تخنیکي  یوه    Computerised X-raysریز   ایکس  رافي 
اوکمپیوترپه مرسته دبدن ناروغې برخې څخه دیوه ملي متر په اندازه په ساره سطحې  پرې  

ورڅخه جوړوي .    three-dimensional imagesکوي اوبیا دهمغه غړي دری بعده عکس  
هډوکواونسجونونیم دناروغوجوړښتونولکه  سره  ډول  دې  اوحساس  گپه  ډیردقیق  ړتیاپه 
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 ه  پېژندل کیدای شي .   گتو

Concave  ړپ ، دننه خواته تش  کومقعر،منځ خواته 

Concave Lens 

یوه داسې عدسیه ده چې منځ خواکې نرۍ ده اودڅنډوخواته پنډه ده . کله   -مقعره عدسیه : 
وړان درڼاموازي  ولگچې  ورباندې  ،نووړانگې  ډول  گیږي  داسې  خواته  کوړپ  دعدسي  ې 

 رې کیږي .ې دیوبل څخه لی گانکسارکوي چې په پایله کې  وړان

Concave Mirror  مقعره هنداره ، آهینه مقعر 

Concentrate 
غون   کول،  گغلیظول،ټین را  يوه    ډول،متمركزكول،  سره    ځاىپه  خنټولول  كى   ډول،: 

 یوکارته ډیرپام اوفکرځيرکول  

Concentration 

: اویا  -غلظت   جامد،مایع  یوه  کې  گپه  چې  ازجسم  کيږي  ویل  دمالیکیولونوشمیرته 
    دکتلې غلظت      -۱ه :  گې په توگدنوموړوموادپه متشکل حجم کې شتون ولري . دبیل

دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږی . یانې     او دمخلوط حجم    دمتشکل اجزاوکتلې   

دمتشکل اجزاودمادې     موالر غلظت    -۲ښوول کیږی .    3kg/m، واحديې    

دم   مقدار حجم  او  یانې    خلوط   . کیږی  ترالسه  څخه  تقسیم     دحاصل 
په   .   mol/Lواحديي  کیږی  غلظت      -۳ښوول  ایز  دمتشکل    شمیره  کې  مرکب  په 

دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي . واحديي په     اودمخلوط حجم    اجزاودذراتوشمیر
.31/m . ښوول کیږي 

Concentric 

درلودونكى  ډمرگد چې    كز  دايرې  ډیرې  هغه   : کې  ریاضي  په  ـ  مرکز:  هم   ،
 : کې  بیالوژي  ،په  ر  -متحدالمرکزولري  دداخلي  نباتاتوکې   په  گپه  چې  برخه  مرکزې  ونه 

 ونوپه واسطه احاطه شوي وي اومنځ یې تش وي .گاستوانه يې ډوله شکل دنورور 

Conception 

( Fertilisation) 

د  دنسل   ، القاح  دهگی  کې  انسان  سلولون  په  جنسي  اوښځینه  دنارینه  موخه   وتولیدپه 
 یوځای ویلې کیدنه  

Concern  ،لرل، مربوطيدل، راجع كيدل. ړهامربوط ، اړوند   

Concert Pitch 
ستانداردقیمت لري    Hz 440عبارت له یوه مشترک آوازیا غږڅخه دی چې فریکونس یې   

 اودهمدي فریکونس پراساس دموسیقي آالتویوه ډله دهمغږي په موخه اعیار کیږي .  

Conclude   نتیجه اخیستل ،پايول، په بركى نيول ، ال س ته راوړل ، تعقيبول 

Conclusion  پاي، الس ته راوړنه ، نتیجه 

Concrete : ېدل: كلكټول  : يا پښل پو ټوكلكول، په كانكري  -کنکریت ، دسمټومخلوط. 

Concrete  ، ټاكلى مشخص، مجسم، واقعى، رشتيانى،  ېكنده ،پررښتونی ،قابل درک ،مجسم 

Condensate 
)فې  حالت  ته  دبخارمایع   منځ  کې  کړنالره  په  کولو  دبخارفازتراکم  چې  کیږي  ویل  ته  ز( 

 راځي .

Condensation : پایله کې    -په  کیمیاکې  په  کیږي چې  ویل  ته  کیدنې  ددوواویاډیرومالیکیولونویوځای 
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دبیل  . شي   خارج  ورڅخه  مالیکیول  اویوسپک  جوړشي  یوواحدمالیکیول  په  گورځنې  ې 
ه، کله چې دسرکې تیزابو سره الکهول تعامل وکړي نو په پایله کې دهغه  استرمنځ  ته  گتو

 کې یې اوبه خارج کیږي . گراځي اوپه څن
 : کې  فزیک  مادې     -په  دیوې  واسطه  په  کمښت  اویادحرارت  دفشارزیاتوالي  چې  کله 

 ازحالت ته تغیرورکړشي اودمایع په حالت باندې واړل شي.گ
: کې  بیالوژي  دکروموزومونو  -په  کې  کړنالره  په  )میتوز(  دویش  ته    یو   دحجرې    ډیر بل 

 ږدې کیدل .ن

Condensation 

   2Soازمایع کول دي . لکه  گدلوړفشاراوټیټ حرارت په مټ دیوه     -مایع جوړول ، تراکم :
تعامل   سره  مولیکولونه  دوه  چې  ده  کړنالره  هغه  تراکم  کیمیاکې  په  کول.  مایع  اودهوا 
وکړي اوپه پایله کې اوبه اونورمولیکولونه منځ ته راشي لکه : الکهول جمع اسیدمساوي 

 دی له استرجمع اوبه 

Condensation 

Point 

ترټاکلي حرارت اوفشارالندې   یوې نقطې ته ویل کیږي چې     -دتراکم نقطه،درطوبت نقطه : 
ازپه مایع اوړي . بلخواهغه  نقطه  چې مایع په بخاراوړي نسبت تراکم نقطې ته ډیره  گیو

 لوړه وي .

Condense ازحالت څخه مایع حالت ته دیوې مادې متراکم کیدل گد 

Condenser 

(Microscope) 

ټه پورته  گې ورڅخه دعدسیویوه سیستم ته ویل کیږي چې په مایکروسکوپ اوپروجکټورک
وړان څخه  منبع  درڼایوې  نوموړوآالتوکې  په   . لومړی  گکیږي  الره کې  اوپه  کیږي  خپرې  ې 

دکندنسرعدسیې په مرسته راټولیږي . ورپسې د پلټونکې نمونې پرکوچنۍ سطحه باندې  
رڼاوړان شوی  تیرې  څخه  دنمونې  کې  پایله  په   . کیږی  ابجکتیف  گفوکس  ډلې  دیوې  ې 

 تریږي .عدسیو په مرسته س

Condition 
وړتیا    -۱ موجودفعالیت  ژوندي  دقراردادشرطونه    -۲دکاروړتیا،دیوه  ،لکه    ،   شرطونه 

   ،حالت ،وضعشرط قيد تړون،

Conducting 

یوسیستم چې دبرق جریان    -۳دخبرونودانتقال جال     -۲دامریت دنده    ۱     -ښودنه :  الر  
   -۵ازاوموادانتقال کیږي گمنځ کې یې اوبه،اه چې په گدنل یوه دست  -۴ته انتقال ورکوي 

 دحرارت انتقال  

Conducting 

Electrons 

 : الکترونونه  کوونکي  ،هدایت  الکترونونه  اونیم      -انتقالي  فلزات  لکه   جامدجسم  په 
تو  آزاده  په  الکترونونه  کې  جامدجسم   مدارکې   گ هادی  پلن  کوونکي  هدایت  دبلورپه  ه 

band    المل ددې  همداآزادالکترونونه   . شي  کوالی  دبرق  گحرکت  فلزاتوکې  په  چې  رځی 
بلکې  دي    نه  تړلي  کلک  پورې  اتوم  یوه  په  آزادالکترونونه   . راځي  ته  منځ  جریان 

 دبلورټولواتومونوسره شریک دي .

Conductivity 

دودقابلیت اندازه ده چې برقي جریان ته هدایت ورکړي  برقي هدایت : دموا  -۱  -هدایت :
.۲-  . ورکړي  انتقال  کې  واحدفاصله  په  ته  برقي جریان  قابلیت دی چې    -۳دیوه محلول 

ونه  چې اوبه زبیښلی  گهایدرولیک هدایت : دیوه سوري لرونکي جسم  لکه دنباتاتوپاڼې ر
ت : دیوه جسم قابلیت  دی چې حرارتي هدای  -۴شي اوپه پایله کې اوبوته انتقال ورکوي .  

 حرارت ته انتقال ورکوي .  
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Conductometric 

Titration 

 

 : تایتریشن  دیوه     -کندکتیومتریک  چې  ده  طریقه  یوه  تحلیل  دمقداري  کیمیاکې  په 
الکتروالیت محلول برقي هدایت اندازه کیږي اوپه پایله کې دنمونې محلول  غلظت  ټاکل  

ه دتایتریشن په کړنالره کې دنمونې په الکتروالیت محلول کې د  گ ې  په توگکیږي .    دبیل
+H     مقابل سره  محلول  الکتروالیت  نمونې  د  چې  کله  کیږي  تغیرورکول  ته  ایونوغلظت 

ډشي .په پایله کې دنمونې الکتروالیت  محلول  برقي  گور     OH- چارج شوي ایون لکه   
 یوبل سره خنثي کړي . هدایت پرلپسې تغیرکوي ترڅوچې نوموړي ټول  ایونونه

Conductor 

 آمر، درسمي دفترمشر،الرښوونکی ، 
: هادي  مانادبرقي  په  کې  فزیک  ته    -په  جریان  دبرق  چې  دی  هغواجساموڅخه  له  عبارت 

 هدایت ورکوي اوخوځیدونکي برقي چارجونه ولري . لکه مس اوټول فلزات 

Conductor Loop 

ده     -ارمیچر: برخه  جنراتوریوه  توگدبیلدبرقي  په  دداینمومقناطیس  گې  لکه  ه 
شکله   دایروی  کې   منځ  دارمیچرپه   . اودڅرخیدلووړتیالری  کیږی  تړل  دووقطبونوترمنځ 
په   سیم  دتاوشوي  نو  کوي  حرکت  ارمیچردوراني  چې  کله    . دی  تړلی  سیم  تاوشوي 

 اخیربرخه کې  برقي ولټیج منځ ته راځي .

Cone 

  : چې     -مخروط  دی  جسم  اودمنحني یوهندسي  لري  دایروې سطحه  همواره  يې  قاعده 
څنډې په همواره توگه په یوه څوکه ختمیږي .  که چېرته یومنحني مستوي  اویوه نقطه چې  
دمنحني  نقطه  چې  خطونه  نیسو،نوهغه  و  کې  پام  په  لري  قرارنه  کې  همدې مستوي  په  

 ي .څنډونقطوسره نښلوي یوه سطحه منځ ته راوړي چې دمخروط په نوم یادیږ

Cone (Geometry)   یوې داسې مخروط ته ویل کیږی چې دهغې قاعده دایروي شکل ولري 

Cone Area سطح نیم مخروط 

Configuration 

 شکل ،ترتیب،تنظیم ، لکه  دشریان ابهر ځایزویش شکل  
 : کیمیاکې  اویااټوم     -په  اټوم  دیوه  شاوخواباندې  په  اټوم  مرکزي  دیوه  فضاکې  په 

 روپونوځایزتنظیم ته ویل کیږي .گ

Confocal   . هغوعدسیوته ویل کیږي چې دمحراق نقطه یې سره یوشان اویاشریکه وي 

Conform ، یوشان ،مطابق،برابر، لکه هم نظره ، هم شکله 

Conformation 

 

: کونفرمیش هغه    -ن   په  مالیکیول  یوعضوي  چې  کله 
اټومونوترمنځ   دکاربن  چې  کوم  راوڅرخي  محورباندې 
د   مالیکیول  د  کې  پایله  اوپه   تشکیلوي   تړونونه  کیمیاوي 

ې گدبیل   . راشي  ته  بدلون منځ  تنظیم  کې  بعده  په درې  اټومونو  متقابل 
تو دایتن  گ په  بل    Ethan ازگه  تړاودیوه  په  دانرژي  هغوی  ډوله کونفرمیشن ښيي چې  دوه 

 سره توپيرلري .

Congruence 

Relation 

:هم غا  -۱ ،برابروالی  دیوبل سره   -ړتوب ،موافق ،یوشان غټوالی  هندسي شکلونه  دوه 
برابردي کله چې  هغوی یوشان اندازه اوشکل ولري  .په بله وینایوداسې ډول موافق ربط 
شتون ولري چې که یوشکل د بل شکل په مخ باندې کیښوول شي نودغه ربط هغوی سره  

 یوبرابرکوي  .  
هم   په تړاو   nدیوه درېیم صحیح عدد     bاو    aه صحیح عددونه  دو  -: په ریاضي کې     -۲

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Newman_projection_ethane.png&filetimestamp=20110620084854
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باندې وویشل شي اوپه پایله کې یوشان باقي     nپه      bاو    aړي بلل کیږي، کله چې   غا
 په نوم یادیږي اولنډیزيي په  modulusد ماجلس      nعددترالسه شی . همدغه درېیم عدد 

(mod n)    دبیل  . ړي دی  او   هم غا  په تړاو  10دعدد     5ه عدد  گې په توگښوول کیږي 
  2اوباقي عدديي تقریبا     1 = 5:3دی ، داځکه چې     3عدديې  درې    modulusماجلس  

. همدارن کیږي  تقریبا  3 = 11:3ه   گپاتې  هم  يي  اویوولس    2اوباقي عدد  دپینځه    . دی 
ژبه په الندې په نښه  ښوول کیږي . نوموړی مطلب دریاضي  په    ≡عددونوترمنځ اړیکې د  

دیوه بل     38ه عدد  گهمدارن   (mod 3)  11 = 5ډول لیکل کیږي .                                 
دیوه       36 = 2 − 38په تړاوهم غاړی دی داځکه چې دهغوی دتفاوت نتیجه    2عددلکه   

عدد   لیکو:    12  درېېم  داسې  مطلب  نوموړي   . ده  چنده  په   درې   ،
  کالی شو:عمومي صورت داسې لی

Conic Frustum : دنیم مخروط سطحه  ده چې ددووموازي مستوي گانوترمنځ پروت وي . -ناقص مخروط 

Conic Section 
دیوه مخروط سره  دیوه مستوي مقطع ته ویل کیږي . مخروطي مقاطع   -مخروطي مقطع : 

 Parabola اوپارابوال Hyperbola ،هایپربوال Ellipseعبارت دي له : بیضوي 

Conjugated 

Double 

Bond 

 

 

په یوه مالیکیول کې هغوکیمیاوي تړونونوته ویل کی  چې دوه جوړه   کیمیاوي تړونونه  
واح دبیلدیوه   . وي  شوې  بیلې  واسطه  په  تړون  توگدکیمیاوي  په  :  گې  لکه  -1,3ه 

Cyclohexadiene 

 

Conjugation 

  : کې   بیالوژي  سلولونو      -۱په  ددووجنسي   ، فازکې   په  دمایوز   : دهستواتحاد 
 کروموزومونو موقتي یوځای کیدل،  گدهومولو

امیتونو ،دهاپلویدشمیر کروموزومونو  اتحادته ویل  گدالقاح په کړنالره کې ددواړو     -۲
یودایپلویدزای پایله کې  په  چې  .  گکیږی  راشي  ته  منځ  حیواناتوکې    -۳وت  یوسلولي  په 

هستوي  ه چې په اخیرکې یوازي دهغوي  گددووسلولو ترمنځ موقتي تماس دی ، په  دې تو 
. دبیل یوې    F-plasmid     موادلکهه یوه باکټریاخپل جنتیک  گې په توگموادتبادله کیږي 

 اونډی بکټریاته دتماس له الرې  دونرکوي .گبلې 
: دواحدکیمیاوي تړون  دکاربن عنصرپه ځنځیري حلقه کې په خپل وارسره    -په کیمیاکې 

هریوغبر  گاوغبر په دې ماناچې   . کيږي  ویل  ته  بدلون  پرلپسې  ترمنځ  تړون    گ کیمیاوي 
ه لکه په  گ ې په توگکیمیاوي تړون دیوه واحدکیمیاوي تړون په واسطه بیل شوی وي . دبیل

 دی .     6H4C.چې کیمیاوي فرمول يې      Butadiene-1,3بوتې ډاین 

Conjugation 

 sigmaماتړون  گاودزی  p-orbitalاتحاد ،یوځایوالی، په یوه مالیکیول کې  دپې اوربیتال 

bonds (σ bonds)   ته ویل کیږي . تداخلترمنځ 
دیوه بیان څخه عبارت دی چې دیوه لفظ په واسطه     -دیوه حرف په واسطه دبیان تړون :

ه :لومړی بیان : )دجدي په میاشت کې  گې په توگلکه )او(  دوه بیانونه یوځای کوي  . دبیل
میاشت  ژمی دی . دویم بیان : )واوره وریږي ( . دنوموړوبیانوتړون داسې کیږي .  دجدي په 

 کې ژمی دی  او،واوره وریږي .

Connective ۱-     دعصبي سیستم په زینه ډوله جوړښت کې ارتباطي ریشو)طناب( ته ویل کیږي چې

http://en.wikipedia.org/wiki/F-plasmid
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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( دیوبل سره تړي . دزینې طوالنې تړونکي    Ganglionلین  گنگدعصبي حجروجوړه غوټې )
په     commissureاوعرضاني تړونکي تارونه دکمیشر        Connectiveتارونه دکنیکتیف  

نوم یادیږي . دعصبي حجروهمدغه اوبدلي جالي سیستم  دبدن د مخ برخې په اوږدوکې  
 غزیدلی دی .  

Conservation   بقا، ساتنه ، حفاظت ،خوندي کونه 

Conservation 

Of Mass 

ه هغه ته دکتلې بقاقانون ویل کیږي  گپه عمومي تو  -:   قانون تحفظ د کتلې د ،  دکتلې بقا
. نوموړی قانون بیان کوي چې په یوه تړلي کیمیاوي تعامل کې کتله ثابته پاتې کیږي .  

توگدبېل په  تړلي  گ ې  یوه  په  ډای  ه کله چې سکاره  اوکاربن  ایره  نوپه  لوښي کې  وسوځي 
ازاوړي . که څه هم ایره دسکروپه پرتله سپکه ده خوکاربن ډای اکسایدهم کتله  گاکساید

 لری چې په مجموع کې کتله ثابته پاتې کیږي .  

Conservation Of 

Linear 

Momentum 

 Pله اېمپلس   دذراتوپه یوه تړلي سیستم کې دوخت په تړاو محص  -د اېمپلس بقاقانون :
عمل وه  extF  0 =خوندي اوساتلی پاتې کیږي په دې شرط چې د بهر څخه ورباندې بله قوه

  Fمحصله وکټور   iFنه کړي . کله چې په یوه تړلي سیستم کې په ذراتو باندې دوارده قواو  
      ثابت پاتې کیږی  .  P = constصفرشي، نوپه سیستم کې دذراتومحصله اېمپلس 

 
صفرکیږي .  دریاضی    dp/dt = 0داځکه چې دوخت په تړاودسیستم محصله ایمپلس تغیر

 په ژبه، نوموړی مطلب داسې لیکو: 

 ، 

یوشان   همغه  په  تل  مرکزثقل  دذراتوهرسیستم  چې  لري  پایلې  داسې  بقاقانون  اېمپلس  د 
قوه    cmvثابت سرعت   بله  ورباندې  دبهرڅخه  ،ترڅوچې  ورکوي  دوام  ته  حرکت  خپل  سره 

سره    cmvسیستم کې چې دمرکزثقل په سرعت     referenceعمل وه نه کړي . دمختصاتوپه  
ش لیکالی  لپاره  دمومېنتم   کوي  :  حرکت  د    وچې  کې  سیستم  په  ،اودلته 

      کتله مساوي ده له :   nټولوذراتو 

Conservative 

ه  گې په توگ،د خپل دود ساتونکی  .دبیل  محافظه كار، د تحوالتو سره مخالفعنعنوي ،
درمل  درملنه    یزهدودلکه   د  درملنه  دناروغ  چې  ده  کړنالره  داسې  یوه  کې  طبابت  په 

 مرسته ترسره کیږي پرته له دې چې ناروغ عملیات شي .اوفیزیوتیراپي په 

Consist استقامت لرل ،ېدل موافق ك ېدل،شامل ېدل،تشكيل .   

Constant 

 منظم. ،  : تغير نه كوونكىټاكلىوفادار: ،:  گټينثابت، 
ه په فزیک  گې په توگیوه  ثابت قیمت ته ویل کیږي چې تغیرنه کوي . دبیل   -کونسټنت :

 دنورسرعت،دځمکې جاذبه قوه، اودبرق بنسټیز چارج اوداسې نور.کې  لکه 

Constantan 

  %55دمسواونیکل عنصرونوالیاژته ویل کیږی چې په عادي صورت کې      -کونسټانټن : 
الیاژځان  %45دمسواو .دنوموړي  وي  شوی  ترکیب  څخه  دي   گدنیکل  کې  دې  په  ړتیاوې 

چې دحرارت په خورالوړه درجه کې هم  دهغه  مخصوصه برقي مقاومت تقریبا ثابت پاتې  
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يې   ته  برخې  اودتماس   ، ونښلول شي  الیاژ سره  هادي  توپيرلرونکي  دوه  . کله چې  کیږي 
انوپه اخیربرخه کې یوولټیج منځ ته راځي  گحرارت ورکړشي ،نوپه پایله کې ددواړوهادي  

دح اندازه چې   الیاژدحرارت  نوموړي  چې  دی  همداالمل   . دي  متناسب  توپیرسره  رارت 
 C° 1350+  څخه تر      C° 200−ه   دحرارت  گ ې په توگکولوپه موخه کارول کیږي . دبیل

 پورې  حرارت اندازه کیدالی شی .  

Constitution ړښت،ساسى قانون: جسمى قوت، طبيعى جوخاصیت ، صفت ، ا    

Constitution 

    ړښت،ساسى قانون: جسمى قوت، طبيعى جوخاصیت ، صفت ، ا
 : دانسان  ټول جسمي اوروحي خواصوته ویل کیږي چې دارثي له الرې     -په بیالوژی کې 

 ورپه برخه شوي دي . دمقاومت قوه،دبدن اساسي حالت .
 په یوه مالیکیول کې داټومونوتنظیمي موقعیت   -په  کیمیاکي :  -۲

Construct   ، جوړول ، تشکیل کول ، ودانول 

Construct   ، ل ودانو  :  جوړول ابادول ، اعمارکول ،   

Construction ړونه ،ترسیم کول،جوړول  رغونه ،ابادونه،جو 

Contact  ،ړیکیا تماس ،ترکیب،ټکر،اتصال،نښلیدل 

Contact   Radius 

 

 

په یوه دایره کې هغې شعاع ته ویل کیږي چې په مماس باندې تماس ولري ، په بله وینا  
 هغه شعاع چې دتماس ټکی  ددایرې منځ سره نښلوي 

Contact Process 
کیمیاوي     4SO2Hړوتیزاب  گ وگد یوه  موخه  په  داستحصال  مرکب  غلیظ  کچه  لوړه  په 

 ټه پورته کیږي .گکاتلیست څخه    5O2(V(کړنالره ده چې دوینیدیم اکساید  

Contamination 
په رادیواکتیو، کيمياوي اوبيالوژيکي موادود بدن ، چاپیريال اویا یوه شي     -ککړتیا :  
 ککړيدل .

Content   محتوي ،مقدار ، حقوق 

Contents   محتویات ،حجم , معنی , مفهوم , خلص،متن 

Continuity ي ،گ،پیوستدوام، تسلسل 

Continuity  دائمي،ناپریکیدونکی متمادیت ،اتصال، 

Continuity 

Equation 

 

په فزیک کې یوه تفاضلي معادله ده چې دیوه فزیکي کمیت  )لکه     -دمتمادیت معادله :
( د   انرژي ،کتله ،برقي چارج ،ضربه اونور....  

دبیل  . کوي  بیان  کړنالره  په  گټرانسپورټ  ې 
په پام کې نیسوچې په منځ کې  يې  گتو ه یونل 

کې    سربرخه  په  دنل   . لري  جریان    (1)مایع 
په     په     ا  1Vدمایع سرعت  اودنل مقطع سطحه 

1A   همدارن کې  گښيو،  اخیربرخه  په  دنل  ه 
 اودنل مقطع سطحه په  2Vدمایع سرعت په 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
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 2A  څرن )دکتلې  گښيو.  کوي  تړاوتغیرنه  په  دوخت  کتله  دمایع  چې  ،نو  ه   ) بقاقانون 
، په یوه نل کې چې     A 2= v 1. A 1v .2 ه لیکالی شو:  گدمتمادیت معادله په الندې تو 

معکوسًا   سره  سطحو  مقطع  دنل  سرعت   دمایعاتودجریان   ، ولري  مقطع  توپيرلونکې 
 متناسب ده .

Continuous ، دوامدار متمادي ،پرته له فاصلې،پرلپسې ،دائمي 

Continuous 

Spectrum 

یورن  کې  هغه  په  چې  کیږی  ویل  ته  طیف  رن  گیوډول  څن  گدبل  څن  گسره  له    گپه  اوپرته 
دټولوڅپوطول   کې  برخه  پلنه  ټاکلې  یوه  په  دطیف  وینا  بله  په   . وي  شوی  وصل  فاصلي 

ه کله چې  گې په تو گشتون ولري  . یانې دخطي طیف پرځای یوپلن طیف تشکیلوي  . دبیل
ترمنځ   گاوبنفش رن  گدلمر سپینه رڼادمنشورپه واسطه تجزیه شي  نوپه پایله کې  دسره رن

 راځي .   پلن طیف منځ ته 

Continuous 

Function 

 : تابع   ،تړلې  تابع  څان   -متصل  په  څوډوله  گدریاضي  لپاره  تابع  متصل  دیوې  کې  ه 
 ه :  گې په تو گتعریفونه شتون لري . دبیل

تابع      -۱ یوه   : نقطه      f(x)تعریف  یوه  تابع    0xپه  دنوموړي  چې  هرکله  ده  متصل  کې 

قیمت سره یوشان وي . نوموړي     0f(x(شتون ولري او دتابع     سرحدي قیمت  
 مطلب په الندې ډول لیکو: 

 
یوه حقیقي تابع    f(x): یوه تابع    (epsilon–delta) دلتا طریقه :  -تعریف : اپسیلون     -۲

ه دتعریف ساحه  گ، همدارن  ده اودتابع قیمتونه يې حقیقي عددونه دي یانې  
کې متصل ده ،کله   0xپه یوه نقطه      f(x)هم حقیقي عددونه تشکیلوي . یوه تابع      𝐷𝑓یې  

،    ε > 0هریوه مثبت خوراکوچني عدد       range of valuesدقیمت ساحې    f(x)چې  دتابع  
یوعدد   برابرکې    په    0x, δ(ε( < 0په  دتعریف  چې  موجودوي 
، په دې ډول       Domain of definitionساحه پورې اړه ولري  

دټولو    تعریف ساحې     xچې  دتابع    برابرکې چې  څخه    fDپه 
𝑥وټاکل شي    ∈ 𝐷𝑓    ه چې په   گ په دې توδ + 0x < x < δ − 0x    

 قیمت تالفي کړي .     f(x)فاصله پورې اړه ولري او 

 
تابع    ه چندجمله ئیها  گې په تو گکې متصل ده. دبیل  0xپه نقطه د     f(x)نوویالی شوچې 

په برابرکې متصل تابع دي. په الندې    xدټولو    Cos x، کوساین تابع     sin x،دساین تابع   
 شکل کې نوموړي قیمتونه داسې ټاکل شوي دي چې دتعریف سره صدق کوي .

 ε=0.5,  c=2,   the value δ=0.5 

Continuum 

 

 مسلسل،پیوسته،متداوم،پرلپسې پرته له دې چې قطع شی  
دنقاطومجموعې ته ویل کیږی چې پیوسته اومتراکم جوړښت    -په ریاضی کې : تسلسل :

دبیل  . توگولري  په  یوتسلسل گ ې  عددونوفاصله  دحقیقي  اوږدوکې  په  دیوخط   : ه 
 تشکیلوي .
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Contour Line 
د  نقطې  وصل شوې  هغه  ټولې  کې  نقشه  یوه  ارتفاع    يپه  یوشان  څخه  دبحرسطحې  چې  

 ولري .

Contraction سره یوځای کش کول، لکه دعضالتوکش کول،انقباض عضالت 

Contradiction متضادضداونقيضه ، تناقض ، 

Contrast 
تو گتفاوت،توپير،تضادواضح،اختالف،تناقض،دبیل په  تصویرکې  گې  یوه  په  ه 

 توپير. گاونډیوبرخوترمنځ دسپین  اوتوررنگد

Control بازدید،بازرسي  پام لرل ېورباند  ټرول،څارل،كن، 

Control Grid 

  : شبکه  کوونکې  دریمې جالي -کنترول  یوې  کې  تیوب  یې   تش شوي شیشه  دهواڅخه 
ډوله الکترودته ویل کیږي چې دانوداوکتودترمنځ  پرته ده اودالکترونوجریان کنترول کوي  
. په الکترونیکی تیوب کې  دجالی الکترود  دتاوشوي سیم په بڼه ،متناوب برقي جریان  

. اړوي  جریان  مستقیم  مسلسل  دستروونکی    په  جریان  دبرقي  آله  الکترونیکی   دغه 

amplifierه هم کارول کیږي  گ په تو 

Convergence 

 په ریاضي کې : دیوه ترادف متقارب خواصوته ویل کیږي .  -تقارب  :  
: تقارب   : کې  باندې موازي شعاعې   -په فزیک  الطرفین عدسیه  یوه محدب  په  کله چې 

چې  گول هغې  له  اووروسته  یوه  یږي  په  شي،نوهلته  تیرې  بلخواته  څخه  دمنځ  دعدسيې 
 نقطه کې سره راټولیږي . نوموړې پېښې ته دشعاعاتوتقارب ویل کیږی .

Convergence 

Domain 

 : ساحه  یوترادف       -دتقارب  .𝑓1 (𝑥)دتابع  𝑓2(𝑥)……… . 𝑓𝑛(𝑥)       .نیسو کې  پام  په 
عددونومجموعه چې دتابع ترادف دهغوي پروړاندې متقارب دی دنوموړي    xدټولوهغو   

دبیل    . تشکیلوي  ساحه  دتقارب  توگترادف  په  ترادف   گ ې  دتابع  لکه   ه 

 
𝟏−𝐱𝟐

𝟏−𝐱
 .

𝟏−𝐱𝟑

𝟏−𝐱
 . ………… . .

𝟏−𝐱𝐧

𝟏−𝐱
چې     داځکه   دي  تابع  لرونکې  ساحه  دتقارب 

مطلق قیمت يې دیوڅخه کوچنی ه چې  گعددونوڅخه تشکیل شوې دي په دې تو   xدټولو
 دی    

 ⌈𝐱⌉ < 1 

Convergence 

Interval 

په پام کې نیسوچې په دې      دتوان یوترادف لکه     -دتقارب فاصله :  
ضریب   کې   ساحه    0xاو  xه   گاوهمدارن  na ځای  دتقارب  معمواًل   . دي  عددونه  حقیقي 

همدارن  . تشکیلوي    فاصله  دلته  دگدتقارب  دتقارب    ه  ته  فاصلې 
 ساحه ویل کیږي .

Convergence 

Circle 

 : دایره  توابعویوترادف     -دتقارب   دمختلط 

 𝑓1(𝑧). 𝑓2(𝑧). ……… . . 𝑓𝑛(𝑧)     نیسو.یوعدد کې  پام  𝑟لکه   په  ≥ 0   

تو  په دې  لری  دټولوهغومختلط عددونو  گ شتون  دتقارب ساحه  ترادف  دنوموړي    zه چې 
|𝑧| څخه کوچني وي  یانې    rڅخه متشکل ده  چې د   < 𝑟      په یوه مختلط مستو ي کې .

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Number-line.gif
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دنوموړي   دایره  دتعریف سره سم دغه   . داخلي منطقه تشکیلوي  ددایرې  همدغه عددونه 
 ترادف دتقارب دایرې په نوم یادیږي .

Convergence 

Point 

په نوم    -دتقارب نقطه : هرهغه عددچې دتقارب په ساحه پورې اړه ولري  دتقارب نقطې 
 یادیږی .

Convergent 

 

: یوه  -کنورجینت  په  چې  موجودات  توپيرلرونکي   هغه   : کې  بیالوژی  محیط  گپه  ډ 
دهغوي   کي  طول  په  تکامل  اودتدریجي  ژوندکوي  شرايطوالندې  تریوشان  اودچاپېریال 
هراړخیزارثي عالمي لکه وظیفه،دغړو،پروتین ،جین جوړښت اوروش ډیرورته والۍ لري .  
نه  عالمي  مشابې  ارثی  ډول  دغه  نسل  پخوانی  شریک  دهغوی  چې   کې  حال  داسې  په 

دبیل  . تو گدرلودلي  په  اونهنگې  ماهي  لکه  ژوندکوي    گه  اوبوکې  په  دواړه  چې 
دکونورجینت مشابې تکامل اغیزه ده    هگخودتوپيرلرونکوحیواناتودډلې څخه دي .همدارن 

اودنوروآلوتونکومرغانووزرونه     خفاش   څكلكى،  ښامما،     پتروسور چې ځینې مرغان لکه  
 مشابه اناتومې جوړښت لري اوبلخوا یوشان دنده ترسره کوي .

ته متقارب ویل کیږي   n…….a3,a2,a1a  ..…یوه ترادف  لکه  -په ریاضي کې : متقارب  :
پروړاندې  یوبل صحیح عدد     کله چې دهریوه مثبت راکړل شوي کوچني عدد لکه  

N    دددونوروعددونو چې  ولری  یانې      n,mشتون  وي  کوچنی  اوالندې     (n,m>N)څخه 
 خواص وښيي .  

|𝐚𝐧 − 𝐚𝐦| < 𝛜    په بله وینایوترادف متقارب دی یوازی اویوازی هغه مهال کله چې یو ،

دبیل  . وکړي  تقرب  ته   ) توگحد)لیمت  په  د  گ ې  .    ه  کوي  تقارب  ته  دصفرلیمت  ترادف 
𝐚𝐧 قیمت پورته ځي په همغه کچه  ترادف صفرته تقرب کوي     nداځکه چې څومره د   =
𝟏

𝐧
= 𝟏.

𝟏

𝟐
.
𝟏

𝟑
.
𝟏

𝟒
. … وښيونودریاضي په    aحد په     دیوترادف   ه کهگپه عمومي تو  ..

 ژبه نوموړي مطلب ته  الندنۍ سمبول کارول کیږی .  

 
 

 
Convergent 

Beam 
 ې دي چې په یوه نقطه کې سره قطع کوي  گهغه وړان  -متقارب شعاع :

Converter 

متناوب  یوه الکترونیکي آله ده چې  دیوه ټاکلي فریکونس    -فریکونس بدلوونکی :    -۱
 برقي  جریان په یوه بل ټاکلي فریکونس متناوب برقي جریان باندې اړوي .

 یوه آله ده چې متناوب برق په متمادي برق باندې اړوي .   -ولتیج بدلوونکی . -۲

Convex ړوپ جسم لکه محدبه عدسیه  ک ، : دبهرخواته  محدب 

Convex Lens 

یوه آپتیکي آله ده چې دمنځ دواړه برخه يې پنډې کروي شکله سطحي   -محدبه عدسیه :
ولري ، اویاداچې یوه سطحه يې کروي اوبله سطحه يې هموارشکل و لري .  دواړه  څنډې 

 يې نری جوړښت لري .  

Cool سوړ،سرد 
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Cool down   سړه ول ، سړیدل 

Cooling Bath 
: مخلوط  اودکیمیاوي     -سړوونکی  دی   مخلوط  دیخ  یوځای   سره  مالگې  دجامدطعام 

 تعامالتودسوړساتنې په موخه کارول کیږي  

Coordinate 

Transformation 

 

 

: په     -دمختصاتوتبدیل  دمختصاتوترانسفورمیشن 
بل   یوه  دمختصاتویوه سیستم مختصات  کړنالره کې 

ه دیوه اصلي  گپه توې  گسیستم ته انتقال کیږي . دبیل
سیستم     مختصات  نوي    )آر(  یوه 

ته اړول کیږي اوپه    مختصات سیستم 
لکه    . راځي  ته  منځ  اړیکې  ترمنځ  دهغوي   کې  پایله 

په تړاوپه    Sدیوه بل آرسیستم      `Sدمختصاتوترانسفورمیشن سیستم    Galileiالیلیو   گد
اوږدوکې   محورپه  مشترک  سرعت     'x-xدافقي  ثابت  .  س  Vاوپه  کوي  حرکت  ره 

دوخت په تړاوسره مساوي دي . په دې مانا    'Oاو     Oء ټکي   ددواړومختصاتوسیستم مبدا
په افقي محور     Pدیوې نقطي     .t = t' = 0چې       کې      yاوعمودي محور  x موقعیت 

 کوالی شوچې په دواړوسیستمونوکې په الندې ډول  ترالسه کړو.
 
  3) x = x' + vt            ,  2) y = y'             , 1) z = z'. 
 

Coordinate 

System 

 

ون کښل گپه یوه هندسی فضاکې د نقطاطواویاشیانوواضح یانې یو  -دمختصاتوسیستم :
دبیل  . توگدي  په  باندې دخط  گ ې  پرمخ  ه دمختصاتوپه خطیزسیستم کې  دمستقیم خط 

هرې   نقطې سره یوازې یو حقیقی عدداړیکې لري  . دمختصاتوپه دوه بعده سیستم کې  
دیوه مستوي پرمخ باندې دهرې  نقطې مختصې سره دوه  حقیقي عددونه  ربط لري  .  

  په قایم الزاویه مختصاتوسیستم کې   Cartesianلکه دکارتیزین  
دوه یوپربل عمودخطونه )محورونه( رسم کیږي اودیوې نقطې 
چې   دی  څخه  فاصلې  مستقیم  هغې  له  عبارت  مختصات  
دیوې   کې  شکل  په   . لري  دمحورونوڅخه  يې  نقطه  نوموړې 

افقي    p(2,3)نقطې   په  چې  دي  شوي  ښوول  مختصات 
کښل شوی    y = 3 اوپه عمودي محورکې      x = 2محورکې   

 ښوول شوې ده . (0,0)په    ءدی . دمختصات مبدا
 

Coordinates 

: داعدادوقیمتونوته ویل کیږي چې په یوه سطحه اویافضاکې  دیوې نقطې   -مختصات 
کارتیژن  گڅر  واضحموقعیت   له  عبارت  مختصات  ترټولوساده   . قایم    Cartesianندوي 

رې   د  چې  دي  مختصاتوڅخه   لکه  گالزاویه  محورونه  او     yمحور،    xون    zمحور 
 ده . °90محوریوپربل باندې عمودوالړدي . دنوموړومحورونوترمنځ زاویه نوي درجې  

Coordinates Axis   دمختصات محورونه 

Coordination 

Number 

اندوشمیرڅخه  گپه یوه کیمیا وي مغلق مرکب ککې عبارت دلی  -کواورډینیشن شمیره :
په   کواورډینیشن شمیره  اتوم  مرکزي  دیوه  اویابلورکې  مالیکیول  یوه  ویناپه  بله  په   . دی 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cartesian-coordinate-system.svg
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ې  گاونډیواټومونوشمیرته ویل کیږي . دبیلگمرکزي اتوم باندې سم سیخ تړل شوواو نږدې  
مرکب کې   دکروم درې والنسه مرکزي  مثبت ایون     2Br2Cl2)3[Cr(NH[ه لکه په  گ په تو

3+Cr  . دکواورډینیشن شمیره شپږده 

Coordination 

Complex 

مغلق کیمیاوي مرکبات دي چې  په عادي صورت سره دیوه مرکزي اټوم     -مرکزي اټوم :
اویاایونونه   اوپه شاوخوایې مولیکولونه  فلزات وي  ډیری سره  اوپه  اویاایون څخه جوړوي 

: هغه مرکبونه    مرکبونه  نیشنيیکوارد  په نوم یادیږي .      ligandsاند  گتړلي وي چې دلی
چ  يد مال  ې ،  ک      ړیکها  ینیتکوارد  یی  ېک  یکولپه  اکسپتر    .  وي  ړیکه ا   یمیاويدونر 

  6O)2[Fe(H  ،2+]6O)2[Cu(H ،3+]6O)2[Al(H[+2مرکزي اتوم لکه    

Coplanarity 

،دبیل   -کوپلېنر:   پراته  کې  سطحه  یوه  ،په  پراته  کې  مستوي  یوه  توگپه  په  یوه  گ ې  په  ه 
فضاکې دنقطویوه مجموعه کوپلېنر ده کله چې دمجموعې ټولې نقطې په همغه هندسي   

 سطحه کې پرتې وي .

Coplanarity 

په  په فضاکې  دنقطویوې مجموعې ته کوپلېنرویل کیږي چې ټولې نقطې    -په هندسه کې :
دبیل  . وي  پرتې  کې  سطحه  هندسي  توگهمغه  په  په  گ ې  تل  نقطې  توپیرلرونکې   درې  ه 

اړیکې   خطي  کې  منځ  خپل  په  هغوي  چې  کله  کوپلېنردي   وکټورونه  درې   . کوپلېنردي 
تړاوکې  دخطي   په  وکټورونوسره  پاتې  یووکټورددوه  په دې ماناچې دهغوی څخه   . ولري 

لېنردي  وکټورونه په همغه یوه سطه کې پراته دي  ندیدالی شي . کوپگترکیب په واسطه څر

نودهغوی کوپلېنرشرط لپاره په یوه      . که درې وکټورونه په پام کې ونیسو

  : اعتبارولري  معادله  الندې  کې  د   سطحه  کې  ځای  دې  په   ، 

 ضریبونه باید صفرنه وي . 

Copper 

، نسبي     ٢٩، اتومي شمېره یې      Cuلنډیزنښه یې    دیوکیمیاوی عنصردی چې    -مس :
یې    کتله  یې       u 63,546اتومي  کثافت   ،38,92 g/cm    یې ټکی  کیدنې   دذوب   ،

(1084,62 °C)    دغلیان ټکی یې ،(2927 °C)    رید دی . نوموړی عنصر دمسوپه  گسانتي
  ه ،یواودوه و ال نسه نیم نجیبه فلزدی ، نرم او په گروپ پورې اړه لري ،سورطال یي رنگ

سهمدارن  . شی  ی  ال  څکید  کچه  هدایت  گلوړه  خوراښه  ته  اوحرارت  دبریښناجریان   ه 
هم   ،په سروکرویاتوکې  کوي  انتقال  اکسیجن  غیرفقاریه حیواناتوکې  په  .  مس   ورکوي 

ټاکل    μmol/l 24–11شتون لری اوپه  یوه لیتر وینه کې یې مقدارلږڅه شل میکرومول      
ترځ کی په  دالتهاب      . ناروغ  شوی دی  په موده کې ، دسرطان  اودکم    ي، دحاملداری 

روپی   فلزی  دمسوڅخه   . ځی  پورته  څخه  قیمت  دمسومقداردنوموړی  کې  ترځ  په  خونی 
ټوراستعمال لري .  گ جوړیږی   ، برقي کیبل ، قاشق پنجې ،په صنعت اوتعمیراتوکې پراخ  

 ه کارول کیږي .گپه غاښونوکې دالیاژپه تو 

Copper Group روپ : گدمسو-   

Copulation 

Or Coitus 

جنسي یوځای کیدنې کړنالره  په     ،تزویج ، دمختلف الجنسو فردونو یانې مؤنث اومذکر
دې منظورچې   اوالدمنځ ته راشي . دجنسي پیوستون عملي کړنالره . په بله وینا کله چې   

کې ننوځي ترڅو دبالربښت په     vaginaیناغړي گ دښځینه په وا  penisدنارینه جنسي غړی 
 موخه هلته خپل سپرمیم توی کړي .  

Copulation امیتونو(  گدمؤنث اومذکرجنسی سلولونو)   -یري :گ،تزویج،جفت  جنسيهمعاشره  ،    جِماع
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 وټ منځ ته راځي .گاتحادچې په پایله کې زای

Coral 

په ثابت ځای اواجتماعي     -:  مرجان دبحري حیواناتویوه ډله ده چې منځ یې تش اواکثرأ 
یادیږی چې کلسیم  گتو نوم  په  دډبرومرجان  يې  ډله  ترټولواړینه    . ژوندکوي  کاربونیټ    ه 

  . جوړیږی  سکیلیت  کلک  څخه  اودهغه  شي     افرازکوي  موادمړه  دسکیلیت  چې  کله 
منځ ته راځي. مرجان خپله انرژي   داوبوالندې ځمکې پرمخ    reefنودمرجان ډبریزجوړښتونه  

دماهیانواوال بحیره  گاوتغذیه  په  دمدیترانه  مرجان   . کوی  ترالسه  الرې   له  یودخوراک 
ې لري  گیداکیږي . دمرجان سکیلیت لکه دیوه نبات په شان څاناونډیوابحاروکې ډیرپ گاو

جوړښتونه    Polypه خوپه منځ کې تش پولیپ  گ لوغوټۍپه شان  هررنگاوپه څوکوکې یې د 
ال دسیمبیوزیس  کې  منځ  په  سلولونو  دپالیپ   . کیږي  دښایسته  گلیدل  چې  ژوندکوی  ي 

 رځي .گ ونوالمل گرن

Core Biopsy 
مینځ يې تش وي دنسج نمونې اخیستل  اوترمایکروسکوپ الندې  دیوې ستنې په مټ چې  

 معاینه کول 

Core Leaf لگه پاڼې،دنباتاتوگ،رنگلبرگ،گکاسبر 

Coriolis Force 

 

 

 

 

:ودک قوه  اړه    -ریولیس  قواوپورې  عطالتي  په   چې  ده  قوه  یوډول 
.  نوموړې قوه په هریوه جسم باندې    اغېزه   کوي کله چې   لري 

مختصاتوسیستم    څرخیدونکي   یوه  په   frame ofداجسم 

reference    . کې دمرکزڅخه بهر خواته اویابرعکس حرکت کوي   
 

 یرکې  هریوجسم ه دځمکې پر مخ اواتموسفگ ې  په توگد بېل
دتوپک     ، ،ریل  هوا،سمندر،انسان  باندې گ)لکه  هغه  په  کوي  حرکت  چې  اونور(  ولۍ 

قطب   شمال  څخه  داستواکرښې  چې  جسمونه   هغه   . کوي  اغېزه    قوه     دکوریولیس 
اویاشمال    دجنوب  اوکه  کوي  انحراف  وخواته  دشرق  کوي  حرکت  خواته  قطب  اویاجنوب 

ت کوي دغرب وخواته کږیږي   . اوکه جسم دسکون په  قطب څخه داستواکرښې خواته حرک
څرخیدونکي  دمختصاتوپه  سمت   قوې   ددې    . صفرده  قوه  نونوموړې  وي  کې  حالت 

دتوپک  په خواباندې عمودو ال ړدی .  که  چېرته    υه دجسم د سرعت   گاوهمدارن ωمحور
دکوریولیس قوې  ولۍ دځمکې سطحې څخه عمودًا پورته خواته وشړونوپه  ال ره کې  گیوه  

خواته کږیږي او دغرب وخواته تعجیل پیداکوي اوکله    گپه واسطه دخپل  مسیرڅخه څن
بېل د   . پیداکوي  تعجیل  وخواته  دشرق  رالویږي  ښکته  ته  ځمکې  تو گچې  په  که  گې   ه 

وي  او  جغرافیايي    m/s 100ولۍ دپورته شړلو لومړنی سرعت سل متره په ثانیه کې   گد
البلدپینځوس درج د   °50ې  وي  عرض  پینځه شپیته  گنوغرب خواته  لږڅه  انحراف  ولۍ 

، دڅرخیدونکي     mدمتحرک جسم کتله په     قیمت لري . که  چېرته    .cm 65سانتي متره  
په   سرعت  زاویوي  کو    سیستم   قوې     روښيو،نود  ویکټوري        یولیس  لپاره 

 معادله په  ال ندې ډول لیک ال ی شو: 

 
 

ډاپورتنۍ   په  قوه   گ معادله  دکوریولیس  چې  کوي  خوا،     cF ه  په  سرعت   د  دجسم 
اودڅرخیدونکي سیستم د محورپه خواباندې عمودًا و ال ړه ده . کله چې یوسړی  د یوې  

نودبهرخواته   ړوي  ال  و  حرکته  بې  باندې  په سطحه  تختې  ورباندې     څرخیدونکې  قوه  یوه 

http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Datei:Corioliskraft.JPG
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ه نامه یادیږي . خوکله چې همداو ال ړسړی په  پ    centrifugal forceاغېزه   کوي چې د  
هم   قوه  بله  یوه  برسیره  قوې  نودنوموړي  وکړي  پیل  حرکت  په   باندې  تخته  څرخیدونکې 

خواته څکوي .   که  چېرته  تخته دساعت ستنې   گورباندې    اغېزه   کوي چې سړی دڅن
یوه قو نوسړی  یوشان خوځیږي  اه  حرکت سره  کوي  تخته  دخپل ځان ښي خواته حس  وکه 

. همدغه   کوي   یې حس  خواته   کیڼې  ځان  دخپل  نو  څرخیږي  ف  په خال  ستنې  دساعت 
چې    ځنهگڅن ده  شوې  ښوول  کې  شکل  په   . یادیږي   سره  نامه  په  قوې  دکوریولیس  قوه 

   (0) دیوڅرخیدونکې دایروي شکله جسم  په مرکز دهوایو  مالیکول  په لومړي پړاوکې  
س کې واسطه  اودبادپه  دی   دپروت  سیخ   .   ټکي   A م  کیږي   رکول  و  حرکت  خواته  

عمودو ال ړه ده ،  ورباندې    اغېزه   کوي اوخط      Vچې په سرعت  cF خودکوریولیس قوه  
جوړوي     يالسیر ته یې داسې بدلون ورکوي چې په پایله کې دمستقیم خط پرځای یومنحن

 ټکی ته رسیږي .   B ټکي پرځای د بي  Aاو د 

Cork 

 : د   -کورک  دونې  چې  دي  پټ  يوجوړشوی   څخه  نسجونو  بهرني    cortex دنباتې  اود 
په منځ  کې پروت دی . دکورک نسجونه دهواڅخه ډک دي اوله دې      Epidermisپوستکي   

ماده   ربړي  یوه  جدارونوکې  په  دسلول   . لري  خواص  اوارتجاعي  ډیرسپک      Suberinکبله 
رځي . دکارک ونه په مرطوبوسیمو  گازدنفوذمانع  گشتون لري  چې په کورک کې  داوبواو 

اوپه   لپاره،کمربندشنا،  دبوتل سرپوښ  کورک   . پیداکیږي  کې  حوضه  په  دمدیترانه   لکه 
ورڅخه    موخه  په  مخنیوي  حرارت  دبرق  نفوذکولو،  غیرقابل  دصوت  ټه  گتعمیراتوکې 

 پورته کیږی   .  

Cormus   ندې ویشل کیږي .دنباتاتود جسم یوډول تنظیم دی چې په ساقه،پاڼې اوریشوبا 

Cornea 
ودکسي مخ برخه یې  گې شفاف   کروي شکله  بهرنی پوښ دي چې دستر گدستر   -قرنیه :

 ه دخطرڅخه په امن کې ساتي .گوته انکسارورکوي اوسترگپوښ کړې ده . درڼاوړان

Corner  ،  څيلي ږك کونج ، زاویه ، رأس ، گوټ    ، 

Corner  Mark  ، هندسه(رأس دکونج ټکی(   

Corona 

: دلمرتاج     ، نر    -تاج  ډیرې  دایونایزشوي    یدلمریوې  چې  کیږي  ویل  ته  اتموسفیرې 
اتموسفیر )پال زما (څخه جوړه ده . دااتموسفیردكسوف الشمس په ترځ کې لیدل کیدای  

 شي .

Coronary Artery 

ر  تاج  رسوي      -:   گ دزړه  وینه  عظالتوته  دزړه  چې  کیږي   ویل  اویاوریدته  شریان  هغه 
. دزړه تاج ر ونه لکه دتاج په شان په زړه راتاوشوي دي .   گاویایې ورڅخه بهرته ویاسي  

شریان    یوکیڼ  تاج  د  کې   برخه  پورتنۍ  ورنږدې  ته   Arteria Coronaria)دابهرکړکی 

Sinistra)    شریان یوشی  چې     (Arteria Coronaria Dextra)اودتاج  دی  شوی  بیل 
نوروکوچنیوڅان په  څرنگبیاوروسته   . کیږي   دڅانگوویشل  شریان  دتاج  دزړه  چې  و  گه 

  ودورانې جریان نه شي جوړیدالی .  ه پای ته رسیږي نوله دې کبله یگاخرنۍ برخې په بندتو
وی ته  سیمې  ورته  سمبالوونکی  نوهمغې  بندشی  شریان  دتاج  که  چې  دی  نه  همداالمل  نه 

کیږي   مړه  یې  اونسجونه  .    Infarctionرسیږي  راځي  ته  منځ  سکته  دزړه  کې  پایله  په   .
،ساه  خپریږي  خواته  الس  کیڼ  دردچې  دسینې   : له  دي  عبارت  یې  نښې  کلینیکي 

 .   اضطراب ې،استفراق،زړه بدی،خولې کیدل اوگتن
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Corpuscle 

: بڅرکۍ   ، ویل    -ذره  ذراتوته  ترټولوکوچنیو  مثبت  دمادي  کتله،  دسکون  چې  کیږي 
اویامنفي برقي چارج )لکه الکترون، پروټون ،پوزیترون ( ولري اویاداچې هیڅ چارج وه نه  

 لري . )لکه اټوم، نیوترون( 

Corpuscle 

Theory Of  Light 

ې څخه عبارت دی گدفزیک علم یوې څان     -دنورپه اړوندالکترومقناطیسي نظریه :  -۱
نوردالکترومقناطی وړانچې  تو گسي  په  .دبیلگې  کوي  مطالعه  تو گه  په  لکه  گې  ه 

 اودنورتداخل یانې انټرفرینس .  استقطاب ،دمسیرتغیر،پوالرایزیشن گدنوررن
ې څخه عبارت دی چې نوردیوې گدفزیک علم یوې څان     -دنورپه اړونددذرې نظریه : -۲

تو  په  اویابڅرکي   دکوچنیوذراتوڅخه  گذرې  نورپخپله  ماناچې  دې  په   . کوي  مطالعه  ه 
زکال     Einstein (1905)جوړشوی دی  چې دفوتون په نوم سره یادیږی . دفوتون نظریه په  

تیوري    دذرې  هکله  دنورپه  چې  تجربووښووله   . شوه   خواخپره  له  اینشټاین  دالبرت  کې 
 ډوي  .  گمنیک نظريې سره سمه ده داځکه چې دنیوټن میخانیک نظریه دالکترودینا

Corpuscular 

Rays 

تشکیل   شووذراتوڅخه  شوواویاناچارج  دچارج  چې  کیږي  ویل  شعاعوته  ایونایزوونکې 
دبیل  . وي  توگشوې  په  دالفاوړانگې   : لکه  وړانگ ه  نیوترون  ،بیتاوړانگې  ې،اتوم  گې  

وړانگوړان ،مالیکیول  وړانگې  اوپروټون  اونور.  گې  انرژي  گدنوموړووړانې   وحرکي 
 دذراتوپه واسطه انتقال کیږي اوپه واحدالکترون ولټ اندازه کیږی  .  

Correlate 
 ، کول  لرل،متقابله  وركول:  یو  ارتباط  ارتباط  سره  بل  له  يو  لرل،  ارتباط  منظم  سر  بله  له 

 ړون ورکول ت ېدل،مرتبط ك

Correlation 
 یف،متقابل اړیکيتضا ی،همبستگ ارتباط،تړون،تناسب ،

 دسلول،انساجو،غړو ترمنځ متقابله مناسبات    -په بیالوژي کې :

Correspondence 

Principle 

: کې  په    -په فزیک  ده چې  دنیلزبور  ۱۹۲۰یوه طریقه  واسطه    Niels Bohr زکال کې  په 
فزیک  گد دکوانت  پرنسیپ  نوموړی   . شوه   بیان  کې   نتیجه  شمیرتجربوپه  اوکالسیک  ڼ 

ه کوي . په بله وینا  کله چې دکوانت عددقیمت لوړ شي ،یانې  گفزیک ترمنځ رابطه په ډا
شی     orbits دمدارونو زیاته  اندازه  اودانرژی  محاسبې    ,اندازه  سیستم   نودکوانت 

ه دکوانت میخانیک قوانینوپه  گې په توگدکالسیک محاسبې سره سمون  پیداکوي  . دبیل
ې مایکروسکوپیک  ذرات لکه اټوم ،الکترون ،پروتون  په خوراښه  مرسته   کوالی شو چ

فنراوخاذن   گتو لکه  سیستمونه  ماکروسکوپیک  چې  کې  حال  داسې  په   . کړو  تشریح  ه 
دکالسیک میخانیک اوکالسیک الکترودینامیک قوانینوپه واسطه ډیرښه بیان  کیدالی شی  

. 

Corrosion 

 جوتخریب کیدنه ، دالتهاب په واسطه دانسا  -په طبابت کې :
تو عمومي  عواملوپه  گ په  دچاپېریال  چې  کیږي  ویل  ته  تخریب  دفلزاتواواحجاروسطحي  ه 
 وهل منځ ته راځي .  گواسطه لکه زن

Cos  Cosine 

 

 

تابع څپې    cosine   کوساین  دمثلثاتي  دصوت  مرسته  په  تابع  دنوموړې    . لنډیزدی 
څپې   الکترومقناطیسي   ، ،داوبوڅپې 

 جوړښت تشریح کیدای شي .  
ورسیږي   غوږته  څپې  دصوت  چې  کله 

  cosine  کوساین نودحسي غړي په مرسته د 
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چې    يرځگتابع په فریکونس تجزیه کیږی اویوازې هغه برخه یې داوریدلووړ   Sine وساینا
مناسب   چې  غوږونوته  دی  شوې  کښل  تابع  اوکوساین  دساین  کې  شکل  په   . وي 

یوه   دمثبت  یوه  (1+)امپلیتودیې  پریودیې     (1-)اومنفي  بشپړه  یوه   . تغیرکوي   ترمنځ  
    2πمساوي ده له : 

Cosecant 

 x اودساین       csc(x)ې مثلثاتي تابع ده  چې لنډیزيې په  گدریاضي څان  -کوسیکنټ : 

ه په یوه قایم الزاویه مثلث کې دهرې حاده  گې په تو گمعکوس ده . دبیل     sin(x)زاويي  
.  دکوسیکنټ   یادیږي  نوم  په  زاويي ساین  وترباندې دهغې  په  زاويي مقابل ضلع نسبت 

 تابع مساوي ده له :   .  

Cosh  

 

تابع لنډیزته ویل کیږي . کله چې  یومزی       hyperbolic cosine   هایپربولیک کوسایند 
)رسی( ځوړندشي اوبیا اهتزازورکړشي  نودنوموړې تابع په مرسته یې درپیدلو   کړنال ره   

 راف بیان کیدای شي : گاو

 

Cosine 

 

باندي  hپر طول دوتر  bپه یوه قایم الزاویه مثلث کې نسبت طول ضلع مجاو ر   -کوساین :
 مساوي ده له :      cos Aکوساین    Aدهغې زاويي کوساین په نوم یادیږي .   دیوې زاويي  

 

Cosine Function تابع کوساین 

Cosmic Ray 

ې د چارج شووذراتو  گوته ویل کیږي چې ډیره لوړه انرژي لري . نوموړې وړانگکیهاني وړان
اودهیلیم هستې څخه  جوړې دي . کله چې دځمکې  ،الکترون ذرې    ،الفاذرې لکه پروتون

اوکاون    Pionsه لکه پیون  گې په تو گیږي نوثانوي ذرې تولیدکیږي . دبیلگپه اتموسفیرول
Kaons     چې په خپل وارسره په میونMuons    . ي  وانرژگدکازمیک وړانباندې تجزیه کیږي

ولټه   الکترون  ددرویشت  طاقت  په  مقناطیسي   Ev 2010دلس  دځمکې    . رسیږي  پورې 
ال   ې دخپل قطبونوخواته کږې کوي چې په پایله کې  درڼایوه طبیعي ځگساحه کیهانې وړان

 لي .منځ ته راو  Auroraنده سیمه 

Cosmic Ray 

 : وړان  -کیهاني شعاع  کیهاني  دپروتونو،هیلیم هستي،الکترونونه  گلوړانرژي  چې  دي  ې 
وړان نوموړې   . دي  شوې  تشکیل  څخه  هستي  اتومونو  دلمر،گاوددرندو    کهکشان  ې 

کسي څخه خپریږی . د کیهاني شعاعوانرژي ان ترلس په طاقت یوویشت  ال  اگاودډیرولیرو 
ولټه ثانیه    eV. 2110الکترون  یوه  په  اټموسفیرباندې  پربهرنۍ  دځمکې   . رسیږي  پوره 

یږي اوپه پایله  گ اویومترمربع سطه باندې تقریبایوزرکیهاني ذرې دهوا مالیکولونو سره  ل
 ې منځ ته راځي  .گکې ثانوي وړان

 

Cosmic Rays  . ټولې  وړانگې اوذرې  چې د ځمکې  اتموسفير  ته راننوځي 

Cosmos  کیهاني 

Cosmos 

(Universe) 

 : لکه    -کائينات   . لري  اوشتون  دی  پیداشوي  چې  دي   شیان  هغه  ټول 
کسي په منځ کې پرته  ال   اگکسي اوټوله هغه فضاچې د ال  اگماده،انرژي،سیارې،ستوري ، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electron-volt
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 ده.

Cot  Cotangent 

 لنډیز لپاره لیکل کیږی .  Cotangent کوتانجینت  یوه مثلثاتي تابع ده چې د

 

Cotangen 

Function 

 

 

 

 

کوتېنجنت تابع :   دتعریف سره سم  مساوي دی له  
  :𝐶𝑜𝑡 x =  

1

tan𝑥
د     تابع  دکوتېنجنت 

قیمتونولپاره      
دناحیې  تابع  دنوموړي   . اوصفرکیږي  جذرلري 

 تعریف سیمه عبارت له ټولوحقیقي عددونو 
 𝐧 = 𝟎 ± 𝐧 څخه ده   .….±𝟑.±𝟐.𝟏 ∈ 𝐙      ، : پرته له   X = nπ    

     
یتناهي ته  ال   قیمتونولپاره      داځکه چې  دکوتېنجنت تابع د

 تقرب کوي .

Cotangent 

 

: ر    -کوتېنجنت  مجاو  ضلع  طول  نسبت  کې  مثلث  الزاویه  قایم  یوه  دضلع    bپه  طول  پر 
   xمقابل  باندي دهغې زاويي کوتېنجنت په نوم یادیږي . دتعریف سره سم،  دیوې زاويي   

سره برعکس  مساوي ده :    tang x دنوموړې زاويي دتېنجنټ           کوتېنجنت    
 یانې 

𝑪𝒐𝒕 𝐱 =  
𝟏

𝐭𝐚𝐧𝒙
     

 سره مساوی دی . 0.6494کوتېنجنت له :  °57ه دگ ې په توگدبیل  

Coth  

Hyperbolic 

Cotangent 

تابع ده چې تابع لنډیز     Hyperbolic cotangent   هایپربولیک کوتانجینت  یوه مثلثاتي 

 لپاره لیکل کیږي .  

Cotyledon  نباتاتوکې نطفوي پاڼې ،مشیمه دتخم پاڼې ،په بذري 

Coulomb 

 

 

 

: لپاره     -کولومب  او دبريښنایز چارج  واحد دی  دواحد  یونړیوال    . اندازه ښيي  دمقیاس 
هغه مقداربرېښنایزچارج ته    C 1 سره ښوول کیږی  .   یوکولومب     C 1 نښې لنډیزیې په

   (s) په یوه ثانیه څخه (cross section) مقطع په ساره پرې  شوي ویل کیږی چې دیوه سیم 
    C = 1 A × 1 s 1شدت انتقال شي .      Ampere = A یو امپير بریښنایزجریاندکې  

: په      -کولومب  يې  اولنډیزي  دی  څخه  کولومب  له  عبارت  واحد  چارج     ( 1C)دبرقي 
ثانیي   ( 1C)  ښوول کیږی . یوکولومب    هغه مقداربرقي چارج ته ویل کیږي چې دیوې 

(1s)    ثابت جریان دبرقي  په داسې حال کې چې  تیریږی  دیوه سیم مقطع څخه  ترځ کې  په 
 لري . یانې      قیمت و Ampere = 1A شدت   یوامپير 

Coulomb Force د چارج شووذرو تر منځ دفع کونکې اویا څکوونکې قوه 

Coulomb's Law 

 

 : قانون   برې  -دکولومب  شوو  دچارج  کې  فزیک  الکتروستاتیک  ښپه  نایزچارجونوترمنځ 
ډاگغبر په  قانون  .نوموړی  کیږي  ویل  ته  شوي  گون  چارج  یوشان  چې  کوي  ه 
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برېښنایزچارجونه یوبل دفع کوي اومخالف چارج شوي برېښنایزچارجونه په خپل منځ کې  
لومړی یوبل سره جذب کوي یانې څکوي . که  چېرته  

په    په         q1بریښنایزچارج   برېښنایزچارج  اودویم 
q2      په واټن  ترمنځ  دمرکزونو  اودهغوی   ،    rوښيو 

قوه    نودکولومب   Fوښيو، 
قیمت   مطلقه  ضرب   دنوموړودواړوچارجونودحاصل 

دواټن مربع    ترمنځ  اودهغوی  سره    2rسره سم سیخ   
 معکوسًا متناسب ده .  

چېرته   منفي که   اوکه  کوي  دفع  سره  یوبل  نوچارجونه  ولري  قیمت  مثبت  قوه  دکولومب 
 قیمت ولري نوچارجونه یوبل سره څکوي .  

 
 

 دبرېښنایزساحې ثابت ده.  ε0 معادله کې   پورتنۍ په 

Count  تعداد ،  , شمېر 

Countability  قابلیت شمردن  د شمېر نې وړتیا، 

Countable  :طبیعي عددونه د شمېر نې وړدي  اوحقیقي عددونه د شمېر نې وړنه دي    -دشمېرنې وړ 

Counterforce  متقابل قوه ،ضدقوه 

Couple   جفت کول، وصل کول،پیوستن ،سره یوځای تړل 

Coupled شوي ، تړل شوي ، متصله ، یوپربل تړل شوي ،وندیسره پ   

Coupling 
په   زیاتصال،لکه  دیوه سرکټ  ورکول،د فزیکي  گالکترونیک  ارتباط  نال دبل سرکټ سره 

 ونگسیستمونوترمنځ غبر

Coupling 

Reaction 

: تعامل  .     -اتصالي  نښلوي  سره  مالیکیولونه  دوه  چې  دی  تعامل  کیمیاوي  ډول  هغه 
پایله  گه کله چې موږانیلین دمالکې تیزاب اوسودیم نیتریت سره  گ ې په توگدبیل ډکړوپه 

. نوموړي مالال   ه  گکې دډای ازومال ي انیلین په موجودیت سره  گه داضافگس ته راځي 
روپونه لري .  گ س ته راځي چې دوه فنیل  ال   یوځل بیاتعامل ترسره کوي اویوداسې مرکب  

 ږي .نوموړي مرکب دامینوسوبنزول په نوم یادی

Covalent Bond 

 : ارتباط  اټومونه دخپل       -کووېلینت  دوه غیرفلزي  کیږی  چې  ته ویل  تړون  یوکیمیاوي 
مدار یوالکترون دیوه بل سره شریک کوي اوپه پایله کې دهغوی مالیکیولي مدارونه  یوپه  

تو  الکترونوپه  اود جوړه  ننوځي  کي  یوه  گه ورڅخه  گبل  په  تړون  نوموړی   . کوي  پورته  ّټه 
. دبیل ه لکه کاربن دای  گې په توگمالیکیولي مرکب کې اټومونه دیوبل سره کلک ساتي 

 :  2CO  تړون گاکسایدغبر

 
دعنصرع کې  ځای  دې  د  ال   په  )کرښه(  اویوه  یوالکترون  یوازي  شاوخوایو)ټکی(  مي 

 وته کوي .گازادالکترونوجوړه په  
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یوډول کیمیاوي اړیکوته ویل کیږي چې په یوه مولیکول کې اتومونه     -کووالینت اړیکې :
دیوبل سره کلک ساتي . په یوه کیمیاوي مرکب کې دوه متجانس اویاغیرمتجانس اتومونه 

ې په  گټه پورته کوي . دبیلگه  گونوڅخه  په جوړه يي اوشریکه تو نس الکترونال   دخپلووا
 2H   ،Hcl ،2COه لکه : گتو

Cover ښول ، دځان ساتنه  پو  ټول ، پ 

Cr  Chrom  . دکروم کیمیاوي عنصرلپاره دلندیزنښه ده 

Cracking 

(Chemistry) 

 : کراک  کړن  -عمل  کولویوډول  دتصفیه  تیل  په  ال   دځمکې  چې  ده  دکاربن  ره  کې  هغه 
. دبیل ټوټه کیږی  لنډوساده ځنځیرونوباندي  په  اوږده  مغلق ځنځیرونه  په  گهایدروجن  ې 

 ه دکاربن هایدروجن  لنډځنځیرونه عبارت دی له   بنزین،ډیزل اودسوځیدلوسپک تیل  گتو

Cracking    

Process 

کمپلکس    عضوي  ډیرغټ   چې  ده  ره   کړنال  کیمیاوي     دحرارت  یوه  مالیکولونه 
ره    کړنال  نوموړې      . کیږي  اړول  مالیکولوباندې  کوچنيو  په  ندې  ال  اوفشارتراغیزې  

اویاکرکین بېل   گدانشقاق  د   . یادیږي  نامه  تو گپه  په  دځمکې  گې   چې  لکه  ازسره  گه 
هایدروجن   کاربن  پایله کې  اوپه  اوداوبوبخاریوځای کیږی  ال    nHm(C(اکسیجن  تر  مرکب 

ه یومخلوط دی  گدکاربن هایدروجن نوموړی مرکب لکه نارمل پارافین په تو سه کیږي .   
،او   ،خاوروتیل  ،ډیزل  پطرول  لکه  تیلو  دځمکني   . لري  مالیکولونه  اوډیراوږده  

لیکونه د انشقاق کړنال رې  په  ادسوځولوتیلود ال س ته راوستلوپه موخه دغه  اوږده لوی م
 واسطه کوچني کیږي .  

Cranial Nerves 

 

 

دماغي اعصابوته ویل     pairs 12هغو دوولسو جوړه     -ددماغ اعصاب ، دسراعصاب  .
لومړی    . دي  غځیدلي  برخوته  نورو  اودبدن  اخلي  سرچینه  دبنسټیزمغزڅخه  چې  کیږي 

 ب  دکوچني مغزڅخه اوپاتې لس اعصاب   دبنسټیزمغزڅخه راوځي  .  اودویم عص
 

Nervus olfactorius دبوی عصب   )  -۱ه :گې  په تو گد بېل

 ( ،    Nervus opticusدلیدعصب  )    -۲( ،    
  (     Nervus oculomotoriusودحرکت عصب  )   گدستر   -۳ 

   (    Nervus trochlearisې رغړوونکې عصب  )   گدستر  -۴
    (   Nervus trigeminusیز عصب )گې درې څانگدستر   -۵
) گدستر   -۶ عصب  کوونکی  تولیرې   Nervusوعظال 

abducens  )   
        Nervus facialisدمخ عصب  )     -۷
 ۸-       ( تعادل عصب    ،    Nervus vestibulocochlearisداوریدلواودوزن  دژبې     -۹( 

      Nervus vagus)عصب  )  گدوا   -۱۰( ،   Nervus glossopharyngeusاوستوني عصب  )
  ،۱۱-   ( ( عصب   )اضافه  ،    Nervus accessoriusفرعی  ندې عصب     -۱۲(  ال  دژبې  
(Nervus hypoglossus     توپیرلرونکې تړاو  په  دکیفیت  چې  شي  ی  ال  کو  یوعصب   .  )

بېل   fibresتارونه   د    . تو گولري  په  فگې   حسي  لکه   ، اه  حرکت    یبرونه  توته  عظال 
 یبرونه  ایبرونه   اوخپلواک عصبي فاورکوونکي ف

C-Reactive 

Protein (Crp): 

دالتهاب   کې  بدن  په  چې  کله  تولیدکیږي  مهال   هغه  کې  ینه  په  چې  دی  پروتین  یوډول 
دم   . ولري  شتون  اوهمدارناپروسه   ناروغیو  ،نوروسرطاني  ناروغۍ  په  په  گیولوما  ه 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nervus_olfactorius
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 لیول په سیرم کې پورته ځي     CRP ناروغیوکې دالتهابی 

Creatinine 

ې څخه افرازکیږي .کریاتینین  گه دپوښتورگ یوکوچنی کیمیاوي مرکب دی چې په عادي تو
دعضالتود میتابالیزم اوانرژي د تولیدپه پایله کې جوړیږي اودوینې څخه په نارمل حالت  

که    . پیداکیږي  متیازوکې  په  اوبیا  فیلترکیږي  دکریاتینین  کې  کې  وینه  په  چېرته 
 ړي  دی    گې  کارکول نیمگمقدارډیروي نوپه دې ماناچې پوښتور

Creature 
  : موجودات   چې     -ژوندي  کیږي  ویل  واحدونوته  شوي  تنظیم  ارثي  کې  بیالوژي  په 

 ژوندى مخلوق، حيوان يا انسان دبیازیږونې اودتکامل وړتیاولري .  دمیتابالیزم ،

Creepage ړي ، خزیدنخاپو، گپه خاپوړوت 

Criterion جمع( اصولښت ،اندازه ،ارز ړي عالمه،گځان،محك،قضاوتمعيار(   

Critical  انتقادي ،خطرناک ،حساس حالت، داندیښنې وړحالت ،بحراني 

Critical Point 

(Mathematics) 

 : نقطه  څان  -ساکن  په  هلته  گدریاضي  چې  کیږي  ویل  ته  نقطې  هغه  منحني  دیوه  کې  ه 
اود   ولري  بڼه  افقي  کې    xمماس  نقطه  په ساکنه  بله مانادتابع  په   . وي  محورسره موازي 

 مشتق دصفرسره مساوي دی اویاداچې مشتق هیڅ شتون نه لري.  

Critical Point 

(Thermody-

namics) 

ترمودینامیک حالت ته ویل کیږي چې دایزوترم منحني په یوه  دیوې مادی    -بحراني ټکی : 
ازدبحراني حرارت ،بحراني کثافت  او فشار په کارولوسره  په مایع باندې  گټکي کې  یو

 ی شي .ال  بدلید

Critical Pressure 
ازدبحراني حرارت الندي په مایع تبدیل گهغه فشارته ویل کیږي چې یو    -بحراني فشار:
 کیدالی شي .  

Critical 

Temperature 

 : درجه  حرارت  څخه    -بحراني  درجي  دهمدې  که  چې  کیږي  ویل  ته  درجې  هغه  دحرارت 
 از په مایع نه شي تبدیل کیدای .گاز حرارت درجه نوره پورته شي نو گد

Crop 

اه یانې گپه حیواناتوکې دجهاذهاضمې لومړی برخه تشکیلوي چې دخولي خالی  -جاغور:
یت لري . جاغورپه تیره بیاپه مرغانوکې خوراجوته لیدل کیږي .په  مرۍ څخه ورڅرمه موقع

ته   سیستم  دهاضمي  چې  دې  له  مخکې  کیږي  موادذخیره  غذايي  ټول  لومړی  جاغورکې 
 ورننوځي .

Cross چلیپا،څلورالرې , یبصل 

Cross Crack 

Plane 

 

انوپر مخ باندې شاقولي  گدارتسام په کړنالره کې ددریومستوي 
ده چې په هغه کې داړخ خواڅخه یوجسم لیدل کیږي  .   π3سطحه  

ان ښوول شوي دي چې یوپربل  گونه مستوي گپه شکل کې دري  
 P(x,y,z)ه دیوې نقطي گ ې په توگباندي عمودوالړدي . دبیل

   𝜋3، داړخ خواڅخه مستوي پای      P(x|y|0)کې      𝜋1ارتسام  په افقي الندي مستوي پای  
 ښوول کیږي .    P(0|y|z) =کې    𝜋2   اودمخامخ خواڅخه مستوي پای   P(x|0|z)کې      

 

Cross Grid  ون سیستم دی چې دوه خطي جالونه یوپربل عمودوالړوي  گدجال یوډول تفرقي دوه 
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Cross Product 

: وکتوری  بهرجفت  درفضای سه    -حاصل ضرب  که   این یک عملیه است  بعدی 
هرگ وکتورهاوکتوردی میدهد.  راربط     �⃗�و       𝑎اه  گری 

×  𝑎 دووکتورباشد ، پس     �⃗�      وکتوراست که به𝑎     و�⃗�     عمود
از   است  عبارت  ان  وطول  بوده   ، راست  دست   ،درسیستم 

 |𝑎 | . �⃗� . Sinθ           درینجاΘ    زاویه بین وکتور𝑎      ووکتور�⃗�     .میباشد
حاصل ضرب وکتوری درهندسه درشکل ذیل ارائه شده است که مساحت متوازی  مقدار

 االضالع را نشان میدهد 

Cross Section 

(Physics) 

   -مقطع: مؤثره هندسي
چې   دی  یومقیاس  داحتمال  کې   فزیک  اوهستې  اتوم  په 
دهدف یوه ساکنه ذره لکه داتوم هسته دیوې بلې ذرې  لکه  
یونیوترون په مټ ویشتل کیږي    اوکه چیرته فیرشوې ذره  

ول باندې  مقطع  عمودي  همدغه  کې  گ په  پایله  نوپه  یږي 
ي منځ  ته راځي . په  گندگهستوي تعامل اویاجذب اویاپرا

اویادپرا مقطع  مؤثره  تعامل  دهستوي  وارسره  خپل  په  کې  کړنالره  مؤثره  گندگنوموړي  ی 
. مؤثره یادیږي  نوم  په  واحد سانتي مترمربع   مقط  مقطع  په  بارن     2cmع     Barn= bاویا 

،   دمؤثرې مقطع دلنډیزنښه  2m 28−b = 10 1اندازه کیږي.  یوبارن مساوي دی له :         
 ښوول کیږي. σما گپه زی

Crossbreed 

 : بریډ  چې  گددووژوندیوموجوداتوجفت    -کراس  کیږی  ویل  ته  یري 
دتوپيرلرونکوکروموزومونو اویاصفاتو خاوندان وي . په پایله کې نوي نوزادمنځ ته راځي  

ډاواکثرا اصالح شوي صفات لري .  دکراس بریډ دحیواناتواونباتاتوترمنځ  گچې دوالدینو
 ه ترسره شي .گکیدی شي چې په مصنوعي اویاپه طبیعي تو 

Crossing-Over 

 : ورکړه  موادوراکړه  میخانیکي        -دجنېتیک  یوه 
دمایوز چې  ده  ره   پرو    meiosis  یسکړنال  دکمښت 

پایله  اوپه  راځي  ته  منځ  پړاوکې  لوموړي  په  فېزویش 
دهومولو رنگکې  اوپال  دمورنې  ترمنځ   ي وکروموزو 

ډول  داسې  ته  نسل  راتلونکي  چې  مانا  دې  په   . ي  کیږ  تبادله  سره  کروموزوموټوټې 
په   چې  کیږي  انتقال  ر  شمېردموراونیمايې    شمېر  نیمايې  ډهگکروموزومونه  دپال 

 کروموزومونوڅخه جوړشوي دي .

Cruciferae 

 : بوټي  ډوله  ډوله  گهغو     -خاشخاش  خاشخاش  په  چې  کیږي  ویل  لرونکونباتاتوته  ل 
یاسبزیجات  بوټي  لرونکي  تیل  طبی  سره  ډیری  په  بوټی  نوموړی   . لري  اړه  بوټوپورې 

ه لکه کرم  گې  په تو گمه کې شنه کیږی . د بېلاوځمکني بوټي  تشکیلوي اوپه معتدله سی
 لپي ، شرشم  ، زغر اونور گ، 

Crustacea 

, خرچن     دمفصل لرونکوحیواناتوپه ډله کې راځي اودبرانشونوپه واسطه     -:  گچنگاښ 
ترغټومفصل   رانیولې  حیواناتوڅخه  دمیکروسکوپې  یې  ستروالی   . کوي  تنفس 

ډیری   په   . رسیږي  دسترلرونکوحیواناتوپورې   . ژوندکوي  اوبوکې  په  یې  گ سره  وجوړښت 
ې هم نه لري . دهغوی تخم دښځینه جنس  گ ې دي اوبیاځینې یې هیڅ ستر گلکه مرکبې ستر 

له  ال رې     Larvaeپه یوه مخصوصه بطني کڅوړه کې خوندي وي  اوبیاوروسته د  ال رف  
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ولونه یې هگۍ دالقاح څخه وروسته په اوبوکې خوشې کویي . لږڅه  ډتکامل کوي . ځینې  
انتن ډوله    کې دوه جوړه  segmentمنت  گزره ډولونه یې پېژندل شوي دي . د سر په زی   ۵۵

 منتونوڅخه یې پښې راوتلې وي .  گښکرلري  اودتوراکس زی

Crustacean 

:گیاخرچن  پوستان  سخت د   -ها  چې  دي  حیوانات  بیالوی  اوځیني  کوچني   ځیني 

Arthropod     واسطه په  اودبرنشي  ژوندکوي  اوبوکې  په  يې  .اکثرأ  لري  اړه  پورې  ډله  په 
.بدن يې ددریوبرخویانې سر،سینه اوبطن څخه جوړشوی دی . سراوسینه يې   تنفس کوي 

خرچن  . ده  متحدشوې  یوځای  شکرلري   گسره  دوه  نې  یا  آنتن  دوه  کې   برخه  دسرپه  ان 
همدارن  . کوي  مرسته  رانیولوکې  دسیگاودغذاپه  جوړه  ه  څوشمیره  هم  شاوخواکې  په  نې 

 ټه پورته کیږی  .  گه ورڅخه  گشکرونه  شتون لري  چې دپښوپه تو 

Cryotherapy 
یوډول درملنه ده چې دمنفي ټیټودرجوپه کارولو سره سلیم تومورونه ،التهاب  اودخبیث  

 تومورونودرملنه کیږي  

Crypto Ions 

ه تولیدکیږي  گهغه ایونونه چې په یوه کیمیاوي تعامل کې دجانبي نغتل شوو موادوپه تو
لیدل کیږي .څرن نه  تعامل څخه  گ اوښکاره  له  نووروسته  لري  نه  ډیرپایښت  هغوی  ه چې  

 بیرته ناپدیدکیږي .  

Cryptogam 
الجي   لکه  تکثرکوي  واسطه  دسپورپه  چې  نباتات  ،هغه  نباتات  تخمه  بې 

 ها،خزه ها،سرخسها، گلسنگها،سمارقها،

Cryptomere 

Factors 

تو یواځنۍ  په  چې  عوامل  ارثي  په  گ هغه  عواملوسره  دنورواٍرثي  خو  کوالی  تظاهرنه شي  ه 
 ډه تظاهرکوالی شي  .گ

Cryptomeria 

ارثي  دیوې  باندې  متعددوارثي عالمواویاجینونو  کیدنه،په  پاتې  پټ  ارثي عالمي  دیوې 
ه ارثت ته ورکول کیږي او په پایله کې  گعالمي وابسته بودن )تړون( چې هریويي په بیله تو

 ه منځ ته راځي .  گتو يې تأثیر په شریکه 

Crystal 

یوجامدجسم ته ویل کیږي چې داتومونو،ایونونواو مالیکولونو څخه جوړشوې وي    -بلور:
برخې  دفضاپه درې   وي .  گاونوموړي  ترتیب شوې  ډول  ونوسمتونوکې په منظم متناوب 

 دبلوراجزاوې کیدای شي چې دیوه جنس اویامختلف جنس څخه جوړې  وي .   

Crystal Cone 

 : مخروط  مرکب  گیوځان   -کریستالي  دحشراتوپه  چې  دی  جوړښت  ډوله  کریستال  ړی 
یږي نودمخروطي   گ ې په مخروط ولگه کې دقرنیه الندې پرته ده . کله چې دنوروړانگستر

 ې حسي سلولونوته یې لیږدوي .گقاعدې په مرسته راټولیږي اودستر

Crystal Structure 

ې شبکه کې دیوه جسم اتومونه اویامالیکولونه په منظم په نوموړ   -جال اویاشبکه بلوري : 
درې بعده متناظرشکل سره دشبکې په رأس کې ځای لري . دشبکې کوچني واحدداساسي 

 حجرې په نوم یادیږي .  

Crystallization 
: اویابلورساختن  کې     -بلورکول  پایله  سوړکړونوپه  محلول  داغ  موږیومشبوع  چې  کله 

 منحل شوی جسم دیوه جامدبلورپه شکل اوړي اورسوب کوي .  

Crystallization 

Water 

: اوبه  تو   -بلوري  په  په جوړښت کې دمرکب  اوبه دي چې دجامدکریستال  ه شتون  گ هغه 
 لري .
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Cs  Caesium  دکیمیاوي عنصرCaesium   لپاره دلنډیزنښه ده 

Cu  Cuprum   دکیمیاوي عنصر مسوCuprum   لپاره دلنډیزنښه ده 

Cube   : یودرې بعده جسم دی چې شپږوجه لري اوهره وجه يې مربع تشکیلوي   -مکعب 

Cube Root   : مکعب جذر، لکه√x3 = x1/3     د(X  )عددمکعب جذر 

Cubic   مکعبي 

Cuboid 
یوشپږسطحي شکل دی چې هره سطحه یې دیوه مستطیل بڼه    -متوازی المستطیالت : 

 لري.

Culmination 
ه لکه چې یوستوری خپله لوړترینه نقطه په  گې په تو گداعظمي نقطې څخه تیریدل ، دبېل

 ه څوکه گافق کې ترالسه کړي . دیوه غره ترټولوج

Cultivated Plant 

چې   نباتات  هغه  نوع  ټول  زره  دوولس  لږڅه   . اوتکثیرکیږي  زرع،تربیه  واسطه  په  دانسان 
مواد،ادویه،روغنیات،الیاف،رن غذايي  يي  ډیری   . لري  شتون  نباتات  آمیزي    گداسې 

ه دښایسته نباتاتو په ډول  گي اوکارک تولیدکوي . همدارنگمواد،دباغي ،سمغ ها،ربړ،لر
 ټه پورته کیږی  گهم ورڅخه  

Culture 
دباکټریاووتربیه کول اویاپه     -۲دځمکې کرل اوحاصل خیز کول      -کې :   په بیالوژي  -۱

 بوتلونوکې دسائروکوچنیوحیواناتوتربیه ،تکثیرکول

Curie 

واحددی   ۍښوول کیږی ،د رادیواکتیفیتي پخوان سره   Ci 1 دلنډیز نښه یې په  -وري :یک
( اکتیویتي سره یوشان دی    g Ra-226 1دوه سوه شپږویشت ) ریدیم    رام  گوري دیو یاویوک

ویل کیږي .     Becquerel (Bq). دیوې  رادیواکتیف   مادی اوسني نړیوال واحدته  بکرل  
یوه   کې  داتوم  ثاینه  یوه  په  ده چې  اکتیویتي  هغه  دیوې  رادیواکتیف   مادې  بکرل   یو 

 ا بکرل یانې  گیگاویوکوري مساوی دی له اوه دیرش   s 1 = Bq (1–1(هسته وچوي . یانې 

1 Ci = 3 7GBq 

Curie وه   فرانسوۍ فيزيک پوههيوه   ميرمن کيوري 

Curie = Ci 

نوميدیواارد واحدکيوري  پخوانۍ   کيوري  دهکتيويتي  يو  له    .  دی  دېرش     مساوي  اوه 
ثانیه کې يوه  په  تجزیی  نړیوال  معیاري واحد    Bq  37000000000    بیلیارده  اوسنی    .

 Bq = 1/sپه نوم یادیږي اومساوي دی یوه تجزه په یوه ثانیه کې .  Bqبیکاریل 

Curie 

Temperature 

حرارت  یک واسطه    -:   ,(Tc)وري  په  دهغې  چې  کیږی  ویل  ته  مقدارحرارت  هغه 
اودنوموړې حرارت څخه   ال سه ورکوي  یومقناطیسي جسم خپل فرومقناطیسي خواص د 

ه داوسپنې یوه مقناطیس   گې  په توگد بېل  لوړیوازې پارامقناطیسي خواص غوره کوي  .
، څخه    (C° 768)وري حرارت   یداوسپنې ک  که  چېرته    ي خپل مقناطیسیت د ال سه ورکو

 دی  (C° 1121)ورې حرارت ی،اودکوبالټ ک (C° 360)وري حرارت یواوړي . د نیکل ک

Curium 
 : رادیواکتیف    عنصردی چې    -کیوریم  او  گدالفاوړانیوکیمیاوي مصنوعي   ې خپروي 

واحد اوداکتینوييد      ٢٤٧    uسره کښل کیږي .نسبي اتومي کتله یې  Cmلنډیزیې په   

http://127.0.0.1:50000/Xaver/text.xav?SID=31395&skin=&bk=pschyrembel_kw&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27sl4379627%27%5D&tf=content&hlf=content&qmf=content&tocf=toc#xaverTitleAnchore


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

240 

 

actinides    اتومي     گ په چې  دي  عنصرونه  مصنوعي  هغه  نوموړي   . لري  اړه  پورې  روپ 
 سلودرې پورې رسیږي . لکه توریوم ، یورانیوم  ، پلوتونیوم  یوشمېر   ه یې دنوي څخه تر

Curly  ، پیچل شوي  الول  تاوشوی ،    

Current Intensity   دبرېښنایزجریان شدت چې په واحدامپیرباندې اندازه کیږي 

Current Leak 

عایق په یوه الکتروینکي سرکت کې  دبرق جریان ته ویل کیږی چې دیوه     -لیک جریان :
ه که په یوه سرکت کې ترانزیسټرراویادایود  گې په تو گسطحې په اوږدوباندې بهیږي . دبېل

د یوه خاذن سره یوځای تړلي شوي وي نوکه څه هم دسرکټ سویچ خالص وي خوبرسیره  
ه انرژی ضایع کیږي . داځکه چې دخاذن  گدهغې هم دچارج شوي خاذن څخه په تدریجي تو 

 ه ډیره لږه اندازه برقي جریان ته هدایت ورکوي .لوحوترمنځ عایق مواد هم پ

Curvature 

تابع    -:    انحناء   دیوي  کړوچې  موږفرض  نقطه       f(x)که  یوه  په  لرو.  هندسي  نمایش 
(x,f(x))     نمایش هندسي  عبارت له معکوس شعاع  دایره    انحناءکېr      څخه عبارت دی

تو الندې  .  گاوپه  دی  شوی  تعریف  نقطه      -۱ه  یوه  په  دایره  باندې  هندسي  نمایش  په 
(x,f(x))       . ددایرې اونمایش هندسي دویم مشتق په یوه نقطه      -۲مماس ده(x,f(x))    

 سره وښیونولرو:   kپه     انحناءکې دیوبل سره مساوي دي . کله چې 

𝐾 =
𝑓"(𝑥)

[1 + (𝑓 `(𝑥))2]3/2
 

Curve  منحني ،کوږ 

Curve Integral 

  -تمامی روی منحنی :
یریم .  گدرنظرب    Bو    Aرابانقاط انجام      Cیک منحنی  

روی    B n,......, P3,P2,P1A = P =اه نقاط متعاقب گهر
C     باشد،پس ∫قرارداشته  f(x. y. z). ds

𝐶
عبارت     

∑ازحدترادف مجموع های     f(xi. yi. zi)∆Si
n
𝑖=1     است

𝛿وقتیکه     → .f(xiیرد. درین جا   گصورت     0 yi. zi)      یک نقطه روی قوس بینiP     و
i+1P     . دلتا    Si∆است  و  بوده  قوس  این  ازاعداد  گبزر    𝛿طول  میباشد.    Si∆ترین 

∫قرارتعریف   f(x. y. z). ds
𝐶

ویند.این رامیتوان درفضای   گ  Cروی منحنی     fراتمامی      
n   میاید بدست  این   . است  معین  ازتمامی  عمومی  حالت  یک   این  کرد.  تعریف  بعدی 

 تابع با یک متحول مستقل است   fیک قطعهْ  خطی بوده و   Cوقتیکه 

Curvilinear 

Coordinates 

: نظربه خطوط منحني  ته ویل کیږي چې محورونه     -مختصات  دمختصاتوهغه سیستم 
منحن بلکې  وي  نه  خطونه  مستقیم  دبیليي   . ولري  کرښې  تو گي  په  قطبي گې  لکه  ه 

.همدارن تشکیلوي  دایره  یومحوريې  دلته  چې  مختصات،کروي  گمختصات  سلندري  ه 
 مختصات 

Cuticle 

سطحه باندې    ۍداپیتیل حجرونومتجانس افرازات دي چې په بهرن   -پوټکی ، پوستکی :
کسی     و گ، دستر  enamelه لکه دغاښ جال يي مواد  گې  په تو گپاتې کیږي . د بېل  تينښ

 موم ،  

Cuticula : دنبات اویاحیوان دپوستکي بهرني پوښ ته ویل کیږي  چې داپیتل حجروپه    -پوستکي 
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شیتین   د   . نښلي  کلک  اوهلته  افرازکیږي  غړي    chitin واسطه  دبدن  پوښ  نازک  دغه 
 دهراړخیزوتخریبي اغیزوڅخه خوندي ساتي .

Cutin 
 : ایستر  -کوتین  اسیدشحمي  د  چې  ده  ماده  ده  (Ester) یوه  شوې  تشکیل   څخه 

 اودکوتیکوالدنوروموادوسره یوځای دنباتاتودپاڼې اویاساقي پوښ جوړوي  

Cutis 
: پوستکي  -پوستکی  دی    دبدن  جوړشوی  پوستکی    -۱ددریوبرخوڅخه  پاسنی 

(Epidermis دڅرمنې ،) منځنی (  پوستکی   Coriumال ند  ، )نی (  پوستکیSubcutis  ) 

Cyanide 

 : سیاناید  کې  هغه  -سایناید،  ځان  پخپل  چې  ي  کیږ  ویل  ته  مرکب   کیمیاوي 
ونو  گ( ولري , کوم چې  دکاربن اتوم اونایتروجن اتوم ترمنځ ددرې  C≡Nروپ  )گیانایددس

وته ویل کیږی د  گمال HCN جن سیانایداړیکوپه واسطه تړل شوي وي . په بله وینا دهایدر
تو گبېل په  سیانگې   پتاسیم  لکه  سیان    KCNید  اه  اوسودیم  چې     NaCN دیا،  اونور 

 رځي .  گال مل    گ یددڅوثانیوپه موده کې دمرارام  پتاسیم سیانگډیرسخت زهردي . یوملي 

Cyanine 
النو،پاڼواومیووکې  گه ماده ده چې په  گپه ځینونباتاتوکې   سره ،زیړه ،ابي  رن  -سیانین : 

 ل کې پیداکیږي .گالب  گل جریبن او گشتون لري . لکه  

Cybernetics 

: څان   -سایبرنېتکس  یوه  او  گدساینس  ،الکترونیکي  ،بیالوژيکي  دفزیکي  چې  ده  ه 
ته   اوهدف  کوي  بحث  چلنالروڅخه  ،کنترول  ،جوړښت  دتنظیم  لپاره  دټولنیزسیستم 

 وته کوي .گدرسیدلو الرې چارې په 

Cycle 

: کې  بیالوژي  دژونددوره     -په  موجود  ژوندي  دیوه  لکه   ، پېښې  دایروي شکله    ، دوره 
 ، دزړه حرکت دوره ،دحجرې دویش دوره ،  Menstrual cycle،دښځي میاشتنۍ عادت 

 : کې  ریاضي  په     -په   . کیږي  ویل  یودوران  ته  تبدیل  هردایروي  مجموعي  مرتبې  دیوې 
ترتیب    دورانې  عنصرونه  ک   permutationنوموړي  یوشمیرټاکلې  مجموعې  دیوې  ې 

 ددایرې په ډول څرخیدونکی تبادل مومي اوپاتې عنصرونه ثابت پاتې کیږي .  

Cyclic 
روپ لپاره کارول کیږی . لکه  گدلنډیزنښه ده چې دیوحلقوی    -سایکلیک   ، چرخه يي :

 سایکلوالکین 

Cyclic 

Permutation 

: تبدیل  اوکله چې دمجموعې    -دایروي  نیسو  پام کې  په  اومرتبه مجموعه  یوه محدوده 
عنصردمجوعي شروع ځای ته ترتیب     nځایه شاته یوسو، اوبیااخرنی     nعنصرپه اندازه د  

یودایروي    (c,d,a,b)ه   گې په توگورکړو،نوپه دې ډول یودایروي تبدیل منځ ته راځي. دبیل
د    په داسې حال کې چې  دی    (a,b,c,d)تبدیل   .a     اوb    وړل اندازه دددوځایونوشاته  په 

په ترتیب سره لومړي ځای اشغال کړی دی . په بله وینا لومړی عنصرپه    dاو     cشوي دي او  
دویم عنصر،اودویم عنصرپه دریم عنصرباندي اونورهم داسې درواخله ربط ورکول کیږي .  

توگدبیل په  یوه مجموعه  گ ې  نیس   fه  پام کې  او  په  لري  او    5وچې شپږعنصرونه     f   6م 
عنصرونه یې یودایروي تبدیل تشکیلوي  داځکه چې   1,2,3,4 عنصر ثابت پاتې کیږي خو

f(1)=2 ,;  f(2)=4, ;  f(4)=3  ;  f(3)=1    . 

 
دی اوپه الندې ډول لیکل کیږي .     4وموړي یودایروي تبدیل دی چې اوږدوالی یې 
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f(1243). 

Cyclical   حلقوي ،دایروي 

Cyclo Compound 

: مرکبات  یوه     -حلقوي  دبنزین  کې  مولیکول  خپل  په  چې  دي  مرکبات  کیمیاوي  هغه 
mono    دوه ،bi       درې ،tri       اویاډیرېpoly    . حلقې ولري او دمرکب هسته تشکیلوي

دی چې     12H6Cچې کیمیاوي فرمول يي     Cyclohexanه سایکلوهیکسن   گې په توگدبیل
 یوه حلقه لري . 6H6Cدبنزین  

Cyclone 
  ، طوفان  خواته  گهغه  دننه  شاوخوا  مرکزپه  اتمسفیرقوي  ټیټ  دیوه  چې  اوبړبوکي  رد،باد 

 راڅرخیږي او دځمکې شمال نیم کري اوجنوب نیم کري په منطقه کې منځ ته راځي .  

Cyclotron 

 

 

 

اه  گړې دستگپه هستوي فزیک کې یوه ځان -دایروي ډوله تعجیل کوونکی :سایکلوترون ، 
  دمختلفوعنصرونوچارج شووایونوته په لوړه اندازه تعجیل ورکوي .  نیم کره ډوله ده چې  

جوړښت لري   دهواڅخه  خالي یوه لوښي     D-shapedتختې چې دډي  توري په بڼه      دوه  
تختودمنځ برخه تشه ده او  دیوه    D2 او   D1 کیښول کیږی . ددواړو    گپه څن  گکې څن

ونوتر منځ قرارلري . الکترومقناطیسي متجانس ساحه  زورور الکترو مقناطیس ددوو  قطب
په    ده    (x)چې  شوې  ښوول  دتعجیل  نښه 

. ده  ړه  ال  و  عمودًا  مسیرباندې  .    کوونکوچارجونوپه 
لوړفریکونسی     D2 او   D1دواړه      یوه  د  تختې 

متناوب  برقي جریان  په منبع پورې تړلې دي . په دې  
چارج ولري نوپه  مثبت    D1مانا چې که یوه تخته   یې  

تخته    دابله  کې  ترځ  .     D2دې  لري  چارج  منفي  یې 
  pیوه سرچینه    Ionsدلوښي په مرکزي برخه کې دایونو  

چارج شوي ایونونه ورڅخه راوځي او په خپل وارسره دشی    ه  خوښزه په  شتون لری چې د
ډي   خوا   اوکیڼ  مرسته      Dخوا  په  ساحې  الکترومقناطیسي  دمتناوب  کې  منځ  تختوپه 

تعجیل پیداکوي . په داسې حال کې چې مقناطیسي ساحه ایونونه په یوه ثابت سرعت اوپه  
ساحې  اومقناطیسې  ساحې   برقي  خودمتناوب  ساتي  متحرک  مدارکې  شکله  دایروي 

ځانته غوره کوي  .  کله چې کافي انرژي   spiral داغیزوپه پایله کې ایونونه تاوشوی مسیر 
بېل د  ال سه شوه  تو گتر  په  نوبیادیوه خاذن  گه څومیگې    ، ولټ  په مرسته    (W)االکترون 

هدف    اوپه  راوځي  څخه  آلې  دتعجیل  گل  (Target) دډي  کې  آله  نوموړې  په   . یږي 
یږي نو هستوي تعاملونه منځ گچې که په ماده ول  (MeV 9)شووایونوانرژي دومره لوړه ده  

بېل د  شي.    ی  راوستال  توگته  په  داکتیویشن  گ ې   کې    activationه  ره   کړنال  په    
 دناروغیودپېژندنې اودرملنې په موخه  مصنوعي  رادیونوکلیدتولیدکیږي .    
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Cyclotron 

     -سایکلوترون  :
څان په  فزیک  ه  گدهستوي 

شووبڅرکویوه   دچارج  کې 
دایروي تعجیل کوونکې  آله  
اتومي  شوي  چارج  چې  ده 

،پروتونونه  ذرې لکه ایونونه  
سوه   ترپينځه  آن 

انرژي    گمی  500االکترون 

MeV    دایروي دیوه  پورې  
 پیچل شوي  مسیرپه اوږدوکې تعجیل ورکوي .  

 نوموړي آله دالندې برخوڅخه جوړه ده .
 

 vacuum دیوې فضايي فلزي سلندرې چمبر  -۲دچارج شووبڅرکودتولیدیوې منبع ،    -۱

chamber  ،۳-  لټیج   دیوې بریښنایزمتناوب وalternating voltage   سرچینه 
اودیوي متجانس الکترومقناطس څخه جوړه ده . فضايي فلزي چمبرددوونیم دایروې    -۴

په    Dتشې سلندري ډوله  الکترودونوڅخه جوړه ده چې منځ يې  تش دی اولکه دډي حرف  
ې تړلې  ډوله فلزي الکتروددمتناوب ولټیج په سرچینه پور  Dبڼه لري . هریو     "dees"شان  

دواړه    . يې   Dده  ترمنځ  چې   دي  شوي  کیښودل  مخ  په  مخ  ته  یوبل  الکترودونه   فلزي 
چاک   نوموړي    gapeیونرۍ    . لري  کې    "dees"شتون  منځ  دقطبونوپه  دالکترومقناطیس 

قرارلري اویو ه متجانس مقناطیسي ساحه تولیدکوي . کله چې دایونوسرچینې څخه چارج  
دواړو نود  راووځي  بڅرکی  ورننوځي  "dees"  شوی  فضاته  تشې  دننه  الکترودونو   فلزي 

کې دمتناوب ولټیج په مټ په هره دوره کې    gapeترمنځ په نري چاک     "dees"اوورپسې د  
. خوالکترومقناطیسي ساحه دبڅرکوپه سرعت باندې   عمودًا   سم سیخ  تعجیل موموي 

راڅرخی مسیرکې  تاوشوي  دایروي  یوه   په  کبله   دې  اوله  کوي  چې  عمل  داځکه     . ږي 
ساحه    "dees"ددواړو   بريښنایز  کوونکې  تعجیل  په  ترمنځ  باندې   Eالکترودونو 

عمودًا والړه ده نوله دې کبله چارج شوي بڅرکې  په هره دوره    Bالکترومقناطیسي ساحه  
په اساس اودمقناطیسي ساحې  په مټ په یوه تاوشوي    Lorentz forceکې دلورینس قوې  

داسې ټاکل کیږي چې چارج    fدایروي مسیرکې ساتل کیږي  . دمتناوب ولټیج فریکونس   
شوی بڅرکی دولټیج په یوه پریودکې  یوه دایروي ډوله دوره ترسره کوي  اودسایکلوترون  

 فریکونس په نوم یادیږی .  

 
کې   معادله  نوموړي  ش  mپه  ،  دچارج  کتله  بڅرکي  او    qوي  چارج  بریښنایز     Bدبڅرکي 

کافي   شووبڅرکوپه  چارج  چې  کله   . دی  کثافت  بهیر  دکرښو  ساحي  دالکترومقناطیسي 
ړي ثابت بريښنایزساحې په مټ دخپل  گاندازه انرژي ترال سه کړه نوپه اخیرکې دیوه بل ځان

تارجیت   یانې  هدف  یوه  اوپه  کیږي  شړل  بهرخواته  ل  Targentمسیرڅخه  .  گباندې  یږي 
کې   طبابت  په  چې  موخه  نوکلیددتولیدپه  دلنډعمرراډیواکټیف  سایکلوترون 

دبیل  . کیږي  کارول  لپاره  توگ دناروغیودتشخیص  په  پروتون   گې  لوړانرژي  چې  کله     pه 
اویو لنډ عمره رادیواکټیف    nیږي نوپه پایله کې یونویترون  گداوکسیجن په اتوم باندې ول

 18O(p,n)18Fنوموړیدهستوي تعامل په الندې ډول لیکل کیږي .  منځ ته راځي .   Fفلور
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Cylinder 

(Geometry) 

. یوسلنډر   -دایروي سلندر: بڼه  ولري  یوهندسي شکل ته ویل کیږي چې دسلندرپه شان 
 ددوو موازي الندې باندې دایرواودسلنډر پوښ په واسطه احاطه شوي وي .

Cyst  اویاکاپسل ته ویل کیږي چې مینځ يې دمایع څخه ډک وي .سیسټ یوې کڅوړي ته 

Cyst 

سپور:   دایمي   ، سلول  دایمي   ، :   -سیست  کې  بیالوژي  دیوحجروي     -په 
لکه   کې  موده  په  شرایطو  دنامساعدچاپیریال  چې  غشا  ډوله  حیواناتواونباتاتوکپسول 

رمي ، وچکالي اونوروحالتونوکې پکې ژوندکوي  . په نوموړي حالت کې دحجري دیوال  گ
شرایط مساعدشول بیانودکپسول    پنډکیږي اوپه یوه کلک کپسول باندې اوړي. خوکله چې
 څخه بیرته بهرته راوځي اوخپل فعالیت ته دوام ورکوي   

 : کې  طبابت  :   -په  اونازک     -کڅوړه  نرۍ  چې  دی  غړی  یوتش  حیواناتواویانباتاتوکې  په 
چې   شي  اوکیدی  وي  ډک  جامدموادوڅخه  اونیمه  مایع  هوا،  د  یې  اومنځ   لري  دیوال 

 دتوموریوه نښه وي.

Cyto- ی اومانایې سلول یاحجره دهمختاړ 

Cytoblast  دحجرې هسته ،دسول هسته 

Cytochrome 

رن دسلول  :گ سایتوکروم،  ماده  رن  -ه  دوینې  چې  انزایم  تنفسي  ماده  گدسلول  پروتیني   ه 
کیمیاوي   بیادیوه  تیره  خوپه  عملیه  تنفسي  ټولوسلولونوکې  اودحیواناتوپه  تشکیلوي 

سریع کوي .    dehydrationمرکب ته انتقال کوی  مرکب څخه دهایدروجن بیلول اویوه بل  
څخه جوړدی    hemeلوبین مخکنی مادې  گه دهیمو گ ه پروتین په توگسایتوکروم دوینې رن

داوسپنې   مرکزکې  په  کیمیاوي    Feچې   ډیرومیتابولیک  په  سایتوکروم    . لري  یواټوم 
 لري .  عملیاتوکې لکه دسلول په  تنفس کې دالکترونوانتقال عمده دنده په غاړه 

Cytode  پرته له هستي څخه، پروتوپالسم پرته له هستي څخه 

Cytogen   دسلول څخه جوړشوی 

Cytogony 

کې   کړنالره  نوموړې  په   . تکثردی  اویاغیرجنسي  جنسي  ساده  حیواناتوکې  یوحجروي  په 
ه لکه دجنسي گې په تو گانوسلولونه هم دجنسي حجروپه ډول دنده ترسره کوي . دبیلگدلور

 سلول سپور  

Cytokine 
د چې  ده  ماده  دټاکلوحجروفعالیت   ایمین    یوه  چې  کوم  تولیدکیږي  دحجروڅخه  سیستم 

 رځي  گ اووده پیاوړې کوي. سایټوکین دهډوکوپه مغزکې تولیدکیږ ي اوبیا په وینه کې 

Cytokinesis 

: ویش  ایوکاریوت     -حجروي  دمایوزیس  گاور  Eukaryotenپه    Meiosisانیزموکې 
په وروستي فیزکې دحجرې ویش ته ویل کیږي چې په دوه مساوي    Mitosisاومایتوزیس  

 انوحجروباندې ویشل کیږي   گلور

Cytology 
 : علم  دحجرې   ، علم  څان  -دسلول  یوه  دسلول  گدبیالوژي  دنباتاتواودحیواناتو  چې  ده  ه 

 جوړښت اودسلول دندې څخه بحث کوي .  

Cytoplasm 

دسلول پالزما پرته له هستي څخه چې دیوې غشاْ  په مټ احاطه شوې ده .    -سایتوپالزم :
داوبوڅخه جوړه ده اوپاتې برخې یې عبارت دي له :  حل شوي     % 95سایتوپالزم  لږڅه  

مال مینرالي   ، ،شحمیات،کاربوهایدریت  ،گپروتینونه  ټول  گه  اودسلول  سیست   رانوال، 
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 پکې شامل دي   Cell organellesغړي 

Cytosin 

 

: اې      basesدڅلوروبېزو    -سایتوزین  این  دډي  په   چې  دی  یوبېز  څخه 
DNA  او RNA   په دویم کاربن باندې یې . په جوړښت کې شتون لري 

داموینوگدکیتون   باندې  کاربن  څلورم  اوپه  .  گروپ  دی  تړلې  روپ 
ښوول کیږي اودپیریمدین مشتقاتوڅخه     (C)دنوموړی بېز لنډیز په    

اروماتیک حلقه لري .   په ډي این اې کې    یزه  رځيدنگ بيرته را  دی چې یوه نامتجانس تل
  بڼه لري . O3N5H4Cبېزسره جوړه تړلی دی .  کیمیاوی فرمول یې     Guanineوانین  گد

Cytostatic Agents 

چې     سایتوستاتیک کیږي   ویل  درملوته  کیمیاوي   زهرجن   نامتجانس  ډله  یوه 
. نوموړي مواد دحجرې په سکون   په ټپه دروي  دحجرولپاره زهردي اودحجروویش اووده 

سرطاني حجرې  دسالموحجروپه  پرتله   ، اغیزه نه کوي . سایتوستاتیک G0-Phaseفازکې 
 ول  ویشل شوي دي .خورازیانمنې  کوي  اوداغیزمنتوب  په تړاوپه الندې  ډ

alkylating agents   :       :  ,Cisplatin, Cyclophosphamid, Dacarbazinلکه 

Mitomycin, Procarbazin    
antimetabolites :   : لکهMethotrexat  ،Fluoruracil 

mitotic inhibitors  :   لکه  Alkaloide-Taxoide, Vinca   
  antibiotics  :   لکهBleomycin, Daunorubicin, Doxorubicin , Mitomycin     

Cytostatic Agents 

کیمیاوي غیرمتجانس زهرجن طبیعي اویامصنوعي مواددي لکه    -سایتوستاتیک اجنت :
ودې   ،تکثراودحجرې  ویش  دحجرې  چې  باډي   انتي   ، هورمونونه  مواد،  راډیواکتیف 

دروي ټپه  په  اوخنډسره  ځنډ  اویاپه  کوي  ناروغۍ،     مخنیوی  مواددسرطان  نوموړي   .
ه د وینې سرطان  گې په تو گددرملني په موخه کارول کیږي . دبیل    tumorsاودتومورونو  

(NHL)    درملني لپاره د  CHOP    انوڅخه جوړدی  .گیورژیم کارول کیږي چې دالندودوا  
،   vincristine وین کریستین ;   prednisone یزونپردن ،  doxorubicin وکسوروبیسیند
 cyclophosphamide یکلوفسفامیداس

D  Deuterium 

 

 

   Dدهایدروجن اتوم درانده ایزوټوپ  لپاره دلنډیز     -:    )H) 2دروندهایدروجن  یا دیتریم
کې   هسته  په  چې  دی  ایزوټوپ  طبیعي  ثابت   یو   اتوم  دهایدروجن  دیتریم   . ده  نښه 

   یونیوترون اويوپروتون لري  .      

D'alembert's 

Principle 

حرکت   یونواخت   مستقیم  پرته  دقواوداغیزې  یوکتونکی  هلته  چې  دمختصاتویوسیستم 
سیستم   دابتدايې  یادیږي    Inertialsystemکوي  سره  نامه  دنیوټن  په  چې  لپاره   ددې   .

شي   دمنلووړپاتې  هم  کې  سیتم  تعجیلي  یوه  دمختصاتوپه  معادلې   دحرکت  فزیک 
قوه کوریولس  لکه  قواو  لکه  Coriolis effect،نودځینوعطالتي  قوه  اویاظاهري   ،

په پام کې ونیول شي . دنوموړې موخې لپاره   دمرکزڅخه دتیښتې قوه  هم په معادلوکې 
آلمبرت د دی  دینامیکي  گ څخه    اصل  په  معادلې  دحرکت  جسم  دیوه  چې  کیږي  پورته  ټه 

ه کوي چې  په دینامیکي تعادل کې په  گپه ډا اصل دی آلمبرتسیستمونوکې بیان کوي   . 
چې     شرط  دې  په  صفرکیږي   قوه  مجمومعه  هراړخیزوقواو  دټولو  باندې   جسم  یوه 

چېر  ته ددینامنک اساسي  ه که   گې په تو گ دعطالت قواوی هم په پام کې ونیول شی .  بېل
= F⃗قانون معادله یانې    ma⃗     اوبیایې په بله بڼه  لکه    ولیکوF⃗ − ma ⃗⃗ = ،   واړوو      0

د  کې   معادله  دغه  کیږي     ( ⃗⃗ ma−) نوپه  شمیرل  څخه  قوې  دعطالتي    اود غړی  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cytosine_chemical_structure.svg
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d’Alembert     قوې په نامه سره یادیږی . که چېرته په یوه سیستم کې دذراتوکتلې  پهmi  
په   په       iاوشمېریې  قواوې  کوونکې  اوعملي  په         ،  قواوې  ،   او عطالتي 

وښيو، نودنوموړي قانون عمومي معادله په الندې   دسیستم  دځای مجازي تغیرپه      
 ډول ده .  

 

Dalton's Law 

: قانون  له گ  یاخیالي  دایدیال  -دډلتن  دی  فشارمساوي  مجموعي  مخلوط  ازونودیوه 
بله وینا دیوه   گړي توگازدفشارسره  کوم چې په ځان گمجموعه دهریوه   په  ه تولیدکیږي . 

ازونه هیڅ  گه لکه چې نور گازدمخلوط ټول حجم ډکوي په دې توگازپه مخلوط کې هریوگ
په تو گبېل  دشتون وه نه لری .   ازیومخلوط ولروچې دنایتروجن  گکه چېرته دایدیال    هگې 

،)2(N    هایدروجن ،)2(H   ازونومجوعي  گمخلوط د    ي نودنوموړياوامونیاک څخه جوړو
 لټن قانون ریاضي بڼه په الندې ډول لیکو: ډلپاره  د      Pفشار   

 

Damped 

اویااهتزازحرکي  په فزیک کی :  دیوې څپې     -تبخیرشوی ، کمزوری شوی ،ضعیف شوی :
ه لکه ضعیف شوې  گ ې په توگانرژي په بل شکل انرژي لکه حرارتي انرژي  اړول دي . دبیل

 څپې ، تبخیرشوې مایع ، کمزوری شوی غږ .  

Damping 

 : یوډول فزیکي کړنالره ده چې په هغه کې  دیوسیستم اهتزازي     -تبخیر، کمزوری کول 
حرارتي   په  بېلانرژي    . کیږي  اړول  تو گاویانوروانرژي  په  کې  گې  پېښه  نوموړې  په   ه 

زی یاڅپې    ، اهتزاز  دیوه  امله  له  کې  گداصتحکاک  پایله  اوپه  کیږي     کوچنی  نال 
بېل    . مومي  کمښت  اوداهتزازدامنه   توگداهتزازامپلیتود، شدت  په  درباب  گ ې   لکه  ه 

ال له  جوړښت  دخپل  انرژي  اهتزازي  شوې  اخیستل  توتارچې  په  )موزیک(  دصوت  ه  گ رې 
 خپروي .

Daniell Cell 

 

 

 

فلز اوبل    Zn  یوې داسې بېټری ته ویل کیږي چې  یوالکترودیې  دجستو    -دانیل بېټری : 
دمسو سلف  Cu  الکترودیې  دجست  الکترودونه    .نوموړي  وي   جوړي  ت  ی فلزڅخه 

(ZnSO4او دمسوسلف   )ټي CuSO4    . په محلولونوې کې  ډوبې شوې وي   ) 
ه دجستویوه میله په یوه لوښي کې  اود گې په توگبېلد

اړونده    په  دهغوی  کې   لوښي  بل  په  میله  مسویوه 
ایونی محلول   ت يایوني محلولونوکې یانې دجست سلف 

ی  یاودمسوسلف کیږ  کیښول  کې  محلول  ایوني  ټ 
میلې   په مرسته تړل کیږي . دجست   سیم اودیوه هادي  

سلف دجست  ایونونه  ډیر  دجست  ته  یڅخه  محلول  ت  
په داسې حال کې چې دمسومیلې څخه   تجزیه کیږي  

دمسوسلف ایونونه  کیږي   ل  ټ محلویدمسولږ  تجزیه  ته 
ډیرالکترونونه   پرتله  الکترودپه  دمسو  کې  الکترود  په  دجستو  چې  داده  یې  پایله   .

ک غوره  ځانته  چارج  منفي  کبله  دې  اوله  چې  راغونډیږی  دی  همداالمل   . وي  
ل توپیر منځ ته راځی اوقمیت یې  لږڅه دیوولت څخه هم  شدنوموړوالکترودونوترمنځ دپوتن

اوړي  . دجست په انودکې دجست اتومونه اکسایدکیږي . په دې ماناچې دجست اتوم په  
 یوه ایون او دوه الکترونوتجزیه کیږي .
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. -+ 2e (aq)
2+Zn → (s)Zn 

  
بلخواد مسوپه کتودکې  دمس اتومونه ریدکشن کیږي یانې دمسویو ایون دوه الکترونونه  

 ځانته رانیسي  .  

. (s)Cu → -+ 2e (aq)
2+Cu 

Darwin's Theory 

Of Evolution 

 

 

 

 

 

ریز  ساینس پوه چارلس گم کال کې دیوه ان   ١٨٥٩په    -تدریجي تکامل نظریه :  ډاروین د
الندې خپره شوه .له خوا  Darwin  ډاروین  ترعنوان  )دانواعوپیدایښت(  کې   یوه کتاب    په 

 ه وړاندې شوه .گنوموړې  نظریه دبیالوژيکي  تکامل  نظریې په تو 
ه کوي چې  دلږڅه څلوربیلیونو  گنظریه په ډا    دډاروین   -۱

نسل   وبل  څخه  نسل  دیوه  کې  اوږدو  په  ته   کلونو 
( عالمو  ،     attributeدژوندیوموجوداتودارثي   بدلون   )

څخه   ژوند  ډوله  آر  یوه  د     ، وده  تدریجي  او  پیدایښت 
ارن اوهمد  انسان  وینا  بله  په   . دی  کړی  یوه  گانکشاف  انواع  ټول  موجوداتو  ژونديو  د  ه 

بل.  نیولې ده  څخه سرچینه     Ancestorشریکه شجره لري  او  دیوه شریک غورنیکه   ه  په 
ه کړه چې دانسان اوشادي گلري . تازه تجربوپه ډا   غورنیکهوینا  انسان اوشادي یوشریک  

 ٪ سره یوشان دي .  ۹۹  سلنه کروموزومونه  په سل کې نهه نوي
او  ، ماهیان  اساس مرغان  په  تیوری  دخپلوگ دنوموړې  دیوبل سره  لري.  ي ال ن  په    اړیکې 

څان په ډاگایپي جنتیک  اوسنۍ څیړنې  اغیزي هم کیدای شی    ه کويگه کې  بهرنۍ  چې  
ه هغه کسان چې دنړیوال  گې په توگبېلدانیزم په جین کې تغیرمنځ ته راولي .   گچې داور 
جن کې    گدویم  جین  ددغوکسانوپه  وورسیدلي  موادنه  خوراکي  پوره  ورته  کې  موده  په 

دنوروکنترول   چې  داځکه   . دی  راغلی  ته  پرتلهکوونکو   تغیرمنځ  رناروغ  ې ډ  به  کسانوپه 
 کیدل .

په دې مانا ه  تغیرکوي . گدجیالوژیکي وخت په تیریدلوسره ټول انواع  په تدریجي تو  -۲ 
کې  اوهم    phenotypeانیزم په ظاهري خواصو    گدیوه اور  دتکامل په درشل کې     چې  

 .      اځيجنتیک جوړښت کې بدلون ر
فردڅخه لږ څه توپيرلري .  دیوه  نسل  ټول انواع سره یوشان نه دي بلکې هریوفرد دبل    -۳

غښتلی یاذکي وي  بلکې  یوازي    نه پاتې کیږي چې ترټولو  یژوند  نسلونه  بلخواهغه نوع
نوع صفاتودبدلون     یژوند  نسلونه   هغه  ارثي  د  یوخوا   هغوی  چې  کیږي  پاتې 

ون پراساس مناسب خواص ترالسه کړي وي اوله دې کبله   گاوبلخوادبهرنیواغیزوسره دغبر
چاپيری اوردزیست  نوع  خوهغه   . شي  کوالی  تطبق  ترټولوښه  سره  دزیست  ې انگال  چې  زم 

تیریدوسره   په  وخت  دجیالوجي  کوالی  شي  نه  تطابق  دهراړخیزوشرایطوسره  چاپېریال  
 دمنځه ځي  .  

)فوسیل     شونې  پاتې  تاتو  نبا  او  دحيواناتو  زمانې  دلرغونې  تیوري  نوموړې  ورځ  نن 
fossils     . ده  شوې  ثبوت  واسطه  موادوپه  توگبېلد (  په  ځینواور گ ې  په  انیزمولکه   گه  

ړندي تغیرات  داسې پایلې لري  چې راتلونکي نسلونه يي   گ باکټریاوو په ارثي موادوکې  
اندي  دزیست توانایی اوهم مقاومت پیداکوي ،او له دې کبله  انو پروړگدانتي بیوتیک دوا

ډا  ی هغو موادپه  فوسیل  لرغوني   . کیږي  پاتې  کې  گ ژوندی  تیروخت  په  چې  کوي  ه 
دگداور تللي  دمنځه  ډیرانواع   ترالسه   يانیزمو  يي  توانایی  يي چې دزیست  بیاځیني  خو 

  رونه کیدی شي چې یونوع ه الندې اغیزمن فکټوگې په تو گبېلدکړي وه ژوندي پاتې دي .  
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 دمنځه یوسي چې دزیست چاپیریال سره د تطبق و ړتیاوه نه لري . نسل
 ولسو زروکالونوکې تکرارکیږی  داقلیم خوراډیرسوړوالی یاډیرتودوالی چې په هر -۱ 

تازه ناروغۍ لکه پیست ،نوي ښکاري حیوانات ،وایرسونه، دخوراکې زیرمواواوبو په    -۲
ننتړاونوي رقیبان   دمنځه    نسل  ونې دي چې دیوکمزوري ارثي عالمې لرونکي نوعگهغه 

دفوسیل  گتللوالمل   ثبوت  تیوري  دتکامل   . لري   دوام  هم  اوس  همدالړۍ   . رځي 
ه آس دسپي څخه تکامل کړی دی . داځکه  گې په تو گبېلد.    ې ده موادوپراساس ترالسه شو

دوخ پرلپسې  کې  جین  په  دسپي  پخوا  کاله  ملیونه  شپیته  داسې  چې   تیریدلوسره  په  ت 
 چې یوملیون کاله وروسته په آس واوښت .    لتدریجي تغیرا ت راغل

(  هر     speciesانیزمود انواعو )گڼه د  اور گدیوې علمي نظریې وړاندیزوکړچې     ډاروین   
ترسره شوې ده.. په    په بنسټ    دطبیعي انتخاب  کړنالرې      خیز انشعاب  اوتدریجي ودهړا

په   څخه   بدلون  دپرلپسې  یوازی  انتخاب  طبیعي  کې  ترځ  اوپه   گدې  اخیستلوسره    ټه 
تو  اونوع  گتدریجې    قبیلې   دژوندیوموجوداتود  نظریه  نوموړې  بلخوا  راځي.   ته  منځ  ه 

 وته کوي .     گدتکامل الملونه هم په  
بيلوونكى  اٍرثي  کې   Populationیوه پروسه ده چې په یوه نوع جمیعت     -عي انتخاب :یطب

بیلوونکو     traitsنښې   ډول   ددغه  چې   داده   یې  پایله    . ومومي  ډیرښت  اویا  کمښت 
باندې   کړنالره  په  زیږونې  اویابیرته  کیدنې  پاتې  دژوندي  دجمیعت  نښوبدلون 

. ارثي بیلوونکې نښې لکه په سپیوکې دپښواوږدوالی ،په   النوکې  گبنسټیزاغیزې لري. 
په سلسله   DNA  اې    ، دانزایمونوپه دنده کې بدلون، دډي این   گالبي رنگاو   سور،سپین
جمیعت ټول هغه    ، اوداسې نوروته  دارثي نښو بدلون ویل کیږي .    mutationکې بدلون   

یوشان گاور همغه  اوپه  ولري  اړه  افرادوپورې  نوع   یوه  همغه  په  چې  کیږي  ویل  انیزموته 
   alleleانیزم په جمیعت کې دجین په الیل  گدیوه اور   جغرافیايي چاپيریال کې ژوندکوي .

رځی چې ځینې افراد په برهال چاپېریال کې ژوندي  گکې بدلون کیدای شي چې ددې المل و
 پاتې شي اودنوروافرادوپه پرتله په بریالیتوب سره بیرته زیږونه وکړي .  

اې     این  دډي  )لکه  بدلون  ارثي    طبیعي  کې   منځ  په  جمیعت  یوه  ژوندیوموجوداتود  د 
DNA  ال کې وتیشن (  ددې المل کیدای شی چې دهغوی په اوسني بیالوژیکي چاپېرییم

پرتله په ډیربریالیتوب   ځینې افراد دیوې خوا ژوندي پاتې شی  اوبلخوادنوروموجوداتوپه 
المل   ددې  بدلون  کې  سلسله  دامینواسیدپه    . کړي  ترسره  زیږونه  بیرته  چې  گ سره  رځی 

 داینزام دنده اوشکل باندې اغیزه وکړي .  
 ې   : گدطبیعي انتخاب بیل

انو شتون  گه پتنگه اوهم سپین رنگلستان کې توررنگنپه اتلسمه پیړۍ  کې په  ا    -:   -۱ 
پرمخت ونو)درخت(    گ درلود. خوکله چې صنعت  ډیرو،  نو  چاپېریال هواککړه شوه  وکړاود 

توررن ځانته  توررن  گخپل  په  چې  به  کله  توررنگواخیست.  ونوباندې   پتنگه  ان  گه 
مرغانوله خوانه لیدل کیدل  اوله دې    ښکارکوونکو داستراحت په موخه کشیناسل، نوبه د 

ددښمن څخه په امن کې پاتې شوه . پایله یې داشوه چې   څونسلونه وروسته   به هغوی کبله 
 ،     وان مخ په کمیدووگانوپه پرتله ډیرښت وموند،اوسپین پتنگانو  دسپینوپتنگتورپتن

المل      -:  -۲ اورگتوپیرلرونکي    صفتونه ددې  په خاطر    انیزمگرځی چې ځینې  اوالد  د 
نورواور ماناچې  گنسبت  په دې   . کیږی   ډیریوځای   ، لري  نه  ټاکلی  صفت  انیزموته چې 

. په تو گبېلد   چاپېریال پخپله  انتخاب کوي  ان  گپتنهغه نوع  ه   گې  په   لستان کېگچې 
په کال کې یې یونسل منځ ته راځي او په مقابل کې یې په شمالي امریکاکې په    ژوندکوي  

    کې دوه نسلونه منځ ته راځي .  یوه کال  
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خر   -:  -۳ ددښمن  گدسویو)  وهي،  منډې   چټکه  پرتله  دنوروسویوپه  چې  نوع   هغه  وش( 
څخه د ځان ژغورلوډیرچانس لري اوژوندی پاتې کیدالی شي  اوهم دبیرته زیږونې کړنالره  

 ټوروخواصوڅخه بې برخې دي   .گپرمخ بیوالی شي نسبت وهغوسویوته چې دنوموړو
سره وده    ۍدالجونو هغه نوع چې دلمرانرژي په اغیزمن ډول ځانته رانیسي په چټک   -:  -۴

اوبیرته زیږونه کوالی شي نسبت وهغوالجوته چې دنوموړوخواصووړتیاوه نه لری  . په پایله  
همداارثي   دسویگکې  عالمې  انتقال  گټورې  نسلونوته  راتلونکواوالدونواو   اوالجو،  انو 

پورتنیوبیل  . کیږي  گکیږي  ویل  انتخاب  طبیعي  دیوه  .  وته  فینوتايپ     کې  ځای  دې  په 
انیزم  انکشاف ، مورفولوژي ،بیوکیمیاوي خواص ، روش ، اودکړو وړتولید ته ویل  گاور

اور دیوه  یاداچې  خواص  فینوتايپ  نوموړي   . کبله   گکیږي  له  دبدلون  کې  جین  په  انیزم 
ا کبله   له  داغیزې  فکټورونو  دچاپېریال  منځي اویاداچې  دنوموړودواړوخپل  ویاداچې 

کې بدلون      گون له کبله منځ ته راځي .  دفینوتایپ هغه خواص لکه دپوستکي په رنگغبر
چې په جنتیک ډول دیوه نسل څخه بل نسل ته   انتقالیږي کیدای شي چې په یوه  جمیعت   

تو تدریجي  په   اوگ کې  راشي   ته  ډیرمنځ  زیږوگ ه   بیرته  همدغه  واخلي.   ترې  ونکی  ټه 
لکه  گ خواص  اوالدون  چټکهټورظاهري  دوالدینوڅخه   الجې،   اغیزناکې   ، په    و سویه  ته 

 ه انتقال کیږي     گارثي تو
اور     دیوه  کې  پایله  پاتې گپه  اودژوندی  پرزیاتیدووي  نسلونوشمیرمخ  دراتلونکو  انیزم 

 کثرپه اړوندکیدلو یانې تنازع البقا منځ ته راځي  . بلخوادنسلونوترمنځ دځای ،خوراک اوت
د گجهم    . راځي  ته  منځ  ډولهړه  خواصواود    ترمنخ  نوع   هم  دارثي  کوچنی    صفاتوهم 

چې    منځ ته راشی  افراد    وکې داسې  نسلون  رځيدالی شي  چې  په نوروگ،ددې المل  توپير
دهغوی څخه ځینې یې دژوندانه په ښه تره شرطونوکې  اوبیاځینې یې لږتوافق کوالی شی .  

ړي بریاليتوب ترالسه کوي چې دهمدغوشرایطوسره یې  گړه کې هغه وگدژوندانه په دې ج
 حاصل کړی وي .  اوبرابرون ترټولوښه توافق

ذهبونو سره په ټكر  دویلووړده چې دډاروین تیوري تر نن ورځی پورې دعیسوي اونورو م 
   . کوي  نظرښکاره  مخالف  تفکرسره  دمذهبي  چې  ځکه  دا   . ده  توگبېلدکې  په  ه  گ ې 

ډا   دډاروین  په  اونبات گتیورې  انسان،حیوان  چې  کوي  ه 
دخدای په واسطه نه دي خلق شوي بلکې دتکامل په نتیجه  
کې دیوه آرډوله ژوندڅخه منځ ته راغلي دي . برسیره پردې  

چې    دانظریه    ډاروین  وغندله  کلکه  دنباتاتو  گپه  ڼه 
خودعیسویانوپه  کوي.  تغیرنه  لپاره  دتل  اوحیواناتوانواع 
،سړی    ج  خدای  چې   دي  راغلي  کې  بایبل  کتاب  مذهبی 

همدارن  ، بڼه  په  ځان  دخپل  ،  گاوښّځه  ځمکه   ، اسمان  ه 
 انیزم خلق کړل .گاوټول ژوندي اور 

 
چې که څه   ته دخپل سفر په موده کې دامالومه شوه  ډاروین 

د په   Galápagos Islandsوس  گاالپاگ هم  
سره   دیوبل   پلوه  له  دنوع  مرغان  توپيرلرونکوجذیروکې 
توپیرلرونکی  مرغان  جذیرې  خودهرې  دي،  یوشان  بیخي 

لکه جوړښت  اودپښوپنجې    انتاتومي   ، ،مښوکه  غټوالی 
   . تو گبېلدلري  په  سره  گې  موادوشتون  دځایزخوراکي  ه 

 مښوکو توپيردرلود مطابق دهغوی 
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پی انددي چې  په دې  پخوانکارپوهان  نیم سوه ملیونه کاله  نړ   Phanerozoicځه  کې    ۍ په 
انیزمو څخه یې  گدحیواناتو اونباتاتو دنوعونوشمیرد یوملیاردڅخه هم ډیروه . دنوموړواور

یانې فوسيل   ډبرواوښتي دی  په  کې  .    Fossilsیوپه سل  ژبه،   بیالوژيدشوي دي  په    علم 
 ه ډلبندي شوي دي  .  گپه الندې تو   انیزمگانیزم اوفوسیل اورگاور ژوندي

  ه  گڅان  -۴       (Kingdom)   سلطنت    -۳       (Domain)    ساحه    -۲(  lifeژوند )      -۱

(phylum)    ۵-   ی گټول  (class)    ۶-     رتبه (Order)   ۷-    کورنۍ              (Family)   
     (Species)   نوع   -۹  (Genus)جنس     - ۸

Data 

 

دیوې تجر بې څخه ترالسه شوې ، مالومات ،  عددونه اونتیجو ته ویل کیږي ، په بله وینا  
راف او  گ یوه ډله مالومات دي  چې  دیوه متغیرکمیت کیفي اویامقداري خصوصیات  د

 شکل  په ډول  بیان کوي .     

Dating 

 

:لرغونوشیانودد دهغوگځان   -عمرټاکل  چې  کیږي  ویل  کړنالروته  مرسته  ی  ړوفزیکي  په 
    . شي  کوالی  تعین  نیټه  مړینې  او  دپیدایښت  توگبېلددلرغونوشیانو  په  په  گې  ه 

دکاربن   گژوندیواور اور    Carbon Dating14انیزموکې   ژوندي  کې  کړنالره  انیزم  گپه 
انیزم  گتنفس کوي . خوکله چې اور   14کاربن    او راډیواکټیف    carbon-12دهواڅخه ثابت  

تجزیه کیږي او په نایتروجن اوړي . کله چې    Carbon-14مړشي نودوخت په تیریدلو سره  
دکاربن  گیواور کې  جسم  په  هغه  اوبیاد  مړشي  په    14انیزم  اوورپسې  شي  مقداراندازه 

نوداور شي   پرتله  تناسب  یې  مقدارسره  دثابت  .گهواکې  شي  کیدای  ټاکل  عمر     انیزم   
   years 5,730فزیکي نیمایی عمر لږڅه پینځه نیم زره کاله دتجزيي  14داځکه چې دکاربن 

دکاربن   اساس   په  دفرمول  تجزیې  اود  شي  14دی  کیدالی  ټاکل  مقدار  اولومړی     پاتې 
 اومساوي دی له: 

 
  t = 0ایزوټوپ اتومونوشمیردصفروخت      14Cدکاربن څوارلس     0Nپه پورتنۍ معادله کې  
او    ، دی  کې  ترځ  دبرهال    Nپه  اتوموشمیر  شوو  پاتې  څوارلس  دکاربن  نمونې  دلرغونې 

یانې   ایزوټوپ     tوخت  اودکاربن  دی  قیمت    14Cکې  وخت  دمنځني    life-meanلپاره 
 دی. years ۸,۲۶۷مساوي دی له لږڅه اته زره کاله  

DC Generator 

 

 

 

 

 

   -جنراتور :
په   انرژی  میخانیکی  چې  کیږي  ویل  جنراتورته  یوبرقي 
کیدای   سرچینه  انرژي  دمیخانیکي   . اړوي  انرژي  برقي 
،دبخارانجن  فشار،داوبوڅرخ،تیل   ، چې  شي 
اویادبادتوربین وي . په برقي جنراتورکې لومړی متناوب  
برقي جریان تولیدکیږي اوبیاورسته په متمادي برق اړول  

جنراتورعم دبرقي   . :کیږي   له  دي  عبارت  برخې  ،  -۱ده  مقناطیس  ، گ  -۲دایمي      وټک 
 تشکیلوي  .   Commutator کمیتېتر  -۳

 ښوول شوی دی .     (emf = v B l sinα) په شکل کې  دجنراتوردکارکولوفزیکي قانون
تو گدبیل په  سیم   گې  یوهادی  چې    کله  په  armatur ه  یې  طول  یوې     l    چې  ښیو، 

ه چې دسیم حرکت په واسطه  گ ته ورننه باسواویایې راوباسوپه دې تو   B مقناطیسی ساحې 
د   کرښې  )   αمقناطیسي  سیم  دهادی  کې  پایله  نوپه  شي  پرې  الندې  په  گزاویې  وتک( 

ولتیج   اوتولیدشوی  بهیږي  جریان  دبرق  مرسته  گد   (emf)   اوږدوکې  په  الوانومترآلې 
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دبر  . کوالی شو  کمیتېترپه  اندازه   . یادیږي  نامه سره  په  داندکشن  داډول جریان  وټک  گق 
باندې تړلی دی اودهغه سره یوځای  څرخیږي . کمیتېتردوه برخیزه  چاودلې فلزي حلقه ده  

د چې  دی  سویچ  یوبرقي  وینا  بله  منبعگ په  ولټیج  داندکشن  کې  اخیر  په     (emf)وټک 
تو په پریودیک  زی دجریان مثبت برخه په سیم کې  ه داسې تغیرورکوي چې یواگقطبونوته 

 بهیږي   .   
د  څخه   گکه  سطحې  دمنځ   وټک 

عمودًاتیریږي  ساحه    مقناطیسي 
(sin90°=1)    کې ترځ  دې  نوپه 

جریان   برقي  داندکشن 
وټک دسطحې څخه گ ترټولولوړقیمت لري . هرڅومره چې د

جریان    برقي  داندکشن  اندازه  همغه  په  تیریږي  کرښې  مقناطیسي  اوقیمت  ډیرې  دامنه 
. خوکله چې د  وټک سیم په واسطه احاطه شوې سطحه  نمايې دوره ترسره کړي  گلوړیږي 

ودریږي موازي  کرښوسره  د    (sin0°=0)اودمقناطیسي  څخه  گنو  سطحې  منځنی  وټک 
دمقناطیسي ساحې کرښې نه تیریږي . په دې ترځ کې داندکشن جریان صفرقیمت اخلي .  

دگکه   ته  دوران  خپل  نورهم  بیاد وتک  نویوځل  ورکړي   ډیری  گوام  څخه   سطحې  وټک 
کې    ترځ  دې  په   . ښيي  سمت  منفي  جریان  برقی  اوداندکشن  تیریږي  کرښې  مقناطیسي 

د وروسته  دنیمايي دورې څخه  داده چې  دتماس څوکې   گ کمیتېتردنده  برخې   اخرې  وټک 
له کې  قطبونه دبهرنی ناڅرخیدونکې سرکټ دتماس څوکو قطبونو سره بدلې کړي . په پای

 دمتناوب جریان څخه یومتمادی څوکورجریان منځ ته راځی چې مثبت قیمت لري  .      

De-    ،      Des 

تو  په  شگدمختاړی  دیوه  مانایې  او   ده   عالمه  یوه  لکه   يه    ، دي   کول  ،     لیرې 
)دحجري په جوړښت کې    Degeneration)دبدن اوبوکمښت(،   dehydrationدیهایدریشن   

 اونور    Desoxyتخریب(  ، داکسیجن اتوم نشتوالی 

De Broglie Wave 

 

 

: څپې   وړان   -دمادې  الکترومقناطیسي  چې  وړانگتجربووښوله  دفوتون  لکه  ې  گې 
Photons      گدوه( لري  خواص  دفوتون wave-particle dualityون  د  ماناچې  دې  په   .  )

سوري کې     گون کوي لکه په غبرگځینوتجربوکې لکه دیوې څپې په شان  غبرې په  گوړان
وړان   Double-slit experimentوانحنا    گدوړان دفوتون  تجربه کې  بله  دیوه  گاوبیاپه  ې 

تو په  غبرگ بڅرکي  فوتوبرېښنایزاغیزه     گه  لکه   ، کوي   په    Photoelectric effectون   .
وړاندوینه وکړه چې نه      De Broglieلي  گ و یبرد   ز کال کې یوفرانسوي فزیک پوه    ١٩٢٤

ون خواص لری بلکې دمادې هرجسم  چې کتله ولري او حرکت کوي  گیوازې فوتون دوه  
  .   د   دیوې خوادڅپې په شان خواص اوبلخوالکه دیوې ذرې په شان فزیکي خواص ښيي 

ون خواص  گ لیکول اونورې ورته کوچنۍ ذرې دوه  اه الکترون ، پروټون ، مگ ې په توگبېل
دوه   ذرې  دیوې  چې  شوه  وکوال  پوه  فزیک  نوموړي   . یوخوا  گښيي  یانې  خواص  ون 

ترمنځ  اوږدوالي  دڅپې   لکه  خواص  دڅپې  ذرې  اوبلخوادهمدغې  مومنتم  میخانیکي 
    اړیکې دیوه فرمول په بڼه وکاږي . کله چې یوجسم په حرکت کې وي نود جسم مومنتم  

(p = mv)   دسرعتv      اودکتلې m څپې   د دمادې    . کیږي  ترالسه  څخه  حاصل ضرب 
څپه دیوې  ذرې څپې ته    De Broglieلي گ اویاپه بله وینا  په کوانتوم میخانیک کې  دوبرو 

 f سره معکوسًا  او  فریکونسي    pیې  دذرې مومنتم     λ ویل کیږي چې  دڅپې اوږدوالی

ه دیو ې ذرې اویا  گې په توگبېلد.     دی سره سم سیخ   متناسب      E ذرې حرکي انرژیدیې  



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

252 

 

اوفریکونسي   یې مساوي      مساوی دی له :     λدمادې هرجسم د  څپې اوږدوالی  

 ده .     Planck constantدپالنک ثابت      په  دې معادله کې      دی له  له :  

 لي دڅپې طول مساوي دی له :  گدېیرو 
کله چې   لیدل کیږي    هغه مهال  یزخواص  دیوه جسم څپه  تجربوکې  په  دیادولووړده چې 
دجسم کتله ډیره کوچنی وي اودالکترون یااتوم کتلې سره سمون ولري اویا  دپالنک ثابتې  

 سره ورته قیمت ولري   .  
    قمیت ولري او    m/s  65,97x10       ه  که دالکترون  سرعت  مساوي  له   گې په توگبېلد

لې یادمادې څپه مساوي گیبرو وي ، نودالکترون لپاره دد g)28-=9.11 x 10  ( mکتله یې  
په داسې حال کې چې دځمکې لپاره دنوموړې څپې قیمت لس       nm λ 0,122 = ده له :   

 په طاقت دمنفي څلوردیرش متره یانې لږڅه صفردی .

Deaminases 
ې گبېلدڅخه آزادوي .      Aminesمالیکول دامینو     3NHیوډول انزایم دی چې دامونیاک   

 .     انزایم   Adenosindesaminaseه لکه گ په تو

Death 

نارا  -:  گمر موجوداخرنۍبیرته  ژوندي  بیالوژيکې  گ دیوه  ټول  چې  پړاودي  رځیدونکی 
هغه مهال منځ ته راځي کله چې دماغزوټولو    گفعالیتونه سقوط کوي . په طبابت کې  مر

مرکزونوفعالیت اودنده لکه ساه ایستل ،دزړه حرکت ،دعصبي سیستم حس اوتحریکونه  
 اونور بیخي دمنځه الړ شي   

Decade  ) دلس کالومودې ته ویل کیږي  ،) لس کاله 

Decantation 
.    يکیدونکې   مواد   بیلیدالی شیوه فزیکی کړنالره ده چې دیومایع  مخلوط څخه ناحل 
 داوبواوتیلومخلوط بیلول ، درسوب  څخه داوبوبیلول   

Decapoda 

په ډله     crustaceansاشونو  گنوموړی  چنگاښ دعالي چن   -چنگاښ , سرطان :  يلس پښ
پورې اړه لري ، پینځه جوړه پښې لري  اوطول یې ترپینځوس سانتي متره پورې رسیږي  .  

واحدتو په  یوځای  برخه  دسراوسینې  چې  وي  کلک  قشریې  معمواًل  گدبدن   . کوي  پوښ  ه 
خوبیا ځینې لږیې  په خوږواوبوکې هم ژوندکوي . ددریابونو چنگاښ    يبحري حیوانات د

په دې   . داسې  روپ کې شمیر گهم  لري  اهمیت  اقتصادی  ډوله چنگاښ  بحري   . کیږي  ل 
چې   کیږی  فوسیل    ۱۵,۰۰۰اټکل  زره  درې  څخه  اودهغوی  لری  یې شتون     fossilانواع 

 انواع جوړوي  

Decarbonylation 
څخه   ور  C=O  روپگ یل  ایداوکیتونوتجزیې ته ویل کیږی چې په پایله کې دکاربوناهیدالد

 جالکیږي .

Decarboxylases 

:ک کاربوکسل     -اربوکسیالیزیس  څخه  مرکب  عضوي  دیوه  چې  دی  انزایم  یوډول 
carboxyl   روپ   گ(–COOH)  ه نوموړی انزایم  گ ې په توگجمع کوي اویايي جداکوي . دبیل

کاربوکسل   د  د  گ دامینواسیدڅخه  چې  کوي  لیرې  هم     decarboxylationروپ  نوم  په 
 یادیږي .په پایله کاربن ډای اکسایدورڅخه ازادکیږي .

Decarboxylation 

 

م مرکب  عضوي  دیوه  کې  هغه  په  چې  کیږی  ویل  ته  تعامل  د  ایوکیمیاوي  څخه  لیکول 
ه کله چې کاربوکسیلیک  گې په تو گبېلدازادکیږي .  CO)2.(لیکول   اکاربن دای اکساید م
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ځنځیرڅخه    carboxylicاسید دکاربن  یواتوم  دکاربن  کې  پایله  نوپه  ورکړشی  حرارت  ته 
 بیلیږي .

 

Decay 
 : سرتجزیه  خپل  دعضوي     -په  اویا  کیدل  سرتجزیه  خپل  عنصرونوپه  رادیواکټیف  لکه 

 موادوتجزیه  

Decay Series 

دبیل  . سلسله  تجزيې  عنصرونودپرلپسې  درادیواکټیف  کې  طبیعت  توگپه  په  لکه  گې  ه 
په سرب    اخیرکې  په  وروسته  څخه  تجزیو  دډیروپرلپسې  چې  تجزیې سلسه    Pbدیورانیم 

 باندې اوړي .

Decay Shema  د اتوم هستې تجزيې شیما 

Decibel (Db) 

 

 

: ستانداردقیمت     -دسيبل  یوه  په  قیمت  اودهغه  کړو  اندازه  کمیت  یوفزیکي  چې  کله 
لو  وویشو تقسیم  دحاصل  کې  گاوورپسې  پایله  ونیسونوپه  دلس  قاعده  په  اریتم 

ب په   خو  لري  نه  واحد  چې  کیږي  دب  سره  Bel     لې یوعددترالسه   . کیږي   نوم ېښوول      ل 
اودتلیفون مخترع    ریزگدان په    Graham Bellدرملپوه  ویاړورکړشوی دی چې   ١٨٤٧په 

ب  . دی  زیږیدلی  کې  او    Bel (B) لې کال  لري  واحدنه  چې  دی  مقیاس    یومرستندوی 
په   بلخوادب   (B)لنډیزیې   . کیږي  چې  ېسره  دی  دسيبل  نوم  واحد  مرستندوي  کوچنی  ل 

    B = 10 dB 1ل د لس دسيبل سره مساوي دی یانې .)  ې ( ښوول کیږي . یوبdBلنډیز په )
ه لکه  گ ې په توگبېل  د.    استعمال کیږي( کمیت دصوت په فزیک کې ډیر  dBد  دسيبل )   (  

دیوه ټاکلي اندازه شوي صوت فشار اویادصوت  شدت نسبت دیوه ټاکلي ریفرینس لیول  
reference     . راښيي  پرتله   تو گبېلدپه  په  صوت   گې  شوي   داندازه  ته  چېر   که   ه 

وښیونودتعریف سره سم     0P اودریفرنس صوت فشارقدرت قیمت په      Pفشارقیمت  په     
ه لیکل  گ( په الندې تو dB) د دسيبل په  مرستندوی واحد     BdL   کميتونوتناسب دنوموړو
 کیږي .  

[dB] 0p/p log · = 20 dBL 
 لپاره لیکو:   dBLتناسب  لیول    0I/Iه دصوت شدت  گهمدارن

I/I0 [dB] log · = 10 dBL 
              : له  دی  مساوي  واحدپاسکال  په  فشار،  ستاندارد  دصوت  معادلوکې    پورتنی  په 

Pa) 5-10 · 2 (= 0p   : اودصوت ستاندارد شدت مساوي دی له 

W/m2) 12-10 (= 0I 
   قیمت ولري  حاصل تقسیم لس   0Iاو     Iه : که  چېر  ته  دصوت شدت   گې په  تو گبېل  د

ل ترالسه کیږي .  ېاریتم نیسواو یوبگلپاره دتناسب  قیمت لو     dBLنود        I/I 0 10=یانې  
 ه پورتنی اړیکې داسې لیکو: گپه عمومي تو       Bel (B) = 10 dB 1  په بله وینا

 
دسیبل   دیوسلوشل  فشار  دصوت  چېرته  دردحس  dB 120که  غوږوکې  نوپه  واوړي  څخه 

  کیږي .   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Decarboxylation_reaction.png
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Deciduous Teeth 

  : لومړي   -دشدوغاښونه  اوټولوحیواناتودژوندپه  دانسان  چې  دي  غاښونه  دکوچنیتوب 
دایمي  یې  اصلي  اوپرځای  دمنځه ځي  وروسته  اودڅه مودې څخه  راځي  ته  پړاوکې منځ 

 غاښونه شنه کیږي.

Decimal  Number 

دلس     -عدد:  سیستم   یااعشاري  دسیمل هریوعددکوالی شوچې  ونو  گدنوموړي سیستم 
عدد دالندې مجموعې     4635ه :   گ ې په توگه ولیکو.  بېلگ طاقتونود حاصل جمع په  تو

 څخه ترالسه کیږي .
= 4635 0+ 5×10 1+  3×10 2 + 6×10 3 4×10 

Decimal 

Fractions 

لس یې   کې  مخرج  په  چې  کیږي  ویل  ته  سل     10کسرعشاري  زر100،   ،1000    ......

  ه لکه :  گ ې په تو گاوداسې نوردرواخله شتون ولري .  بېل

Decimal Numeral 

System 

دلسو   یې  قاعده  چې  کیږي  ویل  ته  نوموړی   ١٠دعددونویوسیستم   . تشکیلوي   عدد 
دلسو دالس  .   گسیستم  ده  اخیستې  سرچینه  اساس  شمیرلوپه  تو گبېلدوتوپه  په         ه  گې 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9) 

Decimal Numeral 

System 

ترنهوپورې   دصفرڅخه  دعددونوارقام   دهغه  چې  کیږي  ویل  ته  سیستم  دعددونویوډول 
لس   د  قاعده  دهغه  چې  دی  سیستم  یوعددي  وینا  بله  په   . کیږي   عدد     ١٠لیکل 

 تشکیلوی 

 

Decimeter 

برخه ده اودلس     1:10یوپرلسمه    m داوږدوالي یومقیاس دی چې دیوه متر     -: متر  یدس
 لیکل کیږي .   dmسانتي مترسره مساوي ده . دلنډیزنښه یې په  

m 1-Decimeter =  dm = 10 

Decomposition 

، تخر  یهتجز   فاسدکیدنه  باکت    -۱  یب،  م  یااو  یریاد  اایبل  پهگروکرو  د    انیزم  واسطه 
 په ساده ېک یجه تعامل په نت  یمیاوي. د ک ۲-ده  یهتجز یمیاويعضوي موادو ک

 .ییوا یه ته هم تجز یدو ک  یهتجز ېماد یمیاويد ک   عناصرو  موادو

Deconcentration 
( کولومعکوس عملیې ته ویل کیږي ، یانې  لکه دیوه محلول ناغلیظ کول  گدتغلیظ )ټین
 )رقیق کول ( 

Decrease 
   : تقلیل   ، تیریدلوسره  گبیل   -کمښت  په  دوخت  اتومونه  عنصر  اکټیف  رادیو  دیوه   : ه 

 ه  کمښت مومي گپه تو Exponential function ل تابعشداکسپونین

Decrement 

 په اعصابوکې دتحریک شدت کمښت ،  -په بیالوژي کې :  -۱  -کمول : 
 دبدلیدلو وړکمیت کمښت   -په فزیک کې :  -۲
 دیوه عددقیمت کمول اویازیاتول   -په ر یاضی کې : -:۳

Dedekind Cut 

 

:یدې د یابرش  پوه    -کیند قطع  ریاضي  ویاړنومول    Richard Dedekindدیوه جرمني  په 
کې   تیوري  کوونکې  تنظیم  په  دریاضي    . ده  کړنالره  شوی 
ته ویل   )فرعي( مجموعې  برخې  )ناطق( عددونویوې  دکسري 

. گ کیږي   چې دهغې په مرسته یوحقیقي عددڅر  ندیدالی شي 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Arabic_numerals-de.svg&filetimestamp=20060107000825
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 په دې مانا چې حقیقي عددونه دناطق عددونوپه مرسته ترالسه کیدای شي .   
ناطق عددو کړنالره  یانې  نوموړې  دوه مجموعې  په  چې    Bاو    Aنه  ډول  دې  په   ، ویشي 

خوا   مجموې  دیوې  وي   Bاو    Aدواړه  نه  مجموعې      تشې  اوبلخوادواړه 
لري   نه  بایدوه   پردې دواړه مجموعې    شریک عنصرهم  الندې   Bاو  A،برسیره 

په مجموعه کې    Bد    yمجموعه کې او     A په    x( که  چېر  ته  aخاصیتونه پوره کړي   ) 
نو    مجموعه    A( بلخوا د  bاو    )  دی  ،    x<yپروت وي 

.  بېل په الندې ډول    Bاو  Aه موږکوالی شوچې  گ ې په توگترټولولوی عنصرلرونکې نه ده 
  xه  گدټولومنفي ناطقوعددونوڅخه تشکیل شوی دی  ، ورسره صفراوهمدارن    Aوټاکو،  

په   مثبت عددونه  چې ناطق  .    2x 2 >  دې شرط  وکوي  دټولومثبت    Bصدق  ده  متشکل 
چې     xناطقو د     22x<عددونوڅخه   وینا  بله  په   . وکوي  صدق  او Aشرط     Bمجموعې 

برخه پرته ده اودواړه مجموعې سره    (gape)یاچاک    cutمجموعې  ترمنځ سرحدکې  دبرش  
   بیلوي  . نواوس کوالی شوچې دبرش  حقیقي عددونه تعریف کړو. په نوموړی مثال کې

په پایله کې ویالی    ه تعریف شوی دی .    گ په تو   Dedekind cutبرش غیرناطق عدد  د  2√
کوالی  لپاره یوټاکلې ناطق عدد اویاغیرناطق عددتعریف    cutشوچې دهریوه ټاکلي قطع   

            ه اوپرته  له چاک بشپړشی .گشوترڅو دعددونوسم سیخ کرښه په متمادی تو 

Deductive Logic 

الره ده ، دعمومي موضوع څخه دیوې خصوصی  گدثبوت کولویوډول ت   -په فلسفه  کې  :
  څخه تلوني دی   ۍټول انسانان ددې نړ    -۱ه گې په تو گبېلد.     دی  موضوع منطقي اشتقاق

تلوونکی   ۍنوله دې کبله سوکرات هم له دې نړ  -۳یوانسان دی    Socratesسوکرات   -۲
 دی .

Defect 
تو عمومي  نیمگپه  دیوه شی  غړی  گه  اویادیوه  بایلل  غړي  دیوه  لکه   ، بایلل  اویا   ، ړتیا 

    ړتیا . په جنتیک کې دکروموزوموشمیرناسمي اودیوه کروموزوم بایلل ،گددندې نیم

Defence reaction 

ایمني  ځوابونگدفاعي غبر اویاو  -:    ،  زهر   ، ته مکروب   بدن  دانسان  یروس  اکله چې 
ون ښیي . په بله  مانا  گغبر  سیستم    فاعبدن دوړاندې د  رننوځی نودهراړخیزوناروغیوپور

غبرگدانتی سیستم   دفاعي  بدن  د  وړاندې  لکه  گینوپه  باډي  اوانتي  کیږی  پیل  ون 
 لوبولین تولیدکوي   گایمونو

Define 
ندول ،ثابت کول ، تعین کول،  ، معنا كول بريدټاكل، ټك معلومول،  گتعریف کول ، څر

 محدودول

Definition ستاینه ,  تعریف 

Deflect 

ته  وگوړاننوردتو کې  ه : په اپتیکي آال  گبېل       -انحراف ورکول ، دخپل سمت نه کږول   :
هستوي  انحراف   شووزرو،    چارج  مرسته  په  ساحې   ،دالکترومقناطیسي  ورکول 

 ې ته انحراف ورکول ،  دیوه سړي فکربلخواته اړول  گې ، بیتاوړانگولکه الفاوړانگوړان

Deflection   انحراف  ، كږېدنه 

Deflection 
دخپل ساکن ځای څخه  داهتزازکوونکواجسامو انحراف ، لکه دپېنډل   انحراف ،انکسار ،

 حرکت اویا دیوه ساعت دستنې دایروي حرکت  

Deformation 

 
 تشکیل  يپه یوه نبات اویاحیوان کې دناقص غړ ،  بڼی ته تغیر ورکونه
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Degaussing 

یوې فزیکي کړنالرې ته ویل کیږي چې یوه نامطلوبه مقناطیسي ساحه دمنځ وړل کیږي  
دبیل   . تو گاویاداچې کمښت مومي  په  کله چې  گې  تیرشي  ه   دبرق جریان  دیوجسم څخه 

ش شی انوپه  قطع  جریان  دبرق  چې  خوکله   . تولیدکیږي  ساحه  مقناطیسي  یې  وخواکې  
یومقناطیس خپل خاصیت دالسه   اویاداچې   . له منځه ځي  هم  یې  نومقناطیسي خاصیت 

 ورکوي کله چې حرارت ورکړشي .  

Degeneracy 

په یوه نوع ژوندي موجوداویا په یوه نژادکې دغیرطبیعي صفتونومنځ ته    -دشکل بدلون :
ته ویل   تغیرشکل  ویناهغه  بله  په   . کوي  برخه  ورپه  ارزش  هغه موجودته منفي  راتلل چې 

 روپ کې منځ ته راځي .گ کیږي چې دوخت په اوږدوکې د ژونديو موجوداتوپه یوه 

Degenerate 
ړینېدنه ، په طبابت کې : لکه چې یوه  خو  خپل اصل یې دالسه ورکړې وي ، فاسدشوی  ،  

 روغه حجره په سرطاني حجره واوړی  

Degeneration 
دناروغیواویا   چې  کوم  تخریب  تغیراو  کې   اودنده   جوړښت  اویانسجونوپه  دغړو،حجرو 

 ډیراستعمال له کبله  منځ ته راځي

Degradation   تخریب  ، ویجاړونه , رایستنه , لږونه ، ددرجې راټیټونه 

Degrade   یرول ، تنزیل ورکول  , تحق ټیټول 

Degrade  یستل،رسوب کول  ا رتبه ټیټول ، ,ټیټول  ,   ارزانه کول 

Degree (Angle) 

۱-  : کې  ریاضي  ستروالي    -په  دزاویې  کې  سطحه  یوه  په   . کیږي  ویل  واحدته  دزاویې 
ښوول کیږي .      (°360)    ه وته کوي اودوروستي عددپه سر په دایروي شکله نښگاندازه په  

. دزاویې اندازه   360⁄1راددیوې بشپړدایرې درې سوه شپیتمې   گیو برخې سره مساوی ده 
په   واحد  گیوخوا  په  قوس  واحداوبلخواد  نړیوال    1radراد  دواحدونوپه   . کیدای شی  سره 

دیوراد   SIسیستم   اړیکې شتون     1grad =1°رادگ اویو  1rad (radiant)کې  الندې  ترمّنځ 
 لري : 

 
۲-  : تابع درجه :   -په ریاضي کې  لومړی      y = ax +bه  گې په تو گدبیل  -دیوه الجبري 

 درجه دویم تابع دی .  bx + c  2y = ax +درجه تابع دی . په داسې حال کې چې 
۳-   : کې  فزیک  دبیل  -په   . کیږي  ښوول  درجه  په  مقیاس  تو گدتودوخې  په  لکه  گې  ه 

درجه      C°رېددرجهگدسانتی نښه    K°اویادکلوین  ددرجې  بڼه     (° ).  په  ددایرې 
 داویاکلوین لنډیز توري دپاسه کیڼ خواته لیکل کیږي .یرگدسانتی

Degree Celsius 

 : درجه  ځان   -سلزیس  سکېل  گیوه  واحدټاکل  scale ړې  کولو  داندازه  دتودوخي  چې  ده 
سره ښوول کیږي . نوموړې سکېل     C°شوی دی .  د سلزیس سکېل ددرجې  لنډیزنښه  په  

نومول شوی دی .  دسانتي    Anders Celsius (1701–1744) په ویاړ    منجم  دیوسویدني  
عبارت له هغه سکیل څخه دی  چې  ترعادي فشارالندې     C°1یوه درجه  centigrade رېدگ

(101,325 Pa)    داوبودانجمادیانې صفردرجې °C      درجې     C° 100اوداوبودغلیان سل 
یوپر سلمه   پرمخ دحرارت سکېل  thermometer   په کارولوسره منځ ته راځي او دترمومیتر

 سلو  برخه تشکیلوي . په دې ماناچې دتوپیرلرونکي حرارت سکېل انتروال  په     1/100

centum  مساوي برخوویشل کیږي  چې هرې برخې  ته یې درجه gradus    ویل کیږي . په

http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unit%29
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 واحد جوړشوی دی .   centigrade رېد  گ پایله کې ورڅخه دسانتي 

Degree Kelvin 

: درجه  دی      -کلوین  واحد  داندازې  دحرارت  کې  سیستم  نړیوال  دواحدونوپه  کلوین  
په توري ښوول کیږي .  دترمودینامیکي تودوخی مقیاس دکلوین    K اودلنډیز نښه  یې د  

پیل کیږي  اوپه    K 0 سکیل په صفردرجه کلوین    Tپه درجه اندازه کیږي . دمطلقه حرارت ُ
صفرنقطه  سکېل  دکلوین   . صفروي  انرژي  دذراتوحرکي  جسم  دیوه  کې  حرارت         نوموړي 

0 K    رېد  گدمنفي دوه سوه درې اویادرجې سانتي(0 K =  −273.15 °C)     سره سمون لري
 ( فشارالندې    ترعادي  اوبه  بلخوا   . (kPa = 1,01325 bar      درې سوه  دوه  مثبت  په 

کې یخ کیږی اوپه مثبت درې سوه درې اویادرجې       T = 273,15 Kاویادرجه کلوین      
پوه    ریزفزیکگکې غلیان مومي .  دکلوین مطلق درجه  دنامتوان  T = 373,15 Kکلوین    

Lord Kelvin      په چې  ده  شوې  ویاړنومول  حرارت    1852په  دترمودینامیک  کې  زکال 
رېد درجې ترمنځ الندې اړیکې گه وپیژندل شوه . دکلوین درجې  اوسانتي  گمقیاس په تو 
 ه : گې په توگدبیل  273.15 + [C°] = [K]اعتبارلري . 

1 Kelvin = -272,15 Grad Celsius 

Degree Measure 

دیوې زاویی داندازه کولوطریقه    -۲یوډول کړنالره ده چې دځمکې ابعادټاکل کیږي    -۱  
اندازه په واحد درجې ته    لوى والى  . په بله وینا دزاویې ده چې په درجه سره ترسره کیږي  

 ویل کیږي .

Degree Of 

Freedom 

 : اوکیمیاکې  فزیک  سیستم     -په  دیوفزیکي  دبعدونوشمیر،  دیوسیستم 
 دټولوپارامترونومجموعه  ،  دیومولیکول دخوځښت امکاناتوشمیر

Dehydrase    یوانزایم دی چې دکتلست له الرې  دیوه عضوي مرکب څخه اوبه لیرې کوي 

Dehydrate 
وچول ، داوبولیرې کول ، نښتیځل ، دبدن څخه داوبوبایلل ، نمجن لیرې کول ، درطوبت  

 لیرې کول   

Dehydration  )دبدن څخه داوبو بايلل )ضایع 

Dehydration 

 یو  د ه گرن همدا او  کول داوبوجال څخه  مرکب یو  د   -:     ونه  ک اوبو بې ، هایدریشن ډي

 او دهایدروجن نسبت حجمي ) ۱ : ۲ ( د څخه مرکب یو د ه کېنتیج په تعامل کیمیاوي

 غاز دایتانول که چې لکه . کیږي بلل عملیه هایدریشن  ډي د  جالکول غازونو کسیجنوا

 تعامل  هایدریشن ډي د نو  ، شي ورکړل جریان پاسه د ) پا گسن ( پښوکاهي رمگ دډیر ته

 . راخي ته الس ایتین او مومي صورت
-H2O 

C2H5OH …………→ CH2 = CH2 )   . 

 

Dehydration 

Reaction 

ې په  گبېلددیوه کیمیاوی مرکب څخه داوبویوه مالیکول لیرې کول .     -:    ېپه کیمیا ک
 ه لکه  په ایترباندې دالکولوتبدیل تعامل دیادونې وړدی  گتو

O2R + H-O-R →OH -2 R 
: کې  طبابت  .      -په  اوبایلل  داوبوکمښت  کې   بدن   تو گبېلدپه  په  چې   گې  کله  ه 
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و،معدې ، پوستکي ، تنفس اودبدن دنوروغړودناروغۍ اویاډیرفعالیت له کبله   گدپښتور
 .  اوبه ضایع شي   اوبیرته پوره نه شي 

Deka  لس 

Deliver 

                کله چې یوڅوک یوشی بل چاته تسلیم کوي ،        -:  تسلیم کول ورکول ،
  Oسره    دمس اکساید     Cه :  دسکرو    گ ې    په تو گد  بېل     -په کیمیاکې   : ورکول  :

Cu    2 په تعامل کې  مس خپل اکسیجنO  سکروته ورکوي . 

 

  2CuO +  C →  2Cu +  CO2 

ارجاع کیږي یانې ځانته دوه  الکترونه رانیسي   Cu  په دغه کیمیاوی  تعامل کې مس  
 اکسیدیشن کیږي یانې  دوه  الکترونه دالسه ورکوي .      C  اوکاربن

Delocalized 

Electron 

په یوه مالیکول کې   هغوالکترونوته ویل کیږي چې هغوی په یوه      -نامتمرکزالکترون :
ولیکول په یوه شریکه جفته اړیکه پورې تړلي نه وي . په بله وینا په یوه جفته  اتوم اویادم

دکاربن   بلکې   وي  نه  تړلي  ې  پور  اتوم  کاربن  یوه  په  الکترونونه  کې  اړیکه 
اتومونودزنځیرپه اوږدوکې حرکت کوي اوله دې کبله جفته اړیکې  هم په ترتیب سره خپل  

بنزین  گې په تو گبېلدځای بدلوي  .      په   کې شتون لري چې    6H6Cه داسې الکترونونه 
یشل  ه وگپه نامتمرکزتو  π electronsهلته دشپږحلقوي کاربن اتومونوسره شپږ الکترونونه 

اتومونواړیکې     يد  ېشو دشپږکاربن  چې   دی  المل  همدال   .C-C bonds     سره دیوبل 
مساوی فاصله لري .  په بله وینا کله چې په یوه مالیکول کې دبریښنایزچارج دتمرکزځای  

پوره نه  شی ټاکل کیدای بلکې دمولیکول په زنځیرکې لکه دیوې اوریځ په شان دکاربن   
په باندې  اتوم  هریوه  تو  په  نامتمرکزالکترون څخه خبرې  گمساوي  نود  ویشل شوی وی  ه 

 کیږي .     

Democrit 
يې   تيوري  داتوم  چې  لويکيپوس شاگردوو  اود  فيلسوف  يونانی  يو  هم   ديموکريت  نوره 

 پراخه کړه .

Demodulation 

 

: دیوه     -ډیموجولیشن  چې  دی   الکترونیکي سرکیت  یو 
خپورشوو     receiversرانیونکي   په  مرسته  په 

دم کې  څپو     modulationیلیشن   وجالکترومقناطیسې 
کړنالرې په مرسته  نغښتل شوی مالوما ت  بیرته   ترالسه  

)دیم مالومات وجیکیږي  نوموړی   .   ) لیشن 
یشن په مرسته  جویلز، او امپلیتود موېدڅپوفریکونسي ،ف

 لیږدول کیږي .  
ه موزیک اویاخبرونه درادیوستیشن په واسطه په لوړفریکونسي خپریږي .  گې په تو گبېلد 

تغیرورکول   بیرته  لري  درادیوپه منځ کې شتون  په مرسته چې  الکترونیکي سرکیت  یو  د 
 رځي  .گکیږي او  داوریدلووړ 

  A   -     : نال دوخت په تابع سره  گلوړفریکونسي  زیدرادیوسټیشن څخه خپورشوی  شکل
لیشن  کړنالرې په مرسته دموزیک ټیټ فریکونسي  جیښوول شوی دی   چې دامپلیتودمو

. کوي  انتقال  اومالومات  :    –  Bڅپې  سرکټ     شکل  یوالکترونیکي  رادیوکې   خپله  په 
زی  متناوب  درادیولوړفریکونسي  چې  لري  (  گشتون  )مستقیم  متمادي  په  او  رانیسي  نال 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amplitude_modulation_detection.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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.   گزی اړوي   یې  لوړفریکونسي    -   Cنال  مرسته  په  خاذن  دیوه  کې  سرکټ  په   : شکل 
 نال د ځمکې خواته هدایت ورکول کیږي .گرادیوزی

یاموزی  دصوت  یوازې  کې  پایله  زیپه  فریکونسي  ټیټ  دیوه گک  چې  کیږي  پاتې  نال 
 لیشن په نامه سره یادیږي .وجیلوډسپیکرپه مرسته اوریدل کیږي  . نوموړې کړنالره د دیم

Demonstrate 
څر گڅر     ، ، ښوول     تو  گندول  عملى  په  ثابتول،  كول،  ه  كول،  گندول، ښكار  تشريح  ه 

 مظاهره كول، تمثيلول  

Demonstration 
ردانوپه  گ تمثیل کولوله الرې ثابت کول ،  یوه فزیکي اویاکیمیاوي تجربه دشایوه قضیه د

 حضورکې اجراکول ،  , څرگندونه , مظاهره 

Demount   یوماشین ټوټې کول ، تخریب کول ، یوسامان په برخوویشل 

Denature 

: ورکول  بدلون  ته  اودخوندوړنورو طبیعي     -طبیعی جوړښت  خوراکي مواد، دڅښلومواد 
ه لکه  گې په توگبېلدډول چې ډیرپه  سختی ورڅخه بیلیږي .   گدوته   دزهرجنو موادورموا

موادوور دپیریدین   ، څښي(  یې   خلک  چې   (  ، ته  الکهول  اویامیتانول  گایتانول   ، ډول 
ه ،  گډول اونور   . په بله ویناد کیمیاوي موادولکه اسید، مالگې ور گالکول ته دخوړومال

د  درانده   لکه  تخریبول   جوړښت    طبیعي  شي    یوه  د  واسطه  اونوروپه  فلزات،الکالي 
پروتین اویانوکلیک اسیدپه  مالیکول کې دهایدرات پوښ اودهایدروجن اړیکوپرې کول .  

ه دحرارت ، یخ ، او الټراسونډ په واسطه هم په یوه طبیعي مالیکول کې  بدلون  گهمدارن
 منځ ته راتالی شي 

Dendrite 

 

 

 

   -:  ېگداعصابوداخیربرخې څان
دسایتوپالزما  حجرې  عصبي  دیوې 

ته  گهغولنډوڅان بدن  دحجرې  چې  کیږي  ویل  وته 
برخې   راوتلې  اوږدې  دسایتوپالزماڅخه  او  ورنږدې 
دشاوخونوروعصبی   چې  داده  دنده  دهغوی   . وي 

( یانې  ته  بدن  اودسلول  راونیسي  تحریکونه  الکتروکیمیاوی  خواته  afferentحجروڅخه   )
بڼه ښوول شوې ده . دعصبې   neuronهدایت ورکړي  .  په شکل کې دیوې عصبی حجرې   

څان اوږده  بله  یوه  څخه  اکسون  گحجرې   . یادیږي  نامه  په  داکسون   چې  ده  راوتلې  هم  ه 
 نالونه نوروحجروته لیږدوي .  گاوږده ریشه ده چې عصبي زیدعصبي حجرې  څخه راوتلې 

Dendrochro-

nology 

هغو دایروي شکله حلقوته ویل کیږي  چې هرکال دونې په عرضاني مقطع    -دکال حلقه :
 ه کوي  گکې تولیدکیږي . ددغوحلقوي نمونوشمیردونې عمرپه ډا 

Dendrology  ، یوپېژندنې علم  گدبوټوپېژندنې علم ، دلردونوپېژندنې علم 

Denitration  2دیوه مالیکول څخه دNO   روپ لیرې کول گ    

Denitrification 

نیتریت   −(د 
3(NO      څخه نیتریت   دیوه  مرسته  دبکتریاووپه  چې  کیږي  ویل  ته  تجزیې 

یو مالیکول   دنایترتوجن  او   لیرې کیږي   اتوم  دنوموړې    N)2(دنایتروجن   . ترالسه کیږي 
 کړنالرې په مرسته بکټریاوې دځان لپاره انرژي اخلي 

Denominator  : په یوه کسر کې لکه    -مخرجa/b  دخط څخه الندی عددb  د کسرمخرج دی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron
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Dense 

, ربړی واشل  ترڅوداوبواویاهوابهرته    گټین , بند, تړلی  , تنگ, گڼ   ، یو بل ته ډیر نږدی 
 چای   گوتل بندکړي ، متکاثف ، لکه ټین

په     Eه یوه مجموعه  گې په تو گدمتراکم ماناورکوي  .  بېل   -:   Dense setپه ریاضي کې  
تراکم نقطه     Eیا دیوه نقطه او   Eهره یونقطه د    Mکې متراکم ده کله چې  د M  مجموعه  

بله     .وي    کې    دحقیقي عددونوپه مجموعه     كسري عددونومجموعه      د  ماناپه 
 متراکم ده .  

Densitometer 
څانگدفوتو په  کېگرافي  چې    ه  ده  آله  فلم  یوه  یا  دیوه  کثافت  شدت    اپتیکي  دتوروالی 

 چې درڼاپه اچولو سره منځ ته راځي .   ه اندازه کوي درج

Density 

(  اودهغه جسم دحجم  mپه یوه ټاکلي حرارت کې  دیوه متجانس جسم دکتلې )   -کثافت :
(V  یامایع جامد،  چې   کیدای شی  حالت  دجسم     . دی   عبارت  څخه  تقسیم  حاصل    )

رام پر  گ سره کیږي . نړیوال واحدیې کیلو   ρ = m/Vازشکل ولري . دکثافت لنډیزپه  گاویا
رام پرسانتي مترمکعب   گ   ،,  kg/lرام پر لیترگ اونورواحدونه لکه کیلو   kg/m3مترمکعب  

g/cm3 = g/ml    هم کارول کیږي 

 

Dentition 

 

: غاښونه  کې    -ټول  زامه  په   . کیږي  ویل  قطارټولوغاښونوته  اوالندې  قطار  پاس  دزامی 
غاښونوشمیر   حیوان  لرونکی  دتي   . کیږي  کولوځنځیرپیل  دهضم  چې     ۴۴دډوډی  دې 

  . لري  ډول موقعیت  الندې  په  کې  برخه  په څلورمه  کوونکي    -۱دزامې  پرې  درې مخکې 
څلورمخکې میده کوونکي   -canini  ۳ غاښ   دکونج تېره څوکور     -incisivi  ۲ غاښونه  
   molares درې شاته میده کوونکي غاښونه  -praemolares ۴ غاښونه 

Deoxyribonucleic 

Acid 

دحجرې په کروموزومو       -ډي .این .اې . يا ژونځور:     -،  ډې اوکسي ريبونوکلېک اسيد  
پکی   مالومات  ټول  اوجينېتيک  سرليک  دژوند  دحجرې  چې  دی  ماليکول  ډېرمهم  يو  کې 

 خوندي دي . نوموړی ماليکول دحجرې دنده اوجوړښت کنترول کوي .  

Deoxyribonucleic 

Acid (DNA) 

 

 

 

 

   -: (DNA)ن اې ېډي ا
ش  گیوغبر شان  په  دپیچ  ،لکه  شکله  خوا   یځنځیري 

لیکول دی چې پرته له ځینې وایروسونو،  اتاوشوی  بیوم
ټولوژوندیواور  شتون گدنورو   ، کروموزوموکې  انیزموپه 

اودوراثت   خوندي   geneticsلري  پکې  مالومات  ټول 
اې     این  ډي  لنډیزپه  مالیکول  دنوموړي   . دی  نغښتی 

(DNA. سره کیږي )  پ ه مالیکول کې ټول  د ډي این اې  
چې  دی  خوندي  مالومات  مخکني  جنیتیک  اړین  هغه 

ترسره    گانیزمودپرمختگدژوندیواور اوددندې  ودې   ،
 کولولپاره ضروردي .   

په   کوډونو  جنيټيکي  د  دنده  لويه  ټولو  تر  اې  این  ډي  د 
د   نه  لړۍ  د  اسيدو  امينو  د  سره  کارولو 

دډي  مالیکول  جوړېدنه ده.    RNAه دگپروټينواوهمدارن
مالیکول   اې  شوچې این  کوالی  موخه  په  دپوهیدلو 
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زینې   دیوې  رسی   یې   په شان تصورکړو چې دځوړندشوي (rope ladder     جوړښت   )
محورپه تړاو دښي خواتاوشوي پیچ په شان تاوشوې وي  .     د ډي این اې     مالیکول  

جین   ته  برخې  یوې  د      geneپرمخ  هلته   چې  کیږي     RNA (ribonucleic acid)ویل 
ترمنځ     RNAاو د    DNAدجوړیدلوپه هکله بنسټیز مالومات خوندي دی . دډی این اې  

 په پرتله  یواکسیجن لږدی اوبلخواد  RNA توپیردادی چې دډي این ای  په شکرکې   د

DNA زوېدعضوي ب (Base)  څخه دتیومینThymin (T)   پرځا ی پهRNA   کې  یوراسیل
(، او  tRNA( ، )rRNAروپونه شتون  لري چې ) گدرې    RNAشتون  لري .   د    uracilباز  

mRNA       یې ترټولواړین   . یادیږي  سره  نامه  دپروتین  گ  mRNAپه  چې    کیږي  ڼل 
  . کوي   ترسره  دنده  )کاپي شوی(    mRNA د    دجوړولو  نغښتل شوی  کې  مالیکول  په 

 Proteinوړښت  په کړنالره کې  مالومات ترجمه کیږي ترڅودهغې په مرسته   دپروتین دج

biosynthesis    . شي  وپيژندل  دامینواسیدسلسله  موخه    په  دجوړولو  پروتین  دټاکلي 
)      transcriptionویل کیږي .  ترانسکریپشن   Translationنوموړې کړنالرې ته سپړنه یا 

انزایم    دیوه  چې  ده  کړنالره  یوډول   ) لیکنه  خواته  بله  هغه  یې  مان   RNAلغوي 

polymerase     په مرسته   دډي این اې په یوه برخه )جین( کې نغښتی اوکوډcode      شوی
ته انتقال کیږي .. دډي این اې  د  جین  په یوه    RNAجنتیک مالومات لوستل کیږي اوبیا  

کړنالرې په مرسته  داسې اړول  کیږي چې په      transcriptionزوسلسله ،  د  ې برخه کې دب
بازود سلسلې په    complementaryه مالیکول کې   دبشپړکوونکي  پ   RNAپایله کې د    

 ه منځ ته راشی   .گتو
 

دنده داده چې جنتیک مالومات دټاکلي پروتین دتولید په موخه    RNA په یوه حجره کې  د
اې    mRNA       (messenger RNAد   این  تړاو ډي  کیمیاوي  په    . واړوي  مرسته  په    )

(DNA  عبارت له  یوه نوکلیک اسید ) nucleic acid    ،څخه دی چې   ددووتاوشوو، اوږدو
څخه جوړدی چې پرلپسې تړلي      Polynucleotideیوشان جوړشوو ، ځنځیري مالیکولونو  

اود   لري  د    Nucleotidesواحدونه   .. یادیږي  سره  نامه  مالیکول    Nucleotidesپه 
  . جوړدی  فوسف  -۱ددریوبرخوڅخه     -deoxyribose,  ۳-2 شکر    –  phosphate   ۲ټ  ی: 

بېدپینځوب یوه  Cytosin(G),  Guanin(A),  Adenin  ,(C)لکه     (Base)زېزوڅخه 

(T). Thymin      اویا(U) Uracil     دډی این ای دموازي ، بهرڅنډوپه اوږدوکې پرلپسې  .
تو  تکراري  نښتی ه شکردفوسفگاوپه   تو   يد   ي ت سره  په عرضانې  یې  ته  برخې  ه  گاودمنځ 

ب )  (Base)زېاړونده  په    گ ( مالیکول دیوه غبرDNAدشکرسره تړلې دي . د  اود مارپېچ   
 '3څخه جوړدی  چې  دمثبت خواتاریې       double helixشان تاوشوووضدموازي تارونو  

خواتارپروړاندی                   ('5 → منفی  د  بشپړکوونکي    ('3 → '5(      )
complementary     . زې  لکه   ېه دمثبت خوا بگې په توگبېلدډي این اې  لريTAGC     په

زوسره دهایدروجن کیمیاوي اړیکو په  یبشپړکوونکوب     ATCG    خواخپل وارسره دمنفي  
یانې    . دي  شوي  تړل  او  Thymin د  Adeninواسطه  سره    Guaninد    Cytosin سره 

رښتونی      DNAزکال کې  دډي این اې    ١٩٥3دهایدروجن پله ډوله اړیکي جوړوي . په  
 Francisریز فزیک پوه   گاودان  James Watsonمالیکولي  جوړښت دامریکا بیوکیمیاپوه  

Crick  داکسریزوړان خوا  په  گله  ته   هغوی  کبله  دې  له  کشف شوچې  مرسته   ١٩٦٢وپه 
 زکال کې دطب نوبل جایزه  ورکړل شوه .

Deoxyribose 

 
اتومونوڅخه جوړدی  اودډي این    چې دپینځوکاربن   Monosaccharidesیوقیمته شکردی  

http://de.wikipedia.org/wiki/Cytosin
http://de.wikipedia.org/wiki/Guanin
http://de.wikipedia.org/wiki/Adenin
http://de.wikipedia.org/wiki/Thymin
http://de.wikipedia.org/wiki/Uracil
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( د  DNAاې  کله چې   . بنسټیز جوړښت تشکیلوي   )Ribose    لیرې یواکسیجن  قندڅخه  
. همداالمل دی چې د Deoxyکړو    deoxyribose-2 ، نوموړی یوقیمته قند ترالسه کیږي 

دی اوپه دویم کاربن باندې تړل شوی      4O10H5Cپه نامه هم یادیږي .  کیمیاوي فرمول یې  
OH   روپ یې دهایدروجن  اتوم  گH-Atom  . په واسطه تعویض شوی دی 

Dependence ، تر ال س ال ندې ، تابعيت ،   بلواكوالى ، تړلئتابع والی،غیرمستقل ،مربوطیت ، 

Dependent  تابع   ، تر ال س ال ندې، هيله ناك،  په بل چا متكي 

Dependent   

Variable 

  : متحول   عبارت      -تابع   . وي  متغیرتابع  بل  دیوه  یې  قیمت  چې  یومتغیردی 
   ازمقادیرتابع میباشد

Deplasmolysis 

 

: پالزمید )     Plasmolyse   دپالزمالیز     -الیسیس  عملیې  ویل  cytolysisبرعکس  ته   )
پایله کې    الیسیسپالزمیکیږي . د د په  عملیه کې دحجرې څخه اوبه بهرته بهیږي اوپه 

. خوکله چې همداحجره په یوه داسې مایع کې ډوب    ینجه کیږيگیانې  حجره راټولیږ ي  
نوپه پایله کې     hypotonic solutionشي چې دمایع غلظت دحجرې پالزما په پرتله لږوي   

دحجرې منځ برخې ته ورننوځي اودحجرې دحجم غټوالي المل    ازموتیک فشارله کبله  مایع
 ه دغلظت تعادل برقرارکیږي .گ رځي . په دې توگ

Depleted 

Uranium 

د يورانیوم ايزوټوپونويومرکب دی چې په هغه کې د يورانیوم دوه     -خوارشوي يورانیوم :  
سوه پينځه ديرش ايزوټوپ برخه دطبيعي يورانیوم په پرتله څه ناڅه   شپيته په سل کې را  

 کمه شوې وي .   

Depolarisation 

ه تحریک  گ بریښنایزتو  کله چې یوه حجره په   -په فیزیولوژي کی :    -۱      -:   یزیشن ادیپوالر 
بڼه پورته    Membrane potentialشي نودمیمبران  پوتنشل    په  یې  مثبت خواته دڅوکې 

   .    ) اخلي  ځانته  لږمنفي قیمت  پرتله  دپخواپه  )یانې  تو گبېل  د ځي  په  ته  گې  که  چېر   ه 
   50mV-قیمت ولري  اودتحریک څخه وروسته  تر     70mV-دمیمبران دسکون  پوتنشل   

ت هغه  پورې  کړنالره  نوموړې    . ده  دیپوالرایزشوې  کې حجره  نوپه دې صورت  وکړي  غیر 
له       Ca+2اویادکلسیم ایونونه     Na+مهال منځ ته راځي چې دسودیم ایونونه    دمیمبران 

ایونونه   دپوتاشیم  ته  چېر   بلخواکه    . ورننوځي  ته  حجرې  الرې      K+الرې  له  دمیمبران 
 یزیشن کړنالره په ټپه دروي .   اخه بهرته ووځی نودیپوالردحجرې څ

کله چې یوه  عرضاني  ډوله څپه خپره شي  اوپه الره کې دیوه جسم سره    -په فزیک کې : -۲
شن درجې کمښت  منځ ییزاپوالریددون وکړي نودانکساراویاانحناپه  کړنالره  کې   گغبر

 ته راځي    

Deposition 

  : خواته   -۱   -ترسب    کې  ښکته  مایع  یوه  په  کبله   له  داغیزې  قوې  دجاذبې  دځمکې 
دباد، یخ اویااوبوپه مرسته دموادولیږداوبیرته    -۲دموادورسوب یاكښيناستونكى مواد،  

په   غړي  کې   ېيمادت   -:    ۳راښکته کیدل ،    Cholesterinدکولسترین       Thymusس 
 کریستالونوترسب   

Deposition 

ازحالت څخه دجامدپه حالت واړول شي  گدیوه جسم  حالت ته تغیر وکول په دې مانا چې د 
یږي نوسمدالسه په  گه  کله چې داوبوبخارد یخچال دساړه دیوال سره ولگ ې په توگبېلد.   

 یخ اوړي .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_channel
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Derivability 

 

 

په ټکي          f(x0(x  P;0((   د                 y(x)یو  تابع         -:     وړتیا یا قابلیتداشتقاق  
(   موجودوي .     دنوموړې     lim)ځای ( کې داشتقاق وړده کله چې ال ندې برید  )حد =

 مساوي دی له :      0y'(x( مشتق تابع
 

 

= 𝑥∆  په دې ځای کې  ℎ = 𝑥 − 𝑥0   . یولنډیزدی 
تړاوپه   ا  هندسي  په  دمنحني  چې  دسیکانتوکله  خط     secant ږدوکې  داسې   مستقیم 

 .واوړي باندې     Tangent وخوځیږی چې په پایله کې  په تاتجینت
 
 
 

Derivate 
په سرباندې   ) یوزور(کښل شوی    yد  چې   پیداکول       y'(x)     مشتق     y(x)دیوه تابع

 وي .

Derivative 

دیوه بنسټیزمرکب څخه دنوروورته موادوترال سه     -په کیمیا کې:      -مشتق ، اشتقاق  :
ه کله چې په یوه  گې    په توگکول چې دعمده مرکب سره یې خواص ډیریوشان وي . د  بېل

اتوم اویااتوم   اتوم  پرځائ  یوبل  روپ ونښول شي اویا دمرکب  گمرکب  کې دهایدروجن 
ه   الکول     گ ې    په توگاډیرهایدروجن اتومونه لیرې شي . د  بېلڅخه یوهایدروجن اتوم اوی

کله داوبوڅخه    چې  ( یومشتق شوی مرکب جوړوي داځکهH-O-H)    په حقیقت کې د اوبو
-R  د  ږدو، نوجوړښت یې لکه ی ک   Rروپ   گ یوهایدروجن لیرې کړواو پرځای  یې یو پاتې  

H-O   بدلون کوي .  که  چېرته د     په شانR  3روپ  پرځای  دمیتول  گCH       روپ  گ پاتې
 ال س ته راځي :  ورڅخه   ( H-O-3CHکیږدونو میتانول       )

Derivatives 

 

: کیمیاوي موادوڅخه      -مشتقات  دنورواساسي  ویل کیږي چې  هغوکیمیاوي مرکباتوته 
یل کیږي چې دهغوی مالیکولونه  ترالسه شوې وی . په بله وینا مشتقات هغومرکباتوته و

فنکشنل   اویادیوه  پرځای  اتوم  بل  گ دهایدروجن  اویاداتوم  اتوم  یوبل  پرځای  روپ  گروپ 
ډیراتوم   اویا  اویایو  نیولی وي    دبېلگ ځای  لیرې شوي وي.  توگروپونه  په  دایتان  گ ې  ه   

 اونور مشتقات عبارت دی له :  ایتانول ، ایتېن ،ایتین ، اېتانال ، ایتان اسید 

Dermatitis .دپوستکي سوروالي اویاپړسوب چې دالتهاب په شان ورته نښي نښانې لري 

Dermatophytes 

اوپه   اوښتانوکې   په   ، برخه کې   بهرنۍ  په  پوستکی  د  کیږي چې  یوډول مرخیړیوته ویل 
 او  Sulbentin رځي . ددرملنې لپاره دگنوکانوکې ځاله کوي اودپوستکي ناروغۍ المل  

Tioconazol    ټه پورته کیږي  گدرمل څخه 
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Dermatozoa 
اور  -:  پارازایټ    ژونديو  کوچني  په  گمایکروبیولوژیکي   چې  کیږي    ویل  انیزموته 

 پوستکي کې ژوندکوی  

Dermis 
ترمنځ برخې ته ویل     subcutisاو ال ندني پوټکی    epidermisدبدن پوستکې بهرنی پوټکی  

 کیږی چې دڅرمنې پوښ په ډول ده  

Dermis 
اپیدرمس    پټ  بهر  دپوستکې  اوحیواناتوکې  انسانانو  سب    epidermisپه  پټ  اوالندنې 

 ترمنځ د تړونکو انساجوجوپټ دی . subcutisکیوتس  

Descend 
نیول   دجینو         -:   منشانیول  ،سرچینه  ته  نسل  دانسان  نوراتلونکي   ، لیږد 

 اوژوندساروبنسټیز منشا څیړنه ،دټبرمنشا 

Descendants 
زات   زهرزاد،  زوزاد،   ، کرښه  دشجرې   ، )بشپړتیا(  تکامل  دراتلونکونسلونو    ، ارتقا 

 بچه ها ، فرزندان Farsi اوالد Arabic وزویات، چوچ و بوچ، کړاڅي، بچی

Descendants  

Theory 

ریزي ساینسپوه چارلس  گان   -دحیواناتواونباتاتودارتقانظریه )یا داصل او نسب نطریه (  :
المارک       Charles Darwin  ډاروین  کارپوه  وړاندې    Lamarckاوفرانسوی  نظریه  داسې 

ته  موجوداتوڅخه منځ  اوسفلی  دابتدائي ،ساده  ژوندي موجودات   اوسني عالي  کړه چې 
.  دنوموړې نظریې دپوهیدلوپه موخه لومړی  دژوندیوحیواناتواونباتاتودخپل   راغلي دي 

ټورې څیړنې ترسره شوی دي .   دژوندیوموجوداتو  ترمنځ  گیسې په اړوند ډیرې منځي مقا
ډا په  خپلوي  په  گطبیعي  اونباتاتوډولونه   حیواناتو  ژونديو  ټول  ورځې  دننۍ  چې  کوي  ه 

بله وینا ټول ژوندي موجودات یوشریک   په  ( لري .    اصل کې   یوه شریکه منشأ )شجره 
هریوژوند سره  دهغه  چې  لري  .  غورنیکه  دی  تړلی  کرښه  په  دخپلوي  سیخ  موجودسم  ی 

داځکه چې که هرڅومره  دځمکې لومړنیو وړاندو تاریخي پړاوونوته رجوع وکړوپه همغه  
ه  گکچه نوموړي موجودات ساده تره کیږي .  په یادشوې نظریه کې ښوول شوې ده چې څرن

وي انواع منځ ته ه نگیونوع موجود  دچاپېریال حالت د تغیرسره تطبق کوي  او په کومه تو 
دډاروین    . اوهمدارن  راځي  هکله  په  انتخاب  دطبیعي  دوراثت  گنظریه  نطریه   دالمارک  ه 

 دتوافق شووعالموڅخه بحث کوي .

Descendent  اوال د، راتلونکی نسل ،زوزات ، مشتق شوي مواد، پاتې شوني محصول 

Descent  پښت ،   یت, اصل یځا ی, اصل , منبعینه  سرچ، 

Describe  ، بيانول .  ښانول،روتشریح ورکول   

Description  تمثیلول ,څرگندول , ښودل , تشریح کول , بیانول 

Descriptive 

Geometry 

څان ځانگدهندسې  دارتسام  بڼه  بعده  درې  جسم  دیوه  چې  ده  برخه  یوه  ړوکړنالروپه  گې 
تو بعده  دوه  په  کوونکو  گ مرسته  رسم  دانجینرانو،  تخنیک  نوموړی   . ښيي  ه 

 اومهندسانولپاره اړین دی .  

Desert 

: ویابارند  -صحرا،بیابان  باران  موجودیت  عدم  نسبت  ایکه  نامنظم  گمنطقه  خیلی  ی  
نباتی منظم وبسته درآن  فاقدنبات بوده ویا نبات کم دران میروید که به هیچ وجه فرش 
سردمیباشد.  خیلی  شب  وازطرف  بلندبوده  خیلی  روزانه  حرارت  درجهْ   نمیشود.  دیده 

 بوده مانندصحراهای افریقا،اسیاوامریکای شمالی  درنصف کرهْ  شمالی گبیابانهای بزر
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Desmo- 
ه لکه  دتړون  گ ې په توگبېلدیومختاړی دی چې د اتصال ،فیته اویا تړون ، ماناورکوي .   

 دحجروتر منځ تړونکي جوړښتونه    Desmosom، اویا  Desmocraniumحجروکپری 

Desmolase 

دگیوه   چې  کیږي  ویل  انزایموته  لري     Steroidogenesis روپ  شتون  کې  کړنالره  په 
کاربونیک    ، اوبو  موادپه  غذايي  انزایم  نوموړي   ، بیلوي  څخه  دیوبل  سلسله  اودکارین 

ولیسترول  چې ک  desmolase-20,22ه لکه :  گې په تو گبېل  د.    ي از،امونیاک اوانرژي اړوگ
cholesterol هورمون په ستروئید Pregnenolone . اړوي 

Desmopressin 

په   لنډیزیې  چې  دی  هورمون  هورمون    DDAVPیومصنوعي  دغه   . کیږي  سره 
چې  یدم کیږي   ورکول  موخه  په  ددرمل  کوچنیانوته  هغه  کبله  دې  اوله  تیازوتولیدکموي 

 0,2تیازې کوي . نوموړی درمل هره ورځ دخوب کولوترمخه یدشپې له خواپه بستره کې م

mg/day   0,4څخه تر mg/day  . پورې ماشوم ته ورکول کیږي 

Desmosome 

دحجروپه سطحه باندې  یوډول جوړښتونوته ویل کیږي    چې دوه حجرې سره کلکې ساتي  
په     bridgeپله    تړونونه  چې دیوه  ي.  لکه په ایپیتلي نسجونوکې د حجرو ترمنځ خپلمنځ

 شان دنده ترسره کوي     

Desorption 
پخواجذب شوي   باندې  په سطحه  جسم  دیوه  چې  ده  کړنالره  کیمیاوي    Adsorptionیوه 

 موادبیرته ازادکیږي .

Desoxydation 
   . شي  لیرې  اتوم   داکسیجن  څخه  مرکب  دیوه   چې   کیږي    ویل  ته  کړنالرې  هغې  

 په مانادی ) پرته له اکسیجن څخه(   desoxyدمختاړي کلمه 

Destillates 

ه کله  گ ې په توگبېلدهغو موادوته ویل کیږي  چې دتقطیرپه کړنالره کې الس ته راځي .   
اوبیایې   وي    شوي  هراړخیزموادحل  پکې  چې  ورکړشي  حرارت  ته  مایع  یومخلوط  چې 

مطلوب  گد کې  پایله  په   . شی  واړول  مایع  په  بیرته  مرسته  کولوپه  ډشووموادوبخاردیخ 
 موادترالسه کیږي .

Desulphurate 

ت  یلف سوړ، سلفر  لیرې کول . دبکټریاووپه مرسته دگو گدیوه مرکب څخه د    -ډیسلفریټ : 
د مرسته  دبکټریاووپه  اویالکه   . کیږي   ویل  ته  کړنالرې  هایدروجن  یلفسودارجاع  په  تو 

 سلفاید باندې د اړول

Detector (Radio) 

 

 

 

   -( :دیدکتور،کشفوونکی ، رابرسیره کوونکی )دتثبیت کولویادراسپڼلوآله
 

دفزیکي کمیت اندازه کولو ، پیژندلو،  رابرسیره  کولو اواندازه  
کولوآله ده  . په بله وینا په فزیک کې یوې آلې ته ویل کیږي چې  

وړان رانیسی  گالکترومقناطیسي  نوراویادرادیوڅپې  لکه  ې 
   . کوي   توگبېلداواندازه  په  مرسته   گ ې  دیدکتورپه  دیوه  ه  

شوی  درادیوپه   نغښتل  څپوکې  خپروشوو  لوړفریکونسي 
ته   الس  بیرته  څپې(  فریکونسی  ټيټ  دموزیک  )لکه  مالومات 

دلوړفریکونسي رادیوڅپوپه مرسته دامپلتیودمو . دموزیک څپې  کیږي  شن  یلجیراوستل 
په کړنالره کې انتقال کیږی . په دیدکتورکې دلوړفریکونسي  اودموزیک ټيټ فریکونسي   

برېښنگ متناوب  .  ډشوی  کیږي  اړول  جریان    )مستقیم(  متمادي  په  ایزجریان   
،دیودC1 او   VC1،خاذن      L1وتک  گدیوه   رادیودیکتور انتن   ، D1= diode    لوډ او  

http://en.wikipedia.org/wiki/Desmolase
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د   . جوړدی  متغیرخاذن  گسپیکرڅخه  اولومړي  مقاومت     VC1وټک  دسرکټ  مرسته  په 
یوازی   چې  اعیارکیږي  انې ی   resonant frequencyفریکونسي    ریزونینس  داسې 
نالونه دمځکې خواته گپاتې زی ته الره پیداکوي او diode درادیوسټیشن ټاکلې څپې دیود 

دویم   دیوه  څپې  لوړفریکونسي  لیږدوونکی  شوې  مستقیم  واسطه  ددیکتورپه   . بهیږی 
ځم  C1ذن  خا مرسته  توگپه  دې  اوپه  بهیږي   ته  ټیټ  گ ې  دموزیک  یوازې  کې  پایله  په  ه 

نالونه  گې دلوډسپیکر په مرسته دغه متمادي )مستقیم( زیفریکونسي اواز پاتې کیږي چ
ړي دیدکتورپه مرسته  هستوي ذرې لکه  گ. په هستوي فزیک کې دیوه ځاناوریدالی شو.

 اوفوتون اندازه کیدای شي  . ونه،پروتون ونه، نیوترون ونهاتوم

Determinant 

 راتلونکې سرلیک ټاکي  .هغه عامل چې په نطفوي تکامل کې دنطفې     -په بیالوژي کې :
سره  یوسکاالر     Matrixړې تابع ده چې د یوه مربع ماتریکس  گیوه ځان   -په ریاضي کې :

scalar       . تړي   دیوه عددقیمت   توگ بېلدیانې  په  ماتریکس     گې  دوه  دوه ضرب  که   ه 
 په پام کې ونیسونولرو:    

 
 ه ترالسه کیږی .گندې تو په ال   det A  دیترمینانت قیمت A دپورتني ماتریکس 

 

Determination 
پورى كچه يا    ړه تصميم، فيصله صحيح او په ز  ړهپريك  سرنوښت ، قوانین ،  ټاکنه ،تعین ،

   عزم گټينثبات،  ار،گنيټ ، تول نتيجه

Determination 

Equation 

دیوې   چې  کیږي  ویل  عنصرونوته  رښتوني  ټول  دحل  معادلې  مجموعې  دیویاڅومجهوله 
ه  لکه  گې په تو گمتغیرقیمتونه تشکیلوي . په بله وینا دمعادلې دحل مجموعه ده . دبیل

قیمت ئې د محاسبې له الرالس ته     x یوه معادله ده چې د مجهول       3x + 5 = 7الندې    
 راځي ترڅومساوات برقرارشي .    

Determine ، الره روانول. ټاكلىمعلومول، پر ندول،گڅر كول، فيصله كول، محدودول،  ېكړه پرټاکل   

Determinesic 

Effects 

ې  اغېز  ناوړه  ټاکونکې   چې       -:      دوړانگو  راځي  منځته  وخت  هغه 
اویوه ناوړه اغیزه    انرژي ډوزقيمت ديوه ټاکلي ليميټ  څخه واوړي  ایونایزوونکووړانګود د

  لکه دپوستکي سوروالی .  ښکاره شي 

Detonation 

په   څخه  سرعت  چې دصوت  کیږی  ویل  ته  تعامل  یوکیمیاوي  موادوکې  چاودیدونکو  په 
بېلګې په    د لوړسرعت   خپریږي اوپه پایله کې دچاودیدونکوموادودانفجارالمل ګرځي .   

لکه    په     Triaminotrinitrobenzolتوګه  لنډیزیې  اوکیمیاوي    TATBچې  کیږي  سره 
 دولووړدي  اچاودیدونکي مواددی RDXدی . اویا   6O6N6H6Cفرمول یې   

Detonator 
بېلګې په    د یوې  ځانګړې مادې ته وايي چې چاودیدونکي موادبلوي یانې مشتغل کوي .  

 دی .    6O3N5H7Cچې کیمیاوي فرمول یې   Trinitrotoluol (TNT)توګه لکه 

Deuterium 

 

 

    -:    )H) 2دروندهایدروجن  یا دیتریم
دلنډیز   لپاره  ایزوټوپ   درانده  اتوم  دیتریم      Dدهایدروجن   . ده  نښه 

کې   هسته  په  چې  دی  ایزوټوپ  طبیعي  ثابت   یو   اتوم  دهایدروجن 
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یې    کتله  اتومي  نسبي   ، یو  یې  شمیره  اتومي    . لري   اويوپروتون    2,0147uیونیوترون 
درندې اوبه منځ   واحددی . کله چې داکسیجن سره کیمیاوي تعامل وکړي نوپه پایله کې

سره ښوول کیږی . په هستوي بټۍ کې دمودراتور په توګه کارول    O2Dته راځي چې په    
داسې عنصرونه دي چې چټک لوړانرژي     neutron moderatorکیږي . دنیوترونومودراتور

بېلګې په توګه لکه درندې  دنیوترونونه په  حرارتي یانې سوکه  لږانرژي نیوترونواړوي .   
  ، یواتوم    graphiteګرافیت  اوبه  یې  زرواتومونوڅخه  نیم  دشپږ  اوبوکې  دسمندرپه     ،

    ده  % 0,014دروندهایدروجن تشکیلوي .  دڅښلوپه اوبوکې یې سلیزه ونډه  

Deuterium Oxide 

   O2Hښوول کیږي اودعادي اوبو     O)2H2O (2Dکیمیاوي فرمول یې  په     -درندې اوبه :
یوه   دهایدروجن  اتوم  هایدروجن  اوبوسپک  دعادي  چې   دی  کې  دې  په  توپير  یې  څخه 

ایزوټوپ دروند هایدروجن اتوم  په واسطه سل په سل کې تعویض شوی دی چې ددیتریم   
Deuterium    اتوم هایدروجن  دسپکواوبو   . یادیږی  سره  نامه  یوازی    H1په  کې  هسته  په 

رندې اوبوهایدروجن اتوم په هسته کې یونیوترون  یوپروتون لري په داسې حال کې چې  دد
 Neutronموډراتور )نیوترون  ( .  درندې اوبه په هستوي بټۍ کې د  H2اویوپروتون لري )

moderator   مرسته ددرندواوبوپه        . کیږي  کارول  توګه  په  کوونکي    متعادل  یانې   )
وم تولیدشي پرته له دې  کیدای شي چې دطبیعي یورانیوم دوه سوه اته دیرش څخه پلوتونی

چې  دیورانیوم  دوه سوه پینځه دیرش د غني کولوستونزمنې کړنالرې ته اړتیاپیداشي .  
درندې اوبه دڅښلووړنه دي بلکې سخت ذهرجن مواددي . یوکیلوګرا م درندې اوبه لږڅه  

 شپږسوه ډالره بیه لري .  

Deuteron 

: ایزوټو  -دیترون  م  اتو  هایدروجن  درانده  ویل  دطبیعي  ته  هستې  چارج شوې  مثبت  پ  
په    dاویا د    H2+په هسته کې  یونیوترون اویوپروتون لري .   نوموړې هسته د   چې کیږي 

بېلګې په  دعالمه ښوول کیږي   . ددیترون  ذره دنیوترونو دتولیدپه موخه کارول کیږي .   
اتوم   ترټولودروندهایدروجن  چې  کله  ذره     H2ددیترون      tritiumتریسیوم    H3توګه  په 

 اودهیلیوم اتوم  منځ ته راځي  .  nوویشتل شي نوپه پایله کې نیوترون  

n + He4 → H3 + H2 

Develop 

 ، رشدکول ، نموکول  وده کول په بیالوژي کې :  تکامل کیدل ، انکشاف کول ،  
  انکشاف ورکول ، دبیلګې په توګه لکه الندې رابطې ته بسط ور کول .  -په ریاضي کې :

2+ 2ab + b 2= a 2(a + b) 

Developer 

مرسته    دنوموړوموادوپه   . کیږی  کارول  لپاره   دارجاع  مرکب   دسپینوزرو  موادچې  هغه 
دمرکب څخه دنقرې     AgBrرڼاشوی عکاسي فلم دلیدلووړګرځی . دبیلګې په توګه لکه د  

یانې   مواداکسایدکیږي  کوونکي  ارجاع  کې  کړنالره  دې  په   . کیږي  ارجاع  اتومونه  
ایو اودنقرې  ورکوي  دځانه  دنقرې  الکترونونه  کې  پایله  په   . کیږي  رانیول  نوڅخه 

 ځلیدونکی فلزدلیدلووړګرځي .  

Development 

: ي  لوژابیپه   اوانکشاف  تکامل  چې    -کي  کیږي   ویل  پړاوونوته   ایزو  وده  هغو  ټولو 
یوژوندی موجودیې دتخم څخه ترطبیعی مرګه پورې طی کوي . کله چې یوه هګۍ القاح  

پیل   ویش  سلولي  نوورپسې  په  شي  دتکامل   . کوي  وده  اونطفه  کیږي 
راځي .   ته  پایله کې غړي منځ  اوپه  تفریق کیږي  توپیرلرونکوپړاوونوکې مختلف سلولونه 

  . کیږي  ترسره  څلوروپړاوونوکې  په  تکامل  پورې  چې    -۱نوموړی  ترهغه  تکامل  نطفوي 
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  . کوي  ژوندغوره  خپل مستقل   پوری    -۲یوحیوان  تربلوغ  څخه  دبلوغ    -۳دکوچنیتوب 
.    -۴پېره   پورې  ترمرګه  دوره     -Fertilisation  ۲-   blastogenesis  ۳ -۱دزوړوالی 

Embryogenesis  ۴- fetogenesis  ۵- Childbirth  ۶- Baby  ۷- Toddler  ۸- 

juvenile  ۹- Sexual maturity  ۱۰- adult  ۱۱- Climacteric  ۱۲- Ageing  ۱۳- 
Death 

Deviant درايى توپير    ، وښته انحراف ،  دسمت  تغیر،  بدلون،  ا 

Deviation 

له کبله دنوع     Mutationپه یوه حجره کې دموتاسیون     -په بیالوژي کې )بدلون ، تغیر( :
 بدلون  اویادحجرې  په وروستیوپړاوونوکې دجنینوبدلون ته ویل کیږي .

دځمکې مقناطیسي قطبونوڅخه د کپاس مقناطیسي ستنې  په انحراف      -په فزیک کې :
. داځکه چې هره   کې  نیمګړتیاچې دکشتی داوسپنې مقناطیس په واسطه منځ ته راځي 
بله مقناطیس چې کمپاس  ته ورنږدې  پرته وي، ددې المل ګرځي چې دکمپاس ستنې ته  

تړاوتخریبوونکی په  مقناطیس  شمال  کمپاس    دځمکې  توګه   دې  اوپه  ورکړي  انحراف 
 .      compass error اصلي انحراف غلط وښيي 

Device  سامان اوافراز،آله 

Dewar Flask 

دداخلي   صیقل    . لري  دیوالونه  کیږي چې   غبرګ  ته ویل  لوښي  یې  یوځانګړي شیشه 
 Thermalشوې  جداراودبهرني جدارترمنځ خالشتون لري اوله دې کبله دیوه ترموستات  

insulation    په توګه کارکوي    . په منځ کې یې  دتاوده مایع لکه چای  اویاساړه مایع لکه
بت ساتل کیږي .  په طبابت کې دانساجو یخ شوونمونودانتقال  دمایع نایتروجن حرارت ثا

 په موخه کارول کیږي .

Dexamethasone 
د   steroidیوډیرزورور یوځای   دنورودرملوسره  اویا  ځانګړي  په  چې  دي  درمل 

 مایولوماناروغ ته ورکول کیږي  

Dextrin 

په    glucose-Dرایددی  چې دشکرو  کخواتاوونکي  پولی سا  ییوډول ارجاع کوونکي ، ش
اودنشایس لري  اړه  پورې  دتجزیې     n)5O10H6(C,ته   کورنۍ  څخه     Hydrolysisموادو 

ترالسه کیږي . دنشایسته پاتې شونې نوموړي  مواددغنمو، کچالو، وریجې ،اوجواروڅخه  
ترالسه کیږي کله چې هغوی داسیدتراغیزې الندې راشي اویاداچې دیوسلوپینځوس درجې  

حرارت ورکړشي . دماشومانوپه غذايي وچوموادوکې اوهمدارنګه     (C° 150<)څخه لوړ  
یې   فرمول  کیمیاوي   . لري  استعمال  کټور  توګه  په  مادې  دسریښونکې  کې  تخنیک  په 

6O12H6C  . دی 

Dia- 

برخه    یوه  واسطهدلغت  په   ، راوتل  بهرته  ،یا   کې  منځ  په   : ده  اومانایې  :      ،  ده   لکه 
  diathermy ، دبرق په واسطه دحرارت تولید  diapedesisدرګونوڅخه دسروکرویاتوراوتل  

 ، 

Diabetes 

 دشکرې ناروغۍ ډیرډولونه پيژندل شوي دي لکه :   -دشکرې ناروغي :
۱-  Diabetes mellitus  :-    ډیابت مېلېتس  دشکرې یوډول ناروغي ده چې په وینه کې

په  میتابالیزم   په پرتله خورالوړه وي . المل یې دادی چې دناروغ  دشکرې اندازه دنارمل 
په  وینه کې دشکرې مقدارزیات دی   کې نیمګړتیا اواختالط منځ ته راځي . څرنګه چې 

  Pancreas  پانکراس  ړې حالت کې دنواضافګي شکردادرارله الرې اطراح کیږي . په نومو

http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose
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کې دانرژي په   Glycogenځانګړي حجرې غیرنارمل کارکوي اوشکره   دینې په ګالیکوجن
 بڼه نه شي ذخیره کوال ی.

۲-  Diabetes insipidus   :-     خوراډیرې الرې  دادرارله  چې  ده  ناروغي  یوډول  دشکرې 
اوبه اطراح کیږی اوناروغ ډیرزرتږی کیږي . المل یې په بدن کې  درګونوتنګونکی هورمون 

Vasopressin .کمښت دی کوم چې دپښتورګو له الرې اوبه  بیرته نه شي جذب کوالی 

۳-  Renal glycosuria  :-  که ده چې  ناروغي  یوډول  وینه کې دشکر    دشکرې  په  هم  څه 
 مقدارنارمل دی خوپه ادرارکې شکراطراح کیږي . المل یې دبډوډي یادکلیه نیمګړتیاده  

 ده .دډیابت مېلېتس  شکرناروغۍ نښې نښانې په الندې ډول دي :  
په   درملنه  یې  چیرته  که   . کیدل  اشتها،تږی  ډیره   ، کول  اطراح  اوتکرارې  دادرارډیرزرزر 

ي نوکیدی شي چې ناروغ دمړینې المل وګرځي .  که څوک دشکر  خپل وخت ترسره نه ش
ناروغي دډیرې مودې راهیسې ولري نوالندې اختالطونه  په ناروغ کې لیدل کیږي :  دزړه  

یاسټروک   ، ضعف  یاقرحه    Strokeرګونوناروغي  ټپ  دپښې   ، ناروغي  مزمنه  دکلیوي   ،
Ulcer  داعصابوتخریب ، دسترګورګونو،retina   ، تخریب 

اندازه دډ کافي  په  بیتاحجرې  بانکریس   د  چې  دادی  المل  مېلېتس  شکرناروغۍ  یابت 
اندازه    insulinانسولین   کافي  په  کې  وینه  په  اویاداچې  تولیدکوالی  شي  نه  هورمون 

شي  نه  دننه  ته  حجرې  اوانسولین  نیمګړتیالري  حجرې  خودبدن  لري  شتون  انسولین 
 شکرناروغۍ په درې ډوله ده :  ننوتالی. همداالمل دی چې  دډیابت مېلېتس  

 : Type 1 diabetesلومړی ډول ډیابیت مېلېتس شکرناروغۍ   -۱
بیتاحجرې      پانکراس  دپانکریس   چې  داځکه  تولیدکوي  نه  انسولین  اندازه  کافي  په 

 داوتوایمین ناروغۍ له کبله دمنځه تللې دي .

 : Type I1 diabetesدویم ډول ډیابیت مېلېتس شکرناروغۍ    -۲
مناسب دب پروړاندې  اودانسولین  ښيي  مقاومت  پروړاندې  هورمون  دانسولین  حجرې  دن 

غبرګون نه ښکاره کوي . نوموړې ناروغۍ ارثي المل لري اویونیمګړی جین اوالدته انتقال  
چیرته   که   . کیږي  لیدل  ځوانانوکې  په  سره  ډیري  په  شکرناروغۍ  ډول  لوموړی   . کیږي 

نوا ولري  دواړه دشکرناروغي  لږڅه  والدین  یې  لري چې    % 80والدونه  احتمال  برخه ددې 
دشکرپه ناروغۍ هم اخته شي. بلخواهغه څوک چې په ورځني ژوندکې ډیره بوره اوشیریني  

دګالیکوجن   کې  ینه  په  اودوینې    Glycogenخوري  کیږي   ذخیره  بڼه  ساکرایدپه  پولي 
 شکرپورته بیايې په داسې حال کې چې انسولین دوینې شکرراټیټوي .

   Gestational diabetesدرېيم ډول شکرناروغۍ دبالربښت دشکرناروغي ده :  -۳
 هغه میرمنې چې دبالربښت په موده کې وې نوپه وینه کې دشکرمقدارپورته ځي  

ته انسولین پیچکاري   لومړی ډول ډیابیت مېلېتس شکرناروغۍ درملنه داده چې ناروغ 
،حرک  سپورت  په  درملنه  شکرناروغي  ډول  ددویم   . رژیم  شي  غذايي  اودصحي      Dietت 

لکه شنه ،سابه ، ترکاري ،لږبوره ، په خوړلوسره  اودوزن کمښت په اساس ترسره کیږي .  
لکه   درمل  ټپه    Metforminهمدارنګه  په  پرمختګ  ډول شکرناروغۍ  ددویم  هم  په مټ 

اوپه خنډ اوځندسره کیدی شي . دویم ډول شکرناروغي په زړوخلکوکې ډیره منځ ته راځي  
. ددویم ډول شکرې ناروغۍ یوناوړه اختالط دادې چې دپښوتلې برخه کې ناوړه  احساس 

میږی میږی کیدل  په نوم یادیږي .لکه دپښوسوځیدل ،  Polyneuropathyپیداکیږي چې د
کمپلس   په موخه دبې  نښانې دکمښت  دنوموړونښې   . راځي  ته  ، چوخیدل،درداونورمنځ 
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 څخه ګټه پورته کیږي . vitamin B complexويټامینو 

د   موخه  په  دتشخیص  .     HbA1cدشکرناروغۍ  کیږی  اندازه  کې  وینه  مقدارپه  قیمت 
م رنګه  کرویاتو   سره  دوینې  چې   یومعیاردی  کمیت  هموګالیبن  نوموړی  ادې 

hemoglobin     چې څوک  هغه      . دی  کړی  تړون  کیمیاوي  اندازه  دګلوکوزڅومره  سره 
دی . خوهغه څوک چې    % 6–4دشکرپه ناروغۍ باندې اخته نه وي نورمال قیمت يې       

څخه پورته نه    % 7,5–6,5قیمت د    HbA1c دشکرناروغي ولري اړین ده چې قیمت یې د
الندې جدول کې   په   . لپاره سپارښتنې  شي  له خوادشکرناروغۍ  روغتیاسازمان  دنړیوال 

 شوې دي چې په وینه کې دشکرمقدارڅومره وي .

 

Diagonal ، قطر 

Diagram 

کول   رسم  دمالوماتو،     -:ګرافیکي  کې  کمیاتو  وضعیه  یوه  په 
ترالسه   کې  پایله  په  تجربې  دیوې  توګه  په  بېلګې    . کول  عددونو،اوهراړخیزوارقامورسم 

 په دوه بعده اویادرې بعده توګه رسم کول    Dataشوي نتیجې 

Diakinese 

زاخرني پړاوته  ېدسلول په غیرمستقیم ویش کې دپروف  -دیوه بل څخه بیل حرکت کول  :  
وي  و رسیدلې  سرته  جوړښت  دکروموزوموتاوشوی  هلته  چې  کیږی  یل 

 (  دیوه بل څخه جداپه حرکت  پیل کوي  .chromatidsاودکروموزومونیمايې برخه  )

Dialysat 

دمصنوعي پوښتورګي دآلې یوې ځانګړې برخې ته ویل کیږي چې په مینځ کې یې  داوبو،  
لري شتون  یوګډمحلول   ،اوالکتروالیت  دپاکولواومینځلو     اودمالګې  وینې  اودناروغې 

لکه    . وي  ګډشوي  عنصرونه  الندې  کې  محلول  دمینځلوپه   . پکاریږي  –Na 130لپاره 

135 mmol/l , K 2 mmol/l, Ca 1,75 mmol/l , Mg 0,75 mmol/l , Cl 100 mmol/l , 

Acetat o.    

Dialysis 

 

    -دوینې پاکولوتګالره :
یوه محلول کې حل شوي  یوه فزیکي کړنالره ده چې په  

اودم دبریښنایزچارج  دهغوی  په  اذرې   وزن   لیکولي 
تابع سره دیوه بل څخه  بیلوي ..په نوموړې کړنالره کې  
دیوې نیمه قابل نفوذغشا څخه کاراخیستل کیږي چې  
یوازې هغه مالیکولونه ورڅخه نفوذکوالی شي کوم چې  
ې کړنالره کې دوینې څخه ذهرجن  په ټاکلې اندزه مالیکولي وزن ولري . څرنګه چې په د

دمصنوعي   کبله   دې  نوله  کیږي   کارول  موخه  دپاکولوپه  دوینې  او  کیږی   لیرې  مواد 
پښتورګې  په توګه   ورڅخه ګټه پورته کیږی  . په بله وینا یوه کړنالره ده چې دنیمګړي  

 پښتورګي په ځای کارول کیږي .

Dialysis 
دیوه   پاکولودنده  نودوینې  کوالی   فیلتر  شي  نه  وینه  خپله  دیوچاپوښتورګی   چې  کله 

په نامه    dialysis machineماشین په مرسته ترسره کیږي   . نوموړې کړنالره ددیاالیزیس 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

271 

 

 سره یادیږي   

Dialyzer 

 

 

    -برخه : آلې دوینې پاکوونکې
چې   کیږي    ویل  ته  برخې  اړینې   یوې  آلې   دطبي  
جهاز  د   او  کوي  ترسره  دنده  پښتورګو  دمصنوعي 
چې  کله   . پکاریږي      کې  څانګه  په   البولي 
نودنوموړې  کارکوي  نیمګړی  پښتورګی  دیوشخص 
خواته    منځ  آلې  ددې    . کیږي   پورته  ګټه  څخه  آلې 

ل  دیوې خواڅخه دبدن خچنه وینه ورننوځي اود متقاب
په موخه یوځانګړی محلول    خواڅخه  دوینې مینځلو  

نفوذغشا    قابل  نیمه  یوه  کې  منځ  په  آلې  دنوموړې    . لري      semipermeableجریان 

membrane     شتون لري چې خچنه وینه اودوېنې مینځلوځانګړی محلولdialysate     دیوه
 ه لکه  دنفوذکړنالرهبل څخه بیل ساتي  .  په دې ترځ کې دځینوفزیکي قوانینوپه مرست

diffusion    اوزموز قابل   کړنالره  ، Osmosis  یس،   نیمه  د  چې  لري  پایلې  داسې 
لیکولونه لکه داوبو مالیکولونه ، دمالګې مالیکولونه  کوالی  ام  ينفوذغشا  څخه کوچن

شي چې دغشاڅخه د وینې پالزماته خواته  ور تیرشي اوبیرته راتیرشي خوغټ مالیکولونه  
په وینه کې پاتې شي   همالیکولون  DNAر مالیکولونه ، پروتینونه اوډي این اې  لکه د شک

کړنالرې په مرسته   ناوړه پاتې شوي hemodialysis . داوبودفشارپه زیاتوالي سره یانې د
اوهمدارنګه کوچني مالیکولونه لکه اوبه    Urea، یوریا    creatinineمواد لکه کریاتینین   

اوس امنیواسید،  یانې ،ګلوکوز،  دغشابلخواته   څخه  وینې  دخچنې  کلورایئد   ودیم 
dialysate   . خواته ایستل کیږی 
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Diamagnetic 

Materials 

 

 

 

 

خواص ښ غیرمقناطیسي  چې  کیږي  ویل  یوه  يهغوموادوته  موادپه  ډول  دغه  چې  کله   . ي 
کوچنی  ډیره  یوه  یې  خواکې  مقابل  نوپه  شي  کیښوول  کې  ساحه  مقناطیسي  بهرنۍ 
مقناطیسي ساحه تولیدکوي . په پایله کې نوموړي مواد بهرنۍ مقناطیسي قوه دفع کوي 

، پالستیک اوځینې عضوي مرکبات .     ياوکمزوری کوي  .   بېلګې په توګه لکه اوبه ، لرګ
یانې دن  . دالکترونوشمیربشپړوي  مدارونوکې  په  اومولیکولونو  اتومونو  د  وموړوموادو 

په   داتوم        . وي  شوی  مشبوع  اتوالکترونوباندې  اویا  دوه  په  مدار    بهرنی  دهغوی  
یپول په شان  خواص لري . داځکه چې  امدارکې هریوالکترون    لکه د یو ه  مقناطیسي د

محو خپل  په  خواالکترون  دسپیندیوې  چې  یادیږی     (spin)رڅرخیږی  نامه  په 
چې   خاونددی  کمیت  بل  دیوه  کبله  دې  اوله  شاوخواراګرځي  په  دهستې  اوبلخواالکترون 

( یوه   rotational momentumدمداردوراني ضربې  په  اتوم  چې  کله   . یادیږی  نامه  په    )
ونه په ګډه  ساحه کې پروت وي  نودالکترون دواړه یاد شوي حرکت  extE مقناطیسي  ۍبهرن

. په پایله کې یوه    څرخیږيمقناطیسي ساحې په شاوخوارا ۍسره داسې تغیرکوي چې دبهرن
له      Lenz's law    چې دلینزقانون    induction   تولیدکوی   iB  محصله مقناطیسي ساحه

 مخالف خواکې غبرګون کوي .    ext Eمقناطیسي ساحي   ۍمخې دبهرن
چې   دی  دبهرن  Diamagneticهمداالمل  چې  کوی  څخه     ۍموادهڅه  ساحې  مقناطیسي  

بهرن. ي  ځوو ته  چېر     ۍکه  
مقناطیسي ساحه موجوده نه وی  

  دصفرسره مساوي وي     extEیانې  
په مشبوع مدارونوکې دجوړه    نو 

د مقناطیسي  یپولونه   االکترونو 
وینا بله  په   . کیږي  خنثي  کبله  دې  اوله  لري  سمت  موادشته  مخالف  چې     داسې  دي 

موم مقناطیسي  .    متنداتومونومحصله  صفردي  دهایدروجن     یې  لکه  توګه  په  بېلګې 
اوټول نجیبه ګازونه دیادولوړدي      (NaCl)، سودیم کلوراید    (Cu)،مس     H)2(مالیکول ،  

چې   اومالیکولونه   اتومونه  هغه  د غیر.  ولري  خواص   ډایامګنتیکمقناطیسي 
Diamagnetic . موادوپه نامه یادیږی 

Diamagnetismus 

 

 : بهرنۍ    -ډایاماګنېتیزموس  یوه  که  چې  کیږي  ویل  خواصوته  هغو  مادې   دیوې 
نوپ  وکړي   ورباندې عمل  ساحه   یو  رمقناطیسي  یې  ساحه  ه  وړاندې  مقناطیسی  مخالفه 

. داډول  موا اوکمزورې  کوي   دفع   بهرنۍ مقناطیسي قوه  پایله کې  په   . د،   تولیدکوي 
ددې المل ګرځي چې  دبهرنۍ زورورې  مقناطیسې ساحې کرښی  دخپل ځان منځ ته پرې 

 نږدی  او دمادې څخه بهرخواته کږې وږې  ووځي  .   

Diameter قطر، قطر )دايره( : پرېړ والى پنډوالى 

Diamines 
هغوعضوی مرکباتوته ویل کیږي چې په خپل ځان کې  دامین دوه ګروپونه ولري . دامین  

   Histamin،  بېلګې په توګه لکه    )-2NH  (ګروپ عبارت دی له : 

Diamond 

 

 

 

: کې      -الماس  شکل  نورالماس   په  چې    دکوه  دی  شوی  ښوول 
 دافغانستان څخه انګلستان ته وړل شوی دی . 

یوډیرنامتواوقیمتي کریستل  دی چې  د خالص کاربن عنصرڅخه  
په طبیعت کې په بلوري مکعب ډوله بڼه موندل      جوړشوی دی .

کلک   یوډیر  پرتله   موادوپه  شوو  دټولوپيژندل  الماس   . کیږي  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Koh-i-Noor_new_version_copy.jpg&filetimestamp=20071021094900
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ه  پینځه ځله ډیر  هدایت ورکوي   . کیمیاوي نښه  کریستل  دی     حرارت ته  دمسوپه پرتل
په   ښوول کیږي . دکاربن هریواتوم دکاربن نورو  ګاونډیواتومونوسره کیمیاوي      C  یې 

ګډ تړون لري او جوړه الکترونونه سره شریک کوي   ، خالص کاربن سپین رنګ  اویابې  
ګرام  پر  سانتی مترمکعب ، دکلکوالی درجه      3g/cm 3,53رنګه ځال لري . کثافت یې   

Mohs scale   ت  ییې  لس ده    . دالماس وزن په کارKarat   ت   یسره اندازه کیږي . یوکار
دی    برخه  پرلسمه  دوه  ګرام  دیوکار  kg 4−10 · g = 2 Karat = 0,2دیوه  الماس  ی ،   ت 
. دنړۍ ترټولو، پخوانی مشهوراوقیمتي     $US 342,92قیمت لږڅه درې نیم سوه ډالره دی  

دانګلستان ملکې ا لیزابیت په  شخصي شتمني کې    الماس دکوه نورالماس دی چې اوس
که  چېر  ته    ت اندازه شوی دی   .ی کار   Karat 186شامل دی . دکوه نورالماس خام وزن   

کریستل     نودالماس  ګډوي  ورسره  اونورعنصرونه  وی  جوړنه  څخه  کاربن  دخالص  الماس 
دنایتروج که   توګه    په  بېلګې    . توپيرپیداکوی  سم   ورسره  ګډوي  رنګ  ورسره  اتوم  ن 

( ورسره ګډ وي دالماس رنګ  ابي وي   boronدالماس رنګ  زیړ  وي ، که دبورون اتوم   )
الماس   رنګه  الماس ،ګالبې  الماس ، سور رنګه  رنګه  لکه شین  نوررنګونه  همدارنګه   ،

 پیداکیږی . نن ورځ په مصنوعی توګه هم   الماس تولیدکیږی .

Diapause 

جنتیک    توګه    genotype د  په  بېلګې    . ځنډیدل  کړنالرې  دحشراتودتکامل  الرې   له 
حشرات دژمي په موده کې دزیږیدنې کړنالره په ټپه دروي  اوپه پسرلي کې یې بیرته پیل   

 کیږي . داځکه چې په پسرلې کې دحشراتوژوندي پاتې کیدلواحتمال ډیرښه دی .

Diaphragm 

تویوه پرده ده چې د سینې فضا  )زړه    حاجز:  دعظالحجاب    -په بیالوژي کې :   -:  دیافراگم
 ګاه څخه بیلوي .    یاوسږ ي (     دهاضمې جهاز  سیستم خال

: کیمیاکی  لرونکوفلترونوڅخه دی چې    -په  اوکوچني سوري   ، نفوذ  قابل  نیم  له  عبارت 
انود کې  تجزیه  برقي  په  داغشایامیمبران   . وي   جوړشوي     Anodeدمختلفوموادوڅخه 

توګه   kathode دکتود په  بېلګې    . بیلوي  دیوبل څخه  ایونونه  اوهمدارنګه دهغوی  څخه 
دنوموړې     . دیادولوړدی  محلول  دخوړومالګې  کې  آله  په  تجزیی  برقي  د  لکه 

اودسلف ایونونه   دسودیم  یوازې  هم    يغشادسوریوڅخه   څه  .که  شي  تیریدالی  ایونونه  ټ 
فضاکې   اودانودپه  چارجونه  منفي  فضاکې   راټولیږی    دکتودپه  چارجونه  مثبت 

   خوددیافراګم په مرسته دمثبت اومنفی چارجونوترمنځ یوتعادل منځ ته راځي .

Diaphragm 

Vibration 

یوډول نازکه پرده ده چې په اسانی سره اهتزازکوالی     -دیوې نازکې پردې یاغشاء اهتزاز:
جوړښتونه اوشکلونه لري . په  شي اوپه ډیری سره دفلزڅخه جوړه شوې وي. توپیرلرونکې  

 بريښنایزآالتوکې ورڅخه ګټه پورته کیږي . دبېلګې په توګه لکه مایکروفون اونور 

Diapositiv 

کیږي    -سالید: اچول  مخ  په  پردې  دیوې  چې  کاپې  مثبت  شکل  شفاف  دیوه 
ښوول   پکې  رنګ  طبیعي  چې  ویل  ته  فلم  هغه  دعکاسی  همدارنګه   . اودلیدلووړګرځي 

 کیږي  .
ل  تصویرونه دي چې دعکاسی په شفاف فیلم  باندې په تور، سپین اویارنګه توګه  یوډو

عکس   مثبت  پرمخ    پردې  دیوې  مرسته  اوبیادځانګړوپروجکتورپه  وي  شوی  اخیستل 
 ښکاره کیږي .

Diastase 
دنشائیسته   چې  دی  انزایم   سا   amylumیوعضوي  )پولي  مالیکولونه  په  کلوی  راید(  

 ټوټه کوي .  Maltoseدې لکه ددوه قیمته قند کوچنیومولیکولونوبان

http://en.wikipedia.org/wiki/Gram_per_cubic_centimetre
http://de.wikipedia.org/wiki/US-Dollar
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Diaster 

ز ، په پړاوکې دلورګانوکروموزومو  ېد اناف   mitosis یتوزیس  ااوم   meiosis یوزیس  ادم
ستور جو   يدوه  ، ړډوله  ویشي  ځان  خپل  حجره  یوه  چې  کله   . کیږی   ویل  ته  ښتونو 

کروموزومونه کیږی     نولورګان  څکول  دیوه  دحجرې دووقطبونوته  لکه  اوهریوکروموزوم  
 ستوري شکل ځانته غوره کوي .

Diatom 

نسواري شکله الجي ، یوسلولي نبات دی خودکولوني په توګه هم ژوندکوي . هغه الجي 
چې یوپه بل کې    يدوه څنګیز قشرونه لر   silicaچې کروموزومونه لري د سلیکون اکساید  

 ننوتلی اوپه منځ کې یې یوچاک شتون لري  .

Diatom 

 : اتم  لري     -دای  جوړښت  یوسلولي  يې  ډیری  چې  تشکیلوي   ډله  ستره  یوه  دالجي 
خوبرسیره پردې د کولوني په  توگه هم  پیداکیږي . په تازه اوبو،بحراوریگ کې ژوندکوي .  

پوښ  واسطه  غشاپه  غبرگ  دسلیکات  حجره  اتم  دهغوی    دای   . ده  ي شوې  ږونه  بياز 
زهرجنې   ډیرې  الجي  اتم  دای  .ّ ځیني  کیږي  ترسره  واسطه  په  ویش   اودسلول  دغیرجنسي 

 دي  اودبیهوشۍ،سردردۍ،نس ناستې اونفس تنگۍ المل گرځي .

Diatomaceous 

Earth 

دمیده خاورې، اوریگ یومرکب دی   چې په سل کې اتیادسلیکون څخه جوړه ده او ددای   
سلگونومتره   په  الندې  دځمکې    . راځي  ته  منځ  څخه  پوستکي  شوي  دفوسیل  الجي  اتم 
،خړه   سپینه  په  متناسب  سره  موادوداندازې  دعضوي  چې  تشکیلوي  طبقې  درې  پنډې 

تعمال لري . دبیلگې په توگه ددینامیت سره  اوشنه خاوره یادیږي . په صنعت کې پراخ اس
ماده،  عايق  پروړاندې  ،دحرارت   وشي   مخنیوی  تروڅودچاودنې  گډیږي 

 دڅښلواوبوفیلترکول اوداسې نور 

Diazine 

 

 

 

یې   فرمول  کیمیاوي  چې  کیږي  ویل  مرکباتوته  کیمیاوي  اروماتیک     2N4H4Cنامتجانس 
دوه   دنایتروجن  اتومونه  دوه  دکاربن  هلته  چې  حلقې  دبنزول   لکه   . دی 

داورتو   واسطه  شو  –اتومونوپه  تعویض  برخوکې   په  .     يپارادیاسین  وي 
 diazine)-(1,4 pyrazineبېلګې په توګه لکه : پیرازین  

Diazo  

Compound 

ددي کې  هغوی  په  چې  دي  مرکبات  عضوي  .      Diazoزو    اهغه  ولري  شتون  ګروپونه 
    : له  دی  عبارت  یې  فرمول  کې       2C=N2R1Rکیمیاوی  فرمول  دې  په   ،    2R1R   

لکه توګه  په  بېلګې    . دی  شونې  پاتې  لرونکې  اتوم  کاربن  اویا   دهایدروجن 

Diazomethane         2   چې کیمیاوی فرمول یېN2CH   دی 

Diazo  Dye Stuff 

خاندان   لوی  یوه  رنګونو  یوه  دمصنوعي  کې  مالیکول  په  دهغوی  چې  کیږي  ویل  ته 
اوهمدارنګه    اړیکې  ازوادداویاډیرې  )   Diazoي  لکه   ګروپونه  .  -N=N-دوه  ولري     )

ګروپ مالیکول ته ټاکلی رنګ ورکوي .   بېلګې په توګه که په مالیکول     Diazoي ازوادد
کې  دازویوګروپ وي  زیړرنګه ، دوه ګروپونه  وي سوررنګه ، اوکه درې ګروپونه وي شین  

 رنګه مالومیږی .  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pyrazine_simple_structure.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrazine
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Diazonium Salts 

 

 

 

( اوسودیم  Anilineدعضوي مرکباتویوډول ګروپ ته ویل کیږي کله چې اروماتیک امین )   
دن  Sodium nitriteیت   انیتر اود       یوځای شی  اسید    اسره  په      Nitric acidیتریک 

+ X−      حضورکې تعامل وکړي  .   . کیمیاوي فرمول یې  عبارت دی له :
2N–R  ،     په دې

کې    الکل    Rفرمول  چې  اویاکیدای شي  پاتې شونې    arylل  یاویاار     Alkylاروماتیک 
او وي  ګروپ  کوونکی  دهالوجن     X-   تعویض  لکه  وي  ګروپ  اویاناعضوي  یوعضوي 

   . انیون  ادم   X−  عنصرونه  لرونکی  چارج  منفي     anionلیکول 
  ، داوسپنې  لکه  کې  نانوتکنالوژي  په  مالګې  نوموړې   . تشکیلوي 

طال، آلماس ،مس اوجست سطحې ته دنجیبې ځالرنګ ورکولوپه موخه کارول  
 کیږي  

Diazotation    . داروماتیک امین لکه انیلین اودنیتریت مرکباتودتعامل کړنالرې ته ویل کیږي 

Dicentric 

Mutation 
 وتېشن یدوه پالزمينې م

Dichogamy 

په  ؤدیوه مذکراوم کیږی چې  ته ویل  اویانبات دجنسي غړوتکامل  دوه جنسه  حیوان  نس 
توپیرلرونک په  یې  ، ځینې   يپخیدل  لکه حلزون  . ځینې حیوانات  کیږي  ترسره  وخت کې 

توپيرلرونکې   په    . لري  غدې  جنسی  ډوله  دواړه   ، نباتات  لرونکي  اوډیرګالن   ، ماهیان 
موده کې د مؤنث اومذکر  د  جنسي سلولونو  تکامل ددې  مخه نیسي چې په عین حیوان  

کله توګه  په  بېلګې      . راشی  ته  منځ  سرالقاح  خپل  په  دجنسي   کې  کې  مذکر  په  چې 
د   وي   مخکې  دجنسي     protandryغړوپخیدنه  کې  مؤنث  په  اوکه  یادیږي  نامه  په 

 په نامه یادیږی   protogynyغړوپخیدنه مخکې منځ ته راشی د 

Dichromate 

او   4CrO2Hپه خپل وارسره دکرومیک اسید     یټاوډای کروم  یټکروم  -:    یټډای کروم
اسید   کرومیک  کروم  7O2Cr2Hدډای  ای  دډ   . کیږي  ویل  خپل    یټ  مالګوته  په  مالګې  

−2,انیون   یټمولیکول کی غبرګ منفي چارج شوی ډای کروم 
7O2Cr    لري چې په مرکزکې

یې  دکروم دوه اتومونه  لري اوداوو، اکسیجن اتومونوڅخه احاطه شوي دي .. دبیلګې په  
لکه  سودیم دای کروم .     7O2Cr2(K,(  یټ  دای کروم   پتاسیم،    Na)7O2Cr2(    یټ توګه 

اوبلخوا     ینوموړ کې  رنګمالي  په  کبله  اوله دې  لري  رنګ  یوډیرشدیدنارنجی  انیون     
کروم ترڅودزنګ    یټډای  کیږي  کارول  موخه  کولوپه  االتودپوښ  دفلزي 

 وهلواوخرابیدلوڅخه خوندي وساتل شي  .
 : یې    -ډایکرومیت  فرمول  چې  کیږي  ویل  ته  مرکب  .    دی    7O2Cr2K  یوکیمیاوي 

انیون   مرکب  2−(دنوموړی 
7O2(Cr    دیوې چې  بلوردی   رنګه  نارنجې  توګه  عمومي  په 

کروم   oxidant   تاکسیدان پخپله   . کیږی  کارول  ډول  په  ي  ااود   Chromateت  يمادې 
دمکتب سرویسونوته       مالګې دی .  4CrO2(H.(دکرومیک اسید     dichromateت   ی کروم

یې زنګ   dichromateد   فلز  ترڅودکروم  کیږی  ورکول  زیړرنګ  په واسطه  نه    مالګې  وه 
 وهي

Dichromatic 

۱-   : لرل  رنګه  رنګونه شت   -دوه  توپیرلرونکو  ددوو  ودحیواناتوپه عین جنس کې  .  ه  الی 
ځینې یې بیا په جنس پورې هم تړلي نه وي لکه دځینوملخونوشین اوزیړرنګ  اویاداچې 
یادشوي  دوه رنګه درلودل په جنس پورې اړه لري .  بېلګې په توګه لکه چې د مذکرحیوان  
په   یوټاکلی رنګ اودهمغه حیوان مؤنث  جنس بل ډول رنګ ځانته غوره کوي .  بېلګې 

چې مؤنث جنس یې سپین شین رنګ اومذکرجنس یې زیړلیمویې  توګه لکه ځینې مرغان  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diazonium.svg
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 رنګ لري .  
دوه رنګه ، یاهغه ړانده خلک چې یوازې دوه رنګونه لیدالی شی ، اویااپتیکي آله چې   -۲

 دنورطیف څخه یوازې دوه څپې تجزیه کوي .

Diclinous : ري  هغه نباتات چې یواځې مذکرجنسي غړي اویامؤنث جنسي غړي  ول  -یوجنسه 

Dicotyledon . دګل لرونکونباتاتویوه ډله ده چې دهغوی تخمونه دجنين دوه پاڼې لري 

Dicytogene 

: زیږونه   بیرته  واسطه   په  ک   -ددووحجرو  ویل  تکثرته  جنسي  دمؤنث  ی یوډول  چې  ږي 
سره القاح شي   اویونوی موجودمنځ   haploidاومذکرجنسي حجرې نیمايي کروموزومونه  

 ته راشي  

Dielectric 

:   ډای عايق   -الکتریک  چې   کیږي    ویل  ته   جسم  غیرفلزي  اویا  ګاز،مایع  ډول  هغه 
Insulator       شی نه  ډیرلږاویابیخي  دبرېښناجریات  څخه   منځ  اودهغوی  ولري  خواص 
 .تیریدالی  

Dielectric 

Constant 

(Permittivity) 

ثابت     مطلق  الکتریک  شي    -ډای  کیښول  ماده  یوه  کې  منځ  په  خاذن  دیوه  چې  کله 
سره غبرګون کوي . په دې کړنالره کې دمادې  داتوم هستې    Eنودخاذن بريښنایز ساحې  

مثبت چارج  داتوم په مدارکې دالکترونو دمنفي چارج څخه     لږڅه بیل کیږي او په پایله  
م قطبه  دبريښنایوځایزدوه  دمکې  کې   عایق  یوه  په   . راځي   ته  منځ  بیل  اومنت  لیکول 
ترمنځ الندې اړیکې شتون     E ساحې  ۍ عملګرېاودبهرن   Dشووچارجونوبريښنا یزساحې   

 لري .

 
دمادې ډای           rε   د مادې ډای الکتریک مطلق ثابت  ،        εپه پورتنی معادله کې   

 دمادې یو بل ثابت  ده .     χالکتریک نسبي ثابت   او  کاپا  
دپوالر  مادې  دیوې  کمیت  دبهرنانوموړی  چې  کیږي  ویل  ته  قابلیت  عملګرې یزیشن    ۍ 

ساحې په ځواب کې منځ ته راځي . په دې ماناچې دبهرنۍ ساحې  په غبرګون کې په کومه 
یز مثبت قطب  اومنفي قطب اوړي   اوپه پایله  اندازه دمادې خنثی مالیکولونه په  بريښنا

    یپول ساحه دمادې په منځ کې  بهرنۍ بریښنایزساحه کمزورې کوي  .ایزیشن داکې دپوالر
په  ف    εد   نړیوال سیستم کې  دواحدونوپه  په متر)اثابت   تقسیم  د  F/mراد   . واحدلري    )

   χاود کاپا       rεدمادې ډای الکتریک نسبي ثابت          εمادې ډای الکتریک مطلق ثابت    
 دمادې یو بل ثابت سره سم سیخ  خطي اړیکې لري .   

 

 
 
 الکتریک ثابت دی    ډای دفضا     ε 0په پورتنی معادله کې   

Diencephalon 

درشیمې دورې دقدامي معز خلفي برخه چې دیوې ځانګړې   -: اینسفالونډمنځنی دماغ ، 
په حیواناتوکې دنخاع شوکې دسربرخه چې یومرکزي    برخې په بڼه په پام کې نیول کیږي .  

لکه   کیږي   برخوویشل  درې  په  مټ  ژورتیاپه  دیوې  کې  ترځ  په  اودتکامل  لري  کانال 
حبا .د  یادیږي  نوم  په  اوخلفي  ،وسطی  قدامی  اولیه  څخه  حبابهای  قدامی  اولیه  بهای 

prosencephalon     قدامی ،دماغ  دماغ   telencephalonدسترګواعصاب  اومنځنی   ،
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Diencephalon   دماغ وسطی  څخه   برخې  حبابونودویمې  دلومړی   . راځي  ته  منځ 
mesencephalon    خلفی دماغ  څخه  برخې  حبابونودرېمې  اودلومړی   ،metencephalon  

چې دهغه څخه نخاع شوکي وده کوي ،    Myelencephalonیادماغ اصغر اواخرې دماغ   
تشکیل شوي دي . منځنی دماغ چې ددماغ اکبر اودماغ اصغراوددماغ اخري برخې ترمنځ  

  . لري  مرکزونه  عمده  دژوند  لري  :    اینسفالونډ موقعیت  جوړدی  برخوڅخه  دالندې 
،  Epithalamus اپيتاالموس ، ،  thalamus تاالموس  هایپوتاالموس   ،hypothalamus   ،
 ;  third ventricle، اودریم بطن  Subthalamus، سب تاالموس 

Diene 

 

 

اتومونوترمنځ    دکاربن  کې  مالیکول  په  دهغوی  چې  دي  مرکبات  عضوي  دهایدروکاربن 
 غبرګې اړیکې شتون لري .

بوتادین     د لکه  توګه  په  ایزوپرین     Butadiene-١,3بېلګې        Isopreneاویا 
2)CH=CH3=C(CH2CH     کیمیاوي  . لوبوي  رول  مهم  تولیدکې  دربړاوموټرټایرونوپه 

 دی . 6R4C.فرمول یې  
 
 

Diet 

: غذاتګالره  وي      -دصحي  ډیرمزی   ، وي  ناروغ  یوڅوک  چې  کله  توګه  په  بېلګې 
ورکول   لپاره  دخوراک  رژیم   غذايي  ځانګړی   اوږدمهال  لپاره  نودهغه  اویاډیرډنګروي 

 کیږی  

Difference   توپیر, اختالف ، تفاضل ، فرق ، تفریق 

Difference 

Quotient 

 

 

   -خارج قسمت تفاضل : 
 = yکه  چېر  ته   یوه متمادي تابع   

f(x)      په پام کې ونیسواوهمدارنګه
P      چې وی  یوټکی  دګراف 

په    یې  ښیو،   (x,  f(x))مختصات 
محور    دافقي  په     xورپسې  برخه  

د افقي     Δx اندازه  زیاتووترڅوپه 
په      پورې تغیروکړي . دنوموړې کړنالرې سره ورته    x + Δxمحور  کې یې قیمت        

تغیرکوي اوپه پایله    Δy څخه په اندازه د      f(x) ټکي قیمت  د  P عمودي محورکې  هم  د
هم شتون لري   Qنوي قیمت ځانته غوره کوي  .  دګراف پرمخ یوبل ټکی   f(x + Δx)کې د 

  P قیمت لري .کله چې د    f(x + Δx)اوعمودي محوریې      x + Δxچې افقي محوریې   
په نامه یادیږي . د    secant ټکي سره وتړونودګراف یوقاطع ترالسه کیږي چې د  Q ټکی  د

د   بله وینا   اویاپه  ته  ته     Δxاو     Δyسیکانت   میل  ویل    نسبت  تفاضل  دخارج قسمت 
 کيږي  

 
دد توګه   په  ته     2f(x) = x  بېلګې  توګه الس  الندې  په  تفاضل  لپاره دخارج قسمت  تابع 

 راځي

=  خارج قسمت  تفاضل   
f(x + ∆x) − f(x)

∆x
=

(x + ∆x)2 − x2

∆x
= 2x + ∆x 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Butadi%C3%A8ne.PNG
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Different  توپیر  ، مختلف ، بل ډول ، متفاوت ،نامساوي 

Differentiable 

( ولري  نوداسې  ′xƒ)0(په  ټکي کې  یومشتق      0xد      ƒکله چې یوه تابع     -داشتقاق وړ:
په ټکې کې بایدچې    0xکې داشتقاق وړده . په بله وینا د 0xویالی شوچې نوموړې تابع په  

کرښه  وه نه لري . په دې ماناچې د تابع ګراف       tangent   -تابع یوه عمودي تانجینت    
    .  همواروي ، داشتقاق ټکی کونج اوپرې ځای وه نه لري

Differential 

(Infinitesimal) 

په ریاضي کې تفاضل دیوه متغیربې حده ډیرکوچني بدلون ته       -( :  ډیفرنشل  تفاضلى )   
په    x یومتغیروي  نود      xویل کیږي .  بېلګې په توګه که چېرته   په قیمت کې بدلون 

په    توګه  په      Δxعادي  وي  بدلون  ډیرکوچنی   که  نوموړ  δxاویا  ښيو.   د    یبڼه  بدلون 
 = y   یانې تابع د  وي      ,   xیوه تابع د    yپه واسطه ښوول کیږی .  که چېرته    dxتفاضل  

f(x)       ولروپه دې ډول چې= dy/dx  (x)‘ y'    دددې تابع  لومړی مشتق دx   ، په تړاو وي
 ته دنوموړی تابع تفاضل ویل کیږي     = dx' y  dy (x)نوپه دې صورت کې   

Differential 

Calculus 

.  بېلګې په توګه لکه   تفاضلي حساب   ، د یوه کمیت د بدلون محاسبې ته ویل کیږي 
 مشتق نیول   تابعدیوې 

Differential 

Equation 

: معادله  یو   -تفاضلي  یوه     ډولدریاضي  دحل   یې  موخه  چې  کیږي  ویل  ته  معادلې 
 تابع وي .    x متحولو خپلواکوده کوم چې  دیوه   اویاډیرو   y(x)پلټونکې فنکشن 

په   موډل   ریاضي  د  ډیرقوانین  دطبیعت  چې  دی  کې  دې  په  ارزښت  معادلو  تفاضلي  د 
 مرسته   څرګندوالی شو. تفاضلي معادلې په دوه ډوله ویشل شوې دي .  

:.  که  چېر  ته دحل      Ordinary differential equationمعمولي تفاضلي معادله  -الف :
تابع وي نوپه دې صورت کې معمولي     یوازې دیوه متحول      y = y(x)   تابعیوه  

په تړاوترسره کیږي .  په بله وینا دحل تابع یوازی     xمشتقات  هم د همدغه یوه متحول  
دحل معادله       y“ + y = 0 یومستقل متحول لري .  بېلګې په توګه دتفاضلې معادلې     

 y = sinx  ده له :  مساوي

معادله  تفاضلي  معمولي  وینا  بله  پخپله    په  چې  دی  خپلواک       y   تابعیومساوات   ،
دمختلفودرجومشتقاتو ترمنځ  تابعيت راښيي    .  بېلګې      تابع  اود نوموړې      xمتحول  

 په توګه : 
𝐅(𝐱. 𝐲. 𝐲′. 𝐲′′ …… . 𝐲(𝐧) =  𝟎 

 
په تړاولومړی مشتق    xد     y‘ = dy/dxده ، او   xد     تابعیوه       yپه  پورتنی معادله کې  

 م مشتق دی ا  nپه  تړاو     xد       ny/dxn= d    (n)y    دی  ،

    تابعکه  چېر  ته دحل    -:  Partial differential equationتفاضلي معادلې برخه یز  -ب :
y       دیومتحول پرځای دډیروخپلواکونامالومو متحولوتابع وي لکه   

  ، اوپه معادله کې دیوه څخه ډیرنامالومومتحولوپه تړاو برخه یزمشتقات منځ ته راښي نود
یز دصوت    برخه   ، بهیدنې  دمایع  معادله  نوموړې   . یادیږی  نامه  په  معادلې  تفاضلي 

خپریدنې ، دحرارت لیږد،اوالکترودینامیک نوروبرخوکې پراخ استعمال لري .  بېلګې په  
لټوونکې    دمعادلې    U(x,y)توګه    متحول    تابعدحل  دوه مستقل  چې  لري      yاو  xده  

  نیسو:  اوالندې تفاضلي معادله په پام کې
∂2u

∂x ∂y 
=  ددې معادلې دحل جمله الندې بڼه لري .         0
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U(x,y) = sinx + cosy 
فنکشن    ې  وي     ,  U(x,y)دیو  ددوومتحولوتابع  چې  یز   لپاره  معادلې    برخه  تفاضلي 
 لیکل کیږي . ضمني   بڼه داسې

 

تفاضلي معادلې یوه نمونه ده داځکه   بېلګې په توګه دڅپودخپریدلومعادله هم د برخه یزد 
اودهغې برخه ایزمشتقات پکې نغښتي دي  اوپه الندې ډول لیکل     ψ(x,y,z,t) تابعچې  

 کیږي .  

 

Differential 

Operator 

تاب تابع ته ویل کیږي چې دبرخه ایزمشتق      -:      ع عملګرتفاضلي  په ریاضی کی یوې 
یوه    په مرسته     بله    تابعاوضرب کولو کړنالرې  یوه  ترټولواړین     تابعپه        . اړوي   

    (  یې  د       operatorتفاضلي تابع عبارت له معمولي مشتق څخه دی  چې عملګر )
ترالسه     ' f  وکارول شي نو  دهغې مشت    تابع ه  پ    f    کله چې د   په  بڼه   ښوول کیږی  او

 کیږی   .  

 

همدارنګه دلوړې   سره ښوول کیږی . لکه :     D تفاضلي تابع لنډیز په   د     

 اولنډیزیې عبارت دی له :         تفاضلي تابع لپاره لیکو:     nدرجې مشتق لکه  
طریقې   یوې   دریاضې  چې   ده  نښه  یوه  لنډیز  د  تابع   تفاضلي  وینا  بله  په   . دی  څخه 

 سره ضرب شي    y(x)     یوځل دتابع  Dپرلپسې  کړنالره بیان کوي    . کله چې عملګر  

(Dy)    یوځل مشتق نیول کیږی اوکه عملګر دوه ځله ضرب   تابعنوداماناورکوی چې  y2D    
 مشتق  نیول کیږی . بېلګې په توګه : شي دامانالري چې دوه ځله یې  

 

اویادساین مشتق ونیسونولروچې     لومړې مشتق ونیسونولرو.    2x اوکه د

 اویالکه الندې معادله :  :       

+ x(dy/dx) + 5y 2y/dx2+ xD +5) y = d 2(D 

    : دیادولووړدی  عملګر  تفاضلي  درې   ترټولواړین  کې  ریاضي  دل   -۱بلخواپه  پالس  ې: 
Laplace operator     د د-۲  عملګر تفاضلي divergence   تفاضلي عملګر   یورګینس ا :  

پالس تفاضلي  ي.  دل      ƒ∇( gradient(   تفاضلي عملګر  یاشیب  دینتی: د  ګر  -۳   )∇(·
   دی :  الندې توګه تعریف شوی  تابع   په

 
مساوی    operatorالس تفاضلي   يپل     fدمختصاتوپه درې بعده محورونوکې دیوې تابع   

    :  دی له

http://en.wikipedia.org/wiki/Divergence
http://en.wikipedia.org/wiki/Gradient
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Differential 

Quotient 

په تړاود       xدیوې تابع مشتق ته ویل کیږي .  بېلګې په توګه  د متحول    -تفاضلي نسبت : 
0x  تابع   د په  ټکی کېy   مشتقy‘(xo)    :لپاره لیکو 

 
  

Differentiate   توپیرکول ، مشتق نیول 

Differentiation 
هغه عملیې ته ویل کیږي چې په پایله کې دتابع مشتق ترالسه  په ریاضي کې     -اشتقاق : 

 کیږي   

Differentiation 

 تجزیه ، توپیر، تفریق ، تفاوت ، طبقه بندي ،  
 : کې  بیالوژي  ترڅودهغوی      -په   ، دمختلفوانساجوتشکیل  سلولونوڅخه  دمتحدالشکل 

وینا   بله  په   . راشي  ته  منځ  شکل  دموجوداخرني  پړاوکې  وروستي  په  څخه 
لږ مورفولوژيکي  تړاو  دیوه  په  ددندې  ته ویل کیږي چې  دسلولونواویانسجونوپرمختګ 

دارتقاپه ترځ    ته  تکامل وکړي  .   لکه   cell typeنمونې   څخه یوه لوړتخصصي نمونې  
.  بېلګې په توګه  داوګانیزم دزایګوت   یوې    zygoteکې دحیواناتواونباتاتودڅانګوویش 

 حجرې څخه  دنسجونومغلق سیستم او دتوپیرلرونکوحجرونمونې منځ ته راځي  

Differentiation   

Zone 

:: کې  بیالوژي  په    -په  دنده  ټاکلې  یوه  سلولونه  هلته  چې  هغه سیمه   ، غاړه  دتوپیرساحه 
 اخلي .

Diffraction 

 

 

 

 ټیټیدنه , ږیدنه  , کړوپونه ک دمسیرتغیر،کوږوالی ، انحنا،
: کې  فزیک  :    -په  اویا    -دڅپوتفرق  څپې  دصوت   ، څپې  الکترومقناطیسي  چې  کله 

داوبوڅپې په یوه مانع )لکه سوری ، جال ،درز ( باندې ولګیږي نودمانع  په شا  برخه کې    
السیرڅخه تغیرکوي . نوموړې پېښه په ښکاره توګه هغه مهال  منځ ته  دخپل پخوانی  خط  

یوبل سره نږدې   اندازه  ولري     اودمانع هندسي غټوالي   λ راځي  کله چې دڅپواوږدوالې
دڅپو   چې  شی  ترشاکیدای  دمانع      .
نوې   نورې  چې  شي  المل  ددې  کوږوالی 
څپې منځ ته راشي اوبیا هغوی په یوه بل  

  . ننوځي  کې  کې  پایله  په 
  . کیږی  جمع  دنوموړوڅپوامپلیتودسره 

یانې    امواج  تداخل  ته  پېښې  وروستی 
.      Interferenceانټرفیرینس   کیږي  ویل 

که چیرته په یوه مانع کې  څنګ په څنګ  
نودڅپو   ولري  شتون  سوري  ډیر 

دانحنااوخپریدوڅخه وروسته یوډول مغلق ځانګړي نمونې منځ ته راځي چې دهغوی شدت   
څخه وروسته    A, B    پلیتوددیوه بل څخه توپیرلري . په شکل کې دیوه غبرګ سورياوام

 ښوول شوې ده  کړنالره  څپوتداخل اوبود
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Diffuse  شیندل شوی ، تيت شوى ، خپورشوی    منتشر ، په غیرمنظم ډول 

Diffuse Light درڼاوړانګونامنظمه خوریدنه ، پراګندګي اویا ښیندنه 

Diffuse 

Reflection 

دوړانګوهغه ډول انعکاس ته ویل کیږي کله چې وړانګې دیوه جسم  -تیت شوی انعکاس :
   په یوه ناهمواره سطحه ولګیږي اوبیا ورڅخه هرې خوا ته  په نامنظمه توګه منعکسې شي

یوغیرمنظم انعکاس ته ویل کیږي چې په یوه ناهمواره سطحه اوناصیقل شوې  په بله مانا
رت نیسي . په داډول انعکاس کې منکسرشعاع هرې خواته په غیرمنظم سطحه باندي صو
 ډول شیندل ګیږي.

Diffusion 

 

 

نفوذ   دګازونو،مایعاتو    -:انتشار، 
کیږي  ویل  ته  نفوذ  اوخپلواک  اومحلولونومتقابل 
کې  پایله  اوپه  توپيرولري  ځایزغلظت  دهغوی  چې 
په   انرژي  دحرارتي  مالیکولونه  مادې  دهرې 

خواته  درلودلوس غلظت  دټیټ  څخه  دلوړغلظت  ره 
دانتشارکړنالره  چې  دیادولووړده   . کوي  حرکت 

په   غلظت  د   دمادې   ، حرارت  په  یانې  دمادې  اودمولیکولو     gradient   تیا ځوړنشیب 
دکتلې په ستروالي  پورې اړه  لري .   دغه  په خپل سرخوځښت دمحلل په ټوله فضاکې 

 دیومتجانس غلظت ته درسیدلوپه موخه ترسره کیږي  

Digestion 

: کې  بیالوژي  :   -په  اوتجزیه    -هضم  کولو  میده  اوکیمیاوي  میخانیکي  موادو  دغذايي 
ې دکولموله خواجذب اودوینې جریان ته  ننوځی    کولو ته ویل کیږي ترڅوکوچنی اجزاوې ی

. بلخوادتجزیې عملیه دټاکلوانزایموپه مرسته ترسره کیږي . دغذايي موادغټ مالیکولونه  
ترڅوبدن  وکوالی شي دهغوی   په    Catabolismپه  ساده کوچنیو مالیکولونوتجزیه کیږي 

يي مواددغاښوپه مرسته میده مرسته  داړتیاوړموادجوړکړي .  بېلګې په توګه کله چې غذا
ناړی په مرسته خیشته شي ، په  خیټه کې اسیدورسره ګډشي ،  ې  شي ، ورپسې د خول

افرازاتوپه مرسته یې غوړویلې شي ،ورپسې دهضم انزایم په مرسته  وچوي اوپه  ې  دصفر
دکوچن مرسته  په  ترانسپورت  انتشاراویافعال  دغیرفعال  کې  غشاڅخه    ولموک  ۍپایله 

 جذب شي .

Digestion 

تخریب موادغذائی نخست به حالت مایع وبعدًا توسط انزایم های مخصوص به    -هاضمه :
میکنند.   آنراتفریق  دونوع  هاضمه  محل  نظربه  میګیرد.   صورت  جذب  قابل  اجزای 

مانندحیوانات    Intracellularدرهاضمه   میګیرد.  صورت  سلول  غذادرداخل 
سلول   خارج  که  هاضمه  ان  دوم  درنوع  ها،  واسفنج  است     Extracellularواحدالحجروی 

افرازمیګرددکه   روده  ودرخالیګاه  تولیدګردیده  جداګانه  درغدوات  هاضمه  عصاره 
میان درحیوانات  مینمایند.  آنراهضم  ثیرانداخته  تاْ   موادغذائی  خالی    درانجاباالی 

Coelentrata    هضمی هادردستګاه  انزایم  درپهلوی  میرسد.  مشاهده  به  هاضمه  هرنوع 
سودیم    ، نمک  تیزاب  ازقبیل  که  کاربونیټ    مواددیګری  نیزتولیدګردیده  صفراوغیره   ،

 عمل هاضمه راتقویت میبخشند.

Digit :  2,8,5 عددکې ارقام  عبارت دي له  582دبیلګې په توګه لکه  په    -رقم ، ګڼه 

Digital   

Computer 
 یوډول کمپیوتر ته ویل کیږي  چې دحساب کولوکړنالره یې په قاعده کی ددوه ګون کوډ  
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binary code   0"لکه صفراویو" and "1" binary digits-two   غلط (  \اویا  لکه ) رښتیا
 په مرسته   ترسره کیږي .  

Dihybrid Cross 
)لکه   واسطه  عالموپه  ارثي  ددوو  یې  والدین  چې  کیږي  ویل  ته  نسل  مخلوط  هغه 

 تخم بڼه ( دیوبل څخه توپیرولري .  دنخودتخم رنګ اودنخود

Dimension 

  : سوروالى،    -بعد  )اوږدوالى،  عرض    ، ضخامت   ، طول  لکه    . ابعاددی  یې  جمع 
پرېړوالى(:   بېلګې په توګه یوټکی دصفربعد ، یوه کرښه یوبعد، یوه سطحه دوه بعد او یو  

 جسم در ې بعده لري  ،    

Dimer 

 که   یومرکب ته ویل کیږي چې ددوه مشابه مالیکولو ) الندې واحدونول   -په کیمیاکې : 

monomer  قند لکه  توګه  په  بېلګې    . وي  راغلی  ته  منځ  واسطه  پیوندپه  دکیمیاوي   )
(Sucrose  ) 

یوې جوړې ته ویل کیږچې په ګډه سره یوه     alleleپه جنتیک تړاودالیل    -په بیالوژي کې  :
 عالمه ټاکي   

Dimerisation 

یزشن یوه ځانګړې کیمیاوي کړنالره ده چې  په هغه کې ددوومولیکول واحدونه  ادپولیمېر
باډي مالیکول   انتي  لکه  توګه  په  .  بېلګې  اویولوی مالیکول جوړوي  یوځای کیږي  سره 

سپک   .      Immunoglobulinدیوه  راځي  ته  الس  څخه  زنځیردتړون  درانده  زنځیراویوه  
مالیکولونه    دوه  مونواکساید  په   NO)  دنایتروجن  کې  اویاجامدحالت  مایع  په   )2O2N   

 ددوه ګلوکوزمولیکولو دیوځای کیدو څخه  منځ ته راځي .  Maltose اوړي . مالټوز

Dimorphismus 

دیوه نوع دغړو په دوه مختلفوبڼودشته والي قابلیت ته ویل     -دوه بڼیز :   -په بیالوژي کې :
ګونوالی ،   د ژمي اودوبي  په موسم کې   کیږي .  بېلګې په توګه لکه دیوه نوع جنسي دوه  

دهمغه نوع  مختلف شکلونه ، همدارنګه دځینوحیواناتوپوستکی په ژمي کې سپین کیږي  
 اوپه دوبې کې خاکې رنګ غوره کوي .

: کیمیاکې  اویا     -په  دوه  په  چې  کیږي  ویل  ته  خواوصو  ځانګړو  مادې  جامدې  دیوې 
هم داډول مواددیوشان  اتومونوڅخه جوړدي     څوډوله بڼه سره بلوري جوړښت لري . که څه

توپیرلرونکي   کبله  دې  اوله  دی  توپيرشته  کې  جوړښت  بلوري  بعده  درې  په  خودهغوی  
دوه     β-Quarzاوبیتاکوارڅ     α-Quarzخواص ښيي .  بېلګې په توګه  لکه دالفاکوارڅ   

دی اوپه طبیعت کې په دوه ډوله پیداکیږي . .    2SiOګون بلورونه چې کیمیاوي فرمول یې  
همدارنګه دکاربن اتوم درې ډوله جوړښتونه شتون لری لکه  الماس ، ګرافیت  او فوليرين   

مقابل کې یې   ګرافیت   هادي  ه  . په داسې حال کې چې الماس عایق  خواص لري او پ
 خواض لري    

Dinoflagellate 
په ډله پورې اړه لري . دهغوی ځانګړې    Protists تا  یوسلولي موجودات دي چې دفالجال

 لري .     flagellaنښې دادي  چې دوه کمربندډوله شالق 

Diode 

دنیم هادي کریستل  څخه جوړشوي جوړښت ته ویل کیږي چې په یو ه     -نیم هادي دایود: 
دبریښنا الکترونیکي سرکت  کې تړلی وي . ددایودخواص دادي چې په تړلي سرکت کې  

   . ښيي  خواص  شان  په  دیوعایق  لکه  اوبلخواڅخه  تیروي  خواکې  یوه  په  یوازې  جریان 
ددایودپه مرسته متناوب ولتیج  په  مستقیم ولتیج اړول کیږي . بل ډول دایودهم شته دي  

دایود دفضايي  کې   Vacuum tube چې  منځ   دایودپه  نوموړي  د   . یادیږي  نامه  په 

http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_digit
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اودکتوداو لري   نه  دومره  هواشتون  وخت  اوسني  دایودپه  نوموړی   . ده  جوړه  انودڅخه 
 ډیراستعمال نه لری بلکې  دترانزیستورپه واسطه تعویض شوې ده .

Diolefine 

دنامشبوع هایدروکابن مالیکولوته ویل کیږي چې دهغوی په مالیکول کې دوه ځله غبرګه  
لکه     . وي  تکرارشوې  څرنګه  2CH=CH-C=CH2Butadien H-1,3اړیکه  چې   . 

 دسوځیدلوسرعت یې ډیر لوړدی نوله دې کبله دموټرځغلولوپه تیلوکې  ورګډشوي وي .

Diopter 

داپتیک په څانګه کې دعدسیې  دانکسارقیمت واحدته ویل کیږی . نوموړې    -پتر: او  دای
باندې اندازه   m اوپه متر    (f/1) واټن سره معکوسًا متناسب ده   fقیمت دعدسیې محراق

مساوي دی له یوتقسیم په     diopter پتر  او   یودای  ښوول کیږي .    dptلنډیزیې په   کیږي .  
دسترګوانکسارقیمت    m 1 = dpt (1-1.(متریانې    سړی  ځوان  دسالم  توګه  په  بېلګې     .

دی چې د عدسیې شپاړس ملي متره    dpt 60پتر   او  دلیرې واټن لپاره لږڅه  شپیته دای
واټن لري  محراق  سمون  دای  سره  عدسیې  محدبې  دیوې  اودیوې  او  .  قیمت  مثتب  پتر 

بېلګې په توګه که  چېر  ته دیوې محدبې عدسیی  دمقعرې عدسیې  منفي قیمت لري .   
یې په الندې ډول     ɸنودانکسارقیمت     f = 10 cmدمحراق فاصله  لس سانتي متره وي    

 ترالسه کیږي .

∅ =
1

f
=

1

0.1m
= 10 dpt 

Dioxins 

یوه ډله ډیروذهرجنوموادوته ویل کیږي چې  په صنعت کې دتریکلورفینول اوتریکلوربنزول  
 ، ینې   . تولیدکیږي  کې  کړنالره  په  دچټلوموادودسوځیدنې  اوهمدارنګه  کولو  دترالسه 

 زیان رسوي  اودسرطان ناروغۍ المل ګرځیدالی شي .  پوستکی اونطفې ته سخت  

Dipeptides 

ددووایوم چې  دی  واسطه  لیکول  په   پېپټایدتړون  اودیوه  وي  جوړشوی  امینواسیدوڅخه 
توګه   په  بېلګې    . وي  دمغزاوعظالتوپه    Carnosineتړلي  چې  پيپتایددی  یوډای 

 نسجونوکې شتون لري .

Diphenyl 

   phenyl ringsدکاربن هایدروجن اروماتیک  کیمیاوي مرکب دی چې  د دوه فینیل حلقو  
یې     فرمول  مالیکولي    . جوړدی  خوراکي       5H6(C(2څخه  واسطه  په  دهغه  او  دی 

 مواددمرخیړيوناروغیوڅخه  په امن کې ساتل کیږي  .    

Diploid 

ته ویل   حجروکې دکروموزوموبشپړ شمیریوه اصطالح ده چې دیوه ژوندي موجود په بدني 
سره ښوول کیږي     . حجرې   دهریوه کروموزوم څخه یوه    2n=2 x 23 = 46کیږي اوپه   

      . وي   یې دمورڅخه  اوبل  یوکروموزم دپالرڅخه  توګه  په عادي  لري چې  کاپي  هومولګ 
داوتوزومو کې  حجره  یوه  هره  په  دبدن  دسړي  توګه   په    Autosom بېلګې 

( او همدارنګه په ښځه کې دجنسي کروموزوموشمیر     22وموشمیردوه ویشت  )     کروموز 
xx     او په نارینه کېx y       . دانسان په جنسي حجروکې دکروموزوموشمیردرویشت  دی

 دی  
 = 1n) Chromosomen(23     بله د هاپلوئید  اوله دې کHaploids        په نوم یادیږي . دوه

 ویشت اوتوزوم کروموزومونه اویوجنسي کروموزوم   

Diplont 

جنسي   له  پرته   ، کې  حجره  یوه  هره  په  دبدن  چې  کیږي   ویل  موجوداتوته  ژونديو  هغو 
  وي . اکثرًانباتات اوحیوانات     (2n)یانې      Diploidحجرو، دکروموزوموشمیردوه چنده  

 چې دزوجي تکثرله الرې تولیدکیږي ، دایپلونت  دي .

https://flexikon.doccheck.com/de/Chromosom
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Diplophase 
حجروکې   په  موجوددبدن  ژوندي  دیوه  کې  هغه  په  چې  کیږي   ویل  پړاوته  هغه 

 سره مساوي وي .       2n=2x23= 46   دکروموزوموشمیربشپړوی او له

Diplosom 

سنتریول     د  چې  دی  پروت  یوغړی  ورنږدې  ته  هستې  سره    centrioleدحجرې  نامه  په 
نریوپروتین      (3×9) درې ګون بنډلیز      استوانه یي ډوله نهه   (27) یادیږي اوداوه ویشت 

  Interphase(  څخه جوړدی .  کله چې حجره  خپل ځان ویشي نود microtubulesتارونو)    
په هم  سنتریول  پړاوکې  ته     په  جوړښت  ډبل  نوموړي  دسنتریول   . کیږي  برخوویشل  دوه 

 يپلوزوم )دوه جسمګی( ویل کیږي .   اد

Diplotene 

څخه یوه پړاوته ویل کیږی      prophase   زوې دحجرې مایوزیس  لومړی  ویش   دپینځوفروف
کله چې هومولوګ کروموزومونه دیوبل څخه لږڅه بیلیږي   اوپه دې توګه دهغوی تزویج له  

دصلیب    دکروماتید   خویوازې     . ځي  د    Chiasmataمنځه  اوهمدارنګه  کې  برخه  په 
Centromer  په برخه کې تریوڅه مودې النورهم نښتي پاتې کیږي  ترڅوچې  د anaphase I  

 پړاوکې  بیخي سره بېل شي   .     په

Dipole (Electric  ) 

 

اوبل منفي بريښنایزچارج     Q+کله چې  یومثبت بریښنایزچارج لکه   -: بریښنایز دوه قطبي
ټ     Q–لکه    یوه  ولر   اکلي   په   موقعیت  کې  دهغوی     يواټن  چې  کې  حال  داسې  په 

شاره وي . دچارجونونوموړي     بریښنایزمقدارسره یوشان خو مخالف اال
تنظیم ته بریښنایز دوه قطبي  ویل کیږي .  که چېرته دیوه مالیکول  په  
متجانس   نا  په  بريښنایزچارج  اومنفي  مثبت  اتومونوکې  توپيرلرونکو 

بریښ یو  نوپه دې صورت کې  وي   ویشل شوی   قطبي توګه  دوه  نایز 
منځ ته راځي .  بېلګې په توګه لکه داوبومولیکول چې مثبت اومنفی  
قطب لري .  دیادولووړده چې مقناطیسي دوه قطبی هم شته دي  چې  

 دشمال قطب اودجنوب قطب څخه جوړدی 

Dipole Antenna    دوه قطبي  انتن 

Diptera 

( په ډله پوري اړه لري اوغبرګ  Neopteraیو ډول  حشرات دی چې د )   -دوه وزره حشرات :
کورنۍ   سوه  اودوه  رسیږي  تریوسلوشلوزروپورې  دنوموړوحشراتوانواع   . لري   وزرونه 
یې   طول    . توپیرلري   څخه  بل  دیوه  جوړښت   دبدن  حشراتو  وزرو  دوه  د   . تشکیلوي 

ه  دیوملي مترڅخه ترشپیته ملي متره پورې رسیږي . دمخ وزرونه یې نازک اودڅټ وزرون
لري    دوه مرکب سترګې    . تنقیص موندلی دی.   اویایې  لري  نه  هیڅ شتون  یاداچې  یې  

compound eyes    چې دزرګونوفوتوریسپټرونوڅخه جوړې دي .   دنوموړوحشراتوالرفونه
 پښې نه لري اوپه دوه ګروپونوویشل شوې دي . لکه مچان اومنګسان  

Dirac Equation 

په      Diracدیراک    -:  معادله  دیراک   چې  وه  پوه  فزیک  یې    ١٩٢٥یوانګریزی  کې  زکال 
ثبوت   اړیکې  ترمنځ  میخانیک  اوکالسیک  الکترودیمنامیک  کوانت   ، میخانیک  دکوانت 

.کړ په    ينوموړد.    ې  توګه  طبیعي  په  میخانیک  کالسیک  ګڼه  چې   کوي  ډاګه  په  نظریه 
میخانیک  دکوانت  او  دی  نغښتی  کې  نظریه  اختصاصي  اونسبي  میخانیک     کوانت 
دڅپوي   حرکت  دالکترون  مرسته  په  نظریې  ددیراک      . تشکیلوي  حالت  یومخصوص 

د  نسبي کوانت    Dirac equationمعادلوپر  بنسټ تشریح کیدای شي  . ددیراک معادله    
سپین     نیمايي  چې  دټولوبڅرکولپاره  چې  ده  معادله  څپې  ولري     spin-½میخانیک  

اعتبارلري .  لکه  الکترون ،پروتون ، نیوترون ،لیپتون  اونور  . نوموړې معادله لکه په  

http://en.wikipedia.org/wiki/Spin-%C2%BD
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کوانت   په   همدارنګه  اعتبارلری  قوانین  دنیوټن  چې  کې  میخانیک  کالسیک 
دکوانتي    سیستم  فزیکي  اویایوه  تړاودازادبڅرکي  اوفضاپه  دوخت  کې  الکترودینامیک 

 په مرسته ترالسه کیدالی شي .   wavefunction .لت   بدلون    د څپې  تابع  حا

Direct  الرښوول ،انتقال ورکول ،رهنمايي کول 

Direct Current 

 

 

    -متمادي برقي جریان  :
دبرقي  یې  سره  تابع  په  دوخت  چې  بریښناده  یوډول  
شی  کیدای  یې  خودامنه  کوي  تغیرنه  سمت  چارجونودجریان 
چې مثبت ثابت اویامثبت متغیرقیمت ځانته واخلي . دبیلګې 
)چارجونه(   جریان  دبرق   . رادیوبطری  یا  دموټراو  لکه  توګه  په 

الکترونونه دمنفي قطب دمثبت قطب څخه  منفي قطب ته بهیږي . په داسې حال کې چې  
 څخه مثبت قطب ته بهیږي .    

Directional  

Force 

 

هغه قوه ده چې یوفزیکي سیستم خپل  پخواني حالت ته بیرته راګرځوي .  بېلګې په توګه  
ته   حالت  سکون  پخواني  خپل  رقاصه  ارتجاعي  یوه  چې  دی  څخه  قوې  هغې  له  عبارت 

د   واټن  په  څخه  حالت  ارام  دخپل  رقاصه  موږیوه  چې  کله  یانې   . لیرې        xراګرځوي 
ري    چې  ورباندې اغیزه کوي او رقاصه بیرته خپل  کړونوپه دې ترځ کې  یوه قوه شتون ل

 پخواني ارام ځای ته راڅکوی .  

Directional 

Derivative 

.𝑓(𝑥دربرابریک تابع     -مشتق دریک جهت :  𝑦. 𝑧)  مشتق درجهت واحدوکتور 
   𝑈 = (𝑈1. 𝑈2 . 𝑈3)   : عبارت است از 

Df

Du
= U. 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓 (

𝑑𝑓

𝑑𝑢
=

𝜕𝑓

𝜕𝑥
. 𝑢1 +

𝜕𝑓

𝜕𝑦
. 𝑢2 +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
. 𝑢3) 

وکتور   سکالری  ضرب  حاصل  به  مساوي   این  .     Grad Fووکتور      Uپس  است 
درجهت      Fعبارت ازنسبت تغیرتابع      Uدرجهت واحدوکتور      Fتذکربایددادکه مشتق   

U      بکنیم . مثاًل فرض  .𝑓(𝑥ا ست  𝑦. 𝑧) = 𝑥. 𝑦. 𝑧          و𝑢 = درین     (1.0.0) است 
 صورت :  

 
𝑑𝑓

Du
= Y. Z =

∂F

∂X
     ⇚   

𝑑𝑓

Du
= 𝑦. 𝑧. 1 + 𝑥. 𝑧. 0 + 𝑥. 𝑦. 0 

Directrix 

 

( اویومستقیم    focusیوه مسقره نقطه  )محراق    -موجه،الرښوونکی خط :
چې   هندسي  دهغوټکومحل  نیسو.  کې  پام  په  )موجه(  مستقرخط 

په تړاوثابت وي عبارت له   دهغوی دفاصلونسبت  دمحراق اوموجه 
دیوه سره   نوموړی  نسبت   . که چیرته دفاصلو  ده  مقطع مخروطي 

مساوي وي اویا دیوه څخه کوچنی وي اویادیوه څخه ستروي نوپه خپل  
په     hyperbola اوهایپربوال   Ellipse،بیضوی    Parabola پارابوال   وارسره مقطع مخروطي  

 نوم یادیږي .

Dirichlet's Box 

Principle 

:Dirichlet's د    پرنسیپ   محدودې    -بکس  دیوې  چې  ده  کړنالره  یوه  کې   ریاضي  په 
ه  جسمونه پ   nمجموعې په هکله څرګندونه کیدالی شي .  بېلګې په توګه :   که  چېر  ته   

m    ( مجموعې کې  وویشوn,m > 0    په داسې حال کې  چې ، )n     دm  څخه ستروي 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefunction
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n>m     ډیرجسمونه څخه  دیوجسم  کې  هغه  په  لري چې   یوه مجموعه شتون  نوبیالږترلږه 
جبعې ولرواوبیاد جبعو شمیرپه   . په بله وینا که  چېر  ته موږیو  ټاکلی شمیر دمیز  يپراته و

دوه    لږترلږه  کې  جبعه  میزپه  یوه  د  به  نوخامخا  شي   کیښول  پکې  جسمونه  زیات  پرتله 
 جسمونوځای نیولی وي  .   

Disaccharides 

 

یومعمولی    -ساکاراید:دای   لکه  دی  قندونوڅخه  قیمته  دوه  له  عبارت 
ددوومونوز نواکارایدماقندچې   . دی   جوړشوی  موړي  لیکولوڅخه 

دګالیکوز تړون  امالیکولونه          glycosidic bondیدیک 
 مرسته تړلي دي .   

   nO2−2nHnC−1.دکاربوهایدریدیوعضوي مرکب دی چې  مالیکولي فرمول یې د  ماناپه بله  
 په بڼه لیکل کیږی .

Discoblastula 

دحجرې له ویش اوتکثرڅخه الس ته راځي چې ژیړیې په    ۍهغه بالستوال چې دداسې هګ 
کې بالستودرم اوبالستوسل ګډون لري .      یوه قطب کې متمرکز وي . په ډیسکوپالستوال

 بېلګې په توګه په مرعانو،    مار، نهنګ ياچرمښكى  

Discogastrulae 

پړاو: دتکامل  ویل کیږي چې     -دنطفي  ګاستروالته  څخه    blastoderm  دبالستودرمهغې 
  ۍپه  همدې پړاوکې نطفه دتخم په پورتن    Gastrulation   یشن منځ ته راځی . د ګاسترول

 برخه کې پرته وي اودغه ډول تکامل په خزندګانواومرغانوکې لیدل کیږی  

Discontinuity 

: نقطه  کې     -غیراتصال  ساحه  په  دتعریف  تابع  یوه  چې  کله  کې  څانګه  په  دریاضي 
متمادیت وه نه لري اوپه یوه ټاکلې نقطه کې غیرپيوستون یاغیراتصال ځانته غوره کړي  

   0xپه نقطه    f(x)نوهمدې نقطې ته دغیراتصال نقطه ویل کیږي. دبیلګې په توګه یوه  تابع   
   0xپه خپل وارسره دشی خواڅخه      xهي ،کله چې  متحول   کې غیرمتمادي ده  اوجمپ و 

𝑥نقطې ته تقرب وکړي  → 𝑥0
𝑥نقطي ته تقرب وکړی      0xاوهمدارنګه دکیڼ خواڅخه    + →

𝑥0
 اوپه پایله کې ددواړوتابع لیمیت سره یوشان نه وي . −

   ≠         

𝑓(𝑥)دبیلګې په توګه تابع    = {
1.     𝑓𝑜𝑟 𝑥 < 0

−1.      𝑓𝑜𝑟  𝑥 ≥ 0
په نقطه کې جمپ     0x = x 0 =  د      {

 وهی یانې ټوپ اچوي اوپه نوموړي نقطه کې غیرمتمادي ده.

Discontinuity 

دیوه  تابع تعریف شوې نقطه ده چې په هغه کې     -دغیراتصال نقطه ،دناپیوستون نقطه :

دتابع      دصفرنقطه  توګه  په  دبیلګې   . وي  غیرمتصل  𝑓(𝑥)تابع  = { 
−1. 𝑥 ≥ 0     
   1. 𝑥 < 0    

  
}   

 غیرمتصل نقطه ده 

Discontinuous ، پرې شوی ، بیل شوی ، پرته له ارتباط 

Discover رابرسیره کول  , کشف کولیداکول , پیستل  نه ا ښ, د پو  کول ښکاره ، 

Discriminant 
: یوه حسابي څرګندونه ده چې  دالجبري معادلودحل عدد اودحل ډول په هکله    -قاسمه 

اړوند   معادلوپه  درجې  ددویمې  توګه  عمومي  په  څرګندونه  نوموې   . ورکوي  مالومات 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sucrose.svg
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لکه     ، کیږي  لیکل  دجذرالندې  چې  جمله  هغه  دحل  توګه   په  بېلګې    . کیږي  کارول 

ذرلري  اوکه موهومی  اوداتعین کوي چې ګڼه داجذریورښتونی ج  
 جذرلري . دیوه مربع پولینوم قاسمه په الندې ډول ده .

 
  : له  ده  قاسمه مساوي  کې   معادله  درجه  دویمه  پورتنی  په دې     په   ،

ته  قاسمه دصفرڅخه پورته وي   نوپولینوم دوه حقیقي جذرونه    Δ > 0ځای کې که  چېر  
  Δ < 0ري  اوکه دمنفي قیمت ولري  ل  root نوپولینوم یوحقیقي جذر  Δ = 0لري ، اوکه  

 نوپولینوم حقیقي جذرنه لري  

Discussion  ، مباحثه ،مناقشه 

Disease په بدن اویاغړوکې اختالت جسمى يا فكرى ناروغتيا ،بیماري،, مرضی ناروغ، 

Disinfectants 

کارول  دانتان څخه پاکوونکو ټولوهغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي  چې دتعقیم په موخه  
  ، ایتانول  لکه  توګه  په  دبېلګې   . یوسي  دمنځه  اورګانیزم    خطرناک  ترڅوژوندي  کیږي 

،  فورم  Iod، اسیدکاربونیک ، فینول ،کلور،بروم ،ایودین    NaClOسودیم هایپوکلوراید
ید،پتاسیم پرمنګنات ،همدارنګه داوبوپه جوش کولو، اوبخارورکولوسره هم تعقیم  اهیالد

 صورت نیسي .

Disinfection 

 

،  ټولې هراړخیزی کړنالرې ، سرښتې ، اوتګالروته     نهد میکروبونو د منځه وړ  -تعقیم :  
  ، مرخیړي   ، وایروس  بکټریا،  لکه  مایکرواورګانیزم  مرسته  په  دهغوی  چې  کیږي  ویل 

اونوردمنځه وړل کیږي  اویایې  د فعالیت مخه نیول     Protozoaاویوحجروي حیوانات   
ه دانتاني ناروغیو  کیږي  . ترهغه پورې ترڅو چې په  پایله کې دهمغه ککړشوي جسم څخ

 دخطراحتمال ډیرلږ وګڼل شي  

Disjunction 

۱-  : کې  بیالوژی  بیلیدنه    -په  کروموزومو  دجوړه  کې  ترځ  په  دویش  حجرې  په     -۲د 
دحیواناتواونباتاتودعادي   چې   کیږي  ویل  ته  برخو  ځینې  دسیمې  کې  چاپېريالپوهنه 

ې والي    دژوندامکانات  انتشار سیمې څخه په فضايي توګه بیله شوې وي  خوسره دلیر
الموجودوي . دیونوع  ، یا جنس  دانتشارسیمه  تل دیوبل سره څنګ په څنګ  پرتې نه وی  
دوچوسیموترمنځ    ، دجزیروتشکیلیدنه  لکه  کبله  دځانګړوشرطونوله  بلکې 
کې   پایله  په   . بیلیږي  سره  کې  منځ  خپل  په  واسطه  اونورواغیزوپه  داړیکوپریکیدنه 

 خیز ارتباط هم  پرې کیږي .ددغوسیموترمنځ هراړ
هغه ډول بیان ته ویل کیږي چې ددوه بیانوڅخه     -:    Logical disjunctionپه ریاضي کې  

جوړشوی وي په دې توګه چې د )یا( کلمې په واسطه دیوبل څخه بیل شوي وي .  بېلګې په  
لکه    بیان کې  په دې  ته         "A or B"توګه  که  چېر        Aهغه مهال صحیح دي چې 

 صحیح وي    A and Bصحیح وي  اویاداچې دواړه یانې    Bاویا صحیح وي 

Disperse ، تيت او پرك كول،  : وېشل   پراګندګي ، دیوې مادې داجزاوتیتونه ، منحل کونه ،تیتونه 
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Dispersion 

 

 : کې  فزیک  تحلیل    -په  دنورطیف   ، تجزیه  .   دنورطیف 
یوه  د په  چې  کله  توګه  په  باندې    prism  منشوربېلګې 

په   کې  تابع  په  سره   دطول  نودڅپې  ولګیږي  دلمروړانګې 
توپیرسره انکسارکوي .   وتلې  بیلګه داده چې کله باران  
اسمان کې څرګندې شي   په  برخې  دنوررنګه  اوبیا  ووریږي 

 )شنه زرغونه ( 
یونامتجانس مخلوط ته ویل کیږي چې لږترلږه ددووموادوڅخه ګډ شوی     -په کیمیاکې : 

ې  په خپل منځ کې  سره نه حل کیږي  . یانې دیوې مادې منحل کول اوبیا په  وی کوم چ
ډیر  میده شکل  په یوه بله ماده کې   مخلوط کول .  بېلګې په توګه  په لوګي کې جامد  

په شیدې کې یوه مایع دبلې مایع لکله    .(  Aerosolمواد  اوګازسره مخلوط شوي دي   )
 په نامه یاديږي . Emulsion سره یوځای شوې ده  اود

Disposal   تنظیم  ، ترتيبونه : واك، اختيار 

Disproportional  ددوه برخوترمنځ دتناسب نشتوالی  توازوني بې تناسبى، بې ، 

Disproportio-

nation 

 

ځینې عنصرونه  شته دي چې په یوه اکسدیشن اوریدکشن تعامل کې هم     -په کیمیاکې : 
مادې په توګه اوهمدارنګه دیوې  رجعت کوونکې مادې    oxidantنت  یدیزمان دیوې اکس

په توګه کارکوي . پایله یې داده  چې د تعامل څخه  وروسته      reducing agentپه توګه  
ترټولوټیټه   کې  برخه  بله  اوپه  درجه  ترټولولوړاکسیدیشن  کې  برخه   یوه  عنصرپه  همدغه 

ګازدسوډا دکلورین  چې  لکه  توګه  په  بېلګې    . کوی  غوره  درجه  سره    soda اکسیدیش 
څخه   صفردرجې  داکسیدیشن  یواتوم  نودکلورین  وکړي  ته  تعامل  درجې  یوې  دمثبت 

 اکسیدایزکیږي  اودکلورین بل اتوم د صفردرجې څخه  منفې یوې درجې ته ارجاع کوي .  

 

دهمجنس مالیکولونو اویا د ورته مالیکولونوترمنځ یوډول کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي   
دوه مالیکولونه دیوبل سره      acetaldehyde.  بېلګې په توګه کله چې داسیت الدیهاید   

( اسید  اسیتیک  کې  پایله  نوپه  وکړي  اوایacetic acidتعامل  الکول تای(                     ل 
(ethyl alcohol   . تولیدکیږي ) 

Dissepiments 

، هغه غشا چې دبدن یوغړي ویشي .   لکه    -( : diaphragmsفراګمز  ابیلوونکې غشا )دای
چې د حلقوي چمجیانو دبدن بندونوسرحد ،دیوې پردې په مرسته دیوبل څخه بیل شوی  

همدارنګه په مرجانوکې هم یوه منځنی پرده شتون لري چې دبدن برخې دشعاع په  وي .  
 توګه بیلوي  

Dissimilation 

 : تنفس  په    -دحجرې  مرسته  موادو)قند،غوړ،نشایسته(  دانزایمونوپه  دغذايي  کې  بدن 
تجزیه کول   اودهغې څخه انرژي ترالسه کول ، په نوموړې تجزیه کې هغه موادچې په لوړه  

  (ATP) اندازه انرژي لري په  حجروکې تجزیه کیږي   اوداړتیاپه وخت کې دتودوخي اود   
ه شته والي اویانه شته  په توګه    ورڅخه ګټه پورته کیږي . نوموړې کړنالره داکسیجن پ

 والې کې ترسره کیدالی شي . بېلګې په توګه لکه دتنفس په کړنالره کې  

Dissociation : انفکاک     ، په     -بېلوالى  پایله کې   په  کیږي چې  ویل  ته  تجزیې  کیمیاوي مرکب  دیوه 
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مالګه   چې  کله  توګه  په  بېلګې    . مالیکولونواوړي  ایونو،رادیکالو،اتومونواویاخنثې 
چې   کله   . کیږي  ایونونوټوټه  نوپه  واچول شي  اوبوکې  په  اویاقلوي  اویاتیزاب  منحل شي 

                  مثبت ایون اویود    O 3H+نوپه پایله کې د    دسرکې تیزاب داوبوسره ګډشي
–COO  −C 3H   . منفي ایون منځ ته راځي 

 

Dissociation 

Constant 

دانحال   ، ثابت  :  دانفکاک  ثابت  حاصل    -ل  دغلظت  شووایونونو  دتجزیه  چې  یوعدددی 
ضرب ، اودغیر تجزیه شووایونونو دغلظت  دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي اولنډیزیې  

سره ښوول کیږي . نوموړې ثابت په ډاګه کوي چې دتعامل  په کوم اړخ کې تعادل    dKپه  
شتون لري . نوموړې    کې  په بڼه برقراردی یانې کیمیاوي ماده دایونوپه بڼه اوکه دغیرایونو

.  که  چېر  ته یوکیمیاوی  تعامل    په ډاګه کويثابت دکتلې تعادل ثابت یوځانګړی حالت  
 په پام کې ونیسولکه : 

 
باندې    B yاو    A xیومغلق مرکب دی چې په کوچنیوبرخو  yBxAپه پورتنی تعامل کې   

 په الندې ډول تعریف شوې ده .  dKل ثابت  تجزیه کیږي . ددې  تعامل دانحال

 
غلظت په واحدمول تقسیم په     Bاومادې       Aدمادې      ,[B] ,[A]په نوموړې معادله کې   

اوهمدارنګه     mol/Lلیتر    ،]yBx[A      دمغلق مرکبyBxA      نوموړی  . دغلظت مانالري 
ثابت  دحرارت تابع ده اوپرته له هغې دیوه ټاکلی  منحل لکه  اوبه ، مالګه ،قلوي اواسید 

 لپاره تل ثابت قیمت لري .   بېلګې په توګه داوبولپاره دانحالل ثابت داسې بڼه لری : 
 

O]2]) / [H−] [OH+O3= ([H dK 

Dissolve ى كول، او به كول، ګډوډ كول،  حل کول ، منحل کول ، ويلول، ويل 

Dissonance  نامنطم صوت ، نامنظم موزیک 

Distance   : فاصله ، لیرې والی ، مسافه -واټن 

Distance 

of the Image 

: تولیدشوي     -دتصویرواټن  جسم  دیوه  مرسته  په  عدسیې  دیوې  چې  ده  فاصله  هغه 
      يتصویراو دمستوي تصویرترمنځ  پرته و

Distant Cancer  هغه سرطان چې دخپل اصلي ځای څخه دبدن نوروغړو اویالمفاوي غوټوته غځیدلی وي 

Distil   تقطیرکول ، لکه د مایعاتو په بخار او بخار په مایعاتو بدلول 

Distillates 

بېلګې په توګه کله  دهغو موادوته ویل کیږي  چې دتقطیرپه کړنالره کې الس ته راځي .   
اوبیایې   وي    شوي  هراړخیزموادحل  پکې  چې  ورکړشي  حرارت  ته  مایع  یومخلوط  چې 
مطلوب   کې  پایله  په   . شی  واړول  مایع  په  بیرته  مرسته  کولوپه  دګډشووموادوبخاردیخ 

 موادترالسه کیږي .
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Distillation 

 

 

یوه فزیکي کړنالره ده چې دتودوخې په مرسته  په یوه    -تقطیر : 
شي  بیلیدالی  برخه  شووجامدوموادوهره  دحل  کې  مایع 
یواړین   اړوند   دې  په   . شي    کیدالی  اوبلخواجامدموادتصفیه 
دیوبل   ټکي  ایشیدلو  شووجامدوموادود  دحل  چې  دادی  شرط 

دمای پیل کې  په   . توپیرولري  لوښي کې   سره  یوه  په  ته  ع مخلوط 
حرارت ورکول کیږی ترڅوپه بخارواوړي . ورپسې  په دویم  لوښي  
کې  چې دلوموړي لوښي سره دکوږشیشه یې نل په واسطه تړلی  

بېلګې  ددی تولیدشوی  بخارراټولیږي  اوهلته دیخ کولوپه کړنالره سره په مایع اوړی .    
 وروتیلوتقطیر اونور .په توګه لکه دمقطری اوبوتولید ، اویادخا

Distribution 

: ویش   ، توزیع   نسجونوته      -انتشار،  دبدن  څخه  دوینې   : کې  فارماکولوژی  په 
 ددواګانووتیریدل اوهلته خواره کیدنه .

دپ قیمت  اودهرټاکلي  هراړخیزقیمتونه  متحول  دیوه   : کې  احصائیه  ښیدلواحتمال  ېپه 
 وړاندوینه کوي .   

 : کې  ریاضي  )   -په  تابع  :   Generalized functionتعمیم شوې  ده چې      -(  یوه کړنالره 
یوې تابع ته عمومی بڼه ورکوي  . په پایله کې یوه تابع چې مشتق یې پخوا ناشوونی وو  

په   توګه  خودعمومي کولوکړنالرې په مرسته یې اوس مشتق نیول کیدای شي .   بېلګې 
ددلتاتابع یوه ځانګړې تابع ده چې ځانګړي خواص لري. لکه خطي خواص ، متمادی والی  

. که څه هم لنډیزیې  په دلتا   ښوول کیږی خودتعریف له مخې داسې   δ ، مشتق  اونور 
په مرسته کوالی شوچې یوې بلې تابع لکه     δ،   ددلتاتابع       لیکل کیږی .  

 ړو   لپاره  یوحقیقي عدترالسه ک  

Distributivity 

   operationsنوموړی قانون په ډاګه کوي چې  ګڼه  د دوو ریاضي عملیو   -توزیعي قانون :
 په ترکیب کې څه پېښيږي  کله چې  دهغوی څخه قوسونه لیرې شي .   

2 × (1 + 3) = (2 × 1) + (2 × 3). 

Divalent   )

Bivalent   (  

: قیمته  قیمته    -دوه  دوه  چې  اویامولیکول  نس  یوایون  چې    وال  شي  کوالی  ولري 
دنورواتومونواویا مولیکولوسره کوواالنت اړیکې  جوړې کړي . دبیلګې په توګه داوسپنې  

 اونور    Ca+2، دکلسیم دوه قیمته ایون   Fe+2 دوه قیمته ایون 

Diverge هرې خواته بهیدل   نه  متباعدکیدل ،دیوبل څخه بیلیدل ، دسرچینې 

Divergent 
ته تقارب نه           limitکله چې یو ترادف )سلسله( یوه لیمت     -لیرې کیدنه ، متباعد ،:

 کوي دمتباعد په نامه سره یادیږي   .   

Diverging Lens 
: عدسیه  چې     -مقعرالطرفین  دې  له  وروسته  دنوروړانګې  چې  ده  عدسیه  ډول  هغه 

 تیرې شي پراګنده کوي  اوشیندي .دعدسیې څخه 

Diverticulum 

 

دبدن   خالي  غړي لکه غټې کلمي  دنني جدارڅخه دکڅوړې        -ډایورتیکولوم ، رتج   :
په بڼه راوتلې  جوړښتونه  : لکه دخولې له الرې دیوه غړي بهرته راایستل : د  بېلګې    په 
توګه ځینې  چمجي )کرم ( کوالی شي چې خپل خرطوم  دغذايي موادودرانیولوپه موخه ننه  

پله معده دبدن څخه راوباسي اوخوراکي باسې اوبیا راوباسي اویاداچې  دسمندرستوري خ
 ،یوتړلی تیوب چې دیوې خالګاه څخه بهرته راوتلی وي .شیان ځانته رانیسي  
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راوتلي   جدارڅخه  ننی  د  اویاخوله  کلمې  لکه  وي  خالي   یې  منځ  چې  غړي  هغه  دبدن 
 کڅوړې  په شان اویادناک په شان  جوښتونه  

Diverticulum 
دبدن  تشو غړو لکه مری ، کلمې اومعدې  ددیوال برخو څخه دکڅوړې په شان  راوتلې  

 جوړښتونه  یابرجستګي  لکه اپندکس   

Divide 
،  و کول  تقسیم   ، ب یشل  و  ېلول،تقسيمول،  كول  برخ  ېشلجال  غو  كول  ې برخ  ې ،    څول،: 
   كول  ډونډ: ونېكنول پر

Division     ;  تقسیم ،ویش ،    برخه ; اختالف ; تفرقه 

DNA 

   deoxyribonucleic acidددریوټکویولنډیز دی چې      -ډي اوکسي رایبونوکلئیک اسید :
او کیږي  کارول  وایرسونوکې حجر  دټولوژوندیو لپاره  ټول    واوځینې  هکله  په  دژوندلیک 

  . دی  نغښتي  پکې  مالومات  دبیزونو  ک  DNAدژوندیواورګانیزموپه   جنیتیک    Basesې 
لږڅه   Genomجوړښت دبیزونوطول اودبیزونوسلسله یودبل سره توپیرلري . دانسان ګینوم  

 لري   Base pairsدرې ملیارده بیزونوجوړه  

DNA 

[Deoxyribonuc-

leic Acid] 

  : ډي اېن اې دحجرې په هسته کې یوبیومالکیول دی چې دهرژوندي     -په بیالوژي کې 
موجود جنتیک مالومات پکې خوندي پروت دی. ډي اېن اې دهغوپروتینوتولید رهنمايي 
کوي  چې دحجرې دنده، پرمختګ اووده  تنظیم کوي. ډي اېن اې دزړې حجرې څخه نویې  

انتقال کیږي اوداسلسله دیوه    حجرې ته انتقال کیږي ، اوجینونه دوالدینوڅخه اوالدونوته
 نسل څخه بل نسل ته دوام کوي  

Domain Of A 

Function 

 

 

 

دعددونومجموعې ته ویل کیږي چې      -دتابع دتعریف  سیمه :
بېلګې په  دددې مجموعې په تړاویوه تابع تعریف شوې وي .   

دتعریف سیمه صفر اویادصفرڅخه     1/2f(x) = x   توګه  دتابع
لویومثبتوعددونو دمجموعې څخه عبارت دی  .  دکوساین  

Cosine    دټولوحقیقی عبارت  سیمه   دتعریف  تابع 
تابع   یوه  ته  چېر   که    . دی  څخه    f(x)عددونودمجموعې 

هریوه عنصر یوعنصر   x ولروچې دسرچینې  .     yته  دهدف  مجموعې فقط  کوي  تنظیم 
   fدتابع    X، په دې ځای کې مجموعه     f:X→Yندې ډول لیکل کیږي .  نوموړې تابع په ال

ده ، همدارنګه    Codomainدهدف مجموعه     fدتابع    Yده    ، مجموعه      domainسیمه  
 د تابع   xپه څرګندونه کې   ,f(x)د   

F: X→Y 

 
د   او همدارنګه     argumentمتغیرقیمت دی چې  نامه سره یادیږي  دتابع     f(x)په  پخپله 

تابع ده دسیمې      fبېلګې په توګه   دد ي .           قیمت پرهدف مجموعه باندې     Xیوه 
target set   دتابع. په شکل کې f(x)    : {3 ,2 ,1}دتعریف  سیمه عبارت ده له.   

Domestic Animal 

وانات دي چې دانسا ن له خوادگټې اخیستلوپه  هغه حی  -کورني حیوانات،اهلي حیوانات : 
موخه تربیه شوي وي . ترټولواړین یې عبارت دی له : سپی،وزه ،پشه،غوا،اوښ،پسه  

 ،میږه،اس ، خر،سوی ،کفتره،دشاتوغمبسې،وری اونور.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Injection.svg&filetimestamp=20060905153049
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Domestication 
 : کونه   اویاغرن     -اهلي  حیواناتو  دوحشي  واسطه  په  اوانتخاب  پالنې    ،   یو دتربېې 

 نباتاتواهلي کول 

Dominant 
بارز ، غالب ، په جنېتیک کې دعالموغالب کیدل ،  بېلګې په توګه    -مسلط ، برالسی   :

 ګروپ باندې برالسی دی  (0) ګروپ  دوینې په صفر (B)  دوېنې  

Donor 

:دونر ،اعانه   لکه په یوه کیمیاوي تعامل کې یومولیکول     -ورکوونکی ، اعطاکوونکی 
،  وظیفويیو ورکړي  دالسه  سره  په خوښی  کې  ګروپ   طبابت  خپله    په  په  چې  څوک  هغه 

 خوښه یوه ناروغ ته خپله وینه یاغړی  ورکړی .

Doorbell . یوډول صوتي آله ده چې دفلزي زنگ اویوه چکش څخه جوړه ده 

Doping 

(Semiconductor) 

 

اتومونوپه  ډوپینګ یوه ځانګړې تکنالوژي ده چې د بیګانه  
هادی    لویاپیوندکولونښلو نیم  دیوه  سره     

   .. اوړي  هادي  په  او  کیږي  تغیرورکول  بريښنایزخواصوته 
توګه    په  بهرني   siliconبېلګې  په  چې  دی  هادی  یونیم 

مدارکې څلورالکترونونه لري .  په دې ماناچې دسلیکون په 
سره  اتومونو  دګاونډیو  هریواتوم  کې   کریستل  

بلخوافدڅلوروالکتر  . لري  اړیکې  کیمیاوي  واسطه  په     phosphorus س  سفوروونوپه 
بهرني مدارکې پینځه الکترونونه لري . کله چې دسلیکون په کریستل  کې دسلیکون اتوم  

دف عوض  وروپه  نودف  پیوند سفوریواتوم    دسلیکون  لسفورڅوشي  ورالکترونونه 
سفورپینځه الکترونونه لري  وخوڅرنګه چې فڅلورالکترونوسره کیمیاوي اړیکې کلکوي .  

نوپینځم الکترون یې ازادیانې پرته له اړیکوپاتې کیږي . دغه ازادالکترون کوالی شي چې  
ډول   نوموړي   . راولي  ته  منځ  اودبریښناجریان  وکړي  حرکت  خواته  هرې  کریستل کې   په 

ته   س   n-type semiconductorډوپینګ  دخالص  که  همدارنګه   . کیږي  په  ویل  لیکون 
بیګانه یواتوم دسلیکون اتوم په ځای ونښلوو، چې په بهرنی   Boronکریستل  کې دبورون  

مدارکې یې درې الکترونونه دي اوهڅه کوی چې دسلیکون اتوم څخه یوالکترون ترالسه  
کې    acceptorکړي   کریستل   په  دسلیکون  کې  پایله  نوپه  ولري   ترڅوڅلورالکترونونه 

کیږ پاتې  سوری  دی یومثبت  وربښلی  ته   بورون  یوالکترون  سلیکون  چې  داځکه   . ی 
Donator   اوځای یې تش پاتې دی .  دغه مثبت چارج شوی سوری لکه دالکترون په شان

دبرق جریان ته هدایت ورکوالی شي  اوهرې خواته ازادخوځیږی . نوموړې ډول ډوپینګ ته  
p-type semiconductor  . ویل کیږي 

Doppler Effect 

 

پوه    ١٨٤٢په    -بلراغیزه :وډ اتریشی فزیک   له خوا    Christian Dopplerزکال کې دیوه 
ډ د   . شوه  کشف  اغیزه  نوموړې  څپې  وڅخه  صوت  دیوې  چې  کوي  ډاګه  په  بلراغیزه 

( نیوونکی   اودرا  منبع   دصوت  چې  کله  تغیرکوي  نسبي  receiverفریکونسي   ترمنځ   )
صوت منبع  اورانیوونکی  یوبل ته  سره نږدې  حرکت  منځ ته راشي . په دې مانا چې که د

کیږی نو د صوت څپې فریکونسي  زیاتیږي )لوړاواز( او برعکس که چېرته دصوت منبع   
څپې   صوت  نود  کیږی  لیرې  څخه  دیوبل  اورانیوونکی 
فریکونسی کمښت مومي )ټیټ اواز(  . که چېرته دصوت منبع  

سره سرعت  مساوي  په  کې  منځ  خپل  په  حرکت    اورانیوونکی 
ډ  نود  دیادولووړده  وکوي   . راځي  نه  ته  منځ  ګردسره  بلراغیزه 
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پيريال  وچې ډ چا  په   بلکې  کوي  تغیرنه  پخپله دصوت منبع فریکونسي  اغیزه  کې  بلرپه 
کې   دڅپې اوږدوالې تغیرکوي .  که چېرته درانیوونکي په واسطه اندازه شوې فریکونسي 

وښيو نود ډبلراغیز ې لپاره     0f  په   ونسيدصوت منبع   څخه خپورشوی فریک    او     fپه  
 عمومی فرمول په الندې توګه لیکالی شو: 

 

 
دچاپېریال په     کې دی ،  (medium) دڅپوسرعت په چاپېریال په پورتنی معادله کې 

  ،) کوي  حرکت  خواته  دمنبع  که  لري  قیمت  )مثبت  دی  سرعت    تړاودرانیوونکي 
لیرې   څخه  درانیوونکي  منبع  که  لري  قیمت  )مثبت  دی  دمنبع سرعت  تړاو  په  دچاپېریال 

اندازه شوی  فریکونسي کمښت مومي که  چېر   اخواته حرکت کوي( . درانیوونکي له خو
دډ  . کوي  حرکت  خواته  لیرې  څخه  دیوبل  اویارانیوونکی  منبع  دصوت  په   وته  بلراغیزه 

د رګونوکې  په  دبدن  لکه  کې  ثبوت  طبابت  کې  پېژندنه  نجوم  اوپه   کنترول  دجریان  وینې 
اوګ کوم ستوری  چې  )   اکیدای شی  کیږي  لیرې  زموږ څخه  اویاموږته  redshiftالکسي   )

 ( کیږي .     blue shiftرانږدې )

Dorsal    ،)په څټ پورې اړوند ،دڅټ اړخ ،پشتي ، شاتنى، څټنى )ظهرى 

Dose 

 دګرام   ددرملواندازه په واحدزه ، مقدار، لکه  اندا  -په درمل پوهنه کې :  -ډوز : 
: کې  فزیک  دالکترومقناطیسي    -په  چې  دی  یوکمیت  کې  څانګه  په  درادیولوژي 

دجذب شوې   نسجونوکې   په   نیولوسره  کې  پام  په  اغیزو  فزیکي  ،او  وړانګوبیالوژيکې 
کوي کیږي  انرژي مقدار ښکاره   ډوزباندي ښوول  انرژي  توګه کله چې    اوپه  په  بېلګې    .

نسجونوسره   اکسریزدناروغ  کې  څانګه  په  درادیولوژي  موخه  په  پیژندنې  دناروغیود 
   doseغبرګون وکړي اوپه یوه کیلوګرام نسجونوکې یوژول انرژي جذشي نودغه مقدارډوز  

یوسیورت   یوسیورت    sieverts (Sv)ته  کې  سیستم  نړیوال  دواحدونوپه   . کیږي  ویل 
 مساوي دی 

2–s·2m= 1  2s/2m= 1  kg/J1 Sv = 1  

Dose 

 دګرام   ددرملواندازه په واحداندازه ، مقدار، لکه    -په درمل پوهنه کې :  -ډوز : 
په طبابت کې د دواگانو  واحددی او اندازه يې په يوه گولی ښوول کيږي . په فيزيک کې  

 هغه کچه انرژي ده چې په بدن اويا نورو اورگا نيزمو کې جذب )زبېښاک( شوې وي .  

Dose Rate 

کې په یوه     په  وخت   t ته ویل کیږي  چې د  Dهغه مقدارانرژي      -:   Ḋدانرژي ډوزقدرت  
تقسیم څخه     اووخت دحاصل  دانرژي  یانې      . کیږي  ترالسه     Ḋ = D/tجسم کې جذب 

. یوګرې   Gy / sec = J/(kg × sec      ))  په ثانیه دی       Gray(Gy)کیږي ، واحدیې ګرې  
 مساوي دی له یوژول انرژي تقسیم په یوکیلوګرام کتله  

Dose Rate 

هغه مقداردرملنه چې ناروغ ته په یوه ټاکلې موده کې ورکول کیږي. لکه دوړانګو یوژول  
په نوم   انرژي مقدار چې په واحد وخت اوپه یوه کیلوګرام نسج کې جذب کیږي  اودګرې 

 یادیږي.   

Dose Risk Factor  ډوز خطر ضر يب د 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sievert
http://en.wikipedia.org/wiki/Second
http://en.wikipedia.org/wiki/Metre
http://en.wikipedia.org/wiki/Second
http://en.wikipedia.org/wiki/Metre
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Joule
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Dot Product 

دریاضي یوه ډول کړنالره ده چې ددوه وکټورونوحاصل ضرب     -سکېلري حاصل ضرب : 
. دبیلګې په توګه دوه وکټورونه    په پام کې نیسوچې      b⃗او       𝑎ته یوعددځانګړی کوي 

ښوول شوې ده . دنوموړووکټورونوسکېلري حاصل     φدهغوی دسمت ترمنځ زاویه په في    
 ضرب عبارت دی له : 

 
⃗⃗⃗⃗|𝑎 |په نوموړې معادله کې   ⃗⃗⃗⃗|𝑏 |او       ⃗⃗ دوکټورونواوږدوالی دی  اومطلق قیمت تشکیلوي       ⃗⃗

 دی   مساوي دی له     φاوکوساین دزاویې في  

Double  Pyramid  هرم مضاعف 

Double Bond 

اړیکې غبرګې  مرکباتوکې  کیمیاوي  په    -:   په  عنصرونوترمنځ   ددووکیمیاوي  چې  کله 
    . راشی  ته  منځ  اړیکې  واسطه  دڅلوروالکترونوپه  ځای  ددووالکترونوپه  توګه  عادي 

ترمنځ غبرګې اړیکې لیدل کیږی .      C=Cبېلګې  په توګه لکه چې دکاربن دوه اتومونو   
دزیګما   اړیکې  ډیری سره غبرګې  پي      -   σ bondپه  واسط     π- bondاود  ته  په  ه منځ 

 راځي .  

Double Helix  ډي .این .اې .دکروموزوموپه جوړښت کې د   DNA   تار تاوشوی غبرگ 

Double Layer 

(Interfacial) 

په ګلواني عنصرونوکې په یوه فلز کې پاتې شوو الکترونو      -مضاعف قشر ، غبرګ پټ  :
ایونونوسره څنګ په څنګ پراته وی . په بله  څخه  عبارت دی چې د اړونده  الکتروالیت  

اودایونوهدایت   )الکترود(   کوونکو  الکترونوهدایت  د  چې  پټ  غبرګ  هغه  وینا 
 کوونکو)الکتروالیت ( دتماس په برخه کې منځ ته راځی  .

Double 

Refraction, 

وي ،   anisotropic ټول هغه کریستلونه چې دمکعب په شکل نه وي او -انکسارمضاعف :
نوموړی خواص ښيي . په دې مانا چې یوه لویدونکې  شعاع په دوه برخوویشي . یوه برخه  
یې دمنظم شعاع اوبله برخه یې دغیرمنظم شعاع په نامه سره یادیږی . نوموړې برخې کله  

 چې دکریستل څخه راوځي نوعمودًا پوالرایزکیږي 

Double Salt 

: مالګې  ډیرتوپیرلرونکي  هغومالګو   -مضاعف  کې  ترکیب  خپل  په  چې  کیږي  ویل  ته 
منفي چارج شوي ایونونه  اویا مثبت چارج شوي ایونونه  ولري . نوموړې مالګه هغه مهال  
منځ ته راځي کله چې دوه توپیرلرونکې مالګې په یوه محلول کې منحل شي .  بېلګې په 

.O2H12توګه لکه : پوتاشیم المونیم سلفاټ 
2)4SO(AlK 

Doublet 

کمیت په    Multiplicity کمیت شتون لري چې دډيروالى فزیکي میخانیک کې یو مپه کوانت
د   یې   اومقدار  یاديږي  سره  د    2S+1نامه  غړي کې  نوموړي  په   . کیږي     Sپه عددښوول 

توری دالکترون سپین کوانت عددتشکیلوي .  دډیروالي کمیت  په ډاګه کوي چې کله یو  
الکترون  په  یوه مقناطیسي ساحه کې پریوځي نودالکترون سپین وکټور دفضاپه څومره  

شي.   ی  اعیارکوال  ځان  چ  د خواووکې  کې  مالیکول  یوه  په  توګه  په  داتوم  بېلګې  ې 
اودالکترونو   کمیت   دډیروالي  هستو  نوداتوم  جوړدی   ډیروهستواوډیروالکترونونوڅخه 

 دډیروالي کمیت ترمنځ توپیرکیږي .  بېلګې په توګه: 
نود دډیروالي کمیت  له سینګلیت سره مساوي  S=0دسپین کوانت عددصفردی :   -۱

http://en.wikipedia.org/wiki/Water
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
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 2S+1= 2(0)+1=1   دی ځکه : 
د  -۲ نیمايي  کوانت عدد  :  دسپین  دبلیت    S=1/2ی  له  کمیت   دډیروالي     doubletنود 

 2S+1= 2(1/2)+1=2سره مساوي دی ځکه :  
دهایدروجن اتوم په  خپل مدارکې یوالکترون لري اودا الکترون په خپل محورراڅرخي چې  

    s=1/2په نامه یادیږي . څرنګه چې دسپین کوانت عدد نیمايي قیمت لري     (spin)دسپین  
الکتر داځکه چې  ون سیستم  نودهمدغه   . یودبلیت تشکیلوي   =2S+1دډیروالي کمیت 

یوسینګلیت     2=1+(1/2)2 دهایدروجن مالیکول  په داسې حال کې چې   .singlet    حالت
اودبل الکترون سپین     (½ =S) جوړوي . ځکه چې دلته دیوه الکترون سپین پورته خواته

دي اوله دې کبله  یې مجموعه صفرده   .  دهایدروجن مالیکول    (S= -1/2) ښکته خواته  
 :  دډیروالي کمیت مساوي دی له :  

2S+1= 2(0) +1=1 

Doublet  Line 

  : خطونه   دوه  لیکې     -دطیف  زیړرنګه  دوه  عنصرپه طیف کې  دسودیم  توګه  په  بېلګې 
اوپه   یادیږي  نامه  په  لیکو  ددبلیت  چې  لري  .     D2او     D1شتون  کیږي  ښوول 

  : له  ده  مساوي  وارسره  خپل  په   او   1nm (D 589,5924(دنوموړولیکودڅپواوږدوالی  

)2(D nm 588,9950 

Drone (Bee) ، دعسل مچیودجنس مذکرنوم دی 

Drop Out 
څخه   پروګرام  ،دڅیړنې  غورځول  نه  ،دپام  اخیستل  نه  ،برخه  کیدل  خارج   ، لویدل  بهرته 

 خارج کیدل  

Drosophila 
جنس دی چې لږڅه یونیم زرانواع یې پیداکیږي .    یدمچانویوډیرکوچن    -دسرکې مګس : 

 نوموړې حشره دوراثت  څیړنې په موخه په البراتوارونوکې هم ډیر کارول کیږي  

Drug درمل ،ادویه ،دواگانې  ،دوا،درمل ،دارو 

Drugs 
دناروغۍ  چې  کیږي   ویل  موادوته  بنسټیز  اویاطبیعي  جوړشوي  توګه  مصنوعي  په 

 دپيژندنې ، درملنې  اویامخنیونې په موخه کارول کیږی   

Dual  دوه ګون ، دومرکبه ، دوه واحده ، جوړه ، دوه پلواییزه 

Dubnium 

په   ېچ  یعنصردمصنوعي    یوکیمیاوي  اړه    دجدول  پورې  گروپ  اوپینځم  پریود  .    اووم 
کتله   شم      U262,1138  یېاتومي  .  105   یې  ېرهاواتومي  د  ده  چې  مانا  دې   په 

Transactinides  اویو دی  کې  ډله  .عنصروپه  تولیدکیږي   تعامالتوکې  هستوي  په     ازې 
   کیږي . ټول ایزوټوپونه یې راډیواکټیف خواص لري .  ښوول  Dbپه  یې ډیزنښهدلن

Ductility دبڼې تغیروړ، دارتجاع وړ، دانبساط وړ 

Duodenum 

 

.     -اثناعشر: کیږي  پیل  وروسته  څخه  دمعدې  چې  برخه  کوچنۍ  لومړۍ  کولمې  دنرۍ 
اثناعشرته مجرای صفراوي اودپانکریس مجراورننوځي . د اثناعشردنده دانزایمونوپه مټ  

 دکاربوهایدرید، شحمیاتو اوپروتینومیده کول اوجذب کول دي.  

Duplex دوه ګون، ډبل، غبرګ 

Duplicate   ګون، دوه نسخه يى نقل، كاپى، غبرګ، دوه پټه، كټ مټ، ورته ډبل، دوه 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nanometer
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
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Duration Tissue 

: انساج  نوراضافه      -دائیمي  چې    کیږي  ویل  نسجونوته  دائیمي  نباتاتوکې  په 
اوب اخیستې  حجروڅخه سرچینه  دغوحجرودنطفوي   . لري   نه  دخپل    خره  الدویشلووړتیا 

دیوې   توګه  په  دبېلګې   . دي  رسیدلې  پړاوته  اخري   کې   زتکامل  سټه  په   ونې  ړې 
 دژوندیوحجروشمیرډیرلږوی اوپاتې برخه یې لرګې  اومړې شوې حجرې تشکیلوي .

Dy  

Dysprosium 

162 ، نسبي اتومي  کتله یې      نښه ده      Dy  دیسپروزیم  کیمیاوي عنصرلپاره د لنډیز
1−g·mol     دی. دځمکې دنایابه عنصرونویانې     66، اتومي نمبر یېlanthanoids     په ډله

 پورې اړه لري .

Dyad 

 : کې  بیالوژی  اناف-په  ددووخویندوکروماتیدېدمایوزپه  ویل    chromatids زکې  ته  جوړې 
 کیږي .   

: ریاضي کې  :  -په  کیښول  په څنګ  الجبرکې      -ددوووکټورونوڅنګ    dyadicپه خطي 
ویل کیږي  اوهغه مهال منځ ته راځي چې جوړه ویکټورونه   ته    tensor یودوه رتبه تینزور

څنګ په څنګ پریوځی . دلته هم  لکه دیوه ماتریکس په شان قوانین اعتبارلري . دیوه  
dyadic    ته غړی  وکټورونه    Dyadهریوه  بنسټی  یوجوړه  چې  کله    . کیږي  ویل 

 .   په نامه یادیږی   Dyadاوسکاالرضریبونوڅنګ په څنګ کیښوول شي نود 

Dye . هغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي چې  ددې وړتیا لري چې نوروموادوته رنګ ورکړي 

Dynamic   خوځند ، حرکي ، متحرک 

Dynamics 
په فزیک کې دمیخانیک څانګې یوه برخه ده چې دقواوداغیزوپه هکله بحث کوي .  په بله  

 وینا دحرکتونوالمونه اودحرکتونوبدلون ته ویل کیږی   

Dynamit 

په   چې  ده  ماده  کیمیاوي  چاودیدونکې  کیمیاپوه    ١٨٦٦یوه  سویدني  دیوه  کې  زکال 
Alfred Nobel   دن داماده   . شوه  خواکشف  اودیوډول     nitroglycerinن  یتروګلسریاله 

ینامیت چاودیدونکې ماده په سل  اڅخه ترکیب شوې ده . دد  kieselgur خاورې کیزل ګور
اوپاتې پینځه اویانایتروګلسرین تشکیلوي . په عمومي توګه    kieselgurکې پینځه ویښت  

 دځمکې الندې معدني موادوداستخراج لپاره کارول کیږي  

Dynamo 
کیږي چې میخانیکي انرژي په بریښنایزانرژي اړوی . په عمومي توګه  هغوماشینونوته ویل 

 دبرقي جنراتورپه نامه هم یادیږي  

Dynamometer   یوه آله ده چې قوه ،قدرت اویادقوې مومنت ورباندې اندازه کیږي 

Dynamometer 
: سنج  که    -قوه   . کوي  اندازه  قوه  اغیزمنه  ددووجسمونوترمّنځ  چې  ده  آله  تخنیکي  یوه 

 چېرته یوازي دوزن قوه اغیزمنه وي نو دغه آله دفنري تلې په نوم یادیږی .  

Dyne 

په فزیک کې دقوې واحددی چې دسانتی مترګرام ثانې په واحداتوسیستم کې کارول کیږی  
(CGS  او لنډیزیې په  )dyn    سره کیږي. هغه مقدارقوې ته ویل کیږي چې که په یوه ګرام

په بله وینایوډاین مساوي   کتله عمل وکړي نویوسانتي متر په ثانیه مربع شتاب ورکوی .
 دی له لس مایکرونیوټن  

N 5-= 10 ²kg·m/s 5−= 10 ²1 dyn = 1 g·cm/s 

Dysentery  : مایکروبي ناروغي ده چې یوشدیداسهال سره بدرګه کیږي اوپه  یوه ډول    -دپیچ ناروغي

http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28mass%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
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وینه   خړومتیازوکې  په   . راځي  ته  منځ  غلیظ  امعاْ   مخاطی  کبله  له  دالتهاب  دنسجونو 
 شتون لري . ناروغ کیدی شی چې تبه  اونس دردي هم لري.

Dysphagia 

دمغزضربې     تیرولونیمګړتیاچې  د  موادو  کبله    apoplexyدخوراکي  اویانوروناروغیوله 
په   دتیرولوعظالت  کې  ستوني  په  چې   دهغواعصابوشنډکیدنه  لکه    . راځي  ته  منځ 

 کاراچوي .

Dysprosium 

   66، اتومي نمبر یې    g·mol ,5 162−1یوکیمیاوي عنصردی چې نسبي اتومي  کتله یې  
عنصرونویانې   دنایابه  دځمکې  لري.      lanthanoidsدی.  اړه  پورې  ډله  دېسپروزیم   په 

 ده    Dyکیمیاوي عنصرلپاره د لنډیزیې  نښه  

Earth 

: شمسي  ځمکه    -ځمکه  په  واتددنظام  چې  ده  سیاره  غټه  پینځمه  سیاروڅخه 
دلمرپه   مدارکې  شکله  بیضوي  یوه  په  او  واټن  کیلومتره  ملیون  یوسلوپینځوس 
شاوخواراڅرخي . دځمکې عمرڅلورعشاریه شپږمیلیارده کالونه اوقطریې دوولس زره اوه  
سوه کیلومتره قیمت لري . یوملیون کاله دمخه دځمکې پرمخ ژوندظهوروکړاوکیدای شی  

کړي .  لمردبیضوي په یوه محراق کې پروت دی  چې ژوندنورپینځه سوه ملیونه کاله دوام و 
اوسپنه      : له  عبارت دی  جوړشت  داخلي  دځمکې  اکسیجن    (% 32,1).   ،(30,1 %)    ،

سلفر  ,(% 13,9)،ماګنیزیم    (% 15,1)سیلیستم کلسیم    (% 1,8)،نیکل  (% 2,9)،   ،
Calcium    دځمکې منځ برخه کې  په لوړه کچه اوسپنه شتون لري     (% 1,4)، اوالمونیم .

چې دحرارت درجه یې  پینځه زره سانتي  ګریدیانې دلمردسطحې تودوخی سره برابره ده.  
شکل   شووایونوګازپه  چارج  دبرقي  اتومونه  داوسپنې  کې  هسته  په  دځمکې  کې  پایله  په 

رقي چارج شووایونو په توګه دوه پټونه تشکیلوي .  اودځمکی  دپوښ په برخه کې دمایع ب
  . راځي  دڅرخیدوتراغیزې  اودځمکې  کوی  ترسره  جریان  یوکونویکشن  پټونه  نوموړي 
څرنګه چې خوځیدونکی برقي چارجونه مقناطیسی ساحه تولیدکوي نوهمداالمل دی چې  

تی لږڅه شپېته  په قطبونوکې  . دځمکې مقناطیسي ساحه  لري   هم مقناطیس  سال   ځمکه 
60 µT       قیمت لري . دځمکې جغرافیايي قطبونه دځمکې مقناطیسي قطبونوسره یوشان

نه دي بلکې دیوبل څخه یوولس درجې توپیرلري .  دځمکې مقناطیسي ساحې لویه ګټه  
خطرن دهغو  چې   دلمراوکايناتوڅخه  داده  چې  کوي  مخنیوي  ذرو  شووکیهانې  چارج  اکو 

دځمکې خواته شیندل کیږي .  دځمکې بهرنی کلک پټ دڅومات شووبرخوڅخه جوړشوی  
په نامه سره یادیږي . داتختې په یوه کال کې    tectonic platesدی  چې دتکتونیک تختو

پایله اوپه  کوي  حرکت  متروپورې  تراویاملي  متروڅخه  لګیږي    دشلوملي  یوپربل  کې 
 اودزلزلې المل ګرځي  .  

Earthquake 

عبارت له هغوټکانونوڅخه دي چې دځمکې پرمخ پيښیږي . داخوځښتي ټکانونه   -زلزله : 
حرکتونوله کبله  Tectonic اودځمکې تکتونیکي  volcanic دځمکې په ننه کې داتشفشانو

پایله کې   په  چې  ازادیږی   انرژي  ناڅاپي  کې  جامدپوښ  بهرنی  . دځمکې  ځي  را  ته  منځ 
کې     seismic waves زایزمېکی    پېښه  نوموړې  په   . راځي  ته  منځ  څپې 

ل سره مخامخ اوهم په اوږدوسره حرکت کوي اوله دې  دبراعظمونوتکتونیکي تختې دیوب 
پوتن کې  سطحه  په  دتماس  کې  شکبله  پایله  په   . راټولیږي  اوږدوسره  په  دوخت  انرژي  ل 

داغونډه شوې انرژي یوه ناڅاپه بیرته ازادیږي او دزلزلې المل ګرځي .  په دې ترځ کې ازاده  
 یمت ولري .شوې حرکي انرژ ی کیدای شی چې دهایدروجن بم سل چنده ق

http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28mass%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_%28Einheit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Seismic_wave
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Earth's Rotation 

 

 

 

د خپل فرضي محورپه شاوخواباندې    -دځمکې څرخیدنه :
د   څخه  دغرب  ځمکه   . کیږي  ویل  ته  څرخیدنې  دځمکې  
شرق وخواته څرخیدونکی حرکت کوي    . دثابتوستوروپه  
شپږپنځوس   او  ساعته  درویشت  دوران  یو  تړاودځمکې 

اودسوالرورځې   نیسي  وخت  نوم       solar dayدقیقې  په 
ینځه شپیته ورځوکې ځمکه یوځل  یادیږي .  په درې سوه پ

 دلمرپه شاوخوامدارکې راڅرخی .
  عقربې  خالف دنوځمکه دساعت  ̧ که چېرته دقطبي ستوري  له خواڅخه ځمکې ته  وګورو

عمودي  محوردمدارسطحې  څرخیدونکی  دځمکې   . کوي  محوردوران  خپل  په  سمت  
درجې    درویشت  اړوندلږڅه  نوموړی    axial tilt is 23.44°محورپه    . لري  کوږوالی 

 محوردځمکې شمال قطب اوجنوب قطب څخه تیریږي .  

Eccentric ، دمرکزڅخه بهر 

Eccentricity  دمرکز څخه لیرې ،دمرکزڅخه وتلې 

Eccentricity   

Linear 
 دمرکزڅخه خطي لیرې والی  

Eccentricity  

Numeric 
 دمرکزڅخه عددي لیرې والی 

Ecdysis 
دبیرته    هورمون  یو څخه  مودې  جوړولواودټاکلې  دپوستکي  کې  حشراتوکې   په  چې  دی 

 اچولوکړنالره تنطیم کوي .

Ecdysis 

: اچونه   ،پوستکی  اندازي  )ښیتین     -پوست   کیدنه  لیرې  پټ     Chitinدپوستکي 
اویاسخت شوې سلولونه( . د حشراتو دتکامل په حالت کې دنطفوي پړاواود ټاکلي وخت  

غورځول کیږي .     Cuticleڅخه وروسته  ټول پوستکی نوی کیږي اوبهرنی  زوړپوستکی  
 نوموړې کړنالره په دماغ کې دمخصوصوهورمونوداغیزې په اساس صورت نیسي .  

Echinococcus 

په نامه یادیږي      Taenia echinococcusیې د   چينجىاصلي      -: چينجىدسپي کدودانه  
لري  په  گیدړې  اویا  د   یاروده   اودسپي  انسان   پارازایټ    کې  چې  کله   . اوسیږي  توگه  په 

بڼه دسړی      Larve   دالرف    دوره  ړىنجي دودى لومچیددسپي سره په تماس کې شي   په 
تخم په غیرزوجې توگه دبل میزبان په  غړو  لکه دانسان په    چينجىبدن ته ننوځي . ددې  

ینه ،  د  غوا اود میږو په غړوکې  دالرف دپینځوپړاوونه څخه تکامل کوي اودحباب یا آبله  
دمڼې  چينجى منځ ته راځي .کله چې دا  cystsبڼه  ځانته غوره کوي .  په پایله کې سیست 

المل گرځي .  دبېلگې په توگه لکه    hydatid disease په شان غټ شي نودانتان ناروغیو  
 التهاب  ، دینې پړسوب اونور   صفراء ، د icterusدپوستکي زیړوالی 
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Echinoderms 

 

دبدن    خارپوستان او  اوسیږي  سمندرکې   په  چې  کیږي  ویل  حیواناتوته  بحري  یوډول    :
دنوموړوحیواناتوډولونه      . ازغيوپټه شوې ده  تناظرډوله شعاعي    په  یې  بهرنۍ سطحه 

اودشمز اوړي  هم  زروڅخه  گروپ    ۍداوو  غټ   دویم  وروسته   لرونکوحیواناتوڅخه 
 تشکیلوي  .  

دبېلگې په توگه لکه  بحري ستوری  ،  منگورستوری ،  بحري  
ماه  sea urchinsجیجگی   دستوري  اویا    ي،  اوږدوالی  اونور.  

  . رسیږي  پورې   متره  تردوه  متروڅخه   دلسوسانتي  یې   عرض 
اوهرې   تش   کې  منځ   په  ازغي  پاسته  راوتلي  څخه  دسکیلیت 

رپوستان حرکت کوي ، ددښمن څخه  خواته خوځیدونکی خواص لري . دازغیوپه مرسته خا
ډیری خارپوستان متناظرډوله    . کلک ساتالی شي  پرمخ  خپل ځان  اودځمکې  ځان ساتي 

د شوې  جوړ  محورونوڅخه  دپینځومتناظرو  چې  لري  څخه    ی جوړښت  ددووکالو   .
( اوسپرم  هگی  کې   پایله  اوپه  راځی  ته  منځ  پوخوالی  جنسي  په  منيتردریوکالونوپورې   )

 ي اوهلته القاح ترسره کیږي .  اوبوکې ازادیږ

Echo دصوت انعکاس  ،  ، لکه  انعکاس 

Eclipse 

کله چې یواسماني جسم دیوه بل اسماني جسم په سیوره کې پریوځي     -: خسوف وكسوف
نوموړی کړنالره منځ ته راځي . دبېلگې په توگه کله چې لمر اوځمکی ترمنځ میاشت واقع  
    شي په دې توگه چې لمربیخي اویایوه برخه یې دمیاشتي په واسطه پټه شي نودلمر تندر  

 ( ورته ویل کیږي .کسوف)  

Eclipse 

تاریکي ،دستوروتیاره کیدنه ،کله چې یواسماني سیاره دبلې سیاري په واسطه     ،تورتم  
  ، نشتوالی  رڼا  ،دنوریانې  کیدنه  تیاره  ځمکې  ،د  يا    پټه شی  دلمر  يا كسوف،  خسوف 

 سپوږمى نيول كېدنه :   

Ecliptic 

: دا د ځمکې کرې    ظاهرًاپه اسمان کې یوې فرضي دایرې ته ویل کیږي چې     -یرةالبروج 
دایره طی   دغه  کال کې  یوه  په  لمر  گڼه  چې  نظرراځي   په  څخه داسې  دید  اوسیدونکوله 

 کوي .  

Ecology 
: مناسبات    -ایکولوژي  منځي  دژوندیواورګانیزموخپل  چې  ده  څانګه  یوه  دبیالوژي 

 ل سره هراړخیزبیوفزیکي متقابل اغیزې ترڅیړنې الندې نیسي اوهمدارنګه دچاپيریا

Ecosystem 

: دحیواناتو،نباتاتو اوژوندیواورګانیزمویوې ټولنې اودغیرژوندي چاپيریال    -ایکوسیستم 
ترمنځ  متقابله  اغیزوته  ویل کیږي . نوموړي ژوندی اوغیرژوندی سیستمونه یودبل سره  

 ورکړه اوانرژي جریان په اساس یودبل سره نغښتي دي.دغذاېي موادو په راکړه 

Ectoderm 
پټ ته    يبهرن   germ layersدانسان اودحیوان دنطفې په وده کې ددریوحجروي پټونوڅخه  

 ویل کیږي . دادرې پټونه د  اکټودرم ، میزودرم  اوانتودرم په نامه سره یادیږي .  

Ectoplasm   

Plasma 

: پالزما  یوسلولي    -بهرنی  په  چې  جوړښت  یوډیرشفاف   ، پټ  دسایتوپالزمابهرنۍ 
بهرنۍ سایتوپالزما    یانې     . کیږي  برخوویشل  دوه  پخپله سایتوپالزماپه   حیواناتوکې 

ectoplasm   اوننی سایتوپالزما endoplasm     

Edaphon 

(Soil Biota) 
 وندکوي  ټولواورگانیزموته ویل کیږی چې په ځمکه کې ژ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haeckel_Asteridea.jpg
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Eddy Current 

دي چې هغه مهال دیوه   loopsدبريښنایزجریان کړۍ    -فنري جریان ،ګرځیدونکی جریان :
هادي په منځ کې تولیدکیږي کله چې دهادي په منځ کې دوخت په تړاومقناطیسي ساحه  

دوو    Faradayدفارادی   دمقناطیس  یوجسم  اویاداچې  تغیروکړي   اساس  په  قانون 
 قطبونوترمنځ حرکت وکړي . لکه دبایسیکل داینمو

Edema   کله چې دبدن په نسج کې اوبه ډنډپاتې شي اوپړسوب مینځ ته راشي 

Edge  کونج،څنډه،لب،کنار،ضلع،ژی،غاړه 

Edison Effect 

 

 

 

   -اډیسن اغیزه : 
په فزیک کې یوې داسې پېښې ته ویل کیږي چې دحرارت ورکولوپه واسطه  
توګه،    په  دبیلګې   . آزادکیږی  الکترونونه  څخه  فلزدسطحې  شوي  دمشغل 
دهواڅخه تش شوي  شیشه يې ګروپ په یوه څنډه کې یوفلزي تاوشوی سیم 

سیم  شتون لري  او په برقي بطري تړلي دي . کله چې دولفرام     wolfram  لکه دولفرام  
  C° 1000-800 سیم څخه د برق  جریان تیرشي اوپه دې توګه لږڅه زردرجې سانتیګرید  

دومره   الکترونونه  امله  له  دتودوخي  کې   منځ  په  دسیم  کې  پایله  نوپه  تولیدشي  حرارت 
بهرتشیا څخه  سیم  دولفرام  چې  کوي  ترالسه  انرژي  ازادشوي  حرکي    . ازادکیږي  ته 

اوس    چېرته  که   . راټولیږي  شاوخواکې  په  سیم  شوي  مشغل  کتود  دولفرام  الکترونونه 
لوحه  ځای   فلزې  یوه  ته مخامخ   دولفرام کتود سیم  کې   بله څنډه  په   ګروپ  یې  شیشه 
پرځای کړو اودیوې ځانګړې بطری  په مثبت قطب )انود( یې وتړو،نوپه بهرني سرکټ کې  

جر .  دبرق  راځي  ته  منځ  چې  یان   داده  یوازې  دنده  بطري  دبرقي  دلته  چې  دیادولووړده 
دولفرام کتود سیم ته حرارت ورکړي .  پرته له برقي بطری څخه هم دولفرام سیم کتود څخه  

دفلزي سیم یې  انرژی  حرکي  دتودوخي   چې  دې شرط  په   ، ازادکیږي  دتړون    الکترونونه 
لوړه   پرتله  په  دولفرا قواو   . مرسته   وي    په  آلې  دبرقي  الکترونونه  ازادشوي  کتودڅخه  م 

دفلزي سیم په ډول     Jدانودپه سرکټ کې اندازه کیدای شي   . دازادشووالکترونوجریان  
سره سم متناسب       2J ≈ Tحرارت مربع     پورې اړه لري  اودفلزي سیم په ننه کې د مطلق  

 دی .  

Edison Effect 

(Thermionic 

Emission ) 

په فزیک کې یوې داسې پېښې ته ویل کیږي چې په مشتغل شووفلزاتوکې    -ن اغېزه :ادیس
دبریښنادجریان په واسطه منځ ته راځي . دبېلگې په توگه کله چې په فضاکې یوې   فلزي 

 کتودته حرارت ورکړشي نودځلیدونکي فلزي سیم څخه یې الکترونونه  بهرته  راوځي .

Education ړهاو رو زني علم، تعليم، زده ك ښوونېد، سواد.   

Educt 

کې   معادله  کیمیاوي  یوه  په  لکه   ، کیږي  ویل  موادوته  لومړني  فابریکولپاره  دکیمیاوي 
مواد   نوي  کې  کړنالره  په  دتعامل  بیاوروسته  موادچې  ګډیدونکي   لومړني 

(product). تولیدکیږي 

Effect تأثیر    مفهوم    ; نتيجه  ; اغيزه ; اثر ، 

Effective  ،  اغيز ناك، نتيجه ور كوونكى، نافذ، اغیزمن ، مؤثر،رښتونی   

Effective Dose 
مجموعه د حاصل ضرب  دبدن هريوه غړي معادل ډوزاو دهم هغه غړي     -اغېز من ډوز :  
 د وزن فکټور  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edisoneffect.png
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Effective Half 

Life = Teff 
 راځي.دبيالوژيکي او فزيکي وخت څخه منځ ته   -اغېز من نيمايي وخت : 

Effector 

 : :    -په بیالوژي کې  هغه غړی چې دتحریک کولوپه کړنالره سره دبدن نورې   عامل غړی 
څخه   سیستم  داعصابومرکزي  چې  لکه  توگه  په  دبېلگې    . اړکوي  ته  فعالیت  برخې 

حجرو  رنگه  غدواویا  عظالتو،  دبدن  په     pigment زیگنالونه  اوهغوی  کیږي  انتقال  ته 
 تحریک راولی اویایې فعالیت په ټپه دروي 

  : کې  بیوشیمي  خواته     -په  دمثبت  او  کوي  کنترول  فعالیت   انزایم  دیوه  موادچې  هغه 
 اویامنفي خواته یې  تراغیزې الندې راولي .    

Efficiency  اغیزمنتوب ، مؤثریت   ، ثمره. 

Effluent 
هغه اوبه چې داستعمال څخه وروسته دکانالیزاسیون له ال رې اودفابریکوڅخه بهرته خارج  

 کیږي  

Effusiometer 

یوه آله ده چې دیوه غازکثافت اویادهغه دمولیکولو کتله اندازه کوي . په دې کړنالره کې  
اندازه کیږي .  دغازمولیکولونه دیوه نري اوتنگ سوري څخه بهرته ازادیږي   اوسرعت یې  

قانون څخه گټه پورته کیږي . داقانون په ډاگه    Graham's law په نوموړې کړنالره کې د
غازدمول   دیوه  چې  دمربع     molesکوي  غازدذراتودکتلې  ددې  کې  واحددوخت  شمیرپه 

 جذرسره معکوسًا متناسب دی 

Effusion 

  مولیکولونو   ت کې  دغازدیوه تنگ سوري اوپرته له ټکرڅخه  په واحددوخ   -په کیمیاکې :
 تیریدل ، 

 دالتهاب له کبله دبدن په نسجونو اویاتښوبرخوکې  دمایعاتوراټولیدنه    -په طب کې : 

Egfr 

(Epidermal 

Growth Factor 

Receptor) 

یوریسپټریاپروتین دی چې دځینوحجروپه بهرنۍ سطحه باندي  موندل کیږي اوداپيدرمل  
کوونکي   دوده  وینا  بله  ..په  راوستلې  ته  مینځ  یوتړون  يې  فکټورسره  کوونکي  وده 
پروتین   دنوموړي  باندي  سطحه  حجروپه  دډیروسرطاني  چې  څرنګه   . فکټورریسپټردی 

دې   نوله  خوراډیروي  پرتله  په  حجروپه  مقداردنارمل  دغیرنارمل  چې  شي  کیدی  کبله 
 پریمانه تولیدکې اړین رول ولري  

Eigenfunction 

پورې     linear operatorپه یوه خطي عملگر     -خپل تابع )تابع خود( :  -په ریاضی کې  :
تابع تابع دیوې خوا دصفرسره مساوي نه وي اوبلخواکله چې   اړوند  ته ویل کیږي . خپل 

بیرته   ورڅخه  په شان  دپخواحالت  لکه  تابع  پایله کې  نوپه  وکارول شي  یوعملگرورباندې 
عددد   حقیقي  دیوه  یواځي  تابع  خپل  چې  دی    دومره  دپخواسره  توپيریې   . راووځي 

(scaling facto     سره ضرب شوې وي .  که چېرته خطي عملگر په )A    حقیقي عددد په ،
په الندې     eigenvalue equationدخپل قیمت  معادله    وښيونو   fاو خپل تابع په    λالمبدا  

 ډول لیکالی شو:  

 
د کې  معادله  پورتنی  )    A دعملگر  تابع    f  په  المبدا  او  تابع   قیمت   (     λخپل  دخپل 

eigenvalue  . په نامه سره یادیږي 

په پام کې ونیسوچې په    تفاضلي عملگرلکه   دبېلگې په توگه  که یو     -۱
 تابع لکه  كسپونينشلیوه ا

http://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

302 

 

     kxe) = x(kf         عمل کوي   . نوپوښتنه داده چې گڼه نوموړې تابع دعملگر خپل تابع ده
په تابع عملي    x(kf(اوکه نه ؟ ځوا ب یې دی )هو( . داځکه چې کله دا تفاضلي عملگر د   

تابع   خپل  بیرته  کې  پایله  نوپه   ) شي  ونیول  یې  )مشتق  توگه       x(kf(شی  په  اودضریب 
( . کله   = k−  2kλ.   خپل قیمت ترالسه کیږي یانې    )   یو    λدالمبدا  عددلپاره     kدهریوه   

تابع   دووبرخوکې  دفضاپه  توگه  په  )دبېلگې  شي  ونیول  کې  پام  په  شرطونه  سرحدي  چې 
سرحدي  (    nk = kیوازې ټاکلي قیمتونه )  k(  ، نوپه دې صورت کې د     f = 0(صفروي  

المدا   کې  پایله  په   . شي  کوالی  پوره  بلکې    λشرطونه  اخیستالی   شي  نه  هرقیمت  هم  
اخیستالی شي .   په بله وینا   .قیمتونه لکه      discreteیوازې  خپل ځانگړي  

حل    nf = fاجازه ورکوي چې دتابع      n = 1,2,3,...( nλ = λ(یوازې ټاکلي خپل قیمتونه  
 تړاولري .      nλ  سره  یوټاکلی خپل قیمت  nfترالسه شي .  په دې مانا چې دهرې تابع  

 دبېلگې په توگه  دپه تیره بیاپه کوانت میخانیک کې خپل تابع ډیراړین رول لوبوي .    -۲

Schrödinger equation    معادلې دحل جمله په ډاگه کوي چې دیوه فزیکي سیستم ) لکه
اتوم ،مولیکول ،الکترون اونور ( دڅپوتابع دوخت په تړاوڅرنگه بدلون کوي . که دنوموړې  

( نودحل    stationary stateمعادلې  هغه برخه په پام کې ونیسو چې دوخت تابع  نه وي  )   
جملې په مرسته  کوالی شوچې دمولیکولونواواتومونوانرژي لیول مالوم کړو. دیوه بڅرکي  

 لپاره دشرودینگرتفاضلي معادله په الندې ډول لیکل کیږي .

 
عملگر   تفاضلي  کې  معادله  پورتنی  عملگر     په  په    Hamiltonian operatorدهملټن 

   V(r,t) ل انرژي شده ،  دپوتن  m نامه یادیږي .دهملټن عملگرد یوه بڅرکي چې کتله یې  

 دی اوپه الندې ډول یې لیکو: .  دمجموعې څخه جوړ  اوحرکي انرژي عملگر 

 
 دشرودینگرمعادلی دحل بڼه په الندې ډول ښکاري .

  
تابع    تابع گان دي  چې اړونده خپل    دهملټن عملگر     kφپه پورتنی معادله کې  خپل 

په    یې  قیمتونه      kEقیمتونه  خپل  ټاکلي  یوازې  چې  دیادولووړده   . دي    kEښوول شوي 
 سره یوځای دشرودینگرمعادله حل کوالی شي .  kφداړونده خپل تابع گانو 

Eigenvectors 

 

 

 

: وکټور(  وکټور)خپلنی   غیرمساوي     -ذاتي  دصفرڅخه 
ویکټورته ویل کیږي چې دهغه سمت دتابع په کړنالره کې  
   . کیږی   اندازه غځول  ټاکلي  په  یوازی  بلکې  تغیرنه کوي 

   Eigenvaluesدغځیدنې ضریب ته دتابع خپل قیمت  
 ویل کیږي .  

: کې  فزیک  ونیسون     -په  کې  پام  په  سیستم  یواهتزازي  فریکونسي  که  ودتوپیرلرونکو 
په نامه سره    ریزونینس  برسیره دخپل ځان یوځانگړی فریکونس هم لري چې د  فریکونس 

فریکونس دخپلنی وکټورپه توگه ښووالی شو. فریکونس په ریاضي    ریزونینس  یادیږي .  
وي،نودصفرڅخه مخالف  وکټور      matrixیومربع ماتریکس    کې :  که چېرته 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eigenvalue_equation.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Hamiltonian_%28quantum_mechanics%29
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𝑋 ∈ 𝑅𝑛      ته  دA      شتون    ذاتي وکټورویل کیږي  په دې شرط چې یوه سکاالر
. داعتباروړوگرځوي  معادله  الندې  داسکاالر  چې  همدغه      ولري  

ذاتي )خپلنی ( قیمت ویل     Aته دماتریکس     په بله وینا حقیقي عدد      scalarسکاالر

 ولرونوهمدغه وکټورد وکټور    ته یووکټور بیلگه : که چېرکیږي .  
ضرب   ددواړوکټورونوحاصل  چې  داځکه   . دی  وکټور  چنده     υدوکټور    خپل  درې 

 قیمت لري . یانې  
 

 

Einstein–De 

Haas Effect 

 

 

: هازاغیزه  ډې  د   -داینشټاین  میله  شکله   یې  استوانه  یوه  داوسپنې  پړاوکې  لومړي    په 
امتدادځوړندوو. داوسپنې میله دیوه ګوټک په منځ کې ایښودل    محورپه ږدتارپه واسطه داو 

په    . . کله چې دګوټک څخه دبرق جریان تیرشي نومیله پخپله مقناطیسي کیږي  شوې ده 
که    . کیږي  سمې  خواته  یوې  ضربې  دیپول  دټولواتومونومقناطیسي  دمیلې  ماناچې  دې 

یوسلو ته  سمت  جریان  دبرق  باندې  ګوټک  په    یلې دم  تغیرورکړو،نو    درجې  اتیا  اوس 
پرتله  ضرب    مقناطیسي  ټولواتومونود دپخواپه  مقناطیسیت   وینا  بله  په  سمتونه  ې 

چې   داده  یې  پایله   . تغیرکوي  خواته  مقابل  او  د  یلهم  یوسلواتیادرجه  په  محور  ږدخپل 
دمدار دوراني   تجربه په ډاګه کوي چې دیوې خوا   .  په میخانیکي توګه راڅرخي    شاوخوا

قې  ضرب خواپهانون  تحفظ  اودبلې  دی    یپول د  ومونومقناطیسيدات  ېک  یلهم   ساتل شوی 
دورانيو   μ⃗ Lې   ضرب لري  ې  ضرب  میخانیکي  دمدار  شتون  اړیکې  سیخ  سم      ترمنځ 

μL = g
−e

2me
L    چې راځي  ته  منځ  ځکه  حرکت  دوراني  شوی   لیدل  دمیلې  چې  داځکه   .

 واړول شو.سرچپه خواته دمیلې دمقناطیست  سمت دپخواپه پرتله 
و  ګیرومقناطیسيته    ېښېپ  ړېنومو  په    یږيک  یل حادثه  .داتجربه  چ  ډاګه .       ې کوي 

حق   ین سپ  یانېحرکت    څرخیدونکیدالکترونو ورته    سره  ېدوراني ضرب  یوهد    ېک  یقتپه 
نومو ګرځيالمل    څرخیدلو  یلېدم  ېچ  ید په    ړې.    چ  ډاګهتجربه  اتوم    یوهد  ېکوي 

دالکترونو  یپول د  یسيمقناط ت  Spin    ې دونکي ضربڅرخید  ضربه  هغوي     ړاولري سره   .
     .   ځيته را ځحرکت  له کبله من څرخیدونکيدالکترون  یسیتمقناط ګڼه ېوموندله چ

Einsteinium 

 

کیمیاوي عنصردی چې دالفا اوگاماوړانگې خپروي او دجرمني   یومصنوعي راډیواکټیف  
. دترانس اوران عنصرونوپه ډله پورې   فزیک پوه البرت اینشټاین په ویاړنومول شوی دی 

سره ښوول کیږي  .    Esاودلنډیز کیمیاوي نښه یې په     ٩٩اړه لري ، اتومي  شمیره یې   
یې     ف   u252کتله  اونیمایې  واحد  په      140یکي عمریې  زاتومي  دبېلگې    . ورځې دی 

وپه پایله  په نیوترونووه ویشتل شي ن  (٢3٨U)توگه کله چې یورانیوم دوه سوه اته دیرش  
ین  (n,Gamma) د کې داینشټا  کې  سلسله  په  بیتاتجزیې  اوپرلپسې  کړنالرې 

 عنصرایزوټوپونه تولیدکیږی .

 
یوکیمیاوي عنصردی چې دالبرت اینشټاین جرمني فزیک پوه په ویاړنومول شویدی.   

 اود    99 ، اتومي نمبریې    ٢٥٢ اوداتوم کتلې شمیره یې   Esکیمیاوي نښه یې  

actinides    عنصردی . کله    ډیواکټیفراګروپ په عنصرونوپورې اړه لري . یومصنوعي
نیوترونونه جذب کړي نوبیاپرلپسې اووه    سهسته څوارل uranium-238 چې دیورانیوم  

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
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 تولیدشي .    Es252بیتاتجزیې ترسره کیږي ترڅو په پایله کې نوموړی عنصر

Ekto ) خارجي ،  لکه   مختاړی اوپه مانادې  )بهرنی ،ectoparasite  پارازایټ   یانې بهرنۍ    

Ektodesmen 
بهرن پاڼوپه  سره    يدنباتاتود  دچاپیریال  چې  جوړښتونه دي  لرونکي  کې  سوري  پوستکی 

 اړیکې برقرارکوي اوله دې برخې څخه  نبات ته اوبه ننوځي .

Ektotroph      ، دمیزبان څخه بهرژوند کول 

Elastic Limit 

هغه سرحدته ویل کیږي چې په دې نقطه کې یوجسم خپل ارتجاعي     -دارتجاعیت سرحد :
. په پایله کی جسم یاداچې ماتیږی اویاداچې که خارجي قوه ورڅخه   يورکوخواص له السه 

 لیرې شي خپل پخوانی حالت ته بیرته نه راگرځي  

Elastical   ارتجاعی ، دکش کولووړ 

Elasticity 
ځینې داسې شیان شته دي چې دبهرنۍ قوې په واسطه     -دارتجاع قابلیت ، ارتجاعیت : 

 خپل شکل ته تغیرورکوي     

Electric برقي ، بریښنایز، بریښنا 

Electric Arc 

 : د     -نوري قوس  الکترودباندې  ولټیج  ولګوو     100- 50که چیرته موږدسکروپه  ولټ 
دیوبل   هغوی  تولیدکړي ،ورپسې  کړوترڅویوه جرقه  تماس کې  په  دیوبل سره  اوبیاهغوی 
څخه په ټاکلي اندازه لیرې وساتونولیدل کیږي چې دالکترودوترمنځ برقي جریان دوام لري  

 اویونورې قوس تشکیلوي .

Elctric  Caloric 

په طبیعت کې ځینې موادشتون لري چې که دوخت په تړاو په یوه بدلیدونکې برقي ساحه  
 کې کیښوول شی نودهغوی  دحرارت درجه لوړیږي اویاکمیږي . دبېلگې په توگه لکه   

).3O0.05Ti0.95(PbZr         

Electric  Charge 

دیوې مادي فزیکي خاصیت دبرقي چارج په واسطه څرګندیږي . داخواص     -برقي چارج : 
هغه مهال  منځ ته راځي کله چې یوبرًقی چارج شوی جسم یوه بل برقي چارج شوي جسم ته  
ورنږدي شي اوپه پایله کې دهغوی ترمنځ دچارجونوپه واسطه یوه قوه  اغیزمنه شی  .  دوه  

دل شوي دی چې د مثبت برقي چارج اومنفي برقي چارج  په نوم  ډوله برقي چارجونه پيژن
کیږی   دفع  واسطه  په  جسم  شوي  چارج  مثبت  دبل  جسم  شوی  چارج  یومثبت   . یادیږي 
خوبرعکس دیوه منفي چارج شوي جسم څخه څکول کیږي . همدارنګه دوه  منفي چارج  

دفع کوي خودمثبت چارج شوي جسم څخه کش کیږي . یوبل سره  اجسام  نوموړي    شوي 
. دبرقي چارج نړیوال واحدکولومب دی     Coulombقواوې دکولومب   په نوم یادیږي  قوې 

 قیمت مساوي دی له :   ( e)ښوول کیږي .د بنسټیزبرقي چارج    (C)اولنډیزيې په 

C 19−10 × (35) 565 176 = 1,602 e 
ه داسې حال چارج لري . پ     1e–اوالکترون منفي برقي     1e+پروتون مثبت برقي چارج     

 کې چې نیوترون خنثي دی اودبرقي چارج خاوندنه دی .

Electric Current 
: جریان  الکترونو     -دبرق  شووذراتولکه  دچارج  کې  سرکټ  بريښنایزتړلي  یوه  په 

 اوایونوجریان ته ویل کیږي کله چې نوموړې ذرات په یوه هادي جسم کې حرکت کوي.



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

305 

 

Elctric Dialysis 

داویئ ددووبرخوڅخه جوړدی . وروستاړی  یې په ماناددیاالیزیس دی    -برقي دیاالیزیس :
اویوه فزیکي کړنالره ده چې په یوه  محلول کې منحل شوي مولیکولونه دهغوی   دبرقي  

   . کیږي  بیل  مرسته  نفوذغشاپه  قابل  نیمه  دیوې  سره  تابع  په  وزن  اودمولیکولي  چارج 
دچارج شووم دیاالیزیس  کې   برقي  محلول  مرکب  یوه  په  چې  ده  ولیکولونودبیلولوکړنالره 

دبرقي ساحې په مرسته د   نیمه قابل نفوذغشادمنځ څخه  ترانسپورت      ions ایونونه  
کړنالر دنوموړې  توگه  په  دبېلگې   . نامطلوب   ېکیږي  موخه  په  داوبودپاکولو  مرسته  په 

 مثبت اویامنفي  اویادواړه  ایونونه لیرې کوالی شو.

Electric Dipole 

Moment 

 

 

 

: مومنت  قطبي  لکه    -بریښنایزدوه  بریښنایزچارج  یومثبت  چې   منفي     q+کله  اوبل 

لکه    ټ     q–بريښنایزچارج   یوه  واټن   اکپه   ولر   لي   موقعیت  څخه  دیوبل     ي کې  

د بریښنایزچارج او فاصلې د حاصل   اوهغوی کلک تړلي وي نوبریښنایزدایپول مومنت 

        ضرب څخه ترالسه کیږي .     
      .  Coulomb · Meter ددیپول مومنت نړیوال واحدعبارت دی  له .

  
 

 

Electric 

Displacement 

Field 

که چیرته یوه عایق ماده یانې دي الکتریک ماده په یوه     -بې ځایه شوې بريښنایزساحه : 
داټومونوهستې    Eبریښنایزساحه    مادې  نودنوموړې  شې  کيښول  کې 

په   څخه  اویودبل  راځي  الندې  تراغیزې  دبرقي ساحي  الکترونونه   اوشاوخواڅرخیدونکې 
اوبې ځایه بیل کیږي  اندازه  په کوچنۍ  داټوم هستې    خپل ځای کې  پایله کې  په   . کیږي 

تولیدکیږي.  په پایله کې  یوه بې ځایه    Pاوبیل شووالکترونوترمنځ یوځایزډايپول مومنت   
 منځ ته راځي اودتعریف سره سم مساوي ده له :   Dشوې بريښنایزساحه 

 
 په فضاکې ددی الکتریک ثابت دی   ϵ0په پورتنۍ معادله کې  

Electric  Field 
: ساحه  د     -برقي  چې  کله  تولیدکیږي   په شاوخواکې  برق  ناقل  دیوه  چې  ده  ساحه  هغه 

 هادي )لکه فلزي سیم(  څخه  دبرق جریان تیریږي 

Electric 

Generator 

حرکي انرژي  په  یو برقي ماشین ته ویل کیږي  چې میخانیکي انرژي لکه     -په فزیک کې : 
برقي انرژي اړوي .  جنراتوردیوه فزیکي قانون په اساس کارکوی چې دالکترومقناطیسي 
په   ګوټک  دیوه  مقناطیس  دائیمي  خوځیدونکې  یوه  یانې   . یادیږي  نوم  په  اندکشن 
تړونکواخیروبرخوکې برقي ولټیج تولیدکوي . دبیلګې په توګه په بایسیکل کې یوکوچنی 

 په نوم یادیږي  . Dynamo لري چې ددیناموبرقي جنراتورشتون 
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Electric Motor 

 

یوډول ماشین دی چې برقي انرژي په میخانیکي   -برقي ماشین :
اړول کیږي   په حرکت  برقي ماشین کې هغه قوه  په   . اړوي  انرژی 
کوم چې د یوې ساکن  دایمي    مقناطیسي ساحې څخه  په یوه  

ددایمي ساکن مقناطیس شمال اوجنوب گوټک باندې اغیزه کوي . 
چې   کله   . کیږي  کیښوول  یوگوټک  کې  برخه   په  قطبودمحور 

شاوخواکې    په  نودگوټک  تیرشي   جریان  دبرق  څخه  دگوټک 
دایمي   بهرنی   د  قطبونه   ساحې  مقناطیسي  دگوټک    . تولیدکیږي   ساحه  مقناطیسي 

 کې گوټک  په خپل محور   اوساکن مقناطیسی ساحې  دقطبونوسره غبرگون کوي . په پایله 

armature    . څرخیدونکی حرکت کوي 

Electric Motor 

 

     -:برقي موټر
موټریاماشین   په  یوډول  انرژي  برقي  چې  کیږي  ویل  ته 

میخانیکي انرژی اړوي . په بله وینایوڅرخیدونکي ماشین ته 
ویل کیږي چې دمتمادي جریان په واسطه کارکوي . متمادي  

دایمي     stator   -۱برقي ماشین دالندې برخوڅخه جوړدی :
وي     اوپه بټری پورې تړلیrotor چې په اوسپنه تاوشوی    armatur ګوټک     -۲مقناطیس  

۳-   Commutator      دایروي   کمیتېتریادجریان یوه  په  چې  دی  سویچ  بدلوونکی  قطب 
جوړدی    برخوڅخه  اوهادی  دعایق  ډول  .      -۴شکله  )بطری(  منبع  دکاربن    -۵دولټیج 

ددایمي  چې  ګوټک   یو  کې   پیل  په     . کوي  انتقال  ته  ګوټک  جریان  برقي  چې  بورس 
ادي ولټیج په منبع پورې تړل کیږي  . کله چې  مقناطیس په منځ برخه کې قرارلري دمتم

دګوټک څخه متمادي جریان تیرشي نوپه پایله کې دګوټک په شاوخواکې مقناطیسي ساحه  
منځ ته راځي اوددایمي مقناطیس قطبونو سره غبرګون کوي . په پایله کې په ګوټک باندې 

څرخیدونکي حرکت    واردکیږي اوپهLorentz forc ددایمي مقناطیس له خوا دلورینڅ قوه  
دیوه    . کوي  هره   کمیتېتر  پیل  چې  کیږی  تغیرورکول  داسې  قطبونوته  دګوټک  مرسته  په 

پایله کې متمادی جریان  اوپه  کیږي  اړول  برعکس خواته  دبرق جریان سمت  پېره  نیمايې 
 ترالسه ته راځي . په نوموړي حالت کې برقي ماشین په یوه ثابت یوخوالوري کې څرخیږی .

Electric Neutral نه لري اوخنثي وي .ه هغه شیان چې برقي چارج و 

Electric   Positive   هغومرکباتو اویااجساموته ویل کیږی چې مثبت برقي چارج ولري 

Electric Potential 

Energy 

 

:  پوتنشل  برقي دتفاوت     -انرژي   حاصل ضرب  له  دی  ، شدت      (U)پوتنشیل  عبارت 
 معادله په الندې ډول لیکو:    W. دبرقي انرژي        (t )  اووخت   (I) جریان برق

   Rمقاومت   Ohm    که چېرته یوبرقي سرکټ په پام کې ونیسو،چې داوم،   
څخه جوړ وي اودبرق جریان دسرکټ څخه تیرشي نوپه هره برخه      C  اوخاذن     L  ، گوټک

څخه چې      R  کې یې برقي انرژی په الندې ډول الس ته راځي  : لومړی :  داوم  مقاومت 
دحرارت په توگه ضایع کیږي      Pتیریږي نو انرژي      I دبرق جریان

.  کله چې دگوټک څخه دبرق    ) R 2I = E  (او مساوي ده له :    
لهجریا ده  مساوي  یې  انرژي  برقي  شوې  نوذخیره  تیریږي  :   ن 

دریم : په خاذن کې ذخیره شوې برقي انرژي         
𝐄مساوي ده له :  =

𝟏

𝟐 
 𝐂𝐕𝟐   دبرقي انرژي واحد ژول دیJoule  ،
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 دی    Ampere، دوخت واحدثانیه اودبرقي جریان واحد امپیر  Voltدولتیج واحدولټ 

Electric Power 

Losses 

کله چې برق دتولیدونکي اصلي منبع      -دبرق په لینونوکې دبرقي قدرت ضایع کیدنه : 
څخه نوروځایونوته لکه  فابریکواویاکورونوته انتقال کیږي نوپه الره  کې یوه اندازه برق   

ضای پرتله  دي  دپخواپه  جوړشوي  موادوڅخه  دهادي  لینونه  دبرق  چې  داځکه   . کیږي  ع 
داوم   پروړاندي  جریان   الینونه     Rمقاومت    ohmاودبرق  کې  پایله  په    . کیږي   اغیزمن 

تودیږي اودبرق جریان کمښت مومي . نوموړې پيښه دبرق په لینونوکې دسقوط پوتنسیال  
شوي   دضایع  لینوکې  په  دبرق   .. یادیږي  نوم  په  جریان    pقدرت  برًق  برق  له      Iاندازه  

.     Vاودولتیج   کیږي  ترالسه  څخه  ضرب  چې    حاصل  هرڅومره   .
لوړ   په    kV 100دولتیج قیمت  دبرق  اندازه  په همغه  وټاکل شي   کوچنی   اودبرق جریان 

 لینوکې دضایع کیدنې مخنیوی کیږي  .

Electric 

Susceptibility 

ته ویل کیږي  ساحې پروړاندې دیوه عایق جسم حساسیت  يدبرق  -بريښنایزسسپتبلیټي : 
.      . خواص ښيي  خنثی  بهرخواته  بریښنایزتړاو  په  مالیکولونه  عایق  دیوه  توګه  عادي  په 

خوکله چې په یوه بریښنایزساحه کې پریوځي نودخنثی مالیکول مثبت اومنفی چارج شوې 
(  هم ورسره  ρبرخې دیوه بل څخه  لږڅه بیلیږي    اودهغې سره سم دچارجونوځایزکثافت )

ا کې  پایله  په   .  induced electric dipoleیپول مومنت     ابریښنایزد  یوسدندتغیرکوي 

moments    بریښنایزپوالر ته  کړنالرې  نوموړې   .  electricیزیشن   اتولیدکيږي 

polarization     ویل کیږي  چې دP   یزیشن  اپه توري  یې ښیو . بریښنایزپوالرP     د بهرنۍ
، په دې معادله کې       سره سم سیخ متناسب ده . یانې        E بریښنایزساحې

0ε       دبرقي ساحې یو ثابت دی چې دبریښنایز چارج اومیخانیکي کمیت ترمنځ اړیکي په
یزیشن اودبهرنۍ  ادبريښنایزپوالر  χ(   ، او کاپا     As/Vm 12-= 8.85 10 0εډاګه کوی    ) 

کمیت په ډاګه کوي چې په کومه اندازه    برقي ساحې حاصل تقسیم ته ویل کیږي . دکاپا
اوحساسیت سره دیوه عایق مالیکولونه په بهرنۍ برقي ساحه کې پوالرایزکیږي اودهغې  
  . کیږي  ځایه  بی  څخه   حالت  خنثی  پخواني  چارجونودخپل  اومنفي  مثبت  یې    سم  سره 

 یپول مومنت( تولیدکیږي .ایانې بريښنایزدوه قطبونه )د

Electrical 

Breakdown 

پوتن برقی  توګه شدتوپيرلرونکي  ناڅاپي  په  چارجونوترمنځ  اومنفي  دمثبت  لکه  ترمنځ  ل 
 دبرق لوړ جریان منځ ته راتلل چې په پایله کې  یوه برقي جر قه پیداکیږي .  

Electrical 

Impedance 
   -متناوب برقي جریان مقاومت : 

Electrical 

Network 

دبریښنایزسرچینې اوپه سرکټ کې دنوروبرخولکه  مقاومت ،خاذن ،سویچ ،ماشین،لوازم  
 آالت برقي وصل کول چې په پایله کې دټولوبرخوڅخه دبريښناجریان تیریدالی شي.

Electricity 

 

دفزیک علم یوفصل دی چې دساکن برق اودبهیدونکي برق څخه بحث     -برق یابریښنا: 
کوي . ساکن برق دالکتروستاتیک اوبهیدونکی برق د الکترودینامیک په نوم یادیږي . په  

 ټولیزه توگه  برېښنادڅوفزیکي کمیتونوپه مرسته تعریف کیدای شي .  
 ترومقناطیسي ساحه تولیدکوي  دمادې اتومونه  برقي چارجونه لري چې الک  -۱
جریان    -۲  تړاودبرق  په  دی       دوخت  عبارت  څخه  دبهیدونکویاخوځیدونکوچارجونو 

 په واحداندازه کیږي .   اودامپیر
۳-   : ساحه  چې    -  برقي  .کله  کوي  تولید  ساحه  برقي  شاوخواکې  خپل   په  چارج  برقي 
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ساحې دکولومب قوې په  یوبرقي چارج یوبل برقي چارج ته ورنږدې شي نودهغوی  برقي  
 واسطه په چارجونوباندې اغیزه کوي .  

پوتن  -۴  برقي چار   -  ل:شبرقي  یوه  په  ویل کیږي چې  اووړتیاته  ج  دبرقي ساحې ظرفیت 
 باندې کارسرته  ورسوي.  

ساحې     -الکترومقناطیسیت    -۵ دمقناطیسي  چې  کیږي  ویل  ته  بنسټیزغبرگون  هغه 
ت ترمنځ  چارج  برقي  خوځیدونکي  برقي  اودیوه  خوځیدونکي  ماناچې  دې  په   . ولیدکیږي 
 چارجونه دالکترومقناطیسیت المل دي .   

په واسطه   تولیدکیږي کوم   Iچې دیوه برقي جریان   wattپه واحد واټ  pبرقي قدرت   -۶
 په اساس په یوه هادي جسم کې منځ ته راځي مساوي دی له :  Vچې دپوتنشل تفاوبت 

P = I.V   

Electro-Acoustics 

او    اهتزازاتوباندې  برقي  په  اهتزازاتوبدلون  دمیخانیکي  چې  ده  برخه  یوه   فزیک  دصوت 
یره   خ ذدصوت      همدارنگه د معکوسًا کړنالرې څخه  بحث کوي . ) لکه  دصوت کښل ،  

کول ، دصوت  اړول ، په کاراچول  اونور(. دنوموړې کړنالرې اړوونکې آلې عبارت دي له:  
 او داسې نوردرواخله يپ ریکارټرایکروفون ، تام

Electrode 

سرکټ    -الکترود:  دیوه  چې  کیږي  کارول  لپاره  اوددې  کیږي  ویل  موادوته  هادي  دبرق 
غیرهادی برخې لکه نیم هادي ، الکتروالیت ، اویافضاسره دبرق تړلی  جریان برقرارکړي .  
  . تشکیلوي  برخه  یوه  څراغونو   دبرقي  اویا  دآلې   تجزیې  دبرقي  توگه   په  دبېلگې 

وي . انودهغې الکترودته ویل کیږی چې  ه  فلزاتوڅخه جوړالکتروداکثرًا دگرافیت  اویا د
ویل    الکترودته  کتودهغې    . کیږي  ترسره  کړنالره   ) دونر  )الکترون  داکسیدیشن   هلته  
وینامثبت  بله  په   . کیږی  ترسره  کړنالره   ) رانیول  )الکترون  دریدکشن  هلته  چې  کیږي 

 ږي .چارجونه دکتودخواته اومنفي چارجونه دانودخواته څکول کی 

Electrodynamics 

په تړاودبرقي  دفزیک علم یوه څانگه ده چې دخوځیدونکوبرقي چارج شووبڅرکواودوخت 
الکتروستاتیک   چې  کې  حال  داسې  په   . کوي  بحث  څخه  ساحوبدلون  اومقاطیسي 

 دساکنوبرقي چارجونواودهغوی دبرقي ساحې څخه بحث کوي .

Electrolum-

inescence 

سل جست  لکه  الیاژ  جامداجسام ځینې  هادي  نیم  اویا  وي   گډشوی  دمسوسره  چې  فاید 
چې   کله  خپروي  وړانگې  الکترومقناطیسي  مهال  هغه  څخه  ځان  دخپل  چې  لري  شتون 

کې    الکترونیک سرکټ  په  لکه  توگه  په  دبېلگې   . تېرشي  ورڅخه  جریان  برقي  یوځواکمن 
 دیادولووړده.   light-  emitting diode نورخپروونکې نیم هادي دیود 
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Electrolysis 

 

 

 

 

په نوموړې کړنالره کې برقي جریان یوکیمیاوي تعامل منځ ته راولي چې     -برقي تجزیه :
  ، المونیم  لکه  توگه  په  دبېلگې   . کیږی  ترالسه  مواد  اونورخالص  فلزات  کې  پایله  په 

څخه     electrolyte کلور،سوډا  اونور . په دې طریقه کې دبرق جریان هدایت وړ محلول  
ه دې ترځ کې دمحلول مالیکولونه تجزیه او په ازادوایونواوړي .  مستقیم جریان تیریږي . پ

له خواکش کیږي اوهلته الکترونونه    مثبت چارج شوي ایونونه دبطري منفي قطب )کتود(
اومنفي چارج شوی ایونونه دبطری مثبت قطب )انود( له خواکش کیږي اوهلته    رانیسي   

اوي توگه  ترکیب شوي عنصرونه لکه  چې  الکترونونه دالسه ورکوي .  په پایله کې په کیمی
 لري  دیو بل څخه بیلیدالی شي په کاني ډبروکې شتون 

 
دتولیدپه   اوهایدروجن  اکسیجن  د  توگه   په  دبېلگې 
  . کیږی  پورته  گټه  څخه  تجزیې   داوبوبرقي  موخه 
په  نیسوچې  کې  پام  په  یولوښی  لپار  هدف  دنوموړي 

الکتر فلزي  .دوه  دي  پرتې  اوبه  یې  کې  ودونه  منځ 
داوبومنځ ته ورډوبووپه دې توگه چې  یوالکترود دبرقي 
سره   قطب  دمنفي  الکترودیې  اوبل  قطب  مثبت  بطری 

نوداوبومولیکول   تیریږي  دبریښناجریان  داوبوڅخه  چې  کله  مثبت     O2H تړو.    په 
ایون   هایدراکسایدایون   H +هایدروجن  شوي  چارج  منفي  .        OH  +اوپه  کیږي  تجزیه 

𝐻2𝑂 →  𝐻+ + 𝑂𝐻−    دیادولووړده چې دبریښناسرکټ په بهرنی برخه کې برقي جریان .
کې   ترڅ  دې  په      . نیسي  صورت  واسطه  دایونونوپه  اوبوکې  اوپه  واسطه  دالکترونوپه 
دهایدروجن مثبت ایون دبرقي بطری منفی الکترودته څکول کیږي اوهلته  هڅه کوي چې  

ترڅو په خنثی اتوم واوړی .     (reduction)یسيدمنفي الکترودڅخه ځانته یوالکترون راون
H+ + e− → H     اتوم اتوم  په الره کې دیوبل خنثی هایدروجن  همدغه خنثی هایدروجن 

𝐻سره یوځای کیږي اوپه پایله کې دهایدروجن گازیومولیکول ورڅخه جوړیږی .    + 𝐻 →

𝐻2     شوی چارج  منفي  همدارنگه    . راوځي  پورته  ته  گازداوبوسطحې    دهایدروجن 
یواضافگی     OH- هایدراکسایدایون   همغه  اوهلته  کوي  حرکت  الکترودخواته  دمثبت 

. کله      اوړي    OH اوپخپله یې په خنثی مولیکول (Oxydation)   الکترون دالسه ورکوي  
نومو ړې کړنالره ترسره کړي اوبیا پخپل منځ    OH- چې څلورمنفي هایدراکسایدایونونه  
پایله   نوپه  شی   یوځای  سره  اوبه  کې  مولیکوله  اودوه  اکسیجن  یومولیکول  کې  

 اوڅلورالکترونونه  منځ ته راځي .
      .4𝑂𝐻−   →  𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒−     سرکټ برقي  یوتړلی  کې  سیستم  نوموړې  په   .

دها دبرق جریان  داوبوپه منځ کې  ته راځي چې  په  ځکه  منځ  یدراکسایدایونواو دسرکټ  
 برخه  کې دآزادوالکترونوپه واسطه برقرارکیږي .    ۍبهرن

Electrolyte 

ي   هغوکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې داسیدو، مالگواوبازوڅخه جوړو  -الکتروالیت : 
چې دخوړومالگه   کله  توگه  په  دبېلگې   . کیږي   ایونوتجزیه  په   کې  محلول  زڼ  اوبه  اوپه 

کلوراید   اودمنفي    NaCl یانې سودیم  کیږي  نوهمداجامدمالگه  حل  واچوو،  اوبوکې  په 
 کلوراومثبت سودیم په ایونوتجزیه کیږي  

NaCl(s) → Na+
(aq) + Cl−

(aq) 

 
چې   کیږی   ویل  ته  مادې  شان   اودگازپه  مایع   ، جامد  یوه  الکتروالیت  وینا  بله  په 
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آزادایونونه ولري اوله دې کبله برقي جریان ته هدایت ورکوالی شي . یوقوي الکتروالیت  
هغه دی چې هرڅومره ډیر آزادایونونه ولري یانې په اوبوکې مواد په لوړه کچه تجزیه شوي  

 وي .  

Electrolytic   

Metal 

دالکتروالیز چې  کیږی  ویل  فلزته  تجزیې  هغه  برقي  توگه    یانې  سوچه  په   واسطه  په 
تولیدکیږي . په دې کړنالره کې یولوښۍ دهادي مایع څخه ډک کیږ ي اوپه څنډوکې یې  
تړل  باندې  بطری  برقي  یوه  په  انوداوکتود  ورپسې    . کیږي  ایستل  انوداوکتودننه  فلزي 
کیږي . په پایله کې دلوښي اوپاتې تړلي سرکټ څخه مستقیم جریان تیریږي.  دبېلگې په  

( څخه جوړوي     تو )کاربن  الکترودونه دگرافیت  دواړه  دتولیدلپاره  فلز  المونیم  گه دسوچه 
پورې حرارت ورکړشي اوبیاور      Co935. کله چې  دالمونیم اکساید مرکباتوته ترنهه سوه  

اکسیجن   سره  انود  کاربن(    ( نودگرافیت  تیرشي    جریان  دبرق  امپیر  زره  دیرش  څخه 
اوکا کوي  تعامل  المونیم   کیمیاوي  کې  کتودبرخه  بلخواپه   . مونواکسایدتولیدکیږي  ربن 

دگرافیت کتودسره کیمیاوي تعامل نه کوي اوهلته دمایع په توگه راټولیږي . په دې ترځ   
  . کیږي  تولید  کې  الکتروالیت  په  ایونونه  الومونیم  اومثبت  ایونونه  اکسیجن  منفي  کې 

 دبرقي تجزیې کیمیاوي معادله په الندې ډول ده .

Al2O3 + 3 C  2 Al + 3 CO 

په الکتروالیت کې دالمونیم  مثبت ایونونه د کتودخواته حرکت کوي اوهلته درې الکترونه  
کیږي .   په پایله     reduction ځانته رانیسي .  په دې مانا چې دالمونیم ایون ریدکشن   

 کې دالمونیم  خنثی اتوم منځ ته راځي.  

→ Al −+ 3 e 3+Al 
په الکتروالیت کې داکسیجن منفي ایونونه دکاربن انودخواته حرکت کوي اوهلته څلور   

(. په پایله کې یومولیکول اکسیجن   Oxydationenالکترونونه دالسه ورکوي )
 اوڅلورالکترونونه ازادیږي .

−+ 4 e 2→ O 2−2 O 

Electrolytic 

Capacitor 

یوځانگړی برقي خاذن دی چې یوه لوحه یې  دالکتروالیت څخه جوړه    -الکتروالیت خاذن :
پرتله   په  خاذن  دعادی  خاذن   نوموړی  وي.  شوي  کارول  پکې  مایع  ایونایزشوی  او  وي  
لوړظرفیت لري اوله دې کبله  دبرق ډیر چارج ذخیره کوالی شي .   الکتروالیت خاذن په  

ستعمالیږي  چې  ټیټ فریکونسي اولوړبرقي جریان ورڅخه  هغه الکترونیکي سرکټ کې ا
 تیریږي  

Electromagnet 

 

: مقناطیسې   -الکترومقناطیس  چې  کیږي  ویل  ته  مقناطیس  یوډول 
ساحه یې  دبرق جریان په واسطه تولیدکیږي . په دې ماناچې کله دبرق  
ځي.   منځه  له  هم  ساحه   مقناطیسي  سم   نوورسره  شی  قطع  جریان 
په   چې   جوړوي  څخه  گوټگ  یانې  سیم  تاوشوي  دیوه  الکترومقناطیس 

لري   شتون  اوسپنه  یې  کې  .  منځ  کړي  ځواکمنه  یې   ساحه  ترڅومقناطیسي 
الکترومقناطیس په ماشین ، جنراتور ،لودسپیکر ،اونورو تخنیکي آالتوکې پراخ استعمال  

 لري  

Electromagnetic 

Induction 
:الکترومقناطیسي   قانون  انګریز     1831په      -اندکشن  دیوه  قانون  نوموړی  کې  زکال 
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شو.دغه     Michael Faradayساینسپوه    وموندل  خوا  له 
حلقوي   هراړخیزشکله  تړلي  یوه  د  چې  کوي  ډاګه  په  قانون 

 هادي په  منځ کې هغه مهال دبرق جریان تولیدکیږی  
ساکنه   یوه  په   هادي  همدغه  چې   مقناطیسي    staticکله 

کې حرکت وکړي اویاداچې دحلقوي تړلي هادي     B(r)ساحه  
جریان  دمقناطیسي  کې  سطحه  شوې  احاطه  واسطه  په 

 دوخت په تړاوتغیروکړي .    (B(r,t)کثافت 
دایمي   یوې   اود  ګوټک  یوه  د  که  توګه  په  دبیلګې 

موجودوي ،  نودتړلي     vمقناطیس ترمنځ نسبي سرعت  
ن  منځ  هادي  په منځ کې دوخت په تابع سره یوبرقي جریا

په نوم یادیږي    induceIته راځي چې  داندکشن برقي جریان 
په خپل چاپیره کې     induceI. ورپسې همدغه برقي جریان  
تولیدکوي . په بله وینا داندکشن قانون دبرقي ساحې    induceBداندکشن مقناطیسي جریان  

E(r,t)    اومقناطیسي ساحېB(r,t)    قانون بیان کوي  ترمنځ اړیکې په ډاګه کوي . داندکشن
دیو حلقوي  تړلي هادي په واسطه احاطه شی  اودهغه په منځ    Aچې که چېرته یوه سطحه   

دمقناطیسي جریان کثافت     دوخت    B(r,t)سطحه کې 
تابع   سره تغیروکړي ،نو په حلقوي هادي کې    dB/dtپه 

 دوخت په تابع سره  حلقوي ډوله  ولتیج  تولیدکیږي .  
تفاوت   دغه  ولتیج     دپوتنسیال  په    induceU داندکشن 

کوچنی  په  ایزهادي  دحلقه  ولتج  نوموړی   . یادیږي  نوم 
حاصل ضرب څخه  ترالسه کیږي کله چې انتګرال یې    Eاو د برقي ساحې    dsتفاضلي واټن  

 ونیول شي .  

 
کیڼې   دمعادلې   . یادیږي  نوم  په  شکل   انتګرال  لومړی  قانون  داندکشن  معادله  پورتنی 

په اوږدوکې    dsکښل شوی دی چې  د تړلي حلقوي هادي    induceU خواته داندکشن ولتیج   
برقي ساحې   په    induceEداندکشن  . دمعادلې ښی خواته دوخت  انتګرال سره مساوي دی 

تغی کثافت  جریان  احاطه  تړاودمقناطیسي  په  منځ  د  هادي  دحلقوي  چې  رکښل شوی دی 
 شوې  سطحه کې یې انتګرال نیول کیږي  .

 
قانون    دلینڅ  نښه  چې      Lenz's lawدمنفي  کوي  ډاګه  په  قانون  نوموړې   . کوي  بیان 

تل ددې المل ګرځي  چې په حلقوي هادي کې  داندکشن برقي   induceUداندکشن ولتیج  
راولي  induceIجریان   ته  اندکشن جریان     منځ  په خپل وارسره مقناطیسي    induceI. همدغه 
داصلي    induce Bساحه   کې  سطحه  شوې  احاطه  منځ  په  هادي  دحلقوي  چې   تولیدکوي 

دتغیر    کثافت    𝒅𝚽مقناطیسي جریان 

𝒅𝒕
=

𝒅(𝑩.𝑨.𝒄𝒐𝒔𝚯)

𝒅𝒕
روړاندې مخالف خواته عمل پ       

 کوي .    

Electromagnetic  

Field 

چېرته یوه ټوټه اوسپنه دیوه مسي سیم په منځ کې وپیچل شي اوبیاددې سیم څخه دبرق  که 
یوه   اوپه خپل شاوخواکې  اوړي  په مقناطیس  ټوټه  داوسپنې  پایله کې  نوپه  تیرشي  جریان 

 ساحه تولیدکوي چې داساحه دالکترومقناطیسي ساحې په نوم یادیږي .
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Electromagnetic 

Coil 

: س   -ګوټک  هادي  آالتولکه  دیوه  برقي  په  چې  دي  جوړښتونه  تاوشوي  څخه  یم 
 لوډسپیکر،ریلیز،ترانسفرمر، الکترومقناطیس اوجنراتورونوکې کارول کیږي.

Electromagnetic 

Induction 

 

 

 

 

 

 

 

مقناطیسي  دیوې  چېرته  که   : اندکشن  الکترومقناطیسي 
منځ         B(t)   ساحې په  هادي  شکله  دخطونوشمیردحلقوي 

تغیروکړي ،نوسطحه کې   تابع سره  په  هادي  په  دوخت  حلقوي 
په    inductionI  کې  برقي جریان تولیدکیږي چې داندکشن جریان

. دنوموړې موخې لپاره یوگوټک په پام کې نیسواو    نوم یادیږي 
چې   کله   . ږدو  کې  څنگ  په   یې  ټوټه  یوه   مقناطیس  ددایمي 

گوټک څنډې په یوه امپیرمتروتړونو دامپیرمترستن په واسطه  د
دبرق جریان صفرښوول کیږي .  داځکه چې دایمي مقناطیس 

دمقناطیسي   کې  منځ  په  دګوټک  کبله  دې  اوله  قرارلري  کې  حالت  په  دسکون 
خطونوشمیرهم ثابت دی   . خوکله چې دایمي مقناطیس ته حرکت ورکړو، نوسمدالسه په  

دبرق   کې  دامپیرمترپه  گوټک  چې  بهیږي  جریان 
. کیږي  اندازه  منځ    مرسته  په  دګوتک  چې  داځکه 

په   خطونوشمیردوخت  دمًقناطیسي  کې   سطحه 
 تړاوتغیرکوي .  

یوه   په  دسراواخیرڅوکې  دگوټک  چېرته  که 
بیا    ګلوانومتروتړو،  یوځل  ته  مقناطیس  دایمي  او 
نوداندکشن برقي ولتیج منځ ته راځي   حرکت ورکړو،

چې دالکتروموتیف قوه هم ورته ویل کیږي .  دالکتروموتیف قوه دولتیج  په شان عمل  
کوي او د گوټک  په منځ کې په برقي چارجونوباندې قوه واردکوي . په پایله کې  دبرقي 

لید شوی  ولتیج   اوتو    inducedI جریان المل گرځي  .  په گوټک کې تولیدشوی برقي جریان  
 inductionU    الکتروموتیف قوه ژبه  بله  ،        = emfε     په  لري  پورې شتون  وخته  ترهغه 

  تغیرکوي .  نوموړې پېښې ته   ترڅوچې دوخت په تابع سره دمقناطیسي ساحې بهیر  
اندکشن دیوه   الکترومقناطیسي  قانون  اندکشن  دالکترومقناطیسي   . کیږي  ویل 

پوه     شو،چې      Michael Faradayانگریزفزیک  کشف   کې  پیړۍ  اتلسمه  په  خوا  له 
 دریاضي معادله یې  په الندې ډول ده .

، 

په     دگوټک تاوشووحلقو    inductionU = ε    ،  N  په نوموړې معادله کې الکتروموتیف قوه 

او  ، کې   شمیر  معادله  پورتنی  په   . بهیرتغیرمانالري  تړاودمقناطیسي  په  دوخت 
جریان    تولیدشوی  کې  گوټک  په  چې  دامانالري  عالمه  هم     induction Iدمنفي  پخپله 

وړاندې مخالف سمت      indBمقناطیسي ساحه      پر  تولیدکوي چې داصلي مقناطیس 
  ښيي اوله دې کبله یې کمزوری کوي . 

Electromagnetic 

Radiation 
 الکترو مقناطيسي وړانگې 
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Electromagne-

tism 

په   چارجونواودوخت  دخوځیدونکوبرقي  چې  ده  څانگه  یوه  دفزیک   : الکترومقناطیسیت 
چې   څانگه  هغه  دفزیک   . کوي  بحث  ساحوڅخه  اومقناطیسي  دبلیدونکوبرقي  سره  تابع 

بحث   دساحوڅخه  چارجونواودهغوی  برقي  سره  دساکن  نامه  په  دالکتروستاتیک  کوي 
 یادیږي .

Electromotive 

Force 

(Induction 

Voltage) 

 

     -اندکشن ولتیج یاالکتروموتیف قوه  :
په پام کې نیسوچې   Bیوه متجانسه مقناطیسي ساحه  

خواته   پورته  څخه  دکاغذدمنځ  یې  خطونه  دساحې 
   ( اوپه   دمقناطیسي   xراوځي    . دي  شوې  شوول   )

دکاغذپرمخ  یانې  باندې  مقطع  عْرضاني  په  ساحې 
مخ خواته    Vیوڅلورکونجه شکله هادي کیږدو،په دې توګه چې یوه څنډه یې په سرعت   

فاصله   . طی شوې  کوي  حرکت  خواته  په  اویاڅټ  چې    s = v. dt یې  کله  ښیو.  باندې 
حرکت وکړي، نوپایله یې داده چې دڅلورکونجه هادي    Vدهادي متحرکه  څنډه په سرعت  

.داځکه   اویاکمښت مومي  ډیرښت   په منځ سطحه کې دمقناطیسي ساحې دخطونوشمیر 
دوخت په تابع سره تغیرکوي .  همداالمل دی چې دهادي    Φچې دمقناطیسي جریان کثاف  

څنډو  پ اخیرودوو  ته    (L)ه  تفاوت  دغه  .دپوتنسیال  راځي  ته  منځ  تفاوت  دپوتنسیال  کې 
 ویل کیږي .   اویاپه بله ژبه الکتروموتیف قوه    induceUداندکشن ولیتج 

. 

دمقناطیسي ساحې دخطونو شمیرتغیروه نه    dB/dtدپام وړده چې که چېرته دوخت په تړاو  
نه      staticکړي ، نوپه یوه ساکن    ګوټک اویا په یوه حلقه يزهادي کې داندکشن ولتیج  

   تولیدکیږي .

Electromotive 

Force   (Emf) 

 

 

 

 

     -قوه  :ف آرولتیج یا  الکتروموتی
ویل   ته  سرچینې  آرولټیج   منبع  ولټیج  برقي  دیوې 

هغه قوه ده چې الکترونوته حرکت ورکوي . په  کیږي . 
بله ویناهغه ولتیج ته ویل کیږی چې دیوې برقي بټری  
اودگلوانومترپه مرسته   لري  دانوداوکتودترمنځ شتون 

  . ولري  صفرقیمت  تقریبًا  جریان  دبرق  دگلوانومترڅخه  چې  شرط  دې  په   . شي  اندازه 
 ته ویل کیږي چې دگالوانیک     ل تفاوت شالکتروموتیوقوه  هغه اعظمي کیمیاوی  پوتن

galvanic     بټری نوموړی    voltaic cell اویاولټایک   . ولري   دووالکترودوترمنځ  شتون 
ایاځانته   چې   کوي   ډاگه  په  میالن  طبیعي  اویامخلوط  ایون  عنصر،یوه  دیوه  کمیت 

 Zn-Cu الکترونونه رانیسي اویاداچې الکترونونه بایلي . دبېلگې په توگه دمسواوجستو 

galvanic cell   ل  له  لږڅه یوولټ        شالکترودونوترمنځ اعظمي پوتن     (1.1 V)    سره
دمسوسلف څوکه   یوه  الکرود  دمسو   لپاره  موخې  دنوموړې   . دی  محلول  يمساوي  ټ 

 4CuSO  سلف دجست  څوکه  الکترودیوه  محلول  ياودجست  په  ډوبوو.     4ZnSOټ  کې 
دپوتاشیم   چې  تړو   کې  منځ  پخپل  مرسته   په  دپله  مالگې  دیوې  محلولونه  نوموړي 

 دفیلترکاغذڅخه جوړدی.  .   (KCl)کلوراید
 

څوکې   دمسواوجستوپاتې  کې  سرکټ  بهرني  په  اوس  که 
کیږي       لیدل  کې  پایله  په  وتړونو  چې  سره 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galvanic_cell_with_no_cation_flow.png
http://1.bp.blogspot.com/_FAgA6-CHYr8/S34slTv32NI/AAAAAAAAAcw/2p9EQY6yXn8/s1600-h/ir.bmp
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.   الکتروموتییوټاکلی  گلوانومیتر په    فولټیج اندازه کوي  همدغه قوه ده چې د سرکټ 
ترڅودخالصوڅوکوترمنځ   کوی  کارترسره  باندې  چارج  برقي  هریوه  په  کی  برخه   بهرنۍ 

څخه دټیټ    شلدپوتنسیال تفاوت منځ ته راشی .  په سرکټ کې  برقي چارجونه  دلوړپوتن
خواته  بهیږي . داکسیدیشن اوریدکشن کیمیاوي تعامل معادله یې په الندې ډول    شلپوتن

 ه .  د
Cu2+ + 2 e−      Cu:   E0 = +0.34 V 

Zn2+ + 2 e−       Zn:     E0 = −0.76 V 

 
 کله چې ددواړو معادلوکیمیاوي تعامل سره یوځای کړونولرو: 

 2+Cu + Zn   + Zn    2+Cu  

اودمسوفلز یې ځانته     Oxidation په دې مانا چې دجستو فلز الکترونونه دالسه ورکوي  
پایله کې دجستوفلزمثبت برقي چارج ځانته غوره کوي اومس خنثی کیږی   په   . رانیسي 

 مساوي دی له :   شل کشن(   .ددواړو  تعامالتو ستاندارد پوتند)ری
+0.34 V − (−0.76 V) = 1.10 V 

 

Electron 

  leptons ه چې دلیپتون  منفي چارج شوې برقي  ذره د   داتوم څخه کوچنی یوه  -الکترون :
 بنسټیز بڅرکوپه ډله پورې اړه لري . دالکترون کتله دپروتون په پرتله لږڅه دوه زره ځله   

یې    1/1836 کتله  .دسکون   ده  سوه     kg 31-× 10 9,11 = emکوچنی  پینځه  د  چې   ده 
 سره سمون لري . برقي چارج یې    keV 511 یوولس کیلوالکترون ولټ انرژي 

          C 19-e = 1,602 × 10   کولومب قیمت لري . دلنډیزنښه یې  په    -e       . لیکل کیږي
شاوخوا په  هستې  داتوم  سپین    په  الکترونونه  دالکترون   . څرخیږي  مدارونوکې  ټاکلو 

. په طبابت کې دخطي تعجیل کوونکوپه مرسته گړندي    (½ =S)کوانت عدنیمایي دی   
کیږي اوبیاپه یوه تارجیت یانې هدف ویشتل کیږي . په پایله کې اکسریزاولوړانرژي فوتون  

 . نوموړې وړانگې دسرطان ناروغۍ ددرملنې لپاره کارول کیږي . وړانگې تولیدکیږي

Electron  Rays 

دالکترونو وړانگوته ویل کیږي چې په یوه مستقیم خط السیراوپه یوشان سرعت سره مخ  
په وړاندې خوځیږي . دبېلگې په توگه کله چې کتودته لوړحرارت ورکړشي اوالکترونونه  

 دالکترونوڅخه جوړې دي  خپریږي چې ځلیدونکې وړانگې کتودڅخه فضاته خارج شي. د

Electron  Shell 

داتوم  هستې په شاوخوا پوښ کې دالکترونومدارونوته ویل کیږي چې     -دالکترونومدار:
  . شاوخواراڅرخي  په  دهستې  واټنونوکې  توپیرلرونکي  په  څخه  دهستې  الکترونونه  هلته 

 رژي لیول  سره سمون لري     دالکترونو هریومداردیوې ټاکلې ان

Electron  Spin 

 

  :) څرخیدونکی ضربه   دالکترون    ( هغې     -الکترون سپین  دالکترون 
په   محور  خپل  د  یوالکترون  چې  کیږي  ویل  ته  ځانگړتیاوې 

 شاوخواباندې یو څرخیدونکې حرکت ترسره کوي   .
مقناطیسي ضربه     یا  magnetic moment  په پایله کې یومقناطیسی مومنت   

منځ ته راځي . په بله وینا یوالکترون لکه دیوه ټوټې مقناطیس په شان  خواص لري چې  
⁄2  دالکترون سپین  مساوي دی له   دامقناطیس په خپل محورراڅرخي .

1spin =   

Electron 

Acceptor 

سره   خوښی  په  څخه  مرکب  دبل  چې  کیږي  ویل  ایونونواواتومونوته   ، هغومولیکولونو 
ټ ، کاربن دای اکساید ي الکترونونه  مني . دبېلگې په توگه لکه اکسیجن ، اوسپنه ، سلف

http://en.wikipedia.org/wiki/Proton-to-electron_mass_ratio
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 اونور

Electron Affinity 

چارج شوي   منفي  ساده  ترڅودیوه  دی  ورته ضرورت  چې  کیږي  ویل  ته  انرژي  اندازه  هغه 
لري کوم  ایون څخه یوالکترون  رابیل  شي . نوموړې انرژي  دایونایزیشن انرژی سره سمون 

په بله مانا دیوه خنثی اتوم دبنسټیزحالت  اودورته   چې دیوه اتوم څخه الکترون آزادکیږي .
 بنسټیرحالت انرژي ترمنځ توپیرته ویل کیږي . ionمنفي چارج شوي ایون 

Electron Charge 
دالکترونوبرقي چارج ته ویل کیږي . . دیوه الکترون  برقي چارج مساوي دی له لس په   

 کولومب     C 19-e = 1,602 × 10دمنفي نولس              طاقت

Electron 

Configuration 
 داتوم په عمده اوفرعي مدارونوکې دالکترونوویش

Electron 

Configuration 

 

دیوه اتوم اویامولیکول په مدارونوکې  دالکترونودویشتوب    -دالکترونوتوزیع جوړښت :  
 تنظیم ته ویل کیږي چې دیوټاکلي قانون  په اساس جوړشوی دي .  بلخوادپاولي قانون  

Pauli's exclusion principle     په ډاگه کوي چې په یوه اتوم کې دوه الکترونونه هیڅ کله
په   چې  کوالی  شي  عمده  نه  دکوانت  که   . وي  یوشان   سره  عددونوکې  ټولوڅلوروکوانت 

پوښ    n   عددپه    هریوه  په  دمدارونو     shell وښيونو  شمیر     orbital کې    اعظمي 
 سره دی .    2nمساوي له  

 
 
 
 
 
 

یوازې  مطابق  عددونوپه  دڅلوروکوانت  توگه  اعظمي  په  چې  شي  بلخواهریومدارکوالی 
) 2(2n     الکترونونو ته دتم ځای ورکړي . په بله ویناپه لومړي مدارکې  دوه الکترونونه په

اته الکترونونه  اوپه دریم مدارکې اتلس الکترونونه په اعظمي توگه ځای   دویم مدارکې 
په دبېلگې   . شي  ولیکو:     نیوالی  که  1توگه  

x3p      عمده درېیم  په  چې  مانالري  داسې 
کې پروت دی .  داتوم     orbital انرژي لیول      'px'مدارکې یوالکترون شتون لری چې په   

په پوښ کې دهریوه الکترون دانرژي لیول دڅلوروکوانت عددونوپه واسطه ټاکل شوی دی .  
 m مقناطیسي کوانت عدد  -۳  (l) ;  فرعي کوانت عدد -n  ۲  ; عمده کوانت  عدد -۱

 یاڅرخیدونکی کوانت عدد S سپن کوانت عدد  -۴

Electron Donor 
سره   خوښی  په  ته   مرکب  بل  چې  کیږي  ویل  ایونونواواتومونوته   ، هغومولیکولونو 

 کوي donor الکترونونه ورکوي . په بله وینا دونر 

Electron 

Emission 

دجامدجسم لکه فلز دسطحې څخه الکترونونه بهرته راوځي )خارج کیږي( کله چې داجسم    
 Field په برقي ساحه کې پریوزي    -Thermionic emission     ۲ ته حرارت ورکړشي    -۱

emission     ۳-     ولگیږي  په جامدجسم وړانگې  رڼا  دنوریانې   photoelectric باندې 

effect 

Electron Gas 
گاز: مدارکې     -الکترون  هادي  موادوپه   هادي     conduction band دفلزاتواودنیم 

ځیدالی شي اوپه یوه اتوم پورې   الکترونونه په  ازاده توگه داتوم په بلورکې  هرې خواته خو
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مدارڅخه    وال نس  تړلی نه وي . په دې مانا چې په هادي مدارکې کوم چې دانرژي په تړاود  
لوړ پروت دی ، دبرق جریان دآزادوالکترونوپه واسطه ترسره کیږي . په هادي مداریا هادي  

 بندکې دالکترونوآزادحرکت ته  دالکترونوگازویل کیږي .

Electron Gun 

 : څخه     -دالکترونوتوپک  سرچینې   دیوې  چې  ده  برخه  یوه  آالتو  دالکترونیکي 
دالکترونووړانگې دیوه بنډل په توگه او  په ټاکلې انرژی سره خپریږي .  نوموړې تکنالوژي  

یکروسکوپ ، دذراتوتعجیل کوونکی  اودکتودتیوب وړانگی په  اپه تلویزیون ،الکترون م
 آالتوکې کارول کیږي .

Electron Hole 

 

 

 

یوه مثبت چارج     -ځای :  ي دالکترون سور
سور خوځیدونکې  کیږی    يشوی  ویل  ته 

لري   شتون  کې  جال  په  هادی  دنیم  چې 
یې   مدارڅخه  والنس  اتوم  اودکریستل 

    . وي  لیرې شوی  په  دیوالکترون  بېلګې 
د    Siliciumتوګه کله چې دنیم هادي لکه  

په اتومونو  باندې  دفوتون وړانګې ولګیږي اویاداچې حرارت ورکړشی  نود   وال نس  جال 
کو  یوالکترون   valence band مدار جذب  ځانته  هدایت  او  يانرژي  دبریښنایزجریان 

په  conduction band مدار)     کوونکي اتوم  دجال    . وهي  ټوپ  ته  نس  (  مدارکې   وال 
  . کیږي  پاتې  خالي   توګه   په  سوري  مثبت  دیوه  ځای  شوی  دالکترون  تحریک  ورپسې 

یوه بل  مثبت  مدارته راکوزیږي اوهلته د  وال نس  الکترون دهدایت مدارڅخه بیرته داتوم  
 یوځای کیږي   recombinationسوري سره  بیرته  

Electron 

Microscope 

 

م : االکترون  م  -یکروسکوپ  چې  ایوډول  دی  یکروسکوپ 
دننه   اویا دجسم  دیوجسم سطحه  وړانگوپه مرسته  دالکترونو 
دنوموړي    . ښيي  توگه  دتصویرپه  جوړښت  برخې  

درجه    دحل  چې  شي  کیدای  واسطه  په   میکروسکوپ 

resolving power   0,1 فرعشاریه یونانومتر  دص nm      څخه
وي هم   میکروسکوپ    کوچنی  درڼا  چې  کې  حال  داسې  په   .

نانومتر    دی .  دیوې     nm 200 دحل سرحد یوازې دوه سوه 
سرچینې څخه په   فضاکې  الکترونونه  ازادیږي اودلږڅه سل  

مرسته   په  خاذن  دیوبرقي  ورپسې    . کیږي  ورکول  تعجیل  مرسته  په  ولټ  الکترون 
سره   نمونې  اوناعضوي   دعضوي  کې  الره  په   . کیږي  فوکس  یوځای  سره  الکترونونه 
دالکترون وړانگې غبرگون کوي . دبېلگې په توگه لکه  شیندنه ،تفرق ،  انکسار، کږیدل 

 خه تیرې شوې الکترون وړانگې دیوه سوري  ، انعکاس ، جذب کیدنه اونو ر.  دنمونې څ

Aperture   دالکترون اوورپسې  تیریږي  دالکترومقناطیسي    په مټ عدسیې    ي څخه  چې   
وړانگو څخه جوړه ده  ستریږي .  په پایله کې دالکترون وړانگې  په یوه فلوریسنس پرده 

کو مرسته  په  میکروسکوپ  دنوموړي   . دلیدلووړگرځي  تصویریې  چې   کیږي  الی  اچول 
 شوچې کوچنی مایکرواورگانیزم ،سلول  ، وایرسونه ، بیالوژيکي نمونې وڅیړل شي

Electron 

Mobility 

نوموړی کمیت په جامدفزیک کې یوه ځانگړې کړنالره  تشریح کوي     -دالکترون تحرک :
چې گڼه په کومه اندازه سره یوالکترون په یوه فلزاویانیم هادي کې خوځیدالی شي کله چې  

دیوې ټوټې          E په مرسته کش شي .  کله چې یوه برقي ساحه  E دیوې برقي ساحې   

http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_resolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanometer
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 وکړي  نودمادې په منځ کې الکترونونه په یوه متوسط سرعت  مادې په  اوږدوباندې عمل 

په    drift velocityحرکت پیل کوي چې  داسرعت ددریفت سرعت )دمنډې سرعت(      
تح الکترون  دیوه  کې  حالت  نوموړې  په   . یاديږي  سره  په      رک  نامه  معادلې  دالندې 

 واسطه تعریف شوی دی  .

ثانیه       ضرب  ولټ  په  تقسیم  مترمربع  واحد  نړیوال  تحرک   دالکترون    ،
)s·V(/2m  

Electron Optics 

په فزیک علم کې دنوریوه څانگه ده چې په فضاکې  دمقناطیسي اوبرقي ساحوپه مرسته  
دالکترونو جریان  فوکس کولو کړنالرې څخه بحث کوي ترڅو دیوجسم جوت تصویر منځ 

 ته راشی  .

Electron Orbits ته ویل کیږي چې الکترونونه پکې حرکت کوی  ونواویامسیرونوهغومدار 

Electron Pair 

یې مخالف سمت     spins هغودووالکترونوته ویل کیږی چې  سپین     -دالکترونو جوړه :
ولري اود اتوم  اویا  مولیکول   په  همغه مدارکې یې ځای نیولی وي. په دې مانا چې که  

لري یانې په یوه مدارکې پراته وي  نواړین  نه ورونونه دمدار یوشان کوانت عددودوه الکت
   اومخالف سمت وښيي . ده چې دهغوی دسپین کوانت عدددیوبل څخه توپیرولري 

Electron 

Polarization 

: پوالریزیشن  ویشل      -الکترون  متجانس  اومنفي  دمثبت  کې  جسم  ناهادي  یوه  په 
شووبرقي چارجونوبیلتون ته ویل کیږي  . کله چې یوناقطبي اتوم  اویامولیکول په برقي 
ساحه کې  کیښوول شي نوداتوم مثبت چارج شوې هسته داتوم پوښ  منفي چارج شوې 

. په پایله کې مثبت اومنفي قطبونه منځ ته راځي .  برخې څخه  په  یوڅه اندازه لیرې کیږي 
دالکترون  داځکه چې دچارجونوویش نامتجانس شکل ځانته غوره کوي . نوموړې کړنالره 

هم   پوالریزیشن  سم  ورسره  شي  لیرې  ساحه  برقي  چې  کله   . یادیږي  نامه  په  پوالریزیشن 
 دمنځه ځي .

Electron Shell 

پوښ مدارداتوم  اتوم  هلته    -:    ،   او  لري  چارج  برقي  منفي  چې  ده  برخه  هغه  داتوم 
الکترونونه  په ټاکلومدارونوکې داتوم په مثبت برقي چارج شوې هسته راڅرخي . په هریوه  
مدارکې   بهرني  په  دپوښ   . شي  درلودالی  ځای  شمیرالکترونونه  ټاکلي  په  مدارکې 

وښ دهستې په پرتله لس زره  دالکترونوشمیر دهمدې اتوم کیمیاوي خواص ټاکي . داتوم پ
 ځله غټ دی  

Electron Tube 

یوه الکترونیکي آله ده چې  منځ یې دهواڅخه تش اویا په یوه گازډک    -الکترون تیوب : 
وي ،   هرې خواته تړلي دشیشې ، کرامیک ، اویافلز څخه جوړشوی  لوښۍ د ی.  دتیوب  

دکت  . لري  انودشتون  اویاډیرې  کتوداویوه  یوه  کې  منځ  راوځي  په  الکترونونه  ودڅخه 
برقي   تیوب  الکترون    . کیږي  ورکول  تعجیل  دانودوخواته  واسطه  په  ساحې  اودبرقي 
زیگنالونه تقویه کوي ، مستقیم کوي ،تولیدکوي  اوموډیلیشن کوي . نن وځ دنوموړې  

 کارول کیږي  diodes آلې پرځای ترانسیسټورونه اودیودونه 

Electron Volt 
  : غه انرژي ده چې د الکترون يوه ذره يې د  يوولت پوتنسيال توپيرپه  ه   -الکترون ولټ 

 تېريدلوسره ترالسه کوي 

http://en.wikipedia.org/wiki/Drift_velocity
http://en.wikipedia.org/wiki/Second
http://en.wikipedia.org/wiki/Volt
http://en.wikipedia.org/wiki/Square_metre
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Electron Volts 

 

 

   -الکترون ولټ : 
دانرژي واحدددی اوهغه مقدارانرژي ته ویل کیږي چې  یوبرقي 

یې ترالسه     C (Coulomb).   19-e = 1,602 · 10بنسټیز چارج 
برقي   یوولټ  د  فضاکې  په  چارج  نوموړی  چې  کله  کوي 
کې   پایله  اوپه  ومومي  تعجیل  واسطه  په   تفاوت   پوتنسیال 

په   لنډیز  ولټ  دالکترون    . کړي  ترالسه  انرژي  کیمیاکې    eVحرکي  په    . کیږي  سره 
ې  یوالکترون ولټ هغې انرژی ته ویل کیږي چې یومول الکترونونه یې ځانته گټي کله چ

ا یومول   . تیرشي  څخه  تفاوت  پوتنسیال  دیوولټ  لږڅه  لهغوی  له  دي  مساوي  کترونونه 
یانې    ددرویشت  طاقت  په  دلس    23of electrons (6.02×10 moleone(   شپږضرب 

 ترمنځ الندې اړیکې شتون لري .  eV اوالکترون ولټ  Joule دانرژي واحدژول 
 J −19eV = 1.602176487 ×10 1  

 

Electronegativ 
هغه اتومونه  چې  خپل ځانته په لوړه کچه الکترونونه راکش کوالی شی  اوپه پایله کې په  

 یوه منفي  ایون واوړي دالکترونیگاتیوپه  نامه یادیږي .  

Electronegativity 
کې   تړون  کیمیاوی  یوه  په  چې  کیږي  ویل  ته  مقیاس  نسبي  اړوندیو  په  دوړتیا  اتوم  دیوه 

 راکش کړي .   دالکترونوجوړې خپل ځانته 

Electroneutrality 

Principle 

په برقي تړاویوقانون ته ویل کیږی چې په یوه مغلق مرکب ،    -ناپلوی پرنسیپ :  الکترونود
ایون اومولیکول کې دبرقي چارج ویشنې کړنالره په گوته کوي . دنوموړي قانون له مخې  

ک  ویشل  توگه  داسې  په  چارجونه  برقي  کې  تړون  کیمیاوي  یوه  اتوم  په  دهریوه  چې  یږي 
اغیزمن چارج دامکان  اووس سره سم  کوچنی پاتې شي .  پایله یې داده چې په دې توگه  

 1- اومنفي یو    1+یومرکب ثابت پاتې کیږي اودهراتوم برقي چارج قیمت یې دمثبت یو  

 ترمنځ پروت وي   

Electronic 

: د  -الکترونیک  چې  ده  ټکنالوژي  ځانګړي  یوه  څانګې  سرکټونو،فضايي دبريښنا  برقي 
مایکروچیپز او  ،دایودونو  ترانسیسټورونو  .    microchip تیوبونو،  کوي  بحث    څخه 

 اونور  یوترکمپ  یو،لکه رادپه توگه   ېلگېدب

Electronic Band 

په اربیتال کې   په اربیتال کې اوهمدارنگه دمولیکول  دانرژي بندته ویل کیږي چې داتوم 
کې جسم  جامد  په    . لري  یې    شتون  یوالکترون  چې   کیږي  ویل  ته   هغه سرحد  دانرژي 

ټاکلی    اربیتال  الکترون  تنهااتوم  دیوه   . لري  نه  اویایې  لري    discrete ددرلودلواجازه 
ورڅخه جوړشي   کړوترڅویومولیکول  یوځای  ډیراتومونه سره  که چېرته  لري.   لیول  انرژی 

کولوگڼ شمیراربیتالونه منځ ته  نوداتومونو اربیتالونه ویشل  کیږی اوپه پایله کې دمولی
 شکل لري     continuous راځي . په بله وینا په جامداتوکې دمولیکولوانرژي بندمتمادی 

Electro-Osmosis 

سره      دسطحی  چې  کیږي  ویل  ته  حرکت  مایع  دیوې  پایله کې  په  داغېزې  دبرقي ساحې 
موازي ترسره کیږي .  داځکه چې داوبوسطحه خنثي نه ده بلکې  لږڅه یونانومتر پنډ ډبل  

وکړي    اغیزه  موازي  سره  دسطحې  ساحه  برقی  چې   کله   . لري  پټ  شوی  چارج  برقي 
نومو کوي.  پیل  حرکت  په  اوبه  سم  ته  نوورسره  منځ  هم  کې  الکتروفوریزیس  په  اغیزه  ړې 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_%28unit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Joule
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څخه   دمنځ  دریگ  لکه  پیښه   نوموې    . یاديږي  نوم  اودالکترواوزموزبهیرپه  راځي 
 کې  لیدل کیږي    capillary  داوبوتیریدنه  او په سوري لرونکې غشا،کاپیالرتیوب 

Electroosmotic 

Flow 
 ان په واسطه ترسره کیږي  زموتیک  جریان ته ویل  کیږي چې دبرق جریودیوه مایع ا

Electrophile 

هغواتومونواوذراتوته ویل کیږي چې مثبت برقي چارج ولري اویا داچې    -:  فایل ،الکترو
دلیویزاسیدونه   لکه  توگه  په  دبېلگې   . راونیسي  ځانته  الکترونونه  چې  دي    ډیرلیوال 

Lewis acid    دهایدروجن ایون یانې پروتون  ، +H    اویا ،,+NO   او همدارنگه دهالوگن ،
عنصرونه نوموړی خواص ښيي .  هغه گروپونه چې معکوسًا خواص لري یانې مثبت چارج  

 شوې هسته ولري اوالکترونونه ځانته راجلب کوي  دنوکلیوفیل په نامه یاديږي .
 او وي  کمبود پکې الکترون  چې ، مالیکول یا ایون) :   فیل الکترو   =الکتروفایل 

 وځینې ا   NO+2 لکه  ایونون مثبت  .یادیږي نوم په فیل الکترو د شي اخستالی الکترون

 په مرکبونو مواددعضوي  دا   .راځي کې ډله په موادو الکتروفیل د 3SO   لکه   مالکولونه

 نښلي  سره قسمت منفي د کې مالیکول

Electrophobia 

اندازې   ټاکلې   دالکترونوشمیردخپلې  په هغوی کې  کیږی چې  ویل  هغوگروپونوته  داتوم 
څخه لوړوي  اوله دې کبله هڅه کوي چې اضافگی الکترونونه دالسه ورکړي . دبېلگې په  

 3NHاو یا امونیاک   Cl−توگه لکه کلور  

Electrophoresis 

البراتواري کړنالرې  ته ویل کیږي چې په یوه  مایع محلول کې  یوې     -الکتروفوریزیس :
ذر برقي چارج شوي   په مرسته   برقې ساحې  نوموړې    ې دثابتې  په  بیلیږي .  دیوبل څخه 

لکه   تگه  په  دبېلگې   . کیږی  پورته  گټه  خواصوڅخه  دذراتوفزیکي  کې    -۱عملیه 
،      -۳اودچارج اندازه       دذراتو توپیرلرونکی  برقي چارج       -۲دذراتومولیکولی وزن   

په برقي ساحه کې دمولیکولوتوپیرلرونکی  سرعت  . نوموړې آله په طبابت کې دپروتینو،  
 لکه دپالزماپروتین ، لیپید، نوکلیک اسید،سلول دبیلولو اوتجزیې په موخه کارول کیږی  

Electrophoresis 

وینه   په  چې   ده  نامتوکړنالره  یوه  پلټنې  البراتواري  اویامتیازوکې  د 
ګټه   څخه  جریان  دبرقي  کې  کړنالره  نوموړې  په   . کوي  اندازه  دتوپیرلرونکوپروتینولیول 
پورته کیږي ترڅوپروتین دهغوی دبرقي چارج اومالیکولي وزن  سره برابرترتیب اوډلبندي 

(   M-proteinیولوما پروتین )اکوالی شي . په دې تګالره سره  په وینه او یا متیازوکې دم
 دل کیدای شي .  پېژن

Electroscope 

شتون  اوولتیج  چارجونو  دبرقي  واسطه  په  دهغې  چې  ده  آله  یوه  الکتروسکوپ 
اومقدارپیژندل کیدای شي. دنوموړې آلې طریقه د برقي چارجونودکش کولو اودفع کولو    

نامه   دالکترومترپه  وي  اعیارشوې  یې  چې سکاال  الکتروسکوپ  یو   . کارکوي  پربنسټ  
دالکتروسکوپه مرسته برقي چارجونه نه یوازې داچې پيژندل کیږي بلکې اندازه    یادیږي   .

 کیدای هم شي . په عمومي توگه دساکن برق دمالومولولپاره کارول کیږي  

Electrostatic 
 : دچارجونوویش    -الکتروستاتیک  چارجونو،  برقي  دساکن  چې  ده  څانگه  یوه  دفزیک 

 اودچارج شوواجسامودبرقي ساحو په هکله بحث کوي  

Electrostatic 

Discharge 

هغه برقي جریان ته ویل کیږی چې یوه ناڅاپه ددووعایق تړل شووشیانوترمنځ بهیږي کله  
 .  ل ولري شچې هغوی توپیرلرونکی برقي پوتن

http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrosonium
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Electrostatic 

Generator 

یوډول میخانیکي ماشین دي چې دڅرخیدنې اواصطحکاک په     -الکتروستاتیک جنراتور: 
مثبت   برقي  سره  اخیستنې  ګټې  په  څخه  قانون  اندکشن  دالکتروستاتیک  کې  کړنالره 
دوامداربرقي جریان  اندازه  ټیټه  اوپه   لوړولتیج   پایله کې  اوپه  بیلوي   اومنفي چارجونه 

پیلترون     تو توګه  په  دبیلګې   . دهستوي    Pelletronلیدکوي  چې  دی  یوجنراتور 
ولټیج   ولټ  میګاالترون  دیرش  اولږڅه  کیږي  کارول  موخه  په    MV 32ذراتودتعجیل 

 تولیدکوي .

Electrostatic 

Induction 

په عادي صورت کې یوخنثی جسم  د خپل ځان په هره برخه کې په مساوي توګه مثبت    
اومنفي برقي چارجونه لري چې دیوبل سره نږدي پراته دي  . خوکله چې یوهادی جسم ته  
برقي چارجونه ورنږدې ساکن پراته وي اودهغوی دبرقي ساحې تراغیزې الندې راشي نوپه  

في چارجونه دیوه ځای څخه بل ځای ته ټیله کیږي اوپه  پایله کې دهادي جسم مثبت اومن
دې توګه دیوبل څخه جداکیږي .  دبیلګې په توګه که چېرته یوکروي شکله هادې جسم په  
مثبت   اودهغوی  راټولیږي  الکترونونه  یې  کې  سطحه  بهرنی  کیږدونوپه  کې  ساحه  برقي 

دګاونډي چې  داځکه   . کیږي  پاتې  کې   ځای  خپل  په  چارجونه  چارجونو  ملګري  مثبت  و 
عایق   دوه  چېرته  بلخواکه   . کوي  راکش  ځانته  الکترونونه  دهادي  قوه  الکتروستاتیک 
کې   په سطحه  وموښو،نودهغوی  یودبل سره  اوپالستک سطحې  ربړ،شیشه  لکه   جسمونه 

 دبرًقي چارجوکثافت تغیرکوي اودالکتروستاتیک برق المل ګرځي .

Electrowetting 

کله چې مایع دیوه جسم سره په تماس کې شي نوترمنځ یې سطحي کشش منځ ته راځي  .  
که اوس  دجسم اومایع ترمنځ  یوه برقي ساحه وکارول شي  نوپه پایله کې سطحي کشش  

 کیږی .Wetting کمښت مومي اودجسم  سطحه دپخواپه پرتله په اوبوسره ډیره النده    

Element 
  : په  يوې     -عنصر  تګالروسره  کيمياوی   په  چې   کيږي  ويل  ته  مادې  سوچه  کیمياوي 

 نوروبرخونه تجزيه کيږي .

Element   

Relation 

:  دعنصرښوونې څانګه    ریاضید      -اړیکې  په  په  چې  ده  نښه  یوه      ∋   کې 

𝐚یو عنصردی نودغه کړنالره داسې لیکو:    Bد      aښوول کیږي . که ووایوچې      توري   ∈

𝐁 

Elemental 

Analysis 

: تجزیه  شووپه    -عنصري  دترکیب  واسطه   عواملوپه  دکیمیاوي  ماده  کیمیاوي  یوه 
گډشوي    کې  نمونه  یوه  په  چې  کیږي  ویل  ته  آلې  یوې  وینا  بله  په   . کول  اجزاوتجزیه 

لنډیزد کاربن   CHN دې ځای کې د عنصرونه په کیفي اومقداري تړاو  مالوموالی شي . په  
 ،هایدروجن ،اونایتروجن عنصرونو لپاره کارول کیږي.

Elementary  ، اساسى، اصلى (: ښوونځىابتدايى )لكه  ړنى ، لوم     ساده، بنسټیز   

Elementary  

Charge 

نور نا ویشونکی   ترټولوکوچنی اوپه فزیکي طریقو له دې څخه  ال   -بنسټیزبرقي چارج :
سره کیږي .   بنسټیزبرقي چارج  په فزیک         eبرقي چارج ته ویل کیږي او لنډیزیې په     

    C (Coulomb). 19-10 · 1,602 = eکې یوطبیعی ثابت ده چې قیمت یې  مساوي دی له:  
اوپروتون هم په نوموړې اندازه مثبت      e-یوالکترون په همدغه اندازه منفي برقي چارج   

 لري     e+  رقي چارجب

Elementary 

Arithmetic 
 په ریاضي کې دشمیرنې  بنسټیزاعمال عبارت دي له : جمع،تفریق،ضرب اوتقسیم ( 
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Elementary 

Particles 

ال  چې  کیږي   گمان  پر  التراوسه  چې  کیږي  ویل  هغوبنسټیزبڅرکوته  کې  فزیک    دذراتوپه 
،پروتون   اتوم  چې   فکرکیده  پخواداسې    . لري  نه  وه   به  جوړښتونه  کوچني  نور  تردې 
نورې   ال  تردې  چې  ده  تجربوښوولې  ورځ    خونن   . دي  بنسټیزذرې  اونیوترون  ،الکترون 

 ، اوگوج بوزون    Lepton ، لپتون    quark کوچنی بنسټیز ذرې هم شتون لري . لکه کوارک  

gauge bosons    . یې    دیادولووړدي  اوسپین  احصائیه مني   دیراک  دفرمي  هغه ذرې چې 
په      fermions سره مساوي وي.   د فرمیون       دطاق  عددونو نیمايې   

لپټونونه . په مجموع     -۲کوارکونه     -۱نوم یادیږي . فرمیون په دوه ډلوویشل کیږي .   
اوشپږ   شپږکوارکونه  یانې  دي.  شوي  پیژندل  فرمیونونه  توپیرلرونکي  څلرویشت  کې 

ضدذرې هم ورسره وشمیرونو د بڅرکودستانداردموډل په  و لپټونونه . که چېرته دنوموړوذر
 ذرې ورڅخه جوړیږي .  بنسټیز ۲۴په ټولیزه توگه    Standard Model اساس 

Elementary 

Particles 
 لکه الکترون و پروتون،نيوترون اونور.  -بنسټيز بڅرکي :  

Elevation پورته تلل ، ډیرښت موندل ، ختل , سپریدل 

Eliminate   حذف کول  ، دبدن څخه دذهرجنوموادووتل  ، دمنځه وړل ، ورکول 

Elimination 

یوعضوي تعامل ته ویل کیږي چې   -حذف ، ایستنه ، لیرې کونه ، بیلونه  : په کیمیاکی : 
 گروپونه تجزیه کیږي ترڅویوبل عضوي مرکب تولیدشي  وظیفويپه هغه کې دوه  

په بیالوژي کې : په تصادفي توگه دارثی نښودمنځه تلل . په ریاضي کې : دیوې معادلې  
 څخه دیوه مجهول بیلول . په فارماسي کې : دبدن څخه ددواگانواویانوروموادووتل  

Ellipse 

 

یوهموارتړلی منحني دی چې دیوعمودي صغیرمحور اوبل افقي کبیرمحورپه     -بیضوي :
نقطوڅخه  هندسي  دمکان  مجموعه  صفحې  دیوې  دامنحني  لري.  تړاومتناظرشکل 

دمسافاتو مجموعه  ددوومستقرونقطوڅخه     P متشکل دی   چې دمنحني دهرې نقطې  
.. دتعریف سره       )a2 = 2PF + 1PF (ثابت قیمت لري  اودکبیرمحورسره مساوي کیږي  

. اوږد   سره ښوول کیږي     2F او    1Fسم مستقرې نقطې دمحراقونوپه نوم یادیږي اوپه   
څخه   C کې  قطع کوي .     دمرکز    C افقي محوراوکوچنی عمودي محوربیضوي په مرکز

.   د اوږد محورپرمخ پرتې دي  F 1;(C, F( 2;دمحراقونوواټن مساوي دی  اودرې واړه نقطې
محور   افقي  کبیرمحورد  چېرته  اوږدو   x که  په 

په اوږدوپروت وي نوپه   y  اومحورصغیردعمودي محور
کې  مبده  مرکزدمختصاتوپه  دبیضوي  کې  صورت  دې 

  . لیکل  پریوځي  ډول  الندې  په  معادله  اصلي  دبیضوي 
 کیږي .

 

 
 

کې     معادله  نوموړې  او       aپه  واټن  محورنیمايي  محور  b  داوږدافقي  دلنډعمودي 
چېرته   مانالري.که  واټن  ترمنځ      e = 2f/2a = f/a نیمايي  محراق  دمرکزاودیوه  عبارت  

کې     دې صورت  نوپه  وي  څخه  نومول     e/aواټن  والی  لیرې  دمرکزڅخه  کې  بیضوي  په 
 کیږي .

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ellipse_Properties_of_Directrix_and_String_Construction.svg


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

322 

 

Ellipsoid 

 

 

ویل    -بیضي: ته  جسم  بعده  چېیودرې  او   کیږي  دی  ډیرورته  ته  .    بیضوي  لري  یومرکز 
دبیضي   کیږي.  ترالسه  یوبیضوي  تیریږي  دمرکزڅخه  چې  سره  دهرمستوي  مقطع  دمرکز 

 معادله په الندې ډول ده  
 

 
 

دکارتیزین    xyzدمحورونونیمایی اوږدوالی دی .     cاو    bاو     a    په پورتنی معادله کې
 مختصات سیستم دی  

Elliptical Orbit   بیضوي دوران ، کیپلرخط السیر،دسیارو بیضوي ډوله  دوران 

Elongation 

کله چې  یوجسم اهتزازکوي نودیوه جسم هغه  شيبه ایز لیرې  واټن            -داهتزاز ساحه   :
ته وايي چې دیوې ثابتې  لومړی اوساکنې نقطې څخه په حرکت پیل وکړي اویوه ساحه طی  

 کړي .   په طبابت کې ورته دیوې  عظلې اوږدونه یاغزونه هم ویل کیږي .  

Elongation   اوږدونه ، تطویل 

Elongation 

Growth 

: وده  ځانته     -داوږدوالي  اسید  اومالیک  پوتاشیم  اوبه،  چې  کله  کول  وده  دنباتاتودطول 
دنباتاتوداوږدیدلویو   نوموړی حالت  راشی.  ته  اوپه حجروکې تش ځایونه منځ  کړي  جذب 

 پړاوتشکیلوي چې په چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي .  

Eloxal 

دالکتروالیت برقي تجزیې یوه کیمیاوی کړنالرده  چې دالمونیم د یوې ورقې پرمخ  باندې 
دسلفراسیدیوالکتروالیت   کې  کړنالره  نوموړې  په  کیږی.  ورکول  اکسایدپوښ  دالمونیم 
اخلي  نه  برخه  کې  تعامل  کیمیاوي  په  اسید  نوموړې   . تیریږي  جریان  مستقیم  څخه 

لوړکو هدایت  دالکتروالیت  اوهلته  خویوازې  جوړوي  المونیم  انودبرخه  دسرکټ  ي. 
اکسیدیشن صورت نیسی  . په پایله کې المونیم په المونیم اکسایداوړي . دکتودپه برخه  

ایون    اوکسونیوم  داسیدهایدروجن  په   O3(H+(کې  او  رانیسي   ځانته  الکترون 
 : اوبواوهایدروجن مولیکول تجزیه کیږي . کیمیاوي معادله یې په الندې ډول ده  

 

Eluate 

هغوموادوته ویل کیږي چې     -دلوشولویادمینځلوکړنالرې په واسطه ترالسه شوی محلول : 
دیوه ساکن  مرکب مایع اویاجامد مرکب جسم  څخه دیوه بهیدونکي  محلول په واسطه 
یوه   شي.   موادترالسه  سوچه  نمونې  دغوښتونکې  یوازې  یانې   . شي  موادجذب  مطلوب 

 ره ده   وتلې بیلگه یې د کروماتوگرافي کړنال

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ellipsoid_321.png
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Elution 

 

 

 

   -مینځل ، لوشل  :ایلوشن ، 
چې   څخه   دمنځ  مرکب   اویامایع  مرکب  جامد  دیوه 

نمونې   دپلټونکې    قرارلري   کې  حالت  په  دسکون 
یو        : توگه  په  دبېلگې    . کول  اوترالسه  بیلول  دبرخو 

بڼه لري     column شیشه یې تیوب چې دستنې   په شان 
اکساید    المونیم  کرامیک  د  او   دروو،   3O2Alعمودًا 

ن  اکسایدخواص دادي چې  څخه یې ډکوو  . ددې  ساک 
سوري   شمیرتش  گڼ  کې  جوړښت  خپل    یوخواپه 

Porosity     . لري اوبلخوادبهیدونکي مرکب محلول هرعنصر په توپیرسره ځانته جذب کوی
راډیواکټیف کې   منځ  په  ستنې  اکساید     molybdenum-99 مولیبدینم        دالمونیم 

  اودوخت په تړاو  په  راډیواکټیفدیوې کیمیاوي کړنالرې په مرسته کلک جذب شوی وي  
دسودیم      technetium-99 یم  شتکنې خواڅخه  دپاس  دستنې    . کیږي  تجزیه 

د     Nacl%0,9کلوراید غواړوچې  اوس  ورتویوو.  ته   منځ  اکسایدستنې  دالمونیم  محلول 
یم بیل کړو.  کله چې دسودیم  شتکنې    اکسایدستنې دمنځ مرکب څخه خالص راډیواکټیف

دراډیواکټیفکلوراید محلو نو   بهیږي   څخه  تیوب  دستنې  ایون    )Mo)99   مولیبدینم  ل 
بله  شتکنې    سره تعامل نه کوي بلکې یوازې  راډیواکټیف په    . یم ایون دځانه سره اخلې 

د  المونیم اکساید  ستنې څخه دسودیم      499mTcO-  یم ایون  شتکنې    ویناد راډیواکټیف
یوازې   اکساید  المونیم  چې    داځکه   . کیږي  مینځل  مرسطه  په  کلورایدمحلول 

راجذب    دراډیواکټیف ځانته  ایونونه  راډیواکټیف     adsorption مولبیدېنم  خود  کوي 
د  شتکنې کې  پایله  په  جوړوي.  نه  اړیکې  کیمیاوي  سره  دالمونیم      )Mo)99یم  ایونونه 

- یم ایونونه شتکنې  کسایدپه ستن کې بند پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د ا
499mTcO

او دستنې ښکته خوا ته     4TcO99m(Na (دسودیم کلوراید  محلول سره یومرکب جوړوي     
ازادخوځیږي . داځکه چې په کیمیاوی تړاو دالمونیم اکساید   اودمولبیدېنم ایونوترمنځ 

یم ایونو په پرتله ډیرلوړدی .  شذب قابلیت   راډیواکټیف  تکنېدبرقي دیپلول کشش او دج
تکنې راډیواکټیف   د  څخه   برخې  الندې  تیوب  دستنې  چې   دی  لږڅه  شهمداالمل  یم 

ایونونه   خالص  کې   سل  په  ګډ     99mTcO)4-(شپږنوي  سره  محلول   کلوراید  دسودیم 
 په نامه یادیږي .    Eluat راڅڅیږي او د 

Elytron   په حشراتوکې پورتني پنډوزرونه ، لکه په قانغوذکې فوقاني بې رگووزر(Coleoptera)      

Emanation 

د  کې   تجزیه  په   یورانیوم   لکه  سلسلې  راډیواکټیف  طبیعي    ډیواکټیف رادیوې 
چې    لکه  توگه  په  دبېلگې   . د   Radium-226    گازاتوازادیدل  څخه     ریدون  ایزوټوپ 

 نجیبه گاز خپریږي  

Embedded 
كول، نصبول،   ېدهور اچول، ننه ايستل ، وتړل شوی ، احاطه شوی ، ننوتلی ، راتاوشوی ، 

 ې ( )په بستره ك څملول

Embryo 

هغه موجودچې دمؤنث تخم څخه یې تکامل     -دحیواناتو،نباتاتو اویاانسان جنین )نطفه( :
. په بله وینا دالقاح څخه   کې پروت وي  uterus کړی وي  اودتخم په قشر اویادمورپه رحم  

 لږڅه  اته اونۍ وروسته موجودته ویل کیږي  

Embryo   : زيږوړی  یا  ماشوم     -نطفه  يو  وروسته  چې  دي  جنين  هغه  کې  )زېالنځ(  رحم  دمورپه 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

324 

 

 ورڅخه لويږي .

Embryo  Sack  په گلدارونباتاتوکې دجنین کڅوړه 

Embryo  Sack 

Cells 

پلوئیدي سلولونه ته ویل کیږي چې دهغوی څخه  په  االبذرنباتاتوپه تخمدان کې هد مخفی  
 داخل دنبات کې  دجنین کڅوړه  منځ ته راځي .

Embryoblast 

 

 

سلولونوکتلې   دبالستوالدپړاوڅخه     inner cell mass دهغوداخلي  چې  کیږي   ویل  ته 
 (Morula) وروسته دجدارپه حاشیه کې راټولې شوې وي اونطفه تشکیل کوي .  دموروال

 stem cell داخلي برخه چې جنین یانطفه  جوړوي . نوموړې حجرې دبدن بنسټیزحجرې

 تولیدوالی شي  .    حجرې دي چې وروسته نورې هراړخیز
 

ویل    :   Blastocyst بالستوسیست   ته  جوړښت  هغه  دنطفې 
کیږي چې دالقاح څخه څلورورځې وروسته منځ ته راځي . په  

دموروالد   وینا  ته    morula بله  جوړښت  ورپسې  دتولیدڅخه 
خالیگاه  یوه  برخه کې  منځ  په  دبالستوسیست   . کیږي   ویل 

ه یو لري  چې د په    Blastocyst cavity شتون  اوشاوخوایې  یادیږي  نامه  په 
تروبوبالست حجرې نطفې    په نامه یادیږی  .  Trophoblast پټ حجروپوښ شوې ده چې د  

 ته غذایي موادتهیه کوي .دهمدې حجروڅخه دبدن  توپیرلرونکی حجرې منځ ته راځي .  

Embryogenesis 

 پړاو څخه وروسته یانې دحاملداری    embryoblast د  -نطفوي تکامل ،دجنین تکامل :

gestationمې ورځې څخه ترشپیتمې ورځې پورې مودې ته ویل کیږي  چې هلته  دشپاړس
 دنطفې غړي په جوړیدلوپیل کوی   

Embryonal   ، نطفوي ،جنیني ،په نطفوي تکامل پورې تړلی 

Emission 

دیوه اتوم ، مولیکول اویا یوه جسم څخه دالکترومقناطیسي وړانگو اویا    -په فزیک کې :
گه لکه دیوې  راډیواکټیف هستې څخه چې هستوي وړانگې    ذراتوخپریدل . دبېلگې په تو 

)الفا ،بیتا اوگاماوړانگې( خپریږي اوپه پایله کې همدغه هسته تجزیه کیږي  اودیوه نوی  
. همدارنگه چاپېریال ته دذهرجنوکیمیاوي بیالوژیکی موادو،  عنصرهسته منځ ته راځي 

 ل  گازونو، چټلیو، لوگی اودروغتیالپاره مضروموادوخپرو

Emission 

Spectrum 

 

   -دخپرونې طیف :
په   اویامولیکولونه  اتومونه  مایع   د  گازاویا  دجامد،  چې  کله 

څپې الکترومقناطیسي  څخه  نودځان  شي  راوستل     (hv)تحریک 
تحریک شوی   هغه مهال خپریږي کله چې  نوموړې څپې    . خپروي 

ته راولویږي . خپرې شوې څپې     1E څخه دانرژي ټیټ لیول      2E اتوم دانرژي لوړلیول    
دهرعنصر لپاره ځانگړی طیف اوسرحد لري.  ددې طریقې په مرسته کوالی شوچې  په یوه  

اتومونودتحریک کړنالرې په الندې ډول  نامالوم مرکب کې دگډشوو  اتومونوډول وپیژنو.  د
 ترسره کیدای شي :  

 (    المپ   فلورسنتدالکترونو ترمنځ ټکر لکه رڼاخپروونکي گروپونه ) -۱ 
 دحرارتي انرژي په واسطه لکه  ځلیدونکی المپ   -۲
۳-      ، لري  ازاداتومونه  خطي طیف  یوگازکې  بلخواپه   . لکه فلوریسنس  تحریک  اپتیکي 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:AtomicLineSpEm.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blastocyst_English.svg
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مو گازکې  یوه  اویاجامدجسم په  دمایع  که   ، لري   طیف  خطي  ډیرنږدې  پلن   لیکولونه 
 یک شي نومتمادي طیف ترالسه کیږي اتومونه   تحر

Emit   خپرول ، لکه دوړانگې خپرول ،  دشعاع خپرول ، دزیگنال خپریدل 

Emitter 

خپروي     -۱ اوذرات  رڼا   ، وړانگې   ، زیگنال  چې  شی  کې     -۲هرهغه  الکترونیک  په 
دکتودلپاره بل نوم دی چې دحرارت ورکولوپه واسطه د فضاپه یوه تیوب کې الکترونونه  
خپروي . همدارنگه په یوه ترانسیسټورکې ددریوالکترودو لکه امیتر ، بازیس اوکولیکتر  

 نه ورڅخه راوځی .  څخه یې یوه کتودوي چې الکترونو

Empirically . دتجربې له مخې ، هغه مالومات چې دتجربو، شعور اویا دکتنې له الرې الس ته راځي 

Empty Set 

دیوې مجموعې څخه عبارت دی چې تشه وي او هیڅ      -خالي مجموعه ،تشه مجموعه : 
عنصر وه نه لري . دبیلګې په توګه دهغوانسانانومجموعه چې عمريي زرکاله وي تشه ده .  
دیادولوړده چې که یوه مجموعه دصفرعنصرولري نوخالي مجموعه نه ده . خالي مجموعه  

"اویا  {"  "}په دانښوباندې ښوول کیږي .  "      

Emulsion 

ددوو اویاډیرومایعاتو ویشل شوي مخلوط ته ویل کیږي چې  پخپل منځ کې     -ن :ملشا
 دیوبل سره  نامنحل کیدونکي وي .  دبېلگې په توگه لکه غوړچې په اوبوکې  لمبیږي ،

دفلم پرمخ  اچول شوی اودنورپه وړاندې یوه حساس نازک کیمیاوي پټ    -په عکاسي کې :
 ته ویل کیږي   

Enantiomer 

تصویرایزومیر:  ویل     -دآئینې  مرکباتوته  هغوعضوي 
خوپه   وي   یوشان  يې  فرمول  کیمیاوي  چې  کیږی 
فضاکي دهغوی مولیکولي جوړښت توپيرلرونکې    
بڼه لري اوله دې کبله په یوه آئینه کې يې عکس 

یوشان نه مالومیږي اویوبل نه سره پټوي . په بله ماناپه فضاکې دنوموړي مرکب جوړښت  
عکس   دهغوی  لکه  کې  آئینه  په  چې  دی  همداالمل   . مالومیږي  شان  په  عکس  اودآینې 

په   تیزاب  دشدې  لکه  توګه  په  دبیلګې   . اوتوپیرلري  پټوي  سره  نه  یوبل  شکل  فضايي 
اوپه   څرخوي  خواته  کیڼ  دنوروړانګې  یې  یوډول  چې  دي  ډوله  دوه  کې  ښوول    Sطبیعت 

څرخ خواته  شی  دنوروړانګې  تیزاب  دشدې  ډول  اوبل  اوپه   کیږي  .     Rوي  کیږي  ښوول 
دشدې تیزاب نوموړي خاصیت کټ مټ داسې دی  لکه دنوموړې مرکب عکس چې په آینه  
دیوه   ډوله ښوول شوي دي چې  اسیدونوډوه  په الندې شکل کې دشدی   . کیږي  لیدل  کې 

یا   مثبت  خواته  کیڼ   . پټیږي  نه  سره  عکسونه  دآینې  دی        sاوبل  اسیدمولیکول  شدې 
(S)-(+)-lactic acid    یا منفی  خواته   دی         Rاوشی  شوی  ښوول  اسیدمولیکول  شدې 

(R)-(–)-lactic acid    که چیرته دشدې اسید هغه مولیکول چې دنوروړانګې ښۍ خواته .
څرخوي   اندازه  په  زاویې  ته     )lactic acid-(+)-)Sدټاکلې  خوا  کیڼ  آېنې  دیوې 

کیږدونوتصویريې په آینه کې شی خواته کټ مټ داسې ښکاري لکه  دشدې اسیدکوم چې 
 څرخوي.  lactic acid-(–)-(R)دنوروړانګې کیڼ خواته په ټاکلې انداز   

Encapsulate 
فردي   دیوه  واسطه  په  مولیکول  لوی  دیوه   ، ایستل  ننه  کې  کپسول  یوه  ،په  کول  پوښ 

   ي ساتل کیږي  مولیکول احاطه شوی برخه ، هغه کلک پوښ چې په منځ کې یې درمل خوند

Enclose ، ایسارول ، احاطه کول ، شاملول ،داخلول 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lactic_acid
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Endemic 

Infection 
 چې په ټاکلې سیمه اویا ولس کې   تل  اویا په متناوب ډول منځ ته راځي   يهغه ناروغ

Endemism 

هغه حیوانات اونباتات چې په یوه محدوده اوټاکلې سیمه کې پیداکیږي . په همدې سیمه  
یواځې په    Lemurs دبېلگې په توگه دپشویوډول نوع     Endemic       کې هغوی محلی دی

 مدگاسکر جزیره کې پیداکیږي  

Endiols 

لکه    گروپ  یوځانگړی  چې  کیږی  ویل  مرکباتوته  خپل    ‒COH═COH‒ عضوي  په 
لکه   توگه   په  دبېلگې   . ولري  یوه    ascorbic acid جوړښت کې  په   . ویټامین سي  یانې 

ه  کمزوري القالي محېط کې کوالی شوچې نوموړی مرکب د فرکټوز، گلوکوزاومانوزڅخ
 ترالسه کړو 

Endo-   ، مختاړی ، پیش  آوند، په مانادداخلي ، دننه 

Endocrine 

System 

:ااندوکر هورمون سیستم  یا  یوه    -ین سیستم   هره  کیږي چې  ویل  ته  دغدواتویوسیستم 
غده یوټاکلی ټایپ  هورمون  وینې ته افرازکوي  اوپه پایله کې دبدن دندې لکه دبدن وده   
اندوکرین   ثانوي  کې  څنګ  په  ددې   . راولي  الندې  ترکنترول  اونور  ،تکثیر،میتابالیزم 

،پوښتورګۍاوج ،ینه  زړه  لکه  په  سیستم  دبیلګې   . افرازکوي  هورمونونه  هم  غدې  نسي 
د   پوښتورګی  چې  لکه  چې    Erythropoietinتوګه   کوم  افرازکوی  هورمون 

دسروکرویاتوتولیدکنترول کوي . داندوکرین سیستم غدې ددیرشوڅخه زیات هورمونونه  
ین سیستم داعصابوسیستم سره  دایروي ډوله تړلی شکل جوړوي .  اتولیدکوي .  اندوکر

سیستم  دبی دعصبي  توګه  په  د  Hypothalamusلګې  واسطه  درګونوپه  برخه   ،    
Hypophyse  داندوکر  . لری  تماس  سره  ترمنځ اغدې  حجرې  اودعصبي  غدې  ین 

دمالوماتوراکړه ورکړه هم دهورمونوپه مرسته ترسره کیږي   اودنوموړې غدې دهورمونو  
د واسطه  په  دهایپوتاالموس    . کوي    کنترول  ،لوږه  افرازاندازه  ،دزړه ضربه  حرارت  بدن 

 تنده اودبډوډي دنده تنظیم کیږي .داندوکرین غدې عبارت دي له :  
۱- Hypohysis  : هورمونونه لکه : (GH,TSH, ACTH, FSH, LH, PRL MSH),    
 ۲-  Epiphysis Cerebr    لکه   Melatonin   ۳-  Glandula Thyroideaهورمونونه 

لکه       PTHهورمون    T3, T4, Calcitonin  ۴-  Glandula Parathyroideaهورمونونه 
،۵-  Glandula Adrenalis    ادرینالین لکه  هورمونونه 

هورمونونه    Insulae Pancreaticae -۶،نورادرینالین،دوپامین،کورتیزول،الدوسترون  
پیپتید پولي  ،پانکریاتیک  اینزولین ،ګالکاګون ،سوماتوستاتین  جنسی غدی   -۷     لکه 

،تستوسترون،اندروسترون    ،پروګسترون  :په مذکراومؤنث کې هورمونه لکه  اوستروګین 
 دمذکراومؤنث ترمنځ توپيرلري . مقدار هورمونونو ږي . دنوموړتولیدکی

Endoderm 

:   داخليد رشیم یاجنین         درشیم د تکامل په  دوره کې دامبریوباالست  ددریوپټونو   -پټ 
  ( germ layers    لکه   ) څخه داخلي پټ ته ویل کیږي . کله   اکټودرم ، انډودرم ،میزودرم

نودسلول دتقسیماتوپه پایله کې یوکروي شکله جسم منځ ته راځي . په  چې تخم القاح شي  
لومړي  پړاو کې ددې کروي شکله جسم منځ تش وي خوجداریې دسلول یوه پټ څخه جوړ  

کتله حجرویوه  دداخلي  کې  برخه  یوه  په  جسم  دکروي  ورپسې   .   Inner Cell massوي 
اندودرم    د  چې  حجروغشاپهEndoderm  راغونډیږي  .    اپیتل  وي  شوې  احاطه  واسطه 

( پټ  ،پانکریاس    پاڼهداندودرم   ینه  لکه   . راځي  ته  منځ  حجرې  دالندوغړواپیتل  څخه   )
      یمس غړی اتیازوکڅوړه ،اودتی،تائیرایدغده ، دتنفس سیستم ،دم

http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcitonin
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Endodermis داخلي قشر، دنباتاتوپه ساقه اویا ولیوکې  دپوست ترټولو ننی قشر 

Endogen   په داخیل کې پیداشوی  دیوه موجودکې 

Endomitosis 

تضاعف کیدل  اودکروموزوموچاودیدل پرته له دې    DNAپه یوه حجره کې د ډي  اېن ای   
هم تشکیل شي   Spindle چې  دهستې  غشامنحل شي اوپرته له دې چې دسپیندل تارونه  

. وروسته له دې  نوي کروموزومونه د مورنی په هسته کې باقي پاتې کیږي. په نتیجه کې   
یې ددووڅ راځي چې دکروموزومو سیټ جوړه  ته  ډول  هستې منځ  یانې   داسې  زیات  خه 

(4n)  پلوئید یانې     Polyploidy    يپولي  څلورجوړه  لکه  توگه  په  دبېلگې   . شمیرلري  
اونورمنځ   hexaploid کروموزومونه اویاشپږجوړه کروموزومونه    tetraploid تیتراپلوئید  

 ته راځي  

Endomorph 

مو دبدن  دانسان  چې  ده  اصطالح  گوتهریوه  په  ټایپ  جوړښت  اناتومي  .    فولوژي  کوي 
گی ،گردمخ ، لنډه غاړه ، ليننوموړي داسې کسان دي چې نرم عظالت لري ،لنډبازو،لنډ

 ټى لري.    كونا پوستکی یې هموار،نري اوښتان اوپلن  

Endomorphism 

تابع    object څخه دی چې دیوریاضي جسم  homomorphism انډومورفیزم عبارت له یو  
انډومورفیزم عبارت    Vپه خپل ځان کی ترسره کیږي  . دبېلگې په توگه دیووکټورفضا   

لکه:    دی  څخه  تابع  یوخطي  گروپ    ƒ: V → V له  دیوه  اندومورفیزم      G  همدارنگه 
په    Set همدارنگه دمجموعې   ƒ: G → G  عبارت دی له یوگروپ همومورفیزم څخه دی  

کاروالی هم  یې  دیوې مجموعې  کتگوري کې  ده  تابع  انډومورفیزم یوه  په خپل      S شو. 
 ځان کې 

Endomyces 

: راولي  ته  منځ  ناروغۍ  چې  سمارقونه  لري     -هغه  نه  کلوروفیل  سمارقونه  داډول 
اودمنشعب ریشو څخه تشکیل شوي دي. دهغوی تکثرپه زوجی اویانازوجی توگه  ترسره  
کیږي .  دتغذیی طرز یې دحیواناتوپه شان ده یانې تیاره شوی غذا ځانته رانیسي اوله دې  

یوډول سمارق دی چې     Blastomyces په توگه لکه      الرې دناروعۍ المل گرځي . دبېلگې
 دپوستکي ناروغی اودسږوناروغی المل گرځي .  

Endoparasite 

داخلی   دحیواناتواویانباتاتوپه پارازایټ    هغه  چې  کیږي    ویل  ګانوته  طفیلي  اویا  ونه 
ه  وجودکې استوګنه کوي  اودهغوی دبدني موادو څخه خپل ځانونه تغذیه کوي . دبیلګې پ

   helminths اودمعدې چنجیان  protozoa توګه په انسان کې  

Endophyte 

ب  بیالکه  تیره  په  کیږي  ویل  چې  اژوندیوموجوداتوته   ) )مرخیړي  اوسمارقونه   کټریاوې 
دناروغۍ   یې  ځینې  چې  کې  حال  داسې  په   . ژوندکوي  کې  منځ  دنباتاتواویادحیواناتوپه 
المل گرځي خوبیاځینې موجودات دمیلمه په توگه سوله ایزگډژوندتیروي اودمیلمه نبات  

 لپاره گټورموادافرازکوي .

Endoplasm 
 ې ته ویل کیږي  چې دبهرني پټ یانې اکتوپالزما  دسایتوپالزماننی برخ  -داخلي پالزما :

Ectoplasm    له خوااحاطه شوې ده . په انډوپالزماکې دحجرې غړي پراته دي 
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Endoplasmic 

Reticulum 

 

 

    -په سلول کې دلوله گانوشبکه :
 ، بعده   درې       ، پریوتی  پالزماکې  بنسټیز   په  دسلول 
پخپل منځ کې سره تړلی اوتش شبکوي  سیستم  دی ،  چې  
دنوموړي    . جوړدی  کانالونو،څخه  کڅوړواو  گانو،  دلوله 
سره  غشا  دهستې  یوخوا  توگه  متمادي  په  میمبران  غړي 

گانوشبکې      دلوله  ده.  نښتې  غشاسره  اوبلخوادسلول 
در    (ER)لنډیزپه   باندې  دځینولوله گانوپرمخ   . کیږي      ribosomes یبوزوم  اسره ښوول 

ریبوزوم دانې  اپه نوم یادیږي   اوپه ځینوبرخوکې یې د    (ER)دانې  شتون لري اودځیږې   
اودهموارې   لري  نه  ځیږه      (ER)شتون   . یاديږي    نوم  تولیدکوي     (ER)په  پروتین 

دځیږې     سټیرویداولیپیدجوړوي   (ER)اوهمواره    کې  شکل  په   .(ER)     الکترون
میکروسکوپي شکل ښوول شوی دی چې دشی خواپرتې هستې په شاوخواکې راتاوشوې  

 دي .  mitochondria مایتوکوندریا ده . په شبکه کې تورې کوچنی دایرې 

Endopolyploidy 

له دې چې دسلول هسته ځان   پرته  په حجروکې دکروموزوموشمیرډېرښت  اورگانیزم  دیوه 
کې   هغوی  په  چې  وي  جوړشوي  داسې  اویاسلول   نسجونه  ځینې  یانې   . وویشي 

. دبېلگې په توگه لکه دسړي        Polyploidy دکروموزوموشمیر دنارمل په پرتله  ډیروي  
    megakaryocyte غټې حجرې  دهډوکي په ماغزوکې دوینې جوړوونکي ترټولو

Endosmose 

که چېرته دوه محلولونه چې کثافتونه  یې دیوبل څخه توپيرولري   دیوې قابل نفوذ غشا  
په واسطه بیل کړونودهغوی ترمنځ دذراتومتقابل حرکت ترهغه مودې پورې دوام لري ترڅو  

یومحلول اوبه اودویم  دهغوی دکثافتونوترمنځ تعادل منځ ته راشي .   دبېلگې په توگه که  
داوبومولیکولونه دغشاڅخه   نوکله چې  بیل کړو  په مرسته سره  دیوې غشا  بوره   محلول 

په نامه یادیږي .   خوکه دبوري    Endosmose دبورې محلول ته ورننوځي د دخول  اوزموز 
په      exosmose محلول مولیکولونه  دغشاڅخه داوبومحلوته ورننوځی نودخروج اوزموز  

 یادیږی  نامه 

Endosperm      د نباتي تخمونولپاره تغذیوي انساجوته ویل چې دنبات نطفه احاطه کوي 

Endospores 

کې   منځ  په  اورگانیزم  اویادیوه  منځ  په  دحجرې  چې  دی  شکل  دسپورونویوتیریدونکی 
جوړیږي . دبېلگې په توگه ځینې گرام مثبت بکټریاوې دډوډی دقلت  له کبله یانې  کله  

یې   نامتوبیلگه   . کوي  غوره  انډوسپوربڼه  د  موده کې  دې   په  نو  وږې شي  بیخي   چې 

Bacillus     بکټریا اود Clostridium    بکټریاووانډوسپوربڼه ده  چې دحرارت ، کیمیاوي
ورته   شرایط  دچاپېریال  چې  خوکله  ښيي.  ډیرمقاومت  وړاندې  موادواووړانگوپه 
مساعدشي نوبیرته فعال کیږي اوبېرته په ډیرښت پیل کوي . بکټریاوې دانډوسپورپه بڼه  

 کې کوالی شی چې تر زرگونوکاله پورې هم ژوندی پاتې ښي   

Endothelium 
حجرو باندې پوښ    Epithelium دبدن دوینې  رگونو داخلي سطحه چې په یوه پټیزاپیتل   

 شوې ده .    

Endothermic 

تودوخي ته اړتیادرلودل ،دبېلگې په توگه  هغو کیماوی تعامالتوته ویل کیږي چې دپرمخ  
بله وینایوداسې سیستم ته ویل کیږي چې دشاوخوانه   په  بیولولپاره یې انرژي په کارده . 

 انرژي ځانته راحذب کوي .   
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Endotoxins 

شتون لري . کله چې    دگرام منفي بکتریاوذهروته ویل کیږي  چې دسلول په بهرنی غشاکې
  . ذهرازادکیږي  اندازه  لوړه  په  څخه  نودهغوی  شي  مړې  بکټریاوې  نوموړې 

پولي ایمین    دبکټریاوذهردبدن   یې  وړاندې  اوپر  کیږي  خواپیژندل  له  سیستم 
وگرځي   المل  اودالتهاب  ننوځی  ته  وینې  دبکټریاوذهرکه   . جوړوي  ساکرایدځنځیرونه 

نځ  م     Septic   shock ورسيږی . په پایله کې د نوکیدای شي چې دبدن غړوته لږاکسجن  
 ته راځی   

Energy 

: په کالسیک میخانیک کې دیوه فزیکي سیستم وړتیا  )استعداد( ته ویل کیږي    -انرژي 
چې کارترسره کړي . په بله وینا انرژي عبارت له ذخیره شوي کارڅخه دی چې  بیرته یې  

  . دی  واحدژول  دانرژي  شو.  کوالی  ترالسه  شکل  په   دانرژي 

(1 J = 1 Nm = 1Ws = 1 V · A · s.)     شکلونوسره څرگندیږي . لکه :  انرژي په مختلف
 میخانیکي انرژي ، برقي انرژی ، کیمیاوي انرژی ، اټومي انرژي  

Energy  

Quantum 

په مدارکې قرارلري نه شي کوالی چې دانرژي    Kیوالکترون چې داتوم     -دانرژي کوانت :
د راواخلي  کوم چې  لږقیم    Lمدار او  Kدومره مقدارځانته  تفاوت څخه  دانرژي  ت  مدار 

چې   شته  نه  اجازه  کې  لیول  په  دانرژي  مدارونوترمنځ  دنوموړودواړو  چې  داځکه   . ولری 
الکترون تم شي  . هغه مقدارانرژي چې یوالکترون یې ځانته بایدراونیسي اویایې دځانه  

په    quantum ورکړي ترڅودانرژی یوه بل لیول ته )مدارته( ځان ورسوي دانرژی کوانت    
بله  په    . یادیږي  انرژي    نامه  ترټولوکوچنی  وړانګو  دالکترومقناطیسي  وینایوکوانت  

   مقدارته ویل کیږي . دبېلګې په توګه لکه دنورکوانت )فوتون ( ، ګاماکوانت )ګاماوړانګې 

    اورونتګن کوانت )اکسریز( . دفوتون کوانت انرژي مساوي ده له :  
دوړانګوڅپې اوږدوالی ،   λ  دنورسرعت ، ،C  دفوتون انرژي ،    E په پورتنۍ معادله کې  

 مانالري    Planck constant دپالنک ثابت    hاو 

Energy  Source 

: سرچینه  .     -دانرژي  تولیدکیږي  ورڅخه  انرژی  چې  کیږی  ویل  هغوموادواویادستګاوته 
کیمیاوي   ګاز،   ، برق   ، داوبوچینه  چې  شي  کیدای  سرچینه  دانرژي   : توګه  په  دبیلګې 

 اداتومي هستې چاودنې کړنالره وي  مواداوی

Energy 

Conversion 

Efficiency 

: ترالسه     -ثمره  چې  انرژي  ګټورې  د  تقسیم  حاصل  له  عبارت  ثمره  اویاآلي  ماشین  دیوه 
دثمرې    . ده  شوې  اومصرف  شوي  ورداخل  ته  ماشین  چې  مقدارانرژي  اوهغه  ده  شوې 
سلنه   سل  ته  یوګروپ  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  ښوول  باندې  فیصدي  واحدپه 

دبريښنایز  Pبريښنایزقدرت   پایله کې  په   . سلنه  داخلیږي  پینځه  رڼاورکوي       %5قدرت 
په حرارت اوړي . نولیکالی شوچې درڼاورکوونکي     %95اوپاتې پینځه نوي سلنه برخه   

η  مساوي ده له :    ηګروپ ثمره  =
Pout

Pin
= 5%      

Energy Density 
 : کثافت  یوه     -دانرژي  اویادفضاپه  یوه سیستم     په  کیږی چې  ته ویل  هغه مقدارانرژي 

 ساحه کې په واحددحجم ذخیره شوې وي .  

Energy Dose چې په واحد ګرې    مقدارانرژي ډوزيا انرژي د(1gray=Gy)   اندازه کیږي 
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Energy Level 

 

 

    -انرژي لیول ، سطوح انرژي :
ذره  بنسټیز  اویایوه  سېستم  میخانیکي      یوکوانتم 

اونور  نیوترون   پروتون،   ، الکترون  چې     لکه 
نیوالی   ځای  یې  مدارونوکې  په  اویاداتوم  دهستې 

ټاکل  دی، یوازې  دانرژي   چې  شي      يکوالی 

discrete    همدغوټاکلوقیمتونوته  . قیمتونه واخلي 
ل انرژي  په دذرې  اصطالح  فزیکي  نوموړې   . کیږي  ویل  یول 

ټولیزه توګه دیوه الکترون  لپاره په یوه اتوم کې اویامولیکول  
کلک  واسطه  په  برقي ساحې  کیږي چې دهستې  کارول  لپاره 

تړلي دي . خوهمدااصطالح کېدای شي چې دهستې ذراتودانرژي لیول لپاره هم  وکارول  
کوالی  سېستم  میخانیکي  هرکوانتم    . په     شي  لیول  دټاکلوانرژي  یوازې  چې  شي 

درلودلوسره  دتل لپار ه  مستقرپاتې شي .داسېستم هڅه کوي چې تل په ټیټه انرژي لیول  
کې پاتې شي چې دسیستم بنسټیزحالت ورته ویل کیږي . که الکترون دبنسټیزلیول څخه  

په    ېلوړ  . کیږي  ویل  ورته  لیول  انرژي  تحریک شوې  نو  وخیږي  ته  لیول  کې  انرژي  شکل 
 دهایدروجن اتوم دانرژي لیولونه  ښول شوې دی 

Energy Spectrum 

 

 

 : دبنسټیزذراتودبهیرشدت  -دانرژي طیف  اویا  وړانګو   الکترومقناطیسي   د   که چېرته 

(intensity)    نویوداسې تابع  وکښل شي  په  )څپواوږدوالي،فریکونس(   دهغوی دانرژي  
مدار    kګراف ته دانرژي طیف ویل کیږي . دبیلګې په توګه کله چې دمسویوې نمونې د  

الکترونونه  دلیزروړانګوپه واسطه په تحریک راشي اوبیابیرته  دانرژي خپل پخواني  حالت  
په نمونه کې داتوم  وړانګې خپروي .    Cu-Kα او       Cu-Kβته راوګرځي نوپه دې ترځ کې د  

انرژي لیول      EΔانرژي      خپورشوې  اویا الکترونوڅخه جذب شوې  انرژي           nEدلومړي 
په واسطه ټاکل کیږي .  ددواړوانرژي لیول دتوپیرلپاره لیکالی    mEوستي انرژي لیول اوور
 شو:

 
که چېرته دانرژي لیولونوتفاوت مثبت قیمت ولري یانې    

m> E nE      دخپرونې دنمونې  کې   حالت  نوموړي  نوپه 
اوکه         emission spectum      طیف   راځي  ته  الس 

   m< E nEچېرته  نوموړی قیمت منفي قیمت ولري یانې  
طیف دجذب      absorotion spectum    نودنمونې 

   ترالسه کیږي

Enol 

    OH-3=CR2CR-1Rکیمیاوي مرکبات دي چې  عمومي فرمول یې په    alkenesدالکین   
  یو ایزومیرته ویل کیږي . دهایدر ‒CO‒CH2‒ بڼه لیکل کیږي  . په بله وینا دکیتونوع  

کسیل ګروپ دمرکب  دکاربن په یوه اتوم باندې نښتی دی کوم چې غبرګ کیمیاوي تړون  
 keto-enol جوړوي . کله چې یوالدیهایداویوالکول سره ګډکړونودتعادل په حالت کې   

tautomerism     په دې عضوي  مرکب کې  دمنځ ته راځي .OH      ګروپ څخه پروتون+H   
دمرکب په منځ کې بل ځای ته خوځیږي اوپاتې اکسیجن غبرګې کیمیاوي اړیکې ترالسه  

 کوي .  

Enolisation   د کیتونketone     اړول په اینولEnol   : پروتون    -باندي +H     داکسیجنO   خواته حرکت
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 یا  وه د چې ده ایزومیري ګروپ تشکیل کوي رجعي OHکوي  اود کاربن په اتوم باندې د 

 ټاکلي منځ تر ) توتومیرونو ( ایزومیرونو  اود اوړي بل  په  یو اسانۍ په  څوایزومیرونه 

 لکه . وي موجود تناسب

 . تعادل منځ تر بڼو enol(11) او keto(1) د کې مثال الندې په

 د کاربن  اود  جال څخه  اتوم  له اکسیجن د  اتوم  یو هایدروجن  د دلته کیږي لیدل چې لکه
 . کیږي تړل سره اتوم

 
Ent- Or  Ento-   مختاړی دی ، اوپه ماناد داخیل ،په منځ کې ،په وسط برخه کې 

Entamoeba 

هغه ډول امیب ته ویل کیږي چې دانسان اوحیوان په بدن کې ژوندکوي ، دبیلګې په توګه   
، چې دانسان دبدن په ګرموبرخوکې ژوندکوي اودپیچش آمیبي المل   E. histolytica لکه  

 ګرځي .

Enteral 
پورې اړوند، دبیلګې په توګه په طبابت کې کله چې یوڅوک دکولمو له  Intestine په کولمو

 ري غذایي مواد، الکتروالیت اوخوړل شوې دواګانې ضایع کوي .   ال

Entero- 
لکه    مربوط،  امعأ  په   ، اړوند  غړوپورې  دغټوکولمو  enterocolitis دکولموپه   ،

   enteropathy اوکوچنیوکولموالتهاب ، دامعأناروغي  

Enterobacter 
کولموکې   په  چې  کیږی  ویل  بکټریاوته  ډوله  استوانوي   ، جنسه  منفي  ګرام   یوګروپ  

 E. aerogenes, E. cloacae, E. agglomerans پیداکیږي . لکه : 

Enterocoels 

کله چې دبدن خالیګاه دیوې نازکې خالیګا په واسطه پو ښ شوې    -دبدن اصلي خالیګاه :
چې   خوکله   . یادیږي  نوم  په  دسلوم  دامعأ  وي  خالیګاه   په    primitive gut اصلي  سره 

 تړاوکې منځ ته راغلې وي نود انتروسیول په نوم یادیږي .  

Enterogenous  دامعأڅخه سرچینه اخیستې ، دامعأ اویاداخلي غړوڅخه منځ ته راغلی 

Enteron  هضمي مجرایاکولمې ، په تیره بیاکوچنی کولمې 

Enterozoon 
امعأ  پارازایټ    هغه   په  اویاحیوان  دانسان   چې   ګان  اوطفیلې  لکه    ونه   . ژوندکوي  کې 

 ینچیان اونور  چ دامعأ 

Enthalpy 

 

ایستل  ورننه  )دتودوخی  : انتلپی   چې ده  مساوي سره تودوخې دهغه انتلپي     -(  
 کې شرایطو په ) P=const ( د  کې درجه  ټاکلې په  تودوخې د یی سستم ترمودینامیکې

 . ازادوي  ايېی کوۍ او جذب
مجموع   ډولونو  دټولوانرژي  سیستم  دیوترمودینامیک  چې  دی  یوکمیت  دترمودینامیک 

مقداراندازه کوي . په بله وینادیوه فزیکي اویاکیمیاوي سیستم دحرارت محتوي  ورته هم   
په توري کښل کیږي  اوواحدیې    H =  heat شو.  د انتلپي لنډیزپه عادي توګه  د     ویالی
.   Jouleژول    موالرانتلپي   دی  کې  څانګه  په  ژول     mH   دکیمیااودتخنیک  واحدیې  چې 

په مول   انتلپي  دی     /molJتقسیم  په کیلوګرام      sHاومخصوصه  تقسیم  ژول  واحدیې  چې 
انتلپی   J/Kgدی   سم  سره  دتعریف   . دي  دسیستم     H(Joule) خورااړین  ده    مساوي 

http://de.wikipedia.org/wiki/Joule
http://de.wikipedia.org/wiki/Mol
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چې   د سیستم  ګازله خواد      VΔP =  expw   جمع هغه مقدارکار  U(Joule)داخلي انرژي
کړنالرې په واسطه  دچاپېریال )اتموسفیر( پرمقابل کې  ترسره       VΔوسعت  m)3V (حجم  

 کیږي .

H = U + pV 
انرژي    داخلي  کې   معادله  پورتنی  دی    Uپه  عبارت  څخه  انرژي  دحرارتی 

انرژي   حرکي  )لکه  کوي  ګوته  په  انرژي  حرکي  اوهستوهراړخیزه  اودمولیکولو،اتومونو، 
،پوتن انرژي  انرژي ،دتړون  انرژي ،اهتزازي  انرژي ،کیمیاوي  .  ش،څرخیدونکې   ) انرژي  ل 

حرارت   دمطلقه  انرژي  مطلقه   T نوموړې  په  دتودوخي  او  مومي  ډیرښت  متناسب   سره 
کې ترټولوکوچنی قیمت غوره کوي . په یوه تړلي سیستم کې      (C°273.15−)درجه  صفر

کیږي   کارویل  دحجم  اوفشارته  چې  pV دګازحجم  کوم  دی  کارڅخه  هغه  له  اوعبارت 
پروړاندې  باید سرته ورسوي        p(pascal)سیستم یې د احاطوي  فشار اوچاپېریال فشار

په   چاپېریال باندې کارترسره کوي او خپلې تړلې   .  دنوموړې موخې لپاره سیستم پخپله 
تولیدکړي .  که       (ΔV = V)   احاطې ته تغیرورکوي  ترڅودګازلپاره اضافه پراخ حجم

تغیر    دانتلپي  دترمودینامنیک    dHچیرته  لپاره  انرژي  اودداخلي  وي  کوچنی  بېنهایته 
له بهرڅخه سیستم   نودانتلپي بدلون مساوی دی dU = dq - pdV)  (لومړی قانون وکاروو

انرژي   حرارتي   شوې  ورداخله  اودفشارتوپيرحاصل       dqته  حجم  دسیستم  جمع 
 یانې :   (V.dP)ضرب

 
نو    dp = 0دپورتنی معادلې په اساس که  په یوه سیستم کې فشارثابت وساتل شي  یانې  

بله   په  ته  له بهرڅخه جذب شوې حرارتي  انرژي سره مساوي ده .  دانتلپي  تغیرسیستم 
.   دبیلګې په توګه که چېرته داتموسفیرثابت فشارالندې په یوه       pdH= dq = Q  وینا   

اوبوته   کې  ورکړونوپه     kJ 36لوشي  توګه  په  دحرارت  انرژي  برقي  کیلوژول  شپږدیرش 
ډیرښت مومي . وروستی مطلب داسې لیکو:                      kJ 36دپخواپه پرتله  لوښی کې داوبوانتلپي  

(ΔH = +36 kJ).    په یوه کیمیاوي تعامل کې دچاپېریال فشارثابت. همدارنګه(dp = 0)   
نودانتلپي   دبهرڅخه جذب شي  انرژي  تعامل کې  په یوه کیمیاوي  . کله چې  کیږي   پاتې 

لري      H∆تغیر  قیمت  کې     (Endothermic) مثبت  تعامل  کیمیاوی  یوه  په  چیرته  اوکه 
. دبېلګې په    (Exothermic)منفي قیمت لر ي  H∆ بهرته انرژی ورکړه شي نودانتلپي تغیر

: ددې لپاره چې  یومول نایتروجن ګازددوه مول اکسیجن ګازسره کیمیاوي تعامل   توګه 
نو   جوړشي  اکسایدګازورڅخه  دای  نایتروجن  مول  دوه  ترڅو  مخې وکړي   له  دتجربو 

 انرژي ورداخیله شی  H =  68 KJ∆بایدچې سیستم ته دبهر څخه اته شپیته کیلوژول 

     .𝑵𝟐(𝐠) + 𝟐𝐎𝟐(𝐠) → 𝟐𝐍𝐎𝟐(𝐠)      ∆𝐇 = +𝟔𝟖 𝐊𝐉 

بهرته   انرژي  کې  پایله  نوپه  اکسایدګازتجزیه شي  نایتروجن دای  دوه مول  بلخواکه چېرته 
  = kJ   ∆H 68 -ازادیږي اودانتالپي قیمت یې منفي اته شپیته کیلو ژول دی            

 که چېرته یوه سیستم ته حرارتي انرژی ورکړه شي یانې په سیستم باندې کارترسره شی

(ΔU =  Δq  +  P ΔV)  یوسیستم  نو چېرته  اوکه  مومی  ډیرښت  یې   انرژي     داخلي 
 داتموسفیرپر وړاندې کارترسره کړي نو داخلی انرژي یې کمښت مومي  

. (𝚫𝐔 =  𝚫𝐪 −  𝐏 𝚫𝐕) 
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Enthalpy Of 

Fusion 

: یاحرارت  انرژي  ترثابت    -دذوبان  جسم  ترڅویو  اړتیاشته  ورته  چې  ده  مقدارانرژي  هغه 
فشارالندې دجامدحالت څخه مایع حالت ته واړول شي . دیادولووړده چې نوموړي جسم ته  
داتومونو،مولیکولونوترمنځ  دجسم  ترڅو  کیږي  مصرف  لپاره  ددې  ي  انرژ  شوي  ورکړل 

اړیکې   او  کړي  خنثی  قواوي  سم  جاذبه  اوورسره  دذراتوسرعت  کبله  دې  اوله  کړي  پرې 
 دجسم حرارت پورته نه ځي اوثابت پاتې کیږي.  

Enthalpy Of 

Vaporization 

: دنوموړې     -تبخیرحرارت  ترڅو  ورکړشي  ته  مادي  مایع  یوې  چې  ده  مقدارانرژي  هغه 
 مادی یوټاکلی مقدارلکه یوګرام  په ګازباندې واړول شی  

Entomo-   مختاړی دی اوپه مانا دحشرات ، مفاصل 

Entomology 
حشرات  دزولوژی یوه څانګه ده اویادحیواناتوهغه علم ته ویل کیږی چې    -دحشراتوعلم :

 ترڅیړنې الندې نیسي

Entomophily موچان او پتنګ  ۍدحشراتوپه واسطه ګرده فشاني ، په تیره بیالکه موچ ، 

Entomostraca 
: خرچنګان  وي     -سفلي  نازک  یې  پوستکی  دبدن  چې  کیږي  ویل  خرچنګانوته  ډول  هغه 

 ي  کر لرښوي . معمواًل یې دبدن اخري بنددوه  ياودکیتین موادوڅخه جوړشو

Entophyte 
ونواویاطفیلي ګانوته ویل کیږي چې دنباتاتوپه داخیل کې استوګنه کوي .  پارازایټ    هغو 

 دبیلګې په توګه لکه بکټریاوې ، مرخیړي اونور 

Entoplasma 
په     ، برخه  دپروتوپالزمامایع  ده،  پرته  اکتوپالزما  یې  شاوخواته  پالزماچې  داخلي 

 لکه امیبونه اونور وحیدالحجروي کې داخلی پالزما ، 

Entozoa  طفیلي حیوانات چې دیوه بل حیوان په وجودکې استوګنه کوي  . لکه چنجیان 

Entropy 

 

 

 سستم د انتروپي :    -:   انتروپي  

 یوسستم که . دی خاصیت ترمودینامیکي

 په  Q   د کې درجه  T   په تودوخې د ته

 دسستم دلته ورکړو،نو تودوخه اندازه

رکوي  تغی   S   خاصیت دترمودینامیکي
 .دی له : مساوي او

ΔS = Q / T 

 سستم د ، نظم  داخلي سستم د لکه ډیرخواص سستم دیو کې مفهوم په انتروپي د

 داخل په سستم د چې هرڅومره . لري ځای اونور حالت فازي سستم د ، کتله  مالیکولي

 مالیکولي چې ماده هغه ډول همدا . زیاتیږي هم انتروپي دسستم ، زیاتیږي نظمي بې کې

 د هم دلته ، شي ورکړل تودوخه ته سستم اوکه . ده زیاته هم یی  ،انتروپي ده زیاته یی کتله
 زیاته څخه انتروپۍ د موادو کرستلي د انتروپي موادو امورف د. زیاتیږي انتروپي سستم

 . اونور . ده
بدلون دانتروپې  سیستم  بیرته      dSدیوه  چې  ته  سیستم  تړلي  یوه    : دی   مساوي 

دحرارتي    reversibleګرځیدونکې   مقدارسره  کوچني   بینهایت  په   بیايي  پرمخ  پروسه 
درجه   dQانرژي    حرارت   مطلقه  په   تقسیم    کول،   همداسیستم       T انتقال  چې  کله 

 دتعادل حالت  غوره کړي .    
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سره    (J/K) او واحدیې  ژول تقسیم په مطلقه حرارت درجه دکلوین       S د انتروپي لنډیز په
پریوکلوین یوژول   . کیږي  یومکعب    (J/K)  ښوول  لږڅه  چې  ده  مقدارانتروپي  هغه  درجه  

ویلې کوي  اوپه اوبویې اوړي .دعام ولس په ژبه انتروپي هغه      cm 30,893سانتي متر یخ 
دی چې په یوه جسم کې شتون ولري . په بله وینا انتروپې هغه مقدارانرژي په   حرارتمقدار

رسولولپاره   دګټورکاردسرته  کې  ترځ  په  کړنالرې  ترمودینامیکي  دیوې   چې  کوي     ګوته 
نه ده . دبیلګې په توګه لکه د یوه انجن ماشین په کارکولوکې انتروپي    الس ته راتلونكى

انرژي   شوې  دضایع  او  انتروپې  راټولیږي   . کیږي  لیرې  څخه  دسیستم  توګه  په 
دترمودینامیک ددویم قانون پربنسټ تعریف شوی ده اوپه ډاګه کوي چې دیوه تړلی سیستم  
انتروپې تل زیاتیږي . انتروپي څرګندوي چې حرارتي انرژي تل په ناڅاپي توګه دیو جسم  

رجه لري دتودوخې  څخه چې دحرارت  لوړه درجه لري  یو  بل جسم ته چې دحرارت ټیټه د
په بڼه انتقال کیږي . نوموړې کړنالره دسیستم دلومړي  نظم  حالت  راکموي اوله دې کبله  

تر  ېب ،بې نظمي او(disorder)انتروپي ته  دچاخبره لږڅه نیمګړي تعریف په توګه ګډوډي  
ل ویالی شو.یانې  دیوه سیستم  تابع ته ویل کیږي چې د ناڅاپي بدلون خواته تمای  تيبى

 پیداکوي .
شمیربیان کوي چې     microstate په حقیقت کې  انتروپي دیوه سیستم دمایکروحالتونو 

ك   داندازه کولوپه مرسته    macrostat دسیستم دماکروحالت    یږي . ماکروحالت  تصديق 
یوه سیستم ته ویل کیږي چې دحرارت په تړاو ډیرازادبعدونه ولري .دبیلګې په توګه لکه  

لږ ګازچې  ددرویشت   یومول  طاقت  په  لس  دیوه     mol1 10 ~23څه    . لري  ذرې 
اونور.   ګازماکروسکوپي   : فشار،حجم،دذراتوشمیر،حرارت  له  حالت خواص عبارت دي 

   Vectorکه چېرت دیوه سیستم  یومول ګاز دماکروحالت هرې یوې ذرې ته دسرعت وکټور
وکټور یانې  Vectorاومکان     . کیږي  ترالسه  مایکروحالت  سیستم   وټاکونوددې 

یکروسکوپي توګه بشپړتشریح کیدای شي چې ادمایکروحالت په مرسته  یو سیستم په م
په کوم احتمال سره دحرارت بې ثباتي بڼه ځانته غوره کوي  .  دبیلګې په توګه په یوه تړلي  

برګون کې نه وي اودتعادل په حالت کې قرارولري  ،  سیستم کې چې دچاپېریال سره په غ
دداسې یوه سیستم مایکروحالتونه   تل  په یوشان احتمال سره پېښیږي .  دبیلګې په توګه   
لکه په کښل شوی شکل کې د یوه تړلي لوشي د منځ په کیڼه خوابرخه کې مولیکولونه په  

وشان ویشل کیږي   . خوکله چې  ازاده اوتصادفي توګه هرې خواته خوځیږي اوپه  فضاکې ی
ډیرحجم   پرتله  دپخواپه  لپاره  نودګازمولیکولونو  شي  لیرې  دیوال  منځنی  دلوشي  

پیداکیږي اودهغې سره سم دتنظیم کیدنې  هراړخیزامکانات هم زیاتیږي  .   په پایله کې    
په    . داځکه چې دحجم وسعت سره سم  ډېرښت مومي    پرتله  دپخواپه  انتروپي  د سیستم 
سیستم کې دپخواپه پرتله دمایکروحالتونوشمیرامکانات هم ډیرښت مومي اوله دې کبله  
نه   غبرګون  سره  دچاپېریال  یانې  وي  تړلی  چې  یوه سیستم کې  په    . کیږي  ډیره  انتروپي 
بیرته   لپاره  سیستم  د  زیاتوالی   دانتروپې    . مومي  نه  کمښت  کله  هیڅ  انتروپي  کوي  

( پایلې لري . داځکه چې   دنوموړې کړنالرې لپاره اړین ده  یر ناپذ  برگشتناګرځیدونکې )
چې یوڅه مقدارانرژي دضایع شوې حرارت په توګه مصرف شي اوپه پایله کې د سیستم له  
دماکروحالت   انتروپې  کې  احسائیوي میخانیک  په   . کارمقدارمحدودکیږي  خوادکیدونی 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mol
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تعادل په حالت کې قرارولري   ته ویل کله چې یوسیستم د (Macro state variable)متحول 
متحول    دماکروحالت  سیستم  دیوه  ده.   نه  مسیرتابع  دخپل  انتروپي  ماناچې  دې  په   .

 عبارت دی له حجم ،فشاراوحرارت څخه دی .    
انتروپي  په اصل کې  دهراړخیزوطریقوشمیر یومقیاس دی چې په هغوی کې  یوسیستم  

یوه     "disorder" درجې    نظمى  ېب  ګډوډى اوتنظیم کیدای شي . په  لنډه توګه انتروپې د  
. کوي  ډاګه  په  ګیري  وي     اندازه  زیاته  انتروپي  څومره  هر  چې  مانا  دې  هم  )په    هغومره 

داتومونو،  سیستم  دیوه  انتروپي  رڼاکې  په  تعریف  دنوموړي   .  ) وي  زیاته  ګډوډي 
یکروسکوپي  بڼوشمیر    دلوګاریتم  سره متناسب ام  ه، ممکن   (microstate)مولیکولونو

په نامه یادیږي . دراکړل     Boltzmann constantده . دتناسب فکټور یې دبولتڅمن ثابت  
متحولویوې  مجموعې لپاره انتروپی هغه درجه اندازه    macroscopicشووماکروسکوپیک 

ممکنه    توپیرلرونکو  په  چې  دی   شته  احتمال  یوسیستم  د  کچه  کومه  په  چې  کوي 
وي   microstates مایکروحالتونو    ټول   باندې غزول شوی  دیوه سیستم  . مایکروحالت 

پمقابل    . کوي  تشخیص  ځای  او  مولیکول سرعت  دیوه  لکه  جزیات   یې  مولیکولي  کې 
و  دیوه سیستم    macrostate ماکروحالتونه   .دیوه  دكتنى  کوي  ړ منځنی مقدارتشخیص 

سیستم ماکروحالت دټولو مایکروحالتونو دمجموعې   څخه جوشوی دی چې احسائیوي  
 وزن په نامه سره یادیږي    

دانفرادي اتومونو اومولیکولونو   انتروپې )ګډوډي (  -په  احسائیوي میخانیک کې :  –  ۲
 طبیعی لوګاریتم  شمیر )احسائیوي وزن (  هممکن configurationیکروسکوپیکي بڼې ام

(ln)     .   . اودبولتڅمن ثابت حاصل ضرب ته ویل کیږي 

 
کې   معادله  پورتنۍ  ،         Sپه  انتروپي   ،Bk      . له  ده  اومساوی  ثابت  دبولتڅمن 

−1J K−231.38065×10     همدارنګه  ،iP       هغه احتمال په ګوته کوي چې    دسیستم)th(i   
انرژي    ټاکلې  یوه  مایکروحالت  کې    iEیم  حالت  په  ثباتي  دبې  چې  کله  شي  درلودالی 

ائیوي وزن   صقرارلري   .   په  معادله کې دټولومایکروحالتونو مجموعه نیول کیږي .  اح
یوه  هره  په  تقسیم   دمایکروحالتونوشمیر  دیوه سیستم  دی  چې    مساوي  کوم  لیول  انرژي 

 دانرژي انترول څخه  د اشغال وړ وي .    
دیخ شل ګرام   : ته چې دحرارت درجه یې صفرده    g 20بیلګه  ℃ کتلې   ≈ 273 𝐾   په

د ترسره   Qاندازه  ورورو   دومره  تجربه   . اوبووواړي  په  ورکوووترڅو  انرژي     حرارتی 
پ   isothermکوو ثابته  لږڅه  درجه   اوداوبودحرارت  یخ  شیچې  خوسره     ΔT = 0  .  اتې 

دهغې هم دتماس له الرې حرارتي انرژي انتقال شي .  له همدې کبله داوبودحرارت درجه  
 هم صفرده. په یخ کې دانتروپي بدلون مالوم کړئ ؟    

𝐒∆حل: دتعریف سره سم دانتروپي بدلون مساوي دی له :     =
𝐐

𝐓
 

مساوی ده      Q = mL    (latent heat)انرژيتینت حرارتي  څرنګه چې دیخ دویلې کیدلوال
په واحد کیلوژول پرکیلوګرام   Lتینت حرارت   ضرب د مخصوصه ال     m(Kg) یخ کتله  له
)1 −

mkg-(kJ  : نولروچې ، 

∆S =
Q

T
=

mL

T
=

(0.02)Kg × (3.35 × 105 J/Kg)

273K
= 25 

J

K
 

په    چې   مانا  دې  په   . دی  کلوین  درجه  مطلقه  پریو  ژول  ویشت  پینځه  بدلون  انتروپې  د 
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اوبوکې دانتروپې اندازه دیخ په پرتله  لوړه ده . پایله : په احسائيوي میخانیک کې انتروپي  
دحرارت   کې  جسم  یوه  په  انتروپي  کې  ترمودینامیک  اوپه  مانا  په  ګډوډي   ، نظمي  دبې 

  . کیږي  ویل  ،ټینګ    مقدارته  ،مایع  جامدجسم  یوه  په  پرلپسې    ) نظمي  )بې  انتروپي 
 < dS   ګازاولږټینګ ګازکې  په خپل وارسره ډیرښت مومي . دیوه جسم انتروپې تل مثبت

لري  0 درجه   قیمت  حرارت   مطلقه  د  چې   دې شرط  .     T په  وي   لوړه  دصفرڅخه  یې 
ي انتروپې په خپل سر دتود  دی چې په یوه جسم کې شتون لر   حرارت انتروپي هغه مقدار

یې انتروپي لوړقیمت    هغومره  جسم  څخه سوړجسم ته بهیږي . څومره چې یوجسم تودوي  
   لري .

ته انتقال     kT حرارت   یوه سوړمایع    dEڅخه په مقدار      w Tکه چیرته  دیوه تودمایع  
تفاوت انتروپې  اواخرني حالت  حالت  نودلومړي  ګډشي  اوسره  توګه     dS وکړي  الندې  په 

                                        ترالسه کیږی .

𝑑𝑆 =  
𝑑𝐸 

𝑇𝑘
  −  

𝑑𝐸

𝑇𝑊
 

 : سانتیګرید   -بېلګه  درجې  دیرش  یې  تودوخه  تویووچې  اوبه  تودې  کې  لوښي  یوه     په 
 = 30°C)w(T    کې لوښی  بل  یوه  په   . درجې    شیدېده  شل  یې   تودوخه  تویووچې 

ځانګړی     C)k(T°20 =سانتیګرید    هریوځانته  مولیکولونه   مایع  دواړو  دنوموړو   . ده 
ټاکلې   په  دتودواوبوڅخه  چې  ګډکړونوتجربه ښيي  سره  مایع  دواړه  چې  کله   . لري  تنظیم 

ش (Joule 5) اندازه انرژي   تهحرارتي  دګډسیستم    یدې  ماناچې  دې  په   . کیږي   انتقال 
دالسه   انرژی  اوبه  )تودې  شوی  پاتې  مقداریوشان  شدانرژي  انرژي  اوهمدغه    یدي ورکوي 

تودې کیږي (، خوانتروپي یې  تغیرکوي .  که چېرته     یدې ترالسه کوي اوپمقابل کې یې ش
یټرآلې په مرسته دګډمایع حرارت اندازه شي نودرجه یې پینځه ویشت درجې  ومترمدیوې  

  څرنګه  dSقیمت لري . اوس پوښتنه داده چې دانتروپې بدلون    C)mix(T°25 =سانتیګرید  
 محاسبه کوالی شواوڅومره قیمت لري ؟ 

  ∆𝑆 =
∆𝑄

𝑇𝑘
−

∆𝑄

𝑇𝑤
=

5 𝐽

20 ℃
−

5 𝐽

30 ℃ 
=

1

12
 
𝐽

℃
    

دپام وړ:  دپورتنۍ معادلې پراساس انتروپي تل دصفرسره مساوي اویالوړ قیمت لري  
 .  خوهیڅکله منفي قیمت نه شي اخیستالی

Enveloppe 
: پوښ  دمنحني  ریاضي کې  رسم    -په  ټولوټکوباندې مماسونه  په  بیضوي  دیوه  که چېرته 

 شي  نودامماسونه بیضوي ته یوډول پوښ ورکوي اودچاخبره  بیضوي احتواکوي  

Enzyme 
انزایم ،بیوکتلېست ، داسې پروتین دي چې کیمیاوي عملیه ، ګړندی کوي ، پیل کوي  

 موادپکې مصرف شي .  catalyst اوالرښوونه ورته کوي پرته له دې چې دهغوی کتلیست 

Enzyme  انزایم یوپروتین دی چې په بدن کې کیمیاوي تعاملونه ګړندي کوي 

Enzymes 

یافرمنت   سره     -:  (Ferment)انزایم  ډیری  په  چې  کیږي  ویل  بیوماکرومولیکولونوته 
. دبېلګې په توګه لکه ر په  ادپروتینوڅخه جوړدي  یبونوکلیداونور.  انزایمونه داورګانیزم 

کیمیاوي   کې  سیستم  بیالوژیکي  یوه  په  .انزایمونه   لري  رول  اړین  کې  میتابالیزم 
  . کوي  ترسره  دنده  توګه  په  دکتلیست  یانې  وروکوي  اویایې  کوي  ګړندي  تعامالتونه 

ول په حرارت  هرانزایم یوخواپه یوه ټاکلې ماده باندې اغیزه لري اوبلخوایې فعالیت دمحل
. انزایمونه دسلول په منځ کې تولیدکیږي اوپه بهربرخه کې هم مؤثردي .    پورې اړه لري  
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اویادهاضمې     Saccharase یالکه دنشائیسته تجزیه کوونکي انزایمونه    amylases لکه   
ایم   کولوانز  دپروتېنودتجزیه  په      protease په سیستم کې  وروستاړی  دانزایم   ... -ase  

 کیږي .کښل 

Eosin 

ب  ، هیستولوژي  اوپه  لري  سوررنګ  چې  ده  ماده  عضوي  کې  ا یوه  کتریولوژي 
توګه   په  دبیلګې   . کیږي  کارول  موخه  دنسجونودتوپیرلرونکورنګونودښوولوپه 

 نارنجي رنګ اخلي. -سایتوپالزما اودسلول  نني موادسور

Ependyma 
یوپټیزاوداپیتیل حجروڅخه جوړشوي   اوددماغ خالیګاوو)ونتریکل(  کانال  دنخاع شوکي 

 پوښ ته ویل کیږي  

Epi-   مختاړی اوپه مانادې : دهغه پرسر، دپاسه ، نږدې ، وروسته له هغې ، په اړخ کی 

Epicenter 

دزلزلې   توګه  عمودي  په  چې  کیږي  ویل  ته  ټکي  هغه  پرمخ  دسطحې  دځمکې 
اویا دمنبع دپاسه موقعیت ولري . داځکه چې دزلزلې ټکانونه لومړی په    دپېښیدلوپرځای

نوموړې عمودي نقطه کې  په شدت سره احساس کیږي اوله دې کبله ورته دزلزلې  اصلي 
 ځای ویالی شو. داپي سنټرڅخه وروسته دزلزلې څپې نوروځایونوته خپریږي .  

Epidemic 

ی اووخت کې دیوې ناروغۍ ظهور)خوپه تیره  پرلپسې اوپه ډیرشدت سره په یوه ټاکلي ځا
بیادساري ناروغۍ( چې په ډیرسرعت سره پرمختګ کوي . لکه چیچک ، ګریپ ،کولرا، 

 محرقه اونور.

Epidemiological 

Cancer Register 

Statistic 

   . پر ليکه کول   حصائيې )شمېرې(ا ژي ولويېم اېپيدد سرطان 

Epidemiological 

Cancer Register 

Statistic 

  پر ليکه کول .    حصائيې )شمېرې(د سرطان اېپيد ېميولوژي ا

Epidemiology 

  د  ناروغيوانتانونو يانورو دطبي علومو هغه برخه ده چې په ولس کی داپيدیمیولوژي :  
  په ، خطرونه اوالملونه، چارې او دهغوی دمخ نيولوالرې  احصائيهخپريدلواو يا نه خپريدلو

 . الندې نيسي اوغور ناوړه اغېز ې تر څېړنې راتلونکي وخت کې

Epidemiology 

  : دطبي علومو هغه برخه ده چې په ولس کی دانتانونويانوروناروغيود     -اپيدیمیولوژي 
په   خپريدلواو يا نه خپريدلواحصائيه او دهغوی دمخ نيولوالرې چارې، الملونه، خطرونه او

 ناوړه اغېز ې تر څېړنې اوغور الندې نيسي .راتلونکي وخت کې 

Epidermis 

 

 

پورتن دپوستکي   ، :  ۍبشره  چې      -طبقه  پټ   بهرنی  دپوستکي  حیواناتواونباتاتوکې  په 
  . کوي  هم  مخنیوی  کیدنې  اوداوبودضایع  ساتي  خوندي  بهرنیواغیزوڅخه  دناوړه  هغوی 

ه منځ کې  دوینې  رګونه  شتون  ددې پوستکي سلولونه پرته له خالیګاه څخه تړلي دي ، پ 
  -۱نه لري ، اوپنډوالی یې ترڅلوروملی متروپورې رسیږي . داپټ دالندوبرخوڅخه جوړدی  

Stratum basale  ۲-  Stratum spinosum  ۳-  Stratum granulosum  ۴-  Stratum 

lucidum ۵- Stratum corneum   
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Epidermis . د پوستکي پاسنۍ پټ چې دوينې رګونه نه لري 

Epidermophyton 

Floccosum 

   Dermatophytose دپوستکي ناروغی سمارقونه دي لکه     -جلدی مرخیړي )سمارقها( :
داډول   خالیګاوی  اودپښوګوتوترمنځ  نوکونه،    ، ځایونه  النده  بیادپوستکی  تیره  خوپه   .

 ناروغي منځ ته راځي   

Epigenesis 

دچارل داروین کارپوه یوه نظریه ده چې دهغې پر بنسټ  دحیواناتوپه نطفوي تکامل کې  
وران کې  یوسلسله نوي تشکیالت موجوددي چې ګام په ګام نوي جوړښتونه دهغوی په د

لري   نه  کې شتون  ابتدأ  په  کې  تخم  په   ) بڼه   ( دموجودظاهري صفتونه  لکه   . څرګندیږي 
په   داغیزې  داجزاووترمنځ  نطفوی  تیریدلوسره دهغې مشخصات  دسلول  په  بلکې دوخت 

 پایله کې منځ ته راځي .  

Epigenetics 

تیشن ته ویل کیږي  چې دډی این اې دتغیرپراساس منځ ته  یوپه جین کې یوځانګړی ډول م
حجره کې داسې بدلون   هگۍ        نه راځی . دبیلګې په توګه لکه چې په یوه القاح شوې  

منځ ته راځی چې په پایله کې توپیرلرونکوحجروډولونه تولیدکیږی . لکه  داعصابوحجرې 
 ، دعضالتوحجرې ، داپیتل حجرې اونور .

Epigeous 
پورته  دځ نه  دمخ  دځمګې  چې  برخه  هغه  دنبات  لکه   ، پورته  نه  دځمکې   ، پرمخ  مکې 

 راوشنه کیږي  

Epikarp پټ    یپوستکی یابهرن یدمیو ې بهرن 

Epimere 
مولیکول   ستیریومرکزونه  Diastereomer دیوه  ډیر   چې  کیږي   ویل  ته   جوړې 

stereocenters  لري اوپه دغویوه مرکزکې دیوبل څخه توپیرولري .لکه ګلوکوز اوګاالکتوز 

Epimorphism 

لکه    دي  خواص  ځانګړي  تابع  دیوې  الجبرکې  په   ، شکل  مقابل   : ده  مانایې  یوه  لغوي 
وي . سرجنکتیوپه دې ماناچې     Surjectiveسرجنکتیو    هومومورفیزم ته ویل کیږي چې

ي  چې الندې شتون ولر   f په پام کې ونیسواو یوه داسې تابع   Yاو    Xکه دوه مجموعې   
  x پورې اړه لري لږترلږه یو  Yلپاره چې په     yنودټولوعنصرونو   خواص ولري :  

په چې  دی   شته  .        X عنصر   ښيي  خواص  اوالندې  لري  اړه  پورې 
چېرته       که   ،1g  2و   اg     مورفیزم خوش  زړه  په  دوه 
 ولرواوداسې خواص ولري چې  

  𝐠𝟏. 𝐠𝟐 : 𝐘 →  𝐙.     

   g1g= 2یانې :      2gمساوی دی له مورفیزم    1gنوپه دې صورت کې مورفیزم    

  

Epinasty   دپاڼې پورتنۍ برخې شدید ودې ته ویل کیږي 

Epineuron 
شحم لرونکي منظم نسجونه چې په هغوی کې داعصابوحجرو داسې ځای نیوالی وي چې 

 هلته دموقعیت بدلون امکانات شتون ولري   

Epiphragma 
 په حلزونوکې دسرپوښ ،  -سرپوښ : 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Epimorphism-01.png
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Epiphysis 

:اپیفیزیس  د  -۱ چې    -غده  ده   برخه  راوتلې  دماغ  دمنځني  حیواناتوکې  فقاریه  په 
پ په انسان کې  دهورمون تولیددنده   . ملی متره   ۸ملي متره اوږدوالی او  ۱۲ه غاړه لري 

  ي عرض لري . دنوموړې غدې محتویات دبدن جسمي اوروحي تکامل تراغیزې الندې لر
.که چېرته دامحتویات نیمګړي تولیدشي نوپه پایله کې دبدن دطول وده په ټپه دریږي . په  

 دې ماناچې بلوغ مخکې له وخت څخه منځ ته راځي .
 داوږدو لوله یې شکله هډوکونږدې اولیرې اخرنی برخې ،  دیوه مفصل اخرنۍ برخه  -۲

Epiphyt 

هغه نباتات چې په نورونباتو باندې لکه ونې  اونوروباندې وده کوي .دداډول نباتاتوولې په 
اپي   . دغه  ژوندکوي  باندې  نبات  بل  په یوه  نه  دابتدأ  بلکې  نه  وي  ځمکه کې غځیدلې 

 ه ډیری سره په مرطوبوځنګلونوکې زیست کوي .   فیت نباتات پ

Epithel 

: انسان   -پوښښي سلول  په   ، کیدنه  ، ضمیمه غوړیدنه   دپاسه شنه   : ده  لغوي مانایې 
لکه    . کوي  پوښ  سطحې  اوخارجې  داخلی  بدن  چې  شوونسجونوپټ  دتړل  کې  اوحیوان 

 دپوستکي پوښ ، 

Epithelial Tissue 

اوخارجې   داخلی  بدن  چې  شوونسجونوپټ  دتړل  اویا  نسجونه  داپیتېل  نسجونه  پوښښي 
دیوې خوابدن  داده چې  پوښ دنده  دنوموړي   . پوښ  دپوستکي  لکه   . کوي  پوښ  سطحې 
ترسره   پروسه  اودموادوتبادل  کړنالره   خوادتحریک  اوبل  وساتي  اغیزوڅخه  دبهرنیوناوړه 

  : نسجونوویش  داپیتل   . ،  همواراپیت   -۱کړي  ،پوستکی  ،مری  خالګاه  دخولې  لکه  ېل 
کانالونه    -۲مهبل دغدووتونکی   ، سترګوکې  په  لکه  اپیتل  ډوله    -۳مکعب  یي  لوله 

،ناقل   صفرا،رحم  ،کیسه  لري  هم  مایکروویلی  چې  کانال  دمعدې   ، معده  لکه  اپیتېل 
 قطارډوله اپیتېل لکه دتنفس مژک لرونکی سیستم   -۴البیضه 

Epithelium  دحجروهغه نرۍ پټ چې دبدن غړوداخلي سطحه پوښ کوي 

Epithem   داوبوداطراح کولولپاره په عالي نباتاتوکې نسجي پوښ 

Epithet . دزولوژي اونباتاتوپه سیستماتیک کې دیوه جنس دویم )اضافګی ( نوم ته ویل کیږي 

Epizoon 
چې دیوه بل حیوان اویابنات    پارازایټ    یوحیوان ته ویل کیږي  لکه    -بهرنی اورګانیزم :

   كيكه ،ېږور  دبدن په بهرنۍ سطحه باندې ژوندکوي . لکه  

Eponymous   هم نوم،یوشان نومی ،هم نام 

Equal  )مساوي ،یوشان ،برابر، سمدالسه ،) زرراځم 

Equal Sign   دمساوي نښه ، عالمهء تساوي 

Equalization   ، برابرونه يا مساوي كونه ، توازن 

Equation 

تشکیل  په     تعامل،اوهمدارنګه دکیمیاوي  توازن  ،  یوه نښه ده چې سمت    -په کیمیاکی : 
 O 2H ➔===  2+ ½ O 2Hډاګه کوي . دبیلګې په توګه لکه :  

لیکل شوې وي      f(x) = 0یوه معادله چې په شکل د    -الجبري معادله :  -په ریاضی کې : 
 ده . دبیلګې په توګه :   xیوڅوجمله اي د f(x) . په دې توګه چې 

3x + 5 = 0- 3+ 2x 4x– 75x 
   2ab + b 2a  ≡  2(a+b)+2     :لکه  -معادل معادله : 
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: معادله  .       -خطي  وي  یودرجه  یې  متحولین  چې  کیږي  ویل  ته  معادلې  درجې  لومړی 
  y-2x+3z = 0اویا لکه   ax + bx + c = 0دبیلګې په توګه : 

: معادله  درجه  ددوه    -دویمه  توان  په  یې  توان  چې  کیږي  ویل  ته  معادلې  .    ۲هغې  وي 
   2x = 0-23xاویا    bx + c = 0 2ax +دبیلګې په توګه لکه : 

 هغې معادلې ته ویل کیږي چې توابع مثلثاتي متحول ولري .    -دله :مثلثاتي معا
 Cos x = 1,25   -x  2Sinلکه : 

Equation  To 

Comply 
 دمعادلې صدق کیدنه  

Equator 

را څرخېدلې  او  کې  په وچ منځ    ېكى دكرځمد  ې چ  ده  يوه فرضى ليكه   -داستواکرښه :   
دځمکې کره  یې  په دوو برخوویشلې ده  ، یوې برخې ته یې شمالي نیمکره اوبلې برخې ته 
البلدکرښه   ترټولولوي عرض  پرمخ  دځمکې  نوموړی خط   . کیږي  ویل  نیمکره  جنوبي  یې 

 جوړوي .  په بیالوژي کې هم دغه کرښه دحجرې په ویشتوب  کې کارول کیږي .     

Equatorial  Plane 

استوايى سطحه ،  په بله  مانا  دځمکې هغه سطحه ده چې داستواکرښه پکې پرته وي . په  
   ز ېبیالوژي کې هغه سطحه ده چې  دحجرې په منځ برخه کې موقعیت لري اوهلته دمیتاف

 په پړاوکې کروموزومونه راټولیږي  

Equatorial Plate 
مایوزاومتیوزدحجرې په منځ برخه کې یوې نظري  دحجرې دویشتوب په کړنالره کې لکه  

 صفحې ته ویل کیږي  چې هلته کروموزومونه راغونډکیږي .

Equatorialy  استوايى 

Equi     دیومختاړي کلمه  ده او   دمساوي ماناورکوي 

Equifacial 

دپاسه نه ترښکته خواپورې    مقابل مخونه اویا  دیوه غړي داسې جوړښت ته ویل کیږي چې
یوشان  کټ   یی  اوڅټ  دپاڼومخ  نباتاتوکې چې   په ځینو  لکه   ، ولري  یوشان جوړښت  مټ 

 جوړشوی وي 

Equilateral  متساوي االضالع 

Equilateral 

Triangle 
 یومثلث ته ویل کیږي چې درې واړه ضلعې یې یوشان وي   

Equilibrium   دیوه جسم دتوازن )تعادل (حالت 

Equilibrium 

Constant 

 : ثابت  لکه     -تعادل  تعامل  یوکیمیاوي  چیرته  کې    A + B ==> C + D که  پام  په 
تعادل   ګڼه  چې  راښيي  کې  تعامل  کیمیاوی  نوموړي  په  ثابت  ونیسو،نودتعادل 

موادوپه خواترسره کیږي  . داچې په   (A,B) اوکه دتعامل کوونکو (C,D) دتولیدشووموادو
سرعت    موادم   d[C]/dt څومره  تولیدشوي  کوونکوموادوپه  سره  دتعامل  راځي  ته    نځ 

 پورې اړه لري . غلظت
کوونکوموادو   دتعامل  ضرب دغلظت که       [B][𝐴] په حاصل 

په     ضرب  حاصل  غلظت          [D][𝐶]اودتولیدشووموادود 

دهغوی حاصل تقسیم ثابت قیمت لري    d[C]/dt = d[A]/dt وښيو نودتعادل په حالت کې   
 په توري ښوول کیږي اوپه الندې ډول تعریف شوی دی .    K . دتعادل ثابت د
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 𝑘 =
[𝐶][𝐷]

[𝐴][𝐵]
 

نوکیمیاوی تعادل دتولیدشوو موادوپه ګټه    K>1قیمت دیوڅخه پورته وی   K که چېرته د   
چېرته    اوکه  لږوي     K دی  څخه  دیوه  دتعامل         K<1  قیمت  تعادل  نوکیمیاوی 

مول   نیم  چېرته  که  توګه  په  دبیلګې   . خوادی  تیزاب     mol 0,5کوونکوموادوپه  دسرکې 
مول    نودایستر    ایتانول   mol 0,5 اونیم  ګډکړو،  سره  کې  لوښی  یوه  کیدنې  ester په 

منځ ته    تعادل  کیمیاوي  پروسه پیل کیږي . دلسوورځوڅخه ورسته اوپه عادي حرارت کې 
پایله کې   په   .    mol 0,33 ایتانول ، او    mol 0,17 دسرکې تیزاب ،     mol 0,17 راځي 

لږڅه څلورقیمت  ځانته      Kت    اوبه منځ ته راځي .  دتعادل ثب  mol 0,33   ، او   ایستر   
 غوره کوی .  

𝑘 =
[ایستر ] [اوبه   ]

[ ایتانول ] [  سرکې اسید  ]
 =  

[0.33
𝑚𝑜𝑙
𝑙

] [0.33
𝑚𝑜𝑙
𝑙

]

[0.17
𝑚𝑜𝑙
𝑙

] [0.17
𝑚𝑜𝑙
𝑙

]
= 3.77 

 
ثابت   سم    K دتعادل  سره  اودهغوی  لري  اړه  اوفشارپورې  غلظت   دموادوپه   ، حرارت  په 

 تغیرکوي .

Equimolar 

کله چې په مایعاتواویاګازاتوکې دمول  شمېر           -په مساوی اندازه د مول  شمېر  لرل   :
. په یوه مرکب کې    يمساوي وي  اویاپه بله  مانا چې دهغوي دمادې غلظت سره یوشان و

 ددووډولوموادومالیکولونوتناسب یوپه یووي .

Equimolecular  

Solution 

توګه   مساوي  عنصرپه  دهریوه  کې  محلول  په  مقدارچې  دتوپيرلرونکومحلولونومساوي 
 مولیکولونه حل شوي وي  

Equipment   . دستګاه ، سامان، سمبالېدنه، سمبالونه، اسباب 

Equipotential 

Surfaces 

 

 

دسطحې   چې  کیږي  ویل  هغوسطحوته 
بریښنایزپوتنسیال   یوشان  هریوټکی  

همد  . ولري  چې  )انرژي(  دی  االمل 
ولټیج   دنوموړوسطحوددوټکوترمنځ 
سطحې   پوتنسیال  دمساوي   . صفردی 

 دبریښنایزساحې په کرښوباندې عمود 
 وال ړې وي   

Equisetum 

نباتات ازجمله کالس سرخس ها اند. نباتات  بته ای که عقده ها یاګره های    -دم اسپ ها:
واضح درآنها دیده  شده وهاګدانها یا تخمچه دانه هایشان چندین دانه درقسمت تحتانی  
دارای شالقها ی   تخمه های  مذکرشان  تفریق شده میتوانند.  واز سائربرګهابخوبی  بوده 

دم اسپ ها دردوره های ګذشته زمین صورت ګرفته فعاًل صرف  زیاد است تکامل بیشتر  
 زیست دارد.  Equisetumیک جنس آن بنام  

Equivalence معادل ، همغه ارزښتوالى، )تعادل(          -:    واال نس   ایکوي 

Equivalence   

Class 
په یوه مجموعه کې      M که چېرته  ومنوچې د        -ټولګې  )هم ارزښته  صنف(   :   معادل
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څخه یوه    M  شتون ولري ، نوپه د ې ډول یوه حالت کې د   relation دتعادل یوه اړیکه 
راکړل   دیوه  چې  کوم  وي  جوړه  دداسوعنصرونوڅخه  نیسوچې  نظرکې  په  مجموعه  فرعي 

س نودتعریف   ، وي  معادل  عنصرسره  دتعادل  شوي  ته  مجموعې  فرعي  ډول  دغې  سم  ره 
له     ټولګی عبارت    دتعادل  کوونکي  دیوه زده  توګه  په  بېلګې     . د   کیږي  ویل  ټولګی 

دټولوهغوزده کوونکوڅخه  دی کوم چې دهغه سره په یوه ټولګي کې زده کړه     Mمجموعه 
په         Mه   وي  او د  دتعادل یوه رابط     Rته      کوي )دده سره یوځای( .  که     چېر     

او  وي  شوې  کارول  باندې  وي       a مجموعې  یوعنصر  مجموعی   ،      ددغې 
 نودنوموړې مجموعې یوې برخې مجموعې      

𝑅   په تړاو     aته  د عنصر      − 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠      دتعادل ټولګی  ویل کيږي  . په
 لپاره الندې  اړېکې  اعتبارلري  :      R دې  ځای کی دبرخې مجموعې

Equivalence   

relation 

  : رابطه  تړاو     -دتعادل  دخواصوپه  سره  دیوبل  چې  دي  شته  ډیرشیان  کې  ریاضي  په 
عنصرونه ډول  دغه   . لري  والی  اونږدې  والی  په     (…,a,b, c)ډیرورته  اړېکې   دتعادل  

مجموعې   دیوې  چې   ده  اړیکه  داسې  یوه  نوموړې    . کیږي  ښوول   M مرسته 

)        cاو    a     ،bدځینوعنصرونو لکه     په    . نومړې رابطه  (   اویا         سره صدق کوي 
 "a ~ b" and "a ≡ b"     دهریوه عنصر.  نښه باندې ښوول کیږي اوال ندني خواص لري(a  

 پورې اړه ولري (  Mبرابر عنصرلپاره کوم چې په   
 (   :  Reflexivityلومړی : دتعاکس خاصیت  )

        a ~ a      
 سره وي      a ~ b: که چېرته     (Symmetry)دویم : دتناضرخاصیت  

 سره تعادل لري   b ~ aنو 
سره  اړیکی ولري    b ~ c او     a ~ bکه  چېرته     (Transitivity) .درېیم :  دانتقال خاصیت  

 سره دتعادل  اړېکې  لري .     .a ~ cنو 

Equivalent . معادل، برابر، ورته كټ مټ، يو ډول، مترادف 

Equivalent  Mass 

: کتله    وال       -معادله  د  اودهغې  کتله   اتومي  عنصر  کیمیاوي     valenceنس    دیوه 
ته   کتلې  دیوعنصرهغومره  کتله  معادله  مانا  بله   په   . کیږي  ترالسه  څخه  تقسیم  دحاصل 
یې   کې  مرکب  یوه  په  اویاداچې  راونیسي  ځانته  هایدروجن   اتوم  یوګرام  چې  کیږي  ویل 

کړي   :    تعویض  له  ده  مساوي  کتله  معادله  لپاره  داکسیجن  توګه  په  بېلګې     د    .
 𝑜𝑥𝑦𝑔𝑒𝑛   16/2 = ، دیوه مرکب لپاره معادله کتله دمول کتلې اودهغې مادې د وال    8 

حاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي . د  بېلګې    په توګه  دګوګړوتیزابو     Valنس  شمېر     
 معادله کتله مساوي ده له  : 

sulphuric acid 98/2 g = 49 g/val  

Equivalent  

Weight 

       -معادل وزن   :
دحاصل    valenceنوموړی کمیت دیوې مادی دمول وزن  ) اتومي وزن (  اودهغی  وال نس  

لپاره معادل وزن په ال    Na+تقسیم څخه ترالسه کیږی .  د  بېلګې    په توګه  دسودیم ایون  
، او وال نس    Na = 23 g/molندې ډول دی . د یومول سودیم عنصروزن مساوي دی له :  

 یې  مساوي دی له : 
    

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 =  1 𝑒𝑞/𝑚𝑜𝑙     : نوله دې کبله یې معادل وزن مساوي دی له . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_relation
http://en.wikipedia.org/wiki/Transitive_relation
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      equivalent  weight= 23 g/mol divided by 1 eq/mol = 23 g/eq. 

Equivalent 

Concentration 

: عادي  نورمال،  معادل،  مادهء     -غلظت  ګرام  ازمقداروالنس  عبارت  نورمال  درکیمیا 
گ   عبارت از   مالورنمحلول دریک لیتراست .   با وزن معادل    است   غلظت  یری اندازه  برابر 

(  z)   والنس   عدد( و  M)  یتیموالر  حاصل ضرب از  Nغلظت معادل   محلول    یترم در هر لاگر
   N = M × z  شود: یمحاسبه م

Equivalent Dose 

 فکټور   ضرب د دوړانګوکواليټي D: په نسجونوکې جذب شوې انرژي ډوز معادل ډوز

R W    دنوموړي کمیت لنډیزپه .TH   دی: ښوول کیږي اوواحديې سیورتSieverts (Sv)  

 
جذب شوې انرژي   Rکې دوړانګو ډول    Tپه یوه نسج     T,RDپه پورتنۍ معادله کې   

 grays (Gy)ډوزد ی په واحد ګرې  

Equivalent Dose 

(1sievert = Sv) 
             Qفکټور   ضرب د دوړانګوکواليټي D: په نسجونوکې جذب شوې انرژي ډوز معادل ډوز

Equivalent Dose) 
ډوز:   ډوز     -معادل  انرژي  شوې  جذب  نسجونوکې  دوړانګوکواليټي    Dپه  د  ضرب 

          (1sievert = Sv)په واحد سیورت     Qفکټور

Er- 

 
 دسرطاني حجرې په بهرنۍ سطحه باندې دایستروجن ریسپټرنه شته  

Er Erbium   دکیمیاوي عنصر )اربیوم ( دلنډیزنښه ده 

Er+   دسرطاني حجرې په بهرنۍ سطحه باندې دایستروجن ریسپټر شته دی 

Erase 
ل، ورانول، ړنګول،ټوټه كول، ميده ميده  پ له منځه وړل، بربادول، دمځكى سره برابرول،ځ

 .کول ، داورمړکول ، دتختې پاکول 

Erbium 

اونسبي اتومي     ٦٨ اواتومي شمېره یې   Er یوکیمیاوي عنصردی  چې دلنډیزنښه یې   
ده . نوموړی عنصرسپین نقره يې ډوله رنګ لري ،  اودنادره      g·mol 167−1   کتله یې   
. کثافت یېعنصر  lanthanide خاورې    کیږي  ډله کې شمېرل  ،      g·cm−3 9.1  ونوپه 

 ده . C° 2868  اودغلیان نقطه یې    ,C° 1529 دویلې کیدلونقطه  

Erg 

ثانیه  کې دانرژي ،    -ګرام  -دواحداتوپه پخواني سیستم کې لکه سانتي متر   -دکارواحد:
چې   دی  مقدارکارڅخه  هغه  له  عبارت  یوارګ   . مقدارواحددی  ډاین   کاراوحرارت    دیوه 

dyne یوګرام کتله ته یوسانتي مترواټن انتقال ورکړي .قوې په واسطه ترسره کیږی او 
1 erg  = 1 g · cm²/s² = 1 dyn · cm 

 

Erlenmeyer 

Flask 

یوشیشه یې لوښی ته ویل کیږي چې الندې برخه یې پلنه اوغاړه یې نری ده .  دیوه جرمني  
په کړنالره کې    Titration یتریشن اکیمیا پوه له خواجوړشویدی اودکیمیاوي تجربو لکه ت

 ورڅخه ګټه پورته کیږي .

Erosion   ځای بل  څخه  ځای  دیوه  واسطه  ،  داوبوپه  اونوروذراتوانتقال  ،کاڼو،ریګ  دخاورې  ته 

http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28mass%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

344 

 

اسطه ترسره کیږي . دځمکې ، یوه شی   وبو،یخ اوګرودونوپه  ونوموړې کړنالره اکثرًا دباد،ا
 عمليه، داحتكال عمل  ږنېدتو  ګنده   کیدل  ،

Erregung لمڅونه ، تحریک ،لکه د عصبي سیستم تحریکونه   , غضب م ش, خ پارونه ، 

ERT 

[Estrogen 

Replacement 

Therapy] 

چې   کیږی  ورکول  هورمون  دایستروجن  هغومیرمنوته  چې  ده  درملنه  یوډول  دهورمون 
د ترڅو  وي  شوی  خالص  يې  عادت  کمښت    menopause میاشتنی  نښانې  نښي  ناوړه 

 ومومي 

Erythem 
پوستکي   ډیری  سوروالد  وینه  ته  پوستکې  المله  بهيږي   ه  :دالتهاب       (Hyperemia) ه 

     اودپوستکې رنګ سور ګرځي

Erythrocyte 

Sedimentation 

Rate 

: دکرویاتورسوب   ویل     -دوینې  ته  ناپرڼ شوې وینه کې دسروکرویاتودرسوب سرعت  په 
  sodium citrate"  ( % 3,8کیږي .  په یوه ازمویښتي تیوب کې یوه برخه سودیم سیترات  )

محلول اوڅلوربرخې ناپرڼ شوې وینه اچول کیږي اوبیادومره  ښورول کیږي ترڅوپوره سره  
دیوه ساعت   اوپرلپسې  کیږي  درول  تیوب سم سیخ عمودي  ازمویښتی  ورپسې   . ګډشي 

   . کیږي  اندازه  دسروکرویاتورسوب  مترسکاالباندې  ملي  په  وروسته  څخه  ساعت  اودوه 
څخه ترشلوملي    mm 15 کرویاتودرسوب نارمل سرعت دپینځلس ملی مترودسړیولپاره د 

ملي متروپورې قیمت    mm  30څخه تردیرشوmm 20اودښځولپاره دشلو   mm 20 مترو
 لري . دنوموړي فزیکي کمیت څخه دناروغیوپه پيژندنه کې ګټه پورته کیږي .

Erythrocytes 

 

 :    دوینې سره کرویات
هغوسلولونوته ویل کیږي چې دحیواناتوپه وینه کې بهیږي 
دماهیانو،  کرویات  سره   . لري  سوررنګ  اودهیموګلوبین 

ګانو، تشکیلوي   اومرغانو  خزندګانو  امفیب  بشپړسلول 
چې هسته هم لري . خوپه تي لرونکوحیواناتوکې پرته له هستې څخه دي . دانسان په وینه  

پرتله دنوروحجروپه  کرویات  بالغ   کې سره  . دسالم  لري  اوسوررنګ  برخه تشکیلوي  ډېره 
ملیارد     زره  ویشت  پینځه  دسروکرویاتوشمیرلږڅه  کې  وینه  په  ته    Mrd 000 25سړي 

دسروکرویاتوپه منځ کې   ده .  g 650رسیږي اودهیموګلوبین اندازه یې شپږنیم سوه ګرامه  
هېموګلوبین  د  لري چې  په  یانې    hemoglobin) یونامتومالیکول شتون  سوررنګه مادې( 

پروتین دسروکرویاتوپه   . دهېموګلوبین  یادیږی  کې     Cytoplasmaسایټوپالزمانامه سره 
په   heme٪ برخه جوړوي .  د هېموګلوبین دهیم   ۳۵پروت دی او په سل کې پینځه دیرش  

ایون دوه قیمته  اوسپنې  د  باندې   .    Fe++   ګروپ  ده  تړلی  بڼه  په  کمپلکس مرکب  دیوه 
پنه ده چې سروکرویاتوته یې سوررنګ ور بښلی دی . دسروکرویاتودنده په بدن همدااوس

اوکاربن   داکسیجن  اکسیجن  کې   دسږوڅخه  کرویات  سره   . دی  اکسایدانتقال  ډای 
رانیسي او دبدن هرغړي اونسج ته یې لېږدوي . همدارنګه سره کرویات د هېموګلوبین په  

سره کرویات     سي اوسږوته يې لېږدوي .مرسته دنسجونوڅخه کاربون ډاي آکسايډ  رانی 
ترمایکروسکوپ الندې لږڅه ټول په یوه اندازه غټ ، ګرد،پلن ښکاري اوپه منځ کې دیوه  

سره کروي    يتولوژيکادیوه پ ( .  biconcave disksډیسک په توګه ورننوتلې بڼه لري     )  
تولوژیکي  ابڼه اوقطرکېدای شي چې دنارمل قیمت نه  ډېربدلون وښيي . په شکل کې دپ

ورځې یوسلوشل  لږڅه  یې  دژوندموده   . ده  شوې  ښوول  هم  ده   ۱۲۰سروکرویاتوبڼه 
او    macrophagesلکه ماکروفاګ    Phagocytesاوبیاوروسته دوینې ټاکلوخوړونکوحجرو  
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او ینه  په   خوا  له  سايټ    دسالمو)نارمل(     مونو  کې  شکل  په  ځي.  دمنځه  کې  توري  
اودڅنګ خواڅخه ښوول شوي   بڼه دمخامخ خواڅخه  اونیمګړوسرو کرویاومیکروسکوپي 

تولوژیکي سره کرویات  دی  اپ       Dاو     Cنارمل سره کرویات  دي   او       Bاو   Aده .      
 چې په رنګ اوبڼه کې دسالموسروکرویاتوسره توپيرښيي.  

 :   رویاتوناروغۍدسروک 
Anemia    :  : دوینې کمښت- 

دهیموګلوبین      ، جوړښت  ،دسروکرویاتوغیرنارمل  دسروکرویاتودشمېرکمښت  یې  المل 
   دیغیرنارمل جوړښت 

Iron deficiency anemia    :  : کمښت  الرې     -داوسپنې  له  دخوراک  لکه  يې  الملونه 
کبله   دی  اوله  کېدنه  جزب  وسپنې  د  کچه  ټیټه  په  څخه  بدن  د   ، رانیول  لږوسپنه 

 هیموګلوبین هم په کافی اندازه نه جوړیږي .  

Thalassemia    :    دالفااویابېتایوه دهیموګلوبین  چې  ده  ناروغي  جېنتیکي   یوه 
ک پایله  په   . نیسي  نه  صورت  پوره   ته  ځنخیرجوړښت  منځ  هیموګلوبین  یوغیرنارمل  ی 

دسروکرویاتوتجزیه   سره  تعجیل  اوپه  وي  لنډه  .دسروکرویاتودژوندموده  راځي 
Erythrolyse . ترسره کیږي 

Polycythemia    :    یوه داسې ناروغي ده چې په لوړه کچه دوینې حجرې خوپه تېره بیا سره
ډېرشي اونورې ستونځې   کرویات تولیدکیږي . له دې کبله کېدای شي چې دوینې لزوجیت

کې په لوړه    Polycythaemia veraمنځ ته راشي  . په همدې ډول یوه بله ناروغۍ  یانې  
کچه سره کرویات ،ترومبوسایټ اوګرانولوسایټ تولیدکیږی داځکه چې د هډوکودمغز په  

لزوجیت    د  . دوینې  لري   نیمګړتیا شتون  ارثي   یوه  پوښتورګوکې  په  اویا  بنسټییزحجرو 
ماتوکریت قیمت یې ډېر لوړوي . دغه ډول ناروغان په لوړه کچه  وسپنه جزب کوي  اوهی

hemochromatosis   پخوانۍ ددرملنې   . کيږي  ذخیره  یې  غړوکې  په    اواغیزمنه   اودبدن 
 .ca)دوینې ټاکلې اندازه    ترسره کیږي اودوریدرګ څخه    الره یې دوریدپه پرې کولوسره

500–800 ml)     بهیدلphlebotomy  ديا کول  کې    ،ویالیرې  وینه  ترڅوپه 
راغونډیږي     Ferrumداوسپنې ډیره  کې  اوپانکریاس  ینه  په  وسپنه    . شي  راټیټه  کچه 

 اوزیان ورته رسوي )دوسپنې دجذب کولو ناروغۍ( .

Pernicious anemia     نوموړې ناروغي ځکه منځ ته راځي چې دیوه انترینزیک فکټور  :
Intrinsic factor     بې دولس دویټامین  په کولموکې  کبله  له    Vitamin B-12دنشتوالي 

 کمښت شتون لري کوم چې دهډوکوپه ماغزوکې دوینې دتولیدلپاره پکاردی .

Erythropoietin 

 

یولوماهغه ناروغان چې پوښتورګې  ا. دمیوهورمون دی چې په پوښتورګوکې تولیدکیږي  
. همداال مل دی چې په    ي نه تولیدکو  هورمون  یې نیمګړی کارکوي په پوره اندازه نوموړی 

هغوی کې  دوینې کمښت منځ ته راځي .  دغه یوستروونکی فکټوردی کوم چې دهډوکي  
تر درملنې  دکیمیاوي   . تولیدکړي  کرویات  سره  ترڅودوینې  راپاروي  ته  دې  مخه  مغز، 

دنوموړي   کمښت    هورمون  اویاوروسته  ترڅودوینې  کیږی  پورته  ګټه  څخه  دکارولو 
 مخنیوی وشي 

Escherichia Coli 

په    اوحیوان  دانسان  چې  دي  باکتریاوې  اواسیدتولیدوونکي  منفي  ،گرام  ډوله  میله 
کولموکې پیداکیږي . دهغوی څخه دوه سوه جنسونه پېژندل شوي دي . ډیری جنسونه يې  

تولیدکوي . خوځینې باکټریاوې پاتوجین خواص لري    kگټوردي اوپه کولموکې ویټامین  
ا داکثره  جهازسیستم  دبولي  کوچنیانوکې  اودانسان  په  چې  څرنگه   . گرځي  نتاناتوالمل 
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اپیدمیک اسهال راپنځوي ،نوله همدې کبله په آسانۍ سره په غایطه موادو کې تشخیص  
 کیدالی شي .

Essential 

: چې      -بیوکیمیاکې  کیږي  کارول  دهغوموادولپاره  غذاکې  په  چې  ده  اصطالح  یوه 
موادتشکیلوي   ډیرعمده  اړوند  دژوندپه  موادپخپله  داورګانیزم  داعمده  چې  داځکه   .

اورګانیزم تولیدکوالی نه شي اومجبوردی چې دبهرڅخه یې ځانته راونیسي . دبیلګې په  
 :  یټامینونه ، امینواسید،مینرالونه ، لکهو توګه لکه : 

   (Na+, K+, Ca2+, Cl-  . PO43-)  ، 

Ester 

 

 

 

چې دي  مرکبات  عضوي  تېزابو   ایسترهغه  اویاغیرعضوي   عضوي   لږترلږهد 

ګروپ   په واسطه تعویض شوی وي      (R-O)الکهول یود(OH-)  یوهایدروکسیل ګروپ  
اوپه پایله کې د اوبوپه ازادولوسره  داړونده الکهول تیزاب ایسترترالسه کیږي .  په دې ترځ  

دهایدروجن  یوازې   څخه  ګروپ  دالکهول  دهای   (H)کې  اودتیزابوڅخه  دروکسیل  اتوم 
:     (OH-)ګروپ   له  دي  تېزابوایسترعبارت  دعضوي    . جوړوي  اوبه  ګډه  اوپه  ازادکیږي 

تیزاب   فوسفوریک  لکه  ایستر  تېزاب  اودغیرعضوي  تیزاب   اوسلفونیک  تیزاب   سرکې 
تیزاب   کاربوکسلیک  چېرته  که  توګه  په  دبیلګې    . تیزاب     Carboxylic acid اوبوریک 

د کې  کړنالره  په  کړواودتعامل  یوځای  اوهم  دالکهولوسره  توګه  په  کتلیست 
صفت     څخه    dehydrating agent داوبوایستلوموادوپه  تیزابو  دګوګړوغلیظ 

 کارواخیستل شي نوپه پایله کې دکاربوکسیلیک اسید ایسترمنځ ته راځي .

RCO2H + R'OH RCO2R' + H2O 

 دالکهولوعضوي برخه ده  'R`دتیزابوعضوي برخه او   Rپه پورتنی معادله کې  
 دسرکې تیزاب ایتول ایستر + اوبه      +  ایتانول        دسرکې تیزاب

 
 

  : لکه  توګه  په  دبیلګې   . دي  جوړشوي  څخه  دایسترمرکب  ډیرشیان  ژوندکې  ورځني  په 
، ،غوړ،تیل  ،دمچیوموم    مواد)عطر(  بویه  مواد، خوش  کوونکي  چاودیدونکي   محلل 

. پارافین موم ،  پالستیک )پولي ایستر( ، په طبابت کې ایستر د      )نایتروګلسرین((  مواد
acetylsalicylic acid  کول ، ددردکمول     ی په توګه چې داسپرین دواګانې دي ، دوینې نر

،د تبې   اوالتهاب  مخنیوی لپاره کارول کیږي . دبیلګې په توګه کله چې دشورې تیزاب  
و تعامل  کیمیاوي  سره  الکهول  قیمته  نایتروګلسیرول  ددرې  کې   پایله  نوپه  کړي 

nitroglycerol    منځ ته راځي اواوبه ازادیږي . دشورې تیزاب ایستر یانې نایتروګلسیرول
نایتروګلسیرول   بلخوامایع     . کیږي  کارول  موخه  رګونودارتولوپه  دوینې  کې  طبابت  په 

. ددې  دکیمیاوي چاودیدونکوموادوپه توګه لکه په دینامیت اوراکټونوکې کارول ک یږي 
لپاره چې  دنایتروګلسیرول دچاودیدنې مخنیوی شوي وي اړین ده چې په جامدحالت کې  

 اوپاتې برخه     SiO)2(  انتقال شي . همدارنګه که  په سل کې پینځه ویشت خاورن ریګ 

 نایتروګلسیرول  سره یوځای شي نودچاودیدلوناڅاپې اوخپلواک خطریې کمیږي.  % 75
 

http://www.ranking-abc.de/chemie-und-technik/images/veresterung.jpg
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  3ON4HN,نن ورځ یوبل ډول چاودیدونکی موادهم کارول کیږی چې  کیمیاوي فرمول یې 

دی اودشورې تیزاب اوامونیاڅخه ترالسه کیږي . دامونیم نایتریت څخه په زراعت کې د  
 په توګه ګټه پورته کیږي  )پارو( ې سر

Esterases 

پایله کې الکهول اوتیزاب منځ ته  عضوي کتلیستونه دي چې ایسترونه تجزیه کوي  او په  
انزایم دی چې په یوه کیمیاوی تړون کې داوبوپه    ډوله    Hydrolase راځي . په بله وینا یو

کوونکي   دایسترمرکباتوټوټه  دچاخبره   . کارکوي  توګه  په  دکتلیست  کې   تجزیه 

hydrolases  ته ویل کیږي  . هایدرولیزیوانزایم دی چې دکیمیاوی مرکباتوپه  رهایدرولیزو
ټوټه کولوکې دکتلست په توګه کارکوي کله چې دامرکبات اوبه ځانته راونیسي . دبیلګې  

ایستریز   کولین   : لکه  توګه  فوسفاتازیس     cholinesterase په   ، phosphatases   ،
   lipases لیپازیس 

Esterification 

استرجو  یفیکیشن استر ت    ړیدنه،  او  الکول  د  اتحاداوتعامل:  کیمیاوي  ترمنځ  ی  د  یزاب 
اوبه   یی ېک یجه په نت ترسره کیږي او   Acid Catalysisچې داسید کتالیزیس په شتون کې 

 . لکه :   ړیږياو استر جو 

 

Esters 

  یرته ب  څخه   هایدروالیز   . د استر د   ید      R- Coo - R    استر  : د استر عمومي فورمول   
 ځيالس ته را یزاب الکول او ت ړوندا

. R-Сoo-R + H2o ↔ R- Cooh + Roh 

ها استر  ب  یدروالیزد  ت  یرتهاو  تجز  یزابپه  الکول  جو  یدل ک  یه او  صابون       ړوني د 
Saponification     یادیږينوم  په  . 

Estrogen 
اودښځې   تولیدکیږي  کې  تخمدان  په  توګه  عمده  په  چې  دی  هورمون  جنسي  دښځې 

 میاشتنی عادت نارمل دوام لري  

Estrogen 

Receptor 

ایستروجن ریسپټریوځانګړی پروتین دی چې دځینوسرطاني حجروپه بهرنۍ سطحه باندي 
ریسپټرباندي ځان نښلوي اوپه پایله موندل کیږي. ایستروجن جنسي هورمون په نوموړي  

 کې دسرطاني حجرې دتولید المل ګرځي

Ethanal      ،

Acetaldehyd 

 

په ینه کې    ن  چې دایت  دی  الډیهایدیواسیت         -:       لانایت یومشتق جوړوي . د بدن 
    یتایل  (  په مرسته     داADH)    انزایم   دمیتابالیزم په کړنالره کې  د  الکول    هایدروګینز

داوکسیدیشن څخه منځ ته راځي  .  کیمیاوي فرمول یې مساوي دی     Ethanolالکول      
  : دصحت لپاره زهر ي موادتشکیلوي اود سرطان    الډیهایداسیت    ،        CH3CHOله 

   . ناروغی المل کیدای شي

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Ethane 

 

 

په         -:    ن  ایت .دالکان  ګازدی  رنګه   اوبې  بویه  بې   ، دی   هایدروکاربن  یومشبوع 
ډیرزراوراخلي   کې  حرارت  اونارمل  هوا  ازاده  ګازپه  دغه   . لري   اړه  پورې  هایدروکاربن 
اوانفجارکوي .  په صنعت کې دسونګ موادوپه توګه ورڅخه ګټه پورته کیږی . نوموړی  

او  دی  تړاوډیرخطرناک  په  اوساه    ګازدصحت  نودزړه   شي  تنفس  ایتن  چېرته  که  
ایستلوفریکونسي لوړوي .  ایتن دځمکې طبیعي ګازیوه عمده برخه تشکیلوي .کیمیاوي     

 : له     عبارت دی  یې  نوپه     C2H6فرمول    یوځای وسوځي   سره  دهوااکسیجن  چې  کله 
 اوبواوکاربن دای اکسایدتجزیه کیږي  

 

 

Ethanol 

 

عبارت   له ایتایل   الکول    څخه دي چې دڅښلو           -، ایتنل ، ایتایل الکول   :ایتانول
الکول    په نامه هم یادیږي . په بله  مانانوموړي   الکول    ته دانګورودمیوې روح نوم  

په نامه یادیږي . ایتایل          spiritورکړشوی دی . که  چېرته خالص نه وي نوداسپرت    
یو :   الکول      له  دی  مساوي  یې  فرمول  اوکیمیاوي  اوراخلي  چې  ده  مایع  داسې  ه 

C2H5OH    78 ، دغلیان ټکی یې °C    ( اودویلې کیدلوټکی یې°C114 −   قیمت لر ،   )
  antisepticسبت  حل کیږي اودضد عفوني دارو ي . ایتایل   الکول       په  اوبوکې په هرن

په توګه په طبابت کې هراړخیزاستعمال لري . نوموړي   الکول    بکټریاوې ، مرخېړى ،  
)چڼاسي(   اونورژوندې اورګانیزم وژني  اودوایرسونوفعالیت په ټپه دروي . ایتایل   الکول     

سوځ چې  ځکه  شي  نه  استعمال  باندې  زخم  خالص  په  .    بایدچې  لري  اغیزې  یدونکې 
دانګورودبورې  الکول      تخمر،          C6H12O6ایتایل    یا  كېدنې  دخميره  څخه 

fermentation   ګلوکوز کله چې    .. کیږي  ترالسه     glucoseپه کړنالره کې 
حرارت ورکړل شي   نو     C° 40ته   تر څلویښت درجې سانتیګرید پورې  

سایداو ایتایل   الکول     تولیدکیږي . کیمیاوي  په پایله کې کاربن دای اک
 معادله یې په ال ندې ډول سره لیکل کیږي : 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 

Ether 

  

د  الکول    انهایدرایددی  .  یانې کله چې د  الکول    دوومالیکولوڅخه اوبه         -ایتر  :
اتومونه   هایدروجن  دوه  کړنالره کې  دې  په   . راځي  ته  الس  مرکب  کیمیاوي  وباسونودغه 

. د    alkylدالکیل   ګروپ په توګه  یواکسیجن    وظیفويرادیکال پواسطه تعویض کیږي 
ددوو    یو     Arylګروپونواویا         alkyl اتوم   کې  پایله  په  چې  وي  تړلی  ګروپونوسره 

منځ ته راځي  .  نوموړې یوه داسې مایع ده چې فوق   (R‒O‒R)کیمیاوي   فرمول    لکه    
دې   اوله  ده  مایع  کوونکې  حسه  بې  ایتریوه  معمولي   . اوراخلي  زر  العاده 

 کارول کیږي    اوهم دمحلل په توګه کبله داستنشاقي انستیتک درمل په توګه

Ethology 
دحیواناتودسلوک اوچلند علم  ، دبیلګې په توګه دبیالوژیکي سلوک په پام کې نیولوسره   

 د طبیعي چاپېریال سره څیړل کیږي . دیوه اورګانیزم  دسمون قدرت دهغه

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ethanol_Keilstrich.svg&filetimestamp=20090709204343
http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ether-(general).png
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Acetaldehyde-2D.png&filetimestamp=20070523195600
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethane-staggered-CRC-MW-dimensions-2D.png
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Ethylene 

 

دنامشبوع هایدروکاربن یوډیرساده مرکب دی اودالکن  هایدروکاربن       -:    ، اتلېناتیلن
   . لري  شتون  تړون  کیمیاو  یوغبرګ  ددواړوکاربونوترمنځ   . لري  اړه  پورې  کورنی  په 

، نوموړی بې رنګه ګاز پخوا داستنشاقي      C2H4کیمیاوي   فرمول   یې عبارت دی له :  
په توګه دناروع دبیهوشی په موخه کاریدلوخو څرنګه     anesthetic agentانستیتک دوا   

چې ډیرزراوراخلي اوانفجارکوي نواوس ورباندې بندیزلګیدلی دی . د اتیلن نه ډک لوښي  
ک په صنعت  اتیلن   . هواورته رسیږي  پوره  چې  کیښوول شي  هلته  وتلې  بایدچې  دیوې  ې 

لکه توګه  په  بنسټیزمادې  اتلین  کیمیاوي     Polyethylen    پولي 
ډاګي   دنباتاتودیوه  مرکب    هورمون  اوهمدارنګه  ډیراړین  توګه  په 

 جوړوي  
 

Etiology 
کې   پایله  په  چې  دي   کول  اوارزیابې  ،راټولونه  څیړنه  دهغوهراړخیزوفکټورونو 

 دناروغیوالمل ګرځي.  

Eu  Europium   دکیمیاوي عنصر اروپیم  دلنډیزنښه ده 

Euclidean 

Algorithm 

اقلید یویونانی ریاضی پوه وه چې  لږڅخه درې سوه     -:  Euklid        الګوریتم  یدلقا  د
په ریاضي کې یوه کړنالره ده چې    ېکاله مخکی له میالدڅخه یې  ژوندکړی دی . نوموړ

پیداکوي . یوعددپه یوه بل عددویشل کیږي  divisor ددووتام عددونوشریک اعظمی قاسم 
ومړي پاتې شوي په دویم  ، ورپسې دویم عددپه پاتې شوي عددتقسیم کیږي .  ورپسې دل

شوي  پاتې  درېیم  په  شوي  پاتې  ددویم  سره  ترتیب  همدې  په   . کیږي  تقسیم  شوی  پاتې 
شي    ترالسه  شوي  پاتې  له  پرته  تقسیم  چې  کله   . نوردرواخله  اوهمداسې   . کیږي  تقسیم 

څخه عبارت دی   نوپس همدااخري مقسوم علیه ددووتام عددونو له شریک  اعظمی قاسم  
 عددونولپاره  شریک  اعظمی قاسم     18  او  48    توګه که وغواړوچې د    . دبیلګې په

راشي اوپاتې شوی     ٢ترڅوحاصل تقسیم یې  دوه    تقسیم کوو    18په      48  پیداکړونو
دولس کووترڅوحاصل تقسیم یې  ١٢تقسیم په    ١٨ورپسې      دوولس دی .   ١٢عدد یې   

شپږ     ١یو یې  عدد  شوی  دوولس    ٦اوپاتې  ورپسې    . شپږ    ١٢دی  په    ٦تقسیم 
 کووترڅوپاتې شوی یې صفرشي .

Euclidean 

Geometry 

  ، :ایکلیدین  هندسه  چې     -دالقلیدس  کیږي  ویل  ته  هندسې  والړه  دځینوفرضیوپربنست 
ین  په نوم یادیږي . ددې فرضیویوډیراړ   axioms  دالقلیدس هندسې بیان شوو اصولو   

. ګانوبداهت دی  .  -۱دموازي  تیریدالی شي   یومستقیم خط  نقطې څخه    -۲دهرې دوې 
دیوې    -۳دهریوه مستقیم خط په امتداد سره  کوالی شوچې مستقیم متناهي خط وغځوو.

رسم   دایره  یوه  شوچې  کوالی  توګه  په  دشعاع  خط  اویوټوټه  توګه  دمرکزپه  څخه  نقطي 
ـ    دیوه مستیقیم خط بهریوې    ۵   مساوي دي .  ټولې قایمې زاویې دیوبل  سره    -۴کړو.

 نقطې څخه یوازې یوموازي تیریږي .  

Euler 

Characteristic 

یوقانون دی چې داویلرپه واسطه     Topologicدتوپولوژیک       -داویلرڅوسطحه ایزقانون : 
څوسطحي   یوه  په  چې  کوي  اوبیان  دی  شوی   (polyhedron)            استخراج 

ترمنځ الندې اړیکه شتون       (F)    اوسطحوشمیر  (E)، داظالعوشمیر(V)ر  دکونجونوشمی
داویلرفرمول    لپاره  څوسطحي  محدب  دهریوه   . لیکو:        χ لري  توګه  الندې   په 

   6 ، شپږسطحېه  کونجون   8  دبیلګې په توګه په یوه مکعب کې اته    

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethylene-CRC-MW-dimensions-2D.png
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 داسې بڼه غوره کوي .ضلعې شته دی . نوپه دې اساس نوموړې فرمول  12 اودوولس 

 8-12+6 = 2  

Euler's Equation 

 

وه چې په    Leonhard Euler دسویس هیوادیونامتوریاضي پوه    -داویلر تفاضلي معادله :
تفاضلي  معمولي  متجانس  خطي  یوه  نوموړي   . دی  ژوندکړی  یې  کې  پیړۍ  اوولسمه 

 . که چېرته یوه تابع  معادله وکښله چې متغیرضریبونه لري اودهغه په ویاړنومول شوې ده

)x(y    ولرواوn     مه درجه مشتق یې په)x()n(y     سره وښیو، نوالندې معادله دایلر تفاضلي
 معادلې په نوم یادیږي .

 
تفاضلي معادله ډیره کارول کیږي اوپه الند     n = 2دوه درجه    Euler په فزیک کې   دایلر

 توګه لیکل کیږي  .   

 
   په  بڼه  منالی شو.   دحل ازمایښتی معادله  د   

Euler's Number 

لنډیزیې   -داویلرعدد: چې  عدددی  کیږي    ( e ) په   یوغیرناطق  ښوول  سره 
عددد،دطبیعي   نوموړی   . دی  شوی  ویاړنومول  اویلرپه  پوه  اودسویزهیوادیوریاضي 

داکسپونین   (natural logarithm = ln)  لوګاریتم    قاعده شاوهمدارنګه  تابع  ل 
. توګه    تشکیلوي   په  سلسلې  اویادیوې  توګه  په  قیمت   سرحدي  ترادف  داویلرعدددیوه 

 -لیکل کیږي اومساوي دی له : 

 

 

    e = 2,718281828459... 

 

Euler's Totient 

Function 

 

 

: ومنوچې     -داویلرتابع  او   nکه  عدددی  یوطبیعي 
(n)φ     عبارت له هغو طبیعي عددونوشمیردی چې د

n      څخه سترنه دي  اوبلخوا دn      سره شریک مقسوم
  : توګه  په  دبیلګې   . نلري  هم   د  ،     5,7,11 ,1علیه 

دوولسو سره  شریک مقسوم علیه نه لري ، نولیکالی 
   : کې       φ(12)  =    4 شوچې  جدول  په    . دی 
قیمتونولپاره محاسبه   ۹۹دلومړیو    φ(n)داویلرتابع  

 شوې ده .

Eumycetes 

: )سمارقها(  مرخیړي  عم   -رښتوني  عالي  یوه  ددوه  چې  ده  اصطالح  ومي 
ډوله   اوپایه  ډوله  یي  لوله  لکه   . کیږي  کارول  کې  ډلبندي  دنباتاتوپه  مرخیړیودډلولپاره 

   -Eumycetes       ۲            -۱سمارقونه ، یانې مرخیړي په دوه څانګوویشل شوي دی  
Lichenes   

Euploidy 
دډلګیوبشپړ    شمېر   ته ویل کیږي چې  دحجرې په هسته کې دکروموزومو  -اي پلویدي :

په توري ښوول کیږي  . د بېلګې  په توګه   دبدن په هره حجره کې دوه ویشت جوړه     n د
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او X یوجنسي  جمع  اوکروموزومونه     Autosomاتوزوم      Y   یوجنسي  کروموزوم     
لر شتون  کبلهکروموزوم  دې  نوله  شمې  ي  دکروموزومومجموعي     حجروکې  په  ر    دبدن 

په نامه سره یادیږي . په یوه جنسي    number   diploidډیردی اود         2n = 46دوه ځله   
په نامه    haploid numberدی اود     n = 23حجره کې دکروموزومومجموعي    شمېر     

 X اویوجنسي    کروموزومونه    Autosomدوه ویشت  اتوزوم     ،چې دهغوی څخه   یادیږی

 ي .کروموزوم شتون لر   Y  جنسي یا یوکروموزوم     او

Euploidy 

تړاودیوشخص   فزیولوژیکي  په  چې   کله  کیږی  کارول  مهال  هغه  چې  ده  اصطالح  یوه 
دکروموزوموشمیر توګه  په  دبیلګې   . بشپړوي  بدنې انسان    ددکروموزوموشمیر   په 

جوړه حجرو ویشت    دوه  جنسي او    ه کروموزومون   autosomes اتوزوم    44   کې  دوه 
 اتوزوم   22دوه ویشت  کروموزومونه شته دي . په داسې حال کې چې په جنسي حجروکې 

autosomes   دجنسي کروموزومواو   هکروموزومونx    اویاy     په    څخه جوړشوي دي چې 
 :Karyotyp . په همدې اساس دښځینه کاریوټایپ   کروموزومونه کیږي     23مجوع کې  

46, XX پ اودنارینه کاریوټای Karyotyp: 46, XY.. بڼه لري 

Europium 

،  نسبي    ٦3 سره کیږي ، اټومي شمیره یې      Eu یوکیمیاوي عنصردی چې لنډیزیې په   
، دویلې کیدو ټکی      g·cm5.264−3، کثافت یې         g·mol151−1      اتومي کتله یې    

یې     C° 826 ,یې      ټکی  اودغلیان   ،1529 °C     په داروپابراعظم  یې  نوم   . دی 
عنصرپه   نوموړی   . دی  ډله     lanthanoidsویاړورکړشوی   نادروفلزاتوپه  دخاورې  یانې   

 ده . 71–58لري چې اتومي شمیره یې پورې اړه 

Eutectic System 

ډول   ځانګړي   همدې  په  چې  کیږي  ویل  ته  مخلوط  کیمیاوی  ډوله  ددووفلزاتویوازنۍ 
همدغه   په    . منجمدکیږي  درجه  کې  ټیټه  په  ونوروګډونوته  دحرارت  نسبت  کې  ګډونه 

ته   حرارت  منجمدکیدنې  درجه  د  eutectic temperature ټیټه   . کیږی  ویل   حرارت 

eutectic   حرارت اود eutectic   رسته یوټکی تعریف کیږی چې دمخلوط په م   eutectic 

point.   ټک همدغه  په    . یادیږي  نوم  فازپه   يپه  مایع  جامدفازاودمخلوط  دمخلوط  کې 
سرحدکې  تماس پیداکیږي  . ټول دوه ګون الیاژیوداسې ) په اسانه ویلې کیدنې ټکی ( نه  
کیدنې   ونیسونودذوب  پام کې  دطالاوسپینوزروالیاژپه  که چېرته  توګه  په  دبیلګې   . لري 

دخالص سپین   حرارت اودمنجمدکیدنې حرارت دواړه سم  سیخ پورته ځي کله چې مخلوط
مخلوط     eutectic زرحالت څخه خالص سروزروحالت ته بدلون وکړي .    مالګه اواوبه یو

 جوړوي . دژمي په موسم کې مالګه  په واوره باندې شیندل کیږی ترڅوزر ویلې شي .   

eV   . دیوالکترون ولټ لپاره دلنډیزنښه ده 

Evacuate  ېدل ، وتل  كول، په شا ك  يهځاكول، بى  ېتشول، تخليه كول، لردهواڅخه 

Evaporate : دمایع حالت څخه دګازحالت باندې اړول  -تبخیرکول 

Evident 
، هویدا ، سم سیخ څرګنداوپرته له کوم شک لکه په سترګولیدالی     , واضحښکاره  ,  څرگند
 حال .  

Evolute : دیوه راکړل شوي منحنی  دمحل هندسي مراکزانحنا څخه عبارت دی      -بسط منحني 

Evolution 

 
        -،تطور  ، تکامل  :  ېولوشنا

http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram_per_cubic_metre
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
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اور په    څخهنسل    یوهد  ګانیزموکېپه  ته   نسل  بل 
  ړ ،اود توريث  و  gens ینو شووج  یر دتغ   ګه تو  یجيتدر

و ته   انتقال  دتدر    یږيک  یل صفاتواوخواصو   یجي. 
المل   اصلي  عالمو   یشنتمیو  یوخواتکامل  ارثي   ،

ط    (  variation ینټونو)وار بدلون انتخاب    بیعی، 
 .     یږی ک  ګنلاونور  . . .  

   یعت جم یالوژيکيب یوهد  تکامل      -: ېک یالوژيب په
تغ صفاتو  اوظاهري  و  یراٍرثي   ېچ  یږي ک   یلته 

او  ېدپرلپس را  ځمن  ږدوکې نسلونوپه  دوالد  ځيته  ک   ینوڅخهاو  انتقال  .     یږياوالدونوته 
(    او ظاهري    genotype  ینوټايپ )ج  ړښتد ارثي جو ېچ  ګرځيالمل   ېدتکامل پروسه دد

په      phenotype  ینوټایپ)ف     څیرې اونوي     يړاوتوپيرلرونکت(     ګانیزم اور  یالوژیکيب، 
من   DNAېا  ینا  ډي،  یکولونه،مال  ین،پروت دب  ځاوانواع    . راشي  تو  یلګېته  هغه    ګهپه 

  ې چ  ګرن  ښتانوصفات دي خوداو  ینوټایپ، دج  ټاکي   ګرن  ټاکلی  ښتانوداو  ېچ   ینج
فز  ګانیزمنوداور ګوویپه ستر   ږييمو )ف  یکي ظاهري  په  ینوټايپخواص  .     .     یکو  ګوته(   

دطب په    یعیتکامل   دانواعوپرلپسانتخاب  اودچاپير  ینو  ېواسطه    یال انکشاف 
   ې ک ځدتکثرپه تر ګانیزماور یوهد ېک ړنالره. دتکامل په ک  یتطبق د  ټولوښهتر یطوسرهشرا
ب  یخوندي د  ېپه سلسه ک  ازب   یوتیدنوکل   ېا  ینا  ډيد  ېمالومات چ  یکجنت   ي نو  یرته، 

   یونوی په واسطه    Mutation    یشن وتید م  ګهتو  څاپياو په نا   یږيک  یږي، کاپېمخلوط ک
من را  ځنوع  پا  ځيته  په  نوع جنس    يدنو  ېک  یله.  توپيرلري    څخهنوع جنس دخپل اصلي 

ته    ګروپ   یوه  ګانیزم نوع داور  ې ک  یالوژي.   په ب    یلیږيب  څخه   یوبل له مخي د  ډلبندياود
     ړتیاولري د القاح و ېک ځاوپه خپل من   DNA   یا ینا ډي یوشان ېچ  یږي ک  یلو
 

Ex  مختاړې اوپه مانا دې پخوا ، خارج ، سابق ، لیرې 

Exact 

Differential 

Equation 

 :   -تفاضلي معادله :  هدقیق
توابع دی اوهمدارنګه  دلومړی    yاو    xپه پام کې  نیسوچې د      J(x,)او    I(x,y)دوه تابع  

  . دي  کیدوني  مشتقات   ) )ناپریکینده   متصل  معمولي     مرتبې  مرتبه  لومړی  الندې  
 تفاضلي معادلې 

 

     F(x, y)ته  دقیقه تفاضلي معادله  ویالی شوکله چې یوه متصل  اودمشتق وړ یوه تابع   
 پیداکړو چې الندې خواص ولري  .

         او       
یوه  یوه دقیقه تفاضلي  معادله ده ، داځکه چې          دبیلګې په توګه   

  .  شتون لري    متصل  اودمشتق وړتابع لکه  

Exactly   دقیق ، اساسي ، کامل ،عینًا، کټ مټ 

Exchange  energy 
انرژي په    شل  د  بېلګې    په توګه لکه چې پوتن   -تبادلوي انرژي یابدلیدونکې انرژي :  

 حرکي  انرژی اوړی  



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

353 

 

Excisional Biopsy دعملیاتوله الرې ټول توموردسینې څخه لیرې کیږي 

Excisional Biopsy 
کیږي   لیرې  برخه  اویاشکمنه  غوټه  بشپړه  دسینې  چې  ده  کړنالره  یوډول  دجراحي 

 اوترمایکروسکوپ الندې معاینه کیږي  

Excitability   دتحریک وړتیا،دلمڅون قابلیت ، تهیج ، هیجانتوب قابلیت 

Excitation 

په فزیک کې : دحرارتي انرژي ،نورانرژي الکترومقناطیسې وړانګو انرژي         -تحریک   : 
دجزب کولوپه واسطه داتوم  دبهرنیومدارونوڅخه دالکترونوتحریک کول چې په پایله کې  
خیږول   مدارته  پورتني  لوړانرژي   یوه  مدارڅخه  ندني  ال  انرژي   ټیټ   دیوه   الکترونونه  

 کیږي  

Excite 
د  بېلګې    په توګه یوکیمیاوي تعامل په یوه ټاکلي حرارت سره تحریک      -تحریک کول :  

 کیږی . همدارنګه یواتوم اویامولیکول هم په یوټاکلي حرارت کې تحریک کیږی  

Excite 
، لمڅول   ، کول  تحریک   ، کیدل  په    تحریک  كول،  فعال  هيجان    ګپڼوراوستل،پارول،  په 

 راوستل، هيجانى كول 

Excited State 

  : حالت  کې     -هیجاني  پايله  اوپه  کوي  ترالسه  انرژي  دبهرنه  اویايومالیکول  يواتوم 
په نوموړي حالت کې اتوم تحریک    لوړپوړي مدارته خيږي .دخپل مدارڅخه یویوالکترون  

 کیږي 

Excrement 

( Feces) 

حیواني اونباتي ناهضم شووفضله موادوته ویل کیږي چې مړې     -فضله ،مدفوع حیواني :
شوې بکټریاوې ، انزایمونه ، دروده مدفوع انساج اودهاضمې سیستم نورې پاتې شونې 

 سوري له الرې دبدن څخه خارج کیږي   anus ورسره ګډې وي اوپه پایله کې دمقعد  

Excret  دغدواتوافرازات ،اطراحیه مواد،فضله ، ادرارء قابل دفعمدفوع ، ماده ، 

Excrete    افرازکول ، ترشح کول ، دیوې غدې څخه دمایعاتوراوتل 

Excretion   افراز ، ترشح ، دفع 

Excretion 

: یوه کړنالره ده چې دحجرې اویادیوې غدې څخه کیمیاوي موادبهرته     -په بیالوژي کې 
څخه   دبدن   . .  افرازکیږي  کیدل  اومضروموادوخارج  بیکاره   ، شونې  پاتې  دمیتابالیزم 

له   اکسایددتنفس  دای  کاربن  اومضرموادلکه  له الرې   توګه مایع مواددادرار  په  دبیلګې 
 الرې دبدن څخه خارج کیږي .

Excretory Duct   مجرا ، دوتلونل ، دخروج الره یا کانال 

Excursion  ،سفر  ییزا ډله ډلن یود پاره  څیړنو  ید علم علمي سیر، علمي سفر   

Existence  ، يا شتون،   شته والى موجودیت    

Exit 
څخه(:   صحنې  يا  ميدان  له  )لكه  وتنه   ، دنيا(:      -خروج  )له  پټونه  سترګې  تيرېدنه، 

 دوتوالر، وتوځى.  

Exitation 
:داتوم   کول  چېکتحريک  داتوم    له  وړانگې  لکترونیوه  دفوتون  انرژي    ا  دومره  يوازې  ته 

   . مدار ته وخيږي انرژي لوړپوړي  هرنيمدار څخه ب خپلانتقال کړي چې د
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Exitation 
تحريک کول :کله چې دفوتون وړانگې داتوم ا لکترون ته يوازې دومره انرژي انتقال  داتوم  

 کړي چې دخپل مدار څخه باندني لوړپوړي مدار ته وخيږي .  

Exitus   مرګ ،اخیر ، ختم 

Exo-   یومختاړی دی اوپه مانا دې خارج ، بهرخواته ، بیرون ،دباندې 

Exocarp 
 : جدارطبقه  خارجي  جدارڅخه    -دمیوې  دتخمدان  چې  طبقه  لرونکومیووبهرنۍ  دخسته 
 جوړه شوې ده . لکه ګیالس  

Exocrine 
ځینې   غدې    دبدن  لکه  توګه  په  دبیلګې   ، افرازکوونکې  بهرخواته   ، افرازات   بهرني 

exokrine    ،  دبدن بهرنۍ سطحې اوننۍ سطحې ته موادافرازکوي 

Exodermis 

: پوستکی  جوړوي     -بهرنۍ  پوښ  ثانوي  دریشې  چې  دی   پوټکی  شوی  کارک  بهرنی 
دریشودمړې   چې  لرګی  شوی  کارک   ، پوستکی  خارجي     . ګرځي  مانع  دادخال  اوداوبو 

 کیدوڅخه وروسته پاتې کیږي .

Exoskeleton 

یوه کلک جوړښت ته ویل کیږي چې دیوه اورگانیزم     -(  :  هيكل خارجي  بهرنی سکلیت )
دبدن بهرنی پټ تشکیلوي  . داسکلیت بدن اودبدن غړي خوندي او سره یوځای ساتي .      

 بهرنی سکلیت په حشراتواونورواورگانیزموکې لیدل کیږي . لکه میږی ، ملخ   

Exosmosis 

لظت په تړاو ددوو توپیر لرونکو مایعاتوترمنځ موس یوې عملیې ته ویل کیږي چې دغزداو
محلول   دشکرغلیظ  کې  لوښي  یوه  په  چېرته  که    : توګه  په  دبیلګې   . نیسي  صورت 
مایع  دواړه  دچاخبره  کړو،  ځوړنده  غشا  دنفوذ  قابل  یوه  ترمنځ  محلول  اوداوبولږغلیظ 

خوځیږي داوبوخواته  مولیکولونه  نودشکرمحلوڅخه  کړو،  بېل  سره  واسطه  .    دغشاپه 
په نامه یادیږي . برعکس داوبومولیکولونه هڅه کوي       Exosmosis  دغسې کړنالره د

. وروستی کړنالرې ته     Endosmosis چې دغشاڅخه دشکرغلیظ محلول ته نفوذوکړي 
 ویل کیږي .       

Exosphere      داتموسفیرترټولولوړه طبق ده چې په لږڅه څلورسوه متره ارتفاع کې شروع کیږي 

Exospore 

یې    شکل  په  سیست  دسپوراویا  چې  کیږي  ویل  پړاوته  یوه  بڼې  ډوله  داورګانیزمودایمي 
دقحطی په موده کې غوره کوي . دسپورونویوې ځانګړی بڼې ته ویل کیږي ترڅوووروسته  

ورڅ مساعدوشرايطوکې  ،  په  آزاد  هاګهای  یانې   . تولیدشي  اویامرخیړي  بکټریاوې  خه 
نوموړي    . کیږي  بهرتشکیل  خودنباتاتودغړوڅخه  کې  منځ  په  دهاګدان  هاګهاچې  هغه 
سپورونه برخالف داندوسپورونو پوښ نه لري . څرنګه چې دهغوی میتابالیزم بیخی په ټپه  

موادواو  وړانګو،کیمیاوي   ، دحرارت  کبله  دې  نوله  وي  پروړاندې  دریدلی  وچکالی 
 ډیرمقاومت لري .

Exosporen 

سپور: دغیرجنسي    -بهرنی  چې  کیږی  ویل   ته  ډول  یوځانگړي  بڼې  داورگانیزمودایمي 
داسپورونه     . کیږي  کارول  موخه  په  بکټریاوواومرخیړیودډیرښت  د  مرسته  په  کړنالرې 

 ښيي .پوښ نه لري اودتودوخي ، وړانگواودکیمیاوي موادوپه وړاندې ډیرمقاومت 

Exothermic 

Reaction 

هغوکیمیاوي تعامالتوته ویل کیږي چې دتعامل په ترځ کې    -:    ی تعاملحرارت ازادوونک
تعامل هغه تعامل دئ    یک اکزوترم.      یږياوبهرته ازاد   انرژي د تودوخی په شکل تولیدکوي 
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 نوله همدې کبله    دتعامل په جريان کې انرژي آزاده شي    چې سيستم انرژي ورکړي يعنې  

ΔH     . عالمه هم منفي ده   

Exotoxins 
 : توکسین  اونبا   -بهرنی  حیواناتو  لکه  تاداورگانیزمو،  توگه  په  دبېلگې  مواد.  توذهرجن 

 هغه ذهرجن موادچې دبکټریاوڅخه افرازشوي وي 

Expand ، اوږدول، لو بول ، پړسول، ارتول، ډډول    انبساط کول 

Expand 
،دضرب  محاسبه کول ، ضرب کول ، په یوه معادله کې  دقوسونورفع کول  په ریاضي کې  
 عمليې پراخول  

Expansion یا ، دګازاتویوه ناڅاپي انبساط پراخت 

Expansion  

Coefficient 

ټول شیان خپل حجم  ته تغیرورکوي کله چې  د یوه جسم  حرارت         -دانبساط ضریب   :
ته بدلون ورکړشي په دې شرط چې په دې ترځ کې فشارثابت پاتې شي . دانبساط ضریب  
ثابت   اوپه  زیاتولوسره  په  دیودرجې    دحرارت  واحدانبساط  جسم  دیوه  چې  یوعدددی  

عبارت دی له حاصل تقسیم دیوه جسم     γ  یب      فشارکې راښيي .  دحجم انبساط ضر
  اندازه کله چې دهغه جسم  دحرارت     Vاودهغه جسم پخوانی حجم        ΔV  تغیر    دحجم  

        لوړه شي  .          درجه    C° 1یوسانتې ګرادپه اندازه د   ΔT  تغیر  

Expel شړل، ايستل، لېرې كول، دفع كول، رټل، خارجول.   

Experiment 
علمي  نوي  مرسته  شووچلنالرواوکړنالروپه  دپیژندل  دچاخبره    ، تجربې   علمي 

 څیړنېزمالومات راغونډول    

Expiration 

دسږوڅخه دهواجریان بهرته ایستل ترڅو دبدن څخه مضرمواد لکه کاربن        -:      انقضاء
کړنالره   فزیکي  نوموړې   ، شي   اکسایدخارج  دهوا  دای  ترمنځ  چاپیریال  دسږواوبهرني 

 فشاردتوپیرله کبله منځ ته راځي .

Expiration 
دننه   دسږي  چې  ،داځکه  کول  خارج  هواجریان  د  څخه  سیستم  اودتنفسي   ، دسږي 

 فشاراودچاپېریال فشار ترمنځ  دفشاریومثبت توپيرشتون لري  

Explain   پوهول ، تشریح کول ، بیانول ، توضیح کول 

Explanation   . څرګندونه، جوتونه، تشريح 

Explanation   تشریح ، بیان ، توضیح 

Explicit ،صریح ، پييلى ډانګ،  یحواض ڼرو څرګند، ښكاره 

Explode 
:چاود انفجارول    ، په     -یدل  اویاضربې  دحرارت  چې  موادوچاودیدل  دکیمیاوي  لکه 

 واسطه صورت نیسي 

Exploitation كار اخيستنه، ګټه اخيستنه. 

Explosion   کې ترځ  په  دهغې  چې  ده  پېښه  یوډول  تکنالوژی  اویافزیکي  تعامل   دکیمیاوي 
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فشاراویاحرارت په ډیرلږوخت کې پورته ځي . لکه کیمیاوي موادوته انفجارورکول چې په  
لوړتودوخی   کې  پایله  په  تعامل  دکیمیاوي   . کیږي  ترسره  توګه  اویاقصدي  توګه  ناڅاپي 

 دفشارڅپې خپریږي . آزادکیږي اوهمدارنګه په چاپېریال کې 

Explosive  چاودیدونکي مواد 

Explosive 

Material 

کارولوسره   په  انرژي  دټاکلې  چې  کیږي  ویل  مایعواویامخلوطوتوکوته  هغوجامدو، 
کیمیاوي تعامالت منځ ته راوستالی شي اوپه پایله کې حرارتي انرژي ، فشارڅپې ، رڼا، 
صوتي څپې اوګازتولیدکیږي . په یوه ماده کې کیدای شي چې انرژی په الندې توګه ذخیره  

  :    . وي  انرژ  -۱شوې  نایتروګلسرین  کیمیاوي  لکه  لکه    –  ۲ي  ګاز  ترفشارالندې 
 هستوي موادلکه دیورانیم اودپلوتونیم  چاودیدونکي ایزوټوپونه    -۳دګازسلندر

Explosive 

Material 

 : څخه    -باروت  کلورایت  اوپوتاشیم  کاربن   دنایتروسلولوز،خالص  چې  دی  یومخلوط 
 جوړدی.

Exponent 

توان ، طاقت  ، دبیلګې په توګه   که دریاضي یوه عملیه ولیکو چې     -په ریاضي کې :
 عددته توان       nاود     baseعددته قاعده        a،دلته  د     naدوه عددونه ولري لکه  :   

exponent       : ویل کیږي . داسې لوستل کیږي    a   په توان دn    ;      په دې ځای کې a   
 یوطبیعي عدددی .n   یوحقیقي عداو  

Exponential   

Equation 

اکسپونینشل معادله یوې داسې معادلې ته ویل کیږي چې  اکسپونینشل  توابع ولري .   

  لکه : 

Exponential  

Series 

ته    xe قیمت لپاره د   xدبیلګې په توګه  الندې سلسله دهریوه   -اکسپونینشل سلسله :

 تقرب کوي .  
د اکسپونینشل سلسله اویاپه     eهمدغه  اکسپونینشل تابع چې قاعده یې داویلر عدددی

 بله ژبه دطاقت سلسلې په بڼه انکشاف ورکوالی شو.

Exponential 

Function 

 

 

: تابع  د     -اکسپونینشل  کیږي چې  ویل   ته  تابع  د     یوډول  اوهمدارنګه   بڼه  په 
تشکیلوي چې  (e)  لیکل کیږي . دنوموړې طبیعي  تابع قاعده داویلر عدد  

  : له  یې مساوي دی  تابع      -۱،   قیمت  مشتق     xe=  yدنوموړې 
، ورکوي  تابع  پخپله  دطبیعي     -۲بیرته  یې  تابع  معکوس 

ده    ln(x)لوګاریتم   دمتحول  -۳تابع  ګراف  په    x دتابع 
   . ځي  خواته  اوپورته  اخلي  ځانته  قیمت  مثبت  تل    زیاتیدوسره 

توګه   په  دیوې طاقتي سلسلې  کوالی شوچې  تابع  اکسپونینشل 
 هم ولیکو:  

 
داسې   دیوې  تابع   اکسپونینشل  یوه  هره  شوچې  کوالی  کارولوسره  په  لوګاریتم  دطبیعي 

  وي . دبیلګې په توګه :    (e) ولیکوچې قاعده یې  اویلرعددتابع په بڼه 

Exponentiation : په ریاضی کې یوډول عملیه ده  چې دوه عددونه  لکه     -توانnA    لیکل کیږي .  په دې

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Exp.svg


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

357 

 

مثبت     Nعدد ته  توان یاطاقت ویل کیږي . که چېرته    Nعدته قاعده اود    Aځای کې د  
ځله ضرب کیږي . په ریاضې کې     N عدد A دامانالري چې د    Nپه توان د     A عددوي نو 

 نوموړی مطلب په الندې ډول لیکل کیږي .  

Expose 
باندې په یوه شي  باندې رڼا اچول یا رڼا ورکول . دبیلګې په توګه کله چې دعکاسي په فلم 

 نورولګیږي نوتورکیږی .

Exposure Time 

 : وخت  رڼا  لګیږي    -د  فلم   یوه  په  دعکاسي  چې  کیږي  ویل  ته  وخت  اندازه  هغه 
پورې  ثانیې    ملي  ترنیمې  چې  شي  کیدای  وخت   نوموړی   . شي  ترڅویوانځورترالسه 

 ورسیږي  

Express   ابرازکول ، افاده کول ، څرګندول ، اظهارکول 

Expression  اصطالح ، څرګندونه ، ويينه يا افاده 

Exsiccator 

لوښی دی چې منځ ته یې هوانه شي ورننوتالی او په الندې برخه کې  یې     يي  یوډول شیشه 
الرطوبه   جاذب   . کوي  جذب  ځانته  رطوبت  چې  لري  موادشتون  کیمیاوي  ځانګړي  

،سیلی تیزاب  دګوګړوغلیظ  کلوراید،  کلسیم   : له  دي  اونور.  سیموادعبارت  اکساید  م 
 تلوپه موخه کارول کیږي  ادالوښی دکیمیاوي توکو، دواګانو، دبکټریاو کلتوردوچ س

Extension 
غ شوځيدنه  غزونه،  زياته  ن  ې:  ،    برخه  ښتىبرخه،  سعه  تو  پراخوالى،  حد،  اندازه،   :

 الحاقيه، بعد.

Exterior  ،خارج خواته ، دباندې   ، باندينى، بهرنى، خارجى،  بهرنى شكل. 

External  باندنی ، خارجې ، بهرنی 

External  

Electron 
 الکترون   هرنیب

External  Limb   )بهرني غړي ، اندام )پښه، الس يا وزر 

External  

Product 
 حاصل ضرب   ونوبهرنیوکتورد 

External 

Radiation 
 هغه وړانګې چې دبهر نه بدن ته ننوځي   -وړانگې :   ۍبهر ن

Extinction 
داځکه    . ډاګه کوي  دیوه محلول څخه دنوردتیریدلوکمزورتیاپه  یوفزیکي کمیت دی چې 

 چې  درڼاوړانکې په یوه محلول کې جذب کیږي ، انکساراوانعکاس کوي .  

Extra 
مخصوصًا،   ، بخصوص   ، ،جدا،خارج  ،برعالوه  اضافه   : مانادې  اوپه  دی   مختاړی 

 یل  , ب  ,په خاصه توگهیحدهعل

Extract 
نباتي ش دیوه  چې  شیره  غلیظ  هغه   ، دتریاکوشیره   ، دانګورشیره  لکه   ، عصاره   ، یره 

 اویاحیواني درمل څخه جوړیږي .

Extraction : ایستنه  یاشیره  مرسته     -عصاره  په  محلل  دیوه  چې  ده  کړنالره  دموادودبیلولوفزیکي 
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اوبه   لکه  محلل   . کیږي   ویلې  کې  محلل  په  برخه  یوه  څخه  اویاجامدمخلوط  دمایع 
حل   ترټولونوروموادوښه  کې  محلل   په  چې   موادراوباسي  هغه  څخه  دمرکب  اویاایتانول 

اڼوڅخه دګالب ښه بویه تیل ،عطرراایستل ، هغه  کیږي .  دبیلګې په توګه لکه دګالب پ
ماده چې دیوه عضوي محلل په واسطه راایستل کیږي .  لکه چای چې دتودواوبوپه مرسته  

 دچای پاڼوڅخه راایستل کیږي .  

Extraction ،نهښايستنه، ك استحصال  ،ترالسه کونه،ګټنه   

Extraordinary  فوق العاده 

Extrapolation 
موارقاموڅخه بهر خواته  ورته   علوپه ریاضي کې دکښلویوه کړنالره ده چې  پرالس راغلو م

 ټاکل کیږي ترڅویوه تابع نوره هم  وغځول شي .           هقیمتون

Extreme 
ز بیات  بلکل  :  یخی,  کې  ریاضي  په   ، نهایت   ، مجموعې     -ډیر  دیوې 

 ترټولوستراویاترټولوکوچنی عنصر

Extreme Point     اعظمي نقطه اویااصغري نقطه 

Extrusion  : دیوې غدې څخه دموادوخارج کول یادفع کول    -په فزیولوژي کې 

Eye   سترګې 

Eye, Oculus 

 

 

 

 

 

 

    ی مهم حس د  ډېر  یو  څخه حواسو    ځود انسان د پن  ګه ستر       -:  (Oculus)سترګه ،  چشم   
. دانسان سترګه یوداسي غړی دی چې دځانګړوحجروپه واسطه درڼاوړانګوانرژي رانیسي   
دهغو   یوازې  سترګې  خودانسان    . اړوي  يې  زیګنالونوباندي   الکتروکیمیاوي  په  او 

-380الکترومقناطیسي  وړانګو تشخیص اوحس کوالی شي چې دڅپې اوږدوالی يې د   

780 nm دالکترومقناطیسي وړانګو طیف هغه برخه ده   نانومتروترمنځ وي . نوموړې څپې
 چې دسترګوعصبي حجروپه مرسته دادراک اودلیدلووړګرځي .

 
سترګه   اورګانیزموکې   عالي  په 
  . جوړوي  اپتیکي سیستم  یومغلق 

لکه    اورګانیزم  خوډیریوحجروي 
Euglena     چې دي  شته 

یوفوتوریسیپټر   درڼارانیولولپاره  
photoreceptor    دې په   . لري 

پرځای   ما سترګې  دمغلقې  ناچې  
تیاره   اویوازي  لري  سترګې  ساده 
ترمنځ  ورځ   اورڼالکه  شپه  لکه 
په    . وپيژني   اورنګ  دشیانوشکل  چې  شي  کوالی  سترګي  مغلقې   . شي  توپيرکوالی 
په   کوي  حرکت  خواته  هرې  یوځای  سترګې  دواړه  انسان  لکه  ښکارکوونکوحیواناتوکې 

ه سوی اواس  هره سترګه ځانته خپلواکه خوځیږی .  داسې حال کې چې په ځینوحیواناتو لک
همداالمل دی چې دهغوی دلیدسیمه ډیره پراخه ده .  په ځینوحیواناتولکه سرپایان ،ماهي 
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،دوزیستان اومنګورکې دعدسیي شکل ثابت دی اودلیدساحه يي لکه دعکاسي کامرې 
حیوانات   پښي  مفصل    . کیږي  فوکس  شان  چې    مرکبپه  لري  سترګې  ډوله  

 دزرګونوفوتوریسیپټرونوڅخه جوړه شوې وي .
سترګې دسرکوپړی دتندي الندې  دهډوکي په یوه ژوره کنده        دسترګې اناتومي جوړښت : 

Orbita     سترګه  . کیږی  ویل  ورته  خالیګاه  دسترګو  چې  دي    پرتې  کې 
  په مرسته هراړخیزحرکت کوالی شي .    ;(Mm. externi bulbi oculi)دشپږوبهرنیوعضالتو  

عضالت   څلورمستقیم  څخه  يي    (Mm.rectus)دهغوي  اودوه  عضالت  مادي  یل 
(Mm.obliquus)    پورته، ،جانبي   خوا   وسطي  سترګه  واسطه  .دنوموړوعضالتوپه  دي 

سترګه   دانسان    . شي  کوالی  حرکت  څرخیدونکئ  پردې  برسیره   او  خوا  ،ښکته 
دلید   -۳دویه غړي  مرستن  -۲دسترګې ګاټی ،  -۱ددریومهموبرخوڅخه جوړه شوې ده  .  

 مسیر.
ستر    -لومړی   ګاټی   د  دیوکروي شکله  شفاف      : ( Bulbus oculi)   ګې  ګاټی  دسترګې 

جسم    زجاج عدسیي    (Vitreous humour)یه  دسترګې    Lensاودیوې   . دی  جوړ  څخه 
 ، منځني پټ   Tunica conjunctivaګاټي غشا ددریوپټونوڅخه جوړه ده چې دبهرني پټ 

په نوم یادیږي .        (Retina) او داخلي پټ  شبکیې  ( Tunica vasculosa bulbi)یمیه   مش
اولږڅه  زجاج ډکوي  فضا  ټوله  ترمنځ  اوشبکيي  ترڅټ  دعدسیي  دسترګې  جسم     %98یه 

 التینې سرښیدونکي مادي اوپاتې برخه يې دګلوکوزاومالګې څخه جوړه ده .   داوبو ،ژ
:  داپټ دسترګې ګاټي  مخته  راوتلي پوټکي   Tunica conjunctivaبهرنۍ پټ      -الف  

صلبیه    (cornea)قرنیه   پوټکي    رنګه  سپین  څټ  .      (sclera)اودیوه   . جوړوي  پوښ  
قرنیې   له  پرته  چې  دی  پوښ  شکله  کروي  اوکلک  سپین  بهرنۍ  دګاټي  دسترګې  صلبیه 

یوه     ملتحمه دسترګې ګاټی ګردچاپیره پاتې برخه ان تراپتیک عصب پورې  پوښ کوي  .   
نازکه اوشفافه مخاطي غشاده چې دصلبیي قدامي سپینه سطحه   اوهمدارنګه  دسترګې  

يي سطحه  دننه  د  لیمو   . ده  کړي  یوډول    ملتحمه  پوښ  غشاحجرې  موکوزي  سطحې 
نازک   یوشفاف  قرنیه   . کیږي  افرازکوي چې سترګه ورباندي غوړه ساتل  سریښناکه مایع 

او      (pupil)،دسترګې کسۍ    anterior chamberپټ دی چې دسترګې ګاټي قدامي خونه  
فوکس     (Iris)دعنبیه   دنوروړانګې  چې  داده  دنده  دقرنيې   . دی  کړی  پوښ  يې  پوستکی 

کړي ، انکسارورکړي اوپریږدي چې سترګې ته ورڅخه تیرې شي . عنبیه یوه ابي،نصواري  
اویاشین رنګه دایروی غشا ده چې  دقرنيې ترشااودعدسيې قدامي برخه کې پرته ده . د  

. دی  پروت  ګردسوری  تور  دکسي  مرکزکې  په  دحلقوي    عنبیې  چې  داده  دنده  عنبیه  د 
په ترځ   اوشعاعي عضالتوپه مرسته درڼاپه ترځ کې   دکسي سوري قطر کوچنی اودتیاره 
بله   په   . کوي   کنترول  دنورشدت  توګه  دې  اوپه  وساتي  پراخ  قطر  سوري  دکسي  کې 

کمري   دعکاسي  لکه  دعنبیې    shutter شتر    مصراعویناعنبیه    . کارکوي  ډول  په 
ین  عدسیه پرته ده او دباڼه ایزعضالتو په واسطه  محدب الطرففافه بلوري  ترشادسترګې ش

اویاراټولیږي   کیږي  اوږدمحور څکول  په  واسطه   په  ایزعضالتو  دباڼه  . عدسیه  ده  ځونډه 
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دعدسيي   سره  کړنالره  همدې  ټکی انحنااوپه  فوکس  دعدسيې  کې  پایله  په   . تغیرکوي 
شب تصویرپه  دجسم  لپاره  اودهرواټن  .  تغیرکوي  کیږي  فوکس  جوت  باندي  کیه 

کانال دسترګې      Canalis hyaloideus یوډیرکوچنی  کیږي  پيل  څخه  عصب  دآپتیکي 
ګاټي څخه تیریږي اودعدسیې ترشابرخه پورې  رسیږي . په نوموړي کانال کې مایع ذخیره  
اود   دقرنيې   . بهیږي  خواته  اویاڅټ  خواته  مخ  کې  ترځ  کولوپه  دفوکس  اودعدسیې  وي  

دت یوکانال  صلبیې  کې  ټکي  په  يي     Schlemm's canalماس  څخه  دمنځ  چې  لري  شتون 
او  ژالت کیږي  اوکنترول  تولید  واسطه  په  ایزعضلي  دباڼه  دامایع    . بهیږي  مایع   ینی 

خونې   ته    posterior chamberدسترګودڅټ  خونې   مخ  دسترګې  الري  له  دکسي  څخه 
ترمنځ اودشاخونې  خونې   مخ  دسترګې   .    . مومي  سترگ  جریان  دی  کس  ېد  پروت  ی 

اودواړه خونې دسترګې په  مایع  ډکې وي .    دسترګې مخ خونه دقرنيې اود عنبیې ترمنځ 
یني مایع ژالت پرته ده اودسترګې څټ خونه دعنبیې ترڅټ خودعدسیي مخ خواته پرته ده .   

 دمخ خونې څخه دقدامي باڼه ایزوریدله الرې دوینې جریان ته ورننوځي .
منځنۍ  دسترګ  -ب     ګاټي  پټ   مشې  پټ    ( Choroidea) یمیه  صلبیې  اود  دشبکيې    :

په   چې  ځانګړتیاداده  پټ  دمشیمیه   . دی  شوی  ویشل  دریوبرخو  اوپه   دی  پروت  ترمنځ 
غني  پټ  تشکیلوي  .  دهمدې پټ  څخه دسترګې شبکیه     pigments  رګونواورنګه ټکو

اونورواړینوموادوتغذیه کیږي .    Arteria centralis retinaeپټ په اکسیجن لرونکي  وینه  
پروت دی اودهغه په باڼه      ciliary bodyجسم  دمشیمیې اوعنبيې پټونو ترمنځ  باڼه ایز  

. دا   humor aquosusیني مایع   ژالتایز اپيتیلیم کې دپالزماپه شان   یني  ژالت  افرازکیږي 
بڼه   شکله  کروي  خوادسترګې   دیوې  ډکوي  سیمه  اوعنبيې  دقرنیې  چې  مایع 
لپاره   اوقرنيې  دعدسیې  مایع  ژالتیني   . ساتي  فشارثابت  کې  منځ  په  اوبلخوادسترګې 
تغیرورکوي   ته داسي   ایزعضالت دعدسیې  فوکس ټکي   باڼه   . غذايې موادچمتوکوي 

 چې دنږدې اودلیرې واټن شیان جوت ولیدل شي .
شبکیه    :   دسترګې ګاټي دڅټ درې په څلورمه برخه په  (Retina)د شبکیې پټ      -ج    

باندې پوښ شوې ده اودلید مسیردپيل برخه   تشکیلوي . په شبکیه کې د اپتلموسکوپ  
Ophthalmoscope     اودناروغۍ تشخیص لیدل کیدای شي  رګونه  دوینې  په مرسته  آلې 

کیږي . د شبکیې فوتوریسپټر په پټ کې ځانګړې  حجرې شته دي چې دنوروړانګې انرژي  
په عصبي زیګنالونوباندي اړوي .  په شبکیه کې دوه ډوله فوتوریسپترونه شته دي  چې  

په نوم یادیږی .  Rod cell حجرو  اودمیله ډوله  retinal cones  مخروطي شکله حجرې    
خو    . راولي  ته  لیدمنځ  رنګه  او  کیږي  تحریک  واسطه  دډیررڼاپه  حجرې  شکله  مخروطي 
  . ښيي  ډیرحساسیت  رڼاپروړاندې  دمیاشتې   لکه  دلږرڼا  حجرې  ډوله  میله 

اوبیا    bipolar cellدفوتوریسپټرپټ څخه دلیدزیګنالونه لومړی دعصبي دوه قطبه حجره  
ته انتقال کیږي . دلیدزیګنال دشبکيې په    Ganglionه جوړښت ګنګلیون  عصبي غوټه ډول

ديپوالرایزکوي   حجره  غوټې  عصبي  د  کې  پټ       پوتنشیل  اودعمل     depolarizeګنګلیون 
action potential   منځ ته راځي . په پایله کې  تصویر په الکتروکیمیاوي زیګنالونوباندي
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نال دآپتیک عصب له الرې مغزته انتقال کیږي.  اوړي .    ورپسې تولیدشوی عصبي  زیګ
اویا ړوند     Discus nervi opticiدشبکیې   هغه برخه چې د اپتیک عصب ورڅخه وځي د   

په نوم یادیږي .  داځکه چې په نوموړي وتون ځای کې درڼارانیوونکي     blind spotداغ  
ه یوځای دشبکيې  شتون نه لري .  د اپتیک عصب دیسک سر حجرې یانې فوتوریسپټرونه  

شریان   وینه    Arteria centralis retinaeمرکزي  لپاره  ریشو  اوټولوعصبي  دشبکیې 
څنګ   دیسک   عصب  اپتیک  د    . راوځي  بیرته  واسطه  وریدپه  اودشبکيې  سمبالوي  
یوزیړداغ    اوږدوکې  په  استقامت  اودلیدمحور  کې   برخه  مرکزي  په  خواته،دشبکيې 

Macula lutea  اغ په مرکزکې یوه ژورتیاده چې د  پروت دی .  دزیړدFovea cenralis    په
نوم یادیږی .  څرنګه چې دزیړداغ په مرکزي ژورتیاکې دمخروطي حجروشمېر ډیرلوړدی  
نوله دې کبله  دلته  دهرځای په پرتله  دلید شدت  اوقدرت ډیردی  . کله چې دنوروړانګې  

. په شبکیه   کې  د قرنیې اودسترګې ګاټې څخه تیرې شي نوپه شبکیه   باند ې لګیږي 
دیوه جسم تصویرمنځ ته راځي . شبکیه   لکه دیوې عکاسې کمرې فلم په شان دنده ترسره  

 کوي  .   
   : : دسترګې مرستندویه غړي  لکه دسترګولیمه      دویم  دسترګې مرستندویه جوړښتونه 

palpebrae   دستګاه داوښکوافراز   ،   apparatus lacrimalis  ;،دسترګووریځې  
په مرسته  او یوې عضلې  د  لیمه  پورتنۍ   . بهرنیو عظالتوڅخه عبارت دي      دسترګې 

M.levator palpebra superioris     ښکته اوپورته خوځول کیږي او داوښکو  ښویدونکي
واسطه   په  العمل  عکس  تحریکي  غیرارادي  دلیمو    . کیږي  مینځل  تل  واسطه  په  مایع 

بلخواسترګه دمایکروبونواوخچنیوڅخه پاکه  دیوې خوادسترګې ګاټی وچ نه پاتې کیږي او
د ده چې  یوه غده شته  بهرجانبي خواته   لیمو  دپاس  .  دسترګې  کیږي   Glandulaساتل 

lacrimalis     په نوم یادیږی اوداوښکې مایع افرازکوي . داغده دیوه نل یامجرا له الرې 

Ductuli Excretorii     نیه سطحه  باندې  اوښکې دسترګې ګاټي  دپورتنی لیمې الندې قر
تشو ي . ددې ځای څخه وروسته اوښکې دسترګې ګاټي سطحه  هم لمدوي اوپه پایله کې  

کڅوړه     Puncti lacrimalesدوه سوریو   داوښکوپه  داوښکومایع   ورپسې   . وربهیږی  ته 
Saccus lacrimalis     کې راغونډیږي . په اخیرګام کې اوښکې دپزي   ــــ اوښکې کانال له

 خالیګاه ته ورتویږي .  الرې دپزې 
 : لومړی       دسترګولیدمسیر:    -درېيم   وړانګې  دنورالکترومقناطیسي  څخه  دچاپېریال 

خونې  دقدامي  وارسره  خپل  په  اوبیا  ورننوځي  ته  پوښ  قرنیې  شفاف  دسترګې 
شبکیه   پټ  حساس  درڼاپه  کې  پایله  په   . تیریږي  څخه  ګاټې  اودسترګې  ،کسي،عدسیې 

وکس کیږي . په شبکیه کې لومړی دجسم تصویرکوچنی کیږي  باندې دعدسیي په واسطه ف
،بیاپه څنګ باندې معکوس کیږي اوپه پایله کې سرچپه کیږي . دجسم تصویرپه شبکیه  

فوتوریسپټرونه   یانې   حجري   حساسې  درڼاپروړاندې  برقي   کې  اوپه  کوي  تحریک 
مسیرله   زیګنال  دسترګودلیدعصبي    . اوړي  شرشبکزیګنالونوباندي  نه  کیږي  یې  وع 

، ته ورننوځي .  په پایله کې  د    N. opticus (II)عصب  اودهمدې ځایه دمغزدویم اپتیکي  
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ته انتقال     Visual cortexپه واسطه  دلیدعصبي زیګنالونه دمغز لید قشر  عصب  اپتیک  
  ادراک کې پروت دی .  په مغزکې دتصویر   occipital lobeکیږي    چې دمغز په څټ لوب  

 پيژندل کیږي اوسمدالسه ددواړوسترګومالومات دیوبل سره مقایسه کوي  .   

Eyelid   دسترګوباڼه ، دسترګوپلک 

Fabricate تولیدول ،جوړول ،حاصلول 

Fabrication  تولید،استحصال ،جوړونه ،جوړښت 

Face   مخ،صورت،څیره 

Facet 
زاویه لرونکې سطحه ،  دكوږكونجيز کوچنی سطحه ،دمعین  ،  دمرکبې سترګې یوه برخه  

 کوچنی سطحه ،دیوه هندسي شکل کوچنی سطحه ،  

Facility  ، پانگه , ودانۍ , ضمیمه ، طبیعي استعداد، دستګاه ، پایه ،پروژه 

Factor 
په    ،) ،جین  نښې  ارثي   : کې  بیالوژي  )په  فکټور،    : ضريب  كړونى،    ، عامل  اغیزمن 

 ریاضي کې په مانا دعوامل 

Factorial 

په      (!)دطبیعي عددونوپرلپسې حاصل ضرب ته  ویل کیږي  چې د     -په ریاضي کې : 
 نښه ښوول کیږي . دبیلګې په توګه  پینځه فاکټوریل داسې لیکو: 

 

، ټول طبیعي عددونه چې     ( 1 = !0 )م صفرفاکټوریل مساوي په یودی .  دتعریف سره س
پورې رسیږي حاصل ضرب یې په الندې توګه لیکل کیږي    (n)څخه پیل کیږي اوتر  (1) دیو

: 

 

Faeces 

چې     -:   excrementsفضله   مواددي  شوي  اوپاتې  شوي  ناهضم  موادوهغه   دغذايي 
تخمريې  نه وي کړی  . دپاتې شووغذايي موادوسره دبدن ځیني موادهم ګډوي . دبیلګې   
رنګه   مایع،دصفراغدې  رنګه  ،لزجي  اپيتل  شوي  انزایمونه،دفع  دهضم  لکه  توګه  په 

نور.  معموال په امعاء کې  مواد،دکولمو باکټریاوي،دباکټریاوڅخه دفع شوي مواد،اوبه او
پایله کې دروده )لرۍ(   په  دفضله موادڅخه اوبه جذب کیږي اوله دې کبله غلیظ کیږي . 

 مجراله الرې دبدن څخه بهرته منتقل کیږی .

Fall  سقوط کول ، ښکته خواته راغورځیدل  ،رالویدل 

Fall Acceleration 

: هغه تعجیل ته ویل کیږي چې په یوه جسم     -د سقوط تعجیل یاد دروندوالي تعجیل  
باندې اغېزه کوي کله چې  دسیارې پر مخ ازادسقوط وکړي .   د سقوط تعجیل دجاذبې  

تعجیل    Gravitationgتعجیل   تښتیدونکي  وکټور       Zentrifugalg    اودمرکزڅخه  دمحصله 
 څخه ترالسه کیږي .

 
داجسم     چې  کله  کوي  اغیزه  باندې  یوه جسم   په  تعجیل  ډول   نوموړی  توګه  په  دبیلګې 
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په   دځمکې   ،  . وکړي  ازادسقوط  باندې   سطحه  په  سیارې  دیوې  خواڅخه  دپاسه 
مخالف سمت لري اوپه   استواکرښه کې  دجاذبې تعجیل اودمرکزڅخه تښتیدونکي تعجیل

ونکي تعجیل اغیزمن نه دی داځکه چې  دمرکزڅخه تښتید  قطبونوکې په یوه جسم باندې  
دځمکې څرخیدونکی محورڅخه یې  واټن صفردی .  د سقوط تعجیل واحد مترپه ثاینه  

      2m/s مربع دی  

Fall off   ښکته غورځیدل ، هغه موادچې نورپه کارنه وي لکه پاتې شونې اوچټلی لیرې غورځول 

Fall Tube 

دنیوټن شیشه یي استوانه يي ډوله نل دې چې دهواڅخه تش دی اوداجسامودسقوط تجربه  
په  Feder اوبڼکه    coin پکې ترسره کیږي . تجربه ښيي چې په خالکې داوسپنې یوه روپې   

 یوه وخت کې دشیشه یې نل الندې برخې ته رالویږی .

Fallout 

چې   کیږی  ویل  ته  کې  دراډیواکټیفوموادورسوب  پایله  په  چاودنې  دهستوي 
نوپه   شي  وکارول  وسلې  هستوي  چې  کله    . راتوییږي  پرمخ  دځمکې  داتموسفیرڅخه 

راډیواکټیفومواد راډیواکټیف    اتموسفیرکې په   یې   منځ  چې  راځي  ته  منځ    ګرد)غبار( 
 وخچن وي .

Family Of 

Curves 

په یوه مستوي کې دمنحني ګانو له یوې مجموعې څخه عبارت دی     -جمیعت منحني ها:
په دې توګه چې دمستوي دهرې نقطي څخه یوازي یومنحني تیریږي . دبیلګې په توګه :  

𝑦 دمستقیمو خطونولکه  = 𝑥 + 𝑏       مجموعه په پام کې نیسوپه دې ډول چېb    هرحقیقي
 قیمت ځانته غوره کوالی شي .

Farad 

سره ښوول کیږی  .  دبېلګې په توګه    (F)دبرقي ظرفیت واحددی اولنډیزیې په     -فارید :
ورباندې کیشول    (V) ظرفیت ولري نودامانالري چې که یوولټ ولتیج رېداکه یوخاذن یوف

  چارج ذخیره کوالی شي .    (C)  شی نویوکولومب

 
 ېرید اېریداونانوفارېرید، مایکروفارېریدکوچني واحدونه عبارت دي له : ملي فاردف

1 F = 1,000 mF = 1,000,000 μF = 1,000,000,000 nF 

Faraday 

Constant 

په ویاړنومول شوې   (Michael Faraday) یوثابت ده چې دانګریزکیمیاپوه   -فرادې ثابت :
داثابت دبرقي چارج مقدارپریومول الکترونوښيي     په توري ښوول کیږي .  Fلنډیزیې د    ده .

 اوقیمت یې مساوي دی له : 

 

Faraday Effect 

 : )اثر(  اغیزه  کې     -دفارادې  چاپېریال  یوه  )نور(  په  وړانګو  دلیدوړالکترومقناطیسي 
کې   پام  په  محلول  یوشفاف  .که  کیږي  ویل  ته  غبرګون  ترمنځ  ساحې  اومقناطیسي 

پوالر یې  څخه  څپو ونیسواودمنځ  اوبلخواد  شي  تیرې  څپې  الکترومقناطیسي  ایزشوې 
شي  وکارول  جریان  مقناطیسي  ثابت  تړاویو  په  خودوخت  موازي  امتدادسره  دخپریدلوپه 

یزیشن سطحه دمقناطیسي شدت سره  انوتجربه ښيي چې دالکترومقناطیسي څپې دپوالر
کیږي . که چېرته  متناسب په ټاکلې زاویه څرخیږي . نوموړي اثرته   دفارادې اغیزه ویل  

دپوالر دڅپو  هم  څخه  ساحې  مقناطیسي  له  داسې  اپرته  نویوې  وڅرخیږي  سطحه  یزیشن 
درادیوڅپې   کله  چې   دی  همداالمل   . کیږي  ویل  فعالیت  اپتیکي  دمحلول  ته   کړنالرې 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
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پوالریز نود  تیریږي  کې  اداتموسفیرڅخه  ساحه  مقناطیسي  په  دځمکې  یې  سطحه  یشن 
 شن کیږي .یاعمودي اویاافقي  پوالریز

Faraday's Law 

Of Induction 

 

 

 

 

 

 

     -دفارادې اندکشن قانون :
ه     Michael Faradayزکال کې دیوه انګریز ساینسپوه        1831په   له خوا وموندل شو 

تړاو متغیر   مقناطیسي ساحه   په  هادي کې           B(r,t)،چې دوخت  یوه حلقوي شکله  په 
ولتیج    :    وي تولیدک   induceUداندکشن  چې  داحاطه    -۱،کله  واسطه  په  هادي  دحلقوي  

دمنځ   څخه   دتیریدونکو  مقناطیسي ساحې دخطونوشمیردوخت په تړاو   Aشوي سطحې  
 dB/dt         دبیضوي شکل     -۲تغیروکړي )لکه  تغیروکړي  هغه سطحه  هادي  دحلقوي 

څخه دایروي شکل ته(،  چې ور څخه دمقناطیسي ساحې خطونه تیریږي .   دریاضي په  
 ژبه پورتنی مطلب داسې لیکو: 

𝜖 = 𝑈𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 = −
𝑑

𝑑𝑡
(𝐵. 𝐴. 𝑐𝑜𝑠𝜃)

= −(
𝑑𝐵

𝑑𝑡
)𝐴. 𝐶𝑜𝑠𝜃 − 𝐵 (

𝑑𝐴

𝑑𝑡
)𝐶𝑜𝑠𝜃 + 𝐵. 𝐴. 𝑆𝑖𝑛𝜃 (

𝑑𝜃

𝑑𝑡
) 

  
په   بله وینا کله چې یوه سطحه دیوه  حلقوي هادي په واسطه احاطه شي  او دسطحې  په 
تړاو   په  دوخت   سطحه  هادي  اویادحلقوي  کثافت    جریان  مقناطیسي  د  کې  منځ 

نو    اوږدوکېحلقوي هادي  دتغیرومومي،      Electromotive forceالکتروموتیف قوه    په 
  emf =  𝜖  وه داندکشن ولتیج په نوم هم یادیږی اولنډیر یې په منځ ته راځي .  نوموړې ق

په منځ کې داندنکشن   حلقوي هادي الکتروموتیف قوه په خپل وارسره د ښوول کیږي  .    
وښیو،نوداندکشن جریان      Rالمل ګرځي . که دحلقوي هادی مقاومت په             indI جریان  

 څخه     ترالسه کیږی .      R   / 𝜖=  indIد الکتروموتیف قوي اودمقاومت دحاصل تقسیم   
سطحه     ثابته  ګوتک  دیوه  چېرته  په     Aکه  کړیوشمیریې  ونیسواود  کې  پام    Nپه 

کې   ګوتک  یوه  په  شو:  کوالی  بیان  ډول  الندې  په  قانون  اندکشن  وښيو،نودفارادې 
دوخت په تړاودمقناطیسي جریان کثافت دمنفي تغیرسره    تولیدشوې الکتروموتیف قوه  

 متناسب ده .  

 

دیوه داسې ولتیج سره ورته ده لکه څرنګه چې    په پورتنۍ معادله کې الکتروموتیف قوه 
بطری برقي  .    دیوې   کیږی  اندازه  ولټ  په  هم   اوواحدیې  تولیدکیږي  واسطه  په 
پورتني یوه ځانګړې اصطالح ده او هغه کارته ویل کیږي  چې په   دالکتروموتیف قوه   

پایله کې  په واحد چارج باندې ترسره کیږي    حلقوي هادي کې     دهادي په اوږدوکې   اوپه 
.  په دغه معادله کې دمنفي نښه په ډاګه کوي    اځيمنځ ته ر ε=  iUΔدپوتنسیال تفاوت   

چې، الکتروموتیف قوه دمقناطیسي جریان تغیرپروړاندې په مخالف خواکې عمل کوي .  
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داندکشن جریان   داځکه   یوځانګړې  مقناطیسي جریان     induceIچې  اندکشن  په مرسته د 
induce B      منځ ته راځي چې په  خپل وارسره دمقناطیسي جریان کثافتɵ= B.Acos BΦ  

داندکشن مقناطیسي جریان    پایله کې  په   . کوي  هڅه     induce Bپه مخالف خواکې عمل 
داصلي   چې   یانېکوي   جریان      عامل  و   BΦمقناطیسي  مخنیوی  .       کړي دډیرښت 

کې  ګوټک  ساکن  یوه  په  ساحه  مقناطیسي  ګره   محافظه  ساکنه  یوه  چې    دیادولووړده 
   )ګوټک(   د یوه حلقوي هادي  نه تولیدکوي . خوکه چېرته      duceinIداندکشن برقي جریان     

   )ګوټک(   هادي  حلقويشتون ولري  نود   vاود یوې  دایمي مقناطیس ترمنځ نسبي سرعت  
د په   ولټیج،  اوږدوکې  جریان        اندکشن  برقي  ساحه     induceIداندکشن  برقي  ،اندکشن 

induceE       اوپه اخیرکې  ددایمي مقناطیس  جریان په مخالف خواکې داندکشن مقناطیسي
ساحي          induce Bجریان   برقي  داندکشن  چې  دیادولووړده    . راځي  ته        induceEمنځ 

ساحي    برقي  ګرې  محافظه  تولیدشوې  واسطه  چارجونوپه  ترمنځ    conservativeEاودبرقي 
کې داندکشن    dlلپاره  دیوه  تړلي حلقوي هادي  په اوږدو           induceEتوپيردادی چې    

 قیمت صفرنه دی induceU ولټیج
 

𝑈𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 = ∮𝐸𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 × 𝑑𝑙 ≠ 0  

 
په کارولوسره  دیوه  تړلي حلقوي هادي په      conservativeEخود محافظه ګرې برقي ساحي   

دولټیج      برقي    Uاوږدوکې  نقطي  اودپای  نقطې  . داځکه چې دشروع  قیمت صفرکیږي 
 سره یوشان کیږي  𝜑 پوتنسیال 

 

𝜑2 − 𝜑1 = 𝑈21 = ∮𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 × 𝑑𝑙 =  0 

Fascia 

ویل   کوونکې غشاته  احاطه  رګونواو عظالتوپرمخ  دغړو،  ډوله  دبدن  دصلیب  چې  کیږي 
کوالګین تارونواوتړونکوانساجوڅخه جوړه ده ،  دعظالتودپوښ غشا،هغه پرده چې دمنظم 
انساجوڅخه جوړه وي اودبدن هره عضله په ځانګړي توګه پوښ  کوي   اوپه دې توګه یې  

 محتویات خوندي ساتل کیږي  .

Fastening  ،ونهني ۍك   څونيونه،  ګرسن ټينګوالى،استحكام، تيارى .   

Fastening Cells   کلکوونکې حجرې ، ټينګوونکې حجرې 

Fats 

 

 

جوړښت  ته ویل کیږي   چې ددرې قیمته الکهول     ester د استر    -شحم ،غوړي ،وازده :
اوددریو شحمي اسیدونودتعامل څخه  ترالسه کیږي . دبیلګې په     (glycerol)    ګلسر ول  

لکه   دنباتي   Triglycerides توګه  شحم  خنثی 
برخه   اړینه  دجوړښت  شحمیاتو  حیواني  غوړواو 
هایدروکسیل   درې  مولیکول  دګلسرول   . تشکیلوي 

اوهریوشحمي    (-HO) ګروپونه   لري 
ګروپ   تعامل     (COOH) اسیدیوکاربوکسیل  ګروپونه کیمیاوي  نوموړي  کله چې   . لري 

دایسترتړونونه   کې  پایله  نوپه  د  ester bonds وکړي  یې  مرکب  چې  راځي  ته   منځ 

Triglycerides . په نوم یادیږي 
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Triglyceride   یانې ساده شحم د وینې غوړیوبنسټیزماده تشکیلوي . هغوی  دپروتینوسره
( جوړوي .  HDLs and LDLsیوځای په وینه کې لوړکثافته اوټیټ کثافته لیپوپروتین   )

لیول دځینوناروغیولکه شکرناروغۍ،دوینې لوړفشاراودزړه    Triglyceride په وینه کې د 
. په وینه کې دهغوی نارمل قیمت  ددوه سوه څخه  ناروغۍ په پېژنده کې ډیراړین رول لري  

وانه وړي . شحم دغذايي موادوله     mg/dL 300-200  تردرې سوه ملي ګرام پردیسي لیتر 
تجزیه    monoacylglycerolالرې بدن ته ننوځي اوپه کلموکې په ازادواسیدونو اوګلسراید

امایع شکل ځانته  کیږي . دترکیب او جوړښت  سره سم کیدای شي چې شحمیات جامداوی
دليپاز   چې  تولیدکیږي  یوانزایم  کې  پانکریاس  په   . کړي  یادیږي    lipases غوره  نوم  په 

اوشحمیات په بدن کې تجزیه کوالی شي . ټول شحمیات دشحمي اسیدونوڅخه جوړدي .  
کې   څنډه  یوه  په   چې  لري  اتومونوځنځیرونه  اوهایدروجن  کاربن  ماناچې  دې  په 

 ګروپ تړل شوی دی .   R-COOH دکاربوکسلیک اسید  
په   دبیلګې   . تشکیلوي  سرچینه  بنسټیزه  کولویوه  دذخیره  دانرژي  لپاره  دبدن  شحمیات 

کیلوژول   دیرش  نهه  لږڅه  شحم  یوګرام  .    kJ (9,3 kcal) 38,9توګه  تولیدکوي  انرژي 
کولوپه   دجذب  ویټامینونه  ځیني   ، ساتي  خوندي  څخه  دساړه  بدن  شحمیات  همدارنګه 

،داخلي غړي اوعصبي سیستم  پاسته  ساتي اودسلول دغشایوه برخه هم    موخه  حل کوي
شحمیاتوته اړتیالري  .      g/kg 0,9تشکیلوي . بدن په ورځ کې یوګرام په یوکیلوګرام وزن  

ګڼل   پرځای  شک  دکمښت  نوداینزولین  وي  لوړه  اسیداندازه  دازادوشحم  کې  وینه  په  که 
   Palmitic acid م اسیدلري لکه پالمتیک اسیدکیږي . حیواني شحم په تېره بیامشبوع شح

. بلخوانباتي شحم )تیل( نامشبوع شحمي اسیدلري . لکه      stearic acid اوسټیاریک اسید
اسید   دی linolic acid لینولیک  خوراغني  اسیدباندې  اومیګاشحم  په  شحم  دماهي   .

 اودوینې شراین په  رګونوباندې ساتونکې اغیزه لري  .
جوړښت ښوول شوی دی . کیڼ اړخ ته    Triglycerideیوه نامشبوع شحم   د  په شکل کې  

ښکته     Glycerolګلیسرول   څخه  دپاس  یې   ته  اړخ  اوښي  ګروپونه  هایدروکسیل  درې 
پالمیتیک   پرلپسې  اسید  Palmitic Acidخواته  اولیک  ,  Oleic Acidاسید، 

 ل شوي دي .شحمي اسیدونه ښک  Alpha-Linolenic Acid،اوالفالینولینیک اسید  

Fatty Acids 

 

 

: اسیدونه  اسید     -شحمي  خپل    carboxylic acid کاربوکسلیک  په  چې  کیږي  ویل  ته 
د کې   سیخ     (COOH–) جوړښت  مرکب  هایدروجن  کاربن  اوږد  اودیولږیاډیر  ګروپ   

الیفاتیک ځنځیرڅخه جوړشوی وي . په عادي توګه  دشحمي اسیدونوپه ځنځیرکې دکاربن  
په   اسیدونه  نوموړي   . رسیږي  ویشتوپورې  تراته  اودڅلوروڅخه  وي  شمیرجوفت  اتومونو 

   مشبوع  شحمي اسیدواونامشبوع شحمي اسیدوویشل کیږي .  
تړونونه    مش  -۱ اتومونوترمنځ غبرګ  اسیدهغه دي چې دکاربن   double بوع  شحمي 

bonds     : له  . کیمیاوي فرمول یې عبارت دی  په     COOH2n+1HnC  وه نه لري  دبیلګې 
  2(CH3CH   Stearic(COOH16او   CH3CH    Palmitic acid)COOH14)2   توګه لکه  

acid     . 
نامشبوع شحمي اسید هغه دي چې   دکاربن اتومونوترمنځ  یواویاډیرغبرګ تړونونه     -۲

اسید    اولوئیک  لکه  توګه  په  دبیلګې   . یې    Oleic acid ولري  فرمول  کیمیاوي   چې 

COOH7)2CH=CH(CH7)2(CH3CH    دلیپازانزایم  . شحمي    lipasesدی  مرسته   په 
اک له الری نیول شوي اویاپه بدن کې ذخیره  اسیدونه  دهغه شحم  څخه ازادکیږي چې دخور

شوي وي . ځینې مهم اسیدونه شته دي چې بدن یې پخپله نه شي جوړوالی اوله دې کبله   
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اسید   لینولیک  لکه  توګه  په  دبیلګې   . ورسیږي   ته  بدن  له الرې  ده  چې دخوراک   اړین 

Linoleic acid (LA)   اوالفالینولیک اسید α-Linolenic acid 

Faultlessly  گه ، بې نقصه توگه  عيبه تو   ېپه ب گهپه صحيح تو 

Fauna 

کې   ځای  ټاکلې  یوه  په  دځمکې   ، حیوانات  سیمې  ټاکلې  تړاودیوې  په  دوخت 
یې   کې  وخت  اویاټاکلي  ځای  ټاکلي  یوه  په  چې  حیوانات  هغه  ټول   ، دحیواناتوشتون 

 ژوندکړی وي .

Feather 

دپوستکې بڼکي جوړښتونه چې یوازې په پرندګانو)الونکو(کې     -پریاوزر: په بیالوژی کې : 
لیدل کیږی اودهغوی بدن یې داسې پوښ کړی وي چې درطوبت څخه یې خوندي ساتي .  

   دن حرارت دضاع کیدلومخنیوی وشي بلخوابڼکې په خپل منځ کې دننه هوا ساتي ترڅودب

Fecundatio 
سلول( ویلې کیدل    هگۍ        حجرو  )سپرمیوم  او  دجنسي هاپلوید مذکراومؤنث   -القاح : 

 منځ ته راځي     zygote یپلوییدزایګوت اچې په پایله کې یوه ډ

Fecundity  دالقاح قابلیت   

Feed  ، تغذیه کول ، مړول 

Feeler 

 : دمفصلیه حیواناتوپه سربرخه کې سترګوته ورنږدې     -آنتن ،حسی ښکر،دحشراتوشاخک 
اوپه    راوتلو ،    اوږدو   باریکو، جوړه  دوه  خرچنګانوکې  په  چې  کیږي  ویل  جوړښتونوته 

دنده  توګه  اوبوییدلوغړوپه  غړو  دحسي  جوړښتونه  نوموړي   . وي  جوړه  یوه  حشراتوکې 
هم   اندازه  اوحرارت  ډوله غړي درطوبت  آنتن  اټکل کیږي چې   اوحتی داسې  کوي  ترسره 

 کوالی شی .

Feldspar 

  دالمونیم دسلیکاتونواوالقلي فلزاتوڅخه عبارت دی چې کیمیاوی فرمول یې   -فلدسپر :
8O4)(Al,B,Si)4(Ba,Ca,Na,K,NH        په توګه لیکل کیږي . دځمګې د قشر  شپیته په

 . برخه جوړوي  چې په ډبروکې دبلورکلک مینرالونه تشکیلوي    ٪٦٠سل  

Feminine .مؤنث ،  ښځينه، ښځينه صفات لرونكى 

Fermat's  Last 

Theorem 

یوډول دعوی ته ویل کیږي  چې په شپاړسمه پېړۍ کې     -:     Fermat's دعوی فرمات  
لکه  دیو معادله  یوه   : ده  شوې  بیان  خواداسې  له  پوه  ریاضي  فرانسوي     nc = nb + naه 

عددونو    عدد     دطبیعي  یوطبیعي   طاقت   دهغوی  چې  او   پروړاندې  
زکال کې دیوانګریزریاضي   ١٩٨٤ ، دحل قابلیت نه لري .  پر n > 2 دددووڅخه ستر وي 

 له خوا نوموړی قانون په ثبوت ورسید.   A. Wile پوه  

Fermentation 

کیږي    ویل  ته  کړنالرې  اوتخمر  موادودتجزیې  دعضوي  مرسته  اوانزامونوپه  دبکټریاو 
 تخمر:   anaerob پرته له اوکسیجن   -،دبیلګې په توګه لومړی :

دګلوکوالیزیس     -۱  مرسته  په  دخمیرې  دمیووشربت  ګلوکوزلکه  تخمر:   الکهولي 

glycolysis    ان ترپایرویتپه کړنالره کې    Pyruvat  پورې تجزیه کیږي . په پایله کې کاربن
 دای اکسایداوایتانول منځ ته راځي .  

په کړنالره    glycolysis دشدې اسیدتخمر:  دميوو قندى موادوڅخه  دګلوکوالیزیس    -۲
ږي اوپه پایله کې  انزایم په مرسته تجزیه کی  LDH پورې د     Lactat/Pyruvat      تر  ان   کې
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منځ ته راځي . دبیلګې په توګه لکه دشدواسیدبکټریاووپه         lactic acid دشدې اسید
 مرسته په  مستې ،شړومبی اوپنیروکې داډول تخمرترسره کیږي . ، 

توګه دکوچواسیدبکټریاووپه مرسته دمونوساکراید    -۳ په  دبیلګې   دکوچواسیدتخمر:  

hexose اسیدمنځ ته راځي .    اودکوچو  تجزیه کیدنه چې په پایله کې کاربن دای اکساید  ،
بکټریاووپه مرسته دمیږیواسیدتجزیه کیدنه    E. coli دمیږيو)مورچه( اسیدوتخمر:  د   -۴

 : دویم   . راځي  ته  منځ  یومولیکول  اکسایداودهایدروجن  دای  کاربن  کې  پایله  په     -چې 
کې   شتون  په  اسیدتخمر    aerobe داکسیجن  دسرکې  لکه  توګه  په  دبیلګې  تخمر: 

کیږي .  دپروتینوتخمر: دبکټریاووپه مرسته پروتین تجزیه     -اودسیترات تخمر  ، درییم :
که چېرته پرته له اکسیجن ترسره شي نودګندګي اوکه داکسیجن په شته والي کې ترسره  

 شی نود خوساتوب، یاوروستوالى په نامه یادیږي .

Fermentation 

دبکټریاواویانورواورګانیزموپه واسطه دعضوي موادوتجزیه کیدنه ، دبیلګې په توګه لکه  
،دکوچواس دشدواسیدتخمر    یدتخمر،دمیږیواسیدتخمر،دسرکې دالکهولوتخمر، 

 تخمراونور.    دپروتین  اسیدتخمر،

Fermium 

ښوول کیږي . د       Fm یوکیمیاوي راډیواکټیف مصنوعی عنصردی چې دلنډیزنښه یې په   
 actinide    عنصرونوپه ډله پورې اړه لري اوپه پریودیک جدول کې یې  سلم ځای نیولی دی

 نیمايي عمرسل ورځې دی . ٢٥٧Fm . دراډیواکټیف ایزوټوپ 

Ferric اوسپنه  

Ferrite (Magnet) 

: افر )آهنربا(  لکه       -یت  اکسایدو څخه  عبارت دی  اوسپنې  والنسه  ،     3O2(Fe(ددرې 
ډیرښه    ته  جریان  مقناطیسي  چې  دي  شته  هم  مواد  ډوله  مقناطیسي  یوډول  همدارنګه 

 هدایت ورکوي . همداالمل دی چې دګوټک اودترانسفورمرپه منځ برخه کې کارول کیږي .

Ferromagnet 

نوڅخه دی چې که په یوه بهرنی مقناطیسي ساحه کې پریوځی عبارت  له داسې  عنصرو
کوبالټ    ، اوسپنه  لکه  توګه  په  دبیلګې   . کوي  ترالسه  خواص  مقناطیسي  هم  نوپخپله 

 ،نیکل اونور .  بلخوادارنګه مواددیومقناطیس له خواجذب کیږي .  

Ferromagnetism 

یوې داسې کړنالرې ته ویل کیږي چې ځینې موادخوپه تیره بیالکه اوسپنه په اسانی سره په  
الندې   تراغیزې  دیوې  بهرنی مقناطیسي ساحې  هغوی  کله چې  اوړي   دایمي مقناطیس 

 راوستل شي .  

Ferrous sulfide 

دی اوداوسپنې اوسلفر دتعامل     2FeSاو     FeSداوسپنې سلفاید چې کیمیاوي فرمول يې   

 په پایله کې  ترالسه کیږي.  

Ferrum  دکیمیاوی عنصراوسپنې لپاره دلنډیزنښه ده 

Fertilisation 

 

 

حجره اوسپرم ( ویلې کیدنې ته ویل کیږی چې په    هگۍ        دهاپلوئیدجنسي حجرو)لکه د 
 منځ ته راځي .  zygote يپلوئیدالقا ح شوې حجره زایګوت اد ۍپایله کې دهګ

Fertility  حاصل خيزى، ښيراز والى ،دبارداری وړتیا 

Fertilization 

 
(     ویلې    ovumاو     Spermiumدنارینه اوښځینه  جنسي حجرو )  بالربونه،   القاح ،   
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پایله کې یودیپلوئید زایګوت   په  منځ    zygoteکیدنه چې 
 ته راځی  .   

یوسپرم   چې  ده  شوې  ښودل  کړنالره   دالقاح  کې  شکل  په 
حجرې   دهګۍ  کروموزومونوسره  ویشت  دوه  دخپل 
پالزماغشاسوری کوي اودننه  ورننوځي .  دهګۍ حجره هم  

سط  په  حجري  دهګۍ  لري.  کروموزومونه  ویشت  حه  دوه 
پوښ   حجرې  اودهګۍ  جوړښتونه  پروتیني   Jellyباندي 

coat   . هم لیدل کیږي  

Fertilization   ، مځکې ته سره ورکول 

Fertilizer   . سره ، کودکیمیاوي  ته ویل کیږي چې فاسفور، نایتروجن ،اوپتاسیم پکې شتون لري 

Fever 

: سیستم    -تبه  دفاع  دبدن  چې  داځکه  کیږي  ویل  ته  ډیرښت  حرارت  دبدن 
بکټریاوو، لکه  دخنثی    دمضرومایکرواورګانیزمو  اویاالتهاب  ذهرجنوموادو  وایرسونو، 

  Hypothalamusبدن حرارت په هايپوتاالمس   کولوپه موخه  غبرګون ښيي  . څرنګه چې د
کې تنظیم اوکنترول کیږي ، نوړومبی  هلته دالزم حرارت اندازه تغیرکوي ، ترڅوپه بدن  

برقرارشي . په بله ویناتبه دناروغۍ المل نه شي کیدای    Homeostasis کې یوثابت حالت  
تبه دناروغیوپروړاندې د .  دبدن  ایمین    بلکې  نارمل حرارت کچه  سیستم ځواب راښيي 

دیرش    اوه  درجه    C° 37.5–36.5 لږڅه  درجه  دتبې   . دی  شوی  سانتیګریدټاکل  درجې 
   C° 39د   -۳منځنی تبه      C° 39 تر    -۲پورې الهم نارمل تبه      C° 38    تر   -۱بندي :  

څخه  پورته ډیرلږپېښیږي چې تبه نوره هم زیاته شي .     C° 41د    -۴څخه پورته لوړه تبه  
شي   ددرملنې وساتل  ټیټ  حرارت  دبدن  کارولوسره  په  دیخ  چې   کارده  په  موخه   په 

 وکارول شي . antipyretics اویادواګانې لکه  

Fiber 
نباتاتواوحیواناتوکې   په  چې  کیږي  ویل  موادوته  اوږدو  شان  ،دسپړسیوپه  رشته  تار، 

 ډیراړین دي اونسجونه سره یوځای تړي  

Fiber   داعصابونازکې ریښې ، دعضالتوظریف تارونه 

Fibril 

(    nm 10–5دنازکوتارونوڅخه جوړشوو جوړښتونوته ویل کېږی چې  دلږڅه لس نانومتره  )
دعضالتوتارونه  پنډوکوچنیوف لکه  توګه  په  دبیلګې   . وي  شوي  تشکیل  یالمنتوڅخه 

 ، اوپه اپیتل نسجونوکې تارونه   ،داعصابوتارونه

Fibrin 

په    Thrombin یوډول  ريښكۍ ييز )الیافي ( پروتین دی چې دترومبین انزایم    -فیبرین :
ایون   اودکلسیم  مرحلې     +Ca2   مرسته  مخینی  ډوله  دسپړسي  کې  حضور  په 

په نوم هم   Factor Ia څخه منځ ته راځي . فیبرین دفکټورFibrinogen پالزماګلوکوپروتین 
یادیږي اووینه پرنډ)منعقد( کوي . په بله وینا وینه ټينګوي . کله چې دبدن یوه برخه زخمی  

وړوي چې د زخم سوری شي نوفیبرین دوینې غونډارویوه سریش لرونکې طوالني شبکه ج
    thrombus په مرسته  دوینې  همدانرم غونډاری   Factor XIII تړي . په پایله کې د انزایم 

 عرضاني شبکه هم جوړوي اوپه یوه کلک پوټکي اوړي .  

Fibrinogen 

(Factor I) 

: فکټور     -فیبرینوګن  دپرنډکولولومړی  فیبرینوګن    (factor I)دوینې    . یادیږي  نوم  په 
پالزماګالیکو کیدونکی  حل  په    یوډول  چې  دی  اودوینې    ینهپروتین  تولیدکیږي  کې 
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انزایم   دترومبین  فیبرینوګن   کې   کړنالره  دپرنډیولوپه  دوینې    . ورتویږي   پالزماته 

Thrombin  په مرسته اودکلسیم ایون  Ca2+     . په حضور کې په  فیبرین اوړي 

Fibroblast 

یوډول   نسجونو  تړون  څخه  د  مواداودحجرې  دننه  دحجرې  چې  کیږي  ویل  حجروته 
پروتین څخه دی     collagen   بهرماتریکس جوړوي . دنوموړوحجرواړین تولیدعبارت   له 

دالیافي  دچاخبره   . لري  برخه  کې  جوړښت  په  دتړونکوحجرودبدن  چې 
 منظموانساجومتشکل کوونکوسلولونوته ویل کیږي .  

Fibrocyte 

نسجونوتا هستې  دتړونکومنظم  شکله  بیضوي  چې  کیږي  ویل  حجروته  نافعال  رلرونکو 
دیوبل سره   نوموړې  حجرې  دتړون نسجونوسستې حجرې   . لري  برخې  راوتلې  اواوږدې 
داسې تړي  ترڅویواودل شوی درې بعده جوړښت منځ ته راشي .  داړتیاپه وخت کې لکه  

اوپه وویشی  ځان  خپل  فیبروسایت  چې  کوالی شي  موخه  جوړولوپه  فعال    دداغ  توګه  دې 
 فیبروبالست تولیدکړي .

Fibrosarcoma یوډول سرطان دی چې د fibrous . په نسج کې پیل کیږي 

Fictitious Force 

: دفرارقوه  اودوراني     -دمرکزڅخه  څرخیدونکي  په  چې   ده  قوه  دعطالت  قوه  نوموړي 
حرکتونه کې عمل کوي . نوموړې قوې ته دمرکزڅخه دتیښتې یافرار قوه هم ویل کیږی  
اوسمت یې برخالف دقوې جذب یانې د مرکزڅخه بهرخواته دی .  که چیرته یوجسم چې  

دوراني حرکت وکړي او ددایروې مسیرشعاع     𝜔  ده  په یوه زاویوي سرعت      mکتله یې   
R    وي ، نودمرکزڅخه دتېښتې قوه په الندې ډول ده 

𝐹 = −𝑚𝑅𝜔2 

Field 

 سيمه،    مځكه، ساحه ، مزرعه ، ميدان، ډګر، دباندې، بېر، بيديا ورشو،
 : کې  :    -په فزیک  لکه  کوي  اغیزې  برقي ساحه چې    -۱  -هغه سیمه چې قواوې  پکې 

وي   پرته  شووالکترودونوترمنځ  چارج  اومنفي  دیوه    -۲دمثبت  چې  ساحه  مقناطیسي 
متجانس ساحه لکه دیوې ساحې      -۳مقناطیس دشمال اوجنوب قطب ترمنځ پرته وي   

 دخاذن دلوحوترمنځ پرتې وي   هغه موازي کرښې چې ځایزکثافت یې یوشان وي او

Field  Line  

Density 
 دساحې دکرښوکثافت  

Field  Strength  دساحې شدت 

Field 

(Mathematics) 

 جسم ،بدن،وجود،صورت ،تنه
: کې  بیالوژي  دمختلفوغړوڅخه    -په  چې  کیږي  ویل  ته  موجوداتوبدن  اونباتي  دحیواني 

 هراړخیزحیاتي فعالیت سرته رسوي .جوړشوی وي اودژوندي موجود  
یوې حلقې ته ویل کیږي چې دهغې دصفرڅخه مخالف عددونه     -په ریاضي کې : ساحه :

عملیي   عملیي              (2 × 3 = 3 × 2)دضرب  (په    (3 + 2 = 2 + 3)اودجمعې 
تشکیلوي  .  دالجبرپه څانګه کې جسم یوځانګړی     commutativeتړاویوتبادله اي ګروپ  

ښت د ی چې په هغه کې دجمع،ضرب ،تقسیم اومنفي عملیه لکه دحقیقي عددونوپه  جوړ
،دکسري عددونو ساحه    شان ترسره کیږي . دبیلګې په توګه دحقیقي عددونوساحه   

، په عمومي صورت سره یوجسم یاساحه یوې  مجموعي      ونو ساحه  مختلط عدد  ، اود
K     عمليي دضرب  چې  کیږي  ویل  „ ته  عملي  اودجمع   “ „ي  تړاوالندي    “  ې بديهپه 
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 یعي  قانون( ځانګړتیاوې پوره کړي .توز)مشارکتي قانون،تبادلوي قانون،  حقيقت
تړاو   په  : دجمعې عملیي  ګروپ     لومړی  اوصفريې     Abelianدابیلین  تشکیلوي 

 خنثي عدددی .  
تشکیلوي او خنثي     Abelianدابیلین ګروپ      دویم : دضرب عملیي په تړاو

 دی     (1)عدددیې یو

: د . یانې دټولوتوز  درېیم  عددونولپاره چې په  مجموعه      a,b,c یعي قانون اعتبارلري  
 ،لرو:     پورې اړه لري 

    

 

Field Electron 

Emission 

دساحې پرمټ د الکترون خپرونه :  یوې کړنالرې ته ویل کیږی چې دیوې    -په فزیک کې :
په    . کیږي  راایستل  الکترونونه  څخه  داجسامودسطحې  پرمټ  مقناطیسي ساحې  بهرنۍ 
نوموړې کړنالره کې ځواکمنه برقي ساحه کارول کیږي چې مقداریې لږڅه زرملیونه ولټ  

یله کې دمنفي چارج شوې الکتروددڅوکې څخه چې  قیمت لري اوپه پا  V/m 910په متر   
سل نانومتره نری ده ،  الکترونونه خپریږي . دبیلګې په توګه په الکترون میکروسکوپ  

 کې دنوموړې تکنالوژی څخه ګټه پورته کیږي .

Field Line 

 

 

 

داسې تصوري اویاکښل شوي خطونه دی چې     -دبرقی ساحې خطونه :  -۱په فزیک کي :  
د    . څرګندوي  تصویر  قوې  دکولومب  باندې  چارج  برقي  یوه   په  مرسته  په  دبرقي ساحي 
خطونه   دساحی    . کیږی   قوې شدت ښوول  د دکولومب  واسطه  په  خطونوکثافت  ساحې 

باندې  چارج  منفي  اوپه  کیږي  پیل  څخه  چارج  برقي  دمثبت 
رسم  مماس  باندې  منحني  خطونوپه  که دساحې   . کیږی  ختم 

 نقطه کې دکولومب قوې سمت راښيي  کړونودتماس په 
 
 

۲-  : خطونه  ساحې  چې     -دمقناطیسي  ده  پېښه  فزیکي  یوه  مقناطیسیت 
ددوومقناطیسونوترمنځ دمقناطیسي قوې اغیزمنتوب  ښکاره کوي .  د مقناطیسیت قوه  
دمقناطیسی ساحې په مرسته ښوول کیږي .  مقناطیسي خطونه تصوري اویاکښل شوي  

دساحي   او  دي  چې   خطونه  .هرڅومره  راښيي  دمقناطیسي ساحي سمت  نقطه کې  هره  په 
دمقناطیسي   اندازه  هغومره  په  ډیروي  خطونوکثافت  دمقناطیسي 
قوې شدت هم زیا ت وي . نوموړي خطونه کیدی شي چې داوسپنې  

.    ۍنر  کوچنی دلیدلووړوګرځي  مرسته  نماپه  ټوټواویاقطب 
په خپل ځان    دمقناطیسي ساحې خطونه سراواخیربرخه نه لري بلکې

دمقناطیسي  چې  برخه  هغه  مقناطیس  دیوه   . دي  خطونه  تړلي  کې 
په نوم  اوهغه بله برخه چې ورننوځي دجنوب   Nساحي خطونه ورڅخه راوځي دشمال قطب  

په یوه مقناطیسي میله کې دساحې خطونه     Sقطب    توګه  په  دبیلګې    . یادیږی  نوم  په 
 وځي دشمال قطب څخه راوځي اوجنوب قطب ته ورنن

Field Line 

Number 
 دساحې دکرښوشمیر 

Field of work   دکارساحه ، دکارکولوڅانګه ، دمسلک برخه 
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Field Theory 

نوموړې     . راځي  ته  په واسطه منځ  دقواواودغبرګون  کیږي چې  ویل  اغیزوته  ټولوفزیکي 
سکاالرساحه   یوه   . کیږي  ښوول  مرسته  په  اویاوکټورساحې  دسکاالرساحې  کمیتونه 
دفضاهرټکي سره یوعدد  تړي  . دبیلګې په توګه لکه حرارت اوبرقي پوتنسیال . یوه ساحه  

ي )تنظیموي( دوکټورساحې په نوم یادیږی . دبیلګې چې دفضاهریوه ټکي سره یووکټورتړ
 په توګه لکه برقي ساحه ، سرعت  اونور . دساحې دوه ډوله تیوري شتون لري .  

دکالسیک ساحې تیوري ده  چې ګڼه څرنګه فزیکي ساحې دمادې سره غبرګون کوي     -۱
 دکوانت ساحې تیوري  ده   -۲

Figure مونه، شخصيت ، خيال، تمثيل، انځور، نقش.   شکل ، قواره ،   څېره، بڼه، رقم، ن 

Filament   میلهْ  پرچم ګل 

Filopodia 
په وحیدالحجروي حیواناتوکې رشته ته ورته کاذبې پښې ته ویل کیږي . دبیلګې په توګه  

   Foraminifera اوفورامینیفیرا  macrophages ، ماکروفګ  Radiolaria لکه رادیوالریا 

Filter 

داسې موادوته ویل کیږي چې په خپل جوړښت کې  ډیرکوچني سوري لري اوکله چې  یو  
څخه تیریږي نوجامد کوچنی خچنې ذرې  ځانته جذب کوي . دچاخبره  مایع اویاګازکې ور

 چڼوي .   فلترونه داوڅښلواوبو، هواد او ګازاتو دپاکولوپه موخه کارول کیږي .
: کې  الکترونیک  ټاکلی    -په  څخه  زیګنال طیف  دیوه  چې  کیږی  ویل  ته  یوبرقي سرکټ 

 فریکونس لیرې کوي اویایې کمزوری کوي  
   X یوه بله مجموعه وي چې د   Fیوه مجموعه وي  او   X که ومنوچې      -په ریاضي کې :

نو    ته یوفلترویل کیږي کله چې الندې خاصیت    Fفرعي مجموعوڅخه جوړه شوې وي ، 
 صدق وکړي : 

پورې اړه لري    Fتقاطع هم  په    Bاو    Aپورې اړه ولري ، نود     Fپه     Bاو     Aکه چېرته    -۱
په خپل ځان    Aیوه مجموعه    Fپورې اړه لري او د    Xچې په     Bهره فرعي مجموعه      -۲

     پورې اړه لري . Fکې احتواکوي همدارنګه په 

Filtration   ،دفلترکولوعملیه ، نينونه، فلټرونه، چڼونه 

Final     Result   پایله ، اخري نتیجه 

Fine Structure 

 

 

    -داتوم خطي طیف چاودیدنه :
طیف   خطي  اتوم  دهایدروجن  کې  شکل  په 
په   .چې  ده  شوې  کښل  چاودنه 

 کوچنیوخطونه تجزیه شوې ده .
وڅیړل   سره  ځیر  په  طیف  اتوم خطي  دیوه  چېرته  که 

)انرژي   خط  هریوعمده  دطیف  داتوم  چې  ښيي  نوتجربه  شي 
اویازیاتوډیرومیده   دوه  په    ) چاودلیول  دي یدخطونوباندې  دی  لې  شوی  په    یاویشل    .

چې   کې  حال  موډلداسې  مخې    Bohr model)       (دبوراتوم  لیولونه  له  انرژي    داتوم 
عدد کوانت  دي  (……n=1,2,3) دعمده  شوي   ټاکل  واسطه  بنسټیز     په  نوددغو 

داتوم  چې  داځکه   . کیدالی   بیان  شي  نه  شتون  لیولونو  دکوچنیونورو    لیولونوترڅنګ 
په     nدانرژي لیول داډول میده چاودنې دهغې انرژي لیول په پرتله  چې دعمده کوانت عدد

واسطه ټاکل کیږي لږڅه لس زره واره کوچنی دي . داتوم دطیف نری میده کرښې د عمده  
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مربع سره سم متناسب دي اومساوي ده د α اودیوې ثابتې    Z خطونوپه پرتله  داتوم شمېره
خونوموړې نتیجه کیدای شي چې  د نسبي کوانت میخانیک موډل پرمټ     .       )2α)Zله :   

په بشپړډول تشریح شي . داځکه چې   دبوراتوم په موډل کې  یوازې دالکترون اوهستې  
کې    موډل  میخانیک  کوانت  نسبي  ده خوپه   نیول شوې  کې  پام  په   قوه  دکولومب  ترمنځ 

اوبلخوا  په حرکي      (spin) دونکی حرکتدیوې خوا په خپل  محورباندې دالکترون څرخی 
دطیف  په پام کې نیول کیږي  .    (terms)انرژي کې دالکترون  نسبي کتلې  سمون جمله  

 سمون غړوو ویښو:  خطونودچاودنې میده جوړښتونوالمل   کوالی شوچې په دریو 
  دالکترون سپین اوداتوم په   -kinetic H  ۲په حرکي انرژي کې دنسبي کتلې جمله  -۱

داروینین جمله     -so H  ۳جمله  coupling  -orbit-spinمدارکې دالکترون دوراني ضربان
 DarwinianH     په خپل محورباندې دالکترون څرخیدونکی حرکت یانې دسپین دوراني  .

داسې پایلې لري چې دالکترون داخلي مقناطیسي  spin angular momentum ضربان 
منځ ته راځي  اومساوي دی له                      intrinsic magnetic moment    ضربان 

 . 
که ومنوچې پخپله  الکترون په یوه ساکن سیستم کې قرارلري خوپمقابل کې یې  هسته  
پرځای  هسته   دالکترون  هغه مدارچې  نوپه دې حالت کې   په شاوخواراڅرخي  دالکترون 

  . جوړوي  حلقه  ورته  سره  جریان  دبرق  راڅرخي   مخې پکې  له  قانون  دالکترودینامیک 
لکه دلته داتوم مثبت چارج شوې هسته چې په یوه     (e+)یوخوځیدونکی مثبت برقي چارج

تولیدکوي . د مثبت چارج      دایروي مدارکې څرخي په خپله وارسره مقناطیسي ساحه  
شوې اوخوځیدونکې هستې  دایروي شکله برقي جریان له کبله  تولیدشوې  مقناطيسي 

مقناطیسي         ساحه داخلي  تولیدشوې   کبله  له  حرکت  څرخیدونکی  دالکترون  او 
چې که  دسپین سمت   پورته خواته    coupleدیوبل سره  داسې جوړه کیږي       ضربان  

ډېریږي   لیول   انرژي  داتوم  نو  نوداتوم    وي  اوکه دسپین سمت ښکته خواته وي 
ونودطیف د اصلي یوې کرښې    پرځای  انرژي لیول راټیټیږي .   همداالمل دی چې دعنصر

چې دعمده کوانت عددپه واسطه ټاکل شوې ده  ، دوه کرښې منځ ته راځي .   په بله وینا   
دیوې انرژي لیول پرځای دوه  الندې باندې انرژي لیولونه  لیدل کیږي چې دانرژي توپيریې  

 Lراني ضربان اودمدار، دو  S . د سمون نوموړي جملې ته دسپین  ښوول کیږي  په  

که چېرته   په همدې موډل کې دالکترون سکون کتله،  نسبي  جوړه کدینه  ویل کیږي .     
کتله ، دالکترون سپین اوپاتې سمون جملې  په پام کې ونیسونودیوه سیستم ټوله انرژي  

 په واسطه په الندې ډول لیکالی شو:  Hعملګر Hamiltonian دهاملټن 

 
کله چې په پورتنی معادله کې دسمون ټول غړي محاسبه شي نوپه پایله کې داتوم په طیف  

   ترالسه کیږي اومساوي ده له :    𝛥E کې دانرژي میده چاودنې اندازه 

 

عبارت دی له ټول دوراني ضربان  چې دسپین اومداردوراني ضربان     jپه دې ځای کې   
، که چېرته د مداردوراني    له :    محصله وکټورتشکیلوي ، یانې مساوي دی 

،   (j = 1 / 2 if l = 0)     نیمايي قیمت لري  j      1/2=نو       l = 0ضربان عدد صفروي
 دی .    غیردهغې ،  په نوروحالتونوکې  

کې   دپه شکل  لپاره  اتوم  دالکترون  خطي طیف چاودیدنه    دهایدروجن   . ده  ښوول شوې 
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ترمنځ غبرګون داسې پایلې لري چې      L دوراني ضربان اوپه مدارکې د الکترون   Sسپین  
    انرژي لیول په دوه برخوچوي 2P د  

 

Finish ختمول  ته رسول ۍپا ,   

Finite  محدود 

Finite Set 

: ویل  کیږي چې دعنصرونوشمیریې محدودوي .    -محدوده مجموعه  ته  یوې مجموعې 
   په داسې حال کې چې پینځه عنصرونه لري    دبېلگې په توگه  دامجموعه  

 مجموعه الیتناهي عنصرونه لري     دا    

Firedamp 
لکه   توګه  په  دبیلګې   . تولیدکیږي  کانوکې  دډبروسکروپه  چې  دي  ګازات  دمیتان  هغه 

 ګاز،کاربن دای اکساید،کاربن مونواکساید،نایتروجن 

Firm .)كلك، ټينګ، محكم، ځاېى ټينګ والړ، ټينګ نيتى، ثابت، نه بدليدونكى )لكه نرخ  

First Filial 

Generation 

په   لنډیزیې  چې  کیږي  ویل  ته  نسل  راتلونکی   ارثي     1Fلومړی  دخالص  او  کیږي  ښوول 
دموراوپالرالیل   چې  کې  حال  داسې  په   . وي  پیداشوی  څخه  allel والدینوڅخه  دیوبل 

 :توپیرولري 

Fish 

: اوسوړوینی      -ماهي  ژوندکوي  اوبوکې  په   ، دی  څخه  حیواناتودډلې   دفقاریه 

Ectothermic    په دې ماناچې دبدن حرارت دچاپېریاسره مطابق تغیرورکوي . لږڅه . دی 
 دیرش زره انواع یې پېژندل شوي دي .

Fishery   ماهيگيري 

Fission 

 

 : بیالوژي کې  ته ویل    -په  ویشتوب  کوچنیوبرخودحجرې  واحدالجروي حیواناتوکې په  په 
ویشتوب    دوه اویاډېروبرخو کیږي . همدارنګه په ډېرحجروي حیواناتوکې دیوې حجرې په  

 دی چې په پایله کې یوبشپړفردورڅخه منځ ته راځي .  
کې   فزیک  په  په      -:  nuclear fission په  اویادانرژی  چاودنه   هستې  دیوې  سر  خپل 

شمیرلرونکو   دلوړاتومي  کې   کړنالره  کولوپه  دجذب  دنیوترون  لکه  کارولوسره 
را کې  پایله  په  چې  کیږي   ویل  ته  ،    ډیواکټیفهستوچاودنې  تولیدات  چاودیدونکي 

  ، انرژي  حرکي   ، انرژي  ،حرارتي  وړانګې  هستوي 
   . ازادکیږي  اونیوترونونه   وړانګې   دبیلګې فوتون 

دیرش   پینځه  سوه  دوه  یورانیوم  چې  کله  توګه  په 
U235     حرارتي یوه  ، په  شی  وویشل  نیوترون 

دباریم عنصر پایله کې  اوپه  چوي   هسته  Ba56 نودیورانیوم 
عنصر  144 کریپتون   ، Kr  36

89 ،
 ازادیږي     MeV 210 اودوه سوه لس  میګاالکترون ولټ انرژی3n درې  سریع نيوترونونه 

 U  +  n   ⟹     Kr  +   Ba56
144

36
89

0
1

92
235  +   3 n +   210  MeV0

1   

Fission 

 

يو حرارتي      پخپل سروچوي اويا  235Uکله چې يو دروندعنصرلکه     -فیزیون )ټوټه کېدل( :  
نيوترون جذب کړي،نو په پايله  کې چوي .په دې ترځ کې  دوه سپک راديواکتيو عنصرونه    

 انرژي  او گاما وړانگې  منځ ته راځي .    حرارتي اودوه يا دری نیوترونونه ، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium-235
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Fixation 

(Histology) 

 ټینگول  , ثابت ساتل ،کلکول    
یوې ځانګړې کیمیاوي کړنالرې ته ویل کیږي چې په هغه کې دحیواني    -په بیالوژي کې :

نمونې    توګه دخپل     sample اونباتي مقطع  اوپه دې    ، کیږي  پاتې  ثابتې  په خپل حال 
نمونواوږدمهاله،   دبیالوژيکي   . کیږي  پاتې  خوندي  اوذهروڅخه  تخریب    ، تجزیې  سرې 

ایتانول ،میتانول ،اسیټون  ،اسیتیک اسید ، فورمالین  conservation ثابت ،کلک ساتنه  
 : کې  عکاسي  په  دي   شوني  دوام     -اونورموادوپرمټ  دعکس  دمخصوصومالګوپرمټ 

دارثابت ساتل دی ترڅودسپینوزروهالوګیني ذرې دمینځل شوي عکس کاغذ دمخ څخه  
تیوسلفاټ    دسودیم  لکه  توګه  په  دبیلګې    . شي  مرسته     )3O2S2Na,(لیرې  په  محلول 

 مخ څخه لیرې کیږي  اتومونه په اوبوکې حل کیږي اودعکس د AgBr دسپینوذز و برومید 

Fixed   Star 
نسبت   سیاروپه  دنوروستورویا  چې  کیږي   ویل  ستوروته  هغواسماني  لمرڅخه  له  پرته 

 ناخوځیدونکي ښکاري .

Flagellate Cell 

: سلولونه  لرونکې  یانې    -شالق  شالق  چې  کیږی  ویل  حجروته  ډول  ولري      متروكه  هغه 
اودخپل ځان دحرکت اویادغذائي موادودرانیولوپه موخه ورڅخه  ګټه پورته کوي . ځینې  
داسې حیوانات هم شته دی چې دخپل ځان په ننه خالیګاه کې شالق لرونکې سلولونه لري  

ن منځ ته راولي اوپه دې توګه داوبوڅخه غذايي موادجذب  چې دهغوی په مرسته داوبوجریا
 کوي .  

Flagellates 

 : ي موجوداتوته ویل کیږي چې  پارازایټ    یوحجروي     -شالق لرونکې ، متروکه لرونکي 
ډیرئ یې دکلوروفیل شین رنګه موادلري اوله دې کبله دنباتاتوپه ډله کې شمیرل کیږي .   
که نوموړی موجودات دکلوروفیل موادوه نه لري  نوبیا دحیواناتوپه ډله کې شمېرل کیږي  

.  . نوله همدې کبله په دووډلوویشل کیږي یانې په حیواني فالجاتونو اونباتی فال جاتونو 
په انسانانوکې دخوب ناروغۍ المل    Trypanosoma bruce  ځینې حیواني فالجات لکه  

 ګرځي .  

Flagellum 

: قمچین   ، شالق   ، اوهمدارنګه    -تیزنه  موجوداتوحرکي    Eukaryoteدیوحجروي 
جوړښتونه دي  چې دحجرې جسم څخه دلکۍ په شان راوتلي وي . دبیلګې په توګه لکه په  
کارول   توګه  په  اویاانتن  شکر  ،حسي  دحرکت  جوړښتونه  داډول  بکټریاووکې  فالجالتا 

دسپرم   همدارنګه   . دفالجال  spermکیږي  چې  لري  جوړښت  ډوله  لکۍ  هم  تاپه    حجره 
 مرسته دمؤنث جنسي غړي په  اوږدوکې الره پیداکوي .  

Flame   شغله ، لمبه ، لکه داورلمبه 

Flame Probe 
په   یوه فزیکي آله ده چې په یوه برقي ساحه کې دپوتنسیال تفاوت اندازه کوي . دبیلګې 

 توګه لکه دیوه خاذن دلوحوترمنځ دپوتنسیال توپیراندازه کوي .

Flammable دلمبې وړ دسوځیدووړ، 

Flavin Adenine 

Dinucleotide 

(Fad) 

 FAD:-    په دمیتابالیزم  چې  دی  کوانزایم  ګرفعال  یوارجاع  کې  څانګه  په  دبیوشیمي 
د   چې  کې  میتابالیزم  اسیدونوپه  دشحمي   . لري  ونډه  تعامالتوکې  ډیروانزایمي 

په    یادیږی     Beta-Oxidationبیتااوکسیدیشن  نوم  او    FADپه  بشپړاوکسیدایزکیږي 
  2FADH  رانیسي اوپه ارجاع شوي     2e- اودوه الکترونونه  2H+خپل ځانته دوه پروتونونه  

ځنځیرکي   تنفسي  په  دحجرې  همدارنګه   . اوړي  باندې   مولیکول    2FADH  مولیکول 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
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الکترونونه    اودوه  که    ATP synthesisد     2eاوکسیدایزکیږي   . چمتوکوي  تولیدلپاره 
اویوپروتون   اوکسیدایزشي  مولیکول  شوی  ارجاع  دالسه    1e-اویوالکترون    1H+چیرته 

 باندې اوړي . FADHورکړي نوپه  

Flavonoid 

یوډول زیړرنګه ماده ده چې د نباتاتوپه عصاره کې منحل شوې وي .  دبیلګې په توګه لکه  
  (Phenylchroman-2)دګالنوپه شګوفه )غوټی( کې پیداکیږي . په کیمیاوی تړاود           

څخه مشتق کیږي  اوپه خپل  بنسټیزجوړښت  کې       ددوواروماتیک حلقوڅخه جوړشوي  
 لقه کې اکسیجن تړلی دي .  دي .په یوه اروماتیک ح

Flea 

 : کیک   ، پورې    -ورږه  متره  ملي  نیم  ترپینځه  څخه  دیونیم  چې  ده  حشره  کوچنۍ  یوه 
اوږدوالی لري  اودڅنګ اړخ یې هموارشکل لري  .  دهغوی سفلي ډوله پښې اوږدې دي  

د  وریږې   . وهلووړتیالري  لرونکوحیواناتواومرغانوکې   پارازایټ    اودټوپ  تی  په  توګه  په 
ژوندکوي اودهغوی دوینې څخه خپل  ځان تغذیه کوي . که ورږې څوک وچیچي نوکیدای  
شي چې  دځینو ناروغیود انتقال المل وګرځي .  لکه طاعون ، دپوستکي الرګي ،دوینې 

په توګ    influenza کمښت دچمجیواو والگى    . دبېلګې  ه  دمږې  ناروغې منځ ته راشي 
د      pestis  ورږو څخه دپستیس    الرې  له  دوینې  یې  المل  ته راځي چې   ناروغۍ منځ 

(Yersinia pestis)    . بکټریاووانتقال دی .  نن ورځ دورږو دوه زره انواع پېژندل شوې دي
کړنالره وړلواغیزمنه  لوښ  دورږودمنځه  یو  چې  ډک شي     یداده  څخه  دظرفونوپاکولومایع 

وهی   ټوپونه  نورخواته  دشمع  ورږي   . شي  کېښول  شمعه  یوه  کې  برخه  منځ  په  اودلوښي 
 اوهلته په اوبوکې غرقیږي .

Flexible ارتجاعي، نرم ،مالیم ،متغیر، داوښتووړ     

Flies 

کوچنی حشرې دي چې دوه وزرونه اوپه معمولي توګه توررنګ لري . تنه     -مچ ،مګس :
خودالرف   کوي  دوام  څواوونۍ  یې  دژوندموده   . ده  شوې  پوښل  برسکها  په   Larve یې 

وڅخه  پارازایټ    پړاویې اوږدمهال ترډیرومیاشتوپورې رسیږي . دعضوي موادو،حشراتواو
چ په  مچان  چې  څرنګه   . کوي  تغذیه  سره  ځان  نودځان  موادلټوي  خوراکي  ټلوموادوکې 

. په یوه کال کې څونسلونه  ام ته انتقال کوي اوله دې کبله پاتوجین دي  یکروبونه انسان 
دمرکبې   دمچانوسرتګې   . دي  شوی  پيژندل  یې  انواع  یوسلوشل   .  سترګې  تولیدکیږي 

faceted eye       . جوړښت لري 

Flipper 

اتو په بدن باندې یوډول ځانګړو  ثبات راوستونکو جوړه  لرونکوحیوان  ۍ په اوبوکې دشمز  
ترځ کې  دهغوی     دلمبووهلوپه  کیږي  چې  ویل  هموارو، خوځیدونکوغړوته   ، اویاناجوړه 
څخه ګټه پورته کیږي  .دبیلګې په توګه  ماهيان دشپږوڅخه ډیرثبات کوونکي غړي لري   

اوناجوړه   تړلي دي  پورې  اونس  په سینه  یې  پورې  چې  جوړه غړي  په شااولکۍ  یې  غړي 
 تړلي دي .   

Float   په هوااویااوبوکې دکوچنیوشیانوځونډپاتې کیدل ، معلق ماندن 

Floor Plan 

په مهندسي علم کې  کله چې درې بعده جسم په دوه بعده توګه     -دیدافقي یاهمواردید : 
لکه   یوجسم  چې  دی  وینایودیاګرام  بله  په   . شی  وکښل  یې  اونقشه  شی  رسم 

 تعمیر،کلیسا،کور  لید دپاسه خواڅخه ښکته خواته  ښيي .

Flora  ټاکلې سیمه یوه   په  پربنسټ  ډلبندی  کیږي چې دسیستماتیک  ویل  دنباتاتوټولوانواعوته 

http://de.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis
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 لکه یوه جزیره کې پیداکیږي .

Floral  دګل په منځ کې ، غوټی ، شګوفه 

Flow     ،جریان لرل ، بهېدل، روانېدل، شويېدل، تو يېدل 

Flowering  Plant  ، ګل لرونکي نباتات ، شګوفه لرونکي نباتات 

Fluctuate  كېدل ،   ېتغير خوړل، پريوه حال نه پات 

Fluctuation 
تغیر:   ، دشپې    -نوسان  توګه  په  دبیلګې   . کیدل  اوجګ  مقدارټیت   کمیت  فزیکي  دیوه 

 موده کې دحرارت تغیر،دبرق ولټیج تغیر،دهوافشارتغیر.اوورځي په 

Fluid 
مایع ،  دمادې دموجودیت یوه  حالت ته ویل کیږي   چې شکل یې تغیرکیدونی دی او  

 دیوه لوښي  د بڼې سره سم بدلون کوي     

Fluid Dynamics . دبهیدونکومایعاتواوګازاتوعلم ته ویل کیږي 

Fluidity     دلزوجیت Viscosity    معکوس قیمت ته فلوئیدیتي  ویل کیږي 

Fluorescence 

: که     -فلورېسنس  چې  کیږي  یل  و  خواصوته  دځینوجامدو،مایعواوګازاتوداسې 
په   اتومونه  نودهغوی  کړي  جذب  ځانته  دنوروړانګې  لکه  وړانګې  الکترومقناطیسي 

په  دلویدونکووړانګوانرژي  پایله کې  اوپه  راځي  وړانګې خپروي    تحریک  انرژي  ټیټه  پرتله 
لکه    یوه  فلورېسنس ماده  په  که چېرته  توګه  په  دبیلګې   . لري  اوږدې څپې    2FCaچې 

چې    اوکله  ولګیږي    وړانګې  بنفش  ماورای  لکه  وړانګې  سترګونالیدونکې  په  باندې 
2FCa      . خپریږي  ورڅخه  لیدلووړوانګې  د  سترګو  په  نوورپسې  شي  جذب  څخه  مادې 

کارول   دېدکتورونوکې  بیالوژیکي   ، مینرالوژي   ، څراغونو،رنګونو  موادپه  فلورېسنس 
موادشتون لري   beta-Carboline کیږي . دبیلګې په توګه  دیوه لړم )ګژدم ( په شابرخه کې 

تیاره کې هم   اوکله چې و توره  په   نو  سړی  وړانګې ولګیږي    بنفش  د ماورای  باندې  ر 
هغوی  لیدالی شي .  ځینې بکټریاوې ، چنجیان ، اوالګی هم دځانه رڼاخپروي . خوکله  
چې په  نوموړو موادو لویدونکې وړانګې  قطع شي نوسمدالسه د فلورېسنس کړنالره  هم  

 پاې ته رسیږي .

Fluorescence 

In Situ 

Hybridization 

یوډول البراتواري معاینه ده چې په حجروکې دیوه ټاکلي جین مقداراندازه کوي. دبیلګې  
اندازه کوي    HER2 genesپه توګه لکه دسینې یوډول یرغل کوونکي سرطان دجین مقدار  

 لیکل کیږي . Fish. دنوموړې البراتواري کړنالرې لنډیزپه 

Fluorescence In 

Situ 

Hybridization 

اي    این  دډي  حجره کې  یوه  په  ګڼه  چې  کوي   ډاګه  اوپه  دی  تخنیک     DNAیوالبراتواري 
 کښل کیږي   (Fish)اولنډیزيې په  ځانګړو برخو څومره کاپي شتون لري 

Fluorine   دکیمیاوي عنصرفلورین لپاره دلنډیزنښه ده 

Fluorine 

: یې     -فلورین  شمېره  اتومي  چې  عنصردی  یې    9 کیمیاوي  کتله  اتومي  نسبي   ،19 

g/mol      په یې  .    Fاودلنډیزنښه  کیږي  د   ښوول  چې  ګازدی  یوقیمته  رنګه  زیړشین 
د   . لري  اړه  عنصرونوپورې  هالوجن  یانې  ګروپ  اووم  په  سیستم  هالوجن  پریودیک 

ترټولوعنصرونویوډیر زورورتعامل کوونکی عنصردی اوډیرالکترونیګاتیف خواص لري .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
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نجیبه   له  پرته     . اوړي  ایون  مننفي  اوپه  رانیسي  ځانته  الکترونونه  ماناچې   دې  په 
اکسایدکوونکی   یوډیرقوي  بلخوافلورین   . کوي  تعامل  کیمیاوي   ګازونودنوروټولوسره 

oxidant  اتو داکسیجن  او  یانې  دهډوكو  مالګې  دفلورین   . دی  کوونکی عنصر  انتقال  م 
خرابوالى   پوښ  دویلې    caries غاښونوبهرني   . لري  استعمال  پراخ  موخه  په  دمخنیوي 

 1.7 ، اوکثافت یې      C° 188.12− ، دغلیان ټکی یې     ,C° 219.62−  کیدنې تکی یې  

g/L .  قیمت لري . فلورین اودهغه مرکبات ډیرزهرجن خواص لري 

Fluoroscopy   . دایکس وړانګوپه مټ په ژوندی توګه دبدن غړومتحرک تصویرونه ښوول کیږي 

Fluorouracil  دیوه کیمیاوي درمل نوم دی چې سرطاني حجرې دمینځه وړی اووده يې په ټپه دروي 

Flux Density 

 

شدت څرګندوي او     Bدمقناطیسي ساحې      -:    مقناطیسي ساحې جریان کثافت     -۱
سطحي   تفاضلي  واحدې  دیوې  چې  کیږی  ویل  څخه    dAدټولوهغوخطونوشمیرته  دمنځ 

 عمودأ تیریږی . په تفاضلي ډول لیکو:  
      

𝑩 =
𝒅𝚽𝑩

𝒅𝑨
ژبه    ساده  اویاپه  اندکشن   مقناطیسي  اود  یووکټوردی  کمیت  نوموړی 

اودمقناطیسي ساحې   BΦمقناطیسي ساحه  هم  ورته ویل کیږی .  دمقناطیسي جریان    

        ترمنځ الندې اړیکې اعتبارلري جریان کثافت  

څرنګه چې دمقناطیسي جریان کرښې په خپل ځان کې  تړلی شکل لري،نوله دې کبله که  
جریان  Vدحجم    ساحي  دمقناطیسي  باندې   اوږدو  په  سطحي  تړلې  یوې  هرې  د  پرمخ  
 انتګرال ونیسو،نو قیمت يې صفرکیږي  کثافت  

    
څو  ورننوځی  مقناطیسیت   اندازه  همغه  په  ته  سطحې  تړلې  همدې  وینا  بله  چې په  مره 

په دې ماناچې مقناطیسي چارجونه شتون نه لري . دمقناطیسي ساحې   ورڅخه راوځي .   
    باندې کیږي .  Tپه نوم یادیږی اولنډیزيې په    Teslaجریان کثافت نړیوال واحددتیسال

دیوه برقي ازاد چارج په واسطه تولیدشوې برقي      -:برقي ساحې جریان کثافت     -:  ۲
لپاره یومعیاردی او دټولو هغو خطونو شمیر)کثافت(  ته ویل کیږی چې    Eساحې شدت  

کثافت   جریان  ساحې  برقي  د  فضاکې  په    . تیریږی  عمودأ  څخه  دمنځ  سطحي  دیوې 
تفاضل   تفاضل      EΦd دبرقي  جریان  تقسیم      dAاودواحدسطحي  دحاصل 

یانې    . کیږي  ترالسه  𝑫څخه  = 𝝐 𝑬 = 𝒅𝚽/𝒅𝑨        کثافت جریان  دبرقي  تشیاکې  په  
ښوول کیږی .  په فضاکې      D  دبرقي بې ځایوونکې ساحې په نوم هم یادیږي اولنډیزيې په  

ترمنځ سم سیخ اړیکي شته دي . لکه :    Dاودبرقي جریان کثافت    Eدبرقي ساحې شدت  
دبرقي چارجونوسطحي     Dیوبرقي ثابت دی . په بله وینا      0ε،په دې ځایکې     

دی .  که په یوه داي الکتریک    (C/m²)کثافت تشکیلوي اوواحدیې کولومب پرسطح مربع  
عمل    Eلکه شیشه ،ربړ اوداسې نوروعایقوموادوپه منځ کې  برقي ساحه     dielectricماده  

ثبت چارج لږڅه دمدار دالکترونو  وکړي،نو ددې المل ګرځي چې دمادې اتومونو دهستې م
منځ ته راځي . په    Pمنفي چارج په تړاو ټیله کیږي  . په پایله کې ځایزبرقي دیپول مومنت  

 : په الندې ډول تعریف شوی دی  Dیوه داي الکتریک ماده کې دبرقي ساحې جریان کثافت 

http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
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څخه تیریږي چې دزړه په خوښه ټاکل   Aدیوې داسې سطحې  EΦ که چېرته برقي جریان 

انتګرال ونیول   Dشوې وي  او د ټولوتفاضلي سطحو په تړاود برقي ساحې جریان کثافت 
 ترالسه کیږی . EΦ شی، نوپه پایله کې   برقي جریان 

  

Flux Of Force 

 

 

    -دجریان قوه : په فریک کې :
۱-    : جریان  قوي  دبرقي    -دبرقي  اغیزمنتوب    قوې  دبرقي  چې  دی  کمیت  یوفزیکي 

سره   EΦ په واسطه  څرګندوي اولنډیزیې په   Eساحې جریان شدت 
 ښوول کیږي .  
سطحي جریان    S  دیوې  برقي   ترالسه    EΦپرمخ  مهال   هغه 

وکټور      برخې  هرې کوچنۍ عمودي   د سطحي  کیږي کله چې 
 سره ضرب  کړواوبیایې    Eد برقي ساحې وکټور 

 دتفاضلي ټولوسطحو پرمخ انتګرال ونیسو.

 
که یوخاذن په پام کې ونیسو،نودلوحوپرمخ دبرقي چارجونوڅخه ټولوراوتونکو)ننوتونکو(   

    برقي ساحې خطونوشمیرته دبرقي قوي جریان ویالی شو. دنوموړي کمیت نړیوال واحدد
(V m)      برقي چارج اوکه چېرته خالص   ،. بعده حجم      Q(V)دی  کې    Vددرې  په منځ 

قانون پراساس     Gaussian،نودګوس      SQ وی وي  په واسطه احاطه ش  Sدیوې سطحي  
 دبرقي قوي جریان مساوي دی له :  

 
 یوبرقي ثابت دی .  0εپه پورتنی معادله کې  

 -دمقناطیسي قوې جریان  :  -۲
په   اولنډیزیې  څرګندوي  جریان شدت  دمقناطیسي ساحې  دی چې  کمیت     BΦ یوفزیکي 

ساحې   وینادمقناطیسي  بله  په   . کیږي  ښوول  ته    Bسره   ) ټولوخطونوشمیر)کثافت 
سطحه   یوه  که   . کیږي  ویل  جریان  قوې  په    Sدمقناطیسي  او   ، ونیسو  کې  پام  په 

هغو اجزاو )کمپونینت(    Bيې وویشو.نوکه اوس دمقناطیسي ساحې     dsکوچنیوبرخولکه
چې د ونیول شي  کوچنیوبرخو   S انتګرال  عمودأ      dsسطحې  څخه  تیریږي   ⊥B  دمنځ 

 ترالسه کیږی  . BΦ ،نوپه پایله کې  دمقناطیسي قوې جریان 

، 
ویبر پوه  فزیک  واحدددجرمني  نړیوال  کمیت  .    Weber دنوموړي  دی  ویاړنومول شوی  په 

 Wb = 1 V·s = 1 T·m 21  یوویبرمساوي دی له : 

Fm Fermium  دکیمیاوي عنصرفرمیم لپاره دلنډیزنښه ده 

Focal  Length : هغه واټن ته ویل کیږي چې دمحراق اودیوې عدسیې    -دمحراق واټن یادمحراق فاصله 
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 دمرکزترمنځ پرته وي .

Focal  Ray   هغه شعاع چې دمحراق څخه تیریږي 

Focal Plane 
: په    -محراقي سطحه  هغې  تصور شوې سطحې ته ویل کیږي چې دعدسیی   دمحراق  

 ې په اپتیکي محورباندې عمود والړه وي  کټکی 

Focal Point, 

Focus 

 

کله چې دنوروړانګې داپتیکي محورسره موازي په عدسیه  اویاپه کروي هنداره    -محراق :
و څخه  دانکساراویادانعکاس  نوداوړانګې   ، کې   ولګیږي   ټکي  یوه  په  روسته 

 متمرکزکیږي . دې ټکي ته دعدسې اویاهندار ې محراق ویل کیږي .

 

Focal Ratio 

په   یې  دلنډیزنښه  چې  وايي  ته  یوعددد  کې  فزیک  اپتیکي  کیږي       Bپه  سره 
         :دحاصل تقسیم څخه  الس ته راځي   d   اودهغې قطر     f اوددیافراګمادمحراق واټن  

B = f/d  

Focus  محراق 

Focussing لدعدسې په مرسته په یوه ټکي کې دموازي وړانګومتمرکزکو   ، 

Fodder 

توګه    وښواویاوچووښوپه  دتازه  نباتات  داډول   . دحیواناتوغذاتشکیلوي  چې  نباتات  هغه 
نورپه   اوداسې  لبلبو،جو،شاخل  لکه  توګه   په  اویادمیوې   ، ،ریشکه   علف   ، کبل  لکه  

 مصرف رسیږي .  

Foil نازکه پرده ، نری پاڼې  ، دفلزنازکه ورقه ، فلم 

Follicle 

 وقانه ،کوچنۍ لوله ،پوښ حباب ، کیسه چه ، پولۍ ، پ -۱
  ی داوښتانوبهرن  -۳پخیدلوپه پړاوونوکې دحجرې غشابڼه،     ۍپه تخمدان کې دهګ   -۲

په تائیرایدغده کې کڅوړګی     -۵لکه دکولموپه دیوال  کې  دلمف غد ه ګې     -۴پوښ ،
 ونه خوندي ساتی       هورمون چې 

Following  نتیجه ترالسه کول،تعقیب کول ،مفهوم اخیستل ،پوهیدل ،مالومیدل 

Foot  ( ١٢پښه، فټ   .)انچه( پاى يا بېخ  : پلى عسكر: هجا )په نظم كى 

Footpoint الندې سطحه ،تحتانې سطحه ،بنسټیزسطحه 

Foraminifera 

 

 

 

    -سوري لرونکي ، ریشه پایان ، ریشه ډوله پښې لرونکي :
تشکیلوي     حیوانات  یوسلولي  څخه  دډلې  اورګانیزمو  دامیبې 

    CaCO)3(کاربونیټ  چې کاذبې پښې لري ، بدن یې دکلسسم  
یې   څخه   پوښ  دبدن   . دی  جوړشوی  څخه  پوښ   اهکي 
  ، دي  راوتلي  جوړښتونه  ډوله  ریشه  شمیر  ګڼ  دسایتوپالزما 

دډیروکوچنیوکوټون قشر  دی    chambers وموړی  تشکیل  څخه 
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اوبوکې   سمندرپه  د  داحیوانات   . لري  ارتباط  واسطه   دسوریوپه  کې  منځ  خپل  په  چې 
قشرونه    شوي  رسوب  اودهغوی  اهکي    fossilژوندکوي،  اوږدوکي  کالونوپه  دمتمادي 

مترڅخه تر    انواع یې پېژندل شوي دي  اودیوملي  ٢٧٥,٠٠٠پنډطبقې تشکیلوي .  لږڅه  
 شل سانتی متره پورې اږدوالی لري .

Force   ،مجبوركول، تحميل كول    

Force 

سره ښوول کیږي . هرعلت چې ساکن   Fپه فزیک کې قوه یوکمیت دی اولنډیزیې په   -قوه :
جسم   دیوه  ،اویاداچې  راولي  ته  حالت  دساکن  جسم  اویامتحرک  راولي  حرکت  په  جسم 
دحرکت سمت ته تغیرورکړي اویاداجسامودشکل تغیرالمل وګرځي ،دقوي په نوم یادیږی .  
قوه،اټومي  قوه،هستوي  قوه،الکترومقناطیسي  دجاذبې  لکه  توګه  په  دبیلګې 

قو مومي قوه،انحکاک  تعجیل  یوجسم  واسطه  په  دقوي   . نور  اوداسې  قوه  ،االستیکي  ه 
،انرژي یې دپخواپه پرتله تغیرکوي  اوکارترسره کیږي  . دبیلګې په توګه که په یوکیلوګرام  

دقوې   کې   پایله  ،نوپه  وکړي  عمودأاغیزه  قوه  جاذبه  دځمکي  باندې  نړیوال    Fجسم 
نیوټن   پوه  یونیوټن    په   Newton(N)واحددانګریزساینس    . شویدی  له    Nویاړنومول 

ساکن جسم کتلې   ته ،دیوې ثانیي   1kgهغومره قوې څخه عبارت دی  چې د  یوکیلوګرام 

s    په     په موده کې په منظم توګه یومترپرثانیه اندازه تعجیل ورکړي .    سرعت او 

 یانې 

Force 

وخوځوي  اویا متحرک جسم  هغه فزيکي کمیت دی چې یوساکن جسم     -قوه ) ځواک( :  
ودروي اویا دهغه دخوځیدلوپه لوري کې بدلون راولي اویا داچې دجسمونوپه بڼه کې تغير  

 راولي .

Force Arrow 
  . کیږي  ښوول  واسطه  وکټورپه  دیوه  چې  راښيي  اویاجهت  سمت  قوې  دیوې 

 دوکټوراوږدوالۍ دقوې مقدارڅرګندوي .

Forebrain 

  : ددماغ قدامی برخه ، ددماغ    Embryo دایمبریو    -قدامی دماغ ، ددماغ لومړی برخه 
انسفالون   ګونووزیکولونوډي  درې  دماغزوترټولوقدامي  چې  برخه    Diencephalonهغه 

،خوب    Telencephalonاوتالنسفالون   اودخوراک  حرارت    دبدن  دماغ  قدامی   . جوړوي 
 اواحساساتو دنده کنترول کوي .

Forest 

: چوبی    -جنګل  آنرانباتات  اعظم  قسمت  که  نباتات  طبیعی  ویانیمه  طبیعی  اجتماع 
سنګه   هاوګل  خزه  هاوپایانترازآن  هاوعلف  بته  آنها  وزیر  داده  تشکیل  ویادرختان 

های   درقسمت  باشد.  سرسبزتابستانی  هاقرارداشته  های  جنګل   دارد  مالیم  هوای  که 
وتکامل   موجودبوده  نیشتروغیره  درختان  سبزمانند  همیشه  جنګلهای  آن  ودرارتفاعات 

 خوبترجنګل درمناطق حاره دیده شده که درآنجا بسیارغلومیباشد.

Forestry ه، دځنګله علمننګل پوهځ.   

Form    ډول , بڼه , شکل ، جوړښت ،  بڼه; شكل; څيره 

Formal .رسمى، ظاهرى، قانونى، ادارى، جوت، ټاكلى، څرګند 
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Formaldehyde 

 

  -: الډیهاید فورم ، هایدیفورم الد
کیږي   ترالسه  څخه  مشتق  دمیتان  چې  دی  ګاز  تندبویه   ، رنګه  بې  یو 

 ښوول کیږي .   O2CHاوکیمیاوي فرمول یې  په   
م یې  نوم  ګازدعضوي    methanal نل  تاسیستماتیک  نوموړې   کې   طبیعت  په   . دی 

موادودنامکمل سوځیدنې په ترځ کې منځ ته راځي . لکه دموټرتیل دسوځیدنې په ګازکې   
– په لوګي کې شتون لري .   دتودوخي په  منفی یوویشت  سانتیګرید درجه   اودسګرت  

21 °C      تړاودمېتایل په کیمیاوي   . دیرش دی  یې  وزن  ،  مالیکولي  کیږي    ویلې  کې 
په سل   دیرش  توګه  تجارتي  په   . کیږي  ترالسه  څخه  داکسیدیشن   کې       % 30 الکهول 

رمالین په نوم یادیږي  .  په طبابت کې د  دمتانل اوبه زڼ محلول په شکل خرڅیږي چې دفو
ډیروشیانولکه    دژوندانه   ، اوهمدارنګه  )تعقیم( موادوپه موخه  وړنې  د منځه  مایکروبونو 

، دجراحی آالتوپاک    څخه ددواګانوخوندي ساتنې ، دکوټې دهواپاک ساتنې    دمایکروبونو
ا فورم  که    . کیږي  کارول  لپاره  ساتنې   وپاک  مواد  ښکال  او  شي یلدساتنې  تنفس  هاید 

اویادپوستکي اودسترګوسره تماس پیداکړي نو دخارش ،  سرخوږیدنې   سبب ګرځي   .  
 دډیروکیمیاوي موادومخکښ توکي تشکیلوي .

Formalism 
پر ستى،   اصول    ،  ، ژبه  دریاضي   ، دریاضیاتوبنسټ شکل    ، اومنطق  اصول  دریاضی 

 عنعنه پرستى، ظاهر پرستى   

Format   اندازه ، غټوالی ، دکاغذ یا کتاب اندازه ،  لکهA4 = 21 cm× 29,7 cm 

Formation 

رغونه، تشكيل، ساختمان، جوړښت، بنا، بڼه ور  دشکل اویایوې بڼې ځانته غوره کول ،  
 . كونه

 : کې  بیالوژي  نوع     -په  دهغوی  چې  دې  له   پرته  نموولري  یوشان  چې  نباتات  هغه  ټول 
. لکه داوړي په موسم کې پاڼې لرونکي شنه ځنګلونه ، شین چمن    اویاجزیات تشریح شي .

 اونور.
: کې  جیالوژي  چې    -په  کیږي  ویل  ته  دورې  لرغنې  تاریخي  یوې  دځمکې 

وخت   دپخواني  اوهم  واسطه  په  شکل  دحیواناتوفوسیل  اکثرأدپخوانیوپېرې 
 مخصوصوډبروپه واسطه پوره  تشخیص کیدالی شي .

Formic acid 

 

 

دمونوکاربن مشبوع ساده او زوروراسید )میتان اسید( دي چې         -تیزاب   :ږیانودمی
یې    ،     HCOOHکیمیاوي فرمول  رنګه  بې   ، کیږی  ترالسه  دفورم الدیهایدڅخه   ، دی  

میږی په   . لری   م  انو ډیرتندبوي  په  شاتو  د  .  وچیاو  پیداکیږی  کې  و 
کیدیانوپخوادمیږ ترالسه  چې   .  ل  دتقطیرڅخه  موخه   ساتلوپه  شیانودخوندي  دخوراکي 

دمیږ د  څخه  فورمات  دمیتایل   . کیږی  ،کارول  وشي  یې  مخنیوی  تیزاب  یانودخرابوالي 
 ترالسه کیږي .

HCO2CH3 + H2O → HCO2H + CH3OH 

Formula 

فارمول، قاعده، طريقه، اصل، اصول، الره .  دیوه طبیعی قانون لنډیزته ویل     -فورمول :
فو، عددونو، نښو،اویالغتونوپه مرسته کښل شوی وي . دبیلګې په توګه  کیږي چې دحرو

لکه کیمیاوي فرمول ، ریاضي فرمول اونور.  لکه  دفیثاغورس  قضیه دفرمول په توګه  
حرفونه  دیوه مثلث ضلعې دي     a,b, cپه دې معادله کې د      داسې لیکو:  

 چې دهغوی ترمنځ اړیکې راښيي .

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Formaldehyde-2D.svg&filetimestamp=20061001152442
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دکیمیاوي مرکباتودعنصرونوفرمول دی   چې   دهغوی دکتلې اودحجم له   -په کیمیاکې :
 مخې دعنصرونو نسبت ټاکل کیدای شي .

Formula Mass 
په   کتلې  داټومي  چې   کیږي  ویل  ته  کتلې  والواتومونومجموعې  دبرخه  مرکب  دیوه 

 واحدباندې اندازه کیږي

Formulation 

 فارمول جوړونه، قانون جوړونه : فارمول . توضیح ، خاص شکل ،  
: کې  ترڅوپه    -په فارماسي  کیمیاوي موادسره ګډیږي   توپیرلرونکي  ده چې  کړنالره  یوه 

 پایله کې یواخرنی تولیدترالسه شي .

Fossil 

تاتو   پاته شونى )مړجسد( ته ویل کیږي چې په  فوسيل، دلرغونې زمانې دحيواناتو او نبا 
ډبرواووښتې وي . څرنګه چې دجیالوژيکي هرې ځنډنې دورې حیوانات اونباتات ځانګړي  
جوړښتونه لري ، کوم چې اوس ژوندي نه دي ، نوله دي کبله دلرغونودوروپه پیژندنه کې  

 فوسیل اړین رول لري .

Foucault 

Pendulum 

آ لې په مرسته دځمکې څرخیدونکی حرکت ثبوت کیدای  یوډول رقاصه ده چې دنوموړې 
په     . له خو په دې اړوندیوه    Léon Foucaultزکال کې دفرانسوي فزیک پوه    ١٨٥١شي 

شو ویاړونومول  په  دهغه  اودارقاصه  شوه  ترسره  ویشت ه  تجربه  نهه  پوه  فزیک  نوموړي   .
په یو   kg 29کیلوګرام   ه څوکه ځونډه کړه  فلزي کروي شکله  کتله  دیوه سیم )رقاصې(  

متره وه . ورپسې رقاصې  په خپله عمودي سطحه او په    m 67چې  طول  یې اوه شپیته   
ازاده توګه  اهتزازي حرکت پیل کړ. تجربې وښووله ، هغه سمت   چې دهغې په اوږدوکې   
کې   خپله سطحه  په  رقاصه  چې  داځکه    . تړاوڅرخیږي   په  دوخت   ، اهتزازکولو  رقاصې 

اوهڅه کوي چې په فضاکې یوثابت سمت کلک وساتی په داسې حال کې چې  اهتزاز کوي  
ترالندې یې ځمکه  دوخت سره سم څرخیدونکی حرکت ترسره کوي . په بله ویناکه چېرته  
رپیدونکي   درقاصې  یوڅوک   اوس   ، لري  مختصات  ثابت  چې  څخه  دسطحې  دځمکې 

عرض په  سطحې  داهتزازي  چې  څرګندیږي  نوورته   ، وګوري  ته  خواکې   حرکت  انې 
اغیزه کوي .  نوموړې قوه دځمکې دڅرخیدلوله کبله په    Coriolis force   دکوریولس قوه 

خوځیدونکې رقاصه باندې منځ ته راځي .  که چېرته رقاصه  دځمکې په استواکې ځوړنده 
شي ، نودرقاصې داهتزازسطحه دځمکې په تړاوتغیرنه کوي داځکه چې دکوریولس قوه په  

 استواکې صفرده .        

Foundation  ، بنیاد،پایه ، مْوسسه، بسپنه، مر سته  بنسټ ،اساس،تهداب 

Fourier Series 

 

:   ردفوري په      -سلسله  چې  ده  سلسله  مثلثاتي  یوه  کې  ریاضي  کې    ١٨٢٢ په  زکال 
له خوا خپره شوې ده .  دفوری سلسله یوه کړنالره     Fourier دفرانسوي ریاضي پوه فوریر

هرپریودیک ګڼه  چې   پریودیک   راښيي   هریو  اویا  داسې   periodic زیګنال  ته  تابع   
انکشاف ورکوالی شوچې  دساین اوکوساین دالیتناهي تابع ګانود مجموعې سلسلې څخه  

 دمشتق وړیوه  تابع  دبېلګې په توګه که چېرته یوه متمادي، پریودیک  او    جوړ ه وي .

ƒ(x)        2 په پام کې ونیسوچې پریودیېπ   اوx      یوحقیقي متغیروي په دې توګه چې 

ƒ(x + 2π) = ƒ(x)  اعتبارولري ،نوکوالی شوچې دا ډول تابع دیوې الیتناهي مجموعې اویا
تابع     2π د   تابع د سلسلو په توګه ولیکو: ددې موخې لپاره دساین اوکوساین  پریودیک 

د کووچې  پیل  کارولوسره  په  مجموعې  .      ,[π, π−] دالیتناهي  تغیرکوي  ترمنځ  دانتروال 
د    وړده    ƒ(x) بلخوامنوچې  دانتګرال  کې  انتروال  نوموړي  په  تابع   پریودیک  
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په   ضریبونه   الیتناهی  nb  او   na اودفوریرسلسلې  اوکوساین  دساین   . ښیو   عددونو 
 ویل کیږی  اوپه الندې ډول یې لیکو:  تابع فوریرسلسهƒ(x) مجموعې ته   د

 
 
 

په پام کې ونیسو،   که دمربع شکله زیګنال لپاره دفوریرسلسلې دتقرب یوازې څلورغړی 
 نونتیجه یې داسې ښکاري څرنګه چې   په شکل کې ښوول شوی ده .

Fr  Francium   دکیمیاوي عنصر فرانسیم لپاره دلنډیزنښه ده 

Fraction 

دیوه مخلوط هغه ویشل شوې برخې چې یوشان اویامساوي صفات ولري .      -ن   :شفراك
 حاصل تقسیم ، برخه، ډله،   كسر، ماتيدنه، درز، دعددونو

دموادویوې برخې ته ویل کیږي چې دیوه مخلوط څخه دبیلولوپه کړنالره     -په کیمیاکې : 
 ن په ټاکلي حرارت کې خوټیږي اوتقطیرکیږي .شکې ترالسه کیږي .   فراك

Fractionally ، منکسر،مات شوی 

Fractionation 

کوچنۍ   همدغه  ته  اوناروغ  کیږي  کوچنیوبرخوویشل  ډوزپه  ټولیزانرژی  دوړانګودرملني 
برخه هره ورځ ورکول کیږي. دبیلګې په توګه لکه دسینې سرطان دوړانګودرملنې لپاره په  

وړانګوانرژي کارول کیږي ترڅوسرطاني حجرې له مینځه    Gy 60ټولیزه توګه شپیته ګري  
ناروغ ته ورکړشي نودابرخه دفرکشن په    Gy 2یووړل شي  . که په یوه ورځ کې دوه ګري  

 نوم یادیږي  

Fracture 
غو  مات پرڅ  ,  ،دنس  ,  دغړوپریکیدنه   ، دهډوکوماتیدنه  لکه   ، کسر   ، ماتیدنه   (   ، ی 

 جدارپریکیدنه لکه چوره ( 

Francium 

  Fr اړه لري ، لنډیزیې په   ې  عنصردی چې په القلي عنصرونوپورراډیواکټیف  یوکیمیاوي  
یې اټومي شمیره    . کیږي  یې       87ښوول  کتله  اټومي  نسبي    ،1−g·mol(223)       . ده 

ټکی    کیدنې  یې       C° 27 دویلې  ټکی  دغلیان   ، 677 °C    عنصر نوموړی   .    ۳۴دی 
 پورې رسیږي .  ٢٢3Fr څخه تر  Fr199ایزوټوپونه لري چې د

Fraunhofer 

Diffraction 

 

 

 

 :  کې فزیک  په   -فراونهوفرډیفرکشن : 
انتګرال    تفرق  د  کې  څانګه  په  داپتیک 
دریاضي یوفرمول دی چې دهغه په مرسته  

دیواویاڅوچاکونو   شوچې     (slit)کوالی 
درڼا)نور(  څخه   کې  واټن  لیرې  تفرق    په 

یوه   په  څپې  درڼاهموارې  چې   ویناکله  بله  په   ، کړو  محاسبه  چاك انځورونه   اوږد    نري 
دفراونهوف پېښه   دنوروړانګوداډول   . ونیسي  صورت  تفرق  اوترشایې  ولګیږی     ر باندې 

. هموارې څپې هغه      Fraunhofer تفرق        په نوم یادیږي  اویا دلیرې ساحې تقرب   
د چې  راځي  ته  منځ  .  مهال  ولري  موقعیت  کې  واټن  الیتناهی   په  څخه  دچاک  نورمنبع 

چې   راښيي  تجربه   . تشکیلوي  وړانګې  دلمروړانګې  دهمواروڅپو  لکه  توګه  په  دبیلګې 
یوه   په  څخه  اوبیادچاک  کوي  تفرق  څنډوبرخوڅخه  دچاک  چې  کوم  وړانګې  هموارې  هغه 

http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28mass%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
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انګولومړی اعضمي  لیرې پرده باندې لګیږي ، داپتیکي محور په مرکزي کرښه کې  دوړ
لري اوله دې کبله یې     phaseشدت جوړوي .  داځکه چې دهمواروڅپو امپلیتودیوشان فاز

برخوڅخه   مرکزي  څنډوبرخو،اودچاک  دچاک  چې  څپې  هموارې  خوهغه   . زیاتیږي  شدت 
تفرق کوي اوبیا داپتیکي  محورپه اوږدوپه لېرې پرده باندې سره راغونډیږي ، دوړانګو 

اصغري    امپلیتود    minimum لومړی  دهمواروڅپو  دهغوی  چې  داځکه   . جوړي  شدت 
توپیرلري . که  چېرته دچاک څخه  ترشاواټن    °180 دیوبل سره یوسلواتیادرجې   phaseفاز

محور داپتیکی  بڼه      Zیانې  نمونې  درڼاهمواروڅپودتفرق  نو  وکړو،  حرکت  اوږدوکې  په 
ه کې دهمواروڅپودتفرق نمونې  پرلپسې تغیرکوي .   همداالمل دی چې دیوچاک ترشابرخ

دسیورې سیمه ،داناحیه دچاک ترشابرخې  ته ورڅیرمه پرته   -۱په دریوبرخوویشل کیږي :  
  . ده  یوشان  سره  یې  کټ مټ دچاک شکل  نمونه  نورشدت  اودتیرشوی  دفریسنل    -۲ده 

نو د    کله چې دچاک څخه هرڅومره لیرې کیږو،   Fresnel Diffraction ،      تفرق سیمه   
کې  سی سیمه  دې  په  هم  څه  که   . کیږي  پیل  ناحیه  نوموړې  وروسته  څخه  سیمې   ورې 

لوړې   نری  یې  برخوکې  څنډوپه  خود  لري  ورته شکل  سره  بڼې  امپلیتوددچاک  دنورشدت 
 څوکې منځ ته راځي .

په نوم    Fraunhofer region سیمې     ردچاک څخه په لیرې واټن کې سیمه  دفراونهوف   -۳ 
. په نوموړې  پرتله    یادیږي  په  بڼه   دچاک بڼې  ناحیه کې دپردې پرمخ  دڅپو تفرق نمونې 

کوچنی،   ځینې  تفرق  د  پردې  اوبرسیره  ښکاري  پلن  او  کرښیز   ، نری  اوږد،  ډیرهموار، 
             کمزورې کرښې هم منځ ته راځي .  

Fraunhofer Lines 

 

    -خطونه : رپه اپتیکي فزیک کې  ، دفراونهوف
دلمرپه طیف  هغوتوررنګه کرښوته ویل کیږي چې 
کې کشف شوې دي . داکرښې ځکه منځ ته راځي 

جذب    ځانته  څپې  ټاکلې  طیف  دلمر  لري چې  عنصرونه شتون  ځینې  ننه کې  دلمرپه  چې 
په   او   یادیږی  نوم  په  طیف  دلمرجذب  کرښې   داتورې        . کې        ١٨١٤ کوي  زکال 

پوه   ویاړونومول     Joseph von Fraunhofer دیوجرمني فزیک  په  اودهغه  له خواکشف   
ته رسیږي چې دهغوی په مرسته ټول هغه عنصرونه    ٥٧٠ خطونوشمیر  رشوي . دفراونهوف

  ، ،هیلیم  اوسپنه  لکه  توګه  په  دبیلګې   . لري  شتون  لمرکې  په  چې   شي  کیدای  ټاکل 
اتوم الفاسلسله خطونه  سیماب ،مګنیزیم ،ن چې   Hα یکل ،کلسیم  اونور.  دهایدروجن 

    D2او D1نانومتراویادسودیم اتوم غبرګ خطونه چې په   656.281nm دڅپواوږدوالی یې 
نانومتره اوږدوالی     (nm 589.29) سره ښوول کیږي اودڅپواوږدوالی یې په منځ برخه کې  

. دسودیم اتوم غبرګې تورې کرښې ځکه منځ ته راځي چې دلمرنوموړې څپې جذب    لري 
اودمدار، دوراني     S سپینکیږي اودسودیم اتوم په تحر یک راځي . څرنګه چې دالکترون  

 په پایله کې داتوم په لومړی تحریک شوی حالت    جوړه کدینه شتون لري ، نو     Lضربان  

excited states  په طیف کې  کې  میده چاودنه منځ ته راځي . همداالمل دی چې دلمرجذب
  . په شکل کې دلمرجذب طیف اوپه منځ کې یې     دسودیم غبرګ تورخطونه لیدل کیږي  

اتومونو داړونده  چې  دي  شوي  ښوول  اوږدوالی  تورخطونوڅپې  هوف  سره  طیف  دفراون 
 سمون لري 

Free  Fall 
دیوه جسم ازاد سقوط ته ویل کیږي کله چې یوازې دځمکې دجاذبې قوه په همدغه جسم   

 اغیزه وکړي   باندې 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fraunhofer_lines.svg
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Free Light 

Chains 

د  اویوازی  لري   وزن  سپک  مالیکولي  چې  ده  برخه  یوه  پروتین  دمونوکلونل 
 پېژندل  کیدای شي .    the Freelite™ testځانګړوحساسوکړنالروپه مرسته لکه  

Freeze يخ وهل : ېدل  يخى ك، منجمدکیدل ، كول   ګلپه يخى بدلول، كن .   

Freezing   منجمدکیدل ، یخ کیدل ،کنګل کیدل 

Freezing Point  ،دانجمادنقطه 

Freezing-Point 

Depression 

راوستل د دانجمادټکي ښکته  کیمیاوي مایع  همداخالص مرکب    يدیوه خالص  کله چې 
ناخالص مخلوط دانجمادنقطه   يدیوه بل مرکب محلول سره ګډ شی . په پایله کې دګډشو

دخالص مرکب په پرتله راټیټیږی . په بله وینادیوه مرکب محلول دانجمادټکی دیوه خالص  
لري   شتون  مالګه  اوبوکې  دسمندرپه  توګه  په  دبیلګې   . دی  ټیټ  پرتله   په  محلول 

کې  اوهمداال په شکل  اودمایع  یخ کیږي  نه  هم  الټیټه درجه کې  په  مل دی چې دصفرڅخه 
 کې یخ کیږی .  C°0  پاتې کیږی . په داسې حال کې چې خالص اوبه دصفرپه درجه 

Freezing-Point 

Depression 

په فزیک کې هغې پېښې یاپدیدې ته ویل کیږي چې دیوه محلول    -دذوبان نقطي کمښت :  
که   توګه  په  دبیلګې  ده.  تره  لږ  نقطي څخه  نقطه نسبت  دخالص مایع حالل ذوب  دذوب 

سره مخلوط شي په نوموړي حالت کې دمخلوط ذوبان   Bدیوه بل جسم    Aچیرته یوجسم  
نقطې په پرتله کوچنۍ ده. دحرارت درجې نوموړي   جسم دذوبان    Aنقطه لږتره ده نسبت د  

 توپیر ته دذوبان نقطي کمښت ویل کیږي.

Frequency 

 

 

 

: پېښې   -فریکونسي  پریودیک  دیوې 
په   چې  کیږي  ویل  شمیرته  داهتزازونو 
پریودیک   په    . کیږي  ترسره  کې  واحددوخت 

لکه   پېښوکې  ،  الکترومقناطیسي  ډوله   څپې 
حرکتڅرخید اوسیلیشن    ونکی   اویا 

oscillations    واحددوخت په  فریکونسي   کې 
کې دپېروشمیرته ویل کیږي . دفریکونسي واحدپه هرڅ ښوول کیږي چې دیوجرمني فزیک  

داسې تعریف شوی دی چې    Hz 1 په ویاړنومول شوی دی . یوهرڅ     Heinrich Hertz پوه  
انیه  یوهرڅ مساوی دی له : یواهتزازپه یوه ث  یوه پيښه په یوه ثانیه کې بیرته تکرارکیږي .  

   : یانې  په      کې  کاردی  په  لپاره  پېرې  دیوې  چې   وخت  هغه  چېرته    T که 
 معکوسًا متناسب دی  .سره   fد فریکونس  Tوښيونوهمداپریودیک  وخت   

چېرته      که  توګه  په  شی       71،دبیلګې  ترسره  ثانیوکې  پینځلس  په  پېښې 

:     یې  نوفریکونس له  دی  کې     مساوی  جدول  الندې  په   ،
 ترمنځ اړیکې محاسبه شوې دي . Tاوپریودیک وخت   f کونیسي دفری
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Frequency 

Modulation 

 

 

     -:  (FM)وجیلیشن  م يفریکونس
م د   کې  څانګه  په  تیلیکمونیشن  یوې     وجیلیشند 

دټیټ   چې  کیږي  ویل  ته  کړنالرې  الکتروتخنیکي 
فریکونس ګټورزیګنال )لکه غږ،موسیقي،خبرونه( په  

ډوله څپې     sineواسطه دیوې  انتقال کوونکې  ساین  
  Carrier wave     فریکونسي ته په هم غږي  سره  تغیرورکول کیږي  . په نوموړې کړنالره

ا لوړفریکونس څپې  کوونکې   انتقال  د  ټیټ  کې  پایله کې  په   . کیږي  پاتې  مپلیتودثابت 
لکه    زیګنالونه  متناوب    (20Hz-20000 Hz)فریکونسی  نوسان  دلوړفریکونسي 

زیګنال   ګټورټیټ فریکونس  نوموړې کړنالره کې  .په  کیږي  انتقال  په مرسته  فریکونسي 
ته تغیرورکوي .  دبیلګې په     Bandwidthدوړونکي زیګنال فریکونسي بند یوې برخې   

څخه تر   MHz 88 څخه ګټه پورته کیږي . دفریکونس بندیې  د  (FM)توګه په رادیوکې د  
108 MHz    کوونکي    وجیلیشن پورې رسیږي .  دشکل څخه مالومیږي چې دصوت   م

زیګنال امپلیتودپه مثبت برخه کې دانتقال کوونکې څپې فریکونسي لوړکیږي اودصوت  
 ې  فریکونسي کمښت مومي .  زیګنال امپلیتودپه منفي برخه )ټیټ غږ( ک

Frequent ، په وار وار   ډیرځله ،اکثراوقات 

Fresh Water   هغه طبیعي اوبه دي چې مالګه اومعدني مواد  پکې نه وي 

Fresnel 

Diffraction 

 

    -فریزنل ډیفراکشن : 
دتفرق یوډول کړنالرې ته ویل کیږی اوهغه مهال منځ 

سرچینې  څخه دڅپو ناموازي  ته راځی کله چې  دیوې  
وړانګې  خپرې شي ، په الره کې دیوه کوچني سوري      

(( aperture)      که چیرته . تفرق وکړي  نږدې سیمه کې  په  پایله کې  اوپه  تیرې شی  څخه 
دسرچینې اودسوري ترمنځ واټن کوچنی وي نووړانګې موازي بڼه نه لري اودسوري ترشا په  
نږدې ساحه کې دفریزنل تفرقي نموني منځ ته راځي .  که چېرته نوموړی واټن ډیرغټ وي  

ې  څپې تشکیلوي .  په وروستی کړنالره کې ،  نودڅپې وړانګې موازي خپریږي او هوار
کله چې څپې دسوري څخه تیرې شي نوپه لیرې ساحه کې بل ډول تفرقي نمونې تشکیلوي  

بله وینا      Fraunhofer diffraction    رچې   دفراونهوف په   . په نوم یادیږي   تفرقي نمونې 
اندې د تفرق تولیدشوې دسوري ترښاپه نږدې سیمه کې اویالیرې سیمه کې  په یوه پرده ب
ترمنځ  واټن  یوخوا،    AP نمونې بڼه اوستروالی په دې پورې اړه لري چې دپردې اودسوري  

په شکل کې ښوول شوی دی چې   اودسرچینې اوسوري ترمنځ واټن څومره ټاکل شوی دی .
څخه تیریږي . ورپسې     APڅخه  اوپه الره کې دیوه سوري  1L څپې لومړی  دیوې عدسیې

ځای    2L دعدسیې ددې  چې  خوکله    . راځي  ته  منځ  نمونې  تفرق  دفریزنل  کې  ترشابرخه 
تفرقي نمونې منځ ته   رپه سطحه کې دفراونهوف   P σڅخه نورهم لیرې حرکت وکړي ، نود  

 راځي .

Friction 

: کې     -اصطکاک  ترځ  په  دتماس  متقاباًل  سره  جسم  دبل  يې  یوجسم  چې  ده  قوه  یوه 
دمقاومت په توګه تولیدکوي . داصطکاک قوه تل دحرکت سمت مقابل خواکې عمل کوي  
اوله دې کبله دحرکت مخنیوی کوي.په پایله کي دجسم حرکي انرژي یوه برخه داصطکاک  

او باندې  انرژي  په  دتودوخۍ  لکه  انرژي  اصطکاک په   . دی  ډوله  درې  په  اصطکاک  ړي.  
 چسپیده ، اصطکاک لغزنده ، اورغړیدونکی اصطکاک 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fraunhofer_diffraction_pattern_image.PNG
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Frictional Heat 

: حرارت  ته   -داصطکاک  مینځ  اساس  په  دشیانوداصطکاک  چې  دی  مقدارحرارت  هغه 
په اږدوکې ټیله شي ،نوهغه     Cراځي. که چیرته یوجسم دیوې سطحې په مخ دیوې الرې   

عبارت دی له خطي انتګرال داصطکاک قوه     thEپه حرارت باندي اوړي     مقدارانرژي چې  
𝐹F     ضرب طی شوې فاصلهDx  : 

 

Frondeszenz    هغه موده چې دعالي نباتاتوټاکلي غړي نموکوي . لکه دونې تنې څخه دپاڼوشنه کیدنه 

Front  جبهه ،جلو، دمخ برخه 

Front Line  سنګرکرښه ،دجبهې کرښه 

Frontal ،په ټنډه پورې تړلی ، دټندې اړخ ،دټنډې خوا 

Frontal Bone  ، دټنډې یوه هډوکي ته وايې 

Front-Line 

Therapy 

-firstترټولولومړی درملنې ته ویل کیږي چې ناروغ ته ورکول کیږي .  نوموړې درملنه   د

line therapy     دلومړی کرښې درملنې په نامه هم یاديږي 

Frost  یخ, ساړه , کنگل 

Fructose 

 

 

   -دمیوې قند:
چې   کیږی  ویل  شکرته  طبیعي  ترټولوخوږیوقیمته 

 یدپه توګه  په خوږومیوو لکه  خربوزه   اکرادمونوس
دګلکټوز  . لري  شتون  کې   عسل  په  موادولکه   اوګلوکوز  Galactose اوخوراکي 

glucose  په همدارنګه   . مونوسکریددی  یواړین     Inulinاواینولین    Saccharose ترڅنک 
اواولیګوس دپولي  کې  چې  اکراماده  ښيي  فعالیت  اپتیکي     . لري  شتون  ډول  یدپه 

کیتوهیکسودرڼاپو تړاو   کیمیاوي  په   . څرخوي  خواته   کیڼ  وړانګې    زالرایزشوی 

ketohexose   دمیوې    . جوړدی   اتومونوڅخه  اوشپږکاربن  دکیتوګروپ  چې  مرکب دی 
اینزولین   له  پرتله  داسې خواص لري چې پرته  څخه هم     هورمون    insulin قنددګلوکوزپه 

دحجرې منځ ته ورننوځي . همداالمل دی چې دشکرناروغان کوالی شي چې دمیوې قند په 
ګرام    تردیرش  کې  ورځ  اینزولین     g 30یوه  له  پرته  .    هورمون  پورې  کړي  تجزیه  څخه  

(   Saccharosدی .  کله چې په معده کې دخوړو شکر)     6O12H6C    کیمیاوي فرمول یې  
په مرسته تجزیه شي نوپه پایله کې  دمیوې قند اوګلوکوز منځ ته    glycosidases دانزایم  

په پرتله دوه برابره    glucose   راځي .  دمڼې اوناک په شربت کې  دمیوې قندبرخه  دګلوکوز
ډیره ده . ګلوکوزهغه شکردی چې په وینه کې شتون لري اودوینې شکرپه نوم یادیږي  .  

اندازه   نارمل  ګلوکوز  داویاودوینې شکریانې  ترسل۷۰په   تش نس سره  ملی   ۱۰۰څخه 
کې قیمت لري  . دیادولووړده  چې په صنعت   (mg/dl 100-70)ګرام پریودیسی لیتر وینه  

په نوم     Inund کې دمیوې قند دمیووڅخه نه ترالسه کیږی بلکې دیوې مادې څخه  چې د
جوارودشربت   اویادیوډول  دشکرناروغا  Maize یادیږي   . تولیدکیږی  دنوموړې  څخه   ن 

دمیوې   ټولووچومیووکې  په    . کوي  پورته  ګټه  شکرپرځای  دعادي  څخه  مادې  خوږې 
قندبرخه  ډیره ده . دبیلګې په توګه  په سل ګرام وچه خورما اویا اینځرکې اته ویشت ګرام    
دخربوزې،مالټې،نارنج،لیمو  بلخوادشکرناروغانولپاره   . لري  قندبرخه  دمیوې 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:D-fructose_CASCC.png
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 وی دې، دانګور ،ناک اوکیلې خوراک سره احتیاط وکړي .  اودشفتالوشربت ښه دی خوهغ

Fruit   .مېوه، حاصل، نتيجه، ګټه ثمره مېوه وركونه، حاصل 

Fruit Anatomy 

( Perikarp) 

: طبقه  دجدارداخلي  دتخمدان    -دمیوې  کې  لرونکومیوه  خسته  په  چې  ده  طبقه  هغه 
 لکه گیالس .دداخلي جدارڅخه تشکیل شوې وي . دبېلگې په توگه 

Fruitful 

دیوه نبات هغه غړی ته ویل کیږی  چې تخم ترهغه مودې    -گټور , مثمر, میوه نیونکی  :
پورې خوندي ساتي ترڅوچې پوخ شي . دالقاح څخه وروسته دمیوې تشکیل کیدنه ،یانې 
برخې وچې   بهرنی  ترځ کې  دغوټی  په دې   . وکړي  تکامل  کې   په تخمدان  تخم  کله چې 

 یږي .    کیږي اورژ

Fuel 

کیمیاوي توکوته ویل کیږي چې دهغوی په منځ کې ذخیره       -:،سنوندمواددسونګ مواد
شوې انرژي  داکسیدیشن اودسوځیدنې په کړنالره کې په ګټوره انرژي اوړي . دبیلګې په  
دیورانیوم   کې  څانګه  هستوي  اوپه   ، ،سکاره  ،لرګي  تیل  ګاز،  لکه  توګه 

. مواددیورانیوم    رادیواکتیوعنصردیادولوړدي  سونګ  اوپلوتونیوم     ٢3٥Uهستوي 
٢3٩Pu    رادیواکتيوعنصرونه تشکیلوي چې دهستې دچاودنې په ترځ کې هستوي انرژي

تریسوم     . کوي  سونګ     Deuteriumاودویتریوم    Tritiumازاده  هستوي  یوډول  هم 
 په پایله کې هستوي  انرژي ازادوي .    nuclear fusionمواددي چې دهستودویلې کیدنې  

Function کار ورکول , چاالندیدل ،    كاركول، وظيفه اجراكول.،درست کول ،فعالول 

Function 

(Mathematics) 

 

 

 

 

   -په ریاضي کې : تابع  یا څيره ونه   :
یوعملګردی چې ددوومجموعوترمنځ اړیکې منځ  f تابع  

ته راولي په داسې توګه چې دیوې مجموعې هریو عنصر 
  ، ورکوي   ارتباط  یوعنصرسره  فقط  مجموعی  دبلې 

یوتابع     : توګه  په  هریو      Xدمجموعې        fدبیلګې 
عدد   مجموعې     xحقیقي   بلې   یوه     Yدیوې  فقط 

یامستقل    domain  ته دتعریف ناحیه    X   مجموعه  سره تړاوورکوي .    f(x)حقیقي عدد  
او  دقیمتونوناحیه      Yمجموعه     متحول  .     Range   ته  کیږي  ویل  متحول  یانامستقل 

چېرته   که  توګه  په  حروف     دبیلګې  ناحیه     دقیمتونوناحیه   او    {A,B,C}    دتعریف 
 لروچې :  په څیره کولوسره   f:X→Y په پام کې ونیسو،نودتابع   {1,2,3} حقیقي عددونه

A    سره ،    1دیوه B  سره او  2ددوو C  ددریوسره تړاولري .  همدارنګه   دساین تابع sinx    
یوه       sinx د       xحقیقي عدد      X ناحیې    تعریف  چې د    f:X→Y څيره ونه ده    یوه  

له   عبارت  ناحیه  دتعریف  چې  کې  حال  داسې  په   . ورکوي  اړیکې  عددسره  حقیقي 
مجموعې      (1,1-)ټولوحقیقي عددونوڅخه دی ، اودقیمتونوناحیه  دمثبت یواومنفي یو

مستقل متحول ولري ، هرې یوې    nچې     f څخه عبارت دی .  په عمومي توګه ، یوه تابع  
بعده فرعي فضا په یوه مجموعه پورې اړه ولري  ،  nد  ته چې   n,……,x3,x2,x1(x(نقطې 

عدد   یوحقیقي  چېرته     n,……,x3,x2,x1f(x(فقط  که  توګه  په  دبیلګې   . تړي   ورسره 
نقطې    کې         (x,y)دمستوي دهرې  پایله  نوپه  وتړل شي   اړیکې  واټن  ترمنځ  اودمبدأ 

ی . ددې تابع دتعریف ناحیه  ترالسه کیږ     y 2f(x) = (x +2(1/2ددوومستقلومتحولو یوتابع  
  پخپله ټول مستوي تشکیلوی اودقیمتونوناحیه یې ټول نامنفي عددونه تشکیلوي . 
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Functional  

Equation 

: معادله  عنصرونو      -دتابع  ناحیې  دتعریف  چې  ده  معادله  داسې        Domain یوه 
 = yعنصرونوترمنځ اړیکې برقرارکوي . دبیلګې په توګه لکه      Range اودقیمتونوناحیې  

2= x f(x)      داسې اړیکې په ډاګه کوي چې کهx = 2      شي ،  نوy = 4 . څلورکیږي 

Functional 

Group 

 : ګروپ   وظیفوي   ، ګروپ  فعال   : کیمیاکې  کې     -په  مرکب  کیمیاوي  یوه  په 
په کیمیاوي تعامالتوکې دنوروپه پرتله فعاله    داتومونویوځانګړي ګروپ ته ویل کیږي  چې 

برخه اخلي اوپه پایله کې دتعامل تګالره ټاکي .  دفنکشنل ګروپ په کیمیاوي فرمول کې   
  Alkylدبیلګې په توګه : الکول     .ښوول کیږي    `Rاو    R په   پاتې شوي ځنځیري  اتومونه  

کاربونیل    ROH ګروپ    hydroxyl ،هایدروکسیل  RH ګروپ    ، Carbonyl    ګروپ 

C=Oالدیهاید  ،  . Aldehyde    ګروپ RCHO       کاربوکسیل  ، carboxyl   ګروپ 

RCOOH   ایستر، Ester     ګروپ RCOOR'    ایتر  ،   Ether     ګروپ ROR'  ،     امین
  2RNHګروپ 

Fundamental بنسټیز, اساسی 

Fundamental  

Term 
 بنسټیزمفهومونه ،اساسي کلمې ،اساسي جملې ،اساسي څرګندونې 

Fundamental 

Appearance 
 بنسټیزه پېښه ، اساسي اومهمه حادثه

Fundamental 

Frequency 

ترټولوالندنی  اویاڅپې  آلې  پریودیک  ،دیوې  بنسټیزفریکونس   ، فریکونس  اساسي 
 یاکوچنی فریکونس دی  .  

Fundamental 

frequency 

 

داډول اهتزازونه دیوه ربړټوټې په واسطه منځ ته راوستالی شو.په بله    -سي اهتزازونه : اسا
 وینا په یوه رپیدونکي پریودیک جسم کې ترټولوکوچنی اهتزازدی .

Fundamental 

Theorem Of 

Algebra 

 هرناثابت یوپه یومتغیر  ډیرجمله یي )پولینوم( تابع چې نغښتي    -دالجبراساسي قضیه :
بله وینا     complex     مغلق په  ضریبونه ولري، اقاًل یوحقیقي اویامختلط جذر)حل( لري . 

   : داده  یې  پایله   . تشکیلوي  ساحه  تړلې  تړاویوه  دالجبرپه  دمختلطوعددونوساحه 
په طاقت د او  یي چې  مختلط ضرائب   ډیرجمله  دقیقًا       nهریوناصفره   ولري،    nدرجه 

 P(x) که چېرته الندې  ډیرجمله یي  تابع    دبیلګې په توګه    مختلط جذرونه )حلونه( لري .

 ولرو 
P(x) = x5 − 5x4 + 17x3 − 13x2 = 0 

 نودنوموړي تابع جذرونه مساوي دي له : 

ډول          الندې  په  پولینوم  پورتنی  چې  داځکه   ،
 کوالی شو:   factoringفکټور

 د

      جذر)حل( دوه چنده شمیرل کیږي .                                                      یادولووړده چې دصفر 

Fundamental 

Unit 
 اساسي واحد،بنسټیزواحد

Fungus : تالوفیتا    -سمارق  از  گ  یک  Thallophytaګروپې  برگ    یاهیبدن  و  ساقه  به  که  است 
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ر  ینم  یمتقس و فاقد  زیست    است  یعروق  یستم و س  یواقع  یشه شود  اکثرًا خارج آب  که 
ء   طرزتغذیه  هاکداریاسپورداراندکه  نباتات  ها  میباشند.سمارق  وفاقدکلوروفیل  کرده 

heterotroph     ای وعده  خودراګرفته  غذای  آنهاازموادمرده  عده  یک  دارند،طوریکه 
سلولی  های  ازرشته  وجودشان  اکثرًا  بوده  سلولی  یک  ندرت  به  میباشند.    ازآنهاطفیلی 

hyphe     بنام رابوجودمیاورندکه  شبکوی  هاساختمان  رشته  واین  یافته    mycelتشکیل 
شده  یاسلولوزاحاطه  شتین  غشاء  یک  توسط  عمومًا  شان  سلول  یادمیګردند. 
)تخمچه(   سپوریاهاګ  تولید  بشکل  غیرزوجی  بقسم  که  است  مختلف  وطرزتکثرشان 
تولیدکننده  زیادآنه  میګیرد.انواع  القاح صورت  هاوعملیه  ګامیت  توسط  زوجی  ویاقسم 

بود وانسان  درحیوانات  ای  اندازه  با  درنباتات  وعده    Phycomycetesه   امراض  
مانند   شاخه    penicillinازآنهامفیداند،  خوراکی،خمیرمایه،همچنان  های  ،سمارق 

 یادمیګردند. Myxomycetesجداګانه آنها بنام  

Funiculus 

 حبل ، دتخمدان دسته ، دعصبي تارونوبنډل ،  په گیډه کې دنامه برخه طناب چې  جنين 

fetus    دجفت placenta    . تړي  دیوال  سره  دتخمدان  چې  وايې  بندته  هغه  نباتاتوکې  په 
 ( ترمنځ تړون  منځ ته راولي   ۍاوکوچنی مادګی ساقې )کوچنی هګ

Funnel 
: ال     -قیف  دکیمیاپه  موخه  دفلترکولوپه  چې  دي  لوښي  پالستیکي  اویا  یي  شیشه 

 براتوارکې کارول کیږي  

Fused Quartz 

یوډول ډیره کلکه شیشه ده چې دخالص سیلیکون    -کورتزي شیشه ، ذوب شوی کورتز:
څخه جوړه ده اودانبساط ضریب یې په هره نقطه کې یوشان دی. داډول    Sio)2(اکساید       

 شیشه دحرارت پروړاندې مقاومت لري  اونه ټوټه کیږي.

Ga Gallium لیم کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده  ادګ 

Gadolinium 

د     -:  لینیم ګادو چې  عنصردی  شمېرل  lanthanoids یوکیمیاوي  کې  ډله  عنصرونوپه 
.دلنډیزنښه یې   یوسلواوه     اونسبي اتومي کتله یې    64، اتومي شمېره یې     Gd کیږي 

لینیم نیوترونونه جذب کوي نوله دې   ګادو  ده .څرنګه چې    157g/molپنځوس ګرام پرمول
عنصرمرکب   بلخوادنوموړي   . کیږي  کارول  کې  بټۍ  هستوي  په  په    Gd-DTPA کبله 

په آله  کې        MRI توموګرافي    ریزونینس  رګونوکې پیچکاري کیږي ترڅودمقناطیسي  
 ناروغ نسجونه په توپیرسره ښکاره شي .

Gal (Unit) 
یوسانتي مترپه ثانیه    (cm/s² 1)چې قیمت یې     په جیوفزیک کې دتعجیل یومقیاس دی 

 په نوم هم یادیږي   galileoمربع ټاکل شوی دی . داکمیت کله د

Galactans 

س پولي  په  ایولوړمولیکولي  او  کیږي  ترالسه  دګلوکوزشکرڅخه  چې  کیږي  ویل  کرایدوته 
دهایدروال  . پیداکیږی  کیدی شي  Hydrolysisیس  یزانباتاتوکې  مرسته  په  چې   کړنالرې 

 ګلکټن په ګلوکوزواړول شي .

Galactose 

خوږنه   دومره  شان  داقنددګلوکوزپه   . پیداکیږي  شدوکې  په  چې  قنددی  ګلکټوزیوقیمته 
دی . دمیتابالیزم یوډول ارثي ناروغي پېژندل شوې     6O12H6Cدی . کیمیاوي فرمول یې    

په نوم یادیږي . دناروغانوپه وینه کې دګلکټوزاندازه زیاته وي    Galactosemiaده چې د  
 او نه شي کوالی چې دګلکټوزشکرهضم کړي ، داځکه چې په هغوي کې  دځانګړي  انزایم 

Transferase  ا لري  . څرنګه چې شپږکاربن  لري  باندې نیمګړتیاشتون  لومړي کاربن  وپه 
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 په نوم یادیږي   یدګروپ تړلی دی نوله دې کبله دالدو هیکسوز اهییې دالد

Galilean 

Transformation 

 

 

 

 

 

:اګ انتقال  مختصاتو  حرکي    -لیلین  ډله  یوه  له  عبارت  کې  میخانیک  کالسیک  په 
سره   سرعت  ثابت  په  پروړاندې   ،یواوبل   ددوونسبي  چې  دی  معادلوڅخه 
وینا   بله  په   . کوي  بیان  کې  ، دفضايي مختصاتوپه سیستم  خوځیدونکوسیستمونوتړون 

دمختصاتویومتحرک  سیستم    Sدمختصاتویوه ساکن سیستم   فضا     `S او  د   ترمنځ  
تړاو    په  دنوموړوکمیتونو  دواړوسیستمونوکې  اوپه  کول  مختصاتوانتقال  متحول  اووخت 

 لیلین انتقال په نامه یادیږي . دبېلګې په توګه دمختصاتو سیستم  اداړیکوپیداکول د ګ

S`     دمختصاتوسیستم S      په تړاو دx       محورپه اوږدوکې ، په یوه نسبي ثابت سرعتv    
 نظم مستقیم حرکت کوي .   سره م

انتقال  ادګ مختصاتو   لیلین  
دفزیک   چې  کوي  ډاګه  په  معادلې 
لکه   میخانیک   نیوټن  اود  قوانین 

   (p = mv)،ضربه   (f = m.a)قوه
دیوه سیستم څخه وبل سیستم ته دانتقال     (a)اوتعجیل

په متحرک سیستم       او په خپل حال پاتې کیږی .(invariant) په کړنالره کې  تغیرنه کوي  
مختصات  په پام     P(x`,y`,z`,t`) کې دیوې فزیکي پیښې داندازه کولوپه موخه دیوټکی

په    S کې نیسواو دمکان اووخت کمیتونه  یې د   په    `S او د   (x,y,z,t) په سیستم کې  
په   کې  چې    ادګ  ښیو.(′x′,y′,z′,t) سیستم  دادی  انتقال  ترټولوساده  لیلین 

مختصات په خپل حال پاتې  t محور اودوخت    zمحور ،د      y   ددواړوسیستمونوترمنځ د  
خود  ، د       xشي  واټن    vt0 x = محورسره  اندازه   .     په  کړو  جمع 

وي   مساوي  اودصفرسره  یوشان  سره  کې  وخت  لومړي  په  بلخوادنوموړوسیستمونومبدأ 
 لیلین مختصاتو انتقال معادلې په الندې ډول دي  ا،نو دګ t = t`= 0یانې 

 دی . ، او ، او   ، او   

  دیادولوړده چې وروستی معادله په ډاګه کوي چې وخت یومطلق کمیت دی . په بله وینا د  
مختصات راښيي  چې په یوه متحرک    دیوې فزیکي پېښې  لیلین  مختصاتو  انتقال  ادګ

بل متحرک سیستم   `Sسیستم   یوه  اوپه  نیسي  پلوه     Sکې صورت  له  کتونکي  دیوه  کې 
ثابت   سرعت  نسبي  سیستمونوترمنځ  دمتحرک  چې  شرط  دې  په   . کیږي  اندازه 

د   که چېرته  توګه  دبیلګې په   . وي  ډیرکوچنی  پرتله  په  په سیستم  کې    S  اودنورسرعت 
وټاکل شي ،     v په اوږدوکې حرکت کوي  اوسرعت یې په اندازه د     xیوموټر د افقي محور

 سیستم کې څومره وي ؟   `Sبه په   `xV وه شوچې ددې موټرسرعت اوس غواړوچې پ

 
دنوموړې انتقال پایله داده چې دمتحرکوسیستمونو سرعتونه اودفضامختصات لکه دیوه  

اومننفي کیدای شي .دبیلګې په توګه که        V)x' = v'x ( v+     وکټورپه شان جمع کیدای
وي دیوې بلې الوتکې سره په یوه خواڅنګ په څنګ   V چېرته یوه الوتکه چې سرعت یې  

       (V-v) ښيو ، نونسبي سرعت یې  مساوي دی له   v الوزي چې سرعت یې په    

Gallbladder 
: یې     -دصفراکڅوړه  کې  منځ  اوپه  لري  دیوال  نری  چې  دی   غړی  تش  یو  بڼه   په  دناک 

سانتي   لس  لږڅه  دصفراکڅوړه  دانسان    . ټینګیږي   هلته  اوهم  کیږي  ذخیره  دصفرامایع 
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پلنوالی لري . څرنګه  چې دصفرارنګ شین دی   متره اوږدوالی اولږڅه څلورسانتي متره 
شین مالومیږي . ځینې حیوانات لکه ځینې کوترې    نوله دې کبله دنوموړي غړي رنګ هم

 ،طوطي ،شترمرغ،موږکان ،نهنګ،فیل،اوښ اونور دصفراکڅوړه نه لري .     

Gallium 

اونسبي     31 اواتومي شمېره یې  Ga یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې      -ګالیم : 
قیمت لري . یواودرې      1g·mol69.723−اتومي کتلې یې   لږڅه نهه شپیته ګرام پرمول    

په ګروپ پورې    Bor قیمته فلزدی چې دمنډلیف په جدول کې  په درېیم عمده ګروپ دبور
د  . لري  یې     ٦٧Ga-Citrat لیم  اګ  ف ټیواکډیرااړه  وخت  نیمايي  فزیکي  چې   ٧٨ څخه 

نسجونودعکس   ناروغو  دبدن  خپروی،  اودګاماوړانګې      szintigraphy ساعته 
عنصرد   نوموړی    . کیږي   پورته  ګټه  کې  طب  هستوي  په  موخه   اخیستلوپه 
اندازه  لوړه  په   ، ولري  شتون  التهاب  هلته  چې  هغونسجونوکې  په  تومورنسجونواودبدن 

بلخوا    . کیږي  دپوزیترون    فیټواکډی رایوبل    ,Gallium-68 جذب  چې  دی   ایزوټوپ 

positron     اته شپیته دقیقې نیمایي وخت یې  ، فزیکي  ،     ٦٨   min ذرې خپروي  دی 
  آله کې کارول کیږي .  PET-CT اودمغزناروغۍ دپېژندنې په موخه  په   

Galvanic  

Voltage 

دوه توپيرلونکوفلزونوترمنځ تولیدکیږي کله چې    کهغه ولټیج ته ویل کیږی چې دګلواني
 دبرق هادي محلول کې ډوب شي .

Galvanic Cell 

 

     -حجره : کدګالواني
ډاکتر        ١٧٨٠په    ایتالوي  یوه  دطب   کې   Luigi,  زکال 

Galvani      ښې چنگودعملیاتوپه ترځ کې وموندله چې که دیوې
پایله   نوپه  ونیول شي  آالتوکلک  دووتوپیرلرونکوفلزي  په  ورنونه 
کې داعصابودتحریک له مخې  د عضالتو یوه لړزه منځ ته راځي  

  . 
المل یې دادی چې دجراحي توپیرلرونکي فلزي آالت لکه مثبت  الکتروداومنفي  الکترود  

  کولیدوي . دګالوانيتشکیلوي اوکله چې په یوه الکتروالیت کې ډوب ښی نودبرق جریان ت
حجره    کحجره یوه آله ده چې کیمیاوي انرژي په برقي انرژي اړوي . په بله وینا  دګالواني

ایوني   کوونکې  هدایت  دبرق  چې  کیږي   ویل  ته  ترکیب  ددووتوپيرلرونکوالکترودونو 
حجره دمستقیم ولټیج منبع په توګه پراخ استعمال    کمحلول سره یې جوړوي .  دګالواني

حجره ددوونیمايي حجروڅخه تشکیل شوې ده چې مثبت قطب )انود(    کدګالواني  لري .  
تشکیلوي . دجست الکترودپه جست    Cu اومنفي قطب )کتود( یې مس       Znیې  جست  

سلفاټ  محلول کې اودمس الکترودپه مس سلفاټ محلول کې ډوبیږي . په دې ترځ کې  
 داکسیدیشن اوریدکشن کیمیاوي تعامل ترسره کیږي .

+ Cu 2+→ Zn 2+Zn + Cu 
په دې مانا چې دمس ایونونه الکترونونه رانیسي )ریدکشن( اودجست ایونونه الکترونونه  
سره   تړاوداسې  فزیکي  په  ښايي  الکترودونه  اوجست  . دمس  )اکسیدیشن(  ورکوي  دالسه 

        بیل شي چې محلولونه یې دیوبل سره ګډنه شي . ددې موخې لپاره دمالګې یوه پله
salt bridge   څخه ګټه پورته کیږی چې دپوتاشیم نیتریت محلول څخه جوړدی . ددې پله په

چې   کله   . کيږي  پیل  دایونوجریان  ته  لوښي  بل  څخه  لوښي  یوه  دمحلول  مرسته 
دالکترونوجریان   کې  برخه  بهرنې  په  سرکټ  نود  ښي   ونښول  الکترودنه  دمسواودجست 

 تولیدوي  .  V 1,10 لټ ولټیج  حجره  لږڅه یوو کصورت نیسي .  دګالواني

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electrochemical_element_with_salt_bridge.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28mass%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium-68
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Galvanic 

Current 

کارولوسره   توپيرلرونکوالکترودونوپه  دګالواني  چې  کیږي  ویل  ته  جریان  متمادی  دبرق 
. تولیدکیدای شي  په څوطریقوسره  برق  . دیادولووړده چې  راځي  ته  داصطکاک     -۱منځ 

اړول    -۲اویادشیانودموښولوبرق    انرژي  برقي  په  انرژي  چې    -۳  کیمیاوي  کله 
ورکړشي   حرارت  ته  برخې  کریستالونه    -۴ددووتوپیرلرونکوفلزاتودتماس  ځینې  چې  کله 

 ترمیخانیکي فشارالندې راوستل  شي .

Galvanic Series 

 : سلسله  ګالوانیک  یا  ریدوکس  اوکسیدیشن    -سلسله  میل  راازروی  عناصرکیمیاوي 
هرقدریک فلزنجیب باشد،بهمان وریدکشن آن به یک ګروپ به شکل مرتب قرارداده اند.  

قوه   اندازه  باشد،بهمان  غیرنجیب  وهرقدرکه  میباشد.  کم  هم  آن  ارجاعی  قوه  آندازه 
په   وارسره  خپل  په  عنصرونه   ترټولونجیبه  توګه  په  دبیلګې  میباشد.  کم  آن  اوکسیدانې 

 الندې ډول دي : ګرافیت ،پاالدیم،پالتین ،طال،نقره، تیتانیم ...... اونور 

Galvanization 
دیوه فلزملعمه کول دي  دیوه بل فلزپه واسطه  کله چې دهغوی ترمنځ   دبرق جریان هدایت  

 وکړي  . دبیلګې په توګه دمس یوه لوښي ته دسپینوزروپوښ ورکول  

Galvanometer 
په فزیک کې  یوه آله ده چې دهغې په مرسته د برق ډیرکوچنی جریان پېژندل کیږي اوهم  

 اندازه کیږي . بلخوادولټیج داندازه کولوپه موخه هم کارول کیږي  

Galvanometer 

 : لرونکې ګالوانومتر  آله    -آینه  الکترومیخانیکي  یوه  کولوپه موخه  اندازه  دبريښناشدت 
الکترومقناطیس دووقطبونوپه منځ کې په افقي ډول یوګوټک    ده چې دیوه نل ډوله دایمي

الکترومقناطیسي  ګوټک کې  نوپه  تیریږي  دبرق جریان دګوټک څخه  کله چې   . پروت دی 
غبرګون   سره  مقناطیس  دایمې  ډوله  دنل  ساحه  مقناطیسي  نوموړې  تولیدکیږي.  ساحه 

کی حرکت ترسره کوي .  کوي اوپه پایله کې    یوه عقربه چې دګوټک سره تړلې ده څرخیدون
 عقربه د یوه دایروې سکیل په اوږدوکې   حرکت کوي اودبريښناشدت اندازه کوي.  

Gametangium 

حجرې   جنسي  هلته  چې  کیږي   ویل  ته   غړي  یوه  شان  په  دلوښی  کې  پوهنه  نبات  په 
اویوحجروي   الجي  مرخیړیو،  په  توګه  په  دبیلګې    .                 مایکرواورګانیزم تولیدکیږي 

 یان( کې پیداکیږي .آغاز )

Gamete 

سلولونه په دوه ډوله    يپه نوم هم یادیږي .  جنس   gametes جنسي سلولونه چې دګامیت  
مؤنث جنسي سلولونه    -۲مذکرجنسي سلولونه کوچني اومتحرک خواص لري     -۱.    يد

حجره    چې دمذکرجنسي   کله   . لري  خواص  اوغیرمتحرک  دمؤنث جنسي    sperm غټ 
 په نوم یادیږی . Zygote سره ویلې شي نودزایګوټ  ovum حجرې 

Gamete 

Impregnation 

پایله کې یوه القاح شوې حجره  ددووجنسي حجرودهستو اوسلولونوویلې کیدنه چې    په 

zygote . منځ ته راځي 

Gametes 

دښځینه اونارینه جنسي حجروته ویل کیږي . دبیلګې په توګه دنارینه     -جنسي سلولونه  :
دنارینه په جنسي غدواتوکې   (    spermatozoon کوچنی جنسي  متحرکت سلول )سپرمیم  

په تخمدان کې شتون لري  .   (   ovumاودښځینه ساکن  غټ جنسي سلول ) دهګې حجره
 کله چې دواړه سره یوځای ویلې )القاح( شي  نوپه پایله کې یونوی موجودیانې  زایګوټ  

zygote . منځ ته راځي 

Gametes : دمذکرجنسي حجره )سپرم ( اودمؤنث جنسي حجرې )هگۍ( ته ویل کیږي    -جنسي سلول
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  . 

Gametocyte 
لکه ښځینه جنسي خامه حجره    . وي  نه  الپخه شوي   دجنسي حجرې مخکنی سلول چې 

Ovo|cytus  نارینه جنسي خامه حجره ، spermatocyte   

Gamma 
 بڼه کښل کیږي . کوچنی ګاماپه    γ اویا     Γ دیوناني ژبې درېیم توری دی چې لنډیزیې په 

γ     اولویه ګاما په Γ. بڼه ښوول کیږی 

Gamma Function 

 

په ریاضي کې یوې ځانګړې تابع ته ویل کیږي چې دفکټوریل کړنالرې   -:  ګاماتابع
 Factorial    (!)   په واسطه انکشاف ورکول کیږي . په نوموړې کړنالره کې دګامابشپړتابع

دیو   (n)مستقل متحول       اندازه  په  اومختلط عددونوپه ساحه کې     (1) دحقیقي 
.  که چېرته   بڼه ځانته      n>0 کمښت مومي  یوحقیقي مثبت عددوي نودګاماتابع الندې 

 غوره کوي : 

 

عددونو  مثبت  مختلط  د  دګاماتابع   ،  z     لپاره(Re(z) > 0 )    انتګرال الندې 
 .په نوم یادیږي  (Euler's integral form) تشکیلوي  چې د اویلر

 
 دګاماتابع په احسائیه  او احتمال تیوري کې پراخ استعمال لري .  

Gamma 

Globulins 

په ډله پورې اړه لري    globulins ګاماګلوبولین یوډول پروتین دي چې دسیروم ګلوبولین  
ښوول کیږي    ("Igs") ګلوبولین څخه عبارت دی چې لنډیزیې په ایمین  .ترټولونامتویې  د

په نوم هم یادیږی .ګاماګلوبولین اوسنی antibodies   انتي باديز  ودفاعي موادد  بدن  داو
لمفوسایت       اودسپینوکرویاتو  دی  ایمونوګلوبولین  له     B-Lymphocyte نوم 

 خواتولیدکیږي   

Gamma Ray 

 

 

 

    -ګاماوړانګې :
چې  کیږي  ویل  څپوته  الکترومقناطیسي  لوړانرژي 

اویاطبیعي   و  فټی واکډیرادډیرومصنوعي 
  . راځي  ته  منځ  کې  کړنالره  په  هستودتجزیې 

کیږي  γ دګاماوړانګولنډیزپه    ښوول  توري  یوناني 
څخه پورته ده . ګاماوړانګې هستوي    keV 200 اوانرژي یې ددوه سوه کیلوالکترون ولټ  

انرژي   یې  نسجونوکې  نوپه  ولګیږي  بدن  په  دانسان  چې  اوکله  دي  وړانګې  ایونایزونکې 
   (Mutation)وتیشنیکې م  (DNA)جذب کیږي . په پایله کې دبدن  حجروپه ډي اېن اې

ګرځید ناروغۍ المل  کبله   دسرطان  اوله دې  راځي  ته  په  المنځ  دبدن  . که چېرته  ی شي 
جنسي حجروولګیږي نوکیدای شي چې راتلونکي نسل ته زیان ورسیږي . دبیلګې په توګه  
په کوچنیانوکې دوینې سرطان ، دبدن غړونیمګړتیامنځ ته راځي . بلخوادګاماوړانګوڅخه  

 ې ګټه پورته کیږي چې انرژي یې دڅلورمیګاالکترون ولټ  دسرطان ناروغۍ په درملنه ک

4MeV15څخه ترپینځه لس میګاالکترون ولټه MeV     پورې رسیږي . دګاماوړانګې  چې
دومره لوړه انرژي ولري  په مصنوعي توګه په خطي تعجیل کوونکې آله کې تولیدکیږي .   

اکسریزوړانګې   چې  مدارونو)خ   X-rays دیادولووړده  په  ته  داتوم  طیف(اویاهستې  طي 
                         ورنږدې برخه کې دالکترونواوهستې دغبرګون له کبله )بریک وړانګې

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt
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braking radiation  منځ ته راځي . په داسې حال کې  چې دګاماوړانګې دتحریک شوې )
څخه   ولټه  کیلوالکترون  سوه  ددوه  داکسریزانرژي   . راځي   ته  منځ  کې  تجزیه  په  هستې 

انودښکته   دولفرام  کې   دستګاه  په   رونتګن  د  چې  کله  توګه  په  .دبیلګې    (anode)ده 
اتومونه په  لوړانرژي الکترونوبمباردشي اوپه پایله کې  دهستې کولومب قوې په واسطه 
چې   کې  حال  داسې  په   . راځي   ته  نوداکسریزمنځ  تغیروکړي  مسیریې  اودالرې  راکش 

د وړانګې  داکسریزڅخه  اټو  فټیواکډیرادګامالوړانرژي   . خپریږي  څخه  هستې  د  م 
دناروغیوپه پيژندنه کې ګټه پورته کیږي . دمعدې اکسریزعکس اخیستلوپه موخه  لږڅه  

  سانتي  که دیوچا ټول بدن ته دسل  انرژي ډوزکارول کیږي .  cSv 5پینځه  سانتي سیورت 
راځ ته  منځ  بدلون  کې  وینه  په  نودسړي  ورسیږي  ګاماوړانګې  زیاتې  څخه  . سیورت  ي 

دګاماوړانګې په هره ماده کې ډیرژورننوځي . دبیلګې په توګه  که چېرته   دګاماوړانګې   
ولټ   میګاالکترون  دوه  یې  انرژي  متر    MeV 2چې  ملي  څوارلس  په   ، ولري            قیمت 

14 mm    پنډسرپPb    باندې ولګیږي نودګامالومړني وړانګوڅخه نیمايې شدت  ورڅخه
 اماوړانګې  دکنکریت پنډدیوالونوڅخه هم تیریدالی شي .  تیریږي . دچاخبره، دګ

Gamma Rays 

  : وړانگې  اکسريز   -گاما  چې  دي  وړانگې  يې   الکترومقناطيسي  خوانرژي  دي  ورته  ته 
دنوموړووړانگو په پرتله ډېره لوړه ده . کله چې د يوې راديواکتيف هستې څخه دبيتا او  

سمدالسه بنسټیزاوترټولوټيټ انرژي لیول نه غوره  الفا وړانگې راووځي نوهغه نوې هسته  
د   نوموړې هسته   چې  لپاره  .ددې  پريوځي   کې  حالت  په  )پارون(  هیجان  د   بلکې  کوې 

 اضافه انرژي څخه ځان خالص کړي ، نودگاما وړانگو په بڼه يې خپروي .

Gámos مختاړی دی اوپه مانا یې ده : واده ،  القا ، ازدواج 

Ganglion 

: غوټه  دعصبي   -عصبي  یې  ډیری  چې  کیږي    ویل  ته  کتلې  نسجونویوې  دبیالوژيکي 
لکه   حیواناتوکې  ځینو  په   . وي  شوې  جوړه  څخه  جسمونو  شوو  سلولونودراټول 
دخاوروچنجی عصبي سلولونه دبدن په الندې برخه کې دیوې غوټې په شان راټول شوي وي  

ې یوه جوړه موجوده ده. داعصبي غوټې دطوالني او دبدن په هره یوه کړۍ کې دعصبي عقد
دسرپه   سلولونه  شمیرعصبي  یوزیات   . دي  تړلې  سره  دیوبل  واسطه   رشتوپه  اوعرضاني 
توګه   په  دبیلګې   . یادیږي  نوم  په  غوټې  عصبي  ددماغ  چې  دي  شوې  راټولې  کې  برخه 

یک  دنخاع شوقي عصبي غوټې ،دچاپېریال عصبي سیستم غوټې ،دسمپاتیک اوپاراسمپات
 عصبي سیستم غوټې اونور.   

Ganglion Cells 

: سلولونه  دتحریک    -عصبي  چې  کیږي  ویل  سلولونوته  ډول  نسجونویوځانګړې  دعصبي 
نویرون   ته  سلول  عصبي  یوې   . کوي  نشأت  څخه  اوداکتودرم  ویل     Neuron وړدي  هم 

کیږي . عصبي حجره کوالی شی چې یوتحریک ځانته راونیسي اوهم یې بل ځای ته انتقال  
   په داخلي سطحه کې موقعیت لري . retina ې كبش وګدستر کړي  . داډول عصبي سلولونه 

Gap مجرا  ،نیمګړتیا،چاود،سوری درز ، 

Gap Width  ددرزپلنوالی 

Garnet 

اوسپنه ،منګان   فلزاتولکه  ددوه قیمته  ویل کیږي چې  ،کلسیم    Mnدالمونیم سلیکاتوته 
Ca   اومګنیزیمMg     : لکه  توګه  په  دبیلګې   . جوړوي  مینرال  دتیږې   سره 

3)4SnSb(AlO3Ca  ،3)4(SiO2Al3
2+Fe  4(3اوSi)(SiO2+(Fe3Mg  
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Gas 

غاز: ویل     -ګاز،  ته  یوحالت  ددریوحالتونوڅخه  مطلق دمادې  په  دتودوخي   . کیږي 
صفردرجه کې یوجسم جامدشکل لري ، کله چې یوجامد جسم ویلې شي نوپه مایع اوړی  
اوکله چې نورهم حرارت ورکړشی نوبیاپه غازاوړي ، اوکه نورهم حرارت ورکړشي نوغازپه  

 پالزمااوړي . پالزمادچارج شووایونوغازته ویل کیږي .

Gas Centrifuge 

اتومونه   درانده  ګازکې  یوه  په  چې  ده  کړنالره  دایزوټوپونودبیلولویوډول  کې  فزیک  په 
قوې   تښتیدونکې  دمرکزڅخه  مرسته     Centrifugal force دسپکواتومونوڅخه   په 

-U جداکوي . دبیلګې په توګه دنوموړې کړنالرې څخه دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش  

کی    235 پورته  ګټه  موخه  کولوپه  دیورانیوم  دغني  کې   کړنالره  دې  په   . ږی 
دهواڅخه تش یوه استوانه يې ډوله لوښی ته ورننوځی چې هلته    UF6 هیکسافلورایدګاز

دصوت په سرعت سره څرخیږي . داستوانې په بهرنۍ برخه کې ددرانده یورانیوم  دوه سوه  
 یورانیوم  په مرکزي برخه کې د سپک  يایزوټوپ مولیکولونه  اود لوښ   U-238اته دیرش  

U-235  . ایزوټوپ    مولیکولونه   راټولیږي 

Gas 

Chromatography 

په یوه مخلوط کې دګډشوو اجزاو بیلولو اوتجزیه کولوکړنالرې      -په تحلیلي کیمیاکې :
ته ویل کیږي چې دګازپه حالت کې  وي . په نوموړې طریقه کې یومتحرک باروړونکی ګاز  

د ازمویونکې  مرکب سره ګډیږي اوورپسې  په یوه تیوب    لکه هیلیم اویانایتروجن ګاز  
دیوې استوانه یې ډوله    polymer کې  دساکن مایع محیط څخه تېریږي  . ساکن مایع   

مرکب   کوونکي  دتجزیه    . تشکیلوي  پټ  نری  باندې  سطحه  داخلي  په  تیوب  یې  شیشه 
ب الندې سوري  ط څخه په توپیرلرونکې سرعت تیریږي  اودتیوياجزاوې دساکن مایع مح

څخه په ځنډ اوخنډراوځي . په نوموړې کړنالره کې دمرکب داجزاووکیفي اومقدارې ټاکل  
 شي . ال ی کید

Gas Constant 

سره     Rدساینس په څانګه کې یوه عمومي ثابت ده چې لنډیزیې په    -دګازعمومي ثابت :
 ګازقانون ،اوپه کیمیاکې دنرست  الیډیا  کیږي  اوپه ډیروفزیکي معادلوکې لکه د  ښوول 

Nernst    . دګازعمومي ثابت دبولڅمن    په معادله کې کارول کیږي   Boltzmann      ثابت
).B(k  اوداووګادروAvogadro     ثابت)A(N       .   . کیږي  ترالسه  څخه  ضرب  دحاصل 

 دګازعمومي ثابت قیمت مساوي دی له : 

 
: انرژي   له  .      (Mol)اومول  (K)تقسیم پرحرارت    (J)دګازعمومي ثابت واحد مساوي دی 

ثابت دتجربوپراساس دایدیال ګازپه عمومي معادله کې دتناسب ضریب په توګه    ینوموړ
 ترالسه شوې ده ،او دګازتودوخی ،فشار،دمادی مقدار، حجم  ترمنځ اړیکې ښيي .

Gas Exchange 

دګازمولیکولونوراکړه ورکړه ، دبیلګې په توګه لکه چې دچاپیریال اوداورګانیزم دتنفسي  
دهواراکړ ترمنځ    ترمنځ  سیستم  اودچاپیریال  دسږي  چې  څرنګه   . کیږي   ترسره  ورکړه  ه 

ایزفشار   برخه  داکسیجن  کې  سږي  په   . لري  اوپه    (100mm Hg) دهوافشارتوپيرشتون 
ایزفشار برخه  داکسیجن  کې  چې    (40mm Hg) وریدو  کې  حال  داسې  په   . لري  قیمت 

ي . پایله یې داده  لپاره دبرخه ایزفشارتوپیربرعکس قیمیت لر   CO2 دکاربن دای اکساید
 چې دسږي اودوېنې ترمنځ دګازراکړه ورکړه ترسره کیږی .

Gas Pressure دګازفشار 
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Gaseous 

Diffusion 

Techniques 

درادیوایزوټوپونودبیلولوکړنالره ده چې دګازپه حالت کې قرارولري .په    -دګازنفوذطریقه : 
چې   جدارڅخه  دیوه  ولرې  کتلې  توپیرلرونکې  چې  ایزوټوپونه  هغه  کې  کړنالره  نوموړې 

 تنګ سوري لري  په توپیرلرونکي سرعت سره تیریږي .  دبیلګې په توګه لکه دیورانیم  

٢3٥U  ګازنفوذ طریقې څخه ګټه پورته کیږي . څرنګه چې دیورانیم  دغني کولوپه موخه د
په پرتله سپک    ٢3٨Uدیورانیم دوه سوه اته دیرش     ٢3٥Uدوه سوه پینځه دیرش ایزوټوپ  

 دی نوله دې کبله په لوړسرعت  سره د جدارسوریوڅخه تیریږي .  

Gas-Filled Tube 

شیشه یي  تیوب څخه جوړه ده  یوه فزیکي آله ده چې دیو استوانه یې ډوله دهواڅخه تش   
  ) قطب  خوادکتود)منفي  (اوبل  قطب  یوخوادانود)مثبت  څنډوکې  په  نل  یي  دشيشه   .

اویانجی ګازلکه هایدروجن  دیوه  نل  یې  .  کله چې شیشه  نښلول شوي دي  ه  بجوړښتونه 
شي  وکارول  لوړولیتج  اوبیادانوداوکتودترمنځ  شي  ډک  فشارالندې  ترټاکلي  ګازڅخه 

اولکه  نودګازاتومونه   راځي  ته  منځ  دلیدلووړطیف  کې  پایله  په   . ایونایزکیږي 
 داعالناتوګروپونو په شان رنګه  رڼاتولیدکیږي .  

Gasiform  دګازپه شان ، دګازپه حالت کې ، دګازپه بڼه 

Gasoline 

 : دسپکوحلقوي     -پطرول  چې   دی  مخلوط  هایدورکاربون  اونامشبوع  دمشبوع 
موټروکې   په  چې  بنزین  هغه   . شمیرترسلواوړي  هایدروکاربن  اوځنځیری  هایدروکاربن 

اود  هاید روکاربن  دځنځیر     C° (210 … 25)ورڅخه ګټه پورته کیږي دغلیان ټکی یې  
اوږدوالی یې د پینځوکاربن څخه تردوولسوکاربونوپورې رسیږي. پطرول دتقطیرپه کړنالره  

   و  څخه ترالسه کیږی  . یولیتر پطرول لږڅه دیرش میګاژول انرژي ازادوي نفت  وخام  کې د 

    (32 MJ/L)              

Gaster 

: شکم    ، خیټه   ، ذخیر  -معده  د  برخه  دډوډی  یوه  سیستم  دهاضمې  موخه  کولوپه  ه 
تشکیلوي اوپه خپل وارسره لږلږمقدارکولموته انتقال کوي . معده دالندې برخوڅخه جوړه  

  Kardia  ۲-   Fundus  ۳-   Curvatura major  ۴-           Curvatura minor    -۱ده .  
۵-  Incisura angularis ۶-  Pars pylorica   

Gastric Juice 

هغه غدې چې دمعدې  جدار په هره برخه کې شتون لري    -دمعدې شیره،دمعدې عصاره :
انزایم   کوونکی  توکوهضم  اودخوراکي  تیزاب  دمالګې  چې  افرازکوي  مایع  یوډول  او 

Pepsin .څخه جوړه ده 

Gastrin 

پولي   اسیدکنترولوونکی  دمعدې  لرونکوحیواناتوکې  تي  ،چې  په  دی  پیپتیدهورمون 
افراز   هورمون  دګاسترین   . کوي  تحریک  اسید  مالګې   دمعدې  لکه  افرازات  دمعدې 
،په  ارتوالی  ،دمعدې  ،قهوه  الکهول  لکه   : کیدی شي  تحریک   واسطه   شیانوپه  دالندې 

 خوراک کې دپروتین اوپیپتیدشتون ، سګرت اونور

Gastropoda   ، انیپاشکم حلزونونه ،نرم حیوانات   

Gastrula 

 

چې   کله   . کیږي  ویل  ته  پټونوپنځیدنې  دنطفې  پړاوکې   لومړي  په  دودې  دجنین 
، ورپسې یوکروي  cleavage عملیه ترسره شي اودسلولونوویش پیل شی     zygoteدالقاح

په نوم یادیږي . په      Blastula شکله اوپه منځ کې تش جسم منځ ته راځي چې دبالستوال
دبالستوالپه   کی   ترځ  جنین  دې  اود  ښویږي  خواته  دمنځ  حجرې  ډله  یوه  پوښ کې  کروي 

. دجنین حجروهغه پټ چې    Mesoderm حجرومنځنی پټ یانې میزودرم     منځ ته راځي 
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په نوم او دجنین حجروهغه پټ چې دبالستوال    ectoderm دبالستوال په بهرکې پروت دی د 
د پروت دی  برخه کې  نوم    Endoderm په مرکزي  په 

په    . راځي یادیږی  ته  ګاستروالمنځ  پخپله   پایله کې 
  . لري  پټونه  ګون  درې  نوموړې  دجنین   چې 
خوله   لومړی  ته  برخې  خالصې  دګاستروالورننوتلې 

)روده(    کولمېکوچنی  )دهن( اوداخلي خالیګاه ته یې  
 نوم ورکړشوی دی .

Gastrulation   دجنین دودې هغې کړنالرې ته ویل کیږي  چې ګاستروالمنځ ته راځي    

Gauß 

زکال کې یې ژوندکړې دی .        (1855-1777)یوالمانی ریاضي پوه اوفزیک پوه وه چې پر  
واحدګاوس   په  کثافت   جریان  په  Gauß دمقناطیسي   لنډیز  دګاوس   . کیږی    Gاندازه 

:     Gsاویا له  دی  مساوي  یوګاوس  کې  سیستم  نړيوال  دواحداتوپه   . کیږی  سره 
−1s −1C kg −410 = gauss 1     ،  دبیلګې په توګه دځمکې پرمخ د مقناطیسي جریان کثافت

جریان  gauss–0.31 0.58لږڅه     دمغزمقناطیسي    gauss −810–−910کثافت     اودانسان 
دتیسال    پرځای  دګاوس  چې  کیږي  سپارښتنه  ورځ  نن   . دی  شوی  اندازه 

Tesla=T. واحدوکارول شي. 

T 4-Gs = 10 1 

Gd  

Gadolinium 

      64   لینیم  کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده. دنوموړي عنصراتومي شمیره    ګادو  د
مول ده . دالنتونید عنصرونو په ګروپ پورې اړه   1g·mol157.25−اوداتوم نسبي کتله یې  

 توموګرافي کې دناروغیو دپیژندنې  په موخه دیوې مادې  ریزونینس  لري . په مقناطیسي  

contrast media . په بڼه کارول کیږي 

Ge  

Germanium 
 دلنډیزنښه ده دګرمانیم نیم هادي کیمیاوي عنصرلپاره 

Gear Oil 
متحرکوښویدونوکوبرخوکې   په  آالتو  دماشین  چې  کیږي  ویل  موادوته  روغني  ډول  هغه 
 داصطکاک دکمولوپه موخه کارول کیږي .دبیلګې په توګه لکه ګریس  اودثقیل تیلوډولونه   

Geiger Counter 

 

 

   -ګایګرکونتر : 
کې   څانګه  په  فزیک  چې  دهستې  ده  آله  تخنیکی  یوه 

  . کیږی  کارول  موخه  کولوپه  دایونایزونکووړانګوداندازه 
کې   کال   (١٩٢٨) ر یوجرمنی فزیک پوه وه چې داآله  په  ګګای
دهغه په ویاړنومول شوې ده .  دګایګرشمیرنې آله دیوه فلزي استوانه يي ډوله منفي چارج  

ی دی  کتودڅخه جوړه ده چې په منځ برخه کې یې دانود مثبت چارج شوی سیم تیرشو ېشو
وي  چې   ې. دآلې تړلې  ننه برخه دنجیبه ګازلکه ارګون اویاکریپټون ګازپه واسطه ډکه شو

الکترودونه    انوداوکتود  دآلې   . لري  قیمت  مطلق  هیکتوپاسکال  سوه  دوه  فشاریې 
تړل پورې  منبع  په  ولټیج  دپی  يدمستقیم  یې  ولټیج  چې  په شاوخواکې  ندي  ولټ  ځه سوه 

ړانګې لکه الفاوړانګې ،بیتاوړانګې اوګاماوړانګې دآلې  قیمت لري . کله چې هستوي و
تولیدشو کې  پایله  په   . ایونایزکوي  ګازاتومونه  نودنجیبه  ورننوځی  ته  چارجونه    يمنځ 

برخه کې    ۍنوخواته څکول کیږی اویوبرقي جریان پیل کیږي  . دسرکټ په بهرنودالکترود
ولت  په  جریان  دبرق  هلته  چې  لري  شتون  مقاومت  .   یومیګااوم  کیږي  اړول  زیګنال  یج 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geiger_Mueller_Counter_with_Circuit-en.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Second
http://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb_%28unit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_%28Einheit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28mass%29
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دولټیج زیګنال دصوت په توګه اوریدل کیږي اوهم شمیرل کیږی . دنوموړې الې په مرسته  
شمیر اندازه ایونایز کوونګووړانګواوذراتو  سرچینې څخه دخپرو شوو    فټیواک ډیرادیوې  

 انرژي  ټاکلی نه شي .راتواوذ خودوړانګو يکوالی ش

Gel 
داوبواوګلسېرول   او  لري  بڼه شتون  دکلوئیدپه  ده چې  نیم جامده ماده     Glycerol یوډول 

 غټو مولیکولونو یومرکب څخه جوړوي  .

Gelatin 

پروتیني   بویه  بې   ، رنګه  څخه    glutin بې  دحیواناتودهډوکواوغضروف  چې  ده  ماده 
خواص ښيي . کله  جوړیږي چې په تودواوبوکې منحل کیږي اوپه الکول اوایترکې نامنحل  

وبیالوژي  رکیچې داماده سړه اوکلکه شي نودګیل په نوم یادیږي . دبیلګې په توګه : په ما
دبکټریاود څخه     نسل  کې  مادې  دنوموړې  موخه  په  .  Agar کښت  کیږي  پورته  ګټه 

  . کیږي  کارول  موخه  په  دتعویض  درولواوپالزمامایع  دوینې  کې  طبابت  په  همدارنګه 
 اب ، عکاسي اودمیکروبونوپه ذرع کې پراخ استعمال لري .جالتین په خوراکه ب

Gelatinous   دژلې په شان ،ژالتیني ډوله 

Gender 

دجنسي غدواتولکه په مذکر کې دخصیه اوپه مؤنث کې دتخمدان شته والي   پر    -جنس :
توګه   په  دبیلګې   . کیږي  ویل  کولوته  افرادوتفریق  نوع  دعین  ظاهري     -۱بنسټ  دبدن 

اودنارینه    Karyotyp 46,XX په کروموزوموکې توپيرلکه دښځې کاریوګرام     -۲عالمی  
 نسي غدواتوپه واسطه دجنسي هورمونونوتولید دج -Karyotyp 46,XY ۳ کاریوګرام 

   .   مهبل ت ، دسپرم نل  اوتخمدان ،رحم ،ی جنسي غړي لکه خصیه ، پروست -۴
دجنسي    -۵ مغزکې  هورمونونواوپه  دهايپوتاالموس  توپيرلکه  سایکولوژیکي 

 ټولنیزکلتوري عالمې چې دمذکراومؤنث ترمنځ توپیرټاکي    -۶مرکزونوتوپير،

Gene 

 

       -: واحد، جین ،ارثي عاملارثي 
لري   ځای  کروموزوموکې  په  فکټورچې  ارثي 

.   DNSاود   دی  جوړشوی  په   څخه  جین 
ویل   واحدته  دوراثت  ژوندیواورګانیزموکې 

اېن دډي  جین   . اواراین     DNAکیږي  اې 
ویل     RNAاې ته  برخې  یوې  خطي   غځیدلې 

اویا پروتین  ټاکلي  دیوه  چې  کوي      RNAکیږي   چمتو  دکوډنمبر  دتولیدلپاره  ځنځیر 
ترڅوپه ژوندي اورګانیزم کې  ټاکلې دنده ترسره کړي . دځینوجینونوارثي نښې  په ظاهره  
لکه   مالومیږي  نه  نښې  ارثي  اویادغړوشمیراوبیاځینې  دسترګورنګ  لکه  مالومیږي  هم 

دیوې  د دانسان   . شي  پېښیدالی  سره  ډیراحتمال  په  چې  ناروغۍ  اویاځینې  ګروپ  وینې 
اې   این  ډي  کروموزومونویانې  په  دګینوم     DNAحجرې  مالومات  ټول  وړ  دوراثت  کې 

genome  ویشت زره جینوڅخه جوړشو پینځه  اودلږڅه  یادیږي  نوم  وینا    يد  يپه  بله  په   .
سوه اوه  مالومات  ټول  ګینوم  دیوه  میګابایټ    دانسان  .     MB750   پنځوس  رسیږي  ته 

حجرې   دیوې  متره    DNAدانسان  دوه  لږڅه  دبازجوړې    m 1,80طول  ګینوم  اودیوه  دی 
Base pair . شمیردرې ملیاردوڅخه اوړی 

Gene 
یوې برخې ته ویل کیږي. دانسان په هره حجره کې ارثي مالومات   DNAجین دډي اېن اې 

 په جین کې خوندي ساتل شوي دی اودیوه نسل څخه بل نسل ته انتقال کیږي .    

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gene.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Megabyte
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Gene 

  : په      -جېن  کروموزومونوپرمخ  د  چې  واحددی  بيالوژيکي  دارثيت 
لومات خوندي  ځانګړوبرخو)لوکوس(کې  پروت  وي  او هلته دحجرې په هکله هراړخيز ما

کې دڅلويشت زرو څخه تر سل زرو پورې توپيرلرونکي    DNAساتل شوی وي. دانسان په  
 جينونه شته  .  

Gene Mutation 

ارثي موادوکې ارثي بدلون ته ویل کیږي .     RNAاویا    DNAدکروموزوموپه ډی این اې  
ارثي بدلون کېدای شي چې په خپل سر  اویادبهرنيواغیزوله کبله منځ ته راشي . بهرنۍ  
اغیزې لکه هستوي وړانګې اودچاپېریال څخه دکیمیاوي ذهرجنو موادورانیول دي .  که  

م دبدن  یوچېرته  دیوشخص  شي    somaticتیشن  نوکیدای  شي  پېښ  حجروکې  چې  په 
اویادسرطان ناروغۍالمل وګرځي  خوراتلونکونسلونوته نه انتقال کیږي .      Tumorدتومور

اې   این  ډی  په  لکه  توګه  په  سردسیتوزین      DNA دبیلګې  خپل  په    Cytosinکې  
. بلخواکه      Uracilنوکلیوټید بازڅخه دامین ګروپ لیر ې کیږي اوپه یوراسیل   بازاوړي 

اویاسپرم کې  منځ ته راشي نوهمغه    هگۍ        لکه    چېرته موتیشن په جنسي حجروکې
فردته دپام وړزیان نه رسیږي خودفردراتلونکو نسلونوته کیدای شي زیان ورسیږي . لکه  

   دسروکرویاتوناروغۍ -۱اوارثي ناروغۍ .  ې دبدن غړونیمګړتیا،دکروموزومونیمګړتیاو
دسورشین رنګ    -۵دل  دافرازاتوغدوبندی   -۴دالسونواوپښولنډوالی  -۳البینیزموس    -۲

تړاویوجین    -۶   نیمګړتیا په  دښځودتیوسرطان  همدارنګه   . ناروغۍ  ټینګښت  دوینې 
جین دیوه پروتین شفر کولودنده    یپه نوم یادیږي . نوموړ  BRIP-1 پیژندل شوی دی چې د 

نیمګړي ځایونه بیرته رغوي . هغه ښځې چې په     DNA په غاړه لري کوم چې دډي  این  
نوموړي جین کې موتیشن ولری دهغوښځوپه پرتله چې موتیشن پکې نه وي دوه ځله زیات  

 په خطرکې دی چې دسرطان په ناروغۍ اخته شي .

Gene Therapy 

 

یوډول درملنه ده چې په یوه حجره کې دهغه جین پرځای  چې دسرطان المل کرځي یوسالم  
 ین نښلول کیږي ج

General 

Anaesthesia 

دبې هوشۍ موادوپه مټ دناروغ بیهوشه کول دي ترڅودردحس نه کړي اوهم    -بیهوشي :
ته   منځ  اویاخوب   حالت  مواددبیهوشی  نوموړي   . نرکوتیکم  لکه    . ترسره شي  عملیات 

 راولي اودبدن موتوریک عکس العمل دمنځه وړي اوداعصابومرکزونه فلج کوي.

General Theory 

Of Relativity 

عامه نسبیت نظریه : عامه نسبیت  نظریه دخاصې نسبیت  نظريې پراخول دي چې  جاذبه  
په هراړخیزډول ترڅېړنې الندې نیسي اودطبیعت نوروقوانیونوسره يې اړیکې په ډاګه کوي   

ې بلکې  ک  " .Inertial Systems". نوموړې نظریه نه یوازي په ابتدائې  مختصاتوسیستم  
 په تعجیل کوونکومختصاتوسیستم کې هم اعتبارلري.

وکې دهراړخیزوفزیکي پېښوپه اړوند عملي  ټولو کائیناتنوموړې نظریه دنجوم علم ، اوپه   
اوتوروسوریو       ستورو،  نیوترون  څپې،  دجاذبه  نظریه  نوموړې  بلخوا  شي.  ی  کیدال 

(Black Hole)     . دشتون په تړاووړاندوینه کوي 
نوم اووخت   په  دفضا  چې  اووايي  نیسي  الندې  ترڅیړنې  جاذبه  اینشټاین  کې  نظریه  وړې 

د           مانا  بله  په  راځي.  ته  مینځ  جاذبه  اساس  په  العمل  عکس  متقابل  دمادې   سره 
 وخت(  څلوربعده هندسي جوړښت  انحنا خاصیت ته جاذبه ویال ی شو.-)فضا

فزیکي مطلق کمیتونه دي  ، عامه  برخالف دنیوټن میخانیک چې ګڼه فضا،کتله اووخت  
نسبیت نظریه  په ډاګه کوي چې فضا ،کتله اووخت مطلق فزیکي کمیتونه،  نه دې بلکې  

 نسبي خاصیت لري.   
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بعده   دفضادرې  کې  نظریه  نسبیت  عامه  دوخت    (X, Y, Z)په  سره    Tمختصاتوسیستم 
څلورم بعد هم یوځای کیږي اوپه دې ډول څلوربعده مختصاتوسیستم مینځ ته راځي چې    

مختصاتوسیستم په نوم یادیږي. د عامه نسبیت نظریې په      Spacetime وخت(    -د)فضا
اساس  فضااووخت په   خپل مینځ کې سره نغښتې  اویو واحد هندسي جوړښت تشکیلوي  

کو ډاګه  په  نظریه  بلخوانوموړې  چې   .  جوړښت -)فضاد  ي  څلوربعده  هندسي    ،  وخت(  
   لري.،  ځانګړتیاوېټوليدو او کش کيدو دتاويدو ،  دکږیدو، د 

د  یا باندې  کائیناتو  ټولو  په  وویل چې  ډوله  -)فضانشټاین  یوه څلوربعده  هندسي  وخت( 
 داسې مانالري  منحني یا ګونځې شي    جوړښتچې که هر وخت دا    ده  غوړېدلی  جوړښت

بهر یو  کتله    عامل    ینچې  دجسم  بد  نوموړيد  لکه  یوې  یادی.    کړی   لشکل  د  نشټاین 
د   یې  جاذبه  دا  چې  وغږېد  اړه  په  جاذبې  شموله  خواصو وخت(  -)فضاکائینات  هندسي 

 .بدلون وبلل
 جاذبه را مینځ تهوخت( نوموړی هندسي بدلون اوانحنا   -دالبرت آینشټاین په وینا د)فضا

ی شي چې د  ال  او اندازه کېد  ی  نشټاین وايي چې یوه کتله یواځې هغه وخت لیدالای  کوي.
   .منحني کړي وخت(  څلوربعده  هندسي جوړښت-)فضا

)فضا د  چې  دې    -څرنګه  نوله  تمامیږي  لږڅه سخت  جوړښت تصورکول  څلوربعده  وخت( 
وخت( هندسي جوړښت کټ مټ  لکه     -کبله به  دعام پوهاوی په موخه ومنوچې د )فضا

په شان ده او هرې خواته یې داسې کش کوالی شوچې یوه همواره    Rubber Netدربړیوجال  
درنده یوه  چې  کله  شي.  جوړه  ورڅخه  یودروندتوپ    سطحه  لکه   توګه  په  دبیلګې  کتله 

دربړجال په همواره سطحه باندې کيښوول شي نودتوپ الندې سطحه دیوه قیف په بڼه کږه  
 کیږي .  یوه کوچنۍ کتله یوکوچنی قیف تولیدوي اوغټه کتله یوغټ قیف تولیدوي.

ړښت په  وخت( هندسي جو  -یوه درنده کتله د )فضا  دلمر په شان  په ورته ډول، که چیرته 
ولویږي    باندې  په شان  نو همواره سطحه  ژورې کندې  اودیوې  تغیرکوي  داهمواره سطحه 

لمر د یوې سترې    چې    انحنا دهوخت(  -)فضاتیا په اصل کې د  کږه ژور  همدا    کږه کیږي .  
چې ځمکه او نورې سیارې په همدې ګونځو کې    ې دهکتلې په حیث  منحني او ګونځې کړ

 .را ګرځي چې مونږ همدې ګونځو ته کړۍ یا مدار وايورا ګېر او شا او خوا  
 

ــه ،  ــر، جاذبـــ ــه نظـــ ــټاین  پـــ ــې د داینشـــ ــل کـــ ــه اصـــ ــاپـــ ــت( -)فضـــ وخـــ
انحنــــــــــا  څلوربعــــــــــده هندســــــــــي جوړښــــــــــت کــــــــــوږوالی دی چــــــــــې

 اویاژوروالی هم ورته ویالی شو.
 

جاذبې   دنیوټن  شاوخواسیاري  دلمرپه  چې  کوي  ډاګه  په  نظریه  نسبیت  عامه  داینشټاین 
اووخت   دفضا  کتله   دلمردرنده  کې  کائیناتو  په  بلکې   راڅرخیږي   نه  اساس   په  قانون  
کې   جوړښت  هندسي  کوږشوي  همدې  په  سیارې  کبله  دې  اوله  راولي  ته  منځ  کوږوالی 

اوسیاري دمنحني سطحې په  ي جاذبه پیدا کړې په دې مانا چې اوس دې منحنراڅرخیږي. 
مخ باندې شاوخو راڅرخیږي. په لنډډول جاذبه دیوې قوې په توګه شتون نه لري بلکې په  

 اصل کې دفضا اووخت دهموارې سطحې کوږوالی دی .  
ترمینځ     هغوی  د  چې  ځکه  راګرځي،  نه  شاوخوا،  په  دځمکې  میاشت  توګه  په  دبیلګې 

اساس په  قانون  ا      دنیوټن  شاوخو  د   اوځمکه  میاشت  بلکې  کوي  عمل  قوه  ،دجاذبې 
په  -)فضا اوبیایودبل  کیږي  ډوب  ښکته  کې  جوړښت  هندسي  څلوربعده  په  وخت( 

 شاوخواراڅرخیږي 
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که ستوري دی ،   ده،  لمر   که هغه په کائیناتوکې  خوراډیرې درندې کتلې دبیلګې په توګه  
( سوري  تور  که  او  دی  کهکشان  دBlack Holeکه  د)فضاي  (  غبرګون  -چې   سره  وخت( 

چې   داسې مانالري  منحني یا ګونځې شي  کوي اوکله چې دنوموړي جوړښت هندسي  بڼه  
بهرن کتله    عامل    ییو  نوله دې کبله    کړی  لبد  نوموړی هموار جوړښت  لکه دجسم  دی. 
الندې  -د)فضا په  پایلې  نطريې  نسبیت  ویالی شو. دعامه   ته جاذبه  انحنا  هندسي  وخت( 

 ډول دي: 
 ږيږي ک  ېچاپريال ک نږدې په  ېکتل ېد يو لکه دنوروړانګې  ړانګېالکترومقناطيسي و •

 شته دي  څپې  ېد جاذب ېپه کيهان ک •

وروحرکت کوي    Clockپه هغه ځای کې چې دکتلې جاذبې ساحه زوروره وي  ساعتونه   •
نسبت وهغه ځای ته چې هلته نوموړې ساحه کمزورې وي. پایله يې داده چې هغه خلک  

ج په  یاټیټه  چې  همواره  په  چې  خلکوته  وهغو  نسبت  زرزړیږي  ژوندکوي  ګوغرونوکې 
 ارتفاع کې ژوندکوي.

تجربووښودله چې کله دنوروړانګې دلمرکتلې په شاوخوانږدې چاپیریال کې    تیریږي ،   •
 نودمستقیم مسیرڅخه دلمرخواته کږې کیږي.

 

Generation 

ګان    -۱ نیکه  لکه   ، کیږي  ویل  ټولوغړوته  سلسلو  اوپورته  دنسلونوښکته 
ټول انسانان چې په یوه    -۳دانسان عمر  -۲،غورنیکه،والدین ، اطفال ،لمسیان اونور....  

 وخت کې ژوندکوي  

Generative مؤلد توليدوونكى وونكى،ږزي ، 

Genesen   دناروغۍ څخه بیرته روغتیا ترالسه کول 

Genesis  تولیدخلقت ت،ښپيداي ،   

Genetic Carrier 

 : کې  بیالوژي  خپل    -په  ناروغۍ  ارثي  نسل   دپخواني  چې  کیږي  ویل  افرادوته  هغو 
راتلونکي نسل ته انتقال کوي ، په داسې حال کې چې پخپله دغه افراد په همدې ناروغۍ  

په    او  توپیرولري   یې  نښې  ارثي  چې  ښځې  هغه  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  اخته    xنه 
،نوده ولري  جین  یوضعیف  کې  په  کروموزوم  ناروغۍ       %50غوی  دوینې  زامنوکې 

hemophilia  ته انتقال      %50منځ ته راځي او لورګانې نوموړې ناروغي راتلونکي نسل 
 کوي .

Genetic Cell 
  : او ښځينه جنسي       (Sperm)دنارينه جنسي حجرې ته سپرم يامني     -جنسي حجری 

 . ويل کيږي   (Ovum)   هگۍ      حجرې ته  

Genetic Code 

دجین په هکله دمالوماتود انتقال کولو یوډول تنظیم    -:  شفرة جينيةارثي کود، ارثي رمز، 
-RNA شوي سیستم ته ویل کیږي ترڅویوټاکلی پروتین تولیدشي . په دې کړنالره کې د

Base    ادنین ګوانین    Adenin(A) څلوروبازونولکه   ، (G) Guanin  یوراسیل،(U)   

Uracil  زین  اوسایتو Cytosin(C)     په مرسته درې ګون بازونه (Codons)  پرلپسې ترتیب
کیږي . دلته درې ګون بازونه په دریوټکو)کودون ( ښوول کیږي .دپروتین دتولیدپه موخه  

په مولیکول کې کاپي کیږي    mRNA په یوه ارثی کوډ کې پټ شوی جنتیک مالومات د   
غړي کې ترجمه کیږي . دترجمې په   ribosomes اوبیادژوندي اورګانیزم دسلول په ریبوزوم 
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دپولي  امینواسیدونه  شل   لږڅه  لپاره  کولو  دترالسه  پروتین  دټاکلي  کې  کړنالره 
لکه    بازونه  ګون  درې  توګه  په  دبیلګې   . کیږی  نښلول  بڼه      UAAپیپتیدځنځیرونوپه 

کودون  دشرو ګون  درې  همدارنګه   . مانالري  کودون    Arginin دارګینن    AGG ع 
کودون   ګون  اودرې  کوډکوي  امینواسید    Methionin دمیتیونین    AUG امینواسید 

 کوډکوي .  

Genetic 

Divergence 

 

 

اویاډیروانواعو   یوه کړنالره ده چې داجدادوپه دوو      -په بیالوژي کې ،جنتیک لیرې والی :
( منځ ته راځي   اوپه پایله کې دموجوداتودتدریجي تکامل  mutationsکې جنتیک بدلون  ) 

 په پړاوونوکې  ظاهري مورفولوژي بدلون شدیدتره پرمختګ کوي  
کې   ریاضي  وکتوري    -:   divergenceپه  چې     vector operatorعملګر        یو  دی 
کې      vector field'sدوکټورساحې   نقطه  ټاکلې  په   ) )منفي  اوکمښت   ) )مثبت  ډیرښت 

په   مختصاتوکې     Cartesian د     په بڼه راښيي .  scalarاندازه کوي اوقیمت یې دسکاالر  
   divergenceیورجنس  اد   Fدوکټورساحې   

 دسکاالرتابع سره مساوي دی .

 
تباعد ، دیوبل څخه دوکټورې ساحې لیرې کیدنه    -۲

س دیوې  چې    هرې  کوم  اوبیا  راوځي  څخه  رچینې 
 خواته خپریږي  

دیوبل څخه دوړانګوبیلتون،انحراف اویالیرې کیدنه .  بېلګې په توګه    -په فزیک کې :  -۳
نودیوبل څخه   بهرته راووځي   وړانګې کله چې دیوې مقعرالطرفین عدسیې څخه  موازې 

یورجنس  اه په دولرونودددې سرچینې څخه هرې خوات  Qلیرې کیږي . که یوبريښنایزچارج   
 چاپیریال ته خپریږي . Eتوګه بريښنایزساحه 

Genetic 

Recombination 

جنیتیک موادو، نوی    Rnaاواران اې     Dnaپه سلولونوکې  دډي ان اې    -په بیالوژي کې :
 تنظیم کول اودکروموزوم په یوه برخه کې دمتغیرجین  ډولونو تبادل کول .  

 دیوه ایون خنثی کول دي کله چې  دهغه مخالف چارج ورسره یوځای شي   -په کیمیاکې :

Genetic Testing 
په  ژنتیک  د ناروغۍ  ترڅودځانګړي  کیږي  معاینه  جینونه  شخص  دیوه  مټ  کړنالروپه  ي 

 تړاودخطراحتمال کچه مالومه شي 

Genetic 

Variation 

: تغیرشکل  مانن    -قابلیت  بوجودآمده  ای  غیرارثی  تغیرات  محیطی  تأثیرات  توسط 
تناسخ  ارثی  دراثرتغیرعالئم  ویااینکه  حیه  سردموجودات  ویامناطق  ګرم  مناطق  اشکال 
یامیوتیشن دربین افرادیک اجتماع حیوانې ویانباتي بوجودمیاید. تغیرات مذکوربصورت  

معموال ً توسط یک ویاچندین عالمه ازهم تفریق    تدریجی ویاآنی بوده وموجودات موصوف
شده میتوانند.تغیرشکل عالوتًا درمناطق جغرافیائی  مختلف نیزبه شرایط خاص مناطق 

 مذکورازقبیل حرارت ،رطوبت وغیره بوجودمیآید. 

Genetically  له جنېتیک پلوهارثي ، 

Genetics 

: وراثت  علم   ، دژوندي  يدبیالوژ  -وراثت  چې  دی  یوعلم  دوراثت     واروګانیزم  وڅانګې 
( دانتقال په اړوندبنسټیزمالومات وړاندې کوي .    genesقوانینوڅخه بحث کوي اودجنینو)

ته    نسل  بل  څخه  نسل  اودیوه  اطفالوته  دوالدینوڅخه  ته،  سلول  بل  څخه  دیوسلول  لکه 

https://elearning.mat.univie.ac.at/physikwiki/index.php/Datei:Divergenz.svg


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

405 

 

دبیلګې    . کیږي  بیان  مرسته  په  علم  دوراثت  اطفالوته  دمالوماتوانتقال  توګه  په 
واسطه   سلولونوپه  دجنسي  صفتونه  دا  چې  توګه  داسې   په  دوالدینوصفتونوانتقال 
دکروموزومونوپه   هستې  دسلول  صفتونه  ارثي   . شي  انتقال  راتولونکونسلونوته 
په نوم یادیږي . په یوه القاح شوې سلول کې   کوچنیوبرخوکې موقعیت لري چې د  جین  

سره اطفالوته    دموراوپالرکروموزومونه  صفتونه  دواړه  خپل  توګه  دې  اوپه  کیږي  ویلي 
قوانینوپربنسټ  دټاکلوارثي  دصفتونوانتقال  ته  نسل  بل  څخه  نسل  دیوه    . کوي  انتقال 

له خوابیان    Mendel's laws زکال کې دوراثت قوانین دمیندل    1865 ترسره کیږي .   پر
 شول .   

Genital Organs 

 

 

    -: يجنسي غړ
ځینه ټولوجنسي غړوته ویل کیږي چې دهغوی په  دنارینه اوښ

تکثرکې مرسته کوي اودجنسي سلول د انتقال اوتولیدبرخې 
څخه جوړشوي دي . دبیلګې په توګه د مؤنث جنسي  غړي  

تخمدان  : له  دي  دانتقال    (Ovarium) عبارت  دهګې   ،
 ، رحم     (Tuba uterina)      قناة فالوب  جوړه لوله یانې  

(Uterus)  ،  مهبل  ، (Vagina)  ،  فرج   Vulva    دنارینه  .
: بیضه ،خوټې   له   ، دسپرم  Epididymis       بربخ  ،     Testis جنسي غړي عبارت دي 

نل      جوړه      Ductus deferens انتقالونکی  اوسپرم  مایع  عضوي  دافرازشوي   ،     

Ductus ejaculatorius   ې لآ  یتناسل  نهید نار  ایعانتقالوونکی نلونه دي چې نوموړی ګډم  
penis    ت  یڅخه بهرته وباسی  . برسیره پردې پروست Prostata  تیازاوسپرم نل یانې ی ، دم  
دنارینه بهرنی جنسي غړی   scrotum    صفن  ، دبیضې کڅوړه یانې    Urethra       إحليل

 تشکیلوي .
 Ductus) ، (Ductus deferens) ، (Epididymis) ،  (Testis) دمذکرجنسی غړی :  -۱  

ejaculatorius) ، (Prostata) ، (Skrotum) ، (Penis)    
۲-    :  ،  (Vagina) ،  (Uterus) ،  (Tuba uterina) ،  (Ovarium) دمؤنث جنسي غړی 

(Pudendum femininum)      

Genitourinary 

System 
 بولي تناسلي سیستم ،دتکثري اوتشومتیازوغړودجهازته ویل کیږي  

Genome 
په   دیوې  حجرې  اویا یوه اورګانیزم  دانتقال  وړ  ټول  ارثي مالوماتوته ویل کیږي چې 

 برخې .   DNA کروموزومو کې شتون لري . دبیلګې په توګه لکه دجین اودډي این اې 

Genome  

Mutation 

داډول    . کیږی  ویل  ته  بدلون  شمیرکې  دکروموزومونوپه   اویااورګانیزم  ې  حجر  دیوې 
یوډول ارثي   ناروغي   Down syndrome بدلون میراثي خواص لري . دبیلګې په توګه د  

ځله  درې  ددووپرځای  کروموزوم  یوویشتم   حجروکی  برخه  ټولواویایوه  په  دبدن  چې    ده  
 XY,+21,47  اودنارینه لپاره   Trisomy 21 (47,XX,+21)   شتون لري اودانجلۍ لپاره 

د اورګانیزم په     -:  Polyploid   -۱نوموړی موتیشن دوه ډوله دی :  په بڼه لیکل کیږي .
کروموزومونه   جوړه  شمیرهومولوګ  زیات  شمیرپرځای  عادي  دووکروموزومو  حجروکې 

. اویاډیرموجودوي  ځله  درې  لکه  توګه  په  دبیلګې   . لري  په    Aneuploidy   -۲شتون   :
زیات   شمیرکروموزوموترڅنګ  دعادي  کروموزوم  هومولوګ  یوځانګړی  حجروکې 

یوډول ارثي ناروغي ده  چې    Turner-Syndrom ګه لکه  اویالږشتون ولري . دبیلګې په تو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Scheme_female_reproductive_system-ar.svg
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کروموزومو   شمیرددووجنسی   دعادی  حجروکې  په  پرځای     X chromosom دبدن 
 یوکروموزوم شتون لري .   

Genotype 

دهمغه   چې  کیږي  ویل  ته  عواملومجموع  اویادارثي  شکل  ارثي  اورګانیزم  دیوه 
منځ بڼه  ظاهري  اوفیزیولوژي  په    موجودمورفولوژي  چې  دیادولووړده   . راولي  ته 

یې دیو     phenotype ونواوالدونوکې که څه هم ارثي تايپ یوشان وي خوظاهري بڼه  ړغبرګ
بلخوادیوې     . توپیرلري  څخه  دګوتونښې    هگۍ        بل  شوواوالدونو  زیږول   غبرګ 

Fingerprint  . هیڅ کله هم یوشان نه وي 

Genus 

  ، طبقه  ولډجنس  ډلبندي    -:   ،  په   اوفوسیل  Taxonomy دبیالوژي  دژوندیو  کې 
ته ویل کیږي .  لکه دحیواناتواویانباتاتویوه   category اتیګوري  کاورګانیزمویوې ټاکلې  

څخه تشکیل شوي   (Species)انواعو  وسیستماتیک ډلبندي چې د یونوع   اویاډیرومشابه
په کورنۍ    (Pinaceae) جنس دی چې دیو (Abies) وي .   دبیلګې په  توګه لکه دصبرونه  

ورکولوکې   نوم  داورګانیزموپه   . پیژندل شوي دي  یې  اویوپنځوس جنسونه  لري  اړه  پورې 
داسې رواج شوی دی چې لومړی نوم تل دجنس نوم اودویم نوم دنوع نوم وي . دبیلګې په  

  یشۍ یانې پشکپ  یاکورنۍ  (Felis catus) توګه لکه 

Genus 

 دنارینه ، ښځینه اومؤنث لپاره ګرامري نښې دي .    په آلماني ژبه کې
، کې)تصنیف،جنس  بیالوژي  : په   ) کیږی    -ذات،ډول  ویل  واحدته  سیستماتیکي  دجنس 

دفوسیل   وینا  بله  په   . ولري  نوع شتون  اویانباتي  یواویاډیرډوله حیواني  هغه کې  په  چې 
. دجنس  ه  دنوم  خاوژوندیواورګانیزمولپاره دډلبندیوپه مو ایښودلویو یوډول  کړنالره ده 
 ۍ ده .نڅخه وروسته نوع راځي  اوترمخ یې کور

Geo- :ده  وچه  یاکه،ځزمکه، من یوه کلمه ده چې مانایې  -دځمکې په تړاو 

Geobotanic 
: جغرافیه  دهغوعواملو    -نباتي  پرمخ  دځمکې  چې  ده  څانګه  یوه  دنباتاتودعلم 

 دنباتاتوپه انتشارپورې اړه لري .اوقوانینوڅخه بحث کوي چې  

Geochemistry 

یوطبیعی علم دی چې دځمکې کیمیاوي اوجغرافیوي ځانګړنې یوځای   -دځمکې کیمیا :
  څیړي . دبیلګې په توګه دځمکې په قشرونوکې دکیمیاوي مرکباتوجوړښت اودعنصرونو 

 پیدایښت  څخه بحث کوی  

Geography 

مکې فضايي جوړښت،دهیوادونوځمکې  اودځمکې  یوطبیعی علم دی چې دځ  -جغرافیه :
په انسانانوباندې د اقلیم  پرمخ هراړخیزبدلونونو څخه بحث کوي . دبیلګې په توګه لکه 

پرمخ د قشرونوتغیرات      دځمکې  اوچاپیریال اغیزې بیان کوي. همدارنګه په تاریخي تړاو 
 ترڅیړنې الندې نیسي .

Geology 

یوطبیعی علم دی چې دجامدځمکې دترکیب او  جوړښت څخه    -جیولوژي )ځمکپوهنه( : 
بحث کوي . بلخوا هغه تاریخي پروسې ترڅیړنې الندې نیسي ،چې دځمکې اوسنی  شکل  
یې تشکیل کړی دی  . همدارنګه دځمکې دننه برخه کې دقواو بیان کول  او دځمکې په  

ن الندې  ترڅیړنې  اغیزې  دهغوی  باندې  دځمکې  کره  مرسته  په  علم  ددې   . یسی  
 اودتدریجی تکامل کړنالره هم بیان کیږي .      plate tectonicsخوځیدونکې ټوټې 

Geometric   هندسي 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

407 

 

Geometric Mean 

: اوسط  د     -هندسي  توګه   په  اوسط      دبیلګې  عددونوهندسي 
)n,….,x2,x1G(x    مساوی دی له :  دn      عددونوخپل منځی ضرب کول اوورپسې دهغوی

 جذرنیول دي .ام  n دحاصل ضرب 

 
عددونوهندسي اوسط عبارت له هغوی دحاصل ضرب  جذرمربع   ۸او  ۲دبیلګې په توګه  

  42 = 8 × 2√    دی .

Geometric Mean 
 مساوی به  n......., a 3,,a2,a1aعددمثبت     nوسط هندسی    -وسط هندسی  :

 √𝑎1. 𝑎2. 𝑎3 ……𝑎𝑛
𝑛  است .  

Geometric 

Sequence, 

: ترادف  دترادف     -هندسی  چې  کیږی  ویل  ته  ترادف  ریاضي  دعددونومنظم 
 دووګاونډیوپرلپسې عددونونسبت ثابت وي . دبیلګې په توګه لکه : 

2, 6, 18, 54,162,……. 

Geometric Series 

: سلسله  څخه    -هندسي  مجموعي  دجمالتو  ترادف  هندسي  دسلسلې دیوه   . دی  عبارت 
 ددووګاونډیوغړوحاصل تقسیم ثابت دی . دبیلګې په توګه : 

1-n= 3+6+12+24+………….+3.2 nS 

 

Geometrical 

Optics 

دفزیک علم یوه څانګه ده او دټولوهغوپېښواوحوادثوڅخه بحث کوي ، چې     -هندسی نور:
دتصادم په پایله کې منځ ته راځي . په دې ځای کې دنورموجي خواص په پام   شیانوددنوراو

 کې نه نیول کیږی خومنل کیږی چې نور دوړانګوڅخه جوړدی اودوړانګو په شان خپریږي .  

Geometry 
: موقعیت     -هندسه  نسبي  شکلونو،دهغوی   دشیانود  چې  ده  څانګه  یوه  علم  دریاضي 

 اودفضادخواصوڅخه بحث کوي .،جسامت 

Germ 

: دژوندي موجودترټولوابتدايي    -نطفه،جنین   . وي  په حالت کې  دتکامل  هغه موجودچې 
دناروغۍ   چې  اورگانیزم  بلخواهغه   . کوي  بشپړوده  بیاوروسته  چې  کیږي  ویل  پړاوته 

 تولیدالمل گرځي د)جرم( په نوم یادیږي .

Germ Layer 

 : پټ  کې    -دجنین  دوره  په  تکامل  ابتدايي  دنطفي 
يې   څخه  دیوبل  چې  راځي  ته  منځ  پټونه  دسلولونودرې 

توگه   په  دبیلگې   . میزودرم    -۲اکتودرم    -۱توپيرکیدای شي 
اونور    -۳ غړي  دبدن  نوموړوپټونوڅخه  دسلول   . اندودرم 

 توپیرلرونکي نسجونه منځ ته راځي .  

Germanium 

په    دوه اوڅلوروالنسه نیم  اودکاربن په ګروپ    Ge هادي کیمیاوی عنصردی چې لنډیزیې 
ګرام     1g·mol 72.63(1)−اوداتوم نسبي کتله یې       32پورې اړه لري . داتوم شمېره یې  

. یوډیراړین نیم هادی عنصردی چې په الکترونیکي آالتولکه ترانسیسټورکې   پرمول  ده 
 کارول کیږي .

Germinate 
وکړي   پيل  وده  اوپه  شي  راشین  څخه  دتخم  یونبات  چې  کله  کیږي  ویل  ته  پروسې  یوې 

 نبات نیش زدن یاسرزدن،دتخم شنه کیدل،دځمکې څخه دنبات راوتل .جوانه زدن ،دیوه 

http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28mass%29
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Germination 

دیوه نباتي جنین دتکامل لومړی پړاو. اکثرأ داسې پېښيږي چې    -شنه کیدل ،جوانه زدن :
  . کوي  کیدلووړتیاترالسه  دشنه  وروسته  څخه  استراحت  مودې  اویالنډې  داوږدې  یوتخم 

په  اقلیم  دچاپېریال  کیدل  شنه  ،اکسیجن    دتخم  ،حرارت  ،اوبه  رڼا  شرایطولکه 
پرتله ډیره شگفته خواص لري ،په   ،فشاراونوروپورې اړه لري . دتخم ننۍ برخه  دقشرپه 
کې   وخت  عین  په   . راوځي  بهرته  ورڅخه  ریشه  اونطفوي  چوي  قشرپخپله  چې  توگه  دې 
هغې   له  وروسته   . چمتوکیږي  موخه  په  اخیستنې  مواددگټې  ذخیره شوي عضوي  دقشر 

کې  څ پایله  په   . کیږي  اوشنه  کیږي  خارج  دقشرڅخه  ساقه  اونطفوي  گان  مشیمه  خه 
 دمځکې مخ څخه بهرته راوځي .

Germinative 

Ability 

وړتیا: کېدنې  شنه  دشنه   -دنبات  تخم  دنبات  چې  کیږي  ویل  ته  حالت  هغه 
دشنه   نباتاتوکې  په   . وکړي   وده  پړاوته  نبات  اودځوان  کړي  کېدلووړتیاترالسه 
کیدلووړتیاتوپېرلري . دبېلگې په توگه په چناراوبیدکې دڅوورځې څخه ترڅواونۍ پورې  

کاله ، په کرم    ۴-۳وي . په گندنه اوگشنیزکې دوه کاله ،په فاصولیه ،نخود اوپالک کې  
 کاله وخت نیسي .  ۸،کدو،لبلبواورومي بانجانوکې  پینځه کاله ،په خربوزه کې 

Germline 

سلسله چې دابتدايي جنسي سلولونوڅخه پیل کیږي اوترپخې شوې   دجنسي سلولونونسلي
مکمل جنسي سلولونوپورې رسیږي . دبېلگې په توگه جنسي حجرې لکه سپرم اویاهگۍ  
د)جرم لیکې( یوه برخه تشکیلوي . هغه سلول چې دجرم  په لیکه کې قرارنه لري دبدني 

 سلول )سوماتیک( په نوم یادیږي .

Gestation Period رهْ  بارداري ،دحمل موده  دو 

Get To Know   ی، معرفت حاصلول  گلو  یژندلپ 

Giga 
 یو مختاړی فکټور دی چې ديوه فزيکي کميت اندازه  له :   -يو ميليارد:  

      910 =   1000000000  

Gigantism 

دیوه سړي غیرنارمل غټوالي ته ویل کیږي اودچاخبره لکه د    -ډیره غټه وده اوستروالی : 
)دیو( په شان لوی وي . المل یې دادی چې دبدن  په هغو غدوکې اختالت پیداکیږي  کوم  

 تولیدکوي . غیرنارمل ٍِِغټوالی په دوه ډوله دی   Somatotropin چې دنموهورمون 
اندازه     hypophysis   ز یپوفی ه  په    -۱ لوړه  په  پړاوکې   په  دودې   دانسان  کې  غده 

   تولیدکیږي     STH دنموهورمون 
په      -۲ . که دنارینه    NSD1-Gen ارثي موتیشن له کبله  جین کې بدلون منځ ته راځي 

جګوالی ددوه متروڅخه اودښځینه جګوالی دیومترپینځه اتیاوڅخه لوړوي نودګیګانتیزم  
 په نوم یادیږي .

Gill 
غړی دی چې دبحري حیواناتو وینې ته په  نورو بحرى ژوو دتنفس   ېدكب او داس -:  خيشوم

 اوبوکې حل شوی اکسیجن رسوي  اوکاربن دای اکسایداطراح کوي .

Given   ) ورکړشوی ، داده شده ، )ورکول 

Glacial Period 

د جیالوژي اویااقلیم پوهنې په تاریخ کې دچاپېریال ترټولولوړسوړوخت مودې )دورهء یخ(  
ته ویل کیږي . عصریخبندان ،دیخ یوې دورې ته ویل چې په زرګونوکاله دوام کوي . دیخ  
پینځه لس زره   دوره  وروستۍ  دیخ   . راځي  ته  دوره منځ  توده  بیرته   وروسته  دورې څخه 
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 کاله پخواتیره شوې ده .

Glacial Period 
: نباتات  دورې  داسې     -دیخ  په  کې  دوره  په  دیخ  چې  کیږي  ویل  نباتاتوته  هغو 

 ټاکلوسیموکې شنه کیدل چې هلته یخ شتون نه درلود

Glacial Period   

Fauna 

: حیوانات  دورې  داسې    -دیخ  په  یې   کې  دوره  په  دیخ  چې  کیږي  ویل  حیواناتوته  هغو 
 لته یخ شتون نه درلود.ټاکلوسیموکې ژوندکولوچې ه

Gland 

: اوپه    -غده  جوړوي   حجروڅخه  داپیتل  چې  کیږي  ویل  ته  غړي  یوه  کې  اناتومي  په 
کیمیاوي  او فزیولوژیکي تړاو اغیزمن  مواد تولیدکوي . هغه غدې چې  مواد بهرخواته  

اویاد  exocrine glandافرازکوي د ) د    هورمون  (  افرازکیږي  ته   وینې  توګه سم سیخ   په 
(endocrine gland   . یادیږي  نامه سره  په  ، د( غدې  لعاب ، شدې  لکه  توګه  په  بېلګې 

ادرار، اونور .   معمواًل دامواد په پوستکي اویادبدن دننه کې تشکیل کیږي . لکه لمفاوي  
 موم غدې غدي ،طحال ، دخولې کیدلو افرازیه غدې ، د ګبینه  په موچې کی د

Glandula . دغدې لپاره التیني نوم دی . هغه سلولونه چې ټاکلې افرازات تولیدکوي 

Glandula 

Thyroidea 

څخه    یروئیدا  غضروف ت  ، غد هْ  درقیه : دفقاریه حیواناتودغاړې په برخه کې د   یروئیدات
دالندې مخ خواته  یوه پتنګ ډوله غده ده چې هورمونونه تولیدکوي. ترټولواړین افرازات  

هورمون     لرونکی  ایودین  له   دي  عبارت 
Triiodthyronin     اوهمدارنګهThyroxin    دریم او 

په نوم یادیږي .په هره ورځ کې     Calcitoninهورمون  
مقداردانسان  هورمون   دنوموړي  ګرام  یوملي    لږڅه 

دکوچنیانوپه  هورمونونه  افرازکیږي.نوموړي  ته  وینې 
تنظیم،دپروتین   کیمیاوي  حرارت  دبدن   ، نموکې 

کې   کنترول  دکلسیم  کې  وینه  فشار،په  ،دوینې  ضربه  دزړه   ، میتابالیزم  تولید،انرژي 
کموالی   دایودین  جاغور،  چې   تأثیردادی  کمښت  دنوموړوهورمونو  لوبوي.  رول  اساسي 

لي . بلخوا که چیرته دنوموړوهورمونومقداردنارمل څخه زیات شي په  اوکهالت منځ ته راو
ته   منځ  اوعصابنیت  سترګې  رډې  راوتلي   ، خوراک  ،زیات  ډنګروالی  دانسان  کې  پایله 
دایودین   اوبوکې  په  څښاک  په  چې  دي  شته  ځایونه  ځینې  هرهیوادکې  په  ځینې  راځي. 

 مقدارلږوي.  
 والی منځ ته راځي.غټ یروئیدات همداالمل دی چې په خلکوکې د 

Glass 
،پتاسیم ،کلسیم     O2Naیوه جامد معدني امورف ماده ده چې دسودیم   -،ښیښه :  شهیش

CaO   2(اوسیلیسیم اکساید زلیکات(SiO       . مخلوط څخه جوړه ده 

Glioblastom . د ماغزو سرطان يوډول خبيثې  ناروغۍ نوم دی 

Gln -NH2  

Glutamine 
 ین لپاره دلنډیزنښه په ګوته کوي   ادګلوتام

Global کلي ،په ټوله نړۍ کې ، په ټوله مځکه کې  سراسر ، 

Globin 
دهیموګلوبین پروتین بې رنګه  پروتین برخې ته ویل کیږي چې اکسیجن ته انتقال ورکوي  

   -۱اویاداچې اکسیجن پر ځان باندې تړي . ګلوبین په ډیروغټوبرخوویشل شوي دي . لکه  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_oxide
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 Myoglobin۲ - Hemoglobin ۳ - Neuroglobin ۴-  Cytoglobin   

Globulins 

 : پروت   -ګلوبولین  شکله  کروي  دډیروحیواناتو،نباتاتوپه یوډول  چې  دي  ین 
حجرواوهمدارنګه دبدن په مایعاتوکې پیداکیږي . دوینې په پالزماکې درې ډوله پروتین  

فیبرونیګین . ځینې ګلوبولین په ینه کې اوځینې   -۳البومین-۲ګلوبولین  -۱شتون لري .  
په   کړنالرې  دالکتروفوریزالبراتواري   . تولیدکیږي  مرسته  په  سیسم  دفاع  سره   د  مرسته 

کوالی شوچې دوینې پالزماګلوبولین دمولیکولي کتلې لوړوالي سره سم په الفاګلوبولین  
دناحل   اوبوکې  په    : دګلوبولینودنده  کړو.  بیل  باندې  ګاماګلوبولینو  او  ،بیتاګلوبولین 

،دفاع    immunoglobulin    ،انزایم،انتی باډی  هورمون  کیدونکوموادوانتقال )لکه غوړ(،
 ینې پرنډول اونورې دندې ترسره کوي .  سیستم ،دو

Glochidium 

( ته ویل  larva  دتازه اوبو صدفونودتاکامل لومړي پړاو)الرف  -دسمندرالرف صدفونه :  -۱
کیږي چې دخپل قشرپه څنګ کې چنګک ډوله جوړښتونه لري  اودهغوی په مرسته  خپل  

په بڼه دوه یادرې    ازایټ  پار  ځان دماهي په پوستکي باندې کلک نښلوي . په همدې توګه د 
په   څخه  هغه  له   نووروسته  وکړي  چې صدفونوتکامل  هرکله    . ژوندکوي  هلته  میاشتې 

 سمندراویاتازه اوبوکې انتشارکوي .  

Glow كول انجىړغو دل،ېلدحرارت په مرسته دیوه جسم مشغل کول ،  ځ   

Glow discharge 

یي   شیشه  په  چې  کیږي  ویل  ته  ډیسچارج  ،لوړمتناوب  یوډول  فشار  ټیټ  تر  نلونوکې 
کې   نل  په  رنګ  ډیسچارج  د    . بلیږي  دسړوالکترودونوترمنځ  الندې  ولټیج  اویامتمادي 
. سوردی  ګازرنګ  دنیون   : توګه  په  دبیلګې   . لري  اړه  پورې  ډول  ګازپه  شوی    دډک 

رڼا   یوه ضعیفه  نږدې  ته  تشعشع    دالکترودونومخ  خودالکترودونوترمنځ فضاکې خفیف 
 کې رڼاتولیدکیږي ځلیدون

Glow-Discharge 

یوه فزیکي کړنالره ده چې دایونایزشوي ګازدمنځ څخه  دبرق جریان  تیریږي . په نوموړې  
طریقه کې برقي جرقه اوبرقي قوس تشکیل کیږي . داپېښه هغه مهال منځ ته راځي چې  

ازادش دکتودڅخه  کې  ترځ  دې  په  ولري.  شتون  ساحه  برقي  لوړه  وي  دانوداوکتودترمنځ 
کې   پایله  په   . کیږي  ورکول  تعجیل  اودانودخواته  کوي  ترالسه  انرژي  لوړه  الکترونونه 

اواتومونه    ټکرکوي  دګازاتومونوسره  کی  الره  په  چې  شي  زیاته  دومره  دالکترونوانرژي 
 ایونایزکیږي .

Glu Glutamic 

Acid 

تیزابولپاره دلنډیزنښه ده . نوموړی اسیددشلو پروتین ډوله امینواسیددډلې   وتامیک  دګل
دګلوتامی  . جوړیږي  ،مغز،پښتورګواوسږوکې  ینه  په   . کیږي  اسیدمالګې   کڅخه شمیرل 

  neurotransmittersدعصبي حجرو)ریسېپتر(په اخیربرخه کې شتون لري اودترانسمیتر )   
 زده کړې اوحافظې دنده ترسره کوي .   ( مولیکول په توګه  دمالوماتوانتقال ،

Glucose 

 

 

نورشی     -دانګوروقند: پوالرایزشوی  یوساده شکردی چې 
د   څرخويخواته   ارجاع    Fehling's test اوبلخوا  نمونه 

م په  چې  دی  محلول  یوډول  وروستی    . تیازوکې  ی کوي 
ګروپ   قندکیتون  . ېپ     ketoneدیوقیمته  شي   ژندالی  

ډولونه   قنددوه  دې     isomersدنوموړي  اوپه  لري  شتون 
کاربن   په  چې  لري  اړه  دهایدروکسیل    C-1پورې  باندې 
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خواته      OHګروپ   خواته      β-D-Glucopyranoseپورته  ښکته  -α-Dاوکه 

Glucopyranose   . تړلی پروت دی 
یې   فرمول  خوږومیو،دنباتاتوشرب   6O12H6(C(کیمیاوي  اوپه  حیواني دې   ، وینه  ت، 

قند   دوه قیمته  په  ،دنباتي حجروپه غشااوهمدارنګه  نشایسته   ) )عسل  اوګبینه  نسجونو 
کې شتون لري . ګلوکوزپه مصنوعي تغذیه  ، په بدن کې داوبوکمښت په  درملنه ، په وینه  

دقندکمښت   کې     Hypoglycemiaکې  درملنه   په  کیدلو     هوشه  بې  کبله  له 
 ی دی .ګټوراستعمال موندل

Glucose 

 

 

 

    -ګلوکوزیادانګوروشکر : 
شکر( سکرایدیومونو کیمیاوي    )یوقیمته  چې  دی 

په    یې  اوپه    6O12H6Cفرمول  کیږي  لیکل  بڼه 
الد یووظیفوي  کې  په  یمولیکول   . لري  هایدګروپ 

پیداکیږي    isomer طبیعت کې یوازی یوډول ایزومیر
چې درڼاوړانګوپوالرایزشوې سطحه ښی خواته تاووي  

یادیږي  D-glucoseاود   نوم  ده  په  ماده  فعاله  ګلوکوزیو    اواپتیکي  ډول  دویم   .
اود   ګلوکوز  L-glucose متناظرشکله شکردی  دویم    ، یادیږي  نوم سره    L-glucose په 

دانرژي   لپاره  اورګانیزم  دژوندي  ښيي   توپیرنه  هیڅ  خوندکې  په  ګلوکوزڅخه  دلومړي 
هورمون    Insulin داینزولین    L-glucose سرچینه نه شي کیدای ، داسې اټکل کیږي چې  

.  که   تولیدپیاوړی کوي اوله دې کبله دشکرناروغانولپاره دخوږې په توګه کارول کیږي 
 تړلی وي نود   (D)باندې شی خواته  C 5یرمتناظرکاربن   ګروپ په  پینځم غ  OHچېرته د

D-glucose   اوکه کیڼې  (L)          خواته تړلې وی نو     L-glucose     . که  په نوم یادیږی
سمت  ښکته خواته    -OH دهایدرکسیل ګروپ    جوړښت کې  cyclic دګلوکوزپه دوره یې  

په نوم     β-D- Glucose اته وي نوداوکه پورته خو      α-D- Glucose وي  نودالفاګلوکوز    
کې   وینه  انساجواوپه  ،حیواني  ،عسل  شیره  خوږومیوو،دنباتاتوپه  ګلوکوزپه   . یادیږي 
پیداکیږي . په وینه کې دګلوکوزمقدارته دوینې شکرویل کیږي . په وینه کې دشکرنارمل  

ګرام  داویاملي  نهاری)تش نس( سره  په  پر   mg/dl 70 اندازه  ترسل ملي ګرام  دیسي  څخه 
کې ټاکل شوی دی . دخوراک څخه وروسته په وینه کې دشکر اندازه  mg/dl 100  لیتروینه 

لیتر پردیسي  ګرام  دیوسلواتیاملي  چیرته  اوکه  ځي  واوړي   mg/dl 180 پورته  څخه 
نودشکرناروغۍ شتون لري . که په وینه کې دشکرې مقداردڅلویښت ملي ګرام پردیسي  

په نوم  یادیږي .    Hypoglycemia شکرې کمښت    څخه راټیټ شي نودmg/dl 40 لیتر
کیدای   المل  ددې  کمښت  نودشکرې  لري  تل ضرورت  ته  چې دمغزحجرې شکرې  څرنګه 
دبې    . راولي  ته  منځ  زیاتوالی  فریکونس  اودتنفس  ،دفشارلوړوالی  هوشي  بې  چې  شي 

ونه  هوشی په حالت کې ډیراړین ده چې  بایدګلوکوزدپیچکاری له الرې بدن ته ورننوځي ا
داچې دمایع په توګه دخولې له الرې بې هوشه شخص ته ورکړشي . داځکه چې  دمغزنهم  

چې دتیرولودنده په غاړه لري، غیرفعال وي اوله دې کبله مایع کیدای شي   CN IXعصب  
ژوندی حجره کې   په هره    . ور وبهیږي  ته  یې سږي  پرځای  بلکې  الړنه شي  ته  چې خیټې 

دامانالر کولوکړنالره  پایله کې  دتنفس  اوپه  ترسره کیږي  دګلوکوزاکسیدیشن  ګڼه   ي چې 
  (kilojoules 16)کیلوژول    ۱۶اوبه او انرژي ازادیږي . دبیلګې په توګه یوګرام شکرلږڅه  

. تولیدکوي  داینزولین  انرژي  دګلوکوزاندازه  کې  وینه  اودګلوکاګون   په   هورمون  

Glucagon    هورمون پواسطه کنترول کیږي 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kilojoule
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Glucose 

 6O12H6Cیومونوساکرایدیانې ساده شکردی اوکیمیاوي فرمول يې   -ګلوکوز، ګلیوکوز :
طبدی    مونو سیداکیږي.  پ   ډیر  یک  یعتپه  نورو  اپت  ګلوکوز   څیر  یدونوپه کرااد    یکي هم 

. ده  ماده  کې    فعاله  ترځ  په  دفوتوسینتزکړنالرې  واسطه  اوډیرونباتاتوپه  ګلوکوزدالجي 
دلمرانرژي په مرسته  دکاربن دای اکسایداوداوبوڅخه ترال سه کیږي . ګلوکوزیوډول سپین  
کولموکې   ګلوکوزپه   . کیږي  ګڼل  سرچینه  اړینه  دانرژي  لپاره  بدن  دانسان  چې  پودردي 

په عضالتواو ینه کې ذخیره کیږي . اوکه    په ډول  glycogenجذب کیږي اودګالویکوجین  
  . وځي  بهرته  څخه  دبدن  الرې  له  نودپښتورګو  شي  زیات  مقدارڅخه  دنارمل  مقداریې 

 دانزولین هورمون په مټ په وینه کې دشکرمقدارکم کیږي .
دګلوکو مالیکول دتناظر اودایزومیرپه تړاو دوه ډوله پیداکیږي اوآینه ډوله بڼه ایزومیرلري  

mirror-image isomer     دپوالرایزشوې چې 
نوروړانګوسطحه دساعت عقربې  کیڼ خواته اویادساعت 
عقربې حرکت شی خواته څرخوي .   دګلوکوزهغه مالیکول  

دساعت  یانې  خواته  شی  وړانګوسطحه  دپوالرایزشوې  چې 
د   څرخوي  خواته  شی  سم  سره  حرکت  -(+)-dعقربې 

glucose  چ ګلوکوزمالیکول  اوهغه  یادیږي  نوم  ې په 
حرکت   عقربې  دساعت  وړانګوسطحه  رایزشوې  دنورپوال 

 په نوم یادیږي .l-(−)-glucose مخالف سمت ته څرخوي یانې کیڼ خواته څرخوي د

Glue 
 : چې    -سرش  دی  محلول  زڼ  اوبه  موادوسریښيدونکی  اومصنوعي  دنباتي،حیواني 

 داجسامودنښلولولپاره کارول کیږي  

Glutamic Acid 

 

نه     څخه  دډلې  امینواسید  دضروري  دژوندلپاره  چې  اسیددی  یوالفاامینوګلوتامیک 
واسید ینسره کیږي . نوموړی ام    Eاویا     Glu  په    دلنډیزیې نښه یې     شمیرل کیږي .   

برخه   بنسټیزه  دپروتینودجوښت  لري  جوړښتونه  ډوله   تړاودوه  په  تناظرایزومري  دشیشې 
مرکزي  په  ګلوتامات    . یادیږی  نوم  په  دګلوتامات  اوایستر  مالګې  دهغوی   .   تشکیلوي 

په    synapseکې دتحریک کوونکوموادوپه توګه دنده ترسره کوي اودتماس    عصبی سیستم
ته   حجرې  عصبې  بلې  څخه  حجرې  عصبې  دیوې  کې   برخه 

سږي اوماغزوکې    ،ینه ،  وپښتورگ  مالومات انتقال کوي . په  
  . کیږی   تجزیه  کی  سایکل  په  اودسیترات  جوړیږي 
کړې   اوزده  دحافظې   ، خوندورکوي  موادوته  خوراکي 

 په غوښه اوشدوکې ډیرپیداکیږي .ه اړین دی . لپار
 

Glutamine 

 

 سره کیږي .       Qاویا  Gln په  ین اسید یومونوامیددی اولنډیزیې ادګلوتام  
  . کیږي   شمیرل  څخه  دډلې  شووامینواسید  دشلوپېژندل 

دزنځیرپه څنګ برخه باندې یې  دامین وظیفوي ګروپ  
نښتی دی .  دحیواناتواونباتاتوپه نایتروجني میتابالیزم  

ګروپ   دامین  تعامالتوکې   ډیروبیوکیمیاوي  په   . لوبوي  بنسټیزرول  کې 
Donor-2NH  ین په وینه کې دازادوامینواسیدپه توګه شتون لري  ادونرګڼل کیږي . ګلوتام

پښتورګوکې   ،په  جوړښت  دپروتین   : کوي  ترسره  دندې  بیوکیمیاوي  اوالندې 
دزهرجن   دعظالتوڅخه  دونر،  دونر،دکاربن  دنایتروجن  کنترول،  داسیداوبازوتعادل 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:L-Glutamin_-_L-Glutamine.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glutamins%C3%A4ure_-_Glutamic_acid.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Synapse
http://de.wikipedia.org/wiki/Donor
http://de.wikipedia.org/wiki/Aminogruppe
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 امونیاک لیرې کول 

Glutin 

. یوه داسې  چسپیدونکې    دهډوکوایااسکلیت  سرېش کیدونکی پروتین دی  -ګلوتین :  
دحیواناتو، چې  ده  کې    دهډوکو  ماهیانو  ماده  پایله  دپخولواوتودولوپه  اوعضروف 

فابریکوکې دسریشوونکې  دلرګیوپه   . کیږي  ویل  ژیالتین  ته  . سوچه ګلوتین  تولیدکیږي 
 مادې په توګه کارول کیږی .

Gly  Glycine  ګالسین لپاره دلنډیزنښه ده 

Glycerol 

 

   -: گلیسرول 
کله چې  او دغوړیو دتیزابو استرونه دي .   یودرې قیمته الکهول دی

ګل اسیل  کې  پایله  نوپه  ګډشي  اسیدونوسره    سرولیدشحمي 
acylglycerole    دالکهول  . دی  مایع  ټینګ  ،خوږخونده  رنګه  یوبې   . راځي  ته  منځ 

اونبات حیواني  ټول  کې  طبیعت  په   . تولیدکیږي  کی  ترځ  په  شحمیات  تخمرکړنالرې  ي 
ګډیږي  ددرملوسره  کې  څانګه  په  دفارماسي    . لري  ګلسرین   کې  ترکیب  خپل  اوغوړپه 

 دکمښت په موخه کارول کیږي    Cerebral edema اوبلخواپه مغزکې دراټول شوواوبو

Glycine 

 

   -ګالیسین :
اپتیکي   په  کیږي.  ویل  اسیدته  اویادامینوایتان  امینواسید  دسرکې 
  . الفاامینواسیددی  ترټولوکوچنی،ساده  او  غیرفعال  تړاویواځنی 

په   لنډیزیې   . هم جوړیدالی شي  له خواپخپله  اودبدن  لري   سره  G اویا      Gly خوږخوند 
کارورکوي اوله دې کبله  کیږي . په عصبي سیستم کې دزیګنال بندیدونکي مادې په توګه 

دعظالتودحرکتونو کنترول دنده په غاړه  لري . په درملنواوشربتونوکې دخوږوالی په موخه  
 کارول کیږي .

Glyco- . یومختاړی دی اودقندماناورکوي 

Glycogen 

: نشایسته  ،حیواني  دګڼ    -ګالیکوجن  چې  کیږي  ویل  ساکرایدته  پولي  قیمته  یودوه 
جوړدی . کله چې په وینه کې د  ګلوکوزمقدارډیرشي نوپه پایله  شمیرګلوکوزواحدونوڅخه  

ته   بدن  .  ګالیکوجن  کیږي  ډول ذخیره  په  ګلوکوزد ګالیکوجن   اوعظالتوکې  ینه  په  کې 
لنډمهال اواوږدمهال انرژي چمتوکوي . په وینه کې دشکر اندازه دټاکلوهورمونوپه واسطه  

. دبیلګې په توګه دګلوکاګون   اوادرینالین هورمونونه کوالی     Glucagon کنترول کیږي 
.بلخوادانزولین   واړوي    ګلوکوزیې  په  او  کړي  تجزیه  ګالیکوجن   چې    شي 

Insulin  هورمون  هڅه کوي چې په وینه کې دقندمقدارکنترول کړي او دضرورت په وخت
دشکرمقدارکموي    کې  وینه  په  انزولین  وینا  بله  په   . واړوي  ګالیکوجن   ګلوکوزپه   کي  

 لوکاګون  یې ډیروي  اویودبل ضدکارکوي .اوګ

Glycogenin 
یوانزایم دی چې ګلوکوزپه ګالیکوجن باندې اړوي  اوپه دې کیمیاوی تعامل کې دکتلست  

 catalys . په توګه عمل کوي 

Glycogenolysis 

دګلوکاګون   اوعظالتوکې  ینه  هورمونونوپه     Adrenalin اوادرینالین    Glucagon په 
کې   پایله  په  چې  کیږي  ویل  ته  کړنالرې  یاتخریب  تجزیې  ګالیکوجن  د  مرسته 

 ګلوکوزتولیدکیږي .

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Glycin_-_Glycine.svg&filetimestamp=20070204141545
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Glycerin_Skelett.svg&filetimestamp=20070427155844
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Glycolysis 

   -:   یزیس لاګالیک
سایتوزول   پالزما  حجرې  هرې  کې    cytosolدبدن  غړي 

کیږي  تعاملون بیوکیمیاويیوسلسله    ویل  په     چېوته 
ي  ازادیږ انرژي غذايي موادولکه شکره کې ذخیره شوي  

کې ذخیره کیږي . په    ATPاودکیمیاوي انرژي په ډول په 
دګلوکوزشپږکاربن   کې  کړنالره  میتابولیک  نوموړې 

کاربن     6O12H6Cمولیکولونه    دری  په  دپایروویت 
،باندې    H+او یوهایدروجن ایون یانې پروتون    COCOO3CH; pyruvate−مولیکولونو     

په   انرژي  دکیمیاوي  کیږي  آزاده  کې  تعامل  کیمیاوي  نوموړي  په  چې  انرژي  هغه   . اوړي 
کې ذخیره کیږي . ګالیکوالیزیس        NADHاو    ATPډول په اډینوزین ترای فاسفیت    

يې کیمیاوي تعاملونه دي . ګالیکوالیزیس د میتابالیزم    دلسو انزایمونوکتلست  سلسله
غړي کې ترسره    cytosolیوه کړنالره ده چې پرته له  اوکسیجن څخه دحجرې په سایتوزول  

پایروویت   تولیدشوی  کې  پایله  په   . پ    pyruvateکیږي  اودحجروپه  داوکسیجن  ه حضور 
ځنځیر   mitochondriaمایتوکوندرین   تنفسي  اوپه  اسیدسایکل  سیتریک  د  کې   

respiratory chain   . میتابالیزم په مټ په  بشپړډول تجزیه کیږي 

Energy balance یزیس انرژ ي  تعادل  ال: دګالیک 
ځنځیر   تنفسي  اود  اسیدسایکل  سیتریک  د  ګلوکوز  یومولیکول  چې   respiratoryکله 

chain        دوه .لږڅه  کې  پایله  نوپه  شي،  تجزیه  بشپړډول  په  کې  کړنالره  په  میتابالیزم 
 مولیکولونه  تولیدکیږي   ATP 32دیرش 

په   ATPد  دګالیکوالیزیس میتابالیزم  عمومي بیوکیمیاوي معادله چې په پایله کې انرژي
 .  منځ ته راځي په الندې ډول تشریح کیږي pyruvic acidبڼه اوپه پایرویت اسید 

ګلوکوز   یومولیکول  چې  مولیکول      6O12H6Cکله  دوه   +2ADP       مولیکول دوه   +
+2NAD      دوه مولیکول فاسفیت ګروپ +[P]i     سره یوځای کړو نوپه پایله کې  مساوي

مولیکولونه   دوه   ، پایروویت  مولیکولونه  دوه  له  مالیکولونه     2ATPده      2NAD+اودوه 

او    رانیسي  ځانته  پروتونونه    2NADHهایدروجن  دوه  همدارنګه   . کوي  رجعت    2H+ته 
 اودوه مولیکول اوبه جمع انرژي هم تولیدکیږي  

 

 
 

  مولیکولونه په دوه پایرویت    6Cپه میتابالیزم  کې دګلوکوزشپږکاربونه    یزسال دګالیکو 
کاربونه        pyruvate2مولیکولو درې  هریومولیکول  چې  کیږي  په  لري    3Cتجزیه   .

مولیکول ته    ATPنرژي په توګه   ګلوکوزکې ذخیره شوي انرژي ازاده کیږي اودکیمیاوي ا
همدارنګه     . کیږي  دګالیکا  (ADP + Pi→ ATP)انتقال   . په    یزس ال تشکیلوي 

پایرویت   تولیدشوی   کې   مایتوکوندریا    pyruvateمیتابالیزم  دحجرې  مولیکول 
Mitochondria      اوهمدارنګه کې  دوره  اسیدپه  سیتریک  د  اوهلته  ورننوځي  ته  غړي 

 کې بیخي تجزیه کیږي .     Respiratory chainدحجرې تنفس ځنځیر 
مرکب   عضوي  لرونکی  کاربون  دوه  کې    پایله  بلخوا     acetyl-CoAپه   . راځي  ته  منځ 

موخه  کاتابال وړلوپه  دزهرجنوموادودمنځه  اوهمدارنګه  تولید،دموادوتولید  دانرژي  یزم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyruvate
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyruvate
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyruvate
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetyl-CoA
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 کارکوي    .   

په ایوکاریوت حجروکې شحمیات،پروتین اوشکر داکسیجن په حضورکې په کاربن دای   
 په بڼه ترال  سه شي .   ATP اکساید اواوبوباندې تجزیه کیږي ترڅوکیمیاوي انرژي د 

 

 دګالیکالیزیس اودسیتریک اسیدترمنځ اړیکې کښل   شوې دي .  دګالیکاپه شکل کې  

 Acetyl CoAمولیکول څخه     pyruvateپه میتابالیزم کې  تولیدشوی  پایرویت    یزسال
اوهمدارنګه   اسیدپه دوره کې  وارسره د سیتریک  په خپل  اونوموړي کوانزایم  تولیدکیږي 

ځنځیر   تنفس  اسیدپه  کې     Respiratory chainدحجرې  .دسیتریک  کیږي  تجزیه  بیخي 
الکترونونه    اته   ، اوکساید  دای  کاربن  مولیکولونه  دوه  کې    GTPاویو    8e-سایکل 

پایرویت   کې  ماتریکس  په  دمایتوکوندرین   . تولیدکیږي  انزایم     pyruvateمولیکول  د 
pyruvate dehydrogenase complex    اسیتل کې  پایله  اوپه  اوکسیدایزکیږي  مټ  په 

 او کاربن دای اوکسایدمنځ ته راځي .    2e-، دوه الکترونونه    acetyl CoAایم اې کوانز

 
په      pyruvateدپام وړده چې مخکې له دې څخه چې پایرویت    کوم چې دګالیکالیزیس 

د ورننوځي   ته  اسیدسایکل  ،دسیتریک  دی  تولیدشوی  کې   oxidative میتابالیزم 

decarboxylation     عملیه ترسره کیږي اوازادشوي دوه لوړانرژي الکترونونه دارجاع شوي
NADH . مولیکول ته انتقال کیږي 

Glycosides 

دهغوی   چې  کیږي  ویل  مرکباتوته  اویاامین  عضوي  ګروپ  یاهایدروکسیل  ګروپ  فینول 
په   دګالیکوزیدتړون  یوځای  سره  دشکرډیرومولیکولو  اویا  مولیکول   دشکریوه  ګروپ،  

 واسطه  تړل شوی وي .

Goblet Cells 
یوډول   چې  ي  د  حجرې  ځانګړې   دغدې   کې  اپیتل  اودکولموپه  جهاز  تنفسي  په  دبدن 

 افرازکوی     Mucinsټینګ ، لوړمالیکولي  وزنه ، پروتیني  اوبلن مواد 

Gold 

یونجیبه زیړرنګه ،ځلیدونکی کیمیاوی عنصردی چې دمسوپه ګروپ پورې اړه     -:  طال
په   . دلنډیزنښه یې    اواتومي کتله یې      .79 ي شمیره یې   اواتوم  Au (Aurum) لري 

u196,97  او نسجونو  ،التهابي  دغاښونوډکولو،  کې  طبابت  په    .    Polyarthritisده 
  ف ټیواکډیرا  (198Au) ناروغۍلپاره کارول کیږي . همدارنګه  دتوموردرملنی په موخه د 

   C, 2856° ، دغلیان ټکی یې      3g·cm19.30−طالڅخه ګټه پورته کیږي . دطالکثافت  
 درجه دسانتیګریددی  .     ,C° 1064.18 درجه سانتیګریداودویلې کیدنې ټکی یې 

Golgi's 

Apparatus 

 نومیده په    Camillo Golgi دیوه ایتالوي اناتومي پوه په ویاړچې    -دګولجی دستګاه : 

شبکوي   1897 حیواناتوکې  فقاریه  په  دستګاه  دګولجې    . دی  شوی  نومول  کې  زکال 
دګولجې    . لري  جوړښت  ډوله  یاکروي  ډوله  میله  حیواناتوکې  غیرفقاریه  اوپه  جوړښت 
دستګاه دسلول هستې ته ورنږدی موقعیت لري اویاداچې دهستې په شاوخوا راتاوشوی  

شوومقعر  نغښتل  پسې  بل  يوپه   . غب  -وي  ډوله  .  محدب  جوړدی  پوښوکڅوړوڅخه  رګ 
دغټوپروتینوجو  دنده  دستګاه  افرازاتولپاره  ړدګولجې  دسلولي  کې  پایله  په  چې  ده  ونه 

کارول کیږی . نوموړی غړی دموادوپه لیږدونه ، دسلولوپه وده اوویشنه کې مرسته کوي .  
 غړي تولیدکول دی .   lysosomes دسلول غشاپه بیرته رغونه ،جوړونه ،اود

Golgi's Cell ددماغ اصغرپه قشرکې مخصوصو بندوونکو inhibitors   . عصبي حجروته ویل کیږي 

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Gram_per_cubic_centimetre
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Gonads 

دغدواتوهغه غړي چې هلته جنسي حجرې تولیدکیږي . دبیلګې په توګه      -جنسي غدې :
څخه عبارت دی چې په منځ کې یې  (Ovarien)نوموړی غړی په مؤنث جنس کې دتخمدان 

یادیږی چې په منځ کې یې   (Ovarien)رجنس کې په خوټو  مؤنث تخم تولیدکیږی اوپه مذک
 سپرم )تخمه مذکر( تولیدکیږي .

Gonads 

ونه اوجنسی هورمون  د بدن جنسي غړی دی  چې په هغه کې جنسي      -غدوات جنسي :
دخصیه   غده  نوموړې  کې  مذکرجنس  په   . تولیدکیږي  مؤنث     Testisسلول  اوپه  نوم  په 

 په نوم یادیږي . Ovarجنس کې دتخمدان 

Gonen 
پلوئیدحجرې چې دجنسي حجرودتکامل په کړنالره کې او دویش په ترځ کې  اڅلوردانې ه

 منځ ته راځي . داحجرې په حقیقت کې جنسي حجرې دي .

Gonen Mother 

Cell 

کې   ترځ  په  ویش  ځایه  ددوه  بیاوروسته  څخه  دهغوی  ،چې  حجرې  جنسي  لومړنی 
 څلورجنسی حجرې تولیدکیږي .

Gonimoblast 
یوډول حجرې دي چې په سروالجیوکې تولیدکیږي اوذخیره کوونکې حجرې تشکیلوي .  

 دهغوی څخه سپوروجین فیالمنتونه راوځي  

Gonochorismus 
ب دوه  دجنسیت  ،په  مشخصتوب  جنس  دمذکراومؤنث  ژوندیوموجوداتوکې  یلوالی،په 

 جداګانه فردونوکې دمذکراومؤنث جنسي سلولونوتولید

Gonosomes 
په    X 2 اوپه مؤنث کې د    Yاویو     xجنسي کروموزومونوته ویل کیږی چې په مذکر کې یو

 نوم یادیږی .

Gonospore 

غیرجنسي    الجیواوسمارقونوکې  په  په  اویاتنقیص  دکروموزومودتقسیم  چې  حجرې 
اوه راځي  ته  منځ  کې  ورڅخه  اکړنالره  کې  پایله  په   . لري  پلوئیدشمیرکروموزومونه 

 جوړیږي . Gametophyt ګامیتوفیت  

Gonotokont 

هغوی   په  کړنالره  دتقسیم رسیدنې   اویاسپورمورنۍ حجرې ، جنسي حجرې چې  دهاګ 
لکه   توګه  په  دبیلګې   . کیږی  ترسره    sporocyte اویا  spermatocyte ،اویا  oocyte کې 

 چې دغټیدلوپه پړاوکې وي  

Gradate 
کې   ډله ایزکول ، درجه بندي کول ، طبقه بندي کول ، د  بېلګې    په توګه په سره رنګ  

 ډلبندي لکه قرمز،ګالبي ، سور اوشیرچايې ویش ترسره کول  

Gradation 

  .درجه، تدريج، دمراتبو سلسلهصعود،تدریجي ډېرښت ،
دحیواناتوکتلوي تدریجی تکثرچې کله ناکله پېښیږي . دبېلګې په توګه   -په بیالوژی کې :

بیادومره ډیر وي چې حاصالت  لکه دملخانوتکثراویرغل چې کله  دومره ډیرنه وي خوکله  
 بیخي دمنځه وړي .

یوه اصطالح ده چې په صنایع عکاسي کې کارول کیږي او    درڼاتدریجی     -په فزیک کې : 
پورې   ترتوررنګه  اوان   رنګه  ترخاکي  لکه دسپین والي رنګ څخه   . ته ویل کیږي  تحول 

 درڼاتغیرکیدنه .

Grade Of A 

Tumor 

کچه   کومه  په  دتومورحجرې   الندي  ترمایکروسکوپ  چې  کوي  ډاګه  په  توموردرجه  دیوه 
 غیرنارمل مالومیږي اوبلخواپه کوم سرعت سره وده کوي  
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Gradient 

ځوړی ، په عمودي اویاافقي خواکې  ۍ ،چومېشيوه، پ میل ، په ټاکلې فاصله کې نشیب ،
تابع   په  تغیر،دارتفاع  قوداتموسفیرفشاراویاحرارت  جاذبې  دځمکې  دسرک    ېسره  تغیر، 

باندې   سکاالرساحه  په  چې  کیږي  ویل  ته  عملګر  تفاضلي  ،دسکاالرساحې  ستوغوالی 
تغیرترالسه   ترټولوزورورمقدارتغیراودسمت  دسکاالرساحې  کې  پایله  اوپه  کیږي  کارول 

 کیږی .  
یوه    په نښه کیږی . کله چې په    یوتفاضلي عملګر دی چې لنډیزیې د    -په ریاضي کې :

سکاالرساحه باندې عمل وکړي نوپه پایله کې یوه وکټوري ساحه تولیدکیږي . دګرادینت  
وکټوري ساحه دسکاالرساحې دسمت  اومقدار ترټولوزیات تغیرپه ګوته کوي .  دبیلګې په  

دکوټې هرهغه نقطه دوکټورپه نښه راښيي چې هلته          Tٍٍُُ توګه دحرارت ګرادینت   
حرارت    Tترټولوزرحرارت ُ  چې  کوي  ډاګه  مقدارپه  اودګرادینت  همدغه   Tتغیرکوي   په 

   nچې          ګرادینت      fخواکې په څومره بیړه سره تغیرکوي . دیوې سکاالر تابع  
ه  سر    ولري  عبارت له یوه وکټورڅخه دی چې په        متحول    

 ښوول کیږی اوبرخه وال مرکبونه یې الندې ډول مشتقات لري .  

تابع   یوه  مختصاتوکې  په  دکارتیزین  که  توګه  په  دبیلګې   ، 

اوبیاورباندې         ونیسو  کې  پام  ګرادینت      په 
 :   وکاروو،نولرو  

 

Grading 
الندې   ترمایکروسکوپ  چې  کیږي  ویل  ته  یوسیسټم  ناروغیودډلبندي  دنارمل  دسرطاني 

 حجرې اودسرطاني حجرې توپيرسره پرتله کوي 

Graduate 
 ، ورکول  درجه  ویشل،اکادمیک  درجه  کول،په  ددرجې    مدرج   ، فارغ  څخه  کړو  دزده 

 .ښتن، درجه لرونكى شىڅ

Graft-Versus-

Host Disease 

   donated bone marrow دناروغ دخپل ځان نسجونوپه وړاندی ددونرشوي  هډوکي مغز  
 کښل کیږی  :(Gvhd)اودلنډیزنښه يې په غبرګون 

Grains 

 : جات  ،غله  عمده   -غله  )تخم(  دانې  دهغوی  چې  کیږي  ویل  ګټوراوارزښتناکونباتاتوته 
مینرالونه، غوړاونورشیان لري .  یدریت،پروتین ،تیل، ویټامین،  اغذايي موادلکه کاربوه

،نوداوړوکولوپه  وخت   لري  کې شتون  پوستکي  په  مواددغلي  پروتیني  ګټور  چې  څرنګه 
کې یې  زیات مقدار په سبوس کې بیل کیږي . ددانې په منځنی برخه کې  یوازې کاربو  

غنم دغله جاتوعمده انواع عبارت دي له :       یدریت پاتې کیږي اوغذايي موادنه لري .   اه
 ،ربشې ،جودر،جوار،ارزن اووریجې څخه دی .

Gram 

: دکتل  cgsدواحداتوپه    -ګرام  کې  په   ې سیستم  اولنډیزیې  .    gواحددی  کیږي  سره 
 دواحداتوپه نړیوال سیستم کې یوګرام دیوکیلوګرام زرمه برخه ده .

    kg 3-1 g = 10  31،یوسانتي متر مکعبcm  4اوبه دحرارت په څلورودرجو°C    اوعادي
 کې یوګرام کتله لري .kPa 101,325فشار 

Gram Atom 
: اتوم  دیوه کیمیاوي عنصر هغه مقدارته ویل کیږي  چې هغومره ګرام وزن ولري    -ګرام 

وزن قیمت وي . ګرام اتوم دمادې مقداریوپخوانی واحددی .   څومره چې ددې عنصراتومي

http://de.wikipedia.org/wiki/Kilopascal
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له مول   واحد عبارت  اوسنی  نړیوال  :      Mol دمادې مقدار  توګه  په  . دبیلګې  څخه دی 
 اوبه    g 18  له   يمساوي د   O  2mol H 1یومول اوبه

Gram atom 
: اتوم  په  اتومي کتله ده چې په ګرام  اندازه کیږی او دیوه    -ګرام  عنصردشپږضرب دلس 

 کتلې ته ویل کیږي .        236x10   طاقت درویشت اتومونو

Gram Equivalent 

دهمغه   او  واحدګرام    په  وزن  عنصراتومي  دیوه  وزن   معادل  دمادې  کیمیاکې  په 
شمیر   تقس   عنصردوالنس  حاصل  دمادې    میله  نوموړی   . راځي  ته  الس  څخه 

ښوول کیږي .      Eq اویا  ,Val لنډیزنښه یې په      مقدارواحدلپاره یوپخوانی کمیت دی . د
  moleته ویل کیږی چې پرځان باندې یومول   val nدیوې مادې هغه مقدارمادې   Valیووال  

باز مرکب کې یې تعویض    -تړالی شي اویاداچې په یوه اسیدي      H)+(هایدروجن ایونونه   
کوالی شي . په بله وینا دیوې مادې مقدارپه واحدوال مساوي ده دمادې مقدارپه واحدمول 

  : یانې :z شمیر وال نس   stoichiometric  ضرب
  ( ، ) 

په تاریخي تړاویومعادل وزن عبارت له هغه مقدارمادې څخه دی چې دیوګرام هایدروجن   
اویااته ګرام اکسیجن سره تعامل کوي . دبیلګې په توګه په  طبابت کې مایع ډوله دواګانې   

نه    mEq/lاندازه کیږي اوخو په ملي معادل وزن پرلیتر        mmol/l په ملي مول پرلیتر  
دی یوملي مول دیومعادل وزن  عنصرلپاره چې یووالنسه  Na+اندازه کیږي . لکه دسودیم  

کلسیم    mmol/l = 1 mEq/l 1سره      یوعنصرلکه  په داسې حال کې چې   . مساوي دی 
وزن   معادل  ملي  پرلیترددوه  مول  یوملي  ولري  قیمت  والنسه  دوه  چې  اویامګنیزیم 

، همدارنګه دیوه مرکب معادل وزن ترالسه   .mmol/l = 2 mEq/l 1پرلیترسره مساوي دی .
له چې دمرکب  مولیکولي وزن  دمرکب  تجزیه کیدنې په کړنالره کې دتولید  کیدای شي ک

جست داکسیجن    g 50شووومثبت اومنفي چارجونوپه شمیرباندې وویشو. بلخواکله چې  
جست اکسایدالس  ته راځي .     g 62.24سره تعامل وکړي نوپه پایله کې تجربه ښيي چې  

د      جست  چې  ماناورکوي  دې  اکسی   g 12.24داددې  په   . دی  کړی  تعامل  سره   جن 
اکسیجن سره تعامل ترسره    g 8 ماناچې دجست معادل وزن هغه کتله ده چې داته ګرام   

 107,87دبیلګې په توګه دسپینوزرومعادل وزن      g × 8 g/12.24 g = 32.7 g  ٥٠کوي .  

g     24,305/2اودمګنیزیم معادل وزن g  

Gram molecule 

یوپخوانی   مقدارلپاره  په     کوليیمول  دمادې  لپاره  کتلې  دمولیکول  چې  واحددی 
په نوم یادیږی . دیوې     mol   اوسنی واحددمول  مقدار  ېدماد  واحددګرام کارول کیده .  

. لري  ذرې  ددرویشت  طاقت  په  دلس  شپږضرب  لږڅه  مادې  دهمدغې  یومول   مادې 
ن په  . که چېرته دیوه کیمیاوي مرکب مولیکولي وز    

واحدګرام وښيونویومول ماده ترالسه کیږي . دبیلګې په توګه دطبیعي اوبومولیکولی وزن  
. ، د      2(1 mol H(O = 18 gدی ،نویومول اوبه اتلس ګرام دي         18)کتله( اتلس دی  

   دیکلورا دروجن یها دي  اویومول   36مولیکولي وزن شپږدیرش HClهایدروجن کلوراید  

                                      (1mol  HCl  = 36 g)     

Gram Staining 

 : طریقه(  آمیزي  )ګرام  ورکولوکړنالره  رنګ  اوتوپيرپه     -دګرام  پیژندنې   نوع  دبکټریاود 
 Christian Gram 1853)-موخه  درنګ کولویوډول تجربوي کړنالره ده چې دګرام نومي  

ډنمارکي بکټریولوګ  له خواوموندل شوه . دګرام رنګ ورکولوالبراتواري طریقې    (1938

http://en.wikipedia.org/wiki/Molarity#Molarity
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Gram
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دهغوی   بکټریاوې  شوچې  کوالی   ، کیږي  لیدل  الندې  ترمیکروسکوپ  چې   مرسته  په 
   دحجرې غشادجوړښت په پام کې نیولوسره  په دوه برخوویشو. 

یې  تورابي رنګ ګرام مثبت  میله ډوله اویاکروي ډوله بکټریاوی هغه دې چې غشا  -۱
څخه جوړه وي .  peptidoglycan رنګ ځانته اخلي . دهغوی غشاپنډه وي اود  بنفشه  اویا

که دایتانول الکهول  په واسطه ومینځل شی سره دهغې هم تورآبي  رنګ یې کلک پاتې 
شکله کروي  لکه  توګه   په  دبیلګې   . اومیله    ,Streptococcus, Enterococcus کیږي  

   بکټریا:       Bacillus شکله 
موادوڅخه جوړه شوې نری غشا لري کله چې دګرام رنګ    LPS منفي بکټریاوود  ګرام    -۲

ورکړشي نوپه پیل کې تورآبي رنګ ځانته اخلی . خوکله چې دایتانول الکهول په واسطه  
. کله چې مقابل رنګ ورکړشی نوغشا یې   ګتورآبي رن  ومنځل شي نو یې  دمنځه ځي 

    دبیلګې په توګه :سوررنګ اویاګالبي رنګ ځانته غوره کوي . 
   (E. coli), Salmonella, Shigella 

Gramineen  کبل ، دوښولپاره التیني اصطالح ،علفي نباتات 

Gram-Negative 

Bacteria 

ګرام   بکټریولوګ  چې   Gram ددنمارکي  ده  کړنالره  هیستولوژي  شوې  ویاړنومول  په 
توپیرلرونکې بکټریاووته  په توپیرلرونکي ډول رنګ ورکوي . دبیلګې په توګه ګرام منفي  

کړنالرې په پایله کې دسلول    ستولوژيیه بکټریاوې هغه بکتریاوې دي چې دګرام نومې   
په توګه لکه دطاعون  ځانته غوره کوي . دبیلګې    pink/red غشایې  ګالبي / سوررنګ  

 ،تیفوس )محرقه( اوکولي بکټریاوې .   

Gram-Positive 

Bacteria 

  له یپه پا  ېنالرړک    ستولوژيیه  نومې   رامګ د   ېدي چ  ېاویهغه بکتر  ېاویرټبک   مثبت  رامګ
ي .  ړغوره ک   انته ځ  dark blue or violet رنګ   یاتورآبي  بنفش       سلول غشاهغوی دد  ېک
، اویامیله ډوله بکټریاوې    Streptococcus  ، Staphylococcus لکه       هګپه تو   ګېلیدب

   Bacillus anthracis لکه 

Grana (Pl.), N ، کروي شکله دانه    هڼ , زو ,غنم دانه ها،دانې ، تخم ، 

Granulat  ، ې ، زړي  ، زرېدان دانه لرونکې جامده ماده ، دکوچنیوغونډاروپه شان دانې 

Granulocytes 

دسپینوکرویاتویوه ډله ده چې په سایتوپالزماکې  دانه لرونکي جوړښتونه لري . هسته یې  
مو دټولوسپینوکرویاتوڅخه  رډیراړخیزه   . ښيي  بڼه  برخه    % 75–45 فولوژي  سلیزه 

ګرانولوسای  . .  تشکیلوي  پیداکوي  الره  ته  اوبیاوینې  جوړیږي  مغزکې  دهډوکوپه  ت 
کوالی ش . هغوی  کوي  پايښت  تردوولسوساعتونوپورې  یې دشپږوڅخه  چې    يدژوندموده 

دوینې څخه دبدن نسجونوته ننوځی اوهلته د دفاع سیستم دنده ترسره کړي . په بله وینا  
وسي .  کله چې نوموړو سپینو  ونه اومرخیړي دمنځه یپارازایټ   یکروبونه ،اکتریاوې ، ماب

ه  رامګ د  کرویاتوته   په  ورک   ګرن  ستولوژيینومي  بڼې  اودظاهري  ددندې  نوهغوی  ړشی 
  . دریوبرخوویشل کیږي  هغه حجرې    Neutrophils   -۱تړاوپه   ، انتیجن خوري  بیګانه   :

چې په وایرس التهاب شوې وی اودتومورحجرې   دمنځه وړي . همدارنګه ددفاع سیستم  
  . کیږي  مړه  هم  پخپله  هغوی  کې  پایله  په   . کوي  ترسره  دیوې    Eosinophils    -۲دنده 

بیاد تیره  اوبلخواپه  تشکیلوي  برخه  غوره  وژلوکې  پارازایټ    خواددفاع سیستم  اړین  وپه 
د لکه  توګه  په  دبیلګې   . لوبوي  .  enteric nematodes رول  وړل     -۳چمجیودمنځه 

Basophils     ځانګړي :     ونههورمون  :    serotonin ،او  histamine    ، heparin لکه 

http://de.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
http://de.wikipedia.org/wiki/Enterococcus
http://en.wikipedia.org/wiki/Salmonella
http://en.wikipedia.org/wiki/Shigella
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ونودمنځه وړل،دوینې پرنډیدنې مخنیوی پارازایټ    دنده د  تونویرانولوساګد تولیدکوي .   
دچاپېریال موادولکه    IgE رځ کې دانتي باډی په مرسته لکه ،درګونوارتول ، دالتهاب په ت
  حملوتنظیم کول دي . که چېرته په وینه کې دګرانولو  allergic انتيجین پروړاندې دا لرګي 

لوکیمیا    سایتونو میولونیک  دکرونیک  چې  شی  نوکیدای  واوړي  څخه   شمیردنارمل 

(CML) . ناروغۍ المل وګرځي 

Granulum   ، دانه ګکدانه ګی 

Granum 
  ( دایروي  کې  منځ  په  حجرودکلوروپالست  دنباتي   ، ګک  امبارشوي discدانه  ډوله  دانه   )

 جوړښتونه دي  

Graph 

د:  راف ګ کې  سیستم  دمختصاتوپه   ، ښکنه  هندسي  تابع  چې      ټکومجموعه    (x,y)دیوه 
هندسي شکل دګراف په     f(x)صدق کوي نوپه دې صورت کې  دتابع      y = f(x)معادله د  

 مرسته ښوول کیږي .  

-Graph   وروستاړی ،په مانادلیکونکی ،لیکل شوی ،تحریر 

Graphic  

Representation 
 دریاضي یوه رابطه دګراف په مرسته مجسم کول  

Graphite 

. دالماس   یوډول خالص کاربن دی چې شپږکونجه یانې    هیکساګونال بلوري شکل لري 
 څخه وروسته دکاربن  دویم کلک ډول دی .  خالص کاربن په هستوي بټی کې دمودراتور

Moderator    په صفت کارول کیږي . داځکه چې خالص کاربن لوړانرژي نیوترونونه بریک
انې  تصاعدکوي یC° 3750 کوي اوبلخواپرته له دې چې ویلې شي سمدالسه دحرارت  په   

څخه واوړي    (C° 900 <) په بخاراوړي . که چېرته په هستوي بټی کې دتودوخي درجه د
ګازونه  داوبوبخارنوګرافیت   سوځیدونکي  کې  پایله  په   . کوي  تعامل  کیمیاوي  سره 

 تولیدکیږی چې پخپله ګرافیت هم اوراخلي .

Graphy  دژوندتشریح ،وروستاړی ،لیکل شوی ، تشریح،لکه بیوګرافي یانې 

Grass   علف ها،کبل ها،واښه 

Grating 

Spectrum 

: طیف  پرلپسې     -دشبکې  شمیرمساوي،  دګڼ  نیسوچې  کې  پام  په  شبکه  اپتیکي  یوه 
سوریو سانتي    اویاچاکونو  پلنوځانګړوموازي  یوه  په  توګه  په  دبیلګې   . وي  جوړه  څخه 

سوریو څخه دنوروړانګې تیریږي  مترکې لږڅه اتیا چاکونه شتون ولري . کله چې دشبکې  
چې   .کله  کږیږي  مسیرڅخه  مستقیم   دخپل  یانې   کوي  تفرق  دنوروړانګې  نوهلته 

دنوروړانګو کې    دڅپوطول  دسوریوغټوالی  حالت  دې  نوپه  وي،  برابراویاکوچنی  سره 
پرمخ   پردې  دیوې  کې  پایله  په    . کوي  انحراف  توپیرسره  تړاوپه  په  درنګ  دنوروړانګې 

ط دشبکې  رنګ باندې  اوارغواني   ،اسماني  ،شین  ،زیړ  سره  په  چې  راځي  ته  منځ  یف 
(   gشوووړانګوسمت دسوریودمنځ ترمنځ واټن )دشبکې ثابت  اباندې تجزیه کیږي . د انحن

څپوطول    اودوړانګود   ، λ  دانحن    . لري  اړه  الفا  اپورې   ساین    ( sinα ≤ 1 )   زاویې 
 ( کې د  g⋅sinα = k⋅λ)دشبکې په معادله   .     دوړانګود څپوطول او دشبکې ثابت تابع ده  

k    : قیمت مساوي دی له   k = 0,1,2,3…….      نوموړې عدددڅپودتداخل اعظمي درجه .
په ډاګه کوي  . دبیلګې په توګه لکه  دنوراوږدې څپې )لکه سور رنګ(  دنورلنډې څپې په 

زاویه    دانحنی  چې  داځکه   . کوي  انحنی  اندازه  لوړه  رنګ(په  )اسماني  لکه    αپرتله 
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 دنورڅپې طول سره په تقریبي توګه  متناسب اړیکې لري .

Graviditas 

 

 

 

 

     -حاملګي ،بارداري :
ک   ګېدحامل حجره   نه یدنار  ېک  نالرهړپه  جنسي 

)     ېانی د  Spermiumسپرم  مهبل (  ښځې  
Vagina     اودرحمUterus    بیړه په  غړوڅخه 

تیوب    درحم  ترڅو  په   uterine tubes تیریږي 
کې هګۍ شو  ه پخدښځې    برخه  )   ې    حجر  ې 

ovum   مخامخ یوځای شي . په هره میاشت   ( سره
یوه   یواځې  کې ه  نهښځی  کې  تخمدان  په  ګۍ 

یوازې   څخه  ملیونوسپرمودشمیر  دوه  دلږڅه   . یادیږی  نوم  په  فولیکل  اودګراف  پخیږي 
یوسپرم توانیزي چې دتخمدان څخه شړل شوې پخې هګۍ حجرې منځ برخې ته ورننوځي .  

کې   تیوب  په  درحم  توګه  عادي  په  کې   پایله  شو  په  من  ېالقاح  را  ځحجره    ېچ  يځته 
دتخمدان     يیږادینوم  په     Zygote   ټویګدزا کې  ترځ  همدې  په   . Ovarium     اودرحم

Uterus    تي بیاپه  تېره  اوپه  فقاریه  په   . تغیرکوي  تړاو  فزیولوژي  په  پوښ  بهرنۍ 
لرونکومؤنثوحیواناتوکې دنطفې تکامل موده دالقاح شوې هګۍ  څخه وروسته پیل کیږي  

  . نیسي  وخت  پورې  تروالدت  عادي    ګېدحامل  اودرشیم  په  انسانانوک  هګ توموده      ېپه 
په تخمدان کې لومړی یوه اومه هګۍ په  وده پیل کوي چې    .  يیږکل کټا   يځور   ۲۶۷

اوهمداټول جوړښت دتخمدان  پرتې وي  کې  په کڅوړه  یې مرستندویې حجرې  ګردچاپېره 
دوره   Ovarian folliclesفولیکل   حیض  میاشتنی  ښځې  دبالغې   . یادیږي   نوم  په 

(menstrual cycleننی اودرحم  کوي  پايښت  ورځې  ویشت  اته  لږڅه     ښ پو   ( 
(endometrium)   دجنسي دوره  دحیض   . بهیږي  وینه  ورځې  پینځه  لومړی  یې    څخه 

 په واسطه تنظیم اوکنترول کیږي .  progesteron او Estrogen ولکه هورمون
د حیض دورې په دوولسمه اویادیارلسمه ورځ کې په ښي اویاکیڼ تخمدان کې یوه هګۍ 

   کل یفول  راف ګ دداغیزې له کبله    هورمون   LHاو  هورمون   FSHد  پخه کیږي اوپه پایله کې  
د  خهڅ  ځدمن کړنالره  وروستۍ    . یادیږي .  ovulation     إباضةبهرته شړل کیږي   نوم  په 

څخه شپږدیرش ساعته وروسته دحامله   کیدنې چانس  ترټولوښه وخت دی . کله    إباضةد
د  دإباضةچې   دهګ  کلیفولیانې  څخه  نوورپسې  ۍدمنځ  شی  ترسره  کړنالره  پخه    شړنې 

خواته حرکت کوي اوهلته دیوه    Fallopian tube دتخمدان څخه وځي اودرحم تیوب  ۍهګ
سپرم سره القاح کوالی شي . دزایګوټ حجره اویاپه بله وینایوحجروي نطفه دالقاح څخه  

ترسره کوي اوتولیدشوې دوه    درحم په تیوب کې  mitosis سته لومړنۍ ویشنه  ویوه ورځ ور
د یې  ته    blastomeres حجرې  کړنالرې   ویشنې  پرلپسې  دورپسې   . یادیږي  نامه   په 

cleavage   . ویل کیږي 
حجروڅخه څلورحجرې اودڅلوروحجروڅخه اته حجرې اونورېې هم همداسې درواخله    و ددو

لورګا ویشل شوې  دزایګوټ  وروسته  پینځوورځوڅخه  دلږڅه     . راځي  ته  نې حجرې  منځ 
  درحم خواته خوځیږي اوهلته  دښځینه په زېالنځه کېّ ځاله کوي . په  رحم کې رشیم وده او 

سپرم په واسطه اونه    نهیدنار   ېوازیجنس    ټ ویګدزا   ېچ  دهړ ادولوویدتکامل  کوي .    هم
واسطه    ګۍه  ښځېد دا  يیږک  اکلټپه  کروموزوم    xوی  ېوازی  ګۍه  نهښځید  ېچ   کهځ. 

چ  که  نو   . حجر  نهیدنار  رته ېلري  د  x   ې سپرم                     د   ې حجر  ګۍه  نه ښځیکروموزوم 
x    دوه     ټویګزا  ېک  لهیشي  نوپه پا  یاځوی کروموزوم سرهxx   ې لري اوله د  وموزومونهکر  
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چ   يیږتولدک  ه ښځکبله   حجر  رته ېاوکه  د  y   و ی  ېدسپرم                  ګۍه  نه ښځیکروموزوم 
x  ي یږتولدک  نهیشي نونار یاځویکروموزوم سره  .   

    -:  Fertilisation-vitro-Inمصنوعي حاملګي
فزیولوګ    ۱۹۷۰ په   برتانوي  د  حاملګي  مصنوعي  کې  له     Robert Edwards زکال 

ې نوموړي کارپوه ته  له همدې کبله دطب نوبل جازیه  زکال ک   ۲۰۱۰په  خواترسره شوه .  
هګ اودښځې  سپرم  دنارینه  کې  کړنالره  نوموړې  په   . شوه  بهرپه    ۍورکړه  څخه  دبدن 

دشنډې   ۍالبراتوارکی سره یوځای کیږي اودالقاح کړنالره منځ ته راځي . القاح شوې هګ
 ښځې په رحم کې کیښوول کیږي چې اوالدیې نه کیږي .  

۱-  ICSI  :-    ورپیچکاري ته  سایتوپالزمامنځ  دهکۍ  یوسپرم  دنارینه  طریقه کې  دې  په 
ا شمیرلږوي  دسپرم  دنارینه  چې  کیږي  کارول  مهال  هغه  طریقه   نوموړې   . یایې  وکیږي 

   کیفیت خراب وي . په نومړې صورت کې سپرم دخوټوڅخه اخیستل کیږي   
دبدن څخه بهر په    او   ي یږک   ستل یواسطه اخ اتوپهیدعمل  ۍ ګه  خه څدتخمدان    ښځېد    –  ۲

سره یوځای کیږي . ورپسې لوښی  ګۍکې دنارینه سپرم اودښځې ه  Petri dishیوه لوښی 
ک بچي  القاح  incubator    ماشين  ېنښد  کې  ماشین  اوپه  کیږي   کیښوول  کې  منځ  په 

ه کې  صورت نیسي  . دوه درې ورځې وروسته ډیرحجروي امبریونونه پيداکیږي اوپه پایل
زکال کې   دمصنوعي حاملګي  په مرسته     ۱۹۷۸ دښځې په رحم کې کیښوول کیږي . په  

په نوم   Louise Joy Brown لومړی ماشوم دانګلستان مانچسترپه ښارکې وزیږده چې د
 سره واده وکړاوپه     Mullinder زکال کې نوموړې انجلی دیوه سړي    ۲۰۰۴ یادیږي . په  

بیعي حاملګی له الری سالم ماشوم نړی ته راغی .  نن  زکال کې دهغې څخه د ط  ۲۰۰۶
 ورځ لږڅه درې ملیونه ماشومان شته دي چې دمصنوعي حاملګی له الرې پیداشوي دي .  

   -:  infertility توبډقامت ،شنع
په تخمدان  که چېرته  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  ویل  اویانیمګړتیاته  داوالدزیږولونښتوالې 

 polycystic ovary شتون ولري اوله دې کبله تخمدان غټ شي  لکه     cystکې سیست

syndrome    ناروغه ښځه کې دحیض په   کې  پایله  په  راځياشتنیم  ،  نه  هیڅ  دوره   ی  

Amenorrhoe   اویاداچې دمیاشتنې دورې په ترځ کې  دپوخ فولیکل منځ  څخه پخه  هګې
oocyte   نه راوځيanovulatory cycle      دناروغۍ پېژندنه .   

   په تخمدان کې سیست شته والې اوِغټوالی  -۱
ډیرښت    -۲ داینزولین  کې  وینه  کې  hyperinsulinemiaپه  تخمدان  په   کې  پایله  په   ،

   ډیرتولیدکیږي  androstenedioneاو  testosteroneونه لکه  مونهور دنارینه جنسي 
نیمګړتیاددې المل ګرځي چې دتخمدان غړي تحریک    هورمون    FSHاو  هورمون    LHد  -۳

   تولیدکړي .  progesteroneارمل ناوغیر   estrogenشي اوپه پایله کې په لږمقدار     
     Obesityره بیا په تخمدان کې دوازدې ډیرښت  یته په بدن خوپ -۴
 .       hyperinsulinemiaپه وینه کې دانزولین ډیرښت  -۵

  Metformin   دشکردواګانې  -۳عملیات      -clomifen  ۲ضداوستروګین    -۱  -درملنه :
 دوزن کمښت    -۴

Gravimetric 

Analysis 

 

 

   -وزني تجزیه :
مادې   ټاکلې  دیوې  چې  کوي  ډاګه  اوپه  ده  تجزیه  کیمیاوي  یوډول 
په   څومره مقدارپه یوه نمونه کې شتون لري .  دنوموړې موخې لپاره 

یوه عضوي ماده کې دهرې  ترکیب شوې برخې وزن ټاکل کیږي .   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chemical_precipitation_diagram.svg
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دبیلګې په توګه که وغواړوچې  داوبوپه نمونه کې دجامد تعلیق شووموادوزن مالوم کړو  
جامدموادوزن  ،نودهم شوي  راټول  اوورپسې  فلترکوو  حجم  داوبوټاکلی  لپاره  موخې  دې 

کوو. دوزن دټاکلوسره سم دمادې کتله هم الس ته راځي .  دوزني تجزیی په مرسته په وینه  
په    centrifuge کې دګلوکوزمقدارټاکالی شو.دنوموړې موخې لپاره وینه دسنتریفوژ آلې  

نې مایع برخه دتیوب په سر اوګلوکوزمودتیوب په بیخ  مرسته څرخیږي اوپه پایله کې دوې
 کې راټولیږي  

Gravitational   

Force 

 : قوه  جاذبه  خواته    -دځمکې  دځمکې  واچوو،نوبیرته  خواته   پورته  موږیوجسم  چې  کله 
رالویږي . دچاخبره دځمکې له خواجذب کیږي . ددې څخه مالومیږی چې یوه قوه موجوده  

خواته خپل ځانته  راڅکوي . داقوه دځمکې جاذبې قوې په نامه سره  ده چې جسم ښکته  
 یادیږي .

Gravitational 

Acceleration 

   gدځمکې  دروند والي تعجیل اویادجذب تعجیل ته ویل کیږی چې د   -دځمکې تعجیل : 
په ټکی ښوول کیږي  .  نوموړی هغه تعجیل په ګوته کوي چې یوه ازمیښتی کتله یې په  

قیمت    تعجیل  دځمکې   . کوي  ترالسه  کې  ساحه  په  دجاذبې  دځمکې  کې  غورځونه  ازاده 
په   دځمکې  چې  مانا  دې  په   . تغیرکوي  سره  البلدجغرافیاي  اوطول  ارتفاع  نظرپه 

 2g = 9,796 m/s توګه په کابل کې نومړی قمیت ټولوبرخوکې یوشان نه دی .  دبیلګې په 

     : له  دی  مساوي  قیمت  متوسط  یې  پرمخ  اودځمکې   ،   2= 9,81 m / s g1     ،
دهوا که  چې  که    اصطكاكدیادولووړده  شیان   کوچني  نوټول  وغورځوو،  څخه  دپام 

توپيرلرونکی کثافت ،شکل ، کتله اوګډجوړښت هم ولري ، دځمکې جاذبې په ساحه کې  
زکال  داپریل په    ١٩٦٩ ومرکزي کتلې ته  یوشان تعجیل مومي . نوموړې تجربه پر  نسبت

له خوادمیاشتې په سطحه تر سره     David R.  Scott      کيهاننورد نهمه نيټه  دامریکايي  
. نوموړي کارپوه داوسپنې یو دمیاشتې په سطحه   ښکته      بڼهدچرګ وزرټک اوسو  شوه 

 خواته وغورځول اوپه یوه وخت کې دمیاشتی په سطحه وغورځیدل .

Gravitational 

Balance 
 اندازه کوي . G یوه فزیکي آله ده چې دجاذبې ثابت  

Gravitational 

Constant, 

: یوه عمومي تجربوي ثابت ده چې دنیوټن قانون په معادله کې دتناسب   -دجاذبې ثابت 
لنډیزسره ښوول کیږی اوقیمت یې      Gیوه ضریب په توګه لیکل کیږي . نوموړی ثابت په  

 :   مساوي دی له 

    
Gravitational 

Field 
 دجاذبې ساحه ، دثقل ساحه ، دجاذبې پوتنشل  

Gravitational 

Force 

: قوه  کالسیکي     -دجاذبې  په  واردکوي.  باندې  یوپربل  يې  کتلي  دوه  چې  ده  قوه  هغه 
په   کتله  یوه  چېرته  که  کې  په     m1 میخانیک  کتله  په           m2 اوبله  واټن  ترمنځ  اودهغوی 

d        .ترالسه کیږي اړیکې څخه  دالندې  نودنوموړوکتلوترمنځ دجاذبې قوه  𝐹وښيو،  =

𝛾.
 m1.  m2

𝑑2   په نوموړې معادله کې ګاما،𝛾   دجاذبې قوې یوه ثابت دی اوقیمت یې مساوي
   :  دی له

: 𝛾 = 6.67. 10−11(𝑘𝑔−1. 𝑚3. 𝑠−2). 

Gravitational   په دځمکي   . قوه  جاذبه  جسم  اسماني  اویابل  دځمکې  لکه   ،  .، قوه  ،جاذبه  قوه  دثقل 
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Force  باند  دیوه جسم وزن دی چې دځمکې جاذبې تعجیل قوې اودجسم کتلي حاصل سطحه 

کې     r، ددوووکتلوترمنځ  چې په یوه ټاکلي واټن  ضرب څخه ترالسه کیږي 
 یکالی شو.  یودبل سره موقعیت لري دجاذبې قوه په الندې ډول ل

 

Gravitropismus 

دالقاح پروسې څخه وروسته دیوه نبات ولې )ریشه(  هڅه  کوي چې په ځمکه کې ښکته  
نوموړې وړتیا،چې    دنبات     . وکړي  پورته خواته وده  یې عمودًا  اوساقه  وکړي  وده  خواته 

جاذبې   دځمکې   . ده  قوه  جاذبې  دځمکې  یې  المل  اړین  یو     ، کوي  وده  سیخ  قوه،  سم 
دي   تحریکونه  اونورداسې  تماس  ،حرارت  مواد،رطوبت  ،کیمیاوي  ،سیوره  دلمروړانګې 
خپل   ترڅوپه  کوي  وړتیاترالسه  ددې  نبات   کې  پایله  په   . ورکوي  حرکت  ته  نبات  چې  

 چاپیریال کې  په ښه توګه اوپه لوړخوندیتوب سره سم سیخ وده وکړي  .

Gravity 

یوډول طبیعي پېښه ده چې فزیکي جسمونه یوبل په    -،دروندوالی :  قوه  ېجاذبه، دجاذب
ژوندکې   ورځني  په   . ده   متناسب  سره  دهغوی دکتلې  داقوه  او  کوي  سره جذب  قوه  یوه 
دځمکې جاذبې قوه یوه بیلګه ده چې دیوه جسم کتلې  ته  وزن ورکوي اوښکته غورځي .  

د سیارې  اونورې  ځمکه  چې  ګرځي  المل  ددې  قوه  ساتي  دجاذبې  مدارونوکې  په  هغوی 
پیښه هم ّدځمکې څرخیدلو، دلمرجاذبه     مد وجزر   اودلمرپه شاوخواراڅرخي . همدارنګه د 

 قوه اودمیاشتې جاذبې قوې سره تړاولري  

Gray لوپه اثر الس ته راشي. و ګډدتور اوسپين د  ېچ ګهغه رن ه،ګرن  ېايرن، اير ،ړخ 

Gray 

 

  : دایونایزوونکووړانګو     -گرې  یوه جسم کې  يو    جذب شوې    يوژولپه  په  تقسيم  انرژي 
     (1Gray =1joule/1 Kg) .  ې ته یوګرې ویل کیږي کيلو گرام کتل

Great Circle 
 : دایره  ددایرې    -لویه  یې  مستوي  چې  دایره  ترټولوستره  باندې  پرسطحه  کرې  دیوې 

 مرکزڅخه تیریږي  

Greenhouse 

یوډول شیشه یې غټې کوټې دي چې درڼاوړانګې ورننوتالی شي . دهغوی په    -ګلخانه :
،ګالن   نباتات  خوشه  په  دزړه  ترڅوهلته  تولیدکیږي  اقلیم  مصنوعي  کې  منځ 
دشیشې   برخه  دلیدلووړوړانګې  څخه  دلمردطیف    . وکړای شي  وده  اودنوروځایونوبوټی 

دنباتاتو کې  ګلخانه  اوپه   شي    تیریدالی  دالندې  څخه    دګلخانې   . کیږی  جذب  څخه 
. په   سطحې توده هوادچت خواته جریان مومي اودچت سړه هواښکته خواته جریان مومي 
پایله کې  دماتحت قرمز وړانګې دګلخانې شیشې څخه بهرته نه شی وتالی او دګلخانې  

 دننه هواټاکلی تودوخۍ ځانته غوره کوي .  

Grid   Current 
تیوب الکترونیکي  یوه  دکنترول    Triode  په  چې  کیږي  ویل  ته  جریان  برقي  هغه  کې 

 کوونکې شبکې )درییمې الکترود( اوکتودترمنځ سرکټ کې بهیږي .  

Grid Bias 

: په یوه الکترونیکي تیوب کې  هغه مستقیم ولټیج ته ویل کیږي چې    -دشبکې ولټیج 
   . لري  شتون  ترمنځ  الکترود  درېیمې  کوونکې  کنترول  ډوله  دکنترول  دکتوداوجالي 

ولټیج  هرڅومره چې دشبکې    . لري  پرتله منفي قیمت  ولټیج دکتودپه  کوونکې  شبکې 
جریان   انودخواته  دکتودڅخه  لږالکترونونه  اندازه  همغه  په   ، اخلي  ځانته  قیمت  منفی 
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  کوالی شي  . داځکه چې دکنترول کوونکې جالی ډوله  منفي چارج شوې الکترودله خوا 
 ل کیږي .شاته تمبو

Ground State 
ديو اتوم ، ماليکول  او یا ايون دانرژي  بنسټيزاو ترټولو لږ انرژي     -بنسټيز انرژي حالت :  

 لیول .  

Groundwater 
هغه ژورې اوبه دي چې دباران داوریدو اودواورې دویلې کیدنې له     -تحت االرضي اوبه :

 کبله دځمکې الندې طبقوکې راټولیږي .

Group 

 ګروپ ،ډله ، دسته   -۱
په ټولیزه  توګه  ګروپ  دیوه سیتماتیکي واحدلپاره کارول کیږي    -په بیالوژي کې :  -۲

.په تیره بیا په هغه ځای کې چې واحدیانوموړې کتګوري مشخصه شوې نه وي . دبیلګې  
 په توګه لکه دحشراتوګروپ ،تی لرونکی ګروپ اونور 

۳-  : کیمیاکی  ګروپ    -په  وظیفوي  یوه    -:   Functional group لکه  په  اتومونه  ټاکلي 
ګروپ کې راغونډشوي وي   یوه مولیکول ته ځانګړی خواص ورکوي . دبیلګې په توګه  

 اونور   COOH -   ،OH- ، 2NH لکه : 
کارول کیږي ترڅودعددونوسره دشمېرنې     ېک  اضي یپه ر    روپونه ګ    -په ریاضي کې :  -۳

برخه   لومړی  دګروپ  اساس  همدې  په   . ورکړشي  بڼه  عمومي  یوه  ته  کړنالرې 
) لکه عددونه ، سمبولونه، شیان، حرکتونه(  اودویمه برخه  یې دیوه   دشیانودمجموعې 

په نښه ښوول     (*)محاسبوي قانون څخه جوړه ده . دمحاسبوي قانون اړیکې  او لنډیزد   
.  ګروپ   کیږ ي اوداهم په ډاګه کوي چې دشیانوسره په څه ډول محاسبوي کړه وړه وشي 

اوورسره شریکو دوه ګونو    Gي جوړښت ته ویل کیږي چې دیوې مجموعې  الجبریو  
په   عملیې  دنوموړې   . جوړوي  څخه   ) ،ضرب  ،تفریق،تقسیم  عملیو)جمع  حسابي 
کې   پایله  په  چې  کیږي  یوځای  سره  ډول  داسې  په  عنصرونه  دوه  دمجموعې  کارولوسره 

باندې یوه دوه ګون عملیه      G  درېیم عنصرترالسه کیږي .  په یوه مجموعهودمجموعې ی
ګون   دوه  له  ګروپ  عبارت  دیوه  مجموعې  یوې  چې  لپاره  موخې  ددې   . ده  څخه  اړیکې 

اوحسابي عملیه یوڅوشرطونه پوره کړي     G وړتیاترالسه کړې وي  ،اړین ده چې مجموعه   
په نوم یادیږی . داښکاره منل شوي اصول     axiomsچې دګروپ اکسیوم یامنطقي  اصول  

 عبارت دي له :                              
بایدچې      -:   Closureلېتوب   تړ  -۱  کارولوسره  په  عملیې  اویاجمع     مجموعه   دضرب 

بیرته   عنصرهم  تولیدشوی  وینا  بله  په   . شي  پاتې  .  دمجموعتړلې   وي  یوواحدعنصر  ې 
دبیلګې په توګه حقیقي عددونه دتفریق عملیی په تړاوتړلي دي خوطبیعي عددونه تړلي نه  

 :       associativityمشارکت  قانون  -۲دي . 
 شتون ولري   identity elementیانې خنثی عنصرعنصر محايد:  ۳ 

عنصر  مخالف  -۴ ډولونه     Inverse elementیامعکوس  ډیر  هم  یوګروپ   . ولري  شتون 
لري . لکه فرعي ګروپ، ویش ګروپ ،ساده ګروپ،محدودګروپ اونور  . یوډیرپيژندلی 

یانې صحیح عددونه دي  كسر نه لرى  ګروپ عبارت له مجموعه دهغوعددونوڅخه ده چې  
 عبارت دي له :    Z. نوموړي بشپړعددونه   

 ,...−۴ ,−۳ ,−۲ ,−۱ ,۰ ,۱ ,۲ ,۳ ,۴. ,.. 
: یوګروپ عبارت له یوې مجموعې      محسابوي عملیې  څخه  (*)اودیوې     G تعریف 

    ( سره یوځای کوي     bاو    a(  دوه عنصرونه     • جوړدی . نوموړې اړیکه یاعملیه 
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 ښوول کیږي .      b•a ترڅویودرېیم عنصرترالسه شی چې په  

، 

ددې لپاره چې  یوه مجموعه  دګروپ وړتیاترالسه کړې وي، بایدچې مجموعه اودریاضي 
 پوره کړي . group axiomsدواړه دګروپ څلورمنطقي اصول  ,(• ,G) ,عملیه 

لکه      Closure   توبېلړت  -۱ دوه عنصره  که چېرته دمجموعې    :a      اوb    کې پام  په 
پایله کې    ونیسو   او دهغوی په ترکیب  باندې دتړلیتوب اصل وکاروو،نوپه 

 منځ ته راځي چې په مجموعه پورې اړه  لري .    a • b یوبل عنصر

 
قانون    -۲  دهریوه عنصر  :       associativityمشارکت   لپاره      cاو  a      ،bدمجموعې 

دقوسونوترتیب    مشارکت  د که   چې  مانا  دې  په   . اعتبارلري  ته   اصل 
  . لری  نه  اغیزه  کومه  باندې  نتیجه  په  ورکړو،خو   تغیرهم 

     
په دې      شته دی     eکې یو عنصر   Gدخنثی عنصرشته والی :  په مجموعه      -۳

 ښيي :  خواص ېالند  ېاندړپرو aنصر دهریوه ع  G توګه چې   دمجموعې  

 
۴-     : والی  یامخالف عنصرشته   ېاندړپرو  aعنصر    وهیهر   Gد     هګهمدارندمعکوس 

لري     a-1صر  نع  ومعکوس ی    د      شتون     لرو:   ېچ  هګ تو  ېپه 

، 
تو   ګېلیدب  دترک   یوازې  عددونه   حی: صح   ه ګپه  ت   ب یدجمع  په    لويیتشک  روپګ ویاوړپه   .
  خه څ    a-  عبارت  aاومعکوس د  ید خهڅعنصرعبارت دصفرعنصر یدخنث ېک یاځ ېد
    ی .      د

Group Velocity 

 : و  روپګ   وهی پودڅد     -.دګروپ سرعت  انتشارته  ته ویل    يیږک  لی سرعت  . هغه سرعت 
  روپ ګ د  کیږي چې دڅپویوبنډل یاپاکټ په ټولیزه توګه یوځای مخ  په وړاندې خوځیږي .  

د واسطه  په  انتشارک   ېپڅ  ې ویسرعت  فریکونس   .    يیږ انرژي  دایروي  دڅپې      ω په      که 
 لپاره لیکالی شوچې :   gVوښیو،نودګروپ سرعت    kاودڅپې دایروي عددپه  

  

Growing Season 

دنباتاتودودې اونموموسم چې په هغه کې نبات شین کیږي ، لکه دپسرلي څخه آن ترمني 
دنمودوره   لري  نه  توګه شتون  دایمي  په  اورطوبت  تودوخی  چې  هغومنطقوکې  په   ، پورې 

 داستراحت دورې سره په متناوب ډول تبدیل کیږي .

Growth Factors 
اودحجرې   وده  ویش،دحجرې  اودحجرې  جوړیږي  واسطه  په  دبدن  چې  دي  مواد  هغه 

 استراحت فیزکنترول کوي 

Guanine; 

: ب   -ګوانین  ،  زی دپورین  نوکلیوب  ده  دڅلوروعمده  شی یوه  څخه  په  مزیس  چې  کیږي  یرل 
دی   O,5N5H5Cکې پیداکیږي . دګوانین کیمیاوي فرمول   RNAاو   DNAوکلیک اسید ن

ماهي په بهرني پوښ کې اودسمندر   Sturgeon اودپورین مشتقاتوڅخه ده . ګوانین  د     
 حیوان کې پیداکیږي . تمساح په
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Guano 

دمرغانوکودته ویل کیږي چې دفضله موادو،وزرو،اومړه شوومرغانوپاتې شونې تشکیلوي 
مواد نوموړي  په   دسمندر  .  خوا  دډیروقرنوکالونوراپدې  چې   کوددی  ډوله    مرغانومایع 

 شان کارول کیږي .   په  ډمباری شوي دي  . په زراعت کې دسرې یانې کود    ېسواحل ک

Guanosine 

Diphosphate 

(Gdp) 

دمیتابالیزم په کړنالره کې دکیمیاوي انرژي ذخیره کوونکې      -ګوانیزین ډای فاسفیټ :
ګروپونه لري . کیمیاوي    Phosphateمولیکول دی  چې په خپل جوړښت کې دوه فاسفیټ  

 لیکل کیږي. GDPدی. دنوموړي مولیکول لنډیز په   2P11O5N15H10Cفرمول يې 

Guanosine 

Triphosphate 

(Gtp) 

 

فاسفیټ   ترای  شکر    RNAد     -:  ګوانیزین  او  دشحمیاتو  چې   دي  بنسټیزجوړښتونه 
 GTPمیتابالیزم په ترځ کې ازاده شوي انرژي د کیمیاوي انرژي په ډول پکې ذخیره کیږي .  

يې    فرمول  کیمیاوي   . شي  ی  کوال  انتقال  ته  مرکب  کیمیاوي  بل  انرژي  خپله  
3P14O5N16H10C     فاسفیټ اودرې  مولی   Phosphateدی  دنوموړي   . لري  کول  ګروپونه 

 لیکل کیږي .      GTPلنډیزپه 

Guide Beam 
: موجه  چې    -شعاع  دی  څخه  عمودخط  یوه  له  نقطي     داعبارت  یوې  مخروطي  دمقطع 

 اودمحراق څخه تیریږي .

Gustatory Organ 

په منځ کې  پرتې دي چې    bud دخوند سلولونه )ریسپټرونه( دیوې غوټی    -دذایقې غړي : 
په نوم یادیږي .  دذایقې غوټی دژبې په څټ ،بیخ      (Caliculi gustatorii) دذایقې غوټی  

   . پرتې دي  کې   )ستوني(  کام ،حلق  په  اوهمدارنګه  برخه کې  په   ،څنډې  دذایقې غوټې 
الندې برخه کې دعصبي حجرو ډینډرید )سایتوپالزماجوړښتونه( شتون لري چې په خپل  

 ارسره دخوند په تړاومالومات  داعصابومرکزي سیستم ته انتقال کوي .و

Gymnosperm 
ي بلکې لوڅ وي . لکه  وهغه نباتات چې بذریې مخفي نه     -:   بازدانگان  ظاهرالبذران ،  

    نیشترلرونکې ونې 

Gynaeceum   دګل مجموع مادګي ، دتخمي نباتاتودغوټۍ ټولې میوه لرونکې پاڼې 

Gynandria 

 په ګالنوکې دمؤنث اومذکرغړوپیوستون   -۱
. په څینوحیواناتوکې لکه حشرات ،مرغان  دمذکراومؤنث نښې څنګ په څنګ شتون -۲

 لري .

Gyno Gamete  دښځې جنسي حجره ، سلول جنسي مؤنث 

Gypsum 

سلف  -:   (CaSO4 · 2 H2O) ګچ      دوه  يکلسیم  کې  مولیکول  خپل  په  چې  دی  ټ 
په تړاو پینځوس په سل کې     CaSO4 مولیکوله  بلوري  اوبه  لري . کله چې   سره دحجم 

 اوړی .    اوبه ګډې کړونوپه پیل کې تودوخۍ تولیدکیږي اوبیاسمدالسه  په یوه کلکه ماده

Gyromagne-

tismus 

 

 

 

د  مقناطیسي  ضربې  ادالکترون  څرخېدونکي   محور  خپل  په  دالکترون  او  ضربې  یپول 
ترمنځ اړیکې ته ګیرومقناطیسمس ویل کیږي .  دالکترودینامیک قانون له مخي کله چې 

جریو دبرقي  تو  انیالکترون  هست    هګ په  شاوخوارا  ېداتوم  خوادمدار   رخي څپه  نودیوې 
اودهغې سره سم یومقناطیسي دیپول       orbital angular momenta ,    دوراني ضربه  

لري ،    magnetic dipole momentضربه  :     . هم  له  دي  مساوي  اړیکې  ترمنځ  دهغوی 
μL = g

−e

2me
L     بلخواڅرنګه چې  الکترون برسیره پردې  په خپل محورهم راڅرخي  چې
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 په نوم یادیږي ،    Spinداډول حرکت دسپین  
 Spin       ضربې   پول ید  نوله دې کبله نوموړی حرکت  دالکترون سپین مقناطیسي  

magnetic dipole moment       بله ویناالکترون دسپین درلودلوله کبله په   . المل ګرځي 
.    که چېرته دیوې ذرې دسپین مقناطیسي ضربه    دیکټ مټ لکه  یو کوچنۍ مقناطیس  

ضربه     μ⃗ S په   حرکت   محورڅرخیدونکی  خپل    په     spin angular momentumاوپه 
μ⃗ S   وښيو نوددواړوفزیکي کمیتونو ترمنځ الندې اړیکې اعتبارلري  :     = γ S⃗     په دې ،

ګاما کې   ذرې   سیرومقناطګی د   γمعادله  دهرې  ثابت  نوموړې   . یادیږي  نوم  په  تناسب  ي 
اونوروعنصرولپاره   ،اکسیجن  ،نایتروجن  ،کاربن  ،هایدروجن  ،پروتون  الکترون  لکه 

نیو هم  څه  که   . لري  قیمت  خپل  ځانګړی  په  چې  خوڅرنګه  لري  چارج  خنثی  ترون 
،پروتون   نیوترون  وینا  بله  په   . لري  دیپول ضربه  نوله دې کبله مقناطیسي  محورراڅرخي 

ې  چ  ې خاوندان دي . داځکه  ضرب  دیپول  سيیمقناطاونورې ډیرې هستې شته دي چې د
     هغوی په خپل محورراڅرخي .

H  

Hydrogenium 
 عنصرهایدروجن لپاره دلڼډیزنښه ده دکیمیاوي 

Ha  Hahnium  دکیمیاوي عنصرهانیم لپاره دلڼډیزنښه ده 

Haber–Bosch 

Process 

امونیاک   څخه   گازونودگډون  اوهایدروجن  دنایتروجن  چې  ده  طریقه  صنعتي  یوه 
   Carl Bosch او  Fritz Haber تولیدکیږي    . نوموړې کړنالره دجرمني دوه کیمیاپوهانو

نن ورځ امونیاک په    .زکال کې دنوبل جایزې په اخیستلوسره وموندل شوه  ١٩١٨خوا په    له
 الندې طریقه سره تولیدکیږي .  

   یوه برخه نایتروجن اودرې برخې هایدروجن  -۱
.   دکتلیست  په موخه داوسپنې څخه گټه      C° 450تودوخۍ    -   Bar 350فشار:    -۲

 پورته کیږي .

)1−Mol(ΔH = −92.22 Kj·  (G)  32 NH ⇌(G)  2(G) + 3 H 2N 

Habitat    دیوه حیوان،اورگانیزم  اویانبات هغه چاپېریال چې هلته پکې ژوندکوي 

Habitus اټکل کیدای شي . يدظاهرې بڼې ځانگړتياوې ،چې دهغوی په مرسته دیوچاناروغ 

Haemato - . دکلمې یوه برخه یامختاړی دی اومانایې وینه ده 

Haemorrhage 

: بهېدل  ا  -وینه  شاوخوانسجونوته  . درګونوڅخه  بهیدل  دوینې  ته   سطحې   ویادبدن 
دمغزنسجونوته  دننه وینه بهیږي .      درګونوڅخهکې      سکته په مغز ي  دبیلګې په توګه   

تنګ   رګونه  اویاداچې  چوي   رګونه  دمغز  کبله  دې  اوله  فشارډیروي  دوینې  چې  داځکه 
 ،کلک  شوي وي  .

Hafnium 

اړه لري . اتومي کتله یې     یوکیمیاوي عنصردی چې دجدول په څلورم فرعي گروپ پورې
U178,49    3ده .  کثافت یې  ٧٢اواتومي شمېره یې−G·Cm13.31     دویلې کیدلونقطه ،

یې      ,C° 2233یې    نقطه  دغلیان   ،4603 °C    پيژندل ایزوټوپونه  څلوردیرش  لږڅه   . ده 
په   یې  دلنډیزنښه   . دي  هافن  Hfشوي  چې  څرنگه   . کیږي  دنیوترونودجذب  ښوول  یم 

کولوډیره وړتیالري  نوله دې کبله په هستوي بټۍ کې دکنترول کوونکومیلو په منځ کې   

http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_%28unit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Gram_per_cubic_centimetre
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 کارول کیږي .  

Hair(S) 

 

   -اوښتان :
جوړښتونه     Keratinدپوستکي څخه راوتلي سلولي پروتیني  

دپورتنی طبقې   کړی وي     Dermisدي چې  څخه یې نشأت 
اوداوږدو اویالنډو رشتوپه بڼه ښکاري . داوښتانوپه فولیکل  

د   غوړجن    Sebaceous Glandsکې   چې  لري  شتون  غدې 
موم ډوله ،اسیدي موادافرازکوي . دنوموړې غدې دنده داده 

له   اوپرته  وساتي   خوندي  څخه  اومیکروبونو  دوچوالي  پوستکی  چې 
نو  يشونډو،ورغوواودپښوتل ددریوپټونوڅخه  ،  اوښتان   . پیداکیږي  کې  بدن  ټول  رپه 

.       Medullaننی پټ    -Cortex  ۳کېراتین پټ    -Cuticula  ۲دمړوحجروپټ    -۱.    دیجوړ
موکوزاغشا   داخلي تشو غړوننی  بلخوایوازې     Tunica Mucosaدبدن   . لري  نه  اوښتان 
دپوستکي په الندې  ښتان لیدل کیږي . اوښتان  اودتي لرونکوحیواناتوپه پوستکی باندې  

برخې       Subkutisبرخه   اود منځنی  کیږي  پټ    Drmisکې شنه  اودبهرنی  تیریږي   څخه 
Epidermie    داوښتانونارو   . راوځي  :     غيڅخه  لکه   . ولري  ډیرالملونه  شي  کیدای 

الندې ناروغۍ    ه پایله کې  نیمگړتیااوداسې نور.   پ  هورمون  جنتیک،دچاپېریال اغیزې ،د 
راولي ته  ،دواښتانوډیرښت    منځ  ،داوښتانوکمښت  داوښتانوتٌوئیدل   :

،دښځواوښتانوډیرښت ،دمیالنین   مادې   کمښت اودهغې سره سم داوښتانوبې رنگوالی  
،داوښتانوناخبیث تومورونه اونور . داوښتانودندې عبارت دي له : دساړه څخه مخنیوی  

،دنوروحیوا تنظیم  دحرارت  ساتنه،  دپوستکي  ناتوسره  ،دتندلمروړانگوڅخه 
بویوونکوکیمیاوي   بدن  ،دخپل  تنظیم  لوندوالي  ،دپوستکي  ورکړه  دخبرزیگنالونوراکړه 

اویاداوښتانودښوریدلوپه ترځ کې  دعصبي ریسپټرونو به مرسته    دتماس موادو خپرول ،  
 دحس انتقال کول  

Half Angle 

Formula 

 

په  مسطح مثلثاتو او په یوه کیفي مثلث   -دنیمايي زاویوقانون :
په        Α  ، Β  ،Γاو زاویی یې په         A,B,Cکې چې اضالع یې 

 ښيو،الندې اړیکې اعتبارلري :  
  

    ،    ،

 

Half Embryo 

ې ترسره داسپه یوشمیرحیواناتو  لکه حشرات ،ترمتنان اونوروکې تکامل    -نیمه جنین :
قشر دهگۍ  چې  توگه  دې  ،په  کوي  تکامل  قبلي  هگۍ  دهغوی  چې    اودپالسما  کیږي  

مختلفوبرخولپاره مشخصې دندې ټاکل کیږي ،ترڅوپه راتلونکي وخت کې دهغوي څخه  
ل په لومړي پړاوکې ،دبیلگې په توگه کله  ټاکلي غړي منځ ته راشي . خوکه چېرته دتکام

واسطه دحیوان   په  کړنالرې  نودهمدې  یوشان متناظروسلولوتقسیم شي  دوه  په  چې جنین 
وینایوداسې جنین   بله  په    . ټاکل کیږي  ثابته  لپاره  اوکّیڼه خوادراتلونکي وخت  شی خوا 

چاک کیڼې خواته  منځ ته راځي چې نیمه برخه یې دچاک شی  خواته  اوبله نیمه برخه یې د
پرته ده اوپه  عین وخت کې دیواوبل سره شیشه يې ډوله تناظرلري . خوکه په همدې ترځ  
کې جنین په منځ کې نیمايي شي ،نوپه دې حالت کې جنین بشپړ تکامل نه کوي بلکې  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Unregelmaessiges_Dreieck.png&filetimestamp=20090302193710
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hair_follicle-en.svg
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دحیوان دبدن نیمايي برخه اویاپه بله وینادجنین نیمايې برخه وده کوي . خو په یوه بله ډله  
.کله چې په هغوی کې دجنین سلول دیوه ټاکلي سمت څخه  حیوان نه  ده  اتوکې بیاداسې 

 نیمايي شي ، سره دهغې هم دوه بیل حیوانات منځ ته راولي .

Half Life = T1/2 

  : وخت   نيمايي  ټاکلي     -فيزيکي  يوه  د  کې  موده  نوموړې  په  چې  دی  وخت  هغه 
وخت هستوشمېرپه پرتله    ابتداييد  هستوشمېرتجزي په اساس  دپاتې  عنصرد راديواکتیو

 نيماي ته راولويږي .   

Half-Life 

 

 

    -نیمايي وخت : 

بیالوژيکي   دیوې   چې  کیږي  ویل  ته  وخت  هغه 
اویاطبي   په    تابعکمیدونکی  اکسپونينشل  ،فزیکي 

نیمايې  موادوڅخه  د  وخت  دلومړني  کې   کړنالره 
   برخه پاتې شوی وي .  

    -: ( physT) فزیکي نیمايي وخت   -۱

کې دهغو  موده  نوموړې  په  چې  دی  وخت  تجزیه    اټومونووراډیواکټیف  هغه  نیمايي   څخه 
اودتجزیې     T 1/2کیږي کوم چې په لومړني وخت کې یې شتون درلود. که نیمايي وخت په  

 ، اومنځنی وخت په  Λت په  ثاب

  Τ  :وښييو،نولرو              

کې    -۲ بیالوژي  :      -:  (biolT)په  دالف  وخت  نومو  ېچ  یهغه  ک  ړېپه  دهغو    ېموده 
  طراح ا  دمیتابالیزم او  څخه چې بدن ته ننوتلي وي  ،  کیمیاوي ،بیالوژيکي اوطبي موادو

یوه اورگانیزم کې دیوې    په  ېچ  ی هغه وخت دله الرې نیمايي ته کمښت  ومومي .  ب :   
فزیولوژیکي مادې نیمايي برخه  نوې تولیدشي . دبیلگې په توگه لکه په ینه اویاپه زیروم  

   ورځې پورې وخت نیسي .  10–7 کې دپروتینوتولیدلږڅه 

مادې   هغه وخت دی چې په بدن کې دیوه راډیواکټیف   -:   (effT) اغیزمن نیمایي وخت    -۳
ته   نیمايی  الرې  له  اوبلخواداطراح  الرې  له  تجزیي  یوخواد  اکټیویتي   وخت  دلومړي 

 راولویږي .

𝐓𝐞𝐟𝐟 =
𝐓𝐩𝐡𝐲. 𝐓𝐛𝐢𝐨𝐥

𝐓𝐩𝐡𝐲𝐬  +  𝐓𝐛𝐢𝐨𝐥
 

Half-Line 

 

برخه یې دنیم خط په  یوه نقطه ، یومستقیم خط په دووبرخوویشي چې هره     -نیم خط  :
الیتناهي   ته  اړخ  یوه  هغه  چې  ده  لیکه  سیخه  سمه  یوه  خط  وینانیم  بله  په   . یاديږي  نوم 

 غځیدلی وي خوبل اړخ ته محدودوي .

Half-Space 
داویکلید  -نیم فضا: نیم فضاووتقسیم    Euclidean یومستوي    ، دوو  بعده فضاپه  درې 

 کوي .  

Half-Value Layer 

= Hvl 

  : د یوې مادې هغه پنډوالي ته وايي چې دوړانگو شدت   د     -نيمايي ارزښت پنډوالی 
 جذ ب کولواوانعکاس په پايله په پرتله د   هغې دتېريدلو څخه وروسته د  لومړني شدت

 کې نيمايي ته را کم کړي .   
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Halide 

ه گروپ  عمده  اووم  دجدول  یې  برخه  یوه  چې  دي   مرکبات  عنصرونه  اکیمیاوي  لوجن 
،   (Nacl)لوجن مالگې     لکه  :  اده  -۱یلوي..  تشکاودویمه برخه یې  یوفلزاویارادیکال 

(Kbr)  ۲-  ه :   اکووالینت  لکه  ه   -2Cl2CH  ۳   ،  (Hcl) لوجن مرکبات  لوجن  اکمپلکس 
 Ptcl]4[−2.مرکبات  لکه :  

Hall Effect 

 

 

زکال کې دیوه امریکايي فزیک   ۱۸۷۹په    -دهال اغیزه :
له خوانوموړې اغیزه وموندل شوه .کله     Edwin Hallپوه  

په   وتړونودجسم  باندې  بطری  برقي  په  یوهادی جسم   چې 
بله   اویاپه  دالکترونوجریان  جریان   اوږدوکې  وینادبرق 

بهیږي . که اوس په نوموړي حالت کې  هادي جسم په یوه  
ساکنه مقناطیسه ساحه کې کیښول شي نودجسم په ساره سمت کې یوډول ولټیج منځ ته  
راځي چې دهال ولتیج په نوم یادیږي . دهال ولټیج  سمت داسې دی چې په برقي جریان 

، اودجسم     I دی .  که دبرق جریان پهړوالباندې  اوهم په مقناطیسي ساحه باندې عمود
 HU وښيو،نودهال ولتج     Dپنډوالی هغه خوا چې دمقناطیسي ساحې   سره موازي ده په 

دهال    HAپه  پورتنی معادله کې       دالندې معادلې څخه ترالسه کیږي     .
قوه     Lorentz Force دلورینڅ          ېدهادي جسم په الکترونوباندثابت ده .  څرنگه چې  

په   اغیزه  دهال   . کوي  جبران  اغیزه  قوې   دلورینڅ  ساحه  برقي  خودهال  کوي  عمل  هم 
 ه کولوپه موخه پراخ استعمال لري  الکترونیک کې دمقناطیسي ساحې دانداز

Halo refraction 

  . کوي  بیان  غبرگون  دنوراپتیکي   اتموسفیرکې  په  چې  ده  ټولیزاصطالح  په    یلگېدبیوه 
کریستالونگه  تو دیخ  کې  منځ  داوریځوپه  کې  ارتفاع  کیلومتري  لس    ه داتموسفیرپه 

تولیدکیږي . کله چې دلمروړانگې په هغوی ولگیږي نودیخ په کریستالونوکې دنورشعاع     
انعکاس اوانکسارصورت نیسي . په پایله کې داسمان په مختلفوځایونوکې سپینې دایرې   
،رنگه دایرې،رنگه قوس  اویادرڼاځلیدونکي ټکی منځ ته راځي . که چیرته دلمروړانگې 

 منځ ته راځي . شنه زرغونه  اوبوپه څاڅکوباندې ولگیږي نو دیخ کریستالونوپرځای د 

Halogenation 

لوجن  ایوکیمیاوي تعامل ته ویل کیږي چې دیوه کیمیاوي مرکب په مولیکول باندې  ده
د ه پرځای  اتوم  دهایدروجن  بیاپه کیمیاوي مرکب کې  تیره  په   . تړل کیږي  لوجن  ایواتوم 

 ،  ،  2Cl2CHیتان باندې دکلوراتوم نښلول، اتوم  نښلول کیږي . دبیلگې په توگه م

Halogens 

دهغونافلزي عنصرونوڅخه عبارت دی چې دفلزاتوسره مالگې جوړوي . دبیلگې په توگه  
. نوموړي عنصرونه دپریودیک  جدول په اووم عمده      F,Cl,Br, Astatine (At) , Jلکه :   

که دهایدروجن سره یوځای شي هایدروهالیک اسیدمنځ ته راځي .    گروپ پورې اړه لري .  
 دبیلگې په توگه : که کلوردسودیم سره تعامل وکړي نودخوړومالگه ترالسه کیږي .

 
تعامل وکړي نوپه پایله کې  که چېرته کلوردهایدروجن سره دتودوخي اویارڼا په ورکولوسره 

په انفجارډوله اوازسره په هایدروجن کلوراید اوړي .  په بله وینا  هایدروجن هاالیدمنځ ته  
 راځي .که ورپسې په اوبوکې حل شي نویوزوروراسیدترالسه کیږي .

 

Halophyte : نباتات  نباتات دي   چې په داسېّ ځمکه کې وده کوي    -دمالگې  نباتاتویوه ډله  دعالي 
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نباتاتودمالگې سره ځان عادت  ډول  . دغه  اندازه مالگه موجوده وي   لوړه  په  هلته   چې 
. دبحر سره نږدې  سیمې  اویاپه مالگینه بحیره کې شنه   کړی دی اوتحمل کوالی  شي  

 کیږي .

Halos - مختاړی اوپه مانادمالگه  اویاملح 

Halve  نیم کول ،نصف کردن،دوه ټوټې کول 

Hämocyanin 
لري داځکه   هاوکې شتون  اوخرچنگ  په ځینوحلزونونو،صدفها  رنگه ماده چې  آبي  دوینې 

 چې په وینه کې داوسپنې پرځای دمس فلزموجودوي .

Handle  : ي لکه دڅرخ رافعه ، یوډول رافعه ده چې یومټ )بازو( لر  -هنډل ،دسته 

Haplogenotypic 
کله  اده یانې   ، ټاکل  خاصیت  اورگانیزم  دیوه  مرسته  نښوپه  دارثې  دوره کې  په  پلوئیدي 

 چې نوموړې نښې دیوې ساده ټولگي په شکل شتون ولري .

Haploid 

 

 

   -هاپلوئید:
دکروموزوموشمیرپه تړاویوه اصطالح ده چې هریوکروموزوم یوځل شتون  
)سپریم   حجرې  جنسي  اوښځینه  دنارینه  لکه  توگه  په  دبیلگې   . ولري 

دگامیت   چې  ویش     Gametesاوهگی(  تنقیصي  د  یادیږي  نوم  په 
Meiosis    څخه وروسته هاپلوئیدکروموزومونوساده(1n)   شمیر لري . خوکله چې دنارینه

یوه  د پایله کې  نوپه  ویلې شي  گامیتونه سره  یانې دوه  یپلوئید  ااوښځینه جنسي حجرې 
 منځ ته راځي چې د زایگوټ په نوم یادیږي  .   (2n)حجره 

Haplont 

ساده شمیر سلولونوکې  په   بدن  دخپل  چې  کیږي  ویل  کروزمونه     (1n)هغواورگانیزموته 
. نوموړې حالت په گامیتوفیت ،سرخس هااون وروکې لیدل کیږي . په حیواناتوکې  ولري 

کوکسیدونو په  لکه  پړاوکې  تکثرپه  دنازوجي  گریگارینو    پارازایټ    او   Coccidiaیوازې 
Gregarinae   . کې شتون لري 

Haplophase 
دسته ساده  یوه  صرف  سلولونوکې  په  دبدن  چې  کیږي  ویل  پړاوته  کروموزوم     (1n)هغه 

 شتون لري ، 

Haptere ده غړي په نباتاتوکې چسپن 

Haptotropismus 

یوغیرمشخص   غړي  یوه  اویادنبات  نبات  ،دیوه  تحریک  تولیدشوی  واسطه  په  دتماس 
له امله منځ ته راشي . دغه ډول تحریک د انگورپه   )په نامعین جهت( چې دتماس  حرکت 
میلې   یوې  د  اخیربرخه  پیچک  دیوه  چې  کله   . کیږي  لیدل  اونوروکې  تاک،نخوداوپیچک 
په   اویاشاخچې سره تماس پیداکړی ،سمدالسه دڅودقیقوپه ترځ کې وده کوي ،دشاخچې 

 شاوخواراتاویږي اوخپل ځان په هغه کلک کوي .

Hard ، ی  , سخت سرښم , خټینگکلک, سخت 

Hardening   سخت کول ،جامدکول،کلکول 

Hardness سختي  كلكوالى، 

Hardness Grade ۱-    دموز کوي چې  گوته  په  درجه  پراساس    Mohsپه جامدجسمونوکې دکلکوالي  جدول 
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سلیکات   اودمگنیزیم  لس  درجه  دموزکلکوالي  دالماسو  توگه  په  دبیلگې   . کیږي  ټاکل 
 مینرال دموزکلکوالي درجه یوده .

داوبودسختوالي درجه ښيي . سختې اوبه هغه اوبه دي چې په لوړه اندازه مینرال پکې    -۲
  Mg+2 او دمگنیزیم ایونونه     Ca+2 شوي وي . دبیلگې په توگه لکه  دکلسیم ایونونه  حل  

یوه   په  اندازه  دمینرالونه  چیرته  که   . دي  اوبه  نرمې  اوبه  اوتقطیرشوې  اوبه  دباران   .  ،
 واوړي نودسختې اوبوپه نوم یادیږي . Mg/L 181≤لیتراوبوکې دیوسلواتیاملي گرام  

Hardware 
په چې  آلې  .    تخنیکي  تشکیلوي  برخې  اودکمپیوترهراړخیزې  کیږي  کارول  کمپیوترکې 

   ،موس ، اونور CPU   ،RAMلکه مونیتور، مدربورد،دبرق منبع،کیبورډ،

Harmonic   هم اهنگ ،هم  وزن 

Harmonic Line 

:هورمون  خطونه  دڅلورو   -یک  چې  خطونه  موازي  څلورمستقیم  توگه  په    دبیلگې 
،دهورمون تیریږي  همدارنگه  هورمون  یکونقطوڅخه   . یادیږي  نوم  خطونوپه  یک 

څلور چې  خطونه  نقطې   هورمون  څلورمستقیم   AB    خطدیومستقیم      A,B,C,Dیک 
    یک خطونوپه نوم یادیږي .هورمون ،دسره وصل کوي ېنقط بهرنۍ 

Harmonic Mean 
از  هورمون  وسط    -یک :هورمون  وسط   ازوسط    n......., a 3,,a2,a1a     عدد   nیک  عبارت 

1عدد        nحسابی  

a1
.

1

a2
. ……… .

1

an
 است  .   

Harmonic 

Oscillator 

:هورمون  اهتزازونکی   تړاولکه    -یک  په  دوخت  چې  کیږی  ویل  ته  سیستم   فزیکي  یوه 
بڼه   په  تابع  لکه  هورمون  دساین  توگه  په  دبیلگې   . کوي   ترسره  حرکت  پریودیک  یک 

 دتاررقاصه ، اوداهتزازسرکټ 

Harmonic Points 

یک نقطې ویل کیږي  که  هورمون  دیوه مؤلفه تقسیمات څلورنقطوته    -یک نقطې :هورمون 
هم په داخیل کې اوهم په   ABخط    شتون ولری چې یومستقیم Dاو    Cچیرته دوه نقطې   

یک نقطې ویل  هورمون  نقطوته    A,B,C,Dخارج  کې په یوه مساوي نسبت تقسیم کړي . د  
 کیږي .

Harmonic 

Sequence 

دعددونویوترادف ته ویل کیږي چې عمومي جمله یې مساوي له :       -یک ترادف :نهورمو 

  . دبیلگې په توگه لکه   وي  او       

 

Harmonic Series 

یک سلسلې هورمون  یوډول ترادف ته ویل کیږي چې دهغې غړي د   -یک سلسله :هورمون 
 متباعدداو  یک سلسله الیتناهي غړي هورمون دیوې برخې غړو مجموعه تشکیلوي . که د

 Divergent  . خواص ولري نوپه الندې ډول لیکل کیږي 

 

Harmony ، ړیکی  ا ښیژوند,  ییز, سوله ای , د اختالف نشتوالۍ خوشحال هم اهنگي 

Harvest .)درمن ) درمند( ،حا صل، دريبلواودرمن وخت ،فصل ) لكه دغنمو  

http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
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Hashish 
نبات دصمغ څخه ترالسه     Cannabisپه عربي کې ورته عصاره ویل کیږی او د     -چرس : 

 کیږی . چرس نشه يې مواددي .  

Haustorium 

 نباتي نطفه یاطفیلي ، -۱
مکنده سلولونه ته ویل کیږی چې دیوه گلدار نبات دکیسه جنین     -غړی :ونکی  زبېښ  -۲

مرس په  غړي  دنوموړي   . لري  کې  شتون  ، تخمدان   نباتات،مرخیړي  چې  کوالی شي    ته 
مهم    پارازایټ   اودخوراک  اوبه  څخه  اورگانیزم  اویادبل  څخه  غړي   یوه  بدن  دخپل  اونور 

 ي  ښموادځانته راوځبی

Hay . کاه،وچ واښه چې کورني حیوناتوته دخوراک په موخه کارول کیږي 

He  Helium   دهیلیوم کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده 

Healing شفاترالسه کول،بهبودکیدنه،روغتیاموندل  روغول، 

Heart 

 

 

 

 

 

 

تو حجروڅخه جوړشوی تش غړی دی چې په ټولو فقاریه حیواناتوکې   ظالدع   -زړه ،قلب :
 اوانبساط    Systoleانقباض شتون لري . دزړه دنده داده چې ددهلیزواوبطنونو دپرلپسې  

Diastole    کړنالرې په مرسته په بدن کې دوینې بهیر تل په یوه دوراني حرکت کې فعال و
شی   دزړه   . دی  جوړشوی  ددووبرخوڅخه  زړه  لرونکوحیواناتواومرغانوکې  تي  په   . ساتي 

څخه جوړه     Right Ventricleاو ښي بطن    Right Atriumنیمايي برخه  چې دښي  دهلیز ً
یدي وینه سږو ته پمپ کوي )اصغري ده اوناپاکه ور

چې دکیڼ  جریان دوره( . دزړه کیڼه نیمايي برخه   
  Left Ventricleاوکیڼ بطن     Left Atriumدهلیز 

کوي  پمپ  ته  بدن  ټول  وینه  اوپاکه  جوړدی  څخه 
څلورکړکی   زړه   . دوره(  جریان    (Valve))اکبري 

 لري .
 
 ۱-   Atrioventricular (AV) Valves    دهغې

ن دهلیزترمنځ کړکی  اوښي  بطن  دښي  چې  دی  وم 
د او   ده  اوکیڼ  Tricuspid  Valve پرته  بطن  دکیڼ  بلخوا  یادیږي  نوم  په  کړکی  ته 

     .  یادیږي نوم په   Valva Mitralisدهلیزترمنځ کړکی )صمام ( چې 
۲-   Semilunar Valves  اوابهر بطن  دکیڼ  چې   ده  کړکی  یوه    : Aorta    ده پرته  ترمنځ 

شریان    Aortic Valve اودابهرکړکی   اودسږي  بطن  دښي  کړکی  بله   Pulmonaryاو 

Artery    ترمنځ پرته ده اودسږي کړکی Pulmonary Valve     په نوم یادیږي  . کله چې په
ی خالصیږي . په پایله کې  کیڼ بطن کې فشار د ابهر فشار په پرتله جګ شي نودابهرکړک

بطن کې فشار  په کیڼ  . خوکله چې  وبهیږي  ابهرته  بطن څخه  وینه کوالی شي چې دکیڼ 
دنده   کړکی  دسږي   . کیږي  تړل  دابهرکړکی  واسطه   نودابهرفشارپه  ومومي  کمښت 
اوکړنالره همداسې درواخله .په زړه کې دوینې دوره داسې پیل کیږي چې لومړې دزړه شی  

دهلیز   وینه  اوکیڼ  مرسته   په  بطنونودانقباض   د  کې  شیبه  همدې  اوپه  ډکیږي  وینه  په 
ادی حالت  عش شوی حالت نه بیرته  شریانوته غورځول کیږي . کله چې دبطن عظالت دک

را وکړي  ته  )دمه(  سیاله  یانې  کړکی    ,شي  ترمنځ  بطن  دهلیزاوشي  دشي  سمدالسه   نو 
ې کیږي . څرنګه چې په دې شیبه  اوهمدارنګه دکیڼ دهلیزاوکیڼ بطن ترمنځ کړکی خالص
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کې دواړه بطنونه دوینې څخه تش شوي وي او ددهلیزوپه پرتله د فشارتیټوالی پکې منځ  
ته راغلی دی،نودفشاردتوپیرپه اساس وینه ددهلیزوڅخه بطنونوته په اسانی سره بهیږي .  

ت سره ورپسې په  بطنونوکې د انقباض  کړنالره پیل کیږي . په دې ماناچې دبطنونوعظال
کړکې   ترمنځ  اوبطنونو  ددهلیزو  سمدالسه  او  ځي  فشارپورته  یې  کې  منځ  اوپه  راټولیږي 
تړلې کیږي . په پایله کې وینه کوالی شي چې دابهرشریان اوکیڼ بطن ترمنځ خالصې کړکی  

Aortic Valve      اودسږي شریان اوشی بطن ترمنځ خالصې کړکیPulmonary Valve    له
روبهیږي . دزړه ښی نیمايي اړخ دنده داده چې دبدن عمومي جریان  الرې  دبدن شریانوته و

دپاسني   چې  کوم  وینه   اکسیجنه  وریدونو  Vena Cava Superiorبې   Vena اوالندني 

Cava Inferiorڅخه وریدی وینه وربهیږي، په ښي بطن کې راټوله کړي . ورپسې وینه د 

Tricuspid Valve  ایه څخه دسږي کړکې له الرې  کړکی څخه ښي بطن ته بهیږي  اوددې ځ
واسطه   نفوذپه  دمتقابل  ورکړه  دګازراکړه  کې  سږي  په   . بهیږي  ته  دورې  اصغري  دسږي 
اواکسیجن   ورکوي  اکسایددالسه  دای  کاربن  وینه  وریدي  ماناچې  دې  په   . کیږي  ترسره 

ورید   دسږي   . رانیسي  دزړه    Vv. Pulmonalesځانته  څخه  دسږي  وینې  پاکه  واسطه  په 
ته انتقالیږي . ورپسې دمیترال کړکی له الرې پاکه وینه کیڼ بطن ته بهیږي .  کیڼ دهلیز

دکیڼ بطن څخه پاکه وینه دابهرکړکی له الری اودابهر رګ په واسطه د بدن  عمومي جریان  
 ته پمپ کیږي .  

خالصیږي    Systole  انقباض کړکی  اودسږي  دابهرکړکی  کې  کړنالره  نوموړې  په   :
دښي    . کیږي  تړلې  کړکی   اوتریکوسپیدال  کړکی  ،میترال  کوي  )دمه(  سیاله  ،دهلیزونه 
دخالصې   لوړفشارسره  اوپه  کیږي   کش  خواته  دننې  عظالت  میوکارد  بطن  اوکیڼ  بطن 

 غورځوی .ابهرکړکی اودسږي کړکی له الرې وینه د ابهراودسږي شریان ته 
څخه     Diastoleانبساط  دانقباض   چې  کیږي    ویل  فازته  هغه  دورې  دوینې   دزړه    :

وروسته زړه په وینه ډک کوي . په پیل کې په ښي اوکیڼ بطن کې فشارددهلیزونودفشارپه  
پرتله کمښت مومي .  دابهرکړکی اودسږي کړکی تړلې کیږي خوورسره سم د میترال کړکی  

کړکی   فشارپورته  اوتریکوسپیدال  اوهلته  کیږي  کش  خواته  دمنځ  دهلیزونه   . خالصیږي 
بطنونوته   ددهیلیزوڅخه  وینه  کې  پایله  په   . کوي  دمه  بطنونه  کې  ترځ  همدې  خوپه  ځي 

 راتویږي .   
لري   کتله  پورې  ګرام  پنځوس  سوه  تردرې  نه  پنځوس  سوه  ددوه  وزن  دزړه  ن   دانسا 

ړه عظالت ددریوپوښونوڅخه جوړدي  دز  ترڅټ پروت دی .  عظم القصاودمالتیردمخه اود
پوښ    -۱:   تړون     Endocardiumننی  اود  دی  غني  تارونوباندې  االستیکي  په   :

   نسجونوڅخه جوړدی 
 :   په عظالتوډک پوښ دی    Myocardiumمنځنی پوښ   -۲
: ټول زړه ته دکڅوړې په شان پوښ ورکوي اوزړه دالتهاب    Pericardiumبهرنۍ پوښ    -۳

 ژغوري . دزړه ښی بطن عظالت دکیڼ بطن په پرتله ډیرقوي دي .اوډیرکشش څخه  

Heat 

: ،تودوخی  یوترمودینامیک    -حرارت  چې  ده  انرژي  برخه  اوهغه   دی  کمیت  یوفزیکي 
برخه   بله  هغه  دانرژي  کیږي.   ورکول  ته  سیستم  اویاداچې  کیږی  اخیستل  څخه  سیستم 
عبارت له کارڅخه دی چې دواړه انرژي ډولونه  یوځای دترمودینامیک دلومړي قانون په  

دلون المل ګرځي . دترمودینامیک لومړي قانون په  ب 𝑢∆اساس دیوه سیستم دداخلي انرژي   
کار    دهغه  مجموعه  له  دی  مساوي  بدلون  انرژي  داخلي  سیستم  دیوه  په    Wاساس  چې 

اوهغه مقدارحرارت     کیږي  ترسره  دبهرخواڅخه  باندې  ته    Qسیستم  چې همدې سیستم 
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 دی   Joule=Jانتقال کیږي. دتودوخی نړیوال واحد ژول  
په    قانون  حرارت  دنوموړي  شوی   انتقال  ته  سیستم   یوه  :     Qاساس  له   دی  مساوي 

 دسیستم داخلي انرژي تغیر منفي په سیستم باندې ترسره شوي کار  

𝑄 = ∆𝑢 − 𝑊 

Heat  Formation 
هغه مقدارحرارت ته ویل کیږی  چې  دیوه کیمیاوي مرکب په تشکیل     -دتعامل حرارت : 

 صرونوڅخه ازادیږي  اویاداچې په مصرف رسیږي .    نکې دع

Heat Fission 

دسورشوي   توګه  په  دبیلګې   . کیدل  اوتجزیه  موادوټوټه   دکیمیاوي  واسطه  په  دتودوخي 
یې    درجه  دحرارت  چې  واسطه  په  تجزیه    C° 1600پالتین  داوبومولیکول  ولري  قیمت 

 کیدل  

Heat Of 

Condensation 

هغه مقدارانرژي ده  چې دبخاردتراکم په کړنالره کې آزاده کیږي کله چې     -حرارت تراکم :
 دبخاریوټاکلی مقدار په مایع  بدل شي ، پرته له دې چې حرارت یې تغیروکړي  .

Heat Of Reaction 

په کیمیاکې هغه حرارت ته ویل کیږي چې په یوه کیمیاوي تعامل کې    -دتعامل حرارت :
په ټولیزه توګه  آزادشوی وي   اویااخیستل شوي وي . دیوه کیمیاوي تعامل په جریان کې 

دلومړی موادو اودتعامل په ترځ کې تولیدشووموادودانرژي توپير دحرارت په ډول یاداچې  
 آزادکیږي اویا اخیستل کیږي.  داخیستل شوې انرژی په مټ یوکارترسره کیدالی شي .

Heat Quantity 

ده    1Tده اودحرارت درجه یې     mپه پام کې نیسوچې کتله یې  یوجسم     -حرارت مقدار:
او   شي  لوړه  درجه  دحرارت  يې  کې  پایله  په  ورکړوچې  حرارت  ورسیږي    2Tاودومره  ته 

∆T = (T2 − T1)     نوهغه مقدارحرارت𝑄    چې نوموړي جسم ځانته رانیولی دی مساوي
 دی له : 

  𝑄 = m. c(T2 − T1) 
 دجسم مخصوصه حرارت ثابت دی.   cپه پورتنی معادله کې  

Heavy : دروند،سنګین-   

Heavy Metals 
څخه    g/cm³ 5,0په کیمیاکې هغوفلزاتوته ویل کیږي چې کثافت یې د     -درانده فلزات : 

 لوړوي.

Heavy Water 

دی . درندې اوبه  ددرانده هایدروجن    O)2H2O (2Dکیمیاوي فرمول يې     -درندې اوبه : 
H1اټوم   

په نوم هم یادیږي اودیوه اوکسیجن څخه جوړشوې     Deuteriumچې دډیتریم       2
اوبو    طبیعي  په  دیتریم    O2Hده.   خو  لري  یوپروتون  یوازي  هسته  دهایدروجن  کې 

درندې     . لري  اویوپروتون  یونیوترون  په هسته کې  چې  دی  یوایزوټوپ  اتوم  دهایدروجن 
لږه کچه   ډیره  په  په مټ     ca. 1/6000اوبه  تجزیې  برقي  د  پیداکیږي.   اوبوکې  په طبیعي 

جه کې ددرندې اوبو کثافت  دطبیعي اوبوڅخه دیتریم ترالسه کیږي.. دحرارت په عادي در
3−1,107 g·cm     اوپه،°C3,8       حرارت کې منجمدکیږي، دغلیان نقطه°C 101,4    ده . په

هستوي بټۍ کې دسریع نیوترونوبطي کولویانې سرعت کمولوپه موخه ددرندې اوبوڅخه  
سره هستوي تعامل    uranium-235پورته کیږي ترڅوبطي شوي نیوترونونه دیوراینوم  ګټه  

 وړتيا ترالسه کړي.

https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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Hectare 

دسطحې مقیاس دی چې دزراعت په څانگه کې ډیرکارول کیږي . لنډیزیې   په       -هکټار:
 1ha    همدارنگه  . دی  مساوي  سره  مترمربع  زره  لس  اویوهکټارد  کیږي  سره 

 یوکیلومترمربع دسل هکټارسره ماوي دی .

1 Ha = 100 A = 1 Hm² = 0,01 Km² = 10.000 M². 

Hectolitre 

په     -هکټولیتر:  اولنډیزیې  دی  مقیاس  سل     Hlدحجم   . کیږي  ښوول  سره 
 سره برابردی .  Dm³لیتریوهکټولیتردی . بلخوایولیتردیومترمکعب  

31 Hl = 100 L = 100 Dm 

Heisenberg-

Uncertainty 

Principle 

 معلوم ) موقیعت)  ځای یوشي د چې وغواړو که :  -  پپرنسی  نامعینیت د ګهایزنبر د

 دي کار  په وړانګې داسې اڼر د لپاره لیدو د یوشي د .شو لیدالی و باید هغه نو ، کړو

 وي لږ تر اویا برابر سره ) جسامت ( والي لوی د شي ددغه یی  Λ  والی اوږد څپو د ،چې

   مومنتم فوتون د کې هغې په ، ځیرشو ته  Λ   = H / Mv   افادې   De Brolie   د که.

Mv       ږدوالیاو څپې اود   Λ   دپالنک طبیعي ثابت  بل سره معکوس تناسب لري . یود 

Planck constant      په H    .د    ۍکوچن  ډیرهالکترون    ېداچ  ښوول شوی دی نو   ، ده  ذره 
وي . اود    ږل   ډیر  یی  ږدوالېاو   څپود    ړانګود و  ېا په کار ده چڼر  ېلپاره داس  لیدود  ېهغ

   مومنتم   یا ته انرژي  یاز  ډیرهسره        Λ      ۍکوچن  ډیري د    ې ، چ  ښکاري   ې څخهافاد  ۍپورتن
Mv      ګیږيپر الکترون ل  ېوي ، کله چ یاتهدومره ز  ییانرژي    ېچ  فوتون  سرخوري . هغه    ،

  یت د نامعن  یت. دغه واقع  یږي ک   ځایه  ېب  څخه  ځایله خپل    مخه د  څخه   یدنو الکترون د ل 
 .  یږيک  ښودل ېداس ېک ریاضي  او په یادپه نامه  یپ د پرنس

 

ΔX .Δp  ≥ H / 4π   Or    ΔX . ΔV >> H /4π.M 

 

  ینیت ، امپلس او د سرعت نامع      یت موقع      ځایسره د    یب په ترت     ;  ΔV, ΔP , ΔX  دلته 
  یات ز  یت  موقع      ځای  ېد ذر  ېچ  څومرههر  ې، چ  یږيمعلوم  څځهافادي    ې. له دغ  ښېي

د    ډولپه همغه ان  ږويل      Δ X      ېچ  څومرههر  یعنې    شي    ینمع  یقدق    شي    وټاکل  یقدق
او  ېذر .  یاتز  یمتونه ق       ΔV , ΔP    د    یعنې  یقدق  ږ ل  سرعت  امپلس  اوبرعکس    وي 

  دپالنک ثابت قیمت مساوي دی له : 

Hekto سل 

Helianthus 

Annuus 

: پرست  آفتاب  ګل   ، ګل  لري    -لمرپرست  ګالن  غټ  زیړرنګه  چې  دی  نبات  یوګلداره 
څخه      Inulinاوددانوڅخه یې تیل ترالسه کیږي . په ګل کې ذخیره شوې ماده عبارت له  

 دی.

Helio- 
هیلوس    . اودلمرمانالري  دی  گڼل    Heliosیومختاړی  دلمرخدای  کې  یونان  پخواني  په 

 کیده .

Heliocentrism 

علم  پوهنی  دستورو کیږي  په  گڼل  مرکز   شمسي  دنطام  لمر  چې  دی  یوموډل  دفزیک  کې 
زکال څخه راپدې خواپه    1920  اوټول ستوري اوځمکه دساکن لمر په شاوخواراڅرخي  . د

یانې  Galaxy ډاگه شوې ده چې لمر دکائیناتومرکزنه دی بلکې ددوه سوه بیلیونوگلکسیو
دگلکسیوپه سل کې نوي برخه توره ماده جوړوي اوپه منځ    شکیلوي .کهکشانویوه برخه ت
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کې یې خوراکتله ایز تورسوري شتون لري . دبیلگې په توگه دشدوالرگلکسي په مرکزکی  
 یوتورسوری لیدل کیږي .

Heliophil 
 : متمایل  .    -لمرته  مانالري  متمایل   یالمرته  لمرخوښیدونکی  د  چې  ده  اصطالح  یوډول 

 ځینې حیوانات چې دلمروړانگو ته ډیرتمایل لري .لکه 

Heliophobia 

 : یااجتناب  ژغورنه  دځان  لمرناخوښیدونکی     -دلمرڅخه  د  چې  ده  اصطالح  یوډول 
کې   دلمروړانگوپمقابل  لکه ځینې حیوانات چې     . ژغورنې مانالري  اویادلمرڅخه دځان 

 ه لري .حساسیت لري اوله دې کبله  دلمروړانگوڅخه تښتي او یاویر

Heliotropismus 

: کږیدل  دودې     -لمرخواته  ځان   دخپل  چې  کیږي  ویل  دځینوحیواناتواونباتاتوخواصوته 
کړنالره اودځان حرکت دلمرمنبع خواسره مطابق سمبالوي .  دبیلگې په توگه هغه نباتات 
چې دکوټې کړکی ته ور نږدې موقعیت لري ،هڅه کوي چې دلمرخواته ځان ورکوږکړي .  

خواڅخه  دبی دشرق  دلمرحرکت  تربیگاپورې  دسهارڅخه  گل  دلمرپرست  توگه  په  لگې 
ترغرب خواپورې تعقیب کوي . په دې اړونددیادولووړده چې دجاپان فوکیشیماپه ښارکې  
  . کیږي  خواته  مځکې  ښکته  سریې  بلکې  کوي  نه  حرکت  پسې  لمر  په  گالن  پرست  گل 

 دي .   ډیواکټیفووړانگوله کبله زیانمن شويرا  داځکه چې د

Heliozoa 

: حیوانات  خواته      -دلمرډوله  هرې  څخه  دبدن  چې  دي  یاپروتوزواحیوانات  یوحجروي 
پښې   ظاهری  ډوله  شعاعي  متعدد  دریزوپودا    Pseudopodiumراوتلې  هغوی   . لری 

یاریشه پایان کالس په ډله پورې اړه لري . دلمرشعاع په شان یې دسلول څخه شعاع ډوله  
کاذبې پښې بهرته راوتلې دي اوله دې کبله ورته دلمرنماحیوان ویل کیږی .  شعاع ډوله  

ددې     Axopodsنری پښې   یوازې  بلکې  کاروي  نه  په موخه  په شان دحرکت  دامیب  لکه 
تازه  لپار په  هغوی   . شي  نه  ډوب  اوبوکې  اویاپه  وکړي  ښکارورباندې  چې  دي  ه 

په   اوسایتوپالزمایې  لری  شکل  کروي  حیوان  نوموړی   . ژوندکوي  بحرکې  خوږواوبواوپه 
 خارجي اکتوپالزمااوداخلي اندوپالزماویشل شوې ده .

Helium 

و نسبي  اتومي  ، ا2، اټومی شمیره یې دوه      Heیوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې
. هیلیوم نه سوځیدونکی نجیبه گازدی اودهایدروجن څخه وروسته     4کتله یې څلور ده 

    C° 272.20−،  دویلې کیدلوټکی یې       G/L 0.1786ترټولوسپک گازدی . کثافت یې  
یې   ټکی  دغلیان  په      C° 268.93−،اوترلوړفشارالندې  هیلیوم  چې  څرنگه   . لري  قیمت 

    .MRI Scannersرت  هدایت وړتیالر ي  نوله دې کبله په طبي آله لکه   لوړه اندازه د حرا
 کې دزبرهدایت مقناطیس دسړولوپه موخه کارول کیږي .     

Helix 

په ریاضي کې : په درې بعده فضاکې تاوشوی    -۱      -تاوشوي، پیچ ډوله جوړښتونه   :
دډلې څخه شمیرل کیږی چې دسږي په واسطه تنفس    حلزونونو  دقشرلرونکو   -۲منحني   

کوي ،دپینځوزروڅخه ډیرمختلف نوع حلزونونه پيژندل شوي دي . په باغونو، ځنګلونو، 
  . زیست کوي  اوځنګلي سیموکې  هموارو  ډوله     -۳چمنزارونو،  دپروتیني مولیکولوپیچ 

په    دغوږپه    -۴مولیکول کی لیدل کیږي .     RNSاو      DNSتاوشوی جوړښت لکه چې 
  . موجوددي  سلول  اودسامعه  سلول  حسي  هلته  چې  جوړښتونه  تاوشوې  کې  برخه  ننۍ 

 همدارنګه دغوږبهرنی تاوشوی منحني ډوله څنډې  ته هم ویل کیږي .

Helminths  چنجي،بندډوله چنجي،زبېښونکي  پلن  لکه   ، کرمونه  بیادامعأ  تیره  ،په  کرمها،چنجي 
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 چنجي،تارډوله چنجي

Help   مرسته ،کمک 

Hematin 

کدهیم     و  یمیاوي کمپلکس  مرکزک  ې چ  یږيک   یل مرکباتوته    یمته ق   درېد   یې  ې په 
  یکول مول  Porphyrin      دپورفورین   یېاوشاوخوا  یپروت د  یوایون( اتوم  Fe(+3)ېاوسپن

ایون    ک  OH)-(  اویوهایدروکسیل  یی    ړیاحاطه  فرمول  کیمیاوي  وي. 
·Feoh4O4N32H34C    چې پیداکیږي  کې  وینه  په  مهال  هغه  یوازې  مرکب   نوموړی   . دی 

ناروغي شتون ولري . دبیلگې په توگه لکه دوینې کمښت اویاکله چې دمعدې څخه وینه  
 بهیږي . یانې کله چې هیموگلوبین دمالگې اسیدسره یوځای شي . دوینې رنگ تک توروي  

Hemato- ، یانې دوینې ناروغۍ اودشخیص علم څانګهدبیلګې په توګه لکه هیماتولوجې وینه 

Hematocrit برخه ده   نهدوینې په  ټول حجم  کې  د)سروکرویاتو( سل 

Hematogenous 
هغه شی چې دوینې له الرې خپریږي دبیلګې په توګه سرطاني حجرې دوینې له الرې دبدن 

 نورغړوته خپریږي 

Hematoma 

کله چې څوک زخمي شي ،یا عملیات وکړي اویادوینې پرڼیدلوکړنالره   -دوینې راټولیدل : 
وینه  تشوبرخوکې  نسجونواویا  په  دبدن  چې  ګرځي  المل  ددې  نوداپیښې  وي  نه  سمه 

 راغونډه شي .  

Heme 

 : قیمته  -هیم   ددوه  یې  مرکزکې  په  چې  کیږي  ویل  مرکباتوته  کیمیاوي  کمپلکس 
مولیکول احاطه کړی    Porphyrin اتوم یوایون پروت دی اوشاوخوایې        Fe(+2)اوسپنې

دی .هیم اوسپنه لرونکې سوررنگه پروتیني ماده ده چې دسروکرویاتویوه برخه تشکیلوي .  
ین سره یوځای شي نوهیموگلوبین  پروت  Globinکله چې هیم  دیوه بل پروتین لکه  گلوبین 

 ورڅخه جوړیږي .  

Hemicelluloses 
تشکیل  ساکراییوپولي   څخه  اوپنتوس  هکسوس  دمختلفوقندونولکه  چې  کیږی  ویل  دته 

 شوی دی . په نباتاتوکې دذخیروي موادوپه توګه ساتل شوي وي .

Hemin 

 ې   اوسپن  یمته ق  ې ددر یې  ېپه مرکزک  ېچ   یږيک یلمرکباتوته و  یمیاوي کمپلکس ک یمده

 +3Fe       د  یوایوناتوم   یکول مول  Porphyrin      ین دپورفور  یې اوشاوخوا  ی پروت 
 کیمیاوي فرمول یې مساوی دی له :   . وي  ړیاحاطه ک  Cl− یوکلورایدایون او
 ·Fecl, 4O4N32H34C  

Hemin Catalysis 
دتنفس کولوسلسلې اخري پړاوته ویل کیږي چې په هغه کې تنفسي اکسیجن ایونایزکیږي  

 اودهایدروجن ایونوسره یوځای اوبه جوړوی .

Hemiparasite 

نباتاتو طفیلي  اوبه  پارازایټ    دنیم  څخه  نبات  )کوربه(  دمیزبان  چې  کیږي  ویل  ونوته 
دبشپړ   . کوالی شي  چې      Holoparasiteونو  پارازایټ  ،غذايي موادزبیښي  برخالف   په 

موادپخپله  غذايي  شوي  رانیول  چې  کوالی شي  هغوی   . کړي  ترسره  فوتوسینتیزکړنالره 
باندې واړوي . ځیني  نباتي نیم   Saccharidesضوي کاربوهایدرايد  اومستقل توګه په ع

هم شته دي چې پرته له میزبان نبات څخه هم تکثرکوالی    Rhinanthusونه  لکه  پار ازيټ
هم شته دی چې دژوندي  Nuytsia Floribundaونه لکه  پار ازايټشی . ځینې اجباري نیمه 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

440 

 

 . پاتې کیدو لپاره میزبان نبات ته اړتیالري

Hemiptera 

دحشراتویوه ډله ده چې جنسونه یې دسل زروڅخه هم اوړي .    -نیم باالن،نیم وزر،خسکها:
وقدامي  نسبت  یې  وزرونه  خلفي   . لري  زبیښونکې شکل  ځانګړی  یې  جوړښت  خولې  د 
دیوملي   یې  غټوالی   . وي  موندلی  تنقیص  وزرونویې  اویاداچې  لنډوي   تل  وزرونوته 

پورې رسی ترپینځه لس سانتي متره  باندې مترڅخه  نبات  په  لکه  توګه   په  دبیلګې   . ږي 
، بلخواخسکونه  Sternorrhyncha، دنبات ورږي      Auchenorrhynchaزبیښونکې حشره  

Heteroptera     ونه دی چې وینه زبیښي او دپار ازايټدانسانChagas     انتان ناروغی المل
 ته کیږي .ګرځي .  لکه  دسکلیت سلول اودزړه سلول چې دانتان په ناروغی باندې اخ

Hemisphere 

ددماغ قدامي برخه یانې دماغ اکبرپه دوونیم    -په بیالوژي کې : نیم دماغ : -۱ -نیم کره : 
کروویشل شوې دی چې په منځ کې یې کوچنی خالیګاه قرارلري اودیوې ځانګړې مایع په  

. ده  تړلې  برخه دشامه غړوسره  الندې  . ددماغ  ده  ډکه شوې  کې    -۲واسطه  :  په جغرافیه 
 په ستوروپوهنه کې : داسمان نیم کره .   -۳دځمکې شمالي نیم کره اوجنوبي نیم کره 

Hemizygous 

 

 

   -هیمي زایګوټ ارثت :
دیوه واحد جین لپاره یوه  اصطالح ده چې په کروموزوم کې دجین غبرګ  

دجین    Alleleالیللې   الیلي   . ولري  شتون  یوالیلې  دجین  پرځای 
اوی یونوع  صفت  ددووډولونوڅخه  اوځانګړی  کیږي  ویل  اډیرډولونوته 

لکه د رنګ ارثت لیږدوي .    دبیلګې په توګه  نارینه، دجنسي اکس  
ټولوجینونو    تړاوهیمي     X-Chromosomalen Gene کروموزوم  په 

لري اوداکس      X-Chromosomزایګوت دي . داځکه چې سړي یوازې یواکس کروموزوم  
په   یوشان جینونه  ټول   اوله دې    Y Chromosomeکروموزوم  نه دي  پراته  کروموزوم کې 

کې هغه     Drosophilaکبله خپله جوړه الیلې نه لري  . دبیلګې په توګه دمچانوپه یوجنس  
کروموزوم په جین کې      X نګ اودسترګورنګ  ټاکي ، یوازې داکسالیلې چې  دبدن ر

اود هغه     Y پراته دي  زایګوتي  . همدارنګه هیمي  لري   نه  په جین کې شتون  کروموزوم 
کې منځ ته راځي کله چې     Autosomale Genorteمهال داوتوزومال کروموزوموپه جینو  

زوم کې یوه ټوټه پرې شي اوپه  کروموزوموڅخه په یوه هومولوګ کرومو  ددواړوهومولوګو
د یوه  ویناپه  بله  په   . ورکړي  دالسه  کاپي  دویمه  خپله  توګه  کې  ادې  یپلوئیداورګانیزم 

یوکروموزوم ته هغه مهال هیميزایګوټ ویل کیږي کله چې د هریوه کروموزوم دنوع څخه  
شتون    یوازی یوه کاپی شتون ولري . په دې ماناچې په هریوه کروموزوم کې یوازې یوالیلې

ولري . دبیلګې په توګه دعسلونارینه مچی هیمي زایګوټ اورګانیزم دی . هغوی دناالقاح  
ګینوم   اوټول  راځی  ته  منځ  څخه  حجرې  هګۍ  یانې     Genomeشوې   . هاپلوئیددی  یې 

لري . په داسې حال کې چې ښځینه    N = 23 دهریوه کروموزم دنوع څخه یوازی یوه کاپي  
یرلري . په دې ماناچې حجرې یې  دهریوه کروموزوم څخه  یپلوئیدکروموزوموشمامچې د

دوه هومولوګ کاپي لري.  که د ګل په بوټي کې  دسوررنګ په تړاو دوه الیلونه سره یوشان  
 وي )هوموزایګوټ( نوپه پایله کې سوچه سورګل مّنځ ته راځي .  
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Hemoglobin 

 

   -دوینې سوررنگه ماده : 
لرونک  یموگلوبینه اکس  یاوسپنه    یجن او 
پروت  یږدوونکیل   یه دفقار  ېچ  ی د  ین فلزي 

حیواناتوپه    یواناتوح اوځینونافقاریه 
.یاتوکې  سروکرو لري  یموگلوبین  ه د  شتون 

پولي    Globinدڅلورگلوبین    مالیکول  
یې    دوه  چې  جوړدی  څخه  پیپتیدځنځیرونو 

دبیتا(  Α)الفاځنځیرد یې  په  (Β) ځنځیر    اودوه 
دهیم   کې  منځ  ځنځیرپه  هریوگلوبین  د    . یادیږي  .    Hemeنوم  دی    نغښتی  یوگروپ 

. جوړدی  برخوڅخه  ددوو  برخه   ه   د  هیموگلوبین  یوه                           لږڅه یموگلوبین 
یې        globinدگلوبین   96% برخه  اوبله  تشکیلوي  پروتین  اوسپنې  له  اوپرته  رنگه  یوبې 
ې دوه قیمته  اوسپنسوررنگه پروتین دی چې په مرکزکې یې د    Hemeهیم        %4دلږڅه  

  Porphyrinپه شان د عضوي مرکب    ېحلقپروت دی .  دهیم هریوگروپ چې د    Fe+2ایون  
شو  څخه یو  ی،د  یاحاطه  داکسیجن  چې  شي  وینا   مالیکول  کوالی  بله  په   . ولیږدوي 

کمپلکس  هد اوکوالی  مالیکول  یموگلوبین  لري  گروپونه  څخه    څلورهیم  دسږي  چې  شي 
اکسیجن   په  مالیکول  څلور   . ولیږدوي  یې   نسجونوته  بدن   اودټول  وتړي   ځان  په  ونه 

گروپ    هیم  دیوه  اکسیجن  کې   کړنالره  ق  نوموړې  عضوي    يلرونک  ېاوسپن  یمتهدوه 
اکسیجن    Protoporphyrins IXمرکب  کمپلکس   نسجونوکې  په   . کیږي  تړل  باندې 

ترڅوغ انرژي  ذآزادکیږي  موخه  غړودکارکولوپه  دبدن  کې  پایله  اوپه  موادوسوځوي  ايې 
پروتین باندې تړل کیږي اودوینې    Globin ترالسه شي . تولیدشوی کاربن دای اکساید په  

پایله کې دساه ایستلو له الرې دبدن   په  څخه بهرته وځي .  له الرې سږوته انتقال کیږي  . 
پيژندل شوي دي . په    یموگلوبیننارمل ه  یرلرونکیتوپ   ږڅهل   څلورډوله   ېک  ینهو  انسان پهد

یږي  ک  کښل(  Hba1په  )  ډیزیېلن   ېشتون لري  چ  یموگلوبین ه  یوډول   یانسانانوک    98%
  مالیکول لپاره داکسیجن    Co . دهیموگلوبین دتړلووړتیادچاپیریال کاربن مونواکساید  

پر کې  په  پایله  په   . ده  ډیره  ځله  سوه  نیم  دوه  لږڅه  ته    Cohbتله  بدن  چې   تولیدکیږي 
قیمت    نارمل  دهیموگلوبین  کې  وینه  په  دنارینه    . گرځي  المل  کمښت  داکسیجن 

اود ښځوپه وینه کې ددولسوڅخه     G/Dl 18-14څوارلسوڅخه تراتلس گرام پردیسي لیتر  
.  د   G/Dl 15 -12ترپینځه لس گرام پردیسي لیتر      یموگلوبین ده  ېک  ینهکه دچا په وی 

نوورسرهمقدار داهغه مهال      Erythrocytosisډیروي    یاتوشمیرهمسم دسروکرو  ډیروي،   .
چ  یدایک لو  څوک   ېشي  ارتفاعپه  )اکس  ېک  ړه  اوښتکم  یجنوي  یې   یاداچې(    ډیرمایع 

وي ک  یعضا ده   ړي  و   ښتکم  یموگلوبین.  خوني  کم  اودناروغک  یلته  انوپوستکی یږي 
په جین    Icterusزیړښکاري   که دهیموگلوبین    .HBA1-Gen   ته نیمگړتیاوې منځ  کې  

   : لکه  توگه  په  دبیلگې   . گرځي  نودځینوناروغیوالمل  یوډول    Thalassemia  -۱راشي 
وي جوړشوی اویانیمگړی   نه یڅه جنتیک ناروغي ده چې دگلوبین پروتین یوځنځیریاداچې

دا یې  پایله   . وي  کرویات  جوړشوی  سره  چې  داځکه  لري  شتون  کمښت  دوینې  چې  ده 
دوینې    Sickle Cell Anemia  -۲دنارمل په پرتله ډیرزرتجزیه کیږي .  النډعمرلري اوبلخو

دهیموگلوبین   چې  ده  ناروغي  جنتیکي  بیتاگلوبین    مالیکول  یوډول    Β-Globinپه 
د . دسروکرویاتوشکل   راځي  ته  نیمگړتیامنځ  په    داس   یوه  ځنځیرکې   . لري   بڼه  په شان 

 پایله کې دوینې کمښت اوهمدارنگه په نریورگونوکې وینه ډنډیږي .   
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اواکسیجن    د سروکرویاتو لري  اوسپنه  په ځان کې  یوکروموپروتین دی چې   کې   په منځ 

 انتقال کوي  

Hemophilia 
دکمښت له کبله  فکټورتحشري    وینې دپینځم  چې د   ده   کې ناروغيیدونیوه ارثي وینه به
 رامنځ ته کیږي .

Henri Becquerel 
په   چې  پوه  فيزيک  نسوی  فرا  ډبرې   ١٨٩٦يو  معدني  ديورانیم  يې  کې  کال  م 

 راديواکتيویتې کشف کړه .  

Henry (Unit) 

 : اندکتنس     -هنري  ګوټک  دیوه  کې  فزیک  نوموړ  Inductanceپه   . واحددی     ی نړیوال 
هنري    پوه  فزیک  دامریکايې  شوی     Joseph Henryکمیت  افتخارنومول  په 

ښوول کیږي . دبیلګې په توګه یوګوتک هغه مهال د یوهنري مقیاس      H اودواحدلنډیزپه  
قیمت غوره   Aلري کله  چې په یوه سرکټ کې  دبرق جریان  تغیر په یوه ثانیه کې  یوامپیر 

   . تولیدشي  کې  ګوتک  په  ولتیج  یوولټ  اندکتنس  ځان    دخپل  کې  پایله  اوپه  کړي   
اندکتنس دیوه هادي قابلیت ته ویل کیږي چې په مقناطیسي ساحه کې انرژي ذخیره کړي  

دتغیر   جریان  تړاودبرق  په  دوخت  یوهادي  پخپله  کې  سرکټ  په   .Di/Dt     متناسب سره 
په نوم   کوي  تولید   V یومقابل ولتیج   . دهادي نوموړی خواص  دخپل ځان   اندکتنس 

دتعریف معادله مساوي    Lسره کیږي .   دخپل ځان   اندکتنس    Lیادیږي  اولنډیزیې په 

  .  یوهنري مساوي دی له  :     ده له :   

Hepar 

 

 :    (hepar) ځیگر،کبد  ینه،
د حياتي    ويلپاره  ژويو     لرونکو  ۍشمزینه 

ی  اوپه بدن کې ترټولودرنده غټه غده  د ګاناور
په   او  لري  سوررنګ  نصوارې  ینه    . ده 
تردرې   څخه  کیلوګرام   دیونیم  لویانوکې 
لکه   کې  بدن  په   . لري  وزن  پورې  کیلوګرام 
غړی   مرکزي  البراتوردمیتابالیزم  یوکیمیاوي 

تشکیلوي . ینه دخيټې فضاپه ښۍ   برخه کې   
اودپورتنۍخ ده  سطحه  پرته  شوې  پوښ  حجاب       Fascia diaphragmaticaوا  يې 

 دیافراګم سره نښتې ده  .  diaphragmحاجزیانې 
دینې فیزیولوژيکې دندي : دینې هراړخیزې دندې دځانګړوحجرو په واسطه ترسره کیږي  

دهیپتوسایت     ینه      hepatocytesچې   چې  کیږي  اټکل  داسې   . یادیږي  نوم  په 
 دنوروغړوسره یوځای دلږڅه پینځه سوودندې مسؤلیت په غاړه لري .

 دینې دندې عبارت دي له :   
په    -۱ چې  کله   . کوي  اطراح  يي  اوهم  تولیدوي  مایع  زیړبخونه  دصفرا  عَشَرکې   یاِثنینه 

Duodenum      ، غذايي موادجذب شي نو دصفرا په مرسته دهغې شحمیات هضم کیږي
داسیدي     triglyceridesیسیراید  گل  ای تراودشحمیاتوڅخه   همدارنګه   ، جوړوي 

 ، موادوخنثي کول دصفراپه مرسته ترسره کیږي 

اوداستقالب    بلخوادصفرا په مرسته دبدن څخه  کلوسترین ،بایلېروبین ،ذهرجن فلزات   
مواد   شوي  اوپاتې  ذهرجن   تولیدشوي  هراړخیز  کې  پایله  بدن  په  اطراح    تهبهر  څخهله 

 ېږي.   ک

http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henry
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لکه الکهول تجزیه کوي  او زهري مواد    نه دانزایموپه مرسته  په وینه کې  ټوکسيني  -۲
 کموي     اوذهرجن خواص يي

نوپه    -۳ دګلوکوزمقدارډیرلوړشي  کې  وینه  په  .که  دګلوکوزمقدارکنترول  کې  وینه  په 
دګلوکوجین   کې  ګام  نوپه    Glycogenلومړي  واوړي  څخه  ګرام  اوکه دڅلورسوه  په شکل 

اړول کیږي . همدارنګه که په وینه کې دګلوکوزمقدارلږشي    triglycerides    خنثي غوړو
 وکوزاړوي .نوبرعکس ګلوکوجین په ګل

 په شکل ذخیره کیږي  .    Lipoproteinsشحمیات دلیپوپروتین   -۴
د  -۵ کې  ینه  پروتینو    کلسترول ،،دتوليد  و هورمونپه  اودوینې   ، اوکنترول  جوړښت 

 )البومین ،ګلوبولین فیبرینوجین ،ایمونوګلوبولین اونورو( جوړښت صورت نیسي  
کیدنې    -۶ یاپرڼ  کیدنې  لخته  ل  دوینې   او    fibrinogenایبرینوژن  فکه  فکټورونه 

 جوړښت    prothrombinین ترومبتسپرو
 په ینه کې دوینې فیلتریشن ترسره کیږي ترڅوزاړه اومړه شوي سره کرویات لیرې شی.   -۷
،مینرال    (A,B,D,E, K,  B12)وازده ،اوسپنه ،مس ،ویټامین لکه  په ینه کې پروتین   -۸

 دبدن وینه ذخیره کیږي    %20اولږڅه شل په سلوکې 
 د بدن لپارهاوپه دې توګه     وړيا  ېباند   ډيبا  ټونپه کي  ړذخيره شوي غوپه ینه کې  -۹

توګه      ATPد    انرژي  سمدالسه شي  توليدوپه  لپاره    -۱۰  .الی  دماشوم  کې  رحم  په 
 شپږمیاشتي  دویني تولیدکول    

مواد  -۱۱ دغذايي  چې  امونیاک  کله  ذهرجن  کې  پایله  نوپه  شی  هضم  پروتین     NH)3(و 
دیوریادوران   واسطه  په  دینې  چې  راځي  ته  ذهرجنو    Urea cycleمنځ  لږ   په  مرسته   په 

 باندې اړول کیږي اوپه ادرارکې دبدن څخه وځي ،  ureaموادویانې  یوریا 

رمون دی چې  ،نوموړی یوهو   (IGF-1)ینه اینزولین ډوله غټوونکی فکټورتولیدوی    -۱۲
 دکوچنیانوپه وده کې مهم رول لوبوي  

دت  -۱۳ نوموړی      Thrombopoietin   رومبوبويتينینه   . دی  ځای  یومهم  دتولیدلپاره 
 ولیدکنترولوی .صفيحات یوګالیکوپروتین دی چې د
ینې ته  ددووسرچینوڅخه وینه وربهیږي  .        -( :   Blood flowپه ینه کې دوینې جریان )

دینې   البابلومړي  واسطه        Hepatic portal vein  وريد  اودویم دینې اصلي   %75په 
واسطه      Common hepatic arteryشریان      په    %25په    . ورننوځي  ځیګرته  وینه 

اودطحال      وریدالباب  کې لږاکسیجن لرونکې اوپه غذايي موادوغني  وینه جریان لری
په   ،دجهاذهاضمې سیستم څخه راټولیږي اوینې ته وربهیږي  . دوریدالباب  په وینه کې 
دواګانې    ، بکټریاوې  پکې  چې  شي  اوکیدای  موادوي   غذايي  شوي  جذب  توګه  عمده 
اوذهرجن موادشتون ولري . هغه غذايي موادچې دکولموڅخه وینې ته انتقال کیږي لومړی  

الباب  د لرونکي وینه    (Vena portae))   وريد  اواکسیجن  پاکه   . ننوځي  ته  ینې  واسطه  په 
دینې شریان په واسطه ینې ته وربهیږي . دواړه ډوله وینه یانې شرایني وینه  اووریدي وینه   

 سره ګډيږي  . ورپسې وینه دویښتان رګونو  Liver sinusoidدینې په شعریه رګونوکې     

capillary  وا خپل  په  څخه  رګ  موی  وریدیانې  مرکزي  ،بیادینې    V. centralis رسره 
 .V(    الوريد األجوف ،ورپسې  د تش وریدالندې برخې )   Vv. Hepaticae ( تور رگورید)

cava inf     ته جریان مومي اوپه پایله کې دزړه ښي دهلیزته بهیږي . کله چې  دینې عمده
په کوچنیوڅانګوویشل  ینې ته ورننوځي نوهلته دلوبونوپه څنډوکې    وريد الباب  شریان او

کیږي اودصفراسره یوځای ځانګړی درې ګون جوړښت منځ ته راولي . دلوبونوپه څنډوکې  
،دوریدالباب   Arteriae interlobularesیوډول اناتومې جوړښت  چې دشریان یوه څانګه  
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څانګه    تشکیل    interlobular bile ductاودصفرانل    interlobulares   Venaeیوه  څخه 
ترایز     دګلیسن  وی  پوښ     Glisson-Triasشوی  سطحې  الندې  دینې   . یادیږي  نوم  په 

fascia viscerales  کې  ددخول یوه سیمه شته ده چې دPorta hepatis    په نوم یادیږی . په
ینې ته     A. hepaticaاو دینې  شریان        Vena portae hepatis   وريد البابدې ځای کې  

تیوب      ورننوځی   مشترک  دینې  څخه   ځای  .    .Ductus hepatici اودهمدې  راوځي 
اویادضرورت سره سم    کیږي   یاداچې دصفراپه کڅوړه کې ذخیره  عَشَر  یاِثندصفرامایع 

Duodenum   . ته ورتویږي 
( کې دوه ډوله  فصيصدینې په لوبونو)      -( :    Cell types  په ینه کې  دحجروډولونه )   

حجرې دي اوپاتې     hepatocytesدهیپتوسایت      %80  دي . په سلوکې اتیاحجرې شته  
په نامه سره یادیږي .    Kupffer cellیې فاګوسایت خوړونکي حجرې دي چې  دکپر سلول  

سلول   خوړونکي  دکپر  همدارنګه    . وړی   دمنځه  کرویات  سره  غیرفعال  حجرې  نوموړې 
ونوربیګانه  اوذهرجن مواددمنځه وړي کوم  زاړه سره کرویات ،زاړه سپین کرویات،بکټریاا

په   چې  څوک  خوهغه  راځي  څخه  اوکولموسیستم  دمعدې  کې  وینه  وریدي  په  چې 
ځیګر   دهغوی  چې  کیږي   فعال  دومره   سلولونه  خوړونکې  دکپر  وي   الکهولو،روږدی 

 تخریب کوي .  
شان شکل    دناک په    Vesica biliaris  څوړهصفراکد     -(  :   Biliary flowدصفراجریان  ) 
پوښ سطحه    الندنيپه     ځیګر دپورې رسیږي . نوموړې کڅوړه    cm -7 10د  لري ،طول يي

fascia viscerales    اودکڅوړې ده  نښتي  واسطه    Ductus cysticus     مجراباندې  په 
 1000- 800. هره ورځ لږڅه اته سوه نه  ترزرملی لیتر     ده  تړلېسره    دینې  مشترک مجرا  

ml  دهیپت دصفراپه  صفرامایع  لیتر  ملي  اوپینځوس  افرازکیږي  واسطه  حجروپه  وسایت  
کې  ډیرصفرااسیدشتون ولري    وريد البابکڅوړه کې  ذخیره کیږي .  که چیرته دینې په  

اوپرلپسې    کیږي  زیات  هم  حجروفعالیت  دځیګرهیپتوسایت  نودصفرامایع 
په    ېچ  ې صفراوي الر  دافرازاوتولیدکړنالره ګړندی کوی  . ورپسې  دصفرانلونوته بهیږي .

هرې خواته   ته    څوړې ک  نوموړې   خپله صفرا  سره    ګډهپه  ټول    دي    ې شو  یرې ت   ځیګرکې 
  ې يعن  ی د  یرمتوندصفرا ز  ېداچ  ړیلري لوم  ېاساسي دند  ېدر  څوړهصفراوي ک  تشوي .
  ړتیاپه دا   یوازېخو    ړیږيجو  ېک ځیګر  ډول  ې.دغه ماده په پر له پس  ږيساتل کي  ېصفراپک

ت ته  کولمو  ک  ږيوي وخت  صفراوي  ک  څوړهنو  وخت  مناسب  اوپه  ساتي  ماده    ېصفراوي 
.  خپله صفرا کولموته    او   ټولويرا  ځان  څوړه دغه ک  ېک  ځواب دهورمونونوپه   دا    لیږدوي 

کول دي .په    یظهدنده دصفراغل  یمهدر  څوړېک  ېدوهمه دنده ده او ددغ  څوړېدصفراوي ک 
  ې په د  یږيضافي اوبه جذب کا  ېله هغ  یږيک   ېپات  ېک  څوړهصفرا په ک  ې چ  ېموده ک  ه هغ

.په ینه کې دصفرامایع تولیدکیږي اوورپسې   ځياضافي اوبه له بدنه وو ېچ یږدي نه پر ډول
ته ورتویږي     Bile ductی  صفراو  یمجرا  په کوچنیوکانالونوکې راټولیږي اوبیاتیوب ډوله 

مشترک مجرا    . دینې دشی خوااوکیڼي خوامجراووکې صفراوي مایع په خپل وارسره دینې
  Ductus cysticus  وریهیږي .    دسیستیک تیوب     Ductus hepaticus communisته     

خوله یوخوادصفراکڅوړې ته ورننوتلي ده  اوبله خوله يې دینې مشترک مجرا سره یوځای 
مجرا    دصفرامشترکه  کې  پایله  اوپه  .    Common bile ductکیږي  جوړیږي  ورڅخه 

څ دینې  چې  ددیادولووړده  وینه  وریدي  اوبرعکس   راوځي  دصفرامایع  الباب  خه    وريد 
دصفرامایع  ژبه  بله  په   . ورننوځي  ته  ینې  واسطه   په  شریان  اصلي  دینې  وینه   اوشراینې 

 اودوینې جریان دیوبل په تړاوپه مخالف سمت کې بهیږی .
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 ( لوبونه  :      Lobesدینې  په        -(  جوړښت   قدامدینې  یولورډوله  باندې  سطحه  ی 
Falciform ligament      لوب اناتومي  اوکیڼه  لوب  اناتومي  په شی  ینه  لیدل کیږي چې 

باندې ویشي . جګرددووغټولوبونواوددووکوچنیولوبونوڅخه جوړدی ، ښی غټه ټوټه یانې 
حاجزد   (Lobus dexter)فص   فص  حجاب  یانې  ټوټه  غټه  ده،کیڼه  پرته   Lobus)الندې 

sinister ,)    آن دخیټې چپې  خواته دپاسه  رسیږي . دوه کوچنۍ ټوټې عبارت دي له مربع
نوموړي لوبونه په     (.Lobus caudatus) اولکۍ ډوله لوب    ( Lobus quadratus)ډوله لوب  

څخه جوړې دی او شپږکونجه جوړښتونه لري     lobulesخپل وارسره دنوروکوچنیولوبګیو  
څخه جوړې شوې دی. بلخوالوبګي    Hepatocyten حجرو  . لوبګي پخپله دځانګړواپیتیل 

 لري چې دمنځ څخه يې  وینه تیریږي .    lobulesشفاف کوچني شعریه رګونه 
  : ینې ناروغۍ المولونه ډیردي خواړین يې کیدی شي ،دوایرسونوپه       -دینې ناروغۍ 

انزا دینې  کې  وینه  په   . وي  مواد  ،تومورونه،الکهول،ذهرجن  التهاب  یمونواندازه  واسطه 
یوټاکلی   د  توګه  په  دبیلګې   . کوي  وړاندي  مالومات  پوره  اړوند  په  ناروغۍ  دینې  کول  

په      انزایم چې داځکه چې     GGTلنډیزيې   . ډیراړین دی  يې  کول  اواندازه  کیږي  ښوول 
توګه   حساسه  ډیره  نیمګړتیاپه  سلولونو  دینې  تغیر  انزایم  دنوموې  مقدارڅخه   دنارمل 

 الکالي فوسفېتيز دی .  APاو  GOT ،GPTیمونه عبارت دي له : راښيي . نورانزا
ینه    -۱ ګلسراید     -:     Fatty liverغوړه  تراي  اندازه  لوړه  په  حجروکې  په       دینې 

 A;B;C;D;E:  دینې التهاب ناروغي ده چې دوایرسونو  hepatitisیتیز  هپات  -۲راټولیږي .

راځي    ته  منځ  واسطه  دي    Cirrhosisیروزیس  س  -۳په  پایلې  ناروغۍ  مزمن  دینې    :
کیږی   تعویض  واسطه  په  نسجونه  نوروفیبري  د  نسج   دینې  چې  دادي  يي  اومشخصات 

راځي   ته  منځ  نسجونه   ،توپيرلرنکي  شان  اودپرهارپه  اضافه   څنګ  په  دینې     -۴.ددې 
موړې ناروغي په ثانوي  ډول منځ ته راځي او    :  نو  Hepatocellular carcinomaسرطان  :  
 هیپاتیت التهاب  په پایله کې پیداکیږي .  Cاویا Bدوایرس 

Hepatitis 

 یوډول ناروغي ده چې دوینې په سیروم کې دبیلیروبین    -زیړی ،زردي :  یس ،هېپاتايت

Bilirubin    په دهیموګلوبین  چې  داځکه  ځي،  پورته  پرتله  په  قیمت  دنارمل  غلظت 
منځ ته راځي . په پایله کې دناروغ پوستکی     (mg/dl 2,0) میتابالیزم کې ډیر بیلیروبین  

غشا   سپینه  پوښ    Conjunctiva ،دسترګو  ساتونکي  سطحې   ته    mucus اودغړوننی 
 زیږرنګ ورکوي .  

Hepatitis 

دینې   یوې ساري  ناروغي ته ویل کیږي  چې په پایله    -،زیړی ، التهاب جګر:  هیپاتیت  
 کې دینې التهاب المل ګرځي  . هیپاتیت ناروغۍ پخپله له منځه ځي اویاداچې په فیبروز

Fibrosis     سېروز ناروغي    Cirrhosisاویا  دهیپاتیت  که   . اوړي  ناروغۍ 
دحادهیپ ولري  دوام  موده  لنډه  پیداکړي  دشپږومیاشتوڅخه  دوام  وخت  زیات  اوکه  اتیت 

B, A ,ونو لکه وایرس  نودکرونیک یانې مزمنې هیپاتیت په نوم یادیږي . نوموړې ناروغي د

,.E,  D, C  ، موادو      پارازایټ    بکتریاوو،مرخیړي  زهرجنو   ، موادو،الکهول  ،مخدره 
یروس دپيژندنې لپاره په وینه کې دانتي ااودواګانو په واسطه منځ ته راځي  . دهیپاتیت و 

انت داړونده  چې   دي  کول  تشخیص  .  باډي  جوړوي  سیستم   ایمیون  یې  پروړاندې  يجن 
 اندازه کول دي .  PT/INR, Apttبلخواپه وینه کې دینې انزایمونولکه 

 
  وایرس Aدینې انتان حاده ناروغۍ ده چې د  :   (Hepatitis A)ناروغۍ   Aهیپاتیت  -۱ 

دهيپاتیت   . ترشپږومیاشتوپورې دوام کوي   اوددوومیاشتوڅخه  راځي  ته  واسطه منځ     په 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_E
http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_D
http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_C
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A   ناروغۍ په دریمه نړی کې په تیره بیاپه کوچنیانوکې ډیره زیاته ده داځکه چې    وایرس
هلته دومره پاکې اوبه نه شته  بلخو انظافت هم نه مراعات کیږي . دغه ناروغۍ دخولې ـــ  

ته   بدن  الرې  په مقعدله  او  موادو)میوه،ترکاري    A  وایرس  ننوځي  ککړشووغذايي 
الرې    له  دتماس  سره  اویادککړشوي شخص  اوبه  دڅښلوککړې  حیوانات(،  ،ډوډی،بحري 
اوهمدارنګه دجنسي تماس په واسطه لېږدي . همدارنګه دککړې وینې له الرې  هم انتقال  

ن .  ډیرناروغان کومه نښه نه لري اویازکام ته ورته نښې لري . شدیدزېړی  ه  کیدای شي 
هیپاتیت   مزمنه  په  دینې  کله   اوهیڅ  منځه ځي  له  پخپله  ناروغي  نوموړې   . کیږي  لیدل 
پورې   کیدو   نښورابرسیره  ترکلینیکي  څخه  کیدلو  داخته  دناروغې   . اوړي  نه  ناروغۍ 
تبه ،ضعیفوالی   موده لږڅه اته ویشت ورځې اټکل کیږي . دیوې میاشتې څخه  وروسته 

در ناستې ،نس  اومتیازې  ،دسترګوزیړتوب ،نس  رنګه  دي ،زړه بدي،غایطه مواد سپین 
دوینې له الرې ینې ته ننوځي او    وایرس   یې توررنګه کلینیکي نښې کیدای شي . نوموړی

په موادغايطه    کې  موده  همدې  په   . وځي  څخه  دبدن  خړومتیازوکې    A  وایرس   په 
کې   وینه  په  دناروغ    . ډیردی  یې  احتمال  اودانتان  وی   دپروړاندې      ککړشوي 

)ایمونوګلوبولین  ایمین باډي  انتي  تردریومیاشتوپورې  ځواب  (  Anti-HAV-Igmسیستم 
باډي    انتي  کې  موده  په  عمر  لومړ  Anti-HAV-Iggاودټول   . شي  کیدای   یپیژندل 

کلینیکي نښې یې دینې التهاب څخه دوه اونۍ وروسته  پیل کیږي . دهیپاتیت ناروغۍ  
انزایم   پرتله ډیره پورته ځاندا  (ALT)په حاد پړاوکې دینې  په  په    ي زه دنارمل  . دمخنیوي 

،پخه شوې غوښه، دمیووپوستکی لیرې کول ،جوش    واکسیناسیونموخه دنظافت ساتنه  
. لومړی واکسین ترڅلوراونۍپورې  اغیزمن   شوې شودې اودجوش شوو اوبو څښل  دي 

سړ ډول   دې  په   . کیږي  کارول  څخه  شپږومیاشتو  له  وروسته  واکسین  اودویم  ی  دی 
دهیپاتیت  .    A  وایرس   دلسوکالونولپاره  کیدای شي     امن کې ساتل  په  دناروغۍ څخه 

ددرملنې لپاره  استراحت کول،دغوړوڅخه  پرهیزکول اوډیرې اوبه څښل دي .  دمخینوي  
د  . ده  اړین  روغتیاساتنه   ، ،واکسین  ساتنه  ،نظافت  موخه  واکسین    A  وایرس   په 

هیپاتیت   جوړش  وایرس   Aدغیرفعال  .  څخه  کیږي  ترسره  دووپړاوونوکې  اوپه  وي  وي 
کاله   لس  چې  کیږي  ورکول  پړاوواکسین  دویم  وروسته  میاشتې  شپږ  پړاوڅخه  دلومړي 
معافیت ښيي .   دځینوکیمیاوي موادو لکه کلورین، فورمالین،پېراسیتک اسیداوماورای 

دې  ناروغې پروړان   Aغیرفعال کیدای شي .  دهیپاتیت    A   وایرس   بنفش وړانګوپه مټ 
څخه جوړي دي خودبدن معافیتي سیستم یې   A  وایرس  واکسین شته دي چې دغیرفعال

:      A  وایرس  دژوندي لکه  توګه  په  دبیلګې   . کوي   تشخیص  صفت   ،  Avaximپه 

Havrix، Epaxal    او،    Vaqta      هرهغه څوک چې په خطرکې وي  سمدالسه اوهغه څوک
 چې نوروهیوادونوته سفرکوي اړین  ده چې دوه اونۍ ترمخه واکسین وکړي .  

 
  Bیوه حاده انتاني ناروغي ده چې دهیپاتیت     :   (Hepatitis B)هیپاتیت بې ناروغۍ     -۲ 

 B توګه هیپاتیت  په واسطه منځ ته راځي اودینې التهاب المل ګرځي . په عادي    وایرس
ناروغي څواونۍ دوام کوی اوبیاوروسته ناروغ پخپله صحت ترالسه کوي . په سل کې نوي  

  Bتازه زیږیدلو ماشومانوکې  اوپه سل کې لس بالغ وګړوکې کیدای شي چې دهیپاتیت   
حاده ناروغۍ په مزمنه ناروغۍ واوړي  اودینې التهاب  المل وګرځي . په پایله کې دینې  

شوې ینه اویادینې په سرطان باندې اوړي.  د    گونجی  اویا    Cirrhosis دمنځه ځينسجونه  
،دبدن   Bهیپاتیت   کول  بدي،قی  ،زړه  اشتهايي  بې  لهّ :  دي  عبارت  نښې  ناروغۍ 

  درد،نرمه تبه،تورې متیازې ،موادغایطه بې رنګه ،دپوستکي ټکي ټکي زیړرنګ کیدل 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
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. نوموړې ناروغي هغه مهال منځ ته راځي چې دیوچا   ،دسترګوزیړرنګ اړینې نښې دي 
مایع،دزی اویامهبل  دمني  لکه  مایع  اویادبدن  وینه  ددبدن  چې    وایرس  په  B اړومایع 

دجنسي  پینځوس  کې  سل  په  همدارنګه   . پیداکړي  الره  ته  بدن  سړي  اودسالم  ککړوي  
ستنې   ککړې  سوزني  ،طب  پیچکاری  ترانسفوزیون،دچټلې  تماس،دوینې 
دغاښوککړبرس، ککړقاشق پنجې استعمال دناروغۍ المل ګرځي . که چېرته  یوه بالربه  

هیپاتیت   کېککړه    وایرس   Bمورپه  سیروم  اوپه  بي  وایرس  وي  هیپاتیت  لکه  پروتین  ي 
ترځ     Hbeagانتیجن   دتولدپه  اوالدته  نوي دخطراحتمال شته دی چې  نوپه سل کې  ولري 

سرایت وکړي . په نوموړي حالت کې اړین ده چې زېږیدلي ماشوم    وایرس   Bکې هیپاتیت  
هیپاتیت    . شي  ورکړل  واکسین  سمدالسه  دک  وایرس  Bته   چې  شي  ورنۍ  کیدای 

دالس په تماس،دډوډی په شریکه    وایرس   Bدغړوترمنځ هم یوه بل ته انتقال شي . هیپاتیت  
لپاره   دمخنیوي  دناروغۍ   . کیږي  انتقال  نه  الرې  کولوله  ،ترنجیدلو،مچ  خوړلو،ټوخی 
دواکسینوڅخه ګټه پورته کیږي . دپيژندنې په موخه دناروغ سیروم اویاوینه ازمویل کیږي  

یانې پروتین  هغه  لکه    .  پخپله  (Hbsag)انتیجن  چې  کیږي  تولیدوي    وایرس  لټول  یې 
لټول کیږي چې ناروغ یې     Anti-Hbc-Igmاویاهغه ایمونوګلوبولین یانې انتي باډی لکه  

 B  وایرس   په برخالف ،هیپاتیت     A  وایرس   پروړاندې تولیدوي . دهیپاتیت   وایرس      B د

لپاره کومه       B  وایرس  دوله الرې سرایت نه کوي . دحادي هیپاتیتداوبواوغذايي موا   
ځانګړې درملنه الزم نه ده اودڅواونیوپه موده کې پخپله ورک کیږي . .یوازې په کرونیک  
  : شی  کیدای  پورته  ګټه  درملوڅخه  دالندې  کې  حالت  په  اختالل  د  اودناروغۍ  انتان 

(Epivir)    ، (Hepsera)  ، (Viread)    او Tyzeka      دهیپاتیت .B       دمخنیوي په موخه
واکسی د فعال   چې  دي  شته  وي     وایرس   ن  جوړښوي  توګه  مصنوعي  په  شان   په  پوښ 

په نوم یادیږي . دبدن معافیتي سیستم    Hbs-Antigen اودهیپاتیت بې سطحې انتیجن
بهرنی پوښ بڼه پيژندالی شي  اوکله    وایرس   حجرې وروسته له درې ځله واکسین  څخه د

په پیل کې لومړی واکسین ،    سره مخامخ شي نویې دمنځه وړي .  وایرس  چې درښتونی
  . کیږي  ترسره  ورسته  شپږمیاشتې  واکسین   وروسته،درېیم  میاشت  یوه  واکسین  دویم 

هیپاتیت   تیارجوړشوي  ته  سړي  ماناچې  دې  په  واکسین  ایمونوګلوبولین       Bغیرفعال 
(HBIG)   په وژنه کې مرسته    وایرس   پیچکاري کیږي ترڅودبدن معافیتي سیستم سره د

هرهغ   . اویاهغه  وکړي  اویانوروهیوادونوته سفرکوي سمدالسه  خطرکې وي  په  چې  څوک  ه 
 ډله طبي پرسونل چې په روغتونوکې کارکوي اړین ده چې هرپینځه کاله واکسین وکړي .

  یوه انتاني ناروغي ده چې د هیپاتیت     -:    (Hepatitis C)هیپاتیت سي ناروغۍ      –  ۳
.      C   وایرس اوالتهاب  المل ګرځي  نیمګړتیا  تخریب،  اودینې  ته راځي  واسطه منځ  په 

په کورنی پورې اړه لري اودیرش ډوله جینوتایپونه   وایرس Flaviviridae د وایرس نوموړی
دهیپاتیت     . دي  شوي  پیژندل  دی    وایرس    Cیې  نه  واکسین  التراوسه  لپاره  ناروغۍ 

ته له کومې نښې پرځای پاتې کیږي خوپه سل کې  ناروغي پر    Cپیداشوی  . حادهیپاتیت  
هیپاتیت  %80اتیا کې    توګه  مزمنه   په   . خپلوي  بڼه  کې      C  وایرس  مزمنه  ینه  په 

المل ګرځي . په پایله کې دینې د    Cirrhosis دوامدارپاتې کیږي او دینې سیروزناروغۍ  
نوموړی  . پیداکیدای شي  نیمګړتیااویادینې سرطان  ډې  وایرس  دندې  ته  په  بدن  سره  رئ 

په ته   بدن  ،دغړوپیوندول،   )ترانسفوزیون(،زخم  انتقال  وینې    وایرس   دوینې  ککړشوې 
ترزیقي مخدروموادو  ،په  اوپیچکاریو  وایرس  دروږدیداڅخه،په  رانیول  ستنو    ککړشوو 

تماس  (60%) جنسي  وینې (15%)،  ـ  ،دوینې  وهنه  خال  پرپوستکې  واسطه  په  ،دستنې 
انتقال کیږ له الرې  . هیپاتیتتماس  اودخوراک       C  وایرس   ي   کونې  ، مچ  دغاړه غړی 
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  وایرس    Cشریک کونې له الرې نه انتقا ل کیږي . که چېرته یوه حامله داره مورپه هیپاتیت 
انتقال    وایرس  ککړه وي خوددې احتمال ډیرلږدی چې دتولدپه ترځ کی ًماشوم ته نوموړی 

پرته له    W 26–2شي . په سل کې نوي ناروغان ددوواونۍ څخه ترشپږویشت اونۍ پورې  
درې   لږڅه  څخه  کیدنې  دناروغۍداخته  چې  دی  همداالمل   . کیږي  پاتې  نښې  کلینیکي 

دویرس   کې  وینه  په  وروسته  د      Cاونۍ     Polymerase Chain Reaction تشخیص 
پروړاندې جوړیږي    وایرس   کړنالرې په مټ کیدونی دی . خوهغه انتي باډي چې دنوموړي

.دهیپاتیت   کیدای شي   پيژندل  کې  اونیووروسته موده  ترپینځه لس      Cددریواونیوڅخه 
شوي انتي  پرضد جوړ    Cدپېژندنې په موخه دناروغ وینې  په سیروم کې دهیپاتیت    وایرس 
ي نوکلیک اسیدازموینې طریقه کې  مالیکولمقداراندازه کیږي . خوپه    Anti-HCVباډي  

HCV-RNA   وایرس   جینوتایپ ،د  وایرس   د    C   مقدارهم پيژندل    وایرس   شته والی اود
څخه دنسجونواخیستل   دینې  کوي  پړاوثابت  دناروغۍ  چې  کړنالره  ډاډمن   . کیدای شي 

Biopsy   یرسوا  دي . که چېرته   C    په ینه کې دتل لپاره پاتې شي نواړین ده چې درملنه
په ګده سره ترسره    Ribavirinي درمل لکه وایرس  ،اوضد Peginterferon Alfa-2aیې د 

درملنه په حاده دوره یانې    Genotype 1کیږي  . دیادونې وړده چې دهیپاتیت ناروغۍ  
لومړی شپږومیاشتوکې پیل شي .هغه ناروغان چې دسیروزناروغي اویادینې سرطان ورته  
ناروغۍ پکې پیداشوی وي  نودحل لپاره یې دینې ترانسپالنت یانې دینې  پیوندکول دي  

دحادهیپاتیت     .C    لږاشتها،ستړیا،دنس  : څرګندیږي  ډول  الندې  په  نښې  ناروغۍ 
،   درد،دپ ولري  توررنګ  شي  کیدای  تخماریدل،متیازی   ، زیړرنګ  ټکي  ټکي  وستکي 

دهیپاتیت      . دي  نښې  ورته  ته  ناروغۍ  شته    وایرس  C اودزکام  نه  واکسین  پروړاندې 
پروړاندې واکسین وکړي .    وایرس  Bاو Aخوناروغانوته سپارښتنه کیږي  چې دهیپاتیت   

 همدارنګه دمخدره موادوڅخه ځان وژغوري .  
   : Hepaitis Dهیپاتیت ډي ناروغۍ    -۴

په واسطه منځ    وایرس   RNA Virus دینې التهاب کله کله پېښیدونکې ناروغي ده چې  د
په شته والي کې خپریدالی شي .    وایرس    Bیوازې دهیپاتیت     وایرس   ته راځي .  نوموړی

نوموړې چې  یوازې    وایرس  داځکه  او  لري  نه  پوښ  پروتیني  بهرنی  ساتونکی  خپل 
په مرسته خپل شمیرته تکثرورکوالی شی    (Hbsag)دسطحې پروتین  وایرس  Bدهیپاتیت 

ناروغۍ اخته کیدالی شی        Dناروغان په هیپاتیت     B. په دې ماناچې یوازې  هیپاتیت  
سلوایرس  دنوروټولو  وایرس   D.هیپاتیت   په  شل  پرتله  په  دینې    %20ونو  کې 

هیپاتیت د   . ګرځي  المل  سرطان  اویادینې  الره    وایرس   D سیروزناروغۍ  دانتقال 
دهیپاتیت    وایرس    Bدهیپاتیت     . ده  ورته  چې   Bسره  شي  کوالی  واکسین،  پروړاندې 

دهیپاتیت   پیوندکولوکې    Dهمزمان  په  دینې  یې  درملنه   . وکړی  هم  مخنیوی  ناروغۍ 
انتیجن پروړاندې    وایرس  Dه په وینه کې دهیپاتیت  ندپیژن  وایرس ترسره کیږي . دنوموړي

 شته والی چې په الندې ډول موندل کیږي :       igmدبدن څخه جوړشوي ایمونوګلوبولین ّ 

Anti-HDV-Igm      او, HDV-RNA 
 

  وایرس    Eدینې یوه انتاني ناروغي ده چې دهیپاتیت    :   Hepatitis Eناروغۍ    Eهیپاتیت  
نوموړې   . راځي  ته  منځ  واسطه  اوهلته    –دخولې    وایرس  په  ننوځي  ته  بدن  الرې  مقعدله 

ککړې    وایرس   په غایطه موادوکې شتون لري اوپه همدِغه   وایرس   Eتکثرکوي . هیپاتیت  
هیپاتیت   د   . کیږي  انتقال  واسطه  موادوپه  اوغذايی  غایطه     سوایر   Eاوبه  په  تشخیص 

موادوکې ترسره کیږي . دناروغۍمزمنه بڼه ډیره نادره ده خوپه بالربومیرمنوکې دناروغۍ 
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دنوموړي کې   وینه  په  . دناروغ  درلودالی شي  پایلې  وژونکې  بڼه  پروړاندې   وایرس   حاده 
 ډول موندل کیږي .  Anti-HEV-Igm, HEV-RNAدایمیون سیستم غبرګون په 

Heptane 

 نسبي   .ده  16H7C ماده ماید کې شرایطو عادي په او  کاربن هایدرو مشبو  : )هپتان (

 - جوش د ، سانتیګراد) ٩۰ ، ۶ ( یی  نقطه کیدو ویلي د . دی ) 0,684 (یی کثافت

 . ده صفر یی نمره اکتان د او سانتیګراد ) ٩۸ ، ٤ ( یی نقطه

Her2/Neu Gene   جوړوي  ۲کوونکی فکټرورریسپټردوه یوډول جین دی چې دانسان اپيدرمل وده 

Her2-Positive 
د باندي  سطحه  بهرنۍ  په  حجرې  دسرطانې  چې  دی  سرطان  ډول    HER2 protein هغه 

 پروتین مقداردنارمل حجرې په پرتله خوراډیروي  

Herbarium 
په   څیړنې   اودعلمي  وي  شوي  ترتیب  نظره  نقطې  دسیستماتیک  چې  دنباتاتوکلېکسیون 

 موخه راټول شوي وي .  

Herbicide 

دزراعت په څانګه کې کیمیاوي موادوته ویل کیږی چې دناغوښتونکو    -:  کشعلفمواد
سودیم   لکه  توګه  په  دبیلګې   ، کیږي  کارول  هرزه  ضدعلفهای  یانې  وښوپروړاندې 

 ،.  Chlorsulfuronکلورايداویا 

Herbivore 
اوفزیولوژيکې   -:   ړونکيخوگیاه داناتومي  چې  کیږي  ویل  هغواورګانیزمواوحیواناتوته 

 ه مخې  یې ځانونه دعلف خوراک سره عادت کړي وي .جوړښت ل

Herbivore : هغه ژوندې موجودات چې دنباتاتوڅخه خپل ځان تغذیه کوي  -نبات خوړونکي 

Heredity 

داده    Dominantانتقال صفات یاعالیم والدین به اطفال ،دراینجا عالئمی بارز    -وراثت : 
انتقال   بتواند.  یافته  دیګرانتقال  نسل  به  نسل  ازیک  جنسی  سلولهای  توسط  که  میشود 

ها   جین  معمواًل  ارثی  عالیم  میګردند.     Gensدهنده  هامنتقل  کروموزوم  توسط  که  بوده 
ظاهري   صفات  ارثی     Phenotypeمجموع  ئیم  عال  عرض     Genotypeازاثرمجموع 

مندل   ګانه  قواعدسه  اساس   به  که  ارثی  ئیم  وانتقال عال  تقسیم     Mendelوجودمیکند، 
ان متحدالشکل یایونیفورم بوده که    Bastardصورت میګیرد طوریست که اول همه افراد  

 باالی عالمهْ  مغلوب    به حالت بین البینی دیده شده ویا یکی ازعال یم والدین بقسم بارز

 Recessive    رابخودمیګیرد ازوالدین  یکی  شکل  باطنی  وباوجوداختالف  ثیرنموده  تاْ  
وفیصدی   تناسب  مابعدبه  آنهادرنسلهای  ف  وظهوراختال  ارثی  عالیم  تجزیهْ   درحالیکه 

 های معین بمشاهده میرسد.

Hermaphrodite 
جنسي   دتکثردواړه  چې  کیږي  ویل  مؤنث  هغواورګانیزموته  چې  شي  اوکوالی  لري  غړي 

 اوهم مذکراوالدتولیدکړي 

Hermaphrodite 

هغه حیوان چې  دمذکرجنسي دستګاه اوهمدارنګه دمؤنث     -نرښځي ،دوه جنسه حیوان :
یانې سپرم    تخمونه  ډوله جنسي  اودواړه  لري   Ovum او هګۍ    Spermجنسي دستګاه 

دعین حیوان په مټ تشکیل کیدال ی شي . په کدودانه چنجیانوکې دوجودلومړي بندونه  
حال کې چې حلزونونه داسې غدې لري چې هم  مذکر اواخري بندونه مؤنث دي .په داسې  

دستګاه   دجنسي  لرونکوحیواناتوکې  تې  په  تولیدکوال ی شي.  تخم  مؤنث  اوهم  مذکرتخم 
لري   شباهت  سره  اودمؤنث  نامکمل  دستګاه  دمذکرجنسي  کبله  له  تکامل  دغیرعادي 
نباتاتو،  په  جنسه  دوه   . لري  شباهت  دمذکرسره  دستګاه  جنسي  اودمؤنث 
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 نو،انسانانو، اونوراورګانیزموکې لیدل کیږي .ماهیانو،چنجیا

Hermetic   هغه سامان چې منځ ته یې هوااواوبه نفوذنه شي کوالی ،تړل شوی سیستم 

Hertz 

 

 

 

    -هرڅ :
په   دفریکونسي لپاره نړیوال واحددی چې لنډیزیې 

Hz     سره کیږي . نوموړی واحددجرمني فزیک پوه
ویاړپه   په  هرڅ  رودولف  کې    1935هاینریح  زکال 

ونومول شو. یوهرڅ هغه مقیاس دی چې دیوه جسم  
 داهتزازشمیرپه یوه ثانیه کې راښيي .

= 1/S 1−1 Hz = 1 S    چې دي  څپې  خوځیدونکې  یوډول  صوت   توګه  په  دبیلګې 
ي .  هره موسیًقي آله یوځانګړی فریکونسي تولیدوي  دفشارداهتزازپه اساس منځ ته راځ

 Hz 20چې  دهرڅ په واحدباندې اندازه کیږي . دیوه ماشوم غوږونه کوالی شي چې د     

To 20,000 Hz    هرڅ زره  ترشپاړس  څخه   هرڅ  دشل  اویوبالغ سړی  واوري  څپې  صوت  
کیلوهر   : له  دي  عبارت  قیمتونه  سترضریبې  دهرڅ   . شي  اوریدالی   Khzڅ  پورې  

Hz), 3(Kilohertz, 10    میګاهرڅ،Hz),  6Mhz (Megahertz, 10  ګیګاهرڅ،Ghz 

Hz) 9(Gigahertz, 10  اوتېراهرڅ،Hz) 12Thz (Terahertz, 10    

Hertzian 

Oscillator 

 

 

   -هرڅ اسیلېتر:
یوډول خالص  برقي سرکټ  دی چې الکترومقناطیسي څپې 

نوموړی سرکټ  دیوه دیپول  ځانته رانیسي اوهم  یې خپروي .  
په    . په ډول کارکوي اودیوه ګوټک اوخاذن څخه جوړشوې دی 
تغیرورکړوچې   داسې  ته  سرکت  تړلي  یوبرقي  چې  ویناکله  بله 
خاذن   ترڅو  شي  لیرې  دومره  څخه  دیوبل  یې   لوحې  دخاذن 

. که چېرته   کیږي   ترالسه  ودریږي نودهرڅ دیپول  نیغ  استقامت سره  یوه  په  یې   اوګوټک 
ن دلوحوترمنخ برقي ساحه منځ ته راځي . که نودخا  loadوخاذن په برقي چارجونوبارکړوی

اوس دخاذن لوحې دیوه ګوټک څوکې سره وتړونودبرق جریان دګوټک څخه تیریږي  اوهلته  
. دګوټک    برقي ساحه صفرکیږي  ترځ کې دخاذن  په همدې   . تولیدکوي  مقناطیسي ساحه 

چې دبرق  مقناطیسي بهیر په خپل وارسره دګوټک په اوږدوکې اندکشن ولیتج تولیدکوي  
بیرته   څخه   دګوټک  چارجونه  برًقي  ولتیج  نوموړی   . کوي  خواعمل  مخالف  جریان سمت 
دخاذن وخواته ټیله کوي . په دې ماناچې خاذن بیرته په چارجونوبارکیږي . دخاذن ولتیج  
دامنه دوخت په تړاوکمرزوروونکې اهتزاترسره کوي . په پرلپسې ډول په سرکټ کې انرژی   

ساحې برقي   ورکړه    دخاذن  راکړه  توګه   پریودیک  په  ترمنځ  ساحې  مقناطیسي  اودګوټک 
ساحه   برقي  لوحوترمنځ  دخاذن   . خپریږي  څپې  الکترومقناطیسي  کې  پایله  اوپه  کوي 
  . دي  عمودوالړې  یوپربل  ساحه  مقناطیسی  شکله  شاوخوادایروي  په  اودګوټک 

په واټن کې متنا سب کمښت  دالکترومقناطسي متناوب ساحې شدت دهرڅ دیپول څخه 
سره تړاولري  .  د هرڅ    Cاودخاذن ظرفیت    Lمومي اوفریکونسي یې دګوټک اندکتیویتي   

 په مرسته دالندې معادلې څخه ترالسه کیږي .  Tدپریودیک وخت   0F اسیلېتر رفریکونس 

:     0F اودسرکټ فریکونسي      له  دد     مساوي دی  یپول  ا، 
ې نه شي کوالی چې دیوې پریودپه موده کې  څخه په لیرې واټن کې برقي اومقناطیسي ساح
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د ددابیرته  هغوی  کې  پایله  په   . راورسوي  ځان  ته  کیږي  ایپول  جال  څخه  يپول 
 اودالکترومقناطیسي څپې په توګه په فضاکې خپریږي .  

Herz 
دفريکونسي واحددی . کله چې يواهتزاز)رپا( په يوه ثانیه کې  تر سره شي نويو      -هرڅ :  

 Hz = 1s)-1(په واحد هرڅ ورته ویل کيږي . 

Hesse Normal 

Form 

 

    Otto Hesseضي پوه اوتو هسې     په تحلیلي هندسه کې یوه کړنالره ده چې دجرمني ریا
له خواوکښل شوه . نوموړې کړنالره یوه معادله ده چې یوه سطحه په اویکلیدي درې بعده  

کې تشریح کوي او په عمومي توګه دفاصلې    په  (G)کې اویایومستقیم خط فضا  
 محاسبه کولولپاره کارول کیږي . په وکټوري توګه دهیسن نارمل بڼه په الندې ډول لیکو: 

 
دټولو      معادله   واسطه     P،دغه  نقطوپه 

په واسطه ښوول کیږي    حل کیږي کوم چې دمکاني وکټور  
په سرپرتې      Gاویا دخط      Eټولې نقطې په سطحه      P د  .

 اویا مستقیم خط     Eدي . په پورتنی معادله کی دسطحی   

G      واحدوکټورپه .  پرمخ عمودي  دغه    ښوول شوی دی 
     Gاومستقیم خط     Eواحدوکټوردمختصاتوسیستم دمبدأ څخه پیل کیږي اوپه سطحه   

فاصله     . رسیږي  ته  پای  خط     عمودي  اومسیقیم  دمبدأ  چې  دی  واټن  هغه   ،G    
 ترمنځ  شتون لري .  Eاویاسطحې  

Hetero   مختاړی په ماناد مختلف ،توپیرلرونکی ،ضد،مخالف،بل ډول ،متقابل 

Heterochromatin

; 

غشاته    DNAاودپروتین   کاریوپالزماکې  په  دهستې  چې  مواددي  ارثي  جوړشوي  څخه 
غونډکیږي   موادسره  ارثي  دغه  کې  ترځ  دویشلوپه  دهستې   . لري  شتون  نږدی  

برخه   برخه      Centromereاودکروموزوم مرکزي  اخري  .     Telomereاو  ورڅخه جوړیږي 
وزپه  ارام فازکې  یتاڅرنګه چې دغه ارثي مواددرنګ اخیستلووړتیالري نوله دې کبله دم

ډیرښه لیدل کیدای شي  . دنوموړي  کروماتین دنده داده چې کروموزنه سره یوځای تړلي  
 وساتي  اوبلخوادجنین په  تنظیم کې مهم رول لوبوي  .  

Heterocyclic 

Compound 

په حلقه کې دکاربن اتوم برسیره    مالیکولغیرمتجانس حلقوي مرکباتوته ویل کیږي چې د 
 لکه اکسیجن اونایتروجن هم داخیل وي . نوراتومونه

Heterodynamic 
دجنسي   کې  هغوی  په  چې  داځکه   . تظاهرکوي  ډول  په  دیوجنسه  چې  ګلونه  جنسه  دوه 

 غړوڅخه یې یوغړی دپام وړجوړشوی وي .

Heterogeneity  غیرمتجانس، ډول ډول ، نامتجانس، مختلف ډوله 

Heterogeneous  توپیرلرونکی ،مختلفغیرمتجانس، 

Heterogenic 

Reaction 

یوکیمیاوي تعامل ته ویل کیږي چې برخه وال یې توپیرلرونکې فازولري . دبیلګې په توګه  
 لکه  دګازمولیوکولونه چې دیخ کریستال سره تعامل کوي  . اویا لکه : 

𝐾𝐶𝑙𝑂4  + 2 𝐶 →  2𝐶𝑂2 + 𝐾𝐶𝐿 

Heteromer   په  مختلفو حلقوکې ګل  دیوه  لکه   . هرهغه شی چې دډیروتوپیرلرونکوبرخوڅخه جوړوی 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hesse_normal_form.png
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA
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 توپیرلرونکې پاڼې اوغړي شتون  لري .

Heteromorphis-

mus 

: دافرادومختلف شکلونه.   ډله کې  اویا حیواني  اجتماع  یوه  لکه      -په  توګه  په  دبیلګې 
لکه   کې  ټولنه  په  دمیږیانو  بلخوا   . اودشناپولیپونه  پولیپونه،  پولیپونه،المسه  تغذیوي 
ملکه،کارګره،محافظه اونورشتون لري .   دیوې مادې خواصوته ویل کیږي  چې کیمیاوي  

ه توپيرلرونکي بلوري بڼه کې پیداکیږی . دبیلګې په توګه لکه  جوړښت یې یوشان وی خوپ
نوم   په  نودګرافیت  وي  خوکه شپږکونجه  وي  په شکل  دالماس  توګه  عادي  په  چې  کاربن 

 یادیږی . همدارنګه دجوړښت اوشکل  په تړاوتوپیرلرونکي کروموزومونه شتون لري .   

Heteronom 
لیه حیواناتوبندونه چې دیوې برخې  اوبلې د بیلګې په توګه دمفص  -مختلف ،نامساوي  :

 برخې سره مشابهت نه لري . په بله ویناغیرمستقل ،بلواک ، دبهرنیوتراغیزې الندې  

Heterophyllie 

په    -اختالف برګها:  . په دې مانا چې دنبات  پاڼوتوپيروالی  په یوه نبات کې دغیرسوزني 
پ   . نوي  ورته  سره  دیوبل  دپاڼوشکلونه  دپاڼوتوپيرلرونکي  مختلفوطبقوکې  کې  ونه  یوه  ه 

 جوړشتونوته ویل کیږي چې کیدای شي توپیرلرونکې دندې هم ولري  

Heteroploid   دسلول دتقسیم په پایله کې دکروموزومودغیرنارمل شمیر شته والی 

Heteropolar 

هغه جسمونه چې دبرقي چارج له پلوه په مختلفو قطبونوکې توپیرلرونکي چارجونه ولری .  
دوه  دبی چې  دی  تړون  یوداسې  تړون  قطبي  توپیرلرونکی  توګه  په  د  مالیکوللګې  ونه 

 ضدبرقي چارجونوپه واسطه دیوبل سره کلک تړي .

Heteropolare 

Bond 

ایون   اودیومنفي  چارج شوي  ایون  دیوه مثبت چارج شوي  ویل کیږي چې  ته  تړون  ایوني 
لکه   توګه  په  دبیلګې   . راځي  ته  منځ  پراساس  قوې  څکوونکې  دالکتروستاتیک  ترمنځ 

  Naclدخوړومالکه سودیم کلورائید 

Heteroptera 

: هاالی    -خسک  خسک  دارند.  غیرمساوی  باالهای  که  بوده  حشرات  سانتی    ۱۱ازجمله 
قاعده  بوده  ومکنده  ګزنده  شان  دهن  اطراف   . است  پهن  ومعموال ً  شده  متربزرګ 

شیتن    دارای   شان  وخلفی  نازک    chitinبالهاقدامی  شان  بالهای  انجام  اند.درحالیکه 
درحدود   هاکه  خسک  نیزمیباشند.  فاقدبال  هااکثرًا  ،خسک  وبه    ۲۵۰۰۰است  بوده  نوع 

ر های  قسمت  درتمام  عمده  خسک  دوګروپ  اندازګروپ  عبارت  انتشاردارند،  زمین  وی 
های آبی ،مانندآب بازک ،عقرب های آبی وغیره وګروپ خسک های خشکه ،مانندخسک  
های   ،خسک  سرخ  های  خسک  درختی  های  ،خسک  ګل  های  ساحلی،خسک  های 

 زمینی،خسک های بستر وغیره  

Heterospory 

: چې     -دسپورونواختالف  دي  شته  نباتات  دوه ځینې  تړاو  په  اودجنس  دغټوالي 
مؤنث   مایکروسپوراوغټ  د  سپورونه  مذکر  کوچني   . تولیدکوي  سپورونه  توپيرلرونکي 

 سپورونه دمېګاسپورپه نوم یادیږي .

Heterotroph 

ویل   ته  تغذیی  ډول  . داسې  تړلی وي  په عضوي غذايي  موادوپورې  اورګانیزم چې  هغه 
په دنبات  لکه  موجودپخپله  ژوندی  چې  دغیرعضوي     کیږي  چې  کوالی  شي  نه  شان 

 موادوڅخه خپل ځانته خوراک تهیه کړي بلکې عضوي تیارشوي غذايي موادرانیسي .  

Heterozygous 
: تړاوګډوراثت  په  صفت  جین  کلي  ټا  صفتونومخلوطوالی،دیوه  ژوندی    -دارثي  هغه 

  . ولري  نښې  ارثي  توپیرلرونکي   کولولپاره  دکسب  دیوصفت   موجودچې 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

453 

 

کروموزومونوکې دجین  اهغود هومولوګ  په  ویل کیږي چې دهغوی  یپلوئیداورګانیزموته 
ددوو توپیر لرونکو الیلوپه واسطه ډکه شوې وي .  که      Genlocusهمغه یوشان  برخه   

یوالیل دبل الیل په پرتله زوروروي نوهمغه دومینانت الیل صفت نښې په فینوتايپ  کې  
کیدنه داسې پایلې لري چې دژوندي موجودارثي منځ ته راځي . دهمغه ځای نښې کسب  

عالمې همشکل نه وي )نیم چه ارثت (  بلکې دتجزیی وړوي . برعکس ددې لغت عبارت  
 دی .  Homozygousدی له سوچه ارثت   

Hexagon 
چې شپږکونجونه اوشپږسطحې     Polygonلکه یوپولي ګون     -ضلعي :  شپږ کونجه ، شپږ 

 لري .

Hexahedron 
.  شپږسطح لري  شپږسطحې  چې  مکعب  لکه  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  ویل  ته  جسم  ي 

 په نوم یادیږي . Polyederهرجسم چې ډیرې سطحې ولري د 

Hexane 
دی .  په بله وینایوالکین یا پارافین      14H6Cهایدروکاربن دی چې کیمیاوي فرمول یې   

 کې شپږکاربن اتومونه لري .    مالیکولته ویل کیږي چې په خپل ځنځیري 

Hexaploid 

هغوسلولونوته ویل کیږی چې دکروموزوموشمیریې شپږچنده وي . دبیلګې په توګه لکه په  
، اوربشى  غنموکې  دهریوکروموزوم    سارايى  ماناچې  دې  په   . کې  میوه  په  دکیوي  اویا 

هاپلويئد    . لري  شتون  شپږځله  څخه  هیکساپلوئید     2n = 14،ديپلوييد    N=7دنوع   ،
2n=42     

Hexapod 
چې دشپږوپښویا   دي  شته  آالت  داسې  هم  کې  تخنیک  په  پاها،  ،حشرات شش  پښي  شپږ 

 محورنوپه مرسته  هراړخیزحرکت کوالی شي .

Hexose 
خپل  ساکرایمونوز په  چې  کیږي  ویل  .    مالیکولدونوته  لري  اتومونه  شپږ  دکاربن   کې 

 6O12H6C.دبیلګې په توګه لکه ګلوکوز،فرکټوز. کیمیاوي فرمول یې دی : 

Hf   دهفنیم  Hafnium   صردلنډیزنښه دهنکیمیاوي ع 

Hg دسیماب Hydrargyrum   کیمیاوی عنصردلنډیزنښه ده 

Hibernation 

 : زمستانی  ،حشره    -خواب  مانندجوندګان  ازپستانداران  درقسمتې  خوابیکه  حالت 
درجهْ    باسقوط  شده  دیده  سال  سرد  موسم  درشروع  پرندګان  وبعضی  وخفاشان  خواران 
حرارت داخلی سقوط میتابالیزم،ضربان قلب وشکرخون ارتباط دارد، وموقعیکه موسم  

میرود.   نیزازبین  زمستانی  میشودخواب  زمستانی سردسپری  خواب  ازعوامل  یکی 
ګالیکوجن   ذخیره  باعث  که  بوده  وزمستان  درخزان  تولیدزیادانزولین 
درجګرمیګردد،استقالب موادشحمی عمومی پاین میآید،همزمان تقلیل فعالیت غدوات  
که   مخصوصی  غدهْ   توسط  موادشحمی  استقالب  میګیرد.  صورت  الکلیه  وفوق  درقیه 

خوا غْد  وبنام  بوده  واقع  ذخیرهْ  شحمی  درګردن  میګردد.  یادمیګرددتنظیم  زمستانی  ب 
بدن درموقع زمستان بمصرف میرسد،عامل اولیه خواب زمستانی تجمع مګنیزیم وبروم  

ګفته     Dآنها درخون وتقلیل مقدارروزانهْ  اشعهْ  ماورای بنفش ودرنیتجه تقلیل ویتامین  
 میشود.

High Frequency 
په الکتروتخنیک کې هغه فریکونس ته ویل کیږي چې په غوږونه اوریدل    -لوړفریکونس :

اودرې سوه     Khz 3کیږي . دبیلګې په توګه لکه درادیوفریکونسي چې ددرې کیلوهرڅ   

http://en.wikipedia.org/wiki/KHz
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 په منځ کې دی . Ghz 300 ګیګاهرڅ  

High Pressure 
لوړفشار،زورورفشار ، دبیلګې به توګه کله چې دبدن زړه انقبْاض وکړي اوپه شراینو کې  

 څخه  واوړي نود لوړفشارپه نوم یادیږي .     Mmhg 140دفشار اندازه د 

High Spin 

Complex 

دیوه کمپلکس مرکب هغه حالت ته ویل کیږي چې په مرکزي ایون کې    -لوړسپین مرکب  : 
د ناجوړه  یانې طاق الکترونوشمیراعظمي قیمت غوره کړي .  برعکس  په یوه ټیټ سپین  

Low-Spin     قیمت الکترونوشمیرا  صغري  طاق  یانې  ناجوړه   د  کې  مرکب   کمپلکس 
 غوره کوي .

High Voltage 

 : په یوه برقي سرکټ کې دبرقي پوتنسیال توپيرته ویل چې دمتناوب جریان     -لوړولتیج 
څخه    دیوزرولټ  څخه        V AC 1000 لپاره  زرولټه  دیونیم  لپاره  جریان  اودمستقیم 

1500 V DC  . پورته قیمت ولري 

High Voltage 

Transformer 

تولی  لوړولتیج  چې  کیږی  ویل  ترانسفرمرته  ډول  .  یوداسې  دکوي 
هریوترانسفرمرددووګوټکوڅخه جوړدی چې په منځ کې یې داوسپنې هسته شتون لري . په  
یوه لوړولتیج ترانسفرمرکې ثانوي ګوټک دلوموړي ګوټک په پرتله ډیرپیچ شوې حلقې لري  

حلقې   زره  دوولس  ګوتک  ثانوي  که  توګه   په  دبیلګې  ګوټک    12000.  اولومړی  ولری 
 230ومړې ګوتک په سرکټ کې  ولتیج  دوه سوه دیرش ولټه حلقې ولري اودل 600شپږسوه 

V     پایله کې دثانوي ګوټک لوړولتیج قیمت  څلورزره شپږسوه ولټه   V 4600 وي نوپه 
 ترالسه کیږي .

Higher 

Harmonics 

اهتزاز: فریکونس صحیح    -مافوق  داصلی  فریکونس    دهغوی  چې  اهتزازونه دي   هغه 
یک بڼه لري . دبیلګې په توګه که دمتناوب جریان  هورمون  ضریب و ي . داډول اهتزازونه  

  Hz 150یک اوهورمون  دویم   Hz 100قیمت ولري ،نو     Hz 50ابتدايي یااصلی فریکونس  
 یک مافوق اهتزازونه تشکیلوي هورمون   څلورم   Hz 200یک او هورمون  دریم 

Hippokrates 
يويونانی درمل پوه چې لږ څه پینځه سوه کاله دميالد له مخه   ديونان اتڼ په ښار کې ژوند  

 کولو.

Histogenesis 
راوستل،   ته  دنسجونومنځ  انساجوڅخه  دنطفوي  شرائطوالندې  اویاپاتولیژیکي  ترنارمل 

 دانساجودتکامل علم  

Histoid نسج مانند،نسج ته ورته،دنسج په شان 

Histology 
: اونباتي   -دانساجوعلم  دحیواني  مرسته  په  اناتومي  دمایکروسکوپيک 

 حجراتواونسجونوڅیړنه  

Ho  Holmium  دهولیم کیمیاوي  عنصردلنډیزنښه 

Hofmann 

Voltameter 

: اوکسیجن     -داوبوتجزیه  په  اوبه  مټ  په  جریان  اوبریښنا  دلوړحرارت  چې  ده  آله  یوه 
چې   کله   . کیږي  تجزیه  تیرشي اوهایدروجن   دبريښناجریان  څخه  آلې  دنوموړې 

داوبوبرقي  راټولیږي.  انودکې  په  ګاز  اوداوکسیجن  کتودکې      ګازپه  نودهایدروجن 
 تجزيي کیمیاوي معادله په الندې ډول ده .

http://de.wikipedia.org/wiki/MmHg
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Hold  ، ساتل درولنیول ،توقف کول ,   

Hollow Space  فضای مجوف 

Holmium 
   67، اتومي شمېره یې  ، اتومي شمېره یې      HOیوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  

 ده . نوموړی عنصردلنتانیدپه ګروپ پورې اړه لري .  164,93اونسبي اتومي کتله یې   

Homeotherm ،خون ګرم،دبدن داخلي ثابت حرارت،یوشان حرارت 

Hominidae : انسانانوفامیلونه تشکیلوي دعصري انسان اودفوسیل   -انسان شادي 

Hominidae 

 

هغه غټې شادي ګانې دي چې دانسان نږدې خپلوان ګڼل کیږي     -میمون های انسان نما:
، داځکه چې کیدی شي دعین ریشې څخه یې تکامل کړی وی خودانسان اجداد نه دي .  
نوموړي میمون ها دځمکې پرمخ دومره آزادحرکت نه شي کوالی اوجمجمه یې په طفولیت  

د لري.  جوړښت  ورته  ډیره  ته  انسان  په  کې  اوتان  اورنګ  لکه  توګه  په  بیلګې 
 سوماترااوبورنیوکې  ،شیمپانزه اوګوریال په افریقاکې  

Homo 
   . یوشان  ده  مانایې  اوپه  دی  یومختاړی  همدارنګه   ، نوم  التیني  لپاره  دانسان   ، انسان 

 انسان مانالري اود انسان شادي یونوع  تشکیلوي .

Homo Sapiens 

: انسان  الداوسنۍ     -عصري  انسان  نوم    زمانې  کیږي      Homo Sapiensتیني  ویل  ته 
اومانایې ده )پوه سړی ( . عصري انسان  دبیالوژي په سیستیماتیکي ډلبندي کې یوعالي 

په کورنۍ  پورې اړه   (Hominidae)په  تنظیم اودانسان بیزو  (Primates)حیوان دی چې د 
پاتې   ژوندی  پورې  ورځې  نن  تر  چې  انسان  . عصري  انسان  لري  د  دی  په     Homoشوی 

له  Palaeontolog جنس پورې اړه لري .  دابتدايي)أر( انسان شجره دلرغوني ژوندپوهنې   
اود   کولو  ژوند  افریقاکې  په  پخوا  کاله  دوه ملیونه  آرانسان  کیږي چې  اټکل  مخې داسې 
اقلیم   افریقاکې  په  دمخه  مهال  تردې  کړ.  پیل  تګ  پښو  دوه  په  یې   پرځای   پښو  څلورو 

،آرځنګلونه    آرنباتات  کې  پایله  اوپه  راغله  ته  منځ  کالي  وچ  تغیروکړچې  داسې 
کبله   له  دتوافق   سره   اودچاپېریال  پراساس  دورې  دتکامل   . شول  تخریب  اوآرڅړځایونه 
بیزوګانوته دڅلوروپښوپرځای دوه پښه ایز تګ مساعد اوګټورّوه .  همداالمل دی چې هغه  

دی . داځکه چې نوموړی نوع انسان هغه انسان وه    نوم ورکړشوی  Homo Erectus ته د
په نیغ  قد یې تګ  کولو. سم قد تلونکی انسان         Homo Erectusچې په دوه پښویانې 

ددوه ملیونو کالونو څخه تر څلویښت زره کاله دمخه ال ژوندی وه.  سم قد تلونکی انسان 
مهاجرت   په   اسیا،افریقااواروپاته  دمخه  کاله  زره  داقلیم  شپږسوه  چې  داځکه  وکړ.  پیل 

دتغیرسره سم په افریقاکې د خوراکي موادوکمښت منځ ته راغلل .  داوسنی زمانې انسان  
دهوموساپین    ،لږڅه     Homo Sapiensچې  یادیږی  نوم  په  په  دمخه   کاله  زره  سوه  دوه 

 څخه وده اوانکشاف کړی دی .    Homo Erectusافریقاکې دسم قده تلونکی انسان   
سم قده انسان دالسونوپه کارولوسره  د مهارت هراړخیزې تخنیکي نښې پرځای پرېښولې  

 دي . دعصري انسان دریمه درجه خپلوان هم شته دي چې دهومونیاندرتال
     (Homo Neanderthalensis)   دواړوخپلوانوانسانانو کې  افریقا  په  او  یادیږي   نوم  په 

 یوځای څنګ په څنګ  ژوندکړی دی .
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فوسیل  نی دانسان  هلته  چې  دی  نوم  )درې(  ښاریوې   ددوزلډورف  کې  جرمني  په  اندرتال 
زکال کې وموندل شوه . دفوسیل موادونښي څرګندوي چې دنیاندرتال    ۱۸۵۶هډوکي په  

نوعه انسان  شپږسوه زره کاله دمخه اروپاته راغی اوتردیرش زره کاله دمخه الژوندي وه .  
 دلوسي شپانزي  %98,8سل کې نهه نوي  په  DNAدعصري انسان ډي اېن اې 

 Lucy Schimpansen     دنیاندرتال انسان سره یوشان   %99,7اوپه سل کې نهه نوي نیم
د  چې  دی  شوی  پېژندل  جین  مسؤل  یو  کې  این  ډي  په  کولولپاره   بلخوادخبرې   .  دي 

FOXP2      جین په نوم یادیږي . څرنګه چې عصري انسا ن اونیاندرل تال دواړه نوموړی
 جین لري نواټکل کیږي چې نیاندرل تال هم لکه عصري انسان خبرې کوالی شوې .

Homogametic 

حجروګامتونو   ډوله    Gamete دمختلفوجنسي  دوه  چې   نارینه  ،لکه   تولیدکول 
یویې    چې  تولیدکوي   د   Xکروموزومونه  یې   اوبل  .      yکروموزوم  دی  کروموزوم 

کروموزوم    Xمذکرجنس  داسې سپرم تولیدکوي چې یو       Drosophila  همدارنګه  د  
هګۍ    Yاویو   یوډول  صرف  یې  جنس  مؤنث  چې  کې  حال  داسې  په  لري  کروموزوم 

دیو   یې  ټولې  یو  Xتولیدکوي چې  یانې   . لري  په    Sex Chromosome کروموزوم   . لري 
نکي جنسي کروموزومونه لری خوپه ښځوکې دوه یوشان  انسانانوکې نارینه دوه توپیرلرو

اودد  Xجنسي   په     Homogametic کروموزومونه  موجودوي  برعکس   . یادیږ ي  نوم  په 
مؤنث  مرغانوکې دوه توپيرلرونکي جنسي کروموزومونه شتون لري اوپه نارینه مرغانوکې   

 دوه یوشان جنسی کروموزومونه موجودوي .   

Homogametic 
لکه   لري   کرومزومونه   جنسي  توپیرلرونکي  مذکرنبات  نباتاتوکې  ډیرنوع      XYپه  

              XXاومؤنث نبات یوشان جنسي کروموزومونه لري  لکه 

Homogeneous 
متجانس ،همنوع، هغه ګډشوي موادچې په یوډول فازکې شتون ولري اوخواص یې سره  

 ورته وي ، 

Homogeneous 

Equation 

: معادله  :     -متتجانس  لکه  توګه  په  ځکه    دبیلګې   ،
 چې شی خواته یې صفردی اوبلخواثابت جمله یانې غړی نه لري  .

Homogeneous 

Field 

په فزیک کې یوې برقي اویامقناطیسي  ساحې ته ویل کیږي  چې  شدت  -متجانس ساحه :
مت یې  په هرځای کې یوشان  اویوسمت ولري .  یې دمکان تابع نه وي . په دې ماناچې قی

کلې ارتفاع پورې  ادبیلګې په توګه دخاذن لوحې ترمنځ برقي ساحه ،دځمکې جاذبه قوه ترټ
 ،دګوټک په منځ کې مقناطیسي ساحه اوداسې نور.

Homogeneous 

Function 

: تابع  لکه     -متجانس  تابع  ویل    F(X,Y,Z,…..,T)     یوې  تابع  هغه مهال متجانس  ته 
 کیږي چې الندې شرط پوره کړي :  

F(X,Y,Z,….,T) nF(Hx,Hy,Hz,……,Ht) = H  نوموړې معادله دN   . ام درجه ه
  درجه معادله په الندې ډول  ځرګندیږي : ه دوممتجانس  دبیلګې په توګه  

 

 

Homogeneous 

Reactions 

برخه وال یې په یوشان فازکې قرار ولري . دبیلګې په  یوکیمیاوي تعامل ته ویل کیږی چې  
هومو ته  تعامل  ددووګازونو،دوومایعاتواویادوجامداتوترمنځ  تعامل  جتوګه  کیمیاوي  ین 

 ویل کیږي  

http://www.matheblog.de/wp-content/uploads/Homo2.gif
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Homogenize 

دمختلفوشیانو یوشان ګډول دي چې یوپه بل کې نه حل کیږي    دمخلوط متجانس کول،
تیره  . په  مخلوطونو  فلزي  هراړخیز  مرسته  په  دحرارت  توګه   په  دبیلګې 

 بیادفوالدوتوپیرلرونکي ډولونودیوبل سره ګډیږي .

Homologous 

،یوبرابر:  ،یوشان  ،  -یونوع   . یوشان  پلوه  له  اونسب     دجوړښت،روش،سرچینې،اصل 
کروموزوم    ،  ېره همڅ،  همجوله ،هومولوګ  سیستم  ،هومولوګ  غړي  هومولوګ  لکه 

 ،هومولوګ پروسې  

Homologous 

Chromosome 

 

کروموزومونوته ویل  جوړه  دبدن حجرواویادجنسي مذکراومؤنث حجرویوشان  
طول،یوشان   یوشان  چې  جېن،یوشان   ځای،  Centromereکیږي  یوډول 

دد  . ولري  خواص  اویوشان  هومولوګ  اځایزجوړښت  دوه  یپلويیداورګانیزم 
دمایوز یویې    Meiosis  یس کروموزومونه  چې  راځي  ته  منځ  کې  ترځ  په 

کروموزوم   توګه، دهومولوګ  په  . دبیلګې  ارثت شوی دی  یې دمورڅخه  اوبل  دپالرڅخه 
جین   یوشان  لپاره  دسترګورنګ  هریوکروموزوم   په  جوړې  کروموزوم  دهریوه  چې   لري 

 کې پروت دی .     Locusهمغه یوه شان ځای 

Homologous 

Element 

هغوعنصرونوته ویل کیږی چې  په پریویک سیستم کې  په یوه ګروپ کې پراته وي اوله دې  
کبله فزیکي اوکیمیاوي یوشان خواص ولري . دبیلګې په توګه لکه القالي فلزات ،نجیبه  

 روپ اونوز ګازات،هالوګین ګ

Homologous 

Organs 

هغه غړي دي چې دتکامل له پلوه سره یوشان دي خوددندې ترسر ه کولوپه تړاودیوبل سره  
 توپيرولري . بیلګې په توګه دمرغانووزرونه اودانسان الس

Homologous 

Series 

کې   مالیکولهایدروکاربن مرکب  ته ویل کیږي  چې یوشان عمومي فرمول لري او په خپل 
ګروپ دنښلولوپه واسطه منځ ته راځي  . فزیکي خواص یې دزنجیردطول سره سم   2CHد  

الکېن   د  لکه  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  پاتې  ثابت  یې  خواص  خوکیمیاوی  کوي  فرق 
Alkane    4(هومولوګ عبارت دي له : میتېن(CH  ایتېن،)6H2(C    بیوتېن،)10H4(C   

Homology 

: توب  ،یوشان  والی  تطابق،ورته   : کې  بیالوژي  دغړوپه    -په  مخې  له  دورې   دتکامل 
جوړشت کې ورته والی ،پرته له دې چې دهغوی فعالیت په پام کې ونیول شي . دبیلګې په  
په  اونورهومولوګ  الس  یاعلیااطراف،دانسان  پښې  قدامي  دمرغانووزر،دآس  لکه    توګه 
ډوله   اویاخزنده  ډوله  دامفیب  نوموړوغړو  مخې  له  نظریې  دداروین   . یادیږی  نوم 

یه حیواناتوسږي  یه  اجدادوڅخه تکامل کړی دی . همدارنګه دماهي دلمبوکڅوړه اودفقار
دیوبل سره تطابق لري . دبیلګې په توګه دبیالوژي اشتقاق اړیکې دهومولوګ پرنسیپ له  

اودنهنګ    وزرهډوکي  ،دمرغه  هډوکي  پښې  قدامي  ،دسپي  هډوکي  الس  دانسان  مخې  
 قدامي منګلوترمنځ  ورته والی ډیرښکاره مالومیږي .  

Homomorphism 

   -په ریاضی کې دګروپ هومومورفیزم :
دوه ګروپونه    Hاو      Gدیوه ګروپ څخه بل ګروپ ته تصویري اړیکې راښيي .که چېرته   

،     Ƒ: G → Hده چې :     Fګروپ ته یوه تابع    H  ګروپ څخه      Gوي نو هومومورفیزم د  
په     bاو  Aکه  دوه اختیاري عددونه     په    Hپورې اړه لري  اود    Gپه پام کې ونیسوچې 
عبارت      A.Bوي نوپس تصویر     *bاو  *Aپه ترتیب سره      ګروپ کې دهغوی تصویرونه 

دیادولووړده چې پخپله ګروپ یوې مجموعې ته ویل کیږي چې دوه        *A*.Bدی له :   
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     ( پکې تعریف شوې وي .ګون عملیې لکه جمع اوضرب )

Homopolar ونه دي چې یونوع  قطب ولري   مالیکول 

Homothetic 

Transformation 

: نقطهْ      -انبساط  یک  تنها  دارای  که  است  آفین  ربط  یک  درمستوی   : درریاضي 
مستقر)مرکزانبساط( بوده وهرخط مستقیم موازی به تصویرخوددارداست . مثاًل وقیتکه  

نقطهْ        (x,y) نقطهْ    مرکزش     (2x,2y)به  میایدکه  بدست  انبساط  داده شودیک  ربط 
 عبارت ازمبدأ است .

Homozygous 
سوچه نژاده،اصیل، هغه شخص ته داصطالح په توګه کارول کیږي چې په هغه کې د یوې  

 جینونوالیلونه بیخي سره یوشا ن وي . دغبرګو عالمې په تړاو

Homozygous 

وي    Aدبیلې په توګه که دیوه سړي دوینې ګروپ    -خالص ارثي ، سوچه نژاد. اصیل نژاد: 
خپل اوالدته په میراث ورکړی دی    Aنودهغه پالر اوموردواړوارثي مالومات دوینې ګروپ  

 (Aa)اوخالص نژادپه الندې ډول لیکل کیږي  

Hoof 

: ،سم  نوک  څوکور    -اس  پنجوکې  دپښوپه  ځینوحیواناتو  کیږي  د  موادتشکیل  شکرډوله 
چې په ځینوکې دپنجال اونوک په توګه باقي پاتې کیږي اوبیاپه ځینونوروکې  دپښواخرې  
برخې دسم په بڼه احاطه کیږي . سم عبارت له اپيدرم کلکو کیراتین سلولونوڅخه دی چې  

 یوډول سلولي هسته هم لري . دسم نوک پرلپسې وده کوي اوبهرنی برخه یې دمنځه ځي .

Hooke's Law 

 : قانون  یووزن    -دهوک  فنرباندې  فلزي  ربړاویا  لکه   جسم  ارتجاعي  یوه  په  چې  کله 
اویاربړپه جسم  همدغه  کې  پایله  د  ځوړندکړو،نوپه  توپیر   𝑙∆  اندازه  .دطول      Δlاوږدیږي 

 .      متناسب دی  سره مستقیم   Fاودوزن قوې  D دفنرثابت 

Horizon 
هغه سرحدي کرښه ده چې دځمکې هغې  برخې چې دلیدلووړ وي اوداسما     -افق کرښه :

 د ځمکی او اسمان تر منځ د بیلتون کرښه   ن ترمنځ پرته وي . 

Horizontal  ، هموار, پراختیا , پلن ډیر لیریافقي ,   

Hormonal 

Ablation 
 هورمونونه تولیدنه کړي ددرملواویادعملیاتوپه مټ دتخمدان غیرفعال کول چې 

Hormone 

: ویل کیږي چې     -هورمون  ته  اغیزمنو عضوي موادو)انزایمونو(  )زیګنال( رسونکو  خبر 
تایرائید   دغدوپه ځانګړوسلولونوکې تولید اوورڅخه افرازکیږي .  دبیلګې په توګه  لکه 

  ، غده  صنوبري   ، کلیوغده  فوق  غده   ي،غده  ،پانکراس  غده  ،خصیه  غده  تخمدان 
تولیدک هورمونونه   غدې  نورې  دغدوترمنځ اوداسې  دمغزاودبدن  هورمونونه   . وي 

دوینې  لکه  دغړودنده  دبدن  کې   پایله  اوپه  کوي  ترسره  کړنالره  ورکړې  دمالوماتوراکړه 
شکر،دوینې فشار،حاملګي ،دبدن داوبواندازه اونورې دندې کنترول کوي .  دبیلګې په  

هورمون په واسطه په هایپوفیزغده کې    (TRH)  توګه دمغزهایپوتاالموس عصبي سلولونود
 Thyroxinدتایروتروپین هورمون ازادکیږي  چې هغه په خپل وارسره په تائیرایدغده کې د

په        واسطه  په  دوینې  هورمونونه  تولیدشوي   غدوکې  په   . کوي  تولیدتحریک  هورمون 
. بلخوا  کله چې  آزاداویاپه مرکب ډول دبدن  اړونده نښه یز غړواونسجونوته انتقال کیږي   

باندې    سطحه  بهرنی  په  دسلول  نوهلته  ورسیږي  ته  سلول  دهدف  یوهورمون 
کې    Receptors  دټاکلوریسیپتورونو پایله  اوپه  جوړوي   تړون  یوکیمیاوي  سره 
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په   . استوي  زیګنالونه  ته  اویاسایتوپالزما  هستې  دسلول  واسطه  په  دنفوذکړنالرې 
لکه   لږاندازه  ډیره  دهورمونو  چې    Mol/Mg  ) 15–10–12 –(10  نسجونوکې  کوي  کفایت 

دمیتابالیزم په  پروسه کې بدلون منځ ته راولي اویادیوه غړي دنده کنترول کړي  . دبیلګې 
کنترول   حیض  ،دښځې  ،دغوړومیتابالیزم  دشکرمیتابالیزم  کې  بدن  په  توګه  په 

د  ، کنترول   کنترول،دهډوکودودې  ودې  جنسي  واسط   GH،دمذکراومؤنث  په  ه  هورمون 
 دبدن قدکنترول اونور.

 هورمون تولیدونکې غدې عبارت دي له :  .  
،   LH/FSH, ACTH, Prolaktin, GH Und TSHهایپوفوز غدې هورمونونه لکه     -۱

 :  لکه میالتونین هورمون  Pineal Gland -۲ اوکسیتوسین ،وازوپرسین 
 ورمون ، پارات ه (T3, T4, Calzitonin)تائیرایدغدې هورمونونه لکه     -۳
کې     -۴ وینه  په  چې  اوانزولین  ګلوکاګون  لکه  هورمونونه   غدې  دپانکراس 

   دشکرمقدارکنترول کوي 
لکه    -۵ هورمونونه  غدې  او  RH  ،Ocytocinدهایپوتاالموس   ،ADH    هورمون
،LH/FSH, TSH, ACTH, GH     
۶-  Steroid Hormones    ګلوکوکورتیکويید، هورمونونه  جنسي  لکه   :

 ،الدوسترون،کورتیزول،کورتیزون ،ایسترادیول، پروګسترون ، تیستوسترون ،
لکه     -۷  : ،      (ACTH);(TSH);(LH);(FSH)دادینوهایپوفوزګالیکوپروتین 

،تیروکسین    ،دوپامین  ،نورادرینالین  ادرینالین  لکه   هورمونونه   دامینواسیدمشتقات 
 یرونین ،سیروتونین ،میالتونین ،تريیودت

Hormone Glands 

: هورمونونه    -دهورمونوغدوات  داخیل کې   خپل  په  چې  کیږي  ویل  هغوغدواتوته  دبدن 
داندوکرین   افرازاکوي  ته  اوبیاېې وینې  هورمون جوړوي  دننه  . هغه غدې چې  تولیدکوي 

 غدوپه نوم یادیږي .

Hormone 

Receptor 

چې   کله  وي.  پروت  باندي  سطحه  بهرنۍ  اویاپه  داخیل  په  دحجرې  چې  دی  یوپروتین 
کې   حجره  همدغه  نوپه  ونښلي   سره  ایستروجین   لکه  هورمون  ځانګړي  دیوه  داپروتین 

 بدلون مینځ ته راځي 

Hormone 

Receptor 

Negative 

 

په   اولنډیزيې  دي  موجودنه  ریسپټرونه  باندې  سطحه  بهرنۍ  په  حجرې  سرطانې  دسینې 
HR-   کیږي، نوموړی ډول سرطان دایستروجن هورمون اودپروجیسترون هورمون ته اړتیانه

ډول   دنوموړي  درملنه  هورمون  ضدایستروجن  چې  دی  همداالمل  وکړي.  وده  چې  لري 
 سرطان پروړاندي کومه اغیزه نه لري 

Hormone 

Receptor Positive 

  +HRدسینې سرطانې حجرې په بهرنۍ سطحه باندې ریسپټرونه موجود دی اولنډیزيې په 
یوځای   هورمون  اوپروجسټرون  هورمون  دایستروجن  دنوموړوریسپټرونوسره  کیږي،  سره 
کیږي اوپه پایله کې دسرطاني حجرو تولیدراپاروي. دضدهورمون درملنې په مټ نوموړي  

بندیږي اویاداچې دهورمونومقدارکمښت مومي. په پایله کې سرطاني حجرې   ریسپترونه
 یاداچې دمینځه ځي اویاوده نه کوي 

Hormone 

Replacement 

Therapy 

وي   شوی  ختم  لپاره  دتل  يې  عادت  میاشتنی  چې    Postmenopauseهغومیرمنوته 
نښ نښې  ترڅوناوړه  کیږي  ورکول  درملنه  هورمون  اوپروجسترون  کمښت  دایستروجن  انې 

 ومومي 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

460 

 

Horn 

دډیروتي لرونکوحیواناتوپه سرباندې څوکورجوړښتونه دي چې دمنځ برخه     -ښکر،شاخ :
توګه   عادي  په   . جوړوي  اویانوروپروتینوڅخه  دکراتین  یې  اوپوښ  دژوندیوهډوکو  یې 
دښکروشمیرپه حیواناتوکې یوه جوړه وي خوپه ځینوکې دوه جوړه هم پیداکیږي . دبیلګې 

دپه   په شاتلندهیوادکې  . حیواناتوخپل     Hebridean توګه  لري  پسونه درې ښکره  نومي 
 ښکرونه دځان دفاع په خاطر،دځمکې کیندلواویادلوبې کولوپه موخه کاروي .

Horsepower 

اویا  HP په تخنیک کې دقدرت قانوني واحددی اودلنډیزنښه يې په  -دآس قوه، قوه اسپ :
PS   ه مقدارقدرت ته ویل کیږي چې یوه پینځه اویاکیلوګرام  ښوول کیږي. دیوآس قوه هغ

دیوې ثانې په ترځ کې دیومترارتفاع  فاصلې پورې دځمګې جاذبې قوې په     Kg 75کتله  
 مقابل کې تعجیل ورکړي.

 

  PS m/s = 1⋅kgf s = 75 m / 1 × 1 2m/s kg × 9.80665 75  

Horseshoe 

Magnet 

: مقناطیس  ډوله  نعل  لري    -دآس  بڼه  شان  په  نعل  دآس  چې   دی  یوشکل  دمقناطیس 
دقطبونوترمنځ   ساحه  مقناطیسي  چې  همداالمل دی   . دي  پراته  نږدې  سره  یې   اوقطبونه 

 اوداوسپنې درانده شیان راټولوالی شي .زوروره ده 

Host Cell 
ونه ، وایروسونه اوباکټریاوي پکې ژوندکوي  پار ازايټهغه سلول ده چې    -دکوربه سلول :

 اوهلته تکثرکوي 

Host Plant 
هغه نبات چې دیوه طفیلي لکه یوپارازایت لپاره دژوندشراېط چمتوکوي    -نباتي کوربه  : 

. 

Host Specificity 
 : ځینې طفیلي یوازې په یوه ټاکلي   پارازایټ    د  -اختصاصي میزبان، ځانګړی کوربه   

 کوربه کې ژوندکوي چې اړیکې یې دکوربه سره یوځانګړي  شکل غوره کوي .

Hot Cathode 

 : کتود  شوې  یامشغل  یوه    -ځلیدونکې  په  چې  کیږي  ویل  الکترودته  شوې  چارج  منفي 
اودهواڅخه   یې  سره  شیشه  ډیری  کتودپه   . وي  شوې  نښلول  خوندي  کې  تیوب  تش 

حرارت ورکول کیږ ي .    دتاوشوي ولفرام سیم څخه جوړه وي اودیوې برقي بطری په مرسته 
پایله کې دکتودڅخه الکترونونه ازادکیږي  .    دالکترونوسرچینه ده اوله    مشغل کتود په 
تلویزیون  ، مایکروسکوپ  الکترون  په  کبله  تعجیل    دې  ګروپونواوخطي  ،رڼاورکوونکو 

 کوونکوکې  پراخ استعمال لري .

Hot Wire Probe 

په     . کیږی  اندازه  جریان  دبرق  مرسته  په  دهغې  چې  کیږي  ویل  ګلوانومترته  حرارتي 
نوموړې آله کې دیوه سیم ته حرارت ورکول کیږی اوپه پایله کې دګلوانومتر دعقرب  ستن  

 راڅرخي .

Human 

Epidermal 

Growth Factor 

Receptor 1 

اوداپيدرمل   کیږي  باندي  موندل  بهرنۍ سطحه  یوریسپټرپروتین دی چې دځینوحجروپه 
وده کوونکي فکټورسره یوتړون مینځ ته راولي. څرنګه چې دډیروسرطاني حجروپه سطحه  

کیدی شي   کبله  نوله دې  پرتله خوراډیروي  په  پروتین مقداردنارمل  دنوموړي  چې باندي 
 لیکل کیږی   Her1دغیرنارمل حجروپه پریمانه تولیدکې اړین رول ولري . لنډیزي په 

Human 

Epidermal 

Growth Factor 

HER2   یوډول جین دی چې د HER2 proteins    پروتین جوړوي . نوموړي پروتین دسینې
د   توګه   عادي  په  وي.  نښتی  کلک  توګه  ریسپټرپه  دیوه  باندې  سطحه  بهرنۍ  حجروپه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kgf
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Receptor 2 

 
HER2 receptors     وده حجره  سالمه  یوه  دسینې  څرنګه  چې  کوي  کنترول  ریسپټرددې 

په   سرطان  خودسینې    . وکړي  رغاونه  ځان  اودخپل  وویشي  ځان  خپل   ،  %25وکړي 
جین دمیوتیشن په اساس   سم کارنه کوي اودخپل ځان ډیرې   HER2 gene ناروغانوکې د

جین   تولیدشوی  پریمانه  همدغه  تولیدکوي.  وايي    HER2 geneکاپې  ته  حجرې  دسینې 
له    HER2 receptorsچې پریمانه ریسپټرونه    پایله کې دسینې حجرې پرته  په  جوړکړئ. 

 لیکل کیږي  Her2یشي . لنډیزيې په کنتروله ډیرښت مومي اوپرلپسې ځان و

Humane   انساني 

Humid لوند, نمجن 

Humidity   لندبل، رطوبت 

Hump   شاكوپى، شاكړوپى . ، ډیډی ، بوک 

Humus 

: مواد  عضوي  ټول  کې  خاوره  دژوندیواورګانیزمو    -په  کې  څانګه   په  پوهنې  دخاورې  
کیږي چې تورنسواري رنګ لري . په  جسدونو او دګیاووپاتې شویوعضوي موادوته ویل  
 بله وینا په خاوره کې تجزیه شوي عضوي مواددي .

Huygens–  

Principle 

هره یوه اخالل کوونکې  نقطه چې هلته یوه څپه تماس وکړي،  کوالی شي چې دیوې نوې  
 څپې منبع په توګه دنده ترسره کړي اودایروي شکله ابتدايي څپه تولیدکړي   

Hyaloplasma 

(Cytosol) 

نورپاتې     -بنسټیزپالزما:  کې  په منځ  له حجرې غړواوسایتوسکلیت څخه دحجرې   پرته 
په   چې  مواددي  شوي  مخلوط  اوغیرعضوي  عضوي  هغه   . کیږي  ویل  ټولومحتویاتوته 
. دبیلګې په توګه   اوبوکې منحل شوي وي اویاداوبوپرمخ دکولوئیدپه شان ښکاره کیږي 

په    . اونور  ایونونه  ،پروتین،  اوبه  ډیرلوړلکه  غلظت  دپوتاسیم  کې      139 سایتوزول 
 ډیرټیت وي .     12اودسودیم غلظت 

Hybrid 
دیوځای  تکنالوژیو  توپیرلرونکو  ددوه  ویل کیږي چې  ته  هغه ډول سیستم  تخنیک کې  په 

 کیدوڅخه جوړشوی وي .

Hybrid 

Computer 

ددیګیتال  چې  کیږي   ویل  تکنالوژي    Analogاوانالوګ     digitalدکمپيوترهغوآالتوته 
اخیستل   ګټه  یوځای  ددواړوتکنالوژیوڅخه  اساس  دې  اوپه  وي  شوې  یوځای  پکې  برخې 
کیږي . په عادي توګه دیګیتال برخه دکنترول دنده ترسره کوي اودانالوګ برخه دتفاضلې 

 معادلې دحل کړنالره پاې ته رسوي .  

Hybridisation 

مختلفونژادونودیوځای کولوڅخه دیوه  دنژادونومخلوط کولو کړنالره ،د  -په بیالوژی کې : 
 نوي نوزادترالسه کول .

   Pاو    Sپه مرکباتوکې داسې پيښيږي چې د     -ددوونوع الکترونواړیکې :  -په کیمیاکې : 
 الکترونونه دیوبل سره یوځای شي اویوه اړیکه منځ ته راولي  

Hybridization 

 

 

 

 

ګډنسل جوړه ،  ددتوپيرلرونکوډولونوبوټو اویااورګانیزمواالقاح کول ،    -په بیالوژي کې :
ترڅویونوی  کول  دمختلفونژادونویوځای   ، کول  نژادونوجوړه  شوی  د  ته    اصالح  نژادمنځ 

 راشي   ،  

داوربیتال تیوري په ډاګه کوي چې الکترونونه دبوراتوم موډل په برخالف     -په کیمیا کې :  
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یوه   په  په  دهستې  بڼه  په  اوریځې  دیوې   لکه  بلکې  لري  نه  شتون  مدارکې  دایروي 
موقعیت ثابت ځای نه    په بله مانا دهستي په شاوخوافضاکې دالکترونوشاوخواراڅرخي .  

دی بلکې په یوه ټاکلي اوزیات احتمال سره الکترون په هغه ځای کې شتون لري چې هلته  
و دامنه  ترټولولوړه  تابع  .دالکترون دڅپې  په    لري  دالکترونومدارغټوالی  اتوم کې  یوه  په 

اوپه فضاکې دمدارسمت    L     ، دمدارشکل دفرعي کوانت عدد     nعمده کوانت عدد  
کوانت عدد   احتمال    mدمقناطیسي  تم ځای  بلخوادالکترون   . ټاکل شوي دی  واسطه  په 

اومکان دوخت  یانې   . لري  څوکې  اوژورې  لوړې  چې  ده  شان   په  څپې  دیوې  په     لکه 
بله   په  دیوې څپې فریکونسي شمیراویا  هرڅومره چې     . تابع تشکیلوي   یوه  تړاودڅپې 

( غوټې  دڅپې  چې  nodeوینا  داځکه   . وي   ډیره  هم  انرژي  یې   هغومره  وي  ډیرې     )
   . لري  سمون  سره  انرژي  ټاکلې  دیوې  شکل  بعده  هریودرې  اوربیتال  دالکترون 

یوه کول(  )ویلې  چې    داتومونودمدارونوګډول  ده  کړنالره  شوې  ازمویل  داسې 
دالکترونوبهرني     . شي  بیانوالی  توګه    رښتینې  په   تړون    دمالیکولونودکیمیاوي 

بل سره ګډیږي  ه  توروښوول کیږي دیو   (s, p, d)اوربیتالونه چې په    وال نس  توپیرلرونکي   
کې  پایله  یانې  اوپه  ترکیبي  جوړيږي  یاورب  Hybridیبرید  ایوه  یو  ورڅخه  .همدغه  تال 

تړون ترسره کړي   sigma bondsیبریداوربیتال بیاکوالی شي چې دګاونډیواتومونوسره د اه
   2S په مالیکولونواو اودهغه په مشتقاتوکې  دیو     CH4دبیلګې په توګه  لکه دمیتان     .

)اوربیتال(    Orbital  دګډون   (  Orbitalمدارونو)اوربیتال      2p اودرېو       مدار 

hybridisation   یبریداوربیتال منځ ته راځي چې په اړونده شکل کی ښوول شوی اڅخه  ه
اوربیتال الکترونونه خپل ځان داسې تنظیم کوي   وال نس  دی .  په لومړي پړاوکې دکاربن  

 -      2p-Orbitalاو د  2s-orbitalچې   څلورالکترونونه دتړون لپاره چمتوشي . ورپسې  د  
ترالسه      Orbital -3SP سره یوځای کیږی اویونوی  هیبریداوربیتال    اوربیتالونه  دیوبل

    2sp)3( 4ښتيز اوربیتالونوڅخه جوړدی   اوپه   برابرارز  کیږي چې  دانرژي په تړاو دڅلورو 
یو چې   مانا  دې  په   . کیږي  لیکل  اودرې       S-Orbitalبڼه      P-Orbital  اوربیتال 

یاننوتلي دي .کله چې دکاربن   اتوم  په بنستیزانرژي   اوربیتالونه په یوه بل کې  ویلې شوی
 حالت کې موقعیت ولري نوپه اوربیتالونوکې یې دشپږوالکترونوویش تنظیم  داسې دی .

 ) 22P 22S 2(1S      نوپه شي  تحریک  چې  خوکله   ،)32P  2S 2(1S     چې اوکله  بڼه 
ښوول کیږي . همدغه        2SP  21S)3(4یبریدکړنالره ترسره شي نوپه پایله کې داسې   اده

په    Hybridrbitals)- 3SP-(4  یبریداوربیتالونه  اڅلوره
فضاکې داسې سمتونه ټاکی چې ترخپله وسه دیوبل څخه  

څلورکونجه   چې  ده  شونې  وخت  داهغه   . وي   لیرې 

tetragonal  ربن اتوم  یې  جهتونه ځانته غوره کړي او دکا
چې    توګه  دې  په   . ولري   موقعیت   مرکزکې  په 

درجې   قیمت    ۱۰۹.۵یبریداوربیتالونوترمنځ زاویه   اده
دکاربن   کې  مالیکول  په  دمیتان   . کوي  غوره  ځانته 

دهایدروجن       orbitals 3hybrid spیبریداوربیتال  اهریوه
 sigmaول څلورزیګماتړونونه   کې ورننوځي اوپه دې ډ  1s' orbital'اتوم اوربیتال         

bonds   . منځ ته راځي 

Hydra 
یوډول حیوانات دي چې منځ یې تش دی اوپه خوږواوبوکې ژوندکوي . جوړښت     -هایدرا:

یې لوله ډوله دی اودخپلې تحتاني برخې په مرسته  دنوروشیانو دپاسه ځان کلک ساتي .  
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کوونکوریسپترونواحاطه   یوشمیرنیوونکومټونواولمس  برخه  چاپېریال  دخولې  دهغوی 
بهرنی   دیوې  بدن  دهایدرا   . دی  یوې  کړی  او  اندودرم  طبقې  ننی  ،یوې  اکتودرم  طبقې  

څخه جوړه ده چې داوبوڅخه ډکه وي .  په اکټودرم طبقه کې     Mesogloeaمنځنی طبقې  
تحریک   اوخوځیدونکی  تحریک   کیمیاوي  چې  لری  شتون  سلولونه  شمیرعصبي  ګڼ 

 پیژندالی اوانتقال کوالی شي .

Hydratase 

ب په کړنالره کې کله چې  اوبه ورسره یوځای کیږي  هغه انزايمونه دی چې دداخلي استقال
توګه   په  دبیلګې    . کیږي  کاراخیستل  توګه  په  دکتلیست   ،Fumarat-Hydratase     

اسیددسیتر دفومار  Citric Acid Cycleسایکل    یک  چې  دی  په    Fumaratت  ییوانزایم 
 ه کیږي .ترالس L-Malatنښلوي . په پایله کې     مالیکولغبرګ تړون باندې داوبویو

Hydrate 

بله    مالیکولباندې داوبو  مالیکولپه یوه کیمیاوي ایون اویا  -ت :ییدراه په  نښلول دي . 
چې یوه عضوي اویاغیرعضوي کیمیاوي ماده اوبه لري . لکه    يت په ډاګه کوییدراوینا ه

 ت،کاربن اسیدهیدرات  ییدرایدهاهیالد

Hydration 

ونونښلیدل چې په پایله کې دایون مالیکولباندې داوبوپه چارج شوو ایونو    -هایدریشن :
داوبو شاوخواکې  دچارج  مالیکولپه  چې  داځکه   . تولیدکوي   یوپوښ   ونه 

 یپول ترمنځ الکترومقناطیسي قواوې اغیزه کوي .اشووایونواوداوبود

Hydration 

دارجاع  یوه کیمیاوي مرکب سره  دهایدروجن اټوم اویاداوبو جمع کول لکه    -هایدریشن :
 تر دایونو   مادې شوې حل د  کې اوبو په او مالیکولو د  اوبو دعملیه یاریدکشن عملیه .

  عضوي  په او کیږي بلل عملیه هایدریشن د ) کیدل تړل سره بل یو (آغیز متقابل منځ
 ترمنځ ایونو د مادې شوې حل د کې هغې په او مالیکولو د محلل دعضوي ، کې  محللونو

 د برعکس دعملیې هایدرولیز د. یادیږي نوم په عملې د سالویشن آغیزد  متقابل

 په بلکې  .راځي نه ته منځ ایونونه   OH- یا   H+ د کې محلول په کې عملیه په هایدریشن

 مرکبونه ثابت ډیر یا  لږ څخه نودایو مادې شوې  حل اود دمالیکولو اوبو د کې هایدریشن

 چې ، جوړیږي ) طبقه هایدراتي ( طبقه مالیکولو د داوبو چاپیره نایو دهر دلته . جوړیږي

 . نیسي مخه کیدو ځای یو بیرته د ایونو د کې محلول په

Hydration 

Energy 
 هغه انرژی ده چې په اوبوکې دیوه ایون دحل کیدلوپه ترځ کې آزاده کیږي اویاجذب کیږي  

Hydraulic Press 

 

: داسې آله ده  چې دهغې په واسطه سره     -شکنجه  آبي 
بله   په  کړو.  زورورکارترسره  سره  لږقوه  په  شوچې  کوالی 

پورته کړو. نوموړې آله یوتړلی سیستم    2Fویناډیرغټ وزن  
  . ده  جوړه  څخه  لوښي   ددووسلندرونواودیوه  چې  دی 

    . کیږي  تیلواویااوبوډک  په  برخه  منځ  چې  دلوښي  کله 
یوتړلی لوښی داوبوڅخه بشپړډک کړواوبیا دلوښي په کوم  

ټول  په  توګه  مساوي  فشارپه  دغه  کې  پایله  فشارواردکړونوپه  باندې  اوبو   په  کې    ځای 
قوه   یوه  باندې  پیستون  کوچنی  لومړی  په  چې  کله   . مومي  انتقال  کې  مایع    1Fبندشوی 

کوچنی سطحه    نوپه  په مساوي    1Aوارده شي  اوبوکې  فشارپه  دغه   . فشارراځي  باندې 
باندې ډیره زوروره   2A توګه انتقال کیږي . په پایله کې ددویمې لویې سلندرپه پراخه سطه 

   2A دلویې سلندردپیستون سطحی     2Fکیږي  . داځکه چې    وارده   2F  میخانیکی  قوه   
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 سره سم سیخ متناسب ده .  

قوه دومره زوروره ده چې دهغې  په واسطه  کېدی شی غټ شیان لکه   2Fد  .
زاړه موټرباندې  دومره فشارراوستل شي چې په پایله کې  دیوه کوچني پلن فلزنری ټوټه  

دلوم توګه  په  دبیلګې   . جوړه شي   یوسانتي  ورڅخه  له  ده  پیستون سطحه   مساوي  ړي 
1F  20 =اوپه نوموړی سطحه وارده قوه شل نیوټن    0,0001m 21 Cm=  1A =2مترمربع  

N                                               مترمربع سانتي  لس  له  ده  پیستون سطحه مساوي  ددویم  ،اوهمدارنګه  ولري  قیمت 
= 0,001 M² 2=10 Cm2A       2 نوپه دویم سلندرباندې د قوېF   : اندازه مساوي ده له 

= 200 N 2F  

Hydraulic Press 

: ابي  میشود،اساسًا    -شکنجه  داده  انتقال  مایع  فشارتوسط  دران  که  رامینامندکه  آله 
شکنجه آبی ازیک ظرف مرتبطه ساخته شده طوری که یکی آن دارای سطح مقطع کوچک  

1A    2ودیګرآن دارای سطح مقطع بزرګA   بوده هردوظرف دارای پستون های متحرک  اند
عمل مینماید، قوه زیادې    1Aباالی پستون کوچک    که   1F،توسط این آله میتوان باقوه کم  

2F  2که توسط مایع انتقال میشودبه پستون بزرګA .ایجادنمود  

Hydraulics  میخانیک مایعات ،دبهیدونکومایعاتومیخانیکي علم 

Hydrazine 

دی      4H2N    دنایتروجن غیرعضوي مرکبات دي چې کیمیاوي فرمول یې    -زین :ییدراه
. یوبې رنګه ،غوړجن،دامونیاک په شان بویدونکی اوپه هواکې لوګی تولیدونکی زهرجن  

ه فینول  یې  مرکب  یوډیراړین   . دی  دالدیهایداوکتون ییدرامایع  چې  نومیږي  زین 
 دتشخیص لپاره کارول کیږي .

Hydride 

:اهایدر ایونونه     -ید  شوي  چارج  منفي  دهایدروجن  چې  دي  مرکبات    لري   H–هغه 
جوړکړی وي  . دبیلګې په توګه لکه      مرکب     کیمیاوي   اودفلزاتواویاغیرفلزاتوسره یې  یو 

پ  MH–Niید  ا،نیکل فلزي هایدر   Nah  یدا، سودیم هایدر  2cah یداکلسیم هایدر ه چې 
 .  چې  دچارج وړتیالريبېټریوکې ورڅخه ګټه پورته کیږي   هغو

Hydride Ion 

څخه عبارت دی  چې دوه الکترونونه اویوپروتون لري . که دیوه پروتون    H-یدایون  ادهایدر
 ورڅخه ترالسه کیږي . مالیکول سره تعامل وکړي هایدروجن 

H− + H+ → H2; ΔH = −1676 Kj/Mol 

Hydro-   یومختاړی دی اوپه مانایې ده  اوبه 

Hydrocarbons 

هغه عضوي مرکبات دی چې ځنځیري ډوله مالیکیولونه يي  یوازې د     -هایدروکابون :
   . وي  جوړشوي  اتومونوڅخه  اودکاربن  الکېن    -۱هایدروجن  لکه  هایدروکاربن  مشبوع 

يي   فرمول  ،  2n+2HnCاوعمومي  دکاربن    -۲دی  چې  دي  هغه  هایدروکاربن  نامشبوع 
اتومونوترمنځ یو،یادوه لکه اولیفن اویادرې تړونونه ولري لکه الکاین ،عمومي فرمول يي   

2nHnC  2-2.اویاnHnC . سایکلوالکین چې په خپل جوړښت کې دکاربن   دوه   -۳شکل لري
 ین  اروماتیک هایدروکاربن لکه بېنز  -۴اویاډیرې حلقې ولري .

Hydrocephalus 
پایله  کې دماغزوپه  والدت المله    يپه کوپړی کې دناروغی اویانيمګړ مايع ډير توليداوپه 

ته ویل کیږی .ناروغان سردردي لري ،دیوه جسم غبرګ عکسونه  کې  هلته دفشارډيرښت  
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 ویني اونور

Hydrochloric 

Acid 

په نوم یادیږي. یوبې رنګه ګازدی اویومخرش      یدسد هایدروکلوریک ا  -دمالګې تیزاب :
یادیږي.   نوم  دکلورایدپه  یې  ډیرښه حل کیږي. مالګې  العاده  اوبوکې فوق  اوپه  لري  بوی 

کلوراید   دخوړومالګه سودیم  لکه  توګه  په  برخه     Naclدبیلګې  یوه  مالګې  دمعدې  چې 
 تشکیلوي

Hydrocoel 
وسطي حباب    Coelomلوم   کوخالیګاه اویادد بحري خارپشتانوپه الرف کې دبدن ثانوي  

 داوبوڅخه ډکه برخه 

Hydrocyanic acid 

په    C° 26یوډیرزهرجن مایع دی چې په     اسید سیانک هایدرو    --هایدروسیانیک اسید :
  . ګرځي   سبب  دمرګ  کې  لږموده  ډیره  په  نو  شي  تنفس  چېرته  که   . ګازاوړی 

.     HCNدحشراتودمنځه وړلوپه موخه کارول کیږي . کیمیاوي فرمول یې عبارت دی له  :  
ورسیږي نودمړینې المل    اسید سیانک هایدروکه دسړي هریوه کیلوګرام ته یوملي ګرام  

 ګرځي .  

Hydrofluoric 

Acid 

هایدوفلوریک  د  اسید  فلوریک  کیږي     هایدورجن  ویل  ته  محلول  زڼ  اوبه 
سره  ښوول کیږي .    (HF) کیمیاوي فرمول یې  په     مخکښ موادجوړوي .اودډیرودواګانو

ډیرزورورحل کوونکی خواص لري په تیره بیا په  شیشه  کې خراشیدګي تولیدکوي . بې  
پکې ننوځي   . دنوموړې    و سمدالسه ژور حل کوي ا   یرنګه ، توندبویه مایع دی ،  پوستک

 مادې ګازسخت زهرناک دی اودسږي اوسترګولپاره ډیرخطرناک دی .

Hydrogels 

دپولیمرځنځیري جال ډوله کلوئیدونه دي چې داوبوپه محلول کې دپاغنده    -یل : ژهایدرو
. دسترګې عدسیی  داوبوڅخه جوړدي  په سل کې  نوي  نهه  لږڅه   . کوي  په شکل رسوب 

 په موخه کارول کیږی   Implantپرځای اوهمدارنګه دښځودمصنوعي تیو 

Hydrogen 

 

 

په شکل کې دهایدروجن درې ډوله      -هایدروجن :
ښوول شوي دي چې په خپل     isotopesایزوټوپونه  

په مدارکې یوالکترون    protiumوارسره په پروتیم  
دیتریم  لري،   یوپروتون  کې  هسته  اوپه 

Deuterium   په مدارکې یوالکترون اوپه هسته کې
 یوپروتون اویونیوترون لري ،  

ون خوپه هسته کې دوه نیوترونونه اویوپروتون لري   .   په مدارکې یوالکتر  tritiumتریتم  
 په طبیعت کې دهغوی پيدایښت په سلنه برخه ښوول شوی دی.  

په   یې  نښه  لنډیز  د  چې  په    Hیوکیمیاوي عنصردی  کې  جدول  .دعنصروپه  کیږي  ښوول 
. دهواپه لوړوطبقوکې دګاز     مالیکول لومړی پریود اولومړی ګروپ کې لومړی ځای لري 

2H     یو)   په یې  شمېره  اتومي   . کیږي  پیدا  یې   ۱بڼه  کتله  اتومي  نسبي   ،)1,0081U    ،
په    . بویه عنصردی  اوبې  خونده  بې  رنګه  بې   ، کیمیاوي عنصردی  یوقیمته  ترټولوسپک 
هواکې اوراخلي اوپه اوبواوړي . که چېرته دوه برخې هایدروجن اویوه برخه اکسیجن سره  

 ونکی ګازمنځ ته راځي .یوځای کړونویوچاودید

     Kj/Mol) Kj (286 O(L) + 5722(G) → 2 H2(G) + O22 H 

   H2H, 1هایدروجن تشکیلوي.  هایدروجن درې ایزوټوپونه لري چې په      %75دلمر لږڅه  



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

466 

 

دهایدروج   H3او    . کیږي  ښوول  اتوم  سره  کې    H1ن  هسته  په  چې  دی  ایزوټوپ   هغه 
. په دې ماناچې    Kیوپروتون اوپه   نه     H1مدارکې یوالکترون لري  په هسته کې نیوترون 

کې     طبیعت  په   . پرتله     H1لري  دنوروپه  دی چې  ایزوټوپ  .       % 99عمده  پیداکیږي 
په نوم یادیږي چې په هسته کې یوپروتون   Deuteriumدیتریم   دهایدروجن دویم ایزوټوپ   

ښوول کیږي . دیتریم    H 2،یونیوترون اوپه مدارکې یوالکترون لري .  نوموړی ایزوټوپ په 
دسریع   دسړولواوهمدارنګه  بټۍ  هستوي  د  چې  یادیږي  هم  نوم  ددرندواوبوپه 

د ایزوټوپ   درېیم  دهایدروجن   . کیږي  کارول  هم  کولولپاره      ومتریتینیوترونودسوکه 

Tritium    په نوم یادیږي چې په هسته کې یوپروتون اودوه نیوترونونه  لري  اوپهH 3    ښوول
   C° 252.87-    ، دغلیان نقطه یې    C° 259.14- کیږي . دهایدروجن دویلې کیدنې نقطه   

 ده .      G/L 0.08988اوکثافت یې  

Hydrogen 

مالیکول په  غاز  ې د ک  یطو. په عادي شرا  یعنصر د  یمیاوي ترټولوسپکک    -هایدروجن :
  ،ګرام    0,089    (    یی، کثافت    1,008      یی، اتومي کتله      1      یینمبر    اتومي.  ی د  2Hډول  
اود جوش    یګرادسانت  C° 259.16−    منفي    یینقطه    یدوک  یلي، د و  مکعبمتر  یسيفي د

ها  سانتیګراد   C° 252.879−      یینقطه    . عادي    یزوتوپونه ا  ېدر  یدروجنده   . لري 
  یا       2     یدروجناو ها  یصدف      99,98          یعت کېپه طب،  H1یدروجن    ها  یا  یدروجنها
طبH2  )  یا      D      یریمتډي په  کمه  ېک  یعت(  ها  یداکیږيپ  فیصدۍ  په  او                 جن   یدرو. 
کال       ۱۷۷۶په (    هایدروجن  .  یږيک   ړلالس ته راو  ډول( په مصنوعي   H3)    یاتریتیم      ۳

 . ید یژندلیپ  یشهنري کوند

Hydrogen Bomb 

 : بمب  ایزوټوپونولکه     -هایدروجن  دوه  اټوم  دهایدروجن  چې  ده  وسله  اتومي  یوډول 
په    ) 3tritium(Tاوتریسیم    ) D)2deuteriumدیتیریم    . راځي  ته  منځ  کیدلوڅخه  دویلې 

اتوم   دهیلیم  کې  ازاده    He)44 (-heliumپایله  انرژي  ولټ  میګاالکترون  اوولس  اولږڅه 
 کیږي .

 
لږڅه   انرژي  حرکي  نیوترون  دتولیدشوي  کې  معادله  پورتنی  اتوم    MeV 14,1په  اوهیلیم 

 ده . MeV 3,5حرکي انرژي لږڅه   

Hydrogen Bond 

ها      ړیکه ا  یدروجنيها   ړیکه ا  یدروجني: 
ب   ړیکېا   کیمیاويد اود  سسته  پرتله    ینپه 

د   یکوليالمال لکه   . ده  مضبوطه  پرتله  په  قواو 
 ،    (kj/mol 100) انرژي یمیاوي اړیکېک
 

ها مال     (kj/mol 7-5)انرژي    ړیکېا  یدروجنيد  من  یکولواود  قواوتر  (    ځ   0,5)انرژي 

kj/mol)  ,    نورو    ې دله الر  یدروجند ها  ېک  یکولونوپه قطبي مال   ړیکها  یدروجنيده . ها
  ) لکه  عناصرو  منفي  جو   N ,O ,Fبرقي  سره  نو    ړیږي)  ا  ځکه،  ها  ړیکهدا  یدروجني  د 

په نقطه نقطه    ړیکها  یدروجنيها  ځتر من  یکولو د اوبو د مال  ې. الند  یادیږيپه نوم    اړیکې
پر    ړیکه ا  یدروجنيها  ده  ېشو  ښودل   خط موادو  پر    یکيفز  ځینود  دجوش  لکه  خواصو 
تناسب    یمکتلو سره مستق   یکوليد مال  ۍدهغو   ېنقط   جوش کوي . د موادو د  یزاغ  ېنقط 

3HCl , PH  ,د هغوئ د مشابه مرکبونو (  ېنقط  دجوش  O , HF2, H 3NH  د   ېلري ، ول
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S2H  لو پرتله  په  دد  ړې)   . دلیلخبر  ېدي  د  ې  ها  ېچ  یدا   ، اوبو  او    یدفلورا  یدروجند 
مال  یاکامون من  یکولود  نت  ړیکېجوړیږي ا  یدروجنيها  ځتر  په  موادو    ې ک  یجه او  دغو  د 

من را  ځاسوساتونه  چ  ځيته  پرتله    یکولومال  منفردد  یی  ېکتل  یکوليمال  ې،    څوکرته په 
 . یږي مات ړیدوسرهد لو ېد درج  ې د تودوخ ړیکېا یدروجنيدي . ها یاتېز

Hydrogen 

Carbonate 

دي چې په هغه  کاربونیټ    داسې     -:  Bicarbonateکاربونیټ    یابیکاربونیټ    هایدروجن  
سودیم   لکه  توګه  په  دساري   . وړتیالري  دتعویض  دفلزسره  هایدروجن  یواتوم  الهم  کې 

اسید     3Nahcoکاربونیټ    هایدروجن   دکاربونیک   وینا  بله  په   ،CO32H    ویل مالګوته 
دهایدروجن   خو  کله   . راځي  ته  منځ  کې  کړنالره  کیدوپه  دبازواواسیدودخنثي  چې    کیږي 

−(ایون کاربونیټ 
3(HCO   . ته هم دغه نوم استعمالیږي 

Hydrogen 

Chloride 

اوکیمیاوي فرمول    -:   هایدروجن کلوراید  ، ګازدی  بویدونکی  ،تند مخرش  رنګه  یوبې 
 دی .  کله چې په اوبوکې حل شي دمالګې زوروراسیدتر ال سه کیږي  . HClیې   

−+ Cl +O3H →O 2HCl + H 
یدرونیم کتیون په نامه  اده  O3H+دکلورایدانیون او    Cl−کیمیاوي معادله کې    ۍپه پورتن

 سره یادیږي  

Hydrogen 

Cyanide 

یې      -:سیاناید هایدروجن  فرمول  ،    HCNکیمیاوي  رنګه  بې   ، یوډیرزهرجن  چی  دی 
جوش کیږي .      دترخه بادام    C° 26سوځیدونکی  مایع دی اودعادی حرارت څخه پورته  

پر   ګرام  یوملي   . کیږی  کارول  وړلولپاره  دمضروحشراتودمنځه   . لري  بوي  شان  په 
کیمیاوي وسلې په توګه  دې  یوکیلوګرام  بدن وزن دمړینې سبب ګرځی . همدا ال مل دی چ

په اوبوکې حل شي په نامه یادیږي .    اسید سیانک هایدرو  نود  هم کارول کیږي .کله چې 
سانتې ګرادحرارت په    C° 1200       کله چې میتان اوامونیاک داکسیجن په حضورکې  د

مرسته سره ګډشی اودپال تین کتلست  په کارولوسره یوکیمیاوي تعامل منځ ته راشی نوپه  
 تولیدکیږي . سیاناید هایدروجن ایله کې پ

O22 HCN + 6 H → 2+ 3 O 3+ 2 NH 42 CH 

Hydrogen Ion 

Concentration 

هغه مقداردی چې په یوه محلول کې    ion +Hدپروتون ایونو     -دهایدروجن ایونوغلضت : 
 باندې اندازه کیږي . pHتولیدکیږي  اوپه  

 .  ییوا    pH  ته  ] [ منفي لوګارتم –غلظت  یونوددا  یدروجند ها ېمحلول ک یوپه 

]  +log [ H -pH =  

پس د    ی د     mol/L) 7-(10    ږ یانېل   ډیرغلظت    یونود ا  یدروجن د ها  ېخالصو اوبو ک  په
 :   یږيمساوي ک    pH خالصو اوبو

= 7 7-log 10 -] = +log [ H-pH =  

    یریالاود قلوي چاپ      pH < 7      یریالچاپ  یزابي، دت      pH = 7  یریال  چاپ  ید خنث  یعنې 
pH > 7   ید  . 

(𝐻3𝑂)+. (𝑂𝐻)−

(𝐻2𝑂)2 
= 𝐶 

Hydrogen ions  ایونوغلظت  د اویا      -:    pHهایدروجن  تیزابي  یوه  دهایدروجن    قلوي په  کې  محلول 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydron_(chemistry)
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Concentration 

 

 

 

 

مقدار ته ویل  کیږی چې درنګ  پېژندونکوموادوپه مرسته اندازه      [+H]ایونونودغلظت   
په مرسته      PH درجه د          قلویاتوکیږي . دتعریف له مخې دیوه مایع دتیزابیت اویا د

 ترالسه کوو اومساوي ده له : 
منفي     O3(H+(اویاداوکسونیوم ایونودغلظت              [+H]دهایدروجن  ایونود غلظت   

د   ته  دلس  قاعده  په  کیږي  PHلوګاریتم   ویل  ته  قیمت  ایونوپوتنشل  دهایدروجن   .
potential of hydrogen  لنډیزپهpH   اودتعریف سره سم مساوي دی له : ښوول کیږي 

 

  
 pH = 9اودخوراالقالی محلو   pH= 3دخورااسیدي محلول   pH = 7دخوراسوچه اوبو  

Hydrogen 

Peroxide 

پراوکساید: یادیږي      -هایدروجن  نوم  اوبوپه  داوکسیجن  چې  دی  محلول  رنګه  یوبې 
دی اودمیکروبونوپه ضدباندې کارول کیږي اوله دې کبله په     2O2Hاوکیمیاوي فرمول يې 

. کیږي  پورته  ګټه  ورڅخه  کې  سپت  طبابت  انتي  رن  یکد  تو   ېماد  ړونکېو  ګاو    ګه په 
 . یږيکارول ک

Hydrogen Salt 

  : مالګې  لرونکې  خپل     -هایدروجن  په  چې  دی  امالحوڅخه  له  کې    مالیکولعبارت 
بیادالقالیو  تیره  خوپه  فلز  دیوه  اوهمدارنګه   لري  یواویاڅواتومونه    او   یو  دهایدروجن 

ایونوڅخه جوړې شوی وي . دهایدروجن اتومونه دفلزپه واسطه  دتعویض وړتیالري    یاډیرو
.  Nahco)3(، سودیم بي کاربونیت     Nahso)4,(. دبېلګې په توګه لکه سودیم بي سلفیت  

هایدروسلفید   پروتوني     (Nahs)سودیم  دوه  یو  دګوګړوتیزاب   ،H+    چې اوکله  اسیدده 
پروتونونه   دواړه  چې  پېښږي  نه  داسې  نوتل  وکړي  تعامل  اوفلزاتوسره  دالسه    +Hدقلوي 

ورکړي . په پایله کې یوداسې مرکب ترالسه کیږي چې هم داسیدوخواص اوهم دبازوخواص  
 لري . دبیلګې په توګه : 

O2+ H 4+ Naoh → Nahso 4SO2H 
دالسه ورکړي    +Hټ کوالی شي چې یوپروتون  ی همدغه تولیدشوی سودیم هایدروجن سلف

 کله چې دیوه فلزلکه مګنیزیم سره تعامل وکړي .

2+H 4SO2+ Na 4Mgso2 Nahso4 + Mg    ، 

نویوډیرتروش   نه شي  واسطه خنثی  بشپړدبازوپه  اسید  یوډیرقیمته  بله وینا،که چېرت  په 
 ،    Nahco 3اسیدترالسه کیږی  چې په خپل مرکب کې دهایدروجن اتوم لري لکه  

Hydrogen Sulfide 
سلفاید: يې      -هایدروجن  فرمول  کیمیاوي   . ګازدی  اوخورازهرجن  رنګه   ،بې  یوبدبویه 

S2H  په شان بوی لري. هگۍ       دی. خورازراوراخلي اودخوساشوې 

Hydrogenation 

 

 

    -هایدروجنیشن : 
مرکب   کیمیاوي  یوه  په 

 مالیکولاویاعنصرباندې دهایدروجن  

) 2(H  کولوته یاجمع     نښلول 
 ویل کیږي .   هایدروجنیشن   

دهایدروجن   اسیدسره  دوازدې  غوړیودتولیدلپاره  دمارګارین  توګه  په    مالیکول دبیلګې 
یوځای کیږي چې دکتلیست په توګه د نیکل فلزڅخه کاراخیستل کیږي  . په عمومي توګه  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SuccPdH2.png
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. کله      C=Cپه نامشبوع مرکباتوکې چې جوړه اړیکې ولري لکه کاربن    صورت نیسي 
دویلې   او  اسیداوړي  نوپه مشبوع  وتړل شي  اړیکوسره  دوازدواسیدغبرګ  هایدروجن  چې 

دی  چې مایع غوړي په عادي فشاراوحرارت کې     کیدنې نقطه یې پورته ځي . همداالمل
 جامدحالت غوره کوي  .

Hydrogen-

carbonate 

کاربونیټ   اسید     -: هایدروجن  چې    3CO2(H (دکاربونیک  کیږی  ویل  مالګوته 
کاربون ب  يټدهایدروجن  دیوې  اسید  نوموړی  چې  کله   . یادیږی  هم  سره  نامه  سره     ېزپه 

ایون یوانیون دی    یټترالسه کیږي . دبیکاربون   کاربونیټخنثی شي نوپه پایله کې اسیدي  
−چې یومنفي چارج لري او کیمیاوي فرمول یې په  

3HCO       سره  لیکل کیږی .په بله وینا
چ  یټبیکاربون دي   مالګې  هغه  اسید  خپل  دکاربونیک  په  دهایدروجن    مالیکولې  کې 

  مالیکول یواتوم  دفلزیوه اتوم سره دتعویض کولووړتیاولري اودهایدروجن  بل اتوم یې په  
کې پاتې شوی وی .همداالمل دی چې تیزابي خاصت ښيي . دبیلګې په توګه لکه  سودیم   

نیوم  اوامو 3Ca(HCO(2 یټ، کلسیم هایدروجن کاربون  NaHCO)3( یټ هایدروجن کاربون 
کاربون کاربون    3HCO4NH  یټهایدروجن  هایدروجن  سودیم  کې  طبابت  په  دزړه    یټ . 

 اشیدلودمخینوي په موخه کارول کیږي .

Hydrolysis 

 

دیوه کیمیاوي مرکب تجزیه کیدل دی کله چې داوبوسره تعامل وکړي .  په    -داوبوتجزیه : 
انزایم کارکوي . په نوموړې تجزیه    Hydrolyseژوندیواورګانیزموکې  دکتالیست  په توګه  

اوپه بله ټوټه  يې  هایدروجن     OH)−(کی دمرکب په یوه ټوټه هایدرواکسایدمنفي ایون    
 نښلي . H+پروتون  مثبت ایون  یانې 

+O3+ H 3NHO 2+ H +
4NH 

Hydrometer 

یوه  آله ده چې دمایعاتوکثافت  اویا مخصوصه وزن دټاکلوپه موخه         -هایدرومتر   :
کارول کیږي  . نوموړې آله دارشمیدس قانون په اساس کارکوي . یوجسم په  یوه مایع کې  
ترهغه اندازه ژورډوب کیږي ترڅودټیله شوواوبودوزن قوه  دډوب شوی جسم   دوزن قوې  

 سره یوشان شي 

Hydrometer 
ټاکل   اویاکثافت  وزن  شیانومخصوصه  دمایع  واسطه  په  دهغې  چې  ده  آله  تخنیکی  یوه 

 کیږي .  

Hydronium Ion 

: ایون  یوه     -هایدرونیم  داوبوپه  چې  یوپروتون    مالیکولکله  د    H+باندې  نو  شي  وتړل 
ونه پخپله تجزیه  مالیکولترالسه کیږي .د سوچه اوبو        O3H+هایدرونیوم مثبت ایون   

 کیږي اوپه پایله کې هایدرونیوم اوهایدرواکسایدایونونه منځ ته راځي .  
2 H2O    OH− + H3O

+ 

Hcl + H2O → H3O
+ + Cl– 

دهایدرونیم ایون په نوم یادیږي . په سوچه اوخنثی اوبوکې       O3H+په پورتنی معادله کې   
چې      کله  سره      Ph = 7یانې  ایونوشمیر  اودهایدرونیم  هایدرواکسایدایونو  د   ، وي 

. په    مساوي  وي  اولنډیزیې  ایون دی  یومثبت چارج شوی  ایون  ښوول    O3H+هایدرونیم 
ورباندې    H+ څخه ترالسه کیږی کله چې بوپروتون  مالیکولکیږي . نوموړی ایون  داوبویو

+OH)2(H  . ونښلي   

Hydrophile  اویاقطبي دیوه کیمیاوي مرکب  -:  اوبوته تمایلPolar میل ته ویل کیږي چې ځانته  موادو
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اوبه راجذب کړي اویاپه اوبوکې نفوذوکړي . دغه تمایل دمرکب په وظیفوي ګروپ پورې  
په   دبیلګې   . لري  ایتناړه  ایتانول    Ethan  توګه   کیږي خوبرخالف   ډیرلږ حل  اوبوکې  په 

Ethanol    . په اوبوکې خوراښه حل کیږي 

Hydrophobia 

طبي موادوته ویل کیږي چې داوبوسره  غیرقهغو -:   آبگریزی  اوبه ژغورل ،اوبه نه خوښول ،
دبیلګې په توګه  یومرکب نه جوړوي اوپه سطحه یې اوبه د څاڅکوپه توګه  پاتې کیږي .  

لکه دونوپه پاڼوباندې دباران څاڅکي کلک نه پاتې کیږي   اویادغوړودمخ څخه اوبه لیرې  
همدارنګه هایدروجن کاربن مرکب چې په قطبي محلول کې نه حل کیږي اودهغې    کیږي .

 څخه ځان ژغوري .

Hydrophytes 

ې نباتات  بیخي ټول داسې ډول بوټي دي چې په اوبوکې ژوندکوي . ځین  -داوبونباتات :
الجې   لکه  توګه  په  دبیلګې   . وي  داوبوالندې  برخه  نباتاتویوه  خودځینو  وي  تراوبوالندې 

 اوګالب آبي  اونور.   ،خزه ها  ،سمارقها

Hydrostatic 

Pressure 

هغه فشاردی چې داوبوپه منځ کې دجاذبې قوې داغیزې له کبله    -دساکنومایعاتوفشار:
تابع نه دی .    يتابع دی اودلوښ  Hیوازې داوبوارتفاع  تولیدکیږي . نوموړی فشار دشکل 

فشار    ده    P(H) هایدروستاتیک  ډول  الندې  په  یانې   معادله 
په   واحدکیلوګرام  په  اوبوکثافت  د  ضرب  حاصل  له  دی  مساوي  فشار  هایدروستاتیک 

اودځمکې  تعجیل په    M = [H]،داوبوارتفاع په واحدمتر     Kg/M³ = [Ρ]مترمکعب      
    M/S² = [G]واحدمترپرثانیه مربع  

Hydrostatics 
ریان وه نه لري اوځای  دساکنومایعاتولکه اوبوعلم ته ویل کیږي چې ج  -هایدروستاتیک : 

 پرځای ډنډوي .

Hydrotropism 

اویا   اغیزو  دچاپیریال  چې  کیږی  ویل  تغیرته  حرکت  دسمت  اویانبات  اورګانیزم  دیوه 
چې   کیږی  ویل  ته  دنباتاتوتمایل  وینا  بله  په   . راځي  ته  منځ  اساس  په  داوبودتحریک 

دونې ریشې چې درطوبت  داوبواویامرطوبیت خواته تحریک کیږي .  دبیلګې په توګه لکه  
 خواته خوځیږي ترڅوښه وده وکړي .

Hydroxide 

: ایون     OH−ټولوکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې په خپل ځان کې د  -هایدرواکساید 
دفلزاکسایدسره   چې  کله  کیږي  دفلزهایدواکسایدترالسه  توګه  په  دبیلګې   . ولري   ګروپ 

هایدرواکساید،   دسودیم  لکه    . وکړي  تعامل  هایدرواکساید  Naohاوبه   ،کلسیم 

Ca(OH)2  اوالمونیم هایدرواکساید Al(OH)3   دهغوی اوبه زڼ محلول دفنول  فتالین ،
 آبي رنګ ورکوي .ته قرمزي اودلتمس سور کاغذ ته  

Hydroxide Ion 

هایدرواکسایدایون یومنفي برقي چارج شوی ایون دی چې په سوچه اوبوکې هم شتون لري   
ښوول کیږي . نوموړی ایون الس ته راځي کله چې  اوبه      OH−. کیمیاوي فرمول یې   په  

 ،یا  القالي ډوله مالګې اویایوه باز لکه سودیم هایدرواکسایدتجزیه شي .  

 
هایدرواکسایدایون داوبویوطبیعي برخه وال دي ، داځکه چې اوبه پخپله تجزیه کیږي . په   
اوبو کې هم دهایدرواکسایدایون یومرکب دی چې داسیدڅخه یوپروتون رانیسي اوپه پایله  

 کې اوبه تولیدکیږي .  
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O2H  −+ OH +H 

Hydroxy 

Compound 

:  سيهایدروک مرکبات  خپل    -لرونکي  په  چې  کیږي  ویل  مرکباتوته  ي  مالیکولعضوي 
 ګروپ ولري .  OH–جوړښت  کې د  

Hydroxyl Group 

دالکهولواوفینولووظیفوي ګروپ دی چې کیمیاوي فرمول یې په    -ل ګروپ : ایهایدروکس
–OH     ښوول کیږي . دبیلګې په توګه په الکهولوکې لیدل کیږی چې نوموړی ګروپ دیوه

،او  اواسترجوړوي  کوي  عمل  شکل  په  کوي    R-OHقلوي  عمل  توګه  په  تیزاب  دیوه 
په توګه شتون     (COOH-)اوالکهوالت جوړوي . په کاربن اسیدکې دکاربوکسایل ګروپ  

 لري .

Hygiene 

: په انسان   -صحت عامه ،حفظ الصحه  دروغتیاپالنې اودروغ پاتې کیدنې علم دی چې 
باندې دچاپيریال هراړخیزې اغیزې  په پام کې نیسي ترڅو  دانسان صحت په امن کې پاتې 

 شي . په پایله کې  دټاکلوالروچاروپه مرسته دانسان دناروغیدلو مخنیوی کیدالی شي .

Hygrometer ندازه کوي .یوه آله ده چې چاپېریال او دهوارطوبت ا 

Hygrophyt 

هغه نباتات دي چې دمورفولوژيکي  اوفیزیولوژيکې جوړښت په اساس  رطوبت ته ترجیح  
لکه   توګه  په  دبیلګې   . کیږي  شنه  جنوسیموکې  نم  په  نباتات   دغه    . ورکوي  
په   تبخرات  مرسته  په  اودهغوي  لري  پاڼې  پلنې  ډیرې  نازکې  چې  طبقه  دځنګالتوتحتاني 

 نیسي .اسانی سره صورت 

Hygroscopy 

: الرطوبه  اویاجاذب  رانیوونکی   چې    -اوبه  کیږي   ویل  مرکباتوته  موادواویا  هغو 
  ،اتیانول  دچاپېریال څخه اوبه اویا رطوبت ځانته جذب کوي .  لکه بوره، عسل ،ګلیسرول 

کلوراید،   کلسیم   ، هایدواکسایدفاسفور     ،مالګه  دګوګړوغلیظ      پنتااکساید،سودیم 
 تیزب اونور.

Hymenoptera 

 : وزره  باالن،نازک  لري    -نازک  کړنالره  بشپړتکامل  چې  ده  ډله  دوزرلرونکوحشراتویوه 
یومکمل   ورڅخه  کې   پایله  اوپه  اوبطیطه(  ،یبیویا)شفیره  الرف  یې  څخه  دهګۍ  ،یانې 
لکه   توګله  په  دبیلګې   . دی  یوشان  سره  وزرونه  زوج  دواړه  دهغوی   . کوي  وده  حیوان 

 ،مچی، میږی غمبسه ،

Hyperbola 

 

 

    -هایپربېال:
محل هندسي ته ویل کیږي    Pپه یوه سطحه کې دټولونقطو  

فاصلې   د  نقطی  هرې  د   څخه  نقطو  ددوومستقرو  چې 
شوې    راکړل  دوه  دغه     . وي  ثابت  تفاضل   مطلق 

محراقونه   دهايپربل   نقطې  تشکیلوي   F 1F,2مستقرې 
دتعریف      . لري  په عمده محورکې موقعیت  اودهایپربېل 

د ریاضي  په ژبه کې  نوموړی  په نوم یادیږي .      Hypسره سم نوموړی شکل   دهایپربل   
 مطلب په الندې توګه هم لیکالی شو.  

 
افقي محور    محوردقائیم مختصاتو  متقاطعکه چېرته   دهایپربېال     اومبدأ     Xسیستم 

 سره سم پریوځي ،نو دهایپربېال معادلې اصلي بڼه په الندې ډول ده .

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyperbola_properties.svg
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محورونوته  د هایپربېال تناظر محورونه ویل کیږي .     Yاو    xد، بلخوا     
نقطوکې قطع کوي چې دهغوی دغه    (A,0-)او   (A,0)محور په     Xهمدارنګه هایپربېال د  

یپربېال تناظر محورونه دعمده محورونوپه نوم  څوکه د هایپربېالرآس په نوم یادیږي . د ها
یادیږي . دمحورهغه قطعه خط چې هایپربېالپرې کوي دقاطع محورپه نوم یادیږي اوطول  

د   کوي دغیرقاطع    2aیې  پرې  هایپربېالنه  . دمحورهغه قطعه خط چې  سره مساوي دی 
د   یې   اوطول  یادیږي  نوم  . که چېرته     2bمحورپه  م  Eسره مساوي دی  حراق څخه  دیوه 

دتعریف سره       e/Aاعتبارلري او  B 2= A 2E +2دمرکز فاصله وي ،نوپه دې صورت کې   
 سم دمرکزڅخه لیرې والۍ ښيي .

Hyperbolic 

Cosine 

 

 : ځوړندشوې     -هایپربېالکوساین  دیوې  نقطوکې  دوه  په  چې  ده  تابع  یوه  کې  ریاضي  په 
 الره ښيي  اودالندې رابطې په واسطه ښوول کیږي    لودېرېترسی د 

 
   X = 0تعریف شوی دی ، د   په اوږدوکې    Xدافقي محور 

 اصغري قیمت ځانته اخلي .     او  په ټکي کې  نه صفرکیږي 

Hyperbolic 

Cotangent 

 جنت :  دالندې رابطې په واسطه ښوول کیږي : انکوتولیک هایپرب

 

Hyperbolic Sine 

 دالندې رابطې په واسطه ښوول کیږي :   -ساین :ولیک هایپرب

 

Hypercalcemia 

دهډوکودناروغۍ  اویا دمیتابالیزم  دنارمل په پرتله په وینه کې دکلسیم لیول ډیرښت چې  
نیمګړتیا په پایله کې منځ ته راځي . کلسیم دپوښتورګولپاره سخت زهرجن مواددی اوله  

نښې  . شي  راونیول  ډیرمایع  ځانته  باید  کبله   :    نښانې  دې  له  دي  عبارت  یې  
   ستړتيا، دغړوکمزورتیا، تلوسه، اختالل   خوا ګرزېدنه ، داشتهانشتوالی ،تږې کیدنه ،

Hypermetropia 

هغه سترګې دي چې نږدي شیان لیدال ی نه شي خولیرې شیان    -لیرې لیدونکې سترګې : 
یې   عدسیه  چې  شي  وکارول  چشمې  داسې  سترګونیمګړتیالپاره  دداډول   . شي  ی  لیدال 

 محدب الطرفین وي.

Hyperplasia دبدن په یوه غړي اویانسج کې دحجروګړندی ډیرښت 

Hypertension 

په     -دوینې لوړفشار:  هایپرتنشن، په شرائینوکې دوېنی غیرعادي  فشارته ویل کیږي . 
ترڅودبدن  ډیرکاروکړي   چې  مجبوردي  عضالت  دزړه  کې   حالت  پاتولوژیکي  نوموړي 
دسیستولیک   چې  کیږي  اندازه  قیمتونه  فشاردوه  دوینی     . کړي  پمپ  وینه  ټولوبرخوته 

Systolic    ک  اودیاستولیDiastolic     په نوم یادیږي . دوینې عادي فشارقیمت یوسلوشل
مترسیماب     لوړقیمت    Mmhg 120/80پراتیاملي  لومړی    . دوینې      Mmhg 120دی 

سیستولیک فشاردی کله چې دزړه   بطنونه انقباض کوي  اووینه دشرائینوله الرې بدن ته  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sinh_cosh.svg&filetimestamp=20100320145708
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یک فشاردی چې وینه دزړه  دوینې دیاستول   Mm Hg 80پمپ کوي ،دویم ټیټ قیمت یې   
فشار دوینې  چې  خوکله   . وربهیږي  بطنوته  کې  ترځ  په  ته    Mmhg 140/90 ضربودمنځ  

 ورسیږي نودوینې لوړفشاراصطالح ورته کارول کیږي .

Hyperton 

 

 

   -هایپرتن :
دشاوخواګاونډي   چې  کیږی  ویل  ته  یومحلول 
  . لوړفشارولری  ازموتیک  پرتله  په  محلول 
اودسلول   مایع  دننه  دسلول  توګه   په  دبیلګې 
ازموتیک   ډوله  درې  ترمنځ  بهرمحلول  څخه 

  . لری  شتون  محلول     -۱فشارونه  هايپرتونیک 
لوړوي . نوکله  یوداسې محلوته ویل کیږي چې  دسلول په منځ کې مایع په پرتله یې غٌلضت 

دازموزقانون     نو  ولمبیږي  کی  محلول  هايپرتونیک  یوه   سایتوپالزماپه  دسلول  چې 
Osmosis    له مخې دسلول دمنځ څخه اوبه بهرته راوځی اودغشاله الرې بهرني  محلول ته

پایله کې دسلول حجم کمښت مومی اوغشایې راغونډیږی . هایپرتونیک   په  ورننوځي   . 
بهرته  محلول دعصبې ضربې   وینه  کیږي هغه مهال چې درګ څخه  کارول  په درملنه کې 

  . :  دبیلګې په توګه دوینې په حجروکې    Isotonicity یوشان ازموتیک فشار   -۲بهیږي 
دسلول دننه اودسلول څخه بهرمحلول غلظت سره مساوي دی اوله دې کبله دهغوی ترمنځ 

دسلو ماناچې  دې  په   . لري  قیمت  یوشان  فشارهم  اوبه  ازموتیک  څومره  چې  غشاڅخه  ل 
بهرنی   نومړی   . وربهیږي  پالزماته  ننه  دسلول  بیرته  اندازه  همغه  په  بهیږي  ته  بهرمحلول 

:  هایپوتونیک   Hypotonicityهایپوتونیک   -۳محلول دایزوټونیک محلول په نوم یادیږي . 
ټیټ   غٌلضت  محلول  دبهرني  پرتله  په  مایع  دمنځ  دسلول  چې  دی  محلول  یوداسې  محلول 
ولمبیږي   کی  محلول  هايپوتونیک  یوه   سایتوپالزماپه  دسلول  چې  نوکله   . ولري  قیمت 
نودمحلول منځ څخه اوبه وځي اودازموتیک فشارپه واسطه دسلول منځ پالزماته وربهیږي .  
پړسیږي   پایله کې سلول  نوپه  ډیردوام وکړي  ته  داوبوبهیردبهرڅخه دسلول منځ  که چېرته 

 ترڅودچاودنې المل وګرځي .

Hypertrophy 

: دحجرودحجم      -هایپرتروفي  چې  لویېدنه  زیاته  څخه  نارمل  له  نسج  یایوه  غړي  دیوه 
غټوالي  له کبله منځ ته راځي . په نوموړې کړنالره کې دحجرو شمیراوجوړښت بڼه په خپل  
حال پاتې کیږي .  دبیلګې په توګه دزړه بطن غټوالی ،دتیوبې حده غټوالی،دسپورت له  

 وغټوالی کبله دعظالت

Hypha 

، اوبدل   : ډول     -:    ریسه  هایفن  دڅانګوپه  چې  کیږي   ویل  حجروته  شان  دتارپه 
دلولوسیستم  تشکیلوي .  دسمارقونوبدن دهمدغه ډول حجروڅخه جوړشوی دی . دریسه  
په مرسته سمارق خوراکي موادرانیسي اوبلخوادمخ په وړاندې حرکت کې هم ورڅخه ګټه  

 پورته کوي .  

Hypocotyl 
په بوتانیک علم کې یوه اصطالح ده اودتخم په منځ کې دساقې هغه برخه ده    -ساقه ګی :

 ترمنځ  قرارلري . (مشيمهپاڼې ) جنين چې دتخم ریشې ابتدأ اودتخم 

Hypodermis 
هایپودرمېس : دپوستکې پورتنی طبقې )اپیدرم( الندې پټ ته ویل کیږي چې هلته دوازدې   

 نه اواعصاب شتون لري .نسجونه،دوینې رګو

Hypophysis ،ین  ادهورمونو افرازوونکې  ،دنخود په شان غټه  اندوکر   -:   ه غدهنخامي  هایپوفیزغده
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 Sellaغده ده . نوموړې غده دجمجمې هډوکې په قاعده کې پرته ده چې   د ترکې زین  

Turcica   . دخپلې ساقې ډوله تیوب   ه غدهنخاميدپه نوم یادیږيInfundibular       له الرې
کنترول   واسطه  په  برخې  همدې  ددماغ  هم  دنده  دهغې  چې  ده  تړلې  سره  دهایپوتلمېس 
کیږي . په تي لرونکوحیواناتوکې ددریوبرخوڅخه جوړه ده چې د قدامي ، وسطي اوخلفي  

.  . یادیږي  نوم  په  لوب    -۱.  لوب  دې    Adenohypophysisقدامي  په  کې  :  برخه 
دانسان   او  وده  بیالوژیکي  فشار،دانسان  اوبیالوژيکي  روحي  لکه  پروسې  فزیولوژیکي 
تکثرتنظیم کیږي . د پیپتیدهورمونوپه افرازولوسره دبدن ځینوغړودنده کنترول کوي لکه  
دبدن    ، تیوکې دشدوتولید، دخوراکي موادو میتابالیزم  په  دوینې فشار ،دقدستروالی، 

ادری  ، کنترول  په  حرارت  کنترول  اودجنسي غدې  تايرائیدغده   ، ،ینه ،هډوکي  نال غدی 
قدامي په   . لري  :     لوب  غاړه  افرازکیږي  هورمونونه  الندې  حیض    FSHکې  دښځې 

 دفولیکل وده اودتخمدان څخه دپخې هګې غورځول ،  LH کنترول،دنارینه سپرم تولید.

TSH  ،دتایرائیدهورمونوتولید ACTH  ،تولید د   STH انزولین  اوغټیدلو  دبدن  ودې 
   هورمون  اونور.

هورمون افرازکیږي چې     MSH: په دې برخه کې د    Pars Intermediaوسطي لوب     -۲   
 دپوستکي ټکي ټکي ډوله پیګمنتي حجرې  تولیدکوي .

   : دلته دوه ډوله هورمونونه افرازکیږي .  Neurohypophysisخلفي لوب   -۳ 
۱- ADH  ول تنظیم کوي  په بډوډی کې داوبوبیرته جذب ک   
۲- Oxytocin  کنترول   ې خروج دوالدت په ترځ کې درحم عظالتوڅکول اودتیوڅخه دشد 

Hypotension 

دوینې فشارکمښت ته ویل کیږي کله چې په مذکر کې دسیستول قیمت دیوسلولس ملي  
مترسیماب    Mmhg 110>مترسیماب    ملي  دسل  کې  مؤنث  اوپه   ، شي  ټیټ  څخه 
<100 Mmhg     60>څخه ټیټ شي  اودیاستول قیمت دشپیتو ملي مترسیماب Mmhg  

دازم اوهمدارنګه  بلخوادعضالتودکشش کمښت    . راښکته شي  وتیک فشارتنقیص  څخه 
 ته هم ویل کیږي .  

Hypotenuse :په یوه قایم الزاویه مثلث کې دقایمې زاویې مقابلې ضلعې ته ویل کیږي   -وتر 

Hypotenuse 

Segment 

: که چېرته یوقایم الزاویه مثلث ولرواودوتر مقابل  رأس څخه په وترباندې     -دوترحصې 
ویل   ورته  دوتربرخې  چې  برخوویشي  دوه  وترپه  پخپله  دعمودپښه  کړو،نو  یوعمودرسم 

 کیږي  

Hypothesis 

دیوې پېښې دتشریح کولو په موخه ، وړاندیزاوفرضیه وړاندې کول . په    -قیاس ،فرضیه : 
وینا . خودغه ډول  بله  نه وي رسیدلې  ثبوت  په  ویل کیږي چې التراوسه  ته  داسې فرضیی 

 علمې فرضیې دقضیواوپرابلمونودثبوت المل ګرځي .

Hypotonic 
: یو محلول ته ویل کیږي چې ازموتیک فشاریې دنورو محلولونوپه نسبت    -هایپوتونیک 

 ټیټ وي .

Hypotrophy 

په   ناقص،دبیلګې  تکامل   ، غذايي  کبله  فقدان  له  موادودکمښت  دغذايي  توګه 
دغړو،نسجونواوحجروکتلې کمښت منځ ته راځي چې په پایله کې خپله دنده په پوره توګه  
سرته نه شي رسوالی . همدارنګه که یوشخص لږسپورتي حرکتونه کوي کیدی شي  چې  
پیل   کمښت  په  دهډوکواوعظالتوکتلې  نښې  لومړی  دزوړوالي   . لږشي  یې  دْعظالتوکتله 

 . کیږي 
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Hysteresis Loop 

 

 

 

 

   -په فزیک کې : :  سهیستریزې  
تغیروکړي    ) )علت  یومستقل فزیکي کمیت  کله چې  
یونامستقل فزیکي کمیت )معلول(   اودهغې سره سم  

 ، تغیروکړي  په ځنډسره  نوم     س دهیستریزې  دوخت  په 
یادیږي . په نوموړی تجربه کې دعلت اومعلول ترمنځ 

اړیکي نه یواځې دعلت په ستروالي پورې اړه لري بلکې دعلت په جهت پورې هم اړه لري  
چې  فرومقناطیسي   دبیلګې په توګه کله    چې دهمغه سمت په امتدادکې علت تغیرکوي  . 

مق بهرنۍ  یوه  په  نیکل    ، ،کوبالټ  اوسپنه  ساحه  موادلکه  کوونکې   کې      Hناطیسي 
مقناطیسي ساحه بله  یوه  منځ کې  دنوموړوموادوپه  یوخوا  کې  پایله  نوپه    B  کېښول شي 

چېرت   که   . کوي  غوره  ځانته  خواص  دمقناطیسیت  پخپله  هم  اوبلخواهغوی  تولیدکیږي 
ترمشبوع کیدوپورې مثبت خواته زیات کړو      H  یوځل دبهرنۍ مقناطیسي ساحې  شدت

بیر بیا  لږشياو  هم  څخه  قیمت  لومړني  دخپل  ورکړوچې  کمښت  دومره  ،     (H -)ته 
په پرتله متغیر    Bنودفرومقناطیسي  موادو په منځ کې د مقناطیسي بهیرکثافت   دپخوا 

کوونکې      Remanenceقیمت    عمل  د  چې  منحني  ډوله  حلقه  هغه   . اخلي  ځانته 
   اړیکې ښکاره کوي     B  اوداجساموپه منځ کې دمقناطیسي ساحې    H  مقناطیسي ساحې

B = F(H)  هیستریزې منحني  د  دموادومقناطيسي    س  منحني  نوموړی   . یادیږي  نوم  په 
 خواص راښيي .

IAEA 

نړيوال سازمان  د انرژۍ  دلنډیزنوم دی    اتومي  م     ١٩٥٧په   نوموړی سازمان     -:    لپاره 
دسولې کارولوپه موخه  کال کې داوتريش په هيوادکې  منځ ته راغی او داتوم انرژۍ  څخه  

 بشپړنوم یې په الندې ډول لیکل کیږي   دنړی هیوادونو سره مرسته کوي .
International Atomic Energy Agency 

Ice  ، ېدل   ك  گلكن  ،  : يخ كيدلگل كن ، يخىیخ 

Ice Age 

دځمکې په تاریخ کې یوې ځانگړې مودې ته     -یخبندان( :عصر  ، دیخ عصر )  دوران  یخد  
اوکنگل   پوشل شوې   یخ  په  بیخي  برخې  پاتې  اوډیرې  کیږي چې  دځمگې قطبونه   ویل 
دسکاندنوي  چې  وه  ټیټه  دومره  درجه  داتموسفیردحرارت  دځمکې  وې.   شوی 

Scandinavia   خوادځ راپدې  کاله  ملیون  دیوه  وو.  پټ  الندې  تریخ  ټول  مکې هیوادونه 
کې   دوران  په  دیخ  دمخه  کاله  زره  .   څلویښت  تودشي  لږڅه  اوکله  کله سوړشي  حرارت 

انسان   دوران   (Homo sapiens)عصري  دیخ   . راغی  اواسیاخواته  اروپا  څخه  دافریقا 
 حیوانات اونباتات هم ځاتگړتیاوې لري .   

ICRP 
  . دی  ډول  الندې  په  یې  بشپړنوم  چې  دځان   دايونايزونکویولنډیزدی  څخه  وړانگودخطر 

 International Commisstion Of Radiation Protection  ساتنې نړيوال کميسیون

-Id    دکلمې اخرنۍ برخه یانې  وروستاړی  اوپه مانادمشابه ، ورته ، یوشان 

Ideal ، مکمل ،تام  ایډیال خیالي، 

Ideal Gas 

ونه یوپربل  مالیکولدرښتوني ګازیوتصوري موډل دی  اوهغه ګازته ویل کیږي چې دهغه  
سره   آزادصورت  په   ، قرارلري  چې  فضاکې  هغه  اوپه  واردکوي  نه  دڅکولوقوه  باندې 
اوبلخواخپل   لري   غټوالی  شان  په  ټکي  کتلوي  دیوه  لکه  دګازذراتووسعت   . خوځیږي 
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چې    يمنځ ده  کې  دې  په  ګټه  موډل  .دنوموړي  دی  کیدونی  ټکرکول  سره  ټکراوددیوال 
ه تړاودمادې حالت معادلې اعتبارلري چې په احسائیه دایدیال ګازلپاره دحرارت اوفشارپ

کې پراخ استعمال لري . دبیلګې په توګه هوا،نایتروجن ، اکسیجن ،هایدروجن اونجیبه  
 ګازونه ایدیال ګازونه دي .  

Identical  یکسان،معادل ، عينى، يوشانیوشان كټ مټ، 

Identification 

Plate 
 ښان, نیټ لمبرپل مشخصه نښه،

Identity 

د  مخې  له  دمنطق  چې  ده  اړیکه  یوه  کې  ریاضي  ،تعادل،په  ،عینیت  همغه   ، هویت 
    x·x 2A ≡دبیلګې په توګه لکه       ≡رښتیاماناورکوي اولنډیزیې په دریوکرښوسره کیږی  

 ، همدارنګه لکه همغه تابع،همغه ماتریکس،همغه عنصر،

Identity Element 

(  Neutral 

Element) 

ته ویل    یوه ځانگړي ډول عنصر    Sدیوې مجموعې      -واحدعنصر( :خنثی عنصر )
ته تغیرنه ورکوي .    ( کې نوروټولوعنصرونولکه     *کیږي چې په یوه ریاضي عملیه )

    a * e = aاویا   e * a = aدبېلگې په توگه :                  

Idiopathic  یوه ناروغۍ چې اصلي المل يې مالوم نه وي 

Illness  ، ناروغي ،مریضي 

Illuminance 

په   رڼاجریان  دلویدونکې  تقسیم  حاصل  له  دی  عبارت  درڼاقوت   یا   ، درڼاشدت 
یولومن    له   یې  واحدمساوي دی  نړیوال سیتم کې  دواحدونوپه    . باندې  واحددسطحې  

 تقسیم په مترمربع  اودلوکس په نامه سره یادیږي .
.2–·msr·cd= 1  2/mlm1 lx = 1  

Illuminate  ځالورکول ، کول تنوير  ڼاکول،ر.   

Illumination ځالتنوير،  ڼا،ر.   

Image 

شوى    ړه شوى يا جو  ښلته ورته ك  ړىيوه س  ېيا مجسمه چ  تصویر ، عکس ، انځور، څېره
کیدای شي چې دیوه سړي اویایوه جسم  درې بعده اویادوه بعده  تصوير    .ڼه  ب  څيره،وى  

   ،فزیکي بڼه وي 

Image   Plane   دتصویر سطحه 

Imaginary 

Number 

عدد: د     -تخیلي  چې  کیږي  ویل  عددته  دلته      biیوموهومي   . کیږي  لیکل  بڼه    bپه 
. دتعریف سره سم    (i) دصفرڅخه مخالف حقیقي عدددی او   یوموهومي واحدتشکیلوي 

واحد   :      iدموهومي  شوچې  لیکالی  عدد     i)2 = (1−لپاره  موهومي  وینا  بله  په    .bi  
یوداسې عددته ویل کیږي چې که  مربع یې ونیول شي نویو حقیقي منفي عددترالسه کیږي   

  aکوالی شوچې دیوه حقیقي عدد    biچې دصفرڅخه کوچنې دی  . بلخوایوموهومي عدد   
کړوترڅویو جمع  داسې     مختلط    سره   دیوه  توګه  په  دبیلګې   . شي        مختلط عددترالسه 

  bدمختلط عددحقیقي برخه او      a، په دې ځای کې     , a+bi عدد بڼه په الندې ډول ده :
 موهومي برخه تشکیلوي .

Imaginary Part    موهومي برخه : یومختلط عددx      :په عمومي توګه په الندې شکل سره لیکالی شوx = 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steradian
http://en.wikipedia.org/wiki/Candela
http://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28unit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Imaginary_number
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a + bi        په دې معادله کې  ،a   اوb    دمختلط عددx  او موهومي     iحقیقي عددونه  
 واحدتشکیلوي .عدد

Imaging 
دطبي آالتوپه مټ دبدن داخلي برخو تصویرونواخیستل دبیلګې په توګه لکه ماموګرافي  

 یکس وړانګې  اوالټراسونډ،ا

Imago 

په بیالوژي کې دحشراتو دتکامل وروستي پړاوته ویل کیږي     -: ،  بالغ حشره،بشپړه حشره
د .   Pupa  شفیرهکله چې  الرف    )بطیطه( څخه راووځی  پړاوته  لومړی  ژوندکې  دحشراتوپه 

larva   پیوپا ،دویم پړاوته Pupa  ګویاووروستي بالغ پړاوته  ایم Imago . ویل کیږي 

Imide 

 

کې     -ایمید: جوړښت  خپل  په  چې  کیږی  ویل  ته  ګروپ  یووظیفوي  کیمیاکې  عضوي  په 
لري چې په نایتروجن تړلي دي . کیمیاوي فرمول یې داسې    C=Oدوه کاربونیل ګروپونه  

 دی .
(R–CO–NR–CO–R) 

Imine 

 

کیمیاوي مرکبات دي اویایووظیفوي ګروپ ته ویل کیږي لکه امین     -ایمین : 
کې نایتروجن لري اوهغه دکاربن سره غبرګه رابطه لري .   چې په خپل  ماليكول 

اتوم  دیوه نایتروجن   په نوموړي مرکب کې دالدیهایداویاکیتون یو اکسیجن 
بان اتوم  په   دنایتروجن   . وی  تعویض شوی  واسطه  په  یوهایدروجن  اتوم  پردې  برسیره  دې 

 تړلې وي .  Rاتوم اویایوبل پاتې شوی عضوی برخه  

Immersion 

په یوه مایع کې دنسجونوډوبول ترڅوپه میخانیکي     -۱   -په هیستولوژي کې :  -اېمرژن :
. کړی  غوره  ځانته  حالت  کلک  کې    -۲توګه  مایع  اوبواویاځانګړې  په  موخه   په  ددرملنې 

اویا برخه  یوه  .  دبدن  ډوبول  بدن  ځانګړی    -۳ټول  یوډول  موخه  په  دڅیړنې  دنمونې 
اودرڼاډیرښت پیاوړی کوي    resolutionمایکروسکوپ کارول کیږي چې دنمونې ځایزحل  
عدسیې   راټولوونکې  اودرڼا  دنمونې  دلته     .objective     تیل ،اېمرژن  اوبه  ترمنځ  

اود تشخیص   دنمونې  کې   پایله  په   . کیږي  تویول  زیات    اویاګلسرین  قدرت   حل  ځایز 
 .    کیږي

Immune System 
په   دناروغیوڅخه  اوبدن  کیږي چې دغړواوحجروڅخه جوړدی  ویل  ته  دفاع سیسټم  دبدن 

 امن کې ساتې اوایمین سیستم هم ورته ویل کیږي

Immune System      د  بدن معافيتي سيستم 

Immunofixation 

Electrophoresis 

څخه   تخنیک  درنګولویوځانګړي  باډي   دانټي  چې  ده  کړنالره  یوډول  دالکتروفوریس 
نوموړې    . شي  پېژندل  و  ډولونه  ځانګړي   څودایمونوګلوبولین  تر  کیږي  کاراخیستل 

د   .immunoelectrophoresisکړنالره  یادیږي  هم  نامه سره  په  په    .  ښوول    (Ife)لنډیزيې 
 کیږی  

Immunoglobulin 

(Ig) 

ایمونوګلوبولین یوګالیکوپروتین دی چې دبې لمفوسایټ اویا پالزماحجروڅخه هغه مهال 
انتیجین   دیوه  یواورګانیزم  چې  کله  نوموړی     antigenجوړیږي   . تماس کې شي  په  سره 

په  اودبدن  مایع  په  دنسجونو   ، وینه  په  توګه   په  مالیکول  باډي  انټي  دیوه  پروتین 
 ترسره کوي   سیسټم دنده ایمین افرازاتوکې د

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Imine_General_Structure_B.png
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Immunohistoche

mistry 

(IHC) 

دساینس یوه څانګه ده چې  دناروغیو دمینځه وړلوپه موخه انتي باډي جوړوي اویاداچې  
 دځانګړوانتي جین اویا دریسپټرونو په مټ دناروغي ډول رابرسیره کوي 

Immunotherapy 
کوي   تقویه  سیسټم  معافیتي  چې  ده  درملنه  پروړاندې   یوډول  ناروغیو  ترڅودسرطانې 

 چمتوشي

Impact ، ډب ، ګوزار، درز ،  دربول ، درزېدل ,  دیوه شي په مقابل کې ټکرکول .  ضربه 

Impedance 

 

   -اېمپیدنس،متناوب جریان مقاومت : 
وړاندې    پر  جریان  متناوب  دبرقي  کې  سرکټ  الکترونیکي  یوه  په 
څخه   مقاومت  اویااومیک  دګوټک،خاذن  چې  کیږي  ویل  ته  مقاومت 

  اومطلق قیمت یې په      Zجوړوي .  د اېمپیدنس مقاومت لنډیز په  
په   ښوول کیږي . په نوموړي  سرکټ کې دمتناوب ولټیج اومتناوب جریان ترمنځ دوخت 

هم منځ ته راځي اوهمدارنګه دهغوی نسبي امپلیتودپه پام کې نیول کیږي .    ځنډ  تړاودفاز
یو عدداېمپیدنس  مختصاتوکې   مختلط  کارتزین  په  چې  په    دی  او 

د   اېمپیدنس    پوالرمختصاتوکې  د  کې   ځای  دې  په   . کیږي  لیکل  بڼه  په 
 موهومي یاریکتنس برخه ده .دولتیج اوجریان ترمنځ دفازتوپيرد  Xده او   Rحقیقي برخه 

په      ohm (Ω)زاویی  اود اېمپیدنس واحد د اوم       په نښه ښوول کیږي . دیوه خاذن 
په    π / 2اوږدوکې متناوب ولتیج  دمتناوب جریان په پرتله دوخت په تړاوتوپيرلري او دفاز 

ګوټک  دیوه   . مومي  جریان  وروسته  په    اندازه  دوخت  پرتله  په  دولټیج  جریان  اوږدوکې  په 
. په داسې حال کې چې دمتناوب ولتیج اومتناوب    π / 2تړاودفاز   په اندازه  ترمخه دی 

دیوه سره    جریان امپلیتودسره یوشان دی . په دې ماناچې د اېمپیدنس مطلق قیمت  
 مساوي دی .

Impermeable : خه اوبه اویانور مایعات نه شي تیریدالی، لکه یوه غشا چې دهغې څ  -غیرقابل نفوذ 

Impetuous ، جدي تند، قوي ، په شدت سره 

Implement     تطبيق كول اجراكول، بشپړول 

Implication 
: اشاره کوی نودغه کړنالره داسې لیکو:      باندې    Bپر  بیان    Aکه چېرته بیان     -اشاره 
A⇨B 

Implicit Function 

 

د      -:  تابع    ضمني یې  بڼه  چې  کیږي  ویل  ته  معادلي  یوډول  کې  ریاضي  په 

کې     معادله  نوموړي  په   ، ولري  لکه    Rشکل  ده  دډیرومتحوتابع 
   لیکو: یوپولینوم .دبیلګې په توګه دواحدې دایرې لپاره دضمني تابع معادله په الندې ډول  

1 = 0- 2+ y 2x   په نوموړې معادله کې    ،y     دx   . ضمني تابع ده 

Impotence 
او   داختالت،نیمګړتیا  غړي  دجنسي  دنارینه  تولیدناوړتیا،لکه  کبله  دنسل  له  دناوړتیا 

 دتکثرنشتوالی

Impregnate 

توګه   په  دبیلګې   . نفوذکول  غیرقابل  جسم  لرونکي  سوري  دیوه  داوبوپروړاندې 
دځینوموادولکه موم ،سلیکان اوپارافینوپه واسطه دکالیومینځل چې په پایله کې دباران  

 اوبه ورڅخه نفوذنه شي کوالی .

http://en.wikipedia.org/wiki/File:General_AC_circuit.png
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Impregnation : لقاح وړ مؤنث هګۍ منځ ته دنارینه سپرم ورننوتل  دیوې پخې شوې ا  -القاح 

Impulse Mass 

Spectrometer 

د      -ماس شپکټرومتر:  امپلس   ټيټه کچه  په خورا ډيره  ده چې  ه  تخنيکي دستګا  يوه  
 يورانیم ايزوټوپونو د پيژندلو  په موخه کارول کيږي .  

Impulse-

Momentum 

 

    --: ټکان، دیوه متحرک جسم شدت :: ټکان، دیوه متحرک جسم شدت :    mmoommeennttuumm    مومېنتم مومېنتم     
   په کالسیک میخانیک کې دیوه متحرک جسم  مومېنتم     

دکتلې   جسم  ضرب    اودسرعت       mدهمدې   دحاصل 
، په دې   څخه ترالسه کیږي چې داسې یې لیکو: 

مومېنتم     . قرارلري  خواکې  یوه  په  اودواړه  دي  وکټورونه  مومېنتم  او  سرعت  کې  ځای 
. دمومېنتم واحد نیوټن ضرب    وکټوري کمیت دی چې مطلق قیمت اویوټاکلې سمت لري 

،نو    N.sثانیه   شي  نه  وارده  قوه  دبهرڅخه   باندې   سیستم  تړلي  یوه  په  چېرته  که   . دی 
محصله مومېنتم  یې دوخت په تابع سره ثابت پاتې کیږي . څرنګه چې  څرخیدونکی جسم  

ی  یوزایوي مومېنتم لری، اوددې لپاره چې دهغوی ترمنځ توپیرشوی وي،نودمومېنتم پرځا
 اصطالح کارول کیږي .   linear momentumدخطي مومېنتم 

:دد مومېنتم  خطي  :ذراتوسیستم  مومېنتم  خطي  دډیروذروڅخه        --ذراتوسیستم  ونیسوچې  کې  پام  په  یوسیستم  که 
مومېنتم   خطي  ذرې   یوې  هرې  د   مومېنتم   خطي  محصله  نودهغوي  وي  جوړشوی 

 دپرلپسې جمع کولو څخه ترالسه کیږي .

 

امې ذرې کتله    –  iد       i vاو     imدسیستم محصله مومېنتم ،    Pپه پورتنی معادله کې   
 شمیردی .په سیتم کې دذراتو nاوسرعت ښيي  او 

ته  اېمپلس ویل کیږي . دبېلګې په    Δpدخطي مومېنتم تغیر     --دقوې ټکان ، اېمپلس :  دقوې ټکان ، اېمپلس :   
اغیزه وکړي نوپه دې صورت کې ددې جسم     Fتوګه ، کله چې په یوه جسم باندې یوه قوه  

تغیر    تړاو  په  دوخت  ته  په    مومنتم  دقوې  اغیزمنتوب  بلخوادقوې   . ورکوي 
پورې دغه  قوه په    tمقدار،دقوې په سمت اوهمدارنګه په دې پورې اړه چې ترڅومره مودې  

دوخت    وښیو،او عملګره  قوه     جسم باندې اغیزه کوي . که چېرته دقوې ټکان په    
ټکان    دقوې  واسطه  نیولوپه  نودانتګریشن   ، وي  نه  ثابته  تړاو  .    په  راځی  ته  الس 

ثابتې وي نو دقوې ټکان معادله      mاوکتله    F   بلخواکه چېرته قوه       
 الندې ساده شکل ځانته غوره کوی .  

 
ټکان   دقوې  تفاضل     Iیانې  په    mدکتله  ضرب   Δv  مساوي دی دسرعت  بیا  اوهمدغه 

تفاضل    له خطي مومېنتم  وار سره  ټکان    Δpخپل  دقوې  وینا  بله  په   . ده    Iسره مساوي 
کې په یوه جسم باندې    𝑡∆ته ویل کیږي کله چې په یوه ټاکلې موده    Δpدمومېنتم تغیر  

 یوه ثابته قوه اغیزه وکړي  .   

    kg·m/s = N·s    داېمپلس نړیوال واحدنیوټن ضرب ثانیه دې .

In  Indium  : دکیمیاوي عنصر اینډیم لپاره دلنډیزنښه  ده .  -اینډیم 
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In Demand ،ټول شوی  ل مطلوب ،پالیده شده 

In Situ Cancer 
ابتدايي سرطان چې التراوسه په خپل اصلي ځای کې پروت وي اودبدن شاوخواسالم نسج  

 ته نه وی غځیدلی 

In Statu 

Nascendi 

دیوه کیمیاوي مرکب اویایوه عنصردزیږیدنې حالت ته ویل کیږي چې     -نوزادعنصرونه :
دکیمياوي تعامل په ترځ کې منځ ته راځي . دبیلګې په توګه دهایدروجن اتوم دهایدروجن   

 په پرتله دتعامل لوړکیمیاوي فعالیت لري . ماليكول

In Vitro 
څخه   اورګانيزم   یوه     -بهر:  دژوندي  بهرپه  څخه  اورگانیزم  ژوندی  د  چی  تجربی  هغه 

 تر سره کیږي ې البراتوارک

In Vivo 
  : کې  اورګانيزم  ژوندي  او     -په  باندی  اورگانیزم  ژوندي  په  چی  تجربی  هراړخيزې  ټول 

 یاژوندیوحجروباندی  تر سره کیږي 

Inadequate نامناسب،ناکافي ،ناوړه،غیرموافق، نابسیا 

Inbreeding 

دهم نژادوحیواناتونسل ګیري یا دوالدینوحیواناتو جفت ګیري ته ویل کیږي  چې په ارثي   
تړاویودبل سره خپلوي ولري .  موخه یې داده چې پوره خالص نژاده حیوانات اویانباتات 
یو   چې  دادی  یې  اړخ  نومثبت   ، وکړي  واده  دخپلوانوسره  یوشخص  که   . راشي  ته  منځ 

ار قوًي  لومړي   پیاوړي  بیاپه  تیره  په  چې  دادی  یې  اړخ  خومنفي  راځي  ته  منځ  ترکیب  ثي 
نسل کې   په ډیراحتمال سره  فزیکي اوصحي نیمګړتیاوې  پیداکیږي  . دبیلګې په توګه  
نیمګړتیا ،دنوزادو دمخ غیرمتناظرجوړښت،   )هېموفیلیا(،دالقاح  ناروغیوانتقال   دارثي 

سیستم کمزورتیا  ایمین    ، دقدکوچنیتوب ،د  ،دتولدمیزان کمښت ،دنوزادوډیره مړینه،
نوموړو   د  چې  کوي  فعالیت  داسې  انتخاب  طبیعي  سم  سره  نظریی  دداروین  اونور. 

 څخه لیرې کړي .   poolنیمګړتیاوولرونکي نوزاداورګانیزم دارثي خزانې 

Incandescent 

Light Bulb 

ته     -:  روپګ  ناېښدبر   یوهادی  آله کې  نوموړې  په   . ده  دنوریارڼایوه مصنوعي سرچینه 
یوه   .  دهواڅخه تش شوي  وکړي  ترڅوپه ځالپیل  کیږي  دبریښناپه مرسته حرارت ورکول 

فلز   دولفرام  کې    منځ  په  لوښي  يي  شیشه  ډوله  سیم    wolfram ناک  فلزي  یوتاوشوی 
نوي   لږڅه   . تیریږي  ورڅخه  جریان  اودبرق  په  ځوړندوي  انرژي  شوې  کارول  کې  سل  په 

 تودوخی اوړی اویوازی لس په سل کې په رڼااوړي .  

Incidence 

په اپیدیمیالوژي کې یواحصایوی عددپه ګوته کوي . دبیلګې په توګه :    -په طبابت کې :
څومره وګړي  په یوه ټاکلي موده کې   په یوه ټاکلي ناروغۍ باندې نوي اخته شوی دي .  

 عددپه مرسته په یوه ټولنه کې دناروغیوپېښې هراړخیز څیړنه ترسره کیږی .دهمدې 

Incidence  Angle   هغې زاویې ته ویل کیږی چې لویدونکې وړانگې یې  دنورمال سره تشکیلوي 

Incidence  

Radiation 

هغه وړانگې دي چې دنوریوې سرچینې څخه خپریږی   -لویدونکی وړانگې ، وارده شعاع :
 اوپه یوه جسم باندې لویږي  

Incircle : هغه دایره ده چې دیوه مثلث  دریوضلعوسره دننه خواڅخه مماس جوړوي   -داخلي دایره 

Incision      دعملیاتوپه موخه دپوستکې پرې کول 
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Incisional Biopsy 
کیږي   پرې  برخه  یوه  نسج  اویادشکمن  برخه  یوه  چې دغوټې  ده  کړنالره  یوډول  دعملیاتو 

 اوترمایکرسکوپ الندې دسلیم اویاخبیث تومورپه تړاو معاینه کیږي 

Inclination Angle 
رامیتوان ازرابطهء ذیل     𝛼زاویه میل   y = ax + bدربرابریک خط مستقیم      -زاویه میل : 

𝑡𝑎𝑛𝑔 𝛼دریافت کنیم . = 𝑎 

Inclined Plane 

 

 

 -په مایله سطحه باندې موازي مرکبه :
په پام کې نیسوچې وزن   په یوه مایله سطحه باندې یوجسم 

  ( Θ)،دمیل زاویه یې       Mکتله یې    W = M.G  یې         
عمل کوي .  دجسم    G  اوپه هغه باندې دځمکې جاذبې قوه

وزن کوالی شوچې په دوه مرکبې   قواوو تجزیه کړو.  یوه قوه دمایلې سطحه سره موازي                      
  Θ) = Mg Sin ( parF عمل کوي . اودویمه مرکبه قوه په مایله سطحه باندې  عمود 

Θ s= Mg Co NF 

هم اغیزه     F که چیرته مایله سطحه اسطحکاک ولري نوپه جسم باندې  داسطحکاک قوه
 کوي .    

Inclined Plane   مایله سطحه ، سطح مایل 

Inclusion گډونه ، شاملونه ، داخلونه  را 

Inclusion 

(Mineral) 

بیګانه  مواد  په منځ کې  دیوه مینرال  لکه چې  توګه  په  دبیلګې    ،        شامل ،احاطه  شوی 
 ) مایع،ګاز،تیل اویابل مینرال( بندتړل شوی وي  

Incorporate ، ثبت ول , ټیپ ول ، قبلول ، په ځان کې نیول ، منل ،  ادغام کول 

Incretion 
 : افراز  خپل   -داخلي  غدوات  دبدن  چې  ده  اصطالح  عمومي  هورمونونه    یوه  موادلکه 

 دوینې بهیر،لمف بهیراویاسم سیخ  نسجونوته افرازکوی  

Incubation 

Period 

سینه   په  چرګه  چې  څرنګه  لکه  راووځی،  ورڅخه  ترڅوچرګوړی  ورکول  حرارت  هګیوته 
 مښی ترڅو چوچه ورڅخه راووځي . هگۍ      باندې 

Index 

 لړيال   عالمه ، ،جدول، -: ایندکس 
 : کې  ریاضي  برخه     -په  څنګ  پښو)الندې  دنوروحروفوپه  چې  دي  یاعددونه  حروف  هغه 

. دبیلګې په توګه لکه   ah (کې لیکل کیږي ترڅودنوموړوحروفودکمیاتوترمنځ تمیزوشي 

….  c,h b,h    4 ..……اویا,a3,a2,a1a 
 ددوومقیاسونونسبت ته ویل کیږی چې دیوبل سره اړیکې لري   -په فزیک کې :

Indicate   تذکرورکول، یوې موضوع ته  اشاره کول  ، په ګوته كول، په نخښه كول،څرګندونه 

Indicate ،په ګوته کول معرفى كول، اختصاص وركول ،غوره كول، نا مزد كول اشاره کول ، ټاكل ،   

Indicate  څرگندول , معنا کول , واضح کول ، ارائیه کول 

Indication   ،    دال لت،عالمت    هښانناشاره، 

Indicator 
 ښودونکی ،مالوموونکې ،څرګندوونکی 

هغومرکباتوته ویل کیږی چې که په ډیره لږاندازه هم یوه    -معرفه رنګ :    -په کیمیاکې : 
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محلول ته ورګډشی نوپه پایله کې  دهغوی په واسطه داجساموقلوي اویااسیدي خاصیت 
مالوم کیدی شی . په بله وینا دیوه محلول رنګ اوځالته تغیرورکوي  . دبیلګې په توګه د   

pH    له ابي رنګه لیتمس په  اسیدي     litmusښودونکې عبارت  کاغذ څخه دی چې که  
اوکه یو سورلیتمس کاغذپه قلوي      (pH <7)ررنګ  ډوب شي نومحلول  سومحلول کې  

کې   رنګ  محلول   ابي  نومحلول   شي  لیتمس    (pH >7)ډوب   . کوي  غوره  ځانته 
 دمختلفورنګونویو ه مخلوطه شوې  ماده ده چې په اوبوکې ښه حل کیږي .

 : کې  فزیک  رادیو  -په  اوفزیولوژیکي    مصنوعي  دفزیکي  چې  دی  ایزوټوپونه 
 موخه کارول کیږي . تعامالتودمراقبت په

Indicator Paper 

دیوې نری اوږدې ټوټې په شکل جوړشوي کاغذي ښودونکي دی چې په دنمونې په محلول  
پایله کې دکاغذي ښودونکي رنګ تغیرکوی . ورپسې دکاغذی رنګ   په  باندې لندیږي 

 دیوې ستانداردسکیل سره مقايسه کوی .

Indifferent  نامالوم،ناپیله،بې طرفه، غیرقابل تعامل ،ناخواصه  تعصُبهبې تفاوته،بې پروا،بې، 

Indifferent Zone 

: کې  فزیک  شدت   -په  ساحې  دمقناطیسې  هلته  چې  ده  برخه  یوه  میلې  دمقناطیسي 
 ډیرلږوي .

 : دنسجونوهغه برخه ده چې هلته دحجروپه جوړښت کې توپيرډیرلږوي      -په بیالوژي کې 
رورت په وخت  کې دهغوی څخه توپیرلرونکې حجر ې  لکه  دبازال اپيتېل طبقه چې دض 

تولیدکیدای شي . په دې ماناچې هغوی ټاکلې دنده سرته رسوي .  دبېلګې په توګه لکه  
 دلزجي مایع جوړوونکې حجرې اویاښکرجوړوونکې حجرې 

Indirectly  ،غيرمستقيم 

Indium 

 : ده ، نسبي   49ره یې  اواتومي شمې  lnیوکیمیاوي عنصردی ،دلنډیزنښه یې      -اینډیم 
یې    کتله  اودرې      114,82uاتومي  والنسه  ،دوه  یووالنسه  تړلی  پورې  ګروپ  اودبورپه 

والنسه فلزدی . په طبابت کې دغاښونوالياژفلز په توګه اوهمدارنګه په هستوي طب کې  
درادیوفارماکاځایزویش   غړوکې  په   لپاره      scintigraphyدبدن  اخیستنې  عکس 

 . بیالوژيکې نیمايي وخت یې لږڅه درې ورځې دی . ګټوراستعمال لري

Individuum  فرد،ځانګړی شخص،نفر 

Indolent هغه ناروغۍ چې یرغل کوونکي خواص نه لري اوپه ځنډسره مخ په وړاندی ځي 

Induce 

 

 اغیزه کول ،تحریک کول )کیمیاوي تعامل ( ،راپارول )سلوک(,  ،تولیدول ، منځ ته راوستل  
دمقناطیسي ساحې په حرکت  ورکولوسره  په یوه هادي جسم  کې دبرق     -په فزیک کې : 

  جریان اوولتیج تولیدکول  .
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Induced Current 

 

    -اندکشن برقي جریان :
قانون لنډیز: که چېرته دیوه تړلي هراړخیزشکله    Faraday  دفارادې

حلقه یز هادې په منځ احاطه شوې سطحه کې دمقناطیسي ساحې  
تړاو په  هادي    dB/dt دخطونوشمیردوخت  ایز  حلقه  نوپه  تغیروکړي 

جریان   داندکشن  چې  تولیدکیږي  جریان  برقي  نوم    induceIکې   په 
ه واسطه منځ ته  پ  یادیږي . نوموړی جریان  د الکتروموتیف قوې  

 .    R  induce= U induceI/  راځي اومساوي دی له :       
دې   دی  Rکې    معادلهپه  مقاومت  ایزهادي  دایمي   دحلقه  یوې  د  که  توګه  په  دبیلګې   .

حرکت ورکړو په دې توګه چې دمقناطیسي خطونوشمیريي  vمقناطیس ټوټې ته په سرعت  
په پایله کې  دیوي خواپه حلقه کې داندکشن   دیوې حلقي  دمنځ په سطحه  کې تغیروکړي .

یاپه بله ژبه الکتروموتیف قوه    indUجریان  اوبلخوادهادي په  اوږدوکې داندکشن ولټیج   
 منځ ته راځي . 

 Eدیادولووړده چې داندکشن پېښې څخه دانتیجه ترالسه کیږي چې  دوه ډوله برقي ساحي 
ده چې دیوه ساکن مثبت برقي چارج څخه     Eشتون لري . لومړی هغه ساکنه برقي ساحه   

ته    ساحي  نوموړي   . رسیږي  ته  پای  کې  چارج  برقي  منفي  ساکن  یوه  اوپه   کیږي  پیل 
لکه دکروي      E.  که چېرته په یوه ساکنه برقي ساحه    محافظه کاره  ساحه هم  ویل کیږي

ته د     - 0qخاذن په ساحه کې  دیوې نقطي په شان  ډیرکوچنی ازمایشي  منفي برقي چارج   
a  ټکي څخه دزړه په خوښي   مسیرL    په اوږدوکې ان  ترb     ټکي پورې حرکت ورکړونو په

چارج  برقي  کار    0q    همدې  برقي  شوی   ترسره  باندې   بلکې   abWـ   دی  نه  دمسیرتابع 
یوازی دپیل ټکي اواخیرټکي تابع دی . نوموړي فزیکي کمیت ته دبرقي پوتنسیال تفاوت  

𝜑𝑏 − 𝜑𝑎  . اویاپه بله ژبه ولټیج ویل کیږي  اوپه الندې ډول لیکل کیږي 
  

𝜑𝑏 − 𝜑𝑎 =
𝑊𝑎𝑏

𝑞0
= − ∫𝐸. 𝑑𝑙

𝑏

𝑎

 

په      - 0qکه اوس همدغه ازمایشی منفي برقي چارج    ته دزړه په خوښې  یوه بل  مسیر 
ټکي پورې بیرته حرکت ورکړونودیوې خواداټول مسیرتړلی    a ټکي څخه تر   b اوږدوکې د

سره مساوي     𝜑𝑏ټکي پوتنسیال     b او د      𝜑𝑎ټکي پوتنسیال    aحلقه تشکیلوي اوبلخواد  
 اوپه پایله کې دهغوی تفاوت صفرکیږي .   

𝜑𝑏𝑎 − 𝜑𝑎𝑏 =
𝑊𝑎𝑏𝑏𝑎

𝑞0
=  ∮𝐸. 𝑑𝑙 = 0 

: هغه برقي ساحه  چې دساکنو   برقي چارجونوپه واسطه تولیدکیږي د برقي    staticپایله 
ساحې تړلي  خطونه نه لري . داځکه چې دبرقي ساحي خطونه تل دمثبت چارج څخه پيل  

اځي دنوموړی  کیږي اوپه منفي چارج ختم کیږي . همداالمل دی چې دپوتنسیال تفاوت یو
چې   ده  هغه  ساحه  برقي  ډول  خودویم  شو.   کوالی  تعریف  لپاره  کاربرقي ساحي  محافظه 
اوداندکشن  راځي  ته  منځ  واسطه  په  جریان  مقناطیسي ساحي  تړاوبدلیدونکي  په  دوخت 

ساحي   اوحلقوي    induceEبرقي  وي  تړلي  خطونه  ساحي  برقي  دنوموړې   . یادیږي  نوم  په 
وینا   بله  په   . لري  واسطه  شکل  په  کړنالري  داندکشن  چې  لپاره  ساحي  برقي  دهغې 

داځکه چې داندکشن     . تعریف شي  تفاوت  دپوتنسیال  ،نه شوکوالی چې  تولیدشوي وي 
برقي ساحه یوه محافظه کاره ساحه تشکیلوي اوله دې کبله په یوه ازمایشي چارج باندي  

 په تړلي مسیرکې ترسره شوی برقي  کارصفرنه دی .  
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ساحي   برقي  کارې  دمحافظه  اوږدوکې  مسیرپه  دتړلي   : دپوتنسیال    staticEپایله  لپاره 
 مساوي دی له :. staticU  تفاوت    اویاپه بله ژبه ولټیج 

 
لپاره دپوتنسیال تفاوت    اویاپه    induceEدتړلي مسیرپه اوږدوکې داندکشن برقي ساحي  

 مساوي دی له :. induceU  بله ژبه ولټیج 

𝑈𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 = 𝜑𝑏𝑎 − 𝜑𝑎𝑏 = ∮�⃗� 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 × 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗ = − 
𝑑𝜑

𝑑𝑡
 

Inductance 

 

 

 

 

    -اندکتنس :
موخه   په  دپوهاوی  کمیت  فزیکي  دنوموړي 
یوبرقي سرکټ په پام کې نیسوچې دیوه گوټک ، 

اویوې بټری څخه جوړدي  .    switchیوه سویچ   
پیل کیږي اوکه سویچ خالص شي   I کله چې سویچ  وتړل شي نو په سرکټ کې دبرق جریان

او   I نوجریان   سره  بیړه  په  چې  هرڅومره  کې  ترځ  دې  په   . کیږي  بل  قطع  سویچ  پرلپسې 
 ( بهیر  دمقناطیسي ساحې  کې  گوټک  نوپه  همغه      ϕ   )  Magnetic fluxاوبیامړشي  په   هم 

دلینڅ   په مقابل خواکې   dI/dt ډیر تولیدکیږي او په پایله کې   دبرقي جریان دتغیراندازه  
مقاومت     Ohmicپه اساس عمل کوي . څرنگه چې  دگوټک اومیک   Lenz's Lawقانون  

نودگوټک په اوږدوکې     وښيو،  N اودگوټک تاوشوو حلقوشمیر په  ، (R~0)دی  ډیرکوچنی  
په تړاودجریان دتغیرسره متناسب ولتیج  تولیدکیږی . داولتیج دبټري    induction  Uدوخت 

اوپه گوټک کې    inductionUولتیج سره مخالف سمت ښيي . په گوتک کې دتولیدشوي ولتیج   
تغیر جریان  تړاودبرقي  په  فارادې    dI/dt دوخت  د  چې  لري  شتون  اړیکي  الندې  ترمنځ 

 په نامه سره یادیږي   .    Faraday's law of inductionاندکشن قانون 

                 𝐔𝐢𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 = −𝐍
𝐝∅

𝐝𝐭
= −𝐋

𝐝𝐈

𝐝𝐭
 

ضریب   دتناسب  کې   معادله  پورتنی  دسرکټ   L په  پخپله  چې  کیږي  ویل  اندکتنس  ته 
اوله دې کبله دسرکټ موادواوجوړښت یوثابت تشکیلوي  .     يبریښنایزخواص په گوته کو

دهنري واحد  نړیوال  له      (henry = H)  داندکتنس  .یوهنري مساوي دی  یادیږي  نامه  په 
امپیر     په  تقسیم  ثانیه  ضرب  د      (1H = 1V.S/A)ولټ  توگه  په      solenoidدبېلگې 

ښیو،        lاوطول یې په       A هندسي شکله گوټک لپاره  چې د عرضاني مقطع سطحه یې  
 Nر درې سوهداندکتنس قیمت یې  په الندې ډول ترالسه کیږي . که چېرته دگوټک حلقوشمی 

طول      300 = دگوټک   ،l = 25 cm   سطحه مقطع  وي،      2A= 4  cm اوعرضاني 
 قیمت  لري .     mH 0,18  نواندکتنس یې لږڅه صفرعشاریه دوه ملي هنري

L =
N2 A μ0 

l
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Inductance 

 

 

 

 

 

    -:اندکټنس یا دخپل ځان اندکټنس 
اویاګوټک  هادي  دیوه  کې  سرکټ  برقي  یوه  په 
جریان  دبرق  چې  کله  کوي  ګوته  په  خواص  برقي 

په    لنډیزیې  دنوموړکمیت  تیرشي    Lورڅخه 

هنري   اوواحدیې  کیږی   ښوول 
کله    باندې وتړو. نو   rmsVیوګوټک په یوه متناوب ولټیج منبع    نومیږي .  دبیلګې په توګه 

دیوې  دوخت په تړاوتغیروکړي نو    LI(t)       تکې دبرقي جریان شد  همدې سرکټچې په  
دبرقي  جریان تغیر  اوبلخوا  تولیدکیږی  LU (t)داندکشن ولټیج     پخپله په  ګوټک کېخوا

کثافت مقناطیسی جریان  په خپل وارسره په ګوټک کې دوخت په تړاوبدلیدونکی     
خواص داسې دي چې دوخت په    LU (t).  داندکشن ولتیج    تولیدکوي   (  φ  )اندکشن جریان

مخالف عمل کوي    ډیرښت اوکمښت مخنیوی کوي اوپه دې توګهتړاو دبرقي جریان شدت  
ته دخپل ځان اندکشن ولتیج   اویا داندکشن   LU(t) .  په ګوټک باندې پریوتي ولتیج     

 ویل کیږی چې په الندې ډول یې لیکو: .  ولټیج توپیر

 
په بله    ویل کیږي .      inductanceته اندکټنس     Lمعادله ک دتناسب ضریب      ۍپه پورتن

وینا اندکټنس دیوه ګوټک وړتیاته ویل کیږ ي چې په مقناطیسي ساحه کې انرژي ذخیره  
. شي  ولټیج  کوالی  داندکشن  کې  ګوټک  هریوه  په   : چې       LU(t) پایله  کله  تولیدکیږي 

جریان   دبرق  ویناکه  بله  په   . تغیروکړي  جریان  دبرق  کې  ګوټک  همدغه  تړاوپه  په  دوخت 
ډیرښت اویاکمښت و مومي خوداندکشن ولټیج په هریوه حالت کې دبرق جریان مخالف  

 سمت ځانته غوره کوي . نوموړي قانون ته دلینڅ قانون ویل کیږي .  

Induction 

ژي کې : دتکامل  پروسې پیل  ، دتکامل الرښوونه ،دتکامل مؤثره  په بیالو   -انډکشن :
 وسیله 

بشپړ    : کې  ریاضي  :په  دهغې      -استقراء   چې  ده  طریقه  یوډول  کونې   ثبوت  دریاضي 
دټولو طبیعي عددونو)مثبت صحیح عددونو     (  statementڅرګندونه  پراساس یوه دعوي )

بشپړ   ثبوت رسیږي .  دریاضي  په  لپاره   داثبوت  استق (  لومړی  بڼه  اوعمومي  راء   ساده 
عدد   یوطبیعي  کې   داخیل  خپل  په  څرګندونه  یوه  که   چې  نود    nکوي    nولري  

ټولوقیمتونولپاره اعتبارلري . دڅرګندونې ثبوت په دووګامونوکې ترسره کیږی . لومړی :  
    nبنسټیزګام :  دلته داښوول کیږي چې څرګندونه سره له هغې هم اعتبارلري که څه هم  

عادي   په   . دی  شوی  مطرح  کې  پوښتنه  په  چې  کړي   غوره  ځانته  قیمت  ترټولوکوچنی 
ګام : دلته داښوول کیږي چې  داستقراء  وي . دویم : پخپله     n = 1 اویا  n = 0صورت کې  

نه    nکه چېرته څرګندونه دځینو عددونولپاره اعتبارولري ،نوڅرګندونه خپل اعتباردالسه 
.په نوموړې  کړنالره کې فرض کیږی    n + 1پرځا ی     n     ورکوي کله چې د  تعویض ښي 

ځینو   د  څرګندونه  دهل    n چې  اوورپسې  ده  ثبوت  پاره صحیح  مرسته  په  فرضې  مدې  
 لپاره هم صحیح ده . n + 1 کیږي چې څرګندونه د

بديهية  د یااکسیوماستقراء     د:      Axiom  استقراء    منطقي    بنسټیزفرضیه  په 
 سمبولونوکې نغښتی دی اودریاضي په ژبه په الندې ډول لیکل کیږي  .  
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دواړه طبیعي عددونه دي . په بله ویناکه    n او     kیوه څرګندونه  ده  او  pپه دې ځای کې   

په تړاورښتیاوي نودغه کړنالره داسې     P(k)ګام   داستقراء      P(0)چېرته بنسټیزڅرګندونه  
څرګندونه هم رښتیاده . کله چې     P(k + 1)  لپاره د  kپایلې لري چې دټولوطبیعوعددونو  

شوچ  ينوموړ ویالی  کې  نتیجه  په  نو  رښتیاوي  څرګندونې  خوښه  دواړه  په  دزړه  ې 
  Gaußscheڅرګندونه هم رښتیاده . په دې اړوند دګوس    P(n)لپاره د    nهریوطبیعي عدد  

عددونو دټولوطبیعي  نیسو:  الندې  ترڅیړنې  فرمول  څرګندونه     جمع  الندې  لپاره 
 رښتیاده  .

 
( کیږي اودکیڼې    1شي ،نوښی خوایې یو )     n = 1پورتنی معادله په ډاګه کوي چې که      

اوس   که   . یوکیږي  هم  دمعادلې  داستقراء     خواعددونومجموعه  اساس  په  ګام 
 عددجمع کړونولرو:   (n+1)دواړوخواوسره 

 
طبیعي  عدد   مثبت  هریوصحیح  خوښ  زړه   خپل  چې     nپه  درواخله   یې همداس  لپاره 

 نوموړې څرګندونه اعتبارلري اورښتیاده .
دوخت په تړاومتحرکومقناطیسي ساحوپه مټ په یوه هادي سیم    انډکشن    -په فزیک کې : 

 کې دبرق جریان اودولټیج تولیدکول  

Induction  : راپارول يا ديوې ناروغۍ منځته راوستل     -اندکشن 

Induction Coil 

اندکټور یی  مستقیم    -:   Inductorجرقه  ولټیج  دټیټ  چې  دی  ترانسفرمر  برقي  یوډول 
جریان منبع څخه لوړولتیج زیګنالونه تولیدکوي . نوموړی ماشین دلومړي سرکت ، ثانوي  
دبرق جریان   لومړی سرکټ کې  په   . اویولړزونکی میخانیکي سویچ څخه جوړدی  سرکټ 

سطه قطع کیږی  . دنومړي بهیر دتغیرپه پایله  پرلپسې دمیخانیکي لړزونکی سویچ په وا
)القأ    تولیدکیږي  ولټیج   کې  سرکټ  برقي  دویم  په  په  induceکې  ماشین  دنوموړي   .  )

ړزیګنالونه تولیدشي .    لو  kV 250 مرسته کیدای شي چې تردوه سوه پینځوس کیلوولټیج  
جرقه یی اندکټورڅخه دموټرپه چالن کولوکې ، اکسریزماشین ، تلویزیون کې ګټه پورته  

 کیږي .

Induction 

Therapy 

نسجونه   ترڅوسرطاني  کیږي  کارول  پړاوکې  لومړي  په  چې  کیږی  ویل  ته  درملنې  هغې 
توپيرلرونکي   کې  ترځ  په همدې   . اودهغې سره سم دسرطاني حجروشمیر کمښت ومومي 

 درملونه اودواګانې استعمالیږي ترڅودهغوی مثبت اومنفي اغیزې وڅیړل شي  

Induction 

Therapy 

لومړي ګام کې کارول کیږي ترڅودتومور کتله کوچنی شي . یاداچې هغه درملنه ده چې په  
 په پیل کې ځینې ځانګړي درمل کارول کیږي ترڅودسرطان ناروغۍ غبرګون وازمويل شي 

Inductive Effect 

 

 

  : اغیزه  چارجونودانتقال    -اندکتیف  دبرقي  کیمیاکې  عضوي  په 
مونوکیماوي  داتو  )ټیله کول( اغیزې ته ویل کیږي چې د ماليكيول

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dipole_water.png&filetimestamp=20051105141855
http://de.wikipedia.org/wiki/Volt_%28Einheit%29
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په   چارجونوداغیزې  دګاونډیوبرقې  کړنالره  نوموړې   . راځي  ته  منځ  کې  برخه  په  تړون 
ک اندکشن  په نوم یادیږي .  تیواسطه لکه وظیفوي ګروپونه  ترسره کیږي چې دالکتروستا

ځایزویش   دالکترونو  کې  برخه  په   ارتباط  داتومونودکیمیاوي   چې  دادی  یې  المل 
پ  . لري  چې  غیرتناظرجوړښت  کیږي  څکول  خواته  اتوم  دهغه  الکترونونه  کې  پایله  ه 

ماليكول  داوبو  توګه  په  دبیلګې   . ډیروي  یې   خواص  یپول  ایوډ  الکترونېګاتیویتی 
اوځانته   خواصوعددلوړدی   تیویتي  الکترونیګا  اتوم  داکسیجن  چې  ،داځکه  تشکیلوي 

 کوي .  الکترونونه راکش کوي اودهایدروجن اتومونه مثبت برقي چارج غوره  

Inductive 

Reactance 

 

 

 

دیوه ګوټک هغه مقاومت ته ویل کیږي چې ګوټک یې دمقناطیسي    -اندکتیف مقاومت :
جریان دتغیرپروړاندې تولیدکوي کله چې دمتناوب ولتیج په منبع وتړل شي .  که چېرته   

برقي سرکټ کې یوګوټک د متناوب ولتیج په منبع وتړونوتجربه ښيي چې په سرکټ   په یوه 
لوړ    fدنوموړې منبع فریکونس     -۱کې دبرق جریان هغه مهال  کمښت مومي  کله چې :   

قیمت ډیرشي . په پایله کې ویالی شوچې اندکتیف    Lیاداچې دګوټک اندکټنس    -۲شي  
حاصل ضرب    Lاودګوټک اندکټنس  دمتناوب ولتیج دایروي فریکونس     LX مقاومت  

 معادله دسې لیکو: LX ته ویل کیږي . داندکتیف مقاومت 

 
 100V. دبیلګې په توګه که دمتناوب ولتیج منبع    دی    ohmداندکتیف مقاومت واحداوم  

یې        اندکټنس    50Hzاوفریکونس  اودګوټک   ، اندک  150mHوی  نو  ولري  تیف  قیمت 

    مقاومت  مساوي دی له :  

Inductor 

 

 

 

    -القاگر: ګوټک،
په  چې  تشکیلوي  برخه   یوه  سرکټ    دبرقي  کې  الکترونیک  په 
مقناطیسي ساحه کې  دانرژي ذخیره کولوپه موخه کارول کیږي .  

بهیږي نو      ( i )کله چې په یوه تړلي برقي سرکټ کی دبرق جریان  
ښوول کیږی .  دبیلګې    ( NΦ )په یوه ګوتک کې مقناطیسی جریان منځ ته راځي چې په    

که توګه  سویچ،یوګوټک  په  برقي   دیوه  ونیسوچې  کې  پام  په  یوسرکټ     (L)چېرته 
دبرق   ګوټک کې  نوپه  وتړل شي  .  کله چې سویچ  ده  ولتیج منبع  څخه جوړه  اودمستقیم 
داسې  په   . کیږي  پاتې  ثابته  اوبیاوروسته  ځي  پورته  خواته  مثبت  امپلیتودلومړی  جریان 

خواته لوړه څوکه غوره کوی اوورپسې  حال کې چې په ګوتک باندې دولتیج امپلیتودمنفي  
منبع  نودولتیج  شی  خالص  سویچ  برقی  چې  خوکله   . کیږي  راښکته  صفرته 
،اوپه   کیږي  راښکته  صفرته  ځنډسره  لږڅه  په  جریان  برقي  دګوټک   ، امپلتیودسمدالسه  

 ګوټک باندې د ولتیج امپلیتودمثبت خواته نری څوکه  ښيي اوبیاصفرکیږي  .

Industry 
داقتصادیوه څانګه ده چې په فابریکوکې هراړخیزصنعتي موادتولیدکیږي اوپه    -صنعت :

 Industryعصري تکنالوژی سره سمبال کیږي 

Inelastic 

Collision 

 

په فزیک کې غیرارتجاعي ضربه اوپه بله مانا غیراالستیکي ضربه      -غیرارتجاعي ضربه : 
هغه ضربې ته ویل کیږي چې دوه  جسمونه وروسته له ضربې څخه یودبل څخه بیل نه شي  
اویوځای په یوه شریک سرعت سره حرکت وکړي . په غیرارتجاعي ضربه کې  قانون تحفظ  

 Conservationصدق کوي خوقانون بقای انرژي  conservation of momentumمومنتم  
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of energy law     1صدق نه کوي. که چیرته یو جسم چې کتله يې پهm      1اوسرعت يې پهv  
په    يې  کتله  چې  باندې  جسم  بل  یوه  ،په  په      2mښیو  یې  یوه   2vاوسرعت  ښیو، 

ندې اړیکې  غیرارتجاعي ضربه وارده کړي ، وروسته له ضربې څخه دهغوی ګډ سرعت دال
 له مخې ترالسه کیږي :   

𝐯 =
𝐦𝟏. 𝐯𝟏+ 𝐦𝟐𝐯𝟐

𝐦𝟏 + 𝐦𝟐
 

Inert 

تعامل نه غوښتونکی ،تمبل ،سست،ستړي ،بې عمله ،غیرفعال ،دبیلګې په توګه هغه   
نه   تعامل  کیمیاوي  مرکباتوسره  اوفشار،دنورو  حرارت  عادي  په  چې  عنصرونه  کیمیاوي 

کلمې   دالتین  لغت  نوموی    . لږکوي  اویایې  دی     inertiaکوي  شوی  اخیستل  څخه 
 اووروستی ويي دعطالت مانالري .  

Inertia 

هریوجسم دعطالت خاصیت  لري . په دې مانا چې  هرجسم ترهغه    کې   په فزیک    -عطالت :
پورې د خپل حرکت  حالت  کلک ساتي ترڅوچې په  هغه باندې دبهرڅخه  قوه وارده نه شی   
. په بله وینا که یوجسم د یونواخت   حرکت په حالت کې وي نوهمدغه  یونواخت حرکت ته  

دسکون   اوکه  ورکوي  .   دوام  ساتي   کلک   حالت  دسکون  نوهمدغه  وي  کې  حالت  په 
همدارنګه دعطالت کتله دعطالت اندازه ټاکي  . هرڅومره چې دیوه جسم دعطالت کتله  

دجسم په     په سختی سره کوال ی شي چې    ستره وي په همغه اندازه یوه اغیزمنه بهرنی قوه
 حرکت کې بدلون راولي .

Inertia 
دیوه فزیکي جسم دمقاوت ځانګړتیاده چې هڅه کوي ترڅودخپل حرکت حالت    -عطالت :

 ثابت وساتې ترهغه پورې چې دبهر څخه ورباندي قوه وارده شوې نه وي .  

Inertial Frame 

Of Reference 

   دمختصاتویوسیستم  لکه   -دمختصاتوعطالتي سیستم  )دګالیین مختصاتو سیستم( :  
 x,y,z,t    ته انرشل سیتم ویل کیږي کله چې دهغه په چوکاټ کې یوجسم په منظم اوسم

سیخ  حرکت سره  مخ په وړاندې ځي، اویاداچې دسکون په حالت کې قرارولري ، په دې  
شي . . په بله وینانوموړی یوداسې  سیستم دی چې    شرط چې په جسم باندې قوه وارده نه

توګه جوړ په متجانس   توګه ، فضاهم  په  متجانس  په چوکات کې وخت  لري دهغه    ښت 
اوهرې خواته په یوشان  ډول خواص وښيي . همدارنګه دوخت تابع نه وي . دمختصاتوپه  

ټ    . اعتبارلري  قانون(  عطالت  قانو)د  لومړی  دنیوټن  کې  سیستم  انرشل انرشل  ول 
سیستمونه دیواوبل په تړاو،په ثابت خطي سرعت سره حرکت کوی اودتعجیل په حالت کې  
قرارنه لري . په سیستم کې  دسرعت سمت اومطلق  قیمت  ثابت پاتې کیږي . که چېرته په  

انتقال    نودګالیلین  وشي  ګیري  اندازه  کمیت  فزیکی  دیوه  کې  سیستم  انرشل  یوه 
Galilean transformation    په مرسته په اسانی سره کیدی شي چې په یوه بل انرشل سیتم

په خپل   انرشل سیستمونوکې  ټولو  په  قوانین  . فزیکي  اندازه شی  هم همدغه کمیت  کې 
شکل پاتې کیږي . په دې ماناچې دمختٌصاتودسرعت تابع نه دي . بلخوادمختصاتوپه غیر  

تع په  دنوموړومختصاتو  قوانین  دفزیک  سیستمونوکې  .  انرشل  لري   اړه  پورې  جیل 
دی   نه  سیخ  سم  نومسیریې  رالویږي  خواته  دځمکې  یوتوپ  چې  کله  توګه  په  دبیلګې 
،داځکه چې ځمکه په خپل محورراڅرخي . همدارنګه هغه څوک چې دځمکې سره یوځای  

 Coriolisڅرخیږي اودځمکې افقي حرکت وړاندوینه کوي، اړین ده چې دکوریولیس قوه  

effect  ونیس کې  پام  دنوروشیانولکه   په  یوازې  حرکت  جسم  دیوه  چې  دیادولوړده   . ي 
اویادوخت   شخص  ،دلیدونکی  کیدی    –دیوجسم  بیان  کې  ارتباط  په  فضامختصاتوسره 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

489 

 

 شي . نوموړونسبي شیانوته دمختصاتوچوکاټونه ویل کیږی .

Inf.  Infimum 

دبی  . کیږي  ویل  سرحدته  الندنی  عددونوهره  لترټولوغټ  دحقیقي  توګه  په  مجموعه  ګې 
  اویا  نوموړی سرحدلري .

Infect  ككړول،لړل،سرايت كول،په ناروغۍ اخته كول،عُفوني كول،مبتالکول 

Infection 

: ،انتان  بکټریاوو،     -عفونت  دوایرسونو،مایکروبونو  ته   اونباتاتوبدن  ،حیوان  دانسان 
، ،یوحجروي  ازايټفنګای  اوهلته    ونو،پار  ننوتل  اورګانیزمو  مایکرو  اونورو  چینجیو 

تکثرکول دي . نوموړي اورګانیزم کوالی شي چې دناروغیوالمل وګرځي، خوپه تیره بیاچې  
دیوشخص دفاع سیستم کمزوری وي  . نوموړي مایکرواورګانیزم کوالی شي چې دالندې  

  : ننوځي  ته  دپ  parenteral  -۱الروبدن  لکه   : الری  له  دخولې  وستکي  پرته 
الرې   الرې  enteral -۲،استنشاق،دمخاطي غشاله  له  اوکلمې  الرې    -۳دخولې  له  ذزخم 

 دیوه انسان څخه بل انسان ته دتماس،ټوخیدلو،ترنجیدلوله الری .   -۴

Infectious Agents ونه  پار ازايټدناروغۍ تولیدکوونکي ، لکه وایرس ، بکټریا،مرخیړي اونور 

Infectious 

Diseases 

: ناروغۍ  ناروغۍ،انتاني  واسطه      -عفوني  په  دانتان  چې  کیږي  ویل  ته  ناروغۍ  هغې 
  . ولري  خواص  سره ساري  درجه  توپیرلرونکې  په  چې  کیدای شي  هغوی   . راځي  ته  منځ 
چې   ناروغۍ  هغه  نور.  اوداسې  محرقه،کولرا،چیچک،زکام  لکه  توګه  په  دبېلګې 

ته   منځ  واسطه  په  بیوتیک   دبکټریاواومرخیړیو  دانتي  یې  یې  لپاره  ددرملنې  وي  راغلې 
 څخه ګټه پورته کیږی .    Virostaticum اوکه وایرس وي  د

Infiltrate   ، په زورننوتل ، نفوذکول 

Infiltrating 

Cancer 

یرغل کوونکي سرطان ته ویل کیږی چې دخپل ابتدايي ځای څخه دبدن نوروسالموغړوته 
 اومیتاستیزیس کوي غځیږي 

Infimum 

 : کې  ریاضي  سرحد  -په  سترالندنی  درواخله     infimum(inf)ترټولو  اوهمدارنګه   ،
سرحدته    پورتنی  :       supremum (sup)ترټولوکوچنی  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  ویل 

   اویا            

Infinite 

یونامحدوده  کې  ریاضي  په  توګه  په  دبیلګې  ،نامحدود،  پایه  حده،بې  الیتناهي،بې 
 بې حده ستریږي اوهمدارنګه     xپه دې ماناچې        سرحدداسې لیکو:  
 بې حده کمښت مومي .  x داماناورکوي چې 

Infinite Series 

 دبیلګې په توګه لکه :   -غیرمحدودسلسله :

1 +
1

2!
+

1

3!
+

1

4!
+ ⋯………+

1

𝑛!
+ ⋯ 

Infinite Set 
یوه مجموعه ده چې الیتناهي عنصرونه لري . دبیلګې په توګه لکه    -غیرمحدودمجموعه : 

 دطبیعي عددونومجموعه غیرمحدودده .

Inflame  ، ته اور اچول یش یو, ځول سوالتهاب ، 

Inflammatory 

Breast Cancer 
يې سوروي     رنګ  کیږي،  توده حس  . سینه  ډول دی  یوډېرلږپېښيدونکی سرطان  دسینې 
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اوپړسیدلي وي. دسینې پوستکۍ دنارنج پوستکې ته ورته مالومیږي. کله کله په سینه کې  
 یوه غوټه هم پیداکیږي 

Inflection Point 

: ګویند    fرا یک نقطهْ  انعطاف از    aرادرنظربګیریم ، عدد     f(x)تابع     -نقطهْ  انعطاف 
درنقطهْ     مماس  خط  نقطهْ       (a,f(a))هرګاه  کند.  راقطع  هندسي  نقطهْ     aنمایش  یک 

هرګاه    وتنها  هرګاه   ، نقطه    0 ' ' f = (a)انعطاف است  درین  تابع  دوم  یعنې مشتق  بوده 
تابع   ای  وهمچنان  تابع           aدرجوار    f ' ' (a)صفرشود،  مثال ً  کند.  خودراتبدیل  عالمت 

3f(x) =  x    دارای نقطهْ  انعطاف است .  0در صفر 

Inflow   ، جریان ، بهیدنه 

Influence نفوذ،   رسوخ،  تاثيرېزه ، اغ .   

Influence نفوذکول   کول  یر, تاث کول  یزهاغ ، 

Influenza 

 

   -انفلوانزا،ریزش ، ذکام :  
  انفلوانزا   دتنفسي جهاز یوې حادانتاني ناروغۍ ته ویل کیږی چې د

ته     RNA-Virusوایرسونو        (A;B;C)درې ډوله   په واسطه منځ 
توګه   اوپانډیمیک  ،انډیمیک  انفرادي  په  ناروغۍ  نوموړې   . راځي   
رابرسیره کیږی چې کلینیکي نښې یې داسې پیل کیږي : ناروغ یوه  

  اخته کیږي ، دډیرساړه نه رږدیدل،   C° 39-38 ناڅاپه لوړه درجه تبه  
ټوخیدل ،ستوماني    ،وچ  ،دمالدرد  ،دغړودرد   درد  دستوني التهاب ،سردردي ،دْعظالتو

،داهم کیدای ښي چې نس ناسته اوقی هم ورسره وي . درملنه : استراحت ،ډیرمایع څښل  
وکارول شي     )paracetamol(،سګرټ اوالکهول باندې بندیز،دتبې اودردکمښت په موخه  

درمل ورنه کړشی اوکه خداې دنه  aspirin باید د    ته  ناروغانو  ځوانو  تنکیو. ماشومانو او
باندې اخته کیدالی شي . څرنګه چې    Reye's syndrome کړي دینې خطرناکه ناروغۍ  

باندې    انفلوانزاد ناروغۍ  په  بیوتیک  انتي  کبله   نوله دې  تړاولري  دوایرس سره  ناروغي 
اغیزمن رول نه لري . خوکله چې دبدن دفاع سیسم ضعیف شي نودبکټریاوو  په واسطه   

ثانوي انتان منځ ته راځی اوپه پایله کې دسږي اونوروغړو التهاب    Staphylokokken لکه  
کی کې  صورت  نوموړی  په   . .  پیداکیږي  شي  وکارول  بیوتیک  انتي  چې  شي   دای 

  adamantanes   ۲-  neuraminidase inhibitors    -۱ضدوایرسي درمل عبارت دي له :  
په شکل    ناروغۍ دناروغ دټوخيدلواوترنجیدلوله الرې بل چاته انتقال کیږي .  انفلوانزا،د

   کې دانفلوانزاوایرس کښل شوی دی.

Information ماتمالومات،اطالعات،معلو 

Infrared 
دنوروړانګوڅخه   يې  طول  دڅپې  چې  دي  وړانګې  الکترومقناطیسي  الندې  دقرمزڅخه 

 اوږددی اوله دې کبله دانسان لپاره دلیدلووړنه دي   

Infrared Cut- 

Off Filter 

دنورلید  فلترونه دي چې  کوونکي  وړوړانګې    دماتحت قرمزوړانګوفلتر: دتودوخي جذب 
خودماتحت قرمزوړانګوڅپې ورڅخه نه شي تیریدالی اوهغوی ته انعکاس  ورڅخه تیریږي  

 ورکوي . دویدیوپه کمره کې ورڅخه ګټه پورته کیږي .

Infrared 

Photography 
دعکاسي کمرې  هغه فلم چې دلته کارول کیږي    -دتحت قرمزوړانګوپه واسطه عکاسي :

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Influenza_virus.jpg&filetimestamp=20051111193426
http://en.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
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یې   اودڅپوطول  ښيي  حساسیت  قرمزوړانګولپاره  تحت    (nm - 900nm 700)   دنږدې 
پورې رسیږي . دنوموړووړانګوپه مرسته دلیرومناطقوعکس اخیستل کیږی . دبیلګې په  
په هواکې ګرداواوریځ   اویاکله چې  اخیستل  دآلوتکې څخه دځمکې مخ عکس  لکه  توګه 
دنوموړوعکاسي  کیږی  لیدل  نه  شیان  خوا  له  چې دشپې  برخه کې  پوځي  په   . موجودوی 

 ي .کمروڅخه ګټه پورته کیږ

Infrared 

Photography 

   . ته ویل کیږی  کړنالرې  اخیستلوتخنیکي  دماتحت قرمزوړانګوپه مرسته دشیانوعکس 
متره    nm 900څخه تر      nm700دعکاسي فلمونه دماتحت قرمزوړانګوپروړاندې   یانې   

 پورې حساسیت ښي .

Infrared 

Radiation 

قرمز:م چې     -اتحت  کیږي  ویل  ته  برخې  یوې  څپودفریکونس  دالکترومقناطیسي 
رسیږی  پورې  متره  اوتریوملي  دي  اوږد  پرتله  دلیدوړنورپه  یې                  دڅپوطول 

(1 mm–760 nm)    دحرارت خویوازې  کیدای  لیدل  شي  سترګونه  په  وړانګې  نوموړې   .
دنوموړووا کې  طبات  په   . کیږي  توګه حس  کې  وړانګوپه  تشخیص  دناروغیوپه  نګوڅخه 

ګټه پورته کیږی . دبیلګې په توګه دماتحت قرمزعکاسي کمر ي په مرسته دبدن پوستکي 
پرسطحه   دپوستکي  چېرته  که   . کیږي  اخیستل  عکس  ویش  حرارت  د  کې  سطحه  په 

ویش   ،    thermogramsدحرارت  لري  نه  وه  شکل  متجانس  پورته  څخه  درجې  دټاکلي 
 اروغی اویادغړوالتهاب شتون ولري .   نوکیدی شی چې درګونون

Infrared 

Spectroscopy 

 : سپېکتروسکوپي  قرمز  شوچې     -ماتحت  کوالی  مرسته  په  طیف  قرمز  دماتحت 
ماتحت   د  مقصدلپاره  دنوموړي  کړو.  مالوم  اوخاصیت  موادوجوړښت  دکیمیاوي 

کیږي    قرمزوړانګې دمطلوب نمونې څخه تیریږي اوهلته دنمونې  ماليكيولونوڅخه جذب
ماليكول  دنمونې   چې  څرنګه  ټاکلي    .  په  تړاوکې  په  سره  جوړښت  دخپل  ګروپونه  

جذب   ځانته  برخه  هغه  دوړانګویوازې  قرمزطیف  ماتحت  ،نود  اهتزازکوي  فریکونسي 
ته   فریکونس  شوي  جذب  ډول  دغه    . برابروي  یوشان  ورسره  یې  فریکونس  کوي،چې 

څخه      resonant نتیدرېزون  دنمونې  چې  وړانګې  هغه  دمنبع    . کیږي  ویل  فریکونسي 
تیرې شوې دي، په ډاګه کوي، چې په هریوه فریکونس )طول موج( کې  په څومره اندازه  
انرژي جذب شوې ده . نوموړې کړنالره دیوه مونوکروماتورپه مرسته ترسره کیږي کله چې  

 دطیف دڅپې طول  هره برخه سکین کړي .

Infrasound 

:م صوت  دشپاړس     -اتحت  شمیریې  داهتزازونو  چې  کیږی  ویل  هغوموجونوته  دصوت 
اوبوکې    Hz 16هرڅ   په  نوموړې څپې   . کیږي  نه اوریدل  په غوږ  اودانسان  ټیټ وي  څخه 

پیل، لکه  حیوانات  ځینې   . رسیږي  پورې  واټنه  او   ترډیرلیرې  ددې    زرافه   آبی  نهنگ 
په دې توګه دیوه بل سره دمالوماتوراکړه  وړتیالري چې دماتحت صوت یوه برخه واوري او 

 ورکړه وکړي .  

Infusoria 
داران  مژک آمیب او یوحجروي حیوانات چې په فاسدواوبوکې پیداکیږي . لکه شالقداران،

 اونور

Ingestion   ول   نی راموادو په ځان کې دخوراک 

Inhalation   دتنفس سیستم ته بخار،هوا، گاز اوگردننوتل 

Inhale   تنفس کش کول ، هوا یابخارتنفسي سیستم ته ننه ایستل 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nanometre
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Initial  condition  ابتدایي شرطونه ، لکه په تفاضلي معادلوکې لومړني شرطونه 

Initial  member 

 ،term 
 لومړنی غړی ، لومړنی عضو، په یوه معادله کې لومړنی ترم  یاغړی  

Initial  value 

ابتداي  ، قیمت  چې           -:     حالت  يلومړنی  کې  فزیک  په  لکه  توګه  په  بېلګې     د  
په    ترمودینامیک کې چې هغه      0Vدابتدايې  سرعت  قیمت  په  اویا   . سره ښوول کیږي 

 حالت ټاکي   کمیتونه چې دیوه سیستم لومړنی

Initial  value 

problem 

یس  دلومړني قیمت مسئله ) په تفاضلي معادلوکې (، د  بېلګې    په توګه لکه په انالیز
غړي    مالوم  لومړني  دیوه  چې  کوي    ګوته  په  ټولګه  اړینه   معادلویوه  دتفاضلي     0yکې 

په مرسته دیوې تفاضلي معادلې حل محاسبه    اومالوم ورکړل شو ي لومړنی وخت 
 شي .    

 
 

Initial velocity 

سره ښوول کیږی . دبېلګې    0V لومړنی سرعت ، هغه ابتدايې سرعت چې په فزیک کې په  
 S کوونکي حرکت کې طی شوې الره a په یوه منظم تعجیل په تابع سره    t دوخت    په توګه 

 مساوی ده له :     

 

Injection 
: کې  طبابت  چې      -په  کول  تذریق  درمل  لکه  موادو  دمایع  ته  بدن  واسطه  په  دپیچاکری 

 دپوستکې ، رګونواوْعظالتوله الرې بدن ته ورننوځي 

Inorganic  غیرعضوي ،معدني 

Inorganic 

chemistry 

 

یوطبیعي علم دی چې دعنصرونواودهغوی         -:     غیرعضوي کیمیا اویامعدني کیمیا
دمرکباتوڅخه  کوم چې د کاربن هایدروجن  په مرکباتو  اویادهغوی په  مشتقاتوپورې اړه  

کوی. بحث   ، نلري  چې  وه  لرونکو  دیادولووړده  ،    مرکباتو  دکاربن  څخه  دډلې 
اکساید دای  اوکاربن  امالح  اودهغه   ، ځان  اسیدکاربونیک  په  علم  اړه  دنوموړي  پورې  ګه 

 لري . غیرعضوي کیمیا دناژوندي طبیعت بنسټ جوړوي .

Input   هغه مالومات،ډاتا اومواددي چې دکمپیتوترسیستم ته ورداخیل کیږي 

Insect 

 

پښي حیوانات  هم ورته ویل کیږي اوانواع  یې دیوملیون څخه هم اوړي .    ښپږ   -حشرات :
پورې رسیږي .    cm 33ملي مترڅخه تردرې دیرش سانتي  متره    mm 0,2غټوالۍ یې د   

فوسیل   دمخه    Fossilلرغوني  کاله  ملیونه  څلورسوه  حشراتو  لومړيو  چې  کوي  ډاګه  په 
سر دریوبرخویانې   په  دحشراتوبدن  درلود.  اوبطن    Thorax ،سینه    Caput شتون 

Abdomen    يې اونقطه  سترګې   ښکرونه،مرکبې  یې  کې  برخه  دسرپه   . دی  شوی  ویشل 
تحتانې  ،لب  ،سفلي  علوي  دفکهای  شاوخوابرخه  دخولې   دهغوی   . لري  شتون  سترګې 
چې   ده  جوړه  ددریوبندونوڅخه  یې  برخه  دسینې   . ده  شوې  جوړه  څخه  فوقاني  اولب 

ري . همدارنګه دسینې دویم اودرېیم بندمعمواًلهریوجوړه وزرونه  هربندیې یوزوج اطراف ل
برابر یې دهغوي دژوندطرزسره  توګه    هراړخیز  لري.دپښوجوړښت  په  دبیلګې   . لري  شکل 

پښې،پاک  پښې،درنده  پښې،ګیرنده  ،کاونده  پښې  ،شناکوونکې  پښې  ګینجې  لکه 
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کوونکې پښې اونورې دندې په غاړه لري . دحشراتو وزرونه  
دی دهګهم  دحشراتوتکامل   . توپيرلري  څخه   څخه    ۍوبل 

الرف  )کرم   لکه  پړاونه  توپیرلرونکي  اوپرلپسې  کیږي  شروع 
.    pupaمانند(،شفیره   کوي  طی  مانند(،بطیطه  ،)غوزه 

ها،نازکباالن  ها،مګس  قانغوزها،پروانه  انواعوڅخه  دحشراتود 
فولوګي جوړښت په  ،مګس ها،زنبور،میږي اونوردیادونې وړدي . دحشراتواناتومي اومور

 الندې ډول دی : 
نقطه یي سترګې    -Ocellus  ۳الندنی نقطه یې سترګې    -  ۲انتن  -۱  مرکبې   -۴پاسنی 

برخه    -brain  ۶ مغز   -compound eye   ۵سترګې.   مخنی    -prothorax    ۷دسینې 
   -mesothorax  ۱۰منځنی سینه     -Tracheen  ۹لوله هوايي      -۸دشابرخې وینې رګونه  

   hindwingسلفي وزرونه    -۱۲علوي وزرونه     -metathorax   ۱۱وستۍ برخه  دسینې ور
دمعدې څټ     -ovary  ۱۶مبيض     -Heart  ۱۵زړه     -mid-gut  ۱۴منځنۍ خیټه    -۱۳

ملفیګي تیوب    -۲۰داعصابوتناب     -۱۹مهبل    -anus  ۱۸ مقعد  -hind-gut  ۱۷برخه   
۲۱-     . وروستی  -۲۳منگولي     -tarsal pads   ۲۲پښې     -tarsus  ۲۴برخه    دپښې 

   -femur   ۲۶-   trochanter  ۲۷دورانه غټ هډوكى     -tibia  ۲۵دلينګي هډوكى         
 salivaryغدة لعابية       -Coxa  ۳۰   -۲۹دسینې اعصابوتناب     –  ۲۸مخکنۍ کولمه  

gland ۳۱-    دخولې آالت  -۳۲دمرۍ اعصاب    mouthparts   

Inside  ، داخلى .دننه پكښى،دننه لورى، دننه 

Instinct 
: عواملوپه   -غریزه  اوخارجې  دداخلي  کې  اورګانیزم  یوه  په  اوطرزرفتارچې  سلوک  هغه 

 واسطه منځ ته راځی .

Instinct Action : هغه عملیې چې دیوې غریزې په واسطه ترسره کیږي    -غریزوې  کړه وړه 

Institute انستیتوت , علمی موسسه 

Instruct   ، پوهول، خبرول رهنمايي کول ، داخل کول ، یوکارښولالرښوول ، 

Instrument آالت ،سامان،اسباب،وسیله 

Insulin 

: دانزولین     -انزولېن   . تولیدکیږي  بیتاحجروکې  دپانکریاس  چې  دی  یوپېپتیدهورمون 
  ، لري  و  شتون  کې  وینه  په  مقدارچې  اضافګي  دشکرهغه  مرسته  په  هورمون 
.که   کیږي  په شکل ذخیره  اوهلته دګالیکوجن  کیږي  انتقال  ته  دجګراوْعظالتوحجرومنځ  

یاهیڅ او  لږ  دانزولین مقدار  بدن کې  په  نودشکرناروغۍ    دچاپه  ته    diabetesنه وي  منځ 
.  څرنګه چې همدغه اضافګي شکر په بدن کې نه شي ذخیره کیدای ،نودادرارله   راځي 
الرې دبدن څخه وځي . ددرملنې په موخه دانزولین هورمون ناروغ ته دپیچاکاری په واسطه 

میتفورمین لکه  په شکل  اویادګولی  کیږي  کی  Methformine  تذریق  خوړل  .  درمل  ږي  
ر نړیوال  دسالم سړي په وینه کې دانزولین نارمل مقدارپه نهارحالت کې پينځه مایکرولیت 

ټاکل شوی دی . دشکرناورغانولومړنی نښې دادي      .µU/ml 30 - 5    واحد پر ملی لیتر  
دشکر   کې  بدن  په  چې  کله   . اوډیرزرادرارکوي  کیږي  ډیرزروږي   ، کیږي  تږي  ډیرزر    :

کوي  څخ  mg/dl 80مقدارد فعالیت شروع  په   هورمونونه  اونور  نودګلوکاګن  ټیټ شي  ه 
 اوپه وینه کې دشکر کچه پورته بیايي  .

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Insect_anatomy_diagram.svg&filetimestamp=20080801223716
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Integer     3 ,2 ,1 ,0 ,1− ,2− ,3− ,…صحیح عدد لکه, …     

Integral 

 

     -( : اېنتیګرل تمامي )
اودهغه   دی  مفهوم  یواساسي  کې   ریاضي  په  اېنتیګریشن 

مفهوم   یوځای برعکس   سره   ) )ډیفرنسیشن  مشتق  یانې  
 دمحاسبې دوه عمده عملګره تشکیلوي .

 :   (definite integral)معین تمامي  -۱  
 په تمامي حساب کې معین تمامي یواساسي مفهموم جوړوي چې د 

    xدحقیقي  اومستقل متغیر    f(x)شکل ارائیه کیږي .  په دې ځای کې    په       
[ الندنی حداوپورتنی a, bپه ترتیب سره  د معین تمامی محدودانترول  ]  bاو     aتابع ده ،   

تعریف شوې ناحیه  احتواکوي . دهندسې     f(x)حدتشکیلوي . نوموړي دواړه حدونه دتابع 
مختصاتوپه سطحه کې هغه  مساحت ته ویل کیږي     yاو   xپه ژبه کې،  معین تمامي  د  

په ځای کې دعمودي خط په    x = bاو      x = aمحور،اود    xګراف ،افقي      f(x)چې  دتابع  
 واسطه احاطه شوې وي .  

څرنګه چې انتیګرل دمشتق برعکس عملیه      : indefinite integralغیرمعین تمامي  -۲
مشتق ونیول شي اوپه     F(x) دمشتق وړتیاولري  ،اوبیاد      F(x)ده  نوکله چې یوه تابع  

تابعf(x)  پایله کې  د یانې     حقیقي  نو         ترالسه شي   ،F(x)   
تابع،     f(x)غیرمعین تمامي اویااصلي تمامي په نوم یادیږي . د    f(x)تابع  د حقیقي تابع   

، په دې ځای     ټولوغیرمعین تمامي ګانو لپاره لیکالی شوچې  :  
په تړلي     F ′(x) = f(x) یوه حقیقي تابع وي اوبلخوا f(x)یوثابت عدددی . که چېرته  Cکې 

( کې د ډیفرنسیشن وړتیاولري ،  نود  a, b[ کې متمادي  اوپه خالص انترول ) a, bانترول ] 
تابع    )اصلي(  د سرچینې  کوي چې  بیان  ډیفرنسیشل  محاسبې عمده جمله   او  انتیګرل  

F(x)   اودحقیقي متمادي تابعf(x) . ترمنځ الندې اړیکې اعتبارلري 

 
د   که  توګه،  په  د  تا   دبیلګې  چې  ده  نومالومه  ونیسو،  کې  پام  په    f(x)بع  

تابع   𝑥3سرچینه 

3
+𝐶    ( انترول   په  او  لري   د5 ,2، شکل  کې    ) f(x)     متمادي معین 

 انتیګرل مساوي دی له : 

 
تابع   منحني الندې سطحې مساحت  ترالسه کیږي کله چې په پورتني    f(x)نتیجه : دیوه 

سرحدکې دسرچینې تابع قیمت څخه دالندني سرحدقیمت منفي کړو. دغیرمعین تمامي په  
تابع معین    f(x)ګټه په دې کې ده چې دهغه په مرسته د      F(x)+Cبله وینا دسرچینې تابع  

توګه ،دسرچی په  دبیلګې  شو.    کوالی  محاسبه  دهغې سطحې تمامي  مرسته  په  تابع  نې 
اویادیوه  وي  شوې  احاطه  واسطه  په  ګراف  دتابع  شوچې  کوالی  محاسبه  مساحت 

 څرخیدونکي درې بعده جسم حجم ترالسه کړو.

Integral Calculus 
د ریاضي اناالیزیس په څانګه کې یوه کړنالره ده چې دیوه منحني په واسطه داحاطه شوې   

 سطحې مساحت محاسبه کوالی شي  .

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Integral_example.svg
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Integral Domain 

: تام  يي     -حلقه  تړاوتبادله  په  دعنصرودتربیب  حلقه  دغه  الجبرکې      Commutativeپه 
اختصارقانون هم صدق کوي  خاصیت لري اوهمدارنګه خنثی عنصر لري .  برسیره پردې  د

 . دبیلګې په توګه ، تام عددونه      x = yوي ، نو  z ≠ 0او      x.z = y.z. یانې کله چې   
 دضرب عملیی په تړاویوه تام حلقې تشکیلوي  

Integrand 

  : تابع  کې  داخل  په  لیکدودلکه      -  دتمامي  تمامي  توګه کله چې دغیرمعین  په  دبیلګې 

په  په پام کې ونیسو،نوپ    اود اېنتیګراند       ه دې ځای کې دتمامي عالمه 
 ښوول کیږي .   f(x)عالمه په  

Integrate ، اتمام کول،اېنتیګرل نیول 

Integration   داېنتیګرل نیولوعملیه ، داتمام کولوعملیه،دتکامل عملیه 

Integument  نباتاتوکې دتخمدان پوښ جلد،پوست ،دانسان اوحیوان بهرنۍ پوستکی ،پوښ، په 

Intelligence 

:  ذکاوت، اوځانګړی     -هوشمندي  توانايي  هراړخیزه  ذهني  روحي  چې  څوک  هغه 
ادراک   تعلیم ،مهارت،  استعداد،  لکه ،دپوهیدنې   توګه  په  دبیلګې   . ولري  استعدادونه 
،تعبیرکول ،ارتباتات مفاهیم پالن کول،دستونځوحل کول،عاطفي ذکاوت،دتفاهم وړتیا،  

،دابتکاروړتیا،عقل  غ کول  حل  ّ،دموضوعاتوبرجسته  کړه  حافضه،زده  فکر،غښتلې  ونډ 
،ځیرکتیا ،په یوه نوي حالت کې دخپل ځان زر تطبق کول ،عمومي پوهه،داطالعاتوراکړې 

تفکر وړتیا،ژور  چې    ورکړې  قابلیت  دطرزالعمل  دفکرتمرکزاوبالخره  وړتیا،  ،دژبې 
ښيي   یې  هکله  سمبولونوپه  او    اجتماعي  دعددونو  په  دانسان  خواص  یادشوی  پورته   .

 کلتوري چاپیریال اوارثي فکټورونوباندې اړه لري .

Intensity 

دوړانګوانرژي    -۲لکه دنوروړانګوشدت ،دصوت شدت ، دحرارت شدت     -۱   -شدت :
 دی .    (2W/mچې په واحدوخت   دیوې سطحې واحدڅخه تیریږي . فزیکي واحد یې )

 دی   V/mې واحدیې  دبرقي ساحې شدت چ  -۳

Intensive ، پياوړى کوونکې ،ټینګونکی ،بشپړکونکی ،ډیروونکی   شدید،کامل 

Inter Molecular 

  هغوکیمیاوي تعامالتوته ویل کیږي چې دیوه  ماليكيول   -په منځ کې تعامل :  د ماليكول 
چې  عملیه     tautomerismپه داخل کې صورت نیسي . دبیلګې په توګه لکه دتوتېمیري  

دیوعضوي مرکب واحدتړون په غبرګ تړون اوړي . دبیلګې په توګه لکه دهایدروجن اتوم  
 اوړي .  ketoپه کیتوشکل    Enolپه انتقال سره داینل شکل  

Intercellular 
په   انساجودګاونډیوسلولونوترمنځ  نباتي  د  ،لکه  پروت  ،دسلولوترمنځ  السلولي  بین 

 ګازډکه شوې  فضا 

Intercellular 

Space 
 دسلولونوغشا ګانوترمنځ موجوده خالیګاه ،بین السلولي فضاء

Interfere 

  . اغیزې  ،دموجونومتقابل  ټکرکیدنه   دموجونوترمنځ   ، کړنالره  دڅوموجونوتداخل 
دامنې  ّدمحصله  نو  ولري  شتون  دفازتفاوت  دموجونوترمنځ  چې   ،کله  توګه  په  دبیلګې 

amplitude کیدل منځ ته راځي .   غټیدل اویاکوچنی 
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Interference 

 

   -تداخل ،متقابله اغیزه : 
ددوواویاڅوموجونومتقابل اغیزوته ویل کیږي چې دهغوی  

دوخت اومحل په تړاوثابت وي .     Phase ترمنځ  نسبي  فاز
څپې یوپه بل کې تداخل وکړي نوپه    coherenceدبیلګې په توګه کله چې  دوه کوهیرنس  

یوه مح کې  او  پایله  دامنه  ،ټیټه  دامنه  لوړه  پرتله  دپخواپه  چې   راځي  ته  منځ  څپه  صله  
درڼاڅپې   لکه  په هرډول څپو  اغیزه  دتداخل   . درلودالی شي   دامنه   یادصفرسره مساوي 
،رادیوڅپې،صوتي څپې،دالکترون ذروڅپې اوداوبوڅپو کې منځ ته راځي . په شکل کې  

د شوی  ښوول  فریکونس    هددووڅپوتداخل  یوشان  که  چې   . لري  دامنه  اویوشان 
د    دفازتفاوت    2πددواړوڅپودفازتفاوت  اوکه  کیږي  جمع  سره  یې  نودامنې  وي  څوچنده 

کې     π, 3π, 5πیې......    پایله  په   . کیږي   منفي  څخه  یودبل  یې  نودامنې  ولري  قیمت 
 اعظمي اواصغري دامنې ترالسه کیږي چې دتداخل نمونی په نوم یادیږی . دتداخل  

Interference 

Colour 

 

 

 

    -تداخلي رنګونه :
موادوولګیږي   شفافونریواپتیکي  نورپه  رنګه  سپین  چې  کله 
رنګونه   دغه   . ښکاري  رنګه  یې  ،نوسطحه  وکړي  اوبیاانعکاس 
انعکاس  باندې  سطحه  په  جسم  دشفاف  چې  راځی  ته  منځ  ځکه 

 ( اودجسم په ژوره سطحه کې ۲شوې وړانګې )
( وړانګی  کې  (  ۱انعکاس شوې  پایله  اوپه  کوی  تداخل  کې  په سطحه  دجسم  سره  یودبل 

شوې   انعکاس  څخه  سطحې  دژورې  چې  داځکه   . تولیدکوي  رنګونه  یی  نمونه  دتداخل 
( )۱وړانګې  وړانګې  شوې  انعکاس  څخه  دسطحې    )۲  . کوي  طی  اوږدواټن  پرتله  په   )

ې منځ ته راځي چې د څپې نیماي همداالمل دی چې دهغوی ترمنځ د فاز توپير 
طاق چنده قیمت لري  . په پایله کې دسپین نورهغه رنګونه  نه لیدل کیږي چې د    2λ/طول  

دڅپې    X0Y=Δجسم دمخ سطحې اوژورې سطحې ترمنځ دتګ اوراتګ طی شوې فاصله   
نیمايې طول ډیرځلیزه طاق قیمت ولري . دبیلګې په توګه دیو شفاف جسم لکه دصابون په  

 دتګ اوراتګ فاصله مساوي ده له  ( ۱قف کې دانعکاس شوې وړانګې )

   . 

قیمت واخلي نولومړی اودویمه انعکاس شوې وړانګې     په دې ماناچې که   
یوبل دمنځه وړي په پایله کې همدغه رنګ نه لیدل کیږي خوپاتې رنګونه لیدل کیږي  .  
پټ   باندې دغوړونری  داوبوپه سطحه  لکه دمرغانودوزرورنګونه،  نورمثالونه عبارت دي 

 رنګونه اوداسې نور.  

Interference 

Stripe 

 : پردې  عب   -نوارداخلي   دیوې  واسطه  په  اغیزې  دتداخل  چې  هغونواروڅخه دی  له  ارت 
رنګ   یوډول  کوي  تداخل  سره  یودبل  چې  منابع  دنورهغه  چېرته  که   . کیږی  پرمخ ښکاره 
نمونې دسپینواوتوروخطونوڅخه تشکیل شوې   نوار  نودتداخلي   ، )مونوکروماتیک(  ولري 

 خطونوپه څیرښکاره کیږی    وي . که دنورمنابع سپین رنګ ولري،نو تداخلي نواردرنګه

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Interference_of_two_waves.svg
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Interferometer 

 

    -انترفرومتریاتداخل سنج :
مرسته   په  کړنالرې  دڅپودتداخل  چې  ده  آله  تخنیکي  یوه 
دیوه جسم  هراړخیزوخواصوپه هکله مالومات ترالسه کیږي .  
تغیر،دجسم   اوسطحې  دطول  جسم  دیوه  توګه  په  دبیلګې 

اودځمکې جاذبوي امواجو انکسار، انرژي طیف دنورسرعت  
ا کول  کې اندازه  استرونومي  په  همدارنګه   ونور. 

انترفرومترپه مرسته دسیارو، لمراودستوروداخلي جوړښت په هکله په لوړه کچه حل شوي  
درڼایوې کوهیرنس    Michelsonعکسونه ترالسه کیږي  . په عمومي توګه انترفرومترلکه  

او یوه نیم    E،یودیدکتور    M2  ساکنه هینداره     اوبله   M1، یوه متحرکه  هینداره  Sمنبع  
هیندارې   څپې    Mشفافه   الکترومقناطیسي  واحدرنگه  څخه  دنورمنبع   . وي  جوړه  څخه 

E(r,t)    خپریږي اوپه الره کې دیوې نیم شفافې هیندارېM    په  دوه برخوویشل په واسطه 
ځي اوپه هینداره کیږی چې یوپربل باندې  عمودخپریږي . یوه برخه یې سم سیخ وړاندې  

M2    لګیږي  اوبله برخه یې په نوي درجه کږه کیږي اوپه هیندارهM1    لګیږي  .  دوړانګو
هینداروپورې توپیرلرونکې اپتیکي   M2او  M1هره یوه برخه د نیم شفافه هیندارې څخه تر

نیم   ترڅوبیرته  کوي  انعکاس  نوموړوهینداروکې  په  او   کوي  طی  )اویامحېط(  فاصلې 
اوپه   کوي  بیاانعکاس  یوځل  څخه  هیندارې  شفاف  دنیم   . الرومومي  ته  هیندارې  شفاف 

کې  پایله کې دواړه وړانګې په ګډه سره په یوه پرده )دیدکتور( باندې لګیږي . په دیدکټور 
وړانګو طی   انعکاس شوو،  ددواړو  که   . کوي  تداخل  دیوبل سره  وړانګې  انعکاس شوې 

دڅپوطول   تفاوت،  نسبي  فاصلې  اپتیکي  نو       λشوې  تغیروکړي،  اندازه   بشپړعددپه 
نمونې   )   patternدتداخل  توب   فازبېځایه  اوکه  زیګنال  (    اعظمي 

اندازه  2λ/دڅپونیمايي طول   په  ډیرچنده  تړاود طاق  نمونې     په  دتداخل  نو   تغیروکړي، 

 اصغري زیګنال مینځ ته راځي . که چېرته دنیم شفاف هیندارې څخه دپاتې دواړوهیندارو

M1  او M2  د تفاوت  نسبي  سرچینې     Δd دفاصلې  نامالومه  نودیوې   ، وي  اندازه  په 

   Z، په دې معادله کې   دڅپوطول دالندې معادلې په مرسته ترالسه کوالی شو.  
 ل اعظمي زیګنالونوشمیردی .  دتداخ

Interferon 

ه تولیدیدونکی   کې  بدن  په  توګه  طبیعي  ) وپه  دی  انتان  cytokineرمون  د  چې   )
د وړاندې  هایمین    اوناروغیوپر  نوموړی   . کوي  فعال  درملنې  وسیستم  دساتونکې  رمون 

maintenance  یولوماناروغې دبیرته راګرځیدنې مخنیوی کوي .  اپه موخه دم 

Interior 

(Topology) 

: نقطه  نقطه     -داخلي  دیوې  مجموعې     Pیوه  مهال  چې     Mهغه  کله  ده  نقطه  داخلي 
دایره رسم کړو په دې    ۍنقطې په مرکزباندې یوه کوچن  Pپه ننه برخه کې او د    ېدمجموع

 ري .تعلق ول Mتوګه چې ټولې نقطې یې په مجموعه 

Interiorly   داخلي ، دننه ،په منځ کې 

Intermediate   بین البین،دمخلوط ارثي عالمومشخصات ، ددووشیانوپه منځ کې پروت 

Internal Angle  داخلي زاویه 

Internal Friction 
داخلي اصطحکاک هغه قوه ده چې دیوه جسم فزیکي شکل  دتغیرپه ترځ کې دجسم  دننه   

 حرکت پروړاندې عمل کوي  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michaelson_with_letters.jpg
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Internal 

Radiation 

:   اخليد  کې     -وړانگې  چاپېریال  ،     په  دخوراک  ته  بدن  انسان  د  چې  لري  موادشتون 
چې     ٤٠K وتاشیمموادپه تیره بیا لکه پ  څښاک اودتنفس له الرې ننوځي . داراډیواکټیف

)انرژي )اترژي  Mev 1.33بیتاوړانگې  اوگاماوړانگې    )١.٤٦  Mev    کې بدن  په  ( خپروي 
راډیواکټیف   د  کې  بدن  په  توگه  په  .دبېلگې  کیږي  پاتې  ترمیاشتواوکلونوپورې 

اټکل کیږی . په دې مانا چې په یوه     Bq 9000ایزوټوپونواکټیویتی لږڅه نهه زره بیکاریل
هستې چوی اونهه زره وړانگې خپروي . په یوه ورځ کې اوه سوه ملیونه    ثانیه کې نهه زره 

ایزوټوپونو له کبله  په    ډیواکټیفراذرې په بدن کې خپریږی . په بدن کې دننه  دچاپیریال  
 رسیږي  . انرژي ډوزته  mSv/a 1,6  یوه کال کې  لږڅه یونیم  ملي سیورت 

Interphase 

یوپړاوته ویل کیږي چې دوروستی     cycle)دپخیدنې اوویشنې دورې  )دسلول    -اینترفېز :
نوموړې     . پړاوتشکیلوي  ترمنځ  ویش  دبیاپیل  اودهستې  ویش  هستې  بشپړشوې 

د چې  جوړدی    1G     ،(S) Synthesis،(Gap 2) 2G (Gap 1)پړاوددریوبرخوڅخه 
دس لرونکوحیواناتوکې     0G پړاو  یااستراحت  کون،اوهمدارنګه  تی  په   . ده  جوړه  څخه 

نوي   په سل کې  یې  لري چې دهغې څخه  دوام  لږڅه شل ساعته  دوره  ټوله  ویش   دسلول 
 په اینترفېزکې تیریږي .   90%

Interpolate  ، دمنحنی په منځ کې د نامالوموبرخو بشپړکول الحاق کول 

Interpolation 

: د    -الحاق  ددوومالوموقیمتونوترمنځ  دتابع  چې  ده   کړنالره  یوډول  کې  ریاضي  په 
 ( اټکل کیږي .  ترټولوساده الحاق دخطي الحاق    dataنښلولوپه موخه نورنوي قیمتونه )

Linear interpolation    په نوم یادیږي . دبیلګې په توګه که چېرته یوه تابعf(x)    په پام کې
لکه   ټکو  دوه  په  قیمتونه  تابع  وي     )by,bx (او     )ay,ax(ونیسواودنوموړې  مالوم  کې 

 الحاق خطي فرمول یې په الندې ډول لیکو:  (x,y)،نودمنځ ټکی 

 

Intersecting 

chords theorem 

 

په پام کې نیسو چې په یوه نقطه      CDاو    ABدیوې دایرې دوه وترونه        -داوتاردعوی : 
M      کې یوبل قطع کوي . پس بین طول های قطعات اوتارتساويAM.BM = CM.DM   

 وجوددارد.

Intersection 

(Set Theory) 

 

 

: لکه     -دمجموعوتقاطع  مجموعې  دوه  ته  چېر      Bاو   Aکه  
چې   ده  مجموعه  داسې  یوه  تقاطع   دمجموعې  ولرونودهغوی 

په    هم  یې  په    Aعنصرونه  .     B اوهم  ولري  شتون  کې 
په بڼه کښل کیږي.     A ∩ Bدنوموړومجموعودتقاطع مجموعه د    

   Cنودتقاطع مجموعه     B= {2, 3, 4}وي او      A= {1, 2, 3}بېلګې په توګه که  چېر  ته  
 C= {2, 3}    مساوي ده له :

Intersection 

Point 
 ددووموازي خطونودتقاطع نقطه  

Interstitial 
په   کې  منځ  دانساجوپه  لکه  یاچاک،  ځای  تش  کې  منځ  مایعاتوډکه  دانساجوپه 

 یاسیستایتز  فضا،دانساجوپه منځ کې تومور

Interval : په    -انترول ،فاصله  حقیقي فاصله د  ټولوحقیقي عددونودمجموعې څخه عبارت دی، 

http://en.wikipedia.org/wiki/G1_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/S_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/G2_phase
http://en.wikipedia.org/wiki/G0_phase
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ترمنځ په زړه خوش هر انتخاب شوی    bاو      aدې توګه چې ددووراکړل شووعددونولکه،  
د  . ولري   اړه  پورې  مجموعه  په  چې  وښيي  خواص  یانې  عددداسې  عددوڅخه    aهمدې 

اویادواړه عددونه  ، اویا دهمدغوعددونوڅخه هیڅ یویې  کیدای شي چې په فاصله    bاویا
په ځان کې وه نه لري ،نودتعریف    bاوعدد    aپورې اړه ولري . که چېرته یوه فاصله ،عدد  

رته  ارائیه کیږي . که چې  (a,b)سره سم فاصله دخالص انترول په نوم یادیږي اوپه وسیله د  
 په شکل ښوول کیږي . ⌊𝑎.𝑏⌋په ځان کې ولري نود    b او عدد  aیوه  فاصله ،عدد 

دهندسي له مخې فاصله ، دیوه مستقیم خط دټولونقطومجموعې ته ویل کیږي چې    -۲ 
مجموعه    xراکړل شوونقطوترمنځ پرتې وي . دبیلګې په توګه : دټولوعددونو    Bاو    Aددوو

ولري ،یوانترول په ډاګه کوی چې دصفرعدد اودیوعدد    x ≤ 1 ≥ 0چې داسې خواص لکه  
 اوهمدارنګه تول هغه عددونه پکې شامل دي  چې دهغوی په منځ کې پراته دي .

Interval (Music) 
دغږفاصله   ددووغږونوترمنځ فاصلې ته ویل    -ددووغږونوترمنځ فاصله )فاصلهُء صدا( :  

 کیږي چې دهغوی د فریکونس نسبت سره یوشان دی  

Interval Optical 
دابجکتیو   چې  ده  فاصله  هغه  کې  مایکروسکوپ  سامانونولکه  اپتیکي    Objectiveپه 

 تصویرخواته محراق ترمنځ پرته وي .     ocular تصویرخواته محراق اوداکیلر

Intestinalis ، معايي ، په کلموپورې تړلی ، په روده باندې مربوط 

Intestine 

 

 

 

 

 

روده    ، امعأ   ، سیستم  مدهاض   -:کولمې  ې 
دمعدې   چې  ده   برخه  ډوله  تیوب  اوږده  هغه 
  . ده  پورې غځیدلې  ترمقعده  برخې څخه  دپای 

   کولمې په درې برخوویشل شوې دي . 
 Intestinum)    ېکلم  ۍکلمې یانر  ۍکوچن  -۱

tenue   5–4(  چې اوږدوالی یې لږڅه پینځه m   
دې   بیاپه  تیره  په   . دی  دالس  متره  کې   برخه 

شان ملیونو  ګوتوپه  اولوړجوښتونه    په  ډیرټیټ 
شتون لري ترڅو دغذايي موادودجذب لپاره  پراخه سطحه تولیدکړي    Villiیانې زغابې     

غذایي مواد دمونوساخاراید، پيپتیداوامینواسیدپه توګه  .  په نریوکولموکې هضم شوي   
 . ، یږي  جذب کیږي اوبیادوینې له الرې څخه ټول بدن ته رس

 دی.   m 1,5( چې اوږدوالی یې لږڅه یونیم متر  Intestinum crassumغټې کلمې ) -۲
ور   rectumریکټوم    -۳ دکلمې  اوږدوالی    ۍ ستوچې  او  ده  لس  يې  برخه  پینځه  لږڅه 

 ي متره دی .. غټه کلمه په دوه برخوویشل شوې ده.  نتسا
کلمې په الندې برخه کې پیل کیږي ،اوږدوالی یې  لږڅه اته سانتي متره دی    ۍدکوچن  -۱

 vermiform( په نامه یادیږی . دنومړې برخې په منځ کې د اپنډيسى كولمه   Caecumاود )

appendix    شتون لري چې اوږدوالی یې لږڅه اته سانتي متره دی 
۲-  (Colonدغټې کلمې دابرخه  دڅلوروبرخوڅخه جوړه  : )  چې په خپل وارسره د .  ده 

Colon ascendens,    transversum,  او descendens     اوsigmoideum.    داپیتل په پټ ،
     ، لمفاوي غدې   ، زغابې  ډوله  نل  لکه         crypt   کې  انزایمونه،   لري چې  شتون 

ه  افرازکوی . دامعأ اخرنۍ برخه درېکټوم پ    Maltase   ولټیز اوم   saccharase  کارازېسا
په مقعد   په شان  نل  اودیوه  یادیږي  .    anusنامه  ته رسیږي  پای  ګټورغذايي   باندې  هغه 

غټوکولموکې   په  دلته  کیدالی  شوجذب  نه  نریوکولموکې  په  موادچې 
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دپاتې   کې  پایله  په   . کیږي  اوبیاجذب  کیږي  تجزیه  مرسته  دهراړخیزوباکټریاووپه 
 ه جذب کیږي .شووغذایی موادوڅخه په غټوکولموکې   اوبه اوایونون

Intial Cells 

(Apical 

Meristem) 

۱-  : سلولونه  په    -لومړني  چې  منطقه  کوونکې  وده  درأس  دساقې  نباتاتوکې  عالي  په 
ریشه کې شتون لري   . په بله وینا دریشې دودې پیل په موده کې دڅوکې هغه برخه ده  

 دکثیرالحجروي نباتاتودرشتواولیه سلولونه دي .  -۲په نوم یادیږي .  Meristemچې  د 

Intracellular 

Space 

هغه فضاده چې دسلول پالزماغشاپه واسطه احاطه شوې وي  او دسلول داخلي مایع څخه  
 ډکه ده .

Introduce  ، دو دول ) رواجول (  ورپيژندل ) معرفى كول (داخل کول ، الرښوونه کول :   :    

Introduction  ځه ، مقدمه ،ننوتل  ، الرښوونه سري گلوى،پيژند 

Intuitive ، شعورى، حسى   غریزوي 

Invariant 

دیوه   کمیت  یوفزیکي  چې  کله  توګه  په  دبیلګې  تغیرناپذیر،نابدلیدونکی، 
مختصاتوسیستم څخه یوبل مختصاتوسیستم ته  انتقال شي   اوخواص  یې په خپل حال  

 پاتې شي .

Invasive 

Ductal 

Carcinoma 

په   دشدي  دسینې  چې  دی  ډول  سرطان  کوونکی  اویرغل  یوډیرپېښېدونکی  دسینې 
 نلونوکې پیل کیږي اوورپسې دسینې شاوخواسالم نسج ته غځیږي .

Invasive 

Lobular 

Carcinoma 

دسینې یوډول سرطان دی چې دشدي په غدوکې پیل کیږي اوورپسې شاوخواسالم نسج ته 
سلنه   لس  پينځه  ټولوډولونوڅخه  سرطان  دسینې  سرطان  نوموړی  برخه    %15غځیږي. 

 تشکیلوي

Invasive Cancer 
یرغل کوونکی سرطان ته ویل کیږي چې دخپل ابتدايي ځای څخه دبدن شاوخواسالم نسج 

 لی وي اویاغړوته غځید

Inventory یت ، بقا ،حیواني اویا نباتي اجتماع   , موجودی شته وال 

Inverse   معکوس،سرچپه 

Inverse Function 

: تابع  لکه     -معکوس  تابع   لکه      g(x)یوه  تابع  بلې  یوه   f(x)دیوې 
شي . په دودیزه توګه     g(f(x))  = xمعکوس تابع بلل کیږي کله چې     

تابع   لکه    g(x)معکوسه  واسطه  په  نښې  .     1-f(x)دیوې  کیږي  ښوول 
لکه   تابع  یوه  توګه   په  𝑔(𝑥)دبیلګې  = √𝑥3    د تابع  معکوس  یوه 

𝑓(𝑥) = 𝑥3 . تشکیلوی 

Inverse 

trigonometric 

functions 

تابع دیوې دایرې دیوې برخې قوس    یته ویل کیږي . نوموړ  ومعکوس تابعودزاویوي تابع
چېرته                    که   توګه  په  بېلګې     د    . ده  زاویه  یوه  یې  قیمت  اودتابع  کوي   محاسبه 

y = sinx    سره وي نو     x = arc  sin y    ترالسه کیږی 

Inversion 
 بیرته راګرځیدل صودجنسي خوا -په بیالوژی کې :  -۱
دم  -۲ کروموزوموکې  کیږي    تیشنیوپه  پرې  برخه  یوه  دکروموزوم  چې  ده  کړنالره  یوه 
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 نښلول کیږي .     °180اوبیرته په معکوس ډول یانې 
۳-   : کیمیاکی  هلته    -په  چې  کیدل  دنیشکرقندټوټه  اوګلوکوزباندې  فرکټوز  په 

 دنوردوراني زاویه تغیرکوي .
۳-   : کې  هندسه  منځ   -په  دایرې  دیوې  چې  ده  تابع  ځانګړې  یوه   : دایره  نظربه  انعکاس 

آرنقطې   د  یوه سطحه کې  په   . بدلوي  سره  دبهربرخې  اړونده      Pبرخه  نظریوې  انعکاس 
نقطې   یوې  له  عبارت  ته  چې     'Pدایرې  کوم  قرارلري  باندې  خط  هغه  په  چې  دی  څخه 

ره وصل کوي . په دې توګه چې ددایرې مرکزڅخه  س    Pدنوموړې  نقطې     Oددایرې مرکز
 مربع سره مساوي وی .  rفاصلې حاصل ضرب ددایرې شعاع  'P او  pدٍنقطو

 
سرچپه )انعکاس( نقطې په نوم یادیږي . دتعریف سره    Pدآرنقطې    'Pددایرې په تړاونقطه  

سم  درېفرېنس دایرې په منځ کې هره نقطه یوه انعکاس  نطقه لري چې ددایرې په بهرکې  
 پرته ده اوبرعکس .

Invertase 
: په    -اینورتیز  )سوکروز(   بوره  او  کارکوي  توګه  په  دکتلست  چې  دی  یوانزایم 

 فرکټوزاوګلوکوزباندې ټوټه کوي .

Invertebrate 
ټولوهغو حیواناتوته ویل کیږي  چې فاقدجمجمه اوفقراتوڅخه وي    -غیرفقاریه حیوانات :

 . لکه چینجیان ، حلزونونه ، پروتوزوا ، اسفنجونه  اونورحشرات  

Invertebrate  غیرفقاریه حیوانات 

Inverted Sugar 

Syrup 

دګلوکوزاوفرکټوزمخلوط ته ویل کیږي چې په عسل کې هم شتون لري .     -مخلوط قند :
 کروزدټوټه کیدلوڅخه ترالسه کیږي امخلوط قنددس 

Involucral Bract : هغه پاڼه اویاطبقه چې یوګل دبهر څخه پوښ کوي . -ګلبرګ 

Iodine 

 : په     -ایوداین  یې  دلنډیزنښه  چې  عنصردی  یې       Iیوکیمیاوي  کتله  اتومي  اونسبي 
u126,9      ده . ایوداین، یو،درې ،پینځه اواوه والنسه عنصردی      53ده ،اتومي شمېره یې

   . لري  رنګ  تورخړځلیدونکی  توګه  خالص  په   . لري  اړه  پورې  ګروپ  په  دهلوجن  چې 
دجوړښت لپاره بنسټیزعنصرتشکیلوي .  ایوداین     T 3T;4 و لکه  هورمون  دتائیرایدغدې  

خه دتائیرایدسرطان رادیوایزوټوپ څ  Iod-131 ایزوټونه لري . په هستوي طب کې د   24
ورځې   اته  یې   وخت  نیمايي  فزیکي    . کیږی   پورته  ګټه  موخه  په  ددرملنې  ناروغی 

-Iodورځې دی . راډیواکټیف ایزوټوپ   138اوبیالوژیکي نیمايي وخت يې په تائیرایدکې 

نوموړی     123  . کیږي  پورته  په موخه ګټه   دناروغیودپېژندنې  په هستوي طب کې  څخه 
پ دبدن  بڼه  ایزوټوپ  په  درادیوفارماکامرکب   پرتله  دنوروسالموغړوپه  ناروغوغړوکې  ه 

ډیرذخیره کیږي .   دګاماکمره په مرسته په غړوکې دایزوټوپ ځایزویش عکس  اخیستل  
 کیږي اودناروغۍ ځای تشخیص کیږي .

Iodine Number 

ه واسطه  دایوداین هغه مقدارکتله ده په واحدګرام چې دسل ګرام شحم پ    -دایوداین عدد :
د نامشبوع شحمي اسیدونو په غبرګ کیمیاوي تړون کې مصرف کیږي . په پایله کې په  

 شحمي اسیدونوکې د نامشبوع مقدارټاکل کیږی .

Iodine Tincture :ټینچر انتي     -دایوداین  چې  دی  محلول  عنصریوالکهولي  ایودایداودایوداین  دپتاسیم 

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
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 وژنې په موخه کارول کیږي . سپتیک خواص لري . دپوستکي اوزخم  د مکروبو

Iodized Salt   هغه مالکه چې ایوداین ورسره ګډوي 

Iodopsin 
دتي   چې  ماده  حساسه  سوررنګه  یوه  درڼاپروړاندې  کې  شبكية  دسترګوپه 

 لرونکوحیواناتواوانسان  دسترګودشابرخې دننه پوستکي په جال  کې شتون لري .

Ion 

 : اویا     -ایون   دټولوالکترونوشمیریې  یواتوم  چې  کیږی  ویل  ته  یوماليكيول 
دټولوپروتونوشمیرسره یوشان نه وي . په پایله کې  ایون مثبت اویامنفي برقي چارج لري  

دکتود کې  ساحه  برقي  په  کبله  دې  .     anodeاویاانود cathode اوله  کوي  حرکت  خواته 
نقل   جریان  دبرق  شان  په  الکترون  دیوه  لکه  شي  کوالی  یواتوم  یوایون  چېرته  که   . کړي 

اوکه چېرته     cationاویاماليكيول خپل الکترون دالسه ورکړي ،نودمثبت ایون اویاکتیون  
 په نوم یادیږي .  anionالکترون راونیسي ،نودمنفي ایون اویا انیون

Ion 
يوبرېښنايزچارج  يې   سره  بايللو  رانيولواويا  الکترونوپه  د  چې  ليکول  ما  يا  او  اتوم  يو 

 پيداکړی وي .  

Ion Dose  دايونو ډوز چې  واحد یې يوکولومب پريوکيلوگرام (1c/Kg) 

Ion Exchange 

: کړنالره  حل شوې     -دایونوتغیراوتبدیل  دیوې  اوبوکې  په  چې  ده  کړنالره  تخنیکي  یوه 
عادي   .په  کیدای شي  تعویض  واسطه  په  ایونو  خوښه   په  دزړه  ایونونه،  نامطلوب  مادې 
توګه اوبه خالصې نه وي او اجنبي عضوي اوغیرعضوي مواددایونوپه بڼه پکې شتون لري  

په نوم    anionاومنفي ایونونه دانیون     cationونه دکتیون  . په اوبوکې حل شوې مثبت ایون
چارجونه   دیواویاډیروبرقي  چې  شي  کیدای  ایون  خوځیدونکي  اوبوکې  په   . یادیږي 

-2    خاوندوي . لکه :  
4;SO +2; Ca +2; Mg -; Cl -; HCO+ Na   په اوبوکې دمثبت اومنفي

چارجونو شمیریوشان دی اوله دې کبله اوبه په برقي تړاوخنثی دي .   دبیلګې په توګه که  
دکلسیم   سختواوبوڅخه  د  ایونونه     ++Mgاومګنیزیم     ++Caوغواړوچې   نامطلوب 

ایون   ایون    Na+دسودیم  نرمې    H+اوهایدروجن  پایله کې  کړو،ترڅوپه  تعویض  واسطه  په 
السه شي . نوددې موخې لپاره دکتیون تبادل طریقې څخه ګټه پورته کیږي . په دې  اوبه تر

   resinصمغ    مانا چې پاکوونکی سختې اوبه دیوې استوانې په منځ کې بهیږي چې   د  
کې    کړنالره  په  تبادل  کتیون  داسې  یوې  د    . ده  جوړه  څخه  مادې  شکله  غونډاري 

اودمګنیزی ایونونه  دکلسیم  ورننوځي  دسختواوبوڅخه  ته  غونډارومنځ  دصمغ  ایونونه  م 
په واسطه تعویض کیږي .  دکتیون تبادل کوونکي په منځ  +Naاوهلته  دسودیم  دوه ایونو 

 ښوول کیږي ، الندې کیمیاوي تعامل صورت نیسي . RNaکې چې په  

  
کړوچې  همدارنګه دانیون تبادل کوونکي  په مرسته کوالی شوچې داوبوڅخه مالګه لیری  

- - ټ ایون  یدسلف
4SO     اوکلورایون -Cl     په درلودلوسره اسیدي خواص لري . دانیون تبادل

 الندې کیمیاوي تعامل صورت نیسي  .     “Rکوونکي په منځ کې  

 
د   کې   پایله  د     OH-په  اوداوبویوماليكيول        H+ایون  کیږي  یوځای  سره     O 2Hایون 

 ورڅخه جوړیږي  .  
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Ion Mobility 

په یوه محلول کی دایونوسمتي حرکت ته ویل کیږي چې دبرقي ساحې   -دایونو خوځیدنه : 
په واسطه منځ ته راځي .  منفي چارج شوي ایونونه )انیون ( مثبت انودخواته حرکت کوي  

ایونونه شوي  چارج  دالکتروالیت    اومثبت    . کوي  حرکت  خواته  کتود  دمنفي   ) )کتیون  
اغیزه     Eباندې برقي ساحه  ٍ   e+یومحلول په پام کې نیسوچې په مثبت چارج شوي ایون   

اوپه سرعت     اوبرقي     V+کوي  دنوموړي خوځیدونکي سرعت    . خوځیږي  دکتودخواته 
 ساحې ترمنځ  الندې متناسب اړیکې شتون لري اولیکو: 

 E +u=  +V     دتناسب فکټور په دې معادله کې   ، +u     . کیږي ویل  دایونوخوځیدنه  ته 
ساحه    u+ نوموړی     متربرقې  پرسانتی  دیوولټ  یې  ایون  یومثبت  چې  دی  سرعت  هغه 

1V/cm   . کې یې  ترالسه کوي 

Ion Molecule 
ماليكيولونوته ویل کیږي  چې په هغوی کې یواتوم برقي چارج    هغو   -ایوني مالیکیول :  

+ولري . لکه  دامونیم ایون 
4NH 

Ion Optic 

په فزیک کې داپتیک یوه څانګه ده چې دالکترومقناطیسې ساحوپه مرسته مثبت  اومنفي  
ایونونه په فضاکې  فوکس کیږي  اویاانحراف ورکول کیږي .  دبیلګې په توګه لکه دکتلې  

 آله کې دایون عدسیې په توګه ورڅخه ګټه پورته کیږی   mass-analyzerزیه کوونکې په تج

Ionic Bond 

 

 : یوډول کیمیاوي اړیکو  ته ویل کیږي چې دبرقي مثبت اومنفي چارج    -ایوني  اړیکې 
په   . دبیلګې  لرونکوایونوترمنځ دالکتروستاتیک څکوونکې قوې په واسطه منځ ته راځي 

دسودیم مثبت ایون  اومنفي کلورایون څخه جوړه ده . کله چې     NaClتوګه دخوړومالګه  
تعامل   کیمیاوي  کې  منځ  خپل  په  اودکلوراتوم  اتوم  دسودیم 
ورکوي   دالسه  یوالکترون  اتوم  سودیم  کې  پایله  نوپه  وکړي 

کتیون   بلخوادکلوراتوم    Na)+(اودسودیم   . تشکیلوي 
 اوړي .   Cl)−(.یوالکترون ځان ته رانیسي اودکلورپه انیون 

نوموړي ایونونه دالکتروستاتیک قوې په واسطه یوبل  په تناسب  دیوپریوڅکوي اوپه پایله  
 کې سودیم کلورائید منځ ته راځي .

Na + Cl → Na+ + Cl− → NaCl 

Ionic Character 

 

هّرڅومره چې په یوه مرکب کې ددوواتومونوترمنځ دالکترونیګاتیویتي      -ایوني خاصیت :
خواصو تفاوت ډیروي ، په همغه اندازه دغه مرکب قطبي اویاپه بله ژبه )ایوني( خاصیت  
خپل   چې  کیږي  ویل  ته  میالن   یزګروپ  وظیفه  اویا  اتوم  دیوه  الکترونیګاتیویتي   . لري 

کیدنې شدت    polarityکړي . په بله وینا دیوه ماليكيول دقطبي  ځانته الکترونونه راکش  
 ته داړونده ماليكيول ایوني خاصیت ویل کیږي . 

Ionic Compound 

 : مرکبات  چارج      -ایوني  اومنفي  دمثبت  چې  دي  مرکبات  کیمیاوي  ډول  داسې 
شووایونوڅخه جوړشوي وي اویوه کلکه بلوري شبکه جوړوي . په ایوني شبکه کې مثبت  
پراته وي . په جامدحالت کې   اومنفي چارج شوي ایونونه په خپل وارسره څنګ په څنګ 

اوبو  په  چې  ،خوکله  ورکوي  نه  هدایت  ته  جریان  برقي  مرکبات  نوپه  ایوني  شي  حل  کې 
په اوبلن  محلول کې ایوني مرکبات دبرق جریان ته هدایت ورکوي .     . ایونوتجزیه کیږي 
دایوني مرکباتودذوبان نقطه نسبتُا ډیره لوړه وي . په عمومي توګه ایوني مرکباتوته مالګه  

لکه    توګه  په  دبیلګې   . وي  جوړه  څخه  غیرفلزبرخې  فلزاویوه  دیوه  چې  کیږي  ویل  هم 
 NaClمالګه  دخوړو
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Ionic 

Concentration 

 

 

    -دایونوغلظت :
کله چې یوکیمیاوي مرکب په یوه محلول کې حل شي نوپه پایله کې  

،ایونونو اویااتومونوتجزیه کیږي .  په    مالیکولونو  په  دوه اویاډیرو
دتولید کې   پرلیتر  شوو   محلول   په واحدمول    mol/Lایونوشمیرته 

دخوړومالګه   چې  کله  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  ویل  مقطری     NaClدایونوغلظت   په 
تجزیه کیږي . په    Cl- اودکلورپه منفي ایون     Na +اوبوکې حل کړو،نودسودیم مثبت ایون  

اودجامد کوي   ازادحرکت  اوکلورایونونه  دسودیم  یوازې  کی  یو   محلول  هیڅ  مالګې 
(aq).    هم پکې شتون نه لري     NaClمالیکول  

−+ Cl (aq)
+→ Na (s)NaCl     خوکله چې په ،

اوبوکې داشباع حالت منځ ته راشي په دې ماناچې  اضافه مالګه  په ایونوباندې نه تجزیه  
 کیږي ، نوپه نوموړي حالت کې دکیمیاوي تعادل حالت منځ ته راځي .   

𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)    ⇔   𝑁𝑎+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙−(𝑎𝑞)   

 یې دالندې کیمیاوی معادلې څخه ترالسه کیږي .  cKد تعادل  ثابت  

𝐾𝑐 =
[𝑁𝑎+(𝑎𝑞)][𝐶𝑙−(𝑎𝑞)]

[𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)]
 

ثابت    ته دتجزیې  ثابت  دتعادل  پورتنی    dissociation constantبلخوا  .په  ویل کیږي  هم 
]معادله  کې کونج لرونکي قوسونه لکه    دنوموړو ایونو غلٍْْظت په ګوته کوي .     [

Ionic Crystal 

 

)منفي چارج شووایونو( او    anionپه یوه جامد متجانس جسم کې دانیون      -ایوني شبکه :
جوړښت    cationدکتیون   بعده  منظم درې  شووایونو(  )مثبت چارج 

 ته ویل کیږي .  
ایوني شبکه تشکیلوي .    NaClدبیلګې په توګه لکه دخوړومالّګه  

دکلورهریوایون   چې  شپږوایونو     Cl - داځکه     Na 6 +دسودیم 
په واسطه احاطه  شوي دي  . بلخوا     Cl 6 -اوبرخالف دسودیم هریوایون دشپږوکلورایونو 

د یوبل    Cl-اودکلورمنفي ایون    Na +دالکتروستاتیک قوې په واسطه دسودیم مثبت  ایون  
ایونونه  دغه  چې  ده  جوړه  دایونوڅخه  شبکه  ویناایوني  بله  په   . دي  تړلي  کلک     سره 

 دالکتروستاتیک برقي قوې په واسطه یوبل سره کش کوي .

Ionic 

Deformation 

 

 

    -دایون شکل تغیر : 
توګه    په دې  وکړي  ایون سره عمل  دیوه منفي  ایون   یومثبت  کله چې 

په پرتله   Rدمنفي ایون اتومي شعاع ً   rچې دمثبت ایون  اتومي شعاع  
ځانته   خپل  سره  ډیرشدت  په  ایون  منفي  اساس  په  قانون  وي،نودالکتروستاتیک  کوچنی 

ویناکو بله  په   . تغیرورکوي  ته  شکل  دهغه  کې  پایله  اوپه  کوي  خپل  راکش  په  ایون  چنی 
چاپېریال کې نسبت وغټ ایون ته ځواکمنه برقي ساحه لري . داځکه چې دیوه کروي شکله  

 ~Eسره سرچپه   2Rدشعاع دمربع     Eپه سطحه باندې برقي ساحه ٍ    qایون
q

R2      متناسب ده
   . 
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Ionic Dipol Bond 

 

 

    -يپول ترمنځ اړېکې :ادایون اود
د دیوه  یوایون  چې  غبرګون اکله  سره  ماليكيول   لرونکي  یپول 

اودماليكيول   دایون  پراساس  قوې  نودالکتروستاتیک  وکړي 
مخالف برقي چارج ترمنځ ایوني اړیکې منځ ته راځي . دبیلګې  

یپول دی  چې د  اپه توګه لکه داوبوماليكيول یوبرقي دايمي د
 اکسیجن برخه یې منفي چارج  تشکیلوي  .  

داوبوماليك چې  دی  چې  همداالمل  کله   . نښلي  کلک  باندې  کتیون  یوه  په  په    NaClيول  
نوپه   حل شي  او    Na +اوبوکې  داوبود    Cl- ایون   . کیږي  تجزیه  ماليكيولونه  اایون  یپول 

پرشاوخوادایروي شکله راټولیږي . نوموړې کړنالره دهایدریشن    Na+دسودیم مثبت ایون   
Hydratation . په نوم یادیږي 

Ionic Radius 

 : شعاع  مرکزڅخه     -ایوني  ایون  داتوم  چې  دی  واټن  یوډیرکوچنی  کې  فزیک  هستوي  په 
ترخارجي مدارپورې رسیږي . که څه هم  نه پخپله ایون او نه هم اتوم یوثابت بهرنی سرحد   

توګه  لر په  شکل  دجامدکروي  کې  شبکه  بلوري  یوه  په  شعاع  دایون  هم  دهغې  خوسره  ي 
تعریف شوې ده . دبیلګې په توګه دانیون اوکتیون مجموعي ایوني شعاع  هغه فاصله ده  
داتوم   چې  شي  کیدای  شعاع  ایون  دیوه   . لري  شتون  دایونوترمنځ  شبکې  بلوري  د  چې  

پورې اړه لري چې اتوم څومره الکترونونه دالسه  شعاع څخه غټه اویاکوچنی وي اوداپه دې  
   rورکړي دي اویایې ځانته رانیولي دي . دبیلګې په توګه دخنثي اکسیجن  اتوم شعاع  

پیکومتر   اویا  ځانته       r(O) = 73 pmدرې  الکترونونه  دوه  چېرته  اوکه  لري  قیمت 
شعاع   نوایوني  پیکومتر     ionrراونیسي  یوسلوشپږویشت  ته     pm = 126 )2−(Oionrیې 

 ستریږي .   

Ionic Reaction 

: تعامالت  دمثبت    -ایوني  کې  محلول  اوبلن  یوه  په  چې  دي  تعامالت  کیمیاوي  داسې 
اومنفي آزادخوځیدونکو ایونوترمنځ ترسره کیږي  . دبیلګې په توګه په اوبلن محلول کې   

 داسیدوسره  دقلویاتوکیمیاوي تعامل دیادولو وړدي .  

𝑁𝑎+𝑂𝐻− + 𝐻+𝐶𝑙
−
  ⟺ 𝑁𝑎+𝐶𝑙

−
+ 𝐻2𝑂 

Ionium : دتوریم دوه سوه دیرش      -اینیم   Thorium-230   لپاره یوپخوانی نوم دی 

Ionization 

یوه فزیکي کړنالره ده چې دیومالیکیول اویایواتوم څخه چارج شوې ذرې     -یزیشن :ااین
لکه الکترونونه اویا ایونونه لیرې کیږی اویانورورسره یوځای کیږي اوپه پایله کې مثبت  

 اویامنفي ایونونه  منځ ته راځي .     

Ionization 

Chamber 

 

    -یزیشن اطاق )خونه(  :اداین
یو فزیک  لکه  دهستوي  وړانګې  هستوي  چې  ده  نامتوآله  ه 

دایونووړانګې  اوهمدارنګه  ،ګاماوړانګې  ،بېتاوړانګې  الفاوړانګې 
دیدکتور یا  آله  نوموړې   . کوالی شي  تړلي     Detectorاندازه  یوه  په 

دانود   چې  لري  لوحې  دوه  شان  په  دخاذن  کې  اوکتود    anodeپوښ 
cathode  الکترودونه دمواز نوموړي   . یادیږي  نوم  یوه شریک  په  په  اویا   لوحوپه شان   ي 

دهوا،ګاز ،مایع   کیدای شی چې   برخه  دآلې منځ   . لري  یې شکله جوړښت  مرکزاستوانه 
شتون   پوتنسیال  لوړولتیج  دانوداوکتودترمنځ  چې  څرنګه   . وي  ډکه  اویاجامدموادوڅخه 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ionization_chamber.svg
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 لري نوله دې کبله دانوداوکتودترمنځ برقي ساحه تولیدکیږي . کله چې هستوي وړانګې
پایله کې الکترونونه اومثبت   دیدکتورته ور ننوځی نوهلته دګازاتومونه ایونایزکوي اوپه 

تولیدشو مرسته  په  ساحې  برقې  دانوداوکتودترمنځ   . تولیدکیږي  ایونونه  شوی    يچارج 
دبرق   کې  سرکت  بهرني  په   . کیږي  کش  الکترودوخواته  قطب  مخالف  داړونده  چارجونه 

رسته اندازه کیدای شي . څرنګه چې  دآلې په منځ ماده کې  جریان زیګنال دګلوانومترپه م
دایونایزیشن تولیدشوی  برقي جریان  دلویدونکووړانګوجذب شوې انرژی اودوړانګوډول   

دوړانګوانرژي کبله  دې  نوله  دی  متناسب  داین    سره   . کیدالی شی  آله  اډوزاندازه  یزیشن 
وزاندازه کولوپه موخه اوهمدارنګه  دطبابت رادیوتیراپې په څانګه کې ناروغ ته دوړانګوډ

اندازه کولولپاره پراخ استعمال    Smokeدتعمیراتو اوراخیستلو مخنیوي په موخه  دلوګی  
دامریسیم   کې  آله  دیدکتورپه  دلوګي   . کاراخیستل     Americiumلري  څخه  ایزوټوپ 

 . کیږی چې دنوموړي ایزوټوپ الفاوړانګې دآلې په دننه  هواکې ثابت جریان تولیدکوي 

Ionization 

Energy 

هغه انرژي ده چې دیوه اتوم اویامالیکیول داینازکولولپاره ضرورده .    -یزیشن انرژي : ااین
په بله وینا هغه انرژي چې داتوم اویامالیکیول څخه دیوالکترون دلیرې کولولپاره پکارده 

 13,6. دبیلګې په توګه که وغواړوچې دهایدروجن اتوم څخه الکترون راوباسو، نو لږڅه  

eV     ه انرژي ته اړتیالرو . داینیزیشن انرژی عمومي فرمول په الندې ډول دی الکترون ولټ

په هسته کې دمثبت پروتونودچارج شمیر،     Ze+، دلته     .  
e-    ،0دالکترون چارجa  ، دنیلزبورشعاعn  داتوم انرژي لیولونه  اوeV . دانرژي واحددی 

Ionize 
 : کول  چارج     -اینایز  اتومونو  په  دخنثی  لرونکواتومونواویامالیکیولونوباندې 

 اویامالیکیولونوتبدیلولوکړنالرې ته ویل کیږي .

Ionizing 

Radiation 

 

  : وړانگې  يونايزوونکې  يوه     -ا  په  چې  کيږي  ويل  ته  بڅرکو  اويا هستوي  وړانگو  هغو 
راولي   منځته  دايونوجوړه  کې  ماده  ا  بيالوژیکي  اواتومونه  د  یونایزکوياومالیکولونه   .

 نه نوبېلگې په  ډول لکه د گاما وړانگې، بېتا وړانگې اونيوترو

Ionosphere 

نایزکیږي اوله دې  ودځمکې اتمسفیریوه طبقه ده چې دلمر وړانګوپه واسطه ای   -اینوسفیر:
دځمکې   طبقه  نوموړې   . ده  جوړه  څخه  اوایونو  شوومالیکیولونو  دالکترونو،چارج  کبله 

تریوزرکیلومتره     km 50لږڅه   څخه  چې      km 1000ارتفاع  کله    . رسیږي  پورې  ارتفاع 
درادیولوړفریکونس څپې په اینوسفیرولګیږي نوهلته الکترونونه په اهتزازراولي . په پایله  

در دځمکې  کې  بیرته  توپیرسره  خودفازپه  فریکونس  همغه  په  انرژي  څپوجذب شوې  ادیو 
خواته انعکاس کیږي . ددې  طبقې په مرسته  درادیوڅپې وړانګې دځمکې هرې برخې ته   

 انتقال کیدای شي  .

Ion-Product 

Constant 

 : ثابت  ضرب  کې   -دایونوحاصل  حالت  په  تعادل  دکیمیاوي  اوبه  توګه  په  په    دبیلګې 
 ایونوتجزیه کیږي .   O3H+او هایدرونیم    OH– هایدراکساید 

  ، 

داوبو   ته   ضرب  حاصل  غلظت  ایون  اودهایدرونیم  غلظت  دهایدراکسایدایون 
 توري ښوول کیږي .     wK  دایونوحاصل ضرب ثابت ویل کیږي  اوپه  

  wK] = –] [OH+O3[H   : داوبولپاره نوموړی قیمت مساوي دی له   ، 
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Ir Iridium   دایریدیم عنصرلپاره د لنډیزکیمیاوي نښه ده 

Iridium 

ده ، نسبي اتومي کتله یې    Irیوکیمیاوي عنصردی ،دلنډیزکیمیاوي نښه یې     -ایریدیم :
192,22u    یې شمیره  ،اتومي  ،     77واحدده  فلزدی  نجیبه  ،څلوراوشپږوالنسه  ده،درې 

دي    شوي  پېژندل  یې  ایزوټوپونه  شل  له  اضافه   . لري  اړه  پورې  ګروپ  فلزاتوپه  دپالتین 
ایزوټوپ څخه ګټه     - ۱۹۲Irخواص لري . درحم توموردمنځه وړلولپاره د  اوراډیواکټیف

رادیو دایریدیم   لپاره  موخې  .دنوموړې  کیږي  د    ایزوټوپ  پورته  منځ نسجونوومورتمنبع 
کیږي    هبرخٍِِ کېښوول  بیرته  کې  وروسته  .  را  اودڅودقیقوڅخه  کیږي  نوموړې    ایستل 

ددیرش سیورت   وړلولپاره  دتوموردمنځه   . کیږي  ویل  تېراپې  براخي  ته    Sv 30کړنالرې 
نوموړی رادیوایزوټوپ بیتااوګاماوړانګې خپروي اودانرژي    څخه ډیرانرژي ډوزته اړتیاده .

 ولټه پورې رسیږي . الکترون سوه څخه ترشپږسوه کیلوطیف یې ددوه 

Iris 
عنبیه،  ، کوي    قزحية  اوغټ  قطرکوچنی  دکسي  چې  برخه  دایروي  رنګينه  چاپيره  دكسى 

 ترڅودنورپه ټاکلې اندازه وړانګې دسترګوپه پرده ) رېتینا(  باندې ولګیږي .

Iron   ( Ferrum) 

، نسبي     26، داتوم شمیره یې       Feیوکیمیاوي عنصردی چې لنډیزیې په     -اوسپنه :
 2862دغلیان ټکی یې     C° 1538، دویلې کیدوټکی یې     g mol 55,85-1اتومي کتله یې   

°C      والنس درې  توګه  په  مادې  اوداکسیدیشن  والنسه  دوه  توګه  په  مادې  دارجاع   . دی 
د کې  معده  په   . لري  داساسي   +Fe2قیمت  لپاره  دبدن   . کیږي  جذب  توګه  په  ایون 

کی  شمېرل  څخه  میوګلوبین  عنصرونودډلې   ، هیموګلوبین  په  اوسپنه   . ږي 
 ،انزایمونو،مونوسایتونوکې ،شتون لري .  

 ده . mg 5000–4000دبالغ سالم سړي په بدن کې داوسپنې اندازه 

Iron  Ore 
  ، کان  اوسپنهداوسپنې  اوسپن  خامه  د  اوسپنه  ,  کې  هغوی  په  چې  دي  ډبرې  هغه  ې 

 ټ اویااکسایدپه توگه شتون ولري  ېت اویافسفبدسلفایدکاربون

Iron  Rod  داوسپنې میله 

Iron Group 

 : گروپ  په    -داوسپنې  . دبېلگې  ویل  کیږي  داتم گروپ عنصرونوته  دپریودیک سیستم  
لک روتینیوم     ه توگه   ، اوزمیوم     ,ruthenium (Ru)اوسپنه   ،osmium (Os)    هاسیوم  ،

hassium (Hs) 

Iron Metals 

وي   ډیرورته  سره  خواص  کیمیاوي  دهغوی  چې  کیږي  ویل  هغوعنصرونوته 
وادمقناطیس کیدنې خاصیت هم وښيي . دبېلگې په توگه لکه داوسپنې کان ، کروم  اوبلخ

 ، مگنیزیوم ،وانادیوم ، کوبالټ ، نیکل اوداوسپنې الیاژ

Iron Oxide    داوسپنې اکسایدته ویل کیږي . لکهFeO   ،4O3Fe  ،3O2Fe 

Irradiation 
ایکس   دلوړانرژي  چې  ده  کړنالره  یوډول  اوالکترون  دوړانګودرملني  ،نویترونو  وړانګو 

 وړانګوپه مټ سرطانې حجرې دمینځه وړل کیږي ترڅودتومورکتله کوچنی شي

Irrational 

Number 

 

 

  یوحقیقي  عدد ته ویل کیږي چې د     -غیرناطق عدد :
𝑚
𝑛

په شکل نه شي افاده کیدای       
.𝑚صحیح عددونه دي یانې    nاو     mاو دلته    𝑛 ∈ 𝑍      اوبلخوا𝑛 ≠ په     0 .دبیلګې   دی 

 ، عد   ایاودپ ،      اویا  توګه لکه    

http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruthenium
http://en.wikipedia.org/wiki/Osmium
http://en.wikipedia.org/wiki/Hassium
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 غیرناطق     عددونه تشکیلوي .    e = 2,718281828459045235همدارنګه دایلرعدد   

Irrelevance  ، غیرمهم ،  بې ارزشه،بې ارتباطه 

Irreversible 

: تعامالت  تعامالت شته دي    -یوطرفه  کیمیاوي  په  داسې  دبیلګې    . نه دي  رجعي  چې 
  . راشي  ته  اکسایدمنځ  دای  اوکاربن  وکړي  تعامل  سره  داکسیجن  کاربن  چې  لکه  توګه 
 نوموړی یو بېرته نه ګرځیدونکی،په څټ نه تلونکی ، برګشت ناپذیرکیمیاوي تعامل دی .

Isobar 

 

 

سره  دهغوعنصرونوهستوته ویل کیږي چې دکتلوي عددنسبي شمیره یې    -په کیمیاکې :
اتوم    tritiumمساوي وي خودپروتونوشمیریې توپیرولري . دبیلګې په توګه لکه دتریسیم  

𝐻1هسته   
اتوم    3 دهیلیم   . لري  اویوپروتون  نیوترونونه  دوه  𝐻𝑒2چې 

دوه     3 هسته کې  په 
 پروتونونه اویونیوترون شتون لري     

 مساوي قیمت ولري .   هغه خطونه دي چې  هلته  داتموسفیرفشار   -په هواپېژندنه کې : 
 یوه عملیه ده چې ترثابت فشارالندې سرته رسیږي . -په فزیک کې :

Isocline 

: ثابت  نشیب  دارای  سطحه    -خط  یوه  په  چې  کیږي  ویل  ته  منحني     f(x,y,z) = 0هغه 
یې یوشان وي ، سره نښلوي . دتفاضلي     grad fباندې قرارولري او هغه نقطې چې میل  

 معادالتودحل کولوپه موخه دګراف کړنالره تشکیلوي .  

Isocyclic 

حلقوي مرکباتوته ویل کیږي چې په حلقه کې یې یوازي     -په کیمیاکې : متجانس حلقه :
دکاربن   یوازې  چې  حلقه  دبنزول  لکه  توګه  په  دبېلګې   . ولري  عنصرشتون  یوډول 

 ه شوې ده .اتومونوڅخه جوړ

Isogamets 
په   هغوګامېتونوته ویل کیږی چې دمذکراومؤنث جنسي حجروسلولونه  یې  یودبل سره  

 شکل اوغټوالي کې یوشان وي .  

Isogamy   (په مورفولوژي تړاویوشان ګامیتونوتکثر) بياز يږونه، بيا پيداكيدنه 

Isogenic 
. یانې یوشان   هغوحجروته ویل کیږی چې دیوشان مخکنیوحجروڅخه منځ ته راغلې وي 

 ارثي خواص ولري  

Isolate  عایق کول ،بیلول ،جداکول 

Isolated Point 

 

ته جدانقطه  ویل کیږي په     xیوې نقطې    Sدیوې مجموعې    -جدانقطه ، نقطة معزولة  :
د چې  توګه  دمجموعې     x دې  چې  ولري  یوجوارشتون  نه    Sنقطې  نقطه  یوه  بله  هیڅ 

لکه   مجموعه  یوه  که  توګه   په  دبېلګې   . کې    احتواکوي  پام  په   ،
 (  یوه جدانقطه تشکیلوي .0ونیسو،نودلته دصفرنقطه )

Isolation 

: کې  بیالوژي  :   -په  ،تجريد  جدايي   ، تکامل     -بیلتون  دژوندیوموجوداتوبیالوژیکي 
میخانیزم ته ویل کیږي .لکه په ګاونډیوټولنوکې دارثي عالموداختالط منع کیدنه . یانې 
دخپل جنس څخه دبیلتون په حالت کې دبیازېږېدنې کړنالره چې یوجنس دیوبل مختلف  

. هرڅومره چې  راتالی  نه شي  ته  تکثرمنځ  پایله کې  اوپه  وکړي  القاح  جنسونه    جنس سره 
هم   امکانات  اودتحول  تکامل  جداګانه  دهغوی   اندازه  همغه  په  وي   لیرې  څخه  دیوبل  
جغرافیايي   لکه  توګه  په  دبېلګې   . لري  ډولونه  مختلف  یاتجرید  بیلتون   . وي  زیات 
.  لکه غرونه،دریابونه، بحراوداسې   په تړاودیوبل څخه بیل شوې وي  تجریدچې دسیمې 
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که دژوندد عین محیط په داخېل کې دژوندمختلفوشرايطوپه  نور. فزیولوجیکي بیلتون  ل
واسطه  جداشوی وي . دبیلګې په توګه دکال موسم سره سم  مختلف نباتات اویاحیوانات  
ژوندکوي . تجریدارثي چې دهغې پر اساس په ارثي خواصوکې اختالط منځ ته راځي اوپه  

 پایله کې د القاح عملیه  صورت نه شي نیوالی.
ک : په فزیک  هادي    -ې  لپاره  دبرق  کول دي چې  اجساموپوښ  واسطه دهغو  په  دیوه عایق 

 خاصیت ولري .

Isolator : هغو اجساموته ویل کیږي  چې دبرق جریان ته هدایت نه شي  ورکوالی .   -عایق 

Isomerisation 
  یوه داسې کړنالره ده چې یومالیکیول  په یوه بل مالیکیول باندې اړول کیږي په دې توګه 

 چې همدغه نوی مالیکیول  همغه اتومونه لري خوداتومونوتنظیم  يې پکې تغیرکړی دی .

Isomerism 
هغه  کیمیاوي مرکبات دي چې مالیکیولي فرمول یې یوشان وي   خودهغوی ساختماني 

 مشرح فرمول  توپیرولري  

Isomers 

کیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې دیوشان اوهمغه شمېراتومونوڅخه تشکیل    -ایزومېر: 
شوي وي خوهغوی د خپل درې بعده جوړښت اوکیمیاوي تړون په بڼه کې توپیرولري . په  

ایزومېرتوپیرلرونکي  ی چې  دی  المل  ددې  تنظیم  داتومونوتوپیرډوله  کې  مالیکیول  وه 
 کیمیاوي اوفزیکي خواص لري .

Isometry 

په متریک فضاکې عبارت له یوربط یاتابع    Euclideanد     -فاصلې ساتونکې ربط :
توګه  څخه دی چې دهمدې ربط په کارولوسره  دفواصلواندازه تغیرنه کوي .  دبيلګې په 

 → ƒ : Xوښيو :  یوه تابع      ydاو    xdدوه متریک فضاولرو اوفواصل یې په     Yاو  Xکه  

Y   ته ایزومتري اویاپه بله وینا فاصله ساتونکې تابع  ویل کیږي کله چې دX   فضا دوه
 په پام کې ونیسو، نوالندې اړیکې اعتبارلري :     a,b ∈ Xعنصرونه  

 

Isomorphism 

Crystallography 

هغو مختلفوکیمیاوي مرکباتواوبلوري اجساموته ویل کیږي     -همشکلي ، ایزومورفيزم :
 چې شکلونه یې یودبل څخه توپیرولري خو دهغوي بلوري بڼې دیوبل سره مشابه وي .

Isomorphism 

دمختلفواجسامومخلوط بلورونه دي چې مساوي شکلونه     -همشکلیت ، مساوي شکله :
یوه  دیوې مجموعې  چې  کیږي  ویل  ته  تابع  ترمنځ  ددوومجموعو  کې  ریاضي  په   . ولري 
  . ورکوي  پذیرربط  يو،اورجعت  یوپه  باندې  برخه  یوه  په  مجموعې  دبلې  برخه 

چې    کله  کیږي   ویل  مورفیزم  ته  یوه      f: X → Yیوایزومورفیزم  پروړاندې   اړیکې 
f f −1 او    Xid=  f1− f، اوبلخوا      X →  Y: 1− fمعکوس تابع شتون ولري  په دې توګه چې  

Y= id . اعتبارولري 

Isoprene 

: نا   -ایزوپرېن  مشبوع عضوي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول يې په  دکاربن هایدروجن 
2)CH=CH3=C(CH2CH       دی مایع  رنګه  یوبې  کې  حالت  عادي  په   . کیږي  ښوول  بڼه 

 اودمصنوعي ربړجولوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي .

Isotherm 
 : په    -ایزوترم   . تړي  سره  ٍنقطې  حرارت  دمساوي  چې  دي  خطونه   اودمنحني  کرښې  هغه 

ترمودینامیک کې دیوه ایدیال غازدفشاراوحجم ګراف  تغیرته ویل کیږي چې منحني ګان  

http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_function
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 يې دثابت حرارت نقطې سره وصل کوي .

Isotopes 

 

 

  : اوهمغه کیمیاوي       -ایزوټوپ  کیږي چې  دیوه  ویل  اتومونوته  ډول  عنصرتوپیرلرونکي 
څخه   دیوبل  دنیوترونوشمیريې  خو  لري  پروتونونه  شمیر  مساوي  په  هستې  دهغوی 
بله وینا دایزوټوپونو دکتلې شمېره مساوي  نه وي . په عمومي توګه دیوه   په  توپیرلري . 

پری دعنصرونوپه  چې  داځکه  وي  ورته  ډیرسره  خواص  ایزوټوپوکیمیاوي  ودیک  عنصرد 
راډیواکټیف   ایزوټوپونه  ځینې    . دي   پراته  کې  ځای  یوه  همغه  په  ایزوټوپونه  کې  جدول 
چې  مانا  دې  رادیواکټیوپه    . ښيي  خواص  ثابت  یانې  مستقر  یې  اوځینې  لري   خواص 
رادیوایزوټوپ دځان څخه هستوي وړانګې لکه الفا،بېتا اوګاماوړانګې خپروي اوپه پایله  

جزیه کيږي . په داسې حال کې چې یو  غیرراډیواکټیف ایزوټوپ  نویوهستوت  کې په  نورو،
توګه   په  دبیلګې   . خپروي  نه  وړانګې  څخه  اودځان  کیږي  پاتې  تړاوثابت  په  دوخت 

دپروتون  ، لري  چې  ایزوټوپونه  تریتیم    Deuterium  دیتریم   دهایدروجن عنصردرې  او   ،
tritium   په هسته کې یوپروتون    دیتریم  ،  په نوم یادیږي . پروتون په هسته کې یونیوترون

واړه   نوموړي درې   . لري  نیوترونونه  اودوه  یوپروتون  په هسته کې  تریتیم  او  اویونیوترون 
ايزوټوپونه په خپل مدارکې  یوالکترون هم لري  . په داسې حال کې چې دهایدروجن دوه  

( اودروندهایدروجن  پروتون  یانې  خوادیتریمایزوټوپونه  راډیواکټیف  غیر  خود  (  لري  ص 
اوالکترون   هیلیم  په  الرې  له  اودبیتاتجزیې  لري  خواص  راډیواکټیف  ایزوټوپ  تریتیم 
  . دی  کاله  دوولس  لږڅه  یې  وخت  نیمايي  فزیکي   . کیږي  تجزیه  ضدتیوترینوباندې 
پراخ   موخه  په  اوپېژندنې  دناروغیوددرملنې  کې  طبابت  په  ایزوټوپونه  راډیواکټیف 

 ګټوراستعمال لري .

Isotropy 

: هرې خواته یوشانتوب .  هرهغه جسم چې په هغه کې فزیکي حوادث لکه     -ایزوتروپي 
دنورانکسار،دحرارت هدایت ، دبرق هدایت اونورهراړخیزخواص هرې خواته یوشان وي .  
په بله وینادیوه جسم خواص دسمت تابع نه وي . دنوموړي ویی ضدلغت ته ان ایزوتروپي  

anisotropy   په توګه  ایزوتروپي وړانګې داسې وړانګې دي چې هرې    ویل کیږي . دبیلګې
 خواته  په یوشان شدت سره خپریږي .  

Item مفهوم.،مفكوره، عقيده، تصور  مفهوم ،  , , اصطالح  ترم   

Iteration 

دځانګړومعادلودتقریبي حل په موخه یوډول تکراري طرزالعمل دی . دبیلګې په     -تکرار: 
څخه پیل کیږي اوپه تعقیب کې یې دترادف  یوسلسله داسې    0xتوګه یوډول طرزالعمل د  

تأ سیس کیږي چې هغوی دمعادلې حل خواته تقرب     x 2,x 1,x 0x,3 ……,قیمتونه  لکه   
تر  0xقیمت د      n+1xکوي  . په نوموړې کړنالره کې هریو   قیمت پورې     nx  قیمت څخه 

په کافي اندازه سره لوړقیمت ولري په     nمحاسبه کیږي . په دې ځای کې چې هرڅومره   
سره    اندازه  ژبپوهنه  nxهمغه  په   . شي  کیدای  حل  تقریبي  ایتریشن    یوغوره   ، کې 

 دجملو،لفظونو ، نقطو، آوازونو، مختاړواوهمدارنګه دپرلپسې حرکتونوتکرارکول دي .

J Iodine   دایوداین عنصرلپاره دلنډیزنښه ده 

Jacobian   

Determinant 

یوډول  ډیټرمننت ده چې د توابعوسره        -دتابع ډیټرمننت  یادیعقوبي  ډیټرمننت    :    
 : دتمامي    -تړاولري   اویاحجم  دسطحې  دیوجسم  چې  دی  یوکمیت  کې  ریاضي  په 

په    f )انتګریشن( محاسبې په موخه کارول کیږی . تعریف : که چېرته دمشتق وړ یوه تابع  
     څېره ونه کوالی شي   بعده فضاکې خپل منځي     nاو     mپه پام کې ونیسو،په دې توګه چې  
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m→ R n: R f         نودتعریف سره سم د تابع  ،f      : ډیټرمننت   مساوي ده له  

عملګر کې  ځای  دې  په   ،   Df    :شو لیکالی  هم  نوموړې       داسې      ،
ډیټرمننت په نوم یادیږي . دیوهندسي     Jacobi-Matrix ډیټرمننت   دیاکوبي متریکس  

( لپاره اسانه چلنالره   Integration ډیربعده جسم دسطحې  تمامي محاسبې )انتریګیشن  
دکارتیزین مختصاتوسیستم     پرځای دکروي مختصاتوسیستم      Cartesian داده چې 

Spherical coordinate     ده اړین  لپاره  موخې  دنوموړې    . شي  کارواخیستل  چې  څخه 
ارتیزین مختصات واړول شي .   د بیلګې په توګه  کروي مختصات   ککروي مختصات  په  

 په کارتیزین مختصاتوکې په الندې ډول لیکل کیږي :     
, 

  
. 

 ډیټرمننت   مساوي ده له :  دتعریف سره سم دتابع 

 
 حجم  په الندې ډول ترالسه کیږي . :  dVپه پایله کې دیوجسم تفاضلي  

 

Jacobian Matrix 

یوځانګړي مېتریکس ته     -:   Jacobian matrix دتابع مېتریکس یادیعقوبي مېتریکس   
په   پوه  ریاضی  یهودي  جرمنی  نومی  دیعقوب  کې  پېړۍ  اتلسمه  په  چې  کیږي   ویل 

 ویاړنومول شوی دی .  
برخه والو مشتقونومېترکس    مړۍ درجه ټولو دیووکټوراویایوسکاالرلو  دیعقوب مېتریکس 

دیوکیلیدین      n فضا   Euclideanولروچې دیوکلیدین    fته ویل کیږي . که چېرته یوتابع  
فضا ونه  mپه  څېره  د  یانې       کوي  (mapping)   کې  اوبلخوا   ، f     تابع

څخه تشکیل     nx,...,1x(my), ..., nx,...,1x(1y.(برخه ایزتابع ګانولکه   قیمتونو     mحقیقي  د
او   وي  له     nشوې  عبارت  یې  متحول  ،      n,….,x3,x2,x1(x(بعده  چې   وي  نوکله 

دیعقوبي    مشتقونه  وال  برخه  ګانو  بع  تا  تنظیم    دنوموړوټولو  بڼه  په  مېترکس 
 کړونولرو : 

 

 f لپاره لیکل شوی دی چې دتابع     Jacobian matrixتوری د     Jپه پورتنی معادله کې د   

دک دمختصاتو  امشتقات  بڼه    رتیزین  په  مېترکس  تړاودیوه  په 
چېرته    که  توګه  په  دبیلګې   . کوي  وي    او  ترتیب 

 لپاره لیکالی شوچې :   نودیعقوبي مېتریکس  

 

Jaw فك: دخوراکي     -،زامه   لرونکوحیواناتوکې  شمزۍ  په  چې  ده  برخه  یوه  دسرکوپړۍ 
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موادودرانیولوپه موخه کارول کیږي . همداالمل دی چې په زامه کې  غاښونه  شتون لري .  
ویشل شوې ده . پورتنۍ زامه    Mandibulaاوالندنۍ برخه     Maxillaزامه په پورتنۍ برخه  

وولوغظالتوپه مرسته دزامې په مفصل کې  خوځیدالی شي  نامتحرکه ده اوالندنۍ زامه  دژ
 تړلي ده . ( Os temporale). بلخواالندنۍ زامه دکوپړۍ په هډوکي 

Jelly 
: ،ژالتین  ویل    -ژله  ته  اواالستیکي جوش شوی مادې  دنباتاتواویاحیواناتودافرازاتوټینګه 

 کیږي  

Jet Fuel 

دگازتوربین ماشین لپاره دسون مواددي چې په الوتکوکې کارول کیږي .     -جېت پطرول  :
شمیریې   دکاربن  چې  جوړدي  څخه  مرکب  دتوپيرلونکوهایدروکاربن  داپطرول 

 ترشپاړسوپورې رسیږي .  

Job ،مشغوال   وظیفه،دنده ،کار 

Joint 
يابندچې دوه شيان سره نښلوى، تړون ،یوځای کیدنه ، بند )لكه دالس وپښو(: هغه ځاى  

 مفصل، غوټه.

Jordan Curve 
په یوه سطحه کې نا پرېکیدونې  تړلې حلقې  ته ویل کیږي . یوساده    -یوردان منحني : 

 یوردان منحني لکه دایره ده 

Joule 

دکاراویاانرژی لپاره نړیوال واحددی چې دانګریزفزیک پوه جیمزجول په    -جول ،ژول :
په توري سره کیږي . یوجول هغه کاریاانرژي ته ویل    Jاودلنډیزنښه یې د   ویاړنومول شوی

په اوږدوکې عمل وکړي ، اویاداچې    N·mدیومترواټن   Nکیږي چې کله یونیوټن قوه 
مقاومت څخه په یوه ثا نیه کې تیرشي . یوجول   Ohmیوامپیربرقي جریان دیوه اوم  

 :   مساوي دی له .
   W ، واټ   Pa  ، پاسکال    s ، ثانیه  m، متر  N، نیوټن   kgکیلوګرام  

Joule = J  :  د انرژي واحد دی اومساوي دی له : واټ ضرب ثانيه    -ژول J = W.S 

Joule–Thomson 

Effect 

 

:   –ژول  د اغیزه  ترمودینامیک     -تامسن  په 
په   چې  کله  کوي  بیان  کړنالره  یوه  کې 

لري      1Pزورسره یوګازاویامایع چې لوړفشار
څخه    ) )شیردهن  یاوالو  سوري  تنګ  دیوه 

بهیږي اودتیریدلوڅخه وروسته هلته انبساط وکړي .   په پایله کې دګاز حرارت تغیرکوي  
خه کې   راټیټیږي  ،په دې شرط چې  دچاپېریال  اندازه یې په بهرنۍ بر  P2 P >1اودفشار

اوعايق وساتل شي . په بله     (adiabatic)سره دحرارت راکړه ورکړه صورت وه نه نیسي  
وینادانبساط په ترځ کې په بهرني محیط کې د ګازپه واسطه کارترسره نه شي .   دبیلګې  

هایدرو له  پرته  ګازونه  ټول  اوفشارکې  حرارت  عادي  په  توګه  څخه،  په  اوهیلیم  جن،نیون 
. دنوموړې تخنیکي طریقې په مرسته کوالی شوچې    دانبساط په ورکولوسره ساړه کیږي 
هوا،نایتروجن ،هایدروجن  ،ارګون اوداسې نورګازونه دومره ساړه کړوچې په مایع باندې  

  Linde cycleواوړی . 

Justify نه حق ثابتول  عادالیل ، و یل , دل ل کول  استدال   

https://lp.uni-goettingen.de/get/bigimage/5641
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K  Potassium  دپتاسیم کیمیاوي عنصردلنډیز نښه ده 

Kampylotrop .  هغه تخمدان چې په خپله ساقه کوږوالړوي 

Karyogamy 

په یوه ديپلوئید زایگوټ کې دالقاح پرمهال  ددواړوگامیتونودکروموزوموویلي کیدنې  ته  
حجروکروموزومونه سره یوځای  ویل کیږي . په نوموړې کړنالره کې دمذکراومؤنث جنسي  

 کیږي .

Karyokinesis 

(Mitosis) 

دسلول هستې غیرمستقیم ویش ته ویل کیږي . په پایله کې  پخپله سلول     -مایتوزیس :
  Zytokinesis هم په دوه برخوویشل کیږي چې د

Karyophag  : ب کوي  چې دمیزبان دسلول هستې تخری پار ازايټهغه   -هسته خوړونکی اورگانیزم 

Karyoplasm 
پالزما  هستې  دسلول   : ده  جوړه  دالندوبرخونه  چې  کیږي  ویل  پالزماته  هستې  دسلول 

 ،هستوي غشا، هستوي مایع اوکروموزوم    nucleolus ،کروماتین،هستگۍ

Karyosomes 
په   اودسلول  راځي  ته  پړاوکې منځ  په  ته ویل کیږي چې دهستي دویش  کتلې  دکروماتین 

 پیداکیږي .بدن کې 

Karyotin دسلول په هسته کې اتکائي اوشبکه لرونکي مواد 

Katadyn Method 

دڅښلواوبودپاکولوپه موخه یوډول طریقه ده چې دنقرې ایونوپه مرسته پاتوگین اورگانیزم  
دنقرې    . کیږي  وړل  اونوردمنځه  ،فونگي  ،وایرسونه  باکټریاوې    ، مایکروبونه  لکه 

 ډوبیږي اوکمزوری برقي جریان ورڅخه تیریږي .الکترودپه اوبوکې  

Kelvin   (K) 

   Kدی اولنډیزيې په  دتود وخي )حرارت( واحددواحدونوپه نړیوال سیستم کې     -کلوين  :  
 ښوول کیږي . دکلوین اوسانتیګرید حرارت درجې سکل ترمنځ اړیکې په الندې ډول دي  

+ 273.15 °Ct=  KT 

Kelvin Scale 

 

 

    -دکلوین درجې سکاال په اساس دحرارت درجه بندي :
چې  واحددی  قانوني  نړیوال  دحرارت   کلوین  

په   ورته     Kلنډیزيې  توگه  عمومي  .په  کیږي  سره 
سکېل   بندي  درجه  حرارت  ویل    scaleدمطلقه  هم 

یوانگریز فزیک     Lord Kelvinکیږي . الرډکلوین  
زکال کې  نوموړي درجه بندي    1967پوه وه چې په  

ي ده په منفي دوه سوه درې اویادرجې  دهغه په ویاړونومول شوه .دکلوین صفردرجه مساو
، دکلوین صفردرجې ته مطلقه صفردرجه هم ویل     K = –273,15 °C 0 سانتي گراد. یانې

کې   ماده  په  نو  راټیټ شي  پورې  ترصفردرجې  دکلوین  حرارت    مادې  دیوې  که   . کیږي 
 حرارتي انرژي دمنځه ځي  .  دعادي فشاراوحرارت الندي اوبه دکلوین په 

  T = 273,15 K   کې یخ کیږي اودکلوین پهT = 373,15 K ( کیږي .اجوش ) یشول 

Keratin 
،اوښتانواونوکانوکې  پټ  بهرني  په  پوستکي  دبدن  چې  دی  پروتین  ساختماني  یوډول 

 پیداکیږي .

Kerr Effect : کله چې یوه ماده په برقي ساحه کې کېږدو، نو دمادې اپتیکي خواص لکه     -دکراغیزه
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نیتروبینزول    د   چېرته  که  توگه  په  دبیلگې   . تغیرکوي  پرتله  دپخواپه  دانکسارضریب 
)2NO5H6(C     نمونې څخه  دپوالرایزشوې  رڼا وړانگې تیرې شي، نوپه پیل کې دنمونې

در فوتودیدکتورکې  یوه   نیتروبینزول  ترشاپه  په  چې  خوکله   . کیږي  لیدل  نه  ڼاوړانگې 
ولتیج کیښول شي نوپه فوتودیدکتورکې رڼالیدل کیږي .  داځکه   kV 1باندې یوکیلوولټ 

چې درڼاڅپوهغه پوالرایزسمت چې  دبرقي ساحې سره موازي ده یوډول انکسارضریب او  
ځانته   انکسارضریب  ډول  بل  ده  باندې عمودأوالړه  ساحه  برقې  په  چې  پوالرایزسمت  هغه 

اوفا سمت   رڼا  دپوالرایزشوي  وینا  بله  په   . کوي  واسطه   phaseزغوره  په  ساحې  دبرقي 
په ډول    shutterڅرخیږي .  په فوتوگرافي کې دکراغیزې آلې  څخه دیوه سریع سویچ  شتر  

 کاراخیستل کیږي .

Ketene 

دی . په      RR'C=C=Oدعضوي مرکباتویوه گروپ ته ویل کیږي چې عمومي فرمول يي   
دبیلگې په توگه لکه ایتینن   په زړه خوشې پاتې شونې دي .    `Rاو    R نوموړي فارمول کې  

=C=O2CH . کیتین دغبرگ تړون په درلودلوسره ډیرفعال کیمیاوي تعامل ښيي ، 

Ketohexose 
: خپل      -کیتوهیکسوس  په  چې  دی  مونوساکرایدڅخه  له  تړاوعبارت  کیمیاوي  په 

 لري . 'RC(=O)Rمالېکيول کې دکاربن شپږ اتومونه اویوکیتون گروپ  

Ketone 

: يې     -کیټون  گروپ  اودکیټون  یوه عضوي مرکب څخه دی  له  بڼه     'RC(=O)Rعبارت 
په زړه خوشې پاتې شونې دي .  دکاربن په دوه نورو   `Rاو  R لري . په نوموړي فارمول کې 

تړلی دی  .ټول کیټون لږترلږه درې کابن اټومونه    (C=O)اتومونوباندې دکاربونیل گروپ  
کې   په صنعت   . تولیدکیږي  کې   کړنالره  په  الکهولوداکسایدیشن  دثانوي  کیټون   . لري 

 پراخ استعمال لري . د کیټون ساده  بېلگه داسیټون په نوم یادیږی .  

Ketones 

 

 

کورنۍ  ېالک          -:       کیتونونه  دپارافین  چې  دي  څخه  کیتون  له  عبارت  نون 
  وظیفوي دهایدروکاربن مرکباتوڅخه ترالسه کیږي . کیتون یوډول عضوي مرکب دي چې  

د   توګه  په  )ګروپ  ته  C=Oیوکربونایل  منځ  الکولوڅخه  اودثانوي    خاونددي   ګروپ   )
د  بېلګې    په  راځي . دکربونایل ګروپ کاربن   ددوونوروکاربن اتومونوسره تړلی دی .  

لکه   کې     3CR-CCO3Rتوګه  ځای  دې  .      Rپه  شی  کیدای  ګروپ  اویاداتوم  یواتوم 
څخه    Acetone    );3C‒CO‒CH3(Hترټولوساده کتون عبارت له   اسیتون   

 څخه ترالسه کیږی ،  propeneدی چې د 
 دکتون ګروپ 

Ketopentoses 
 : اودرېیم    -کيتوپنتوس  دویم  په   . لري  اټومونه  پینځه  دکاربن  چې   یومونوساکرایددی 

 تړلی دی . (C=O-)کاربن باندې دکیټون  گروپ 

Kettle  غټ لوښۍ،غټ دیگ، ظرف ،چای جوش 

Ki-67 Test 

کیږي. څرنګه چې   زیات  ترځ کې  په  یوپروتین دی چې مقداریې دحجرې دویش  نوموړی 
مقدارهم   پروتین  نودنوموړي  ډیرویشي  ځان  خپل  پرتله  حجروپه  دنارمل  حجرې  سرطاني 

کولو   درنګ  کیږي.  کې      stainingزیات  نمونه  یوه  په  چې  ده  شته  ازموینه  یوډول 
د   چې  کوي   رنګ  برخه  حجروسلیزه  چې     Ki-67دسرطاني  وي.هرڅومره  تړاومثبت  په 

دنمونې رنګ زیات وي په همغه اندازه ډیرې سرطاني حجرې شتون لري اوخپل ځان ډیر  
 ویشي 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ketone-group-2D-skeletal.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilovolt


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

515 

 

Kidney 

: ،پوښتورګی  غړي     -کلیه  اطراحیه  دوه  شان   دلوبیاپه 
عالیترحیواناتوکې   په  چې  کې  دی  بدن  اوپه  لري  شتون 

بیکاره اومضرمواددادرارله الرې دبدن څخه خارج کوي.  
ورننوځي  پوښتورګوته  وینه  رګونوڅخه  شریان  دکلیوی 
اوپه   کیږي  تصفیه  موادوڅخه  دزهرجنواواضافه  اوهلته 

دکل وینه  کې  بیرته   پایله  الرې  وریدرګونوله  یوی 
دپښتورګو څخه خارج کیږي. ګرده یک جسم کتلوی بوده  

که ازیک قسمت داخلی ویک قسمت خارجی ساخته شده است وبه رګهای خون وصل است  
.درداخیل کلیه لوله هاورګهای زیادی بوده که موادادراررا ازخون جمع نموده وتوسط یک 

حالب   بزګتریعنی  مث  ureterلوله  فوقتًا به  وقتًا  انجا  میدهدکه  انتقال  ذخیره  جهت  انه 
تخلیه میګردد. کلیه درحیوانات عالی ارتباط نزدیک ساختمانی بادستګاه تناسلی دارد. 

 ۱حدود    بالغ  انسان  یههر کل.    است  یهکل  یو عملکرد  یواحد ساختار   nephron  نفرون
،   یعاتما  یتهل  مختلف بدن ، اسموال  یعاتدر کنترل حجم ما  یهکل  .  نفرون دارد  یلیونم

اس ها  یدتعادل  غلظت   ، باز  الکترول  ی و  م  یتمختلف  در    یلتراسیونف  .کند  یشرکت 
  ی م  یلترشود ، ف  یها م  یهکه وارد کلبدن  پنجم از حجم خون    یکدهد:    یگلومرول رخ م

ها.  شود م   یینمونه  جذب  دوباره  که  مواد  س  یاز   ، امالح  بدون  آب   ،  ی ب  یمدوشوند 
و  ونابکر گلوکز   ، ها  هستند.   یدهایاسامینوت  ترشح شده  یینمونه  مواد  از   از    عبارت 
  یمتنظ  ی)برا ینرن یهورمون ها. کلیه  است یکاور یدو اس یم، پتاس یوم، آمون ایدروجن ه

 تشکیل خون افرازمیکند. ( ی)برا  Erythropoietinیتروپویتین  فشار خون( و ار

Killer Cells 

دسپینوکرویاتویوډول حجرې دي چې سرطاني حجرې دمینځه وړي اوهمدارنګه دبدن هغه  
اویاتریرغل   وي  شوي  ککړې  موادوباندې  بیګانه  په  چې  وړی  دمینځه  هم  حجرې  نارمل 

 الندې راغلې وي

Kilocalorie 

: په     -کیلوکالوري  لنډیزیي  چې  واحددی  مقداریوپخوانۍ  ښوول    kcalدتودوخي  سره 
واحددژول    مقداراوسنۍ  دحرارت   . هغه    Jouleکیږي  یوکیلوکالوري     . یادیږي  نوم  په 

کې   ستانداردفشار  په  چې  دی  سوچه    kPa 101,325 مقدارحرارت  دیوکیلوگرام 
د   درجه  تر  C° 14,5اوبودتودوخي  درجه        C° 15,5څخه  یوه  یانې  پورې      C° 1درجې 

په   اولنډیزيې  څخه دی  کالورۍ  له  واحدعبارت  کوچنۍ  دکیلوکالوري   . کړي     cal لوړه 
،    cal = 4,187 J 1یوه کالوري لږځه څلورژول دی .    cal = 1 kcal 1000  ښوول کیږي .   

 kcal = 4,1868 kJ 1همدارنگه یوکیلوکالوري دڅلورکیلوژول سره  مساوي ده له :  

Kilogram 

: په      -کیلوگرام    kg دنړیوال سیستم په واحدونوکې دکتلې اساسي واحددی اولنډیزیي 
سره ښوول کیږي . دتعریف سره سم یوکیلوگرام له یولیترسوچه اوبوسره مساوي دی چې  

( سانتیگرید  )     C° 0دصفردرجې  اویوبار  حرارت   نارمل   )1,01325 bar  نارمل  )
فشارالندي قرارولري . یوکیلوگرام د نړیوال اصلي  واحدټایپ  کیلوگرام سره مساوي دی  
نړیوال   کولوپه  داندازه  هیواد  فرانسې  اود  جوړدی  څخه  استوانې  ایریدیم  ـ  دپالتین  چې 

اوامریکاکې    BIPMانسټیتوت   انگلستان  هیوادونولکه  ځینو  بلخواپه   . دي  پروت  کې 
. یوکیلوگرام څه دپاسه  دو  poundلپاره پونډ  التراوسه دکتلې واحد ه پونډه  کارول کیږي 

 دی . mg. دکیلوگرام کوچنۍ واحدملي گرام    kg = 2.2046 pouns 1      کیږي .
         1kg = 1000 mg 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
http://de.wikipedia.org/wiki/Bar_%28Einheit%29


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

516 

 

Kilopond 

: په      -کیلوپونډ  لنډیزیې  چې  واحددی  یوپخوانۍ  لپاره  قوې  دوزن  جسم  سره    kpدیوه 
نوموړی     . لپاره کیږي  دقوې  کیدلوخواوسمهال   توگه استعمال  واحدپه  واحدپخوادقوې 

په    که    واحد کارول کیږي .  دتعریف سره سم یوکیلوپونډهغه مقدارقوه ده چې  N  دنیوټن
باندې   کتله  دیوکیلوگرام  اندازه  په  ته  کتلې  نویوکیلوگرام  وکړي    2m/s 9.80665اغیزه 

 شتاب ورکوي . نوموړی شتاب دځمکې جاذبې قوې متوسط قیمت دی .

Kilowatt 

: په    -کیلوواټ  لنډیزیي  واحددي چې  یواشتقاق شوی  لپاره   KWپه فزیک کې دقدرت  
اودانگریزانجینرجیمزواټ   کیږي   کوچنۍ   James Wattښوول   . دی  ویاړنومول شوی  په 

ارقدرت څخه عبارت دی چې په یوه  نومیږي . یوواټ دهغه مقد  Watt =Wواحديې واټ  

      ثانیه کې یوژول میخانیکي کارترسره کړي .   
په موده s 5 کتله ولري اودپینځوثاینو  kg 100 دبېلگې په توگه : که یوسړی سل کیلوگرام 

پورته په  یوه زینه  باندې وخیږي  ،نودقدرت اندازه يې    m 3 کې په ارتفاع د درې متره  
 قیمت لري( . 2m/s 9,81دی .)دلته دځمکې جاذبه قوه   watts 600شپږسوه واټ 

 100 × 9,81× 3/5 ≈ 600 watts  1یوزرواټ  مساوي دی له یوکیلوواټkw = 1000 w  

Kilowatt Hour 

(Kwh) 

دکاراوانرژي نړیوال قانوني واحددی . یوکیلوواټ دیوزرواټ     -دکیلوواټ ساعت عالمه : 
ساعت سره مساوي دی . که یوه تخنیکي آله یوواټ قدرت ولري نو  یوواټ ساعت دهغه  
مقدارانرژی سره سمون لري چې  تخنیکي آله يې په  یوه ساعت کې رانیسي اویايي دځانه 

که   توګه  په  دبیلګې   . نویوکیلوواټ    ورکوي  کاروکوي  یوساعت  منقل  برقي  یوکیلوواټ 
 انرژي مصرف کوي .  

1 kW · 1 h = 1000 Watt · 1 h = 3,6 MJ 

Kinematics 

 : داجسامو،نقاطواویوسیستم     -دحرکتونوعلم   چې  ده  څانگه  یوه  میخانیک  دکالسیک 
د   چې  کوم  ونیسي  کې  پام  په  قواوې  هغه  چې  دې  له  پرته  کوي  مطالعه  حرکت 

 همدغوحرکتونوالمل گرځي .  

Kinetic  Energy 

دانرژي یوډول ته ویل کیږي چې یوجسم یې دخپل حرکت په اساس لري .      -حرکي انرژي :
بله وینا حرکي   انرژي هغه کارته ویل کیږي چې ترسره شي ترڅویوجسم دسکون حالت  په 

د جسم  دخوځیدونکي  انرژی  نوموړې   . وخوځوي  ته  حالت  دحرکت  اود   m څخه  کتلې  
 مربع نیمایي قیمت د حاصل ضرب څخه ترالسه کیږي  .  v سرعت 

 
دواحداتوپه نړیوال سیستم  کې کتله په واحدکیلوګرام  ،سرعت په واحدمترپه ثانیه  ټاکل  
چیرته   که  توګه  په  دبېلګې   . کیږي  ترالسه  ژول  واحدپه   دانرژي  کې   پایله  په  چې  کیږي 

قیمت ولري  نوحرکي انرژي یې   v = 18 m/s  او سرعت  یې     m = 80 kg دیوجسم  کتله 
 کیږی . په الندې ډول محاسبه

 

Kinetic Energy 

 : انرژي  خاونددی    -حرکي  دانرژي  وي  کې  حالت  په  دحرکت  چې  هریوسیستم 

وینادهغه     بله  په   . یادیږي  نوم  په  انرژۍ  دحرکي  انرژي  دغه  او 
څخه   حالت  دسکون  ترڅویوجسم  ورسیږي  بایدسرته  چې  دی  عبارت  مقدارکارڅخه 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

517 

 

که چېرته دیوه نقطوي جسم  کتله په    راوباسي اوتراوسمهال سرعت پورې تعجیل ورکړي .
m     اوسرعت يي پهV       وښيو،نودحرکې انرژۍ kE    ، . لپاره يې الندې فرمول اعتبارلری

مترپرثانیه   په  سرعت  کې  سیسم  نړیوال  واحدکیلوگرام    m/sدواحدونوپه  په     kg،اوکتله 
 څخه دی .   Joule = Jاندازه کیږي . نودحرکي انرژۍ واحدعبارت له ژول  

2s/2m·kg1J = 1        یوجسم که  توگه  په  دبېلگې   ،80 kg   ول سرعت  کتله  اوپه  ري 
 حرکت کوي نوحرکي انرژي مساوي ده له :    218m/sد

Ek = (1/2) · 80 · 182 J = 12.96 kJ 

Kinetic Energy 

= Ek 
 حرکي انرژي )خوځېدونکې( انرژي 

Kinetic Theory 

: نظریه  گازداحصايي    -دگازاتوحرکي  یوخیالي  چې  کوي  تشریح  دانظریه 
وړشمیرکوچنیوذراتولکه اټومونواومالیکولونوڅخه جوړدی چې هغوی  ټول تقرییأ نامنظم 
کې    منځ  خپل  په  خوا  دیوې  ذرات   متحرک  داچټک   . کوي  ترسره  حرکت  ثابت  تصادفي 
نظریه   دگازاتوحرکي   . لگیږي  سرعت  ثابت  په  باندې  دیوال  په  لوښي  د  اوبلخوا  یوپربل 

ترکیب مالیکولي  دگاز  ړومبی  دگازاتو    ترهرڅه  اوورپسې  نیسي  نظرکې  په  اوحرکت 
ماکروسکوپيک خواصو لکه فشار،حرارت اویاحجم په اړوندڅرگندوني  کوي   . دنوموړي  

 نظريي اړینې فرضیې دادي : 
گڼه    -۱  چې  راځي  نه  ته  منځ  کبله  دې  فشارله  چې  کوي  ډاگه  په  نظریه  حرکي 

دگازمالیکولونه یوبل پرشاتمبوي ،لکه څرنگه چې کارپوه ایساک نیوټن گمان کولو،بلکې 
سرعت   توپيرلرونکي  په  هغوی  چې  داځکه  راځي  ته  منځ  کې  نتیجه  دمالیکولونودټکرپه 

   سره حرکت کوي . 
 کي انرژي یوازي دسیستم په حرارت پورې اړه لري .  دگازذراتومنځنۍ حر  -۲
اودهغوی    -۳ کوي  ترسره  ثابت  حرکت  نامنظم  تل  اواټومونه  لکه مالیکولونه  دگازذرات 

حرکت یوازي   داحصايي له الری ټاکل کیدای شي  . دگازذرې ترهغه مهاله پورې یوپربل  
 کړي .باندې قوه نه واردکوي  ترڅوچې ذرات یوبل سره تماس پیدانه 

کې    -۴ پایله  اوپه  کوي  اطاعت  ټکرقانون  دذراتوټکرداالستیکي  سره  دیوال  دلوښي 
 دگازفشارالمل گرځي .

Kinetic Theory 

Of Gases 

 : ونه اواتومونه یوه  مالیکولیوه تیوري ده اوبیان کوي  چې دګاز   -دګازونوحرکي تیوري 
دګازبڅرکي په یوه لوښي  غټه کتله ده چې په ثابت سرعت سره هرې خواته حرکت کوي .  

دیواتومي   . ټکرکوي  سره   اوددیوال  سره  یودبل  کې  الره  په  او  کیږي  ساتل  خوندي  کې 
منځن اتومونو  ګاز  د  اندازه   ګازدحرارت  نوموړې    يایدیال   . یومعیاردی  لپاره  سرعت 

 تیورې په الندې ډول فرضي مني :                      
ې کتله یې ډیره کوچنی خو دصفرسره یوشان نه  ګازدډیروکوچنیوذروڅخه جوړدی  چ   -۱

ونوشمیردومره ډیردی چې احسائیوي چلنالرې ورباندې کیدی شي  مالیکولدګاز   -۲ده .  
   ونه په ثابت سرعت سره  هرې خواته په نامنظم توګه خوځیږي .  مالیکولدګاز   -۳. 
   ونه په دیوال ولګیږی نوانرژي دالسه نه ورکوي مالیکولکله چې دګاز -۴
   ونه پرته له ټکرڅخه نوریوپربل باندې کومه قوه نه اغیزمنه کوی مالیکولدګاز  -۵
   حجم دلوښي حجم په پرتله ډیرکوچنی دی   مالیکول دګازهر  -۶
 وبڼه کروي شکل لري اواالستیکی ټکرونه کوی  مالیکولد  -۷

http://en.wikipedia.org/wiki/Metre
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

518 

 

   تړلې ده .  ې ونوحرکي انرژي دسیستم په حرارت پورمالیکولد -۸
ونه دلوښي په دیوال باندې االستیکي ډوله  ټکرکوي اوله دې کبله  ټاکلی مالیکولد  -۹

دیوه    . حرارت  مالیکولفشارواردکوي  اودمطلقه  انرژي  اړیکی     T حرکي  الندې  ترمنځ 

   اعتبارلري .
په وروستی معادله کې                 ،v   واحد    مالیکولد په  دبولتڅمن    m/s     ،Bkسرعت 

 دی .        K   مطلقه حرارت په واحدکلوین درجه  T ثابت او 

Kinetics 

دکالسیک میخانیک یوه څانگه ده چې د  اجسامواونقطوي ډوله ذراتوسیستم    -داینامیک :
بله ویناپخپله   په  دحرکت تغیرمطالعه کوي کله چې په هغوی باندې قواوې عمل وکړي . 

 پام کې نیول کیږي .قوه اودقوې اغیزې  په 
په واحدوخت کې دیوه کیمیاوي تعامل جریان دی  چې داینامیکي   -په فزیکي کیمیاکي : 

 تگالره  يې د مالیکیولو حرارت ،غلظت اوفشارتابع دی .  

Kinetics  حرکي ،خوځیدونکی 

Kinetin 

دسایتوکاینېن په شان  یوهورمون دی چې دنباتاتووده کیدنه  یاني نمو پرمخ   -کینیتن :
بیايي او دنبات په ریشه اوغوټۍ کې شتون لري . په پایله کې دحجرودویشتوب کړنالره  

کې    DNAنوره هم تحریک کوي  . نوموړی هورمون دانسان په شمول دټولواورگانیزموپه  
 دپوستکي روغ ساتلوپه موخه کارول کیږي .   یشگاه کېآراشتون لري . په 

Kinetochore 

دسلول ویشنې په دوره کې دخویندوکروموزودمرکزپه تړل شوې برخه کې    کروي شکله  
کیږي   تړل  کلک  تارونه  دستگاه  دسپینډل  هلته  چې  کیږي  ویل  جوړښتونوته  پروتیني 

 اولورگان کروموزومونه دیوبل څخه په شان کش کوي .

Kinin 

لکه  یوډو توگه  په  دبیلگې   . لري  اړه  پورې  هورمون  دنسجونوپه  چې  پېپتیددی  پولي  ل 
براډي کینین اوکالیکرین انزایم . نوموړي انزایمونه دوینې فشارکموي ،رگونه ارت کوي  

 اوداسې نور.

Knee   گونډه ،زانو، دزانومفصل برخه 

Knee Joint 
دبدن ترټولوهغه غټ مفصل دی چې په فقاریه حیواناتوکې دورانه هډوکي     -دزانومفصل :

Femur   دتیبیا هډوکي ،Tibia اودپاتیال Patella . هډوکي سره نښتی دی 

Know یژندل،شناختن پ 

Kr  Krypton . دکریپتن کمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده 

Kronecker Delta 

 نوموړي عالمه یوه تابع ده چې  په یوناني توري لکه  دېلتا       -کرونېکرعالمه یادېلتا : 

عددونه تشکیلوي . دبیلګې په  صحيح  دتابع دوه متحول    i;J ښوول کیږي . دلته      
توګه دتابع قیمت مساوي په یودی کله چې متحول عددونه سره مساوي وي ،خوکله چې  

 ,نودتابع قیمت دصفرسره  مساوي دی . دبیلګې په توګه    متحول عددونه نامساوي وي ،

 اوهمدارنګه :      ,
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Krypton 

کریپټن : یو نجیبه ،نادر،بې رنګه،خورافعال کیمیاوي ګازدی چې دیواټوم څخه جوړدی،   
په   اټومي      U 83,80ده ، اټومي کتله يي     36 اوداټومي شمیره يي    Krد لنډیزنښه يي 

اتم   په  کې  جدول  دعنصرونوپه   . لري  قیمت  په    8واحد   . دی  پروت  کې  ګروپ  عمده 
-Krypton شتون لري .  په طبابت کې د کریپټن ایزوټوپ   اتموسفیرکې په ډیره لږه اندازه  

81m   يي نقطه  کیدنې  دویلې   . کیږي  پورته  ګټه  موخه  په  ازموینې  دکار  دسږي   څخه 
 153,22−)     درجه کې اودغلیان نقطه يي دتودوخی په     (C° 157,36−)  دتودوخي په   

°C)   . درجه کې صورت نیسی 

Kundt's Tube 

  : تیوب  پوه     -کندت  فزیک  دجرمني  چې  ده  آله  صوتي  خواپه    August Kundtیوه  له 
زکال کې تجربه شو. نوموړی آله د یو شیشه يي تیوب څخه جوړه ده چې دصوت    ۱۸۶۶

کیښول   ډول  افقي  په  تیوب  نوموړی  شي.  کوالی  اندازه  کې  جامدنل  ګازاویا  په  سرعت 
تو منظم  په  اوږدوکې  په  برخې   اودمنځ  چې  کیږي  کله  کیږي.  فرش  باندې  پودرکاک  ګه 

دتیوب یوې څنډې څخه دصوتي پنجې په مټ اویاپه میخانیکي توګه دلوډسپیکرپه مټ  
دامنه  څپې  دصوت  چې  کې  ځای  هغه  په  کې  منځ  په  نودتیوب  تولیدشي  څپې  صوتې 
صفروي هلته دکاک پودرراغونډیږي او متوقفي څپې منځ ته راځي. دتیوب په یوه بله څنډه 

ی چې    Pistonوپیستون  کې  اوکله  شو  تغیروکوالی  ته  طول  دتیوب  چې  لري  شتون 
تیوب د نودامانالري چې  په    ریزونینس  لوړآوازواوریدل شي  ځانته غوره کړی دی.  حالت 

طول   څپې  دصوت  طول  دتیوب  کې   حالت  چیرته    λنوموړي  .که  لري  قیمت  څوچنده 
رفریکونس  اودڅپي عقدو  مالوم وي لکه دفریکونس جنراتو  fدصوت سرچینې فریکونس  

کړو،نودصوت   اندازه  واټن   دامنه صفروي  څپې  دوالړې  هلته  چې  نقطه  هغه  یانې  ترمنځ 
     .λ c= f په الندې ډول ترالسه کیږي .       cسرعت 

La  Lanthan : دلنتان کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده  -لنتان 

Labiatae 

: نباتات  لرونکي   ) )اورشنډې  چې      -لب  کیږي  ویل  هغوګالنواوبوټوته  کې  بوتانیک  په 
ساقه يي  مربع شکله بڼه لري ،پاڼې یې ښه بوی لري  اوتاج يي دلب په شان دوه برخې لري  

دوه  یې  لب  پورته   ، لري  پاڼې  پینځه  يې  تاج   .    . لری  پاڼې  درې  يي  لب  اودالندې  پاڼې 
. اکثراعلفي اویانیم بوټي   دهغوی جنسي تکثردمرغانواویاحشراتوپه مرسته ترسره کیږي 
ډوله نباتات دي چې تراوو زرو  نه زیات انواع يي په معتدلواوتودومنطقوکې پیداکیږي .  

ه ادویه کې،دعطرپه  دهغوی په منځ  کې  ایتریک تیل شتون لري . دطبي  نباتاتو په توګه پ
 تولیدکې  اوهمدارنګه دخوراکي شیانود تریخ کولوپه موخه کارول کیږي 

Laborator ،البراتوار 

Labyrinth  تاوشوی کږه الره ،پرپیچ الره ،دغوږننی برخه ،دغوږتاوشوی کانال 

Lacrimal Gland 

 : داوښکوغده   ، وداخلی    -غدهْ  اشک  بااليي  درزاویهْ   ایکه  خالیګاه چشم حیوانات  غدهْ  
والقالی  ،نمکی  آبګین  مایع  ویک  بوده  واقع  چشم  ی  باال  به  ودرخزندګان   فقاری 
وتوسط   نموده  کمک  چشم  قدامی  سطح  ساختن  مرطوب  مذکورجهت  تولیدمیکند،مایع 
پلکها به زاویهْ  که نزدیک بینی قرارداردرسانده میشود. طورمعمول اشک ازمجرای اشک  

وازانج کیسهْ  اشک  توسط  به  ازدیادتولیداشک مثال ً  بینی منتقل میګردد. درصورت  ابه 
 تحریک احساسات مستقیما ً ازچشم خارج میشود.
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Lactase 

دی چې دوه قیمته قندپه یوقیمته قندباندي هایدروالیزیس کوي .    انزایم  یوډول    -لکټیز: 
په کوچنی کولموکې شته دی چې دشدوقندپه ګلوکوزاوګالکټوزباندي ټوټه    انزایم   دلکټیز  

کوي . ددې انزایم کمښت یوه ناروغي منځ ته راولي چې دعدم تحمل الکټوزپه نوم یادیږی  
 قندهضم کړي .. په دې ماناچې ناروغان نه شی کوالی  دشدو

Lactate 

 

ته ویل کیږی . کله چې یوڅوک جسماني کاروکوي     Esterدشودې اسیدونومالګو اواستر
اوداکسیجن کمښت منځ ته راشي  نوپه پایله کې په عضالتوکې  لکتیت تولیدکیږي چې  

قیمت   دلکتیت  کې  وینه  په   . یادیږی  نوم  په  لکتیت  .     mg/dl 20–5دسودیم  دی 
نیکروز،اودځینو کمښت،دینې  ډي  دویټامین  کې  هډوکي  په  پار  دځینوناروغیولکه 

 وپه واسطه تولیدشوی ناروغۍ په پيژندنه کې مهم رول لری ايټاز

Lactation   دتیوڅخه دشدوراایستل ،دشدوافرازات چې دتیوڅخه راوځي 

Lactic Acid 
اسید:  الکتیک  یا  کې     -دشدوتیزاب  شدواوعضویت  دحیواناتوپه  چې  دي  تیزاب  هغه 

 پیداکیږي.

Lactose 

 

دوه قیمته قنددی چې په تیره بیاپه شدوکې ډیرپیداکیږي . دشدي قند دوه    -دشدې قند  :
لکټوزدیوه   پخپله   . دی  جوړشوی  ګلوکوزڅخه  ګالکټوزاو  قند  یوقیمته  اود  لري  برخې 

لکټیز   ګالکټودمورپه     Lactaseانزایم   . کیږي  تجزیه  نوموړوقندوباندې   په  واسطه  په 
اره دانرژي اړینه سرچینه تشکیلوي .  په  نړۍ کې داسې  شودوکې پيداکیږي اودماشوم لپ

ماشومان اوکسان هم شته دي چې دارثي نیمګړتیاپراساس دلکتیزانزایم خاوندان نه دي  
اویاپه لږمقدارلري  . پایله يې داده چې دځینوحیواناتولکه غوا،وزې اومیږي شدي نه شي  

 دی . 11O22H12Cهضم کوالی . دلکټوزکیمیاوي فرمول 

Ladder  ګى، ليار زینه 

Lamella  نری غشا،نازکه پرده،نازکه پاڼه،نری استوانه يي شکله جوړښتونه 

Lamina  ،طبقه، اليه، پرده )ناز كه(  ټ،پ ړ،پو پاڼه، نرۍ تخته،نرۍ پټ 

Laminal 
سطحه،هغه   پاڼې  سطحه،دګل  دژبې  لکه   . وي  نري  شان  په  پاڼې  دیوې  چې  غړي  هغه 

 اوازونه چې دژبې پورتنۍ سطحي په مرسته منځ ته راځي  

Laminar  هموار،طبقه په طبقه، لکه هموارجریان،همواره پاڼه،طبقه يې وسله،لغزنده سطحه 

Lamp   المپ , ډیوه  څراغ، 

Lancet 
ي آله ده چې دوه  تیرې څوکې لري اودشعریه رګونوڅخه وینه  یوډیرکوچنی چاقوډوله طب

 اخیستل کیږي  

Lanthanoids 

وروسته   څخه  دالنتنم  کې  سیستم  پریودیک  په  چې  نادرعنصردي  عنصرونه    ۱۴دځمکې 
يي    عنصر  لومړی   . عنصريي    Cerتشکیلوي  نمبريې   Lutetiumاواخیرنۍ  .اتومي  دی 

 پورې رسیږي . په شیشه ، چیني لوښو جوړولو اوفلزکاری کې کارول کیږي . 71-58د

Lanthanum 
  : په    دسپینوزروپه شان سپین   -النتنم    Laرنګه کیمیاوي عنصردی چې   دلنډیزنښه يي 

دی . داعنصردځمکې نادرعنصروپه ډله کې دی اودپریودیک سیستم    57اواټومي نمبر يي  
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. اتومي کتله يې    دویلې     u138,9055په شپږم پریوداودریم فرعي ګروپ کې پروت دی 
دی . نرم  3743 K[5] (C° 3470)   اودغلیان ټکی يي    K1193 (C° 920)کیدنې ټکی يي 

په   اوهمدارنګه  توګه  په  دکتلیست  النتنم   اکسایدکیږي  سمدالسه  هواکې  په  چې  فلزدی 
شیشه کې دمرکب په توګه اوهغه ناروعانولپاره چې په وینه کې ډیرفوسفیټ ولري ددرمل  

 څخه ګټه پورته کوي   3OC(2La(3په موخه دالنتنم کاربوناټ   

Larve 

الرف ،دحیواناتو تکاملي حالت چې دکرم په شان وي . دجنین یونوع دی چې دموردبدن 
دالرف   قرارلري  کې  بیابان  دذومعشتین  چې  حیوانات  هغه   . کوي  بهرتکامل  څخه 

پیله(،قانغوزهااونور.    )کرم  پروانه  الرف  لکه   . لومچدتولیدکوي  دودى     دوره  ړىنجي 
 او ،نوزادحشره،دزیږیدنې ترټولوابتدايي پړ

Larynx 

:حنجر اودصوت    -ه  تشکیلوي   برخه  قدامي  لولې  دتنفسي  چې  دی  غړی  هغه  دبدن 
تارونو،  دصوتي  هغوی  چې  جوړدی  ټوټوڅخه  شمېرغضروفي  دیو   . ده  آله    تولیدوونکې 

اوغشاگانوسره متحرک تړلي دي . دحنجري حرکت دیوشمېرټاکلوعظالتوپه واسطه    مفصل
ترسره کیږي . حنجره دوه دندې په غاړه لري :لومړی داچې دحنجري سرپوښ په مرسته نه  
غشاگانوپه   دصوتي  داچې  اودویم  ننوځي  ته  منځ  لولې  مواددتنفس  خوراکي  چې  پریږدي 

چ تغیرورکوي  داسې  ته  جریان  دتنفس  ته  مرسته  منځ  غږ  اهتزازاودسړي  کې  پایله  په  ې 
 راشی . 

Laser 

 : ژبې     -لیزر  انګلیسي   . خپروي  وړانګې   الکترومقناطیسې   چې  ده  آله  اپتیکي  یوه 
   : له  دی  کوونکی    Laser لنډیزعبارت   light amplification by stimulated)،تقویه 

emission of radiation)    دنوروړانګې  دتحریک شوي نورجریان په واسطه تقویه کیږی ،
  . مومي  ډیرښت  دفوتونوشدت  مرسته  په  طریقې   تحریکې  خپریدونکي  .دنوروړانګو 

دنوموړي    کې  پیل  په   . دي  څخه  اویاکریستل  ګاز،مایع  یوه  له  دی  عبارت  دلیزمحیط 
حالت ته    metastableلمحیط اتومونه  دالکترون فوتون غبرګون په کړنالره سره میتاسټیب

خیږول کیږي اوپه دې توګه تحریک شوي حالت ځانته غوره کوي  . ورپسې یوفوتوکفایت  
لومړنې   بیرته    اتوم  چې  اوکله  راولي  تحریک  په  اتومونه  میتاسټیبل   همدغه  چې  کوي 

حالت ته راوګرځي نوپه دي ترځ کې یوفوتون ورڅخه خپریږي . نوموړي خپریدونکی فوتون   
اویوشان دتحریک   موج  طول  ،یوشان  فریکونس  یوشان  همغه  شان  په  فوتون  کوونکي 

فازموقعیت لري .  په پایله کې همدغه دلیزرمحیط لکه دنوروړانګې تقویه کوونکی آلې 
،یورنګه   لوړانرژي  ډول  همدي  په   . کیږي  تقویه  زیګنال  اپتیکي  او  کارکوي  توګه  په 

تړاوثابت څپې اوږدوالی اوفریکونس     ،موازي وړانګې منځ ته راځي چې دوخت اومکان په
په   طریقي  خپرونې  کوونکې  دتحریک  وینا  بله  په   . خپریږي   ته  بهر  څخه  اودمحیط  لري 
واسطه دنورشدت قوي کول . لیزروړانګي په طبابت کې دعملیاتوپه موخه، په تخنیک کې  

 دشیانوپرې کولواوویلې کولولپاره پراخ استعمال لري .

Laser Rays 
  : رنګ  یوشان  او  فریکونس  شانچې يو  الکترومقناطیسي وړانګې دي       -ليزر وړانگې 

 لري

Latency 
 : تړاوپټ  په  وي   -ځنډتیا،دوخت  شوي  پخواپیل  کې   بدن  په  ناروغي  چې  موده  هغه 

 خونښانې يې نه ښکاره کیږی .

Latent : لکه یوه ناروغۍ چې پټه تیره شي پرته له دې چې کومې     -پټ،پنهان ،ناڅرګنده، غلې

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://de.wikipedia.org/wiki/Lanthan#cite_note-Zhang-5
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Lanthanum
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 نښې ولري .  

Latent Eg 
خرچنګانو  سفلي  اوپه  ولري  پنډپوښ  چې  هګۍ  ،هغه  زمستاني  تخم،تخم  دایمي 

 اوچنجیانوکې پیداکیږي  

Latent Image څرګندشوی نه وي   هغه عکس دی چې دیوې صفحي پرمخ اخیستل  شوی وي  اوالتراوسه 

Latent Time 
زماني فاصله کله چې یوتحریک صورت ونیسي اودهغه پروړاندې غبرګون پیل شي . لکه  

 هغه موده چې ناروغي پخواپیل شوي وي خونښانې يې نه ښکاره کیږی .  

Lateral  اړخ خواته ،جانبي ،اړخ ته پروت 

Latex   دربړکولوییدي محلول،دونویانې درختانودربرشیره 

Lattice Constant 

  هغه ثابت واټن ته ویل کیږی چې دیوه بلورشبکې  دګاونډیوسطحو)درز(   -ثابت :دشبکې  
یې   ضلعه  هره  چې  ده  واحدحجره  ترټولوکوچنی  وینادشبکې  بله  په    . لري  شتون  ترمنځ 
هکله   په  دجوړښت  دبلورشبکې  اوزوایه   ضلع  دواحدحجرې   . تشکیلوي  ثابت  دشبکې 

 مالوما ت ورکوي . دبیلګې په توګه دسروزرویانې طالشبکې ثابت مساوی ده له :  
 Gold 407,82 pm 

Lattice Energy 

: انرژی  شبکي  بلورکې  یوه  ده    -په  اړتیاشته  ورته  چې  کیږی  ویل  کارته  اندازه  هغه 
او ،ایونونه  اتومونه  لکه  اجزاوې  جامدجسم  الیتناهي  مالیکولترڅودیوه  څخه   دیوبل  ونه 

ونه چې دګازپه  مالیکولنونه اولیرې واټن ته یووړل شي  .  برعکس که چېرته اتومونه ،ایو
سره   توګه  په  بلور  اودیوشبکې  شي  راوړل  څخه  واټن  اودالیتناهي  قرارولري  کې  حالت 

دپوتن کاربیرته  ترسره شوی   کې    پایله  نوپه  .  شیوځای شي   ازادکیږي  توګه  په  انرژي  ل 
ایون   دسودیم   چېرته  که  توګه  په  کړو،نود  Cl−اودکلورایون     Na+دبیلګې  یوځای    سره 

    . کیږي  آزاده  کې  تعامل  کیمیاوي  همدې  په  چې  ده  مقدارانرژي  هغه  انرژي  شبکې 
کیمیاوي معادله یې په الندې ډول    kJ/mol 787-) .     (دشبکې انرژي   مساوی ده له :   

 :لیکو

(g) → NaCl (s) −(g) + Cl +Na 

Latticework  ، پنجره جالی ،شبکه 

Law  قانون، نظم 

Law Of 

Conservation Of 

Energy 

په فزیک څانګه کې یو تجربه شوی قانون دی . داقانون په ډاګه کوي    -دانرژي بقأ قانون :
چې دوخت  په تړاوپه یوه تړلي سیستم کې چې دچاپیریال سره غبرګون نه کوي  دانرژي ټول  

. دبېلګې    ی شيال  مقدارثابت پاتې کیږي . که څه هم یوډول انرژي په بل ډول انرژي بدلید
په توګه لکه حرکي انرژي چې په حرارتي انرژي واوړي . دنوموړي قانون پربنسټ داناشونې 
ده چې په یوه تړلي ، په بیلتون کې ساتل شوي یوه سیستم  په دننه کې انرژي تولیداویا له  

 منځه والړه  شي .  

Law Of Cosines 

 

په  چې   : قانون  نیسواوداضالعوطول    ABCیومثلث      -دکوساین  کې  پام  په 
  cاو   a    ،bزاویوکې قرارلري په خپل  وارسره په   Cاو    A  ،Bمقابل د  

 دکوساین قانون وايي چې :سره ښيو. په دې  صورت کې  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Triangle_with_notations_2.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Gold
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 ترمنځ  زاویه ده bاو ضلع    aپه پورتني فرمول کې ګاما دضلع  

Law Of Equal 

Areas 

بیان کوي چې    Kepler's laws دکېپلر لومړې قانون      -دسطحومساوي مساحت دعوی :
اوږدوکې   په  مدارونو  شکله  دبیضوي  اوسیارې  قرارلري  کې  محراق  په  لمردیوبیضوي 
سیخ   سم  کرښه  یوه  دلمرڅخه  که  چې  کوی  بیان  قانون  دویم   . شاوخواراڅرخي  دلمرپه 

سره یې وتړونوهمدغه   شعاع په  مساوي وختونوکې  په مساوي    وکاږواو دیوې سیارې 
 اندازه سطحې  طی کوي په دې توګه چې دهغوی مساحت دیوبل سره مساوی دی .          

Law Of Mass 

Action 

 

  : قانون  دعمل  وساتل   -دکتلې  اوفشارثابت  حرارت  چېرته  که  تعامالتوکې  کیمیاوي  په 
ترهغه وخته پورې شی خواته اوکیڼ خواته جریان لري ،ترڅو چې  شي ،یوکیمیاوي تعامل  

دایونوغلظت  مادي  ابتدايي  پر  تقسیم  ضرب  حاصل  دایونوغلظت  مادي  دتولیدشوې 
توګه   په  دبیلګې  ځانته غوره کړي.  اویوثابت قیمت  راشي  ته  تعادل مینځ  حاصل ضرب  

 کې قرارلري لکه: دکیمیاوي تعامل یوه معادله په پام کې نیسوچې دتعادل په حالت  
𝐴2B3 ⇌ 2A + 3B     په نوموړي معادله کې دتعادل ثابتk  : مساوي ده له 

  

Law Of 

Refraction 

 

کله چې دلمروړانګې دیوه شفاف محیط څخه یوه بل شفاف محیط    -:  -:  دانکسارقانون
خپل   سره  تابع  په  دانکسارضریب  وړانګې   نولویدونکې  ننوځي    ته  

 سمت ته تغیرورکوي  . دانکسارقانون په ډاګه کوي چې : 
اوعمودي    -۱ وړانګې  دنورمنکسرشوې   ، وړانګې  دنورلویدونکې 

پراته   کې  مستوي  یوه  په   خط  .نورمال  چیرته    -۲دي    1θکه 
او نورزاویه  دنورمال     2θدلویدونکي  نورزاویه  دانکسارشوي 

 خط سره وي  نوالندې اړیکې اعتبارلري : 

 
 دنورسرعت په لومړي محیط کې او    v 1په پورتنی معادله کې  

2 v     په واحدد    دنورسرعت په دویم محیط کېm/s      1راښيي ، همدارنګهn   دپه لومړي
دویم محېط کې دانکسارضریب مانالري اوواحدنه    په   2n محېط کې دانکسارضریب او  

 .  n 2(n <1(لري    

Law Of Sines 

دیوه مثلث دوه   βاوبیتا  𝛼نوموړې یوه مثلثاتي دعوه ده . که ومنوچې الفا  -دعوی ساین :
 دنوموړوزاویومقابل اضالع وي ، نولروچې :   bاو   aزاويي وي اوپه خپل وارسره    

𝑎

b
=

𝑠𝑖𝑛𝛼

sinβ
 

Law Of Tangents 

   αیومثلث په پام کې نیسوچې الفا     -دتانجینت دعوی : 
   aدنوموړي مثلث دوه زاويي دي او همدارنګه     βاوبیتا  

په خپل وارسره دنوموړوزاویومقابل ضلعې دي. نود    bاو  
  دتانجینت دعوی دهغوی ترمنځ الندې اړیکې شتون لري .

Lawrencium 
: پوه     -لورینسیم   فزیک  دامریکايي  رادیواکټیف عنصردی چې  یوکیمیاوي  مصنوعۍ 

Ernest Lawrence     .په واسطه په مصنوعي توګه وموندل شواودهغه په  ویاړونومول شو

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Snells_law2.svg
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يي   شمیره  اټومې  چې  داځکه   . کیږي  شمیرل  کې  ډله  په  یورېنیم  عنصردترانس  نوموړی 
په    103 لنډیزيي    . رادیو  Lrده  دهغوي  اولس  چې  دي  پيژندل شوي  يي  اکتیوایزوټوپونه 

فزیکي نیمايي وخت دڅوثانیوڅخه تردرې ساعتونوپورې رسیږي . نسبي اټومي کتله يي 
 اوداکټینويدپه ګروپ پورې اړه لري .  260

Laws Of 

Reflection 

: انعکاس  )    -قانون  ونورمال   ، منکسره  ،شعاع  وارده  شعاع 
نوردرجسم ، باالی جسم رسم شود( دریک  عمودیکه درنقطه اصابت  

میسازد(  بانورمال  نوروارده  که  )زاویه  وارده  ،زاویه  بوده  مستوی 
مساوی به زاویه منعکسه ) زاویه ایکه نورمال بانورمنعکسه تشکیل  

  میده ( است.

Lead 

سره ښوول کیږي .    Pb (Plumbum)یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  په    -سرپ :
واحددی . نوموړی عنصردوه   207,2Uاونسبي کتله یې دوه سوه اووه    82اتومي نمبر یې 

یې    کثافت   . اودڅکیدلووړدروندفلزدی  ،نرم  خړرنګه  ابي   ، اوڅلوروالنسه   ، والنسه 
11,34 g/cm3     327,4، دزوب ټکی یې °C     1751اودغلیان ټکی یې °C     قیمت لري . په

کارول کیږی ،که   په موخه  دبدن غړومخنیوي  داکسریزوړانګودزیان څخه  رادیولوژي کې 
دخوراک ،څښاک اویادتنفس له الرې بدن ته ننوځی نوپه هډوکوکې ځای نیسي په پایله کې  

وال روغتیاسازمان دوینې جوښت تخریبوي . همداالمل دی چې ډیرذهرجن عنصردی . دنړی
 مایکروګرام ټاکل شوی دی    μg/d 430څخه دسرپ ورځنی اعظمي  سرحدپه یوه ورځ کې  

Lead Chamber 

Process 

په    تولیدکیږي .   3SO يوه کیمیاوي کړنالره ده چې په دې طریقه  کې سلفرتري اوکساید
اوکساید سلفردای  کې  طریقه  اوکساید  2SO نوموړې  دای    2NO   دنایتروجن 

 تبدیل کیږي .   3SO اودنایتروجن اسیدونوپه واسطه په  

Lead(II,IV) 

Oxide 

 

  O2Pb0; Pb 3دسرب غیرعضوي  اوکساید مخلوط ته ویل کیږي لکه:    -سرب اوکساید : 
دی .یوډیرزهرناک جسم دی . اوسپنې ته دقرمزسرب رنګ     4O3Pbاوکیمیاوي فرمول ېې   

 ورکول کیږي ترڅوچې زنګ يې وه نه وهي اوداوسپنې محافظي په موخه کارول کیږي .

Leaf  دعادي ونې پاڼې ،دغیرسوزني ونې پاڼې 

Leaf  Stalk  دپاڼې ساقه 

Leaf system  دونې پاڼې مبدأ ، د پاڼې منشأ 

Leaf Vein   دونې پاڼې رګونه 

Leakage 
په یوه جسم کې  دچاک یا درز،  شته والی  چې په پایله کې دجسم          -بهرته بهیدل   :

 اویاغړي  څخه   مایع ، ګازاونو رمواد راوځي  ، څڅوبې،څڅېدلى شي، درز، 

Leather  څرمن ،چرم 

Ledger Line 
کولولپاره اړین  په هندسه کې هغه مرستندویې کرښې دي چې دیوه درې بعده جسم درسم  

 دي .

Legendre 

Polynomials 

( پولینوم  :  متعددة الحدوددلژاندڅوجمله يي،دلژاند  یوفرانسوی لژاند  یمار   -ین  آدر  -( 
دلژاندتابع  ته  جملي  حل  دمخصوص  معادلي  تفاضلي  معمولي  دالندې    . وه  پوه  ریاضي 
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 ویل کیږي .   

 
ټکي   په  داختصاص   معادله  نوموړې  چې  شوې        x = ±1څرنګه  تعریف  ده  نه  کې 

لپاره  تقارب      x| < 1|نوداصلي  مجموعې دترادف حل یوازي د یوه څخه لږ مطلق قیمت  
درجه يي  پولینوم دی  اوپه      n – یو  x(nP(اندتفاضلي معادلي دحل پولینوم   کوي .  دلژ

 الندې ډول يې لیکالی شو: 

 
کې    تابع  پورتنی  يي     nپه  قیمت  چې  دی  نوموړي       ... ,n = 0, 1, 2یوعدد    . دی 

  : توګه  په  دبیلګې   . ترالسه کوي   دلژاندتفاضلي معادلې حل  ،   پولینومونه  

    ،    ،    ،   ،
 ځله مشتق ونیسونولروچې :   (n+1)کله چې  دمعادلي دشی اودکیڼ اړخ   

 
دحل لپاره    Laplace's equationدلژاندپولینوم په ځانګړي ډول  دالپالس تفاضلي معادلي  

 په کروي شکله   سیستم کې کارول کیږي .دمختصاتو 

Legitimate قانوني ،درست، منظم ،مشروع 

Leibniz Formula 

For Π 

پای   ده چې دعدد  یوه سلسله   : په     Pi  (π)دالیبنیڅ سلسله  تقرب فرمول  ترټولوښه  لپاره 
  ډاګه کوي .الیبنیڅ یوجرمنی ریاضي پوه وه اونوموړې سلسله په الندې ډول ده .

. 

Length طول 

Length  

Extension 
 انبساط طولي ،انبساط خطي 

Length Growth  ، په اوږدوخواشنه کیدنه ،په اوږدوالي خواشنه کیدل ، نموی طوالني 

Length 

Measurement 
 دطول اندازه ،اندازه طولي 

Lens  : عدس ،حبوبات ،    -په بیالوژي کې : -په فزیک کې عدسیهLeguminoseae 

Lens Equation 

  یي، اودعدس f،  ټنمحراق وا یېدعدس ېده چ   ړیکها یاضير یوډول   -دعدسيې معادله :
    شتونلري. ینځترم  h  یرواټناودتصو  g  ټندجسم وا څخه

1

f
=

1

g
+

1

h
 

 

Lens Error 

کله چې دیوې خرابې عدسيې     -:یمګړتیان یېغلطي،دعدس یېناسمي ،دعدس یېدعدس
نه   کې  نقطه  په  محراق   اصلي  دعدسیې  هغې  له  وروسته  شي  تیرې  درڼاوړانګې  څخه 
اصلي  دعدسیي  چې  راټولیږي  کې  نقطه  یوه  په  ورنږدي  ته  عدسیې  بلکې  راغونډیږي 
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 محراق اوپخپله دعدسیي ترمینځ موقعیت لري .

Lenz's Law 

څرنګه الکترومقناطیسي سرکټونه  دنیوټن در  یم    په ډاګه کوي چې یوخوا   -دلینزقانون :
قانون پلې کوي اوبلخوادانرژي بقا خوندي پاتې کیږي . که چيرته دیوه  حلقوي ډوله هادي  

په تړاوتغیروکړي نود  dt دوخت    dB/dtدمقناطیسي جریان کثافت     dAپه منځ سطحه کې  
𝑈𝑖𝑛𝑑ولتیج تولیدکیږي    dsحلقې په اوږدوکې   = 𝐸𝑖𝑛𝑑 × 𝑑𝑠       اوله دې کبله په حلقه کې

یا  indEدبرقي ساحي      القاء   په واسطه  دبرق جریان  صورت نیسي .  داجریان داندکشن 
تولیدکوي کوم     indBپه نوم یادیږي او په خپل وارسره یوه مقناطیسي ساحه     indIجریان    

کثافت   په منځ کې دمتغیرمقناطیسي جریان  تړاودحلقې  په  په مقابل     dB/dtچې دوخت 
کې مخالف عمل کوي . همداالمل دی چې دمعادلي په ښی خوا کې منفي عالمه کیښول  

 شوې ده . دلینزقانون انتګرال شکل په الندې ډول دی .

 

Lepidoptera 

دحشراتویو ډیر غټ صنف )رتبه( تشکیلوي چې پتنګان اوشب پرک       -:  ها  پروانه ،  ګپتن 
مخته   .دوه  دی  پوري ِغټ  متره  ملي  ترسل  مترڅخه  دیوملي  .داحشرات  دي  شامل  پکې 

پورې رسیږي .     mm 300اودوه څټ ته وزرونه لري . دوزرونو عرض کله چې خالص وي تر
دواړو شان  په  ږمنځ  اواکثرادیوې  دي  اوږده  يې  .    ښکرونه  وي   شوي  غځول  پلن  خواوته 

کورنیوباندې    ۱۲۶داسې اټکل کیږي چې دهغوی څخه یوسلواتیازره نوع شتون لري اوپه  
  . لري  وزرونه  شان  غشاپه  اودنازکې   ، رنګه  ډیر  يي  انواع  ټول  لږڅه   . دي  شوې  ویشل 

ورځ کې   یوه  په  چې  کوالی شي  پتنګان  جنوب     600-200ښځینه  له  پرته   . واچوي  هګې 
خه نوردځمکي په هّرځای کې پیداکیږي . بدن يي دسر،ځبیښونکې  خولې اسباب  قطب څ

پښه   اوترڅټ  پښه  پښه،منځنی  ،توراکس،دمخه  ،خیّټه  سترګې  مرکبې  انتنو،دوه  ،دوه 
باندې   Scalesاولکۍ لري . وزرونه ،سینه اوخیټه يې دمخصوصواوښتان ډوله جوړښتونو  

دپي  ، کوي  تنظیم  حرارت  دبدن  چې  ده  شوې  ،  پوښ  تولیدوي  هورمون  ژندګلوی 
اوبلخوادعایق دنده په غاړه لري . دهغوی تکثردجنسي له الري ترسره کیږي . دژوندپړاونه  

،بالغ پتنګ   Pupa یره  شف  ،     chrysalis  وفهګش،    Larvaeعبارت دي له :  هګۍ ،الرف  
 ی .په یوه کال کې درې ترڅلورنسلونه منځ ته راځي . مایع ډوله غذايي موادخوړالی ش

Leprosy 

یکوباکتریوم لیپراپه واسطه منځ ما  یوه مزمنه سرایت کوونکې ناروغي ده چې د  -:  جذام
دخبرو   کیږی  اوغونډاري  کیږی  ، شل  کیږي   تخریب  دپوستکي حس  دناروغ   . راځي  ته 
درد،ساړه   ناروغ  کبله  دې  اوله  کیږی  مړې  داعصابوحجرې    . راځي  ته  منځ  نیمګړتیا 

کوالی ،وینه ټینګه کیږي او رګونه بندوي  ،په لومړي پړاوکې پرمخ  اوتودوخي نه شي حس  
دپوستکي   چې  شي  کیدای  ناروغي  دلیپروزي   . مالومیږي  داغونه  یاسره  سپین  باندې 

. درملنه يي دپولي شیموتیراپې لکه  ,Dapson تماس له الری بل سړي ته سرایت وکړي 

Clofazimin, Rifampicin  .نوموړې ناروغي په افریقااوهندوستان کې ډیره لیدل کیږي 

Lesion 
دبدن یوه برخه چې هلته دنسج غیرنارمل بدلون مینځ ته راغلی وي . دبیلګې په توګه لکه  

 تومور، یوه غوټه،زخم،  

Letal Dose 

= Ld50 
 د وړانگو هغه اندازه چه پينځوس په سل کې وگړي  وژني  
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Lethal وژونکی ،کشنده 

Lethal Gene 

: جین  ،وژونکی  عامل  هغوتغیراتو)موتیشن    -وژونکی  کې  جین  ویل   mutationپه  ته   )
دبالغ   زایګوټ  کبله   دې  اوله  دریږی  ټپه  په  وده  دزایګوټ  کې  پایله  په  چې  کیږي 

ژونکي متغیر جین کوالی شي چې زایګوټ دزیږیدلوڅخه دمخه  کیدلوعمرته نه رسیږي . و
 هغه مړکړي . همدارنګه دکروموزومودیوي برخي بایلل هم وژونکي عامل کیدالی شي .  

Leukaemia 

دوینې یوډول ناروغي ده اوبې شمیره غیرنارمل حجرې تولیدکوي .      -:     دوينې سرطان
. کړي  وي  نه  یې  اوانکشاف  وی  نه  شوې  پخې  حجرې  تولیدشوې  دهډوکوپه    دوینې 

ماغزوکې ناروغه ،غیرنورمال  اونیمګړو  سپین کروياتو توليد  چې خپله دنده نه شي تر  
 سره کوالی .

وینې   سیستم  مغزاویادلمفاوي  د  دهډوکي  چې  کیږي  ویل  ته  سرطان  دوینې  لوکیمیا 
جوړونکې حجرې په خپل سرویشل کیږي اودکنترول څخه وتلې زیات شمیراومې  حجرې  
تولیدکوي . په پایله کې دغه اومې حجرې دوینې جریان ته ورننوځی اوخپله دنده په سمه  

بلخوادوینې    . کوالی  ترسره  نه شي  اوهمدارنګه  توګه  کوي  مخنیوی  دتولید  سالموحجرو 
   دپاتې حجرودنده هم نیمګړې کوي. 

Leukippos 
لويکيپوس يويونانی فيلوسوف چې څه ناڅه   پينځه سوه کال دميالد نه له مخه يې داتوم  

 نظريه  راپيدا کړه  

Leukocytes 

 : کرویات  سپین  پالزمااولمفاوي    -دوینې  په  دوینې  چې  دي  حجرات  سیستم  ایمین  د 
دبیګانه   بدن    . لري  شتون  کې  کثافات،باکټریا،وایروسونه  مضرسیستم  لکه  موادو  و 

د   چې  کوم  ساتي  خوندي  نوروڅخه  .  عفوناوداسې  ګرځي  ناروغیوالمل  ی 
ک تشخیص   دناروغیوپه  اویاکمښت  .   دسپینوکرویاتودشمیرډیرښت  لوبوي  رول  مهم  ې 

په   سلول  زره  دسپینوکرویاتوشمیراوه  توګه   عادي  په  کې  وینه  په  سړي  دروغ 
کې کې      cells/ microliter 7000یومایکرولیتروینه  سړی  سالم  په   . وي 

 تشکیلوي .  %1دسپینوکرویاتوشمیر دبدن ټولي وینې یوپه سل 
ډ الندې  اوپه  تولیدکیږي  مغزکې  په  دهډوکي  کرویات  .سپین  دي  شوی  ویشل    -۱ول 

.    %70-60 ګرانولوسایت   ژوندلري  ورځي  تردرې    %30-20لمفوسایت    -۲دووڅخه 
دژوندموده      %6-2مونوسایت  -۳دژوندموده يي دیوې اونۍ څخه ترلسوکالونوپورې وي  

 يي دیوساعت څخه ترڅوورځې پورې وي 
برخه   یوه  دناروغیو  دوینې سپین کرویات دي  چې دمعافیتي سیسټم  بدن  او  تشکیلوي 

 اوسرایت څخه په امن کې ساتي

Lever رافعه 

Lever Arm  درافعې بازو،درافعې  مټ 

Leyden Jar 

  . یادیږي  هم  نوم  په  بوتل  دخاذن  او  راښيي  جوړښت  پخوانۍ  دخاذن  چې  ده  آله  یوه 
دیوشیشه يي بوتل په دننه اوبهرنۍ سطحه باندې فلزي لوحې )پاڼې( پوش شوې وي . ننۍ  

پایله کې    په   . فلزي ورقه دبرقي جنراتورسره اوبهرنۍ فلزي ورقه دځمکې سره تړل کیږي 
خ ورقې مساوي  فلزي  پخپله شیشه  ننۍاوبهرنۍ    . کوي  ذخیره  چارجونه  برقي  ومخالف 

آله   نوموړې   . ښيي  مقاومت  زیات  پروړاندي  اودلوړولتیج  لري  غاړه  په  دنده  دعایق 
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برقي   کچه  لوړه  په  باندې  .دالکترودوپه سطحه  کیږي  کارول  موخه   په  خاذن  دلوړولتیج 
 چارجونه ذخیره کیږي چې څوکیلوولټ ولټیج تولیدوي  .

Leyden Jar 

دساکنوبرقي چارجونودذخیره کولوپه موخه یوه آله ده چې دیوه     -الیدن شیشه يي بوتل : 
   . کارورکوي  ډول  په  دعایق  شیشه  کې  آله  دې  په   . لري   شکل  شان  په  بوتل  يي  شیشه 
دشیشه يي بوتل  دننه سطحه  اوبهرسطحه په  فلزي پاڼوپوښ شوې دي چې د الکترودوپه  

دب چې  کله     . کارورکوي   جنراتورباندې  ډول  الکتروستاتیک  یوه  الکترودپه  دننه  وتل 
په   اوبهرسطحه  دننه  دبوتل  کې  پایله  نوپه  وتړو  سره  دځمکې  بهرنۍ سطحه  وتړواودبوتل 

ذخیره  کوي . نوموړې آله لکه دیوه  مساوي توګه خومقابل     عالمه ساکن برقي چارجونو
منبع په توګه ورڅخه ګټه پورته  برقي خاذن په شان کارکوي اودلوړبرقي ولیتج )کیلوولټ(

 کیږی .

L'Hôpital's Rule 

 

 

 

 قاعده :   هوپیتال دلوپیتال یا  
ولروپه دې توګه  چې     Gاو    Fکه چیرته دوه توابع  لکه   

اعتبارولري په      او       

نامالوم    یو    دې مانا چې  دهغوی حاصل تقسیم   
  F ځانته غوره کړي، اوهمدارنګه   د    ډوله سرحد لکه   

هم شتون ولري نوپه دې صورت کې    𝑓 ′(𝑥) او   𝑔′(𝑥)     توابعولومړي مشتق یانې   G او
سرحد    دنوموړوتوابعونامالومه  شوچې  کوالی  سره  مرسته  په  مشتق   دلومړي  دهغوی 

په مالوم سرحد واړوو.  دلوپیتال قاعدې نتیجه په الندې ډول لیکالی شو:       

بله ویناپه هغه ځای کې چې توابع  په سرحدي ټکي         0Xپه 
، نوپه همدې سرحدکې توابع دهغوی دمماس       0X(G) = 0X(F ( 0 =کې صفرکیږي  ،   

Tangent    نیولوپه اومخرج مشتق  دصورت  چې  داځکه   . کیدای شي  تقرب  واسطه   په   
   G او F کړنالره کې پورتنی حاصل تقسیم  په یوه مالوم شکل اوړي اوله دې کبله دتوابعو 

 سرحدټاکل په اسانی سره ترسره کیدالی شي .

Li – Lithium   دکیمیاوي عنصرلیتیم دلنډیزنښه ده 

Lichen 

ها: سنګ  اورګانیزموڅخه    -ګل  ګانومرکب  دسمارقونواوالجي  چې  دي  موجودات   هغه 
    . یوواحدموجودجوړوی  طرزکې  اودژوندپه  جوړښت  خپل  په  هغوی   . وي  شوي  تشکیل 

ترسره      Photosynthesis سمارق چې  دفوتوسینتیز  mycobiont دبیلګې په توګه لکه د 
الجي   شین  یانې  وال  برخه  دهمزیستي     (Chlorophyta) کوونکی     symbiotic سره  

ګډژوندکوي .   په همدې توګه سره هغوی داسې ټاکلي  خوراکي موادتیاروالی شي  چې په  
سمارق داوبواومالګې ځانګړي توګه به د هغوی څخه یوهم په تهیه کولو بریالی نه شي .   

تېره   خوپه  مواد،  عضوي  ګان  الجي  چې  کې  حال  داسې  اوپه  کوي  مرسته  تیارولوکې  په 
بیاشکري مواداو داړتیاوړشحمي موادتهیه کوي . ګل سنګونه  په تودودښتو، دبحر غاړې  

 په  ډبریز څنډواود شمالي قطب په یخ شووریګي  سیموکې پیداکیږي .  

Lichen ُگلسَنگ   

Life : دناژوندی    -ژوند،حیات،زندګي  چې  کیږي  ویل  ته  حالت  دژوندیوموجوداتویوشریک 
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کبله دمحیط   لری،اوله دې  اومیتابالیزم  تبادل  انرژی  دژوندحالت   . توپيرلري  مادې څخه 
سره غبرګون کوي . په خپل واک سره دخپل ځان تنظیم اوکنترول کوي . پخپله بیازيږونه  

دودې ،همدارنګه  ته  تفک  کولواو   اوتکثرکوي  سیستم  ي  ژوند  یومتصل   . وړتیالري  یک 
اورګانیزم ویل کیږی . ژوندی اورګانیزم   دچاپیریال سره تطبق کوي ،طبیعي انتخاب سره  
مخامخ کیږی  . ژوندلږڅه درې نیم بیلیونه کاله پخوادځمکې په سر منځ ته راغلی دی . 

للی دی . لومړی  داسې اټکل کیږي چې دځمکې پرمخ ژوندپه الندې توګه مخ په وړاندې ت
  ، اورګانیزم  بکټریا،یوحجروي  ژوند،ورپسې حجروي ژوند،لکه  یانې غیرحجروی  وایرس 

 ،لکه پروتیست،فونجي ،نباتات،حیوانات  Eukaryoteاوبیا یوکریوت 

Lifestyle   دژوندطرز،دژوندطریقه ،سبک زندګي 

Lift (Force) 

 

اویاګازکې  هریوجسم چې په یوه مایع        -تصاعدي قوه   :
یانې  خواڅخه  دالندې  باندې  جسم  دغه  نوپه  شي  ډوب 
قوه   بله  یوه  باندې  هغه  په  خواته  مخالف  ثقل  قوه  دځمکې 
پرتله   دپخواپه  وزن   پایله کې ددغه جسم  په  کوي چې  اغیزه 

 کمښت مومي . دغې قوې ته  تصاعدي قوه ویل کیږي .

Ligand 

،مالیکیول      -یگیند:ل ماده  مغلق هغه  دیوه  چې  کیږي    ویل  ته  اویاداتومونوګروپ 
که   توګه  په  دبیلګې   . وي   شوی  تړل  باندې  هسته  مرکزي  په  مرکب  بیومالیکیول 
اوکیمییاوي   شکل  بعده  درې  نودهغه  ونښلي  باندې  ریسپټرپروتین  یوه  یولیګیندپه 

 جوړښت ته تغیرورکوي .

Light 
سان په سترګودلیدلووړدي . درڼاطیف   الکترومقناطیسي وړانګې دي چې دان   -نور، رڼا :

 نانومتره پورې رسیږی .  nm  780   څخه تر nm 380 څپې د 

Light Bundle 
 : ،درڼاګیډی  .     -دنوردسته  خپریږي  توګه  جمعي  اودسته  شکل  خطونوپه  سیخ  نوردسم 

 خوکله چې دیوکوچني سوري څخه تیرشي نودیومخروط شکل ځانته غوره کوي  

Light Chains   دایمونوګلوبولین دلنډو اوسپکوپروتینوځنځیري برخه ده 

Light Metal 

 : فلزات  کيږ    -سپک  ویل  پرسانتي هغوفلزاتواوآلیاژوته  دپینځوګرام  يي  کثافت  چې  ي 
،سودیم    g/cm³ 5مترمکعب    ،کلسیم  ،مګنیزیم  المونیم  لکه  توګه  په  دبیلګې   . لږوي 
 ،لیتیم اونور 

Light Meter 

اودعکس   کیږي    کارول  موخه  کولوپه  درڼاداندازه  کې  عکاسي  په  چې  ده  اله  یوه 
یوه فوتوسل په یوه برقي سرکټ  کې  اخیستلولپاره  داړتیاوړرڼاټاکي .  په  نوموړې اله کې 

نښلول  شوې ده  اودغه فوتوسل دنورجریان په برقي جریان باندې اړوي . ورپسې همدغه  
برېښنایزجریان دیوې  ډیرې حساسې ګلوانومترپه مرسته اندازه کیږي .  په اوسني وخت  

فوتومقاومت څخه کاراخیستل کیږي . کله چې     )Cadmiumsulfid(کې دکادمیوم سلفید
توګه    په  دبیلګې  تغیر کوي.  پرتله   دپخواپه  یې  نوقیمت  ولګیږي  په همدغه مقاومت  رڼا 

 هرڅومره چې دنورشدت  ډیروي په همغه اندازه دفوتومقاومت کمښت مومي .

Light Water 

Reactor 
 هستوي بټۍدسپکو اوبو

http://de.wikipedia.org/wiki/Nanometer
http://de.wikipedia.org/wiki/Cadmiumsulfid
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Light Wave 

: الکترومقناطیسي څپوڅخه دی چې دهغوی دڅپواوږدوالۍ   -دنورڅپې  هغو  له  عبارت 
نانومتروترمنځ وي . دڅپوطیف دابرخه انسان په سترګولیدالی شي .    nm 780-380يې د   

 پورې رسیږي . THZ 384څخه تر  THz 789دڅپوهمدااوږدوالۍ د   

Lightning .  کله چې دباران په ترځ کې  اسمان وپړکیږي .    -درڼاپړک 

Lightning 

Conductor 

یوه فلزي میله ده چې داهن پوش کورونوپه سرباندې نښلول کیږي اوکله     -دپړک آنتن  : 
 چې داسمان پړک په اهن پوش ولګیږي نوددې  آنتن په مرسته ځمکې خواته انتقال کیږي .

Light-Sensitive 
ل خواص دالسه  هغواجساموته ویل کیږي چې دنورپروړاندې خپ    -درڼاپروړاندې حساس :

 ورکوي . دبیلګې په توګه هایدروجن های نقره،اوپه تیره بیادهغوی بروماید.

Lignin 

یوکیمیاوي مغلق مرکب دی چې په عمومې توګه دلرګیوڅخه الس ته راځي .    -لیګنین :
نوموړې ماده دنباتاتودسلول غشایوه اړینه برخه جوړوي اوهغوی لپاره کلکوالۍ ورکوي .  

 یګنین تولیدپه ورځ کې دشل ملیارده ټنه څخه هم اوړي .په نړۍ کې د ل

Liliaceae 

 : :   -لیلیسیای  نباتات دي چې دلېلې       -دزنبق ګیډی اویاال له ها  په کورنۍ    lilyهغه 
شنه   Liliales   اودلیلیال )پیاز،غوزه(  الندي  دځمکې  يي  .  ساقه  لري   اړه  پورې  ډله  په 

په   دابوټي   . دي  غځیدلي  رګونه  موازي  کې  منځ  خودپاڼوپه  همواره  دپاڼوڅنډه    . کیږي 
تل   اوتقریبًا  وي  ډیرمرغوب  دګالنورنګونه  دهغوی   . تشکیلوي  دلرګیونباتات  سره  ندرت 

هاپه   .زنبق  کیږي  افشانې  ګرده  واسطه  امریکاکې  دحشراتوپه  اسیااوشمالي  شرقي 
شعبې یې پيژندل شوي دي . داډله متنوع نباتات    16انواع او     ۶۳۰ډیرپیداکیږي .لږڅه  

 ددرمل په توګه دځینوناروغیولپاره کارول کیږي .خوځینې يي ډیرزهرجن خواص لري .   

Limbs   هغه غړي چې دبدن په شاوخوا کې پراته دی  لکه  السونه اوپښې 

Lime Water 

یوډول طبیعي اوبه دي چې په هغه کې زیات مقدارکلسیم مالگه حل شوې     -دآهک اوبه : 
وي . په بله وینادکلسیم هایدراکسایدمشبوع محلول ته ویل کیږي . کیمیاوي فارمول يي  

 2Ca(OH).دی : 

Lime, Burnt 
هغه چونه چې اوبه ورته نه وي رسیدلې اودکلسیم اکسایدپه نوم یادیږي . سپین پودري  

 دی .    (CaO)رنگ لري اودتعمیراتودجوړوني په موخه کارول کیږي . کیمیاوي فارمول يي   

Lime, Slaked 

: وي   رسیدلې  ورته  اوبه  چې  چونه  گډشي    -هغه  داوبوسره  اکساید  کلسیم  چې  کله 
 نوحرارتي انرژي ورڅخه آزاده کیږي .  

 

= −63.7 kJ/mol ) rHΔ(     (aq)  2Ca(OH)O (l) 2CaO (s) + H 

Limes سرحد، پوله 

Limescale 

دلوښي اویاچای جوش منگ )ډبره( ته ویل کیږي چې داوبودجوش کولوله امله دلوښي  په 
داډبریزمواددکلسیم    . کیږي  تشکیل  کاربونیټ    اومگنیزیم    کاربونیټ    جدارکې 

 امالحوڅخه جوړشوي دي .

Limestone 
: معمولي  آهک  دکلسیم     -سنگ  چې  دي  ډبرې  عادي  پیداشوې  کې  پایله  په  درسوب 

بڼه    CaCO)3(کاربونیت   مینرالونوپه  اواراگونیت  دکلسیت   . وي  شوې  جوړې  څخه 

http://de.wikipedia.org/wiki/THz
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 پیداکیږي .  

Limit Of A 

Sequence 

: ،حد  قیمت  چې      -سرحدي  ولري  خواص  داسې  شي  کیدای  یوترادف  کې  ریاضي  په 
 ، داندکس په ستریدلوسره یو ټاکلی سرحدی قیمت  ځانته و اخلي  . دبیلګې په توګه لکه  

   𝐥𝐢𝐦
𝐧→∞

(
𝟐𝒏

𝐧+𝟏
= 𝟐)

 

دی کله چې    الیتناهی ته      2، په دې ځای کې سرحدي قیمت دوه     
 تقرب وکړي .  

Limit Point 

: نقطه  ورنږدې    -متراکم  ته  هغې  چې  کیږي  ویل  ته  نقطې  یوې  دمجموعې  انالیزکې  په 
  Pمتراکم نقطه      Mدمجموعې الیتناهي نقطې شتون ولري  . په بله وینا دیوې مجموعې  

عبارت له یوې نقطې څخه دی چې دنوموړې نقطې په گاونډی کوچنی برخه کې دمجوعې  
M     بینهایت عنصرونه واقع وي  . دبیلگې په توگه د الندې مجموعې دتراکم نًقطه عبارت

 له صفرعددڅخه دی .  

 { 1.
1

2
.
1

3
.
1

4
. ………… .

1

𝑛
. …… . } 

Limit Superior 

 سرحدباالئي ،حدنهائی 
: سرحدباالئی   : عددی    -درریاضی  ئی  اعدادسرحدباال  ء  مجموعه  است    aدربرابریک 

دربرابرهر عدد   𝑎ازمجموعه ماداریم     xطوریکه  ≥ 𝑥     ء : درمجموعه  .1.2.3}. مثاًل  }   
 سرحدباال ئی ازین مجموعه است  10یا  3عدد 

Limnology 

کیږي چې دوچې ځمکې پرمخ  داوبوزیست پيژندنې هغه علم ته ویل      -دتازه اوبوساینس :
جیولوژیکي   او  ،کیمیاوي   ،بیالوژیکي  دبهیدونکواویاوالړواوبوفزیکي  کې   برخه 
ډنډه.بیاله،   لکه  توګه  په  دبیلګې   . کوي  بحث  خواصوڅخه 
بحیره،سیندونه،تاالب،چینه،سیالب ،  داوبوجریان .... اونور. نوموړي اوبه دبحرسره تړون  

نالوژي پورې اړه لري .همدارنګه دهغوموجوداتوپه هکله  نه لري . دمالګې اوبه هم په لیم
 هم بحث کوي چې په خوږواوبوکې ژوندکوي .

Line  کرښه ، خط، لیکه 

Line Equation 

 : معادله  خط  یوه     -دمستقیم  په  چې  کیږي  ویل  ته  معادلې  خطي  یوې  کې  ریاضي  په 
مختصاتوسیستم کې دخطي سطحه کې  یو مستقیم خط څرګندتشریح کوي . دکارتیزین  

 معادله په الندې ډول لیکو:   f(x)تابع

f(x) = mx + c     په دې معادله کې  ، c    د عمودي غیرمستقل یو حقیقي عدددی چې 
مستقل افقي متحول دی .دمسیقیم خط  f(x) دتابع     xدتقاطع ټکی ښيي ، او    yمتحول    

دوه متحول     yاو     x که چېرته     په توري ښوول شوی دی .  دبیلګې په توګه :     mمیل د   
 وي نولروچې : 

2x + 3y – 5 = 0 

Line Integral 

یوډول انتګرال دی چې هغه تابع کوم چې انتګرال یې   .  -خطي انتګرال ، مسیرانتګرال  :
  Wنیول کیږي دیوه منحني په اوږدوکې محاسبه کیږي. دبیلګې په توګه په فزیک کې کار

باندې دځمکې جاذبې قوې   یوه جسم  په  کارچې  هغه    Fمساوي دی قوه  ضرب فاصله . 
ترسره کیږي     Cد اغیزې په اساس  دمنحني ډوله مسیر  په اوږدوکې     Fاویادبرېښنایزقوې  

 اوجسم ته حرکت ورکوي یوخطي انتګرال تشکیلوي
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Line Of Force 

طیسي ساحې کرښوته ویل کیږي  دیوې برقي اویامقنا   -دساحې کرښې اویادقوې کرښې : 
دیوې   کرښې  مقناطیسې  توګه  په  دبیلګې   . کوي   ګوته  په  سمت  اوساحې  ې  دقو  چې 

 مقناطیسي میلې دشمال قطب څخه راوځي اوپه جنوب قطب کې ورننوځي .

Line Of Greatest 

Slope 

: کرښې(  ځوړي  )د  کرښې  چې     -سرازیرترین  کیږي  ویل  هغوکرښوته  کې  سطحه  یوه  په 
 ترټولوسرازیرترین نشیب ولري . دچاخبره هغه منحني چې ترټولوډیرمخ ځوړی ولري .

Line Spectrum 

که چیرته یوګازدډیرلږفشارالندې مشتغل یانې بل شي اودهغه رڼاوړانګې    -خطي طیف :
څخه تیرې شي ،نودمنشوربلخواته دپردې پرمخ یورنګه خطي طیف    prismaدیوه منشور  

ټاکلي   دیوه  یاخط  هریورنګه کرښه   . بیلې دي  یودبل څخه  یې  راځي چې کرښې  ته  مینځ 
 دهرعنصرلپاره ځانګړی قیمت لري څپې طول سره سمون لري اوله دې کبله 

Linear 

کله چې په یوه افاده کې  یودرجه یيزجملې شتون ولري نوموړی مفهوم    -په ریاضي کې : 
یوه درجه ییزقیمت    xورته کارول کیږي . دبیلګې په توګه په یوه خطي معادله کې مجهول  

 0y = mx +aلری  

Linear 

Combination 

یوه وکټورې     Vدحقیقي عددونو یوه الجبري ساحه  او     Kفرض کووچې    -خطي ترکیب :
ساحي  اودالجبري  نوم  دوکټورونوپه  عنصرونه  فضا  دوکټوري  توګه  دودیزه  په   . فضاده 

چیرته   که  یادیږي.  نوم  دسکاالرپه  او    nv,...,1vعنصرونه  وي  وکټورونه  فضا   دوکټورې 

na,...,1a  سکاالر یانې  عنصرونه  ساحي  الجبري  خپلي  نوموړي     scalarsدهغې  نوپه  وي، 
 حالت کې دهغوی ترمینځ خطي ترکیب په الندې ډول لیکالی شو: 

 
یوخطي ترکیب  ضریبونه دي  یې سکاالرو     n ,...,a1a    چې    n,...,v1vوکټورونه   نوموړې   

 + axترمینځ یوخطي ترکیب لپاره لیکالی شوچې :  yاو  xتشکیلوي . دبیلګې په توګه د 

by    دلته.a   اوb      .ثابت عددونه دي 

Linear 

Eccentricity 

: انحراف  منحني  دیوه  بڼې  څخه  ددایروي  والی،   لېرې  خطي  بیضوي     -دمرکزڅخه  په 
 کې دمرکزواټن دمحراق څخه دی      Hyperbolaاوهایپربال  

Linear Factor 

په  فکټورونوباندي دیوه  پولینوم یانې څوجمله يي تجزیه     -خطي عامل ،خطي فکټور:
  . لري  طاقتونه  توپیرلرونکي  يې  غړي  چې  ده  تابع  دمتحولویوه  يي  یوڅوجمله   . کول 

تابع   الندې  توګه  په  یومتحول     f(x)دبیلګې  نیسوچې  کې  پام  هم    xپه  یې  اوطاقت  لري 
 توپیرلري .

 
متحول   يې  څوجمله  دنوموړي  چې  کړنالره  مربع    xیوه  یوه  په  چې  پیداکړوداده  جذرونه 

x2)فکټور − + x)اویوه خطي  فکټور    (4  باندې يې تجزیه کړو.      (3

 
قیمت لري . دخطي   2-اومنفي دوه    2+دمربع فکټورحل دوه جذرونه لري چې مثبت دوه  

قیمت لري. خطي عامل هغه دی چې دیوه  څوجمله    3-فکټورحل یوجذرلري اومنفي درې  
 يې په تجزیه کې دمتحول طاقت یووي.
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Linear 

Independent 

: مستقل  لکه     -خطي  وکټورونه  سلسله  اودهغوی     یوه 
لکه   .𝑎1.𝑎2سکاالرضریبونه  a3. …… . 𝑎n     خطي دهغوی  چې  نیسو  کې  پام  ترکیب  په 

 دصفروکټورسره مساوي دی.

 
ضریبونه   ټولووکټورونوسکاالر  د  چې  کله  اعتبارلري   مهال  هغه  معادله  پورتنۍ 

𝑎1.𝑎2. a3. …… . 𝑎n      .ولري نه  صفرقیمت  شتون  یووکټورهم  هیڅ  دسلسلي  وینا  بله  په 
لري چې دیوه بل وکټورڅوځله ایز قیمت ولري اوهمدارنګه دپاتې وکټورونوخطي ترکیب  

ولیکل شيپه   وکټورونه  توګه  وکټورونه خطي مستقل  غیرموازي  دوه  توګه  په  دبیلګې   .
 تشکیلوي 

Linear Map 

      -خطي اړېکه یاخطي ربط ، اوړون :
 2Vاویوه بل فضايي وکټور    1Vدیوه فضايي وکټور

کوي    ډاګه  په  )اوړون(  اړیکه  ځانګړې  ترمینځ 
یامجموعي    Kچې دشریکې الجبري ساحې  

set    سره په تړاوکې ترسره کیږي. په بله وینا دایوه ځانګړې اړېکه )ربط( ده چې پهf     سره
سره  2Vد قیمت ناحیې فضايي وکټور   1Vښوول کیږي اودتعریف ناحیې یوفضايي وکټور

نښلو اساس  په  اړیکې   :   دخطي  لکه   . :𝑓ي  𝑉1 → 𝑉2    وکټورونوترمینځ دنوموړوفضايي 
 هغه مهال خطي اړیکه شتون لري چې الندې دوه  شرطونه پوره شي .

f(a⃗ + b⃗ ) = f(a⃗  ) + f(b⃗ ) 
f(xa⃗ ) = xf(a⃗  ) 

کې   معادله  پورتنی  وکټور      �⃗�او        𝑎   په  دي   1Vدفضايي  وکټورونه  .𝑎 دوه  𝑏 ∈ 𝑉1    
𝑥 یوعنصر   Kدهغوی  شریکې الجبري ساحې    xاوهمدارنګه   ∈ 𝐾     لکه یوحقیقي عدد دی

   3Rچې  ددرې بعدې فضا   f. دبېلګې په توګه هغه اړیکه    
فضا  (x,y,z)هریووکټور   بعدې  وکټور     R 2ددوه  یوه 

(x,y)    یادیږي نوم  په  اړیکې  دخطي  ورکوي  ربط  سره 
𝑓:ℝ3اودریاضي په ژبه په الندې ډول ښوول کیږي    → ℝ2 

په اصل کې نوموړې وروستی خطي اړيکه  ددرې بعده فضاارتسام دی چې د مستوي   
دیادولووړده چې دخطي الجبرپه څانګه کې  په سطحه باندې څیره کیږي.    (x,y)مختصاتو  

په ځای اړیکه )ربط( کارول کیږي که څه هم اړیکه اوتابع دوه مترادف لغتونه دي    fدتابع  
یوډول الجبري جوړښت ته ویل کیږي چې په هغه کې     Field.په ریاضي کې الجبري ساحه  

تعریف شوې   اساس  دټاکلوکړنالروپه  اومنفي محاسبه    تقسیم  دعددونو  جمع ، ضرب، 
 خطي اړیکې کښل شوي دي.په شکل کې ددووفضایي وکټورونووي. 

Linear Non 

Threshold 

Theory = Lnt 

سم   سره  ډوز  دوړانگوخطردانرژي  چی  کوی  ډاگه  په  تيوري  لروونکی  نه  ليميټ  سيخ  سم 
هم   بیا  هم وي  ټیټه کچه  ډیره  په  که وړانگې  په دې ماناچې  دا   . لري  تناسب  سیخ خطي 
دروغتیا لپاره خطر لري اوله دې کبله کوم الندنی برید نشته چې بې خطره وگڼل شي . نو  

 و فوتون هم دسرطان ناروغۍ راوپاروی   ددې احتمال شته دی چې حتې  ی
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Linear Particle 

Accelerator 

 -دذراتوخطي تعجیل کوونکی :  
خوا    ۱۹۶۰د راپدې  څخه  زکال 

دهستوي   کوونکی   دبڅرکوتعجیل 
په   درادیوتیراپې  اوهمدارنګه  فزیک 
آله   تخنیکې  نوموتې   یوه  کې    څانګه 
متناوب   دلوړفریکونس  چې  ده 

الکترونو   لکه   ذرو  شوو  چارج  واسطه  په  ساحي  برقي  اویاالکتروستاتیک 
تر نورسرعت پورې تعجیل ورکوي .  ،پروتونو،پوزیترونو اوایونوته په تشه فضاکې لږڅه آن  

په پایله کې نوموړي چارج شوي لوړانرژي بڅرکي دتعجیل کوونکې دستګاه په اخیربرخه  
نښه    یوه  په  داډول    (Target)کې   . کوي  غبرګون  اټومونوسره  دمادې  او  لګیږي  باندې 

تخنیکي ماشینونه چې انرژي يي ترڅوګیګاالکترون ولټه پورې رسیږي په هستوي فزیک  
 Röntgenې دنویوبڅرکوپیدایښت، داټوم هستې څیړنې  اوهمدارنګه درونتګن وړانګو  ک

radiation   وړانګو ایکس  ژبه  بله  .     x-rays اویاپه  لري  استعمال  پراخ  موخه  دتولیدپه 
څخه په طبابت کې دسرطاني ناروغیو ددرملنې   Brake radiationدایکس  بریک وړانګو   

بله ویناهغه خطي تعجیل کوونکي چې په طبابت کې    لپاره ورڅخه ګټه پورته کیږي . په 
وړانګوانرژی   دفوتون   . تولیدوي  وړانګې  اویادفوتون  وړانګې  دالکترون  کیږي   کارول 

ولټه   میګا  تردرویشت  انرژي     MV 23-4دڅلوروڅخه  وړانګو  اودالکترون 
ږي  پورې رسی   MeV 21-5دپینځومیګاالکترون ولټه څخه تریوویشت میګاالکترون ولټه   

دهوامالیکولونوسره  .    چې  لپاره  بڅرکي  ددې  ډول    چارج شوي  دې  اوپه  کړي  نه  ټکروه 
ساتل کې بیخي تشیا  فضاشین په تعجیل کوونکي  ي نودماخپله ګټلې انرژي دالسه ورنکړ

تور   نهه  دمنفي  طاقت  په  دلس  يې  اوقیمت  اوړي Torr  10-10  کیږي  هم     .څخه 
بڅرکي    ېچ  ړيغوا  ساینسپوهان بنسټیز  نوي  مرسته  په  کوونکي  تعجیل  دبڅرکوخطي  

خطي تعجیل    .  ړي مالومات ترالسه ک  نوي  ړاو په ت  یښتدپيدا  یهاندک همدارنګه  او  ومومي
تعجیل   ولټیج  متناوب  خطي  یو  توګه  ټولیزه  په     . جوړدی  دالندوبرخوڅخه  کوونکی 

الکترودونو  ډوله  يې  استوانه  یوسلسه  منبع،  الکترونو  د  څخه    کوونکی   نښې  اویوې 
جوړشوی دی . استوانه يي تعجیل کوونکي الکترودونه  چې منځ يې تش وی  په یوه قطار  
اوپه ټاکلې فاصله کې یوپه بل پسې عایق تړل شوې وي . استوانه يي الکترودونه په یوه  
جنراتورباندي تړلي دي چې دلوړفریکونس متناوب جریان منبع تشکیلوي . همداالمل دی  

ورې نیمايي وخت څخه وروسته هره ګاونډی استوانه يې ډوله الکترودمخالف  چې دیوې د
برقي چارج اوقطب ځانته غوره کوي . په پایله کې الکترونونه دهرې استوانه يي الکترود  
ترمنځ واټن کې تعجیل مومي . داځکه چې  الکترونونه ددستګاه لومړۍ برخې ته په یوه  

ي سرعت  چې  کیږي  ورویشتل  انرژي  .  داسې  خوري    سمون  سره  دڅپودفازسرعت  ې 
سم   ورسره  نو   مومي  ډیرښت  پرلپسې  دڅپوسرعت  اوږدوکې  په  ددستګاه  چې  بلخواکله 
الکترونوته تعجیل ورکول کیږی .داځکه چې دالکترونوسرعت دڅپوفازسرعت سره ثابت  
پورته   ګټه  څخه  چلنالرې  تخنیکې  داسې  دیوې  کې   دستګاه  نوموړې  په    . کیږي  پاتې 

چ اهتزازدڅپوطول  کیږی  برقي  دیوه  اوږدوکې   په  کوونکي  تعجیل  دخطي     λې 

یې    فریکونس  چې  کې  حال  داسې  په  کیږي   زیات  پرلپسې     اودالکترونوسرعت 
دڅپوفازسرعت   کې  پایله  په   . کیږي  ساتل  خپل    vثابت  په  او  مومي  ډیرښت  پرلپسې 

متنا خطي  یو  توګه  ټولیزه  په    . ورکوي  تعجیل  الکترونوته  تعجیل  وارسره  ولټیج  وب 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

535 

 

 کوونکی دالندې برخوڅخه جوړدی .   
      (Electron source)دالکترونومنبع     -۱ 

کتود   دیوې  انود    cathode دابرخه  الکترود   anode ،یوې  يي  استوانه  او دسرپوښ ډوله 
Wehnelt cylinder    څخه جوړه ده .  دالکترونومنبع ته دالکترونوتوپکelectron gun    هم

پلس   دولټیج  دالکترونومنبع  چې  داځکه   . کیږي  سره    Pulseویل  فریکونس  ټاکلي  په 
ته پرلپسې ورشړي .  دانودپه مرکزکې   کارکوي اوالکترونونه دتعجیل کوونکي نل  منځ 

رکز کې یوکوچنی  سوری شتون لري  اوهمدارنګه دسرپوښ ډوله استوانه يي الکترودپه م
ترڅودفوکس شووالکترونوجریان ورڅخه تیرشي . دکتودالکترودد یوې  متمادي منبع په  
ډوله   څلورکونجه  پرلپسې  چې  ده  تړل شوې  قطب  مثبت  دانودالکترودپه  او  قطب   منفي 
پلس ورڅخه راوځي .    دکتودالکترود دتنګستن فلز یوتاوشوی سیم دی  چې دیوې بټری  

منبع تړل شوی  او دباریم اکسایدپه پوښ پټه شوې ده . کله چې  دتنګستن  سیم څخه    په
ازادکیږي    الکترونونه  دکتودڅخه  کې  پایله  په  نودلوړحرارت  تیرشي  جریان  دبرق  
اودانودوخواته تعجیل مومي . یواځي هغه مهال الکترونونه دکتودڅخه انودخواته تعجیل   

دک پلس  دانودولټیج  چې  کله  که  مومي  توګه  په  دبیلګې   . ولري  قیمت  مثبت  پرتله  توپه 
برخه وخت   په څلورمه  دیوې دوري   نویوازي  وکارول شي   ولټیج  ډوله   یومتناوب ساین 

T/4    کې الکترونونه تعجیل مومي . په بله وینایوازي په نوموړې موده کې دایکس بریک
په   دکتودحرارت  شدت  دالکترونودجریان    . شي  تولیدکیدلی  کنترول  وړانګې  واسطه 

کیلوولټه    پنځوس  تر  ان  ولټیج قمیت  دانوداوکتودترمنځ دمتمادي   داځکه چې    . کیږي 
+50 kV      پورې رسیږي . په پایله کې ازادشوي الکترونونه چې حرکې انرژي يي پنځوس

کیلوالکترون ولټه ده  دانودسوري له الرې دتعجیل کوونکوتیوبونوسیستم ته  لکه دتوپک  
ورننوځي . دکتودپه چاپېره یوه استوانه يي ډوله  الکترود تړل شوې ده  چې  ګولی په شان  

دیوې   مرسته  الکترودپه   يي  داستوانه     . لري   ولټیج    تړاومنفي   دکتودپه 
 خوادالکترونوجریان  فوکس کیږي اودبلې خوايې شدت کنترول کیږی.

 
    -:    (drift tubes)تعجیل کوونکي تیوبونه     -۲

یوسلسله استوانه يي شکله هادي الکترودونه دي چې د یوه شریک محور په  دنلونوپه شان  
اوږدوکې یوپه بل پسې په ځانګړي توګه موقعیت لري   .  دتیوبونوترمنځ ټاکلی واټن شته  
دی اوله دې کبله دیوبل څخه په فزیکي تړاو بیل دي . ټول تعجیل کوونکي هادي  تیوبونه   

ي دي او دوخت  په تړاوځینې يې مثبت اوځینې يې منفي دمتناوب ولټیج په منبع پورې تړل
چارج کیږي .  دمتناوب ولټیج فریکونسي سره سم تعجیل کوونکي تیوبونه متناوب برقي 

ذرو سرعت  چارج او  متناوب قطب ځانته غوره کوي . هرڅومره چې دبریښنایزچارج شوو
اوږدیږ کوونکوتیوبونوطول  دتعجیل  اندازه  همغه  په  مومي  لومړی  ډیرښت  چې  کله   . ي 

تعجیل کوونکی تیوب   دمتناوب ولټیج  په واسطه مثبت چارج شي نوپه همدې ترځ کې  
چې   .څرنګه  مومي  تعجیل  خواته  تیوب  اودلوموړی  آزادکیږي  الکترونونه  دکتودڅخه 
دتیوب  په منځ کې برقي ساحه نه شته نوله دې کبله  الکترونونه پرته له تعجیل دتیوب  

ثا په  تیوب  اخیرخواته  دلومړي  دالکترونوبنډل  چې  خوکله   . کوي  حرکت  سره  سرعت  بت 
چې   تغیرکوي  داسې   قطب  ولټیج  دمتناوب  کې  ترځ  همدې  نوپه  ورسیږي  ته  اخیربرخې 
لومړی تیوب منفي اودویم مخامخ تیوب سمدالسه مثبت چارج ځانته غوره کوي   . په دې  

خوات مخ  څخه  دځان  دالکترونوبنډل  تیوب   لومړی  چې  مخامخ  مانا  اودویم  کوي  ټیله  ه 
تیوب یې ځانته راکش کوي  . خوکله چې دالکترونوبنډل دلومړي تیوب  څخه راووت  نو  
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تعجیل   بیرته  واسطه   په  دبرقي ساحې  کې  فاصله  تشه  په  ترمنځ  تیوب   اودویم  دلومړی 
،پنځمې   ،څلورمي  ددریمې  مرسته  په  ولتیج  دمتناوب  کې  پایله  په   . مومي 

یرني تیوب   برقي قطبونو ته  پرلپسې  داسې تغیرورکول  کیږي  چې  دیوه  ...........اوداخ
تیوب اوبل تیوب تر منځ واټن کې الکترونونه  په خپل وارسره تعجیل ومومي . داځکه چې  

 په مرسته  پرلپسې ګړندي  Eدبرقي ساحي     eددووتیوبونو ترمنځ فاصله کې  الکترونونه  

په  کولو  دپوره  شرط  دوروستي   . کوونکوتیوبونوطول    کیږي  دتعجیل  چې  ده  اړین  موخه 
 دالکترونودسرعت ډیرښت سره سم اوږد وټاکل شي .  

 -:     (target)نښه یاتارجیت     -۳
کیښول شوې    targetدتعجیل کوونکوتیوبونو په اخیربرخه کې د ازموینې مادې  یوه  نښه  

دتعجیل  چې  کله   . کیږی   ترسره  څیړنې   اټومې  باندې   هغه  په  چې    وي  
په    نښې  نودپلټونکې  راووځي  بهرته  بڅرکي  شوي  چارج  لوړانرژي  کوونکوتیوبونوڅخه 
اټومونوباندې لګیږي . دبیلګې په توګه د نوموړې کړنالرې په مرسته سره کوالی شوچې   

-xدپلټونکې نښې اټومې جوړښت وپيژندل شي  اویاداچې نوې ذرې اویاداکس  وړانګې  

ray    تولیدشي 

Linear Particle 

Accelerator 
 دبڅرکي خطي  تعجيل کوونکې دستگاه  

Linear Shape 

 Kاودهغې خپلې سکاالرې ساحې    Vدیوې وکټوري فضا   -خطي افاده ،خطي اصطالح  :
 ته ویل کیږي . دبېلګي په توګه :   fترمینځ خطي اړیکې 

𝑓(𝑥. 𝑦. 𝑧) ≡ (𝑥 + 𝑦 + 𝑧) 
دالجبري ساحې په حقیقي عددونوباندې دفضايي وکټورربط ورکول یوه خطي اړیکه ده .  

دفضاهروکټور    کې  کړنالره  نوموړې  .𝑥)په  𝑦. 𝑧)    عدد حقیقي  𝑥)اودیوه  + 𝑦 + 𝑧)    
:𝑓ترمینځ یوه خطي اړیکه مینځ ته راځي. 𝑉 → 𝐾  

Linearly ، نیغ ، سم سیخ  مستقیم، 

Linearly 

Polarized 

:خطي   شوی  چې    -قطبي  کیږي  ویل  ته  ځانګړتیاوې  یوډول  دنورڅپې  لکه  څپې  دیوې 
 دوړانګو اهتزازسمت یوشان او دبريښنایزوکټورسمت په یوه سطحه کې اهتزازکوي.

Link 

: دادن  ترکیب  ،ارتباط،  عناصر     -درریاضي  بهرجفت  یک    Bو    Aهرګاه  ازیک مجموعه 
ترکیب     Cرا به نتیجهْ     Bو    Aازعین مجموعه ربط داده شود، پس ګویندکه ما    Cعنصر  

 داده ایم . مثال ً دراعدادحقیقی عملیه جمع هرجفت اعدادراترکیب میکند

Lipase 

دیوه    دپانکراس   -لېپېز: کولوکې  هضم  موادوپه  دخوراکي  چې  دی  انزایم  یوډول  غدې 
تو  په  دبیلګې  کوي.  مرسته  توګه  په  شحمي  کاتلیست  ازادو  په  شحمیات  خوراکې  ګه 

 اسیدونواوګلېسرین تجزیه کوي.

Lipid 

،غوړ: ،وازده  دانرژي   -شحم  دنده  دشحم  تشکیلوي  برخه  یوه  حجروغشاجوړښت  دبدن 
کیږي.   بنزین،بنزول،ایتر،استون کې حل  نه حل کیږي خوپه  اوبوکې  په  ذخیره کول دي،  

م کې حل شوي وي اوپه ینه اوغوړین  چې په شح A;D;E;Kځینې ویټامینونه شته دي  لکه 
 لري. KJ 39 غوړلږڅه نهه دیرش کیلوژول انرژي . 1gنسجونوکې ذخیره کیږي. یوګرام 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

537 

 

Lipid  وازده ، شحم 

Lipophilicity 

 -دغوړوسره تمایل لرل، غوړخوښوونکی ، متمایل به چربې، :
د کیمیاوي ترکیبونووړتیاته ویل کیږي چې په اساني سره په شحم، غوړو، تیلو،خام نفتو   

کې په خوښی سره حل کیږي. نوموړې مواد په شحم کې حل شوي    hexaneاوپارافین لکه  
 وي ترڅواوبه جذب نه کړي.

Lipophob 
 : لرل، دغوړوڅخه ځان ژغورل  اومایعات  -دغوړوڅخه ډار  ترکیباتو  ویل  هغوکیمیاوي  وته 

 کیږي  لکه اوبه چې په غوړیواوتیلوکې نه حل کیږي ځکه دهغوی څخه بیره لري 

Liquid  مایع 

Liter 

يې    -لیتر:  ضلعه  هره  چې  تشکیلوي  حجم  مکعب  دیوه  نوموړی   ، دی  مقیاس  دحجم 
 وي. یولیتردیومکعب دیسي متر    سره مساوي دی.  dm 1یودیسي متر 

 

 10 cm ×  10 cm ×  10 cm = 1𝑑𝑚3         

Lithium 

 

: کارول    -لیتیم  موخه  په  ناروغیودرملنې  دروحي  کې  طبابت  اوپه  یوکیمیاوي عنصردی 
اونسبي اتومي کتله يي    3ښوول کیږي. اټومي شمیره يي    Li 6کیږي. دلنډیزنښه يې په    

لکه     ۶,۹۴۱  . لري  استعمال  پراخ  لیتیم  کې  صنعت  په   . فلزدی  القالي  یوقیمته   ، ده 
دلیتیم بټری ،شیشه ،کرامیک،آلیاژ ،برقي سرکټونه . بلخوا په پوځي ساحه کې   دلیتیم  

بم     lithium-6 deuteride  ایزوټوپ   هایدروجن  لکه  موخه  وسلودتولیدپه  دهستوي  څخه 
   3g/cm 0.534. دسپکوفلزاتوڅخه دی کثافت يې  دسونګ موادوپه ډول ګټه پورته کیږی  

ده . دوالینس       C° 1330اودغلیان حرارت درجه     C° 180.50 دویلې کیدلوحرارت درجه  
 یوالکترون لري.

Lithophyte 
هغونباتاتوته ویل کیږی چې دډبروپر مخ اویادډبروپه منځ کې شنه کیږی .  دانباتات خپل  

 ل ځان مړې شووحجروڅخه رانیسی  غذايي مواددباران داوبو،اودخپ

Litmus 

 

او   کیږي  حل  اوبوکې  په  چې  دی  مرکب  دتوپيرلرونکورنګونوعضوي 
جذب    Lichenدژوندیواورګانیزمولکه   دکاغذپرمخ  درنګونومرکب   . کیږي  ترالسه  څخه 

  . تغیرکوي  نودکاغذرنګ  شي  ډوب  کې  محیط  اویااسیدي  قلوي   په  چې  کله   . کیږي  
دبیلګې په توګه که ابې لیمتس کاغذپه اسیدي محیط کې ډوب شي نوسوررنګ ځانته  

ه  غوره کوي اوکه سورلتمس کاغذ په  قلوي محیط کې ډوب شی نوابې رنګ ځانته غور
 )دڅلورنیموڅخه تراته نیموپوري    په کچه      pHکوي . دلتمس کاغذدرنګ تغیردپي اچ  

PH = 4,5-8,5)     رنګ لري  . پرته له   ارغوانيپه سرحدکې بدلیږي . دحنثي لتمس کاغذ
 لتمس کاغذڅخه  اوبه زڼ محلول هم شتون لري چې دلتمس دنده ترسره کوي 

Litmus Paper  یښت کيږی چې قلوي اوکه اسیدي خواص لري ازمامحلول دلتمس کاغذپه مرسته یو 

Litter (Zoology) 

: کي  بیالوژي  په     -په  اونوروکې   ،خوګ  لیوه  ،پشه،  سپی  لرونکوحیواناتولکه  تي  په 
بل پسې   یوپه  واراو  یوه  په  کیږي چې  ویل  ته  دټولواوالدونومجموعې شمیر  او  بڼه  ژوندی 

یوه   په   . زیږي  مورڅخه  ترآتوپورې  دیوې  آن  واردزیږیدلوکوچنیوحیواناتوشمیرددریوڅخه 
 رسیږي .

دبیلګې په توګه لکه مایل اچونه ،قاېیم اچونه     -اچونه ،پرتاب ،انداخت :  -په فزیک کې :
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 ،افقي اچونه 

Livelily   ژوندی ،زنده 

Load  Up  ، بارکول ، ډکول , پیټی وړل 

Lobular 

Carcinoma In 

Situ 

دسینې لوبولونوسرطان ته ویل کیږي چې په خپل ابتدايي ځای کې پروت وي . که څه هم  
نه   کوونکی  یرغل  خونوموړی سرطان  لري  حجرې شتون  غیرنارمل  ډیرې  لوبولونوکې  په 

 دی .  

Local 
په یوه ټاکلي ځای ، ټاکلې نقطه  اویاټاکلي محدوده ساحه باندې  -موضعي،ځایز،محلي :

 ارتباط لرل 

Local Element 

 : په    -ځایزعنصرونه،موضعي عنصرونه  دبریښنایزتجزيي  کیږي چې  ویل  هغوعنصرونوته 
چیرته  ترځ کې په هغوفلزاتوباندنښلي چې دالکترودپه توګه کارکوي. دبیلګې په توګه که  

دمس  بلکې  وي  نه  خالص  جست  چې  اوڅرنګه  جوړوي  څخه  الکتروددجست  یو 
کې   ترځ  په  دتجزيي  کبله  دې  نوله  لري  شتون  پکې  ذرې  عنصرکوچنۍ 
ته   مینځ  ځایزعنصرونه  کوچني  توګه  په  دزنګ  کې  سطحه  په  دنوموړوعنصرونودتماس 

 راځي چې دجست تخریب المل ګرځي.

Local Maximum 

: موضعي  نقطه     f(x)تابع    یوه  -اعظمي  یوه  لري    aپه  قیمت  موضعي  یواعظمي  کې 
δ  ،هرکله چې یوعدد  > 𝑎پروړاندې       xشتون ولري په دې توګه چې دټولوعددونو     0 −

δ < 𝑥 < 𝑎 + δ   اعتبارولري او𝑓(𝑎) ≥ 𝑓(𝑥) 
  : 𝑓(𝑥)دبیلګې په توګه  = 𝑥3 − 3𝑥 + کې یواعظمي موضعي    a = -1په نقطه د       1

 لري

Local Maximum 

Point 

: نقطه  دمنحني    -اعظمي  چې  توګه   دې  په  کیږي  ویل  ته  ترټولولوړټکي  منحني  دیوه 
یوتابع    . ولري  قیمت  اعظمي  پرتله  کې     0X په       F(X)دګاونډیونقطوپه  ًنًٍقطه 

 = Xپه  همدغه نًقطه     F(X)دګاونډیونقطوپه پرتله هغه مهال یو اعظمي نقطه لري چې    

 0X        . 0 په اعظمي نقطه کې  د         کې ترټولوسترقیمت ولريX = X    لپاره دتابع
لومړی مشتق مساوي له صفرسره دی اودویم مشتق یې دصفرنه کوچنی یانې منفي نښه 

dy(x0)         اینلري . په بله و

dx = d2y(x0)  ، او  0

dx2 < 0 

Local Minimum 

 f(x)ازنمایش هندسي یک تابع    f(x 0(x ,0 ((درریاضي : یک نقطهْ    -نقطهْ  پائین محلي : 
  0f(x)>= f(x(ازین جوار       xوجودداردکه دربرابرهمه اعداد    0xاست طوریکه یک جوار  

 است.

Local Properties  : ځایزخواص،موضعي صفات ،ځایزځانګړتیاوې- 

Local Therapy  ځایزدرملنه ده چې یوازي دتومورحجرې اوورته نږدي ساحه تراغیزې الندې راولي یوډول 

Location        ځاى،موقعيت 

Locomotive 
 : انجن  یانې   -لوکوموتیو،لوکوموتیف،  ریل  چې  دي  بريښنایزاویادبخارماشینونه 

 اورګاډي ته داوسپنې پتلی په اوږدوکې انتقال ورکوي.   
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Locust 

: یې    -ملخ   اوجسم  مانندلري  نخ  ،شاخکهای  وزرونه  چې سم سیخ  حشرات دي  یوډول 
ترشپږسانتي متره پورې رسیږي  عمودي پلن شکل لري  . اوږدوالۍ یې دڅوملي متروڅخه 

. مخکني وزرونه یې نري ،خلفي وزرونه یې پلن دي اوداستراحت په حالت کې چین خورده  
سره صوتي غړي پکې شتون لري .په   یوي  . خلفي پښې یې دجینده شکل لري اوپه ډیر

ملخ   . انتشارکوي  چمنزار،مزارع،اودښتوکې  اوپه  پیداکیږي  شکلونوسره  متنوع 
په  ډیروبرخوکې دغذايي موادوپه توګه      Acridoideaدحشراتوپه   پورې اړه لري . دنړۍ 

پر    . زکال کې درې سوه ملیاردوملخانوپه جنوبې افریقاکې درې زره     1784خوړل کیږي 
 کیلومتره مربع ځمکه باندې یرغل وکړاوټول نباتات یې دمنځه یووړل .

Logarithm 

: په دې ماناچې    -لوګاریتم  ده   تابع  برعکس  لوګاریتم دطاقت کړنالرې  ریاضي کې  په 
دومره لوړشي ترڅوچې مطلوب عددترالسه    yطاقت     Basis=b > 0دقاعدې یو  عددلکه    
سره مساوي دی  په دې    yدطاقت     b > 0لوګاریتم په قاعده       xشي.دیوه مطلوب عدد

𝑏𝑦 شرطه چې    = 𝑥 . شي 
𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥نوموړی مطلب په الندې ډول لیکالی شو:    = 𝑦       بلخواهغه لوګاریتم چې قاعده

 وي دعادي لوګاریتم په نوم یادیږي.  b=10یې لس  

  : توګه  په  کبله      210 100=دبیلګې  ،نوله دې  𝑙𝑜𝑔10100دی  = لوګاریتم    2 بلخواهغه 
 ي دی له: داویلرعددتشکیلوي اومساو "Euler's number"چې قاعده یې 

          e = 2.718281.        دطبیعي لوګاریتم په نوم یادیږي اولنډیزيې په، 
 natural logarithm = Ln      : توګه   په  دبیلګې  کیږي.     ln 7.5 =  2.0149سره ښوول 

چې   بلخواد     e...2.0149  7.5 =داځکه  دیوسره     e = 2.718281دی،   لوګاریتم  طبیعي 
 دی   ln10 = 2,30په داسې حال کې چې :    log10 = 1 ، خود     ln e = 1مساوي دی   

Logarithmic 

Function 

 

: تابع  𝑦   -لوګاریتمي  = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥    په ده  تابع  لوګاریتمي 
ده   غټه  دصفرڅخه  قاعده  چې  کې  حال  ،   b > 0داسې 

دټولومثبت  ناحیه  دتعریف  تابع  دنوموړې 
دقیمتونوناحیه   تابع  اودنوموړې  ده  عددونومجموعه 
دټولوعددونومجموعه ده. په شکل کې دلوګاریتمې تابع 

 هندسي بڼه ښوول شوې ده

Logarithmus 

Naturalis = Ln 
 دی .    2,71828يتم  چې دقاعد ې عد ديې : طبيعي لوگار

Logic 
یوځانګړی علم دی چې دمنطقي فکرکولوپه اساس یوه  موضوع څیړي اوتربحث    -منطق :

 الندې يې نیسي

Logical 

Conjunction 

په ریاضي کې له یوه لفظ لکه  )او( څخه     -تړونکی ،یوځای کوونکی  ،منطقي عملګر :
   ( یوه عالمه   په  )او(  دالفظ    . کوي  یوځای  بیانونه سره  دوه  ( ښوول    ∧عبارت دي چې 

دقیق هغه مهال رښتیادي     Bاوبیان     Aکیږي .  دبیلګې په توګه دوه بیانونه لکه بیان    
بیان   چې  بی  Aکله  .    Bان  اوهم  کیږي  لیکل  داسي  دامطلب  ژبه  په  دریاضي   . رښتیاوي 

 

Logical 

Connective 

ته ویل کیږی  چې   operator یومنطقي عملګر  -منطقي متحدکوونکی ) منطقي عملګر( :
 په واسطه   د ) و ( دیوبل سره متحدکوي .  یوداسې عملګر د   Bاو    Aدوه بیانه لکه 
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(Operator)    ( ″   ⋀    ″ په بڼه ښوول کیږی . لکه  )   : 𝐴⋀𝐵      

-Logie  وروستاړی په مانادعلم 

Long  ،طویل ،اوږد 

Long Wave 

: هغه الکترومقناطیسي څپې دي چې دڅپوطول يي دیوزر،     -موج طویل ،اوږدې څپې 
هرڅ  (m 10000-1000)زورمتر اولس   ددیرش  څپوفریکونسی  موج  .دطویل  وي  ترمنځ 

 وي  kHz 300-30اودرې سوه کیلوهرڅ ترمنځ ده .

Longitudinal  طوالنې  ، اوږد 

Longitudinal 

Oscillations 

طولي اهتزازاونه : هغوڅپوته ویل کیږي چې دحرکت  سمت یاخپریدلو سمت په اوږدوکې  
چې په هواکې اویاپه اوبوکې اهتزازکوي داځکه چې داهتزازسمت  اهتزازکوي . لکه صوت  

 دخپریدلوسمت سره یوشان دی

Longitudinal 

Plane 
 په اوږدو سطحه 

Longitudinal 

Section 
 مقطع طوالني ،په اوږدوپرې شوې مقطع،دطول محورسره موازي پرې شوې مقطع

Longitudinal 

Wave 

 : موج  ویل    -طوالنې  سره  هغوڅپوته  اودپراختیاسمت  داهتزازسمت  دهغوی  چې  کیږي 
په   طول  آزادپریږدونودخپل  کړواوبیاي  راکش  خواته  یوفنردطول   لکه   . وي  یوشان 
کې   اوبواویاګازمحیط  په  چې  څپې  دصوت  لکه  توګه  په  دبیلګې   . اوږدواهتزازکوي 

 خپریږي .

Longitudinal 

Wave 
 طولي موجونه ،اوږدې څپې   

Lookout  ، مالومیدل ،  ښکاریدل 

Lorentz Force 

 : په  الکترومقناطیسي ساحه کې په یوه متحرک چارج     -لورینس قوه  یوډول قوه ده چې 
 باندې عمل کوي. دلورینس قوې لپاره لیکالی شوچې:  qشوې ذره  

 
کې   معادله  پورتنۍ  ،      EFپه  ،  BFبريښنایزقوه  قوه  بريښنایزساحې شدت    Eمقناطیسي 

دمتحرک چارج سرعت دی. دیادولووړده چې په پورتنۍ   vمقناطیسي اندکشن ، او     Bاو
معادله کې دسرعت اودمقناطیسي اندکشن ترمینځ دضرب عالمه دوکټوري حاصل ضرب  
سرعت   وکټوراودچارج  اندکشن  مقناطیسي  په  قوه  دلورینس  چې  مانا  دې  په  مانالري. 

 ه ده.                                                                                        وکټورباندې عمودًاوالړ

Lorentz 

Transformation 

: اوړون   لورینس  انتقال،  کې     -لورینس  څانګه  په  میخانیک  دکوانت  اوړون  نوموړی 
کارول کیږي. لورینس  دګالیله انتقال پرځای کارول کیږي اودنسبي نظریې  په معادله کې  

وخت مختصاتوسیستم دیوه بل مختصاتوسیستم    -انتقال یوخطي اوړون دی چې دځای  
سره اړیکې ورکوي کوم چې دمخکني مختصاتوسیستم په نسبت په  ثابت سرعت حرکت  

 کوي 
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Loschmidt 

Number 

: شمېره  ،لوشمیت  ثابت  عدد،لوشمیت  دخیالي    -لوشمیت  کې  حجم  مترمکعب  یوه  په 
ا سانتي  مالیکولټومونواویاګاز،  دصفردرجې  چې  کوي  ډاګه  ونوشمیرپه  

داووګادروثابت   کله  ته کله  ثابت  دلوشمیت  اندازه شي.  ګریداویواتموسفیرهوافشارالندې 
Avogadro constant    عددلنډیزپه کیږي.دنوموړي  کارول  هم  کیږي    LNنوم  ښوول  سره 

 اومساوي دی له:  
 NL = 2.6867811 × 1025  m3 

Loudness 

لکه دصوت  لوړشدت ،  په فزیک کې ددې لپاره    -لوډنیس ، هسک شدت  ،لوړشدت   :
   . کیږي  له خواحس  دانسان  پېښه  داوریدلویوه  لوړآواز سره  په څومره  یومقیاس دی چې  
توګه   په  . دبیلګې  کولوسره مالومیږي  اندازه  امپلیتودپه  داشدت دصوت فشاریادصوت 

 په واسطه اندازه کیږي .   Dezibelاودیسیبل phonدصوت شدت دفون  
 1 dB = 1 phon    ،10 dB = 1 Bel  

Loudspeaker   لوډ سپیکر،لوړاوازآله 

Low Frequency 

 هغه اهتزازونه دي چې فریکونس یې دصفرڅخه آن ترشل زره هرڅ   -ټیټ فریکونس :
20 000 Hz   پورې رسیږي اوپه غوږواوریدل کیږي .دبیلګې په توګه لکه دصوت
 فریکونس ، 

Lu = Lutetium  : د نوموړي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده. -لوتیسیم 

Lumbricidae 

: زمینی  درروی    -کرم  کم  برسکهای  دارای  که  بوده  حلقوی  های  کرم  ازجمله 
مذکرومؤنث   ازاعضای  متشکل  که  شان  جنسی  اعضای  جلدخودمیباشند. 
میباشددرچندبندمحدودقسمت قدامی بدن واقع است . دروقت القاح متقابل دودانه کرم  

ت القاح  وبعدازعملیه  شده  وصل  باهم  کمربندافرازی  یک  توسط  باهم  زمینی  هایشان  خم 
رامینمایند. تکامل شان طوری مستقیم است .کرم     Kokonکلوله شده وتشکیل کوکون  

تاحدود   روده     ۲۶زمینی  راداخل  مقدارزیادخاک  یک  شده  متربززګ  سانتی 
حاصل   آنهابرای  زیرزمینی  سوراخهای  چنان  انهاوهم  فضلهء  ترتیب  خودمیسازندوبااین 

 واقع میشود.خیزساختن مزرعه وباغات بسیارمفید

Lumen = Lm 

: کې  فزیک  کې    -په  واحدوخت  په  چې  مقداردی  هغه  دنوروړانګواویارڼاوړانګودجریان 
په   اولنډیزيې  خپریږي  خواته  هرې  څخه  ګروپ  لکه  سرچینې  سره     Lmدلیدوړانګویوې 

 دنورشدت  اوفضايي زاويې حاصل ضرب څخه ترالسه کیږي. Lmښوول کیږي . یولیومېن  
 1Lm = 1cd.1str 

 1str.= Steradiantاودفضايي زاويي واحد :   cd = candelaدنورشدت واحد :  
: کې  بیالوژي  اوداسي     -په  کیسه مثانه   ، اوتشوغړولکه معده،مری،زړه  دبدن سلولونو 

 نوروغړو داخلي تشیا

Luminaire ځالنده , ښانه رو 

Luminaire 

Electron 

 : الکترون   نوري  الکترون،  اټوم     -رڼاورکوونکی  دیوه  چې  کیږی  ویل  ته  الکترون  هغه 
ترټولوبهرني مدارکې پروت وي  اودامدارپه  الکترونوباندې پوره ډک شوی نه وي  . داډول  

دامیشن   اویامالیکولونه  وړانګې    Emissionاټومونه  الکترومقناطیسي  کې   کړنالره  په 
 په کړنالره کې الکترومقناطیسي وړانګې جذب کوي .   Absorptionخپروي اود ابزورپشن 
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Luminescence 

بله   په  بڼه خپریږي.  دتشعشع یوډول پېښه ده چې پرته له حرارت دځینوموادوڅخه درڼاپه 
وینا دیوه ساړه جسم څخه درڼاخپریدل دي .  نوموړې کړنالره کیدی شي چې دکیمیاوي  

 تعامالتو،بريښنایزانرژي اویاپه کریستال باندې دفشارپه اساس مینځ ته راشي.  

Luminescence 

: حرارت  دیوې    -لیمینسنس  چې  دې  له  پرته  سردنوروړانګوخپریدل  خپل  په  څخه  مادې 
برقي  چې  شي  کیدی  یې  المل  کیږي.  ویل  رڼاهم  سړه  ورته  کبله  دې  نوله  وي  ورکړشوی 
انرژي وي،کیمیاوي تعاملونه وي  اویاپه یوه بلورباندې دمیخانیکي فشارپه ترځ کې منځ 

 ته راشي

Luminosity 
: روشنايي  ،شدت  دالکترومقناطیسي    عبارت  -درڼاشدت  تقسیم   حاصل  له 

𝐸څخه دی .       dFمقدارپرواحدسطحي   dΦوړانګوخپورشوې انرژی   =
𝑑𝛷

𝑑𝐹
  

Luminous 

Intensity 

  : یادنورقوت  ترټاکلې    (Φ)دنورجریان      -دنورشدت  څخه  دنورمنبع  چې  کیږي  ویل  ته 
 سره کیږي اومساوي دی له :  Iالندې خپریږي . لنډیزيي په ّ    (Ω)فضايي زاويي 

  I = Φ/Ω     كانديال،نړیوال واحديي  Candela (cd)  . دی 

Lumpectomy 
دجراحي یوډول طریقه ده چې یوازې دسرطان کتله اودشاوخواسالم نسج یوه کوچنۍ څنډه 

 ورسره یوځای لیرې کیږي 

Lunar Eclipse 
هغه مهال منځ ته راځي چې ځمکه،لمر اومیاشت په یوه مستقیم خط   -دمیاشتې خسوف : 

 کې واقع شي اوځمکه دلمر اومیاشتې په منځ کې قرارولري .

Lungs, 

الندنۍ برخه تشکیلوي اوپه وچه    یومهم غړۍ دی چې دتنفسي جهاز  کولو  دتنفس   -سږي .
کیږي   tracheaمری   پیل  کې  .  کې  تشیا  په  قفس  لرونکوحیواناتوکې سږي دسینې  تي  په 

کوي. اوحرکت  لري  لرونک  ځای  ټولو  ې  سږي  اوسیدونکوپه  اودوچې  لري   ماهیان یوسږی 
چې   لري  سږي  دوه  هم   انسان  لري.  شتون  سږي  دوه  حیواناتوکې  خواسږی دفقاریه    شۍ 

اوکیڼ خواسږي ددوو    lobesدریو ټوټو  شي خواسږی دد    دکیڼ خواسږي  په پرتله غټ دی
 ټوټوڅخه جوړدی.   

  کڅوړوپه شان جوړښت لري د   ي لري چې  سږ ساده    Amphibiaلکه  څینګښه    ذوحياتين 
لريیې  جدار    او بڼه  داره  اوياچين  خزندګانوکېخو  .ساده  چين    دکڅوړو  په  ډير  جدار 

لري تيولرونکو  .خوردګي  په  الډير چين    کڅوړوکې دحیواناتوپه داسې حال کې چې  جدار 
.. د مرغانوسږی ډیرکوچني دي خوپه  څخه جوړدىوخوردګي لري اوديو شمېرزياتو حبابونـ

 ې دهواکڅوړې ورباندې ځونډي دي چې هواسږوته رسوي.  څنګ کې ي
د  ه ورسوي او  ت وينې بهيراکسیجن د   څخهاتموسفيرد  اړینه دنده داده  چې  د سږو تر ټولو   

تخنیکي  په    .يې وباسياتموسفير ته  راواخلي اودبهر کاربون ډای آکسايډ   څخه وينې بهير  
داهتزازي حرکت په     Diaphragmaنوموړي کړنالره دپښتۍ مینځ عضالتواودیافراګم تړاو

مری  ترس  اساس وچه  چې  کله  کیږي.  څانګوباندې    برانشيدووعمده  د  په    (Trachea)ره 
هوا  نوتنفسي  شي  ې دنوموړوبرخو    وویشل  الر   له 

تماس    ودسږ برانشي    پیداکوي.  سره  عمده  کوچنيو    دواړه  په  پرلپسې  برانشي  څانګې 
.  کيږي  ختم   په پايله کې دسږي په حبابونوباندېاوباندې ويشل کيږي    Bronchioliڅانګو  

دتنفسي   یې  مینځ  چې  لري  بڼه  شان   په  پوقانې  هوايي  دیوې  لکه  حبابونه  دسږې 
میران ترلږڅه درې سوه  ی شآلوولپه نوم یادیږي. د  Alveoliی  آلوول  ګازونوڅخه ډک وي اود

https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%86%DB%90_%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86_%DA%89%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%8A%DA%89&action=edit&redlink=1
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دحبابونوپه جدارکې دعروق شعریه    . لري      capillaryملیونوپورې رسیږي  یوجال شتون 
چې په مینځ کې یې وینه بهیږي او  دشریان رګونه دوریدرګونوسره شریک کوي. وریدي  
ترسره   ورکړه  ګازونوراکړه  دتنفسي  اوهلته  ورننوځي  ته  جال  شعریه  دیوخوادعروق  وینه 

لخواته پاکه شراینې وینه راوځي.  دحبابونوپه جدارکې  یوه خورانرۍ غشاشتون کیږي اوب
لري اونه پریږدي چې دعروق شعریه څخه وینه دحبابونومینځ برخې ته وبهیږي چې هلته د  

دوینې او  ده  ډکه  څخه  ګازونو  .    Blood–air barrier  هواسد    -تنفسي  یادیږي  نوم  په 
دغشادواړوخواوت دحبابونو  چې  نودنفوذفزیکي  څرنګه  توپیرلري  دګازونوغلضت  ه 

diffusion    په مینځ کې اکسیجن دعروق شعریه  الرې  دحبابونوغشاله  اساس  په  کړنالرې 
ته   اکسایددحبابونومینځ  دای  کاربن  څخه  اودوینې  کیږي   انتقال  ته  وینې  بهیدونکې 

       اوورپسې دبدن څخه بهراتموسفیرخواته انتقال کیږي.

Lutetium 

 : لږڅه       -لیوتیشیم  يې  وزن  اتومي  چې  خاوروفلزاتویوکیمیاوي عنصردی     175دنادره 
یواویا   یې  شمېره  په     71اواتومي  يې  لنډیزعالمه  يې    Lu؛  کثافت  کیږي.  ښوول 

3g/cm 9.841   ؛ دویلې کیدلونقطه°C 1652  ؛ دغلیان نقطه°C 3402  ده 

Lux 

   Lumenاومساوي دی له یولیومېن  درڼاشدت یاتشعشع شدت اساسي واحددی    -لکس :
 ښوول کیږي. lxپرمترمربع سطه ؛ دلنډیزنښه یې په 

1Lux = 1lx = 1
1Lumen

m2
 

 هغه مقداررڼاده چې یوڅراغ يې په یوه ثانیه کې خپروي.  1Lumen = 1Lmیولیومېن      

Lw دالرېنسیم   Lawrencium    کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده 

Lyman Series 

 Balmerدهایدروجن اتوم په شپکټروسکوپي تجزیه کې دبالمرسلسلي      -الیمن سلسله :

series    برسیره  دطیف یوه بله ساحه هم لیدل کیږي چې دطیف په ماورای بنفش برخه کې
لیول   الندې  اودانرژي  لنډدی  يې  اودڅپې طول  راځي  ته  د    Energy levelمینځ  په    kیې  

 مدارکې موقعیت لري.

Lymph 

یوډول بیالوژيکې مایع ده چې زیړ، شدې ته ورته سپین روڼ رنګ  دبدن نسجونو   -لمف :
غوټې    لمفاوي  رګونو،  لمفاوي  ،په  فضاکې  تشه  مینځ  نسجونوتر  هرډول  دبدن  او  لري 

دلمفاوي مایع مقدار  اوهمدارنګه دلمفاوي سیسټم په ټولورګونوکې بهیږي.  په بدن کې  
 ه مینځي.    اودبدن نسجونلږڅه دوه لیتره دی 

همدارنګه   کیږي  موادانتقال  غذايي  غړوته  دبدن  کې  رګونو  په  دوینې  چې  څنګه  .لکه 
دلمف سیستم په رګونوکې هم غذايي مواددبدن هغوحجروته انتقال کیږي  چې هلته وینه  
غذايي  شوې  جذب  څخه  دمعدې  توګه  په  .دبیلګې  ورننوتالی  شي  نه  ډول  مستقیم  په 

م غوړاوپروتین چې  نه شي  موادلکه   رګونوته  دوینې  وي چې  غټه  دومره  يې  کتله  والري 
له الرې دزړه    Venae cavaeورننوتالی ، اوله دې کبله دلمفاوي رګونو په مټ دتش ورید   

شي دهلیزته انتقال کیږي اوپه پایله کې دوینې جریان ته ورننوځي.  دوینې دفشارپه اساس   
ودشاوخوابدن نسجونوپه تشه فضاکې دوینې رګونوڅخه دوینې پالزما بهرخواته راوځي ا

 بهیږي.په پیل کې نوموړې مایع دبدن نسجونومایع په نوم یادیږي.
کې    جال  دورانې  په  شعریه  عروق  د  نسجونومایع  تولیدکیږي    Microcirculationدبدن 

کوم ځای کې چې کوچني شریان رګونه دکوچنیووریدرګونوسره یوځای کیږي . څرنګه چې  
دهایدروستاتیک     proximalدوینې  عروق شعریه شریان رګونوجدارپه مقدماتې برخه کې  
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فشارلوړدی نوله دې کبله  دوینې پالزمایوه برخه دعروق شعریه شریان جدارڅخه راوځي  
نسجو شاوخوا  اوس  اودبدن  چې  مایع  نوموړې  بهیږي.  ور  فضاته  تشې  نوترمینځ 

مایع   مواد،    Interstitial fluidدنسجونومینځ  غذايي  تولوحجروته  دبدن  یادیږي،  نوم  په 
پروتین ،اکسجن، سوډیم ،پوتاشیم ،فوسفیټ،انزایمونه، مالګه،شکر،غوړ انتقال کوي .  

اوزموتیک   کلوئیدی خه کې بر Distalخوڅرنګه چې دعروق شعریه دورانې جال  په ډیستل 
برخه    سلنه  نوي  لږڅه  دنسجونومایع  کبله   دې  نوله    %90فشارلوړدی 

ته   وریدرګ  دوینې  بیرته  الرې  جدارله  شعریه  دعروق  یوځای  دپروتینواواړینوتوکوسره 
څخه دلمف مایع جوړیږي اودلمف    %10ورننوځي  . دنسجونومایع پاتې لس سلنې برخې   

ور ته  رګونو  په نسجونوکې عروق شعریه  یوخوادبدن  داده چې   دنده  دلمف مایع  ننوځي. 
سپین   مړه   ، توکې  حجرې،ذهرجن  پروتین،سرطانې  اوبلخوا  مواد  فضله  تولیدشوي 
نسجونوته  دبدن  دبهرڅخه  چې  مایکرواورګانیزم  کونکي  انتقال  ،ناروغۍ  کرویات 

ل  ورننوتلي وي لکه بکټریا اونورپاتوجن  اورګانیزم   ته  دلمف رګونوله الري  مفاوي غوټي 
کله چې دلمف مایع دلمفاوي غوټې څخه تیریږي نوهلته دلمف مایع په مینځ    انتقال کړي.

کله   ترسره کوي.    فیلتردنده  دیوه  لمفاوي غوټه  وړل کیږي.  ټول فضله مواددمینځه  کې 
سره    نودځان  تیریږي  څخه  غوټې  دلمفاوې  مایع  لمفاوي  انتقال  چې  هم  سلولونه  لمفاوي 

چې   یادیږي دلمفکوي  نوم  په  سایټ  سلنه     و  شل  سیستم  برخه    %20اودمعافیتي 
تشکیلوي. په داسې حال کې چې په انسان کې  وینه دزړه ضربې په مټ ټول بدن ته رسږي  
  . پیداکوي  جریان  رګونوکې  لمفاوي  په  اساس  په  عضالتوحرکت  دبدن  مایع  خولمفاوي 

دلم چې  څرنګه   . لري  زړه  دلمف  چې  دي  شته  ذوحیاتین  برخالف ځینې  جریان  مایع   ف 
چې   اوپروتین  مقداراوبه  نوهغه  کوي   تشکل  نه  سیسټم  یوتړلی  جریان  دورانې  دوینې 

 Subclavianدنسجونومایع څخه ضایع شوې دې  دلمف مایع په مټ  دسب کلیوین ورید  

vein  له الرې  بیرته دوینې جریان ته بهیږي. که چیرته دلمف مایع جریان په خنډ اوځنډ سره
پښې  کارکو لکه  برخې  ځینې  اودبدن  ډنډکیږي  اوبه  لمفاوي  نسجونوترمینځ  نودبدن  ي 

 په نوم یادیږي.Edema اوالسونه پړسیږي. نوموړې ناروغي د
لمف یوډول ځانګړی مایع دی چې دلمفاتیک په رګونواوکانالونوکې بهیږي. دلمف مایع په  

 مټ دمعافیتي سیسټم حجرې دبدن نوروبرخوته انتقال کیږي 

Lymph Node 

دلمفاوي رګونوپه اوږدوکې ځای په  دبدن دفاع سیستم یوغړی دی چې     -لمفاوي غوټه :
کله    ځای په ټول بدن کې شتون لري اوپه انسانانوکې يې شمیران تراوه سوه پورې رسیږي .

موادمینځه  فضله  ټول  مایع  دلمف  نوهلته  تیریږي  څخه  غوټې  دلمفاوي  مایع  دلمف  چې 
لمفاوي   کیږي.  لمفاوي  وړل  په  چې  څرنګه  بلخوا  کوي.  ترسره  فیلتردنده  دیوه  غوټه 

لمفوسایت   لکه  حجرې  لمفاوي  پریمانه  تولیدکیږي،  غوټوکې  اوهم  وي  شوي  ذخیره 
حجرې    سرطاني  یامیتاستاتیک  اوثانوي  اورګانیزم  پاتوجن  کې  مینخ  په  مایع   نودلمف 

لکه   لمفوسایټ    (دمعافیتي سیسټم حجرو  اوبې  لمفو سایټ      T cells and B cells)ټي 
دلمفاوي غوټوپړسوب اوالتهاب دامانالري چې بدن ته بکټریا    په مټ دمینځه وړل کیږي.

اویاوایرسونه ننه وتلي دي اوپروړاندې يې دبدن دفاع سیستم مجادله کوي. لمفاوي غوټه  
دپښتورګې په شان بڼه لري اوغټوالی يې ان ترشل ملي متره پورې رسږي. عمده  لمفاوي  

سپیخت  غ په  دپاسه  اودورون   تخرګونو،غاړه   په  دبدن  لري.    Inguinalوټې  شتون  کې 
 همدارنګه کوچنۍ لمفاوي غوټې په طحال اومخاطي پوستکې کې موقعیت لري.  

Lymph Node   په پوښ  نسج  دتړونکي  چې  ده  شان  په  کتلي  ګردې  یوې  نسج  دلمفاتیک  غوټه  لمفاوي 
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 واسطه احاطه شوې ده 

Lymph Node 

Dissection 

په   حجرودموندلو  اودسرطانې  کیږي  لیرې  غوټه  لمفاوي  څخه  دسینې  الرې  له  دجراحي 
 موخه ترمایکروسکوپ الندې معاینه کیږي 

Lymph Vascular 

System 

دګڼ شمیرعروق شعریه څخه جوړشوی سیستم دی او دلمف    -ونوسیستم :دلمفاوي رګ 
انتقال   وریدونوته   ، بهیږي  کې   فضا  تشه  په  نسجونوترمینځ  دبدن  چې  کوم  مایع  هغه  
کوي. په معمولي توګه لمفاوي رګونه دوریدي رګونوسیستم سره موازي غزیدلي وي اوپه  

تی له  )پرته  کیږي  یوځای  دوریدسره  چې  کې  ځای  زړه    هغه  یولمفاوي  لرونکوحیواناتو(، 
 شتون لري چې دلمف مایع وریدرګ ته پمپ کوي.

لیرې محیط   نوموړي    Peripheryدبدن  اوکله چې   پیل کیږي  دلمف عروق شعریه   څخه 
پایله کې   په  رګونه ورڅخه جوړیږي.  لمفاوي  پایله کې غټ  نوپه  یوځا شي  ډیررګونه سره 

 سره تړل کیږي. Subclavian veinدسب کلیوین ورید دلمفاوي غټ رګونه 

Lymphade-

nectomy 
 دجراحي له الرې دیوې اویاډیرولمفاوي غوټولیرې کول 

Lymphatic 

Invasion 

کله چې سرطان دخپل اصلي ځای څخه راووځي اودلمفاوي رګونواودوینې رګونوله الري  
 دسینې پاتې برخې ته وغځیږي 

Lymphatic 

System 

چې   -:   سیسټم لمفاتیک ده  برخه  یوه  سیستم  دفاع  ،لمفاوي  غړولمفاوي  د دبدن 
څخه    نسجونو رګونو،لمفاوي لمف  پروړاندې جوړدیاودورانې  اورګانیزم   اودپاتوجن 

 دی عبارت سیسټم نوموړی.کوي اوانتقال کوي ،ذخیره تولیدکوي  کرویات سپین دوینې

رګغوټې غده،لمفاوي ،دتایمس طحال دهډوکوماغزه،: له ونه،لمفاوي  ،تانسل،لمفاوي 
 نسجونه  

Lymphoblast 

 

: دپخیدلوڅخه      -لمفوبالست  چې  کیږي  ویل  ته  حجرو  یاخامې  اومې  غړوهغه  دلمفاوي 
تحریک   یولمفوسایټ  په مټ  انتیجن  دیوه  که چیرته  یادیږي.  نوم  په  دلمفوسایت  وروسته 

دهستې     دلمفوسایټ  کې  پایله  په   . تغیرکوي  جوړښت   مورفولوژي  دهغه  نو  شي 
ته هم لمفوبالست ویل  اودپالزماحجم غټیږي. دلمفوسایټ تغیرشوي مورفولوژي جوړښت  

فعال   بالغ  پریمانه  او  ویشي  ځان  خپل  پرلپسې  لمفوبالست  اومه  کې  پایله  .په  کیږي 
کې   سرطان  حادلمفوبالستيک  دوینې  تولیدکوي.  اومه    (ALL)لمفوسایتونه  پریمانه 

نه   ته  پړاو  بالغ  چې  خوڅرنګه  تولیدکیږي  مغزکې  دهډوکوپه  لمفوسایتونه   اونیمګړي 
کبله دې  نوله  نه     رسږي  فعالیت  پروړاندي  حجرو  اوسرطانې  مایکرواورګانیزم  دپاتوجن 

 شي کوالی.   

Lymphocyte 

: سلول  کیږيو  یټلمفوسا  یاتوتهکرو  ینسپ  ینېدو  -لمفاوي  دلمفوسایل    ړینه ا  یوه  یټ. 
  ډيانتي باونوپروړاندې  وایرس   مایکرواورګانیزمو لکه بکټریا او  ې دانتیجن دنده داده چ

. دلمفوسایټ درې ډوله حجرې شتون  وشي  څودناروغیومخنیویتر  تولیدکړيې   اونورتوک
 ټي لمفو سایټ  بې لمفوسایټ او طبیعي وژونکی لمفوسایت   لري  : لکه 

سیسټم یوه اړینه دنده په غاړه لري . په دوه ډوله  ایمین    دوینې سپین کرویات دي چې د
           B lymphocyteاویا  T lymphocyteویشل کیږي لکه د 

چې   داده  دنده  اړینه  یوه  دلمفوسایټ  کیږي.  ویل  لمفوسایټ  کرویاتوته  سپین  دوینې 
 دانتیجن پروړاندې انتي باډي اونورتوکې تولیدکړي ترڅودناروغیومخنیوی وشي 
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Lymphoscinti-

graphy 

مټ  گراف  یفوسنتمل ایزوټوپوپه  دراډیواکټیف  چې  ده  کړنالره  یوډول  طب  دهستوي  ی 
موقعیت     اناټومې  غوټې  لمفاوی  لومړی  ورڅرمه  ته  کتلي  سرطان   sentinelدسینې 

lymph node   تشخیص کړي اودتلویزیون په پرده باندې ښکاره شي 

Lyse : مانايې انحالل  ،تخریب کول اوبیلول ده   -وروستاړی ،پس آوند 

Maceration 

ماده په اوبو، تیلواویاالکولوکې حل  ه  یوډول عملیې ته وايي چې یوه جامد  -په فزیک کې : 
توګه    په  بېلګې    . ترالسه شی  اجزاوې  یې دمحلول څخه  په ورکولوسره  اوبیادحرارت  شي 
څخه    محلول  د  ورکولوسره  په  اوبیادحرارت  کیږي  راایستل  شیره  دځینونباتاتوڅخه 
کیږي   ایستل  څخه   دلبلبواویاګنی  چې  دقندشیره  لکه     . کیږي  ترالسه  برخې    جامدې 

 اوورپسې جامدبوره الس ته راځي .  

Mach Number 

: شمیره  داتریش  -ماخ  چې  کیږي  ویل  عددته  ماخ    هیواد  یوه  پوه  په     Machفزیک 
په     M ویاړنومول شوی دی اوواحدنه لري . لنډیزيي د   په حرف سره کیږي . دماخ عدد 

اودصوت سرعت   دیوه جسم سرعت  اویافضاکي  تقسیم  هوا،مایع  کیږي.     حاصل  ویل  ته 

، دبیلګې په توګه که چیرته دیوې آلوتکې  سرعت  اودصوت سرع سره یوشان   
وي نودماخ عدد مساوي په یودی . که دماخ عدد مساوي په دوه شي نودآلوتکي سرعت 

   پرتله دوه چنده دی. دصوت سرعت په 

Mach, Ernst 

:   (1916-1838)داطریش هیوادیونامتو فزیک پوه ووچې په نولسمه پيړی     -ماخ ارنست 
کې یې ژوند کړی دی. دمیخانیک اونسبي نظریي په هکله يي اړین علمي کارونه ترسره  

 کړي دي.

Machine 
: مټ    -ماشین  په  اویاقوې  دانرژي  چې  دي  سامانونه  کوي  میخانیکي  کارترسره  یو 

 اویادیوډول انرژي په بل ډول انرژي اړولو په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي.

Machmeter 
متر: جسم    -ماخ  بل  دیوه  اویا  دالوتکې  کې  چاپېریال  یوه  په  چې  ده  آله  تخنیکي  یوه 

 رښتوني سرعت دصوت سرعت  په تړاو اندازه کوي .  

Macro Analysis 
: بله     -ماکرواناالیز  په   . کیږي  سترګولیدل  په  یې  عملیه  چې  ده  تجزیه  ډول  دتوکوهغه 

 ګرام پورې رسیږي.   0,2 -0,1وینادهغوموادوتجزیه ده چې غټوالی یې  د

Macro Gamet  دښځینه جنسي حجرې هګۍ، غټه جنسي حجره 

Macro 

Sporangium 
 هاګینه ماده در سرخسها

Macro Spore  )هاګ ماده )درسرخسها 

Macro 

Sporophyll 
 برګیکه درسرخسهاهاګینه ء ماده رااحتوامیکند

Macrocytes 

مقداريي لږوي. نوموړي کرویات   RNAدوینې غټ خام سره کرویات  چې  هسته لري خود 
کې    ترځ  په  ناروغۍ  ینې  اودمزمن  کمښت  اودوینې  دي  پرتله غټ  دنارمل سروکرویاتوپه 

 لیدل کیږي.

Macrogam-   : شان      -ماکروګینتاګنیم  په  لوښي  دیوه  کې  بوتانیک  ځای  په  هلته  دی    هغه  چې 
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etangium  جنسي حجره وده کوي اومنځ ته راځي. مؤنث ماکروګامیت یا غټه 

Macrogam-

etophyt 

دنبات تخمدان یاجنین کڅوړه  چې هلته القاح صورت نیسي اوماکروګامیت تولیدکوي،   
 دمؤنث نبات جنسي غړي

Macromers 
هغه غټې حجرې دي چې دسلولونودویش په لومړي  پړاو او دجنینوتکامل په درشل کې   

 مینځ ته راځي.

Macromolecule 

دډویر  مالیکولیوغټ     -:  مالیکولماکرو چې  وايي   وي  ته  جوړشوی  اټومونوڅخه 
جوړشوي   ،اویامصنوعي  ولري  اسید  اونوکلیک  چې   مالیکولاوډیرپروتین  ي  مالیکولونه 

 کتله يې ان ترلس زره پورې رسیږي.

Macronucleus غټه هسته  په مژکداران اویاسیلیاتا 

Macrophages 
حجرې )پردی(    دښمنې  چې  دي  حجرې   ځانگړې  کې  غړو  په  مایکروبونه      دبدن  او  

 داېنزايمو په مرسته سره له منځه وړي .   

Macrophysic 
 : کوي،برخالف     -ماکروفزیک  بحث  دلیدوړشیانوڅخه  چې  ده  څانګه  یوه  علم   دفزیک 

 مایکروفزیک هغه څانګه چې دذراتو،بڅرکواودهغوی اجزاوڅخه بحث کوي 

Macroscopic 
 : یږي پرته له دې چې دیو ې آلې لکه  هغه څه چې په رڼوسترګولیدل ک   -ماکروسکوپیک 

 ذره بین ،میکروسکوپ اونورو څخه ګټه پورته شي 

Macula Of 

Retina 

شکله داغ    یضویب  دسترګې شبکې مرکزته ورنږدي زیړ    -دسترګې شبکې  زیړداغ یالکه :
په دې ځای   ویل کیږی  چې  لید       Fovea centralisته  تیزترین  پرتله  دنوروبرخوپه  کې 

زیړداغ داعصابوحجرو  . نیسي  .    ganglion cell صورت  اویاډیروپټونوڅخه جوړوي  دوه 
قطریې لږڅه پینځه ملي متره دی . دزیړداغ ناروغې ددې المل ګرځي چې کتاب لوستل  

 اویادخلکوپیژندنه  ناممکنه شي .

Magdeburg 

Hemispheres 

په     -ې :دماګدېبورګ نیم کر دفلزاتو یوه جوړه نیم کروي تش  پوښونه  دي چې دهغوی 
مټ دهوافشارپه ثبوت رسږي.کله چې دوه فلزي نیم کروې پوښونه دیوبل سره یوځای وتړل  
دومره   دیوبل سره  نیم کرې،   پایله کې  جوړه  ،نوپه  تشه شي  بیخي  هوايې  اودمینځ  شي 

ا موخه  دبیلولوپه  دهغوی  چې  کیږي  پاتې  تړلې  اسونه  کلې  اته  خواپه  هرې  کرې   دنیم  ن 
باندې وتړل شي اوورپسې مقابل خواته وڅکول شي ترڅو دنیم کرې جوړه دیوبل څخه بیلې  
شي. المل يې دادی چې په هره نیم کره  باندې دشاوخوااتموسفییرهوافشاراغیزه کوي اونه  

جرمني فزیک زکال کې دیوه  ۱۶۵۷پریږدي چې دیوبل څخه بیلې شي . نوموړې تجربه په  
 پوه له خواترسره شوه چې دماګدېبورګ په ښارکې اوسیده.

Magic   سحرآمیز، جادوګریز 

Magnanese 

Dioxide 

دی    عبارکیمیاوي فرمول یې    تورنصواري میده کریستل دی      -:دای اکساید  انګینیزم
  : شکل    تاکسیدانددامرکب    Mn O 2له  دجامدپه   . لري  رنګ  نصواري  او  خاصیت  

 پیداکیږي .

Magnesium 
  12اواټومي شمېره یې دوولس   Mgیوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه يې   -مګنیزیم :

، دویلې     3g/cm 1.738ده. دځمکې الکالي فلزاتوپه دویم ګروپ پورې اړه لري. کثافت  
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. که چیرته دبدن عضالت شخ   C° 1091،دغلیان نقطه     C° 650کیدلونقطه   قیمت لري 
 پاتې شي نوکیدی شي چې دمګنیزیم دکمښت سره تړاوولري.

Magnet 
: په    -مقناطیس  دهغوی  تولیدکوي.  ساحه  مقناطیسي  شاوخواکې  په  چې  توکې  هغه 

 مقناطیسي ساحه کې  ځینې توکې راکش کیږي لکه اوسپنه  اوځینې نوردفع کیږی .

Magnetic  Field : هغه ساحه ده چې دیوې مقناطیسي میلې په شاوخواکې تولیدکیږي     -مقناطیسي ساحه 

Magnetic   

Moment 

: مومنت   سرچینه      -مقناطیسي   قوې   مقناطیسي  دیوې  قطبونه  مقناطیس  دیوه 
    µ  تشکیلوي اودواټن په اوږدوالی سره کمښت مومي .  دیوه دایپول مقناطیسي مومنت

   L  اودقطبونوترمنځ دفاصلې        p عبارت له حاصل ضرب د قیمت شدت مقناطیسي

په  ویبر مترڅخه دی     ښوول     Weber meter . دیوه مقناطیسي دایپول  مومنت واحد 
 لیکل کیږي .  دمقناطیسي مومنت معادله په الندې ډول ده .  (Wm) کیږي اولنډیزیې په  

𝛍 ⃗⃗  ⃗ = 𝐩 𝛊  

Magnetic 

Declination 

 

 

۱-   : په نجوم کې د استوايي دوو یوپربل عمودي وضعیه کمیاتوڅخه    -میل ،  انحراف 
کې   اسمان  اوپه  ویالی شو  ورته  البلدهم  وینااسماني عرض  بله  په   . کمیات دي  یوټاکلی 
دیوه اسماني  جسم موقعیت ټاکي .  ترټولوکوچنی زاویه چې دیوه ټاکلي جسم اوداسماني  

+ درجې ترمنخ تغیرکوی . میل داسمان داستواڅخه   ۹۰او   ۹۰-ړیږي اود  استواترمنځ جو
 دیوه اسماني جسم لکه ستوری زاویوي فاصله راښيي .

: هغه انحراف یازاویې  ته ویل کیږی     Magnetic declinationمقناطیسي  انحراف    -۲
جغرافیوي   دځمکې  او  نما(  قطب  لکه  خوا)  شمال  ساحې  مقناطیسي  دځمکې  چې 

 مال قطب ترمنځ پیداکیږی .   محورش

Magnetic Dipole 

Moment, 

باندی  mکه چېرته په یومقناطیسي دایپول مومنت      -مقناطیسي دایپول مومنت،  :
عمل وکړي نوپه پایله کې په هغه باندې یومومنت  Bدبهرخواڅخه یوه مقناطیسي ساحه 

اغیزه کوي چې دمقناطیسي ساحې سمت خواته یې څرخوي اومساوي دی له   mDدوراني  

  : 
 په نوموړې معادله کې دضرب عالمه دوکټورونوصلیبي حاصل ضرب ته ویل کیږي.    

Magnetic Field 
هغه ساحه ده چې دیوې مقناطیسي میلې په شاوخواکې شتون لري    -مقناطیسي ساحه :

 اودیوې قوې اوشدت سره تړلې ده.   

Magnetic Field 

Strength 

: شدت  ساحې  سره         -دمقناطیسي  نقطې  دفضاهرې  چې  دی  کمیت  یووکټوري 
په    لنډیز  دنوموړې فزیکي  کمیت    . تړاوورکوي  اوسمت      Hدمقناطیسې ساحې شدت 

   Bښوول کیږي . بلخوا دمقناطیسي ساحي بهیرکثافت      (A/m)اوواحدیې په امپیرپرمتر   
 له مقناطیسي ساحي شدت سره سم سیخ متناسب دی.      

�⃗� = μ. H⃗⃗  
 دمقناطیسي هدایت وړتیاضریب  په نوم یادیږي. μ معادله کې میو په  نوموړې  
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Magnetic Flux 

 

 

 

 

   -مقناطیسي جریان :
کثافت   ساحې  دمقناطیسي  چې  دی  کمیت  یوفزیکي 
په    . اندازه کوي اودبرقي جریان سره ورته کمیت دی  

جز    دعمودي  ساحې  دمقناطیسې  وینا   ⊥𝐵بله 
دمنځ  سطحې  دیوې  چې  کیږي  ویل  شمیرته   دټولوخطونو 

یوه متجانس . که چېرته  ونیسوچې    Bمقناطیسي ساحه    هڅخه عمودأتیریږي   پام کې  په 
هموا کې      (area = ΔA)رې  سطحېدیوې  حالت  دې  نوپه   ، تیریږي  عمودأ  څخه  دمنځ 

جریان   ساحې    m Φ (.(Phi))مقناطیسي  مقناطیسي   د  ضرب  وکټور    Bدسکاالرحاصل 
 څخه ترالسه کیږي   a اودسطحې پرمخ  عمودي وکټور

  
  
هغه زاویه ده  چې دسطحې پرمخ    θدلته تیتا  

ترمنځ  Bاودمقناطيسي ساحې     a عمودي وکټور
جوړیږي . په عمومي توګه دغیرمتجانس  مقناطیسي 

  Sتعریف داسې دی :  د یوې سطحې  mΦجریان 
 انتګرال نیول دي  . Bڅخه دمقناطیسي ساحې    dsپرمخ دتفاضلي  هرې  برخې 

 
کې   د     Sچې دسطحې  یووکټوردی    dsپه دغه معادله  اومقداریې   پرمخ عمودوالړدی 

ds  تفاضلي سطحې مطلق قیمت سره مساوي دی . نوموړې معادله په ډاګه کوي چې دیوې
دحلقې    -۱حلقې  په منځ کې مقناطیسي جریان قیمت ته تغیرورکوالی شوپه دې توګه چې  

قناطیسي اویاداچې دمقناطیسې ساحې شدت ته تغیرورکړو.  دم  -۲سطحې ته تغیرورکړو
 1په نوم یادیږی چې دیوولټ ضرب ثانیه سره مساوی دی   (Wb)جریان نړیوال واحددویبر 

Wb = 1 V·s   1 = . نړیوال واحدیې تیسالمترمربع دی weber 2T·m1          

Magnetic 

Inclination 

هغه زاویه ده چې د قطب نماستن یې دځمکې افق سره جوړوي .     -انکلېنیشن :مګنتیک  
 بله وینادځمکې مقناطیسي ساحې انحراف ته ویل کیږي چې دځمکې افق سره یې لري .په 

Magnetic Lines 

Of Force 

اودهغوی     کیږي  ښوول  کرښوباندې  ډوله  منحني  په  چې  خطونه  قوې  دمقناطیسي 
 شمېردفضاپه یوه نقطه کې دمقناطیسي ساحې شدت په ډاګه کوي 

Magnetic 

Moment 

  : مومنټ   ورڅخه    -مقناطیسي  بريښنایزجریان  چې  مومنټ   مقناطیسي  ګوټک  دیوه 
اودحلقوپه     n،دحلقوشمېر  Iتیریږي عبارت دی له حاصل ضرب دبريښنایزجریان شدت    

 ښوول کیږي.   Mیامقطع. نوموړې کمیت لنډیز په  Fواسطه محدوده شوې سطحه 

�⃗⃗� = n. I. A⃗⃗  

Magnetic 

Moment 
 مومېنټ مقناطيسي 

Magnetic Needle 

 : یوکوچنی نازک مقناطیس دی چې په یوه ستن باندې  په داسې ډول    -مقناطیسي ستن 
په آزادډول سره حرکت کوالی شي.مقناطیسي ستن دځمکې شمال  کيښوول شوې ده چې 
دځمکې   قطب  شمال  ستنې  دمقناطیسي  کیږي.  کارول  موخه  په  ښوولو  قطب  اوجنوب 

http://images.wikia.com/schools/images/6/61/Steve.gif
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 مقناطیسي جنوب قطب راښيي.

Magnetic Pole دمقناطیسي میلې په اخیردوه څنډوکې مقناطیسي قطبونه    -ناطیس : قطب مق 

Magnetic 

Resonance 

Imaging 

دناروغیود پېژندنې په موخه یوه ډیره حساسه طبی کړنالره ده . په دغه فزیکي تګالره کې  
شووکوچنیوسطحووعکسونه   اواوږدوپرې  ساره  د  دبدن  مرسته   څپوپه  دمقناطیسې 

غړواونسجونوجوړښت  اودهغوی دمیتابالیزم دنده  په ډاګه کوي .   اخیستل کیږي چې د  
بهرنې    دیوه   مقناطیس   طبیعي  هستې  د  اټومونو  نسج  دیوه  کې  کړنالره  ې  نوموړ  په 
څخه   داټوم  کې  پایله  اوپه  کیږی    تحریک  مرسته  په  زیګنال  رادیوفریکونسي     

 ل کیږي .ښوو (Mri)لنډیزيې په   الکترومقناطیسي وړانګې خپریږي .

Magnetic 

Resonance 

Imaging 

توپیر   او  غړو  دبدن  چې  ده  کړنالره  طبې  تصویراخیستلویوه  ریزونینس  دمقناطیسي 
څرګندوي   تصویرونوکې  په  اوهم  توګه  ژوندی  په  اودنده  لرونکونسجونوجوړښت 
اخیستل   پرې شوې تصویرونه  اوطول  په ساره  دبدن  په مټ  .دمقناطیسي متاوب ساحې  

وي  کوچنی  هم  مترڅخه  دیوملي  ان  يې  پنډوالی  چې  برترې    کیږي  آلي  دنوموړي   .
چې   داځکه  لري  تړاوخطرنه  دروغتیاپه  چې  داده  پرتله  په  دکمپيوترتوموګرافي 

 لیکل کیږي  [Mri ] ایونایزوونکې وړانګې نه لري . لنډیزیې په   

Magnetic 

Resonance 

Tomography 

دپروتونومقناطيسي يوه اله ده چې  په نسجونو کې     -ماگنېتيک ريزونانس توموگرافي :  
الکترومقناطيسي څپې خپروي چې   کې  پایله  اوپه  ورکوي   بڼه  ته موازي  لوري  مومينت 

لنډیز یې په    دعکس اخیستلوپه مر سته دهمغه ځای ناروغو حجرو  تشخیص کېدای شي
MRT    لیکل کیږي    

Magnetism 
: هراړخیزوپېښوعلم  د  تړاوکې  په  سره  ساحې  توکومقناطیسي دځینې    -دمقناطیسي 

 ځانګړتیاوې دي چې اوسپنه ځانته راکش کوي 

Magnetization 

کول:   -۱ که    -مقناطیسي  چې  اوسپنه،نیکل،کوبالټ   لکه  دي  شته  توکې  ځینې 
دبهرخواڅخه په یوه مقناطیسي ساحه کې کیښودل شی نوپه پایله کې په دایمي مقناطیس  

 باندې اوړي
حا  -۲ مقناطیسي  توکې  دیوه  کول  چې  مقناطیسي  .کله  کوي  ښکاره  ځانګړتیاوي  لت 

یوجسم په یوه مقناطیسي ساحه کې کيښول شی نودجسم په واحدحجم کې دمقناطیسي  
 دوه قطبه مومنټ مقدارته ویل کیږي.     

Magnetometer 
شدت  سمت،  ساحې  دمقناطیسي  کې  نقطه  یوه  په  دځمکې  چې  ده  آله  تخنیکې   یوه 

 اودشدت بدلون اندازه کوي  

Magneton 
په فزیک کې یو ثابت مقیاس اوطبیعي واحد دی چې دهغې په مټ داټومې    -ماګنېټون :

 بڅرکومقناطیسي مومنټ اندازه کیږي.  لکه دبورماګنیټون  

Magnification 
دیوه جسم  دانځورستروالي  اودهغه رښتنوني  ستروالي ترمنځ  تناسب   ،      -غټوالی  :

 غټول    

Magnifying Glass 

 
 ذره بین اینه  

Main Circle : 2که چېرته دیوه بیضوي دلوی محورطول  مساوي له   -اصلي دایره ، عمده دایر هa     سره
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اومرکزیې دبیضوي مرکزوي ،دعمده دایرې په نوم       A وي نو هغه دایره چې شعاع یې  
 یادیږي .  

Main Group 

په پریودیک جدول کې     Mendeleevدمندلیف   -په کیمیاکې : دعنصرونوعمده گروپونه :  
الکترونوشمیریې سره یوشان وي اوله    وال نس  هغوکیمیاوی عنصرونوته ویل کیږي چې د 

دې کبله په خپل منځ کې ورته کیمیاوي خواص لري . عمده گروپ په ډاگه کوي چې دیوه  
یرالکترونونه شتون لري .  دعمده گروپونوشمیراته دی .  اتوم په بهرني مدارکې څومره شم

) دوه الکترونونه(     -۲القالي فلزاتوگروپ ) یوالکترون(    -۱ دځمکې القالي فلزاتوگروپ 
کاربن سیلیسم گروپ ) څوارلس     -۴دځمکې فلزاتوگروپ ) دیارلس الکترونونه(        -۳

چالوگن گروپ    -۶کترونونه(     نایتروجن فوسفورگروپ )پینځه لس ال  -۵الکترونونه(    
 نجیبه گازگروپ  -۸هالوگن گروپ  ) اوه لس الکترونونه(   -۷)شپاړس الکترونونه(   

 ) اتلس الکترونونه(    
  ، کیږي  ویل  تصویروگروپونوته  ،دمشابه  گروپ  ،عمده  گروپ  عمومي   : کې  ریاضي  په 

 همدارنگه دانتقال گروپ ،دوراني گروپ  ،متناظرگروپ اونور  

Main Group 

Element 

پریودیک جدول   په کړنالره کې  دمندلیف (IUPAC)په کیمیاکې : دنړیوال ستانداردټولنې 
چې   عنصرونه   هغه  ټول   . دي  شوي  ښوول  ستنوسره  عمودي  په  چې  لري  گروپونه  اتلس 

گروپ کې  ځای لري  دعمده گروپ    18   او   17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,2 ,1دمندلیف په    
 عنصرونوپه نوم یادیږي .

 په ریاضي کې : دعمده گروپ عنصرونه،دیوه عمده گروپ تصویرلکه انتقال گروپ  

Main Quantum 

Number 

عدد: کوانت  اویادذراتوخواص    -عمده  سیستم  دیوه  کې  څانگه  په  میخانیک  کوانت  د 
په   دبیلگې   . یادیږي   نوم  عددونوپه  دکوانت  چې   کیږي  ښوول  واسطه  دځینوعددونوپه 
توگه لکه داتوم  الکترونوانرژي ،زاویوي ضربه اودالکترون څرخیدونکی حرکت دتشریح  

کوانت        n,l,m,sوکولوپه موخه دکوانت څلور عددون .  عمده  کیږی  کاراخیستل  څخه 
عدددی     nعدد   په      یوطبیعي  هلته  چې  کوي  گوته  مدارپه  اوهغه 

مدارنوم   اودهمغه  لیول  عدددانرژي  نوموړی   . ولري  ځای  تم  الکترون  سره  ډیراحتمال 
لکه    . یوه   N,O اونور     K(n=1)     ،L(n=2)     ،M(n=3)راښيي  په   . درواخله  همداسې 

یې   کوانت عدد  یوازی      n مدارکې  چې  عمده  ،کوالی شي چې  الکترونونه     22nوي 
بله وینا د   په   . اته الکترونونه    Lپه مدارکې دوه الکترونه اود  Kشتون ولري  په مدارکې 

 ځای نیوالی شي .    

Main Shadow  : هغه تیزه سیوره ده چې دیوه جسم ترشاتولیدکیږي .  -اصلي سیوره 

Main Valence 

 : تړون  کیمیاوي  یوه    -عمده  چې    مالیکولپه  کیږي  ساتل  کلک  سره  دیوبل  اتومونه  کې 
مرسته    په   ) ــــ    ( کرښې     لنډې  دیوې  تړون  کیمیاوي   . یادیږي  نوم  په  تړون  دکیمیاوي 

  :    -۱ښوول کیږي چې ددووالکترونوماناورکوي . عمده کیمیاوي تړون په درې ډوله دی 
دایونوترمنځ تړون      -۲لکه   یو ، غبرگ  اودرې گون تړون      Covalentکووالینت تړون  

فلزي تړون : دفلزاتوپه جال کې ازادالکترونونه هرې خواته   -۳لکه سودیم ایون اوکلورایون 
یوه  اودازادوالکترونوترمنځ  دفلزایون    . گرځی  المل  هدایت  اودبرقي  کوي  حرکت 

 دفلزي تړون په نوم یادیږی .   ېالکتروستاتیک څکوونکې قوه اغیزمنه ده چ

Main Vertex  : اصلي  اوهایپربل     -رآس  ،بیضوي  تیریږي  دمحراقونوڅخه  چې  خط  مستقیم  هغه 
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Hyperbel . په اصلي رآسونوکې قطع کوي 

Majorant  Series 

: په ریاضي څانګه کې  دالیتناهي سلسلې لپاره دتقارب    -اعظمې سلسله،سلسله اعظم 
لکه    الیتناهي سلسله  یوه  𝑆معیاردی.  = ∑ 𝑎𝑛

∞
𝑛=0    کوونکې نیسوچې جمع  پام کې  په 

لکه     𝑎𝑛غړي   نیسو  کې  پام  په  هم  الیتناهې سلسله  دویمه  یوه  حقیقي  عددونه دي.  یې 
𝑇 = ∑ 𝑏𝑛

∞
𝑛=0 نکي غړي دټولومثبت عددونو لپاره چې دسلسلي جمع کو 

   (n =1,2,3,4,.......)       لري قیمت  حقیقي  𝑏𝑛مثبت  ≥ 0 ⊎ 𝑛 ∈ 𝑁        چیرته که   ،
   𝑏𝑛غړومطلقه قیمت ددویمې سلسلې  د 𝑎𝑛دټولوحقیقي عددونولپاره دلومړې سلسلې  د

|𝑎𝑛|غړوڅخه کوچني وی   ≤ 𝑏𝑛 په تړاوداعظمي   𝑆دلومړی سلسلي    𝑇، نودویمه سلسله     
 سلسلې یاپورتنۍ سلسلې په نوم یادیږي. دبیلګې په توګه لکه: 

𝑆دسلسلې   = ∑  (
1

3
)
𝑛

 ∞
𝑛=0   : اعظمي سلسله عبارت ده  له𝑇 = ∑  (

1

2
)
𝑛

 ∞
𝑛=0 

Malacostraca  ،خرچنګهای عالي 

Malaria 

    -مالریا :
دپالزمودیم   چې  ده  ناروغي  انتاني  یوه 

Plasmodium    یوحجروي ازايټ ډلې  په    پار 
پرې  اوحیوانات  اوانسانان  راځي  ته  واسطه مینځ 

ونه  پار ازايټاخته کیږي. دپالزمودیم څلورډوله  
یې   اوترټولوخطرناک  دي  شوي   .P  پېژندل 

falciparum    دنوموړي  . یادیږي  نوم  پار  په 
هره   انس  ازايټ په  سم  سره  ،  ډول  تبه  نوبتي  کې  ان 

 درېیمه ورځ تبه  اویاهره څلورمه ورځ تبه پیداکیږي .

 دمالریاناروغۍ نښې نشانې عبارت دي له :  
زیړپوستکی،   سردردي،  ستروالی،   دطحال  تبه،  ستومانتیا،استفراق،سړه  تبه،  نوبتي 
کوما   دناروغ  چې  شي  اوکیدی  کمښت،  کیدل،دوینې  دعظالتوشخ  دعظالتولړزیدل، 

ولري. دمالریا پالزمودیم   پایلې  ازايټاومرګ  کې    پار  انسان  په   برخه   یوه  ژونددورې  د 
غیر  په  اوهلته  تیریږي  توګه  په  کوي.  دمیزبان  وده  او   مومي  ډېرښت  توګه  جنسي 

غوماشۍ   Anophelesدژونددورې  اخیرې میزبان ښځینه انوفل    پار ازايټخودپالزمودیم  
دښځینه   ناروغي  .نوموړې  اوژوندکوي  ،وده  مومي  ډېرښت  توګه  جنسي  په  هلته  چې  دی 

وی  انوفل غوماشي په مټ انسان ته انتقال کیږي . کله چې په نوموړې ناروغۍ یواخته ش
انوفل غوماشۍ دخوراک په موخه انسان وچیچي نودوینې  ځبېښلو په ترځ کې دپالزمودیم  

دوینې جریان    sporozoite  یت   سپوروزوئ دژونددورې په سلګونو ابتدايي پاتوجن حجرې  
ته انتقال کیږي او دینې   .  پاتوجن  سپوروزوئیت دوینې جریان له الري ینې  ته ورننوځي 

په نوم یادیږي. څرنګه     merozoitesیت  وزوئته وده کوي  چې دمیرحجروته ورننوځي اوهل
یت په غیرجنسي توګه ډېرښت مومي نوپه پایله وزوئچې دینې په حجره کې په زرګونو میر 

میر او  چوي  حجره  دینې  چې  وزوئکې  کله  ازادکیږي.    ته  دورې  جریان  دوینې   یت  
میر ووزوئدپالسمودیم  کرویاتوته  سره  دوینې  حجره   کوي  یت   وده  هم  هلته  نو  رننوځي 

میر دپالزمودیم  توګه    غیرجنسي  په  حجرې   وزوئاوورپسې   شمېرنوې  ګڼ  یت   
ازادکیږي   اومیروزوئیت  کیږي  تخریب  کرویات  سره  کې  پایله  په  تولیدکیږي. 
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دویني دوراني    پار ازايټاودمالریاناروغۍ مینځ ته راځي. ورپسي ازادشوي میروزوئیت  
کرویا سرو  نورو  دمیروزوئیت  جریان  کیږي.  پیل  بیرته  لړۍ  اودتخریب  ورننوځي  پار  توته 

باندې اوړی . ګامیتوسایت    gametocytesیوه کوچنۍ برخه په خام  ګامیتوسایت    ازايټ
چي   دی  حجرې  جنسي  حجرومخکنۍ  جنسي  حجرواوښځینه  جنسي   دنارینه  حجرې 

راځي.  meiosisدمایوزیس   ته  مینځ  حجرې  جنسي  ورڅخه  اساس  په  چې   وېښتوب  کله 
وچیچي   انسان  موخه  په  دخوراک  غوماشۍ  انوفل  شوی   مالریانااخته  بیایوپه  یوځل 
په   اودغوماشۍ  اخلي  سره  دځان  هم  ګامیتوسایت  خام   کې  ترځ  په  ځبېښلو  نودوینې  

کولموکې وده کوي او په جنسي حجروباندې اوړي. دغوماشي په کولموکې نارینه جنسي  
ګامیتوسایت یودبل سره  ویلې کیږي اودالقاح څخه  مایکروګامیتوسایت اوښځینه ماکرو 

یت  سپوروزوئیت منځ ته راځي. په پایله کې تولیدشوي  سپوروزوئ وروسته په زرګونونوي  
اودمالریاناروغۍ   کیږي  انتقال  غدوته  بزاقي  غوماشي  دانوفل  الزې  بهیرله  دوینې 

بر ډېرۍ  دورې  تکامل  دپالزمودیم  کیږي..  پیل  دسره  کیدلولړۍ  انوفل  دبیااخته  په  خه 
غوماشي کې  اویوڅه برخه د انسان دوینې سروکرویاتوپه منځ کې ترسره کیږي. وقتیکه  
رانیزکه   موادسمي  اندازه  یک  آزادمیګردد  سرخ  کرویات  تخریب  هاتوسط  میروزوئیت 

بروزمالریامیګردند.     باعث  داده  بخون  است  انهابوجودامده  ازاثراستقالب 
د موخه  په  دیادولووړدي.Chloroquin    دمالریادرملنې  په  درمل  غوماشۍ  دانوفل 

 خوساوالړواوبواوتوده هواکي ژوندکوي.

Malignant 
سرطاني    ، ډیریرغل    -:    خبیث  ولري  خواص  خبیث  تومورچې  هغه  توګه  په  دبېلګې 

 کوونکی سرطان دی اودبدن نوروبرخوته غځیږي 

Malignant 

Tumors 

دنسجونوناوړه  پړسوب چی بې پولې او بې بنديزه ستريږي او گاونډ ي غړی ترفشارالندې   
   ځیږيراولي او هم د بدن نوروبرخو ته غ

Maltase 
شکرمالتوز   قیمته  دوه  چې   دی  دوه    disaccharide maltoseیوانزایم  په  دګلوکوز 

 بدلوي مالیکول

Maltose :اکراید ټوټه کیږي مونوسایدروالیزپه کړنالره کې په ه یوډای ساکرایددی چې د  -مالټوز 

Mamma یښځینه او یا نارینه ت   

Mammal 

  ی مو  یبدن شان دارا  یاقاًل درحالت نطفو  که  ګرمیخون    یواناتح  -: پستاندار    یواناتح
ودارا م  یبوده  دارایباشندجمجمه  بعض  یباشندچارپام  ی.اکثرًا  بازو  یکه  بشکل  ، آن 

شده ومعمواًل    یمتقس  یزودوبطنبدودهل  یکرده است . قلب شان بقسم کلودست انکشاف  
 یبعض  ګرګدن،،  یل،نهنګاند مانند ف  یمو   دون. درحالت متکامل بعضًا بګذاراندچوچه 

سفل  یرهوغ  ګیخان  ی ها  ګس پستانداران  ازپستان  .ګذاراندهنوزتخم    ی.  هایشان  چوچه 
توسط حج شان   وبطن  سینه  خالیګاه  وګوش  مادرشیرمیخورند.  مجزاګردیده  حاجز،  اب 

داخلی شان همیشه سه استخوان سامعه دارد. دندانها یشان خوب انکشاف نموده وغذرا  
بهتر مورد استقاده قرارمیدهند. دردوره ګدشته زمین تاحال درحدود  یک هزاروپنج صد 
نوع داشته ودرعصر حاضر درحدود شش هزار نوع پستاندار زیست دارد. ګروپهای عمده 

بارت اند از :  مونوتریماتا یا کلواک داران، کیسه داران، حشره خوران  ،شب پرکها شان ع 
،درندګان،   نهګنها  ،جوندګان،  نمایان  ،خرګوش  میمونها  )خفاشان(   چرمی  

 خرطومداران، یک شنګها ودوشنګها ګاوهای بحری وغیره.
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Mammalia   پستاندار،تي لرونکي فقاریه حیوانات چې شدې تولیدکوي 

Mammography 

اوپه   اخلي  تصویرونه  نسج  دسیني  مټ  وړانګوپه  دایکس  چې  ده  آله  تشخصیه  طبي  یوه 
له  تومورمخکي  دسینې  څخه  آلې  دنوموړې  کیږي.  پيژندل  دتومورموقعیت  کې  سینه 
مخکي پيژندنې په موخه ګټه پورته کیږي. دایکس وړانګوانرژي ډیره ټیټه ده اوپه عادي  

 ي اوله دې کبله یې خطرهم لږدی.قیمت لر kVp ۳۰  توګه پینځوس کیلوولټ   

Mandible 

   -ښکته زامه ،ښکته ژامنه ،فک سفلی :
دمفصل پښولرونکوحیواناتودخولې شاوخوابرخه ده ، لکه حشرات ،خزنده اونور چې    -۱

دغذاېې موادوپه اخیستلوکې ورڅخه ګټه پورته کوي . سفلی فک معمواًل دوه زوج وي چې  
په نوم یادیږی  اوهمدارنګه ځینې نورې  برخې هم    Maxilleاودویم    Maxilleد  لومړي   

الن اوژبې  دخولې  چې  وي  حیواناتوکې ورسره  اړونده  په  سفلی  فک   . تشکیلوي  برخه  دنی 
 نظردهغوی دژوند کولو طرزالعمل سره سم توپیرلرونکې شکلونه ځانته غوره کوي   

ده    -۲ تړلې  هډوکوسره  دجمجمې  مستقیمًا  زامه  ښکته  لرونکوحیواناتوکې  تي  په 
حیواناتوکې سافل  په   . کوي  حرکت  کې  مقابل  په  دهغه  مټ  په  مفصل  لکه    اوداړونده 

درنده  په  چې  کې  حال  داسې  په  وي  اوږده  زامه  الندې  اوخزندګانوکې  ذوحیاتین  ماهي، 
 حیواناتواو انسان کې لنډه وي .

Manganese 

لري      -:یامنګان  زېمنگن اړه  درندوعنصروپورې  په  چې  عنصردی  یوکیمیاوي 
 اواټومي کتله يې  25ښوول کیږي ،اټومي شمېره يې  Mnاودلنډیزعالمه یې په 

  U  ۵۴.۹۳۸۰۴۳   کثافت  ،37,43 g/cm     نقطه دذوبان   ،1246 °C         نقطه اودغلیان 
2100 °C   ده 

Manganese 
اواټومي شمېره یې    Mnکیمیاوی عنصردی چې دلنډیزعالمه یې  په    -منګان ، منګنېز:

 ده  25

Manometer : یوه تخنیکي آله ده چې دګازاتواومایعاتوفشاراندازه کوي -فشارسنج 

Mantissa 

.𝑎کوالی شوچې  په شکل د        rهریوحقیقي عدد    -اعشاری لګاریتم : 10𝑘     ولیکو،په
چې   کې  حال  او     k داسې  عدد  1یوتام  < |𝑎| < سم     10 سره  دتعریف   .   𝑙𝑜𝑔10aدی 

    kتشکیلوي. برسیره پردې دتعریف سره سم     rدعدد         (mantissa)اعشاري لګاریتم  
20دی. دبیلګې په توګه :   rمشخصه عدد  = 2.0. 101 

𝑙𝑜𝑔1020لهذا  = 1.30103… .  اعشاري لګاریتم مساوي دی له    ..
 mantissa =  دی او مشخصه عددیادطاقت عددمساوي یودی  …30103

Mapping 
:  ،  ،ربطه    اړېکه مجموعې         -تابع  دبلې  دعنصرونوسره  مجموعې  دیوې  لکه 

 عنصرونواړېکې ورکول   ،دیوه کمیت دبل کمیت څخه تابع کیدنه .    

Margin 
کله چې دسینې تومور عملیات کیږي نودتومورپه شاوخواکې  دسالم نسج یوکوچنی پټ  

margin   هم ورسره یوځای عملیات اولیرې کیږي 

Marker 
یوښوونکی  دتشخیص   مخکې  له  تړاومخکې  په  دپېښیدواحتمال  ناروغۍ   دځانګړې 

 کمیت دی   

Marseille Soap   او کیږي   ترالسه  څخه  مالگې  اسیدونودسودیم  دشحمي  چې  دی  ډول  یو    %75دصابون 
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توگه   په  دبیلگې   . گډکیږي  اوعطرهم  رنگ  هرډول  سره  دهغوی   . جوړدي  څخه  دوازدې 
تیل،سودیم   اوبه ،دزیتون  گډیږي  کاربونیټ    دبحرمالگیزې  هایدرواکسایدسره  اوسودیم 

 اوبیاحرارت ورکول کیږي .

Marsh Test 

  Biاوبسموت    Asیوه کیمیاوي تجربه ده چې دهغي په مټ دارزینیک     -دمارش تجربه : 
کې   طب  عدلي  په  کبله  دې  اوله  کوي  ثبوت  شووخلکوکي  مسموم  په  عنصرونوشتون 

 ورڅخه ګټه پورته کیږي.

Masculine مذکر 

Maser 

مایکروتوسط  امواج  کننده  تقویه   : له  دی  اوعبارت  یولنډیزدی  ژبې  دانګلیسي   : مېزر 
   (m 0.3–0.001)پخش شعاعات تحریک شده . مایکروڅپې خوراډيرې کوچنۍ څپې دي   

اودخوراکي   رادار،ارتباطات،  ،په  ماشین  کوونکي  تعجیل  خطي  په  چې 
میزریوه  آله ده چې داسې  موادوپخولومایکروڅپې بخاری کې ورڅخه ګټه پورته کیږي.  

ډول څپې تولیدکوي چې دهغوی دڅپوفریکونس اودڅپوبڼه کټ مټ یوشان وي اودهغوی  
 فیزتفاوت ثابت پاتې کیږي. دمېزرتخنیکي آلي په مټ دمایکروڅپې تقویه کیږي  

microwave amplification by stimulated emission of radiation 

Mass 
  : ځانګړتی  -کتله  جسم  جسم  دیوه  یوه  په  بلخوا  کیږي.  اندازه  واحدکیلوګرام  په  چې  اده 

 باندې اغیزکوونکي قوه دهمدې جسم کتلي سره سم سیځ متناسب ده.

Mass Defect 

 : نیمګړتیا    کتله،دکتلې  معادل      -نقص  انرژي  دتړون  اټوم  دیوه  کې  په هستوي فزیک 
اوپه  ویل کیږي  ته  دیوه     𝑀∆ کتلې  کتله  نوموړي  کیږي.  دټولوپروتونوکتلي    ښوول  اټوم 

ترالسه   څخه  دتفاوت  کتلې  شوې  اندازه  هستې  اوداټوم  جمع   دحاصل  اونیوترونوکتلي 
کیږي. دکتلې نقص تجربه دکالسیک فزیک وړاندوینه ثابت کوي چې په هرډول کیمیاوي او  

په   کتله  اټوم  دیوه  چېرته  که  کیږي.  حفظ  کتله  جسم  دیوه  کې  کړنالرو    Mفزیکي 
، اودیوه نیوترون کتله   pm، دیوه پروتون کتله په N، دنیوترونوشمېرپه Zپه  ،دپروتونوشمېر

 دالندې معادلي په اساس ترالسه کیږي.   𝑀∆،وښیو،نودیوه اټوم دکتلي نقص    nmپه 

∆𝑀 = (𝑍.𝑚𝑝 + 𝑁.𝑚𝑛) − 𝑀 

اټوم    خنثی  دهیلیم  توګه  په  :    Heدبیلګې  له   ده  مساوي  ددوه     4,003873Uکتله  او 
کتله   دهرپروتون  کتله    1.008145𝑈پروتونوچې  دهرنیوترون  نیوترونوچې  اودوه 

1.008985𝑈      ددوو اټوم  دهیلیم  چې   کله  ده.  جوړشوې  لري،  قیمت 
 پروتونواودوونیوترونوکتلي سره جمع کړو، نوحاصل جمع یې  مساوي ده له:  

2(1.008145𝑈 + 1.008985𝑈) = 4.03426𝑈 
اټوم  که چيرته اوس دهیلی اټوم  دپروتونواونیوترونوحاصل جمع کتلې څخه    م  دهایدروجن 

 : ترالسه کیږي اومساوي دی له :  𝑀∆منفي کړو،نودهیلیم خنثی اټوم دکتلي نقص کتله

 ∆𝑀 = 4.03426𝑈 − 4.003873U = 0.030387U 
اینشټاین   په    Einsteinدالبرت  نقص  نوموړی  دکتلي  اټوم  دهیلیم  اساس  په  دتیورې 
ک چاودنه  :  هستوي  له  دی  اومساوي  اوړي  انرژي  په  𝐸ې  = ∆𝑀. 𝑐2 = 28.3 𝑀𝑒𝑉    په

 مساوي دی له :  Uپه فضاکې دنورسرعت دی اوداټوم کتلي واحد cنوموړې معادله کې  
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1 U =
931.5

c2 . 

Mass Number 

 

شمېرمجموعې ته    Nدیوه اټوم په هسته کې دټولوپروتونو  اونیوترونو     -دکتلې شمېره :  
ښوول کیږي. په هسته کې دپروتونوشمیرته اتومي شمېره هم    Aویل کیږي اولنډیزيې په  

چې    Cدبېلګې په توګه  دکاربن ایزوټوپ    A= N+Zښوول کیږيږي.      Zویل کیږي اوپه  
C6دکتلې شمېره يې دوولس ده په الندې ډول لیکل کیږي.   .  

12     

Mass 

Spectrometer 

قواوپه     -دکتلې شپکترومېتر:   دمقناطيسي  ذرې  لرونکې  چارج  چې  ده  اله  فزيکي  يوه 
لپاره   اودهرمرکب  بیلوي   څخه  بل  ديوه  سم  سره  تناسب   اوچارج  عدد  دکتلې  مرسته  

 ځانګړی ويش ښیي .

Mass 

Spectrometry 

کتله    مطلقه  دهراټوم  کې  مرکب   کیمیاوي  یوه   په  چې  ده  طریقه  تحلیلي  یوډول 
مرکب   کوونکی  تحلیل  کې  پیل  په  شي.  کوالی  اندازه  کتله  مطلقه  اوهرمالیکول 
ایونوته   تولیدشوو  مرکب  دکیمیاوي  اوړي.  ایونوباندي  اوپه  کیږي  اړول  دګازفیزباندې 

ورک  تعجیل  په مټ  یوه  دبريښنایزساحې  دکتلي  ایونونه  تعجیل شوي  ورپسې   . کیږي  ول 
 Lorentzته ورننوځي اوهلته دلورینڅ الکترومقناطیسي قوې    mass analyzerتحلیلګر   

force law     نسبت اودچارج  کتلي  دایون  کارولوسره   انحراف    (m/Q)په  تړاو  دمقدارپه 
هراړخ  مرکب  کیمیاوي  دیوه  کې  پایله  په  کیږي.  تنظیم  اوعمودًا  پېژندل  کوي  یزجوړښت 

 کیږي.

Mass Spectrum 

 

که چېرته دکتلې شپکترومتري په کړنالره کې  ددیدکتورپه مټ داندازه   -دکتلې طیف :
کتلي   دایون  او  وکاږو  محورکې  عمودي  په  دمختصاتوسیستم  شدت   شووایونونسبي 

نسبت    ته    (m/Q)اودچارج  ګراف  تابع  ډول  داسې  نویوه  وکاږو  محورکې  افقي  مقدارپه 
 دکتلې طیف  ویل کیږي.

Mastectomy   دعملیاتویوه طریقه ده چې دجراحې په مټ  ټوله سینه  لیري کیږي 

Match 

،ګوګرد: :     -اورلګیت  جوړدی  برخوڅخه  اودالندې  کوي  اوربل  چې  دی  شی  یو 
سور کلوراید،  سلفاید،کیزل  فاسفور     لرګۍ،تورکاربن،پوتاسسم  تري  انتیمون  ،دای 

 ګور،عربی صمغ اونوز 

Material  کیمیاوي موادچې په طبیعت کې پیداکیږي ، دبافت کولوټوکر ماده ، ټوکر ، هغه 

Mathematics 
: ،الجبري   -ریاضیات  دشمېرتیوري  دټاکلوموضوعاتولکه  چې  دی  یوعلم 

 یاضی څخه بحث کوي.ر یزآنال جوړښتونو،هندسه ،دمجموعي نظریات،توپولوجې،

Mating   جفت کول ، جفت ګیري دادن 

Matrix 

اندوپالسما،مواداساسي هیالوپالسما   -۲دحجروترمنیځ نسجونه     -۱   -په بیالوژي کې : 
(Hyaloplasma)    یکې ازطبقات    -۴غشاء کروموزوم ها،  -۳که فاقدشکل خاصی باشد

 موی

 : 𝑚 یوماتریکس په شکل د    -په ریاضي کي  × 𝑛    عبارت ازطرح اعداد است. این طرح
 ستون میباشد.مثاًل : طرح ذیل :   nسطر و  mدارای  
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لیکل شوی دی په دې مانا چې دوه    3 × 2نوموړي ماتریکس په شکل ددوه ضرب درې   

افقي سطره لري اودرې عمودي ستنې لري . ماتریکس هاافزاراساسی ازجبرخطي میباشد. 
 ماتریکس هادرنظریات ربط های خطي وسیستم معادالت خطي استعمال میشوند.

Matter Wave 

ګون    دوه    photonsالکترومقناطیسي څپې اودرڼاوړانګې لکه فوتونونه     -دمادې څپې :
لکه   اوبیاپه ځینوتجربوکې  لکه دڅپې خواص  په ځینوتجربوکې  داچې  اوهغه  لري  خواص 
توګه   په  بڅرکې  دیوه  یوفوتون  که  توګه  په  دبیلګې  څرګندوي.  خواص  بڅرکي  دیوه 

امپلز اوهمدارنګه  لري  کتله  یوه  فوتون  متحرک  یو  لري.    Impulsتعبیرکړونو  ،اوانرژي 
ویل    Wave–particle dualityدالکترومقناطیسي وړانګونوموړودوه ګون ځانګړتیاووته   

ثابته کړه چې نه یوازې فوتونونه بلکې دمادې بڅرکي لکه  کیږي. یوفرانسوي فزیک پوه 
دمادې   توګه  په  دبیلګې  ښيي.  خواص  ګون  دوه  نوموړي  هم  اوپروتونونه   الکترونونه 

الکت لکه  امپلس  یوبڅرکی  دالکترون کتلې ضرب دالکترون سرعت سره    pرون چې  يې  
، دتجربوپه اساس دالکترون امپلس اودالکترون څپې طول ترمنځ   P = mvمساوي دی   

𝜆 الندې اړیکي شتون لري    =
ℎ

𝑝
=

ℎ

𝑚𝑣
 𝜆 دپالنک ثابت دی او   hپه نوموړې معادله کې     

خواص ښيي چې دمادې څپې   دمادې څپې طول په نویادیږي. دهرې مادې بڅرکي  دڅپې
 په نوم یادیږي.

Maxima And 

Minima 

په ریاضي کې دیوې تابع ترټولولوړ اویاترټولوتيټ قیمت ته     -اصغري   یااعظمي قیمت :
 ویل کیږی چې همداتابع یې دګراف په یوه ټکي کې اخلي . داټکی کیدای شی چې دتابع

کې پروت وي اویاداچې دتابع    (local extremum) په راکړل شوی ګاونډی محلي  برخه  
 کې پروت وي     (global  extremum) مطلق لوړاویاټییته برخه  سراسر  په 

Maximum 

: هریوه    xیوعدد    -اعظمي  دمجموعې  چې  هرکله   ، عدددی  اعظمي  مجموعې  دیوې 
:    yعنصر   موږولروچې  𝑥لپاره  ≥ 𝑦  دب  . :  وي  لکه  کې  مجموعه  یوه  په  توګه  په  ېلګې 
 دی    9دمجموعي اعظمي عدد نهه   {3.7.9}

Maximum 

Distance Of 

Projectile 

هغه واټن دی چې متحرک جسم بیرته ځمکې ته راورسږي     -اچونې واټن، فاصلهْ  انداخت :
واټن     داچونې  کې  اچونه  مایل  یوه  په  توګه  په  دبیلګې    .d    ترالسه څخه  اړیکې  دالندې 

 کیږي   

 
دجسم ابتدايي سرعت او    0Vدځمکې جاذبې قوې تعجیل دی  او    gپه همدې معادله کې  

 تیتا هغه زاویه ده چې سرعت یې دافقي محورسره جوړوي .

Maximum 

Height Of 

Projectile 

هغه فاصله ده چې متحرک جسم ترټولولوړې نقطې ته     -اچونې ارتفاع، ارتفاع انداخت  :
   مساوي ده له :     hورسږي. دبیلګې په توګه په مایل اچونه کې داچونې ارتفاع  

 
دجسم ابتدايي سرعت او    0Vدځمکې جاذبې قوې تعجیل دی  او    gپه همدې معادله کې  
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 تیتا هغه زاویه ده چې سرعت یې دافقي محورسره جوړوي .

Maxwell Theory  : دمقناطیس ،بريښنااورڼاعلم په هکله  یوه نظریه ده   -دماکسول نظریه 

Maxwell, 

James Clerk 

نوم   په  دهغه  مقیاس  جریان  دمقناطیسي  ووچې  پوه  هیوادنامتویوفزیک  دانګلستان 
1𝑀𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙یادیږي. یوماکسول واحد مساوي دی له :     =  10−8 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟 

Maxwell's 

Equations 

: معادلې  او    -دماکسول  دي  تړلي  سره  دیوبل  چې  دی  معادلي  ډیفرنشیل  یوسلسله 
دکال یوځای  سره  قوې  اپتیک  دلورینڅ  الکترومقناطیس،کالسیک  سیک 

 اوبريښنایزسرکټونوبنسټ تشکیلوي 

Maxwell's Wheel 
 : یوډول څرخ دی چې دمیخانیکي انرژي تجربه ورباندې ترسره کیږي     -دماکسول چرخه 

 اوپه پایله کې دانرژ ي دبقاقانون په ثبوت رسیږي.

Md دمندلیفیم  Mendelevium  عنصرلنډیرعالمه ده 

Mean یانول  , ب مانا ورکول 

Mean وسطی قیمت یااوسط 

Mean Value 

Theorem 

روی    y =  f(x)هرګاه تابعی     -دعوی قیمت متوسط :
بستهء    .𝑎]فاصلهء  𝑏]    باز فاصلهء  وروی  بوده  متصل 

(𝑎. 𝑏)    قابل اشتقاق باشد،پس عددC     درفاصلهء باز
(𝑎. 𝑏)      وجوددارد𝑎 < 𝑏   : طوریکه 

 𝑓´( c) =
f(b)−f(a)

b−a
چې       تړاودامانالری  هندسی  ،په 

.𝑎)هغه قاطع خط چې  دفاصله باز   𝑏)  اخري نقطې سره وصل کوي دمماس خط سره 
 Cx =      په نقطه کې موازي دی. په بله وینادx = C    په نقطهکې دمماس خط میل دقاطع

 خط میل سره مساوي کیږي.  

Meaning   والى، امتياز، نومياليتوب ړلو ،څرګندوالى، اهميت .   

Measles 

یوه سارې ناروغي ده چې په ډیری سره په کوچنیانوکې منځ    -سرخکان ،دشري ناروغۍ :
په واسطه  منځ ته راځي او    Measles morbillivirus  وایرس   ته راځي. نوموړې ناروغي د 

باندې   پوستکې  دکوچنیانوپه   . کیږي  انتقال  کې  ترځ  دترنجیدلواوټوخیدلوپه  ته  بل  یوه 
 دانې  )لکه ها( لیدل کیږي اودبدن پوستکۍ تک سوررنګ ځانته غوره کوي.  

: دڅلویښت درجي سانتې ګرید   له  څخه    C° 40دشري ناروغۍ نښې نښانې عبارت دي 
 ه   تبه ،ټوخۍ،دپزې بهیدل ،دسترګوالتهاب اونور.  پورت

Measure  : اندازه،معیار،پیمانه،مقیاس  -اندازه کول 

Measurement 

Error 

: ګیري  اندازه  اشتباه   ، پیمایش  اودهغه    -غلطي  اندازه شوي قیمت  دیوه فزیکي کمیت 
 حقیقي قیمت ترمنځ تفاوت ته ویل کیږي.

Measuring 

Amplifier 

:داندازه   آلې  کوونکې  چې    -کولوتقویه  دي  آلې  الکترونیکي  داسي  توګه  عمومي  په 
 دولټیج  زیګنال  امپلیتود اویابريښنایزجریان زیګنال امپلیتود تقویه کوي.  
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Measuring 

Instrument 
 دبېلګې په توګه لکه ولټ متر،امپیرمتر   -داندازه کولوآلې :

Mechanical 

Energy 

 مجموعې ته ویل کیږي.Uاوپوتنشیل انرژي   kدحرکي انرژي  -میخانیکي انرژي :

Emechanical =
1

2
 mv2 + (− ∫

F
→ .  

dx
→ ) 

x2

x1

 

Mechanical 

Equivalent Of 

Heat 

  : معادل   میخانیکي  دې     -دحرارت  په  دبدلیدووړتیالري  سره  یودبل  اوحرکت  حرارت 
ماناچې یوراکړل شوی کارپه همغه اندازه حرارت تولیدکوي په دې شرط چې ترسره شوی  
کارپه بشپړه توګه په حرارتي انرژي باندې واوړي .دمیخانیکې انرژي مقدارچې دحرارتي  

 kcal=427 kg m 1الندې ډول دی  انرژي یوه واحدسره معادل دی په 
همدارنګه هغه مقداربرقي انرژي چې دحرارتي انرژی یوواحدسره معادل وي په الندې ډول  

   1kcal = 4,19Joulدي ،     

Mechanics 

: دفزیک علم یوه څانګه ده چې داجسامودحرکتونواوپه هغوی باندې دقواوتأ    -میخانیک 
ته   ځای  بل  څخه  ځای  دیوه  اجسام  ماکروسکوپیک  نوموړي  چې  کوي  بحث  ثیراتوڅخه 

 انتقال کوي.  

Medical 

Diagnosis 

 : تشخیص   ، پېژندنه  توګه      -دناروغی  په  دیوې  بېلګې  مرسته  دپینځوګوتوسوالونوپه 
ناروغی تشخیص کول  لکه : دناروغی موده ، سختوالی ،ډول ،   دبدن کوم غړی ناروغ   

ماهیت اونوعیت ټاکنه اوله   یدی اودنده یې څومره نیمګړې ده ؟ په پایله کې دیوې  ناروغ
 نوروورته ناروغیوسره یې توپيرموندل 

Medical 

Oncologist 

ناروغۍ ډاکټرته ویل کیږي چې ناروغ ته کیمیاوي درملنه ،ضدهورمون درملنه  دسرطان  
 اومعافیتي درملنه اونور ورکوي . ددرملني څخه وروسته دناروغ مراقبت هم په غاړه اخلي

Medium 
 : ترسره     -محیط،چاپېریال  هغه کې فزیکي حادثې  په  کیږي چې  ویل  ته  مادي چاپېریال 
 کیږي اویاخپریږي 

Medium Waves 

   m 1000-100دراډیوالکترومقناطیسی څپې دي  چی دڅپې طول یې د    -متوسط څپې :
یې   څخه     kHz 3000-300اوفریکونس  دراډیودستګاوو  توګه  عمومي  په  رسیږي.  پورې 

 خپریږي.  

Medullary 
دسینې یوډول یرغل کوونکی سرطان دی چې په سینه کې په عادي توګه یوه غوټه  لري او  

 ډیری سره هورمون ریسپټرمنفي خواص لري په 

Mega  : يو ميليون  -مېګا 

Meiosis 

 

    -تقسیم تنقیص ،تقسیم کاهشي،دکمښت ویش : 
پړاوونوکې   دوه  په  چې  کیږي  ویل  ته  تقسیم  ډول  حجرویوځانګړي  دجنسي 
حجرې   جنسي  پخې  څلورنارینه   پایله کې  اوپه  کیږي  ترسره 

او ښځینه پخې څلور  جنسي حجرې     spermسپرم  
په     ovumهګۍ   توګه   په  .دبېلګې  راځي  ته  منځ 

حجره   جنسي  ابتدايي  دنارینه  پړاوکې  لومړي 
spermatogonium  دکرو یې  چې  شمیر  موزومو 
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په نوم یادیږي په    diploidایپلوئید  داود     (2n= 46)   شپږڅلویښت کروموزومونه دي     
دوه لورګانوجنسی حجروباندې ویشل کیږي. په نوموړي ویش کې دابتدايي جنسي حجرې 

لورګانې    جنسي  تولیدشوې  هره  ماناچې  دې  په   . راټیټږي  ته  دکروموزوموشمیرنیمايي 
په نوم یادیږي   . په    Haploid یدهاپلوئلری اود      (n = 23)حجره  درویښت کروموزومونه  

کې هره تولیدشوي لورګانې جنسي حجره پرته له دې چې کروموزوم تقسیم شي  دویم پړاو 
دمایتوزیس    بیا  یوشان    mitosisیوځل  مټ  کټ  په  توګه  په  ویش  ورته  ته 

دوولورګانوجنسي حجرو ویشل کیږي   . په مجموع کې څلورلورګانې جنسي حجرې منځ 
 رګ کروموزوموشمیرته راځي چې دلورګانې هره جنسي حجره دوالدین جنسې حجرې غب

diploid  څخه یوازې  نیمايي شمېرhaploid  . کروموزومونه لري 
ویشت   دوه  کې  حجرو  دووسپرم  په  حجروڅخه   سپرم   دڅلورتولیدشوو  کې  نارینه  په 

اویو   ویشت    (22x)کروموزوم    xکروموزومونه  دوه  دووحجروکې  پاتې  په  اودسپرم 
لري. دښځینه تولیدشوي څلورلورګانې  شتون     (n=22y)کروموزوم     yکروموزومونه اویو  

 شتون لري. (n=22x)کروموزوم      xجنسی په هره حجره کې دوه ویشت کروموزومونه اویو
په   تقسیم کیږي  ځله  دوه  دابتدايي جنسي حجروهستې  ویش کې  په  دتنقیص  وینا  بله  په 

کیږي.    ویشل  یوځل  یوازې  کروموزومونه  حجرې  جنسي  دابتدايي  چې  کې  حال  داسې 
سپرم  دیا حجره   جنسي  نارینه  چې  خوټوکې    Spermدولوړده  په  کې  ترځ  په  دژړیتوب 

هګۍ   حجره   جنسي  ښځینه  او  اوتولیدکیږي   پخیږی     ovumپخیږي  کې   تخمدان  په 
دسته    یوه  یوازې  حجرې  جنسي  لورګانې  تولیدشوې  نوموړې   . اوتولیدکیږي 

ارینه جنسي حجرې سره (کروموزومونوشمېرلري .کله چې ښځینه جنسي حجره دنهاپلوئید)
راځي   ته  منځ  جنین  کې  پایله  نوپه  ومومی  ح  شپږڅلویښت    Embryoالقا    (2n=46)چې 

خوا   دمورله  کروموزومونه  درویشت  .یانې  لري  اودرویشت    (n=23)کروموزومونه 
خوا   دپالرله  بله    (n=23)کروموزومونه  په  کیږي.  انتقال  حجروته  لورګانوجنسي 

له    karyotypeمانادمذکرکاریوتایپ   دی  کاریوتایپ     Male(44XY)عبارت   اودمؤنث 
له   دپالر    Female(44XX)عبارت دی  دمور     y.که چېرته  کروموزوم سره     Xکروموزوم 

شي   حل  دپالر    (XY)یوځای  خوکه   . اوالدتولدکیږي  نارینه  کې  پایله  موزوم  کرو  Xنوپه 
پایله کې انجلۍ اوالدتولدکیږی .    (XX)کروموزوم سره یوځای حل شی     X دمور   نوپه  

دیادولووړخوداده چې دانجلۍ اوالدتولد مسؤلیت یوازې دپالرپه غاړه دی اوښځه مسؤله  
 یانې ګرمه نه ده.

Melamine 

formaldehyde 

الد د فورم  دبورې سره  ده چې    اړینه صنعتي ماده  ډیره  کړنالره کې  هاییوه  په  یددتراکم 
 ترالسه کیږي .

Melanin 
چې دپوستکې  ،اوښتانو اودسترګوپه عنبیه     Pigmentسور اوتوررنګه  مواددي    -صباغ :

 کې  شتون لري اورنګ ورکوي.  

Melting Point 
: نقطه  ته    -دذوبان  حالت  مایع   څخه  دجامدحالت  یوجسم  چې  ده  درجه  هغه  دحرارت 

 واوړي.

Member 

 غړی ،بند،برخه،عضو،حصه،بخش،اندام ،
 : کې  بیالوژي  لکه    -عضو:   -په  غړي  خوځیدونکي  موجوددبدن  دژوندي 

الس،پښې،وزر،شهپراویاداچې دلمس په موخه کارول کیږي لکه آنتن ،اویاشاخک )ښکر(  
 چې دغذايي موادودرانیولولپاره کارول کیږي .  
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 یدمرکب اي پیپتیوه برخه ده لکه دپول مالیکولدغټ  -په کیمیاکې :

 : کې  ریاضي  :    -په  لکه    -جمله  اړیکه  الندې  توګه   په    bx + c 2y = ax +دبیلګې 
    c،  او      2ax    ،bxددریوجملویاغړوڅخه جوړه ده . اوداغړي عبارت دي له :

Membran : دبېلګې په توګه لکه دهستې  پرده،دحجرې پرده،  -غشاء ،پرده 

Memory 

دعصبي سیستم اویاد سلولو نوقابلیت ته ویل     -:ياد، خاطره  يرنه،ګحافظه، يادونه، ياد
سته له لنډې مودې   وتحریکونه په داسې توګه ذخیره کړی چې ور  يچې رانیول شو  کیږی  

لکه څوثانیې اویااوږدې مودې  یې بیرته دتصورپه ډول منعکس کړای شي . داسې اټکل 
عصبي   دیوې  یادساتل  په  دمالوماتو  چې  په  کیږی  دتړون  حجرې  عصبي  اودبلې  حجرې 

 په نوم یادیږي .  synapses  اینپسیسبرخه کې  پروت دی چې دس

Mendelevium 

: د هیلیم ایونوپه مټ بمباردشي    einsteinium کله چې د  اینشټاینیم عنصر  -مندلیفیم 
عنصر  نوموړی   . راځي  ته  عنصرمینځ  رادیواکټیف  مصنوعي  مندلیفیم  کې  پایله  ،نوپه 
یې    شمیره  کیږي.اتومي  شمېرل  څخه  ډلې  عنصرله  راډیواکټیف  فلزي  یورینیم  دترانس 

ده . درادیواکتیف     258ښوول کیږي. دکتلې شمېره یې آن     Md، دلنډیزنښه يې په     101
dM258     ورځې یوپنځوس   عمر  دوه    days 51فلزدژوندنیمايي  په  اوورپسې  دی 

 نوروعنصرونوتجزیه کیږي.  

Meniscus 

 

دمفاصلوترمنځ یوه غضروفي ورقه ء ، لکه دزنګون دمفصل په سطحه    -په بیالوژي کې : 
 کې چې شتون لري اوضربې قواوو ته کمښت ورکوي.

 انحناده چې یومایع یې په یوه نري نل کې تشکیل کوي هغه مقعرډوله  -په فزیک کې :

Menopause 
دښځي په ژوندکې هغه وخت دی چې یوه میرمن  میاشتني عادت  دالسه ورکړي. دښځي  

 په بدن کې جنسي هورمونونه دمیاشتني عادت په دوره کې  بدلون کوي  

Menstrual Cycle 

 

: عادت  میاشتنۍ  رحم    -قاعده،  په  چې  کیږي  ویل  ته  خونریزي  میاشتنۍ  ښځوکې  په 
اوتخمدان کې ترسره کیږي. میاشتنۍ عادت ځکه اړین  دی چې په تخمدان کي هګۍ پخه  
په لږڅه   کیږي اوپه رحم کې دحامله کیدلولپاره زمینه مساعده کیږي. دمیاشتني عادت 

ه کیږي. کله چې هګۍ القاح نه شی اوضایع  څوارلسمه ورځ کې دتخمدان څخه هګۍ ازاد
څخه   دبدن  یوځای  ورسره  اوهګۍ  راځي  ته  منځ  خونریزي   ډیره  نسبتًا  کې  رحم  په  شي 
کیږي   اودفع   تخریش  موکوزغشا  خارجي سطحې  درحم  کې  حالت  نوموړې  په  بهروځي. 

 اوله څلوراویاپینځه ورځي څخه وروسته مخاطي پوستکۍ بېرته جوړیږي.  

Mercury 

یوکیمیاوي عنصردی اویوازنی فلزدی چې په عادي حرارت کې هم مایع دی .    -ب : سیما
اودذوبان    80،اتومي شمېره یې      ,200,59اونسبي اتومي کتله یی     Hgدلنډیزنښه یې   

ېې    یې      C° 39–نقطه  نقطه  عنصردی     C° 357،اودغلیان  کیمیاوي  ډیرزهرجن   . ده 
د   کې  وینه  لیتر  یوه  په  یې  په      Μg/L 25اواندازه  سیماب   . شي  نه  پورته  څخه 

 بارومتر،ترمومتراومانومترکې کارول کیږي .
عنصرپه   نوموړی  مواددي.   ذهرجن  نوډیرسخت  ننوځي  ته  بدن  ګازاویامایع  دسیماب  که 

 اغونوکې کارول کیږي.بارومتر،ترمومتر، دغاښونو اورڼا ورکوونکوڅر

Meridians النهار دایروي خط څخه عبارت دی    -:نصف  نیم  دیوفرضي  په علم کې  د ستوروپيژندنه 
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عمودوالړدی   استواباندې  په   ، تیریږي  څخه  قطب  اوجنوب  قطب  شمال  دځمکي   چې 
 اوجغرافیایي طول مالوموي  

Meristem 
دنباتاتویوډول جوړوونکي انساج دي چې دحجرې پرلپسې ویشتوب  په    -انساج نطفوي : 

 کړنالره کې دنبات نورهرډول انساج اوغړي ورڅخه جوړیږي   

Mero-  ماناد تقسیم ،ویش مختاړی په 

Merogamy 
القاح حیوانات یک سلوله باچندین سلوله توسط سلولهای مخصوص القاح، درموجودات 
 یک سلولي مخلوط شدن سلولهای جنسي ایست کې ازاثرتقسیم چندګانه بوجودآمده باشد 

Mesenchyme 
 : انساج  تړون  ل   -نطفوي   . راځي  ته  منځ  نسجونه   هرډول  دبدن  که  دنوموړوحجروڅخه 

 دهډوکې نسجونه،دتړون نسجونه،دزړه نسجونه،دوینې حجرې ،درګونوحجرې اونور 

Mesoderm    دنطفوي تکامل په دوره کې  داکټودرم اوانډودرم ترمنځ یو پټ  یابرګه ده 

Mesomer 

حجره    دزایګوت  وروسته  څخه  ویشل     zygoteدالقاح  څلوروبرخو  اوبیاپه  دووبرخو  په 
په نوم یادیږي اوکله چې نومووړې حجره    Blastomereتومیر   کیږي .لومړنۍ حجره دبالس

یوځل بیا  وویشل شي نولومړنۍ څلورحجروته چې متوسط غټوالی لري دمیزومیرپه نوم  
 یادیږي

Mesomeric Effect 

 

: حادثه  ویل    -دمیزومیرې  ته  اغیزمنتوب  ګروپ  دفنکشنل  کې  مرکب  کیمیاوي  یوه  په 
لکه   توګه  په  دبېلګې   . اوخپل  کیږي  په حرکت کې وي  اړېکي  په حلقه کې جفته  دبنزول 

 ځای ته تغیرورکوي اوپه پایله کې دیوه کیمیاوي تعامل سرعت باندې اغیزه کوي.

Mesomerism 

مرکباتوڅخه دی چې په هغوی کې جفته     ریزونینس  عبارت له هغوعضوي     -مزومریزم : 
بن اټومونوباندې اړه لري. دبېلګې په  اړیکه په یوه کاربن باندې اړه نه لري بلکې په څوکار

ته انتقال   اټوم  توګه لکه دبنزول په حلقه کې جفته اړیکه دیوه کاربن اټوم څخه بل کاربن 
 کوي.

 

Meson 

: دیوه عنصرکوچنۍ ذره ده چې ثبات نه لري اودمایکروثانیو په ترځ کې تجزیه    -میزون 
کوارک   دیوه  میزون  اوضدکوارک    quarkکیږي.  جوړدی    antiquarkذرې  څخه  ذرې 

کیهانې  په  ذرې  نوموړې     . دي  تړلي  کلک  سره  یودبل  مټ  قواوپه  اودزوروروهستوي 
کتلي اودپروتون کتلي په منځ کې قیمت    وړانګوکې لیدل کیږي اودهغوی کتله دالکترون 

کې   دستګاه  په  سایکلترون  لکه  ماشین  کوونکي  دزراتوتعجیل  توګه  مصنوعي  په  لري. 
میزون    . ولګیږي  سره  ضدپروتون  دلوړانرژي  پروتون   لوړانرژي  چې  ،کله  تولیدکیږي 

لک  دزورورو هستوي قواوپه مټ داټوم په هسته کې پروتونونه اونویترونونه یودبل سره ک
 تړي.

Messenger RNA 

رسوونکی   یا  RNAپیغام   ،(mRNA):-     بایک شدن  زوج  توسط   DNS   مالیکولکه 
رایبوزوم    Codonازکودون    یاچندین  یک  وبطرف  شده  رفته      Ribosomهاتشکیل 

موخه   دتولیدپه  پروتین  دټاکلي  راتولیدنماید.  باشدودرانجاازامینواسیدهاموادپروتیني 
مالومات جنیتیک  کې    ځانګړي  رایبوزوم  په  پروتین  اواړونده  کوي  انتقال  سره  دځان 
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 تولیدکیږي.

Metabolism 

 : په یوه اورګانیزم کې دژوندانه لپاره ټولو اړینو کیمیاوي تعاملونوته ویل     -میتابولیزم 
اسیدسایکل   دسیتریک  لکه  توګه  په  دبېلګې    . اویالکه     citric acid cycle کیږي 

ددي    urea cycleدیوریاسایکل   وي  اخیستل شوي  ته  بدن  غذايې موادچې  هغه  اونور.  
په کړنالره کې کارول کیږي .     assimilationاویا اسیملیشن      dissimilationسیملیشن  

غذايې  شوي  اوجذب  ترڅورانیول  کیږي  مصرف  انرژي  کې  کړنالره  په  داسیملیشن 
موادودهضم کولوپه  دغذایې    ه مواددبدن په  جوړښتي موادوواړوي . دبیلګې په توګه لک

پروتین   دویټامینو،مینرالونو،   مرسته  دانزایمونواواسیدونوپه  کې   کړنالره 
غذايې   شوی  رانیول  کې  کړنالره  په  سیملیشن  دډي   . موادوتولیدکول  اونوروکیمیاوي 
مواداویاهغه موادچې داسیمیلشن په کړنالره کې جوړشوي وي په دې موخه تجزیه کیږی  

اړینوکیمی په  ترڅودژوندانه  دبیلګې   . اوتیاره شي  تولید   انرژي  بیرته  تعامالتولپاره  اوی 
اود    کیږي  تجزیه  کې   پایله  تعامالتوپه  دکیمیاوي  اوپروتین  ،ګلوکوز    دغوړ  لکه  توګه 

ورڅخه ګټه پورته  اړتیاپه وخت کې   مالیکول کې ذخیره کیږي او  ATP  حرارتی انرژي اویا  
 کیږي  .

Metabolism 

دیوه ژوندي موجوددبدن په ننه  کې دهراړخیزوموادوترکیب       -۱  -م :استقالب ،میتابولیز 
،تجزیه ،هضم  اودژونددبقااوساتلوپه موخه  ټولواړینوبیوکیمیاوي تعامالتوته ویل کیږي .   
په نوموړې کړنالره کې  خوړل شوي غذاېي موادپه کوچنیوبرخوباندې تجزیه کیږي ترڅو  

متوکړي .  په نوموړې کړنالره کې غذايي موادتجزیه  داړتیاوړ انرژي دبدن فعالیت لپاره چ
یک اسید،  نوکلئ     کیږي ترڅودبدن اناتومي جوړښت لپاره  اړین موادلکه پروتین ، وازده ، 

بله   په   . شي  تضمین  اوسلولونوتعویض  بقا  دانسان  او  شي  ترالسه  اوکاربوهایدریت  
مانادبدن ذخیروي اوساختمانې موادچمتوکوي .  برسیره پردې هم مهال  فضوله مواددبدن 

 څخه بهرته خارج شي .  
واسطه  -۲ په  دهغې  چې  ده  پړاوونومجموعه  اوفزیکي  ټولوکیمیاوي  دهغو  میتابولیزم 

)انابولیزم(  ژون کوي  مواداورګانیزي  اوساتل شوي  تولیدشوي  کې  بدن  خپل  موجودپه  دی 
چمتوکیږي   انرژي  موجودلپاره  دژوندي  الرې   له  دهغې  چې  طریقه  رازهغه  اوهمدغه 

 )کتابولیزم (  

Metal Grille 

په فلزاتوکې داتوم بهرني مدار واال نس الکترونونه د اټوم په هسته باندي     -شبکه ء فلزي:
دومره کلک تړلي نه دي اوله دې کبله کوالی شي چې داټوم څخه ځان وباسي اوشاوخواهرې  
خواته آزادحرکت وکړي.  په پایله کې په پریودیک ډول څنګ په څنګ ډیرنږدې مثبت چارج  

ړښتونه منځ ته راځي چې دبهرنې مدارواال نس الکترونوڅخه تش دی  شوي فلزي ایونوجو
واسطه  اړیکوپه  اړیکواواټومي  دفلزي  بلخوادفلزایونونه  یادیږي.  نوم  په  دفلزشبکې  او 
یودبل سره دومره کلک تړلي دي چې  دواال نس الکترونونه دشبکې په منځ کې آزادحرکت  

 کوالی شي.   

Metalloid 
رونه داسې خواص لري چې دفلزي عنصرونواودنافلزي عنصرترمنځ یوډول عنص   -نیم فلز:

    Si, Ge, As, Sb, Te  -پراته وي . هغوی عبارت دي له :

Metallurgy 
 : ،    -فلزکاري  خاورې  ډبرو،  دمعدني  چې   کیږي  ویل  ټولوهغوکړنالروته 

کړنالره   نوموړې  په   . شي  اویاالیاژترالسه  فلزات   خالص  مالگواوهراړخیزنوروموادوڅخه 
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ورته   کبله  دې  له  نو   . کیږي  څیړل  هم  خواص   اوکیمیاوی  دفلزاتوفزیکي  کې 
 دفلزاتوټکنالوژي هم ویالی شو.

Metallurgy 
طریقه،   ،دطرزالعمل  دفلزاتواستخراج  چې  دی  یوعلم  څانګې  اوانجینرۍ  دساینس 

 دفلزاتودکیمیاوي اوفزیکي ځانګړتیاوو اودهغوی آلیاژوڅخه بحث کوي 

Metals 

: .    -فلزات  وړتیالري  هدایت  اودبرق  اودحرارت  جاللري  فلزي  چې  دي  عنصرونه  کلک 
زر،المون ،طال،سپین  اوسپنه،مس  لکه  توګه  په  هغه  دبیلګې  فلزات  کیمیاکې  په   . یم 

دبور   کې  سیسټم  پریودیک  دعنصرونوپه  چې  دي  عنصرونه  څخه    Borکیماوي  عنصر 
لري.    Astatتراواستات   موقعیت  خواته  الندې  اودکرښې  خواته  چپ  عنصرپورې  

 میدهد   Hydroxideاوکسایدهای فلزات همرای آب ، هایدرواوکساید

Metamorphosis 

دخپل ژوند دبقاپه موخه  دچاپیریال    -دشکل تطابق ،تغیرشکل :    -په بیالوژي کې : -۱ 
کول   تطابق  اونوروغړو دشکل  پاڼه ،ساقه،ریشه،  لکه  نبات غړي  دیوه  باندي  په شرایطو 

 دي  
یک حیوان بشکل     Larveتغیرشکل حالت اولی یاال رفي      -کې :  څاروی پیژندنهپه    -۲

الرف   طوریکه  بوده  ویانامکمل  تدریجي  بصورت  ای  درعده  تغیرشکل   . آن  متکامل 
شباهت   مرتبه  به  داردومرتبه  شباهت  متکامل  حیوان  به  ازابتداء  یاشفیره 
یاشفیره   الرف  ازتخم  قسمیکه  داشته  تغیرکامل  دیګرې  ء  کاملترپیدامیکندودرعده 

ازحیوان   بوجودمیآیدکه  بطیطه  متکامل  وازالرف  حیوان  داردوبعدًا  فرق  بکلي  متکامل 
ماهي،ځینې  په  لکه  توګه  په  دبیلګې  میشود.  خارج  ازآن 
حشرات،دوزیستان،مالونها،سخت پوشان،اکینودرم . دنوموړوڅارویودژوندپه درشل کې  

 دبدن فزیکي اوخوراکي بدلون ته ویالی شو 

Metaphase 

دویم  پړاوته ویل کیږي چې پروفیز   مېتافېز : دیوې حجري دتقسیم په ترځ کې دهستوویش
استوای   ء  درصفحه  کروموزومونه  پړاوکې  نوموړي  په   . کیږي  ترسره  کې  منځ  اوانافیزپه 

 سلول تنظیم میګردد.

Metaplasie  دتفریق شوي یوډول نسج بدلون  په یوه بل ډول نسج باندې 

Metastable 

 : کیمیاکې  ء     -په  محرکه  انرجي  یک  توسط  که  تحریک  موادیست  یاذروی  یابرقی  نوري 
فعال   برقی  ء  جرقه  توسط  واوکسیجن  هایدروجن  مخلوط  مثاًل  میګردد.  وفعال  شده 

 ګردیده وتعامل شان باانفجاربدرقه میګردد.
: کې  فزیک  یا   -په  اتوم  یک  هیجانی  حالت  احتمال    مالیکولهمان  یابه  هیچ  که  است 

رجعت   کم  انرجی  ء  سویه  به  حالت  یک  به  نوری  ذرات  جریان  تحت  بسیارکم 
 کند.بصورنسبتي عمروسطی زیاددارند.

Metastases 

  : دلمف  -متاستیزیس   ته  برخې  بلې  دبدن  څخه  برخې  یوې  دبدن  سرطان  چې  کله 
مین سرطان  ثانوي  اوهلته  وغځیږي  الرې  رګونوله  چیرته  رګونواویادوینې  که  راشي.  ته  ځ 

نودمتاستیزیس     وي  غځیدلی  ته  ځای  یوه  یوازي  دبدن   نوم    metastasis سرطان  په 
 یادیږي

Metazoa 
حیوان کثیرالحجروي،حیوان چندین سلولی ،حیوان نسجی،،اصطالح برای تمام حیوانات 
نسج  وبنام   ، آورده  رابوجود  بایکدیګراتحادمشابه  سلولهایشان  که   کثیرالحجروي 
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یادمیشوند که انساج مذکورنظربه خاصیت وفعالیت خودمختلف میباشند ،مانندانساج 
عصبی،غضروفی،وانس  ، عضلوي  ستثنای  پوششي،غدواتي  باا  استخوانی،.  اج 

Mesozoa    ګفته حقیقي  نسجی  حیوانات  سلولي  دیګرچندین  حیوانات  تمام  ها  واسفنج 
یااکتودرم وانتودرم      Gastrulaمیشوند که دردوران تکامل نطفوي خود اقاًل به مرحله   

 ،دهن اولیه ، وروده ء اولیه، رسیده میتواننند.

Metazoa   کثیرالحجروي حیوانات 

Meteorology 
: علم  لکه     -دهواپېژندنې   ، کوي  بحث  څخه  داتموسفیرساینس  چې  دی  علم  هغه 

 داتموسفیرکیمیا،داتموسفیرفیزیک اودهواوړاندوینه اودجوي وضع  حالت بدلون  

Methane 

 : ،میتن   نوم     -میتان  ګازپه  دخندق  چې  دی   استازی   هایدروکاربونولومړی  دمشبوع 
یې   نقطه  یوانفجاري مخلوط    C° 161.50−یادیږي،دغلیان  تماس کې  په  اودهواسره  دی 

يې   فارمول  کیمیاوي  ګرځي.  ډول    4CHالمل  موادوپه  دسونګ  بخاریوکې  ګازي  په  دی. 
 کارول کیږي 

Method  متود،طریقه ،روش،کړنالره 

Method Of 

Undetermined 

Coefficients 

: کړنالره  سیستم  داساسي   : کې  ریاضي  فضا   -په  وکټوري  دهغې  الجبرکې    په 

معمولي    basis هراساس       خطي  متجانس  دیوې  چې  کیږی  ویل  ته 
چېرته   که  توګه  په  دبیلګې   . وي  جوړشوی  څخه  مجموعې  دحل  معادلوسیستم  تفاضلي 

 اساسي سیستم وي ، نودتعریف سره سم  یو 

 
. تشکیلوي  مجموعه  حلونو  د  معادلوسیستم  تفاضلي  معمولي  وینا    دمتجانس  بله  په 

اکلونامتجانس تفاضلي معادلولپاره ځانګړی حل  دتقرب یوه کړنالره ده ترڅووکوالی شودټ
معادلو لپاره د      تفاضلي  ترالسه شي . دبیلګې په توګه دیوه خطي معادالتوسیستم اویاد

په داسې حال کې    . راوستل کیږي  ته  یواساسي سیستم منځ  په مرسته  کړنالرې  نوموړې 
د  . لري  اړه  پورې  اساسي سیستم  په  هم   ترکیب   بل هریوخطي  توګه   چې  دحل  په  ساري 

اویا       sinx 1y =اساسي سیستم تابع مساوي دی له            y = 0``y +   دتفاضلي معادلې  
= cosx 2y      دی .  دنوموړې تفاضلي معادلې  بل هریوحل لکهy = a.cosx+b.sinx     بڼه

 لري .

Methyl 

ګروپ  څخه دی . کله چې دمیتان یوه    -3CHپه کیمیاکې عبارت له       -متایل ، میتل : 
ویل    مالیکول ګروپ  دمتایل  ته  ګروپ  شوي  کړو،نوپاتې  لیرې  یواټوم  دهایدروجن  څخه 

 کیږي.

Methyl Orange 

دیوه رنګ تشخیص کوونکی یامعرفه ء رنګ مواددي. یوه قلوي محیط    -میتایل اورنج :
ل زیړرنګ  ء  کې  نوموړی معرفه  کوي.  ځانته غوره  تیزابي محیط کې سوررنګ   اوپه  ري 

 په منځ کې تغیرورکوي.   Ph = 3,2 - 4,5ښوونکی دی اوخپل رنګ ته د   Phرنګ د

Metre 
ن  -متر: واحدد  ړیوالدطول  د  فاصلېد  یومتر.    یاساسي  طول  فضاک  ېچ  یهغه   ېپه 

 .  یږيک  یط ېبرخه ک 458 792 1/299 په   یيثان یوېد واسطه ړانګوپه دنورو



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

566 

 

Metric 

: تابع  دواټن  ئي،  ،اندازه  جوړه     -متریک  دهرې  دمجموعي  چې  ده  تابع  یوه 
که به هرجفت مرتب ازعناصریک مجموعه    dنقطوعنصرونوترمنځ واټن تعریف کوي. ربط  

یل  یک عدد غیرمنفغی راربط میدهد، اندازه ئی نامیده میشود، وقتیکه خاصیت های ذ
 راصدق کند:

(1    d(x,y) = 0     هرګاه وتنها هرګاه    ،x = y     ،  باشدd(x,y) = d(y,x)   (2    ، 

 (3 d(x,y) ≤ d(x,z) + d(z,y)   
 مثاًل : درفضای سه بعدی مسافه بین نقاط یک اندازه ئي است.

Metronome 
: ټاکلي وخت    -مترونوم  په  ده چې  آله  اویامیخانیکي  برقي  په منظم ډول صوتې  یوه  کې 
 اوازکوي.

Mev  1دمیګاالکترون ولټ لنډیزنښه ده . یومیلیون الکترون ولټMeV =   

Mica 

: توګه    -ابرک  عمومی  په   . کیږی  ویل  سلیکاتونوته  اویاپتاسیم  ،المونیم  دسودیم 
 دنوروسلیکاتونوسره یوځای ګډپیداکیږي . دبیلګې په توګه لکه :  

Biotite       2)(F,OH)10O3(AlSi3K(Mg,Fe)    

Micelle 

دنباتي حجرودجدارجوړښت اجزاوي دي چې دسلولوزوان ترسلو پورې     -په بیالوژي کې : 
 ونوڅخه جوړشوي وي اودیوه کریستل په بڼه تنظیم شوې وي  مالیکول

ونوکمپلکس جوړښت دی چې  مالیکولدیوه مایع په محلول کې دکلوئیدي    -په کیمیاکې :
 ډیرغټ جسامت لري   

Micro-  مختاړی په معنی دډیرکوچنی ، خورد،کوچک 

Microanalysis 

 : خورد   ،تحلیل  ډیره    -مایکروانالیزیس  یوه  په  چې  ده  طریقه  تحلیلي  یوه  کیمیاکې  په 
کوچنۍ نمونه کې لکه نیم ملي ګرام د عنصرونواویامرکباتو توصیفي اویامقداري اندازه  

 مالوموي. 

Microbat 

: چرمي  پرهء  شب   ، موږک  .     -هوایی  دالوتلووړتیالري  چې  دي   حیوانات  لرونکي  تي 
.  ل  دچاپېریا ښکارکوي  اوچنګښې  ،خزنده  ماهیان   . کوي  سمون  سره  اقلیم  هرډول 

زیات   ډیر  کې  وینه  په  کبله   دې  اوله  مقدارخوراډیردی  دسروکرویاتواوهیموګلوبین 
. کیږي  خوافعال  له  اودشپې  کوي  خوب  دورځې   . شي  رانیوالی  دالس    اکسیجن  دهغوی 

دسفلی اوهمدارنګه  دپنجوترمنځ   . دي  اوږده  هډوکي  اوبدن   اوپنجې  علیا  او  شاوخوا، 
داپرده    . شي  الوتلی  مرسته  په  دهغې  چې  ده   شوې  تشکیل  پرده  یوه  کې  برخه  ترمنځ 
پروړاندې  درطوبت  توګه  دې  اوپه  کیږي  ساتل  غوړه  مرسته   غدواتوپه  دځانګړوشحمي 
خوندي ساتل کیږي .   دهغوی پوستکي اوښتان نه پریږدي چې دبدن داخلي حرارت ضایع 

س خوپه تېره بیادسامعې حس په نوموړحیواناتوکې ډیرتکامل کړی دی .  شي . دالمسه ح
ځانه   دخپل  هغوی   . شي  خواښکارکوالی  له  دشپې  موږک  هوایی  چې   دی  همداالمل 
الټراسونډڅپې خپروي اوکله چې بیرته انعکاس وکړي نودهمغه جسم موقعیت اوسرعت  

هم پېژندالی     Hz 6   پیر  مالوالی شي   دحل قدرت یې ډیرپیاوړی دی اود شپږهرڅ غږ تو
په    Doppler effect شي .  هوایی موږک  دیوې فزیکي اغیزې څخه ګټه پورته کوی چې د  

پرتله   په  حالت  دساکن  اوږدوالی  دڅپې  سرچینې  دخوځیدونکې    . یاديږی  سره  نامه 
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تغیرکوي . دنوموړې اغیزې له مخې   کله چې یو څارونکی  دیوې   سرچینې خواته نسبي 
کو چې  حرکت  اوکله  کوي   احساس  ډیرفریکونس  پرتله  په  حالت  دساکن  نودسرچینې  ي 

ورڅخه لیرې کیږي  نودسرچینې دڅپولږ فریکونسي احساس کوي  . نوکله چې یو خزنده  
خواته   موږک   هوایی  دیاد  او  خپروي  څپې  دصوت  توګه  دې  اوپه  ښوروي  وزرونه  خپل 

ه نسبي حرکت کوي نودصوت  حرکت کوي اویابرعکس  هوایی موږک  دیوه  خزندې خوات
څپوفریکونسي زیاتیږي اودهغې سره سم غږیې لوړکیږی . په همدې توګه  هوایی موږک   

 خزنده پيژندالی اوښکارکوالی شي .

Microbe 
: لکه   -میکروب،مایکروب  کیږي  لیدل  سترګونه  په  چې  اورګانیزم    کوچنۍ 

 ،بکتریا،سمارق اومرخیړي چې دناروغۍ المل ګرځي.وایرس

Microbiology 

،مایکروبیالوژي: چې     -میکروبیولوژي  ده   څانګه  ځانګړې  یوه  دبیالوژي 
،بکتریا،سمارق وایرس  دمایکرواورګانیزمویانې موجودات کوچک څخه بحث کوي،  لکه

 اومرخیړي چې دناروغۍ المل ګرځي.

Microwave 

 : دیومترڅخه    -مایکروڅپې  یې  دڅپوطول  چې  دی  یوډول  څپې  دالکترومقناطیسي 
 GHz (1 mm) 300او      MHz (1 m) 300تریوملي مترپورې رسیږي، اوفریکونس یې  د  

 په منځ کې دی 

Milky Way 

: ځمکه    -کهکشان  هغه کې  په  چې  دی   جوړشوی سیستم  دستورو،غبار،ګازاوګردڅخه 
بڼه یې دیوه هموارډیسک په شان ده اوپه    .نوستورې شتون لرياونظام شمسي اوپه ملیاردو

تړلي   سره  یودبل  په مټ  جاذبه  دقوه  لري چې  موقعیت  ملیاردونوستورې  په  یې  کې  منځ 
 دي.

Millet ، یان گندم  غله جات، ږدن 

Millibar = mb : 760داتموسفیرپه علم کې دفشاریومقیاس دی .   -ملی بار mmHg = 1013 mb  

Milligram = mg 
 0,001g = 1په متریک سیستم کې دکتلي مقیاس دی ، یوملي ګرام دګرام زرمه برخه ده  

mg   اویا زرملي ګرام مساوي په یوګرام دی 

Milliliters = ml 
په ګازاتواومایعاتوکې دحجم مقیاس دی ، اودیوه لیترزرمه برخه تشکیلوي.     -ملي لیتر:

1 Liter = 1000 ml   

Millimeter = mm 
دمترده    -ملی متر: برخه  یوملي مترزرمه   .  1meter = 1 m = 1000دطول مقیاس دی 

mm   

Mimicry 

: وايي    -دځان ساتونکی رنګ ،رنګ محافضوی،توافق شکل محافضوی  ته  هغه حالت 
چې  ځینې حیوانات شته دي چې دخطرڅخه دځان ژغورنې په موخه خپل رنګ اواز، یابڼې  
ځان   څخه  حیوان  ،ترڅوددښمن  دی  حیوان  یوبل  ګواکې  چې  تغیرورکوي   داسې    ته 

 وژغوري .  

Mimosa Pudica 

درحدود   برګهای    350نباتیکه  ګرمسیرنمومیکند.  ګرمسیرونیم  ودرمناطق  داشته  نوع 
بعضې انهادراثرتحریک قابلیت حرکت رادارد. دسته ای ازین نباتات بحیث نباتات زینتی 
نیزنګهداری میشوند. کله چې دنوموړی نبات پاڼې په الس لمس شي نوسمدالسه یې پاڼې 

خوڅ  . وژغوري  ځان  ترڅودخطرڅخه  راغونډیزي  خواته  بیرته  منځ  پاڼې  وروسته  ودقیقې 
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ماته   چې  اوداماناورکوي  کیږي  ویل  هم  نبات  ورته شرمیدونکی  کبله  دې  نوله  غوړیږي. 
 الس مه راوړئ 

Mineral  معدني مواد،کانې مواد 

Mineral Colors 
، سیلیکټ  limeلکه دسرپ مخلوط اوکساید، دجست اوکساید، اهک    -معدنې رنګونه :

silicate 

Mineral Salts 

هغه مالګه ده چې په طبیعت کې دغیرعضوې مالګې په توګه پریمانه     -معدني مالګه :
شتون لري . که چیرته معدني مالګه په اوبوکې حل شي نویومحلول منځ ته راځي چې دبرق  

 جریان ته  هدایت ورکوي 

Mineral Water 

مالګه اوځینې  هغه اوبه دی چې ګڼ شمیرعضوی،غیرعضوي مواد،ګټوره    -معدني اوبه : 
اومالګه   کیږي  ترالسه  دچینوڅخه  سره  ډیری  په  وي.  شوي  منحل  پکې  ګازونه 

 اودسلفرمرکب پکې شتون لري 

Mineralogy 
اوکمیاوي   دمعادنوفزیکي  علم،  پيژندنې  دکان  معادن،  علم   ، ده  څانګه  یوه  دجیالوژي 

 جوړښتونوڅیړل،پيژندل اودهغوی جغرافیایي ویش اوشتونوالی مالومول

Mini-Allogeneic 

Transplant 

کچه   ټیټه  په  پرتله  پیوندپه  دستانداردالوجېنیک   چې  دی  پیوندیوتایپ  دالوجینیک 
چې  داده  موخه  درملنې  دنوموړې   . کیږي   پورته  ګټه  څخه  ډوزدرملنې  کیمیاوي 
دهغوي    ډول  دې  اوپه  نظرکیږي  صرف  څخه  کارولو  ډوزدرملنې  دلوړکیمیاوي 

 مخنیوی کیږی  څنګیززهرجن اوناوړه اغیزو

Minimal اقلی، ډیرکوچنی ،حداقل،خورالږ 

Minimum 

: اصغري   : کې  ریاضي  چې   xد     -په  کله  عدددی  اصغري  مجموعې  یوعدددیوې 
عنصرلکه   هربل  :    yدمجموعې  موږولروچې  تړاو  𝑥په  ≤ 𝑦     یوه په   : توګه  په  دبیلګې 

 دنوموړې مجموعې اصغري عددبلل کیږي.   3عدد  {3.7.9}مجموعه کې لکه  

Minimum, 

Relative 

: موضعی  عدد    aدر    fتابع    -اصغري  هرګاه  است  موضعی  اصغری  δدارای  > 0  
اعداد   دربرابرهمه  باشد،طوریکه  𝑎در     xوجودداشته  − 𝛿 < 𝑥 < 𝑎 + 𝛿    صورت

𝑓(𝑎)میګیرد:   ≤ 𝑓(𝑥) 
𝑓(𝑥)مثاًل : تابع    = 𝑥3 − 3𝑥 +  دارای یک اصغری موضعی است. a = 1در   1

Minor 

: : صغری  ماتریکس    -درریاضی  عنصر      Aمربعی    matrixیک  ماتریکس    ijaویک  آن 
matrix     سطر . ازماتریکس مربعی    jام وستون     iرادرنظربګیریم  .     Aام  کنیم  راحذف 

determinant    این ماتریکس مربعی دومی قرارتعریف یک صغری از|𝐴|    determinant  

|میباشد. مثاًل :   ijaمربوط عنصر 
3  1
0  1

| = |یک صغری از       3
3  1  1
1  2  1
0  1  1

است .   2مربوط  |

ته   منځ  کړونو، صغري  اودویم سطرحذف  دریم ستون  څخه  ماتریکس  دوروستی  چې  کله 
 راځي

Minorant 

Criterion 

اصغر: ء    -معیارسلسله  سلسله  𝑆یک  = ∑ 𝑎𝑛
∞
𝑛=1    سلسله ویک  𝑇رادرنظربګیریم،  =

∑ 𝑏𝑛
∞
𝑛=1     باجمله های مثبت سلسله ء اصغرازسلسه ء𝑆 = ∑ 𝑎𝑛

∞
𝑛=1      ،نامیده میشود
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دربرابر   𝑛هرګاه  = 1.2.3.…….    : باشیم  |𝑎𝑛|ماداشته  ≥ 𝑏𝑛    سلسلهء  : مثاًل   ،
∑  (

1

2
)
𝑛

 ∞
𝑛=1     یک سلسله ء اصغرازسلسله ء∑  (

1

4
)
𝑛

 ∞
𝑛=1  است 

Minute 
 برخه تشکیلوي   1/60دوخت مقیاس دی چې دیوه ساعت   -دقیقه :  -۱
 برخه دیوې زاويي تشکیلوي  1/60دهندسې په علم کې یوه دقیقه عبارت له  -۲

Mirror 

Symmetry 
 دیوه مستوي په تړاوتناظر، یادیوه مستقیم خط په تړاوتناظر  

Mistake    تیروتنه ، سهو ، غلطي ، خطا 

Mitochondrion 

: مایتوکاندرین سلول    -،میتوکاندریم  تمام  تعدادزیادترتقریبًا  به  که  دی  یوغړی  دحجرې 
نباتې وحیوانې وجوددارد. تکثرمیتوکاندریوم توسط تقسیم دوګانه ویاجوانه زدن صورت  
آن   داخلی  غشاء  که  است  شده  ساخته  خارجی  غشاء  ویک  داخلی  غشاء  وازیک  میګیرد. 

هامیباش هاویاکیسه  ها،لوله  خوردګی  چین  موقع دارای  داخلی  ساختمانهای  د.این 
زمان   درعین  مختلف  ازاثرانزایم  فزیولوجیکی  مختلف  تعامالت  میسازدکه  رامیسر 
صورت بګیردبدون اینکه یکی دیګری رامختل بسازند.  وظیفه ء عمده ء میتوکاندریوم  

ذخیره    ATPاستحصال انرجی توسط عملیه ء تنفس بوده وهمچنان انرجی رادرمولیکیول  
 یک تعدادانزایم های مختلف ازقبیل انزایم های تنفسی وغیره درآن موجوداست.  مینماید. 

Mitosis 

بطوریکه ابتدا هسته تقسیم ګردیده وبه تعقیب آن خودسلول    -تقسیم غیرمستقیم سلول :
یا به حالت     Interphaseتقسیم میشود. تقسیمات سلولی مذکوربه چندین مرحله ازقبیل  

درین  Telophase و  prophase;    ،Metaphase       ،  Anaphaseآرام   میګیرد.  صورت 
سلو به  مساوی  هاطوری  اینکه  جاکروموزوم  وبرای  شده  جدیدتقسیم  های  ل 

 تعدادکروموزوم هاثابت بماندتعدادشان قباًل دوچندمیګردد.

Mix  مخلوط کول 

Mixed Crystals 

: مخلوط  یاکتیون    -بلورهای  اګرانیون  چنانچه  میباشند،  شکل  هم  که  بلورهائیست 
نوم تغیرنمیکند.  بلوری  یاجال  شبکه  شکل  تغیربدهیم  بلوری  ء  وړي  آنهارادرشبکه  

بلورونه لږترلږه ددووکیمیاوی عنصرونوڅخه جوړشوي وی اوپه هغوی کې بیګانه اټومونه  
 اویاایونونه په احصائیوي توګه توزیع شوی وی . دبېلګې په توګه لکه : 

  )4SiO2(Mg  ،)4SiO2(Fe 

Mixing Ratio 

: مخلوط  سره    -نسبت  دیوبل  جسمونه  کیمیاوی  دوه  چې  دی  عبارت  څخه  نسبت  دهغه 
مخلوط کیږي اویاپه بله وینا کوالی شي چې یودبل سره مخلوط شي. په یوه مخلوط کې  

 دیوې برخې پرېمانې نسبت په مخلوط کې دټولونوروبرخوسره   

Mixing 

Temperature 

ع ولروچې دهغوی دحرارت درجه دیوبل څخه  که چېرته دوه مای   -دمخلوط حرارت درجه :
توپیرولري، اوبیانوموړی مایع  سره ګډکړو، نو دحرارت هغه درجه، چې وروسته له تعادل  

 څخه منځ ته راځي ، دنوموړي مخلوط دحرارت درجې په نوم یادیږي 

Mixture  یوکیمیاوي مخلوطلكه  ، ګډ، مخلوط، ګډ كالي، ګډټوكر   

MKS System Of   متر،دوخت واحد   دطول  چې   کیږي  ویل  ته  سیستم  دواحداتواساسي  کې  فزیک  په 
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Units واحدثانیه اودکتلې واحدکیلوګرام دی   

Model 
  : جهت    -موډل  ویاجسمیکه  ساختمان  دیګر،  جسم  یا  شی  یک  ازروی  شی  یک  ساختن 

 نشان دادن بکاربرده شود مانند مودل اتوم وغیره

Moderator 

په هستوي فزیک کې هغوتوکویاموادوته ویل کیږي چې    -موډريتر، دنیوترونومودراتور:  
کیږي.   پورته  ګټه  ورڅخه  موخه  په  کمښت  نیوترونودسرعت  دسریع  کې  بټۍ  هستوي  په 
دسریع   مټ   په  میلې   اودکدمیوم   ، ګرافیت  اوبه،  درندې  لکه  دځانګړوموادو 

ل کیږي  چې په پایله کې دحرارتي نیوترونوسرعت  نیوترونوسرعت ته دومره کمښت  ورکو 
سره یوشان کیږي.   عبارت ازموادی است که درکوره های اتومی استعمال شده وباعث 

 بطی شدن نیوترون هاو جلوګیری ازخارج شدن نیوترون هاازکوره میګردد.  

Modification 

متمادي تحول ته ویل  موډیفیکیشن   دیوه اورګانیزم دنښو اوصفاتو     -په جنتیک کې :  
کیږي چې دچاپېریال داغیزوله کبله منځ ته راځي . دبیلګې په توګه دمحېط اغیزې لکه  
نور.    اوداسې  موادوخوراک  دغذایي   ، اوبه   ، تګالره  دفعالیت  رڼا،   ، تغذیه   ، حرارت 
دمحیط اغیزه  لکه دبدن دوزن زیاتوالی اومزیتوب چې دډیرخوراک سره اړه لري .  په بله  

نه     وینا ته  بدلون منځ  ارثي  کې   تکامل  په  اورګانیزم  د  )موډیفیکیشن(   تحول  متمادي 
ټایپ    فین  بڼه  دښکاریدلوپه  داورګانیزم  چې  شي  کوالی  بدلون  ارثي  یوازې   .  راولي 

phenotype    کې  بدلون  منځ ته راولي . خو دمتمادي تحول لپاره یوازنی شرط دادی چې
شتون ولري ترڅوداورګانیزم  همغه صفات     Disposition په جنتیک پورې تړلي امکانات  

صفات   شوي  ترالسه  الرې  له  تحول  دمتمادي   . دتغیروړوي  محدودسرحدکې   یوه  په 
کې   صفات    بدلون  ارثي  په   چې  کې  حال  داسې  په  کیږي  لیږدول  نه  ته  نسل  راتلونکي 

یوبوټی   چېرته  که  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  انتقال  ته  نسل  په    (Taraxacum) راتلونکي 
اوږدوسره دوه ځایه کړواونیمه برخه یې په همواره ځمکه کې اوبله نیمه برخه یې  په غرنۍ  

شي ، په جوته مالومیږي چې دیوبل څخه    هځمکه کې ولګوو، نوکله چې دواړه بوټي شن
سره یوشان دی ،خو     Genotype توپيرلري . په دې مانا چې که څه هم دهغوی جین تایپ  

دچاپېریال داغیزو له کبله په فینوتایپ کې یوډول نه ښکاره کیږي . دچاخبره دواړه بوټي  
 خپل ځان دچاپېریال شرایطوسره برابروي .

Modifications 

: کې  ي  بیالوژ  ژوندي    -په  یوه  په  اساس  داغیزوپه  دچاپیریال  چې  دي  بدلونونه  هغه 
 اوآرثي المل وه نه لري.موجودکې  منځ ته راځي 

: کیمیاکې  ولري.    -په  جوړښت  څوډوله  یې  بلورونه  چې  دی  عبارت  دهغوجسمونوڅخه 
 دبیلګې په توګه لکه سلفر،مسفور اوالمونیم اوکساید.

Modulation 

 : دمالوماتو    -موجولیشن  چې  ده  کړنالره  الکترونیکي  یوډول  کې  څانګه  دمخابراتوپه 
څپ لوړفریکونس  کوونکې  فریکونس  انتقال  ټیټ  دیوه  اویافیز،  دامنه،فریکونس  ې 

مالوماتې څپې  )لکه موزیک څپې( په تابع  او په هم غږی سره تغیرکوي یانې مودولیشن  
 کیږي.  

Module 

: کې  ریاضي  ء یک عددطبیعی    -:    moduleمودول     -۱په  باقیمانده  ازصنف    aعبارت 
تبادله ای راتشکیل میدهد. قرارتعریف   است. مجموعه صنف های باقیمانده یک ګروپ 

ء مربوط عدد    aمربوط       moduleاین مودول    2نامیده میشود. مثاًل صنف باقیمانده 
 1 = 1+ 0،  0 =1+1ذیل تعریف میشود: . وعملیه جمع طور  0و   1عبارتنداز
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یک عدد    -۲ های  لګاریتم  ء  مختلف  نسب  xدرباره  های  قاعده  به  ذیل    bو  aت  ء  رابطه 
 وجوددارد.: 

 𝑙𝑜𝑔bx = 𝑙𝑜𝑔ba. 𝑙𝑜𝑔ax   قرارتعریف𝑙𝑜𝑔ba عبارت ازمودول modulel      است 
 ثابت اجسام ومواد، مثاًل مودول ارتجاعیت   -په فزیک کې :

Molar  Tooth طواحن ( ښ  ، غا ېدزام (   

Molar 

Concentration 
 دیوه جسم دمول شمیرچې په یوه لیترکې حل شوی وي.  -موالرغلظت :

Molar Heat 

Capacity 

مقدارحرارتیست که درجهء حرارت یک مول یک جسم رایک درجهء سانتی   -حرارت مول :
کتلهء    C°1ګرید    حاصل ضرب  به  درحرارت مخصوصهء  مالیکولباالببردومساویست  ی 

 جسم 

Molar Mass 

: ، دمول کتله  دیوه    -موالرکتله  دیومول    مالیکول مول  اودیوه مرکب  ده  دلنډیزنښه  ګرام 
ونودکتلې سره مساوي ده  .  مالیکول    N 10×6.02214076 =23کتله دهمدې مرکب له   

دی ، دبيلګې په توګه  دیومول اوبو کتله مساوي ده    g/molواحديې ګرام تقسیم په مول   
 له : 

𝑀𝐻2𝑂 = 18.01528 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

Molar Solution 
  mol 1یوه محلول ته ویل کیږي چې په یوه لیتر کې دحل شوې مادې یومول  -موالر:

 موجودوی   

Molar Volume 

  : یې    -دمول حجم  یومول حجم   داړونده مادی  ویل کیږي چې  ته  دیوې مادې هغه حجم 
   N 10×6.02214076 =23احتواکوي . یومول هغه حجم ته ویل کیږي چې دهمدې مادې  د  

   شمیر بڅرکوڅخه ډک شوی وي . 

Molasses 

: کې    -دلبلبوشیره  کړنالره  دشکردتولیدپه  چې  مواددي  رنګه  تیره  په  لزجي  دلبلبوشیرې 
توګه باقې پاتې کیږي. نوموړي موادډیرویټامین اوشکر لري اودحیواناتودتغذيي په موخه  

 ورڅخه ګټه پورته کیږی.

Mold 

بڼه   تارونوپه  شمیر  دګڼ  یې  دحجروجوړښت  چې  دی  سمارقونه  یوډول    : سمارق  پوپنک 
اود موادو  hyphae  څرګندیږي  خوسا،چټلواولندوعضوي  په  یادیږي.  نوم  رالویږي  په  کې 

اوله دې کبله ورته چڼیشي سمارق ویل کیږي. نوموړي سمارق خوراکې موادتخریب کوي  
به   یکه  .سمارقها  لوبوي  اړین رول  تولیدکې  ،انزایمونوپه  بیوتیک  اوپه صنعت کې دانتي 

آنها محیط غذايي خودرابشکل   mycelګروپ های مختلف تعلق داشته ،طوریکه  مسیل 
ویاساپروفیت    پار ازايټئی )آردی( میپوشانند.پوپنک این هابقسم  پوشش پنبه ئی ویاګرده  

   Mucor mucedeزیست داشته وطورغیرزوجی تکثرمیکنند وازجملهْ  انواع فراوان شان  
 است که درآب ،موادغذائي مرطوب ،نبات ،روی زمین ،درچټلی یافت میشود 

Mole 

 دیوې مادی مقدارواحددی. دیوې مادې په یوه مول کې :    -مول :
 231mol = 6.02214076×10         یاذرې بڅرکي  شمیر  درویشت  طاقت  په  لس  لږڅه 

Particle     .کیږي ویل  اوایونوته  الکترونه،مالیکولونه،اټومونه  لکه  بڅرکي  لري.   شتون 
 ي  نوموړي عددته دلوشمیت عدد اویاافوګادروعدد هم ویل کیږ
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 چې ، شمیر دګرامونو عنصر کیمیاوي د . دی واحد المللي بین مقدار د مادې کیمیاوي د

 . کیږي  کتله  مول یو عنصر هغه د وي مساوي آًعدد سره کتلې اتومي د عنصر هغه د

 سره  کتلې مالیکولي د مرکب هغه د چې ، شمیر ګرامونو د مرکب کیمیاوي د رنګه همدا

 اتومي اکسیجن  د توګه  په دبیلګې . کیږي کتله مول یو  مرکب دهغه وي مساوي آًعدد

 مالیکولي اوبو  اود  . کیږي  اکسیجن مول یو   16gr   داکسیجن پس  . ده amu 16  کتله

 کتله مول یو  په عنصر یو د . کیږي اوبه مول  یو اوبه   gr 18   پس . ده    amu 18   کتله

    مرکب  دهغه کې کتله  مول یو په مرکب  یو  د  ، اتومونه  10 . 236,02      عنصر دهغه  کې

 مول  یو او  الکترونونه   10. 236,02 الکترون مول یو   .وي   الیکولونه م       10 . 236,02   

  .لري ایونونه   10. 236,02   ایون

Molecular 

Binding 

:مالیکول تړون  شریک  مالیکول  -ي  سره  اویودبل  دي  جوړشوي  داټومونوڅخه  ونه 
کلک   یودبل سره  اساس  په  دالکتروستاتیک غبرګون  همداالمل دی چې   . لري  الکترونونه 

 تړلي دي  

Molecular 

Formula 

:مالیکول فرمول  مادې    -ي  دیوې  چې  کیږي  ویل  مرکباتوفرمولونوته  دکیمیاوي 
 6O12H6C،ګلوکوز   O2Hدمالیکولونودهرډول اټومونوشمیرپه ډاګه کوي. لکه اوبه 

Molecular 

Formula 

یوکیمیاوي فرمول دی چې په هغه کې دیوه مرکب په جوړښت کې  یوازي    -جمعي فرمول : 
لکه    مالیکولدیو توګه  په  دبیلګې   . څرګندیږي  داټومونوشمیر  ترکیب  په 

 دی .   6:12:6چې داتومونوشمیريې په خپل وارسره  6O12H6Cي فرمول  مالیکولدګلوکوز

Molecular 

Genetics 

: مالیکولوراثت   را    -ی  ها  جین  که  وراثت  تحقیقاتي  ء  قسمتهای  (Gen) رشته  بحیث 
وسهم  RNSو     DNS، دانسته ووظیفه  وساختمان کیمیاوی  DNSمشخصه باالی رشتهء   

میکند.   تحقیق  موادپروتینی  بیان  آنهارادرترکیب  یا  ساختارها  در  تفاوت  چگونه 
 .به عنوان تنوع موجودات موجود در بدن آشکار می شود DNA مولکولهای

Molecular Mass 

حصهء یک اتوم     1/12است به نسبت    مالیکولوآن عبارت ازکتلهء یک     -ي کتله : مالیکول
کاربن   تشکیل    )C)12   12ایزوټوپ  را  مرکب  یک  عناصرکه  های  اتوم  کتلهء  بامجموع   ،

کتله   مثال  بصورت  آب  مالیکولمیدهد.  ویک     18ی  هایدروجن  ازدواتوم   زیراآب  است 
 اتوم اکسیجن تشکیل شده است.

مالیکو کتله    نسبي  داوبو    RMل   : له  ده  مساوي  سم  سره  نسبي     O2Hدتعریف  لپاره 
 RM 18 =16+(2.1) =مالیکول کتله په الندې ډول محاسبه کوو:  

 

Molecular 

Spectra 

:مالیکولطیف   دګازاتو   -ي  بل    مالیکولهغه طیف دی چې  اویادیوه  ترالسه کیږي  څخه  
څخه ترالسه کیږي. نوموړی طیف هغه مهال منځ ته راځي کله چې دیوه    مالیکولجسم د  

دتحریک    اویاداچې   کړي   جذب  وړانګې  الکترومقناطیسي  یاداچې  مالیکولونه   جسم 
پایله کې  دځان   اوپه  ته عبوروکړي  بل حالت  یوحالت څخه دانرژي  وروسته دانرژي  څخه 

 څخه الکترومقناطیسي وړانګې  بیرته خپرې کړې 

Molecule 
په     -:  مالیکول چې   کیږي  ویل  ته  ګروپ  جوړشوی  ددوویاډیرواټومونوڅخه 

کیږي.   ساتل  یوځای  سره  مټ  په  تړون  اودکیمیاوي  ولري  خواص  بریښنایزتړاوخنثی 
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برخه    مالیکول تعامالتوکې  کیمیاوي  په  چې  واحددی  ترټولوکوچنی  مرکب  دکیمیاوي 
یو شي.  اټوم  مالیکولاخیستالی  دڅویوشان  شي    H 2Cl ;2 ونولکه  کیدی 

  4SO2O; H2Hاویاڅوتوپیرلرونکواټومونوڅخه جوړوي. دبیلګې په توګه لکه : 

Mollusca 

نرم تنان بدون اسکلیت داخلي بوده بدن شان ازچهارقسمت   -نرمتنان ،حیوانات ناعمه :
 سرهمرای دهن،قسمت های مرکزی اعصاب ،اعضای حسیه، -۱ساخته شده است. 

پای که بشکل  -۳روده ،جګر،کلیه واعضای جنسی رااحتوامیکند. کیسهء احشاء که  -۲
جبه یاباالن که بشکل چین خوردګی جلدی بدن    -۴عضلهء قوی بوده وبرای حرکت است .  

قشرمحکم   یک  بشکل  که  بوده  خارجی  اسکلیت  یک  دارای  اکثرنرمتنان  رامیپوشاند. 
مو آن  انواع  دربعضی  که  است  متشکل  وآهک  شتین  به  نیزعالوه ازموادشبیه  ادصدفی 

 میګردد،مانند حلزونها،صدفها،پادرسران یااکټوپوس ها وغیره .

Molybdenum 

ده . په    42اواټومي شمیره یې    Moیوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه يې      -مولبدینم :
پیداکیږي.   ډول  اکسایدپه  دمینرال  بلکې  لري  نه  شتون  توګه  دازادفلزپه  کې   طبیعت 
ځینوفوالدي   په  فلزدی.  ځلیدونکی  شان  اودسپینوزروپه  رنګه  خاکي  عنصر  نوموړی 

څخه په هستوي طب    Mo99آلیاژوکې ورڅخه ګټه پورته کیږي.  دمولبدینم ایزوټوپ لکه  
دغلیان نقطه    (C° 2623)ګټه پورته کیږي. دذوبان نقطه   کې دناروغیودپيژندنې په موخه  

°C,) (4639  3دیاو کثافت يېg/cm 10.28    . 

Moment Of 

Inertia 

ده په   mاو کتله یې     rکه چیرته یوه څرخیدونکې سلندرچې شعاع يې    -مومنت عطالت :
𝐼مساوي دی له :    𝐼خپل محوروڅرخیږي ، نودنوموړې سلندرمومنت عطالت  =

1

2
 𝑚. 𝑟2 

 2m·kgدمومنت عطالت واحد مساوي دی له : 

Mono-  یو،یوځل ،یکبار،یوازې 

Monochromatic 
: وړانګې     -یورنګ  الکترومقناطیسي  هغه  ولري.  یورنګ  نورچې  هغه  توګه  عمومي  په 

 چې ثابت فریکونس اویا طول ولري اوپه نوروبرخوباندې نه ویشل کیږي.

Monoclonal 

یا  دځان ډبلول   یولوما دیوې واحدې  ا. په دې مانا چې م   duplicateدیوې حجرې کاپي 
دم چې  پروتین  هغه   . کوي  وده  څخه  حجرې  پالزما  ناروغۍکې اخبیثې  یولوماپه 

یوټایپ ټول  چې  مانا  په دې   . دي  کلونل  مونو  هم  )یوډول     Typeتولیدکیږي  دی  پروتین 
 زیږنده ( اوڅوډوله نه دی  

Monoclonal (M) 

Protein 

 یولوماناروغانوا  غیرنارمل انټي باډي )ایمونوګلوبولین( پروتین دی چې دممونوکلونل یو
 په وینه اومتیازوکې په لوړمقدارسره پيداکیږي .  

Monoclonal 

Antibodies 

ځانګړي   جوړشوي  توګه  مصنوعي  په  حجروڅخه   یوشان  مټ  کټ  سیستم  دمعافیتي 
په نښه    substanceپروتین دي .  هریو انتي  باډي داسې جوړشوي وي چې یوازې یوتوکی  

کوي. نوموړي انتي باډي داسې ځانګړتیاوي لري چې دبدن په هرځای کې سرطانې حجرې  
 طاني حجرې له مینځه ځي  لټوي اوځان ورباندې نښلوي. په پایله کې سر

Monoclonal 

Gammopathy Of 

Undetermined 

Significance 

پړاویوډول ناروغي ګڼل کیږي  چې په ډیروروسرعت  مخ پر    يدسرطاني ناروغیو  دمخکن
سیروم   اوپه  حجروډیرښت  دخبیثوپالزما  مغزکې  هډوکوپه  دناروغانود   . ځي  وړاندې 

د په    M protein اویامتیازوکی   لنډیز  ناروغۍ  دنوموړې    . کیږي  پروتینوتشخیص 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meter
https://de.wikipedia.org/wiki/Kilogramm
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(MGUS)   په مایولوما  د  چې  شي  کیدای  تیریدلوسره  په  اودوخت  کیږي  ناروغۍ    سره 
واوړي . د مایولوماناروغۍسره ېې توپيردادی چې دناروغ په غړوکې تخریب شتون نه لري   

 لیکل کیږي. (Mgus)   لنډیزيې پهاوپوره خپله دنده ترسره کالی شي  . 

Monocrystalline 

: )مفردبلورونه(  کیږي چې     -واحدبلورونه  ویل  ته  )بلور(  کریستال  دبلورشبکه  یوه داسې 
ایونونواویا اتومونو،  دمتجانس  توگه  مالیکولیې  په  دبېلگې   . وي  جوړشوې  وڅخه 

مسو دډیربلوره  مس  هدایت  polycrystalline واحدبلوره   اوبرقي  دلوړحرارت  پرتله  په 
 وړتیالري  .

Monohybrids 
څخه   دیوبل  واسطه  په  عالمې  دیوې  یوازې  یې  والدین  چې  دی  نسل  مخلوط  هغه 

 توپیردرلود 

Monomer 

: کوچنی    -مونومر  یوساده  چې  دی  مرکباتوڅخه  عضوي  له   مالیکول عبارت 
سره یوځای    مالیکولسره اویادیوه بل ډول    مالیکولترټاکلوشرطونوالندې دخپل همجنس  

ځنځیري   یوډیرغټ  کې  پایله  اوپه  ته    مالیکولکیږي  کړنالرې  نوموړې  کیږي.  ترالسه 
 یلګې په توګه لکه نایلون ، تفلون پولمیرایزیشن ویل کیږي. دب

Monosaccharide 
 ، لکه ګلوکوزاوفرکټوز اوعمومی فرمول یېیوقیمته قند -: یدامونوساکار

 .nO2nHnC     .دی 

Monotonous 

Sequence 

 بطوریکنواخت متزایداست هرګاه   n......,a 3,a2,a1aترادف    -ترادف یکنواخت :
     𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ 𝑎 3 ≤ …… ≤ 𝑎n  بوده وبطوریکنواخت متناقص است هرګاه 
  𝑎1 ≥ 𝑎2 ≥ 𝑎 3 ≥ …… ≥ 𝑎n      ترادف  : مثاًل  بطوریکنواخت   ...... ,1,2,3,4باشد. 

 بطوریکنواخت متناقص است . ....... ,1/3 , 1/2 ,1متزایداست  وترادف     

Monotreme 

: اودکلواک    -مونوتریم  اچوي  هگۍ  یوازي   چې  ده  لرونکوحیواناتویونوع  تی    Cloacaد 
زیږوي   نه  اوالد  ژوندی  توپيردادی چې  يې  لرونکوحیواناتو سره  تي  دپاتې   . خاوندان دي  
مرغابی،مورچه  لکه  توگه  په  دبېلگې   . تولیدکوي  نسل  الرې  اچولوله  هگۍ  د  اویوازي 

یم دتي لرونکو په شان گرم خون دي ،په پوستکي باندې  خوړونکی خارپشت اونور. مونوتر
اوښتان لري ، داوالدلپاره شدې تولیدکوي . ښځینه مښوکه لرونکي حیوانات لس اکس  

10X  5 کروموزومونه اونارینه يې پینځه اکسX      5 اوپینځه وایY  . کروموزومونه لري
 مښوکه لرونکي مونوتریم غوښه خوړونکي حیوانات دي .  

Monotreme 

تي لرونکي حیوانات دي چې هګۍ اچوي خواوالدنه زیږوي. حیوانات سافل   -مونوتریم :
چې دهاضمي سیستم ، تناسلي سیستم ،ادراري سیستم دیوه سورې     Cloacaکلواکدار  

له الری بهرخواته  ختم کیږي. دبیلګې په توګه لکه جیجګی چې په بدن باندې تیره ازغي  
     . په استرالیااونویګینیاکې ژوندکوي.لري اومیږي اونورخزنده خوري 

Moon 

: نه    -میاشت  یوآسماني جسم دی چې دځمکې په شاوخواڅرخیږي اودهوااتموسفیر طبقه 
نورلیدل  اوداسې  نښانې  نښې  اوآتشفشاني  جبال،  باندی سلسله  پرمخ  دمیاشتې   . لري  
کیږي.  میاشت پخپله رڼانه لري اودلمروړانګودانعکاس په مټ ښکاره کیږي. داسې اټکل  

له پخواپیداشوې ده. دځمکې له خوادمیاشتې څټ  کیږي چې میاشت څلورنیم بیلیونه کا
یوامریکايي فضانورد شخص وکوالی شوه چې    July 20, 1969خوانه لیدل کیږي. په کال  

دمیاشتې په مخ کوزشي اوچکرووهي . هغه وویل : زمالپاره دمیاشتي پرمخ کوچنی قدم  
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قوه جاذبې  دځمکې  قوه  جاذبه  دمیاشتې  دی.  قدم  دایوغټ  خودبشرلپاره  پرتله    دی   په 
      km 384.400یوپرشپږمه  برخه ده. دځمکې اومیاشت ترمنځ واټن مساوی دی له:   

Morpho-   مختاړی په مانادشکل ،قوار،جوړښت 

Morphology 
،اناتومي  شکل  دژوندیوموجوداتوظاهري  چې  دی  یوعلم  څانګې  دبیالوژي 

 تړاوڅیړنې کوي .جوړښت،دانځوررنګ ،قواره اودبڼې غټوالي په 

Morphosis 

په بیالوژي کې  دیوه ژوندي اورګانیزم دشکل توپيرلرونکی جوړښت چې ارثې المل وه نه  
هیګرومورفوز   لکه  اساس  په  شرایطوداغیزي  دخارجي  بلکې  لري 

 ،ګیومورفوز،ترمومورفوزاوفوتومورفوزپه اسا س منځ ته راغلی وي

Morula 

 : بعدازالقاح-موروال  که  جنین  زایګوت    حالت  متمادي  ازاثرتقسیمات  تخم  وتسهیم 
Zygote     یاتخم القاح شده بعد ازچهارروزبوجودمیآید. حالت موروالبه شکل کروي بوده

ء   کره  داخلی  قسمت  رادارد.سپس  مانن  توت  وشکل  شده  زیادساخته  های  ازسلول  که 
این   که  مینماید  مذکوراخذموقع  جدارشکل  بطرف  آن  های  سلول  ګردیده  مذکورخالی 

 یادمیشود. Blastulaشکل میان خالی آن بنام 

Mosquito 
وځبښي   اووینه  وچیچي  انسان  چې  کله   ، ،پشه  غوماشه  چیچونکې 

 نودماالریااوانسفالیتزاونورې ناروغی بل چاته انتقال کوالی شي

Mosquito 

: مکنده  ،پشهْ   غوماشه   ، منګس  فامیل     -چیچونکی  یوه  لري    Culicidaeپه  اړه  پورې 
اوآن تردوولس ملی مترپورې غټوالی لري.  مکنده پشې دوه  نري وزر،ان پینځلس حس  
په   . دخولې اطراف  کوونکي جوړښتونه لري اورنګ یې زیړ اویانسواري ډوله خاکې وي 

ډول تبدیل شوی دی چې دهغه په مټ پوستکې ته    دواړوجنسونوکې دیوه مکنده خرطوم په
اوځبېښال ی شي.   راایستالی  ټول مایعات  اوورسره  وینه  یاحیوان   اودانسان  ننوتلی شي 
ځبيښلوڅخه   دوینې  خودتخم رسیدل  ځبیښي  شیره  نباتې  اومذکرجنس  وینه  جنس  مؤنس 

نوع   زره  درې  لږڅه   . نیسي  صورت  منتشرژوندکوي.     ۳۶۰۰وروسته  پرمخ  دځمکې 
مکنده پشه دناروغۍ دانتقال په تړاو خوراخطرناک  دي لکه مالریا،چیچک مرغ،زیړه تبه  

 اونور . دغوماشه ژونددوره په الندې ډول پیل کیږي . هکۍ ، الرف ،پوپا،اوپوخ شوی پړاو 

Moss 
خزه ،خزله ،شین کبل ،   یوشین بوټی دی چې ګل نه لري اورښتونې ولې هم نه لري . کله  

 ه سپورونه آزادشي نودهغوی ډیرښت پیل کیږي.چې دکپسول څخ

Mother Nuclid   مورنی هسته 

Motion 

 

   فعاليت  ، ښت خوزحرکت ، 
 دیوه جسم تغیرمکان ته ویل کیږي . دبیلګې په توګه :    -الف   -په فزیک کې :

  : حرکت  مستقیم   په      -یونواخت   کوونکی  حرکت  چې  کیږي  ویل  ته  حرکت  داسې  یو 
 t  یې دوخت   v. په بله وینا سرعت   ويطی ک  کې مساوي واټن     مساوي وخت  

خودتعجیل    تړاوثابت  حرکت      a په  دنوموړي    . صفروي  کې  هرټکي  په  دالرې  قیمت 
 معادله په الندې ډول ده .

.  
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یوه مستقیم حرکت ته ویل کیږی چې سرعت یې      متشابه التعجیل منظم حرکت  :   -ب :
دتعجیل   وینا  بله  په   . تغیرکوي  اومنظم  تړاویوشان  په  مقداراوسمت        دوخت 

، کله    0v، لومړنی سرعت په      sوا طی شوې واټن پهثابت پاتې کیږ ي .  که دیوه جسم له خ
په          t = 0چې وخت صفروي لومړی واټن  په    0Sهمدغه  اوس مهاله سرعت     ،v     ،

سره وښيو، نوپه خپل وارسره دسرعت اود طی شوي       t  ، اووخت په     a    تعجیل په   
 واټن لپاره   الندې معادلې اعتبارلري .

 

 
ته     مځکې  بیرته  شی  یو  داچې  واچوواویا  خواته  پورته  څخه  دځمکې  یوجسم   چې  کله 

راولویږی نودپورتنیو معادلو په مرسته دغه ډول حرکت ښکالی شو   . دبېلګې په توګه په  
 شکل  کې طی شوی واټن ، سرعت اوتعجیل دوخت په  تابع سره ښوول شوي دي .

 : :  -ج  التاخیرحرکت  ې حرکت  یوه داس   -متشابه 
سرعت چې  ي  کیږ  ویل  په     v(t)ته  دوخت  یې 

دتعجیل   وینا  بله  اویاپه  کمیدووي  په  تړاومخ 
. دبیلګې په توګه     (a-)مقداریې منفي قیمت ولري

اویوه مالوم     0v په لومړني سرعت  کله چې یوموټر
ووهي  a  تعجیل بریک  اوبیا  کوی  حرکت  سره 

 ترالسه کیږي  .یې دالندې معادلې څخه    S(t)نوطی شوی واټن 

v(t) =  v0 
− a t   

S(t)  =  v0 
t – 

1

2
a 𝑡2 

Motor Fibers   عصبي موتوریک ولیې ، رشته های عصبی موتوریک 

Motor Neuron 

کیږي   پیل  څخه  شوکي  دمغزاویانخاع  مسیر  دهغوی  چې  دي  حجرې   عصبې  موتوریک 
کې   پایله  کوي.په  انتقال  عضالتواوغدوته  محیطي  دبدن  امپلزونه  عضالت   اوتحریکي 

 یوځای راکش اوغونډ  کیږي.

Mountains  ،غر،سلسله جبال،  دغروسلسله 

Movable  ، دخوځیدلووړ، متحرک 

Mrna 

 DNAڅخه جوړدی او د  strandدلنډیزنښه ده. نوموړی دیوه بند    RNAدپیغام لیږونکي  
یوې برخې څخه د جین مالومات دځان سره دیوه ماتریکس په بڼه اخلي اوبیاوروسته  دیوه  

 ځانګړي پروتین دجوړولوطریقې په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي .  

Mucus 

دمخاطي غدوڅخه افرازکوونکي ترشحي مواد لکه هورمونونه ،دخولې    -مایع لزجی :   -۱
دمخاطي   اونور.  ډول  نیاړي  دغدواتودافرازموادو،ډول  چې  سطحه  اوآزاده  غشاچسپناکه 

 مالګو،دسکوامی حجرواولوکوسایتونوڅخه جوړه ده.
غیرچسپنده   -۲ ولی  غلیظ  مایع  به  آب  همرای  داشته  کاربوهایدرتهاتعلق  به  که  ماده 

مواد   حیث  به  مایعات  اینګونه  درطبابت   . وغیره  ،زوف  بهی  دانهْ   مانند  میشګفد، 
  درد،ویاتحریکات ازطرف داخل ویاخارج بدن استعمال میکردد. ْ تخفیف دهنده

لزجی    -۳ ،مایع  مخاطی  حیوانات     -:Mucinمایع  جلدی  درغدوات  موادچسپناکیکه 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gleichf_beschl_Bewegung.png&filetimestamp=20090222094801
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معدوی  افرازات  مانند  افرازمیګردد.  عالی  حیوانات  مخاطی  پوست  وغدوات  سافل 
 ،جګروغیره .

Multiple  څوځلیز،مضاعف،مکرر،چندمرتبه 

Multiple Allelia 

دیوه جین توپیرلرونکي اومتغیرډولونه چې دمیوتیشن په بڼه شتون لري اودیوه اورګانیزم  
جین    چندین  موجودیت  ګرځي.  المل  دبدلون  فینوتایپ  یانې  بڼې  ظاهري  د  شي  اویایوه 

Gen     متقابل ویاallel     نو واحد،مثاًل موجودیت  یایک صفت  جین    (9)برای یک عالمه 
 ګل انتری برای رنګ  

Multiple 

Myeloma 

یولوما دسرطان یوډول ناروغۍ ده چې دانټي باډی تولیدونکې پالزما حجرې امولټیپل م
ک بې  یوشان   نپکې  حجرې  نوموړې   . خبیثوحجرواوړي  اوپه  مومي  ډیرښت  تروله 

monoclonal  چې بدن ته ګټه نه شي رسوالی    اودپاراپروتین    يایمونوګلوبولین تولیدکو
paraproteins .  په نامه سره یادیږي 

Multiplication   ضرب،تکثیر،ډیرښت ،افزایش 

Multiplicity 

په اټوم فزیک کې دیوسیسټم دانرژي لیول دتجزيي شمیراوتعددته ویل    -مولتي پلسیټي :
دانرژي چې  کیږي  ویل  ته  طیف  ډول  هغه  څخه    کیږي.    متعددوطیفونوداجتماع  لیول 

. دبیلګې په توګه که دیوه اټوم دالکترون سپین  مجموعي کوانتم  شمیره په  جوړشوی وي
S   وښیو ،نودنوموړي سیسټم دسپین مولټي پلسیټي یانې دانرژي لیول دتجزيې اعضمي

له   ده  مومنتم مجموعي شمیره   (2S+1)شمیر  مساوي  زاویوي  کبله دسپین  دې  نوله   ،
سینګلیت   اخیستالی شي.   قیمتونه  متعدد  کې   مقناطیسي ساحه  یوه  په  لیول  دانرژي 

لري   جوړه  الکترونونه  ټول  یانې  قیمتونه     1 = (2S+1)حالت  دوه  سپین  یانې  ،دوپلیت 
لري   نه  جوړه  یوالکترون  ځکه  شي  در   2 = (2S+1)اخیستالی  قیمتونه  ،سپین  ې 
    3 = (2S+1)اخیستالی شي ځکه دوه الکترونونه جوړه نه لري 

Muscle 

: حرکت    -عضله  وبرای  یافته  تشکیل  کننده  مانندانقباض  دوک  های  ازسلول  انساجیکه 
حیوانات کمک میکند. عضالت صاف حرکات غیرارادی وعضالت مخلط حرکات ارادی  

ط به سرعت انجام میابد.انقباض عضله راانجام میدهد. عملیه ء انقباض درعضالت مخل
قدرت   میرسد.  آن  به  موتوریک  اعصاب  توسط  میګیردکه  هاصورت  ضربان  توسط 

ها دربقه  چنانچه  زیادبوده  ودرانسان     3فشارعضله  مترمربع  درهرسانتي   8کیلوګرام 
 است .  Glycogenکیلوګرام درهرسانتی مترمربع است .منبع انرژی عضله ازګالیکوجن 

Muscle Fiber 

: ء عضلوی  ودرداخل    -رشته  است  ازګلوبولین ساخته شده  که  طوالنی عضلوی  ء  رشته 
که   بقسم صاف  یکی  بوده  مذکوردونوع  های  رشته  اند.  واقع  سلولهای عضلوی   عضله 
صرف یک هسته داردوعضالت صاف رامیسازد ودیګری رشته های مخلط که هسته های  

 الت مخلط رامیسازد.زیادی درسطح باالیی خودداشته وعض

Muscle Fibrils 
فعال    -:  فیبرهای عضالنی حجرې  دیوې  چې  واحددی  ډوله  میله  حجروکې   دعضالتوپه 

 لنډوالی  ممکن کوي

Mutagen 
کروموزوموکې    موادولکه  ارثي  په  اورګانیزم  دیوه  چې  کیږي  ویل  اغیزوته  بهرنيو  هغو 

ګر  المل  میوتیشن  دتناسخ  کې  پایله  اوپه  ایکس  تغیرراولي   لکه  توګه  په  دبیلګې   . ځي 
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 وړانګې ،حرارت ،کیمیاوي مواد،وایرسونه اونور

Mutant موجودحیه ایکه توسط تناسخ  )میوتیشن( درعالیم ارثی اش تغیرخورده باشد 

Mutation 

: انرجیک    -تناسخ  تعامالت  توسط  که  ،تغیراتی  ارثی   ئیم  عال  تغیرات  بیالوجی  درعلم 
وصف داده  رخ  سلول  ها  درداخل  درجین  تغیرات  این  که  موجودراتغیربدهد  یک  ارثی  ات 

Gens    ها کروموزوم   ،Chromosom     درګینوم  ،  Genom     درپالسماویاپالستیدهارخ
تشکیل   زمینه  تناسخ  میرسد.  بمشاهده  تناسخ  مختلف  انواع  اساس  این  به  که  میدهد 

 انواع جدید را مهیا ساخته ویک عامل بز ګ ارتقا ء موجودات حیه است .

Mutation 

په یوه برخه کې بدلون ته ویل کیږي. په بله    DNAدیوې حجرې دډي این اې  -میوتیشن  :  
دیوه   کیږي که چېرته  ویل  ته میوتیشن  بدلون  په جین کې هرډول غیرنارمل  وینادحجرې 
شخص دمورپه هګۍ کې اویادپالرپه سپرم کې میوتیشن مینځ ته راشي نوکیدی شي چې  

 داغیرنارمل بدلون لکه سرطان  اوالدونوته انتقال شي 

Mutation 
دبدني او یا جنسي حجروپه ډي اين ايې کې بيالوژيکي اوکيمياوي بدلون     -وتېشن :  یم

 ته وايې .  

Mutation Rate   معیارتناسخ ،تعدادتناسخ 

Mutual  ، ګډ  دوه پلويزه،   خيزه،ړدوه ا متقابل 

Mycelium  مجموع چندریشه سمارقی باهم بافته شده 

Mycobacterium 

: رشته های باکتریای که منشعب شده بتواند،مایکوباکتریا رشته های    -مایکوباکتریم 
اند   هاګ  سپوریا  بدون  که  آن  غیرمنشعب  انواع  رامیسازند.  سمارقی  ونفیس  باریک 
وحیوان   درانسان  آن  منشعب  ،انواع  وجزام  توبرکلوز،دیفتری  ازعامل  عبارتند 

بیوت انتی  آن  اشکال  وبعضی  نموده  سترپتومایسین  تولیدامراض  ازقبیل  مفید  های  یک 
 راتولیدمیکند.

Myelin Sheath 

ګردچاپېره د یوڅوپټیزه پوښ په مټ احاطه    Axonدبدن عصبي  رشتې    -غالف مایلین :
په نوم یادیږي .    Myelinشوې دی چې دوازدې،پروتین، اوداوبوڅخه جوړ دی اودمایلین  

حجرې   عصبي  ځانګړي  کې  پټ  شاوخوایوه  په  داکسون  کې  سیستم  عصبي  محیطي  په 
چې   لري  ځاي    Schwann cellsشتون  پټ  دمایلین  اوږدوکې  په  داکسون  یادیږي.  نوم  په 

په مټ دیوبل څخه بیلږي.  دمایلین پټ یا پوښ    nodes of Ranvierپرځای درانویر غوتو  
دنده داده چې  یوخوا عصبي رشتوته غذايي موادورسوي اوبلخوا دبدن عصبي رشتي په 

بريښ ترڅودتحریک  وساتې  عايق  تړاودبهرخواڅخه     impulsنایزامپلسونو   بیوالکتریکي 
 سرعت چټک شي .

Mykorrhiza 

: سمارق  ء  سمارقها،طوریک    -ریشه  ګلدارهمرای  نباتات  های  ریشه  همزیستی 
ساخته   یکی  راکه  موادی  کرده  یکجازیست  مختلف  نباتات  سمارقهاهمرای 

 نمیتواندازدیګری اخذمیدارد ودرمقابل موادضرورت آن نبات دیګررابرایش میدهد.

Myopic 
: نږ لیدونکی  ښه    -دې  شیان  خونږدې  لیدالی  شي  نه  ښه  شیان  لیرې  چې  سترګې  هغه 

 لیدالی شي .
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Myriapoda 

حیوانات باریک وطویلیکه ازبندهای زیادی ساخته شده درهربند وجودشان    -هزازپاها : 
بیشترازیکصدزوج   محدودالی  ازچندزوج  تعدادپاهایشان   . پاموجوداست  یادوزوج  یک 

 میرسد.

Myriapoda 

دمفصل لرونکوحیواناتودډلې څخه شمیرل کیږي اودچنجي     -زر پښې حیوانات، هزازپا :
. دبدن په هره حلقه کې دپښودوه جوړه لري  چې ټول شمیر يې   یاکرم په شان شکل لري 

تر   آن  ترسباتوڅخه    ۷۵۰دلسوڅخه  دآهکي  یې  سکیلیت  دبدن   . رسیږي  پښوپورې 
 نوع پيژندل شوي دي. ۱۶,۰۰۰ړښت لري. لږڅه جوړشوی دی اوله دې کبله کلک جو

Myxobacteria 
 : لعابی  توسط     -باکتریای  که  بوده  وبدون شالق  ای  باکتریابصورت میله  این  ساختمان 

 تولیدافرازات بالعاب حرکت میکنند. بیشتردرروی زمین ، ریګ  ویاانبارزیست دارند.

Myxomycetes 

موجودات یک حجروی است که خواص حیوانات وهم خواص سمارق    -سمارقهای لعابی :
ژالتین   دراجتماع  هاطورنمونه  سمارق  این  هایست،  ازسمارق  ای  دسته  بازهم  رادارد. 
ایدکه   بوجودمی  امیبی  سلول  یک  هاک  سپوریا  مساعدازیک  درشرائط  دارند.  زیست 

Myxamoeb   ی دومیکزامیب  وازترکیب  شده  که  نامیده  میشود  حاصل  تخم  سلول  ک 
ان   به  تولیدمیکندکه  ها  هسته  مقدارزیاد  و  تین   ژال  ء  توده  یک  شده  دوامدارتقسیم 

Plasmodium   .ګفته میشود 

N  ، نیوټن دقوی واحدلنډیزنښه ده  همدارنګه ددنایتروجن کیمیاوی عنصرلنډیزنښه 

Na  ده دکیمیاوي عنصرسودیم د لنډیزنښه 

NAD 

  -:  Nicotinamide adenine dinucleotide = NAD  یداوتیید آدنین دینوکلانیکوتین آم 
،    Coenzymکوینزایم    بدن  کیمیاوي سلولهای  ودرتعامالت  بوده  بیوکتالیست  که یک 

ټولوژوندیو په  انزایم  کو  نوموړی  میدهد.  راانتقال  ها  والکترون  حجروکې  هایدروجن 
سائیرانزایم   توسط  ازموادیکه  هارا  والکترون  هایدروجن  که  ومیتواند  پیداکیږي 
که   دیګرې  درتعامالت  وقتیکه  کندوهم  آنراذخیره  نموده  هاآزادمیګردد،بخودوصل 

راازخودبه   والکترون ها  باشدهایدروجن  آن  به  بدهد. که    مالیکول ضرورت  انتقال  مقابل 
و اعطاکننده  بحیث  زمان  درعین  وظیفه  درینصورت  انجام  هایدروجن  کننده  ذخیره 

ورکړي   دالسه  الکترونونه  هایدروجن  که  کې  تعامل  کیمیاوي  یوه  په  مینماید. 
 نواکسیدیشن کیږي  اوکه اکسیجن الکترونونه ځانته راونیسي نو  ریدکشن کیږي.   

Naming ورکول  نوم يا لقب ښوونه، لکه یوچاته وم اين ،    

Nano   10)-9= (يو په ملياردمه برخه 

Naphthalene 

جوړدی     -نفتالین   شووحلقوڅخه  حل  دوه   دبنزول  چې  دی  مرکب  یوکیمیاوې 
فرمول       اوکیماوي  کیږي  ترالسه  څخه  خام  وازقیرپترول  سنګ  ذغال  اودتقطیرخشک 

8H10C     دی 

Natural  

Frequency 

: فریکونسي  ځان  یوځل    -دخپل  کله  چې  کیږی  ویل  ته  فریکونسی  هغه  سیستم  دیوه 
داسیستم دبهرڅخه په تحریک راشي اوبیا وروسته په خپل سر خپل ځانگړي اهتزازته دوام  

که په رپیدونکي سیستم کې انرژي ضایع نه شی نوپه دې صورت کې دسیستم   ورکړي .  
د  فریکونسي  موږ  فر  resonance  ریزونینس  خپل  چېرته  که   . دی  یوشان  سره  یکونسي 
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یوسیستم دبهرڅخه یوه داسې اهتزازته اړکړو چې بهرنی پاروونکی فریکونس  دسیستم  
ډیرلوړقیمت   امپلیتوددومره  دسیستم  کې  پایله  نوپه  برابروي  سره  فریکونسي  خپل 

  ١٨3١اخیستالی شی چې ددې سیستم دتخریب المل کیدای شي .  دبېلگې په توگه په  
پل    زکال ځوړنده  داروپالومړی  شارکې  په  مانچستر  دانگلستان   Broughtonکې  

Suspension Bridge   ونړیده کله چې  دپله په سرلږڅه سل تنه عسکرو په منظم اویوشان
قدم سره مارش ترسره کړ. داځکه چې په دې تگ کې  دعسکرودقدم منظم فریکونسي دپله  

پایله کې شل    ریزونینس  دطبیعي فریکونسي سره یوشان شواود  په  پېښه رامنځ ته شوه . 
 عسکرسخت ټپي اوپاتې ېې په اوبوکې ډوب شول .

Natural 

Frequency 

 

 

 

   -خپل فریکونسي   ، طبیعي فریکونسي  : 
کیږي   ویل  ته  فریکونسي  ځانگړي  هغه  اهتزازوړسیستم  دیوه 
اوورپسې  راوستل شي  تحریک  په  یوځل  همداسیستم  چې  کله 

له   په  پرته  موقعیت  دمتوازن  څخه  اغیزې  اوبهرنۍ  استهکاک 
صفروي   بیخي  قیمت  داستهکاک  چېرته   که   . شاوخوارپیږي 

فریکونسي په نامه یادیږي . کله     resonance  ریزونینس  نودسیستم )خپل فریکونسي ( د
چې یوسیستم خپل   طبیعي اهتزازترسره کوي اوپه دې ترځ کې  دبهرڅخه  په یوه داسې   

ان دټاکلې   سیستم  د  چې  کوم  شي  تحریک  فریکونسي  سره   ریزونینس  دازه  فریکونسي 
سمون ولري نوهمداسیستم ودې ته اړکیږي چې امپلیتود)دامنه ( یې دومره لوړه شي چې  

په   توگه  په  دبېلگې   . گرځي  المل  دتخریب   دسیستم  کې  پایله  کې    ۱۹۴۰په  زکال 
په ایالت کې یو ځوړند پل   ونړیده کله چې دزوروربادپه      Tacoma Narrowsدواشنگټن 

د پرلپسې  په    ریزونینس  واسطه  همدارنگه  شو.   اهتزازراوستل  په   سره  فریکونسي  په 
ونړیده کله چې لږڅه پینځه    Angers Bridgeزکال کې په فرانسه کې یوځوړندپل    ۱۸۵۰

تابع   دکوساین  لکه  سره   گام   یوشان  په  سرتیري  ورباندې    (A cos ω t) سوه  توگه  په 
   0ωفریکونسي      ریزونینس  دپله     ωدل اوپه دې ترځ کې دهغوی دگام فریکونسي   تیری

 سره یوشان شو .

Natural Gas 
ګاز: دپطرول    -دځمکې  چې  دی  ګازونوڅخه  اونامشبوع  مشبوع  دهایدروکاربن  عبارت 

 لرونکوځمکوپه سیمه کې په لوړه اندازه پیداکیږي .

Natural 

Logarithm 

 : لوګاریتم  ثابت     -طبیعي  یو  دریاضی  عددیې   دقاعدې  چې  دی  لوګاریتم  یوډول 
طبیعي لوګاریتم په    xدیوه عدد    سره دی .   e = 2.718281تشکیلوي اومساوی دی له :  

دبیلګې په توګه د        )xlog(اویا  لکه       elog)x,( اویا       ln(x)الندې ډول لیکل کیږي:   
ln 7.5 = 2.0149.    2.0149 7.5 =دی داځکه چې...e  . سره مساوی دی 

Natural Number 

د ریاضي په څانګه کې هغوعددونوته ویل کیږي چې دشیانو دمحاسبې په   -طبیعي عدد:
دتعریف    ....... 10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1موخه کارول کیږي. دبیلګې په توګه لکه :   

ع طبیعي  په  صفرهم  چې  شي  کیدی  سم  دطبیعي  سره  شي.  وشمیرل  ددونوکې 
 .     حرف ښوول کیږي ℕعددونومجموعې د فرمول نښه  په 

Natural 

Radiation 

Sources 

لکه کازمیکې وړانګې ، اویا ځینې رادیواکټیف عنصرونه لکه    د طبيعي وړانگوسرچينې
   اورادیم اوپوتاشیم چې دالفاوړانګې ورڅخه خپریږي ریدون  

http://de.wikibooks.org/wiki/Datei:Sch-21.JPG
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Natural 

Radioactivity 

رادیواکټیویټي خپروي    طبيعي  وړانګې  عنصرونوڅخه  درادیواکټبف  کې  ځمکه  په  چې 
 اوهمدارنګه کازمیکې وړانګې چې دکیهان څخه راځي اوپه ځمکه لګیږی .

Natural Science 

دساینس علم  یوه څانګه ده  چې دتجربوپه اساس طبیعي قوانین،طبیعي   -طبیعی علوم :  
پېښې اوپدیدې  تشریح کوی،درک کوي، اودهغوی وړاندوینه کوي .علومیکه به قوانین  
منطق متکی بوده علت ،زمان ومکان رادرنظرګرفته وبه آساس انهابه تحقیقات طبیعت  

علوم   درساحهء  باپیشرفت  تدریج    بپردازد.  به  اجتماعی  وعلوم  طبیعی  علوم  سرحدبین 
آنها   ء  استفاده  و  اولی  انسانهای  علوم  ازمشاهدات  طبیعی  علوم  آغاز  میرود.  ازبین 
علمی  تفکر  اساس  افالطون  بار  اولین  ولی  شده  شکارشروع   بقسم  وغیره  ازحیوانات 
،مکسول  ،بویل  ،نیوتن  ګالیله  ازقبیل  متعددی  علمای  بعدازآن   . راګزاشت 

وغیره  ، ،هرتویګ   پاولف  ،مندل،  ،داروین  ،ولف  ،شون،شلیدن  ،لینه  الوازیره،دالتن 
اساسات  وغیره  ،جیولوجی،ریاضی  ،کیمیا،بیولوجی  ،فزیک  استرونومی  های  دررشته 
بهتری ګذاشته وباپیشرفت علم وتخنیک علوم طبیعی به ترقی های امروزی نایل ګردیده  

 است.

Nauplius   دخرچنګها الرفیlarvae  هګۍ ته ویل کیږي چې درې جوړه پښې لرې اویوه سترګه لري 

Nectar 

 : شیره  چې    -دګل  کیږي  ویل  ته  شیرې  ټینګې  اویا  دبوټورقیق  کې  بوتانیک  په 
بوی   موادواوښه  دمعدني  اوهمدارنګه  فروکټوز،ساکروز،ګلوکوز  دتوپیرلرونکوشکرولکه 

ا دځینوبوټودغدوڅخه  شیره  نوموړي  ده.  جوړه  فرازکیږي  کوونکوموادوڅخه 
ترڅویوخوادښه بوی په اساس نورحشرات ځانته راجذب کړي اوبل خواهغوی  ته دتغذیې  

راشي.    ته  تکثرمنځ  جنسي  نسل  نوی  دیوه  پایله کې  په   . وړاندې شي  توګه  په  سرچینې  
 شیره ء ګل باقسم آزادویادرداخل محفظه ء ګل جهت مکیدن حشرات عرضه میګردد.  

Needle Biopsy 
الندې  دیوې   اوترمایکروسکوپ  کیږي  اخیستل  نمونه  یوه  اویامایع   دنسج  په مټ  ستنې 

 معاینه کیږي 

Negation  نفی،سلب ،خنثی سازی 

Negative 

 په ریاضی کې  : منفی ،
په کیمیاکې : عبارت له هغوعنصرونوڅخه دی چې دخپل ضرفیت څخه الکترونونه ځانته  

 رانیسي اوپه پایله کې منفي چارج غوره کوي 
  : کې  فزیک  په     -۱په  اجساموکې  په  چې  دی  چارجونوڅخه  منفی  له  عبارت 

 مختلفوډولونواوکړنالروسره تولیدکیږي 
مثبت    -۲ عکس  دوباره  آن  وازروی  ظاهرمیشود  عکاسی  ء  صفحه  یک  که  اول  ء  مرحله 

 اخذمیشود 

Negative Pole 

 : قطب  منفي    -منفي  هغه کې  په  چې  دی  قطب څخه  هغه  له  عبارت  علم کې  په  دفزیک 
چارجونه شتون ولري اوهمدارنګه په کیمیاوي مرکباتوکې چې ددوه قطبه خاصیت ولري ،  

 دمنفې قطب تشکیلوي.

Neighboured څنگ , تری شو ډیگاون 

Neighbourhood  : شاوخوا   ، احاطه  کې  ریاضې  خالصې     -په  یوې  له  دی  عبارت  احاطه  نقطې  دیوې 
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مجموعې څخه چې نوموړې  نقطه احاطه کوي . دبیلګې په توګه لکه  خالصه فاصله لکه  
 احاطه تشکیلوي   3/4د    (0,1)

Nematoda   رشتوي  چینجیان  ، ګردچینجیان 

Nematode 

کرمهای باریک وطویلی  که مقطع بدن شان ګرداست     -مدور:کرمهای رشتوی ،کرمهای  
ودرآب، زمین مرطوب وعده آن  بصورت طفیلی درنباتات ،حیوانات ووجودانسان زیست  
این   هرازانواع  بیست  تقریبًا  مترمیرسند.  یک  مترالی  ملی  کرمهاازیک  این  بزرګې  دارند. 

آنهاچوچه  کرمهاشناخته شده است. طورعموم جنس مذکرومؤنث جدامیباشد کم  ء  . عده 
الرف   که  تولیدمیکند  الزف  انواع طفیلی شان  ګذاراند.  تخم  اکثرشان  نموده ولی  ګذاری 
مانندکرمهای   پیدامیکند.  جدیدانتقال  میزبان  به  ویاغذا  آب  مذکورتوسط 
دوملی   الی  ونیم  مترطول  درحدودیک  که  فیالریا  ،یاکرمهای  وغیره  سرکه،ګندم،لبلبو 

ودرزیرج بوده  کرمهای  مترباریک  همچنان  رابوجودمیآورند.  تومورتورم  اشکال  لدانسان 
متکامل   حیوانات  ،قسمیکه  وسائرحیوانات  انسان  ء  وروده  خوګ  درګوشت  تریشین 
که   اسکاریس  وکرمهای   ، دارد  زیست  درعضالت  آن  حیاتی  ء  مرحله  ویک   ، درروده 

 است.درروده ء انسان وبعضی حیوانات دیګرپیدامیشود،نیزبه همین ګروپ متعلق 

Nemertea 

کرمهای خیلی باریکیکه ازچندملی مترالی چندین مترطول دارند.اکثرًا    -کرمهای نخی :
دارای برسکها وغدوات زیادبوده ورنګ های  زردوسرخ ونسواری دارند. همچنان خطوط 
طوالنی وعرضانی نیزدرانهامشاهده شده میتواند. درقسمت دهن دارای یک خرطوم اندکه  

چوچه درآن   بعضًا  میکند.  کمک  ودفاع  حمله  وبرای  شده  تعبیه  زهری  خارکهاوغدوات 
 ګذاری نموده اغلبًا تخمګذاراند. اکثرًا دربحرومخصوصًا درلوش وریګ زیست دارند.

Nemertea  کرمهای نخی 

Neoadjuvant 

Therapy 

مخکي  له  مخکې  څخه   درملنې  دعمده  ته  ناروغ  چې  ده  درملنه  یوډول  نیواډجیووینت 
کیمیاوي   توګه  په  .دبیلګې  شي  تمامه  ګټوره  ته  درملنې  ترڅوورپسې  کیږي  ورکول 
درملنه،دوړانګودرملنه اوضدهورمون درملنه دجراحي درملنې څخه مخکې له مخه ناروغ  

ړې درملنې موخه داده چې دتومورغټه کتله  ته  ورکول کیږي. دسینې په سرطان کې دنومو
 کوچنی شي اوبیايې عملیات ترسره شي   

Neodymium 

ده   60ده ، اټومي شمېره یې    Ndیوکیمیاوی عنصر دی چې دلنډیزنښه یې     -: -نیودیم  :
ده    3g/cm 7.01ده ، کثافت یې     C 3074°ده ، دغلیان نقطه     C, 1024°، دذوبان نقطه    

 . نوموړی عنصریوفلزدی چې په  خاک های نادر  فلزاتوپورې اړه لري.

Neon 

ده    Neیوکیمیاوی عنصر دی چې په نجیبه ګازونوپورې اړه لري، دلنډیزنښه یې     -نیون :
  ,(C° 248.59−)،  دذوبان نقطه        20,1797Uده ، اتومي کتله     10، اټومي شمېره یې  

نقطه    دغلیان   ، او     (C° 246.046−)ده  برابردی  دهواسره  لږڅه  یې  کثافت   ، ده 
0.9002 g/L    کې ګروپ  عمده  اتم  په  کې  جدول  پریودیک  په  عنصرونو  دکیمیاوي   . ده 

 قرارلري.  

Neon Glow Lamp 

باریم    په  یې  الکترودونه  چې  دی  نل  یوالکترونیکي  دي    Baدډیسچارج  شوي  پوښ 
توګه   په  دبیلګې   . تولیدکیږي  تشعشع  خفیف  کې  برخه  دکتودپه  کې  ترځ  اودکارکولوپه 

 لکه  دنیون  نجیبه ګازچې په ټیټ فشارکې په سورنارنجي رنګ سره ځلیږي .
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Neoplasia  دحجروناکنتروله ډېرښت ته ویل کیږي کیدی شي چې خبیث اویاسلیم حجرې وي 

Neoplasm   دنسجونواویادحجرونوی وده . یوتوموراویاپړسوب چې خبیث اویاغیرخبیث کیدای شي 

Nephridium 

حیوانات   وجنین  نرمتنان   ، حلقوی  درکرمهای  اطراحیه  اعضای 
سربازمیباشندواطراف  بشکل  که  بوده  مانندی  قیف  فقاری،نفریدهاساختمانهای 

مذکورتوسط حرکت جریان    ساختمان قیف مانند آنرابرسکهااحاطه کرده است .برسکهای
لوله   ساختمانهای  توسط  ګرفته  بدن  آنراازخالیګاه  تولیدنموده  رادروجودحیوانات  مایع 

 مانند بخارج انتقال میدهد.

Neptunium 

: یې    -نیپتونیم  لنډیزنښه  چې  عنصردی  یې    Npیوکیمیاوی  شمیره  .    93اواټومي  دی 
یور چې  کله  کیږي  ترالسه  توګه  مصنوعي  عنصرپه  دیرش  نوموړی  اته  سوه  دوه  انیم 

په مټ وویشتل شي  . رادیواکتیف نیپتونیم څخه دبیتاوړانګې خپریږي اوپه    nدنیوترون  
 پایله کې په پلوتونیم تجزیه کیږی 

 
ډلې   عنصرونوله  یوران  اودترانس  اودروندفلزدی  ،زهرجن  عنصریورادیواکتیف  نوموړی 

 څخه شمیرل کیږي.

Nerve 

: نسجونوڅخه      -عصب  دتړون  يې  پوښ  چې   لري  جوړښت  شان  په  کیبل  برقي  دیوه 
دعصبي  چې  دی  غځیدلی  تارونویوبنډل  عصبي  موازي  د  یې  کې  منځ  اوپه  جوړدی 

یادیږي   نوم  په  اوداکسون  جوړدی  داعصابومرکزي سیسټم  حجروڅخه  . موتوریک عصب 
عصب دبدن محیط څخه لکه  څخه زیګنالونه دبدن عضالتو اوغدوته  انتقال کوي اوحسي 

 دپوستکي څخه   حسي زیګنالونه داعصابومرکزي سیسټم ته انتقال کوي 

Nerve cell 

: سلول  ،عصبې  حجره  چې    -عصبي  ده  حجره  ځانګړې  یوډول  سیستم  دعصبي 
انتقال   په  دتحریک  کې  وخت  عین  اوپه  کیږي   تحریک  کې    پایله  په  دهراړخیزتخریش 

عصبی   کوي.  مرسته  زیګنالونواوبرقي   اوکارکولوکې  دکیمیاوي  دنوروحجروسره  حجره 
په نوم    synapseزیګنالونوراکړه ورکړه دټاکلوجوړښتونوپه مټ کوالی شي چې دساینپس  

دنیورون     یادیږي. حجره  دخبلې   neuron  نوموړې عصبي  .نیورونونه  یادیږي  هم  نوم  په 
دندې په تړاوپه دریوبرخوویشل کیږي . حصي نیورون . موتوریک نیورون او داخلي نیورون    
حصي نیورون دلمس ،صوت اورڼازیګنالونه حصي غړوته انتقال کوي اودهغه ځای څخه  

ته انتقال کیږی  . موتوریک نیورون ددماغ اونخاع ش وکې څخه  نخاع شوکې اوبیا دماغ 
ترڅودعضالتودنده  کوي  ترالسه  زیګنالونه 
کنترول کړي اوهمدارنګه دغدوافرازات کنترول  
خبله   په  چې  دی  نیورون  داخلي  دریم   . کړي 
دنورونیورونوسره   کې  سیمه  ګاونډی 
چې   کله   . کوي  تنظیم  ورکړه  دمالوماتوراکړه 
کارکوي   ی  یوځا  سره  ډله  دنیورونویوه 

نیورون اناتومي نودنیورونوجال تشکیل کوي . د
بدن     : له  دنیورون     somaجوړښت عبارت دی 

 په شان عصبي تاردی  یونرې دکیبل  Axonاو اکسون    dendritesڅانګې  
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Nerve Fiber   عصبي تار، ریشه ء عصبي، لیف عصبی 

Nervous System 

   -سیستم عصبی :  
عمده  ازدوقسمت  فقاریه  درحیوانات 
عصبی  سیستم  اول   . است   متشکل 

محیطی.   عصبی  سیستم  ودوم  مرکزی 
شوکی   ونخاع  ازمغز  مرکزي  اول   قسمت 
محیطی  وقسمت  است  شده  تشکیل 
ازمجموعه رشته های متعددموازی که به  

یادمیشود تشکیل شده    Axonنام اکسون  
این سیستم  متشکل است   انساج   . است 

انس عصبی  از  نویروګلیا    (Nerve tissue)اج  محافضوی  انساج   ،Neuroglia    وانساج
اخذه  مخصوص  اعضای  توسط  دستګاه  این   ، کثیرالحجروی  درحیوانات   . منضم 

(Receptor)   بدن راازداخل  تغیرحاالت  وغیره  حسیه  آزاداعصاب،اعضای  انجام  مانند 
اعضای   مینمایدوبه  تبدیل  تحریکات  به  ګرفته  بدن      Effector  وازخارج 

مانندعضالت،غدوات وغیره انتقال میدهند که درآثران یک  عکس العمل بوجودمیآید.  
بوده طوریکه سلولهای   پراګنده  هایدرابشکل  دربعضی حیوانات مانند  سیستم اعصاب 
عصبی درتمام قسمتهای بدن تقسیم شده وتوسط رشته هاباهم ارتباط دارند. نوع دیګری  

وده که درحیوانات غیرفقاری مخصوصًا درکرمهای مسطح سیستم عصبی بقسم مرکزی ب
عصبی   سلولهای  تجمع  وتوسط  اند  واقع  درزیرروده  که  بوده  عصبی  های  رشته  بشکل 
شان   بطنی  درقسمت  وغیره  ،حشرات  حلقوی  درکرمهای  میشوند.   سر،اداره  درقسمت 

عصبی   های  هاوجودداردکه     (Neuroganglion)،   (Ganglion)درهربندوجودعقده 
های  د ورشته  طوالنی  های  رشته  وتوسط  کرده  تجمع  عصبی  تعدادسلولهای  رآنجایک 

زینه مانند  رابنام سیستم اعصاب  نوع اعصاب  این  اندکه  باهم وصل  عرضانی اعصاب 
ودرقسمت   بوده  مرکزی  بقسم  شان  اعصاب  سیتم  که  عالی  درحیوانات  یادمیکنند.  نیز 

رنخاع شوکی ودرقسمت سر،دردماغ  د   (Neural tube)ظهری روده بشکل لوله ء عصبی   
واقع است .وقتیکه مرکزیت دستګاه عصبی شکل عالی رابخودمیګیردتقسیمات دیګری  

یامحیطی   سطحی  اعصاب  وسیستم  مرکزی  اعصاب  سیستم    (peripheral)نیزبشکل 
تحریکات   که  شده  ساخته  عصبی  های  ازرشته  صرف  سطحی  سیستم  میګیرد.  صورت 

مرکزسیستم   به  بدن  اعصاب  راازمحیط  وبنام  داده  انتقال    (afferent nerve)عصبی 
یادمیشوند. درصورتیکه رشته های مذکورتحریکات راازمرکزسیستم عصبی به محیط  

 یادمیګردد   (efferent nerve)بدن انتقال بدهند بنام اعصاب 
 

Nervous Tissue 

  : عصبی  عصبی    -انساج  ازسلولهای  است  محافضوی    Neuronsمتشکل  انساج   ،
انساج    Neurogliaنویروګلیا    . منضم  مغز،انساج  کننده  تغذیه  وانساج 

  : از  است  وعبارت  هستند   ,astrocytes, microglial cellsنویوروګلیاچهارقسم 

ependymal cells, and oligodendrocytes   عصب های  سلول  های  توسط  رشته  که  ی 
یادمیګردند .   انجام این رشته   Neuritپالسمااحاطه شده  وکم وبیش طویل میباشد بنام  

دوباره بزرګ شده وبه شاخه های متعددی تقسیم میشودکه این قسمت پروتوپالسمی ان 
، انهای که   unipolarیادمیګردد.سلولهای عصبی که دارای یک رشته باشد   Dentritبنام 
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داشته باشد    bipolarباشند    دورشته  داشته  زیادترعصبی  های  رشته  که  وسلولهای 
multipolar    ګفته میشود. عنصرانتقال دهنده تحریکات رادرانساج عصبی رشته عصبی

Neurofibrille    عصبی های  باشد،رشته  می  مترطول  یک  درانسان  میدهدکه  تشکیل 
رامیس عصبی  وامتدادسلول  یکدیګرقراردارند  موازی  که  یا   Neuraxonازند  متعددی 

 رابوجودمیآورند. Axonاکسون 

Nested Intervals 

دفاصلوترادف ته ویل کیږی چې دهرې فاصلې طول صفرته تقرب کوي اودهغوی هره یوه  
په ټولوفاصلوکې ځای   پایله کې فقط یوعددشتون لری چې  په   . بعدي فاصله احتواکوي 

که چېرته دحقیقي عددونوتراد توګه  په  دبیلګې   . لکه    لري  پام کې     )nb(او    )na(ف  په 
چې   توګه    دې  او    )na(ونیسو،په  ستریږي    کیږي    )nb(يکنواخت  کوچنی  یکنواخت 

   na−  nb=  ndاعتبارلري ،اودهغوی تفاوت               لپاره       ،بلخوادټولو
  : ژبه داسې مانالري  په  دریاضي   . یوه    دصفرترادف تشکیلوي  نوپه   ،

دانترول ځاله     اویا هم   دترادف   nb,na: = [nJ[داسې حالت کې فاصله    
 کولوپه نوم یادیږی   

Network  جال ،شبکه 

Neural Tube 
ابتدايي   مخکنی  شوکې  دمغزاونخاع  دجنین  چې  نل  یاعصبی   ، عصبی  جوړښت  لوله 

 تشکیلوی اوبیاوروسته داعصابومرکزي سیستم ورڅخه منځ ته راځي

Neurite   دعصبی حجری اکسون ،دعصبي حجرې غزیدلي موازي تارونه ،دعصبی حجری رشته 

Neuroepithelium  دلوله عصبی اپیتل یادیوال دی چې دجنین عصبی سیستم یې پوښ کړی دی 

Neurofibrils  عصبي رشته 

Neuroglia 

: سیستم    -نیروګلیا  عصبي  ساتونکې،  CNS دمرکزي  تغذیه   نښلوونکې،  یوډول 
  neuron کوونکې اوپوښوونکې حجروته ویل کیږي  چې په برقي تړاو  داعصابوحجرې   

دیوې بلې څخه بیلوي اوناروغۍ پنځوونکي یانې پاتوګین مایکرواورګانیزم دمنځه وړي.  
بلخوادګلیاسلولونه دمالوماتوپه انتقال ،ساتلواوپه کاراچولوکې اړینه برخه لري  . دانسان 

ع کتله  .  مغزنیمايي  تشکیلوي  دګلیاحجرې  یې  برخه  اونیمايي  حجرې  صبي 
وروسته   څخه  دزیږیدنې  دماشوم  چې  کوالی شي  دګلیاحجرې  برخالف   داعصابوحجروپه 

 هم ډیرښت ومومي . دګلیاحجروجوړښت په الندې ډول دی .  
۱-   Astrocytes  ریشې ګڼ شمیرراوتلې  بڼه غټې حجرې دي،دسلول څخه  په  : دستوري 

اونه  لری    دي  تړلې  رګونوسره  دوینې    . مایکرواورګانیزموخوړلووړتیالري  ،دپاتوګن 
ورننوځی سلولونوته  مغزعصبي  دمرکزي  مواد  اومضر  پاتوګین  کې  وینه  په     پریږدی چې 

blood-brain barrier    
۲- Oligodendrocytes     غټ سلولونه دي چې ګڼ  شمیرراوتلې ریشې لري  او داکسون 

axons   ین مخ  دمیول myelin  .   په موادوپوښ کوي   
۳-   Radial glia     دعصبي چې  دي  حجرې  غزیدلې  اوږدې  شان  په  داستروسایت 

سلولونوترمنځ پالستیکي تړون کلکوي . دسترګې په شبکه اوپه کوچني مغزکې پیداکیږي  
.۴:-   Ependymal cells     داعصابومرکزي سیسم په پوښ کې په کرشییزډول موقعیت :

 مایع افرازکوي .    Cerebrospinal fluid زاونخاع طناب لري .دمغ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
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۵-   Schwann cells  :-  دلیروپرتواکسونو دپوښ  axons   دمرکزڅخه  میولین   لپاره 
   موادجوړوي همدارنګه دمضرواورګانیزمو د خوړلو وړتیاهم لري  

۶:-   Satellite cells   :-    . کوي  احاطه  سلولونه  عصبې  چې  دي  حجرې  کوچنی  ډیرې 
 دالتهاب اوزخم کیدنې پروړاندې ډیرحساسیت لري .

Neuroglia 
،سریښ   کوی  ،تغذیه  ساتي  یوځای  حجری  دعصبی سیستم  چې  دي  حجری  غیرعصبي  

 کوي ،چسپ اعصاب ،  

Neuroglia    

Fibers 
 حجرواوږدو نريوڅانګوته ویل کیږي    glia دګلیا

Neuron  ، عصبي حجره ، سلول عصبی 

Neuroplasm  دعصبي حجرې پالسما 

Neuroptera 

: بالدار  ای  شبکه   ، بوده    -تورباالن  جالی  مانند  شان  بالهای  که  بوده  حشرات  ء  ازجمله 
بقسم   شان  تکامل   . است  شده  ساخته  زیاد  بارګهای  مساوی  شان  تغیرشکل وهردوبال 

میباشد،یعنی دارای حالت الرفی یاشفیروی اند،مانندشیطان ګمک که الرف حیوان بوده  
از جمله: مروارید ، مگس ماهی ، مگس سگهای   وحیوان متکامل آن دارای بال میباشد.

 .مگس و مگس مار

Neutral 

ي په کیمیاکې  عبارت له هغومرکباتوڅخه دی چې اسیدي اویاقلو   -خنثی ، بیطرف، :  
په فزیک کې لکه یوبڅرکی    ;قیمت ولري     Ph = 7خاصیت دخپل ځان څخه نه ښيي او د    

 چی برېښنایزچارج وه نه لري ،   

Neutral 

Conductor 

دبرق   یانې  تیریږي  نه  ورڅخه  برق  یوهغه سیم دی چې  لینونوڅخه   ددریوبرقي  لین  دبرق 
م یادیږي. دنوموي لین موخه  هادي نه دی  اوله دې کبله دصفرلین اویا خنثی هادي په نو 

چې   داځکه  شي.  ژوندژغورالی  دانسان  کې  ترځ  په  کړنالري  اویاغلطی  دخطر  چې  داده 
 دځمکې سره تړلی دی  

Neutral Point 

په کیمیاکې دخنثی کولوپه کړنالره کې  هغه نقطه ده چې دیوه تیزاب ټول    -خنثی نقطه :
مقداردیوه قلوی په مقابل کې  اویا دیوه قلوی ټول مقدار د تیزاب په مقابل خنثی شي. په  

اودمحلول      وکړي  تعامل  کیمیاوی  سره  اسیددقلوی  چې   ویناکله  قیمت    pH = 7بله 
 خنثی وښودل شي.

Neutralization 

: کولوکړنالره  یوه    -دخنثی  مقدار  همغه  مقداراسیدد  دیوشان  کول  خنثی  له  دی  عبارت 
قلوی سره . دبیلګې په توګه لکه دګوګړوتیزاب خنثی کول دسودیم هایدروکسایدسره. که  
چیرته نوموړی کړنالره  په اوبوکې ترسره شي نوپاپایله کې اضافه ایونونه شتون نه لری په  

 اچې یواسیداویوقلوی هغه مهال بیخي خنثی دي کله چې دخنثی نقطه یانیدې مان
  pH = 7  .قیمت ځانته غوره کړي 

Neutrino 
داټوم هستې یوه ډیره کوچنی ذره ده چې په بريښنایزتړاوخنثی ده اودسکون په    -نیوترینو:

 حالت کې یې کتله صفرده.

Neutrino 

 

  : اودلیپتونو      -نیوترينو  لري  نه  برېښنايزچارج  چې  دی  بڅرکی  هستوي   يوبنسټيز 

Leptons    ذروپه ډله کې شمیرل کیږي 
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Neutron 

: داټوم    -نیوترون   . لري  قیمت  بريښنایزتړاوخنثی  په  چې  ده  ذره  درنده  یوه  هستې  داټوم 
یونیم سلنه    پرتله  په  دپروتون  یې  کتله  ده.  دسکون  اونیوترونوڅخه جوړه  دپروتونو  هسته 

ښوول کیږي. دنیوترون سکون کتله  مساوي ده له :         n زیاته ده. دلنډیزنښه يې په    % 1,5
kg 27−1.675×10     له ده  تړاومساوي  په  دانرژي  بټۍ کې    MeV 933,55چې  په هستوي 

 دآزادونیوترونوڅخه ګټه پورته کیږي ترڅو ځنځیري هستوي چاودنې منځ ته راشي .

Neutropenia 
حجرو ددرملنneutrophilsدنیوتروفیلو   . کمښت  دشمیر  مصنوعي   .  یوه  د  موخه  په  ې 

 (. څخه ګټه پورته کیږي    ®Neupogenرمون  وه

Newt 

: مارمولک، سوسمارآبي  های    -نوعی  ودربعضی قسمت  دمداربوده  ذوحیاتین  ء  ازجمله 
ان   انواع  بعضی  دارد.  رنګه  های  لکه  ودارای  جلدلشم  داشته  اسیا،اروپاوامریکازیست  

شانه ماننداند. انواع مقبول آن که بقسم مرمری سیاه  درقسمت پشت خوددارای ساختمان  
بوده درآسیا،پرتګال ،جنوب فرانسه زیست داشته وشکل فیته ای آن درکوه های آسیای  

 صغیر،سوریه وقفقازپیدامیشود.

Newton 

سیستم کې دقوې واحددی اودهغې قوې څخه عبارت دی چې  SI  دواحداتوپه     -نیوتن :
کیلوګرام   یوه  له  کتل  1kgپه  تعجیل مساوي شي  يې  پایله کې  اوپه  اغیزه وکړي  باندې  ه 

 دتعریف سره سم یونیوټن مساوي دی له :   m.sec 1-2  یومترپه ثانیه مربع  

 

Newton's Law Of 

Universal 

Gravitation 

 

   -دجاذبې قانون :
دکتلومتقابل   چې  ده  قوه  یوه  بنسټیزڅلوروقواوڅخه  دفزیک 

په    . ګرځي  المل  پوه    ١٦٨٧ جذب  ریاضي  برتانوي  زکال کې 
وکوالی شوه چې دلومړي ځل     Isaac Newton اسحاک نیوټن  

لپاره  دجاذبې قانون دریاضي معادلې په توګه ولیکي . دنیوټن دجاذبې سراسري قانون په 
   ډاګه کوي : 

کا کتله      ېکناتویپه  نقطوي  کتله     1m هره  نقطوي  بله  داسې     m 2 هره  یوې  په  ځانته  
متناسب     په نیغ  نیغ  سره  راکش کوي  چې داقوه ددواړوکتلو دحاصل ضرب سره     Fقوې

 مربع سره معکوسأ متناسب ده . r ده اوددواړوکتلوترمّنځ دواټڼ  

 
په     Fدجاذبې ثابت اویاثابت ثقل په نوم یادیږی .  دجاذبې قوه   Gپه پورتنی معادله کې  

    Gاوثابت جاذبې     ( m)،  واټن په متر    (kg)، کتله په واحد کیلوګرام      (N)واحد نیوټن  
 2kg 2N m −116.674×10−مساوي ده له :  

Newton's Method 

:  ) نیوټن  )روش  روشی است که      -روش مماسها  این یک  انالیزعددی  ریاضی  درساحهْ  
تقریبي    حل  ان  تقاطع      f(x) = 0ازمعادله       ∗𝑥بوسیلهْ   نقاط  طوریکه  میاید.  بدست 

𝑥0. x1. x2. …… . xn.    ازمماسها ومحورx     به حل𝑥∗    .تقرب بکند 

.𝑥0ترادف نقاط   x1. x2. …… . xn.        بدست بوسیله فرمول
ودران   قیمت     .......,n = 0,1,2میاید  بایک  است  کافی  تقارب  دارد.درتأ مین     0xقیمت 

𝑓(𝑥0)𝑓آغازګرددکه دربرابر ان 
′′(𝑥0) ≥  باشد.  0

http://en.wikipedia.org/wiki/File:NewtonsLawOfUniversalGravitation.svg
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Newton's Rings 

که چیرته دیوي هموارې شیشې يې تختی دپاسه یوه مقعره عدسیه کیږدو    -نیوتن حلقې : 
دپاسه خوا څخه دنوروړانګې ورباندې ولګیږي  نودهغوی د منځ تماس سطه کې اودهغوی 

دیوه شریک مرکزپه شاوخوا دایروي شکله رنګه حلقې لیدل کیږي .  داځکه چې   دپاسه 
خوا څخه لویدونکی سپین رنګه  نورتجزیه کیږي اوپه پایله کې رنګه حلقې منځ ته راځي  

نوموړ یادیږي.  نوم  په  حلقې  دنیوتن  ته  چې  منځ  اساس  په  دتداخل  دنوروړانګې  پېښه  ې 
 راځي. همدارنګه په اوبوکې دصابون رنګه پوقانې هم دنورتداخل په اساس منځ ته راځي

Nickel 

ده    Niیوکیمیاوي عنصردی چې په انتقالي فلزاتوپورې اړه لري ،دلنډیزنښه يې    -نیکل : 
دغلیان نقطه    C° 1455، دذوبان نقط      ۵۸.۶۹، اتومي کتله يې    28، اتومي شمیره یې  

°C, 2730   3اوکثافت یېg/cm 8.908   دی 

Nicotinamide 

Adenine 

Dinucleotide 

(NAD) ) 

NAD  :-     کیمیاوي داوکسیدیشن/ریدکشن  چې  دی  دژوندیوحجرویوکوانزایم 
تعامالتوکې اړینه ونډه لري اوالکترونونه دیوه کیمیاوي تعامل څخه بل کیمیاوي تعامل  

دی په دې    reducing agentته انتقال کوي . نوموړی کوانزایم یوارجاع کوونکی اجنت دی  
بل   الکترونونه  چې  ډونر  مالیکول مانا  نوموړی     donorته   . کوي  ل  انتقا  یاېې  کوي 

لیکل کیږي    NAD+بڼه په     oxidizedپه دوه ډوله شتون لري . داوکسایدشوي      مالیکول
شوې   ارجاع  نو  شي  یوځای  سره  دهایدروجن  چې  په    reducedاوکله  لیکل    NADHبڼه 

  . څخه    NAD+ کیږي  اتوم  دبل  چې  اوغواړي  دی   اوکسیدایزشوی  چې  دی  کوفکټور 
 واوړي . NADHالکترون ترال  سه کړي ترڅورجعت وکړی  اوپه  

Nicotinamide 

Adenine 

Dinucleotide     ،

Nad+ 

دی    کو  یوډول په     coenzymeانزایم  اولنډیزیې  پیداکیږی  ټولوژوندیوحجروکې  په  چې 
NAD+    دیوه  ښوول    سره الکترونونه  کې  تعامل  ارجاعي   په  انزایم  نوموړی    . کیږي  

 مالیکول څخه بل مالیکول ته انتقال کوی  

Nicotine 

مقداریې    اوزیات  کوي  تحریک  داعصابوسیسټم  چې  الکولوئیددی  دتنباکونبات 
یوزورورذهرجن مواد دي. دبیلګې په توګه   لږڅه پنځوس ملي ګرام نیکوتین کیدی شي  
چې  دانسان دمرګ اویافلج کیدلوالمل وګرځي. دحشراتودوژولوپه موخه هم ورڅخه ګټه  

 پورته کیږي 

Night-Blindness, 
هغه څوک چې دشپې له خوایوشی لیدالی نه شي . المل     -دشپې ړوندوالی ، شب کوری : 

 کمښت ،اویادالکهول استعمال اویا په آرثي توګه انتقال شوی وي. Aدویټامین   يې

Nilpotent, 

په    -توانمند: چې  کله  کیږي  توانمندویل  ته  یوعنصر  حلقې  دیوی  کې  څانګه  ریاضی  په 
کې   پایله  اوپه  شي  ضرب  سره  ځان  دخپل  اندازه  کافي 

بکنیم   .فرض  راشي  ته  ماتریکس    Aدصفرعنصرمنځ    matrixیک 
طبیعی    عددی  هرګاه   . است  باشدطوریکه      nمربعی  وجودداشته 

= 0 nA     اشاره میکندبرماتریکس صفر( درین صورت    0است )درحالیکهA     قرارتعریف
 میباشد. 3A 0 =است زیرا    Nilpotentتوانمنداست. مثاًل :    

Niobium 

ده اوددرندوفلزاتودډلې څخه دی .    Nbیوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې    -نیوب :
یې    شمېره  یې    41اټومي  شميره  يې       92,906Uدکتلې  ،کثافت     g/cm 38,57ده 

 قیمت لری    (C° 4744)اودغلیان نقطه   (C° 2477)اودذوبان نقطه  

Nipple Discharge  هغه مایع چې دسینې څوکې څخه بهرته رابهیږي اوکیدی شي چې دسرطان یوه نښه وي 
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Nitrate 

 

دی چې کیمیاوي فارمول يې په     polyatomic ionیوډیراتومیزایون     -نیترات،نایتریت : 
-

3NO    شوره دتیزاب   . کیږي  ښوول  استر    HNO)3(سره  اوهمدارنګه   ته    Esterمالګو 
نیترات  ویل کیږي . کله چې تیزاب شوره دیوه فلزسره کیمیاوی تعامل وکړي نوپه پایله  

 کې نیترات منځ ته راځي.

 

Nitration 

نښلول       )–2NO(باندې دیوه نیتروګروپ      مالیکول په یوه عضوي    -دنایتریشن عملیه : 
مرکبات     ، عضوی  ماده  یک  ګوګردباالی  وتیزاب  شوره  تیزاب  مخلوط  یک  ازعمل   .

 نیتروتشکیل میګردد. مانند نیتروګلیسرین .

Nitric acid 

یوقوي تیزاب دي اوکله چې خالص وي نوبې رنګه وي خوسخت تندبوی   -دشورې تیزاب : 
يې   فرمول  کیمیاوي  کیږي.   ویل  نایتریت  ته  مالګې  تیزاب  دشورې  .    3HNOلري.  دی 

 نوموړي تیزاب دباروت په فابریکوکې اودکودیاسرې په فابریکه کې استعمالیږي 

Nitride 

نیترید: فلز    -نایتراید،  هغه  دیوه    . کیږي  ویل  ته  مرکب  کیمیاوي  دنایتروجن  سره 
  . وي  درې  منفي  شمیره  اکسیدیشن  دنایتروجن  کې  هغه  په  چې  دی  مرکب  کیمیاوي 
دبیلګې په توګه لکه دامونیاک هایدروجن اټومونه دیوه بل عنصرپه اټومونوباندی تعویض  

 اونایتروجن دری  چنده منفي چارج لري  شوي وي

Nitrifying 

Bacteria 

په    بکټریا  نوموړې  .د  یادیږي  هم  نوم  بکټریاووپه  بکتریاوې دي چې دشورې  ګرام منفی 
مواداکسیدیشن   بکټریاغیرعضوي  نوموړې   . تولیدکیږي  نیترات  کوي     oxidationمټ 

بکټریاوې   نوموړې  کوي.  ترالسه  آنرژی  ځانته  خپل  سم  داړتیاسره  اساس  دې  اوپه 
نیتریت    کې  کړنالره  په  –(داکسیدیشن 

2t (NONitri       نیترات –(په 
3(NO Nitrat    

 بدلوي.

Nitrile 

: ،نیتریل  يې     -نایتریل  دعملګرګروپ  چې  کیږي  ویل  مرکباتوته    R–C≡Nهغوعضوي 
تړون   چنده  درې  ترمنځ  اودکارین  دنایتروجن  کې   فرمول  نوموړی  په   . ولري  جوړښت 

 تریل اویاسیان ګروپ په نوم یادیږي.دنی

Nitrite 
است به همرای فلزات ،واین نوع امالح    2HNOامالح اسیدنیترسی    -نایترایت ،نیتریت : 

−دارای بقیه تیزاب  ایون نیتریت   
2NO  . میباشد.مانندسودیم نیتریت 

Nitro Compound 

 

 : هغه عضوي مرکبات دي چې دنیترو یو اویاډیر عملګر     -نیترومرکب ،دنیتروګروپونه 
 2NO5H6C.تروبنزول ولري . دبیلګې په توګه لکه : نی −)2ON.(ګروپونه  

Nitrocellulose 

سلولوز:  نیترات  شوره    -نایتروسلولوز،  دتیزاب  چیرته   ګوګرد    HNO)3(که  اودتیزاب 
)4SO2(H    یوه شریک مخلوط سره سلولوز معامله کړو،نوپه پایله کې یوسپین پودری جسم

 ترالسه کیږي چې دنیترات سلولوزاویاباروت په نوم یادیږي .

Nitrogen 

عنصرونوجدول  په پنځم عمده ګروپ  یوکیمیاوي عنصردی چې دمندلیف د  -نایتروجن :
 پورې اړه لري اوپه هواکې ډیرپیداکیږي .

دکتلې شمیره یې       ښوول کیږي.   Nاودلنډیزنښه یې په  7دنایتروجن اتومي شمیره  اوه ده  
14,0067U      ̧         دذوبان نقطه یې(−210,1 °C)  ده اودغلیان نقطه یې(−196 °C)   ده

دی . نایتروجن نوموړی کثافت هغه مهال لري کله   kg/m 31,250  دنایتروجن کثافت     ، 

https://www.pschyrembel.de/Nitrate/K0F9N
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitro_compound
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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  مالیکول دناتیروجن   %78چې دمایع کیدلونقطې ته ورنږدي شي. دځمکې اتموسفیرلږڅه 
2N  تشکیلوي 

Nitrous Acid 
 2HNOیوبې ثباته اسیددی اوډیززرتجزیه کیږي. کیمیاوي فرمول يي  -نایترس اسید : 

  دی . یوازې دګازاومایع په حالت یانې فیز کې شتون لري  

Nitrous Oxide 

 

دنایتروجن اوکساید خوندور،بې رنګه ،نه سوځیدونکی    -ډاي نایتروجن مونواوکساید :
خنده   په  چې  دی  نایترس  ګاز  په  يي  فرمول  کیمیاوي   . مشهوردی  هم  ګاز  کوونکی 

ترالسه      O2N   اوکساید واسطه  په  دتجزیي  نیترات  ګازدامونیم  نوموړی   . کیږي  لیکل 
 کیږي .

 

په مټ کارول کیږي .    2FiO  په طبابت کې دبې هوشی لپاره اوهمدارنګه ددردپروړاندي  د
ناوړه اغیزې یې عبارت دي له  مغزفشارزیاتوالی اوپه نوموړي ګازباندې ،دسږي ، رګونو  

 اودبدن خالیګاووډکیدل اوپه پایله کې دهغوی تخریب ، دوینې کمښت  اونور .

Nobelium 

یومصنوعي کیمیاوی عنصردی  اودیورانیوم داټومي شمیرې څخه پورته یانې      -نوبلیم :
،اتومي شمیره   ترانسورانیم فلزدی  یورادیواکتیف   . کیږي  څخه شمیرل  ډلی  عنصرونوله 

 ښوول کیږي.   Noده.  دلنډیزنښه يې په    U 255، اودکتلې شمیره یې    102يې 

Noble  ، ابدالنجیب ، اصیل ، دروندسړی ، شریف سړی   

Noble Gases 

 : غازونه  چې    -نجیب  ي  کیږ  ویل  غازونوته  رنگه   بې   ، خونده  بې  ډله  یوه 
دنوروعنصرونوسره کیمیاوي تعامل نه کوي اوبهرنۍ مداریې مشبوع دي . داغازونه دیوه  
اتوم څخه جوړدی ، دیوبل سره ډیرورته خواص ښيي او دعنصرونودپریودیک سیستم په اتم  

   ( Xe)، گسینون     (Kr)، کریپتون    (Ne)، نیون     ( He)گروپ کې پراته دی  . لکه :  هلیوم  
  .  (Rn)  ریدون    ډیواکټیفرااو  (Ar)، ارگون 

Noble Gases 

Configuration 

په   مدارونه  ټول  یې  شان  عنصرونوپه  دنجیب  چې  کیږي  ویل  هغواتومونواویاایونونوته 
دنوروعنصرونوسره یواځې د لوړې  انرژي په  الکترونومشبوع شوي وي . نوموړي  اتومونه  

کارولوسره کیمیاوي تعامل کوي . همدارنگه دسودیم اوکلورایونونه دنجیب گازجوړښت  
 لري .

Noble Metals 

هغوفلزاتوته ویل کیږي چې دهوااودډیری اسیدونواوقلویاتوسره په تماس     -نجیبه فلزات :
ښيي . دبېلگې په توگه لکه طال ، سپین    کې نه اغیزمن کیږي اوکوم کیمیاوي تعامل نه 

   تين پال زر ، روتینیوم ، رودیوم ،پاالدیوم ، اوزمیوم ، ایریدیوم ، او

Node-Negative   په لمفاوي غوټه کې  سرطان نه شته 

Node-Positive   په لمفاوي غوټه کې سرطان شته دی 

Nodus 

 غوټه،گره،عقده
دنباتاتوپه ساقه کې ضخیمه برخه چې هلته پاڼې وده کوي . په عمومي    -په بیالوژي کې : 

 توگه دبدن په یوه ځای لکه تخرگونوکې پړسوب ته هم ویل کیږي .  

Noise ېږغال مغال، شور ماشور، غور ،نامنظمه غږ.   
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Non-Conductor 
  : اجسام  یا غیرهادي  .    -عائیق  ورکوي  نه  هدایت  ته  دبرق جریان  هغه جسمونه دي چې 

 لکه شیشه ، چینایي لوښي اونور

Non-Invasive 
دسینې هغه ډول سرطان چې په خپل ابتدايي ځای کې پروت پاتې کیږي اوبل ځای ته نه  

 غځیږي 

Nonmetal 
فلزي خاصیت نه لري اودکیمیاوي  هغوکیمیاوي عنصرونوته ویل کیږي چې    -غیرفلزات : 

 تعامل په ترځ کې دنورواټومونه څخه الکترون رانیسي .

Non-Viscous  نری مایع ، رقیق مایع ، ناټینګ مایع 

Norm 

 نمونه ،قاعده ، اندازه ، هغه معیارونه چې دقانون په اساس ټاکل شوي وي  
   : کې  ریاضي  ربط      -:    norm په  وکټوری    یک  فضای  ازیک  روی    Vاست 

+اعدادحقیقی غیرمنفی  
0R     که خاصیت ذیل راصدق میکند: نوموړی مطلب دریاضي په

 ژبه په الندې ډول لیکالی شو:  

 

 
چیرته    وي  د   yاو     xکه  وکټورونه  دوه  فضا  الفا       وکټوري    او 

 صدق وکړي   axiomپورې اړه لري اوالندې درې اصل  kیوسکاالروي چې په جسم 
نورم   وکتوریک  طول  وکټوری  درفضای   : خطونوپه    normمثاًل  ددوه عمودي  نورم  است. 

 مټ دوکټوریاجسم ښی خواته اوکیڼ خواته ښوول کیږي  

Normal 

 عادي ،معمولي 
هغو ستانداردمحلولونو ته ویل کیږي چې په هغوی کې حل شوی جسم په     -په کیمیاکې :

 تناسب د   
𝑚

𝛾
  𝛾ي وزن  او ګاما  مالیکولعبارت له    mپه یوه لیترکې حل شوی وی. دلته     

 په تیزابونوکې دهایدروجن اټومونوشمیرڅخه عبارت دی  

Normal 

Condition 

: شرط  موخه     -عادي  په  دڅرګندونې  حالت  فزیکي   مادې  دیوې  کې  فزیک  په 
ګرید    صفرسانتي  درجه  دحرارت  چې  دادی  شرط  عادي  تړاو  په    C°0دفشاراوحرارت 

 وي  bar 1اودفشاراندازه یوبار  

Normal Force 

: په      -نورمال قوه  سره ښيو، دیوې    mکه چیرته یوجسم چې کتله یې 
   αمایلې سطحې پرمخ کیښول شی چې دمیل زاویه یې په الفا  

وزن     جسم  ددې  شوچې  نوکوالی  ښيو،  په     G = mgسره 
دمایلې سطحې   برخه  یوه  دوزن  کړو،  تجزیه  دووبرخوباندې 

موازی    با  Fسره  سطحه  مایله  په  برخه  بله  ندې اودوزن 
قوې     دنورمال  برخه  عمودي  دوزن  ده.  یادیږي    Nعمودوالړه  نوم  په 

𝑁اوقیمت یې مساوي دی له :    = 𝑚𝑔 . cos 𝛼      په همدې معادله کېm     ، دجسم کتله
 دځمکې جاذبی قوې  ساحې شدت دی    g = 9,78 m.s-2 او 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

592 

 

Normal Form 

 : ئي  نمونه  :     -شکل  اتفاق میافتند. مثاًل  ئي  نمونه  ریاضیات اشکال  درشقوق مختلف 
نمونه ئی است  وقتیکه       ax+by+c = 0درهندسه ء تحلیلی معادله ء یک خط مستقیم     

= 1 2+ b 2a  .میباشد 

Normal Solution 

یووالنس ګرام  د هغه محلول څخه عبارت دی چې په هغه کې دیوه جسم     -نورمال محلول :
محلول       یونورمال  تیزاب  دمالګي  توګه  په  دبیلګې   . وي  شوی  حل  لیترکې  یوه  په  ماده 

1n-HCl      36,46په یوه لیتر کې g     هایدروجن کلورائیدلري. په عملي توګه په ډیری سره
 نورمال محلول څخه کاراخیستل کیږي. nHCl 0,1دیوه نري محلول لکه  

Normal Vector 

دهغه مستقیم خط څخه عبارت دی چې دتماس په نقطه کې په مماس باندې    -۱  -:ناظم  
 عمودوالړوي.

باندې   -۲ خط  مستیقیم  اویایوه  مستوي  یوه  په  چي  دی  واحدوکټورڅخه  له  عبارت 
 عمودوالړوي 

North Pole  شمال قطب 

Nozzle  ي دبهیدلومقدارکنترول کودنل  په شان یوتخنیکي آلې ته ویل کیږی چې دمایع یاګاز 

Nth Root 
دی کوم چې کله په    rام، یو عدد      nth جذر  x په ریاضی کې دیوه عدد    -شاخص جذر:

𝑟nترالسه کیږي . دبیلګې په توګه لکه :     xپورته شي ، بیرته عدد  nطاقت د = 𝑥 

Nucellus 
ورڅخه   بیاوروسته  چې   ، برخه  یوه  تخمدان  دنبات  کې  بوتانیک  ته    sporeسپورپه  منځ 

 راځي ، هاګینهء اصلی نباتات ګلدار

Nuclear   هستوي ، دهستوي تعامالتوسره په تړاوکې 

Nuclear  

Reaction 

کله چې یوه لوړ انرژي ذره لکه پروتون، نیوترون، پروتون او نور په یوه     -هستوي تعامل : 
لکه داتوم په  یوه هسته ولگيږي اوپه پایله کې دغه هسته وچوي اونورې    (Target)نښه   

 ذرې، گاما وړانگې، الکترومقناطيسي وړانگې اورادیونوکليد مينځ ته راشي 

Nuclear Charge 

Number 

(Atomic 

Number) 

داتوم په هسته کې دپروتونوشمېرته ویل کیږي چي داتوم     -داتوم هستې چارجونو شمېره : 
هستي مثبت برقي چارجونو شمېرسره مساوي دی  . بلخواپه یوه خنثي اتوم کې دهستې  
 . مثبت چارجونوشمیرداتوم په مدارونوکې دالکترونومنفي چارجونوشمېرسره یوشان دی 

اوپه هسته    Aېرته دعنصرونوپه پریودیک سیستم کې داتوم کتلي پرلپسې شمېره په   که چ
 A = Z + Nپه  وښيو،نولروچي :     Nاونیوترونوشمېر    Zکې دپروتونوشمېرِ

Nuclear Energy 

 

هسته په حرارتي نيوترونو بمبارد شي نو په  ۲۳۵كله چې ديورانيوم     -هستوي انرژي  :  
هسته په څو برخو جال كيږي او په پايله كې په منځني ډول د    ۲۳۵نتيجه كې د يورانيوم  

 ميگا الكترون ولته انرژي  ترالسه کيږي .۲۰۰ازادیږي او   دوه اویادرې نیوترونونه 

Nuclear Energy 

Levels 

په هسته کې    داتوملکه په یوه اتوم کې چې دانرژي لیولونه  شتون لري کټ مټ همداسي  
 په نوم یادیږی . هستې دانرژي ليولچې د هم دانرژي لیولونه شته دي 
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Nuclear Fission 

    -هستې چاودنه :
کړنالره   یوه  کې  فزیک  هستوي  په 
دوه   په  هسته  داتوم  چې  ده 
ترځ   همدې  اوپه  اویاډیروټوټوچوي 
نوموړې    . کیږي  آزاده  انرژي  کې  

  : چې  کیدای شي  لکه     -۱پروسه  راشي  ته  منځ  اغېزی  بهرنۍ  له  پرته  سریانې  خپل  په 
نیوترون    یاداچې دهستوي تعامل له الرې  دساکن اتوم هسته په  -۲رادیوکټیف تجزیه    

انرژي   ته  هستې  توگه  همدې  اوپه  کیږي   ویشتل  الکترون  اولوړانرژي  ،فوتون   ،پروتون 
واردکیږي . په پایله کې درنده ړومبۍهسته په دوه سپکوهستوچوي اوپه همدې ترځ کې   
لوړانرژي نیوترونونه،پروتونونه  اوگاماوړانگې هم آزادیږي . تولیدشوې سپکې هستې په  

رادیواک سره  نیوترون  ډیری  یوحرارتي  چې  کله  توگه  په  دبیلگې   . لري  خواص  ټیف 
 هستې څخه جذب شي نوپه پایله کې په دوه سپکوهستویانې  بېریم     Pu -239دپلوتونیم  

Ba     اوسټروټیمSr   باندې تجزیه کیږي  اوپه څنگ کې يې دوه سریع نیوترونونه هم منځ ته
 راځي .

 
ب اټومي  په   څخه   کړنالرې  وسلواومصنوعي  دنوموړي  دبریښناتولید،هستوي  کې  ټۍ 

 رادیونوکلید تولیدپه موخه گټه پورته کیږی .

Nuclear Force 
هغه قوه چې داتوم په هسته کې د نوکلیونولکه پرتونو اونيوترونو تر منځ    -هستوې قوه :  

 اغیزه کوي.  اوهغوی ديوبل سره کلک یوځای ساتي

Nuclear Fusion 

 

    -په فزیک کې :   -نوکلیرفیوژن :
ددوواویاډیرواتومونودهستې   چې   کېږي  ویل  ته  تعامل  یوهستوي 

دویلې کیدنې  څخه منځ ته راځي اوپه پایله کې یوه هسته جوړیږي . په  
سم  دغه ډول  هستوي ویلې کیدنه کې  داتوم هستودکتلې غټوالي سره  

 جذب شي .  کیدای شي چې په لوړه اندازه انرژي تولیدشي اویا
 

چې  دی  اوهمداالمل  کیږي  ترسره  لمراوډیروستوروکې  په  کړنالره  کیدنې  دهستودویلې 
انرژی درڼااویابڅرکوپه توګه ورڅخه خپریږي . که چېرته داتوم دوه هستې سره ویلې شي 

داوسپنې   یې  کتله  کچه     56Feچې  لوړه  ډیره  په  کې  پایله  نوپه  کوچنی وي  هستې  څخه 
   1H دهایدروجن nucleonانرژي ازاده کیږي ، داځکه چې  د تړون انرژي  په واحدنوکلیون  

تراوسپنې رانیولې  دروندو     څخه  نورو  دپاتې  اوبیاوروسته  مومي  ډیرښت  ې  پور 
وینا که چېرته داسې     عنصرونولپاره چې دنوکلیونوشمیریې ډیردی کمښت مومي . په بله

هستې سره ویلې شي  چې دهغوی کتله  داوسپنې هستې دکتلې څخه درنده وي نوپه پایله  
 کې انرژي جذب کوي اوکه داوسپنې هستې څخه سپکه وي انرژي ازادوي .  

نوموړې کړنالره برعکس     Nuclear fission دیادولووړده چې په یوه هستوي چاودنه کې  
     Dاویا       H 2چې په      deuterium      دیتریم    ې په توکه که چېرتهترسره کیږي .  دبیلګ

توري ښوول کیږي     H3اویا   Tسره ویلې کړوچې په     Tritiumتوري ښوول کیږي دتریسیم    
اتوم هسته پایله کې دهیلیوم  H2   نوپه 

نوموړي هستوي     nاویونیوترون  4 په   . ازادکیږي 
انرژي  دنیوترون حرکي  کیدنه کې  انژي درې     MeV 14.1  ویلې  اودهیلیوم هستې حرکي 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deuterium-tritium_fusion.svg
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لږڅه    3.5MeVنیم    توګه  ټولیزه  په   . لري  ولټ قیمت  انرژي    MeV 17.59میګاالکترون 
 ازادیږي . دویلې کیدنې هستوي معادله په الندې ډول ده .

 
 ددووکروموزومونواویادوو سلولونوترمنځ ویلې کیدنې ته ویل کیږي . -په بیالوژي کې :

Nuclear Fusion 

 

 

 

 

یوډول هستوي کړنالره ده چې په هغه کې  دوه     -:  همجوشى اتمى     دهستوویلې کیدنه ،
اویاډیرې هستې سره یوځای ویلې شي ترڅوپه پایله کې یوه درنده هسته منځ ته راشي . په  
نوموړې کړنالره کې دهستوي چاودني په پرتله په لوړه کچه  هستوي انرژي  آزاده کیږي .  

یوطبیعي   کیدنې  لمردهستوویلې  پخپله  توگه  په  دبیلگې 
دوه  بټ ایزوټوپ  دهایدروجن  کې  منځ  لمرپه  د  چې  ده  ۍ 

هسته   اتوم  هیلیم  د  کې  پایله  په  او  کیږي  ویلې  هستې 
،یونیوترون  اواتلس میګاالکترون ولټه انرژي منځ ته راځي . 
بڼه   په  وړانګو  دالکترومقناطیسي  ته  مځکي  انرژي  همدغه 

 رارسیږي .

       
دهایدروجن بم  په جوړښت کې دهمدې ټکنالوژي څخه گّټه پورته کیږي . دلمرپه منځ کې   

  Kاودتودوخي درجه پینځلس ملیونه کیلوین    Barدګازونوفشارکچه دوه سوه ملیارده بار  
ده چې دهستودویلې کیدنې لپاره کفایت کوي . دلمرپه منځ کې په هره ثاینه کې څلورسوه  

وجن د هیلیوم په هسته اوړي . دهغې څخه یوازې یوپه سل کې  پنځوس ملیونه ټنه هایدر
په انرژی )لمرانرژي( اوړي  .  دلمرعمر تقریبًادوولس   ټنه دتودوخي   یانې څلورنیم ملیونه 

 ملیارده کاله اټکل کیږي اودلمروړانګې چې ځمکې ته رارسیږي اته دقیقي وخت نیسي .

Nuclear Fusion 

تعامالت ،دهستو : دهستي حرارتي  په هستوي فزیک کې یوډول هستوي     -ویلې کیدنه 
تعامل ته وايي چې   که دوه سپکې هستې سره یوځای اویاویلې شي نویوه درنده هسته 
په   ورڅخه منځ ته راځي اوپه څنګ کې يې خوراډیره حرارتي انرژي آزاده کیږي. دبیلګې 

Tritium اوتریتیم     H)2( Deuteriumتوګه کله چې دهایدروجن دوه هستې لکه دیتریم   

H)3(    سره ویلې شي نوپه پایله کې دهیلیم هستهHe) 4(   منځ ته راځي اوحرارتي انرژي   

14,1 MeV. هم ورسره آزاده کیږي . نوموړې تعامل دهایدروجن بم اساس تشکیلوي 
 

 

Nuclear 

Magneton 

دپروتون مقناطیسي ضربې )مومېنت( ته ویل کیږي چې لنډیزيې په      -هستوي مگنتون :
Nμ    سره ښوول کیږي . نوموړي فزیکي کمیت دپروتونو، نیوترونواونوروذراتودمقناطیسي

په   کتله  دپروتون  که   . په    pmدایپول مومنیت   واحدتشکیلوي   ،    e،بنسټیزبرقي چارج 
 لپاره الندې معادله اعتبارلري .   Nμتوي مگنتون وښيو،نودهس دپالنک ثابت په   

 

Nuclear 

Medicine 

  : طب  چې       -هستوي  ده  څانګه  یوه  موخه  دطبابت  په  اودرملنې   دناروغيودپيژندنې 
کيږي   پیچکاري  ته   بدن  ایزوټوپونه  ایزوټوپونه  راديواکتیو  رادیواکټیف  څخه  دبدن   .

 عکس اخیستل کيږي  وړانګې خپروي اودځانګړواالتوپه مټ  دبدن همغه ځای 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt
https://de.wikipedia.org/wiki/Deuterium
https://de.wikipedia.org/wiki/Tritium
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Nuclear 

Membrane 

خواسلول بدن یانې  یوه دوه پټه لیپید میمبران ده  چې دسلول هسته دشاو  -هستوي غشا : 
 سایتوپالزما څخه بیلوي .  

Nuclear 

Membrane 

 : غشا  هستې  یوکاریوت     -دسلول  دشحمیاتوغبرگ    Eukaryoteپه  اورگانیزموکې  
 پوښیزه غشاده چې په حجره کې ارثي مواداحاطه کوي  .

Nuclear Models 

 : موډلونه   هستې  داتوم     -داتوم  چې  لري  نه  شتون  یوواحدموډل  کې  فزیک  هستوي  په 
چې   دی  همداالمل   . شي  کړای  بشپړتشریح  ډول   تصوري  په  خواص  هراړخیز  هستې  
په   دبېلگې   . کیږي  کاراخیستل  موډلونوڅخه  هستوي  دتوپيرلرونکو  سم  سره  دپوښتنې 

  : موډ   -۱توگه  نوموړي  په   : موډل  څاڅکي  دمایع  دمایع  لکه   هسته   داتوم  کې  ل 
چې   کیږي  قیاس  داسې  همدارنگه   . لري   اوکروي شکل  چارج  برقي  چې  دی  یوڅاڅکی 
ده   جوړه  څخه  نیوترونو  ذرویانې  پروتونواوخنثي  شووذرویانې  چارج  دمثبت  هسته  داتوم 
.بلخواکه چېرته پروتون اونیوترون سره یوځای شي اوهسته ورڅخه جوړه شي نوپه پایله کې  

دنوکلیونو  دتړ مرسته  په  موډل  دنوموړي  چې  څرنگه   . کیږي  آزاده  انرژي       nucleonsون 
تړون انرژي محاسبه کیدای شي نوپه پایله کې  سړی کوالی شي چې دهستې کتله محاسبه  
کړي . داځکه چې دتړون انرژي  له اتوم کتلوي شمېرې سره متناسب ده . دڅاڅکي موډل په  

د چې  شي  کیدالی  تشریح  تجزیه  مرسته  يې  اوکوم  ثابت  ایزوټوپونه   عنصرکوم  یوه 
دهستې قشرموډل : په نوموړي موډل کې داسې منل کیږي     -۲کیدونکي خواص لري .  

دهستي   چې  ده  شوې  جوړه  دمدارونوڅخه  شان  په  داتوم  لکه  هم    هسته  داتوم  چې 
کې   لیول  هرانرژي  په  دهستې    . لري  سمون  سره  لیول  انرژي  هریومداردټاکلې 

.  دپروټ کیږي   ترسره  له مخې   پرنسیپ  احتمال دپاولي ممنوعیت  ونواونیوترونودتم ځای 
دپاولي اصل په ډاگه کوي چې گڼه دوه فرمیونه لکه پروتون اونیوترون نه شی کوالی چې په  
عین وخت کې دانرژي یوشان  لیولونه ځانته اشغال کړي . په بله وینا دانه شي کیدای چې 

عددونه   کوانت  ټول  سره  دهغوی  قشرموډل  داتوم  قشرموډل  دهستې   . وي  یوشان  سره  
ډیرورته دی . دبیلگې په توگه د هستې په یوه مدارکې   لکه داتوم مدارپه شان په ټاکلي  
ټاکلي   په  همدارنگه   . شي  کیدای  تم  )نوکلیونونه(  اونیوترونونه  شمیرپروتونونه 

م گازونو  نجیبه  داتوم  مدارلکه  هستوي  شوی  په  شمیرنوکلیونویوډک  چې  شان   دارپه 
چې  هستي  اړوندهغه  دې  په   . کوي  غوره  ځانته  حالت  ډیرثابت  ،یو  وي  الکترونوډک 

اویانیوترونوشمېريې    ولري      126اویا     82 ,50 ,28 ,20 ,8 ,2دپروتونو  قیمت 
دنوموړو   دنوکلیونوشمېريې  چې  کوم  ښيي،  خواص  ډیرثابت  پرتله  په  ،دنوروهغوهستو 

  . ډېراویالږوي  په     عددونوڅخه  اتوم  دیوه  چې  توپیردادی   مدارسره  مدارداتوم  دهستي 
ټاکلي مدارکې الکترونونه همغه یوشان انرژي لري . په داسې حال کې چې په هسته کې   
کې   هسته  بلخواپه   . توپيرلري  څخه  دیوبل  تړاو  په  دانرژۍ  قشرونه  اونیوترون   دپروتون 

ژور پوتنسیال کوهي کې  خوځیږي  او     نوکلیونونه تقریبأپرته له کتلې دڅپې په شان په یوه
اوسیالتور کوانتوم   بعده  ددرې  يې  بیان     oscillatorداهتزازمعادله  مرسته  په  سیستم 

 کیږي .  

Nuclear Physics 

: فزیک  هستو   -هستوي  اوداتوم   جوړښت  هستې  داتوم  چې  ده  څانگه  یوه  علم    دفزیک 
اغيزه فزیک    متقابله  دهستوي   . نیسي  الندې  کې  ترڅېړني  بټۍ  هستوي  په  څخه 

کې   اوجیالوژي  پوهنه  ،لرغون  طب  تولید،هستوي  وسلو  دبرېښناتولید،دهستوي 
 کاراخیستل کیږي .  
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Nuclear Power 

داتوم هستې هغه برخه انرژي ده چې داتوم یوې هستې     -هستوي انرژي، هستوي قدرت  :
تر په  تجزيي  د  هستې  اویادرادیواکتیف  کیدنې  آزاده  دچاودنې،ددووهستوویلې  کې  ځ 

کیږي . هستوي انرژي دکیمیاوي انرژي په پرتله سل ځله اویاحتي یوملیون ځله زوروره ده  
دفارمول    اینشټاین  دالبرت   .,2E = MC    سوه نهه  دلږڅه  کتله  دیوپروټون  مخې  له 

دبیلگې په توگه     میگاالکترون ولټه انرژۍ سره مساوي ده  :   
   nهسته په نیوترونو U-235کله چې دیوه درانده اتوم  لکه یورانیم دوه سوه پینځه   دیرش 

اویانورو بنسټیز بڅرکو وویشتل شي  نوهسته چوي اوپه پایله کې دوه نوې هستې باریم  
Ba     کریپتون،Kr   درې نیوترونه اوګاماوړانګې منځ ته راځي . هستوي انرژي دتودوخي ،

 اوحرکي انرژۍپه بڼه آزاده کیږي .

 
پورته   گټه  موخه  دبرېښنادتولیدپه  څخه  انرژۍ  حرارتي  دآزادشوې  کې  بټۍ  هستوي  په 

بټۍ کې په هستوي   . انرژي د کن  کیږي  په    ځنیځیري هستوي    يشو  ټرول هستوي  تعامل 
  یل چاودنه و ټوميا ته  حالت ېنو د ينش ټرول دا تعامل کن  یرېکه چ ځي،را ینځم ېک یلهپا
 .یږي ک

Nuclear 

Radiation 

اتوم هستې څخه خپريږي   یوه راډیواکټیف  چې ددي  هغه وړانګې      -هستوي وړا نگې :  
   لکه  دالفا، بیتا ، ګاماوړانګې

Nuclear Reaction 

 : غبرگون   تعامل،هستوي  یوډول     -هستوي  کې  کیمیا  اوهستوي  فزیک  هستوي  په 
کړنالرې ته ویل کیږي چې په هغه کې داتوم دوه هستې یوپربل ولگیږي اویاداچې داټوم  
دیوه   دبهرڅخه  اویافوتون  الکترون  ،لوړانرژي  پروټون،نیوترون  لکه  ذزې  کوچنۍ  ال  څخه 

کې   پایله  اوپه  ولگیږي   هسته  په  ذرې  اټوم  نوې  توپیرلرونکې  پرتله  دړومبيوذروپه 
تولیدشي . داسې هم کیدای شي چې داتوم یوه راډیواکټیف هسته پخپله دالفا،بیتااوگاما  

-Technetiumوړانگوپه خپرولوسره په نوروذرو تجزیه شي . دبیلگې په توگه تکنیسیوم   

99m  ه موخه کارول  یوراداکتیف ایزوټوپ دی چې په هستوي طب کې دناروغیوپيژندنې پ
څخه ترالسه    molybdenum-98ایزوټوپ دمورني  مستقرعنصرمولېبدېنم    Tc 99mکیږي .  

اود   ویشتل شي  وه  واسطه  په  نیوترونوجریان  کې   بټۍ  یوه هستوي  په  چې  کله   کیږي 

Mo98     هسته یونیوترونn      : جذب کړي   .  دهستوي تعامل معادله داسې  لیکل کیږي
Mo99γ)Mo(n,98   پا کې  په  بېتاوړانگې    Mo 99یله  رادیواکییف     −βپه  تکنیسیوم    ،

 .باندې تجزیه کیږي  e νدضدنیوترینوذره   او Tc99mایزوټوپ 

Tc +  β−  + νe99mMo → 99 
اوپه     یمايين  یکيفز  ږساعته شپ    99mTc   یسیومتکن لري         گاماوړانگېاو   99Tcوخت 

γ =  140 keV   یږي ک  یه تجز 

Nuclear Reactor 

 

 

 : بټۍ(     )هستوي  بتۍ  کې هستوي         -اتومي  هغه  په  چې  ده  دستګاه  هستوي  یوه 
چاودنه ترسره کیږي اوپه پایله کې ترکنترول ال ندې ، پايښت لرونکی ، ځنځیرې هستوي   

-Uraniumتعامل منځ ته راځي . د  بېلګې    په توګه دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش    

ستوي انرژي ازاده کیږی چې دغه انرژي لومړی په حرارتي  په هستوي  چاودنه کې ه   235
په بريښنایزانرژي اړول کیږی  . بلخواڅیړنیزهستوي بتۍ هم شتون لري   انرژي اوورپسې 

اودرادیونوکلید کیږی  پورته  ګټه  ورڅخه  توګه  په  دسرچینې    دازادونیوترونونو   چې 
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radionuclide     . دتولیدپه موخه په طبابت کې کارول کیږي
په    Uranium-235له چې دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش   ک

اوپه   چوي  هسته   نودیورانیوم  ولګیږی  یونیوترون  هسته  
اولږڅه   عنصرونه  نوي   دوه  سپک   ، نیوترونه  دوه  کې  پایله 

 دوه سوه میګاالکترون ولټ انرژي تولیدکیږي .   

 

Nuclear Reactor 

 

 

 

ریکټور: بټۍ،هستوي  یوه     -هستوي 
کې   هغه  په   چې  ده  آله  تخنیکي 
دوامداره   ځنځیري  الندې  ترکنترول 
هستوي چاودنه منځ ته راځي اوپه پایله  
څخه   انرژۍ  حرارتي  دتولیدشوې  کې 
بریښناتولیدکیږي  . نوموړې آله دخپل  
دهستوي   سم  سره  جوړښت  ځانگړي 

سرچیني    ،بریښناتولید،نیوترون  انرژي 
تولیدپه  اودم رادیونوکلید  صنوعي 

بټۍ کې  دسون چاودیدونکو   په هستوي  کله چې  توگه  په  . دبیلگې  کیږي  کارول  موخه 
یورېنيم     لکه     Plutonium-239اویادپلوتونیوم    Uranium-235موادوهسته 

کې   پایله  اوپه  چوي  هسته  درنده  ،نودهغوی  کړي  یونیوترون جذب  هسته  رادیوایزوټوپ 
چټکې اویاډیرې  .    دوه  راځي  ته  منځ  اوآزادنیوترونونه  گاماوړانگې   ، هستې  سپکې 

کله   اوړي  انرژي  حرارتي  په  انرژي  دسپکوتولیدشووهستو،گاماوړانگواونویترونوحرکي 
یورېنيم      یوکیلوگرام   . ولگیږي  موادواتومونوسره  دسون  دیوکیلوگرام    (U-235)چې 

پرتله لږڅه درې ملیونه ځله زیاته حرارتي ان رژۍ تولیدکوي . دهستوي بټۍ  ډبروسکروپه 
نیوترون    -۳دهستوي چاودنې ځای    -۲هستوي سون مواد     -  ۱برخې په الندې ډول دي :  

نیوترونوبدلوي   حرارتي  په  نیوترونونه  سریع  موادچې  جذب    -۴موډراتوریاهغه  نویترون 
سړوونکي موادلکه اوبه     -۶دچاودنې بلولو  په موخه دنیوترونوسرچینه    -۵کوونکي مواد

په بخارباندې    -۱۰اوبه ډکوونکی پمپ  ،    -۹دبټۍ پوښ    -۸کنترولوونکې میلي     -۷
جنراتور     -۱۲دبخارتوربین     -۱۱داوبوبدلول   دضایع    -۱۴کوندنسر    -۱۳برًقي 

 تودوخي سړوونکی برځ  اونور 

Nuclear Reactor 

سر په  یوه اټومي دستګاه ده چې په هغه کې په خپل     -یکټور : هستوي ر  هستوي بټۍ ،
کې   پایله  اوپه  راځي  ته  منځ  تعامل  ځنځیری  هستوي  الندې  ترکنترول  توګه   دوامداره 

 هستوي انرژي تولیدکیږي.
دروند    U-235وه سوه پینځه دیرش  د  دیورانیم  ځایاو سکرو پر  یلود ت  په هستوي بټۍکې  

  له   ېد هست  یورانیمو د    ېچ  ېکاروي او هغه داس  ڼهسون توکو په ب  راډیواکټیف عنصر،د
   ځیانرژي الس ته را څخه ېچاودن

هسته د یوه نیوترون په واسطه بمبارد    دهدرن ه  یو  کله چېکې    یاچاودنه  په هستوي انشقاق
اونودیورانیم  شي،   چوي  کې  هسته  پایله  ته    په  خپر  هستوي چاپیریال  دا    یږي انرژي  چې 

  ینځبم تعامل را م  ټوميد ا  ټ م  ټ ک   ې ک  ټیوپه هستوي ب .تعامل د اټومي بم بنسټ جوړوي
ک  ا  یې  یرخو توپ  ېږي ته  ب  ېبم سره دا وي چ   ټوميله    یته شو  ینځرا م  ېک  ټۍپه هستوي 
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کن تر  د  یو  ېالند  ټرولتعامل  د دیتعامل  م  ډول  ې.  را  تر    ینځتعامل  لپاره  کولو    ډېره ته 
اخ  څخه   یورانیمو له    ېپور هر    ېږي، ک  یستلکار  ن  یمنیورا  ډولخو  د    ېباند  یوترونپه 

 یورانیم  نلري،  ړتیاو ېچاودن
 U-235      د    یوترونونو ن   یوپر بطي شو  ېچ  ی هغه د  یوازینی  ډلېله    یزوتوپونوا  یورانیمود

طب  ړتیاو  ېچاودن په  خو  موجودو    ېک  یعیتلري  سلنه  سل    یوازې       ډلېله    یورانیمود 
 .ي د U-238هم   یااو   U-236 یا یې ټولاو نور   U-235 یورانیمسلنه  0,72

حرارتي    یوه  په       235Uپه هستوي بټۍ کې دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش اټوم یوه هسته  
کیږي  او دنوموړي یورانیم دهستې له خوا جذب کیږي  نیوترون په واسطه بمبارد    یابطې

باندې اوړي . څرنګه چې       236Uاوپه پایله کې په یورانیم  دوه سوه شپږدیرش اټوم  هسته  
دتح   236Uد   په  هسته  نوسمدالسه  قرارلري  کې  حالت  په  ریک 

دي.    شته  دتولیدشووسپکوهستوډیرډولونه   . چوي  دوواویادریوسپکوهستوباندې 
 دبیلګې په توګه دیوه ډول هستوي تعامل معادله په الندې ډول لیکالی شو: 

 
یوه هسته     هیجانې  دوه سوه شپږدیرش  دیورانیم  کې  چاودنه  هستوي  نوموړي     236Uپه 

اودکیمیاوي عنصربیریم هسته    Krپایله کې دکیمیاوي عنصرکریپتون هسته   چوي اوپه  
Ba     نیوترونونه سریع  درې  کې  څنګ  انرژي              3nاوپه  حرکي  میګاولټ  سوه  اودوه 

200 Mev    ازادیږي . نوموړي حرکي انرژي دتولیدشووعنصرونواودنیوترون  هغه انرژي ده
 وهرې خواته په لوړسرعت سره حرکت کوي.چې دچاودنې په ترځ کې یې ترالسه کوي ا

  یکټور د رګڼ شمیرهستي وچوي، نوازاده شوي   هستوي انرژي    235Uکله چې دیورانیم  
  ین او تورب   ینبخار تورب  ېک  یلهاو په پا  ړيپه بخار او  یادا اوبه ب  ېشا او خوا اوبه تودوي چ

بر اچوي.  ټور جنرا  یا   کوونکی  یدتول   ښناد  کار  درې    په  ازادشوي  کې  بټۍ  هستوي  په 
شاوخواګاونډیویورانیم    3nنیوترونونه   یادشوی    235Uپه  اوپورته  لګیږي  باندې   هستو 

تعامل  دوامداره هستوي  یوځنځیري  کې   پایله  په  تکرارکیږي.   پرلپسې  تعامل  هستوي 
 منځ ته راځي.

Nuclear Reactor 

يوه هستوي دستگاه ده چې هلته  تر کنترول  دبرېښنا د توليد په موخه      -هستوي بټۍ :  
پايښت مومي .    سر   اوپخپل  الندې يو چاودیدونکی ځنځيري هستوي تعامل صورت نيسي

اویا   تولیدکوي  رادیوایزوټوپوعنصرونه  لپاره  اوصنعت  دطبابت  بټۍ  هستوي  ځینې 
 تولیدکوي   Plutoniumدهستوي وسلوتولیدلپاره دپلوتونیم راډیواکتیف عنصر 

Nuclear Spin 

 

داتوم هستې په خپل محورڅرخیدونکي حرکت    -دهستې سپین :  
ته ویل کیږي چې په بنسټيزذرولکه الکترون ،نیوترون ،پروتون او  
سره   ویشتوب   چارج  بلخوادبرقي   . لري  شتون  هم  نوروکې 
زوروره   ډیره  اندازه  همغه  په  سپین  دبنسټیزذرې  متناسب  

ل  بله ویناداتوم  اویاکمزوري  مقناطیسي دوه قطبه ضربه   په  ري . 
په   چې  دي  ورته  مقناطیسونوسره  دکوچنيو  اوبنسټیزذرې  هسته 

 خپل محورراڅرخي .

Nuclear Spindle : هستوي  چې     -دوک  کیږي  ویل  ته  جوړښت  سلولي  ډوله  دپروتینودوک 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

599 

 

دپروتوپالزمایوشمېرنل ډوله تارونوڅخه  متشکل دی . دمورنۍسلول په دوه قطبونواودوه 
نقطوکې دسنترول سره تړلی دی . دغه  نل ډوله تارونه دسلول په تقسیم کې مهم رول  ټاکلو 

څخه   سطحې  دمرکزي  نوهغوی  شي  مضاعف  کروموزومونه    مورني  چې  اوکله  لوبوي 
 ددوک هستوي په واسطه  دوه قطبونوته کش کیږي  .

Nuclear 

Transmutation 

کړنالره دهستوي تعامل په واسطه منځ  نوموړې     -داتوم هستي بدلون په  یوه بله هسته  :
اولوړانرژي   پروتون،نیوترون  بنسيزذرولکه  په  هسته  درنده  یوه  داټوم  چې  کله  راځي  ته 
الکترون  باندې وه ویشتل شي .  داتوم هستې بدلون په یوه بله هسته باندې کیدای شي  

پ   . راشي  ته  واسطه منځ  په  کیدنې  اویاویلې  ، دچاودنې      1919ر  چې دخپل سرتجزیي 
دلومړي ځل لپاره په دې بریالۍ شوچې دهستوي    Rutherfordزکال کې انگریزفزیک پوه  

.  نوموړي فزیک پوه  دنایتروجن اتوم هسته   تعامل کړنالره په اوریځي حجره کي وښيي 
ذرې   په  اویوپروتون     αدالفا  اټوم   داکسیجن  کې  پایله  اوپه  .       pوویشتله   تولیدشو 

، بلخواڅرنگه چې   )O + p)17α → N + 14دله يي په الندې ډول ده .  دهستوي  تعامل معا
تجزیه کیږي    Ar د طبیعي ردایواکټیویتي له الرې په ارگون گاز    -۴۰Kپوتاشیم ایزوټوپ  

 نوله دې کبله په هواکې پیداکیږي .  

Nucleic Acid 

 : درحجره  هستوي  های  ،تیزاب  بیو   -اسیدنوکلئیک  کې  عضوي  ء  های    مالیکولماده 
بزرګ  ومغلق داشته ودرتمام حجرات زنده موجوداست ، دارای خاصیت تیزابې میباشد. 

نوکلوئتیدها طویل  اززنجیرهای  .   Nucleotide  اسیدنوکلئیک  است  شده  ساخته 
برای    که  است  اصطالح  میګردد.     DNAو    RNAاسیدنوکلئیک    RNAاستعمال 

 رثې را ذخیره میکند.موادا   DNAموادارثي راانتقال میدهد و 

Nucleid 
هغه اتوم چې داتوم نمبر، اتوم کتلې او انرژي لیول  په مرسته ښوول شوی  او     -نوکليد :  

 ځانګړی شوی وي .

Nucleolus 

چې    -:   هستک  هستگۍ، کیږي  ویل  ته  جوړښت  یوه  کې  برخه  منځ  په  هستې  دسلول 
څخه جوړدی . داسې اټکل کیږي چې په همدې ځای کې    (rRNA)دپروتین اونوکلیک اسید 

ریبوزوم  تولیدکیږي . دسلول ویشني په ترځ    (rRNA)    اود      DNAدډي این اې سلسله  
 داکیږي .کې  هستگۍ دمنځه ځي خوبیاپه لورگانوهستوکې بیرته پی

Nucleolus 
: کوچنۍ کروي    -هستګۍ ، هستچه   بله  یوه  په هسته کې  دژوندیواورګانیزمودحجرې  

 پروتینو څخه جوړه ده. DNAاو   RNAشکله هسته ده  اود 

Nucleon 
: په هسته کې مثبت     -نوکلئیون  داتوم  او  ده  یوه عمومي اصطالح  اوکیمیاکې  په فزیک 

 چارج شوی پروتون اوخنثی نیوترون ته نوکلئیون ویل کیږی چې داټوم هسته تشکیلوي.  

Nucleophile 

هغوعنصرونواویاکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې په لوړه    -نوکلیوفایل ، نوکلیوفایل :
نه لري اومیل لري چې خپل جوړه الکترونونه یوه بل عنصراویایوبل مرکب  کچه الکترونو

 ته ورکړي ترڅودتعامل په تړاویوکیمیاوي تړون منځ ته راشي.

Nucleoplasm 

دحجرې هستي په منځ کې مایع ډوله پالزماته ویل کیږي  چې محتویات    -نوکلیوپالزم :
کې   نوکلیوپالزم  په   . وي  شوې  احاطه  واسطه  غشاپه  دهستې  یې 

د   لکه    DNA او   RNAکروموزومونه،کروماتین،هستگۍ،  واحدونه   ساختماني 
 نوکلیوټاید،انزایمونه،دتارونوجال ) هستوي ماتریکس(،
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Nucleoprotein 
سره یې تعامل   RNAاویا    DNAهرهغه پروتین چې دحجرې په هسته کې شتون لري اود   

 کړی وي او دتجزیې څخه وروسته مرکبات اسیدي قوي اوفاسفوردارباقي پاتې کیږي.

Nucleotide 

ونو  مالیکول  RNAاو    DNAونه دی چې دحجرې هستې   مالیکولعضوي    -نوکلیوتاید :
دا  . تشکیلوي  واحد  ، مالیکولدجوړښت  اسیدفوسفوریک  لکه   ددریوبرخوڅخه  ونه 

 او یوعضوي باز څخه جوړشوي دي،  riboseشکر

Nucleus 
 دسلول هسته، دحجرې هسته   -په بیالوژي کې :

 داټوم هسته   -په کیمیااوفزیک کې :

Nucleus   هسته ، دسلول هسته ، د حجرې هسته 

Null Set 
: خالی  ء  عالمت    -مجموعه  وبوسیله  نبوده  عنصری  دارای  مجموعه  این   ∅  درریاضی 
 نشان داده میشود.

Number Line 

بڼه  ښکاره کول دي    -عددونومستقیم خط : په ریاضي کې دحقیقي عددونو په هندسي 
 چې دیوه مستقیم خط په اوږدوکې په نقطوباندې ښوول شوي وي  

  . 

Numerator 

دکسرصورت     3کې عدد     3/4دبیلګې په تګه په کسر       -په ریاضي کې  : صورت کثر: 
 دی

 یوه آله ده چې دبرق مصرف اویاداوبومصرف راښيي    -په فزیک کې : میتر :

Numerical 

aperture 

کوي.     -داپرچرعدد: ډاګه  کولووړتیاپه  دفوکس  سیسټم  آپتیکي  دیوه  چې  دی  عدد  یو 
په   دنوروړانګې  سیستم  دآپتیکې  چې  راڅرګندوي  ساحه  زاويي  عدددهغې  نوموړی 

داپرچرعدد   لپاره  ابجکتیف  دیوه   . اویاخپرولی شي  رانیولی  مساوي     NAمساعدډول 
 ف  او ساین زاویه  تیتا    عدسیه ابجکتی  nدی له حاصل ضرب ، ضریب انکسار 

  

Nutation 

(botany) 

 

حرکتی که بدون تحریک خارجی صورت ګرفته وعبارتست    -دربیالوجی : حرکت نموئی :
یاهی  توسط نموی یک جانبه  گ  یاندام ها  یرها ، برگ ها و سا  یشهساقه ها ، ر   از انحناء

 ومتفاوت دراثرتقسیمات غیرمساوی موادنموئي

Nutrition 

 : عضوي    -تغذیه  د  څخه   ذخیرې  اویادخپلې  دچاپېریال  واسطه   موجودپه  دژوندي 
  . لري  شتون  بڼه  اوګازپه  دجامد،مایع  خوړوکې  په  چې  دي  موادورانیول   اوغیرعضوي 
نوموړي مواددموجوددبدن حجرې بیرته جوړوي ، ،دبدن میتابالیزم  چمتوکوي او بیرته  

اودمو  ، ورکوي  انرژي  ته   شکر،غوړ  بدن  لکه   مواد  عضوي   . دي  اړین  جوددبقالپاره 
  . ی  د  اواکسیجن  ،اوبه   مینرالونه   موادلکه  غیرعضوي   . دي  اوویتامینونه  ،پروتین 
هایدروجن    ، کاربن  لکه   . کوي  پوره  الرې  له  مواددفوتوسینتس  غذايي  خپل  نباتات 

به ،نیترات  ،  اواکسیجن دهواڅخه  رانیسي .  اودولیو)ریشو( په مرسته دځمکې څخه او
 ټ ،اوسپنه ،منګان ،کلور،مس  اوبور جذب کړی .ي ت ، فوسفیسلف

Nutrition : نباتات     autotrophموجودات     -ګرفتن غذا ، صرف غذا ، طرزګرفتن موادغذائی  که 
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بکمک   اکساید  دای  وکاربن  ،موادمعدنی  ازاب  ضیائی  ترکیب  خودراتوسط  اندغذای 
بقسم    حیوانی  موجودات  میسازد.  خودشان  وکلوروفیل  بوده      heterotrophنورآفتاب 

اوسموز   عملیه  توسط  غذادرحیوانات  ګرفتن  ء  اخذمیدارند.طرزساده  شده  تهیه  وغذای 
بدن   سطح  توسط  مایع  خودرابشکل  غذای  که  میکنند.،مانندکرمهای  است  جذب 

وجودداشته   غذا  ګرفتن  جهت  مجرائی  عالی  ها،درحیوانات  طفیلی  امعاوغیره 
چیزخواراند.   همه  محدودحیوانات  میکنند.یکعده  پارچه  غذارا  که  دارند  وساختمانهای 
خوار،علف  هاګوشت  بعضی  طوریکه  خوددارند،  درغذای  انتخابی  سائیرحیوانات 

بعضی همچنان  اند  ،بعضی    خوار،وغیره  کرده  هاپارچه  ،بعضی  بلعیده  خودرا  هاغذای 
 هامانند عنکبوت ها قباًل تجزیه وصرف مینمایند.

Nutritional 

Support 

دتغذیې مصنوعي الرې چارې ته ویل کیږي  کله چې یوناروغ پخپله ډوډی نه شي خوړالی  
 .  .۱-  tube feeding  ناروغ ته دخولې له  الرې دنس منځ ته یوپالستیکي نل غځول کیږی

۲-   Gastrostomy   دعملیاتوپه مرسته دناروغ نس منځ ته یوسوری جوړیږي ترڅوغذايي
ماشوم ته    -۳درګونوله الرې غذايي موادبدن ته ننوځی      Parenteral   -۳موادورننوځي .

 دمورشودې ورکول  

O دلنډیزنښه  لپاره داکسیجن کیمیاوي عنصر 

Oarsopods 

 دسته ای ازپرندګان آبی شبیه پلیکان یا قازحسینی -۱ 
   Coperpoda  بوده که بنام ګروپ     Entomostracaدسته ای ازخرچنګان  های سفلی     -۲

نیز یاد میشوند. شکل شان نسبتًا طویل بوده بزرګی شان نیم الی دوسد ملی متر میرسد.  
بعضی هایشان  بقسم طفیلی نیز میبا شند.  رنګ سفید نما، خاکی ویاسبز،  آبی وسرخ 
شان   بدن  آخری  بند  و  شده  پوشیده  مشترک  قشر  توسط  شان  سروسینه  قسمت  دارند.  

ئی میباشد.    تخم  دارای شکل دوشاخه    . تنفس میکنند  وتوسط جلد  بوده  برانش  بدون 
 هایشان ازطرف جنس مؤنث بشکل دوکیسه درقسمت بدن تامدتی برده میشود.

Oats 

:وربش ،جودر  ده    -ی  ډله  جاتویوه  اس  د  چې    ( Poaceae)دغله  لکه  څارویو 
دمعدې  کې  طبابت  په  اوهمدارنگه  موادتشکیلوي  خوراکي  ،غوا،چرگانولپاره 

 لپاره گټوراستعمال لري . روماتيزم  ناروغی اوصفرا ناروغی ،درد،پښتورگي 

Object جسم ، شی ،موضوع ، مقصد 

Object Distance . په اپتیکي فزیک کې هغه واټن ته ویل کیږی چې دجسم اوعدسیی مرکزترمنځ پروت وي 

Objective 

(Optics) 

 عیني ، دیوې موضوع اویایوه جسم سره په تړاوکې 
درسامانهای اپتیکی یک سیستم اپتیکی است جهت حصول تصاویر )عدسیه    -درفزیک :

) مانند  آله اپتیکی حاوی چند سیستم عدسیه باشد  ( . اګریک  ،سیستم عدسیه یاآهینه 
مقابل  یا  شی  باالی  که  را  عدسیه  سیستم  آن   ،) وغیره  ،تلسکوب  آن    مکروسکوب 

  ocularقرارمیګیرد ابجکتیف مینامند وسیستم دیګررا که درچشم قرارمیګیرد اوکوالز   
 نامند.  

Observatory 

 : هغه ځای دی چې دهغه څخه دتخنیکې آالتوپه مټ  نجومي پېښې،اسمانې   -رصدخانه 
نجوم،هواپيژندنه،اقلیم  لکه  کیږي.  اوڅیړل  کیږي  لیدل  پېښې   پرمخ  اودځمکې  پېښې 

 پيژندنه،اتشفشان شناسی ،اقینانوس شناسی اونود  
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Occupation 

Number 

 

کې    -داشغال عدد: اتوم  یوه  بشپړ په  یومداریې  چې  کیږي  ویل  ته  دالکترونوهغه شمیر 
الکترونونه ځانته نیوالی شي ترڅومشبوع حالت    22n نیول وي . داتوم هریومدارپه تعداد  

غوره کړي . په بله وینا داشغال عدد په یوه مایکروفزیکی سیستم کې  هغه شمیر ذروته  
 په واسطه ټاکل شوی حالت  مشخص کوي . ویل کیږي چې دکوانت عد د

Occupy بوختول. ګياكول،نيول ) اشغالول (، خپلول السته كول: ل 

Occur  پښیدل  ،واقع کیدل ، رخ دادن ،اتفاق افتادن 

Octet Rule 

په کیمیاکې یوقانون دی چې دعمده ګروپ عنصرونه ددې لیولتیالري    -داوکټیت قانون :
وال    کیمیاوي تړون منځ ته راولي چې هریواټوم په خارجي مداریانېچې یودبل سره داسې  

 الکترونوخاوندشي. 8مدارکې لکه دنجیبه ګازپه شان  داتو  نس 

Octopus 

حیواناتیکه دارای هشت بازوی ګیرنده اند ودربحرزیست دارند. این حیوانات   -اکتوپس :
با   که  بوده  خود  اخیربدن  درقسمت  رنګ  کیسه  یک  دارد  دارای  ارتباط  روده  انجام 

ودرموقع  خطر یک مقداررنګ به آب ریختانده میشود ودربین غباریکه توسط آن تولید  
 میشود اکتوپوس خط السیر خودرا تغیر داده ازدشمن فرارمیکند.

Ocular Lens 

دلیدونکي   چې  ده  عدسیه  هغه  ،دوربین  ،تلسکوپ  مکروسکوپ  لکه  آالتو  آپتیکي  د 
نږد په  شخص سترګې خواته  دابجکتیف  هغه تصویرچې  په مټ  اودهغې  لري  ې موقعیت 

 واسطه ترالسه شوی وي ،نورهم غټ کړي.

Odonata 

و  ا(  Anisoptera)  هایابکآس  دحشراتویوه ډله ده چې  د     -:   سانان  سنجاقک  بمبیرک ،
په راسته  پورې تړاولري . لږڅه شپږزره نوع پیداکیږي .  نري    (  Zygopteraها )سنجاقک

سره  اسانی  اوپه  لرې  څلوروزرونه   . لري  رنګونه  ځلیدونکی  مختلف  چې  دي  حشرات  
په   .دځمکې  ژوندکوي  اوبوکې  په  يي  اوالرف  کوي  ترسره  هواکې  ښکارپه  خپل   . آلوزي 

رڅخه تریوسلولس ملي  هرځای کې پیداکیږي . دځغیدل شوووزرونوپلنوالی دشل ملي مت
پینخوس   کې  ساعت  یوه  په  یې  اوسرعت  شي  دریدالی  هواکې  په   . رسیږي  متروپورې 

 کیلومتروته رسیږي .  په یوه ثانیه کې دوزرونوفریکونس ددیرشورپیداڅخه هم اوړی  

Odorless   بې بویه 

Offshoot   ، دنبات یوه څانګه چې په فرعي توګه  راوتلې وی اویادغره  لمن 

Ohm 

کې اوم دبريښنامقاومت واحددی اودلنډیزنښه یې   SIدواحداتوپه نړیوال سیسټم     -اوم :
سره ښوول کیږي . اوم دیوه متجانس فلزي سیم بريښنایزمقاومت ته ویل کیږي چې    Ωپه  

یوولټ    اخروڅنډوباندې  دوه  په  په     1Vدهغه  اودسیم  وي   تړلی  تفاوت  پوتنسیال  ثابت 

 اوږدوکې ثابت یوامپیربریښنایزجریان تیرشي .  

Oil 

: کیږی  -تیل  کارول  لپاره  مرکباتو  عضوی  دمایع  چې  دی  نوم  تیل    یوشریک   .
دسوځیدلووړتیالري اوداویوڅخه سپک دي خوپه اویوکې نه حل کیږي. تیل په څوډوله دي  

 : نباتې تیل اوحیواني تیل 

Olefins دالفین    -:    یفینونه  لوآ چې  ده   ډله  مرکباتویوه   الیفاتیک  نامشبوع   دهایدروکاربن 
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Olefine      ونر ترمنځ  یوه اویاډیرې  مالیکولپه کورنۍ پورې اړه لري .   د  خپلو کاربن
اتیلین   لکه  توګه  په  دبېلګې   . لري  اړېکې   کیمیاوی   اوپروپین     4H2C(غبرګې   ،  

6H3: CPropen     ، ،    ،8H4: CButen       ،10H5: CPenten     اونور ، عمومي فرمول یې
 دی .   2nHnCدخالصوځنځیرونولپاره   

Olfaction 

په چاپېریال کې دموادوبوی ادراک کولوحس ته ویل کیږي     -دشامې حس ، دبویولوحس  :
  ، دي  پرتې  کې  پزه  دحیواناتوپه  چې  واسطه  سلولونوپه  دځانګړوحسي  حس  دشامې   .

لکه دیوه انتن په شان کارکوي اوکوالی     receptor cells فعالیت کوي . حسي ریسپټرونه  
نس  دمخالف جنس ،ښه بوی اودبدمضربوی ترمنځ  شي چې ښه غذادخرابې غذا ،دوست ج

 توپيروکړی .  

Olfactory Organ  ، لجهاز الشميا عضوشامه ، دبویولوغړی 

Oligochaeta 

چې  چنجي  دځمکې  لکه   ، لري  برسکونه  لږ  باندې  سطحه  په  دبدن  چې  چنجي   حلقوي 
ځمکه   په  یې  ځینې   . پيژندل شوي دي  ډولونه  زره  نیم  درې  څخه  په  دهغوی  یې  اوځینې 

 خوږواوبوکې ژوندکوي 

Oligotrophic 
لږعضوي   کې  پایله  اوپه  وي  تړاوغریب  په  موادواواکسیجن  دغذايي  چې  اوبه  هغه 

 موادتولیدکیږي 

Ommatidium 
یوې ځانګړې سترګې ته ویل کیږي . یوه    Compound eyeپه حشراتوکې دمرکبې سترګې 

 وړه شوې وی    مرکبه سترګه دزرګونو اوماتیدیوم سترګوڅخه ج 

Oncologist  هغه طبې ډاکټرچې دسرطان ناروغانوپه درملنه اومراقبت کې تخصص لري 

Oncology  دطبابت هغه څانګه ده چې دسرطان ناروغۍ ددرملنې اوڅېړنې په تړاو بحث کوي 

One Layer  ، یوپټ  ، یوطبقه ایز، یوپټیز 

One-To-One   یوپه یو، یک به یک 

Ontogeny 
: تکامل  پورې    -فردي  تروخت  دبلوغ  آن  څخه  وخت  دهګۍالقاح  اورګانیزم  ژوندي  دیوه 

 تکامل ته ویل کیږي 

Oogamy 
تکثر:   ښځینه    -جنسي  ساکنې  دغټې  سپرم  یانې  حجره  جنسي  متحرکه  دمذکرکوچنۍ 

 جنسي حجرې یانې  هګۍ حجرې سره القاح کیدل   

Oogonie 
وروسته    میاشتې  دوه  څخه  داری  دحامله  چې  کیږي   ویل  حجروته  آرابتدايي   دهګۍ 

 دابتدايي جنسي حجروڅخه تفریق کیږي 

Oogonium 

کې  غیرمتحرکه هګۍ حجره دساتونکي پوښ سره عبارت دی    د الجی  اوسمارق په نبات 
تخم   سلول  ویادرآن  ازآن  که  یامحفظه  سلول   ، پست  درنباتات  مؤنث  جنسی  دستګاه     .

 بوجودمیاید.

Oospore   په سمارق اوالجې کې القاحzygote   شوې حجرې ته ویل کیږي 

Open Interval :اخري نقطي پکې شاملې نه وي اودیوه  یوه فاصله ده چې     -خالص فاصله ، فاصله باز

http://de.wikipedia.org/wiki/Propen
http://de.wikipedia.org/wiki/Buten
http://de.wikipedia.org/wiki/Penten
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  : دامانالري چې نوموړې فاصله      (0,1)ګردقوس په مټ ښوول کیږي . دبیلګې په توګه 
دصفرڅخه ډیره ده خودیوڅخه کوچنۍ ده .  دریاضی په ژبه نوموړی مطلب داسې لیکل 

 کیږي :  

Open Set 

: باز  نقطه   A یک مجموعهء    -مجموعه  دربرابرهر  هرګاه  میشود  یک    Aاز    xبازنامیده 
قراردارد.    Aوجود داشته باشد طوریکه این جسم کروی تما مًا در    Aجسم کروی با مرکز  

: درمستوی مجموعه نقاط    راصدق میکنند یک     12y   +2(x> (که شرط       (x,y)مثاًل 
درحالکیه    میاورند.  رابوجود  باز  م  12y  +2(x=  (مجموعه  راتشکیل  یک  بسته  جموعه 

 میده

Operation 

 جراحي عملیات   -۱
۲-  : مرتب    -درریاضي  های  ازجفت  است  عملیه  یک  اعدادحقیقی  جمع  مثاًل   : عملیه 

 ربط میشود    a+bبه   (a,b)اعدادحقیقی به اعدادحقیقی ، یعنی جفت مرتب  
نصرتحت  )به نام ع یشترب  یاصفر    یورود  یر است که مقاد  یتابع  یهعمل  یک،    یاضیات در ر

 کند. یمربط  تعریف شده کاماًل مشخص  یمقدار خروج یک( را به عملیه

Operator 

تعریف شود،     (a,b)روی جفت های مرتب     operationهرګاه یک عملیه    -۱عمل کننده :  
 multiplicatorعمل کننده نامیده میشود.مثاًل درعملیه ضرب ، ضارت      bدرین صورت  

 عمل کننده است 
 عمل کننده ربطی است که عملیه رابه میان میآورد  -۲

Operator Gene 

ای سلسلې    ان  دډي  چې  دی  جین  کوونکی  یوډول عمل  جنتیک کې  برخه    DNAپه  یوه 
بیزجوړې   ترڅلویښتو  ان  شلوڅخه  اودلږڅه  جین    Base pairتشکیلوی  جوړدی.  څخه 

ساختار     جین  درسلول  موادپروتینی  کننده  درترکیب  جین  فعالیت  که  ارثي  یاعامل 
Structure gen   ارثی یاعامل  جین  یک  کمک  به  عملیه  واین  میسازد  ویامانع  رافعال 

کننده    کنترول  جین  بنام  تنظیم   Regulator genدیګرکه  جهت  میشودوانزایمې  نامیده 
 جام میابد پروتین تولیدمیکند،ان

Operculum 

(Fish) 

 

موخه   په  ساتنې  دکلک  دخیشوم  ماهیانوکې  په  چې  دي   جوړښتونه  سلسله  دهډوکویوه 
 اوهمدارنګه دغذایي موادودرانیولواوتنفس کولوپه ترځ کې مرسته کوي 

Opisthobranchia 
هغوحلزونهاوته ویل کیږي چې دهغوی دتنفسي دستګاه یابرانشی ګان دبدن په اخیره برخه  

 کې اودزړه شاخواته موقعیت لري   

Opium 
 : یاتریاک  کې شتون    -اوپیم  غوزه  ځوانوبوټوپه  چې دخاشخاش  ټینګې شدې دي  ډول  یو 

 لري اوسخت زهرجن مواددي.

Opposite  ، مخالف خوا، معکوس 

Opposite  مخامخ ، مقابل خواته ،روبرو 

Opposite   

Triangle     
 په یوه قایم الزاویه مثلث کې دیوې راکړل شوې زاویې مقابل قایم  ضلع ته ویل کیږي  

Opposite  Side  متقابل ضلع 
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Optic Nerve 
هغه دوه جوړه عصب باصره دي چې دسترګې شاپردې شبکیه څخه مغزته حسي تحریکات  

 انتقال کوي .

Optical Distance 

دڅپواپتیک په څانګه کې هغه مصافي ته ویل کیږي چې په فضاکې       -اپتیکي فاصله :
راکړل   بلې   دیوې  لکه چې  اړتیالري  ته  همغه وخت  کولولپاره  نور دهمدې مصافې دطی 

شوې مصافې لپاره يې  دنورڅپوسنګر اړتیالري کوم چې دفازپه سرعت سره حرکت کوي .   
کیږي   ویل  ته  سرعت  هغه  یوه  دفازسرعت  په   . کوي  حرکت  درڼاڅپودسنګربرخه  چې 

له   حاصل تقسیم دنورسرعت په فضاکې    nچاپېریال کې انکسار ضریب    عبات دی 
په همدې چاپيریال کي . که چېرته دچاپيریال په یوه فزیکي  فاصله    MCاودنورفازسرعت  

s     کې دانکسارضریب په الره کې تغیرکويn(s)    اوثابت نه وي ،نودرڼا اپتیکي فاصلهL  

 عبارت دی له :  

Optical 

Isomerism 

په کیمیاکې هغوعضوي مرکباتوته ویل کیږي چې داټومونوشمیراوډول یې سره یوشان وي  
ره  یانې کیمیاوي فرمول یې یوشان وی خودهغوی درې بعده کیمیاوي جوړښت دیوبل س

څرګندوي.   خواص  تړاوتوپیرلرونکی  اپتیکي  په  مرکبات  عضوي  نومووړي   . توپيرولري 
دوه ډوله فضايې جوړښتونه لری    Lactic acidدبیلګې په توګه په مستوکې  دشدي تیزاب  

چې   کله    . ښيي  تصویرخواص  دآینې  تصویریانې  تصویراومقابل  لکه  سره  یودبل  چې 
تیزاب   دنور    Lactic acid دشودې  نوهغه سطحه چې  څخه  تیریږي  وړانګې  پوالرایزشوی 

دنوروړانګې پکې اهتزازکوي په یوه اندازه یوځل شی خواته )مثبت (  اوبل ځل کیڼ خواته  
 ویل کیږي .  یزومریزما)منفي ( څرخوي . نوموړې پېښې ته نوري 

Optical 

Microscope 

: دنورمنبع    -درڼامایکروسکوپ  چې  دی  مایکروسکوپ  څخه  یوډول  اودعدسیوسیستم  
جوړشوی دی . هغه کوچني شیان چې په سترګونه لیدل کیږي دنوموړي مایکروسکوپ په  

 مرسته دلیدلووړګرځي .

Optics 

دفزیک څانګې یوعلم دی چې دلیدوړانګو، ماتحت قرمز او ماورای    -آپتیک ، دنورعلم :  
سره   دمادې  اوهمدارنګه  وړانګوځانګړتیاوي  الکترومقناطیسي  بنفش 

 دنوموړوړانګوغبرګون ترڅیړنې الندې نیسي .

Orbit  Curve ږوالى ، دمدارمنحني   كودمدار 

Orbit  Radius  دمدارشعاع 

Orbital Model   : یوقیاسي مودل دی     داټوم  دعامې پوهاوی په موخه  - اوربیتال مودل 

Orbital Period 

: تناوب  ،زمان  وخت  وخت    -دتناوب  دتناوب  حرکتونوکې  دوراني  په  جسم  نجومي  دیوه 
هغه وخت ته ویل کیږي چې  مطلوب جسم دیوبل جسم په شاوخواکې یوه بشپړه دوره طی  

ساعته دی چې     24کړي . دبیلګې په توګه دځمکې دورانې حرکت دخپل محورپه شاوخوا  
دلم یاداچې  یادیږي.  نوم  په  لپاره   دتناوب وخت  رپه شاوخوا دځمکې څرخیدونکی حرکت 

   Mدتناوب وخت یوکال دی . په ټولیزه توګه که چیرته دیوه متحرک دورانې جسم کتله  په  
سره وښیو، نودتناوب    Zاودمرکزڅخه دتښتیدونکې قوه په   R، ددایروي مسیر شعاع په  

 دالندې فرمول څخه ترالسه کوال ی شو:  Tوخت  
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𝑇2 =
4π2. M. R

Z
 

Orbital Quantum 

Number 

عبارت دی له فرعی کوانتم عدددڅخه چې دمدارکوانتم عددپه نوم هم یادیږي . نوموړی  
ℓ عددپه       = 0.1.2. …… . n − مدارونه          1 فرعي  اتوم  اودیوه  کیږي  ښوول  سره 

ℓتشریح کوي . دبیلګې په توګه    = ℓمدار،؛     S، د     0 = ℓمدار ؛    p، د  1 =   d، د  2
او    ℓمدار  = دڅلوروکوانتم    fد     3 کې  اتوم  یوه  په  یوالکترون  کوي.  ګوته  مدارپه 

عدد   کوانتم  عمده  کیږي.   بشپړتشریح  مټ  عدد  (n)عددونوپه  مدارکوانتم  ؛  (ℓ) ؛ 
 )s(؛ څرخیدونکی کوانتم عدد  )ℓm(مقناطیسي کوانتم عدد 

Orbital, Atomic 

   -اوربیتال :
کې   Niels Bohrدنیلزبور    موډل  اټوم   په 

الکترونونه   چې  مداردی  هغه  داټوم  یواوربیتال 
تابع ده   پکې موقعیت لري . په کوانتم میخانیک کې داټوم اوربیتال یا مدار یوه ریاضي 
ډوله   څپې  اودالکترون  موقعیت  بعده  درې  الکترون  شاوخوادیوه  په  هستي  داټوم  چي 

اتم در    یک هر الکترون    یافتن احتمال  محاسبه    ی تواند برا  یتابع م  ین اخواص بیان کوي.  
ددرې بعده څپې تابع مربع مطلق قیمت   هر منطقه خاص در اطراف هسته اتم استفاده شود.

دالکترون موقعیت درې بعده احتمال ویش په ګوته کوي چې  یوالکترون داټوم هستي په  
 شاوخوایو ه ټاکلي ځای کې شتون لري .  

 ، برخه هغه فضا د داټوم هستي په شاوخوا مخې له پپرنسی د میخانیک کوانتم د ▐
 په ربیټالوا الکتروني د دی زیات ټولو تر احتمال موجودیدو د  الکترون د هلته چې

 . یادیږي نوم
مشخص   مټ  عددونوپه  هرمداردڅلوروکوانتم  الکترونو  داټوم  کې  میخانیک  کوانتم  په 

 کیږي  
  : یې مثبت عدددی     -لومړی  نوموړی    ......,n = 1, 2, 3عمده کوانتم عددچې قیمت   ،

هغه عددی دیوه اتوم په  مدارکې دالکترون انرژي تشریح کوي . یواټوم ډیرمدارونه لري  
 = n =1(k-shell)    ،nوم یوه عمده مدارسره سمون لري   لکه   اودنوموړي عددهرقیمت داټ

2 (L-shell)    ،n =3(M-shell) .اوداسې نور 
 : عدد    -دویم  کوانتم  ضربې  دهرالکترون    ℓدمداردوراني  مدارکي  یوه  عددپه  ،نوموړی 

دی . دنوموړي    .ℓ = 0,1,2,3,...(n-1)دمداردوراني ضربه تشریح کوي اویومثبت عدد    
هرق اود   عدد  کوي  یوفرعي مدارپه ګوته  نوم    fمدرا،   d مدار،    pمدار،    sیمت  مدارپه 

زاويوي     subshellیادیږي . په بله وینا داړونده عمده مدار،  الندنۍ یانې  فرعي مدارونو  
توګه     angular nodesغوټوشمیر   په  دبیلګې   ، کوي  تشریح  بڼه     n = 1اودهغوی 

او     ℓ = 0ې دوراني ضربې کوانتم عددصفردی یانې  مداریوازې داسې اوربیتالونه لري چ
مداریوازې داسې اوربیتالونه لري چې دوراني ضربې کوانتم       n = 2دعمده کوانتم عدد  

   ℓ = 1او  ℓ = 0عددصفردی یانې 
 

ي :  ش اخستالی قیمتونه الندې او ښېي شکل اربیټال الکتروني عدد د کوانټي ) ℓ - ( د
 . دی   s   یی سمبول او کروي شکل اربیټال د وي  ℓ = 0       ه ک

 . دی   p   یی سمبول او څیر په دنبل د شکل اربیټال د وي  ℓ=1       که

 . دی   d   یی سمبول او څیر په ګل پاهې څلور د اربیټال وي   ℓ=2       که
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 دی    f   یی اوسمبول مغلق هم نور ال شکل اربیټال د وي   ℓ=3   که

  

: عدد    -درېيم  کوانتم  فرعي     )ℓm(مقناطیسي  یوه  په  چې  عدددی  ډول  هغه  نوموړی   ،
مدارکې دمدارونوشمیراودالکترون سمت په ګوته کوي . که چیرته ددوراني ضربې کوانتم  

قیمتونه دیوه انټروال ساحه ده     )ℓm(راکړل شوی وي نو دمقناطیسي کوانتم عدد    ℓعدد  
 ه برخه کې تغیرکوي پ   ℓ +   مثبت او -ℓچې دمنفي  

     l2),+–l1),(–l+2),…,−2,−1,0,1,2,…(l+1),(−l,(−l= − lmلکه :    

 : کوانتم    -څلورم   ) )څرخیدونکی  دسپین 
الکترون     sعدد   دیوه  کې  اوربیتال  یوه  په 

اوهمدارنګه   کوی  تشریح  مقناطیسي ضربه 
راښيي.     خواسمت  اویاښکته  خوا  پورته 

اخ قیمتونه  ډوله  دوه  عدد  یستالی  دسپین 
شي . که دالکترون سمت مثبت یانې  پورته  

    sm  1/2+ =نودالکترون سپین     ↑خواته وي 
ښکته   یانې   منفي  سمت  دالکترون  اوکه 

نودالکترون سپین    ↓خواته   دنوموړوڅلوروکوانتم عددونوپه    sm  =-1/2وي  لري.  قیمت 
کارولوسره په یوه اټوم کې دالکترونو تنظیم شوی کثافت،  درې بعده ځایز ویش  اودرې  
بعده جوړښت تشریح کیږي.   بلخواهیڅ دوه الکترونونه نه شي کوالی چې په ټولوکوانتم  

په    Paul Principعددونوکې سره یوشان وي.  دپاولي قانون   په  په اساس  هریوه مدارکې 
کوانتم   دسپين  ځانته  هریويې  چې  شي  نیولی  ځای  الکترونونه  دوه  یوازي  توګه  اعظمي 

نوموړی    sعدد     . شي  ځای  په  ځای  هلته  چې  شته  نه  اجازه  ته  الکترون  اودرېیم  لري  
نوم   ځانګړی  هراوربیتال  داټوم  وي.  تش  اویابیخي  ولري  یوالکترون  کیدی شي  اوربیتال 

   s -Orbitalلوروکوانتم عددونوپه مټ مشخص کیږي. دبیلګې په توګه  لري چې دنوموړوڅ
عدد   کوانتم  ضربې  دورانې  د  چې  دی  اوربیتال   angular momentum quantumهغه 

number     ، یې  صفرويℓ = 0,    اوهمدارنګه ،p -Orbital     داټوم هغه اوربیتال دی  چې
  ، یووي  کوانتم عددیې   اوهم  ,ℓ = 1ددورانې ضربې  هغه     d-Orbitalدارنګه   ،  داټوم 

-f،  ، اوهمدارنګه     ℓ = 2کوانتم عددیې دوه وي ،  اوربیتال دی چې د دورانې ضربې  

Orbital   ، داټوم هغه اوربیتال دی چې د دورانې ضربې کوانتم عددیې درې ويℓ = 3    ، 

Orbits 

دیوه جسم هغه منحني ډوله مسیرته ویل کیږي چې دځمکې جاذبې   -مدارونه يا پيړونه :  
په   ستورې  دیوه  چې  دسیارومسیرکله  لکه   . تړاوتغیرکوي  په  دوخت  اساس  په  قوې 

همدارنګه     . الکترونونه پکې   شاوخواڅرخیږي  لري چې  بڼه  داوريځې  برخه  باندنی  داتوم 
ټن اوقشر کې څرخیدونکی  هستې په  چاپیره په ټاکلي وامثبت چارج شوې  پریوتې دي اود

  حرکت تر سره کوي .

Order  تنظیم ، ترتیب قطار،ترتیب نوبت 

Ordinate 
دیوې   (x,y)که چیرته   محورته ویل کیږي . ( y)دریاضي په څانګه کې دیوه ګراف عمودي 
 عمودي موقعیت ښيي دنوموړې نقطی    yنقطې مختصات وی نوپه دې صورت کې 

Ordinate Axis دمختصاتومحور 
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Ore 

په بله ویناهغه معدني ډبرې    فلز لرونكى مواد، فلز وال مواد.  ښه،معدنى پر  ږه،تي  ڼى،كا
اومینرالونه چې مهم عنصرونه پکې مخلوط وي  اوپه صنعت کې ورڅخه ګټه پورته کیږي  

. 

Organ 
وي اویوه ټاکلی دنده ه  عضو، غړی :  دبدن یوه برخه چې دتوپیرلرونکونسجونوڅخه جوړ

 ترسره کوي 

Organ Dose 

  مقدارجذب شوې   هغه    R  کې دایونایزوونکووړانګو  T   يوه غړي په    دبدن      -دغړي ډوز:  
وي ضرب دوړانګوډول وزن    چې د بدن په يوه ټاکلي غړي کې جذب شوي  T,RD    انرژي ده

ډوز     .  Rω    فکټور دی      THدغړي  دغړې ډوزمحاسبه    sievert (Sv)واحدسیورت  دی. 
 دالندې فارمول څخه ترالسه کیږي .

• HT = ∑ωR x DT,R 

فکټور   دوړانګووزن  وړانګولپاره  اوالکترون  اودالفاوړانګولپاره    Rωدفوتون  یودی 
 شل دی   Rωدوړانګووزن فکټور 

Organelle 
ته ورته جوړښت دی ، دیوه سلول  ې عضو یوې په یوسلولي حیواناتوکې   -عضوچه :

 دنده ترسره کوي  یکيیاهغه دستګاه چې یوه فزیولوژومشخص جزء ا

Organic  يعضو 

Organic 

Chemistry 

دکیمیا یوه څا نګه ده چې دعضوي مرکباتواودکاربن څلوروالنسه     -عضوي کیمیا :
 مرکباتوڅخه بحث کوي  

Organisation  ، دیوه جسم جوړښت ،سازمان ، دیوه جسم تشکیل دهغه داجزاوڅخه ،  تنظیم 

Organism 
ژوندی موجود، موجودحیه ، ژوندی موجود په حیث دواحد فزیولوجیکې ، یوه عمومي  

 دحیوان اونبات لپاره کارول کیږياصطالح ده چې 

Organizer 
ء معین را تحت تأ ثیر اورده وبه این  ناحیه نطفوی که تفریق انساج احاطه شده اعضا

 ترتیب تکامل یک موجودرا اداره میکند.

Orientation 

: به      -دربیالوجي  حیوان  یک  العمل  عکس    : موقعیت   تشخیص   ، یابې  جهت 
تحریکاتیکه جهت مشخص داشته باشد طوریکه حیوان مذکورمحوربدن خودرابه سمت  

بنام   عملیه  این  که  دورمیدهد  شکل     Taxisتحریک  مذکوراګربه  تحریک  یادمیشود. 
باشد  وا     ; phototaxisنورباشد   زمین  ثقل  ء  قوه  ګرتحریک  ا  ،   Geotaxisګربشکل  

باشد     تحریک     chemotaxisکیمیاوی  سمت  اګرموجودمذکوربه  میشود.  ګفته  وغیره 
مثبت   تحریک  کند  تحریک   positive taxisحرکت  از  باشد  مخالف  تحریک   واګرازسمت 

 نام برده میشود منفی 
تعین جهات : تعین جهات دریک چیزهندسی جهات راتعین میکند مثال :   -درریاضي : 
 دریک وکتور تعین جهت 

Origin Point   دپیل ټکی ، ابتدا ، دیوه حرکت اویا یوه فعل دشروع نقطه 

Original  اصلي ،عنصراولی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert
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Original 

Kilogram 

دواحداتوپه نړیوال سیستم کې دکتلې واحددی .     -اساسي کیلوګرام ،اصلي کیلوګرام :
یومخلوط دی چې داستوانې   platinum-iridiumیوکیلوګرام عبارت له دایریدیم اوپالتین  

. نوموړاساسي کیلوګرام    mm 39اوارتفاع یې     mm 39شکل لري اوقطريې   ملي مترده 
 داوزان اومقیاسات کې خوندي ساتل کیږي .   دپاریس په ښارکې دنړیوالو شعبه 

Ornithology 
پرنده شناسي ، مرغان پيژندنه : علم عالم پرندګان ازنګاه اناتومی ،سلوک ، ایکولوجی 

 وسیستماتیک  

Ortho Acid 

په   لري  اټومونه  دهایدروجن  اندازه  کومه  په  چی  کیږي  ویل  هغواسیدونوته  کیمیاکې  په 
اټ اوکسیج  هم  اندازه  :  همغه  له  دی  عبارت  یې  جوړښت  او  لري  3RC(OH) ومونه 

(R=alkyl    همدارنګه میتااسیدهغه ډول اسیدونوته ویل کیږي چې داړونده اورتواسیدپه ،
 کمترولري.   مالیکول پرتله داوبویو

Ortho Position 

مرکبات عضویست که بطورعموم درحلقه بنزین بمشاهده میرسند  
.    میګردد، مانند اورتودای کلوربنزینودراټوم های مجاورنصب 

   Substituentاګردرحلقه بنزین ګروپ اتوم های  تعویض کننده 
درموقعیت مختلف وجودداشته باشد ، قرارذیل اسم     Rنسبت به 

 ګذاري میشود.   

Orthogonal 

System 

سیستم قایم ، سیستم مختصات قایم ، این یک مجموعه وکټورهااست که طورجوره یې  
 عمودبه یکدیګراند

Orthographic 

Projections 

دهندسې په څانګه کې  دارتسام ځانګړې کړنالره ده     -ددریومستوي ګانو پرمخ ارتسام : 
ارتسام  قایم  جسم  دیوه    . کیږی  ارتسام  کې  سطحه  بعده  دوه  په  جسم  بعده  درې  چې 

ګان مستوي  واړه  درې  چې  توګه  دې  په  دی  باندې  ګانوپرمخ  یوپربل    ددریومستوي 
لومړی   کې  کړنالره  نوموړي  په   . وي  پروت  افقي  یومستوي  څخه  اودهغوی  عمودوالړوي 

کې  کښل کیږي . ورپسې    P(x|y|z)دجسم هره نقطه په یوه درې بعده مختصاتوسیستم   
کړنالره   همدغه   . راشي  ته  منځ  سطحه  ترڅویوه  کیږي  صفرټاکل  یومختصات  دنقطي 

حه کې راښيي. که دجسم یوه نقطه دمخ خواڅخه  دجسم نقطي ارتسام په یوه اساسي سط 
مختصات     yz وګورو،نود یې  کې  سطحه  ورته     P(0|y|z)په  خواڅخه  دپاس  اوکه  دي 

د  مختصات    xy وګورو،نو  يې  کې  سطحه  ورته     P(x|y|0)په  خواڅخه  دڅنګ  اوکه 
 دي . P(x|0|z)په سطحه کې يې مختصات  -xz وګورو،نو

Orthonormal 

System 

درین سیستم وکټورها هروکټوربطول واحدبوده وطورجوره یې    -واحد قایم :سیستم 
 عمودبیکدیګراند

Os دکیمیاوي عنصر اوزمیم دلنډیزعالمه ده 

Oscillation 
: دیوه سیستم  اهتزازاتوته ویل کیږي ،دبېلګې په توګه لکه دیوې رقاصې   -اوسیلېشن 

 په دننه کې دیوه اټوم اهتزاز  مالیکولاهتزاز، اویادیوه 

Oscillation  اهتزاز 

Oscillation 

Period 

: ،پریودیک وخت  دتناوب وخت   ، تناوب  کې     -زمان  ډوله حرکت  اهتزازي  په  دیوه جسم 
وی ته  وخت  دیوه  هغه  تیریږي.  کې   موده  بشپړاهتزازپه  یا  دورې  دیوې  چې  کیږي  ل 
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 سره معکوسًا متناسب دی، fداهتزازفریکونس   Tاهتزازکوونکي جسم دیوې دورې وخت 
  T = 1/f 

Oscillator 
همدارنګه    -اوسیلیتر:   ، داهتزازوړتیاولري  چې  سیستم  هریوفریکي  کې  فزیک  نظري  په 

 الکترونیکي سرکټونه شته دي چې برقي اهتزازونه تولیدکوي  

Oscillogram 
هغه شکلونه اویامنحني ګانوته ویل کیږي چې دیوه اوسیلوګراف په واسطه    -اوسیلوګرام : 

 رسم شوی وي 

Oscillograph 
الکترونیکې سامانونه دي چې دهغه په واسطه د اهتزازونو بڼه دوخت په    -:اوسیلوګراف  

 تړاو ثبت اولیدل کیدالی شي

Oscilloscope 

: کمیتونولکه    -اسېلوسکوپ  فزیکي  اومتناوب  مستقیم  چې  ده  آله  الکترونیکي  یوه 
تابع سره دپردې   په  پرمخ را  دولټیج زیگنالونه،اهتزاز  اودبرق جریان زیگنالونه   دوخت 

ښيي . دبیلگې په توگه په عمودي محورکې دولتیج امپلیتود په واحدملي ولټ اوپه افقي 
 محورکې دوخت درجه بندي په واحدمایکروثانیه او ملي ثانیه  لیدل کیږي .

Osculating 

Circle 
 انحناء  دایره  

Osmium 

په   يې  اودلنډیزنښه  لري  اړه  درندوفلزاتوپورې  په  چې  عنصردی  ښوول    Osیوکیمیاوي 
اوکتلوي     76کیږي. نوموړی عنصر ددروندپالطین په نوم هم یادیږي . داتومي شمېره یې   

ده .  C° 5300   اودغلیان نقطه یې     C°2700ده اودذوبان نقطه یې      190,2شمېره یې  
 دی.  g 22,4- 3 دنوموړي عنصرکثافت  

Osmosis 

: ء    -اوزموزیس  نفوذی  مالیکولعبوریانفوذیکطرفه  قابل  نیمه  ازیک غشآء  های مایعات 
که توسط دومایع مختلف ویامحلول ومحلل مربوط آن ویادومحلول هم جنس که غلضت  

بطرف غلظت  آنهامتفاوت است محدودشده باشد. بصورت عمومي نفوذمایع ازغلظت کم  
زیادتراست.یابه عبارت دیګر ازطرف محلل بطرف محلول میباشد. دبېلګې په توګه لکه  
اوبوکې حل   په  توکي چې  تیریدالی شي خوهغه  نفوذ غشاڅخه  قابل  نیمه  دیوې  اوبه چې 

 شوي وي دنوموړې غشاڅخه نه شي تیریدالی 

Osmotic Pressure 

 : نفوذمحلل    -فشاراوزموتیک  ء  دراثرحادثه 
درمحلول ،ازطرف محلول باالی غشاء نیمه قابل  
توسط  فشارواردمیګرددکه  یک  نفوذهمیشه 
چنان  فشاربه  این  میشود.باالخره  خنثی  محلل 
شده  خنثی  محلل  دیګرازطرف  که  میرسد  حدی 

داخل   محلول  به  غشاء  ازطریق  ومحلل  نتوانسته 
م بین  نمیتواندیعنی  برقرارمیشود.این  شده  توازن  حالت  یک  ومحلول  حلل 

دیوې   اوبه  اوخالصې  توګه دشکریومحلول   په  دبیلګې  فشاررافشاراوزموتیک میګویند. 
دحل شووشکر چې  دي  بیل شوي  واسطه  تیریدالی  مالیکولغشاپه  نه شي  دغشاڅخه  ونه 

اوبو چېمالیکولخودسوچه  خواته  دغشاهغه  کې  پایله  په   . شي  تیریدالی  ورڅخه    ونه 
دشکرمحلول شتون لري اوبه ورننوځي اوله دې کبله هلته اوزموتیک فشارمنځ ته راځي .  
نوموړی فشارداوبوجریان په مقابل کې مخ په زیاتیدو  عمل کوي . داوبوجریان هغه مهال  
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 په ټپه دریږي کله چې داوبودخول جریان اوفشارترمنځ تعادل منځ ته راشي

Ösophagus, M مری 

Osteoblast   دهډوکوجوړونکې حجرې 

Osteoclast 

لري   شتون  کې  برخه  په  دمغزدتړون  اودهډوکي  دهډوکې  چې  دي  حجرې  یوډول  
دم  . ماتوي  اویایې  کوي  جزب  یاداچې  ناروغانوکې  ااوزوړهډوکی   یولوماپه 

 داوستیوبالستوفعالیت بندشوی وي    اوداوستیوکالستو فعالیت خورا ډیر وي   

Osteolytic Lesion 
شو تخریب  هډوکي  چې  کې  ځای  هغه  رژیدليپه  داکسریزپه    ې،  وي   شوي    اویاویلې 

 لیدل کیږي  په بڼه  تورسوري دعکس کې 

Osteopenia:  راټیټ شوی وی    څخه یوداسې حالت ته ویل کیږی چې دهډوکوکثافت  دنارمل  قیمت 

Osteoporosis 

توګه   په  په عمومي  دلوړعمرسره  بیاکله چې  تیره  په   . کیږي  ویل  بایللوته  دهډوکودکتلې 
یولوماناروغۍ سره  اتړاوکې وي  . دهډوکوناروغۍ اودکتلې کمښت   کیدای شي چې دم

 هم تړاوولري . په داسې یوه پيښه کې دهډوکوماتیدنې خطرډیرزیات لیدل کیږي   

Otolith 

: دغوږدهلیزډبرې  ډبرې،  کوچنۍ  تعادل  اوهمدارنګه      -دجسم  حیواناتو  دډیروفقاریه 
کوچنۍ ډبرې شتون لري چې دبدن  وزن  کاربونیټ    دانسان  دننه غوږپه دهلیزکې دکلسیم  

اودعطالت کتلې  درلودلوپه اساس اورګانیزم ته ددې وړوتیاورکوي چې دځمکې مرکزثقل  
مرکزثقل  قوې سمت  اوتعجیل حس کړي .همداالمل دی چې په نباتاتوکې ریشي دځمکې  

چې  شي  کوالی  ماهي  کیږي.  شنه  خواته  مقابل  ساقه  اودونې  کیږي  شنې  خواته 
تشخیص   سمت  صوت  اود  فشارراوړي  سلولونوباندې  حسي  په  مټ  دنوموړوډبروپه 

 اوهمدارنګه صوت واوري .

Otto Engine 

 Ott: اودسونګ    -ماشین  دهوا  چې  کیږي  ویل  موتورونوته  یااحتراقي   سوځیدونکی 
ترلوړفشارالندې   سازموادویومخلوط  کیږي.   فشرده  بل  دبهرخواڅخه  اوورپسې  ي  کیږ  ی 

انجینر     آلماني  دیوه  موتورونه  په    Nikolaus Ott.داډول  واسطه  کې     1867په  زکال 
 اختراع شول.

Outpouring  پیداکړي اویوې خواته بهیږي دنل په منځ کې  جریان لکه  اویاګازجریاندمایع 

Output 

Impedance 

دولتیج هره یوه حقیقي منبع دبیلګې په توګه لکه برقي بطری یوداخلي مقاومت لري  چې  
هلته دحقیقي ولتیج یوه برخه پرته ده . دبیلګې په توګه که دموتر بطري په خالص حالت  

اندازه شي ،خوکله چې    V 0U 12 =کې یانې پرته له بهرنی مقاومت  دوولس ولټه ولیتج   
کې   بهرسرکټ  یې  م  Ω 0,5په  اوقیمت  شي  اوبیااندازه  شی  وتړل    V 10 = kUقاومت 

یې  مقاومت  اوداخلي  ولټه  دوه  ولتیج  داخلي  دبطري  چې  داده  یې  نوپایله  شي  وښوول 

Ω 0,1 ≈ iR   : دی .   داځکه چې داخلي مقاومت  مساوي دی له    

Outside باندني ،ظاهري  خارج از، دباندې،   خواتهبهر ، 

Outstretch اوږدول ، غزول ، ويړول، غوړول، غځول.   
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Ovarian په تخمدان باندې مربوط 

Ovarian Ablation 
ترڅو   درول  ټپه  په  دنده  دتخمدان  مټ  اویاددرملوپه  اویادوړانګودرملنې  دجراحې 

 هورمونونه تولیدنه کړي 

Ovarian Cancer  دتخمدان سرطان 

Ovaries   هورمونونه اوهګۍ تولیدکوي دښځي هغه جوړه  غدې چې 

Ovarium 

دښځینه جنسي غړی دی ،  هغه نسجونه اویاغړی چې هلته دهګۍ جوړښت    -تخمدان :
صورت نیسي .په فقاریه حیواناتوکې پرته له مرغانوتخمدان په زوجي ډول سره وي اوهغه  
تي   .په  کیږي  اچول  کې  خالیګاه  په  دبدن  تولیدکیږي  کې  تخمدان  په  چې  هګۍ 

دناقل څخه  خالیګاه  له  دبدن  یا    لرونکوحیواناتوکې  ته     Oviduktالبیضه  رحم  مټ  په 
 انتقال کیږي. په رحم کې دالقاح عملیه ترسره کیږي

Ovary 
: اوجنسي    -تخمدان   وړهگی  دالقاح  هلته  چې  کیږي   ویل  ته  غدې  جنسي   ښځینه 

 کې تولیدکیږي.    پ   Progesteron   او  estrogensونه لکه   هورمون

Overburden 

دراټولولو یوه داسې کړنالره ده چې  په صنعت کې  دسمندرداوبوڅخه  نوموړې دمالګې  
ویل    هم هغو بې ګټې پاتې شونوته  . بلخوا  دمالګې داستحصال په موخه په کاراچول کیږي

کله چې دځمکې ال ندې معدني مواد راایستل   -کیږي چې خام اوګټور موادوه نه لري .  
کیږي نواړین ده چې هغه دراندې پاتې شونې اوبې ګتې مواد لکه ډبرې ،شګې اوخاوره  

 چې دکان دپاسه پرتې وي ترې لیرې شي اوبهرته     راوه ایستل شي .  

Ovocyte سلول    ښځینه جنسي حجره ، دهګۍ مورنۍ 

Ovulation 

په یوه پیغله ښځه کې میاشتنۍ جامه لږڅه اته ویشت     -دتخمدان څخه دهگی جالکیدل : 
د   ورځ  اویادیارلسمه  دوولسمه  په    . لري  دوام  واسطه     هورمون    LH او  FSHورځي  په 

 برخې  څخه د هگی یوه پخه حجره جالکیږي . Graaf-Follikeدتخمدان 

Ovulation   په مؤنث تي لرونکوحیواناتوکي په تخمدان کې دهګۍ پخیدل اودجدارڅخه بیلیدل 

Ovulum  نباتې تخمدان 

Ovum 

 

   -ښځینه جنسي حجره :
له   پرته  چې  ده  حجره  ترټولوغټه  حجره  دهگی  کې  بدن  په 
دهگی     . شي  کیدای  لیدل  سترگوهم  په  څخه  مایکروسکوپ 

هاپلوئيد   دکروموزومونو  ،یانې    haploidحجره  لري   شمیر 
توپیرلرونکي کروموزومونه لري چې دوه ویشت     ٢3درویشت   

دی .  په    X-Chromosomیې اوتوزوم کروموزومونه اویویې     
گڼ  شک یې  غشاباندې  بهرنی  په  چې  ده  شوې  ښوول  حجره  جنسي  دښځینه  کې  ل 

په نامه سره یادیږي . نوموړي    corona radiataشمیرڅوکورجوړښتونه لیدل کیږي چې د  
په   حجره  دهگی  ترمخه  څخه  اودالقاح  دي  جوړشوي  ددریوپټونوڅخه  جوړښتونه  شعاعي 

ح کړنالره ترسره شي نوسپرم )مني ( اړینوپروتینوباندې تغذیه کوي . ددې لپاره چې دالقا
یوانزایم   هرسپرم  لپاره  موخې  ددې   . تیرشي  څخه  پټونو  دنوموړودریو  چې  مجبوردي 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gray3.png&filetimestamp=20050502130544
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hyaluronidase  ترڅو حجرې    وشعاعدافرازکوي  ترڅودهگی  کوي  اوهڅه  شی   نرم  پټ 
 دمنځ برخې ته دالقاح کولوپه موخه ورننوځي .  

Ovum 

، دمؤنث هگ  ۍ د  هگ کې     -:   ۍسلول   په تخمدان  وایي  چې  ته  دمؤنث جنسي حجرې 
جنسي حجرې څخه  منځ ته راځي . داهگی دیوه نوي نسل دتولیدلپاره   diploidدیوه آر  

 دمذکرتخم سره دالقاح وړتیالري .  

Ovum 

 دهګۍ حجره ،ښځینه جنسي حجره ،تخم،سلول   -۱
،تخم   -۲ فقاری  درحیوانات  تخم  مادری  سلول 

، دارای    ،سلولیکه  ،  (2nنارسیده 
ازآن  وتخم  بوده  عادی  یادوچندتعدادکروموزوم 

 ت میاید.بدس

Ovum 

  : په کثیرالحجروي حیواناتواونباتاتوکې مؤنث جنسي سلول ته ویل کیږي    -هګۍ ،تخم 
وروسته   څخه  القاح  مذکرله   تخمه  د   ، ولري  کروموزوم  دسته  دوالدینویوه  لږترلږه  چې 
سلول   دمذکرجنسي  لري.  والی  ورته  دوالدینوسره  چې  راځي  ته  موجودمنځ  یوژوندی 

تخم   ،مؤنث  په  برخالف  دبدن  هګۍ   . موادلري  یومقدارزردي  لپاره  دتغذيې  دجنین 
د  نباتاتوکې  په  چې  تولیدکیږي  حیواناتوکې    Oogonium ټاکلوځایونوکې  اوپه  نوم   په 

 Ovarium . په نوم یادیږي 

Oxalic Acid 
اسید:   اودوه     -اوکسالیک  پیداکیږي  ډېریوسبزیجاتوکې  په  چې  اسیددی  یوطبیعي 

 ري . یوسپین بلوري جامددی اوزهرجن خاصیت لري  کاربوکسیل ګروپونه ل

Oxidation 

 = داوکسیجن سره دیوه عنصراویایوه کیمیاوي مرکب  یوځای کیدل   ۱اکسیدیشن :
 = په یوه مرکب باندې داوکسیجن تړل   ۲
 = دیوه کیمیاوي مرکب څخه دهایدروجن جداکول   ۳
 پورته بیول   وال نس  = دیوه عنصر۴
 = دیوه اټوم اویاکیمیاوي مرکب  څخه دیوه اویاډیروالکترونوبیلول  ۵

reduction-Oxidation   :-   احیا او حمضت:    

 وایی عملیه احیاوي ته رانیولو الکترون او عملیه اکسیدیشني ته ورکولو السه له الکترون

 منفي  ( لوړیږي یی درجه اکسیدشني  مثبته  ورکوي السه له الکترون جې اتوم هغه.

 یی درجه اکسیدیشني  منفي رانیسي الکترون چې اتوم هغه او ) ټیټیږي درجه  اکسیدشني

 احیاوي   اکسیدیشني الندې په لکه. ) ټیټیږي  یی درجه اکسیدیشني  مثبته ( لوړیږي

 او کیږي      2+  یی درجه اکسیدیشني ورکوي السه  له الکترون اتوم – دمس چې کې تعامل

ي . دبیلګې په توګه دمس  ګرځ صفر درجه اکسیدیشني رانیسي  الکترو  چې ایون جست د
په   دالکترونوانتقال  کې  پایله  ګډکوو،نوپه  اوبوکې  په  سره  ایون  قیمته  دوه  دجست  فلز 

 . الندې ډول ترسره کیږي 

0+ Zn +2→ Cu +2+ Zn 0Cu 
داکسیدایزد    یا  دتحمض  وي   شوی  لیرې  الکترون   چې  څخه  مرکب  کیمیاوي   دهغه 

oxidized    شوي په نوم یادیږي اوهغه کیمیاوي مرکب چې هغه سره الکترون یوځای شوی
په نوم یادیږي . دبیلګې په توګه کله چې دهایدروجن     reducedوي دارجاع یااحیا شوي  

نوهاید شي  یوځای  سره  دفلوراتوم  تحمض  اتوم  ارجاع     oxidizedروجن  اوفلور  کیږي 
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reduced  یااحیاکیږي . دهایدروجن اتوم اوکسیدیشني عملیه په الندې ډول ده 

 
اوتحمض    ورکوي  السه  له  یوالکترون  هریواتوم  دفلوراتوم   oxidizedدهایدرجن   . کیږي 

 ارجاعي عملیه په الندې ډول ده.

 
ارجاع   اوبیرته  رانیسي  ځانته  یوالکترون  کې    reducedدفلورهریواتوم  پایله  .په  کیږي 

ریدکشني کیمیاوي عملیه اویا په بله مانا  -دهایدروجن اتوم  اودفلوراتوم  اوکسیدیشني 
 دتحمض اواحیاکیمیاوي عملیه په الندې ډول لیکو:

 

Oxidation 

Number 

عدد: اویامنفي    -داوکسیدیشن  په  یومثبت  دپاسه  ګروپ  اتومي  دیوه  چې  عدددی 
داوکسیدیشن   عدد  نوموړی  کوي   ګوته  په  چارج  اوداتوم  کیږي  لیکل  اتومونوباندې 

 مرحلې سره ورته مانالري 

Oxidation State 

دیوه کیمیاوي مرکب داټومونوایوني چارجونوشمیرته ویل کیږي    -داوکسیدیشن مرحله : 
پړاوونه   اوکسیدیشن  توپیرلرونکي  کې  ترځ  مختلفومرکباتوپه  دخپلو  عنصرونه  ځیني   .

    Mn 4+, Mn 7+Mn , +2یامراحل ځانته غوره کوالی شي . دبېلګې په توګه لکه منګانیز 

Oxidative 

Decarboxylation 

: ډیکاربوکسیلیشن  د    -اوکسیډیتف  چې  دی  تعامل  کیمیاوي    ربوکسیلیک اک  یوډول 
ګروپ     R–COOHاسید   دای     مالیکولدنوموړي     (COOH–)کاربکسل  دکاربن  څخه 

کیږي اویوالکترون    oxidizedاوکسیدایز    مالیکول اکسایدپه ډول جداکیږي اوپخپله پاتې  
ورکوي   اکسایدتجزدالسه  دای  اوبواوکاربن  تحمض  اوپه  تعامالتو  . دکیمیاوي   کیږي  یه 

 اواحیا کې تولیدشوي مواددتنفس کړۍ ته ورکول کیږي .

Oxidative 

Phosphorylation 

 

:فاسفور     اوکسیدیتیف   لومړي      -یلیشن  ځنځیر  تنفسي  دحجري  چې  انرژي  هغه 
د    اوږدوکې  په  کمپلکس  اوڅلورم  کمپلکس  ،دریم  لوړانرژي  NADH   کمپلکس 

یوګرادینت   یانې  نشیب  دپروتون  او  کیږی   ازاده      Proton gradientالکترونوڅخه  
  انزایم کوالی   ATP synthaseانزایم ته انتقال کیږی .   د    ATP synthase  تشکیلوی  ، د  

سره   یوغیرعضوي فاسفیټ    مالیکول  ADPشي چې دپروتون ګرادینت انرژي په مټ  د   
)i(P      مالیکولګروپ یوځای کړي اوپه پایله کې په انرژي بډای   (ATP)   . منځ ته راشی 

بله وینا اوکسیدیتیف   په  نوموړې کړنالرې ته اوکسیدیتیف فوسفوریلیشن ویل کیږي . 
هغه    اوږدوکې  ځنځیرکمپلکسونوپه  تنفسي  دحجري     کې   کړنالره  په  فوسفوریلیشن 

کوانزایم   د  چې  کې    2FADHاوکوانزایم      NADHالکترونونه  کړنالره  په  اوکسیدیشن 
اواوکسیجن   دي  نوموړي  ازادشوي  په  چې  انرژي  هغه  کې  پایله  په   . کیږي    انتقال  ته 

ته    ATP synthase  کیمیاوي تعامل کې داوکسیجن څخه ازاده کیږي سم سیخ  د انزایم 
 انتقال کیږی ترڅونوموړی انزایم په فعالیت پیل وکړي.

Oxide     :داکسیجن سره دیوه عنصرپه تیره بیالکه دفلزاتوترکیب کیدل    -اوکساید 

Oxidize 
باندې داوکسیدیشن عملیه ترسره کول  چې په پایله کې    مالیکولپه یوه اتوم یاایون یایو

 الکترونونه ورڅخه ضایع شي 
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Oxidizing Agent 
: څخه    -اکسیدانت  اویامرکباتو  دنوروعنصرونو  چې  دي  مرکبات  اویا  عنصرونه  هغه 

 الکترونونه ځانته رانیسي .  

Oxidizing Agent 

هغه کیمیاوي ماده ده  چې ددې وړتیالري چې یوه    -اوکسایدکوونکې ماده ،تحمضګر : 
ر ځانته  الکترونونه   مادې  اودنوموړې  اوکسیدایزکړي  ماده  کیمیاوي  لکه  بله  اونیسي 

 NAD+اکسیجن ،هایدروجن پراوکساید  او 

Oxo Compounds   عضوي مرکبات دي چې په هغوی کې الندې ګروپ شتون ولري  

Oxocarboxylic 

Acids 
 R - CO - COOHعضوي اسیدونه دي چې عمومي فرمول يې په الندې ډول دی  

Oxybionts  اواوکسیجن مصرف کوي هغه ژوندي موجودات چې په هواکې ژوندکوي 

Oxygen 

: اوکسیجن  په    -اکسیجن،  یې  دلنډیزنښه  چې  عنصردی  کیږي    Oیوکیمیاوي  ښوول 
ده . په عادي فشاراوحرارت کې داکسیجن دوه اټومونه سره یوځای    8اواتومي شمیره یې  

یو اوداکسیجن  دوه    مالیکول کیږي  بویه  اوبې  خونده  رنګه،بې  بې  اکسیجن  جووړوي. 
کیمیاوي   چې  ګازدی    په   مالیکولاتومي  يې   فرمول  په      2Oي  دځمکې  کیږي.  لیکل 

 تشکیلوي . %20اتمسفیرکې داکسیجن برخه لږڅه شل سلنه  

Oxygenium 

یوکیمیاوي غیرفلزي عنصردی چې دګازپه شکل شتون لري . اتومي شمیره    -اوکسیجن :
ښوول کیږي . دمایع په     O، دلنډیزنښه يې  په        15,999اودکتلي شمیره یې     8یې اته   

 g.cm-3 1,14حالت کې داوکسیجن کثافت مساوي دی له :  

Oxyhydrogen 

عبارت له  یومخلوط څخه دی چې دوه برخې یې هایدروجن گازاویوه برخه   -انفجاري گاز:
 – C° 500یې اکسیجن گاز تشکیلوي . کله چې نوموړي مخلوط ته اورواچول شي یانې د 

600  °C      تعامل .دکیمیاوي  انفجارکوي  نوسمدالسه  ورکړشي  حرارت  شاوخواکې  په 
 معادله يي په الندې ډول ده :  

 
ها  په اوداکسیجن  سوځي  هایدروجن  کې   .  پایله  تولیدکیږي  گاز  مخلوط  په  یدروجن 

 کې دنوموړې کړنالرې څخه دفلزاتوولډینگ کولوپه موخه گټه پورته کیږي . صنعت 

Ozone 

دریواتومونو    داوکسجن  کې      3Oاوزون  پایله  په  اغیزي  درعدوبرق  چې  جوړدی  څخه 
، دغلیان     C° 151 -دځمکې اتموسفیرپه لوړه طبقه کې تولیدکیږي.  دذوبان نقطه يې   

 دی.  g.cm 1,03-3قیمت لري . کثافت یې دمایع په حالت کې   – C° 122,5نقطه یې 

P لپاره دلنډیزنښه ده فاسفور   دکیمیاوي عنصر 

Pa  دکیمیاوي عنصرپروتاکتینیم لپاره دلنډیزنښه ده 

Pair  جوړه ، زوج 

Pair Formation 

،همزیستي مؤقتي یادائمي جنسهای     -:    تشکیل زوج نمودن ،تزویج شدن، جفت شدن  
جفت   باهم  ماده  نرویک  یک  که  بوده  یامونوګامي  زوجي  یک  بشکل  که  حیوانات  مختلف 

بوده ګامي  پولي  بشکل  جفت    میشوندویااینکه  باهم  وبرعکس  ماده  نروچندین  یک  که 
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 وتشکیل جفت  به میان میاید.میشوند 

Pair Of Numbers     (3,4)جفت عددونه  لکه 

Pair Production 

داتوم هستې ته دفوتون وړانگې ور ننوځي اوهلته خپله ټوله      -د جوړه بڅرکو پيدايښت :  
  په پايله کې يومنفي چارج لرونکی الکترونحرکي انرژي له السه ورکوي اوپه کتله اوړي .  

-e او يومثبت چارج لرونکی الکترون  +e    يا نې پوزيترون(Positron)  پيداکيږي  ورڅخه   .
 دنوموړي فزیکي کړنالرې معادله په الندې ډول ده .

 

Pair Set 

دیوې مجموعي دجفتونومجموعی ته ویل کیږي دبیلګې په توګه :     -دجفتونو مجموعه : 
 په پام کې نیسوچې دجفتونومجموعه یې عبارت دی له :  {1,2}دیواودوه عدد مجموعه 

   

{(1,1), (1,2), (2,2)} 

Paleobiology 
: فوسیل  حیه  موجودات  زمی    -بیولوجی  ګذشته  های  دوره  حیه  ازموجودات  ن  علمیکه 

 بحث میکند

Paleobotany  : علمیکه ازنباتات دوره های ګذشته زمین بحث میکند -بیولوجي نباتات فوسیل شده 

Paleontology علمیکه ازموجودات حیه ازبین رفته وقدیمی بحث میکند 

Paleozology 
: شده  فوسیل  حیوانات  بحث    -بیولوجی  زمین  ګذشته  های  دوره  ازحیوانات  علمیکه 

 میکند 

Palisade Fabric 

طبقهء ایکه دربرګها زیرطبقهء فوقاني ویااپیدرم     -انساج ترکیب ضیائي دربرګهای سبز :
دانه   مقدارزیات  ودارای  شده  ساخته  طبقهء  یاچندین  مذکورازیک  انساج  است،  واقع   

 سبزکلوروفیل میباشد

Palladium 

میرل کیږي اودپالطین  یوکیمیاوي عنصردی چې دنجیبوعنصرونوپه ډله کې ش  -پالیدیم : 
اودکتلې شمیره یې     46، اټومي شمیره يې     Pdپه ګروپ پورې اړه لري ،دلنډیزنښه يې   

اودغلیان     C۱۵۵۵°، ذوبان نقطه     g.cm 11,97- 3دی . دنوموړي عنصرکثافت     106,4
 ده  C° 2000      نقطه 

Palliative 

Therapy 

سرطان   تللي  دپرمخ  چې  ده  درملنه  ترڅودناروغ  یوډول  کموي  نښانې  نښې  ناوړه 
 ژوندکیفیت ښه شي . خودسرطان ناروغۍ عالج ناشوونی دی

Palpation 

معاینه کول    یوه غړي بدن پوستکې الندې  دالس ګوتوپه مټ دپه طبابت کې     -پالپیشن : 
نوردرواخله    لکه   اوداسې  ،فشارورکول  موښل  په  کلک   . پيداکړي  المل  ترڅودناروغۍ 

،غوږونه  نوموړې   حرکت  ،دزړه  ،پړسوب  حرارت  دپوستکې  کې  کړنالره 
،دسترګولید،دخیټې ستروالی اودرد، دښځې سینه ،رحم ،اندامونه ،دنارینه خوټې ، ینه  

 ،پروستیټ غده، درګون پلس اودتائیراید غټوالی کنترول کیږي .
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Pancreas 

 

 

 

   : .     -پانکراس   کوي  ترسره  دندې  اړینې  دوه  بدن کې  په  ده  چې   یوه سوررنګه  غده 
معدې   موخه  کولوپه  موادودهضم  دغذایې  انزایمونه  لکه  افرازات  بهرني  خپل   لومړی 

سم سیخ    هورمون  اوکولموته  ورتویوي  اودویم داچې خپل نني افرازات لکه د انسولین  
ته رسیږي .  په عرضاني     cm 20–15اوطول یې   g 80–70وېنې ته ورکوي   .  وزن یې د  

پر  عشرترمنځ  اواثنې   ترشادتوري  دمعدې  دی ډول  دبیتاله    وت  انسولین  افراز  .داخلی 
ګلوکاګون   یې  هورمون  بل   . کیږی  ترشح  حجروڅخه 
دپانکراس    . افرازيږي  حجروڅخه  دالفاله  چې  دی 

بیت دالنګرهانسدالفا،  حجروڅخه  اودلتا   ا 
Langerhans    انسولین د   .  هورمون  جزایرجوړیږي 

  په وینه کې دشکرمقدارکنترول کوي . که د نوموړی 
ناروغۍ   هورمون نودشکر  لږشي  کې   وینه  په  اندازه 

دیابتیک    راځي چې  ته  نامه سره     diabeticمنځ  په 
 یادیږی .

Pancreas 

دمعدي ترشایوه غټه   ، پانقرِاس ،  -یاس،پانکراس : پانکر 
چې   ده  کوي.  اثناعشر  غده  ترشح  انزایمونه  دهضم  ته 

او  غوړ،پروتین  موادو  دخوراکي  انزایمونه    نوموړي 

دپانکریاس    كاربوهايدريټ کوي.   تجزیه  کوچنیوبرخو  په 
د ته  وینې  پردې   برسیره  و  ا  ،سوماتوستاتینانسولینغده 

 ترشح کوي اوپه دې اساس په وینه کې دشکرمقدارکنترول کوي ونه هورمون   گلوکاگون

Paper کاغذ 

Paper 

Chromatography 

یوډول  کروماتوگرافکاغذي   مغلق  تحلیلی    ي  کارولوسره  دفلترکاغذپه  چې  ده  کړنالره 
 کیمیاوي ترکیباتو مواداویارنګي موادیودبل څخه بیلوالی شي 

Papilla Mammae  دتي څوکه چې شدې ورڅخه راوځي ،زخ،نوک پستان 

Paprika  مرچک ،مرچ 

Para Position 

 

دیده   6H6Cدرمرکبات عضوی بطورعموم درحلقه ء بنزین  -موقعیت پارا : 
میشود. درینجااتوم هایدروجن به اتوم دیګردرکاربن هسته که مقابل هم  

  قرارګرفته است تعویض ګردیده است.
 

Parabola 

 Parabola   :-  محل هندسي نقاطیکه مسافه های آنهاازیک نقطه مستقرF    محراق( ویک(
 خط مستقر)موجه( بیکدیګرمساوي میباشند.  

هرګاه  محراق     Parabolaمحورتناضر   رااحتوامیکند.  ورأس 
قائم  ء مختصات  مبده  رابحیث  ورأس  محور  بحیث  محورتناضررا 

عبارت است      Parabela االزاویه انتخاب کنیم معادلهء نمونه ای از
طول عموداست که ازمحراق به موجه    pدرحالیکه     2px 2y =از:   

 رسم شده است.
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Parabolic Mirror 

یوانعکاس کونکی شیشه یې لوښۍ دی چې دوړانګوانرژي ، صوت    -آهینه ء پارابولی :  
اګرتوسط   که  مقعراست  ء  آهینه  یک  راټولوی.   کې  محراق  په  انرژی  اودرادیوڅپې  انرژي 
میدهد.   راتشکیل  پرابول  یک  آن  مقطع  ګردد،  قطع  بګذرد  ازمحورتناظرآن  که  مستوی 

آهینه   محمورعمده  به  موازی  که  شعاعات  تمام  آهینه  قسم  برسد درین  آهینه  به 
 بعدازانعکاس ازیک نقطه ء باالی محورعمدهء آن میګذردکه بنام محراق آهینه یادمیشود.

Paraboloid 

موازي   های  مستوی  ء  مجموعه  یک  سطح  دربرابراین  که  است  سطح  یک 
مذکور باسطح  ها  مستوی  این  مقاطع  ومقاطع     Parabola وجوددارند،طوریکه  هابوده 

ویا    یابیضوی  مذکورباسطح  موازی  های  مستوي  مجموعهء  عمودبه  های  مستوي 
hyperbola    میباشد. دبیلګې په توګه لکه دقمرمصنوعی پشقاب ډوله لوښۍ 

Paradox  متناقص بودن 

Paradox, 

Hydrostatic 

ثافت آن بوده  این حادثه راکه فشارقاعدوی مایعات تنها مربوط به ارتفاع سطح مایع وک
 به مقطع قاعده بستګی ندارد،بنام پارادوکس هایدروستاتیک  یادمینمایند 

Paradoxie 
: متناقص  رسیده     -بیان  ثبوت  به  که  آشکاربنظرمیرسد  ناراستي  درآن  که  آست  بیانې 

 است.

Paraelectric 
دارای   درآنها  مالیکولاجسامیکه  که  اجسامیست  وضمنًا  پوالرمیباشند  یعنی  قطبی  های 

 رول مهمی را درساحه برقی بازی نمیکند suszeptibilitätثابت دای الکتریک و    

Paraffin 

 پارافین : تمام هایدروکاربن های مشبوع را بنام خاندان پارافین یاد میکنند 
بوده  ۱ مشبوع  ء  رابطه  دارای  اینهاهمه  کیمیاوی=  فرمول    ودارای 

𝐶𝑛𝐻2𝑛+2     میباشند 
= یکنوع ماده ایکه متشکل ازهمین هایدروکاربن است از پطرول نیزحاصل میګردد که  ۲

سازی   وکریم  سازی  شمع  وبرای  بوده  سفید  رنګ  ودارای  میشود  یاد  پارافین  بنام  
 بکارمیرود.

Parallax 

 یک فاصله معین مشاهده میشود = زاویه ایست که تحت آن  ۱
 = لغزش دوجسمی که بفاصله های مختلف ازیک مشاهدی که درحرکت است، دورباشد۲
= دحرارت اندازه کولو په موخه یوه ترمومترآله کارول کیږي .دیوې ترمومترسکیل ستن  ۳

نه   وه  عمودًا  اوکه  ده  تړل شوی  ترشاهنداره  دسکیل  چې  داځکه  ولوستل شي  بایدعمودًا 
 ل شي دسکیل ستن تصویرلیدل کیږي اودحرارت اندازه ناسمه لوستل کیږي لوست

Parallel 
  : تالقی    -موازی  نقطهء  دارای  وقتیکه  بیکدیګراند  موازی  مستقیم  دوخط  درمستوی 

 نباشند  همچنین دومستوی موازی بیکدیګراند وقتیکه  دارای نقطه ء تالقی نباشند 

Parallel Beam اعموازي وړانګې ،موازي شع 

Parallel Circle 
 : ء موازی  هرګاه یک سطح  کره دورانی بایک مستویکه به  محورمیباشد، قطع     -دایره 

 شود، دراین صورت مقطع یک دایره موازی است که به روی سطح کره تشکیل میشود 

Parallel 

Conjunction 
 اتحادموقتی موازی دوسلول جنسی ویادوحیوان یک سلولی ویادوکروموزوم  
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Parallel 

Connection 

بسته کاری برقی است طوریکه سامانهای برقی مانند خاذن،بطری،    -سرکټ موازی :
بایکدیګرموازی بسته شودوقطب های مشابه   0Uمقاومت ،دایود وغیره  نظربه منبع برق 

ان ها بایکدیګریکجابسته شود. په شکل کې دوه موازي 
کښل شوي دي چې دهریوه مقاومت څخه یوه      Rمقاومتونه 
 کښل شوی ده.   0Uتیریږي. دولټیج منبع په  Iجریان   برخه برقي

 

Parallel 

Projection 
 موازی ارتسام  

Parallelogram 

Of Force 

 

کله چې په یوه جسم باندې دوه قواوي لکه     -متوازی االضالع قوه : 
1F      2اوF      شوچې نوکوالی  وکړي  اغیزه  الندې   زاويي  ترټاکلي 

قوه   کړو.    netFمحصله  ترالسه  مرسته  په  کړنالري   دهندسي  يې  
اودنوموړوقواودجمع   وترتشکیلوي  االضالع  دمتوازی  قوه  محصله 

یانې    . راځي  ته  منځ  واسطه  باندې     F 1= F netF +2کولوپه  جسم  په  چې  مانا  دې  په 
 اړوقواوسره یوشان دی .  دمحصلي قوې اغیزمنتوب ددو

Parallelogram 
یوڅلورضلعه شکل دی چې متقابلې ضلعی یې دیوبل سره موازي     -متوازی اال ضالع :

 دي

Paralysis 
یوې   دبدن  لکه   . تلل  دمنځه  دندې  اویادعضلي  دندې  غړي  ،دیوه  کیدل  کیدل،شل  فلج 

 برخي حسي اوحرکتي دندې کمښت .

Paramagnetismu

s 

هغوی   په  دبهرخواڅخه  که  چې  مانا  دې  په  لري  ځانګړتیاوې  دمقناطیسیت  مواد  ځیني  
شدت   ساحې  دمقناطیسې  کې  دننه  نودموادوپه  شي  وکارول  ساحه  مقناطیسي  باندې  
مقناطیسي   کې  منځ  دنوموړوموادوپه  چې  داځکه   . کوي  تقویه  پرتله  په  دبهرخواساحې 

 مقناطیسي ساحي سره په یوخواکې هم غږه کیږي.  ساحه تولیدکیږي چې دبهرخوا

Paramecium 
: داحیوان     -پارامسیم  لري.  اودسلیپربڼه  ژندکوي  اوبوکې  په  چې  دی  حیوان  یوحجروي 

 په جنس پورې اړه لري. ciliates  دارانمژگازجمله 

Parameter  پارامتر ، متحول 

Paraproteins 

جوړشوي    زیږنده  تړاویوشان  جینیتیک  په  )مونوکلونل(څخه  لمفویدحجرې  واحدې  دیوې 
ایمونوګلوبولین   یوډول   پروتین  دغه    . دي  پروتین  نارمل  غیر  کې  جوړښت  اوپه 

 اویادایمونوګلوبولینوټوټې دي  چې دانټي باډې په څیرکومه دنده نه شی  ترسره کوالی  .

Parasite 

طفيلى، مفت خور هغه ژوى اوبوټى چې دنورو ژوو اوبو ټو په وينو اوغوښو      -: يټاپار از
كوي اودهغه    ژوند  ژوندکوي  کې  دننه  په  اویادبدن  بدن  موجودپه  ژوندي  دبل  پارازایت   .

لکه   ګرځي  المل  دناروغۍ  ته  میزبان  معمواًل   پارازایت   . کوي  تغذیه  ځان  دموادوڅخه 
ت په وینه کې ،په انساجوکې اوپه روده  اوداسې التهاب ، ساري ناروغۍ اونور . پارازای 

په نوم یادیږي. لکه کرم حلقه دار،سپږې ،ورېږې ،   نوروکې شتون لري چې دهمغه غړي 
 ،زکن  ایکسودیدا یبی،دماالریامګس،سماروغ،اسهال آم

Parasitic   ، ازايټطفیلی  منځ   -:  پار  په  اورګانیزم  بل  دیوه  چې  اورګانیزم  اویانباتې  حیوانې 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vector_parallelogram.PNG
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 ابهربرخه کې ژوندکوي اوله هغه څخه ځانته غذايي موادځبیښي.اوی

Parasympathetic 

Nervous System 

دخودمختاریاخپلواک عصبي سیستم یوه برخه ده چې      -:  سیستم عصبی پاراسمپاتیک
اودرېیم   عصب  عصب،نهم  عصب،اوم  لسم  دمغز  جریان  اودوینې  غړودنده  داخلي  دبدن 

کوي.   کنترول  مټ  په  کیږي    پاراسمپاتیکعصب  فعال  کې   وخت  په  داستراحت  عصب 
زړه ضربه  اودبدن داخلي  غړوفعالیت راکموي اودبدن انرژي سپموي . دبېلګې په توګه د 

،دسږو فشارکموي  ،دوینې  کې    شعبتان  کموي  حالت  په  خوداستراحت   ، کوي  تنګ 
، شي  هضم  ترڅوډوډي  زیاتوي  حرکت  صفرا  دمعدي  انقباض  كيسه  عضالتو 

کول،دمتیازونل انقباض،دمتیازوکڅوړي انقباض،په جنسي غړوکې درګونوارتول اونور.  
صبي سیستم مقابل لوبغاړی  عصبي سیستم دسمپاتیک ع  پاراسمپاتیکدیادولووړده چې  

چې   مانه  دې  په   . اوبرخالف    پاراسمپاتیکدی  راکموي  فعالیت  غړودندې  داخلي   دبدن 
سمپاتیک دبدن داخلي  غړودندې فعالیت زیاتوي. دنوموړودواړوعصبي سیستمونوتعادل 

 باید برقرارشي ترڅودبدن صحت تضمین وشي.

Paratyphoid 

یوډول ناروغي ده چې محرقې ته ورته ده خودهغي په شان دومره سخته نه     -پاراتایفوید :
،اسحال ،په سینه باندې دګالب ګل په شان C°41ده . نښې نښانې یې عبارت دي له تبه  

دپاراتیفوس   ناروغۍ  نوموړې  اونور.  ریزی  روده،خون  ،التهاب  ټکي  رنګه 
خپ  واسطه  باکټریاپه  داستراحت  باکټریااودسالمونال  دنوموړي مکروب  بدن کې  په  ریږي. 

 موده دلسوورځوڅخه آن تریوویشت ورځوپورې رسیږي.

Parenchyma 
 دحیواناتواویانباتاتواساسي نسجونه  -۱
 دنباتاتوپه پاڼوکې اسفنجي نسجونه -۲

Parthenogenesis 

یوډول طبیعي غیرجنسي تکثرته ویل کیږی چې په هغه کې دجنین وده اونمو پرته له القاح  
اوسپرم څخه صورت نیسي .دمؤنث تخم تکامل پرته له دې چې دمذکرتخم سره مخلوط  
داډول    . ونیسي  صورت  القاح  چې  دې  له  حیواناتواونباتاتوتکثرپرته  ډول  دځینې   . شي 

یوشميرزیاتوحیواناتواونبا نسواري  تکثرپه  لکه  توګه  په  دبېلګې  کیږي.  ترسره  تاتوکې 
 الجی،رشتوي چنجی،خرچنګها،سرخسها،اوحشرات ،ککهای آب     

Partial 

Derivative 

.𝑓(𝑥1په ریاضي کې دیوې تابع      -برخه ئیزاشتقاق ،اشتقاق جزئي : 𝑥2. ……𝑥𝑖 . … . 𝑥𝑛)   
یو چې   کیږي  ترسره  داډول  په  ولري  ډیرمتحول  چې  ئیزاشتقاق  کړنالره  برخه  داشتقاق 

باندي عملي کیږي اوپاتې نورمتحول ثابت په نظرکي    𝑥𝑖یوازې په یوه ټاکلي متحول لکه  
باندې داشتقاق کړنالره عملي کیږي .       𝑥𝑖+1نیول کیږي اوبل ځل په یوه بل متحول لکه   

لري او مشتق ددې   ixپه نوموړي صورت کې یوه تابع الس ته راځي چې یوازې یومتحول  
د   دی     ixتابع  تړاوعبارت  𝑓(𝑥1.𝑥2.……𝑥𝑖.….𝑥𝑛)��په 

∂𝑥𝑖
دتابع        نوم    𝑓او  په  ئیزاشتقاق  برخه 

.𝑓(𝑥یادیږي. دبېلګي په توګه که یوه تابع چې دوه متحول  ولري لکه   𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2    په
f(x.y)��له :   متحول په تړاوددې تابع برخه ئیزاشتقاق مساوي دی  xپام کې ونیسو،نو د  

∂x
=

2𝑥      اودy    : په تړاوددې تابع برخه ئیزاشتقاق مساوي دی له𝜕f(x.y)

∂y
= 2𝑦      دیادولووړده

 عالمه  کارول کیږي.    ��چې د برخه ئیزاشتقاق لپاره د  

Partial 

Differential 

.𝑓(𝑥1دربرابریک تابع   -تفاضلی جزئي : 𝑥2. ……𝑥𝑖 . … . 𝑥𝑛)  افاده
𝜕𝑓(𝑥1.𝑥2.……𝑥𝑖.….𝑥𝑛)

∂𝑥𝑖
. dxi     بنام تفاضلی جزئي نظربه𝑥𝑖  .یادمیشود 
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Partial 

Differential 

Equation 

په ریاضي کې یوډول تفاضلي معادله چې دیوې تابع   -جزئي تفاضلي معادله : 
𝑓(𝑥1. 𝑥2. ……𝑥𝑖 . … . 𝑥𝑛)    دمتحلوپه تړاویواویاډیرجزئي مشتقات  ولري . دبېلګي په

 توګه : 
∂2f(x. y)

∂x2
+

∂2f(x. y)

∂y2
= 0 

Partial Pressure 

دګازپه یوه مخلوط کې دیوې برخې ګازفشارته ویل کیږي چې    -فشارجزئی،فشارقسمي :
ایزفشارونومجوعه   دګازبرخه  واردکوي.  باندې  لوشي  همغه  په  يې  سره  ډول  ځانګړي  په 
دمخلوط غازمجموعی فشارپه ډاګه کوی . دبېلګې په توګه که چېرته درې ګازونه هریوپه  

لکه   ځ فشارونه  باند  لوښي  یوه  په  وارسره  خپل  په  ډول  واردکړي     P2,P1P,3انګړي 
  Pاوبیاوروسته په همغه لوښي کې سره مخلوط شي  ، نوپه دې حالت کې مجموعی فشار 

  : له  دی  فشار   3P  + 2+ P1P = Pمساوي  برخه     3Pاوفشار   2Pاوفشار   1Pدلته  ته 
 ایزفشاراو یا فشارجزئی ویل کیږي .

Partial 

Remission 
 کله چې ددرملني څخه وروسته  دسینې سرطان کوچنی شي خوبیخې له مینځه والړ نه شي   

Participate كول. ګډونرخه اخيستل،  ب   

Particle   ، ذره ،ټوټه ، جزء 

Particle 

Accelerator 

    -دبڅرکوتعجیل کوونکی :
چارج   چې  دی  ماشین  یوډول 
دالکترومقناطیسي  شووبڅرکوته 
ساحې په مټ خورالوړتعجیل اوانرژي  
دمسیرپه   هغوی  اوهمدارنګه  ورکوي 
کیږي.   ساتل  غونډ  یوځای  اوږدوکې 

په سویزهیوادژنیوښارکې دی چې    (LHC)نن ورځ ترټولو پیاوړی تعجیل کوونکی ماشین  
ولټ   تیراالکترون  ترشپږ  ان  ته  ذرې  .     TeV 6.5دپروتون  ورکوي  انرژي  حرکي  پورې 

دپروتون دوه ذرې چې شپږتیراالکترون ولټ حرکي انرژي لري یوپربل مخامخ لیګیږي اوپه  
دهغوی انرژي  دیارلس تیراالکترون ولټ     center-of-massپایله کې دکتلي په مرکزکې  

13 TeV  بلخوا  قی  . تولیدکیږي  ذرې  شمیرهستوي  ګڼ  ټکرکې  دپروتونوپه   . لري  مت 
  . کیږي  پورته  ګټه  کې   اوصنعت  ریسرچ  طبابت  په   څخه  آلې  کوونکي  دبڅرکوتعجیل 

  Drift tubesنوموړي آله دایونویوه سرچینه ،تعجیل کوونکي استوانه يې ډوله جوړښتونو  
اولوړفریکونس جنراتورڅخه جوړه شوې ده. دلوړفریکونس جنراتورپه مټ تعجیل کوونکي  
استوانه یې ډوله جوړښتونه دفریکونس سره مطابق په خپل وارسره پرلپسې مثبت اومنفي 
اوایونوته   ،پروتون  الکترون  شووذراتولکه  راوتونکوچارج  څخه  اودسرچینې  کیږي  چارج 

 تعجیل ورکوي .

Particles 

Radiation 

ذرو   دبڅرکو :    اویا  سره    -وړانگې   ډیرسرعت  په  ذره  اتوم  بنسټیزماتحت  یوه  چې  کله 
  ، نیوترون ذره     لکه الفا ذره ،الکترون   حرکت کوي  نوانرژي یې دوړانګوپه ډول خپریږي  

وړانګې   اواکس  ګاماوړانګې   . دي   دایونایزوونکووړانګوبڅرکې  ذره  اوپوزیترون  ذره 
 مقناطیسي وړانګې دي .ایونایزوونکې الکترو

https://en.wikipedia.org/wiki/TeV
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Partition .) تقسیم بندي ویشل ، ويشل ) عادال نه (،ټاكل ) دهرچابرخه 

Pasteurization 

دحرارت په واسطه دمایکرواورګانیزمودمنځه وړل . دبیلګې په توګه په خوراکي موادولکه  
اوسابوته دشپیته درجې سانتې ګرید   ترسل درجې سانتي   C°60شیدی ،شربت  آن  څخه 

اوخوراکي     C° 100ګرید شي  مړه  میکروبونه  ترڅوهرډول  کیږي  ورکول  حرارت  پورې 
 مواددوامداره وساتل شي . 

Pasture بید، درخت بید  , گابڼی څرځا ، 

Patella 
: دهډوکوپلنه صفحه چې دگونډې مفصل دپاسه    -دگونډي دسترگې هډوکی،عینک زانو 

 پرته ده .

Pathogenic Agent 

, Germ 

هغومایکرو اورګانیزمو اویاموادوته ویل کیږی چې     -دناروغۍ لیږدوونکی،ناقل مرض :
نورو اویاتخریبوونکوپېښوالمل    كوربه   په  دناروغۍ   حیواناتواونباتاتوکې  اورګانیزمولکه 

وایرس،باکټریا،سمرق  : لکه  توګه  په  دبېلګې   . خيیا  وګرځي  اونور.  مر  ،پارازایت   ړى 
ځینې مایکرواورګانیزم زهرجن موادافرازکوي چې دبدن حجرو،وینې حجروته زیان رسوي 

دبیلګ  . راپاروي   ایمیون سیستم  د  اویاداچې  توګه  په       Clostridium botulinum      ې 
یوه ډیره خطرناکه باکټریاده چې زهرجن موادتولیدکوي اوداعصابوتخریبونکي ګاز)زارین(   
په پرتله سل زره ځله ذهرجن خواص لري . همداالمل دی چې نوموړي باکټریادبیالوژیکي  

 وسلې په توګه کارول کیږي .

Pathway   ،مدار، خط السیر، مسیر 

Pauli Exclusion 

Principle 

: پرنسیپ  په     -دپاولي  چې  دی  قانون  یوفزیکي  میخانیک  کې    1925دکوانتم  زکال 
له خوا داټوم دجوړښت په تړاو بیان شو. نوموړی       Wolfgang Pauliدجرمني فزیک پوه  

په   الکترونونه  دوه  اټوم  دیوه  چې   لري  نه  داامکان  چې  کوي  ډاګه   په  قانون 
نتم عددونوکې سره یوشان قیمت ولري. دکوانتم څلورعددونه عبارت دي له  ټولوڅلوروکوا

کوانتم عدد اساسي   :n     کوانتم عدد داتوم مداردورانې ضربې    ،ℓ,    کوانتم مقناطیسي 
    sm، اودسپین یاڅرخیدلوکوانتم عدد  ℓm,عدد 

Pb>Plumbum دسرپ کیمیاوي عنصر لنډیزنښه 

Pd>Paladium  کیمیاوي عنصرلنډیزنښهدپالیدیم 

Pectin 
دمغلق   موادچې  نباتي  میوو  مالیکوللزجي  اوپه  جوړدی  ساکرایدڅخه  پولي  اونباتي  ونو 

 ،ریشه اوپاڼوکې شتون لري  

Peculiar ،عجيب وغريب ړ،و ېدتماش ځان،: خپل، دخپل  خاص مخصوص ټاكلى، ځانگړى  .   

Pellets 
، لکه دیورانیم عنصر غونډاري چې په هستوې    ټوټی يا مردکي ، فلزي کوچني غونډاري

 بټۍ کې کارول کیږی  

Pellicle دډیرویوحجروي موجوداتود حجرې بهرنۍ نازکه پالزماغشاچې ارتجاعي خواص لري 

Pelvis 

 

خاصره   لګن   ، اودشاله         -:حوضه  یادیږي  نامه  په  دکونټی   چې  برخه  ښکته  دتنې 
 اودوه نوروهډوکویانې  کوکسیکس )عصعص (      Os sacrumیوه هډوکي  ساکروم  دخوا
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Os coxae . څخه جوړشوی دی 

Pendulum 

یک جسمی که تحت اثرقوه ثقل  )وزن خودش( بحول یک نقطه مستقربایک محور   -رقاصه :
ازمرکزثقل   دیوه  مستقرخارج  نقطه کې  یوه  په  چې  دی  یووزن  رقاصه  اهتزازنماید.  جسم 

 تاراویابل توکي  په مټ ځونډوي اوآزاداهتزازکوي

Pendulum 

(Mathematics) 

 

 

   -ساده رقاصه یا رشته یي رقاصه  : 
کتله   یوه  چې  کلکه   m کله  څوکه   الندې  تارپه  دیوه 

داسې  عمودًا  باندې   جسم   یوه  په  څوکه  وتړواوبیادتاربله 
ته په یوه  ځوړنده کړوچې  په خپل محورباندې ښي اوکیڼ خوا

یک حرکت ترسره کوالی شي نوه  هورمون  سطحه کې اهتزازي  
یوداسې جوړښت ته  ساده رقاصه ویل کیږي . که چېرته ځینې شرطونه اوفرضیې  په پام  

 کې ونیول شي نود ساده رقاصې دحرکت تفاضلي معادله په الندې توګه لیکالی شو: 

 
داحتزاز ساحه  یازاویه ده .     θ دځمکې تعجیل او g درتارطول ،  ℓ په پورتنی معادله کې 

دتیتازاویه       ومنوچې  چېرته  ساحه     که  داحتزاز  ډیر    اودرقاصې   
 کوچني  وي ، نوپورتنی تفاضلي  معادله الندې ساده شکل ځانته غوره کوي : 

 

اومخکنی اعظمي    ,dθ/dt(0) = 0که چېرته ابتدايي شرطونه لکه مخکنی  سرعت یې صفر
یې     :    0θ = (0)θزاویه  ده  ډول  الندې  په  یې   معادله  نودحل   ، ولري  قیمت 

لیکو:    لپاره  وخت  پېره  یایوه  بشپړخوځیدنې  بلخوادیوه 

دځمکې  تعجیل دی .  g درقاصې تاراوږدوالی او     ℓ په دې ځای کې     
)تناوب زمان(  ،   کتلې  او داحتزاز   ځوړندشوېددپام وړپایله خوداده چې د دورې وخت 

 ساحې تابع نه دي .   

Penetration  ذ، ورتیریدنه , اغیزه کونه , ورکډیدنه  دخول ، نفو 

Penicillin 

یوه ډله انتي بیوتیکو ته ویل کیږي چې دیوځانګړي ډول سمارق څخه په نوم     -پنسیلین :
دیوسلسله    Penicillium chrysogenum د درمل  نوموړی  کیږي.  استحصال 

لکه    بکټریاوو  ګرام مثب  د  په    streptococciاو     staphylococciناروغیوپروړاندې چې 
واسطه منځ ته راځي، کارول کیږي .     دسږي التهاب ،سوزک،سفلیس،التهابات چرکدار  

په   کیږي.  پورته  ګټه  څخه  درمل  دپنسیلین  هم  کې  زک  ۱۹۲۸اونوروناروغیولپاره  ال 
له خواکشف شول .  په    Alexander Flemingپنسیلین دیوه انګریزساینسپوه فلیمینګ     

کبله    1945 له  پنسیلین درمل کشف  د  نوروملګروته  دوه  اودهغه  نوموړي عالم  زکال کې 
لري.   حساسیت  پروړاندي  پنسیلین  د  خلک  سلنه  لس  لږڅه  شوه.  ورکړل  جایزه  دنوبل 

http://uwmsk.org/RadAnat/PelvisAP.map
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بیوتیک دانتي  چې  مقاومت    دیادولووړده  باکټریاوو  ډیری  ورځ   نن  کبله  کارولوله  زیات 
 پیداکړی دی .

Pentagon .پینځه ضلعه ،  هغه جسم چې پنځه خواوې لري، مخمس، پنځه اړخيز 

Pentanes 

کې پینځه   مالیکولمشبوع هایدروکاربن دي چې په خپل  -پنتان :
لري   اړه  پورې  پارافین  یانې  الکنین  اوپه  لري  اټومونه  کاربن 

دی . دجوړښت په تړاودرې ایزومري    12H5C.دپطرولوڅخه الس ته راځي. دجمع فرمول یې   
 n-Pentan, Isopentan ، Neopentanلري لکه 

Pentode : الکترودونه تړل شوي ويالکترونیکي نلونه دي چې په منځ کې يې پینځه  -پنتود  

Pentose 

خپل   په  مونوساکرایدچې  یانې  شکردی  پینځه    مالیکولساده  کې 
کیمیاوي فرمول     Riboseکاربن اټومونه لري . دبېلګې په توګه لکه  

 5O10H5Cیې دی 

Pepsin 
باندې ټوټه   peptidesدمعدې یوهضم کوونکی انزایم دی چې پروتین په کوچنیوپپتایدونو  

 کوي اوپه معده کې تولیدکیږي 

Peptide 
وي    -پېپتید:  شوې  ترکیب  اویازیاتوامینواسیدونوڅخه  ددوو  چې  دي  مرکبات  عضوي 

 اودپروتین دټوټه کیدلوڅخه منځ ته راځي

Per Thousand 

 : په ژبه په الندې ډول لیکل کیږي . دیوه شی دیوه شي زر  -فی هزار  مه برخه اودریاضي 
1اندازه کول په تناسب یوپه زر   

1000
    

 

Percentage 
: دیوه عدد اویایوه شي سلمه برخه اولنډیزنښه يې په الندې ډول    -فیصدي، په سلوکې  

1ښوول کیږي      

100
= % 

Perchlorate 

: اسید  -پرکولوريت  لري     4HClOدپرکلوریک  خواص  اوکسیدان  اوقوي  دي  مالګې 
اوسودیم    KClO)4(،پوتاشیم کلورات     NH)4ClO4(دبېلګې په توګه لکه امونیم کلورات  

 NaClO)4.(کلورات 

Pericarp 

څخه   اوددریوبرخو  کوي    احاطه  شاوخوا  ددانې  چې  پوښ  دمیوې  نباتاتوکې  بذري  په 
طبقه   بهرنۍ   . دی  شوی  طبقه     Exokorpتشکیل  دننه   ،Endokorp   

 Mesokorpاودنوموړودواړوطبقوترمنځ طبقه 

Periderm 

ء پوست نباتې ،انساج ثانوی درقسمت   پریدرم مجموع انساج مولدازطبقه تولیدکننده  -۱
های سطح ساحه ایکه عرضادرحال نموباشد ومتشکل است ازطبقه تولید کننده کاکی که  
بطرف خارج سلولهای کاک وبطرف داخل سلولهای پوستي غیرکاکی ودارای کلوروفیل را  

 بوجود میآورد 
شنین داررامیسازدکه  انواع اجتماعی پولیپ هابه سطح بدن خودیک اسکلیت خارجی    -۲

 به پولیپ هایک محفظه پیاله مانندرامیدهد. این اسکلیت بنام پریدرم یادمشود
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Period 

 دیوه تظاهر زمانی اویامکانی فاصله چې په منظم ډول سره تکرارکیږي  -دوره : 
 Menstruationقاعده ، حیض  -په بیالوژي کې :  
: کیمیاکې  دمن  -په  چې  کیږي  ویل  افقي  دعنصرونوپریودته  کې  جدول  په  دلیف 

 قطارتشکیلوي اوټول داعنصرونه په مساوي تعدادمدارونه لري  
کمترین عددی باشد   pدارای دوره است ،هرګاه    f(x)یک تابع     -دوره :    -په ریاضی کې :

اعداد   دربرابرهمه  تعریف     xطوریکه  :     f(x)  درناحیه  باشیم    f(x) = f(x+p)ماداشته 
است .په بله ویناهغه ټاکلی موده چې یوه تابع خپل ځان    2𝜋دارای دوره     sinxمثاًل تابع   

 بیرته تکرارکوي.
زمان تناوب : هغه وخت ته ویل کیږي چې یواهتزازکوونکی جسم یوکامل     -په فزیک کې : 

 اهتزازترسره کړي 

Periodic 

Function 

یمت په منظم ډول وروسته له یوې ټاکلې  هغه ډول تابع دي چې دتابع ق  -دوره اي تابع  :
چې دتابع    ,sinx, cosxاویافاصلي څخه تکرارکیږي. دبيلګې په توګه لکه     Periodمودې  

 تکرارکیږي   2πقیمت یې وروسته له هرپریود  

Periodic Table 

Of Elements 

عنصرونه  په نوموړي سیستم کې ټول کیمیاوي    -دکیمیاوي عنصرونوپریودیک سیستم :
داتومي شمېری،د اټوم په مدارونوکې دالکترونوځایزجوړښت ، اودعنصرونو تکراروونکی 
تنظیم شوي دي. دعنصرونوپریودیک جدول   کې  یوه جدول  په  اساس  په  کیمیاوي خواصو 

اودپریود لري  ردیفونه  افقي  خواته     Periodsاووه  کیڼ  دهرردیف   . یادیږي  سره  نوم  په 
خواته   شی  اودردیف  فلزات 
نوموړی    . لري  موقعیت  غیرفلزات 
جدول اتلس عمودي ستنې لري  چې  
اوهغه   یادیږي  نوم  دګروپونوپه 
چې   دي  شوي  تنظیم  پکې  عنصرونه 
خواص   کیمیاوي  مشابه  سره  یودبل 

په   نجیبه ګازونه  ګروپ کې  اتلسم  لري.په 
په   جدول  نوموړی  لري.  کې شتون  کیمیاپوه    ۱۸۶۹عمودي ستن  روسي  دیوه  کې  زکال 

 له خواتنظیم شو .    Dmitri Mendelejewمنډلیف  دیمیري

Periphery 

  شاوخوا   ال،  دور ، حدود، چاپير ي  دیوه جسم  دڅنډوبرخې ،بهرخوابرخې  ، چاپیریال ،  
محیط لکه دیوې دایرې محیط، دبدن هغه غړي چې دمرکزیانې   ،لکه دیوه ښارشاوخوا

 تنې څخه بهرموقعیت لري لکه السونه ،پښې ،سر

Permanent 

Magnet 

 : یوه     -دائیمي مقناطیس  په خپل شاوخواکې  الیاژ شته دي چې  فلزي  اوهم  ډبرې  ځینې 
دفع  اویایې  څکوي  یاداچې  ځانته  شیان  ټاکلي  اوبلخواځینې  خپروي  ساحه  مقناطیسي 

آله ، چې دځمکې شمال اوجنوب خواراښيي .      compassبېلګې په توګه لکه      دکوي  .  
 داس دنعل په شان مقناطیس   بل مثال یې لکه

Permanent 

Magnetism 

: ډول مقناطیس دی چې دعادي شرطونوالندې خپل مقناطیسي    -دائمي مقناطیس  هغه 
 خاصیت تل  ساتي .

Permeability دنفوذ مننه  ، دتیریدنې وړتیا، قابلیت قابل نفوذ 
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Permeability 
نفوذ:  اویا   -قابلیت  مادې  چې  غشا  وې ی  دیوې  کیږی  ویل  ته  کیفیت  هغه 

    ګازاتواویامایعاتوته اجازه ورکوي چې  دمنځ څخه يې تیرشي 

Permeability 

(Electromagnetis

m) 

په الکترومقناطیسیت کې دیوه جسم مقاومت اندازه ده چې دمقناطیسي   -قابلیت نفوذ :
اوقمیت یې  ساحې دتولیدپروړاندي یې شيي . دنوموړي کمیت واحد هنري تقسیم په متر  

 دفضالپاره مساوي دی له : 
H/m 7−H/m ≈ 12.57×10 7−10 × π4 = 0μ 

Permeable  دنفوذوړ، نفوذ منو نكى ، قابل نفوذ 

Permeable  قابل نفوذ 

Permutation 

ې ترتیب کول . په همدې ترتیب کې  يو په بل پس  په ریاضي کې دشیانویو  -ترتیب :   -۱ 
کیدی شي چې یوجسم څوځله تکرارشي اویاداچې هیڅ تکرارنه شي . ترتیب عبارت است  

مجموعه   ازتعدادمحدودعناصریک  مرتب  ترتیب  هرګاه    Sازیک   .  nدارای     Sاست 
 عنصر تشکیل شده میتواندطور    rعنصرباشد،پس تعدادترتیب های مرتب که از 

n(n-1)(n-2).......(n-r+1)  است 
مثاًل    -تعبیر:  -۲  . است  خودش  روی  ای  مجموعه  یک  به  یک  ربط  ازیک  عبارت  این 

 میدهد یک تعبیر است    1به    3،  و  3رابه   2x2ربطیکه ارایه  

Peroxide 
لکه        -پراوکساید: فرمول  عمومي  کې  جوړښت  خپل  په  چې  دي  مرکبات  کیمیاوي  هغه 

H-O-O-H  2,(ولري. دبېلګې په توګه لکه هایدروجن پراوکسایدO2(H 

Peroxide Group    دپراوکسایدګروپ ته ویل کیږي لکه-O-O-  

Perpendicular : ) شاقولي خط چې په یوه سطحه عمودًا رسم شي  -نورمال )عمودي 

Perpendicular ،عمود 

Perpendicular 

Bisector 

: ء  خطی راعمودًا تنصیف میکند. قرارتعریف  خط    -عمودوسطی  مستقیمکه یک قطعه 
 عمودوسطی قطعه خط مذکورنامیده میشود

Perpetual Motion 

Machine 

یوخیالی ماشین پرته له دې چې دبهرڅخه انرژي ورته ورکړه    -تل حرکت کوونکی ماشین :
شي،   ګټورکارترالسه  څخه  اودهغه  کارکوي  توګه  دائمي  په  خودبخود  ډول  شي  یوداسې 

لومړی   دترمودینامیک  چې  داځکه  دی  ناشونی  کارکوي  تل  انرژي  له  پرته  چې  ماشین 
 اویادویم قانون سره په ټکرکې دی 

Perpetually   پرله پسی ، دائمي ، پایښت داره 

Persistent کلک  , تلیمی, داټینگ ,   

Perspiration 

 : اسیدونواوایونونولکه     -عرق،دبدن خوله  ده چې دخوړومالګې ،اوبه،شحمي  هغه مایع 
)–, Cl+, K+(Na     څخه ترکیب شوې ده اودتي لرونکوحیواناتودعرق غدوڅخه چې  دبدن

 په پوستکي کې شتون لري ،افرازکیږي. دعرق په مټ دبدن حرارت تنظیم کیږي.

Petrochemistry 
: خام    -پطروشیمې  اوپه  کوي  بحث  ګازاوپطرول  دطبیعي  چې  ده  څانګه  دکیمیایوه 

 موادويې اړوي.
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Petrography 
: په  دس  -پطروګرافي  دمایکروسکوپ  اوډبروډلبندي  داحجارو  چې  ده  څانګه  یوه  اینس 

 اساس معاینه کوي 

Petroleum 

ي وزن  مالیکولیوسوځیدونکی مایع دی چې دهایدروکاربن توپیرلرونکي   -دځمکې تیل : 
څخه ترکیب دی .  دځمکې تیل دیوسلولي حیواناتوپاتې شونې څخه دجیالوژیکی پېړیوپه  
دمړه   سمندرکې  په  لکه   توګه  په  دبیلګې   . دي  راغلي  ته  منځ  اوږدوکې   

 پاتې شونوڅخه دملیونوکالونوپه ترځ کې تولیدکیږي .alga شوواورګانیزمولکه  الګا 

Petroleum 

ل زمیني ترکیب هایدروکاربن است که ازبقایای حیوانی ونباتي تی   -پطرول یاتیل زمیني : 
تیل   خام   . است  آمده  بوجود  میلیادهاسال  درمرور  االرضی  طبقات  های  دردوره 
چې   کله  پیداکیږي.  الندې  سطحې  دځمکې  چې  دی  مایع  سوځیدونکی   یوزیړتوربخون 

ا ولري  شتون  کې  طبقو  په  دځمکې  اورګانیزم  شوي  مړه  مقدارعضوي  وترزیات  یوزیات 
راځي.   ته  منځ  تیل  تیریدوسره  نودملیاردونوکالونوپه  راشي  الندې  حرارت  اوزیات  فشار 

د تیل  جزء  خام  به  جزء  ګازولین    تقطیر  لکه   ، کیږي  تصفیه  نوروبرخو  په  کې  کړنالره  په 
 ،کیروزین،ډیزل تیل اوداسې نور.

Petroleum Ether 
الیفاتیک هایدروکابونونه دي چې په خام پطرول کې شتون لري اودحرارت     -دپطرول ایتر: 

 کې غلیان کیږي . په البراتوارونوکې دمحلل په توګه کارول کیږي   C° 60‒35په 

PH Value 

په کیمیاکې داوبومحلول اسیدي اوقلوي ځانګړتیاوداندازه کولوپه موخه     -:   -pHقیمت  
ایون   دهایدروجن  چې  دي  محلول  اسیدهغه  تشکیلوي.  لوړوي    H+یوسکیل  يې  غلضت 

یې داوو    pHقیمت یې نسبت قلوي محلول ته ټیټ وي. هغه محلول چې قیمت    -pHخود  
وي    مساوي  ،   pH=7سره  یادیږي  نوم  په  محلول  قیمت  دخنثی  چې   محلول     pHهغه 

د      7داوو اوکه چیرته قیمت  لوړوي قلوي محلول دی  وي    7دااوو     pHڅخه  ټیټ  څخه 
 اسیدي محلول په نوم یادیږي 

(     pHدتعریف سره سم د    قیمت مساوي دی له منفي لوګاریتم )چې قاعده یې لس وي 
 غلضت په واحد مول پرلیترمحلول H+دهایدروجن ایون 

 
په تو ایونو  دبیلګې     10×5−6غلضت يې     H+ګه که چیرته یومحلول ولروچې دهایدروجن 

دی ،  په دې مانا چې یواسیدي محلول   1010pH = log×2)5.3.5 = (قیمت ولري ، نود    
 دی.  دنوموړي کمیت لنډیزمساوي دی له : 

'pH =  power of hydrogen 

Phagocyte 
: خوړونکی  هغه     -سلول  کې  بدن  په  ا دانسان  نسجونه  اویامړه  ژوندي  چې  دي  حجرې 

 ومضرباکټریاوي  دمنځه وړي 

Phanerogams 

: بذری  ګلدار،نباتات  توسط   -نباتات  وتکثرشان  داشته  درحدودیکصدوهشتادهزارنوع 
دانه های چندین سلولي صورت میګیردکه ازاجزاء شګوفه باګل متشکل است وبدودسته  
تقسیم شده است،یکې مخفی البذران یانهاندانګان ودیګری بازدانګان یاضاهرالبذران . 

تخم  لوڅ  لکه  دي  ډوله  دوه  تخمه    (Gymnospermen)ه  ترټولواړین  مخفي  او 
(Angiospermen ) نبات 
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Phanerophyte 

: هوائي  از    -نباتات  اضافه  زمین  وباالی  انهازیرزمین  ومحورساقهء  ریشه   نباتاتیکه 

50 cm  مانند ها  ،وبوته  درختان  باشد،مانند  از    یچوب  یاهگ  یک  واقع  کوچکتر    یک که 
 آن وجود دارد. یکنزد  یا یندر زم یساقه اصل یندرخت است و چند

Pharmacy   درمل جوړولوعلم ،درمل خونه ،درملتون 

Phase 

 حالت ،پړاو،مرحله،دور،قسمت ،درجه ،  -فیز یافاز:
 : : فیزیاطبقه  کیمیاکې  ودرجهء    -په  بنابراختالف کثافت  ازطبقه های میباشدکه  عبارت 

 ایتروآب مختلف انحاللیت درهمدیګرتشکیل میګردند،مانند طبقهء 
  : بشکل     -۱درفزیک  آن  حرکت  معادله  که  اهتزازی  درحرکت   : 𝑥  درمیخانیک  =

𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)    است (𝜔𝑡)    رافازحرکت ګفته میشود. همچنین درمعادله𝑥 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +

𝜑)    فازحرکت عبارت از(𝜔𝑡 + 𝜑)     است . بین  دوحرکت فوق الذکریک تفاوت فازبرابربه
𝜑  وجوددارد 
: هرلین برق رایک فازمینامند، مثاًل دربرقهای سه فازسه لین درم  -۲ بحث تخنیک برق 

 یادمینمایند.  T,S,Rوجودداردکه انهارابنام های  
 درفزیک نجوم : مراحل مختلف مهتاب بدورزمین رافازمینامند. -۳
آن    -۴ هرکدام  باشدکه  چندجزء  شامل  ترمودینامیکی  سیستم  اګریک   : درترمودینامیک 

اشد،پس هرجزاین سیستم که توسط سطح حدی ازیک دیګرجداشده آند یک فاز  متجانس ب
مختلف   دومایع  ویاشامل  جامدومایع  شامل  سیستم  یک  اګر  بطورمثال  میشود.  نامیده 

 باشد که باهم مخلوط متجانس نسازد ،ګفته میشود که این سیستم دارای دوفازاست 

Phase Change 

فاز:  فرق فرق    -دفازتوپير،تفاوت  تفاوت فازمینامند.همچنان  را  اهتزازدواهتزازیادوموج 
 لحظه ئی یک جسم متحرک تفاوت فازنامیده میشود

دوخت    چیرته  که  توګه  په  لکه    tدبیلګې  زیګنالونه  پریودیک  دوه  تړاو  ولرو    Fاو    Gپه 

    ترمنځ توپيرمساوی دی له :   φ(t) نودهغوی فاز  

Phase 

Modulation 

دراډیوڅپې اویابل ډول څپې  فازته تغیرورکول ترڅویو انالوګ     -ون : دفازتغیر، دفازاوړ
بل   څخه  ځای  دیوه  مټ    په  کانال  دارتباطي  زیګنال  دموزیک  لکه  زیګنال  اویادیګیتال 

ځای ته انتقال ورکړي. دارتباطي انتقال کوونکي زیګنال فازته په الکترونیکي تړاو داسې  
زیګنا دخبررسوونکي  کې  تغیرورکول کیږي چې  هم غږی  په  امپلیتودسره  یانې میسیج  ل 

ثابت   اوفریکونس  امپلیتودڅوکه  کوونکي زیګنال  دانتقال  یې کړي.  اوتعقیب  تغیروکړي 
دانتقال   سم  ورسره  امپلیتودتغیرکوي  زیګنال  دخبررسوونکی  چې  کیږي،خوڅرنګه  پاتې 

 کوونکي زیګنال فازپه هم غږی کې تغیرکوي 

Phase Space 

فاز: کې  ددینامی   -فضای  هغه  په  چې  فضاده  تصوري  یوه  اساس  په  تیورې  سیستم  ک 
یوې   فاز  دفضای  وړحالت  اوهریودامکان  کوي  نمایندګې  حالتونه  هراړخیزټول  دسیستم 

 واحدې نقطی سره سموخوري   

Phase Velocity 
نشان داده میشود    𝑐درحقیقت سرعت امواج الکترومقناطیسی است که به     -ز:ت فیسرع

𝑐یعنی :       Tوزمان تناوب    λومساویست به نسبت طول موج   =
𝜆

𝑇
   

Phenol 
: چې    -فنول  دی  مرکب  عضوي  يې   مالیکولیواروماتیک  فرمول  .    OH5H6Cی  دی 

اویوه هایدرواوکسیل  ګروپ    5H6(−C(یوسپین رنګه بلورې جامددی اودیوه فنول ګروپ  
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(−OH).      بایدډیراحتیاط لري.  خاصیت  اسیدي  محلول  زڼ  اوبه  دفنول  جوړدی.  څخه 
 ورسره وشي ځکه کیدی شي کیمیاوي سوځیدنې منځ ته راولي

Phenolphthalein 

 

دی . داسید اوالکالي   4O14H20Cیوکیمیاوي مرکب دی چې فرمول یې    -فینول فتالین :
پيژندونکې مادې په ډول کارول کیږي. نوموړی اسید    تیتریشن په کړنالره کې دیوه رنګ 

 محلول بې رنګه کوي اوالکالی محلول په سورقرمزي رنګ اړوي.  

Phenotype 

: یاڅیره  بڼه  ،ظاهري  شکل  ظاهري   ، ژوندي    -فینوتایپ  دیوه  کې   علم  په  دجنیتک 
راغلی وي.  موجودظاهري څیره ده چې دچاپېریال اودارثې خواصوداغیزوپه اساس منځ ته  

نښانې  نښې  ،بیلوونکې  وړه  کړه  ،ظاهري  بڼه  موجودظاهري  دیوه  توګه  په  دبیلګې 
 ،خاصیت ،مورفولوژي اونور 

Phenyl- 

: تعویض    -فینل  اټوم  دهایدروجن  کې  هغه  په  چې  کله  دی  څخه  حلقې  بنزین  له  عبارت 
ګروپ ته    دفینل په نوم یادیږي . دبنزول باقي  مالیکولشوی وي نوهغه پاتې شوی ګروپ یا
 دی   5H6Cدفینل  ګروپ ویل کیږي او فرمول  

-Phil وروستاړی په ماناددوست لرونکی ،تمایل ،میالن 

Phloem 

هغه انساج دي چې په یوه نبات کې دموادوپه انتقال     -انساج اویاهادي انساج :انتقالي  
اواستحکام کې مرسته کوي . په وچونباتاتوکې دا انتقالي  انساج لکه درګونو ګیډی په  

 شان راټول شوي وي اودنبات په منځ کې غځیدلي وي .

-Phob   وروتساړی په ماناداجتناب کننده ،فرار،دځان څخه لیرې کول 

Phonometry 

دخبرې اوازسره سروکارلري او دصوت شدت اندازه کولوکړنالره ده. دصوت    -فونومتري :
سره اندازه کیږي. خوپه اوسني وخت کې دصوت شدت په دیسیبل    phonشدت په فون   

Decibel   .اندازه کیږي 

Phosphorescenc 

:  فاس دنوروړانګې   -فوریسنس  باندې  هغوی  کله  چې  لري  خواص  داسي  اجسام  ځینې 
فرابنفشاویا څخه    نور  دځان  کې   ځای  تیاره  په  انرژي  شوې  نوجذب  ولګیږي  وړانګې 

په   درڼاپه ډول بیرته خپروي چې آن ترڅوساعته پورې دوام کوي. لکه دساعت ستنې چې 
 رې ته فاسفوریسنس ویل کیږي.تیاره کې رڼاخپروي اولیدل کیږي .نوموړي کړنال 

Phosphoric Acid 

 : دغیرعضوي یوه ډیره اړینه او ضعیف اسید ده چې  کیمیاوي فرمول    -دفاسفورتیزاب 
دی. یوه بې رنګه مایع ده چې په اوبوکې په هرنسبت سره حل کیږي. خالص     4PO3Hيې    

ایونونه   هایدروجن  واړه  که چیرته درې  لري.  رنګه جامدشکل  بې  یې  ورڅخه    H+ترکیب 
−3,لیرې شي نوپاتې شوې  برخه یې  فوسفاټ ایون 

4PO    .په نوم یادیږي 

Phosphorus 

ده او دلنډیزنښه يې    15تومي شميره یې  یوکیمیاوي عنصردی چې ا   -فاسفور،فوسفرس : 
P   فاسفور    اوسپین فاسفور.همدارنګه د فاسفور     ده . فاسفورپه دوه ډوله پيداکیږي سور  

لږڅه درویشت ایزوټوپونه شتون لري . فاسفوردژوندلپاره خورااړین عنصردی داځکه چې  
ایون   −3دفوسفات 

4PO    اې این  ډي  تشکیلوي.     ,ATP, RNA,  او      DNAد  برخه  یوه 
فاسفور ایزوټوپ  يې     P32رادیواکتیف  وخت  اودژوندنیمايي  کیږي  کارول  طبابت  په 

شمیره  14,3 دفاسفورکتلې  دی.   .g 2,2کثافت  فاسفور     دسره  ده.    30,9738Uورځې 
3g/cm   31,82کثافت فاسفور   قیمت لري اودسپین g/cm   دی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA
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Photo Element  هغوآالتوته ویل کیږي چې نوري انرژي سم سیخ په برقي انرژي باندي اړوي 

Photochemistry 
دکیمیاعلم یوه څانګه ده چې په اجساموباندې دنوروړانګوکیمیاوي اغیزې    -فوتوشیمي :

 ترڅیړنې الندې نیسې .

Photodissociation 
: تجزیه  نورې  بیالکه    -فوتوالیز،  تیره  په  کارولوسره  وړانګوپه  دالکترومقناطیسي 

 دلیدوړانګې په مټ دیوه کیمیاوي مرکب تجزیه کول  

Photoelectric 

Effect 

 

 

: اغیزه  فوتوالکتریک  وړانگې     -بهرنۍ  اویاداسې   ، وړانگې  الکترومقناطیسي  کله چې 
ډیرلنډوی،چې   یې  ولگیږي  نوردلکه    دڅپواوږدوالۍ  باندې  ورقه  فلزي  یوه   په  شعاع 

ځ کې داتوم  په مننودبهرنۍ سطحې څخه یې الکترونونه آزادکیږي . کله چې دیوې مادې  
انرژي   دومره  څخه  اودفوتون  وکړي   غبرگون  سره  وړانگو  دلویدونکوفوتون  یوالکترون 

څخه پورته قیمت    Binding Energyجذب کړي   چې په ماده کې دالکترون تړون انرژي  
کوالی   الکترون  کې  حالت  دې  په  ،نویوازې  ولري 

دماد  يش .     ېچې  آزادشي  بهرته  دهمدې څخه 
الکترون   په  آزادشوي  فوتون  درالویدونکي  انرژي 

په   دفوتون  یوازې  بلکې  لري  نه  اړه  پورې  شدت 
دآزادشوي   . لري  اړه  پورې  اویافریکونسي  انرژي 

انرژي   حرکي  اعظمي  مساوي       maxEفوتوالکترون 
کې     W-υ = HmaxE   : ده   معادله  دې  ،     v،په  فریکونیسي  فوتون    Hدرالویدونکي 

ثابت    هغه اصغري    Wاو     Planck Constantدپالنک  نوموړې   . کیږي  ویل  دکارتابع  ته 
 مقدارانرژي ده چې الکترون دمادې تربهرنۍ سطحې پورې پورته راخیږوي اوقیمت یې   

 6 eV W = 2 ≈        الکترون ولټ دی . دفوتوالکتریک اغیزه پراخ استعمال لري . لکه په
 فوتوملټیپالیر ، ویدیوکمره ،الکتروسکوپ ،شپکټروسکوپي ،فضايې آالتواونور.

Photoelectric 

Effect 

    -فوتواغیزه ،درڼابرقي اغیزه : 
لکه   وړانګې  الکترومقناطیسي  کله چې 
په   بنفش  ماورای 

ع باندې ولګیږي  فلز،غیرفلز،ګازاویامای
اوداتوم   کیږي  جذب  انرژي  نودهغوی 
.داډول   خپریږي  بهرته  الکترونونه  څخه 
په   دفوتوالکترونو  الکترونونه  ازادشوي 

 نوم یادیږي .
داپيښه هغه مهال منځ ته راتالی شي چې په ماده کې یوالکترون دلویدونکې فوتون څخه  

څخه لوړقیمت    ي   دومره انرژي جذب کړي  چې په ماده کې دخپل تړون انرژ
 ولري .   

،  په    مساوي ده له :    دفوتو الکترون اعظمي حرکي  انرژي   
کې    معادله  ثابت     hهمدي  .   fاو     Planckدپالنک  دی  فریکونس  فوتون         دلویدونکي 

دفلزلپاره د تحریکي معیارسرحدي فریکونس دی . په بله وینا دفوتواغیزه هغه مهال    
څخه      پېښېدالی شي چې دلویدونکي فوتون فریکونس دفلزسرحدي فریکونس   

 لوړقیمت ولري .
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Photoelectric 

Effect 

: اغیزه  اویا   -دنوربرقي  وړانګې  دفوتون  لکه  وړانګې  الکترومقناطیسي  چې  کله 
دنوروړانګې  دفلزاتوپه سطحه،اویانیم هادی جسم 
بهرخواته   ورڅخه  نوالکترونونه  ولګیږي  باندې 
دفوتوالکترونوپه   الکترونونه  آزادشوي  خپریږي. 

   ℎ𝑣نوم یادیږي. که چیرته دفوتون وړانګوانرژي په  
د ،نو وښيو،چې  لګیږي  باندې  سطحه  فلزپه  یوه 

دفلزدسطحې څخه دازادشوې فوتوالکترون حرکي 
له :      kEانرژی    𝐸𝑘مساوي ده  = ℎ𝑣 − 𝐸𝐵    په نوموړي معادله کېBE    په اړونده داتوم 

  مدارکې دازادشوي الکترون تړون انرژي ده  

Photoelectric 

Sensor 

  . شي  پيژندالی  کیدنه   دنوروړانګوقطع  چې  دی  سیستم  آپتیکي  الکترونیکي  یوډول 
دبیلګې په توګه کله چې یومتحرک جسم دنورشعاع څخه تیرشي اودوړانګوشعاع قطع شي 
اویوه   قرمز  ماتحت  لکه  اودنورمنبع  کارکوي  پراساس  فوتواغیزې  د  داآله   .

 فوتوترانزیسټردیدکټورڅخه جوړه شوې ده .  

Photometer :یوه تخنیکي آله ده چې دنورشدت په واحد کانډال  -فوتومترcd  .اندازه کوي 

Photometry 

(Optics) 

 دفوتومترپه مټ دنورشدت اندازه کول   -۱ -فوتومتري :
الندې      -۲ ترڅیړنې  دنوروړانګواغیزې  سترګوباندې  په  چې  ده  څانګه  یوه  علم  دفزیک 

 نیسي 

Photon 

کله چې نوردرڼامنبع څخه خپریږي نو دموج په توګه نه خپریږي       -درڼاکوانت ، فوتون  :
بلکي دنورذراتوپه ډول خپریږي . داذرات دنورکوانت یافوتون په نوم یادیږي .  فوتون کتله  

رقي چارج  نه لري . په فضاکې فوتون دنورپه سرعت سره حرکت کوي  . دفوتون  انرژي   اوب
E     فریکونس موج      (ν)دهغه  اودطول  مستقیما  .    (λ)سره  دی  متناسب  معکوسا  سره 

 دپالنک ثابت ده .  h، په دې ځای کې  

Photon 

: یې     -فوتون  کتله  دسکون  چې  ده  ذره  ابتدايې  ،  یوه  لري  نه  صفرده،بريښنایزچاج 
خودحرکت په ترځ کې انرژي اوضربه لري چې دهغه دفریکونس سره سم سیخ متناسب ده .  
الکترومقناطیسي وړانګې دفوتونو څخه جوړې دي اودنورکوانت اویادنورذرې په نوم هم  
یادیږي. په فضاکې فوتونونه دنورپه سرعت سره حرکت کوي. فوتونونه دکوانتم میخانیک  

وانینوپیروي کوي اوله دې کبله هغوی دوه ګون چلند لري چې په ځینوتجربوکې دڅپې په  ق
 شان اوکله دیوې ذرې په شان دځان خواص څرګندوي

Photon 

د يوناني ژبې کلمه ده چې مانا يې رڼا ده  . فوتون دالکترومقناطیسي وړانګو     -فوتون  :  
ترټولوکوچن دنورانرژي   چې  دی  چارج   ۍواحد  بريښنايز  یوفوتون   . تشکيلوي   ذره 

تل   او  لري  نه  انرژي  فضاکې  اودسکون  .  په  کوي  حرکت  سره  سرعت  لکه  دنورپه  فوتون 
فوتون   هم  څه  که   . لري  ځانګړتیاوې  شان  په  بڅرکي  دیوه  اوهمدارنګه  شان   په  دڅپې 
انرژي  دفوتون   . خاونددی  دامپلس  یانې  اودضربې  انرژي  خو  لري  نه  کتله  دسکون 

 فریکونس سره سم سیخ اودڅپې سره معکوسًا متناسب ده .د
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Photon Radiation 
وړانگ :  فوتون  اویاګاماوړانګې      -ې  وړانګې  اکس  لکه  وړانګې دي   الکترومقناطیسي 

   چې انرژي یې آن دشل میګاالکترون ولټ څخه هم اوړي .

Photosynthesis 

: اورګانیزم    -فوتوسینتیزیس  اوځینې  بوټي  شنه  چې  ده  کړنالره  بیوکیمیاوي  یوډول 
په   موادجوړوي.  غذائي  خپل  اواوبوڅخه  اکساید  دای  دکاربن  کارولوسره  په  دلمرانرژي 
اوپه   کوي  جذب  دلمرانرژي  کلوروفیل    ماده   رنګه  دبوټوپاڼوشین  کې  کړنالره  نوموړې 

اودکاربوها اړوي  يې  انرژي  شکرکې    مالیکولپه    Carbohydrateیدریت  کیمیاوي  لکه  
ذخیره کیږي. کله چې دهواڅه کاربن دای اکساید د اوبوسره یوځای شي ،نودذخیره شوې  
لمرانرژي په مټ  ګلوکوز اوکسیجن منځ ته راځي.د فوتوسینتیزیس کیمیاوي معادله په  

 الندې ډول لیکالی شو: 

 
پرته  اوحیواناتوژوند  دانسانانو  پرمخ  کړنالرې    دځمکې  بیوکیمیاوي  فوتوسینتیزیس  له 

ناشونی دی .  داځکه چې دځمکې اتموسفیراکسیجن دفوتوسینتیزیس کړنالري په اساس  
اکسایدرانیول   دای  کاربن  څخه  هوا  دچاپیریال  حجروکې  په  پاڼې  دونې   . راځي  ته  مینځ 

کلوروفیل  کیږي اودونې دریشې له الرې دځمکې څخه اوبه پورته پاڼوته ورخیږي . دپاڼوپه 
پایله   په   . کیږي  یوځای  اکساید سره  کاربن دای  اوبه دشپږمالېکیول   کې شپږمالېکیول 
اوکسیجن   ترځ کې  په  کړنالرې  دنوموړې کیمیاوې  په شکراوړي.   په مټ  دلمرانرژی  کې 
تنفس   صفت  عنصرپه  اړین  خوادژوندانه  له  اوحیوان  دانسان  چې  ازادکیږي  ته  چاپیریال 

داوکسیجن اوکاربن دای اوکسایددراکړې    Alveolenپه سږوکې  کیږي. دانسان اوحیوان  
ورکړي کړنالره  ترسره کیږي . په پایله کې دتنفس له الرې کاربن دای اکساید چاپیریال ته  

 ازادکیږي اواکسیجن دوینې له الرې دبدن حجروته انتقال کیږي .  

Phototube  : برقي انرژي باندې اړوي   یوه الکترونیکې آله ده چې دنورانرژي په   -فوتوتیوب 

Phycomycetes 

 : سلولهای هستوی جداګانه ویاریشه های شبکوی    -سمارقهای پست ،سمارهای الجی 
ی   سمارق   های  رشته  که  میباشد   Hypheداشته  جدارعرضاني  بدون  طورمعمول  انها 

ونباتات   حیوانات  باالی  طفیلی  بقسم  آکثرآنها  میباشند.  هستوی  چندین  لحاظ  وازین 
وخراب  زیس آنهاراپوسیده  که  وغیره  ،انګور،کچالو  زنده  ماهی  باالی  مثاًل  دارند.  ت 

 میسازد.

Phylogenesis 
قبیلوي    تکامل څیړي، همدارنګه  کامل  یوې څانګې  اویانباتې  یوعلم دی چې دحیوانې 

 تکامل ته هم ویل کیږي 

Phylogeny 

درینجاقرابت موجودات حیه نظربه     -علم تکامل قبیلوي موجودات حیه بشمول انسان :
خودرازپالینتولوجی   زمه  وموادال  ګردیده  مطالعه  مقایسوی  مورفولوجی  متودهای 
اشکال   میتواندکه  شده  هاګفته  فوسیل  میاورد.ازروی  بدست  وغیره  جنین  ،انکشاف 

وره های جدید زمین به موجودات حیه  قدیمی بدوره های ګذشته متعلق بوده واشکال د
حالیه شباهت بشتردارند واین نزدیکی شباهت اشکال فوسیل بصورت تدریجی به اشکال  
که   مهمې  عوامل  میدهد.  عالیترنشان  شکل  به  ساده  راازشکل  تکامل  یک  موجوده 

تناسخ   ارثی جزئی    Mutationدرتکامل موجودات حیه فکرمیشودیکی  تغیرات  است که 
انتخاب طبیعی رخ     Darwinismusراباراورده ودرطول سالهای درازدرمجادله زندګی   
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وتکامل  شده  تقویه  بتوانند،  کرده  حاصل  جدیدتوافق  محیط  به  اشکالیکه  صرف  داده 
 عالیتررااختیارمیکند.

Physical 

Quantity 

کمیت کیدلووړت  -:     فزیکي  داندازه  چې  شی  .   هرهغه  یادیږي  نوم  په  دکمیت  یاولري 
. په بله ویناکمیت   ودایسې نوردرواخله دبیلګې په توګه لکه طول ، کتله ، وخت وسرعت ا

یوه څرګندونه ده چې دیوه عدداوداندازه کولویوه واحد دحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي .  
 جې کلوین     اندازه شي اودرې سوه در    Tدبیلګې په توګه : که چېرته دیوه جسم تودوخۍ  

300 kelvin        : وټاکل شي نودافزیکي کمیت داسې لیکل کیږي T = 300 x K = 300 

K په دې ځای کې ، T    دفزیکي کمیت نښه ده اوK . دواحدلپاره نښه ده 

Physically  جسمي ،طبیعي 

Physics 

: علم  دفزیک   ، فزیک  جوړښت    -علم  مادې  دناژوندی  چې  ده  څانګه  علومویوه  دطبیعي 
المل   حرکت  دنوموړي  چې  قواوې   هغه  اوهمدارنګه  ،حرکت،  انرژي  لکه  ،ځانګړتیاوې 
ترمنځ  اوانرژي  دمادې  اوهمدارنګه  نیسې  الندې  تړاوترڅیړنې  اوفضاپه  دوخت  ګرځي، 

 متقابل اغیزمنتوب څخه بحث کوي.  

Physiological 

Saline Solution 

: محلول نمک طعام درآب که غلظت آن یافشاراوزموتیک   -دمالګې فزیولوژیکي محلول 
درمحلول فزیولوجیک برای    Naclان برابرغلظت مایع انساج بدن است . مقدارنمک طعام   

نوالی یک فیصد   ګرم صفرعشاریه  وبرای حیوانات خونسرد     (% 1 - 0,9)حیوانات خون 
است . دنوموړي محلول اوزموتیک فشار دانسان دوینې فشارسره برابردی    (% 0,7 - 0,6)

ګرام    نهه  لیتراوبوکې  یوه  وینه      g 9اوپه  ډیره  څخه  دبدن  چې  نوکله  لري.  خوړومالګه 
په همغه   نوموړی محلول  داځکه چې  کیږي.  پورته  ګټه  نودنوموړي مایع څخه  ضایع شي 

 دانسان وینه یې لري اندازه ازموتیک فشارلري لکه چې

Physiology 

: ،فزیولوژي  دټولوژوندیوموجوداتوپه    -فزیولوجي  چې  ده  برخه  یوه  څانګې   دبیالوژي 
اوبیوکیمیاوي   دبیوفزیکي  تړاو  دکارکولوپه  حجرو،غړواونسجونوکې 
په   دبېلګې  کیږي.  ډیروبرخوویشل  په  څانګه  نوموړې  کوي.  بحث  تعامالتو،کړنالروڅخه 

فز طبي   : لکه  یولوژي،دحیواناتوفزیولوژي،نباتاتوفزیولوژي،دحجروفزیولوژي  توګه 
 اوچاپېریال فزیولوژي 

Phyto-   مختاړی اوپه مانا دنبات 

Phytoflagellates  ،نباتي فالجیالتا 

Phytohormone نباتي هورمونونه 

Phytology, 

Botany 

: بحث    -دنباتاتوعلم  څخه  اوجوړښت  ،غټیدلو  ودې   ، میتابالیزم   ، دنباتاتودژونددوران 
کوي چې په ډیروبرخوویشل شوی دی ، دبېلګي په توګه لکه مورفولوژي چې دیوه نبات  
،هیستولوژی   سلول  یاعلم  سیتولوژي  کوي.  بحث  څخه  جوړښت  اوخارجي  داخلي 

 دیوه نبات دژوندطرزڅخه بحث کوي.  یادانساجوعلم ،فزیولوژي،وراثت،ایکولوژي چې  

Pi ( ) 

په هندسه کې یوثابت عدددی اودهرې یوې دایري     -:   (Pi)دایروي عددیادپای عدد   
دمحیط اودهغې قطر تناسب څخه ترالسه کیږي . نوموړی تناسب ددایرې په غټوالي پورې 

.دپای عدد    لري  نه  اولنډیز  πاړه  یونانی حرف   یوغیرناطق عدددی  باندې ښوول      πپه 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pi_%28Buchstabe%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pi_%28Buchstabe%29
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   : له  دی  مساوی  عددقیمت  دنوموړي   . دایرې    کیږی  دیوې  که  
 قیمت لري .    πقطردیوه واحدسره مساوي وي نومحیط يې یوپای 

Pico  10)-12 = (لس په طاقت د منفي دوولس  

Piezoelectricity 

ځینې کریستالونه شته دي چې که ددواړو خواوڅخه ورباندې دمیخانیکي فشارقوه عمل 
وکړي نودکریستل په مینځ کې دمثبت اومنفي چارجونوبريښنایزمرکزثقل یودبل څخه بې  
ځایه کیږي اوپه پایله کې بريښنایزدوه قطبونه اوورسره سم بریښنایزولټیج منځ ته رآځي.  

، هډوکو او چینايي لوښوکې لیدل    DNAروتینو،ډي ان اې  نوموړې ځانګړتیاوي په ځینوپ
سرحدبعضې  دربین  است  برقي  پوتنسیال  ازبوجوداوردن  عبارت  وینا   بله  په   . کیږي 

 کریستل دراثرفشاروتفاوت درجه حرارت 

Pigments 

هغه مواددي چې ژوندی اورګانیزم یې تولیدکوي اویوځانګړی رنګ      -په بیالوژي کې :
پ دبيلګې   . ،دسترګورنګ،داوښتانورنګ  لري  رنګ  دپوستکي  لکه  توګه  ه 

لکه   یادیږي  نوم  په  دپیګمنت  چې  موادلري  داسې   ځیني  ،دحیواناتواومرغانورنګ 
 ، صباغ،ماده رنګی،   Melaninمیالنین 

ازاجزای   بعضی  درباالی  میباشدکه  رنګه  ازمرکبات  کیمیاعبارت  ازنګاه   : کیمیاکې  په 
درمو دیده میشود،مثاًل  همه مرکبات غیر منحل  جسم حیه  رنګها  نوع  این  ی،جلدوغیره 

 میباشند.

Pilosa 

پایله کې  غاښونه نه لري   په  یوډول تي لرونکي حیوانات دي چې دچاپيریال سره دتوافق 
. دبېلگې په توگه لکه میږی خوړونکی خرس   اویاداچې  غاښونویې کمښت موندلی وي 

 اوعاطل حیوانات  

Pinales ، سانان  کاج  نیشترلرونکې ونې  

Pinhole 

درڼاشدت کمښت په موخه دیوه سورې ډوله جوړښت څخه په    -:  افراگمید  کوچنی سوری،
اپتیک او عکاسي کې کاراخیستل کیږي چې دیوه ګردخالص سوري بڼه لري اوداړتیاسره  

 ته تغیرورکوي.سم په اوتوماتیک ډول درڼاشدت  

Pinhole Camera 
 : کامره  لرونکې  ي  -سورۍ  خوپرځای  لري  نه  عدسیه  چې  ده  کمره  عکاسي  عادي  ي  یوه 
 یوډیرکوچنی سوری لري 

Pion 

Mesonپیون یا پي میزون    − π  :-     زکال کې دیوه چاپانې فزیک پوه    1935دپیون ذره په
Yukawa    کوارک دیوه  پیونونه  چې  څرنګه  شوه.  وموندل  خوا  اویوه    quarkله  ذرې 

یوشان   antiquarkضدکوارک     سره  میزون  دیوه  کبله  دې  نوله  دي  جوړشوي  څخه  ذرې 
یونانې تورې ښوول     πدي.له دې کبله پیون ته پې میزون هم ویل کیږي اودلنډیزنښه يې په 

دالکترون کتلي څخه لوړه خو  دپروتون    کیږي. پیون داټوم یوه کوچنۍ ذره ده چې کتله یې
کتلي څخه کوچنۍ ده اودوخت په تړاوثابت نه پاتي کیږي. ال تراوسه دپیون درې ډوله ذرې  

په نوم یادیږي.    𝜋0اوخنثی پیون     −𝜋،منفي پیون    +𝜋کشف شوې دي چې دمثبت پیون  
څخه    s 8−33×102.60.ذره  له لږڅه شپږویشت نانوثانې    +𝜋دبېلګي په توګه دمثبت پیون  

 + +π+ → μذروباندې تجزیه کیږي .    νμاو یومیون نویترینو      +μوروسته په مثبت میون  

νμ     دځانګړودیتکتورونوپه وړانګوکې  کیهانې  په  پیونونه  بلخوا 
 مټ  وموندل شوه.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Antiquark
https://en.wikipedia.org/wiki/Second
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نن ورځ کوالی شوچې دخطي تعجیل کوونکي ماشین په مټ پیونونه په مصنوعي ډول هم  
سوه   درې  یولوړانرژي  چې  کله  توګه  په  دبیلګې  تولیدکړو. 

دیوه بل لوړانرژی پروتون    pپروتون   MeV 300میګاالکترون ولټ 
P       ډوله درې  نوموړي  کې   پایله  نوپه  ولګیږي  مخامخ  سره 

 باندې یې ښیو ، منځ ته راځي .  Xپیونونه اویوه بل ډول نوې هسته، چې په 

Pipe   پایپ ،نل ،لوله 

Pipette 
دالبراتواریوشیشه يې نل دی چې ځانګړی جوړښت لري اودمایعاتودحجم اوټاکلي    -پيپت :

 خوراکوچني مقداراندازه کولوپه موخه کارول کیږي 

Piston 

:پ  ساکنې     -یستون  دیوې  چې  ده  برخه  متحرکه  یوه  ماشین  دبنزین  لکه  ماشین  دیوه 
چې   دی  همداالمل   . خوځیږي  اوپورته  ښکته  پرلپسې   کې  برخه  تشه  منځ  په  سلیندرآلې 
چې   کله   . تغیرکوي  حجم   تش  کې  منځ  په  سلیندرآلې  د  مرسته  په  پیستون  دمتحرکې 

متغیر   دپیستون  اودهواگډمرکب    تیل  ته    دبنزین  حجم  کوچني 
کې    پایله  په   . تولیدکوي   فشار  او    لوړحرارت   وروسته  ورننوځي،نودسوځیدلوڅخه 

بار   دسل  فشاریي  چې  گازاوړي   په  تیل  .تولیدشوی    bar 100دبنزین  ډیروی  هم  څخه 
   . کیږی  انتقال  ته  . حرارت دسلیندرآلي  کیږي  رانیول  واسطه  په  اوفشاردپیستون  حرارت 

برخه  څټ  په  برخه    دپيستون  متحرکه  مستقیم  دویمه   چې  یل مکې  ده  تړلې  هم  لنگ 
په دوراني   انرژي  دپیستون حرکي  او  کوي  دتولیدشوي فشارپه  قوه سره  مخامخ حرکت 

 انرژي اړوي .   

Piston Pump  داوبوراکش کولو اوراایستلو ساده پمپ 

Pit 
دځمکې کرې پرمخ هغه ژوروالی دې چې په طبیعي توګه منځ ته راغلی وي  اویاداچې په  

 یوه معادن کې په مصنوعي توګه پیداشوی وي .  

Pixel 
،       -:   کسلیپ عنصرونه  دعکس     ، واحدټکي  ترټولوکوچني  دجوړښت  دعکس 

 دانځورترټولوکوچني ټکي .  

Placenta 

په تي لرونکوحیواناتواوانسانانو کې یوغړی دی چې دجنین   -پالسینتا،جفت جنین :  -۱
نسجونواودموردرحم نسجونوڅخه  جوړدی اودجنین تکامل اودښځې بالربښت په درشل  

پوست مخاطي   پیل کې دجنین نسجونه درحم  په  راځي.  ته  کې    Endometriumکې منځ 
غړ  دجفت  کې  پایله  په  اودنښلیدولو  دجنین  ورننوځي  مټ    په  غړی  کوي.دجفت  وده  ی 

تغذیه، دفضوله موادودفع کول ،اودګازتبادل  ترسره کیږي. بلخواجنین اوجفت دبندناف 
 په واسطه یودبل سره تړلي دي.

 په بوتانیک کې دنبات هغه برخه چې پکې ګالن اوزړي منځ ته راځي. -۲

Plan Wave 

: څپې  موجونه،سطحي  ذرې    -سطحي  هغه  هغوی کې  په  چې  دی  عبارت  دهغوڅپوڅخه 
فيز   یوشان  سطحې   phaseچې  اونوموړې  لري  موقعیت  کې  سطحه  یوه  په  ولري 

وینادسطحي  بله  په  وي.  والړې  عمودًا  سمت  دخپریدلوپه 
توګه   ټولیزه  په   . کیږي  پاتې  ثابت  په فضاکې  څپودخپریدلوسمت 

فضاک په  چې  دي  څپې  په  هغه  اودوخت  ولري  دامنه  ثابت  ې 
 تړاوثابت فریکونس اوساین ډوله بڼه ولري.
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 سطحې څپې چې یوشان فیزلري اوپه درې بعده فضاکې ثابت سمت خواته حرکت کوي  

Planar  مسطح صیقل شوی ، هموار، 

Planck Constant 

 Max دفزیک یوه طبیعي ثابت ده چې دیوه جرمني فزیک پوه ماکس پالنک    -پالنک ثابت :

Planck      په فزیک  اودکوانت  شوه  اووپيژندل  محاسبه  اساس  خوادتجربوپه  له 
 ښوول کیږي اوقیمت يې مساوي دی له :  hټولوکړنالروکې شتون لري. نوموړی ثابت په 

     h = 6.62607015 × 10 − 34 J ⋅ s    ، 
سره مساوي    fاودفوتون فریکونس     hدپالنک ثابت    Eدبیلګې په توګه دیوه فوتون انرژي  

𝐸 ده.            = ℎ. 𝑓  

Planck Constant 

انرژي اوفریکونس حاصل تقسیم  ته دپالنک ثابت  ویل    Photonدیوفوتون     -پالنک ثابت :
 ښوول کیږي . دفوتون انرژي مساوي ده له :   hکیږي اولنډیزي په   

E = h. f    : په نړیوال واحداتوسیستم کې دپالنک ثابت قیمت مساوي دی له 

 
Plane  ،واره سطح اوار، صاف، مسطح، اسطحه ، دوه بعده ویکټوري فضا  

Plane Of 

Symmetry 
 دتناظر مستوی 

Planet 

دلمرپه   مسیرکې  بیضوي  یوه  په  چې  دي  اویاستوري  جسم  آسمانې  هغه   : سیاره 
شاوخواراڅرخیږي اودلمرپه واسطه رڼاکیږي. دنظام شمیي عمده هغه سیارې چې په خپل  

  : له  دي  عبارت  لري  موقعیت  ورنږدي  لمرته  عطارد،زهره  وارسره 
 ،ځمکه،مریخ،مشتری،زحل ،اورانوس ،نپتون اوپالتو نومیږي.

Plankton 

 

ټول هغه حیوانې اونباتې ژوندي موجودات  دي چې په خوږو اوبوکې ژوندکوي خوپخپله  
 مخ په وړاندې حرکت نه شي کوالی بلکې داوبوجریان په واسطه خوځیږي .

Plant 

واټیبو نبات,  چې     -:    ښه,  دي  اورګانیزم  ژوندي  ډیرحجروي  نباتات  توګه  عمده  په 
 kingdomبادشاهي نباتاتو    photosynthetic eukaryotes  دفوتوسنتېتیک ایوکاریوتس  

Plantae    یې کروموزومونه  چې  دي  اورګانیزم  هغه  ایوکاریوتس   . لري  اړه  پورې  نوع  په 
دحجرې هستې څخه دیوې     دحجرې په هسته کې راغونډشوي وي اودحجرې سایتوپالزما

له   کړنالرې   دفوتوسینتیزیس  انرژي  دژوندلپاره خپله  نباتات  وي.  بیله شوې  غشاپه مټ 
خواتیاروي اوله دې کبله عضوي غذايي موادوته اړتیانه لري بلکې غذایي مواد دکاربن  
دای اکسایددجذب کولوپه مټ ترالسه کوي. نبات مخ په وړاندې حرکت نه شي کوالی  اود  

و کلکه غشاد سلولوزي موادو څخه جوړه ده. نبات دریشې له الرې دځمکې څخه اوبه  حجر
 اوغیرعضوي موادځانته راجذب کوي.

،ستنې   بوټي  لرونکی  ګل  لکه  نباتات  هراړخیزشنه  ټول  نبات  سم  سره  تعریف  داوسني 
، ،واښه  بازدانه،ونې  ،ګیاه  بوټي  تولیدکوونکي  ،تخم  ونې    یاهانگ ،  سرخسلرونکي 

،الجي سبز،جینګواونور. دیادولووړده چې سره اونسواري الجي  خزه ها،کبد  اهیگ،شاخدار
په نبات پورې اړه نه لري . دبیالوژي هغه څانګه چې دنبات څخه بحث کوي دبوتانیک په  

 نوم یادیږي.
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Plant Galls 

 

 

کیږي ویل  ته  ودې  غیرنارمل  نباتاتو  اویانباتي    د  دحیواني  ازايټچې  واسطه  پار  ونوپه 
د بېلګې  په توګه په نباتاتوکې هم دسرطا ن ناروغۍداورګانیزمولکه  باکټریا    پیداکیږي  .

په واسطه منځ ته راځي     Fungiونو،وایرسونو،غومبسو ، حشراتواومر خيړى   پار ازايټو،  
اوپه پایله کې نبات په هراړخیز ناروغۍ اخته کیږي . نن ورځ لږڅه پینځه لس زره حشرات   

دي چې دنباتاتوغیرنارمل ودې  ال مل ګرځي . دنباتاتوپه ناروغۍ کې ترټولو  ژندل شوي  ېپ
سرطان په ډیری سره دمرخيړيو په واسطه  ، ونو، زیاته  برخه  غومبسې لري . دمیوه لرونکو

ونه  هورمون  منځ ته راځي .  په نوموړې    کړنال ره  کې حشرات دونوپه نسجونوکې یوډول  
ویش  دونه دونې حجروهورمون  په نامه سره یادیږي . دا  Cytokininsانجکشن کوي چې د  

  سرعت زیاتوي اوپه پایله دکنترول څخه وځي .

Plant Hormone 

  : هورمون  دودې   ، هورمون  ودې     -نباتی  طوالنې   ، تکامل  دنبات  هورمون  نوموړی 
اړین رول   Cytokininsاوعرضاني وده کې او دسلول ویش هورمون  Gibberellineهورمون 

لوبوي . همدارنګه دنبات غړواندازه، دپاتوجن څخه دنبات ساتنه اودتکثرپه کړنالره کې  
له   دي  عبارت  هورمونونه  نباتې   . کوي    Abscisic acid او او   Auxinمرسته 

Heteroauxine   ګه دځوانې میوې په دانه  چې دپاڼواوګل په پنډک کې جوړیږي اوهمدارن
 کې هم جوړیږی اودهغه ځایه دنبات ریشې ته منتقل کیږي .   

Plasma 

: کې  بیالوژي  چې   -په  ماده  ژوندی  ډوله  مایع  کې  مینځ  په  دژوندیواورګانیزمودحجرو 
 دپروتوپالزماپه نوم یادیږي 

 : کې  فزیک  ځانګړی    -په  اوهغه  کیږي  ویل  ته  حالت  څلورم  دمادې  چې  پالزما:  ګازدی 
خنثی اټومونه يې په خورالوړحرارت درجه کې په ازادوایونونواوازادوالکترونوتجزیه شوي  
وي اوله دې کبله دبرېښناجریان دهدایت وړتیالري .دبیلګې په توګه دلمرمنځ برخه سل په  

 سلوکې دپالزماڅخه جوړه ده.
: دبدن وینې حجم   برخه یو ډول مایع تشکیلوي چې زیړشفاف رنګ    %55په طبابت کې 

کرویات   ،سپین  کرویات  سره  دوینې   پالزماکې  .په  یادیږي  نوم  اودپالزماپه  لري 
انتقال   مټ  په  مایع  دنوموړې  ته  برخې  هرې  اودبدن  لمبووهی  اوپروتین   ،ترومبوسایت 

دوینې څخه دپالزمابرخه  سانتریفیوژکیږي.د په مټ کوالی شوچې  آلي  بیله    څرخیدونکې 
 کړای شو.

Plasma 
وي   ځوړندپراته  پکې  اوپلیتلیت  کرویات  ، سپین  کرویات  سره  چې  ده  برخه  مایع  دوینې 

 اوخوځیږي   

Plasma Cell 
 Bسیسټم يوډول حجرې دي چې انټي باډی افرازکوي  اوپخپله   دبي حجرې   ینې  دایم

cell  څخه منځ ته راځي. 

Plasma Cells 

دي چې انټي باډي تولیدکوي . د مایولوماپه ناروغۍ کې   حجرې    ېدسپینوکرویاتوځانګړ
دپالزماخبیثې حجرې منځ ته راځي  . دپالزمانارمل حجرې انټي باډي جوړوي ترڅودانتان  
انټي   یوشان  لوړه کچه   اوپه  د مایولوماپالزماخبیثې حجرې  غیرنارمل   . مخنیوی وشي 

 رغبرګون نه ښي ښووالی.   باډي تولیدکوي چې دانتان اونوروناروغیوپر وړاندې  ګټو 

Plasmablast   یوې اومې اویادپالزمامخکنی حجرې  ته ویل کیږي 

Plasmacytes قطریې، لري  بڼه  بیضوي   ، راځي  ته  منځ  څخه  لمفوسایټ  دبي  حجرې                     پالزما 
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(∅ 14–20 μm)    اودمرکزنه کوچنی  یې  ده ،هسته  ریبوزوموډیره غني  په  ،سایتوپلزمایې 
مغزاولمفاوي   په  ،دهډوکي  دایمونوګلوبولینوتولیددی  یې  ده،دنده  پرته  ته  څنډې  لیرې 

 سیسټم کې ډیرې پیداکیږی .

Plasmacytoma 

اوپه   جوړوي  دخبیثوپالزماحجروڅخه  چې  کیږي  ویل  تومورته  یوازیني 
کې منځ ته راځي . هغه څوک چې دپالزماسیتوم په ناروغۍ اخته  پستونسجونواویاهډوکو

 وي کیدای شي چې وروسته د مایولوما په ناروغۍواوړی  

Plasmalemma 
داخلي   دحجرې  غشاچې  نازکه   بهرنۍ  دحجرې  اورګانیزم  دهرژوندي 

 پروتوپالزمامواداحاطه کوي 

Plasmapheresis 

څخه   دوینې  چې  ده  کړنالره  طبي  توګه  یوه  په  دبیلګې   . کیږي  لیرې  پروتین  ټاکلي 
په  ادم طریقې  دنوموړې  باډي  انټي  اویاغیرنارمل  زیاتی   څخه  یولوماناروغانودوینې 

 .    کیږيمرسته بیل اوبیخې لیرې 

Plasmocytes 
دوینې سپین کرویات چې دبدن لمفاوي سیستم غړوکې تولیدکیږي. نوموړې حجرې دبدن  

 جین اورګانیزموپروړاندې انتي باډي تولیدکوي،دفاع سیستم حجرې دي اودپاتو

Plasmodesma 

قائیم   ارتباط  آنهایک  بین  دیګرطوریکه  سلول  به  سلول  ازیک  باریک  خیلې  های  رشته 
دهغوی   چې  دي  کانالونه  مایکروسکوپې  ځیني  دنباتاتوګاونډیوحجروترمنځ  مینمایند. 

 ترمنځ دموادواومالوماتو راکړه ورکړه ترسره کیږي.

Plasmolysis 

یوډول کړنالره ده چې دحجرې دمنځ  څخه اوبه بهرخواته ضایع کیږي . داځکه چې دحجري  
دحجرې   کې  پایله  په   . لوړوي  پرتله  په  دننه  فشاردحجرې  اوزموتیک  بهرخوامحلول 

 پروتوپالزماراغونډیږي اودحجرې جدارڅخه بیلیږي.  

Platinum 

: راځی    -پالتین  کې  ډله  فلزاتوپه  نجیبه  دډیرقیمتې  چې  عنصردی  یوکیمیاوي 
،  u 195,084، دکتلې شمیره یې     78سره کیږي.  اټومي شمیره یې    Ptاودلنډیزنښه يې په  
اودغلیان نقطه    (C° 1768,3)  دذوبان نقطه یې  ،    g/cm³  21,45ړدی   کثافت یې خورالو

اودغاښونوپه    (C° 3827)یې   شیانوکې  اودزیوراتوپه  لري  رنګ  چک  خړسپین   . دی 
 کیښودلوکې کارول کیږي 

Pleomorphic 
په خپل   کارول کیږي چې دوی  اودهغوحجرولپاره  ده  یوه  اصطالح  دهیستالوژې څانګې 

 غټوالي ،بڼه اوداخلي جوړښت کې دیوبل سره توپيرولري  

Plexus 

وریدونوکی  يدرګونوشبکو بیاپه  تېره  په  اویا   (Plexus venosus) یووالی،   دشمزی  ، 
کې اولمفاوي سیستم کې      (Plexus nervosus) لرونکوحیواناتوپه عصبي سیستم  یافقره  

 شتون لري   

Plexus 

: ویارګهای     -پلکسیس  اعصاب  شبکوی  رګ،تجمع  عصبي،بافت  شبکه،بافت  عصبي 
مانند   فقاریه  درحیوانات  وریدها  مخصوصًاتجمع  عقده     Plexus solarisخون  تجع  یا 

 درخالیګاه بطن تحت حجاب حاجز   Sympaticus Nervensystemهاوشبکه های 

-Ploid ،دوه ځلیز،یک چند،دوچند،سه چند وروستاړی ،پس آوند،په مانادڅوځلیز،لکه یوځلیز 

Ploidy دیوه ژوندي اورګانیزم په حجره کې دکروموزومونوشمیرمجموعه 

https://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
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Ploidy Mutation 

: ، دبېلګې په توګه لکه     Genom mutationدیوه ګینوم ارثي بدلون    -ګینوم میوتیشن 
Euploidy     ، چې دکروموزومو شمیريې تل مساوي اودعادي حالت په شان پاتې شوی وي

 چې دکرموزوموشمیربیخي دعادی حالت څخه توپیرولري    Aneuploidyاویا 

Plumb Bob : یوه تخنیکې فلزي آله ده چې عمودي سمت اندازه کوي  -شاقول 

Plumbum 

ښوول    Pbیوکیمیاوي زهرجن اوخورادروندفلزي عنصردی چې دلنډیزنښه يې په     -سرپ : 
 327,43)، دویلې کیدلونقطه یې    u 207,21،اتومي کتله يې      82کیږي. اتومي شمیره يې  

°C)  دغلیان نقطه يې ،(1744 °C)   11,342اوکثافت یې g/cm³ 

Plus 
 په ریاضي کې دجمع نښه ده   -۱
 په فزیک کې دبريښنایزمثبت چارج نښه ده   -۲

Plutonium 

 : کې    -پلوتونیم  ډله  عنصرونوپه  یورانیم  دترانس  چې  عنصردی  مصنوعي  یوکیمیاوي 
ده ، دلنډیزنښه    94شمیرل کیږي . اټومي شمیره یې ترټولوکیمیاوي عنصرونولوړه یانې  

دتجزيې     239Pu،اویوراډیواکتیف ،زهرجن دروندفلزدی . دراډیواکټیف پلوتونیم    Puیې  
کاله   زره  څلرویشت  لږڅه  عمر  نیمايي  په    a 24110فزیکي  کې  بټۍ  هستوي  په     . دی 

ایزو راډیواکتیف  دپلوتونیم  تولیدکیږي.  توګه  په     plutonium-239ټوپ  مصنوعي  څخه 
په   دبیلګې   . کیږي  پورته  ګټه  موخه  دتولیدپه  دانرژي  کې  بټۍ  وسلواوهستوي  هستوي 
توګه دپلوتونیم یواټوم دچاودنې په پایله کې  لږڅه دوه سوه اووه میګاالکترون ولټ انرژي  

207  MeV    دیرش پینځه  دوه سوه  دیورانیوم  کې  بټۍ  هستوي  په  چې  کله  تولیدکیږي. 
uranium-235    نوموړي آزادکیږي.  نیوترونونه  اویادرې  دوه  پایله کې  نوپه  وچوي  یواټوم 

له خوا جذب کیږي اوپه پایله کې    uranium-238نیوترونونه دیورانیم دوه سوه اته دیرش  
په مصنوعي توګه منځ ته راځي. په خپل    plutonium-239ش   پلوتونیم دوه سوه نهه دیر

وارسره که چیرته دپلوتونیم یواټوم یونیوترون جذب کړي نودچاودنې په پایله کې هستوي  
دپلوتونیم   چې  دی  همداالمل  تولیدکیږي.  .    239Puانرژي  جوړیږي  بم  داټوم  هم  څخه 

ې په هستوي بټۍ کې ترسره  مصنوعي تولیدمعادله په الندې ډول ده چ  239Puدپلوتونیم  
 کیږي.

 
سریع   اوآزادشوی  چوي  هسته  دیرش  پینځه  سوه  دوه  یورانیم  درادیواکټیف  کې  پیل  په 

یورانیم   د   نهه     uranium-238نیوترون  دوه سوه  یورانیم  اوپه  کیږي  څخه جذب  هستې 
یورانیم    239Uدیرش    دنوموړی  اوړي.  باندې  درویښت    239Uایزوټوپ  عمرلږڅه  نیمايي 

یقې دی او دبیتاتجزيي په اساس یونیوترون په یوه پروتون باندې اوړي او په پایله کې  دق
دیرش   نهه  سوه  دوه  عنصر     239Npنپتون  دنپټون  کیږي.  ترالسه  نیمايي    239Npعنصر 

عمردوه نیمې ورځې دی اوپه پایله کې دیوځل بیابیتاتجزيي په اساس په پلوتونیم دوه سوه  
 رادیواکټیف ایزوټوپ بانداوړي.  239Puنهه دیرش 

Pneumonia 

 

 : -COVID)په واسطه لکه کوروناوایرس    Coronaviruses دوایرسونو     -سږي التهاب 

انتشارمومي اوله دې  pneumococcus خو په ډېری سره دباکټریاووپه واسطه لکه  د  (19
نیومینیای    ته  ناروغۍ  نوموړې  ځینوحالتونوکې    pneumoniaeکبله  په  کیږي.  ویل 

په   توګه  په عادي  ناروغۍ  نوموړې  ګرځي.  المل  التهاب  هم دسږي  اومرخيړي  میکروبونه 
ډی  حرارت  دبدن  چې  کیږي  پیل  تبه  او  پورې  لړزه  ګرید  سانتي  درجې  ترڅلویښت  رزران 

https://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahr
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt
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رسیږي. دنبض ضربه په یوه دقیقه کې د یوسلوشلوشاوخواته رسیږي. دنوموړې ناروغۍ 
ټوخیدل،   ایستلوستونځه،  دساه   ، کسالت  استفراق،  سردردي،  لکه  نښانې  نښې  نورې 

 دسینې درداونور.

Pnictogen 

: ګروپ  چې    -دنایتروجن  دي  عنصرونه  ګروپ  هغه  پینځم  جدول  پریودیک  دعنصرونو 
تشکیل کوي او عبارت دي له : نایتروجن ،ارزین ، انتي مون ،بیسموت ، فسفر اوټول يې  

 پینځه قیمته اودرې قیمته دي 

Po      دپولونیمPolonium    کیمیاوي عنصردلنډیزنښه 

Poikilotherm 

 : سردحیوانات  که     -خون  بوده  وخزندګان  ،ذوحیاتین  ماهیان  مانند  ازحیوانات  دستهْ  
حرارت خون ودرنتیجه حرارت بدن شان تاحدی زیادی وابسته به حرارت خارجی یاحرارت  
انجام   توسط  سردصرف  خون  حیوانات  بدن  حرارت  دائیمي  آنهامیباشد.بلندبردن  محیط 

 پذیراست .عکس خون سردخون ګرم است  دادن فعالیت های زیادجسمانې امکان 

Point Mass 

  : نقطوي  ،کتله  کتله  دې       -نقطوي  ،په  دی  مفهوم  یوحدي  کې  میخانیک  نظري  په 
ماناچې یوجسم په دې توګه په پام کې نیول کیږي چې ګڼه دجسم ټوله کتله په یوه نقطه کې  
بیخې   څخه  ځایزانبساط  دهغه  چې  تعبیرکیږي  کوچنۍ  دومره  اوجسم  ده  متمرکزشوې 

 سم دحرکت معادلي په اسانه ډول بیان کوي.صرف نظرکیدالی شي. نوموړې کړنالره دج

Point of contact 

  : په ریاضي کی  ددومنحني ګانوهغه شریکه نقطه ده چې هلته په ګډه     -دتماس ټکی  
ولري  . په بله وینا په شریکه نقطه کې ټول مشتقات    Tangent  تانجینت  مماس یاسره یو

 سره برابر وي .

Poison 

( Venena) 

:  زهر، ته    -سم  بدن  الرې  له  اویاتماس  دتنفس،خوراک  موادچې  منحل  جامداویاغازډوله 
کې   کړنالره  په  میتابالیزم  د  اندازه   زیاته  په  مقدارڅخه  ټاکلي  دیوه  اوهلته  ننوځی 
اویا دمرګ   زیان رسوي  یاداچې  ته  انسا ن  کې  پایله  په   . راولي  ته  بدلون منځ  کیمیاوي 

 الکهول ،نیکوتین ،مورفیوم ،کوکائین اونور.  المل ګرځي . دبیلګې په توګه لکه 
 لیکلي دي :  Paracelsus په پینځلمسه پیړی کې دسویزهیوادیوطبي ډاکتر 

  (dosis sola facit venenum)  ( پورې اړه لری  . یوازې  دیوه  مقدارهرڅه شی ذهردي اوپه
څخه زیات    dose .  هریواورګانیزم که دیوه ټاکلی مقداریانې ډوز  ( شی مقدارذهر جوړوي

زیان   پرځای  دګټې  ته  ،نودامواداورګانیزم  موادراونیسي  غذايي  ،او  اوبه  ویټامینونه  
کرځي   المل  نودمرګ  یوواروڅښي  په  اوبه  لیتره  لس  څوک  که  توګه  په  دبیلګې    . رسوي 

توګه   په  جوړشوي    Botulinumtoxin .دبیلګې  څخه  دلسوانواعوبکټریاوذهرودمخلوط 
وسلې په توګه وکارول شی نودیوه انسان دمړینې لپاره یواځې    دی . که چېرته دبیالوژیکې

  یانې دیومایکروګرام زرمه برخه بس ده .  همدارنګه ډایوکسین       (ng/kg 1) سل نانوګرام
 dioxins    تولیدکیږي کې  کړنالره  په  شوواوچټلوموادودسوځیدنې  مواددپاتې  ذهرجن 

 ې سره تړاولري .  دنېږې ز ېکوچنيانو له معيوباودسرطان ناروغۍاود
   ښارکې  چاپېریال ته   Seveso زکال کې   دوه کیلوګرام ډایوکسین دایتالیاپه    ۱۹۷۶په  

 زره وګړي په ناروغۍ اخته شول .آز ادشول اوپه پایله کې پینځوس زره حیوانات مړه  اواوه 

Poison Gland 
: غده  ژوندي    -ذهرجنه  دبل  یې  افرازات  چې  کیږي  ویل  ته  غدې  ذهرجنې   داسې  یوې 

لرونکو  شمزۍ  په  غدې  ذهرجنې    . کوي  اومسموم  لري  خواص  ذهرجن    موجودلپاره 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nanogram
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حیواناتوکې پیداکیږي . نوموړې غدې په هرحیوان کې په مختلفو بڼواودبدن    اونالرونکو
په مختلفوبرخوکې پرتې دي  . دبیلګې په توګه دلړم لکۍ په اخره برخه کې  ذهرجنې غدې  
شتون لري . همدارنګه دپشه ،خسک،ورږې،غمبسې اوغڼې په سربرخه کې ذهرجنې غدې  

پ دغاښ  ذهرجنې غدې  منګورکې  په    . . دمنګورذقرارلري  لري  کې شتون  بیخ  هرجنې  ه 
 غدې څخه ذهرلوشل کیږي اوبیاورڅخه ضدذهرجوړیږي .  

   دبیلګې:   چې یوټاکلې ذهرخنثی کوالی شی immunoglobulinضدذهر یوډول پروتین دی  
وایرسونواوخطرناکواورګانیزمودمنځه وړلوپه موخه    دبکټریاو،مواد  ضدذهر:       په توګه   

 کارول کیږي .

Poisons  سم ، زهر 

Polar 
های اندکه دارای قطبین باشند. همچنان قسمت های  مالیکولعبارت ازاجسام و  -قطبی :

 قطبی زمین رانیزبهمین نام یادمیکنند 

Polar Coordinate 

System 

په یوه مستوي کې یوه مستقره نقطه    -قطبي مختصاتو سیستم  : 
په نوم یادیږي ، همدارنګه هغه شعاع     0 په پام کې نیسواودقطب 

چې دنوموړې نقطی څخه صادرکیږي دقطبي شعاع په نوم یادیږي  
.𝑃(𝑟 ,   ښوول کیږي. په یوه مستوي کې دیوې نقطې     rاوپه   𝜃) 

قطبي مختصات په الندې ډول تعریف شوي دي: طول قطعه خطی 
OP      دقطبي واټنr     اوقطبی زاويي𝜃     په مټ مشخص کیږي.  په همدې اساس په یوه

.𝑃(𝑟 مستوي کې دیوې نقطې     𝜃)    قطبي مختصات د  قطبي شعاعr     اوقطبي زاویه𝜃   
مختصاتوسیستم الزاویه  دقایم  ده.  شوی  بشپړټاکل  واسطه  .𝑃(𝑥  په  𝑦)     قطبی   اود

سیستم   .𝑃(𝑟مختصاتو  𝜃)      :دي ډول  الندې  په  اړیکې  𝑥ترمنځ  = 𝑟. 𝑐𝑜𝑠𝜃    ،            
𝑦 = 𝑟. 𝑠𝑖𝑛𝜃     نقطه دقطب  کې  معادله  نوموړې  په  چې  الزاویه    0دیادولووړده  دقایم 

 مختصاتوپه مبداء کې کیښول شوې  

Polar Lights 

: رڼا  نور،قطبي  قطبونوکې    -قطبي  په  بیادځمکې  تیره  په  چې  ده  پېښه  دنوروړانګویوه 
لیدل کیږي. قطبي رڼا هغه مهال منځ ته راځي کله چې دلمرڅخه خپرې شوې چارج شوې  
ذرې لکه الکترونونه اوپروتونونه  دځمکې دقطبونوپه مقناطیسي ساحه کې انحراف وکړي  

اتموسفیرن ذرې دځمکې  چارج شوې  اوهغوی  .  لګیږي  اتومونوسره   اواکسیجن  ایتروجن 
تحریک کوي  اوایونایزکوي . په پایله کې دنوموړواټومونوڅخه  دنوروړانګې  خپریږي چې  
لیدل   پورته  کیلومتره   شپيته  څخه  دځمکې  پېښه  نوموړې     . لري  رنګ  توپیرلرونکی 

 کیږي.    

Polar Lights 

نور: ش   -قطبي  چارج  پرلپسې  څخه  الکترونونه،پروتونونه  دلمردسطحې  لکه  بڅرکي  وي 
نوموړي   لګیږي.  اتمسفیرباندې  اودځمکې  راوځي  بهرخواته  یاالفاذره  هسته  ،اودهیلیم 

په نوم هم یادیږي دځمکې مقناطیسې ساحې په مټ دځمکې   solar windبڅرکي دلمرباد  
نوموړي   چې  کله   . کیږي  ورکول  اوتعجیل  کیږي  کش  خواته  قطب  اوجنوب  قطب  شمال 

ې دځمکې اتموسفیرته ورننوځي نو د هوا اوکسیجن اونایتروجن اټومونوسره لګیږي  بڅرک
 اوپه تحریک یې راولي. په پایله کې دنورقطبي رڼالیدل کیږي.   

Polar Lights 
عبارت ازنورقطبی است قراریکه مشاهده میګرددکه ذرات چارج     -نورقطبی، قبي رڼا :  

ء   ساحه  وتوسط  میآیند  زمین  طرف  آفتاب  ازسطح  والفا  پروتون،الکترون  مانند  شده 
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مقناطیسي زمین بطرف قطب های شمال وجنوب زمین کش شده ودران جادرطبقات کمی  
اتموسفیرزمین   هوامانند  مالیکول بلند  کرده  های  راتحریک  ،اوکسیجن  نایتروجن 

 وآنهابعدًا روشني میدهند 

Polar Line 
ازیک نقطه به یک مقطع مخروطی مماس رارسم میکنیم ،خط موصول بین نقاط    -قطبه :

 تماس قرارتعریف قطبه نقطه مذکوراست.

Polarimeter 

: متر  پوالرای  -پوالری  ورڅخه  که  چې  شته دي  قندونه  لکه  مرکبات  زشوی  ځینې عضوي 
دخپل   دنوروړانګې  زاویه  اندازه  ټاکلی  په  سم  سره  نودقندغلظت  شی  تیری  نوروړانګې 
فعال   تړاو  دنوروړانګوپه  مرکبات  نوموړي  اوڅرخیږي.  تغیرورکوي  څخه  سمت  پخواني 

 موادویل کیږي.
کنند،   رااندازه  نورپوالرایزشده   مستوی  دورانی  زاویه  راګویندکه  پیمایشی  های  آله 

نور نورمتناس  یچرخش  فعال  مواد  غلظت  با  است  یب  محلول  است    یننابراب  در  ممکن 
مانند مثاًل    استفاده شود  یمتر از پالر  عضویخالص    یغلظت نمونه ها  یریاندازه گ  یبرا
آب  ینتع محلول  در  قند  فعال  مقدار  بکارمیرودکه  عضوی  مرکبات  برای  ،وعمومًا  ی 

 نورباشند. 

Polaris 

ترټولوستوروڅخه یوخوراځلیدونکی ستوری دی چې فاصله یې      -دشمال قطب ستوری : 
یانې   ده  ورنږدي   ډیره   ته  قطب  شمال  کبله    °0,7دځمکی  دې  اوله  لري  موقعیت  لیرې 

دشمال قطب ستوري په نوم یادیږي. دنوموړي ستوري رڼا دټول کال په ترځ کې لیدل کیږي  
ي نیم کرې دسمت دټاکلوپه موخه اوجغرافیايي  اوکشتۍ چلوونکوخلکوته  دځمکي شمال

 عرض البلددیوه ثابت ځای ټاکلوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي.  

Polarity 

 قطبیت ،ددووقطبونوشتون،قطبی بودن  
حالتی که ریشه وساقه ازقطب های مشخص ودرجهت مشخص ازیک قلمه    -دربیالوجی :

 نند دهن ،مقعد،ریشه وساقهنمومیکند،اختالف اجزاء مخالف یک موجودحیه ،ما
 : اتوم  مالیکولتشکیل    -درکیمیا  الکترونهاازیک  شدن  کش  توسط   است  دوقطبه  های 

بطرف اتوم دیګری که خاصیت الکترونیګاتیویتی زیاده ترداشته باشد. درنتیجه ګروپ  
داوبو لکه  توګه  په  میشود.ړدبېلګې  دوقطبه  بلکی  نمیباشد  هاخنثی  چې    مالیکول اتوم 
 مثبت قطب اویومنفي قطب لري اوپه پایله کې دوه قطبه مومنت ترالسه کیږي 

رطب قطبی : عبارت ازیک ربطیست که دران نظربه یک مقطع مخروطی به    -درریاضی : 
 هرقطب قطبیه اش ربط داده میشود.

  : بریښنایز  -فزیک  اویامنفی  مثبت  قطب،  اویامنفی  مثبت  بطری  ،    پوتنشیل  دبرقی 
 مال اویاجنوب قطب   دمقناطیس ش

Polarization 

دررشته های عصبی وقتیکه    K+و    Na+دربیالوجی : نزول غلظت ایونها مانند ایونهای   
 سلول عصبي تحریک شود

 درکیمیا: تشکیل ایون ها ی دوقطبه ویامرکبات دای پول 
  : درحالت    -۱درفزیک   . است  نوری  امواج  اهتزازات  مخصوص  حالت  ازنظرنور،یک   :
بر امواج  عادی  انتشارموجودنیست،بلکه  ومقدم  معین  جهت  کدام  نورطبیعی  ای 

اګردریک   انتشارعمودباشند.  اهتزازباجهت  سمت  منتشرمیګرددکه  طوری  درهرسمت 
دسته نورتمام وکتورهای نوری تنهابه یک سمت اهتزازنمایند،درین حالت این قسم نور،  
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 رانورپوالریزه خطی مینامند.
 است ،فی واحدحجم  حاصل جمع مومانت دی پول  -۲

Polarizer 

 
 یوه آله ده چې دطبیعي نوروړانګوڅخه قطبی شوی خطی پوالرایزنورڅپې تولیدکوي .

Polarizing Filter 

فلتر:  کوونکی  تیریدالی شي    -قطب  ورڅخه  څپی  دنورهغه  فلتردی چې  اپتیکی  یوډول 
چې ځانګړی قطبیت ولری  خودنوروړانګوهغه څپې   ورڅخه نه شی تیریدالی چې بل ډول  
توپیرلرونکی   چې  څپې  دنورهغه  شوچې  کوالی  مټ  فلترپه  دنوموړي   . ولري  قطبیت 

واړووچې دپوالرایزنورڅپې په نوم یادیږي.  اویامخلوط قطبیت ولری په یوه ټاکلی قطبیت  
راکمه   برخه  شوی  ترڅودنورانعکاس  کیږي  استعمال  کمروکې  په  فلتردعکاسي  نوموړی 

 کړي.  

Pole 

 دربیالوجې : قطب ،انجام بدن ،مانندانجام قدامی وانجام خلفی 
خط مستقیم رادرنظربګیریم که یک    -قطب درمقاطع مخروطی :  -۱درریاضی : قطب ،  

مخروطی   مقطع  مذکوربه  درنقاط  میکند.  قطع  رادردونقطه  شده  داده  مخروطی  مقطع 
است  ذکرشده  مستقیم  خط  مماسهاقطب  تالقی  نقطه  قرارتعریف  کنیم  هارارسم  مماس 

 آن قطب است. polareوخودخط مستقیم قطبه 
𝑓(𝑥)یک تابع ناطق     -ازتوابع ناطق :قطب    -۲ =

𝑝(𝑥)

𝑞(𝑥)
که    0xرادرنظربګیریم ،یک قیمت    

𝑞(𝑥0)دربرابرش   = قطب    0 قرارتعریف  ناطق    𝑓(𝑥)است  تابع  مثاًل  میشود.  نامیده 
𝑓(𝑥) =

𝑥−1

𝑥2−1
قرارتعریف    2x   =-1و     1x 1=دارای دوقطب      . درحالیکه     1x 1=است 

تابع معین  تابع حداین  قطب جداشدنی است،دحالت عمومی دربرابریک قطب جداشدنی 
 است.

  : برق    -درفزیک  منبع  های  ازقسمت  یکی  همچنان  راګویند.  مقناطیسی  های  قطب 
 رانیزبنام قطب یادمیکنند.

Pollen   دنباتاتوګرد 

Pollen 

تشکیل شده . دانه های خیلې کوچک  یک ماده میده که ازدانه های ګرده     -ګرده ء نباتی :
دانه ان بوجودمیایندومعمواًل   ۴که درکیسه ګرده دراثرتقسیمات سلولی ازهرسلول مادری  

کم وبیش کروي شکل اندکه توسط مساوات لوله ګرده بخارج نبات انتقال میابند.درین  
ی که  میشود  تقسیم  طوری  آن  هسته  میباشد  سلولی  درابتدایک  خودآن  که  ګرده  ک  دانه 

هسته  نباتی  ویک هسته جنسی ازان بدست میاید. هسته جنسی دردانه  ګرده ویادرلوله  
 ګرده  بدو تخمه مذکرتقریبًا فاقد پالسما منقسم میګردد.

Pollination 

 

عمليه    ګالپه   دالقاح  كى  سپرم     نو  دنارینه  وسيله        spermچې  په  حشراتو  او    دباد 
ګامیت    کیږي    ovumدښځینه  انتقال  دالندې    .ته  غوټی  ګل  دیوه 

  . ده  جوړه شوې  )   -۱برخوڅخه  برخه  الندې  (  Hypanthiumدغوټی 
۲-  ، ،    -۳ګلپاڼې  پاڼې   یې    -۴تاج  کې  څوکه  په  چې  ګردپاڼې 

   (Ovulum)تخمدان   -۵ګردجنه نارینه ماده په سره رنګ کښل شوې ده .  

Polonium 
 : عن  -پولونیم  کیمیاوي  حساب  یورادیواکټیف  کې   ډله  ددرندوعنصرونوپه  چې  صردی 

په   یې   دلنډیزنښه   . يې    Poکیږي  شمیره  اټومي  کیږي.  یې    84ښوول  کتله  اټومي  ده 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bluete-Schema.svg
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209,98 u     ده دویلې کیدلونقطه یې(254 °C)    اود غلیان نقطه یې(962 °C)  کثافت   ،
قیمت لري. څرنګه چې په هوا کې اوهمدارنګه دکورپه ځینوتکاویوکې     3g/cm 9,196یې  

دراډون راډیواکټیف نجیبه ګازشتون لري، نونوموړی ګاز په ګڼ شمیرپولونیم ایزوټوپونو  
P216Po, 214Po, 212Po, 210     زوټوپونه تنفس شي باندي تجزیه کیږي. کله چې دپولونیم ای

دتنفس له الرې سږي ته ورننوځي اوپه ډیراحتمال سره دسږي    Po210دبیلګې په توګه لکه  
دالفا   ایزوټوپونه  راډیواکټیف  ټول  لږڅه  دپولونیم  چې  داځکه   . شي  کیدالی  المل  سرطان 
په   الفاوړانګې  پولونیم  دراډیواکټف  وسلوکې  هستوي  په  همدارنګه  خپروي.  وړانګې 

هسته    Beبیریلیم   دکاربن  کې  پایله  اوپه  کیږي  ویشتل  باندې  نیوترون     Cهسته   اویو 

n  منځ ته راځي . تولیدشوي نیوترونونه  دځنځیري هستوي تعامل دپیل کیدلوسرچینې په
 ډول کارول کیږي.

 
لس   سوه  دوه  لږڅه    Po210پولونیم  چې  عنصردی   خورازهرجن  ایزوټوپ   راډیواکټیف 
نیمايي عمرلري اوډیرزردخوراک له الرې یوشخص مړکوالی    d 138یوسلواته دیرش  ورځي  

ته په چای     A. Litwinenkoزکال کې یوروسي جاسوس     ۲۰۰۶شي. دبیلګې په توګه په  
 اچول شوي وو اوڅوورځې وروسته مړشو.  Po210کې یوڅوڅاڅکي پولونیم دوه سوه لس 

Poly- مختاړی  اوماناېې ډېر،څوځله،چندمرتبه،بسیار،زیاد 

Polyaddition 
اویاډیرخپلواک   دوه  چې  کیږي  ویل  ته  تعامل  هغه  کیمیاکې  عضوي  سره  مالیکولپه  ونه 

 ورڅخه جوړشي .  مالیکولیوځای شي اوپه پایله کې یوغټ 

Polyamide 

آمید: پولېمیر   -پولي  خطي  په    polymer یوډول  اوږدوکې  ځنځیرپه  داصلي  چې  دی 
تکراري ډول دخپل ځان سره   دامیدګروپ په مټ یودبل سره کیمیاوي تړون منځ ته راولي.  

 دبیلګې په توګه لکه نیلون ،پرلون 

Polychaete 

برسکدار: جلدخودبوده   -کرمهای  زیادبروی  برسکهای  دارای  که  حلقوی  کرمهای 
موجوداست   برجستګی  یک  بشکل  آنهاکه  وساده  ابتدایي  پاهای  دارند.  ودربحرزیست 

پالوال    کرم  مانند  شان  انواع  بعضی  میباشند.  برانشی  واعضای  السه  برسکهای  حاوی 
Palola    شان که محتوی اعضای جنسی طرزتکثرخاصی دارند،طوریکه قسمت اخیربدن

میباشند،درشب های اخیرمهتابی موسم خزان ازبدن قطع ګردیده درآب انداخته میشود  
ء بدن دوباره ترمیم میګردد. بایدمتذکرشدکه قطعات بدن شان   وقسمت های قطع شده 
غذااستعمال   وبحیث  مذکورشکارشده  مناطق  بومی  اهالی  میایندازطرف  آب  بروی  که 

 میګردد.

Polycondensates 

: کوندنزیتز  چندین  مالیکول   -پولی  اندازتراکم  بزرګ  آمده   مالیکولهای  بوجوده 
آنها پولی   مالیکولباشدوازتراکم  عملیه  توسط  که  اجسام  باشد.  نیزجداشده  اب 

 کوندنیزیشن بوجودمیاید

Polycondensation 
سره یوځای  ونه  مالیکولیوډول کیمیاوي طریقه ده چې پرلپسې غټ    -پولي کوندنزیشن :

 ضایع کیږي. مالیکولاویامیتانول  مالیکولونه لکه داوبومالیکولکیږي اوکوچني 

Polyene 
: خپل     -پولین  په  چې  دی  مرکبات  عضوي  پولی  دکاربن    مالیکول غیرمشبوع    -کې  

تړونونه ولري . په ځنځیري فرمول کې په خپل وارسره کله    C=Cکاربن دوه اویاډیرغبرګ  

https://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Masseneinheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag
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یوډول پولین    amphotericin Bغبرګ تړون اوبیاواحدتړون تکرارکیږي.  دبیلګې په توګه  
دی چې دانتي بیوتیک درمل په توګه کارول کیږي. دګذروسوربخون رنګ دپولین په مټ  

 وي.منځ ته راځي. پولین په حیواناتوکې دلیدوړپروتین تشکیل

Polyester 

: پولیمیر  -پولیستر  دایستر  polymers یوډول  چې  جوړدي  مالیکولدي  ونوواحدونوڅخه 
لري. دپولی ایسترتارونوڅخه     –[–CO–O–]–اوپه عمده ځنځیرکې داستروظیفوي ګروپ 
کیږي.   پورته  ګټه  جوړولوکې  ال  ی برا  یشتر ب دکالیوپه   یمصنوع  ینساج  یافساخت 

 شود. یاستفاده م

Polyethylene 

دی اودایتیلن    n)4H2C.یوډول ترموپالستیک دی چې کیمیاوي فرمول يې    -پولي ایتیلن :
کیدلوتکراري    polymersپولېمیر   یوځای  دپرلپسې  راځي.  ته  منځ  څخه  مخلوط 

 دی. 4H2Cواحدفرمول یې 

Polygon 

. په هندسه کې یوشکل ته ویل کیږي چې ډیرې ضلعې ولري    -ډیرزاویه وي یاډیرضلعی :
راځي  ته  منځ  شکل  وي  ډیرزاویه  نویوتړلی  شي  وتړل  سره  ضلعی  نوموړې  چې  اوکله 

 دبیلګې په توګه لکه مثلث، مربع اونور   

Polygonal Chain 

: منکسر  دخطي   -خط  یانې   خطی،  محدودقطعات  ترادف  ازیک  عبارت 
 قطعاتویومحدودترادف دی لکه     

                      𝐴1A2. A2A3. A3A4. ………An−1An    په
چې        کې  حال  ..𝐴1داسې  A2 , A3 ……… . An−1 . An    

 ټولې نقطې دي
  

Polymer 

مونومیر    -پولیمیر:  کوچنیوواحدونویانې  تکراري  دپرلپسي  چې  ماده    monomersهغه 
دیوځای کیدلوڅخه منځ ته راځي اوپه پایله کې خوراغټ مولیکلونه ترالسه کیږي.دبیلګې   

پولیمیر   هایدروکاربن  مصنوعی  لکه  توګه  لکه    Polystyreneپه  بیوپولیمیر  اویاطبیعي 
 Deoxyribonucleic acidډي این ای 

Polymerization 

 مالکولونه واړه چې ، دی تعامل  کیمیاوي هغه    :  -جوړیدنه میر پولي ، پولیمیرایزیشن 

 ( مالیکولونه لوی او کیږي یوځای واسطه په  اړیکو دکیمیاوي پکې ) میرونه مونو (

 جمعي تعامل ترمنځ میرونو مونو د که . جوړیږي ) پولیمیرونه

 . یادیږي نوم  په پولیمیرایزیشن کاندنسیشني د جوړیدنه پولیمیر داسې ،نو وي

Polymerization 
ونه  لکه مونومیریودبل  مالیکولیوډول ځنځیري کیمیاوي تعامل دی چې ډیرزیات یوشان  
 یانې پولیمیرجوړوي. مالیکولسره تړل کیږي اودیوځای کیدلوپه کړنالره سره یوډیرغټ 

Polynomial 

: ای   -چندجمله ای  برابر    یک چند جمله   ینامشخص را جمع م  یا  یر متغ   یک  طاقتچند 
 دارای شکل ذیل است:  xوبرحسب  nچندجمله ای ازطاقت  کند

 
𝑎nدرحالیکه    ≠  وضریب هااعدادحقیقی میباشند.مثاًل:  0
10x+135 -3+2x415x چندجمله ای ازدرجه یاطاقت چهاراست 
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Polyol 

دډیروهایدروکسیل   چې  دی  مرکب  بله    OHیوعضوی  په   . وي  جوړشوی  ګروپونوڅخه 
یا مرکب  یوعضوي  که   . دی  الکهولواوشکرڅخه  څوقیمته  له  دوه    مالیکولویناعبارت 

ولري دتریول   ګروپونه  دتترول     trioهایدروکسیل  ولري  ګروپونه  اوکه څلورهایدروکسیل 
tetrol  .په نوم سره یاديږي 

Polyp 

    Coelenterataپه بیالوژي کې  دبحرالندې  ساکن حیوا نات چې منځ یې تش وي       -۱
اونوموړي حیوانات حرکت نه شي کوالی اودبدن غټي تشې برخې یې داستوانې په شکل   

 پورته  راوتلې وی.   
په طبابت کې دبدن تش غړي  لکه دپزې،کولمو،معدی اوغوږونو په موکوزاغشاکې    -۲

 سلیم پړسوب   دغوښې راوتلی 

Polypeptide 

پيپتاید: پیپتاید    -پولي  اوږدو،دوامداره  اویاډیرو  ددووو  چې  دي  مرکبات  دپروتین 
peptide    دهریوه وي.  جوړشوي  امینواسیدونوڅخه  ترپنځوس  ان  او  لري  ځنځیرونه 

د   امینوګروپ سره  دګاونډی  ګروپ  یوځای     .-OC-NH-اسیدکاربوکسل  په مرسته  تړون 
 کیږي.

Polyploidy   دګینوم تناسخ په اساس دیوه سلول دکروموزومجموع شمیر څوچنده کیدل 

Polyribosome 

 : رایبوزوم   یاپولي  په    ribosomesدرایبوزومو    -پولیزوم  چې  ي  کیږ  ویل  ته  ګروپ  یوه  
mRNA     په تارباندې پېیل شوي مالیکول په اوږدوکې پرلپسې تړلي وي لکه غمي چې 

جوړولو دپروتین  پولیزوم  اودډیرورایبوزومونوڅخه  وي.  یوواحددی  کې  ترځ  په  کړنالري 
په    مټ  درایبوزوموپه   . لوستل    مالیکول   mRNAجوړدی  مالومات  شوی  نغښتل  کې 

 کیږي یانې  ترجمه کیږي اوپه پایله کې  ډیراویوشان پروتینونه تولیدکیږي.

Polysaccharides 
ډیرقیمته قندونوته ویل کیږي لکه نشاېسته اوسلولوز . کیمیاوي فرمول    -پولي ساکراید:

  ≥ n40 3000 ≥قیمت مساوي دی له :  nدی او د  n)5O10H6(C,يی 

Polystyrene 

: ستایرین  دهایدروکاربن    -پولي  چې  دی   پالستیک  اوکلک   شفاف  یومصنوعي 
استیرول    مرکب   اودعضوي  دی  جوړ  دپوليمیریزیشن      2CH=CH5H6C.پولیمیرڅخه 

 کړنالري په ترځ کې منځ ته راځي.  

Polyvinyl 

Chloride 

  PVCیوډیراړین مصنوعي پال ستیک پولیمیردی چې لنډیزیې په     -پولي واینولکلوراید:
پالستیک   کیږي.دنوموړی  واینولکلوراید مالیکولښوول  اود  ډیردی  خورا  وزن  ي 

په   پالستیک  نوموړی  کیږي.  ترالسه  اساس  په  کړنالرې  دپولیمیریزیشن 
 و اونورشیانوکې کارول کیږي .دروازو،کړکیواوپالستیکي پایپونو،بوتلونو،دبانک کارتون

Polyyne 

 : خپل    -پولیئن  په  چې  دی  مرکباتوڅخه  هایدروکاربون  له عضوی  کې    مالیکولعبارت 
ډیر پرلپسې  چنده  اودرې  سیتلین    nیوچنده  دای  لکه  توګه  په  دبیلګې  ولري.  تړونونه 

Diacetylene  : له  دی  مساوي  يې  فرمول  ،په  .H−C≡C−C≡C−H چې 
 اورګانیزموکې په طبیعي ډول شتون لري نباتاتواوځینوژوندیو

Pomegranate  يړوګانار، ان .   

Popliteal Fossa 
کې   منځ  په  برخې  اوښکتې  دپورته  دورانه  چې  برخه  ننوتلي   ژوره  ترڅټ  مفصل  دگونډي 

 پرته ده .  
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Population 

  نژادیایک قوم که اجتماع،اجتماع تکثری،مجموع افرادیااورګانیزم یک نوع   -دربیالوجی :
نژاد ترکیب  توانایی  و  کنند  می  زندگی  خاص  جغرافیایی  منطقه  یک  ،بزرګې  دارند  رادر 

به وسعت   دیګرمربوط  وازطرف  بوده  افرادآن  بحرکت  وابسطه  طرف  مذکورازیک  اجتماع 
 محل زیست مذکورمیباشد.

: احصائیوی     -درریاضی   ازآنهااطالعات  که  چیزهااست  ازمجموعه  عبارت   : جمعیت 
هاراجمع   سن  میتوانیم  ازین   . است  جمعیت  یک  کابل  نفوس  مثاًل  میشوند.  آوری  جمع 

 آوری کنیم   

Porcelain  ،چینايي لوښي 

Pore   کوچنۍسوری ، چاک  ، دهنه ، حفره ، سامات ، په پوستکې کې ژورسوری 

Porous  سوري لرونکی ماده لکه اسفنج 

Position Vector, 

 : فضای     -وکټورمحل  میشود.     nنقاط  داده  نمایش  محل  وکټورهای  ء  بوسیله  بعدی 
بوسیله وکټور     Pبعدی است ، هرنقطه     nمبده نقطه مستقری ازفضای      Oفرض بکنیم   

𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  نمایش داده میشود     ⃗ 

Positive 

 ،منل،واقعی ،یقینی،خوشحال فکرکول مثبت ،تائیدکول 
ونوڅخه عبارت دی چې یویاډیرالکترونونه يې  مالیکولهغه عنصرونواویا   -په کیمیاکې : 

 دالسه ورکړي وي اومثبت چارج ولري 
 a>0په ریاضي کې : یوعددته مثبت ویل کیږي کله چې دصفرڅخه غټ وي لکه  

 ت چارج ویل کیږي په فزیک کې : دمنفي بريښنایزچارج مخالف چارج ته مثب
په عکاسي کې : اصلي عکس ته ویل کیږي  چې دجسم توررنګ همداسې تورپاتې کیږي  

 اوسپین رنګ يې سپين پاتې کیږي 

Positive Pole   په فزیک کې دبطری مثبت قطب 

Positron 

 : لري.     -پوزیترون  اړه  پورې  ګروپ  په  دلپټون  چې  دی  یوبنسټیزبڅرکی  کې  فزیک  په 
بله وینا دالکترون   پوزیترون یوالکترون ته ویل کیږي چې مثبت بريښنایزچارج ولري .په 
په نوم هم یادیږي. دپوزیترون کتله اودالکترون کتله   ضدبڅرکی دی چې دانتي الکترون 

بري په  خویوازې  ده  یوشان  سره  سره  کې  مومنت  اومقناطیسي  ښنایزچارج 
توپیرلري.دپوزیترون اوالکترون بريښنایزچارج مقدارسره یوشان دی خویوازي عالمې یې 

په   لنډیزنښه  توپیرلري.دپوزیترون  په    e+سره  لنډیزنښه  کله    e-اودالکترون   . کیږي  ښوول 
دمن کتله   دهغوی  کې  پایله  نوپه  ولګیږي  سره  الکترون  دیوه  پوزیترون  ځي   چې  ځه 

 اوپرځای يې دوه ګاماوړانګې تولیدکیږي.

 

Positron 

Emmission 

Tomography 

دهستوي طب یوه فزيکي کړنالره ده چې دسرطان         -:     پوزيترون ایميزيون توموگراف
يو   ته  ناروغ   لپاره   موخې  دنوموړې   . کيږي  کارول  کې  پېژندنه   ناروغيوپه 

کاربن   وپټراديواکتيوايزو اوفلور  لکه  پينځلس  اکسيجن  ديارلس،  نايتروجن  يوولس، 
ونه په هغو نسجونو کې   اتلس نوکليد په رگونوکې ور پيچکاري کيږي . نوموړي نوکلید

تله   پر  يا التهاب ولري دنوروپه  ناروغۍ اخته وي او  په  ناروغي ، انتاني  چې د سرطان 
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زيترون ذرې خپروي او د  کيږي . څرنگه چې نوموړي ايزوټوپونه  د پو   )زبېښاک(  ډېرجذب  
په پایله   بدن څخه بهرته را وتالی شي نودیوه دیدیکتورپه مرسته سره  اندازه کېدالی شي .

 کې دبدن ناروغي دیوه عکس په مټ ښکاره کیږي

Positronemis-

sion Tomography 

تشخیص   اړینه  یوه  لپاره  ناروغۍ  تللې  پرمخ  دسرطان  کې  څانګه  په  طب  دهستوي 
یوراډیوایزوټوپ   ته  ناروغ  کې   پیل  په  ده.  آله  رګونوکې    Fluorine-18کوونکي  په 

دپوزیترون   چې  کیږي  دګلوکوز    positronپيچکاري  ایزوټوپ  نوموړی  خپروي.  وړانګې 
 په نوم یادیږي .    FDG-F18سره ګډیږي چې د  

څرنګه چې سرطانې حجرې خپل ځان په لوړسرعت سره ویشي نوزیات ګلوزته اړتیالري. په  
پایله کې راډيواکټیوګلوکوزدنارمل حجرې په پرتله دسرطانې حجرې څخه ډیرجذب کیږي  

چې کله  کیږي.  ذخیره  شي    اوهلته  یوځای  سره  یوالکترون  حجرې  دسرطانې  یوپوزیترون 
نوپه پایله کې دګاماوړانګې تولیدکیږي .  ګاماوړانګې دناروغ بدن څخه بهرته راوځي او   

دیدکټور ښکاري.    Detectorدیوه  باندې  پرده  په  اودتلویزیون  کیږی  اندازه  مټ   په 
کړنالره میتابالیزم  حجرې  یوخوادسرطانې  مټ  په  آلې  دتومور     دنوموړې  خوا  اوبل 

په   لنډیزيې  اخیستل کیدی شي.  اوتصویريي  پيژندل کیږي  توګه  ژوندی  په     Petموقعیت 
 لیکل کیږي .  

Possibly ممکنی احتمال ,   

Postulate : یوه مفکوره ده چې ثبوت کیدالی نه شي خودقضاوت دثبوت لپاره مرسته کوي  -فرضیه 

Potash Lye   دپتاسیم هایدرواکسایداوبه زڼ محلول(KOH); 

Potassium 

ښوول کیږي . اتومي شمېره      Kیوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په      -پتاسیم :
،په هواکې ډیرزراکسایدکیږي  ،داوبواواکسیجن سره    39،نسبي اتومي کتله یې    19یې   

پایله کې تودوخۍ منځ ته راځي اودهایدروجن گازتولیدکوي .   په  زورورتعامل کوي چې 
پتاسیم دسپینوزروته ورته ځلیدونکی رنگ لري ،یووالنسه القلي فلزدی . دذوبان ټکی یې   

63,5 °C     يې ټکی  ډیرومین  C° 759اودغلیان  په  پتاسیم   . بڼه  ده  په  دمرکب  رالونوکې  
دی    ۴۰Kایزوټوپونه يې پيژندل شوي دي . یوطبیعي رادیوایزوټوپ یې   ۲۴شتون لري  او

په   ایونونه دحجرې  دپتاسیم مثبت   . یوملیاردکاله دی  لږڅه  یې  نیمايي عمر  چې فزیکي 
دحجرې   چې  داده  یې  دنده   . لوبوي  رول  اړین  سروکرویاتوکې  په  اوهمدارنگه  برخه  منځ 

،بلخواپه عظالتواواعصابوکې غشاس ساتي  خپل حال  په  ولتیج(  )میمبران  پوتنسیال  اکن 
دبرقي زیگنال په انتقال کې ستره ونډه لري . همدارنگه دحجرې په منځ  اوبهربرخه کې د  
ازموتیک فشارکنترول کوي . که په سیروم کې دپتاسیم  ایونونومقدرادنارمل څخه لږشی  

،استفراق، بې اشتهايي    min/100الکه  ضربې ډیرښت  نودعظالتوکمزورتیا،دزړنیمگړتی
 ، دپوښتورگو  نیمگړتیا 

Potassium 

Chlorate 

 : کلوریت  اوکیمیاوي     HClO)3(دکلوراسید     -پتاسیم  ده  مالگه  سپینه  بلوري  پتاسیم 
يي     تولید،دگوگړوتولید،دچاودنې     3KClOفرمول  داکسیجن  کې  صنعت  په   . دی 

 ږي .موادواومرمیوکې استعمالی

Potassium 

Permanganate 

یوغیرعضوي کیمیاوي مرکب دی چې بنفش جالداربلورونه لري .     -پتاسیم پرمنگانیت :
په     KMnO4کیمیاوي فارمول يي   دی . څرنگه چې یوزوروراکسیدان دي نوله دې کبله 
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 طبابت کي  د مایکروبونود وژنې  په موخه کارول کیږي .  

Potassium 

Carbonate 

دی ،    3CO2Kیوغیرعضوي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول یې     -پوتاسیم کاربونیت :  
یوه سپینه مالګه ده ، په اوبوکې ښه حل کیږي اودقلوي ځانګړتیاوې لري . نوموړی مرکب  
دصابون جوړولواوهندارې جوړولوپه موخه کارول کیږي. کله چې پوتاسیم هایدرواکساید  

 ایله کې اوبه اوپوتاسیم کاربونیت ترالسه کیږي.دکاربن دای اکسایرسره یوځای کړو،نوپه پ

2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O 

Potato کچالو 

Potency 

 په بیالوژي کې : دجنسي غړي تحریک وړتیا،دتکثروړتیا،دنسل تولیدوړتیا
 3xپه طاقت درې داسې لیکو.   xتوان ،طاقت : دبیلګې په توګه یوعدد   -په ریاضي کې :

 په طبابت کې : دیوه درمل داغیزمنتیاطاقت  

Potent 
کړنالرې   دجنسې  چې  تولیدوړټیا،یونارینه  تکثر،دنسل  تکثروړتیا،قابل  دجنسي 

 وړتیاولري 

Potential : اویوکارترسره کوالی شي هغه وړتیاچې یوشخص یې لري -پوتنشل 

Potential 

Difference 

: توپیر،ولټیج  توپير.      -دپوتنشل  دبرېښنایزپوتنشل  ددوونقطوترمنځ  برېښنایزساحې  د 
اختالف پوتنسیال بین دونقطه ء داخل یک ساحه برقي رامینامند. مثاًل : اګردومخزن آب  

یشودکه بین این دومخزن  درنظرګرفته شودکه باهم ازنظرارتفاع فرق داشته باشند،ګفته م
یک فرق پوتنشل موجوداست.،زیرامخزن بلندتردارای انرژی پوتنشل زیادتراست نسبت به  
ها  فشارالکترون  اختالفات  مؤلدبرق  یک  دوقطب  اګربین  ترتیب  بهمین   ، پائین  مخزن 

 موجودباشد،ګفته میشودکه بین این دوقطب مؤلدیک تفاوت پوتنشل برقی وجوددارد.

Potential Energy 

په فزیک کې هغه ډول انرژي ته ویل کیږي چې یوجسم يې    -پوتنشل انرژي یامحلي انرژي :  
توګه   په  دبیلګې  لري.  درلودلوسره  په  حالت  دخپل  کې  یوه سیستم  اوپه  دموقعیت  دهغه 
وهغه   تړاولري،نسبت  په  ارتفاع  دخپل  يې  یوټانک  ډک  داوبوڅخه  چې  انرژي  پوتنشل  هغه 

ي ارتفاع  چې  څخه  ټانک  که  اوبوډک   توګه  په  دبیلګې  لري.  انرژي  پوتنشل  ،ډیره  لږوي  ې 
یې    کتله  ونیسوچې  کې  پام  په  ارتفاع     mیوجسم  یوه  اوپه  ده  کیلوګرام  واحد  په    hپه 

 واحدمترکې قرارلري،نودنوموړي جسم پوتنشل انرژي په الندې ډول ترالسه کوالی شو: 

 
دځمکې دجاذبې قوې تعجیل دی . که چیرته داوبو      = m/sg 29.8په پورتنۍ معادله کې   

نوپوتنشل انرژي      h= 0لري اوبه ښکته  راوبهیږي   h یوډک ټانک څخه چې لوړه ارتفاع   
 يې په حرکي انرژي اوړي.

دځمکې    پوتنشیل  د  : تړاولري  سره  قوې  داړونده  چې  دي  ډول  الندې  په  ډولونه  انرژي 
انرژي،   کولوپوتنشل  فنردکش  انرژي،دیوه  پوتنشل  جسم  دیوه  په ساحه کې  قوې  دجاذبې 
کوي.   ترالسه  کې  بريښنایزساحه  په  یې  یوبرېښنایزچارج  چې  انرژي  بريښنایزپوتنشل 

 ول کیږي.ښو  Jدپوتنشل انرژي نړیوال واحد ژول  دی چې په 

Potentiometer    یوډول برېښنایزمتحول میخانیکي مقاومت دی چې دالس په مټ په میخانیکي توګه لکه

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonate
https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
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ښویول اویاتاوول داړونده الکترونیک سرکټ دبرېښنایزپوتنشل توپیر ډېراویالږکوالی شو.  
دراډیوغږ   شوچې  کوالی  مرسته  په  برېښنایزمقاومت  متحول  دنوموړي  توګه   په  دبېلګي 

 اویاټیټ کړو.  لوړ

Pour دل  ېتویول ،خړوبول،اوبول،بی 

Pour  Out   خالي کول ، تش کول ، تویول 

Power 

: ترسره    -قدرت  کې  واحدوخت  په  چې  کیږی  ویل  مقدارکارته  هغه  قدرت  کې  فزیک  په 
په   . که قدرت  وي  اوکارپه     pشوی   ،ΔW    په ونیسو چې    Δtاووخت  پام کې  په  وښیواو 

:  ΔEکاراوانرژي   ،     سره یوشاه دي نودقدرت لپاره لیکالی شوچي  

 ، نومیږي اومساوي دی له :  Watt = 1Wدقدرت واحدواټ  
 ،میګاواټ  W 310،کیلوواټ   W 3−10نورواحدونه هم کارول کیږی لکه ملي واټ 

   W 610  اوتیراواټW 1210 

Power Source 
لکه بريښنایزجنراتورونه ،عادي بطرۍ ،په یوه الکترونیکي    -دبريښناسرچینه ،منبع برق :

 سرکت کې چې بريښنایزجریان تولیدکوي  

Pr- 

[Progesterone-

receptor 

Negative] 

دی   یولنډیز  بهرنۍ    -Prنوموړی  په  چې  کوي  ګوته  په  حجرې  هغه  سرطان  دسینې  چې 
ل  ریسپټرنه  دپروجسترون  باندې  چې  سطحه  دي  پروتین  یوځانګړي  ریسپټر  ري. 

چې   حجرې  هغه  سرطان  نښلوي.دسینې  کلک  ځان  ورباندې  هورمون  دپروجیسترون 
نه   دپروجسترون ریسپټريې منفي وی دامانالري چې دپروجسترون هورمون دسرطان المل 

 شي کیدی   

Pr+ 

[Progesterone 

Receptor 

Positive] 

دی   یولنډیز  بهرنۍ     +Prنوموړی  په  چې  کوي  ګوته  په  حجرې  هغه  سرطان  دسینې  چې 
چې   دي  پروتین  یوځانګړی  ریسپټر  لري.  ریسپټر  دپروجسترون  باندې  سطحه 
چې   حجرې  هغه  سرطان  نښلوي.دسینې  کلک  ځان  ورباندې  هورمون  دپروجیسترون 
نښلي   ورباندې  هورمون  دپروجسترون  چې  دامانالري  مثبت وي  ریسپټريې  دپروجسترون 

 ن المل کیدی شي . دنوموړوناروغانودرملنه دضدهورمون په مټ ترسره کیږي  اودسرطا

Praeparatum 
په   اوڅیړنې  دمالوماتو،پوهېدولو  چې  دی   نمونه شی  هغه  کې  څانګه  علوموپه  دطبیعي 

 موخه  دټاکلوکړنالروپه پایله کې ترالسه کیږي.

Precession 
تغیرکول محورسمت  دڅرخیدونکی  جسم   څرخیدونکي  جسم    دیوه  محوریک  حرکت   ،

 دورانی دراثرقوه جاذبه زمین  

Precipitate   رسوب کول ، دمنځه وړل ، نه حاضریدل , پاتې کیدل 

Precipitation ، ترسب  رسوب 

Precipitation 

میګردند.    -۱ تشکیل  معین  معیارات  توسط  که  هائیست  ازرسوبات  درکیمیاعبارت 
باریم   شفاف  محلول  اګرباالی  رسوب  مثاًل  شودیک  ګوګردانداخته  کلورایدتیزاب 

 سفیدتشکیل میګردد.
موقعیت     -۲ قراربګیرندکه  شرایطی  آب درفضاجابجابمانندودرتحت  بخارات  زمانیکه 
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 خویش راحفظ کرده نتوانند،درآن صورت متراکم ګردیده وبشکل باران نزول میکنند

Predictability وړتیا  وړاندوینې د 

Pregnancy  ، یدواری امحاملګي 

Pregnancy  حاملګي، بارداري ، دوه ځانه ، بالربښت 

Preimage : هرګاه   -اصل یک تصویرb   تصویر ازa   تحت یک ربط باشد،پسa  اصل ازb  است 

Premutation 
پایله    DNAدیوه اورګانیزم په جین کې د ډي این اې   په  ځینې برخودشمیرزیاتوالی  چې 

 کې داوالدونولپاره دیوې ناروغۍ احتمال زیاتوي.

Preservation 

: مواد    -ساتنه  غذايي  لپاره  مودې  داوږدې  چې  ده  کړنالره  کیمیاوي  یوډول 
په    . کیږي  ساتل  کې  امن  په  ،وایرسونواونوروضررجنواروګانیزموڅخه  دباکټریاو،سمرق 
دمنځه   دغذاکیفیت  چې  دې  له  پرته  کیږي  مخنیوي  موادوتجزیې  دغذايي  ډول  همدې 

 الړشي .  

Press مطبوعات ټولنه، فشار،مطبعه :  

Pressure 

څخه دی په دې توګه    A  اودسطحې  F حاصل تقسیم دقوې  Pپه فزیک کې فشار  -فشار:
، دفشارواحد پاسکال      (p = F / A)چې قوه عمودًا په سطحه باندې عمل  وکړي .یانې  

Pascal (Pa)  بار دی . دوینې دفشاراندازه کولولپاره ملي مترسیماب    ;Bar (bar)   اویا 
(mmHg. هم کارول کیږي . دفشارواحدونوترمنځ  الندې اړېکې اعتبارلري ) 

bar; 5-= 10 2N/m Pa = 1 1 
1 atm = 101,325 kPa = 1,01325 bar 

Prey 

یوه داسې حیوان ته ویل کیږی چې دیوه بل غوښې خوړونکي  اورګانیزم څخه دخوراک په  
یوغوښه خوړونکې ماهي    لکه  توګه  په  دبیلګې   . چې     (Esox lucius)موخه ښکارکیږی 

 دڅینګښې ښکارکوی .

Primary ، لومړنی، ابتداېي، په لومړي ردیف کې ، اولیه 

Primary Coil 

 : ګوټک  ګوټک     -لومړی  ابتداېي    pNلومړی  په  ولټیج  د  چې  ده  برخه  دترانسفرمرهغه 
باندې تړلی وي. ترانسفرمریوه الکترونیکي آله ده چې بريښنایزانرژي دلومړي    pVسرچینه  

ته انتقال کوي. دترانسفرمرپه مټ کوالی شوچې   ګوټک سرکټ څخه ثانوي ګوټک سرکټ  
لږبريښنایزول سرکټ  ګوټ  ګوټک    pVټیج  دابتداېي  ثانوي  په  ورکړوچې  بدلون  داسې  ته 

سیم   دتاوشوي  کې  خورالوړولټیج    sNسرکټ  مطابق  سره  .   sVدطول   راشي  ته  منځ 
طول  سره    pNهمدارنګه کوالی شوچې په ابتداېې سرکټ کې دلومړي ګوټک تاوشوي سیم  

څنډوکې    ته داسې بدلون ورکړوچې په ثانوي ګوټک سرکټ په   pIمطابق ، لږبريښنایزجریان  
ولټیج   بريښنایزجریان    sVلوړثانوي  لوړثانوي  کړنالره    sIیا  نوموړي   . راشي  ته  منځ 

برعکس هم اعتبارلري. دترانسفرپه ابتداېې اوثانوي سرکټ کې برېښنایزانرژي ثابته پاتې  
 کیږي اومعادله ېې  په الندې ډول ده.

 
Primary : هغوموادوته ویل کیږي چې دهغوی احتراق دچاودیدونکوموادو    -لومړنی محترقه مواد
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Explosive   موادپه محترقه  لومړني     . ګرځي  انفجارالمل  نیترات(د  امونیم  کې     1862)لکه  زکال 
کیمیاپو :     Alfred Nobel دسویدني  له  دي  موادعبارت  نوموړي   . شوه  خواوموندل  له 

 ،نایتروجن تري کلورایداونایتروګلسرین  اسیتون پراکساید،امونیم پرمنګنات

Primate 

ابتدائي تي لرونکی حیوان،عالی پوستاندار حیوان چې لږڅه شپیته ملیونه کاله پخوائي 
حیوان   دابتدائي  تیریدلوسره  په  دوخت  دی.  ژوندکړی  ځنګلونوکې  په  پرمخ  دځمکې 

دا کړی دی.  اومطابقت  بدلون  دچاپیریال شرایطوسره سم  بتدائي حیوان  اناتومي جوړښت 
دوه   وزن  اوترټولوغټ حیوان ګوریال  ده  ګرام  دیرش  وزن  ترټولوکوچنی حیوان موش خرما 
کولوحس   ،دبوی  مغزلری  غټ  پرتله  په  دبدن  حیوان  ابتدائې   . ده  ګرام  سوه 
لرونکی   تي  ابتدائي  ده.  پرتله خوراقوي  لرونکوحیواناتوپه  دنوروتي  ئي  کولواودلیدلوقوه 

ک ډلوویشل  دوه  په  دسټرپسیراین  حیوان  ئي  ډله  لومړی   . نوم     strepsirrhinesیږي  په 
اوافریقا  اسیا  ،جنوبې  امریکا،هندوستان  جنوبي   ، مادګسکرجزیره  اود  یادیږي 
یاپه  چې  ژوندکوي  پرمخ  دځمکې  يې  خوځینې  ژوندکوي.  څانګوکې  دونوپه  ځنګلونوکې 

ي ډله  دویمه  کوي.   حرکت  وړاندې  په  والړمخ  پښونیغ  هاپلورهاینای         څلوروپښواویادوه  ې 
Haplorhini     نومیږي چې  اوسنی انسان(Homo sapiens)    اوځینې ابتدائي شادي ګانې

 هم په همدې ډله پورې اړه لري.

Prime Number 

: عدداولی  عدد،  عدد     -لومړی  دیوه  چې  عدددی  دی    1یوطبیعی  زیات     1 <څخه 
عدد باندې دویش وړتیالري . دبېلګې په توګه لکه    1اویوازې په خپل ځان باندې اوپه یوه  

 لومړني عددونه دي. 97...... 2,3,5,7,11,13: 

Primitive  ابتدائې حالت کې  ،دتمدن څخه لیرې ،ابتداېي، ساده ، اولیه ،بدوي ،اصلی،قدیم 

Primitive 

Function 

لرو  چې په     𝑓(𝑥)فرض کووچې یوه حقیقي تابع     -لومړنی تابع ،اصلي تابع ،تابع اولیه : 
چې داشتقاق    𝐹(𝑥)کې تعریف شوې ده. که چیرته یوه بله تابع پیداکړو لکه    Dیوه ساحه   

وړتیاولري اوپه نوموړې ساحه کې هم تعریف شوې وي  اوبیاکله چې دنوموړې تابع مشتق  
F′(𝑥)   ونیسواوقیمت یې د 𝑓(𝑥)     سره مساوي شي ، نودتعریف سره سم𝐹(𝑥)    یوه اصلي

د   مانا    𝑓(𝑥)تابع  بله  په   . 𝑓(𝑥)ده  = F′(𝑥)             د چیرته  که  توګه   په  دبیلګې   ،
𝐹(𝑥) =  

1

3
𝑥3  تابع مشتق ونیسونود 𝑓(𝑥)     سره مساوي دی نوویالی شوچې𝐹(𝑥)    تابع

𝑓(𝑥) د     = 𝑥2   تابع اصلي تابع تشکیلوي . دیادولووړده چې نوموړې تابع ته په ریاضي
 هم ویل کیږي.نتگرال  کې نامالوم ا

Principal Axis  اصلي محور 

Principal Form   اصلي شکل ،اصلي بڼه 

Principle  ،اصل، پرنسیپ،اساس،قاعده،اساسي 

Prisma 

 

منشور:  : کې  ریاضي  متوازی    -په  آن  جانبی  سطوح  طوریکه  است،  سطحی  چند  یک 
یک  مکعب،  شکل   : مثاًل  میباشند.  موازی  چندضلعی  ها  وقاعده  هابوده  االضالع 

 منشوراست 
منشور:  : کې  فزیک  زاویه    -په  بایکدیګریک  آن  دوسطع  که  است  هندسی  شفاف  جسم 

قاعده  بنام  سوم  سطح  میګردد  منشوریاد  رأس  زاویه  بنام  زاویه  این  بدهد  تشکیل 
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منشوریادمیشود.  ازمنشورها جهت تجزیه نوربه اجزای آن استفاده مینمایندوعالوه برآن 
 د درساختمان آالت اپتیکي نیزاستعمال میشو 

Probability Of 

Presence 

 

 

 

داقامت احتمال ، دتم ځای احتمال ، ځندیدل ، په کوانت فزیک کې هغه احتمال ته ویل  
د  بېلګې    په     .  کیږي چې یوه اویاډیرې ذرې دفضاپه یوه ټاکلې ځای کې وموندل شي   

تجربوښوولې ده چې دکوانت فزیک له مخې یوالکترون دوه ځانګړي فزیکي خواص  توګه  
مانا چې  که  یوالکترون دمادې سره غبرګون وکړي نو کله دیوې  درلودالی شي .    په دې  

توګه په  څپې      particle ذرې  دیوې  اوکله  خواص ښيي   بڼه       Ψفزیکي  فزیکي     په 
خواص ښيي . که  چېرته  داتوم جوړښت دیوه پیازاویا غونډاري سره ورته  ومنو نودپیاز   

اضي له مخې دپيازیوه پټ  تفریقي حجم   پټونه  داتوم مدارونوسره ورته  والی لري . دری

دپیازشعاع  مانالري اوقیمت یې    ( r ) په دې   فرمول   کې   مساوي دی له    
واټن    اوبیادغه  دی  صفر  باندې    سطحه  پر  دپروتون  مانا  بله   اویاپه  منځ   په  دهستې 

مرسته یې    الیتناهي ته تقرب کوي . دیوه الکترون دتم ځای احتمال چې د ریاضي فرمول په
دتابع سره     r  ) o(r/aسره ښيو،  یوټاکلی ثابت قیمت نه لري بلکی دشعاع      په      

په بله  ماناکه وغواړوچې داتوم په مدارونوکې       سم  یوڅوکه ورډوله منحني  تشکیلوي    
کې   هسته  په  چې  کیږي  پيل  څخه  دصفر  یې  کړونواحتمال  مالوم  ځای  تم  الکترون  دیوه 

سره     Bohr Radius = a)0  (طحه واقع ده    اوبیاپورته ځي ترڅودبورشعاع  دپروتون پر س
دیوه   په څوکه کې  دمنحني  یانې     . کوي  ځانته غوره  اعظمي قیمت  اوهلته  یوشان شي 

کیږي   مساوي  سره  دیوه  قیمت    احتمال   ځای  دتم  ورپسې    o(r/a  (1 =الکترون    .
 روسته نوموړی احتمال  صفرته تقرب کوي .د لږڅه څلورځله قیمت څخه  و  0aدبورشعاع  

اتوم تیوري پربرخالف  داتوم په پوښ کې یوالکترون یوټاکلی مدارنه    Bohr پایله : دبور  
دبور شعاع    یې  قیمت  چې دشعاع  ځای      0aلري  تم  دالکترون  بلکې   وي   سره مساوي 

په بله  مانا    اودهغې سره سم همدغه مدارهریودامکان  وړ قیمت ځانته اخیستالی شي .  
دالکترون مدارواټن  دهستې څخه یانې  دپروتون د سطحې څخه پیل  کیږي اوبیاوروسته    

دبورشعاع    او   کوي  غوره  ځانته  قیمت  اکسپونین  or/aیواعظمي  لکه  وروسته  ل  شڅخه 
تابع  صفرته تقرب کوي  .  داځکه چې په دغه موډل کې الکترون  دیوې ذرې بڼه نه لری  

 وریځې په بڼه پراخ غوړیدالی  تم ځای لري   .ابلکې د

Probability 

Theory 

 : دریاضي څانګې  یوه برخه ده چې داتفاقي پيښوقواعدوڅخه بحث     -تیوری احتماالت 
 کوي  

Procedure تلنالره هدکارکولو تګالر ، 

Procedure 

 : ،روش  ،کړنالره  دصنعتي     -طریقه  چې  دي  کړنالرې  تخنیکي  کیمیاکې  په 
طریقه    Boschاو     Haberموادودجوړولوپه موخه کارول کیږي . دبیلګې په توګه لکه د    

کیمیاوي کړنالره چې    Fischer–Speier Esterificationچې امونیاک ترالسه کیږي. اویاد  
 په پایله کې استرالس ته راځي

Process 
: وي    -عملیه  تړلې  سره  یودبل  چې  کیږي  ویل  کړنالروته  یوسلسله  کې  انجینري  په 

 ته وباسي.   outputڅخه خروج   inputاومالومات یاځانګړي دنده ددخول 

Procreate ، شته كول ږول،پيداكول، زي  تولیدکول   



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

654 

 

Product 

 محصول،حاصل،نتیجه ، دیوه شي تولید 
 : کې  ریاضي  عدد    -په  ددری  که  توګه  په  دبیلګې  ضرب،  سره    4دڅلورعدد    3حاصل 

 کیږي.   12ضرب کړونوحاصل ضرب يې دوولس 

Product 

Equation 

دحاصل ضرب معادله په الندې     a/b = c/dدیوه تناسب لکه       -دحاصل ضرب معادله : 
  a.b = c.dډول ترالسه کیږي:   

Product Rule 

: قاعده  ضرب  اساسي   -دحاصل  یوه  کې  محاسبه  په  ډیفرنشل  یا  یااشتقاق  تفاضل  د 
. دبېلګې په توګه   تابع ګانو مشتق ترال سه شي  قاعده  ده چې ددوواویاڅوحاصل ضرب 

په    𝑥aاو د    Dپه پام کې نیسو، چې دتعریف په یوه ساحه       𝑣(𝑥)او     𝑢(𝑥)دوه تابع هریو  
وړتیالري  داشتقاق  کې  حاصل    نقطه  دنوموړوتابع  چې  کوي  بیان  قانون  . دحاصل ضرب 

تابع     𝑓(𝑥) ضرب  = 𝑢(𝑥). 𝑣(𝑥)  𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑥 ∈ 𝐷      په داشتقاق     𝑥aهم  کې  نقطه 
 وړتیالري 

 
له خوا په الندې ډول هم لیکالی    'Leibniz  نومړی لیک دود،دجرمني ریاضي پوه الیبنیڅ  

 شو

 

Profelax 
ټولې هغه کړنالرې لکه واکسين، درمل خوړل، ځانگړی خوراک اونورې     -پروفېال کس :  

 الرې چارې چې  ديوې ناروغۍ دمخ نيوي په موخه پخوا پیل کيږی .  

Progesterone 

 

دوره   نیمايې  په دویمه  هورمون دی چې دمیاشتني عادت  یو جنسي  پروجسترون دښځې 
 په مټ تولیدکیږي  corpus luteumکې د 

Progress  پرمخ تلل ، مخکی تلل , وړاندی تلل ,مخکی کیدل ، لکه دڅپوپرمخ تلل 

Projectile Time 

To Reach 

Ground 

هغه وخت دی چې متحرک جسم بیرته ځمکې ته راورسیږ     -اچونې وخت ،زمان انداخت :
 مساوي دی له:  tي دبیلګې په توګه په مایل ډول اچونه کې داچونې وخت  

 
دجسم ابتدايي سرعت او    0Vدځمکې جاذبې قوې تعجیل دی  او    gپه نوموړي معادله کې  

 جوړوي . تیتا هغه زاویه ده چې سرعت یې دافقي محورسره

Projection 

عبارت ازربط فضای سه بعدی روی یک مستوی مستقر یانی مستوی ارتسام      -ارتسام :
 است .دونوع ارتسام رامشخص میسازیم : 

۱-  : مرکزي  مستقر    -ارتسام  نقطه  یک  ارتسام  میشودکه    0درین  انتخاب  مرکزارتسام 
ء اختیاری    نقطه  قرارندارد. تصویریک  ارتسام  ارتسام مرکزی چنین     pدرمستوی  تحت 

 است . pبامستوی ارتسام، تصویر   opتعریف میشود: نقطه تالقی خط 
۲-   : موازی  تالقی    -ارتسام  نقطه  میکنیم   انتخاب   را  ثابت  جهت  یک  ارتسام  دریک 

 است .  pمنتخب رسم شده است با مستوی مستقر تصویر به جهت  pموازیکه از 

Projection Plane   یوه سطحه ده چې یو درې بعده جسم ورباندې ارتسام کیږي 
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Projection Set 

 : ارتسام  صدق    -دعوی  ذیل  دعوی  مثلث  یک  دربرابر 
 میکند:

 
این فورمول بمعنی این است که ضلع مساوی به مجموع  

 است   cروی ضلع  bو  aمرتسم های اضالع  
 
 

Projector 
،    -پروجکتور: کیږي  ښوول  غټ  تصویرونه  باندې  پرده  یوه  په  چې  ده  آله  آپتیکي  یوه 

 دبېلګې په توګه لکه دسینماپروجکتور،په درسي خونوکې د پروجکټورکارول اوداسې نور

Proof  ثبوت ،اثبات 

Propagation   ،خپرونه ، تيت وپرك كونه 

Propagation Of 

Uncertainty 

: محاسبه  پرمټ    -دتېروتنې  دهغوی  چې  کیږي  ویل  ته  اویاکړنالرې  قاعدې  ځانګړې 
توګه   په  دبیلګې   . کیږي  اصالح  واسطه  دمحاسبوپه  )غلطي(  تېروتنې  نتیجو  دتجربوي 

.  که چېرته   اټکل کیږي  اندازه  والي  دنادقیق  آلې  دیوه متغیراصلي صحیح      X دیوې 
او قیمت نودیوه    وي  وي  قیمت  لکه    یوتقریبي  ډول  مطلق  په  غلطي   𝑥∆متغیر  =

 |𝑥 − �̂�|          اویاپه نسبي توګه لکه ، Δx/x       په تعریف شوې ده  چې وروستی یې  
 عادي توګه په سلیز٪ برخه ښوول کیږي   .  

Propane 

اودمشبوع      8H3Cیوبې رنګه سوځیدونکی ګازدی چې کیمیاوي فورمول يې      -پروپېن :
ې  درې کاربن سلسلې پور   Alkane هایدروکاربن په ډله کې راځي. نوموړی ګازدالکین  

ده . دپروپین څخه  C° 42,1− ، اودغلیان نقطه       C° 187,7− اړه لري. دذوبان نقطه یې   
اوکه   دی  دروند  دهواڅخه  پروپین  واړول شي  باندې  مایع  په  کوالی شوچې  دفشارپه مټ 

طرولودتولید په ترځ کې منځ ته راځي  تنفس شي نوسړی مړکوي . نوموړی ګاز دځمکې پ
 اودسونګ موادوپه توګه په کورونوکې ورڅخه ګټه پورته کیږي 

Propanone 

: يې      -پروپانون  فورمول  کیمیاوي  چې    دی  مرکب  دی       )CO2)3CHیوعضوي 
رنګه   یوبې   . دی  کتون  اوکوچنی  ترټولوساده  نوموړی   . یادیږي  هم  نوم  په  اوداسیټون 
سوځیدونکې مایع ده . اسیتون په هرتناسب په اوبوکې حل کیږي اویواړین عضوي محلل  

  مایع دی. همداالمل دی چې په کورونواوالبراتوارکې دمحلل په توګه پراخ استعمال لري.

Propene 

 : يې    -پروپین  کیمیاوي فورمول   یو غیرمشبوع عضوي  هایدروکاربن  مرکب دی چې 

6H3C    دی . دکاربن اټوم یې یوغبرګ تړون لري اود الکین ډلې هایدروکاربن یودویم ساده
 غړی دی . یوبې رنګه سوځیدونکی ګازدی .

Property (  ملكيت، خواص ،   ) خاصيت 

Prophase 

کیږي نو دسلول په تقسیم کې پروفیز      mitosis کله چې یوه جنسي حجره ویشل    -پروفیز: 
کړنالره   په  دمایتوزاومایوز  ویش  نوموړی   . او کروموزومونه دلیدلووړوي  پړاودی  لومړی 
کروماتین   چې  داده  کیږي  واقع  پروفیزکې  په  چې  پېښه  ترټولواړینه   . راځي  ته  منځ  کې 

 راغونډیږي اودسلول هسته ګۍ له منځه ځي 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonyl
https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_group
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Prophylactic   دناروغیومخ نیوونکی درمل ، اویا هراړخیزې  الرې چارې 

Prophylactic 

Mastectomy 
 دعملیاتوپه مټ دسینې لیرې کول ترڅوپه راتلونکې وخت کې دسینې سرطان خطرکم شي  

Proportion 

تناسب یوه معادله ده چې ددواویاډیروعددونوحاصل تقسیم  سره مساوي کوي    -تناسب :

  . لکه :   

Proportional 

Counter 

داټوم فزیک په څانګه کې دګازایونایزیشن دیتکتوریوه تخنیکي بريښنایز آله ده چې  دیوه  
الفاوړانګې    ، بیتاوړانګې  لکه  اودایونایزکوونکووړانګو  وي  ډکه  څخه  ګاز   نجیبه 
اوګاماوړانګې  په مټ  تولیدشوي برېښنایزچارج بڅرکي اندازه کوي. نوموړې آله دیوې  

ي اوپه مرکزي برخه کې انودالکترود اودسلندرپوښ منفي تړلې سلندرپه شان جوړښت لر
اویاګاما  بیتا  چې  کله  الکترودتشکیلوي. 
وړانګې دیتکتورته ورننوځي نوهلته دنجیبه ګاز 
ګڼ شمیراټومونو سره غبرګون کوي . په پایله کې 
دلوړکیلوولټ  ایونایزکیږي.  ګازاټومونه  دنجیبه 
بڅرکي  تولیدشوي  مثبت  مټ  په  ولټیج 

کې  دکتودخو اخیربرخه  ددیتکتورپه  او  خوځیږي   انودخواته  اوالکترونونه  اته 
سم   سره  انرژي  اودبڅرکوحرکي  دلویدونکووړانګو  چې  راځي  ته  منځ  یوبريښنایززیګنال 
سیخ متناسب دی . دنوموړي دیتکتوراویاپه بله ویناایونایزیشن چمبرپه مټ کوالی شوچې  

ډول  وړانګو  اوګامارادیواکټیف  بیتا  بريښنایز    یوخوادالفا  اوبلخوادتولیدشوو  کړو  اندازه 
ککړتیا   دیتکتوردراډیواکټیف  نوموړی  همدارنګه  کړو.  اندازه  اوانرژي  بڅرکوشمیر 
 داندازه کولوپه موخه چې دیوشخص کالی اویاچاپيریال په ککړشوی وي اندازه کوالی شو.  

 

Proportionality 

 

هغه مهال یودبل سره متناسب دي  کله چې هغوی په خپل     yاو  xدوه متحول   -متناسب :
یوثابت     ,(k = y/x)په همدې معادله کې  y = k⋅x   منځ کې سم سیخ اړیکې ولري لکه :    

 عدددی اودتناسب عامل یافکټورپه نوم هم یادیږي .

Prostate 

هغه غده چې په نارینه ووکې دمثانې دغاړې اواحلیل شاوخوااحاطه    -:    غده  یت  پروست
کوي . ددې غدې افرازات دمنوي مایع له جوړیدلو سره مرسته کوي اودلذت اوج جنسي  

Orgasm    په ترځ کې دسپرم سره یوځای بهرته راوځي  . دپروستیت غدې افرازات القالي
خ مایع  اسیدې  کې  رحم  په  اودښځینه  لري  دسپرم  خواص  کې  پایله  په   . کوي  نثی 

ناروغۍ  دسرطان  شي  کیدی  غټوالی  حجم  دپروسټیت   . کیږي  اوږده  دژوندموده 
دیوځانګړي   وینه کې  په  لپاره  ناروغۍ دتشخیص  . دسرطان  تړاوولري  اویادالتهاب سره 

 مقداراندازه کول اړین ده . prostate specific antigen (PSA)انتیجن 

Protactinium 

: شمیرل    -پروتاکتینیم  کې  ډله  ددرندوفلزاتوپه  چې  عنصردی  راډیواکتیف  یومصنوعي 
په   يې  دلنډیزنښه   . اړه لري  پورې  اوداکتینیوم عنصرونوپه ګروپ  کیږي    Paکیږي  ښوول 

یې   یې      91،اټومي شمېره  يې    231اودکتلې شمیره  نقطه  دذوبان   . ، (C° 1568) دی 
 دی . g/cm 315,37دی ، کثافت يې    C4200°دغلیان نقطه يې 

Protease .یوډول انزایم دي چې دهایدروالیزپه ګروپ پورې اړه لري اوپروتین اوپیپتید تجزیه کوي 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prostate_specific_antigen


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

657 

 

Proteases 
مرسته   داوبوپه  چې  دي  انزایمونه  ډله  مواداوپیپتیدتړونونه    Hydrolyse  یوه  پروتیني 

 تجزیه کوي .

Protective 

Contact 

: تماس  لین دی چې فازیې صفروي    -ساتونکی  دبريښناهغه  الکترونیکي سرکټ کې  په 
څخه   اوزیان  دخطر  ولري  پوښ  فلزي  چې  سامانونه  ترڅوهغه  لري.  تماس  سره  ودځمکې 

 وساتل شي اوبرقي شارټي مخنیوی وشي.

Protein 

: ماکرو   -پروتین  بیو  دیواویاډیرواوږدوځنځیري    مالیکولیوډیرغټ  چې  دی 
تشکیلوي   برخه  نیمايي  حجرو  دهراورګانیزم  پروتین  جوړدی.  امینواسیدونوڅخه 
څخه   اوکاربن  ،هایدروجن،سلفر  ،نایتروجن  اوکسیجن  عنصرونولکه  اودڅلورعمده 
جوړدی . دبدن هرغړی لکه زړه ،عضالت ،مغز،پوستکی اواوښتان دپروتین څخه جوړدي.  

کې دندې ترسره کوي دبیلګې په توګه دعضالتوپه حجروکې دمیوګلوبین  پروتین توپيرلرون
پروتین شتون لري چې اکسیجن ذخیره کوي. پروتین دوینې له الرې غذايي موادوته انتقال  
یې   ټولوغړوته  اودبدن  ترالسه کوي  اوکسیجن  پروتین دسږي څخه  ورکوي، دهیموګلوبین 

په چې  جوړدي  څخه  دپروتین  هم  انزایمونه  په    رسوي.  دکاتلیست  تعامالتوکې  کیمیاوي 
توګه دنده ترسره کوي . اینزولین یوپروتین دی چې په پانکریاس کې تولیدکیږي چې دیوې  

 حجرې څخه بلې حجرې ته زیګنال اومالومات انتقال کوي.  

Proteins 

 

:، سپین  دهگی   ، چې    طبیعي    -پروتین  دي  مرکبات  یې  مالیکول  عضوي  وزن  ي 
اوړي   داماکرودلسوزروڅخه  زیات      macromoleculesونه  مالیکول.  دسلونه 

امینواسیدونه   توپیرلرونکې  یوویشت  بدن  کې  په  انسان  د   . امینواسیدونوڅخه جوړدي  
خطي  اوږده  واسطه  په  تړون  کیمیاوي  پیپتید  دپولي  اسیدونه  .نوموړې  لري  شتون 

  تین دټولوژوندیو زنځیرونه جوړوي چې په تاوشوي توگه کروي شکله بڼه غوره کوي . پرو
. دپروتینودنده په الندې ډول    حجرو بنسټیزجوړښت اودهراړخیزفعالیت اساس تشکیلوي 
  . د  -۱ده  کې  میتابالیزم  توگه      انزایم  په  پیپتیدهورمون    -۲په  لکه              هورمون  ونه 

رسیپتورپروتین     -۳ لکه  البومین    -receptors   ۴ دغشاپروتین  لکه         پالزماپروتین 
    immunoglobulinsانتي باډی پروتین لکه      -۶دانتقال پروتین لکه هیموگلوبین     -۵
،    پروتین    collagen    ،, elastin;  , keratinsدبدن غړواوهډوکو په جوړښت  کې لکه   -۷

دعضالتوپروتین    پروتین  ترټولوغټ    . لري  ددیرشو  Titinونډه  چې  زروڅخه  دی 
محلول   عضوي   ، اسید   ، مالگه    ، حرارت  لوړاوټيټ     . ډیرامینواسیدلري 
یې   اواغیزمنتوب  راشي  بدلون  دپروتینوپه جوړښت کې  گرځی چې  المل  ډیرلوړفشارددې 

چې    شی  نوکیدای  ولري  تبه  درجه  لوړه  ډیره  څوک  که  توگه  په  دبېلگې   . والړشي  دمنځه 
 حتې دمرگ المل  وگرځي .دبدن په پروتینوکې تغیرمنځ ته راشي او

Prothallus 
 : قبلی    -پروتالیس  جنین  مرحله  وظاهرالبذران،    gametophyte درنباتات  ها  سرخس 

 صفحه ء سبزرنګیکه حامل اعضای جنسی نبات میباشد.  

Protobranchia 

: اولیه  های  تنانیکه     -صدف  یانرم  ناعمه  های  Mollusca حیوانات  برانشی  دارای  که 
قرارداشته   دانه  یک  یک  پای  قسمت  دوطرفه  هابه  برانشی  نوع  این  باشند.  مانند  شانه 

 وصفحات کوچک شانه مانند بشکل دوقطاره درآن واقع است

Protolysis 
اویا  په بله    Ion)-+(Hیوکیمیاوي تعامل دی چې دهایدروجن مثبت ایون   -پروتوالیزیس :

برخه    داسیدیوه  کې  پایله  په   . شي  انتقال  ته  وال  برخه  بل  یوه  داسیدڅخه  وینایوپروتون 
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راکړه   دپروتون   . اوړي  باندې  ایون  په منفي  یې  برخه  اوپاتې  ایون   مثبت  په  دهایدروجن 
تع کیمیاوي  یوځای  ورکړه  سره  تیزاب  دمالګې  اوبه  چې  کله  توګه  په  دبیلګې  دی.  امل 

 کړو،نودکیمیاوي تعادل څخه وروسته ،په منفی کلورایون او هایدرونیم ایون باندې اوړي.

 
   Donatorاهداکوي اوددونر      H+په پورتني کیمیاوي تعامل کې دمالګې اسیدیوپروتون  

 په نوم یادیږي. Acceptorپه نوم یاديږي  اواوبه نوموړی پروتون رانیسي اوداخیستونکی 

Proton 

 : اټوم په هسته    -پروتون  دهایدروجن اتوم هسته ده چې مثبت بريښنایزچارج لري.دهریوه 
ده. کوچنۍ  لږڅه  څخه  کتلې  دنیوترون  کتله  دپروتون  لري.  شتون  یویاډیرپروتونونه    کې 

  له :    ه بنسټيزه ذره ده چې مثبت برېښنایزچارج لري او کتله يې مساوي ده  داتوم هستې يو
kg 27-10×1,673 

Protonema 
جوانه  ابتدائی خزه ها که دریک تخمچه نمومیکندواعضای جنسی    -جنین قبلی خزه ها:

 رااحتوامیکند 

Protonephridium  دذهرجنوموادواطراحیه عضو په ځینواورګانیزموکې لکه  مسطع چمجیانوکې 

Protophyte   هغه یوسلولي نبات چې سلول یې غشانه لري 

Protoplasm 

: دارای    -پروتوپالسم  که  سلول  موادساختمان  وحیوانی،  نباتی  سلول  زنده  ماده 
بوده   موادپروتینی  دارای  پروتوپالسم  اند.  هسته  وپالسمای  سایتوپالسم  ساختمانهای 

میباشد که دارای ساختمان  های دانه دار، رشته ېی ویا    وبشکل مایع مخلوط کلوېیدی 
هم غشاء   دارد وګاهی  نازک سطحی پالسمالیما  وبطرف خارج یک غشاء  ېی است  شبکه 

لعابی،    های  سمارق  ها،  درامیب  یادمیګردد.  پلیکوال  وبنام   بوده  محکم  مذکورنسبتًا 
بنام   ایکتوپالسما یاد  احدابداران وغیره قسمت خارجی پالسما غلیظ ومتجانس بوده که 

بنام   میباشد  رقیق  ونسبتًا  داشته  مختلف  اجزای   که  ان  داخلی  وقسمت  ګردیده  
اینتوپالسما یا پالسمای داخلی یادمیشود که اجزای مختلف پالسمای داخلی عبارت اند  
ازهسته ء سلول ،سنتریول،پالستیدها،واکیول یاخالها وغیره  مجموع یک سلول به همرای  

 ن پروتوپالست  یاپالسمای سلول ویاسیتوپالست یادمیشود.اجزای ا

Protoplast 

لیرې   ورڅخه   یادیوال  غشا  دحجری  چې  کیږي  ویل  اوباکټریاوحجروته  دنباتاتو،سمارق 
وړتیالري.   دژوند مستقل  او  یوواحدتشکیلوي  تړاوترټولوکوچنی  په مورفولوژی  شوی وي 

 دیوه سلول ټوله پالسما پرته له غشاڅخه  

Protozoa 

حیواني اویانباتي موجودات چې دیوه واحدسلول څخه جوړشوي وي      -یوحجروي موجود: 
  : شالق    -۱، اودهغې په واسطه دژوندټول فعالیتونه پرمخ بیايي . دبېلگې په توگه لکه 

   Sporozoa  ۴- Ciliata -۳لکه اموبې  ۲-  Rhizopoda (Flagellata)لرونکي  

Protozoa 

: انات دي چې داولیه حیواناتوپه نوم هم یادیږي . نوموړي یوه  یوحجروي حیو  -پروتوزوا 
ترڅوملي  دیومایکرومترڅخه  یې  غټوالی  چې  دي  اورګانیزم  ژوندي  خوراکوچني   ډله 
دپروتوپالسم  يې  بدن  چې  جوړدي  څخه  حجرې  واحدې  پروتوزوادیوې  رسیږي.  مترپورې 

  پار ازايټ وتوزوا دپر.اوګڼ شمیرهستو څخه جوړدی اوپه هسته کې کروموزومونه هم لري
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په   . دبیلګې  ژوندکوي  اوبوکې  لندوځایونواومالګینې   ، نوجن  په  آزادډول  په  اویا  ډول  په 
وغیره.   ها  آمیب  مانند  پایان  یاریشه  شالقداران،مژکداران،سلیاتا،پاکاذبان  لکه  توګه 

د   اورګانیزم  قبیلې  Protista نوموړي  دیرش  څخه  دهغوی   . لري  اړه  پورې  بادشاهي  په 
پيژندل شوې دي چې ځیني حیوانې اوځینې دنبات خواص لري. ځیني پروتوزوا دانسان په  

د کې  ازايټ بدن  لکه    پار   . ګرځي  اودناروغیوالمل  ژوندکوي  ډول  په 
 ماالریا،آمبیازیس،اسهال  اونور

Protractor   زاویه اندازه کوونکې آله ده 

Provender  وكوكى (.تد څارویو خواړه ،  وچ واښه ) لكه پروړه، بوس، بيده ( خواړه ) په 

Pruritus 
دپوستکي تخماریدنه ،چې دمجبوریت له پلوه دګرولوپه پایله کې دپوستکي ناروغۍ منځ 

 ته راځي .

Pseudopodium 

    Ammonia tepidaیوحجروي حیوانات  دي چې کاذبې پښې لري . لکه  لمرډوله حیوان  
شاوخوایې  چې  محورلري   یوډيرکلک  جوړښت   پښې  ددغوحیواناتوددروغجنې  اونور. 
پروتوپالزم احاطه کړې ده . هغوی کوالی شی چې خپلې کاذبې پښې   راغونډې کړي یانې 

داړتیاسره   اوبیایې  کړي  ویلې  یې  په جوړولوسره  خپل  بیخي  . دیوډول جال  سم وغځوي 
 ښكارکوي .

Pseudopodium 

ایوکاریوتیک   په  چې  کیږي  ویل  کې      eukaryotic کاذبوپښوته  آمیب  اورګانیزمولکه 
کوي   پورته  ګټه  ورڅخه  موخه  په  اودحرکت  راځي  ته  منځ  لپاره   وخت  دموقتي 

 اودسایتوپالسم څخه ډکه وي.

Pt  دپالتینPlatin    کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه 

Pterygota   حشرات بالدار،  وزرلرونکي حشرات 

Ptyalin 
: انزایم  لعاب  زیاړوکې     -دخولې  په  دانسان څخه  یوانزایم دی چې  لعاب کې  په  دخولې 

 په نوم یادیږي اونشائیسته په مالټوزتجزیه کوي    α-amylase تولیدکیږي او دامیلیز  

Puberty 

هغه عمرچې په فزیکي اوجنسي تړاودبدن غړي دومره وده کوي چې     -بلوغ ، دبلوغ عمر:
جنسي داوالدتولیدوړتیا زیګنال  هورموني  دماغزوڅخه  عمرکې  په  دبلوغ  کوي.  سه  ترال 

غدوته رسیږي اوهلته جنسي هورمونونه تولیدکیږي اووینې ته انتقال کیږي. په ځوانانوکې  
تیستوسترون   هورمون  دایستروجن     Testosteron  جنسي  هورمون  جنسي  پیغلوکې  اوپه 

Estrogens      پرتله دوه کاله دمخه دبلوغ عمرته رسیږي  په نوم یادیږي . پیغلي دځوانانوپه
نسبت   لویوژوندیوموجوداتوکې  اوپه  توپیرلري  اوشراېطوسره سم  ډول  پړاوداقلیم   دبلوغ   .
وکوچنیوژوندیوموجوداتوته وروسته بلوغ منځ ته راځي. دبيلګې په توګه دبلوغ پړاودعسل  

کانوکې وروسته  په غومبسوکې ډیرزرپیل کیږي اوپه شپاړس ورځوکې شروع کیږي.په موږ
کې   چونګښه  ،په  پورې  کال  تریوه  دشپږمیاشتوڅخه  چرګوکې  کورنۍ  ،په  شپږاونۍ  له 
په    ، وروسته  کاله  دوه  غواوکې  ،په  پورې  کاله  تردوه  څخه  دیوکال  پسونوکې  په  یوکال، 
دبلوغ   کې  فیل  اوپه   ، پورې  کالونو  ترشپاړس  ان  څخه  کالو  دیوولس  انسانانوکې 

 ونوپه ترځ کې پیل کیږي.  عمردشلوڅخه ترڅلرویشتوکال

Pulsar   په هره کیږي چې  دخپل مقناطیسي قطب څخه  ویل  ته  نیوترون ستوري  یوڅرخیدونکي 
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مهال   هغه  وړانګې  نوموړې  خپروي.  وړانګې  اوالکترومقناطیسي  دراډیوڅپې  کې   ثانیه 
 لیدل کیږي چې  دخپریدونکې وړانګوسمت دځمکې خواته سیخ شي.

Pulse 

اوانبساط صورت نیسي،نو وینه په منظم ډول  انقباض  کله چې په  زړه کې    -ضربان قلب : 
دنبض   توګه  په   دضربان  فعالیت  میخانیکې   دعظالتودغه  دزړه   . بهیږي  رګونوکې  په 
اومخصوصو اوازونوپه شکل احساس کیږي .  که څوک ناروغ شي ، نودنبض په غږاودزړه  

ښي .  دیادولووړده چې دشریان ضربه دوریدضربې په  په ضربان کې یې تغیرپيژندل کیدای 
پرتله دقیق ده اوددزړه انقباض  په ترځ کې دفشارمطلق قیمت،دفشارجګیدلوسرعت، او 
په   په حالت کې دشریان ضربه  استراحت  . د  ورکوي  په هکله مالومات  اغیزمنتوب  دزړه 

کې سل په یوه دقیقه  اوکوچنیانو     Ca. 70/Min  سالم سترسړي  اویوه دقیقه کې  اویا    
 متوسط قیمت لري .  Ca. 100/Min کې  

Pulse 

: دزړه عضالت     -نبض، ضربان  کیږي.کله چې  رګونوکې لمس  په  دزړه دټکان ضربه چې 
انقباظ وکړي نودزړه څخه لږڅه پینځه سوه ملي لیتروینه په یوه ثانیه کې غټ شریان رګ  

اودوینې حجم   لوړفشارسره غورځول کیږي  په  .  ته  کوي  وړاندې حرکت  په  فشارڅپې مخ 
 نوموړی میخانیکي فشاردضربې په ډول لمس کیږي

Pus 

کله چې بدن ته میکروبونه ننوځی نودسپینوکرویاتوپه واسطه دمنځه    -چرک ، نو، ریم ، :
چې  راځي  ته  منځ  مایع  رنگه  یاسپین  زیړرنگه  یوډول  کې  پایله  په   . کیږي  یووړل 

 ونواوشحمیاتوڅخه ترکیب شوی وي   دسپینوکرویاتو،مړ شوومیکروب

Put ، ښېنول  ك ځاىپرخپل  کیښول،نهادن 

Put up  ، پورته خواته درول  دیوې آلې درول اوتنطیم کول ، سمبالول او تيا رول 

Putrefact  ، ګنده کیدل ، فاسدکیدل 

Putrefaction 

پرمټ دنایتروجن مرکباتوتجزیه کیدل     (REN) دبکټریاوانزایمو لکه    -ګندګي ، فاسدي :
د امله  له  دلږوالي  اواکسیجن  دلوړتودوخي  تخریب    anaerobic چې  واسطه  بکټریاوپه 

کیږي . په تیره بیاکه  پروتین  فاسداوګنده شي نوپه پایله کې ناوړه اوبدبویه پاتې شونې  
امونیاک   ، اینډول  او    لکه   اکساید،سلفر  دای  په    S2H،کاربن  دګندګي   . تولیدکیږي 

اخیرپړاوکې دبکټریاواودمرخیړیوپه شریک کیدوسره مینرالیزیشن صورت نیسي . په دې  
 ماناچې عضوي موادپه ناعضوي موادو)مینرال( تجزیه کیږي .  

Pycnometer :کارول کیږي   کوچني شیشه يې لوښي دي چې دمایعاتودکثافت ټاکلوپه موخه -پکنومتر 

Pycnometer 
یوشیشه يې کوچنۍ لوشۍ دی چې دمایعاتواویاجامداتوکثافت په ډیردقیق    -پیکنومتر : 

 ډول اندازه کوي.

Pyramid 
 : تشکیلوي    -هرم  مثلثونه  سطحې  دڅنګ  دهغه  چې  دی  شکل  هندسي  یوڅوضلعي 

 اودهغوی څوکې سره شریکې دي . دمثلثونوقاعده یوڅوضلعي بڼه لري.    

Pyridine 

یوبې رنګه سوځیدونکی کیمیاوي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول   -پیریدین :
ړدی  دی. نوموړی مرکب  دیوې هتروسیکلیک حلقې څخه جو    N5H5Cیې  

اټوم پرځای  ، درې والنسه  نایتروجن    مالیکولچې دبنزول   کې دیوه کاربن 
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 اټوم ته ځای ورکړشوی دی.

Pyrite 

: يې    -پایرایت  اوکیمیاوي فرمول  دی      2SFeداوسپنې طبیعي سلفایدڅخه عبارت دی 
موخه   جوړولوپه  دګوګوړتیزاب  پایرایت    . دی  مینرال  اویوډیرکلک  لري  .توررنګ 

 اوداوسپنې تولیدلپاره کارول کیږي.

Pyroelectricity 

بريښنایزق ډول  په طبیعي  کریستالونه شته دي چې  : ځینې  طبي شوي  پایروالکتریسیتي 
کریستالونه   نوموړي  چې  دی  همداالمل   . لري   بريښنایزساحې  غټ  کې  پایله  اوپه  وي 
.  کله چې داډول کریستل ته حرارت ورکړشي اویا یخ شي،   دایمي بريښنایزدایپول لري 

 نودڅنډوسطحوترمنځ هم مهال بريښنایزولټیج تولیدکیږي  .

Pyrolysis 
: تقطیر  .    -وچ  تقطیرکیږي  جسم  یووچ  کې  هغه  په  چې  ده  کړنالره  کیمیاوي  ډول  یوه 

 دبیلګې په توګه لکه دوچ لرګي اویادسکروتقطیرکول  

Pyrometer 

: داندازه    -پایرومتر  لوړحرارت  جسم   دیوه  څخه  واټن  دلیرې  چې  ده  آله  تخنیکې  یوه 
د تر  آن  لکه  توګه   په  دبېلګې  کیږي  کارول  موخه  ګرید  کولوپه  سانتې  درجې  زره   رې 

+3000 °C   پورې دیوې بخاری حرارت  اندازه کوالی شو 

Pyrrole 

یو هتروسیکلیک اروماتیک عضوی مرکب دی چې حلقه يې پینځه غړي  لري     -پایرول :
يې   فرمول  پرځای   HN4H4Cاوکیمیاوي  اتوم  دکاربن  کې  غړي  یوه  په  دحلقي    . دی 

تروجن اټوم عوض شوی دی .یوبې رنګه مایع دی اوپه هواکې توررنګ ځانته غوره  یونای
ویټامین   څخه  مرکب  دنوموړې  جوړشوی    Vitamin B12  کوي.  رنګ  اودصفرانسواري 

 دی.

Pythagorean 

Theorem 

دریک مثلث قایم الزاویه مربع طول وترمساوی به مجموع مربع های    -دعوی فیثاغورس :
  میباشد.   bو  aیم  طول های اضالع قائ

 

Quadrant 

: څلوروربع    -ربع  په  سیستم  مستوي  الزاویه  دمختصاتوقاېم 
لکه    عددونوباندې  رومې  په  ویشوچې     I,II,III,IVباندې 

نقطې   دیوې  دي.  شوي  مثبت   P(X,Y)ښوول  مختصاتو 
ښوول   ډول  الندې  په  کې  نوموړوربعونو  په  موقعیت  اومنفي 

 کیږي.  
 
 −) (+; IV And −), (−; III +), (−; II +), I(+; 

Quadrantectomy 
شتون   سرطان  دسینې  هلته  چې  کیږي  لیرې  برخه  څلورمه  هغه  دسینې  مټ  دعملیاتوپه 

 ولري 

Quadratic 

Equation 

په تړاو ستاندارددویمه    Xپه ریاضي کې دیوه مجهول عدد لکه     -دویمه درجه معادلې :
 درجه  معادله په الندې ډول ده .

 
کې    Aعددونه دي او    معادله  نوموړې  مالوم    A,B,Cپه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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عدد     0 ≠ نامالوم  د   . اوهلته     Xدی  دي  جذرونه  دحل  معادلې  دنوموړې  چې  قیمت 
 صفرکیږي په الندې ډول ترالسه کیږي .  

 

Qualitative 

Analysis 

 : تجزیه  توصیفي   ، تحلیل  تحلیلي     -کیفي  یوډول  کې  څانګه  کیمیاپه  دغیرعضوي 
عنصرونوجوړښت،فنکشنل  دکیمیاوي  کې  مرکب  غیرعضوي  یوه  په  چې  ده  کړنالره 

وي تړونونو ثبوت کول دي. خودعنصرونومقداراوتناب نه شي ټاکالی . ګروپونواویاکیمیا
 ثبوت هم ترسره کیږي.  Ionsهمدارنګه په اوبه زڼ محلول کې دایونو  

Quality   کیفیت ، جنسیت 

Quality Factor 

= Qr 

 

 

دتوپير لرونکو وړانگو بيالوژيکي اغېز ې په     -  کوالټي فکټور يا دوړانگو دوزن فکتور :
وړانگې   الفا  ځای   پر  وړانگو  گاما  د  ته  ناروغ   يوه  که  ډول  په  دبېلگې  نيسي  کې  پام 

 ورکړشي نودمعادل ډوز په مرسته يې د  خطرکچه اټکل کو الی شو.

Quant 

  : ټولوکوچن   -کوانت  تر  انرژي  وړانگود  طیسي  مقنا  چې    ۍدالکترو  ده  اندازه 
له حاصل ده  یې مساوي  اوانرژي  لري  ثابت    دخپریدلووړتیا  اودپالنک  ضرب فریکوینسي 

اکسريزکوانت   کوانت،  گاما  د  کوانت(،  )فوتون  دنورکوانت  لکه  ډول  په  بېلگې  د   . عدد 
 )رونتگن کوانت( 

Quantity 

Equation 
 یوه داسې معادله ده چې دفزیکي کمیاتوڅخه تشکیل شوې وي . -دکمیت معادله :

Quantity Ratio مقداري نسبت 

Quantum 

نوموړې اصطالح دکوانتم میخانیک په څانګه   کې کارول کیږي     -یوه خوراکوچنۍ ذره :
. کوانتم یاپه بله وینا کوانت دیوه فزیکي کمیت یاشي ترټولوکوچنۍ دامکان وړمقداردی.  
ټاکلي   په  او  طبیعي  ترټولوکوچنۍ   امپلس   اوڅرخیدونکی  وینادانرژي،چارج  بله  په 

توګه   د   Packetمقدارواحدیاپاکټ   په  ډیرځلیز  مقدار  دنوموړي  یوازې  چې  ی 
یوفوتون  کې  مبحث  دوړانګوپه  توګه  په  دبېلګې  دخپریدلووړتیالري. 
حاصل   له  ده  اومساوي  لري  انرژي  اوټاکلې  دی  واحدکوانتم  دنوروړانګوترټولوکوچنۍ 

ثابت   اودپالنک  دوړانګوفریکونس     𝐸∆ ضرب  = ℎ𝜈    چې ده  تجربوښودلې   .
الکترومقناطیسې انرژي یوازې دکوانتم په مقداریاپاکټ خپریدالی اویاجذب کیدالی شي 
. څرنګه چې کوانتم  دتجزيې وړنه دی نوبناپردې ترټولویوې کوچنۍ ذرې خاصیت لري.  

 لکه فوتون ،میزون  .

Quantum 

Mechanics 

چې دطبیعت فزیکي خواص  په اندازه   کوانتم میخانیک په فزیک کې یوه اساسي تیوري ده
 داټوم اوداټوم څخه کوچنیوبڅرکوپه هکله څرګندونې کوي.

Quantum 

Number 

 : عدد  دکوانتم  شمیره،  عدددی     -دکوانتم  یوځانګړی  کې  څانګه  په  میخانیک  دکوانتم 
،چې دمایکروفزیکي سیسټم بنسټیزذرو لکه اتوم ، داتوم په مدارکې الکترونونه، داتوم  

،پروتون ....، داندازې وړفزیکي کمیتونه،لکه دبنسټیزذرو دانرژي سوېې، اونورې  هسته
  (N, L, M, S)هراړخیزې ځانګرتیاو ې مشخص کوي. دکوانتم عددونوشمیر څلوردی اوپه  

عددونه   کوانتم  توپیرلرونکي  الکترونونه  ټول  کې  اټوم  یوه  په  کیږي.  ښوول  حروفوباندې 
م په  داټوم  توګه  په  دبیلګې  دالندې  لري.  مشخصات  هراړخیزفزیکي  دیوالکترون  دارکې 
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څلوروکوانتم عددونوپه مټ بشپړپيژندالی شو.،بلخوا دکوانتم عددونه  هرقیمت ځانته نه  
اخیستالی   قیمتون  ټاکلي  عددنیمايي  عدداویادصحیح  دصحیح  بلکې  اخیستالی  شي 

 =S)عدددی  شي. دبیلګې په توګه دفوتون سپین کوانتم عدد دپالنک ثابت بشپږیوصحیح  

1 ℏ)  دپالنک ثابت نیمايې عدد دسپین کوانتم عدداودالکترون(S= 1/2 ℏ)   .تشکیلوي 
عدد  -۱ کوانتم  یاعمده  هلته    ....,N = 1,2,3اصلي  چې  کوي  ډاګه  مدارپه  هغه  داتوم 

الکترون دهستې په شاوخواراڅرخیږي اوټاکلې انرژي لري. دنوموړي عددپه مټ په اړونده  
 ,K,L,Mمدارکې دالکترون انرژې محاسبه کوالی شو. نوموړي مدارونه په خپل وارسره په   

N,O,...  دارکې په ټاکلې ، حروفوباندې هم ښوول کیږي. دپاولي قانون بیانوي چې په هرم
 شمیرالکترونونه ځای نیوالی شي.   

یادمداردوراني ضربې کوانتم           N= 0, 1, 2,...,  ℓ 1 −  جانبي یافرعي کوانتم عدد   -۲
اټوم کې دفرعي  یوه  په  نوموړی عدد   . تشریح کوي  اوفرعي مدارونه  یادیږي  نوم  عددپه 

لري   شتون  پکې  الکترون  چې  کوي  ډاګه  په  بڼه  یامدار    Orbital.اوربیتل  مدارهندسي 
سره   ډیراحتمال  په  هلته  چې  تصورکړو  توګه  په  فضا  بعده  درې  دیوې  شوچې  کوالی 
الکترونونه شتون لري. دفرعي کوانتم عددپرځای کوال ی شوچې دمدارفرعي مدارونه  په  

 په نوم هم وښيو   ....S,P,D,F,Gخپل وارسره دحروفو لکه . 
شمیره راښيي    Orbitalه فرعي مدارونوکې داوربیتل  پ    ℓMمقناطیسي کوانتم عدد    -۳،  

دیوه   ارتسام  ضربې   دمدارڅرخیدونکی  ن  الکتر  دیوه  مدارکې  فرعي  په  اوهمدارنګه 
په    Zمحورلکه   ذرې  شوې  دبريښنایزچارج  یوالکترون  چې  څرنګه   . راښيي  اوږدوکې  په 

ضربه   قطبه  دوه  مقناطیسي  یوه  کې  پایله  نوپه  کوي  حرکت  دورانې  مدارکې  په  توګه  
نودالکترون  شي  کیښول  کې  ساحه  مقناطیسي  بهرنۍ  یوه  په  چې  کله  خو  تولیدکوي. 

د ضربه  اودمدارڅرخیدونکی  مومي  ډیرښت  انرژي  موازي     Zپوتنشل  اوږدوکې  محورپه 
عدد   کوانتم  دمقناطیسي  کې  حالت  نوموړي  په  اختیاروي.  سمت      ℓMاویاضدموازي 

 ځانته غوره کوي .  ℓ +   اویا مثبت  ℓ− ترټولوډیر  قیمت  یانې منفی   
عدد   -۴  کوانتم  ضربې  دسپین  دڅرخیدونکې   بنسټیزذرې   دیوې   ،Angular 

Momentum    اود څرګندوي  حر   Sسمت  دهرې  په  نوموړی عدد   . کیږي  باندې ښوول  ف 
 ,S = 0,1/2, 1ښوول کیږي  لکه     ℏبنسټیزذرې لپاره توپیرلرونکی قیمت لري اوپه واحد  

3/2, 2, ...   

دامانالري چې     S = +1/2دبېلګې په توګه دالکترون لپاره دتعریف سره سم نوموړی عدد   
خواته  شی  یانې  مطابق  سره  سمت  عقربې   دساعت  شاوخوا  محورپه  دخپل  الکترون 

دامانالري چې الکترون دساعت عقربې سمت سره مخالف یانې      S = -1/2 راڅرخیږي او 
نوالکترون   قرارولري  کې  ساحه  مقناطیسي  په  یوالکترون  که  څرخیږي.  خواته  کیڼ 

غو یوسمت  یوازې  ره  ددووسمتونوڅخه 
مقناطیسي  دسپین  چې   شي  کوالی 

عد   کیږي    sMکوانتم  ښوول  باندې 
محورپه    Zاودالکترون سپین ارتسام  د

لپاره   الکترون  اود  راښيي  اوږدوکې 
 الندي قیمت اخیستالی شي : 

 = −1/2, +1/2 sM     
 

Quantum Physics : فزیک  دفزیک     -کوانتم  دي چې   نظریات  ډول  هغه  اوهمدارنګه  دفزیک  کمیتونه  ځینې 
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یواتوم یې لري . دبېلګې په توګه لکه یو اټوم نه شي کوالی چې دزړه په خوښه په هره اندازه  
انرژي  ترالسه کړي اویا یې ورکړي بلکې یواټوم کوالی شي چې یوازې  په یوه ټاکلې اندازه 

 انرژي ځانته راونیسي اويايې ورکړي .

Quantum 

Tunnelling 

 potentialدکوانتم میخانیک تیوري په اساس که چیرته  یوه ذره د پوتنسیال په یوه دیوال  

barrier    باندې ولګیږي نوددې احتمال شته دي چې دنوموړي بندیزڅخه هغه خواته تیره
شي  که څه هم دنوموړې ذرې انرژي دپوتنسیال دیوال ارتفاع څخه کوچنۍ وي . په داسې 

 انیک دتیورې له مخې نوموړې کړنالره ناممکنه ده.حال کې چې دکالسیک میخ

Quartz 

یوډول بلوري کلک مینرال دی چې دسیلیکون اوکساید  مرکب څخه     -کورتز ، کوارس :
یوډول   پیداکیږي.  بڼه  بلورونوپه  ښایسته  د  کې  منځ  ډبروپه  اود  معادنو  اوپه  جوړدی 

پورته   ګټه  اولوښوجوړولوپه موخه  دزیوراوګاڼوپه  يې  کورتزڅخه  کیمیاوي فرمول   . کیږي 
)2(Sio   دب 

Quartz Lamp 

: کوارتزڅراغ   ، څخه    -کورتزڅراغ  دکورتزشیشې  یې   پوښ  چې  دی  څراغ  برقي  یوډول 
جوړدی  او منځ  یې دسیماب بخاراونجیبه ګاز څخه ډک دی. دڅراغ په منځ کې ماورای  

 بنفش شعاع ګانې تولیدکیږي اودکورتزپوښ څخ بهرخواته راوځي.

Quinone 

 

 

هایدروکاربن      -:  کوینون اکسایدشوي  نامتجانس  حلقوي  دنامشبوع 
وینا   بله  په   . کیږي  ګڼل  چې   کومشتقاتوڅخه  دي  مرکبات  ینون عضوي 

بینزین    carbocyclicدکاربوکسلیک   مرکباتولکه   اویا    Benzeneحلقوي 
( ګروپ    =CH–څخه تر ال سه کیږي په دې توګه چې یوه جوړه    )     Naphthaleneنفتالین  

  ( یوطبیعي    –C(=O)–دکیتون    . شي   عوض  واسطه  په  ګروپ  له    کوینون  (   عبارت 
 Benzoquinone-1,2لکه  څخه دی . Coenzym Q انزایم او  vitamin Kویتامین  

Quotient 
په ریاضي څانګه کې ددووعددونونسبت یاحاصل تقسیم  ته ویل کیږي     -خارج قسمت : 

 6 = 20/3دبیلګې په توګه  

Quotient Rule 

: قسمت  خارج  اشتقاق  لکه     -قاعده  تابع  دوه  چیرته  کې     ℎ(𝑥)او       𝑔(𝑥)که  پام  په 
داشتقاق   دواړه  چې  شرط  دې  په  اوبلخوا       Derivativeونیسو  ℎ(𝑥)وړتیاولري  ≠ 0    

په     تقسیم  حاصل  ،اودهغوي  دصفروي  𝑓(𝑥)خالف  =
𝑔(𝑥)

ℎ(𝑥)
نودخارج      وښيو،  باندې 

 مشتق یااشتقاق مساوي دی له :  𝑓(𝑥) قسمت قانون په ډاګه کوی چې د 

 

 مشتق مساوي دی له :  دبیلګې په توګه دیوې تابع لکه  

 

Ra > Radium کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده ریدیم  د 

Rabies 
: لیونتوب  ناروغي، دسپي  ده چې  دسپي،پښې     -دلیوني سپي  ناروغي  یوډول عفوني 

  . کیږي  انتقال  ته  انسان  واسطه  اونوروحیواناتودغاښونوچیچلوپه  ،لیوه،خنځیر  ،ګیدړه 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthobenzoquinone.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/1,2-Benzoquinone
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ریبیزوایرس   د  وایرس دی چې  یو  المل  ناروغي  یادیږي     Rabies virus دنوموړې  نوم  په 
خته شوی حیوان خوپه تیره بیا سپی یانې سګ انسان .کله چې په نوموړي وایرس باندې ا

الرې   له  سیستم  نودلمفاوي  ننوځي    ته  وینې  یې  اوناړي  وچیچي  مټ  دغاشونوپه 
اعصابومرکزي   د  کې  پایله  اوپه  الرپیداکوي  ته  سیستم  داعصابوخاکستري  ریبیزوایرس 

ې څخه آن  سیستم التهاب  منځ ته راځي.  دنوموړې ناروغۍ داستراحت موده دیوې میاشت
غاښوباندې   په  نښانې  نښې  لومړي  ناروغۍ  دنوموړې  رسیږي.  ترشپږومیاشتوپورې 
،تبه   ،لیونتوب  تشنج  عصبي   ، سردردي  دی،ورپسې  سوروالی  برخې  شوې  دچیچل 
دغړوشخ والی ،ساه تنګي ،دخولي څخه دډیروناړو بهیدل،تږی کیدل ،داوبوڅخه ډار ،بې  

 رملنه یې مشکله ده خوواکسین کیدالی شي هوشي یانې کوما اومرګ باندې ختم کیږي. د

Race 

یوه عامه اصطالح ده چې دماتحت نوع تقسیماتوپه اړوندکارول کیږي . نژادعبارت   -نژاد :
ارثي  یوشمیرټاکلی  چې  دی  حیواناتو،نباتاتواوانسانانوڅخه  ډلې  هغې  له 

کیږي    ډلبندي  اساس  په  نښانې  نښې  شریکې  اویاروحي  اوتریوه  ،جسمې،بیالوژیکي 
څخه   یاډلې  ګروپ  بل  دیوه  چې  توګه  دې  په  شي.  متغیرکیدالی  پورې  سرحده  ټاکلي 

 دټاکلونوروعالیموپه مټ توپیرکیدالی شي .

Racemate 

 : دآینې     -ریسمېټ  تصویریې  چې  کیږي  ویل  ته  یومخلوط  دشکردوومالیکولونو 
دنوموړ بهرخواته  مالومیږي.  یوشان  سره  الس  دچپ  الس  شی  لکه  مخلوط تصویرسره  ي 

یو کې  داخیل  په  چې  داځکه  دی  دلیدلووړنه  فعالیت  پوالرایزشوي    مالیکولاپتیکې  د 
اودویم   څرخوي  خواته  شی  دپوالرایزشوي    مالیکول نوروړانګي  اندازه  همغه  په  مټ  کټ 

دنوموړو چې  څرنګه   . څرخوي  خواته  کیڼ  يودی  مالیکولنوروړانګې  یوپه     1:1ونوتناسب 
 یکي فعالیت نه ښيي.   نوپه پایله کې بهرخواته اپت 

Rachis 

 دوک ، ظلع وسطی برګ پنجه دار  -۱
 محوراصلی ګل آذین یاجائیکه ګل درروی ساقه باالی آن قراردارد  -۲
 ستون پر، قیمت وسطی پرپرندګان که شاخه های فرعی رااتصال مینمایند  -۳

Rad (Unit) 

 : پخوانی      -راد   مقداریو  انرژي  شوې  دجذب  دایونایزوونکووړانګو  کې  ماده  یوه  په 
واحداتو سیستم  په نوم یادیږي . یوراد په یوه     Cgsواحددی چې دسانتي متر ګرام ثانیه  
 جذب شوې انرژي مقداردی   .  Ergs 100ګرام جسم کې دایونایزوونکووړانګو  

         1rad =100 Erg/G 
 Rad = Radiation Absorbed Doseدنوموړي واحدلنډیز عبارت دی له : 

کارول کیږي.     Gray (Gy)، په اوسني وخت کې  د) راد( پرځای نړیوال واحدسیستم  ګري  
یوژول   دایونایزوونکووړانګو  کې  کتله   کیلوګرام  یوه  په  شوي    Joule =Jیوګرې  جذب 

 انرژي  مقدارپه ډاګه کوي 

J/Kg 0.01 = Gy 0.01 = 1rad 

Radar 

شکل    Parabolaدشیانودکشف کولویوډول مخابراتي سیستم دی چې دپارابال     -رادار .
یاساکن جسم ، سرعت ،فاصله اوزاویه  تعین  لري  اودراډیوڅپې په مټ دیوه متحرک او

لنډیز   کلمې  دنوموړې   . شي  :  Radarکوالی  له  دی   Radio Detection And" عبارت 

Ranging"    څخه سرچینې  دیوې  مټ  آالتوپه  دځانګړوالکترونیکي  کې  پیل  په 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erg
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دراډیو   چې  کله  خپریږي.  هواکې  په  خواته  هرې  راډیوڅپې  لکه  څپې  الکترومقناطیسي 
ه متحرک اویاساکن جسم باندې ولګیږي ،نویوه برخه يې بیرته انعکاس کوي  څپې په یو

شوي   انعکاس   چې  کله  کیږي.  اندازه  مټ  آالتوپه  نوموړوالکترونیکې  اود 
مطلوب   د  کې   پایله  نوپه  راورسیږي  بیرته  ته  آلې  دوړانګوخپرونکي  بريښنایززګنالونه  

ګې په توګه درادارالکترونیکي  آله   جسم بڼه ،  فاصله ،زاویه،سرعت  اندازه کیږي . دبیل
 دطیاري دکشف کولو په موخه پراخ استعمال لري .  

Radial : دیوه جسم دمرکزڅخه دشعاع په اوږدوکې بهرته وتل یاننوتل    -شعاعی 

Radian 

دمسطح زاويې نړيوال  قانوني واحددی ، یوریدین عبارت له هغې زاويې څخه    -ریدین :
دیو   مساوي  آن  دایره  برشعاع  زاویه،   مقابل  قوس  نسبت  چې  دریدین    1دی   . وي  سره 

 ښوول کیږي .     Radلنډیزپه 

Radian  Measure 

: یامقیاس  اندازه  دقوس    -دقوس  محاسباتوک  اومثلثاتي  هندسه   څخه  په  مقیاس 
کاراخیستل کیږي . نوموړی کمیت ددایرې دقوس طول اوددایرې دشعاع له حاصل تقسیم  

 ویل کیږي    Radian څخه ترالسه کیږی .   دقوس مقیاس ته رادیان

Radiation 

 : تابش   ، شعاع   ، ،تشعشع  مادي     -وړانګې  اویایوه  چاپيریال   کې    څانګه  په  دفزیک 
محیط ته دوړانګوڅپې په ډول اویاذزاتوپه ډول  دانرژي انتقال اوخپریدل دي . دبیلګې په  
توګه لکه الکترومقناطیسي څپې : راډیوڅپې ،مایکروڅپې ،تحت قرمزڅپې،لیدوړانګې 

دزراتویابڅرکووړانګې :،  لکه الفاوړانګې ،بیتاوړانګې   ،ایکس وړانګې اوګاماوړانګې .
 ،پروتون وړانګې ،نیوترون وړانګې . صوتې وړانګې اودجاذبې وړانګې  

Radiation Dose 

نوموړی یوفزیکي کمیت دی چې په یوه کیلوګرام ماده کې     -دجذب شوي انرژي مقدار : 
 Grayه کوي اوواحدیې  ګرې  محاسب  Jدایونایزکوونکووړانګوانرژي مقدار په واحدژول   

(Gy)     په یوژول  کیلوګرام ماده کې  یوه  په  کله چې   یوګرې مساوي دی  ټاکل شوی دی. 
    Gray (Gy) =  1J/kgاندازه  انرژي جذب شي نودیوه ګرې سره مساوي کیږي .  

Radiation 

Dosimetry 

انګوجذب شوې ډوزیمتري یوه فزیکي کړالره ده اوپه یوه جسم کې دالکترومقناطیسي وړ
دجذب شوي انرژي مقدارپه  په واحد دژول تقسیم پر کیلوګرام اندازه کوي .    مقدارانرژي  

  1Gy = J/Kg   اندازه کیږي . grays (Gy)واحد ګرې 

Radiation 

Protection 

 : ساتنه  دځان  په     -دشعاعوڅخه  چې  وړانګودخطرڅخه  اوناایوایزوونکو  ایونایزوونکو  د 
اوچاپیریال   ،دانسان،حیوان  تولیدکیږي  توګه  مصنوعي  اویاپه  پيداکیږي  کې  طبیعت 
کې   طبابت  په  کچه  لوړه  په  وړانګې  ایکس  لکه  وړانګې  ایونایزوونکې   . ساتنه  

اوپه موخه   په  اودرملنې  دانرژي    دناروغیودپېژندنې  کې  بټۍ  هستوي  لکه  کې  صنعت 
دټاکلي  که  شي  خطرکیدالی  زیات  دروغتیالپاره  اودانسان  کیږي  کارول  موخه   تولیدپه 

 مقدارڅخه زیات بدن ته ورسږي.

Radiation 

Protection 
 خطرڅخه دځان  ساتنه هراړخیزوړانگودایونایزوونکود 

Radiation Range  د وړانگو دخپريدلوواټن 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_(unit)
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Radiation 

Sickness 

Syndrome 

  : سېندروم  دناروغۍ   دبهرخواڅخه    -دوړانگو  باندې   بدن  په  دیوشخص  چیرته  که 
اویاد             ولري  قیمت  یوګرې  لږڅه  ېې  ډوزقیمت  اودانرژي  ولګیږی  وړانګې  ایونایزوونکې 

0,7 Gray      کې شخص  نوموړي  په  وروسته  نودڅوساعته  وي  پورته  دوړانګوناوړه  څخه 
. کیږي  ښکاره  ،  اغیزې  ناسته  نس   ، کول  ،کانګز  کیدل  خواګرزیدنه،ستومانه  لکه 

 داوښتانوتويېدل اونور 

Radiation 

Therapy 

وړانګوپه   اونیوترون  فوتون،الکترون  دلوړانرژي  چې  ده  درملنه  وړانګیزه  سرطان  دسینې 
نوموړې   شي.  کوچنی  دتومورکتله  اویاداچې  کیږي   وړل  دمینځه  حجرې  سرطانې  مټ 

کوونکي    تعجیل  دخطي  چې  تولیدکیږي  مټ  په  آلې  طبې  دیوې   Linear وړانګې 

accelerator  په نوم یادیږي 

Radiation 

Therapy 

(Radiotherapy) 

داکسریز چې  ده  کړنالره  یوډول  وړانګو)ګاماوړانګو(،     photon،فوتون  X-raysددرملنې 
اویازیان  کیږي  وړل  دمنځه  بیخې  یاداچې  حجرې  سرطاني  مرسته  وړانګوپه  اوالکترون 

خواڅخه    دبهر   دبدن  چې  شي  کیدای  وړانګې  نوموړې   . کیږي  رسول    (radiationورته 
external  رادیواکتی اویاداچې  ته ورکړل شي  ناروغ  کیښودل  ف  (  مواددتومورپه منځ کې 

 اودرملنه ترسره شي  (.implant radiation) شي 

Radical 

اویایوه ایون ته ویل کیږي چې په    مالیکولپه کیمیاکې یواټوم ،یو  -رادیکل ، رادیکال  :
وال نس مدارکې غیرجوړه الکترون ولري . درادیکل ځانګړتیاداده چې دکیمیاوي تعامل  

حرف دپاسه په یوه ټکې    لپاره خوراچمتودی اودژوندموده یې لنډه ده. رادیکل داټوم لنډیز
دهایدروکسیل   لکه  توګه  په  دبیلګې  لري.  یوازادالکترون  ګڼه  چې  کیږي  ښوول  ې  باند 

+،     No    ،+o3H)•(،نایتروجن مونواکساید     (•Ho)رادیکل   
4Nh    ،-

3Ch -    رادیکل په ،
  ، دحرارت  اوهمدارنګه   ، ،ریدکشن  داوکسیدیشن  تعامالتوکې  کیمیاوي 

 ایونایزوونکووړانګوپه پایله کې منځ ته راځي.

Radical Axis 
 

 

مستقیم چې    خط   هغه  کله    . راځي  ته  س  ال  نقطوڅخه   دایرودتقاطع  ددوومطقاطع  چې 
 secantدواړه دایرې دیوبل سره تقاطع وکړی نو داشریک  مستقیم خط  دسیکانت کرښه  

line     . جوړوي 

Radicand     4√هغه عددچې دجذرعالمې الندې وي لکه څلور 

Radicula   ، دجنین ریشه 

Radio 

: انتن     -رادیو  دیوه  دراډیوڅپې  چې  کیږي  ویل  اودستګاووته  آالت  سیستم  دمخابراتي 
Antenna     په مټ چاپیریال ته استوي اودیوه دویم انتن په مټ یې بیرته رانیسي . دانتن په

منځ کې دوخت په تړاوبريښنایزمتناوب جریان بهیږي اوالکترونوته ښکته اوپورته تعجیل  
پایله کې در په  ادیوڅپې تولیدکیږي.   دراډیوڅپې دالکترومقناطیسي طیف یوه  ورکوي 

هرڅ   ددیرش  يې  فریکونس  چې  ده  ګیګاهرڅ              (Hz) 30برخه  سوه  تردرې  ان  څخه 
300 (Ghz)    خپریږي اوموزیک  اخبار،فلم  مټ  په  آلې  دراډیوالکترونیکي  رسیږي.  پورې 

 اوهم بیرته رانیول کیږي .

Radio Sensetive 

Cell 

وېشونکې دوړان ډېرې  اوټولې  نخاع شوکي  لکه  حجرې  لرونکې  پروړاندې حساسیت  گو 
 جنسي او بدني حجرې .
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Radio Wave 

: يې    -درادیوڅپې  فریکونس  چې  ده  برخه  یوه  طیف  دالکترومقناطیسي  دراډیوڅپې 
بله    پورې رسیږي.  (Ghz) 300څخه ان تردرې سوه ګیګاهرڅ      (Hz) 30ددیرش هرڅ   په 

تر   ان  څخه  کیلومتره  زره  لس  د  يې  طول  دڅپې  چې  دي  وړانګې  ویناالکترومقناطیسي 
یوملي مترپورې رسیږي. نوموړې وړانګې په اوږدو څپو،متوسط څپو،لنډوڅپو،اوماورای 

 لنډوڅپوویشل کیږي. په فضاکې درادیوڅپې دنورپه سرعت خپریږي.

Radioactive 
: غیرثا  -رادیواکتیف  کیمیاوي  څخه   هغو  دهستې  چې  کیږي  ویل  عنصرونوته  بت 

 دالفا،بیتا اوګاماوړانګې خپروي.

Radioactive 

Decay 

    -هستوي تجزیه ، رادیواکتیف تجزیه : 
په طبیعت کې ځینې عنصرونه شته دي چې اټومونه  
یې یوه غیرثابت هسته لري . داډول اټومونه دخپلې 
او   وړانګو  وړانګو،بیتا  دالفا  څخه  هستې 
او  کوي  ضایع  انرژي  خپله  بڼه  په  ګاماوړانګو 

 بهرخواته خپروي . دهستې درې ډوله عمده رادیواکټیف تجزيې پيژندل شوې دي .

لس    :   Alpha Decayالفاتجزیه  -۱  سوه  دوه  دپولونیوم     Polonium-210لکه 
دالفاذره   چې  څرنګه   . خپریږي  بهرخواته  ذره  دالفایوه  څخه  عنصرهستې  رادیواکټیف 

دسرپ   کې   پایله  په  نو  ده،  جوړه  پروتونوڅخه  اودوو  یونوی     Lead-206ددوونیوترونو 
 عنصرمنځ ته راځي چې دکتلې شمیره یې دوالدین په پرتله  په واحدڅلورکوچنی ده . .  

 موړې تجزیه په دوه ډوله ده، لومړی منفي بیتاتجزیه : نو  : Beta Decayبیتاتجزیه  -۲ 

 
باندې اوړي  اوپه پایله کې دهستې څخه     Pپه یوه پروتون      Nداټوم هستې ، یونیوترون  

نیوترینو      E-یوالکترون   لکه    Ν)-  (اویوانتي  توګه  په  دبیلګې   ، خپریږي.   بهرخواته 
 دطالکیمیاوي عنصرچې دسیماب په کیمیاوي عنصرباندې اوړي .  

 
باندې اوړي اوپه پایله کې    Nپه یوه نیوترون    Pدهستې یوپروتون    دویم : مثبت بیتاتجزیه : 

 بهرخواته خپریږي .    Νاویونیوترینو  E+دهستې څخه یوپوزیترون 

 
ه لکه  چې د پوتاسیم  کیمیاوي عنصر  دارګون په کیمیاوي عنصرباندې ، دبیلګې په توګ 

  اوړي .

 
، 
وړانګې   :Gamma Decayګاماوړانګوتجزیه    -۳  الکترومقناطیسي  څخه  هستي  داتوم 

اوبیتاتجزیه   دالفاتجزیه  چې  کله  توګه  ټولیزه  په  خپریږي.  بهرخواته  وړانګې  فوتون  لکه 
ترسره شي نوتولیدشوی نوې هسته  یانې داوالدونو هسته دتحریک په حالت کې قرارلري  

اض خپله  کې  ترځ  دې  نوپه  کیږي  تجزیه  ته  حالت  یوټیټ  دانرژي  چې  انرژي  اوکله  افه 
وړانګې  نوموړې  خپروي.  بهرخواته  بڼه  وړانګوپه  الکترومقناطیسي  دلوړانرژي 
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کیمیاوي عنصرهسته چې    60Niدګاماوړانګوپه نوم یادیږي.  دبیلګې په توګه لکه دنیکل  
دتحریک په حالت کې قرارلري خوکله چې بنسټیزټیټ انرژي لیول ته تجزیه شي نوپه دې  

او      Mev 1.17نګې خپروي  چې انرژي یې په خپل وارسره   ترځ کي پرلپسې دوه ګاماوړا
1.33 Mev     دهستې کې  تجزیه  دګاماپه  چې  دیادولووړده   . لري  قیمت 

 اتومونواونیوترونوشمیر ثابت پاتې کیږي اوتغیرنه کوي .

 

Radioactive 

Decay 

  : تجزيه  دیوه     -راديواکتیف  ده چې  کړنالره  اویاغیرثابت یوه داسې  اتوم      تحریک شوي 
 هسته  خپله  اضافګي  انرژي دبڅرکو اویا الکترومقناطیسي وړانګوپه توګه  خپروي .   

Radioactivity 

 : رادیواکټیویتي  دایونایزوونکو     -ریدیواکټیویتي،  سر  خپل  په  څخه   هستې  داټوم 
 رکوخپریدل پرته له دې چې دبهرڅخه کومه قوه ورباندې وارده شي  وړانګویابڅ

Radiobiolgy 
  : بيالوژي  کې     -وړانگو  ماده  بیالوژیکي  یوه  په  چې  ده  څانګه  علوموهغه  دطبیعي 

 ایونایزوونکووړانګوهراخيز غبرګون  ترڅیړنې الندې نيسي .   ادايونایزوونکو اون

Radiocarbon 

Methode 

  : کاربن طريقه  درادیواکتيو طبیعي کاربن دوولس     -دراديو  ده چې  کړنالره  يوه داسې 
ایزوټوپ په مرسته د لرغونوعضوي ، جیالوجي اولرګيز مجسمو اونمونود عمر موده ټاکل  

 کيږي .

Radiochemistry 
: درادیواکتیف    -ریدیوشیمې،رادیوشیمی  چې  ده  برخه  یوه  دکیمیاعلم  

 عنصرونواودهغوی دمرکباتوڅخه بحث کوي.  

Radiolaria 

حیوانات یک سلولی باپاهای کاذب شعاعی میباشند. حیوانات مذکوردرآب    -شعاعیان :
ازموادسلیسی   قشری  دارای  وهمچنان  دارند.  کروی  نسبتًا  داشته شکل    2Sioبحرزیست 

که   مرکزی  پالسمای  داردیکې  دوقسمت  آن  پالسمای  میباشند.  سترنسیوم  ویامرکبات 
توسط یک جدارمحکم سوراخدار)کیسول مرکزی( احاطه شده ، ودیګرپالسمای خارجی که  
های   ودانه  هسته  یاچندین  یک  مرکزي  .درقسمت  است  راپوشانیده  مرکزي  پالسمای 

ح قشرهای  قراردارد.  موادشحمی  وقطرات  بحررسوب  پروتیني  آنهادرزمین  مرده  یوانات 
 نموده وطبقات ضخیمې راتشکیل میدهند.

Radiological 

Weapons 

   : وسلی  يورانیم  د  اويا  د   -راديولوژيکي  چې  دي  وسلې  شوي  هغه   يورانیم  ضعیف 
depleted uranium   د سونګ فاضله موادوڅخه جوړيږي اوهستوي    ۍاویا د هستوي بټ

 وړانګې خپروي .

Radiology 

: رادیولوژي   ، چې     -ریدیالوژي  دی  علم  وړانګو  دالکترومقناطیسي  کې  برخه  په  دطب 
وړانګو   اخیستل    X-Rayدایکس  ایکسریز عکسونه  اناتومي  دبدن غړو  دانسان   په مټ 

یوخوادناروغیوپيژندنه لکه دسرطان   کیږي . دنوموړووړانګو دتوپیرلرونکو انرژي په مټ  
 ناروغۍ اوبلخوا درملنه ترسره کیږي .   

Radiolyse 

وړانګواوهستوي بڅرکو په واسطه دیوه عضوي مرکب  ایونایزوونکود   -د وړانګوتجزيه :  
هایدروجن   په  داوبویومالیکول  لکه   . کول  اتومونوتجزیه  ایونواو  اوپه  بیلول  مالیکولونو 

 اواکسیجن تجزیه .   
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Radiophysics 
  : فيزيک  چې     -دوړانگو  ده  څانګه  یوه  فزیک  دالکترومقناطیسي  دعمومي  کې  ماده  په 

 ګون تر څېړنې  الندې نيسي .   رغب بیالوژيکياو وړانګوهراړخيز فزیکي

Radiotherapy 

  : درملنه  واسطه  اویاسلیم     -دوړانگوپه  ناروغۍ  دسرطان  لکه  ناروغۍ  ځینې  دبدن 
وړانګې په    لکه اکسریز ، فوتون وانګې ، پروتون   تومورونو درملنه  دایونایزوونکووړانګو 

 مټ ترسره کیږي. نوموړې  وړانګې په خطي تعجیل کوونکي آله کې تولیدکیږي.  

Radium 

 : ریدیم   چې    -رادیوم،  ځلیدونکی،ذهرجن  عنصردی  ئي  راډیواکټیف،نقره  یوکیمیاوي 
   Raدعنصرونوپریودیک سیستم په دویم عمده ګروپ کې موقعیت لري اودلنډیزنښه يې په  

نصردځمکې قلوی خاکی فلزاتودډلې څخه شمیرل کیږي اوآن درې  ښوول کیږي .نوموړی ع
،دکتلې شمیره يې    88دیرش رادیواکتیف ایزوټوپونه لري. دنوموړي عنصر اتومي شمیره  

.دوالینس په مدارکې دوه الکترونه لري اوله دې کبله يې په اسانی سره دالسه ورکوي    226
 (C° 1737)دی ، دذوبان نقطه    G/Cm³ 5,5باندې اوړي.  کثافت يې    Cation 2+Raاوپه  

دیورانیم راډیواکټیف تجزئي په سلسه  ریدیم  درجه ده .  (C° 700) ده او ویلې کیدلونقطه 
ت یوزروشپږسوه کاله  فزیکي نیمايي وخ  Ra-226یو ایزوټوپ  ریدیم    کې منځ ته راځي  د

اود دالفا،ګاما    Radon-222ګاز    ریدون   دي  څخه  ایزوټوپ  دنوموړي  کیږي،  تجزیه 
راوپاروي.   ناروغۍ  دسرطان  چې  شي  اوکیدی  خپریږي  وړانګې  ایونایزوونکې  اوبیتا 

کاویوکي راټولیږي اودتنفس له الري دسږوسرطان راپاروالی شي.  ګازدکورونوپه ت  ریدون  د
دنوموړی رادیواکتیف عنصرڅخه پخواپه طبابت کې دسرطان ناروغۍ د درملنې په موخه  

پخوادچینايي لوښو اوساعتونوپه رنګولوکې دښایست په موخه    ریدیم    ګټه پورته کیدله .
کیوري   میرمن  پوهې  فزیک  فرانسوی  کیدلو.  ریدیم   د  Marie Curie'sاستعمال 

 راډیواکټیف عنصرسره دتجربوپه پایله کې خپل ژوند دالسه ورکړ.

Radius 

استخوان بین آرنج وبنددست که بطرف انګشت کالن  )شصت( واقع   -۱ -په بیالوژي کې :
  . ها     -۲است  شهپرماهي  پرندګان    -۳شعاع  پر،  فرعی  محورحیواناتیکه    -۴شاخه 

 تناظرشعاعی دارند. 
 شعاع ،دیوې دایرې نیماېې قطرته شعاع ویل کیږي   -په ریاضي کې :

Radius Of 

Convergence 

نوددې      کله چې دتوان یوترادف په پام کې ونیسولکه   -شعاع : دتقارب  
عددونو    xترټولو هغه لوړعدد ته ویل کیږی  چې دتوان تابع ټولو      rترادف دتقارب شعاع  

قیمت واخلي نوپه     0x = xاعتبارولري    ،کله چې     لپاره الندې نابرابري      
ټکي ته  دتقارب    0xتقارب    کوي .  که مختلط تابع ولرونو د     0xدې صورت کې ترادف  

 دایرې مرکز اویا دانکشاف نقطه ویل کيږي .  

Radius Of 

Curvature 
 دانحناء دایرې شعاع ته ویل کیږي   -شعاع انحناء :

Radius of action 
په کیمیاکې هغه واټن ته ویل کیږی چې   یوعنصریوګاونډی بل عنصر    -شعاع :    منهاغیز

 تر خپلې اغیزې ال ندې راوستالی شي اویایواتوم یوبل اتوم باندې اغیزه کوال ی شي   

Radon 

یونجیبه، بې رنګه ،بې خونده ، رادیواکتیف ګازدی چې دلنډیزنښه    -،ریدون :  ریدون   
داتوم کتلې واحد    222او دکتلې شمیره یې     86ښوول کیږي ،اټومي شمیره یې    Rnيې په  

U  ګازد نوموړی   . فلز  ریدیم    تشکیلوي  ته     Raراډیواکتیف  په سلسه کې منځ  دتجزيې 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cation
https://en.wikipedia.org/wiki/Radon-222
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خپریږي اوپه پایله کې په یوه ثابت  سرپ ایزوټوپ  ګازڅخه دالفاوړانګې     ریدون   راځي. د
دکان   چیرته  که   . لري  شتون  ډبروکې  معدنې  په  ګازدیورانیوم  نوموی  اوړي.  باندې 

ګازتنفس شي نوکیدی شي چې دسږوسرطان راوپاروي .    ریدون   کیندلوپه کړنالره کې  د
چ که  اوراټولیږي.  راوځي  ډبروڅخه  دمعدنې  تکاویوکې  ګازدکورپه  په  نوموړی  یرته  

د کې  کې    ریدون   چاپیریال  هوا  مترمکعب  یوه  واوړي     Bq/M 3300مقدارپه 
بلخوادرادن    . شي  راټیت  قیمت  ترڅونوموړی  شي  پیل  چارې  الرې  نوبایدهراړخیزې 

د  شي.  کیدالی  المل  اودسږوسرطان  لري  شتون  هم  سګرتوکې    ریدون  ګازمقدارپه 
 61,8−)ده اودغلیان نقطه  (C° 71−)دی ، دویلې کیدلونقطه   Kg·M 9,73−3ګازکثافت  

°C) .ده 

Rainbow 

: قزح  بوقوع   -قوس  وزمانی  است  دراتمسفیرزمین  ومیترولوجې  اپتیکی  حادثه  یک 
یک   رول  باران  قطرات  دراتمسفیربګذرد.  باران  ازقطرات  نورآفتاب  میرسدکه 

ودرفضابه شکل  منشوررابازی نموده وشعاعات سفیدآفتاب به طیف رنګه آن تجزیه شده  
اثر    یهواشناس  یدهپد  یککمان    ین نگکمان یاقوس رنګه بمشاهده میرسد. ر است که در 

پراکندگ و  نت  یانعکاس ، شکست  و در  در قطرات آب  آسمان   یفیط   یجهنور  در  نور  از 
 شود  یظاهر م

Raise  ، پر مخ تلل زياتيدل ; ; ېدل ;اوچتول ;او چن لوړول پورته بیول ، زیاتول 

Ralative 

Biological 

Effectiveness 

= Rbe 

ضريب   اغیزمن  يکي  بيالوژ  راديواکتیو     -:     نسبي  شپيته  لټ  دکوبا  نسجونوکې  په 
( ستاندارد  د  يا  وړانگو  کوونکو   مقايسه  د  اودڅېړونکو    Standard) عنصر  وړانگو 

 وړانگوانرژي اندازې د  حاصل تقسيم  ) وېش پايلې( سره مساوي دی   

Range  ،دخپریدلوواټن ، فاصله انتشار 

Range Of Values   دیوې تابع دقیمتونوناحیه 

Rare-Earth 

Element 

په منځ کې    71او     57یوه ډله فلزات دي چې داټومي شمیرې     -دځمکي نادرعنصرونه :
دلنتیناید  عنصرونه  نوموړي   . لري  نه  اهمیت  تړاوکوم  صنعتي  اوپه  لري  موقعیت 

Lanthanide .په نوم یادیږي 

Rash  ،د  پوستکي پرمخ  باندې دانه اویابخار    

Ratio Equation :  لکه     -نسبت معادله ،تناسبA/B = C/D  . دتناسب یانسبت یوه معادله ده 

Rational 

 منطقی, په عقل برابر  معقول ،
 : کې  ریاضي  د     -په  په شکل  :  هغه عدددی چې  په      M/Nناطق   ، کیدالی شي  افاده 

یوناطق عدددی     3/5صحیح عددونه دي. دبیلګې په توګه     Nاو    Mداسې حال کې چې   
 یوغیرناطق عدددی . 2√خو  

Reactance 
مقاومت ته ویل     inductiveپه یوه بریښنایزسرکټ کې هغه  ایندوکتیف  -ړوندمقاومت :

 مقاومت په برخالف انرژي نه مصرف کوي .   Ohmکیږی چې د اوم

Reaction 
 عکس العمل ،مقابل تأثیر،غبرګون  

دتماس  دیوه تحریک پروړاندې غبرګون ښوول ، دبیلګې په توګه لکه     -په بیالوژي کې  :
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 پروړاندې دیوه حلزون دښکروانقباض اویادبدن څخه دافرازاتوتولید 
کیمیاوي تعامالتوته ویل  کیږي چې دکیمیاوي موادوتجزیه اوترکیب په    -په کیمیاکي :

پایله کې بیخي نوي مرکبات منځ ته راځي. په نوموړي تعامل کې انرژي   ډاګه کوي اوپه 
 یاداچې ازاده کیږي اویااخیستل کیږي 

Reaction Speed 

دکیمیاوي تعامل سرعت ته ویل کیږي چې ګڼه په کوم   سرعت     -سرعت عکس العمل :
سره  یوکیمیاوي تعامل ترسره کیږي . نوموړی سرعت  دتعامل جریان په اړوند یومقیاس  

 دی چې په یوه ټاکلي وخت کې بشپړکیږي.    

Reagent 

معیار:   ، که     -معرف  چې  کیږي  ویل  هغوموادوته  کې  څانګه  دکیمیاپه 
دټاکلونوروموادوسره یوځای شي نویوځانګړی کیمیاوي تعامل لکه درنګ بدلون  منځ ته  
راځي. دنوموړې کړنالرې په مټ کمیاوي مرکبات ، ایونونه  اویاوظیفوي ګروپونه پيژندل  

محلول   دفهلینګ  لکه  توګه  په  دبیلګې  معیارعبارت  Fehling's Solutionکیږي.   ،
ازمحلول هائست که توسطه آن مرکبات کیمیاوي ویاګروپ های وظیفوی یانې فنکشنل 

 آنهاتشخیص میګردد.

Real Number 

: عدد  عدد    -حقیقي  ،      3/7-هریوناطق  عدد  اوغیرناطق   ،𝜋 = 3.14159        ،√2 
 ,3 ,2 ,1اوهمدارنګه طبیعي عددونه   … ا,  ۳, ۲, ۱, ۰, ۱−,  ۲−, ۳−, …     ،بشپړعدد 

 ، یوحقیقی عدددی .   10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4

Real Part : په یوه مختلط عدد لکه   -حقیقي برخهA + Bi      کې  عددA  حقیقي برخه تشکیلوي 

Real Power 

په یوه متناوب بريښنایزسرکټ کې هغه  اعظمي ګټورترالسه       -اغیزمن بريښنایز قدرت :
کوونکی بريښنایزقدرت دی چې په میخانیکې قدرت،حرارتي قدرت اوکیمیاوي قدرت  

ثابت  u  اوولټیج    Iاړولو لپاره چمتوکیدال ی شي . که چیرته دوخت په تړاوبريښنایزجریان 
 P = U.Iپه الندې ډول دی .    Wattپه واحد واټ  Pپاتې شي نواغیزمن بريښنایزقدرت 

Rearrangement 

Reaction 

: په کیمیاکې یوډول تعامل دی چې په یوه  کیمیاوي مرکب کې    -دموقعیت تغیرتعامل 
ګروپ   کونکی  دR یوتعویض  کیږي    مالیکولترټاکلوشرطونوالندې  بیل  څخه  ځای  دیوه 

کې    مالیکولغه  اودهم الندې مرکب  په  توګه  په  دبیلګې   . تړل کیږي  کې  برخه  بله  یوه  په 
 دلومړي کاربن اتوم څخه بیل کیږي اوپه دویم کاربن باندې تړل کیږي  

 

Receiver 

 ی ، مالومات اخیستونکی ،  لکه لیک نیوونی ، کیوونن
 : کې  فزیک  را  -په  توگه  په  دبېلگې   ، دالکترومقناطیسي ،یوډرانیوونکی 

 وونکې آله ده یوړانگوران

Receptor   دتحریک اخیستونکی عضو، دتحریک اخیستونکې حجره 

Receptor 

دځینوسرطاني حجروپه بهرنۍ سطحه باندي دپروتین  ځانگړي  جوړښتونه شته دي چې  
راځي   ته  منځ  تړون  اویوکیمیاوي  نښلي  کلک  ورباندې  هورمون  دایستروجن 
باندې  بهرنۍ سطحه  اویاپه  داخیل  په  حجرې  دیوې  چې  دی  یومالکیول  ریسپټردپروتین 

ریسپټریوازې دهغوځانګړوتوکو   ته  س  Substancesنښتی وي.  تړون مینځ  یوکیمیاوي  ره 
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پایله کې دحجرې په دنده  راولي چې دحجرې په بهرنۍ سطحه باندې ځان ونښلوي اوپه 
 کې بدلون راولي  

Reciprocal 

معکوس قیمت عبارت دی له :     nدبېلگې په توگه دیوه طبیعي عدد    -معکوس قیمت : 

  معکوس قیمت مساوي دی له :    2، همدارنگه  دعدد    

Reciprocal 
ٍو ي نومعکوس قیمت     Xدیوه عددمعکوس قیمت ، دبیلګې په توګه که دیوه شي قیمت   

 X/1ېي مساوي دی له : 

Recognition   پېژندنه ، تشخیص ، شناخت ،مالومات ، تجربوي پوهه 

Recognize  ، پېژندل ، تشخیص کول 

Recombination  دايونواویا مالیکولونوبیرته يو ځای کېدل 

Reconstruction بيرته سمونه، بياجوړونه، بياروغونه، بيارغونه، بياپيدايښت 

Recrystallization 

(Chemistry) 

په کیمیاکې یوډول کړنالره ده چې یوه ناپاکه کیمیاوي ماده یوځل اویاڅوځله په یوه ټاکلي  
 محلول کې حل کوي ترڅوپه پایله کې دبلورپه شان بیرته پاکه ماده ترالسه شي  

Rectal ،مقعدي 

Rectangle  یلمستط 

Rectification 

دیوې ځانګړې کړنالرې په مټ چې دستون تقطیرکړنالرې په نوم یادیږي    -په کیمیاکې :
 دیوې مایع سوچه کول  

 په ریاضي کې : دیوه منحني دقوس طول محاسبه کول  

Rectifier 
په  جریان  برقي  متناوب  سره  تابع  په  دوخت  چې  ده  آله  یوه  کې  څانګه  په  دالکترونیک 

 اړوي .متمادی برقي جریان باندې 

Recurrent 

Cancer 

هغه سرطان چې ددرملنې څخه وروسته بیرته راوګرځي. نوموړي سرطان کیدی شي چې په  
 همغه پخواني ځای کې بیرته راوګرځي اویاداچې دبدن په یوه بل ځای کې بیرته راوګرځي 

Redox Couple 

دریک تعامل کیمیاوي زمانیکه دوعنصرتعامل میکندیکي آن الکترون -ریدوکس زوج :  
همرای سودیم      Clخودرامیدهدودیګری الکترون مذکوررامیګیرد. مانند تعامل  کلور   

Na    الکترون دهنده اوکسیده شده درحالیکه الکترون ګیرنده ارجاع میګردد. دبېلګې په
 توګه : 

السه ورکوي اوپه یومثبت ایون باندې اوړي . نوموړي عملیې ته  دسوديم اټوم یوالکترون د 
𝑁𝑎   داوکسیدیشن ریدوکس جوړه وايې .    → 𝑁𝑎+ + 𝑒−     𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

الکترونونه     2Cl  مالیکولدکلوریو ایون    -−2𝑒دوه  دوه منفي  اود کلورپه  رانیسي  ځانته 
-Cl  .باندې اوړي . نوموړې کیمیاوي عمليې ته دارجاع ریدوکس جوړه ویل کیږي 

𝐶𝑙2 + 2𝑒− → 2𝐶𝑙−       𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑛 
 دریدوکس زوج کیمیاوي معادله په الندې ډول ده. 
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2𝑁𝑎 + 𝐶𝑙2  → 2𝑁𝑎+ + 2𝐶𝑙−  → 2𝑁𝑎𝐶𝑙 

Redox System 
جسم  ماده ء دیګررااوکسیدکرده  عبارت ازسیستم است که دران یک    -سیستم ریدوکس :

 وخودش ارجاع میګردد.

Redshift 

: نورسرخ  حادثه     -لغزش  این   . نورسرخ  بطرف  الکترومقناطیسي  طیف  خطوط  لغزش 
نسبې  حرکت  دورشده  ازمشاهده  سیاره  یک  نورمثاًل  منبع  یک  که  میرسد  بوقوع  زمانې 

 مینامند. Dopplerرادوام بدهد)این حادثه رااثر  

Reduced Mass 

 : کتله  شوې  دنیوټن    -ارجاع  کتله  وینااغیزمنه  بله  په  کتله  شوې  ارجاع  کې  فزیک  په 
میخانیک په دوه جسمه متحرک سیسټم کې کارول کیږي . داغیزمنې کتلې په مټ کوالی  
اومسیربڼې  کړواودمدا  حل  سره  اسانی  په  معادله  ددوومتحرکوکتلودحرکت  شوچې 

دځمکې په شاوخوادمیاشتې مدار، داټوم هستې په وړاندوینه وکړو. لکه دسیارومدارو ،  
شاوخوادالکترون مدار..اونور. دنوموړې موخې لپاره ددوه جسمه کتلوپرځای  اغیزه منه  
چې   راځي  ته  منځ  معادله   یوه  دحرکت   اساس  دې  اوپه  کیږي  نیول  کې  پام  په  کتله 

ی شي. دوه  دنوموړوکتلودمرکزثقل ازادحرکت له مخې کټ مټ لکه یوه کتله  حل کیدال
لکه    کتلې  سره    𝑚2او       𝑚1ابتدائي  یودبل  کتلې  نوموړې  چې  کله  نیسو.  کې  پام  په 

ضرب کړواوحاصل ضرب يې دنوموړوکتلوپه حاصل جمع باندې تقسیم کړو،نوپه پایله کې  
 اوپه بله وینا اغیزمنه کتله ترالسه کیږي.  𝑚Redارجاع شوې کتله   

𝑚Red = 
𝑚1. 𝑚2 

𝑚1 + 𝑚2 
     

یوه معادله   یوازې  کوالی شوچې  لپاره  نسبي حرکت  اومیاشتې  توګه دځمکې  په  دبېلګې 
دځمکې   کتله  دمیاشتې  چې  داځکه   . تعبیرکړو  یې  ډول  په  جسم مسئلې  اودیوه  وکاروو 
کتلې په پرتله کوچنی ده نو میاشت کټ مټ لکه دیوجسم په شان چې اغیزمنه کتله لري  

کوي. دبیلګې په توګه دهایدروجن په اټوم کې   دځمکې جاذبې قوې په ساحه کې  حرکت  
اوددوه   شاوخواراڅرخیږي  په  مرکز  شریک  یوه  دکتلې  دواړه  اوالکترون  پروتون 
کړونودیوه   تحلیل  معادله  حرکت  دالکترون  یوازې  چیرته  که  تشکیلوي.  جسمونومسئله 
  جسم مسئله ترې جوړیږي . خوداهغه وخت شونې ده چې دالکترون کتلې پرځای اغیزمنه 

کتله وکاروو. څرنګه چې دپروتون کتله دالکترون کتلې په پرتله ډیره غټه ده نود پورتنۍ 
په   معادلې په اساس اغیزمنه کتله د الکترون کتلې سره تقریبًا مساوي کیږي او دحرکت 

ددوجسمونومسئله    سره  کړنالره  نوموړې  په  شو.   اچوالی  يې  کې   Two-Bodyمعادله 

Problem په یوه جسم مسئله   "One Body Problem "     .باندي اړول کیږي 

Reducing Agent 

مواد: کوونکي  ورکوي     -ارجاع  دالسه  الکترونونه  چې  ده  ماده  یوه  یوعنصراویا 
فلزات،   القالي  اوهایدروجن،  الدیهاید  لکه  توګه  په  دبیلګې    . کوي  اونورموادارجاع 

 مالګه چې دارجاع کوونکی  خاصیت لري .

Reducing Agent 

  ، ماده  کوونکې   ته مادې بلې  ،چې ده ماده کیمیاوي هغه    -:   : )  احیاګر (ارجاع 

ي خو بله ماده ارجاع  کیږ اکسیدایز خپله په او ) کوي احیا ماده بله ( ورکوي الکترونونه
 کوي .

Reduction 
 دیوه سلول دکروموزوموشمیرنیمايې کیدل یا کمښت   -په بیالوژې کې :

  مالیکول یوکیمیاوي تعامل دی چې په هغه کې یواتوم ،یوایون اویایو  -۱  -په کیمیاکې : 
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 ځانته الکترونونه راونیسي.  
 مثبت شمیرراټیټ کیدل  وال نس دیوه عنصرد -۲
 

Reduction   :-   ، احیا ارجاع:    

 وایی عملیه احیاوي ته رانیولو الکترون او عملیه اکسیدیشني ته ورکولو السه له الکترون

 منفي  ( لوړیږي یی درجه اکسیدشني  مثبته  ورکوي السه له الکترون جې اتوم هغه.

 یی درجه اکسیدیشني منفي رانیسي الکترون چې اتوم هغه او ) ټیټیږي اکسیدشنيدرجه

 تعامل احیاوي اکسیدیشني الندې په لکه.   ټیټیږي یی درجه کسیدیشني  مثبته ( لوړیږي

 د او کیږي     2+  یی درجه اکسیدیشني ورکوي السه له الکترون اتوم– دمس چې کې
یې  درج اکسیدیشني رانیسي  الکترو چې ایون جست توګه  ګرځ صفره  په  دبیلګې   . ي 

دمس فلز دجست دوه قیمته ایون سره په اوبوکې ګډکوو،نوپه پایله کې دالکترونوانتقال  
 . په الندې ډول ترسره کیږي 

0+ Zn +2→ Cu +2+ Zn 0Cu 

Reduction 

Division 

مرحله ء تقسیم سلولی ورسیدن سلول که    -تقسیم تنقیص : 
دران دودسته کروموزوم به یک دسته ساده برمیګردد. این  
آخری   ازدوتقسیم  عبارت  رسیدن  یاتقسیم  تنقیص  تقسیم 

های   میباشدکه سلول  جنسی  های  سلول  ء  تولیدکننده 
ازهراسپرماتوسیت    ان  دودسته  (2n=46)درطی  دارای   ،
یادارای یک دسته    (N=23)کروموزوم چهاراسپرماتوزوئید  
وازهراووسیت   دودسته  (2n=46)کروموزوم  یادارای 

تخم   سلول  یک  سلول   Ovum     (N=23)کروموزوم  وسه 
 که دارای یکدسته کروموزوم میباشند،بوجودمیآیند. (N=23)قبلی  

 

Reduction 

Potential 

: پوتنشل   اوکسیدیشن  نومو   -ریدکشن  د  پوتنشل  هم    /ړی  نوم  په  پوتنشل  ریدکشن  
څومره   چې  څرګندوي  مقیاس  یو  اړوند  په  دتمایل  مادې  کیمیاوي  دیوي  او  یادیږي، 

څخه ترالسه کړي اویانوموړي الکترودته ورکړي . په     Electrodeالکترونونه دیوه الکترود  
دایونو وینا  الکتر  Ionsبله  چې  دی  مقیاس  اړوندیو  په  .په  تمایل  راونیسي  ځانته  ونونه 

کیږي.   اویاارجاع   اوکسیدایزکیږي  ماده   نوموړې  یاداچي  کې  کړنالره  نوموړي 
کیږی   پورته  ګټه  الکترودڅخه  دهایدروجن  دستانداردالکترودلپاره 
دهایدروجن    . کیږي  پرتله  الکترودسره  هایدروجن  د  اودنوروالکترودونوپوتنشل 

صفرولټ   سکیل  چې    0voltالکترودستانداردپوتنشل  هرڅومره  دی.  شوی  ټاکل  توګه  په 
پرتله منفي وي په همغه اندازه ېې  دیوې مادي ریدوکس پوتنشل دهایدروجن الکترودپه 
جوړي   ایونوداوکسیداوارجاع  داوسپنې  ډول  په  دبیلګې  ده.  قوي  هم  قوه  دارجاع 

+Fe2/3+Fe Ferredoxin  ریدوکس پوتنسیال  دهایدروجن 

   )2 H /+(2 H   : 0,43په پرتله مساوي دی له Volt−   

Reduction–

Oxidation 

:  -ریدکشن   کې    -اوکسیدیشن  هغه  په  چې  دي  تعامالت  کیمیاوي  ډول  هغه 
دیوه   کې  کړنالره  نوموړې  په   . کیږي  ترسره  مهال  هم  عملیه  اوریدکشن  داوکسیدیشن 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ferredoxin
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فلوراید   دسودیم  توګه  په  دبیلګې  کیږي.   انتقال  عنصرته  بل  یوه  الکترونونه  عنصرڅخه 
Naf  مدارڅخه یوالکترون بیل کیږي او  دفلور اټوم   وال نس    په مرکب کې لومړی دسودیم  

پایله کې سودیم مثبت ایون    واال نس   په  ته انتقال کیږي .  اودفلورمنفي ایون        Na+مدار 
-F .مینځ ته راځي 

Reference 
،بیرته تګ ،داخځ لټول  ارتباط ، اړیکې ، درآمد، پوښ  اخځ ، ارجاع ، رجوع ،مراجعه ،

 ،عطف، بازګشت  

Reference   

System 

یوه داسې سیستم ته ویل کیږي چې په هغه کې دیوه    -: ،مرجع سیستم  مقایسوي سیستم
یم    په حالت کې  توګه زه دسکون  په  دبیلګې    . کیږي  تشریح  یاحرکت  او  جسم موقعیت  
اویوبل سړی چې دخپل کتاب سره په موټر کې ناست دی اوموټر په حرکت کې دی وینم .  

نظرماته یانې  دواړه    کتاب  نظر سړي ته دسکون په حالت کې دی . خوسړی اودهغه کتاب 
په تړاونظرپه کتاب سره یومقایسوي سیستم کې    دحرکت  په حالت کې  دي . نوزه دسړي 

 قرارلرم .

Refinery 
 : په تیره بیااولیه    -تصفیه خونه ،رفینري  یوه دستګاه ده چې په هغه کې کیمیاوي مواد 

 موادتصفیه کیږي . دبېلګې په توګه لکه دپطرول تصفیې دستګاه

Refining 
: دځانګړو تخنیکې کړنالرولکه تقطیرجذبه جذ په مټ  دخاموموادوڅخه      -تصفیه کول 

 دلومړیوموادوتصفیه کول اوبیلول دي  

Reflection انعکاس 

Reflection Angle  : هغه زاویه ده چې منعکسه شعاع يې دنارمل خط سره جوړوي  -دانعکاس زاویه 

Reflector : انعکاس کوونکې سطحه لکه شیشه ، درڼا   -انعکاس کوونکی 

Reflex Action 
ته   منځ  کې  ځواب  په  تحریک  دیوه  چې  دی  العمل  عکس  اوحرکتي  ناڅاپې  یوغیرارادي 

 راځي

Refraction 

 

 

 

دلمروړانګې   -:انکسار چې  کله 
څخه   محیط  دیوه    څپې   اویاالکترومقناطیسي  
اوبه   لکه  ته  محیط  توپیرلرونکي  بل  یوه  هوا  لکه 

نودلویدونکووړانګواویاشیشې   ننوځي    ته  

incident ray    داځکه  . تغیرکوي  سمت  برخې  یوې 
توپیرلري   دواړومحیطونوکې  په  دوړانګوسرعت  چې 

.       . داکړنالره  دانکسارضریب په واسطه څرګندیږي 
لویدونکې  کې  برخه  سرحدي  دنوموړومحیطونوپه 
یې  برخه  یوه   . کیږی  دریوبرخوویشل  په  وړانګې 

یب په   انکسارضرد، دویمه برخه یې په اوبوکې     reflected ray بیرته هواته انعکاس کوي
جذب  اودرېیمه برخه یې په اوبوکې     refracted rayتابع سره خپل  سمت ته تغیرورکوي  

دهوا چې  خط  عمودي  شوی  فرض  هغه     . اوبو air کیږی  ته   Water څخه  
زاویه تشکیلوی    قایمه  اودافقي سطحې سره  والړوي  برخه کې  دوړانګودننوتلوپه سرحدی 

،     normalدنارمل   وړانګې  لویدونکې  چې  ګانې   زاویه  هغه    . یاديږي  سره  نامه  په 
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دن یې  وړانګې  شوې  اوانعکاس  وړانګې  په  منکسرشوې  پرلپسې  جوړوي  سره  ارمل 
اودانعکاس    angle of refraction، انکسارزاویه     angle of incidenceلوېدونکې زاویه   

 په نامه سره یاديږي .  angle of reflectionزاویې 

Refraction 

: ته ننوځي  په داسې      -انکسارموج  کله چې دنورڅپې دیوه محیط څخه یوه بل محیط 
کې   حالت  نوموړي  ،په  توپیرولري  فیزسرعت  دنورڅپې  دواړومحیطونوکې  په  چې  کې 

قانون    دسینلس  تغیرکوي.  سمت  دخپریدلو  چې    Snell's Lawدنورڅپې  کوي  ډاګه  په 
نسبت سم سیخ مساوي دی  له    Sinsن  د سای  2Θاومنعکسه زاويې    1Θدلویدونکې زاویې  

  )1N/  2N( انکسارضریب سره اویا په نوموړومحیطونوکې  د  )2V/  1V(نسب دفیزسرعت 

 معکوسًا متناسب دی.    سره

Refractive Index 

په    -:   دانکسارضریب   ( c)، اودنورسرعت     سره ښوول کیږي    nیوفزیکي کمیت دی چې 
په   دنورسرعت  که   . ننوځي    ته  محېط  ویوه  څخه  نوردفضا  چې   کله  راښيي   کمښت 

 مساوی دی له :  n وښيونود دانکسارضریب     M(c(  اوپه محیط کې په  (0c)فضاکې په  
M/c0c = n 

Refractive Power 

معکوس    (f) دیوې عدسیې اویااپتیکي سیستم دمحراق     -:   (D = 1/f) دانکسارقوت
ویل کیږي . دبېلګې په توګه که چېرته دمحراق واټن   D ته  دانکسارقوت     D = 1/f واټن

f = 0,2 m      : وي نوپه دې صورت کې دانکسارقوت مساوي دلهD = 1/0,2 m = +5 dpt 

سره سمون لري . دانکسارقوت      diopter = dpt ډای اوپتراونوموړی عددد مثبت پینځو  
پرمت  یوتقسیم  په     diopterاویا    Meter/1ر  واحد  اولنډیزیې  دی  شوی  ښوول    dptټاکل 

د لپاره  عدسیې  دمحدبې    . اوپتر کیږي  عدسیې   ډای  اودمقعرې  لري  قیمت  عددمثبت 
 لپاره منفي قیمت لري .

Refrigerate   سړول،یخ کول ،سردساختن 

Regarding 
تړاو،د...په هكله   اړه،د...په  ا،په  ارتباطړوندپه  په  اړوند موضوع ،عطف   ,  ،په  به  ،راجع 

 به،

Regeneration 

 غول اصالح سمون، دسره ر بیارغونه ، ترمیم ، بیاجوړول، 
 : کې  بیالوژی  وړتیاچې    -په  غړي  دیوه   ، رغول  دزخم  لکه  بیارغونه  شووغړو  دتخریب 

جوړې کړي. لکه قطع شوې لکۍ، دمړې شووسلولونوپه عوض دمنځه تللوغړوبرخې بیرته  
روغتیاترالسه   اړوندبیرته  په  دصحت   ، کول  دنسجونونوې   ، کول  نویوسلولونوتعویض  د 

 کول 
 دکیمیاوي موادوفعال کول لکه دکتلست په مټ ، وچولو،تودولو، اونور  -په کیمیاکې :

Regeneration  ، لکه دنسجونو،حجرواویاغړوبیرته رغونه   بیرته رغونهبیرته پوره کیدل، بیرته جوړیدل   

Regimen 
رژیم ددرملني یوه ټاکلې دوره ده چې دډاکټرله خوادهرناروغ لپاره تجویزکیږي اوددرمل  

 ټاکلې مقدارځانته رانیسي

Regression     دسرطان ناروغۍ اویادتومور  په غټوالي کې کمښت مینځ ته راتلل 

Regula Falsi : درریاضي عبارت ازروشی است که    -دریافت قیمت تقریبی حل معادله ، قاعده جعلی
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معادله     یک  تقریبی  قیمت  ان  F(X) بوسیلهء  = روش     0 این  اساس  میشود.  دریافت 
تابع   هندسی   ازنمایش  این     F(X)عبارت  تقاطع  است.  وتری  درجوارجذربوسیله 

جذر  Xوتربامحور   تقریبی  وقیمت  آمده  بدست  رابدسترس  بطوراسانی 
  2Xو    1Xجذری نامعلوم است .قیمت  های      0Xمامیګذارد.طورصریح قبول میکنیم که  

X1  انتخاب شده اند، طوریکه    < X0 < X2      است . بعالوهF(X1)        وF(X2)    دارای
تقاطع   ترتیب  بدین  است(   منفی  ودیګری  ازآنهامثبت  اند.)یکی  مخالف  های  قیمت 

.X1)وتریکه نقاط    F(X1))     و(X2. F(X2))  راوصل میکندبامحورX     قیمت تقریبی 

𝑥∗
 بوده وطورذیل است .    X0از     

𝑥∗ =
F(X2) − F(X1) 

X2 − X1
. F(X1)   

Regula Falsi 

 : اوتار  تقریبی    -روش  حل  ان  بوسیلهْ   که  است  بدست    f(x) = 0ازمعادله      °xروشی 
  f(x)میآید. اساس این روش عبارت است ازبوجودآوردن یک ترادف اوتارازګراف هندسی   

تقرب    °xبه حل      xاست ، طوریکه ترادف نقاط تقاطع اوتارمحور     Regula falsiنظربه   
 میکند.

Regulator Gene 

په یوه برخه کې یوکنترول کوونکی جین دی  Dna   د دي این ای     -تنظیم کوونکی جین :
دنده کنترول کوي  او  هغوی داړتیا سره سم      Repressorچې یواویاډیرنور  جینونه لکه  

 دهرډول پروتین ترکیب جوړولوپالن تطبیق کوي .

Reject 

  : :  دوه هم ډوله بریښنایزچارجونه یوبل سره دفع کوي    -دفع کول  : بیلګه  په فزیک کې 
 اویادوه هم ډوله  مقناطیسي قطبونه د یوبل څخه لیرې کیږي   

سیستم لکه    دفاع  بیلګه : دیوه غړي په  پيوندولوکې  درانیوونکي  سړي    -په طب کې  :  
 غړي رد ) دفع( کړي   donor ې ددونرکیدای شي چ   T-Cellsانتي باډي  اود ټي حجرې 

Relapse   دناروغۍبیرته راګرزیدنه اویا پرمختګ 

Relapse  ددرملنې څخه وروسته دسرطان ناروغۍ نښې نښانې بیرته راګرځیدل 

Relation ارتباط،نسبت ،تړون ،خپلوي ، مناسبتړیکې ، ا 

Relation 

 اړیکه ، ارتباط
: کې  ریاضي  بین    -په  که  یاغیرمساوي(  مساوي   : )مثاًل  است   ازهرخاصیتی  عبارت 

ازیک مجموعهء    عبارت  رابطه   : بطورصریح  ازجفت    Rدوچیزمرتب وجوددارد.  که  است 
است ، هنګامیکه     Yمربوط به     X  متشکل میباشد. مامیګویم که      (X,Y)های مرتب   

(X,Y)     عنصری ازR  رابطه : دربرابراعدادحقیقی عبارت      >ء خوردتر از     باشد. مثاًل 
 است .  X < Yاعدادحقیقی بوده و    Yو      Xاست که    (X,Y)ازهمه جفت های مرتب  

Relativ addition 

theorem 

 په نسبي تیوري کې دسرعت دجمع کولوقانون ته ویل کیږي  

  

Relative  نسبتًا ،نسبې ،مربوط،مرتبط 

Relative 

Permittivity 

 

سره    rε دعایق موادویوثابت   ته ویل کیږي چې لنډیزیې په    -الکتریک نسبي ثابت : ډای
قیمت     Cضرفیت     capacitor  خاذنکیږي . نوموړې ثابت په ډاګه کوي چې څرنګه دیوه  
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ترمنځ  دفضاپرځای یوه بله عایق ماده کیښوول    plates کله چې دخاذن تختو    پورته ځي  
دخاذ  دعایق په شته والی کې  ثابت هغه تناسب ته ویل کیږي چې   ی شي . په بله وینا نوموړ

 دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي .    vac  Cاوپه   فضاکې  دخاذن  ضرفیت       Cن  ضرفیت 

vacC rεC =  
)تختو( منځ ته یو عایق  ورننه باسو نودخاذن ولتیج دمخکني  که  چېر  ته دخاذن دلوحو 

په اندازه د      vac = Q/ C 0U قیمت   پرتله  الکتریک نسبي   ډای  کمښت مومي .       rεپه 
اودفضا   یومثبت عدددی   دی  لثابت  سره مساوي  دیوه  قیمت   یې   .        rε   1 =) پاره   )

     اودشیشې لپاره یې قیمت اوه     )rε  (80 =بېلګې په توګه نوموړی ثابت داوبولپاره اتیا

=7)  rε(   .. دی 

Relay 

: سویچ       -ریلې  کارکوونکي  کې    Switchدبريښناپه مټ  برقي سرکټ  یوه  په  چې  دی 
بريښنایزجریان قطع کوي اویاداچې دیوه هادي څخه بل هادی ته تقسیم کوي . دریلې  یوه  
ښه بیلګه دالکترومقناطیس څخه جوړه ده چې په یوه بريښنایزسرکت کې دبریښناجریان 

 په مټ فعال کیږي اویوبل برېښنیایزسرکټ  بندوي اویايې خالصوي.          

Rem 

په يوه ژوندی ماده کې داکس وړانګوجذب شوی معادل انرژي ډوزمقداریوپخوانی    -ریم :
لنډیز    چې  :    Remواحددی  له  دی  مساوي  په    Roentgen Equivalent In Manیې   ،

 Sv 1کارول کیږي .  Sievert = 1 Svاوسني وخت کې نوموړي انرژي واحدپرځای سیورت 

= 100 Rem    کمیت دی چې دایونایزوونکووړانګوبیالوژيکې  معادل انرژي ډوز یوفزیکي
ناوړه اغیزه په پام کې نیسي کوم چې انسان  ته دسرطان ناروغۍ المل کیدی شي . معادل  

لپاره مساوي دی له :په     Rدیوې ټاکلې وړانګې ډول     Svپه واحد سیورت     𝐻Rانرژي ډوز 
ضرب داړونده وړانګو    Gyپه واحد ګرې    𝐷Rیوه ژوندي نسج کې جذب شوې  انرژي ډوز  

R   دنوعیت فکټورQR   دمعادل انرژي ډوز محاسبه .𝐻R .په الندې ډول ترسره کیږي 

𝐻R = QR  . 𝐷R 

Rem 
درادیولوژي په څانګه کې دایکس وړانګومعادل انرژي ډوز دلنډیزنښه ده چې اوسمهال نه  

 کارول کیږي 

Remainder Term 
بوده ومجموع    Sهرګاه مجموع یک سلسلهْ  متقارب  -جملهْ  باقیمانده درسلسهْ  بینهایت :

N  جملهْ  اول آن عبارت ازnS    باشد، پسnS -= S  nR باشد جمله باقیمانده می 

Remanence 

 دنښوپاتې کیده ،باقيمانده    
 دیوه تحریک پاتې کیده    -په بیالوژی کې :  

یوه توکې لکه اوسپنه کې دمقناطیسيت خواص پاتې کیدل وروسته له      -په فزیک کې : 
 هغه چې برېښنایزجریان ورباندې قطع شي

Remanent 

Magnetization 

څخه      ساحې  مقناطیسي  دطبیعي  کله  چې  لري  خواص  داسې  اوسپنه  لکه  توکې  ځینې 
لیرې شي یانې بريښنایزجریان قطع شي، خوبرسیره پردې هم دمقناطیسیت خواص پکې  

 پاتې کیږي .

Remission  ددرملنې څخه وروسته دسرطان ناروغۍ نښې نښانې ورکیدل اودمینځه تلل 

Remove جداکول ،   کول  یرېل ، 
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Repeal .لرې كول،ايسته كول، لغوه كول، )دقانون ماده( ايسته كول، دمينځه   ايستل 

Replacement  جبران ، عوض ،تاوان  كول، بدلون، تبديلى. ځاىپه 

Reproduction 

. یوې بیالوژيکي کړنالرې ته ویل کیږي چې په هغه    -ونه، بيا پيداكيدنه تکثیر :   بياز يږ
او   دوه ډوله ده  په  يږونه  بياز    . راشي  ته  اوالدمنځ  نوی  تنکی  ځوان   دوالدینوڅخه  کې  
دجنسي الرې اویاناجنسي الرې ترسره کیږي . دناجنسي الرې په بیازېږونه کې یوفردپخپله  

بیازيږونه  چې  شی  .    کوالی  لري  اړتیانه  فردته  نوع  دخپل  ماناچې   دې  په   . کړي  ترسره 
دوه   کې  پایله  اوپه  برخوویشی  دوه  په  ځان  خپل  بکټریاچې  یوه  لکه  توګه  په  دبیلګې 
اوډیرحجروي حیوانات هم کوالی   بوټي   ډیری  . همدارنګه  راځي  ته  لورګانې حجرې منځ 

ږونه کې دوه فردونه یانې مؤنث  شي چې دناجنسي الرې  بياز يږونه وکړي . په جنسي بیازې
 په نوم یادیږي .    gametes  جنس  اودمذکرجنس حجرې سره ویلې کیږي چې دګامیت 

Reproduction 
 تکثر، ډیرول ،کاپې کول ،بیرته تولید،  تولیدمثل، ایجادمجدد

 ،دارثي موادوکاپې کول  بيا پيداكيدنه ږونه،بياز يزوجي اویاغیرزوجې   -په بیالوژي کې :

Reptile 

: دسړې وینې فقاریه حیوانات دي چې دتي لرونکو ذوحیاتین     -خزنده حیوان ، ریپتایل 
. هغوی  طویل جوړښت لري چې شاوخوايې دشلندپه شان  اومرغانوپه منځ کې واقع دي 
پینځه پنجې لري . اطراف يې منګورته ورته دی . دخزندګانوپوستکی په لږاندازه غدوات  

اویاف صفحاتو  کوچنیو  اوپه  حیوانات   لري  ډول  دغه   . وي  شوې  پوښ  لسونوباندې 
وزراواوښتان نه لري  خواسکلیت يې دهډوکوڅخه جوړدي . بطن اوزړه يې دیوه بل څخه   
مکمل بیل نه دي . وریدي وینه  اوشرایني وینه يې سره ګډه وي .  خزندګان چوچه زیږوي  

ي . دنړي په هرځای  اویاځینې يې تخم اچوي . غذايي نباتي ،حیواني اویاددواړومخلوط و
 کې ژوندکوي  

Reptiles   خزنده حیوانات لکه سمسره ،سرمښکۍ،سانډه،منګور،کیشو،تمساح 

Research  علمي تحقیقات ، څيړنه، پلټنه، تحقيق ، ریسرچ 

Resection  دجراحي په مټ دیوه غړي ،نسج اویادبدن يوې برخې پرې کول 

Reserve 
   : ساتل  دحیواناتواویابوټود   -ذخیره،  لکه  لپاره  موخې  دځانګړي  چې  سیمه  هغه 

 ساتلولپاره ځانګړې شوې وي ،منطقه حمایت طبیعي

Reserve Material 

موادغذای که ازطرف موجودات حیه برای اوقات ضرورت مانندجوانه    -مادهْ  ذخیروي : 
،خوا ،زمستان  خشکي  نامساعدمانند  یااوقات  وغیره  زدن،حمل  زمستانی  ب 

  . وموادپروتینی  ،ګلیکوجن  شحمیات،قندها،نشایسته  ازقبیل  میشود  دروجودذخیره 
حیوانات   ،درحالیکه  کرده  ذخیره  وغیره  دانه   ، موادمذکوررادرپیاز،غوزه  نباتات 

 آنرابشکل ذخیره شحمی درزیرجلدویاګالیکوجن ودرجګرذخیره مینمایند.

Reservoir  ذخیره ځای ، دپطرولوذخیره ځای  که دڅښلواوبو دذخیرې ځای ، ذخیره ګاه ل 

Resin 

دونودتنې    -:  صمغ کې  موسم  په  دپسرلي  چې  دي  افرازات  هایدروکابن  دنباتاتویوډول 
تولیدکې   په  ،فرنیچر  ،صابون،دواگانې  روغني  درنگ  صمغ   . کیږي  خارج  اوڅانگوڅخه 

 اړین رول لوبوي .
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Resistance 
 : کې  بیالوژي  په      -په  اقلیم   او  دناروغیو  چې  ده  وړتیا  مقاومت  دژوندیوموجوداتود 

 وړاندې يې ښيي .  لکه ددواګانوپر وړاندې دوایرسونواوباکټریاودمقاومت وړتیا 

Resistance 

Thermometer 

: ترمومتر  سم     -مقاومتي  تغیرسره  حرارت   دچاپریال  چې  ترمومترده  برقي  یوډول 
دترمومتربرقي مقاومت متناسب تغیرکوي  اودیوې حرارتي منبع حرارت ورباندې اندازه 
کیږي . نوموړي ترمومتردیوه بهیدونکی ګازاویامایع موادوحرارت اندازه کوالی شي چې 

ان   يې  درجه  وي    C°600دحرارت  سیم  لوړه  دپالتین  ،او  مس   ، دنیکل  سره  ډیری  په   .
Pt100      جریان ثابت  اوکوچنی  وي  تړلي  کې  بریښنایزسرکټ  یوه  اوپه  وي  جوړې    Iڅخه 

اسا   په  قانون  داوم  چې  تیریږي  ولټیج    U = R.Iورڅخه  یوثابت  دواړواخیربرخوکې    Uپه 
برقي مقاومت تولیدکوي . کله چې  دپالتین سیم څوکه دتودوخې یوې منبع ته ورننوځی نو

یې تغیرکوي اوورسره جوخت دولټیج قیمت هم تغیرکوي چې دټاکلي حرارت درجې سره  
تغیرسره   سانتیګرید  درجې  دیوې  حساسیت  ترمومتر  مقاومت  دپالتین   . لري  سمون 

 Ω/°C 0.385مساوي دی له صفرعشاریه درې سوه پینځه اتیا      

Resistant   مقاوم ،قابل مقاومت 

Resistor 
دالکترونیک سرکټ یوه برخه ده چې دبرېښنایزجریان بهیرکموي، کنترول کوي    -مقاومت :

 اودسرچینې ولټیج په کوچنیو برخوویشي .

Resolution  داپتیکي  آلولکه میکروسکوپ په مرسته دووټکوترمنځ دواټن  تشخیص       -:   حل 

Resolution Power  ددوونقطوترمنځ دواټن تشخیص قابلیت 

Resonance 

دهغوی     -ریزونینس:   چې  دي  شته  مرکبات  کیمیاوي  ځیني   : کیمیاکې  په 
اساس بلکې ونوترمنځ دتړون جوړښت تناسب نه یوازې دیوه کیمیاوي فرمول په  مالیکولد

دڅوسرحدي کیمیاوي فرمولونوپه مټ څرګندیدالی شي. په بله مانادیوه مرکب کیمیاوي  
 حالتونوکې شتون لري . ریزونینس فرمول دی چې په څوشکلونواو

په فزیک کې : یوپریودیک اهتزازکوونکی سیستم په پام کې نیسوچې دامنه یې ثابته او په  
ازکوي. کله چې نوموړی سیستم  دبهرخواڅخه  سره اهتز  0Fخپل ټاکلي طبیعي فریکونس  

فریکونس   سیستم  کوونکي  دتحریک  چې  شي  تحریک  ډول  داسې  پریودیک    Fپه  اود 
فریکونس   سیستم  شي      0Fاهتزازکوونکی  یوشان  د    F 0F =سره  کې  پایله  نوپه   ،

ته   پېښې  نوموړې  کوي.  غوره  ځانته  قیمت  اعظمي  دامنه  سیستم  اهتزازکوونکی 
ک  ویل  یوپل  ریزونینس  توګه  په  دبیلګې  ډیرخلک      Bridgeیږي.  نیسوچې  کې  پام  په 

ورباندې په یوه شان قدم سره تیریږي. هرپل په اصل کې  یوخپل طبیعي فریکونس لري  
فریکونس   ډول  داسې  حرکت  مارش  دخلکودقدمونوعسکري  چې  کله  اوهتزازکوي. 

منه ترټولولوړقیمت  راوپاروي چې دپله طبیعي فریکونس سره یوشان شي نودپله اهتزاز دا
 ځانته غوره کوي  اوکیدی شي چې په یوه داسې حالت کې  پل بیخي ړنګ شي  

به اهتزازآمدن یک جسم دراثرتحریک یک جسم مرتعش، مثاًل زمانیکه یک پنجهْ  صوتې به  
نیزبه صدامیآیدکه   آن  باشد،  دیګرقرارګرفته  پنجهْ  صوتي  یک  آن  اهتزازبیایدودرپهلوی 

 ام ریزونینس یادمیکنداین حادثه رابه ن

Resonance Curve 
کله چې دیوه اهتزازکوونکي سیتسم دامنه دفریکونس په تابع سره     -ریزونینس منحني :

 دګراف په ډول وکښل شي، نو د ریزونینس منحني ترالسه کیږي   
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Resonant circuit 

په الکترونیک کې دبريښناجریان یو سرکټ ته ویل کیږي چې دیوه خاذن    -داهتزازسرکت :
C     ګوټک اندکسیون  وي    Lاویوه  شوی  تشکیل  څخه 

بريښنایزسرکت  دنوموړي   . کوي  ترسره    اوبريښنایزاهتزازونه 
 فریکونس په الندې ډول دی.   ریزونینس

 

Resonator 

ی چې دمیخانیکي ،صوتې اویاالکترومقناطیسي هغوآالتوته ویل کیږ   -اهتزازکوونکی :
اهتزازاتوپه مټ تحریک کیږي اوپه پایله کې په خپله هم په اهتزازراځي، دبیلګې په توګه  

 لکه طبله ،طنبور،سرنا،شپيلی اونور

Resorcinol 

 

  1,3درحلقه ء بنزول عبارت ازقرارګرفتن ګروپ هایدروجن درموقعیت   -حالت میتا:

 

Resorption 

توګه   په  دبیلګې  کیږي.  ویل  ته  کولوعمليې  موادوجذب  دغذايي  کولموکې  دحیواناتوپه 
جذب   ته  سیستم  اویالمفاوي  جریان  دوینې  اودرمل    ، ترشحات    ، اوبه  دنسجونوڅخه 

 کیږي  

Respectively ، په ترتيب،پرله پسې  همدارنګه ، په بله وینا ، همداسې یې درواخله 

Respiration 

ځانته د  اکسیجن  رانیول اودبدن څخه دکاربن دای اکسایدخارج کول .         -تنفس   : 
 تنفس په دوه ډوله دی : 

 دسږواوهواترمنځ دتنفس کوونکوګازونوراکړه ورکړه        -بهرنی تنفس   :  -۱
یوځانګړی ډول  تنفس دی چې دوینې رګونو اودبدن حجروترمنځ         -داخلي تنفس   :  -۲

ګازونوراکړه ورکړه صورت نیسي .  داخلي تنفس ته دنسجونوتنفس اویا دحجرې    دتنفسي
م په  دحجرې  چې  داځکه  کیږي  ویل  داخلي    نیتوکاندریاتنفس  په    . نیسي  صورت  کې 

پایله کې    په  کیږي چې  ترسره  تعاملونه  اوکسیدیشن  ،او   ریدکشن   یوسلسله  تنفس کې 
په    انرژي  . د  ATP  کیمیاوي  توګه  کله چې شپږمول       کې ذخیره کیږي  په  بېلګې    

ورسیږي   په مصرف  ګلوکوز  او اکسیجن   کې    یومول  پایله  نوپه  شپږمول  اوکسیدایزکړي 
فوسفاټ    تري  ادینوزین  مول  دیرش  اواته   ، اوبه  اوشپږمول  اکساید،  دای  کاربن 

38 Mol ATP     . منځ ته راځي 

 
 

Respiration 

: اوکسیجن    -تنفس  دچاپېریال  چې  ده  کړنالره  یوډول  ورکړې  دراکړې  فیزیولوژي کې  په 
دای   دکاربن  یې دحجروڅخه  اوپه مقابل کې  کیږي   رانیول  دبدن نسجونو دحجروله خوا 

 اکسایدچاپيریا ل ته انتقال کیږي  

Respiratory  

organ 

: غړي     اوپه         -تنفسي   ، حیواناتوکې سږي  په   ، ت  آال  برانشي  ماهیانوکې  په  لکه 
   راځيحشراتوکې تراخیا اویاد هوایې رګونوسیستمونه دتنفسي غړوپه ډله کې 
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Respiratory 

Chain 

(Electron 

Transport 

Chain) 

   -دحجرې تنفسي ځنځیر :
نویو   • دکوانزایمو  ځنځیر  تنفسي  دحجرې 

ترای   داډینوزین  چې  کیږي   ویل  ته  سیستم 
کارکوي     ATPفاسفیټ   موخه  دتولیدپه 

په ننۍ    Mitochondrionاودمایتوکوندرین  
تنفسي  دحجرې    . کیږي  ترسره  غشاکې 
ویل   ځنځیرهم  انتقال  دالکترونو  ته  ځنځیر 
کیږي او  دیوسلسله مغلق کوانزایمونوڅخه  

یودبل  جوړدی   شان  ځنځیرپه  دیوه  لکه  چې 
 سره اړیکې لري .  

جوړښت ښوول دی چې دننۍ غشا   Mitochondrionپه پورتني شکل کې دمایتوکوندرین   •
inner membrane  غشا فضا     outer membrane،بهرنۍ  دنوموړوغشاترمنځ  او 

intermembrane space  . څخه جوړشوی دی 

هغه   • داوکسیجن  چې  داده  دنده  ځنځیراړینه  تنفسي  چې     O)2(  مالیکول دحجرې  څخه 
انرژي   کیمیاوي   ، خورو  موږیې  چې  موادوڅخه  غذايي  دهغو  اویا  کوو  تنفس  موږيې 

فاسفیټ   ترای  اډینوزین  په  او    مالیکول  ,adenosine triphosphate (ATP)راوباسي 
 باندي یې و اړوي اوهلته ذخیره شي .

دحجرې تنفسي ځنځیر دغذايي موادولکه  شحمیات،پروتین اوکاربوهایدریت میتابالیزم  
اوکسایدیشن   اووروستی  پایله کې غذايي موادپه    oxidationدريم  په  پړاوتشکیلوي چې 

په  ونوبامالیکولکوچنیو چې   داده  ځنځیرموخه  تنفسي  دحجرې   . کیږي  تجزیه  ندې 
کیمیاوي تعامالتوکې دغذايي موادوڅخه ازاده  شوې انرژي دکیمیاوي انرژي په توګه په  

ATP  کې ذخیره شي  .   مالیکول 
اودویم پړاويې د      glycolysisدغذايي موادومیتابالیزم لومړی پړاود  ګالیکوالیزیس   ◼

اسیدسایکل   نوم    Citric acid cycleسیتریک  په  تنفسي ځنځیر  پړاودحجرې  اودریم 
 یادیږي.  

 

لکه          انزایمونو  پروتینې  مغلقو  دڅلور  ځنځیر  تنفسي  دحجري  توګه  ټولیزه  په 
Complex (I, II, III, IV)             سینتیز پې  ټي  اې  انزایم   پینځم  ځانګړي  بل  اودیوه 

ATP-Synthase    پمپونو درې  دپروتون  .    Proton Pumps،اوهمدارنګه  جوړدی  څخه 
 بلخواتنفسي ځنځیردسیتریک اسید سایکل سره هم یوفزیکي تړون لري .

ارجاع    ،د  یانې  ورکړه  دالکترونوراکړه  اوږدوکې   حمض  اوت  -دنوموړوانزایمونوپه 
(reduction–oxidation)     کیمیاوی تعامالت پرلپسې ترسره کیږی  اوددې وړتیالري چې

راونیسي   ځانته  بل    electron acceptorالکترونونه  ته                        مالیکولاویايې 
 ( یانې ورکړي .    electron   Doner )دونر

څخه ترالسه کیږي    2ADHFاو    NADHنوموړي الکترونونه دارجاع شووکوانزایمونو لکه  
چې دسیتیریک اسیدسایکل ، دشحمیاتو اودګالیکوالیزیس په میتابالیزم کي تولیدشوي  

 دي  .
دحجرې     NADHپه پیل کې دمایتوکوندرین ماتریکس برخې څخه ارجاع شوی کوانزایم 

دویم     2FADHاوارجاع شوی کوانزایم     Complex Iتنفسي ځنځیري لومړي کمپلکس ته  
دنوموړوارجاع     Complex IIکمپلکس    . اوکسیدایزکیږي  اوهلته  ورننوځي  ته 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate
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شووکوانزایمونوڅخه ازادشوي لوړانرژي الکترونونه دحجرې تنفسي ځنځیري په اوږدوکې  
کیمیاوي تعامالتوپه    Oxidation/Reductionبهیږي اودپرلپسې اوکسیدیشن / ریدکشن  

ه ورکوي . دتنفسي ځنځیرپه اوږدوکې  ترځ کې  خپله یوه برخه انرژي په خپل وارسره  دالس
څخه پرلپسې ټیټ انرژي لیول ته انتقال کیږي کټ مټ     Levelالکترونونه دلوړانرژي لیول  

داسې لکه چې لوړانرژي الکترونونه دیوه غره په لوړه  څوکه اوارتفاع کې موقعیت ولري  
ته  راغورځیږي اوپه همدې ترځ کې   یوه برخه انرژي  اوپه تدریجي   توګه ښکته لږارتفاع 

پایله کې   په  پایله  کې لږانرژي لرونکې الکترونونه منځ ته راځي چې  په  دالسه ورکوي .  
ته انتقال کیږي  اوکسیجن ارجاع کوي . کله چې ارجاع شوی نیم   تنفس شوي اوکسجن 

نواوبه     H)2(  مالیکولدهایدروجن    O 1/2)2(اوکسیجن    مالیکول یوځای شی   O2Hسره 
 ورڅخه تولیدکیږي .   

 دحجرې تنفسي ځنځیربشپړکیمیاوي تعامل په الندې ډول لیکل کیږي . ◼

 
 1ارجاع شوی کوانزایم               molپه واسطه یومول   2O  مالیکول کله چې داوکسیجن  

mol NADH     الکترونونه اودوه مول  انتقال    mol e 2-اوکسیدایزشي   نوپه  ورته  کړي، 
G∆نوموړي کیمیاوي تعامل کې  ازاده شوي انرژي مساوي ده له :   =  −220 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

یو   تعامل  کیمیاوي  انرژي    exergonicپورتنی  په دې مانا چې دسیستم څخه  تعامل دی 
 ضایع کیږي اوبهرخواته ازادیږي نوله دې کبله منفي قیمت لري .   

دکمپلکس   ➢ اوږدوکې  ځنځیرپه  تنفسي  دحجرې  چې  انرژي  هغه  وړ:    دپام 
تعامالتوپه ترځ کې  دارجاع    oxidation/reductionانزایمونوداوکسیدیشن /ریدکشن  

څخه دازادشوولوړانرژي الکترونوڅخه  ضایع    2FADH او     NADHشووکوانزایمونو  
 کیږي .  دتولیدلپاره ورڅخه ګټه پورته   مالیکول ATP کیږي  ، د 

 

ځنځیردمایتوکوندرین   ▐ تنفسي  ساره     Mitochondrionدحجري  او  اوږدو  په  غشا  دننۍ 
کې غشا   inner membrane برخه  بهرني  یوه  مایتوکوندرین   . کیږي   outerترسره 

membrane     اویوه ننۍ تاوشوې کږه وږه غشالري چې  دحجرې ماتریکسMatrix    برخه
یې احاطه کړي ده. دمایتوکوندرین بهرنۍ غشا اوننۍ غشاترمنځ محدوده شوې سیمې ته 

فضا   ماتریکس    intermembrane spaceدغشامنځنی  دمایتوکوندرین    . کیږي  ویل 
Matrix  کیږ ترسره  هم  سایکل   اسید  دسیتریک  کې  برخه  کو په  ع  ارجا  اوتولیدشوي    ي 

 دحجري تنفسي ځنځیر ته انتقال کیږي .   FADH2 او      NADHونه لکه  انزایم

دحجرې مایتوکوندرین غړي ته دانرژي تولید ماشین هم ویل کیږي داځکه چې په نوموړي  
کې ذخیره کیږي اودضرورت په    مالیکولپه    ATPغړي کې دبدن لپاره کیمیاوي انرژي د  

 ورڅخه  سمدالسه ګټه پورته کوالی شي . وخت کې انسان
کې   دوره  په  اسیدسایکل  دسیتریک  چې  په    NADH+H 6+څرنګه  ،بیتااوکسیدیشن 

کې او     21FADHمیتابالیزم   ،+1NADH+H     دانزایم  ، پایرویت  چې  کله  اوهمدارنګه 
  مالیکولپایروویت دي هایدروجینیز کومپلس  په مټ اوکسیدایزشي اوپه پایله کې په یو

CoA-ylacet  2کاربن دای اکساید    مالیکولاویوCO    باندې تجزیه شي نوپه څنګ کې يې
 هم منځ ته راځي .  NADH 2 انزایم ه ارجاع شوی کو مالیکولدوه 

کو  ټول  لکه  انزایم  نوموړي  بډای    2FADHاو     NADH+H+ونه  باندې  انرژي  په 
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ونه دي ،داځکه چې په هغوی کې  الکترونونه ذخیره شوي دی او دخپل ځان څخه  مالیکول
دانرژي دازادولوپه ترځ کې نوموړي الکترونونه په اسانی سره اوکسیجن ته انتقال کیدال ی  
هایدروجن   داوکسي  چې     دی  ورته  سره  تعامل  دهغه  تعامل  کیمیاوي  نوموړی   . شي 

Oxyhydrogen  سره کیږی اودهایدروجن الکترونونه اوکسیجن  په کیمیاوي تعامل کې تر
 ته انتقال کیږي اوپه پایله کې په لوړه اندازه انرژي ازاده کیږي .

هغه کیمیاوي تعاملونه چې دحجري تنفسي ځنځیرپه میتابالیزم کې ترسره کیږي اساس  
هایدروجن   داوکسي  چې  کوم  دی  ورته  سره  تعامل  کیمیاوي  دهغه  مټ  کټ  یې 

Oxyhydrogen  دهایدروجن   تعام تعامل  نوموړی   . یادیږي  نوم  په  اواوکسیجن    H)2(ل 
)2(O     ګازیومخلوط تعامل  دی چې  دحرارت په ډیره ټیټه درجه کې  هم ترسره کیږي ، او

اواوکسیجن   هایدروجن  چې  داځکه  راځي  ته  منځ  اوداورلمبه  لوړحرارت  کې  پایله  په 
ا ګاز  مرکب  دنوموړي   . کوي   اوانفجار  اوراخلي  هایدروجن  مخلوط  وکسي 

Oxyhydrogen . کیمیاوي معادله په الندې ډول ده 

 
په کیمیاوي تعامل کې خورازیاته    Oxyhydrogenاوکسي هایدروجن    څرنګه چې دپورتني

،نوکه چیرته نوموړی تعامل په ژوندی حجره کې   (kJ/mol 235 -)انرژي ازاده کیږي یانې   
 ترسره شي نوبه دبدن حجره تخریب کیږي اوسوځي .  

شووکو  ◼ ارجاع  د  چې  الکترونونه  هغه  چې  داده  ځنځیردنده  تنفسي    دحجري 
په مټ انتقال کیږي  او دانرژي په خورالوړه     2FADHاو     NADH+H+ونولکه  انزایم

څخه     مالیکول ه  اوپه یوه وارباندي دهایدروجن  سویه کې قرارلري خپله انرژي سمدالس
په   سره  ډول  شوي  اوکنترول  تدریجي  په  بلکې   کړي  نه  انتقال  ته  اوکسیجن 

 څوپړاوونوکې انتقال کړي .  
 

کو  ځنځیردیوسلسله  تنفسي  دحجري  چې  دی  هلته  انزایم  همداالمل  چې  جوړدی  ونوڅخه 
شووکو دڅلورو  لوړا   2FADHاو     NADH+H+ونولکه  انزایم  دارجاع  الکترونونه  نرژي 

ته  په تدریجي    انزایم  مغلقو پروتیني جوړښتونو  څخه تیریږي  اودبهیرپه اوږدوکې هرکو 
 توګه خپله یوه برخه انرژي دالسه ورکوي.   

په     (Complex I-IV)دحجري تنفسي ځنځیرڅلورډوله مغلق پروتیني جوړښتونه لري چې 
دریدوکس سیستم نوموړوپروتیني جوړښتونوته     . هم     redoxsystem سره ښوول کیږي 

ویل کیږي اوڅلورواړه  یودبل سره پرلپسې څنګ په څنګ دمایتوکوندرین د ننۍ غشا په 
کې   دالکترونوراکړي     inner mitochondrial membraneمنځ  سره   اویودبل  دي  پراته 

 ورکړي په اساس لکه دځنځیرپه شان  تړلي دي .  
شوي   ارجاع  کې  پیل  کمپلکس     مالیکول  NADHپه   NADH-coenzyme Qلومړي 

reductase    الکترونونه لوړانرژي  اودوه  اوکسیدایزکیږي  اوهلته  ورننوځي  او       2e-ته 
+NAD 2-وړانرژي الکترونونه  منځ ته راځی . ازادشوي دوه لe   سم سیخ درېیم کمپلکس 

cytochrome reductase    ته اوورپسې څلورم کمپلکسcytochrome oxidase      ته بهیري
 2FADHاوپه خپل وارسره یوه برخه انرژي دالسه ورکوي . همدارنګه  ارجاع شوی کوانزایم  

ال اوازادشوي  اوکسیدایزکیږي  اوهلته  ورننوځي  ته  کمپلکس  دریم  دویم  کترونونه 
الکترونه   دوه  کې  پایله  .په  بهیږي  ته  کمپلکس  څلورم  ورپسې  او  ته    2e-کمپلکس 

 کوي . 2O-سره یوځای کیږي  اواوکسیجن ارجاع    2O مالیکولداوکسیجن یوه 
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یاارجاع  سیستم هغه ډول سیستم ته ویل کیږي چې   Redoxsystemریدوکس سیستم  ◼

په      reduction/ oxidation  اواوکسیدیشن    دالکترونوراکړې ورکړي یانې دریدکشن 
ارجاع   اوبرخالف دتحمض حالت څخه  ته  دارجاع حالت څخه دتحمض حالت  اساس  

 حالت ته راګرځیدالی شي .  

ځنځیرهریوکمپلکس   لري    Complexeدتنفسي  پوتنشل   ریدکس  ځانګړی  ځانته  خپل 
Redox potential    دتنفسي اندازه  کومه  په  چې  دامانالري  پوتنشل  ریدکس   . لري 

ددې وړتیااوتمایل لري چې الکترونونه ځانته راونیسی     Complexeځنځیرهریوکمپلکس  
. څرنګه چې همداڅلورکمپلکسونه یودبل سره تړلي دي نوالکترونونه دهغه کمپلس څخه  

دکس پوتنشل لري بهیږي  چې منفي ریدکس پوتنشل لري  وهغه کمپلکس ته چې مثبت ری
په تنفسي ځنځیرکې دارجاع شووکو    2FADHاو     NADH+H+ونولکه   انزایم  . دحجرې 

یو     دکمپلکس  الکترونونه  څلورپورې     Complexe Iلوړانرژي  ترکمپلکس  ان  څخه 
Complexe IV     پرلپسې  بهیږي ،اوکله يې چې په کافي اندازه خپله انرژي وبایلله نوپه

  انرژي مقدارداوکسیجن سره یوځای کیږي . پایله کې په لږ

دعامې پوهاوی په موخه کوال ی شوچې دتنفسي ځنځیرپروتینې کمپلکس جوړښتونه   ▐
ابشار اوپه  waterfall داوبو  رابهیږي   ښکته  دابشاراوبه  چې  کله  کړو.  مقایسه  سره 

په   دابشاراوبه  چیرته  خوکه   . وي  خوراډیره  يې  نوداوبوانرژي  ولګیږي  باندې  ځمکه 
اوبه  څ څخه  اودهرډنډ  وي  تړلي  سره  یودبل  چې  وویشو،  وکوچنیوډنډونوباندې 

دومره   پرتله  دپخواپه  داوبوانرژي  باندې  ځمکه  نوپه  راولویږي  ښکته  توګه  دابشارپه 
 ډیره نه وي .  

څلورو   اود  کیږي  ترسره  غشاکې  ننۍ  په  ځنځیردمایتوکوندرین  تنفسي  دحجرې 
. په پایله کې ازادشوي الکترونونه  اوکسجن    کمپلکسونو په اوږدوکې الکترونونه بهیږي

2O . ارجاع کوي.  دتنفسي ځنځیرپروتینې کمپلکس جوړښتونه په الندې ډول دي 

  

 :    Complexe I (FMN,FeS)لومړی کمپلکس  ➢
دنده داده چې دارجاع شوي کوانزایم    )oxidoreductase Q-NADH (دلومړي کمپلکس     

NADH      الکترونونه دوه  پروتین     2e-څخه  دریم  ځنځیر  تنفسي   دحجرې  او  راونیسي 
څخه   برخې  ماتریکس  دمایتوکوندرین  همدارنګه   کړي،  انتقال  یې  ته  کمپلکس 

پروتونو   څلور  فضاته    4H+دهایدروجن  غشامنځ  غشااوبهرني  دننۍ  دمایتوکوندرین 
intermembrane space    . انتقال کړي 

ماتریکس   دمایتوکوندرین  کې  پیل  کوب  Matrixپه  شوي  ارجاع  یو   څخه     انزایم   رخې 
NADH     کمپلکس د  Complexe Iلومړي  اوهلته    ورننوځي  Q-NADH   انزایم  ته 

oxidoreductase      اوکسیدایزکیږي مټ  اودوه    2e ++H +> NAD----NADH+-په 
ته انتقال کیږي .    ubiquinone (Q)ي الکترونونه ورڅخه  بیل کیږي او کوانزایم   لوړانرژ

  مالیکول بیو  FMNخپل دوه الکترونونه    NADHپه لومړي ګام کې ارجاع شوی کوانزایم   
 باندې ارجاع کیږي.    2FMNH مالیکولته انتقال کوي اوپه یوه بیو

کې   ګام  دویم  او     2FMNHپه  داوسپنې  الکترونونه  دوه  اوخپل  اوکسیدایزکیږي 
داوسپنې    Fe-S clustersسلفرمرکب   کې   پایله  اوپه  کوي   انتقال  سلفرمرکب څخه    -ته 

    ubiquinone (Q)ته انتقال کیږي . ورپسې  نوموړی کوانزایم    ubiquinone (Q)کوانزایم  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5675/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5675/
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باندې    ) 2QHubiquinol( سي اوپه   رانی  2e-اودوه الکترونونه      2H+ځانته دوه پروتونونه  
ورپسې کوانزایم    . کیږي  الکترونونه    )2QH( ارجاع  دوه  کمپلکس  لومړی  دريم    2eیانې 

 ته انتقال کوي.   Q-cytochrome c (cyt c)کمپلکس  
د   ▐ چې  سويې     NADHکله   لوړانرژي  ازادشوي  کې   کړنالره  په     Levelاوکسیدیشن 

کمپلکس   دلومړي  اوکسیدیشن    Complexe Iالکترونونه   منفي  ترټولوډیر  چې  څخه 
 Complexe،دريم کمپلکس     oxidation / reduction potentialریدکشن پوتنشل لري  /

III    ته چې مثبت  اوکسیدیشن/ ریدکشن پوتنشل لريoxidation / reduction potential  
خه  دالسه  ،  انتقال کیږي ، نوپه همدې ترځ کې لوړانرژي الکترونونه دخپلې انرژي یوه بر

د    . ازادیږي  بهرخواته  څخه  دسیستم  انرژي  شوې  اوضایع  لوړانرژي    NADHورکوي 
څخه    E0∆الکترونوڅخه ازاده شوې  انرژي مقدارداوکسیدیشن/ریدکشن پوتنشل تفاوت  

او په نوموړي کیمیاوي تعامل      E0∆ترالسه کیږي   داځکه چې دنوموړي پوتنشل تفاوت   
Gibbs free energ𝑦کې ازاده شوې انرژي   =   ∆G∗        ترمنځ سم سیخ اړیکي شتون لري

 اومساوي ده له : 

 Gibbs free energ𝑦 =   ∆G∗ = −  n. 𝐹. ∆E0     کې معادله  نوموړې  په   ،n    دانتقال
  ، ثابت      F شووالکترونوشمیردی  یې مساوي    Faraday constantفارادې  اوقمیت  دی 

  : له  ترمنځ    mol J/V. 96485 = Fدی  کمپلکس  اودریم  کمپلکس  دلومړي  چې  کله   .
E0∆داوکسیدیشن /ریدکشن پوتنشل تفاوت     = 0.360 𝑉        ولټیج قیمت په نوموړي

کوانزایم     G∆معادله   شوي  دارجاع  مټ  په  کمپلکس  واچوونودلومړي    NADHکې 
ترال انرژي  شوي  ازاده  الکترونوڅخه  دلوړانرژي  کې  تعامل  کیمیاوي  په  سه  اوکسیدیشن 

 کیږی اومساوي ده له : 
 

 Gibbs free energ𝑦 =   ∆G∗ = −69.5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙    
 

انرژي    NADH د شوي  ازادې  د   الکترونوڅخه   69.5−)لوانرژي  
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
مټ       ( په 

پروتونو   کیږي    proton pumpپمپ    H+دهایدروجن   د فعال  مانا  بله  په    .NADH   
انرژي    شوې  ازاده  کې  تعامل  په  69.5−)اوکسیدیشن 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
چې       ( ده  قوه  داسې  یوه 

دوو  الکترونو     NADHفعال کوي  اود     proton pumpپمپ    H+دهایدروجن  پروتونو  
-2e      4+په بدل کې  څلورهایدروجن پروتونونهH    دمایتوکوندرین ماتریکس برخې  څخه

دب  ، الرې  له  ترمنځ فضاته  دننۍ غشا ساره  اوننۍ غشا   intermembrane  هرنۍ غشا 

space.    . انتقال کوي 
 protonغلظت نشیب      H+په پایله کې دننۍ غشاپه ساره برخه کې دهایدروجن پروتونو 

concentration gradient     خواسرحد ماتریکس  غشا  دننۍ  کبله  دې  اوله  راځي  ته  منځ 
PH    قیمت بیزیکbasic   خواص او  دبهرنۍ غشا اوننۍ غشا ترمنځ فضااسیدي خواص

بلخوا دننۍ غشا ماتریکس خواته سرحد منفي چارج  او دبهرنۍ غشا     ځانته غوره کوي .
اومنفي  دمثبت   . کوي  غوره  ځانته  چارج  مثبت  سرحد    فضا  ترمنځ  غشا  اوننۍ 

 electric potentialچارجونوبیلتون   دننی غشاپه ساره باندی  دبريښنایزپوتنشل نشیب   

gradient       کې برخه  ساره  غشاپه  دننۍ  اساس  دنوموړودواړوپیښوپه     . ګرځي  المل 
     منځ ته راځي . Electrochemical potentialالکتروکیمیاوي پوتنشل  

 معادله په الندې ډول ده    Redox reactionsدلومړي کمپلکس ریدوکس تعامالتو   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5676/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5676/
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اوکسیدایزکیږي       NADHپه مټ    ubiquinone (Q)انزایم    په پورتنی معادله کې دکو
 ubiquinolارجاع شوي   اولومړی کمپلکس دکتلست دنده په غاړه لري . په پایله کې په  

  )2QH( . باندې اوړی 
لوړانرژي الکترونونه دوهم کمپلکس ته نه انتقال    NADHد    لومړی کمپلکس   -دپام وړ:  ▐

 کوي بلکې  سم سیخ درېیم کمپلکس ته انتقال کوي 

 
    Complexe II (FeS)دویم کمپلکس  ➢

کمپلکس   شوی    reductase complex)   Q-(succinateددویم  دارجاع  چې  داده  دنده 
ته راونیسي  اودحجرې تنفسي  ځنځیر  ځان   2e-څخه دوه الکترونونه      2FADHکوانزایم  

څخه   ماتریکس  دمایتوکوندرین  اوهمدارنګه  کړي   انتقال  یې  ته  کمپلکس  درېيم 
پروتونو   فضاته    4H+څلورهایدروجن  غشامنځ  غشااوبهرني  دننۍ  دمایتوکوندرین 

intermembrane space  . انتقال کړي 
کمپلکس   ځنځیردویم  دسیتریک    reductase  Q-succinateدتنفسي  کې  حال  عین  په 

د چې   دی  یوانزایم  یادیږي     succinate dehydrogenase  اسیدسایکل  نوم  په 
مټ   په  انزایم  دنوموړي   . لري  موقعیت  غشاکې  ننۍ  په     succinateاودمایتوکوندرین 

په   او  کوانزایم     fumarateاوکسیدایزکیږي  شوی  ارجاع  اوهمدارنګه  اوړي   باندې 
2FADH     د داده چې  دنده  انزایم  دنوموړي   . راځي  ته  هایدروجن     succinateمنځ  څخه 

ته يې انتقال کړی . په نوموړي کړنالره کې  لومړی             ubiquinone (Q) راوباسي او
کوانزایم    ارجاع شوی  کې   برخه  په  دویم    مالیکول   2FADHدمایتوکوندرین ماتریکس 

کتلست په     succinate-Q reductaseته ورننوځي   او  دانزایم    Complexe IIکمپلکس  
ورڅخه     2H+اودهایدروجن دوه پرتونونه      2e-مټ اوکسیدایز کیږي او دوه الکترونونه  

کیږي   𝐹𝐴𝐷𝐻2بیل  ⇄ 𝐹𝐴𝐷 + 2𝐻+ + 2𝑒−     داوسپنې الکترونونه  دادوه    -ورپسې 
له الرې دادوه الکترونونه    Qنزایم   مرکزونوته انتقال کیږي. په پایله کې  دکوا   Fe-Sسلفر

)2QHubiquinol (     کوانزایم کې  کړنالره  نوموړي  په   . کیږي  انتقال     Coenzym Qته 
 باندې اوړي .    2QH ارجاع کیږي اوپه 
 اوکسیدیشن/ریدکشن کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده ددویم کمپلکس 

 
نه لري اوله دې کبله    proton pumpدویم کمپلکس دهایدروجن پروتون پمپ     -دپام وړ: ▐

پروتونونه   څخه  برخي  ماتریکس   فضا    H+دمایتوکوندرین  غشاترمنځ  اوبهرنۍ  دننۍ 
intermembrane space.    .ته نه شي انتقال کوال ی 

 
    Complexe III (Cytochrom b, c,FeS)یم  کمپلکس : درې ➢

کمپلکس   دلومړي     (Q-cytochrome c oxidoreductase)ددرېیم  چې  داده  دنده 
ځنځیر   تنفسي   دحجرې  او  کړي  سه  ترال  الکترونونه  څخه  کمپلکس  اودویم  کمپلکس 

الکترونونه     دوه  ته  کمپلکس  دننۍ   2e-څلورم  دمایتوکوندرین  اوهمدارنګه  ورکړي 
فضاته   غشامنځ  پروتونو     intermembrane spaceغشااوبهرني    4H+څلورهایدروجن 

 انتقال کړي .
د  دکوانزایم   همدارنګه  چې   داده  دنده  کمپلکس   Q-cytochrome c)دریم 

oxidoreductase)  د الکترونونه  مټ  او   ) 2QHubiquinol(  په  راوباسي   څخه 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5676/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5675/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5675/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5676/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/stryer/A5607/def-item/A5676/
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cytochrome c (cyt c)    ته يې انتقال کړي . بلخواcytochrome c    دمایتوکوندرین دننۍ
درېیم    د  الکترونونه  چې  داده  يې  اودنده  لري   شتون  فضاکې  غشاترمنځ  اوبهرنۍ  غشا 

ته انتقال کړي . لکه    Complexe IVڅخه څلورم کمپلکس      Complexe IIIکمپلکس :  
هم   کمپلکس  درېیم   همدارنګه  لري  دپروتونوپمپ  کمپلکس  لومړي  چې  څرنګه 

پروتونونه    څلورهایدروجن  څخه  ماتریکس  اودمایتوکوندرین  لري     4H+دپروتونوپمپ 
 ته انتقال کوي .    .intermembrane spaceدننۍ غشا اوبهرنۍ غشاترمنځ فضا 
 ن کیمیاوي تعامالتومعادله په الندې ډول ده.ددریم کمپلکس اوکسیدیشن/ریدکش

 
تفاوت     پوتنشل  /ریدکشن  اوکسیدیشن  کمپلکس  ددریم  چې  E0∆څرنګه  = 0.190 𝑉      

قیمت لري ، نوپه پورتني کیمیاوي تعامل کې   دلوړانرژي الکترونوڅخه ازاده شوي انرژي  
 مساوي ده له : 

Gibbs free energ𝑦 =   ∆G∗ =  −36.7  𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
 

د چې  الکترونونه  مالیکولدوه     cytochrome c دیادولووړده  یوجوړه  سرباندې  ونوپه 
غشاترمنځ   اوبهرنۍ  غشا  دننۍ  پروتونونه  څلورهایدروجن  جوخت  اوورسره  کیږی  انتقال 

 فضاته انتقال کیږي .
 

    Complexe IV (Cytochrom a,a3, Cu)څلورم  کمپلکس :  ➢

دحجرې تنفسي ځنځیراخرنۍ کمپلکس دی .    cytochrome c oxidaseڅلورم کمپلکس  
څخه داوکسیدیشن     Cytochrome cدڅلورم کمپلکس دنده داده چې ددریم کمپلکس    

  2O  مالیکولځانته راونیسي او اوکسیجن     e 2-په کړنالره کې ازادشوي دوه  الکترونونه  
ته یې  ورکړي . داهغه اوکسیجن دی چې موږيې تنفس کوواو دمایتوکوندرین ماتریکس  

Matrix    دمایتوکوندرین مټ  په  کمپلکس  دڅلورم  بلخوا  لري.  شتون  کې  برخه  په 
پروتونونه    څلور  دهایدروجن  څخه  برخې  دننۍ    4H+ماتریکس  دمایتوکوندرین 

 انتقال کیږي .  intermembrane spaceي غشامنځ فضاته غشااوبهرن
اورګانیزموکې دحجرې تنفسي ځنځيرپه اوږدوکې ارجاع شوی     eukaryotesپه ایوکاریوت  

اوپه  خوښی سره الکترونونه      Donorدالکترونویوفوق العاده دونر دی     NADHکوانزایم  
پلکس ته انتقال کوي  اوپه  په خپل وارسره لومړي کمپلکس ،دریم کمپلکس  اوڅلورم کم

داوکسیجن   کې  داوبو     2O  مالیکولپایله  اوکسجن   . کیږي  ورکول  په    O)2(Hته 
جوړولوسره ارجاع کیږي  . په نوموړې کیمیاوي تعامل کې ازاده شوې انرژي ددي لپاره  
کارول کیږي چې دمایتوکوندرین ماتریکس برخې څخه دالکترون پمپ په مټ دهایدروجن  

 دننۍ غشااوبهرنۍ غشاترمنځ فضاته پمپ کړي .  4H+نه څلور پروتونو
بهیر   ورکړې  دالکترونوراکړې  څلوروکمپلکسونوکې  ځنځیرپه  دتنفسي 

 اوکسیدیشن/ریدکشن په الندې ډول هم لیکالی شو:

 
لومړی کپلکس ،درېیم کمپلکس اوڅلورم کمپلکس دپروتونوپمپ په مټ دپروتونوانتقال  

کوانزایم    او  لري  غاړه  په  سي      ubiquinone (Q)دنده     cytochrome cاوسایتوکروم 
 دالکترونو راکړه ورکړې اوانتقال  دنده ترسره کوي 
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غشاپه دننۍ  کمپلکس  اودرېيم  کمپلکس  دلومړي  چې  څرنګه  لکه  باندې     بلخوا  ساره 
دپروتونونشیب     کې   پایله  په  او  تولیدکیږي  پوتنشل     protonیوالکتروکیمیاوي 

gradient    منځ ته راځي   همدارنګه په څلورم  کمپلکس هم دپروتونوپمپproton pump   
دنوموړي پوتنشل په مټ فعال کیږي   اودمایتوکوندرین ماتریکس څخه څلورهایدروجن  

ته انتقال      .intermembrane spaceغشا اوبهرنۍ غشاترمنځ فضا  دننۍ 4H+پروتونونه  
 کوي .

داوکسیجن   کې  پیل  حضورلري     2O  مالیکولپه  کې  برخه  دننه  په  دمایتوکوندرین  چي 
الکترونونه    چارج    2e-،دوه  منفي  ځله  دوه  اوپه  رانیسي  ځانته  څخه  کمپلکس  دڅلورم 

𝑂2  مالیکول شوي اوکسیجن  
ورپسې دمایتوکوندرین ماتریکس په برخه     باندې اوړي.     −2

 منفي چارج شوي اوکسیجن     مالیکولدنیم      2H+کې دوه هایدروجن پروتونونه   
1

2
𝑂2

2−   
 اوبه ترالسه کیږي.     مالیکولسره یوځای کیږی . په پایله کې یو 

دانزایم    تعامل  کیمیاوي  ک  cytochrome c oxidaseنوموړي  کتلست  مټ  یږي   په 
 اواوکسیجن په اوبوارجاع کوي .

 
1

2
𝑂2

2−  +   2𝐻+  ⇒   𝐻2O 
𝑂2   مالیکول دمنفي اوکسیجن 

 پرځای نوموړې معادله په الندې ډول هم لیکال ی شو:  −2

 
1

2
𝑂2

 + 2𝑒− +   2𝐻+  ⇒   𝐻2O 
دڅلور چېرته  څلورالکترونونه   cytochrome c  و  مالیکولکه  او     -4eڅخه  شي  بیل 

لیکل     2Oاوکسیجن      مالیکولیو ډول  الندې  په  يې  ،نوکیمیاوي معادله  انتقال شي  ته 
 کیږي: 

 
انرژي   ازاده شوی   کې  تعامل  پورتني  G∆)په  = −112 kJ/mol)       اودیوې لري  قیمت 

فعال کیږي     proton pumpقوې په توګه  کارکوي .دنوموړې انرژي په مټ دپروتون پمپ  
پروتونونه   څلورهایدروجن  توګه  ټولیزه  په  چې   شي  ی  دمایتوکوندرین    4H+اوکوال 

ماتریکس برخې څخه دننۍ غشاهغه بل خواته یانې دمایتوکوندرین  دبهرنۍ غشااودننۍ 
فضاته   دهایدروجن  غشاترمنځ  کې  برخه  ساره  غشاپه  دنني  کې  پایله  په   . کړي  انتقال 

 منځ ته راځي .   proton gradientپروتونو غلظت تدریجی تغیر یانشیب  
 

E0∆څرنګه چې دڅلورم  کمپلکس اوکسیدیشن /ریدکشن پوتنشل تفاوت     = 0.58 𝑉      
شوي   ازاده  الکترونوڅخه  دلوړانرژي  کې    تعامل  کیمیاوي  نوموړي  نوپه   ، لري  قیمت 

 اوګټورې انرژي مقدارمساوي ده له : 
  

Gibbs free energ𝑦 =   ∆G∗ = −112  kJ/mol 
 

یومخلوط    مالیکولاوداوکسیجن ګاز    مالیکولپه داسي حال کې چې که دهایدروجن ګاز 

Oxyhydrogen    شي یوځای  نویوانفجارکوونکی    سره 
آن   یې  سرعت  چې  راځي  ته  منځ  تعامل  مول    m/s 2820کیمیاوي  دیوه    . رسیږي  ته 

انرژي     - mol/kJ241.8څخه لږڅه     mol H 21           مالیکولسوځیدل شوي هایدروجن  
خورالوړقیمت    112kJ/mol-چې دڅلورم  کمپلکس انرژي په پرتله  یانې      بهرته ازادیږي

https://en.wikipedia.org/wiki/Joule
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 لري .  
که چیرته اوکسیجن ته ددووالکترونوپرځای  څلورالکترونونه انتقال شي ،نوارجاع شوی  
اوکسیجن اوتولیدشوي مرکبات دومره خطرناک نه وي . په نوموړي حالت کې دکیمیاوي  

 ږي .  تعامل معادله په الندې ډول لیکل کی

 
 

پوتشل   ◼ ارجاع   دمنفي  الکترونونه  ځنځیرکې  تنفسي  په    Reduction potentialدحجري 
هغه    . کیږي  انتقال  ته  پوتنشل  ریدکشن  مثبت  ریدکشن  مالیکولڅخه  منفي  چې  ونه 

ته اهداء کو ي    مالیکولپوتنشل ولري داسې خواص لري چې په خوښی سره الکترونونه بل  
په  مالیکولاوهغه     electron donorیادونرکوي   ولري  پوتنشل  ریدکشن  مثبت  چې  ونه 

   . Electron acceptorخوښی سره الکترونونه ځانته رانیسي 

ځنځیرپه   ◼ تنفسي  دحجري  چې  څرنګه 
لوړانرژي    درشل چې  کله  کي 

یو،کمپلکس   دکمپلکس  الکترونونه 
اوږدوکې   په  څلور  اوکمپلکس  درې 
ي   انرژ  برخه  یوه  نوپرلپسې  بهیږي 
دالسه ورکوي . دضایع شوي انرژي په  

 مټ دپروتونویوپمپ فعال کیږي  
ځنځیر   تنفسي  دحجرې  په  شکل کې 
لپاره   څلوروکپلسکونوسیستم 
شوي   کښل  ګراف  پوتنشل  دریدکشن 

 دی
 Comlex (I-IV)همدارنګه په شکل کې دحجرې تنفسي ځنځیرڅلورکمپلکس انزایمونه  

په  غشا  ننۍ  دمایتوکوندرین  پروتونوجریان  دالکترونواوهایدروجن  چې  دی  شوي  کښل 
𝑁𝐴𝐷𝐻اوږدوکې راښيي . د کوانزایم   + 𝐻+   لوړانرژي الکترونونه دماتریکس برخې څخه

 / oxidation  ته ورننوځي چې  منفي اوکسیدیشن /ریدکشن     Complex Iلومړي کملکس  

 reduction potential  ي اوپرلپسې ترڅلورم کمپلکس پورې بهیږي چې  مثبت  پوتنشل لر
 اوکسیدیشن /ریدکشن پوتنشل لري.  

کوانزایم    شوي  دارجاع  کې  پایله  𝑁𝐴𝐷𝐻په  + 𝐻+      اوکسیجن الکترونونه  لږانرژي 
اوکسیدیشن     complex IVته انتقال کیږي . کله چې داخري څلورم کمپلکس    مالیکول

𝑁𝐴𝐷𝐻وي کوانزایم   ریدکشن په کړنالره کې دارجاع ش/ + 𝐻+    4+څلورپروتونونهH    او
سره یوځای شي نوپه پایله کې اوبه ترالسه    مالیکولداوکسیجن      4e-  څلور الکترونونه  

 کیږي.  

4 𝐻+ + 4 𝑒− + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂              
 

▐ : وړ  نوموړې     دپام  نوپه  اوکسیدایزشی  کمپلکس  څلورم  اخرې  ځنځیر  دتنفسي  چې  کله 
G∆)کړنالره کې په    = −112 kJ/mol)        مقدازانرژي ازادیږي او   ددې لپاره ورڅخه

ته انتقال شي . داځکه چې پینځم    (complex V)ګټه پورته کیږی چې پینځم کمپلکس    
د   یوانزایم دی چې   کمپلکس  پینځم   . کوالی  انرژي کارنه شي  له  پرته   ATP کمپلکس 

synthase  فاسفیټ ډای  داډینوزین  مټ  په  انزایم    دنوموړي    . یادیږي   نوم    ADPپه 
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تولیدکیږي .    ATPاډینوزین ترای فاسفیت    مالیکولڅخه یو  Piاویوغیرعضوی فاسفیت   
انرژي       څرن شوي  دازادې  څخه  کمپلکس  ځنځیرڅلورم  دتنفسي  چې  G∆ګه  =

−112 kJ/mol)      کمپلکس پینځم  مرسته    کیږي    ATP synthase  په  فعال  انزایم 
 نوم ورکړ شوی دی .  Oxidative phosphorylationنوداډول اړیکي ته  د 

،دريم   ➢ کمپلکس  لومړي  ځنځیر  دتنفسي  الکترونونه   لوړانرژي  چې  کمپلکس  کله 
  . ورکوي  دالسه  ي  انرژ  برخه  یوه  نوپرلپسې  بهیږي  اوږدوکې  په  کمپلکس  اوڅلورم 
دضایع شوي انرژي په مټ دپروتونویوپمپ فعال کیږي اودمایتوکوندرین ماتریکس  

 څخه دننی غشاله الرې پروتونونه دننی غشااوبهرنی غشاترمنځ فضاته انتقال کوي  
په بڼه ترالسه کړي .که    ATPدحجرې تنفسي ځنځیرموخه داده چې دګلوکوزڅخه انرژي  د   ◼

   ATP  38 چیرته دګلوکوزیومول بیخي تجزیه شي نوپه پایله کې لږڅه اته دیرش مول     
 ترالسه کیږي . نوله دې کبله دیوه مول ګلوکوزانرژي په واحد کیلوژول مساوي ده له :   

  
38 × 30 kJ =  1140 kJ   

 

او    ◼ ده  لوړه  ډیره  انرژي  نوازاده شوې  ګلوکوزوسوځول شي  تړاویومول  په فزیکي  که چیرته 
نوموړي انرژي یوخوا ذخیره کیدالی نه شي       G = –2872 kJ∆قیمت یې مساوي ده له :  

 په پرتله  خورالوړقیمت لري .    kJ 1140اوبلخوا  دتنفسي ځنځیر انرژي  

ګرادینت   ◼ یوخوا      proton gradient  :پروتون  باندې  ساره  غشاپه  دننۍ  چې  کله 
ک   ionsدایونو نوله دې  راشي  ته  توپیر منځ  دایونوچارج  اوبلخوا  توپیرپیداشي  بله  غلظت 

المل ګرځي .    electrochemical potentialدواړه فزیکي پېښې دالکتروکیمیاوی پوتنشل  
دبیلګې په توګه دننۍ غشا  ماتریکس خواته برخه منفي چارج لري  او دایونوغلظت لږدی   

پایله  اودننۍ غشااوبهرنۍ غشافضاخواته برخه مثبت چارج لري اودایونوغلظت ډیردی .  
غشا   دننۍ  چې  داده  پروتونوغلظت   يې  دهایدروجن  کې   فضا  غشاترمنځ  اوبهرنۍ 

دمایتوکوندرین ماتریکس په پرتله خورالوړکیږي اوله دې کبله دننۍ غشاپه ساره باندې  
 یادپروتونونشیب منځ ته راځي . proton gradientدپروتونوګرادینت 

Response 

Threshold 

دیوه تحریک دځواب سرحد،دیوچاسلوک     -دعکسل العمل سرحد،سرحدمعیاری تعامل :
کارکوونکي   توګه  په  دبېلګې   ، واوړي  سرحدڅخه  دیوه  چې  ښوول  غبرګون  پروړاندي 
میږیان ترلس دقیقوپورې انتظاروباسي ترڅوپه ټاکلي شمیرمیږیان بیرته کورته راورسږی  

پیل   پلټولو  موادوپه  دغذايي  دیوه  اوبیاوروسته  درجه  چې دحرارت  کله  همدارنګه  کوي. 
ټاکلي سرحد څخه راټیټه شي،نومیږیان عکسل العمل ښيي او خپل جنین یوه تاوده ځای  
ته انتقال کوي.  همدارنګه دانسان دغوږو په مټ دصوت اوریدلوسرحد یوکیلوهرڅ دی .  

 ریدل کیږي  که چیرته دیوه اوازفریکونس دیوکیلوهرڅ څخه لږوي نودانسان په غوږونه او

Rest  باقی ،پاتې 

Rest Frame 

: سیستم  له    -ساکن  عبارت  سیستم  ساکن  جامدجسم  دیوه  کې  میخاینک  کالسیک  په 
ابتدايي مقایسوې سیستم څخه دی چې سرعت یې مساوي له  صفرسره وي اوجسم ټول  

 مختصات ثابت پاتې کیږي.

Rest Mass 

دیوه جسم هغه کتله ده چې په یوه مقایسوي سیستم کې یې یوجسم لري    -ساکنه کتله : 
بله ویناساکنه   په  په تړاودغه جسم دسکون په حالت کې قرارولري.  چې دنوموړي سیستم 
هرمقایسوي   اوپه  ده  انرژي سره معادل  ده چې دسکون  کتله  هغه  یاداستراحت کتله  کتله 
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ینشټاین نسبي تیوري په اساس کتله نسبي کمیت دی  سیتم کې ثابت کمیت دی.دالبرت ا
   Mاودسرعت تابع ده اوپه الندې ډول تعریف شوې ده . که چیرته دیوه جسم دسکون کتله   

تړاوپه سرعت   په  اودیوه څارونکی  کتلي     Vوي  نودنسبي   ، کوي  اودسکون    relMحرکت 
 شوی دی.سره ښوول  2Cکتلې ترمنځ الندې اړیکې اعتبارلري. دنورسرعت په  

 

Resting Phase 

په بیالوژي کې دیوې حجري هغه پړاوته ویل کیږي چې دتقسیم کړنالره     -داستراحت پړاو:
په                     Mitoseمایتوزیس    پړاو  نوموړي   . کوي  استراحت  اوحجره  دریږي  ټپه  په 

G0 Phase .ښوول کیږي 

Result   نتیجه ، حاصل ،پایله 

Result   محصله ، نتیجه 

Retain  وركول،  یه: بيان ساتل، خوندى كول ټينګسره ساتل ،  ځان    

Retain مدافع وكيل ته (. : بيانه وركول، دمخه پيسى وركول ساتل، ټينګ ساتل، خوندى كول(  

Reticular Cell : سلولیکه بقسم شبکه ئی درانساج منظم حیوانات وصل باشد.   -سلول شبکه ئی 

Reticulum 

دبیلګې په توګه لکه دیوې حجرې په آر پالزماکې درې بعده تش    -کوچنۍ جال ،شبکه :
اود   لري   شتون  پکې  کڅوړې  ډکې  اوداوبوڅخه  دپوقانو،کانالونو،  چې  سیستم  

Endoplasmic Reticulum   ږي اویوازې دالکترون میکروسکوپ په مټ لیدل  په نوم یادی
 کیدالی شي .  

هم   -۱ ته  برخې  یوې  اوغرڅنی  معدي  ،وزه   ګانوحیواناتولکه غوا،پسه  دنشخوارکننده 
 ريتیکولوم  ویل کیږي.  

ساختمان شبکه ئي متشکل ازریتیکولوم درانساج منظم حیوانې  مخصوصًا درطبقهْ     -۲
 داخلی رګهای خون ولمف   

Retina 

: چشم  ننه    -شبکیه  په  دسترګې  چې  دی  یوجوړښت 
دی   جوړشوی  اودداسوحجروڅخه  دی  پروت  کې  برخه 
کې   پایله  اوپه  لری  حساسیت  وړاندی  درڼاپه  چې 
داپتیکي   اودمغزخواته  تولیدکیږي  زیګنالونه  عصبی 
عصب په مټ انتقال کیږي اوهلته دلیدوړعکس باندی 
ده   جوړه  دڅوطبقوڅخه  دسترګوشبکیه  کیږي.  اړول 

اوبهرنۍ  اومنځنۍ  ده  جوړه  څخه  رشتې  حجرواودهغوی  عصبي  دباصره  طبقه  ،داخلي 
 طبقه درنګونودلیدلواوهمدارنګه درڼااوتیاره دلیدلولپاره مرسته کوي 

Retina   دسترګوشبکیه ، شبکیهْ  چشم 

Reversible قابل رجعت ،رجعی، یوه عملیه چې شاته بیرته راګرځیدالی شی 

Reversible 

Reaction 
 : تعامل  دواړوخواوته     -رجعي  دتعمل سمت  کبله  له  دتوازن  چې  دي  تعامالت  کیمیاوي 
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تعامل    کیمیاوي  اسیدترمنځ  اویوه  الکهول  دیوه  لکه  توګه  په  دبیلګې   . تغیرکوي 
 اونوردبیلګې په توګه لکه کاربونیک اسید چې داوبوسره یوځای کیمیاوي تعامل ولري  

 

Reversion 
، برګشت ، په بیالوژي کې دیوه اورګانیزم په    مقام ته مراجعه   ړ په ضد لو  یکړی پر  یوی د  

 بیرته راګرځول   Mutationکروموزومونوکې دمیوتیشن  

Reversion 

Pendulum 

: رقاصه  ډیردقیق    -رجعی  موخه  کولوپه  اندازه  تعجیل  دځمکي  چې  ده  رقاصه  یوډول 
 کارکوي 

Rh >Rhodium   دکیمیاوي عنصر، رودیوم ،  لنډیزنښه 

Rhenium 

کیږي.   شمیرل  کې  ډله  ددرندوعنصرونوپه  چې  عنصردی  کیمیاوي  رنګه  يي  نقره 
ده اودکتلې شمیره    75ښوول کیږي. دنوموړي عنصر اټومي شمیره     Reدلنډیزنښه يې په  

یې    186,2يې    نقطه  دذوبان   . یې     C° 3170ده  نقطه  یې    C° 5630اودغلیان  اوکثافت 
3G/Cm 21.02  قیمت لري 

Rheostat 
یوه بريښنایزآله ده چې په یوه سرکټ کې  دیوه  بريښنایزمتغیر مقاومت په واسطه دبرق  

 جریان دقیق کنترول اوتنظیم کوي 

Rhesus Factor 

فکټور   جین     -: Rh Factor ریزیس  انتي  یا  پروتین  دګڼ    Antigenیوډول  چې  دی  
  Aboیاتوپه سطحه باندې شتون لري. ریزیس فکټور دوینې ګروپ  شمیرانسانانودسروکرو

سیستم  په څنګ کې دوینې دویم اړین ګروپ سیستم  تشکیلوي. ترټولواړین انتي جین  
سره په تړاوکې    Abo، دیوه شخص دوینې ګروپ سیستم    D, C, C, E, E پینځه دي لکه : 
فکټور   وروستاړي     Rh(D)ریزیس  اویامنفي  مثبت  .    Suffixپه  کیږي  ښوول  باندې 

لري    Rh(D)انتيجن او   Aمثبت وي نودامانالري چې د  Aدبیلګې په توګه هغه څوک چې  
انتتیجن نه لري .     Rh(D)منفی ولري نو داسې مانالری چې     A. بلخوا هغه څوک چې  

فکټور ریزیس  مثبت  چې  فکټور    (+Rh) دیادولووړده  ریزیس  منفي  په     (-Rh)او  یوازي 
Rh(D)    انتیجن پورې اړه لري. که چیرته دیوشخص وینه منفي ریزیس فکټور(Rh-)    ولري

ریزیس فکټور هغه مثبت  انتقال شي چې  وینه  بل چاڅخه ورته  نوپه  (+Rh) اودیوه  ولري 
  Anti-D-Antibodyپه وړاندې     Dپایله کې دسروکرویاتوپه سطحه باندې بیګانه پروتېن 

شخص ته یوځل بیا دیوچا وینه ورکړه شي چې مثبت  غبرګون منځ ته راځي . که نوموړي  
ولري نوکیدی شي چې دهغه دمرګ المل وګرځي . همدارنګه هغه  (+Rh) ریزیس فکټور

ولري  اودزیږیدلوپه    (-Rh)حامله دارې ښځي چې دوینې ګروپ یې منفي ریزیس فکټور  
وینه مثبت   په داسې حال کې چې دطفل  راشي  ته  تماس منځ  دوینې سره  ترځ کې دطفل 

فکټور باډي   (+Rh) ریزیس  خواانتي  دمورله  يې  پروړاندې  چې  شي  نوکیدی  ولري، 
 وبل ځل حاملداره شی  اودطفل وینه مثبت ریزیس فکټورتولیدشي. که همدغه ښځه ی

(Rh+)    ولري نودمورانتې باډي دمورپه نس کې دطفل وینې دسروکرویاتوپه سطحه باندې
انتجین باندې حمله کوي اود غبرګون په پایله کې دهراړخیزو ناروغیو المل کیدالی شي.  

 لکه دوینې کمښت ،پریمانه خام سره کرویات، دزړه ناروغۍ   

Rhizodermis  ذ نازک غشاْ   د بوتانیک په څانګه کې دګیاه ریشې قابل نفو 

https://www.pschyrembel.de/Rh-/K0S1F
https://www.pschyrembel.de/Rh-/K0S1F
https://www.pschyrembel.de/Rh-/K0S1F
https://www.pschyrembel.de/Rh-/K0S1F
https://www.pschyrembel.de/Rh-/K0S1F
https://www.pschyrembel.de/Rh-/K0S1F
https://www.pschyrembel.de/Rh-/K0S1F
https://www.pschyrembel.de/Rh-/K0S1F
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Rhizoflagellate 
احتوای  ویاشالقدارمیباشند.  امیبی  بشکل  که  حیوانې  سلولهْ   یک  موجودات 

 Flagellateوشالقداران    Rhizopodenسیستماتیکی ریشه پایان  

Rhizoid 
ماننددرالجی  ریشه  ساختمان  ها،  وخزه  درالجی  ریشه  جانشین   ، سلولی  یک  رشتهْ  

 وموزجهت استحکام آنهادرزمین  وغیره 

Rhizome 
زی وازآن  ساقهْ   پوشیده شده  رنګ  نسواری  ازفلیسهای  قرارداشته  بطورافقی  که  رزمینی 

 ریشه وساقه خارج میشود 

Rhizomorphs  رشته های ریشه مانند سمارقهاکه متشکل ازهایفیHyphae   شبکه مانند میباشند 

Rhizophylls ساختمان ریشه مانندبرګ که وظیفهْ  ریشه راانجام بدهد 

Rhizophyte 
شه دار،که ساقه های ګل شان ازریشه انکشاف نماید. نان عمومی برای سرخس نبات ری

 هاونبات بذردار.

Rhizopoda 
په نوم یادیږي. دبیلګې په توګه لکه   پایان یاپاکاذبان  یوحجروي حیوانات دي چې ریشه 

 امیب  

Rhodium 

اوپاالدیم   اودپالتین  راځي  کې  ډله  اوسپکوفلزاتوپه  نجیبه  د  چې  عنصردی  یوکیمیاوي 
يې   دلنډیزنښه   . لري  والی  ډیرورته  یې    Rhفلزاتوسره  شمیره  اتومي   . اودکتلې    45ده 

قیمت    (C° 3695)اودغلیان نقطه     (C° 1964)ده. دذوبان نقطه یې    102,905شمیره یې  
 اودامالح رنګ يې سور ګالبې دی   3G/Cm 12.41لري. کثافت یې  

Rhodopsin 
دنوموړي    . لري  اوارغوانې رنګ  لري  پروتین دی چې دسترګوپه شبکه کې شتون  یوډول 

 لیدلوامکانات منځ ته راشيمیمبران پروتین په مټ کوالی شوچې په لږرڼاکې هم د

Rhombus 
په هندسه کې یومتوازی االضالع ته ویل کیږي  چې څلورواړه ضلعی یې مساوي   -معین :

 وي، اومقابل خوازاويي یې هم مساوي وي.

Rhombus 
چې څلورواړه ضلع یې مساوي دی . متقابل ضلع    االضالع  یمتواز  ،  )شبه معين )هندسه

 موازي دی اومتقابل زاويي یوشان غټې دي 

Rib 

 دنبات غټ رګ ، رګبرګ بزرګ  -۱
قسمت     -۲ فقرات  ازستون  ویاغضروفیکه  ،استخوان  حیوانات  قبرعه   ، ضلع   ، پښتۍ 

استخوان آن همرای    ۷جوره ضلع دارد که      ۱۲بطن  ویا سینه را احاطه نماید.  انسان  
درحالیکه    میشود  ګفته  حقیقی  وضلع  بوده  وصل  مستقیم  طور  بصورت     ۵سینه  آن 

 مستقیم وصل نبوده   واضالع کاذب ګفته  میشوند.

Ribonuclease 

اسید  -رایبونوکلئیز: رایبونوکلوئیک  د  چې  دی  په       Rnaیوانزایم  ځنځیرونه 
انزایم په طحال اوپه پانکراس  باندې تجزیه کوي. نوموړی    Nucleotidمونونوکلئیوتاید   

موادوکې   غذايي  اوپه  لري  شتون  اسید   نوکلئ کې  .      Nucleic Acid یک  کوي  تجزیه 
په  نوکلئ دحجرې  چې  دی  مرکب  کیمیاوي  مغلق  اسیدیوه  لري    Rnaیک  شتون  کې 

 ونه یې داوږدوځنځیرې مونونوکلئیوتایدڅخه جوړشوي وي.  مالیکولاو

Ribonucleic Acid 

(Rna) 
اسید  ایبونر او    -:   Rnaوکلئیک  ټولوژوندیوحجرو  په  پولې میرمالیکیول دی چې  یوخطي 
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Rna   سونوکې شتون لري . نوموړی لکه دیوه ډاګې په ډول   لرونکووایرMrna    دنده ترسره
ډي  اود  اسید  ر  یاکس  کوي  ترالسه    Dnaایبونوکلئیک  مالومات  هدایتې  جنتیکي  څخه 

کې دجنتیکي مالوماتو په اساس    Rrnaکوي او رایبوزوم ته یې انتقال کوي. په رایبوزوم  
ګڼ شمیرامینواسیدونوسره ترکیب  کیږي اوپه پایله کې دضرورت سره سم ځانګړي پروتین  

  . ،سایت  Rnaجوړوي  ،ګوانین  دآدنین  یې  کیدنه  تجزیه  چې  اسیددی  وزین،  یوهستوي 
او رایبوزقند   ، ګرځي.  فاسفور     یوراسیل  اسیددآزادیدوالمل  کنترول    Rnaیک  دپروتین 

یانې   شفر  مالوماتو  دجین   ، تنظیم  دجین   ، کاتاالیزکول  تعامالت  ،بیالوژیکي 
 دنده ترسره کوي  Codeکودکولو

Ribose 
: رایبو  -رایبوز    . لري  اړه  پنتوزپورې  په  چې  قنددی  کاربونیز  پنځه  نوکلوئیک  یوقیمته 

   اوډیرکوانزایمونه د پنتوزڅخه جوړشوی دي    B12، ویټامین    Rnaاسید

Ribosome 

دژوندی سلول په بنسټیزپال سماکې په آزاداویاتړلي ډول لس نانومترکوچنۍ    -رایبوزوم :
درایبونوکلیوپروتینې   رایبوزوم    دي.    (Rrna) اودرایبونوکلیواسید  R-Proteinsذرې 

ماکرو دیوه  چې  داده  دنده  درایبوزوم   . دي  جوړشوې   په  مالیکولواحدونوڅخه  ماشین  ي 
 ي پپټائډونه جوړوي.ولپ اومالومات په اساس پروتین اوجنتیک هدایت  Mrnaتوګه  د 

Rickets 

دبدن هډوکویوډول ناروغي ده چې دپښوهډوکې ېې کاږه ،ضعیف  اونرم کیږي    -ریکیتز : 
اوپه کوچنیانوکې ډیرلیدل کیږي. دنوموړې ناروغۍ المل  په غذايي  موادوکې دکلسیم  

دکوچنیانوکوپړی غټه ښکاري    کمښت دي . دبدن په تناسب  D،فوسفیت اوويتامین ډي  
 ،هډوکې يې دردکوي اوپوره خوب نه شي کوالی 

Right Angle    قاېمه زاویه ، زاویه قائمه 

Rigid Body  جامدجسم ته وایې چې فزیکي شکل ته یې تغیرورکول سخت تمامیږي 

Rigor Mortis 

 : بعدازمرګ  اکثرًا    -جمودبدن  بعدازمرګ    ۱۲  -۴درانسان  سفلی  ساعت  درفکهای 
روزبعدباشروع    ۶  -۱،عضالت ګردن وګلو،رخ داده وبطرف پائین ادامه میابد.این حادثه   

واسیدفوسفوریک  اسیدلکتیک  تجمع  جمودنعش  علت  میرود.  ازبین  نعش  فاسدشدن 
پروتین   تورم  هایدروجن،  ایونهای  ازاثرازدیادغلظت  که  بوده  عضلوی  مردهْ   درسلولهای 

 عضلوی رابوجودمیاورد.

Ring 

 حلقه ،کړۍ،  
: کې  ریاضي  :  -په  ).(     -حلقه  وترکیب ضرب  باترکیب جمع )+(   ازیک مجموعهْ   عبارت 

ای   تبادله  ګروپ  یک  این   ، جمع  بادرنظرداشت  است.     (Commutative Group)است. 
 هستند.   Ring = Rشامل حلقه   A,B, Cاعداد 

(𝑎 + 𝑏) + 𝑐) = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐)    قانون  اتحادي    
𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎                              قانون  تبادله  

 بعالوه قوانین توزیعی ذیل صدق میکنند.   R  درحلقه 

 

 
 مثاًل : اعدادتام یک حلقه رابوجود میآورند.
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: کیمیاکې  دورانې    -په  خپل      Cyclicهغه  په  چې  دي  مرکبات  ي   مالیکولکیمیاوي 
بنزین   پایله کې یوه    6h6Cجوړښت کې یوسلسله اټومونه لکه  په  داسې تړل شوي وي چې 

 یاډیرې حلقې منځ ته راشي .  

Ripe  پوخ ، پخته ، رسیده 

Rn  > Radon کیمیاوي عنصرلنډیزنښه  ریدون  د 

Rna ایبونوکلئیک اسیدلنډیزنښه دهر د 

Rocket 

یوتوغندی ، طیاره اویاپه فضاکې هراړخیزو متحرکو آالتوته ویل کیږي چې دیوه    -راکټ : 
راکټي انجن په مټ  انرژي ترالسه کوي اوپه پایله کې مخ په وړاندي حرکت کوي. په ټولیزه  
توګه یوراکټ ددریوبرخوڅخه جوړدی . لومړۍ دراکټ سربرخه دویم دراکټ انجن اودرېمه  

م کوچنی  دراکټ  مایع    Nozzle  جرایاسوری  برخه  دانجن  چې  .کله  ده 
کوچني   دیوه  کې  پایله  نوپه  وسوځیږي  کې  ټانک  په  دانجن  مواد  اویادګازسوځیدونکي 

  ) )قوه ضرب وخت  اوسرعت      Impulseسورې له الرې دراکټ شا بهرخواته په لوړه ضربه 
در کې  ترځ  همدې  په  اساس  په  قانون  العمل  عکس  او  عمل  دنیوټن   راوځي.  اکټ  سره 

قوه  اندازه  یوشان  په  باندې  برخه  خواته  مخ  په  دراکټ  اوهمدارنګه  باندې  برخه  شاخواته 
وسلې  ،بیالوژیکي  وسلې  کیمیاوي  مټ  په  دراکټ  کې  ساحه  پوځي  په     . کوي  عمل 

 اوهستوې وسلې دجګړې ډکرته ته انتقال کیدالی شي 

Rocks   ، دډبروڅخه جوړشوي غټو جوړښتونوته ویل کیږي  ،لکه پرښه 

Rodentia 

حیوانات  علف خواریکه درتقریبًا تمام ساحه های حیاتې زیست دارند   -حیوانات جونده :
نمو   ومتمادیًا  کرده  کردن علف کمک  که جهت قطع  بوده  زوج  شان یک  دندانهای قدامی 

خا شان  طواحن  ودندانها  آنها  بین  که  ندارد.  میکند  وجود  درآن  دیګر  دنداهای  بوده  لی 
هستند جونده  پستانداران  تمام  از  درصد  ګروپ     چهل  ترین  متنوع  جملهْ   از  جوندګان 

ها،   سنجاب  یی،صحرا  یها، موشهاجوندگان معمول عبارتند از موش پستنادارا ن است  
 ،خرګوش  ، موش خرما ،کوبی ،خفک وغیره   (یآب یهاها،  )سگ  سمورچه

Rolling Friction 

هغه مقاومت دی چې دیوه     -رغړیدونکی اصطکاک ،اصطکاک دوار، مقاومت غلتګي :
جسم دڅرخیدلو اورغړولوپه ترځ کې منځ ته راځي . داصطکاک قوه دجسم حرکت مخالف  

 خواکې عمل کوي.  

Röntgen 

 : وړانګې     -۱  -رونتګن  دایکس  وه چې  پوه  نامتوفزیک  کړې    X-Rayدالمان  يې کشف 
ي نامالومه وړانګې دهغه په نوم یادې شوې. وروسته مالومه شوه چې  اوپه پیل کې نوموړ

 ایکس وړانګې الکترومقناطیسي وړانګې دي.  
وړانګو    -۲ دایکس  کیږي.    X-Rayرونتګن  جذب  څخه  جسم  دیوه  چې  دی  مقیاس 

ترعادي     Röntgen = Rیورونتګن   چې  دي  وړانګې  مقدارایونایزکوونکې  هغه 
کیلو یوه  دهواپه  چارج            شرطونوالندې  یامجموعی  ایونونه  جوړه  کې  کتله  ګرام 

1 𝑅 = 2.58 × 10−4 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏/𝐾𝑔  . مستقیمًا اویاغیرمستقیم تولیدکړي 

Röntgen 
م کال کې يې د اکسريز وړانگې کشف    ١٨٩٥يو جرمنی فيزيک پوه  چې په     -رونتگن :  

 اوداکس وړانګولپاره دهغه په ویاړرونتګن نوم ورکړشو  کړې



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

698 

 

Röntgen Unit 

= R 

يو رونتگن  په يو کيلو گرام وچه هواکې دایونايز کونکو وړانگو په وا     -رونتگن واحد :  
د   برخه  په لس زرمه  نيم  دوه  لږ څه  يې  برېښنايز چارجونه دي چې قيمت  پيداشوي  سطه 

  1R= 2,58×10)-4)    کولومب ده . 

Root 

پهلوی ساقه وبرګ ، ریشه عضواساسی یک نبات عالی است که   -دربیولوجی : ریشه :  
درزمین فرورفته است . دروقت جوانه زدن نخست نموی ریشه برنموی ساقه سبقت جسته  

ونقطهْ  نموئی آن کند ومخروطی میباشد. سلولهای  نازک ان توسط سلولهای فوقانی بنام   
Calyptra   مت خارجی آن مویکهای ریشه وجودداردکه درګرفتن  حفاظت ګردیده ودرقس

میګردد.   موادذخیره  ها  ازریشه  درقسمت  مینمایند.  کمک  تغذیوی  های  ونمک  آب 
ها   ودربعضی  هوائی  هابشکل  ریشه  نباتات  کچالو،دربعضی  لبلبوویاغوذهْ   مانندریشهْ  

 ریشه های تنفسی موجودبوده که رنګ ان نیزسبزمیباشد.

Root (Chord)  اساسي غږ،اصلي آواز،اساسي اهنګ 

Root Function :  هغه تابع چې دجذرپه بڼه وي لکه :    -جذر تابع𝑓(𝑥) =  √𝑥3
 

Root Mean 

Square 

 

 

 

    -(  :  جذر متوسط المربعمؤثر قیمت )
یوه   تړاود  په  دوخت  قیمت    نوموړی  کې  الکتروتخنیک  په 
  . کیږی  ویل  ته  مربع  جذراوسط  کمیت   فزیکي  بدلیدونکي 

  V(t)اومتناوب ولتیج       I(t)نوموړی کمیت دمتناوب جریان  
لپاره کارول کیږی . دبرق انجینرانولپاره ډیره اړینه ده  چې په  

کې په     Rپه یوه مقاومت    ohms اومدې باندې  پوه شي چې دبریښنا په سرکیټ  کې د  
قدرت   یا  انرژي  کچه  .    Pکومه  کیږي  قیمت        ضایع  منځنی  قدرت  د  سم  سره  دتعریف 

avg  P        د بریښنا جریان مؤثر قیمت  اودولتیج مؤثر قیمت  دحاصل ضرب څخه ترالسه
دجریان   RMSIمؤثر قیمت      t(I(کیږي .  دبېلگې په توگه  دیوه متناوب ساین ډوله جریان    

قیمت دڅوکې  دوه         PI   دامپلیتود  څخه  2√اودجذر  تقسیم  𝐼RMS    دحاصل  =
Ip

√2
  

𝑉RMSد     RMS Vساین ډوله ولتیج مؤثر قیمت     دمتناوب ترالسه کیږی . همدارنگه    =
Vp

√2
   

په  پایله کې د قدرت  منځني قیمت      peak= 0.7 × V RMSVسره مساوي دی . په بله وینا   
avgP   :لپاره لیکالی شو 

𝑷𝒂𝒗𝒈 = 𝑽𝑹𝑴𝑺 × 𝑰𝑹𝑴𝑺 = 
𝐕𝐩

√𝟐
×

𝐈𝐩

√𝟐
 

Root Of Unity 

     یومثبت عددوي نودالندې   ···,n = 1,2,3که چېرته    -دیوون جذر)دواحدجذر( :
         معادلې هرحل ته دواحدجذر ویل کیږي

𝑥𝑛 − 1 = 0 

Root Sign      : جذرعال مه ،جذنښه  لکه√ 

Rope Ladder 

Nervous System 

داسې ډول  زینه ډوله عصبي سیستم دی چې په حلقوي چنجیواوحشراتوکې شتون لري په  
په ټولو بندونوکې دعصبي غوټوجوړې موقعیت لري . نوموړې غوټي   چې دهغوی دبدن  
یودبل سره دعرضاني اوطوالنې رشتوپه مټ تړل شوې دي اوپه پایله کې لکه دیوې زینې په  

 توګه جوړښت منځ ته راځي.

Rotatable  دتاوولووړتیا، ددوران وړتیا،دڅرخیدلووړتیا 
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Rotate   تاوول 

Rotation   دوران ،څرخیدنه ،چرخش 

Rotation  Axis  دڅرخیدلومحور،ددوران محور،دتاوولومحور 

Rotting 
دخوساکیدلو،فاسدکیدلواویا ګندګې اغیزو په اساس دعضوي موادو په کاربوهیدرات ،  

 په نوم هم یادیږي . Decomposition اوبو اوکاربن دای اکسایدباندې تجزیه کیدل  چې د

Rubber 
:،  رابر شان    -کوچوک  په  دشودې  چې  ده  دیوې    (Latex)  دنباتاتوشیره   . مالومیږي 

     .  راځي  په مرسته دالتکس څخه کلک ربړمنځ ته  Vulcanization کیمیاوي کړنالرې   

Rubber Hose   دربړڅخه جوړشوی نل 

Rubidium 

: روبیدی عنصردی     -م  په  یوکیمیاوي  يې  دلنډیزنښه  دالقلی  Rb چې   . کیږي  ښوول 
دی ،     85,47، اتومي کتله یې     37فلزاتودډلې څخه شمیرل کیږي. داتومي شمیره یې   

نقطه    یې     C 39.30°دذوبان  نقطه  یې    C 688°اودغلیان    دی.  3G/Cm 1.532اوکثافت 
 ی .یوډیرنرم ، نقره یې سپین  رنګه فلزد مروبیدی

Rudiment 
له   پرته  په  دپخواحال  چې  داځکه  کوالی  ترسره  شي  نه  دنده  خپله  چې  غړې  هغه  دبدن  

 لنډشوي اویاتنقیص شوي وي.

Ruler  خط کش   

Run out 

  : یوه کیمیاوي تعامل کړنال رې  د  -ترسره کیدل ، پای ته رسېدل ، وخت یې تیریدل  ، 
د   لکه چې  کیدل  ډیروټینګوتیزابو     ترسره  کوال ی شوچې     nitric acidښورې  په مرسته 

شو.    دجست کړای  ثبوت  والی   اخیرته  فلزشته  اویاجست  دګوګړتیزاب  چې  خوهغه مهال 
کیمیاوي    یپه داسې حال کې چې بیانوموړورسیږي ورسره جوخت تعامل اخیرته رسیږي . 

 ل د ښورې په یوه او بلن )رقيق ( تیزاب کې نه شي ترسره کیدای     تعام

Rust 
شامل وي. دبیلګې په  مالیکولداوسپنې اوکسایددی چې په ترکیب کې يې داوبو -زنګ :

 o)2·Nh3o2(Feتوګه لکه یومرکب چې داوبو،اکسجن اواوسپنې څخه جوړدی 

Ruthenium 

 : په    -روتنیم   . دی  څخه  ډلې  فلزاتواوسپکوفلزاتوله  دنجیبه  چې  عنصردی  یوکیمیاوي 
، دلنډیزنښه    44پریودیک سیستم کې دپال تین  په ګروپ پورې اړه لري. اتومې شمیره یې   

 اودغلیان نقطه  (C° 2334)ده . دذوبان نقطه یې   101,07اودکتلې شمیره یې   Ru  یې  
 °C) (4150  312,37ثافت یې  قیمت لري. ک G/Cm    نوموړی عنصردکتلیست په توګه په .

 کیمیاوي تعامالتوکې اوهمدارنګه دالکترونیک په څانګه کې کارول کیږي.

Rutherford 

Model 

   1911نوموړی موډل دیوه انګریزفزیک پوه رادرفورد له خوا په      -رادرفورداتومي موډل :
ز کال کې وړاندې شوچې دیوه اټوم هندسي جوړښت څرګندوي. دنوموړي موډل په اساس  
دهر عنصراټوم په خپل مرکزکې یوه مثبت چارج شوې هسته لري  چې هلته مثبت چارج  

نویترونو اوخنثی  پروتونونه  ټاکلو  شوي  شاوخواپه  په  هستې   داتوم  دي.  شته  نه 
پرتله   په  هستې  داتوم  او  راڅرخیږي  الکترونونه  شوي  چارج  منفي  اومختلفومدارونوکې 
په   هستې  نوبایدد  لري  خاصیت  خنثی  بهرخواته  یواټوم  چې  څرنګه  دي.  خوراسپک 

م  شاوخواڅرخیدونکوالکترونوشمیرداټوم هستې مثبت پروتونوشمیرسره مساوي وي. داټو
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 داټوم په هسته کې راغونډه شوې  ده.  % 99,9لږڅه نهه نوي سلنه کتله    

Rydberg 

Constant 

په ویاړنومول شوې ده    Rydberg نوموړی ثابت دیوه سویدنې فزیک پوه    -یدبرگ ثابت :ر 
په    اټوم لپاره  او په فزیک کې یوه طبیعي اساسی ثابت دی.  دلنډیز نښه يې دهایدروجن 

hR    په   اوددرند اټوم     ∞𝑅واټومونولپاره  دیوه   ثابت  نوموړی فزیکي  کیږي.  سره ښوول 
دالکترومقناطیسي طیف اودیوه اټوم ایونایزوونکې انرژي محاسبي په موخه کارول کیږي  

 . دریدبرګ ثابت قیمت مساوي دی له :  

 
Rye جودر اوربشی ، 

S > Sulfur دګوګړوکیمیاوي عنصر دلنډیزنښه 

Saccharase 
 : په     Saccharose یوانزایم دی چې داوبوپه موجودیت کې بوره یاساکاروز     -ساکارازې 

 ونوباندې ټوټه کوي .مالیکولګلوکوزاوفرکټوز 

Saccharomyces 

 : وغیره  بیر)مخمرآبجو(  ،مایهْ   خمیرمایه  ویا    -سمارقهای  ،بیضوی  سلولی  یک  اکثرًا 
وانواع   ګرفته  صورت  زدن  جوانه  توسط  معموال ً  تکثرشان  میباشند.  ای  استوانه 

تشکیل     های      Hypheمحدودانها  تعدادویتامین  یک  موجودیت  نظربه  مینمایند. 
نګاه تخنیکی  وسهم آنهادرآمده ساختن مختلف ازنګاه طبی خیلی مهم اند. همچنان از 

 موادغذائي قابل اهمیت میباشند.

Saddle Point 

 : f��مشتقات       f(x,y)عبارت ازنقطه ای است که درآن دربرابرتابع     -نقطه زین 

∂x
  ;  

𝜕f

∂y
  

است.   موضعی  اصغری  ای  نقطه  ونه  موضعی  اعظمی  ء  نقطه  نقطه،  این  صفراندولې 
سطح      به  مماس  مستوی  زین  ای  نقطه    z = f(x,y)درنقطه  میباشدودرجواراین  افقي 

دارای نقطه     f(x,y) = x.yقسمًا فوق مستوی وقسمًا تحت مستوی مماس است . مثاًل :    
 (0,0)ای زین   

Sagittal Plane  بدن په اوږدو سطحه د 

Salammoniac : یوسپين بلورې جسم دی اوکیمیاوي فرمول ېې   -امونیم کلورایدCl4NH    دی 

Saliva 

هغه مایع ته ویل کیږ ي چې دخولې په خالیګاه کې     -دخولې ناړي ،عصارهْ  دهن ، بزاق :
لیتر یونیم  لږڅه  ورځ  هره  مټ  غدوپه  ناړي،    Liter 1,5–0,6دبزاقي  اودخولې  افرازکیږي 

بې رنګه    ، ناړي  فقاریه حیواناتوکې دخولې  په  یادیږي.  نوم  په  یا عصارهْ  دهن  زیاړي   
مایع ده چې لزجي اوضعیف القلی خاصیت لري اوپه خوله کې غذايي موادتجزیه کوي ،  
اوغذا   کوي  ،غذامیده  کوي  شکرتبدیل  په  ،نشایسته  کوي  پاکه  ،خوله  خوندورکوي 

پاره چمتوکوي اوهمدارنګه دبدن دفاع سیستم تقویه کوي. دخولې ناړي ترکیب   دتیرولول
اوبه    دی  ډول  الندې  لکه    99 %په  دالکتروالیت    ،−

3, HCO−Cl, +, Na+K    ،
 ګالیوکوپروتین ، انزایمونو لکه 

 Lysozym  ،, α-Amylase (Amylasen), Aprotinin, Lactoferrin      ایمونوګلوبولین ،
ینې ګروپ انتیجن .  په  حشراتوکې دبزاقي غده سمې موادلري چې  ، دو   IgA  په تیره بیا  

  شکارشوي حیوانات بې حسه کوي اویامړه کوي. انسان درې ډوله بزاقي غدې لري لکه 

https://www.pschyrembel.de/Vitamin%20A/K0NUJ
https://www.pschyrembel.de/Chlor/K04RW
https://www.pschyrembel.de/Lysin/K0DG6
https://www.pschyrembel.de/Amylasen/K0295
https://www.pschyrembel.de/Amylasen/K0295
https://www.pschyrembel.de/Aprotinin/K02RT
https://www.pschyrembel.de/Siderophiline/H0D0Q
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(parotid, submandibular, and sublingual ) 

Salivary Gland 

 

: لعابیه غدې   ، افرازیه غدې   ، بزاقي     -بزاقي غدي  ډوله  برخه کې درې  په  دسراومری 
غدوات شتون لري چې څوډوله لعاب یاعصاره  افراز کوي . بزاقي غدې عبارت دي له :  

غده   غټه  پاروت  (:Glandulae salivariae majores)بزاقي  غده   یدغده  الندې  دزنې    ،
Glandula submandibularis   دژبې الندې غده ،Glandula sublingualis 

Salivary Glands 

 : دهن  لعابیه  ء  یافته    -غده  انجام  دهن  درخالیګاه  متعددیکه  غدوات  برای  اصطالح 
انس یوه  په  توګه  په  دبیلګې  مینماید.   آن  وتولیدافرازات  دیولیترڅخه  ورځنی  کې  ان 

موادپه   خوراکي  مټ  دنوموړوافرازاتوپه  تولیدکیږي.  افرازات  لعابي  لیترپورې  تریونیم 
 اسانی سره تیریږي اودنس خواته حرکت وکړي 

Salmonella 

کورنۍ     Enterobacteriaceaeمیله  ډوله ، ګرام منفي اومتحرکې باکټریاوي دي چې د  
دغذايي  ګرځي.  المل  ناروغۍ  هراړخیزې  اودمعدې  ناروغۍ  دمحرقې  لري.   اړه  پورې 

 موادودخوراک له الرې عفونت ډیرزیات دي 

Salt 

دی .      Naclدخوړومالگه چې عبارت له سودیم کلورایدڅخه دی  اوکیمیاوي فرمول يي  
په اوبواوخوراک     odised saltکه دمالگي سره ایودید گډشي نودیود مالگه   کیدای شی 

کمښت  عوض کړي . لکه دتائیرایدغدي نیمگړتیامخه      Iodine کي دیودعنصرایودین
 ونیول شی .

Saltatory 

Conduction 

 

   -دتحریک هدایت انتقال :
یوه    پوستکي کې دعصبي حسي حجرې  په  کله چې 

پايله   receptorسپتور  ری ته تحریک ورکړ شي نوپه  
پوتن په  غشا  د  دحجرې  ځي شکې  را  بدلون  کې  ل  

   Axon داکسون     action potential ل  شچې داپوتن
ته   .  نوموړی تحریک دماغ شوکي   په اوږدوکې دیوې غوټې څخه بلې غوټې ته خپریږي 

حجرو   دمتحرکوعصبي      . کیږي  ځواب     Motor neuronsانتقال  دتحریک  واسطه  په 
توته انتقال کیږی چې سرعت یې     په اوږدو اړونده غړوته لکه عضالaxon دعصبي ریشو

 پورې  رسیږی  . m/s 120      په یوه ثانیه کې تر یوسلوشل متره 

Saltpetre 

(Niter) 

 

 

یا مال  شوره  : د سلفرو  لري     -ګه  بلورونه  ده چې سپین  یوه طبیعي مالګه  تیزاب  دشورې 
هیوادکې ډیره   په  بیادچلي  تیره  په   . پیداکیږي  اوپه طبیعت کې دشورې طبقاتوپه شکل  

کیمیاوي فرمولي    نایتریت  مخلوط تشکیلوي.  اوپوتاشیم  نایتریت  اودسودیم  پیداکیږي 
.3KNO  دی 

Samarium 

: راځي.     -زماریم  کې  ډله  عنصروپه  اونادره  القالی  دځمکې  چې  عنصردی  یوکیمیاوي 
، دذوبان    150,35اوداتومې کتلې شمیره یې     62،اتومي شمیره یې     Saدلنډیزنښه یې   

 دی. 3g/cm 7.52اوکثافت یې      C 1900°اودغلیان نقطه   C 1072°نقطه 

Sammellinse 

عدسیې ته ویل کیږی چې په منځ کې پنډه اوپه اخیرخواکې  هغه ډول     -عدسیه محدب : 
نرۍ وي . که چیرته یوه ګیډۍ یادسته موازي وړانګې په نوموړې عدسیه باندې ولګیږي  
وروسته له دې چې دعدسیې څخه تیرې شي نوپه یوه نقطه کې راټولیږی چې دمحراق په  

 نوم یادیږي.

https://www.pschyrembel.de/Glandula%20submandibularis/K08U5
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Sample ،نمونه،آزمایش،تجربه 

Saprobiontic 
:چ ژوندي موجودات چې دمړه شوواوفاسدشوو عضوي موادوڅخه   -ټلي خوړونکي  هغه 

 خپل ځان تغذیه کوي.

Saprophil 
 : ګندګې  به  اویادنوموړوموادوڅخه    -مایل  ژوندکول  شووموادوکې  فاسدشوواوګنده  په 

 دخپل ژوندتأ مین کول .

Sarcolemma 
، شبکوي رشتو اواساسی    Plasmalemmaدعضالتوحجرونرۍغشأته ویل کیږي چې د   

 قشرګالیکوپروتین څخه جوړه ده.

Sarcoma 

 

سارکومادتړوونکونسجونواویامرسته کوونکو اوساتونکو نسجونو سرطان ته ویل کیږي.  
 دبیلګې په توګه لکه دوینې رګونو، هډوکو ،عضالتو اودوازدي نسجونه 

Satellite 

اجرام سماوی است  که آنرابنام قمریادمیکنندوبه    -طبیعي سپوږمۍ ، اقمارطبیعی :  -۱ 
اساس میخانیک سماوی بدوریک سیاره درحرکت بوده وهردوبدورآفتاب میچرخند. تاحال  

  12قمرطبیعی معلوم است که ازان جمله زمین دارای یک قمره ،مریخ دوقمره،مشتری    32
،زهل   دارای    5اورانوس  قمره    10قمره  ونیپتون   عطارد،زهره    2قمره   میباشد.  قمره 

 وپلوتوقمرندارند.
اجسام وآالت اندکه جهت تحقیقات علمی بدوریکې ازسیارات    -:  مصنوعي سپوږمۍ  -۲

آالت   باشد.این  شده  اورده  ربحرکت  فضانوردی  های  راکټ  ویاآقمارانهابوسیله 
میتواندبدون انسان ویاباانسان باشد. مثال ً اقمارمصنوعی که بدورزمین ،مهتاب ومریخ  

 ایند.میچرخندوآنهاتحقیقات ومشاهدات خودرابه زمین مخابره مینم

Saturated 
: کیږی چې هغوی دحل شوي جسم دحل     -مشبوع  ویل  په کیمیاکې داسې محلولونوته 

 کیدلو قدرت  نورنه لري  

Saturation 

Current 

: جریان  کې     -مشبوع  تیوب  یوه  په  درونتګن  چې  کیږي  ویل  ته  جریان  دبريښناهغه 
انودالکترودته ورسیږي اوکه بهرنۍ  دکتودالکترودڅخه ازادشوي ټول الکترونونه دتیوب  

 ولټیج نورهم زیات شي دبريښناجریان ثابت پاتې کیږي.

Saturation 

Magnetization 

 : مقناطیسیت  کیږي    -مشبوع  لیدل  پېښه   کیدونکوموادوکې داسې  په ځینومقناطیسي 
ساحې    دمقناطیسي  باندې   جسم  یوه  په  دبهرخواڅخه  برسیره     Hچې  زیاتوالي  شدت 

مقناطیسیت   دجسم   چې  داځکه   . زیاتیږي  نه  نوراضافه  مقناطیسیت   دجسم 
 وي .مقدارااعظمي قیمت ته رسیږي اومشبوع حالت ځانته غوره ک

Save  امانت ساتل ،خوندي ساتل 

Sawdust 

دلرګیوترټولوهغه کوچنی ټوټې دي چې دلرګیوپه اره کولو،ماتولو،کوچنی کولوکې دپاتې  
شونې په  بڼه منځ ته راځی .  په بله وینادلرګیومیده اوړه دسوځیدلوپه موخه اوهمدارنګه  

 دخشک چوب دتقطیرلپاره کارول کیږي .

Sawtooth Wave 

 

    -اره ډوله اهتزاز:
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sawtooth-td_and_fd.png
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تابع په بڼه  نه وي  بلکې  دارې    sineداسې ډول اهتزازته ویل کیږي چې شکل یې دساین  

ناڅاپه   اوبیایوه  پورته ځي  پیل کې سم سیخ  په  .داهتزازدامنه  دوخت  غاشونوپه شان وي 
اره  عمودأ صفرته رالویږي . په الکترونیکي موسیقي آالتو ، تلویزیون اوصوت پوهنه کې  

 ډوله اهتزازپراخ استعمال لري .
په ریاضي کې دفوریرسلسلي په مرسته دنارمل ارې ډوله اهتزازفرمول   دساین فنکشن   

 په تابع سره په الندې ډول لیکو.  tاودوخت  

Scalar 
وي     -سکېلر، سکالر: وکټورنه  کیږي چې  اومقدارته ویل  دیوه حقیقی عددمطلق قیمت 

 اوسمت وه نه لري  

Scalar Factor :هغه عدددی چې دیوه وکټورسره ضرب شوی وي   -دسکېلرفکټور 

Scalar Field 

: ساحه  د   -سکېلري  چېرته  عدداړیکې      nکه  سکېلري  دیو  ته   نقطې  فضاهرې  بعدي 
ورکړو په پایله کې یوه سکېلري ساحه منځ ته راځي . دبیلګې په توګه دفضاهرې نقطې ته  

 داړیکې په اساس دحرارت یوه درجه ورکړل شوې ده.

Scale  میچ ، مقیاس ، داندازه کولوتخنیکي آالتودرجه بندي 

Scandium 

اواټومي   Scنقره يې کیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه ېي په  یوسپین رنګه    -سکانډیم :
اودغلیان نقطه     C° 1541ده ، دذوبان نقطه    44,956ده . دکتلي شمیره یې     21شمیره یې  

 دی     3g/cm 2.985کثافت یې      C 2836°یې  

Scattering 

 

: شیندنه   ، دیوه    -پراګندګي  توګه  عمومي  په  چې  ده  اصالح  یوه  کې  څانګه  په  دفزیک 
بل ساکن   دیوه  السیرانحراف دی کله چې  بنسټیربڅرکو دخط  یا  یا څپې  متحرک جسم  

 جسم سره غبرګون وکړي .  
دبیلګې په توګه لکه دنوروړاګې چې داتوم په هسته باندې ولګیږي اویادګردسره ولګیږي  
اودخپل اصلي خط السیرڅخه انحراف وکړي اوکاږه ښي . همدارنګه کله چې الکترونونه  
دخپل   کې  پایله  اوپه  وکړي  غبرګون  نیوترونوسره  هستې  داتوم  نوروالکترونواویا  په 

 مسیرڅخه انحراف وکړي .  

Scavenger 
هغوحیواناتوته ویل کیږي چې دمړه شوواورګانیزمواویامړه جسدڅخه ځان    -ال ش خوار: 
 تغذیه کوي  

Schizogony 

متعدد:  پلوئید    -تقسیم  های  کروموزوم  ایکه  حیه  داشته    (haploid)تولیدموجودات 
باشد.  بوجودآمده  عادی  سپرم  بایک  فاقدکروموزوم  تخم  یک  شدن  مخلوط  باشدوتوسط 

 دیده میشود  پار ازايټتولیدغیرجنسي موجودات حیه توسط تقسیم متعددسلول هاکه در

Schrödinger 

equation 

 : میخانیک     -شرودینګرمعادله  دکوانتم   چې  ده  معادله  تفاضلي  ،قسمي  خطي    یوه 

quantum-mechanic     اساس تشکیلوي . لکه څرنګه چې دکالسیک میخانیک په څانګه
دنیوټن   لپاره   جسم  دیوه  مټ    Newtonکې  کټ  لري  اهمیت  بنسټیز  معادله  حرکت 

دشرودی کې   څانګه  په   میخانیک  دکوانتم  لري   نګرمعادلههمدارنګه  اهمیت  .  بنسټیز 
معادله   ،پروتون  نوموړې  ،الکترون  اتوم  بڅرکولکه  دهستوي  چې  کوي  ډاګه  په 

مسیردڅپې تفاضلي   معادلي  اونوروذراتودحرکت  قسمي  نوموړې   . تغیرکوي    ډول  په 
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 معادله دوخت په تړاودکوانتم میخانیکي سیستم تغیرتشریح کوي .  
     شرودینګر   اروین    معادله  داتریش هیوادیوفزیک پوهتفاضلي  زکال کې نوموړې     1926په  

 Erwin Schrödinger    دهایدروجن اوسمدالسه  شوه  خپره  توګه  په  معادلي  خوادڅپې  له 
په   ته  پوه  ساینس  نوموړي  وکارول شوه.  سره  بریالیتوب  په  موخه  دپوهیدلوپه  اټوم طیف 

ز کال کې دنوبل جایزه ورکړل شوه . دشرودینګرمعادله دوخت په تړاو دیوه کوانتم   1933
ې نیسي . شرودینګردڅپې میخانیک   میخانیکی سیستم حالت دڅپې په ډول ترڅیړنې الند

لیول   دبنسټیزذراتودانرژي  کې  پایله  ونیواوپه  الندې  ترڅیړنې  اساس  په  فرضيې  دالندې 
Level .لپاره یوه قسمي تفاضلي معادله ترالسه کړه 

څپې   • ددیبروګلي  اوخواص  حرکت  هراړخیزپراخیدونکی  الکترون   De Broglieدیوه 

wave امنه يې دوخت اومکان په تړاوتغیرکوي په ډول فرض کوالی شوچې دڅپې د 

حالت کټ مټ لکه درې بعده والړه څپه ده چې ددامنې   خوځېدونکی  اندیوه الکترون   •
 درې بعده ویش یې دوخت په تړاوتغیرنه کوي .

که چیرته دوالړې درې بعده څپې ددامنې قیمت مربع کړو  ،نوپه پایله کې دفضاپه هره   •
 ال لپاره یومعیارترالسه کیږي  نقطه کې  دالکترون دتم ځای احتم

 
دشرودینګرمعادله یوه قسمي تفاضلي معادله ده کټ مټ لکه په  کالسیک میخانیک کې  

ده   ورته  سره   تابع  دڅپې  چې  معادله  .ψ(x  دڅپې  t)   بڅرکي دیوه  فضاکې  اوپه 
بله مانادفضاپه یوه حجم کې دیوه بڅرکي دموندلواحتمال په ډاګه   دپراخیدلوځای اویاپه 

 .کوي 
دشرودینګرځانګړې قسمي تفاضلي معادله هغه ډول معادله ده چې دوخت په تړاوتغیرنه  

تابع    کوي چې دڅپې  تشریح  اوهغه کوانتم میخانیکي سیستمونه  قیمت      ψ(x)  کوي 
تابع نه وي .    tتابع وي خودوخت     xیوازې دځای        Epot(x)اودسیستم  پوتنشل انرژي   

 واضح ده چې    اصطالحپه خپله دریاضي یومجمل    ψ(x)  که څه هم دشرودینګر دڅپې تابع
داحتمال    |ψ(x)2|اوڅرګندتصویرنه لري .   خودشرودینګردڅپې تابع مطلق قیمت مربع    

کې موندال ی     xپه وخت کې په یوه ځای     tکثافت په ډاګه کوي چې ګڼه یوالکترون  د   
.ψ(x  ه عمومي توګه دڅپې تابع   شو. څرنګه چې پ t)    خپله بڼه دوخت په تړاوبدلوي ،نوله

دې کبله کوالی شوچې ځینې فزیکي کړنالرې  لکه دالکترون خپریدل ،پراګندګي اوتداخل  
interference .تشریح کوال ی شو 

معادله   خونوموړې   . کیدالی  اشتقاق  شي  نه  څخه  فزیک  دکالسیک  دشرودینګرمعادله 
تابع  کیدی شي چې د په مرسته    Hamilton functionځینوفرضیوپه کارولوسره د هملټن 

     V(r,t)جمع پوتنشل انرژي   2m/2pترالسه شي .    دهملټن تابع  دیوه سیستم حرکي انرژي  
 سره مساوی دي .  

 
مساوی ده       P = momentum، ضربه    mپه پورتنۍ یوبعده معادله کې دبڅرکي کتله په  

، دبڅرکي پوتنشل انرژي مساوي ده    E، دسیستم ټوله انرژي مساوي ده له     P = mvله   
 لیکل شویدی . tاودوخت لپاره    r، دځای لپاره   V(r,t)له 

دنوموړوکالسیکي کمیتونوپه مټ کوالی شوچې دشرودینګرقسمي تفاضلي معادله ترالسه  
کې ګام  لومړي  په  لپاره  موخې  دنوموړې  لکه     کړو.  کمیتونه  فزیکي  سیستم  دکالسیک 

انرژي   ضربه    Eټوله   ،p      اومکانr      عملګرو میخانیک  کوانتم   quantumدورته 
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mechanical operators .په مټ عوض کوو 
 نولروچې :  

 
،  اودوخت په        i = 1−√یوموهومي عددی اومساوي دی له :    iپه پورتني تعویض کې  

په    δتړاو مشتق 

δt
په        ښوول شوی دی. همدارنګه دپالنک ارجاع شوي ثابت 

عملګر    دنبال  عملګرلپاره  .    ∇ = Nabla operator،دضربې  ده  شوې  پورته  ګټه  څخه 
تفاضلي  قسمي  تړاودهغه  په  اودمکان  یووکټورتشکیلوي  دنبالعملګر  چې  دیادولووړده 

 مشتق په الندې ډول لیکل کیږي .

 
.ψ(x  مګرونه دڅپې په تابع    کله چې پورتني یادشوي ټول ع t)     باندې وکاروو،نوپه پایله

 کې دشرودینګرمعادله ترالسه کیږي .

 
عملګر   دلیپالس  چې  دی  لیکل شوی  عملګرهم  یوبل  کې  معادله  پورتنۍ  دشرودینګرپه 

Laplace operator . په نوم یادیږی اوپه الندې ډول لیکل کیږی 

 
کوي دوخت    په غیرنسبې سرعت حرکت  لپاره چې  بڅرکي  تابع سره     xاوځای    tدیوه  په 

 دشرودینګریوبعده قسمي تفاضلي معادله په الندې ډول لیکال ی شو: 

 
 دهملټن عملګرپه نوم یادیږی اوقیمت یې مساوي دی له :  Ĥپه نوموړې معادله کې   

 

 
 

 په پایله کې دشرودینګریوبعده معادله په لنډډول لیکال ی شو: 

 
 هایدروجن اتوم لپاره دشرودینګرمعادله : 

د   تابع  دڅپې  کبله  اوله دې  لري  بعده شکل  درې  جوړښت  اتوم  دهایدروجن  ومنوچې  که 
x,y,z     رنګه چې دهایدروجن اتوم الکترون دمثبت چارج شوې  ځایزمحورونوتابع  ده . څ

په شاوخواکې دوراني حرکت کوي ،نوله      electrical potentialهستي برېښنایزپوتنشل  
دې کبله دپوتنشل انرژي خاونددی . دالکترون پوتنشل انرژي  قیمت یوازې دهستې څخه  
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 تابع دی  اومساوې ده له :   rدالکترون واټن  

 
 دهایدروجن اټوم لپاره دشرودینګرمعادله په الندې ډول لیکل کیږي : په پایله کې  

 

 
کاردی   یوستونځمن  کول  حل  دشرودینګرمعادلي  لپاره  اتوم  دهایدروجن  هم  څه  که 
توګه   په  دبیلګې   . پیداکیږي  الره  دحل  نیولوسره  کې  پام  په  اسانتیاوو  دخوځینو 

اتوم برېښنایزپوتنشل    په      electrical potentialدهایدروجن  شعاعي تناظرلري اوهسته 
مرکزکې موقعیت لري ،نوله دې کبله مناسب ده چې دکروي مختصات ورته وټاکل شي .  

  rاودمرکزڅخه دنقطي واټن     ∅او في     θپه نوموړي مختصاتوکې یوه نقطه ددووزاویو تیا 
الندې  په  اړیکې  مختصاتوترمنځ  اودکروي  مختصاتو  دکارتیزین  کیږي.  ټاکل  اساس  په 

 ډول دي.

 
دمتغیرو   جمله  دحل  معادلي  دشرودینګرتفاضلي  لپاره  اټوم  ;  θدهایدروجن  r; په      ,∅ 

 بیلولوسره په الندې ډول لیکال ی شو 

 

یک تابع  هورمون  یوډول کروي    شعاعي تابع ده ، او    Rپه پورتنۍ معادله کې  
لپاره دحل  n =1 یانې      levelدهایدروجن اتوم  بنسټیزلیول   Spherical harmonicsده 

 تابع بڼه په الندې ډول ده .  

 
افقي محورکې   په   . ده  لپاره دحل جمله کښل شوې  اتوم  دهایدروجن  په الندې شکل کې 

په واحد انګستروم  اوپه عمودي محورکې دڅپې    rداتوم هستي اوالکترون ترمنځ واټن   
دامنه کښل شوې ده . دهایدروجن اتوم عمده کوانت عددمساوي     ψ(r) شعاعي تابع     

 n= 1,2,3دی له :   
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Sclerenchyma 
: حجرې  خاصیت     -دنباتاتواستحکامي  دارتجاع  چې  دي  حجرې  شوې  مړې  دنباتاتو 

 وړتیانه لري اودنبات دکلک ساتلودنده ترسره کوي.  

Scorpion 

: لړم ،ګژدم   ، تر     -عقرب  آن  یې  ډوله  حیوانات دي چې طول  سانتې متره    cm 21جوال 
په نوم    Chitinپورې رسیږي . بدن یې دیوه پنډې طبقې څخه پوښ شوی دی چې دشیتین    

د   يې  برخه   دسراوسینې    . پښې   Cephalothoraxیادیږی  اوڅلورجوړه  یادیږی  نوم  په 
ډوله جوړښت شته دی .   یوه جوړه غټ قیچي  برخه کې  په قدامي  دلړم   . راوځي  ورڅخه 
اواخري  په شان ښکاري  اولکه دلکۍ  لري   اوکړۍ  بندونه  نري  برخه  اخري  دلړمانودبطن 
کوي   دفاع  اوهم دځان  تړلې دي  باندې  نیش  یوه  په  لري چې  زهرجنې غدې  دوه  یې  برخه 

اونوروحشراتوڅخه خپل    اوهم دښمن مړکوي. معمواًل دشپې حیوانات دي چې دعنکبوت 
ځان تغذیه کوي اوهغوی دزهروپه مټ مړه کوي . دلړمانوزهر دانسان لپاره هم ډیرخطرناک  
لرونکوځایونو   اوډبرې  په ریګ،دښتو،  لړمان  وګرځي.  المل  اوکیدی شي چې دمرګ  دی 

ه   زر  دلړمانودوه   . ژوندکوي  دلړمانوتکثر  اوکورونوکې   . لري  شتون  ډولونه  سوه  پينځه 
ځلیدونکې   کیمیاوي  یوډول  بهرنۍپوستکی  دلړم   . کیږي  ترسره  الرې  له  القاح  دجنسي 
دلړم   کوي.  غوري  ځانته  رنګ  ابې  مټ  وړانګوپه  بنفش  دماورای  چې  لري  ماده 
اوالدونوته   کې  ترځ  دزیږدلوپه  که  رسیږي.  پورې  ترپنځوس  ان  اوالدونوشمیرددوووڅخه 

راکي موادوه نه رسیږي نو دوژې له السه په خپله مورباندې حمله کوي اونوش جان کوي  خو
موده  په  دقحطي  چې  دي  اورګانیزم  یوازني  اوالدونه  دنورواورګانیزمودلړم  برخالف   . یې 

 کې خپله موردمنځه وړی  

Screen  دتلویزیون اویا کمپیوتر پرده 

Scurvy 

کمښت له کبله منځ ته راځي.    Cن کې  دویتامین  یوډول ناروغي ده چې په بد   -سکروي : 
نښې نښانې يې دادي چې غاښونه لویږي ، دغاښونوغوښې څخه  یانې بیره های دندان 
په   زخم  اونور.  کمزورتیا  سیسم  دفاع  اودبدن  کمښت  بهیږي،دوینې  وینه  څخه 

 ځنډاوخنډسره بیرته ښه کیږي 

Se > Selenium 

ده اودنیمه فلزپه    34چې اتومي شمیره یې    دلنډیز  نښه دهیم لپاره  لنیسدکیمیاوي عنصر  
يې  کې  وینه  په  چې  فلزدی  نیمه  یوډیراړین  لپاره  دانسان  سیلن  کیږي.  شمیرل  کې  ډله 

 مقدارپه یوه ورځ کې دپنځوس مایکروګرام څخه لږ نه وي.

Season  دکال فصلونه ، موسم ،فصول سال 

Seaweed 

 : الجي  غټي  یې  یوډول    -بحري  زرګونوانواع  په  چې  دي  الجې  ډیرحجروي  خوراغټي  
دبحرپه ساحل کې پراخه ساحه  تشکیل کوي . دهغوی غټوالی دڅوملی مترڅخه رانیولی  
ان ترپنځوس متره پورې رسیږي .نوموړي الجي کاربن ځانته رانیسي او دځمکي لږڅه نوي  
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فابر دغذاتولیدکولوپه  الجي  غټي  بحري   . تولیدکوي  اوکیسجن  په  سلنه  اوهم  یکوکې 
 طبابت کې پراخ استعمال کیږي .

Secant   تابعsecant   :-       دی  دتعریف سره سم 

Second 

: ده.    -۱  -ثانیه  یوشان  سره  وخت  شان  په  ضربې  یوې  دزړه  اولږڅه  واحددی  دوخت 
 سره ښوول کیږي . یوه ثانیه دیوې دقیقي شپیتمه برخه ده   sاویا  secدلنډیزنښه یې په 

به   ثا   -۲ که  مساوي  زاویهْ  مسطح است  واحدکوچک  دقیقه است  1/60نیه  یوه     :یک 
زاویه   دقیقي    °1درجه  شپيته  له  ده  شپیته    (′) 60مساوي  له  ده  دقیقه مساوي  اویوه   ،

 ″15 ′11 °40 = °40.1875،   دبیلګې په توګه لکه :   (″) 60ثانيي 

Secondary  ثانوي ، دومي 

Secondary 

Alcohol 

   -ثانوي الکول،ثانوي الکوهول ،ثانوي الکول :
باندې تړلی وي .     CH-کې په    مالیکولګروپ په یوه     OHهغوالکولوته ویل کیږي چې د  

   : له   propanol-2، دبیلګې په توګه لکه     RR'CHOHعمومي فرمول يې مساوي دی 

)3(R=R'=CH      الکل ګروپAlkyl group     هغه ګروپ ته ویل کیږي چې    مالیکولدیوه
دهایدروجن اټوم اوکاربن اتوم دکیمیاوي تړون څخه جوړشوی وي . دبیلګې په توګه لکه  

ګروپ   ګروپ     –3CHمیتول  ایتول   ،3CH–2CH–     یې فرمول  .    2n+1HnC،عمومي  دی 
 ...  باندې ښوول کیږي .  R 2;R 1R;3 .داسانتیاپه موخه دالکیل ګروپونه په  

ي جوړښت کې یو هایدروکسیل ګروپ   مالیکولمرکب دی چې په خپل  الکهول یوعضوي  
-OH    لري یوالفاکاربن  .بلخواهریوالکهول  باندې    alpha carbonلري  هغه  په  چې 

په الفا کاربن    OHګروپ تړلی دی. بلخواداچې دهایدروکسیل ګروپ    OHدهایدروکسیل  
کاربن   شمیر  څومره  ګروپونو  دالکیل  اوهمدارنګ  Cباندې  څومره  اټومونه  ه 

اټومونه   کیږي.    Hشمیردهایدروجن  دریوبرخوویشل  په  الکهول   کبله  دې  نوله  دي  تړلي 
دبیلګې په توګه په ابتدايي الکهولوکې  یوالکیل ګروپ شتون لري او یوازې یوکاربن اتوم  
اودوه هایدروجن اټومونه دهایدروکسیل ګروپ په الفاکاربن باندې تړلی دی . دبېلګې په  

 ،بوتانول اونور ....     OH-2Ch-2Ch-3Ch،پروپانول  OH-2Ch-3Chنول توګه لکه ایتا
ثانوي الکهول هغوالکهولوته ویل کیږي چې دوه 
اټوم   یوکاربن  اودهرګروپ  ولري  ګروپونه  الکیل 
په   ګروپ  دهایدروکسیل  اټوم  اویوهایدروجن 
الفاکاربن باندې تړلي وي . دبیلګې په توګه لکه  

CHOH)2(R   
یادرې  یویادوه  باندې  یاالفاکاربن  لومړي  په  ګروپ  دهایدروکسیل  چیرته  که  مانا  بله    په 
اودريمي   الکهول  ،ثانوي  الکهول  ابتدايي  په  وارسره  خپل  نوپه  وي  تړلي  ګروپونه  الکیل 

 الکهول په نوم یادیږي    

Secondary 

Cancer 

وواویاداچې   شوی  پیل  ځل    لومړی  چې  کې  ځای  کوم  راوګرځي  بیرته  چې  سرطان  هغه 
 دبدن بل ځای ته وغځیږي اوهلته یوثانوي سرطان مینځ ته راشي   

Secondary Coil 
: ګوټک  ثانوي سرکت کې شتون    -ثانوي  ترانسفرمرپه  دیوه  کیږي چې  ویل  ته  ګوټک  هغه 

.دبیلګې په توګه یوترانسفرمرپه پام کې نیسوچې دلومړي ګوټک اودویم ګوټک څخه    لري 
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دلومړي ګوټک   . کله چې  تړلی دی  باندي  یوه سرچینه  په  دولټیج  لومړی ګوټک   . جوړدی 
تولیدکیږي. څرنګه چې   یوه مقناطیسي ساحه  پایله کې  نوپه  تیریږي  دبريښناجریان  څخه 

په اساس  ثانوي ګوټک دلومړي ګوټک په مقناطیسي ساحه کې قرارلري نواندکشن قانون  
په   ورسره جوخت  تغیرکوي  ګوټک کې مقناطیسي ساحه  لومړي  په  پورې چې  ترهغه وخته 

 دویم ګوټک کې داندکشن بريښنایزجریان منځ ته راځي.

Secondary Salt 

 

هغومالګوته ویل کیږي چې دیوه اسیددویم هایدروجن اتوم   -امالح ثانوي ، ثانوي مالګه :
 4HPO2Na. لکه   دیوه فلزپه واسطه تعویض شوی وي 

Second-Line 

Therapy 

ددویم پړاودرملنې ته ویل کیږي کله چې دلومړي پړاودرملنه ترسره شي . نوموړې درملنه 
کړي اویا  نه  نتیجه ور  شي او  هغه مهال ورکول کیږي کله چې دلومړي پړاودرملنه بې ګټې

 ناروغۍ بیرته راوګرځي ، 

Secret 

اویادبدن   وینې  غدوڅخه  حجرواویاد  دبدن  چې  کیږي   ویل  موادوته  ترشحی  اړخیز  هر 
ته   کړنالرې  اوترشح  دنوموړوموادوتولید   . افرازکیږي  کیږي.    Secretionمایعاتوته  ویل 

دبیلګې په توګه په پوستکې کې دخولې کیدلوغدې شتون لري چې دبدن حرارت دتنظیم 
د پوستکې سطحې ته یې افرازکوي . عصاره معده،  په موخه خوله یانې عرق تولیدکوي او

 عصاره دهن ،عصاره پانقراس ،عصار ه صفرا اونور

Secrete 
  : افرازکول  کول،  دفع   ، کول  لیرې  څخه  ورته    -دبدن   یوحیوان  موادچې  هغه   : بېلګه 

 اړتیانه لري دبدن څخه افرازکوي   

Secretion  ، ایستل  بهرته دبې ګټوموادودبدن څخه        -ترشح ، دفع    :  افراز 

Sector 
: دایره  چې    -قطاع  قوس  اوهغه  ددووشعاعو  چې  کیږي  ویل  ته  برخې  یوې  دایرې  دیوې 

 دنوموړوشعاعوترمنځ پروت دی، بیل شوی وي.  

Sediment ، ترسب   رسوب 

Segment 

تکرارقسمت های مشابه عضوی درساختمان طوالنی بدن حیوانات  -بند،قسمت ، بخش :
بدن  مختلف  های  وجوددرقسمت  وبندهای  مفصلیه  ها،حیوانات  کرم  مانندبندهای   ،
دربعضی حیوانات مانند حلقه های وجودکرم زمیني مشابه بوده ولی دربعضی حیوانات  

است. غیرمشابه  حشرات  وبطن  سینه  داخلی    مانندبندهای  اعضای  بعضی  همچنان 
بندهایا   چنانچه هربندحیوانات مربوط دوعقدهْ     Metamerنیزبشکل  اند.  ګردیده  تنظیم 

بند   عصبی  های  ویاعقده  عرضانی  های  رشته  بایکدیګرتوسط  که  داشته  عصبی 
مانند  زینه  اعصاب  سیستم  وشکل  بوده  وصل  باهم  طوالنی  های  رشته  مجاورتوسط 

 رابوجودمیآورند.

Segmental 

Mastectomy 

دسینې    اولږڅه  دتومورکتله  چې  ده  طریقه  یوډول  دجراحي  ماستکټومې  سګمنتال 
شاوخواسالم نسج اودتومورالندې دسینې عضالت پرې کیږي. خوپخپله پاتې سینه په خپل  

 حال پاتې کیږي .دبايوپسي په مټ دتخرګونوځینې لمفاوي غوټې  هم لیرې کیږي 

Segregate 
: يوازي    كول  ګوښيبيلول، جالكول،    دیوه مخلوط بیلول، دیوه مخلوط داجزاووبیلول ،  

   . كول، تبعيض كول 
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Seismometer  : هغه آالت دي چې دزلزلي څپې اندازه کوي     -زلزله سنج 

Select   انتخاب کول ، خوښول ، غوره کول 

Selection 

)بيالوجي( دموجوداتوپه تکامل کې   نهانتخاب  ، ترتیب  ، خوښونه، ټاكنه،   غوره كو  ،
طبیعت ځانګړی  انتخاب کوي . په دې مانا چې یوازی هغو ژوندسوروته  بیرته ډیرښت   

په پرتله ډیره وي  وورکوي  چې ټاکلي اوښه صفتونه ولري او دبقاپاتې کیدلووړتیایې دنور
  . ولريخو )اصالح(   نیمګړي صفتونه  ډیرښت  دهغوی  هغه موجودات چې  ښت  کم   بیرته 

  مومي .

Selection 

: ،ټاکنه  توګه     -انتخاب  په  دبیلګې   . کیږي  ویل  ته  انتخاب  طبیعي  کې  بیالوژي  په 
وع ټاکل کیږي چې ترټولوقوي اودچاپیریال سره توافق کوالی شي ترڅوټاکل  ریدون  دهغواف

 شوی نوع ژوندی پاتې شي اوډیرښت ومومي.   

Selection rule 

(or transition 

rule) 

 

 

په کوانت میخانیک کې یوداسې قانون ته ویل         -دانتخاب قانون )انتخابي قاعده (   :
شووکوانت   ددووراکړل  ګڼه   چې  ورکوی  مالومات  هکله  دې  په  چې  کیږي 

     مدارونوترمنځ لکه داتوم      امکان لري اوکه نه ؟  سیستمونودحالتونوپه منځ کې تيريدنه 
اویا  دالکترومقناط کولو  وړانګودجذب  نه  خپرولویسی  یې  اوکه   شته  امکان   کړنالرې  

شته  . د  بېلګې     په توګه دمدارونو)اوربیتالو( ترمنځ دالکترونوتیریدنه په ټولیزه توګه  
دانتخاب   هکله  په  دالکترونودتیریدنې   . کیږي  ترسره  توګه  وړانګوپه  دبریښنایزدیپول 

 قانون په الندې ډول دی .

 ،     ، 

،        lضربې کوانت عدد په    مدارڅرخیدونکیکې  دنوموړي سیستم  د په پورتنی معادله 
او دسپین کوانت عدد      m  دمقناطیسي کوانت عددپه  

داتوم مدارونوترمنځ   توروباندې ښوول شوی دی .   s په   
د   دهغوی   چې  دی  کیدونی  مهال  دالکترونوعبورهغه 
ځانته   قیمت  شوي   لیکل  پورتنی  عددونوتغیر  کوانت 

دیادولووړده چې په ځینواتومونوکې دیوې   غوره کړي .  
دالکترونوتیریدنه   ته  لیول  انرژی  وبل  څخه  لیول  انرژي 
  منع ده داځکه چې هیڅ کله اویا په ډیرندرت سره لیدل 

 کیږي .     

Self Induction 

  : خپلیزاندکشن  اندکشن،  ځان    -دخپل 
یوبريښنایزسرکټ په پام کې نیسوچې دیوې  

لکه   سرچینې  ،یوسویچ    V 12ولټیج 
،یوګوټک اویوه ګروپ څخه جوړدی. ګروپ   
اوګوټک یودبل سره موازي تړلي دي . هرکله  

اویابیرته خالص   وتړل شي  په مټ   دبرقي سویچ  دبريښناجریان  تړلي  سرکټ کې  په  چې 
کې دوخت    ګوټک  نوپه  چې    𝑇∆شي،   تولیدکیږي  ساحه  مقناطیسي  تړاوبدلیدونکي  په 

پ وارسره  خپل  په  ساحه  لکه                همدغه  ولټیج  لوړ  پرتله  په  دسرچیني  کې  ګوټک  ه 
100 V             ولټیج داندکشن  ولټیج  نوموړی   . بلیږي  ګروپ  کې  پایله  اوپه  تولیدکوي 
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𝑈in   اونوموړي کړنالره دګوټک خپل ځان اندکشن په نوم یادیږي. داندکشن ولټیج𝑈in  چې
تړاوبدلیدونکي  په  دوخت  کې  ګوټک  اوپه  تولیدکیږي  مټ  په  دګوټک  خپله  په 

I∆بريښنایزجریان 

∆T
 ترمنځ الندې سم سیخ اړیکې شتون لري. 

𝑈in = L
∆I

∆T
 

کې   معادله  نوموړې  یادیږي    Lپه  نوم  په  اندکشن  ځان  دخپل  او  فکټوردی  دتناسب 
دی. په بله مانا دیوه ګوټک  خپلیز اندکشن مساوي دی له : په ګوټک    Hاوواحدیې هنري   

 کې تولیدشوی اندکشن  ولټیج تقسیم په ګوټک کې دوخت په تړاومتغیربريښنایزجریان  

Self-Fertilization 

: کدودانه وغیره    -القاح خودبخود  های  های رشتوی ،کرم  دربعضی حیوانات مانندکرم 
فرد   یک  یعنی  میګیرد.  ت  صور  خودموجودحیه  بین  القاح  عملیه  نباتات  ویابعضی 
یاګامیتهاعین   جنسی  سلولهای  توسط  القاح  درصورتیکه   . موجوداست  ازوالدین 

مذکوربنام    عملیهْ   باشد  ګرفته  معمواًل     Automixisموجودصورت  درحالیکه  یادشده 
اخیرالذکربنام     حالت  این  میکند.که  ْ یت  نشا  ازافرادمختلف  جنسی  سلولهای 

Amphimixis .یادمیګردد 

Semi-  Axis 
دبیلگې په توگه لکه په یوه بیضوي اویاهیپربل کې دلوی محورنیمايې    -نیمايي محور:

 نوم یادیږي . برخه اویادکوچني محورنیمايي برخه دنیمايي محورپه

Semi Sphere نیمايي کره ،نصف کره 

Semicircle  نیم دایره ،نصف دایره 

Semiconductor 
چې   دي  اوجامدجسمونه  هداعنصرونه  کبله   و   یمايين  یتدبرقي  دې  اوله  ړتیالري 

 دالکترونودجریان  په تړاودهادی اوناهادي   ترمنځ پراته دي .

Semigroup 

 : گروپ  چې     -نیم  دی  څخه  جوړښت   الجبري  یوه  له   عبارت  گروپ  نیم  کې  ریاضي  په 
مجموعې   )  Sدیوې  عملیې  گونو  دوه  قانون  دمشارکت   څخه   (  *او  یاجمع  ضرب  لکه 

دمکمل گروپ په برخالف  نیم گروپ د هرعنصرپروړاندې یومعکوس    تشکیل شوی وي .
 E * Aخنثی  عنصرلکه یو اویا صفر   ) نه لری اوهمدارنگه یو    A = E 1-A *عنصرلکه   

= A     . هم نه لري  ) 
څخه  )* (   اوددوه گونې عملیې      Sدیوې مجموعې      تعریف :  نیم گروپ    

 جوړدی چې الندې خواص ورباندې صدق کوي : 
باندې دوه     B  ,او      Aکه  دمجموعې  په هر یوعنصرلکه        :    Closure   ړلېتوبت  -۱ 

.      Sدمجموعې     A • B گونه عملیه وکاروو،نومحصله عدد هم      یوعنصر تشکیلوي  

                                                                          
قانون    -۲  ټولوعنصرونو      :  Associativityمشارکت   مجموعې  لپاره       a,B,Cد 

 دمشارکت کړنالره اعتبارلري . 
     A * (B * C) = (A * B) * C.    هم یوډول    ، دپام وړده چې تشه یانې خالې مجموعه

 .  ید  نیم گروپ   

Seminal Fluid 
دمذکرجنس مني مایع ته ویل کیږي  چې آن تریوسلوپنځوس ملیونه پورې     -دمني مایع  : 

   seminal glandsسپرم لري  اودمذکرجنس له خوا دجفت کیدلوپه ترځ کې له منې غدي  
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 څخه   افرازکیږي . مقداریې آن ترشپږملی لیترپورې رسیږي اوځانګړی بوی لري .   

Semipermeable 

رانوته ویل کیږي چې نیمايي قابل نفوذخواص ولري . په دې  باویا میم  هغو جدارونو،غشا
شی  نه  ورڅخه  )محلول(   ماده  شوې  خوحل  تیریږي  دسوريوڅخه  یې   محلل  چې  مانا 

د کړنالره   نوموړې   . جوړو  Osmosis تیریدالی  په    يبنسټ  کبله  دې  اوله 
 نباتاتواوحیواناتوکې مهم رول لوبوي .  

Semi-Permeable بل نفوذغشا ْ نیمه قا 

Semi-Polar Bond   هغه ډول کیمیاوي تړونونوته ویل کیږي چې په شکل دنیمه قطبي عمل کوي 

Senseless  ، سده یببیهوشه  

Sensitive  حساس 

Sensory Cell 

دفیزیولوژي په څانګه کې  ځانګړوحجروته ویل کیږي چې دچاپیریال      -حسي سلولونه  : 
یې   ته  سیستم  اوعصبي  رانیسي  تحریکات  ،فزیکي  کیمیاوي  څخه  دننه  اویادبدن  څخه 
انتقال کوي. دکثیرالحجروي حیواناتو پوستکې په اکتودرم پټ کې  حساس سلولونه دي  

 یستم ته یې انتقال کوي .  چې تحریکات ځانته رانیسي اواعصبي س
دالمسې   لکه  لري  جوړښتونه  راوتلی  شان  دویښتانوپه  موخه  دتحریکاتودرانیولوپه 
برسکونه ،شامه ،میله ګک های باصره  اونور . دفعالیت اودندې په تړاو حسي سلولونه په  
په   سلولونه  حسیه   . کیږي  نوروویشل  اوداسې  ،باصره  ،سامعه  شامه  سلولونو،  المسه 

 ونکوشکلونوباندې دعصبي رشتوسره تړلي دي .  توپیرلر

Sensory Nervous 

System 

: که مسؤل مالومات حسي    -عضوحسیه ،عضوأخذه  ازسیستم عصبي است  یک قسمت 
میباشد. دستګاه حسیه اعصاب حیوانات کثیرالحجروی که قدرت اخذتحریکات رادارد.  
درصورت ساده سلول های  حسیه درطبقهْ  پوششسی )اکتودرم( جلد جهت اخذ  تحریکات  

 مختلف پخش شده میباشد. 
ه ګروپ  عالی  رااخذتوانسته  درحیوانات  معین  تحریکات  که صرف  حسیه  سلولهای  ای 

باهم تجمع نموده وبااعضاْ  کمکی جهت خنثی ساختن تحریکات نامطلوب وتقویهْ  حس  
اعضای   ، مسه  ال  حسیه  اعضأ  اختصاصی  اشکال  ترتیب  این  مذکورمجهزمیباشندوبا 

 حسیهْ  حرارت ،اعضای حسیهْ  نور، اعضای حسیهْ  ذایقه ،شامه وغیره  

Sentinel Lymph 

Node 
 دسینې سرطان ته ورڅرمه هغه لومړی لمفاوي غوټه چې هلته سرطانې حجرې ورغځیږي  

Sepal 
نازکه برخه ساتي . داپاڼې اکثرأ شین رنګ    ۍپاڼې دي چې دګل نن  ۍدګل یاغوټی بهرن  

 لري .  

Sepal  خوندي ساتي .دشگوفې بهرنیو پوښ پاڼو ته ویل کیږي چې دغوټۍ پاتې پاڼې 

Sepal : هغه پاڼې چې دیوه ګل ټولې پاڼې دبهرخواڅخه پوښ کوي    -کاسبرګ 

Sequence 

د عددونو ، یاشیانو اویاپېښودتنظیم شووترادف څخه عبارت دی .        -حسابي ترادف   :
د      . وي  توپیرثابت   دپرلپسې عددونوترمنځ  نو   ونیسو  پام کې  په  که دعددونویولیست 

لکه    توګه  په  په قوس کې       .…… , 2,5,8,11بېلګې     یوترادف  توګه  په عمومی  اویا 
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 داسې لیکو:

 

Sequence 

 : : ترادف  ته    objects دعددونوپه مرسته دمرتب شیانو   -په ریاضی کې  اویاپېښولیست 
  ویل کیږي . دبیلګې په توګه لکه یوه مجموعه چې په خپل ځان کې غړي لري اودعنصرونو 

 اویاجملوپه نوم هم یادیږي .  
ديسكريت    یوه   ترادف  وینا  بله  توګه      discrete په  په  دبیلګې   . ده    (C, R, Y) تابع 

څخه په ترتیب کې  توپیرلري .   ترادف کیدای شي   (Y, C, R) دحروفویوترادف دی چې د 
 :   چې محدود اویا نامحدودوي . دبیلګې په توګه

 
{𝟏.

𝟏

𝟐
.
𝟏

𝟑
.
𝟏

𝟒
. ……… . .

𝟏

𝐧
تر       { دیوڅخه  یې     nیومحدودترادف دی چې دمجموعې غړي 

د او  رسیږي  دپورې  ستردی     nلته  څخه  دصفر  کې  n ≥ 0عدد  مجموعه  یوه  بلخواپه    .
دنامحدودترادف  خواص داسې دي چې دهرې جملې څخه وروسته پرلپسې بله جمله راځي  

 اوپای نه لري .   لکه : 
    

{𝟏. 𝟐. 𝟑. 𝟒. 𝟓…… . . محدودترادف    { سره  صورت  عمومي  په   ،) ia(        په
په          iaپه توګه لیکل کیږي چې        اونامحدودترادف 

 کومه یوه نامالومه  جمله ښيي .
 

Sequence 
په   پروتین  دیوه  لکه  توګه  په  دبیلګې   ، ،تنظیم  ،سلسله  کې    مالیکولترتیب 

 دامینواسیدبرخوسلسله 

Sequence 
حقیقي   لکه  توګه  په  دبیلګې   . کیږي  ویل  ته  دعددونوترادف  کې  ریاضي  په 

 عددونو،صحیح عددونواومختلط عددونوترادف 

Sequently  یوپه بل پسې  ، دیوبل په تعقیب سره 

Serial  پرلپسې،مسلسل،يوپربل پسې 

Series  قطار، سلسه 

Series   سلسله ،مجموعه ، دخلکومجموعه چې یوپه بل پسې په نوبت اوپه قطارکې والړوي 

Series Circuit 

په الکترونیک څانګه کې دبريښنایزسرکټ    -پرلپسې سرکټ تړون ،بسته کاری مسلسل : 
کوونکي   مصرف  برق  چی  کیږي  ویل  ته  تړون  یوډول 
په   څنګ  مسلسل  اومقاومتونه  ګروپ،  ،برقي  سامانونه 

یوپ بريښنایزسرکټ  څنګ  په مسلسل  وي.  تړلي  پسې  ربل 
 تیریږي    Iدهریوه مقاومت څخه  په  یوشان برق جریان  

    
حاصل    برخې   لویدونکې  دولټیج  باندې  هرمقاومت  په  کې  بريښنایزسرکټ  مسلسل  په 

 جمع  له بطری ولټیج سره مساوی دی له : 
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جمع   حاصل  له  دی  مساوي  مقاومت   په  مجموعي  چې  دټولومقاومتونوڅخه 
 بريښنایزسرکټ کې تړل شوي وي .

 

Series Circuits 

په الکتروتخنیک کې یوډول سرکټ ته ویل کیږي چې په هغه کې    -مسلسل بسته کاري : 
اومیک مقاومت ،څراغ ،دایود،خاذن ،ګوټک اونوربرقي عنصرونه دمسلسل په شکل تړل  

ب یوشان  دټولوڅخه  ماناچې  دې  په   . وي  مقاومت  شوي  دمجموعي   . تیریږي  جریان  رقی 
 معادله په الندې ډول ده .

 

Series 

Connection 

په   چې  کیږي  ویل  ته  کاري  بسته  دبریښنایزآالتویوډول 
سرکټ کې برقي آالت   پرلپسې  په یوه سلسه کې تړلي وي  
دي   شوي  تړل  پرلپسې  مقاومتونه  درې   کې  شکل  په   .

 اومجموعي مقاومت يې مساوي دی له :  
3+R 2+ R 1R = R 

Series Motor 

 

 

 

 

    -مسلسل برقي ماشین :
جریان  دمستقیم  چې  کیږي  ویل  ته  ماشین  برقي  یوډول 
نوموړې    . کارکوي  واسطه  په  جریان  دمتناوب  پرځای 
ماشین دیوې بهرنۍ نامتحرک گوټک اوپه منځ کی دیوې  

گوټک   متحرک  دنني  څرخیدونکی   . جوړدی  څخه 
دواړوبرخوپه   گوټک  ساکن  اوبهرني  گوټک  څرخیدونکي  

په شان هادی سیم  منځ کې اوسپنه شتون لري او دگوټک  
دستاتور یې  برخه  نامتحرکه     . دی  تاوشوی   ورڅخه 

Stator     اوخوځیدونکې برخه یې دارمیچر Armature      په نوم یادیږي اوپه یوه سرکت کې
یوپربل پسې  مسلسل  دمتناوب جریان په منبع تړلي دي .  کله چې دبرق جریان   دبهرني  

په هغوی کې الکترومقناطیسي قطبونه منځ   ساکن اودنني متحرک گوټک  څخه تیریږي نو 
باندې اودڅرخیدونکي گوټک په پای کې نیم دایروې شکله   ته راځي . د ارمیچرپه محور  

په نوم      Commutator دیوه بل څخه عایق دوه فلزي لوحې تړل شوې دي چې دکموتاتور
کی  سرچپه  سمت  جریان  دبرق  مرسته  په  بدلونکې  قطب  دکموتاتوریانې   . .   یادیږي  ږي 

دنیمايي څرخیدلوڅخه   کموتاتورلکه دیوه میخانیکی سویچ په شان کارکوي اود ارمیچر  
وروسته دنني څرخیدونکي گوټک دبرق جریان سمت اودهغې سره سم مقناطیسي  قطبونه 
په هم   وروسته   نیمې څپې څخه  هرې  دمتناوب جریان   په دې مانا چې     . سرچپه کوي 

الکترومقناط دساکن  سره  جریان   اهنگي  گوټک  څرخیدونکي  ننی  اود  جریان  گوټک  یسي 
گوټک   الکترومقناطیسي   ساکن  دبهرني  کې  پایله  په   . بدلوي  قطبونه  یانې  سمت  خپل 
اودنني څرخیدونکي  الکترومقناطیسی  گوټک  مخالف مقناطیسي قطبونه یوپربل باندې 

دتاوشوی گوټک   چر دڅرخیدلوالمل گرځي . په ارمی دلوریّنڅ قوه وارد کوي چې د  ارمیچر 
برسونو دکاربن  څوکې   دکاربن    Brush اخري    . لري  تماس  کموتاتورسره  د  مرسته  په 

چې    ده  کې  دې  په  گټه  ماشین  برقي  دمسلسل   . دي  تړلي  سره  منبع  جریان  دبرق  برسونه 
بلخوا   ستاتور  . کاراخلي  څخه  منبع  جریان  برقي  دیوې  سره   شریکه  په  دواړه  اوارمیچر 

ه  د متناوب  جریان اودمستقیم جریان په منبع باندې  کارکوالی شي  .  نوموړي ماشینون
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په    ماشین  برقي  ماشین جارو,    یبرقمسلسل  دبرمې   ، سامان  برقي  دپخلنځي 
کارول   کې  کولو  چالن  اودموټرپه  ماشین  انجن  اودریل  ،میکسر،دکالیومینځلوماشین 

مرسته په  قوې  دمقناطیسي  چې  ده  آله  یوه  ماشین  برقي   . حرکی    کیږي  په  انرژی  برقي 
انرژي اړوي . برعکس هغه آله چې حرکي انرژي په برقي انرژي باندې اړوي دجنراتورپه نوم  

 یادیږي .

Serum 

 : فیبرین  له  پرته  پالسما  دوینې   ، مایع  دبدن   ، دپرڼ    -سیروم  دوینې  چې  مایع  رڼه  هغه 
برخه چې دجامدوتوکوڅخه  کیدوروسته په بشپړډول له وینې څخه بیلږي . دهرې مایع رڼه  

یې بیله شوې وي . په سیروم کې ټول هغه پروتین شته دي  چې دوینې په لخته کیدلوکې  
نه کارول کیږي . په سیروم کې هراړخیز الکتروالیتونه ، انتي باډي ،انتیجن ،هورمونونه  

پل  اونوربهرني شیان لکه درمل اومایکرواورګانیزم شتون لري . بلخوا دوینې سیروم په خ
لخته   دوینې  اوهمدارنګه  ،ترومبوسایت  کرویات  ،سره  کرویات  سپین  کې   جوړښت 
کیدلوفکټورونه نه لري . سیروم په ګڼ شمیرتشخصیه کوونکوازموینواودوینې ډول تعین  
وینه   کې  ګام  لومړي  په  موخه  کولوپه  ترالسه  سیروم  دوینې   . کیږي  کارول  موخه  کولوپه 

ته  کیدوحالت  دلخته  څخه  حالت  ته    دمایع  نمونې  نوموړې  ورپسې   . کیږي  راوستل 
دسنتریفوژ په مټ څرخیدونکی حرکت ورکول کیږي ترڅولخته مواد،دوینې حجرې ورڅخه  
لیرې شي اوپه پایله کې سیروم منځ ته راځي. څرنګه چې په سیروم کې انتي باډي شتون  
دپاتوجینو  چې  کیږي   پورته  ګټه  ورڅخه  کې  درملنه  نودهراړخیزوناروغیوپه    لري 

هم    Bilirubinین  روب   اورګانیزموپه واسطه منځ ته راځي . څرنګه چې په سیروم کې بیلی
 شتون لري نوله دې کبله يې رنګه زیړچک مالومیږي .

Set 

: په     -مجموعه  په ریاضي کې دمخصوصوشیانویوې ټولګې څخه عبارت دی . دبېلګې 
د   چې  دهغوعددونومجموعه  چې   5او     3توګه  ټولګه  دټولونقطو  اویا  قرارلري  ترمنځ 

ء منځ ته راولي. مجموعه دریاضي په څانګولکه الجبر،انالیزیس، هندسه   یوخطي قطعه 
 ،توپولوژي اوستوخاستیک کې کارول کیږي 

Set Difference 

: کې  ریاضي  :   -په  تفاضل مجموعه  لکه     -د  دتفاضل      Bاو         Aددوو مجموعو 
  Aیوازې په    عنصرونوڅخه  دي چې       Aعبارت دی له مجموعه د ټولو      A-Bمجموعه   

کې شتون وه نه لري . نوموړی مطلب په ریاضي کې په الندې      Bپه    کې ستون ولري خو
 .  ډول لیکل کیږي 

 
 دبیلګې په توګه :   

Set Theory 
: نظریات  دریاضي    -دمجموعې  چې  دي   مفاهیم  اساسي  کې  څانګه  په  دریاضي 
 شیانوټولګه بیان کوي 

Sex Hormone 

: هورمونونه  دنارینه    -جنسي  چې  دي  هورمونونه  ، هغه  غدوتکامل  جنسي  اوښځینه 
دجنسي نښوپراختیا، تولیدمثل اودجنسي کړنالروپه تظیم کې برخه لري . طبیعي جنسي 

بیضه خوټویانې  په  دنارینه  اویا  تخمدان  په  په    ها  هورمونونه  دبیلګې   . تولیدکیږي  کې 
 androgens, estrogens, and progestogensتوګه لکه   

Sexing   مالوماتوله مخې دیوه ژوندي موجودجنس ټاکلوته ویل کیږي . دبیلګې په توګه لکه  دارثي
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 -chromosom  x-,y   جنسي کروموزونه

Sextant 
یوه آپتیکې آله ده چې په نجوم پيژندنه کې  دیوې سیارې دلیدزاويې درجه ټاکال شي اوپه  

 پایله کې دسیارې ارتفاع ترال سه کیږي.

Sexual   جنسي 

Sexual Maturity 

: غړي    Ontogeny دژوند      -بلوغ  ټول  جنسي  کې  هغه  په  چې  کیږي  ویل  پړاوته  هغه 
اود کوي   ترالسه  پړاوکې    Puberty بشپړفعالیت  نوموړي  په   . یادیږي  هم  نوم  په 

سره القاح کیږي اویونوی    ovum اودمؤنث جنسي حجرې     sperm دمذکرجنسي  حجرې  
 موجودمنځ ته راځی .  

Sexually   

Mature 
 بالغ ،میړانې وهلی ،

Sexualpilus 

: درباکتریا  )مجموع عال    -عامل جنسي  ثیرګینوم  تأ  که تحت  انتقال  قابل  عامل جنسی 
ودروقت    باکتریانبوده  عادی  ارثی(  دهنده   conjugationئیم  ازسلول  باکتریارا  ګینوم 

 )عطاکننده( بسلول ګیرنده )آخذه( انتقال میدهد.

Shear   پرې کول ، قطع کول 

Sheen 
ځال،بریښ،تجلی . لکه ځینې طبیعي فلزات اویاځینې کیمیاوي مرکبات چې ځلیدونکی  

 خواص ښيي .

Sheet  Metal  دفلزنرۍ تخته ، دفلزنازکه لوحه 

Shell 

 مدار،قشر،غشاء ،پوست،جام 
 دداني قشریادنبات تخم ،دنباتي تخم پوستکۍ  -۱په بیالوژي کې : 

کلک    -۲ جوشوی  څخه  آهک  اوی  دصدف  دشیتن  لکه  کوي،  پوښ  حیوانات  قشرچې 
 قشریادځینوخرچنګها

۳-   : کې  کیمیااوفزیک  داتوم     -په  چې  دی  مدارونواوقشرونوڅخه  تصوري  له  عبارت  
 هستې په شاوخواکې واقع دی اوالکترونونه په هغوی کې شتون لري 

Shine ځلیدل،روښانیدل،درخشیدن 

Shoot 

 باریشهْ  ، بدن یک نبات راتشکیل میدهد.  مجموع ساقه وبرګ درنباتات عالی که همراه ْ 
محورساقه یاساقهْ  اصلی درحالت نطفوی تشکیل ګردیده که درعین حال حاوی برګهای 
ګردیده   منشعب  میباشد  متعدد  های  عقده  دارای  که  اصلی  نیزمیباشند.ساقهْ   نطفوی 

چوب    وازپندکهای ان برګها وشاخچه های فرعی بوجودمیاید. ساقهْ  اصلی درصورتیکه
تنه،  درغیران ساقه ګفته میشودوتوأم باشاخه های خودکه حاوی برګ ، ګل   شده باشد 

 ومیوه باشد،درتبادله موادبین اعضای مختلف نبات خدمت میکند.

Short  لنډ،کوتاه 

Short-Circuit 
هغه مهال منځ ته راځي کله چې دبرق منبع څخه زغول شوي  دوه لینونه      -برقي شارت :

 دیوه ډیرلږمقاومت لرونکي هادي سیم په واسطه دیوبل سره تماس پیداکړي  
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Shorten  : 𝟔    لنډول ، لکه په ریاضي کې : اختصارکول . دبیلګې په توګه

𝟒
=

𝟐×𝟑

𝟐×𝟐
=

𝟑

𝟐
 

Shortwave Radio 

: څپې  دلسوڅخه    -لنډې  يې  دڅپوطول  چې  کیږي  ویل  امواجوته  الکترومقناطیسي 
څخه    (100m-10)ترسلومترو   میګاهرڅ  ددرې  فریکونسي  اودهغوی  رسیږي  پورې 

پورې وي . نوموړي امواج درادیويي امواجوپه نوم    (3MHz-30MHz)تردیرشومیګاهرڅ    
موزیک   کې  هرځای  په  دځمکې  چې  کوي  کفایت  انرژي  څپې  دلنډې   . یادیږي 

 کوي .انكسار اویاغزواورو،داځکه چې دځمکي دایونوسفیرپه واسطه بیرته ځمکې ته 

Shrub 

چې اصلي هغه کوچني بوټي یاکوچنۍ ونې     -ۍ. بټه :سر  ټی،بو  ګالد    ښوی،ور  ځنګل،
ساقه نه لري خوفرعي څانګې ډیرلري اونوموړې شاخچه ګۍ ازجوانه زیرزمین ویانزدیک  

 به خاک خارج میشود.

Shunt 
په الکترونیک څانګه کې هغه بريښنایزمقاومت ته ویل کیږي چې په یوه    -فرعي مقاومت : 

 سرکټ کې موازي تړل شوی وي ترڅودهمدې نقطې څخه بریښنایزجریان بلخواته بیل کړي.  

Sievert 

واحدسیورت دی اودتوپيرلرونکو    H  ډوزانرژي  معادل    ایونایزوونکووړانګود   -سيورت :  
په   زیان  واحدوړانگو  نوموړی    . نيسي  کې  نسجونوبدن    دپام  دجذب  یوکیلوګرام     کې 
لنډیز  کیږي .     د حاصل ضرب  څخه تر السه  Q   او د کواليټي فکټور   D  شوې انرژي ډوز

 H = Q .Dښوول کیږي .      Sv = Sievert = 1Joule/ kgیې په  

Signal 
: ده چې مالومات    -زیګنال  تابع  یوه  زیګنال  ارتباط کې  په  واټڼ  اودلیرې  الکترونیک  په 

 دالکترومقناطیسي څپې ،دبريښنایزجریان اویا دولټیج په ډول انتقال کوي  

Silane 
دهایدروجن اوسلیسیم څخه جوړشوي کیمیاوي مرکبات دی چې دیوه هومولوګ    -زیالن :

 6H2;  Si 4SiHکه   سیستم په ډول ترتیب شوي وي . ل

Silicate Mineral 

استر اومالګوته ویل کیږي چې دمینرال     Si(OH))4(داورتوسېلیکس اسید     -سیلیکت : 
سیلیکت    سودیم  لکه  پيداکیږي.  کې  طبیعت  په  بڼه  المونیم     4SiO2Naپه  اویاسودیم 

 4NaAl[SiO[سیلیکت  

Silicic Acid 

دیوه مرکب نوم دی چې دعنصرسلیکون،هایدروجن او اکسیجن څخه    -سیلیسیک اسید :
دی .  دنوموړي اسیدامالح     4Si(OH)تشکیل شوی دی . دساده مرکب کیمیاوي فرمول  

اوپتاشیم   سودیم  خوپه  کیږي  ډیرلږحل  اوبوکې  په   . کیږي  ویل  سلیکاټ  ته 
په اسیددبدن  نوموړی   . کیږي  بشپړحل  هډوکو،پوښتورگي    هادیدرواکسایدکې  مایع، 

دالڅهایمر  . پیداکیږي  کې  وژه  او  په موخه     Alzheimer ،ینه،مفصل  ددرملني  ناروغۍ 
نیمگړتیاالمل   نودسکیلیت  اسیدمقدارلږشي  دنوموړي  کې  بدن  په  اوکه  کیږي  کارول 

 کیدای شی .  

Silicium 

: یې    -سیلیسیم  دلنډیزنښه  چې  عنصردی  يې     Siیوکیمیاوي  شمیره  .    14اواتومي  ده 
  . لري  دغیرفلزځانګړتیاوي  اوهم  دفلز  هم  ماناچې  دې  په  عنصردی  هادي  نیم  نوموړی 
سیلیسیم په الکترونیک څانګه کې پراخ استعمال لري او دبدن لپاره خورااړین عنصر دی  

ټپ  اونموپه  دودې  دانسان  يې  مینرالونه  اوکمښت  سیلیسم  اړین   ، ګرځي  المل  دریدل  ه 
یې   کتله  اتومي   . اونوردي  کریستالونه  ،کوارڅ،دغره  ریګ   : له  دي  ،    28,085عبارت 

اود غلیان نقطه یې    C(20 3g/cm 2,336° ( کثافت یې         (C° 1410)دذوبان نقطه یې  

https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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(3260 °C)    ده . نوموړی عنصر خړچک توررنګ لري اوپه طبیعت کې جامد سېلیکت په
 بڼه پیداکیږي.

Silicone 

یوه ځنځیري قطارڅ  اتومونو  اواوکسیجن  اتومونوو  د  سیلیکون دسیلیسیم  خه جوړشوی 
چې په هریوه سیلیکون مرکزي برخه باندې دوه عضوي    (⋯−Si−O−Si−O−Si−O⋯−)ی  

ګروپونه لکه میتایل ،ایتایل  تړلي وي . سیلیکون په مصنوعي توګه هم دپولیمیرپه شکل   
جوړیدالی شي. دفارماسي په څانګه کې دسیلیکون غوړ،ګریس ،ربړاوتیل خورامهم رول  

 کې پراخ استعمال لري  لوبوي .سیلیکون په هوانوردي ،طیاره ،موترجوړولواونوروبرخو

Silver 

تیني نوم دی چې یونجیب سپین رنګه ځلیدونکی   دسپینوزروفلزلپاره ال        -سپین زر   :
اواتومي کتله یې     ۴۷. اتومي نمبریې   .  سره کیږي       Agفلز دی .  کیمیاوي لنډیز یې په

نس لري اوکثافت یې     په کیمیاوي تړاویوقیمته اودوه قیمته واال   قیمت لري .  ۱۰۷,۸۷
10,49 g/cm3)      په دتودوخي   . په     (C° 961,78)دی  اودحرارت  کیږي  ویلې  کې  ګراد 

(2162 °C)    غلیان کوي . په  طبابت کې دغاښونوپه کیښولوکې دطالسره یوځای کارول
 کیږي .  

Silver   سپین زر،نقره 

Similar   ورته ، مشابه ، په څېر، يوشان 

Similar  (Kind)   یوشان ،متجانس ،همنوع،ورته،یکسان 

Similar Looking  یوشان لیدونکی ،همشکل ،ورته څیره ،مشابه 

Similarity   ورته والى، مشابهت يوډول والى ، شباهت 

Similarity beam 

 

:    ) )لیکې  خطونه  په          -دتناسب  چې   ټکي  متشابه    هغه 
په اړونده مستقیمولیکوباندې پراته دي     ،  شکلونوپورې اړه لري 

. دغه لیکې دتناسب لیکوپه نامه سره یادیږي . په شکل کې دوه  
سره ښوول شوی    `A`B`Cاو        ABCمثلثونه شتون لري چې په  

نوموړومثلثونوکې    په   . دتناسب        `CCاو       `AA`; BBدي 
 خطونوپه نامه سره یادیږی .

Similarity .ورته مقیاس ،  یوډول  معيار 

Similarity 

theorem 

 د  بېلګې    په توګه دتشابه یوقانون داسې دی .     -دورته والي )تشابه ( قانون   : 
دوه مثلثونه  دیوبل سره هغه مهال متشابه دي چې دهغوی دوه زاویې سره مساوي وي .   
اویاداچې دوه مثلثونه هغه مهال سره متشابه دي چې دهغوی یوه زاویه سره مساوي وي  

 اودهغوی دوه ضلعې سره متناسب وي .  

Simple ناپوه،  ډل،طبيعي،  ش     :  : بسيط ساده، اسان  

Simulation  تظاهر، ورته والى، پېښې  

Simultaneous  همزمان ، په یووخت 

Sine : له نسبت    -ساین  ثاین  عبارت دی  زاويي  دیوې حادې  الزاویه مثلث کې   قائیم  یوه  په 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

719 

 

 دی .    sine 30° = 1/2ضلع قاېم مقابل پروتردی . دبیلګې په توګه لکه   

Single Strand 

Break 
 مزي يا هېلکس پرې کېدل يوه  DNA  دډي اين  اې

Singly  ، جداگانه ،یکه ، واحد، انفرادي ، مجزا، په ځانگړي ډول 

singular matrix 
: ماتریکس     -منفردماتریکس   ډوله  مربع  یوه  له  چې    matrixعبارت  دی  څخه 

Determinant  ، یې صفروي 

Singularity 

دریاضي په څانګه کې عبارت له هغې نقطې څخه دی چې ځانګړي خواص    -اختصاص :
لري اوله دې کبله دګاونډیونقطوڅخه توپیرلري اوبلخوا په همدې نقطه کې تعریف شوې نه  

.𝑓(𝑥یک اختصاص تابع    (0,0)وي . دبیلګې په توګه لکه    𝑦) =
1

𝑓.  𝑥
ده . داځکه چې په    

د و   (0,0)نقطه  داشتقاق  کې  کې  برخه  شاوخواګاونډی  په  نقطې  خودنوموړې  لري  ړتیانه 
 داشتقاق وړتیالري .  

Skeleton 

معمواًل   که  حیه  موجودات  ومحافظوي  اتکائی  ،دستګاه  بندی  ،استخوان  اسکلیت 
افزوده   ان  دراستحکام  ،سلیسی،وسترنسیوم  موادآهکی  ازقبیل  موادمعدنی  باترسبات 

ب واقع  بدن  درداخل  که  ای  بدن  میشود.اسکلیت  که  ودرصورت  داخلی  اسکلیت  اشد 
محافظوی  شکل  خارجی  اسکلیت  که  یادمیشود  خارجی  باشداسکلیت  کرده  رااحاطه 
،اسکلیت   فقاریه  حیوانات  خرچنګهایاقشرخرچنګهاویاجمجمهْ   اسکلیت  مانند  رادارد، 

 داخلی ماننداسکلیت حیوانات فقاری بیشترشکل اتکائی رادارامیباشد.

Skin 

 

      -پوستکی یاجلد:
دکثیرال ترټولوغټ غړی دی چې  دبدن  جروي  حپوستکې 

او  ۍحیواناتوبهرن ده    پوښلې  یې  څخه  دسطحه  یونیم 
هراړخیزې   پوستکی   . رسیږي  پورې  مربع  متره  تردوه 

   . کوي  ترسره  دمیخانیکي ددندې  توګه  په  بېلګې 
اومنظم  انتقال  دحرارت   ، ساتل  خوندي  دبدن  خطرڅخه 

ه تبخیر،احساس ،تنفس ،میتابالیزم  ، داخلي تنظیم  اومعافیتي سیستم  کول ، دبدن پ
حیواناتوکې فقاریه  په  پوستکی   . کوي  مرسته  په    کې  چې  دی  جوړشوی  ددریوبرخوڅخه 

دخولې لکه  لري  مختلفې غدې  عرق  ډیروحیواناتوکې  ،    یانې  ،دشحم غدې  کیدلوغدې 
  . اونور   غدې  جلد   -۱دشدې  جلد   -Epidermis  ۲ بهرنی                    Dermis منځنی 

دبدن یوډیراړین غړی دی چې د منځ تشوغړوداخلي اوبهرنی  .   Subkutis   الندنی جلد   -۳
تابالیزم ،حس،مالوماتوراکړه سرحدتشکیلوي ، دچاپیریال اغیزوپروړاندې بدن ساتي ،می

یکروبونه ووژل  ترڅوم   Ph = 5,5دنده ترسره کوي . دپوستکي  خواص تیزابي دی    ې  ورکړ
    شي . 

Skin Effect 

: پېښه  دپوستکې   ، حادثه  څخه     -سکن  سیم  هادي  دیوه  چیرته  که  چې  تجربووښودله 
بهرخوایانې   مقطع  دسیم  يې  نوکثافت   تیریږي  بريښنایزجریان  متناوب  لوړفریکونس 
توګه   په  تابع  داکسپونینشل  مرکزخواته  دمقطع  او  لري   قیمت  زیات  خواته   پوستکې  
کمښت مومي . په بله مانا لوړفریکونس متناوب جریان دهادي په مقطع کې متجانس نه  
دپوستکې   چې  دی  همداالمل   . بهیږي  کې  پټ  کوچني  یوه  په  پوستکي   د  بلکې  بهیږي 
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 پېښه ورته ویل کیږي.

Skull 

 : ققاریه    -جمجمه  سرحیوانات  ودرقسمت  راپوشانیده  وروی  دماغ  استخوانهائیکه 
موجوداست وازهمین جهت آنراجمجمه داران نیز میګویند. جمجمهء دماغ وعالوتًاٍُ چشم  
جمجمه   میپوشاند.  راتاحدی  روی عضوشامه  وجمجمه  نموده  راحفاظت  سامعه  واعضاء 
عالی  های  ودرماهی  بوده  متشکل  ازغضروف  های غضروفی  وماهی  ها  ماهی  درکوسه 

یکه درخزندګان ،پرندګا وپستانداران  وذون حیاتین قسمًا ازغضروف ساخته شده  درحال
اولی  استخوانهای  مذکوریابشکل   استخوانهای   . است  یافته  تشکیل  ازاستخوان 
استخوانهای  اینکه  ویا  مینمایند  راعوض  غضروفی  ی  ها  قسمت  که  بوده  یاتعویضی 
درانساج منظم جدیدآً ساخته میشوند. جمجمه سراز   اندکه  ثانوی  یااستخوانها  پوششی 

ساخته شده  مانند ناحیه بینی ،ناحیه فرورفتګی جشم ،ناحیه ګوش وناحیه    چهار قسمت
استخوانهای فک،   ازقوسها اسکلیتی ساخته شده مانند  اساسًا  . جمجمه روی  پشت سر 
ی   ساختمانها  اساس  به  جمجمه  مختلق  اشکال  وغیره.   برانشی  استخوانهای  زیزبان، 

درحیوا بوجودمیآید.  ودماغ  ،دندانها  شامه  ها  اعضاء  ماهی  مانند  فقاری  سفلی  نات 
ذوحیاتیان وخزندګان فکهایشان طویل ودماغ شان کوچک است درحالیکه درفقاریه های  
شکل   است.  بزرګ  شان  ودماغ  کوتاه  فکهایشان  که  وپستانداران  پرندګان  مانند  عالی 

 جمجممه شان نیز طوردګراست وجمجمه سربیشترجلب توجه میکند.

Sky   آسمان 

Slide غـلى تيريدل.  تيريدل وىښ يدل،ښكلغزیدن ،  وييدل،ښ : 

Sliding Friction ونکی اصطحکاک وييدښ 

Sliding 

Resistance 

په یوه بريښنایزسرکت کي هغه مقاومت ته ویل کیږي چې ثابت نه وي بلکې لغزنده وي  
 بريښنایزجریان کنترول کیږي.اوتغیرورکوال ی شو. په نوموړي کړنالره سره په سرکټ کې 

Slope 

 : معادله    -میل  خط  مستقیم  دیوه  کې  هندسه  تحلیلي  په 
𝑦مساوي ده له :   = 𝑚𝑥 + 𝑐     که چیرته تیتا𝜃      دمیل زاویه

د   چې  ترمنځ    xوي  خط  مستقیم  محوراونوموړي  افقي 
اود   ،نوپه    cجوړیږي   کوي  قطع  سره  یوبل  کې  ننقطه  په 

 نوموړي حالت کې معادله داسې هم لیکالی شو: 
     𝑚 = tan 𝜃       :   دتعریف سره سم 𝑚    دمستقیم خط میل

 په نوم یادیږي.  په عمومي توګه لیکال ی شو:  

 

Slowly   وروور،اهسته ،سوکه ،په لوړاوازنه بلکي ټیټ اواز، لکه وروغږیږه 

Slug ، حلزون 

Sm > Samarium   دکیمیاوي عنصردسماریم دلنډیزنښه ده 
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Small Intestine 

 

   -لمې ، امعأ رقیق :ونری ک
په شمزی لرونکوحیواناتوکې دهاضمې  سیستم  هغه  

اوغټوک دخیټې  چې  ده  ده.  وبرخه  پرته  لموترمنځ 
 په الندې برخوویشل کیږي . ېلموکوچنی ک

 
 ۱-  (Duodenum  متره سانتي  دیرش  چې  برخه   )

 او   Ductus choledochusاوږدوالی لري  اوهلته د  

Ductus pancreaticus   ( اوVateriخولې     ) 

(Santorini ورننوتلې دي . په پورتنۍ برخه کې یې  )
د مایع      Brunner's glands موکوئید  ښویېدونکی  القالي  چې  دي  پرتې    slimeغدې 

اوپه   اسیدي خوراکي موادخنثی  راوتلی  افرازاتوپه مرسته دمعدې څخه  ددې   . افرازکوي 
اوږده       m 1,2( برخه لږڅه یو متر  Jejunumد)   -۲   (Ph = 8)    یانې   القالي اړول کیږي  

دوه متره  (Ileum)    -۳ده   لږڅه  ده.     m 1,8 برخه  نری کاوږده  لموکې دانزایمونوپه  وپه 
  lipasesوماتیږي.   بېلګې په توګه دپانکراس انزایم مالیکولمرسته غذايي موادپه کوچنیو

لیپید مرسته      د  Lipidsپه   ، و  اسید  پروتین    Peptidase دغوړوپه   مرسته   په  انزایم 
د امینواسیدو،  ساکر  Lactase اوپیپتیدپه  مرسته  په  ساده     saccharidesید  اانزایم  په 

ک دنری   . کیږي  موکوز  ومولقندونوتجزیه  ننی  په  ی  په  شکل   په  دګوتې  کې  ټ 
په نامه یادیږی ترڅودهضم شووو غذايي     villiملیوناوبرجستګی شتون لري چې د زغابه  

کموادودجذب   مواددکوچنی  غذايي  تولیدشي. هضم شوي  پراخه سطه  د ولپاره    لموڅخه 
په برخه    duodenumکړنالرې په مرسته وینې ته ننوځي . لکه اوسپنه د    diffusionانتشار  

له الرې ،اوقنددileumپه    B12کې ،ویټامین   ترانسپورت  د فعال  انتشار   . کې ،سودیم 
 کړنالرې په مرسته جذب کیږي .

Smallpox 

: توسط   -چیچک  که  وساری    Orthopoxvirus variola  وایرس  مرضی  یافته  انتقال 
میباشد. باتب شدید ولرزه ، استفراق شروع شده وعالمه عمده آن  کمردردی وسردردی  

 خیږي.   Vesiculaدناروغ په پوستکي باندې دنویازوه څخه ډکې تڼاکې   میباشد. 

Smell  ، بوی 

Smelting 

electrolysis 

داوبوچاپیریال څخه ګټه نه پورته کیږي  یوډول برقي الکتروالیزکړنالره ده چې په هغه کې  
دحرارت   چې  کیږي  پورته  ګټه  څخه  مالګې  شوې  جوش  یوې  ډول  په  دالکترولیت  بلکې 
  ، فلزات  القالي  مټ  په  کړنالرې  دنوموړې  وي.  پورته  ال  څخه  نقطي  دذوبان  یې  درجه 

 دځمکي القالي فلزات ،المونیم،فلور،کلوراو پالستیکي موادتولیدکیږي.

Smoulder ځلیدل،ضعیف سوځیدونکی اور، تت بلیدل   ، خفیف دلځېسو خفیف 

Sn >Stannum   دکیمیاوي عنصرستانم دلنډیزنښه ده 

Snail shell 

: حلزون  خانهْ    ، خوردګی    -قشرحلزون  چین  بشکل  که  حلزون  چبهْ   قشرمذکورازقسمت 
بنام    عضوی  مادهْ   وازیک  ګردیده  ترشح  متشکل      Conchyolinاست  آهکی  ومواد 

میباشد. این قشر از دو الی سی  طبقه ساخته شده که طبقهْ  داخلی آن بعضًا صدفی است   
 ختمان ظاهری احشاْ  راتمثیل مینماید.. شکل خانه یاقشر مذکور معمواًل سا
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Snake 

معموآل  یو خزنده حیوان دي چې بدن ئې اوږداوپه اطراف کې غړي نه لري .    -منګور،مار :
سترګې يې پلک نه لري . لګۍ یې لنډه،ژبه یې اوږده، خوله اوالندې باندې زامه یې ددې 

چیچي. منګوریاهګۍ   وړتیالري چې ډیروسعت ومومي.. ځینې منګورونه ذهرلري اوسړي 
زره   درې  له  اضافه  دمنګور  کوی.  تکامل  دهګۍ  منځ  په  یې  کوچنیان  اویاداچې  اچوي 
ډولونه څخه پيژندل شوي دي . ستون فقرات یې ډیرې کړۍ لري اوآن تردرې سوه  پورې  
حیوانات   کوچني  دمنګورغذا   . کیږي  ترسره  اساس  په  کوږوالي  دبدن  یې  رسیږي.حرکت 

طه یې کلک نیسي اومسموم کوی یې . منګور ترډیرې مودې پورې  دي چې دغاښونوپه واس
پرته له غذاڅخه ژوندکوالی شي خوپه یوه وارباندې خورازیات شی خوړلی شي معده یې  
په     . نیسي  یې  کلک  بلکې  ژیي  موادنه  غذايي   . وړتیالري  اودارتجاعیت  اوږده  هم 

دمنګورطول ده.  تړلې  سره  دذهروکڅوړې  چې  لري  سوري  متر    غاښونوکې  سانتي  دلس 
نوي   ورسره  تل  یې  پوستکۍ  منګورغټیږي  چې  کله  رسیږي.  پورې  متره  تراوه  آن  څخه 
ښکارپیداکوي.   خپل  واسطه  په  دبوی  ځي.  منځه  له  اوزوړپوستکۍ  کیږي 

 دمنګورزهروڅخه پروتین ترالسه کیږي اوپه طبابت کې پراخ استعمال لري.

Soda Water 

یاسوډاواټر؛  اوبه  د  --دسوډې  کې  دکاربن  طبیعت  اوپه  کیږي  ویل  اکسایداوبوته  ای 
ډای   دکاربن  اوبوکې  ګالس  یوه  په  یادیږي.  هم  نوم  اوبوپه  اودمعدنې  پیداکیږي 

 اکسایدتعامل په اساس پوقانې ډوله څاڅکي  پورته ځي.  

Sodium 

یوکیمیاوي عنصردی چې دالقلي فلزاتوپه لومړې ګروپ عنصرونو پورې اړه لري   -سودیم :
، نقطه    (C° 97.794)، نقطه ذوبان    22.989، دکتلې شمیره يې     11،اتومي شمیره ېې  

، دفوق العاده فعالو فلزاتوله ډلې څخه     3g/cm 0.968،کثافت يې     C 882.940°غلیان  
ده ، دسپینوزروپه    Naدی اوپه ازاده هواکې په ډیرشدت سره اوراخلي ، دلنډیزنښه یې   

په شکل   دمالګې  او  پیداکیږي  ازادنه  . سودیم  لري  په غرونوکې    Naclشان سپین رنګ 
 پیداکیږي.

Sodium 

Carbonate 

دسودیم مالګه ده چې  دکاربونیک       -:     (   3CO2Naیا دسودابلورونه )  کاربونیټ    سودیم  
شکل لري اوپه صنعت کې   ي  اسید څخه تر ال سه کیږي . داوبوڅخه پرته سوداسپین پودر

 داوبوپاکولو،نرم کولو، اودکالیومینځلوپه موخه کارول کیږي.

Sodium 

Carbonate 

 : کاربونیت  اوکیم   -سودیم  یادیږي  نوم هم  په  یاوي  یوغیرعضوی مرکب دی چې دسوډا 
يې   لري    3CO2Naفورمول  خواص  قلوي   . پیداکیږي  خاکسترکې  دسمندرنباتاتوپه   . دی 

 اودصابون جوړولوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي .

Sodium 

carbonate 

 

یوغیرعضوي سپین بلوري مرکب دی چې په     -سودیم کاربونیت ، سوډااش ،شال سوډا :
يې    . کیمیاوي فرمول  لري  یې قلوي  خاصیت  اومحلول     ,3CO2Na,اوبوکې حل کیږي 

دی. سوډادصابون یوه برخه تشکیلوي اودشیانودمینځولو اوپاکولوپه موخه  اوهمدارنګه  
په طبابت کې دپوستکي ناروغیوددرملنې په موخه ، دشیشې فابریکو کې پراخ استعمال  

 لري .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonate
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
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Sodium Chlorate 

 

 : دکلوراسیدسودیم مالګه ده ،یوغیرعضوي مرکب دی چې کیمیاوي     -سودیم کلوريت 
يې   ا  3ClONaفورمول  اوپه  دي  جسم  پوډري  بلوري  ،سپین  کیږي.  دی  حل  وبوکې 

 داکسیجن دالس ته راوړلوپه موخه کارول کیږي .

Sodium Chloride 

: کلوراید  يې     -سودیم  فورمول  کیمیاوي   ، ده  مالګه  اسیدسودیم  .     Naclدمالګې  دی 
اوپه    دی  تریش  خونديې  یادیږي.  نوم  په  مالګې  دخوړې  چې  دی  جسم  بلوري  یوسپین 

ږي . دخوړومالګه په مساوي نسبت دیوکلورایون  سړواوتودواوبوکې تقریبًا یوشان حل کی
اوپه      لري  خوراضرورت  ته  مالګې  بدن  دانسان   . ده  شوی  جوړه  څخه  ایون  اویوسودیم 

 g 300–150    څخه دبدن  خوړومالګه  ګرامه  شل  لږڅه  ورځ  هره  ده.  موجوده  کې  بدن  په 
 ضایع کیږي اوبایدبیرته دخوراک له الرې پوره شي.

Sodium Chloride 

  : کلوراید  دمختلفوتخنیکې  -سودیم  ډول  په  ناسوچه  چې  ده  مالګه  دخوړوطبیعي 
  NaClهدفونولپاره دمعادنوڅخه ترالسه کیږي.  دخوړوخالصې مالګې کیمیاوي فرمول   

 ته رسیږي . g 19–6دی . په یوه ورځ کې دخوړومالګي داړتیاوړمقدار 

Sodium 

Hydroxide 

هایدرواکساید: م   -سودیم  یادیږي  یوغیرعضوي   هم  نوم  دسوډاپه  چې  دی  رکب 
يې    فرمول  په    NaOHاوکیمیاوي  دتابلت  بازارکې  په  چې  دی  یوسپین جامدجسم   . دی 

شکل خرڅیږي.  خورازورقلوي خواص لري او په اوبوکې په هرنسبت سره حل کیږي. یوډول  
کارول   موخه  کولوپه  اودغوړوحل  دلوښودمینځلولپاره  او  مواددي  سوځونکي  کیمیاوي 

 . په طبابت کې دنرمونسجونوڅخه غوړحل کوي .کیږي 

Sodium Nitrate 

 

یوکیمیاوي مرکب دی  چې فرمول یې   -:   ښوره چیلي،    سالپیتر چیلي ،نایتریت سودیم
تیزاب   3ONNa     په بڼه لیکل کیږي . نوموړی مرکب  دسودیم مالګه ده چې دشورې
اویا  3HNO   ن . خالص سودیم  سپین رنګ لري ،    ایتریت  څخه تر ال سه کیږي 

 لورپه شکل وي  .  بدبې رنګه  
اوبه ځانته راځبیښي ، څرنګه چې دچیلي په هیوادکې ډیره موندل  

اوپه   توګه   په  .   دکیمیاوي سرې  ویل کیږي  هم  ورته دچیلې شوره  کبله  نوله دې  کیږي 
سپینه جامده    منځه وړلوپه موخه  پراخ استعمال لري .وودخوراکي موادوکې د باکټریا   

 تودوخې د  .ده   C   0306یی درجه کیدو ویلي د    .حلیږي کې ایتانول او اوبو پهماده ده 

 نایترک د سره کاربونیټ سودیم یا  هایدرواکساید  سودیم د  .کیږي تجزیه   C   0380په

 .کیږي ل کارو کې جوړولو په سرو نایتریتي د . راځي ته الس څخه تعامل د اسید

Sodium 

Thiosulfate 

سودیم تیوسلفاټ یوډول مالګه ده چې دعکاسي فلم د مینځلوپه ترځ کې  د فوتو)انځور(  
باندې  سطحه  په  فلم  دعکاسي   . کیږي  پورته  ګټه  ورڅخه  موخه   ساتلوپه  دثابت 

نری پټ موښل شوي دی چې درڼا پروړاندې ډیرحساس دی      (AgBr) دسپینوزروبرومید  
یوالکترون     Br)-(ګيږي نودبروم منفي ایون  پرپټ ول  (AgBr). کله چې رڼآدعکاسي فلم د

خنثی    په  یې  اوپخپله  ورکوي  ایون     Brدالسه  دسپینوزرومثبت   . اوړی     Ag+اتوم 
اوړی .  په پایله کې دسپین زرو     Agیوالکترون ځانته رانیسي اوپخپله یې په  خنثی اتوم

اودلیدلووړګ    Agفلزي کیږي  پاتې  اوځلیدنکي  کلک  پرمخ   دعکس  . اتومونه         رځي 
بایددفلم   AgBr دسپینوزروبرومید     خود  ، لګیدلې  ده  رڼانه  ورباندې  اتومونه چې  هغه 

مینځلوپه ترځ کې دتصویرمخ څخه لیرې شي ترڅو مینځل شوی فلم درڼاپروړاندې حساس  
سودیم تیوسلفاټ څخه ګټه پورته کیږي په دې مانا   پاتې نه شي . دنوموړې موخې لپاره  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:NaNitrate.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorate
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
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پ فلم  یوکمپلکس مرکب  چې دعکاسي  اتومونه  سره  پاتې  پټ  کې  دسپینوزروبرومید  ه 
 جوړوي اوپه دې توګه  په اوبوکې حل کیدوني دي  .  

NaBr  +  ]2)3O2[Ag(S3Na   AgBr  +  3O2S22 Na 

Software 
اوهدایتونوڅخه ډک پروګرام دی چې یوه کمپيوترته هدایت ورکوي     Dataدګڼ شمیرډاتا

 چې څنګه کاروکړي.  

Solanaceae 

 

ټول هغه نباتات چې دپسرلي څخه آن ترمني پورې شنه کیږي .دبادنجان نبات ګروپ لکه  
درومی بادنجان ډولونه ،کچالو،تنباکو،سره مرچ اوداسې نورورباندې تعلق لری. په ډیری 

جات  سره   ادویه   ، بوټي  طبي  مواد،  ،سمي  موادلري  الکالوئیدي  دی چې  نباتات  دبوټي 
 ،واښه ، زراعتي محصوالت ، ګیاهای ګلداراونور

Solanaceae 
هم   ددووزروڅخه  ان  یې  اوانواع  کیږي  ویل  ته  اوګلدارونباتاتو  نباتاتوګروپ  دبادنجان 

 اوړي.

Solar لمر،آفتاب 

Solar Cell 

عنصر   دنوروړانګې    Seدسیلین  چې  کله  او  کیږي  ویل  فوتودايودته  جوړشوی  څخه 
ورباندې ولګیږي نوپه پایله کې بريښنایزولټیج تولیدکوي. په بله مانانوموړي نیمه هادي  

حجره    لمریز  عنصر  .دسیلین  اړوي  باندې  بريښنایزانرژي  په  دنورانرژي سم سیخ  جوړښت 
 لټیج تولیدکړي.کوالی شي چې ان تریوه ولټ پورې و

Solar Eclipse 
نوموړې پيښه هغه مهال منځ ته راځي چې ځمکه ، لمر اومیاشت    -کسوف یا دلمرتندر :

 په یوه مستقیم خط کې قرارولري اومیاشت دلمراوځمکې په منځ کې واقع شي .

Solar Irradiance 

: اود  -دلمروړانګې  وړانګې   .حرارتې  خپریږي  وړانګې  ډوله  دوه  رادیووړانګې  دلمرڅخه 
چې هرې خواته خپریږي اویوه برخه ېې ځمکې ته هم رارسیږي . څرنګه چې دلمرپه منځ کې 
هم خپریږي.   بڅرکې  کبله دلمرڅخه  چارج شوي  نوله دې  کیږي  ترسره  تعامالت  هستوي 

 لکه نویترینوس ، الکترونونه ،پروتونونه اوالفاوړانګې   

Solar 

Prominence 

کتله غټه  ډیره  نوموړی    دګازهغه   . کیږي  اچول  بهرخواته  دلمرکروموسفیرڅخه  چې 
 ګازدهایدروجن اوهیلیم بريښنایزچارج شووبڅرکوڅخه جوړدی.

Solar Spectrum 
دالکترومقناطیسې څپې دطیف یوه برخه ده چې په تیره بیاد ماورای    -دلمرانرژي طیف :  

 بنفش،تحت قرمزاودلیدلووړ، وړانګوڅخه جوړدی 

Solid  Matter  کلکه ماده ، جامده ماده 

Solid Geometry 
دهندسې علم  یوه څانګه ده چې د جسمونودرې بعده جوړښت مطالعه کوي اوپه پایله کې  

 دهغوی سطحه ،مساحت محاسبه کوي .  

Solifugae 

جوال ډوله حیوانات دي چې طول يې دپینځه سانتې مترڅخه ان ترپینځه لسو     -غندل ها :
. رنګ يې سور،زیړ اویاتورنسواري وي .د خولي شاوخوابرخه  سانتي متر پورې رسیږي  

بڼه جوړښت لري او دکایتن     په  مادي څخه جوړشوي کلک غاښونه    Chitinدیوې قیچې 
لرونکوحیواناتوڅخه   کوي چې دکوچنیوحشراتواومفصل  له خواپه ښکارپیل  . دشپې  لري 
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 خپل ځان تغذیه کوي اوزهرناک ماده نه لري . په اطراف خوا کي پینځه جوړه پښې لري 

Solubility : دحل وړتیا ، قابلیت حل ، ،انحاللیت- 

Solubility 

Product 

په محلل کې حل شي     ABکله چې یوکیمیاوي جامد مرکب     -دانحاللیت حاصل ضرب : 
پایله کې دمعادلي شۍ خوااوکیڼ خوا ترمینځ  یودینامیک تعادل  اوپه ایونوواوړي ، اوپه 

𝐴𝐵برقرارشي      ⇄ 𝐴− + 𝐵+      نودمرکب ابتدايي موادو اودمرکب تجزیه شوومحصله ،
kسره ښوول کیږي.   kموادودتعامل خارج قسمت ثابت دی اوپه   =

[A−].[B+]

[AB]
 

Solution 

په ټولیزه توګه په یوه مایع کې دیوه جسم انحالل ،دمحلول په نوم یادیږي. په     -محلول :
کیږي. یومحلول کیدی شي  کیمیاکې دڅومتجانسوموادومتجانس مخلوط ته محلول ویل 

دګاز،مایع  هم  خپله  اوپه  وي  شوی  تشکیل  برخوڅخه  شوو،ګاز،اومایع  دجامدحل  چې 
اویاجامدپه حالت کې شتون ولري. دبېلګې په توګه دمایع محلول چې محلل یې اوبه دي  
دقندمحلول   اوهمدارنګه  جوړوي  محلول  دمالګې  کول   حل  دمالګې  اوبوکې  په  لکه  

لول چې محلل يې ګازدی لکه هوا چې داکسیجن اونایتروجن څخه  اوداسې نور. دګازمح
په طالکې حل شوي وي   لکه سیماب چې  یې جامددی  ده. جامدمحلول چې محلل  جوړه 

 اودامالګام په نوم یادیږي.،اویادهایدروجن ګازچې په پالدیم فلزکې حل شوی وی 

Solution Heat 

هغه حرارت دی چې یوکیمیاوي مرکب  یې دحل کیدلوپه ترځ کې تولیدکوي. که سودیم  
اودمحلول    NaOHهایدرواکساید   کیږي  ازاده  انرژي  نوکیمیاوي  شي  حل  اوبوکې  په 

 حرارت پورته ځي.

Solvent 

 

یوې مادي ته ویل کیږي چې ګازات،مایعات اوجامدشیان په خپل ځان کې حل    -محلل :
ق او نري کوي. په نوموړې کړنالره کې دحل کوونکې مادې اوحل شوې  کوي اویاېې رقی

مادې ترمینځ کیمیاوي تعامل مینځ ته نه راځي. لکه اوبه یا الکهول چې په خپل ځان کې  
 نورموادحل کوي.

Soma  بدن ،جسم 

Somatic Cell   : وته ويل کیږي .حجر نورود بدن ټولو پرته له جنسي حجرو   -بدني حجرې 

Somatic 

Mutation 
 په نوم یادیږي  وتېشنیم چې ددنورمال  جوړښت څخه د بدني حجروهر اړخيزبدلون  

Sonde 

یوه فلزي نرۍ میله ډوله آله ده چې په طبابت کې دبدن  په هغوتشوځایونوکې دمعاینه    -۱
 کولوپه موخه  کارول کیږي چې عادي عملیات يې ستونځمن وي .

ننوځي   -۲ الندې  کې  مځکه  په  لکه  چاپیریال  یوه  په  چې  ده  آله  کونکي  آندازه  یوه 
 اودتیلوذخیرې  مالومي 

کیږي    -۳ انتقال  اوفضاته  وي  نه  ناست  پکې  انسان  چې  کیږي  ویل  هم  قمرته  مصنوعي 
:دغاښومیله   لکه  يې  نورمثالونه  وکړي.   ګیرې  اواندازه  څیړنې  هکله  ترڅودفضاپه 

 میله ایون میله اونو  ،رادیومیله ،فضايي

Sorption 

: په کیمیااوفزیک څانګه کې دجذب  کولوکړنالرې ته ویل کیږي چې یوه ماده      -جذب 
شي  جذب  ګازونه  کې  اویاجامدجسم  مایع  یوه  په  کله   . کیږي  جذب  څخه  مادې  دبلې 

 اویامایع په جامدجسم کې ننوځي اوهلته جذب شي 
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Sorus   تجمع هاګدان درسطح تحتانی ګل سنګ 

Sound 

 : ډول    -صوت  عمومي  ستیکي  په  اال  یوه  په  چې  کیږي  ویل  اهتزازاتوته  میخانیکي 
چاپېریال  لکه ګاز،مایع اوجامدجسم کې خپریږي. په هواکې نوموړي اهتزازاونه دصوت  
څپوپه توګه دفشاراوکثافت په تغیرسره انتقال کیږي. انسان کوالی شي چې دصوت هغه  

. دصوت هغه څپې    قیمت ولري    Hz - 20 000 Hz 20څپې واوري چې فریکونس یې د   
په نوم یادیږي.   چې فریکونس یې دشل کیلوهرڅ څخه لوړوي دماورای صوت فریکونس 
نوموړی   چې  وړتیالري  اونور ددې  اوخفاش  دریايي  ،خوک  لکه سپی  حیوانات   خوځینې 

 ماورای صوت فریکونس واوري .

ل  دصوت هغه څپې چې فریکونس يې دشل هرڅ څخه کوچنۍ وي دانسان په غوږونه اورید
 کیږي اودماتحت صوت فریکونس په نوم یادیږي.

Sound Barrier 

: دیوال  کیږي    -دصوت  ورنږدې  ته  سرعت  دصوت  سرعت  طیارې  دیوې  چې  کله 
اویازیاتیږي ،نوهوادومره انقباض کوي چې په پایله کې دهواضربې څپې منځ ته راځي اوپه  

مت دصوت دیوال په نوم  طیاره باندې لګیږي. دطیارې په وړاندې دباداوهوانوموړي مقاو
 یادیږي.

Sound Source 

: یامنبع  سرچینه  صوت     -دصوت  کبله  داهتزازله  چې  کیږي  ویل  جسمونوته  هغو 
تولیدکوي. دجسم اهتزازونه داتمسفیرپه فشارباندې اضافه فشارواردکوي اوپه پایله کې  

سرچینې دصوت څپې منځ ته راځي. دبیلګې په توګه لکه دموزیک تخنیکې آالت دصوت  
 تشکیلوي.

Sound Waves 

هغومیخانیکي څپوته ویل کیږي چې دصوت سرچینې څخه خپریږي  او     -صوت څپې :
هرڅ      کیلو  ترشل  ان  څخه  هرڅ  دشل  يې  فریکونس  پورې    Hz - 20 KHz 20دصوت 

رسیږي. دصوت څپې دخپریدلولپاره یوچاپيریال ته اړتیاشته. دصوت څپې په جامدجسم 
 دارنګه دعرضي څپوپه ډول خپرې کیږي.کې دطولي څپواوهم

South Pole 

: قطب   اودځمکې     -جنوبې  ده  نقطه  اخري  خواته  ترټولوجنوبې  پرمخ  دسطحي  دځمکې 
څرخیدونکی محورددې نقطې څخه تیریږي . دنوموړې نقطي مقابل خواته دځمکې شمال  

 قطب موقعیت لري .

Spark جرقه ،  سپرغۍ 

Spawn (Biology) 

دایوه اصطالح ده چې دهغوحیواناتوهګیوته کارول کیږي چې خپلي هګۍ اویاسپرم اوبوته  
 اچوي اوهلته په یوه غشاکې خوندي ساتل کیږي اودوخت سره سم وده کوی .    

Species 

 سبك، كيفيت .   ، جنس ،ډول ،نوع 
دنباتاتواویاحیواناتواونوروژوندسورو،یوې ډلې ته ویل کیږي چې         -په بیالوژي کې   : 

 مشابه جوړ ښت ولري اودیوه بل نه خپلواک دنسل ډیرښت کوال ی شي 

Species 
: هغه ستره ډله ژوندي موجودات چې په عمده نښواوعالئموکې    -ډول ،نوع،قسم،ګونه  

 یودبل سره مشابه وي اوپه راتلونکونسلونوکې په دوامداره توګه  دجنسي تکثروړتیاولري  

Specific : مقاومت  جسم    -مخصوصه  کوونکي  هدایت  دیوه  چې  دی  کمیت  دموادویوثابت 
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Electrical 

Resistance 
په   بريښنایزمقاومت  جسم  دیوه  که  کیږي.   کارول  موخه  دټاکلوپه  ،    Rبريښنایزمقاومت 

په   په    Lطول  مقطع  کوونکي  مقاومت         Aاودهدایت  مخصوصه  سره  نودتعریف  وښیو، 
𝜌مساوي دی له :             𝜌رو   = 𝑅

𝐴

ℓ
 دی. Ω·mوړې کمیت واحد دنوم  

Specific Heat 

Capacity 

ته دحرارت په    mهغه مقدارانرژي ده چې دجسم یوکیلوګرام کتلې    -مخصوصه حرارت : 
کلوین   درجه  یوه  حرارت  ترڅودجسم  کیږي  ورکول  دمخصوصه    K 1توګه   . الړشي  پورته 

 دی.  J/(K kg)تقسیم په کلوین اوکیلوګرام     Jحرارت  واحد   ژول  

Specific Weight 

 : دیوه جسم وزن په واحدحجم ته ویل کیږي . که چیرته دیوه جسم وزن    -مخصوصه وزن 
په    په    GFقوه  یې  اړیکې څخه     γوښيو،نودیوه جسم مخصوصه وزن     Vاوحجم  دالندې 

 ترالسه کیږي.

 
په   کتله  دجسم  کې  معادله  پورتنۍ  په    mپه  په                          ρکثافت  تعجیل  اودځمکې 

g = 9,81 m/s²   : ښوول شوی دی. دمخصوصه وزن واحد مساوي دی له 

 

Specific Weight 

د جسم ته    Vتقسیم  په حجم    GFدیوه جسم وزن قوه      -مخصوصه وزن ، وزن مخصوصه :
 مساوي دی له :  𝛾ښوول کیږي . مخصوصه وزن   𝛾 مخصوصه وزن ویل کیږی  اوپه 

 
کې    معادله  پورتنی  ،    mپه  کتله  ،او    gدجسم  تعجیل  قوې  جاذبې  دجسم    ρدځمکي 

 m·N−3 کثافت دی . واحد یې نیوټن تقسسم په متر مکعب دی 

Spectral  طیفی ، طیف 

Spectral Analysis 

کړنالره ده چې دځانګړوآالتولکه شپکټوګراف په مټ   په  یوډول فزیکي   -طیفي  تحلیل :  
نمونه کې   دعنصرونودطیف رنګ په اساس چې په یوه مرکب کې موجودوي، په توصیفي  
تحلیل   دنمونې  لپاره  موخې  دنوموړې   . شي  ی  کوال  اوتجزیه  تشخیص  ډول  اومقداري 

 کوونکې موادوته دومره حرارت ورکړشي چې په ګازحالت باندې واوړي.

Spectral Bands 

یوه داسې طیف ته ویل کیږي چې دیوه مالیکول  اویا لکه په     -طیف نواري ، پلن طیف :
په پلن )نوار( ډوله شکل منځ ته راځي .   پایله کې   په  یوه ګازکې دډیرو اتومونو دتحریک 

دغه ډول طیف دګڼ شمیرخطي  طیفونودمجموعې څخه  منځ ته راځی چې یوپه بل کې   
ره نغښتې وي . دانرژي طیف یې هم خطي بڼه نه لري بلکې  یو متمادی طیف  ننوتلي اوس

continuum     جوړوي . دبیلګې په توګه لکه دلمرپالزما اتموسفیرچې دیوګازمخلوط  او
 دڅوډوله عنصرونوڅخه ترکیب شوی وي   

Spectroscope 

عنصردرڼاوړان دیوه  کې  نمونه  یوه  په  چې  ده  آله  فزیکي  .یوه  طیف  شپکتروسکوپ  ګې 
تجزیه کوي اودیوه دوربین په مټ دلیدلووړګرځي . دنوموړې موخې لپاره دنمونې تحلیل  
چیرته   واوړي.که  باندې  ګازحالت  په  چې  ورکړشي  حرارت  دومره  موادوته  کوونکې 

اوتشخیص    Detectorیودیدکتور   کوالی  تجزیه  هم  نودنمونې عنصرطیف  وي  ورسره  هم 
 په نوم یادیږيکوالی شي . نوموړې آله دشپکترومتر

https://de.wikipedia.org/wiki/Meter
https://de.wikipedia.org/wiki/Newton_(Einheit)
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Spectroscopy 
دفيزيکي او کيميا وي کړنالرو په  مر سته سره دمادې ديوې نمونې    -شپیکټروسکوپي : 

 مالیکولي جوړښت، دوړانگوطيف تحليل اوترکيب رابرسیره کوي  

Spectrum 

: ګڼ    -طیف  باندې  پرده  نوپه  شي  تجزیه  مټ  منشورپه  دیوه  دلمروړانګې  چې  کله 
ت دلمروړانګې  چې  داځکه   . کیږي  لیدل  څپو  شمیررنګونه  الکترومقاطیسي  وپیرلرونکې 

چې   کله   . لري  انکسارضریبونه  توپیرلرونکي  کبله   دې  اوله  جوړدی  څخه 
کې   تابع  په  طول  اویاڅپې  دنوموړوړانګوفریکونس  څپوشدت  دلمرالکترومقناطیسي 
  دګراف په بڼه وکښل شي نودلمرطیف ترالسه کیږي. نوموړي پېښه دباران په ترځ کې دلمر 

په ډول هم لیدل کیږي. دلمرطیف هغه برخه چې په سترګولیدل کیږي  رنګونو  شنه زرغونه
پورې    nm- 700 nm 400دڅپې طول يې دڅلورسوه نانومترڅخه ان تراوه سوه نانومتر    

رسیږي .  همدارنګه په نوموړې ډول سره  دالکترومقناطیسي څپې ټول طیف ترالسه کوالی  
 شو 

Speed of 

propagation 

دخپرولوسرعت    ، الکترومقناطیسي       -:   دانتشارسرعت  څپو  دصوت  لکه 
 څپوخپریدلوسرعت 

Speed Of Light 

 : په یوه چاپيریال کې دالکترومقناطیسي وړانګولکه نوردخپریدنې سرعت    -دنورسرعت 
دنورسرعت    . کیږي  ویل  دنورسرعت      cته  فضاکې  اوپه  دی   ثابت  طبیعي  عمومي  یوه 

 قیمت لري .        km/s 000 300لږڅه درې سوه زره کیلومتره پرثانیه 

Speed of light 

 

C = 3 ×10)8     درې  سوه زره کيلو متره په ثانيه کې دی    -دنور سرعت )چټکتيا( :  

M/S) 

Speed Of Sound 

 : سرعت  په    -دصوت  دوخت  کې  چاپيریال  یوه  په  يې   څپې  دصوت  چې  ده  فاصله  هغه 
ثانیه      مترپه  واحد  نړیوال  سرعت  دصوت  خپریږي.  وړاندې  په  اومخ  کوي  طی  واحدکې 

m/s    دی. دصوت څپې سرعت په هرچاپیریال کې توپیرلري اودحرارت تابع دی . دبیلګې
قیمت لري په    m/s 343,2ي دصوت سرعت  حرارت ولر  C° 20په توګه په وچه هواکې چې  

لکه   وي  هواسړه  که  چې  کې  حال  سرعت  ،     C° 50-داسې  .  m/s 299,63دصوت    دی 
 .       λضرب صوت څپې طول     fمساوي دی له صوت فریکونس   𝐶sدصوت سرعت  

 𝐶s = λ. f 

Spermatids 

دحیوان اونسان دبنسټیزجنسي حجرو څخه     -خام جنسي حجرې ، تخمه های مقدماتي :
تقسیم په    Meiosis IIدسپرم حجروپخیدلو اووده کیدلوپه درشل کې ددویمې مایزویس   

لري  نه  شالق  یانې  لکۍ  چې  رآځي  ته  منځ  حجرې  سپرم  مقدماتې  کې  پایله 
 اودکروموزومونیمايي شمیرلري .   

Spermatocyte 

: تخمه  مادری  ،سلول  حجرې  جنسي  څخه    -خام  حجرو  دبنسټیزجنسي  اونسان  دحیوان 
تقسیم په پایله  Meiosis Iدسپرم حجروپخیدلو اووده کولوپه درشل کې دلومړی مایزویس 

لري   نه  یانې شالق  رآځي چې لکۍ  ته  ثانوي سپرم جنسي حجرې منځ  کې مقدماتې خام 
 اودکروموزومونیمايي شمیرلري .   
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Spermatogenesis 

 : تخمه  تشکیل  جنسی   -عملیهْ   یاسلول  تخمه 
های   مذکریاتخمه  جنسی  اولیهْ   هاازسلول  مذکردرخصیه 

به    Spermatogoniaاولیهْ    مرتبه  چندین  بوجودمیایندکه 
تخمه   رسیدن  اصلی  عملیه  میپردازند.  سلولی  تقسیمات 
توسط یک حالت آرام شروع شده که به تعقیب آن دوتقسیم  

صور تقسیم  رسیدن  آماده  که  اولی   تخمهْ    میګیرد.  ت 
یا   تخمه  مادری  سلول  میګردد،  اول  رسیدن  

Spermatocyte I   یادمیشودکه ازان باردیګردوسلول ثانوی
بنام    دوم  تقسیم رسیدن  دوتقسیم     Spermatocyte IIعملیهْ   وازاثرهمین  بدست میاید 

بنام   چارسلول  درنتیجه   رسیدن    تولیدګردیده  spermatidsسلولی،  ازعملیه  بعدًا  که 
 تبدیل میشود.  Spermیاپخته شدن به تخمه یا 

Spermatophyte نباتات بذری ،نباتات ګلدار 

Spermatozoon 

(Spermium) 

 : تخم  دمذکرحیوان   ، تخمه   ، په    -سپرم  حجره چې  جنسي  پخه  متحرکه    یاخوټه  دمذکر 
حجرې  خصي هګۍ  اودښځینه  تولیدکیږي  کې  دسپرم    ovumه  ده.  خوراکوچنی  پرتله  په 

کروموزومونه    23دی په دې مانا چې ټول ټال    haploidحجرې دکروموزوموشمیر هاپلوئيد  
کروموزوم   جنسي  یو  څخه  دهغوی  چې  حجره  y اویا    xلري  دمذکرجنسي  چې  لري.کله 

ایله کې نطفه منځ ته راځي  اوښځه  دښځې هګۍ یانې جنسي حجرې سره القاح شي نوپه پ
په مټ ټاکل    (xy)حامله داره کیږي . داوالدونوجنسیت دنارینه سپرم یانې جنسي حجري  

حجرې   جنسي  اودښځي  حجره             (xx)کیږي  هګۍ  دښځي  کیږي.  ټاکل  نه  واسطه  په 
   کروموزوم دی .دسپرم حجرې هم ټول ټال   xکروموزومونه لری چې دهغې څخه یې یو     23
وي . که     xوي اویا یوکروموزوم     yکروموزومونه لري چې دهغوی څخه یوکروموزوم    23

کروموزوم سره یوځای شي نو  X کروموزوم دمور  X څخه یواکس    (XY)   دپالر کروموزوم 
(XX)      کروموزوم ورڅخه جوړیږي اوانجلۍ اوالد زیږي. که دپالرy       کروموزوم دموریوه

x    نوهلک زیږي چې کروموزوم یې  کروموزوم سره یوځای شي(XY)   .. دانسان سپرم    دی
 ددریوبرخوڅخه جوړشوی دی .  

افرازکیږي کله چې دهګۍ حجرې    spermlysinدسربرخه : ددې برخې څخه یوانزایم     -۱
دی.   اړین  لپاره  اودالقاح  ورننوځي  لري   ته  شتون  هسته  دسپرم  کې   برخه  نوموړې  په 

بڼه لري چې سریي پینځه مایکرومتراولکۍ یې او دانسان سپرم حجره هموارډیسک ډوله 
لري    طول  مایکرومتر  کې  پنځوس  برخه  نوموړې  په  چې    23.  دي  شته  کروموزومونه 

 کروموزوم شامل دی .    yکروموزوم اویاجنسي    xدهغوی څخه یوجنسي 
جوړښت  -۲ مایتوکوندرین  شکله  شمیردایروي  ګڼ   : برخه  د  منځنۍ  چې  لري  شتون  ونه 

ATP    . په مټ انرژي ترالسه کوي اومخ په وړاندې حرکت کوي 
جوړښتونه    -۳ ډوله  ریشه  تاوشوي   متحرک  اوږده  څخه  حجرې  دسپرم   : برخه  دلکۍ 

بهرخواته راوځي چې دلکۍ په نوم یادیږي. دنوموړي فالجیلم په مټ    flagellumفالجیلم  
د کوي.   حرکت  وړاندې  په  مخ  حجره  حجرې  دسپرم  سپرم  اوسمارق  نباتاتو،الجی 

دحیواناتوسره توپيرلري اوګڼ شمیرشعاع ډوله ،یامیخ ډوله  اوږده تارونه اوریشې  دسپرم  
حجرې څخه هرې خواته راوځي.په رشتوي چینجیواوخرچنګهاکې دسپرم حجره لکه دمیخ  

 په شان اویا مدوراوشعاعی ډوله بڼه لري .  
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Spermium ي حجره  سپرم ، تخمه ، دمذکرجنس 

Sphere 

مجموعه دنقاطوڅخه عبارت دی چې دهمدغونقطومسافې دیوې مستقرې نقطي   -کره :
دکرې     rولري . دتعریف سره سم مستقره نقطه دکرې مرکزاوثابت طول  r څخه  ثابت طول ً

په    نقطه  مرکزي  دکرې  که   . تشکیلوي  منځ  دکري  نقطه  .همدغه  یادیږی  نوم  په  شعاع 
)0,z0,y0(x    الندې چې  دی   عبارت  څخه  مجموعې  دټولونقطوله  سطحه  وښیو،نودکرې 

 معادله ورته صدق کوي .

 
Spherical Cap : یومستوي یوه کره په دوه سرپوښوباندې ویشي   -دکرې سرپوښ 

Spherical Cloud 

Model 

دیوه اتوم وریځ )ابرمانند( ډوله موډل چې دیوې کرې په بڼه سره ښوول کیږي .  دبېلګې په  
 توګه لکه په یوه اټوم کې دالکترونومدارونه  

Spherical Sector 
دکرې یوه برخه ده چې دمخروط شکل لري .  په دې توګه لکه چې مخروط    -دکرې قطعه :

 اودمخروط قاعده دکرې په سطحه باندې قرارولري .دکرې په مرکزکي 

Spherical 

Segment 

 : کره  کیږي چې ددووموازي مستوي ګانوترمنځ   -مقطع  ویل  ته  برخې  یوې  دکروي جسم 
 قرارولري .

Spherical 

Trigonometry 
 دمثلثاتوعلم یوه برخه ده چې دکرې سطحه اندازه  اومحاسبه کوي   -کروي مثلثات : 

Spherical Waves 
: موجونه  سره     -کروي  سرعت  ثابت  په  خواته  هرې  څخه  داهتزازمنبع  چې  څپې  هغه 

 منتشرکیږي . دبیلګې په توګه صوتي موجونه اودرڼاموجونه کروي څپې دي .

Spherical Zone 
یا سیمه  :دکرې  مستوي    -منطقه  ددووموازي  چې  دی  عبارت  څخه  برخې  یوې  دکرې 

 ګانوترمنځ قرارولري .

Spin (Physics) 

سپین : په فزیک کې دبنسټیزذرولکه الکترون ،پروتون ،فوتون ،کوارک،بوزون اونور .....  
نوپه   محورراڅرخیږي  خپل  په  بنسټیزذرې   چې  کله  توګه  په  دبیلګې   . خپلیزځانګړتیاده 

 پایله کې یوڅرخیدونکې ضربه  منځ ته راځي چې دسپین په نوم یادیږي.  
رونوکې کله چې الکترونونه داتوم هستې  په مدا

ښاوخواراڅرخیږي نودالکترونو سپین په یوه اوبل  
نظیف  دطیف  کې  پایله  اوپه  کوي  اغیزه  باندې 
دهریوه  قیمت  دسپین   . ګرځي  المل  جوړښت 
دتقلیل   یې  اوقیمت  توپیرلري  لپاره  بنسټیزذرې 

ℎشوي پالنک ثابت   

2𝜋
= (ℏ)     باندې ښوول کیږي

رون، نیوترون اوکوارک سپین نیمایي  ،دالکت   0. دبیلګې په توکه دبوزون سپین صفر دی  
1/2(ℏ)  1دی اودفوتون سپین یو (ℏ)     دی. الکترون یوه کوچني مقناطیس ده چې په خپل

 محورراڅرخيږي.

Spinal Cord 

 

نخاعي طناب دستون فقرات په کانال کې موقعیت لري اوداعصابومرکزي   -نخاع شوکي :
سیستم یوه برخه تشکیلوي . نخاع شوکې یولوله يې ډوله جوړښت لري چې ددماغ ساقې 

Brainstem                سورې لوی  کې  هډوکې  په  پیټ  داوداوکسي  کیږي  پیل  څخه 
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Foramen Magnum   لوم اودشمزی  تیریږي  کړۍ   څخه  اودویمې  کړۍ     L1/L2ړی 
 هډوکې  پورې رسیږي  .  

لږڅه   طول  شوکې  کې    Cm 45دنخاع  دسرخوابرخه  يې  اودمالتیرپه    Mm 13اوعرض 
متر شپږملې  لږڅه  کې  محیطي    Mm 6اخیربرخه  دبدن  دسرمغز  شوکې  نخاع    . دی 

  اعصابوسیستم سره نښلوي. دنخاع شوکي په منځ برخه کې یوکوچنۍ خالیګاه شتون لري 
چې دمرکزي کانال په نوم یادیږي. که چیرته نخاع شوکې په ساره پرې شي نو لیدل کیږي  

 چې په مقطع کې دوه ډوله عصبي نسجونه شتون لري.  
  Glial Cells اودګلیل حجرو  Substantia Albaدمقطع خارجي برخه سپین رنګه ماده ده  

. دنخا ع شوکې داخلي  عصبې رشتوڅخه جوړه ده چې دتحریک عصبي مسیر تشکیلوي 
اودعصبي حجروجسم څخه جوړه ده.    Substantia Griseaبرخه خاکستري رنګه ماده ده   

توري په شان  اویادپتنګ په شان بڼه لري . دستون فقرات    Hخاکستري برخه  لکه دیوه  
  . راوځي  بهرخواته  رشتې  عصبي  شوکې   دنخاع  څخه  برخې  دووکړیوهډوکودمنځ  هرې 

ظ یوه   هرعصب  شوکې  .دنخاع  لري  رشته  بطني  اویوه  رشته   حسی   هرې  رشته  ظهري 
نیورونونه لري چې اطالعات له حسي آخذو څخه د نخاع شوکي له الرې، مرکزي دستګاه  

  ېچکوي    پریکړه  دماغ  او  ،  پیغام تفسیر کېږي  هلته.  انتقال کوي   Sensory Cortexته  
خوښیېو  ګونغبر  څنګهبدن   رشته   بطني  چ  ویرونونه ن  ځېدونکي.  پ  ېلري    یغام عصبي 

مرکزي عصبي   له  الر  Motor Cortexڅخه    ګاهدستبرعکس  له  نخاع  دبدن   ېله شوکي 
لېږدوي ته  برخو  پوښ شوی دي    .محیط  دیوې غشاپه مټ  نخاع شوکې  مغزاوهمدارنګه 

   په نوم یادیږي اونوموړي غړي دخطرڅخه خوندي ساتي . Meninges چې د مننجیز  
 مننجیزپه خپل وارسره په دریوبرخوویشل شوې ده. 

ده    -۱ جوړه  نسجونوڅخه  کوونکو  وصل  دغیرمنظم  چې  غشاده  کلکه  یوه  پټ  بهرنۍ 
 په نوم یادیږي.    Dura Materاوددورا غشا 

په نوم یادیږي اویوه  نرمه    Arachnoid Materمننجیزمنځنۍ غشا داراکنویدغشا     د  -۲
 جوړه ده.    غشاده چې دفیبرونو بافت څخه

دپیاغشا    -۳ غشا  دنخاع    Pia Materدمننجیزداخلي   غشا  نوموړې   . یادیږي  نوم  په 
  . ده  جوړه  څخه  فیبرونوبافت  د  چې   غشاده  اونرمه  اوخورانازکه   پټوي   سطحه  شوکې 
دنوموړې نازکې غشاڅخه اوبه اوکوچني حل شوي مواد تیریدالی شي. که چیرته نوموړې  
ناروغي   ،نوداډول  شي  اخته  التهاب   په  کبله   اویاباکټریاوله  دوایروس  غشاګانې 

 مننجایتس په نوم یادیږي .د
حساسیت     وړاندې  ،درڼاپه  توشخوالی  ،دعظال  ،تبه  سردردي  یې  نښانې  نښې 

فضاکې  ترمنځ  پیاغشا  د  داراکنویدغشااو  بلخواد  راځي.  ته  منځ  اوداعصابوتشنج 
یوډول ځانګړې   کې   په مینځ  کانال  اودمرکزي  په شاوخواکې  دنخاع شوکې  اوهمدارنګه 

مقداريې   چې  بهیږي  اوبو       Ml 150–125  مایع  شوکې  اونخاع  دمغز  او  رسیږي  پورې 
Cerebrospinal Fluid   . په نوم یادیږي 

ایمونولوژیک ساتنه   نوموړی مایع یوخوا مغزاونخاع شوکي مینځي اوبلخوامیخانیکي او
څخه جوړشوی   Segments په غاړه اخلي.  دانسان نخاع شوکې دیودیرش ټوټویا مقطعو  

ته  یوه جوړه حسي اعصابوریشې اویوه جوړه حرکي اعصابوریشې  دی چې شی اوکیڼ خوا
 ورڅخه بهرته راوځي .  

حجرو اعصابو،ریشواوعصبي   شوکې  دنخاع  سیستم  څخه     .Gangliaداعصابومحیطي 
څخه اته جوړه اعصاب ،     ( C I–C Viii)جوړدی اوپه الندې ډول تشریح کیږي. دغاړې مغز  
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 دوولس جوړه اعصاب ،  دمال تیرمغزڅخه  (Th I–Th Xii)دسینې قفس مغزڅخه 
 (L I–L V)    مغز برخې  ، دساکروم  اعصاب  جوړه   جوړه     (S I–S V)پینځه  پینځه  څخه 

 مغزڅخه یوه جوړه اعصاب راوځي. خاع العصعصن اعصاب  ، اود

Spintop 
یوجامدجسم ته ویل کیږي چې په یوه محورباندې راڅرخي . لکه دبازیچې آله )    -:  فرفره

 سیلۍ(،دځمکې کره اونور 

Spirillum  : یوډول  ګرام منفي باکتریاوې دي چې ډیربرسکونه اومارپیچ ډول جوړښت لري   -شپیریلم 

Splitting  ټوټه کیدل ، پارچه شدن 

Sponge 

ها: اوکانالونوڅخه    -اسفنج  شمیرسوريو  دګڼ  چې  دي  اورګانیزم  ډیرحجروي  داوبوالندې 
اوغ اوکسیجن  الرې  اودهمدې  لري  اوبه جریان  یې  بدن کې  اوپه  ذايي موادځانته  جوړدي 

رانیسي. نوموړي اورګانیزم غیرثابت حجري لري چې تل په یوه بل ډول حجروباندې اوړي  
په نوم هم یادیږي . اسفنج اورګانیزم عصب،غړي   . له دې کبله د انساجوپرته اورګانیزم  
اوهلته   نښلوي  ځان  باندې  اویابوټي  تیږه  کلکه  یوه  په  لري.   نه  هم  سیستم  اودهاضمي 

 کلک اسکلیت تشکیل کیږي.کاربونیټ   لسیم یوډول دک

Sponge  اسفنج ، دبحري حیواناتویوه ډله ده چې بدن یې دسوریوڅخه ډک دی 

Sponge 

: ها  ها      Poriferaشاخهْ  مسامداران    -اسفنج  وحیوانات     spongiariaیاسپونجی  بوده 
داشته  وابتدائي  هاساختمان ساده  دارند.اسفنج  زیست  بحر  درآب  که  اند  کثیرالحجروي 

نیزیادمګردند. اسفنج هاصرف    Parazoaوفاقدانساج حقیقی میباشند وازین جهت بنام    
روی سخره هاوغیره زیست   آن طورتثبیت شده  وحیوان متکامل  الرفی شناکرده  درحالت 

لوله مانند ،کیسه مانند ویاکتلوی است. جدارشان دارای سوراخهای    دارند. شکل اسفنج
توسط سلول   آن  وذرات غذاېی  ګردیده  بدن  آنها آب داخیل خالیګاه  توسط  که  زیاداست 
خارج   اسفنج  دهن  ازراه  وخودآب  اخذګردیده  عنقی  سلولهای  مژکداریانی  های 

که   بوده  ویاشاخی  ،آهکی  سلیسی  اسکلیت  هادارای  از میشود.اسفنج  آن  ْ  شاخی  ماده 
Spongin    متشکل بوده واسکلیت اسفنج حمام ازهمین ماده ساخته شده است .استحصال

فاسدساخته  رادرساحل  اسفنج  زندهْ   های  میګیردکه قسمت  طوری صورت  حمام  اسفنج 
میدارند.تقریبًا   بازارعرضه  آنرابه  اسکلیت  ازشستن صرف  ها    ۸۳۰۰وبعد  اسفنج  انواع 

 شناخته شده است.

Sponge 

Parenchyma 

: اسفنجی  سلولهای   -نسج  ان  خارجی  طبقهْ   که  شده  ساخته  طبقه  هاازسه  اسفنج 
عنقی    سلولهای مژکداریاسلولهای  دارای  آن  داخلی  وطبقهْ     Cheanocytesهموارداشته 

یا   دار  ګردن  مژکهای  دارای  که  اخذنموده    Collareبوده  ازآب  را  غذاېي  وذرات  اند 
ودارای   بوده  ذخیم  خیلی  اسفنج  وسطی  میدهند.طبقهْ   دیګرانتقال  سلولهای  وبداخل 
ساختمانی  سیاره،سلولهای  ،سلولهای  اسکلیتی  سلولهای  دیګرازقبیل  سلولهای 

 ،سلولهای تغذیوی وغیره میباشند. اسفنج هافاقدانساج عصبی وحسیه میباشند.

Spontaneous 

Cancer 

ه  دسرطان هغه ناروغيوته وايي چې بې له کوم څرگند المل په طبيعي ډول يوه ناڅاپه او پ
 پيدا کيږي . سر  خپل

Sporangium : ،سپوردانی  ،هاکدان  دنباتاتو،الجی     -دسپورکڅوړه  چې  دي  جوړښتونه  ډول  هغه 

https://www.pschyrembel.de/-id/K18B0
https://www.pschyrembel.de/c-sis/K0GGG
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سپور  . تولیدکیږي  پکې  سپورونه   دژوندیواورګانیزمو،دودې    Spore اوسمارق 
 اوپخیدلودرشل یوپړاوته ویل کيږي 

Spore 

: نبات    -سپور،هاګ  یک  به  مستقیمًا  سلول  ،این  درنباتات  غیرجنسی  تکثری  سلول 
و   میګردد  پرتاب  خارج  ربه  منظورطورمستقیم  این  برای  که  ګردیده  جدیدتبدیل 

Exospore      بنام که  کیسه  یک  مذکوردرداخل  سپورهای  میشود.یااینکه  ګفته 
Sporangium     بنام ودرینصورت  یادمیګردد،     Endosporeیادمیګرددتولیدمیشود 

 وبیشتردرالجی ها ،سمارقها،سرخسهاوخزه هادیده میشود. سلول دائیمي باکټریا 

Sporogony 

تکامل په      Sporozoa ونو دسپوروزواپار ازيټدهراړخیزوحیواناتودمعدي    -سپوروګوني : 
درشل کې دزایګوت  پرلپسې جنسي اویاغیرجنسي  تکثر چې دمایوزاودمایتوزدتقسیم   

اسا حجره  په  دهګۍ  پسې   بل  یوپه  پایله  اوپه  کیږي  ترسره  شمیر     Oocysteس  اوګڼ   ،
تولیدکیږي . پروتوزووا      Sporozoite    سپوروزوئیتاو متحرک انتاني    sporesسپورونه   

ازيټیوحجروي   پشه  پار  یا  یومنګس  چې  کله   . ګرځي  المل  ناروغۍ  دانتانې  چې  دي  ونه 
انتاني   الرې  له  نودوینې  وچیچې  پوستکۍ  حجروته      سپوروزوئیتانسان  ینې  دمیزبان 

د چې  تکثرکوي  اساس  په  کړنالرې  دغیرجنسي  اوهلته  نوم  schizogony ورننوځي  په 
نې جریان ته ورننوځي سره  تولیدکیږي چې دانسان وی  merozoiteیادیږي.  اوپه پایله کې  

ته  منځ  ناروغۍ  انتاني  کې  پایله  په   . تکثرکوي  جوخت  اوورسره  کوي  تخریب  کرویات 
. دبیلګې په توګه دمالریاناروغۍ   په     Plasmodiumډول    پار ازيټراولي  دتکامل دروه 

 الندې ډول ده .
merozoites; , sporozoites gametocytes, , 

Sporozoite 

ازيټ   -:     یتسپوروزوئ  سپوروزوامرحلهْ   پار  تکامل  دردوران  اند.  سلولی  یک  های 
دران تشکیل سپور   . معمواًل طفیلی     Sporogonieبمشاهده میرسدکه  صورت میګیرد 

های بوده که ازمایعات بدن سائیرحیوانات تغذیه میګردند واکثرًا ازیک میزبان به میزبان 
خو تکاملی  مراحل  اکمال  مانند  دیګرجهت  معاوی  تعدادامراض  یک  یابند.  می  انتقال  د 

امراض  ناقل  وهمچنان  آنهابوجودامده  توسط  وغیره  ګوسفند،مرغ   ، درخرګوش  پیچ 
 مالریادرانسان ،سائرپستانداران وپرندګان نیزمربوط سپوروزوامیباشد 

Spread 
خپرول، غزول، كږول، ريبنده كول، ريونده كول. ,ريونده، خپور، غوړيدلى، ويړ، غزيدلى 

 )لكه پښه(.  انتشار،  

Squama 
: اوبدن جوړښتونه چې دشتین    -فلس  مادې څخه جوړ    Chitinدځینوحیواناتودپوستکي 

 ې اوځینې حشرات  د کب وزر, دکب پر  شوې وي. لکه دمرغانوپښې،دماهیانوهډوکي ،

Square 
 یومستطیل دی په دې ډول چې څلورضلعې يې یودبل سره مساوي وي   -مربع : -۱
 2Xعبارت دی له :     Xدیوه عددمربع    -مربع : -۲

Square Metre 
: دسطحې مساحت لپاره دواحداتونړیوال سیستم  واحددی چې دلنډیزپه نښه     -مترمربع 

2M  .باندې ښوول کیږي 

Square Root 
    Bیومثبت عدددی .  یوځانګړی مثبت عدد     Aفرض کووچې    -دمربع جذر، ریښه دوم :

لیکل کیدای شي اودتعریف     𝑎√صدق کوي ،  په شکل د     A 2B =چې یوه اړیکه لکه  
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دي همدارنګه     4جذرهای مربع     2-او     2+مربع جذردی . دبیلګې په توګه     Aره سم د  س
دی په   Yجذرمربع یوعدد     Xدی . په بله وینا دیوه عدد     3مساوي په درې    9جذرمربع  د  

 X 2Y =دې ډول چې  

Squaring 
 : ساختن  ،مربع  کول  دوه     -مربع  لکه  یوعدد  چې  نوڅلورکیږي،    2کله  کړو  مربع 

2(2−)مربع کو دامانالري چې     -2، اوهمدارنګه د  22 4 =نودامانالري چې   = 4    

Sr> Strontium  دکیمیاوي عنصرشترونسیم دلنډیزنښه ده 

Stage  پړاو ، مرحله 

Stage 

 

دسرطان پړاودنوموړې ناروغۍ  دپراخوالي ساحه راښيي ،دبېلګې په توګه  داچې  سرطان 
دخپل ابتدايي ځای څخه دبدن کوم بل ځای ته غځیدلی دی ، اوسرطان څومره وده کړې  

 ده   

Staging Systems 
دخبيثې سرطان ناروغۍ ستروالي اود بدن نورو برخو ته    -دسرطان ناروغۍ درجه بندي : 

 دغوړيدلو درجې سيستم  څرګندوي .

Stain ، رنګ ،  ټپلی , لکه , داغ 

Stamen 

 

 

    : د ګل نارینه غړی ته وايي   ،  دګل مينځ )چې تخم پكښې وي(، سټيمن،     -بساک  
 جوړښت یې په الندې ډول دی   .دګل غوزه، دګل بور

کڅوړه     -filament    ،۲-  anther    ،۳ښاخه     -۱ یوپوخ      microsporangiaدګردې   ،
 په منځ کې په ټولیزډول شپږ   سټيمن لري    perianthشوی ګل د  

Stamen 

: تذکیرنباتی  ګل    -آلهْ   پرچم  ازمیلهْ   نبات  قسمت  وبساک     Filamentاین   ،Anthere   
وسطی   قسمت  یک  از  است  متشکل  خود  ذات  به  بساک  که  یافته    connectivتشکیل 
ګل    ګرده  دوکیسهْ   دارای  ان  هرکدام  که  مانندبساک  که    Pollen sacودودانه ساختمان 

 میباشد.

Standard 

Atmosphere 

اتمسفیر،.ستاندارداتمسفیر: فشارته    -فزیکي  دهوامنځني  کې  ارتفاع  په  سطحې  دبهر 
 ویل کیږي چې دځمکې اتمسفیروزن قوې په اساس منځ ته راځي.  

  سره لیکل کیږي. atm 1دنوموړي فشارواحدیواتموسفیردی اولنډیزیې په 

 

Standing Wave 

: متوقفي  څپې،  مهال   -والړې  هغه  څپې  نوموړې 
یوشان  چې  څپې  دوه  چي  کله  راځي  ته  منځ 
فریکونس اویوشان دامنه ولري دیوه اوبل په مقابل  
څپې  والړې   . شي  جمع  اوسره  وکړي  حرکت  کې 

دوخت په تابع سره اهتزازکوي خودمکان په تابع سره ځای په ځا ی والړې دي. داهتزازهغه  
په نوم اوهغه نقطه چې دامنه اعظمي قیمت  نقطه چې هلته دڅ پې دامنه صفروي دغوټې 

 ولري دضدغوټې په نوم یادیږي.   

Staphylococcus 

aureus 
مثبت ګرام بکټریاوي دي چې کروي بڼه لري اوهرې خواته ورڅخه ریشې راوتلې وي .   
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 Sporsنوموړې بکټریادیوه امبارپه ډول یوځای ژوندکوي ،متحرک نه دي اوهم اوسپورونه 
هم نه جوړوي . په عمومي توګه دانتانې ناروغۍ المل ګرځي . لکه دسږي التهاب  

 . دانتي بیوتیک پروړاندې مقاومت ښيي .                                                                 ،دمغزالتهاب اوپوستکې التهاب اونور 

Star 

 : چې    -ستوری  کیږي  ویل  ته  جسم  اسمانې  یورڼاورکوونکی  کې  څانګه  استرونومي  په 
دکروي شکله ایونایزشوي ګاز څخه جوړوي اودخپل ځان جاذبې قوې په مټ یوځای ساتل  

 . ځمکې ته نږدي ستوری عبارت له لمرڅخه دی . کیږي 

Star Connection 

په الکترونیک څانګه کې ستوری ډوله سرکت هغه مهال منځ ته راځي    -ستاره يي سرکت :
چې ډیربريښنایزمقاومتونه په سرکت کې داسې وتړل شي چې په یوه نقطه کې سره یوځای  

 کیږي اودیوه ستوري شکل ځانته غوره کړي .  

Starch 

: : نشاېسته  یوعضوي پولې ساکرایدمرکب دی چې دکاربن هایدراید او    -په کیمیاکې 
خوراډیروګلوکوزواحدونوڅخه جوړدی. رنګ یې سپین پودرې دی اوکیمیاوي فرمول يې  

n)5O10H6(C    پراخ موخه  په  اودخوراک  کیږي  ډیرلږحل  اوبوکې  په  کیږي.  لیکل  بڼه  په 
 واراوغنموکې په لوړمقدارشتون لري .استعمال لري . په کچالو،وریږي ، ج

Stark Effect 

په فزیک کې یوډول کړنالره ده چې کله یوه ماده په بهرنۍ بریښنایزساحه کې کیښوول شي  
نودددې مادې مولیکونو اواتومونو طیف  خطونه یودبل څخه لیرې کیږي اوپه برخوویشل  

سره ورته ده چې په یوه    Zeeman effect  کیږي نوموړي کړنالره کټ مټ دزیمن اغیزې   
د کې  ساحه  مقناطیسي  اوپه  مالیکولبهرنۍ  بیلیږي   خطونه  دطیف  ونواواټومونو 

 برخوویشل کیږي.

State 
  , کول  تظاهر   , کول  ښکاره  ځان   ، څرګندول   ، کول  توضیح  شي  دیوه   ، دعددونوټاکل 

 معلومات ورکول , اقرارکول ,     

Statement اعالن ،قطعنامهیه ويينه ، ثبوتونه ، بیان، 

Statement Logic   دبیان کولومنطق علم 

Statics 

: دمیخانیک یوه څانګه ده چې په ساکن جسم باندې دقواو اغیزې ترڅیړنې    -۱  -سکون 
 الندې نیسي  اودسکون اوتعادل شرطونه مطالعه کوي .   

اویایوپل    -۲ جوړیږي  خطونه  دګاډي  چې  کله  اوټاکل  کول  اوقواومحاسبه  دمقاومت 
 جوړیږي اویاتعمیرجوړیږي.   

 وازن ساتل ترڅوورڅخه صحیح ګټه پورته شي دخاورې په ترکیب کې داړونده موادوت -۳

Stationary flow 

: احجام مساوی مایع جریان    -آرام جریان  دراوقات مساوی  نل  اګرازمقاطع مختلف یک 
مایع  دیګردرجریان  بعبارت  یا  تغیرنکند،  وقت  نظربه  مقدارمایع  جریان  نمایدیعنی 

 مینامند  معادلهْ    متمادیت صدق کند، این قسم جریان راجریان آرام

Statistical 

Mechanics 
 احصائیوي میخانیک  

Statistics 

 : یوډول     -احصائیه  دهراړخیزډاتا    ديسيپلين احصائیه  ، وړاندې     data  دی چې  ډولونو 
ترسره   اوراټولول  کول  کول،ارزیابې  کول،مدیریت  ،تنظیم  کول ،تحلیل کول  کول،مطالعه 

 وان بحیث احصائیه تعریف کرد.  کوي .  ارزیابی یک پارامترراازیک نمونه میت
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رامیتوان   زنده  افغانهای  همه  )پارامتر(  عمروسطی  احصائیه  های  روش  بوسیلهْ    : مثال ً 
ازنمونهْ    کرد.  ارزیابی  درست  عمروسطی  معین  احتمال  بایک  هزارافغان  نمونهْ   ازیک 

 بزرګترعمروسطی بااحتمال بزرګترارزیابی شده میتواند. 

Stature  قد والى،ګونه، ج،شکل ،هیکل ،قواره 

Status  حالت ،وضیعت ،مقام 

Steam Engine 
یوحرارتي  ماشین دی  چې په بخارکې خوندي شوې حرارتي انرژي دیوه     -دبخارماشین :

 په مرسته په میخانیکي انرژي )کار( باندې اړوي . pistonپیستن  

Steam Turbine 
: حرارتي     -دبخارتوربین  بخارڅخه  ترفشارالندې  دیوه  چې  ده  دستګاه  میخانیکی  یوه 

 انرژي راوباسي او هغه په څرخیدونکي حرکي انرژي اړوي  

Stearin 
 : کیږي     -ستیرن   کارول  موخه  جوړولوپه  اوصابون  دشمع  چې  ده  ماده  کیمیاوي  یوه 

 اودستاریک اسیداوپالمتیک اسید څخه جوړه ده .

Steel 
: په    -فوالد  جوړدی.  څخه  کاربن  برخه  سلنه  اوډیرلږ  داوسپنې  چې  یوالیاژدی  داوسپنې 

 عمومي توګه کیدای شي چې مولیبدن،کروم،نیکل ،منګان هم ورسره ګډشي 

Stem Cell 

په   اوویښ  دودې   څخه   دهغوی  چې   دي   حجرې  اومې  ځانګړې  یوډول  بنسټیزحجرې 
،سره   کرویات  سپین  سره  توګه  کړنالره  عادي  په   . راځي  ته  منځ  اوصفیحات  کرویات 

جریان  لیرې  په  وینې  د  خوهمدارنګه    پیداکیږی  مغزکې    دهډوکوپه    بنسټیزحجرې 
 )پیریفري( کې هم شتون لري   اومحیط

Stem Cell 

Transplant 

نې پیریفري   یددرملنې یو ډول طریقه ده چې په پیل کې دهډوکودمغزبنسټیزحجرې اویا دو
peripheral blood     برخې څخه بنسټیزحجری راټولې کیږي ، یخې ساتلې کیږي ،اوکله

چې ناروغ ته لوړډوزکیمیاوي درملنه ورکړشي نوبیاوروسته داینفوزیون له الرې ناروغ ته  
چې   شي  کوالی  بنسټیزحجرې  کې  پایله  په   . کیږي  ورکول  بیرته  بنسټیزحجرې  نوموړې 

 سیسټم پیاوړی کړي .    ینې ې حجرې تولیدکړي اودایمناروغ ته  دوینې نو

Stereochemie ونوفضايي جوړښت څخه بحث کوي مالیکولدکیمیاعلم یوه څانګه ده چې د 

Stereoisomerism 

هغه کیمیاوي مرکبات دي چې کیمیاوي فرمول يې کټ مټ یوشان    -فضايي ایزومتري :
اسیدوي خوپه فضاکې داټومونوتنظیم   کتیک  ال  لکه  توګه  په  دبیګې   Lacticتوپیرولري. 

acid 

Sterile   عقیم ، دمیکروبونواومایکرواورګانیزمو څخه پاک شوی 

Sterilization 
: سازي  ،عقیم  کول  مټ     -عقیم  موادوپه  اویادضدعفوني  مټ   په  دلوړحرارت   ،

 اویانوروکړنالروپه مټ دمیکروبونو اوژوندیومایکرواورګانیزمودمنځه وړل  

Stew     : په بخار بدلول ، ورو ورو ايشول، ورو ورو پخول،   دم كول، په بړاس )بخار( پخول 

Sticking کلک نیول ،نښلیدل اخستل  ړهپه غا یتمسحل ، 

Stiction : لرونکوجسمونوترمنځ   -دنښلیدلواصطحکاک  ددووتماس  چې  ده  قوه  فزیکي   یوډول 
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 شتون لري اوهغوی نه پریږدي چې د یوبل پمقابل کې وښوریږي .

Stigma 
په فالجالته کې دباصرې نقطه ده چې دهغې په مټ دنوروړانګې سمت احساس کوالی    -۱

 دزخم پیاوار  -۳اناتوکې دساه ایستلوپه موخه کوچني سوري په مفصلیه حیو - ۲شي

Stimulate  دیوه عصب تحریک کول   هيجان ، داتوم را پارول ، 

Stimulus 

 : ،تخریش  تغیرانرجی    -تحریک  ازآثرآن  که  محیطی  تغیرشرائیط 
اخذګردد.   موجودحیه  یک  وتوسط  واردشده  وغیره  میخانیکی،نورحرارتی،برقی 
موجودمذکورازخودعکس العمل نهاېی واضح بشکل حرکت ،افرازغدوات ،وغیره نشان 

 بدهد.

Stimulus 

Threshold 
 دتحریک ترټولوکوچنی شدت  چې یو غبرګون راوپاروالی شي     -دتحریک سرحدي معیار:

Stochastic Effects 

  : ی  اغېز  خاستيک  د    ایونایزوونکود   -ستو  چې  کيږی  ويل  ته  زيان  تصادفي  وړانگو 
دوړانگو يې  اودوړانگوانرژي  پېښيدلواحتمال  ځي  پورته  سيخ  سم  سره  دانرژي  ډوز 

منځته  مقدار وروسته  کالونو  په  زيان  نوموړی  دوړانگو   . لري  نه  ليميټ  ټيټ  ټاکلی  کوم 
 راځي . د بېلگې په ډول لکه دسرطان ناروغۍ .

Stoichiometry 

دیوه   مټ  دځانګړوطریقوپه  چې  دی  څخه  علم  هغه  له  عبارت  کیمیاکې  مقداري  په 
مرکب   دیوه  وټاکواوهمدارنګه  توګه  مقداري  په  برخې  کوونکې  ترکیب  مرکب  کیمیاوي 
دبرخه   کې  تعامل  کیمیاوي  یوه  په  مټ  معادالتوپه  دریاضي  کړو.  ترالسه  فرمول  جمعي 

و. په بله مانا په یوه کیمیاوي تعامل  اخیستونکوموادومقداري تناسب  محاسبه کوالی ش
کې دتعامل کونکوبرخه والودجمع ټوله کتله ،  له تولیدشووبرخه والوټولې کتلې جمع سره  

 مساوي ده.   

Stomach 

     -معده :
 دهضمي سیسټم یوتش عضال تي غړی دی  چې 

اود    لري  ځای  کې  منځ  عشرپه  اوداثنې  مرۍ  دخوراکي 
،فونډوس      cardiacaقلبي   ،بدن    Fundusسربرخې 
Body   اوپیلوریکpylorica    .اخیربرخې څخه جوړه ده 

په معده کې غذايي موادتجزیه اوهضم کیږي. په حیواناتوکې معده  
اصطکاکي   ډوله  غاښ  ځینوکې  اوپه  بڼه  ساده  ځینوکې  .په  لري  شکل  توپیرلرونکی 

شوی پولي ساکرایدپوښ  څخه جوړ   Chitinصفحات لري. په حشراتوکې  معده دشیتین  
ورسره   افرازات  اوهضمي  کیږي  موادکوچني  خوراکي  کې  معده  عضلوي  په   . لري 
اوافرازي   سلولونه  لرونکي  اپیتل  جدارځانګړي  دمعدې  حیواناتوکې  فقاریه  ګډیږي.په 
مطابق  موادودخوړولوسره  دغذايي  مختلفوحیواناتوکې  په  دفقاریه  معده  لري.  غدوات 

مرغانوکې معده دغدې برخې  اوعظالتو برخې څخه جوړه ده.      توپیرلرونکي شکل لري. په
کوچنۍ ډبرې معدې ته اخیستل کیږي چې دهغوی اودعضالتو په مرسته دانې اوخوراکې  
ډکه   کله چې دخوراکې موادوڅخه  انسانانوکې معده  په  کیږي.  ټوټه  ټوټه  اوحبوبات  مواد 

انتې مترته اوکه معده ډکه  وي دیرش سانتې متراوږدوالی لري اوقطريې لږڅه پینځلس س
. هغه غدې چې دمعدې په جدارکې   وي نو  ظرفیت یې  ان تردوه نیم لیترپورې رسیږي 

لیتر   ترنوي ملي  ان  لږڅه دشپيته څخه  یوه ساعت کې  په   ، لري  پورې     ml 90-60شتون 
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 یوډول مایع تولیدکوي چې دمعدې شیره یاعصاره په نوم یادیږي.   
 : جوړښت  شیرې  انزایم  دما   دمعدې  دپیپسین   ، توکی  سريښناک  ،موکوز  تیزاب  لګې 

Pepsin    فکټور اوانټرینزیک   ،IF  فکټور نوموړي    . ده  شوې  جوړه  څخه    IFترکیب 
مټ    B12دویټامین   په  تولیدکوونکې غدې  دمالګې  لومړی    ، کوي   مرسته  سره  جذب 

دووته     قیمت  اچ  پیپسین     pH=2دپي  انزایم  کونکی  دهضم  دویم     Pepsinراټیټیږي  
  . کیږي  اړول  پیپتیدباندي  پولي  په  پروتین  خوراکي  مټ  په  غدې  تولیدکوونکې 

په مټ یوخوا بکټریاوي مړې کیږي اوبلخوادِغذايي موادوپه    HCLدهایدروکلوریک اسید
موادتجزیه   خوراکي  مټ  عضالتوپه  اودمعدې  شیرې   دمعدې  کوي.  مرسته  کې  هضم 

ل کوچنۍ کولمې ته ورننوځي. په معده کې اوهضم کیږي اوپه پایله کې درقیق مایع په ډو
هم جذب کیږي. په داسې حال کې چې    aspirinیوڅه برخه اوبه اوځینې درمل لکه اسپیرین 

شکر اوغوړپه معده کې نه جذب کیږي اوکوچنۍ معدې ته انتقال کیږي. دمعدې التهاب  
gastritis  د چې  راځي  ته  منځ  کبله  بکټریاووله  پیلوه  دیوډول  ي  یلوراکوباکتر 

Helicobacter pylori  یادیږي.  په نوم 

Storage  خوندي ، ساتنه ، حفاظت 

Store 
بو  كول،  ذخيره  كو   گول، انبارول،  كول،  ذخيره،    گودام،كول،    ټخوندي  انبار، 

   . )تحويلخانه(، دكان

Straight Line   مستقیم خط 

Straw   دگیاساقه،دوښوساقه،دعلف ساقه چې منځ یې تش وي 

Streptococcus 

: دیوه    -سټرپتوکوکس  چې  دي  څخه  باکټریاوودډلي  شکله  کروي  جنس  مثبت  دګرام 
نوموړي    . ګرځي  ناروغیوالمل  وژونکو  اودانسان  وي  تړلې  سره  یودبل  ډول  ځنځیرپه 

 نه جوړوي    Sporeباکټریاوي سپور

Stretch   پراخول , غځول , کښول ، انبساط کول 

Stretching    : انبساط ، غزونه، غځيدنه 

Strike  اصابتمخاخ کیدل ،   ، ضربه کول ، ټکرکیدل  ، لګیدل، 

Stroma (Tissue) 
دبیالوژي په څانګه کې دحجرواویادغړو هغې برخې ته ویل کیږي چې دتړون نسج په ډول  

 اوداعصابواورګونولپاره بیل بیل دیوالونه جوړوي.دنده ترسره کوي 

Strong Nuclear 

Force 

: قوه  زوروره  قوه   -دهستي  الکترومقناطیسي  ددریوبنسټیزقواوولکه   کې  طبیعت  په 
،کمزورې قوه اود جاذبې قوې په څنگ کې څلورمه بنسټیز  قوه تشکیلوي  چې داتوم په 

نیوترونو    او  دپروتونو  کې  کلک هسته  سره  دیوبل  اوهغوی  کوي   غبرگون  متقابل  ترمنځ 
 quarksپه واسطه منځ ته راځي اوکوارکونه    Gluon. بلخواهمدغه قوه ده چې دگلون    ساتي

ذرې    اودهادرون  ،نیوترونونه  پروتونونه  ترڅو  ساتي  کلک  سره  ته     Hadronدیوبل  منځ 
لکه   فاصله   نږدې  ډیره  په  دنوکلیونودمرکزونوترمنځ  یواځي  قوه  هستوي   . راشي 

کمښت     femtometreیوفیمتومتر    بیخي  فیمتومترکې  نیم  دوه  اوپه  ده  اغیزمنه  کې 
 مومي .



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

739 

 

Strontium 

یوکیمیاوي عنصردی چې دځمکې القلی خاکی عنصرونوپه ډله    -سترونسیم ،شترونسیم :
  87,62ده ، اواتومي کتله یې    38ده ، اتومي شمیره یې      Srدلنډیزنښه یې  پورې اړه لري ،
  C(20  32,63 g/cm°(اوکثافت يې     (C° 1380)، دغلیان نقطه    (C° 777)، دذوبان نقطه  

رادیواکټیف شترونسیم    طبابت کې  .په  په     Sr89ده  ددردکمښت  کې  دهډوکوپه سرطان 
 موخه کارول کیږي .

Structural 

Formula 

 

دیوه کیمیاوي  مرکب لپاره یومشرح فارمول دی چې دمالیکیول جوړښت     -په کیمیاکې : 
،داتومونوش داتومونوموقعیت  کې  پایله  په   . کیږي  ښوول  شکل  په  ګراف  میر  دیوه 

 اوهمدارنګه دمالیکیولونوترمنځ  کیمیاوي اړیکې هم  څرګندیږي .  
فرمول ښوول شوی   جوړښت  دګرافي  لپاره  داوبویومالیکیول  کې  په شکل 

 دی .

Structural 

Formula 

دکیمیاوي مرکباتودجوړښت فرمول دی چې په هغه کې وظیفوي ګروپونه مشخص کیږي.  
مانادکیمیاوي   بله  اوهمدارنګه   په  جوړښت  بعده  دری  هندسي  مرکباتوحقیقي 

داچې اتومونه یودبل سره په کوم تناسب تړلي دي دګراف په بڼه ښوول کیږي  .  
 څرنګه  دبیلګې په توګه لکه میتان

Structure   اسکلیت ،بنسټیزجوړښت ، تنه ،استخوان بندي ،چوب بست 

Styrene 

یوحلقوي هایدروکاربن دي چې دغوړجن مایع په ډول شتون لري  اودصنعتي    -ستیرول : 
یې   فرمول  .کیمیاوي  کیږي  کارول  موخه  په  .   2CH=CH5H6Cموادوداستحصال  دی 

 دصحت لپاره ډیرخطرناک دی  

Subdivide Into   یوجسم په اجزاواویابرخوویشل ،منظم کول 

Subdivided  شوی ، ویشل شوی ،منقسمتجزیه شوی ، تقسیم 

Subgroup 

دکیمیاوي  عنصرونوپریودیک  مندلیف په جدول کې فرعي ګروپونوته ویل کیږي چې په  
عمده   اته  سیستم  پریودیک  دمندلیف  قرارلري.  کې  برخه  منځ  دجدولونوپه  سره  ډیری 

 ګروپونه اولس فرعي ګروپونه لري. ټول فرعي ګروپونه دفلزاتوعنصرونه تشکیلوي.  

Subgroup 

یک ګروپ فرعی است ،هرګاه     groupیک مجموعهْ  فرعی ازیک ګروپ      -فرعی ګروپ :
فرعی   ګروپ  یک  اعدادصحیح  مجموعهْ    : مثال ً  باشد.  ترکیب  عین  نظربه  ګروپ   این 

 ازګروپ اعدادحقیقی نطربه جمع است.

Sublimate 
 : د   -سبلیمیت  اوزهرقاتل  لري  رنګ  کلورایددی چې سپين  قیمته سیماب  په  ددوه   . ي 
 ړلوپه موخه کارول کیږي.و  ځهد مکروبونو د منطبابت کې 

Sublimation 

کبله   ورکولوله  دحرارت  یوجسم  کې  هغه  په  چې  ده  عملیه  کیمیاوي  یوه  تصاعد: 
دجامدحالت څخه مستقیم په ګازباندې اوړي پرته له دې چې مایع شکل ځانته غوره کړي  

ته حرارت ورکړومخکې له دې چې مایع    Iodine. دبیلګې په توګه کله چې جامد ایودین   
 شي سم سیخ په بخارکیږي.

Subsequence 
 ,1یک ترادف قسمی ازترادف       ......1/6 , 1/4 ,1/2 ,1مثال ً ترادف       -ترادف قسمی :

 است  ......,1/4 , 1/3 ,1/2

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Water-2D-flat.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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Subseries 
دفرعي مدراونوڅخه څخه  عبارت له هغوطیفونوڅخه دی چې    -دفرعي سلسلې طیفونه :  

 منځ ته راځي

Subset 

: مجموعې ده هرکله چې هر    Bیوه فرعي مجموعه د    Aیوه مجموعه     -فرعي مجموعه 
د   د   Aعنصر  کې  وخت  عین  توګه     Bپه  په  دبیلګې   . وي  عنصر  مجموعي 

د    {1,2,3} مجموعه    مجموعه  فرعي  .     {1,2,3,4,5}یوه  ده  مجموعې 
کیږي.   لیکل  داسې  مطلب  نوموړی  ژبه  په    دریاضي 

   

Substantiation ل ، په یوه موضوع کلک دریدل ، ټینګارکول استدال 

Substituent 
څخه     ګروپونو  اویاوضیفوي  ګروپونو  اتوم،یاداتوم  له   عبارت  کیمیاکې   غیرعضوي  په 

 کې دهایدروجن یواټوم اویاډیراټومونه  عوض کوي   مالیکولدي چې په یوه 

Substitute ، تاوان ورکول   بدلول جبران کول ، عوض کول ، پرځای کینول , 

Substitution 

 : تعویض   : کیمیاکې  شوچې    -په  ی  کوال  مټ  په  دهغې  چې  ده   عملیه  کیمیاوي  یوه 
شوچې   مالیکولیوعنصردیوه   ی  موږکوال  توګه  په  دبیلګې  کړو.  عوض  باندې  هسته  په 

 دبنزین په حلقه کې دهایدروجن اتوم پرځای ،یوکلورین اتوم عوض کړو.

Subtraction : دیوه عددڅخه دبل عددمنفي کول -تفریق ، منفي 

Sucrose 
خوندئې    -سکروز:    . پیداکیږي  ګنۍکې  لبلبواونیشکریانې  په  چې  قنددی  یوقیمته 

 ډیرخوږدی اودغذائې موادوپه توګه ورڅخه ګټه پورته کیږي.

Sufficient  کافي ،بس ،پوره،بسنده 

Sugar 

  ، بوره  پيداکیږي      -:سکرایدشکره،  نباتاتواوخوږومیووکې  په  چې  مواددي  خواږه  هغه 
 او منحل کې اوبو په ، لرونکي  کتله مالیکولي کوچني کرایدپه نوم هم یادیږی. د ااودس

 . یادیږي نوم په سکراید دمونو شکره ساده ټولو تر وا نوم په شکرې د کاربوهایدریت خوږ

لکه    جوړه  سکرایدونوڅخه  مونو مالیکولونو لسو تر دووڅخه له شکره کامپلکس  . ده 
  یوقیمته شکره ،دوه قیمته شکره ،درې قیمته شکره اونور. عمومي کیمیاوي فرمول یې 

nO2nHnC .دی 

Sulfate 

سولفیټ ، دګوګوړومالګواویا استرتیزاب دي . نوموړې مالګې په خپل کیمیاوي جوړښت  
انیون   دسلفیټ  سلفیټ     SO]4[−2کې  په     HSO]4[−اویاهایدروجن  دبېلګې   . لري  انیون 

 ، 4ZnSO   ،4So2Naتوګه لکه :

Sulfide 

،    HgSمالګوته ویل کیږي لکه دفلزسلفرمرکبات      S2(Hدهایدروجن سلفر     -سولفاید :
 2FeS     ،S)2(Na     سولفاید دسلفرعنصریوغیرعضوي انیون دی  چې کیمیاوي فرمول يې

2−S   ، لیکل کیږي 

Sulfite 
، هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت     3SO2Naامالح اسیدسلفورس لکه     -سولفایټ : 

−2(کې دسولفایت ایون
3(SO  3.ولري . دسلفورس اسیدSO2H  . مالګې دي 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilbersulfid
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen(II)-disulfid
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Sulfonamides 

مالګې دي چې دامیدونوسره یوځای   Sulfonic acidsدسلفونیک اسید     -سولفون اماید:
دی چې ددرملو په تولیدکې پراخ   )–NHR)2SOوضیفوي ګروپ  مالیکولشوي دي . دیوه 

 استعمال کیږي اوضدمیکروبې ادویه ده .

Sulfonic Acid 

  OH−2R−S(=O)دسلفرعضوي مرکبات دي چې عمومي فرمول یې په     -سلفونیک اسید:
کې باقي شوی ګروپ    مالیکولپه    Rډول لیکل کیږي . په نوموړي کیمیاوي فرمول کي  

 ګروپ په نوم یادیږي.   aryاویا اریل  alkylدی چې د  الکول ګروپ   

Sulfur 

: ګوګړ   ، کې     -سلفر  حرارت  عادي  په  چې  عنصردی   کیمیاوي  زیړرنګه  یوغیرفلزي 
پ  یې  دلنډیزنښه  دی.  یې    Sه  جامدکریستل  شمیره  یې     16اواتومي  کتله  اټومي   . ده 

  (C° 445)، دغلیان نقطه      (C° 115,21)، دذوبان نقطه    g/cm³ 2,07، کثافت     ۳۲,۰۶
لکه    کې  دریوامینواسیدونو  په   .    ( cysteine, cystine,  methionine)ده 

لکه   .    (biotin  ; thiamine)اودوو،ویټامینوکې  لري  شتون  ډول  په  دمرکب 
دبدن لپاره خورااړین عنصردی ځکه  .  سلفردټولوژوندیواورګانیزمولپاره یواړین عنصردی.

 کې شتون لري . ویتامینونو او چې په امینواسیدونو

Sulfur Dioxide 

يې    فرمول  کیمیاوي  چې  ګازدی  یوډیرزهرناک  اکساید  .    2SOسلفردای  دی  
سلفرډیربدبوی لري ،پوستکی تحریک کوي  اوتروش خوندلري. که داوبوسره یوځای شي   

ترالسه کیږي. کله چې داوکسیجن په حضور کې سلفروسوځیږي    3SO2Hدسلفوریک اسید  
فردای اکساید دژوندانه په ډیروبرخوکې  نو په پایله کې سلفردای اکساید  ترالسه کیږي. سل

 دضدعفوني مادي په ډول کارول کیږي .

 

Sulfuric Acid 
دی .    4SO2Hدتیلوپه شان یوټینګ مایع دی چې کیمیاوي فرمول يې      -دګوګړوتیزاب :

 خوراقوي تیزاب دي اوکه چیرته دبدن پوستکې سره تماس پیداکړي نسجونه تخریب کوي.

Sulfurous Acid 

اواوبو دکیمیاوي تعامل په پایله کې     2SOیوه بې رنګه مایع ده چې د    -وري اسید :سلف
 دی. دضدعفوني مادي په توګه کارول کیږي. 3SO2Hترالسه کیږي اوکیمیاوي فرمول یې  

 

 
Summand : هغه مقدارچې دیوه بل مقدارسره جمع شوی وي    -جمع شوی 

Superconduc-

tivity 

هم   نوره  قمیت  تریوټاکلي  درجه  که دحرارت  چې  شته دي  اوالیاژ  ،مرکبات  فلزات  ځیني 
لپاره   موخې  دنوموړې   . صفرکیږي  لږڅه  ناڅاپه  یوه  مقاومت  برقي  نودهغوی  شي   ټیټه 

لکه    عنصرونه   اړونده  چې  ده  الیاژ     zincاړین  ګالیم  وانادیم   ، مس   ،Ga)3(V    اونور
 یخ شی . (C° 269−)دمایع هیلیم په مټ ان تر  

Superheating 

: انسان مجبورمیشودکه یک محلول    -تأخیردرجوش  درتجارب کیمیاوی  اوقات  بعضی 
وبطرف   امده  بجوش  ناګهانی  یکباربصورت  زیات  دادن  ودراثرحرارت  بدهد  راجوش 

که تحت    باالخیزمیکند  رامیتوان  اب  مثاًل  یادمیکند.  تأخیردرجوش  بنام   را  حادثه  این 
الی   معین  حالت    C° 110شراېط  امااین  شود.  ګازتبدیل  به  آب  اینکه  بدون  داد  جوش 

 موقتي وغیرثابت  است .

https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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Superposition 

Principle 

    -دتداخل قانون  :
په فزیک کي : ددووهم نوع فزیکي کمیتونو لکه قواوو، یا څپو یوپه بل کې داسې یوځای  
کیدل ،تداخل او نغښتل دي چې یوبل سره پټ کړي اویودبل خنډواقع نه شي، دبیلګې په  
شي   ونغښتل  کې  بل  یایوپه  شي  یوځای  سره  یودبل  څپې  جنس  هم  دوه  چې  لکه  توګه 

 ه کې دهغوی دامنې سره جمع کیږي اوپه ځینوځایونوکې صفرکیږي .نومحصله څپ
که چیرته ډیرې الکترومقناطیسي څپې یودبل سره یوځای شي اوتداخل وکړي نوپه عین  
وخت کې په ډیرو ټاکلو نقطو کې دهغوی دامنې یودبل سره تقویه کیږي اوجمع کیږي اوپه  

 .  ځینونورونقطوکې دهغوی دامنې یودبل سره  صفرکیږي 

په    تابع   تابع    که چیرته د ابتدايي هرې یوې څپې  وښيو ،نودټولوڅپومحصله  

 په الندې ډول لیکالی شو. 

 

Superset 

  : مجموعه  پورتنۍ   ، ئي  باال  ء  مجموعه     -مجموعه  یوه  بله    Aنوموړې  یوه  چې   ده 
 احتواکوي .    Bمجموعه لکه 

𝐵              دا مطلب په ریاضي ژبه کې داسې لیکل کیږي :  ⊂ 𝐴     :مثاًل ، 
{2.3.5} ⊂ {1.2.3.5.7} 

Supporting 

Tissue 
 مانند انساج استخوانی ، انساج منضم وانساج غضروفی  -انساج اتکائی :

Supremum > Sup 

   -په ریاضي کې :
  1باندې کیږي . دبیلګې په توګه عدد     supترټولو کوچنی پورتنۍ سرحد اولنډیز یې په  

شرط    2x 1 >ترټولوکوچنۍ پورتنۍسرحد  دمجموعې دعددونوڅخه دی کوم چې د        
 صدق کوي .  

ده.   نه  شامل  کې  مجموعه  خپله  سرحدپه  پورتنۍ  ترټولوکوچنۍ  کې  مثال  نوموړي  په 
 دی. 3مجموعي ترټولو کوچنی پورتنۍ سرحد  {3 ,2 ,1}همدارنګه د  

Surface  Charge 

Density 

 

    -دسطحې چارج کثافت  :   

    چارجونو دالکترودینامیک په څانګه یوفزیکي کمیت دی او  عبارت له هغه شمیربرقي  

dQ     واحدسطحهڅ یوه  په  چې  دی   کولومب    dA   خه  په  واحدیې   . ولري  شتون  کې 
 دی .     (C/m²) پرمترمربع 

 وښيو نودتعریف سره سم لروچې : σ (Sigma) که چېرې   دسطحې چارج کثافت  په 

 

Surface Area Of 

A Sphere 

     -دسطحې مساحت  :  دکروي جسم 
 ، دکروي جسم حجم مساوي دی له : 

  مساحت  مساوي دی  له :   اودکرې سطحې      

http://de.wikipedia.org/wiki/Sigma
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Surface Integral 

 

 

 

دسطحې انتګرال ، دسطحې بشپړونكى   ، )تمامي  
    -روی سطح( :

په ریاضي کې یوډول ځانګړي غبرګ انتګرال ته ویل  
  . کیږي  کارول  پرمخ   سطحې  دیوې  چې  کیږي 
اویاکږه   سطحه  همواره  چې  شي  کیدای  داسطحه 

وي او په فضاکې موقعیت ولري  . په بله وینا سطحه  
  ، وي   نه  )فاصله(  انتروال  یوبعدي  ناحیه  دانتګرال 

دسطحې    . وي  پریوتې  فضاکې  بعده  درې  په  چې  تشکیلوي  مجموعه  بعده  دوه  بلکې 
ساحې   دسکالر  چې   دی  ډوله  دوه  په  انتګرال   scalar fields انتګرال  سطحې  

 انتګرال په نوم یادیږي .    سطحېVector field اودوکټورساحې 
سره    نقطې  یوې  دفضاهرې  چې   دي  تابع  داسې  ،فشار(  حرارت  )لکه  دسکالرونوساحې 
چې   دي  تابع  داسې  قوه(  مقناطیسي  )لکه  دوکټورونوساحې   . تړي  قیمت  یوعددي 

په پام    Sکې  یوه سطحه    په فضا  دفضاهرې یوې نقطې سره  یووکټورتړي  . که چېرته 
 تعریف شوې وي  ، اوومنوچې   سطحه    f(x) کې ونیسوچې پرمخ یې یوه سکالري ساحه  

S      دیوې مادې څخه جوړه شوې ده ، په دې توګه چې د سطحې S  دهریوه ځایx      سره
تړلی دی چې  داعدد، دمادې کتلوي کثافت  په ډاګه کوي  . نوکه چېرته په      f(x) یوعدد 

دسطحې انتګرال     f(x) باندې  د کتلوي کثافتونو       S پرمخ  دې صورت کې  دسطحې  
په واحد ضخامت     S ونیول شی نوپه پایله کې  هغه مقدارکتله ترالسه کیږي چې دسطحې  

کې شتون لري . ددې موخې لپاره چې دسطحې انتګرال  دتقرب کړنالرې  په کارولوسره  
وویشو. که     dSتفاضلي سطحو  په کو چنیو  S ونیوالی شو،نواړین ده چې همدغه سطحه  

سره ضرب کړو    f(x) د مادې لږڅه ثابتوکتلوي کثافتونو     dS اوس همداتفاضلي سطحې  
، پرلپسې یې  پرټوله سطحه وغځوو، اوپه پایله کې دټولوغړوعددونوحاصل جمع ونیسو  

د   توګه  نوپه دې   ، S    هریو په  ترالسه کیږی کوم چې دسطحې  کتله   ټوله  په سطحه کې  
دریاضي  واحد لپاره  انتګرال  دسطحې  چې   موخه  دې  په    . لري  شتون  کې  ضحامت 

خطي    کاږه  دمختصاتوځانګړی  پرمخ  دسطحې  چې  ده  اړین  ،نو  پیداکړو   یوفرمول 

Curvilinear  سیستمونه وکاروو، دبیلګې په توګه لکه دکروي spherical  استوانه یې ، 

و   Cartesian   اوکارتیزین   که   . سیستمونه   ډول  مختصاتو  نوموړي   منوچې 

parameterization    کیدونی وي اوبلخوا  په سطحه باندې دیوه ټکی دځای تعین کول   په
 x(s, t)         سره وښيو،په دې توګه چې دوه پارامترونه (s, t)      دسطحې په ځینو ناحیو T  

ي  دسطحې انتګرال ریاض   scalar fields کې  تغیرکوي، نوپه پایله کې  دسکالر ساحې  
 فرمول په الندې ډول لیکالی شو:   

 
تابع برخه      x(s, t)د پورتنۍ معادلې په ښي اړخ  کې دعمودي کرښوترمنځ  څرګندونه د   

مطلق قیمت په ګوته کوي .     vector productدوکټور حاصل ضرب  وال مشتق دی چې    
.𝑓(𝑥(𝑠  دبیلګې په توګه که چېرته سکالری تابع دیوه سره مساوي وي یانې  𝑡)) = 1      ،

      دسطحې سکالري انتګرال  دسطحی مساحت سره یوشان دی . نو

Surface Tension 
: سطحی  سطح     -کشش  حداقل  در  مایع  سطح  شدن  کوچک  به  تمایل  سطحی  کشش 

است میسازد.    ممکن  بزرګ  واحدسطح  رابرابریک  مایع  فوقانی  سطح  دراثرآن  کاریکه   .
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های   دراثرقوه  مایعات  سطحی  آن  مالیکولکشش  وقیمت  بظهورمیرسد  مایعات  ی 
 است .    2erg/ cmمساویست به : کاراجراشده تقسیم به افزایش سطح . واحدکشش سطح  

Susceptibility : دناروغیولپاره مساعدکیدل اویاپه ناروغیوزر اخته کیدل، كمزورى ،    -حساسیت 

Suspension 

یوغیرمتجانس مایع ته ویل کیږی چې په هغه کې  دیوې مادې ډیرې کوچنۍذرې منحل  
کیږي   پاتې  ځوړندې  کې   مایع  په  ذرې  شوې  ګډې  دغه   . وي  شوې  مخلوطې  او  شوې 

 اوپکې لمبووهالی شي .    

Suspension 
 : تعلیق  مایکرومتر     -حالت  یک  یانې  بسیارکوچک  ذرات  جامد   μm 1حالتیکه  جسم 

 درمحیط مایع دارد. مانندګردتباشیردرآب  

Sustained   حوصیله ناک ، نه ستړی کیدونکی ، دوام لرونکی ، پایښت لرونکی 

Swing   اهتزازکول 

Switch : دبریښناجریان قطع کوي اویاېې وصل کوي.تخنیکې جوړښت چې    -سویچ 

Switch  On ; Put 

On 
 بلول ، سویچ بلول ، دبرق جریان بلول ،مداخله کول  

Symbiosis 

زیست مشترک افرادمختلف النوع بیالوژیکې بادرنظرداشت مفادمشتر    -زیست باهمی :
الجی   همزیستی  یکدیګرمانند  پهلوی  موازی  طوری  بعضًا  باهمې  زیست   .
هاوسمارقهادرګل سنګ صورت ګرفته ویااینکه عده ای ازموجودات حیه درداخل سلول  
ی   مانندپروتوزوا  مینماېند.  زیست  طوردائمی  دیګر    ْ حیه  موجودات  بدن  ویاخالیګاه 
مفید  باکتریاهای   ، پندکهای  داخل  ،باکتری  نشخوارکنندګان  یاشکبهْ   معده  داخل 

 درمعده انسان 

Symmetrical متناظر 

Symmetry تناظر 

Sympodial 

Branching 

په نباتاتوکې دڅانګووده کولویوډول  کړنالره ده چې      -پندک لرونکي څانګې ،پندکدار:
دفرعي  څانګې  کمزورې  ګڼ شمیر  نورې  اوځینې  کوي  وده  قوي  ډیره  څانګه   اصلي  یوه 
څانګوپه توګه  داصلي زورورې  څانګې څخه یوه اړخ خواته دشعاع په ډول دایروي شکله  

 وده کوی     

Synapse 

بله مانا ددوو)نویرونو     -ساینپس په  ترمنځ دتماس   (neurons)ددوو عصبي حجروترمنځ 
اوبرقي   تحریکات   کیمیاوي  په مټ   کیږي چې دهغوی  ویل  ته  اناتومي جوړښت  اوتړون 
همدارنګه   کیږي.  انتقال  ته  حجرې  عصبي   بلې  څخه  حجرې  عصبي  دیوې  تحریکات 

هم دساین اودبدن غدوسره  دبدن عضالتوسره  اوتړون  عصبي حجرې  تماس  واسطه  په  پس 
کیږي   ویشل  ډیروڅانګواوریشوباندې  په  اوږدوکې  دمسیرپه  حجره   عصبي  یوه   . لري 

 endاواخیربرخه یې  دعضالتوپه حجروباندې ختمیږي.  نوموړې برخه دانتهايي صفحې   

plate    دکیمیاوي چې  لري  شتون  ساینپسونه  ډوله  دوه  کې  مجموع  یادیږي.په  نوم  په 
اودبرقي ددووعصبي   ساینپس  کې  ساینپس  کیمیاوي  په  یادیږي.  نوم  په  ساینپس 

دنویروتراسمیتر    چې   مټ  په  مادې  کیمیاوې  دیوې  مالومات  تحریکي  حجروترمنځ 
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neurotransmitter    څخه برخې  مخ   ساینپس  د  یادیږي  نوم  ساینپس    presynapticپه  د 
برخې   کې    postsynapticڅټ  ساینپس  ډوله  برقي  په  کیږي.  انتقال  ددووعصبي ته 

ایونونه   کې    ionsحجروترمنځ   پایله  په  چې  راځي  ته  منځ  یوبريښنایزجریان  او  ازادکیږي 
په برخه   کې یوولټیج    gap junctionsدمخکني ساینپس اودڅټ ساینپس ترمنځ  دچاک 

پیداکیږي .  دبرقي ولټیج په مټ  عصبي تحریکات دیوې عصبي حجرې څخه بلې عصبي  
کیږي.    انتقال  ته  د  حجرې  سره  خورالوړسرعت  په  تحریکات  اوږدوکې    Axonبرقي  په 

 قیمت لري . m/s 100انتقال کیږي اوقیمت یې ان لږڅه سل متره پرثانیه 

Synchronous 
کله چې دوه پيښې په یوه وخت کې ترسره شي . دبیلګې په توګه لکه    -همزمان ،هم مهال :

 دلمرپه شاوخواهم راڅرخیږي.ځمکه چې په خپل محورباندې راڅرخیږي  اوهم مهال 

Synchrotron 

په هستوي فزیک کې یوډول تعجیل کوونکې دستګاه ده چې چارج شوو     -:   وترونرنکیس
مسیرپه   دایروي  دیوه  ایونونه  اودکاربن  ،لیتیم  ،هیلیم  پروتون  لکه  بڅرکوته  اتومي 
بلخوا    . ورکوي  تعجیل  مت  په  بريښنایزساحې  متناوب  دلوړفریکونس  اوږدوکې 

تړلي مسیرکې   خپل  په  بڅرکې  اتومې  مټ  په  اودهغوی  دمقناطیسي ساحې  کیږي  ساتل 
په   دوخت  هم  قیمت  ساحې  دمقناطیسي   کې  غږی  هم  په  سره  دزیاتوالي  انرژي  دحرکي 
کې   هیوادژنیو  په  دسویس  کوونکی  تعجیل  سینکروترون  ترټولوغټ  دنړۍ  تړاوزیاتیږي. 

په نوم یادیږي . دنوموړي تعجیل     Large Hadron Collider (LHC)موقعیتت لري اود  
ن بڅرکوته دومره تعجیل ورکول کیږي چې انرژي يې په اخیرکې ان  کوونکي په مټ دپروتو

 پورې رسیږي .   .teraelectronvolts (TeV) 6.5ترشپږنیم تیرالکترون ولټ پورې 

Syncytium 

اویادسایتو حجرې   واحدې  ځانګړې  چې   یوډول  کیږي  ویل  ته  کتلې   پالزما 
دډیروهستوڅخه جوړه شوې وي. نوموړې حجره دګڼ شمیر یوه هسته لرونکوحجرودویلې 
کیدلوپه پایله کې  اویاداچې دهستې د ویښ په کړنالره کې  منځ ته راځي .  دبیلګې په  
پال سینتا  په  اودښځي  ریشوکې  نوموړې ډول حجرې دانسان  سکیلیت عظالتوپه  توګه  

 پیداکیږي.کې 

Synthesis 
پایله کې  مالیکولیوه کیمیاوي عملیه ده چې دڅوعنصرونو اویا   -ترکیب : ونودګډولوپه 

 یومرکب ترالسه کیږي .

Synthetic Fibers 
په    -ڼسى یاتارونه :سپمصنوعي    همغه نساجي تارونه دي چې په کیمیاوي فابریکوکي 

 مصنوعي توګه جوړیږي . لکه نیلون اوپرلون 

System : په بیالوژي کې :  دحیواناتواونباتاتوګروپ بندي اوتنظیم کول    -سیستم 

System 

International De 

Units = SI 

 دواحدونو نړيوال سيستم  

System Of 

Measurement 

چې     SIدبېلګې په توګه لکه دواحداتونړیوال سیسټم      -دمقیاس اواندازه کولوسیستم :
واحدمتر   7داوه   دطول  لکه   . دی  جوړشوی  واحدونوڅخه  واحد   metreاساسي  ،دکتلې 

ثانیه    Kilogramکیلوګرام    واحد  واحدامپیر    second،دوخت  ،دبريښنایزجریان 
ampere  کلوین واحد  مول    kelvin،دحرارت  کولوواحد  دمقداراندازه  مادې  ،دیوې 

mole دنورشدت واحدکنډیال،Candela   

https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_volt
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Systematics 

: بندی  قرابت   -طبقه  راازنګاه  ونباتات  حیوانات  تنظیم  وظیفهْ   که  ازبیولوجی  بخشی 
ازنوع   بندی  دارد. طبقه  قرابت  شرع میشودوموجودات مذکوررابه    speciesآنهابه عهده 

نامګذاری             راقوانین  بندی  طبقه  اساس  میکند،  بندی  درردیف  شان 
nomenclature .تشکیل میدهد 

Systemic 

Therapy 

هغه ډول درملنه ده چې ټول بدن تراغیزې الندې راولي . دبیلګې   -سیستېمیک درملنه  :  
 په توګه کیمیاوي درملنه، ضدهورمون درملنه اونښه ایزدرملنه سیسټم درملنې دي 

T Cell 

Leukaemia 

غیرنارمل دهډوکوپه مغزکې تولیدکیږی   ې  ټي حجر سرطان یوډول دی چې دوینې  د وينې
 ري . نوله دې کبله خپله دنده نه شي ترسره کوالی  اوخام شکل ل

Ta > Tantal . د کیمیاوي عنصرتنتل لپاره دلنډیزنښه ده 

Table   جدول 

Tachometer . یوه تخنیکي آله ده چې دزراعتي ماشینونوسرعت دحرکت په ترځ کې اندازه کوي 

Tactile Sense 

: المسه  دهغې    -حس  حیوانات  چې  دی  حس  حرارت  یوډول  دفشار،ضربې  مټ  په 
په مټ  احساس    sensory receptor  ،اونورهراړخیزتحریکونه دځانګړوحسي  ریسپتورونو

کوي اومغزته یې استوي . دالمسې غړي دبدن په ټولوبرخوکې تقسیم شوي دي خوپرته په  
 هغه ځای کې چې بدن خارجی اسکلیت پوښ کړي وي لکه قشرخرچنګها

Tadpole 

الرف    د د چون  د    -:څمڅکۍ  چې  کیږي  ویل  ته  پړاوته  گي  چوچه  یستان  دوز  گښې 
Amphibian    مرسته په  دستگاه  اودبرانشي  ژوندکوي  اوبوکې  په   . لري  اړه  پورې  ډله  په 

خوبیاوروسته   لري   نه  اوپښې  الس  کې  پیل  په  الرف  نوموړي    . کوي  تنفس 
. پیداکوي  اوپښې  الس  توگه  تدریجي  په  کې  کړنالره  په  د  دمیتامورفوزیس  کې  پایله  په 

څمڅکۍ برانشي دستگاه اولکۍ  دمنځه ځي اودسږوپه مرسته هواتنفس کوي . ځوانه بقه  
خپل   ترڅوپه  کوي  مخه  اوبوته  اوبیابیرته  ژونداختیارکوي  تردریوکالونوپورې  کې  وچه  په 

 اصلي میښت ځای کې چوچیان وزیږوي .  

Tail 
: ،دم  نرۍ    -لکۍ  اخرنۍ  حیواناتودبدن  وروسته  دفقاریه  دمقعدڅخه  چې  برخه  متحرکه 

 پیل کیږي اوهراړخیزې دندې ترسره کوي.

Tangent 

: حاده    -تانجینت  اودیوې  نیسو  کې  پام  په  مثلث  الزاویه  یوقایم   . ده  تابع  مثلثاتې  یوه 
توګه    په  دبیلګې  مجاور.  قایم  پرضلع  قایم  ضلع  نسبت  له  دی  عبارت  تانجینت   زاويي 

𝑇𝑎𝑛 30°=
1

√3
    

Tangent 
په هندسه کې مماس هغه مستقیم خط دی چې دیوه منحنی سره په یوه ټاکلې   -مماس :

 نقطه کې تماس ولري اویوازې همدغه یوه نقطه شریکه ولري   

Tangent Lines 

To Circles 
 مماس دایره  

Tangential 

Quadrilateral 

 : څلورضلعي  چې     -دمماس  کیږي  ویل  ته  څلورضلعی  داسې  یوه داسې یوه  لپاره  دهغه 
بڼه ولري اودایره   دایره شتون ولري چې دڅلورضلعي څخه هره ضلعه ددایرې سره مماس 

 یې احاطه کړې وی .
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Tantalum 

 

یوکیمیاوي عنصردی چې دفلزاتوپنځم فرعي ګروپ  په عنصرونوپورې اړه لري .    -تنتلم : 
یې             یې     Taدلنډیزنښه  شمیره  اواتومي  یې              کتلو  73ده  شمیره  ي 

180,947U   اودذوبان نقطه يې(3017 °C)  او دغلیان نقطه یې(5420 °C)    ده کثافت یې
3g/cm 16,65   دی . دالیاژپه ډول په جراحي اودطیاروانجن ماشین کې استعمال کیږي 

Tapeworm   فیتوي چینجیان  ، کدودانه چینجیان 

Tarantula 

یوډول غټې اوښتان لرونکې عنکبوت یانې غڼې دي چې رنګ یې نسواري زیړاویاتوروي  
یوزر   لږڅه  ټکی     1000.  ټکي  باندې  بدن  په  یې  اکثرًا   . دي  شوي  پيژندل  یې  نوع  

تودوځایونوکې   او  مدیترانه  اودرحوذه  اروپااوامریکا  په   . لري  خطونه  اوبرسکداره 
 خوراخطرناکه اوذهرجني دي . .  Loxoscelesژوندکوي او یوه ډله غڼې  

Target 
  : اوحجم   -نښه  کتله  نسجونو  دسرطاني  کې  رادیودرملنه  چې    په  کیږي  ویل  ته 

   دایونایزوونکووړانګوپه مټ دمنځه وړل کیږي .

Tartaric Acid 

     HOOC-CHOH-CHOH-COOH   اسید   کاربوکسایلک طبیعي :   اسید کیتارتار (
         په  تودوخې د . دیdihydroxybutanedioic acid– 2,3 )  یی نوم سستماتیک . دی

C   0174 –171    یی ایزومیرونه ستیرو درې  .ده ماده فعاله اپتیکي .کیږي ویلي کې 

 . دانګوروتیزاب په نوم هم یادیږي . راځي کار په کې صنعت خوراکي په . دي شوي پیژندل

Tartrate  : مالګوته ویل کیږي دتارتاریک اسید   -تاتریت 

Task     كار، وظيفه،  دنده 

Taste 

: ،خوند  د   -ذایقه  دژبې  چې  دی  یوحس  الرې  دپينځوحسونوڅخه  رسپټورونوله  ذایقوي 
احساسیږي . لکه خوږوالی ،تریخوالی ، مالګین   ، تروشوالی )اسید( اوخوندور. دذایقي  

ذهرجنو موادوخوندمالوم کړو.  دبیلګې  حس په مرسته کوالی شو چې دغذا، مینرالونو او  
په توګه ډیرتریخ اویاډیرتروش خوندددې نښانه ده چې غذاخرابه شوې ده . دذایقي حسي  
  . لري  موقعیت  کې   ګلوت  ،اواپی  )ستونی(  مری   ، سطحه  پورتنی  په  دژبې  رسیپټرونه 

منځ ته    دذایقې حس په خوله کې دحرارت په اندازه،لمس اندازه اودشیانودبوی سره یوځای
ذایقه هغه خوندته ویل کیږي چې یوازې دژبې په واسطه  راځي . په حسي فیزیولوژي کې  

 پېژندل کیږي  .

Tastelessly  بې خونده ، بې ذایقه،بې مزه ،بې سلیقه 

Tautomer 

هغو مرکب  اودیوه  دی  ډول  یوځانګړی  ایزومر  دجوړښت   : کیږي  مالیکولتوتومر  ویل  وته 
کیمیاوي تعادل کې قرارلري اوتوپیرلرونکي کیمیاوي اوفزیکي خواص  چې یودبل سره په  

دتوتومر تنظیم  مالیکوللري   بل ډول  او  توپیرلري  اتوم ځای  دهایدروجن  وپه جوړښت کې 
بل    مالیکولیوځای څخه د  مالیکولشوی وی ، په عمومي توګه ویالی شوچې توتومری د
 enolاو اینول    ketone -   ځای ته دپروتون هجرت دی   . دبیلګې په توګه کیتون

 

H−O−C=C ⇌ O=C−C−H 

Taylor Series 
تیلر تابع    Taylor سلسلهْ   بکنیم  فرض   :  𝑓(𝑥)       ْدرنقطهa     ازهردرجه مشتق  دارای 

فاصلهْ         n  𝑓(𝑛)(𝑎)مانند   یک  پس   ، است  اشتقاق  منتصفهْ       Iقابل  نقطهْ     aبه 
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اعداد    دربرابرهمه  یادمیګردد،طوریکه  تقرب  فاصلهْ   بنام  𝑥وجودداردکه  ∈ 𝐼      ْجمله
تیلر   یاقضیه  تیلر  درفرمول  صفرتقرب    𝑓(𝑥)  ازتابع     Taylor's theoremباقیمانده  به 

𝑛ناهي    به ال یت  nمیکند، مګرتنهاهنګامیکه  عدد   → تقرب کند  . جملهْ  باقیمانده   ∞
limکه به صفرتقرب میکند چنین مینویسیم :   

n→∞
Rn = 0    

تیلر   Taylor     𝑓(𝑥) پس سلسلهْ    = 𝑇𝑓(𝑥.𝑎)      ْدرفاصلهI      ْودرنقطه𝑎 ∈ 𝐼    بطورذیل
 محاسبه میشود.

 
تیلر   سلسلهْ   بنام  سلسله  تابع      Taylorاین  په     aدرجوار   𝑓(𝑥)  از  میشود.   نامیده 

په نوم یادیږي . مثال ً:     Factorialدضرب فکټور      n! = 1.2.3......nنوموړې معادله کې    
په الندې ډول    Taylor کې سلسلهْ  تیلر  0لپاره  په جوارد صفر نقطه        sin x دساین تابع   

 لیکو: 

 
لپاره په الندې ډول    Exponential functionهمدارنګه دتیلرسلسله دایکسپونینشل تابع  

 لیکو: 

 

Taylor Sine 

Series 

  sine xپه یوه ټاکلې نقطه کې لکه صفرپه شاوخواکې دساین تابع       -دتیلر ساین سلسله :
ترڅویوه   یادیږي  نوم  په  یاسلسلي  دتیلرپولینوم  چې  ده  سلسه  الیتناهي  یوه  دتقرب  لپاره 

 همواره تابع ترالسه شي او لیکالی شو.

 

Taylor's 

Theorem 

:Taylorفرمول   تیلر  تیلر،قاعده  تیلر     -،قضیه  دان    Brook Taylorبروک  ریاضي  یک 
ع توانست شکل هندسي  یک تابع را مانند تابع مثلثاتي    ۱۷۱۵انګلیس بودکه  درسال  

درهمجواریک نقطه داده شده تابع توسط یک پولینوم تقرب دهد. توسط فرمول تقربی تیلر  
اورد.     بدست  تقریبًا   چندجمله  کردن  رابعدازقطع  تابع   یک  مغلق  هندسي  میتوان شکل  

رامیتوانم به خودزاویه     sin xساین یک زاویه     xبرای زاویه های بسیارکوچک  بطورمثال   
x     تقرب ساخته sin 𝑥 ≈ 𝑥    قیمت تابع رابدست اوریم . فرمولTaylor    درفزیک،ریاضی

 وعلوم ساینس استعمال فراوان دارد.   
 مرتبه قابل اشتقاق است ، پس فرمول تیلر  nبقدر      aدرنقطهْ      𝑓(𝑥)  فرض بکنیم تابع   

Taylor     دربرابر  𝑓(𝑥)    درجوارa     عبارت است ازیک جمله پولینوم𝑇nf(x; a)    جمع یک
باقیمانده     ;𝑅nf(xجمله  a)   نماندکه مشتق ناګفته  میدهد.  رانشان  تخمیني  غلطی  که 

 نشان داده شده است .   𝑓(𝑛)تابع را به    

 
 

پولینوم    جملهْ   فوق   ;𝑇nf(xدرمعادله  a)     پولینوم تیلر   Taylorبنام 

polynomial : یادمیشود ومساوي است به 
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;𝑅nf(xدرحالیکه   a)      باقیمانده از    remainder termجملهْ   این    nبعد  است.   جمله 

  باقیمانده به اشکال مختلف موجود است که یکی آن عبارت است از شکل انتګرال جمله ْ 
 باقیمانده  ومساوي است به : اول : 

 
 قرارذیل نوشته میشود:  Lagrangeدوم : جملهْ  باقیمانده  درشکل 

𝑅2𝑛+1 =
ℎ𝑛

𝑛!
. 𝑓(𝑛) (𝑎 + 𝜃ℎ)  

 میباشد. h=(x-a)و    [0,1]عددی است که بین صفرویک  𝜃درحالیکه تیا
 قرارذیل است :  Taylor فرمول تیلر cos xبطورمثال برای تابع کوساین 

cos 𝑥 = 1 −
𝑥2

2!
+

𝑥4

4!
+ ⋯…… . (−1)𝑛.

𝑥2𝑛

(2𝑛)!
+ 𝑅2𝑛+1 

تیلر فرمول  صفر    cosدربرابر    Taylor این  باقیمانده     0درجوار  جملهْ   است. 
𝑅2𝑛+1 درشکلLangrange   : عبارت است از  ، 

𝑅2𝑛+1 = (−1)𝑛.
𝑥2𝑛+1

(2𝑛 + 1)!
 . sin 𝜃𝑥 

Tc > Technetium   دکیمیاوي عنصر تکنشیم دلنډیزنښه ده 

Te > Tellur  دکیمیاوي عنصرتیلوردلنډیزنښه ده 

Teachings  زده کړه ترالسه کول،مالومات ترالسه کول  تدريس، تعليم ړه ، ښوونه،کسب زده ک   یود ، 

Tear Gas 

یوډول کیمیاوی وسله ده چې داوښکې غدې عصب    -اوښکې بهوونکی ګاز،داوښکوګاز:
تحریک اوتخریش کوي اوپه پایله کې دسترګوڅخه اوښکې بهیږي . نوموړی ګازکیدی شي 

لکه   توګه  په  دبیلګې   . کړي  ړندې  يې  سچې سترګې  کیمیاوي فرمول  یانوکربن ګاز چې 
)2ClN5H10C     اوBenzylbromid   ،Bromaceton . دی 

Technetium 

ښوول کیږي ، اتومي شمیره    Tcیوکیمیاوي عنصرد ی چې دلنډیزنښه یې په    -تکنشیم :
اودمنډلف جدول داووم ګروپ فلزاتوپه ډله کې راځي چې دمانګنیز ګروپ په نوم    43یې  

يې   ایزوټوپونه  اوټول  کیږي  ترالسه  توګه  مصنوعي  عنصرپه  نوموړي   .. یادیږي  هم 
دویترون   یانې  ددروندهایدروجن  عنصر  مولیبدین  چې  .کله  لري  خواص  راډیواکټیف 

+H2Deuteron=  ې تکنشیم تولیدکیږی .په واسطه بمباردشي نوپه پایله ک 

 
په طبابت کې دهډوکوناروغیوپه تشخیص کې اوهمدارنګه    Tc99mرادیواکټیف تکنشیم    

 دپښتورګو اوینې دکارکولووړتیاپه تشخیص کې کارول کیږي  

Technical 

Atmosphere 

   دفشاریوپخوانی واحددی چې اوسمهال اعتبارنه لري اوواحدیې په  -تخنیکي اتمسفیر :

at    یوسانتي مترمربع په  یوکیلوګرام وزن  کله چې  هغه فشارد ی  نوموړی   کیږي.  لیکل 
 2cm/Kg 1 at  = 1سطحه باندې واردشي . 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zentimeter
https://de.wikipedia.org/wiki/Kilopond
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Teflon 

دی .دفلوراتوم    4F2Cکیمیاوي نوم یې پولی تترافلورایتلن اوکیمیاوي فرمول ي     -تفلون :
ورباندې  هم  سلطانې  تیزاب  چې  دی  زوروري  دومره  قواوي  دتړون  ترمنځ  اتوم  اوکاربن 

نوموړي   اوحتی  کوی  نه  درجه    مالیکولاغیزه  سوه  درې  په  ال    C°300دحرارت  هم  کې 
ن په تخنیک اوصنعت کې دعایق مادي په ډول په طیاره ، کمپیوتر  جامدپاتې کیږي. تفلو

 اوسیمونوپټولوکې  پراخ استعمال لري .

Tele-  یوه مختاړی دی چې دبعیدیالیرې واټن ماناورکوي 

Telegraphy 
یوه مخباراتي آله ده  چې اخبار،مالومات،اطالعات اودخبرومتن  دلیرې واټن    -تلګراف :

 بل ځای ته انتقال  کوي    codeڅخه دځانګړ وپټورمزلرونکونښې نښانواوزیګنال په ډول  

Telescope 
یوه اپتیکی آله ده چې لیرې پریوتي شیان رانږدې کوي اوپه دې توګه سترښکاره کوي .  

 ره دمنشور، شیشې اوعدسیوپه مرسته کیدونې ده .نوموړې کړنال

Telescope 
یوه آپتیکې آله ده چې دعدسیواومنحني ډوله هنداروپه مټ آسمانې شیان    -تیلسکوپ :
 لیدل  کیږي.

Television 
دتیلیکومینکیشن اورسنیوپه موخه  یوه آله ده چې خوځیدونکی تصویرونه     -تلویزیون :

 دصوت سره یوځای  رانیسي اوهم یې خپروي .   

Tellurium 

  Teیوکیمیاوي او دسپینوزرو په شان ځلیدونکی عنصردی چې دلندیزنښه یي په    -تیلور:
نسب  . کیږي  کې شمیرل  ډله  فلزاتوپه  دنیمه  او  کیږي  يې  ښوول  کتله  اتومي    127,60  ې 

اوکثافت    C° 990ده دغلیان نقطه یې    C° 449,8دذوبان نقطه یې     52اتومي شمیره یې  
 دشمسي حجروپه ډول  کارول کیږي .  g/cm 36,24یي 

Telophase 

اخري     -تلوفیز: هغه  کې  تقسیم   په  اومایتوزیس  دمایوزیس  دحجرې   اورګانیزم  دیوه 
پړاوته ویل کیږي چې کروزومونه دحجرې مخالف قطبونوته حرکت کوي اودوه نوې هستې  

 جوړیږي . نوموړی پړاو دانترفیز اوانافیز ترمنځ پروت دي  

Temperature 

تودیاسوړ په ډاګه کوی اودیوې مادې    دیوه جسم دحرارت حالت لکه  -حرارت ،تودوخی :
په واحد   یوفزیکي کمیت دی چې  . حرارت  یومعیاردی  لپاره  انرژي  دذراتومنځنی حرکي 

ګریددرجه   صفر    (C°)سانتي  مطلق  دحرارت  درجه  ترټولوکوچنۍ  کیږي.  اندازه  باندې 
درجه   کلوین  په  یې  واحد  چې  ده  ګرید    Kelvin (K)درجه  سانتي  اود  کیږي  ښوول 

−273,15 Grad Celsius.     0درجې سره سمون لري . په بله مانا K (= −273,15 °C)     په
 ونه خپل حرکت دالسه ورکوي .مالیکولنوموړي درجه کې دیوې مادې 

Template 

درمالیکوالر جنیتیک نمونه برای سلسلهء امینواسیدهاجهت ترکیب موادپروتیني ،سلسلهء  
کیږي اودهغې په     translatesرشته کوم چې  هلته جین  ترجمه    RNA، د    codonکودون  

یودبل څخه    DNA double strand، دډي این اې غبرګه  رشته   اساس پروتین تولیدکوي  
د رشته   یوه  اوبیاهره  توګه  بیلیږي  په  ترڅودانزایم    Templateنمونې  کیږي  استعمال 

DNA-Polymerasen  په مټ هغوی څخه یوه نوې کاپې ترالسه شي  

Tendon 

دموازي  رشتوڅخه جوړشوي پروتینې جوړښتونه دي چې     -پله ، وژه :   -په بیالوژي کې :
اوعضالت   دي  شوي  احاطه  واسطه  نسجونوپه  دمنظم  وصل  دبهرخواڅخه   دهډوکوسره 

 کوي.

https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius


   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

751 

 

 هغه قطعه خط چې دیوه منحنی دوه نقطې یودبل سره تړي .  -وتر :   -په ریاضي کې :

Tendril 

درنباتات اعضای رشته مانندشاخه ئی که به نسبت حساسیت زیادبه تحریکات     -پیچک : 
عبارت  تماسی بدوراتکاء های اجنبی میپیچندونبات خودرا دران محکم مینمایند. پیچک  

،مانند   برګ  انګور،ویاپهناېی  میباشد،مانندپیچک  ساقه  تغیرخورده  ازمحورهای 
 کدویاازاجزای برګ مانندنخود

Tenth-Value 

Layer = Tvl 

  : پنډوالی  ارزښت  وړانگوشدت     -لسم  دلویدونکو  چې  دی  پنډوالی  هغه  مادې  ديوې 
  لسمه برخه ورڅخه تېريږي.

Teratogenic 

Determination 

Time 

موده    ې دنطفې دودې  اوتکامل  په ترځ کې یوه حساس وخت  ته ویل کیږي چې په نوموړ
ته  دبهر څخه د مضروموادوتراغیزې   کې  دبدن غړي وده کوي او له دې کبله که  چېر  

الندې راشي )لکه بکټریاوې ،   ذهرجن مواد ، وړانګې اونور (   نو ناوړه پایلې به و لري  .   
 په همدې دوره کې دنطفې سرلیک ټاکل کیږی .

Term 
: یاغړي ته ویل کیږي . په یوه مجموعه  په ریاضي کې دیوې معادلي یوې برخې    -جمله 
 یوه جمله ده یایوغړی دی.  aکې  عدد    a+b+cلکه    

Term Diagram 

داټومونو، کې  ګراف  یوه  لیولونه  مالیکولپه  ډول  هغه    Energy levelونو،ایونونودانرژي 
دالکترونوعبوردکوانتم   لیولونوترمنځ  انرژي  دهغوی  چې  وي  شوي  رسم  واضیح  یوځای 
افقي محورکې   په  توګه  په  دبیلګې   . ولري  اوامکان  نیولوسره جایزوی  پام کې  عددونوپه 
محورکې   عمودي  اوپه  کیږي  دالکترونوشمیرښکل  مدارونوکې  اوفرعي  اصلي  په  داټوم 

. په همدې  داټوم  اصلي اوفرعي مدارونوانرژي لیو لونه دکوانتم عددسره سم رسم کیږي 
اساس دیوه اتوم یاهستې دانرژي ټول لیولونه یاترمونه ښکاره راغونډ شوي وي .دهراټوم  

 لپاره دانرژي ترم شیماتوپیرلري .

Terminal Voltage 

 

 

 

دبرق یادولټیج  منبع لکه دبرقي بټرۍدقطبونوترمنځ دپوتنسیال توپیر ته    -ترمینل ولټیج :
په    اولنډیزيي  کیږي  مقاومت    loadUویل  داخلي   په  دمنبع  که   . ښیو  باندې     rسره 

جریان    دبرق  یانې   توپیرصفروي  بهرنۍ    Iدپوتنسیال  په  او  شي  تیرنه 
ودخالصې سرکټ ولټیج  شتون وه نه لري ن  loadRسرکټ کې مقاومت   

emf    خالصې تفاوت  له  دی  مساوي  ولټیج  ترمینل   . یادیږي  نوم  په 
:   Iاوبرق جریان  r     اوحاصل ضرب دداخلي مقاومت    emfسرکټ ولټیج  

 یانې : 

ir – emf = LoadiR = loadV 
اندازه     جریان  دبرق  کې  سرکټ  تړلي  یوه  په  چې  هرڅومره   ،I   اندازه همغه  په  زیاتیږي 

جریان   دبرق  کې  سرکټ  په  چې  مهال  هغه   . مومي  کمښت  هم  اندازه  ولټیج  دترمینل 
صفرشي نودترمینل ولټیج اعضمٍي قیمت ځانته غوره کوي اود خالص سرکټ ولټیج سره  

 یوبرابرکیږي .

Terminology 
عبارت له ټولواصطالحاتوڅخه دی چې دیوې مسلکي څانګې په   -:سيستم   ښودلو دنوم اي

 هکله راټول شوي وي اوتشریح اونومول شوي وي  

Termite : موریانه  از    -حشرهْ   آن  بزرګي  سفیدنیزیادمیشود.  موچهْ   متربوده     ۲۲-۲بنام  ملی 
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صد   الی  آنها  ګروهی  ۱۰۰وملکه  بقسم  حشرات  این  میشود.  متربزرګ  زیست    ملی 
تا که  بزرګ  های  تپه  ویابصورت  ،زمین  خودرادرچوب    ۴دارند.اشیان 

دهن   العاب  یانې  ،بزاق  چوب  های  ازپارچه  موریانه  های  تپه  مترمیرسد،میسازند. 
،موادغایطه وغیره ساخته میشود. پادشاه وملکه آنهادرابتداْ  دارای بال بوده که ازآشیان  

مین راتأسیس  جدیدی  اجتماع  شده  خارج  آنهاراچوچه اولی  ګروه  اعظم  قسمت  مایند. 
هامانندالرف تشکیل داده که امورآشیان را ازقبیل تهیه غذا ،محافظه آشیان وغیره انجام  

 میدهند. ازینکه چوب، کاغذ،جرم ولباس راموردحمله قرارمیدهندمضرمیباشند.

Terpene 

: دمشتقاتو   -ترپینې  اودسایکلوهکسان  دی  مرکب  هایدروکاربن  څخه یوغیرمشبوع 
شمیرل کیږي. عمومًا په ایتري تیلوکې موجودوی چې یوډول ځانګړی بوی لري . نوموړي  

يې   فرمول  اوکیمیاوي  تولیدکیږي  مټ  دنباتاتوپه  دی    n)8H5(C.مرکبات 
اوړۍ . تربینې په طبابت اوتخنیک اودربړ،عطرو،کوزمیتک    30,000اودمرکباتوشمیري له  

 موادوپه تولیدکې پراخ استعما ل لري .

Terra-  مختاړی اوپه معنی دڅلور 

Terrestric 

Radiation 
 دځمکې  الندې وړانگې چې درادیواکتیو عنصرونوڅخه خپريږي 

Territory 
م هيواد،  خاوره،  قلمروك  كهځسيمه، عالقه،  په  واليت، عالقه،  سيمه    ېولسوالى،  دننه 

   واليت نه وي ېچ

Territory  ناحیه ،منطقه، لکه دحیواناتودساتلوپه موخه ټاکلی ځای یاسیمه 

Territory 

: ،ناحیه،منطقه  ژوند     -سیمه  دیوه حیوان  سره   اجتماع  بیالوژي کې دحیواناتودیوې  په 
کول دي چې په همدې سیمه کې په مقابل دټولوحیواناتوکې  په تیره بیاه هغه حیوانات چې  

اوهلته ساتل کیږي .دنوموړي حیوان موخه  داوي چې په همدې ډول  هم جنس اوهم نوع وي 
هم  ن  تکثرامکا  نوع  اودخپل  کوال ی شي  ترالسه  مواد  غذايي  اندازه  کافي  په  کې  سیمه 

 موجودوي .

Tertiary  ) دريمه ) درجه، رتبه، طبقه   

Testicle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ،خصیه،بیضه  غده  جنسي  دمذکرجنسي   -نارینه  هلته  چې  ده  غده  دحیواناتوجنسي 
یانې سپرم   تاوشوو  هورمون  اوجنسي      Sperm Cellسلولونه   په   . تولیدکیږي  ونه پکې 

پړاو   Tubulesکوچنیونلونو   لومړی  دسپرم  اودخصیې     spermatogoniaکې  کوي  وده 
    efferent Ductsځای څخه سپرم لومړې د برخې ته بهیږي . دنوموړي  Rete Testisسینې  

 Sertoliته بهیږي چې هلته دسرتولي حجرو    Epididymisنل ته اوورپسې فرعي خصیې  

Cell     سپرم خوځیدونکي  شوي  پوخ  په  مرسته  شوي    Spermatozoaپه  پوخ   . اوړي 
د کانال          vas Deferensسپرمونه  دانزال  الرې  له  ته        Ejaculatory Ductsکانال 

کانال   دمثانې  ورننوځي      Urethraاوورپسې   وي    ته  تش  یې  منځ  چې  حیوانات  هغه    .
کڅوړې   دیوې  بڼه    Scrotumخصیه  په  دحباب  چنجیانوکې  په  او  کیږي  ښکاره  بڼه  په 

په حشر . خصیه  تړلې  مالومیږي  یې  برخې  لري ،دپای  لولوپه شکل شتون  اتوکې دزوجي 
جوړه   خصیه  حیواناتوکې  فقاریه  په   . انتقالوي   بهرته  سپرم  مرسته  په  کانال  اودیوه  وي 
شمیر او یوشان غټوالی لري .  خصیی داطراحیه دستګاه سره نږدې دیوې کڅوړي په منځ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ejaculatory_duct
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سلولونه   یوډول  کې  بلخواپه خصیه    . دي  پرتې  لري     Leydig Cellsکې  د     شتون  چې 
(LH)     تیستوسترون    هورمون  به مرسته دمذکرجنسي    هورمون     Testosterone   لکه 

دت حجم  دخصیه  که   . تولیدنیمګړی     Ml 8 ولیدکیږي  نودسپرم  لږوي  لیترڅخه  اتوملي 
اویاهیڅ نه وي . دنارمل خصی حجم دپینځه لس اوپینځه ویشت ملي لیتر په منځ کې وي  
تیستوسترون    د  لپاره  اوانکشاف  دودې  دسپرم  اوهمدارنګه  دکارکولولپاره  دخصیې   .

اود   ح   LHهورمون  مرکزي  دبدن  خصیه   . دی  اړین  والی   شته  کافي   رارت  هورمون 
(37°C)    څخه لږڅه دوه درجې په ټیټ حرارت کې ترټولو ښه کارکوالی شي اوټاکلي ثابت

کړنالره نوموړې   . اړتیالري   ته  ترسره      cremasteric Reflexحرارت  واسطه  په  عضله  
کیږی چې  دتودولو لپاره خصیه بدن ته رانږدې کوي اودسړولولپاره یې دبدن څخه لیر ې  

دی   همداالمل   . التهاب  خوځوي  دخصیه   . دی  بهرپرتې  څخه  دبدن    Orchitisچې خصیه 
شي    تولیدنه  سپرم  چې  لري   پایلې  داسې  سره  دځان 
  . وګرځي   المل  دناحاملګې  دښځې  سم  سره  اودهغې 
نارمل   په  دمذکرسپرم  برخالف  سلولوپه  جنسي  دښځې 
توګه دعمرتراخیره پورې تولیدکیږي . په ځینوحیواناتوکې 

خ داخیل  په  دبطن  خوپه  خصیه  دي  پرتې  کې  الیګاه 
 ناتوکې دبدن بطن څخه بهرپرتې دي  ځینوحیوا

Testicle  : دحیواناتواوانسان  جنسي غده ده چې سپرم تولیدکوي    -خوټه ، خصیه 

Testify 
،شهادت  تصديق كول، شاهدي وركول : دال لت كول  ،بیان کول ، اظهارکول ، افاده کول   

 ورکول 

Tetanus 

،کزاز:  نس  ټيټا باکټریا        -،تشنج  دتیتانې  چې  ده  ناروغي  انتاني  حاده  یوډول 
Clostridium tetani    بکټریا دنوموړې   . کیږي  شخ  اوعضالت  راځي  ته  منځ  واسطه  په 

تیتاني  spore  سپور   چې  کله   . ژوندکوي  اوکثافاتوکې  اوریګ  خاوره  په 
عضلوي   نو  شي  داخل  ته  بدن  کې  نتیجه  اوپه  ته   اویاخولي  ته  زخم  بکټریادخاوروڅخه 

بدن   بکټریاپه  نوموړي  چې  داځکه  راځي.  ته  منځ  حالت  اوانقباضي  زهري  تشنجات  کې 
موادافرازکوي چې هغه عصبي حجري کوم چې دبدن عضالت کنترول کوي تخریب کوي .  

د   یې  دوره  تشنج   ۱۴-۴دتفریح  عضالت  اوزنې  دژبې  کې  پیل  اوپه  ده  وروځوپورې 
پیداکوي چې یوډول ځانګړې خنداشکل المل ګرځي . وروسته له هغه تشنجات دغاړي په 

کیږي. نورې نښې نښانې یې عبارت دي له :   عضالتوکې اودخیټي په عضالتوکې ښکاره
لږڅه   اونور.  لوړه ضربه  لوړفشار،دزړه  تیریدلوسختوالی ،دوینې  تبه ،سردردي ،دخوراک 
لس سلنه برخه ناروغان ورڅخه مړه کیږي . نوله دې کبله بایدپه کوچنیوالي کې دتیتانس  

 ناروغۍ واکسین ترسره شي .

Tetrade 

تعدادکروموزوم    -کروموزوم :ګروپ چارګانهْ    اینکه  برای  تقسیم رسیدن سلولی  دروقت 
هرکروموزوم   بطول  هادراثردرزیکه  تعدادکروموزوم  ،تنقیص  ازتقسیم  بماند،قبل  هاثابت 
رخ میدهدمضاعف یادوچندګردیده وبه تعقیب ان دوتقسیم سلولی رخ میدهدکه ازآثران  

 شود.سلولهای دایپلوئیدبه سلولها ی هاپلوئیدتقسیم می

Tetraploidy دیوه اورګانیزم دسلول په هسته کې دکروموزومونو شمیر په ډاګه کوي .     -:  تراپلوئیدیت
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ځینې نباتات شته دي چې دسلول په هسته  کې  ددايپلويېدکروموزومونوشمیردوه چنده 
کروموزومونه       n = 23ښوول کیږي . که یوه حجره په  هسته کې     (4n = 4X23)وي اوپه  

نوپه    (1n)نودهاپلوئید  ولري ولري  دایپلوئیدکروموزومونه  اوکه    (2n)اوکه 
نوپه   ولري  نوپه    تراپلوئیدت اوکه    (3n)ترايپلوئیدکروموزومونه  ولري    (4n)کروموزومونه 

باندې ښوول کیږي .یانې څلورهاپلوئیدکروموزومونوشمیرته ویل کیږي . دبیلګې په توګه  
 XXYY,92او  XXXX,92لکه 

Tetrapod 
:څل ،ذوحیاتین     -ورپښي  ،خزندګان  حیوانات  لرونکي  تي  لکه  حیوانات  څلورپښي  ټول 

 اونور

Tetrasporophyte 

هغه دایپلوئیدنبات چې دتکثرپه دریم نسل کې دسرې آلجې څخه منځ ته راځي. نوموړی  
د په     Gametophytحالت  تنقیص  اودتقسیم  لري  نه  غړي  خوجنسي  لري  والی  ورته  سره 

 پایله کې منځ ته راځي .

Tetrazine 

 

یوعضوي مرکب دي چې دهیتروسیکلیک په ګروپ پورې اړه لري اوشپږحلقې     -تترازین : 
لري اودهغوی څخه په څلورحلقوکې دنایتروجن اټومونه موجوددی . کیمیاوي فرمول يې  

.4N2H2C  : دی. دنوموړې مرکب درې ډوله ایزومیرشتون لري . لکه 

1,2,3,4-tetrazines, 1,2,3,5-tetrazines, and 1,2,4,5-tetrazines   

Th > Thorium    دتوریم کیماوي عنصر دلنډیزنښه ده 

Thales's 

Theorem 

: اشعه  ،دعوی  قضیه  اساسي  ددوواویاډیرومسیقیم     -دتناسب  کې  څانګه  په  دهندسې 
کوي   ډاګه  په  تناسب  شووهراړخیزبرخوترمنځ  خطونودپرې 
پام کې   په  دوه غیرموازي  مستقیم خطونه   توګه  په  .دبیلګې 

د   نقطه  په  یوبل  دوه    Aنیسوچې  همدارنګه   . کوي  قطع  کې 
د نیسوچې  کې  پام  په  هم  خطونه  نوموړودووغیرموازي  موازي 

په     وارسره  په خپل  نقطوکي قطع   E;Cاو      D;Bخطونوسره 
تناسب  الندې  شووبرخوترمنځ  دقطع  سم  سره  دشکل   . کوي 

 اعتبارلري  چې دیونان هیواددریاضي پوه تالیس دعوي په نوم یادیږي،.

Thales's 

Theorem 

دنوې   قطر  ددایرې  خوا  له  نقطې  دهرې  دایرې  دیوې    : تیورم  تیلزیس  دعوی،  دتالیس 
. که چیرته    °90درجې   په    A,B,Cپه اندازه لیدل کیږي  درې نقطي وي چې دیوې دایرې 

   ABCددایرې قطرتشکیلوي نو   ACمنحني موقعیت ولري په داسې حال کې چې کرښه  
 زاویه یوه قایمه زاویه ده.

Thallium 

یوکیمیاوي عنصردی چې دځمکې القلی عنصرونوپورې اړه لري . دلنډیزنښه یې    -الیم : ت 
یې    Tlپه    شمیره  یې    81اواتومي  شمیره  نسبي  دکتلې   . نقطه   204.38 ده  دذوبان   ،
°C 304     اودغلیان نقطه°C 1473    3، ده .کثافت یېg/cm 11.85    دسرپ فلزسره بیخي ،

لمبې رنګه  شین  اود  لري  والی  عنصررادیواکتیف    ورته  دنوموړي  سوځیږي.  شان  په 
پراخ    Tl201ایزوټوپ   موخه  په  کارکولووړتیاازموینې  دزړه  دناروغ  کې  طب  هستوی  په 

 استعمال لري.

Thallophyte    نبات ریسه دار،نبات فرشی ،نباتات ابتدائی ساده،نباتیکه دارای ریسهThallus   باشد

https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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 بدون ریشه وبرګ ها 

The Scalar Triple 

Product 

 : دری وکټورونه       -مختلط حاصل ضرب  
(a, b, c):    یوه دهغوی  نیسو  کې  پام  په 

ضرب    a وکټور  حاصل   scalarسکالري 

product    نورووکټورونو ضرب     (b, c)ددوه  حاصل  وکټوري   ،vector product       ته

اولکه    کیږي  ویل  :نوموړی مختلط    مختلط حاصل ضرب    کیږي  لیکل 
چې    دی  حجم  المستطیالت  موازی  دیوه  ضرب  اضالع    (a, b, c)حاصل  یې  وکټورونه 

ماتریکس   درې   ضرب  درې  له  دی  مساوي  ضرب  حاصل  مختلط   .   ۳×۳تشکیلوي 
matrix  دیترمیننتdeterminant     .او په الندې ډول محاسبه اولیکل کیږي 

Theodolite 
:تیودوالیت   پورته    -،تیودولیت  ګټه  ورڅخه  جوړولوکې  سرک  په  چې  ده  آله  هندسي  یوه 

 کیږي اودیوه څرخیدونکي تیلیسکوب په مټ افقي اوعمودي زاویه اندازه کوالی شي .

Theorem   قضیه ،یوه منطقي جمله چې دیوې علمي نظریي محتویات بیان کوي 

Theorem ، اصول قانون، قاعده  دعوی ،قضیه، 

Theorem Of 

Inertia 

ترهغه پورې چې په یوه فزیکي جسم باندې دبهرخواڅخه    -دعطالت قانون ،اصل عطالت :
قوه وارده نه شي ،نوکه نوموړی جسم دسکون په حالت کې وي نوتل دخپل سکون حالت  

 ساتې اوکه چیرته دحرکت په حالت کې وي تل خپل یکنواخت حرکت ته دوام ورکوي .

Theoretically نظري 

Theory Of 

Evolution 

 

    -علم :تطورنظریه یادتکامل د
ښوول شوی   بهیریوه نظریه ده چې دهغې په واسطه دتکامل  

ا .په دې   او   نباتاتواورګانیزمو،  ندپه  ړواوتوضیح شوی دی 
حیواناتوکې مقایسوي څیړنې ترسره شوې دي چې نه یوازې  

هم   بقایا  دهغوی  بلکې  موجودات  ژوندي  دځمکې  موجوده 
پراساس   نظریی  ددې   . دي  شوې  نیول  کې  پام  په  کې  درشل  شووپړاوونوپه  دتیرې 

دخپلو مختلفوانواعو   یدحیواناتوترمنځ  دحیواناتواونباتاتود  اوهمدارنګه  اندازه  طبیعي 
چې   ښيي  دڅیړنوپایلې   . ده  شوې  مطالعه  اړوند  اودشریکواجدادوپه  منشأ   شریکه 

وپه همغه اندازه ژوندي موجودات  داوس مهال په  تیرشوي وخت ته نظرواچوپخواهرڅومره  
ځمکه څلورنیم بیلونه کاله  عمرلري . درې نیم بیلونه کاله پخوادځمکې    پرتله ساده تروو.

په واسطه پيل شواو دجیالوژیکي             (Prokaryots)پرسر ژوندون دیوې حجري باکټریا
په تیریدوسره دهمدې ساده اورګانیزم څخه دنن ورځي ع صري انسان پورې تکامل  وخت 

پر    ، توګه  په  دبیلګې   . سکلیلیتونه     ۱۹۷۸وکړ  دفوسیل  افریقاکې  شرقي  په  زکال 
په نوم یادیږي . نوموړی سکیلیت چې      Australopithecus afarensisپیداشوي دي چې  

لږڅه درې ملیونه کاله عمر لري  نیم انسان ته  اونیم شادي ته ورته والی لري .   دنن ورځي  
هوموسیپینزعص نوم  علمي  انسان   اودهومو    Homo sapiens ري  جنس    Homo دي  په 

پورې اړه لري . دهوموجنس په خپل وارسره دانسان شادي د کورنۍ څخه راپنځیدلې دی  
  : له  انسان شادي شاخونه  عبارت دي   . لري   اړه  پورې  ټولګي  لرونکوحیواناتوپه  اودتي 

)هوموسیپینز( . دهوموجنس څخه یوولس انواع    اورنجیوتانز،ګوریال،چیمپانزي، اوانسان
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پیداشوي  دي چې  لس  انواع يې  ټول دمنځه تللي دي خویوازي دنن ورځ عصري انسان  
)هوموسیپینز(  دزیست توانايي پراساس الاتراوسه ژوندی پاتې شوی دی .  د هوموسیپینز  

په افریقا کې م وندل شوی دی .    انسان فوسیل سکیلیت دوه سوه زره کاله عمر لري چې 
په دې  دتکامل تیوري بیانوي  چې تکامل دطبیعي انتخاب په واسطه صورت نیسي .    

نظریه   دډاروین  لومړی  څخه  دمختلفونظریودډلې  د)طبیعي  ډتړاو   چې  ده   اړینه   یره  
د)ارثي صفات ده چې  نظریه  اودویم دالمارک  ده  لیکلې  یې  په هکله  په    وانتخاب(   ) کسب 

 ې ده .اړوندیې خپره کړ
  .  څرګندونه وشوه ېله خوا دتدریجي تکامل نظری Darwinم کال کې دډاروین  (1859)په   

طرز    ټول ژوندي موجودات دانسان په شمول دیوه آر)اصلي ( ډوله    دډاروین تیورې له مخې
       دجیالوژیکي وخت په تیریدلوسره  يې تکامل  کړی دی . راوتلي دي او ژوند څخه

انتخاب په واسطه صورت   یعيتکامل دطب ېچ یانويب یوريدتکامل ت  -انتخاب : طبیعي
 دي :  ډول  ېپه الند ټکي ړین انتخاب ا یعي. دطب یسين

.     یبدلون شته د یکيظاهري اوفز ړاوهراړخیزپراخ دصفاتوپه ت  ځنوع   افرادوترمن یوهد  -۱
د  ځکهدابدلون    -۲ په    ی دهغو  ېچ  یشته  ک  یوهدکروموزومو     ین مواد)جارثي      ېبرخه  

gene توپيرلري   څخه یوبل(د 
په     ولري تطبق     ښه سره    ېریالچاپ  یستصفات دز  یدنوروپه پرتله دهغو  ېهغه افرادچ   -۳

 شي .   یکوالاوتکثر یازیږونهکبله ب   ېاوله د  یږي ک ېپات یسره ژوند ډیراحتمال
سره    یالیتوبتوانايي ورکوي ، په بر  یستنوع افرادوته دمناسب ز  یوهد  ېچ  ین هغه ج  -۴

ک انتقال  ته  ز  ېافرادچ. خوهغه  یږيراتلونکي نسل   ډیرلږتطبقسره    ېریالچاپ  یستدخپل 
  ړي وک  یازیږونه شي اوب  ېاحتمال سره  ژوندي پات  ډیرکم   ه پ  ې لري چ  یلېپا  ېشي داس  ی کوال

په    یلګې. دب  یرراوليتغ  ېک  یتپه فعال  ینج  ې چ  یش  ی کوالهم    یزي اغ  ۍبهرن  یال . دچاپير
جنيت  ګهتو   څښي و   یوفردډیرالکهولکه    ېچ  یوتجربووښوولهاوسن  epigenetics  یکداپي 
او  یره ت  ېورباند  ږهلو  ډیره،  څکويو  ډیرسګرت، برخه    ېک  ګړهج  ځيپو  په  یاييشي 

تاوان   یاتهدهمدي فردروغت  یوازېنه   ېلري چ یلېپا ېداس ښېپي یادشوېوي نو  یستياخ
کموي    یایېاو  یاتويز  یتفعال  Gene   ځینوجینداوالدونواوراتلونکي نسل د  ېبلک  یږيرس

       تمام شي .   یانقصاو  ګټه ګانیزموپه داور  ېشي چ یرکیدی.دتکامل به
پيژندل    ېانواع  ي  یوویشت    ې چ  ید  یومرغه  Albatrosseالبتوتروس    ګهپه تو   بیلګېد  -۱ 

 ځینېخو.    یرويسرت   یاداوبوپهآلوزي اوژوندپه هوااو  ېمرغه په  هواک  ړیشوي دي  . نومو
ي غ  ېانواع  چ  ټدومره  ک  ېدي  اودر  یلوګرام لس  لري  .    یم ن  ېوزن  لري  وزرونه  پلن  متره 

ا  ی دهغو منفي  دوره  دتکامل  دا  ړخ لپاره   . موخه  دتودولوپه    هگۍ        د  ېچ  ځکهلري 
پر  ځمکيد  ېچ  یمجبورد د  یوزي پرمخ  دومره    ې ک   ځتر  یناستلوپهک  ځمکي.   وزن  دهغه 
 .     یواناتوښکارګرځيدنوروح  ېک یلهاوپه پا  یږيک ېمات  ښېء يي  پاکثرا  ېچ یدروندد

اوخراب شي    څپ  رهدوم  ښونهنودهغه غا  یږيکاله عمرته ورس  ځوسپن  یوفیل  ېکله چ   -۲
خودنه    ړوي يي پوره جو  ړي هم نورغ څهکه   .  ی کوال   یدهنه شي م  یاناوخوراکي ش  ښه وا  ېچ

په شکل کې څلورډوله    ده .  یلګه. داهم دتکامل بله منفي ب  ړکیږيخوراک له کبله پخپله م
په  امریکا  دجنوبې  د  چې  پیداکیږي  کې  جزیره  یوه  په  یوازې  چې  دي  کښل شوي    مرغان 

آرام اود    اقیانوس  لري  موقعیت  .      Galapagos Islands کې  یادیږي  نوم  په  جزیرې 
په نوم یادیږي . نوموړي مرغان    Darwin's finches داڅلورډوله مرغان دډاروین مرغان  

اود . داځکه چې دهغوی دمښوکو  دخوراک  تړاویودبل سره توپيرلري  په  مښوکې جوړښت 
په اساس داسې بدلون،     natural selection طول،ضخامت اوجوړښت دطبیعي انتخاب  
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اوله   اخیستالی شي  ګټه  اوبرابرون کړی دی چې  دخوراکي موادو سرچینې څخه  انطباق 
وي دي. دبیلګې په توګه هریومرغه  دې کبله په نوموړي جزیره کې التراوسه ژوندي پاتې ش

چې   مرغه  هغه   . شي  رانیوالی  ځانته  خوراک  ځانګړی  مطابق   سره  جوړښت  دمښوکې 
څوکوره نازکه مښوکه لري کوالی شي چې یوازې هغه حشرات وخوري چې دپاڼواودونوپه  
سطح کې شتون لري . هغه مرغه چې قوي اوږده مښوکه لري کوالی شي  چې غړي لرونکي  

کو همداسې حشرات  کړي.  یې  جان  اونوش  راوباسي  وي  پټ  چاقونوکې  دونوپه  چې  م 
 نوردرواخله .

Theory Of 

Relativity 

: نظریه  نسبيت  اینشټاین 1905په     -د  البرت  پوه  هیوادنامتوفزیک  دجرمني  کې  زکال 
Albert Einstein    له خوا دنسبيت دوه ډوله نظريې وړاندې شوې . لومړی خاصه نسبيت

 نظریه .   دویم : عامه نسبيت نظریه :  
: نظریه  نسبيت  خاصه   : عملي   -لومړی  کې  هراړخیزووپېښو  په  دفزیک  نظریه  نوموړې 

کیږي  خودجسمونو جاذبه په پام کې نه نیسي. خاصه نسبيت نظریه په دووفرضیوباندي 
 دنیوټن کالسیک میخانیک سره په ټکرکې دي : تکیه کوي چې 

سره       -۱  تابع  په  وخت  دفضااو  چې  ده  نظریه  یوډول  کې  څانګه  په  دفزیک 
په   چې  کوي  ډاګه  په  نظریه  نوموړې   . نیسي  الندې  ترڅیړنې  دجسمونواوساحوحرکت 
کوي   حرکت  نسبي  سره  یودبل  چې   کوم  کې  مختصاتوسیستمونو  ابتدائي  مقایسوي 

قوانین دټولوڅارونکو دلیدنقطې نظره یوشان ترسره کیږي. په بله مانا ، په  دفزیک هراړخیز
نتیجه ورکوي.   یوشان  تجربې  دفزیک  ابتدائي مختصاتوسیستم کې  اوپه ساکن   متحرک 
ابتدائي مختصاتوسیستم هغه ډول سیستم ته ویل کیږي چې یادسکون په حالت کې وي  

په ثابت منظم سرعت سره مخ په وړان .دبیلګې په توګه دوه  اویاسم سیخ  دې حرکت کوي 
ابتدائي   مقایسوي  یوه   په  هریوېې   نیسوچې  کې  پام  په  یاناظرین   څارونکي 

 مختصاتوسیستم کې تجربې ترسره کوي .  
کې  مختصاتوسیستم  ابتدائي  مقایسوي  ساکن  یوه  په  څارونکی  لومړی  ومنوچې  که 

مقا متحرک  یوه  تړاوپه  په  څارونکي  دلوموړي  څارونکي  ابتدائي اودویم  یسوي 
مختصاتوسیستم کې حرکت کوي چې   ثابت سرعت لري او  مستقیم منظم مخ په وړاندې 
چې   کوي  ډاګه  په  نظریه  نسبيت  خاصه  اینشټاین  .دالبرت  کوي   حرکت 
ابتدائي  مقایسوي  ټولو  په  قوانین  هراړخیز  دفزیک  نظره   ددواړوڅارونکودلیدنقطې 

 وم چې  یودبل په تړاونسبي حرکت کوي .مختصاتوسیستمونو  کې یوشان ترسره کیږي ک
په فضا یا تشیال کې دنورسرعت دټولوڅارونکولپاره په هرډول مقایسوي سیستم کې    -۲

په   یوشان قیمت لري اودڅارونکو نسبي حرکت  یادنورمنبع سرعت تابع نه دی. په بله مانا
هر   د  سره  سره  خوځېدو  منبع  نور  د  کې  نور سرع  څارونکيتشیال  د  دیلپاره  ثابت  .  ت 

 وبللو.  ثابت سرعت نړیوال  دطبیعت عموميد نور سرعت   و کې  ناتېكائاینشټاین په 

دالبرت اینشټاین  خاصه نسبیت نظریه  په عمل کې هغه وخت په ډاګه کیږي کله چې دیوه  
برخې   دنورسرعت لس سلنې  په    % 10جسم سرعت  پایلې  نظريي  دنوموړې  واوړي.  څخه 

 الندې ډول دي .
وخت  دنیوټن   •  ، کتله  جسم  وینادیوه  په  آینشټاین  ،دالبرت  برخالف  قانوپه  پوه  فزیک 

 اوطول مطلق نه دي بلکې  دسرعت تابع دي .

اویامطلق  • کې  حالت  په  دمطلق سکون  چې  نه شته  یوجسم  هیڅ  کې  کائیناتو  ټولو  په 
کوي.   حرکت  نسبي  پرتله  په  یودبل  ټول جسمونه  بلکې  قرارولري   حالت کې  متحرک 
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توګه ځمکه دانسان  سره یوځای دخپل محورپه شاوخوااوهم مهال دلمرپه    دبیلګې په
یودوراني حرکت کوي.  هم   کهکشانشاوخواپه ثابت سرعت سره راڅرخیږي. همدرانګه 

 دکائیناتونورجسمونه همداسې درواخله .      

که چیرته دوه څارونکي یودبل په تړاوپه نسبي ډول حرکت کوي ، دوه پېښې ، چې دیوه   •
ونکي لپاره هم مهال ترسره کیږي ، کیدی شي چې دهغه بل څارونکي دلیدنقطې څار

 نظره  هم مهال ترسره نه شي.
انقباظ  • کوي    دطول  حرکت  نسبي   خواته  څارونکي  دساکن  راکټ   لکه  یوجسم  که   :

نوطول يې دساکن څارونکي د لید نقطې نظره کوچنی اندازه کیږي . په بله مانا دوخت  
موده اودیوه جسم طول دڅارونکي دحرکت په حالت پورې اړه لري   اوله دې کبله هیڅ  

که یوه فضايي بیړۍ چې طول    مطلق وخت اوهیڅ مطلق طول نه شته .  دبېلګې په توګه 
نوي سلنه سرعت         100یې سل فوت   نهه  په  اودنور  لري  سره حرکت    %99قیمت 

کوي،دیوه ساکن څارونکي دلید نقطې نظره یوازې یوفوټ ښکاري . خودهغه چالپاره  
 چې په فضايي بیړۍ کې ناست دي خپل طبیعي طول لري.   

  یت )وخت نسبي کم  ځيساکن ساعتونوته ورومتحرک ساعتونه نسبت     دوخت ارتونه :  •
ورویانې  (   ید وخت  ساعت  څارونکي  دیوه  کې  سیستم  متحرک  یوه  دمختصاتوپه 

یوه ساکن   دمختصاتوپه  چې  ته  وخت   څارونکي ساعت  دهغه  نسبت  تیریږي   اهسته 
سیستم کې شتون لري، په بله وینامطلق وخت شتون نه لري بلکې وخت هم نسبي دي.  

که یوفضانورد دفضايي بیړۍ په مټ یوه ستوري ته سفروکړي اوبیرته   دبیلګې په توګه
 راشي  نودخپلوانوپه پرتله ځوان پاتې کیږي.  

 که ومنوچې یوجسم دنورپه سرعت حرکت کوي نوهلته وخت په ټپه دریږي . •

هیڅ یوداسي جسم نه شته  چې سرعت یې په فضاکي دنورسرعت سره مساوي اویالوړ   •
 شي.

یود • اوکتله  کتله  انرژي  په  اوانرژي  شي  بدلیدالی  انرژي  په  کتله   . دي  معادل  سره  بل 
  . اوبرعکس  بدلیږي  انرژي  په  کتله  دلمرپه منځ کې  توګه  په  دبیلګې  بدلیدالی  شي . 

مساوي ده له کتله      Eنوموړی مطلب دریاضي فرمول په توګه داسې لیکو :   انرژي   
M  ضرب نورسرعتC    : 2په مربع سرهMc=  E       

رڅومره چې دیوه جسم سرعت زیاتیږې ورسره سم دجسم کتله هم غټیږي. کتله مطلق ه •
دهیڅ   چې  داده  يې  پایله   . ده  تابع  اودسرعت  دی  کمیت  نسبې  بلکې  دی  نه  کمیت 
یوجسم سرعت دومره نه شي زیاتیدالی چې دنورسرعت ته ورسیږي . داځکه چې کلته  

 یې الیتناهي کیږي.

Therapy لکه دایونایزوونکووړانګوپه مټ دسرطان ناروغۍ درملنه   -ج :درملنه ياعال   

Thermal 

Conduction 

: هدایت  چې      -حرارتي  کړنالره  انتقال  انرژي  دداخلي  کې  منځ  په  جسم  هادي  دیوه 
 دالکترونوحرکت اودمایکروسکوپیک بڅرکوترمنځ دتصادم په اساس ترسره کیږي.

Thermal 

Radiation 

الکترومقناطیسي وړانګې دي چې په یوه ماده کې   -،حرارتي تشعشع :حرارتي وړانګې  
 دذراتوحرارتي حرکت په اساس منځ ته راځي.

Thermionic 

Emission 

کې   پایله  اوپه  دالکترونوازادیدل   څخه  دسطحې  جامدجسم  دیوه  مرسته  په  دحرارت 
بایددبلوردتړون    دحرارتي انرژي په واسطه دجسم څخه بهر ته راوتل . ازادشوي الکترونونه 

کارترسره کړي . داهغه مهال کیدای شي کله  چې دیوه  work function قواوپروړاندې   
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 حرارت ورکړشي .  K٢٠٠٠ فلزی سیم سطحې ته لږڅه دوه زره درجه کلوین    

Thermistor 
 : مقاومت  یې     -حرارتي  مقاومت  چې  کیږی  ویل  ته  مقاومت  هادي  نیمه  برقي  یوډول 

 دحرارت سره سم تغیرکوي .  

Thermite 

Reaction 

: ته ویل کیږي  واسطه دفلزاتوداستحصال طریقې  په  توګه کله     -دلوړحرارت  په  دبیلګې 
پورې     C° 2400چې داوسپنې پودر اکساید او دالمونیم پودر سره مخلوط شي، اوان تر  

 حرارت ورکړشي ،نوپه پایله کې مایع اوسپنه اومایع المونیم اکسایدتولیدکیږي.
 

 

Thermocouple 

: ،ترموالیمنت  چې     -ترموکپل  ده  آله  برقي  یوه  موخه  کولوپه  اندازه  دحرارت 
وي   شوې  لیم  سره  یودبل  یې  څوکې  اودوه  ده  جوړه  سیمونوڅخه  ددووتوپیرلرونکوفلزي 
اودوه نورې څوکې دولټیج اندازه کولوآالتولکه ګلوانومترسره تړلې وي . نوموړي حرارتي  

که دګازپه توربین کې اویاکوره کې کارول کیږي .  آلې دلوړحرارت اندازه کولوپه موخه ل
نیکل    -تولیدشوی ولټیج دحرارت توپیر سره متناسب دی . دبیلګې په توګه   لکه دمسو

کرومیوم الیاژسره یوځای وتړل شي نوپه یوه درجه سانتې ګریدتغیرکې   -آلیاژ چې دنیکل  
له   دی  مساوي  قیمت  آ  (µV/°C 68)دولټیج  ترموکوپل  اونوموړی  چې  ،  شي  ی  کوال  له 

اویادرجې   سوه  دوه  درجې    C° 270−دمنفي  څلویشت  سوه  اووه  ترمثبت  ان   toڅخه 

+740 °C . پورې حرارت اندازه کړي 

Thermodynamic 

Cycle 

: په ترمودینامیک کې دیوه مایع،ګازاوبخاردحالت یوسلسله تغیر اتوته    -دورانې پروسې 
دورانې پروسو کې پخپله سیستم دلومړي حالت  ویل کیږی چې پرلپسې ترسره کیږي . په  

نوموړي   په   . کیږی  ټاکل  په واسطه  اوکثافت تغیر  د فشار،حرارت  بیرته راګرځي چې  ته 
حرارتي   لکه   . اوړي  انرژی  میخانیکي  په  انرژي  حرارتي  کې  کړنالره  تخنیکي 

 انجن،اویایخچال

Thermodynamics 

دتودوخې ،کار ،فشار،حجم اوحرارت څخه  دفزیک علم یوه څانګه ده چې    -ترمودینامیک :
بحث کوي اوهمدارنګه دهغوی اړېکې دانرژي ، وړانګو اودمادې فزیکي خواصو سره په  

 تړاوکې ترڅیړنې الندې نیسي .

Thermoelectric 

Effect 

: اغیزه  ته    -ترموالکتریک  منځ  اساس  توپیرپه  ددووجسمونودحرارت  چې  بريښناده  هغه 
 راځي.

Thermoluminesc

ence 

ځینې کریستالونه شته دي چې ډیرپخوايې انرژي ذخیره کړې وي او    -ترمولومینیسنس : 
کله چې  حرارت ورکړشي   نودخپله  ځانه  تشعشع کوي اودنوروړانګې ورڅخه خپریږي .  

 نوموړي کریستالونه په لرغون پوهنه کې دشیانودعمروخت ټاکلوپه موخه کارول کیږي .

Thermolysis 

دیوه کیمیاوي مرکب ټوټه کیدل دی کله چې حرارت ورکړشي . دبیلګې په    -: ترموالیزیس  
کلسیم   چې  کله  دای  کاربونیټ    توګه  اوکسایداوکاربن  کلسیم  نوپه  ورکړشي  حرارت  ته 

 اکسایدباندې تجزیه کیږي .  

 

Thermometer : یوه آله ده چې دحرارت درجه ورباندې اندازه کیږي. دبیلګې په توګه دبدن    -ترمومتر 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

760 

 

 حرارت درجه اونور 

Thermonasty 

برخې    ځینې  دهغوی  سم  دتغیرسره  دحرارت  چې   لري  ځانګړتیاوې  داسې  نباتات  ځینې 
پرته له معین جهت حرکت کوي . لکه دحرارت په تغیرسره  دګل ال له دشګوفې خالصیدلو  

 اوتړلو حرکت    

Thermonuclear   دهستوي تعامالتوسره په تړاوکې چې په لوړحرارت سره ترسره کیږي 

Thermophile 
: متما خوښوونکي  ،تودوخی  حرارت  به  چې    -یل  دي  خواص  دژوندیوموجوداتویوډول 

 (C° 80–45)لوړحرارت ته ترجیح ورکوي لکه 

Thermopile 

 : حرارتي  ،ستون  په     -ترموپیلې  انرژي  حرارتي  چې  دي  جوړښت  الکترونیکي  یوډول 
دی چې  بريښنایزانرژي باندي اړوي . نوموړي جوړښت دتوپیرلرونکوهادي فلزاتوڅخه جوړ

یوپه بل پسې پرلپسې تړل شوي وي . کله چې حرارتې وړانګې ورباندې ولیګیږي نودفلزي  
تولیدکیږي   یوولټیج  څنډوکې  توپیر     ,ΔV ,سیمونوپه  دحرارت  سیخ    ΔTچې  سم  سره 

متناسب دي . کله چې نوموړې  آله دپوستکې ته مخامخ ونیول شي نودهغې  په مټ دبدن  
 حرارت اندازه کیږي  

Thermoplastic 
پالستیکي مواددي چې په لوړه درجه د حرارت کي ارتجاعي خواص      -ترموپالستیک  : 

 ترالسه کوي اودخپل شکل بدلون وړتیالري   

Thermo-

Regulation 

: حرارت  توسط    -تنطیم  ګرم  خون  درحیوانات  که  ویاکیمیاوی  فزیکی  تعامل 
میدارد.یکې ازعوامل تولیدویاازدست دادن حرارت اندازهْ  حرارت داخلی بدن راثابت نګه

کیمیاوي آن تولیدحرارت توسط لرزیدن هنګام سردیست که ازاثرانقباض عضالت حرارت  
تولیدمیګردد.عوامل فزیکی تنظیم حرارت انقباض رګهای خون دروقت سردی وانبساط 
ان دروقت ګرمی است که دروقت سردی ازضایعه حرارت ممانعت کردن ودروقت ګرمی  

حر که  است  روی  شدن  خارج سرخ  وازبدن  آمده  خارجی  محیط  تماس  به  داخلی  ارت 
میګردد. خارج نمودن حرارت ازبدن توسط عملیه عرق تشدیدمیباشد. حیواناتیکه مانند  
عرق   غدوات  خود  دردهن  صرف  سګ  ویامانند  نداشته  عرق  غدوات  وپشک  خارپشت 

تنظی میګیرد.  صورت  زدن  وزبانک  تنفس  تشدیدعملیهْ   توسط  حرارت  تنظیم  م  دارند 
 درغدهْ  درقیه میباشد. Thyroxinکنندهْ  حرارت دربدن مرکزحرارت دردماغ وسطی و 

Thermoset   یوډول مصنوعي  پولې میرکلک مواددي چې په لوړحرارت سره هم نه پاسته کیږي 

Thermostat 

: ثابته ساتل     -ترموستات  ،یاداچې  اوکنترول کوي  تنظیم  درجه  ده چې دحرارت  آله  یوه 
ټاکلي   دیوه  درجه  دحرارت  چې  کله  کیږي  فعال  مهال  هغه  آله  نوموړې  اویاداچې  کیږي  

 قیمت څخه واوړاي  

Thesis  نظریه ،ادعا،قضیه ،فرضیه 

Thick   پنډ، پريړ: ټينګ : ګڼ،  ، پڅ ،   تت،   غلیظ ،  مزی ، چاق ، ضخیم 

Thin   نرى : ډنګر، خوار، كمزورى: رقيق، اوبلن: تنكي، سپك، نرى كول 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

761 

 

Thin Layer 

Chromatography 

 

 

 

  : کروماتوګرافي  پټ  البراتواري     -دنري  یوه  کروماتوګرافي  پخپله 
څخه   دیوبل  اجزاوې  مخلوط  دیوه  مټ  په  دهغې  چې   ده  کړنالره 
بېلېدالی شي . ددې کړنالرې شرط دادی چې په مخلوط کې ګډشوي 
کیدنې   اوتبخیر  کیدنې  دمنحل  تغیروکړي  چې  دې  له  موادپرته 

 وړتیاولري .  
دغوړو لس ډوله  ل شوی دی چې  په شکل کې دکروماتوګرافي کړنالرې یوکروموګرام کښ

                         اوتشخیص شوې دي . برخې تجزیه 
زمنځ ته راځي چې یوه یې دمتحرکې  ېوپه تړاودوه فمالیکولپه دې توګه  دمخلوط داجزاوو 
زپه نامه یادیږی .   بېلګې په توګه په نري پټ کروماتوګرافي کې  ېزاوبله یې د ساکنې فیف

لوط حل شوې اجزاوی خوځیږي اوپه الره کې دیوه ساکن پودري پټ  په یوه محلول کې دمخ
ف ساکن  ته  پټ  پودري  کې  کړنالره  دې  په   . تیریږي  دمخلوط  ېڅخه  کې  مایع  زاوپه 

زدیوه  ېزویل کیږي . په نري پټ کروماتوګرافي کې ساکن فېترانسپورت پروسوته متحرک ف
روسته دمخلوط مایع متحرک  نري پټ په بڼه  د شیشې اویا پالستیک پرمخ څڅیږي او راو

زدشیشي په څنډه کې ورتویږي .  په دې کړنالره کې په مایع کې  دمخلوط توپيرلرونکي  ېف
توپير   دسرعت  ترمنځ  مالیکولونو  دمخلوط   . ښيي  سرعت  توپیرلرونکی  مالیکولونه 

ف فېدساکنې  اودمتحرک  توګه   ې ز  په  بېلګې  لري.    خواصوپوراړه  اوفزیکي  کیمیاوي  زپه 
څخه     silica gelزپه توګه دسیلیکاګیل  ېکروماتوګرافي په کړنالره کې دساکن ف  دنري پټ 

په   پټ  ساکن  دنوموړي  شپږنانومتردی.  لږڅه  دسوریوقطریې  چې  کیږي  کاراخیستل 
ګروپ   هایدرواکسیل  یوازادقطبی  ترکییب کې  دنمونې    (OH–)کیمیاوي  چې  دی   شته 

مالیکولونه ځانته جذب کوي.  هغه محلول چې دنمونې مالیکولونه دځانه سره یوځای مخ  
ز په توګه دنده ترسره کوي  په ډیری  ېپه وړاندې لیږدوي )بهیدونکی مایع(  اودمتحرک ف

اویااېت  ، ایتر  پطرول  اسیتیت   ایسره  دنمونې    Ethyl acetateل  پایله کې  په   . تشکیلوي 
دسوریوڅخه  ما سیلیکاګیل  اودساکن  کوي  حرکت  مرسته  وپه  ایتر  دپطرول  لیکولونه 

. په دې ترځ کې دمخلوط په مالیکولوباندې دیوې خوادساکن ف زله خوایوه قوه  ېتیریږي 
زقوه غالبه شوه  ې زله خوایوه بله قوه عمل کوي . که  چېر  ته دساکن فېاوبلې خوادمتحرک ف

مالیک ډول  ځانګړي  دغه  یې  نودنمونې  اوپاتې  کیږی  بندپاتې  کې  پټ  ساکن  په  ولنه 
داجزاوبیلولوپه موخه  ې دمتحرک ف .  دیوه مخلوط څخه  وړاندې ځي   په  یوځای مخ  زسره 

وجذب کیدنې کروماتوګرافي، مالیکولډیرې کړنالرې شتون لري.  بېلګې په توګه لکه د
کړنال کروماتوګرافي  ورکړې  اودایونوراکړې  کروماتووګرافي  اونور.  دمولکیولوویش  ره 

دنوموړو کړنالرو په مرسته دنباتاتواجزاوی  ،دلرغونوانځورونودرنګ اجزاووپيژندنه ، په  
خالصتوب   ددرمل  همدارنګه   ، موادوپيژندنه  وژونکوزهرجنو  دحشرات  اواوبو کې  ډوډی 

 مالومولوپه موخه پراخ استعمال لري  

Thin-Shell 

Structure 
 جلد پوست، قشر،

Thio- 
یومختاړی دی اوکله چې په یوه کیمیاوي مرکب کې داوکسیجن اتوم دسلفراټوم په واسطه  

 تعویض اوځایناستی شي . لکه تیوالکانول  

Thioalkanols 
هغه الکهول دي چې په کیمیاوي جوړښت کې يې داوکسیجن اتوم پرځای    -تایوالکانول :

 R-SHدسلفراتوم موجودوي . لکه   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TLC-Essential-Oils.jpg
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Thiocyanates 
سلفوسیاناید:هایدروج کیمیاوي     -ن  فورمول  دارای  که  است  زهرناک  کیمیاوي  مرکب 

Hscn .میباشد. امالح انرابنام رودانیدیادمیکند. درموقع استفاده ازان احتیاط بایدکرد 

Thiocyanic Acid 
درآب حل کرده شود اسیدمذکوربدست میآید که مانند ګازخویش یک   Hscnزمانیکه ګاز 

 مالح واستر تیوسیانیک اسیدرابنام تایساینیت مینامند مرکب زهرناک است . ا

Thioether 
 : تعویض     -تایوایتر  اتوم دګوګړاتوم سره  په هغوی کې داوکسیجن  اتیرونه دي چې  هغه 

 R-S-Rشوی وي . دبیلګې په توګه :   

Thiol 
: په     -تیول  دهغه  چې  دی  الکهولوڅخه  هغو  له  په    مالیکول عبارت  اټوم  داکسیجن  کې 

 ګروپ ځای نیولی وي. (SH-)ګروپ ،  OH-ځای  د 

Thiosulfate 
سودیم سلفیت په طبابت    O2S2Na 3،لکه    3O2S2Hدتایوسلفریک امالح ده    -تایوسلفیت :

 کې دخوړل شووذهرو دمنځه وړلوپه موخه کارول کیږي  

Thomason's 

Equation 

 : معادله  سرکټ     -دتامېسن  الکترونیکي  لکه  سیستم   اهتزازکوونکي  دیوه 
  Lاو ضریب عطلت مقناطیسي     C، ضرفیت خاذن    T، زمان تناوب    0fداهتزازفریکونس  

سرکټ  الکترونیکې  داهتزازکوونکي  مټ  په  معادلي  دنوموړې  راښيي.  اړیکې    ترمنځ 
 ترالسه کوالی شو. 0fفریکونس  ریزونینس

 

Thoracic Cage 

 

 

: قفس  دفقراتو،     -دسینې  حیواناتوکې  فقاري  دهډوکوڅخه  دعضالتوپه  اودسینې 
د   يجوړشو چې  کیږي  ویل  ته  ټول  بدن  جوړښت  اخلي  
کې  غړي   امن  دپه  دصدرقفس  دانسان   .   دوولس ساتي 

هډوکوپښتجوړه   ،    Sternum  هډوکۍ  شترنم یو  ،ۍ 
فقرې شمزی  دسینې   ،      thoracic vertebrae  دوولس 

 څخه جوړدی   costal cartilages ()غضروف

Thorium 

یوراډیواکتیف عنصر دی چې ددرندوفلزاتوپه ډله کې شمیرل کیږي . دلنډیزنښه    -توریم : 
په   یې     Thېې   اتومي شمیره   ، کیږي  ده    232,0381، دکتلې نسبي شمیره      90ښوول 

ده .    g/cm 311,724ده اوکثافت یې     C 4800°،  دغلیان نقطه     C 1755°،دذوبان نقطه  
راډی  ایزوټوپونه  ټول  یوازي  دتوریم  کې  طبیعت  اوپه  دي  پیداکیږي.    Th232واکټیف 

دی    billion 14.05دنوموړي ایزوټو پ فزیکي نیمايي وخت  لږ څه څوارلس بیلیونه کاله   
پرلپسې په ځنځیري دوله سلسله    Th232چې دکائیناتودعمرسره یوشان دی . طبیعي توریم  

اوالفاوړانګې ورڅخه خپریږي . په پایله کې په مستقر    "thorium series" سره تجزیه کیږی  
 باندې اوړي.    Pb208.سرپ   

Thread  ،تار، سپڼسى، ريښه 

Thread Network . یوه شبکه )جالي ( چې دباریکوتارونوڅخه جوړه شوې وی 

https://www.pschyrembel.de/Thorium/K0MGR
https://www.pschyrembel.de/Thorium/K0MGR
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead
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Three-Phase 

Electric Power 

 

فیز  بریښنادری  دبریښنایوډول     -: یزقدرت    قوي 
ته   برخومتناوب  جریان  ددریو  چې  کیږي  ویل 

جریان  اودهریوه  وي   جوړشوی  جریانونوڅخه 
دف . دبریښنادرې   °120 زتوپیریترمنځ   وي  درجې 

په  ېف اوهمدارنګه   غټوماشینونوکې  په  زجریان 
موخه   په  دانتقال  دبریښناانرژي  کې  واټن  لیرې 

ف ددرې  چې  کیږي  دکایکارول  بلخوا   . نیسي   صورت  مرسته  لیومینځلو  زترانسفورمرپه 
 اووچولوماشین  ، برقي داش  ، برقي پمپونوکې هم کارول کیږي .

Threshold 
دحس   چې  دی  شدت  حداقل  دتحریک  معیار  سرحدي  تحریک  دیوه  کې  فزیولوژي  په 

 کیدلووړتیاتولیدکوي 

Throat 
چې     -:   گلوگاه  ،  حلق  ،گلو  ده   برخه  هغه  دحنجري   کې  غاړه  لرونکوحیواناتوپه  دتي  

 څخه جوړه ده . Larynxاوالرینکس   pharynxدفارینکس 

Thrombocyt 

دوینې یوډول حجرې دی چې کله     -دوینې صفیحات حجره ،دوینې پرنډ کوونکې حجره :
یورګ زخمي شي او وینه درګونوڅخه بهرخواته وځي نودهغوی په مټ وینه پرنډکیږي اونه  
. دصفیحات حجره هسته نه لري   پایله کې زخم بندیږي  پریږدي چې وینه ضایع شی اوپه 

هم نه لري . دهډوکوپه    (DNA)وهمدارنګه ارثي مواد  اودسایتوپالزماټوټوڅخه جوړه ده ا
 ماغزوکې تولیدکیږي اودډیسک په شان بڼه لري  

Thrombocyto-

penia 

دنوموړوحجرونارمل قیمت مساوي دی  په وینه کې دصفیحاتوشمیرکمښت . په وینه کې  
: د    ۲۵۰,۰۰۰–۱۵۰,۰۰۰ له  دصفیحاتوشمیر  کې  وینه  په  چیرته  څخه   ۵۰,۰۰۰که 

 راښکته شی نوکیدای شي چې دبد ن څخه وینه په اسانې سره وبهیږي .  

Thrush (Bird) 

په کورنی پورې اړه لري . ستروالی یې متوسط   (Turdidae) یوډیرښه اوازه مرغه دی چې د
  . لری  رنګ  خړاویانسواری  یې  ډیری   . لري  رنګ  یوشان  اونریې  دښځې   . ده  اوکوچنی 
خوراکي موادیې حشرات دی . دنوموړې مرغه توپيرلرونکی جنسونه شته دي .  بېلګې په  

 توګه لکه بلبل ، شاوراونور 

Thulium 
اواتومي   Tmیوکیمیاوي عنصردی چې دځمکې نادره خاوري  دلنډیزنښه يې په    -تولیم : 

 ده.نوموړي فلز دالنتینایدپه ګروپ پورې اړه لري .   69شمیره یې 

Thunderstorm : دهواطوفاني کیدنه چې رعداوبرق هم ورسره وي   -طوفان 

Thymus 

دلمفاوي سیستم یوه غده ده چې په حیواناتوکې دسینې هډوکي شاته     -دتایمس غده  :
کوي   مرسته  کې  درشل  په  بیادکوچنیتوب  تیره  په  کې  وده  په  اودبدن  لري  موقعیت 
دفاعي  دبدن  اساس  دې  اوپه  جوړوي  باډي  انتې  ناروغیوپروړاندې   دانتاني  .همدارنګه 

تولیدکوي اودبلوغ په موده کې    T cellsایت  سیستم زورورکوي . نوموړې غده ټي لمفوس
 کوچنۍ کیږي .

Thyroid Cancer  تايروئيد سرطان ناروغۍ   

Thyroxin 
: تولیدکیږي     -تایروکسین  مټ  په  دتایرائیدغدې  دحیواناتو  چې  دي  هورمونونه  دوه 
باندې ښوول کیږي . په کیمیاوې تړاویوامینواسیددی چې په     )4T(او     )3T(اولنډیزيې په  

https://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure
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باندې تړلې ده . دنوموړوهورمونودنده داده چې دبدن     Thyreoglobulinیوه پروتیني ماده  
میتابالیزم   دانرژي  حجروکې   په    metabolismټولوغړوپه  دبیلګې  کړي.  تنظیم  کړنالره 

توګه لکه دشحم ،پروتین اوکاربوهایدریت میتابالیزم تنظیم ، دبدن حرارت  ،دبدن ودې  
کارکول، ،دزړه  غړوفعالیت  ،دجنسي  بیول   ،په    اوستریدلووړاندې  کول  دهډوکووده 

نسجونوکې داوکسیجن چټک  احتراق اومصرف، اوعضالتو کنترول اوتنظیم باندې اغیزه  
چې   تولیدکیږي  کې  پروتین  یوه  په  تایرائیدغدي  د  هورمونونه  نوموړي    . لري 

په نوم یادیږي . په نوموړې کړنالره کې دایودین یواتوم  Thyreoglobulin دتایروګلوبولین  
الري بدن ته رسیږي ، دتایروګلوبولین پروتین سره تړل کیږي اوهلته ذخیره  چې دخوراک له  

هورمونونه   هغه مهال تولیدکوالی شي چې دانسان   )4T(او     )3T(کیږي . د تایرائیدغده   
لکه   اندازه   کافي  په  کې  ورځ  هره  په  کې  وینه  په  عنصر    µg 200بدن    iodineدایودین 

دایودین بدن   . څرنګه چې  ده چې    موجودوي  تولیدکوالی ،نواړین  نه شي  عنصرپه خپله 
لپاره   دنوموړوهورمونودجوړښت  چې  .داځکه  راونیسي  ته  بدن  الري  موادوله  دغذايي 

 ته اړتیاده .   iodineدایودین عنصر 
دورانې   یوه  په  اودهایپوتاالموس  لوب  ،دهایپوفیزقدامي  غدي  دتایرائید  توګه  عادي  په 

، په وینه    هورمون په تحریک سره تنظیم  کیږي    (TSH)  خپلمنځي اغیزمنه  کړنالره چې د 
 هورمون مقدار  ثابت اونارمل  ساتل کیږي.    )4T (او    )3T(کې د

نه   وه   ته  بدن  عنصر  ایودین  اندازه  کافي  په  الري  له  اوڅښاک  دخوراک  چیرته  بلخواکه 
دایودین عنصر   نوپه وینه کې  داده چې    iodineرسیږي   یې  پایله   . راځي  ته  کمښت منځ 

د   کبله  اوله دې  کوي  لږفعالیت  دنارمل    )4T (او      )3T(دتائیرایدغده   هورمونو مقدار 
خوورس  . لږتولیدکیږي  چې  څخه   راځی  ته  منځ  ناروغي  ډول  یو  جوخت   ره 

Hypothyroidism    په نوم یادیږي.  .په نوموړې ناروغۍ کې  دتایرائیدنسجونه غټ کیږي
ګويتر   لږتولیدشی   goiterاودجاغوریانې  هورمونونه  نوموړي  چیرته  که   . ګرځي  المل 

نډمنځ ته نودبالغ سړي اوهمدارنګه دکوچنیانودودې په کړنالره  اوپرمختګ کې ځنډاوخ
ناروغۍ   دنوموړې     . لږډوډی خوري  هم سړی  زیاتیږي که څه  وزن  بلخوادانسان   . راځي 
 ، ،ستړیا،قبضیت  زیاتوالی  دوزن   ، کیدل  ساړه   : له  دي  عبارت  نښانې  نښې  

 کمزورتیا،دزړه ناروغۍ ،داوښتانوتویېدل ،وچ پوستکی اودنوکانوماتیدل .
 Gravesباندې اخته شي لکه التهاب ، اویا  خوکه چیرته دتایرائید غده په یوډول ناروغۍ

disease     چې په دې ناروغي کې  دبدن معافیتي سیستم  دخپل بدن په مقابل کې انتي
باډي تولیدکوي اوپه پایله کې  دتایرائیدغده ډیرفعالیت ته هڅوي  اوله دې کبله  دنارمل  

  Hyperthyroidismته  هورمونونه تولیدکوي. داډول ناروغي   )4T (او )3T(مقدارڅخه ډیر  
  : له  دي  عبارت  نښانې  نښې  ناروغۍ  .دنوموړې  یادیږي  نوم  په 
ډيروالی  ضربې  ،دزړه  کمښت  کیدل،دوزن  خولې  دجاغورغټیدل،دعضالتوکمزوتیا، 

 ،اسحال، کمزورتیا،عصبي تکلیف،نفس تنګی اودالسونورږدیدل  اونور...  

Ti > Thallium  دلندیزنښه ده دکیمیاوی عنصر تالیم 

Ti> Titan  دکیمیاوي عنصرتیتان دلنډیزنښه ده 

Tide 

پورته اوښکته کیدنې کړنالرې ته     levelsدساحل په غاړه کې دسمندر سطحې داوبولیول  
اودسپوږمۍ جاذبې قوې   کوم چې   دځمکې دڅرخیدنی  ،دلمرجاذبې قوې  کیږي   ویل 

 دمجموعي اغیزې په پایله کې منځ ته راځي  
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Tides 

: کې    -سېالو  دې صورت  نوپه  پریوځي  کې  کرښه  یوه  په  لمراومیاشت   ، ځمکه  چې  کله 
پایله کې دځمکې   په  دلمراودمیاشتې جاذبه قوه سره جمع کیږي اوپه ځمکه اغیزه کوي  

پرمخ هغه برخه چې میاشتې ته ورڅیرمه ده  دسمندرونواوبه دساحل پر غاړه پورته  خیږي   
. نوموړې  . دنوموړې اغیزې په واسطه داو بولوړې څپې په لوړارتفاع سره تشکیل کیږي 

 پېښه هغه مهال منځ ته راځي چې میاشت نوې راوخیږي اویادمیاشتې پینځلسم وي .  

Tightness  كلكوالى ، استحکام ، محکمي ، سختي 

Tin 

: اودلنډیزنښه    -ټین  کیږي  یوکیمیاوي عنصردی چې ددرندوعنصرونوپه ډله کې شمیرل 
ده ، یونقره اي ډوله  سپین خاکي رنګ     50ه لیکل کیږي . اټومي شمیره یې  په بڼ  Snيې  

دتولید  پنجې  دقاشق  پخواوختونوکې  کیږي.  پرې  چاقوهم  په  چې  دی  نرم  اودومره  لري 
یې    کتله  .اټومي  کیږي  کارول  کې  الکترونیک  په  اواوسمهال  موخه  په   اوجوړولو 

118,710U  کثافت یې ،)°C(20  35,769 g/cm    دذوبان نقطه،(231,93 °C)    اودغلیان ،
 قیمت لري . (C° 2620)نقطه  

Tincture 
ې ته ویل کیږي چې په عادي صورت سره په  عُــصار  تینچر :  دحیواني اویا نباتې موادو

 ایتانول الکهول کې حل شوي وي .   % 70

Tissue 

 : پړاووونوکې    -نسج،بافت  پرلپسې   په  دودې   چی  کیږي  ویل  ته  ټولنې  دسلولونویوې 
یوډول توپيرشوي وي،جوړښت اوفعالیت یې یوشان وي  اوهمدارنګه دسلول  ددندې په تړاو

،  پوښ  -،اپیتل -یوشان وي . دبیلګې په توګه لکه : دتړون  نسج   دننه  موادیې هم سره  
 ،اودوینې  نسج-،لمف-،ګلیا-، اعصابو-،عضالتو-،ساتونکی-کوونکي ـ،هډوکو

Titanium 

: اړه     -تایتنیوم  پورې  ګروپ  فرعي  څلورم  په  جدول  ددورانې  چې  یوکیمیاوي عنصردی 
ښوول کیږي . دکتلې نسبي شمیره یې   Tiاودلنډیزنښه یې په     22لري . اتومي شمیره یې  

  g/cm 34,50ده ،کثافت یې     C 3287°دغلیان نقطه       C 1668°دذوبان نقطه       47.867
ده . دتایتنیوم عنصر دالیاژ په ډول دغاښونو دعوض په ډول اوهمدارنګه په طیاره جوړونه  

 اوراکټ جوړونه کې کارول کیږي .

Titanium Group 
: ،     -تایتنیم  ګروپ  تایتنیم  ډله عنصرونه دي چې  هفنیم    Zr، سیرکون     Tiهغه   ،Hf  

 پکې شامل دي . Thاوتوریم 

Titer 

په  یوه لیترمحلول کې حل    -۱  -تایتر، تیتر: دیوه جسم په واحدګرام هغه مقداردی چې 
  . کیږي  کارول  کیمیاکې  تحلیلي  مقداري  اوپه  وي  پروړاندې     -۲شوی  ناروغۍ  دیوې 

 دانتي باډي دغبرګون قوې معیار 

Titration 

: تیتریشن   ، چې     -تایتریشن  دي  مقدارمالومول  جسم  دیوه  کې  محلول  یوه  په 
دستانداردسودیم  دستانداردمعیارونو توګه  په  دبیلګې   . کیږي  ترسره  اساس  په 

هایدرواکساید محلول په مټ  دګوګړوتیزات مقدارمالوم کیږي . په نوموړې کړنالره کې  
 مالوم وي .   Vاوحجم   Cدستانداردمحلول غلضت 

هایدرواکساید سودیم  موږد  توګه  په  چې     NaOHدبیلګې  لرو  یوستانداردمحلول 
. اوس    C(NaOH) = 0,1mol/Lغلضت يې پيژنو اومساوي دي له :     یوزورورقلوي ده  او 

تیزاب   دمالګې  مټ  په  کړنالرې  دتایتریشن  غلضت     HCLغواړوچې    𝑐(𝐻𝐶𝐿)محلول 
 مالوم کړوچې یوزوروراسیددی.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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تیزاب   دمالګې  لپاره  موخې  یې    L 0,01دنوموړې  استوانه  یې  یوه شیشه  په  مقدارحجم 
کې تویوووچې دملي لیترسکیل لري . دنوموړي لوښي دپاس خواڅخه    beakerډوله لوښي  

شته دی چې عمودًا والړدی اویوشیردهن      buretteیوبل خورانرۍ شیشه يې  نل بیوریت   
په دبیوریت   . لري  سکیل  لیتر  ملي  موخه   کولوپه  داندازه  لپاره  اودحجم  کې    لري  نل 

هایدرواکساید    خالصوواوسودیم  خوله  څاڅکي     L 0,04دشیردهن  مقدارڅاڅکي  حجم 
حجم مقدار شتون لري    L 0,01دالندې استوانه يې نل ته ورتویووچې هلته دمالګې تیزاب  

داینډیکتر   ورتویووچې  هم  مادي   تغیرکونکي  درنګ  یوڅوڅاکې  ته  تیزاب  دمالګې   .
 یږي .  په نوم یاد  indicator یامعرف  

چې   داده  اینډیکیتردنده  ښوونکې  رنګ  د  کیږي   پیل  تعامل  اوتیزاب  دقلوي  ورپسې  
دګډمحلول رنګ ته هغه مهال تغیرورکړي کله چې محلول خنثي شي او د پې اچ قیمت  

pH-= 7     دسودیم چې  کله  کیږي  اووه  مهال  هغه  قیمت  اچ  دپې   . شی  اووه 
ب  L 0,04هایدرواکسایددحجم     . شي  دسودیم مقدارمصرف  چې  لخواکله 

په  چې  دامانالري  شي   اووه  قیمت  اچ  دپې  ګډمحلول  تیزاب  هایدرواکسایداودمالګې 
     n(NaOH)دسودیم هایدرواکساید      n(HCL)ونوشمیر  مالیکولګډمحلول کې  دمالګې  

n(NaOH)ونوشمیرسره مساوي دی :  په بله مانا :   مالیکول = n(HCL) 

هایدرواکسایددمادې    دسودیم  شوچې  کوالی  اوس  سم  سره  دتعریف  کې  ګام  لومړي  په 
پيژنواو   غلضت  دستاندارد  چې  کړو،داځکه  محاسبه  مټ   په  دستانداردغلضت  مقدار 

𝑐مساوي دی له  :   =
𝑛

𝑉
= 0.1 𝑚𝑜𝑙     

 
n(NaOH) = C(𝑁𝑎𝑂𝐻) × 𝑉(𝑁𝑎𝑂𝐻) 

n(NaOH) = 0.1𝑚𝑜𝑙/𝐿 × 0.04𝐿 
n(NaOH) = 0.004 𝑚𝑜𝑙 

 
 څرنګه چې دګډمحلول خواص خنثی دي یانې 

 pH-= 7    دسودیم هایدرواکساید مادي مقدراد دمالګي     نو
 تیزاب مقدارسره یوشان دی اولیکالی شوچې : 

   𝑛(𝐻𝐶𝐿) = 0.004 𝑚𝑜𝑙     غلضت تیزاب  دمالګې  کې  پایله  دمالګې       𝑐(𝐻𝐶𝐿)په 
 تیزاب مقداراودحجم حاصل تقسیم څخه ترالسه کوالی شو  :  

𝑐(𝐻𝐶𝐿) =
0.004 𝑚𝑜𝑙

0.01𝐿
= 0.4𝑚𝑜𝑙/𝐿 

څلورمول   صفرعشاریه  له  دی  مساوي  غلضت  تیزاب  دمالګې  کې  لوښي  يې  استوانه  په 
 تقسیم په یوه لیتر .

Tm > Thulium  دکیمیاوي عنصر تولیم دلنډیزنښه ده 

TNT 

(Trinitrotoluene) 

د کيمياوي او يا هستوي انرژي هغه کچه راښئي چې په یوه  چاودنه کې د    -ټي این ټي  : 
تودوخي په شکل منځته راخي .  دبېلگې په ډول يو کيلو گرام ټي  اين ټي د لږ څه څلورنيم  

 ملیونوژول میخانيکي انرژي سره سمون لري .

To Dose   حدتطبیق کول  ددواګانود ټاکلي مقداروا 

To Go Out بهر ته تلل وتل ,   
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To look up   لټول ، تالښ کول , هڅه کول ، پیداکول 

To Reduce  کمول ،تنقیص کول ،ساده کول،دیوه شي شمیراویاارزش راټیټول 

To Solve   حل کول 

Tolerance 

دیوه نورمال حالت څخه  تریوې ټاکلې اندازې پورې      -،تحمل :صرفنظر    ېرېدنه،زغم، ت
 انحراف چې الهم دتحمل وړوي  

پورې    بریده  ټاکلي  تریوه  لکه  توګه  په  دبیلګې   . ،اجازه  :  تحمل ،طاقت  کې  بیالوژي  په 
 دبهرنیوخطرونواواغیزوپر وړاندې دیوه اورګانیزم دتحمل وړمقاومت او وړتیا

 دزهرو،دواګانو اوالکهولو پروړاندې دبدن مقاومت اویادبدن  وړتیاسرحد   -په کیمیاکې :

Tone  یک،آهنگ هورمون غږ،نوا،صدای 

Tone 

كشونه كش،  :تشنج،  عضلوي    -،فشار  په  لکه  بیا  تیره  په  کش  دایمي  سلولونوکې  په 
ته    ته    Hypotensionحجروکې  لږکش  .  لکه    hypertension، اوزیات کش  ویل کیږي 

 دوینې زیات فشاراویاکم فشار،دسترګوداخلي زیات فشاراویاکم فشار اونور 

Tooth 

: ،دندان  ژامنه     -غاښ  دپورتنۍ  متناظرډول  په  چې  دی  غړی  شان  دهډوکوپه  غاښ 
یاغاښیزجوف   طاقچه  یوه  دهډوکوپه  ژامنه   دځانګړونسجونو    (Alveole)اوښکتنۍ  کې 

Periodontium    په مټ کلک ساتل کیږي  اوپه عادي توګه دخولي په جوف کې موقعیت
موخه مرسته کوي اودجوړښت بنسټیزماده  لري . غاښونه  دغذا کلک نیولواوټوټه کولوپه  

 په نوم یادیږي.      Dentinیې دغاش هډوکی اویاعاج 
په نوم یادیږي ترشح کیږي .دډنتین    Odontoblastنوموړي ماده دمزودرمي سلولونوچې د  

کلکه    یوه  په  سطحه  مخ  دډنتین   . لري  شتون  رګونه  اونري  خوراډیرکوچني  کې  منځ  په 
 په نوم یادیږي .   enamelچې دغاښ مینا  ځالنده ماده پوښ شوې ده

دغاښ مینا دمګنیزیم فوسفاټ اولږڅه فلورڅخه جوړه شوې ده . دغاښ ریشې برخه دیوې  
مادې   .     Cementumکلکې  لري  موقعیت  کې  حفره  په  اودغاښ  ده   پوښ شوې  په مټ 

لکه   غاښونه  ځینې  شي.  نورکیدی  ایزاوداسې  تیز،څونوکه  هموار،نوک  دغاښونوجوړښت 
دمنګورزهرجن غاښونه دزهروغدې سره اړیکې لري . مرغان غاښونه نه لري . تي لرونکی 

 حیواناتودغاښونوشمیر اوبڼه یې  توپیرلري .    

دالندوبرخ تاج  غاښ  دغاښ   : جوړدی  غاړه   Corona dentisوڅخه  جذر،غاښ  ،غاښ 
Cervix dentis     په  . لري  هم  یوسوری  داعصابواورګونولپاره  چې  جذرڅوکه  اودغاښ 

 غاښونه لري   32عادي توګه انسان دوه دیرش 

Topology 

: ،توپولوجې  چې    -توپالوجې  کول  خواصومطالعه  بڼې  اوفضايي  بڼې  هندسي  جسم  دیوه 
څکولو،تاوولو،کوږکولواوزغولواوهراړخیزتغیرسره    شکل  هندسي  جسم  دنوموړي 

 تړاوولري خو اړونده جسم باید قطع نه شي .  
اصلی   موضوعات  متصل  وربطهای  تراکم  ،نقاط  بازوبسته  های  دمجموعه  همدارنګه 

 جی است  ازتوپولو



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

768 

 

Torque  

(Moment Of 

Force) 

 

یوفزیکي کمیت دی اودیوې    -دڅرخیدنې مومنت : 
قوې لیوالتیاپه ډاګه کوي چې یوجسم دیوه محورپه  

اندازه په     Mشاوخواراتاوکړی .  دڅرخیدلو مومنت  
چې    F دریوکمیتونوپورې اړه لري . لومړی هغه قوه

طول مټ  درافعې  کوی،دویم  عمل  جسم   r  په 

ه  چېر   . ک θ ،اودرېیم درافعې اودقوې ترمنځ زاویه
ته دقوې اودرافعې دمټ ترمنځ  قایمه زاویه شتون 

دحاصل ضرب     rطول    اودرافعې مټ    Fقوې  عملګرې  ،د  M  ولري،نودڅرخیدنې مومنت
راځي . ته  = �⃗⃗⃗�   څخه الس  𝐫 × 𝐅 اویا𝐌 = 𝐫 × 𝐅 𝐬𝐢𝐧𝛉      نیوټن متر په    N mواحدیې 

( دامانا لري چې درې واړه وکټورونه    ×)په پورتنی معادله کې دصلیب نښه    ښوول کیږي .
 . ضرب  وکټورپه نوم یادیږي یوپربل عمودوالړدي اودخارجې 

Torr 

دهوافشاریوپخوانی واحددی . دفشاراوسنی نړیوال واحد پاسکال دی اولنډیزيې په   -تور : 
Pa    باندې لیکل کیږي . یوتوردهواهغه مقدارفشاردی چې یوملي مترستون سیمابHg  

 ولري په قاعده باندې واردکوي . 1mmیې چې یوملی مترارتفاع  

1 Torr = 1 mmHg = 133,322 Pa 

Torsion 

په ریاضي کې : دتفاضلي هندسې په څانګه کې دفضايي منحني په    -تورشن ،تورزیون :
هکله یوه مفهوم ته ویل کیږي .  دیوه فضايي منحني په یوه نقطه کې دتاویدلواوپیچش 

 اندازه ده  چې دمستوي بهرخواته ترسره کیږي. دیوه فضايي منحني تاوول   .  
: کې  فزیک  مثال ً  -په   : ،پیچش  ویامسی   څرخون  آهنی  سیم  یک  خوردن  تاب 

 بدورمحورمقطع آن  

Torsion 

Pendulum 

یوډول حساسه رقاصه ده چې خوراکوچنۍ قواوې اندازه کوالی    -چرخي یاپیچي رقاصه :
الکتروستاتیک قوه چې ددووچارج شووذروترمنځ عمل کوي   توګه هغه  په  دبیلګې   . شي 

همدارنګ  . کیږي  ثبوت  ورباندې  قانون  مټ  اودکولومب  په  رقاصي  دچرخي  ه 
کې   پایله  اوپه  شي  کوالی  اندازه  سره  ډیرلوړحساسیت  په  قوه  دجاذبې  ددووکتلوترمنځ 

ثابت   دجاذبې  جوخت  اوورسره  کثافت  کیږي.      Gدځمکې   = Gترالسه 
2−s⋅1−kg⋅3m 11−6.674×10 

Torso 
شابرخه اولګن  په اناتومي کې دیوه حیوان دسینې برخه ،دنس برخه ،دبدن     -دجسم تنه :

 خاصره ته ویل کیږي ، دیوه حیوان سر،لکۍ اوپښې په تنه پورې اړه نه لري.

Total  ً  مجموع ، ټول ، کل ،ګرد،کامال 

Total مجموع ،بیخي ټول ،غونډ 

Total   Resistor 

برقي   یوه  په  که  توګه  په  دبیلګې   . مقاومت  ،معادل  مقاومت  ،عمومی  مقاومت  مجموع 
   مساوي دی له    eqRڅنګ تړلي وي نومعادل مقاومت  رمقاومتونه څنګ پ    nسرکټ کې 

  :  

 مقاومتونه موازي تړل شوي وي نومعادل مقاومت مساوي دی له :  n بلخواکه چیرته 
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Total 

Capacitance 

 

 

 

 

 

 

: )ټولیزظرفیت(  ظرفیت  که    -تعویضي  چې  کیږي   ویل  ته  ظرفیت  ټول  هغه  خازن  دیوه 
شدت   دجریان  کې   سرکټ  برقي  نوپه  شي  وکارول  دڅوظرفیتونوپرځای  یې  قیمت 
اودپوتنسیال په  تفاوت کې بدلون نه راځي . که چېرته درې خازنونه چې ظرفیتونه یې په  

په    وارسره  دهغوی      C2,C1C,3 خپل  کې  صورت  دې  نوپه  وي  شوي  تړل  ښیواوموازي 
دهریوه یادشوي ظرفیت  دحاصل  جمع  څخه  عبارت دی . په بله    total Cمجموعي ظرفیت  

 وینا  تعویضي ظرفیت مساوي دی له :  

 
3 + C 2+ C1 = C totalC    ،      اوکه چېرته همدادرې خازنونه په مسلسل توګه تړل شوي وي
 ظرفیت قیمت یې مساوی دی له : دتعویضي نو

 
1

Ctotal
=

1

C1
+

1

C2
+

1

C3
خاذن   ،    مجموعي  خاذنونوکې  شوي  تړل  مسلسل  ویناپه  بله  په 

تعویضي    خازنونه په موازي توګه تړلي وي نود   n که چېرته     قیمت ترټولوکوچنی کیږی.
 :   مساوي دی له   totalCظرفیت  یې 

. = ∑ Ci 
n
i=1   

 : مساوي دی له   total Cتعویضي ظرفیت خازنونه په مسلسل توګه تړلي وي نو  nکه چېرته  

 
1

Ctotal
=

1

C1
+

1

C2
+

1

C3
+∙∙∙∙∙∙∙∙ +

1

Cn
= ∑  

1

Ci
    

n
i=1   

Total Reflection 

: کلی  رقیق      -انعکاس  شفاف  محیط  داخل  غلیظ  شفاف   محیط  نورازیک  زمانیکه 
میشود، نورمنکسره ازنورمال دورمیګردد. اګرزاویه نوروارده بزرګ شده برود،ممکن به  
زاویه   یعنی  شود،  خارج  دومحیط  حدی  سطح  به  موازی  نورمنکسره  برسدکه  حدی 

نوردرجه   رازاو  90°منکسره  وارده  زاویه  مینامند. ګردد.این  بحراني  یازاویه  حدی  یه 
درین   شود  حدی  بزګتراززاویه  نوروارده  اګرزاویه 

بلکې  شده  نه  خارج  غلیظ  نورازمحیط  حالت 
انعکاس   را  انعکاس  این  منکسرمیشود.  دوباره 
بدست   ذیل  طورې  بحراني  زاویه  مینامند.  کلی 

 میاید.

 
ضریب انکسارمحیط رقیق     1n≤  2nضریب انکسارمحیط غلیظ او     1nدرمعادله فوق  

 است.

Total Resistance 

 

. 

 

 

که   چې  کیږي  ویل  ته  مقاومت  یوبرقي   :  ) مقاومت  )ټولیز  مقاومت  تعویضي 
تفاوت کې   په  اوپوتنسیال  برقي سرکټ کې دجریان  په  وکارول شي  دڅومقاومتونوپرځای 

په موازي توګه تړل شوي وي       n….. R 3R2,,R1R  مقاومتونه    nتغیرنه راځي . که چېرته  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Capacitors_in_parallel.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Capacitors_in_series.svg
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 ندې معادلې څخه ترالسه کیږي .قیمت یې دال  totalR نودتعویضي مقاومت  

 

 
   totalRتعویضي مقاومت   خوکله چې نوموړي مقاومتونه  په مسلسل توګه تړل شوي وي نو

 یې مساوي دی له :  

 
 

Totipotency 

هغه سلول چې دتکامل دوره یې ال تثبیت شوې نه وي اوددې وړتیالري چې داورګانیزم په  
اوزایګوټ    Sporesیوبل هرډول سلول باندې تفریق شي .  دبیلګې په توګه لکه سپورونه  

Zygote     حجري 

Touch وهل:  ټېل(:  وروړل  شى ته څه  ګوته) لكه الس يو ړلورو   ګول،ل تماس ،مس كول،ل    

Toxic   زهرناک ،زهرجن 

Toxins 
سم مغلق وخیلی مؤثربوده که ازموادتجزیه شدهْ     -محصول سمی درتبدیل موادباکتریا :

 پروتین بدن باکتریاانتقال دهندهْ  امراض افرازمیګردد 

Trace Element 
پيداکیږي   مقدارسره  ډیرکم  په  کې  بدن  په  چې  کیږي  ویل  عنصرونوته  هغوکیمیاوي 

 ;Fe ; Cu; Co; Znداځکه چې دحیاتې فعالیتونوالمل ګرځي. لکه اوخورااړین دي 

Trachea 

،تراخیا: :  -ترېکیا  نل  ،هوایي  لوله  مرۍ،هوايي  ،وچه  غاړه  یوه    -وچه  دتنفسي سیستم 
تیوب ډوله برخه ده چې دحنجرې څخه پیل کیږي  او د بهرمحیط څخه هواسږوته رسوي  

 غضروفي کړۍ اومنضم نسج څخه جوړه ده. ۲۰سانتي مترطول لري اودلږڅه  ۱۲اولږڅه 

Tracheata 
پامفصالن یامفصلدار ډیرپښیوحیواناتو،یوه څانګه ده چې دوچې مرۍ په مټ تنفس کوي   

 . لکه څلویښت پښي ،سل پښي ،حشرات، غڼې اونور 

Trachee 

 رګهای نسبتًا فراخ درساقه ْ  نباتات ،لوله های مردهْ  ابکش درنباتات عالی  -۱
بمشاهده    Tracheataی تنفسی که ازشبکهْ  لوله های هوائي ساخته شده ودر  اعضا   -۲

های   لوله  به  شده  زیرجلدشروع  های  ویاکیسه  ها  ازفرورفتګی  شبکه  این  میرسد. 
تنافسی   وهوای  ګردیده  منشعب  هوائی  باریک  خیلې  رګهای  با  کوچکترومتعاقبًا 

 رامستقیمًا به سلولهای بدن حیوانات میرساند.

Trade غبرگون،عمل کول،معامله کول   ,  کول   ي سوداگر 

Training Flow اوښکې ،اشک ، داوښکې اوبه 

Trajectory 
 دیوې متحرک ذرې اویاآسمانې جسم مسیرته ویل کیږي   -۱   -مسیر، دحرکت مسیر:

شده   -۲ داده  عائله  ازیک  )یاسطوح(  های  منحنی  همه  که  است  منحنی  ازیک  عبارت 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Resistors_in_parallel.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Resistors_in_series.svg
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 رادرزاویه یکسان قطع میکند. مانندمسیرطیاره درهوا 

Trans- 
یومختاړی دی ،په مانادې هغه خواته ، پورې خوا ،دباندې هغه خواته ، په ساره    -ترانس : 

  هغه بل خواته ، لکه دیوه خواڅخه بل خواته  انتقال

Transcendental 

Number 
 e = 2.71828اویا اویلر عدد     π =3.14159 غیرجبري عدد لکه   دپې عدد  

Transfer 

Ribonucleic 

Acid(Trna) 

اسید رایبونوکلیک  چې    RNAیوډول  دی  مولیکول 
سره   دځان  امینواسیدونه  څخه  سایتوپالزما  دحجرې 
نوموړی  انتقال    . کوي  انتقال  یې  ته  اورایبوزوم  اخلي 
دډیروځنځیري   اسید  رایبونوکلئین  کوونکی 

بنسټیزجوړښتونوڅخه     nucleotide نوکلېوتاید  
 دځنځیرونوطول آن تر   (tRNA)جوړدي  . د 

ر  95    . رسیږي  پورې  اسید   نوکلېوتاید  کودون     (tRNA)ایبونوکلئین  انتي  دخپل  
Anticodons    په مټ د  mRNA      کودون سره یوکمیاوي تړون منځ ته راولی   او رایبوزوم

هغه ارثي مالومات  انتقال اوترجمه کوې کوم     Genetic Codeماشین ته دجنیتیک کوډ  
ر کوونکی  انتقال   . دی  کار  په  داړتیاوړامینواسیدجوړولولپاره  اسید  چې  ایبونوکلئین 

(tRNA)     څخه اودژباړې  کوي   ترالسه  مالومات   داړتیاوړپروتین   کوډڅخه  دجنیتیک 
وروسته دهغې په اساس په رایبوزوم کې دامینواسیدسلسله اوورسره جوخت نوي پروتین  

دارثي کود ژباړي په موخه یوه اړینه برخه تشکیلوي چې    (tRNA)تولیدکیږي.  په بله مانا
پایله کې  دهغې په اسا په  س  دنویوپروتینودجوړولوکړنالره په رایبوزوم کې ترسره کیږي. 

اسید اود   RNAرایبونوکلیک  پروتینوامینواسیدسلسلې  فزیکي   mRNA د  ترمنځ 
 اوکیمیاوي تړون منځ ته راولي .

Transform   اړول ،ګرځول ، لکه دیوه شي بڼې اویاډول ته تغیرورکول 

Transformation 

(Function) 

 : :-ترانسفرمیشن  کې  بیالوژي  اویا  -په  شکل  ، فزیکي  تغیرورکول  ته  جوړښت    جنتیک 
انتقال    DNAدبیلګې په توګه په مصنوعي  اویاپه طبیعي توګه باکټریاووته دډې این اې   

خپ دهغوی  کې  پایله  اوپه  ګینوم   کول  په     Genomل  کې   طبابت  په   . اوړي  باندې 
 تومورحجروباندې دیوې نارمل حجرې  اووښتل  

، په تیره بیاپه هندسه کې . تراسفرمیشن یوه    mapping،اړیکه،ربطې       -په ریاضي کې : 
 f : X → Xته په خپل ځان کې ربط  ورکوي .   Xده چې نوموړې یوې مجموعې   fتابع  

 ترانسفرمرالکترونیکې آلي په مټ دبريښناولټیج مقدارکمول اویازیاتول  د  -په فزیک کې :

Transformer 

: متناوب    -ترانسفرمر  دیوه  چې  ده  آله  برقي  یوه 
ولټیج مقدارزیاتوي اویاېې کموي . دنوموړې آلې په 
لوړمقدارکم   ولټیج  متناوب  دیوه  کوالی شوچې   مټ 
کړواویاداچې لږولټیج په لوړولټیج واړوو.  که چیرته  

په   ولټیج  ابتدايي  په  pVدګوټک  ولټیج    sV،ثانوي 
اوثانوي  حلقوشمیر  سیم  تاوشوي  ابتدايي  اودګوټک 

په   وارسره  خپل  په  ډول     sNاو    pNحلقوشمیر  الندې  په  ،نودترانسفرمعادله  وښيو  باندې 
  لیکالی شو:
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Transfusion 

: :   -ترانسفیوژن  انتقال  کرویات    -دوینې  سره  دوینې  الري  له  دتوررګ   ته   یوناروغ 
اویاوینه انتقال کول ، یوه ژوندي موجودته دبدن دمایعاتوجریان ته یومایع انتقال کول،په  
.نوموړې   کیږي  ترسره  الري  ورکولوله  دوینې  سره  دېری  په  انتقال  مایع  دیوه  حیواناتوکې 

ع مهال  هغه  وي  کړنالره  کړې  ضایع  وینه  ډیره  اویاحیوان  انسان  چې  کله  کیږي  ملي 
یوچاته   وینه  چې  دې  له  مخکې   . ولري  شتون  نیمګړتیاوي  ځینې  کې  وینه  په  اویاداچې 

 دونرشي یانې انتقال شي اړین ده چې دوینې ګروپ وټاکل شي .  
 دیوه سورې  لرونکي لوښي څخه دګازاتوتیریدل    -په کیمیاکې :

Transistor 

ګرمانیم     -انزیستور: تر لکه  عنصرونو  هادي   دنیمه 

Ge  اویا سلیسیمSi   څخه جوړشوي بريښنایزجوړښت
زیګنالونه   الکترونیکي  چې  کیږي   ویل  ته 

اویابريښنایزانرژي تقویه کوي اویادیوه برقي سویچ په  
ډول ورڅخه ګټه پورته کیږی . نوموړې الکترونیکي آلې په راډیوکې پراخ استعمال لري  

 یوترانزیستورپه نوم یادیږي .اودراډ

Transition Metal 

بالکونو عناصر د انتقا لي عناصرو       f    ) او    d     جدول د  یید دوره      -انتقالي عنصرونه :
   او     S   جدول په  یی. که د دوره  ځيرا ډله کېد فلزونو په  ټول. دغه عناصر  یادیږيپه نوم 

P    ید پا  یریودد پ  څخه  عد شرو  پیریودد  یعنېسره    یاتیدود اتومي نمبر په ز  ېعناصرو ک  
  ګه تو   ۍپه پرلپس  ییخواص    یرفلزياو غ  ږل   ګه تو  ېپه لور د عناصرو فلزي خواص په پرلپس

عناصرو وروسته د خواصو   ) بالک د Sد (   ېک  یریودونو) پ ۴,  ۵,  ۶,  ۷، نو په (  یاتیږيز
    توقف کوي       ې دریږي ) بالکونو په عناصرو ک  f) او (   dد (    یر ) تغ  یجي( تدر  ۍدغه پرلپس
پ هر  په  (        d    د    ېک  یریوداو  (    fاو  د  وروسته  په عناصرو  P) عناصرو  دغه    کې) بالک 

نو    یږي ک  یلپ  یاب  یر تغ  یجيتدر (    ځکه.  (    dد  په نوم   f) او    ) عناصر د انتقالي عناصرو 
ک  یعنې.    یادیږي انتقالي عناصرو  تدر  ېپه  ل  یر تغ   یجيد خواصو  . خودغه    یږي ک  یدل نه 

 عناصر د

تدر  خواصو (    یر تغ  یجيد  د  عناصرو    Sپروسه  (    څخه)  .  Pد  انتقالوي  ته  عناصرو   (  
پورې او د    48-39پورې اود    30-21نوموړي عنصرونه په دوره یې جدول کې اتومي نمبر  

    d atomic orbitalsلري. داځکه چې په هریوپرلپسې پریودکې د 112-89پورې اود   57-80
 فرعي اربیتل غیرمکمل دی  dالکترونوشمیرمخ په زیاتیدودی . بلخوادهغوی داتوم 

Transitive Set 

انتقالي بودن :  په یوه انتقالي مجموعه کې یوه رابطه انتقالي ده هرکله     -په ریاضي کې : 
رابطې ولري  ته دانتیجه اخلو    Cرابطې څخه    Bې ته اودرابط   Bڅخه    Aچې دیوې رابطې  

ته یوه انتقالي    Aسره اړیکه لري . دبیلګې په توګه یوې مجموعې    Cد     A چې همدارنګه  
 ویل کیږي کله چې   A-transitiveمجموعه 

 

Translation 
  : ،ترجمه  اړونه   ، په    -ژباړه  حجرې   دیوې  چې  ده  کړنالره  هغه  کې  بیالوژي  په 

د چې  دې  له  وروسته  جوړیږي  پروتین  دننه  درایبوزوم  برخه      DNAسایتوپالزماکې  یوه 
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mRNA    ته کاپې شي  اوبیاوروسته دtRNA     په مټ رایبوزوم ته انتقال شي اوهلته ترجمه
شي . دجنیتک کوډ په اساس دامالومات ترجمه کیږي چې  په کوم شمیر امینواسیدونه سره  

 ین درایبوزوم دننه تولیدشي وتړل شي  ترڅویوټاکلی پروت 
انتقال : ربطی است که تحت آن همه نقاط بقدریک طول معین در جهت    -په ریاضي کې :

معین موازاتًا انتفال میکنند. این ربط دارای نقطهْ  ثابت نبوده وتصاویر نقاط دریک خط  
 مستقیم روی یک خط مستقیم موازی قراردارند  

 یدل  دمولیکولونوسریع ک  -په کیمیاکې :
: حرکت  مستقیم الخط اجسام یاحرکت انتقالی که حرکت دورانی دران    -په فزیک کې 

 شامل نباشد 

Transparently  په څرګنده، په رڼه توګه  ، شفاف 

Transpiration 

تبخیر:  ، کیدنه  السه     -خولې  داوبوبخارله  څخه  دسطحې  دجسم  ژوندیوموجوداتوکې  په 
بهرنیوعواملوپورې اړه لري لکه رطوبت ،باد،حرارت اوداسې نور اویاداچې  ورکول چې په  

ځینې داخلی عوامل وي . دبیلګې په توګه افتاب پرست ګل په متوسط ډول په یوه ورځ  
کې یولیتراوبه اودځنګل یوه ونه لږڅه یوسل لیتره اوبه تبخیرکوي . ځینې ځنګلونه لږڅه  

ه هواته دتبخیرله الري دالسه ورکوي . دورځي له  شپیته سلنه برخه دکلنی باران مقدارڅخ
اساس   په  .دتبخیرکړنالرې  لږده  له خوادتبخیر کچه  اودشپې  ده  خوادتبخیرکچه خوراډیره 
اوتنفسی   مالګه  یوځای  سره  دهغې  چې  مومی  انتقال  پاڼوته  دونې  آن  څخه  دریشې  اوبه 

دنو بلخوا  کیږي.  انتقال  اکسیدهم  دای  اوکاربن  اکسیجن  لکه  له  ګازونه  کړنالرې  موړې 
  مخې دونې پانې دډیرې ګرمی له السه خوندې ساتل کیږي اوسړي کیږي .

Transplant 

: هغه ټوټه چې دیوه ژوندي موجودڅخه یوه بل ژوندي موجودته اویاداچې دبدن    -پیوند 
یوې برخې څخه دبدن بلې برخې  ته انتقال اوهلته پیوندشي. دپیوندپه کړنالره کې کیدی  

 ن غړي لکه ګوتې ،الس  ،ژوندی حجرې ،نسجونه ،اودغړوسیستم شامل وي.شي چې دبد

Transplantation 

: ځای     -ترانسپالنتیشن  یوه  دبدن  برخې  غړي  اویادیوه  ټوټه  دسلولونواویادنسجونویوه 
څخه یوه  بل ځای ته اویایوه بل ژوندي موجودته انتقال اوهلته پیوندکول دي. په نباتاتوکې 

دپ انتقال  اویانورو  داډول  اویاګل  ترڅودمیوې  کیږی  ترسره  مټ  په  یوندکولوکړنالرې 
 نوعیت دپخواپه پرته بهترشي  

Transpose Of A 

Matrix 

است   Matrixاین یک ماتریکس  -ماتریکس سرچپه شده :
سطرها  ازتبدیل  شده  داده  ماتریکس  ازیک  که 
نشان   درشکل  ماتریکس  مثال ً   میآید.  وستونهابدست 

 داده شده است

Transuranes 

 : څخه    92هغه مصنوعي عنصرونه دي چې اټومي شمیره یې د    -ترانس یوران عنصرونه 
پورته ده اودعنصرونوپه دوره یي جدول کې دیورانیم څخه وروسته موقعیت لري . نوموړي  

 عنصرونه رادیواکټیف خواص لري  

Transverse   په ساره ، عرضاني،عرضي 
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Transverse Wave 

  ، څپې  :عرضي  عرضي  چې    -موج  دي  څپې  یوډول 
لکه   کوي.  اهتزاز  عمودًا  باندې  سمت  دخپریدلوپه 
داوبوڅپې، الکترومقناطیسي څپې اویایوه رسی چې یوه  
اوپورته   ښکته  یې  څنډه  اوبله  وی  تړلې  کلکه  یې  څنډه 

 وخوځیږي اواهتزازکوي 

Transverse Wave 
 : ،موج عرض  څپې  ، عرضاني  څپې  چ  -عرضي  څپې دي  ډول  دخپریدوپه سمت  هغه  ې 

 باندې عمودًا اهتزازکوي .

Trapezoid  : موازي وي  ېي ېضلع ې متقابلدو   ېيواز ېشكل چ ېضلع څلورهغه  -ذوذنقه 

Trauma 

 ټپې کیدننه ،زخم ، جرح   -۱
تکان،  روحی شاک ،جریحه ، هغه ډول ویره یاځوریدنه چې په یوچاکې شدیدهیجاني    -۲

 شاک منځ ته راولي  

Trematoda 

: مکنده  نیزیادمګردند.  -کرمهای  مسطح  کرمهای  که  بوده  ویاخارجی  داخلی    طفیلی 
ملی متربوده وجهت استحکام خوددربدن میزبان     mm 165الی     mm 0,2بزرګی شان از  

د بوده  دارای  دوجنسه  معموال ً  میباشد.  چسپنده  ویاغدوات  ها  ،چنګ  مکنده  های  کمه 
چندین   موجودمیباشدوروزانه  حیوان  ومذکرهردودرعین  مؤنث  جنسی  اعضای  قسمیکه 
دربرانش   که  بوده  خارجی  های  طفیلی  مسطح  کرمهای  ګروپ  یک  میګذارند.  هزارتخم 

ندګان وخرچنګها میباشد.طفیلی ها،دهن ،خالیګاه بینی ویامثانهْ  ماهی ،ذوحیاتین ،خز
زیست   فقاری  حیوانات  درامعای  داشته  مترطول  سانتی  ده  الی  ازنیم  آنها  داخلی  های 
دارند که تکامل آنهابه تغیرشکل وتبدیل میزبان ضمیمه میباشد. مانندکرم جګرحیوانات  

کرمهاتابه   این  انواع   . وغیره  مثانه  ،کرم  نشخوارکنندګان  شکمبهْ   ،کرم    24,000اهلی 
بنام  بوجودمیایدکه  معده  التهابی  مریضی  یک  مسطح  کرم  توسط  میرسد. 

Schistosomiasis   .یادمیشود 

Triad 
درې ګون ،  درې ګروپ  ،لکه هغه کیمیاوي عنصرونه چې یودبل سره ورته والی یا قرابت   

 ولري په دری ګونوګروپونوسره تنظیم شي 

Triadic Number 
 میباشد. مثال ً  :   3عدددرسیستمی است که قاعْد این نمایش یک  -عددسه تایی :

 است . 1120درسیستم سه تایی عبارت از   42است ،پس      3 = 0+0.31+2.32+3342

Triangle   مثلث ، درې کونجه، درې زاویوي 

Triangle Angle   دمثلث زاویه 

Triangle 

Inequality 

 : دطول مجموعه ددریمې      yاو    xپه یوه مثلث کې ددوه ضلعو       -دمثلث غیرتثاوي 
حقیقي عددونه اویا    y  او   xکه چېرته     : دطول څخه تل  ستره اویامساوي ده    x+yضلعې   

 وکټورونه وي دمطلق قیمت لپاره دمثلث غیرتثاوي  داسې لیکل کیږي : 
 

Triangle Side   دمثلث ضلع 

Triboelectric 

Effect 
بريښنا: کې      -اصطکاکي  ترځ  ددووعائیقوجسمونودموښلوپه  چې  برېښناده  ډول  هغه 
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داوښتانوسره  یاغمنځی  شانه  پالستیکي  یوه  چې  کله  توګه  په  دبیلګې   . تولیدکیږي 
ترځ   ددووجسمونودموښلوپه  چې  داځکه  راځي.  ته  بريښنامنځ  نواصطکاکي  شي  وموښل 

ل کیږي اوپه پایله کې یوجسم مثبت اوبل  کې  دیوه جسم څخه الکترونونه بل جسم ته انتقا 
 جسم منفی چارج کیږي.  

Trichinella 

: میزبان    -تریکنال،تریشین   وتبدیل  داشته  زیست  وامعاْ   درعضالت  که  است  طفیلی 
ان  ،بزرګی  نموده  ګوشتخوارزیست  وساېرحیوانات  انسان  دررودهْ   کرم  مینمایند.این 

زجدارروده عبورنموده داخل رګهای لمفاوی  ازدوتا چهارملی مترمیرسد.کرمهای مذکورا
میروندکه   عضالت  به  خون  جریان  توسط  درانجاګذشته  هزارتخم  میګردندوتایک 
میزبان  مذکورتوسط  ګوشت  وقتیکه  میګیرد.  آنراقشرآهکی  ،اطراف  خورده  درآنجاپیچ 
جدیدخورده شودقشرآن درمعده منحل ګردیده کرمهای تریکنال یاتریشن آزادمیګرددوبه  

ګذاری شروع میکند. تریکنالر ازکورموش به خوک  وتوسط خوردن ګوشت خوک به  چوچه  
 انسان منتقل میګردند.

Trichocyst 

مژکداران   درساختمان  دفاعی  خارجی  Ciliata ;  جزْ   درپالسمای  کوچکیکه  های  میله 
پنبه  رامانند  حیوان  اطراف  خارج شده  ازبدن  خطر  ودروقت  تعدادزیادموجوداست  آنهابه 

 چانندمیپی

Trigonometric 

Functions 

: مثلثاتی  قایم    -تابع  مختصات  مبْد  روی  مرکزش  که  واحدرادرنظربګیریم  ای  دایره 
محورمختصهْ     هرګاه  بقدرقوس    uقراردارد.  مبداْ   مثبت    xدراطراف  دوران  درجهت 

محور   نهایی  وضیعت  کند،پس  رادرنقطهْ      uدوران  واحد  میکند.   P(u,v)دایرهْ   قطع 
 رتعریف توابع مثلثاتې قرارذیل اند :  قرا

sine  :     sin x = v 
دربارهْ  این تابع ناحیهْ  تعریف متشکل ازهمه اعدادحقیقی بوده وناحیهْ  قیمتها عبارت  

 است   [1,1-]از  

Cosine :       cos x = u 
دربارهْ  این تابع ناحیهْ  تعریف متشکل ازهمه اعدادحقیقی بوده وناحیهْ  قیمتها عبارت   

 است .    [1,1-]از  

𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡:    tan 𝑥 =
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
 

از   مختلف  اعدادحقیقي  ازهمه  متشکل  تعریف  ناحیهْ   تابع  این  2n+1دربارهْ  

2
π      ،

𝑛درحالیکه    = . ناحیهْ  قیمت هامتشکل ازهمهْ  اعدادحقیقی     .…….±2.±1.0 است 
مذکوربدست   توابع  ازترکیبهای  که  دارند  وجود  مثلثاتی  ازتوابع  عدی  بعالوه   . است 

 وغیره .   ;cotangent; secantمیآید، مثاًل : 

Trigonometric 

Series 

: سلسله  توابع    -مثلثاتې  هادرشکل  جمله  چې  ده  سلسله  یوه  کې  څانګه  په  دریاضي 
 مثلثاتی بڼه لري . دبیلګې په توګه لکه :  

 

Trigonometry 

: ترمنځ    -مثلثات  زاویواوداضالعوطول  مثلث  دیوه  چې  ده  برخه  یوه  څانګې  دریاضي 
لکه     توابع  دمثلثاتي  همدارنګه   . څيړي  مټ      .....sin, cos, tan;cot, secاړیکې  په 

 دمثلثونواړونده مسائل حل کوي  
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Triode 

اوپه   دي  تش  دهواڅخه  چې  دي  تیوبونه  یې  شیشه  کوونکي  تقویه  الکترونیکي  ترایود: 
یې   کې  برخه  منځ  اوپه  دي   شوې  دانودالکتروداودکتودالکترودتړل  يې   اخیروڅنډوکې 

په نوم یادیږي . نوموړی تیوب    gridدریمه کنترول کوونکې الکترودهم  لري چې دګرید  
دتقویه کې  راډیواوتلویزیون  یې    پخواپه  ،خواوس  کیدله  استعمال  توګه  په  آلې  کوونکي 
 پرځای ترانزیسټورونه کارول کیږي .

Triple    درې ګونه ،درې چنده ، درې برخې لرل 

Triple Bond 

 

 

یوډول کیمیاوي تړون ته ویل کیږي چې ددوواتومونوترمنځ   -درې ګون کیمیاوي اړیکې :
پک اوشپږالکترونونه  راځي  ته  منځ  اړېکي  ګون  عمودرې  په   . اخلي  برخه  توګه  مې  ي 

ې په توګه لکه دکاربن دوه  ګنوموړې اړیکې په استلین اومشتقاتوکې یې لیدل کیږي. دبیل
      -C≡C-اتومونه     

Triple Point 

: نقطه  ګونه  فشاراوهغه      -درې  هغه  مادې  سوچه  دیوې  کې  څانګه  په  دترمودینامیک 
ګونه   درې  مادې   دنوموړې  چې  دی   مهال  حرارت  هم  ،ګازاوجامد  مایع  حالتونولکه 
 دترمودینامیک  تعادل په حالت کې  شتون ولري .

Triplet 

ددرې ګونې اوالدونوڅخه یوماشوم چې همغه موده اووخت کې    -تریپلیټ ، درې ګونګي :
 زېږېدلی وي .

دپرلپسې درې ګونې بیز څخه جوړدی چې    DNAدارثي موادومولیکول    -په بیالوژي کې: 
بیزونو  Base tripletپلیت  دبیزتری  درې  امینواسیددټاکلولپاره  دیوې   . یادیږي  نوم   په 

Base     یودرې قرارلري   کې  سلسله  یوه  په  پرلپسې  بیزچې  درې  نوموړې   . اړتیاشته  ته 
په نوم یادیږي.. درې نوکلیوتیدونه کله چې     Codonګونې جوړښت تشکیلوي اودکودون  

بیزونه   درې  پسې  بل  یو  Basesیوپه  ددریومونونوکلېوتایدبیزونه    سره  لکه  شي  ځای 
Nucleotide Triplets     چې دارثي کودیوعنصرcodons    په تشکیلوي اودهغي په اساس 

 رایبوزوم کې  یوه امنیواسیدتولیدکیږي .
: کیمیاکې  سپین      -په  خواته  یوشان  چې  الکترونونه  غیرجوړه  دوه  چې      spin=1/2کله 

ولري دیوه مولیکول په دوه ګاونډي اوربیتالونو کې سره یوځا ی شي او دمولیکول الندې  
درې     دالکترون  کې  برخه  چې    πاوپاس  څرنګه  توګه  په  دبیلګې   . جوړکړي  اوربیتال 

ډول دی ،نوکله    4,2p2,2s21sنوتنظیم په مدارونوکې لکه  داوکسیجن په اتوم کې دالکترو
جوړکړي   اویومولیکول  شي  یوځای  سره  اټومونه  دوه  داوکسیجن    (O=O)چې 

سره    spinسپین    z, P yPکې دهراوکسیجن اټوم     Orbital-42pنوداوکسیجن مولیکول په  
یوزیګما   خواته  پورته  مولیکول  داوکسیجن  کې  پایله  اوپه  کیږي  𝜎xیوځای 

پې       # اودوه 
πy

#. πz
الکترونوناجوړه سپین      # اوپورته خواته دی    spinاوربیتالونه جوړوي چې  موازي 

یوزیګما   خواته  ښکته  دمولیکول   𝜎𝑥اوهم 
پې       πyاودوه 

 . πz
        . جوړوي   اوربیتالونه 

خواص لري داځکه      tripletدانرژي په ټیټ حالت کې دتریپلیټ    2Oداوکسیجن مولیکول  
پورته خواته دی     spinچې دلته دوه غیرجوړه الکترونونه سره یوځای کیږي چې دهر سپین  

اوپه پایله       S=1/2+1/2=1او   صفرنه دی  اویودبل سره جمع کیږي  S = 1/2یانې سپین  
درې راځي . دسپین وکټورلپاره دامکان وړخواوی چې په    Multiplicity کې دتعدد شمیر

کوالی شي   ترالسه  یې  بهرني مقناطیسي ساحه کې  اوپه    Multiplicityیوه  یادیږي  نوم  په 
 چې داوکسیجن مولیکول لپاره مساوي درې دی     (2S+1=3)الندې ډول محاسبه کیږي.  
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ته ویل کیږي  چې یودبل    دیوه خطي طیف ددرې ګونو سلسلو مجموعې   -په فزیک کې :  
 سره پرلپسې تړلې وي .  

Triploid  هغه حجره چې په هسته کې درې دسته کروموزومونوشمیرولري(3n) 

Trisomie 21 
وتېشن يوډول دی چې په اوالدونوکې يې د  یديوې جنسي حجرې دم   -تريزومي يوويشت : 

 درې واره پيداکيږي .بدن په ټولو حجروکې يوویشتم کروموزوم ديوې جوړې پر ځای 

Tritium 

  : په     -تریتیم     H3دهایدروجن اټوم یوراډیواکتیف دروند ایزوټو پ دی اودلنډیزنښه یې 
ښوول کیږي . نوموړی ایزوټوپ ددروندهایدروجن په نوم هم یادیږي. اټومي کتله    Tاویا  

ده . داټوم په هسته کې یوپروتون اودوه نیوترونونه لري. دهستي     u3.0160492يې درې     
کاله    دوولس  لږڅه   یې  وخت  نیمايي  فزیکې  اودتجزیي  خپروي  بیتاوړانګې    12,3څخه 

دی. بیالوژیکې نیمايي وخت یې چې یوځل باندې بدن ته واخیستل شي لس ورځي دی .  
په تولیدکې دتریتیم دویلې کیدلواوسون موادوپه توګه ورڅخه   همدارنګه دهایدروجن بم 

  . کیږي  ددیتریم  کاراخیستل  تریتیم   چې  وکړي   Deuterium کله  تعامل  هستوي  سره 
 انرژي ازاده کیږي. (MeV 17.6)ترون او لږڅه  یوځای نوپه پایله کي هیلیم اویونیو

  

Trophoblast 

 : تغذیوی  کمک     -برګهْ   تغذیه  برای  که  عالی  پستانداران  در  نطفوی  خارجی  غشاْ  
بنام    ئی   غشا  ازآن  که  انسان   ورحم  تخم  بین  سلولی  ساخته   chorionمیکند،طبقهْ  

 میشود.

Tropism 

صورت   خارجی  ازاثرتحریکات  ازآنهاکه  ویاقسمت  ازنباتات  بعضی  انحنائی  حرکات 
آزادنداشته   حرکت  که  میرسد  نیزبمشاهده  مذکوردرحیواناتی  حرکات  همچنان  میګیرد. 
وروی آجسام چسپیده باشند. نظربه نوعیت تحریک انواع مختلف تروپيسم موجوداست. 

صحبت شده ودرصورت منبع    phototropismusدرصورتیکه منبع تحریک روشني باشد   
از       chemotropismusکیمیاوي    برقی  منبع  درحالت   ،Galvanotropismus  

 وغیره بحث میګردد. Thermotropismusودرحالتیکه منبع تحریک حرارت باشد 

Troposphere 
دځمکې داټمسفیرترټولو تحتاني طبقه یا پټ دی چې دځمکې سطحې څخه    -تروپوسفیر :

 پورې رسیږي اواوبوبخار ګرداوغبار څخه جوړه ده    km 10–0کیلومتره  آن ترلس

Trunk   ، دونې تنه ، سټه 

Trunk 

عضو ګیرنده عظلوی فیل است  که قسمت انکشاف یافتهْ  بینی بوده وبرعالوه    -خرطوم :
فوقانی  لب  مخصوص  ساختمان  همچنان  میکند.  موادنیزکمک  ګرفتن  جهت  شامه  حس 

های خانګی که جهت مکیدن بکارمیرودبنام خرطوم یادمیګردد. بهمین  وتحتانی مګس  
 ترتیب برآمدګی دهن درقسمت سرحلزون نیزخرطوم ګفته میشود.

Trypsin  دپانقراس انزایم دی چې پروتینې موادتجزیه کوي 

Tuberculosis 
  Mycobacterium tuberculosisیوډول ساري ناروغي ده چې د     -توبرکلوز،سل مرض : 

 بکټریاپه واسطه خپریږي .

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_atomic_mass_unit
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Tubular 

Carcinoma. 

تیوب ډوله سرطان دسینې یوډول یرغل کوونکی سرطان دی چې په تیوب ډوله حجروکې  
 مینځ ته راځي  

Tumor 
توموردغیرنارمل نسج کتله اویاپړسوب ته ویل کیږي  چې دحجرودزیات ډېرښت په اساس  

 اویاخبیث خواص ولري مینځ ته راځي. تومورکیدی شي چې سلیم  

Tumor 

  : اړخيز   -تومور  نسجونوهر  ویل  غیرنارمل  دبدن  ته  غټوالي  اوکتلې  حجم  د   ، پړسوب 
. تومورکیدی شي سلیم  کیږي . لکه التهاب او د سرطاني نسجونوبې کنتروله ويشتوب  

 شکل ولري   malignantاویا خبیث   

Tumorsuppresso

rprotein 

کې   بدن  دپه  شته  نيو  ييولړپروتين  راتلومخ  دمنځته  ناروغۍ  سرطان  د  .    یچې  کوي 
لکه   ډول  په  مرسته    P53دبېلگې  په  جين  ديوه  کې  کروموزوم  اوولسم  په  چې  پروتين 

 جوړيږي .

Tuned Pipe 

ریزونینس:  نل      -نل  . زمانیکه    Uیک  آن آب جاداده شده است  دربین  که  مانندمیباشد 
پنجهْ  صوتي یک  آن  به    درباالی  ریزونینس  ، حادثهْ   کنیم  رانزدیک  اهتزازدرآورده شده  به 

 مشاهده میرسد 

Tungsten 

 ،  ) ۷٤ ( یی نمبر اتومي . دی عنصر  فلزي انتقالي خړ  یا سپین : ) ولفرام  = تنګستن  
       یی  درجه جوش د ( 34100C   یی درجه  کیدو  ویلي د ،    183,85   یی کتله اتومي

56600C   ، یی کثافت نسبي ( 19,30C) ولفرامایت د . دی FeMn) WO4 (  او 

 کیږي  پیدا کې طبیعت په بڼه په منرالونو (CaWO4 ) شیالیت

 ګروپونو په  قبر د . کوي  تغیر پورې ) 6+ ( تر څخه   2+ د درجې اکسیدیشني والفرام د . 

 په کې جوړولو په الیاژونو د اوهم جوړولو پهو  االت سامان  برقي اونورو ، داشونو برقي ،

 . کاریږي

Tunicate 

: یاالندار  ی    -حیوانات  داریا  اول    chordaحیواناتیکه  قیمت  دارند.  ودربحرزیست  بوده 
متشکل   بحری  کوچک  ازحیوانات  شان  وغذای  بوده  برانشی  های  آنهاداریا سوراخ  روده 
است  که درردودهْ  برانشی توسط سوراخ های مذکورداخل شده وازآنجاداخل روده های  
جریان  بدن  وخلفی  قدامی  بطرف  خون  توسط  که  بوده  قلب  دارای  میګردد.  اصلی 

 د. تکثرشان بقسم جنسی ویاتوسط جوانه زدن صورت میګیرد.پیدامیکن
ویاالن    شده  یادمیګرددپوشیده  یاالن  بنام  که  تینی  ژال  پوشش  یک  توسط  شان  بدن 

 یادمیګردد. tunicin  مذکورازمادهْ  شبیه سلولوزمیباشد که بنام 

Tuning Fork 

شکله جوړښت دی چې دضربې ورکولو    Uیوه فوالدي دوه شاخه ډوله لکه    -صوتې پنجه :
اوکیفیت   وړتیا  دغوږونواوریدلو  طبابت کې  په  تولیدکوي  اوصوت  اهتزازکوي  اساس  په 

 ازمویل کولوپه موخه کارول کیږي 

Turbellaria 

وده وصرف  ګروپې ازکرمهای مسطح که سفید رنګ ،خاکی ،نسواری ،زرد ،سیاه وغیره ب
شان   درحرکت  که  مژکهابوده  دارای  معموال ً  شان  بدن  سطح  دارند.  متربزرګی  چندملی 
کمک میکند. این کرمهابیش تردرآب زیست کرده وزیر سنګهای نباتات ابې ،زمین وغیره  

مانند   میباشند،  ازانواع    planariaچسپیده  ،بعضی  بحر  وآب  شیرین  آب  وسائرکرمهای 
 نګها،سنګ پشت های آبی  وغیره زیست میکنند.آنهاقسم طفیلی باالی جرچ
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Turbine 
: ترباین   ، په     -توربین  انرژي  داوبومیخانیکې  چې  ده  آله  میخانیکي  څرخیدونکې  یوه 

 بريښنایزانرژي باندې اړوي اوډیرډولونه لري .

Turbulence 
تړاو غیرمنظم  په  دګازاتواومایعاتوغیرمنظم جریان دی چې دهغوی ذرې دفشاراوسرعت 

 رکتونه ترسره کوي  ح

Turgor 

 په نسجونوکې کشش   -۱
دیوې حجرې په جدارباندې دحجرې  مایع فشارته ویل کیږي . کله چې په حجره کې     -۲

 داوبوکمښت شتون ولري نوحجره تمړه اوپژمرده ښکاري 

Turn  Off   دیوه څراغ یاګروپ  مړکول ، دسویچ مړکول ، دمنځه وړل  ، لیرې کول 

Turnus 
په متداوم   کې  کال  په هریوه  لکه چې یوه میاشت  توګه  په  دبیلګې   ، تکرارکیدل  متداوم 

 اوپه تکراري توګه راځي  

Turtles 

 : بقه  ،سنګ  پشت  متشکل    -سنګ  وقشرمحکمی  بوده  پهن  بابدن  خزندګان  ازجمله 
وپائین   ازباال  را  حیوان  بدن  که  دارد  چرمی  وپوست  استخوانی  ازصفحات 
سینه  استخوان  میباشد.  قشرشاخی  دارای  ولی  دندان  بدون  شان  میپوشاند.فکهای 
ندارند.پا هایشان پنج پنجه ئی است که توسط انها بروی زمین رفتارمیکنندودرانواع ابی 
انها بین پنجه هایشان پردهْ  شناوجوددارد ویا اینکه پا های انواع آبی بشکل چمچه قایق 

رت میګیرد. انواعیکه درآب زیست دارند بعضًا عالوتًا  است . تنفس شان توسط شش صو
های   تخم   . است  وصل  شان  رودهْ   به  اندکه  هوائي  های  کیسه  دارای  مقعدخود،  نزدیک 
خودرادرزمین پنهان میکنندوغمخواری چوچه ندارند.سنګ پشت هادرزمین ،آب شیرین  

درحالیکه انواع آبی    وآب بحرزیست دارند. انواغ خشکهْ  آنهاازعلف ، خودراتغذیه نموده 
ګرم   درجاهای  میکردندومعمواًل  هاتغذیه  وماهی  ها  ها،حشرات،صدفها،بقه  ازکرم  شان 
میروند.   زمستانی  بخواب  ودرزمستان  تابستانی  بخواب  ګرم  درجاهای  دارند.  زیست 

 بعضی انواع بزرګ شان درجزاثر حاره تا پینجاسال عمردارد.

Twin 

  : ددوونطفو    -غبرګوني  کې  رحم  .  په  دی  ډوله  دوه  اوپه  کیږي  ویل  ته  تکامل  مهال  هم 
القاح شوې   کې    یوه هګۍ غبرګوني  . په  اوددووهګۍ غبرګوني  دیوې هګۍ غبرګوني 
هګۍ وروسته له القاح عملیي څخه په لومړي پړاوکې په دوه برخوویشل کیږي چې هره یوه  

غبرګوني کې  هګۍ په مستقل ډول سره تکامل کوي . په داسې حال کې چې په دوه هګۍ  
په پیل کې دوه مؤنث هګۍ القاح کیږي چې هره یوه يې مستقل تکامل غوره کوي . یوه  
هګۍ غبرګوني یوشان ارثي صفتونه لري په داسې حال کې چې ددوه هګۍ غبرګوني ارثي  

 صفتونه په آزادډول انکشاف کوي .

Tyndal Effect 

 کې هوا په کوټې د دلته وي اروښانهڼر په لمر د یاق  بر په کوټه یوه که : -    غیزها لیندت  

 وه  ی د اڼر لمر اود شي تورتم  کوټه دغه که خو . کیږي لیدل نه سترګو په ذرې ځوړندې

 په ذرو کوچنیو  هغه  د وړانګې اڼر د دلته نو ، ننوځي را ته کوټې څخه سوري يکوچن

 دغه کې نتیجه اوپه کیږي ندلیش لورې هر په دي ځوړندې هواکې په کوټې د  ،چې واسطه

  تندال د ته  پیښې دې . ځلیږي روښانه کې اوږدو په الرې د  اڼر د ذرې  کالوئیدينۍ  کوچ
 . وایی افکت

Typhoid Fever  : محرقه   تایفوید،   ، د     -تیفوس  چې  ده  ناروغي  انتانې   Salmonella Typhiیوډول 
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bacteria   . بکټریاوپه واسطه خپریږي اوخطرناکې پایلې لري 

Typical  ځانګړی؛ عجيب؛ نمونه 

U ----> Uranium دیورانیم کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده 

Ultimate  ،قطعي   وروستنى، نهايى 

Ultracentrifuge 

لو      یفیوژالتراسنتر یوه   ید   سنتریفیوژ  سرعت    ړ: د  په  یې  چې څرخیدونکی فریکونس 
رسیږي   ته  یوملیون  کالوئدقیقه کې  د  او  یدي.  معلومولو  د  د سرعت  د رسوب    یاد ذرو 

ما  څخهمحلول   پروت  یکرومالیکولونود  نکلوئ  ینونو(  لپاره    یدونواس  یک،  کولو  جال  د   (
 . یږيکارول ک

Ultrafilter 

دمایکرومتر     اودسوریوقطرآن  لري  سوري  خوراکوچني  چې  فلتردی  ځانګړی   یوډول 

0,05–0,01 μm      کارول موخه  اوانزایمونودبیلولوپه  اودوایرسونو،  دی  کوچنی  هم  څخه 
 کیږي  

Ultramicroscope 

:  ایالترام  م  -کروسکوپ   الترا  هغه    ېک  کروسکوپایپه  بنست  پر  افکت  د  تندال  د 
چ  یدایک   یدلل  یانکوچني ش کوم   ، ل  په  کروسکوپاید عادي م  ېشي    یدل واسطه نشي 

د الترا    یریال کېغاز چاپ  یا  یع) په مایمطلوب د  یی  یدلل  ې( چ  ېذر  یدي. کالوئ  یدایک
  قويد  څخه   یواړخ له    یوال دد  ګۍ  ټهلري . دکو  ځای  ې ک  ګۍ  ټهکروسکوپ په تورتم کوایم
 . ځلیږي ېپک ېذر یدياو کالوئ ځيمخروط را ننو اڼر

Ultrasonography 
دبدن   مټ  څپوپه  دصوت  چې  ده  آله  تشخیصیه  دتصویراخیستلویوه  الټراسونوګرافي 

 داخلي غړوجوړښتونه راښيي اودناروغیودتشخیص په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي 

Ultrasound 

   دصوت اهتزازاتوته ویل کیږي چې فریکونس یې د شل کیلوهرڅ څخه    -ماوراْ  صوت : 

20 KH      ان ترلس ګیګاهرڅ پورې رسیږي اودانسان په غوږونه اوریدل کیږي . په طبابت
موخه   په  تشخیص  داوالد  کې  نس  غړو،نسجونواودمورپه  دبدن  څپې  صوت  دماورا  کې 

 کارول کیږي.

Ultraviolet 

بنف :ماورای  اودڅپې طول    -ش  کیږي  لیدل  په سترګونه  الکترومقناطیسي څپې دي چې 
نانومترڅخه   دلس  نانوم   nm10]یې  څلورسوه  تر  نوموړې    nm 400تر  ان  رسیږي.  پورې 

ډي   دویتامین  هډوکولپاره  اودبدن  لري  شتون  دلمروړانګوکې  په      vitamin Dوړانګې 
 جوړولوکې ګټوررول لوبوي  

Umbilical Cord 

تار: ،دنامه  ترمنځ     -بندناف  دموردجفت  او  دنامه  دجنین  تارچې    نسجونوهغه  دتړون 
ال اودهمدې  راولي   ته  منځ  تړون  څخه  اناتومي  دموردوینې  مواد  غذایي  جنین  څخه  رې 

 ترالسه کوي.

Uncertainty 

Principle 

پرنسی   ګهایزنبر  ځای      -:      پنامعینیت  یوشي  د  چې  وغواړو  په  موقیعت  یانې    که 
دقیق   ر  خورامطلق  د  لپاره  لیدو  د  یوشي  د  شو.  لیدالی  و  باید  هغه  نو   ، کړو  ا  ڼمعلوم 
په وړانګې  والی  داسې  اوږد  څپو  د  ،چې  دي  والي      λ    کار  لوی  د  شي  ددغه    یانې یی 

ته        h / mv)        (λ =    افادې        de brolie    سره برابر اویا تر لږ وي .که د      جسامت  
مومنتم   فوتون  د  کې  هغې  په   ، څپې      mv    ځیرشو  سره    یود      λ      ږدوالیاو  اود  بل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet#cite_note-VUV-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanometer
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 ېلپاره داس  لیدو د  ېذره ده ، نو د هغ  ۍکوچن   ډیرهالکترون    ېمعکوس تناسب لري . داچ
چڼر ده  کار  په  و  ېا  پورتن  ږل  ډیر  یی  ږدوالېاو   څپود    ړانګود  اود   . څخهافاد  ۍوي    ې 

  سرخوري . هغه    mv  مومنتم  یااته انرژي یز ډیرهسره    λ   ۍکوچن ډیريد  ې، چ ښکاري
چ  یاتهدومره ز  ییانرژي    ېچ  فوتون کله   ، ل  ې وي  الکترون  ل  ګیږي پر  د  الکترون  نو    ید ، 
په نامه    یپد پرنس  یتد نامعن  یت. دغه واقع  یږيک  ځایه  ېب  څخه  ځایله خپل    مخهد  څخه

   .  یږيک  ښودل ېداس  ېک ریاضي  او په یاد
  

     π≥ h / 4  PΔX .Δ        اویاπV >> h / 4ΔX . Δ 
 

ترت     ( Δ V , ΔP , ΔX)دلته   د    یبپه  سرعت       یتموقع      ځایسره  د  او  امپلس   ،
ښېي نامع دغ  ینیت  له  چ  یږي معلوم   څځهافادي    ې.  ذر  ې چ  څومرههر  ې،     ځای  ې د 

په    ږوي ل    Δ X    ېچ  څومرههر  یعنې    شي   ین مع   یقدق  ،   شي    یق وټاکل دق  یات ز  یت موقع
وي    یاتز  یمتونهق      (ΔV , ΔP)    د    یعنې  یقدق  ږل  سرعتامپلس او  ېد ذر  ډولهمغه ان

 اوبرعکس .

Undamped 

Oscillation 

دا اهتزازات دي چې  پاتې  صطکاک    هغه ډول  ثابت  يې  اوفریکونس  اودامنه  قوه صفروي 
 کیږي.

Ungulate 

: دپښوپنجوبندونه   -سمدارحیوانات  دهغوی  چې  دي  حیوانات  لرونکي  تي  یوډول 
هغوی    . لري  شکلونه  مختلف  سم  سره  فعالیت  اودتګ  لري  پوښ  ډوله  مدورمثلث 

آس،خر،وزه،اوښ،پسه،هوسۍ    لکه  توګه  په  دبیلګې   . کوي  څوکوحرکت  دپښوګوتوپه 
ډیرانکشا وهلوفعالیت  دمنډې  کې  هغوی  په  چې  هرڅومره  همغه  اونور.  په  وي  کړی  ف 

  . وي  موندلی  کمښت  هم  یې  تعداد  او  اوږدشوي  هډوکویې  اوپښې  الس  دمنځني  اندازه 
راځي  پنجوباندې  منځنی  په  دهغوي  فشاریواځې  دبدن  آسونوکې  په  توګه  په  دبیلګې 
اودیوشنګله حیواناتوپه ډله کې شمیرل کیږي . یاداچې دبدن فشاردپښودرېیمه اوڅلورمه  

( په غاړه اخلي  اوله دې کبله ورته دوه شنګله حیوانات ویل کیږي .      بټه گوته (    پنجه  
 لکه غوا،ګوزن ،شتراونور 

Unicellular   یوحجروي 

Uniflow  مساوي جریان ،یوشان بهیر،برابر،موازي 

Uniform  همشکل ،یکسان ،منظم ، پوځی کالي 

Uniformity Rule 

ازقواعدمندل   یکې   ، بوده  متحدالشکل  هنګامیکه     Mendelقاعدهْ    . است  دروراثت 
ازدونژادمختلف باهم جفت ګیری میګردد،نسل اولیکه آزان بدست میایدهمهْ  آنهادارای  

 عین شکل ظاهری بوده که طفاوت باطنی آنها صرف درنسل های مابعدبظهورمیرسد 

Uniformly   یکنواخت،یکسان ، منظم،یوشکله، یوډوله ،یوشان 

Unique صریح ، په ریاضی کې یکتا ، یوگون    لوم ا, م ,واضحښکاره , څرگند ، 

Uniqueness  یدونکی ، وضاحت ، صراحت ،یکتايي ، , نه علط څرگند, ی معنا لرونک یویفقط د 

Unit    واحد ، مقیاس ، یووالی ، کمیت 
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Unit Circle 

هغې دایرې ته  ویل کیږي چې شعاع یې د یوواحد طول په    -ی( :مثلثات  یرهداواحددایره )
 اندازه وي اومرکزیې دمختصاتوپه مبدأ کې پروت وی  . معادله یې په الندې ډول ده .

= 1. 2y+  2x 

Unit Equation 

لکه    توگه  په  دبېلگې   . کیږي  افاده  واسطه  واحداتوپه  دفزیکي  یوازې  چې  معادلې  هغه 
  2dyn=g.cm.sec   په داسې حال کې چې کمیتي معادلې دفزیکي کمیاتوپه واسطه  افاده

 چې دکمیتي معادلې په نامه یادیږي .   F = m.aکیږي . دبېلگې په توگه  لکه 

Unit Matrix 

 

یومربع ډوله ماتریکس ته ویل کیږي چې په    -واحدماتریکس  : 
عمده قطرکې یې یوازی یوشتون ولري اوپاتې نورعنصرونه یې  

 صفرقیمت ولري .

Unit Vector 

 

: وکټور(  وکټور  -واحدوکټور)یوون  مخالف  الجبرکې دصفرنه  خطي  کیږي    په  ویل  ته 
  : توگه  په  دبېلگې   . وي  شوی  یوواحدټاکل  دطول  معیاریې  چېرته   .   چې   که 

په پام کې ونیسواوپه خپل مطلقه قیمت یې وویشو، نوپه پایله کې یومعیاري    یووکټور  

                        الس ته راځي .     �⃗�وکټور 

 

 
 

فضا    وکټوري  بعده  درې  په   چې  لکه  توگه  په  مختصاتوپه    دبېلگې  دکارتیزن  کې 
 ښوول کیږي . واحدوکټورونه په    سیستم کې 

Universal 

Constant 

هغه ثابت کمیتونه دي چې په فزیک کې     -ثابت طبیعي ، بنسټیز ثابت ، فزیکي ثابت  :
په   اودفضا  دوخت  او  کیږي  فضاکې کارول  په  لکه  توګه  په  دبیلګې  کوي.   تړاوتغیرنه 

 دنورسرعت،دپالنک ثابت ، دالکترون بريښنایزچارج قیمت اوداسې نور 

Universal 

Indicator 

پې  د تیزاب قلوي د اندیکاتورونو ګډوله ده ، چې د  -:    عمومي اندیکاتور ، عام معرف  
 کوي . (سور ،زیړ ، نارنجي ، شین ، آبي ) په پراخ واټن کې یی رنګ تغیر     (pH)      اچ 

Universe 

  cosmosټوله ماده اوفضاچې  موږتصورکوالی شودکوزموس     -:  عالم، کائنات  کیهان ،
قطرلري   کاله  بیلیونه  دنوروړانګولس  کیهان   چې  کیږي  اټکل  داسې   . یادیږی  نوم  په 

څخه راپدې خواوسعت مومي  Big Bangاوخوراډیرشمیر ګالکسي لري . کیهان دغټ ټس  
 کوم چی لس بیلیونه کاله پخوامنځ ته راغلی وو.

Universum  کیهان 

Unsaturated 

Compounds 

: مرکبات  د  یمیاک  -ا   -نامشبوع  مرکب  چ  ی وي  غبر  ې،    ې در  یا  C=C-  -لکه  ګه  دوه 
 لري . یمیاوي اړیکېک     C≡ Cلکه  ګهغبر

 شي  یاتیدایز یانې یدایمواد نور هم حل ک  یدونکېحل ک ې،چ ېپه کوم ک یمحلول د -۲

Unstable ، متردد  ناټينګ ، سست ، غیرثابت 

Unstable ب  ټينګ،نا  ، سست  متردد،    ګاره،تين  ېناكلك،  غیرمسقر،غیرثابت  بدليدونكى، 
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 ،مشوش شخص،هغه څوک چې پریکړه نه شي کوالی 

Upper  Limit 

Point 

دریک مجموعه ء بینهایت ازاعداد، این عبارت ازبزرګترین نقطهء    -نقطهء تراکم باال ئی : 
.1}تراکم است . مثاًل درمجموعه ء اعداد :  

1

2
.
1

3
.
3

4
.
1

4
.
7

8
. …… . . .

1

𝑛
. 1 −

1

𝑛
. … . اعداد     {

 بزرګترین نقطه ء تراکم است . 1نقاط تراکم بوده و  1و 0

Upper Darboux 

Sums 

.𝑎]ویک فاصله ء بسته     fک تابع  ی  -مجموع باال ئی :   𝑏]    رادرنظرمیګیریم که درناحیه ء
.𝑡0عبارت ازنقاط     Pقراردارد. دربرابرفاصلهء مذکورتقسیم     fتعریف   t1. t3. …… . . . tn   

طوریکه   𝑎است  = 𝑡0 < 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 ………… .< 𝑡𝑛−1 < 𝑡𝑛 = 𝑏     بکنیم فرض   ،
𝑀𝑡     قیمت اعظمي تابعf(x)      درفاصله ء بسته[ti−1. ti]     است . درین صورت مجموعه

ازتابع    ئی  میشود.    Pدربرابرتقسیم     f(x)باال  تعریف  .𝑂(𝑓طورزیل  𝑃) =

 ∑ 𝑀𝑖(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
𝑛
𝑖=1     مفهوم مجموع باال ئی عبارت ازمساحت سطحیه ء یک ساحه است

.𝑎]در    xومحور   f(x)که  ساحه ء رابین نمایش هندسی  𝑏] احتوامیکند. 

Upper Half-

Plane 
 یومستقیم خط یومستوي په دوونیم مستوي  گانوباندې ویشي . -نیم مستوي :

Uprightly 
سم   سپين،  زړى،  سپين  دښتونى،  سم،  نېغ،  الړ،   ، پیلی  ،ډانګ  مستقیم    ، سیخ  سم 

 )سړى(، ايماندار 

Uprise   ي  ، تشکیل کیږي  , پیدا کیږي منځ ته راځ 

Upward   پورته خوا، مخ په وړاندې 

Uracil 
چې یوله     Pyrmidine Base   په حیوانې حجروکې یوپاریمیدین بیز  -اوراسیل ،یوریسل : 

 یوریدین جوړکړي    (RNA)څلوروقندسره یوځای کیږي ترڅورایبونوکلیوزید  

Uraninite 

دی . دیورانیم داستخراج په    2UOدیورانیم یوطبیعي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول يې  
موخه یوه اړینه سرچینه ده .نوموړی جسم دخاک نادره سره یوځا په طبیعت کې پیداکیږي .  
سرب   ی   یوځا  ورسره  کې  پایله  په  نودتجزیي  لري   خاصیت  رادیواکتیف  چې  څرنګه 

 هم ګډوی  .  (PbO)اکساید 

Uranium 

راد  یورانیم    : اکتانوئ  ین سپ   یفاکت   یو )  د  یديفلزي  ،        ٩۲  یی  نمبر    اتومي.  یعنصر 
     یی    یدودرجهک   یلي، د و      ۱۹,۰۹  یی  کثافت    ي، نسب      ۲۳۸,۰۳  یی  اتومي کتله  

C°۱۱۳۲  3818یی اود جوش درجه C°    یزوتوپونه ا ې در یی ېک  یعتده . په طب 

  (U-238 (99,28%), U- 235(0,71%) U-234( 0,006%        ,    چ   یو راد  ړهوا  ېدر  ې، 
لرونکو    ږسرعتد ل      ۲۳۵    یورانیم  ېنلري . داچ  یزوتوپ . او ثابت ا  یداکیږي پ  یف دي اکت

د    ۍد انرژ  ېک      یاکتورونورټیو پ په هستوي ب  یزوتو ،نو دا ا  یږيمات  واسطه  په  یوترونون
     یورانیم .    یږيکارول ک  ړولوکېپه جو    اتومي بمونو      د هستوي وسلو    ګه اوهم په تو  عمنب

     یورانیم   ینیماو اکت   یورانیم      ړۍ ل  یفاکت  یوراد  یعيدوه طب           ۲۳۵یورانیم  او        ۲۳۸
چ  ړويجو ل  ې،  ه  ېک  پای  په   ړیو ددغو  ا  یلیمد  ثابت  سرب       یزوتوپونه                    اود 

Pb-206, Pb-208      و او نورو  ڼ، اسماني کا     ډبرو  کې په منرالي یعت. په طب  ځيته را  ځمن
د منرالونو او    ېله مخ  مقدارد  یزوتوپونواوسرب د ا  یلیمد ه   ېک  څنګپه    یمن  یوراد    ېک

کا جڼاسماني  .    یولوژیکيو  د    څخه د منرال        UO2    یورانایتد    نیمیوراعمر معلوموي 
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الس ته    څخه  احیاد      UF4    په واسطه د    ګنیزیماو م  یماوهم د کلس  یقهپه طر  یضتعو  یونا
 .  ید یژندلېپ   M. klaproth کېکال  ۱۷۸٩په  یورانیم.  ړيراو

Uranium 

Enrichment 

په طبيعي يورانیوم کې ديورانیوم دوه سوه پينځه دیرش سليزې     -يورانیوم  بډاې کول :   
 ډېرول اوغنې کول .   مقدار برخې 

Uranus 

ځله دځمکې     14,7دنظام شمسي یوه سیاره ده چې کتله یې     -یورې نېس ، اورانوس :
شاوخوا    دلمرپه  یې  اومنځنی شعاع  ده  ډیره  سیارې    km 62873 .10څخه  دنوموې   . ده 

  17ده. په     )– C197°(، اوپه سطحه باندې دحرارت درجه    3g/cm 1,271منځنی کثافت   
 اندې راڅرخیږي.ساعتونوکې یوځل په خپل محورب

Urea 

 

دنایتروجن     -یوریا: چې   دی  مرکب  کیمیاوي  اسیدأمیدیوعضوي  دکاربن 
لرونکوموادولکه امینواسیداوپروتین دمیتابالیزم اخرنی پاتې شوني تشکیلوي . نوموړی  

په کړنالره کې دامونیاک څخه    Urea Cycle دورة اليوريا  مرکب په ینه کې   د
دامید       مولیکول  مرکب  کیمیاوي  ددې    . کیږي  دوه   )—2NH(ترالسه 

اود لري  گروپ    وظیفويگروپونه  په     (C=O)کاربونایل   . دي  تړلي  سره 
 اوبوکې حل کیږي اوکه دمینرال اسیداوفلزاتوسره گډشي مالگه ترالسه کیږی .

 گرام اطراح کیږي .  G/24 H 35–20ساعتونوکې دپوښتورگې څخه   ۲۴په  

Urinary Bladder 

 : کڅوړه  اطراح     -دمثانې  څخه  دپوښتورگي  او  دی  تش  یې  منځ  چې  دی  غړی  یو  دبدن 
ادرارپکې ځایږي اوپه پایله کې داحلیل     Ml 500–300 شوی ادرارپکې راټولیږي .  لږڅه  
 له الرې دبدن څخه بهرته بهیږي .  

Urine 

چې       -ادرار: ده  مایع  زیړرنگه  یوه  توگه  نارمل  دو  وښتورگوپهدپپه    څخه   ینېواسطه 
له      Urethra   ې  داحلیل  تیوبک  یلهاوپه پالترکیږي ،ورپسې په مثانه کې راغونډیږي  ف

دبدن    ادرارکې  په   . بهیږي  بهرته  څخه  دبدن  لري  موادهراړخیز  ړواطراحیه دغالرې  شتون 
برخه اوبه دي    %95. دادرار لږڅه    وي  یدشويتول   ېک  ړنالرهپه ک   یتابالیزممسلولونودې  چ
هم   په تیره بیادامینواسیدپاتې شونې  محصول  زهرجن   نکي نهاييلرو  یتروجن نا  یرهبرساو
ونه  هورمون  گډې وي .  دبیلگې په توگه په ادرارکې الندې موادموندل کیږي : شکر،  ېپک

دادرارخواصولکه  اونور.  اویوریا  ،کریاتینین  ،پوتاشیم  ،کلوراید،سودیم    ،پروتین 
باز،یوریامقداراونورپه مرسته  مقدار، امینواسید،  رنگ،حجم،کثافت،پروتین مقدار، شکر

مخکنی تشخیص اټکل ترسره شي . دبیلگې په توگه    یو کیدای شی چې دناروغیوپه اړوند
  : 
په   ✓ ساعتونوکې دمتیازوحجم ددوه نیم لیترڅخه واوړي نودپولي یوري ناروغی    ۲۴که 

Polyuria     اوکه دسل ملي لیترڅخه لږوي دانیوريAnuria    ناروغی شتون لري . څرنگه
تولیدکموي اوله دې کبله دپوښتورگې په واسطه   هورمون    ADHقهوه اوالکهول د  چې  

 لږاوبه بیرته جذب کیږي ،نو په پایله کې دادرارکولوضرورت ډیرښت مومي .

دپروتینومقدارد ✓ متیازوکې  په  چېرته  نو   Mg 150که  واوړي  ناروغي  څخه  دپوښتورگو 
 شتون لري .

اوکه څوک دشکرناروغي ولري نوداسیټون په شان   ځنډشوې متیازې  دامونیاک په شان   ✓
 تند بوي لري  .

ویتامین   ✓ اندازه  لوړه  په  څخه  دوینې  چې  کوي  ډاگه  په  رنگ   Bدادرارزیړنارنجی 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Harnstoff.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Celsius
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Vitamins .  اطراح کیږي 

که چېرته په ادرارکې وینه ولیدل شي نوکیدای شي چې المل یې  تومور،انتان ،دمثانې   ✓
 وي . ډبرې،زهراویادپوښتورگی التهاب 

هیپاتیت ✓ یانې  ناروغۍ  ادراردزردي  رنگه  اویانصواري  رنگه     Hepatitis س  تورنارنٍجي 
نو   ډیرلوړدی  مقدار  نایتروجن  د  ادرارکې  په  چې  بلخواڅرنگه   . تړاولري  ناروغۍسره 
دلس چنده رقیق کولوڅخه وروسته  دنباتاتودودې په موخه گتوراستعمال لري . ادرار په  

تو په  دبیلگې  کې   اودمکروبونو طبابت  دپرهارونودتعقیم  ډگرکې  په  دجگړې  لکه    گه 
 دمنځه وړلوپه موخه پراخ گتوراستعمال لري .

Use  ګټه اخیستل ،  استفاده کول ،  تطبیق کول، کارول ، استعمالول 

Uterine Tube 
 : دښځینه جنسي غړویوې برخې ته ویل کیږی چې هلته هگی دتخمدان    -ناقل البیضه 

 څخه رحم ته اویادبدن بهرخواته انتقال کوي  

Uterus 
  ، ن  رحم  چې     -:   ىځزيال  دی  غړی  جوړشوی  عضالتوڅخه  دقوي 

 تیازوکڅوړې ترمنځ پروت دی اودناک په شان  شکل لري   یدښځودمقعداودم

Uterus 

رحم دښځینه جنسي غړویوه برخه ده    -رحم ،زیال نځه :
کیږي   ساتل  خوندي  پکې  هګۍ  شوې  القاح  هلته  چې 
اوتکامل کوي . رحم لږڅه اوه سانتې متراوږده ،په منځ 
کې تښه اودقوي عضالتوڅخه جوړشوی درې طبقه يي  
پورتنۍ  او  لري  بڼه  شان  په  ناک  دیوه  رحم   . دی  غړی 

ددووڅانګوپه ش لکه  یې   بیلیږي.  برخه  څخه  یودبل  ان 
رحم دحوصلې جوف برخه کې دمثانې اودریکټوم ترمنځ 

په نوم یادیږي درحم په     Blastocystموقعیت لري . القاح شوې هګۍ  چې  دبالزتوسیت  
تغذیه کیږي . په    placentaکې ځای نیسي اودجفت له الرې    endometriumنني جدارکې  

اوړي   رشیم  اوپه  کوي  ځاله  جنین   کې  دشکته    رحم  چې  پالي  پکې  بچی  خپل  اوباالخره 
درحمي   اودواړواړخونوکې  خالصیږي  ته  لوري  دمحبل   یې  برخه  تهدسرویکس  لوري  
شکل   په  نودخونریزي  نیسي  نه  وه  صورت  القاح  چیرته  که   . لري  اړیکه  تیوبونوسره 
پوست  طبقواومخاطي  ددریوتوپیرلرونکوعضلوي  رحم   . کرځي  المل  عادت  دمیاشتني 

جوړه   یې  څخه  طبقه  دننه  چې  یې  endometriumده  طبقه  منځنی   ،myometrium   
په نوم یادیږی . نوموړې طبقې دهګۍ دپخیدلوپه ترځ     perimetriumاوبهرنۍ طبقه يې  

کې   اوافرازاتو  ضخامت  دهغوی  کبله  دې  اوله  راځي  هورمونوترتاثیرالندې  دجنسی  کې 
 تغیرراځي .  

Uterus Carcinom  زيالنځي سرطان(درحم سرطان(  

V> Vanadium  وینیدیم کیمیاوي عنصر دلنډیزنښه ده 

Vaccination 
دمعافیت پنځونې په موخه بدن ته دواکسین ترزیق ، بدن ته دمحافظوي   -واکسینېشن :

 موادوترزیق کول ترڅومخ کې ترمخه دناروغیومخنیوی شوی وي .

Vacuole 
تشیایاحفره چې دناژوندیوموادوڅخه اودسلولي مایع  دیوې حجرې په منځ کې    -واکیول :

 څخه ډکه وي .
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Vacuum 
: له هغه فضاڅخه دی چې هلته دهوافشاراویاګازونوفشارخورالږوي    -تشیا،خال  عبارت 

  (Npa 100)دبیلګې په توګه لکه سل نانوپاسکال 

Vacuum Diode 

 

په ډول کارکوي . نوموړې آله دهواڅخه خالی    Diodeیود  ایوه الکترونیکي آله ده چې د د
ده . دکتودڅخه الکترونونه دحرارتي انرژي ،فوتومشغل  اوبرقي ساحې په واسطه راوځي  

 اودانودخواته خوځیږي .

Vacuum Ejector 

: آب  جریان  الهوای  څخه    -مخراج  لوښي  دیوه  مټ  په  داوبوجریان  چې  دی  پمپ  یوډول 
تښه فضا  kPa (75 mmHg) 10بو پمپ په مټ آن تقریبًا هواراکش کیږي اوتش کیږی . داو

 ترالسه کیدال ی شي .

Vacuum Tube 

: کې  فزیک  چې    -په  دی  څخه  نل  الکترونیکي  یوه  له  دکتودوړانګې  عبارت  کې  هغه  په 
تقویه   بريښنایززیګنالونه  مټ  په  آلي  دنوموړې   . شي  کیدالی  لیدل  وړانګې  اودکانال 

 کیږي، 

Vagus Nerve 
 : عصب  اوجګرسره    -واګوس   ، ،معدې  ،سږی  ،زړه  غاړې  چې  دی  عصب  لسم  ددماغ 

 اړیکې لري اوکنترول کوي  

Valance 
  : دیووالي    -والینس   اټومونوپه    دیوه عنصردبل عنصرسره  داړونده  چې  راښيي  قیمت 

 بهرني مدارونوکې د الکترونوراکړه ورکړه ترسره کیږي  

Valence 

 : نس  چې    -وال  وړتیاده  اړوندهغه  کولوپه  اندازه  ظرفیت  د  عنصر  کیمیاوي  دیوه 
ته   منځ  مرکب  اویاکیمیاوي  یومولیکول  کې  پایله  اوپه  وکړي  یوتړون  دنورواټومونوسره 

 راشي 

Valence Electron 

دیوه اتوم په بهرني مدارکې الکترونونه دي  چې دنورو اټومونو سره د   -ویلینس الکترون :
الکترونونه  تعام همدغه  خواص  عنصرونوکیمیاوي  اواړونده  کیږي  تبادله  کې  ترځ  په  ل  

 ټاکي .  

Validate تصديقول،تائيدول،  قانونى كول ړكول،تبار وعد ا   

Validly  داعتباروړ، اعتبارلرل ، مروج،روان ،جاری ،قانوني ،سم 

Value Pair 
 : قیمتها  تابع      -جفت  یک  های     f(x)دربرابر  قیمت  ازنمایش    (a,f(a))جفت  نقطهْ   یک 

 است.   f(x)هندسی تابع 

Valve 
په اناتومي کې دزړه وینې رګونو،لمفاوی رګونواړوندورخ ،دریڅه ،کړکۍ چې په هغه کې  

 دتیروشووموادواویامایع بیرته راستنیدلومخه ډب کوي  

Van De Graaff 

Generator 

ولتیج    مستقیم  خوراقوي   مرسته  په  دهغه  چې   دی   جنراتور  الکتروستاتیک  یو 
په بریښنایزانرژي اوړي  .   .  په نوموړي ماشین کې میخانیکي انرژي  تولیدکیدای شي  

 دتولیدشوي لوړولتیج اندازه ان ترڅوملیونه ولټه پورې رسیږي .  

Van Der Waals 

Force 

: قوه  چ   -وانداوالس  ده  قوه  المولیکولي هغه  اودبین  لري  شتون  دمولیکولونوترمنځ  ې 
 قوې په نوم هم یادیږي  

Vanadium    :  اواتومي کتله       ۲۳سپین نقره یی رنګې انتقالي عنصر دی . اتومي نمبریی     -ونادیم

https://en.wikipedia.org/wiki/KPa
https://en.wikipedia.org/wiki/MmHg
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) اود      C°   ۱۸۹۰، د ویلي کیدو درجه یی       ۵,۹۶، نسبي کثافت یی       ۵۰,۹۴یی   
,    ۲ده . په کامپلکس مرکبونو کې یی اکسیدیشني درجې  +   C°  ۳۳۸۰جوش درجه یی   

چې د ګوګړو د تیزابو په جوړولو کې د کتلست په توګه      5o2Vدي .        ۵,+    ۴, +  ۳+
کارول کیږي ، یو تیزابي اکساید دی . ونادیمي پوالد ډیر سخت دي اود سولیدو په مقابل  

 لوړ مقاومت لري . کې

Vapor 

بخارد ګازیوه فازته ویل کیږي چې دیوه مایع فازاویاجامد فازڅخه پورته کیږي    -بخار: 
اویاجا مایع  چې  ته  کله  توګه     Sublimation  تصعید  مدجسم   عادی  په   . ورکړشي 

 بخاردمایع فاز اویاجامدفاز سره په تماس کې وي .

Vapor Pressure 

تړلي   یوه  په  مخ  پر  اویاجامدجسم  مایع  دهغه  چې  کیږي  ویل  دبخارفشارته  جسم  دیوه 
سیستم کې پیداکیږي او نوموړی سیستم  دترمودینامیک له پلوه د تعادل په حالت کې وي  
لوړوي   اتموسفیرفشارڅخه(  )یانې  دفشارڅخه  فشاردچاپېریال  نوموړی  ته  چېر  که     .

 نومایع په خوټیدلوپیل کوي .  

Vaporize  یوه محلول ته دومره حرارت ورکول ترڅوتبخیرشي 

Variable 

Capacitor 

ته لکه    یومتغیرخاذن  توګه  میخانیکی  په  چې  کیږي  سره  ویل  حرکت  یې  څرخیدونکي  
  L/C circuitsظرفیت ته تغیرورکوالی شو. دنوموړی خاذن په  مرسته کوالی شو چې په یوه 

د کې   خاذن   ریزونینس  سرکټ  دڅرخیدونکي  چې  دی  همداالمل  اعیارکړو.  فریکونسي 
 څخه په رادیوکې ګټه پورته کیږي .   

Variance 

  n, ......, A3A2,,A1Aاست . فرض بکنیم       Statisticاین یک مفهوم احصائیه      -اختالف :
و     بوده  احصائیوي  𝑎اطالعات  =

1

𝑛
∑ 𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1     پس  . است  اطالعات  آن  حسابي  وسط 

𝜎2اختالف عبارت است از:   =
1

𝑛
∑ (𝑎 − 𝑎𝑖)

2 𝑛
𝑖=1  

Vascular Bundle 

رګ    -:  ورګونوبنډل لېږدوونک په  چې  کیږي  ویل  رګونوته  ډله  یوه  نباتاتوکې   په 
. دغذايي موادوترانسپورت   انتقال سیستم تشکیلوي  لرونکونباتاتوکې دغذايي موادود 

  . کیږی  ترسره  نسجونوکې  ډوله  دوه  دي    Xylem   -۱په  پراته  مرکزخواته  دانسجونه   :
ته انتقال  اودلرګي څخه جوړشوي دی ، مالګه ،اوبه اونورغذايي مواددنبا ت هرې برخې 

: ژوندي نسجونه دي چې عضوي غذايي موادلکه قندهرځای ته انتقال phloem  -۲کوی .

 کوي .

Vascular 

Cambium 

: یې    -کامبیوم  یوپټ  چې  لري  پټونه  لرونکي  توپير  محور  ساقې  اویانبات  ونې  دیوې 
برخې پوستکي  ته ورڅرمه پروت دی  . دساقې پټ    corkدکامبیوم په نوم یادیږي اوکارک  

په نوموړې برخه کې دتقسیم وړسلولونه شتون لري اوله دې کبله یو وده کوونکی پټ دي  .  
دغه پټ  لکه دیوې خالي استوانې  شکل لري .  په بله ویناد )دومشیمه اي ( نبات په ساقه  

 اوریشه کې زېږونکې طبقه ده  

Vascular 

Cylinder 

پوښ   بهرني  ریشي   چې    cortexدنبات  برخه  ډوله  یې  استوانه  مرکزکې  په 
اود   جوړدي  .      Phloemاو       Xylemدرګونواونسجونوڅخه  یادیږي  نوم       Xylemپه 

خواته   پورته  مینرالونه  مواد،  اوغذايي  اوبه  څخه  ریشې  دنبات  چې  دسته  یوه  درګونو 
  . کوي  نسجو  Phloemانتقال  ژوندي  دریشې  دنبات  شوی  :  ذخیره  چې  دي  نه 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

788 

 

چې   کوم  کوي  انتقال  ته  برخې   هرې  مواددنبات  شکراوعضوي 
کې   کړنالره  په   دفوتوسینتیزیس 

 تولیدشوي دي .
 
 
 

Vascular system  دوینې جریان سیستم  سیستم  رګونودوینې، 

Vasodilatation 
چې   حالت  کوونکی  اودرګونوتوسع  کمښت  درګونومقاومت  پکې  درګونوپراخیدل،دوینې 

 دوینې بهیرفشارکمښت مومي .

Vasomotor 
په رګونوکې دوینې داندازې ساتلو اعصاب  چې دوینې رګونوقطر کنترول      -وازوموتر: 

 کوي  

Vector 

است . مثاًل :  درفضای سه بعدی    Vector Spaceیک عنصرازفضای وکتوری    -وکتور : 
یک چیزاست که بوسیلهْ  یک قطعهْ  خطی جهتدارارائه شده وعملیه های جمع وضرب روی  
ازاعدادتحت عملیهْ  جمع   ګانه مرتب  وکتوربوسیلهْ  یک سه  اند. همچنین یک  تعریف  آن 

دونقطه    که  وکټوردرهندسه  جهت  میشود.  سکالرارائه   یک  به  راوصل    A  ،Bوضرب 
Ab⃗⃗⃗⃗  کند،طورې ذیل نشان داده میشود می  ⃗ 

Vector 

Calculation 

: باوکتورها  ضرب    -محاسبه  درسکالر،حاصل  ،ضرب  وکتورها  جمع  ازعملیهْ   عبارت 
 سکالر وحاصل ضرب وکتوری است  

Vector Space 

 : ت که عناصرآن وکتورها نامیده اس  Vعبارت ازمجموعهْ  وکتورها      -فضای وکتوری 
+ 𝑥یک وکتوریکتای      𝑦و      𝑥میشود. دووکتوراختیاری    𝑦    راتعین میکنند وهروکتور

𝑥     سکالر ضرب       Aویک  حاصل  وکتوراز      A𝑥دارای  یک  که  جمع    Vاست  میباشد. 
 وکتورهاوضرب وکتورهادریک سکالر خاصیتهای ذیل رادارند: 

۱- V   . یک ګروپ تبادله ای نظربه جمع است 
۲-     A(𝑥 + 𝑦 ) = A𝑥 + 𝑎𝑦       و 
    (A + 𝑏)𝑥  = A𝑥 + 𝑏𝑦       . است 
۳-        (A. B). 𝑥 = A(B𝑥 )     1و𝑥 = 𝑥     دربرابرهمه وکتورهای    ۳و  ۲است. خاصیت𝑥    

سکالرهای       𝑦و   همه  سکالرهااعدادحقیقی    Bو       Aودربرابر  میکند.  صدق 
متشکل ازهمه جفت    V،اعدادمختلط یاعناصرساحهْ  جسم دیګرې شده میتوانند. مثال ً  

یف  های مرتب بوده وساحهْ  سکالرهاعبارت ازاعدادحقیقی میباشند،جمع طورې ذیل تعر
 میشود:  

(𝑥1. 𝑥2) + (𝑦1. 𝑦2) = ( 𝑥1 + 𝑦1. 𝑥2 + 𝑦2)  
 

.𝑎(𝑥1وضرب درسکالرها طورذیل تعریف میشود:    𝑥2) = (𝑎𝑥1. 𝑎𝑥2  
 فضای وکتوری دوبعدی روی اعدادحقیقی است .  Vدرین جا 

Vegetarian 
هغه څوک چې غوښه نه خورې اوخپل ځان    -نبات خوړونکی ، قسم فلف خور، ګیاه خور :

 دنباتې محصوالتوڅخه تغذیه کوي . لکه هګۍ ،نباتات ،شدې ،ترکاري اونور  
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Vegetation 

: منطقه  یک  نباتات  تحت     -مجموع  طوریکه  منطقه  یک   نباتات  مختلف  انواع  اجتماع 
دریک جا به مشاهده برسند.واحداساسی یک اجتماع   شرائط خارجی نسبتًا مساوی همیشه 

بنوع   که  بنام     Spciesنباتی  است  مقایسه  عالمهْ     Associationقابل  یادمیګردد. 
یک   ویک    Associationمشخصهْ   یکجاروئیده  همیشه  نباتی  معین  انواع  که  است  این 

 موازنهْ  ایکولوجیکی رابرقرارنګاه میدارند.

Vegetation Cones 

:گ   یها  مخروط نطفوی   -یاهی  انساج    ، عالی  درنباتات  ساقه  س  راْ   نموی  منطقهْ  
یک   آنهانموی  وتوسط  بوده  تقسیم  درحال  همیشه  تشکیالتی  یاانساج  مریستمی  ،انساج 
یافته که منطقهْ  مذکور   ویاریشه تشکیل  درراْ  س ساقه  نبات صورت میګیرد، معمواًل 

هابنام   منگ  یمخروط  ازین  یادمیشود،  جدارنازک  یاهی  جدیدیکه  سلولهای  طقه 
 دارنددرتمام جهات طورمساوی نمومیابد.

Vegetation 

Organ 

: غړی  عالي     -نباتي  په  بلکې  ورکوي  کارنه  موخه  دتکثرپه  دنبات  چې  دی  غړی  هغه 
 نباتاتوکې  دنبات دساتلولپاره ګټه لري . لکه ساقه ،ریشه ، پرته له پاڼې  

Vegetative Body    دیوه نبات ټول جسم چې دThallus    په نوم هم یادیږي 

Vein   رګ ، دوېنې رګ 

Vein  : هغه رګ دی چې دبدن څخه وینه زړه ته انتقال کوي    -ورید،توررګ ،سیاه رګ 

Velocity 

عبارت  دی له : حاصل تقسیم د طی شوې    Vپه فزیک کې دیوه جسم سرعت      -سرعت : 
 چې دهمدې  واټن لپاره ورته په کارده .    t اوهغه وخت  x فاصلې 

ټاکل شوی دی . څرنګه چې طی شوې الره تل    (m/s) دسرعت واحدپه مترتقسیم په ثانیه  
ښيي د   ،یوسمت   . کیږي  ترالسه  څخه  مشتق  اودالرې  یووکټوردی  سرعت  کبله  دې    نوله 

 تعریف په الندې ډول دی .   سرعت   یانې اوسمهال بالفعل

 

Ventral  اړوندصفت ،دبدن دقدامی لورې اړوند،بطنی ، هرګیډه ډوله جوړښت ،دګیډې 

Ventricle 
بطین ، دیوه غړي دننه کوچنۍ جوف لکه دزړه یادماغزوبطینونه ، دزړه بطن چې قوي  

 عضالت لري اوشرائيني وینه ټول بدن ته رسوي  

Venus 

، اودتناوب وخت     Km 12.103,6یوسیاره ده چې دسیاره زهره په نوم یادیږي . قطر يې   
پرتله      225 په  دځمکې  یې  ،کتله  یې      0,815ورځې  کثافت   ،3G/Cm ,2435    ، دی 

 دی   C° 464حرارت 

Vertebra 

: تیرمرۍ  ،دمال  ،فقره  مرۍ    -مهره  دیرش  تیرددرې  چې    ۳۳دمال  جوړدی  هډوکوڅخه 
يې   دانې     Atlasلومړني  اوه   ، کې    ۷نومیږي  غاړه     Cervical vertebrae(C1-C7)په 

، پينځه    Thoracic vertebrae(Th1-Th12)په سینه کې ظهري فقرې    ۱۲،دوولس دانې  
عجزسکروم    ۵، پینځه یې    Lumbar vertebrae(L1-L5)یې په نرۍ مالقطنی برخه کې   ۵

sacrum (S1–S5)     اوڅلوريې په عصعص ،Coccyx    برخه کې واقع دي . نوموړې مهرې
قوسو ځانګړي  خواته  اوښکته  خوات  شوکې پورته  نخاع  يې  قوس  فوقاني  چې  لري  نه 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

790 

 

خوندي ساتي اوتحتاني قوس دوینې رګونه لري . دهرې فقرې په منځ کې یوسوری دی چې  
 نخاع شوي ورڅخه تیریږی  اوهم خوندي ساتل کیږي.

Vertebral 

Column 

دفقراتودیوځای څخه رامنځ ته شوې کانال چې   دمنځ په  سوريو کې  یې    -ستون فقرات : 
یوډیسک   فقروترمنځ  باندې  دفقرو،اودالندې  فقرات  ستون  لري.  موقعیت  شوقي  نخاع 

جوړښت دي    غضروفی  یو  یسکډ    په نوم یادیږي .  intervertebral disc  شتون لري چې د
   چې دژال تین نرمه هسته لري .

Vertebrata    فقاریه حیوانات لکه تي لرونکې حیوانات ،ماهیان،مرغان ،ذوحیاتین ،خزندګان 

Vertebrate 

   -حیوانات فقاری : 
دارای   داریکه  جمجمه  حیوانات 
تناظردوجانبه توده ودارای سګمنت ها وبا  

ازمزودرم   که    Mesodermبندهایاند 
کرده   نشأت  جنینی  وسطی  یاطبقهْ  

 یا اسکلیت محوری داخلی  دارند  که از     Spinal Columnوهمچنان یک ستون فقرات   

Chorda Dorsalis   بنام جهت  وازین  است  نیزیادمیګردند.     Chordatenبوجودآمده 
قدامی   بوده طرف  واقع  محوری  اسکلیت  این  ظهری  بطرف  که  مرکزی  اعصاب  سیستم 
ها،دست   په  مانند  چاراطراف  دارای  عالی  های  فقاریه  میدهد.  راتشکیل  دماغ 

هضمی هاو دستګاه  اول  های  قسمت  به  شان  تنفسی  اعضای  میباشند.  یابالهاوغیره 
تقسیم   ای  جداګانه  ګروپهای  به  نطفوی  های  غشاْ   موجودیت  ونظربه  داشته  ارتباط 
میشوند. حیوانات فقاریه معموال ً به  شش کالس تقسیم میشوندکه عبارت ازدهن ګردن  

 نداران ،ماهی ها،ذوحیاتین ،خزندګان ، پرندګان وپستا 

Vertical   section 
دیوه جسم  په مستوي سطحه باندې قایم        -دیوه جسم  عمودي پرې شوې  سطحه   : 

 مرتسم  کښل  لکه یوشاقول چې عمودأ وځړول شي

Very High 

Frequency 

   (MHz)  300 -30درادیواوتلویزیون الکترومقناطیسي څپې دي چې فریکونس يې  د   
 میګاهرڅ پورې رسیږی اودڅپې طول یې دیومترڅخه آن ترلس متره پورې رسیږي   

Vesicle 

یوکیسه ډوله اویاحباب ډوله جوړښت دی چې دحجرې په منځ کې اویادحجرې بهرشتون  
لري اودمایع یادسایتوپالزماڅخه جوړوي اودشحم یوپوښ په واسطه محدودشوی وي . په  

   Vesicula Seminalisطبابت کې لکه کیسهْ  صفرا، په خوټوکې کیسهْ  سپرم 

Vessel 
: په بدن کې    -۲لوښی ،ظرف،  -۱ لوله یي ډوله جوړښتونوته ویل کیږی  چې وینه  رګ 

 اولمفاوي مایع انتقال کوي .

Vessel  Tubes 
په نباتاتوکې نری )باریک( لوله  ډوله حجروته ویل کیږی چې دجال په شان اوږده قطارونه  

 تشکیلوی  اوداوبو انتقال دنده ترسره کوي .

Viably  دژوندوړتیا،دژوندقابل،قابل حیات 

Vibrio 
کولرا   عامل  لکه  ګرځي  هراړخیزوناروغیوالمل  چې  دی   باکتریاویوجنس  منفی  ګرام  د 

Vibrio Cholerae .اودساحل غاړې په اوبوکې پیداکیږي 



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

791 

 

Vieta's Formulas 

این دعاوی جذرهای یک چندجمله  ای رابرحسب     -:     Vieta's) دعاوی جذرها   )مربوط  
در    مثال ً  میکنند.  مذکورافاده  ای  چندجمله  حاصل ضرب     Bx+C = 0 2Ax+ضرایب 

 است .  B/A-وحاصل جمع جذرها  C/Aجذرها 

View 
د  بېلګې    په توګه لکه دهندسي شکلونوپه هکله هراړخیزتصور،         -تصور اویا ليد   : 

 فلسفی په هکله لید دیوې 

Villi 

  . دي  جوړښتونه  کوچني  راوتلي  بهرته  شان  په  ،دګوتې  ډوله  ،مخروط  تارډوله   دنسج 
دنرۍ   لکه  توګه  په  دبیلګې   . ګټوردي  موخه  په  ډیرښت  دسطحي  جوړښتونه  نوموړې 

 درحم ذغابي   Villi intestinalesکولمي تارډوله جوړښتونه 

Vinyl Group 

: و ګروپ   ونیل   ، ګروپ  دوه    -اینل  دکاربن  چې  دی  یورادیکال  هایدروکاربن  داتیلین 
    . کیږي  لیکل  ډول  الندې  اوپه  لري  خام    Pvcاود     −ChhC=2.اټومونه  بهترین  لپاره 

 موادتشکیلوي.

Virtual Image 
: تصویر  اخیستل     -مجازي  شي  نه  باندې  پرده  یوه  په  چې  تصویردی  غیرحقیقي  هغه 

 ې تشکیل کیږي .   کیدالی اوپه هنداره  اویاعدسیه کې دمنعکسه شعاعاتوپه اوږدوک

Virus 

: سب     -وایروس  سلولی  های  اند      Subطفیلی  کوچک  خیلې  که  مایکروسکوپیک 
وموادارثې     Nm 400–15درحدودچند سدنانومتر   تشکیل    (Rna, Dna)بوده وازپروتین 

شده است . وایروس درداخل سلول اورګانیزم زنده تکثرمیکند. وایروس هاقابلیت سرایت  
موادندارندودارای   تبدیل  اند.  وارثی  تکثری  خواص  دارای  هاراداشته  مریضی 
اسیدریبونوکلئین میباشدکه مانندیک ګروپ جین های افرازی زیست دارند. شکل شان  

ره بوده که ازفلترباکتریائی عبورکرده میتوانند وصرف  کروي ،میله وی ،چارضلعی وغی 
رابه   اورګانیزم  هرقسم  وایروس   . دیداست  قابل  بسیارقوی  های  مایکروسکوپ  توسط 
آنرامجبورمیسازدکه   میشود  میزبان  سلول  داخل  وقتیکه  میتواند.  مبتالکرده  مرض 

منا درتمام  ها  وایروس  وتولیدکند.  کرده  خودراکافي  مثل  وایروس  طق هزارها 
دنیاپیدامیشودوانواع ان با ملیونهامیرسد. وایروس هامیتوانند جنسیت  خودراتغیربدهد  

 که بنام میوتیشن یادمیګردد.

Viscera 
په     حوض هغه داخلي غړي  چې دبدن په خالیگاووکې لکه  خیټه ،سینه ،   اودسرکوپړی 

 منځ کې پراته دي .

Viscosity 

ته د    ېښېپ  ې د  ې چ  ښوئیږي،دبل دپاسه    یو مالکولونه    یع د د ما  -:    یت ، لزوج   ښناکيسر
د    یعما  د  اصطحکاک  یانې    ډخن  یعپرضد د ما  یدو. د خپل به  ییوا  یدلبه  یا  یالنس  یعما
نوم    ښناکۍسر و  یا.    یادیږي په  بله  چ  ینا په  ما  ېکله  مال  یعد  یودبل    ېطبق  یکولونو د 

ورو   یدلبه  یعاود ما  ګرځي   ښوئیدوخنډد   ېطبق  ېطبقه دبل  یوه، نو دلته    ښوئیږي   ترڅنګ
  یوټن . که د ن ید یاسمق  ښناکۍد سر یعداخلي اصطحکاک اندازه د ما ېد دغ چې، یږيک

د دغو    ېچ    Fوي ،نو هغه قوه         A    مساحت    ېسطح  ځطبقو ترمن  ګاونډیو  د دوه  یعد ما
 :  یږي په اندازه وساتي مساوي ک   Dv / Dx  د  ګرادیینت ځتر من یدو دسرعتطبقو د به

F = Η . A ( Dv / Dx 

په        Si    . د واحدونو د    یادیږيپه نوم    یبد ضر  ښناکۍاود سر  یعدد د  یوثابت    Η      دلته
ثان      Η    د    کې  ستمیس پاسکال ضرب  کیپه س      Cgs    اود    یه واحد            .   ید  یزپوا  ېستم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://www.pschyrembel.de/RNA/K0K1N
https://www.pschyrembel.de/DNA/K064E
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 نه ده . ړو  یقمعادله د تطب ۍلپاره پورتن    یښلکه سر یعاتوما یوټڼين یر د غ

Viscous  غلیظ مایع ، ټینګ مایع 

Viscous   مایع لزوج، سریښناک ،چسپناک 

Visual Acuity  دلیدوضاحت ، تیزی دید،دقت دید 

Vital Capacity 
: هغه اعظمي مقدارهواده چې یوشخص یې دسږي څخه بهرخواته     -دسږې ضرفیت قوه 

 ایستالی شي کله چې مخکې له هغی نوموړی شخص په اعظمي اندازهواتنفس کړې وي  

Vitamin 

: چ    -ویتامین   ، دي  مرکبونه  عضوي  ل   ې هغه  ژوندي   ږپه  د  نارمل  ارګانیزم   مقدار    ېد 
     B    . د    دي  شوي  یژندلپ  یټامینونهمختلف و  ډوله       ۱٤    لپاره الزم وي . تر اوسه    یاروغت

     A,E , D , K    . اود    یږي حل   ېپه اوبو ک  یټامینو      C    اود    یټامینونه و      ۹    کامپلکس  
د    یږيحل  ېک  ړوپه غو  یټامینونهو  .    B      او    یټامینونهو  یرشم  یاتز    C      په    یټامینو

په    یمد کو انزا  یټامینونه. دغه و  یږيک  یداپ  ېک  ګانیزمونوکرو ارایاو م  حیواناتونباتاتو ،
. اکثره    یږيک  یداپ  ېک  یواناتوح   یه  فقار    لرونکو   ۍپه شمز  داویټامینونه   عمل کوي .  څیر 

ر  یټامینونهو اوڼپه  ،     Aویتامین    .  یږي ک  یهتجز  ېک  تودوخه  ا  غوړیوکې  په  دماهي 
،مس خرابوالی ګزر،پالک  دپوستکې  یې  اوکمښت  لري  شتون  کې  اونورو  که 

په خمیرمایه کې شتون    1Bاودلیدنیمګړتیالکه دشپې ړوندوالی منځ ته راولي . ویتامین  
په خمیرمایه اوینه    2Bناروغۍ المل ګرځي . ویتامین     Beriberiلري اوکمښت یې دبربري  

بې التهاب ناروغي منځ ته  کې شتون لري اودسپینواوښتانوضدعمل کوي اوهمدارنګه دژ
ویتامین    . کمښت   12Bراولي   دوینې  لپاره  دانسان  يې  اوکمښت  لري  کې شتون  ینه  په 

ویتامین    Anemiaناروغۍ     . ګرځي  پیداکیږي    Cالمل  جاتوکې  میوواوسبزي  په  چې 
ناروغي منځ ته راولي اودغاښ غوښې څخه وینه بهیږي اوخستګې    Scurvyاوکمښت یې  

و  . راولي  ته  یې    Dیتامین   منځ  اوکمښت  پیداکیږي  غوړیوکې  په  دماهي  چې 
دی   ویتامین      Ricketsدهډوکونرموالی  کې    Eاوهمدارنګه   میوو،پالک  غنمو،  په  چې 

 پیداکیږي اوکمښت یې دوینې کموالی المل کیږي .  

Volt 

دبرقي پوتنسیال تفاوت واحددی . یوولټ  دیوه هادي سیم ددوونقطوترمنځ هغه     -ولټ : 
یوامپیربرقي جریان   هادي سیم کې  په   ته ویل کیږي   چې  تفاوت  پوتنسیال  مقداربرقي 

دیوواټ   چې  تولیدکړي   کې  ثانیه  یوه  په  انرژي  یوژول  پایله کې  اوپه  سره    Wattوبهیږي 
 مساوي ده .

1 𝑉 =
1 𝑊𝑎𝑡𝑡

𝐴𝑚𝑝
=

1𝑊

𝐴
 

Voltage 
: په     -ولټیج  چې  کیږي  ویل  توپيرته  دبرښينایزپوتنشل  ددوونقطوترمنځ  کې  فزیک  په 

 واحدولټ اندازه کیږي  

Voltage Divider 
دالکترونیک داسې آالتوته ویل کیږي چې په سرکټ کې مقاومتونه  پرلپسې تړلي وي او  

 دمنبع ولټیج په کوچنیوبرخوویشي 

Voltage Source  دبريښنایزپوتنسیال تولیدکوونکې منبع ده لکه برقي جنراتور،باطری ،فوتوسل 

Voltmeter : کولوپ   -په فزیک کې  توپيرداندازه  ده  دبريښنایزپوتنسیال   آله  الکترونیکې  یوه  ه موخه 
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 چې په واحدولټ اندازه کوي .  

Voltmeter 

: په     -ولټ متر  یوه آله ده چې دبريښنایزسرکټ ددوونقطوترمنځ دبرقي پوتنسیال تفاوت 
واحدولټ اندازه کوي . ولټ مترپه سرکټ کې موازی تړل کیږي اوبرقي مقاومت یې دومره  

 ډیرلږجریان ورڅخه تیریږي .زیات دی چې دسرکټ څخه 

Volume  حجم 

Volume Integral 

یوځانګړی ډول انتګرال دی چې دیوه جسم درې بعده حجم محاسبه    -درې بعده انتګرال :
تابع       دیوې  توګه   په  دبیلګې   . ډول    F(X,Y,Z)کیږي  الندې  په  انتګرال  بعده  درې 

 ښکاري .

 

Volume Percent 

: په یوه محلول کې دحل شوې مادي غلضت دی چې دحجم په سلنه برخه   فیصدي حجم 
کی  حجم  ښوول  فیصدي   . کیږي  کارول  شوومایعاتوکي  مخلوط  په  توګه  عادي  اوپه  ږي  

    %مساوي دی له :  دحل شوې مادی حجم تقسیم  په محلول حجم په واحد 

Volumetric 

Analysis 

. تایتریشن   ، تجزیه  لکه      -حجمي  مټ   طریقوپه  اوستناندارد  دمعیارې  کیمیاکې  په 
دیوه    ، ،،اسیدمترې  مترې  وینا  القالي  بله  په   . دی  ټاکل  مقداریاغلظت  شي 

کیږي    اندازه  حجم  شوی  اشغال  توکې   دیوه  لومړی  مټ  دنوموړوستانداردطریقوپه 
 اوورپسې دمالوم حجم په اساس داړونده توکي مقدارټاکل کیږي.

Volumetric 

Analysis 
 . یږيتر سره ک ېد اندازه کولو له الر حجم د  ې،چ ید یل مقداري تحل -:    یلحجمي تحل 

Vulcanization 
مخلوط کیږي   Sulfur سره ګوګرد  Rubberیوه کیمیاوي کړنالره ده چې دخام طبیعي ربړ 

 ترڅودربړارتجاعیت خاصیت زیات شي  

W > Wolfram   دتنګستنtungsten  کیمیاوي عنصرلنډیزنښه ده 

Warehouse  ګدام ،دذخیره کولوځای ،دشیانودخوندي ساتلوځای 

Warm-Blooded 

داسې  حیوانات شته دي چې دمیتابالیزم اونورو کړنالرې په     -یوشان تود،خون ګرمي :
داخلي  دنوموړوحیواناتودبدن   . ثابت ساتالی شي   په خپله  داخلي حرارت  دبدن  مرسته  

پرتله لوړوي اوبلخوادمحیط   په  په حرارت پورې اړه نه لري . خون ګرم  حرارت دچاپېریال 
دتي    . دي  حیوانات  لرونکي  اوتي  مرغان  لکه   : له  دي  عبارت  حیوانات 
درجې   دیرش  تراوه  څخه  دشپږدیرش  توګه  عادی  په  درجه  حرارت  لرونکوحیواناتوداخلي 

. خوپه مرغانوکې   دبدن حرارت د     C°40سانتګریدپورې رسیږي  که   . څخه     C°42وي 
 ودتبې نوم ورکړشوی دی .  پورته الړه شی ن

Warm-Blooded 

 : ګرم  ،خون  حیوانات  وینې  حرارت     -تاوده  ځان  دخپل  چې  دی  نوع  دحیواناتوهغه 
هومیوترمی  د  حیوانات  ډول  نوموړي   . شي  ی  لوړساتال  پرتله  په  دچاپیریال 

Homeothermy    په نوم یادیږی داځکه چې دبدن میتابالیزم کړنالرې په اساس هغوی کوال
. ترټولو اړین تاوده وینې حیوانات تي  ی شي چې دبدن حرارت کنترول کړي اوثابت وساتې 
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د  درجه  حرارت  دبدن  لرونکوحیواناتوکې  تي  په   . دي  اومرغان  دی  حیوانات       لرونکي 
سانتی ګریدثابت ساتل    ۴۰سانتي ګریدپورې  اودمرعانودبدن حرارت درجه    ۳۷  -۳۶

ه  کیږي .ځیني تي لرونکي حیوانات اومرغان دبدن حرارت درجه دنوموړي مقدارڅخه ټیټ
وي چې هغوی په سړومنطقوکي دژمي په خوب باندي ځي لکه خارپشت ،تبرغان ،خفاش 

 اونور. دخون ګرم برعکس ته خون سردویل کیږي  

Warming کول    , گرمول تود 

Waste  پاتې شونې ، چتلي  ،فضله مواد 

Waste gas 

: ګاز  دڅنګځنې         -فضله  منابعوکې  کیمیاوي  په  چې    دی  عبارت  دهغوګازونوڅخه 
مادې په توګه  تولیدکیږي اودهغوی څخه کومه ګټه نه پورته کیږی نوله دې کبله  هواته  

 ازادیږي  . لکه دموټرماشین څخه دکاربن دای اکسایدګازتولیدچې هواته ازادیږي   

Waste products 
ضله موادچې دګټې وړنه وي اویادفابریکودکا رکولوپه  هراړخیزف    -فضله محصوال ت  :  

 ترځ کې منځ ته راځي  

Water 

     C°4    په    یی.نسبي کثافت    ی  د    O2H  یع ده اوکیمیاوي فرمول يې   ما  ګهرن  ې: ب    اوبه  
د جوش   یی ېک   P=1at فشارد   اوپه     (C°0.00)  ییدرجه  یدوک ی ،دویليد1.00   ېک

ژوند      (C°100)      درجه   د  اوبه   . ح  ډیرېلپاره    یوموجوداتوده   . دي  او    یواناتضرور 
  ښه   ېمواد پک  یوني. قطبي او ا  ی د  ښه محلل  ډیر. اوبه    ی اوبو ژوند نشي کوال  ېنباتات ب

 OH +O ↔ H2H +-  کوي . یتي انفکاکاندازه الکترول  ږهل  ډیرهاوبه په  ې. خالص یږيحل

تودوخ  اوبه  ک  ېد  درجه  عادي  فلور  ېپه  اکس  ین د  اتومي   ، کوي  تعامل  او    یجنسره 
   . ځيالس ته را  ېتر یدروجن فلورایدها

 

O → O + 2HF2+ H 2F 
 

 تعاملونه د اوبو په  یمیاوياکثره ک ېموجوداتو په وجود ک یو ، صنعت اود ژوند یعت په طب

اوبه ددووهایدروجن اټومونواویوه اکسیجن اتوم څخه ترکیب    صورت مومي .  ېک  محلول
 شوی ده 

Water Vascular 

System 

: دخارپوستانو    -اوبورګونوسیستم  چې  ده  تخته  یوه  شان  په    Echinodermataدغلبیل 
کې   برخه  پورتنی  دخارپوستانوپه  تخته  غلبالي  لري.  شتون  کې  سیستم  داوبورګونوپه  

توګه  موقعیت لري اودپروتین لرونکو اوبوڅخه ډکه ده . غلبالي ددایروې شکله کانال په  
ذرې     غټې  چې  پریږدي  اونه  فیلترکوي  اوبه  دسمندر  تخته 
سیسټم   اوبورګونوداډول  د  بلخوا   . ورننوځي  ته  دخارپوستانوداوبورګونوسیستم 

 دخارپوستانودحرکت په طرزکې هم مرسته کوي 

Waterbody 
ا بهیدونکې  کې  طبیعت  په  راټولې  آبها،  ژوروبرخوکې   په  دځمکې  لکه   . اوبه  ویاوالړې 

 دکانال اوبه،ددریاب اوبه ،دخلیج اوبه اونور. دسمندراوبه، شوې اوبه،

Watt 

 : :یوژول     -واټ  له  دواحداتوپه نړیوال سیستم کې دبرقي قدرت واحددی او مساوي دی 
انرژي په یوه ثانیه کې .  یوواټ هغه بريښنایزقدرت دی چې په یوه بريښنایزسرکت باندې  
   . بهیږي  یوامپیربريښنایزجریان  کې  سرکټ  اوپه  ولري  شتون  یوولټ  تفاوت  دپوتنسیال 

 ښوول کیږي . Wدواټ لنډیزپه  
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Watt 

دقدرت واحددی . په میخانيک کې  يوژول انرژي تقسیم په ثانیه  او يا يوواټ     -واټ :  
دواحدونوپه نړیوال سیستم کې یوواټ مساوي     مساوي دی له :    يوولټ ضرب امپیر .

  دی له  :  

 
Wattmeter :یوه آله ده چې په یوه برقي سرکټ کې دبريښناقدرت اندازه کوي    -واټ متر 

Watt-Second 

یوواټ    ښوول کیږي   1W.S = 1 Joule دانرژي واحد دی  اولنډیزیې په       -واټ ثانیه : 
ثانیه هغه مقدارانرژي ده چې دبرقي قدرت  یوواټ یوه ثانیه دوام وکړي .  واټ ثانیه په  
کیلوواټ   په  سترواحدیې  تردي   . کیږي  کارول  مقدارلپاره  انرژي  دبرقي  توګه  عمومي 

 ساعت باندې ښوول کیږي  اومساوي دی له : 
MJ) J (or 3.6 6= 3.6×10h ⋅kW 1 

Wave 

 : ،موج  او   -څپه  ترانسپورت  دوخت  پریودیک  دانرژي  کې  چاپیریال  یوه  په  تړاو  په  مکان 
  . اوالکترومقناطیسي څپې  لکه دصوت میخانیکي څپې   توګه  په  . دبیلګې  یوډول دی 
هره څپه دټاکلوځانګړتیاولکه  فریکونس ، دامنه اودڅپې طول اودخپریدلوسرعت په مټ  

 c = λ × νکونس  مشخص کیږي . دڅپې خپریدلوسرع مساوي دی له طول ضرب فری

Wave Crest 
قسمتې ازامواج است که ازسطح جسم موج تشکیل کننده باالترباشد. نقطه    -بطن موج : 

 اعظمي دردوره موج  

Wave Mechanics  موجی میخانیک 

Wave Optics نورموجی 

Wave Surface 
 دهغې سطحې څخه عبارت دی چې دهغي دپاسه ټولې ذرې یوشان فیز    -دڅپې سطح : 

phase    لري 

Wave Trough 
موج   فرورفتګی  میباشدوبنام  موج  بطن  معکوس  آن  شکل  که  موج  یاخمیدګی  دره 

 نیزیادمیشود. نقطه اصغري ددوره موج   

Wavelength 

 : په یوه اهتزازي حرکت کې دڅپې طول عبارت له هغه واټن څخه دی چې     -دڅپې طول 
ځایز یوه  په   یې  څپه  او  spatialیوه  څپې  والړې  همدارنګه   . کوي  طی  حرکت  پریودکې 

یې    طول  دڅپې  چې   څپه  ډوله  ساین  یوه  چیرته  که   . دي  شته  څپې  ،     λکوونکې  دی 
 حرکت کوی نوطول يې مساوي دی له  Vخپریدلوسرعت  دي په یوه ثابت   fاوفرکونس یې 

     

Wavenumber 

عدد: کې    -دڅپې  مترواټن  اویا  سانتې   یوه  اوپه  کیږی   ویل  ته  ځایزفریکونس  دڅپې 
متردی . دبیلګې    cm-1اویایوپرسانتې   m-1دڅپواهتزازشمیرڅرګندوي، واحديې یوپرمتر 

نیم   یې  نودڅپې طول  اهتزازکوي  ځله  دوه  یوه مترواټن کې  په  یوه څپه  که چیرته  توګه  په 
دی . که داهتزازشمیر       m 2-1کون یادڅپې ځایزعددیې   اودڅپې ځایزفری  m 0,5متردی  
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   lدڅپې فریکونس وښيو، او      vپه فضاکي دنورسرعت ،     cاو      λاودڅپې طول په     Nپه  
هغه واټن دی چې دڅپې څومره شمیر طول پکې ځای شوی دی ،نودڅپې عددمساوي دی 

 له : 

 

Wave–Particle 

Duality 

او    ګون مادې  دڅپې  :   دوه  میخانیک    -خواص  دکوانت  مرسته  په  میخانیک  دکالسیک 
په ځینو تجربوکې      یبڅرکیو  تشریح کول دی . په دې ماناچې دکوانت په نړی کې دمادې  

   . شي   کیدالی  تشریح  شان   په  ذرې  دیوې  نوروتجربوکې  اوبیاپه  شان   په  دڅپې  لکه 
. په دې مګدبیل انا چې دتجربوسره سم  ې په توګه دفوتون وړانګې دوه ګون خواص ښيي 

په       . ز کال کې دې    1924کله دیوې ذرې په شان اوبیاکله دڅپې په شان خواص ښيي 
میخانیک کې In,   de Broglieوګلي   رب په کالسیکي  ورسوله چې  ثبوت  ذرې     په  دیوې 

 λ(   لکه دفوتون مومنت اودهمدغه فوتون  کوانت میخانیکي څپې  p = mvمومینت  )

 ترمنځ  الندې اړیکې شتون لري .     

Weathering 

: داحجاروتخریب  کبله  عواملوله  ،    -دطبیعي  وي  میخانیکي  چې  کیدی شي  داعوامل 
کې   منطقه  یوه  په  لکه  وي  فزیکي  یاداچې   ، داحجارواصطکاک  دنوروموادوسره  لکه 
 دحرارت بدلون، یاداچې کیمیاوي وي لکه دکمییاوي مالګوپه مټ داحجاروتخریب اونور  

Wedge 

 

سراو دتبرګې  چې  ټوټه  یوه  یې     جوړښت  سپنېداوسپنې  ژۍ  یوه  داوسپنې   . ده  ورته  سره 
کې   درملنه   په  رادیوتیراپي  د  شوچې  کوالی  مرسته  په  دویج   . ده  نازکه  یې  اوبله  پنډه 
هوموجین   تغیرورکړوچې  داسې  ته  ویش  ډوز  دوړانګوانرژي  کې  برخه  یوه  دتومورپه 

 )متجانس ( بڼه غوره کړي  

Weed 

 : تأ ثیرمی  نباتات وحشی که    -علف هرزه  دربین نبات زرع شده روئیده ودرحاصالت آن 
ویازمینی  هوائی  های  شاخه  ،توسط  زیادداشته  های  دانه  اکثرًا  هرزه  نباتات  اندازد. 
وغیره   وحشی  ،سبزی  طبی  ادویهْ   بقسم  نباتات  ازینګونه  بعضی  نیزتکثرمینمایند. 

حیوانات برای  حتی  نباتات  ازین  ای  عده  میباشند.  استفاده  غذائی   نیزقابل  نیزقابلیت 
 رانداشته ،زهرناک بدمزه ویابدبومیباشد.

Weighing Scale 

وزن   هم  شیان   درانده  مرسته  په  وزن  کوچني  دیوه  چې  کیږی  ویل  ته  تلې  یې  پله  یوې 
په تناسب دیوپرلس    . دتلې شاهین  .داتله درافعه      1/10کیدالی شی  تقسیم   شوی دی 

 قانون په اساس کارکوي .

Weight 

سم  هغه قوه ده چې دیوه جسم دوزن کولوپه کړنالره کې په جسم اغیزه کوي اودج  -وزن :
اوعرض   دارتفاع  قوه  جاذبې  دځمکې  چې  څرنګه   . کیږي   ترالسه  ورڅخه  کتله 

البلدجغرافیايي په تړاوتغیرکوي ،نوله دې کبله دجسم وزن هم په هرځای کې یوشان نه دی    
پرمخ    وزن دځمکې  نوددې جسم  کتله ولري  یوکیلوګرام  یوجسم  توګه که  په  دبیلګې   .    

9.8 newtons  اودمیاشتې پرسطحه باندې  دځمکې یوپرشپږمه برخه قیمت لري . په داسې
حال کې چې دجسم کتله په هرځای کې ثابته پاتې کیږي . دوزن واحدیونیوټن ټاکل شوی  

په   کتله  جسم  دیوه  چېرته  که   . قوه  mدی  جاذبې        په     اودځمکې 
 دهغوی دحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي .    G وښيونودجسم وزن

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Victor_de_Broglie
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Victor_de_Broglie
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Victor_de_Broglie
http://en.wikipedia.org/wiki/Newton_%28unit%29
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Weight Ratio : دنسبي وزن په ټاکلوسره دیوه مرکب دیوې برخې پیداکول دي    -وزني نسبت 

Wheatstone 

Bridge 

 

 

 

: پل  مقاومت  -دویتستون  دنامجهول  بريښنایزسرکټ دی چې  کولوپه    x Rیوډول  داندازه 
دڅلورواومي   داسرکت   . کیږي  پورته  ګټه  ورڅخه     ohmموخه 

مقاومتونوڅخه جوړشوی دی چې دیومربع اویاپه بله وینا یوې  
  . دي  تړل شوي  بڼه  په  حلقي  په    څلورضلعىد تړلې  سرکټ 

کې دولتیج سرچینه اوپه بل قطرکې یې دولتیج  رط ق  یوه  
. ده  شوې  تړل  کولوآله  په   اندازه  چې  دبیلګې  کله  توګه 

  ته داسې تغیرورکړوچې په ګالوانومتر  2Rیومقاومت لکه  

   GV. کې دبرق جریان صفرشي نودامانالري چې الندې معادله اعتبارلري 

 
 مالوم دی نوکوالی شوچې نامالومه مقاومت   R2R1; R ; 3څرنګه چې درې مقاومتونه لکه  

 xR  .ترالسه کړو 

White Blood Cell 

اودوینې   ناروغۍ،انتان  دسرطان  چې  دي  حجرې  ځانګړې   ناروغیو   یوډول   نورو 
  ین  اویاپه بله ژبه لویکوسایت  دایم   دمخنیوي په موخه  دنده ترسره کوي  . سپین کرویات
توګه   په  دبیلګې    . تشکیلوي  حجرې  اړینې  لمفوسایټ      B-Lymphocytes سیسټم  بي 

 ه   دوینې سپینوکرویاتویوه وتلې نمونه حجره  د
دسرایت   بدن  چې  کیږي  ویل  حجروته  سیسټم  دمعافیتي  کرویات  سپین  دوینې 
سپین   دوینې  وړي.  دمینځه  اورګانیزم  اوبیګانه  ساتې  کې  امن  په  کوونکوناروغیوڅخه 

  granulocytes،ګرانولوسایټز     lymphocytesکرویاتوحجرې عبارت دي له : لمفوسایتز  
 macrophagesاوماکروفیجیز 

Whole-

Numbered 
 دیوه عدد صحیح کیدنه  

Width  عرض ، پلنوالی 

Wilson Cloud 

Chamber 

: کلوډ چمبر  په شان     -ویلسن  لوښې  دتړلي  ده چې  آله  یوه  په څانګه کې  دهستې فزیک 
جوړښت لري اود یوه فوق مشبوع مخلوط ګاز لکه اوبه یاالکهول څخه ډکه ده . کله چې  
،الفاذرې،بیتاذرې،فوتون  ،پروتون  پوزیترون  لکه  بڅرکې  هستوي  ته   آلې  نوموړې 

 هلته پيژندل کیږي .  اوهمدارنګه هراړخیزایونونه ننوځي نو
توپیرسره   په  ګازکې  اومخلوط  مشبوع  فوق  یوه  السیرپه  خط  دنوموړوذراتو  چې  داځکه 

 ښکاره کیږي اوله دې کبله کیدی شي چې دهغوی خط السیر عکس  واخیستل شي .

Wine Vinegar    شرابوسرکه 

Within   په منځ کې ،داخل 

Wood Wool  : اویادلرګې رشته ګانوته ویل کیږي .دلرګي ټوټې  -دلرګي پشم 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wheatstonebridge.svg
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Work = W 

 

 چاره، دنده، مشغوال، وظيفه ، خدمت .کار ، 

       عبارت  له حاصل ضرب    دفاصله  Work = Wپه  فزیک کې کار      -:     په فزیک کې
څخه دې کوم چې په یوه جسم باندې دفاصلې په اوږدوکې اغیزه کوي . په بله       او قوې 

ماناکارهغه انرژي ته ویل کیږي چې دیوې قوې  
ته انتقال   په مرسته دالرې په اوږدوکې یوه جسم 

سمت    ورکوي  اودالرې  خوا  دقوې  چېرته  که    .
الفا   زاویه  یوه  نود   αترمنځ  ولري  ترسره  شتون 

  ندې ډول ترالسه کیږي .   کارمعادله په ال شوي 
 

 

 څخه دی      Jouleله  ژول   دکارواحدعبارت 

Work Function 

 

 

په جامدفزیک کې دخروج کار تر ټولوهغه لږ کاراویاانرژی ته ویل کیږي )په     -دخروج کار:  
( چې ورته اړتیا شته ترڅو یوالکترون دجامد دمنځ    electron voltواحدالکترون ولټ     

برخې څخه لیرې کړي او فقط دجسم سطحی ته یې ورسوي . په بله  مانا هغه کارته ویل  
څخه لیرې کړي  او تشيا  ته یې ولیږدوي     Fermi levelفرمي لیول کیږي چې یوالکترون د

په منځ    conduction bandدبریښنا دهدایت   بند      FE. په ټولوفلزاتوکې دفرمي لیول   
د چې  کیږي  فرض  داسې  مودل کې  په  دازادوالکترونو   . ده  پرته  نس  کې  الکترونونه     وال 

اوک خواازادخوځیږي  هرې  کې  منځ  نه  دفلزپه  اغیزه  ورباندې  قوه  چې    کويومه  خوکله    .
تر اغیزې  الندی راځي اوپه پایله کې دفلزڅخه       U   شلدفلزسطحې ته ورسیږي نودیوپوتن

نه شي وتالی .   په کیڼ اړخ شکل کې دفلزپه منځ کې 
ده   ښوول  بڼه       potential wellکوهی    شلدپوتن شوې 

په   یې  ژوروالۍ  .      U چې  کیږي  ښوول  فرمي  دسره 
په      FEانرژی    چې  تشکیلوي  لیول  انرژي  ترټولوجګه 

قیمت    Uشل الکترونوډکه شوې وي . که ومنوچې  دپوتن
په ال یتناهي کې دصفرسره مساوی دی نودفلزخروج کار   

W     اود فرمي لیولFE      . ترمنځ الندې  اړېکې  اعتبارلري 

𝑊 = −𝐸𝐹 + 𝑈 

اوقیمت  لري په دې مانا چې الکترونونه په    په دغه معادله کې دفرمي انرژی منفی عالمه
 فلزکې بند اوکلک تړلي دي .

 

World Health 

Organization = 

Who 

 سازمان نړیوال روغتياد

Worm 

 : تناظر    -کرمها  ودارای  داشته  ئي  واستوانه  طوالنی  ساختمان  که  غیرفقاریه  حیوانات  
ساختمان   ونظربه  پای  مفصل  ازحیوانات  اطراف  فقدان  هانظربه  میباشند.کرم  دوجانبه 
سیستم اعصاب شان ازحیوانات ناعمه متمایزاند.سیستم اعصاب کرمهامتشکل اززوج  

ی بدورحلقوم بوده که بارشته های طوالنی عصبی عقدهْ  عصبی دماغ ویایک حلقهْ   عصب
وصل است . رشته های طوالنی آنهابارشته های عرضانی عصبی ارتباط داشته میباشد.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Work.function.defined.gif
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تشکیل     Nephridiumعضالت شان زیر جلدواقع بود ه اعضای اطراحیهْ  شان را نفرید   
مکن ،مانندکرمهای  مسطح  ازکرمهای  کرمهاعبارت  عمدهْ   های  ده  میدهد.ګروپ 

Nematoden   کرمهای زمینیOligochaeten  جوکهاHirudinea   . وغیره 

Wrily   ی, منحنړوپ , ک ږ  کو 

Wurtz Reaction 

 

 راوړل  ته الس الکانو د څخه تعامل د سودیم او الکان هالو د :   تعامل ورتز   

دهایدروکاربن  . یادیږي  نوم  په تعامل د   ورتز د مټ  په  سودیم  دفلزي  مانا  بله  په 
 زنځیرونواوږدولوکړنالره ده .  

2RX + 2Na → 2NaX + RR 

X – 

Bremsstrahlen 

    : وړانگې  لوړانرژی     -برېمز  چې  کله 
اتوم   ولفرام   لکه  عنصر  دیودرانده  الکترونونه 

کې  هستې   شاوخوا  تېریږی  په  ډیرنږدې 
هستې   کبله  له  قواودغبرګون   نودکولومب 
کاږه   څخه  لوري  اودخپل  کيږي   څکول  خواته 

 کيږي .  
ټوله انرژي له السه ورکوي. په پايله    یوه برخه اویاپه دې ترځ کې الکترونونه  درول کيږي او

 بریک وړانګې منځ ته راځي .اکس کې د

Xanthophyll 
دمني نباتې زیړرنګه  نسوارې ماده ده چې دنبات په شنه برخه کې شتون لري اوکله چې  

 شي نودونې پاڼې رنګ زیړمالومیږي موسم را

Xanthoproteic 

Reaction 

یوکیمیاوي تعامل دی چې دهغې په واسطه کوال ی شوچې  پروتیني ماده په یوه محلول 
تیزاب   شورې  غلیظ  په  ماده  دپروتیي  چې   شرط  دې  په  وپيژنو،  دحل    3HNOکې  کې 

.په   کیدلووړتیاولري اوبیاهغوی  سره ګډکوو، حرارت ورکوواوپریږدوچې مرکب سوړشي 
 پایله کې زیړرنګ منځ ته راځي

X-Chromosome 

 : جنسی کروموزوم دی چې دژوندي موجودپه جنسیت کې اړین رول     -ایکس کروموزوم 
کرومو ایکس  دوه  کې  ترځ  په  دالقاح  چیرته  که  توګه  په  دبیلګې   . سره    2xزومونه   لري 

کروموزوم   وای  اویو  کروموزوم  ایکس  یو  چیرته  اوکه  جنس  ،مؤنث  شي                  یوځای 
y-Chromosom    . مذکردی  یې  جنسیت  راځي  ته  منځ  نسل چې  نوی  هغه   ، ګډشي  سره 

د   کروموزوم  لږڅه   y  ایکس  برسیره  جین  اودجنسي  دی  غټ  پرتله  په    1300کروموزوم 
ه چیرته دښځینه ایکس کروموزوم جین نیمګړتیاولري نو په نارینه  نورجینونه هم لري . ک

اوالدونوکې ناروغۍ منځ ته راځی اوپه ښځینه اوالدونوکې کیدی شي چې منځ ته رانشي .  
هیموفیلیاناروغي    له    hemophiliaلکه  فکټوردکمښت  کیدنې  پرڼ  یانې  دتحثری  چې 

 امله منځ ته راځي 

Xe  دلنډیزنښه ده دکیمیاوي عنصرکسینن  لپاره 

Xenone 

ب  ینن  کس ب  ګهرن  ې:     یی اتومي کتله    ،  (  ۵٤(    یی. اتومي نمبر  یغاز د  یبنج  یهبو  ې، 
جوش درجه   اود  - C° 119,9 ییدرجه  یدوک یلي، د و  g/m 35,88 یی ،کثافت     ۱۳۱,۳

   9   عنصر    ې ده . دد      ۰,۰۰۰۸۷      یصديف  یی  ېک یرده . په اتومو سف       C°107,9-    یی
فلور  یژندلپ   یزوتوپونها  یفاکت  یوراد    ۷    او    یعيطب په  عنصر  دا   . دي    یسنتشوي 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nitric_Acid
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ک  څراغونوکې دد  یږيکارول  XeSiF 4, XeF 2XeF ,4  ,(    بونه مرک  یوشمیر عنصر    ې . 

XeO2F2 , XeO3 شوي دي . یژندل) پ 

Xerophyte  وچواوتودومنطقونبات 

X-Radiation 

   -:   X-Rayرونتګن وړانګې یااکس وړانګې 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فوتون ژبه    X - Photon Radiation   وړانگې   اکس  بله  یاپه  وړانګې   رونتګن او 
دي  ، وړانگې  چې  الکترومقناطیسي   کله  راځي  ته  مینځ  مهال  تړاوهغه  تخنیکي  اوپه 

قوې      یولوړانرژي دکولومب  الکترون،  لکه  بڅرکی   شوی  په    Coulomb Forceچارج 
کې   تعجیل   بریښنایزساحه  تعجیل    Acceleration    مثبت    Deaccelerationاویامنفي 

 مومي . و
 

وړانگې  ۱۸۹۵پر    رونتگن    کې  پوه      زکال  فزیک  ویلهم دیوجرمني 
  ي دنوموړبیاوروسته  او  ېله خوا کشف شو   Wilhelm Conrad Röntgenکونرادرونتگن
وخت کې پخپله رونتگن په دې  نوېو  وړانگو    ي ونومول شوې. په لومړهم  کارپوه په ویاړ

ښود. داځکه چې  داډول   ېیانې نامالومه   وړانگونوم ک   X-Raysکس  وړانگویباندې  دا
 .    کشف کړې نه وې   تردې دمه هیڅ چا)ع( وړانگې  بیخې نوې  وړانگې وې اودادمه  

خه پورته  څ  Ev 100  ولټهسل الکترون  په سترگونه لیدل کیږي اوانرژي يې د  اکس وړانګې 
 څخه کوچنۍ دی. Nm 10ده اودڅپې اوږدوالی یې دلس نانومتر 

په فزیکي تړاواکس وړانګې هراړخیز وړانګیزې ځانګړتیاوې ښيي  لکه په ماده کې جذب  
دومره   انرژي  وړانګې  دایکس  نور.  اوداسې  اوپوالرایزیشن  تداخل  ،پراګندګې،تفرق، 

ړانګې  تیریږي . همداالمل دی چې په طبابت  زوروره ده چې دهرجسم څخه يې یوه برخه و 
   Pbکې دانسان غړوانځورونه دایکس وړانګوپه مټ اخیستل کیدال ی شي. دسرپ عنصر  

 کوالی شي چې په لوړه کچه داکس وړانګودعبورمخنیوی وکړي  
 

 X Ray Productionاکس وړانګوتولید:  
ایکس وړانګې  د یوه تړلي شیشه یې  او دهواڅخه تش  لوښي په مینځ کې تولیدکیږي  

په نوم یادیږي . دلوښې دمنځ په یوه څنډه کې    X-Ray Tubeچې  دایکس وړانګوتیوب    
دکتودمنفي الکترود اوپه بله څنډه کې دانودمثبت الکترودشتون لري اودبهرخواڅخه دیوه  

ه تړل شوې دي.  .منفي الکتروددولټیج سرچینې په منفي  ولټیج په سرچینه په هادي توګ 
 قطب اوانودالکتروددولټیج سرچینې په مثبت قطب پورې تړلې ده.    

منفي    وړانګوتیوب  داکس  څخه    Electrodeالکترود       Cathode  کتود    (-)کله چې 
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سرچینې   اودلوړولټیج  ازادشي  تعجیل    High Voltage Sourceالکترونونه  مټ  په 
په لږڅه     Lightمي،نودنوموړي تیوب په بله اخیربرخه کې  دکتودالکترونوجریان دنورومو

باندې لګیږي اوهلته       الکترود)+(  Anode دانوسره  په مثبت فلزي    C/2نیمايي سرعت  
 کیږي . Breakسمدالسه بریک 

داکس وړانګوتیوب جوړښت ښوول شوی دی .دانودمثب برخه دتنګستن عنصرتشکیلوي  
وروسته  اودکتود څخه  دحرارت  چې  دی  سیم  عنصریوتاوشوی  دولفرام  برخه  منفي 

 الکترونونه ورڅخه آزادکیږي .
 ایکس وړانګې په دوه ډوله دي : 
 X-Ray Brake Radiationلومړي :  بریک ایکس وړانګې :  

تیوب  د الکترو Cathode کې دکتود اکس وړانګوپه    ولټیج کیلود   او   آزادکیږي     نونه   څخه 
(30-200 Kev)    په پایله  تعجیل موميخواته    الکترود)+( چارج شوې انود  مثبت  دپه مټ .

دکتودالکترون   سره    Incoming Projectile Electronکې  لوړسرعت  اند په  چې 
تشکیلوي،  Cدنورسرعت   برخه  سلنه  شپیته  باندې   الکترود)+(   په   Anode  انودد  لږڅه 

       .   لګیږي
چې چارج    لوړانرژي   دکتود  کله  منفي 
اټوم  Anode دانود  الکترون    شوی  

شوې   چارج   Atomic  هستي مثبت 

Nucleus     کې بريښنایزساحه  په 
قوي   نودبريښنایزکولومب   ، تیریږي 

Coulomb Force     ناڅاپه یوه  مټ  په 
دهستي خواته را څکول کیږي اومنفي 
کې   پایله  په   . مومي  تعجیل 

په الکترومقناطیسي وړانګوباندې اوړي     %1برخه    دکتودالکترون حرکي انرژي یوه سلنه
په     % 99چې د  اکس بریمز یابریک فوتون وړانګوپه نوم یادیږي او  نهه نوي سلنه برخه  

دانودمثبت   باید  چې  دی  همداالمل   . اوړي   باندې  انرژي  حرارتي 
وشي    مخنیوی  ترڅودډیرتودوخي  شي  وساتل  ساړه  مټ  الکتروددتیلواویانوروموادوپه 

 تخریت نه شي.او
دکتودلوړانرژي الکترون داټوم هستې سره دغیراالستیکي بريښنایزټکرڅخه وروسته خپل  

لږانرژي سره   په  پرتله  دپخواپه  او  تغیرورکوي  ته      Outgoing Projectile Electronسمت 
 مخ په وړاندې حرکت کوي.  

الندې راځي    څرنګه چې دکتودلوړانرژي الکترون دهستي کولومب بريښنایزقوې تراغیزې 
او دحرکي انرژي یوسلنه برخه  په لنډواټن کې یوه ناڅاپه بایلي، کټ مټ لکه یوموټرچې  

بریک   ناڅاپه سخت  منفي    "Brake"یوه  ورته  کبله  دې  نوله   ، ودریږي  ټپه  اوپه   ، ووهي 
وړانګې   بریک  دایکس  کې  کړنالره  په  کولو  دالکترونودبریک  کیږي.   ویل  تعجیل 

وړانګې    ”,Braking Radiation“تولیدکیږي   بریمز  ایکس  ورته  ژبه  جرمني  -Xاوپه 

Bremsstrahlung    .ویل کیږي 
دکتودالکترون   لومړی  کیږي.  دریوبرخوویشل  په  انرژي  حرکي  الکترون  دکتودلوړانرژي 
حرکي انرژي یوازې  یوسلنه برخه په اکس بریمزوړانګواوړي دویمه برخه یې په انودکې په  

اودريم اوړي  انرژي  دیوه  حرارتي  دکتودالکترون  چې  ده  انرژي  حرکي  پاتې  هغه  برخه  ه  
 کوږمسیرپه اوږدوکې خپل حرکت ته دوام ورکوي .
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کې   طبابت  اوپه  دی  طیف  متمادي  وړانګوطیف  بریمزفوتون  داکس  چې  دیادولووړده 
ایکس   انرژي  ټیټ  چې  داځکه  فیلترکیږي  ورڅخه  لږده  يې  انرژي  چې  برخه  هغه  دطیف 

پوستکې په  دبدن  .  وړانګې  رسوي  اوزیان  کیږي  جذب  بریمزوړانګوڅخه    کې  داکس 
دناروغیوپه تشخیص اوهمدارنګه دناروغیوپه درملنه کې  لکه سرطان ناروغۍ ګټه پورته  

 کیږی  
 دویم : مشخصه ایکس وړانګې  

م  مدارونوکې  داخلي  په  داټوم  وړانگې  اودهرینوموړې   راځي  ته  دانرژي   لپاره    عنصر  نځ 
 دنوموړې وړانګې دتولیدکړنالره په الندې ډول ترسره کیږي.  .طیف لري مشخص

   الکترود)+(   Anode  انود    په      یولوړانرژي الکترون      Cathode      دکتود   ګام: ی  لومړ 
اوبا لګیږي  حرکي  ندې  الکترون  دنوموړې  چیرته  دالکترونکه  مدارکې  په  داټوم    انرژي 

انرژي   لوړقیمت     Binding Energyتړون  داخلي  وڅخه  داټوم  سره  ډیراحتمال  ،نوپه  لري 
غبرګون کوي .    Coulomb Interactions      مدار یوالکترون سره دکولومب    Kمدار لکه  

د   کې  پایله  څخهد    مداریوالکترون    Kپه  ځای  او  خپل  شړل  راوباسي  بهرخواته   داټوم 
 کیږي.  

 : ګام  لوړپوړې مدارڅخ  دویم  دیوه  ډیراحتمال  L,M,Nلکه      ه  په همدې شېبه کې  ،خوپه 
 -Ejected Kمدارته ټوپ وهي اودشړل شوي الکترون  Kمدارڅخه یوالکترون د  Lسره  د 

Electron     . دانرژي تش ځای بیرته ډک کوي 
 : ګام  توپير     L او  K د    درېیم  لیول  ایکس     𝐸 𝑘→𝐿∆مداردانرژي    فوتوندمشخصه 

قیمت لري. نوموړې  وړانگې    یځانګړ  دانرژي  وړانگوپه ډول خپریږي چې دهرعنصرلپاره
 په نوم یادیږي.  ې فوتون  وړانگایکس اویاپه بله ژبه  ېایکس  وړانگ K-Alpha د

 : ګام  بامباردکوي       څلورم  دانوداټوم  چې  الکترون   Bombardingدکتودلوړانرژي  

Electron  مش په  انرژي  حرکي  شوې  هغه  ضایع  خو  اوړي،  وړانګوباندې  اکس  خصه 
مقدارحرکي انرژي چې ورته پاتې کیږي دپاتې حرکي انرژي  په مټ په تغیرشوي مسیرسره   

 خپل حرکت ته دوام ورکوي.
   0Eدایکس مشخصه وړانګوانرژي طیف کښل شوی دی . دکتودالکترون حرکي انرژي په   

 ښوول شوې ده .   𝐸∆مداریوالکترون ته انتقال شوي انرژی په    Kاود 
 

بدن   په  وړانګې  ایکس  چې  کله 
نو   ولګیږي  باندې 
په   برخه   یوه  دلویدونکووړانګو 
ماده کې جذب کیږی او  هغه برخه  
دیوه   تیریږي   څخه  دبدن  چې 

مټ    اویادیدکتورپه  فلم  رونتګن 
کې   پایله  اوپه  شي  کیدالی  اندازه 

وړانګ دایکس  چې  آالت  هغه   . کیږي  ترالسه  غړوعکسونه  کې  دبدن  بدن  په  مټ  وپه 
دیرش   له    : وړانګوتیوب  ایکس   : له  کیږي عبارت دي  ترسره  اودرملنه  دناروغیوپيژندنه 

. دنوموړې آلې په مټ     Kv 150 - 30کیلوولټ  څخه آن تریوسلوپنځوس کیلوولټ پورې  
دبدن غړوعکسونه اخیستل کیږي لکه دسږوعکس ، اسکلیت مات شوی هډوکي،التهاب  

 ښت اونورتشخیص کیدال ی شي. ، دغړوغیرنارمل جوړ
    : کمپيوترتوموګرافي   ،Computed Tomography    له ولټیج   وړانګوتیوب  دایکس   :



   ښتوقاموســـــ  پ یسيعلوموانگل یعيطب

803 

 

.دنوموړې آلې په مټ  Kv 140-70  اویا څخه آن تریوسلوڅلویښت کیلوولټ    پورې دی  
بدلون  دانساجوغیرنارمل  په مټ  رونتګن عکس  پرې شوې مقطع  په ساره  انساجو  دبدن 

کیږي   ماشین  تشخیص  کوونکی  تعجیل  خطي   .Linear Acceleraror    ایکس په    :
ویشت   ترپينځه  آن  څخه  ولټ  دڅلورمیګا  انرژي   حرکي  دالکترون  کې  وړانګوتیوب 

ولټ       ناروغۍ     4mev-25 Mevمیګاالکترون  دسرطا  مټ  په  آلې  دنوموړې   .
 اوتوموردرملنه ترسره کیږي .

X-Ray Spectrum 

وړانګو   :   X-Rayداکس    -طیف 
برخه   یوه  وړانګودطیف  دالکترومقناطیسې 

ولټ    کیلوالکترون  دلس  يې  انرژي  چې  تشکیلوي 
10 Kev   دوه وړانګوطیف  داکس  ده.  پورته  څخه 

نوم   په  طیف  اومتمادي  طیف  خطي  چې  دي  ډوله 
 یادیږي .
شکل وبریمز    په  وړانګوا  مشخصه  داکس  کې 

 وړانګو طیفونه کښل شوي دي .

X-Ray Therapy 

نیوترون   او  وړانګو،الکترون  ایکس  دلوړانرژي  چې  ده  درملنه  وړانګیزه  سرطان  دسینې 
شي.   کوچنی  دتومورکتله  اویاداچې  شي  والړې  دمینځه  حجرې  سرطاني  مټ  وړانګوپه 

 Linear یږي چې دخطي تعجیل کوونکي   نوموړې وړانګې دیوې طبې آلې په مټ تولیدک

accelerator په نوم یادیږي 

X-Ray Tube 

دهواڅخه بیخې  تش یو تړلی شیشه يې لوښۍ    -تیوب یانل :    X-Rayدایکس وړانګو   
مثبت  مخامخ  کې  څنډه  بله  اوپه  کتودالکترود  منفي  کې  څنډه  یوه  په  چې  دی 
انودالکترودنښول شوې دي . کله چې دبهرخواڅخه په نوموړوالکترودونوباندې لوړولټیج  

 وکارول شي نوپه نوموړي تیوب کې ایکس وړانګې تولیدکیږي.  
پی دتنګستن   په  چې  کیږي  ورکول  حرارت  ته  دکتودیوسیم  کې  عنصرڅخه   Tungstenل 

  (Kv 600–25)جوړدی اوالکترونونه ورڅخه آزادکیږي . نوموړي الکترونونه دلوړولټیج   
په مټ دانودالکترودخواته  تعجیل مومي اوهلته په لوړسرعت سره دانودالکتروداټومونو  

 نکو الکترونو  سره غبرګون کوي .هستې او داټوم انرژي مدارونوکې څرخیدو
  . راځي  ته  منځ  بریمزوړانګې  اودایکس  وړانګې  وړانګې مشخصه  دایکس  کې  پایله  په 

د    تقریبًا  او  په منځ کې دهوافشارخورالږوي  وړانګوتیوب  پاسکال سره    Pa 4−10دایکس 
 .  سمون لري ترڅو دکتودالکترونوحرکي انرژي دګازمولیکوسره دټکرله آمله ضایع نه شي 

X-Rays 

 

 

 

 

فوتون     -اکسریز:  برخې  دلوړانرژي  طیف  ویل    Photonدالکترومقناطیسي  وړانګوته 
  W.C. Röntgenم کال کې دیوه جرمني فزیک پوه رونتګن نومي        ١٨٩٥کیږي چې په   

 له خواکشف شوې . نوموړې وړانګې په طبابت کې عمده ګټوراستعمال لري .  
تریوسلوڅلویښت   ددیرشونه  داکسریزانرژي  کې  پيژندنه  دناروغیوپه  توګه  په  دبیلګې 

اودناروغیوددرملنې په موخه ترڅلویښت      (30KeV-140 KeV)کیلوالکترون ولټه یانې   
 .  داکسریزپه دوه ډلو ویشل کیږي .  پورې انرژی لري   MeV 40میګاالکترون ولټه  

۱-   ( وړانګې  بریک  :braking radiationدرونتګن  وړانګ    -(  وته   نوموړې 
Bremsstrahlung  مهال منځ ته راځي کله چې لوړانرژي الکترونونه    ویل کیږي اوهغه   هغه

بریک    Anod = A دانود   کې  بریښنایزساحه  کولومب  په  هستې  شي     brakingفلزداتوم 

https://de.wikipedia.org/wiki/KeV
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 اوخپل سمت ته تغیرورکړي . دبیلګې په توګه دغه  ډول پېښه په یوه رونتګن آله کې دانود 

Anod     دولفرام چې  کوم  کیږي  ترسره  اتومونوکې  په 
wolfram    نوموړي په   . ده  شوې  جوړه   عنصرڅخه 

وړ رونتګن  تولیدشوې  کې  یومتمادي کړنالره  انګې 
لپاره    دبدن  چې   ده  اړین  کبله  دې  اوله  لري  طیف 
اکسریز    نرمې  انرژی  دټیټې  ګتې   اوبلخوابې   مضرې 

 دیوه فلترپه مرسته جذب او ورڅخه لیرې شي .
-characteristic X  درونتګن مشخصې وړانګې   -۲

rays  :-    
یوالکت چې  کله  خپریږي  مهال  هغه  څخه  اتوم  دیوه  وړانګې  داتوم  نوموړې  چې  کوم  رون 

هستې ته ورنږدې قشرکې پروت وی  اودخپل قشرڅخه یوه بل الندني پروت  قشرته چې  
کې    هلته   پایله  په  دتحریک  ،  داتوم  وي  شوي  خالی  .  ښکتهترمخه  وکړي    ټوپ 

خپریږي.  بهرته  ډول  وړانګوپه  دایکسریزمشخصه  تفاوت    دنوموړوقشرونودانرژي 
بڼه لرمشخصه  د ي اوله دې کبله دهرعنصرلپاره ځانګړې انرژي  وړانګوطیف خطي طیف 

 لري .
ماده کې هره  په    چې  رونتګن وړانګې کوالی شيد

توګه   غیرمستقیم  په  اوهلته  ننوځي  دمادې ژورې 
وړانګې  رونتګن  چې  کله   . ایونایزکړي  اتومونه 
کې  پایله  نوپه  وکړي  غبرګون  اتومونوسره  دمادې 
هرې  څخه  الرې  سمې  دخپلې  برخه   یوه  یې 
کیږي  جذب  یې  برخه  بله   ، کوي    خواانحراف 
  . تیریږي  څخه  دمادې  یې  برخه  درېیمه  اوپاتې 

ګن شوي جسم پنډوالی داوروستې پاتې برخه وړانګې دمادې توپیرلرونکونسجونو،دوړان
،پورې اړه لري اوله دې کبله داکسریزعکس اخیستلوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږی . په  

دتوپيرلرونکونسجونوترمنځ   داکسریزعکس  برخه  شوې  داکسریزجذب  نسجونوکې 
 دوضاحت تضاد ښيي اوله دې کبله دناروغیوپه پېژندنه کې اړین رول لوبوي .  

برخه دناروِغ په بدن کې دسرطان ناروغې ددرملنې په موخه  همدارنګه دجذب شوې انرژی  
ډیرخطرناکې   کارکوونکوکسانولپاره  دطبي  شوووړانګوبرخه  دانحراف   . کیږي  کارول 
پایلې لري اوله دې کبله هرومرویې په تخنیکي توګه مخنیوی وشي . بلخواانحراف شوې  

لزي فلترونوپه مرسته  وړانګې داکسریزعکس کیفیت خرابوي اوله دې کبله بایددځانګړوف
 جذب شي مخکې له دې چې دناروغ بدن ته ننوځي  .

Xylem 
اوبه،   څخه  ریشې  دنبات  چې  دي  نسجونه  کوونکې  انتقال  نباتاتوکې  لرونکو  رګ  په 

 مینرالونه اونورمواد ساقي اوپاڼوته لیږدوي .

Y > Yttrium دایتریم کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده 

Yb > Ytterbium  دایتربیم کیمیاوي عنصر دلنډیزنښه ده 

Y-Chromosom 

 : کروموزوم  کروموزوم    -وای  دایکس  چې  دی  کرومزوم  -Xدمذکرفردجنسي 

Chromosome   سره یوځایXY   دنارینه  جنسیت تعین کوي اوپه حجره کې دنارینه جنس
اوبلخوا   لري   بڼه  کوچنۍ  پرتله  په  دایکس کروموزوم  کروموزم  دوای   . لیږدوي  ځانګړنې 
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یوالس يې کوچنی اوبل الس یې اوږددي . وای کروموزوم یوازې دپالرڅخه زوی ته انتقال  
لږڅه   کروموزوم  دانسان   . ک    ۲۰۰-۱۰۰کیږي   . لري  کې  جینونه  نارینه  یوه  په  چیرته  ه 

د   چې  ده  ناروغي  نویوډول  موجودوي  کروموزومونه   وای  دوه  ځای  په  کروموزم  دیووای 
xyy-Syndrom     کوي وده  چټکه  خلکوڅخه  نورمال  له  ن  کسا  نوموړي   . یادیږي  نوم  په 

   . وي  زیات  پورې  سانتي  اووه  تر  ان  څخه  لوړوالي  حالت  دمنځني  يې  لوړوالی  اونهايي 
 ن ډیرمهال دځوانی په وخت کې خپل ژ وندله السه ورکوي  داناروغا

Year  کال ،سال 

Year Of Ones 

Life 
 عمر،دژوندکالونه 

Yeast 

 : یوحجروي     -خمیرمایه  له  عبارت  جومخمرسمارق،خمیرمایه  دآب 
.  خمیرمایه  استواني  مایکرواورگانیزموڅخه دی چې دسمارق په کورنی پورې اړه لري 
،کروي اوبیضوي شکلونه لري . تکثریې په ډیرئ سره دجوانه زدن اویاویشنې  په واسطه   

  C° 30حرارت یې دیرش درجې     ترسره کیږی . په عادي حالت کې بې رنگه وي . مساعد
، دی اورطوبت ته اړتیالري . په میوه،لزجي مایعاتو اوپه ځمکه کې دوحشي مایې په بڼه 
پیداکیږی اودنوموړې مايې څخه تربیه شوی خمیرمایه ترالسه کیږي . دتربیه شووکلتوري  
. دمعالجوي دیدله مخې دبې کمپلکس  خمیرې ژوندد یوکال نه ترڅوکاله پورې رسیږي 

په    . دخمیرې څخه د ډوډی  لري  اهمیت  اساس ځانگړی  اومینرالونوددرلودلوپه  ویټامینو 
کونې گټه     Saccharomyces خمیره  کولوکې  خمیرې  په  دشراب   جواو  آب  خمیرمایه   ،

پورته کیږي . دفرمنتیشن په کړنالره کې دځانگړې خمیرمایې په مرسته شکرپه کاربن دای  
 یږي .  اکسایداوالکهول باندې اړول ک

Yettrium 

  یی کتله اتومي ،  39  یی  نمبر اتومي  . دی عنصر فلزي ګروپ   111B   د  -:  -  یتریم  

 اودجوش    C° 1522  یی درجه کیدو  ویلي د ،   4,469  یی کثافت نسبي ،    88,905

 . دی پیژندلی ولر فریدریخ کې کال ۱۸۲۸ په عنصر دا . ده    C° 3338یی درجه

Yield ثمره ،   , حاصل, درمند , غله  ټه گ ، 

Yolk 

دهګ  ۍدهګ چې    ۍزیړ،   کیږی  ویل  ته  دپالزماکتلې  حجرې 
دو     Protoplasmaدجوړوونکوموادو) موا  غذايي  د  او   ) Deutoplasma     تشکیل څخه 

 شوې ده .

Yolk 
غذايي  شوي  دزیرمه  چې  کیږي  ویل  ته  دپالزماکتلې  حجرې  دهگی   ، زیړ  دهگی 

 موادواودپروتوپالزماموادوڅخه جوړه ده .

Young's Modulus 

دجامدفزیک یوثابت کمیت دی چې دهرې مادې لپاره یوځانگړي قیمت    -دغځولوضریب :
اوخواص لري  . دبېلگې په توگه کله چې په یوه جسم باندې قوه لکه فشار اغیزه وکړي  

ونې ضریب ډیرلوړدی په داسې نوطول یې په ټاکلې  اندازه غځول کیږي  .  داوسپنی دغځ
مساوي      E حال کې چې دربړدغځونې ضریب ډیر کوچنی دی . په بله ونیا دغځولوضریب

دقوه تقسیم  حاصل  له  کشکونه      Ϭ دی  په     دغځولوضریب     ε   :او  نیوټن   : واحد 
 2N/mمترمربع دی . یانې      
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Ytterbium 

 اتومي ) ۷۰ (نمبریی  اتومي . دی عنصر فلزي النتانوئیدي رنګې یی نقره   -:   -  یتربیم

 اود   C   0 819یی  درجه  کیدو دویلي ،     6,965یی کثافت نسبي ،    173,04یی کتله

 دی  پیژندلې   Marignacکې کال  1817په عنصر دا  .ده    C   01194یی درجه جوش

Yttrium-90 

اوپه   خپریږي  ورڅخه  بیتاوړانګې  سوچه  چې  دی  ایزوټوپ  کیمیاوي  یوراديواکټیف 
ګټه   ورڅخه  موخه  په  ددرملني  سرطان  اودسږې  غوټوسرطان  دلمفاوي  کې  طب  هستوي 

 پورته کیږی  

Zero  صفر 

Zero Element 
یک ګروپ است که جمع عملیه ء ترکیب ګروپ    (0)درریاضي این عنصر       -عنصرصفر :
 ازګروپ   aاست دربرابرهر    a+0 = 0+a = a، یعنی    مذکوراست 

Zero Of A 

Function 

  : تابع  تابع      -جذریک  وقتیکه      aعدد    f(x)دربرابریک  جذراست  باشد.     f(a) = 0یک 
 (...... ,n = 0, +-1,+-2)، است دربرابر     π nدارای جذرهای      sinx مثاًل تابع 

Zero Sequence 

 درریاضي ترادفی است که دارای حدصفرمیباشد. مثاًل : ترادف    -ترادف باحدصفر :
1, 1/2, 1/3, 1/4, ..........., 1/n, ...    عدد وقتیکه   است  حد صفر  الیتناهي    nدارای  به 

 تقرب کند

Zero Vector 
وکټوري فضاکې دصفروکټور    -صفروکټور:  وکټور       0⃗په  دهریوه  وکټوردی چې         𝑎هغه 

+ 𝑎 په تړاو موږولرو:      0⃗ = 0⃗ + 𝑎 = 𝑎  

Zeros And Poles 

دریاضي په څانګه کې یوه نقطه ده چې دهغې په شاوخواکې تعریف      -غیرمحدودنقطه :
شوې تابع اوورسره جوخت دتابع مطلقه قیمتونه دزړه په خوښه ډیرښت مومي . دبیلګې په  

𝑓(𝑥)توګه دصفرنقطه  یوه غیرمحدودنقطه د    =
1

𝑥
 ابع ده .ت 

Zinc 

  یی کتله  اتومي ) ۳۰ (نمبریی اتومي . دی عنصر فلزي ورته ته  ابي سپین :  - جست 

 جوش اود   C° 419,88  یی درجه کیدو دویلي      7,1  ;یی کثافت ونسبي ا   ;  65,38

 . ده   2+   درجه اکسیدیشني جست د . دی فلز فعال کیمیاوي   ده  C°907  یی  درجه 

 په تعامل د سره تیزابونو رقیقو د . کوي تعامل سره عناصرو غیرفلزي نورو  او داکسیجن

 . جوړوي زنکیتونه او کوي تعامل سره القلي د . ازادیږي هایدروجن کې نتیجه

Zinc Group 
 د ( Zn Hg Cd ) عناصر ګروپ  نیم اصلي ( 11B ) د جدول یی دوره د :  -  ګروپ دجست
 . یادیږي نوم په ګروپ نیم د جست

Zirconium 

 یی ، اتومي کتله        ۴۰  نمبریی    . اتومي  یانتقالي عنصر د   ګیرن ینسپ  ړخ   -:       یمزرکون
اود جوش درجه     C 1852°یې  درجه یدوک  یلي، د و   ۶,۴۹ یی ونسبي کثافت    ۹۱,۲۲

    او       4ZrCl  یی    ده . مشهور مرکبونه       ۴( + ییدرجه    یدیشنيده . اکس           C°4377یی   
2ZrO        دلنډیزنښه یې  په     .  ید  یزندلیکالپروث پ کې  کال    ٩۱۷۸دي . داعنصر پهZr  

 ښوول کیږي .

Zn > Zinc    دکیمیاوی عنصر جست لنډیزنښه ده 

Zoo  : دحیواناتوباغ یاځای  چې هلته حیوانات  ژوندکوي اوساتل کیږي   -ژوبڼ ، باغ وحش 
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Zoology 

: دحیواناتوعلم   ، زولوجي   ، دحیواناتوسلولي    -زولوژي  چې  ده  څانګه  یوه  دبیالوژي 
،چلند،فیزیولوژي  ،سلوک  ،حرکت  تحریک  جوړښت،نسجونوجوړښت،دغړوجوړښت، 

، م  ،ډلبندي  ا  یلیاردونود  په  ژوند  ې ک  ږدووکلونو  جنين    ،وده  تدریجيد  ،  د  څيړنه 
په   دډلبندی   . نیسي  الندې  اوڅیړنې  تربحث  غبرګون  متقابل  دهغوی  سره  اودچاپیریال 

پستانداران   علم  کیږي،  ویشل  الندوبرخوباندې  پرندګان    Mammologyتړاوپه  علم   ،,   
خزندګان   علم  ،  Herpetologyذوحیاتین،  ماهیان  ها،  Malacology ،علم  ناعمه  علم 

Helminthology  غیره  علم کرمها و 

Zoom Lens 
مانادلیدزاویه    بله  په  تغیرکوي  ډول  میخانیکې  په  فاصله  دمحراق  چې  ده  عدسیه  هغه 

 تغیرکوي  

Zoospore 
دالجی، باکټریا او سمارق متحرک سپورونه چې دحجروپه سطحه باندې دیوه نري تارپه  

 شان اوږده جوړښتونه  لري اودهغوی په مټ حرکت کوالی شي  

Zr > Zirconium   دکیمیاوي عنصر زرکونیم دلنډیزنښه ده 

Zwitterion 

  بل  او  يې مثبت چارجوظیفوي ګروپ  یو چې دی  ایون داسې :   ایون امفوالیت ، ایون  زوتر 
 د  چې شي جوړوالی مالیکولونه هغه ایون اډولیې منفي چارج لري . د وظیفوي ګروپ  

  اسید ایتانوئیک امینو لکه . وي دواړه  ګروپونه اوقلوي تیزابي یی کې داخل  په مالیکول

COOH   . -2CH-N2H اوبو په او ، نقطه لوړه کیدو ویلي د   خواص ځیني مادې ددې 

 کې داخل په مرکب ددغه چې کیږي ویل نو . دي څیر په مرکبونو  ایوني د   کیدل حل کې

 امین اود  جال ګروپه له کاربوکسیل  د  اتوم هایدروجن  د  دلته  نیسي صورت تعامل خنثوي

 امینو  .جوړیږي    COO-2CH-N+3H-   ایون دزوتر ډول دې اوپه    .نصبیږي پرګروپ

 مر دغه کې محلول تیزابي په ، شکل په زوترایون د کې حالت خنثی  په اسید ایتانوئیک

   N 2H– ایون منفي کې محلول قلوي  په او     COOH    -CH2-N+3Hایون مثبت  کب

 -COO– 2CHجوړوي.  

Zygospore 
هغه دایمي ډوله زایګوت چې کلک دیوال لري او ددووجنسي حجرودمخلوط کیدلوڅخه په  

Gametangium    لوښي کې منځ ته راځي  اوداوبوپه آلجي ،سمارق اوخزه کې لیدل کیږي 

Zygote 
   : زيږوړی  یا  القاح     -نطفه   . زيږنده حجره  او ښځينه جنسي حجرودګډیدوڅخه  دنارينه 

 شوی زړی .

Zygote 
دمذکراومؤنث جنسي حجروویلې کیدل دي چې دالقاح څخه لږڅه څلورورځي    -زایګوت : 

 باندې اوړی او په پایله کې  ژوندی اورګانیزم ورڅخه منځ ته راځي    Morulaوروسته په 

Zymase 

: کیږي      -زایمسي  ترالسه  څخه  دخمیرې  چې  دی  دانزایمونویومخلوط 
باندې   اوکسایداوایتانول  دای  کاربن  په  کې  پایله  په  چې  کوي  اودګلوکوزتخمرکتلست 

 تجزیه کیږي.
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 ۲۰۲۱-۲۰۱۵  ( کابل، کابل پولی تخنيک، هرات، بلخ او خوست  ننګرهار، درسي کتابونو لست ) 

 

ره 
می

ش
 

   پوهنتون لیکوال د کتاب نوم 

ره 
می

ش
 

 پوهنتون لیکوال د کتاب نوم 

۱ 
  I 534 Aریايض عايل کلکولس 

 ریايض
 ۲ ننګرهار حمیدالله یار

عالی ریاضیاتو عمومی  د 

 کورس
 ننګرهار محب الرحمن جنتی 

 د نفوسو جغرافیه  ۳
پروفیسور لطف الله  

 صافی
 ارننګره نظر محمد II عايل کلکولس ۴ ننګرهار

۵ 

   III  فزیکی کیمیا

ک او کتلسس،  یکیمیاوی کنت

 کروماتوګرافی او اسپکرتوسکوپی 

پوهاند دوکتور خیر  

 ماموند  محمد
 ۶ ننګرهار

   IIفزیکی کیمیا 

الکرتولیتی محلولونه او  

 الکرتو کیمیا

پوهاند دوکتور خیر  

 محمد ماموند 
 ننګرهار

۷ 
د د ودانیو د تودولو تخنیک 

 یکدسون تخن ،لومړی برخه

داکرت غالم فاروق میر   

 احمدی 
 لوژيو د ژويو فزي ۸ ننګرهار

پروفیسور غنچه ګل  

 حبیب صافی 
 ننګرهار

 معیار های جدید اعامر ساختامن  ۹
انجنیر محمد عمر 

 تیموری
 د متیورولوژی مبادی  ۱۰ ننګرهار

پروفیسور عبدالغیاث  

 صافی
 ننګرهار

۱۱ 
الجرب او د عددونو تیوری لومړی 

 برخه 
 ۱۲ ننګرهار د نیازمن سطان احم

چگونگی مرصف انرژی در  

 ساختامن های رهایشی 

انجنیر محمد عمر 

 تیموری
 ننګرهار

۱۳ 

د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د  

لومړی صنفي کار متودیکي  

 الرښود 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند
 د ژوند چاپېریال  ۱۴ ننګرهار

پوهاند عارف الله 

 مندوزی 
 ننګرهار

 کړیوال ترکیبونه ،وی کیمیاعض ۱۵
پوهاند دوکتور محمد 

 غوث حکیمی
 میخانیک جامداتو ۱۶ ننګرهار

پوهنوال محمد  

 اسحق رازقی
 ننګرهار

۱۷ 
د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات دویم ټوک

دیپلوم انجينېر اسدالله  

 ملکزی 
 ۱۸ ننګرهار

د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات لومړی ټوک

دیپلوم انجينېر  

 اسدالله ملکزی 
 ننګرهار

 ننګرهار محمد طاهر کاڼی  کیاميي عنرصونه لومړی ټوک  ۲۰ ننګرهار محمد طاهر کاڼی  دویم ټوک  کيميايي عنرصونه ۱۹

 ۲۲ خوست کل محمد جنت زی عمومی ریاضیات  ۲۱

د اقتصاد او تجارت  

تو ښپ -اصطالحات )انګلیيس

 قاموس(  يترشیح

پوهنیار عبدالله  

  عادل او امان الله

 ورین 

 ننګرهار

 ۲۴ ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  خطي الجرب  ۲۳
انشناسی و رضورت آن در  و ر 

 جامعۀ افغانستان 
 داکرت اعظم دادفر

کابل 

 پوهنتون

 ۲۶ بلخ  پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  ۲۵
اساسات هندسه ترسیمی  

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ 

۲۷ 
تخنیکی   تأسیسات و تجهیزات

 ساختامن 

انجنیر محمد عمر 

 تیموری

کابل پولی 

 تخنیک
 د رادیویي خپرونو تولید  ۲۸

پوهنوال دوکتور  

 ماسټر واحدي
 خوست

۲۹ 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا

پوهنیار محمد حنیف  

 هاشمي
 تیوری و سیاست بودجه عامه ۳۰ خوست

پوهنوال داکرت سید  

 محمد ټینګار
 کابل

 مفصلیه حیوانات  ۳۱
پروفیسور داکرت دیپلوم  

 علی آقا نحیف 
 ۳۲ هرات

او   کید ارومات ،ایمیعضوي ک

 برخه کیکلیرتوسیه

 لګ اکرتډپوهنوال 

 ی ز یحسن ول
 کابل

 ژې تحلیل او مدیریتد پرو ۳۳
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 د انجنیری میخانیک  ۳۴ ننګرهار

پوهنوال محمد  

 اسحق رازقی 
 ننګرهار

۳۵ 
،  لیيل هندسهکلکولس او تح

 لومړی برخه 

پوهندوی سید شیر آقا   

 سیدي
 ۳۶ ننګرهار

،  کلکولس او تحلیيل هندسه

 دوهمه برخه 

پوهندوی سید شیر   

 آقا سیدي 
 ننګرهار

 ۳۸ ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  ۳۷
کارتو گرافی با اساسات  

 توپوگرافی

پوهنوال دوکتور  

 محمد طاهر عنایت
 ننګرهار

 خوست پوهنمل بهرام امیری  د موادو مقاومت ۴۰ ننګرهار اسد الله ملکزی  انرژي سمپا کوونکي ودانۍ ۳۹

۴۱ 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک
 ۴۲ ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننگرهار دانش کړوخیل 



 

 ننګرهار زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري ۴۴ ننګرهار هاند لطف الله صافی  پو    حیاتی جغرافیه  ۴۳

 ۵۶ ننګرهار سالطان احمد نیازمن  د ریايض په هلکه خربې اترې ۴۵
  ولوجيیاقتصادي ج

 فلزي کانونه( -)کانپوهنه

پوهاند دوکتور   

 ف الله سهاکیرش
 ننګرهار

۴۷ 
ګروه های اجتامعی بسته )مطالعه  

 سکتها( جامعه شناختی  
 داکرت احمد سیر مهجور 

کابل 

 پوهنتون
 بلخ  محمد نعیم نسین ګرم شدن کره زمین  ۴۸

۴۹ 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 ۵۰ ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 امان الله فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک

۵۱ 
نجنیري کې د اټوکډ په سیول ا

 استعامل 

پوهنوال میا پاچا  

 میاخیل 
 وترنری عمومي پتالوژي ۵۲ ننګرهار

پوهندوی محمد  

 طاهر کاکړ
 ننګرهار

 انجنیري جیودوزی )رسو(  ۵۳
پوهندی ګل حکیم شاه 

 سیدی
 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي ۵۴ ننګرهار

 د تلویزیوين خپرونو تولید ۵۵
اسرت پوهنوال داکرت م

 واحدی
 ۵۶ خوست

اوسپنیز کانکرېټي عنارص ،  

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  ۵۸ ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   ۵۷

 بلخ  داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص ۶۰ ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی    د تهداب انجنیري  ۵۹

۶۱ 
در   یحفظ انرژ  تیرهنمود موثر

 راتیتعم

داکرت انجنري محمد عمر  

 تيموری
 خوست داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  ۶۲ کابل

۶۳ 
د افغانستان د پوهنتونونو د  

 درسی کتابونو چاپول )پشتو( 
 ټولو ته  وردک  داکرت یحیی آملاين د افغانانو لپاره  ۶۴ ټولو ته  داکرت یحیی وردک 

 ۶۶ ټولو ته  داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  ۶۵
د پروژې مدیریت په عمل 

 کې

محمد داود علم او يو 

 اف . ګهل
 ننګرهار

 صنعتي اقتصاد  ۶۷
پوهاند محمد بشیر  

 دودیال 
 نبايت فزیولوژي لومړی جلد  ۶۸ ننګرهار

پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست

 ژي دوهم جلد نبايت فزیولو ۶۹
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 ۷۰ خوست

د ساختامنونو تحلیل )لومړی 

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ننګرهار

۷۱ 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ۷۲ ننګرهار

د پاره   سانوډد مهن

 هړ زده ک کیساختامين ستات 

  ریانجن  پلومید

 ی اسدالله ملکز 
 رهارګنن

۷۳ 
د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )لومړی برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ۷۴ ننګرهار

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

 سیټونه او هرڅه د هغوی په هکله ۷۵
لیف بوکوفسکی/  

 سلطان احمد نیاز من 
 ۷۶ ننګرهار

و  د لویو الرو د هنديس عنارص 

 ډیزاین 

پوهنیار انجنیر محمد 

 شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 د رسخالصو کانالونو هایدرولیک ۷۷
پوهنوال میاپاچا  

 میاخیل 
 ۷۸ ګرهارنن

)لومړی   لو تحلید جوړښتون

 برخه(

یسور حفیظ الله  پروف

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 خوست

۷۹ 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه 

 برخه(

  پروفیسور حفیظ الله

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریايض منطق ۸۰ خوست

۸۱ 
 ونه انجنیري دريس کتاب ۴۵

 ټول پوهنتونونه 
 ننګرهار

 رسولو انجنیري د اوبو  ۸۲
پروفیسور انجنیر  

 محمد عیسی تنها
 ننګرهار

۸۳ 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، لومړی ټوک(

م انجنیر  ند دیپلو پوها

 عبادالرحمن مومند

 ګرهارنن

۸۴ 

اوسپنیز کانکریټي عنارص  

ډیزاین )دویمه برخه، دوهم 

 ټوک(

اند دیپلوم انجنیر  پوه

 عبادالرحمن مومند
 ننګرهار

 ۸۶ ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  ۸۵
په معارص طب کې د فزیک  

 پیژندنه
 ننګرهار ګل احمد سهیل

۸۷ 
  د انجنیری اساسی ریاضی

 ه(خړی بر لوم)

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ۸۸ ننګرهار

  د انجنیری اساسی ریاضی

 )دوهمه برخه(

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ننګرهار

 ي تیور  پرمختیا يد اقتصاد ۹۰ ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب  عمومي تخنیکي رسم ۸۹
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 ننګرهار

 کيد او ګرافیک ۹۲ ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  پوهنهاقلیم  ۹۱
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 والدین جاليل بها 
 ننګرهار

 جنایي ارواپوهنه  ۹۳
پوهنیار راز محمد  

 فیض 
 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې ۹۴ ننګرهار



 

۹۵ 
و  ښتپ -د طبیعي علومو انګلیيس

 قاموس

 پوهنوال ډاکرت نظر

 محمد سلطانزی ځدران
     ننګرهار

 

 www.ecampus-afghanistan.orgشۍ :  ټول کتابونه له دې ویبپاڼې څخه ډونلوډوالی

، میخایل  کانراد ادناور بنسټ، ، د آملان د فدرالی جمهوریت جرنال کنسولګريد آملاين او افغانی پوهنتونونو ټولنې، افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټی: د یکمرسته کوون

 افغانیک او ، په جرمنی کې د اناسیس کمپنۍ، سلواک ایدېتکل

 ۲۰۲۱ مې د لوړو زده کړو وزارت، څلورمه کارته، کابل افغانستان،  : ډاکټر یحیی وردګ تطبیق کوونکی

 textbooks@afghanic.deامييل:    ،075601640:دفرت
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Publishing Textbooks 
 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, 

which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we 

have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine.  

For this reason, we have published 342 different textbooks of Medicine, Engineering, 

Science, Economics, Journalism and Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, 

Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The 

book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be 

mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities 

and many other institutions and organizations for free. Out of the total, 96 medical 

textbooks funded by German Academic Exchange Service, 210 medical and non-

medical textbooks funded by Kinderhilfe-Afghanistan, 7 textbooks funded by 

German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the 

Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 4 textbooks funded by Afghanistan-

Schulen, 2 textbooks funded by SlovakAid, and 8 textbooks funded by Konrad 

Adenauer Stiftung. All the published textbooks can be downloaded from 

www.ecampus-afghanistan.org  & www.kitabona.com. 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari 

and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and 

give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English 

language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and 

exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. 

The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to 

overcome this deficit.”  

We would like to continue this project and to end the method of manual notes 

and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the 

need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise 

their lecture notes or written books and share them with us to be published. We 

will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in 

this regard. We welcome any recommendations and suggestions for 

improvement.  

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books 

according to the international standards, but if there is any problem in the book, 

we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in 

order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We 

would also like to mention that he has provided funds for 210 medical and non-

medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) 

and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing 

working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Academic Deputy Minister Abdul 

Tawab Balakarzai, Financial & Administrative Deputy Minister Noor Ahmad Darwish, 

Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, 

Deans of faculties, and lecturers for their continuous cooperation and support for 

this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these 

books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally, I would like to 

express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and 

Fahim Habibi in the office for publishing and distributing the textbooks. 
 
 

Dr. Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, May, 2021 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 



Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role in 

gaining, keeping and spreading knowledge and science, 

and they are the fundamental units of educational 

curriculum which can also play an effective role in 

improving the quality of higher education. Therefore, 

keeping in mind the needs of the society and today’s requirements and 

based on educational standards, new learning materials and textbooks 

should be provided and published for the students.  

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful 

to those who have worked for many years and have written or translated 

textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they 

have motivated the motor of improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in 

their respective fields so that, after publication, they should be distributed 

among the students to take full advantage of them. This will be a good 

step in the improvement of the quality of higher education and knowledge 

transfer process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available 

new and standard learning materials in different fields in order to better 

educate our students. 

Finally, I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for 

Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided 

opportunities for publishing textbooks of our lecturers and authors. 

I am hopeful that this initiative should be continued and increased in order 

to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.  

 

Sincerely, 

Abdul Tawab Balakarzai  

Academic Deputy Minister of Higher Education 

Kabul, 2021 




