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د لوړو زدهکړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په السته راوړلو،
ساتلو او خپرولو کېېې ېېر مهېېم رول لوبېېول د  .دريس کتېېاب د نصېېاب
اسايس برخه جوړوي چې د زدهکړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت
لري .له همدې امله د نړیوالو پېژندل شویو معیارونو ،د وخېېت د وښېېت و
او د ټول ې د اړتیاوو په پام کې نیولو رسه باید نوي دريس مواد او کتابونه د محصلی و لپاره برابر
او چاپ يش.
له ښا لو استادانو او لیکواالنو څخه د زړه له کومې م ه کوم چې دوامداره زیار یېېې ایلېېتل او
د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانګو کې دريس کتابونه لیکيل او ژبېېاړد دي ،خپې
ميل پور یې ادا کړ او د پوهې موتور یې په حرکېېت راوسېېت د  .لېېه نېېورو ښېېا لو اسېېتادانو او
پوهانو څخه هم په درنښت وښت ه کوم چې په خپلو اړوندو برخېېو کېېې نېېوي دريس کتابونېېه او
دريس مواد برابر او چاپ کړي ،چې له چاپ وروسته ګرانو محصلی و ته په واک کې ورکړل يش
او د زدهکړو د کیفیت په لوړولو او د پېېوه د انتلېېال پروسېېې پېېه پرمختېېې کېېې یېېې نېې

ګېېام

اخیلت وي.
د لوړو زدهکړو وزارت خپله دنده بود چې د ګرانېېو محصېېلی و د علمېي کچېې د لوړولېېو لپېېاره د
علومو په مختلفو څانګو کې معیاري او نوي دريس مواد برابر او چاپ کړي.
په پا کې د افغان ماشومانو لپاره د جرم ي کمیټې او زموږ همکار اکرت یحی وردګ څخېېه م ېېه
کوم چې د دې کتاب د خپرولو لپاره یې زمی ه برابره کړې ده.
هیلهمن یم چې نوموړې ګټوره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومومي چې په نژدې راتلونکي کېېې
د هر دريس مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري دريس کتاب ولرو.
په درنښت
پوه م دیپلوم انج یر عبدالتواب باالکرزي
د لوړو زدهکړو وزارت علمي معین
کاب  ۱۴۰۰ ،ل

د درسي کتابونو چاپول
قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستتتاپ تته وننتونونتتو رتتک د درو رتتتایونو رشتتوای او نیتتتوای یتته یو تتو ستتتون و ه تته ګېتت .روت
ز تتاش تتشور استتتاداپ او محصتتلین نو تتو مالومتتاالو التته

ست نتته یتتر ا تته زا ت میتتتود التتدر

تتو

رتتو او یتته نغتتو

رتایونو او چپرتونو ه ه ګټه اخيل چک زا ت د او ه یازار رک ه ټیټ ریفیت فوالورا ي رو
متتو التتر اوستته تتورې د ننګرنتتارا خوستتتا رنتتدنارا نتتراشا یل ت ا ای یتترو ا رایتت .وننتتتوپا د رایتت .ي تتي
وننتتتتوپ او د رایتتت .تتتو

وننتتتتوپ یپتتتار  ۳۴۲عنوانتتته م تلتتتک درو رتایونتتته د يتتت ا

ال نیتتت

ستتا ن ا ان نیتتر ا اقتصتتادا رورنتتایو م او ررننتتک وننځيتتو یپتتار چتتاي رتت

د

 ۹۶ي تتي رتایونتته د

آملتتاپ د علشتتتي نش تتار و ټتتتوینک DAADا  ۲۱۰ي تتتي او یتتر ي تتتي رتایونتتته د افغتتاپ ما تتتومانو یپتتتار د
جرمنتتتي رشوټتتتک ))Kinderhilfe-Afghanistanا  ۷رتایونتتته د آملتتتا
 ۲رتایونتته تته متت ار ر تتک رتتک د آملتتاپ فتتدراه جش تتور

او افغتتتا

جتتلاه رنستتویګرۍا  ۴رتایونتته د Afghanistan-

Schulenا  ۲رتایونتته د ستتلواک اېتت ا  ۸رتایونتته د ر تلاد ادنتتاور تتټیفټون
چاي ر

وننتونونتتتو ټتتتوینک DAUGا
ینستتټ ) (KASتته متتا

مرستتته

د

د تتادونک و د ا چتتک نومتتو

چتتاي تتو رتایونتته د نوتتواد ټویتتو ا ونتتدو وننتونونتتو او تتو ز تتاش تتشور

ادارو او موسساالو اله ه و ا الوګه وېی .و د
 www.afghanistan-ecampus.orgو

اڼک ه ه ډانلوډوی

دا ر نتتتک تتته داستتتک تتتاه رتتتک التتتر
 )۲۰۱۴رلونو ه ميل سرتاالیژ

ټوه چاي و

روت ت

رتایونه یه  www.kitabona.comاو

ئ

چتتتتک د افغانستتتتاپ د یتتتو و زد رتتتتتتت و وزارش د - ۲۰۱۰

الپ رک را يل د چک:

"د یو و زد ر و او د ښوونک د ښه ریفیت او زد روون و اله د نو وا رر او علشي مالوماالو د یرایرویو یپار ا نه د ا چک
ه در او ښتو ریو د درو رتایونو د یی لو فرصت یرایر شا د الالیشي نصاب د ر فورم یپار یه انگر

ریک ه ه

در او ښتو ریو اله د رتایونو او درو موادو ریا ه ا ن د ا یه د و ام اناالو راله د وننتونونو محصلین او استاداپ
عرص ا نو وا الاز او رر مالوماالو اله

س نه ش یدا رو ی "

متتو تتوا و چتتک د درو رتتتایونو تته یرایرویتتو

د نوتتواد یتته وننتونونتتو

مرستتته ورتت و او د چپټتتر او

ی چرنتتود دوراپ التته د تتای ټ تت روتت دو د دې یپتتار ا نتته د چتتک د افغانستتتاپ وننتونونتتو یپتتار نتتر
راه ی الر ی ت  ۱۰۰عنوانه درو رتایونه چاي ش

لههټولولههوودرن وهوواسههدادانووه ههټو کوههټوېههو خولههمولههټورخوههوونوههوتاوونرههووېههمونههو وېداوونههټو لکتههاخو ويههمو
ژوهها وا و ههاو هه ورخهوهلول ههوالولکتههلوکههو وېداوونههټخولت وننولونههټوا ولخون نههټوا هه وېټوا ودولههالولخههار و
مو ودوا نههپولو يو،ههوخو
تکههاروېههز خو ن ه ووږولههټو اکوېههمو ههموراېههز ول وهمولههټو ههټوېکچکههاولههالوا و ر سههدټو ه و
اسهههدادانووا ونینهههوکي وووته ه وټوله وهټو اکوېهههمو رېهههز رو هپارناهههټودو هههاد ولتهههوولهههټوا و وورخهههلو انپ ه نهههټوا و
مولټوګ و ولټودېوونرټوېموا وغ وېهننوګانونټولورتټوېز ور و
نظن واتولټونوږورس ورش کوېز خول و
د یی وا نتتو او خپروون تتو یتته ختتوا تتور ز تتار ا ستتت .تتوی دیا چتتک د رتتتایونو محتو تتاش د ن وایتتو علشتتي
مایتتارونو تتر استتتار یرایتتر شا ختتتو ییتتتا نتت روتتدای ش د رتتتتاب تتته محتتتوا رتتتک ېینتتتک الوروالنتتتک او
ستتتون ې ویيتتده شا نتتو یتته درنتتو یوستتتون و ه تته نیلتته یتترو چتتک خپتت .نیر تتاش او نیتتورک یی والتت .او تتا
مو اله ه یی لک یېه راویو

ا چک ه رااللون ي چاي رک اصالح ش

د افغاپ ما ومانو یپار د جرمني رشوټک او د نغک یه مرش ډاررت ا رور ه ه ډېر مننه روو چک د د ه رتاب
د چاي یګښت ک ورر ی دیا دوی الر دې م ایه د ننګرنار وننتوپ د  ۲۱۰عنوانه ي ي او یر ي ي رتایونو
د چاي یګښت ر ا ت اخیست دی
د جت تي آی ز ت تټ  )GIZیتتته دفتتترت او  )Center for International Migration & Development CIMه تتتها
چتتک زمتتا یپتتار تتک یتته  ۲۰۱۰نتته التتر  ۲۰۱۶زې د تت رایتته تتورې تته افغانستتتاپ رتتک د رتتار ام انتتاش یرایتتر
ر

ووا ن د ز ت یه رومک مننه روم

د یتتتو و زد رت ت و یتتته علشتتتي ماتتتین وننشتتت .د پلتتتوم ان نیتتتر ع تتتدایتواب یتتتا ررز ا د متتتا

او ادار ماتتتین

ښتتا لک نتتور ا شتتد درو ت ا د یتتو و زد ر ت و وزارش ستتالرار ډارتترت ګتت .ر تی صتتا ا د وننتونونتتو ر یستتانوا د
وننځیتتو ر یستتانو او استتتادانو ه تته مننتته رتتوم چ تک د رتتتایونو د چتتاي ی ت ۍ تتک نڅتتویک او مرستتته تتک ور
رت ې د د د تته رتتتاب یتته یی تتواه ه تته ډېتتر مننتتدوی ت او ستتتا نه تتک رتتوما چتک خپتت .د رلونتتو  -رلونتتو ز تتار
ک ه و ا الوګه ګرانو محصلينو اله و اندې ر
نشدارنګتته د دفتترت یتته نش تتارانو نتتر تتوښ ښتتا يل

شتتت ایلتته ع تت او ښتتا يل ف تتی

مننه روم چک د رتایونو د چاي ه یرخه رک ک نه ست ې رودون ک نلک ېلک ر ې د
ډاررت حی وردکا د یو و زد ر و وزارش سالرار
رای.ا مک ۲۰۲۱

د دفرت ټیليفوپ:

۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰ا ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴

امييtextbooks@afghanic.org :.

ی تتي ه تته نتت

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس

ډالۍ
داکتاب دافغان بې گناه عام ولس ارواحو ته ډالۍ کوم چې په هیوادکې
دڅلورلسیزې جگړې په ترځ کې شهیدان شوي دي او خپل خوږژونديې له السه
ورکړی دی .
زه د افغان کړیدلي ولس سره په گډه د پاک اهلل ج حضور ته دعا کوم چې زموږ
په هیواد کې نږدې څلویښت کلنه جگړه په خپل فضل او کرم سره پای ته
ورسوي او په دې ژوبل شوي هیواد کې عادال نه سوله اودایمي ثبات رامنځ ته
کړي .
آمین یارب العالمین

1

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس

پوهنوال ډاکټرنظرمحمدسلطانزی ځدراڼ
دلیکوال پېژندنه :
پوهنوال ډاکترنظرمحمد سلطانزی ځدراڼ د خدای بښلي الحاج
ډگروال اهلل دادخان سلطانزی ځدراڼ زوی په هډ پښتون افغان په
 ١٩٤٤/١/ ١٠ز کال د پکتيا واليت د ځدراڼو مېزای ټـبر په يوه
دينداره اوروڼ انده کورنۍ کې زېږيدلی دی.

زده کړې :
ده په  ١٩٥٠ز کال کې خپلې لومړنۍ زده کړې د رحمان بابا په
ليسه کې پيل او په  ١٩٦١ز کال کې په اعلې درجه سرته رسولې دي .هغه په  ١٩٦٢ز کال کې دلوړو زده کړې په
موخه ددولت له خوالواجرمني ته واستول شو.
پر  ١٩٦٥ز کال کې يې د فرانکفورت په پوهنتون کې دعمومي فیزيک په زده کړه پيل وکړاود  ١٩٦٦ز کال وروسته
يې دبرلين په ازاد پوهنتون کې ) (Free University of Berlinخپلې زده کړې ته دوام ورکړ.
سلطانزی ځدراڼ ،په  ١٩٧٠ز کال کې دتجربوي فزيک په څانگه کې د ديپلوم په اخيستلوبريالی شو .هغه د١٩٧١
زکال څخه تر  ١٩٧٦ز کال پورې دجرمني بوخوم پوهنتون ،د فزيک په ديپا رتمنت کې د يوه علمي غړي په صفت په
څيړن وبوخت وو او په نوموړې موده کې دهستوي فزيک په څانگه کې د ډاکتری په اخيستلو بريالی شو.

دندې :

:

سلطانزی ځدراڼ پر  ١٩٧٧ز کال کې د طب په څانگه کې په لوړوزده کړو پيل وکړاو په څنگ کې يې دعلمي غړي
اوښوونکي په توگه د بوخوم پوهنتون د طب پوهنځۍ فيزيولوژي په ديپارمنت کې رسمي دنده تر سره کوله.
سلطانزی ځدراڼ د ١٩٨٠ز کال څخه تر  ١٩٨٦م کال پورې دکابل پوهنتون د طبيعي علوموپوهنځی دفزيک په
ديپارتمنت کې داستاد په توگه کارکاوه او وروسته دافغانستان داټوم انرژۍ څانگې مسئول مشر وټاکل شو.
کله چې په  ۱۹۸۶ز کال کې دچرنوبیل هستوي بټۍ چاودنې پېښه مینځ ته راغله اوراډیواکټیو توکې دهواله الرې
دنړۍ هرگوټ ته خپاره شول ،نوهغه ته داټومي انرژۍ نړيوال سازمان له خوا دنده وسپارل شوه چې په
راډیواکټیوایزوټوپونو  Isotopesباندې د افغانستان هواککړتیااندازه کړي اونتیجې يې د اټومي انرژۍ نړيوال
سازمان ) (IAEAپه عمومي کنفرانس کې وړاندې کړي.
هغه د ١٩٨٦ز کال داکټوبر په مياشت کې د اټومي انرژۍ نړيوال سازمان ) (IAEAپه عمومي کنفرانس کې دبرخې
اخيستلو په موخه داتریش هيواد ته والړ .په  ١٩٨٦ز کال کې د يوه وتلي افغان  ،او ولس پالونکي ساینس پوه په
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 .
سلطانزی ځدراڼ د ١٩٨٩ز کال څخه تر ٢٠٠٠ز کال پورې داتریش هیواد د ويانا ښار الينڅ په روغتون کې
دایکس وړانگومتخصص په توگه دراډیوتیراپې په څانگه کې دنده ترسره کوله .
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سلطانزی ځدراڼ د  ٢٠٠١ز کال څخه راپدې خوادالمان بایرن ایالت په یوه معتبر روغتون کې دطبي فيزيک پوه
په دیپارتمنت کې دسرطان
)(Radiotherapy
اودایکس وړانگو متخصص ډاکټرپه توگه د راديوتېراپې
ناروغۍ ددرملني په موخه ال اوس هم په کار بوخت دی .
که څه هم سلطانزی ځدراڼ اوسمهال د اته اویاکالونو  ۷۸عمرلري ،خوبیا هم درادیوتېراپې متخصص
ډاکټرانودکمښت له کبله دنوموړي روغتون سره مرسته کوي کله چې کوم ډاکټرناروغ شي اویاپه رخصتي الړشي .
سلطانزی ځدراڼ د پښتو ،درې  ،جرمني اوانگلیسي ژبو په ویلو،لوستلواولیکلوکې بشپړحاکمیت لري اوپه
نوموړوژبو باندې روانې خبرې کوال ی شي
سلطانزی درې زامن اودوه لوڼه لري  .مشرزوی یې ډاکتر غازي محمد درادیولوژي څانگې متخصص ډاکتردی .
دویم زوی یې نظیرمحمداودرېیم زوی یې وحید نومیږي چې دفیزیوتیراپې په څانگه کې يې زده کړې ترسره کړې
دي.

دلیکوال چاپ شوي علمي آثار:
 .١دسینې سرطان پېژندنه ،درملنه اومخنیوی  ۱۳۹۶ ،ل کال ،دلوړوزده کړو وزارت له خواچاپ شوی دی
 .٢د وينې سرطان پيژندنه ،درملنه  ،اومخنيوی ۲۰۰۹ ،ز کال  ،دلوړوزده کړو وزارت له خواچاپ شوی دی
 .3سرطان او د چاپېریال راډيواکــټـيـويتي ۲۰۰۸ ،ز کال  ،دلوړوزده کړو وزارت له خواچاپ شوی دی
 .٤د اولټرا ساونډ طبي کارول ۲۰۰۷ ،ز کال  ،جرمني
 .٥د البرت اېنشټاين نسبي تيوري  ۲۰۰۶ز کال  ،جرمني
 .٦د اټوم فېزيک اساسات  ،لکچرنوټ ۱۹۸۵ ،ز کال ¸ ساينس پوهنځی  ،کابل پوهنتون
 .٧د الکترونېک اساسات  ،لکچرنوټ ۱۹۸۴ ،زکال  ،ساینس پوهنځی  ،کابل پوهنتون
 .٨د لمرانرژي څېړنیزمرکزپروژه )۱۹۸۲-۱۹۸۶ ، (Solar collectorجوړه شوه  ،ساينس پوهنځی مجله،
کابل پوهنتون
 .٩د اکس ريزفلوريسېنس )  (X-ray fluorescenceکړنالرې په مرسته دهېواد معدني ډبرو پېژندنه او تحليل،
کابل پوهنتون ،۱۹۸۳ ،ساينس پوهنځی مجله ،کابل پوهنتون
 .١٠د کوبالټ شپيته راديوتيراپي دستگاه ، therapy equipment Cobalt-60لېکچرنوټ ،۱۹۸۴
کابل پوهنتون
 .١١الکتروفيزيولوژي  ، ۱۹۸۵لېکچرنوټ ،طب پوهنځی  ،کابل پوهنتون

خپور شوي علمي اثاراو مقالې :
.١
.٢

په هیوادکې داټومي پاتې شونوخبرتیا  ،دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال
اټومي بمونه اومذهبي نومونه  ،دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال

.3
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨

دچرنوبیل هستوی پیښې شل کل تلین  ،دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۶زکال
دسږکال فزیک نوبل جایزه جاپاني فزیکپوهانوته ورکړه شوه  ،دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال
دکیهان ) (Universeمصنوعي پیدايښت تجربه وځنډیده ،دلراوبر ا ،وبینواویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال
دسرطاني ناروغيودپېژندنې کلینیکي فرمول ) ،(TNMدلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال
هېماتولوژ ي ( دداخله طب لکچرنوټ  :دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال
د اټوم بم د  ٦3تلین غميزې په یاد  ،دلراوبر اوبینواویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال

 .٩دمسلمان پښتون اواټوم بم کارپوه عبدالقدیرلنډه پېژندنه  ،دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال
 .١٠دگاونډ يوهیوادونوهستوي ازموینې  ،دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال
ویبپاڼه  ۲۰۰۷زکال
 .١١دپښتوژبې يوملي تلويزيون ته اړتيا  ،دلراوبر اوبینوا،
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.١٢
.١3
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩

دنړۍ لومړی اټوم بم ،د لراوبر او بینوا ویبپاڼه  ۲۰۰۷زکال
د پولونيم زهراودروسي جا سوس مړينه  ،دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۶زکال
د اتوم انرژي بنسټيزفرمول  ،دلراوبر اوبینواویبپاڼه  ۲۰۰۶زکال
ویبپاڼه  ۲۰۰۵زکال
پښتانه او د پښتو ژبي غميزه  ،دلراوبر اوبینوا،
په کابل کې بايد دپښتوژبې پوهنتون جوړشي  ،دلراوبر اوبینوا ،ویبپاڼه  ۲۰۰۵زکال
ویبپاڼه  ۲۰۰۸زکال
د طبيعي وړانگوسرچينې  ،دلراوبر اوبینوا،
طبيعي راديواکتيو يتي  ،دټول افغان ویبپاڼه  ۲۰۰۷ ،زکال
دافعانستان داتوم انرژۍ پـيښليک  ،دټول افغان ویبپاڼه  ۲۰۰۶ ،زکال

)پای(
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سریزه
ترټولودمخه دلوی اومهربان خدای (ج) څخه ډېره شکریه اداکوم چې ماته یې ان په دې اته اویاکلن  ۷۸عمرکې
اودمهاجرت په ژوندکې ددې وړتیا راپه برخه کړه چې دطبیعي علومو انگلیسي  -پښتوقاموس ترسرلیک ال ندې په
هیوادکې داډول لومړی درسې معتبر کتاب تألیف کړم .
داکتاب دهیوادښوونځی شاگردانو ،دساینس  ،انجینري ،فارمسي ،کرهڼې اوطب پوهنتون دمحصالنو
اواستادانولپاره دضرورت وړقاموس دی .
دطبیعي علوموانگلیسي  -پښتوقاموس چې دهیوادپه ملي اورسمي ژبه پښتوباندې لیکل شوی دی دلږڅه
دریوکالونوپه موده کې بشپړشو .نوموړی قاموس دطبیعي علومو فزیک،کیمیا،بیالوژي اوریاضی څانگو لږڅه
لس زره مسلکي اصطالحونه لري چې په اته سوه مخونوکې لیکل شوي دي .
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
 .برسیره پردې هغه مسلکي اصطالحونه چې ژباړه یې ستونځمنه وه  ،دعامې پوهاوی په موخه دشکلونو،ریاضي
فرمولونواومعادلوپه مرسته تشریح شوي دي.
ددې قاموس په لیکلوکې دټولوهغوستانداردعلمي آثارواوکتابونوڅخه چې په نړیواله کچه په پوهنتونوکې
تدرسیږي گټه اخیستل شوې اوکوشش شوی چې دمروجواومعمولواصطالحاتوپه کارولوسره دزده کوونکواودطبیعي
علومومینه والودښه پوهیدوسبب وگرځي .همدارنگه دانټرنیټ ویب پاڼو لکه  pubmedاو  Wikipediaڅخه زیاته
گټه اخیستل شوې ده.
دقاموس ډیری مسلکي اصطال حونه دجرمني ژبې یوکتاب څخه اخیستل شوي دي چې نوم یې په ال ندې ډول دی :
مؤلف  :گونتر راک Günter Rack
Günter Rack,
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Wörterbuch Deutsch -Dari 1975,
Julios Gross Verlag Heidelberg

پر  ۱۹۷۵ل کال کې نوموړی کتاب دیوه قاموس اوډکشنري په ډول دکابل پوهنتون ساینس پوهنځی اودالمان بن
ښارپوهنتون دتمامیت په دوره کې په جرمني  -درې ژبه لیکل شوی دی .
داډول قاموس په هیوادکې لومړی کتاب دی چې دمؤلف له خواپه پښتوژبه او په جرمني کې دمهاجرت ژوندپه درشل
کې لیکل شوی دی .داچې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې څومره اسانې وي  ،په دې هکله دڅه لیکلوضرورت نه وینم
 .خوددې خبرې ویل اړین بولم چې په مورنۍ ژبه زده کړې خوراگټوراواغیزمن هم وي  .نوله دې کبله داضروري
اومهمه خبره ده چې زموږ په گران هیوادافغانستان کې په مورنۍ ژبوزده کړوته پاملرنه وشي ،ترڅوزده کوونکي
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 .
دایوڅرگندحقیقت دی چې دهرهیوادپرمختگ  ،تمدن اوهوساژونددساینس اوتکنالوژۍ په اساس منځ ته راځي .
دنړۍ ډیروهیوادونووکوالی شول چې دملې گټو اوملي فکرپه پام کې نیولوسره اوهمدارنگه کلک عزم ،زیار،
،متانت  ،شپه اوورځ کارکولو اوبالخره دصبرپه مرسته دساینس اوتکنالوژۍ علم ترالسه کړي اوخپل وطن
آباداونیکمرغه کړي .
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موږته هم ال زم اوملزوم ده چې دملي گټواوملي فکرکړنالره په عمل کې پیاده کړواوخارجي هیوادونوته دهراړخیزې
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 )
همداالمل ووچې مادیوه ملي فکرلرونکي افغان په صفت خپل مسؤلیت احساس کړاودطبیعي علومو
انگلیسي  -پښتوقاموس مې ولیکلو .داځکه چې طبیعي علوم دساینس اوتخنالوژۍ اړین بنسټ تشکیلوي.
په پښتوژبه دعلمی آثاروکمښت له یوې خوااوپه تعلیمي مؤسسوکې په پښتوژبه دزده کړونشتوالی له بلې
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
اوهم ورته داحق ورکړل شوی وي چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي .
دطبیعي علومو انگلیسي  -پښتوقاموس په نوم ددې کتاب موخه هم داده چې له یوه پلوه زده کوونکوته په زده
کړوکې اسانتیاوې رامنځ ته شي اودبله پلوه دپښتوژبې دشتمنیوخزانه دطبیعي علومودمالوماتوپانگه هم بډای شي.
ددې کتاب مسلکې اصطالحات دانگلیسي ژبې دالفباپربنست ترتیب شوي دي اوداچې دافغانستان دلوړوزده
کړوډیروزیاتوپوهانوپه انگلیسي ژبه لوړې زده کړې کړې دي  ،نوله دې کبله ډیرزیات علمي آثاراوعلمي
اصطالحات دانگلیسي ژبې څخه زموږدهیوادژبوته راننوتلي دي ،نوځکه په دې کتاب کې هم هڅه شوې ده چې
علمې اصطالحات په انگلیسي ژبه ولیکل شي  ،ترڅولوستونکي اوڅیړونکې دشک اومشکال توسره مخ نه شي .
څرنگه چې دطبیعي علوموپه څانگه کې دانگلیسي  -پښتوقاموس دالومړی چاپ دی چې دگرانوهیوادوالوخدمت
ته وړاندې کیږی  .نوکیدای شي چې گرامرې ،امال يي اوچاپې غلطۍ پکې رامنځ ته شوې وي چې له دې ډول
نیمگړتیاودشتون څخه معذرت غواړم .

( په خورا درنښت )
پوهنوال ډاکټرنظرمحمدسلطانزی ځدراڼ
دکابل پوهنتون دساینس پوهنځی پخوانی استاد
دجرمني هیواد 2000 ،زکال ،د فرانکفورت ښار
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دلیکوال خبرې :
کله چې زه التنکی ځوان وم اوپه کابل کې درحمن بابا لیسې په لسم ټولگي کې مې درس لوستلو ،خوکله به چې
ښارته راغلم نوخامخابه دکابل ښار عامه کتابخونې ته یوځل ورتللم  .په دې ترځ کې به ډیرخواښینی شوم چې
دپښتوژبې کتابونه به زماترسترگونه کیده .په داسې حال کې چې په نوروژبولکه دري  ،عربي ،انگلیسي
اوفرانسوي ژبو به پریمانه کتابونه موجودوو .ماته به تل داپوښتنه پیداکیده چې په پښتوژبه ولې دومره لږکتابونه دي
او حتی تر دی چی بیخي شتو ن نه لري ؟ په خپلوسترگودغه لیدلي حال زه دومره وځورولم چې ماپه همغه وخت
کې دځان سره پریکړه وکړه چې زمااړینه دنده به دتحصیل څخه وروسته داوي چې په پښتوژبه علمي کتابونه
ولیکم  .اوس په دې ډیرخوش اوبختور یم چې زمایوه پخوانۍ هیله ترسره کیږي .
دلوی خدای (ج) نه ډیرشکرپه ځای کوم چې ما ته اهلل ج ددې توفیق راپه برخه کړچې دلسوکالونوپه ترځ کې وکوالی
شم دطب په څانگه کې اوهمدارنگه دفزیک په څانگه کې پینځه ارزښتمن کتابونه ولیکم .
اوسمهال یوځل بیاویاړم او دلوی خدای (ج) نه ډیرشکرپه ځای کوم چې دگران هیوادافعانستان لپاره دمهاجرت په
درشل کې اودهیوادڅخه بهردساینس اوتکنالوژۍ دودې اوپرمختگ په لوردهڅوپه لړکې په دې بریالی شوم چې
دطبیعي علوموپه څانگه کې دانگلیسي  -پښتوقاموس په نوم معتبرکتاب تألیف کړم .
په دې اړوند ماته سمدالسه جوته شوه چې یوخوازماعمرخواوس داویاکالونوڅخه پورته دی او بلخوادکتاب لیکل
دومره اسانه اوساده کارهم نه دی  .داځکه چې دیوې رسالې  ،مضمون اویاکتاب لیکل ډېره حوصله ،پریمانه وخت
اوپه تیره بیادپښتوژبې کره ادبیاتوته اړتیالري  .یولوستونکی هغه مهال دکتاب لوستلو څخه خوند اوگټه
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 :
( ترکاڼي دبیزوکارنه دی ) .
خوکله چې دشخصي مالوماتوله مخې په هیوادکې دطبیعي علومو انگلیسي  -پښتوقاموس ناشتون خبر زما
ترغوږوراورسید ،نوپه دې سوچ کې شوم چې په دې اړوند خپل ټول تخنیکي اوطبي پوهاوی افغان ولس ته دخدمت
په موخه وړاندې کړم .هغه پوهاوی اومسلکې تجربې چې زماپه ماغزوکې دلږڅه څلویښتوکالونوراپدې خوا خوندي
ساتل شوې دي اوس دکتاب په شکل ولیکم .
څرنگه چې دطبیعي علومو انگلیسي  -پښتوقاموس ترسرلیک الندې په پښتوژبه التراوسه پورې دپوهنتون په کچه
کوم علمي اثرموجود نه وو ،نولیکوال ال زم وگڼل چې دنوموړې نیمگړتیاپه پام کې نیولوسره یوځانگړی قاموس
دچاپ لپاره تیارکړم.
لیکوال ددې کتاب په لیکلوکې ترخپله وسه پورې زیارایستلی دی چې روان ،ساده اوسوچه پښتو لغتونه اوجملي
وکاروي .بلخوادکتاب په مناسب ځایونوکې دزده کوونکو اولوستونکو دالډیر پوهاوی په موخه پریمانه شکلونه
جدولونه،معادلې کښل شوې دي.
اهلل ج دوکړي چې داعلمي اثردښوونځیو،دساینس پوهنځی محصلینو،استادانواوڅیړونکوته دیوه ابتدايي الرښودپه
توگه گټورتمام شي .داځکه چې یوزده کونکی هغه مهال په ساینسي مضمونوښه پوهیدالی شي کله چې په مسلکي
اصطالحونوباندې پوره حاکمیت ولري  .داځکه چې مسلکي اصطالحونه دهرمضمون بنسټ جوړوي کټ مټ لکه
یوخټگرچې دخښتوپه مرسته یوکورابادوي .
که څه هم لیکوال دنوموړي قاموس په تیارولوکې یوخوا دپښتوژبې ادبې،کره جملوپه چمتوکولوکې ډیروخت
مصرف کړاو بلخوادنړیوال علمي معیارونوپه پام کې نیولوسره پوره ستونځې وگاللې خوبرسیره پردې خوښ یم چې
دداسې یوه نیک اوعلمي کار ل پاره مې خپلې مټې راونغښتي .داځکه چې زه دیوه کارپوه په صفت خپل خان افغان
ولس ته پوره وړي گڼم .
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گرانولوستونکو!
دکتاب لیکل خوراستونځمن کاردی خوله دې څخه بل غټ ستونځمن کاردکتاب چاپ کول دي  .په دې اړوند زه
خپل ځان دمننې پوروړی گڼم چې دیوه فرهنگي شخصیت کارنامې تاسوته په گوته کړم چې پرته د هغه مادې
اومعنوي مرستې څخه ددې قاموس چاپ کیدل ناممکن وو.
داقدرمن ملي فرهنگي شخصیت ډاکټر محمدیحیی وردگ نومیږي چې په ملي اونړیواله کچه یوپيژندل شوی افغان
طبي ډاکټردی.
اوسمهال ډیرویاړیم چې یوخواد ډاکټر محمدیحیی وردگ ترمدیریت الندې اوبلخوادالمان جي آی زیت )(GIZ
اونورونړیوالوخیریه مرستندویوټولنو په مالي مرسته یوه پياوړې پروژه په دومره جدیت اوفعالیت سره کارکوي چې
په ډیره لنډه موده کې يې ددووسووڅخه زیات شمېرکتابونه دهیوادپه رسمي ژبوچاپ کړي دي .ډاکټر محمدیحیی
وردگ هغه لومړی ویښ فرهنگي شخصیت دی چې ددیپلوماسې ،ځیرکتیا اوخپل ذکاوت له الرې نړیوال خیریه
ټولنوته دباوروړدلیلونه اوالسوندونه وړاندې کړل ترڅوهغوی دکتا ب چاپ کولومالي لگښت په غاړه واخیست .
زه باورلرم چې ډیرزربه دډاکترصاحب دنوموړي بې ساري خدمت په بدل کې دهغه نوم دتاریخ په پاڼوکې په زرین
رنگه حروفو ولیکل شي.
له دې کبله زه عاجزبنده داهلل ج په دربارکې دوعاکوم چې ډاکټر صاحب محمدیحیی وردگ ته دنوموړي نوښت
،ابتکاراو خدمت په بدل کې ډیراجرونه اوثوابونه په نصیب کړي .داځکه چې دنوموړې پروژې په برکت سره
دپوهنتون ډیراستادان دمیدان ډگرته راودانگل اوپه پښتواودرې ژبه يې دکتابونو دلیکلوفرهنگ راژوندی اوبنسټ
کیښود.
څرنگه چې زموږرسمې ژبې دعلمي اصطالحاتوله پلوه ډېرې غریبې دي نوڅرگنده خبره ده چې په علمي
اصطالحاتواولیکلوکې به نیمگړتیاوې ډېرې وي ،سره ددې هم هیله مندیم چې ددې قاموس لیکل زموږدگران

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

( په خورا درنښت )
پوهنوال ډاکټرنظرمحمدسلطانزی ځدراڼ
دکابل پوهنتون دساینس پوهنځي پخوانی استاد
دجرمني هیواد  2000زکال ،د فرانکفورت ښار

8

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس

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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دبطن ابهرشریان (سوررگي) انیوریزم  -:دلوی شریان دجداریوډول ناروغۍ ته ویل
کیږي چې لنډیزیې په دریوتورویانې  AAAسره ښوول کیږي اود" "triple-aیانې درې
گون اې په نوم هم یادیږي .
نوموړي درې تورې  AAAدبطنې ابهرشریان
انیوریزم لنډیزپه گوته کوي
 Abdominal aortic aneurysmناروغۍ
لپاره دلنډیزپه توگه کارول کیږي  .په دغه
ډول ناروغۍ کې دخیټې برخې دلوی شریان
د جدارپه خواصوکې بدلون راځي  .په پایله
کې دوینې دفشارپه واسطه  ،دشریان
دجدارهمدغې کمزورې برخې قطر لکه
دپوقانې په شان ارت ( )dilatationکیږ ي او
دیوې راوتلې کڅوړې په بڼه ښکاري  .په نارمل حالت کې دلوی شریان بهرنی قطرلږڅه
دوه سانتي متر  2 cmقیمت لري خوکله چې دلوی شریان بهرنی قطرددریوسانتي مترو
 3 cmڅخه واوړي نوپه طبي ژبه کې ورته انی وریزم ویل کیږي  .نوموړې ناروغۍ په هغه
چاکې ډیره منځ ته راځي چې :
 -۱ډېرسگرټ څکوي  -۲ ،دشراینو په جدار کې د

AAA

 Atherosclerosisناروغي ولري  -۳ .دشراینوپه
جدارکې جینتیک  Geneticنیمگړتیاولري .په دې
ماناچې دجدارضخامت ستریږي  ،ارتجاعيت یې
کمښت مومي اودجدارپه ننۍ سطحه کې
دغوړو،یوکلک ،فیبري ډوله نسجي پټ ()plaques
منځ ته راځي  .که چېر ته دشراینوجداردومره ضعیف
اولوی شي چې په پایله کې وچوي ( ) aortic ruptureنوکیدای شي چې دناروغ دمرگ
المل وگرځي  .دنوموړې ناروغۍ باوري پېژندنه دځانگړې طبي آلې یانې (
کمپیوترتوموگراف  )CT scanپه مرسته په ډیرحساس ،صحیح اودقیقه توگه کیدای شي .
منگور ډوله کب  -:څرنگه چې نوموړی کب دمنگورپه شان بڼه لري نوله دې کبله ورته
منگ ورډوله کب ویل کیږي  .که څه هم نوموړی کب ډیرخوندوردی  ،خو وینه ئې ډیره
زهرجنه ده ) . (Ichthyotoxinنواړین ده چې دهغه وینه دسترگو اودهضمي جهاز
سیستم سره تماس پیدانکړي اوکه نه اهلل مه کړه دغړو دشل کیدوالمل به و گرځي .
بلخوادنوموړي کب دوینې زهر دپخولوپه ترځ کې خنثی کیږي .

Aal

چرتکه  -:د شميرلو يوه ساده آله ده  ،یانې یوډول تخته ده چې دحساب کولو په موخه
په اسیايي هیوادونوکې دتجارت په څانگه کې دډیرپخوا زمانې راهیسې کارول کیږي .

Abacus

په تگ نه توانیدل -:

د بېلگې په توگ ه دځینوناروغیوله کبله په پښوتلل نا شونئ وي

اوله دې کبله پښې شلې (فلج) شوې وي
دنښې نښانې کمښت  ،دیوې پيښې کمزوری کیدل  -:کله چې یوه صوتي پنجه په
اهتزازراولونوپه پیل کې یې غږ جگ وي او بیاورسته په تدریج سره ټیټیږي اوپه اخیرکې
10

Abasia

Abatement

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
ئې غږ بیخي دمنځه ال ړشي  .دگروپ رڼاضعیف (تت )کید ل  ،ددردکمېدل
داصلي محورڅخه لیرې -:
خواکې پراته وي

 ،هغه غړي چې دخپلې تنې (سټې) څخه لیرې اویاپه مقابل

په آپتیکې فزیک کې دآبې ساین شرط -:
کې
یومایکروسکوپ اویایوه عدسیه
بایدچې ټاکلي هندسي شرطونه پوره شي
اپتیکي
ترڅو دیوه جسم کوم چې
محورته نږدې اویادمحورڅخه لیرې off-
 axisپروت وي  ،بشپړجوت  ،اودغلطی نه
پرته انځورمنځ ته راشي  .دریاضي معادلې په مرسته دغه هندسي اپتیکي شرطونه په ال
ندې ډول لیکل کیږي .

Abaxial،
off-axis

Abbe sine
condition

په پورتنۍ معادله کې  uاو  Uداپتیکي محورسره په جسم باندې دلویدونکودوو،
وړانگ وجوړونکې زاوئې دي چې دجسم اوعدسیی ترمنځ جوړیږي  .همدارنگه  u’,او’U
دهمدغودوو ،وړانگوزاويې دي چې دتصویر په سطحه کې جوړیږي .
بطن  ،خیټه  ،نس  - :دبدن هغه برخه چې دسینې قفس اودلگن خاصره ترمنځ پرته ده.

Abdomen

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

Abdominal

دبطني خالیگاه حمل داره (اميندواره)کیدنه  ،دبطن خالیگاه القاح ،دپریتوان په جوف کې
بې ځایه بالربښت ،

Abdominal
pregnancy

دخیټې درد  ،بطني درد

Abdominalgia

که چېرته په یوه گروپ کې دتبادلې قانون (  ) commotative fصدق وکړي یانې
 a.b = b.aنوپه دغه صورت کې نوموړی گروپ د  Abelگروپ په نامه سره یادیږي .
په (جنتیک) کې -:
بدلون  ،تغیر -:
 ،نیمگړتیا ،دعادي حالت نه توپير،ناسمتیا
(په بیالوژي کې ) -:

Abelgroup

دکروموزومو په شمېر اوجوړښت کې بدلون

په حیواناتواونباتاتوکې دنارمل جوړښت څخه توپیردرلودل ،

Aberration

(په فزیک کې)  - :په عدسیه کې دیوه تصویرناسمي  ،دتصویرکروي ډوله غلطي ،
دنورفریکونسي یا د رنگ یانې دڅپو په تابع سره دتصویرنیمگړتیا
انتقال کول ،لیرې کول  ،لیږیدول  ،دمخ پوستکي څخه دیوې دانې لیرې کول ،
پرې کول  ،بیلول  ،لیرې کول  -:دبدن څخه دیوې برخې یاغړي پرې کول  ،د بېلگې
په توگه دتیوپه سرطان کې ددې غړی عملیات کول ،
بیلگه

-:

دعملیاتوپه مرسته دبدن څخه دتیواویانوروغړو لیرې کول .

Ablate

Ablation

دعملیاتواویااکس وړانگوپه مټ دبدن څخه دیوه غړي اویانسجونولیرې کول
دبدن غیرنارمل حجرې چې دسالموحجروسره په هراړخیزډول توپیرلري
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غیرعادي  - :بیلگه  :یوماشوم چې په عادي توگه زېږېدلی وي خودغړوڅخه یې یوغړی
نیمگړتیاولري

Abnormally

غیرمنظموالی  ،دبدن غړو په وده کې غیرعادی اویاځانگړی پرمختگ  ،غير منظم،
گ ډوډى ،بې ترتيبي ،بې تنظيمي ،بې قاعده توب  .له نارمل وضیعت څخه انحراف ،
هغه غیرنارمل حالت چې دوالدي اویاارثی نیمگړتیاو په اثر منځ ته راځي

Abnormity

افقی محور  -:دقایم الزاویه مختصاتوپه سیستم کې افقي پرته فاصله چې د اکس
 X-Achseمحور په نامه سره یاديږي  .دنوموړي پروت
محور په اوږدوکې دیوې تابع د خپلواکو متغیرو
حقیقي عددونوقیمتونه کښل کیږي  .په کیڼ خواشکل
کې دکارتیزین درې بعده مختصاتومحورونه Cartesian
 coordinate systemښوول شوي دي  .په نوموړي
مختصاتوکې دیوه ټکي دموقعیت درې محورونه
عبارت دي له P(x,y,z) :

Abscissa

مطلقه مقدار - :دغذایي موادواویادرمل دخوراک اندازې ته ویل کیږي چې په رښتوني
وزن اویاحجم سره ښوول کیږي  .د بېلگې
په توگه دستر سړي لپاره په یوه ورځ کې Absolute Amount
دویتامین سي داړتیاوړمطلقه مقدارلږڅه  100 mg/d,اټکل شوې ده .
مطلقه قیمت  - :دیوه حقيقى عدد  Xمطلقه قیمت ال س ته راځی کله چې دهغه منفي عال
په توگه ددواړوعددونو لکه درې  3اومنفی درې
مه دپام څخه وباسو  .د بېلگې
|-3 | = |3| = 3
) (-3مطلقه قیمت درې  3دی .

Absolute value

درښتوني عددونولپاره د مطلقه قیمت تابع گراف په
کیڼ اړخ کې ښوول شوی دی  .دیوه عدد  Xمطلقه
قیمت |  |Xدهمدغه عدد ښی خوااوکيڼ خواته په
عمودي کرښوښوول کیږي
 - 273 °Cاست درسکیل
نقطه صفرمطلق  - :عبارت ازدرجه حرارت پاینترین
حرارت ترمودینامیک که آنرا صفردرجه کلوین  °Kمینامند 237 °K = °C
جذب کول  ،ځبیښل

Absolute Zero
Absorb

جذب شوې انرژي  -:کله چې دیوې راډیواکټیف
سرچینې څخه ایونایزکوونکې وړانگې اویاذرې
خپرې شي اوپه الره کې په یوه جسم ولگیږي نوهلته
دوړانگویوه برخه جذب کیږي  .دجذب شوې

Absorbed Dose

12

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
انرژي  Dواحدپه گرې  Grayنومول شوی اولنډیزیې په ) (Gyښوول کیږي  .یوگرې
 1Gyد ایونایزوونکو وړانگوهغه مقدار انرژي په واحدژول  Jته ویل کیږی چې دیوجسم
یابدن په یوه کیلوگرام  1Kgکتله کې جذب شي  .دنوموړي کمیت پخوانی واحدراد Rad
) (rdنومیده 1 Gy = 1 J/kg = 100 rd .
انرژي ډوز  - :دوړانگوهغه مقدار انرژي ده چې ديوې مادې په واحد کتله کې جذب
کيږي  .دنوموړي فزیکي کمیت واحديو گرې  Grayټاکل شوی دی او مساوي ده له :
يوژول جذب شوې انرژي تقسيم په يو کيلوگرام 1Gray = 1 Gy = Joule/Kg
دانرژي ډوز قدرت  -:په یوه جسم کې دجذب شوې انرژي  Dاو د وخت  tدحاصل
تقسیم  Ḋ = D/tڅخه ترالسه کیږي  .دنوموړي کمیت واحدیوگرې پرثانیه دی Gy/s .
دانرژي ډوزقدرت  - :په یوه جسم کې جذب شوی انرژي مقدار تقسيم په وخت
په بیالوژي کې

-:

جذب  - :بیلگه :
اوگازجذب کول
په فزیک کې  - :کله چې ایونایزوونکې وړانگې دیوې مادې څخه تیریږي
نودوړانگوانرژي یې دمادې د اتومونوڅخه جذب کیږي اوپه پایله کې په حرارتي انرژي ،
کیمیاوي انرژي اونورانرژي اوړي
په کیمیا کې  - :دمایعاتواوجامداتوله خوادگازونوجذب کیدل  .بیلگه  :په اوبوکې کاربن
دای اکسایدجذ ب کیږي اوپه پایله کې یوکاربونیک اسید محلول جوړوي  .همدارنگه
دکلسیم هیدروکسیدله خوا دکاربن دای اکسایدگازجذب کیږي اوکلسیم کاربونیټ ترال
سه کیږي .

Absorbed Dose
Rate

دحیواناتواونباتاتوپه نسجونوکې دمایع

Absorption

دجذب ضریب ) - : , (α
یوعدددی چې دهرجسم لپاره ځانگړی
اوثابت قیمت لري  .همداال مل دی چې په
هریوه جسم کې توپیرلرونکې څپې یوډول
په توگه
نه جذب کوي  .د بېلگې
نوموړی عددپه ډاگه کوي چې
دالکترومقناطیسي وړانگو دلومړنۍ
انرژي شدت څومره برخه په واحد واټن
اوپه یوه ټاکلې ماده کې جذب کیږي  .که
باندې
سطحه
په
جسم
دیوه
دلویدونکووړانگوشدت د  I0په توري وښيو اوکله چې جسم ته ورننوځي او هلته د x
واټن طی کړي  ،دنوموړو وړانگودشدت کمښت د ) I(xپه توري وښيونو دجذب ضریب
, αلپاره ال ندې اړیکې اعتبارلري .

دپورتنۍ معادلې څخه ښکاري چې هرڅومره دجذب ضریب )  (αستروي په همغه اندازه
لویدونکې وړانگې په جسم کې لکه د اکسپونینشل تابع  Exponential functionپه ډول
د انرژي شدت دال سه ورکوي  .بلخوادنوموړي ضریب قیمت دجسم کثافت ،حرارت
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
اودلویدونکووړانگودڅپوپه اوږدوالي پورې اړه لري  .نوکله چې الکترومقناطيسي
وړانگې ديوې مادې څخه تېريږي نودهغې لومړنی شدت  I0د پنډوالي  Sپه هره کوچنۍ
تفاضلي برخه  dxکې ددريو فيزيکي کړنال رو په بنسټ لکه د کمپټون اغیزه ،د فوتو
ا غیزه او اال ستیکي غبرگون په بنسټ کمښت مومي  .په بل عبارت شدت يې کمزوری
کيږي  .په نوموړې فيزيکي کړنالره کې د مادې د اتومونو سره الکترو مقناطيسي
وړانگې غبرگون کوي اوپه پايله کې ديوه اېکسپونینسیال تابع )(Exponential function
په بڼه د پنډوالي په تړاو کمښت مومي  .دیادولووړده چې دوړانگوکمزورتیاضریب
) (Attenuation coefficientمساوي دی له  :دوړانگوجذب ضریب جمع
میو)(µ
دوړانگوپراگندگي ضریب
𝐬𝛍 𝛍 = 𝛍𝐚 +
دجذب لیکه  - :دالکترومقناطیسي طیف په یوه متمادي طیف کې هغوځانگړوتورو
لیکوته ویل کیږي چې دیوې مادې دتحریک شوواتومونوله خوا جذب کیږي  .همداالمل
دی چې په دیکتورکی نه لیدل کیږي .دجذب طیف دغه لیکې درڼادڅپو یوټاکلی
اوږدوالی سره سمون لري اودهر اتوم لپاره یو ټاکلی قیمت لري .
د جذب طیف  -:کله چې الکترومقناطیسي وړانگې دیوې جامد ،مایع اویاگازډوله
مادې څخه تیریږي نودنوموړووړانگو هغه برخه چې دڅپو اوږدوالی  λیې دلیدوړ
ټاکلی سرحد لري جذب کیږي  .دنمونې داتومونو په مدارکې (  )shellکې یوالکترون
دالکترومقناطیسي وړانگو ټاکلې انرژي مقدار جذب کوي اوپه پایله کې دیوه
بنسټیزټیټ مدارڅخه یوه پورته جگ مدارته ټوپ وهي  .داتوم نوموړې کړنالرې ته داتوم
تحریک ویل کیږي  .په نوموړي پروسه کې دالکترون څخه جذب شوې انرژي اندازه داتوم
ددوومدارونودانرژي تفاوت  ΔEسره برابره وي  .دالکترومقناطیسي وړانگوهغه برخه چې
دڅپو داوږدوالي)  ( λساحه یې دڅلورسوونانومتره څخه تراوه سوه نانومتره
) (λ= 400nm - 780 nmپورې رسیږي اوپه نمونه کې داټومونوڅخه جذب کیږي
 .نوموړی طیف په گازاتوکې
دهمغوعنصرونودجذب طیف په نامه سره یادیږي
کرښیزطیف او یا پلن طیف اوپه جامداتواومایعاتوکې دمتمادي طیف شکل لري .
دنوروړانگوهغه ټاکلې څپې اوږدوالې چې دنمونې اټومونوله خوا جذب شوی وي دجذب
په طیف کې نه لیدل کیږي  .نوله دې کبله دجذب په طیف کې دجذ ب شووڅپواوږدوالي
په توگه که په نمونه کې دمالگې محلول سودیم
ځای ،تور ښکاري  .د بېلگې
اتومونه شتون ولري نوزیړرنگه څپې طول په طیف کې نه لیدل کیږي  .څرنگه چې دجذب
طیف دهرې مادې لپاره ځانگ ړې بڼه اوخواص لري نوددې کړنالرې په مرسته سره کیدای
شي چې دپلټونکې نمونې ترکیب په کیفیتي اومقداري تړاووپيژندل شي  .د بېلگې په
توگ ه په چاپیریال کې دهوادجذب طیف کې
دټولوگازونودترکیب سلیزه برخه په ډیربشپړاودقيق
توگه ټاکل کیدای شي  .دلمرپه ننه کې توپیرلرونکي
گازونه شتون لري چې دلمروړانگو د ټاکلو
څپواوږدوالۍ جذب کوي  .څرنگه چې دلمروړانگوجذب شوې برخه مځکې ته نه تیریږی
 ،نو همداالمل دی چې دلمرجذب طیف دلیدلووړبرخه کې تورې کرښې مالومیږي او د
فراونهوف کرښو  Fraunhofer linesپه نامه سره یادیږي  .په شکل کې دلمرجذب
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
طیف اود  Fraunhofer linesتورې کرښې ښوول شوې دي
بیلتون ،انتزاع،تجرید - : ،یوې خواته لیرې کول  ،یوې ډلې جسمونوته یوعمومی
خواص ورکول اودهرجسم خصوصي خواص دپام نه غورځول  .بیلگه :
دعنصرونوپه پریودیک جدول کې هغه عنصرونه چې عمومی گډخواص لري په یوه ډله
کې ترتیب کیږي  .مفهوم ورکول  ،عمومیت ورکول
-:

پریمانه  ،داړتیاڅخه ډیر ،تکرر،کثرت وقوع،ډیرښت ،فریکونسي
لکه یوعنصر چې دعادي حد څخه ډیرپیداکیږي
یوطبیعي عدد  nته پریمانه (ډیربارشوی ) عدد ویل کیږي چې
په ریاضي کې -:
ددې عدد سوچه ویشونکوعددونو حاصل جمع د  n+1څخه لوی وی .
د بېلگې په توگ ه  :ترټولوکوچنۍ پریمانه جفت عددعبارت له دولسوڅخه دی .
داځکه چې  ) ١٢ > ١٦ = ٦+٤+3+٢+١( ١٢ :بلخوا لومړي جفت پریمانه عددونه په
ال ندې ډول دي … ,٤٢ ,٤٠ ,3٦ ,3٠ ,٢٤ ,٢٠ ,١٨ ,١٢ :
ترټولوکوچنی پریمانه طاق عدد عبارت دی له  :نهه سوه پینځه څلویښت ٩٤٥

Abstraction

هرهغه شی

Abundance

(> ٩٧٥ = 3١٥+١٨٩+١3٥+١٠٥+٦3+٤٥+3٥+٢٧+٢١+١٥+٩+٧+٥+3+١
.)٩٤٥
په ایکولوژي کې

-:

په یوه ټاکلي چاپېریال کې دنارمل په پرتله دیوډول حیوان

اویانبات ډیرښت  ،په یوه ټاکلي سیمه اوپه واحدسطحه کې دیوډول اورگانیزم مطلقه
شمېر مالومول ترڅو دانتي بیوتیکا داغیزمنتوب په اړوند مایکروبیولوژيکي اټكل
ترسره شي
داکتینیوم عنصرلپاره دلنډیز کیمیاوي نښه ده

Ac >> Actinium

کنه ها -:دعنکبوت  Arachnidaپه فامیل پورې تړلې یوټیټ ټولگۍ حیوانات دي چې
دبل حیوان وینه ځبیښي اویادپار ازيټ په توگه ژوندکوي .حیوانات جوالمانندکوچک بوده
که ازیک تاهفت ملي مترطول بزرگي دارند.کنه هااکثرًا غیرمرئی سفیدرنگ ویانسواري
بوده که بعضًا رنگ های تیزسرخ ،زرد،سبزویاآبی دارند .قسمت سروسینه شان باهم وصل
بوده که  cephalothoraxراتشکیل میدهندودارای چهارزوج پای میباشند.
کنه هادارای  546فامیل بوده ودرتمام قست های روی زمین انتشاردارند.
بسیاری فامیل های انهاطورطفیلی باالی جوندگان،پرندگان،مورچه هاوزنبورحیوانات
فقاری وانسان التهابات وتخریشاتهای جلدی رابوجودمیآورند.
سرعت ورکول  ،تعجیل ورکول  ،گړندی کول  ،تسریع کول ،شتاب ورکول
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
په بیالوژي کې  -۱ -:سرعت ورکول  ،چټکتیا  -:په ارثي تعامال توکې دوخت په
تړاودیوه جین تأثیرته چټکتیاورکول چې یوه ټاکلې نښه ولري
 ۲په خپل ځاني تکامل کې دوخت څخه ترمخه دیوه غړي تشکیل کیدل لکه څرنگهچې دقبیلوي تکامل له کتنې څخه ال تراوسه مجازنه وي
-:
په فزیک کې  :چټکتیایاتعجیل
اودوخت تغیر dt
دسرعت تغیر
نسبت ته تعجیل ویل کیږي  .کله چې یوجسم
دیوه منحنی په اوږدوحرکت کوي نودتعجیل
لپاره لیکالی شوچې :

کله چې دوخت تغیر صفرته تقرب وکړی Δt → 0

Acceleration

نورښتونی دمگړی تعجیل

ترالسه کیږي
تعجیل  ،گړندی توب
په فزیک کی  -:تعجیل یوفزیکي کیمت دی چې دوخت  tپه تړاودیوه جسم دسرعت
اودوخت
 vبدلون ته ویل کیږی  .په بله وینا تعجیل له حاصل تقسیم دسرعت بدلون
بدلون  dtڅخه عبارت دی .

تعجيلوونکی  - :يوه فزيکې آله ده چې په يوه الکتروستاتیک اويا الکترومقناطیسي
ساحه کې الکترون،ايون  ،پروتون اوچارج شوې ذرې گړندی کوي او انرژي يې ور ډېروي

Acceleration

Accelerator

قبلوونکی  ،منونکی ،رانیونکی -:
په کیمیاکې  :ځینې اتومونه اومولیکولونه شتون لري چې دیوې ذرې
درانیولولیوالتیااومیل لري  .د بېلگې په توگه دپروتون رانیونکی یوه ماده ده چې په
یوه کیمیاوي تعامل کې یوپروتون دبلې مادې څخه رانیسي .
هغه ماده چې یوپروتون ورکوي ددونر  Protonendonatorپه نامه اوهغه چې ځان ته یې
رانیسي د  Protonacceptorپه نامه سره یادیږي  .د بېلگې په توگه اسیدونه کوال ی
شي چې یوپروتون ورکړي اوقلویات یې راونیسي  .یواتوم  ،ایون اویامالیکول چې
یوالکترون ځانته راونیسي دالکترون رانیوونکي  electron acceptorپه نامه سره یادیږي
دمسویو میخ دمسوسلفاټ په یوه محلول کې ډوب
په توگ ه
 .د بېلگې
کړو،نوداوسپنې میخ په سطحه باندې دمسویوسورنصواري رنگه پټ منځ ته راځي .
داځکه چې یو ایون ) (Cu2+کوال ی شي چې په ډیره اسانی سره داوسپنې څخه یوالکترون
ترالسه کړي  .دغه کړنالره دریدکشن  reductionپه نامه سره یادیږي  .اوسپنه
یوالکترون دالسه ورکوي اوله دې کبله اکسیدیشن  Oxidationکیږي .
 Oxidationاوکسیدیشن یا تحمض
 Reductionارجاع یااحیا
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
ریدکشن په دې مانه چې د ایون د اکسیدیشن شمېر یې بیرته خپل پخواني حالت ته
کمښت مومي .
یوه ماده چې دځانگړونوروموادوڅخه اکسیجن ځانته
په بیالوژي کې  :رانیوونکی -:
راجذب کوي اودهوااکسیجن په واسطه تعامل ته چمتوکیږي .
دالکترونورانیوونکی  :کله چې دیوه نیم هادي عنصر لکه
په فزیک کې -:
سیلیسیوم  Siliciumپه کریستل جال کې دیوه پردي (بیگانه) عنصر لکه گرمانیوم
 Germaniumاتومونه ونښلوونودغه ځایزنیمگړتیاته اکسپتورویل کیږي  .داځکه چې
دگرمانیوم دغه نیمگ ړی ځای کوالی شي چې یوازادالکترون ځانته راونیسي اوپه دې
ډول دهدایت وړتیاپورته بوځي .
دچاپیریال سره سمون  ،دچاپېریال هراړخیزوبدلونوسره توافق
توافق
اوتوافق

دچاپیریال دشرائیطو سره سم دیوه حیوان اویانبات دژوندکولو برابرون

-:

اجراکول  ،ترسره کول  ،اخیرته رسول

Acclimatising
Accommodation
Accomplish

داجرأقابلیت  ،دشونې وړ  ،دپوره کولووړ

Accomplishable

اجرا  ،بشپړتيا :سرته رسونه :

Accomplishment

انبارشوي  ،ذخیره کول  ،په تېره بیا لکه دبریښناانرژۍ ذخیره کول  ،ډومباري شوی ،
یوپربل باندي پراته
په کیمیاکې  -:په عضوي کیمیاکې ددووجفته اړیکوڅخه عبارت دی چې ددواړوخواڅخه
په کاربن باندې نښتې وي  .لکه بوتاترین  𝐻2 𝐶 = 𝐶 = 𝐶 = 𝐶𝐻2اویاکاربن دای
اکساید O=C=O
بطر ی  ،دبريښنا انرژي زخیره کوونکې آله  - :اکوموال توریوه داسې آله ده چې دهغه په
واسطه دبریښنا انرژي زخیره کیږي  .په عادي توگه هغه ته بطري هم وايي .
دانتراسین

 C14H10یومشتق دی چې دبنزین  benzeneگڼ شمېر حلقې لري

پرته له سره -:

هغه حیوانات چې سروه نه لري لکه صدف

است الدهاید ،ایتانل

-:

د ایتایل الکول

Accumulator
Acene
Acephal

مشتق دی چې دهغه څخه دسرکې

تیزاب ترال سه کیږي  ،کیمیاوي فرمول يې  , CH3CHOدی اود  Ethanalپه نوم هم
یادیږی  .په بدن کې نوموړی عضوي مرکب دمنځني تولیدپه ترځ کې دایتانول Ethanol
څخه ترال سه کیږي  .کله چې سړی دسهارخوب څخه راپاسي اوعظالت یې دردکوي
نوهمدغه است الدهایدمسؤل دی .په عطراورنگ کې دیرکارول کیږي
دسرکې تیزاب مالگه -:

Accumulate

د بېلگې په توگه لکه سودیم اسیتات

دسرکې تیزاب  -:دکاربوکسیلیک اسیدعضوي تیزابودډلې څخه گڼل کیږي  .دسرکې
تیزاب ،دجوړښت کیمیاوي فرمول یې  CH3COOHدی  .ترش خوند لري اوسرکې ته
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Acetaldehyde

Acetate

Acetic Acid

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
تند بوی ورکوي  .پوستکی سوځوي یاداغ کوي  .دځینوغذایی موادوڅخه لکه دمیوو
شربت ،الکهول ،دانگوروشیره  ،شراب اونوروڅخه کوالی شوچې دسرکې تیزاب ترالسه
کړو .دبیلگې په توگ ه کله چې دایتانول الکول محلول سره په کافي اندازه اکسیجن
گ ډکړو اویادچاخبره دڅواونۍ لپاره په ازاده هواکې پرېږدونوالکول ترش کیږی او دسرکې
تیزاب الس ته راځي  .په داډول خمیره کیدنه کې د  Acetobacterبکټریاوو په مرسته یو
اکسیجن اتوم په ایتانول تړل کیږي (اکسیدیشن) کیږي .
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
استون  - :ډای میتایل کیتون دی  ،جوړښتي فرمول يې  ) (H3C‒CO‒CH3 .دی ،یوه
بې رنگ ه مایع ده چې میوته ورته بوی لري اودکیتون کتلې سره یوځای په ادرارکې
 ketonuriaاوبله برخه یې دتنفس له ال ر ې دبدن څخه وځي .

Acetone

سرکه  ، - :یوبې رنگ ه زیړچک روڼ مایع دی چې تروش خوند اوټاکلی بوی لری  .دنري
اوبلن الکول لرونکي مایع څخه داکسیجن اوسر کې بکتریاوپه شته والی کې ترال سه
کیږي  .په پایله کې ایتانول دسرکې په اسید باندې اکسا یدکیږي
 -:بې رنگ ه اسیدي مایع ده چې تندبوی لری او دایتانال  ethanolدتخمریا
سرکه
فرمنتیشن څخه داسیتیک اسیدبکټریاووپه مرسته ترالسه کیږی  .په خوړوکې پراخ
استعمال لري

Acetum

اسیتل کوانزایم اې  -:یومولیکول دی چې دسرکي تیزاب پاتې شونې برخې او دکوانزایم
 Coenzym Aتړون څخه ترالسه کیږي .نوموړی مولیکول په ډیروبیوکیمیاوي
تعامالتوکي برخه لري  .دشکر،شحمیات اوپروتین په میتابالیزم کې دنوموړې انزایم
اساسي دنده داده چې دتنفس کړۍ  Respiratory chainته ارجاع شوی الکترون وړونکی
مولیکول  NADHتولیدکړي  .دنوموړی مرکب هایدروجن اتوم دمایتوکوندرین په غشا
کې داوکسیجن سره یوځای کیږي اوپه پایله کې اوبه اوکیمیاوی انرژي د  ATPپه بڼه منځ
ته راځي .په همدې ترځ کې ازاده شوې انرژي د  ATPپه مولیکول کې ذخیره کیږي.
بلخوانوموړی مولیکول په ډیروبیوشیمي تعامالتوکي لکه پروتین ،کاربوهایدریت
اوشحمي میتابالیزم کې برخه اخلي اوهغوی سره یوځای کوي  .ددې مولیکول یوه بله
عمده دنده داده چې د سیتریک اسیدسایکل (دوره)  citric acid cycleته د اسیتل گروپ
 CH3COانتقال کړي ترڅونوموړی سایکل دانرژي دتولیدپه موخه اوکسیدیشن شي  .په
نوموړي کیمیاوي تعامل کې د سیتریک اسیدسایکل یو اتوم څخه الکترون بیل کیږي
یانې دالسه ورکوي اوپه پایله کې داړونده اټوم مثبته اکسیدشني درجه لوړه کیږي  .د
 Acetyl-CoAمولیکول هغه مهال منځ ته راځي کله چې دوازدې اسیدمولیکولونه دبیتا
اوکسیدیشن  Beta oxidationبیوشیمي کړنالرې په ترځ کې تجزیه شي  .په نوموړې
کړنالره کې دوازدې اسید بیتا کاربن اتوم  β-Cاوکسیدیشن کیږي  .بلخوا دAcetyl-
 CoAمولیکول هغه مهال هم منځ ته راځي کله چې دانزایم pyruvate dehydrogenase
Oxidative
مولیکول څخه دکیمیاوي تعامل
په مټ دپایرویټ pyruvate
 decarboxylationپه پایله کې کاربن دای اوکساید  CO2جداشي اوورپسسې دپایرویټ
پاتې مولیکول اوکسیدایزشي  oxidationیانې دوه الکترونه دالسه ورکړي .
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Acetyl-Coa

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس

نوموړی کیمیاوي تعامل په لنډډول هم لیکالی شو:
دیادولووړده چې پایرویټ  pyruvateدگالیکوالیزیس  Glycolysisوروستنۍ محصول
دی اودپایرویک اسید  Pyruvi acidمالگه ده  .همدارنگه د Acetyl-CoAمولیکول
دسیتریک اسید دورې اودگلوکوالیزدورې ترمنځ یوه منځنۍ اړیکه تشکیلوي .
یونامشبوع ،بې رنگ ه  ،چاودیدونکی اوسوځیدونکی گازدی
اسیتلین ،یاایتین -:
چې دالکین په ډله پورې اړه لري  .د دوه کاربن اودوه هایدروجن اتومونوڅخه جوړد ی .
دواړه کاربن اتومونه په خپل منځ کې د دری گونو اړیکو

HC≡CH

په مرسته تړل

شوي دي  .که دهغه مخلوط دهوااکسیجن سره یوځای شي نوچاودېدونکې پایلې لري .
دلیم کاری په موخه ورڅخه گټه پورته کیږي  .اسیتلین دځمکی گاز میتا ن Methan
دوه زره درجې دسانتیگریت ترال سه کیږي  .کله چې کلسیم
څخه دحرارت په
کاربیدداوبوسره یوځای تعامل وکړي نوپه پایله کې اسیتلین منځ ته راځي.

دهایدروکاربن د درې گونواړیکویو نامشبوع مرکب تشکیلوي
استلین ،ایتاین -:
اودالکاین په گ روپ پورې اړه لري  .یوسوځیدونکی  ،بې رنگه  ،الوتونکی گازدی .
دهواسره دیوځای کیدوپه ترځ کې جرقه اوبیا انفالق کوي  .دلیم کاری په صنعت کې
دلیم کاری په موخه کارول کیږي  .د بېلگې په توگه داکسیجن سره یوځای داستلین
یومخلوط گازتر درې زره درې سوه سانتیگراد  3300 °Cحرارت تولیدکوي  .کیمیاوي
فرمول یې عبارت دی له  ، HC≡CH :دصنعتي موادودتولیدلپاره یواړین مرکب
تشکیلوي .
هدف ته رسیدل،ترالسه کول  ،حاصل کول

Acetylene

Acetylene
= ethyne

Achieve

اسیدیاتیزاب

Acid

انهایدرایداسید -:هغه اسیدونه دي چې دتیزاب یوه مولیکول څخه یومولیکول اوبه راوه
ایستل شي  .دبیلگې په توگه لکه دگوگ ړوتیزاب،چې که یومولیکول اوبه ورڅخه لیرې
شي نوپه پایله کې  So3انهایدرایداسیدترالسه کیږي
دتیزاب پاتې شوي ایونونه  -:که چیرته دیوه تیزاب څخه دپروتون ایون  H+لیرې کړو،نو
پاتې شوی منفي چارج ایون مولیکول ته دتیزاب پاتې شوي ایونونه ویل کیږي .دبیلگې
په توگه لکه دشورې په تیزاب کې  HNO3څخه چې یوپروتون  H+لیرې کړو،نوپه پایله کې
دمنفي گروپ  𝑁𝑂3−پاتې کیږي چې دامیدرادیکال اویا دتیزاب پاتې شوي ایون په نوم
یادیږي.
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Acid Anhydride

Acid Residue
Ions

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
دقلوي مقدارټاکنه  - :یوه کړنال ره ده چې د تیتراسیون  titrationیانې ( دمقدارتجزیه )
په نامه سره یادیږي  .په دغه کړنال ره کې یوستانداردتیزابي محلول چې غلظت یې
مالوم وي پرلپسې څاڅکي څاڅکي یوه قلوي محلول ته چې غلظت یې مالوم نه دی
ترهغه پورې ورتویوو ترڅو یو خنثی کیمیاوي گډ محلول ترال سه شي  .په دې ترځ کې
دقلوي ا وتیزابوترمنځ یوکیمیاوي تعامل ترسره کیږي او دمصرف شوي تیزابي محلول
حجم اندازه کوو  .دتیزابي مالوم غلظت اومالوم حجم
په مرسته د ځانگړوکیمیاوي معادلوپه کارولوسره
دقلوي غلظت په پوره دقیق توگه ټاکل کیږي  .په
نوموړې کړنال ره کې دځینورنگ ښوونکوموادوڅخه
(  ) pH-Indicatorگټه پورته کیږي  .په عمومي توگه
دغه مواددکاغذټوټو څخه جوړوي اوکله چې په
محلول کې ډوب شي نوپرمخ یې داسې رنگونه منځ ته

Acid-base
titration

راځي چې د  pHیوې سکاال سره سمون لری  .د
په توگ ه لکه فنول فتالین  ،اویا متیل اورانج  .کله چې دغه کاغذ په
بېلگې
گډمحلول کې ورډوب کړو نودرنگ په بدلون سره کوال ی شوچې دیوه محلول تیزابي
سوررنگ ) ، (pH <7قلوي ابي رنگ ( ، )pH >7اوخنثي ( )pH = 7خاصیت مالوم کړو.
په شکل کې دتیتراسیون کړنال ره کښل شوې ده
بې رنگه تند بویه مایع ده ،جوړښتي فرمول
فورمیک اسید  ،د میږیانو تیزاب -:
يې  HCOOH .دی ،داچې دا تیزاب په میږیانو کې پیداکیږي  ،نو د میږیانو د تیزاب
په نوم هم یادیږي.
تیزابي کول  - :د بېلگې
گډولوسره تیزابي کړو.

په توگ ه موږکوالی شوچې یوکیمیاوي چاپېریال دیوه اسیدپه

دیومایع دتیزابوالي درجه ده چې دازادهایدروجن آیونو دغلظت [H+],
تیزابیت -:
په مرسته ټاکل کیږي  .کله چې دهایدوجن ایون داوبویومالیکول سره یوځای شي نود
هایدرونیوم ایون  hydronium ionمنځ ته راځي چې په  H3O+سره ښوول کیږي
 .بلخواپه خالصو اوبوکې دلسوملیونومالیکولوڅخه یومالیکول هایدرونیوم ایون H3O+
 PHپه مرسته ترال سه
تشکیلوی  :.دتعریف له مخې دیوه مایع دتیزابیت درجه د
کوو:

Acidicum
formicium

Acidify

Acidity

دتعریف سره سم په یوه محلول کې د پې اچ  pHقیمت مساوي دی له منفي اعشاري
لوگاریتم دهایدروجن ایونوغلظت aH+

تیزابي میالن  ،په تیزابي رنگه موادود رنگ اخیستلووړتیا،دتیزابوخوښوونکی ماده
په اسیدي رنگ ماده باندې د رنگولو وړتیادرلودل  ،په یوه تیزابی چاپیریال کې
نشوونماکول  ،هغه نباتات چې اسیدي ځمکې ته وړاندې توب ورکوي
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Acidophil
Acidophilic

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
تیزاب

Acidum

هغه حیوانات چې دبدن ثانوي خالیگاه وه نلري  .دبېلگې په توگه لکه اسکاري
گردچمجي

Acoelomat

په فزیک کې دصوت علم ته ویل کیږي

Acoustics

نامشبوع ا لفاتیک الدهایدونه دي چې د  Propenal,په نوم سره یادیږي اوکیمیاوی
فرمول یې  C3H4Oدی  .که چېرته دجوړیدلوپه ترځ کې دبدن سږوته ننوځي نونفس تنگې
منځ ته راولي  .بلخوا پروپینول یوډول ځانگړی بوی لري .

Acrolein

یوډول نامشبوع ساده غوړجن تیزاب دي چې تند اوتریخ بوی
الکریلیک اسید -:
لري  .دپولي میریزیشن خاصیت په درلودلوسره په پایله کې یوښیښه یې ډوله ډیرکلک
مصنوعی موادترال سه کیږي  .جوړښتي کیمیاوي فرمول يې CH2═CH‒COOH

Acrylic acid

داسیداکریل ژاوله  - :یوه جامده ماده ده چې په صنعت کې یواړین رول لري اودسریښ
کولواونښلولومادې په توگه ورڅخه گټه پورته کیږي .

Acrylic resins

داکریل تیزابواواکریل امید دتولیدپه موخه کارول کیږی
اکریل نایترایل -:
اوهمدارنگه دپولي میریزیشن خاصیت لري  .بې رنگه مایع ده ،

Acrylonitrile

جوړښتي فرمول يې  CH2=CH –CNدی
فعال کیدل  ،خوځیدل ،یوڅه کول  ،گ ړندې ،چټك ،چاال ك  :ځيرك :.،په کیمیا کې دیوه
جسم په بل جسم باندی د نفوذ ماناورکوي

Act

اکټینایدونه  - :هغو  15عنصرونوته ویل کیږي چې دعنصروپه پریودیک جدول کې
داکټینیوم څخه پیل کیږي اوتر ال ورینسیوم پورې رسیږي په بله مانا اتومي نمبریې د
 ١٠3-98پورې رسیږي .دټولواکټینیدونو هسته رادیو اکټیف خاصیت لري اوپه خپل سر
بې له بهرنۍ اغیزې چوي چې په پایله کې دهستې څخه هستوي وړانگې خپروي  .د
بېلگې په توگ ه لکه یورانیوم  ،توریوم  ،پلوتونیوم اونور  .دنوموړو عنصرونوڅخه لږڅه
دوه سوه ایزوټ وپونه پېژندل شوي دي چې ډیری یې زهرجن اورادیو اکټیف خاصیت لري .
دنوموړورادیو اکټیف ایزوټوپونوفزیکي نیمايي عمر دنانوثاینوڅخه ترملیاردو
کالونوپورې رسیږي .
اکتینید د عنصرونو یوې ډلې ته ویل کیږي چې شمېر یې  ۱۴ته رسیږي او رادیو
اکټیف خواص لري  .هغوی دعنصرونوپه جدول کې داکتینیوم عنصر  Actiniumڅخه
پیل کیږي اوتر الورینسیوم عنصر  Lawrenciumپورې رسیږی  .په نوموړي جدول کې
دهغوی اتومي نمبر د  ۸۹څخه تر  ۱۰۳پورې رسیږی .

Actinides

Actinides

یورادیو اکټیف عنصر دی چې دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش 235U
اکټینیوم -:
) (Actinouranڅخه ترالسه کیږي  .بله تخنیکي الره یې داده چې په هستوي بتۍ کې
درایدیوم  Ra٢٢٦هسته په نیوترونوویشتل کیږي اوپه پایله کې  Ac٢٢٧ترال سه
کیږي  .دیورانیوم په فرعي گروپ کې ځای لري  .دهستې دتجزیې په ترځ کې
دالفاوړانگې خپروي  .اټومي نمبر یې  ۸۹اونسبي اټومي کتله یې  ٢٢٧قیمت لري .
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فزیکي نیمايي عمریې دوه ویشت کاله  ۲۲دی  .دکیمیاوي سمبول لنډیز یې په Ac
سره ښوول کیږي
شعاعي سمارق  - :دهیستولوژي له مخې درنگ اخیستلو په تړاومثبت گرام (تورنیلي
رنگ ) دډلې څخه اونه خوځیدونکې بکټریاوې دي چې په ډيرځلى په خاورکې تارپه تار
شوې وي  .دهغوی دډلې څخه یې ځینې لکه  A.bovisپه انسان اوحیوان کې دشعاعي
سمارق خطرناکه ناروغۍ منځ ته راولي  .هغوی بې له اوکسیجنه ژوندکوي .

Actinomycete

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

Actinomycin

دکیمیاوی موادوفعال کول  ،دبدن غړوحرکت فعال کول

Activate

یوډول ځانگ ړی سکاره (زغال ) دي چې پودري اوډیر میده جوړښت
فعال سکاره -:
لري اوله دې کبله یې سطحه لویه ده  .دغه ډول فعال سکاره نا مطلوب مواد لکه رادیو Activated carbon
اکټیف گ ازاونور جذب کوي اونه پریږدی چې چاپېریال ته الره پیداکړي .هغوی په طبابت
اوکیمیاکې کارول کیږی .
کله چې د یوثابت عنصراتوم دنیوترونو ،پروتونواوهستوي
فعالونه  - :فزیک -:
وړانگو لکه بیتاوړانگو ،الکترونواوالفاوړانگوپه واسطه بمباردشي نو رادیو اکټیف
خواص ځانته غوره کوي  .په پایله کې داتوم هسته چوي اونوي رادیو اکټیف عنصرونه
منځ ته راځي .

Activation

فعال کوونکې انرژي  - :هغه ټاکلی مقدارحرارتي
اویاکیماوي انرژي ته وا ئې چې لږترلږه په کارده
ترڅویو عنصر یایومرکب ودې ته چمتوکړي ترڅویو
کیمیاوی تعامل پیل او منځ ته راشي  .د بېلگې
په توگه کله چې دهایدروجن اواکسیجن گازیوه
مخلوط ته برېښنایزجرقه ورکړه شي اویادکلور اوهایدروجن گازیوه مخلوط ته نورورکړل
شي نوپه لمړي حالت کې یوه بريښنایزانرژي اوپه دویم حالت کې یوه نوري انرژي ده چې
دمخلوط مولیکولونه فعال کوي .
دیوه بیالوژیکي کتلست لکه انزایم په مرسته کیدای شي چې دکیمیاوي تعامل سرعت
ډیرښت ومو می بې له دې چې په عملیه کې برخه واخلي  .داځکه چې بیالوژیکي کتلست

Activation
energy

اویاکیمیاوي کتلست کوال ی شي چې دفعال کیدنې انرژي ) ) Eaکچه را ټیټه کړي .
په پایله کې یوکیمیاوي تعامل په لږحرارت کې هم پیل کیدای شی  .په شکل کې دفعال
کولوانرژي دتعامل دپرمختگ په تابع سره یوځل دکتلست په شته والي (سورمنحنی )
اوبل ځل په نشتوالي (تورمنحنی ) کې ښوول شوې ده  .موږ وینوچې دفعال کولو انرژي
دڅوکې لوړوالي قیمت چې په توره کرښه سره ښوول شوې ده دکتلست په گډون سره
(سورمنحنی ) راټیټږي  .دمنحني څوکې کیڼ خواته دکیمیاوي تعامل څخه پخوادگډو
موادو انرژي مقدار اوښی خواته یې دکیمیاوي تعامل څخه وروسته دگډو موادوانرژي
حالت راښيي  .دانرژي هغه مقدارچې دکیمیاوي تعامل دفعال کولولپاره په کارده په
) enthalpy (ΔHسره ښوول شوې ده اود انتهالپی په نامه سره یادیږي .
هغوکیمیاوي موادوته ویل کیږی کله چې هغوی دکتلستونواوفرمنتونو سره معامله شي
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نوهغوی دپخواپه پرتله ډیرفعال کیږی  .که څه هم هغوی دکتلستونواوفرمنتونو دنده تر
سره کوي اویوکیمیاوي تعامل گړندی کوی خوپخپله یې کتلست  catalystنه دي
فعال -:

دنوروپه پرتله ډیرکړونکی  ،چټك ،چاال ك

یوډول سکاره دي چې دعضوي
فعال سکاره -:
موادولکه لرگي  ،هډوکي اوبوټو دسوځیدلوڅخه ترالسه
کیږی  .کله چې هغوی په یوه مایع اویاگازکې کیښول شي
نوپه گازونواومایعاتوکې منحل شوي مالیکولونه ځان ته
جذب کوي  ،همدارنگ ه دزهرودجذب کولولپاره اودعضوي موادودپاکولوپه موخه هم
کارول کیږي .دفعال سکارو سطحه خورا ډیره وي دبېلگې په توگه دیوگرام فعال
سکاروننی سطحه  1300 m2.یوزرودرې سوه مترمربع ده.

Active

Active carbon

 -۱ځینې مرکبونه اوبلورونه (کرستل ) شتون لري چې
فعالیت  :په فزیک کې -:
دپوال ریزیشن وړانگوسطحه ښی خواته اویاکیڼ خواته کږوي .
 -۲د رادیو اکټیفیتی مقیاس  - :دوخت په یوه واحدکې د رادیو اکټیف هستودتجزیې (چاودنې ) شمېر په ډاکه کوي  .که په یوه ثانیه کې یوه هسته وچوی نودبیکاریل
 Becquerelپه نامه سره یادیږی .
په کیمیا کې  -:دتعامل په ترځ کې دیوه کیمیاوي عنصر توان اوقدرت ته ویل کیږي
 .دبېلگې په توگه دعنصرونوجدول په لومړي گ روپ کې فعال عنصرونه پراته دي  .هغوی
په ډیرسرعت سره تعامل کوي  .لکه پتاسیم اوپه همغه گروپ کې ال ندې پراته نور
عنصرونه دیادونې وړدي .

Activity

اکتيويتي (راديواکتيويتي)  - :په طبيعت کې ځینې عنصرونه داسې خواص لري چې
بې له بهرنۍ اغېز ې په خپل سر او يوه نا څاپه په نوروعنصرونوتجزيه کيږي اوپه څنگ
کې وړانگې هم خپروي  .بېلگه  - :يورانیوم دوه سوه پينځه دېرش U235

)Activity (Bq

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

Activity
coefficients

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

Acute

حادلوکیمیا - :دوینې سرطان ته ویل کیږي چې دهډوکوپه مغزکې اوهمدارنگه دبدن په
نوروغړوکې ډیرغیرنارمل اویاخام سپین کرویات تولیدکیږي .په پایله کې دوینې نارمل Acute Leukemia
حجروکمښت مینځ ته راځي .
دوینې یوډول حاد سرطان دی چې په ډیرچټکۍ سره مخ په وړاندې ځي  .دناروغ په وینه
اوماغزوکې دنارمل په پرتله خوراډیرشمیرسپین کرویات (لمفوسایټ) شتون لري.

Acute
Lymphoblastic
Leukemia

اې سېکلیک  -:په عضوي کیمیا کې هغومرکباتوته ویل کیږی چې خالصه ځنځیري
بڼه ولري  .د بېلگې په توگه لکه دپرافین کورنۍ

Acyclic
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په کیمیاکې  :غیرحلقوي  -:هغه الفاتیک مرکبات دي چې یوخطي شکل ولري او دیوه
خالص زنځیرڅخه جوړشوي وي .په بله مانا سایکلیک یانې دایروي شکله کړیز ،
(حلقوي) نه وي،
په بیالوژي کې  - :یوگ ل چې جوړښت یې دیوه فنرپه شان تاوشوی وي اوپه یوه دایره کې
پروت نه وي .

Acyclic

دعضوي توپیرلرونکو تیزابونو رادیکال یوځانگړی گروپ لري
اې سایل گروپ -:
چې په عموي توگه په ) R-(C=Oسره ښوول کیږي  .په دې فرمول کې  Rکیدای شی
چې د الکول ،اریل اویانوروگروپونوڅخه جوړ وی  .دکاربوکسیل گروپونوکاربن
یوازادالکترون لري اوله دې کبله ډیرفعال دی
 .لکه د اسیتایل گروپ ) . -CH3CO

Acyl group

اسایل گلیسرول -:هغوکیمیاوي عضوي مرکباتوته ویل کیږي چې ددرې قیمته الکهول
لکه گلسی رین اوداعظمي درې عضوي اسیدونواویاغیرعضوي اسیدونوترمنځ منځ ته
راځي اوهغوی داستراړیکو په واسطه تړل شوي وي  .دبیلگې په توگه لکه مونو،-دای
اوتراي اسایل گلوسرول  . Triacylglyceroleپه بله ویناهغه استرمرکبات دي چې دعالي
شحمي اسیدونواو گلسیرین دیوځای کیدلوپه پایله کې منځ ته راځي .

Acylglycerols
)( Glyceride

دهغه غړي سطحه چې دبدن غړي محورته مخامخ
دپاڼوسطحه چې ساقي ته مخامخ پرته ده

موقعیت ولري  .دیوه نبات

توافق کول  - :عادت کول  ،ځان برابرول  ،په ځان منل  ،دیوپردي ماشوم خپلول ،
ژوندي ژوي په عادي توگ ه په یوه ټاکلي چاپېریال کې ترټاکلوشرطونوال ندې خپل ځان
برابروي  .د بېلگې په توگ ه کله چې یوحیوان په سړه سیمه  ،توده سیمه  ،وچه سیمه ،
حاصل ورکوونکې سیمه کې توافق پیداکړي نوهلته په اسانی سره ښه ژوند تیروال ی شي .
توافق ،برابرون ،سمون  ،جوړښت -:

Ad axial

Adapt

لکه (دچاپېریال سره هراخیزبرابرون)

په بیالوژي کې  -- :دچاپېریال سره جوړښت کول  ،دچاپیریال دشرایطوسره دبدن
دغړوسمون  ،لکه هوا ،تودوخۍ  ،ساړه ،فشار اواقلیم
په فزیک کې  - :دعظال توپه مرسته دسترگودکسي ټول حرکتونه لکه خالصول اوتړل چې
دنورشدت په وړاندې یې ترسره کوي ترڅو په ټاکلې اندازه رڼا سترگوته ننوځي یانې

Adaption

دنورشدت سره یې برابرپه کاراچوي .
دپروتینو د جوړښت په موخه دحجرې هستې څخه د  m-RNS په
بیوشیمي -:
واسطه دجنتیک مالوماتولیږدکړنالره کوم چې دحجرې سایتوپالزما ریبوزوم غړي کې د
مطلوب پروتین جوړولوپه اړوندمالومات ورکول کیږي
دسمون وړ ،ارتجاعې ،دتوافق وړ

Adaptive

جمع کول

Add

عالوه کول  ،زیاتول،جمع کول

Adding

دپولي پلوئید ) (Polyploidنوی نسل چې ددوه توپير لرونکوډولونودجنتیک کراس
 crossingاویا جوړه کیدنې په پایله کې منځ ته راغلې وي  .په داسې حال کې چې
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ډیرځلی ددیپلوئید مخلوط نسلونه عقیم دي  ،د جنسي حجرونودغه ډول مخلوط
نسلونه دیپلوئید تشکیل کوي  .په دې مانا چې ارثي گډې نښې لري .
بوتانیک  - :په بوتانیک کې هغو بوټوته ویل کیږي چې هغوی هریو یې دموراوپال
ردبوټو غبرگ جین برخه په ځان کې یوځا ی ولري  .دپولي پلوئید هغه حجرې دې چې
په هسته کې یې د کروموزومو بشپړ شمېر ددوه ځلونه ډیروي  .کله چې دوه داسې بوټي
سره جوړه شي چې دهریوه په هسته کې دری ځله بشپړ شمېر کروموزوم شتون ولري
 tetraploiderنویونوی نسل ورڅخه منځ ته راځي چې کروموزومودرې ځله دسته لری
جمعي مرکبات  - :دوه اویاډیرتوپیرلرونکي مولیکولونه یامرکبات چې سره یوځای شي
اوپه پایله کې یوغټ مرکب ترالسه شي چې دټولومرکبونواټومونه پکې شریک وي  .د
بېلگې په توگه ټول نباتي تیل په عمومي توگ ه مایع دي .ددې موخې لپاره چې هغوی په
مارگ ارین یا سختوغوړوباندې واړول شي نودهایدروجن اتوم د پال تین اویانیکل
کتلیست  nickel catalystپه مرسته
دتیلوپه جوړه اړیکوباندې تړل کیږي اوپه
پایله کې په نباتي غوړوبدلږي .
دیادولووړده چې په یوه مرکب باندې دهایدروجن ( )H2تړل یوفلزي کتلیست ته اړتیالري
 .په هایدروجنیشن کړنالره کې نامشبوع غوړپه مشبوع غوړواوړي .

Addition
compound

په عضوي کیمااوپه نامشبوع مرکباتوکې
جمعي تعامل -:
په کیمیاکې -:
په توگه لکه په یوه غبرگه اړیکه اویادری گونه اړیکه باندې
صورت نیسي  .د بېلگې
دیوه اتوم اویااتوم گ روپ تړون  .لکه کلورین چې دایتیلین سره جمع کیږي اویوغټ Addition reaction
مولیکول منځ ته راځي  .څومولیکولونه چې سره یوځای شي اویولوی مولیکول جوړکړي

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

Addition
theorem

په جمع پورې تړلی  ،دجمع کیدنې کړنالرې په اساس تولیدشوی

Additive

اديناین  -:دنوکلئین عضوي قلویات  ،دنوکلئین اسید  DNAاود
 RNAدجوړښت بنسټیز برخې تشکیلوی  .داسیدبوریک اړول شوو
موادومحصول دي .نوموړې ماده په گل لرونکونباتاتوکې په تیره بیا

Adenine

لکه چای  ،لبلبو ،سمارق  ،باکتریا اوهمدارنگه په متیازوکې
اوبلخوادحیواناتوپه غړوکې لکه عظالت اوینه کې پیداکیږي  .کیمیاوي فرمول يې
 C5H5N5دی.
هغه سرطان ته ویل کیږي چې دبدن دغدو په نسج کې مینځ ته راځي .لکه دغدو غړو هغه
اپیتیل نسج  Epithelial Tissueچې دغړو داخلي سطحه يې پوښ کړې وي اودیوې لیکې
په شان دحجرويوپټ تشکیل کوي .نوموړي غړي هورمونونه اویاشیدي تولیدکويAdenocarcinoma .
دبیلگې په توگه لکه دسینې سرطان دنلونوپه هغوحجروکې پيداکیږي چې شیدې دسینې
څوکې ته انتقال کوي اویاپه هغوحجروکې پیداکیږي چې شیدې تولیدکوي.
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پړسیدلې اویاغټي شوې لمفاوي غوټې

Adenopathy

ادینوزین  - :یوگلوکوسیددی چې دنوکلین بېز  adenine Baseاوشکر  riboseڅخه
جوړشوی دی اویوډیراړین نوکلوسید  Nucleosidesدی .
دادنوزین بنسټیزجوړښت دپورین اوپیریمیدن ;) (purinاو
بېز Baseونو عضوي مرکب
) (Pyrimidinگروپونود
هم لري  .که چېرته
تشکیلوي چې یوپنتو ز لکه Ribose
دادنوزین سره فاسفوراسید ( )H3PO4یوځای کړونو په دغه
کیمیاوي عملیه کې ادنوزین مونوفوسفات  AMPاواوبه  H2Oمنځ ته راځي.
.
𝑜 𝐴𝑑𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖𝑛 + 𝐻3 𝑃𝑂 4 ↔ 𝐴𝑀𝑃 + 𝐻2
ادینوزین دای فاسفیت -: ADP

Adenosine

دادینوزین فوسفور اسید ایسترمرکب تشکیلوي .

په فزیولوژي تړاو هغه فاسفیت اړین دي چې دشکرریبوز د

 5'-OH-Gruppسره

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

C10H15N5O10P2

دی

دادینوزین ډافاسفیت لپاره د لنډیزنښه په  ADPسره ښوول کیږي اودمیتابالیزم په
کړنالره کې دادينوزین تراي فاسفیټ ) (ATPڅخه ترال س ته

Adenosine
diphosphate

راځي  .په بله مانا دادینوزین دفوسفوراسید ایستردی  .د
بېلگې په توگه کله چې دادینوزین تراي فوسفاټ سره اوبه
یوځای شي نوپه ادینوزین دي فوسفاټ  ،هایدروجن ایون
اوفوسفاټ ) phosphate (Piتجزیه کیږي
په نوموړې کیمیاوی کړنالره کې لږڅ ه دیرش کیلوژول انرژی په یوه مول ماده کې ازاده
کیږي
ΔG˚ = −30.5 kJ/mol
د لنډیزنښه یې په
ادینوزین مونو فاسفیټ -:
 AMPسره ښوول کیږي  ،دادینوزین داي فاسفيټ (
 (ADPڅخه ال س ته راځي  .د بېلگې په توگه کله
چې دادینوزین داي فاسفیټ سره اوبه یوځای شي نوپه
ایون
ادینوزین مونو فاسفیټ  ،هایدروجن
تجزیه
)pyrophosphate (PPi
اوپیروفوسفاټ
کیږي  .په نوموړې کړنالره کې لږڅه پینځه څلویشت کیلوژول انرژی په یوه مول ماده
کې ازاده کیږي .
ΔG˚ = −45.6 kJ/mol
ادینوزین تراي فاسفیټ  -:دلنډیزنښه يې په ) (ATPښوول کیږی  .یوځانگړی کو
انزایم  coenzymeدی چې دحجرې لپاره دکیمیاوی انرژي د یوې پیاوړې سرچینې په
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توگه دنده ترسره کو ي  .نوموړی انزایم دمیتوکاندریوم په ننې سطحه کې دسیتریک
اسید سایکل په مرسته جوړیږي  .په دغه کړنالره کې یو ټاکلي انزایم ATP synthase
دادینوزین داي فاسفیټ اوغیرعضوي فاسفیټ
دکتلست په توگه کارکوي ،
 phosphateدکیمیاوی تعامل په پایله کې ادینوزین ترای فاسفیټ  ATPمنځ ته راځي .

ATP → ADP + PO−3
4

په پورتنی کیمیاوي معادله کې دفاسفیټ
گروپ دفورفوراسیددری گونه مالگې دي
چې دحجرې لپاره انرژي چمتوکوي .
ادینوزین ترای فاسفی ټ مولیکول ددریوپرلپسې سم سیخ نښتو فاسفیټ مولیکولوڅخه
جوړشوی دی چې د ایستر اړېکو په مرسته دادنین  ،اوریبوز سره تړل شوي دي .
جوړښتي کیمیاوي فرمول یې  C10H16N5O13P3دی
اډینوزین ډای فاسفیټ  -:دحجري په میتابالیزم کې یواړین عضوي مرکب دی چې
کیمیاوي انرژي ذخیره کوي اوهمدارنگ ه دژوندی حجرې دننه غړوترمنځ انرژي انتقال کوي
 .کیمیاوي فرمول يې  C10H15N5O10P2دی اودبیالوژیکي سیستمونودکارکولواوفعال
ساتلولپاره انرژي چمتوکوي .

Adenosine
Diphosphate
)(Adp

اډینوزین ترای فاسفیټ  -: ATPیوعضوي مرکب دی چې دژوندیوحجرودکارکولولپاره
انرژي چمتوکوي  .دنوموړي مولیکول لنډیزپه  ATPباندې لیکل کیږي  .هغه کیمیاوي
انرژي چې دگلوکوز،شحمي اسیدونواوامینواسیدمولیکولوپه تجزیه کې ازاده کیږي په
 ATPعضوي مرکب کې ذخیره کیږي .زموږدبدن لپاره دانرژي ذخیره کوونکي عضوي
مرکب دی چې دحجرې په میتابالیزم کې سمدالسه انرژي ذخیره کوال ی شي اوهم انتقال
کوالی شي  ATP .دبدن غړولپاره سمدالسه انرژي چمتوکوي .همدارنگه دحجرې په دننه
کې بیالوژيکې کړنالرې لکه بایوسنیتزیس ،دحجرې غشاله الرې دمولیکولونوانتقال د
 ATPمولیکول په مټ ترسره کیږي  .کیمیاوي فرمول  C10H16N5O13P3 :دی .

Adenosine
Triphosphate
)(Atp

برابر  ،مساوي  ،مطابق

Adequate

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

Adherence

په بیالوژي کې  -:دیوه نبات په گل کې تړل کیدل اویا پیوندکیدل
په فزیک کې  - :ادهیزیون یا تړون ،ددووتوپیرلرونکو جامدو اویامایعو مولیکولود سرحد
یا تماس په برخه کې تړون  ،لکه چې تباشیردیوې دړې په مخ کلک ونښلي اویاسریښ
دکاغذ پرمخ کلک ونښلي  .همدارنگ ه هغه قوه چې دتباشیرذرې دتختې (دړې) پرمخ کلک
ساتي داډهیزیون قوې په نامه سره یادیږي  ،نوموړې دمولیکولودسرحدپه برخه کې
یوډول ځانگړې جذب کوونکې  ،کیمیاوي ،میخانیکي اوڅکوونکې قوه ده  .لکه

Adhesion
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چې داوبوڅاڅکي دگل پاڼوپرمخ نښتي وي
دادیاباتیکي حالت بدلون  - :دفشاربدلون په پایله کې دیوه گازتودول اویاسړول  .په
دغه کړنالره کې پخپله دگازله خوااویاداچې په گازباندې کارترسره کیږي په داسې حال
کې چې دچاپېریال سره دحرارت راکړه ورکړه صورت نه نیسي  .په عمومي توگه ویالی
شوچې یو ترمودینامیک سیستم کوال ی شي چې خپلې داخلي انرژۍ  Uته بدلون
ورکړي په هغه صورت کې چې ترسره شوی کار  Wاو همدرانگه حرارت  Qدچاپیریال
سره راکړه ورکړه وکړي  .دترمودینامیک لومړی قانون بیان کوی چې په یوه تړلي سیستم
کې دداخلي انرژی بدلون  dUمساوی دی له  :په سیستم باندې دترسره شوی کار بدلون
 dWجمع دحرارت مقدار بدلون -: dQ

Adiabatic
process

څرنگه چې په یوه ادیاباتیک سیستم کې دحرارت بدلون دصفر سره مساوي دی
(  ) dQ = 0داځکه 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
یوه ادیاباتیک کړنالره کې دترمودین امیک یو تړلی او برقرار سیستم لومړی عمده قانون
الندې بڼه ځانته غوره کوي :
مجاورضلع  -:که چېر ته په یوه قایم الزاویه مثلث کې  αدهغه یوه حاده زاویه وي
په دې صورت کې هغه ضلع چې د زاویې په مجاورت کې پرته وي
) (α ≠90
دمجاورضلع په نامه سره یادیږي (دغه مجاوره ضلع د قایم الزاویه مثلث وتر نه دی )

Adjacent

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

Adjacent

دیوې تخنیکي آلې لکه دیوه ماشین  ،دعكاسۍ
برابرونه  ،تنظیم کونه،اعیارونه -:
كمر ې  ،موسیقي آلې اونورودسم کارکولوپه موخه برابرول

Adjusting

دعمده درملنې لکه عملیاتو څخه وروسته اضافه نورې هراړخیزې مرستندويې درملنوته
ویل کيږي ترڅودسینې سرطان ناروغۍ دبېرته راگرځیدنې خطربیخي راټیټ شي.
دبیلگې په توگه دعملیاتوڅخه وروسته دوړانگو درملنه،کیمیاوي درملنه،هورمون
درملنه ،معافیتي درملنه اوداسې نورناروغ ته ورکول کیږي.....

Adjuvant
Therapy

غدء فوق کلیه -:غدهء افرازی درحیوانات فقاری ،درحیوانات پست عضوجداگانه بوده
ودرپستانداران همرای کلیه هایاگرده هااتصال پیداکرده وازدوطبقه ء داخلی وخارجی
ساخته شده است ونسبت داشتن موادلیپوئیدی زردرنگ معلوم میشود .غدهء فوق کلیه
یک تعدادهورمونهای مختلف تولیدمیکند ،مانند ادرنالین ونورادرنالین که دربلندبردن
فشارخون کمک کرده طوریکه رگهای خون راتنگ ساخته وفشاررابلندمیبرد،همچنان
هورمونهای مانندکورتیزون ،پروگسترون وغیره که شعییه هورمونهای جنسی است
درغدء فوق کلیه تشکیل میگردد ،ودرعملیه استقالب سطح شکردرخون،تنظیم حرارت
بدن وغیره نیزکمک میکند.

Adrenal Gland

دیوه جسم په سطحه باندې دمولیکولوجذب کیدل

Adsorb

دمولیکولي قواوپه مرسطه دیوه جسم په سطحه باندې دمولیکولو جذب کیدل په دې
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شرط چې یوکیمیاوی ترکیب منځ ته رانشي  .د بېلگې په توگه کله چې دیوه جسم په
سطحه باندې دگاز ،یامایعاتواویاجامدوموادومولیکولونه راټول شي اویوځانگړی پټ
جوړکړي  .په دې مانا چې دجسم منځ ته ورداخیل نه شي .
بې ځایه ولې (ریشې)  - :هغه ولې چې دځوانو،ونوپه ال ندنۍ برخه کې  ،همدارنگه
دنبات هغه پاڼې اویاهغه ټوټې چې په مرطوبه ځمکه کې کینول کیږ ی اومنځ ته راځی  .د
بېلگې په توگ ه کله چې دونې په شاوخوا کې اوبه په وار وار ډیرې شي اوبیا دډنډپه
توگ ه ودریږي نودونې د تنې په ال ندې برخه کې ثانوي ولې منځ ته راځي .

Adventitious
roots

عالوه کیدل  ،ورزیاتیدل  ،وروسته گډون کول  ،په غیرعادي ځای کې وده کول - :
هغوجوړښتونو ته ویل کیږی چې داصلي سرچینو پرځای په
په بوتانیک کې -:
غیرعادي ځایونوکې شنه کیږی  .نوموړی صفت دنباتي غړود جوړښت په هکله کارول
کیږی اوپه ډیرځله دهغوغړولپاره استعمال کیږي چې دهغوی څخه تشکیال تي انساج ال
نه وي جوړشوي بلکې په غیرعادي ځایونوکې یې تشکل موندلی وي  .خوبیاهم دویښنې
وړتیاولري  .د بېلگې په توگه لکه یوه ثانوي غوټۍ چې دونې تنې په څوکه کې منځ ته
راشي  .د پنبه بوټو هغه ثانوي ولې (ریشې) چې دونې تنې دځمکې ال ندې برخې برسیره
په غیرعادي توگه دځمکې په پورتنۍ برخه کې هم منځ ته راځي.

Adventive

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

Adventive buds

بې ځایه ساقه  - :هغه ځوانې ساقی چې دبوټوپه ولو  ،اویادغوڅوشوو ،ونوپه سټه باندی
شنې کیږي اویادنباتوهغه ټوټې چې دیوه ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږی اوبیا په
مرطوب ریگ کې کیښودل کیږی اوهلته شنې کیږي  .یوبوټی  ،یاونه کیدای شي چې
دبهرنیواغیزوله کبله لکه پرې کول ،دبکټریا ،او دناروغوونکو اورگانیزمودتأثیرپه
پایله کې بې ځایه ساقې تولیدکړي په داسې حال کې چی دیوه نارمل بوټي په اړونده

Adventive rung

ځای کې نه لیدل کیږي .
هغه سپورونه  sporesچې زوجی هستې لري لکه په زنگي سمارقونوکې ()Pucciniales

Aecidiospore

مساوي  ،یوشان  ،د بېلگې په توگه په همغه اندازه مساوي ساعتونه ،

Aequalis

دحیواناتودتخم په تکامل کې کله چې په نطفه  Zygoteکې
مساوي ویشنه -:
دالقاح کړنالره ترسره شي نود قطبونو په اوږدوکې اوهمدارنگه په ميريديان گردۍ برخه
کې مساوي ویشتوب ترسره کیږي .

Aequalis
Cleavage

دحجرویوداسې ویشتوب ته ویل کیږي چې په هغه کې
نامستقیم ویش -:
دکروموزومو شمېر په اصلي اوثانوي حجره کې یوشان پاتې شي

Aequalis Division

دژوندلپاره اکسیجن ته اړتیالرل

Aerobe

دژوند یواورگانیزمو هغه ډول کړنالره ده چې یوازې دمولیکولی

اکسیجن

( )O2په

لکه aerobic
شته والي کې کیدونی وي  .د بېلگې په توگه ځینې بکټریاوې
 bacteriaکوال ی شي چې یوازې داکسیجن په شته والي کې انرژي ترالسه کړي اووده
وکړي .
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Aerobic

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
دجریان لرونکوگازونوعلم  - :لغوي مانايې ده  ( :دهواقوه ) ،دجریان لرونکي میخانیک
یوه برخه تشکیلوي چې دهوا ،مایعاتواوگازونودجریان قوې څخه بحث کوي  .په دې
تړاواړین ده چې دگ ازونوجریان سرعت دیر لوړنه وي ترڅودهیدرودینامیک قوانین
اعتبارولري

Aerodynamic

دچاپېریال دنسبي رطوبت
دهوافزیکی کمیتونورسم کول  ،هوايې پاکټ -:
گرافیکي رسم  ،دچاپېریال تودوخی  Tاو فشار  pپرلیکه کول  ،دنوموړی کمیت په
مرسته دهواانرژي ترالسه کیږی ترڅوداتموسفیربدلون په هکله وړاندوینه کیدونې شي .
دنوموړې موخې لپاره په افقي محورکې دهواتودوخي لوگاریتم ) (log Tاوپه عمودي
محورکې دتودوخي کمیت  Tضرب دلوگاریتم دفشار ( )T log pکښل شوی وي .

Aerogram

دگازاتومیخانیک -:

دگازونودحرکت اوتوازن علم ته ویل کیږي

Aeromechanic

یوه آله ده چې دهغې په مرسته دگازاتوکثافت ټاکل کیږي

Aerometer

دهواڅخه په ډکه فضاکې الوتل  ،اوهمدارنگه داړونده آال توجوړول ،
هواپیمايي -:
لکه بالون  ،الوتکه ،راکټونه

Aeronautic

ايروزول  - :هغه غازيا گردچې جامد کوچنۍ ذرې پکې گډې وي .
دفزیک دیوې ځانگړې څانگې علم ته ویل کیږی چې دآرام (نه بهیدونکی) گازونوڅخه
بحث کوي  .په بله مانا د ساکنوگازونوعلم
ټول هغه قوانین چې په نه ښوریدونکوگازونوپورې تړاوولري
تنفسي انزایم  - :نوموړي انزایم اکسیجن ته سم سیخ دالکترونواویا هایدروجن انتقال
چټک کوي
ټولوهغومرکباتوته ویل کیږی چې دکیمیاوي
په کیمیا کې دخپلوی اړیکوته وايي -:
تعامل وړتیاولري .په داسې حال کې چې دضدپرافین مرکبات دتعامل وړتیا نه لري .
دکیمیاوی تړون هغه لمڅونکی قوه چې ایونونه ،اتومونه  ،مولیکولونه اویا عنصرونه
سره یوځائ کوي اویونوی مرکب منځ ته راځی  .د بېلگې په توگه که چېرته ددوو فلزو
نودوه ایونونه په دې سیا لی کې پریوځي چې دیوه اکسیجن اتوم سره په ډیره خوښئ
کیمیاوی تعامل ترسره کړي نودې حالت ته داکسیجن سره خپلوي ویالی شو
ددووشکلونوترمنځ هندسي اړېکې چې دیوه موازي
په ریاضي کې  :ارتسام -:

Aerosol
Aerostatic
Aerostatic
Aespiration
ferments.

Affine

ارتسام په مرسته ترالسه کیږي  .د بېلگې په توگه بیضوي ددایرې مرتسم دی
افین هندسه  -:دغه ډول هندسه دافین ډوله اړیکوڅخه بحث کوي .په دې ماناچې
هندسي کمیتونه دافین انتقال اوبدلون په واسطه تغیرنه کوي  .د بېلگې په توگه په
Affine geometry
نوموړې هندسه کې که څه هم دایوکلید  euklidپینځم اصل له مخې دموازي خط
خواص  parallel postulateاعتبارلري خوواټن اوزاویه هیڅ مفهوم او مانا نه لري.
په بیالوژي کې

-:

تمایل  ،مناسبت ،نږدې والی ،دنطفې په تکامل کې دحجرې

پالسمأ اودحجرې گ روپونو په اړوند د تشکیال تو خوځیدونکی عامل دی  .که چېرته
دغه مناسبت مثبت وي نودنطفی نوې تولیدشوې حجرې سره تړي اوکه چېرته منفي وي
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Affinity

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
نودنطفې ځینې برخې حجرې دیوبل څخه لیرې کوي
دعنصرونوترمنځ دترکیب کیمیاوي میل ته ویل کیږی  ،چې دهریوه
په کیمیاکې -:
عنصرلپاره توپیرلري  ،اودغه میل دعنصرونو په پریودیک جدول کې دعنصرونوپه
موقعیت پورې اړه لري  .د بېلگې په توگه دهالوجن کورنۍ ترکیبي میل د پریودیک
جدول دپاسه خواڅخه وښکته خواته کمښت مومي  .بلخواد فلورین عنصرترکیبی میل
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
 conformityپه پام کې ونیول شي .
دافین نسبت -:

لکه دافین په اړیکوکې دواټنونونسبت ( )affine map 

افین وړانگې (اشعه)  - :هغه کرښې چې دلومړي مستوي شکل توپیرلرونکې ټکي
ددویم مستوي سره په تړاوکې موازي ډوله ارتسام ورکوي دافین ارتسام وړانگوپه نامه
سره یاديږي  .په شکل کې د یوفضایې افین لید ; ددووڅلورکونجه  Eاو ` Eلپاره
ښوول شوی دی  .دارتسام کرښې یانې وړانگې لکه ` ، AA`; BB`; CCدافین وړانگوپه
نامه سره یادیږي  .ددواړوسطحو Eاو ` Eدتقاطع کرښې ته دافین محورویل کیږ ي چې
په توري ښوول شوی دی .
دa

Affinity ratio

Affinity ray

مقابل ،ضد

Against

مخالف ،ضد،متقابل ،مقابل

Against

په نبات کې هغه غړی اویا حجره اویا (لوښی) دی چې سپور sporesاویا غیرجنسي
سلول پکې منځ ته راځي .
غیرجنسي حجرې -:

هغه حجرې دي چې په غیر جنسي ډول تکثرکوال ی شي  .لکه

 sporeاویا  merozoiteدنوموړي لغت متضادلغت عبارت دی له gametes
سپور
یانې دنارینه اوښځینه جنسي حجرې چې د سپرم  spermiaاوښځینه تخم یانې هگۍ
 ; ovumپه نامه یاديږی .
دحجرودنښلیدلوکړنالره

Agametangium

-:

Agametes

غونډاری کیدل  ،سره راټولیدل  ،پرنډیدل  ،د بېلگې

په توگه کله چې دوینې توپیرلرونکي گروپونه سره گډشي نودوینې کرویات سره نښلي
اوغونډاری کیږی .
دسپور sporesپه واسطه دغیرجنسي تکثرطریقه چې بې له
غیرجنسي تکثر -:
القاح څخه اودحجرې دویشتوب په کړنالره کې ترسره کیږي  .په دې ځای کې د اي توری
 aپه مانا د(نه) او  gameinپه مانا د (واده کول ) او  goneپه مانا د ( زیږیدل)
ـ یوډول قیمتي ډبره ده چې یوزلیکاني پټ (قشر) لري د ښایسته پلنې
عقیق -:
کریستالينو گردو کرښوڅخه جوړې شوي دي  .یوه ځلیدونکې ډبره ده چې شکل یې

Agamogenesis

Agamogony

)Agate(stone

 SiO2یا کورسیت بلوري  Quartzته ورته ده
عامل -:
په طب کې

اغیزمن مواد  ،لمسوونکې قوه ،په حرکت راوستل
اغیزمن مو اد چې ددرملنې په موخه کارول کیږی  .په پاتولوژي کي
-:
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Agents

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
هغو اورگانیزموته ویل کیږي چې دانتا ن عامل گرځي  .لکه وایروس ،بکټریا  ،پارازایټ
 ،میکروبونه اونور
دهم ډوله اویاتوپیرلرونکومینرالونوراټولول یاتکامل کول  ،ورسره
په کیمیاکې -:
یوځای کول ،برسیره کول ،
په ریاضي کې  - :دریاضي یوه جمله چې دڅوغړوڅخه جوړه وي لکه
5x+3
په فزیک کې -:

𝐛𝐚𝐱+
𝐜

اویالکه

Aggregate

دیوه مخلوط برخې  ،دیوه ماشین ټوټې

دیوه جسم حالت دتودوخي  Tاوفشار  Pپه تابع
دمادې یاجسمونوفزیکي حالت -:
کې بدلون کوي  .د بېلگې په توگه لکه اوبه چې په
دریوحالتونوکې پیداکیږي  :جامد لکه یخ  ،مایع
لکه اوبه  ،اوگازلکه داوبوبخار .دمادی یوڅلورم حالت
هم پېژندل شوی دی چې دپالزما  Plasmaپه نامه سره
یادیږي اوهغه مهال منځ ته راځی کله چې یوې مادې ته
دومره ډیرتودوخی ورکړشي چې په پایله کی یې ډیر
اتومونه ایونایزشي اوداسې گازترالسه شي چې یوازی
دایونونواوچارج شووزروڅخه جوړوي .
تجمع  ،راټولیدنه  ،ډومباری کیدنه  - :دوینې حجرواویادپروتین مولیکولونوراټولیدنه
چې دهایدروجن کیمیاوي اړیکو (په بله مانا هایدروجني پلونو ) په مرسته منځ ته راځي
اوپه پایله کې یوغټ مولیکول ترې جوړیږي .
تیری  ,یرغل  ,لمسون  ,پارونه  ،تعرض ،
تیری کونکی  ,جگړه مار  ،متعرض

-:

Aggregation

Aggression
په کیمیاکې د بېلگې

په توگه ځینې

تیزابونه یرغل کوونکي دي په دې مانا چې په فلزاتوباندې تأثیرکوي اوهغوی دخپل ځان
سره حل کوي  .اویاځینې گازونه لکه کلورپه ډیروجسمونوباندې تخریب کوونکې اغیزه
لري  .ځینې نوربیلگ ي  :لکه کلتوري یرغل  ،ځینې حیوانات دلمسولوپه ترځ کې یرغل
کوی  ،دانسان په مغز کې دیرغل یوه برخه شتون لري چې په  hypothalamusکی پرته
ده  .کله چې نوموړې برخه دبرق په واسطه تحریک شي نوسړی په یرغل پیل کوی
دسرطان هغه ډول حجروته ویل کیږي چې یرغل کوونکی خواص لري اوپه ډیره چټکی سره
ډیرښت مومي
دبوټوتولیدکړنالره -:

Aggregate state

هغه زراعت چې گټورې موخې ولري .

کرنه  ,کرهڼه،زراعت

Aggressive

Aggressive
Cancer Cells
Agriculture
Agriculture

هوا -:یومخلوط دی چې داوکسیجن ،نایتروجن،داوبوبخار،کاربن دای اوکسایداونجیبه
گازونوڅخه جوړه ده .داوبوبخار ، 0-3% :نجیبه گازونه 1%:
;Nitrogen = 78.084%; Oxygen= 20.946%; CO2=0,03%
هوارطوبت  -:په هواکې داوبوبخارمقدارڅخه عبارت دی اوپه څوډوله باندې اندازه
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Air

Air Humidity

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
کیږي .مطلقه رطوبت داوبوبخارهغه مقدارکتله ده چې په هریوه مترمکعب هوا کې شتون
لري اوپه گرام اندازه کیږي .مخصوصه رطوبت داوبوبخارکتله اود مرطوبې هواټولې
کتلې حاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي .دنسبې رطوبت واحد په سلنه برخه ( )%ښوول
کیږی ،نوموړی دهوااوسمهال مطلق رطوبت حالت نسبت دهوااعظمي رطوبت حالت ته
ویل کیږي چې دحرارت په همغه درجه کې شتون ولري
دهوافشار :هغه هایدروستایتک فشارته ویل کیږي چې دځمکې اتموسفیردخپل وزن په
اساس په شیانوباندې واردکوي.دهوافشارواحدستاندارداتموسفیردی  atmاودسمندرپه
ارتفاع کې مساوي دی له 101,325 Pa :

Air Pressure

دهواپمپ  - :یوه تخنیکي آله ده چې دتړلولوښو،اوظروفودمینځ څخه هواراوباسي
اودداخلي هواڅخه یې تش کوي .

Air Pump

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

Air Resistance

په هواکې دیوه راکټ په مټ دیوې آلوتکې څخه دتوغندي شړل ترڅویوه بله آلوتکه
دمنځه وال ړه شي

Air-to-air
missile

هغه نبات چې نطفوي پاڼې وه نه لری

Akotyledon

دالومینوم فلزدنښې لنډیز
القلي متري

-:

Al → Aluminum

یوډول حجمي تحلیل دی ،د یوه ستاندارقلوي ( standardمعیاري )

محلول په مرسته دیوه نامالوم
 Titrationټاکل دي .
یادونه  :ددې ویی تعریف ال تراوسه پورې سم نه دی مالوم شوی اودپورتني تعریف برعکس
دی  .د بېلگې

تیزاب

مقداراوغلظت دتیتریشن په کړنالره کې
Alkalimetry

په توگه په ځینوکتابونوکې د القلي متري تعریف داسې کبږي  :القلي

په مانا دهغه موادچې د بېز Baseو  basicخواص ولري اومتري په مانه دی اندازه کول
 .په دې مانا چې القلي متري دنامالومو القلي محلول دشدت اندازه کول دي
االرآپرنسيپ  - :دايونايزوونکو وړانگو څخه دځان ساتنی نړيوال کميسیون يوه نامتو
سپار ښتنه په گوته کوي چې عام ولس ته دوس سره سم دومره لږ وړانگې ورسيږي څومره

Alara

چې په تخنيکي  ،علمي ،تنظيمي تړاو امکان ولري .لنډیزيې په
 As Low As Reasonably Achievableلیکل کیږي
یوه جنتیک
سپین اویابیرنگه شکل (-: )hypopigmentary
آلبينيسم -:
ذاتى ناروغي ده چې دیوه ټاکلي انزایم  tyrosinaseدنیمگړتیاله کبله دتیروزین اړول په
میالنین  Melaninباندې صورت نه شي نیوالی  .څرنگه چې میالنین رنگ ورکونکې
مواددي  Pigmenteاو پوستکي  ،سترگواواوښتانوته رنگ ورکوي نوله دې کبله دغه
ناروغان په نوموړوغړوکې درنگ مواد  Pigmenteنه لري اوسپین مالومیږی  .په بله
مانا دمیالنین جوړښت  biosynthesisاو تولیدنیمگړی وي .
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Albinism

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
هغه ژوندسوری اورگانیزم لکه انسان  ،حیوان اوبوټي چې دالبینیزم ناروغی ولري
دالبینوپه نامه سره یادیږي  .دناروغانوپوستکی اووښتان سپین رنگ لري .
دناروغانوسترگ ې دلمر نورپه وړاندې ډیرحساسیت لري اوله دې کبله دورځې له
خوادلیدلوسره ستونځې لري .

Albino

البومین يوډول پروتین دي چې په وینه کې په لوړه کچه پیداکیږي  .دنوموړوپروتینولیول
دسړي دروغتیااود تغذیې کړنالرې په هکله مالومات ورکوي

Albumin

یوعربي ویی دی چې مانایې ده (توره خاوره) او دکیمیاڅانگې یوعلم ته
الکیمي -:
وایي  .دمصراونور وهیوادونو ساینسپوهانو په منځني قرن کې په دې هکله بحث
کولوچې گڼه څرنگ ه کیدای شی چې غیرنجیبه عنصرونه په نجیبه عنصرونوواړول شي .
.

Alchemy

دهایدروکاربن عضوي مرکبات دي چې په خپل مولیکول کې یې
-:
الکول
( ) –OHگروپونو په واسطه تعویض شوي
دهایدروجن اتومونه د هایدروکسایل
وي  .نوموړی وظیفوي گروپ په عادي توگه دکاربن اتوم سره اړیکي جوړوي  .په
لپاره کارول کیږي چې
کلمه دایتایل الکول
ورځني ژوندکې دڅښلو الکول
کیمیاوي فرمول یې  (Ethanol), C2H5OHدی  .الکول کیدای شي چې د خميره
كېدنې په کړنالره کې دمونو ،-ډي -او پولي ساکراید  polysaccharidesیانې د ډیرو
شکرودیوځای کیدوڅخه ترالسه شي  .هغه الکولونه چې دپارافینو (مشبوع هایدروکابن
) څخه ترالسه کیږي دالکېنول  Alkanoleپه نامه سره یاديږي  .د الکول عمومي فرمول
مساوي دی له CnH2n+1OH :
نوم
Methanol
Ethanol
Pentanol
Hexadecan-1-ol
Ethane-1 ,2-diol
Propane-1 ,2,3-triol

کیمیاوي فرمول
CH3OH
C2H5OH
C5H11OH
C16H33OH
C2H4(OH)2
C3H5(OH)3

Alcohol

دالکول دسستماتیک نومونې لپاره د اړوند الکان دنوم په پای کې د)  ℓ Oاول ( کلمه
اضافه کیږي .لکه دمتان اړوند الکول ) متانول ( د ایتان اړوند الکول ) ایتانول ( اونور .
که الکولي گروپ  OHد -داسې کاربن سره تړلې وي چې د هایدروجن یو اتوم یی د R
په گروپ تعویض شوی وي ،نو داسې الکول اولي اوکه د هایدروجن دوه اتومونه یی د
Rپه دوه گروپونو تعویض شوي وي ،نو داسې الکول دویمي او که د هایدروجن درې
اتومونه یی د  Rپه درې گروپونو تعویض شوي وي  ،نو داسې الکول دریمي بلل کیږي ،
دمونو ساکراید  ) monosaccharidesدټوټې کیدلوکړنالره ده
الکولي تخمر -:
لکه گ لوکوز چې په الکول اوکاربن دای اکسایداوړي  .نومومړی تخمر دیوه عضوي
کتلست په حضورکې ترسره کیږي  .څرنگه چې دای ساکراید ،او پولي ساکرایدونه د
الکولي تخمروړتیا نه لري نواړین ده چې مخکې له دې نه په مونوساکرایدونوټوټې ټوټې
شي  .دگلوکوزڅخه دایتایل الکول په ال ندې ډول ترالسه کیږي .
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آلډیهاید  -:دابتدايي الکول داکسیدیشن په کړنالره کې یانې دهایدروجن دوو
اتومونوپه لیرې کولوسره په یوه نااوبه زڼ چاپیریال کې ترالسه کیږی چې یوفونکسیونل
کربونیل ) (O=CH-گروپ لري  .ابتدايي الکول هغه دي چې دهغوي هغه کاربن کوم
چې د  OHگروپ سره تړلی وي یاداچې دبل هیڅ بل کاربن اویا یواځي د یوه بل کاربن
سره کیمیاوي اړېکې لري  .څرنگه چې د آلډیهاد په گروپ کې داکسیجن اتوم
تړون لري نوله دې کبله نامشبوع خواص لري بلخوا
دکاربن سره یوغبرگ
دډیرومالیکولونودیوځای کیدنې  ،پولی میریزیشن  polymerisationوړتیاهم لري .
ترټولواړین ( ) Methanalدیادولووړدی چې ضد عفوني دارو ،اوميكروب وژونكى داروپه
توگه کارول کیږي
کله چې میتول الکول دتودومسواکساید  CuOسره یوځای شي نوپه پایله کې مس خپل
اکسیجن دالسه ورکوي یانې ریدکشن (ارجاع) کیږي اومیتانال جمع اوبه منځ ته راځي .
Aldehyde

کیمیاوي عمومي فرمول یې عبارت دی له :
)CnH2n+1CHO (n = 0, 1, 2, 3, 4, ...
کییمیاوي
فرمول

نوم

دکاربن اټوم
شمېر

HCHO

Methana
l

1

Ethanal

2

CH3CH
O
C2H5CH
O
C3H7CH
O
C4H9CH
O
C5H11CH
O

3 Propanal
Butanal

4

5 Pentanal
6 Hexanal

په بله ماناالډیهاید الکول عبارت له عضوي مرکباتوڅخه دی چې په
الډول -:
( )OHاوالډیهاید کربونیل ( ).C=Oوظیفوي گروپونه
خپل مولیکول کې د الکول
لري .
د بېلگې په توگه لکه د الډیهاید گلوکوز اویا ، 3-Hydroxybutana
الډ ول ددرې قیمته  ،څلورقیمته  ،پینځه قیمته اوشپږقیمته الکول
کړنالره کې ترالسه کیږي
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داکسدیشن په

Aldol

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
همدارنگه کیدای شي چې الدول ددوو مولیکولو
هایدرواکساید ( )NaOHپه شتون کې ترالسه شي

 Acetaldehydاو دسودیم

په اوبوکې یوحجروي  eukaryoteنبات
-:
الجې  ،بحري واښه ،بوټى اوگياوې
ډوله ژوندي اورگانیزم دي چې دلمرانرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي () photosynthesis
 .الجونه درښتین ونباتاتوپه ډله کې نه راځي  .دغه ژوندي نباتات د شین ډوله بوټو په شان
رنگ لري چې دزیړچک رنگ  ،نسواري رنگ  ،سوراویاآبي رنگ باندې پوښل شوی وي .
الجونه په سمندراوخوږواوبوکې ډیرپیداکیږي .

Algae

الجبر  -:دریاضي یوه څانگه ده چې درښتینو عددونوحاصل ضرب ،حاصل جمع اود
(مجموعې) نورقوانین ترڅیړنې ال ندې نیسي .

Algebra

دبېلگې په توگ ه دجمعې عملیه اودضرب عملیه
-:
الجبري جوړښتونه
درښتینونوعددونوخواص منځ ته راولي .

Algebraic
structure

دیوه عدتدریجي محاسبه  ،د بېلگې په توگه لکه دکسراعشاري 3/7
الگوریتم -:
ترسره کول  .په بله مانا دټاکلوقوانینوپربنسټ دیوې ریاضې پرابلم (مسئلې) حل کول

Algorithms

دخوراک له الرې کلنی لوړ لېمېټ چې دانديښنې وړ نه وي  .لنډیز یې په
 Annual Limit Of Ingestionلیکل کیږي

Ali

دتنفس له الرې کلنی لوړ لېمت چې دانديښنې وړ نه وي  .لنډیزيې په
 Annual Limits Of Inspirationلیکل کیږي

Ali

آلی سایکلیک مرکبات

-:

اليفاتیک اوحلقوی  cyclicمرکبونه دي چې دیوې کړۍ

(حلقه) په بڼه جوړشوي وي  .په داسې حال کې چې دحلقوي
مرکباتوخواص نه لري  .لکه سایکلوبوتان  .نوموړي مرکبات
کیدای شي چې دکاربن یوه یاډیرې مشبوع اویانامشبوع
حلقې ولري خوداروماتیک  aromaticخواص نه لري .
ترټولوساده آلی سایکلیک عبارت دی له سایکلوبوتان او
سایکلوپنتان څخه دی  .ترټولوکوچنی سایکلوآلکان نوم عبارت دی له  :سایکلوپروپان

Alicyclic

چې په شکل کې ښوول شوی دی  .په شکل کې  Cyclopropaneکښل شوی دی
دیوې تخنیکي آلې دقیق اعیارول ،سمول

Aligning

أليفات  - :دهایدروجن اوکاربن مرکبونه دی چې یوزنځیري خالص اویاتړلی حلقوي
الیفاتیک  Cycloaliphateفرمول لري  .هغوی کیدای شي چې په
حلقوي لکه  cyclohexaneاوغیرحلقوي لکه  .hexaneشکل ولري .

Aliphat

اوهمدارنگه کیدای شي چې مشبوع لکه  hexaneاونامشبوع
 .hexeneخواص ولري  .په شکل کې ایتین  Ethaneکښل شوی دی
أليفاتيک مرکبونه  - :په عضوي کیمیاکې هغه مرکبونه چې دهایدروجن اوکاربن څخه
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جوړوي په دوه ډلوویشل کیږی  .لومړی ډله هغه ده چې داروماتیک  Aromaticمرکبونوپه
نامه سره یادیږي لکه بنزول  benzolاویادنورو ورته حلقو اتومونه چې دایروي شکله
كړۍ لري  .دهایدروجن اوکارب ن د ویمه ډله مرکبونه هغه دي چې اروماتیک كړۍ
(حلقه) وه نه لري اود الیفاتیک په نامه سره یادیږي  .په الیفاتیک مرکبونوکې کیدای شي
چې دکاربن اتومونه دیوبل سره دیو سم سیخ زنځیرپه توگه تړل شوي وي  ،اویا
منشعب شوي وي  ،اویادغیراروماتیک په شکل یانې  alicyclicپه ډول تنظیم شوی وي .
عبارت دي له القلي فلزاتوهایدروکساید ،دځمکې القلي اوامونیم
القلي -:
هایدروا کساید څخه دی چې په اوبوکې حل کیږي  .په بله مانا القلي هغوموادوته ویل
کیږي چې که داوبوسره یوځای شي نو قلوی محلول منځ ته راځي .
دعنصرونودجدول دعمده لومړي گ روپ عنصرونوته ویل کیږي .
القالي فلزات -:
لکه لیتیم  ، lithiumسوډیم، sodiumپوتاشیم ، potassiumروبیدیم rubidium
،سیزیم  ، caesiumفرانسیم  ، franciumکله چې یوالقالي فلزداوبوسره یوځای
کړونودهغه فلز هایدرواکسایداودهایدروجن گازمنځ ته راځی  .بلخواپه اوبوکې دځان
څخه دقلوي خاصیت ښيي.
Alkali metal + water → Alkali metal hydroxide + hydrogen gas
)2K + 2H2O → 2KOH + H2 (gas
هغه کیمیاوي چاپېریال ته ویل کیږي چې دخپل ځان څخه قلوي خواص ښيي.
دځمکې القالي فلزات  -:دعنصرونوپریودیک سیستم دویم گروپ یوې ډلې عنصرونولکه
بېریلیم  ،Beمگنېزیم  ، Mgکلسیم  ،Caسټرانسیم  ، Srبېریم ، Baاورېدیم  Raته ویل
کیږي  .هغوی ټول دوه قیمته دي یانې په واال نس مدارکې دوه الکترونه لري اوله دې کبله
دیوبل سره ډیرورته والی لري  .دنوموړوعنصرونواکسایدونه  basicالکالي محلول
تشکیلوي  .رېدیوم یوراډیواکټیف ذهرجن عنصردی .
القلي محلول -:

Alkali

Alkali metals

Alkaline

Alkaline Earth
Metal

دقلوي هایدرواکسایدونواوبه زڼ محلول ته ویل کیږي  .لکه سودیم

sodium
هایدراکساید ،اویاپوتاشیم هایدرواکساید ،وچ سودیم هایدروکساید
 hydroxideاویادهغه غلیظ محلول دصحت په تړاو ډیرخطرناکې پایلې لري  .د بېلگې Alkaline solution
په توگ ه که دالس سره تماس پیداکړي نوپوستکی سوځي  ،اوسترگې ړندوي اوکه وخوړل
شي یانې تیرشي نودمرگ سبب کیدای شي .
دیوه القالي محلول په مرسته دتعامل چاپیریال قلوي کول  .په بله مانا دمحلول چاپیریال
کې دهایدروجن طاقت  pH = potentia hydrogeniiډیرول دی .

Alkalize

په یوه محلول کې دقلویت درجې ته وايي چې د هایدرواکساید ایون  OH−غلظت په
واسطه ټاکل کیږي  .همدارنگ ه دیوه کیمیاوی تړون وړتیا ته هم وايې چې ځانته پروتونونه
 H+راونیسی .

Alkalizing،
basicity

طبیعي ،نامتجانس اوقلوي نایتروجن لرونکي عضوي مرکبات
)الکالوئیدونه -:
اکثرًا زهري
دی چې په عمومي توگه د نباتي حاصال تو اودامینواسیدوڅخه جوړدي .
خواص لري اوخوند یې ډیرتریخ دی  .خوبیاهم په طبابت کې کارول کیږي  .دبېلگې په
توگ ه لکه تریاک  ،اودمالریا په ضددرمل کونین  ، Quinineاواتروپین ، Atropine

Alkaloids
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، Curareمخدره مواد کوکاین  ،KokainاونورMorphin ، Codein
عضوي مشبوع مرکبات دي چې یواځي
الکین -:
دهایدروجن اوکاربن څخه جوړدي .دهغوی داتومونوترمنځ
ډیرځلیز اړېکې شتون نه لري اودپارافین په نامه هم
یادیږی  .بنسټیزجوړښت یې کیدای شي چې دمنشعب
ډوله
شووځنځیرونواویادحلقوي
شوواویانامنشعب
مولیکولو څخه جوړوی عمومي فرمول یې مساوي دی له

الکېنولونه

-:

Alkanes

دیوقیمته الکول نومونه دي چې دپارافین هایدروکاربن دکورنۍ

څخه مشتق کیږی اودوظیفوي گروپ په توگه یو اویا ډیرهایدروکسل ) (-OHگروپونه
لري کوم چې په عادی توگ ه په کاربن تړلي وی  .لکه ایتایل الکول اومیتایل الکول
چې په خپل وارسره د میتان اوایتان هایدروکاربن مشتقاتوڅخه منځ ته راځي .
عمومي کیمیاوی فرمول یېCnH2n+1OH :

Alkanols

غیرمشبوع هایدروکاربن کیمیاوي مرکبات دي اوداتیلین په کورنۍ پورې اړه لري اوپه
یوه مولیکول کې دکاربن دکاربن  C=Cسره غبرگه اړیکه لري.

Alkene

یوه آله ده چې په یوه مایع کې لکه وینه د کثافت اویا د
الکول متر -:
مخصوصه وزن په ټاکلوسره د الکولوسلنه برخه مالوموي .

Alkoholometer

الکل -:

د الکول پاتې شوی گ روپ دی چې دهغه څخه یې دهایدروکسیل برخه بیله

شوې وي  .په بله مانایوعضوي رادیکال دی چې عمومي فرمول یې مساوي دی له :
) . (‒CnH2n+1نوموړی الیفاتیک یوقیمته پاتې شوی گروپ دی چې په آزاده توگه منځ ته
نه راځي .

Alkyl

مختاړي برخه ده چې دیوه الیفاتیک
په عمومي توگه د الکول
الکل -:
هایدروکاربن څخه دیوه اتوم هایدروجن اتوم دجداکیدووروسته منځ ته راځي  .نوموړی د
الکول یو وال نسه رادیکال گروپ او دهایدروکاربن پاتې شونې دي چې په  Rټکي
سره ښوول کیږي  .د بېلگې په توگه  C2H5دهغومرکباتولپاره یومختاړی دی چې په
خپل ځان کې دایتایل گروپ لري  .د الکول دغه ډول رادیکالونه په یوازنی توگه
اوازادډول شتون نه لري بلکې تل د الکولوسره یوځای په هایدروکسل گروپ OH
باندې تړلی وي  .عمومي فرمول یې مساوی دی له  ، CnH2n+1 :د بېلگې په
توگه لکه میتایل  ، -CH3ایتایل  ، -C2H5 ،پروپایل  ، -C3H7بوتایل  -C4H9اونور
دالکیل گروپ نښلول -:

Alkyl-

یوې کیمیاوي عملیې ته ویل کیږي چې دهغې په واسطه

دالکیل یوگروپ ) (CnH2n+1په یوه کیمیاوي مرکب باندې ترټاکلوشرطونوال ندې نښلول
کیږي  .د بېلگې په توگه کله چې د ځینودرملولکه  ، cytostatic agentsامینوگروپ
 ،فوسفاټ گروپ  ،سلفهایدرول گروپ ،کاربنیل گروپ اوکاربکسیل گروپ دحجرې په
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نوکلیک اسید  DNAباندې ونښلي نودحجرې دویشتوب کړنالره په ټپه دروي اویایې
مخنیوی کیږي  .په پایله کې حجره نه شی کوالی چې په لوړه اوبې شمېر ه خپل ځان
وویشي  .نوموړې کړنالره دسرطاني ناروغیودمخنیوي په موخه کارول کیږي
هغوکیمیاوي درملوته ویل کیږي چې په ډي این اي کې یوالکولي گروپ )(‒CnH2n+1
ورنښلوي
اوپه دې توگه دملټي پل مایولوماوینې سرطان ناروغوحجرولکه Alkylating Agent
دپالزماحجرودویش کړنالره بندوي  .لکه ملفیلن Melphalan
دهایدروکاربن یوه متجانسه ډله ده چې دجوړښت عمومي فرمول یې  CnH2n−2.دی
اویووظیفوي گروپ (‒ )‒C≡Cلري چې دکاربن ترمنځ یې دری گونې اړیکې شتون لري
آلکین  -:داسیتیلین دکورنۍ ډیرشدیدنامشبوع هایدروکاربن دي چې دوظیفوي یا
فونکسیونل گروپ کاربن اتومونوترمنځ دری ځلیزه (‒ )‒C≡Cکیمیاوي اړیکه شتون

Alkyne

Alkynes

لري  .عمومي فرمول یې مساوي دله  CnH2n-2, :د بېلگې په توگه لکه اتین
 ، Ethin: C2H2پروپین  ، Propin: C3H4بوتین ، Butin: C4H6
بریښنایزماشینونه دي چې دمتناوب جریان اومتمادي جریان په مټ کارکوي

All-current
motor

یوصفت دی چې په  Alleleپورې اړه لري

Allel

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

Allelomorphs

په یوه زوج کروموزوم پورې تړلي ارثي
الیلونه  ،هم مکان  ،دیوبل سره تړلی -:
عوامل چې دیوه ارثې نښې دوه اړخيزه بڼولپاره ټاکل شوې وي  .د بېلگې په توگه لکه
په گال نوکې دسره رنگ اوسپین رنگ عوامل دیادونې وړدي  .په بله مانا دیوه جین
توپیرلرونکي ډولونه چې دموتیشن په واسطه منځ ته راغلي وي اودهومولوگوکروموزومود
پرتې وي  .د بېلگې
جین په یوشان ځایزبرخوکې Genlocus
دسترگوتوپیرلرونکی رنگ چې د phenotypeډوله نښوسره تړاولري .

Allels

په توگه

یوه مختاړې کلمه ده چې توپیرلرونکې ماناورکوي ،لکه پردی  ،متضاد ،بل ډول جوړ
شوې ،

Allo-

دیوه نبات تخم وبل نبات ته انتقالیدل اود القاح له الرې جنسي ډیرښت موندل  ،لکه دگل
دمنځ ژيړ بخونه ماده  pollinationدیوه بل نبات دغوړیدلوغوټۍ سره یوځای شي .
(دگردشیندنې کړنالره )
دبنسټیزحجروپیوندکول دي چې نوموړې حجرې دبل یوه سړي نه راټولیږي

Allogamy

Allogeneic
Transplant

ترټاکلوشرطونوال ندې دیوه عنصر یادیوې مادې دبر ښکاره
-:
الوتروپي
کیدلو هراړخیزډولونوته ویل کیږي  .په بله مانا هغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي چې
یوډول کیمیاوي فرمول لري خودکریستالوجوړښت یې توپیرولري  .یووتلی مثال یې
دکاربن عنصر دی چې دگرافیت اوالماس په بڼه پیداکیږي  .د بېلگې په توکه لکه په
توپیرلرونکوشکلونوباندې دسلفردشکل بدلون  .دغه ډول عنصرونه توپيرلرونکي
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کیمیاوي اوفزیکي تعاملونه ترسره کوال ي شي خویوشان جوړښت او دمادی دیوځای
کیدنې  aggregate stateیوشان حالت لري .
آلیاژ  -:دفلزاتویوه مخلوط ته ویل کیږي چې لږترلږه دوه فلزونه سره گډوي  .دبیلگې په
توگه دمسو،قلعي اوجست مخلوط دبرنج یامسینگ په نوم یادیږي  .همدارنگه داوسپنې
الیاژ دنوروفلزاتوسره دفوالدپه نوم یادیږي .

Alloy

یوډول الیاژدی چې دنیکل  ،مس اوجست گډولوپه کړنالره کې منځ
په کیمیاکې -:
ته راځي  .څرنگ ه چې دسپینوزروپه بڼه ځلیږي نوله دې کبله ورته نوي سپین زر هم ویل
کیږي .
یوډول حیوان دی چې داوښ په شان ورته څیره لري او په جنوبي
په بیالوژي کې -:
امریکاکې پیداکیږي ( ,) Lama pacosلږڅه دری نیم متره ارتفاع لري او دپوستکي
دوړیوڅخه یې گټه پورته کیږی .

Alpaka
)(Lama pacos

دالفا تجزیه  - :يوډول تجزيه ده چې دیوه اتوم هستې څخه دالفا يوه ذره (دوه پروتونونه
او دوه نيوترونونه) خپريږي اونوی عنصرمنځ ته راځي

Alpha Decay

الفاهایدرواکسي اسید ،کاربونیک اسید  -:یوه ډله کیمیاوي مرکبات دي چې په خپل
مولیکول کې لږترلږه یوکاربوکسیل وظیفوي گروپ  –COOHاوهمدارنگه
همداالمل دی چې دیوې خوا
 –OHولري .
یویاډیرهایدروکسیل گروپونه
دالکهولواوبلخوادکاربن اسیدخواص ښيي .دبیلگې په توگه لکه  Glycolic Acidچې
دپوستکي کریم کې کارول کیږي اوبل یې دشودې اسید  C3H6O3 Lactic Acidاونور.
دالفا بڅرکی  - :دهیلیم اتوم هسته ده چی ددوه نیوترونواودوه پروتونوڅخه جوړه ده
اودیوه رادیواکتیوعنصر لکه يورانیوم دوه سوه اته دیرش اویا پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش
څخه خپریږي .

Alpha Hydroxy
Acid

Alpha Particle

هستوی وړانگې دي چې ددوو
-:
دالفاذرې یادالفاوړانگې
پروتونواودوونیوترونوڅخه جوړې دي  .په بله مانا دالفاوړانگې دهیلیم اتوم هستې دې
چې دوه ځله مثبت چارج لري  .نوموړې ذرې دالفا
سره
 αپه توري اوکیمیاوي نښه یې په
ښوول کیږی  .دا لفاوړانگې درادیو اکټیف هستو په
تجزیه کې منځ ته راځي اوکله چې دهستې څخه
راوځي نوسرعت یې ترشلوزروکیلومتره په ثانیه کې
رسیږي  .دالفاوړانگې درادیم ،پلوتونیم اویورا نیوم
په توگه
په تجزیه کې منځ ته راځي  .د بېلگې
کله چې د یورانیوم دوه سوه اته دیرش هسته وچوي نو په پایله کې دالفاوړانگې خپریږي
اودیورانیوم هسته د توریم په هسته اوړي .

Alpha radiation

الفا وړانگې  - :دهليم اتوم هسته ده چې د دوو پروتونو اودوو نیوترونو څخه جوړه ده .

Alpha Rays

متغیر ،متناوب  ،بدلونکی  ,په واری

Alternately
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تغیراوتبدیل کول  ،عوض کول بدلول  ,آلیشول

Alternating

ددووحالتونوترمنځ منظم بدلون ،
منظم بدلون  :دیوه نبات پاڼې دیوبل په مقابل ساقې باندې قرارنه
په بیالوژي کې -:
لری بلکې ښکته اوپورته پرتې وي  .دغه ښکته اوپورته پریوتنه په منظم توگه دساقې په
څوځایونوکې شتون لري .
په ریاضي کې  -:دعددونویوه سلسله چې په متناوب ډول بدلون کوی .

Alternating

متناوب برقي جریان  -:دبرق هغه ډول جریان دی چې
سمت اودجریان شدت یې دوخت په تابع سره تغیرکوي
اودبرقي متناوب جنراتورپه مټ ترالسه کیږي  .په
تخنیکې متناوب برقي جریانونوکې چې د هورمونیک
اهتزازونوپه ډول تولیدکیږي،فریکونس یې ثابت پاتې
کیږي  .دبیلگې په توگ ه په کابل ښارکې دمتناوب برقي جریان فریکونس ثابت او پنځوی
هرڅ  50 Hzدی  .په شکل کې دوخت په تړاو یوساین ډوله متناوب ولټیج کښل شوی دی.
 -۱دولټیج اعظمي دامنه ؛  -۲ددامني اعظمې یوې څوکې څخه تربلې څوکې پورې
قیمت ؛ -۳دولټیج اغیزمن قیمت ؛  -۴دپریودوخت

Alternating
Current

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

Alternating
Voltage

دیوه ژوندي موجوددنسل بدلیدونکي اویاتعویض کوونکي متناوب تکثرته ویل کیږي
چې په هغه کې جنسي تکثراوناجنسي تکثر(لکه په نباتاتوکې ) یوبل تعقیب کوي  .زوجي
تکثردمذکرجنسي سلول اومؤنث جنسي سلول دالقاح په واسطه منځ ته راځي .په پایله کې

Alternation
of Generations

داسې نسلونه منځ ته راځي چې دمورفولوژي په تړا پخپل منځ کې توپیرلري .
ددووامکاناتوترمنځ پریکړه یاحکم کول  ،یوه بله چاره

Alternatively

ارتفاع،جگوالی،لوړتیا
په ریاضی کې  -:دیوه مستقیم خط اویامستوي څخه دیوې نقطې عمودی واټن ته ویل

Altitude

کیږي چې دارتفاع په نوم هم یادیږي
د گوگړو تیزابو څوځلیز(مضاعف) مالگ ه ده چې دیوقیمته اودرې قیمته
زمچ -:
فلزسره یومرکب جوړوي  .د بېلگې په توگه لکه پوتاشیم المونیم سلفات اویا پوتاشیم
کروم سلفات اونور ، KAl(SO4)2 · 12 H2O.او K2Cr(SO4)2·12H2O
دالمونیم ورقې نرۍ پاڼې دي چې په ورځنی ژوندکې لکه دشیانوپه تودساتلوکې،
پخلنځی کې  ،ددرمل په نغښتلواونوروکې ورڅخه گټه پورته کیږی  .پنډوالی یې دیوملي
مترلسمه برخه اویالږ تشکیلوي .

Alum,

Aluminiumfolie
foil

-:
المونیم اکسیدپولیمیر
یوه نوې صنعتي ماده ده  ،المونیم اکسیددیوې Aluminiumoxid-
polymer
مصنوعي عضوي مادې سره گډیږي  .په دې کړنالره کې المونیم دمرکب په
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کوچنیوچاودونوکې ورننوځي او په پایله کې یوه ډیرکلکه مصنوعي ماده الس ته راځي .
یوه نامتوکیمیاوي کړنالره ده چې دهغې په واسطه هغه فلزات چې دخپلواکسایدوڅخه په
آسانی سره نه بیلیږي په سوچه توگ ه اوپرته له کاربن اوسکروترالسه کیږي  .دنوموړې
موخې لپاره دمطلوب فلزاکسایددالمونیم دپودرسره گډوي اوبیا اورورته کوي  .څرنگه
چې المونیم د اکسیجن درانیولولپاره ډیرمیل لري نوله دې کبله دمطلوب
فلزاکسایدڅخه اکسیجن ځانته رانیسي اوپه المونیم اکسایداوړي  .بلخوا دغه یو
 exothermeکیمیاوي تعامل دی نوله دې کبله په یوه ډیره لوړه کچه تودوخی منځ ته
راځي چې تر  3000 °Cپورې رسیږي .
Aluminothermic
reaction
دنوموړي حرارت په مرسته په ورځني ژوند اوتخنیک کې لکه داورگاډي داوسپنی
بېز Baseارکې دنوموړي
خطونودلیم کولو په موخه گټه ورڅخه پورته کیږي  .په
تخنیک نوم د ترمیت تعامل  thermite reactionپه نامه سره یادیږي چې دلیم کولو په
موخه داوسپنې اوکسایدمخلوط اودالمونیوم دفلزپودرڅخه کاراخیستل کیږي  .د
بېلگې په توگه کل ه چې داوسپنې اکسایددالمونیم سره یوځای شول نواوسپنه الکترون
ځان ته رانیسي اوالمونیم الکترون ورکوي  .په پایله کې المونیم اکسایداو داوسپنې
سوچه فلزتولیدکیږی .
دالمونیم فلزته ویل کیږي  ،یوسپین ځلیدونکی فلزدی اودغه عنصردعمده عنصرونوپه
درېیم گروپ کې پروت دی اتومی نمبر یې  ,١3اوداتوم نسبي کتله  ، ٢٦,٩٨٢دویلې
کیدنې ټکی یې  660 °Cاودغلیان ټکی یې  2519 °Cدی  ،دلنډیزنښه یې په (,)Al
سره ښوول کیږی  .دالمونیم مالگې اودهغوی محلول دضد عفوني دارو ،ميكروب
وژونكى داروپه توگه کارول کیږی .
یوډول الیاژ دي چې دسیماب اونوروفلزاتولکه سپین زر  ،طال ،جست،
ملغمه -:
دسودیم فلز اومس دگډون څخه ترالسه کیږي  .دغاښونودډکولوپه موخه ورڅخه گټه
پورته کیږی  .د بېلگې په توگ ه دطال  ،سپینوزرواوسیماب ملغمې کیماوي فرمول په
 (Au,Ag)Hgسره ښوول کیږي  .څرنگه چې سیماب اوسپین زر یوشان مالومیږي
څخه
نودپيژندنې لپاره یې د ال ندې ریدکس کیمیاوي تعامل redox reaction
کاراخیستل کیږي .

Aluminum

Amalgam

کهربا -:دلرغونې زمانې د نبا تاتو پاتې شونې ،په تیره بیاد اغزي لرونکو،ونو،یوډول
ژاوله (صمغ) ده چې دجیولوژی ډیروپړاوونو وروسته په تیږه اوښتې ده  .دنوموړې ډبرې
رنگ دگبینه په شان زیړ نارنجي اویانصواري ډوله وي اودزیوراتو(گاڼې ) په موخه کارول
کیږي  .کهربایوعضوي مرکب دی چې مالیکولي فرمول یې داسې دی C10H16O. .

Amber

په کیمیاکې  - :داسې عنصرونه شتون لري چې دوه ډوله وال نس
امبیوالینس -:
لري  ،د بېلگې په توگ ه لکه سیماب چې په ځینومرکباتوکې یو وال نسه قیمت لري اوبیا
په نورو مرکباتوکې دوه وال نسه قیمت لري  .لکه HgCl2 ; Hg2Cl2 :

Ambivalence
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په طبابت کی  :څنگ په څنگ دوه توپیرلرونکي نظرونه ،هیلې اونیتونه  ،چې په پایله کې
دیوې پریکړې کول سخت تمامیږي  .دروحي په ناروغانو لکه  schizophreniaکې
ډیرلیدل کیږي
یوکیمیاوي عنصردی چې داکتینوید  Actinoideپه گروپ پورې اړه
امریسیم -:
لري اوپه مصنوعی توگه منځ ته راځی  ،دسمبول لنډیزیې په  Amسره ښوول کیږی ،
اتومي نمبر یې  ، ٩٥او داتوم نسبي کتله یې  ٢٤3ده  ،کله چې پلوتونیوم Pu٢3٩
په نیوترونووویشتل شي نودهستی څخه څلورځله یونیوترون جزب کیږي اوپه پایله کې
امریسیم دوه سوه درې څلویښت  243Amترالسه کیږی .

Americium

کیمیاوي مرکبات دي چې دامونیاک دعمل څخه په
امایدونه -:
کاربوکسیلیک اسید وباندې ترالسه کیږي  .په دغه کیمیاوي تعامل
کې دکاربوکسیل گروپ (  ) ‒COOHها یدروکسیل OH
مالیکول دامونیا  NH2په واسطه تعویض کیږي .
د بېلگې

په توگه لکه ;) . Acetamid (CH3CO‒NH2ترټولوساده امیددامونیاک

مشتقات جوړوي چې په هغه کې دامونیاک هایدروجن یواتوم داسیدي رادیکال وظیفوي
اکریل گروپ ) (R-C=Oپه واسطه عوض شوی وي کوم چې دنایتروجن اتوم ( )Nسره
نښتی وی  .دامیدوعمومي فرمول عبارت دی له  . RC(O)NH2 :بلخواډیرامیدونه شته
یې
فرمول
دي چې د لومړیوامینوڅخه ( ) R'NH2ترالسه کیږي اوعمومي
 RC(O)NHR'.دی  .په عمومي توگ ه امید دکاربوکسیل اسید او دامیونود کیمیاوي
تعامل څخه منځ ته راځي

Amides

RCO2H + R'R"NH ⇌ R C (O)NR'R" + H2O
 -۲هغه فلزي امیدونه دیادولووړدي چې دامونیاک اودفلز دسم سیخ تعامل څخه منځ
ته راځي  .د بېلگې په توگ ه کله چې فلزي سودیم په یوه مایع امونیاک کې پرته له
اوبو،ننه باسو نوپه پایله کې ترټاکلوشرطونوال ندې فلزي امید NaNH2
دکاربن اسیدامیدعمومي جوړښت بڼه په الندې ډول ده .

الس ته راځي .

أمين کیمیاوي مرکبات دي چې په هغه کې د امونیاک )(NH3
امینونه -:
یواویاټول هایدروجن اتومونه دیوه اریل  Arylاویاالکیل  Alkylsپه واسطه عوض شوي
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 .
 Alkylفانکسیونل گروپونه دي لکه  methyl, CH3اوethyl (C2H5·) ،
 Arylفانکسیونل گروپونه دي لکه  ، phenyl C6H5-اوtolyl group, CH3C6H4
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R-NH2

Primary amine
لومړني امینونه

R-NH-R

Secondary amine
ثانوي امینونه

NR3

Tertiary amine
درېیم امینونه

هغه اسیدونه دي چې په هغوی کې دیوې عضوي اسید په کاربن
دامین اسیدونه -:
اتوم پورې اړوند هایدروجن اتوم دامین دگ روپونو سره تعویض شوي وي  .که چېر ته
دغه تعویض د کاربوکسیل گ روپ ته ورڅیرمه په لومړي کاربن پورې ترسره شوی وي ،
په بله مانا که د کاربوکسیل گروپ اودامین گروپ په شریکه په یوه اوهمغه کاربن تړلي
وي نودالفاامین اسید په نامه سره یادیږي  .دبېلگې په توگه  ، H2NCHRCOOHپه دې
 Rیوعوض کوونکی عضوي مولیکول دی  .دکاربن اتوم شمېر نه د
ځای کې
کاربوکسیل گ روپ دکاربن څخه پیل کیږي  .یانې دنوموړي گروپ کاربن لومړی کاربن
دی اوگاونډی کیڼ خواته دویم کاربن اونورهم داسې در واخله .
په بله مانا امین اسیدونه عبارت له هغه ډول کاربوکسیلیک
اسیدونوڅخه () R-COOHدي چې یواویاډیرامین گروپونه ولري .
په دې مانه چې نوموړي اسیدونه لږترلږه یوکاربوکسیل گروپ –(

Amino acids

) COOHاویوامین گروپ ) . (–NH2لري  .ترنن ورځ پورې شل
الفاامین اسدونه پېژندل شوي دي چې دپروتینوبنسټیزجوړښت
جوړوي  .کیمیاوی جوړښت یې کیدای شي چې دامین اسیدونه
،الیفات  ،ارومات  ،هیتروسیکلیک ډوله ،اوسلفرپه خپل جوړښت
کې و لري او همدارنگه امین گروپ قلوي او کاربوکسیل گروپ
اسیدي خواص لري  .په شکل کې الفاامینواسید  Lysineدجوړښت کیمیاوي فرمول
کښل شوی دی

دامینووظیفوي گروپ  - :عبارت دلومړنیوامینو اودامیونواسیدونوڅخه دي لکه
 ‒NH2چې عمومي فرمول یې  R-NH2دي

Amino radical

دیوې حجرې سم سیخ ویشنه اوهم دجنتیک موادودوه ټوټه کیدل بې له دې نه چې ترمخه
کروموزمونه ښکار ه شي اویا تشکیل شي .

Amitosis

یوه فزیکي آله ده چې په یوه سرکټ کې دبریښناجریان شدت داندازه کولولپاره کارول
کیږي  .دآلې پرمخ یوه ستن ټومبل شوې ده چې دبریښناجریان
سره سم دېوې سکاال پرمخ دخپل ځای څخه کږه کیږي  .په

Ammeter

آله کې دمقناطیس دووقطبوترمنځ
نوموړې ډول
یوڅرخیدونکی گوټک ) (7پروت دی.کله چې دبریښناجریان
ورڅخه تیرشي نوالکترو مقناطیسي ساحه ورباندې اغیزه
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کوي ( ) Lorentz forceاوپه څرخیدلوپیل کوي .څرنگه چې دڅرخیدونکي گوتک په منځ
برخه کې یوه ستن ) (12نښلول شوې ده نوهغه هم دبریښنادشدت سره متناسب
دسکاالپرمخ دوران کوي .
امونیاک  ،امونیا  -:یوبې رنگه زهرجن گازدی چې تند،تریخ بوی لري اواوښکې
بهوونکی اوخفه کوونکی اغیزه لري  .کیمیاوي فرمول یې  NH3دی  .په منفي
 −78 °Cدرجه سانتیگراد کې ویلې کیږي اودغلیان ټکی یې منفي درې دیرش −33
 °Cدرجه سانتیگراد قیمت لري  .په اوبو ،الکول  ،کلوروفورم اوبنزول کې په
لوړه کچه حل کیږی  .د بېلگې په توگه یولیتر اوبه په صفردرجه کې یوزر
لیترگ ازامونیاک حل کوالی شي  .دامونیاک اوبه زڼ محلول امونیم هایدروکسایدپه نامه
سره یادیږی  .کله چې دنایتروجن گاز اوهایدروجن مولیکول تر لوړفشاراولوړتودوخي
الندې سره یوځای کړونوپه دې کیمیاوي تعامل کې امونیاک ترالسه کیږی .
3 H2 + N2 → 2 NH3
دنوموړي ویی صفت دی  ،کله چې دیوه کیمیاوي تعامل چاپیریال اویامحلول دامونیاک
په واسطه قلوي شوی وي
یومثبت ایون او رادیکال  NH4+دی چې په آزاده توگه نه پیداکیږي
امونیم ایون -:
اوپه خپلو مرکباتوکې لکه یوالقالي فلزدخپل ځان خاصیت څرگندوي  .کله چې امونیاک
په اوبوکې حل شي نوهلته د hydronium ionsایون سره یوځای کیږي اود امونیم ایون
منځ ته راځي .

په صورت کې چې یومیکروب دانسان بدن ته
امیبي ډوله بڼه  ،امیبي ډوله حرکت -:
ننوځي نودوینې سپین کرویات امیبي ډوله حرکت ځانته غوره کوي اوکاذبې پښی
تشکیلوي  .په پایله کې دکاذبوپښوپه منځ کې یو میکروب احاطه کوي اوله منځه
یې وړی .
امیبونه  -:یوحجروي protozoa
حیوان دی چې د Rhizopodaپه ډله
پورې اړه لري  .دکاذبوپښوپه واسطه
کوال ی شي چې دخپل ځان بڼې ته
توپیرلرونکي شکلونه ورکړي اوهرې
خواته وخوځیږي  .هغوی په خوږو
اوچټلواوبوکې ژوندکوي  .ځینې یې دبدن په کولموکې هم ژوندکوي اودناروغۍ المل
گرځي  .لکه ))Amöbiasis
دکولمې اویالري (روده ) یوه ناروغي ده چې د یوډول
امیبي پیچ  ،آمیبازیس -:
امیب څخه منځ ته راځي چې د . Entamoeba histolyticaپه نوم یادیږی .
بې شکله  ،غیرکریستالین شکله  ،بې له ټاکلې سرحد ،غیربلوري
په کیماکې  - :کیمیاوي مرکبات دي چې بلوري جوړښت نه لري اوهمدارنگه کوم یوه
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Ammoniacal

Ammonium

Amöboid

Amoebae
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Amorph

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
هندسي شکل ته هم ورته نه وي .
قیمت  ،مبلغ  ،مقدار ،د پیسو مقدار ,اندازه
په ریاضي کې  - :مطلقه قیمت ( )Absolute amount
دادینوزین مونو فاسفیت  Adenosinmonophosphatد لنډیزنښه
دنړیوال واحد  SIپه سیستم کې امپیر دبرق جریان د شدت واحد دی
امپیر -:
اودنوموړي کمیت مقیاس ښيي  .په بله مانایوامپیر دبريښنا هغه شدت دی چې په
هره ثانیه کې په مقداردیوکلومب بريښنادیوه هادي دمقطع څخه تیرشي .
کله چې د شپږضرب دلس
په طاقت اتلس الکترونو
بريښنایزچارج سره جمع

Amount
AMP

Ampere

کړونویوکولومب منځ ته
راځي
1 Ampere = 1 Coulomb / Sec
1 A = 1 C / s = 1 C · s-1
امپیرمتر -:

یوه فزیکي آله ده چې د بریښناشدت په اندازه کیږي

دوه ژونده حیوان -:
لکه چنگښه

هغه حیوانات چې هم په وچه اوهم په اوبوکې ژوندکوال ی شی ،

Amperemeter
Amphibian

ذوحیاتین ،ذومعتشین  -:هغه فقاریه حیوانات دي چې سړه وینه لري او هم په اوبواوهم
په وچه کې ژوندکوي .ذوحیاتین په عادي توگه خپل تخم په اوبوکې اچوي .دتخمونوڅخه
یې یوه الرف Larvae
مینځ ته راځي چې دخارجي اویاداخلي برانشونوپه مټ تنفس کوي .همدارنگه دڅنگ
دواړوخواوته یوخطي غړی لري چې دهغه په واسطه داوبوجریان تغیرات درک کوالی شي.
په عادي توگ ه دذوحیاتینوتکثرپه اوبوکې صورت نیسي خودژوندپاتې ټوله برخه پرته له
ځینوډولونوڅخه داوبوڅخه بهرپه وچه کې ترسره کیږي چې مرطوبه هواولري  .ذوحیاتین
دسږي اوپوستکې له الرې تنفس کوي اوهغه چې سږي وه نه لري دپوستکې تنفس هم
کفایت کوي .زړه یې دوه دهلیزه  atriumاویوبطن  Ventricleلري.په همدې اساس
دذوحیاتین زړه وریدي اوشراینې مخلوطه وینه لري .دذوحیاتین عمده گروپ لکۍ
لرونکي اونالکۍ لرونکی چونگښې دي.
دالقاح یوډول کړنالره ده چې په هغه کې دمتقابلوجنسونو (لکه سړي اوښځې) د
حجروهستې سره ویلې شی اویوزاگوټ  Zygoteجوړکړی .
کیمیاوي مرکبات دي چې داسیدونوپه وړاندې قلوي خاصیت اودقلوي په وړاندې اسیدي
خاصیت ښيي  .په بله ماناداسې دوه گ ون خواص لري چې هم ځانته پروتونونه رانیوالی
شي اوهم یې ورکوال ی شي  .د بېلگې په توگه دجست هایدرواکساید ، Zn(OH)2مس
هایدرواکساید  ، Cu(OH)2المونیم هایدرواکساید  ، Al(OH)3کروم هایدرواکساید
 Cr(OH)3اویالکه اوبه :
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الکتروالیت  -:کیمیاوي مرکبات دي چې په عین وخت کې اسیدي خواص لري اوهم
قلوي خواص لري  .د بېلگې په توگه لکه داسیدونوامین گروپ ) (–NH2چې قلوي
خواص لري اوداسیدونو کاربوکسیل گروپ ) (–COOHگروپ چې اسیدي خواص لري .
د بېلگې په توگه لکه اوبه  ،امیونواسید،پروتین

Amphoteric
electrolytes

داهتزازاتوپه بحث کې
داهتزاز دامنه (امپلیتود) -:
اعظمي بعد ته د اهتزازدامنه ویل کیږی  .دوخت په
تړاودیوه بدلیدونکي اورپیدونکي فزیکي کمیت
ترټولواعظمي قیمت ته وايي  .په شکل کې دیوه متناوب
ولتیج  Uاهتزازدوخت  tپه تابع سره ښوول شوی دی .
 (û) -۱دڅوکې امپلیتود  (2û) ۲-دیوې څوکې څخه تربلې څوکې پورې امپلیتود

Amplitude

-۳

دامپلیتودو سطي مربع جذرو  -۴دڅپې یوه پېره ( سایکل)

امپلیتودموډولیشن - :
هره یو ه څپه یوه
امپلیتودلري چې دوخت په
او
تابع سره تغیرکوي
اعظمي اواصغري قیمت
اخلي .
د بېلگې په توگه دخبرو زیگنال اویا دموزیک زیگنال امپلیتودهم اعظمي اواصغري
قیمتونه لري خو فرینکونسي یې ټیټ دی  .په تخنیکی تړاونه شی کیدال ی چې
دموزیک زیگنال درادیوسټیشن له ال ری بل ځای ته انتقال شی  .ددې موخې لپاره چې
یوټیټ زیگ نال هم ولیږدول شي نو دیوې بلې لوړفرینکونسي لیږدوونکې څپې څخه گټه
پورته کیږی چې امپلیتودیې دموزیک اویاخبرود څپې اعظمي اواصغري قیمت په تابع
تغیرکوي  ،دغه کړنالره دامپلیتودموډیلیشن  AMپه نامه سره یادیږی  .د
کې

Amplitude
modulation

شکل په پورتنۍ برخه کې دموزیک اویاغږ یانې ټیټ فریکونسي څپې دوخت په تابع سره
او په منځنی اوال ندې برخه کې یې دموډیلیشن دوه ډوله تخنیکی کړنالرې ښوول شوی
دی چې د  FMاو  AMپه نامه سره یادیږی  .دصوت زیگنال  signalدامپلیتود AM
اویا فریکونس  FMمودیالسیون په مرسته انتقال کیدای شي
امیلیزیس -:
مالټوزټوټه کوي .

دفرمنتونودډلې څخه یوانزا یم دی چې نشائیسته په گلوکوز او

دمایولو  myelomaماناروغۍ یوداسې حالت دی چې سپک ځنځیري پروتین ( Bence
 )Jones proteinsدبدن په غړو په تیره بیالکه زړه  ،پوښتورگي  ،اعصابو اونسجونوکې
رسوب کوي

Amylases

Amyloidosis

دډیرویوشان برخو  α-D-Glucoseڅخه جوړشوی
نشائیسته (-: (C6H10O5)n,
پولي ساکراید  polysaccharidesدی چې په سل کې شل په اوبو کې حل کیدونکی
 amyloseڅخه جوړدی اوپه سل کې اتیا په اوبوکې نه حل کیدونکی
امیلوز
امیلوپیکتین  amylopectinڅخه جوړدی  .نشائیسته دنباتاتوپه حجروکې دیوې دانې
په بڼه ذخیره کیږی اود کاربن هایدراید د میتابالیزم لپاره دذخیره شوې انرژي عمده
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مادی په توگه کارکوی .
دلنډیز دوه ټکي دي اومانایې ده  :په مساوي برخوویشل

Ana partes
aequales

انابولیسم  - :په ژوندیواورگانیزموکې دبدن جوړوونکوموادودمیتابالیزم یوه برخه ده چې
په پایله کې دخپل بدن د یوې برخې جوړښت منځ ته راځي  .یانې دپروتیني موادود
جوړونې په مرسته دغړواونسجونوجوړښت ترسره کیږي  .دبیلگې په توگه لکه
دهډوکواوغظالتووده اوجوږښت .دمیتابولیک په کړنالره کې کوچني ساده مالیکونه (لکه
اسید ،امین) سره یوځای کیږی اودغټومغلقو مالیکولونوواحدونه (لکه انزایم ،دDNA
هستوي اسیدونه) ورڅخه منځ ته راځي  .دنوموړې موخې لپاره هم انرژي په کارده چې
( )ATPمالیکول څخه ترالسه کیږی  .په بله وینا دخپل ځان موادپه
دکیمیاوي انرژي
کیمیاوي توگه تجزیه کیږی اودبدن دجوړښت لپاره ورڅخه گټه پورته کیږي .

Anabolismus

هغه اورگانیزم چې داکسیجن مولیکول ) (O2په نه لرونکي چاپیریال
غیرهوازي -:
کې هم ،ځانگ ړی تنفس  ،ژوند  ،میتابالیزم اووده کوال ی شي .

Anaerobe

اینل  ،مقعدي -:

دبدن په اخري برخه کې په مقعد پورې اړوند

Anal

انالوگ زیگنال -:

په خبررسنیوکې یوه داسې زیگنال ته ویل کیږي چې دوخت په تابع

سره د یوه فزیکي کمیت دبدلون قیمت په متمادي توگه او په يوه وخت (همزمان) ،دیوه
په توگه د موزیک اویاعکسونوانتقال
ځای څخه بل ځای ته انتفال کوي  .د بېلگې
دولتیج په مرسته ترسره کیږي  .دانالوگ زیگنال نیمگړتیاداده چې نامطلوب مالومات
لکه غال مغال (غورېـږ ) هم انتقال کیږي اوپه پایله کې دموزیک اویاخبرواصلي کیفیت له
منځه وړي  .دنوموړې نیمگړتیاداصالح کولوپه موخه ددیگیتل تخنیک  digitalڅخه
گټه پورته کیږي  .دمالوماتوپه دیگ یتل انتقال کې یوازی دوه قیمتونه شتون لري  .په دې

Analog signal

مانا چې دزیگنال قیمت یاصفر) (0اویایو ) (1قیمت ځانته اخیستالی شي  .په دیگیتل
انتقال کې که چېر ته شورماشورپه زیگنال کې شتون هم ولري خوبرسیره پردې دموزیک
کیفیت ته زیان نه رسیږي  .داځکه چې دولتیج ټول لوړقیمتونه چې دیوې ټاکلې
امپلیتودڅخه یې قیمت پورته وي دیوه واحد ) (1قیمت په اندازه پیژندل کیږي .
هغو آال توته ویل کیږي چې دهندسي اویافزیکي کمیت بدلون په متمادی توگه
اوهمزمان اندازه کوي  .لکه بريښنا یزولتیج  ،دبرق جریان  ،دفشار اودحرارت اندازه
کول اونور

Analog
measuring
device

ورته والی  ،یوشان
په بیالوژی کې  -:مشابه  ،مطابق  :دبدن هغه غړی چې دتکامل په تړاودیوه بل سره
توپیرلري خوددندې په اړوندیوشان دنده ترسره کوي  .دبېلگې په توگه سږی  ،برونښي
،تراخیا  tracheaکه څه هم توپیرلرونکی تکامل لری خودتنفس په موخه کارول کیږی

Analogy
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اناالیزر ،تجزیه کوونکي  -:په اپتیک  Opticڅانگه کې دپوالریمتر آلې یوه برخه ده
لکه دنیکول منشور  Nicol prismچې دهغې په مرسته پوالرایز شوی polarisation
نور الس ته راځي اوپه پایله کې دنورڅپې په یوه سطحه کې اهتزازکوي .کله چې یوه
عرضاني څپه لکه الکترومقناطیسي څپې پوالرایزشي نودبریښنایزساحې وکټور یې
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
،یودویم پوالرایزرچې داناالیز په نامه سره یادیږي اویودیدکتور  Detectorڅخه جوړه
ده .اناالیزر دلومړي پوالریزرپه تړاونوي درجی
 90oتاوشوی دی .کله چې نوردلومړ ي
پوالرایزرپه مرسته پوالرایزشي اوبیاداپتیکي
فعالې نمونې څخه تیر شي نوداهتزازعمودی
سطحه یې په ټاکلې زاویه تاویږي  .کله چې
اناالیزرپرلپسې دومره کیڼ خواته اویا شی
خواته تاوشي ترڅوچې هیڅ رڼادیدکتوراوبیا سترگوته وه نه رسیږي نوداپتیکي زاویې
څرخیدونکې اندازه ټاکل کیدای شي  .په بله مانا داناالیزرپه څرخیدلوسره دنوررڼا
بیخي کمښت مومي اوبیایې دزاویې همدغه اندازه ټاکل کیږي .په شکل کې دپوالریمتر
آلې شیماتیک جوړښت
په ریاضي کې دتفاضلي حساب یوعلم دی چې دحقیقي عددونوپه هکله
انالیزیس -:
بحث کوي  .د بېلگې په توگه لکه دیوې سلسلې اویاترادف سرحدي قیمت  ،دحقیقي
عددونوتابع اودهغې داشتقاق وړتیا  ،متمادیت اونور
تحلیلي  ،ټوټه ای
تحلیلي هندسه -:

Analyser

Analysis

Analytical
دریاضی علم یوه څانگه تشکیلوي چې دهندسې اوالجبردیوځای

کیدوڅخه منځ ته راغلې  .په نوموړې څانگ ه کې هندسي شکلونو د مختصاتو سیستم په
مرسته کښل کیږی اودهغوی اړېکې دالجبري عددونو اوانالیزقوانینو په رڼاکې بیان
کوي  .د بېلگې په توگه دمختصاتوپه سیستم کې ددوومستقیموخطونودتقاطع ټکی
ټاکل اونور
دتام عددونونظریه ده چې دانالیزاوتابع (فنکشن ) د هراړخیزوطریقوڅخه کاراخیستل
کیږي .
تجزیه  -:دیوه شي ټوټې کول اوپه کوچنیوبرخوویشل
دفزیکي اوکیمیاوي کړنالروپه مرسته دیوې کیمیاوي مادې په
په کیمیاکې -:
جوړوونکوبرخوباندې ویشل کیدل  .د بېلگې په توگه دحرارت په واسطه د سیماب
اوکسایدتجزیه کیدل چې په پایله کې فلزي سیماب او اکسیجن الس ته راځي
2 Hg + O2

Analytical
geometry

Analytical
Number
theory

Analyze

2 HgO

دحجرې دغیرمستقیم ویشنې په کړنالره کې
انافیز -:
دویشنې درېیم پړاوته ویل کیږي  .په نوموړې مرحله کې دحجرې
داستوائي برخې څخه دیوه کرومو زوم دوه یوشان نیمایې برخې
49

Anaphase

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
( )chromatidsدپروتین تارونو ( ) spindlesپه مرسته دقطبونوخواته څکول کیږي .
دژوندیواورگانیزمو دبدن غړودجوړښت څیړنې علم چې په هغه کې
اناتومي -:
دغړوبڼه  ،دغړوموقعیت اودغړودټوټې کیدلو هنرپکې بیان شوی وي

Anatomy

دمحورسمت داوږدوپه برخالف  ،بې محوره  ،دیوه ټاکلي محورنه لرونکی

Anaxial

خټه ،نسب ،زى  ،شجره  ،اصل او نسب

Ancestry

په وینه کې دنارمل په پرتله دسروکرویاتودشمیر کمښت اویا دلس گرام څخه
دهیموگلوبین ټیټوالی

10g/dl

Anemia

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

Anemogram

یوه آله ده چې دبادسرعت اوسمت په اوتومات توگه کاږي

Anemograph

یوه آله ده چې دبادسرعت اوفشار داندازه کولوپه موخه کارول کیږی

Anemometer

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

Aneroid
barometer

دوینې رگونوجوړیدل  - :دسرطان خواص دادي چې دخپل ځان دتغذيې لپاره تازه اونوي
رگونه تولیدکوي

Angiogenesis

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

Angiogenesis
Inhibitor

دایکس وړانگوپه مټ دوینې رگونو تصویر اخیستل

Angiography

یوډول سرطان دی چې په هغوحجروکې پیل کیږي چې دوینې رگونه ورڅخه جوړدي

Angiosarcoma

نوموړي یو ډول گلداره نباتات دي چې
دپوښل شوي تخمدان نباتات (البذور) -:
تخمدان یې دتخم پاڼې  carpelپه مرسته پوښل شوی دي  .اوسنی علمي نوم یې
) Magnoliophytaدی اودتخم لرونکوبوټو  (Spermatophytinaدډلې څخه شمېر ل
کیږي  .اکثرًا یې لرگ ي شوي نباتات دي چې عضوي تیل ورڅخه الس ته راځي  .پاڼې یې
ساده دي اوڅنگځنې نوری فرعي پاڼې نه لري  .گالن یې هراخیزډولونه لر ي  .دوه مشیمه
یې نباتات اویومشیمه یې نباتات په همدې ډله کې شمېر ل کیږي .
دانکسارزاویه  -:هغې زاویې ته ویل کیږي چې دمنکسرشوي نوراو دنارمل normal
عمودي خط ترمنځ تشکیل کیږي  .دبېلگې په توگه کله چې نوردهواڅخه اوبوته ننوځي
نودانکسارزاویه دلویدونکې زوایې په پرتله کوچنی وي .

Angiosperms

Angle Of
Refraction

انگستروم  -:داوږدوالي د واحد لنډیزنښه ده چې دانگستروم په نامه یادیږي  .دغه
یوپخوانی واحددی چې په هستوي فزیک کې دکوچنیوکمیتونولپاره کارول کیده خواوس
اعتبارنه لري  .د بېلگې په توگه لکه داتوم یامالیکول قطر ،په یوه کیمیاوي مرکب
کې دیوه اتوم دبل اتوم څخه واټن ،دالکترومقناطیسي څپواوږدوالی په انگستروم سره
ښوول کیده  .یوانگستروم دنانومتر  nmلسمه برخه ده .
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1 Å = 100 pm = 0,1 nm = 10-4 μm = 10-7 mm = 10-10 m
دطول یوپخوانی واحددی اودلنډیزنښه یې په  Åسره کیږی .
1 Å = 0,1 nm = 10-10 m.
دایروي فریکونس چې ددایروي سرعت په نوم هم یادیږي  .داهتزازپه علم کې یوفزیکي
کمیت دی چې دلنډیزنښه يي په اومیگا توري ښوول کیږي  .که دیوه اهتزاززمان تناوب
مساوي دی له :
په  Tاوفریکونس يې په  fوښيو،نود دایروي فریکونس

Ångström

Angular
Frequency

،نړیوال واحديي رېدینت پرثانیه  rad·s−1دی .
 -۱دوراني ضربه  -:په فزیک کې یوداسې وکټوري کمیت دی چې دوخت په تړاوتغیرنه
کوي  .دوراني ضربه چې لنډیزیې په  Lښوول کیږي دیوفزیکي سیستم هراړخیزحالت
 mښيواودمحور په تړاو
څرگ ندوي  .دیوه بڅرکی لپاره لکه یواتوم چې کتله یې په
څرخیدونکی حرکت ترسره کوی دوراني ضربه په الندې توگه تعریف شوې ده .
⃗L = r⃗ × p
⃗ = r⃗ × mv
⃗
په پورتنی معادله کې  rدمحورڅخه دبڅرکي موقعیت راښيي چې دشعاع سره مساوي ده
،او p = mvخطي مومنت  v ،دکتلې سرعت  ،او(×) ته صلیبي حاصل ضرب ویل کیږي
 .په دې ماناچې ددوراني ضربې وکټور،په شعاع اوپه سرعت عمودوالړدی  .په بله وینا
دوراني ضربه دبڅرکي کتلې  ،دبڅرکي سرعت اودمحورڅخه دبڅرکي واټن له حاصل
ضرب څخه ترالسه کیږي  .په یوه دایروي حرکت کې ،ددوراني ضربې وکټور په هغه
سطحه عمودوالړه دی په کوم کې چې کتله حرکت کوي  .دواحدونوپه نړیوال سیستم کې د
kg · m2 · s−1
دوراني ضربې واحدعبارت له :
 -۲که چېر ته دیوه بڅرکي په ځای یوغټ
جامدجسم په پام کې ونیسو د بېلگې په توگه لکه
مځکه چې په خپل محورڅرخیدونکی حرکت ترسره

Angular
Momentum

کوي نو دوراني ضربه د مونت عطالت moment of
 inertiaاوزاویوي سرعت angular velocity
دحاصل ضرب څخه ترالسه کیږی .
په پورتنی معادله کې  Θمومنت عطالت او

 ,زاویوي سرعت دی .

زاویوي مومېنتم یاڅرخیدونکی مومېنتم -:

یوجامدجسم په پام کې نیسو چې دخپل محور  Oپه
شاوخوا په زاویوي سرعت  ωراڅرخي  .همدارنگه
دجامدجسم یوه کوچنۍ ذره  Aهم په پام کې
نیسوچې کتله یې  mاو دمرکزڅخه په اندازه د r
واټن لري  .څرنگه چې همدغه ذره  Aدیوې خوا په
خپل دایروي مسیر باندې په خطي سرعت  vحرکت کوي نوله دې کبله یوخطي مومېنتم
لري اوبلخوادمحورپه شاوخواراڅرخیږي نوله دې کبله یوزاویوي مومېنتم لري .
دیوې ذرې خطي مومېنتم :دتعریف سره سم دیوې ذرې  Aخطي مومېنتم )(P = m v
دنوموړې ذرې دکتلې ، mاو خطي سرعت  vدحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي .
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دخطي مومنتم  Pسمت دذرې  Aخطي سرعت  vسره یوشان دی .
دیوې ذرې زاویوي مومېنتم  :دتعریف سره سم د محور  Oپه شاوخوایوې څرخیدونکې
ذرې  Aزاویوي مومېنتم  Lدخطي مومېنتم  Pاود مرکزڅخه د ذرې  Aفاصله  rد
حاصل ضرب څخه ترالسه کیږی  .په بله وینا دذرې  Aزاویوي مومېنتم  Lمساوي دی له :
،
په نوموړې معادله کې دصلیب نښه × دبهرنیووکټورونود ضرب مانالري  .داځکه چې
زاویوي مومېنتم  ،Lدذرې دمکان واټن  rاوخطي مومېنتم  p = mvدرې وکټورونه دي
اودرې واړه یوپربل باندې عمودوالړدي  .په معادله کې درې واړه کمیتونه په تورو مزیو
حروفوښوول شوي دي چې دوکټورونو ماناورکوي .
دجامدجسم زاویوي مومېنتم (تکانه زاویهای)  :کله چې دهرې ذرې زاويوي مومېنتم سره
جمع کړو،نوپه پایله کې دیوه جامدجسم دټولوذراتو محصله زاویوي مومېنتم ترالسه کیږي
 .کله چې یوجامدجسم په خپل ثابت تناظر محورراڅرخي ،دبیلگې په توگه لکه ځمکه
،بادپکه ،دبایسیکل رغړی اونور،نودهغوی زاویوي مومېنتم  ، Lدمومنت عطالت I
اوزاویوي سرعت  ωله حاصل ضرب څخه الس ته راځي ،همدامطلب داسې لیکو:
 ،که چېرته څرخیدونکی جامدجسم د  nذروڅخه جوړوي نو په مفصل ډول
لیکو:
n

n

ω = ω ∑ mi ri2 = ω I
i=1

∑ mi ri2
i=1

=L

څرنگ ه چې فزیکي قوانین خپل اعتباردالسه نه ورکوي کله چې په فضاکې یې سمت ته
تغیرورکړو ،په بله ویناپه فضاکې هیڅ سمت دبل یوه سمت څخه توپیرنه لري  ،نوله دې
کبله په تړلي سیستم کې دزاویوي مومېنتم  Lلپاره دبقاقانون(قانون الحفظ ) اعتبارلري
 .دنوموړي فزیکي کمیت واحدنیوټن مترثانیه دی )(N·m·s or kg·m2s−1
زاویوي سرعت  -:په فزیک کې یووکټوري کمیت دی چې په کوم سرعت سره یوه زاویه
دوخت په واحدکې دخپل محورپه شاوخواراڅرخیږي  .دواحداتوپه نړیوال سیسم کې
دزاویوي سرعت واحدرادیان پرثانیه  rad/sدی اودلنډیزنښه يې په  ωاویا  Ωښوول
کیږي  .که چیرته طی شوې زاویه  dφوي اوطی شوی وخت په  dtوښیو،نو دزاویوي
سرعت  ωمطلق قیمت مساوي دی له :

= 2πf

2π
T

=

dφ
dt

=ω

Angular Velocity

همدارنگه دزمان تناوب  ، Tفریکونس  ،fاوسرعت زاویوي ترمنځ الندې اړیکې شتون
2π

همدارنگ ه که چیرته په یوه دورانې حرکت کې چې مسیريې
لري ω = T = 2πf :
ددایرې بڼه ولري اود دایرې شعاع  Rوي اودمتحرک جسم خطی سرعت  Vوي ،نوزاویوي
سرعت مساوي دی له :
انهایدراید

-:

v

ω=R
دغیرفلزاتواوکسایدوته ویل کیږي چې داوبودیومولیکول دلیرې

کولوپه کړنالره کې دتیزابواویاالکالي یومولیکول څخه ترالسه کیږي  .د بېلگې
په توگه کله چې داسیدکاربونیک  Carbonic acidڅخه یومولیکول اوبه وباسونوپه
پایله کې کاربن دای اکسایدترالسه کیږي  .د غیر فلز اکساید دی چې د اکسیجن
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لرونکي تیزاب څخه د اوبو د جالکولو په پایله کې الس ته راځي او د اړوند تیزاب د
انهایدراید په نوم یادیږي.
د بیلگې په توگه  SO3د سلفورک اسید  H2SO4انهایدراید او  P2O5د فاسفورک
 H3PO4انهایدرایدونه دی  .انهایدراید ته چې اوبه ورسیږي بیرته اړوند
اسید
تیزاب الس ته راځي
SO3 + H2O → H2SO4
که چېر ته دیوې مالگې اویادیوکیمیاوي مرکب څخه بلوري اوبه
انهایدرایت -:
وه ایستل شي نوپاتې شوې مالگې ته انهایدرایت نوم ورکړشوی دی  .کله چې کلسیم
سلفاټ  CaSO4په نیماي حجم  50 Vol.%اوبوکې ولمبول شي نویوه کلکه ماده
( )CaSO4·2H2Oچې په خپل یوه
په توگه لکه گچ
الس ته راځي  .د بېلگې
مولیکول کې دوه مولیکوله بلوري اوبه لري .
یوه لږڅه غوړجنه مایع ده چې که خالصه وي نوبې رنگه وي  .داروماتیک
انیلین -:
لومړی امین دی چې دامینوبنزول  C6H5NH2,یوه حلقه تشکیلوي .
زهرجن الکالي مرکب دی اویوځانگړی خوږ بوی لري  .دعضوي

Anhydrite

Aniline

اوغیرعضوي اسیدونوسره بلوري مالگې جوړوي  .دابتدایي مادې په توگه
ددرمل موادوپه تولیدکې اوپه تیره بیا په صنعت کې درنگ اساسي مادې
لپاره کارول کیږي
حیوان ،څلورپښی  -:حیوانات ډیرحجروي ژوندي اورگانیزم دي چې دحجرې په یوه هسته
کې ارثي مواد لري اوهسته دیوه غښاپه مټ دسایتوپالزماڅخه بیله ده .په بیالوژي
تړاودحیواناتوپه پاچاهي پورې اړه لري اوله دې کبله دیوه حیوانې موجودمشخصات لري .
حیوانات دخوراک لپاره عضوي موادوته اړتیالري ترڅویوخوادبدن تخریبي اوساختمانې
موادتبدیل کړای شي اوبل خوا دانرژي داستحصال په موخه دعضوي موادوڅخه گټه پورته
شی  .حیوانات دحرکت وړتیالري،تنفس کوي ،په ډیری سره دجنسي له الري تکثرکوي
،دحس ځانگ ړي غړي لري اوعصبي سیستم لري  ،دجنین ودې په درشل کې دیوې کروي
شکله حجرې څخه وده کوي چې د blastulaپه نوم یادیږي  .دحیواناتولږڅه اوه ملیونه
انواع پيژندل شوي دي چې یوملیون يې حشرات تشکیلوي  .دحیواناتوطول
دیومایکرومترڅخه ان تردرې دیرش متره پورې رسیږي .انسان هم دحیواناتوپه ډله کې
شمیرل کیږي اوهغه څانگ ه چې دحیواناتوسره سراوکارلري دژوي پيژندنه  .zoologyپه نوم
یادیږي .دلرغونې زمانې دحيواناتو او نبا تاتو پاته شونى (بقايا( ان شپږنیم سوه کاله

Animal

موندل شوې دي .
حیواني

Animalic

کله چې یواتوم اویا مولیکول یواکلترون ځانته راونیسي نویوانیون منځ ته
انیون -:
راځی  .په بله مانا انیون منفی چارج شوي ایونونه دي چې دیوه بریښنایزولتییج په
کارولوسره اوبرقي تجزیې په پایله کې دمثبت قطب () (Anodeوخواته حرکت کوي  .د
بېلگې په توگه کله چې  NaClتجزیه اوټوټې شی نودسودیم مثبت ایونونه منفي
قطب اودکلورمنفی ایونونه مثبت قطب ته حرکت کوی  .په اسیدونو اومالگوکې منفي
ایونونه عبارت دي له :
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 Cl– , NO3– , SO42اوپه الکالیوکې –OHدتکثریوډول طریقه ده چې په هغه کې دجنسي مختلفوحجرولکه دسړي اوښځې حجرې
 gametesسره گډشوې وی .

Anisogamy

د مادې اویایوجسم ځانگ ړي خواص دی چې دسمت په تړاو یې فزیکی ،کیمیاوی
اویانورخواص تغیرکوي  .د بېلگې په توگه لکه نور چې دیوپوالرایزاتورڅخه راوځي
دسمت په اوږدوکې یوشان خواص نه لري  .یولرگې چې سختوالی اوقوت یې دسمت
تابع دی او هرې خواته توپيرلري  .اویا ځینې کیمیاوی فلترونه چې په لومړی برخه کې
غټ سوري اوبیاوروسته کوچنی سوري و لري .

Anisotropic

دسمت په تړاو دیوې مادې بدلیدونکی خواص -:
یوکریستال (بلور) چې دهغه کیمیاوي او فزیکي خواص لکه
په فزیک اوکیمیاکې -:
دبریښنا هدایت  ،دکلکوالي درجه  ،دنورانکسارقدرت اودټوټې کیدلواندازه اونور
داړخونو په تړاو تغیرکوي  .د بېلگې په توگه کله چې دیوې غبرگ انکسارکوونکې
تیریږی
کریستال څخه دنوروړانگې
یې سرعت
نودپراخیدلوپه سمت کې
تغیرکوی  .داځکه چې دنوردتگ په الره کې
دکریستال انکسارعددیوشان نه دی  .ددوه
گونی انکساراویاددوه گوني پوالرایزیشن
خواص درلودل
دنباتي غړووړتیاچې ترعین شرطونوالندې یې دودې اودشنه
په بیالوژي کې -:
کیدلوتوپيرلرونکي سمتونه غوره کړي وي

Anisotropy

ددیناموماشین یوه برخه ده  ،په وچه باندې دیوې کشتی دتم کولوپه موخه کارول کیږي
اوداوسپنې څخه جوړشوی چنگک دی

Anker

عالوه غړی  ،په بدن کې اضافه غړی  ،الحاقیه  ،پيوند ،ضميمه، ،پيوند،الحاق ،
پيروان ،متعلقين ,.الندنى ،په الندې ډول

Annex

ملحقه غړی  ،ضمیمه غړی  ،تړل شوی غړی  ،د بېلگې په توگه دسترگوعظالت ،
دسترگولیداعصاب  ، optic tractدسترگوباڼه اونوردسترگو ضمیمه غړی دي .

Annexation

نابودوونکې وړانگې  - :کله چې یوه بنسټیزذره  particleلکه الکترون  e- = β-اویوه
بله ضد بنسټیزذره  Antiparticleلکه پوزیترون  e+ = β+سره یوځای شي نوپه پایله
کې دواړه ذرې له منځه ځي اودهغوی کتله په انرژي اوړي  .په دې ترځ کې دوه
گاماوړانگې (فوتون  ) γمنځ ته راځي چې په یوسلواتیادرجې
زاویه  180°دیوبل څخه په متقابل خوا خپریږي  . .څرنگه چې
دالکترون اوپوزیترون دسکون مجموعي کتله دلږڅه
یومگاالکترون ولټ سره مساوي ده ( )1,02 MeVنوله دې
کبله دهرې یوې گاما(فوتون) انرژي نیم میگاالکترون ولټ
( )0,511 MeVقیمت لري .
+
e⁻ + e → γ + γ
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دمنځه تلل  ،نابودي  ،دکتلې له منځه تلل  -:دذراتوپه فزیک
کې یوه کړنالره ده چې کله یوه تحت اټومې ذره دیوې بلې ضد
تحت اتومې ذرې سره ولگیږي نوپه پایله کې دواړه ذرې له منځه
ځي اوپرځای يې نورې ذرې پیداکیږي  .دبیلگې په توگه کله چې یو
الکترون  e-دپوزیترون  positron = e+سره مخامخ ولگیږي نوپه پایله کې دهغوی کتله په
انرژي اوړي اودوه فوتونونه  photonsمنځ ته راځي .
کلنی راپور

Annihilation

Annual Report

کلنی گډون ونډه ،لکه په اخبارکې اشتراک کول

Annual
Subscription

کال

Annum

مثبت چارج شوی الکترود  -:دیوه بریښنایز جریان په سرکټ کې مثبت الکترود ته
وايي چې الکترونونه اوانیونونه  anionsځانته راکش کوي  ،اویادیوې بریښنایزتجزیه
کوونکې آلی مثبت قطب  ،په شکل کې دجست انود په یوه گالوانیک ډوله بطری کې
ښوول شوی ده .
انود - :یاانتي کتود اکسریزآلې اویایوې بطری مثبت
الکترود( قطب ) دی چې الکترونونه اومنفي چارج شوې ذرې
ځانته را څکوی  .اکسریزیوه طبي دستگاه ده چې دیوه
شيشه یې اودهوانه تش شوي تیوب څخه جوړه ده  .دتیوب په
یوه څنډه کې فلزي  wolframمثبت چارج شوې انودشتون
لري چې دیوه دایروي شکله کوچني پشقاب بڼه لري اوپه لوړسرعت سره څرخي  .دتیوب
په بله څنډه کې یې منفي چارج شوی الکترودځای لري چې دیوه تاوشوي سیم څخه جوړه
ده اودحرارت په ورکولوسره ) (6Voltالکترونونه ورڅخه راوځي .
الکترود
کله چې دانود

Anode

اودکتودالکترودترمنځ لوړولتیج
ونښلول شي
)(100 KV
نودکتودڅخه ازادشوي الکترونونه
دتیوب په اوږدوکې تعجیل مومي
اوپه لوړسرعت سره
انودلگیږي  .کله چې
په
الکترونونه دانودمادې داتومونو هستې ته ور نږدې تیریږي نودکولومب قوې په واسطه
دخپل مسیرڅخه کاږه کیږي په دې ترځ کې داکسریز وړانگې منځ ته راشي .
انود  - :ديوې برېښنايزسرکټ لکه رونتگ ن الې مثبت قطب فلزي الکترود ته وايي چې
لوړانرژي الکترو نونه ورباندې لگيږي اوپه پایله کې رونتگن وړانگې تولیدکیږي

Anode

دانودشعاع  -:دمثبت چارج شووایونووړانگوته ویل کیږي چې دگازدیسچارج په تیوب
کې تولیدکیږي  .که چیرته ددیسچارج یوتیوب دگازڅخه ډک کړاوپه کتودکې یې کوچني
سوري جوړکړو ،ورپسې دانوداوکتودترمنځ څوزره ولټه ولتیج وکاروو ،نوپه پایله کې
دکتودسوریوڅخه دمثبت ایونووړانگې تیریږي  .دغه وړانگې دکتودشاخواته تولیدکیږي
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اودکانال وړانگې یاانودشعاع په نوم یادیږي  .نوموړې وړانگې دمثبت ایونوڅخه جوړې
دي اودکتودوړانگو په مخالف سمت حرکت کوي .
غیرعادي  ،غیرنارمل
غیرنارمل -:
لري

Anomalous

په تیره بیا په طبابت کې چې یوغړی نارمل بڼه اویاوده یانې نمو وه نه

دپشه یاغوماشي یوجنس دی چې  Anopheles gambiaeپه نوم یادیږي
انافيلیس -:
لکه  Plasmodium falciparumانتقال
اودمالریاناروغۍ اویوحجروي پارازایټ
کوونکی غوماشی دی  .دهغه خرطوم لږڅه دبدن نیمايې طول سره برابردی  .په
اچوی چې هلته ډیرلمراونباتات شتون ولري  .هگۍ
والړواوبوکې هگۍ
اودژوندلومړي پړاو جسم یې  larvaداوبوسطحې په مخ په افقی ډول پروت وی  .دمالريا

Anomalous

Anopheles

مياشى  460ډولونه شته دي چې دهغوی څخه یې سل ډوله دمالریاناروغۍ سبب
گ رځي  .نارینه مياشى دنباتاتوشیره اوښځینه میاشې دحیوان اویاانسان وینه څبېښي .
هغه مورفولوژيکي بدلونونه چې ديوې حجرې دمړينې څخه وروسته په خپله حجره کې
منځ ته راځي اوداکسېجن دکمښت له کبله نسجونه په يوه پياوار  Necroseاوړي
ددووقواومتضادعمل دی چې یوبل سره خنثی کوي
دعضالتو )(Extensor/Flexor
-:
په بیالوژي کې

 ،داعصابو

) ، (Sympathikus/Parasympathikusد هورمونونو،اودواگانو متقابل اغیزه
ضداغیزه کول  ،دیوبل په مقابل کې اغیزمن کیدل  ،ناوړه اغیزه  ،ضدتأثیر

Anoxic Necrotic
Cell

Antagonism

Antagonize

په توگه دحشراتوپه سرکې دحس کولو

په بیالوژي کې  -:انتن یاشاخک  ،د بېلگې
اوپيژندلوښکر ،یاشاخک
یوه آله ده چې الکترومقناطیسي څپې ځانته رانیسي اوهم یې خپروال
په فزیک کې -:
ی شي  .د بېلگې په توگه لکه یوسیم چې د رادیوسره تړلی وي اودانتن دنده ترسره
کوي .

Antennae

بساک

Anthere

په سپورلرونکو(  ) sporesنباتاتوکې دنارینه جنسي غړی دی  ،یانې تولیدونکی غړی ،
جنسي مذکرې حجرې ( .سپور دیوه مایکرواورگانیزم دایمي بڼې ته وایي) .
آبي  ،قرمزر اود  pHقیمت سره مطابق رنگونوته ویل کیږي
دنباتاتودرنگ مواد -:
چې دگلونود حجروپه عصاره کې منحل شوي وي  .نوموړي رنگونه په گوته کوونکي (
 ) indicatorطبیعي اندیکاتورونه دي چې دیوه نبات په اسیدي شیره کې په سره رنگ
اودنبات په قلوي شیره کې په آبي رنگ لیدل کیږي  .دغه موادپه اوبوکې حل کیدونکي
نباتي رنگ یز مواددي چې لږڅه په ټولوبوټوکې شتون لري اودنباتاتو گالنو اومیووته
،سور ،بنفش  ،آبي اویاآبي توررنگ ورکوي  .نن ورځ دنباتاتو درنگ مواد لږڅه دوه سوه
پینځوسو ته رسیږي  .د بېلگې په توگه لکه دمالټې سوررنگ  ،دمڼې پوستکي سوررنگ
 ،دگالنوقرمزی رنگ اودتوې (سپنگ ور ،يوډول ميوه ده چه تورې كوچنۍ دانې لرى )
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تورابې رنگ
دهایدروکاربن یوه بې رنگه ،بلوري  ،کلکه کیمیاوي ماده
انتراسین (-: )C14H10.
ده چې دډبروسکرودقیرڅخه دتقطیر په کړنالره کې ترالسه کیږي .
دپولي اروماتیک کړۍ شکل لري اودبنزول دری حلقو دویلې
کیدوڅخه منځ ته راځي  .په صنعت کې درنگونو بنسټیزمادې په
توگه اوهمدارنگه دمضرواورگانیزمودوژلو په موخه په دواگانوکې کارول کیږي
انتراسیت سکاره  -:ترټولوپخواني د ډبروسکاره دي چې په جیولوجیکي تړاو ئې یوه
اوږده دوره تیره کړې ده او همدارنگه یوډول تیزتوررنگ اوځالهم لري  .دسوځیدلوپه ترځ
کې لږڅه مقدارایره هم ورڅخه پاتې کیږي  .هغه مقدارحرارت چې منځ ته راځي
دنوروسکروپه پرتله ترټولوډیردی  .دکاربن کچه یې  % ٩١کې ده اوله دې کبله یې نوم
ځلیدونکي سکاره دی .
هغه ډول درمل دي چې دسرطاني حجرو ډیرښت اووده په ټپه دروي

Anthracene

Anthracite Coal

Anthracyclines

دانسان د منځ ته راتلواو ريښه نيونې تکامل علم ته ویل کیږي
انتروپوجنیسیز -:
اواټکل کیږی چې لومړی انسان په افریقا کې پیداشوی اوبیا وروسته سل زره کاله
پخوااسیا اواروپاته مهاجرشو .په افریقا کې د انسانانودوه جنسه موازي دیوبل سره
Homo
ژوندکولو .لوموړی جنس انسان د
 sapiensپه نامه سره یادیږي اوڅلورسوه زره کاله
پخوایې په افریقاکې ژوندکولواوموږټول یانې
Anthropogenesis
داوسني انسان جنس دهمدې نسل څخه دی .
دویم ډول انسان سل زره کاله پخواژوندکولوچې د  Neandertalerپه نامه سره یاديږي
اوسل زره کاله پخواپه افریقاکې اوسیده خوبیاوروسته دمنځه تللی دی .
اوسنۍ څیړنې په ډاگه کوی چې دنني ورځی انسان په ډي این اې  DNAکې څلورپه سل
برخه دپخواني بل جنس انسان  Neandertalerجین شتون لري  .داسې اټکل کیږي چې
نوموړو دواړوجنسه انسانانو لږڅه سل زره کاله پخواڅنگ په څنگ په یوه سیمه کې
ژوندکولواودجنسي تماس په پایله کې یې جینونه سره گډشوي دي .
انسان ته ورته بیزو(میمونونه ) ،انسان بیزو ،لکه شمپانزه  ، chimpanzeeگوریال
 Gorillaاورنگ اوتان  Orang-Utansاونور

Anthropoid

دانسان علم ،دانسان پېژندنې علم  -.دبیالوژي څانگې یوعلم دی چې په هغه کې
دانسان ټولنیز اوطبیعي تکامل څخه بحث کوي ،لکه دانسان دنژادونوتاریخ  ،په ټولنه کې
دانسان دنده اوموقف ،په یوشخص باندې دټولنې اغیزې اودهغه سلوک ,

;Anthropology

قدیمي انسان  ،دانسان دتکامل پخواني پړاونه ،نامتومثالونه یې عبارت دی له
دنیاندرتال انسان  ، Neanderthalاوپه جاواکې  Pithecanthropus erectusاونور

Anthropos

مختاړی دی اوپه مانا دمقابل  ،ضد ،مخالف

Anti

ضدمیکروب  ،هغه موادچې دمیکروب په ضدوي  ،دباکټریاودمنځه وړلومواد
دځانگړوباکټریاو ،مرخېړیودمیتابالیزم په

پایله کې دتولیدشووموادوپه مرسته
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دنورواورگانیزمودمنځه وړل اویادهغوی دودې مخنیونه  ،د بېلگې
پنسلین  penicillinsاوداسې نورانتي بیوتیکا

په توگه لکه

هغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي چې دچیڼې شوی fungus
ضدمیکروبي مواد -:
مرخیړی  streptomycin،اوباکټریاوودمیتابالیزم په پایله کې تولیدشوي وي  .نوموړي
داسې مواددي چې باکټریاوې وژني اویایې دتکثر اوودې کړنالره په ټپه دروي

Antibiotic

یوډول پروتین دي چې دبدن معافیتي سیسټم یې دهرډول بیگانه اورگانیزم پر وړاندې
جوړوي ترڅودمینځه والړشي په بله مانایوډول پروتین دي چې دپالزماحجروله
خواتولیدکیږي اوبدن دناروغیواوانتان پر وړاندې خوندي ساتي کوم چې دانتیجن په بڼه
سره وي  ،لکه  . tumours bacteria, viruses, toxins,نوموړي پروتین دایمونوگلوبولین
په نامه هم یادیږ ي اولنډیزیې په ( )Igسره کیږي

Antibody

انتي کلین یوه کلمه ده چې په بیالوژي کې کارول کیږی اودحجرې ویش سمت دغړی
دسطحې په تړاوڅرگندوی  .د بېلگې په توگه که دحجرې د ویش سطحه داورگان
اویادنسجونو دسطحې په تړاو سم سیخ عمودی استقامت ولري نود antiklinپه نامه سره
یادیږی اوکه موازي استقامت ولري نود periklinپه نامه سره یادیږی .

Anticlin cell
division

 DNSپه
هغه نوکلیوتید -تریپلیت  Nucleotid-Triplettچې په ټولیزه توگه د
سترانگ (تار) باندې پروت وي اودیوه انتي تریپلیت  Antitrirplettپه توگه دمربوط
کودوگین  Codogenسره مطابقت ولري  .درې بېز  Baseمساوي دي په تریپلیت
بېز Baseپه  DNAپرتې وي نود کودوگین په
 ، Triplett = 3 Basenکه نوموړې
نامه یاديږ ي یانې  ، Triplett on DNA = Codogen ،اوکه دغه درې بېز  Baseپه
، Triplett on mRNA = Codon
 mRNAکې پرتې وي نو دکودون په نامه یادیږي
اوکه درې بېز  Baseپه  tRNAکې پرتې وي نوبیا انتي کودوگین په نامه یادیږي
𝑒𝑠𝑎𝐵 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡 = 3
𝑛𝑒𝑔𝑜𝑑𝑜𝐶 = 𝐴𝑁𝐷 𝑛𝑜 𝑡𝑡𝑒𝑙𝑝𝑖𝑟𝑇
𝑛𝑜𝑑𝑜𝐶 = 𝐴𝑁𝑅𝑚 𝑛𝑜 𝑡𝑡𝑒𝑙𝑝𝑖𝑟𝑇
𝑒𝑔𝑜𝑑𝑜𝑐𝑖𝑡𝑛𝐴 = 𝐴𝑁𝑅𝑡 𝑛𝑜 𝑡𝑡𝑒𝑙𝑝𝑖𝑟𝑇
یوانتي کودون  Anticodonد  RNAیوه برخه ده چې په  tRNAپورې اړه لري
بېز Baseوڅخه جوړدی چې د  Base triplettپه نامه یاديږي  .د
اوددریونوکلین
بېلگې په توگه که چېر ته په  mRNAباندې د بېز Baseتریپلیت لکه Triplett
 GAAشتون ولري نود  tRNAپه مرسته یو کومپلیمنتر  complementaryانتیکودون
یانې  CUUپه همدغه کودون  Codonباندې نښلول
کیږی  .په دې ډول سره دگلوتامین اسید ،امینواسید
دجوړیدونکي پیپتید  Peptidپه همدغه برخه کې تړل
کیږی  .همدارنگه دامینواسید  Lysineلپاره AAA
یوکودون دی اوپه  tRNAباندې د Lysine
اړونده انتي کودون عبارت دی له  . UUUپه بله مانا د  mRNAپه کودون Codon
پورې تړلی  ،د  tRNAکومپلیمنتر تریپلیت ته انتي کودون ویل کیږی
یوه جغرافیايي سیمه اویاچاپېریال چې هلته لوړفشارشتون ولري
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Anticodon

Anticyclone
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ددیترون معادل ضد ماده  antimatterدپيژندل شوې فزیکي
ددیترون ضدذره -:
مادې سره یوشان ده خو یوه بله فرض شوی بڼه لري  .د بېلگې په توگه د ضد مادې
توپير دعادې مادې سره دادی چې اتومونه یې ضدالکترون ،ضدپروتون اوضدنیوترون
څخه جوړدي  .ددرانده هایدروجن اتوم هستې ته دویترون  deuteronویل کیږي چې
په هسته کې یونیوترون اویوپروتون لري  .په بله مانا انتي دویترون د دویترون یوه ضد
ذره ده چې دانتي پروتون اوانتی نیوترون څخه جوړه ده .

Antideuteron

انتیجن انتي باډی غبرگون  -:په وینه کې دیوکیمیاوي غبرگون لپاره د لنډیزنښه ده
کله چې یو انټي جین  antigenداړونده ا نټي باډي  antibodyسره یوځای شي اوددفاع Antigen-antibody
reaction
سیستم یو نغښتى (كمپلكس) مرکب جوړکړي
هغوبیگ انه موادوته ویل کیږي چې بدن ته دبهرنه ورننوځي لکه وایرسونه،باکټریاوې،
اویاپه بدن کې غیرنارمل حجرې لکه دسرطان حجرې  .دبدن دفاع سیسټم دنده داده چې
بیگانه مواددمینځه یوسي اوبدن دناروغۍ څخه وژغوري .کله چې دفاع سیسټم بیگانه
موادوپيژني نوپروړاندې يې سمدالسه یوډول ځانگړي پروتین جوړوي چې دانتې باډي په
نوم یادیږي .په پایله کې انتي باډي بیگانه موادیانې انتیجن دمینځه وړي

Antigens

تیتراایتل سرپ  (CH3CH2)4Pbڅخه عبارت دی چې دموتردسونگ موادوسره گډیږي
 .څرنگ ه چې هغوی ډیرزر په رادیکال تجزیه کیږي نوله دې کبله دموترماشین د
لوړغږټیټیدلوالمل گرځي .

Antiknock

یوه داسې ماده ده چې دضدمادې څخه جوړه وي  .یانې
انتي ماده  ،ضدماده -:
یوه ماده چې داتومونوپه مدارونوکې دالکترون پرځای پوزیترونونه  ،په هسته کې
دنیوترون پرځای انتي نیوترونونه اودپروتون پرځای انتي پروتونونه شتون ولري .

Antimatter

یوکیمیاوي غیرنجیب عنصردی چې سمبول یې  Sbاوال تیني نوم یې سټیبیوم اونسبي
اتوم کتله یې  ١٢١ده  .اتومي نمبر یې  ٥١ټاکل شوی دی  .نوموړی عنصر دالیاژپه
توگ ه په طبابت کې لکه دپوستکي التهاب ناروغۍ ، Leishmaniaاوپه صنعت کې لکه د
رنگ  ،ربړ ،په جوړولوکی استعمالیږي  .په ینه اوتایرایدغده کې ډیرذخیره کیږی ،
بیالوژیکی نیمايې وخت یې په هډوکو کې سل ورځې دی .

Antimony

دکیمیایوي عنصر انتیمني لنډیزنښه ده اواټومي شمیره  51ده .

Antimony

انتیمنې  -:یوکیمیاوي نیم هادي فلزدی چې دلنډیزنښه يې  Sbاواتومي شمیرې  51ده .
په طبیعت کې دمرکب ) (Sb2S3په ډول پیداکیږي  .نوموړی عنصر دالیاژپه توگه دسرپ
اوقلع سره یوځای کیږي .داتومي کتله ، 121,75دذوبان نقطه ، 630,5 °Cدغلیان نقطه
 1635 °C.اوکثافت یې  6.697 g/cm3دی .

Antimony

دنیوترینو neutrinoیوه ضد ذره ده ،بریښنایزچارج نه لري ،
انتي نیوترینو -:
دلیپتون  leptonپه کورنۍ پورې اړه لري  ،سپین یې نیمايې دی  . ،spin of 1/2دانتي
نیوترینوپيژندل ځکه سخت تمامیږي چې دنوروذروسره دضعیف قوې اودځمکې جاذبې
قوې په واسطه غبرگون کوی  .د انتي نیوترینودری ذرې پيژندل شوې دي  .لکه الکترون
انتي نیوترینو، Electron-Antineutrino ( ),میون انتي نیوترینو Myon-
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(  Antineutrinoاوتاون انتي نیوترینو  .Tauon-Antineutrino ( ).داسې اټکل
)
کیږي چې دانتی نیوترینو کتله دنیوترینو neutrinoکتلې
سره یوشان وي  ،مقناطیسي مومانت یې
دنیوترینو مقناطیسي مومانت خالف سمت
لری  .په داسې حال کې چې دیونیوترینو
سپین  Spinدحرکت سمت په تړاوکیڼ خواته
څرخیږي خودانتي نیوترینوښی خواته
څرخیدونکی حرکت ترسره کوي  .انتي نیوترینودبیتامنفي رادیو اکټیف تجز یې ( β−
) decayپه ترځ کې منځ ته راځې  .بېتا منفي تجزیه یوضعیف هستوی تعامل دی چې
(νe
یونیوترون ) (nپه یوپروتون ) ، (pیوالکترون ) (e−اویو الکترون انتي نیوترینو )̅̅̅
باندې تجزیه کیږي .

په شکل کې دکاربن اتوم په هسته کې دبیتامنفي تجزیې کړنالره ښوول شوې ده
دنیوترون  neutronیوه ضدذره ده  ،کتله یې د نیوترون کتلې
انتي نیوترون -:
سره برابره ده  ،خود نیوترون په شان بریښنایزچارج نه لري  ،اودانتي باریون
په کورنۍ  Antibaryonپورې اړه لري  .دسمبول نښه یې په ̅𝑛 سره ښوول کیږي  .په داسې
حال کې چې نیوترون دکوارک  Quarkڅخه جوړدی خوانتي نیوترون دانتي کوارک
 antiquarksڅخه جوړدی  .په ځانگړې توگه انتي نیوترون دیوه پورته خوا انتي کوارک 1
 up antiquarkاودوه ښکته خواته انتي کوارکونو  2 down antiquarksڅخه جوړشوی
دی  .دانتي نیوترون مقناطیسي مومانت مساودی په  1.91 µNاودنیوترون دمقناطیسي
مومانت منفي  −1.91 µNسره مخالف دی خو دهغوی مطلقه قیمت سره یوشان دی .
په دې ځای کې  µNدهستې ماگنیتن  nuclear magnetonمانالري .
داهتزازبطن  ،درهْ اهتزاز
په فلسفه کې -:

Antineutron

Antinode

متضادخبرې  ،دقوانینوترمنځ متضادڅرگندونې

Antinomy

بنسټیزذرې دوه ډوله دي  .لومړی نارمل بنسټیزذرې
ضدذرې ،دبڅرکوضدذرې -:
دویم ضدنارمل بنسټیزذرې  .نارمل بنسټیزذرې هغوذروته ویل کیږي چې زموږ
دچاپېریال ماده ورڅخه جوړه ده  .دهرې بنسټیزذرې په مقابل کې یوه انتي ذره شتون لري
چې دسکون کتله یې سره یوشان خولږترلږه یوفزیکي کمیت یې سره توپیرلري  .لکه
بریښنایزچارج یې دیوبل مخالف وي .
په توگه لکه دالکترون ضدذره
د بېلگې
پوزیترون  Positronدی  .ددواړوذروترمنځ
توپیردادی چې ړومبی منفي چارج
اووروستی مثبت چارج لري  .دهغوی
دواړوترمنځ پاتې نورفزیکي کمیتونه لکه
کتله  ،سپین  ،مقناط یسي مومانت سره یوشان دی  .انتي ذرې دبیتا په هستوي تجزیه
اویا کله چې کازمیکي وړانگې  Cosmic raysدځمکې اتموسفیرته ورننوځی
نودهوادمالیکولوسره تعامل کوي اوپه پایله کې انتي ذرې منځ ته راځي  .دانتي
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ذراتودژوندموده ډیره لنډ ه وي .کله چې یوه ذره لکه الکترون  e-اوضدذره لکه
پوزیترون  e+سره یوځای شي نوکتله یې په انرژي اوړي .په پایله کې دوه فوتون یانې دوه
گاماوړانگې منځ ته راځي  .دفوتون دوه وړانگې دیوبل سره په یوسلواتیادرجې کې
خپریږي
e- + e+ → γ + γ
پورتنۍ معادله دمادې دمنځه وړلویوه وتلی بیلگه ده
انتي په مانا دې (مخالف ) اوپودی یانې (پښه )  cells ،په
مانا دحجرې
په بیالوژي کې دښځینه جنسي حجرومتقابل درې حجروته
ویل کیږي چې دنباتاتوپه تخم دان  Ovariumکې شتون

Antipodal cells

لري  .انتي پودحجرې  antipodal cellsد جنين کڅوړې
 embryo sacدتغزیې دنده ترسره کوی .
 -۱په جغرافیه کې  -:مقابل ،دیوبل مخامخ موقعیت  -:هغه
انتي پود -:
وگړي  ،سیمه اوچاپېریال چې دځمگ ې کرې پرسطحه دیوبل په مقابل کې موقعیت ولري .
د بېلگې په توگه لکه داروپا براعظم دځمکې پرمخ داسترالیابراعظم په تړاو مخامخ
اومقابل پروت دی  .همدارنگ ه که دځمکې په یوه اړخ کې بریځر وي نودځمکې په سطحه
انتي پودبرخه کې نیمه شپه وي  .دځمکې شمالي قطب دځمکې جنوبي قطب سره انتي
پوددی .
 -۲متقابل قضاوت
دوه ایزومیر  isomersفضائيي جسمونه چې پوالرایزشوي
 -۳په کیمیاکې -:
نوروړانگې په مساوي اندازه خودیوبل مخالف سمت کې وڅرخوي دانتي پود مانالري
په فزیک کې دمادې یوه بنسټیز ذره ده چې دپروتون ذرې ضدذره ور
انتي پروتون -:
ته ویل کيږی او کتله یې دپروتون کتلې سره مساوي خوبريښنایزچارج یې منفي دی  .په
داسې حا ل کې چې پروتون مثبت بریښنایزچارج لري  .انتي پروتون ددووپورته خواانتي
کوارک  2 up antiquarksاو یوښکته خواانتي کوارک ) antiquark (uudڅخه جوړدی .
د انتي باریون په ډلبندی  Antibaryonاودهادرون  Hadronپه گروپ پورې اړه لري .
سره ښوول کیږي  .دپروتون سینکروترون Proton
̅𝑃
دسمبول نښه یې په
 Synchrotronپه یوه دستگاه کې پروتونوته ترهغه پورې تعجیل ورکول کیږي ترڅوانرژي
ېې شپږویشت گیگاالکرترون ولټ  26 GeV,ته ورسیږي  ،نوبیا وروسته دایریدیم
 iridiumپه یوه تارجیت (نښه) باندې لگیږي  .په پایله کې گڼ شمېر ذرې اوانتي ذرې
منځ ته راځي  .دمقناطیسي قواو په مرسته انتي پروتونونه دشیندل شووذرودمنځ څخه
راایستل کیږي  .کتله یې  ، 938 MeV/c2بریښنایزچارج یې منفی یوبنسټیزواحد -1 e
 ،سپین یې نیماي  ،: Spin: 1⁄2دمادې او دنوروذروسره دضعیف قوې ،

Antipode

Antiproton

الکترومقناطیسي قوې ،اودځمکې جاذبې قوې تعامل په واسطه غبرگون کوي .
دانتاني ناروغیوپروړاندې مجادله کول د بېلگې په توگه لکه
ضدعفوني -:
دکیمیاوي موادوکارول ترڅو دهغو ی په مرسته دناروغیوخوریدل مخ نیوی وشي
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،دپاتوگن اورگانیزمودمنځه وړل  ،دانتاني ناروغیوپروړاندې مخنیوی اودهغوی تکثرپه
ټپه درول دی
دیوه ژوند سوري ددووتوپیرلرونکونسلونوتعقیب کول  ،د بېلگې
یوه حیوان کې دجنسي اوناجنسي تکثرتعقیب کول

په توگه لکه په همغه

دنوکلئیک اسید  DNAپه یوه مولیکول کې ددری مونونوکلئیدیوگروپ  ،اویاپه بله
مانادتریپلیت  Triplettمتقابل برخه چې دانتي کوډون  Anticodonپه نامه هم یاديږي .
گرد  ،كړۍ،

Antithetic

Antitriplett
Anulus

دنس اوکلموکانال وروستۍ خالصه برخه چې بهرته و ځي  .مقعد،
مقعد  ،مخرج -:
دلري مجرا ،دمعدې اوکلموکانال وروستی وازه برخه

Anus

شاه رگ ،ابهر  -:دبدن هغه غټ رگ چې دزړه کیڼ خوادهلیز left ventricleڅخه
اکسجني وینه نوروکوچنیورگونوته تقسیم کوي اوپه پایله کې دبدن نوروبرخوته رسوي.
څرنگ ه چې دزخمي کیدلوپه ترځ کې په نبضی وقفوکې اکسیجن لرونکې سره وینه
(شرائینی) ورڅخه خارج کیږي نوله دې کبله ورته سوررگ هم ویل کیږي.دنوموړي رگ
قطر ان تردرې سانتي متره پورې رسیږي  2,5–3,5 cmاوطول یې ان ترڅلویښت سانتي
متره  30–40 cmپورې رسیږي .

Aorta

دډبرویوډول مینرال دی چې دهغه په ترکیب کې کلسیم فاسفيټ اومخلوط کلسیم
کلورایداوفلورایدگ ډون لري  .دنوموړي مرکب کیماوي فرمول عبارت دی له :
) Ca5(PO4)3(F,Cl,OHپه صنعت کې دکیمیاوي سرې په توگه کارول کیږی  .دسوځول
.
شووهډوکوایره کې په سل کې اتیادنوموړي مرکب څخه جوړه ده

Apatites

سورى ،خوله ،دريڅه  . - :په اپتیک کې یوه سوري ته ویل کیږي چې دنوروړانگې
ورڅخه تیریږي اوتریوې ټاکلې زاویې الندې د نوربنډل فوکس کوي ترڅودعکس په سطحه

Aperture

کې جوت عکس ترالسه شي .
داوسپنې دیافراگما یوډول گ رد سوری دی چې ِکوچنی اوغټ کیدال ی شی اوپه دې اساس
درڼاوړانگ و شدت لږاویاډیرکوالی شي  .په پایله کې دیوه اپتیکي سیستم دشکل توروالی
 ،سپینوالی  ،اودحل اندازه ټاکل کیږي
گل لرونکی نبات پرته له تاج

Aperture
diaphragm
Apetalen

دزړه انقباض په ترځ کې په سینه باندې دزړه ضربه حس کیدنه
دلمر څخه دیوه پالنیت (سیارې ) د مدار ترټولولیرې پرته نقطه ده  .د
افیلین -:
بېلگې په توگه دځمکې دمدار نوموړي نقطه دلمرڅخه  152,1 Mio. kmیانې په لږڅه
یوسلودوه پینځوس ملیونه کیلومتره لیرې پرته ده .
هغه مضرحشرات چې بوټي نباتات ،وني اونوردمنځه وړي
دحجرې په داخیل کې یوډول پروگرام شته دی چې حجره هغه مهال خپل ځان وژنې چې
خپله دنده په صحیح توگه نه شي ترسره کوالی.
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اپوپتوزیس  - :ديوې حجرې د ځان وژني جنتيک پروگرام شوې کړنالره ده چی
دناروغوحجرودمنځه وړلوپه موخه ترسره کيږي.

Apoptosis

آله  ،سامان  ،وسيله :

Apparatus

جمود،وچ کلک،ظاهري مرگ  -:ځینې اورگانیزم اوحیوانات داسې خوی اوروش لري چې
کله دیوه خطر سره مخامخ شي نودخپل ځا ن دخالصون په موخه خپل ځان قصدًا ظاهرًابې
حرکته کړي اوځای پرځای وچ کلک پریوځي ترڅوددښمن له خوالکه دیوه مړي په شان
تصورشي  .دبیلگې په توگه لکه حشرات ،مرغان ،خزندگان  ،عنکبوت کله چې
دمنگورسره مخامخ شي نوخپل ځان بې حرکته کړي .همدارنگه ځیني نباتات شته دي چې
کله هواډیره توده شي اویاډیره سړه شي نوحرکت نه کوي اوجامدحالت ځانته غوره کوي
ظاهرکیدل  ،پیداکیدل  ،منځ ته راتلل ،ښکاره کیدل

Apparent Death

Appear

تظاهر  ،خپریدنه  ,ځلیدنه  ,څرگندیدنه  ،ښكاريدنه ،څيره بڼه

Appearance

استعمال  ،کارونه  ،په کار اچونه

Application

عملي  ،تطبیقي  ،په کاراچول شوی

Applied

دپوهې لومړنى پړاو ،مبادي  :دیوې فزیکي اویاریاضي
پیل ،بنسټ ،رویکرد -:
مسئلې دحل کولولومړی پوهنیز فکریاسوچ

Approach,

یواضافه شوې برخه اویاهغه موادچې یوې خواته وراچول شوي وي
په کیمیاکې -:
اوتعامل وکړي لیکن تعامل یې البشپړترسره نه وي رسیدال ی .
په ریاضي کې  :تقربیت  -:دمحاسبې یوه نتیجه ده چې پایله یې بیخي صحیح نه ده
خواصلي قیمت ته ډیره ورنږدې ده  .دبیلگې په توگه لکه عدد  3,14دتقربیت عدد π
لپاره لیکالی شو.

Approximate
Value

تقربیت  ،نږدې والی  ،نزدېكيدنه  ،ورنزدېكيدنه

Approximation

اټكلي ،تخميني ،تقريبي حقيقت ته نږدې  ,.نږدې كېدل ،رسېدلو ته نږدې كېدل .

Approximative

هغه حشرات چې وزر وه نه لري چې دتکامل په پیل کې پرته له وزرووي
اوبه

Apterygot
Aqua

په کیمیاکې هغوخالصواوسوچه اوبوته ویل کیږي چې دمقطرواوبوپه نامه سره یادیږی .
نوموړې اوبه بريښنایزجریان نه تیروي داځکه چې مینرالونه  ،ایونونه  ،مالگې ،
عنصرونه اوهیڅ ډول نورمواد پکې شتون نه لري .
سلطاني اوبه،سلطاني تیزاب  -:دتیزابویومخلوط ته ویل کیږي چې درې برخې يې
دمالگې غلیظ تیزاب ( )HClاویوه برخه يې دشورې غلیظ تیزاب ) (HNO3تشکیلوي .
په بله ویناتناسب يې  ۳:۱ :دی  .دسلطاني تیزابواغیزناک خواص پخپله سوچه گډوونکې
نوموړي دوه تیزابونه ،نه دي بلکې دهغوي دکیمیاوي تعامل په پایله کې تولیدشوي
فعال کلوررادیکال  radicalدي  .دکلورهمدغه فعال رادیکال دي چې په نجیبه
عنصرونولکه طال،پالتین،اوپالدیم  Pdباندې اغیزه کوی اوهغوی تجزیه کوي  .سلطاني
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تیزاب ،په بله وینادک لورتولیدشوي فعال رادیکال نه شي کوالی چې سپین زرپه خپل ځان
کې حل کړي ،داځکه چې دتعامل په ترځ کې دسپینوزروپه نمونه باندې
دسپینوزروکلوراید  AgClsیوپوښ غوړول کیږي چې نمونه دکلوررادیکال یرغل څخه په
امن کې ساتي  .کله چې دمالگې غلیظ تیزاب او دشورې غلیظ تیزاب دیوبل سره
کیمیاوي تعامل وکړي ،نوپه پایله کې نیتروزیل کلوراید گازاوکلورین گازتولیدکیږي .
)HNO3 (aq) + 3 HCl (aq) → NOCl (g) + Cl2 (g) + 2 H2O (l
څرنگ ه چې سلطاني تیزاب پخپل سرتجزیه کیږي نوله دې کبله داستعمال څخه یوڅه
دمخه دنوموړوتیزابونودتعامل په مرسته تولیدکیږي  .سلطاني تیزاب یومایع دی چې
دزیړرنگ څخه ترسورنصواري رنگ پورې مالومیږی ،او لوگۍ کوونکۍ ،ساه بندوونکي
بوی لري .
اکواریم

-:

منځ یې داوبوڅخه ډکی وي

یوشیشه یې صندوق دی چې

اوهراړخیزکوچني اورگانیزم لکه ماهیان  ،بوټی اونورحیوانات پکې ژوندي ساتل کیږي
یوډول مغلق فلزي مرکبات دي چې په ترکیب کې یې داوبومولیکولونه دلیگاند
په توگه لکه دمسوکمپلکس
 Ligandenپه توگه کلک تړل شوی وي  .د بېلگې
] ، [Cu(H2O)4اویاداوسپنې کملکس Fe(H2O)]3+دارگون عنصرلپاره دلنډیزنښه ده  .اتومي نمبریې ١٨

Aquarium

Aquocomplex

اونسبي کتله یې  3٩قیمت

لري  .نوموړی دنجیبه عنصرونودډلې څخه دی اوپه لیم کاریوکې ورڅخه گټه پورته کیږی
 .په هواکې وروسته له اکسیجن اونایتروجن څخه درېیم عنصرتشکیلوي ( . )0,934 %

Ar →Argon

عنکبوت ها  ،غڼې  -:د  Arachnidaپه گروپ باندې اړه لري ا ومعموالً د نیم سانتي
مترڅخه آن تر  9سانتې مترپورې طول لري .غڼې اکثرًا څلورجوړه اوږدې پښې لري  .دسر
اوسینې برخې یودبل سره تړلې دي اود  Cephalothoraxپه نوم یادیږي .سترگې یې
ددووڅخه آن تراته  8جوړې پورې رسیږي اودیوې نقطي په بڼه ښکاري  .دخولي اطراف
برخه دوه جوړه ده  .دبطن الندې برخه کې دمقعد سره نږدي دبافت غدې موقعیت لري
اوشمیریې دیوې جوړې څخه آن ترڅلورجوړې پورې رسیږي  .نوموړې غدې گڼ
شمیرسوري لري  .کله چې دهغوی څخه دجوال نرۍ رشتې راوځي یودبل سره نښلي اوپه
دې ډول جوړښت کې دجوال دتخم نغښتل اونورې دندې ترسره کیږي .دغڼې سل زره ډولونه
شتون لري .

Arachnid

اکثرًا په وچه کې
دغڼې حیوانات یا جوال لرونکي حیوانات لکه عنکبوت اونور،
ژوندکوي اوتراولسوسانتي متروپورې غټیدال شي  ،دسراودسینې برخه یې سره مخلوطې
نښتې وي اوڅلورزوجه پښې لري  .نوموړي حیوانات په توپیرلرونکوگروپونوویشل کیږي .
د بېلگې په توگ ه لکه لړم  ،غڼې  ،غنډل  ،دغڼې دكورنۍ كوچنۍ حشره  ، mitesپه
طبابت کې ترټولواړین یې  ticksشمېر ل کیږي چې دخطرناکوناروغیوالمل گرځي .

Arachnida

دخپل زړه په خوښه  ،په زړه والى ،په خوښه والى  ،ټاكنوالى

Arbitrary

قوس  ،لینده

Arc

ددایرې قوس  -:په یوه سطحه کې دیوه منحني اویادایرې یوه ټوټّه ده چې دمرکزسره
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نښتې وي  .که دقوس طول په  bاوددایرې شعاع په  rاودمرکزسره دقوس زاویه په α
وښيو،نودقوس طول مساوي دی له :
ارکيولوژي  - :لرغون پوهنه ،لرغون پيژندنه

Archaeology

دموتیشن په پایله کې دیوه نسل په نوع کې بدلون  ،دنطفي په تکامل کې داسې بدلون
چې ابتدایې پړاوته ورته کیږي

Archallaxis

آرکئوپتریکس  -:دځمکې پرمخ ترټولوپخوانی (قدیمي) اولمړنی مرغه گڼل کیږي
چې دځمکی یوراسیک په دوره پورې اړه لري  ،دغه مرغه داسې ځانگړتیاوې لري چې
دیوې خوادالوتونکي اوبل خوا دخزنده عالمې لري اودهغوی ترمنځ اړېکې په ډاگه کوی
په بله مانا دمرغه او دایناسوری  Dinosaursترمنځ یوډول مرغه دی

Archäopteryx

دنباتاتودښځینه جنسي غړي  Gametangiumته ویل کیږي  ،چې دبوتل شکل لري
 .دغاړی اودنس برخې نه جوړوي اودهغه په ال ندې برخه کې رسیدلې هگۍ
 zygoteمنځ ته راځي .

Archegonium

رودهْ اولیه  -:خالیگاه که درداخل  Gastrulaواقع است  ،حفرهْ عمومی جنینی درمرحلهْ
گاستروال

Archenteron

قوس ډوله بريښنا یزڅراغ  -:داڅراغ دسکرودوه میلې  R ،اویوې باطری څخه جوړشوی
دی چې دولتیج قیمت یې ددوه سوه لسوڅخه تردوه سوه شلوولتیج پورې رسږي .،
دسکروهغه میله چې تېره څوکه لري دبطری منفي قطب سره تړل کیږی اودسکروهغه
میله چې یوه مقعرډوله څوکه لري دبطري مثبت قطب سره تړل کیږي  .کله چې
دسکرودواړومیلوپه څوکوکې پرلپسې چارجونه راټول شي نوپه پایله کې دهغوی ترمنځ یوه
جرقه منځ ته راځي اودیوه نوري قوس په شان مالومیږی

Arclamp

دشمالي قطب ټولې سیمې اوچاپیریال ته ویل کیږي چې دبحرڅخه او هلته پکې مات
شوو ،یخ ونوڅخه جوړه ده  .دغه سیمه لږڅخه نولس میلیونه کیلومتره مربع سطحه ده چې
ژوروالی یې لږڅه پینځه زره متره اټکل کیږی .

Arctic

قوس -:

په بیالوژي کې په شمزی کې دفقروقوس ته ویل کیږی

دقوس تابع دزاویې برعكس تابع دي  ،یا د مثلثاتي تابع
ارکس فنکشنونه -:
گانو ستنېدونکې اوبرعکس تابع دي
دژوندسیمه یاساحه -:

دمخصوصوحیواناتولپاره احاطه شوې ساحه

ساحه  ،برخه  ,څانگه  ,سیمه  ،سطحه  ،دسطحې مساحت  ،ډگر ،مساحت،
دسطحې کوږوالی  ،دسطحې انحنا

Arcus
Arcus functions
Area
Area
Area Curvature
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مختصاتوپه سیستم کې
دسطحې کوچنی مساحت  -:دکارتیزین Cartesian
دسطحې ډیرکوچني توپير  dAمساوي دی  :په افقي محورکې کوچنی توپير  dxضرب
په عمودي محورکې کوچني توپیر  : dyپه بله وینا 𝑑𝐴 = 𝑑𝑥 × 𝑑𝑦 :اوکه چېرته
قطبي  Polarمختصاتوسیستم په پام کې ونیسو،
نولروچې :
𝑑 × 𝜑𝑑 × 𝑟 = 𝐴𝑑

Area Element

سطحي تابع یامستوي تابع ته ویل کیږي چې دهیپربولیک معکوس تابعوڅخه عبارت دی
په توگه لکه
 .نوموړې تابع دیوه هیپربولیک دیوې برخې سطحه مالوموي  .د بېلگې
arcsinh, arccosh,

Area hyperbolic
functions

دسینې څوکې په شاوخواکې توررنگه دایروي شکله ساحه

Areola

دسپینوزرولپاره دلنډیزنښه  Agده چې دال تیني نوم یانې ارگینتوم
سپین زر -:
څخه اخیستل شوې ده  .اتومي نمبر یې  ، 47کثافت یې )، (density = 10,49 g/cm3
دوه قیمته نجیب فلزتشکلیوی  .دغاښونوپه رغونه کې دالیاژپه توگه کارول کیږي

Argentum

ارگون یوکیمیاوي نجیب گازدی چې دلنډیزنښه یې په  Arسره ښوول کیږي  .اتومي کتله
یې  39,948اواتومي نمبر یې  ، ١٨دویلې کیدوټکی یې ) ، (−189,3 °Cاودغلیان
ټکی یې ) (−185,8 °Cدی  .دعنصرونود پریودیک سیستم په اتم گروپ کې پروت دی.
په څراغونو lampکې دنجیب گازپه توگه او دفلزاتولکه ولفرام  wolframپه لیم کاري
کې ورڅخه گټه پورته کیږي
دلیل ،برهان ،ثبوت  ،استدال ل ،شخړه ( لفظي ).
په ریاضي کې  -:په یوه تابع کې مستقل متحول ته ویل کیږي  .د بېلگې
مستقل متحول عبارت له  xڅخه دی .
په تابع د )𝑥(𝑓 = 𝑦

په توگه

Argon

Argument

دځینونباتاتوپه تخم کې دغوښوډوله غشا ده چې پخپله تخم ته پوښ
غشادانه -:
ورکوي  ،لکه بحري گالب

Aril

اريسټوتېلیس  - :يونانی فيلوسوف اود لوې اسکندر ښوونکی وو چې لږڅه څلورسوه
کاله دميالد نه د مخه يې ژوند کړيدی .

Aristoteles

دریاضي څانگې یوه برخه ده -:
،

حساب  ،دعددونو علم اودهغوی د شمېر نې قوانین

Arithmetic

د بېلگې په توگه که چېرته گڼ شمېر عددونه (x1, x2, ..., xn),
حسابي وسط -:
په پام کې ونیسواوبیاهغوی سره جمع کړو اوبیایې دعددونوپه شمېر وویشونودهغوی
ترالسه کیږي  .دعددونووسطی قیمت دیوه ټاکلي عنصرپه سرباندې
حسابې وسط
دیوکرښې په کښلوسره ښوول کیږي  .د بېلگې په توگه دڅلوروعددونولپاره ال ندې بڼه Arithmetic mean
لري .
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اوپه عمومي توگله لیکو:

وسط حسابی  -:وسط حسابی  nعدد a1,a2,a3, ......., an
1

مساوی به )  n (a1 + a2 + a3 + ⋯ … . +anاست .
حسابي

Arithmetic Mean
Arithmetically

څنگل ،بازو ،

Arm

دخوراکي یاکیمیاوي موادوبوی  ،خوند مزه ،څكه ،ديوه شى دبوی خاصيت .

Aroma

یوډول درمل دي چې په بدن کې دایستروجن هورمون تولیدپه ټپه دروي اویايې
مقدارکموي .داځکه چې دسینې سرطان ایستروجن هورمون ته اړتیالري ترڅووده وکړي.
دبیلگې په توگه لکه  Anastrozoleدرمل هغومیرمنوته ورکول کیږي چې میاشتنی
عادت يې ختم شوي وي .
هغوکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي
حلقوي یاکړۍ لرونکي هایدروکاروبونونه -:
چې داروماتیک (حلقوي) شکله سیستم په یوځای کیدلوسره جوړشوي
وی  .د بېلگې په توگه لکه بنزول  C6H6اودهغه مشتقات  ،کله

Aromatase
Inhibitors

Aromatic
Hydrocarbons

چې وسوځیږي نوایره یې منځ ته راځي لکه په سگرت څکولوکی ،
لوگی  ،دډیزل ماشین پاتې شونې  ،اوکباب شوی غوشه کې پیداکیږي
په شکل کې دبینزین  Benzeneحلقوي جوړښت کښل شوی دی
په ليكه درول  ،قطارول ،لړي كول ،پوښل ،سمبالول, .اوډنه ،ترتيب  ،په ليكه برابرونه
چمتو كول ،سمبالونه  :كالي ،سامان .

Array

یوکیمیاوي عنصردی چې دنایتروجن په گروپ پورې تړلی اوفلز سره
ارسنیک -:
مشابه دی  ،درې واال نسه اوپینځه واال نسه عنصردی  .کیمیاوي سمبول یې ، As
اواتومي نمبریې  33اواتومي کتله یې  74,92ده  .دهوادفشار په شپږدیرش
اتموسفیرکې بخارکیږي اودتودوخې په ) (817°Cدرجې سانتي گرادکې ویلې کیږی .
په
دارسنیک او هایدروجن مرکب ) (AsH3یوډیرسخت ذهرتشکیلوي  .ارسنیک
 615 °C,تصعيد کوي مخکې له دې څخه چې مایع شي  .په ډیرودواگانوکې لکه دکم
خوني ناروعۍ اونري رنځ ددرمل په موخه کارول کیږي .

Arsenic

ارزنیک ترای اکساید As2O3
خوراسخت زهردي  .د بېلگې
مړکوال ی شی

یو سپین  ،بې خونده اوبې بویه مرکب دی چې
-:
په توگه دیوگرام لسمه برخه ډوز ( ) 0,1–0,3 gسړی

شراینې وینه  -.هغه وینه چې اکسیجن ولري

Arterial blood

د شریان هغه رگ ونه دي چې دزړه څخه پاکه اکسجني وینه ټول بدن ته انتقال کوي
خودسږي وینې په دوران کې غیراکسجني وینه انتقال کوي .
طبیعي څاه چې فواره کوي -:

Arsenic trioxide

په طبیعت کې داسې چینې یاڅاگانې شتون لري چې
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دځمکې ژوروبرخولکه یوې کندې څخه دهایدرولیک فشاردډیرښت له کبله اوبه دځمکې
مخ ته راشړي اوله دې کبله کوم پمپ ته هم اړتیا نه لري .
د پښومفصل لرونکي حیوانات  - :دغړولرونکوحیواناتودډلې څخه یوه څانگه ده لکه :
یوزر پښې لرونکي حیوانات )، (Myriapodaلړم  ،غڼې اوداسې نورحشرات دهمدې
کالس څخه شیمیرل کیږي  .بطن یې دډیروبندونوڅخه جوړدی اویوبهرنۍ سکیلیت لري
چې دشیتین  Chitinمادې څخه جوړشوی دی  .دوینې جریان یې تړلی سیستم نه لري ،
دبدن دسطحې له الرې تنفس کوي  .بدن یې دسر ،نس اوسینې څخه جوړدی .

Arthropod

مفصل پښې حیوانات ،غړي پښيز حیوانات  .دانسان لپاره الندې حیوانات دناروغۍ
انتقال المل گرځي Tracheata -۳ Chelicerata -۲ Diantennata -۱ .

Arthropods

دمفصلیه حیواناتویوه څانگه ده -:

په دې ډله کې دحلقوي چمجیوگروپ Annelida

اوهمدارنگه دپښومفصل لرونکي حیوانات  Arthropodaشامل دي ،دهغوی پښې
دمفصلیه په بڼه بهرته راوتلې وي  ،بدن یې دگڼ شمېر مساوي بندونو ()Metamere
څخه جوړوي  .دنوموړوحیواناتوڅخه یوملیون ډولونه پيژندل شوي دي اوپه Spiralia
بنسټیزڅانگه پورې اړه لري  ،عصبي سیستم یې اوبدل شوی شکل لري  ،دژونددوره یې
دوه فازلري او دیوې الرف  Trochophora-Larveڅخه پیدا کیږي

Articulata

مصنوعي،په الس جوړشوی

Artificial

مصنوعي رادیواکتیویتي -:

Artificial
Radioactivity

 -۱دمؤنث جنس په رحم کې دمذکرجنسي سلولونو  spermداخل کول چې په پایله کې
کیدای شي القاح منځ ته راشي اویارا نه شي  -۲مصنوعي القاح  -۳په مؤنث هگۍ کې
دمذکرجنسي سلولونوورننه ایستل

Artificial
Insemination

مصنوعي صمغ  -:هغه صمغونه دي چې مصنوعي توگه تولیدکیږي  .دبېلگې په توگه
لکه هغه صمغونه چې دفنول اوالدیهایدکیمیاوي تعامل په پایله کې منځ ته راځي .

Artificial Resin

مصنوعي سیستم -:

Artificial System

دجوړه پښو گوتو څوكې (دوه شنگله ) حیوانات  ،لکه غوا  ،گیراف ، Giraffidae
خرس  ،الماس  ،اوښ  ،وزه  ،پسه اوغرڅنی

Artiodactyla

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
اریل گروپ عبارت د فینول گروپ  (–C6H5).څخه دی چې دبنزول ) (C6H6څخه
ترالسه کیږي  .همدارنگه د  tolylتولول گروپ  CH3C6H4چې د ()methylbenzene
څخه  ،اود  xylolکسيلول گروپ  (CH3)2C6H3چې د  (dimethylbenzene).څخه
ترالسه کیږي .

Aryl

دارسینیک عنصر لپاره دلنډیزنښه ده

As  arsenic
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اسبېست  - :يومينرال دی چې دتودوخي ،کيمياوي موادو او اسيد پروړاندې ډېر
مقاومت ښئي او نه سو ځي .
يوه معدني اود زلیکاتي تارونوڅخه جوړه شوې طبیعي ماده ده چې دپنبې په شان اوبدل
كېږي او اور (اتش ) نه اخلي .بلخوادومره کلکه ماده ده چې دتیزابو اواورپه وړاندې
سخت مقاومت ښيي  .څرنگه چې دسرطان ناروغۍ المل گرځيدالی شي نوله دې کبله
په ډیروهیوادونوکې ورباندې بندیزلگ یدلی دی  .په صنعت کې دموتردټایرپه جوړولوکې

Asbestos

کارول کیږی
اسکاريس چینجی ،کرم اسکاریس  -:نوموړي دریشتوي چینجیو  Nematodenدډلې
څخه شمیرل کیږي چې دانسان په نریو کولموکې اوهمدارنگه د سپي ،پشې اوخوگ په
نریو کولموکې ژوندکوي  .دهغوی سمي افرازاتوله کبله انسان ته زیان رسیږي  .بلخوا
دنوموړوچینجیودهگیوشمیرپه یوه ورځ کې دوه سوه زروته رسیږي اوپه کال کې ان د ۶۴
ملیونوڅخه هم اوړي چې دانسان فضله موادوسره یوځای دبدن څخه بهرته وځي  .که
چیرته ناپاک خوراک اویا څښاک وخوړل شی نوداسکاریس چینجي الرف  Larveډوله هگۍ
بیرته دانسان بدن ته الرپیداکوي .چوچه یادهغوي الرفونه  Larveدنریوکولمودیوال سورۍ
کوي او دوینې رگ ونوته  ،اودهغه ځای څخه ینې اوسږي ته ځی اوباالخره دهغه ځای څخه
وچې مرۍ ته راځي او دخولې له ال رې دټوخې په ترځ کې راوځي اویاداچې بیرته کولموته
ځان رسوي اوپه تخم اچولوپیل کوي .طول ېې ان تر  35 cmپورې رسیږي  .دتشخیص په
موخه بایدفض له موادمعاینه شي  .دنوموړوچینجیوڅخه داسکاریس ناروغي منځ ته راځي

Ascaris
Lumbricoides

 .نښې نښانې یې دنس درد،ساه بندي ،تبه ،اسحال اونور
ډیرښت  ،پیچومی  ,ختنه  ,لوړیدنه  ,پورته کیدنه

Ascent

دویټامین سي په نامه سره هم یادیږي  .په
-:
اسکوربیک اسید () Vitamin C
اوبوکې حل کیدونکی ویتامین دی چې تروش خوند لري اوپه سبزیجاتواومیووکې
شتون لري  .دانسان اوډیروحیواناتولپاره دغذااصلي عنصرگڼل کیږي  .ددې ویټامین
کمښت د سکاروي  scurvyناروغۍ المل گرځي .
دغټانولپاره په یوه ورځ کې باید سل ملي گرامه وخوړل شي  100 mg/d,ترڅوداوسپنې
کمښت  ،دبدن دفاع سیستم کمزورتیااونورو ناروغیومخنیوی شوی وي  .اسکوربیک
اسید کیمیاوي فرمول  C6H8O6بڼه لري
داسکوربیک اسید  L-Ascorbic acidحلقوي جوړشت
بڼه په شکل کې ښوول شوی دی
غیرجنسي  ،نازوجی

Ascorbic acid

Asexual

ایره  ،خاکستر

Ash

اسفالټ ،قير  ، -:هغه توره ،معدني  ،نیم جامده ماده چې دخامونفتو ،پطرولو څخه
وروسته پاتې كېږي  ،دکور بام او سړك په پخولوکې کارول کیږی .

Asphalt

په انسان یا بل شی هوا بندول ,خپه کول  ،غلی کیدل  ،تربتول ،خفه كول ،زندۍ كول،
ترستوني نيول

Asphyxiate

دیوې ځانگ ړې ستنې په مټ په سینه کې دیوې سیسټ څخه مایع راایستل کیږي
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یوه ځانگړی فزیکي پروسه ده چې دبدن یوې برخې څخه دمایعاتواویانسجونو یوه برخه
اویادواړه لیرې کیږي
فرض کول ،ادعا كول  ،ښكاره كول ( ويل ) ،ډانگ پېيلې ويل ،تائيدول  ،مالتړكول.
ادعا  ،دعوی  ،فرضیه

Aspiration:
Assert
Assertion

پرېكړه كول ،تثبیت کول  ،فيصله كول ،محدودول ،څرگندول ،معلومول ،پرټاكلى الره
روانول.

Assign

هغه محصوالت چې د  Assimilationپه کړنالره کې تولیدکیږي  .داسیمیلیشن په
کړنالره کې په بدن کې غذائي موادجذب اوهضم کیږي.

Assimilat

مساوی کول  ،هم ډوله کول  ،زغم ،ورته كېدنه ،ورته كول ،حل كېدنه ،حل كول .دیوه
موجودپه روحې جوړښت کې په موجوده نظر او لیدباندې دنویوشعورونو برابرون
انابولیکي میتابالیزم ته ویل کیږي چې په پایله کې دحجرې
په فیزیولوژي کې -:
لپاره اړین پروتین منځ ته راځي  ،د بېلگې په توگه دانرژي په مصرف کولوسره یوه
ژوندی حجره کوالی شي چې بیگانه مواددخپل ځان دجوړښت په موادو ،واړوی اویانورو
گ ټورو پروتیني موادوواړوی  .په بله مانادبدن داصلي موادوجوړول دهغوموادوڅخه چې
دهضم کولوپه پایله کې پاتې شوي وي اوبیرته راجزب شي  .د بېلگې په توگه لکه
دامینواسیدونوڅخه دپروتینوجوړول ترڅودنورو نوو حجرې دتولیدلپاره وکارول شي

Assimilation

دحیواناتواونباتاتوپه حجروکې دفوتوسنتیز کړنالره ترسره
په بیالوژي کې -:
کیږي اوپایله کې داوبواوکاربن دای اکسایدڅخه گلوکوز اوانرژي الس ته راځي ،

مرستیال  ،همکار ،معاون

Assistant

یوځای کول  ،متحدل کول  ،نږدې کول  ،اړېکې ورکول  ،ترکیب کول

Associate

تولنه  ،يو ځاى كول ،يو ځاى كېدنه  ،ملگرتيا ،اتحاديه .
دنظریو ،فکرونو ،حرکتونواوحسونوسره یوځای کول  ،په همدې
په اروا پوهنه کې -:
توگ ه که دنوموړومحتواو څخه یې یوه پیښه منځ ته راشي نوپاتې نورې محتواوې هم
بیا په اسانی سره یادته راځی اویادهغوی سره اړېکې مساعد کیدای شي
دهمجنسومولیکولونویوځای کیدنه چې دتودوخي په ټیټه درجه کې
په کیمیا کې -:

Association

ال ثابت پاتې کیږي خوکله چې حرارت ډیرشي بیانودیوبل نه بیلیږي  .د بېلگې په توگه
لکه داسیدفلورهیدریک اوامونیاک مالیکول  ، HF ; NH3دغه هم ډوله مولیکولونه
دایوني قواو ،یاد Van-der-Waalsقواوپه مرسته یوځای ساتل کیږي
اتحادمنونکی  ،دیووالی قبلوونکی
په ریاضی کې -:

Associative

یوه داسې قانون ته ویل کیږي چې دعنصرونو پرلپسې والی یانې

مخ ته کول اویاپه څټ ته کول په راکړل شوي تنظیم اوقوس پورې اړه وه نه لري اودجمعې
اوضرب په نتیجه کې کوم بدلون منځ ته نه راځي  .د بېلگې په توگه :
دجمع اتحادیې قانون :
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دضرب اتحادیې قانون :
منل  ,د یو شی تسلیمدل  ,قبلول  ,د یوی موضوع فرضول ،

Assume

فرضیه  ،قبلونه  ،منل کيدنه  ،خيالى كيسه ،نكل ،افسانه

Assumption

یورادیو اکټیف کیمیاوي عنصردی چې اتومي شمېر ه یې ٨٥
استاتین -:
اوکیمیاوي لنډیزنښه یې  Atاونسبي اتومی کتله یې  ٢١٠ده  .دعنصرونوپه اووم
عمده جدول کې ځای لري  .یوغیرفلز اوترټولودروندهالوگین عنصردی  .دویلې
کیدوټکی یې درې سوه درجې سانتيگراد  302 °Cاودغلیان ټکی یې درې سوه اووه
Bi -209
دیرش درجې سانتیگراد  337 °Cقیمت لري  .کله چې دبیسموت هسته

Astatine

دالفاوړانگو  αپه مرسته وویشتل شي نوپه دغه هستوي غبرگون کې د استاتین At-
 210ایزوټوپ منځ ته راځي .
دکاروتوتینوئیدرنگ طبیعي ماده ده چې ځینوفالجالتا ،سخت پوستان )(Crustaceans
،ماهیانو ته سوررنگ وربښي .
دیوې عدسیې اویادسترگې دتصویرنیمگړتیاپه ډاگه کوي اوپه پایله کې دیوه شي
دنقطوبڼه دکرښوپه بڼه مالومیږي
دسترگ ي ،هندارې اویا عدسيې بې نظمي چې عکس او څېره ښه نه
استیگماتیزم -:
شیـي  ،یانې څيرلى وي او ديوې نقطې تصوير يو ټكى نه وي .
دعدسیې دانکسار نیمگړتیا ته ویل کیږی داځکه چې دڅرخیدوپه
په فزیک کې -:
تړاومتناظر  Rotational symmetryجوړښت نه لري اوپه پایله کې دنقطوعکسونه د
پردې په سطحه باندې دخطونوپه څیرتولیدکیږي
دسترگوارثي اویانوروناروغیوله کبله دشیانودلیدلو نیمگړتیاته
په بیالوژي کې -:
ویل کیږي داځکه چې په مختلفوجهتونوکې
دنورانکسارقدرت په (قرنيه) کې یوشان نه دی اوله دې
کبله دسترگو په عدسیه کې درڼا وړانگې په توپیرسره
انکسارکوی اوهرې خواته خپریږي  .د بېلگې په توگه
کله چې درڼاموازي وړانگې دسترگې په قرنیه پوستکي
ولگیږي نودسترگې په شبکه یانې دشاپه پرده باندې
 retinaپه یوه ټکي کې نه یوځای کیږی بلکې دیوې کرښې په بڼه یې عکس منځ ته
راځي  .داستیگماتیزم نوموړې نیمگړتیادسیلندرشکله عدسیوپه مرسته دمنځه تالی شي
یومختاړی دی چې دیوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی اودستوري ماناورکوي
یوډول تیلیسکوپ ډوله کمره ده چې داسمان ستورودعکس اخیستلولپاره کارول کیږي .
ستوري ډوله منحني -:
رسم کیدای شي .

Astaxanthin

Astigmatic

Astigmatism

AstroAstrograph

یوداسې منحني ته ویل کیږي چې دال ندې معادلې په مرسته
Astroid
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ستور مزلی  ،فضا نَوَرد  ،کيهان نَوَرد -:هغه څوک چې دعلمي څیړنوپه موخه دمصنوعي
قمرپه مرسته فضاته الوزي .

Astronaut
)(Cosmonaut

هراړخیزه تخنیکي پوهه چې دآالتودجوړولوپه موخه کارول کیږی ترڅوپه فضاکې
مسفافرت ترسره شي  ،په بهرنی فضاکې دمسافرت علم

Astronautics

دنجوم واحد  - : AU,دغه کمیت داوږدوالي لپاره یونجومي مقیاس دی چې دلنډیز نښه
یې په  AUسره ښوول کیږی  .نوموړی کمیت په شمسي نظام کې دستوروترمنځ دواټن
ټاکلوپه موخه کارول کیږ ي  .یونجومي واحد دځمکې اولمرترمنځ دمنځنی فاصلې څخه
عبارت دی اومساوي دی له لږڅه یوسلوپینځوس ملیونه کیلومتره :
دلنډیزیوه نښه ده چې په استرونومي کې دواټن واحد په توگه کارول کیږي  .د بېلگې
په توگه دځمکې اولمرترمنځ منځنی واټن په همدی واحد ښوول کیږي  .ددې

Astronomical
unit
= AU

لنډیزیواسترونومي واحد مساوي دی له :
𝑚𝑘 1𝐴𝑈 = 149.5 × 106
دنجوم اوستوروعلم  ،دستورو پوهنې څیړنه

Astronomy

دفزیک یوه ځانگړې څانگه ده چې د کائيناتو داخلي جوړښت
دنجوم فزیک -:
په توگه دستورو ،سیارو ،اونوروگالکسي
اوپرمختگ څخه بحث کوي  .د بېلگې

Astrophysics

دحرارت ،کثافت اوکیمیاوي جوړښت په هکله مالو ت راټولوي .
شیانوڅخه

دنجومي
-:
په نجوم کې طیفي تحلیل
یاخپریدونکوالکترومقناطیسي وړانگودطیف تحلیل

دانعکاس شوواو

Astrospectroscopy

دکاربن عنصر هغه ډول اتومونو ته ویل کیږی چې څلور وال
دکاربن غیرمتناظراتوم -:
نسه یې دڅلورډوله اتومونواویاداتوم گروپونوپه واسطه مشبوع
شوی وي  .دکاربن غیرمتناظراتومونه په گڼ شمېر طبیعي
امینواسید ،شکر،پروتین  ،پولي
موادوکې لکه
ساکریداونوکلین اسیدکې پیداکیږی  .نوموړی مرکب اپتیکي
فعالیت ښيي یانې دپورالرایزشوي نورسطحه په ټاکلې زاویه څرخوي

Asymmetric
Carbon

نامتناظر ،غیرمتناظر

Asymmetrically

هغه مستقیم خط اویامنحني ته ویل کیږی چې دیوه مالوم منحنی څانگې
مجانب -:
ته ورنږدې کیږي او په پای کې په الیتناهي کې دیوبل سره مماس شي  .د بېلگې په
توگه لکه :

د بېلگې
په الیتناهي کې دیوبل سره یوځای کیدل اویامماس کیدل -:
یومستقیم اویومنحنی اویادوه منحنی په الیتناهي کې دیوبل سره مماس کیږ ي .

په توگه

د  synchronousپه برخال ف کلمه ده  ،دوخت توپيردرلودل  ، ،په يوه وخت كې نه ،
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يووخت نه پيښيدونكى ، .دفازتوپیردرلودل  ،توپیرلرونکي فریکونسي  ،ناهمغږي ،
دزیگنالونوناهمغږي  ،د بېلگې په توگ ه لکه یوساعت چې په عین وخت کې مختلف
وختونه ښيي .
یو داسې ماشین یاموتور ته وایې چې متناوب بریښناتولیدکوي په دې ډول چې ددې
ماشین ددوران شمېر دمتناوب بریښنادفریکونسي سره په گردسره مطابقت نه کوي .
دنوموړي ماشین څرخیدونکې برخې  rotorته دالکترومقناطیسي اندکشن په مرسته
انرژي ورکول کیږي .

Asynchronous
Motor

داستاتیوم عنصرلپاره کیمیاوي لنډه نښه ده

At  Astatium

نوموړي واحدته دفزیکي اتموسفیرواحدویل
دهوادفزیکي فشارواحدلنډیزنښه -:
کیږي  .ددې په څنگ کې پخوایوبل واحدهم کاریدلوچې داتموسفیرتخنیکي واحدپه نامه
یادیده اولنډیز یې په  atسره کیده  .په بله مانایوتخنیکي اتموسفیرفشارمساوي دی
یوکیلوگ رام وزن په یوسانتي مترمربع سطحه باندې  .نن ورځ دنړیوال واحدونوپه سیستم
کې نورکمیتونه لکه بار  barاوپاسکال  Paکارول کیږي چې دپخوانیوکمیتونولکه at
 ، torr ، atm ،او ملي مترسیماب  mm Hgسره یې اړېکې په ال ندې ډول دي .

Atm

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,
هغه مرکب گاز ته ویل کیږي چې دځمکې دکرې اویانورواسماني
اتموسفیر ،فضا -:
اجسامو شاوخواچاپېریال یې پوښلی دی  .دځمکې داتموسفیر ارتفاع تریوسلوشل
کیلومتره  120 kmپورې رسیږي  .څرنگ ه چې د غه فضا دځمکې دجاذبې قوې له
خواڅکول کیږي نوله دې کبله په ځمکه پورې کلکه تړلی ده اودځمکې په گرځیدونکي
حرکت کې هم برخه لري  ،ددې فضامهمې برخې په الندې ډول دي  .نایتروجن ، 78%
اکسیجن  ، 21 %اوپاتې یې کاربن دای اوکساید  ،Co2نجیب گازونه ،هایدروجن ،
اوزون  ،Ozonامونیاک اونور تشکیلوي  .دځمکې په اتموسفیرکې دگازمخلوط پخپله
هم وزن لري چې دارتفاع سره سم دیوې اکسپونینشل تابع  exponential functionپه
توگه کمښت مومي  .دگازوزن دځمکې په هریوه مترمربع سطح باندې عمودأ
فشاراچوي د بېلگې په توگه دځمکې په هر یوه کیلومترمربع سطحه باندې دهواوزن
لس ټنه قوه واردوي  .دسمندرپه ارتفاع یا سطحه کې دهوامنځنی فشارپه
ستانداردشرطونوکې لکه دصفردرجه سانتي گراد  0 °Cمساوي دی له یواتموسفیراویا

Atmosphere

 :یوپاسکال دهوا هغومره
په بله مانا لږڅه یوزرودیارلس هیکتوپاسکال قیمت لري
فشارته وايې چې چې یونیوټن قوه یې په یومتر مربع سطحه باندې واردکوي .
1 𝑃𝑎 = 1 𝑁/𝑚2
)1 atm = ≡ 1013, 25 hectopascal (hPa
اتموسفير (فضا)  - :دځمکې په گرداگ ردشاوخواکې دغازهغه پټ دی چې دځمکې
دجاذبې قوې تر اغيزې الندې پروت اودځمکې د څرخېدوسره يوځای خوځيږي  .تر لږڅه
يوسلوشل  120 kmکیلومتره ارتفاع پورې دفضا غاز دالندوعنصرونوڅخه جوړ دی78 .
 %نايتروجن  21% ،اکسېجن  ،او پاتې برخه يې کاربن دای اکساید ،نجيبه غازونه ،
اوزون  Ozonاو امونياک جوړوي .
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اتوم  -:په یوناني ژبه کې اتوم د(نا ویشونکی ) مانا لري اودیوه عنصر ترټولوکوچنۍ
ذره ده چې دهغه عنصرټول خصوصیات پکې شتون لري  .که څه هم یواتوم د کیمیاوي
طریقوله پلوه ال نور دتجزیې وړنه دی  ،خودفزیکي کړنالروپه
مرسته کیدای شي چې اتوم ال نورهم په کوچنیوذروتجزیه شي .
دیادولووړده چې داتوم څخه ال نورې کوچنی تولیدشوې ذرې
دهمغه عنصرخواص دالسه ورکوي  .اتوم دیوې مثبت چارج
شوې هستې اودمنفي چارج شووالکترونوڅخه جوړدی  .داتوم
په پوښ کې الکترونونه دیوې منفي چارچ شوې اوريځ په توگه په توپیرلرونکوبیضوي
مدارونو ) (Orbitalاودهستې څخه په ټاکلي واټن کې پراته دي چې دهستې په
شاوخواراڅرخیږي  .دغه مدراونه دانرژي یوټاکلی مقدار ( لیول  ) levelپه ډاگه کوي .
داتوم الکترونونه دکولومب بريښنایزقوې  Coulomb forceپه مرسته د هستی سره تړون
لري او هغوی دتعادل په حالت کې ساتي  .بلخواداتوم په هسته کې بریښنایزمثبت چارج
شوي پروتونونه اوبریښنایزخنثی نیوترونونه هم شتون لري چې دهستوي قواوپه مرسته
هره ذره دبلی ذرې سره کلکه تړلې ده  .یوازې دهایدروجن اتوم په خپله هسته کې
یوپروتون لري خونیوترون نه لري  .څرنگه چې داتوم په مدارونوکې دالکترونو شمېر
اوداتوم په هسته کې دپروتونو شمېر سره یوشان دی نوله دې کبله اتوم په بریښنایزتړاو
بهرته خنثې خواص ښيي  .داتوم په هسته کې دپروتونوشیردیوې خوا دهمغه عنصر
کیمیاوي خواص اودبلې خواپه پریودیک جدول کې داتوم شمېره تعین کوي  .هغه اتومونه

Atom

چې په هسته کې یې دپروتونو شمېر سره یوشان وي خودنیوترونو شمېر یې دیوبل څخه
توپیرولري دهمغه عنصردایزوټوپوپه نامه سره یادیږي  .داتوم لږڅه ټوله کتله په هسته
کې راټوله شوې ده  .دهریوه اتوم کتله دنسبي کتلې په مرسته پېژندل کیږي  .دیوه اتوم
نسبي کتله هغې کتلې ته ویل کیږي چې گڼه دکاربن کتلې دوولسمې برخې ) (
 12C⁄12په پرتله څومر ستره برخه تشکیلوي  .په بله مانا دکاربن اتوم ایزوټوپ
 12Cدوولسمه برخه داتومي کتلې واحدپه توگه ټاکل شوی دی چې کتله یې مساوي ده
 ،ترټولوسپک اتوم دهایدروجن اتوم دی چې کتله یې
له U = 1,66 × 10-27 kg ، :
 ، 1,007825 uاوترټولودروند اتوم دسرپ فلز اتوم دوه سوه اته ایزوټوپ " "208Pbدی
چې کتله یې "𝑢  "207.9766521قیمت لري .
اتوم ( ذره ) بڅرکی  - :اتوم ديونانۍ اتوموس ) (Atomosکلمې څخه اخېستل شوی
دی او مانا يې ده (نه ویشونکی)  .اتوم د کیمیاوي عنصر تر ټولوکوچنۍ برخه ده چې په
کيمیاوي کړنالرونور دو ېشلووړ نده ،ځکه چې بیا خپل کیمیاوي خواص له السه ورکوي .
نن ورځ جوته شو ېده چې اتوم په فيزيکي کړنالروسره په نوروکوچنيوبڅرکو و ېشل
کېدای شي چې شمېر يې تر څو سووپورې رسيږي  .داتوم هسته دمثبت برېښنايز چارج
شووپروتونواوخنثی چارج شوو نیوترونو څخه جوړه ده چې دهغې په شاوخوا بيضوي بڼه
مدارونواوټاکلي واټن کې منفي چارج شوي الکترونونه راڅرخيږي  .څرنگه چې په هسته
کې دپروتونوشمیر په مدارونوکې دالکترنوشمیر سره برابر ده نواتوم بهرخواته
بریښنايزچارج نه لري اوخنثی خواص ښيي
داتوم قطر  - :يو انگستروم  Åیا دیوه متر لس په طاقت دمنفي لس دی .
0,0000000001= 10-10 m = 1 Å
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یوفرض شوي موډل ته ویل کیږي چې دیوه اتوم جوړښت د پوهیدلو
داتوم موډل -:
په موخه بیان شوی دی  .د بېلگې په توگ ه دټول تاریخ په درشل کې عالمانوهڅه
کړیده چې دنوې پوهې اوتکنالوژي په رڼا کې داتوم په هکله پرلپسې یونوی موډل
وړاندې کړي  .ترټولومنل شوی اتوم موډل دنیلزبور ) (Niels Bohr 1913سویدني فزیک
پوه موډل دیادونې وړدی  .دنوموړي موډل له مخې الکترونونه داتوم په ټاکلو discreteاو
ځاى پر ځاى بیضوي شکله مدارونوکې دمثبت چارج شوې هستې په شاوخواراڅرخي
اودانرژي ټاکلی مقدارسره سمون لري  .هریومداردعمده کوانت عدد  nپه مرسته ښوول
شوی دی  .نوموړی عددیو،دوه دری اونور قیموتونه اخیستالی شي  n = 1, 2, 3,..چې
پرلپسې په ال ندې توروښوول کیږي  .هستې ته ورڅرمه لومړی مداردپه  Kتورې (for
، n = 1),دویم مدار په  Lتوري  (for n = 2),اودریم مدار په  M, Nاوهمداسې
نوروتورولیکل کیږي  .په کیڼ خوا شکل کې دهیلیوم اتوم هسته ښوول شوې ده چې
ددووپروتونو(سوررنگ ) اودوونیوترونو(ابي رنگ ) څخه جوړه ده  .په دغه نوي مودل کې
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دهستې په شاوخواکې دمنفي چارج شووالکترونواوریځ ډوله ویش په توررنگ ښوول
شوی دی  .داتوم په دې ډول موډل کې الکترونونه دالکترومقناطیسي قواوپه واسطه
دمثبت چارج شوې هستې سره تړلې دی اوپه بیضوي
ډوله مدارونوکې نه څرخي بلکې دهستې شاوخوایې
داوریځ په بڼه ډگ ه کړې ده  .داځکه چې دکوانت فزیک
دقوانینوله مخې دیوه الکترون ځای  xاوضر بې p
دیوه ټاکلي قیمت  hڅخه ال
حاصل ضرب
نورهم دقیق نه شي تعین کیدای .

په شکل کې داتوم ستروالې داټکلو په موخه دفاصلې اوږدوالی په واحددفرمي  fm.اویا
انگستروم  ångströmښوول شوی دی
یو اتوم په بل اتوم باندې اړول  - :ټول عنصرونه دپروتونو شمېر په واسطه مشخص شوي
دي  .کله چې دیوه اتوم هسته په نیوترونوبمباردشي نوپه پایله کې دیوه بل عنصرهسته
ترالسه کیږي  .په دغه ډول مصنوعي توگ ه لږڅه درې سوه ایزوټوپونه تولیدشوي دي  .دغه
ډول کړنالره په طبیعت کې هم جریان لري  .د بېلگې په توگه کله چې یوه رادیو اکټیف
هسته وچوي اونوي عنصرونه اوهستوي وړانگې لکه الفاوړانگې ،بیتاوړانگې
اوگاماوړانگ ې منځ ته راشي  .په طبیعت کې ځینې رادیو اکټیف عنصرونه شته دي چې
هسته یې پخپل سرپه یوه بله هسته اوړی  .لکه یورانیوم دوه سوه اته دیرش U
راد یو اکټیف خاصیت لري او هسته یې پرلپسې په نوروهستوتجزیه کیږي .
دڅوملیونوکالونوڅخه وروسته په ثابت سرپ فلزاوړی  .همدارنگه که دالفایوه ذره د
نایتروجن په اتوم ولگ یږي نوپه دې هستوي تعامل کې دهایدروجن یواتوم اوداکسیجن
یواتوم تولیدکیږي .
238

17
8O

+

1
1H

→ + 42He

Atomic
desintegration

14
7N

داتوم مدار یاداتوم پوښ  - :دیوه اتوم ټولو هغو برخوته ویل کیږي چې په هسته پورې اړه
وه نه لري  .لکه داتوم مدارونه اوپخپله الکترونونه چې په همدغومدارونوکې دهستې په
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شاوخواراڅرخي .
اتومي طیف  - :یوتحریک شوی اتوم خپله انرژي دالکترومقناطیسي وړانگوپه توگه
خپروي اوخپل ابتدايي حالت ته بیرته راگرځی  .په پایله کې دهمغه ځانگړی
عنصراتومي طیف منځ ته راځي  .کله چې دتحریک شوي اتوم دالکترومقناطیسي
وړانگ ونسبي شدت په تابع دڅپواوږدوالي اوپه واحددنانومتر (  ) nmوکښل شي
نودهمغه اتوم اویا مالیکول خپرونکي طیف په نامه سره یادیږي  .څرنگه چې دهریوه
عنصرلپاره خپرونکی طیف ځانگړی جوړښت لری نوله دې کبله
دنامالوموعنصرونودپيژندلوپه موخه په تحلیلي کیمیا
کې پراخ استعمال لري .
داتوم په خپرونکي طیف  emission spectrumکې
دتوپیرلرونکي رنگ لیکې شته والی په ډاگه کوی چې
داتوم څخه یوازې په ټاکلي فریکونسي الکترومقناطیسي وړانگې خپریږي .
دسیماب څراغ طیف
داتوميک جذب سپکتروسکوپي

-:

Atomic
spectrum

په تحلیلي کیمیا کې یوه آله ده چې په یوه

مرکب کې دنامالوم عنصرکیفي اومقداري پېژندنه اود غلظت کچه په خورادقیقه توگه
اندازه کوال ی شي  .په نوموړي آله کې درڼایوې سرچینې څخه چې ټاکلی شدت اوټاکلی
څپې طول لري وړانگې خپریږي اودنامالوم او تحریک شوې عنصراټومونوڅخه په لومړي

گام کې جذب کیږي اوورپسې بیرته خپریږي .که چېرته یواتوم دانرژي په تړاو په بنسټیز
حالت  ground stateکې قرارولري اوپه هغه باندې درڼا داسې الکترومقناطیسی
وړانگې ولگیږي چې دددووانرژي لیول  levelsدتوپیرسره کټ مټ ټيك څپې اوږدوالې
ولري نودغه اتوم درڼاڅپې جذب کوي اوپه پایله کې اتوم دتحریک په حالت کې excited
 stateراځي  .نوموړې کړنالرې ته داتومي جذب سپیکتروسکوپې کړنالره ویل کیږي .
په تحلیلي کیمیاکې یوه ځانگړې البراتواري کړنالره ده چې په یوه نمونه کې دیوه خاص
عنصرپه تیره بیادیوه فلز غلظت اوهمدارنگ ه کیفي اومقداري اندازه مالوموالی شي .
دغه آله دڅوبرخوڅخه جوړه ده  -۱ :دپلټونکي فلزدوړانگویوې سرچینې hollow-
 -۲، cathode lampپه ازادواتومونوباندې دنمونې اړوونکې برخه ، Atomizer
اویوه دیدکتور
دڅپواوږدوالي انتخاب کونکې برخه Wavelength selector
 Detectorڅخه جوړه ده  .په لو مړي گام کې دنمونې محلول ته یواځې دومره حرارت
ورکول کیږي  ،ترڅودنمونې د اتومونوترمنځ کیمیاوي اړېکې پرې شي اوپه
ازادواتومونوواوړي  .درڼاسرچینې څخه دهمغه پلټونکي فلزخاص څپې اوږدوالی ټاکل
کیږي اوورپسې په الره کې د نمونې په گازباندې لگیږي  .دگازپه نمونه کې دپلټونکي
فلزدازادواتومونوڅخه یوازې دسرچینې هغه ټاکلې څپې اوږدوالی جذب کیږي کوم چې
دانرژي ددوو لیولونو دتوپيرسره یې سمون خوري  .په پایله کې یواځې په نمونه کې
دپلټونکوعنصرونواتومونه په تحریک راځي  .کله چې دنمونې اتومونه دتحریک حالت
څخه خپل پخوانې ابتدايي حالت ته یانې دسکون حالت ته راوگرځي نو خپله زیاتگې
انرژي دفوتون photonوړانگوپه بڼه خپروي  .په دې ترځ کې دتحریک شوواتومونوله خوا
درڼاجذب شوې انرژی په کټ مټ همغه څپواوږدوالی سره سمدالسه بیرته خپریږي  .دیوه
مونوکروماتور Monochromatorپه برابرولوسره کیدای شي چې یوازې دپلټونکي
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فلزعنصرطیف ددیدکتورپه مرسته اندازه شي .
دگ ازپه نمونه کې دپلټونکي عنصرداتومونوڅخه جذب شوې ( کمزورې شوی) رڼاشدت
 Iاودسرچینې څخه دخپریدونکي رڼا  I0شدت دتناسب څخه دپلټونکي عنصرغلظت
ترالسه کیږی  .نومومړی تناسب د  Beer–Lambert lawقانون په نامه سره یادیږي .

په نوموړي معادله کې  cدپلټونکي مادې غلظت d ،
دپلټونکې مادی پنډوالی چې درڼاوړانگې ورڅخه تیریږي
دوړانگوجذب ضریب دی په 𝜀 ښوول شوی دی .
اتومي بم  - :یوه هستوي وسله ده چې درادیو اکټیف یورانیوم  235Uاویا پلوتونیوم
 239Puچاودیدونکو هستودویلې کیدنې  fusionاویاچاودنې  fissionپه فزیکي
کړنالره کې هستوي انرژي تولیدکیږي  .د بېلگې په توگه که
چېرته په یوه هستوي چاودنه کې د یورانیوم دوه سوه پینځه دیرش
په سل کې نوي خالص یوه تحت بحراني پینځه ویشت کیلوگرام
نیم کره کتله چې سرعت یې لږترلږه په یوه ثانیه کې څوکیلومتره
(یانې دصوت سرعت لس چنده ) وي ،په یوه دویمه ورته
اودسکون په حالت کې ایښول شوې ،په هغومره خالص یورانیوم
دوه سوه پینځه دیرش او پینځه ویشت کیلوگرام درنده بحراني
نیم کره کتله وه ویشتل شي .
نوپه پایله کې یوه مافوق بحراني کتله overcritical mass
منځ ته راځي اودیوې نانوثانې  10-9 sپه ترځ کې هستوي چاودنه
ترسره کیږي  .په یوه مافوق بحراني کتله کې دهرې یوې هستې دچاودنې په پایله کې
دنیوترونوتولید کچه دنیوترونو دضایع کیدنې کچې څخه لوړقیمت لري اوله دې کبله
دیورانیوم نورگاونډي اتومونه هم دتولیدشوو نیوترونو دلگیدلو سره سم چوي  .په
نوموړې چاودنه کې یوه هسته چوي اونوي عنصرونه  ،هستوي انرژي  ،حرارتي انرژي ،
رادیو اکټیف هستوي وړانگې ( لکه دالفاوړانگې ،بیتاوړانگې  ،الفاوړانگې )
اودووڅخه تردرېوپورې نیوترو نونه تولیدکیږي  .دغه هریو نیوترون په خپل واراو
پرلپسې دیورانیوم په گاونډیو هستو لگیږي اودهغوی دچاودنې المل گرځي  .په پایله
کې یوځنځیری اودکنترول څخه وتلی هستوي تعامل منځ ته راځي  .داځگه چې په
ملیاردونوهستې په یوه وخت کې چوي  .د بېلگې په توگه دیوکیلوگرام یورانیو م دوه
سوه پینځه دیرش  235Uدچاودنې څخه لږڅه شل زره ټنه  20 000 tکیمیاوي انرژي
) Trinitrotoluol (TNTازاده کیږي  .په نوموړي هستوي تعامل کې یونیوترون
دیورانیوم هستې څخه

جذب کیږي اوپه بیا هغه چوي چې په پایله کې دوه لږڅه

 ،دوه
 ،کریپتون ایزوټوپ
مساوي نوي عنصرونه یانې باریوم ایزوټوپ
نیوترونونه  2nاولږڅه دوه سوه میگا الکترون ولټ انرژي  Q = 200 MeVازادیږي .
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 :
د بېلگې په توگ ه کله چې دکاربن یواتوم داکسیجن یوه مولیکول سره تعامل وکړی
نوپه پایله کې کاربن دای اکساید اولږڅه
څلورالکترون ولټ انرژي ترالسه کیږي  .کیمیاوي
معادله یې په ال ندې ډول لیکل کیږي :
په دې مانا چې دیوه اتوم په چاودنه کې ازاده شوې
اتوم یانې
هستوي انرژي دیوه کاربن
دډبروسکرودسوځیدلوپه کړنالره کې ازاده شوی
کیمیاوي انرژي په پرتله پینځوس ملیونه ځله ډیره ده .
اتومیک بند  -:په کیمیاوي مرکباتوکې اتومي اړیکي ته ویل کیږي  .نوموړې اړېکې
ددې المل گرځي چې په عمومي توگه اتومونه خوپه تیره بیا دغیرفلزاتواتومونه دیوبل سره
کلک تړلي وي  .په نوموړې اړیکه کې هریوبرخه وال یوو ال نس الکترون متقابل برخه وال
ته داسې ورکوي چې هغه دبرخه وال دو ال نس الکترون سره شریک پاتې شي  .په بله
مانادوه اتومونه پخپل منځ کې یوه جوړه الکترون په شریکه سره کاروي اوپه دې توگه
اتومونه دیوبل سره کلک ساتل کیږي  .دغه ډول کیمیاوې اړېکې دکو وال نسي اویا
شریکې اړېکې په نامه سره یادیږي  .د بېلگې په توگه ددوهایدروجن اتومونومدارونه
په یوه بل کې ننوځي اوپه دې ډول دالکترونودتم ځای فضا سره شریکه کيږي .
اټومي کریستل  - :داتومونویوه غټ مولیکول ته ویل کیږي چې په هغه کې اتومونه
یواتومي جال جوړوي اواتومي اړېکې یې ناقطبي (اویالږقطبي ) جوړښت ولري .

اتومي انرژۍ (هستوي انرژۍ)  - :هغه انرژي چی ديوې هستې په چاودنې اويا ددو
هستوپه ویلې کیدنې کې دتودوخي ،وړانگواوحرکي انرژي په توگه چاپيريال ته ازادیږي
دهستوي
دیوه اتوم په هسته کې داخلی انرژي ته ویل کیږي چې دنورواتومونوسره
تعامل په کړنالره کې لکه داتومونو ویلې کیدنه  nuclear fusionاویا دیوه اتوم په
چاودنه  nuclear fissionکې ازاده کیږي  .د بېلگې په توگه په یوه هستوي بټۍ کې
داتومي انرژۍ څخه دبریښنا دتولیدپه موخه گټه پورته کیږي  .په یوه هستوي چاودنه کې
دکتلې دساتنې قانون په ډاگه کوي چې کله یوه درنده هسته په دووسپکوهستوباندې
وچوي نو دکتلی نقص  ∆Mمنځ ته راځي  .دالبرت اینشټاین  Einsteinفزیک پوه
دخاصې نسبي تیوري په اساس چې گڼه دیوه جسم کتله  Mدانرژي  Eسره معادل ده
یانې ) (∆E= ∆M×C×Cنوله دې کبله دکتلې دغه اندازه نقص سره معادل انرژي
𝐸∆ ازاده کیږی  .دکتلي نوموړی نقص داتومي انرژۍ بنسټ جوړوي ( .په دغه معادله
کې  Cپه فضاکې دنورسرعت دی)
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داتوم تحریک  - :کله چې الکترومقناطیسي وړانگې لکه یوفوتون  photonپه اتوم
ولگ یږي نوداتوم الکترون په ټاکلې کچه انرژي ځانته جذب کوي چې داتوم
مدارونوددووانرژي لیول سره سمون لري  .په دې ترځ
کې الکترون دخپل بنسټیز انرژي لیول
څخه یوه لوړانرژي تحریک
)(Ground state = Ei
) (Excited state =Ejته ټوپ وهي .
شوي لیول

Atomic
Excitation

نوموړي حالت ) (stateته داتوم تحریک ویل کیږي  .که
اوداتوم دانرژي لیول
دنورسرعت په  cاوپالنک ثابت په  ، hدڅپې اوږدوالی په
اندازه په  Eiاو  Ejسره وښیو ،نودیوه انرژي لیول څخه وبل انرژي لیول ته دالکترون
دتیریدنې لپاره ضروري انرژي مساوي ده له :
hc
= Ei -Ej = hυ
λ
اتومي حرارت (  - : ) Dulong and Petit's lawهغه مقدارتودوخي ته ویل کیږي چې
دیوه عنصریوگرام اتوم حرارت یوه درجه دسانتي گرید  1°Cپورته بوزي ( .حاصل
ضرب دنسبي اتومي کتلې اوحرارت مخصوصه دیوعنصرته هم دهمغه عنصراتومي
حرارت ویالی شواوثابت قیمت لري  .نوموړی قیمت مساوی دله )  ، (6,22 calپه بله
مانا اتومي حرارت هغه مقدارحرارت ته په واحد دژول  Jویل کیږي کوم چې ضرورده
ترڅودیوعنصریومول  Molمادې ته دومره انرژي ورسوي چې تودوخی یې یوه درجه

Atomic heat

دسانتي گرید 1°Cپورته الړشي  .نوموړی یوثابت قیمت دی چې پینځه ویشت ژول
تقسیم په مول اوتقسیم په کیلوین درجه اټکل شوی دی () 25 J mol−1 K−1
اتومي کتله  - :نوموړې کتله په دوه ډوله ده  :۱مطلق اتومي کتله او
 -۲نسبي اتومي کتله :
دیوه اتوم رښتونې کتلې ته ویل کیږي چې د گرام په واحد
 -۱مطلق اتومي کتله -:
سره ښوول کیږي  .دیوه اتوم کتله دپروتونو کتلې جمع نیوترونو کتلې اوجمع الکترونو
کتلې څخه الس ته راځي هغه مهال چې اتوم دسکون په حالت کې وي  .دیوه اتوم مطلقه
کتله دیوکیلو گ رام لږڅه لس په توان دمنفي اوه ویشت قیمت لري  .په عددي توگه یې
"  " 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝐤𝐠.د بېلگې په توگ ه دهایدروجن اتوم مطلقه اتومي کتله
داسې لیکو
په واحددگرام په ال ندې عددسره هم لیکالی شو:
0,000 000 000 000 000 000 000 001 6735 g = 1,6735 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒 g
څرنگ ه چې پورتنی ډیراوږدعدددی نو داسانتیالپاره داتومي کتلې مقیاس واحدڅخه
کاراخیستل کیږي چې لنډیز یې په  1 u = 1 unitسره لیکل کیږی  .داتومي کتلې
شتون لري :
اړېکې
مقیاس واحداودکیلوگرام ترمنځ الندې
𝟒𝟐−
𝟎𝟏  × 𝟓𝟎𝟔𝟔 " 𝟏𝒖 = 𝟏.
𝒈𝒌 𝟕𝟐𝒈 = 𝟏. 𝟔𝟔𝟎𝟓 ×  𝟏𝟎−
دکاربن اتوم ایزوټوپ دوولس  Carbon-12مطلقه کتله لږڅه شل ضرب دلس په
نوکله چې دکاربن نوموړې
طاقت دمنفي څلرویشت گرام ده𝒈 𝟒𝟐 𝟏𝟗. 𝟗𝟐𝟑𝟔 × 𝟏𝟎−
کتله په دوولسووویشونوداټومي کتلې واحد  1 uترالسه کیږي  .بلخوا یومول mole
کتله دیوه اتوم وزن په واحددگرام ته هم ویالی شو.یومول دیوې مادې واحددی اوهغه
مقدارماده ده چې دومره شمېر اتومونه ولري څومره چې په دوولس گرام کاربن ایزوټوپ
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 12 gکې شتون لري  .د بېلگې په توگه داوسپنې  56Feایزوټوپ یومول لږڅه
شپږ پنځوس گرام 𝐠𝟓𝟑𝟗  𝟓𝟓.وزن لري  .دتعریف سره سم دکاربن دوولس ایزوټوپ
اتوم چې شپږ نیوترونه ،شپږالکترونه اوشپږپروتونه ولري اوپه  Carbon-12سره ښوول
یې  molar massمساوي له پوره  12 g/molسره ده .
کیږی موالرکتله
داتوم کتله دکتلې سپکټرومتري آال تو  Mass spectrometryپه مرسته ټاکل کیږي  .په
نوموړې آله کې دمطلوب مادې دایونو کتلې اودچارجونو شمېر تناسب m/z (mass-to-
) charge ratioته دالکترومقناطیسې ساحې په مرسته تعجیل ورکول کیږي اودخط
السیر منحني څخه یې کتله الس ته راځي
دیوه اتوم هغې کتلې ته ویل کیږي چې په مقایسوي
 : -۲نسبي اتومي کتله -:
توگه دکاربن  Carbon-12په پرتله ټاکل شوې وي  .نور ټول عنصرونه چې دکاربن عنصر
څخه درانده او يا سپک دي ورسره پر تله کيږي  .دبېلگې په ډول دکاربن اتومي وزن د
هايدروجن اتوم په پرتله لږ څه دوولس واره ډېر دی  .په بله مانا کله چې دیوه اتوم مطلقه
کتله دکاربن دوولس ایزوټوپ په کتله وویش ونودهمغه اتوم نسبي کتله ترالسه کیږي  .د
ددوولسو  ١٢سره پوره
بېلگې په توگه دکاربن دوولس ایزوټوپ نسبي کتله
مساوی ده  .په بله مانا دخالص کاربن دوولس ایزوټوپ اتومي وزن دوولس دی  .دیوه
عنصرموالرکتله مساوي ده له اتومي وزن په واحددگرام تقسیم په مول  .نوموړي کمیت ته
موالرکتلې ثابت ویل کیږي داځکه چې دیوه عنصراتومي وزن اوموالرکتلې ترمنځ اړیکي
په سمبول سره ښوول کیږی  .کله چې دکاربن اتوم Carbon-12
راښيي اود Mu
موالرکتله  12 g/molدکاربن په نسبي کتله وویشونوحاصل تقسیم ته یې دموالرکتلې
ثابت ویل کیږی اومساوی ده له یوگرام په یومول .

داتومي کتلې واحددی  -:داتومي نسبي کتلې دمعیار لنډیزټکی دی  1Uاومساوي
دی له  :یو 1Uدکاربن اتوم دمستقرایزوټوپ  carbon-12دوولسمه برخه ده کوم چې
شپږپروتونه ،شپږالکترونه اوشپږنیوترونه لري اوپه بنسټیز حالت کې پروت وي  .په
بله ماناد کاربن یواتوم ) (12Cکتله داتومي کتلې واحدپوره دوولس ځله ده  .که چېرته
سره وښيونوداتومي کتلې
دموالرکتلې ثابت په  Muاوداووگادروثابت په NA
واحد) atomic mass unit (uاودگرام ) the gram (gترمنځ ال ندې اړېکې شتون لري :
Atomic mass unit
= 1U
دکتلې ترټولوکوچنی واحددی چې داتوم او ماليکول کتله
داتومي کتلې واحد -:
ورباندې ښوول کيږی .د نوموړي واحدلنډیزپه  1 u = 1 unitسره ښوول کیږي  ،دکتلې
)(1/12
شمېر یې دوولس دی اودکاربن ایزوټوپ  C12کتلې دوولسمه برخه
تشکیلوي  .دکاربن دغه ایزوټوپ چې په طبیعت کې  ٪۹۸پیداکیږي دشپږوالکترونو،
دشپږو پروتونو اودشپږونیوترونوڅخه جوړشوی دی  carbon 12 isotopeاودیوه
ستاندارد (معياري ) کتلې په توگه ورڅخه گټه پورته کیږي  .په دې مانا چې
دټولواتومونوکتله دکاربن دوولس ایزوټوپ دکتلې په تناسب پرتله کیږي اوبیا ټاکل کیږي
 .د بېلگې په توگ ه پخپله دکاربن دولس ایزوټوپ اټومي کتله مساوي ده له . 12 u :
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داتومي کتلی واحداوکیلوگرام ترمنځ ال ندې اړېکې اعتبارلري .
1 u ≈ 1 .66053886 × 10-27 kg ≈ 931 .49 MeV/c2

1 u ≈ 1 .66053886 × 10−27 kg ≈ 931 .49 MeV/c2
داتوم هسته  -:داتوم منځنی اوترټولوټینگه برخه تشکیلوي چې مثبت بریښنایزچارج
لري اودخنثی نیوترونو اومثبت پروتونو څخه جوړه ده  .داتوم ټوله کتله ( ) 99,9 %
پخپله نیوترونونه اوپروتونونه جوړي اودالکترونوکتله له پامه ايستلی شو .دهستې
قطرلږڅه یونیم فرمي دی یانې ) . 1.6 fm (1.6×10-15 mدیوه نیوترون کتله اودیوه
پروتون کتله اندازه شوی ده چې دیوه ماس سپیکټروگراف په مرسته ټاکل کیږی .
ترټولوسپک اتوم دهایدروجن اتوم دی چې کتله یې 𝑢  1.007825لږڅه یواتومی
واحدتشکیلوي  .ترټولودرونداتوم دسرپ ایزوټوپ  208Pbهسته ده چې کتله یې دوه
بلخوادیوه نیوترون کتله
 207,9766521 uنه هم اوړي .
سوه اوه اتومي واحد
اتومي واحدده
 1.008 664 915 97 uاویوه پروتون کتله 1.007 276 466 77 u
 .داتوم په هسته کې د پروتونو شمېر دیوه عنصراتومي نمبر ټاکي اودنیوترونو شمېر
دهمغه عنصرایزوټوپونه په گوته کوي .
اتومي شمېره  :دالکترونوشمېرڅخه عبارت دی چې دهستې په شاوخواراڅرخیږي اویا
داتوم په هسته کې دپروتونوشمېرته ویل کیږي
دفزیک علم یوه څانگ ه ده چې تقریبأ سل کاله پخوامنځ ته راغله
اتومي فزیک -:
اوداتوم دجوړښت لکه داتوم هسته اوداتوم په پوښ کې دالکترونو څخه بحث کوي .
همدارنگه دیوه عنصرداتومونو،ایونونوغبرگون دنوروعنصرونوداتومونو اوایونوسره څیړل
کیږی  .د بېلگې په توگه دالکترومقناطیسي وړانگوسره ،اوپه مقناطیسې ساحه کې

Atomic nucleus

Atomic Number

Atomic physics

داتومونوهراړخیزغبرگون اوپایلې مطالعه کوي .
دیوه عنصرداتوم شعاع دهمغه اتوم دغټوالی اندازه په ډاگه کوي .
داتوم شعاع -:
نوموړی واټن داسې تعریف شوی دی چې دهستې دمنځ څخه پیل کیږي اودهستې
شاوخواد الکترونوداوریځ تربهرنی پولې پورې رسیږی  .داتوم شعاع لږڅه لس په توان
دمنفی لس متر )(10−10 m = 1 Ångström
په توگه
قیمت لري  .د بېلگې
دهایدروجن اتوم شعاع مساوي ده له (37 × 10−12 𝑚) :

Atomic Radius

اتومي جال  - :دیوه عنصراتومونه داتومي اړیکوپه مرسته دیوه منظم کریستال جال په
هندسي ډوله بڼه دیوبل سره تړلي دي چې هغوی دټاکلې قوې په اساس په ټاکلي واټن کې
کلک ساتل کیږي  .یوه وتلې بیلگ ه یې الماس دی چې دکاربن هریواتوم داتومي اړیکوپه
مرسته دڅلورنوروکاربن اتومونوسره کلک تړلي دي  .همداالمل دی چې الماس دومره کلک
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جوړښت لري .
هغه اتوم ته ویل کیږي چې په بهرنی مداریې په
-:
داتوم تنه ،داتوم بدنه
الکترونوډک شوی وي یا نې بشپړ شمېر الکترونونه ولري اومشبوع حالت یې ځانته
غوره کړې وي  .د بېلگې په توگه لکه دنجیبه گازونوبهرنی مدار .همدارنگه که
یواتوم لکه دهایدروجن اتوم اویادهیلیم اتوم خپل نني الکترونونه دالسه ورکړي نوداتوم
تنه پاتې کیږي .

Atomic trunk

اتومي حجم  -:دیوه عنصر یوگرام حجم په واحددسانتي مترمکعب ته ویل کیږی چې
په جامد حالت کې وي .په بله مانا اتومي حجم مساوي دی  ( :اتومي وزن تقسیم په
کثافت دمطلوب عنصر )  .همدارنگ ه دیوه عنصریومول حجم ته هم اتومي حجم ویالی
شو.

Atomic volume

اتومي وزن  - :دیوه عنصر دټولوطبيعي ايزوټوپومنځنی کتله ده  .نوموړي کميت ته
اتومي کتله هم وايي  .دعنصرواتومي کتلې دټاکلولپاره دکاربن عنصرچې شپږپروتونه
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
ډول دکاربن اتومي وزن د هايدروجن اتوم په پ رتله لږ څه دوولس واره ډېر دی  .دهايدروجن
اتومي وزن مساوي دی له 1,0079 grams per mole :

Atomic Weight

داډینوزین ترای فاسفیټ  Adenosintriphosphatدلنډیزنښه ده

ATP 

اې ټې پې سینتیز -: ATP-Synthase
اې ټې پې سینتیز دمایتوکوندرین  Mitochondrionننۍ غشا
یومغلق انزایم دی چې دتنفسي ځنځیرڅلورم کمپلکس په
اخیربرخه کې موقعیت لري .که څه هم نوموړی انزایم په تنفسي
ځنځیرپورې اړه نه لري اونه ورسره په کیمیاوي تړاوسم سیخ
اړیکې لري خوبیاهم دپينځم کمپلکس  Complexe Vپه نوم
یادیږي .داځکه چې اې ټې پې سینتیز  ATP-Synthaseانزایم د اډینوزین ترای فاسفیټ
 ATPجوړولوپه موخه خپله انرژي دحجرې تنفسي ځنځیرڅخه ترالسه کوي  .اې ټې پې
سینتیز انزایم دهایدروجن پروتونونه  H+بیرته دمایتوکوندرین ماتریکس ته انتقال کوي
کوم چې دحجرې تنفس ي ځنځیر په ترځ کي دمایتوکوندرین ماتریکس څخه دپروتون پمپ
په مټ دننۍ غشااودبهرنۍ غشاترمنیځ فضاته  intermembrane space.انتقال شوي
وو .
➢ د اې ټې پې سینتیز  ATP-Synthaseانزایم دنده داده چې دغیرعضوي فاسفیټ
 phosphate = Piاواډینوزین ډای فاسفیت  Adenosindiphosphat = ADPکیمیاوي
تعامل کتلست کړي اوپه پایله کې اډینوزین ترای فاسفیټ = Adenosine triphosphate
 ATPترالسه شي  .څرنگه چې  ATP-Synthaseانزایم د اډینوزین ترای فاسفیټ
بیومالیکول  ATPدتولیدلپاره انرژي ته اړتیالري نوله دې کبله خپله انرژي دپروتون
نشیب  proton gradientڅخه ترالسه کوي کوم چې دمایتوکوندرین Mitochondrion
ننۍ غشا په ساره برخه کې دتنفسي ځنځیرپه ترځ کې منځ ته راغلې ده .دحجري په
تنفسي ځنځیرکي دلومړي کمپلکس  Complex Iاودرېیم کمپلکس Complex III
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اوڅلورم کمپلکس  Complex IVڅخه په خپل وارسره دپروتونوپمپ  proton pumpپه
مټ دهایدروجن څلورپروتونونه  4H+دماتیوکوندرین ماتریکس  Matrixبرخې څخه
دننۍ غشااودبهرنۍ غشاترمنیځ فضاته  intermembrane space.انتقال کیږي .
دپروتونوپمپ خپله انرژي دکمپلس یو،کمپلکس درې اوکمپلکس څلورڅخه ترالسه کوي
کله چې دهغوی ترمنځ دالکترونوراکړه ورکړه داوکسیدیشن اوریدکشن تعامالتوپه اسا
س ترسره شي اودارجاع شوو کوانزایمونو  NADHاو  FADH2څخه داوکسیدیشن په
کړنالره کې لوړانرژي دوه الکترونونه بیل شي اودنوموړوکمپلکسونوپه اوږدوکې په
تدریجي ډول خپله یوه برخه انرژي دالسه ورکړي .
دبیلگې په توگ ه کله چې دمایتوکوندرین په ماتریکس کې ارجاع شوی کوانزایم NADH
لومړي کمپلکس  Complex Iته ورننوځي اوهلته اوکسیدایزشي . oxidized

𝑁𝐴𝐷𝐻 → 𝑁𝐴𝐷 + + 𝐻 + + 2𝑒 −
نو دوه لوړانرژي الکترونونه  2e-ورڅخه ازادکیږي  .اوکمپلس یو  Complex Iته انتقال
کیږي .
ورپسې آزادشوي دوه لوړانرژي الکترونونه  2eدلومړي کمپلکس څخه درېیم کمپلکس
ته اوددریم کمپلکس څخه څلورم کمپلکس ته پرلپسې بهیږي  .څرنگه چې دتنفسي
ځنځیرپه اوږدوکې د ارجاع شوي کوانزایم  NADHاوکسیدیشن په کړنالره کې
تولیدشوي لوړانرژي الکترونونه دلوړانرژي سويي  Levelڅخه ټیټ انرژي سوېې Level
ته انتقال کیږي نوله دې کبله لوړانرژي الکترونونه دریدکشن اوکسیدیشن تعامل په
کړنالره کې دالکترونوراکړې ورکړې کیمیاوي تعامل په اساس پرلپسې اوپه تدریجي
توگه یوه برخه انرژي دالسه ورکوي .
دلوړانرژي الکترونوضایع شوې انرژي ددې لپاره کارول کیږي چې دپروتونوپمپ proton
 pumpفعال کړي اودنوموړي پمپ په مټ د هایدروجن پروتونونه  H+دمایتوکوندرین
ماتریکس څخه دننۍ غشا اوبهرنۍ غشامنځ فضاته انتقال کوي .
پایله یې داده چې دمایتوکوندرین دننۍ غشا په ساره باندي دالکتروکیمیاوي پوتنشل
منځ ته راځي اود لوړانرژي الکترونو ضایع شوې انرژي په مټ دپروتونوپمپ proton
 pumpپه کارپیل کوي .
کله چې ارجاع شوی کوانزایم  NADHدتنفسي ځنځیرپه نوموړو کمپلکسونوکې بشپړ
اوکسیدایزشي نوازادشوي لوړانرژي الکترونونه دتنفسي ځنځیرپه اوږدوکې بهیږي اوپه
هرانرژي لیول  Levelکې خپله یوه برخه انرژي په تدریجي ډول دالسه ورکوي  .دتنفسي
ځنځیرپه اخیر لیول کي دلوړانرژي الکترونوپاتې شوې اوخورالږانرژي برخه اوکسیجن
مولیکول  O2ته انتقال کیږي اواوکسیجن ارجاع کوي .
➢ که چیرته دحجرې تنفسي ځنځیرپه بهیرکې دالکترون وړونکی او ارجاع شوي کوانزایم
په بشپړتوگ ه اوکسیدیشن /ریدکشن شي  ،نوازادشوي الکترونونه دلومړي
NADH
ریدوکس کمپلکس څخه چې منفي ریدکس پوتنشل لري  Redox potentialپرلپسې آن
ترڅلورم ریدوکس کمپلکس پورې بهیږي چې په خپل وارسره مثبت تره ریدکس پوتنشل
لري  . Redox potentialپه نوموړی ریدوکس تعامالتوکې د NADHاو  FADH2څخه
ازادشوي لوړانرژي الکترونونه په هرکمپلکس کې یوه برخه انرژي دالسه ورکوي اود ضایع
12 H+
شوي انرژي په مټ په ټولیزه توگ ه دهایدروجن دوولس پروتونونه
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دمایتوکوندرین ماتریکس څخه دننۍ غشا اوبهرنۍ غشامنځ فضاته intermembrane
 space.انتقال کیږي  .پایله يې داده چې دننۍ غشا اوبهرنۍ غشامنځ فضا کې
دپروتونوغلظت دمایتوکوندرین ماتریکس په پرتله خورالوړکیږي  .همداالمل دی چې
دهایدروجن دوولس لوړانرژي پروتونونه  12 H+هڅه کوي چې بیرته دمایتوکوندرین
 Diffusionله الرې نفوذوکړي ترڅوبیرته دپروتونوغلظت تعادل
ماتریکس ته د
برقرارشي  .دویمه الره داده چې لوړانرژي پروتونونه کوالی شي چې د اې ټې پې
سینتیزانزایم  ATP-Synthaseپه مرسته دمایتوکوندرین ماتریکس برخي ته راوبهیږی .
خوکله چې دننۍ غشا اوبهرنۍ غشامنځ فضا څخه دهایدروجن دوولس لوړانرژي
پروتونونه  12 H+د اې ټې پې سینتیزانزایم  ATP-Synthaseخالص ایونوکانال ion
 channelله الرې چې هلته دپروتونونشیب یاگرادینت ( )proton gradientبرقرارشوي دی،
بیرته دمایتوکوندرین ماتریکس برخې ته رابهیږي  ،نودخپلې ذخیره شوې پوتنشل انرژي
په مټ  ATP-Synthaseانزایم په دوراني حرکت راولي اونوموړی انزایم فعال کیږي .
داځکه چې  ATP-Synthaseانزایم پرته له انرژي څخه کارنه شي کوالی .خو کله چې
دارجاع شوي کوانزایم  NADHیومولیکول بشپړ اوکسیدیشن /ریدکشن شي  ،اودننی
اوبهرنی غشاترمنځ فضاکې د لوړانرژي پروتونو  H+پوتنشل انرژي د اې ټې پې سینتیز
 ATP-Synthaseانزایم ته انتقال شي اوپه کارپیل وکړي ،نوپه پایله کې لوړانرژي 12 H+
پروتونونه کوالی شي چې د اې ټې پې سینتیزانزایم  ATP-Synthaseپه مرسته
دمایتوکوندرین ماتریکس برخي ته راوبهیږی.
دماتریکس په برخه کې یوغیرعضوي فاسفیت ) (Piداډینوزین ډای فاسفیټ  ADPسره
یوځای کیږي او په پایله کې دنوموړي انزایم په مټ درې اډینوزین ترای فاسفیټ 3ATP
مولیکولونه تولیدکیږي چې په کیمیاوي انرژي باندي بډای مولیکول دی .
همدارنگه که چیرته الکترون وړونکی کوانزایم  FADH2دحجرې په تنفسي ځنځیرکې په
بشپړډول اوکسیدایزشي نود ازاده شوې انرژي په مټ په ټولیزه توگه دهایدروجن اته
پروتونونه  8 H+دمایتوکوندرین ماتریکس څخه دننۍ غشا اوبهرنۍ غشامنځ فضاته
 intermembrane space.انتقال کیږي  .خوکله چې په نوموړې فضاکې دهایدروجن اته
لوړانرژي پروتونونه  8 H+دننۍ غشا اوبهرنۍ غشامنځ فضا څخه د اې ټې پې
سینتیزانزایم  ATP-Synthaseخالص ایونوکانال  ion channelله الرې چې هلته
دپروتونونشیب یاگرادینت ( )proton gradientبرقرارشوي دی ،بیرته دمایتوکوندرین
ماتریکس برخې ته رابهیږي  ،نود اې ټې پې سینتیز  ATP-Synthaseانزایم په مټ دوه
 2ATPمولیکولونه تولیدکیږي چې په کیمیاوي انرژي باندي بډای مولیکول دی
ددې لپاره چې په ماتریکس کې دپروتونولږغلظت  low concentrationاودننۍ غشا
اوبهرنۍ غشا دمنځ فضا کې دپروتونولوړغلظت  high concentrationترمنځ تعادل
منځ ته راشي  ،نوموړې کړنالره د ATP-Synthaseانزایم په مټ ترسره کیږي  .داځکه
چې نوموړی انزایم دیوې سلنډرپه شان شکل لري اوپه شاوخواکې گردچاپیره کانالونه لري
 .دنوموړوکانالونوله الرې لوړانرژ ي اولوړغلظت لرونکې هایدروجن پروتونونه دننۍ غشا
اوبهرنۍ غشا دمنځ فضاڅخه دمایتوکوندرین ماتریکس ته انتقال کیږي  .کله چې
لوړانرژي پروتونونه  ATP-Synthaseانزایم خالص کانال څخه تیریږي نوپه دې ترځ کې
 ATP-Synthaseانزایم ته انرژي انتقال کوي اونوموړي انزایم په څرخیدلوپیل کوي .
دانتقال شوي انرژي په مټ  ATP-Synthaseانزایم کوال ی شی چې دکتلست له الري
یوغیرعضوي فاسفیټ  phosphate = Piداډینوزین ډای فاسفیت  ADPسره یوځای
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کړي  .په پایله کې په کیمیاوی انرژي بډای اډینوزین ترای فاسفیټ  ATPمولیکول
ترالسه کیږي  .دنوموړي کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده .

✓ دپورتنۍ کیمیاوي معادلې څخه مالومیږي چې په یوه مولیکول  1 ATPکې ذخیره
شوې انرژي دلږڅه د یرش کیلوژول انرژي  30 kJسره سمون لري .
په پورتني شکل کې  ATP-Synthaseانزایم کانال ښوول شوی دی چې دهایدروجن
پروتونونه  H+دننۍ غشاغبرگ پټ ساره له الرې ورڅخه دماتریکس برخې ته بهیږي اوپه
پایله کې ادینوزین ترای فاسفیت  ATPپه انرژي بډای مولیکول منځ ته راځي.
◼ دپام وړ  :هرکله چې دهایدروجن درې پروتونونه  3H+د  ATP-Synthaseانزایم کانال
څخه تیرشي نوپه پایله کې یو  ATPمولیکول تولیدکیږي .

◼

دعامې پوهاوی په موخه به ومنوچې د ATP-Synthaseانزایم لکه دیوڅرخ په شان
کارکوي چې داوبوپه مټ تاویږي لکه داوبوتوربین  . water turbineکله چې اوبه
) (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 .

دحجرې تنفسي ځنځیر څلورکمپلسونو ) Complex (I-IVاودپینځم کمپلکس اې ټې پې
سینتیز  ATP-Synthaseانزایم ترمنځ په غیرمستقیم ډول اړیکي شتون لري  .داځکه چې
یوخوا دواړه ډوله انزایمونه دمایتوکوندرین ننۍ غشاپه منځ کې موقعیت لري اوبلخوا
داې ټې پې سینتیز انزایم دحجرې تن فسي ځنځیرڅخه انرژي ترالسه کوي  .دحجرې تنفسي
ځنځیرپه کړنالره کې دارجاع شوي  NADHڅخه ازادشوي لوړانرژي الکترونونه
داوکسیدیشن /ریدکشن کیمیاوي تعامالتوپه اساس دلومړي کملکس ،دویم کمپلکس
،دریم کملکس اوڅلورم کمپلکس په اوږدوکې دلوړانرژي سويي  Levelڅخه ښکته خواته
ټیټ انرژي سويي  Levelته بهیږي اوپه هرکمپلکس کې په خپل وارسره یوه برخه انرژي
دالسه ورکوي  .دتنفسي ځنځیر په اخیرکې نوموړي الکترونونه اوکسیجن ته انتقال کیږي
ارجاع شوی اوکسیجن دهایدروجن دووپروتونو  2H+سره
اواوکسیجن ارجاع کوي .
یوځای کیږي اوپه پایله کې اوبه  H2Oمنځ ته راځي.
1
𝑂 + 2𝑒 − + 2𝐻 + ⇒ 𝐻2 O
2 2
په الندې جدول کې ښوول شوې ده چې که چیرته یومولیکول گلوکوزدگلوکوالیزمیتابالیزم
 ،پایروویټ میتابالیزم اوسیتریک سایکل میتابالیزم کې تجزیه شي نوپه پایله کې
دحجرې په تنفسي ځنځیرکې لږڅه دوه دیرش په کیمیاوي انرژي بډای اډینوزین ترای
فاسفیټ  32 ATPترالسه کیږي .

85

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس

الکترون وړونکي کوانزایمونه لکه  NADHاو FADH2چې دمایتوکوندرین په ماتریکس
کې دستیریک اسیدپه دوران کې تولیدکیږي ،دحجرې تنفسي ځنځیرته ورننوځي اوهلته
اوکسیدایزکیږي  .هغه لوړانرژي الکترونونه چې د کوانزایم  NADHاوکوانزایم
 FADH2اوکسیدیشن په کړنالره کې ازادشوي دي دحجري تنفسي ځنځیر په لومړي
کمپلکس ،دریم کمپلکس اوڅلورم کمپلکس کې دالکترونوراکړ ه  acceptورکړه Donor
یانې ریدوکس کیمیاوي تعامالتو ) reduction–oxidationپه اساس یوه برخه انرژي
دالسه ورکوي  .دتنفسي ځنځیرپه نومووړوریدوکس کمپلکسونوکې دلوړانرژي
الکترونوڅخ ه پرلپسې ازاده شوې انرژي ددې لپاره کارول کیږي چې دمایتوکوندرین
ماتریکس څخه دهایدروجن پروتونونه  H+دمایتوکوندرین ننی غشاپه ساره باندې هغه
خواته دننی غشااوبهرنی غشاترمنځ فضاته پمپ کړي  .په پایله کې دپروتونوغلظت
توپیرمنځ ته راځي  .نوموړي کړنالره ددې المل گرځي چې دمایتوکوندرین ننی غشا په
ساره برخه باندې دپروتون یو نشیب یانې گرادینت  Proton gradientاوورسره جوخت
یوالکتروکیمیاوي پوتنشل  Electrochemical potentialپه واحد ژول تقسیم پرمول
 .J/molمنځ ته راشي  .څرنگه چې دمایتوکوندرین په برخه کې دهایدروجن پروتونوغلظت
کمښت مومي نود دننی غشاداخلې څنډه منفي چارج اوبهرنۍ څنډه مثبت چارج ځانته
غورکوي  .نوموړې کړنالره دننۍ غشاپه ساره باندې دالکتروکیمیاوي پوتنشل المل
گ رځي  .دالکتروکیمیاوي پوتنشل په مټ دهایدروجن پروتونونه دمایتوکوندرین
ماتریکس څخه دننی اوبهرنی غشافضاته انتقال کیږي  .په نوموړي کړنالره کې یوخوا
دننی اوبهرنی غشاترمنځ فضا کې دپروتونوغلظت دماتریکس په پرتله ډیرښت مومي
اوبلخوادالکتروکیمیاوي پوتنشل په مټ دهایدروجن پروتونونه پوتنشل انرژي ترالسه
کوي.
څرنگ ه چې دننی اوبهرنی غشاترمنځ فضاکې دلوړپوتنشل انرژي هایدروجن پروتونو
 H+غلظت دمایتوکوندرین په ماتریکس برخه کې دټیټ پوتنشل انرژي هایدروجن
پروتونو H+په پرتله لوړدی نوله دې کبله هڅه کوي چې دنوموړوغلظتونوترمنځ بیرته
تعادل برقرارشي  .همداالمل دی چې لوړپوتنشل انرژي هایدروجن پروتونونه یوخوادنفوذ
 Diffusionکړنالرې په اساس اوبلخوا د  ATP synthaseانزایم دخالصوکانالونوله الرې
بیرته دمایتوکوندرین ماتریکس برخې ته دپروتون نشیب یا گرادینت Proton gradient
په اوږدوکې بهیږي  .کله چې لوړانرژي پروتونونه د ATP synthaseانزایم کانالونوڅخه
تیریږي نوخپله پوتنشل انرژي نوموړي انزایم ته انتقال کوي اوپه څرخیدلوپیل کوي .
څرنگه چې په نوموړي کړنالره کې د ATP synthaseانزایم دلوړانرژي پروتونوڅخه انرژي
ترالسه کوي اوکوال ی شي چې د  ADPمولیکول سره یوغیرعضوي فاسفیټ )(Pi
گروپ یوځای کړي اوپه پایله کې په انرژي بډای مولیکول ( )ATPباندې واوړي  .نوموړی
کړنالرې ته اوکسیدیتیف فوسفوریلیشن ویل کیږي .
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په الندې شکل کې
تنفسي
دحجرې
ځنځیرلومړي
،دویم
کمپلکس
دریم
کمپلکس
څلورم
کمپلکس
کمپلکس اوپینځم
ATP
کمپلکس
 Syntaseکښل شوي
دي  .دحجرې تنفسي ځنځیرپه پړاوونوکې دلوړانرژيالکترونوڅخه ازاده شوي انرژي په مټ
دپروتونو پمپ فعال کیږي اودلومړي کمپلکس ،دریم کمپلکس اوڅلورم کمپلکس څخه
دغشاووننۍ فضاته Intermembrane
دهایدروجن پروتونونه  H+دپروتون پمپ په مټ
 spaceته انتقال کیږي  .دنوموړې فضاڅخه دهایدروجن پروتونونه  H+دپروتون نشیب
 proton gradientپه مټ دپینځم انزایم کمپلکس  ATP Syntaseکانال له ال رې بیرته
دمایتوکوندرین ماتریکس ته رابهیږي .
دمنځه تلل  ،لکه دنسجونو،د غړواوعظال توتخریب کیدل ،

Atrophy

یوه نباتي زهرجن الکالوئیدماده ده چې په ازغي لرونکوبوټولکه داتوره ( Datura
کې پیداکیږي  .په بدن کې یې ناوړه اغیزې لکه دسترگې کسي
()stramonium
پراخیدنه ،دسترگ وننی فشارډیرښت  ،دبدن ځینوغدوبندیدل لکه دخولې کیدنې
اوافرازاتومخنیوی ،دزړه سینوس فریکونس ډیریدل ،اونور

Atropine

تړل ،نښلول ،ستنول ،
نيول .

یوشی دبل شي سره دسنجاق په مرسته تړل  ،ټينگول  :ټينگ

دکمزورتیا فکټور(ضريب)  - :په ډاگه کوي چې د وړانگو شدت
مترپنډه ماده کې په څومره کچه کمښت مومي .

په واحد دسانتي

جلب کول  -.په مهارت او چاالکۍ سره یو څوک هڅول  ,راضی کول  ,تشویقول ،دیوه
ژوندی اورگانیزم میل دیوه بل شي خواته جلب کول  .د بېلگې په توگه لکه دیوه گل

Attach
Attenuation
Coefficient

Attract

بوی دگبینه مچۍ میل جلب کوي .
 ,کښ کول  ,راڅکول  ،د بېلگې
جذب کول -:
شمال قطب او جنوب قطب چې یوبل سره کش کوي

په توگه لکه دیوه مقناطیس

جذب  ،یوبل سره څکونه

Attract
Attraction

دجاذبې قوه

Attraction Force

دتخنیکي اتموسفیرلپاره دلنډیزنښه ده چې په تخنیک کې ورڅخه کاراخیستل کیږي .
اورېدا ،شنوائي  ،داورېدو حاسه ،او رونه ،دږغ از ميينه ( لكه دسندر غاړو) -:هغه حس
چې دسامعه حسي غړي اویاغوږ په واسطه درک کیږي  .د اوریداپه کړنالره کې صوتی
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تحریکونه دسامعې غړي لکه غوږ په واسطه رانیول کیږي،درک کیږی اوپه کاراچول
کیږی  .په منځني غوږکې دصوت څپې بدلون مومي اود Cochleaپه برخه کې
دفریکونس اوشدت سره سم شیفر Chiffreورکول کیږی  .ورپسې داصوتي مالومات
دمغزعصب  N. cochlearisپه واسطه داوریدلومرکزي مدارته رسیږي  .داوریدلواوتماس
دواړه کړالرې دمیخانیکی حس ډولونه تشکیلوي  .دانسان غوږکوالی شي چې یوازې د
شل فریکونسی هرڅ  20 Hzاوشل کیلوفریکونس هرڅ  20,000 Hzترمنځ صوت څپې
واوري  .ځینې حیوانات لکه سپی کوالی شی چې دشل کیلوهرڅ څخه پورته فریکونس هم
واوري  .دغوږرپیدونکې پردې په واسطه دصوت فشارڅپې په یوازنی امپلیتوداړول
کیږي  .په نني غوږکې همدازیگنال دفوریر Fourierتجزیې په کړنالره سره په محتوي
فریکونسي باندې اړول کیږی .
دطاللپاره یوه لنډیزنښه ده چې دال تین کلمې څخه منځ ته راغلې اومانایې طالده  .اتومي
نمبر یې  ، ٧٩نسبي اتومي کتله یې  ، 196,97 uزیړځلیدونکی نجیبه فلزدی چې
دمسوپه گروپ پورې اړه لري  .رادیو اکټیف طال  198Auبیتا وړانگې خپروي اوپه طبابت
کې دتوموردرملنې په موخه ورڅخه گټه پورته کیږی  ،همدارنگه دغاښونوپه ډکولوکې
اودنسجونو التهاب مخنیوي په موخه هم پراخ استعمال لري .

Aurum

اوروم په ال تین ژبه کې طالته ویل کیږي  .په کیمیاوي تړاویونجیبه فلز تشکلیوي اودلنډیز
نښه یې په  Auښوول کیږي  .اتومي نمبر یې  79اودکتلې نمبر یې  196,967دویلې
کیدودرجه یې  1063 °Cاودغلیان ټکی یې  2960 °Cاوکثافت یې 19, 39 g /cm 3
قیمت لري .

(Aurum ، ) Gold

په یوه نبات کې دمیوې پیدایښت کله چې پخپله یې دخپل ځان القاح ترسره کړی وي
نباتات خپل تخم ته پخپله انتقال ورکوي بې له دې چې دنوروژوندیواورگانیزمومرستې
ته اړتیاولري  .په دې اړوند دبا د اوهواڅخه گټه پورته کوي  .د بېلگې په توگه لکه

Autocarpous

Autochorie

 )Fragaria vesca( ، Populus ، Taraxacumاونور
بومي  -:هغو ژوندیو موجوداتوته ویل کیږي چې دژوندپه عین چاپیریال کې منځ ته
راغلي وي اودهغوی تکامل هم په همدغه ځای کې صورت نیولی وي .
دخپل ځان القاح -: .

Autochthonous

په نباتاتواویاحیواناتوکې دجنسي تکثریوډول القاح ته ویل

کیږي چې دوالدینوڅخه یې یوازې یوتن پکې برخه اخلي اودخپل ځان دجنسي حجرو له
پیوستون وروسته دنسل تکثرصورت نیسي  .په بله مانا دنارینه جنسي حجره spermia
Autogamy،
اود ښځینه جنسي حجره  ovumکوم چې دالقاح په ترځ کې سره یوځای کیږي دهمغه Self-Fertilization
یوه تن (یادموراویادپالر) څخه سرچینه اخلي  .د بېلگې په توگه لکه نخود ،دلو بيا
مختلف ډولونه  ،ربشې اونور
په فزیک کې  - :دلیم کاري یوډول کړنالره ده چې داکسي اسیتیلین oxyacetylene
څراغونودشغلې څخه کاراخیستل کیږي  .په صنعت کې داوسپنې ټوټودلیم کاری په موخه
داکسیجن اواسیتیلین اویاهادیدروجن اواکسیجن مخلوط څخه گټه پورته کیږي .

Autogenous
Welding

دبنسټیزحجروپیوندکولوته ویل کیږي چې بنسټیزحجرې پخپله ددرملنې دپیل نه پخوا
دناروغ څخه راټولیږي

Autologous
Transplant
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ناڅاپي اودارادې څحه پرته ټول غیرارادي کړه وړه لکه خبرې کول
اوتوماتیزم -:
،دبدن غړوته حرکت ورکول کوم چې مخکې له هغه څخه په ارادي توگه ترسره کیدل

Automatism

ځینې ښڅینه حیوانات لکه منگ ور ،مرغان  ،چرمښكى اونورحشرات کوالی شی چې
دغیرجنسي له الرې د
پرته له دې چې دنارینه حیوان سره یې تماس کړې وي
دیپلوئیدنارینه نسل تکثرترسره کړ ی  .د په دې مانا چې په یوه دوه جنسه حیوان کې
دخپل ځان القاح صورت نیسي داځکه چې هغه دمذکرجنسي غدې اوهم دمونث جنسي
غدې لري

Automixis

درجعي حرکاتویوډول دی چې دحیوان اویانبات په غړي کې صورت نیسي پرته له دې
چې دبهرڅخه ورباندې کومه اغیزه شوې وي  .لکه حرارت اویارطوبت اونورې اغیزې

Autonasty

خپلواک عصبي سیستم  -:دعصبي سیستم یوه برخه ده چې دزړه دعضلی ،صافی
عضلی اودغدواتوفعالیت اودبدن دغړوفعالیت کنترول اوتنظیم کوي چې معموال ً
سیمپاتیک اوپاراسیمپاتیک عصبي سیستم پکې شامل دی .
په یوه حیوان اویا نبات کې چې دکروموزوموشمېردديپلوئید  Diploidڅخه ډیروي .
دهومولوگ کروموزومونوددوه لړیوڅخه دزیاتوکروموزومودرلودل

Autonomic
Nervous System

Autopolyploidy

دیوه محلل پخپله تجزیه  - :د بېلگې په توگه پخپله اوبه دډیرواسیدي مالگو
اوقلویاتولپاره یوډیر ښه محلل دی خومخکې له دې څخه چې اوبوته کوم الکترولیت
واچول شي  ،پخپله اوبه دال ندې کیمیاوي تعامل له مخې په ایونونوتجزیه کیږي  .کله
چې داوبودوه مولیکولونه سره یوځای کړونوپه هایدرونیوم ایون (H3O+) hydronium
اویوهایدرواکساید ایون  (OH−):تجزیه کیږی .
پخپله اوبه دوه گون خواص لري  amphotericپه دې مانا چې اوبه کوالی شي په یوه
کیمیاوي تعامل کې دیوه اسید په توگه اویادیوه قلوي په توگه غبرگون وکړي  .کله چې
اوبه داسید په څیرتعامل وکړي نویوپروتون دونرکوي  donaorاوهلته بایدچې یوه بېز
 Baseشتون ولري ترڅودغه پروتون ځانته راونیسي  ، acceptorنوموړې قانون اویا
کړنالره دیوې معادلې په توگه په ال ندې ډول لیکو:
𝑒𝑠𝑎𝑏 𝑎𝑐𝑖𝑑 +
𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑.

Autoprotolyse

کله چې یوځل یواسید خپل پروتون دالسه ورکړنوپاتې مرکب یې چمتودی چې یوپروتون
بیرته ځانته راونیسي  ،همدارنگه دقلوي مرکب  .وروستی کړنالره دکنیوگیت په نامه
سره یادیږي .په یوه کیمیاوي مرکب کې کنیوگیت اسیدداسې مانالري چې هلته د
یوپروتون راکړه ورکړه ترسره کیږي یانې یوپروتون ) (proton, H+دالسه ورکوي اویاداچې
یوپروتون (کتیون ) ځانته رانیسي .

تسلیخ کول  ،کالبد شکافی  -:دحیوان جسم اویادمړي جسدداناتومي له نقطې نظره
خالصول اوپرې کول .
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Autopsy

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
هغوکروموزومونو ته ویل کیږي چې په جنسي (نارینه اوښځینه) کروموزومو پورې اړه وه نه
 autosomesناجنسي
لري  .هرانسان دوه ویشت جوړې هومولوگ اتوزوم 22
کروموزومونه اودوه نورجنسي کروموزمونه لري  .دښځېنه کاریوتایپ په Karyotyp:
 46, XXاودنارینه کاریوتایپ په  .Karyotyp: 46, XYباندې ښوول کیږي .

Autosomes

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
بیرته ترمیم کړي  .لکه چمجي ،د سمندرستوري  ،او  ، Holothurioideaڅرمشکی
 Lacertidaeډوله حیوانات اونور

Autotomy

هغه زهر چې دیوه ژوندي موجودپه بدن کې تولیدشوي وي  .لکه دمنگورزهر

Autotoxin

هغواورگ انیزموته ویل کیږ ي چې دغیرعضوي موادو لکه کاربن دای اکساید CO2
څخه ځان تغذیه کوي اویاځانته غذایې موادتولیدکوي  .په دې ماناچې دغیرعضوي
مرکباتوڅخه دلمرانرژي اود Photosynthesisکړنالرې په مرسته داړتیاوړعضوي مرکبات
لکه پروتین  ،غوړ اوکاربوهایداریدتولیدکوي .
دیوه نبات دغړوتمایل چې دتحریک شوي حرکت څخه وروسته خپل اصلي حالت ته بیرته
راوگرځي  .دنبات غړي دکیمیاوي اویافزیکی فکټورونوداغیزوپه واسطه په حرکت راځي .
بهرني فکټورونه لکه دلمروړانگې  ،دځمکې جاذبه قوه اونور
منی ،خزان

Autotropism

Autumn

په توگه په ځینوسروالجې گانو
د بېلگې
مرسته کوونکې سلولونه -:
( ) Rhodophytaکې غیرزوجي سلولونه منځ ته راځي چې هغوی دالقاح شووسلولونوپه
تغذیه کې اویا دهغوی په ثانوي سلولونوکې مرسته کوي .
دنباتاتویوه ډله هورمون ونه دي چې دیوه نبات دستریدلوپروسه تنظیم کوي  .لکه دنبات
دتنې کلکوالی  ،دنبات سم سیخ والی  ،په ځمکه کې دولیوپیاوړې کول ،دنبات
هورمون د
دجگ والي کنترول کول اونور  ،دنبات دنش ونما وتلی
 indole-3-acetic acid (IAA).په نامه سره یادیږي .
په دای اتومین الجیوکې " "Diatomeenتولیدشوي او دمایکرواورگانیزم دایمي شکله
بڼه

Autotroph

(  sporesسپو رونو ته ویل کیږي .

Auxiliary cells

Auxin

Auxospores

منځنى ( درجه يا مرحله ) ،اوسط ( داكثر اواقل منځنى حد  ، .متوسط  ،په ریاضي کې
 :متوسط  ،په منځنۍ توگه

Average

منځنۍ وخت  - :د يوې ټاکلي راديواکتيو مادې دټولواتومونو دنيمايي وختونو منځنی
قيمت دی .

= Average Time
Ta

میل نه درلودل  ،بې عال قگي ،بېزاري ،كركه ،بې ميلي ،مخالف ،دمحورياساقي څخه
ليرې كېدل .لکه ځینې اورگانیزم چې دیوه بهرني تحریک یالمڅون پروړاندې په بې عال
قگي سره غبرگون شيي .
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Aversion

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
په یوه سیمه کې دهراړخیزوډولونوپیداکیدونکي مرغانوعالم ته ویل کیږي
هغه ناروغۍ چې دویتامینودکمښت له کبله منځ ته راغلې وي  ،الملونه یې کیدای شي
چې په کلموکې دویتامینوجذب نیمگړتیاوي ،دویتامینوداغیزمن کیدنې کړنالره
نیمگړی وي اونور

Avifauna

Avitaminosis

داووگادروعدد (یاثابت)  - : Avogadroدچاپېریال ترنارمل شرطونوال ندې یانې دحرارت
په صفردرجه  0° Cاودیوبار  1barفشارال ندې دایدیال گازیومول  molلږڅه شپږضرب
دلس په طاقت درویشت مولیکولونه اویااتومونه لري  .نوموړی عدد دایتالوي فزیک پوه
اووگادروپه نامه سره یادیږي  .د Avogadroثابت  NAال ندی قیمت لري :
بلخواداتومي کتلې واحد  uدتعریف سره سم دکاربن دوولس C

12

عنصرایزوټوپ د

Avogadro
constant

شپږضرب دلس په طاقت درویشت مولیکولونوکتله ددوولس گرام  12 gسره پوره
مساوي کیږي .په بله مانا داووگادروثابت داتومي کتلې واحد  uدمعکوس عدد قیمت
تشکیلوي اوواحدیې په گرام باندې ښوول کیږي  .د بېلگې په توگه په اتلس گرام
 18 gاوبوکې شپږضرب دلس په طاقت ددرویشت مولیکولونه شتون لري .
ټول خیالي گازونه چې مساوي حجمونه ولري  ،مساوي حرارت
داووگادروقانون -:
ولري اومساوي فشارولري نوهغوی په مساوي تعدادمولیکولونه اویااتومونه لري  .که
چېرته دگازمطلق فشارپه  pاوگازمطلق حرارت په ( Tواحدکلوین ) اودگازحجم په ، V
اودگازاندازه په واحدمول په  nسره وښييونودنوموړي قانون څخه دانتیجه ترال سه کیږي Avogadro's Law
چې دخیالي گازثابت دټولوډول گازونولپاره یوشان اوثابت  constantقیمت لري

محوري  ،دمحور سره موازي  ،دمحورپه اوږدوکې

Axial

هغه ویکتورته ویل کیږي چې دیوه څرخیدونکي محورسمت ته
محوري ویکتور -:
مواجې شوی اودهغه سره موازي وي  .د بېلگې په توگه په گرځیدونکي دایروي حرکت
یومحوري ویکتورجوړوي  .که چېرته یوجسم په سرعت د
کې زاویوي سرعت
او زاویوي سرعت یې
یودایروي حرکت ترسره کوي اودهغه دمحل دتشخیص ویکتورپه
په

Axial Vector

وښيو نودحاصل ضرب ویکتوري لپاره لیکو .

تخرگ (زیربغل) :

Axilla

دتخرگونوڅخه دجراحې په مټ دلمفاوي غوټوراایستل

Axillary
Dissection

دتخرگونولمفاوي غوټې چې هلته دلمف مایع فیلترکیږي
دیو نبات هغه فرعي پاڼې یاراوتلې برخې دي چې دیوې ژبې په بڼه دپاڼې په منځنی
اویاپه پیل برخه کې شتون لري
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Axillary Lymph
Nodes
Axillary Stipule

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
په ریاضي کې  :هغه بیان ته وایي چې دیوې ځانگړې نظریي بنسټیزمفهومونه اوخواصونه
تشریح کوي  .د بېلگې په توگه ددوومختلفونقطوترمنځ یوازې یومستقیم خط تیریدای
شي .
په فزیک کې  - :هغه بنسټیز اصل یاقانون چې دگڼ شمېر تجربوپه اساس ترالسه شوی
وي اوپه ورځني ژوندکې په عملي توگه داسې سپین شوی حقیقت څرگندوي چې
نوراضافه دثبوت اړتیاورته نه لیدل کیږي  .د بېلگې په توگه ځینې طبیعي قوانین

Axiom Or
Postulate

لکه په فزیک کې دنیوټن اکسیومونه
محور - :لکه دځمکې محور ،څرخیدونکی محور،مختصاتو محور (عمودي
محوراوافقي محور) ،دتناظرمحور،

Axis

دافین محور  -:دوه مستوي په نظرکې نیسو اودلومړي مستوي یوشکل داسې کاږو
چې ددویم مستوي سره موازي ارتسام ومومي  .هغه سم سیخ خط چې ددواړومستوي
گ انو دتقاطع څخه ترالسه کیږي دافین محورپه نامه سره یادیږي . .دغه یوه افین اړیکه ده
چې افین محوردارتسام په ترځ کې مستقرپاتې کیږي .

Axis of affinity

په توگه لکه د کارتیزین مختصات سیستم
مختصاتومحورونه  - :د بېلگې
 ، Cartesian coordinate systemچې محورونه یې یوپربل عمود وال ړدي اویوه قایمه
زاویه جوړوي  .په نوموړي سیستم کې د  nبعده فضا هر یوه ټکي سره د  nعددونو
یوپرلپسې تنطیم شوی لیست اویا سکاال ر تړل کیږي  .په دې ځای کې  nیوبشپړ مثبت
عدددی خو سکاال ر حقیقي عددونه اویامجازي عددونه کیدای شي .
په شکل کې دکارتیزین مختصات سیستم ښوول شوی دی
چې په یوه سطحه  n = 2کې دیوه ټکي ( P (2,3
موقعیت دمبدا ( origo)٠,٠په تړاوپه لومړی مربع کې
بشپړتاکل شوی دی  .ددې ټکي موقعیت په افقي محور
 xکې دمبدا څخه دوه واحده واټن لري اوپه عمودی y
محورکې درې واحده واټن لري  .پاتې ټکي یې هم
همداسې درواخله .
دتناظرمحور
مبدأ -:

Axis of
coordinates

Axis Of
Symmetry
د مختصات سیستم مبدأ ته ویل کیږي چې دمحورونوتقاطع نقطه یا پرې

کیدونکی ټکی یې دصفرڅخه پیل کیږی یانې دمختصات  xمحوراو  yمحورجوړه
 (x= ٠,Y=0),ټاکل شوی دی
قیمتونه دتعریف سره سم
دیوه سم سیخ خط لکه دمحورپه تړاوتناظر  -:د بېلگې په توگه دمختصاتوپه یوه
سیستم کې یوه دایره چې مرکزيې په مبدآکې قرارلري دهغې هر قطردمحورپه تړاومتناظره
بڼه لري

Axis point of
intersection

Axis symmetry

دسمندري خارپوست ( )Echinodermataپه الرف  larvaکې دنطفی یوغړی تشکیلوي
 ،دمزودرمي  mesodermنطفوي حبابونه چې دخالي کڅوړې په توگه دحیوان د تکامل په
ترځ کې تولیدکیږي  .په بله مانا د  coelomicمخکنی جوړه کڅوړه
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Axocoel

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
دعصبې حجرې  neuronدغشایوه برخه ده چې اکسون  axonیې پوښ کړی وي
یودوه زیسته جانوردی چې لکۍ لرونکی مکسیکویې حیوان هم
اکسولوتل -:
ورته ویل کیږي او په ځمکه او اوبو کښې ژوند کوي  .نوموړی حیوان په الرفی Larvae
یاکوچنیتوب پړاوکې بالغ کیږي  .په دې مانا چې دبالغ کیدلو لپاره یوازې دالرف بهرنی
بڼې ته تغیرورکوی اولکه دنوروامفیبی  Amphibiansپه توگه دمیتامورفوزیس
 Metamorphosisبیالوژیکي پروسه نه ترسره کوي  .دغه حیوان دساینسي ریسرچ تجربو
په توگه لکه ددوه رگه نسل حیواناتوتولید
په موخه ډیرکارول کیږي  .د بېلگې
اونور.داځکه چې نوموړې حیوان کوالی شي په لنډه موده کې خپل پرې شوي غړي بیرته
جوړکړي .

Axolemma

Axolotl

دیوې عصبي حجرې اوږده سلندرډوله نری اوږده برخه ده چې داعصابوزیگنال بلې
عصبې حجرې ته لیږدوي .

Axon

دترسیمی هندسې درسم کولو یوډول موازي ارتسام دی چې دیوه جسم مرتسم دموازي
ارتسام په مرسته د فضايي قایم مختصاتوله مخې دیوې پاڼې پرمخ کښل کیږی  .یانې
دیوه جسم دری بعده گ رافیکي ترسیم دی چې داسانتیاپه موخه د فضايي قایم مختصات
داسې ټاکل کیږي چې دجسم دکونج سره موازي اوبرابر شي .

Axonometric
Projection

دیوه مستوي پرمخ دیوه جسم ارتسام کړنالرې ته ویل کیږي

Axonometry

هغه عکس العمل ته ویل کیږی چې دعصبې حجرې دیوه اکسون څانگې څخه دبل اکسون
څانگې ته د یوه تحریک لیږدپه ترځ کې منځ ته راځي

Axon-Reflex

دددوواویازیاتومایعاتویومخلوط ته ویل کیږي چې دنارمل تقطیرکړنالرې په واسطه
دیوبل څخه نه شي بېلېدالی  ،داځکه چې که نوموړې مادې ته بخارورکړشي نو دمایع
فازاودگازفاز گډون سره یوشان کیږي  .که څه هم دمایع اودگازفازدغلیان ټکي دیوبل

Azeotrope

سره توپيرلري .
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
 ،دیوه ستوري اعظمی دایره  ،داستوايي دایرې
سره  ،اوداستوايي دایرې مرکزسره تشکیل
کیږي  .په کیڼ خواشکل کې داڅیموت زاویې
تعریف ښوول شوی دی .موږغواړوچې دیوه
ستورې ځای په اسمان کې مالوم کړو .ددې
موخې لپاره دشمال نقطی ته یوریفرینس
ویکټورسم کوو .داڅیموت زاویه عبارت دهغې زاویې څخه ده چې دشمال نقطې او په افق
باندې دستوري دموقعیت عمودي ارتسام ترمنځ تشکیل کیږي  .د اڅیموت زاویه په
شنه رنگ ښوول شوې ده او قیمت یې پینځه څلویښت درجې  45°شرق خواته دی .
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دآزومرکب یاگروپونه  - :هغه مرکبات دي چې دهغوی په دنده ایزگروپ functional
 groupsکې دنایتروجن اتومونه یو غبرگ تړون ولري  .لکه ،:
)' ، (R-N=N-Rپه دې فرمول کې  Rاو ' Rکیدای شي چې د  arylاویا
 alkylداروماتیک حلقې پاتې شونې اویاالکول فنکشنل گروپ وي .

Azo Compounds

داسې ډول رنگونه دي چې په خپل مولیکول کې
دآزودکورنۍ هراړخیزرنگونه -:
یویاډیرأزوکیمیاوی غبرگ تړونونه لري اودغه ټول پلونه  bridgeیې درنگ ټاکونکې
 chromophoreبرخه تشکیلوي.

Azo Dye Stuffs

هغوباکټریاووته ویل کیږی چې دهوانایتروجن سره یوځای
دنایتروجن میکروبونه -:
کوي اودگټې وړیې گرځوي  .په همدې ډول طبیعي توگه دنایتروجن میکروبونه
دنباتاتولپاره سره (کودکیمیاوی ) تولید کوي .

Azobacter

یوه کیمیاوي ماده ده چې سورنارنجي رنگ لري اوکیمیاوي فرمو ل یې
اسوبنزین -:
مساوی دی له  ، C12H10N2 :نوموړی مرکب ددووفینول  phenylکړیو اویوه غبرگ
اسوتړون – –N=Nڅخه جوړشوی دی .

Azobenzene

یونامتجانس اروماتیک عضوي مرکب دی چې
دپینځوغړویوه حلقه جوړوي یانې ، C4H4NH
اودپیرول  pyrrolesپه سیستم کې تعویض شوي مشتقات جوړوي  .لکه نایتروجن

¸Azol Pyrrole

میتول پیرول  ، C4H4NCH3د بېلگې په توگه دپیرول حلقې څخه ویټامین Vitamin
 ، B12بیلیروبین  ، Bilirubinداوسپنې هیم گروپ  ، haemپورفین Porphin
جوړشوي دي  .په صنعت کې پیرول دامونیاک اوفوران څخه ترالسه کیږي .
نایتروجن لرونکی مرکب

Azotic

په یوه کیمیاوي مرکب باندې دنایتروجن اتومونونښلول اویاورننه ایستل

Azotize

بې له زوجیت څخه  ،بی واده گی

Azygīe

په شنوالجيو  Algaeکې دیپلوئیدسپورونه ،هغه سپورونه چې دالقاح کیدنې وړتیانه
لري خوبیاهم نمووکړي او سترې شي  .الجي (بحري واښه ،بوټى اوگياوې )

Azygospores

بور  -:دکیمیاوي عنصربور لپاره دلنډیزنښه (عالمه) ده  .دنوموړي عنصر نسبي
اتومي کتله لږڅه لس گرام پرمول  ، 10,81 g·mol−1اتومي نمبر یې پینځه  ، ۵درې
والنسه نیم هادي  ،تورخړرنگ ه لکه دکاربن عنصرپه بڼه دی اوکثافت یې 2,34 g/cm3
قیمت لري  .دالماس څخه وروسته دویم ترټولوکلک عنصرتشکیلوي  .په طبیعي توگه
دبوراسید ) (H3BO3اودهغوی دمالگوڅخه ترالسه کیږي  .دبیلگې په توگه لکه بورات
10
) ، Borax (Na2B4O7 · 10 H2Oنوموړی عنصر دوه ایزوټوپونه لري چې دبورلس B
11
څخه عبارت دی  .څرنگه چې دبورلس ایزوټوپ دحرارتي
 اوبوریوولس Bنیوترونودجذب اورانیولو لپاره یوډیر پیاوړی عنصرتشکیلوي نوله دې کبله په هستوي
بتۍ کې دځنځیري هستوي تعامل په چاودنه کې د کنترول کوونکومیلې په موخه
کارول کیږي  .کله چې دبوراتوم یونیوترون  nجذب کړي نودالفاوړانگې ورڅخه خپریږي
اوپه پایله کې لیتیوم منځ ته راځي  .هستوي معادل یې په الندې ډول ده . 10B(n,α)7Li .
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بلخوا د اتومي بم دلگونې  ignitionپه موخه اودهستوي چاودنې دپیل په لومړي
پړاوکې دنیوترونودسرچینې په توگه کارول کیږي  .هستوي معادله یې داسې ده .
11
B(α,n)14N
سپین کرویات دي چې دپالزماپه حجرواوړي اود بي لمفوسایټ  B lymphocyteپه نامه
هم یادیږي

B Cell

سپینوکرویاتوته ویل کیږي چې انتي باډي جوړوي اوددفاع سیسټم یوه اړینه برخه
B Cells
][B Lymphocytes
تشکیلوي
دکیمیاوي عنصر (باریوم) لپاره دلنډیزنښه (عالمه) ده

Ba  Barium

میله ډوله  ،گرام مثبت  Gram-positiveخوځیدونکي میکروبونه چې ددایمي
سپورونو  sporesدتولیدوړتیالري  .دهغوی ډیری ډولونه ،کوالی شي چې دځان څخه
انزایم افرازکړي اوهمدارنگه طبیعي انتیبیوتیک پروتین جوړکړي  .دغه پروتین پرته له
 inhibitoدحجرولپاره زهردی  .دبیلگې په توگه لکه  B. anthracisباسیلوس چې د
 Anthraxناروغۍ المل گرځي .

Bacillus

باسیلوس ،بېسلس  -:میله ډوله ،گرام مثبت باکټریاویوجنس ته ویل کیږي چې دیوه
دایمي سپور  endosporesجوړوونکې خاصیت لري اولږڅه  ۴۸ډولونه (انواع) یې
پېژندل شوي دی  .هغوی کوالی شي چې دازاداکسیجن په شته والي  aerobicاویا نه
شته والي  anaerobicکې ژونداووده وکړي  .دځینوباسیلوس دنده داده چې
دتولیدشووانزایمونوپه مرسته په خاوروکې مایکروبیولوژيکي عضوي مواد تجزیه کړي .
په کلینیکي تړاواړین باسیلسونه عبارت دي له  B. anthracis :کوم چې دانتراکس
 anthraxناروغۍ منځ ته راولي  ،او  ، B. cereusکوم چې دزهرجنو غذايي موادو څخه
باکتریاوې چې خورازهرجن موادتولیدکوي او
پیداکیږي  ،اوB. thuringiensis
دحشراتودوژنې په موخه ورڅخه گ ټه پورته کیږی  .یوبل ډول باکټریا لکه Bacillus

Bacillus

 amyloliquefaciensدانتي بیوتیک درمل دتولیدلپاره کارول کیږي .
المل،سبب،ترشادورنما،مخکنی سابقه ،ترپردې شا ،لکه ترکاسې الندې بله کاسه ده ،
یالکه هغه وړانگې چې دکیهان څخه راځي  .مخکنی قصه،مخکنی وړانگی ،مخکنی
شورماشور ،دهرفزیکي کمیت داندازه کولوترمخه قیمت
ټولې هغه ایو نایز وونکې وړانگې دي چې دطبیعي سرچینو لکه فضا  ،اتموسفیر،
دځمکې الندې رادیو اکتیوموادو اومصنوعی سرچینوڅخه راوځي
ډیروکوچنیو ،یوحجروي اورگانیزموته ویل کیږي چې د پروکاریوت
باکټریا -:
 Procaryotaپه ډله پورې اړه لري په سایتوپالزما کې یوه سوچه هسته  ،مایتوکوندریا
، mitochondriaکلوروپالست  chloroplastsاونورغړي شتون نه لري  .په دې مانا چې
دهغوی هستوي مواد  DNAپرته له یوې غشا څخه په سایتوپالزما  Cytoplasmaکې
دکروموزم په توگه ازاد پراته دي  .دباکټریاوومورفولوژيکي بڼه کیدای شي چې مختلف
شکلونه ولري  .دبیلگې په توگ ه لکه میله ډوله  ،کروي ډوله  ،پیچ شوي بڼه اونور  .ډیری
باکټریاوې د پارازایټ  ،سپور sporeاویاساپروفیت په شکل ژوندکوي  .هغه ډله
باکټریاوې چې  Endosporesدجوړولووړتیالري دحرارت  ،فشاراو دماورای بنفش
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وړانگ وپروړاندې سخت مقاومت کوالی شي  .ځینې باکټریاوې دبدن لپاره گټورې دي
خوبیاځینې یې دخطرناکو انتاني ناروغیو المل گرځي ،دبیلگې په توگه لکه کولرا
 ، choleraسیپلیس ، syphilisانتراکس  ، anthraxلیپرا  leprosyاونور .دتکثرکړنالره
یې داسې ده چې په عرضانې ډول ویشل کیږي اوپه اوږدوسره وده کوي  .باکټریاوې
کوالی شي چې دسپورپه بڼه خپل ژوندته دوام ورکړي  .دځینوباکټریاودانرژي متیابالیزم
اوتنفس کړنالره کیدای شي چې په اکسیجن ) (O2لرونکی اویانا لرونکي چاپیریال کې
ترسره شي  .پر کال  ۱۸۸۴کې یوه دنمارکي کیمیاپوه کریستیان گرام Hans
 Christian Gramثابته کړه چې دباکټریاووحجرې غشا توپيرلرونکی رنگ ځانته اخلي
 .نوموړې کړنالره ترنن ورځې پورې دباکټریاوودپيژندنې په موخه کارول کیږي .دبیلگې په
توگه دځینو باکټریاوو غشا گالب ډوله رنگ  pinkځانته غوره کوي چې د گرام منفي
 Gram-negativeباکټریاووپه ډله کې راځي اوبیا
دځینو باکتریاووغشا ارغواني  purpleډوله رنگ
ځانته غوره کوي چې د گرام مثبت Gram-
باکتریاووپه ډله کې شمیرل کیږي
positive
Mycobacterium
د
دسږوتوبرکلوزناروغۍ
باکټریاپه واسطه منځ ته راځي چې هرکال په نړۍ کې
لږڅه دوه میلیونه وگړي مړه کوي .
Escherichia coli
یوې داسې مادې ته ویل کیږي چې یوازې باکټریادمنځه وړي نوموړي مواد عبارت دي
 .دبیلگې په توگه دبدن په پوستکي باندې د
له  ، Antisepticاوانتي بیوتیک
مایکروارگانیزم دمنځه وړلولپاره د  disinfectantsموادکارول کیږي  .لکه الکهول
دیوې انتی بیوتیک غلظت باید دومره وټاکل شي چې
،الدیهاید اونور.
دلومړیوڅلوروساعتونوپه ترځ کې لږترلږه دباکټریا وو  ٪۹۹برخه دمنځه یوسي

Bactericide

باکټریولوژي  -:دباکټریاووعلم  :په نوموړي علم کې دباکټریاوودژوندکولو طريقې ،
دباکټریاووجوړښت  ،دباکټریاووډلبندي اونوروخواصوڅخه بحث کوي  .باکټریولوژي
دمایکروبیولوژي یوه څانگه تشکیلوي .

Bacteriology

باکټریوفیج  -:هغه ډله وایرسونه چې باکټریاوي له منځه وړي

Bacteriophage

هغووایروسونو  Virusته ویل کیږي چې باکټریاوې له منځه وړي  .دغه ډول وایروسونه
باکټریاوته ورننوځي اوبیاهلته تکثرکوي  .په پیل کې وایروس د باکټریا په غشاباندې
ځان نښلوي اوورپسې خپل نوکلېئداسید یانې (  DNAاویا .
 )RNAدباکټریا منځ برخې ته پیچکاری کوي  .په داسې حال
کې چې دفاگ پروتین پوښ دباکټریاپه غشا کې پاتې کیږي .
اسید
nucleic
په دویم پړاوکې دفاگ نوکلیک
دباکټریاکروموزوم ته ځان ورننه باسي اودنوموړي کروموزم
سره غبرگ یوځای او په يوه وخت كې ډیرښت مومي  .په دې
ترځ کې دفاگ پروتین ددې وړتیا ترالسه کوي چې دباکټریا
انزایم  RNA polymeraseته په داسي توگه بدلون ورکړي چې دباکټریا تکثرپه پرتله
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دوایروس  mRNAتولیدته ترجیح ورکوي  .په پایله کې په خپله میزبان باکټریامړه کیږي
اوگڼ شمیروایروسونه ازاد کیږي  .باکټریوفاگ ددریو برخو یانې دسر ،غاړې اولکۍ
څخه جوړدی .
دیوې کیمیاوي مادې (لکه انتي بیوتیک  ) antibioticsقابلیت ته ویل کیږی چې
دباکټریاوودډیرښت اودودې پروسه په ټپه ودروي پرته له دې چې هغوی مړې کړي .

Bacteriostasis

یوډول باکټریاوې دي چې دنارمل پېژندل شوو باکټریاوڅخه توپیرلري  .دنباتاتو لکه
 Leguminosenپه راوتلیو،ریشوکې پیداکیږی اودهوانایتروجن  (N2).دیوه انزایم
 Nitrogenaseپه مرسته په نبات باندې کلک تړي اوپه دې توگه ورڅخه گټه پورته کوي .

Bacteroides

یومصنوعي پالستیک دی چې دفینول دتراکم په عملیه کې دفورم الدهیدسره ترالسه
کیږي  .په گڼ شمیرمصنوعي جوړشوواالتوکې لکه موزیک  ،تیلیفون  ،کامره  ،شپیالق

Bakelite

اونوروکې ورڅخه گټه پورته کیږی .
یوه فزیکي آله ده چې دبریښناجریان پيژندالی اواندازه کوالی شي  .په بله وینانوموړې آله
یوامپیرمترده  .کله چې دیوه گ وټک (سیم) څخه دبريښنا جریان تیرشي کوم چې دیوه
دایمي مقناطیس په منځ کې پروت وي  ،نوپه پایله کې دیوې
فلزي ستنې په تم ځای کې انحراف راځي  .په دې مانا چې
دغه فلزي څوکوره ستن دلومړي تم ځای څخه په میخانیکی

Ballistic
Galvanometer

توگه دیوې دایروې شکله انالوگ سکاال پرمخ راڅرخي .
کله چې دگوټک څخه مستقیم جریان تیرشي نودغه گوټک یوه
مقناطیسی ساحه تولیدکوي چې په خپل وارسره ددایمي مقناطیس سره غبرگون کوي .
په پایله کې گوټ ک راڅرخي اوپه هغه کلکه شوې ستنې ته یوه میخانیکي ضربه ورکوی
رقاصه یوځوړندمیخانیکي جسم دی چې دیوې گولی سرعت په اندازه کیدای شي
.دځمکې جاذبې قوې څخه اودرقاصې دبیځایه
شوې ارتفاع څخه کوالی شوچې درقاصې سرعت
ترالسه کړو .ورپسې دگولی اودرقاصې دضربې
څخه کوالی شوچې دگولې سرعت الس ته راشي .
دسرعت په ټاکلوکې دانرژي اوضربې دساتلوقانون

Ballistic
Pendulum

په پام کې نیول کیږي .
هواته دیوه جسم دشړلوعلم  -:په فزیک کې دمیخانیکي ساینس یوه برخه ده چې دیوه
جسم دآلوتلوطریقه ،اوټولې هغه تکنالوژۍ چې دیوه جسم په مسیرکې بدلون راولي بحث
کوي  .دبیلگې په توگه لکه دتوغېدونكو شيانو علم (لكه گولۍ ،را كټ او نور)

Ballistics

بالون  -:یوه لفافه ډوله  ،ارتجاعې  ،تړل شوې اودگازپروړاندې غیرقابل نفوذآله ده چې
دهواپه پرتله دیوه سپک گازڅخه ډکه شوې وي  .دبیلگې په توگه لکه دهایدروجن گاز،
توده هوا  ،اویادهیلیوم گاز

Balloon

دبالمرسلسله  -:کله چې دهایدروجن اتوم الکترون تحریک شي په دې ماناچې دبهرڅخه
حرارتي انرژي اویادفوتون کوانت ( ) E = hνجذب کړي نودخپل بنسټیزانرژي مدار
) (ground stateڅخه دجذب شوې انرژي دمقدار سره مطابق لومړ ني تحریک شوي
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مدارته ) (1st excited stateآویادویم تحریک شوي مدارته) ; (2nd excited stateدرېیم
تحریک شوي مدارته ) (3rd excited stateاویاپاتې نورولوړپوړویانې دهستې )(nucleus
څخه لیرې مدارونوته ټوپ وهي  .نوموړي مدارونه پرلپسې اوپه خپل وارسره دکوانت په
عمده عدد اوانرژي لکه لومړی مدار ) ، n=1 (-13,6 eVدکوانت په عمده عدد اوانرژي
دویم مدار ) ، n=2 (-3,4 eVدکوانت په عمده
)n=3 (-1,5 eV
عدد اوانرژي درېیم مدار
اوهمداسې نوردرواخله ښوول شوي دی  .کله
تحریک شوی
اتوم
چې د هایدروجن
الکترون دهغومدارونوڅخه چې ددریم مدارسره
مساوي اویا پورته پراته دي ( ) n ≥ 3دویم
مدارته راولیږي کوم چې د کوانت دویم عمده
عدد سره مساوي قیمت لري ( ، ) n = 2نوپه
دې ترځ کې تردې دمخه جذب شوې انرژي بیرته خپروي .
دهایدروجن اتوم دغوټولودلیدوړکرښوطیف ته دبالمرسلسله اویاپه بله وینا دبالمرکرښې
ویل کیږي .
دځینونباتاتوڅخه لکه دبالزام ونه اونوروبوټوڅخه یوډول طبیعي موادافرازکیږي چې
دبالزام په نامه سره یادیږي  .دغه مواددصمغ اوایتریکي تیلویوټینگ مخلوط تشکیلوي

Balsam

بند ،بتر ،وندنى ،كړۍ ،وندر :ډله ،ټولى :فيته( :م) دساز كوونكو ډله په تيره بيا چه بادى
االت (لكه ټرومپيټ ،باجه ،شپيلۍ) وږغوى( :په را ډيوكې) دڅپود اوږدوالى يوه سيمه,.په
ډله كې شر يكېدل ،ډله كول ،په ډله كې شريكول.

Band

بار  -:دفشارواحد لنډیزنښه ده  .یوبارتقریبآداتموسفیرهغه فشارسره سمون خوري چې
دځمکې پرمخ اودبحرپه ارتفاع کې واردکیږي .
)1 bar = 100 kPa (kilopascals) = 0.987 atm (atmospheres

میله ډوله مقناطیس

Bar

Bar Magnet

یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Baسره ښوول کیږي  .دنوموړي عنصر
نسبي اتومي کتله لږڅه یوسلواوه دیرش اتومي واحد  ، 137,327 uاتومي نمبر یې
 ، 56دوه والنسه ځمکیزالقالي فلز دي  ،بیالوژیکي نیمايي وخت یې لږڅه ٦٥
ورځې دی  .په طبابت کې دباریوم سلفاټ مرکب  BaSO4څخه دRadiocontrast agents
مادې په توگ ه کاراخیستل کیږي ترڅودبدن غړي په توپیرسره واضیح ښکاره شي  .لکه
په رادیولوژي کې دمعدې اکسریز عکس اخیستنه اونور
دباریوم هایدرو اکساید اوبه زڼ محلول ته ویل کیږي اوکیمیاوي فرموال یې په الندې ډول
دی  . Ba(OH)2 .کله چې باریوم هایدرو اکساید دهواکاربن دای اکسایدسره تماس
کاربونیټ
چې دباریوم
سپینه کلکه ماده تولیدکیږي
پیداکړي سمدالسه
 Bariumcarbonatپه نوم یادیږي  .همداالمل دی چې نوموړې ماده دکاربن اکسایدد
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پيژندنې په موخه کارول کیږي .
دبوټو،ونې اوڅانگوبهرني پوست ،ناحیهْ پوست ساقه یاریشهْ نباتات عالی،

)Bark (Botany

جو ،ربشه  ،وربشه  -:دغنموپه ښان دنبات یوډول دی چې په زیاته توگه
دحیواناتوخوراکي موادتشکیلوي  .دجنس نوم یې  ، Hordeumدنوع نوم یې
 Triticeaeدی .
 ، H. vulgareاودقبیلې نوم یې

Barley

دسطحې لپاره یوځانگ ړی واحددی چې یوازې په اتوم فزیک کې دمقطع عرضاني
اغیزې ( ) effective cross-sectionلپاره کارول کیږي  .دنوموړي واحدلنډیز دبې )(1 b
په توري سره کیږي اوستروالی یې لږڅه دیورانیوم اتوم دهندسي مقطع عرضاني سره
برابردی  .دغه واحد دفرمي اودمترمربع واحدسره الندې اړیکې لري .
1 b = 100 fm2 = 10-28 m2

Barn = 1 B

باروگراف  -:یوه آله ده چې دهوافشارپه یوه ټاکلې پېره کې ثبت کوي

Barograph

بارومتر  -:یوه آله ده چې دهوادفشاراندازه کولولپاره کارول کیږي .

Barometer

یوه آله ده چې دډیرنري پال تین اوسپین زر فلزي سیم څخه جوړه ده  .کله چې سیم ته
حرارت ورکړشي نودتودوخي په زیاتیدوسره دسیم مقاومت په ډیرحساسیت سره پورته ځي
 .په پایله کې کوالی شوچې دیوې امپیرمترپه مرسته دمقاومت ډیرلږبدلون هم اندازه
کړای شو .ددې آلې په کارولوسره کوالی شوچې دیوې رادیوقدرت  powerاو دماتحت
ماوراسرې شعاع انرژي اندازه اوتشخیص کړو .داځکه چې کله دغه مقاوت
درادیورانیونکي  radio receiversپه سرکټ کې وتړل شي نوهلته الکترومقناطیسې
زیگ نالونه جذب کیږي اودهغې سره سم ددغه فلزمقاومت تغیرکوي .

Barretter

باریونونه  -:ددرندو بنسټیز ذروپه ډله کې راځي اودهستوي قواوپه تړاویوه ډیره زوروره
عكس العمل کوونکي هستوي ذره ده  .باریون ددریوکوارکونو  quarksذروڅخه جوړه
ده  .څرنگه چې دباریون دهستې سپین  Spinنیمايې قیمت لري  s = 1/2نوله دې کبله
دفرمیونو  fermionsپه ډله پورې اړه لري  .برخالف میزونونه  mesonsدیوه کوارک
اویوه ضد کوارک څخه تشکیل شوي دي  .دباریونو وتلې بیلگه پروتون اونیوترون
تشکیلوي  ،داځکه چې هرپروتون ددریوکوارکونویانې ددووپورته خوا کوارکونو
دسپکوکوارکونو )Quarks (d, u
اویوښکته خواکوارک څخه جوړدی  .باریونونه
دشمیراودایزوسپین ) isospin (Iپه پام کې نیولوسره ښپږ ډوله دي چې نومونه یې په

Baryons

یوناني توروښوول کیږی  .لکه نوکلیون  ، nucleon (N),دېلتا ) , Delta (Δلمبدا
 ، Lambda (Λ),زیگما  ، Sigma (Σ),کسي  ، Xi (Ξ),اواومیگا . Omega (Ω).
دباریون ضدذره دانتي باریون ) (antibaryonپه نو یادیږي .
بنسټیز  ،قاعدوی  ،په قاعده مربوط  ،دیوه اورگانیزم په الندنۍ برخه کې قرارلرل ،
داستراحت میتابالیزم مقدار  -:بنسټیزمیتابالیزم

Basal

 -:هغه مقدارانرژي ته ویل کیږی

چې حیوانات یې داستراحت په موده کې مصرف کوي  .دمیتابالیزم په کړنالره کې
تولیدشوې انرژی ده چې دبدن غړو لکه زړه ،سږي ،عصبي سیستم  ،پښتورگو ،عضالتو
،پوستکی ،معده اونورودکارکولولپاره ضرور ده  .په بله وینا هغه مقدارتولیدشوي
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حرارت ته ویل کیږي په واحدکیلوکالوری کله چې یوشخص په نهاری کې (په تش نس
اوثابت حرارت ) ) (28 °Cپه کامل فکري اوجسمي استراحت کې قرارولري  ،په دې شرط
چې همدغه شخ ص په همداډول استراحت کې هیڅ ډول غذاوه نه خوري  .میتابالیزم پایه
په عادی صورت کې دڅلرویشت ساعتوپه موده کې
) 5800–7500 kJ/d (1400–1800 kcal/dکیلوکالورې قیمت لري  .نوموړې انرژی
دعمر،جنس ،دبدن سطحه ،وزن اود هورمون دندې پورې اړه لري.
بېز  -:په کیماکې  : -۱ -:بېز(القلي )  -:داسې مرکبات دي چې که هغوی داوبوسره
گ ډشي نوترحل کیدووروسته په یوه داسې اوبلن محلول کې ،داوبویومالیکول څخه
یوپروتون ( ) H+رانیسي اودمالیکول پاتې برخه یانې دهایدرواکسایدمنفي ایونونه
) (OH−ازادوي  .په بله وینا دهایدرواکسایدانیونونو) (anionsسرچینه تشکیلوی .
دبیلگې په توگه که چیرته دامونیاک سره اوبه گډې کړونوالندې کیمیاوي تعامل ترسره
کیږي
کتیون ammonium cation
په پایله کې دامونیاک یو مثبت چارج شوی
اودهایدرواکسایدمنفی چارج شوی ایون تولید کیږي  .نوموړې کړنالره دمحلول د pH
قیمت داووڅخه ( ) pH >7پورته بیايي  .دبیزخوند ډیرتریخ اودفنول فتالین
 Phenolphthaleinمحلول ته سورگالبي رنگ اودلټمس  litmusسورکاغذ ته ابي رنگ
ورکوي
 -۲بېز -:که چېرته القلي په اوبوکې منحل شي نو داسیدوپه برخالف داوبو مالیکول
( ) H+ځانته رانیسی .
څخه (دهایدروجن اتوم مثبت ایون) اویا په بله وینا یو پروتون
خنثی مالگې  ،دبېزمالگې ،
که چیرته القلي د اسیدونوسره گډشي نوپه پایله کې
اسیدمالگې اواوبه منځ ته راځی .
 )  NaCl + H2Oاسید( ) + HClالقلي ( NaOH
 -۳القلي ( -: ) Lewis-Baseدایونونواومالیکولونویوه داسې مرکب محلول څخه
عبارت دی چې دکوواال نسي پیوستون دجوړیدنې لپاره یوه جوړه ازاد الکترونونه
 electron pairولري اویوه بل مرکب لکه یوه اسیدته یې ورکوي یانې دونرکوي
 .دبیلگې په توگه لکه امونیاک  ، NH3نایتروجن ماليكول .N2
((donors
اوداوبومالیکول . H2O
 )  H3N-BH3اسید(  ) + BH3القلي( NH3
بلخوا بېزوته دفلزاتوهایدرواکساید hydroxideهم ویالی شو .دساده بازوبیلگه عبارت ده
له  :سودیوم هایدرواکساید اوامونیاک  .باز په کیمیاوی تړاو داسیدو په برخالف تعامل
ښيي خوکه چیرته په ټاکلې اندازه القلي دټاکلې اندازې اسیدوسره گډشي نوپه پایله کې
یوخنثی محلول ترالسه کیږی .
 -۴بیز اویا په بله وینا القلي ډیرتعریفونه لري خویولنډتعریف یې داسې دی  :القلي
یوداسې ځانگ ړی کیمیاوي مرکب دی چې هغه یوه بل مرکب ته الکترونونه اویاد
هایدرواکسایدمنفي ایونونه ) (OH−دونرکوي  donatesاویاداچې نوموړی مرکب دبل
( . ) accepts protons
مرکب څخه پروتونه ( ) H+رانیسي اوپه ځان پورې یې تړي
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القلي يوډول مرکبات دي چې دجسم پوستكى  ،سوځوي اوسخت یې زخمي کوي اوله دې
کبله په پوستکي  ،سترگ واوکالیوباندې ناوړې اغیزه لري  .عضوي مرکبات خوساکوي
اویا یې ورانوي .
 -:۵په جنتیک کې  -:یونوکلیوتید ته ویل کیږي اوپه ځانگړي ډول هغه چې دنوکلئیک
اسیدپه لړۍ کې پراته وي .
بنسټ  ،تهداب  ،مبدا ،تکیه  ،سټه ،قاعده ،اساسى (ركن) :اډه (لكه دنظامى
عملياتو)( :كيمیا) هغه مركب چه دتيزابو سره دتعامل په نتيجه كې مالگه جوړوي .
 xnجمله کې د  xعدد
په ریاضي کې  -:لکه دیوه مثلث قاعده  ،اویاداچې په
عبارت له قاعدې او د  nعددته توان  exponentویل کیږي.
په خطي الجبرکې  -:دوکټوري فضاد مجموعې یوې برخې ته ویل کیږی چې دهغې په
مرسته دفضاهریووکټور په څرگنده توگه یومحدودخو خپلواک خطیز ترکیب تشکیلوالی
شي  .دقاعدې عنصرونه دقاعدې وکټورونوپه نامه سره یادیږي  .دبیلگې په توگه لکه
دمختصاتومحورونه یوه خپلواک خطیز مجموعه ده
لوگاریتم  -:دبیلگې په توگه لکه دغه معادله  log28 = 3داماناورکوي چې  :که داته
8عدد لوگاریتم په قاعده ددوو  2ترسره کړونودرې  3الس ته ر اځي
په فزیک کې  -:دیوه ترانزیستور  Transistorیوه برخه ده او لکه دیوې تریود Triode
دجال په توگه دنده ترسره کوي .

Base

 -۱اساس ،بنسټ ،تهداب ،اصل
 -۲اډه،مركز ،مېشتېدل ،دېره كېدل ،المل ،علت ،سبب

Base

دپورین بیز یا باز  purine basesته ورته مرکبات دي چې په عادي توگه په نوکلیک اسید
 nucleic acidsکې شتون نه لري  .خودغه ډول مرکبات کیدای شی چې په نوکلیک
اسیدکې دطبیعی باز  nucleobaseپه عوض کې ونښلول شي  .هغوی داسې اغیزه هم
لري چې د  DNA-Syntheseکړنالره په ټپه ودروي  .یوه بیلگه یې دغیرنارمل 5-

Base Analogue

 bromouracil (5BU),بازدی چې د ډي اېن اې جنتیک میوتیشن DNA mutation
المل گرخي اوپه نوکلیتیدمشابه  BrdUکې پیداکیږی
دقاعدې زاویه  - :په متساوالساقین مثلثونوکې هغې زاویې ته ویل کیږي چې دیوې
قاعدوي کرښې اویوې ضلعې دپرې کیدلوڅخه منځ ته راځي  .دقاعدې زاویې تل سره
مساوي وي .

Base Angle

دریبونوکلئیک اسید  RNAاود دې اکسي رایبونوکلئیک اسید  DNAپه مالیکول کې
دپورین باز اوپورېمیدین بازپرلپسې لړې ته ویل کیږي چې هغوی دیوه جین ځانگړي
مالوماتوته یوه نمره یانې کود  codeورکوي

Base Sequence

قاعده ،ضلع قاعده ،

Base Side

قاعده د لسو)(log 107 = 7

Base Ten

قلوي یاالقالي محلول ،بیز -:دیوه فلزاوبه زڼ محلول هایدرواکسایدمرکبات دی لکه
سودیم هایدرواوکساید) NH4OH ، Ca(OH)2، KOH، (NaOHبلخوا همدغه
اصطالح دهریوه القالي محلول لپاره هم کارول کیږي .داځکه چې نوموړي مرکبات په یوه
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اوبه زڼ محلول کې منفي هایدروکسایل  OH-گروپونه تجزیه کوالی شی قلوي
داسیدونوسره خنثي مالگې اویااسیدي مالگې جوړوي  .په پایله کې اوبه منځ ته راځي .
داډول مرکبات دمحلول په حالت کې دفنول فتالین رنگ په قرمزي رنگ اړوي  .قلوي
سورلتمس کاغذته ابې رنگ ورکوي  .قوي القالي محلول ډیرخوړونکي خواص لري .
القالي محلول کوالی شي چې فلزات اوانساج اوپروتین تجزیه اوخراب کړي  .له همدې
کبله بایدچې دبدن سره تماس وژغورل شي  .دکیمیاپه ژبه کې قلوي دمرکباتومحلول ته
ویل کیږي چې دمحلول څخه یوپروتون ایون  H+ځانته رانیسي  .دبیلگې په توگه که
چېرته دامونیاک مرکب په اوبوکې حل کړو،نوپه پایله کې دامونیم مثبت ایون
اودهایدواکسایدمنفي ایون منځ ته راځي .
𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝑁𝐻4+ + 𝑂𝐻 −
دیوه محلول قلوي خاصیت درلودل

Basic

اساسي پالزما -:په یوه حجره کې دسایتوپالزما عمده برخه تشکیلوي اوپخپله هسته
اوپاتې نورې اجزاوې یې هم احاطه کړې وي  .په منځ کې یې اوبه ،پروتیني مواد،ایونونه Basic cell plasma
اودسلول نورگڼ شمیرمهم جوړښتونه په تیره بیالکه ریبوزوم  Ribosomپکې پراته وي
بنسټیز دایره ،دایره تحتاني

Basic Circle

دبنسټیز دایرې شعاع

Basic Circle
Radius

اساسي قانون ،بداهت

Basic Law

اصلي عدد،دقاعدې عدد ،دبیلگې په توگه ، 83 = 8 x8x8 = 512په دې معاله کې اته
 ۸عددته دقاعدې عدد اودرې  3عدد ته طاقت ویل کیږي .
لومړنۍ ماده ،اصلي ماده ،بنسټیزماده

Basic Number
Basic Substance

دیوه کیماوي مرکب وړتیاته ویل کیږي چې په څومره اندازه سره ځانته پروتونونه
رانیوالی شي  .په بله وینادیوه محلول دهایدروکسیدایونو  OH−.غلظت راښيي  .دیوه
الکالي محلول قلوي ډوله کیمیاوي تعاملونوته ویل کیږي  .دبیلگې په توگه لکه
دپيریدین تعامل  .په اس یدونوکې دهایدروجن اتوم شمیر ته ویل کیږي چې دیوه فلزسره
دتعویض وړتیاولري  .دبیلگې په توگه دمالگې تیزاب یوبازیودی اودگوگړوتیزاب دوه

Basicity

بازیودی  .داځکه چې لومړنی تیزاب یوهایدروجن اتوم اودویم تیزاب دوه هایدروجن
اتومونه دفلزسره تعویض کوالی شي
په لوړو مرخیړیوکې  Basidiomycetesدسپورونو  sporeدتولیدجوړښتونه  -:دنبات
دجسم په اوالد ورکوونکې برخه  fruiting bodiesکې دمایوز  Meiosisڅخه وروسته په
عادي توگه څلوردانې جنسي سپورونه منځ ته راځي .
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(دعالي مرخیړیوډله)  ، -:لکه رشتوي مرخیړي
،دخوراک مرخیړي  ،زهرجن مرخیړي  ،اوهغه مرخیړي
چې په انتی بیوتیکي درمل کې ورڅخه گټه پورته
کیږي  .دنوموړومرخیړیوپه اوالد ورکوونکې برخه کې
یانې  basidiaجنسي سپورونه منځ ته راځي .

Basidiomycetes

)(From Ernst Haeckel's 1904
دلوړو مرخیړیودډلې څخه بيازيږو ونكي سپور  sporeته ویل کیږي  .دمایوز meiosisپه
پایله کې هریوسپور د هستې نیماي شمیر کروموزومونه لري haploid nucleus
اودگامیت  gametesالقاح صورت نیسي .دغه سپورونه دځانگړوحجرو  basidiaپه
مرسته تولیدکیږی  .په عادي توگه په لوړو مرخیړیوکې څلورجنسي سپورونه
تولیدکیږي چې بازیدوسپورپه نوم سره یادیږي
دغوږ په ننۍ اوریدونکې برخه کې د  Scala tympaniاود Ductus cochlearisترمنځ
دانساجو یوې غشا ته ویل کیږي  .دغه غشادسامعې حسي سلولونه په ځان کې لري
اوبلخواارتجاعي خواص ښيي
په یوه شي تکیه کول  ،یوه شی ته دبنسټ په توگه قرارورکول
دبنسټ (قاعده) خواته هڅه کول  -:په نباتاتوکې دغړودودې اوتکامل کړنالره ده په دې
توگ ه چې دنبات غړي دقاعدې څخه پورته څوکې خواته وده کوي  .په دې ماناچې
یوپه بل پسې هغه پخواني زاړه غړې دنبات په څوکه کې اوځوان غړې الندې دقاعدې سره
پراته وی  .داسې هم تعبیرکیدای شي چې دنبات دڅوکې څخه دقاعدې خواته دغړو،
موادو اویا هورمونونوپرلپسې تولید اوخوځښت .
اساس ،بنسټ،آره،بنیاد،تاداو،قاعده،زیربینا،قاعده

Basidiospore

Basilar
Membrane
Basing

Basipetal

Basis

په بیالوژي کې  -:هغه نباتات چې قلوي ځمکي ته ترجیح (مخکیتوب) ورکوي  .هغه
سلولونه اویادهغوی برخې چې په قلوي ډوله موادوباندې ترټولوښه رنگ کیدای شي
اوترمایکروسکوپ الندې ټاکلی رنگ ښيي  .لکه
انیلین aniline
په کیمیاکې  -:هغه مرکبات دي چې داسیدوپه پرتله ډیرقلوي تعامل ښيي

Basophilic

هغه ژوندي سلولونه چې دنبات په بهرنۍ برخه کې موقعیت لري اوددې امکان لري چې
په پوستکي اویالرگ ي باندې واوړي  .نوموړي جوړښتونه دلولې په شان بڼه غوره کوي او د
نبات منځ برخې اوولې (ریشې) ته خوراکي موادانتقال کوي  .بلخوادنبات تنه کلکه
اوارتجاعي ساتي  .لکه پوستكى (دونو او بوټو) ،دبوټو پو ستكى چه له ريښكيونه يى
پړى او رسى او بدل كيږى.

Bast Fibre

دمخلوط ذات څخه پيداشوی (دوه رگه )  -:نوزادچې ددوه توپيرلرونکو نژادونو څخه
پیداشوی وی  ،نااصل ذات  ،نیمچه ذات  ،ناسوچه ذات  ،ارمونى (حرامزاده) ،څرنگه
کبله
دې
نوله
دي
دتوپیرلرونکونژادونوڅخه
یې
والدین
چې
دنوموړونوزادونوکروموزومونه دوالدینوسره توپیرلري  .دبیلگې په توگه دكچرنسل یو
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حیوان دی چې د خره اواس د دالقاح په پایله کې منځ ته راغلی .
دوه رگه  ،هغه نوزاد چې ددوه مختلف نژاده انسانانو،حیواناتواونباتاتوڅخه زیږیدلی وي
بټري  ،بیطری  - :دبریښنامستقیم جریان دتولیدیوه سرچینه ده  .دبیلگې په توگه لکه
دموتربټری  ،دالس بټری اونور

Battery

المونیم لرونکي معدني ډبرې  -:په نوموړومعدنی مینرالونوکې دالمونیم فلز د
هایدرواکساید  : Al(OH)3,مرکب په توگ ه شتون لري او د المونیم دالس ته راوړلولپاره
دخام موادوپه توگه کارول کیږی .

Bauxite

دبیریلیم عنصر لپاره دلنډیز کیمیاوي نښه ده

Be  Beryllium

منقار،نول  -:قسمتې ازفکهای پرنده که باصفحات شاخی پوشانیده شده ودرقسمت
جلودهن واقع است  .منقارازدوقسمت فوقانی وتحتانی متشکل بوده که بمقابل
یکدیگرمتحرک اند .منقاربرای پارچه کردن وگرفتن غذاوسائرموادموردضرورت پرندگان
کمک میکند .بعضی ازحیوانات دیگر مانند سنگ پشت،مرغابی نول وبعضی حشرات
دارای منقارویاساختمانهای شبیه آن میباشند.
غاړه لرونکی شیشه یې گیالس دی چې غټوالی یې دیوملي لیترڅخه ترڅولیتروپورې
رسیږي اوپه کیمیاوی البراتوارونوکې ورڅخه هراړخیزه گټه اخیستل کیږي

Beak

Beaker

دوه پله یيزه تله

Beam Balance

دنوروړانگه ،درڼاوړانگه

Beam Of Light

څاروى ،څلوربول ،حيوان ،څاروى صفته سړى .شیطان  ،ناانسان
نوسان متناوب  -:یوې فزیکي پېښې ته ویل کیږی چې کله دوه ډوله نوسان څپې
اویااهتزازونه یودبل سره گډشي اوتداخل وکړي په داسې حال کې چې دهغوی فریکونس
یودبل سره ډیرلږتوپیرولري نودحاصل جمع څپې دامنه
په پریودیک ډول لوړاوټیټ قیمت ځانته غوره کوي .د
 fsفریکونس قیمت
نوسان متناوب
دنوموړوفریکونسونو  f1;f2دتفاوت سره مساوي دی.
 fs = f1 – f2 = 1/Tsبلخوا دنوسان متناوب څپې دامنه
دصفرڅخه ان ددواړڅپوددامنې ترحاصل جمع پورې رسیږي.
قانغوز ،قاب باالن ،خټک  -:علمي نوم يې  Coleopteraدی اودحشراتوپه یوه ډله (رتبه)
پورې اړه لری  .وزن یې لږڅه سل گرام ،طول يې دنیم ملي مترڅخه تردوه سوه ملی متره
پورې رسیږي  .درې سوه پنځوس زره انواع اویوسلواتیاکورنۍ يې پيژندل شوې دي .
دهغوی فوسیل دوه سوه پنځه شپیته ملیونه کاله پخواپيداشوي دي  .فوقاني وزرونه يې
ضخیم اوعقبي وزرونه يې نازک دي  .فوقاني وزرونولږڅه ټول بدن پوښ کړی اوخوندي
یې ساتي  .دسینې برخه يې دنوروحشراتوسره بیخي توپيرلري اودڅټ برخې سره
یوواحدتشکیلوي  .همدغه برخه دمخ فوقاني دوه وزرونوپه واسطه پوښ شوې ده  .دڅټ
برخې څخه دوه طوالني وزرونه راوتلي دي  .بهرنۍ سکېلېت يې کلک دي چې دښیتین
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
سیستم او سترگې یې مرکب جوړښت لري  .مخكى دوه وزره يى دنه الوتلو په وخت كى
دور وستيو وزرود پاره لکه یوپوښ جوړوي.
قانغوذها ،قاب باالن

Beetle

پیل ،شروع  ،ابتدا

Beginning

عقیده لرل،باورکول ،معتقدشدن

Belief

اړه لرل  ،متعلق بودن  ،مربوط بودن

Belong

یوکوچنی سپک پروتین دی چې دمیولوماحجروله خواتولیدکیږي اودناروغ په متیازوکې
پېژندل کیږي  .څرنگه چې دنوموړې پروتین مقدارډیرلږوي ) (<0.1g/24hنوله دې کبله
اړین ده چې د ۲۴ساعتونوپه موده کې دمتیازوڅخه راټول شي  .په وینه اویامتیازوکې
دبینس جون پروتین پېژندل که په هره اندازه هم وي یوغیرنارمل حالت مانا لري
اودپالزماحجروسرطان سره تړاولري چې د Multiple myelomaپه نوم یادیږي .
كږونه  ،انحنا ،ټوغونه

Bend

سلیم  ،ښه ،ناخبیث

Benign

سلیم تومور - :د نسجونو ښه ډوله پړسوب او يا ښه تومورچې دسرطان نا روغۍ ورڅخه
نه پیداکیږي  .هغه تومورچې سلیم خواص لري په خپل ځای کې پاتې کیږي اوبل ځا ی ته
نه غځیږي په بله وینا متاستیزیس نه کوي
بې هوښه كول ،بې سده كول ،گنگس كول،ناحسه کول
یواروماتیک ساده الدیهایددی چې

Bence Jones
Protein

دیوې عضوي

Benign Tumor

Benumb
بنزول حلقې څخه

جوړدی  .بوی یې دبادام تیلوپه شان په زړه پورې دی ،خوخوندیې تریخ
دی  .دنوموړي بې رنگه محلول کیمیاوي فرمول ) (C6H5CHOدی  .کله
چې خالص وي نودتودوخي په  179 °Cدرجه کې غلیان کوي .
دقلوي رنگونودتولیدلپاره لومړنۍ اړینه ماده تشکیلوي  .دکیثیهء مثانه سرطان
ناروغۍ راپاروونکی ماده پيژندل شوې ده چې دڅوکالونوڅخه وروسته منځ ته راځي .
نوموړې ماده دپوستکي  ،تنفس اودبوی کولوله الرې بدن ته

Benzaldehyde

Benzidine

ننوځي اوپه پایله کې دوینې دفاع سیستم اودهډوکي
مغزتخریبوي  .چې فارمول یې په الندې ډول دی (C6H4NH2)2. .
دبنزومشتقات دهغومرکباتوڅحه عبارت دي چې دبنزول په حلقه کې تړل شوې وي لکه
نفتالین اوانتراسین

Benzo Derivat

بنزوئیک اسید -:یوساده  ،بې رنگه  ،دجامدوکریستالوڅخه جوړشوی عضوي
کاربوکسیلیک حلقوي اسیددی . .دغه اسیددیوفینول پاتې شونې برخې اویوکاربوکسیل

Benzoic Acid

گروپ څخه جوړدی  .کیمیاوي فارمول یې عبارت دی له :

105

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
) C6H5COOHڅرنگه چې نوموړی اسید باکټریاوې وژونکی خواص
لري نوله دې کبله دخوراکي موادودساتلواودخوساکیدلومخنیوي په موخه
پراخ استعمال لري  .نوموړی اسیددیوې بنزي نومې ونې (Sumatra-
 ) Benzoeد معطر پوستك ي دتقطیرکړنالرې څخه الس ته راځي  .په طبابت کې د ضد
عفوني دارو اودمحلي بې حسي په درمل کې لکه  cocaineدلومړیوخاموموادوپه
توگه ورڅخه گټه پورته کیږي
یوساده حلقوي هایدروکاربن مرکب دی چې مالیکولي فورمول یې  C6H6اویوبې رنگه
 ،زرسوځیدونکی  ،زهرجن مایع دی  .داروماتیک مرکباتولپاره یوه بنسټیزماده جوړوي
چې هلته دبنزول هایدروجن اتومونه دنوروگروپونو لکه نیتروگروپ  ،سلفرگروپ
اوکاربوکسیل گروپ په واسطه تعویض کیږی  .څرنگه چې دسرطان ناروعی راپارونکی
مایع گ ڼل کیږي نوله دې کبله دموټرپه تیلوکې یوازې یوپه سل برخه استعمالیږي .
همدارنگه په نساجی فابریکوکې دخاموموادوپه توگه  ،رنگي موادو ،ربړ  ،درمل  ،او
پالستیکی موادوکې اوبلخوادیوه محلل په توگه پراخ استعمال لري  .نوموړی مایع پخواد
ډبروسکرودقطران قیردتقطیرکړنالرې خونن ورځ د خامو نفتو څخه تولیدکیږي  .په
اوسني وخت کې بنزول د تولین څخه ترالسه کیږی  .کله چې تولین  Tolueneدهایدروجن
مالیکول سره یو ځای شي اوبیا دپالتین اکساید کتلست په حضورکې تر شپږ سوو درجې
 500–600 °Cپورې حرارت ورکړشي  ،اوبیادلږڅه شپیته اتوموسفیر 40–60 atm
ترفشار الندې راشي نو دتولین څخه یوالکایل گروپ alkyl groups

Benzol

بیلیږي اوپرځای یې هایدورجن اتوم عوض کیږي  .په پایله کې بنزول
اومیتان منځ ته راځي.
C6H5CH3 + H2 → C6H6 + CH4
دبنزوئیک اسید  Benzoic acidپاتې شونې دي چې دیوه کاربونایل گروپ اویوه فینول
گ روپ څخه جوړی دی  .مالیکولي فرمول یې  C6H5–(C=O)–,دی  .په دې مانا چې
دبنزوئیک اسید خوپرته له هایدروکسیل گروپ سره سمون لري  .نوموړی گروپ ته
دساتونکي گ روپ نوم ورکړل شوی داځکه چې کله په الکول ،امینواوفینولوباندې وروتړل
شي نوپه پاتوکیمیاوي تعامالتوکې خوندي پاتې کیږي .
دتولول مالیکول  .Toluolپاتې شونې ته ویل کیږی کله چې دهغه دمیتایل گروپ څخه
دهایدروجن یواتوم لیرې شي  .مالیکولي فرمول یې  C6H5CH2-دی  .دنوموړي گروپ
سره دمرکباتونومونه دادي  :لکه بنزایل الکول  ،بنزایل امین اوبنزایل کلوراید .دنوموړی

Benzoyl

Benzyl

گ روپ څخه په کیمیاوي تعامالتوکې دساتونکي گروپ په توگه کاراخیستل کیږی چې
بیاوروسته په اسانی سره بیلیدالی شي .
دسکارومایع کولوکړنالره  -:یوه تخنیکي طریقه ده چې دجامدوسکاروڅخه مایع کاربن
هایدروجن مرکب ترالسه کیږي  .په پیل کې د هایدروجن گاز تر لږڅه یوسلوپینځوس
وچ سکاره دمعدني
بارفشارالندې  130–150 barراوستل کیږی  .ورپسې
دراندوتیلوسره گډیږي  . .په پایله کې دغه مخلوط ته د یوه کتلست په مرسته تر لږڅه
 450 °Cدرجې پورې حرارت ورکول کیږی  .په همدې ډول دهایدروجن اتوم
( ) hydrogenationدمیده سکاروسره یوځای کیږی  . .په پایله کې سکاره په تیلواوړي .
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کیمیاوی معادله یې په الندې ډول ده :
n C + (n + 1) H2 → CnH2 n + 2
دبري بري ناروغۍ  -:یوډول ناروغۍ ته ویل کیږی چې په ناروغانو کې دویتامین بی یو
) ) Vitamin B1کمښت منځ ته راځي  .نښې نښانې یې دادي  :لکه داعصابوخرابوالی
،فلج  ،قلبي ستونځه  ،په بدن کې داوبوراټولیدل ،دځان اوعظال توکمزورتیا اونور.

Beriberi

ددرملنې په موخه د Thiaminhydrochloridاویاد  Benfotiaminڅخه گټه پورته کیږي .
برکیلیوم  -:یومصنوعي رادیواکتیف عنصردی چې دلنډیزکیمیاوي نښه یې ، Bk
اتومي شمیره یې  ، ٩٧نسبی اتومي کتله یې  247 uاود  actinideپه سلسله پورې اړه
لري  .برکیلې په کلفورنیاکې دیوه ښارنوم دې چې هلته په  ١٩٤٩ل کال کې دلومړي ځل
لپاره دامریسیوم  Americiumعنصردالفا په وړانگوباندې وویشتل شو په دې هیله چې
دیورانیوم څخه به درانده نوي یانې مصنوعي عنصرونه ترالسه شی  .ټولوهغوعنصرونوته

Berkelium

چې اتومي شمیره یې دیورانیوم څخه لوړه وي ( ) ٩٢دترانسیورانیوم (Transuranium
)په نامه سره یادیږی .
241
4
243
1
𝑛97𝐵𝑘 + 2 0
→ 𝑒𝐻95𝐴𝑚 + 2
دترانس یورانیوم یومصنوعي کیمیاوي عنصربرکلیوم دلنډیزنښه  Bkده  .نوموړی
عنصردیورانیوم دبمباردکولوڅخه په مصنوعي توگه الس ته راځي اوله دې کبله
رادیواکتیوخواص لري  .دعمرنیمایي وخت یې څلورنیم ساعته دی  ،دمندلیف په دوره
اي جدول کې یې اتومي شمیره  ٩٧اونسبي اتومي کتله یې  247 uواحدقیمت لري
 .دویلې کیدوټکی یې ) ، (986 °Cاو کثافت یې  14,78 g/cm3گرام پر سانتی
مترمکعب قیمت لري  .نوموړی عنصردامریسیوم  241Amدعنصرڅخه ترالسه کیږي کله
پینځه دیرش
چې په یوه سایکلوترون  Cyclotronکې دنوموړي عنصرنمونه په
میگاالکترون ولټه لوړانرژي  ۳۵MeVالفاذرو باندې بمباردشي () . ) (α,2nپه پایله
 243Bkاودوه ازادنیوترونونه  2 nمنځ ته راځي  .برکلې  Berkeleyپه
کې برکېلیوم

Berkelium

کلیفورنیاکې دیوه پوهنتون نوم دی چېرته چې نوموړی عنصرپه  1949کال کې دالندې
هستوي تعامل کړنالرې په مرسته تولیدشو.

دبرلین آبي رنگ  -:داوسپنې یوه مغلقه مالگه ده چې دسیانیدگروپ  cyanideهم
ورسره گډدی  .رنگ یې آبي دی اوپه اسیدونوکې نه حل کیږي خوپه قلویاتوکې حل
کیږي  .کیمیاوي فرمول یې عبارت دی له  Fe4[Fe(CN)6]3 :دغه مرکب په رنگمالی
کې ،لکه موټرونه  ،کاغذونه  ،دیوالونه ،رسامي  ،نقاشي او نساجي فابریکو
دبدن څخه دزهرجنوفلزي موادولکه سیزیوم  Caesiumاویاتالیوم
اوهمدارنگ ه
 Thalliumدایستلو اومخنیوي په موخه کارول کيږي  .برلین آبي دنوموړوزهروسره
یومرکب جوړوي اودبدن څخه وځي  .همدارنگه دچرنوبیل په هستوي پېښه کې دیادشوې
کړنالرې څخه کارواخیستل شو .په هیستوپاتولوژي کې دهډوکوپه مغزکې داوسپنې شته
والی په ډیرحساسیت سره ثبوت کوالی شی
دبرنولي تفاضلي معادله  - :نوموړې معادله په ریاضي کې یوه ناخطیزه عادي تفاضلي
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معادله ده چې الندې بڼه لري :

Equation

کله چې په نوموړې معادله کې یو بدلون ( ) Transformationترسره شي نوبڼه یې په
لومړی درجه خطيزتفاضلي معادله اوړي  .دبیلگې په توگه لکه :
په پایله کې دبرنولي خطیزتفاضلي معادله الندې بڼه ځانته غوره کوي .

دبرنولي نامساويتوب ،یانابرابري  -:په ریاضي کې نوموړی نامساوي توب ډیراړین
دی داځکه چې دهغې په مرسته د یوې طاقتي تابع لکه  ) 1 + x(nالندنی بریداټکل
n 0
 xاوهریوه نامنفي صحیح عدد
کیدای شي  .دهریوه حقیقي عدد -1
دبرنولي الندنی نامساوي توب اعتبارلري .
نوموړی نامساوي توب دسویزهیوادریاضي پوه یاکوب برنولي په
ویاړیادیږي  .که چیرته طاقت  nیوجفت عددوي نودغه مساوات
دټولوحقیقي  xعددونولپاره اعتبارلري  .په گراف کې د n = 3
لپاره د  y = (1 + x)nتابع په سوررنگ او  y = 1 +n xتابع په شنه

Bernoulli's
Inequality

رنگ رسم شوی دی .
دبیریلیوم اوالمونیم کیمیاوي عنصرونویوسلیکاتي مینرال دی چې مالیکولي فرمول یې
] Be3Al2[Si6O18دی اوتوپیرلرونکي رنگونه لري  .لکه زیړ ،سور،شین اوسپین .
نوموړی شفاف مینرال دنجیبه ډیروپه ډله کې شمیرل کیږي .
یوکیمیاوي عنصردی چې

دلنډیز کیمیاوي نښه یې په

Beryl

 Beسره ښوول کیږی

اودځ مکې القلي فلزاتوپه ډله کې شمیرل کیږي  .نسبي اتومي کتله یې 9,01218 u
اواتومي شمیره یې څلورده  .نوموړی عنصرډیرسپک ،دوه والنسه ،خوډیرکلک اوپه لوړه
اندازه دحرارت لیږدولووړتیالري  .دویلې کیدوټکی یې  1287 °Cاودغلیان ټکی یې
قیمت لري  .په هستوي بټۍ  ،توغدیوجوړونې تکنالوژي اوپه چیني
2469 °C
بیریلیوم اتومونه دلوړانرژي
څرنگه چې
فابریکوکې پراخ استعمال لري .
نیوترونوپروړاندې یوه لوړه شیندونکې مقطع عرضاني ( )cross sectionلري نوله دې
کبله کوالی شي چې نوموړی سریع نیوترونونه سوکه کړی اوسرعت یې حرارتی نیوترونوته
راټیټ کړی  .که چیرته دبیریلیوم نامتوایزوټوپ  9Beهسته یونیوترون  nجذب کړي
نوپه پایله کې دوه نیوترونونه ) (n,2nدهستې څخه راوځي اوپاتې هسته یې دهیلیوم په
 4Heدووهستو اوړي  .داپه دې مانا چې د 9Beایزوټوپ دنیوترونویوه سرچینه ده .
داځکه چې ډیرنیوترونونه خپروي لکه څومره یې چې جذب کوي .

همداالمل دی چې په اتومي وسلوکې دنیوترونوسرچینې په موخه کارول کیږي
اودازادشوونیوترونوپه مرسته داتوم بم بلیږي (  . ) initiatorپه نوموړې کړنالره کې
 9Beدالفاوړانگویو خپروونکې رادیواکتیوعنصر دبیلگې په توگه لکه
بیریلیوم
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پولونیوم Po
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سره ترکیب کیږي اوپه پایله کې دکاربن هسته اویونیوترون ازادیږی .

دبسل تابع  -:دبسل  Besselتفاضلي معادلې دحل استوانه ئې تابع ) y(xته ویل کیږي
چې په یوه استوانه ئي مختصاتوکې ښکل کیږي .

Bessel Function

دبسل تفاضلي معادله  -:نوموړې یوه خطي دومه درجه عادي تفاضلي معادله ده
چې دیوه جرمني ریاضي پوه (بسل) په ویاړنومول شوې ده  .ددې معادلی بڼه په
الندې ډول ښکاري :

په پورتنی معادله کې  nیوصحیح عدددی  .دبسل تفاضلي معادلې حل کړنالرې ته
دبسل تابع ویل کیږي  .نوموړې معادله هغه مهال خوراډیراهمیت لري کله چې د
 Laplace's equationاویاد  Helmholtz equationتفاضلي معادلې په استوانه يي
اویاکروي مختصاتوکې حل کوو .همدارنگ ه په کروي شکله لوښوکې داوبوڅپوخپریدل
 ،داوسپنې په یوه میله کې دحرارت انتقال  ،په یوه

Bessel's
Differential
Equation

استوانه کې دالکترومقناطیسې څپوخپریدل دبسل
معادلې څخه کاراخیستل کیږي  .دبسل تفاضلي
معادله دوه مستقل خطیزحلونه لري چې دناصحیح

 non-integerعدد  nلپاره په  Jnاو
ښوول کیږي  .په شکل کې دبسل تابع
دصحیح عدد  (n=0,1,2).لپاره کښل شوې ده .
−n

 Jسره
)Jn(x

دفوالدودتولیدیوه ډیره پخوانۍ کړنالره ده چې دناک ډوله ډوله آلې په شان بڼه لري او په
خپل محورباندې دراڅرخیدلووړتیالري  .داکسیدیشن کړنالرې په مرسته دخامې
اوسپنی څخه ټولې خچنی (لکه کاربن،منگان ،سیلیکون) دگازپه بڼه لیرې کیږي اوپه
پایله کې خالصه اوسپنه یانې فوالدتولیدکیږي  .په لوموړي گام کې په کاربن باندې غني
خامه اوسپنه ویلې کیږي اوپه دویم گام کې دآلې دبیخ په برخه کې د سورېو له الرې
اکسیجن ترلوړفشارالندې ورننوځی  .په دې ترځ کې اکسیجن دخامې اوسپنې دکاربن
Bessemer Process
سره یوځای کیږي اوپه کاربن دای اکسایداوکاربن مونواکسایداوړی  .په پایله کې
دحرارت درجه النوره هم پورته ځي ترڅوچې  1.536 °Cدرجې څخه واوړي  .په نوموړې
تودوخي کې په اوسپنه کې دکاربن مقداربیخي کمښت مومي اوخالص فوالدترالسه
کیږي  .دآلې دیوالونه داسیدي موادوڅخه جوړشوي دی اودقلوي کانونولپاره کارول
کیږي  .نوموړې ناک ډوله آله شپږمتره ارتفاع لري اوتردیرشوټنوپورې دخامې اوسپنې
دځایولو ضرفیت لري
څاروى ډوله ،څاروى خويه ،لكه څاروى ،وحشى.

Bestial

بیتا تجزیه  - :د یوه رادیواکتیواتوم هستې څخه الکترونونه اویا پوزیترونونه خپریږي .
نوموړې تجزيه هغه مهال پېښيږي کله چې په هسته کې دپروتونواويا نيوترونوشمیرډیروي
 .په پايله کې يوپروتون په نیوترون اويا یونيوترون په پروتون اوړي.
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دبیتاذرې  -:دبیتاوړانگې دالکترونوڅخه جوړې دی اودغوالکترونوته دبیتاذرې هم ویل
کیږی
بیتاوړانگې(، )βبیتا ذرات  -:لوړانرژي الکترونونه اویاپوزیترونو  positronsته ویل
کیږی چې درادیواکتیف هستوڅخه دبیلگې په توگه لکه دپوتاشیم هستې څخه راوځي .
دبیتاوړانگ ې یوډول ذرې دی چې دالکترونوڅخه جوړې دي  .هغه هسته چې دبیتاوړانگې
(بیتاذرې ) خپروي دبیتاتجزیې په نامه سره یادیږی  .دبیتاوړانگې د ( )βپه توري سره
ښوول کیږي  .دبیتادوه ډوله تجزیې پيژندل شوې دي چې دبیتامنفي تجزیې β− decay
تجزیې په نامه سره یاديږي  .کله چې دیوه اتوم په هسته کې
اودبیتا مثبت β+ decay
دنیوترونوشمیر دپروتونوپه پرتله ډیروي نودبیتامنفي تجزیه منځ ته راتالی شی  .په دغه
تجزیه کې یونیوترون  nپه یوه الکترون  ، e⁻یوپروتون  Pاویوه الکترون ډوله
ضدنیوترین  νeاوړي .

Beta Particles

Beta radiation

̅̅̅ n → p + e⁻ +
𝒆𝝊
هغه هستې چې دپروتونوشمیر یې دنیوترونوپه پرتله ډیر وي کیدای شی چې دبیتامثبت
په یوه نیوترون ،
تجزیه  β+ decayترسره شي  .په دغه تجزیه کې یوپروتون
اویوالکترون ډوله نیوترینو
یوپوزیترون positron
 neutrino:اوړي .
+
p → n + e + νe

بيتا وړانگې  - :گړندې الکترونه دي چې دراديواکتيو اتوم هستې څخه راوځي  .داتوم
په هسته کې يو نیوترون په پروتون اوالکترون باندې اوړي  .دنوموړو وړانگو سرعت
(چټکتيا) څه ناڅه دنورسرعت ته ورنږدې ده.
یوډیرکوچنی پروتین دی چې په عادي توگه دبدن د توپیرلرونکوحجروپه سطحه باندې په
وینه کې پیداکیږي  .دمیولوماناروغانوپه وینه کې د) (ß2Mپروتین کچه هغه مهال
اوچته کیږي کله چې ناروغۍ په فعالیت پیل وکړي  .که دنوموړي پروتین کچه نارمل
اویاټیټ قیمت ولري نودامانا لري چې دمیولوماناروغۍ د پیل په پړاوکې ده خوفعاله نه
ده .همدارنگ ه په وینه کې دنوموړي پروتین کچه پورته ځي کله چې التهاب اویادټاکلو
لمفوسایټونوشمیرکمښت ومومي  .په سل کې لس ناروغان شتون لري چې گردسره

Beta Rays

Beta2
-Microglobulin
(ß2m):

د) (ß2Mپروتین نه تولیدکوي  .ددغې ډلې ناروغانولپاره د ß2M testingکړنالره کارنه
ورکوي  .بلخواکله چې دمیولوما ناروغۍ بیرته راوگرځی نود  (ß2M):پروتین کچه پورته
ځي په داسې حال کې چې دمیولوماپر وتین په کچه کې هیڅ بدلون نه پېژندل کیږي .
بیتااوکسیدیشن  -:دبیوشیمي په څانگ ه کې بیتااوکسیدیشن دامانالري چې دکاتابولیک
 catabolicپه عملیه کې دشحمي اسیدونوغټ مولیکولونه په کوچنیومولیکولونوباندې
تجزیه کیږي  .څرنگ ه چې په نوموړي تجزیه کې دشحمي اسید بیتاکاربن اتوم β-C-
 Atomباندې داوکسیدیشن عملیه ترسره کیږي نوله دې کبله دبیتااوکسیدیشن په نوم
یادیږي  .په ایووکاریوت اورگانیزمو کې  eukaryotesدبیتااوکسیدیشن دحجرې په
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مایتوکوندرین کې صورت نیسي اوپه پایله کې اسیتل کوانزایم اې Acetyl-CoA
تولیدکیږي  .د اسیتل کوانزایم اې عمده دنده داده چې دسیتریک اسیدسایکل ته داسیتل
گروپ  CH3COانتقال کړي  .په پایله کې اسیتل کوانزایم اې  Acetyl-CoAپه سیتریک
اسیدسایکل اودحجرې په تنفسي ځیځیرکې په بشپړتوگه اوکسیدایزکيږي او اوبه H2O
اوکاربن دای اوکساید  CO2منځ ته راځي .دبیتا اوکسیدیشن یوې دورې کیمیاوي
تعامل معادله په الندې ډول ده :

بېتاترون  -:یوه دایروي شکله تعجیل
کوونکې آله ده چې چارج لرونکوسپکو ذرو
لکه الکترونو) (e-او پوزیترونو) (e+ته تر
انرژي پورې
څوسوه میگاالکترون ولټه
تعجیل ورکوي او داړتیاسره سم دگاماوړانگې
(  )γهم پکي تولیدکیږي  .دنوموړې آلې
دکارکولو فزیکی پرنسیپ په دې والړدی چې
دوخت په تړاویومتناوب مقناطیسي جریان (  ) Magnetic flux = φداسې پایلې لري چې
)(Induction field = Ein
په خپل شاوخوا مسیرکې یوه دایروي ډوله برېښنایزساحه
تولید کوي  .په بله وینا بیتاترون دیوه ترانسفرمرسره ورته جوړښت لري چې لومړی
گوټک ) (Spuleیې په پنځوس هرڅ متناوب ولتیج سره ) (50 Hzکارکوي  .دترانسفرمر
دویم گ وټک دیوه هادي سیم پر ځای پخپله دالکترونوبنډل جوړوي چې هغوی په یو
دایروي شکله شیشه یي اودهواڅخه تش تیوب ) (Vakuumröhreکې راڅرخي .شیشه
یې تیوب دالکترومقناطیس شمال قطب  Nاوجنوب قطب  Sترمنځ موقعیت لري .په
لومړي گوټک کې دوخت په تړاو برېښنایز متناوب جریان ددې المل گر ځي چې
دترانسفرمر په منځ اودهغې سره سم په دویم گوټک کې
یوه متناوبه مقناطیسي ساحه ) B(t,rتولیدکړي .
همدغه متناوب مقناطیسي جریان ( ∅ ) په خپل
کې
وارسره په دویم گوټک (دالکترونوبنډل)
دماکسول  Maxwellتفاضلي معادلوپه اساس
∅𝑑

( 𝑡𝑑 )𝐸𝑖𝑛 = −
یوه دایروي ډوله بریښنایزساحه ٍٍٍ

Eind

تولیدیانې

) B(t,rسره یوه قایمه زاویه جوړوي .
اندکشن کوي چې دمقناطیسي ساحې
دالکترومقناطیسي ساحې کرښې دگوټک په منځ کې داوسپنې ) (Jochپه مرسته یوه
ځانگ ړې بڼه غوره کوي ترڅوالکترونونه په یوه ثابته دایره کې وساتل شي  .دمقناطیسي
ساحې کرښې په شکل کې په عمودي وکټورونوشوول شوې دي  .په پیل کې
ازادالکترونو نه دیوې سرچینې (کتود  )cathode = Kڅخه راوځي اوبیا دیوه انجکټر
)(injectorپه واسطه دشیشه یې استوانه یې ډوله تړلي دایروي تیوب منځ ته لکه دیوه
توپک گولی په شان ویشتل کیږی  .دمتناوب مقناطیسي ساحې ) B(t,rتراغیزې الندې
اندکشن شوې بریښنایزساحې  Eindپه مرسته الکترونونوته د شيشه یې تیوب په اوږدو
اوپه یوه دایروي ډوله مسیر کې ترلږڅه دوه سوه میگاالکترون ولټه انرژۍ 200 MeV
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پورې تعجیل ورکول کیږي  .دهمدغی متناوب مقناطیسې ساحې ) B(t,rاوداندکشن
بريښنایزساحې  Eindپه مرسته الکترونوته دیوې خواتعجیل ورکول کیږي اودبلې خوا په
یوه ټاکلي ثابت دایروي مسیر ) (sollbahnکې ساتل کیږي  .په هریوه دایروي مسیر کې
الکترونونه دمقناطیسي جریان بدلون سره سم دلس الکترون ولټه څخه ترڅلورسوه
الکترون ولټه پورې تعجیل کوونکې انرژي اخلي  .الکترونونه دبریښنایزساحې دیوې
پریوددڅلورمی مثبت برخې په ترځ کې چې لږڅه دېوې مایکروثانېې سره سمون لري څه
کم زیات یوملیون ځله په نوموړي مسیر کې راڅرخي  .هرکله چې الکترونونو په
بریښنایزساحه کې داړتیاوړ انرژي ترالسه کړه نوبیا وروسته یاداچې په انودباندې
( )anodeلگیږی ترڅو دگاماوړانگې (  )γتولیدشي اویاداچې الکترونونه دشيشه یې
تیوب څخه دیوې ځانگړې دویمې الکترومقناطیس په مرسته خپل مسیرکږوي او بهرته
راوځي  .بیتاترون دسرطان ناروغې ددرملنې په موخه اوپه هستوی فزیک کې دهستوي
تعامالتودڅیړنو لپاره کارول کیږی  .خوڅرنگه چې دنوموړې آلې دانرژي ډوز قدرت
دخطی تعجیل کوونکي په پرتله ډیرکم دی نوله دې کبله نن ورځ ورڅخه گټه نه اخیستل
کیږي
دبیسموت عنصرلپاره دلنډیز کیمیاوي نښه ده

Bi  Bismut

یوطرفه  ،یوجانبه  ،ريونده بخۍ  :تعصب  :يواړ خيز قضاوت يا فكر ،تنگ نظرى .
دمټ عضله (دوه سره عضله) ،چې دڅنگلې برخې ته هراړخیز حرکت ورکوی لکه تاوول ،
څکول اونور

Bias
Biceps Brachii

بایکولټرل ،دواړوخواوته  -:په ونواونباتاتوکې دپوستکي اوهلته داوبودرگونوجوړښت
راښيي  .دنبات په پوستکی کې داوبوانتقال لرگیوبرخه  Xylemددواړوخواووڅخه
غربالي احاطه شوی وی  .دبیلگې په توگه په ځینوبوټوکې لکه ()Cucurbitaceae
داوبورگونه د څنگ دواړوخواوته شتون لری  .په دې ماناچې
فولوم  Phloemدکسلوم  Xylemدواړو خواوته یانې ننه
خواته اوهم بهرخواته پروت وی  .داوبورگونه دلرگي برخې
 Xylemاودیوه جال ډوله ژوندیوحجرو برخې فلوم Phloem
څخه جوړدي چې غذايې موادوته انتقال ورکوی  .په ونوکې
فلوم دپوستکی ترټولودننه برخه تشکیلوي  .دونې د تنې عرضاني مقطع الندې برخې لري
.

Bicollateral

 -۱مغز-۵ Phloem -۴ . Xylem -۳ Protoxylem -۲ Pith
Epidermis -۷ Cortex -۶ . Sclerenchyma
بایکونکېو  -:ددوومقعروسطحولرل  ،مقعرالصرفین  ، :دیوې عدسیې ډول دی چې کله
دمحورسره موازی وړانگې ورڅخه تیرې شي نودعدسیې شاخواته خوريږی diverged
اووړانگ ې دیوه بل نه النورې هم لیرې کیږي  .دغه ډول عدسیوته منفي عدسیی وايي .

بای کونوېکس  -:ددوومحدبوسطحولرل  ،محدب الطرفین  -:دیوې عدسیې ډول دی چې
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کله دمحورسره موازی وړانگې ورڅخه تیرې شي نودعدسیې شاخواته په یوه ټاکلي واټن
 .دغه ډول عدسیوته مثبت عدسیی
او په یوه فوکس کې راغونډیږی converged
وايي .

دوه مخی  ،دوه مخه درلودل
توپيرلرونکي مخ اوڅټ مخونه لري

 ،د وه سطحې درلودل  ،لکه دنباتاتوپاڼې چې دوه

Bifacial

دوه لینه سیم  ،دوه تاره  ،په دووتاروځوړندشوی  ،لکه یوه رقاصه چې په
دووتارونوځوړنده وی

Bifilar

بایفورکیشن  -:دوه څانگې کیدنه  -:په دووبرخوبیلیدنه  ،دبیلگې په توگه لکه تراخیا
 tracheaeیانې هوايې لوله چې په غاړه کې په دووڅانگوویشل کیږی اوهره یوه برخه یې
دسږوعمده برونشونو  bronchusته ورننوځي .

Bifurcation

بیگمي  -:په يوه وخت كى ددوو ميړولرنه ،په يوه وخت كې ددوو ښځو لرنه.
بایلیبیل  -:یوشی چې ددووشونډوڅخه جوړوی  ،یاهغه کلمه چې د دواړوشونډو په فعال
کولو سره یې اوازمنځ ته راځي  .لکه پښه
دوه طرفه  ،دوه اړخیزه  ،دوه جانبه  ،متناظر

Bigamy
Bilabial
Bilateral

صفرا -:دانسان اوفقاریه حیواناتودجگرمایع افرازاتوته ویل کیږي چې دصفرامجراڅخه
امعا ) (Duodenumته ورتویږي  .دصفرانصواري رنگه ټینگ مایع دانزایم  Lipaseپه
مرسته پروتني اوشحمي موادهضم کوي  .که چېرې دصفرادبهیدلوالره دډبروپه واسطه

Bile

بنده شي اوپه پایله کې دصفرا مایع ډنډ ودریږي نودې ډول ناروغۍ ته  Cholestasisویل
کیږی  .دسړي په ینه کې دنیم لیترڅخه تریولیتره پورې صفراپه ورځ کې تولیدکیږی
په خطي الجبرکې یوې داسې غبرگ خطيز تابع  Bته ویل کیږي چې دوه ویکټورونه لکه
 Wاو  Vدیوې سکاالرقیمت ( ) Kسره تنظیم کوي اوبلخواددواړومستقلو تابعو په اړوند
لکه  ,Wاو  V,خطيز خواص ولري  .همدغه دواړه مستقل تابع کیدای شي چې
دمختلفوویکټوري فضاو  V,Wڅخه جوړې شوې وي خوپه دې شرط چې دهغوی
غوړیدلې سکاالرساحه یانې  Kگډبنسټ ولري  .د  Bتابع چې خواص یې په الندې ډول
ښکل شوي دي
Bilinear Form
هغه مهال غبرگ خطیزبڼه درلودالی شي کله چې الندې اړیکې اعتبارولري :

په پورتنیومعادلوکې  v; v1 ; v2دویکتورفضا  Vاوبلخوا  w; w1; w3دویکتورفضا
 Wاوالمبده  λدفضا سکاالرساحې  Kعنصرونه تشکیلوي یانې :
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;

;

دبیلگې په توگه د  fتابع ]  [ f (x,y) = 3xyدخپلواکو  xاو  yمتحولوپه تړاوغبرگ
نود
خطي خواص لري  :که چیرته  Aیو  nبعده ماتریکس ومنل شي )(n × n
سکاالر  nبعده ساحې جسم  Knلپاره لیکالی شوچې :

ددووتوپیرلرونکوفلزاتوڅخه جوړه شوې اوپه خپل اوږدوالې برخه کې سره لیم شوې
اوږده مرکب فلزي ټوټه ده چې ددواړوفلزاتو دانبساط ضریب دیوه بل څخه توپيرلري  .په
عادی حالت کې دغه ټوټه د پوالد و اودمسو څخه جوړه شوې وی اوکله چې نوموړې پټ ته
حرارت ورکړشي نودیوه فلزڅوکه یوې خواته اودبل فلزڅوکه بلې خواته کږه کیږي  .کله

Bimetallic Strip

چې حرارت کمښت ومومي دنوموړوفلزاتوپټونه بیرته دمنځ خواته راکاږه کیږي .
ددواړوفلزاتودکوږوالي توپیرلرونکې میخانیکي اندازې اودشکل بدلون څخه په
ترموستات  Thermostatsکې دحرارت دکنترول په موخه گټه پورته کیږی
دغبرگ تعویض کیمیاوي تعامل  -:کله چې دوه برخیزکیمیاوي مرکب لکه  ABدیوه
دویم دوه برخیزکیمیاوي مرکب لکه  CDسره کیمیاوي تعامل وکړي نوپه پایله کې دوه
نوي مرکبونه لکه
لیکو:

 ADاو  CBمنځ ته راځي  .دنوموړې تعامل معادله په الندې ډول

په نوموړي تعامل کې دوه مرکبونه په خپل منځ کې ایونونه اویامولیکولي اړیکې سره
تعویض کوي اویونوی مرکب ترې منځ ته راځي  .دبېلگې په توگه :

Bimolecular
reaction

)NaCl(aq) + AgNO3(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s
دوه گون ،غبرگ ،يو په دوه  ،دويال

Binary

باینري  -:دعددونویوسیستم ته ویل کی چې قاعده یې ددوه عددوي  base-2 systemاو
دعددونوڅرگندولولپاره ددووارقامو یانې صفر  ٠اویوه  .١څخه کاراخلي  .بېلگې په
توگه په کمپیوتر کې یوگیگا بابټ مساوي دی له :
)Gibibyte (GiB = 230 =1.073 741.824 Byte

Binary

باینري عدد  -:دریاضي په څانگه کې ددیگیتل سیستم یوډول دی چې قاعده یې دوه
وي اویوازې دوه عددونه لکه یو " "۱اوصفر" "0استعمال کوي .
10
1
5

10
0
4

1
1
3

0 1 1
0
0 1 2

Binary system
Decimal
system

دبیلگې په توگه په اشاري سیستم یانې لس شمیری سیستم  Decimal systemکې
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یوعدد لکه یوزرویوسلویو  1101په پام کې نیسوچې د باینرې عددپه سیستم کې 1101
عدد ددیارلسو  13سره سمون لري اوپه قاعده ددوه لیکل کیږي

نوموړی عدد  1101داشاري شم یرې په سیستم کې په قاعده دلس لیکل کیږي او په
الندې ډول دی :

دعددونویوسیستم ته ویل کیږي چې بنسټ یې په قاعده ددوه عدد ) )2تشکلیوی اودیوه
رښتوني عدد،دڅرگندولولپاره دصفر) (0اویوه ) (1ارقاموڅخه کاراخلي  .نوموړی
سیستم ددوه گون سیستم  Dualsystemپه نامه سره هم یادیږی  .یوبل سیستم هم شتون
په
لري چې ددسیمل سیستم  decimal numeral systemپه نامه سره یادیږی .
نوموړي سیستم کې دیوه ټاکلي عدددڅرگندونې لپاره دیوه عددپه قاعده دلس څخه
کاراخ یستل کیږی اودافاده کولو ارقام یې دیوه څخه ترنهوپورې رسیږی (0, 1, 2, 3, 4,
) . 5, 6, 7, 8, and 9دبیلگې په توگه که چیرته یودوه گون عددلکه ( ) 100101ولرونوپه
الندې ډول کوالی شوچې په دسیمل عددیې واړوو:

Binary Numeral
System

= ][(1) × 25] + [(0) × 24] + [(0) × 23] + [(1) × 22] + [(0) × 21] + [(1) × 20
[1 × 32] + [0 × 16] + [0 × 8] + [1 × 4] + [0 × 2] + [1 × 1] = 37
دتړون انرژي  -:ترټولوهغه کوچني برخه انرژي ته ویل کیږي چې ورته اړتیاشته ده
ترڅودذراتویوتړلي کلک سیستم څخه یوه ذره راوباسي .
په بله وینا دتړون انرژي هغه میخانیکي انرژۍ ته ویل کیږي چې ورته اړتیاشته
ترڅویوبشپړتړلی سیستم په ځانگړوبرخوتجزیه کړي  .په عمومي توگه دتړون انرژي هغه
میخانیکي کارڅخه عبارت دی چې خامخا دهغوقواوپروړاندې ترسره شي کوم چې
یوجسم په مجموع کې سره یوځای کلک تړي اوپه پایله کې دغه جسم په ځانگړو ټوټو
باندې تجزیه کړي په دې توگه چې دهغوی ترمنځ دومره لیرې واټن منځ ته راشي چې
دهغوی دبیلولولپاره نور کارته اړتیا وه نه لیدل شي .
نوموړې انرژي هغه مهال ازاده کیږي کله چې دیوې مادې دوه اویازیاتې ټوټې دخپل
منځي څکوونکوقواوله کبله سره یوځای شي اوپه پایله کې یوتړلی سیستم لکه یو
اسماني جسم  ،یومولیکول ،یواتوم اوداتوم هسته جوړه کړي  .نوموړې ازاده شوې انرژي
داپایلې لر ي چې دیوه تړل شوي سیستم پوتنشیل انرژي  potential energyدهمدغه
سیستم دځانگړوناتړل شووبرخوپه پرتله لږقیمت لري  .دتړون انرژي ډولونه په الندې دول
دي :
هغه میخانیکي کارڅخه عبارت دی چې خامخا د
داتوم تړون انرژي -:
الکترومقناطیسي قواوپروړاندې ترسره شي ترڅویواتوم په ازادوالکترونو اویوه هسته
باندې تجزیه کړي .
هغه مقدارانرژی ته ویل کیږي چې ورته اړتیاشته
دالکترون تړ ون انرژي - :
ترڅویوالکترون داتوم مدار څخه راوه استل شي او ازادشي .

115

Binding Energy

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
دهستې تړون انرژي  -:هغه میخانیکي کارڅخه عبارت دی چې خامخا دهستوي زورورو
قواو  Strong interactionپروړاندې ترسره شي ترڅودیوه اتوم هسته دومره تجزیه کړي
چې په پایله کې په همغه شمیرناتړلي پروتونونه اونیوترونونه ازادشي  .په دې ماناچې
دنوکلیونو  nucleonsترمنځ پوره واټن شتون ولري ترڅودهستوي قواوداغیزې څخه
خوندي پاتې شي  .کله چې ازادنوکلیونونه سره یوځای کړواویوه هسته ترې جوړه کړونوپه
دې ترځ کې هغوی په کوچنۍ اندازه کتله دالسه ورکوي  .دنوکلیونوکتلې بایللوته دکتلې
نیمگړتیا  mass defectویل کیږي اوپه  Δmسره ښوول کیږي  .دکتلې نیمگړتیادالبرت
این شټاین دفرمول سره سم ( ) E = m×c×cدوړانگوانرژي په ډول چاپیریال ته ازادیږي .
دانرژي اوکتلې ترمنځ نوموړي معادل فرمول کې انرژي  ، Eکتله  mاو  cپه فضاکې
دنورسرعت دی .
binding energy = mass defect × c× c
دهستې تړون انرژي = دکتلې نیمگړتیا ضرب
دنورسرعت په طاقت مربع
تړون انرژي  - :هغې انرژي ته ويل کيږي چې داتوم هستې څخه ديو پروتون او يا نیوترون
دبیلولواويا ازادولو لپاره په کارده .
دوه سترگیزشیشه یې منشور  -:یوه اپتیکي آله ده چې ددواړوسترگودعینکولپاره کارول
کیږي  ،دبیلگې په توگه لکه دیوه تیلیسکوپ  telescopeمتناظردوه شیشه یې منشورونه

Binding Energy

Binocular

 prismچې ددواړوسترگوپه مرسته په عین وخت کې لیدل کیږي .
یومعمولي دوربین ته ویل کیږی چې ددوومتناظرواوڅنگ پرڅنگ تړل شووتیلیسکوپونو
 telescopesڅخه جوړدي .
هغه نوم چې ددووبرخوڅخه جوړشوی وي  .لکه
دوه جمله یې  ،دوه نومیز -:
داورگانیزمونومونه چې دجنس اونوع  speciesدنومونوله ترکیب څخه جوړوي  .په
ریاضي کې یوپولینوم ته ویل کیږي چې یواځې دوه غړي ولري  .دبیلگې په توگه لکه :

Binocular
Telescopes

Binomial

دوه غړیز یادوه جمله یزضریب  -:که چیرته یودوه جمله یې پولینوم لکه  (x + y)nپه پام
کې ونیسواوبیاېې طاقت  nبشپړوغځوو نو دهریوه غړي  Xkضریب ته دوه جمله یې
ضریب ویل کیږي اوپه

سره ښوول کیږي .

کله چې د  nشیانو یوه مجموعه ولرواودهغې څخه  kډله شیان انتخاب کوالی شو نو دوه
جمله یې ضریب دهراړخیزگډون دکړنالروشمېره په گوته کوي  .په پورتنۍ معادله کې n
یوطبیعي عد د ا و  kیو نامنفي خود  nسره مساوي اویاکوچنی عددیانې  k ≤ nدی
ددوه جمله یې ضریب لپاره الندې څرگندونه اعتبارلري .

,
دبېلگې په توگه دریاضي په الندني دوه غړیز تیورم کې چې طاقت یې دڅلوروسره مساوي
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دی ،لرو:
په پورتني بینوم کې یو ، ۱څلور ،۴شپږ ،۶څلور ۴اویو ۱دغړوضریبونه تشکیلوي
دغبرگ نوم ايښودنې سيستم  -:په ساینسي څانگو کې په تیره بیاپه ژوپوهنه اوبوتانیک
کې د ژوندیوموجداتو(وایرس  ،باکټریا،حیوانات ) دکره پيژندنې په موخه دوه نومونه
ورکول کیږي  .په دې مانا چې لومړی نوم یې دیوه موجودجنس اودویم نوم دموجودنوع په
گوته کوي  .دبیلگې په توگه لکه  Canis familarisدکورني سپي یوډول ته وایي  .اویا
دکورنی مرغی یوجنس لکه ( House Sparrow (Passer domesticus

Binomial
Nomenclature

یومختاړی دی اومانایې ده (ژوند)  ،یادژوندکړنالرې  .دیونانې کلمې ( )βίοςڅخه
اخیستل شوی دی  .لکه بیولوژي  ،په بدن کې دکارکولوبدلون  ، biorhythmدژوندساحه
 ، biotopeدنسجونو یوه نمونه اخیستل biopsy

Bio

بایوکاتالیستونه  - :ځانگ ړي پولیمربیومالیکولونوته ویل کیږي چې هغوی په یوه
ژوندي اورگانیزم کې بیوکیمیاوي تعاملونه راپاروي اویایې گړندي کوي پرته له دې چې
نوموړي موادپخپله په تعامل کې برخه واخلي  .داځکه چې بایوکاتالیست داسې اغیزه
لري چې د یوه کیمیاوي تعامل دفعال کولوانرژي راټیټوی  .دبیلگې په توگه لکه
ویتامینونه  ،انزایم ونه او هورمونونه اونور.

Biocatalysts

بیوشیمي ،حیاتي کیمیا  -:یوطبیعي علم دی چې په ژوندیواورگانیزمونوکې دکیمیاوي
ترکیبونواوحیاتي تعامالتوڅخه بحث کوي کوم چې دکیمیاوي ،فزیکي اوبیالوژيکې
کړنالروپه مرسته ترسره کیږي .

Biochemistry

ددوونباتي سیموترمنځ سرحدي لیکې چې هلته نباتات دیوه ټاکلي اقلیمي شرطونو ال ندې
شنه کیږی .

Biochore

هغو عملیوته ویل کیږي چې دژوندیوموجوداتوپه بدن کې دموادوداغیزې له کبله منځ ته
راځي  .دبیلگې په توگه لکه فیزیولوژیکي تعاملونه  ،اوپه تیره بیا دانرژي تولیداوبدلون

Biodynamic

هغه ضروري عنصرونه دي چې دژوندیوموجوداتوپه بدن کې ډیرلږپیداکیږي
خودفیزیولوژیکې پلوه دبدن لپاره ډیراړین دي

Bioelement

په ژوندیوموجوداتوکې دموادوفزیولوژيکې بدلون اودانرژي استحصال

Bioenergetics

بایوجنیس یس  - :یوژوندي اورگانیزم یواځې دیوه بل ژوندي اورگانیزم څخه پیدایښت
دنوروژوندیوموجوداتوڅخه
،
پیل
دژوندانه
،
شي
موندالی
هگۍ
دنویوژوندیوموجوداتودسرچینې کړنالره  .دبېلگې په توگه لکه مرغان چې
اچوي اوبیاد هگۍ څخه نوي مرغان منځ ته راځي .زیست زایي

Biogenesis

هغه موادچۍ دژوندیو اویاعضوي موجوداتوڅخه یې سرچینه اخیستل شوې وي  .لکه
سکاره اوتیل

Biogenic

یوعلم دی چې په اوسني وخت کې دژوندیوموجوداتو جغرافیوي خوریدنې اوهمدارنگه د
ځمکې په کره کې دپخوانیوژوندیوموجوداتود جغرافیوي خوریدنې څخه بحث کوي

Biogeography
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بيا لوژيکي ډوزيمتري  - :یوه کړنالره ده چې دکروموزومو نا سمي دوړانگوداغیزوپه اړه
ترڅیړنی الندی نیسي  .د بېلگې په ډول دکروموزومودوه مرکزونه او یا کله چې د یو
کروموزوم يوه برخه پرې شي اوپه يوه بل کروموزوم ونښلي)(Translocation

Biological
Dosimetry

بيالوژيکي نيمايي وخت  - :هغه وخت ته وايې چې په دې موده کې بدن ته دجذب شوو
راديواکتیو موادو څخه د فيزيکي او بيالوژيکي پروسو په بنسټ نيمايي برخه د بدن
څخه ووځي .

Biological Half
Life = Tbio

یوې بیالوژيکي غشاته ویل کیږی چې دسلول ننی برخه دبهرنی برخې څخه بیلوي .
همدارنگه دسلول په منځ کې هم ځینې غړي لکه پروتوپالزما ، ،داوبوڅخه ډکې
خالیگاوې  vacuoleاوانډوپالزمیک ریتیکولوم  Endoplasmic reticulumاحاطه
کوي  .نوموړې غشادغبرگ لیپید) (lipid bilayerاوپروتین پټونوڅخه جوړه شوې ده .
دا غشادسلول منځ برخ ې ته دموادوپه خروج اودخول کې مرسته کوي اوهمدارنگه یواځې
د ټاکلو اودضرورت وړموادوته دنفوذ اجازه ورکوي .

Biological
Membrane

بیولوژي یانې ژوندپوهنه  -:دژوندیواورگانیزمونوڅېړنپوهنه  ،یوطبیعي علم دی چې
دژوندیوموجوداتودژوندکړنالرې  ،دنده  ،دژوندقوانین ،دهغوي وده (پرمختگ) ،
تشکیالت  ،هراړخیزجوړښت ،سر چينه ،ريښه نيونه  ،تدريجى تكامل اوپروسوڅخه
بحث کوی  .دبیالوژي څانگې عبارت دي له  :زولوژي ( حیوانات پوهنه ،) zoology
نباتات پوهنه  ، botanyاکولوژي ( دچاپېریال اغیزپوهنه ) ecologyانتروپولوژي (انسان
پوهنه . ) Anthropology

Biology

دژوندرڼا  -:دژوندیواورگانیزمواونباتاتوقابلیت ته وايي چې په خپل ځان کې
رڼاتولیدکوالی شي اوهم یې خپروالی شي  .لکه ځلیدونکي چمجي  ،ځینې ماهیان
 Anglerfishاونور ،په ځانگ ړوباکټریاووکې دغه رڼا دسایتوپالزما په برخه کې
Bioluminescence
تولیدکیږی  .کله چې هلته داکسیجن  O2اوفوسفور ) ( P4مولیکولوترمنځ یوکیمیاوي
تعامل ترسره شي نوپه پایله کې دفوسفور phosphorus
اوړی اوازاده شوې انرژي ) (hvدرڼا په توگه خپروي .

عنصرپه اوکساید )(P2O3

یوډول مواددي چې په ډیره لږه اندازه په وینه کې پیداکیږي .خوسرطاني حجرې ددې
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
.دبیلگې په توگه دپروسټیټ بیومارکر د ، PSAدتخمدان بیومارکر ، CA 125دسینې

Biomarkers

بیومارکر CA 15-3په نوم یادیږي.
بیومیخانیک  -:دبیوفزیک څانگې یوعلم دی چې په ژوندیواورگانیزمو (لکه انسان
،حیوان ،نبات،حجره ) باندې دمیخانیکي قوانینوعملي کول ترڅیړنې الندې نیسي .

Biomechanics

دساینس څانگې یوه برخه تشکیلوي چې دبیوسفیراودځمکې اتموسفیرترمنځ
دهراړخیزغبرگون څخه بحث کوي اوهمدارنگه دهغوی اغیزې په ژوندیوموجوداتوباندې
څیړي  .نوموړې څانگ ې ته اقلیم حیاتي هم ویل کیږي  .په دې ماناچې د ځمکې په
ژوندیو موجوداتوباندې دجوي تغیراتواغیزې څیړل کیږی  .دبیلگې په توگه په انسان ،
حیوان ،چاپېریال اونباتاتوباندې دلمروړانگواغیزې  ،دحرارت اغېزې  ،درطوبت اغیزې

Biometeorology
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ښوول کیږي  .برخالف دانسانانو ،نباتاتوهراړخیزاغیزې په اقلیم باندې هم ترغورالندې
نیول کیږي .
بیالوژیکي زړښت  ،دیوه انسان دژوندپه اوږدوکې داورگانیزم هراړخیزتدریجي بدلون لکه
کوچنیتوب  ،بلوغ  ،ځوانیتوب  ،قوه ځانته اخیستل  ،زوړوالی اونور

Biomorphose

یوعلم دې چې دچاپیریال سره دژوندیواورگانیزموهراړخیزې اړیکې څیړي  .لکه حیوانات
،نباتات  ،پارازایټ اونورټول شیان چې په محېط کې ورسره یوځای ژوندکوي .

Bionomic

دوړانگوگټور هورمېزيس موډل  - :په ډاگه کوي چې گڼه په ډيره ټيټه کچه وړانگې لکه
يو ملي سيورت دروغتيا په اړه گټه لري .

Biopositive
Model

دجراحي له الرې دبدن څخه دنسجونو اویاحجرولیرې کول اوتر مایکر وسکوپ الندې
معاینه کول.

Biopsy

دجسم فزیکي اوذکاوتي فعالیت بې ثباتي چې دوخت په تړاو لکه دقیقه ،ساعت ،ورځ
اومیاشت په ترځ کې په پېره یي توگ ه تغیرکوي  .دبدن دغړوددندې فعالیت دبهر له خوا
درڼاپه واسطه اوپه بدن کې د هورمون ونوپه واسطه تل بدلون کوي  .نوموړی فعالیت په
پایله کې دمرکزي عصبي سیستم له خواکنترول کیږي  .دبیلگې په توگه لکه دخوب
اوویښتیا پریودیک تغیر ،دزړه دفریکونس تغیر ،دښځینه میا شتنی حيض menstrual
 cycleکړنالره

Biorhythm

دځمکې هغو طبقو ته ویل کیږي چې هلته ژوندي موجودات شتون لري اوسکونت پکې
کوال ی شي  .لکه اوبه  ،هوااودځمکی دسطحې ال ندی ترپینځه کیلومتره پورې طبقه هم
شامله ده  .نوموړې طبقه دځمکې سطحې څخه پورته ترشپیته کیلومتره یانې
 Mesosphereپورې رسیږي

Biosphere

دژوندیوموجوداتودحجروپه منځ کې دساده موادوڅخه دمغلقوعضوي موادو لکه
امیونواسد ،پروتین ،قند،گالیکوجین  ،نوکلیک اسید،نشایسته  ،غوړ ،هورمونونه ،
اوبیومولیکولونوجوړښت ته ویل کیږي  .دجوړوشووموادوپه مرسته دټول بدن
فیزیولوژيکې تعامالت بیرته چمتوساتل کیږی
بایوتکنالوژي  -:د تجربوي

بیالوژي

حجرواواورگانیزمودکارولوپه مرسته

Biosynthesis

یوه څانگه تشکیلوي چې دانزایمونو،

نوي پیاوړي بیوکیمیاوي تعاملونه پیداکوي .

Biotechnology

دبیلگې په توگ ه لکه دالکول تخمر  ،دسرکې تخمر  ،بیالوژیکي وسلې  ،په طبابت کې
داینزولین تولید  ،دجین درملنه  ،ددرملوتولید اونور
بایوتوپ  ،دژوندساحه  -:دژوندیوموجوداتولپاره دژوندکولویوه داسې چاپېریال ته ویل
کیږی چې هلته ټاکلي ډله مایکرواورگانیزم  ،خلک  ،حیوانات اونباتات اوسیږی  .په
دغه چاپېریال کې ټاکلي شرايط لکه فزیکي ،کیمیاوي  ،دنورشدت  ،حرارت ،
فشاراونوراقلیمي شرطونوبرقراروي  .نوموړي ژوندي موجودات په خپل منځ کې یوه
بیالوژيکي گډه ټولنه تشکیلوي .
دژوندسیمه،منطقه حیاتي  -:دټولنیزمشخص اومشابه گروپ لپاره دژوندټاکلی ناحیه ده
چې هلته دجغرافیايي اوایکولوژیکي په تړاوسره یوځای ژوندکوي
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دبایوتروپ عوامل  -:په یوه چاپېریال کې هغوفکټورنوته ویل کیږی چې
دژوندیوموجوداتوپه ژوندون باندې اغیزه اچوی او بدلون راوستالی شي  .لکه دلمر Biotrope Factors
شعاع،واوره  ،هوا،یخ  ،فشاراونور
دژوندیوموجوداتوهغه سلسله چې په ارثي تړاوسره یوشان وي

Biotypus

دوه پښي  ، -:هغه موجودات چې ددووپښوپه مرسته حرکت کوي  ،ټوپونه اچوی  ،منډه
کوی  .لکه انسان  ،ځینې مرغان لکه شترمرغ  ،حیوانات لکه بیزو شمپانزي اونور

Bipedalism

دوه قطبي  -:لکه دوه قطبي عصبي حجره  ،دوه قطبه نړۍ  ،دوه قطبه ترانسیسټور ،دوه
قطبه محورونه

Bipolar

دوه قطبه الکترودونه  -:هغه جوړه الکترودونوته ویل کیږی چې په یوه بطري کې دمثبت
قطب یاانود  Anodeبرخه اوبله خوایې منفي قطب یانې کتود  kathodeتشکیلوی

Bipolar Electrods

free
radicals
ازادرادیکال
-:
مرکبات
رادیکال
گون
دوه
هغواتومونو،مولیکولونو،اوایونونوته ویل کیږي چې په یوه بهرني وال نس مدارکې
یواویاډیر ناجوړه وال نس الکترونونه ( )unpaired electronولري  .ازادرادیکالونه
غیر ثابت خواص لري اوپه ډیره خوښی سره یوکیمیاوي تعامل ته چمتودي  .هغوی کیدای
شي مثبت ،منفي اویاخنثی بریښنایزچارج ولري  .درادیکال د پيژندنې په موخه دمرکب
په سرباندې یو ټکي کښل کیږي  .دبیلگې په توگه لکه نایتروجن مونواوکساید )•(NO
اویا داکسیجن رادیکال (• . ) •O-Oکه چیرته یورادیکال په بهرني وال نس مدارکې دوه نا
جوړه واال نس الکترونونه ولري نود(ډايرادیکال ) اوکه درې ناجوړه وال نس الکترونونه
ولري نود  Tri-radicalپه نامه سره یادیږي  .دبیلگې په توگه لکه داکسیجن مولیکول O2
دوه ناجوړه وال نس الکترونونه لري  .داکسیجن بایرادیکال په مقناطیسي ساحه کې
پارامقنطایس ي خواص ښيي  .په عضوي کیمیاکې دجوړه الکترونویوه مرکب ته ویل
کیږي چې دوه ازادرادیکال مرکزونه ا ولري اويوپربل باندې خپلواک غبرگون کوي  .یانې

Biradicals

په ځانگړي توگه دوه الکترونونه دکاربن په دووازادواتومونوباندې تړلي وی .
ازادرادیکال هغه مهال منځ ته راځی کله چې اتوم یامالیکول ته انرژي ورکړه شي (لکه
دوړانگې انرژي ) اویا دیوه بل مرکب څخه ورته الکترونونه انتقال شي
پرنده  -:حیوان فقاری خون گرم که قابلیت پروازراداردوازنگاه تکامل از خزندگان اولیه
نشأت کرده است .اطراف علوی شان به بال تبدیل شده وصرف درصورتیکه وزن بدن شان
مانند شترمرغ خیلی زیادشود پروازکرده نمیتوانند .بعضی ازپرندگان مانندپرندگان
جنگ ل وخندقها ازطرف شب فعال میباشند .استخوان سینهْ آنهاجهت استحکام عضالت
پروازپهن وتیغه ئی هستند .اطراف سفلی شان برای دویدت مساعدبوده وازجوش خوردن
بعضی ازاستخ وانهای آن بوجودآمده است .شش های شان دارای کیسه های هوائی جهت
ذخیره هوابرای حالت پروازمیباشد که بهمرای استخوانها ی میان خالی درتماس بوده
ووزن پرنده راسبک میسازد.ازجمله اعضای حسیهْ آنها چشم وگوش شان حساس میباشد.
شزن شان دارای ساختمان مخصوص بوده که صوت های خوش آیندې
تولیدمیکند.درقسمت اخیربدن شان یک غدهْ شحمی بزرگ وجودداردکه پرهای
آنهاراازمرطوب شدن حفاظت میکند.طرزتغذیه شان مختلف بوده وهمه چیزهاراخورده
میتوانند .تخمدان راست شان تنقیص یافته تخم هایشان بزرگي های مختلف دارد .عده
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ای ازپرندگان بقسم مهاجرفاصله های زیادې راطی میکنند.
دنیم کولوټکی،

Bisection Point

دوه جنسه  -:په یوه انسان کې ددواړوجنسونویانې دمذکراو مؤنث سره دجنسي اړیکو
وړتیااوحس درلودل .
دسپینوزروپه شان سپین ځلیدونکې نیم فلزدی چې دکیمیاوي نښې لنډییزیې په Bi
سره ښوول کیږي  ،دمندلیف په دوره اي جدول کې یې اتومي شمیره  ٨3اونسبي
اتومي کتله یې  209 uواحدقیمت لري  .دویلې کیدوټکی یې  ، 271,5 °Cدغلیان
ټکی یې  1564 °C,او کثافت یې  9,78 g·cm−3گرام پر سانتی مترمکعب قیمت لري .
نوموړی عنصرپه ټیټه اندازه رادیواکتیوخاصیت لري چې دهستې څخه دالفاوړانگې
 Thallium-205اوړی  .دعنصرونوپه پریودیکي
خپروي اوپه پایله کې په تالیوم

Bisexual

Bismuth

سیستم کې په پینځم عمده گ روپ پورې اړه لري  .دوه والنسه  ،درې والنسه اوپنځه والنسه
قیمت لري :ددې عنصر مالگې دکولمواومعدې په التهابي ناروغیوکې گتوراستعمال
لري .
بیس فاسفونیټ  -:یوډول درمل دي چې دسرطان ناروغۍ په درملنه کې کارول کیږی .
نوموړی درمل دهډوکود تخریب شوې سطحې څخه جزب کیږی اود  osteoclastفعالیت
په ټپه دروي .دبیلگې په توگه لکه دهډوکوویلې کیدنه اویادهډوکو نورې ناروغۍ .

Bisphosphonate

نوموړی درمل دهډوکودماتیدنې ،رژیدنې اوتخریب اوپه وینه کې دکلسیم مقدارلوړوالي
مخنیوی کوي
یوډول درمل دي چې دسرطان ناروغۍ په درملنه کې کارول کیږی  .نوموړي درمل
دهډوکود تخریب شوې سطحې څخه جزب کیږی اود  osteoclastفعالیت په ټپه دروي
.دبیلگې په توگ ه لکه دهډوکوویلې کیدنه اویادهډوکو نورې ناروغۍ  .نوموړی درمل
دهډوکودماتیدنې ،رژیدنې اوتخریب اوپه وینه کې دکلسیم مقدارلوړوالي مخنیوی کوي

Bisphosphonate

بایسلفیټ  -:اوسنی نوم یې هایدروجن سلفیټ  Hydrogensulfateدی اودگوکړوتیزابو
مالگو ته اویا دگوکړوتیزابو ایستر  Estersته سلفيټ ویل کیږي  .دگوگړوتیزابویوازې
یوهایدروجن اتوم  Hدیوه فلزاتوم لکه سودیم  Naپه واسطه تعویض شوی وي  .دبیلگې
په توگه لکه سودیم هایدروجن سلفیټ  (NaHSO4),دتیزابویوه مالگه تشکیلوي  .په بله
وینا سلفوریک اسید هغه مالگې دي چې په خپل مولیکول کې دهایدروجن یواتوم
دفلزیوه اتوم سره دتعویض کولووړتیاولري اودهایدروجن سلفيټ په نامه سره هم یادیږي .
همداالمل دی چې تیزابي خاصت ښيي  .دگوگړوتیزابومالگې په خپل ځان کې دسلفيټ
انیون  [SO4]2−اویاهادروجن سلفيټ  [HSO4]−انیون لري چې دبایسلفیټ انیون په نوم
هم یادیږي  .دغیرعضوي اسیدگروپ  HSO4اویادسلفوریک مالگې ته چې همدغه گروپ
پکې شتون ولري  ،د بایسلفي ټ په نامه سره یاديږي  ..دبیلگې په توگه ابتدايي سلفيټ
لکه  ،سودیم هایدروجن سلفيټ  ، NaHSO4اوکلسیم هایدروجن سلفيټ Ca(HSO4)2
دبایسلفیټ نمونه دي اویاثانوی سلفيت لکه سودیم سلفاټ ، Na2SO4اوکلسیم سلفيټ
 CaSO4چې وروستی سلفيت ته پلستر plasterهم ویل کیږي  ،دسلفيټ انیون
یوغبرگ منفي چارجوشوی ایون دی چې په مرکزکې یې دسلفراتوم دڅلورواکسیجن
اتومونوڅخه احاطه شوی دی .
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بایسلفایټ  -:هغه مالگې چې دهایدروجن سلفیټ ایون په بله مانا بایسلفیټ ایون
 HSO3−په خپل مرکب کې ولري دبایسلفایټ په نامه سره یادیږي  .یانې دسلفرSulfur
اسیدمالگ ه ده چې په خپل ځان کې یوایون  HSO3− ionلري اوهمدارنگه دفلزسره
دتعویض وړ هایدروجن یو اتوم و لري  .لکه سودیم بایسلفایت  .NaHSO3.په بله وینا
دغیرعضوي اسیدگروپ  HSO3اویادسلفر  Sulfurمالگې ته چې همدغه گروپ پکې
شتون ولري  ،د بایسلفایټ په نامه سره یاديږي .

Bisulfite

یوه عضوي مایع ده چې دځمکې دتیلودتدریجې تقطیرڅخه ترالسه کیږي  .دهایدروجن
دتعمیرونو،
کاربن تور ،سریښیدونکی ،ټینگ مرکب دی چې دقیرتولید،
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
کلکه ماده وي

Bitumen

دکروموزومودیوځانگ ړي جوړښت بڼې ته ویل کیږي کله چې دمایوزیس ( )Meiosisپه ترځ
کې دنارینه اوښځینه جنسي حجرې دیوبل سره ویلې کیږي  .دیوشان جوړښت لرونکو
کروموزومو ( ) Homologousزوج کیدنه کوم چې دجنسي حجرې دویشتوب څخه
وروسته ترسره کیږي  .په نوموړې کړنالره کې دغه کروموزومونه جین په جین یوپربل
باندې پریوځي .

Bivalent

صدفها،نرم تنان  ،دوه ټوټي قشر-:
دنرم بدنو حیواناتو Molluscaدټولگي څخه یوه ډله ده
چې
 .دبرانشي  gillپه واسطه تنفس کوي
دنازکوپردوڅخه جوړدی  .دتنفسي اوبوڅخه اکسیجن
اوخوراکي موادرانیسي  .نرم بدن یې دباالپوښ ډوله
کلسیم کاربونیټدوونیم قشره ټوټو(واشل) په واسطه
احاطه شوی دی  .واشل ډوله دوه کاسي د مخصوصو االستیکي عظالتو په مرسته سره
تړل کیږی اود(لیگ امنتم ) په مرسته بیرته خالص کیږي  .په شابرخه کې څرخیدونکي
جوړښتونه تاوشوي وي  .سريي لنډاوپه بدن کي بیخی ورننوتلی دی  .نرم بدن ېې دڅنگ
خواته پلن شوی دی اوقشر ددووځوړندوښی اوکیڼ خوامتناظروکاسوڅخه جوړدی .
دقشرستروالی دملي مترڅخه ترڅوسانتي متره پورې رسیږي  .دوینې جریان سیستم اوزړه
يې خالص دی  .دهاضمي سیستم يي دمری ،معدی اوکولوموڅخه جوړی .په سمندر کې
ژور ترسلومتروپورې په مالگ ینواو خوږواوبوکې ژوندکوي  .ځیني يي دبحرپه غاړه په ریگ
کې اویاپه ډبرواوپرښوکې کلک نښتي وي  .دصدفونو نوع دنهه زروڅخه هم اوړي .
دهغوي فوسیل بدن پینځه سوه ملیونه کاله پخواپیداشوی دی ..صدف دگاڼې په شکل
اویادخوراک په موخه پراخ گ ټوراستعمال لري  .متحرکي پښې لري  .دژوندموده يي دیوه
کال څخه تردرې سوه کاله پورې رسیږي  .کله چې دصدف دتنفسي آلي څخه اوبه تیریږي
نودیوه فلترپه مرسته داوبوڅخه خوراکي موادرانیسي  .دمغزپرځای داعصابویوجال لري .
دشاقشرپه څنډه کې کیمیاوي اومیخانیکي رسپټرونه شتون لري چې داوبوخوند اوخوراک
لپاره اړین دی  .ټول صدفونه درڼاحس کولوسلول لري  .نارینه صدف خپل سپرم اوښځینه
صدف خپله هگ ۍ اوبوته ازاده کوي  .په پایله کې دبدن څخه بهرپه اوبوکې القاح
صورت نیسي او دالرف انکشاف منځ ته راځي  .دصدف قشرجوړښت شکل
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دژوندشرایطوسره مطابق توپيرلري .
دتازه اوبویوصدف داخلي جوړښت عبارت دی له  :خوله ، Mthمخکنی راټولونکی عظله
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Bivalvia

یوډول ډبرې سکاره دي دي چې ځانگړې جال لري ،ډیرکلک تک توررنگ لري
اودنباتاتوکاربن کیدولوکړنالرې پاتې شونې دي  .په لوړه درجه حرارت اوانرژي تولیدکوي
اویوکیلوگرام ډبرې سکاره لږڅه  megajoules ۳۵انرژي لري  .همداالمل دی په صنعت
اوورځني ژوندکې ورڅخه دسونگ موادوپه ډول گټه پورته کیږي .

Black Coal

تیاره  ,ظلمت  ,ناپوهی  ,په منځنیو پیړیو کې د مالیانو واکمني دوران

Blackness

دمثانې کڅوړه  ،دمتیازوکڅوړه

Bladder

سپین  ،خالي ،ځالند  ،روڼ  ،ځيرك وتلى ،

Blank

دهستودویلې کیدنې په بټی  Fusion power plantکې هغه بهرني پټ (قشر) ته ویل
کیږي چې دپالزماچارج شووذرولو ښۍ یې احاطه کړی وي  .ددې پوښ دندې عبارت دي
 -۱ :کله چې په هستوی بټی کې ددویتریوم اوتریسیم د تولیدپه کړنالره کې نیوترونونه
منځ ته راشی  ،نودغه نیوترونونه کوالی شي چې په خپل وارسره دلیتیوم اتومونوLi-6
سره ضربه وکړی اوپه دې توگه دانرژي اندازه لږڅه پینځه ویشت سلنه النوره هم پورته
بوزي  -۲ ، .دتریسوم  Tritiumننگونه  breederاوتولید -۳ ،په سل کې پینځوس
بهرته
دزبرهادي مقناطیسي گوټکونوپه مرسته
دنیوترونوډیرښت -۴ ،
دنیوترونودتښتیدلو مخنیوی اونور
لوړه کوره  -:تخنیکي کورې دي چې دکاني ډبروڅخه خامه اوسپنه ترالسه کیږي  .لوړه
کوره داوسپنې دذوب کورې په نوم هم یادیږي  .په پیل کې دلوړې کورې یوپټ په
سکرویانې کاربن ډک کیږي اوبیاهوا(اکسیجن) ورننوځي  .دتعامل په پایله کې کاربن
مونواکسایدمنځ ته راځي  .ورپسې کاربن مونواکساید داوسپنې اکساید ریدکشن
(ارجاع) کوي اوپه نتیجه کې ویلې شوې اوسپنه اوکاربن دای اکساید منځ ته راځی .
کیمیاوي معادله یې په الندې ډول ده .

Blanket

Blast Furnace

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
دبنسټیزویشوونکوحجرو څخه هغو نطفوي نسجونوته ویل کیږی چې دالقاح څخه
وروسته په خپل منځ کې توپيرنه لري خو دتولدڅخه دمخه په ټولوپړاوونوکې توپیرلرونکي
نسجونه جوړوي .
دجواني  ،یاجواني وهلوپه مانا ( مختاړی )  ،جنین ،نطفه  ،هغه موجودچې دتکامل په
حال کې وي .
دبدن ابتدايي خالیگاه یاابتدايي حفره

ده چې دیوې ځانگړې مایع څخه ډکه ده
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Blastema

BlastoBlastocoele
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اودبالستوسیست  Blastocystیوه برخه تشکیلوي .
بالستوسیست  -:په تی لرونکوحیواناتوکې دجنین
( ) Embryoدودې هغه پړاوته ویل کیږي چې دالقاح
څخه لږڅه څلورورځې وروسته اود  Morulaپړاو په
پای کې منځ ته راځي  .دموروال  Morulaپه پړاوکې
دنطفې دویشتوب کړنالره دومره پرمخ تللي وي چې
دتولیدشووحجروشمیره یې دشپاړسوڅخه تردوه دیرش
پورې رسیږي  .په بله وینا دجنین نامشخص شوې
حجرې دي چې شمیر یې لږڅه داویاوونه
ترسلوحجروپورې رسیږي  .بالستوسیست دالندې برخوڅخه جوړشوی دی  -۱ .دمایع
څخه ډکه مرکزي برخه  -۲، Blastocoeleپه بهرنیو حجرواحاطه شوی پوښ
 -۳، trophoblastاوبلن ه برخه یې په داخلي حجروډکه شوې کتله ()embryoblast
تشکیلوي

Blastocyst

دنطفې جدار  -:دجنین ( )Embryoدودې په کړنالره کی د بالستوال  Blastulaکروي
شکله جدارجوړوونکوحجرو ته ویل کیږي چې دالقاح څخه لږڅه اته ورځې وروسته دوه
پټیزه جدارلکه  ectodermاو  entodermمنځ ته راځي

Blastoderm

 -۱دنطفې دودې پرمختگ چې دبالربښت دلوموړی ورځې اود پینځلسمې ورځې ترمنځ
صورت نیسی اود  morulaڅخه ان تر بالستوسیست  blastocystپورې دوام کوي .
 -۲دیوې بالستوماڅخه دیوه شخص جوړیدل اویاپه بله ژبه دغیرجنسي تکثر(جوانه وهل)
له الرې دشخص جوړیدل

Blastogenesis

دجنین دودې په لومړي پړاوکې هغوحجروته ویل کیږي چې دالقاح شوی هگۍ دځانگړي
په دغه ډول ویشتوب کې
او چټک ویش  cleavageڅخه ترالسه کیږي .
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 .

Blastomere

بالستوال  -:دجنین ( ) Embryoدودې دلومړیو پړاونوڅخه یوه پړاوته ویل کیږي چې
دالقاح څخه وروسته په څلورمه ورځ منځ ته راځي اودحجروشمیریې لږڅه یوسلواته
ویشت ته رسیږي  .دغه حجرې په یوه کروي شکله گردپوښ کې راټولې شوې وي او منځ
یې دمایع څخه ډکه فضا تشکیلوي  .دبالستوال مخکنی پړاود  morulaپه نامه سره

Blastula

یادیږي .
مادرکیکان  -:یوډول حشرات دي چې ترلس سانتي متره پورې ستروالی لري اوپه
معمولي توگه زیړرنگه اویانسواري رنگ وي  .اوږده نري آنتن هم لري  .وزرونه يې اکثرًا
لوي اوډیرنري رگونه لري  .فوقاني وزرونه يي دشتین  chitinموادوپه واسطه سخت تره
Blatta Orientalis
وي  .مادرکیکان دځمکي دډیروپخوانیوحشراتودډلي څخه شمیرل کیږي  .په اوسني وخت
کې دوه نیم زره نوع شتون لري چې ډیری یې په حاره اونیمه حاره سیموکې ژوندکوي .
خوځینې انواع يې په کورونوکي پیداکیږي .
دنباتاتوتاوشوې

ولې

(ریشې

)

-:

دنباتاتوداسې
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ډول

غړي

دي

چې

Blattranke
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دنوروگ اونډیوشیانوسره دتماس په ترځ کې ډیرحساسیت ښيي  .همداالمل دی چې دیوه
نبات ریشې په بل نبات اویاشي باندې راتاویږي اوپه دې ډول ځان کلک ساتي .
دوینې بهیدنه  ،دوینې ضایع کیدنه

Bleed

ړوند ،نابینا ،کور

Blind

تورټکی  -:دسترگې په شبکه کې دباصرې عصب  optic nerveدخروج برخې ته ویل
کیږي  .هغه ټکی چې دلیدعصب دسترگې شبکې ) (Retinaڅخه وځي اوله دې کبله
هلته دباصرې حس کوونکې حجرې شتون نه لري  .کله چې دیوه جسم شکل په نوموړې
ټکې باندې ولویږي نوتصویر یې نه لیدل کیږي .

Blind Spot
()Optic Disc

نابینایي  ،ړوندوالی

Blindness

وینه  -:دوینې په رگ ونوکې بهیدونکی مایع ته ویل کیږي  .وینه دبدن نسجونه ته غذايي
مواد اواکسیجن رسوي اودنسجونوڅخه کاربن دای اکسایداودمیتابالیزم تولیدات انتقال
کوي .همدارنگ ه وینه دبدن حرارت تنظیم کوي اودهورمونواوانزایمونوپه ویش کې برخه
اخلي  .په عادي صورت سره دبالغ شخص وزن یوپردوولسمه برخه  1/12وینه تشکیلوي

Blood

دوینې دوره  -:د بدن رگونو (لکه شریانونه  ،شعریه رگونه اووریدونو) په منځ کې دوینې
جریان سیستم ت ه ویل کیږي ترڅونسجونوته دژونداړین موادلکه غذايي مواد،
اواکسیجن ورسیږي  .بلخواوینه دنسجونوڅخه فاضله مواداوکاربن دای اکساید ترالسه
کوي اوبهرته انتقال کوي  .دیوه نارمل سړي دوینې اندازه دبدن دوزن ددولسمه 1/12
برخه تشکیلوي  .په دې اساس یوسړی چې وزن یې اویاکیلوگرام وي په بدن کې یې
) (5–6 Literپورې رسیږي  .وینه دیوې مایع
دوینې مقدار لږڅه پینځه نه ترشپږلیتره
برخې یانې پالزما  plasmaاوپاتې برخه یې دذراتوڅخه جوړه ده چې دکرویاتو په نامه
سره یادیږي .
دوینې پرڼ کیدنه ،دوینې تحشر  -:هغه څومرحله ییزې پاتولوژیکي اوفزیولوژيکي
پروسې ته ویل کیږي چې په وینه کې داختالت المل گرځی او په هغې کې گڼ
شمیرتحثیري فکټورونه ونډه اخلي  .په پای کې یوه نا حل کیدونکې لخته منځ ته راځي .
دوینې کرویات  -:دبیلگې په توگه لکه سره کرویات  ،سپین کرویات (گرانولوسایت
،لومفوسایت  ،مونوسایت ) او صفیحات (ترومبوسایت )
دوینې گروپونه  -:دوینې په کرویاتوکې په ارثي توگه پیداشوو ځانگړو ثابتوجوړښتونو
اوخواصوته ویل کیږی  .داجوړښتونه دیوه جنتیک پوليمورفیزم  polymorphismپه
اساس منځ ته راځي اوله دې کبله په توپيرلرونکوا شخاصواوډلو کې دبیلگې په توگه لکه
کورنیو  ،نژادونو ،اتنیکي ډلو ترمنځ فرق لري  .دوینې اړین گروپونه  AB0او rhesus
 blood groupدي .

Blood
Circulation

Blood
Coagulation

Blood Corpuscles

Blood Groups

دوینې پالزما  -:وینه په سل کې پینځه پنځوس دیوه ځانگړي مایع څخه جوړه ده چې
دپالزما په نامه سره یاديږي اوپاتې برخه یې دذراتوڅخه جوړه ده اودکرویاتو په نامه سره
یادیږي  .په پالزما کې الندې موادشتون لري ( :لکه اوبه  ،پروتین ،ایونونه اوترانسپورتي
مواد)  .پروتین لکه البومین ،گلوبولین ،فیبرینوگین  .کله چې دپالزماڅخه فیبرینوگین
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Blood Plasma
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وباسونوپاتې برخه یې دوینې سیروم په نامه سره یاديږي  .ایونونه لکه  :سودیم ،کلسیم
،کاربن
،ایودین
،بروم
،اوسپنه
،کلور،مگنیزیم
،پوتاشیم
اسید،سلفراسیداوفوسفوراسید .دترانسپورت موادلکه  :امینواسید،کاربوهایدراید،
غوړ ،هورمونونه  ،انزایم ونه دنایتروجن پاتې شوي مرکبات اونور
دوینې فشار -:دسکون په حالت کې دیوه بالغ سړي سیستولیک  systolicفشار
 mm Hgاو ډیاستولیک  diastolicفشار  80 mm Hgقیمت لري .
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دوینې سیروم  -:کله چې دوینې دپالزماڅخه فیبرینوگین  fibrinogenوباسونوپاتې برخه
یې دوینې سیروم په نامه سره یاديږي  .دوینې سیروم دنده داده چې په خپل ځان کې اوبه
ر انیسي  ،موادوته انتقال ورکوي اوهمدارنگه د ایمین سیستم دنده ترسره کوي

Blood Pressure

Blood Serum

دوینې لیږد  -:یوه طبي کړنالره ده چې دیوه کس څخه وینه اخیستل کیږي اویاداچې
بشپړه وینه پخوااخیستل شوې اوخوندي ساتل شوې وي اوبیادیوه بل کس رگونوته
داینفوزیون له الرې لیږدول کیږی  .هغه څوک چې وینه ورکوي ددونر donorاوهغه څوک
چې وینه رانیسي د receiverپه نامه سره یادیږي  .په نوموړې کړنالره کې شرط دادی چې
درانیوونکي اوورکوونکي کس دوینې گروپونوترمنځ ټکر اواختالل منځ ته رانشی .

Blood
Transfusion

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 Urea
Nitrogen (Bun):

دوینې رگونه

Blood Vessels

غوټی  ،گل

Blossom

دگل غشا ،دگل پوښ

Blossom Coat

دنیلزبوراتوم مودل -: Niels Bohr
یودنمارکی نامتوفزیک پوه وه چې په  ۱۹۱۳م کال
کې یې داټوم دجوړښت په هکله یونوی فرض شوی
موډل وړاند ې کړ.دنوموړي موډل له مخې
ددووبرخوڅخه
عنصرونواتومونه
دټولوکیمیاوي
جوړشوي دي  .یوه برخه یې مثبت بریښنایز چارج لري
اودهستې په نوم یاديږي اوبله برخه یې منفی بریښنایز چارج لري اوداتوم قشرورته ویل
کیږي  .هسته دمثبت چارج شووپروتونواوخنثي نیوترونوڅخه جوړه ده  .داتوم په قشر کې
الکترونونه شتون لري  .الکترونونه دهستې په شاوخواحرکت کوي اودالکتروستاتیک
بريښنایزقوې داغیزې له کبله په ټاکلومدارونو اوپه یوه ټاکلې واټن کې ساتل کیږي .
په بله وینا دنیلزبوراتوم مودل دشمسي نظام سره ورته دی  .لکه څرنگه چې سیارې
دلمرپه شاوخواپه ځانگړومدارونوکې راڅرخي همدارنگه الکترونونه هم دهستې په
شاوخواپه ځانگ ړومدارونوکې راڅرخي  .الکترونونه یواځې په ثابتواوجالټاکل
شوومدارونوکې دمثبت چارج ش وې اتوم هستې په شاوخواحرکت کوالی شي  .دامدارونه
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Bohr Model
of the Atom
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دانرژي لیول په شان دي اودپوټکی یاقشرپه نامه هم یادیږي .
داقشرونه دعمده کوانت شمیرې  nپه مرسته پرلپسې لکه یو ،n=1دوه ، n=2درې n=3
اوهمداسې نوردرواخله ښوول کیږي  .دبېلگې په توگه هستې ته ترټولوورنږدې قشر په
عدددیو n=1اود  Kپه توري  ،ورپسې  ،دویم قشرپه عددددوه  n=2او د  Lپه توري
اودرېیم قشرپه عددددرې  n= 3اود  Mپه تورې اوهمداسې نوردرواخله ښوول کیږي .
فرمول له مخې په ټاکلي اعظمي
2n2
په هریوه قشرکې کوالی شي چې د
شمیرالکترونونه شتون ولري .دبېلگې په توگه په  Kمدارکې اعظمي دوه الکترونونه  ،په
 Lمدارکې اعظمي اته الکترونونه اوپه  Mمدارکې اعظمي اتلس الکترونونه ځای
نیوالی شي  .په  Kمدارکې الکترونونه په هسته باندې دنورومدارونوپه پرتله لکه ;L
ډیرکلک تړلي دي اوالکتروستاتیک قوه په خپل وارسره په نوموړو
M; N; …..
بهرخواته پرتومدارونوکې کمښت مومي .
که وغواړوچې یوالکترون دټیټ مدارڅخه یانې چې کوچنی عمده کوانت عددولري یوه
لوړمدارته چې لوړ عمده کوانت عددولري پورته کړو ،نوپه ټاکلې اوځانگړې اندازه انرژي
په کارده .
بلخواکه چیرته یوالکترون دلوړمدارڅخه د یوه ټیټ مدار خالي ځای ته ټوپ وکړي
ترڅوهغه ځای ډک شي نوپه دې ترځ کې ددواړومدارونودانرژي توپير دالکترومقناطیسي
څپوپه بڼه بهر ته خپریږي  .خپره شوې انرژي کیدای شي چې دنور ،ماورای بېنفش
وړانگې اویا ځانگړې اکسریزوړانگې شکل ولري
یوجسم دومره حرارت ورکول چې دمایع حالت څخه گازحالت ته واوړی ،دغلیان عملیه
نقطهْ غلیان  -:دیوه جسم غلیان نقطه هغه حرارت دی چې دیوه مایع بخارفشارددمایع
شاوخوافشارسره یوشان شي  .دفشارتابع ده اودفشارزیاتوالی دغلیان نقطه پورته وړي
دغلیان نقطې سعود  -۱ -:دفشارزیاتوالی دغلیان نقطې سعود المل کیږي
 -۲که چیرته په یوه خالص مایع کې نورموادورگډشي نودددې محلول غلیان نقطه یې
پورته ځي .
درڼا دانرژي اویادرڼادقدرت اندازه کولولپاره یوه آله ده چې دیوه نازک نیم هادي فلزڅخه
جوړه ده  .کله چې الکترومقناطیسي وړانگې ورباندې ولگيږي نودنوموړې نیم هادي
مقاومت تغیرکوي  .پ ه بله وینا یوډول مقاومتي ترمومترده چې دوړانگوپه تشعشع سره
تودیږي اودماورای سور نورداندازه کولولپاره کارول کیږي .
 -:دطبیعت یوثابت عددته وایې چې دیوه آلماني فزیک پوه
دبولتڅمن ثابت
 Boltzmannپه ویاړنومول شوی دی  .داشمیره په احصائيوي فزیک کې دیوې ذرې
دحرکي انرژي په وحدالکترون ولټ  eVاو دحرارت ترمنځ په واحدکیلوین  Kاړیکې راښيي
 .یانې واحدیې الکترون ولټ په کیلوین دی  .کله چې دایدیال گازثابت gas constant R
داووگاردروپه ثابت  Avogadro constant NAوویشونوحاصل تقسیم ته یې دبولتڅمن
ثابت ویل کیږي  .نوموړی عددمساوي دی له :

Boiling
Boiling Point

Boiling Point
Increase

Bolometer

Boltzmann
Constant

k = 8,617343(15) ×· 10−5 eV/K.
داقانون داسې څرگندونه کوي چې په یوه اویکلیدي فضاکی  Rnدالیتناهي ډیروکمپلسو
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عددونوسلسه لږترلږه په یوه ټکی کې سره نزدې کیږي (تقرب . )convergence
همدارنگ ه د محدودو حقیقي عددونوهره یوه سلسله اقال" په یوه اعظمي اویواصغري
ټکي کې سره نزدی کیږي  .په بله وینا هره یوه محدوده سلسه په  Rnکې یوه تقربي
الندې سلسله لري .
پیوند ،تړون  ،اړیکې  -:دبیلگې په توگه لکه کیمیاوي پیوندچې په هغه کې اتومونه
اویاایونونه دیوبل سره کلک تړل شوي وي .
هډوکی،استخوان -:
دفقاریه حیواناتوداسکلیت جامدغړی دی
چې دکلکواتکايي انساجوڅخه جوړ شوی دی
.دانسان اسکلیت دلږڅه دوه سوه شپږ 206
هډوکوڅخه جوړدی او دبدن مختلف غړي
دیوبل سره یوځای کلک ساتي .
په اناتومي تړاوهډوکی ددریوبرخو څخه جوړدی .
 -۱دّهډوکي پوستکی  -۲، Periostد هډوکي مواد  -۳دهډوکي مغز  .دهډوکي
مواددوه برخې لري  .بهرنۍ طبقه دیوې سختې منډلې متجانس مادي  compactڅخه
اودهډوکي دننه طبقه داسفنجي  spongiosaډوله شبکه يي مادې څخه جوړه ده .
دهډوکي په داخلي تشه برخه کې دمغزانساج  Medullaشتون لري  .دبدن ترټولوستر
هډوکۍ دورانه هډوکی اوترټولوکوچنۍ هډوکۍ دمنځني غوږهډوکي دي  .بلخوا په
هډوکوکې اړین مینرالونه لکه کلسیم، ،فاسفور اونورمینرالونوذخیره کیږي .
دهډوکوډول ونه عبارت دي له  :استوانه يي ډوله لکه فیمور ،هموارپلن لکه پوښتی ،
لنډهډوکي لکه دگوتوڅوکې ،گردهډوکي لکه دعینک زانو ،دهواڅخه ډک ّهډوکي
، Os frontaleنامنظم هډوکي لکه دمهرې هډوکي اوداسې نور .دحیواناتوهډوکو لکه
دغوا هډکوڅخه دصابون جوړولوپه موخه گټه پورته کیږي  .دّهډوکوډیره عامه ناروغي

Theorem

Bond

Bone

داستوپوروزیس  osteoporosisپه نوم یادیږي  .په نوموړي ناروغي کې دهډوکي کتلې
کثافت کمښت مومي اوپه ډیری سره زاړه خلک ورباندې اخته کیږي  .دهډوکو کتله
جوړوونکې حجري داوستیوبالست  Osteoblastاودهډوکودکتلې ویجاړوونکې حجرې
داوستیوکالست  Osteoclastپه نوم یادیږي  .اوستیوسایت  Osteocyteپه هډوکوکې
میخانیکي ډوله حسي حجرې دي چې داوستیوبالست اوداوستیوکالست دفعالیت توازن
برقرارساتي  .په هډوکوکې یوځانگړی سیستم شتون لري چې دهډوکوحجروته وینه رسوي
 .هډوکي په سل کې لس داوبوڅخه،په سل کې شل دعضوي موادواوپه سل کې اویا دغیر
عضوي موادوڅخه جوړدي.
دهډوکي مغز-:
کله چې ماشوم دمورپه نس کې دڅلورومیاشتوشي نو له
دې مودې وروسته دهډوکي مغز دوینې هرډول حجرو
دتولیداړین غړی کیږي  .دهډوکي په داخلي تشه
اسفنجي ډوله منځنۍ برخه کې دمغزانساجو Medulla
ځای نیولی دی  .یومتوسط سړی چې  65kgوزن ولري
دوه نیم کیلوگرام کتله یې دهډوکي مغزتشکیلوي  .دهډوکي مغزدوه ډولونه شته دي چي

128

Bone Marrow

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
یويې دسورمغزاوبل يې دزیړمغزپه نوم یادیږي  .دماشوم دزیږدنې څخه راپدې خواپه ټولو
هډوکوکي یوازي سورمغزشتون لري اوهلته وینه جوړیږي خوهرڅومره چې یوکوچنی
ستریږي نو بیاسورمغز دزیړغوړجن مغزپه واسطه عوض کیږي  .په پایله کې
سورمغزیوازي دپوښتیوپه هډوکو،عظم القص ،مهره،دالس اودپښو ّهډوکو،دکوپړۍ
همواروهډوکو،د لگن خاصره الیوم  Iliumهډوکو کې پاتې کیږي  .په تی
لرونکوحیواناتوکې سورمغز ،دسروکرویاتو ،سپینو کرویاتو او صفيحات حجرو دتولید
اساسي ځای دی  .په یوه ورځ کې دهډوکي سورمغز پینځه سوه بیلیونه حجرې تولیدوي .
بلخواسورمغز دلمفوئید سیستم یوه برخه ده چې په پایله کې لمفوسایټونه تولیدکوي .
دزیړرنگه مغزډیره برخه دشحمي حجروڅخه جوړه ده اودوینې حجرو دتولید وړتیانه لري .
په خورازړوخلکواویاپه ځینوسختو ناروغیو کې زیړمغزداوبوپه واسطه عوض کیږي او په
سپین مغز اوړي  .دهډوکي په مغزکې دوینې رگونه یوډول بندیزالره  barrierلري چې
دویني الناپخي حجرې ورڅخه نه شي وتالی خوپخې شوې حجرې دغشاپروتین په مرسته
وتالی شي .
پاسته ،سپنگ ي نسجونه دي چې دهډوکوپه مرکزي برخه کې شتون لري اودوینې سره
کرویات ،سپین کرویات اوترامبوسایت  plateletsحجرې تولیدکوي .

Bone Marrow

دهډوکومازغو او د سټم حجرو ترانسپالنت  - :په نوموړې کړنالره کې دوينې سرطان
Bone Marrow
ناروغ ته دبل چا روغې (سالمې) سټم حجرې درگونوله الرې ليږدول کيږي  ،دناروغ
And Stem
Cell Transplants
مخکنی بیکاره حجرې د کيمياوي او دوړانگودرملنې په مرسته دمنځه وړل کيږي .
یوه طبي کړنالره ده چې دهډوکې دمغزڅخه دیوې ځانگړې پیچکاری (ستنې ) په مرسته
دمایع اویانسجونویوه نمونه اخیستل کیږي اوبیاتر مایکروسکوپ الندې پلټل کیږي .

Bone Marrow
Aspiration

سرطانې حجرې دخپل اصلي ځای څخه راوتلې دي اودهډوکوماغزوته غځیدلې دي یانې
متاستیزیس کړی دی

Bone Marrow
Metastases

دهډوکو سکن په موخه دیوې طبې الې څخه گټه پورته کیږی چې دگاماکمرې په نوم
یادیږي .دنوموړې الې په مټ دهډوکوتصویراخیستل کیږي اودسرطان ناروغۍ پيژندل
کیدی شي .ناروغ ته یوساعت دمخه راډیواکټیوایزوټوپ تیکنیسیم  Technetiumپه
رگ ونوکې پیچکاري کیږي  .که چیرته په هډوکوکې سرطان شتون ولري نو تکنیسیم

Bone Scan

ایزوټوپ په خبیث تومورکې ډیرجذب کیږي  .د تکنیسیم گاماوړانگې دناروغ
هډوکوڅخه بهرته راوځي اودگاماکمرې په مټ اندازه کیږي اودکمپیوترپه مټ په
تصویراوړي
د هډوکو سرطان

Bonesarkome

دبول الجبر -:دحقیٍقي عددونودقیمتویوځانگړې منطقي محاسبې ته ویل کیږي .دبیلگې
به توگه لکه (او ( ، )ANDیا ( ،)ORنه  : )NOTد (او∧) عملیې لپاره لیکو  xاو y
عملیه  ، conjunction x∧y (ANDد (یا∨ ) عملیې لپاره لیکوdisjunction x∨y :
) (ORاوهمدارنگه د(منفې کیدنې ¬ ) عملیې لپاره لیکو. negation ¬ x (NOT) :
دبول حلقه یوه داسې حلقه ده چې واحدعنصرلري اودهرعنصر پر وړاندې داسې خواص
ښيي چې اعتبارولري  .نوموړی الجبر دمنطق په علم اودمجموعې  setپه څانگه کې
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کارول کیږي  .دبول الجبر یوازې دوه عنصرونه لري یانې صفر ٠په مانه دغلط اویو ١په
مانا دصحیح .
Conjunction
0
1
دالجبرکړنالرې
0
0
0
AND
1
0
1
OR
NOT
بوراکس  -:دبورعنصرمرکباتوته ویل کیږي  .یوډول سپین رنگه پودردي چې په اوبوکې په
اسانی سره حل کیږي  .په طبیعت کې دبوراسید ) (H3BO3اودهغې مالگې په توگه لکه
بوراکس  (Na2B4O7 · 10 H2O).پیداکیږي  .خالص بوردشفاف بلورونوبڼه لري.
دامالگ ه په تحلیلي کیمیاکې دځینوفلزاتودپېژندنې په موخه کارول کیږي  .همدارنگه
دصابون په جوړولوکې  ،دبوراسیدپه تولیدکې ،دحشراتودوژنې  ،داوبودنرم
کولواودشیشې دویلې کیدنې ټکې دراټیټولولپاره هم گټوراستعمال لري .

Borax

سرحد ،حد،مرز،بندر،حریم ،تک ،پوله

Border

سرحدي سیخ خط  -:مجانب خط ته ویل کیږي چې دیوه منحني سره په الیتناهي کې
مما س کیږي  .یوه تابع ده چې په الیتناهي کې اصلي تابع محدوده کوي  .دبیلگې په توگه
لکه  ، f(x) = 1/x + x :په دې تابع کې که  xصفرته تقرب وکړي ∞ → x
سیخ خط مساوي دی له g(x) = x :

نوسرحدي

Border Straight
Line

بورون  -:یوکیمیاوي عنصردی چې لنډیزیې په  Bسره کیږي اودعنصرونوپه پریودیک
سیستم کې په درېیم عمومي گ روپ کې پروت دی  .داعنصردنیم فلزاتودډلې څخه دی
،درې والنسه تورخړرنگ لري  .اتومي شمیره یې  ۵اواتومي نسبي کتله یې، 10,81U
قیمت لري  .بوردالماس څخه وروسته
دویلې کیدنې ټکی یې اودغلیان ټکی
ترټولوکلک عنصردی

Boron

دنباتاتوعلم

Botany

بوتل  ،لوښی  ،ظرف

Bottle

بوتل ډوله

Bottle Form

څانگه  ،شاخه  :شعبه ،فرعي وېش  :شجره ،پښه ،كنډه ،خپل  :را بېلېدل ( :له اصل يا
سټى څخه را وتل).
په ریاضي کې -:
دمثبت

دیوه منحني څانگه  ،لکه د هیپربول منحني

 +xاومنفي  -xلپاره دوې څانگې لري

𝑎
𝑥

=𝑦

چې

Bough

سرحد -:الف  :مجموعهْ  Aازاعدادحقیقی ازطرف باال دارای سرحد  (upper bond) xاز
 Aاست  .هرگاه دربرابر هرعدد  aاز  Aماداشته باشیم  x > a :ویا x = A
ب )  :مجموعهْ اعدادحقیقی ازطرف پائین دارای سرحد  (under bond) yاست .
هرگاه دربرابر هرعدد  aاز  Aماداشته باشیم  y< aویا y = a
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سرحد -:درریاضی  :دریک مجموعه نقاط این عبارت ازمجموعه نقاط سرحداست .مث ً
ال
مجموعه نقاط  Dرادرنظربگیریم که مختصات انها رابط ء  X2+Y2 <=1راصدق کنند.
 X2+Y2 =1راصدق میکنندسرحد مجموعه نقاط D
مجموعه نقاطی که رابطهء
راتشکیل میدهند.
سرحدي طبقه،سرحدي پټ ،دپولې پټ

Boundary

Boundary Layer

مسئله قیمت سرحد -:عبارت ازدریافت حل ازیک معادله تفاضلی یامجموعه معادالت
تفاضلی میباشد .این حل دربرابرقیمت مخصوص متحول های مستقل بایدشرائیط
 Y" + Y = 0باشراېط سرحدی Boundary Value
سرحدی راصدق کنند .مثالً  :معادله تفاضلی
Problem
𝜋
 𝑦 (2 ) = 1یک مسئله قیمت سرحداست  .حل این عبارت است از
 Y(0) = 0و
 Y = Sinxاست.

دبایل  -ماریوت قانون  - :دتودوخي په ثابت درجه کې دیوه ایدیال گازحجم
اوفشارحاصل ضرب ثابت  constantپاتې کیږي  .په بله وینا دیوه ایدیال گازمطلقه فشار
 Pپه ثابت حرارت  Tاودگازپه ثابت مقدارساتلوکې دهغه دحجم  Vسره
معکوسأمتناسب دی .

دبروم کیمیاوي عنصر لپاره دلنډیز  Brنښه ده

Boyle's Law
And Charles's
Law

Br  Brom

 -:غبرگه نښه ده چې په ریاضي اویاپه متن کې کارول کیږي
قوس  ،قوس (ترقيم)
لکه > < ، ] [ ،⟩ ⟨ ، } { ، ) ( :

Bracket

دالجبري قوسونوقانون  -:په ابتدايي الجبرکې یوقانون دی چې د جمع اوتفریق په عملیه
کې دقوسونولیرې کولولپاره کارول کیږي  .دبیلگې په توگه،که چېرته دقوس مخ ته دجمع

عالمه وي نوسړی کوالی شي چې قوس دپام څخه وباسي ، a + (b + c) = a + b + c, .
اویا  a + (b − c) = a + b − c.همدارنگه که منفي عالمه دقوس مخ ته شتون ولري
،نوقوس لیرې کیږي،پرته له دې چې په نتیجه باندې کومه اغیزه وکړي .
a − (b + c) = a − b − c,

Bracket Law

دهایدروجن اتوم دطیف یوې برخې کرښې دي چې د  n = 4مدارانرژي ته رارسیږي .
نوموړې کرښې دماتحت سورخ وړانگې دي چې دڅپواوږدوالی یې داوه سوه اتیا
نانومترڅخه تریوملي متره پورې رسیږي .
)(780 nm und 1 mm
)Λ (nm
4050
2630
2170
1940
1820
1460

Brackett Series
) (n′ = 4

n
5
6
7
8
9

131

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
 -:دفقاریه حیواناتوپه ککری کې
دماغ
داعصابومرکزي سیستم یوې برخې ته ویل
کیږي  .دانسان دماغ ددریوغشاوو
meningesپه واسطه پوش شوی دی چې پخپله
;(Pia
څخه بیلوي اود
مغزدککری
) Arachnoidea ;. Dura materپه نوم یادیږي
په مغزکې څلورخالیگاوې شتون لري چې
دنخاعي طناب اوددماغ مایع  liquor cerebrospinalisڅخه ډکې دي اوهمدارنگه د
دماغ ددریوغشاوو ترمنځ بهیږی مغزلږڅه څلویښت بیلیونه عصبي حجرې لري .
دچاخبره چې بیخي دعصبي نسجونوڅخه جوړدی  .دبدن بنسټېزې دندې په غاړه لري
،لکه  :دحرکتونوکنترول ،دغذائي موادورانیول  ،تنفس ،دزړه کارکونه ،هضم کونه ،
دمایعاتوکنترول اودنسل ډیرښت  .همدارنگه داسې نورمرکزونه لري چې دبدن

Brain
)( Cerebrum

ټولوغړوفعالیت اداره کوي  .دمغزگینجل شوې بهرنۍ سطحه Facies convexa
اوهمواره بنسټیزبرخه د Facies basalisپه نوم یادیږي  .دوروستی برخې څخه ددماغ
دوولس جوړه اعصاب ورننوځي اوراوځي  .په اناتومي تړاودماغ دالندنیوبرخوڅخه جوړدی
 ، Telencephalon -۱دلوی مغزدواړه کروي شکله نیمې برخې اودهغوی هستې
 Diencephalon -۲لکه تاالموس ،نخامیه غده  Mesencephalon -۳،لکه
تیکتوم اوتگمینتوم میزانسیفالون  ،دمغزکرورا  Rhombencephalon -۴لکه پون ،
مییډوال اوبلوگانتا ،میت انسیفالون ،کوچنی مغز.... ،
دماغ ،دماغ اکبر،مغز

Brain

دماغ ،مغز-:
په توپوگرافي تړاوعصبي سیستم په دوه برخوویشل
 -۱عصبي مرکزي سیستم چې د
کیږي .
ماغ اونخاع شوکي څخه جوړدی  .دنخاع شوکي برخه
دستون فقرات کانال په منځ کې پرته ده Medulla
 -۲ spinalisدشاوخوااعصاب (،لکه دمغزاعصاب ،دنخاع شوکې اعصاب اودمحیط
عصبي غوټې)  .دماغ دمرکزي عصبي سیستم ترټولوپورتنۍ برخه تشکیلوي .
دمغزبهرنۍ سطحه درې پوښه یاغشا لري چې د )(Pia, Arachnoidea u. Dura mater
په نوم یادیږی  .دمغزپوښونوترمنځ یوه مایع بهیږی چې د liquor cerebrospinalisورته
ویل کیږي  .دمغزبهرنۍ کږه محدب ډوله سطحه  Facies convexaاودمغزهمواره تخته
ډوله بنسټیزبرخه د  Basis cerebriپه نوم یادیږي .دمغزتهداب په برخه کې ددماغ دوولس
جوړه اعصاب ورننوځي اوراوځي  .دبالغ سړی مغزدالندنېو برخوڅخه جوړدی .
 -۱دماغ اکبر  telencephalonدمرکزي عصبي سیستم ترټولوپورتنۍ اخري برخه
تشکیلوي  .دماغ اکبرددوومتناظرو نیم کرې څخه جوړدی چې دکارپوس کالوزوم په نوم
یوې برخې په واسط تړل شوې دي.په همدې برخه کې پورتنی اخرني مغزهستې هم شتون
لري
 diencephalonدژوندانه ترټولواړینې دندې اوکړنالرې دلته ترسره
 -۲ترمینځ مغز
کیږی اودالندوبرخوڅخه جوړدی :
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. Epithalamus, Thalamus, Subthalamus, Metathalamus, Hypothalamus
 -۳منځنی مغز mesencephalonدمرکزي عصبي سیستم یوه برخه ده چې د مینځ مغز
اودپله ) (Ponsپه منځ کې پروت دی  .داوریدلو،لیدلو،حرارت کنترول ،ویښیدل،بیده
کیدل ،اودحرکتونولکه دسترگوعظالتو کنترول کول په غاړه لري
دڅټ
 rhombencephalon -۴لکه اوږدشوی وروستی مغز Medulla oblongata
،کوچنی مغز اوپله  Ponsڅخه جوړدی  .پانس دعصبي
مغرMetencephalon
ریشویوبنډل دی چې ددماغ په تهداب دکوچني مغزمخکې پروت دی  .دمغزپانس برخه
زیگنالونه ددماغ څخه ښکته خواته کوچني مغزاووروستي مغزته انتقال کوي .
څانگه  ،ساقه  ،رشته

Branch

بې جمجمه حیوانات  -:کوچني حیوانات دي چې تراوه ۷سانتي متره پورې رسیږي
،دماهي په شان شکل اوشفاف جوړښت لري .دتنابداران حیواناتو chordataپه ډله کې
راځي اوپه شاوخواکې څه نه لري (.بدون اطراف) .دافریقا،اروپا،بحرمدیترانه ساحلوکې
ژوندکوي  .صحیح سر،سترگ ي اومازغه نه لري ،دخولې له الرې اوبه بدن ته ورننوځي
اودفیلترله الري خوراکي مواداخلي .

Branchiostoma

برنج  -:عبارت له یوآلیاژ څخه دی چې یوپه درې برخه جست لري اودوه په درې برخه مس
لري.

Brass

خاشخاشنما گلداره نباتات دي چې دصلیب په شان شکل لري

Brassicaceae

یوډول جین دی چې دنارمل حجرې وده اوډيرښت تنطیم کوي.خوکه چېرته په نوموړی جین
کې بدلون راشي لکه میوتیشن نودنارمل حجرې وده اوډېرښت غیرنارمل کیږي .په
پایله کې غیرنارمل حجرې پرته له کنتروله ډیرښت مومې اوسرطان میځ ته راځي .هغه
میرمنې چې نوموړي جین دوالدینوڅخه ورته انتقال شوي وي دډیرزیات خطرسره مخامخ
دي چې دسینې سرطان اودتخمدان په سرطان اخته شي

Brca1/ Brca2

دښځو دتيو سرطان

Breast Cancer

سا ،نفس ،سيلوى  :سا كښنه  :خبره له خولى ايستنه ،رمق  ،دم
کله چې دهوااکسیجن مولیکولونه ( )O2تنفس شي نودسږي په
په بیالوژي کې -:
غشاکې نفوذکوي ترڅووینې ته الره پیداکړي اوبیادسروکرویاتوپه مرسته دبدن حجروته
 NADHشتون
رسیږي  .هلته په مایتوکوندرینو  mitochondriaکې یوکو انزایم
(  Donorورکوونکی ) اوبیااکسیجن دغه ازادشوی
لري چې یوالکترون دونر کوي
الکترون خپل ځانت ه رانیسي  .په بله مانا اکسیجن ریدکشن کیږي  .په پایله کې اوبه
اوکاربن دا کساید الس ته راځي  .په نوموړي بیوکیمیاوي تعامل کې ازاده شوی انرژي د
 ATPدجوړولوپه موخه کارول کیږي اوپه نوموړي مولیکول کې ذخیره کیږي  .دوینې له
الرې سره کرویات کاربن دای اکساید ) (CO2سږي ته انتقال کوي اوبیا دتنفس له
الرې دبدن څخه وځي  .نوموړې کړنالره دالکترونودانتقال ځنځیري کړنالرې په نامه سره
یادیږي  .ددې کړنالري په اساس دبدن حجرې کوالی شي چې دلمررڼا څخه اوهمدارنگه
دشکر(بورې ) د ریدکشن څخه انرژي ترالسه کړي .

Breath

بریدرهستوي بټۍ،بریډرریاکتور (زېږوونکې هستوي بټۍ )  -:یوې داسې هستوي بټۍ Breeder Reactor
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ته ویل کیږي چې نه یواځې دانرژي دالس ته راوستلولپاره بلکې برسیره پردې
دچاودیدونکو موادودتولیدلپاره هم ورڅخه گټه پورته کیږي  .په دې ماناچې
یوناچاودیدونکی عنصرپه یوه چاودیدونکی عنصرباندې اړول کیږی  .په پایله کې
دتولید شووموادوڅخه دهستوي سونگ موادوپه صفت کاراخیستل کیږي  .په بله وینا
دنوموړې هستوي بټی ځانگ ړتیا وې په دې کې دي چې په لوړه کچه چاودیدونکي سونگ
موادتولیدکوي نسبت ودې ته چې په خپله یې مصرف کوي  .څرنگه چې په دې هستوي
بټۍ کې دسریع نیوترونوڅخه گټه پورته کیږي نوله دې کبله یومودراتور Moderatorته
اړتیانه شته  .داځکه چې په یوه عادي بټۍ کې دمودراټورپه مرسته سریع نیوترونونه په
سوکه نیوترونواړول کیږي  .همداالمل دی چې دسونگ موادوپه موخه دطبیعی یورانیوم
دوه سوه اته دیرش څخه کاراخیستل کیږي کوم چې هسته یې دسریع (چټک ) نیوترون n
په مرسته چوي  .دبیلگې په توگه کله چې یوسریع نیوترون دیورانیوم دوه سوه اته دیرش
 238Uهستې څخه جذب شي نودپرلپسې دوه بیتاتجزیی  β− decayڅخه وروسته په
چاودیدونکي پلوتونیوم دوه سوه نهه دیرش  239Puباندې اوړی  .پلوتونیوم دیورانیوم دوه
سوه پینځه دیرش په شان چاودیدونکي خواص لري او په هستوي بټۍ کې دسونگ
موادوپه توگه کارول کیږي  .په بریدرهستوي بټۍ کې الندې هستوې تعامل ترسره کیږي

په یوه چټک بریدر بټۍ کې دپلوتونیم

Pu

239

چاودیدونکي مواد اوپه یوه حرارتي

بریدربټۍ کې دیورانیوم دوه سوه درې دیرش چاودیدونکی مواد uranium-233تولید
کیږی .
بريمز) بريک  ( breakوړانگې  - :کله چې يوالکترون د هستې په نږدې ساحه کې تېريږي
نود کولومب قوې داغېز ې او غبرگون په پايله کې د اکسريز غیر کرکتريستيک
(ناځانگړې) يا نې بريمز وړانگې منځته راځي .
روڼتيا ،رڼا ،روشني

Bremsstrahlung

Brightness

دصیقل شووالماسویوې نمونې ته ویل کیږي  .الماس دکاربن عنصر داتومونویوډول
جوړښت دی چې د allotropesپه نامه سره یادیږي .
دبېلگې په توگ ه په الماسوکې دکاربن اتومونه دڅلورومثلثونوڅخه جوړدی چې دهغوی
څخه ددرېو مثلثونومخونه په یوه ټکي کې سره یوځای کیږی  .په بله وینالکه درې زاویوي
هرم په بڼه شکل لري  .دالماس دجال جوړښت داسې دی چې هریواتوم دگاونډیو اتومونو
سره څلورمتناضرکیمیاوي تړونونه لري څرنگه چې الماس ترټولوعنصرونویوکلک
عنصردی نوله دې کبله دنوروعنصرونو دپرې کولواوصیقل کولوپه موخه کارول کیږي .
الماس دنورطیف په لوړه کچه تجزیه کوالی شي  .په دې ماناچې دنورهریورنگ تر ټاکلې
اوتوپیرلرونکې زاویې الندې انکسارورکوي  .طبیعي خالص الماس ډیرځلیدونکی
،شفاف اوبې رنگ ه کریستل دی  .خوکه چیرته الماس سوچه نه وي نوبیا کیدای شي
چې شین ،زیړ،نصواري ،شین  ،ارغواني  ،گالبي رنگ ،نارنجي اوسوررنگ ځانته غوره
دنورانکسارضریب  ،دبرق
کړي  .دالماس مینرال دپېژندلوکړنالرې عبارت دي :
اودحرارت هدایت قدرت  .،کثافت ،کلکوالی ،ځال،دنورشیندنه یې دنوروعنصرونوپه
پرتله ډیره لوړه ده  .الماس شیشه یې مواد په اسانی سره پرې کوالی شي  .دالماس
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اومعدني موادو وزن په کارات ) (carat weightباندې ښوول
کیږی  .دیوکارات  caratلنډیزپه  ctکښل کیږي او مساوی دله :
صفرعشاریه دوه گرام ) . (1ct = 0,2 Grammدصیقل شوي
الماس ارزش اوقیمت په څلوروفزیکي کمیتونوپورې اړه لري .
(کارات ،رنگ،دشفافیت ځال ،دپریکیدنې درجه)

دمالگې  Naclاوبه زڼ محلول ته ویل کیږي چې په یوکیلوگرام اوبو ) (H2Oکې څوارلس
گرام  14 gماده گډه شوې وي .

Brine

په کیمیا کې دانفجاري موادو دتخریب قابلیت ته ویل کیږي چې په کومه اندازه اعظمي
فشارتولیدکوي  .د نوموړي کمیت قیمت دانفجاري موادوکثافت ،دچاودنې مخصوصه
انرژي اودچاودنې سرعت دحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي  .ترټولوچاودیدونکی موادلکه
ټي ان ټي ) ، Trinitrotoluol (TNTنیتروگلسرین  ، Nitroglycerinاوهیکسوگین
 Hexogenدیادولوړدي
پراخول  ،توسعه ورکول  ،ارتول  :پلنول

Brisance

Broaden

دعادي ونولپاره عمومي نوم دی چې پلني پاڼې لري اودغیرسوزني ونې په شان نه وي
بروماید  -:دهایدربرومیک اسید ( )HBrمالگوته ویل کیږي  .همدارنگه هغه عضوي
مرکبات چې بروم عنصرپکې شتون ولري دبرومایدپه نامه یادیږي  .دبیلگې په توگه لکه
 KBr, NaBrاونور  .په طبابت کې پخوا داعصابودتسکین اودخوب راوستلو درمل په
توگه کاریدل
برومین،بروم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Brسره ښوول کیږي ،
.بروم اوسیماب یوازني
اودعنصرونوپریودیک جدول په اووم گ روپ کې پروت دی
عنصرونه دي چې په عادي حرارت کې دمایع په حالت کې دي  .نوموړی یووالنسه ،دوه
والنسه اوپینځه والنسه نافلزعنصر دی چې دهلوجني عنصرونوپه ډله پوړې تړلی دی .
اټومي نمبر یې  ، 3٥اټومي کتله لږځه نهه اویا گرام پریوه مول  79.904(1) g·mol−1ده .

Broadleaf Tree

Bromide

Bromine

بروم یونصواري رنگ ه ډیرزهرجن عنصردی  .دذوبان ټکی یې ( ) -7.2 °C,اودغلیان تکی
یې 58.8 °C,
بروماید .

دی  .دبروم نامتومرکبونه عبارت دي له  :سودیم برومایداوپوتاشیم

برومو اسیتون  -:یوبې رنگ ه  ،سخت بویه مایع دی چې په دویمه نړیواله جگړه کې
داوښکې بهوونکې گازپه توگه استعمال کیدلو .کیمیاوي فرمول یې CH3COCH2Br
اودبروم اواسیتون دترکیب څخه منځ ته راځي  .اسیتون په کیمیاوي البراتوارکې
په نارمل حرارت کې هم اسیتون
داالتودپاکولو په موخه ستانداردموادتشکیلوي .
دبروم سره کیمیاوي تعامل کوي اوسمدالسه بروم اسیتون ترالسه کیږي اودغه کړنالره
خطرناکې پایلې لري .
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برونکس  -:دهوایی لولودوه گوني څانگې یاتراخیا  tracheaته ویل کیږی  ،داهوایی
نلونه دسینې دمالتیرڅلورمې مهرې په برخه کې
( )Bifurcatio tracheaeپه ښۍ خواعمده برونکس
اوکیڼ خواعمده برونکس ویشل کیږي  .هوایې لولې
پرلپسې د سږوپه هره برخه کې په نوروکوچنیو
څانگوباندې ویشل کیږی  ..شۍ خواعمده هوایی
لوله په دریوبرخواوکیڼ خواهوایې لوله په
دووبرخوویشل کیږي  .دهوايې نلونوپه مرسته

Bronchus

هواسږوته رسول کیږي .
دمسواو دقلعي الیاژوته ویل کیږي چې په یوه ټاکلي تناسب سره گډکیږی
اوغیرمقناطیسي خواص ښيي  .نوموړي الیاژدمجسمو ،لوښو ،موسیقي االتو،

Bronze

دروازواوهنري شیانوپه جوړولوکې د ډیرپخواڅخه راپدې خوا کارول کیږي .
دډبروسکرویوډول ته ویل کیږي چې په خپل ځان کې دکاربن لږمقدارلري ،
دسکرودکړنالرې په یوه ټاکلې پړاوکې منځ ته راځي چې دترشري دورې په نامه سره
یادیږي  .په دې سکروکې دکاربن سلیزه برخه د  58-73%پورې رسیږي  .دډبروسکروپه
تړاویوازې دریمه برخه انرژي تولیدکوي

Brown Coal

براونين حرکت  -:روبرت براون  Robert Brownدشاتلندهیوادیونبات پېژندونکی وه چې
په  ١٨٢٧ز کال کې یې داتومونواومالیکونوحرکت په یوه مایع کې دیوه مایکروسکوپ
په مرسته ترڅیړنې الندې ونیو .براونين حرکت په مایعاتوکې دځوړندشوو ذراتویوډول
غیرمنظم حرکت ته ویل کیږی چې دتودوخې سره په تړاوکې ترسره کیږی  .دالبرت
اینشټاین له خوادبراونين حرکت ل پاره یوه ریاضي معادله ترالسه شوه چې په هوا  ،اوبو
اویا بل مایع کې دذراتوهرې خواته نامنظم حرکت محاسبه کوالی شو .که دیوه مایع
حرارت  Tپه او د نفوذضریب  Dپه وښيونو دوخت  tپه موده کې دځونډشووذراتوله

Brownian
Motion

خوا طی شوې فاصله مساوي ده له :
براونین حرکت ،مولیکولي حرکت  -:دمایعاتواوگازاتومالیکولونوغیرمنظم حرکت ته ویل
کیږي چې دحرارت سره سم سیخ زیاتیږي اوپه پایله کې پرلپسې خپل سمت اوسرعت ته
تغیرورکوي .دبیلگې په توگه لکه دگ رد یانې غبارذرې چې په هواکې په تصادفي توگه
هرې خواته حرکت کو ي داځکه چې دهرې خواڅخه ورباندې دهوامولیکولونه لگیږي  .په
پایله کې دگ ردذرې مسیرهم غیرمنظم بڼه ځانته غوره کوي اودمحصله ټکرونوسره سم
هرې خواته خوځیږي.

Brownian
Motion

بروسال  -.دباکټریاویوجنس دی چې د انتاني ناروغۍ  Brucellosisالمل گرځي . .
نوموړې باکټریاوې گ رام منفي  ،نامتحرک  ،بیضوي شکله میلې ډوله بڼه لري اودخپل
ژوندلپاره اکسیجن ته اړتیالري  .دهغوی شپږجنسه پېژندل شوي دی  .ځینې یې لکه
 ، B. abortus, B. canis, B. melitensis u. B. suisلومړی په حیواناتوکې ناروغي منځ
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ته راولي اوبیاوروسته کله چې څوک ورسره تماس پیداکړي نو انسانانوته سرایت کوي.
خزه ها  -:داسې یوه گ یاه ده چې دولس زره ډولونه یې پېژندل شوي دي  .دنباتاتودعلم
څخه یوه څانگه ده چې ساقه اوپاڼې لري خورښتونې  ،رگونه  ،نسجونه او ریشې نه لري
 .په نامساعدوځایونوکې شنه کیږي  .دبیلگې په توگه لکه په قطبي سیمو  ،په
لوړوغرونو  ،دډبروپرمخ اودونوپه پوستکي باندې شنه کیږي  .هغوی نه گالن لري اونه
تخم تولیدکوي خودسپور  sporesله الرې بیرته ډیرښت مومي .

Bryophyte

د پوكڼۍ آله  -:په هستوي فزیک کې دبریښنایزچارج
شووذرودپېژندلوپه موخه یوه نامتوآله ده چې دیوه سیلنډر
 cylinderپه بڼه لوښي څخه جوړه ده .
دسیلندر لوښۍ دیوه سوړمایع اوپه عادي توگه دهایدروجن
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
آلې ته ورننوځي نو سمدالسه دپیستون  pistonپه خوځیدوسره
دلوښي په منځ کې دفشاردرجه کمښت مومي اوپه پایله کې
دمایع هایدروجن حرارت دغلیان درجې څخه اوړي  .کله چې لوښي ته هستوي ذرې
Bubble Chamber
راننوځي نو دهایدروجن اتومونوسره غبرگون کوي اوپه پایله کې د طی شوې الرې په
اوږدوکې دایونایزیشن پروسه ترسره کیږي  .په دې ترځ کې دهایدروجن ایونونوپه نږدې
شاوخوا کې دهایدروجن مایع بخارکیږي اودغازمایکروسکوپي  microscopicپوکاڼې
تولیدکیږي  .په دې توگه د هستوي ذروخط السیردلیدلووړگرځي  .دنوموړې آلې په
شاوخوابرخوکې دعکس اخیستلوپه موخه ځانگړې کمرې  camerasځای پرځای شوې دي
چې دهغوی په مرسته دهستوي ذرودمسیردرې بعده عکسونه اخیستل کیږي  .دهستوي
ذروضایع شوې انرژي اندازه دتولیدشووپوکاڼودکثافت سره نیغ په نیغ تناسب لري .
دلوښي په اوږدوکې یوه ثابته متجانس مقناطیسي ساحه قرارلري چې دهستوي ذروخط
السیرته دلورینس قوې  Lorentz forceداغېزې سره سم تغیرورکوي  .دنوموړې قوې
داغیزې له کبله دهستوي ذروخط السیرونه هراړخیزمنحني جوړوي چې شعاع یې د
همغې ذرې دکتلې اوچارج تناسب ( ) m/zپه واسطه ټاکلی قیمت لري .
بلخوادمنحیانودشعاع قیمت څخه دهستوي ذرود سرعت اوکتلې حاصل ضرب
(مومنیتوم  )Momentumکمیت ترالسه کیږي .
غوټۍ،پندک،غنچه،جوانه  -:دنبات ساقې دڅوکې وده کوونکې برخه چې دسفلي پاڼوپه
واسطه (فلس های جوانه) پوښ شوې وي  .لکه دیوه گل غنچه چې الغوړیدلی نه وي .
جوانه زدن  -:په سفلي نباتاتواوحیواناتوکې یوډول غیرجنسي تکثردی په دې توگه چې
لومړی د ژوندي موجوددجسم په یوه برخه کې یوه کوچنۍ برآمدگي شنه کیږي اوپرلپسې
وده کوي  .کله چې همدا نوي موجودپوره وده وکړه نوپه پایله کې دموربدن څخه
جداکیږي اودمستقل حیوان اویانبات په شکل ژوندکوي  .خوکله چې همدغه برآمدگي
دمورپه جسم باندې وصل پاتې شي نودوخت په تیریدلوسره گڼ شمیرڅنگ په څنگ نورې
ژوندي موجودات تولیدکیږي  .په پایله کې حیواني اویانباتي اجتماع منځ ته راځي .
دتکثرداډول کړنالره په باکټریاو،سمارق ،نباتاتو ،اسفنج دریایی ،حلقوي چنجیان ،
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کیسه تنان اونور .دبیلگې په توگه کله چې وایرسونه دمیزبان سلول څخه راووځي
نودمیزبان سلو ل غشایوه برخه دوایروس پوښ په توگه په کاراچوي  .تولیدشوی اورگانیزم
په ارثي تړاودوالدین اورگانیزم سره کټ مټ یوشان دي اودکلون  cloneپه نوم یادیږي .
جوانه زدن  -:تکثرغیرزوجی درنباتات ،حیوانات وسمارق ها توسط جوانه زدن  ،تقسیم
سلولی که دران سلول مادری یک برجستگی تولیدکرده وبعدًا باتشکیل یک جدارسلولی
ازان جدامیگردد.

Budding

محلول بفر -:عبارت ازمحلولهای امالح اسیدهای قوی والقالی های ضعیف ،ویاالقلی
های قوی واسیدهای ضعیف میباشدکه به اسانی درمحلول های آبې پارچه شده ومحیط
مساعد وثابت  pHراتولیدمیکند .وقتی مقدار کمی اسیدقوي یا باز قوی به آن اضافه
شود  pH ،آن بسیار کم تغیرمیکند .بطورمثال  ،از محلول بافر با یکربونیت
 bicarbonateبرای تنظیم  pHخون استفاده میشود.

Buffer Solution

تشکیلول  ،جوړول ،ودانول ،ابادول  :بنسټ اېښودل  .تكيه كېدل

Build

جوړښت  ،تشکیل

Building

دساختماني مواد ،دابادولومواد

Building
Material

بنډل ،پسته  ،ډله ( ،لکه بنډل کول  ،تړل  ،یوځای کول  ،گیډی کول)

Bundle

بیورت  -:یوشیشه یې سلندري شکله نل ته وايې چې پرمخ یې درجه بندې شوې وي
اوشیردهن هم لري  .نوموړې آله دمقداري تجزیې په موخه کارول کیږي

Burette

سوځیدل  ،محترق کیدل

Burning down

بوتان  -:یوهایدروکاربن مشبوع گازدی چې کیمیاوی فرمول یې  C4H10او په نارمل
فشاراو نیم درجه دسانتی گرادکې  0,5 °Cپه گازاوړي  .بوتان یوډیراوربلیدونکی  ،بې
رنگه الکان دی چې د حرارت په منفي  −138 °Cکې ویلې کیږي .دسون د موادو په
توگه اوهم د )  (buta – 1 , 3 – dienد استحصال لپاره په کاریږي
دکاربن کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیز نښه ده

Butane

C  Carboneum

دکلسیم عنصرلپاره دلنډیزنشه ده

Ca  Calcium

دمړانسان اویاحیوان جسد

Cadaver

یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Cdسره ښوول کیږی اواتومي شمېر ه
یې  ، ٤٨نسبي اتومي کتله یې یوسلو دولس واحده  ، 112,41uکثافت یې 8,642
، g/cm3دجست په گ روپ پورې تړلې ،ذهرجن اودسپینوزروپه شان ځلیدونکی نرم فلزدی
 .دوېلې کیدنې ټکی یې  321 °Cسانتیگرید اودذوبان ټکی یې  767 °Cسانتی

138

Cadmium

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
گریددی  .د (  ) 1.2 Vولټه باتريوپه تولید کې پراخ استعمال لري  .د بېلگې په توگه
لکه  NiCdچارج کیدونکي برقي باتري دیادولووړدي  .په هستوي بټۍ کې دکادمیوم
میلو په مرسته حرارتی نیوترونونه جذب کیږی اوپه دې توگه دهستوي بټۍ دانرژي
کنترول اود مړه کیدنې کړنال ره چمتو کیږی  .که په هواکې یې دکادمیوم کثافت
اندازه د  0,03 mg/m3څخه پورته شي نودسرطاني ناروغیو احتمال ډیرزیات اټکل کیږي
كافين -:سپین رنگه ،تریخ،بلوري الکوالیدعضوي ماده ده چې دیوه تحریک کوونکې
درمل په شان اغیزه لري  .په یوه پیاله کافې کې ، 100 mgپه يوه پیاله چای کې 30 mg
اوپه یولیترکوکاکوالکې  120 mgكافين شتون لري  .داعصابومرکزي سیستم تحریک کوي
،ادرار زیاتوي ،رگونه ارت کوي ،دوینې فشارزیاتوي،دزړه ضربه زیاتوي ،درحم خواته
دالقاح شوې هگۍ حرکت کموي  ،دعظالتو ستړیاکموي  .دسرخوږیدلواومایگرېن لپاره
کارول کیږي  .كافين ذهرجن درمل دی اوپه ورځ کې ددووپیالوڅخه زیات وه نه څښل شي
قفس ،زندان

Caffeine

Cage

دسینې په نسج کې دکلسیم مینځ ته راتلل چې دمیده مالگې په شان مالومیږي اوپه
ماموگرافي تصویرکې پيژندل کیږي .دالس موښلوپه مټ نه حس کیږي.
هغو نباتاتوته ویل کیږي چې په القالي لرونکې خاوره کې نه شنه کیږي

Calcification
Calcifuge

په کیمیا کې یو ډول ال براتواري کړن ال رې ته ویل کیږي چې هرډول معدني مواد ،خاوره
اونورسوځول کیږی یا تودول کیږی ،په دې موخه ترڅودهغوی دمنځ څخه اوبه لیرې شي ،
رنگ یې بدل شي اویاتجزیه شي  .د بېلگې په توگه دسمټواوالمونیم اکساید تولیداونور
هغو نباتاتوته ویل کیږي چې په القالي (آهکي ) لرونکې خاوره کې
اویاترجیح ورکوي .
سنگ آهک ،کلسیت -:

شنه کیږي

د کاربونیټ یومینرال دي چې دکلسیم کاربونیټ )(CaCO3

یوپولي مورف تشکیلوي .

Calcination

Calciphil

Calcite

کلسیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Caښوول کیږي اودعنصروپه
جدول کې په دویم عمده گروپ کې پروت دی  .دکلسیم اتومي شمېر ه  ٢٠اونسبي
اتومي کتله یې  40,078 uواحده ده  .کثافت یې  ، 1,54 g/cm3دویلې کیدنې ټکی
) ، (842 °Cاودغلیان ټکی ) (1484 °Cدی  .کلسیم دځمکی الکالي دوه و ال نسه ،نرم
فلزدی چې دسپینوذروپه شان ځلیږي  .داوبواواکسیجن سره سمد ال سه سخت کیمیاوي
تعامل ښي  .په طبیعت کې پینځم ډیرپیداکیدونکی عنصردی چې په مرکب توگه په
معدني ډبرو ،دبدن هډوکو،تباشیر ،مرمرډبرو،گیپز ،شدو اونورخوراکي موادوکې
پیداکیږي .
یوعنصردی چې دهډوکوپه جوړښت کې اړین رول لري  .په سیرم کې دکلسیم کچه دنارمل
په پرتله هغه مهال پورته ځی کله چې په هډوکوکې نیمگړتیا لکه رژیدنه  ،ویلې کیدنه

Calcium

Calcium

اونورپیل شي
کلسیم با یکاربونېټ  -:دامرکب دکلسیم هایدروجن کاربونېت په نامه هم یادیږی
اوکیمیاوي فرمول یې ) (Ca(HCO3)2دی  .نوموړې مرکب یواځې په اوبه زڼ محلول کې
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شتون لري  .د بېلگې په توگه د معادل مقدارکلسیم ایونو (Ca2+),اوهایدروجن
کاربونېت ایونو ، (HCO3–),،اوکاربونېت ایونو  (CO32–).څخه جوړدی .
کلسیم کاربونېټ  -:یوکیمیاوي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول یې  CaCO3.بڼه لیکل
کیږي  .نوموړې مرکب په طبابت کې دمعدې ضداسید درمل په توگه اوهم دغاش پاکولو
کریم کې کارول کیږي  .کلسیم کاربونې ت د مرمر په ډبرو ،هډوکواودبحري حیواناتوپه
سکیلیت کې پیداکیږی .

Calcium
Carbonate

کلسیم فلورایت  -:یو ډیرزهرجن مینرال دی چې کیمیاوي فرمول یې په  CaF2ښوول Calcium Fluoride
کیږي  .په شیشه جوړولو ،درنگ په تولیداودښایسته زیوراتو ډبروپه توگه کارول کیږي .
کلسیم هایدرواوکساید -:یوه سپینه پودرې ماده ده چې کیمیاوفرمول یې (Ca(OH)2
دی  .نوموړی مرکب دکلسیم اوکسایداوداوبودیوځای کیدوڅخه تر ال سه کیږي  .په
طبیعت کې دیوه مینرال په بڼه هم پیداکیږي  .اوبه زڼ محلول یې دچینې شیره په نامه
یادیږي اودودانیوپه جوړولوکې ورڅخه گټه اخیستل کیږي .
کلسیم هایپوکلوراید -:یوډول ضدعفونی مواددي چې په طبابت کې د باکټریا وودمنځه
وړلو او همدارنگ ه دڅښلواوبودپاکولوپه موخه کارول کیږي  .کیمیاوي فرمولی ېی
 Ca(OCl)2په بڼه لیکل کیږي  .نوموړی مرکب یوزیړ سپین رنگه جامدپودري مواددي
چې دکلورگ ازپه شان تندبوی لري  .په نساجي فابریکو لکه دکاغذ په فابریکوکې ورڅخه
همدارنگ ه په پوځي برخه کې دکیمیاوي اوبیالوژیکي
گټه پورته کیږی .
وسلودپاکولولپاره لکه زارین گاز Sarinاودزینف گاز Senfgasدمنځه وړلوپه موخه
کارول کیږي ،
کلسیم اوکساید -:یوکیمیاوي مرکب دی چې فرمول یې  CaOاودسپین پودرپه شان
مواد دی  .په بله وینا هغه چونه ده چې اوبه ورته ال رسیدلې نه وي په تعمیراتونوکې
ډیرکارول کیږی .
محاسبه کول

Calcium
Hydroxide

Calcium
Hypochlorite

Calcium Oxide

Calculate

محاسبه

Calculation

کالیفورنیم  -:په مصنوعي توگ ه تولید شوی کیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې Cf
سره ښوول کیږي اودعنصرونوپه جدول کې یې داتومي

شمېر ه  98ده  .نسبي اتومي

شمېر ل کیږي .
گروپ په ډله کې
کتله یې  251Uواحده اود actinides
اکټینایدهغوعنصرونوته ویل کیږي چې په پریودیک جدول کې یې اتومي شمېر ه دنوي
څخه تریوسلودرې پورې رسیږي  .د بېلگې په توگ ه لکه توریم  ،یورانیم ،پلوتونیم اونور .
کله چې دبرکیلیم دوه سوه نهه څلویښت عنصر هسته  berkelium-249په
نیوترونووویشتل شي نوپه لومړي پړاوکې یونیوترون په هسته کې جذب کیږي او برکیلیم
دوه سوه پینځوس منځ ته راځي اوپه دویم پړاوکې همدغه هیجاني برکیلیم خپله اضافگي
انرژي په بیتاتجزیه سره د ال سه ورکوي او  californium-250عنصر ال س ته راځي  .کله
چې کا لیفورنیم دوه سوه پینځوس پرلپسې په نیوترونوبیا وویشتل شي نوپه خپل وارسره
کالیفورنیم دوه سوه یوپینځو californium-251اودوه پنځوس تولید کیږي  .څرنگه چې
 Californium-252دنیوترونویوه پیاوړې سرچینه ده نوله دې کبله په هستوي بټۍ اوپه
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هستوي وسلوکې دسونگ هستوي مواددبلولولپاره کارول کیږي .همدارنگه په موادوکې
دعنصرونودمقداراودیوه ځانگړي عنصرد پيژندنې په موخه دنیوترون اکتیویشن په
تحلیلي کړنال ره  neutron activation analysisکې ورڅخه گټه پورته کیږي .

دکلیفورنیوم کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده

Californium

یوه تخنیکي آله ده چې دخورادقیق طول اندازه کولوپه موخه کارول کیږي.
دکوچنیوشیانوپنډوالی اوقطرآن تر  0,1 mmپورې دقیق اندازه کوال ی شي.

Calipers

نباتي پولي ساکراید ماده ده چې دنباتاتواوبه ځبیښونکي انساج دتل لپاره اویادمني
موسم په وخت کې مسدودکوي  .دپسرلي په موده کې حل کیږي

Callose

کالومل  -:دیوقیمته سیماب کلورائیدته ویل کیږي چې کیمیاوي فارمول ئې Hg2Cl2
دی  .سپین رنگ لري اوپه اوبوکې غیرمنحل دی .

Calomel

تودوخي ته منسوب  ،مربوط په حرارت ،علم حرارت ،حرارت اړونده

Caloric

کالوري  -:دحرارت پخوانی واحددی  .دلنډیزنښه يې په  calښوول کیږي  .پرځای يې
اوسنی قانوني واحدژول  Jکارول کیږي 1 cal = 4,187 J .
دتعریف سره سم یوکالوري هغه مقدارحرارت دی چې یوگرام خالصې اوبه دعادي فشار
 101,325 kPaالندې د  14,5 °Cڅخه تر 15,5 °Cدرجي پورې لوړبوزي .

Calorie

کالوريمتر -:یوه آله ده چې دهغې په واسطه دحرارت مقداراندازه کیږي کوم چې دفزیکي
،بیالوژیکي اوکیمیاوی پروسوپه ترځ کې آزادکیږي .

Calorimeter

دسر سکېلېټ چت ،دسرکوپړی پورتنۍ برخه ،سقف جمجمه پرته له قاعدې  -:هغه
هډوکي چې دجمجمې په فوقاني برخه کې پراته دي اودغاښ لرونکودرزونوپه مرسته سره
تړل شوي وي .

Calvaria

سقف جمجمه  ،کپری ،دهډوکوڅخه جوړه شوې ککری چت

;Calvaria

په معمولي خزه کې دریشې خولی ډوله پوښ ته ویل کیږي چې په سپورونوکې دکپسول
بڼه لري  .داپوښ یوخوا دبوټو ولې دخرابیدلوڅخه په امن کې ساتي اوبلخواپه ځمکه کې

Calyptra

دریشودننوتلو کړنال ره اسانه کوي .
 -۱کالهک ،دریشي خولۍ  -۲په نباتاتوکې دهگۍ دتولیددستگاه sporophyte
پورتنۍ جداشوې برخه چې دکالهک موئي (خولۍ) په نوم یادیږي  .کله چې
دنباتاتواومایکرواورگانیزمولپاره دبیرته تولید امکانات مساعد نه وي نودبیرته
تولیددستگاه يې یودائمي شکله ځانگړی جوړښت غوره کوي چې د سپورپه نوم یادیږي
اودتخم سره ورته دی .

Calyptra

دکالهک ( خولۍ) تولیدکوونکې سلولونه  ،دریشې دڅوکي یوه برخه ده چې ددې ځای
څخه دکالهک سلولونه منځ ته راځي  .دسلولوهغه طبقه چې کالهک ورڅخه جوړیږي

Calyptrogen
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عکاسي کمره  -:یوه اپتیکي آله ده چې دشیانوعکس اخیستلولپاره کارول کیږي  .کامره
کوالی شي چې ساکن انځورونه ،متحرک انځورونه واخلي اوذخیره کړي  .دبېلگې په توگه
لکه دفلم کمره ،دیگیتال سینمايي کمره،ویدیوکمره اونور

Camera

دابتدايي نباتاتوډیرسلولي جسم ته ویل کیږي چې په ریشه ،پاڼې اودغوټۍ په ساقه
باندې نه وي ویشل شوې  .دبیلگې په توگه لکه سمارقها،الجي اوگل سنگها

Camp Plant

 -۱سخت پوستان  Crustaceaلکه خرچنگ ،سرطان  ،چنگاښ
 -۲دسرطان ناروغۍ -:
په شکل کې دسرطان ناروغي یوه حجره کښل شوې ده چې
دلمفوسایتونوله خوا دیرغل په موخه ایساره شوي اواحاطه
شوې ده.
سرطان د بدن د حجراتونا کنټرولیدونکې ودې یا تکثر ته ویل
کیږي چې خبیث خواص ولري  .دبیلگې په توگه لکه اپيتیل سرطان (کارسینوما) ،دشلې
غوښې،هډوکي عظالتو ،دوازدې نسجونو سرطان (زارکوما) اودوینې سرطان  .د انسان د
بدن په غړیو کې د سرطان را منځته کیدل بیالبیل عوامل لري چې ځینې ېې په الندې ډول
ذکر کیږي:
▐ کیمیاوي مواد ،د الکولو زیات استعمال،محیطي زهري مواد لکه زهري مرخیړي او
یو ډول نور زهري مواد چې د الفا توکسین په نامه یادیږي ،د لمر تر وړانگو الندې د
ډیر وخت لپاره پاتې کیدل ،لږجسماني حرکت  ٪۵ ،ارثي فکټورونه ،چاغتوب،
رادیواکټیف وړانکې ،وایروسونه ،بکټریاوي اونور .د دې ټولو عواملو سره سره تر
اوسه پورې د ډیری سرطانونو کره علتونه نه دي پیژندل شوي .په نړۍ کې تر ټولو
وژونکی سرطان د سږیو سرطان پیژندل شوی چې تر ډیره پورې ېې علت د تنباکو یا
سگرټو استعمال په گوته شوی دی..
د انسان د بدن حجرات د اړتیا سره سم تکثر کوي او د اړتیا د نه موجودیت په صورت کې
په منظم ډول له منځه ځي ،چې دا دواړه (د حجراتو تکثر او له منځه تلل) په منظم ډول او د
انسان د بدن د اعضاوو د اړتیا سره سم تر سره کیږي .کله چې په دې دواړو حالتونو کې (د
حجراتو تکثر او له منځه تلل) د بیالبیلو عواملو پر اثر بې نظمي حاکمه شي او په نتیجه
کې د بدن حجرات له کنترول پرته تکثر وکړي او یا په منظم ډول له منځه الړې نشي ،دې
حالت ته د بدن د همغه اړونده غړي سرطان ویل کیږي.
د سرطان نښې نښانې د سرطان په ډول او موقعیت پورې اړه لري .د مثال په ډول ،د سږیو
د سرطان عمده نښې نښانې د ټوخي ،سالنډي او د سینې د درد څخه عبارت دي .د
کولمو په سرطان کې اسهال ،قبضیت او په غایطه موادو کې د وینې موجودیت ډیر لیدل
کیږي .د مرۍ په سرطان کې مریض د غذا د تیرولو په وخت کې مشکالت لري او په زیاتو
حالتونو کې د درد سره یو ځای وي.
د سرطان ځینې ډولونه هیڅ نښې نښانې له ځانه سره نه لري او په ځینو ډولونو کې لکه د
پانقراض سرطان تر هغه په ناروغ کې د سرطان نښې نښانې نه لیدل کیږي تر څو ېې ښه
ډیر پرمختک نه وي کړی.
الندې نښې نښانې تقریبًا د سرطان په ټولو ډولونو کې موجودې وي:
• د ساړو په اثر ريږدېدنه،
• د خستگۍ احساس،
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• تبه،دبدن دفاع سیستم کمزورتیا
• بې اشتهايي،
• ناراحتي،
• د شپې لخوا خولې کیدل ،او
• د وزن بایلل :.دبدن غړوڅخه دوینې بهیدل
• د سرطان د تشخیص لپاره الندې معاینات ډیر معمول دي:
• د سرطاني غړي د نمونې اخیستنه او معاینه،
• د هډوکو د مغز د نمونې اخیستنه او معاینه،
• د وینې د حجراتو معاینات،
• سي ټي سکن  ،CTاو
• ام آر آیMRI .
د سرطان د ډول ،موقعیت او اندازې تشخیص ډیر آسانه نه بریښي خو د دې سره سره د
سرطان ډیری ډولونه د سرطاني غړي یا برخې د نمونې د اخستنې او معاینې په واسطه
چې ورته په طبي اصطالح کې بایوپسي ویل کیږي تشخصیږي .د سرطان د اساسي
موقعیت او اندازې لپاره د سي ټي سکن معاینات ډیر اساسي رول لوبوي.
د سرطان تداوي:
د سرطان تداوي د سرطان په ډول او د هغه د پرمختگ یا انکشاف تر کچې پورې اړه لري.
د سرطان د پرمختگ یا انکشاف کچه په دې معنی ده چې سرطان څومره وده کړې او آیا د
بدن نورو اعضاوو ته هم خپور شوی او که نه .د دې فکتورونو په نظر کې نیولو سره د
تداوۍ الندې ډولونه ډیر معمول دي:

▪
▪
▪
▪

جراحي عملیات او د سرطاني برخې لرې کول،
سرطاني غړي یا برخې ته د شعاع ورکول،
د سرطان ضد داروگانو استعمالول.
ایمیني درملنه Immunotherapy

له دې سره سره ،د سرطان بشپړه تداوي د سرطان په ډول او پر وخت تشخیص پورې اړه
لري .که چیرې یو سرطان د هغه په ابتدايي مراحلو کې تشخیص شي کیدای شي ډیرې
ښې پایلې ولرې او ناروغ ترې په بشپړه توگه شفا پیدا کړي.
د سرطان مخنیوی:
لکه څرنگه چې مخکې وویل شول ،د ډیری سرطانونو اساسي علتونه تر اوسه پورې نه دي
پیژندل شوي ،خو د تنباکو پر استعمال کنترول ،د الکولو په څښاک کې کمښت ،د بدني
فعالیتونو زیاتوالی ،د صحي خوراکونو څخه استفاده کول ،د کیمیاوی زهرجنو موادو او
وړانگو څخه د ځان ساتل ،د تور زیړي (چې په اوږده موده کې د ینې د سرطان سبب
گرځي) او انساني پاپیلوما وایرس (چې د رحم د غاړې د سرطان سبب گرځي) په وړاندې
واکسین ،منظم معاینات ،د لمر د وړانگو په مقابل کې د بدن د پوستگي ساتل ،او د
سرطاني ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي رغنده گامونه تر ډیره بریده د دې وژونکې
ناروغۍ پیښې کمولی شي.
په کال کې یو ځلې یا دوه ځلې د بدن د عمومي معایناتو ترسره کول ډیر اړین بریښي چې
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په دې سره کوالی شو سرطان په خپلو ابتدايي حالتونو کې کشف او په درملنه ېې الس
پورې کړو.
سرطان ټولوهغوناروغیوته ویل کیږي چې دبدن یوه سالمه حجره یوه ناڅاپه غیرنارمل شي
اوپه خپل سراوپرته له کنتروله ځان ویشي

Cancer
)(krebs

سرطاني ناروغۍ  - :دبدن ديوه غړي یا نسج دکتلې ناکنتروله غټوالی  ،دحجرې
ناکنتروله ويشتوب اویا پړسوب چې گاونډی نسجونه ترفشارالندی راولی اودبدن نورو
برخو ته هم غځيدالی شي.

Cancer Disease

دسرطان جينونه  - :سرطان دجين يوډول ناروغي ده  .سرطاني جین دډي اين اې يوه
کوچنۍ برخه تشکیلوي چې دمی وتيشن په پایله کې منځ ته راځي  .نوموړي جينونه ناسم
اونیمگړي پروتېين جوړوی .

Cancer Genes

دسرطان ناروغۍ درملنه  - :لکه عمليات  ،کيمیاوي درملنه اودوړانگودرملنه ،
دمعافيتي سیستم درملنه اونور

Cancer
Treatment

دواحداتوپه نړیوال سیستم کې دنورشدت واحددی چې لنډیزیې په  cdسره ښوول کیږي .

Candela

شمع  ،همدارنگه دموټرپالک ته هم ویل کیږ لکه  spark plugیاzündkerze

Candle

شكره (دگني ،يا جغندر)  ، -:دوه قیمته شکردی چې دگلوکوزاوفرکټوزڅخه جوړشوی
دی  .خوندیې خوږ اورنگ یې سپین دی ،په مایع کې دحل کیدلووړتیالري  .کیمیاوي
فرمول ېې  C12h22o11.دی.
نېښي غاش  ،انیاب غاښ  ،هغه غاش چې دمخ څلوروغاښونوپه څنگ دواړواړخونو کې
پروت دی
جنگي آله ده اود توپ په نوم یادیږي .

Cane Sugar

Canine Tooth
Cannon

دکنتورغیراتصالي مجموعه  -:په ریاضي کې دحقیقي عددونویوډول فرعي مجموعې ته
ویل کیږي چې په توپولوژیکي ،هندسي اودتیورتیکي اندازه کولوپه تړاوځانگړي خواص
ولري  .د
په شکل کې دکنتورغیراتصالي مجموعې پینځه تکرارونې (ايتريشن ) کښل شوې دي

دبېلگې په توگه :

Cantor Set

 -۱نغښتې ،مکمل ،په مجموعي توگ ه سره یوځای (نامتداوم ،غیراتصال) اوپه هیڅ ځای
کې هم متراکم نه وي  -۲دحقیقي عددونوپه مجموعه کې دصفرمجموعه تشکیلوي
اوبلخواد شمېر لو ،وړنه وي  --۳دخپل ځان سره یوشان وي  ،یانې که بعدیې سترشي
شمېر
خپل یوشان والې د ال سه نه ورکوي -۴دمحدودې مجموعې دعنصرونو
همدارنگ ه د ال یتناهي مجموعې لپاره هم اعتبارلري (ځواکمنتیا)  .که چېرته ته ټول
حقیقي عددونه کوم چې دتړلي انتروال ] [0,1صفراویوه په منځ کې پراته دي په پام کې
ونیسو ،اوبیادهمدغه انتروال څخه خال صه منځنۍ درېمه برخه ړنگه کړو،په دې مانا
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چې ټول هغه عددونه کوم چې د یوپه دری  1/3اودوه په درې  2/3ترمنځ پراته دي لیرې
انتروالونه باقي
انتروال او
کړو  ،نوپه پایله کې یواځې دوه انتروالونه یانې
پاتې کیږي  .دنوموړودواړوهریوه انتروال څخه یوځل بیا خال صه منځنۍ درېمه برخه
 :او
,
,
ړنگه کړو اوپه دې توگه څلورانترواله ال س ته راځي  .لکه
انتروال .همدغه کړنال ره تر ال یتناهي پورې تکرارکیږي  .که  nځله یادشوې کړنال ره
ځله برخه داصلي
ترسره شي نوپه پایله کې  2nانتروالونه منځ ته راځي کوم چې
انترول په ځان کې لري  .دکنتور مجموعه عبارت له ټولوهغوټکوڅخه دی چې دصفر
اویوه په منځ کې پرتې دی ] [0, 1اوبرسېره په ال یتناهې ايتريشن کې دړنگولوڅخه په
امن کې پاتې شوې دي  .دکنتور  nامه فرعي مجموعه په ال ندې ډول ده .

دربړخام ماده  -:یوډول سپینه رنگه شیره ده چې دربړدونې څخه ترالسه کیږي
اودربړدتولویدپه موخه دخام موادوپه توگه کارول کیږي .

Caoutchouc

 -۱ظرفیت ،گنجایش ،و ړتيا،كِفايت،توان،وس  ،دفعالیت وړتیا ،دیوې فابریکي دبرق
انرژي تولیدقابلیت
 -۲په فزیک کې  -:دبرقي چارجونودذخیره کولولپاره دیوه خاذن وړتیاته ویل کیږي چې
دخاذن ظرفیت په نوم یادیږي  .دیوه خاذن ظرفیت مساوي دی له نسبت برقي چارج مقدار
 Qپرتفاوت پوتنشیل ( Uولتیج) چې دخاذن دووڅنډوترمنځ شتون ولري .
 ،دظرفیت واحددفارادپه نوم یادیږي اولنډیزیې په ) (1 Fکیږي  .یوفارادهغه ظرفیت ته
ویل کیږي چې که په خاذن باندې یوولټ ولتیج کېښوول شی نو دبرقي چارج یوکولومب

Capacitance

مقدار)(1 C = 1 Asذخیره کیږي .
دخاذن مقاومت  -:که په یوه برقي سرکټ کې یوخاذن وتړو اوبیادیوه مستقیم جریان په
منبع وتړل شي  ،نودخاذن څخه مستقیم جریان نه شي تیریدالی ،داځکه چې هغه
برقي سرکټ
دمستقیم جریان لپاره یوالیتناهي مقاومت تشکیلوي  .برخالف که
دمتناوب جریان په یوه منبع وتړل شي نودخاذن څخه متناوب جریان تیریدالی شي  .په دې
ترځ کې خاذن دفریکونس په تابع سره پرلپسې په پریودیک توگه چارج اوډیسچارج کیږی
 .دمتناوب جریان پروړاندې دخاذن مقاومت  XCدالندې
اړیکې څخه ترالسه کیږي :
،
په پورتنۍ معادله کې  ωدایروي فریکونس په واحدحرڅ
 C ، Hzدخاذن ظرفیت په واحد فاراد  Fدی  .په بله
وینادمتناوب جریان پروړاندې دخاذن مقاومت  XCپه
واحد اوم  Ωدفریکونس  fاودخادن ظرفیت  Cپه برعکس متناسب دی .
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خاذن -:
دبرقي سرکټ یوه برخه تشکیلوي چې دبرقي چارجونویادبرقي
انرژۍ دذخیره کولوپه موخه کارول کیږي  .خاذن
ددوومخامخ هادي لوحوڅخه جوړشویدی چې ترمنځ يې
ډیره لږفاصله شتون لري  .دواړه هادي لوحې دیوه عایق لکه
ربړ،هوا،شیشه اویا تشيا په واسطه بیلې شوې وي چې
ددای الکتریک  Dielectricپه نوم یادیږي  .کله چې خاذن
دولټیج په منبع  Uوتړل شي ،نودلوحوترمنځ برقي ساحه  Eتولیدکیږي  .دخاذن په یوه
لوحه باندې مثبت چارجونه  +Qاوپه بله لوحه باندې منفي چارجونه  -Qراټولیږي .
دذخیره شوي چارجْ  Qاودپتانسیل تفاوت  Uترمنځ یوتناسب شتون لري چې دهغه نسبې
ضریب ته دخاذن ظرفیت  Cوی ل کیږي  .خاذن توپيرلرونکي شکلونه اوډولونه لري  .لکه
لوحه يي خاذن  ،استوانه يې خاذن ،څرخیدونکی خاذن،کروي خاذن چې دمتحول خاذن

Capacitor

په نوم هم یادیږي اونور .ذخیره شوی برقي چارج مساوي دی له حاصل ضرب دخاذن
 ،همدارنگ ه په خاذن کې ذخیره شوې انرژي (کار)
ضرفیت اوولتیج  .یانې :
 ،برقي چارج په واحدکولومب ، Cولتیج په واحد ولټ
مساوي دی له :
 Vاودخاذن ضرفیت په واحدفاراد Fښوول کیږي  .بلخوادخاذن ضرفیت  Cدلوحوترمنځ
فاصلې  dسره برعکس اودلوحوسطحې  Aسره مستقیماء متناسب دی .
شع ریه عروق،شعریه رگونه ،شعره نلونه ،ډيرنري نلونه ،اوښتان ډوله رگونه ،دانسان
اوحیوان په بدن کې ترټولوکوچني رگونوته ویل کیږي چې وینه ،لمف اوهواپکې بهیږي .
قطريې دپينځوڅخه ترلسومایکرومتره رسیږي .

Capillaries

دوینې شعریه رگونوته اړوند،دعروق شعریه په شکل ،ډیرنري رگونوپه بڼه

Capillary

د وينې يو ډېر کوچنې رگ (شریان)

Capillary

دشعریه څکوونکې اغیزه  -:کله چې یوشعریه نل په مایع کې ډوب شي نومایع دنل په
منځ کې پورته خواته خیږي اوپه پایله کې دمایع سطح یومقعرشکل ځانته غوره کوي .
Capillary Action
په نوم یادیږی .المل يې دادی چې
نوموې بڼه دمنېسکس Meniscus
ددووتوپيرلرونکوموادوترمنځ دچسبندگی قوه اغیزه کوي .
دشعریه نلونوپه واسطه تجزیه  -:په تحلیلي کیمیاکې یوه تجزیوي کړنالره ده چې
دمحلولونوسرعت او څرگندیدنه دیوبل سره توپيرلري کله چې په نمونه محلول کې
دفلترکاغذډوب شي نوپه پایله کې محلولونه دشعریه په نل کې پورته خواته په توپیرسره
خیږي .
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شعریه اغیزه  -:دشعریه نلونوځانگړوخواصوته ویل کیږي چې دمایع سره په تماس کې
يې ښيي  .په بله وینادشعریه نلونوکیفیت ته ویل کيږي چې دمایعاتودسطحې کشش له
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
عمودأ ډوب شي نواوبه په نل کې دځمکي جاذبې قوې پمقابل
کې لږڅه پورته خیږي  .داوبوسطحه مقعرشکل ځانته غوره کوي
 .نوموړې اغیزه یوخواپخپله دمایع سطحي کشش او
بلخوادمایع اوشیشه يي نل دتماس په برخه کې دسرحدي
سطحې کشش په اساس منځ ته راځي  .په شعریه کې دمایع خیږیدلوارتفاع
دالندوکمیتونوتابع ده  :دمایع کثافت ،دشعریه نل شعاع،دځمکې جاذبې قوه اودمایع
سطحي کشش اودتماس زاویه
دشعریه شاته تمبوونکې اغیزه  -:کله چې یوشعریه نل په مایع لکه
سیماب کې ډوب شي نودنل په منځ کې دسیماب سطحې ارتفاع
دشاوخوااوبوپه پرتله ټیټه کیږي اوبلخوادڅنډوپه برخه کې ښکته خواته
خوځیږي  .په پایل ه کې دمایع سطحه یومحدب شکل ځانته غوره کوي .
المل يې دادی چې دسیماب مالیکولونوترمنځ دجذب قوه Cohesion
دهغې قوې په پرتله چې دسیماب اودشعریه نل ترمنځ عمل کوي اود چسبندگی قوي

Capillary Effect

Capillary
Repulsion

 Adhesionپه نوم یادیږی  ،زوروره ده .
شعریه ،نلونه ،موی رگ  -:دلمف اووینورگونودتقسیماتو ترټولوډیرې کوچنی څانگې دي
چې یوازې دیوې سلول په اندازه پنډوالی لري  .شعریه رگونه  ،وریداوشرائین دیوبل سره
Capillary Vessels
نښلوي  .همدارنگه دوینې اوشاوخوا نسجونو ترمنځ داوبو،اکسیجن،کاربن دای
اکساید،غذايي موادو اونورو کیمیاوي پاتې شونوراکړه ورکړه ترسره کوي .
سرپوښ،کپسل  -:يو پوښ چه دوا پكښى اچول شوې وى .همدارنگه لکه دسترگوکسي
پوښ ،میوه ءشگفته چې دڅوبرخوڅخه جوړه وي  .په پښتورگي کې
کپسل،دمغزکپسل،دبکټریاوپوښ ،دلمف غدوپوښ،فضايي کپسل اونور.

Capsule

کاربنین  -:دکاربن اتوم ته ویل کېږي چې منفي چارج شوی وي اوپه هغه باندې
یواویاډیرالکترون څکوونکي پاتې شونې تړلې وي  .د بېلگې په توگه که بېز په B
Carbanion

اوپاتې شونې په  R3وښيو نولرو:
R3C-H + B− → R3C− + H-B
کاربید ،کارباید  -:یوکیمیاوي مرکب ته ویل کیږي چې دکاربن اتوم اویوه لږمنفی چارج
لرونکي عنصردیوځای کیدوڅخه منځ ته راځي  .که چېرته ته دکاربن عنصر په  Cاو
منفي عنصرپه  Eوښيو نوعمومي فرمول یې داسې لیکو ExCy. :د بېلگې په توگه لکه
کلسیم کاربید  ، CaC2سیلیکون کاربید (SiC),اوولفرام کاربید
)Tungsten carbide (WC
دسکرولپاره ال تیني نوم دی

Carbide

Carbo
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دکاربن حلقوي مرکبات دي چې په هغوی کې ټولې حلقې دکاربن څخه جوړې وي .
کاربوهایدریز -:هغوانزایمونوته ویل کیږي چې کاربوهایدریت  carbohydrateموادلکه
نشایسته  ،قندونه( ( ))saccharidesاونورپه ساده قندونوباندې تجزیه کوي اوهمدارنگه
کیمیاوي تعامل چټک کوي  .د بېلگې په توگه مالتیز  Maltaseیوانزایم دی چې په
مالتوز maltoseباندې اغېزه کوي اوپه گلوکوز glucoseیې اړوي  .نورانزایمونه
لکه  amylasesپولي سکراید تجزیه کوي  sucrases ،خوراکي قندتجزیه کوي ،
او lactasesدشدوقند تجزیه کوي  .کاربوهایدیز انزایمونه په پانکریاس کې تولیدکیږي

Carbocyclic

Carbohydrase

C12H22O11 + H2O ----------> 2C6H12O6
کاربوهایدرېت  -:دهایدروجن،اکسیجن اوکاربن عنصرونوڅخه په ټاکلي تناسب گډشوي
قندي موادوته ویل کیږي

چې د ساکرایدپه نوم هم یادیږي .

په کیمیاوي

تړاوکاربوهایدرېت دالدېهاید اوکیټون عضوي مرکبات تشکیلوي چې دډېرو
هایدروکسېل ) (-OHگروپونو څخه جوړدي

عمومي فارمول يي

 Cn(H2O)nدی

.دپولیمریزیشن کړنالرې سره سم په مونوساکراید( C6H12O6لکه گلوکوز،فرکټوز)،ډای
ساکراید ( C12H22O11لکه دشدي قند،بوره،مالټوز)،الېگو ساکراید (لکه رافینوز)
اوپولي ساکراید ( (C6H10O5)nلکه نشایسته ،سلولوز،کیټن ) باندې ویشل کیږي
.مونوساکراید یوقیمته یا نې ساده قنددی لکه گلوکوزاو فرکټوز اودشکرپه نوم هم
یادیږي  .دخوړوبوره یانې ساکروز  saccharoseدوه قیمته قنددی چې نیمايي دفرکټوز
اونیمايي دگلوکوزڅخه جوړه ده .ساکروز دنیشکراوچغندرڅخه ترالسه کیږي  .فرکټوزپه
خوږومیو،گنۍ اوعسل کې پیداکیږی  .کاربوهایدریت دنباتاتواو دژوندیواورگانیزمو
دحجرو  ،کوانزیامونو،ارثي موادو DNAپه جوړښت کې اساسي ونډه لري  .پولي ساکراید
په وریږې،غنم ،نوډل ،جوار ،اوربشی ،ارزن،ډوډی ،کیک ،نخود ،کچالوکې ډیرپیداکیږي
 .په یوگرام ساکرایدکې لږڅه  17 Kilojouleانرژي خوندي ده.کله چې یونبات دلمرانرژی
جذب کړي نو دفوتوسینیزیس په کړنالره کې دکاربن دای اکساید اوداوبوڅخه گلوکوز
اواکسیجن ترالسه کیږي.
 → C6 H12 O6 + 6O2رڼاانرژي 6CO2 + 6H2 O +
گلوکوزپه طبیعت کې آزادنه موندل کیږي بلکې دپوليمیرپه شکل په شدې،گنۍ
،نشایسته ،اوسلولوزکې پیداکیږي  .په خوراکي موادوکې

کاربوهایدریت د پولي

ساکرایدپه ډول شتون لري اودهضم په موخه ړومبی په کوچنیوکولموکې د  Sucraseانزایم
په مرسته کاتاالیزکیږي .

دبیلگې په توگه بوره

چې دوه قیمته قنددی په

فرکټوزاوگلوکوزمالیکولونوتجزیه کیږي اوبیا دکوچنۍ کلمې ددیوال له الرې دوینې
شعریه ینې ورید ته نفوذکوي  .په پایله کې دوینې شکرمقدارپورته ځي اودبدن هرډول
حجرو ته سمدالسه انرژی چمتوکیږي  .په دې ترځ کې دپانکریاس غده داېنزولن هورمون
افرازک وي او دوینې شکرد اېنزولن په مرسته دحجرې منځ ته ننوځي  .په وینه کې
دگلوکوزمقدار دوینې شکرپه نوم یادیږي  .که په وینه کې دگلوکوزمقداردنارمل حالت
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انزایم په مرسته

څخه پورته والړشي نوپه دې حالت کې داېنزولن

اضافه

گلوکوزدحیواناتوپه عضالتواوپه ینه کې دگالیکوجن  Glycogenپه توگه اوهمدارنگه
په نباتاتوکې دنشایسته په توگه ذخیره کیږی

.

خوکله چې په وینه کې

دگلوکوزمقداردنارمل مقدار څخه کمښت ومومي نو دپانکریاس څخه دگلوکاگن
 glucagonهورمون افرازکیږي اوینه ودې ته هڅوي چې دگالیکوجن فاسفوریلیز انزایم په
مرسته هلته ذخی ره شوی گالیکوجن بېرته په گلوکوزواړوي  .په بله وینا اېنزولن په وینه
کې دشکرمقدارښکته راولي اوبرخالف دگلوکاگن هورمون دشکر اندازه جگوي  .په وینه
کې دوینې شکرمقدارداېنزولن او گلوکاگن هورمونو دضدکړنالرې له مخې په ثابت
تعادل کې ساتل کیږي څرنگه چې پولي ساکرایددډیرویوقیمته قندونوڅخه جوړدی اوپه
بدن کې دهغوی تجزیه کیدنه په گلوکوزباندې ډیروخت نیسي نوهمداالمل دی چې دوینې
شکرورووروپورته ځي  .خودخالص گلوکوزخوړل دوینې شکرڅوکې منځ ته راولي
اودصحت په تړاوډیرضررلري  .همداالمل دی چې بالغ سالم سړي ته سپارښتنه کیږي چې
دورځ ي خوراکي مواديې پنځوس په سل کي دپولي ساکرایدڅخه جوړوي  .یانې د وزن هر
یوکیلوگرام لپاره پینځه گرام پولي ساکرایدوخوړل شي  .کاربوهایدریت دانسان دژوند
لپاره حتمي غذايي موادنه تشکیلوي ،داځکه چې دبدن حجرې کوالی شي دضرورت په
وخت کې دپروتین اوشحمیاتوڅخه انرژي تر السه کړي  .په عادي توگه دروغ سړي دوینې
شکرپه نهاري وخت کې داویاڅخه ترسل ملي گرام پردیسي لیتروینه 70-100 mg/dl
ټاکل شوی دی  .دخوراک څخه وروسته دوینې شکراندازه په لومړې وخت کې پورته ځي
خووروسته له لږڅه دوه ساعته بیرته راټیټیږي .که په تور رگ کې دوینې شکردیوسلواتیا
 180 mg/dlڅخه پورته والړشي نودشکرناروغۍ ورته ویل کیږي  .که په تور رگ کې
دشکراندازه دڅلویښتوڅخه ښکته قیمت ولري نودشکرکمښت اویاهایپوگالیسیمیا
 hypoglycemiaپه نوم یادیږي  .په ناروغ باندې کیداي شي چې حمله ورشي  ،بې
هوشه شي ،دمغز اختالل،سردردي،دحرکت کمښت،دشیانوغبرگ لیدنه،دپوستکي سپین
رنگ،دزړه ضربه اویانور ې نښې منځ ته راشي  .داځکه چې عصبي حجرې تل ټاکلی
مقدارشکرې ته ضرورت لري  .ددرملني په موخه که ناروغ بې هوشه نه وي اوغذايي
موادتیروالی شي نوداکفایت کوي چې دخولي له الرې دلسوڅخه ترشل گرام گلوکوز
)(100-120 mL

دمیووشربت په توگه ورکړشي  .که ناروغ بې هوشه وي

نودگلوکوزاوداوبویومخلوط لکه  D50Wدپیچکاری له الرې په توررگ کې ورکول کیږي
 .هغه څوک چې دشکرپه ناروغۍ اخته وي  ،ورته سپارښتنه کیږی چې دفرکټوزڅخه
کارواخلي  .دگلوکوز اوفرکټوز ترمنځ توپيردادي چي په وینه کې گلوکوزیواځي داېنزولن
هورمون په مرسته دحجرومنځ ته ورننوتالی ښي په داسې حال کې چې فرکټوزاېنزولن
هورمون ته اړتیانه لري اوپرته له اېنزولن هورمون څخه دبدن حجرې منځ ته ورننوتالی شي
 .څرنگه چې دفرکټوزمیتاباالیزم کړنالره دگلوکوزپه پرتله ډیره سوکه مخ په وړاندې ځي
همداالمل دی چې فرکټوز دوینې شکرورو،وروپورته بیايي  .بلخوا گلوکوز کیدای شي
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چې دبدن په هره یوه حجره کې مېتاباالیزشي خوبرخالف فرکټوزیوازې په ینه کې
مېتاباالیزکیږي  .همداالمل دی چې په وینه کې د فرکټوزمقدارداېنزولن په واسطه نه
کنترول کیږي .
دبدن یوه حجره نه شي کوالی چې دگلوکوزڅخه سم سیخ گټه پورته کړي بلکې ړومبی
بایدچې په کیمیاوي انرژی یانې ادینوزین ترايفوسفېټ واړول شي  .نوموړي کواېنزایم
دحجروترمنځ کیمیاوي انرژي انتقال کوي ترڅوهغوی خپلې دندې په بشپړه توگه سرته
ورسوي  .که دیومول  ATPکیمیاوي تړون پرې شی اودفوسفېټ یوایون راویستل شي نو
لږڅه څوارلس کیلوکالوري انرژي ) (−14 kcal/molآزاده کیږي .دبیلگې په توگه دبدن
حجرو په مایتوکندرین کې دگلوکوزیومالیکول هغه مهال سوځي کله چې دوینې څخه
داکسیجن یومالیکیول مصرف کړي  .دتجزيي په پایله کې کاربن دای اکسایدوینې ته
ازادیږي اوپه څنگ کې يې دکیمیاوي انرژي په ډول اوبه اودادینوزین ترايفوسفېټ اته
دیرش مالیکیولونه  38ATPالس ته راځي
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H20 + 38ATP
پورتنۍ کیمیاوي معادله دحجرې دتنفس په څلوروپړاونوکې ترسره کیږي اودگلوکوزڅخه
الکترونونه اکسیجن ته لیږدول کیږي .
هغوانزایمونوته ویل کیږی چې دبدن موادوپه میتابالیزم کې
اکسایددعضوي موادوڅخه تجزیه کوي  ،اوهمدارنگه تعامل چټک کوي .

 ،کاربن دای

کاربن  -:یوڅلوروالنسه کیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه يي په  ، Cاتومي شمېره يې
 Z= 6اونسبي اټومي کتله يي  A=12,011ده  .دژوندی مادي اودټولوعضوي
مرکباتودجوړښت یوه برخه تشکیلوي  .په طبیعت کې دگرافیت اودالماس په شکل
پیداکیږي  .دکووېلینت  covalentتړون په موخه څلورالکترونونه چمتوکوالی شی  .درې
ایزوټوپونه لري یانې  C-12;C-13او ، C-۱۴وروستی ایزوټوپ رادیواکټیف خواص لري
چې فزیکي نیمايي عمريي پینځه زره اوه سوه دیرش کاله  5,730 yدی  .الماس
ترټولوعنصرونولوړحرارتي قابلیت لري خوبرقي هدایت يې ډیرټیټ دي  .الماس ترټولو
عنصرونویو ډیر کلک عنصردی خوپمقابل کې يې گرافیت یو نرم عنصر دی .

Carbolyasen

Carbon

کاربن دای اکساید  -:یوبې رنگه ،بې بویه ،تروش ناسوځیدونکی گازدی چې په اوبوکې
ښه حل کیږی  .یوکیمیاوي مرکب دی چې داکسیجن اوکاربن عنصرونوڅخه جوړدی .
 CO2دی  .دحیواناتواونباتاتودتنفس په کړنالره کې اوهمدارنگه
کیمیاوي فرمول يي
دکاربن لرونکوموادوداحتراق په نتیجه تولیدکیږی  .که دتنفس کولو هواحجم لس په سل
کې کاربن دای اکسایدوي نوډیر ې ذهرجنې پایلې لري اوکه شل په سل کې تنفس شي
0,039
نودمړیني المل گرځي  .په اتموسفیرکې په طبیعي توگه پیداکيږي اومقداريي
) Vol% (390 ppmدتنفس په هواکې دکاربن دای اکساید اعضمي غلظت بایدچې
د) (5000 ppmڅخه پورته نه شي  .دفوتوسینتیس په کړنالره کې نباتات ،الگی
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 .
 CO2یواسیدي اک سایددی چې دلیتمس ابې رنگه کاغذ په ارغواني رنگ اړوي  .په
ژوندي اورگانیزم کې اوبه د  CO2سره یوځای کیږی او کاربونیک اسید ورڅخه الس ته
راځي .
CO2 + H2O H2CO3
کاربن دای سلفاید  -:یوډول مایع ده چې کیمیاوي فرمول یې  CS2دی  .خورابدبوی لري
اوپه اسانۍ سره مشغل کیږي .په توده هواکې اودشغلی سره نږدي خطرناکې پایلې لري .
Carbon Disulfide
که نوموړی گ از تنفس شي بې هوشي  ،ساه بندي منځ ته راځي .یوښه حل کوونکی مرکب
دی چې غوړ او ربړحل کوي  .دمضروحشراتودمنځه وړلوپه موخه هم کارول کیږي.
دکاربن گروپ عنصرونه  -:دعنصرونودپریودیک سیستم په څلورم گروپ اوپه اوسني
سیستم کې په څوارلسم گروپ پورې اړه لري اوعبارت دي له کاربن (، )Cسلیکون ()Si

Carbon Group

،گرمانیم (، )Geتېن (، )Snسرپ ( )Pbاوقلعي
کاربن مونواکساید -:یوبې بویه،بې خونده ،ذهرجن،سوځیدونکی گازدی  .په کیمیاوي
په
تړاودیوه کاربن اویواکسیجن څخه جوړدی  Cچې هغوی ددری گونواړیکو
واسطه کلک تړلي دي  .که دهواسره گډشي دچاودنې وړگازورڅخه تولیدکیږي  .دکاربن
لرونکوموادولکه دلرگیواوسکرودنامکلمل احتراق په ترځ کې تولیدکیږی  .په آزادډول

Carbon
Monoxide

لنډژوندلري داځکه چې ډیرزرداکسیجن سره یوځا ی کیږي اوپه کاربن دای
اکسایداواوزون باندې اوړي .
کاربن تتراکلوراید -:دکلوراوکاربن یومرکب اویوبې رنگه مایع دی او ښه بوی لري
اوشحمي موادخورا ښه حل کوالی شي  .نوموړي مرکب ضدحریق استعمال کیږي .
کیمیاوي فرمول یې  CCl4.دی .
کاربن  -:دکاربن کیمیاوي عنصرته ویل کیږي چې دلنډیزنښه یې په

 Cښوول

کیږي،دعنصروپه پریودیک جدول کې په څلورم عمده گروپ کې ځای لري  ،یوغیرفلزي
عنصردی  .اتومي شمېر ه یې شپږده  ، 6نسبي اتومي کتله یې دوولس واحده
 12,0107 uده  ،څلورو ال نسه او دنوروعنصرونوپه پرتله په هراړخیزمغلق کیمیاوي
تعامال توکې پراخه برخه اخلي  .کاربن په ژوندیوموجوداتوکې عمده عنصر اوپه
بیوسفیر کې  0,04 %برخه تشکیلوي  .په ډیرومینرالونوکې هم کاربن شتون لري .
دبېلگې په توگه لکه گرافیت اوالماس  .همدارنگه په سکرو،گاز،پطرول کې دگډعضوي
12
مرکب په ډول منځ ته راځي  .کاربن دوه ثابت ایزوټوپونه لري چې په کاربن دوولس C
اوکاربن دیارلس  13Cلنډیز نښه ښوول کیږي  .کاربن  12Cشپږپروتونه اوشپږنیوترونه
په هسته کې لري اوپه طبیعت کې لږڅه نهه نوی په سل کې پیدا کیږي . 98,9 % .
کاربن دوولس  12Cداتومي کتلې واحدکمیت په توگ ه تعریف شوی دی  .په دې مانا چې
دنوروعنصرونواتومي کتله دکاربن دوولس ایزوټوپ  12Cدیوپر دولسمې برخې اتومې
کتلې سره ) (1:12پرتله کیږي اوبیادهغه عنصرکتله ټاکل کیږي  .په دې مانا چې که
دکاربن دوولس ایزوټوپ اتوم  12Cکتله په دوولس وویشونوحاصل تقسیم یې داتومي
کتلې واحد  Atomic mass unitپه توگه تعریف شوی دی اولنډیز یې په 1Unit = 1 u
سره ښوول کیږي  .په بله وینا دیوه خنثی،آزاد کاربن اتوم  12Cکتله مساوی ده له
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دوولس اتومي واحد سره یانې (  . ) 12 uدیوکیلوگرام کتلې اوداتومې کتلې واحد
 1 uترمنځ ال ندې اړېکې اعتبارلري .

عبارت له  , Carbon-14څخه دی چې په هسته کې
دکاربن نامتورادیوایزوټوپ
شپږپروتونه اواته نیوترونه لري  .نوموړی ایزوپوپ دکازمیک وړانگوپه واسطه په ترو
فوسفیرکې د ال ندې هستوي تعامل په پایله کې منځ ته راځي .
1
n + 14N → 14C + 1H
)(1n
کله چې کازمیکي وړانگ ې اتموسفیرته ننوځی نوهلته حرارتي نیوترونونه
تول یدکوي اوپه خپل وارسره یونیوترون دنایتروجن هستې څخه جذب کیږي اوکاربن
څوارلس ایزوټوپ منځ ته راځي  .دنوموړي ایزوټوپ فزیکي نیمايي عمر لږڅه پینځه زره
کاله ( ) half life of 5730 yearsدی اوپه لرغون پوهنه کې دشیانودعمرټاکلو په موخه
ورڅخه گټه پورته کیږي .
کاربونیتز  -.دکاربونیک اسید مالگوته ویل کیږ ي چې دنوموړي اسیدد غبرگون په پایله
کې دیوه فلزسره تشکیل کیږی  .نوموړی مرکب د  CO2−3.ایون په مرسته پېژندل کیږي .
د بېلگې په توگه لکه کلسیم کاربونیټ  ، CaCo3سودیم کاربونیټ )(Na2CO3

Carbonates

کاربونیک اسید -:یوضعیف اسیددی چې دمالگې یې دکاربونېت اوبایکاربونېت په نوم
یادیږي  .په یوه اوبه زڼ محلول کې دکاربن دای اکسایدسره د تعادل په حالت کې
قرارلري .
)(CO2 + H2O ⇌ H 2CO3
دانسان دوینې پیاچ  PHقیمت دهایدروجن کاربونیت بفرسیستم ) (HCO3–/H2CO3په
واسطه تنظیم کیږي  .په دې ماناچې دوینې پیاچ قیمت داووعدد  pH = 7په شاوخواکې
ثابت ساتل کیږی داځکه چې نوموړی محلول دیوه ضعیف اسید اویوه ضعیف بازڅخه
گډشوی دی .
یوجست لرونکی انزایم دی چې په تنفسي تعامال تو کې کاربن دای اکسایددهایدروجن
کاربونیټ څخه رابیلوي اوپه دې توگ ه تعامل په چټکی سره پرمخ ځي  .نوموړی انزایم په
پښتورگ وکې برعکس دکاربن اسید جوړیدنه چټکه کوي خوبیاوروسته ډیرزرپه پروتون
اوهایدروجن کاربونيت تجز یه کیږي  .ددې انزایم په مرسته کاربن دای اکساید اواوبه په
هایدروجن کاربوني ت اویوپروتون باندې اوړی اوبرعکس هم داکیمیاوي عملیه ترسره
کیږي .
دکاربن وخت دوره  -:دجیولوژي یوه تاریخي پېړۍ ده چې دځمکي عمر Paläozoikums
پینځمې دورې سره برابره ده  .لږڅه  359ملیونه کاله پخواپیل شوه او  299ملیونه کاله
پای ته ورسیده .

Carbonic Acid

Carbonic
Anhydrase

Carboniferous

یوعضوي مرکب ته ویل کیږی چې په مالیکول کې یې دکاربن مثبت چارج شوی ایون
تړل شوی وي  .د بېلگې په توگه لکه R5C+.

Carbonium Ion
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کاربونایل گروپ  -:په عضوي کیمیاکې یووظیفوي یافنکشنل گروپ ته ویل کیږي چې
دیوه کاربن اتوم اویواکسیجن اتوم څخه جوړدی  .داکسجن اوکاربن
اتومونه دغبرگوکیمیاوي اړیکوپه مرسته کلک تړلي دي .ددې گروپ
فرمول په  C= Oسره ښوول کیږي  .نوموړی گروپ په ال ندوکیمیاوي
مرکباتوکې شتون لري  :کاربن اسید) ، (-COOHالدیهاید) ، (-CHOکیتون )(-CO-
 ،یوریا(-NR-CO-NR-) Urea
کاربوکسیل گروپ  -:دعضوي اسیدونولکه کاربن اسیدیووظیفوي یافنکشنل
گروپ ته ویل کیږی چې دیوه کاربونل  C=O.اویوه هایدروکسل گروپ –
 OHڅخه جوړدي  .کیمیاوي فرمول یې  -C(=O)OHپه توگه کښل کیږي
کاربوکسیلیزیس  -:یوډول انزایمونه دي لکه  lyasesاویا ligasesچې دکتلست په کړنال
ره سره کاربن دای اکساید اویاکاربوکسیل گروپ  –COOHپه یوه عضوي مرکب
pyruvate
باندې نښلوي  .نوموړې کړنال رې ته کاربوکسیلیشن وايي لکه
 ، carboxylaseپه نوموړي کیمیاوي تعامل کې په  Pyruvatباندې کاربن دای
اکسایدتړل کیږي اوپه پایله کې په  Oxalacetatباندې اوړي .

Carbonyl
Gruppe

Carboxyl Group

Carboxylases

په بله ژبه دکاربن اسیدونه یوداسې ډول اسیدونه
کربوکسیلیک  ،شحمي اسیدونه -:
دي چې دمشبوع هایدروکاربن مرکبونوڅخه مشتق شوي دي اودشحمي اسیدونوپه نامه
سره یادیږی  .دکاربن دغه اسیدونه دیوه اویا ډیرووظیفوي کاربوکسیل گروپونو
څخه جوړشوي دي .
( ) –COOHاودیوه هایدروکاربن گروپ alkyl group
ترټولوساده گروپ یې عبارت دی له  ، –CH3عمومي فرمول یې مساوي دی له :
CnH2n+1COOH (n = 0, 1, 2, 3, ...).
کیمیاوي فرمول
HCOOH
CH3COOH
CH3CH2COOH
CH3(CH2)2COOH
CH3(CH2)3COOH
CH3(CH2)4COOH

Carboxylic acids
نوم
Formic acid
Acetic acid
Propionic acid
Butyric acid
Valeric acid
Caproic acid

کربوکسیلیک اسیدونه ،کاربوکسایلک اسیدونه -:

عضوي اسیدونوته ویل کیږي چې

یواویاډیر کاربوکسایل گروپونه ) (- COOHولري کوم چې په اوبه زڼ محلول کې تجزیه
کیږي  .دکاربوکسایل گروپ د شمېر سره سم دمونو  ،monoدای  Diاوتراي tri
کاربوکسایلیټ Carboxylic Acids
مالگوته
کاربوکسایلک اسیدترمنځ توپيرکیږي  .دهغوی
دکاربوکسایلک
.
اودهغوی ایسترته کاربن اسیداستر ویل کیږي
بڼه ښوول کیږي چې دلته
( ) R-COOH,په
اسیدعمومي فرمول
 Rیووظیفوي یانې فنکشنل گروپ دی .
ټول هغه مواد یا اجنت  agentچی په خلکوکې دسرطا ن ناروغۍ فریکوینسی
اودراپارولوالمل گرځي هرهغه توکی چې دسرطان راپاریدلوالمل گرځي
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په یوه نارمل حجره کې میوتیشن منځ ته راځي اوپه پایله کې په سرطانې حجره اوړی
کارسينوم  ( - :دسرطان ناروغۍ دپيل پړاو)  .داسې اټکل کيږي چې دغه يوه يوناني
کلمه وي داځکه چې پينځه سوه کاله دميالد نه له مخه د يونان درمل پوه سوکراطيس
دپوستکي سرطان ناروغۍ لپاره کارسینوم کلمه کار ولې ده  .هغه نسجونه چې بې له
کنتروله او په خپل سر غټيږي خودشاوخواگا ونډيونسجونواو غړوته ال نه وي ليږديدلي
دکارسینوم په نوم یادیږي
کارسینوما  -:داپيتل نسجونوخبیث پړسوب ته ویل کیږي چې د انسان سرطاني ناروغیو
لږڅه اتیا په سل  80 %برخه تشکیلوي  .دبیلگې په توگه کارسینوماپه هغونسجونوکې
منځ ته راځي چې دبدن ننۍ اوبهرنۍ سطحه يې پوښ کړې ده  .ددرملني په موخه
دعملیاتو ،رادیوتېراپي اوکیمیاوي درملني څخه گټه پورته کیږي  .دکارسینومامخکنۍ
نښې نښانې داسي پیل کیږي  -۱ .دفع و قضای حاجت عادي وخت تغیر -۲دزخم
ناوړه بېرته رغیدنه  -۳غیرعادي وینه بهیدل  -۴په تیواویادبدن نوروبرخوکې کلکې
غوټو پیدايښت  -۵دغذاتېرولواوحضم کولوستونزه  -۶په پوستکي کې دیوه خال
اویازخې بدلون  -۷مزمن ډوله ټوخی اویا دصوت اوازتغیر -۸دغړواحساس تغیراوشل
کیدل
هغه ډول س رطان ته ویل کیږي چې په پوستکې کې پیل کیږي اویاپه هغه نسجونوکې چې
دیوه غړي داخلي اویابهرنۍ سطحه يې پوښ کړې وي
نقشه،کارت

Carcinogenesis

Carcinoma
) (Krebs

Card

د Cardanoفرمول  -:دیوایتالوي ریاضي پوه له خواپه پینځلسمه پیړۍ کې یوفرمول
وکښل شوچې ددریمې درجې معادلې دحل کولولپاره کارول کیږي
اصلي عدد،عددبسیاري  -:دطبیعي عددونودعمومي کولولپاره یوه کړنالره ده په دې
موخه چې دمجموعوستروالی یاقدرت (کاردینال) اندازه شي اوبیایودبل سره څنگ
پرڅنگ مقایسه شي  .دیوې محدودي مجموعي قدرت یوطبیعي عدددی -
دعنصرونوشمیرچې په مجموعه پورې اړه لري  .الیتناهي مجموعې کوالی شي چې
توپيرلرونکی قدرت ولري .

Cardano-Formel

Cardinal
Number

په جیالوژي کې  -:دیوې ډبریزې طبقې یاحجري طبقې پنډوالي ته ویل کیږي چې عمودًا
اندازه شي .
په ریاضي کې  -:دیوې محدودې مجموعي عنصرونوشمېرته ویل کیږي چې الیتناهي نه
وي .دبېلگې په توگ ه الندې یوه مجموعه څلور عنصرونه لري نوله دې کبله دنوموړې
مجموعې ځواک یا توانايي څلوردی .دیوې مجموعې توانايي په دوه عمودې کرښو ښوول

Cardinality

کیږي لکه چې مطلق قیمت کښل کیږي.
ښکارکوونکی حیوان  ،حیوان درنده  -:تي لرونکي حیوانات چې خوراقوي ،تېره غاښونه
لري اودنوروتي لرونکوحیواناتودغوښې څخه خپل ځان تغذیه کوي .دبیلگې په توگه لکه
ځمری،پړانگ ،خرس،پښه ،سپی اونور

Carnivora

غوښه خوړونکي حیوانات

Carnivore
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هغوحیواناتوته ویل کیږی چې عمده خوراک یې غوښه وي  .یانې غوښې خوړونکي
حیوانات  ،لکه وحشي پښه  ،پړانگ  ،ځینې مرغان اونور .ځینې نباتات هم شته چې
غوښه خوري  .لکه مرخیړي چې خزنده شیان خوري .

Carnivores

شحم حل کوونکې نباتي زیړ طبیعي رنگونوته ویل کیږي چې کیمیاوي فرمول يي په
 C40H56,ښوول کیږي  .دویتامین  Aمخکني ویتامینونه دالفا،بیتااوگاماکاروتین په نوم
یادیږي  .نوموړي کاروتین په نسجونوکې داکسیجن ذهرجن رادیکال دمنځه وړي .

Carotenes

دغوټۍ یا شگ وفې هغه غړي ته ویل کیږي چې تخمدان پکې پروت وي ،مادگی گل

Carpel

کارپل  -:دنبات په غوټۍ کې هغه غړی دی چې د تخمدان دستگاه پکې نغښتې ده .
مادگي گل ،هگی پوښونکې گلپاڼې

Carpels

حامل  ،حمل کننده  ،حمالی  ،تیرچوب ویا تیر آهنی که درسقف منازل ازآن استفاده
میگردد.

Carrier

دانتقال کوونکې څپې ټاکلی فریکونس  -:ددې لپاره چې موزیک ،خبرونه اونورټیټ
فریکونس زیگ نالونه یوه بل لیرې ځای ته انتقال شي نویوازي دلوړفریکونس څپې په مټ
امکان لري چې ثابت فریکونس ولري اوثابت دامنه ولري  .دنوموړې موخې لپاره
درادیوفریکونس لکه  100 MHzڅپې څخه گټه پورته کیږي  .دموزیک ټیټ فریکونس
زیگنالونو په مټ د لوړفریکونس رادیو څپې لکه  100 MHzځانگړتیاووته لکه ددامنې
بڼه اویافریکونس ته داسې تغیرورکول کیږي چې په پایله کې یو میوجولیټید
 modulatedیانې اړول شوی لوړفریکونس انتقال کوونکي څپې منځ ته راشي  .وروسته
له هغي نوموړي زیگنال درادیوسټیشن  Radio stationپه مټ بل ځای ته انتقال کیږی
.په نوموړي تغیرشوی زیگنال کړنالره کې دلوړانتقال کوونکی فریکونس High
 frequencyCarrierاویا دلوړانتقال کوونکي دامنه  High Amplitude Carrierدټیټ
فریکونس زیگ نال لکه موزیک په مټ او په هم غږي سره داسې تغیرکوي چې په پایله کې

Carrier
Frequency

یومیوجولیټیدزیگنال منځ ته راځي  .نوموړی میوجولیتیډزیگنال کله چې
درادیواخیستونکي آلې ته ورسیږي ، Radio receiverنوهلته بیرته پخوانې حالت ته
تغیرورکول کیږي اودغږاوموزیک زیگنال دلوړفریکونس رادیوزیگنال څخه دالکترونیک
سرکټ په مټ بیل کیږي اوداوریدلووړگرځي  .وروستي تخنیکي کړنالرې ته
ډیمیوجولیشن  Demodulationوايي .
کارتیزین  -:یوفرانسوی فزیک پوه  ،ریاضي پوه اوفیلوسوف وه چې دکارتیزین تحلیلي
هندسه یې منځ ته راوستله  .د بېلگې په توگه لکه دکارتیزین مختصاتوسیستم
Cartesian
 Cartesian coordinate systemدیادولوړوده چې مختصات دهغه په ویاړنومول شوی
(،)René Descartes
دی  .نوموړي عالم په شپاړسمه پېړۍ کې ژوندکولواوفرانسوی نوم یې René Descartes
دی .
دمختصاتوقایم سیستم  -:په ریاضي کې دنورومختصاتوپه څنگ کې یوبل ډول ځانگړي
سیستم ته ویل کیږي چې دیوه فرانسوي کارپوه  Cartesianپه ویاړ نومول شوی دی .
دیوه ټکي اویاجسم محل
دنوموړي سیستم په مرسته په هندسي فضاکې
بشپړڅرگندټاکل کیږي  .دبیلگې په توگه ،په یوه مستوي کې دیوې نقطې محل دهغې
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فاصلې په مرسته ټاکل کیږي چې دیوه افقي مستقیم خط اویوه عمودي مستقیم خط
څخه يې لری  .دواړه مستقیم خطونه یوپربل باندې عمودوالړدي  .څرنگه چې دنوموړو
مستقیوخطونوترمنځ زاویه نوي درجې ده ،نوله دې کبله دقایم لزاویه 90°
محورونوسیستم په نوم یادیږی  .دتعریف سره سم افقي محورته د  xمحوریا abscissa
اوعمودي محورته د  yمحوریا ordinataویل کیږي  .مختصه ء  xعبارت له مفاصله
دنقطې د  yمحورڅخه او مختصه ء  yعبارت له فاصله دنقطې د  xمحورڅخه دی .
دمحورونوتقاطع نقطې ته مبدأ ویل کیږی .
یوه فزیکي آله ده چې دهوا اومایع څخه ډک کیږي اودمایعاتوفشارداندازه کولوپه موخه
کارول کیږی  .د بېلگې په توگه کله چې نوموړې آله په مایع کې ډوب شي اوبیا
دشاوخوامایع فشارته بدلون ورکړشي نودآلې په منځ کې کثافت تغیرکوي اوپه پایله کې
ښکته اویاپورته لمبووهي .
مجموعه ء تقاطع  ،دمجموعوتقاطع  -:دبیلگې په توگه که دوه مجموعې  Aاو  Bپه پام
کې ونیسو ،دنوموړودواړومجموعوتقاطع په بله وینا صلیبي حاصل ضر 𝐵 × 𝐴 یوه
نوې مجموعه ترالسه کوي چې دمجموعې تقاطع په نوم یادیږي .محصله مجموعه جوړه
عنصرونه لري چې دهرې یوې مجموعې یوه عنصرڅخه جوړشوی دی .که چیرته a,b,c
دمجموعی } 𝑐  𝐴{𝑎. 𝑏.عنصرونه وی او x,Yدمجموعې }𝑦  𝐵{𝑥.عنصرونه وي
،نوددواړومجموعو تقاطع نتیجه په الندې ډول لیکو:
غضروف  -:اتکائي نسجونه دي چې دفشارپروړاندې االستیکي خاصیت ښيي
اودانحناوړتیاهم لري  .غضروف چې معموالپه فقاریه حیواناتوکې شتون لري په نطفوي
حالت کې دهډوکوړومبی بنسټ تشکیلوي  .دبیلگې په توگه غوږونه ،پزه
،پوښتۍ،دتنفس لولې د غضروف څخه جوړدي  .غضروف دځانگړو مدوروحجروڅخه
جوړدي چې د کوندروبالست  Chondroblastپه نوم یادیږي  .دنوموړوحجروترمنځ

Cartesian Diver

Cartesian
Product

Cartilage

توپيرلرونکې اساسي ماده شتون لري چې په پایله کې درې ډوله یانې شفاف ،ارتجاعي
او رشته يي غضروف منځ ته راځي  .څرنگه چې دغضروف په داخیل کې دوینې رگونه
شتون نه لري نوله دې کبله دهغوی بیرته رغونه سخته تمامیږي .
غضروفي انساج
یوډول فوسفاټ لرونکي پروتین دي چې په شدو (

Cartilage Tissue
 ) 25 g/lاوپنیرکې شتون لري .

دالکتروفوریزیس کړنال رې په مرسته په الفا ،بیتا ،گاما  α-, β-, γ- u. δ-Caseinویشل
کیږي .

Casein

کتال ک

Catalog

کاتالیزیس  -:دکیمیاوي تعامالتوسریع کولو اویابطي کولو کړنالرې ته ویل کیږي

Catalysis

کاتلیست  -:هغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي چې دکیمیاوي تعامل سرعت ته
تغیرورکوي  ،پرته له دي چې پخپله کاتلیست په تعامالتوکي مصرف شي  .انزایمونه د
بیوکاتالیست په نوم یادیږي

Catalyst
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دسترگو دليد کمښت .

Cataract

رانیول  ،ښکار کول  ،لکه یوتوپ په هواکې په الس نیول

Catch

بطور قاطع يا قطعى ،مطلقا` ،بیخي ،پرته له شرط

Categorically

دوریښموچنجی ،شفیره  -:هغه چنجی چې په پتنگ باندې اوړي  .دیوه چنجی الرفي
حالت
په یوه قایم الزاویه مثلث کې ددووضلعوهره یوه لنډه ضلع ده چې قایمه زاویه ورڅخه
جوړیږي (اضالع قایم)

Caterpillar

Cathetus

دقایم ضلع دعوی  -:په یوه قایم الزاویه مثلث کې دیوې قایم ضلع  a2مربع مساوي ده له
حاصل ضرب وتر( ، (p;qاومرتسم دهمدې ضلع په وترباندي باندې .که چېرته دیوه قایم
الزاومثلث ضلعې په  a,b,cوښيوچې  cيې وتروي او Pاو q
دوترهغه برخې دي چې دقایم الزاویه دکونج څخه په وترباندې

Cathetus
Theorem

دیوه عمودپه واسطه منځ ته راځي ،نولروچې :
اوهمدارنگه :
دهواڅخه یوتش تړلۍ شیشه یې تیوب ته ویل
کیږي چې په منځ کې یې دالکترونویوه سرچینه
(کتود ، )Cathodeمثبت چارج شوې انود Anode
اود رڼاتولیدونکې پرده  Fluorescenceشتون لري .
کله چې الکترونونه دکتودڅخه راووځي
نودالکترومقناطیسي ساحې په مرسته دانودخواته تعجیل ورکول کیږي  .څرنگه چې
دانودپه منځ برخه کې یوسوری دی نوله دې کبله دتعجیل شووالکترونوبنډل ورڅخه سم
سیخ تیریدالی شي  .د آلې په همدې برخه کې دبهر څخه دگوټک په مرسته تولیدشوې
مقناطیسي ساحه دالکترونوپه وړانگوباندې اغیزه کوي اوپه پایله کې

Cathod Ray
Tube

دالکترونووړانگ وخط السیرته داسې بدلون ورکوي ترڅو په راغونډ شوی توگه
دفلوریسنس په پرده لکه ( )calcium difluorideو لگیږي  .کله چې په پرده باندې فوکس
شوی الکترونونه ولگیږي نودفلوریسینس رڼامنځ ته راځي  .یوه نامتوبیلگه یې عبارت
ده له  :لکه تلویزیون اودکمپیوتر مونیتورپرده اونور.
دکتود وړانگې چې الکترونوڅخه جوړې دي

Cathod Rays

کتود  -:په یوه برقي دستگاه کې چې منځ یې دهواڅخه تش وي لکه برقي څراغونه
،سرکټ يي دمثبت چارج شوې اومنفي چارج شوې فلزي الکترودونوڅخه جوړوي .
دسرکټ منفي چارج شوې الکترودته کتود اومثبت چارج شوي الکتروته انود Anodeویل
کیږي  .دالکترونوجریان دکتودڅخه راوځي اودانودخواته تعجیل مومي  .په بله
وینادبرق تولیدونکې منبع منفي قطب (الکترود) ته ویل کیږي .

Cathode

دکتودطبقې ولټیج  -:د یوې برقي مشتغل څراغ په منځ کې یوې طبقې ته ویل کیږي چې
هلته دولټیج اندازه په لوړه کچه ښکته راغورځي  .دغه طبقه دکتوداودمنفي مشتغل
رڼاترمنځ پرته ده  .داځکه چې دکتودپه مخ برخه کې مثبت چارج شوي ایونونه تولیدکیږي

Cathode Fall
Voltage
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 .په پایله کې دانوداو دمنفي مشتغل رڼاترمنځ برقي ساحه کمښت مومي خوکتودته
ورڅیرمه دفضايي ایونوپه سیمه کې برقي ساحه لوړقیمت غوره کوي .
کتودیک پټ ،طبقه  -۱ -:د ډیسچارج په یوه برقي څراغ کې ،کتودته ورڅېرمه
دځلیدونکې سوررنگې رڼا طبقې ته ویل کیږي  -۲ .دگازډیسچارج په تیوبونوکې
دکتودتاوشوی سیم ،دباریم اکسایدپه پټ باندې پوښل کیږي ترڅودلږ تودوخي په مرسته
الکترونونه دکتودڅخه آزادشي .

Cathode Layer

دکتود شعاع او یادالکترون شعاع  -:کله چې دهواڅخه تش یوه شیشه يي تیوب په یوه
څنډه کې منفي الکترود (کتود) اوبله څنډه کې مثبت الکترود(انود) ونښلوو ،اوبیا د
همدغه سرکټ څخه دلوړولټیج منبع په مرسته دبرق جریان تیرکړو ،نوپه پایله کې
دکتودڅخه الکترونونه راوځي او د انودخواته تعجیل مومي  .دالکترونوهمدغه جریان ته
دکتودوړانگې یا الکترون شعاع ویل کیږي  .دکتود وړانگې چې الکترونوڅخه جوړې دي

Cathode Ray

دکتودشعاع لومینېسېنس  -:په فزیک کې یوډول اپتیکي اوبرقي پېښه ده اوهغه مهال
منځ ته راځي کله چې دالکترون وړانگې دیوې رڼاخپروونکې مادې لکه فوسفور په سطحه
باندې ولگیږي اوپه پایله کې الکترومقناطیسي وړانگې ورڅخه خپرې شي  .دالکترون
وړانگې د کتودشعاع تیوب په آله کې تولیدکیږي  .دبیلگې په توگه کله چې دالکترونو
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 .

Cathodoluminescence

کت ایون  ،کاتیون  -:مثبت چارج شوي ایون ته ویل کیږي چې په یوه برقي تجزیه کې
منفي چارج شوې الکترود(کتود) خواته خوځیږي اوهلته الکترون ځانته رانیسي  .په پایله
کې په برقي خنثی اتو م اوړي  .یووالنسه کت ایون عبارت دی له K+, Na+, Li+, Cu+ :
کات ایون تبدیلوونکې آله  -:یوه آله ده چې دطبیعي اوبوڅخه کات ایونونه لکه Mg++ ,
 Ca++رانیسي اوپرځای يې اوبوته  H3O+او Na+,ورکوي  .په همدې طریقې سره اوبه
دنامطلوبومینرالونواو کاتیونوڅخه پاکې کیږي  .دبېلگي په توگه دکلسیم کاتاایون
 Ca++چې په طبیعي اوبوکې حل شوی وي دسوديم کات ایون  Na+په واسطه تعویض
کیږي  .دکات ایون تبدیل کړنالره دځانگړوموادو لکه عضوي پوليمیر ریسین  resinپه
مرسته ترسره کیږي چې دآلي په استوانه کې دسودیم کات ایون سره په الکتروستاتیک

Cation

Cation
Exchangers

توگه تړلي ده  .په پایله کې دسختي اوبوڅخه نرمي اوبه الس ته راځي .
دکوشي ابتدايي قیمتونومسئله  -:په فزیک کې ځینې تفاضلي معادلې شته دي چې
دهغوی دنامالومې تابع دحل ابتدايي قیمتونه په یوه ټکي کې ) (t0,y0ورکړل شوي وي
لکه  . y(t0) = y0 :دنوموړوابتدايي قیمتونوپه مرسته پخپله دحل تابع ) y(tتر ال سه
کیدای شي  .د بېلگې په توگه که چېرته یوه تفاضلي معادله  y' = 0.85yپه پام کې
ونیسواودنامالوم تابع ) y(tابتدايي قیمت په یوه ټکی کې راکړل شوی وي اومساوي په
 y(0) = 19وي نو دحل ال ره یې داده چې لومړی د) y(tتابع لپاره یوفرمول پیداکړوکوم
چې دواړه پورتنۍ معادلې حل کړي  .ددې مقصدلپاره لومړی دتفاضلي معادلې 'y
انتگرال نیسواو ال ندې معادله ال س ته راځي :
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 y = Ce0.85tاو اوس کو ال ی شوچې دابتدايې قیمت  19 = Ce0.85 * 0په مرسته ثابته C
تر ال سه کړو :او  Cمساوی ده له  ، C = 19کله چې د 19عدد په وروستۍ معادله کې
y(t) = 19
واچوونودتفاضلي معادلې دحل معادله تر ال سه کیږي اومساوي ده له :
e0.85t
پایله  :دکوښي ابتدايې لومړې درجه مسئله په ال ندې ډول لیکال ی ښو:

دکوشي ترادف  -:نوموړې نوم داگستین لویزکوشي
داتلسمې پیړی فرانسوی ریاضي پوه په ویاړکښل شوی دی .
دکوشي ترادف یوداسې ترادف ته ویل کیږي چې دهغې
عنصرونه په خودسرانه توگه یوه بل ته نږدې کیږي څومره چې
ترادف مخ په وړاندې ځي .
دحقیقي عددونویوترادف
ته دکوشي ترادف  xnویل کیږي که چېرته Cauchy Sequence
دهریوه حقیقی مثبت عدد  εلپاره  ،یوبل مثبت صحيح عدد  Nشتون ولري په دې ډول
چې دټولوطبیعي عددونولکه  m ,n > Nلپاره ال ندې غیرمساوات اعتبارولري .
په دې ځای کې عمودي خطونه دمطلقه قیمت ماناورکوي  .په کیڼ اړخ شکل کې دکوشي
ترادف په تابع دطبیعي عدد  nښوول شوی دی  .هرڅومره چې  nزیاتیږي په همغه اندازه
ددووعددونوترمنځ واټن کوچنی کیږي  .په دې مانا چې یو لیمیت  limitشتون لري .
لکۍ  ،دبدن اخرنۍ برخه  ،دم

Cauda

دلکۍ خواته  ،دپښې خواته  ،ښکته خواته ،دمي

Caudal

گل ساق  -:هغونباتاتوته ویل کیږي چې دساقې څخه يې مستقیمأ گالن اومیوه راشنه
شوي وي  .دبېلگې په توگه لکه دکاکاونبات Cacao
دیوه سبب له کبله منځ ته راغلی ،دیوه المل په اساس تعقیب شوی
علت  ,کبله  ,انگیزه  .دبیلگې په توگه
دعمل اودهغه داغیزې ترمنځ تناسب دی ،
هرعمل دخپل ځانه یوعکس العمل ښيي  .کله چې موټرته ډېرگازورکړو،نوپایله يې داده
چې موټرتعجیل مومي  .یانې دعلت اومعلول ترمنځ اړیکي په گوته کوي .

Cauliflory
Causally

Causation

محراقي سطحه  - :کله چې په یوه کروي شکله جسم باندې وړانگې ولگیږي نودانعکاس
اوانکسارڅخه وروسته په هندسي تړاو په محراق کې یوبل په نیمگړې توگه قطع کوي .
پایله یې داده چې تصویريې غلطي لري او په محراق کې دیوه ټکي پرځای یوه سطحه
تشکیلوي .

Caustic Area

محلول ال قالي سودیم هایدرواکساید ،تخریش کوونکې سودا،سودای سوزآور -:په
اوبوکې دسودیم هایدرواکسایدالقالي محلول ته ویل کیږي .دسودیم اکساید نوموړی
محلول قلوي خاصیت لري  ،سره لتمس کاغذ ته آبې رنگ ورکوي او محلول فنوء فتالین
ته قرمزي رنگ ورکوي .په صنعت کې دصابون جوړولوپه موخه ورڅخه گټه پورته کیږي.
جامدسودیم هایدروا کسایددي .که چېرته د پوستکې سره تماس پیداکړي پوستکی
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تخریش کوي .
تخریش کول  ،سوځول  ،په خپل ځان کې منحل کول  :دكيندنى يا حكاكۍ عمليه،
كيندل شوى يا حك شوى انځور :كرونه  .یوه کیمیاوي پروسه ده چې په هغه کې قوي
تیزاب کارول کیږي ترڅودفلزپه سطحه باندې یوه څیره جوړه شي .

Cauterize

یوهندسي پرنسیپ دی چې دایتالوي ریاضي پوه  Cavalieriله خواڅرگند شوی دی
اودحجم دمحاسبي په موخه کارول کیږي  .دوه جسمونه هغه مهال مساوي حجمونه لري
کله چې دهغوی قاعدې اوارتفاع دیوبل سره مساوی وي  ،اوکه چېرته په مساوي
فاصلوکې دموازي مستوي گانوپه واسطه پرې شي  ،دهغوی دقطع شووسطحومساحت
سره مساوي وي .

Cavalieri's
Principle

خاتمه ورکول  ،بس کول

Cease

سماوي اجسام ،لکه لمر،میاشت ،ستوري اوثوابت

Celestial Body

په بیالوژي کې حجره
حجره  ،سلول -:
دژوندیواورگانیزمو ترټولوکوچنۍ بنسټیز جوړښت
اود دندې په تړاو یوبیالوژيکې ژوندی واحددی  .نو
ویلی شو چې د ژوندیو موجوداتو اساسي،
ساختماني ،تکثري واحد حجره بلل کیږي.
حجره (ژونگه)  - :دژوند دټولو نه ورکوټی واحددې
چې ځان ساتونکی ،ځان پايونکی او دځان په څېر
کټ مت یوشان بله حجره جوړوالی شي .
حجره د لومړۍ ځل لپاره رابرت هوک په  ۱۶۶۵م کال کې د کارک په لرگي کې کوچني
سوري ترمایکروپ الندې ولېدل چې هر سوري ته یې د حجرې نوم ورکړ.
دانسان بدن دسلگ ونوتوپیرلرونکوحجروڅخه جوړشوی دی .حجره په خپل سر تکثرکوي ،
غذايي موادتهیه کوي اووده کوي  .حجرې دجوړښت په تړاوپه دوه ډوله دي  .هغه
اورگانیزم چې دهغوی حجرې هسته ولري د ایوکاریوت  Eukaryoteپه نوم یادیږي اوهغه
اورگانیزم چې دهغوی حجرې هسته وه نه لري دپروکاریوت  Prokaryoteپه نوم یادیږي.
پروکاریوت اورگانیزم لکه باکټریا او اکیا  Archaeaچې باکټریاته ورته اورگانیزم دي .
د شمېر له مخې حجره په دوه ډوله ده
 )١یو حجروي ( )unicellularدا هغه حجرات دي چې بدن یې له یوې حجرې څخه جوړ
شوی دی لکه امیب او بکتریا...
 )٢کثیرالحجروي ( )Multicellularدا هغه حجرات دي چې بدن یې د زیاتو حجرو څخه
جوړ شوی دی لکه انسانان ،مرغان او داسې نور....
حیواني او نباتي حجرات نظر هغو مختلفو وظیفو ته چې دوى یې اجراء کوي مختلف
شکلونه اوطول لري .حیواني اونباتي حجرې دومره کوچنۍ دي چې په سترگونه لیدل
کیږي خو دالکترون مایکروسکوپ په مټ ښکاره لیدل کیدالی شي  .خودعصبي
حجروطول آن تریومترپورې رسیږي  .دحجرې ژوندی برخه دحجرې بدن دی چې
دسایتوپالزم  Cytoplasmaپه نوم یادیږي او دسلولوزاوشکریوې نازکې غشاپه مټ دهرې
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خواڅخه احاطه شوې دی  .دایوکاریوت  eukaryoteاورگانیزم دسایتوپالزماپه منځ کې
یوه هسته هم شتون لري چې دیوې نازکې دوه پټه میمبران په مټ دسایتوپالزم څخه
بیلیږي .ځینې حجرې شته دي لکه دتوموراوسرطانې حجرې چې دوه اویازیاتې هستې
لري  .دحجرې هستې دننه یوه بله کوچنۍ هسته گې هم شتون لري چې دنیکلیولس
 Nucleolusپه نوم یادیږي اودلته رایبوزوم تولیدکیږي  .په آزادوحجروکې لکه مژکداران
اوفالجالتا دحجرودبدن په شاوخوا یوه پنډه غشاراتاوشوې ده چې د  Pelliculaپه نوم
یادیږي .دایوکاریوت ځینې حجرې کوچني او اوښتان ډوله جوړښتونه مژه  Ciliumلري
چې دحرکت لپاره اویا دحس کولوپه موخه ورڅخه گټه پورته کوي  .دیادولووړده چې
دوینې سره کرویاتوحجره هسته نه لري اوهمدارنگه ډیری اورگانیل هم نه لري .
اورگ انیزم کوالی شوچې په دوه ډلوباندې وویشو .یوه ډله هغه ده چې یوه حجره لري لکه
باکټریا اودویمه ډله هغه ده چې دډیروحجروڅخه جوړشوي وي لکه حیوانات اونباتات .
داسې اټکل کیږي چې انسان له څلویښت تریلیون حجرو  40 trillion (4×1013) cellsڅخه
جوړشوی دی .
نباتات ،حیوانات ،سمارق،الجی اوپروتوزوا دایوکاریوت حجرې خاوندان دي  .هره
حیواني یا نباتي حجره له درېو مهمو برخو څخه جوړه شوي ده چې عبارت دى له:
الف  :حجرې غشاْ Cell membrane
ب  :سایتو پالزم Cytoplasm
ت  :نوکلیس Nucleus
الف  :دحجرې غشاْ یوډول ځانگړې بیالوژیکې میمبرېن  membraneده چې دحجرې
سایتوپالزم يې پوښ کړې اواحاطه کړې ده  .نوموړې غښاْ نیمه قابل نفوذ
اودموادودتیریدلوپه تړاوانتخاب کوونکې خاصیت لري .په حیواناتوکې دحجرې غشاْ
دیوه غبرگ پټ څخه جوړه ده چې داخلي برخه یې دشحمیاتو فاسفولیپید
تشکیلوي .
 phosoholiphidاو خارجي برخه یې لیپو پروټین Lipoprotein
لیپوپروتین دحجري مهمه برخه ده چې حجري ته د موادو د تیریدو او خارجیدلو د کنترول
وظیفه په انتخابي ډول په غاړه لري  .د حجروي غشاء په ترکیب کې  ٪٥٥پروټین٪٤٠ ،
شخمیات او  ٪٥کاربوهایډریټ شتون لري .دحجروي غشاء اړینه دنده داده چې ټول
هغه اورگانیل  Organellesچې په سایتوپالزم کې موجود دي دخطرڅخه خوندي ساتي.
حجروي غ شاء انتخابي خاصیت لري ځینو مالیکولونو ته د تېریدو اجازه ورکوي او ځینو
ته نه ورکوي .همدارنگه دهراړخیزوتحریکاتو انتقال  ،گاونډیوحجروسره دمالوماتوراکړه
ورکړه اودحجرې حرکت ،دحجرې غشاْ په مټ ترسره کیږي.
د حجري دننه د میتابولیزم ټول ضروري مواد لکه اکسیجن ،قندونه ،شحمى ،تیزابونه او
گلسیرین د همدې غشا له الرې حجرې ته ننوزي  .همدارنگه هغه فاضله مواد چې
دمیتابولیزم په کړنالره کې په حجره کې تولیدیږي د همدې غشاء له الرې له حجري څخه
خارحیږي د وینې څخه اکسجن حجرې ته داخلیږي او کاربن ډای اکسایډ د حجرې څخه
وینې ته د حجروي غشاء له الرې داخلیږي .نوموړې کړنالرې ته داخلي تنفس ویل کیږي .
دحجرې غشاْ دننه خواکې اودغشاْ بهرخواکې یانې دواړوخواوته دسودیم اوپوتاشیم
ایونونه شتون لري چې توپيرلرونکی غلظت لري اودحجرې غښاْ په مټ ثابت ساتل کیږي
 .خوکله چې یوتحریک په غشاْ باندې واردشي نوداغلظت تغیرکوي ترڅوتحریک مخ په
وړاندې والړشي .
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سایتو پالزم Cytoplasm
ټول هغه مواد چې دحجرې په داخیل کې موقعیت لري اودحجرې غشاْ په مټ احاطه شوي
وي  ،خوپرته له حجرې هستې څخه نورټول دسایتوپالزم په نوم یادیږي  .دبیلگې په توگه
دحجرې اورگانیل  ، Organellesدحجرې مایع ، cytosolپروتین ،
لکه
شحمیات،تیل،صمغ ها،عضوي مواد او سلولي مایع چې دحجري په خالیگاه کي شتون
لري  .سایتوپالزم لږڅه  80%داوبوڅخه جوړه ده .دحجرې په سایتوپالزماکې هریو
اورگانیل  Organelleخپل ځانته ځانگ ړې دنده لري لکه په بدن کې چې زړه ،سږی
اومعده ځانگ ړې دندې ترسره کوی .دیوکاریوت حجرې په سایتوپالزم کې ځانگړي
اورگانیل  Organelleپه الندې ډول دي.
دحجرې هسته Cell nucleus :
هسته د یوې حجرې مهمه برخه ده او د حجري حیاتي فعالیتونو په هستې پورې تړلى دى
او هم ویلى شو چې هسته په حجره کې د ټولو فعالیتونو د اداره کولو مرکز دى  .دحجرې
په هسته کې دارثي مالوماتوپه الرښونه چې په  DNAکې شتون لري دحجرې تکثراووده
ترسره کیږي.
هسته لکه سایتوپالزم د یوې نازکې غشا په وسیله احاطه شوې ده  .په هسته کې
کروزومونه  ،Chromosomeشتون لري چې داوږدو  DNAمولیکولونه څخه جوړدي
اوټول ارثي موادپکې خوندي ساتل کیږي .په هسته کې د  DNAجینونو یوه برخه کاپې
کیږی اوپه  RNAاوړي اودامالومات د  mRNAپه مټ رایبوزوم  ribosomeته انتقال
کیږي اوهلته دپروتینوتولیدکړنالره ترسره کیږي .
مایتوکوندریا Mitochondria
دانسان ،حیوان اودنباتاتوپه حجروکې دتارپه شان اویاکروي شکله جوړښتونه دی چې
دحجرې تنفس اومیتابالیزم کړنالره ترسره کوي  .مایتوکوندریا دیوه غبرگ پټیزې غښاْ
په مټ احاطه شوي دي اوخپل ځان په مستقل ډول ویشالی اوډیروالی شي .
مایتوکوندریاخپل ارثي مواد  DNAاوخپل رایبوزوم لري .په مایتوکوندریاکې دحجرې
لپاره انرژي تولیدکیږي .نوموړې کړنالره د Oxidative phosphorylationپه نوم یادیږي
 .په دغه کړنالره کې حجره دیوه انزایم په مټ خوراکي مواد داوکسیجن په مټ په
اوکسایداړوي اوپه پایله کې تولیدشوې انرژي د کیمیاوي انرژي په ډول په  ATPکې
ذخیره کیږي  .مایتوکوندریا یوازي دایوکاریوت په حجروکې شتون لري  .مایتوکوندریاته
دحجرې دانرژي تولیدفابریکه ویال ی شو.
کلوروپالست chloroplasts
دنباتاتواودالجي په حجره کې د کلوروپالست اورگانیل پيداکیږي چې دفوتوسینتیزیس
کړنالرې په مټ دلمرانرژي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي  .په بله مانادلمرانرژي په مټ
دکاربن دای اکساید اواوبوڅخه کاربوهایدریت ترالسه کیږی
انډوپالسمیک ریتیکلوم Endoplasmic reticulum :
نوموړی اورگ انیل دحجرې په سایتوپالزم کې پروت دی اودپروتینو په جوړښت اودحجرې
په منځ کې دپروتینوانتقال کې ،دشحمي اسیدونوپه تولیداودکلسیم عنصرپه ذخیره
کولوکې ونډه لري  .ددرې بعده نلونواوتښوجوړښتونویوسیستم دی چې غشاْ یې
دحجرې هستې اودحجرې غشاْ سره په تماس کې ده .
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گلجي دستگاه Golgi apparatus :
دحجرې په سایتوپالزم کې یوډول جوړښت دی چې پروتینونه ،شحمیات تنظیم کوي
،بدلوي ،قطع کوي اوپه کڅوړوکې یې دحجرې نورواورگانیلوته انتقال کوي  .خراب
پروتین دمنځه وړي .
ال یزوزوم ،الیسوسوم Lysosome :
دایوکاریوت حجرې  eukaryoticپه سایتوپالزم کې داورگانیل جوړښتونه دي چې دیوې
تړلې غشاْ په منځ کې هضم کوونکی انزایمونه لري اوهغه غذایې موادچې دغشاْ دننه
ورننوځي هضم کوي  .همدارنگ ه فاسدمواد ،وایرسونه اوباکټریاوې هم له منځه وړي .
سنتروزوم ،سنتروسم Centrosome :
سنتروزوم دحیوانې حجرې په سایتوپالزم کې داورگانیل جوړښتونه دي چې دحجرې
دویش په ترځ کې د  centriolesپه مټ دنل په شان اوږده تیوب ډوله پروتینې جوړښتونه
 microtubulesپه نوم یادیږی  .نوموړي مایکروتیوبونه
تولیدکوي چې مایکروتیوبلز
دحجرې دویښ په ترځ کې دتقسیم کیدونکې حجرې یوه قطب څخه بل قطب ته غځیږي .
خالیگاه  ،واکیولVacuole :
دحیواني اونباتې حجروپه سایتوپالزم کې یوه کوچنۍ خالیگاه ده چې دیوې غشاْ په مټ
محدوده شوې اودمایع څخه ډکه وي اویاداچې دسایتوپالزم ضایعه موادهلته خوندي
ساتل کیږي .
رایبوزوم Ribosome :
دژوندی حجرې په سایتوپالزم کې د  RNAاودپروتین مولیکولونو یومغلق جوړښت دی
چې دهغوی څخه گڼ شمیرپه سایتوپالزم کې شتون لري  .دحجرې په هسته کې دارثي
موادو DNAدجین یوه برخه کاپې کیږي اود  mRNAپه مټ رایبوزوم ته انتقال کیږي
.درایبوزوم په منځ کې د  mRNAمالومات ترجمه کیږي اودنوموړي مالومات په اساس
دامینواسیدونودترکیب څخه اړونده ضروری پروتین تولیدکیږي .رایبوزومونه په
سایتوپالزم کې ازادلمبیږي اویاداچې په انډوپالسمیک ریتیکلوم په غشاْ باندې نښتي
وي .
دحجرې ویش ،تقسیم سلول  -:په بیالوژي کې یوډول کړنالره ده چې دوالدین حجره په
دوواویاډیرولورگانوحجروباندې ویشل کیږي  .په عادي صورت سره دحجرې ویش
دحجرې ددوران یاسایکل په درشل کې  cell cycleترسره کیږي  .د ایوکاریوت
 eukaryotesپه اورگانیزمو کې دحجرې ویش هغه پړاوته ویل کیږي چې دمایوزیس فیز
 meiosisاویامایتوزیس فیز  mitosisپه وروستي پړاوکې حجره په دوه مساوي برخوویشل
کیږي  .دحجرې ویش په کړنالره کې دحجرې هسته اودحجري پالزما په
ددواویاڅوبرخوویشل کیږي اوپه پایله کې دحجرې تکثرمنځ ته راځي .تولیدشوې ثانوي
حجرې چې یودبل سره یوشان وي اویا داچې هغه ثانوي کوچنۍ برخي چې دمور ،دسلول
څخه بیل شوې وي ،وروسته وده کوي ا واصلي حالت ځانته غوره کوي  .دحجرې نوموړی
ویش یادحجرې په هسته کې ترسره کیږي چې دمستقیم ویش په نوم یادیږي اویاداچې په
پیل کې کروموزومي رشتي ښکاره کیږي چې دحجرې دووقطبونوته مهاجرت کوي
اوتقسیم په تدریج سره صورت نیسي چې دغیرمستقیم ویش یا مایتوزیس  mitosisپه
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نوم یادیږي  .دمایتوزویش په اساس دارثي عالیموانتقال هم ترسره کیږي چې په
څلوروپړاوونوکې بشپړکیږي  .لکه  :دحجرې ویش لومړي پړاو  ،پروفیز ، Prophase
دحجرې ویش دویم پړاو  ،متافیز  ، Metaphaseدحجرې ویش درېیم پړاو ،انافیز
 ، Anaphaseدحجرې ویش څلورم پړاو تلېفیز  Telophaseپه نوم یادیږی چې دوه حجرې
منځ ته راځي .
دحجرې غشاْ  -:یوه نیمه قابل نفوذ بیومیمبران ده چې دفوسفولیپید phospholipid
دوو طبقوڅخه جوړه ده اودحجرې شاوخوا احاطه کوي  .همدارنگه دهراړخیزوتحریکاتو
انتقال  ،گاونډیوحجروس ره دمیتابالیزم مالوماتو راکړه ورکړه اودحجرې حرکت ،دحجرې
غشاْ په مټ ترسره کیږي .دحجرې په بهرنۍ سطحه باندې ریسیپتورونه Receptors
شتون لري اوهمدارنگه دانتجن ځانگړتیاوې لري

Cell Membrane

حجرې هسته  -:دحجرې په سایتوپالزم کې کروي شکله جوړښت دی چې دیوې نازکې
غشأ په مټ دسایتوپالزم څخه بیلیږي اوپه منځ کې یې ارثې مواد کروموزومونه
 Chromosomenخوندي ساتل کیږي.

Cell Nucleus

حجرې اورگانیل  -:دحجرې په سایتوپالزم کې ټول هغه جوړښتونه دي چې یوه ټاکلې
دنده ترسره کوي  .دبیلگې په توگه لکه دحجرې هسته نوکلیس ، Nucleusانډوپالزمیک
ریتیکلم  ، Endoplasmic reticulumگولجې دستگاه ، Golgi apparatus
مایتوکوندریا  mitochondriaپالستید ،سنتروزوم،یا سنتروسم، Centrosome :
رایبوزوم  ، Ribosome :خالیگاه  ،واکیول ، Vacuole :ال یزوزوم ،یاالیسوسوم :
 Lysosomeاونور

Cell Organelle

دیوې حجرې دگړندی ویشنې په پایله کې دحجرودشمیرډیرښت
یودوه قیمته قند  disaccharidesته ویل کی چې ددووگلوکوزمالیکولونو څخه جوړشوی
دی  .دسلولوز  celluloseڅخه دباکټ ریاووپه مرسته په یوه اوبه زڼ اسیدي محیط یانې
دهایدرو ال یز Hydrolyseکړنال رې په پایله کې په گلوکوزاړول کیږي .
کیمیاوي فرمول یې  [HOCH2CHO(CHOH)3]2Oدی .
سلوفن  -:یوډول کاغذ دی چې دسلولوزیوې نری  ،شفافې ،نازکې پاڼې څخه جوړشوی
دی  .په نوموړی کاغذ کې خوراکي موادخوندي ساتل کیږي .
کوچنی حجره  ،حیواني اویانباتي کوچنی سلول

Cell Proliferation

Cellobiose

Cellophane
Cellula

داخلي تنفس  -:دبدن په حجراتواوانساجوکې دمیتابالیزم یوسلسله کیمیاوي تعامالتوته
ویل کیږي چې دغذایي موادوڅخه بیوکیمیاوي انرژی ترالسه کوي اوپه ادېنوزین
ترایفاسفیټ  ATPیې اړوي  .په همدې ترځ کې فاضله موادهم آزادکیږي  .په نوموړې
کړنالره کې غټ ماليكولونه لکه پولي ساکراید،لیپید،نوکلیک اسید اوپروتین په خپل
وارسره په کوچنیوواحدونولکه مونوساکراید،شحمي اسید ،نوکلیوتایداو امیونو اسید
ټوټه کیږي .دبدن یوه حجره په سایتوپالزمااو مایتوکندریم کې گلوکوزداکسسیجن په
حضورکې ځانته رانیسي اوپه پایله کې هلته په کاربن ډای اکسایداواوبوباندې اوړي .
دداخلي تنفس کیمیاوي معادله په الندې ډول ده .
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)C6H12O6 (aq) + 6 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 6 H2O (1)+Energy(38ATP+Heat
پورتنی کیمیاوي تعامل ښيي چې که دگلوکوز یو بشپړ اکسدایزاشي اوپه کاربن دای
اکسایدواوړي نوپه پایله کې اته دیرش ادېنوزین ترایفاسفیټ  36 ATPانرژي تولیدکیږي
 .دسلول تنفس یادسلول داخلي تنفس  -:دتنفس له الرې په اخیستل شوې اوکسیجن
مالیکول کې اویاپه غذايي موادوکې ذخیره شوې انرژي دبیوکیمیاوي کړنالروپه بهیرکې
په کیمیاوي انرژي اړول کیږی اوورپسې په بیومالیکول ) (ATPکې ذخیره کیږي
سیلولوزقندونه په بیتاگلوکوزقندونو
یوه ډله انزایمونوته ویل کیږي چې
اوسیلوبیوزقندونوباندې اړو ال ی شي  .پخپله انسان اوډیرحیوانات نوموړی انزا یم نه شي
تېره بیا دمرخیړیو ،باکټریاوو ،اویوحجروي
تولیدکو ال ی .خوداانزایمونه په
مایکرواورگانیزموپه واسطه تولیدکیږي .

Cellulases

دیوې ډلې ترکیب شووپال ستیکي موادو ته ویل کیږي چې دنیتروسلیلوز
اوکامفور (مومي سپین جامدمواد) څخه تر ال سه کیږي .
nitrocellulose
دکوچنیانودبازي آ ال ت ورڅخه جوړیږي

Celluloid

سلولوز -:دکاربن هایدراید یوعضوي مرکب ته ویل کیږي چې دپولي ساخاریدوڅخه
جوړدی  .دنباتي حجروغشاپه سل کې پنځوس دسلولوزڅخه تشکیل شوې ده .
دسلولوزکیمیاوي فرمول  (C6H10O5)nپه بڼه لیکل کیږي اودزرگونوخطي ځینځيري
ډوله گلوکوز  D-glucoseواحدونوڅخه جوړشوی دی  .سلولوزدنساجي او
کاغذجوړولوپه فابریکوکې پراخ استعمال لري .

Cellulose

سلولوزڅخه جوړشوي تارونه دي

Cellulose Fiber

سلزیس درجه  - :دحرارت واحددڅرگندولوپه موخه یوه سکیل ده چې دیوه سویدني
استرونوم  Anders Celsiusپه ویاړنومول شوې ده  .دسلزیس په سکیل باندې هره یوه
برخه د سانتي گرید  centigradeسلزیس درجې ) degree Celsius (°Cپه نامه سره
یادیږی اودحرارت واحدتشکیلوي .

Celsius

دسانتي گریدسکیل درجه بندي  -:که چېرته دسیماب یوترمومترولروچې پرمخ یې
اوپه مساوي برخودرجه بندي شوې وي .
یوشان
دصفرڅخه ترسلوپورې
نوداوبودانجمادټکی دسانتي گرید دصفر درجې په توگه تعریف شوی اوداوبودغلیان ټکی
د سانتي گریدسل درجې په توگه تعریف شوی دی .په بله وینا کله چې دسیماب ترمومتر
( ) 101,325 Paپه اوبوکې ډوبه کړو
داتموسفیرستاندارد فشار ال ندې
اوبیاداوبوحرارت ته تغیرورکړو .نو دتعریف سره سم صفردرجه د سانتي گرید( ) 0 °C
دسکیل پرمخ دتودوخې هغه درجه ده چې اوبه یخ کیږي (انجمادټکی) اوسل درجې د
(  ) 100 °Cدسکیل پرمخ دتودوخې هغه درجه ده چې اوبه په جوش
سانتي گرید
راځي (غلیان ټکی )  .دواحداتوپه نړیوال سیستم کې د سانتي گریدپرځای دتودوخي
واحدلپاره دکلوین سکیل  Kelvin scaleکارول کیږي  .کله چې دیوه جسم حرارتي انرژي
بیخي له منځه و ال ړه شي نودې حرارت ته دکلوین مطلقه صفردرجه ویل کیږي اوپه ( 0 K
) سره ښوول کیږي  .دتعریف له مخې د سانتي گ رید منفي دوه سوه درې اویادرجه (
 ) −273.15°Cدکلوین صفردرجه (  ) 0 Kسره سمون لري  .په جدول کې د سانتي گرید
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سکیل  ،کلوین سکیل اوفارنهایت  Fahrenheitسکیل ترمنځ اړیکې ښوول شوې دی
سمنت  -:یوه کلکه ،چسپناکه ماده ده چې دتعمیراتوپه جوړولوکې ورڅخه گټه پورته
کیږی  .نوموړې ماده د  CaOچې قلوي خاصیت لري ،د نورومرکباتوسره لکه ، Fe2O3
 SiO2 ،Al2O3چې اسیدخاصیت لري  ،گډیږي اوبیا په ځانگړوکورها کې حرارت ورکول
کیږي
زاویه بین دوشعاع دایره

Cement

Center Angle

دثقل مرکز -:دیوه جسم هغه نقطه ده چې دجسم ټول وزنه په همدې نقطه کې متمرکزشوی
وي.

Center Of
Gravity

شعاع مرکزی  -:این یک شعات است که ازمرکزدایره صادرمیشود.

Center Ray

سانتي متر -:دواحداتوپه نړیوال سیستم کې دطول واحد دی اودیوه متر یوپرسلمه برخه ده
1/100

Centimetre

سانتي مترڅپي  -:هغه څپې دي چې فریکونس يې د  3- 30 (GHz).گیگاهرڅ پورې
رسیږي اوطول یې دیوسانتي متر څخه  1cmان ترلس سانتی متر  10 cmپورې رسیږي .
Centimetre Wave
نوموړی ترټولولوړفریکونس دی چې دراډیوفریکونس سره سمون لري اودمایکروڅپې په
نوم هم یادیږي .
مرکزي حرکت  -:هغه ډول حرکت ته ویل کیږی چې داغیزمنې قوې سمت تل یوې نقطې
ته موجه وي چې ددوران مرکزنقطي په نوم یادیږي  ..دبیلگې په توگه لکه دلمرپه
شاوخوادځمکې دورانې حرکت  ،دځمکې په شاوخوادسپوږمۍ دورانې حرکت  ،اوپه
ټولیزه توگه دنظام شمسي حرکتونه  ،دمرکزي حرکت یوځانگړی دایروي حرکت یو ډول
دی

Central
Movement

داعصابومرکزي سیستم  -:دعصبي سیستم هغه برخه ده چې ددماغ Enzephalon
اونخاع شوکې  Medulla spinalisڅخه جوړه ده  .په نوموړي سیستم کې دبدن دعصبي
نسج ټولې برخې چې پکې محیطي نخاع ،عصبي عقدې ،اودماغ ورگډیږي  .نوموړی
سیستم هغه حسې تحریکاتوباندې کارکوي ،چې دمحیط څخه ورته رسیږي  ،دبدن Central Nervous
System
هراړخیزحرکي تحریکات مدیریت کوي ،دبدن غړو دندې کنترول کوي
اودفکرکولووړتیاموږ ته راکوي  .په مایکروسکوپې تړاونوموړی سیستم دعصبي
نسجونوڅخه جوړشوی دی اوپه ماکروسکوپې تړاودسپینې مادي Substantia alba
اودخړې مادي  Substantia griseaڅخه جوړدی .
موازی وسطی  -:دوخط مستقیم موازی ) (aو ) (bرادرنظربگیریم .خط مستقیم ) (cکه
موازی به ) (aو ) (bبوده ودرمسافه مساوی از) (aو ) (bدروسط هردوخط مستقیم
قراردارد .برطبق تعریف موازی وسطی مربوط ) (aو ) (bمیباشد.
ارتسام مرکزی  -:درهندسهْ این یک ارتسام یک جسم مربوط یک مرکز  Mروی یک
مستوی  mاست  .خط موصول بین  Mویک نقطه  Pازجسم مستوی رادرصورت عمومی
دریک نقطه '' Pقطع میکند P'' .درین ارتسام تصویر  Pاست .
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نقطء منتصفه  -:نقطه ء که یک قطعه خطی راتنصیف میکند،برطبق تعریف نقطهء
منتصفه قطعهءخطی نامیده میشود.
مرکزانحناء  -:دانحناء دایرې مرکزته ویل کیږي

Centre
)(Geometry
Centre Of
Curvature

سنتري فیوگل قوه  ،دمرکزڅخه تښتیدونکې قوه -:
دعطالت یوه قوه ده اویوڅارونکی یې هغه
مهال پرځان حس کوي کله چې په یوه
څرخیدونکي مختصاتوسیستم کې پروت
وي  .که چېرته ځمکه دکروي شکل په
بڼه ومنواویوه کتله  mدڅرخیدونکي
محورڅخه په فاصله د  rکې پرته وي (عرض البلدزاویه  ، ϕشعاع ، Rدځمکې
مرکزټکی  ، Mشمال قطب  ،Nجنوب قطب  . ) Sکله چې ځمکه په دایروي سرعت ، ω
سره حرکت کوي  ،نو په همدې کتله  mباندې دسنتري فیوگل ل  Fzالندې قوه اغیزه
کوي .

په پورتنی معادله کې د

کمیت دسنتري فیوگل تعجیل په نوم یادیږي  .د

مرکزڅخه دفرار قوه دځمکې په سطحه باندې په عمودي قوه اودمماس په قوه تجزیه کیږي
 FZF = m r ω2 sinϕدځمکې جاذبې قوې
 .دسنتري فیوگل قوې عمودې مرکبه
 FG = m gسره چې دځمکې مرکزخواته ښوول شوې ده ،مخالف سمت لري  .په ورځني
ژوندکې د مرکزڅخه دفرار قوې سره تل مخامخ کېږو .دبیلگې په توگه د د مرکزڅخه
دفرار قوه چې دکالیومینځلوپه ماشین کې په یوه جورابه باندې اغیزه کوي دهغې دوزن
په پرتله څلورسوه ځله ډیره ده  .دځمکې داستواپه كرښه د مرکزڅخه دفرار تعجیل
مساوي دی له  : r ω2په استواکرښه کې دځمکې شعاع لږڅه شپږزره کیلومتره ده
 rE = 6378 kmاو په څلرویشت ساعتونوکې دځمکې دورانی سرعت
قیمت لري  .څرنگه چې دځمکې محیط څلویښت زره کیلومتره دی نویوجسم چې په
استواکې پروت وي  ،په  ۲۴ساعتونوکې نوموړې الره طی کوي  .دجسم دسنتریفیوگل
تعجیل  azلپاره لروچې :

کله چې اوس دسنتریفیوگل تعجیل  azقیمت دځمکې دجاذبې تعجیل سره یانې
 g = 9.81 m/s2پرتله کړونوقیمت یې  ٠.00346الس ته راځي  .په بله وینادځمکې
څرخیدلوله کبله داستوا په کرښه کې دځمکې دتعجیل  gاصلي قیمت لږڅه څلورپه زرمه
برخه کمښت مومي  .د ځمکې په قطبونوکې دسنتریفیوگل قوه صفرده  .داځکه چې
تښتیدونکې قوه دهغه واټن  rسره  ،چې کتله یې دڅرخیدونکي محورڅخه لري  ،سم
سخ متناسب ده .دبیلگې په توگه که دیوه سړي وزن سل کیلوگرام  100 Kgوي نوکله چې
همداسړی خپل وزن د استوا په کرښه کې وتلي نودشمال قطب په پرتله یې وزن د
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 0.34 kgپه اندازه لږوي اومساوي له  99.66 Kgسره دی .
سنتریفیوگل قوه دځمکې په استوا کرښه کې ترټولولوړاوپه قطبونو کې ترټولولږقیمت لري
داځکه چې یوخواځمکه دبیضوي په شان بڼه لري اوبلخواپه قطبونو کې دڅرخیدونکي
محورڅخه دکتلې واټن  r = 0صفرکیږي  .تښتیدونکی تعجیل  azاودځمکې
تعجیل مرکبه  gمخالف سمت لري .
سنتریفیوژ  :یوه څرخیدونکې آله ده چې دعطالت قوي په بله مانا دمرکزڅخه دگریزقوې
په مټ په لوړزاویوي سرعت سره دورانې حرکت کوي اوپه پایله کې دیوې مایع
توپیرلرونکې موادچې کثافت یې توپیرلري یودبل څخه بیلوي  .دبیلگې په توگه لکه
جامدمخلوطونه  ،جامداوگاز،مایع اومایع گازاوگاز

Centrifuge

سنتریل  -:د یوکاریوت  eukaryoteحجرې په ننه برخه
کې میله ډوله سیلندري جوړښتونه دي چې دحجرې
کړنال ره کنترول کوي اوهمدارنگه دحجرې
دویشتوب
راوتلې متحرکې ریشې  ciliaتولیدکوي  .همداتش
شمېر یې اوه ویشتو ته رسیږي
سلیندرډوله مایکروتوبولس  microtubulesچې
دحجرې په انترفېزسایکل کې دوه برابره کیږي  .ورپسې دمایتوزپه کړنال ره کې همدغه
جوړه سنتروزوم دحجرې دواړومتقابل قطبونوته خوځیږي  .په همدې ترځ کې دخپلوتارونو
 spindle fibersپه مرسته کروموزومونه په دوه برخو وېشي اوپه پایله کې یې
دلورگانوحجروسره یوځای دواړومتقابل قطبونوته راڅکوی  .یوسنتریل اوه ویشت ٢٧
مایکروتوبولوسونه لري چې درې دانې سره یوځای شوي اوپه دې ډول نهه درې گونه
ډلگي ) (9 Triplettsجوړوي  .کله چې یوه حجره دسایکل په  G0پړاو او G1پړاو کې
پرته وي نودوه بشپړسنتریولونه لري  .ددواړوسنتریولونوڅخه پخوانی ته یې دمورسنتریل
اوځوان سنتریل ته یې دلورسنتریل ویل کیږی .

Centriole

مرکزته دجذب قوه  -:هغه قوه ده چې په یوه جسم باندې اغیزه کوی اوهغه مجبورکوي
چې دیوه کوږ مسیرپه اوږدوکې حرکت وکړي  . .که چیرته یوجسم چې کتله یې  mاو په
زاویوي سرعت 𝜔 دوراني حرکت وکړي چې ددایروې مسیرشعاع  Rوي  ،نو مرکزته
دجذب قوه په الندې ډول ده .
2
F = mRω
سنترومیر -:دکروموزوم په نسبتأ منځ برخه کې د ډي این اي  DNAیوې سیمې ته ویل
کیږي کوم ځای کې چې دوه سکه کروماتید  chromatidsسره تماس پیداکوي  .هغه
مهال چې حجره خپل ځان ویشي نوپه نوموړي ځای باندې دسپیندل تارونه spindle
 fibersکلک نښلي  .ورپسې لورگانې حجرې متقابل قطبونوته
څکوي (3) ، (2) Centromere ، (1) Chromatid .لنډمټ ،
)(4اوږدمټ  .هرکروموزوم دوه مټونه لري چې یویې اوږدمټ دی
اود  qپه نامه اوبل یې لنډ مټ دی چې د pپه نامه سره یادیږی .
که چېرته سنترومیردکروموزوم په منځ برخه کې وي نود  metacentricاوکه چېرته
سنترومیر کروموزوم په یوه اوږده مټ اوپه یوه بل لنډ مټ وویشي د  acrocentricاویاپه
بله وینا د  telocentricپه نامه سره یاديږی .
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سنتروزوم  -.دحیواني حجرې اوبه زڼ برخه کې هستې ته نږدی لوله یې ډوله پروتیني
غړی دی چې دیوې خوا دمایکروتوبولي  Microtubulesپه
تولیداوتنظیم کې اړین رول لوبوي اوبلخوادحجرې دویشتوب
سایکل دپرمختگ کړنال ره هم کنترول کوي .
یوسنتروزوم ددوه عمودي سنتریولو  centriolesڅخه جوړدی .
د حجرې دوې ش په پیل کې کله چی دهستې جدارپرې کیږي نوپه دې ترځ کې سمد ال سه

Centrosome

دسنتروزوم تارونه یانې مایکروتوبولي دکروموزوموسره دتماس له ال رې غبرگون کوي
 spindle fibersپه نامه سره
ترڅووکو ال ی شی چې دځانگړوتارونوپه مرسته چې د
یادیږي  ،کروموزومونه په دوه برخووویشی  .په پایله کې دهمدغوفیبرونوپه واسطه هریو
کروموزوم په لورگانوحجروباندې ویشل کیږي اودجحرې متقابلوقطبونوته یې څکوي .
په سراړوند  ،په سرباندې تړلی  ،مربوط به سر،

Cephalic

سرپښې حیوانات  -.په بحر کې اوسیدونکی حیواناتوته ویل کیږي چې په سرکې یې
متناظر ال س ډوله پښې لرې اودغذایي موادولپاره ورڅخه گټه پورته کوي  .دبېلگې په
توگه لکه رنگ لرونکی ماهي  ،او اکټوپوس  Octopusچې دوه سترگې اوڅلور ال سونه
لري .

Cephalopod

دسینې اوسربرخه  -:په ځینوحیواناتوکې لکه خرچنگ اوغڼو کې دسراوسینې برخه
یوځای سره نښتې وي په دې توگه چې د شېتین  Chitinپه یوه کلک واحدپو ښ سره
پوښل شوي وی

Cephalothorax

دکیمیاوي عنصر سیر  Cerلپاره دلنډیزنښه ده

Cer

دنبات جنین،نطفه  -:دنبات تخم ډیرکوچنی نامکمل اورگانیزم چې په تخم کې ځای لري
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 .

Cereal Germ

دماغ اصغر ،کوچنی مغز -.دسترمغزهغه برخه ده چې دکپری په څټ کې پرته ده اودبدن
دوزن تعادل  ،دعظال تودڅکولونارمل اندازه ساتل ،دحرکت په ترځ کې
داعصابودگډکارتنظیم کولودنده په غاړه لري .

Cerebellum

دماغ اصغر،کوچنی دماغ -:
دمغزیوه برخه ده چې ددماغ اکبردڅټ لوب lobe
الندې اودسرکوپړۍ په څټ ژوره کنده کې موقعیت
لري  .په فقاریه عالي حیواناتوکې کوچنۍ دماغ دنیم
کروي ډوله دوه جانبي برخو څخه جوړدی چې هغوی
 Vermistپه
دیوې منځنۍ برخې یانې فرمیس
واسطه نښلول شوې دي  .بهرنۍ سطحه دگڼ
شمیرطوالني مقطع (چاکونو)په واسطه ویشل شوې ده چې دپاڼې په شان نرۍ گونځې
( )Folia cerebelliلري  .دماغ اصغر ددرېوبرخو ،په بله وینالوبونولکه دڅټ posterior
لوب ،قدامي  anteriorلوب اوفوکولوس  Flocculusلوب څخه جوړدی چې ددرېو
ژوروچاکونو لکه ( ) Fissura prima; Fissura posterolat; Fissura horizontalisپه
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و اسطه دیوبل څخه بیلې شوې دي . .دمغزسطحې په بهرنۍطبقه کې  Cortexعصبي
حجري شتون لری اوترهغې الندې ننۍ سپین رنگه طبقه کې  Medullaیوازې عصبي
ریشې غزیدلې دي  .د نخاع په همدې برخه کې څلورډوله غبرگې هستي لکه ;dentatus
 emboliformis; globosus; fastigiiشتون لري چې عصبي زیگنالونه دحسي غړوڅخه
رانیسي اوبیايي داعصابومرکزي سیستم ته استوي  .بلخواکوچنی مغز،ددرېو جوړه ساقو
 Pedunculiپه واسطه اوهمدارنگه دعصبي حجرو دزیگنالونو لیږدوونکو او رانیوونکو
ریشوله الرې د دماغ اکبر ،دماغ بيني ،دمغزتنه ،دتعادل وزن غړي اونخاع شوکي سره
ارتباط لري  .دنوموړي مغزمهمې دندې عبارت دي له :
دبدن عضالتو تحریکي اوحرکي جریان کنترول کوي  .دبدن وزن تعادل،دبدن
هراړخیزحرکت تنظیم لکه دعضالتوکش کولو اوغزولو برابراعیارونه ،دزده کړې مرکز
،دفاصلي سم اټکل ،سمې خبرې کول ،دالس ،پښواونوروغړونارمل منظم حرکت اونور
دماغ باندې مربوط ،دماغ اړوند ،مربوط به دماغ

Cerebral

په دماغ پورې تړلی  ،مغزي  ،ددماغ سره په تړاوکې

Cerebralis

په فقاریه حیواناتوکې داعصابومرکزي سیستم ته ویل کیږي چې یوه برخه یې پخپله دماغ
اوبله برخه یې نخاع شوکي تشکیلوي
دماغ اکبر -:دمرکزي مغز یوه برخه ده چې

Cerebrospinal
Nervous System

دپینځونوروبرخوپه پرتله ) (80%غټ

اوترټولو ډیرتفریق شوې دی  .دنارینه دماغ اکبر منځنی وزن لږڅه  1400 gاودښځینه
 1250 gوزن لري  .دماغ اکبر دالندې برخوڅخه جوړدی cerebral cortex -۱.
 . Limbic system -۳ Basal ganglia -۲بلخوا دماغ اکبرددوونیم کرې
 Hemispheresڅخه جوړدی چې بهرنۍ پټ یې  cerebral cortexپه یوه خړه ماده
ا وترالندې دننه برخه یې په يوه سپینه ماده پوښ شوې ده  .په خړه ماده کې په
ملیونوعصبي حجرې شتون لری اوالیاف یې ددماغ اکبر سپینه ماده تشکیلوي  .په سپینه
ماده کې خاکې رنگه ځانگ ړې جزیرې ځای پرځای پرتې دي چې داعصابوبنسټیزغوټې
 Basal Ganglienپه نوم یادیږي  .ددواړونیم کرې په سطحه باندې چین شوې گونجه
) (Sulciاوتاوشوې کاږه واږه جوړښتونه ) (Gyriشتون لري  .دهغوی په بهرنی سطحه
کې داسې سیمې پيژندل شوې دي چې حسي ،موتوریک یانې حرکي اویوځای کوونکې
دندې ترسره کوي  .دشی خوانیم کره دبدن کیڼ اړخ اودکیڼ خوانیم کره دبدن شی اړخ
کنترول کوي  .دواړه نیم کرې دیوه طوالني ژورچاک  Fissura longitudinalis cerebriپه
واسطه دیوبل څخه بیلې کیږي  .هره نیم کره دالندې برخوڅخه جوړه ده .
temporalis -۴ occipitalis -۳ parietalis -۲ Lobus frontalis -۱
 ، Gyrus cinguli -۶ ، (Lobus insularis) -۵داعصابویوپنډ عرضاني طناب
 corpus callosumپه مرسته دواړه نیم کرې یوځای تړل شوې دي  .ددماغ اکبردندې
دادي  :فکرکول ،دمالوماتویوځای کول  ،دبدن خپلواک حرکت،دحس تدارک
(لیدل،خوند،اوریدل ،تماس،حرارت) ،بویولوحس ،خبرې کول ،زده کړه ،حافضه اونور
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دماغ اکبر  -:دمغزترټولوستره برخه ده اوپه عادي توگه د  telencephalonپه نامه سره هم
یادیږي  .دادماغ ددوونیم کرې څخه جوړدی چې دهغوی
پورتنۍ سطحه ددماغ اکبر خاکي پوش پټه کړیده  .د شی
خوا اوکیڼ خوا هره یوه نیم کره په ال ندوسیمو(ناحیو) ویشل
شوې ده .
 -۱دټنډې یادمخ سیمه  -۲ ، Lobus frontalisداړخ سیمه
 ، parietalisدڅټ سیمه  ، occipitalisداړخ دپاسه سیمه (صدغي ) ، temporalis
ددماغ په ژوره ال ندې برخه کې دبدن صاف مایع څخه ډک کيڼ خوا اوشی خوا جوړښتونه
 Ventriculus lateralisشتون لري  .دمغزځینې ناوړه ناروغۍ شته دي چې دمغزسکته
ورته ویال ی ښواو دسټروک  strokeپه نامه سره یادیږي  .په نوموړې ناروغۍ کې یوه
ناڅاپه مغزته درگ ونوله ال رې وینه بنده شي اوپه پایله کې مغزخپله نارمل دنده نه شي
ترسره کو ال ی  .ال مل یې کیدای شي چې دمغزدوینې کوم رگ دترومبوس  thrombusپه

Cerebrum
)(Telencephalon

واسطه بندشوی وي اویا دلوړفشارله کبله چاودیدلی وی .
کړنال ره ده چې دارجاع کوونکو موادو
په تحلیلي کیمیاکې یوه تجزیوی
دمقدارټاکلوپه موخه کارول کیږی  .د بېلگې په توگه دحجمونو دمقداري تجزیی په
مرسته په یوه سلفات محلول کې دکیمیاوي عنصر سیر Cerمقدار ال س ته راځي .
دنوموړې موخې لپاره دتیتریشن  Titrationپه ترځ کې دسیرڅلورو ال نسه مرکب
) Cer(IVدارجاع کوونکوموادوپه مرسته درې و ال نسه سیرمرکب ) Cer(IIIته ارجاع

Cerimetry

کوي .
یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Ceسره ښوول کیږي  .اتومي شمېر ه یې
 58او دعنصرونوپه جدول کې په  Lanthanoideپورې اړه لري  .په دې مانا چې دنادره
خاوروفلزاتوپه ډله کې شمېر ل کیږي  .نسبي اتومي کتله یې یوسلوڅلویښت اتومي
واحد  ، 140,116 uدذوب ټکی یې ) ، (795 °Cسانتي گرید  ،دغلیان ټکی یې (3360
) °Cدی  .نوموړی عنصرلس رادیواکتیف ایزوټوپونه لري  .دسپینوزروپه شان ځلیدونکی
نرم فلزدی اوپه هواکې په اسانی سره اکسایدکیږي .

Cerium

سیزیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Csسره ښوول کیږی اواتومي
شمېر ه یې  ، 55نسبي اتومي کتله یې یوسلودرې دیرش واحده 132,91 U
،دعنصرونو دجدول په لومړي عمده گروپ کې پروت دی  .سوچه سیزیم ترټولوالکالی
فلزاتودروند ،خودسپینوذروپه شان ځلیدونکی  ،اونرم فلزدی  .په کیمیاوي تړاوډیرفعال
اوپخپل سر اوراخلي  .دویلې کیدنې ټکی یې ) (28,44 °Cسانتي گرید اودذوبان ټکی
یې ) (671 °Cسانتي گرید اوداوبوسره که یوځای شي نویوه سخته چاودنه منځ ته راځي .
سیزیم یوسلواوه دیرش  Caesium-137یوډیراړین رادیواکټیف ایزوټوپ دیادلووړدی .
نوموړی ایزوټوپ په سل کې  ۹۶ ٪په بیتاوړانگوتجزیه کیږی اوپه منځني هیجانی عنصر
 Ba١3٧mباندې اوړي  .ددوه نیمودقیقوڅخه وروسته یوه گاماوړانگه خپروي اوپه ثابت
عنصر  Ba١3٧باندې اوړي  .دسیزیم  Cs١3٧فزیکی نیمایې عمرلږڅه دیرش کاله 30
 ، aبیالوژيکي نیمايي عمریې اویاورځي  ٧٠dاندازه شوی دی  .نوموړې رادیونوکلیدپه
مصنوعي توگه پ ه هستوی بټۍ کې تولیدکیږي کله چې یورانیم دوه سوه پینځه دیرش
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هسته یونیوترون جذب کړي  .هستوي معادل یې په ال ندې ډول ده .
د رادیوتیراپې په څانگه کې دسرطان ناروغۍ ددرملنې په موخه دسیزیم گاماوړانگې
) (0,66 MeVڅخه گټه پورته کیږي اوهمدارنگه په هستوي طب کې دآ ال تودسم
کارکولو لپاره دازموینې وړانگې په توگه کارول کیږي  .که چېرته ته دتنفس اویاخوراک
) (4.1 μg of caesium-137دبدن څخه
له ال رې لږڅه څلورمایکروگرام سیزیم
واخیستل شي نوددریواونیوپه موده کې دمرگ ال مل گرځی  .ددې څخه کوچنی
مقداردسرطان ناروغۍ راپاروي
کدودانه چینجی  -.د پارازایت فتوي چینجیانویوې ډلې نوم دی چې یوسراوگڼ شمېر
بندونه لري  .کله چې بالغ شي نودانسانانواوحیواناتودهازمې جهازداخلي پارازایت گڼل
کیږي خوکله چې تنکی ځوان اویاد( ال روا) بڼه ولري نوبیا کیدای شي په
مختلفواورگ انونواونسجونوکې ولیدل شي  .نوموړي چینجیان دكولمى سیستم (روده ) نه
لري اوخوراکي مواددبندونوپوستکي له ال رې ځانته رانیسي  .په طبي تړاو اړین ډولونه
یې عبارت دي له  ، Echinococcus ، Taenia :او . Dipylidiumد بېلگې په توگه که
چېرته ته دغواغوښه په صحي توگه دخوراک لپاره تیاره نه شي نود  T. saginataچینجی په
بدن کې پیداکیږي چې اوږدوالی یې تر دیرش سانتي متره پورې رسید ال ی شي .

Cestoda

په هستوي فزیک کې داندازه کولویوه ځانگړي پخوانې سیستم ته ویل کیږي چې دسانتي
متر -گرام  -ثانیې سیستم (  ) centimetre-gram-second systemپه نامه سره یادیږي
 .په نوموړي سیستم کې دطول واحد په سانتي متر ،cmدکتلې واحد په گرام  gاودوخت
واحد په ثاینه  secسره اندازه کیږي  .د بېلگې په توگه په  cgsسیستم کې دقوې واحدپه
 dyneښوول کیږي او نړیوال واحدونودسیستم  SIسره ال ندې اړیکې لري .
1 dyn = 1 g·cm/s² = 10−5 kg·m/s² = 10 µN

Cgs-System

ځنځیري تعامل  -۱ -:کیمیاکې  :درادیکالواویاایونونوپرلپسې کیمیاوي تعامل ته ویل
کیږي چې دهغوی په لومړي تعامل کې پيل کوونکي مالېکولونه منځ ته راځي  .ورپسې
دپيل مالېکولونه دلومړي تعامل موادوسره دارنگه تعامل کوي چې په اخیرکې پرلپسې
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 .
 -۲په هستوي فزیک کې  -:هستوي ځنځیري تعامل هغه مهال منځ ته راځي کله چې یو
ابتدايي هستوي تعامل دیوه اویا ډیرونوروثانوي هستوي تعاملونوالمل وگرځي  .په پایله
کې خپلواک پرلپسې دوامداره هستوي ځنځیری تعاملونه منځ ته راځي  .یوډول ځانگړی
هستوي تعاملونه عبارت دي  :لکه ددرانده ایزوټوپ یورانیوم  U-۲۳۵هستې چاودنه
اویادسپکوایزوټوپونولکه دیتریم  H-۲اوتریتیم H-۳
ویلې کیدنه کیدای شي  .په یوه هستوي ځنځیري تعامل
کې دکیمیاوي تعامل په پرتله څومیلیونه ځله ډېره انرژۍ
ازاده کیږي  .دچاودني په ځنځیري هستوي تعامل کې
دنیوترونو اودچاودیدونکي ایزوټوپ لکه دیورانیوم
هستې  U-۲۳۵ترمنځ تعامل صورت نیسي  .په پایله
کې دیورانیوم هستي یواحتمال دادی چې دکریپټن
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 Kr-89اوبېریم  Ba-144په سپکورادیواکټیف ایزوټوپونوتجزیه شي  .په نوموړي چاودنه
کې  166 Mevانرژي اودرې نیوترونه  3nآزادکیږي .
+ 36Kr89 + 3n + 166 Mev

144

56Ba

236
92U

+n

235
92U

په ځنځیري هستوي تعامل کې باید ددې پخلۍ وشي چې دیوې خوادچاودیدونکي
ایزوټوپ هستو څخه په کافي اندازه نیوترونونه ازادشي اوبلخوا یوشمیرهمدغه ازادشوي
نیوترونونه دچاودیدونکي ایزوټوپ نوروگاونډیوهستو  92U235څخه پرلپسې بېرته جذب
شي  .دچاودیدونکي ایزوټوپ هرهغه گاونډۍ هسته چې نیوترون يې ځانته جذب کړی
وي سمدالسه چوي اوپه څنگ کې یې دوه اویادرې نیوترونونه ازادوي  .په پایله کې
پرخپلو پښو وال ړ ځنځیري هستوي تعامل منځ ته راځي  .په نوموړي تعامل کې دازادشوو
نیوترونو شمیردهغونیوترونوپه پرتله چې په چاودنه کې مصرف کیږی ثمره يې بایدزیاته
وي
ځنځیري قاعده  -:که چېرته یوه تابع  gپه  aکې اوبله تابع  fپه ) g(aکې داشتقاق
وړوي ،نوتابع )) F(x) ≡ f(g(xهم په  aکې داشتقاق وړتیالري  .دوروستۍ تابع F
اشتقاق مساوي دی له :
) F`= f`(g(a)) . g`(aبیلگه  :فرض کووچې تابع  g(x) = x2اوتابع f(x) = sinx
شکل لري  ،نوځنځیري تابع مساوي ده له  F(x) ≡ sin x2 :اومشتق يې مساوي دی له :
F`(x) = cos x2 . 2x

Chain Rule

دعنصرونوپه جدول کې دشپږم عمده گروپ عنصرونوته ویل کیږي  .دبېلگې په توگه لکه
 ،سیلینیوم ( ، )Seتیلیریوم ( ، )Teرادیواکتیف
( ، )Oسلفر)(S
اکسیجن
عنصرپلوتونیم ( . )Poداوسنیوما لوماتوپربنسټ نوموړي عنصرونه په شپاړسم گروپ
پورې اړه لري اودځمگې په معدني قشرکې پوره برخه لري .

Chalcogen

اکسیجن گروپ  :دمنډلف پریودیک سیستم شپاړسم عمودي گروب تشکیلوي  .په
نوموړي گ روپ باندې الندې عنصرونه تړاولري  .لکه اکسیجن ،Oسلفر،Sزیلن ،Seتیلور

Chalcogen

،Teپولونیم ، Poاومصنوعی عنصرالیرموریم . Lv
یوډول کوچني نباتات دي چې ساقه یې دلرگي څخه جوړه ده خوڅانگې یې شنې دی .
دځمگې څخه یې ارتفاع دشلوسانتې متروڅخه نه اوړي .
دزړه بطن،کوچنۍ کوټه ،حجره ،اتاق کوچک

Chamaephyte
Chamber

تغیرمیزبان،تبدیل میزبان  -:بشتردرطفیلی های داخلی پارازایټ دیده میشود،
طوریکه ازیک میزبان به میزبان دیگرې منتقل میگردند .میزبان هائیکه مراحل جوان
طفیلی درآن انکشاف میابند،میزبان وسطی گفته شده ومیزبان هائیکه طفیلی درآن بالغ
میگردد،میزبان آخري گفته میشود .تغیرمیزبان درکرم های کدودانه وکرم های مکنده
ومالریادیده میشود.
څپر كى ،فصل ،څانگه (دټولنى)  ،ډله  .فصل ،قسمت
خاصيت ،طبيعت  ،مخصوصأ  ،ځانگړې نښې  ،بېلوونكې نخښه.
په ریاضي کې  -:مشخصه  ،د بېلگې په توگه که لوگاریتم دیوه عدد ترسره کړولکه

173

Change Of Host

Chapter
Characteristic

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
 log 375 = 2,5740نودلته صحیح عدد دوه  2دمشخصه په نوم یادیږي اوهغه عددونه
چې دعشاریی څخه وروسته راځي د  Mantisseپه نامه یادیږي
مشخصه منحنٌي  ،مشخصه گراف  -:یوه منحني ته ویل کیږي چې دمختصاتو په افقي
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 .
داکسريز هغه وړانگې چې داتوم په قشرونوکې منځته راځي

Characteristic
Curve

Characteristic
)X- Ray

مشخصه اېکس وړانگې  -:دهریوعنصراتوم په ټاکلې
الکترونونه لري چې په مشخصه انرژي اوپه
شمېر
ټاکلومدارونوکې لکه  K, L , M, N , Oگرځیدونکی
حرکت ترسره کوی  .که چېرته دیوې بهرنۍسرچینې
څخه دفوتون وړانگې راووځي اودمادې په یوه اتوم
ولگیږي اوپه پایله کې دیوه داخلي مدار لکه د  Mمدار
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 .
د بېلگې په توگه که چېرته ته دفوتون وړانگې
د Kمدارڅخه یوالکترون راوباسي نود  Lمدارڅخه
یوالکترون ورټوپ کوي  .داسې یوه عمده عبور
 transitionپه  L→Kسره ښوول کیږي اود Kα
وړانگې تیریدنې په نامه سره یادیږي  .همدارنگه د
 M→Kتیریدنه د  Kβوړانگې عبور په نامه یادیږی .

Characteristic XRay

د  M→Lتیریدنه د  Lαوړانگوپه نامه سره یادیږي  .دانورمدارونه یې همداسې در واخله
 .دنوموړوهریوه عبورپه ترځ کې داتوم څخه دفوتون وړانگې خپریږي چې دیوې خوا
دهمدې اتوم سره په تړاوکې مشخصه انرژي لري اوبلخوا دپیل  initialمدار اودپای
 finalمداردانرژي تفاوت سره مساوي قیمت لری  .دخپورشوي فوتون دوړانگودڅپې
اوږدوالی  λدپال نک قانون  : Planck's Lawله مخی محاسبه کیږي  .د فزیکی آ ال توپه
مرسته د خپور شوې فوتون دڅپې اوږدوالی اندازه کیږي  .په دې توگه دځانگړي
عنصرمشخصه څپې اوږدوالی ال س ته راځي  .بلخواپه یوه ماده کې دټاکلي عنصرمقدار
دهرې یوې مشخصه وړانگې دشدت څخه تر ال سه کیږي  .په شکل کې دیوې نمونې خطي
طیف ښوول شوی دی چې دهریوه عنصرلپاره دانرژي ځانگړی جوته لیکه پکې لیدل
کیږي .
مشخص کوونکئ  ،مخصوص  ،مخصوصأ  ،ځانگړې نښې
بیلوونکې اوتوپیرلرونکې نښه چې یوشخص دبل شخص څخه بیلوي .
مشخص کول  ،په نښه کول  ,د یوه شي یا انسان درست تشریح کول

174

Characteristically
Characteristicum
Characterize

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
دلرگیوذغال

Charcoal

دچارج اوریځ یاابرالکتروني  -:هره ماده دکوچنیوذراتویانې اتومونوڅخه جوړه شوې ده .
پخپله اتوم بیادالنوروکوچنیوذراتوڅخه جوړدی چې دبنسټیزذراتو لکه پروتون،نیوترون
اوالکترون په نوم یادیږي  .داتوم حجم دمنځ ډیره برخه تښه ده ،داځکه چې داتوم حجم
ډیره لږبرخه د هستې حجم نیولی ده .داځکه چې داتوم تقرییاټوله کتله په هسته کې
قرارلري چې دپروتون اونیوترون څخه جوړه ده  .په داسې حال کې چي الکترونونه داتوم
هستې په شاوخواکې یوډیرسست قشرتشکیلوي  .داتوم هستې قطرلږڅه سل زره ځله
داتوم دقطرڅخه کوچنۍ دی  .دبیلگې په توگه که چېرته داتوم غټوالۍ دیوه فوټ بال
میدان په شان فرض کړونودهس تې غټوالۍ دیوې حشرې سره ورته والۍ لري چې دمیدان
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
څرخیدونکي الکترون دقیق مسیروټاکل شي  .خوسړی دومره ویالی شي چې په څومره
احتمال سره یوالکترون په یوه ټاکلي وخت کې ،په یوه ټاکلي ځای کې داتوم هستې په
شاوخواکې موقعیت لري  .څرنگ ه چې داتوم په قشرکې دالکترون سرعت دومره لوړدی
چې دهغه دموقعیت ټاکل ناشونی کیږي نو په پایله کې سړی یوازې داتوم په قشرکې
دیوې فضاگ مان کوالی شي چې هلته به په ډیرلوړاحتمال سره الکترون موقعیت ولري .
په بله وینادالکترون موقعیت دیوې منفي برقي چارج شوې اوریځ په شکل مالومیږی

Charge Cloud

دبرقي چارج کثافت  -:دبريښنایوځانگ ړي فزیکي کمیت دي اوعبارت دی له  :چارج في
واحدطول ،چارج في واحدسطح،چارج في واحدحجم  .په خپل وارسره دهغوی واحدعبارت
دی له  ، C·m−2 ،C·m−1او C·m−3.

Charge Density

چارج شوی  ،مؤظف ،متهم ،لکه چارج شوې بریښنایزبټری
پنیر -:یوه پروتیني ماده ده چې دحیواناتود شېدوڅخه ترالسه کیږي
یوه ټولیزه اصطالح ده چې دامینوپولي کاربن اسیدلپاره کارول کیږی اوپه مقداري توگه
دفلزاتوایونونوسره مغلق کیمیاوي مرکب تشکیلوي  .دبیلگې په توگه  EDTAاودهغې
مالگې دفلزاتو لکه مگنیزیم ،نیکل ،کلسیم،مس ،جست اواوسپنې دوه والنسه ایونوسره
یومغلق مرکب جوړوي چې دکیلیت  Chelationپه نوم یادیږي .
شیلیټ  -:څوو ال نسه ،ډیر ټینگ  ،په اوبوکې حل کیدونکي مغلقو مرکباتوته ویل کیږی
چې په هغوی کې دیوه عضوي لیگند ligandڅومالیکولونه دیوه مرکزي ،ډیرو ال نسه
فلزي ایون  M+2سره څوځلیز ،بېل  ،گډو ال نسه کیمیاوي تړون  covalent bondمنځ ته
راوستال ی وي  .يه یوه گ ډو ال نسه تړون کې اتومونه په خپل منځ کې جوړه الکترونونه
سره شریک کوي اوپه دې توگ ه یوبل کلک سره ساتي  .په هغوی کې دمرکزي اتوم په توگه
یودوه و ال نسه مثبت چارج شوی فلزي ایون شتون لري  .د بېلگې په توگه لکه د مسو
ایون  Cu2+اویاداوسپنې ایون  . Fe2+په طبیعت کې د شیلیټ مرکبونه هم پیداکیږي
اوعبارت دي له:
ویټامین بې دوولس (  ) B12یانې  cobalaminچې مرکزي اتوم یې دکوبالټ Cobalt
ایون  Co3+تشکیلوی  .همدارنگه هیم  haemیوبل طبیعي شیلیټ مرکب دی چې
مرکزي اتوم یې داوسپنې ایون اودلیگاندبرخه یې ،دپورفورین  Porphyrinsیو مالیکول
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تشکیلوي  .په دې ځای کې دلیگندودنده داده چې دمرکزي اتوم سره دتړلوپه موخه جوړه
ازادالکترونونه په واک کې ورکوي .
د بېلگې په توگه لکه د Ethylenediaminetetraacetic acidاسیدچې لنډیزیې په
 EDTAښوول کیږي اویومغلق مرکب جوړوونکی منفي چارج شوی ایون دی چې د دوه
اویاډیر و ال نسه مثبت چارج شوي فلزي مثبت ایون  M+2سره ډیرثابت
شیلیټ مغلق مرکب جوړوي  .داځکه چې دیوې خوادنایتروجن اتوم
دوه جوړه ازاد الکترونونه اوبلخواڅلور كاربوكسيل گروپونه
دفلزکتیون  cationسره تړي ترڅوپه پایله کې دشیلیټ مغلق ټینگ
فلزي مرکب منځ ته راشي  .که څوک په ځینوفلزاتو لکه Cu, Fe, Ni,
 Mn, As, Hgباندې مسموم شي نوددرملنې په موخه د شیلیټ
مرکبونوڅخه گټه پورته کیږي .
دخرچنگ قیچي  -:دغڼو(عنکبوت) اونوروژوندیو خزندو دخولې شاوخوا لومړی مخکنۍ
برخې ته ویل کیږی چې دغذايي موادوپه رانیولواوخوړلوکې مرسته کوي  .دبېلگې په
توگ ه په لړم کې نوموړې قیچي ددریوبرخوڅخه جوړه ده

Chelicerae

کیمیاوي

Chemical

کیمیاوي مرکب  -:عبارت له یوې خالصې مادې څخه دی چې ددوواویاډیروتوپیرلرونکو
کیمیاوي عنصرونوڅخه جوړشوي وي  .داعنصرونه په خپل منځ کې دکتلې اوشمېرپه
تړاوپه ټاکلي تناسب سره ترکیب شوي وي  .کیمیاوي مرکبات کیدای شي چې مالیکولي
مرکبات وي کوم چې دکووالنیت تړون  covalent bondsپه مرسته کلک تړل شوي وي ،
یادمالگې په ډول وي چې دایوني تړون  ionic bondsپه مرسته تړلي وي  ،یافلزي
مرکبات وي چې د فلزي تړون  metallic bondsپه مرسته تړلي وي اویامغلق کیمیاوي
مرکبات وي چې دکواوردینیت کووالنت تړون  coordinate covalent bondsپه مرسته

Chemical
Compound

کلک تړلي وي .
سوچه کیمیاوي مادې ته ویل کیږي چې یوازی دیوډول
په کیمیاکی  :عنصر-:
اتومونوڅخه جوړوي اودکیمیاوي طریقوپه واسطه یوعنصر اضافه په نوروبرخونه ویشل
کیږي  .نن ورځ یوسلواتلس عنصرونه  118 elementsپيژندل شوي دي .دبېلگې په
توگه اوسپنه  ،مس  ،طال ،سپین زر اوداسې نوردرواخله چې داټول دکیمیاوي عنصروپه
نوم یادیږي  .دیوه کیمیاوي عنصرټول اتومونه په مساوي توگه پروتونونه په هسته کې
لري  .په پریودیک سیستم کې عنصرونه دپروتونوشمیردډیرښت سره سم ترتیب شوي دي .
هغه عنصرونه چې دپروتونوشمیریې سره یوشان وي خوپه هسته کې یې دنیوترونوشمیر
توپیرولري دایزوټوپ په نوم یادیږي .
په ریاضي کې  :عنصر -: -:دمجموعې یوعنصراوپه بله وینا دمجموعې یوغړی
عبارت له یود هغومنفردوڅیزونو  objectsڅخه دی چې پخپله مجموعه ورڅخه جوړه
شوې وي  .دبېلگې په توگه که یوه مجموعه  Aولیکو:
} A = {1, 2, 3, 4
داماناورکوي چې یو ،1دوه  ،2درې  ، 3اوڅلور  4عددونه دمجموعې  Aعنصرونه
دي  .دیوې مجموعي عنصرونه هر كوم شى کیدالی شي  .دبېلگې په توگه
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 C = { red, green, blue },یوه مجموعه ده چې دهغې عنصرونه سور ،شین اوآبي رنگونه
تشکیلوي .
په فزیک کې  -:برقي عنصر -:په یوه برقي سرکټ کې مقاومت ،خاذن اوگوټک ته برقي
عنصر ویل کیږي  .همدارنگه گلواني عنصرونوته هم ویل کیږي چې دبطری په جوړښت
کې ورڅخه کاراخیستل کیږي
کیمیاوي معادله  -:یوې داسې معالې ته ویل کیږي چې په کیمیاوي مرکباتوکې برخه
اخیسونکي عنصرونه دلنډیزپه نښه اوپه مقداري تړاوښوول کیږي په دې ډول چې
گ ډیدونکي کیمیاوي مواددمعادلې په کیڼ خواکې اودکیمیاوي تعامل په پایله کې
تولیدشوي کیمیاوي مواددمعادلې په ښی خواکې لیکل کیږي  .د بېلگې په توگه کله چې
یومول  1Molمیتان ددوه مول  2Molاکسیجن مالیکول سره یوځای کړو نوپه پایله کې
(په یوه ویکتورسره یې ښيو ) یومول کاربن دای اکسایداودوه مول اوبه تر ال سه کیږی .
CH4 + 2 O2

CO2 + 2 H2O

هغه عددونه چې دهریوه مولیکلول په مخ کې لیکل شوي دي ځکه اړین دي ترڅوپه
ه ریوه کیمیاوی تعامل کې دکتلې اودچارجونودثابت پاتې کیدلو قانون په پام کې نیول
شوی وي  .پایله یې داده چې په هره یوه کیمیاوي معادله کې عنصرونه دیوبل سره په
ټاکلي تناسب گډید ال ی شي  .د بېلگې په توگه کله چې سلفر Sداوسپنې  Feسره
گډکړو ،نوپه پایله کې داوسپن ې سلفرمنځ ته راځي چې کیمیاوي معادله یې په ال ندې
ډول ده :
FeS

S + Fe

Chemical
Equation

دیومول اوسپنې وزن شپږپینځوس گرام  56 gدی اودیومول سلفروزن دوه دیرش گرام 32
 gدی  .په دې ماناچې دسلفرکتله داوسپنې کتلې سره په یوه ټاکلي تناسب یانې 32 : 56
 4:7گډید ال ی شي  .دتولیدشوي مرکب یانې اوسپنې سلفید
اویاپه بله ژبه لکه
مالیکول کتله داوسپنې اوسلفراتومي کتلې دجمع څخه ال س ته راځی او له اته اتیا گرام
 88 gسره مساوي ده  : ) 32 g + 56 g = 88 g ( .په دې مانا چې دمعادلې شی
خوامرکب کتله اته اتیاگرام ده اودکیڼ خوامرکب کتله هم اته اتیاگرام ده  .په بله ویناپه
ټولیزه توگه دکتلې تعادل اودکتلې ثابتوالی ساتل شوي دی .

کیمیاوي تعادل  -:یو کیمیاوي تعامل چې دتعادل په حالت کې قرارولري ،په
عمومي توگه په الندې ډول لیکالی شو:
𝐷𝑑𝑎𝐴+𝑏𝐵 ↔𝑐𝐶+
په پورتنۍ معادله کې  Aاو  Bدتعامل په پیل کې گډشوي کیمیاوي مواددي C ،
او Dدکیمیاوي تعامل په پای کې تولیدشوي کیمیاوي مواددي  .همدارنگه د a;b;c;d
کوچني توري د  Stoichiometricضریبونه دي چې داړونده مولیکولونو شمیرپه گوته
کوي  .کیمیاوي تعادل هغه مهال منځ ته راځي چې دوخت په تیریدلوسره دتعامل
کوونکو اوتولیدشووکیمیاوي موادودغلظت خالص محصول ثابت پاتې شي  .په بله وینا
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کله چې دکیمیاوي تعامل سرعت دښی خوانه کیڼې خواته اودکیڼې خواڅخه دښی خوا
سرعت سره مساوي پاتې شي .
په پایله کې دتعامل کوونکواودتولیدشووموادوغلظت تغیرنه کوي  .نوموړې کړنالره
دواړو خواووته دغښو(وکټورونو ) په څوکوسره ښوول شوې ده  .دبیلگې په توگه که
چېرته استیک اسیدپه اوبوکې حل شی نوپه پایله کې اسیتیت اوهایدرونیوم ایون منځ ته
راځي .
CH3CO2H + H2O ⇌ CH3CO2− + H3O+
دپورتنی کیمیاوي معادلې دتعادل ثابت  Kپه الندې ډول تعریف شوی دی .

په نوموړې معادله کې دبرخه والودغلظت حاصل تقسیم ثابت دی  .کله چې دهایدرونیوم
ایون } {H3O+غلظت پورته ځي نوورسره سم د } {CH3CO2Hغلظت هم پورته ځی اوپه
دې ترځ کې د} {CH3CO2−ایون غلظت بایدښکته راشي  ،ترڅوحاصل تقسیم یې ثابت
 Kپاتې شي .
کیمیاوي فرمول  -:دمالیکولي فرمول په نامه هم یادیږي اودڅرگندونې یوه کړنال ره په
ډاگ ه کوي چې په یوه کیمیاوی ترکیب کې داړونده برخه اخیستونکو اتومونوپه هکله
مالومات ورکوی  .د بېلگې په توگه دمیتان  Methaneکوچنی مالیکولچې دیوکابن
اتوم  Cاوڅلورهایدروجن  Hاتومونو څخه جوړشوی دی  ،کیمیاوي فرمول یې داسې
لیکو . CH4 :په یوه کیمیاوي فرمول کې دبرخه اخیستونکوعنصرونوترمنځ د شمېر
تناسب هم ښوول کیږي  .درې ډوله کیمیاوي فرمولونه شتون لري  -۱ .مالیکولی
فرمول  -۲جوړشتي فرمول  -۳تجربوي فرمول  .د بېلگې په توگه لکه  Hexane'sچې
شپږکاربن اتومونه اوڅوارلس هایدروجن اتومونه لري  ،مالیکولی فرمول یې داسې لیکو:

Chemical
Formula

 ، C6H14د Hexane'sدجوړښت فرمول داسې لیکو CH3CH2CH2CH2CH2CH3 :په
دې مانا چې شپږکاربن اتومونه پرلپسې سم سیخ په ځنځیري توگه دیوه بل سره نښتي دی
اوپه اړخ کې یې دهایدروجن اتومونه ورباندې تړلي دي  .تجربوي فرمول یې داسې لیکو:
 C3H7په دې ماناچې دکاربن اتوم تناسب دهایدروجن اتوم په پرتله  C:Hدرې تقسم په
اوه  3:7دی
کیمیاوي تعاملونه  -:یوډول کیمیاوي کړنال رې ته ویل کیږي چې په هغه کې
یواویاڅوکیمیاوي موادتغیرکوي اوپه نوروکیمیاوي موادواوړي  .په پایله کې
دالکترونودلیږدپه واسطه دما لیکولوترمنځ کیمیاوي تړونونه پرې کیږي او یانوي جوړیږي
کړنال ره کې کیدای شي چې دتولیدشووکیمیاوي مرکباتوخواص
 .په نوموړې
دلومړیومرکباتوسره بیخي توپیرولري  .د بېلگې په توگه که چېرته ته دوه کیمیاوي مواد
لکه  Aاو  Bسره گډ کړواو دکیمیاوي تعامل په پای کې دتولیدشووموادولنډیزپه C
او  Dوښيونودکیمیاوي تعامل معادله یې په ال ندې ډول لیکو:
په یوه کیمیاوي تعامل کې کیدای شي چې لومړني کیمیاوي مرکبات لکه  Aاو B
تجزیه شي  ،دیوبل سره گډشي  ،ځینې برخې یې عوض شي ،داسیدبېزعملیه منځ ته
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راشي ،اوداسې نورې کړن ال رې ترسره شي .
دتحلیلي کیمیاځانگړو کیمیاوي اوفزیکي کړنالروپه مټ دکیمیاوي مرکباتواتومي
اومولیکولي جوړښت اوهمدارنگ ه په کریستالونو کې داټومونودرې بعده جوړښت اوتنظیم
تعین کوي  .دبیلگې په توگه دنوموړې موخې لپاره داکس وړانگوڅخه گټه پورته کیږي
چې دڅپې طول يې دکریستل اټومونوترمنځ واټن سره لږڅه یوشان وي.

Chemical
Structure

کیمیاوي مواد -:هغوموادوته ویل کیږي چې ځانگړی کیمیاوي ترکیب ولري  .د بېلگې
په توگه لکه اوبه  ،الماس ،طال  ،بوره ،مالگه  .بلخواحرارت اورڼاته کیمیاوي موادنه
شوویال ی  .نوموړي موادکیدای شي چې سوچه اویادمرکب په بڼه وي اوهمدارنگه
جامد،مایع  ،گ ازاودپال زماپه حالت کې شتون ولري  .هغه موادچې په یوه کیمیاوي
تعامل کې برخه نه اخلي دکیمیاوي موادوپه نامه نه یادیږي  .د بېلگې په توگه لکه په
کیمیاوي ال براتوارکې دازموینې شیشه يي تیوب  test tubeدیادولووړدی .

Chemical
Substance

کیمیاوي سمبول  -:دعنصرونودلنډیزنښې ته ویل کیږی چې دهریوعنصرد ال تیني نوم
څخه اخیستل شوی دي  .که چېرته دیوه عنصرسمبول ددواویادریوټکوڅخه جوړوي
Chemical Symbol
نولومړی توری یې غټ اوپاتې توري یې کوچني لیکل کیږی  .د بېلگې په توگه = Ag
 Argentumسپین زر  Au = Aurum = ،طال  ، Fe = Ferrum ،اوسپنه اونور
دکیمیاوي تعامال توداغیزې په اساس دنورتولید -:ځینې کیمیاوي مواد پېرندل شوي
دي چې دیوه مساعدکتلست په مرسته دکیمیاوي تعامل په پایله کې دحرارت پرځای
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
اتومونه په تحریک راځي اوپه پایله کې الکترومقناطیسی وړانگې (نور) خپروي  .د
بېلگې په توگه کله چې لومینول  luminolدهایدروجن پراوکساید  H2O2په واسطه
داوسپنې کتلست (لکه هیموگلوبین  ) Hemoglobinپه حضورکې په اکسایدواوړي
دتولیدشوي مرکب اتومونه ځانته کیمیاوي انرژي جذب کوي اوالکترونونه یې لوړمدارته
پورته کیږي  .کله چې الکترونونه دتحریک شوي مدارڅخه ښکته بنسټیزمدارته راولویږي
نوابي رنگه وړانگې ورڅخه خپریږي  .کیمیاوی معادل یې په ال ندې ډول ده .

Chemiluminescence

دپورتنۍ کړنالرې په مرسته کیدای شي چې دوینې یوډیرکوچنی مقدار هم
دجنايى پېښو  criminologyپه څيړنو کې دوینې
دلیدلووړوگرځي اوله دې کبله
راسپړلوپه موخه ورڅخه گټه اخیستل کیږي .
چمیوزموزیس  -:کله چې دهایدروجن پروتونونه  H+دمایتوکوندرین ماتریکس څخه
لیرې شي اوهغوی دننۍ غشا اوبهرنۍ غشافضاته  intermembrane space.انتقال شی
اوپه پایله کې یو الکتروکیمیاوي نشیب  electrochemical gradientمنځ ته راشی
اودنوموړي نشیب په اساس دهایدروجن پروتونونه  H+بیرته دمایتوکوندرین ماتریکس
ته دننۍ غشاساره له الرې انتقال ومومې نویوه داسې ډول بیوکیمیاوی کړنالره د
چمیوزموزیس .chemiosmosisپه نوم سره یادیږي
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کیمیاپوه ،کیمیاگر

Chemist

کیمیا - :یوطبیعي علم دی چې دمادې جوړښت  ،ترکیبي کړه وړه  ،دایمي تغیراتو ،
خواص اوهمدارنگ ه په کیمیاکې داړونده منل شووقوانینوڅخه بحث کوی  .په بله وینا
دطبیعی علم هغه څانگ ه ده چې ماده اوهغه هراړخیزتغیرات چې په ماده کې منځ ته
راځي ترڅیړنې ال ندې نیسی  .کیمیاوي عناصرو اود هغوئ څخه د جوړشویو مرکبونو
د څېړنې پوهې ته کیمیا وایی  .په کیمیا کې د کیمیاوي عناصرو او کیمیاوي مرکبونو
خواص  ،ترکیب ،اوجوړښت او همدا رنگه کیمیاوي تغیرات ) کیمیاوي تعاملونه ( څیړل
کیږي  .په کیمیاوي تعاملونو کې د اتومونو خارجي الکترونونه ) والنسي الکترونونه (
برخه اخلي  ,اود اتومونو هستې په کیمیاوي تعامل کې تغیر نه کوي

Chemistry

(
کله چې په چاپېریال کې دکیمیاوي تحریک کوونکوموادود غلظت ځایزډیرښت
 gradientنشیب ) شتون ولري  ،نو دغلظت ځوړي اویا دغلظت پیچیمي خواته د
باکټریا و،حشراتو ،لمفوسایتونواوفاگوسایتونو حرکت ته ویل کیږی  .دبېلگې په توگه
ددې لپاره چې باکټریا وې خوراکي موادتر ال سه کړي نو هڅه کوي چې هغې خواته
حرکت وکړي کوم ځای کې چې دډوډی مالیکولونودغلظت مقدار مخ په زیاتیدووي .
اوکه چېرته په یوه ځای کې دزهرجنو موادولکه فینول  phenolدغلظت ځایز مقدار مخ
په زیاتیدووي نو باکټریا وې ورڅخه په منډه لیرې کیږي  .مثبت شیموتکسیس هغه ته
وایي چې دحجرې حرکت هغه خواته وي چې هلته دکیمیاوي موادوغلظت اوتحریک مخ په
زیاتیدووي  .منفي شیموتکسیس هغه ده چې دحجرې حرکت دغلظت کمښت یانې
مخالف خواته ترسره کیږی

Chemotaxis

یوډول درملنه ده چې دځانگړودرملو  cytostatic agentsپه مرسته دبدن هغه حجرې
دمنځه وړي کوم چې په ډیرلوړ فریکونسي سره ویشل کیږی  .همدارنگه دانتاني
ناروغیو اودسرطاني ناروغیودمخنیوي په موخه د سایټوستاتیکي اجینت څخه گټه
پورته کیږی .
دسرطان یوډول درملنه ده چې دزهرجنودرملوپه مټ سرطاني حجرې دمینځه وړي
اویاداچې فعالیت يې په ټپه دروي
کيمياوي تېراپي  - :دسرطان ناروغۍ ددرملنې لپاره د مصنوعي اوطبيعي کيمياوي
توکو اودرملوڅخه گټه پورته کیږي .
تقاطع  ،سلیبي بڼه  ،دتقاطع برخه  -:دیونانې ژبې یوټکی دی اوپه اکس (  ) Xلیکل
کیږي  .لکه دعصبي ریشوتقاطع  ،اویاددووهومولوگو کروموزومونودکروماتیدوتقاطع
دباصرې عصبونو دریشودتقاطع ځای  -:دمغزیوې برخې ته وایي چې دترکي زین
( ) Sella turcicaته ورڅیرمه اودinfundibulum
ترمخ پرته ده  .دمغزپه ال ندې برخه کې هایپوفېزغده
موقعیت لري  .په دې ځای کې
hypophysis
دمغزدویم عصب ) (CN IIیانې دباصرې عصب
 optic nervesریشې سره تقاطع کوي اوبیاوروسته
دباصرې عصبونه دهمدې ځای څخه شی سترگې
اوکیڼې سترگې ته غځیږي  .دیادولووړده چې دسترگې شبکیې  Retinaنیمایي برخې
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عصبي ریشې کوم چې دپزی خواته پرتې دي تقاطع کوي خودټمپورال Temporal
خواشبکې عصبي ریشې دیوبل سره تقاطع نه کوي  .دباصرې عصب په مرسته دشبکې
څخه دلیدمالومات سم سیخ دماغ ته لیږدول کیږی  .که چېرته دتقاطع په برخه کې
عصب ته زیان ورسیږي نوپه دواړوسترگوکې دلیدلونیمگړتیامنځ ته راځي .
تولد،والدت ،زوکړه -:
دموردرحم څخه دیوه ماشوم زېږیدنې ته ویل
کیږی چې درحم عضالتودانقباض په مرسته ترسره
کیږي  .په انسان کې په نارمل توگه دالقاح څخه
څلویښت اونۍ وروسته والدت صورت نیسي .
دوالدت لومړی نښې  -۱ -:دمهبل څخه دوینې
جریان  -۲درحم عضالتوانقباض چې دردهم
ورسره مل وي  -۳دامنیون کڅوړه amniotic sac
چې ماشوم پکې خوندي پ روت وي  ،بژه کیږي  .یوعادی والدت په الندې دریوپړاوونوکې
ترسره کیږي .
 -۱دپرانیستلو دوره  :هغه پړاودی چې درحم عضالتوانقباض د دردسره یوځای پیل
کیږي  .په دې ترځ کې درحم غاړې خوله پرلپسې وازه کیږی اووسعت مومی  .خودرحم
غاړې کانال طول لنډ کیږي  .درحم دغاړې خوله وازیدلو اندازه دښځی په روحی حالت
اوهورمون فکټرپورې هم اړه لري .

Childbirth

 -۲ایستونکې دوره  :داپړاودښځې لپاره دوالدت ترټولوسخت دردلرونکی وخت دی
اولږڅه دوه ساعته دوام کوي  .درحم غاړې خوله لږڅه لس سانتی متره –(8
) 10 cmوسعت مومی اودماشوم سرورپکې ننوتالی شي  .دعضالتوانقباض اودرد النورهم
ډیرښت مومي  .په دې ترځ کې دماشوم سرپه اندازه دنوی درجه زاویې  90°څرخیږي
ترڅودلگن خاصره ( ) pelvisدخولې سره تطبق وکړي  .کله چې دماشوم سرراووتلونوپه دې
ترځ کې ماشوم یوځل بیاپه اندازه د دنوی درجه زاویې  90°څرخیږي ترڅوپاتې بدن یې
دلگن خاصره ( ) pelvisدخولې سره تطبق وکړي .
 -۳دزېږیدنې څخه وروسته دوره  :په دې وخت کې ماشوم بشپړنړۍ ته راځي او پخپله په
تنفس پیل کوي  .دنامه غوټه ورڅخه پرې کیږي  .کله چې ماشوم وزېږیدلو ،نولږڅه لس
دقیقې څخه ترنیم ساعت وروسته جفت (زیالنځه  ) placentaاودامنیون کڅوړه ورپسې
زیږي .
په یوشمیرکیسه لرونکوحیواناتوکې لکه کانگرو ،کله چې اوالد دموردرحم کانال څخه
راووځي  ،سمدالسه یې بچې پخپله یوې کڅوړې ته ورننوځي چې دکانگروپه بطن کې پرته
ده  .په همدې کڅوړه کې لږڅه نیم کال دمورشودې څخه ژوندکوي  .وروسته له دې مودې
دکڅوړې څخه بهرته راوځي او په خپلواکه توگه خپل ژوندپرمخ بیائي .
سوړکوونکی ماشین  -:یوډول ماشینونه دي چې دجاول تامسن دپرنسیپ پراساس
کارکوي  .لکه یخچالونه اونور
شمپانزه ،شادی یامیمون انسان ته ورته شادي

Chiller
Chimpanzee

كايتين  -: (C8H13O5N)nدمفصل لرونکوحیواناتودقشراصلي ماده ده  ،یونامنحل
چې دمفصلیه (  ) Articulataاودباندني اسکلیت اصلي
رشتوي پولي سکرایددی
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جوړوونکې جزدی  .د بېلگې په توگه دچیمجیو،حشراتو،چنگاش بهرنی سکلیت او په
تېره بیا دمرخیړیوسلولي جدارهم ددې موادوڅخه جوړشوی ده .
کلوریټ  -:داسیدکلوریک  HClO3مالگوته ویل کیږي  .د بېلگې په توگه لکه پوتاشیم
کلوریت  ، KClO3سودیم کلوریت  ، NaClO3اومگنیزیوم کلوریت . Mg(ClO3)2
نوموړی اسیدیوډیرزوروراکسایدکوونکی خواص لري اوله دې کبله ښايي چې دعضوي
موادوڅخه لیرې وساتل شي .

Chlorate

کلورایدز  -:هغه مالگې دي چې دمالگې اسیدڅخه تر ال سه کیږي  .د بېلگې په توگه
لکه دخوړومالگه یانې سودیم کلوراید  NaClچې په تجزیه شوي توگه په وینه اومعده
کې فزیولوژیکې دندې ترسره کوي  .په بله وینا دکلورعنصرهراړخیزوکیمیاوي مرکباتوته
ویل کیږي  .دکلورعنصراتوم کیدای شي چې دفلزاتو ،غیرفلزاتواویانیم فلزاتوسره
یومرکب جوړکړي  .د بېلگې په توگ ه دفلزاتوکلورایدعبارت دی له  :سودیم کلوراید
اوکوبالټ کلورایدکوم چې دکلورهایدروجن اسیدمالگې دی اودمالگې اسید ( )HClپه
نامه سره یادیږی  .ځینې پاتې مرکبات لکه  :پوتاشیم کلوراید  ، KClمگنیزیوم کلوراید
 ، MgCl2کلسیم کلوراید ، CaCl2امونیوم کلوراید  ، NH4Clباریوم کلوراید BaCl2
دیادونې وړدی .

Chlorides

کلورین ،کلور  -:دعنصرونودجدول اووم عمده گروپ څخه یوعنصر دی اودهالوجن په
کورنی پورې اړه لري  .یو  ،درې اواوه و ال نسه غیرفلزدی  ،کیمیاوي لنډیزنښه یې په
 Clښوول کیږي  .رنگ یې شین اوزیړوالي ته ورته دی  .یوډیردرونداوزهرجن گازدی .
اتومي کتله یې  35,453 uواحد  ،اتومي شمېر ه یې  ,١٧دویلې کیدوټکی یې
) (−101,5 °Cاودغلیان ټکی یې ) (−34,04 °Cدی  .دجگړوپه ترځ کې دکیمیاوي
ذهرجن گازپه توگه استعمال شوی دی  .په کیمیاوي تړاویوډیرفعال عنصردی چې
دفلزاتوسره مالگې جوړوي  .لکه دخوړومالگه یانې سودیم کلوراید NaClچې
دسمندریوه اړینه برخه تشکیلوي  .دکلورمرکبات لکه  Calcaria chlorataدانتان څخه

Chlorine

دپاک کوونکوموادوپه توگه کارول کیږي .
کلوروفورم  -:دتراي کلو رمیتان څخه عبارت دی اوکیمیاوي فرمول یې په  CHCl3په بڼه
لیکل کیږي  .یوه بې رنگه ،خوږبویه ،ټینگ مایع ده اوپه طبابت کې پخواد
استنشاقي بې هوشه کوونکې مادې په توگه ورڅخه گټه اخیستل کیدله .
که چېر ته لس ملي لیتر 10 mLکلوروفورم وڅښل شي نودزړه سکته

Chloroform

منځ ته راولي اوپه پایله کې دمړینې ال مل گ رځی  .همدا ال مل دی چې نن ورځ دبېهوشی
لپاره اوهمدارنگه په ډیرونوروبرخوکې منع شوی دی .
شنه الجونه  -:په ځانگړي یوسلولي اویااجتماعي  colonyتوگه ژوندکوي اودکلوروفیل
شین رنگ لري  .په ټولیزه توگه نشائستوي موادذخیره کوي  .دهغوی تکثرددووسلول
دگډون څخه دکوپو ال سیون په توگ ه ترسره کیږي چې په حقیقت کې یوډول زوجې تکثردی
 .په ډېرئ سره په خوږواوبوکې ژوندکوي اوځینې یې بیا په وچه مرطوبه سیمه کې هم
ژوندکوي  .نوموړي الجونه جنسي اوغیرجنسي ډوله تکثرکو ال ی شي  .دالجونو ځینې
ډلې شته چې دلکۍ په شان دحجرې څخه راوتلې جوړښتونه  flagellaلري اوځینې یې
بیا نه لري
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کلوروفیل (دپاڼې شین والی)  -:دنباتاتوطبعي شین رنگې مادې ته ویل کیږي .کلوروفیل
دداسواورگانیزموڅخه تولیدکیږي کوم چې د photosynthesisکړنال ره ترسره کو ال ی
شي  .کلوروفیل په یوکاریوت اورگانیزموکې دنبات حجرې په کلوروپال ست اوپه
پروکاریوت اورگ انیزموکې په سایتوپال زماکې تولیدی کیږي  .کلوروفیل دنور
دالکترومقناطیسي طیف څخه اعظمي ابي اوقرمزي برخه جذب کوي او چاپېریال ته
دنورشنې اولږشنې برخې انعکاس کوي  .همدا ال مل دی چې دنباتاتودپاڼورنگ شین
مالومیږي  .کلوروفیل د  Porphyrinحلقې یوډول مغلق مشتقات دي چې دوېنی
دسوررنگه مواد ( hemeهیم ) سره ورته والی لري خومرکزی ایون یې داوسپنې پرځای
دمگنیزیوم ایون  Mg2+جوړوي  .دکلوروفیل مالیکول دنده داده چې دنورانرژی جذب
کړي ترڅودکاربن دای اکسایداواوبوترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره ښي اوپه پایله کې
گلوکوزاواکسیجن منځ ته راشي .گلوکوزدکیمیاوي انرژی په توگه دنبات دمیتابالیزم
اوودی لپاره کارول کیږي  .کلوروفیل د ځینو خوراکي موادوسره گډیږي ترڅوشین رنگ

Chlorophyll

ځانته غوره کړی  .کلوروفیل څوډولونه لري چې په  a , b, c, dسره ښوول کیږي  .د بېلگې
په توگه دکلوروفیل  aکیمیاوي فرمول په ال ندې ډول دی C55H72O5N4Mg.
کلوروفیل یوه ډله طبیعي  ،رنگه مواددي چې دژوندیوارگانیزموله خوا تولیدکیږي
اودفوتوسنتېز په کړنالره کې مرسته کوي  .نباتات دفوتوسینتیز photosynthesisپه ترځ
کې اود کلوروفیل په شته والی کې دلمرڅخه انرژي ترالسه کوي  .هغه باکټریاوې چې
دغه ډول کلوروفیل ولري اودفوتوسینتیز پروسه پرمخ بیايي ،په نوموړي نوم سره
یاديږي  .نباتات خپل شین رنگ دکلوروفیل مالیکولونو په واسطه ترالسه کوي .
دنباتاتواودونودپاڼوشین رنگ چې دکلوروفیل په نامه یادیږي
دعالي نباتاتواودشنوالجونوپه سلولونو کې ځانگړي غړي دی چې دphotosynthesis
کړنال ره ترسره کوي  .کلوروپال ست لکه  Mitochondrionدیوډي این اې ، DNA
یوریبوزوم څخه جوړدی چې هغوی ددوو جدارونوپه واسطه پوښل شوي دي  ،دجدارپه
منځ کې شین رنگ ه ماده یانې کلوروفیل شتون لري  .په دې ځای کې دنورانرژي جذب
کیږي اود ADPاوفوسفیټ په مرسته د  ATPپه انرژي اړول کیږي  .کلوروپال ست په
عالي نباتاتوکې بیضوي شکله اوپه الجیوکې دستوري په بڼه لیدل کیږی .
غاړه لرونکې فال جال تونه  -:یوحجروي  ،ایوکاریوت ژوندي موجودات دي چې په غاړه
کې یې داوښتانوپه شان گ ڼ شمېر راوتلی نري حجروي جوړښتونه  microvilliلري
اوپه منځ برخه کې یې دتارپه شان یواوږدوزر  flagellatesپروت دی  . .هغوی دسمندرپه

Chloroplast

Choanoflagellat

تودواوبوکې اویاپه خوږواوبوکې په ځانگړي اویا دکولوني په توگه ژوندکوی  .د باکټریا
واوعضوي موادوڅخه خپل ژوند تأمین کوي .
یوگوټک  inductorدی چې داوسپنې یوې هستې څخه جوړشودی اودسیم دډیروحلقوڅخه
جوړشویدی  .څرنگه چې داگوټک دخپل ځان ډیرلوړاندکشن  self-inductanceلري نوله
دې کبله درادیو په سرکټ کې د لوړفریکونسي متناوب جریان پروړاندې ډیرمقاومت
ښييي  .په پایله کې یوازي مستقیم جریان ورڅخه تیریدالی شي اودلوړفریکونسي جریان
بندوي .
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وبا -:یوه ډیره خطرناکه اووژونکې ناروغي ده چې انتاني خواص لري اویوه ناڅاپه په
استفراق اواسهال باندې پیل کیږي  .نومړې ناروغي دیوې باکټریا په واسطه
 bacterium Vibrio choleraeمنځ ته راځي  .ال مل یې چټلې اوبه  ،ناپخه شوې غوښه
اویاپه نوموړی باکټریا ووباندې ککړه شوی ډوډی ده  .دناروغۍ
دتشخیص څخه وروسته ناروغ ته باید ،الکترو ال یت electrolyte
اودخولې اوداینفوزیون له ال رې ډیرې اوبه ورکړل شی  ،اوانتي

Cholera

بیوتیکا لکه په لومړي پړاوکې  ، Tetracyclineاوبیا که مقاومت
وښيي نوبیا  cotrimoxazole ، Ciprofloxacinاونوروکارول شي
 .که چېرته دنوموړې ناروغۍ درملنه وه نه شي نوپه سل کې لږڅه شپیته ناروغان دمرگ
سره مخامخ کیږي  .په  1816-1826م کال کې دوباناروغۍ دخوریدولومړې پېښه منځ
ته راغله چې تراندونیزیاهیوادپورې ورسیدله  .په دې موده کې سل زره ناروغانوخپل ژوند
د ال سه ورکړ.
په یوه حجره کې ټولومایتوکوندریون  mitochondrionته ویل کیږی  .دحجرې په
پروتوپال زما کې کوچنی او درنگ وړد انې هم پکې شاملې دي .هغه غړي چې د انرژي
تولیدکوونکی انزایم خاوندوي د  chondriosomeپه نامه سره یادیږي

Chondrioma

غضروفي سلول

Chondrocyte

دڅټ لوله اویادشا طناب  -:یوه ا ال ستیکي میله ډوله اوږدې لولې ته وایي چې د
ټولوطناب لرونکوحیواناتود رشیم  embryoدمیزودرم  mesodermڅخه منځ ته راځي .
دڅټ لوله درشیم لپاره په لومړیواتواونیوکې یوکلک محورتشکیلوي  .په ځینوطناب
لرونکوحیواناتوکې دڅټ لوله دژوندانه تراخیره پورې دبدن په اوږدوکې دساتونکی
Chorda Dorsalis
محورپه توگ ه پاتې کیږي  .خوپه فقاریه حیواناتوکې دتکامل سره سم دڅټ لوله دم یا
شمزی په واسطه تعویض کیږي  .دشاطناب داکتودرم  ectodermاوانتودرم Entoderm
په منځ کې پروت دی  .که رشیم ته په همدې موده کې په کافی اندازه اکسیجن وه نه
رسیږي نودماشوم دزیږیدلوڅخه وروسته دستون فقرات نیمگړتیامنځ ته راځي .
طناب لرونکي حیوانات  -.دعالي حیواناتویوه ستر ه ډله ده چې دبدن په څټ برخه کې دا
ال ستیکي طناب څښتن دي اودهغوی څخه فقاریه حیوانات تکامل کوي  .څټني طناب
لرونکي حیوانات په ال ندې برخوویشل شوي دی  .لکه  :پوښ لرونکي حیوانات
( ) Urochordataچې په سمندرکې ژورژوندکوي  ،فقاریه حیوانات ( )Vertebrataلکه
انسان چې په تیولرونکوحیواناتوکې
لکه یوډول ماهیان ،

Chordata

شمېر ل کیږي  ،بې هډوکي حیوانات Acrania

دکروم تیزاب ) (H2CrO4مالگوته ویل کیږي  .د بېلگې په توگه لکه پوتاسیم داي
کرومیت  ، K2CrO4سودیم کرومیت  ، Na2CrO4امونیم کرومیت (NH4)2Cr2O7
دعدسیې کروماتیک ناسمي (غلطي)  -:کله چې سپین نوردعدسیی څخه تیرشي نوپه
توپیرلرونکورنگونوتجزیه کیږي  .دارنگونه
اویاپه بله ژبه دوړانگودڅپې هریواوږدوالی
دعدسیی په واسطه په توپیرسره انکسارکوي .
پایله یې داده چې منکسرشوې رنگه څپې په یوه
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محراق کې نه راټولیږی او دیوه جسم تصویر ناسم مالومیږی  .داځکه چې دعدسیې له
خوادلنډې څپې نورلکه ابي رنگ داوږدې څپې نورپه پرتله لکه سوررنگ قوي
منکسرکیږي  .په بله وینادانکسارضریب  nدڅپې داوږدوالي په زیاتیدلوسره کمښت
مومي .
ساتونکی رنگ ،دفاعي رنگ  -:ځینې حیوانات ددې وړتیالري چې دخطرپه ترځ کې
سمدالسه خپل ظاهري رنگ ته داسې تغیر ورکړي چې دچاپیریال سره ورته رنگ وي
ترڅوددښمن ښکارنه شي .برسیره پردې هغه چاپیریال چې یوحیوان پکې ژوندکوي رنگ
يې دچاپیریال رنگ سره ډیرورته وي ترڅودښمن له خواوه نه پيژندل شي .

Chromatic
Adjustment

دیوه کروموزوم نیمايې برخې ته ویل کیږی چې دیوه بل سره کټ مټ یوشان دي اوله دې
کبله دخویندوکروماتیدپه نامه هم یادیږی  .هره برخه یې د ډي این اي  DNAڅخه جوړه
شوې ده او دواړه نیمايي ټوټې یودبل سره د سنترومیر  centromereپه برخه کې تړلی
وي .

Chromatids

ټولوهغوپروتیني موادوته ویل کیږي چې دحجرې په هسته کې کروموزومونه ورڅخه
جوړشوي دي  .د بېلگې په توگه لکه ډی این اي  ، DNAاو RNAاومغلق پروتین .
کروماپه مانا درنگ داځکه چې په هسته کې نوموړي مواد دقلوياتو په مرسته ځانته رنگ
اخلي  .همدا ال مل دی چې دیوه مایکروسکوپ په واسطه دحجرې د ویشتوب په کړنال
ره کې کروموزومونه دلیدلووړگړځي .

Chromatin

کړنال ره ده چې په یوه
کروماتوگرافي  -:یوه کیمیاوی اوفزیکی تجزیه کوونکې
مرکب کې دهرې ځانگړې مادې ترکیب شوې برخه بېلو ال شي  .په پایله کې دمخلوط
شوو موادود هرې برخې مقداري تجزیه ،مالیکولي وزن دمالیکولوغټوالی اوغلظت ټاکل
کید ال ی شي  .په نوموړې کړنال ره کې دنمونې یوه موبایل (متحرکه ) فېز(لکه اوبه او
یاگاز) دیوې ساکنې فېز(لکه جامد اویامایع مادې) دمنځ څخه یو ې ټاکلې خواته بهیږي
اوپه دې ترځ کې پخپله مایع دنمونې دمحلول شوو موادو هره یوه برخه په توپیرلرونکي
سرعت اوځنډ دځانه سره اخلي  .د بېلگې په توگه که چېرته یوه شیشه یې استوانایي
ډوله تیوب دمگنیزیم سیلیکات پودر (ساکن فېز)څخه ډک کړواوورپسې دمادې مرکب
محلول ( متحرک فې ز) دپاس خواڅخه پکې ورتوی کړونوداستوانې په منځ کې دمحلول
هره برخه په توپیرلرونکي خوځښت سره ښکته خواته بهیږي  .داځکه چې دمرکب محلول Chromatography
دموادوهره متحرکه برخه دمگنیزم سیلیکات دساکنې فېزد مالیکولوسره )(Gelbeats
هراړخیزکیمیاوي اوفزیکي توپیرلرونکی غبرگون کوي  .هراړخیزغبرگون لکه دمالیکولو
ستروالی ،مالیکولي وزن  ،دمالیکولوجذب کیدنه  ،په سطحه باندې
دمالیکولوناشلیدنه  ،په مایع کې دمالیکولوحل کیدنه  ،دمرکب موادوقطبی خواص ،
دساکن حالت ( فېز  ) Phaseاو متحرک حالت ( فېز) د مالیکولوترمنځ دکیمیاوی تعامل
میل اونور .داستوانې په ال ندې برخه کې یوسوری شتون لري چې دمرکب هره برخه په
ځنډ اوخنډ سره ښکته راڅاڅي اوبیا په ځانگړی توگه یې غلظت اندازه کیږی .
دنوموړوخواصو څخه گ ټه اخیستل کیږي اوله دې کبله توپیرلرونکې کروماتیک کړنال
رې شتون لري .د بېلگې په توگه لکه دکاغذکروماتوگرافي ،دعمودی ستنې
کروماتوگرافي او دگیلفیلتریشن کروماتوگرافي  ،جذبي کروماتوگرافي اونور  .د بېلگې
په توگه په وروستۍ آله کې داس توانې په ستن کې دساکن فېز عضوی مواد (Resin
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) gelپه یوه شیشه یې تیوب کې پراته وي او
دکوچنیو
چې
محلول
دپروتینویومرکب
مالیکولونو(تورټکي ) اوغټو مالیکولو(غټ ټکي )
څخه جوړدي دپورته خوا څخه ښکته خواته بهیږي .
دپروتینوپه هره برخه
په پایله کې مرکب محلول
کیږي اوپه دې توگه دپروتینود
تجزیه
مالیکولوغټوالی او مالیکولي وزن ټاکل کیدای شي
 .پخپله اوبه اوداوبوبخاراویخ درې ډوله نامتجانس فېز سیستم جوړوي  .په داسې حال
کې چې الیاژ او دیوه بل سره گډیدونکي محلولونه یوازې یوه فېزتشکیلوي .
په حجره کې دپال زما بهرنی رنگه قشریارنگ ه څنډی ته ویل کیږي چې په منځ کې یې
سپینه یانې بې رنگه سنتروپال زما پرته ده  .په نوموړې پوښ کې دفوتوسینتیس کړنال رې Chromatoplasma
لپار ه اړین رنگه موادشتون لري
یوکیمیاوي عنصردی چې لنډیزیې په  Crسره کیږي  ،اتومي شمېر ه یې  24اونسبي
اتومي کتله یې دوه پینځوس  51,9961 uاتومي واحدده  .دوه  ۴ ،۳،اوو  ۶و ال نسه
فلزدی اودکروم په شپږم گروپ پور ې اړه لري .دذوب ټکی یې ) (1907 °Cسانتي گرید
اودغلیان ټکی یې ) (2671 °Cسانتي گرید دی  .دبدن لپاره یواړین عنصردی چې په
سږي اومغزکې یې غلظت ډیروي .

Chromium

کرومومیرز -:کروموزوم دکټ مټ یوشان کاپې شوودوو برخوڅخه جوړشوی دی چې د
 Sister chromatidsپه نامه یادیږي  .دکروموزوم په
نیمایې یوشان برخو یانې دجوړه تارونوپه هره یوه برخه
کې دجین غوټه لرونکودانو ته کرومومیرز ویل کیږي
 DNAمقدارډیروي .
چې توپیرلرونکي رنگونه لري اوهلته د ډي این اي
دکروماتیددتقاطع برخې ته سنترومیر  Centromereویل کیږي  .په نوموړې برخه کې

Chromomeres

کروماتیدپه لنډ مټ ( .)p-Armاویوه اوږدمټ ( )q-Armباندې ویشل کیږي .
دکروموزوم په جوړه یوشان برخوکې  chromatidsرنگ اخیستونکوتاوشووموادوته ویل
کیږي چې لکه تارونه اوږد شکل لري اودرڼامیکروسکوپ په مرسته تحلیل کید ال ی شي .

Chromonema

دیوه مالیکول هغې برخې ته ویل کیږ ي چې مادې ته درنگ ورکولو ال مل گرځي .په بله
وینا درنگ قابلیت په تړاومسئولیت لري  .د مالیکول هراړخیزرنگ هغه مهال منځ ته
راځي کله چې همدا مالیکول دلیدلووړرڼا دطیف څخه یواځې دټاکلې څپې اوږدوالی
جذب کړي اوپاتې برخه یې هرې خواته وشیندل شي اوهم انعکاس ورکړي  .کله چې
دنوروړانگې په کروموفورموادوولگ یږی نوهلته جذب کیږي اویوالکترون دخپل
بنسټیزانرژي حالت ) (p-orbitalڅخه یوه تحریک شوی لوړانرژي) (n-orbitalته پورته
کوي .

Chromophore

کروموفورگروپونه  -:داسې ډول گروپونوته ویل کیږي چې په عضوي مالیکولونوکې
شتون لري اودنوروړانگې جذب کو ال ی شي  .داتوم دتحریک په پایله کې
دگاوندیوگروپونوسره  p- Electron systemسیستم جوړوي او کیمیاوي مرکب ته
درنگ ورکولو ال مل گرځي  .د بېلگې په توگه لکه ; NH3+; CH2+ ; NH2- ; R2C=N2 :
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 C=Oاونورگروپونه دیادولووړدي  .د بېلگې په توگه په گازونوکې درنگ ال مل د beta-
 caroteneمادې شته والی دی  ،همدارنگه دمینرالونورنگونه  ،دهیموگلوبین رنگ ،
دنباتاتوشین رنگ دنوموړوگروپونوپه واسطه منځ ته راځي .
دنباتاتوپه حجروکې ځانگړي غړي دي  Plastidsچې په خپل جوړښت کې carotin
موادلري اودنباتاتو ځینوبرخوته زیړ،نارنجې اوسوررنگ ورکوي  .بلخوا دنباتاتوپه
حجروکې ځانگړي غړي چې دنبات پاڼواونوروبرخوته شین رنگ ورکوي د Chloroplasts
په نامه سره یادیږي .

Chromoplasts

دکروموزوموکمښت  -:کله چې دمایوز یس  meiosisکړنال ره ترسره شی نوپه هره
 diploidنیمايي ته کمښت مومي اوپه
حجره کې دکروموزومودایپلوئید شمېر
هاپلوئید  haploidاوړي  .په دې مانا چې دمایوزیس په ویش کې دبدن هرې حجرې ۴۶
کروموزومونو شمېر  ۲۳ته راټیټیږي .

Chromosom
Reduction

کروموزوم میړتیشن  -:په کروموزوموکې دجنیتیک (ارثي ) موادوبدلون ته ویل کیږي
.دبدن حجرود کروموزوموپه ارثي موادو لکه ( )DNA or RNAکې داسې بدلون منځ ته
راځي چې په پایله کې دتومور  ،Tumorسرطان ناروغی اومعیوبو او ال دونو ال مل گرځي .
نوموړی میوتیشن (تناسخ ) کیدای شي چې دکروموزومو شمېر اویادکروموزوموپه
جوړښت کې منځ ته راشي  .میوتیشن کیدای شي چې درادیواکتیف وړانگو،وایرسونو،
باکټریاو ،کیمیاوي کانسري موادو،دواگانو اوبال خره هغه مهال چې یوه حجره
دمایوزیس  Meiosisپه ترځ کې ویشل کیږي منځ ته راشي  .دکروموزوموپه جوړښت کې
ال ندې میوتیشنونه دیادولووړدي .
 - :Deletions -۱دکروموزوم یوه برخه ورکه شوي اویاپرې شوې وي  .په پایله کې د
 Wolf-Hirschhorn syndromeناروغي اود  Jacobsen Syndromeناروغی منځ ته راځي
.
 -: Gene duplication -۲دکروموزوم یوه برخه دوه ځله شتون لري  .په پایله کې د

Chromosom
Mutation

 Charcot-Marie-Tooth diseaseناروغې ال مل گرځي
 -: Chromosomal translocation -۳کله چې دکروموزوم یوه برخه یوه بل کروموزوم ته
ولیږدي اوهلته پر ونښلي  .د بېلگې په توگه لکه Robertsonian translocation
 -: Chromosomal inversion -۴دکروموزوم یوه برخه پرې شوې وي اوبیابرته سرچپه
په کروموزوم ونښلي  .په پایله کې یې دجنیتیک موادولړۍ هم سرچپه بڼه لري  .په نوموړې
حالت کې کیدای شي چې دالقاح کړنال ره په ټپه ودریږي اویاکمښت ومومي .
کروموزوم دهرې یوې ژوندۍ حجرې په هسته کې پیداکیدونکی تاوشوی جوړښت دی
چې جېنېتیک ټول مالوما ت پکې خوندي پراته وي  .کروموزوم د ډي این اې DNA
تاوشوي غبرگ تار پروتینوڅخه جوړدی  .په عادی توگه دانسان په هره حجره کې ۴۶
کروموزوم شتون لري
دکروموزومونیمگړتیا :کله چې دکروموزومو

Chromosome

Chromosome
Aberrations

حالت څخه
اویاجوړښت دنارمل
شمېر
تغیروکړي نودکروموزوموناسمي ورته ویل کیږي .
د بېلگې په توگه لکه د Down-Syndrom
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ناروغې چې یوویشتم کروموزوم chromosome #21
ددووپرځای درې ځله دبدن په حجروکې شتون لري  .بله
نیمگړتیاداده چې دکروموزوموپه جوړښت کې بدلون
راشي  .د بېلگې په توگه لکه چې دیوه کروموزوم یوه
برخه ډبل  duplicationشتون ولري  ،دکروموزوم یوه
برخه پرې شوې وي ، deletionدکروموزوم دجین په مواد وکې بدلون راغلی وی
کړنال ره کې
 ، mutationاونور .داسې اټکل کیږي چې دمایوز meiosisپه
دکروموزومو شمېر دنارمل څخه ډیرکیږي اویاکم کیږي  .پایله یې داده چې دالقاح
دنارمل په پرتله زیات
څخه وروسته داو ال دپه هره حجره کې دکروموزومو شمېر
 hyperdiploidاویالږوي  hypodiploidچې دهراړخیزوناروغیو ال مل گرځيد ال ی شي .
کروموزومونه  - :دپروتین اوډی این اې  DNAڅخه جوړ شوي خطي او رشتوي
جوړښتونو ته ویل کیږي چې دحیواناتو ،نباتاتواومرخیړیو یانې د ( ) eukaryoteدحجرو
 .بلخوادپروتین اوډی این اې  DNAجوړښت ته د کروماتین
په هسته کې پیداکیږي
 Chromatinنوم هم ورکړشوی دی .
دهرکروموزوم نیمايي برخه یانې  chromatidsدیوه
اوږد مټ  q-Armاویوه لنډمټ  pڅخه جوړدی چې
دکروماتید دتقاطع په ځای کې د  centromereبرخه
پرته ده  .په همدې ځای کې دحجرې  spindleغړی خپل
ځان کلک تړي  ،ترڅو دویشتوب  mitosisاویامایوز
یس  meiosisپه پړاوکې پیداشوې لورگانې حجرې
دیوې بلې څخه بیلې کړای شي  .دکروموزوم دپاې برخې د telomeresپه نامه سره
یادیږي اوکروموزوم دتخریب څخه په امن کې ساتي  .هراورگانیزم په توپیرلرونکي
شمېر کروموزومونه لري .د بېلگې په توگه دسپي په هره حجره کې دکروموزومو
شمېر  ٧٨دی  .د انسان دبدن په هره یوه حجره کې  Somatic Cellsدهومولوگ
کروموزومو شمېر درویشت جوړه دی ) (46چې ددایپلوئیدحجرو  diploidپه نامه هم
یادیږي  .دهغوی څخه یې دوه ویشت جوړه ) (44داتوزوم  ، Autosomاوپاتې دوه یې
جنسي کروموزومونه تشکلیوي اود  gonosomesپه نامه یادیږی  .کروموزومونه پرته له
جنسي حجروڅخه په الحاق شوې حجره ( )Zygoteاو همدارنگه دبدن په ټولوحجروکې
غبرگ شتون لري  .دنارینه جنسي کروموزومونه په ( ) XYاودښځینه په ( )XXتوروسره
شمېر
ښوول کیږي  .هره جنسي حجره  gametesدبدن حجرې په پرتله نیمایي
کروموزومونه ( ) ٢3لري چې هغوی په خپل
منځ کې دیوبل سره جوړه نه دی اودهاپلوئید
 haploidپه نامه سره یادیږي .
دیادولووړده چې داکس کروموزوم
، Chromosomدوای کروموزوم
 Chromosomپه پرتله ډیر غټ دی .

XY-

که دنارینه دسپرم حجره  sperm cellsدوه ویشت کروموزمونه جمع یو اکس کروموزوم X
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 chromosomeولري نودالقاح  Zygoteڅخه وروسته یې ښځینه او ال دپیداکیږي اوکه
چېرته دنارینه دسپرم حجره یو Y chromosomeکروموزوم ولري نودالقاح څخه وروسته
یې نارینه او ال د پیداکیږي  .دبدن حجرې کروموزومونه دقلوي رنگونو په واسطه
دسلول نوروبرخوپه پرتله ځانته ډیرتیزرنگ اخلي  .هغوی دمیتا فېزپه پړاوکې بې له رنگ
ورکولو څخه هم درڼامیکروسکوپ په مرسته دلیدلووړدي  .کروموزومونه دغوټې ( loop
) په شان تاوشوي تارونه دي چې دصلیب یاداکس  Xتوري په ډول بڼه لری ،
دکروموزوموهره کوچنۍ برخه دجین  genesپه نامه یادیږي  .په جین کې دارثي نښو،
داورگانیزم دبقا او دډیرښت په هکله دژوندانه بشپړمالومات خوندي دی  .دانسان دډي
این اې  DNAپه اوږدوکې لږڅه سل زره توپیرلرونکي جینونه شتون لري چې هریویې
دځانگړونښو دتولیددنده ترسره کوي  .په شکل کې د نارینه کاریوگرام ښوول شوی دی .
Karyotyp: 46, XY.
یوډول ځانگ ړی میخانیکي ساعت دی چې په ډیردقیقه توگه وخت اندازه کو ال ی شي
اوپخواپه بحرکې دبيړۍ چلیدنې په ترځ کې کاریدلو

Chronometer
Watch

دالجیو  algaeپه گ روپ پورې اړه لري اودبحرپه خوږوتازه اوبوکې پیداکیږي  .ځینې
ډلې یې یوحجروي فال جال ت تشکیلوي چې دوه خوځیدونکي اوتوپیرلرونکي وزرونه
 flagellaلري .ځینې یې ډیرحجروي ژوندي موجودات دي  .ځینې یې لکه د
 Amoeboidsپه شان دحجرې غشاته بدلون ورکو ال ی شي  .دطال یې الجوپه نامه هم
یادیږي  .په ناجنسي ډول دحجرې ویشتوب له ال ری ډیرښت مومي  .په ال ندې
گروپونوباندې ویشل کیږي .

Chrysophyta

 )Chrysophyceae( -۱طال یي نسواري الجونه  : )Bacillariophyceae( -۲دسلیکان
په دوه پټه پوښ کې خوندي پرته وي  : Xanthophyceae -۳طال یې شین الجونه  ،په
جنسي اوناجنسې توگ ه ډیرښت مومي  ،ځینې یې دوه وزرونه لري  ،اموبیدحرکت کوي ،
په نوروډلوویشل کیږي لکه  Rhizochloridales ، Heterochloridalesاونور
کیوري  -:دوخت په تړاودیوه رادیواکټیف عنصر دهستي شمیرتجزيي radioactivity
لپاره دواحدپه توگه دلنډیزیوه نشه ده چې پخوا کارول کیده اودفرانسوۍ فزیک پوهې
میرمن کیوري  Curieپه ویاړنومول شوی دی  .یوکیورې دیوگرام رادیم اکټیویټی ( 1 g
 ) Ra-226سره سمون لري چې په هغه کې درې عشاریه اوه ضرب دلس په توان دلس هستې
په یوه ثانیه کې تجزیه کیږي  .نن ورځ درادیواکټیویتي واحدپه نړیوال سیستم کې
دبکرل ) Becquerel (Bqپه نامه یادیږي  .په بله وینادوړانگودتشعشع ورکولولپاره

Ci  Curie

دکچې ټاکنې نړیوال واحددی  .کله چې په یوه ثانیه کې یوه هسته تجزیه شي نودیوبکرل
) (Bqسره مساوي ده  . 1 Bq = 1 s−1یوکیوري مساوی دی له اوه دیرش گیگا بکرل
1 Ci = 3.7×1010 Bq = 37 GBq
باڼه لرونکي حیوانات  -:یوحجروي حیوانات دي چې لږڅه ټول ځان
یې د اوښتانوپه شان په باڼو پټ شوی دی  .د Alveolataپه
یوحجروي ټبر phylumپورې اړه لري  .په خوږواوبو ،سمندراوپه
وچه کې ژوندکوي .

دباڼوپه مرسته حرکت کوي اوخوراکي

موادرانیسي .
د باکټریاواوالجوڅخه ژوندکوي  .اوږدوالی یې لږڅه یوملی متردی .ځینې حیوانات
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خوراکي مواددپوستکې له ال رې جذب کوي اوخوله نه لري  .جنسي اوناجنسی ډوله
بیازیږونه کو ال ی شی  .د هغوی په حجروکې توپیرلرونکې هستې پیداکیږي  .دحجرې په
هسته کې یوه کوچنۍ دا یپلوئیدهسته اویوه پولي پلوئید غټه هسته شتون لري چې
توپیرلرونکې فزیولوژیکي دندې ترسره کوي  .ترټولونامتوحیوانات عبارت دي له  :د
بېلگې په توگه لکه پارامتریوم کلوشې ډوله حیوانات ( ، )Parameciumترومپیت ډوله
حیوانا ( )Stentorاووسله ډوله حیوانا ()Stylonychia pustulatae
مژکداران حیوانات  ،باڼه لرونکي حیوانات

Ciliate

باڼه یاويښته ډوله غړي  -:د eukaryoteحجرودسایتوپال زما دبهرنۍ سطحې څخه
راوتلي جوړښتونوته ویل کېږي چې ضخامت یې دوه نیم سوه نانومتره اوطول یې لس
مایکرومترته رسیږي  .په نباتاتوکې ډیرلږلیدل کیږي  .ځینې یې متحرک اوځینې
نامتحرک باڼه دي  .د بېلگې په توگه لکه دپزی اوښتان اودسترگوباڼه نامتحرک حسي
غړي دي  .دفقاریه حیواناتوهره یوه حجره یوازې یوناخوځیدونکی اوښته لری  .په
ځینویوحجروي حیواناتوکې  protozoaد حرکت په موخه کارول کیږي اود flagellatesپه
نامه یادیږي  .نوموړي تارونه یاپه بله ژبه اوښتان داپیتیل لرونکونسجونوپه بهرنۍ سطحه
کې پیداکیږي  .کله چې دحجرې په سطحه باندې نوموړي راوتلي باڼه ډوله غړي حرکت
کوی نوفریکونسی یې ترشل هرڅ  20 Hzپورې رسیږي

Cilium

سینابر -:دسیماب سلفایددی چې په طبیعت کې پیداکیږي اوځلیدونکی سوررنگه مینرال
دی  . .کیمیاوي فرمول يې  HgSدی.

Cinnabar

د ال تیني ژبې څخه اخیستل شوی لغت دی اومانایې ده  ( :لږڅه  ،تقریبًا)  ،دلندیزنښه یې
په  ca.لیکل کیږي .

Circa

دایره  -:دیوکلیدین  euclideanپه هند سه کې یوگ ردشکل ته ویل کیږی  .په یوه سطحه
کې دایره محل هندسی دنقاطودی چې دیوې راکړل شوې نقطې (مرکزدایره ) څخه یوشان

Circle

فاصله ولري .
ددایرې سطحه  -:ددایرې مساحت  Aڅخه عبارت دی اودشعاع مربع  r2سره متناسب ده
Circle Area

.
ددایرودسته،ددایروگیډی -:
ددوومستقرونقطوڅخه تیریږي .

دیوې

ډلې

دایروڅخه

عبارت

دی

چې

دایروي کرښه

Circle Bunch
Circle Lines

طرح یانقشه ء بسته کاري  -:دیوې الکترونیکې سرکت دبرخوگرافي ترسیم اوطرح کول

Circuit Diagram

ددایرې په شان،دایروي شکله،دایره مانند

Circular

دایروي ،دورانی

Circular

جریان دایروي  -:هغه برقي جریان ته ویل کیږي چې په یوه دایروي مسیرکې بهیږي  .لکه
په یوه گوټک کې چې دبرق جریان بهیږی  .همدارنگه داتوم هستې په شاوخوامدارکې
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دالکترون دوراني حرکت یودوراني برقي جریان تشکیلوي
دایروي حرکت  -:یوه څرخیدونکي حرکت ته ویل کیږي چې دمتحرک مسیریوه دایره وي .

Circular
Movement

دوران  ،څرخیدنه  -:لکه اوبه چې په یوه تړلي سیستم کې دوراني حرکت کوي .

Circulation

تړلی دورانی سیستم  -:دوران،پېره،گردش،لکه په جسم کې دوینې دوران

Circulatory
System

دهډوکې دجوړښت بهرني (دپریوست  Periostالندې) اویانني (دماغزوپولې سره ) پوښ
ته ویل کیږي چې دغشأشکل لري .
زیرمتون ،ذخیره ،مخذن  -:دځمکې الندې یوه ژوره خالیگاه چې هلته دباران اوبه ذخیره
کیږي
په بیالوژي کې  -:دنسجونوخالیگاه چې دطبیعي اوبوڅخه ډکه وي  ،لکه په دماغ کې
خالیگاه  ،لمفاوي سیستم کې خالیگاه ،دهستې دننه خالیگاه

Circumferential
Lamellae

Cisterna

هندسي آیزومریزم  ،سیز ترانس آیزومریزم  -:ځینې عضوي کیمیاوي مرکبات پيژندل
شوي دی چې دهغوی کیمیاوی فرمول سره یوشان دی خوکیمیاوي اوفزیکی خواص یې
دیوبل څخه توپیرلري  .داډول مرکبات دایزومریزم isomerism
په نامه سره یاديږي  .سیزترانس آیزومریزم یوداسې ایزومري
ته ویل کیږي چې دیوې ټاکلې ریفرنس سطحې په تړاوپه یوه
مالیکول کې دهغوی تعویض کوونکي  functional groupsگروپونو نسبي ځایزموقعیت
دیوبل څخه توپيرولري .
کله چې دواړه تعویض کوونکي گ روپونه دسطحې یوې خواته موقعیت ولري نو
سیزآیزومرپه مانا اوکه چېرته ته دواړه تعویض کوونکي گروپونه دسطحې په مقابل
خواکې پراته وي ترانس آیزومرپه نوم یادیږي  .په شکل کې شی خواته دtrans-Isomer
اوکیڼ خواته

Cis-Trans
Isomerism

 cis-Isomerښوول شوی دی  .دبیلگې په توگه په شکل کې هندسي

آیزومریزم  1,2-Dimethylcyclopentansکښل شوی دی.
یوکمزوری عضوي طبیعي
دلیموتیزاب -:
اسیددی چې د لیموپه شربت کې پیداکیږي
Carboxylic acids
اودکاربوکسیلیک اسید
مرکبونودډلې څخه شمیرل کیږي  .کیمیاوي فرمول
يې  C6H8O7دی  .نوموړی اسید د هوازیسته یانې
ایروبیک  aerobicاورگانیزم دسیتریک اسیدسایکل میتابالیزم په درشل کې منځ ته
راځي  .دلیموتیزاب مالگواواسترته سیتریت  citrateویل کیږي  .نوموړی اسید دترای
کاربوکسیلیک اسید  Tricarboxylic acidsپه نوم هم یادیږي داځکه چې دری کاربوکسي
گروپونه ) (–COOHلري .دلیموتیزاب جوړښتي ایزومیر دایزوسیتریک اسید په نوم
یادیږي.

Citric Acid

دلیموتیزاب دوره یوسلسله
سیتریک اسید سایکل ،دلیموتیزاب دوره -: ،
بیوکیمیاوي تحمض کوونکي )اوکسیدیشن  (oxidationاوارجاع کوونکي )ریدکشن Citric Acid Cycle
 (reductionتعاملونه دي چې دژوندیوایوکاریوت  eukaryoteاورگانیزمو دحجروپه
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 prokaryoteپه سایتوپالزماکې
مایتوکوندریا  mitochondriaکې اودپروکاریوت
ترسره کیږي  .نوموړی سایکل د ) TCA cycle (tricarboxylic acid cycleپه نوم اویا
دمخترع په نوم  Krebs cycleهم یادیږي .
سیتریک اسیدسایکل دبدن په حجرو کې دغذايي موادولکه شحمیات،پروتین
.
اوکاربوهایدریت  Carbohydrateمیتابالیزم  metabolismاساس تشکیلوي
دکاربوهایدریت زیرمې لکه نشایسته ،قنداوسلولوزوڅخه عبارت دی .
ددې لپاره چې انسان ژوندی پاتې شي او د خپل ځان لپاره هراړخیزې دندې ترسره کړای
شي لکه حرکت کول ،تنفس کول،فکرکول  ،سپورت کول ،کارکول اونورهم داسې
درواخله ،انرژي ته اړتیالري  .څرنگ ه چې نوموړې انرژي په غذايي موادولکه
شحمیات،پروتین اوکاربوهایدریت کې ذخیره ده نوپه لومړی گام کې
دانزایمونواوکتلست په مټ شحمیات  ،کاربوهایدریت اودپروتین غټ او مغلق
وارسره په کوچنیواوساده مولیکولونو لکه شحمي
مولیکولونه په خپل
اسید،مونوساکراید،اوامینواسیدباندې داکسیجن په حضورکې تجزیه کیږي ترڅوذخیره
شوي انرژي ورڅخه آزاده شي .
داځکه چې که چیرته نوموړي غذايي مواددمیتابالیزم په هراړخیزوکړنالروکې په
کوچنیوبرخوتجزیه نه شي اوپه یوه وارباندي ورڅخه انرژي آزاده شي ،نوپایله يې داده چې
په ډیره لوړه کچه انرژي و رڅخه آزادکیږي اودژوندی بیالوژيکې سلول دسوځیدنې
اوتخریب المل گ رځي .همداالمل دی چې په بدن کې غذايي موا ددمیتابالیزم په درې ډوله
پړاوونوکې په تدریجي ډول اوپه کنترول شوي ډول تجزیه کیږي اوپه هروارلږمقدارانرژي
ورڅخه ازاده کیږي .
◼ دبیلگې په توگه د یوه گرام کاربوهایدریت څخه اوولس کیلوژول انرژي  ،17 kJ/g،د
یوه گ رام شحم څخه اوه دیرش کیلوژول انرژي  37 kJ/g ،اود یوه گرام پروتین څخه
درویشت کیلوژول انرژي  23 KJ/gازاده کیږي.
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 .
▐ لومړی  -:گالیکوالیزیس  glycolysisپړاو
▐
▐

دویم  -سیتریک اسیدسایکل  Citric acid cycleپړاو.
درېیم  -:سلولي تنفس  cellular respirationپړاو

په نوموړو بیوکیمیاوي  Exergonicډوله کیمیاوي تعامالتوکې انرژي په واحددژول
 Jouleازادیږي اودکیمیاوي انرژي په توگه په  ATPعضوي مرکب کې ذخیره کیږي .
دبیلگې په توگه کله چې دگلوکوز  C6H12O6یومولیکول دمیتابالیزم په نوموړو درې
گ ونوپړاوونوکې داوکسیدیشن عملیې په اساس په بشپړ توگه په کاربن دای اکساید
اواوبوباندې تجزیه شي ،نوکیمیاوي معادله یې په الندې ډول لیکل کیږي .
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دپورتنی معادلي څخه په ډاگه کیږي چې که دگلوکوزیومولیکول داوکسیجن په حضورکې
بیخي اوکسیدایزشي  oxidizeنو هغه انرژي چې آزاده کیږي په  38 ATPمولیکولو کې
ذخیره کیږي .
سیتریک اسید سایکل اړینه دنده داده چې یومولیکول  Acetyl-CoAپه دوه کاربن دای
اکساید  2 CO2مولیکولونوباندې واړوي .هغه انرژي چې د سیتریک اسید سایکل په
ترځ کې ازادیږي دارجاع شوو  NADHاو  FADH2مولیکولونوپه مټ دحجرې تنفسي
ځنځیر  respiratory chainته انتقال کیږي ترڅوهلته د  ATPجوړښت اوتولیدترسره شي
دسیتریک اسید سایکل انزایمونه اوهمدارنگه دحجرې تنفسي ځنځیر انزایمونه په
مایتوکوندریم کې شتون لري  .په سیتریک اسیدسایکل کې ارجاع شوي کوانزایمونه
 coenzymesدحجرې تنفسي ځنځیرته په اسانی سره انتقال کیږي .
دغذايي موادو شحم برخه د بیتااوکسیدیشن  Beta-Oxidationمیتابالیزم په کړنالره
په کړنالره کې
کي  ،پروتین دپروتین کاتابالیزم Protein catabolism
اوکاربوهایدریت دگالیکو الیزس  Glycolysisمیتابالیزم په کړنالره کې تجزیه کیږي
اوپه پایله کې دهغوی دتجزيي هرې برخې مجموعې څخه یوواحدمولیکول منځ ته راځي
چې د Acetyl-CoAپه نوم یادیږي  .نوموړی مولیکول دسیتریک اسیدسایکل ته
ورننوځي .
په سیتریک اسیدسایکل کې  acetyl-CoAبشپړاوکسدایز اوتجزیه کیږي اوپه پایله کې
دوه مولیکولونه کاربن دای اکساید  2CO2اواته هایدروجن اټومونه  8Hترالسه کیږي .
دهایدروجن اته الکترونونه  8 e-دارجاع شووکوانزایمونو  NADHاو  FADH2په مټ
دحجرې تنفسي ځنځیرته انتقال کیږي.
برسیره پردې په سیتریک اسیدسایکل کې د  Acetyl-CoAمالیکول څخه داسیتول گروپ
—) H3C—C(=Oبیل کیږي اوپه  Coenzym A-SHاوړي  .همدارنگه  GDPته
دغیرعضوي فوسفوریوگروپ  Piانتقال کیږي اوپه  GTPباندي اوړي.
دبیتااوکسیدیشن  beta-oxidationپه میتابولیک
شحمي اسید ،اودگالیکولیزیس
کړنالره کې
 Glycolysisپه میتابولیک کړنالره کې کاربوهایدریت
اې
تجزیه کیږي اوپه پایله کې اسیتل کو انزایم
 acetyl-CoAمنځ ته راځي  .ورپسې په سیتریک
اوکسدایزکیږي
اسیدسایکل کې acetyl-CoA
اوتجزیه کیږي اوپه پایله کې دوه مولیکولونه کاربن
دای اکساید  CO2اواته هایدروجن اټومونه ترالسه کیږي .
په اتوپړاوونوکې  acetyl-CoAاوکسدیشن کیږي اوپه اوبواوکاربن دای اکسایدتجزیه
کیږي  .دتحمض اواحیا کیمیاوي تعامالتو په پایله کې تولیدشوي مواددحجرې تنفس
ځنځیر ته انتقال کیږي .
▐ دسیتریک اسید سایکل یوې دورې بیوکیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول لیکل کیږي
.
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•

سیتریک اسیدسایکل اته پړاوونه  Stepsلري :
دلیموتیزاب دوره په بله مانا د سیتریک اسیدسایکل بیوکیمیاوي تعامالت په اتوپړاوونو
 8 Stepsکې اود اتو  8انزایمونو  8-enzymesپه مټ ترسره کیږي  .دسیتریک
اسیدسایکل دسوندموادعبارت دی له  acetyl CoAمولیکول څخه دی چې په لومړي
گام کې نوموړې دورې ته ورننوځي .
•  : Step-1-Formation of Citrateلومړی پړاو  :دسیتریت جوړښت
دلیموتیزاب دورې په لومړي پړاوکې د  Acetyl-CoAمولیکول دانزایم Citrate
 synthaseپه مرسته کتلست کیږی اود  Acetylدوه کاربون گروپونه ورڅخه بیل کیږی
او څلورکاربن لرونکی اوکسالواسیتیت  4C- oxaloacetateته انتقال کیږي  .په پایله
کې دلیموتیزاب شپږکاربن لرونکی مالگه  6C-Citrateاو  CoA-SHمنځ ته راځي  .په
پیل کې یوځل اوکسالواسیتیت  oxaloacetateد  Acetyl-CoAسره یوځای کیږي
اومنځنی عبوري  citryl CoAمنځ ته راځي  ،ورپسې دهایدرولیسیز  hydrolysisپه
په  acetylگروپ باندې یرغل کوي اوکوانزایم
واسطه داوبویومولیکول H2O
 coenzyme Aورڅخه بیلوي  .په پایله کې  coenzyme Aدسیتریک اسیدسایکل څخه
بیخي بهرته وځي  .نوموړي کیمیاوي تعامل ته تراکم  condensationاوداوبوپه مټ دیوه
مرکب تجزیه کول هایدرولیسیز  hydrolysisپه نوم یادیږي .
دسیتریت جوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده .
Acetyl CoA + oxaloacetate + H2O → citrate + CoA-SH+ H+

په نوموړي کیمیاوي تعامل کې آزاده شوې انرژي  ΔG°منفي قیمت لري داځکه چې
دتړلي سیستم څخه انرژي بهرخواته ازادیږي اوسیستم داخلي انرژي دالسه ورکوي .له دې
کبله د  exergonicتعامل په نوم یادیږي .
په نوموړي کیمیاوي تعامل کې ازاده شوي انرژي مساوي ده له ΔG° = -32.2 kJ /mol :
➢  : Step-2-Formation of Isocitrateدویم پړاو  :دایزوسیتریت جوړښت :
دلیموتیزاب دورې په دویم پړاوکې تولیدشوی سیتریت  Citrateدانزایم  Aconitaseپه
مټ کتلست کیږي او دنوموړي درېمي الکول سیتریت څخه په لومړي گام کې
 Dehydration reactionپه نوم
داوبویومولیکول لیرې کیږي چې دډې هایدریشن
یادیږي او بیابیرته دنوموړي مرکب په یوه بل ځای باندې نښلول کیږي چې هایدریشن
 Hydrationپه نوم یادیږي .په پایله کې یولنډمهال منځنۍ غیرثابت مرکب cis-
 –OHگروپ د  3′کاربن ځای څخه
 Aconitate + H2Oمنځ ته راځي  .په بله مانا د
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بیل کیږي اوپه  4′کاربن ځای باندې تړل کیږی  .په پایله کې ایزوسیتریت Isocitrate
یانې دایزوسیتریک مالگ ه منځ ته راځي  .په بله ماناایزوسیتریت  isocitrateدسیتریت
 Citrateیوجوړښتي ایزومیر  Structural isomerدی .
دایزوسیتریت جوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده .
Citrate ⇌ cis-aconitate + H2O
په دویم گام کې دانزایم  Aconitaseپه مټ د  cis-Aconitateسره د هایدریشن
 Hydrationتعامل په اساس داوبویومولیکول جمع کیږي او ثانوي الکول ایزوسیتریت
 Isocitrateمنځ ته راځی .
cis-Aconitate + H2O ⇌ isocitrate

په حقیقت کې یوازې دسیتریت په مولیکول کې دهایدروجن اتوم اودهایدروکسیل
گروپ  - OHترمنځ راکړه ورکړه کیږي اویوازي خپل ځایونه بدلوي
 Citrateاو
 Citric acidمالگوته سیتریت
دیادولووړده چې دلیموتیزاب
دایزوسیتریک اسید  Isocitric acidمالگوته ایزوسیتریت  Isocitrateویل کیږي
په نوموړي کیمیاوي تعامل کې آزاده شوې انرژي مثبت قیمت لري اوله دې کبله د
 endergonicتعامل په نوم یادیږي  .داځکه چې نوموړی کیمیاوي تعامل هغه مهال ترسره
کیږي چې دبهرخواڅخه انرژي ورته ورننوځي  .په پایله کې کیمیاوي تعامل پیل کیږي او
انرژي ترالسه کوي .
➢  : Step-3- Formation of α- Keto Glutarateدرېیم پړاو :
➢ دالفاکیتوگلوتریت جوړښت
+
دلیموتیزاب دورې په دریم پړاوکې دانزایم  isocitrate dehydrogenaseاو NAD
کتلست په مټ ایزوسیتریت  Isocitrateاوکسیدایز  oxidizedکیږي  .په پایله کې دډي
کاربوکسیلیشن  decarboxylationکړنالرې په اساس یومولیکول کاربن دای اکساید
 CO2ورڅخه ازادیږي او پینځه کاربن لرونکی الفاکیتوگلوتریت مولیکول ترالسه کیږي .
دالفاکیتوگلوتریت جوړښت کیمیاوي معادله په الندې ډول ده .
Isocitrate + NAD+ ⇌ α-ketoglutarate + CO2 + NADH
دلیموتیزاب دورې په دریم پړاوکې دلومړي ځل لپاره دالکترونوقبلوونکی اوانتقال
کوونکی کوفکټور  NADH+H+مولیکول هم منځ ته راځي .
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➢  : Step-4-Formation of Succinyl Co Aڅلورم پړاو :
➢ سکسینل کواېنزایم  Aجوړښت
دلیموتیزاب دورې په څلورم پړاوکې تولیدشوی الفاکیتوگلوتریت Alpha ketoglutarate
مولیکول دانزایم  alpha ketoglutarate dehydrogenaseپه مټ کتلست کیږي او دډي
کړنالرې په اساس دنوموړي مرکب څخه
کاربوکسیلیشن decarboxylation
یومولیکول کاربن دای اکساید  CO2ازادکیږي .په پایله کې څلورکاربن  4Cلرونکی
سکسینول کوانزایم ، Aیانې  succinyl CoAمولیکول ترالسه کیږي .دمیتابالیزم په
دویم گام کې کوانزایم  NAD+ارجاع کیږي اوپه  .NADH + H+باندې اوړي .
دیادولووړده چې دکوانزایم  NADاکسیدیشن یاتحمض شوې بڼه په  NAD+اوارجاع
شوي بڼه په  NADH+H+ښوول کیږي  .دمیتابالیزم په نوموړې کړنالره کې کوانزایم
 NADدوه الکترونه  2 e-,اویوپروتون  H+انتقال کوي  .کوانزایم  NAD+دیوه بل
مولیکول څخه الکترون رانیسي اوپه پایله کې ارجاع کیږي .

سکسینل کواېنزایم  Aجوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده.
α-Ketoglutarate + NAD+ + CoA-SH ⇌ succinyl CoA + CO2 + NADH
➢

 : Step-5- Formation of Succinateپینځم پړاو - :د سکسینیت جوړښت
دلیموتیزاب دورې په پینځم پړاوکې دانزایم  succinyl-CoA synthetaseپه مټ د
 succinyl CoAمولیکول کتلست کیږي اوپه پایله کې
سکسینل کوانزایم A
څلورکاربن لرونکی سکسینیت  succinateمولیکول منځ ته راځي  .سکسینیت مالگه
اویااستردی چې د سکسینیت اسیدڅخه ترالسه کیږي  .همدارنگه په نوموړي پړاوکې په
انرژي بډای مولیکول گوانیزین ترای فاسفیټ  guanosine triphosphateهم منځ ته
راځي چې لنډیزيې په ) (GTPباندې کښل کیږي  (GTP) .مولیکول په اسانی سره په یوه
بل انرژي لرونکي مولیکول اډینوزین تراي فاسفیټ  ATPباندي اړول کیږي .په نوموړي
کیمیاوي تعامل کې دگوانیزین ډای فاسفیټ ( )GDPسره د فاسفوریل گروپ
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phosphoryl
باندې اوړي .

 P+O32−یوځای کیږي اوپه پایله کې په گوانیزین ترای فاسفیټ )(GTP

➢ په یوه مولیکول باندې دفاسفوریل گروپ phosphoryl
یاجمع کولوته فاسفوریلیشن  Phosphorylationویل کیږی .
کله چې دادینوزین ډای فاسفیټ ADP

P+O32−

تړلوته

سره گوانیزین ترای فاسفیټ GTP

یوځای

تعامل وکړي نوپه پایله کې دگوانیزین ډای فاسفیټ ( )GDPاو اډینوزین تراي فاسفیټ
 ATPپه انرژي بډای مولیکول منځ ته راځي .داځکه چې گوانیزین ترای فاسفیټ GTP
خپل یو فاسفیټ گروپ  phosphateادینوزین ډای فاسفیټ  ADPته انتقال کوي .

د سکسینیت جوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده .
Succinyl CoA + Pi + GDP ⇌ succinate + GTP + CoA-SH
دیادولووړده چې د سکسینل کواېنزایم  Aپه جوړښت کې  succinyl-CoAدسلفریواټوم
 Sشتون لري اودتایوایستر  thioester bondخوراانرژي ذخیره کوونکی تړون یې
جوړکړی دی نوکله چې داوبوپه مت نوموړی تړون تجزیه شي  Hydrolysisنوپه پایله کې
سم سیخ ذخیره شوې انرژي د  ATPاویاد  GTPپه بڼه ترالسه کیږی.
•  : Step-6- Formation of Fumarateشپږم پړاو - :دفیماریت جوړښت
دلیموتیزاب دورې په شپږم پړاوکې دانزایم  succinate dehydrogenaseپه مټ
سکسینیت  succinateمولیکول کتلست کیږي اوداوکسیدیشن  Oxidationپه کړنالره
کې څلورکاربن لرونکی فیماریت  fumarateمولیکول اویو ارجاع شوی FADH2
مولیکول منځ ته راځي  .په نوموړي تعامل کې د  succinateمرکزي واحدکیمیاوي تړون
 C-Cپه یوه غبرگ کیمیاوي تړون  C=Cباندي اوړي .

دفیماریت دجوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده.
Succinate + FAD ⇌ fumarate + FADH2
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•  : Step-7- Formation of Malateاووم پړاو -:دمالیت جوړښت
په مټ څلورکاربن لرونکی
دلیموتیزاب دورې په اووم پړاوکې دانزایم Furmarase
فیماریت  fumarateمولیکول کتلست کیږي اودهایدریشن  hydrationپه کړنالره کې
یومولیکول اوبه ورسره جمع کیږي  .په پایله کې څلورکاربن لرونکی مالیت malate
مولیکول ترالسه کیږي.

دمالیت  malateجوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده.
Fumarate + H2O ⇌ l-malate
•  : Step-8- Regeneration of oxalo-acetateد اگزالو استیت جوړښت
په مټ
Malate dehydrogenase
دلیموتیزاب دورې په اتم پړاوکې دانزایم
مالیت  l-Malateمولیکول کتلست کیږي اوداوکسیدیشن  oxidationکړنالرې په پایله
کې په اگزالو استیت  oxaloacetateباندي اوړي  .اگزالو استیت  oxaloacetateبیرته
دسیتریک اسیدسایکل ته ورننوځي اونوموړي اته پړاوونه له سره پیل کیږي .

د اگزالو استیت  oxaloacetateجوړښت کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده.
l-Malate + NAD+ ⇌ oxaloacetate + NADH + H+
• دسیتریک اسیدسایکل په یوه دوره کې الندې مولیکولونه تولیدکیږي
•

دوه مولیکولونه کاربن دای اکساید  2 C02منځ ته راځي

•

درې ارجاع شوي مولیکولونه  3NADHاو یوارجاع شوی مولیکول 1FADH2
تولیدکیږي  .په نوموړومولیکولونوکې هغه انرژي ،خوندي ساتلې ده چې دسیتریک
اسیدسایکل اوکسیدیشن په تعامالتوکې ازاده کیږي
یومولیکول  GTPتولیدکیږي چې داکسیدیشن په کړنالره کې په اسانی سره په یوه

•
•

مولیکول  ATPباندې اوړي.
داسیتل گروپ  acetyl groupڅخه اته الکترونونه  8eلیرې شول او کو انزایم
 3NADHاو  1FADته انتقال شول  .همداالمل دی چې نوموړي مولیکولونه
-
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دالکترونوانتقال کوونکو انزایم ونوپه نوم سره یادیږي  .داځکه چې دهغوی دنده داده
چې دځان سره دسیتریک اسیدسایکل څخه الکترونونه دحجرې تنفسي ځنځیرته
 respiratory chainانتقال کړي .
 : Energy balanceدسیتریک اسیدانرژي تعادل
کله چې داسیتل کواینزایم اې Acetl-coA

یومولیکول دسیتریک اسیدسایکل ته

ورننوځي او په یوه دوره کې په بشپړتوگ ه تجزیه شي نوپه پایله کې درې ارجاع شوي کو
انزایمونه  3 NADH+H+اویوبل ډول ارجاع شوی کو انزایم  FADH2تولیدکیږي  .څرنگه
چې دگالیکو الیزس په میتابالیزم کې دوه پایروویټ مولیکولونه تولیدکیږي او
هریوپایرویټ په خپل وارسره د اسیتل کو انزایم اې  Acetl-coAیومولیکول تولیدکوي ،
نوکله چې اسیتل کو انزایم اې دوه ځله دسیتریک اسیددوره طی کړي اوپه بشپړتوگه
تجزیه شي ،نوپه پایله کې شپږ مولیکولونه  2x3 NADH+H+اودوه 2 FADH2
مولیکولونه تولیدکیږي .ورپسې نوموړي ارجاع شوي کوانزایمونه دحجرې تنفسي
 ATPمولیکول منځ ته راځي  .دسیتریک
ځنځیرته ورننوځي اوپه پایله کې هلته
اسیدانرژي تعادل چې په تنفسي ځنځیرکې ترسره کیږي په الندې ډول دی .
• دحجرې په تنفسي ځنځیرکې یوارجاع شوی کو انزایم  NADH+H+لږڅه
مولیکولونه تولیدکوي .

2 ATP

• دحجرې په تنفسي ځنځیرکې یوارجاع شوی کو انزایم  FADH2لږڅه 1,5 ATP
تولیدکوي .
• په ټولیزه توگه دحجرې په تنفسي ځنځیرکې درې
څخه لږڅه  9 ATPمولیکولونه ترالسه کیږي .

 3 NADH+H+اویو 1FADH2

• برسیره پردي په سیتریک اسیدسایکل کې یو  1GTPتولیدکیږی چې دانرژي په تړاو
دیو  1 ATPمولیکول سره معادل دی
• په سیتریک اسید سایکل اودحجرې په تنفسي ځنځیر کې دیوه مولیکول اسیتل کو
انزایم اې  Acetl-coAبشپړتجزیه لږڅه  10 ATPتولیدکوي .
دعامې پوهاوی په موخه به دیوه موډل په توگه ومنوچې دسیتریک اسیدسایکل لکه یوتک
توربکس ) (Black Boxدی چې دیوې خواڅخه عضوي مرکبات ورننوځي  Inputاودبلې
خواڅخه عضوي مرکبات ورڅخه راوځي .داچې دتوربکس په منځ کې څه پيښيږي په
لومړي گ ام کې اړین نه ده چې ورباندې خبراوسیږواویاپوه شو .دسیتریک اسید دخول
مرکبات په الندې ډول دي
دخول  -: Inputعبارت دي له  :اسیتل کو انزایم اې  ، Acetyl-CoAغیرارجاع شوي کو
انزایمونه لکه  ، NAD+ ، FADدتیول وظیفوي گروپ  SH−لرونکی کو انزایم HS-
 ، CoAاوبه  ، H2Oالفاامینواسیدونه α-amino acids
دستیریک اسید میتابالیزم دیوې دورې څخه راوتلي مرکبات په الندې ډول دي
▐ خروج  -: Outputعبارت دي له  :ارجاع شوي کوانزایمونه لکه FADH2، NADH+H+
 .په همدغو ارجاع شوو کوانزایمونوکې هغه انرژي ذخیره شوي ده چې اسیتل کو انزایم اې
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 Acetyl-CoAپه اوکسیدیشن عملیه کې ازاده شوې ده  .نوموړي ارجاع شوي
کوانزایمونه خپله ذخیره شوي انرژي دحجرې تنفسي ځنځیرته دځان سره انتقال کوي.
▐ سکسینول کو انزایم اې  : Succinyl-CoAنوموړي په انرژي بډای کو انزایم دی چې
دفورفیرین  ، Porphyrinsهموگلوبین  ،اوویتامین  B12دتولیدلپاره دابتدايي مادې
په توگه اړین انزایم تشکیلوي
▐

اگزالو استیت Oxaloacetate

▐ یوعضوي مرکب دی چې گلوکوزتولید،امینواسیدتولید،شحمي اسیدتولید او میتابالیزم
کې برخه لري .همدارنگه  ، GTP ، CO2 ، H2Oدتیول وظیفوي گروپ  SH−لرونکی کو
 ، HS-CoAاوځیني نوراړین مرکبات هم ورڅخه راوځي چې
انزایم
دنورومرکباتودتولیدلپاره اړینه سرچینه تشکیلوي دي .
▐ دیادولووړده چې په سیتریک اسیدسایکل کې  ATPنه تولیدکیږي بلکې یوازي GTP
 ADP > ATP > GDPباندې اوړي.
تولیدکیږي چې بیاپه خپل وارسره په

په پورتني شکل کې دسیتریک اسیدسایکل ته ننوتلي عضوي مرکبات اوخارج شوي
عضوي مرکبات ښوول شوي دي  .داچې دسیتریک اسیدپه منځ کې څه پېښیږي په لومړي
گام کې دپام څخه غورځوو.
▐ تشریحي برخه :
دلیموتیزاب دورې یانې سیتریک اسید سایکل بهتره پوهاوی په موخه
ځینې اصطالحونه په لنډ ډول تشریح شي.

اړین ده چې

تحمض،اوکسیدیشن : Oxidation
کله چې یواټوم ،ایون اویا مولیکول دوالینس مدارڅخه یویاډیرالکترونونه دال سه ورکړي
داوکسیدیشني عمليي په نوم یادیږي  .په بیوشیمي کې اوکسیدیشن دیوه مولیکول
څخه دهایدروجن اتوم جداکول دي  .هغه اتوم چې الکترون بایلي مثبته اواکسیدشني
درجه یې لوړیږي  .دبیلگې په توگه لکه کله چې کوفکتور  NADHیوهایدروجن اټوم
دالسه ورکړي نوپه پایله کې نوموړی فکټور اکسیدایز کیږي اوپه مثبت چارج شوي
کوفکتور  NAD+باندې اوړي .

•

کله چې یومولیکول الکترونونه دالسه ورکړي دتحمض اویااوکسیدیشن په نوم
یادیږی

ارجاع ،احیا ،رجعت ،ریدکشن : Reduction
200

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
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 .
په بیوشیمي کې ریدکشن دمولیکول یوه اټوم په مټ دیوه هایدروجن اټوم ځانته رانیول
دي .دبیلگې په توگه لکه کله چې کوفکتور  NAD+یوهایدروجن اټوم ځانته راونیسي
نوپه پایله کې نوموړی فکټور ریدکشن یاارجاع کیږي اوپه کوفکتور  NADHباندې
اوړي .
• کله چې یومولیکول الکترونونه ځانته راونیسي دارجاع اویا ریدکشن په نوم
یادیږی

په شکل کې دلیموتیزاب ( سیتریک اسیدسایکل ) دوره کښل شوې ده
دکیمیاوي عنصرکلورلپاره دلنډیزنښه ده

Cl  Chlor

غوښتل  ,د یو شی ادعا لرل  ,ادعا کول

Claim

کالس ،صنف،طبقه،درجه
په بیالوژي کې  -:کالس دژوندیوموجوداتوپه منظم ډلبندي کې یوه کتگوري تشکیلوي
اسانۍ سره توپيروشي  .دبیلگې په توگه لکه
ترڅودهغوی ترمنځ په
نوع،جنس،فامیل،رتبه ،کالس(صنف) ،شعبه ،مملکت ،نطاق ،الحیه (جاندار)
په ریاضي کې  -:که چېرته په یوه مجموعه کې دتعادل رابطه راکړل شوې وي نوټول هغه
عنصرونه چې دیوه معین عنصرسره معادل وي دنوموړي تعادل په تړاویوصنف تشکیلوي .
مشخصه عدد ،ځانگړې شمېره
نمایش یا څرگندونه -:

Class

Classification
Number

د گ راف اویارسم په مرسته دیوه کمیت ښکاره کول .د بېلگې

په توگ ه عددونه دیوه خط په واسطه ښکاره کول یا واضیح کول  ،اویا کله چې
دبریښناجریان دیوه سیم څخه تیریږي نو تولید شوی حرارت یې په سرکټ کې دمقاومت
تودوالي پواسطه ښکاره کیږ ي
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تسهیم  ،ویشنه  -:دحجرو دویشنې یوې ځانگړې کړنالرې ته ویل کیږي چې دنطفې
دپیل په پړاوکې په عرضاني اوطوالنې ډول ترسره کیږي  .دالقاح څخه وروسته
دډیروانواعوزایگوټ  Zygoteپه چټکی سره ویشل کیږي پرته له دې چې حجم یې غټ
شي  .په پایله کې دحجرویوه ډله تولیدکیږي چې غټوالی یې داصلي حجرې یانې زایگوټ
سره یوشان وي  .دنوموړي ویش په پایله کې جنین یانطفه منځ ته راځي .

Cleavage
)(Embryo

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 .

Climate

په ډیروژوندیوموجوداتوکې درودې (لیري) اخرنۍ مشترک مجراته ویل کیږي چې ادرار،
چټلي اودمیتابالیزم پاتې شونې دیوه سوري څخه وځي .دبیلگې په توگه لکه په
مرغانواوخزندگانوکې چې په هغوی کې دادرار،روده اوتخمدان مجرا سره وصل کیږي
اوپه شریکه توگه دبهرسره ارتباط ل ري  .په پایله کې دنوموړې مشترکې الرې څخه جنسي
سلول لکه دهگۍ حجرې ،سپرم اوهمدارنگه متیازی او موادغايطه اطراح کیږي .

Cloaca

کلون  -:هغه نسل ته وايي چې دارثي پلوه کټ مټ سره یوشان وي یانې سوچه
نژادتشکیلوي اودغیرجنسي تکثرله الري منځ ته راغلی وي  .په بله وینا په جنیتیک
تړاویوشان اورگانیزم اویاحجري چې دغیرجنسي تکثرله الرې دیوه اورگانیزم اویایوې
حجرې څخه منځ ته راغلي وي .

Clone

بندشوی ،تړلی ،بسته،تعطیل

Closed

تړلئ واټن  ،تړلې فاصله  - :په ریاضي کې هغه انتروال دی چې دهغې اخېرټکي هم په
انتروال کې شامل وي

Closed Intervall

په بیالوژي کې  - :دیوه حیوان اویا نبات دژوندیوه محدوده ساحه چې هلته یوحیوان
اویانبات دځانگ ړوشرطونوله مخې په یوه ټاکلې سیمه کې ژوندکوال ی شی .
په ریاضي کې  :تړلې ساحه  - :دنقاطومجوعه ده جې چاپېریال یې دڅنډی نقطې هم
احتواکوي

Closed region

یوه تخنیکي آله ده چې دهغې په مینځ کې بريښنایزچارج
شوي ذرې لکه دبیتا ذرې اویاالفا ذرې پيژندل کیږي
اودهغوی خط السیر په سترگولیدل کیږي اوعکس يې
اخیستل کیږي  .دنوموړې آلي په منځ کې یومخلوط
گازشتون لري چې داالکول په بخارباندې مشبوع شوی
دی .په شکل کې یوه کلوډچمبرکښل شوې ده چې دیوې رادیواکټیف سرچینې څخه
ایونایزوونکې وړانگې خپریږي اوپه مشبوع گازکې دهغوی مسیرلیدل کیږي .

Cloud Chamber

شبدر،درې پاڼې نبات  -:دترایفولیم  Trifoliumپه جنس پورې تړلی علفي نبات دی چې
دگالن لرونکونباتاتوپه کورنۍ  Fabaceaeپورې اړه لري  .دهغوی پاڼې دگوتوپه شان دي
اودپاڼوحاشیه یې غاښونه لري  .دحیواناتواوحشراتولکه پتنگ  ،پياو ( كويه ) خوراکي
موادتشکیلوي  .درې سوه انواع یې پېژندل شوي دي  .گالن يې ارغواني ،سپین

Clover
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،سوراوزیړرنگ لري  .په لوړارتفاع اومعتدل مرطوب ځای کې پیداکیږي  .ددریوڅخه
تراووپاڼونبات ډول هم پیداکیږي .
دکیمیاوي عنصرکوریم لپاره دلنډیزنښه ده چې یومصنوعي رادیواکتیف عنصردی
مَرجانونه یا نایدریا  -:نشترلرونکي ډیرحجروي  )Metazoaحیوانات دي چې په
بحراوځینوخوږواوبوکې پیداکیږي  .داحیوانات رښتوني
اودحجرویوه بهرني پټ څخه
نسجونه اوغړي لري
اودحجرویوه نني پټ  Entodermisڅخه
Epidermis
جوړشوي دي  .دهغوی بدن دیوې کیسې  sandwichپه ډول
دی چې خال صید ال ی اوتړل کید ال ی شی .دوینې دجریان
یورښتونی سیستم شتون نه لري او دنفوذ په واسطه دهواتبادل ترسره کیږی  .په جنسي
اوناجنسي توگ ه بیرته زیږیدنه کوي  .داحیوانات رښتونی عصبی حجرې هم لري چې په
بدن کې دیوجال په ډول غزیدلې دي  .مرجانونه په پینځوډلوویشل کیږي  -۱ :دگال
نومرجان ( -۲ ، )Anthozoaساقه لرونکي مرجان ( -۳ ، Staurozoaمربع مرجان
( -۴ ، )Cubozoaسیوان ډوله مرجان ()Hydrozoa( -۵ )Scyphozoa
دکوبالټ کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده

Cm  Curium

Cnidaria

Co  Cobalt

دوینې پرنډیدنې وړتیا -:دوینې انعقاداویاپه بله وینالخته کیدنه یوه انزایمي کړنالره ده
 .دوینې په پالسماکې یوحل کیدونکی گلیکوپروتین شتون لري چې دفیبرونوگین
 Fibrinogenپه نوم یادیږي  .نوموړی پروتین چې په ینه کې تولیدکیږي په پالسماکې
دکلسیم اوترومبین انزایم په مرسته دیوه نامنحل الیاف په شکل بدلیږي اوپه پایله کې
دفیبرین  Fibrinیوه سریښناکه ماده الس ته راځي  .دوینې په پالسماکې یوانزایم هم
شتون لري چې د Factor XIIIپه نوم یادیږي اودفیبرین په جال کې عرضاني کلکې اړیکې
تولیدکوي  .فیبرین دسپینوترومبوس یوډول شبکوي جوړښت منځ ته راولي اودزخم

Coagulable

پرمخ کلک تړلی پوښ جوړوي  .په دې توگه درگ څخه بهرته دوینې بهیدنې مخ نیوی
کیږي .
پرڼ کیدنه  -:دحرارت ،الکتروالیت اویاانزیاموپه واسطه دیوکلويیدي  colloidمایع پرڼ
کیدنه  .دبیلگې په توگ ه لکه دوینې پرڼ (لخته )کیدنه  ،داسیدوپه مرسته دشدوپرڼ

Coagulation

کیدنه،
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
یوپروتین شته دي  Faktor XIIچې دوینې پرڼ کولوپه کړنالره کې مهم رول لوبوي  .په
هیموفیلیاناروغانوکې نوموړي فکټورپه ارًٍٍٍٍٍٍ ثي ډول نیمگړی وي اوله دې کبله
دعملیاتواویادزخم په ترځ کې وینه ورڅخه بهیږي  .یوازي هغه ښځې چې دپرڼ کونې
فکټوريې نیمگړی وي کوالی ښي خپلواوالدونوته د ارثي ناروغۍ انتقال کړي  .دبیلگې په
توگه دانگلستان ملکه ویکټوریا هیموفیلیاارثي ناروغۍ  Haemophiliaدرلودله
اوخپلواوالدونوته يې ولیږدوله  .په پایله کې داروپاپه شاهي کورنیوکې خپره شوه.
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سکاره ،ذغال ،کاربن  -:دنباتاتوبقایاوڅخه گڼل کیږي چې دحجم په سل کې اویا 70%
برخه يې کاربن تشکیلوي  .پاتې برخه یې اکسیجن،هایدروجن،نایتروجن اوسلفرجوړوي .
تقریبًا درې سوه ملیونه کاله پخوادځمکې پرمخ ډیرگڼ ځنگلونوشتون درلود  .دطبیعي
پېښوپه پایله کې دا ځنگلونه دّځمکې اوریگ الندې پټ شوه  .په پایله کې ذغال دتطبقاط
الرضي دوروپه اوږدوکې دفشاراوحرارت په واسطه دځمکې په الندنیو طبقوکې منځ ته
راغلل  .دډبرو یوکیلوگرام سکاره لږڅه  35300 kJ/kgکیلوژول تودوخۍ تولیدوي .

Coal

گازروشنايي ،ښارې گاز -:داگازدسکرودسوځیدلواو تقطیر په کړنالره کې منځ ته راځي
اودښارسرکونورڼاکولوپه موخه اوهمدارنگ ه په کورونوکې دسوځیدونکې توکي په توگه
ورڅخه گټه پورته کیږی  .داگازدالندې گازونوڅخه ترکیب شوی دی  .هایدروجن Coal Gas , Town H2
Gas
)، (51 %میتن )، CH4 (21 %نایتروجن ) ، N2 (15 %کاربن مونواکساید)CO (9 %
اوپه ډیره لږاندازه اکسیجن ،کاربن دای اکسایداودکاربن هایدروجن مرکب  CmHn.پکې
گډوي .
دډبروسکروقير -:کله چې دډبرې سکاره دحرارت په  1200 °Cتقطیرکړو،نوپه پایله کې
دهایدروجن کاربن یومقداربرسیره یوه خمیرډوله تکه توره اونسواري ډوله ماده پاتې
کیږي چې دقیرپه نوم یادیږي .دسرک په جوړولوکې پراخ استعمال لري
ساحل  -:دځمکې هغه وچه برخه چې دبحرپه امتدادکې پرته وي
یوشان محور ،هم محوره  -:په الکتروتخنیک کې کارول کیږي .دبیلگې په توگه لکه
یوکیبل چې ددریوپوښونوڅخه جوړوي  .په مرکزکي يي یوهادي سیم وي اودوه نورپوښونه
هم ولري چې بهرنۍ پوښ يې عایق وي .

Coal Tar

Coast

Coaxial

کوبالټ یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Coښوول کیږي  ،اتومي شمېر ه
یې  ، ٢٧نسبي اتومي کتله یې  58,93uواحد ده ،داوسپنې په گروپ پورې تړلی  ،دوه
اودرې و ال نسه دروندعنصردی  .دویلې کیدنې ټکی یې  1495 °Cسانتي گرید ،
دذوبان ټکی یې  2927 °Cسانتي گرید اوکثافت یې  8.90 g·cm−3اندازه شوی دی .
کوبالټ شپیته  Cobalt-60یو رادیواکتیف ایزوټوپ دی چې دگاما دوه وړانگې خپروي (
1,17MeVاو ) 1,33 MeVاودسرطان ناروغی ددرملنې په موخه کارول کیږي  .څرنگه
چې کوبالټ دویتامین دوولس  Vitamins B12یوه برخه تشکیلوي نوپه هستوي طب کې

Cobalt

د نوموړي ویتامین دجذب کولووړتیادازمویلوپه موخه د Cobalt-58ایزوټوپ څخه گټه
پورته کیږي  .همدارنگ ه دکوبالټ اوکروم الياژپه ډول د ورانو ،ال سونوپه بندونوکې
دهډوکو پرځای لکه  prostheticمصنوعي مادې په توگه کارول کیږي .
یوکیمیاوي عنصردی چې لنډیزنښه يې په  Coښوول کیږي  .نسبي اټومي کتله يي
 58,93Uواحددی  .اټومي شمېره يي  ، 27داوسپنې په گروپ تړلۍ ،دوه اودرې والنسه
اوکله څلوروالنسه دروندفلزدی  .دسرطان ناروغۍ په درملنه کې دکوبالټ شپیته
ایزوټوپ ( )Co۶۰څخه گټّه پورته کیږي  .همدارنگه دمعدي څخه دویټامین  B12دجذب
کولوقابلیت ازموینه د  Co-58ایزوټوپ په مرسته ترسره کیږي  .دکروم کوبالټ الیاژدبدن
په مصنوعي مفصل کې کارول کیږی  .کثافت يي  ، 8.90 g·cm−3دویلې کیدنې نقطه يي
 1495 °Cاودغلیان نقطه يي  2927 °C,سنتیگرېد ده .
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کوکېن  -:بوبلوري الکولوئیددی چې دکوکابوټي دپاڼوڅخه ترالسه کیږي  .کوکېن
دعصبي سیستم تحریک کوي ،اشتها له منځه وړي ،محلي انېستېتیک دی ،سمیات
نیشه آور،اودبیهوشی لپاره هم کارول کیږي .

Cocaine

کروي ډوله باکټریا وې  -:دا باکټریا وې کیدای شی چې گرد ،اویااوږد پلن شکل ولري
 .د بېلگې په توگه یوه کروي ډوله حجره یې د Coccusپه نامه یادیږي  .ځنځیرډوله
گردې بکتریا ( ، )Streptococcusدوه حجروي جوړه پریوتې گردې باکټریا
 ، Diplococcusکه څلورحجرې سره یوځای پریوتې وی  ، tetradکله چې اته اویاډیرې
حجرې سره یوځای پریوتې وي  Sarcinaاوکه چېرته ته یوډمباری گردې باکټریا وی
څنگ په څنگ یوځای پریوتې وی د  Staphylococcusپه نامه سره یادیږي .
کوکس،مدورې باکټریاوې  -:یوسلولي کوچني موجودات دي چې گردکروي شکل لري .
کوکس باکټریادنورودواړوډولونوباکټریاووپه څنگ کې لکه میله ډوله باکټریا(باسلس)
اوتاوشوې (سپایرېلم ) باکټریاوسره یوځای درېیم ډول باکټریاوې دي  .داباکټریاوي ټاکلي
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
یوپه بل پسې اوږدې تړلې وي لکه سټرېپټوکاکس ،اوکه سلولونه نامنظمه کولوني
(ډمباری) جوړ ه کړی نودگرام مثبت سټافولوکاکس باکټریاوې په نوم یادیږی .

Coccus

دانسان دستون فقرات په اخیربرخه کې څلوریوځای ویلې شوي فقرې

Coccyx

کاکون  -:دحشراتودالرف ساتونکی پوښ دی چې دالرف پړاوڅخه دشفیره په پړاوکي منځ
ته راځي اودبدن مهم غړي لکه وزر،جنسي غدې،مرکب سترگې اونورتکامل مومي .
ځیني حشرات دژوندڅوپړاوونه طی کوي  .لکه نطفه،الرف،پوپا pupaاودژونداخري
پړاویانې  Imagoایمېگو .پوشش الیاف دارشفیره های حشرات ،کوکان کرم پیله تارهای
ابریشم راتولیدمیکند.

Cocoon

دپټومالوماتودراکړوورکړوپه موخه دشفر  Chiffrierungیوډول نښه ده  .د بېلگې په توگه
لکه تیلگراف اونور
په بیالوژی کې  -:د  DNSپه مالیکول کې دڅلورو بېز و سلسله (  )sequenceده ،
دنوموړو بېز ودترکیب اویووالي څخه گ ڼ شمېر امینواسیدونه تر ال سه کیږي چې
شمېر یې دشلوڅخه هم اوړی .

Code

دډي این اي  DNAدغبرگ تاوشوی تار  Doppelhelixڅخه دډي این اي یوه تارته ویل
اودترانسکریپشن
کیږي چې په هغه کې پروتین شفرکوونکی جین شتون لري
( transcriptionدلوست لو) څخه وروسته دډي این اې ټول شفرشوی جنتیک مالومات
 mRNAته انتقال کوي  .دترانسکریپشن یانې دشفرسپړلو کړنال ره دیو انزایم په
مرسته ترسره کیږي چې د RNA polymeraseپه نامه سره یادیږي
د  DNAپه مالیکول کې دڅلورو بېز و) (A,G,C,Tسلسلې (  )sequenceته ویل
کیږي چې دیوه درې گون ترکیب اویا په بله وینا تریپلیت  Triplettپه توگه پرلپسې شفر
شوې وي  .د بېز تریپلیت دجنتیک شفرترټولوکوچنی واحددی .
دډي این اې  DNAپه یوه جین کې ددریو بېز و  basesیاتريپلیت Triplett
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سلسلې ته ویل کیږي په دې مانا چې دڅلورو بېز و لکه )Guanin(G)، Adenin(A
درې گون
 Thymin (T) ، Cytosin(C)،په کارولوسره دټاکلې امینواسیدلپاره
په  RNAکې شفرکوي  .دډي این اې  DNAپه مالیکول کی
پرلپسې ترکیب
ددریو بېز و لکه  AUGپرلپسې ترکیب ته دډي این اې بېز  DNA-basesاویاپه بله
وینا تریپلیت  Tripletویل کیږي .دکودون دنده داده چې داړتیاوړامینواسید ولپاره
شفروکړي  .بلخواکودون دځانه سره هغه زیگنال لري چې گڼه کله بایددپروتین دژباړې
( )translationکړنال ره پیل شي اوکله پای ته ور سیږي .
په ریاضي کې  :ضریب  -:یوضرب کوونکی فکټوردی چې دسلسلې په یوه غړي باندي
عملي کیږي  .په عادي توگه یوعددتشکیلوي اودمتحول څخه توپیرلري .
په فزیک کې  :ضریب  -:یوتناسبي عدددی چې واحدنه لري اودموادوټاکلۍ خواص په
گوته کوي  .لکه دانبساط ضریب،االستیکي ضریب ،انکسارضریب،دجذب
ضریب،حرارت ضریب اوداسې نور.
داصطکاک ضریب  -:نوموړی یوعدددی چې په میو  µحرف باندې ښوول کیږي .په ټولیزه
توگ ه داصطکاک ضریب عبارت له نسبت اصطکاک قوه  𝐹Fتقسیم په هغه قوه چې دجسم
له خواعمودًا په سطحه باندې واردیږي  𝐹Nاوله دې کبله دنورمال قوې په نوم هم یادیږي.
دیوه جسم داصطکاک ضریب نظرونورومختلفوجسمونوته  ،توپیرلري .دبېلگي په توگه یخ
اودفوالدوترمنځ داصطکاک ضریب دیوڅخه کوچنی دی .په داسې حال کې چې دربړ
اوځ یږې سطحې ترمنځ داصطکاک ضریب مساوي په یوه  1دی  .دتعریف سره سم
داصطکاک ضریب مساوي دی له :

Coefficient

Coefficient Of
Friction

𝐹

. μ = 𝐹F

N

خالي بدنه حیوانات  -:دنافقاریه حیواناتویوه ډله ده چې دځان منځ برخه یې تشه ده  ،د
بېلگې په توگه لکه هایدرا ،مرجانونه  ،کیسه تنان ( )Cnidariaاونور .دبدن دغه خالیگاه
دغذايې موادودهضم کولواوهمدارنگ ه دمایع ددوران دنده ترسره کوي  .داحیوانات په
 Eumetazoaپه نامه سره یادیږی  .رادیال
اوبوکې ژوندکوي اودنسجونوحیواناتو

Coelenterata

متناظربدن لري چې دحجرو یوبهرنی پټ  Epidermisاویونني پټ  Gastrodermisڅخه
جوړشوی دی  .دمنځ برخه یې مایع ډوله پسته ده چې د  Mesenchymپه نامه یادیږي .
منځ تشی حیوانات ،حیوانات میان خالي

Coelenterate

دبدن ثانوي خالیگاه (جوف)  -:دمایع څخه ډکه
خالیگاه ده چې دمیزودرم  Mesodermپه منځ کې
پرته وي .دجنین دبدن ثانوي خالیگاه چې دجنین
دودې څخه وروسته دپلورا  Pleuraخالیگاه ،
دپریکارد  Pericardخالیگا اودگیډی خالیگا
ورڅخه منځ ته راځي .
نوموړی جوړښت یواستوانه یې تیوب ډوله بڼه لري
چې په منځ برخه یې دمایع څخه ډکه ده  .که چېرته ته دامایع ضایع شي نودبدن لويوالى
کم ښت مومي  .هغه حیوانات چې یوه بشپړه سوچه ثانوي خالیگا ولري دCoelomaten
په نامه سره یادیږي  .د بېلگې په توگ ه لکه مفصل لرونکي حیوانات  ،فقاریه حیوانات
اونور) . (Chordataدنسجونوحیوانات د نطفې (رشیم) د تکامل په پړاوکې ددریو
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پوښونو  germ layersڅخه جوړشوي وي  .د بېلگې په توگه یوبهرني پوښ ، ectoderm
یونني پوښ  entodermاودرېیم منځني پوښ  mesodermپه نامه سره یادیږي  .هغه
حیوانات چې ثانوي خالیگاه وه نلري اویوازې میزودرم ولري د Acoelomataپه نامه
یادیږي لکه هموارچمجي  .هغه حیوانات چې ثانوي خالیگاه یې دمیزودرم پوښ څخه په
بشپړتوگه احاطه شوی نه وي د  Pseudocoelomataپه نامه یادیږي  .د بېلگې په توگه
لکه گردچمجي
یوې داسې کولونې  Colonyته ویل کیږی چې دحجروثابت شمېر پکې شتون ولري .
نوموړې کولوني دالجو (سمندري لرگي  ) Algaeپه ډیروډلوکې پېښیږي  .حجرې په
خپل منځ کې کلکی غونډې شوې وي چې خوځیدونکې اویاناخوځیدونکی خواص درلود
ال ی شي  .د بېلگې په توگه لکه  Volvoxشنه الجونه  ،اویا  Pediastrumډول شنه
الجونه ،اویا  Hydrodictyonډول شنه الجونه چې داوبوجال په بڼه مالومیږي

Coenobium

کوانزایم اې  -:یوانزایم دی چې د  Pyruvic acidاوکسیدیشن اودشحمي
اسیدونوجوړښت اواوکسیدیشن کړنالره کې اړینه ونډه لري  .لنډیزیې په  CoAلیکل
کیږي اود سیتریک اسید سایکل ،گالیکوالیزیس اودشحمیاتومیتابالیزم یودبل سره تړي
اودهغوی په میتابولیک کړنالره کې پراخه برخه اخلي .

Coenzyme A

دمقناطیسي ساحې هغه شدت ته ویل کیږی چې ورته ضرورت دی ترڅویوه
فرومقناطیسي ماده بشپړغیرمقناطیسي خواص ځانته غوره کړ ي  .په بله ویناکورسیف
قوه دیوه فرومقناطیسي مادې هغه مقاومت اندازه کوی چې په هغه کې غیرمقناطیس
کیږي .

Coercive Force

الکترومقناطیسي څپې چې دهمغه یوې سرچینې څخه خپریږي ،دوخت اوځای په تړاو
دتداخل ثابت خواص ولري  .دبیلگې په توگه دهغوی امپلیتود،فریکونس،دڅپې
اوږدوالۍ اودفازسرعت سره یوشان وي  .په بله وینا،دوه څپوته هغه مهال کوهیرېنس

Coherence

ویالی شو ،کله چې دهغوی دنسبي فاز phaseتوپير ثابت پاتې شي  .د کوهیرېنس درجه
ددواړوڅپودتداخل په اندازه پورې اړه لري .
کوهیژن ،چسپیدنه .نښلیدنه  -:دیوه جسم داتومونواومالیکولونوترمنځ اغیزمني قوې ته
ویل کیږي چې یوشان مالیکولونه سره نښلوي  .داډول څکوونکې قوه دمادې په شکل
اوداخلي جوړښت پورې اړه لري  .دبیلگې په توگه په اوبوکې د کوهیژن کړنالره ډیره
زوروره ده ،داځکه چې داوبویومالیکول داوبویوه بل مالیکول سره په گډه دهایدروجن
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
گازمالیکولونو ترمنځ د کوهیژن قوه کمزورې ده ،داځکه چې تحریک شوې اغیزمنه قوه
دمالیکولونو دقطبي کیدني په واسطه منځ ته راځي .

Cohesion

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 .

Coincidence

دوچ تقطیرپه مټ اوپرته له هواڅخه په کوکس باندې دډبروسکرو اړول یانې کاربونایزکول

Coke

کوک  -:کله چې دډبرو سکاروته پرته له اکسیجن څخه حرارت ورکړشي (تقطیرخشک)

)Coke (Fuel
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نوپه پایله کې کوک ،دسکروغاز،امینواسیدمایع او قطران زغالسنگ منځ ته راځي  .کوک
دنوروسکاروپه پرتله ډیرحرارت تولیدوي .
کلشي سین  -:یوزهرجن طبیعي الکالي مواددي چې د Colchicumنبات څخه تر ال سه
کیږي  .کیمیاوي فرمول ېې  C22H25NO6اوپه طبابت کې د نقرص ناروغې Urikopathie
ددرملنې په موخه کارول کیږي  .شل ملي گرام کلشي دمړینې سین ال مل گرځي.

Colchicine

ذهرجن زیړرنگه الکالوئید دی چې دکالچیکم نبات  Colchicumدتخم څخه ترالسه کیږی
 .دکولچیسین ذهروته دمیتوزذهرهم ویل کیږي  ،داځکه چې دسلول دویش په ترځ کې
دکروموزومونودبیلتون کړنالره نیمگړې کوي اوپه پایله کې ددوه جوړې څخه ډیر (پولي
پلواید)کروموزومونه منځ ته راځي  .کولچیسین دروماتیسم مفصلی ناروغۍ (نقرس)
لپاره کارول کیږي  .دکولچیسین شل ملې گرام مقداردسړي دمرگ المل گرځي .

Colchicine

یخني،سردی

Cold

دغله جاتودداني هغه ساتونکی نیغ پوښ دی چې دساقي دنموپه لومړی پاڼه باندې
راتاوشوې وي .
کولېجن  -:دبدن په ضام انساجوکې ساختماني پروتین دی چې ددریوتاوشوو
پیپتیدځنځیرونوڅخه جوړدي  .دهډوکو،پوستکي ،وژې  ،غضروف او رباط (لیگامانت)
یوه برخه تشکیلوي  .په پیوندي انساجوکې نښلوونکې،کلکوونکې اوالستیکي دنده

Coleoptile

Collagen

ترسره کوي .
غاړه لرونکې سلول  (،سلول مژکدار) -:
یوډول حجروته ویل کیږي چې دبحري حیواناتو په بدن کې لکه
نني جدارسطحه
دسپنجي نسجونو Poriferaد بدن په خالي
کروي بڼه لري .
پوښلې ده  .دغاړې لرونکوحجرو بدن
دنوموړوحجروغاړه دسایتوپال زماڅخه جوړه ده اودښوریدونکو
وزرونو(لکۍ  ) flagellumپه شاوخواراتاوشوې دي  .دهمدې
وزرونودضربې په مرسته دڅنگ خواڅخه بدن ته اوبه راننوځي اوبیایې دخولې له ال رې
 Osculumبهرته بهیږي  .داحجرې دیوې خوا دسپنجي نسجونو  spongesپه منځ کې
دبهیدونکواوبوڅخه غذايي موادرانیسي اوبلخواپه بدن کې داوبوجریان تنظیم کوي .

Collar Cells

گاونډي ،څنگ په څنگ پراته ،دبدن په همغه اړخ پراته  -:دبیلگې په توگه لکه دشراین
اویادوریدرگونوڅانگې چې څنگ په څنگ غزیدلي وي او دبدن همغه یوشان برخې ته وینه
رسوي  .کله چې دوینې اصلي رگ دناروغۍ له کبله بندشي نود گاونډیو رگونوپه مرسته
هلته وینه رسیږي .

Collateral

 -۱دلمرکولیکتر :دلمروړانگوانرژي جذب کوي
راټولوونکۍ،جمع کوونکۍ
اودسړواوبودتودولوپه موخه ورڅخه گټه پورته کیږي  -۲ .دمحدب الطرفین عدسیه چې
درڼاوړانگې موازي کوی  -۳په برقي جنریترکې یوه برخه ده چې دجنریترڅخه برق
رانیسي اوبهرته يې لېږدوي  -۴ .درادیوپه ترانسیستورکې درې الکترودونه شتون لري.
هغه الکترودچې دبرق جریان دباز  baseڅخه راټولوي دکولیکټرالکترودپه نوم یادیږي .

Collector
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دمفنری ،ټوپ وهونکې لکۍ  :دشپږپښیو حیواناتوددریوغټوډلوڅخه یوه ډله حیوانات
دی چې دحشراتوپه ډله کې نه حساب کیږي  .داځکه چې حشرات دوولس پښې لري
.دهغوی لکۍ دفنرپه شان انشقاقي شکل لري  .تنه يې دسر،سینه اوخیټې څخه جوړه ده.
طول يي دیوملي متره څخه ترپینځه ملي متره پورې رسیږي  .دنړۍ په ټولوځایونو کې
خوپه تیره بیاپه قطبٍي اومعتدلوسیموکې پیداکیږي  .نوموړي حیوانات دونې پوستکي
الندې ،په ځمکه کې ،اودوالړي اوبوپر مخ ژوندکوي  ،دنباتي موادوڅخه خوراک کوي .

Collembola

بیرته زېږیدنه اوتکثرپه جنسي توگه صورت نیسي  .حسي انتنونه يې لنډ،مرکب سترگې
اولکۍ یې دوه شاخه خودقاشق په شان بڼٍّّه لري  .دخیټې په اخیربرخه کې یوه فنري ډوله
لکۍ لری  .کله چې په خطرکي وي نودهمدې فنري لکۍ یا غړي په مرسته ټوپ وهي .
په نباتاتوکې ژوندی،وده کوونکي استحکامي سلولونوته ویل کیږي دهغوی ساتونکي
پنډه غشا د سلولوزي موادوڅخه جوړه ده  .نوموړي نسجونه دبوټي بهر اوبه رسوونکي
پټ ته ورڅیرمه پراته ده اودنوي شنه شوي نبات وده اوجوړښت چمتوکوي .

Collenchyma

په هندسه کې ټولې هغه نقطې دي چې په یوه مستقیم خط باندې پرتې وي .

Collinearity

ربط راجع به (دریک خط مستقیم بودن )  -:یو هندسي ربط دی چې دهغې په کارولوسره
دنقطوتصویرونه هم په یوه خط کې موقعیت لري .

Collineation

ضربه  -:تأثیرمتقابل قوه ها دراثنای تصادم دوجسم درزمان خیلی کوتاه که درآثران
تغیرآتی درسرعت آنهارخ میدهد .اگرقوه رابه  Fوزمان اثرآنرابه  dtنشان بدهیم ،ضربه
I = ∫ F. dt.
ازرابطهْ ذیل حاصل میشود.
کله چې نیتریک اسیداو سولفوریک اس ید په پشم باندې اغیزه وکړي نودپشم کلودیم
(ډينیتروساللوز) ترالسه کیږی  .خوکه اوس ډای نیتروسلیلوز دایتروایتایل الکهول سره
مخلوط کړونوپه پایله کې یوډول غلیظ محلول منځ ته راځی چې دزخم پانسمان کولوپه
موخه ورڅخه گټه پورته کیږي .

Collision

Collodion

کولوئید -:یوې مادې ته ویل کیږی چې دهغې ذرات په یوه بله ماده کې په متجانس
توگه شیندل شوې وي اودمادې ذرات یوازې دمایکروسکوپ په مرسته لیدل کیدای شي
 .د کولوئیدذراتوغټوالۍ لږڅه دیونانومترڅخه تریوه مایکرومتر پورې رسیږي.
دکولوئیدموادوسیستم کیدای شي چې د جامد،مایع اودگازڅخه تشکیل شوی وي  .په
بله وینا کولوئیدله هغوڅاڅکو ،غټومالیکیولونو اویاذراتوڅخه عبارت دی چې په یوه
بل جامد،مایع اویاگازډوله محیط کې دکوچنیوذراتوپه شکل ویشل شوي وي اود نیم
قابل نفوذغشاڅخه نه شي تیریدالی .
دبیلگې په توگه لکه  :شدې (څاڅکي په اوبوکې )،لوگۍ(جامدذرات په گازکې)،اوریځ
(څاڅکي په گازکې ) ،وینه (جامد ذرات په مایع کي )  .په یوه اوبه زڼ محلول کې
دکولوئیدذرات نامنظم حرارتي حرکت ترسره کوي ،داځکه چې دمحلول مالیکیولونوسره
ټکرکوي .
کولوئیدمحلول  -:کله چې د کولوئید ذرې په یوه محلول کې حل شی نویوغیرمتجانس
شفاف مخلوط الس ته راځي  .د کولوئید ذرې په محلول کې رسوب نه کوي او ځونډې
پاتې کیږي  .نوموړی مخلوط ته د کولوئیدمحلول ویل کیږي  .په کولوئیدمحلول کې د
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کولوئید ذرات دومره کوچني دي چې دیوه عادي کاغذي فیلترڅخه تیریدالی شي
خودسلولوزکاغذي فلتر  Parchmentڅخه نه شی تیریدالی شي  .که چېرته د
کولوئیدمحلول څخه رڼاتیره شي نوشنه رڼا نسبت وسرې رڼا ته ډیرانحراف کوي .
کولوني  -:په بیالوژي کې  :دیوه سلول(جنين) څخه دتکثرپه واسطه دباکټریاوي
ډیریدونکي ډومباري ته ویل کیږي چې دمایکروسکوپ په مرسته هم دلیدلووړوي .
همدارنگه دشنې الجي ټولې حجرې کوالی شی چې دمایتوزکړنالرې په واسطه
څلورکونجه کولوني جوړې کړي چې شمیریي دڅلوروڅخه ترشپاړسوپورې رسیږي .
کولوني دیوې سلولي یاڅوسلولي اجتماع ته ویل کیږي  .دغه اجتماعات په نباتاتوکې
دنباتي اجتماع په شکل اوپه حیواناتوکې په توپیرلرونکوشکلونوپیداکیږي  .دبیلگې په
توگه لکه گله ،رمه،دزنبورعسل ډله ،دمیږیوډله اونور.

Colony

درنگ ړوندوالی  -:دلیدلویوډول ناروغي ده چې رنگونه نه پېژندل کیږي خوداکسان
یوازې درڼاډیرښت اوکمښت ترمنځ توپیرکوالی شي  .الملونه یې دادي  -۱:دسترگې
دشبکې  retinaځانگړولید حجرو(فوتوریسپټر) نیمگړتیا  -۲دسترگې دشبکې
ناروغۍ  -۳دالبینیزم ناروعۍ  albinismچې دمیالنین توررنگه ماده نه تولیدکیږي
 -۴داپتیکي عصب زیانمنتوب  - ۵ددماغ  cortexبرخې عصبي حجرو ناروغۍ

Color Blindness
)(Achromatopia

کلوریمتري -:
تعین کوي .

درنگونودمقدارټاکلویوه کړنالره ده چې دحل شوورنگه موادوغلظت

رنگ ،

Colorimetry
Colour

دیوه محلول درنگ تغیرته ویل کیږي چې دمختلفو قلوي اواسیدي محیطونوداړولوپه ترځ
کې منځ ته راځي .داکړنالره دهایدروجن ایونونوپه غلظت پورې اړه لري  .دبېلگې په توگه
Colour Turnover
لکه فنول فتالین چې په قلوي محیط کې قرمزرنگ اوپه اسیدي محیط کې پرته له رنگ
وي .
 -۱دمرجانوپه داخلي اسکلیت کې ستونک آهکي  -۲استخوان سامعه  :داکثروفقاریه
حیواناتوپه منځني غوږکې داوریدلوستون ډوله هډوکۍ دی  -۳ .په شلندونوکې
دجمجمې هډوکۍ
ستن  ،ستون ،مټه

Columella

Column

 -۱ږمنځی،شانه  -۲په بیالوژي کې  -:تاج،تاج خراس ،دځینوشلندوپه څټ باندې
باریکه برجستگي  -۳په جغرافیه کې  -:شانّهء کوه  :دیوه غره ترټولوجگه نقطه چې
دیوه غاښ څوکې په شان مالومیږي
مبارزه كول  :جنگېدل  .جگړه  :مسابقه .

Comb

Combat

اتحاد،ترکیب،اجتماع ،دتوپیرلرونوشیانوترتیب ،اتحادورکول ،اجتماع کول
په ریاضي کې  :ترکیب  -:دانتخاب کولویوډول کړنالره ده چې دیوه غټ گروپ شیانو
څخه یو څوشیان انتخاب کیږي پرته له دې چې دهغوي ترتیب په پام کې ونیول شی .
دبیلگې په توگه که درې ډوله میوي ولرو لکه یوه مڼه ،یونارنج اویوناک  ،نوددرېو
ترکیبونوامکانات شته دي چې دمیوې دمجموعې څخه دوه ډوله میوي انتخاب کړو .لکه
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 -۱مڼه اوناک  -۲،مڼه اونارنج  -۳ناک اونارنج ترکیبونه کوالی شو  .که غټه اصلي
مجموعه په  Sاودهغي عنصرونوشمېر په  nوښيو،نو د  kترکیبونو شمېر دباینومیل
ضریب سره مساوي دی .

دیوې مجموعې  Sدشیانوترکیب عبارت له یوې فرعي مجموعې څخه دی چې داصلي
مجموعي دتوپيرلرونکو  kشمیرعنصرونوڅخه تشکیل شوې ده .په داسې توگه چې په
دې فرعي مجموعه کې دعناصروترتیب په پام کې نه نیول کیږي  .دبیلگې په توگه دالس
لعل قطعو  poker handچې دعنصرونو ټول شمیريي  n = 52دی دپینځه لعل قطعو
 cardsترکیبونوپه واسطه ) (k =5تشریح کوالی شو په دې شرط چې دلعل قطعوcards
تکرارپکې وه نه شي .که چېرته دالس ټولې پینځه لعل قطعې  cardsدیوبل سره توپیرولري
او ترتیب یې هم په پام کې وه نه نیول شي نو په پایله کې  2,598,960شمیرترکیبونوشته
دي .

عمومى ،په ټولو پورې مربوط ،عادى ،معمولى ،دهر چا ،مانوس،

عمومي -:
مشترك ،گډ

دغه اصطالح په عمومي توگه دتفاضلي معادلوپه حل کولوکې
عمومي انتېگرال -:
کارول کیږي  .د ننۍ ورځې په پوهنه کې دیوې تفاضلي معادلې عمومي حل مانالري  .د
په توگه دټولو هراړخیزتابع گانو لکه دنسبي تابع ،غیرنسبي تابع ،مثلثاتي
بېلگې
تابع ،هایپربولیک تابع ،اکسپونینشل تابع اولوگاریتم تابع عمومي انتیگرال ترالسه کول
دي
عمومي حل

-:

Common

Common
integral

په عمومي توگ ه دیوې معادلې دحل کړنالرې ته ویل کیږي چې په

حل کولوکې یې عددونه  ،پارامتراویا متحولونه شتون ولري  .د بېلگې
 ax2 + bx + c = 0عمومي حل عبارت دی له :
مربع ډوله معادلې

په توگه ددې

عام لوگاریتم  -:هغه لوگاریتم ته ویل کیږي چې قاعده یې لس  ١٠وي  .په ریاضي کې
دیوه عدد  xعام لوگاریتم په الندې ډول لیکل کیږی  log10(x) .د بېلگې په توگه د 120
عام لوگاریتم مساوي دی له :

مخابره كول،ارتباط لرل،مرتبط،متوصله،کلک تړلۍ ،دیوبل سره اړیکي درلودل لکه
دلیک ارتباط
تړل شوي لوښي  -:داسې لوښوته ویل کیږي چې څنگ پرڅنگ دیوبل سره په الندې برخه
کې تړلي وي اوعمودي برخه یې خالصه او توپیرلرونکی شکل ولري .کله چې دمتجانس
مایع څخه ډک شي نو هغه فشارچې په الندې سطحه واردکیږي دلوښي بڼې اودمایع په
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Common
Logarithm
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مقدارپورې اړه نه لري  .الندنی فشاریوازې دمایع کثافت اودلوښي دارتفاع تابع دی  .په
ټولولوښوکې دمایع ارتفاع یوشان لیول لري .
ټولنه ،هغه ټولنه چه په يوه ځاى كې سره او سي رسم ورواج او خوى يي سره ورته وي،
خلك ،ډله  :اتحادیه  ،جمیعت

Community

تبادله يي ،تبدیلي  -:ددووشیانوپه ترکیب کې بدلون راوستل دې کله چې دترکیبت
نتیجه دشیانودترتیب تابع نه وي  .دبیلگې په توگه دحقیقي عددونوجمع تبادله يي
خواص لري  .لکه ۴ + ۵ = ۵ + ۴

Commutative

تبادله يي قانون  -:په ریاضي کې یوقانون بیانوي اوکله چې داقانون اعتبارولري نوهغه
عنصرونه چې دریاضی تر عملیې الندې قرارلري دیوبل سره تبدیل کیدوني دي پرته له دې
چې په نتیجه باندې اغیزه وکړي  .که دقیقي عددونو مجموعه په  Rوښيواوهمدارنگه دوه
نودضرب عملي اودجمع عملیي
عددونه لکه  aاو  bحقیقي عددونه وي یانې
اوهمدارنگه لرو:
لپاره تبادله يي قانون په الندې ډول دی  .د
دیادولووړده چې دتقسیم اودمنفي په عملیه کې نوموړي قانون
اعتبارنه لري .

Commutative
Property

کمیوتېتر -:په ځینوجنراتورونواوبرقي ماشینونوکې څرخیدونکی برقي سویچ ته ویل
کیږي چې په پرلپسې پریودیک توگه دبهرني سرکټ اودڅرخیدونکي میلې  Rotorترمنځ

Commutator
)(Electric

سره ټول  ،نغښتى ،لنډ ،متكاثف (تخته) ،منډلی،کتلوي ،کلک،استوار
په ریاضي کې  :باهم فشرده  - :دایوکلیدین  Euclideanپه فضاکې دفشرده نقطویوې
مجموعې ته ویل کیږي چې تړلې اومحدوده وي  .دفشرده فضادحقیقي عددونوً Rیوې
څخه دی چې هم محدوداوهم
فرعي مجموعې بیلگه عبارت له واحدانتروال
بسته دی  .خوکله چې په نوموړي انتروال کې الیتناهي توپیرلرونکې نقطي وټاکو

Compact

دبرق جریان سمت ته تغیرورکوي .

،نوهرومروبه په همدې انتروال کې فشرده نقطي شتون ولري  .دساري په توگه دطاق
صفرته تقرب کوي اوعبارت دي له :
عددونولپاره دترادف غړي
 1, 1/2, 1/3, 3/4, 1/5, 5/6, 1/7, 7/8اودجفت عددونولپاره دترادف غړي دیوه عددته
تقرب کوي :
قطب نما،کمپس  -:یوه تخنیکي آله ده چې دبیړۍ چلونې په ترځ کې دځمکې
جغرافیايي سمتونه راښيي  -۱ .مقناطیسي قطب نما  :یوه تخنیکي آله ده چې په خپل
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 .
 -۲جایروکمپس  :یوه تخنیکي غیرمقناطیسي آله ده چې دیوه تیزتاویدونکي ډیسک
 discڅرخیدونکۍ حرکت ،په دینامیکي تړاو دځمکې څرخیدونکي حرکت سره داسې
غبرگون کوي چې دډیسک محوردځمکې محورپه شاوخواراڅرخي  . precessدډیسک
حر کي انرژي داصطکاک له کبله پرلپسې کمښت مومي ،ترڅوچې دډیسک څرخیدونکۍ
محوردځمکي څرخیدونکي محورسره موازي شي .څرنگه چې دځمکي پرمخ هغه سطحه
چې دځمکې څرخیدونکۍ محورورڅخه راوځي دځمکې جغرافیايي شمال اویا جغرافیاي
جنوب قطب ویل کیږي،نوله دې کبله دډیسک څرخیدونکي محوردموقعیت څخه دځمکې
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جغرافیايي قطبونه ټاکل کیدالی شي .
دمتقابل اغېزي په واسطه دتوازن برقرارکول،جبران  ،اصالح،مساوي کول،پرداختن .
دبیلگې په توگه په یوه ثابت ولټیج ساتونکې آله کې داسې تخنیکي کړنالري کارول
کیږي چې د سرکټ په خروج کې دولټیج قیمت تل ثابت پاتې شي .

Compensation

قابلیت  ،توانايي  ،وس  ،استعداد ،لیاقت  ،وړتوب ،وړتيا ،منا سبت ،كفايت.

Competence

دیوې منحني ډوله کږې سطحې اوهموارې سطحې ترمنځ اړیکې پیداکول دي .

Complanation

په بیالوژي کې ،النظام المتمم  -:په عادي سیروم کې دیرش ډوله انزایمونه شته دي چې
دمعافیتي سیستم یوه برخه تشکیلوي  .کله چې بدن ته پردي اورگانیزم ننوځي
،نوهمدا(انتي باډي ) دهغوی سره وصل کیږی او پر ضد يې فعالیت پیل کوي  .په پایله
کې یوکمپلکس ورڅخه جوړیږي اوپردۍ حجرې دمنځه وړي  .هغوی کوالی شي چې
باکټریاوي،سمارق او پارازایټ ونه منحل کړي .
په ریاضې کې  :متمم  -:که دوه مجموعې  Mاو Aپه پام کې ونیسوپه دې توگه چې  Aد
 Mیوه فرعي مجموعه وي نومتمم مجموعه عبارت له یوې مجموعې ) (M-Aڅخه دی
چې پرته د  Aعنصروڅخه تشکیل شوې وي خوپه  Mپورې اړه ولري  .دبیلگې په توگه :
}𝑀 = {1.2.3.4.5او } 𝐴 = {1.2.3دی ،نودمتمم مجموعه مساوي ده له 𝑀 − 𝐴 = :
} ، {4.5دریاضي په ژبه يې عمومي فرمول داسې دی :

دیوې مجموعې متمم

Complement
System

Complement Sets

متقابل تکامل،تطابق متقابله  -:دیوه شي مخالفو خواصوته ویل کیږي چې دوخت
اویامکان په تړاویوځای نه شي پیښیدالی اوبلخوایواځې په شریکه سره دهغوی څخه
یومفهوم ترالسه کیږي  .دبیلگې په توگه لکه یوالکترون چې دوه ډوله خواص لري او
دتجربې سره سم کله دڅپې شکل اوکله دیوې ذرې شکل ځانته غوره کوي  .بلخوادډي
این اې  DNAپه غبرگ مزي کې د اډنین بیز) (Aد خپل متقابل مزي تایمین بېز ) (Tسره Complementarity
په شریکه متقابل بشپړکوونکې جوړه غیرکووال نس اړیکي تشکیلوي  .همدارنگه
سایتزین ) (Cبیزسره په شریکه متقابل
دگوانین بیز ) (Gد خپل متقابل مزي
بشپړکوونکې درې ځلیزه غیرکووال نس اړیکي تشکلیوي  .همدارنگه دالکترون ضربه
اودمحل کمیتونه په عین وخت کې یوټاکلی ثابت قیمت نه شي اخیستالی .
مخالف رنگونه ،مکمل رنگونه  -:درنگونویوې جوړې ته ویل کیږي چې ټاکلې
الکترومقناطیسې وړانگې خپروي اوکله چې داډول رنگونه سره گډشي نوپه پایله کې
سپین رنگ ورڅخه منځ ته راځي  .دبیلگې په توگه سوررنگ جمع شین آبي رنگ
اوهمدارنگه زیڼ رنگ دآبي رنگ سره ،زیړشین جمع بنفش
متمم زاویه  -:دیوې زاويي

متمم زاویه هغه زاویه ده چې که دهغې سره جمع شي

نوقایمه زاویه ترالسه کیږی  .دبیلگې په توگه
زاويي دي  .داځکه چې 25° + 65° = 90° :

 25°زاویه او  65°زاویه دیوبل متمم
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ددرملنې څخه وروسته دسرطان ناروغي هراړخیزې نښې نښانې بیخې دمینځه تلل .

Complete
Remission

مغلق،مختلط  ،مركب ،گډ ،اخښلى  ،پيچلى ،نغښتى ،مغلق.
په کیمیاکې  :مغلق مرکبات  -:هغه مرکبات دي چې په مرکزکې یې یواټوم اویایو
مالیکیول پروت وي اوشاوخواته دداسو اټومونو،ایونونو اویامالیکیولو نوڅخه احاطه
شوی وي چې دهغوی سره کمزورې کیمیاوي اړیکې ولري .

Complex

مغلق مرکبات  -:یوه ډله کیمیاوي مرکبات دي چې په مرکزکې يې خنثی مالیکیولونه
اویاچارج شوي ایونونه پراته وي اوپه شاوخواکې په ټاکلي شمیرالیگېندسره کیمیاوي تړون
ولري .دبیلگې په توگ ه لکه چې دمسومرکزي ایون باندي دامونیاک څلورالیگېند راټول
شوي دي .
2+
2+
]Cu + 4 NH3 → [Cu(NH3)4

Complex
Compounds

مغلق ،سخت  ,کړکیچن  ,گډوډ،نغښتلی ،پيچیده

Complex

په پام
مزدوج مختلط  -:یومختلط عددلکه
مختلط عددلکه
کې نیسو .قرارمعمول یوبل ډول
یوداسې عدددی چې حقیقي برخه ) (a,bیې
د ِ Zسره یوشان ده خوموهومي برخه یې مخالف عالمه لري  .همدارنگه
 3 + 4iاو  3 − 4iدیوبل مزدوج مختلط عددونه تشکیلوي .
دتعریف سره سم د مختلط عدد  Zمزدوج مختلط عدد عبارت له ̅𝑍 څخه دی .
دبیلگې په توگه :

اودلته

Complex
Conjugate

او

مغلق ایون  -:یوه داسي ایون ته ویل کیږي چې په مرکزکې یې یوفلزي مثبت ایون
) (cationپروت وي لکه  Cu2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Ni2+اوهرې خواته دمنفي ایونو لکه
، (CN- ; OH- ; Cl-),ډیرو کوچنیو مالیکولونو لکه  NH3په واسطه احاطه شوی وي
اویاداچې په مرکزکې یې یوفلزي منفي ایون ) (anionپروت وي اودمثبت ایونو ،ډیرو
کوچنیو مالیکولونو په واسطه احاطه شوی وي  .په مرکزي ایون باندې راټول شوي ایونونه
اویامالیکیولونه دالیگېند  Ligandsپه نوم یادیږي  .الیگېند دفلزمرکزي ایون ته یوه
جوړه الکترونونه ډونرکوي  .مغلق ایونونه په یوه محلول کې حل کیږي داځکه چې
داوبومالیکیول اودمغلق ایون ترمنځ دالکتروستاتیک برقي کشش قوه ډیره زوروره ده .
دبیلگې په توگه که دسپینوزرو  Ag+کټیون ایون دامونیاک سره یوځای شي نوپه پایله
کې د  Ag(NH3)2+مغلق ایون ترالسه کیږي .
همدارنگ ه په اوبه زڼ محلول کې دالمونیم ایون په شاوخوا
داوبوشپږمالیکیولونه راټولیږي اویومغلق ایون Al(H2O)63+.
تشکیلوي ،همدارنگه دمسوایون  Cu2+دوه والنسه دی او
داوبوشپږومالیکولونو  [Cu(H2O)6]2+په واسطه احاطه کیږی  .که
چيرته مرکزي ایون منفي چارج ولري نودانیونیک  anionicمغلق
مرکب په نوم یادیږی  .دیادولووړده چې دمغلق ایون چارج په داسې توگه
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ترالسه کیږی چې دمرکزي ایون داکسیدیشن شمیردالیگېندچارجونوشمیرسره جمع شي .
لکه چې دکلوراید څلورایونونه دمسویوایون  C2+احاطه کوي  ، [CuCl4]2-.اویالکه د
اوسپنې درې والنسه مرکزي ایون  Fe3+او د سایناید شپږ الیگېندمنفي ایونونه
 ، [Fe(CN)6]3−یومغلق ایون تشکیلوي .
دمختلط عددونومستوي -:
دمختصاتویوسیستم ته ویل کیږی چې په هغه کې هریومختلط
دیوه ټکي ) (x,yپه واسطه ښکل شوی
عدد
وي  .مختلط مستوي دمختلط عددونوهندسي بڼې ته ویل
کیږی  .دبیلگې په توگه دمختصاتوپه سیستم کې افقي
محوریوحقیقي محور اوعمودي محور یومختلط محور
تشکیلوي  .په ریاضي کې یومختلط عدد  zدیوې حقیقي برخې ) (xاویوې مختلط
برخې ) (yڅخه جوړشویدی  .دبیلگې په توگه لکه  ، z = 4 + i5 :په دې معادله کې
څلوراوپینځه حقیقي عددونه او  iمختلط واحددی .

Complex Plane

امالح مغلق  -:هغه کیمیاوي مرکبات دي چې په جوړښت کې یې مغلق ایونونه برخه
ولري  .دبیلگې په توگه لکه ] K3[Fe(CN)6اویا [Cu(H2O)5]SO4

Complex Salts

په تحلیلي کیمیاکې دتایتریشن یوه طریقه ده چې په یوه اوبه زڼ محلول کې دمختلفو
فلزاتو دایونو مقدار ټاکل کیږي  .په نوموړې طریقه کې درنگ بدلوونکې مادې لکه
 EDTAڅخه گټه پورته کیږي  .کله چې یوه داسې رنگ پېژندونکي ماده  H4Yدمحلول
سره گډه شي چې دفلزایون  M2+پکې شتون ولري ،نوپه پایله کې دفلزاتوایونونوسره Complexometric
Titration
دتایتریشن په کړنالره کې یومغلق مرکب تشکیلوي  .په یوه خنثي محیط کې ورسره
جوخت دمحلول رنگ تغیرکوي .
2+
M + H4Y → MH2Y + 2H+
جزء ،برخه ،ټوټه  ،د ټول نه یوه برخه  ,یوه حصه  ،تر كيبوونكى
په ریاضي کې  :مرکبه  -:کله چې یووکټوردمحصله وکټورپه صفت وپيژندل شي نودهغه
مرکبه هره جمله یووکټوردی  .دکرتیزن مختصاتوپه سیستم کې یووکټوردهغه په مرکبه
گانوباندې ښوول کیږي  .دبیلگې په توگه که یووکټورلکه ) A = (2,3په پام کې ونیسو،
نودافقي محورمرکبه يې دوه اودعمودي مرکبه يې درې ده .

Component

يوځايښت ،مركب ،ترکیب ،مخلوط

Composite

ترکیب

Composition

یوډول کیمیاوي سره ده چې دعضوي موادولکه دفضله حیوانې اونباتې موادوڅخه ترالسه
کیږي  .نوموړي مواد دباکټریاو،سمارقو اونوروژوندیواورگانیزموپه واسطه په اوبواو
کاربن دای اکسایدباندې تجزیه کیږي .
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مرکبې سترگې -:
په مفصلیه حیواناتوکې یوډول ځانگړې سترگې دي چې
دزرگونوکوچنیوسترگوڅخه جوړې شوې وي اودفوتوریسپټر
 photoreceptorپه نوم یادیږي  .مرکبه سترگه دگڼ
شمیرواحدونو ommatidiaڅخه جوړه ده چې الندې برخې
لري  -۱ :گڼ شمیرعدسیې چې مخکنی سطحه یې دفاسیت  Facetپه نوم یادیږي .
 -۲شفاف کریستالین مخروط  -۳درڼالیدونکې حجرې  -۴ visual cellsپیگمنت
حجرې چې فوتوریسپټرونه دیوبل څخه بیلوي  .دهرې سترگې عدسیه شپږضلعې لري اوپه
دې توگه په ټولیزه توگه دځانگ ړې کوټې کوټي (مشبک) په شان جوړښت ښيي  .داسترگې Compound Eyes
دعدسیې  ،مخروطي سلولونو ،باصره سلولونوچې حسي جوړښت لري تشکیل شوې دي .
مرکبې سترگې دعادی سترگو په پرتله دلیدپه ستره زاویه کې شیان لیدالی شي اوهر
سریع حرکت پیژنالی شي .
مرکبې سترگ ې نیم کروي شکله مقعرجوړښت لري اوله دې کبله یې هریوفوتوریسیپتربل
خواته گوري  .نوموړې سترگې دحشراتود سردواړوخواته کلکې پرتې دي اودانسان سترگې
په شان رغړیدالی نه شي  .دمرکبې سترگې ساختمان داسې دی لکه چې مچۍ يې دشاتو
دذخيره كولو لپاره جوړوي  .دمرکبې سترگې پرمټ نه یوازې پراخه ساحه په لوړحل سره
لیدل کیدای شي بلکې دبنفش نه اخوا (ماورای بنفش) وړانگې هم دلیدلووړدي .
دتراکم وړ ،قابل تراکم،قابل فشار

Compressible

تراکم یاانقباظ  -:دیوه گازحجم کمښت ته ویل کیږي کله چې فشارورباندې راشي .

Compression
)(Physical

هغه ماشینونه اوتخنیکي آالت چې فشارتولیدکوي .
دگازکمپرسرچې دفشارپه واردولوسره دگاز حجم کموي .
دکمپتون

اغېزه

دبیلگې په توگه لکه

Compressor

 - :کله چې دفوتون ایونایزوونکې وړانگې دمادې سره االستیکي

غبرگون وکړي اوداتوم په بهرني مدارکې یوسست پست تړلي الکترون ته خپله یوه برخه
انرژي انتقال کړي نو په پایله کې نوموړی الکترون داتوم قشرڅخه بیخي بهرته راوځي
اودڅټ ضربې الکترون  recoil electronپه نوم یادیږي .دغبرگون څخه وروسته ابتدائي
لویدونکی فوتون وړانگې  incident photonدخپل خوځیدونکي سمت څخه د ټاکلي
زاویې 𝜃 په اندازه کږي کیږي اوورسره جوخت دابتداېي فوتون وړانگوانرژي دپخواپه پرتله
کمښت مومي اودشیندل شوووړانگو دڅپې طول يې اوږدکیږي.𝜆′
که چېرته دابتداېي فوتون وړانگودڅپې
طول په 𝜆  ،دشیندل شوي فوتون وړانگو
 scattered photonد څپې طول په ، 𝜆′
شیندل شوې زاويه په 𝜃 ،دالکترون کتله
په ، meدنورسرعت په ، cاودپالنک ثابت
په  hوښيو ،نودنوموړوکمیتونوترمنځ
الندې اړیکې اعتبارلري .
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نوموړې کړنال ره دکمپتون اغیزې په نامه یادیږي .
دکمپتون اغېزه دشیندل شوي فوتون څپې طول اولویدونکي فوتون څپې طول تفاوت
دزیاتوالي سره سم یوازې دشیندل شوې زاويي 𝜃 تابع ده اودلویدونکې فوتون
وړانگوانرژي تابع نه ده اوهمدارنگه دجذب کوونکې مادې داتومي شمېر ډیره لږ تابع
ده  .دکمپتون اغیزې په واسطه داتوم قشرڅخه ازاد شوی ثانوي الکترون کو ال ی شي چې
د ال رې په اوږدوکې دشاوخوا مادې اتومونوسره غبرگون وکړي اوخپله حرکي انرژي
دایونایزکولو کړنال رې په اساس مادې ته انتقال کړي اوهلته جذب شي .
په طبابت کې دسرطان ناروغی په درملنه کې دمیگاالکترون ولټ فوتون انرژی څخه گټه
پورته کیږي چې دنسجونوسره دکمپټون اغېزه عمده غبرگون تشکیلوي .
دکمپتون څپواوږدوالی  -:کله چې یوفوتون دیوې بريښنایزچارج شوي ذرې سره غبرگون
وکړي نوفوتون خپله یوه برخه انرژي چارج شوې ذرې ته انتقال کوي او فوتون دپخواپه
پرتله په لږانرژي اوکوږشوي سمت حرکت کوي .
څرنگ ه چې دفوتون انرژي دهغه دڅپې داوږدوالي سره
معکوسًا متناسب دی نودانحراف څخه وروسته دانحراف
یې
شوي فوتون انرژي لږکیږي خودڅپې اوږدوالی λ
ورسره سم اوږدکیږي  .دکمپتون څپواوږدوالی یوازې
دچارج شوې ذرې دکتلې  mتابع دی  .یانې هغه ذره دکوم
سره چې فوتون غبرگون کوي  .دیوې چارج شوې ذرې لکه
الکترون لپاره چې کتله یې په  meښیو دکمپتون دڅپې اوږدوالی λc

Compton
Wavelength

مساوي دی له

په پورتنی معادله کې  cدنورسرعت په فضاکې  h ،دپال نک ثابته  Planck constantده .
دالکترون لپاره دکمپتون څپې اوږدوالی لږڅه لس په طاقت دمنفي دوولس متره قیمت
لري 10-12 m .
یوه طبي اله ده چې داکس وړانگوپه مټ دهرې زاويي څخه دبدن دننه جوړښتونوگڼ
شمیرتصویرونه اخلي چې پنډوالی يې ان تریوملي متره پورې کوچنی وي .دایکس
وړانگوتصویرونه دکمپیوترپه مرسته ترکارالندي نیول کیږي

Computed
Tomography

کمپیوتر  -:یوه تخنکي آله ده چې دیوه پروگرام شوي محاسبوي قانون په اساس ډاټا
 Dataیامالومات په کاراچو ال ی شي  .په بله وینایوکمپیوتردپروگرام کولووړماشین دی
چې ډاټا Dataیامالومات رانیسي  ،ذخیره کوي اوتغیرورکوي ترڅوپه پای کې دزړه
خوښې سره سم په یوه گټوره بڼه (فورمات) سره راووځي .

Computer

کمپیوترتوموگرافي یوه تخنیکي کړنالره ده چې دایکس ریز Computerised X-rays
اوکمپیوترپه مرسته دبدن ناروغې برخې څخه دیوه ملي متر په اندازه په ساره سطحې پرې
کوي اوبیا دهمغه غړي دری بعده عکس  three-dimensional imagesورڅخه جوړوي .
په دې ډول سره دناروغوجوړښتونولکه هډوکواونسجونونیمگړتیاپه ډیردقیق اوحساس
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توگه پېژندل کیدای شي .
مقعر،منځ خواته کوړپ  ،دننه خواته تش

Concave

مقعره عدسیه  -:یوه داسې عدسیه ده چې منځ خواکې نرۍ ده اودڅنډوخواته پنډه ده  .کله
چې درڼاموازي وړانگې ورباندې ولگیږي ،نووړانگې دعدسي کوړپ خواته داسې ډول
انکسارکوي چې په پایله کې وړانگې دیوبل څخه لیرې کیږي .
مقعره هنداره  ،آهینه مقعر

Concave Lens

Concave Mirror

غلیظول،ټینگ کول ،متمركزكول ،را غونډول ،په يوه ځاى كى سره ټولول  :خنډول،
یوکارته ډیرپام اوفکرځيرکول

Concentrate

غلظت  -:په یوه جامد،مایع اویاگازجسم کې دمالیکیولونوشمیرته ویل کيږي چې
دنوموړوموادپه متشکل حجم کې شتون ولري  .دبیلگې په توگه  -۱ :دکتلې غلظت
او دمخلوط حجم دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږی  .یانې
دمتشکل اجزاوکتلې
 ،واحديې  kg/m3ښوول کیږی  -۲ .موالر غلظت

دمتشکل اجزاودمادې

Concentration

دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږی  .یانې
او دمخلوط حجم
مقدار
په مرکب کې دمتشکل
واحديي په  mol/Lښوول کیږی  -۳.شمیره ایز غلظت
اجزاودذراتوشمیر
 1/m3.ښوول کیږي .

اودمخلوط حجم

دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي  .واحديي په

دگډمر كز درلودونكى  ،هم مرکز :ـ په ریاضي کې  :هغه ډیرې دايرې چې
متحدالمرکزولري ،په بیالوژي کې  -:په نباتاتوکې دداخلي رگونه مرکزې برخه چې په
استوانه يې ډوله شکل دنورورگونوپه واسطه احاطه شوي وي اومنځ یې تش وي .

Concentric

په انسان کې دهگی القاح  ،دنسل د تولیدپه موخه دنارینه اوښځینه جنسي سلولونو
یوځای ویلې کیدنه

Conception
)( Fertilisation

مربوط  ،اړوند ،اړه لرل ،مربوطيدل ،راجع كيدل.

Concern

عبارت له یوه مشترک آوازیا غږڅخه دی چې فریکونس یې  440 Hzستانداردقیمت لري
اودهمدي فریکونس پراساس دموسیقي آالتویوه ډله دهمغږي په موخه اعیار کیږي .
نتیجه اخیستل ،پايول ،په بركى نيول  ،ال س ته راوړل  ،تعقيبول
پاي ،الس ته راوړنه  ،نتیجه

Concert Pitch
Conclude
Conclusion

کنکریت  ،دسمټومخلوط  -:كلكول ،په كانكريټو پوښل  :يا پټول  :كلكېدل.

Concrete

رښتونی ،قابل درک ،مجسم  ،پرېكنده  ،مشخص ،مجسم ،واقعى ،رشتيانى ،ټاكلى

Concrete

دبخارمایع حالت (فې ز) ته ویل کیږي چې دبخارفازتراکم کولو په کړنالره کې منځ ته
راځي .
په کیمیاکې  -:ددوواویاډیرومالیکیولونویوځای کیدنې ته ویل کیږي چې په پایله کې
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ورځنې یوواحدمالیکیول جوړشي اویوسپک مالیکیول ورڅخه خارج شي  .دبیلگې په
توگ ه ،کله چې دسرکې تیزابو سره الکهول تعامل وکړي نو په پایله کې دهغه استرمنځ ته
راځي اوپه څنگ کې یې اوبه خارج کیږي .
په فزیک کې  -:کله چې دفشارزیاتوالي اویادحرارت کمښت په واسطه دیوې مادې
گازحالت ته تغیرورکړشي اودمایع په حالت باندې واړل شي.
په بیالوژي کې  -:دحجرې دویش (میتوز) په کړنالره کې دکروموزومونو یو بل ته ډیر
نږدې کیدل .
مایع جوړول  ،تراکم  -:دلوړفشاراوټیټ حرارت په مټ دیوه گازمایع کول دي  .لکه So2
اودهوا مایع کول .په کیمیاکې تراکم هغه کړنالره ده چې دوه مولیکولونه سره تعامل
وکړي اوپه پایله کې اوبه اونورمولیکولونه منځ ته راشي لکه  :الکهول جمع اسیدمساوي
دی له استرجمع اوبه

Condensation

دتراکم نقطه،درطوبت نقطه  -:یوې نقطې ته ویل کیږي چې ترټاکلي حرارت اوفشارالندې
یوگ ازپه مایع اوړي  .بلخواهغه نقطه چې مایع په بخاراوړي نسبت تراکم نقطې ته ډیره
لوړه وي .

Condensation
Point

دگازحالت څخه مایع حالت ته دیوې مادې متراکم کیدل

Condense

دعدسیویوه سیستم ته ویل کیږي چې په مایکروسکوپ اوپروجکټورکې ورڅخه گټه پورته
کیږي  .په نوموړوآالتوکې درڼایوې منبع څخه وړانگې خپرې کیږي اوپه الره کې لومړی
دکندنسرعدسیې په مرسته راټولیږي  .ورپسې د پلټونکې نمونې پرکوچنۍ سطحه باندې
فوکس کیږی  .په پایله کې دنمونې څخه تیرې شوی رڼاوړانگې دیوې ډلې ابجکتیف
عدسیو په مرسته ستریږي .

Condenser
)(Microscope

 -۱دکاروړتیا،دیوه ژوندي موجودفعالیت وړتیا  -۲شرطونه ،لکه دقراردادشرطونه ،
تړون ،شرط قيد،حالت ،وضع

Condition

الرښودنه  ۱ - :دامریت دنده  -۲دخبرونودانتقال جال  -۳یوسیستم چې دبرق جریان
ته انتقال ورکوي  -۴دنل یوه دستگاه چې په منځ کې یې اوبه،گازاوموادانتقال کیږي -۵
دحرارت انتقال

Conducting

انتقالي الکترونونه ،هدایت کوونکي الکترونونه  -:په جامدجسم لکه فلزات اونیم
هادی جامدجسم کې الکترونونه په آزاده توگه دبلورپه هدایت کوونکي پلن مدارکې
 bandحرکت کوالی شي  .همداآزادالکترونونه ددې المل گرځی چې په فلزاتوکې دبرق
بلکې
جریان منځ ته راځي  .آزادالکترونونه په یوه اتوم پورې کلک تړلي نه دي
دبلورټولواتومونوسره شریک دي .

Conducting
Electrons

هدایت  -۱ -:برقي هدایت  :دموا دودقابلیت اندازه ده چې برقي جریان ته هدایت ورکړي
 -۲.دیوه محلول قابلیت دی چې برقي جریان ته په واحدفاصله کې انتقال ورکړي -۳.
هایدرولیک هدایت  :دیوه سوري لرونکي جسم لکه دنباتاتوپاڼې رگونه چې اوبه زبیښلی
شي اوپه پایله کې اوبوته انتقال ورکوي  -۴ .حرارتي هدایت  :دیوه جسم قابلیت دی چې
حرارت ته انتقال ورکوي .

Conductivity

219

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
کندکتیومتریک تایتریشن  -:په کیمیاکې دمقداري تحلیل یوه طریقه ده چې دیوه
الکتروالیت محلول برقي هدایت اندازه کیږي اوپه پایله کې دنمونې محلول غلظت ټاکل
کیږي  .دبیلگې په توگه دتایتریشن په کړنالره کې دنمونې په الکتروالیت محلول کې د
 H+ایونوغلظت ته تغیرورکول کیږي کله چې د نمونې الکتروالیت محلول سره مقابل
چارج شوي ایون لکه  OH-ورگډشي .په پایله کې دنمونې الکتروالیت محلول برقي
هدایت پرلپسې تغیرکوي ترڅوچې نوموړي ټول ایونونه یوبل سره خنثي کړي .

Conductometric
Titration

آمر ،درسمي دفترمشر،الرښوونکی ،
په فزیک کې په مانادبرقي هادي  -:عبارت له هغواجساموڅخه دی چې دبرق جریان ته
هدایت ورکوي اوخوځیدونکي برقي چارجونه ولري  .لکه مس اوټول فلزات

Conductor

ارمیچر -:دبرقي جنراتوریوه برخه ده دبیلگې په توگه لکه دداینمومقناطیس
دووقطبونوترمنځ تړل کیږی اودڅرخیدلووړتیالری  .دارمیچرپه منځ کې دایروی شکله
Conductor Loop
تاوشوي سیم تړلی دی  .کله چې ارمیچردوراني حرکت کوي نو دتاوشوي سیم په
اخیربرخه کې برقي ولټیج منځ ته راځي .
مخروط  - :یوهندسي جسم دی چې قاعده يې همواره دایروې سطحه لري اودمنحني
څنډې په همواره توگه په یوه څوکه ختمیږي  .که چېرته یومنحني مستوي اویوه نقطه چې
په همدې مستوي کې قرارنه لري په پام کې و نیسو،نوهغه خطونه چې نقطه دمنحني
څنډونقطوسره نښلوي یوه سطحه منځ ته راوړي چې دمخروط په نوم یادیږي .
یوې داسې مخروط ته ویل کیږی چې دهغې قاعده دایروي شکل ولري
سطح نیم مخروط

Cone

)Cone (Geometry
Cone Area

شکل ،ترتیب،تنظیم  ،لکه دشریان ابهر ځایزویش شکل
په کیمیاکې  -:په فضاکې دیوه مرکزي اټوم په شاوخواباندې دیوه اټوم اویااټوم

Configuration

گروپونوځایزتنظیم ته ویل کیږي .
هغوعدسیوته ویل کیږي چې دمحراق نقطه یې سره یوشان اویاشریکه وي .

Confocal

یوشان ،مطابق،برابر ،لکه هم نظره  ،هم شکله ،

Conform

کونفرمیشن  -:کله چې یوعضوي مالیکیول په هغه
محورباندې راوڅرخي کوم چې دکاربن اټومونوترمنځ
کیمیاوي تړونونه تشکیلوي اوپه پایله کې د مالیکیول د
دبیلگې
متقابل اټومونو په درې بعده تنظیم کې بدلون منځ ته راشي .
په توگه دایتن گاز Ethanدوه ډوله کونفرمیشن ښيي چې هغوی دانرژي په تړاودیوه بل
سره توپيرلري .
 -۱هم غاړتوب ،موافق ،یوشان غټوالی ،برابروالی  -:دوه هندسي شکلونه دیوبل سره
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 .
 -۲په ریاضي کې  -:دوه صحیح عددونه  aاو  bدیوه درېیم صحیح عدد  nپه تړاو هم
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غاړي بلل کیږي ،کله چې  aاو  bپه  nباندې وویشل شي اوپه پایله کې یوشان باقي
عددترالسه شی  .همدغه درېیم عدد  nد ماجلس  modulusپه نوم یادیږي اولنډیزيي په
) (mod nښوول کیږي  .دبیلگې په توگه عدد  5دعدد  10په تړاو هم غاړي دی او
ماجلس  modulusعدديې درې  3دی  ،داځکه چې  5:3 = 1اوباقي عدديي تقریبا 2
پاتې کیږي  .همدارنگه  11:3 = 3اوباقي عدد يي هم تقریبا 2دی  .دپینځه اویوولس
عددونوترمنځ اړیکې د ≡ په نښه ښوول کیږي  .نوموړی مطلب دریاضي په ژبه په الندې
) 5 = 11 (mod 3همدارنگه عدد  38دیوه بل
ډول لیکل کیږي .
عددلکه  2په تړاوهم غاړی دی داځکه چې دهغوی دتفاوت نتیجه  38 − 2 = 36دیوه
 ،په
درېېم عدد  12درې چنده ده  .نوموړي مطلب داسې لیکو:
عمومي صورت داسې لیکالی شو:
ناقص مخروط  -:دنیم مخروط سطحه ده چې ددووموازي مستوي گانوترمنځ پروت وي .

Conic Frustum

مخروطي مقطع  -:دیوه مخروط سره دیوه مستوي مقطع ته ویل کیږي  .مخروطي مقاطع
عبارت دي له  :بیضوي ، Ellipseهایپربوال HyperbolaاوپارابوالParabola

Conic Section

په یوه مالیکیول کې هغوکیمیاوي تړونونوته ویل کی چې دوه جوړه کیمیاوي تړونونه
دیوه واحدکیمیاوي تړون په واسطه بیلې شوې وي  .دبیلگې په توگه لکه 1,3- :
Cyclohexadiene

Conjugated
Double
Bond

 ،ددووجنسي سلولونو

په بیالوژي کې  -۱ :دهستواتحاد  :دمایوز په فازکې
دهومولوگ کروموزومونو موقتي یوځای کیدل،
 -۲دالقاح په کړنالره کې ددواړو گامیتونو ،دهاپلویدشمیر کروموزومونو اتحادته ویل
کیږی چې په پایله کې یودایپلویدزایگوت منځ ته راشي  -۳ .په یوسلولي حیواناتوکې
ددووسلولو ترمنځ موقتي تماس دی  ،په دې توگه چې په اخیرکې یوازي دهغوي هستوي
موادتبادله کیږي  .دبیلگې په توگه یوه باکټریاخپل جنتیک موادلکه  F-plasmidیوې
بلې گاونډی بکټریاته دتماس له الرې دونرکوي .
په کیمیاکې  -:دکاربن عنصرپه ځنځیري حلقه کې په خپل وارسره دواحدکیمیاوي تړون

Conjugation

اوغبرگ کیمیاوي تړون ترمنځ پرلپسې بدلون ته ویل کيږي  .په دې ماناچې هریوغبرگ
کیمیاوي تړون دیوه واحدکیمیاوي تړون په واسطه بیل شوی وي  .دبیلگې په توگه لکه په
بوتې ډاین  1,3-Butadieneچې کیمیاوي فرمول يې  C4H6.دی .
اتحاد ،یوځایوالی ،په یوه مالیکیول کې دپې اوربیتال  p-orbitalاودزیگماتړون sigma
) bonds (σ bondsترمنځ تداخل ته ویل کیږي .
دیوه حرف په واسطه دبیان تړون  -:دیوه بیان څخه عبارت دی چې دیوه لفظ په واسطه
لکه (او) دوه بیانونه یوځای کوي  .دبیلگې په توگه :لومړی بیان ( :دجدي په میاشت کې
ژمی دی  .دویم بیان ( :واوره وریږي )  .دنوموړوبیانوتړون داسې کیږي  .دجدي په میاشت
کې ژمی دی او،واوره وریږي .

Conjugation

 -۱دعصبي سیستم په زینه ډوله جوړښت کې ارتباطي ریشو(طناب) ته ویل کیږي چې

Connective
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دعصبي حجروجوړه غوټې (گنگلین  ) Ganglionدیوبل سره تړي  .دزینې طوالنې تړونکي
تارونه دکنیکتیف  Connectiveاوعرضاني تړونکي تارونه دکمیشر  commissureپه
نوم یادیږي  .دعصبي حجروهمدغه اوبدلي جالي سیستم دبدن د مخ برخې په اوږدوکې
غزیدلی دی .
بقا ،ساتنه  ،حفاظت ،خوندي کونه

Conservation

دکتلې بقا ،د کتلې د تحفظ قانون  -:په عمومي توگه هغه ته دکتلې بقاقانون ویل کیږي
 .نوموړی قانون بیان کوي چې په یوه تړلي کیمیاوي تعامل کې کتله ثابته پاتې کیږي .
دبېلگې په توگه کله چې سکاره په یوه تړلي لوښي کې وسوځي نوپه ایره اوکاربن ډای
اکسایدگ ازاوړي  .که څه هم ایره دسکروپه پرتله سپکه ده خوکاربن ډای اکسایدهم کتله
لری چې په مجموع کې کتله ثابته پاتې کیږي .

Conservation
Of Mass

د اېمپلس بقاقانون  -:دذراتوپه یوه تړلي سیستم کې دوخت په تړاو محصله اېمپلس P
خوندي اوساتلی پاتې کیږي په دې شرط چې د بهر څخه ورباندې بله قوه  Fext = 0عمل وه
نه کړي  .کله چې په یوه تړلي سیستم کې په ذراتو باندې دوارده قواو  Fiمحصله وکټورF
صفرشي ،نوپه سیستم کې دذراتومحصله اېمپلس  P = constثابت پاتې کیږی .

داځکه چې دوخت په تړاودسیستم محصله ایمپلس تغیر dp/dt = 0صفرکیږي  .دریاضی
په ژبه ،نوموړی مطلب داسې لیکو:
،

Conservation Of
Linear
Momentum

د اېمپلس بقاقانون داسې پایلې لري چې دذراتوهرسیستم مرکزثقل تل په همغه یوشان
ثابت سرعت  vcmسره خپل حرکت ته دوام ورکوي ،ترڅوچې دبهرڅخه ورباندې بله قوه
عمل وه نه کړي  .دمختصاتوپه  referenceسیستم کې چې دمرکزثقل په سرعت  vcmسره
،اودلته په سیستم کې د
حرکت کوي دمومېنتم لپاره لیکالی شوچې :
ټولوذراتو  nکتله مساوي ده له :
عنعنوي ،محافظه كار ،د تحوالتو سره مخالف ،د خپل دود ساتونکی .دبیلگې په توگه
لکه دودیزه درملنه په طبابت کې یوه داسې کړنالره ده چې دناروغ درملنه د درمل
اوفیزیوتیراپي په مرسته ترسره کیږي پرته له دې چې ناروغ عملیات شي .
تشكيلېدل ،شاملېدل ،موافق كېدل  ،استقامت لرل .

Conservative

Consist

ثابت ،ټينگ ، :وفادار :ټاكلى :تغير نه كوونكى  ،منظم.
کونسټنت  -:یوه ثابت قیمت ته ویل کیږي چې تغیرنه کوي  .دبیلگې په توگه په فزیک
کې لکه دنورسرعت،دځمکې جاذبه قوه ،اودبرق بنسټیز چارج اوداسې نور.

Constant

کونسټانټن  -:دمسواونیکل عنصرونوالیاژته ویل کیږی چې په عادي صورت کې 55%
دمسواو 45%دنیکل څخه ترکیب شوی وي .دنوموړي الیاژځانگړتیاوې په دې کې دي
چې دحرارت په خورالوړه درجه کې هم دهغه مخصوصه برقي مقاومت تقریبا ثابت پاتې

Constantan
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کیږي  .کله چې دوه توپيرلرونکي هادي الیاژ سره ونښلول شي  ،اودتماس برخې ته يې
حرارت ورکړشي ،نوپه پایله کې ددواړوهادي گانوپه اخیربرخه کې یوولټیج منځ ته راځي
چې دح رارت توپیرسره متناسب دي  .همداالمل دی چې نوموړي الیاژدحرارت اندازه
کولوپه موخه کارول کیږي  .دبیلگې په توگه دحرارت  −200 °Cڅخه تر +1350 °C
پورې حرارت اندازه کیدالی شی .
خاصیت  ،صفت  ،اساسى قانون :جسمى قوت ،طبيعى جوړښت،

Constitution

خاصیت  ،صفت  ،اساسى قانون :جسمى قوت ،طبيعى جوړښت،
په بیالوژی کې  -:دانسان ټول جسمي اوروحي خواصوته ویل کیږي چې دارثي له الرې
ورپه برخه شوي دي  .دمقاومت قوه،دبدن اساسي حالت .
 -۲په کیمیاکي  -:په یوه مالیکیول کې داټومونوتنظیمي موقعیت

Constitution

جوړول  ،تشکیل کول  ،ودانول ،

Construct

ابادول  ،اعمارکول  ،جوړول  :ودانول ،

Construct

رغونه ،ابادونه،جوړونه ،ترسیم کول،جوړول

Construction

تماس ،ترکیب،ټکر،اتصال،نښلیدل ،اړیکی

Contact

په یوه دایره کې هغې شعاع ته ویل کیږي چې په مماس باندې تماس ولري  ،په بله وینا Contact Radius
هغه شعاع چې دتماس ټکی ددایرې منځ سره نښلوي
دگوگړوتیزاب  H2SO4په لوړه کچه غلیظ مرکب داستحصال په موخه یوه کیمیاوي
کړنالره ده چې دوینیدیم اکساید ) (V2O5کاتلیست څخه گټه پورته کیږي .

Contact Process

ککړتیا  - :په رادیواکتیو ،کيمياوي اوبيالوژيکي موادود بدن  ،چاپیريال اویا یوه شي
ککړيدل .

Contamination

محتوي ،مقدار  ،حقوق

Content

محتویات ،حجم  ,معنی  ,مفهوم  ,خلص،متن

Contents

دوام ،تسلسل،پیوستگي ،

Continuity

متمادیت ،اتصال ،دائمي،ناپریکیدونکی

Continuity

دمتمادیت معادله  -:په فزیک کې یوه تفاضلي معادله ده چې دیوه فزیکي کمیت (لکه
انرژي ،کتله ،برقي چارج ،ضربه اونور ) ....د
ټرانسپورټ کړنالره بیان کوي  .دبیلگې په
توگ ه یونل په پام کې نیسوچې په منځ کې يې
مایع جریان لري  .دنل په سربرخه کې )(1
دمایع سرعت په  V1ا اودنل مقطع سطحه په
 A1ښيو ،همدارنگه دنل په اخیربرخه کې
دمایع سرعت په  V2اودنل مقطع سطحه په
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 A2ښيو .څرنگ ه چې دمایع کتله دوخت په تړاوتغیرنه کوي (دکتلې بقاقانون ) ،نو
دمتمادیت معادله په الندې توگه لیکالی شو ، v1 . A1 = v2 . A2 :په یوه نل کې چې
توپيرلونکې مقطع ولري  ،دمایعاتودجریان سرعت دنل مقطع سطحو سره معکوسًا
متناسب ده .
متمادي ،پرته له فاصلې،پرلپسې ،دائمي  ،دوامدار

Continuous

یوډول طیف ته ویل کیږی چې په هغه کې یورنگ دبل رنگ سره څنگ په څنگ اوپرته له
فاصلي وصل شوی وي  .په بله وینا دطیف په یوه ټاکلې پلنه برخه کې دټولوڅپوطول
شتون ولري  .یانې دخطي طیف پرځای یوپلن طیف تشکیلوي  .دبیلگې په توگه کله چې
دلمر سپینه رڼادمنشورپه واسطه تجزیه شي نوپه پایله کې دسره رنگ اوبنفش رنگ ترمنځ
پلن طیف منځ ته راځي .

Continuous
Spectrum

متصل تابع ،تړلې تابع  -:دریاضي په څانگه کې دیوې متصل تابع لپاره څوډوله
تعریفونه شتون لري  .دبیلگې په توگه :
 -۱تعریف  :یوه تابع ) f(xپه یوه نقطه  x0کې متصل ده هرکله چې دنوموړي تابع
سرحدي قیمت
مطلب په الندې ډول لیکو:

شتون ولري او دتابع ) f(x0قیمت سره یوشان وي  .نوموړي

 -۲تعریف  :اپسیلون  -دلتا طریقه  : (epsilon–delta):یوه تابع ) f(xیوه حقیقي تابع
 ،همدارنگه دتعریف ساحه
ده اودتابع قیمتونه يې حقیقي عددونه دي یانې
یې 𝑓𝐷 هم حقیقي عددونه تشکیلوي  .یوه تابع ) f(xپه یوه نقطه  x0کې متصل ده ،کله
چې دتابع ) f(xدقیمت ساحې  range of valuesهریوه مثبت خوراکوچني عدد ، ε > 0
په برابرکې یوعدد  δ(ε ,x0) > 0موجودوي چې دتعریف په

Continuous
Function

ساحه پورې اړه ولري  ، Domain of definitionپه دې ډول
چې دټولو  xپه برابرکې چې دتابع تعریف ساحې  Dfڅخه
وټاکل شي 𝑓𝐷 ∈ 𝑥 په دې توگه چې په x0 − δ < x < x0 + δ
فاصله پورې اړه ولري او ) f(xقیمت تالفي کړي .

نوویالی شوچې تابع ) f(xپه نقطه د  x0کې متصل ده .دبیلگې په توگه چندجمله ئیها
،دساین تابع  ، sin xکوساین تابع  Cos xدټولو  xپه برابرکې متصل تابع دي .په الندې
شکل کې نوموړي قیمتونه داسې ټاکل شوي دي چې دتعریف سره صدق کوي .
ε=0.5, c=2, the value δ=0.5
مسلسل،پیوسته،متداوم،پرلپسې پرته له دې چې قطع شی
په ریاضی کې  :تسلسل  -:دنقاطومجموعې ته ویل کیږی چې پیوسته اومتراکم جوړښت
ولري  .دبیلگې په توگه  :دیوخط په اوږدوکې دحقیقي عددونوفاصله یوتسلسل
تشکیلوي .
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په یوه نقشه کې ټولې هغه وصل شوې نقطې دي چې دبحرسطحې څخه یوشان ارتفاع
ولري .
سره یوځای کش کول ،لکه دعضالتوکش کول،انقباض عضالت

Contour Line
Contraction

تناقض  ،ضداونقيضه ،متضاد

Contradiction

تفاوت،توپير،تضادواضح،اختالف،تناقض،دبیلگې
دگاونډیوبرخوترمنځ دسپین اوتوررنگ توپير.

په

توگه

په

یوه

تصویرکې

كنټرول،څارل ،ورباندې پام لرل،بازدید،بازرسي

Contrast
Control

کنترول کوونکې شبکه - :دهواڅخه تش شوي شیشه یې تیوب کې یوې دریمې جالي
ډوله الکترودته ویل کیږي چې دانوداوکتودترمنځ پرته ده اودالکترونوجریان کنترول کوي
 .په الکترونیکی تیوب کې دجالی الکترود دتاوشوي سیم په بڼه ،متناوب برقي جریان
په مسلسل مستقیم جریان اړوي  .دغه الکترونیکی آله دبرقي جریان دستروونکی
amplifierپه توگه هم کارول کیږي

Control Grid

تقارب  - :په ریاضي کې  :دیوه ترادف متقارب خواصوته ویل کیږي .
په فزیک کې  :تقارب  -:کله چې په یوه محدب الطرفین عدسیه باندې موازي شعاعې
ولگیږي اووروسته له هغې چې دعدسيې دمنځ څخه بلخواته تیرې شي،نوهلته په یوه
نقطه کې سره راټولیږي  .نوموړې پېښې ته دشعاعاتوتقارب ویل کیږی .

Convergence

په پام کې نیسو.
دتقارب ساحه  -:دتابع یوترادف )𝑥( 𝑛𝑓 𝑓1 (𝑥 ). 𝑓2 (𝑥) … … … .
دټولوهغو  xعددونومجموعه چې دتابع ترادف دهغوي پروړاندې متقارب دی دنوموړي
ترادف دتقارب ساحه تشکیلوي .
𝐧 𝐱𝟏−
𝐱𝟏−

.…………..

𝟑 𝐱𝟏−
𝐱𝟏−

.

𝟐 𝐱𝟏−
𝐱𝟏−

دبیلگې په توگه لکه

دتابع ترادف

دتقارب ساحه لرونکې تابع دي داځکه

چې

دټولو xعددونوڅخه تشکیل شوې دي په دې توگه چې مطلق قیمت يې دیوڅخه کوچنی
دی
⌈𝐱⌉ < 1

په پام کې نیسوچې په دې
دتقارب فاصله  -:دتوان یوترادف لکه
ځای کې ضریب  anاوهمدارنگه  xاو x0حقیقي عددونه دي  .معموالً دتقارب ساحه
دتقارب فاصله تشکیلوي
ساحه ویل کیږي .

 .همدارنگه دلته د

دایره
دتقارب
)𝑧( 𝑛𝑓 𝑓1 (𝑧). 𝑓2 (𝑧). … … … . .

-:

په

پام

فاصلې ته دتقارب
توابعویوترادف
دمختلط
𝑟≥0
کې نیسو.یوعددلکه

شتون لری په دې توگه چې دنوموړي ترادف دتقارب ساحه دټولوهغومختلط عددونو z
څخه متشکل ده چې د  rڅخه کوچني وي یانې 𝑟 < |𝑧|  .په یوه مختلط مستو ي کې
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همدغه عددونه ددایرې داخلي منطقه تشکیلوي  .دتعریف سره سم دغه دایره دنوموړي
ترادف دتقارب دایرې په نوم یادیږي .
دتقارب نقطه  -:هرهغه عددچې دتقارب په ساحه پورې اړه ولري دتقارب نقطې په نوم
یادیږی .
کنورجینت -:په بیالوژی کې  :هغه توپيرلرونکي موجودات چې په یوه گډ محیط
اودچاپېریال تریوشان شرايطوالندې ژوندکوي اودتدریجي تکامل په طول کي دهغوي
هراړخیزارثي عالمي لکه وظیفه،دغړو،پروتین ،جین جوړښت اوروش ډیرورته والۍ لري .
په داسې حال کې چې دهغوی شریک پخوانی نسل دغه ډول ارثی مشابې عالمي نه
درلودلي  .دبیلگې په توگه لکه ماهي اونهنگ چې دواړه په اوبوکې ژوندکوي
خودتوپيرلرونکوحیواناتودډلې څخه دي .همدارنگه دکونورجینت مشابې تکامل اغیزه ده
چې ځینې مرغان لکه پتروسور  ،ماښام څكلكى ،خفاش اودنوروآلوتونکومرغانووزرونه
مشابه اناتومې جوړښت لري اوبلخوا یوشان دنده ترسره کوي .
په ریاضي کې  :متقارب  -:یوه ترادف لکه  a1,a2,a3…….an…..ته متقارب ویل کیږي
پروړاندې یوبل صحیح عدد
کله چې دهریوه مثبت راکړل شوي کوچني عدد لکه
 Nشتون ولری چې دددونوروعددونو  n,mڅخه کوچنی وي یانې ) (n,m>Nاوالندې
خواص وښيي .
𝛜 < | 𝐦𝐚  ، |𝐚𝐧 −په بله وینایوترادف متقارب دی یوازی اویوازی هغه مهال کله چې یو

Convergence
Point

Convergent

حد(لیمت ) ته تقرب وکړي  .دبیلگې په توگه د ترادف دصفرلیمت ته تقارب کوي .
داځکه چې څومره د  nقیمت پورته ځي په همغه کچه ترادف صفرته تقرب کوي = 𝐧𝐚
𝟏 𝟏 𝟏

𝟏

حد په  aوښيونودریاضي په

 𝐧 = 𝟏. 𝟐 . 𝟑 . 𝟒 . … ..په عمومي توگه که دیوترادف
ژبه نوموړي مطلب ته الندنۍ سمبول کارول کیږی .

متقارب شعاع  -:هغه وړانگې دي چې په یوه نقطه کې سره قطع کوي

Convergent
Beam

 -۱فریکونس بدلوونکی  -:یوه الکترونیکي آله ده چې دیوه ټاکلي فریکونس متناوب
برقي جریان په یوه بل ټاکلي فریکونس متناوب برقي جریان باندې اړوي .
 -۲ولتیج بدلوونکی  -.یوه آله ده چې متناوب برق په متمادي برق باندې اړوي .
محدب  : ،دبهرخواته کړوپ جسم لکه محدبه عدسیه

Converter

Convex

محدبه عدسیه  -:یوه آپتیکي آله ده چې دمنځ دواړه برخه يې پنډې کروي شکله سطحي
ولري  ،اویاداچې یوه سطحه يې کروي اوبله سطحه يې هموارشکل و لري  .دواړه څنډې
يې نری جوړښت لري .
سوړ،سرد

Convex Lens

Cool
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سړه ول  ،سړیدل

Cool down

سړوونکی مخلوط  -:دجامدطعام مالگې سره یوځای دیخ مخلوط دی اودکیمیاوي
تعامالتودسوړساتنې په موخه کارول کیږي

Cooling Bath

دمختصاتوتبدیل  -:دمختصاتوترانسفورمیشن په
کړنالره کې دمختصاتویوه سیستم مختصات یوه بل
سیستم ته انتقال کیږي  .دبیلگې په توگه دیوه اصلي
یوه نوي

(آر) مختصات سیستم

ته اړول کیږي اوپه
مختصات سیستم
پایله کې دهغوي ترمنځ اړیکې منځ ته راځي  .لکه
دگالیلیو  Galileiدمختصاتوترانسفورمیشن سیستم ` Sدیوه بل آرسیستم  Sپه تړاوپه
دافقي مشترک محورپه اوږدوکې ' x-xاوپه ثابت سرعت  Vسره حرکت کوي .

Coordinate
Transformation

ددواړومختصاتوسیستم مبداء ټکي  Oاو ' Oدوخت په تړاوسره مساوي دي  .په دې مانا
 .t = t' = 0دیوې نقطي  Pموقعیت په افقي محور  xاوعمودي محور  yکې
چې
کوالی شوچې په دواړوسیستمونوکې په الندې ډول ترالسه کړو.

, 1) z = z'.

', 2) y = y

3) x = x' + vt

دمختصاتوسیستم  -:په یوه هندسی فضاکې د نقطاطواویاشیانوواضح یانې یوگون کښل
دي  .دبیلگې په توگه دمختصاتوپه خطیزسیستم کې دمستقیم خط پرمخ باندې دخط
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 .
لکه دکارتیزین  Cartesianپه قایم الزاویه مختصاتوسیستم کې
دوه یوپربل عمودخطونه (محورونه) رسم کیږي اودیوې نقطې
مختصات عبارت له هغې مستقیم فاصلې څخه دی چې
نوموړې نقطه يې دمحورونوڅخه لري  .په شکل کې دیوې
نقطې ) p(2,3مختصات ښوول شوي دي چې په افقي
محورکې  x = 2اوپه عمودي محورکې  y = 3کښل شوی
دی  .دمختصات مبداء په ) (0,0ښوول شوې ده .

Coordinate
System

مختصات  -:داعدادوقیمتونوته ویل کیږي چې په یوه سطحه اویافضاکې دیوې نقطې
موقعیت واضح څرگندوي  .ترټولوساده مختصات عبارت له کارتیژن  Cartesianقایم
الزاویه مختصاتوڅخه دي چې د رې گون محورونه لکه  xمحور y ،محور او z
محوریوپربل باندې عمودوالړدي  .دنوموړومحورونوترمنځ زاویه نوي درجې  90°ده .

Coordinates

دمختصات محورونه

Coordinates Axis

کواورډینیشن شمیره  -:په یوه کیمیا وي مغلق مرکب ککې عبارت دلیگاندوشمیرڅخه
دی  .په بله ویناپه یوه مالیکیول اویابلورکې دیوه مرکزي اتوم کواورډینیشن شمیره په
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مرکزي اتوم باندې سم سیخ تړل شوواو نږدې گاونډیواټومونوشمیرته ویل کیږي  .دبیلگې
په توگه لکه په ] [Cr(NH3)2Cl2Br2مرکب کې دکروم درې والنسه مرکزي مثبت ایون
 Cr3+دکواورډینیشن شمیره شپږده .
مرکزي اټوم  -:مغلق کیمیاوي مرکبات دي چې په عادي صورت سره دیوه مرکزي اټوم
اویاایون څخه جوړوي اوپه ډیری سره فلزات وي اوپه شاوخوایې مولیکولونه اویاایونونه
تړلي وي چې دلیگاند  ligandsپه نوم یادیږي  .کواردینیشني مرکبونه  :هغه مرکبونه
دي  ،چې په مالیکول کې یی کواردینیت اړیکه دونر اکسپتر کیمیاوي اړیکه وي .
مرکزي اتوم لکه [Al(H2O)6]3+، [Cu(H2O)6]2+ ، [Fe(H2O)6]2+

Coordination
Complex

کوپلېنر -:په یوه مستوي کې پراته ،په یوه سطحه کې پراته ،دبیلگې په توگه په یوه
فضاکې دنقطویوه مجموعه کوپلېنر ده کله چې دمجموعې ټولې نقطې په همغه هندسي
سطحه کې پرتې وي .

Coplanarity

په هندسه کې  -:په فضاکې دنقطویوې مجموعې ته کوپلېنرویل کیږي چې ټولې نقطې په
همغه هندسي سطحه کې پرتې وي  .دبیلگې په توگه درې توپیرلرونکې نقطې تل په
کوپلېنردي  .درې وکټورونه کوپلېنردي کله چې هغوي په خپل منځ کې خطي اړیکې
ولري  .په دې ماناچې دهغوی څخه یووکټورددوه پاتې وکټورونوسره په تړاوکې دخطي
ترکیب په واسطه څرگندیدالی شي  .کوپلېنردي وکټورونه په همغه یوه سطه کې پراته دي
 .که درې وکټورونه په پام کې ونیسو

Coplanarity

نودهغوی کوپلېنرشرط لپاره په یوه
 ،په دې ځای کې د

سطحه کې الندې معادله اعتبارولري :
ضریبونه باید صفرنه وي .

مس  -:یوکیمیاوی عنصردی چې د لنډیزنښه یې  ، Cuاتومي شمېره یې  ، ٢٩نسبي
اتومي کتله یې  ، 63,546 uکثافت یې  ، 8,92 g/cm3دذوب کیدنې ټکی یې
) ، (1084,62 °Cدغلیان ټکی یې ) (2927 °Cسانتي گرید دی  .نوموړی عنصر دمسوپه
گروپ پورې اړه لري ،سورطال یي رنگ ه ،یواودوه و ال نسه نیم نجیبه فلزدی  ،نرم او په
لوړه کچه څکید ال ی شی  .سهمدارنگ ه دبریښناجریان اوحرارت ته خوراښه هدایت
ورکوي  .مس په غیرفقاریه حیواناتوکې اکسیجن انتقال کوي ،په سروکرویاتوکې هم
شتون لری اوپه یوه لیتر وینه کې یې مقدارلږڅه شل میکرومول  11–24 μmol/lټاکل
شوی دی  .دالتهاب په ترځ کی  ،دحاملداری په موده کې  ،دسرطان ناروغي اودکم
خونی په ترځ کې دمسومقداردنوموړی قیمت څخه پورته ځی  .دمسوڅخه فلزی روپی

Copper

جوړیږی  ،برقي کیبل  ،قاشق پنجې ،په صنعت اوتعمیراتوکې پراخ گټوراستعمال لري .
په غاښونوکې دالیاژپه توگه کارول کیږي .
دمسوگروپ -:

Copper Group

تزویج  ،دمختلف الجنسو فردونو یانې مؤنث اومذکر ،جنسي یوځای کیدنې کړنالره په
دې منظورچې اوالدمنځ ته راشي  .دجنسي پیوستون عملي کړنالره  .په بله وینا کله چې
دنارینه جنسي غړی  penisدښځینه په واگیناغړي  vaginaکې ننوځي ترڅو دبالربښت په
موخه هلته خپل سپرمیم توی کړي .
جِماع  ،معاشره جنسيه ،تزویج،جفتگیري  -:دمؤنث اومذکرجنسی سلولونو(گامیتونو)
228

Copulation
Or Coitus
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اتحادچې په پایله کې زایگوټ منځ ته راځي .
مرجان  -:دبحري حیواناتویوه ډله ده چې منځ یې تش اواکثرأ په ثابت ځای اواجتماعي
توگ ه ژوندکوي  .ترټولواړینه ډله يې دډبرومرجان په نوم یادیږی چې کلسیم کاربونیټ
افرازکوي اودهغه څخه کلک سکیلیت جوړیږی  .کله چې دسکیلیت موادمړه شي
نودمرجان ډبریزجوړښتونه  reefداوبوالندې ځمکې پرمخ منځ ته راځي .مرجان خپله انرژي
اوتغذیه دماهیانواوالگ یودخوراک له الرې ترالسه کوی  .مرجان دمدیترانه په بحیره
اوگاونډیوابحاروکې ډیرپیداکیږي  .دمرجان سکیلیت لکه دیوه نبات په شان څانگې لري
اوپه څوکوکې یې دگلوغوټۍپه شان هررنگه خوپه منځ کې تش پولیپ  Polypجوړښتونه
لیدل کیږي  .دپالیپ سلولونو په منځ کې دسیمبیوزیس الگي ژوندکوی چې دښایسته
رنگونوالمل گرځي .

Coral

دیوې ستنې په مټ چې مینځ يې تش وي دنسج نمونې اخیستل اوترمایکروسکوپ الندې
معاینه کول

Core Biopsy

کاسبرگ،گلبرگ،رنگه پاڼې،دنباتاتوگل

Core Leaf

دکوریولیس قوه  -:یوډول قوه ده چې په عطالتي قواوپورې اړه
لري  .نوموړې قوه په هریوه جسم باندې اغېزه کوي کله چې
frame of
داجسم په یوه څرخیدونکي مختصاتوسیستم
 referenceکې دمرکزڅخه بهر خواته اویابرعکس حرکت کوي .
د بېلگې په توگه دځمکې پر مخ اواتموسفیرکې هریوجسم
(لکه هوا،سمندر،انسان ،ریل  ،دتوپک گولۍ اونور) چې حرکت کوي په هغه باندې
اغېزه کوي  .هغه جسمونه چې داستواکرښې څخه شمال قطب
دکوریولیس قوه
اویاجنوب قطب خواته حرکت کوي دشرق وخواته انحراف کوي اوکه دجنوب اویاشمال
قطب څخه داستواکرښې خواته حرک ت کوي دغرب وخواته کږیږي  .اوکه جسم دسکون په
حالت کې وي نونوموړې قوه صفرده  .ددې قوې سمت دمختصاتوپه څرخیدونکي
محور ωاوهمدارنگه دجسم د سرعت  υپه خواباندې عمودو ال ړدی  .که چېرته دتوپک
یوه گ ولۍ دځمکې سطحې څخه عمودًا پورته خواته وشړونوپه ال ره کې دکوریولیس قوې
په واسطه دخپل مسیرڅخه څنگ خواته کږیږي او دغرب وخواته تعجیل پیداکوي اوکله
چې ځمکې ته ښکته رالویږي دشرق وخواته تعجیل پیداکوي  .د بېلگې په توگه که
دگ ولۍ دپورته شړلو لومړنی سرعت سل متره په ثانیه کې  100 m/sوي او جغرافیايي
عرض البلدپینځوس درجې وي  50°نوغرب خواته دگولۍ انحراف لږڅه پینځه شپیته
سانتي متره  65 cm.قیمت لري  .که چېرته دمتحرک جسم کتله په  ، mدڅرخیدونکي
وښيو،نود کوریولیس قوې
سیستم زاویوي سرعت په
معادله په ال ندې ډول لیک ال ی شو:

لپاره ویکټوري

پورتنۍ معادله په ډاگه کوي چې دکوریولیس قوه  Fcدجسم د سرعت په خوا،
اودڅرخیدونکي سیستم د محورپه خواباندې عمودًا و ال ړه ده  .کله چې یوسړی د یوې
څرخیدونکې تختې په سطحه باندې بې حرکته و ال ړوي نودبهرخواته یوه قوه ورباندې
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اغېزه کوي چې د  centrifugal forceپ ه نامه یادیږي  .خوکله چې همداو ال ړسړی په
څرخیدونکې تخته باندې په حرکت پیل وکړي نودنوموړي قوې برسیره یوه بله قوه هم
ورباندې اغېزه کوي چې سړی دڅنگ خواته څکوي  .که چېرته تخته دساعت ستنې
حرکت سره یوشان خوځیږي نوسړی یوه قوه دخپل ځان ښي خواته حس کوي اوکه تخته
دساعت ستنې په خال ف څرخیږي نو دخپل ځان کیڼې خواته یې حس کوي  .همدغه
څنگځنه قوه دکوریولیس قوې په نامه سره یادیږي  .په شکل کې ښوول شوې ده چې
دهوایو مالیکول په لومړي پړاوکې دیوڅرخیدونکې دایروي شکله جسم په مرکز )(0
کې پروت دی اودبادپه واسطه سم سیخ د  Aټکي خواته حرکت و رکول کیږي .
خودکوریولیس قوه  Fcچې په سرعت  Vعمودو ال ړه ده  ،ورباندې اغېزه کوي اوخط
السیر ته یې داسې بدلون ورکوي چې په پایله کې دمستقیم خط پرځای یومنحني جوړوي
او د  Aټکي پرځای د بي  Bټکی ته رسیږي .
کورک  -:دنباتې نسجونو څخه يوجوړشوی پټ دي چې دونې د cortexاود بهرني
پوستکي  Epidermisپه منځ کې پروت دی  .دکورک نسجونه دهواڅخه ډک دي اوله دې
کبله ډیرسپک اوارتجاعي خواص لري  .دسلول په جدارونوکې یوه ربړي ماده Suberin
شتون لري چې په کورک کې داوبواوگازدنفوذمانع گرځي  .دکارک ونه په مرطوبوسیمو
لکه دمدیترانه په حوضه کې پیداکیږي  .کورک دبوتل سرپوښ لپاره،کمربندشنا ،اوپه
تعمیراتوکې دصوت غیرقابل نفوذکولو ،دبرق حرارت مخنیوي په موخه ورڅخه گټه
پورته کیږی .
دنباتاتود جسم یوډول تنظیم دی چې په ساقه،پاڼې اوریشوباندې ویشل کیږي .

Cork

Cormus

قرنیه  -:دسترگې شفاف کروي شکله بهرنی پوښ دي چې دسترگودکسي مخ برخه یې
پوښ کړې ده  .درڼاوړانگوته انکسارورکوي اوسترگه دخطرڅخه په امن کې ساتي .

Cornea

کونج  ،زاویه  ،رأس  ،گوټ  ،كږ ليڅي ،

Corner

دکونج ټکی  ،رأس (هندسه)

Corner Mark

تاج  ،دلمرتاج  -:دلمریوې ډیرې نری اتموسفیرې ته ویل کیږي چې دایونایزشوي
اتموسفیر (پال زما )څخه جوړه ده  .دااتموسفیردكسوف الشمس په ترځ کې لیدل کیدای
شي .

Corona

دزړه تاج رگ  -:هغه شریان اویاوریدته ویل کیږي چې دزړه عظالتوته وینه رسوي
اویایې ورڅخه بهرته ویاسي  .دزړه تاج رگونه لکه دتاج په شان په زړه راتاوشوي دي .
دابهرکړکی ته ورنږدې پورتنۍ برخه کې د تاج یوکیڼ شریان (Arteria Coronaria
) Sinistraاودتاج یوشی شریان ) (Arteria Coronaria Dextraبیل شوی دی چې
بیاوروسته په نوروکوچنیوڅانگوویشل کیږي  .څرنگه چې دزړه دتاج شریان دڅانگو
Coronary Artery
اخرنۍ برخې په بندتوگه پای ته رسیږي نوله دې کبله یودورانې جریان نه شي جوړیدالی .
همداالمل دی چې که دتاج شریان بندشی نوهمغې سمبالوونکی ورته سیمې ته وینه نه
رسیږي اونسجونه یې مړه کیږي  . Infarctionپه پایله کې دزړه سکته منځ ته راځي .
کلینیکي نښې یې عبارت دي له  :دسینې دردچې کیڼ الس خواته خپریږي ،ساه
تنگې،استفراق،زړه بدی،خولې کیدل او اضطراب .
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ذره  ،بڅرکۍ  -:دمادي ترټولوکوچنیو ذراتوته ویل کیږي چې دسکون کتله ،مثبت
اویامنفي برقي چارج (لکه الکترون ،پروټون ،پوزیترون ) ولري اویاداچې هیڅ چارج وه نه
لري ( .لکه اټوم ،نیوترون)

Corpuscle

 -۱دنورپه اړوندالکترومقناطیسي نظریه  -:دفزیک علم یوې څانگې څخه عبارت دی
چې نوردالکترومقناطیسي وړانگې په توگه مطالعه کوي .دبیلگې په توگه لکه
دنوررنگ،دمسیرتغیر،پوالرایزیشن استقطاب اودنورتداخل یانې انټرفرینس .
 -۲دنورپه اړونددذرې نظریه  -:دفزیک علم یوې څانگې څخه عبارت دی چې نوردیوې
Corpuscle
ذرې اویابڅرکي په توگ ه مطالعه کوي  .په دې ماناچې نورپخپله دکوچنیوذراتوڅخه Theory Of Light
جوړشوی دی چې دفوتون په نوم سره یادیږی  .دفوتون نظریه په ) Einstein (1905زکال
کې دالبرت اینشټاین له خواخپره شوه  .تجربووښووله چې دنورپه هکله دذرې تیوري
سمه ده داځکه چې دنیوټن میخانیک نظریه دالکترودینامنیک نظريې سره گډوي .
ایونایزوونکې شعاعوته ویل کیږي چې دچارج شوواویاناچارج شووذراتوڅخه تشکیل
شوې وي  .دبیلگې په توگه لکه  :دالفاوړانگې نیوترون وړانگې ،بیتاوړانگې،اتوم
وړانگې ،مالیکیول وړانگې اوپروټون وړانگې اونور .دنوموړووړانگوحرکي انرژي
دذراتوپه واسطه انتقال کیږي اوپه واحدالکترون ولټ اندازه کیږی .

Corpuscular
Rays

ارتباط لرل،متقابله کول  ،یو له بله سر منظم ارتباط لرل ،يو له بل سره ارتباط وركول:
مرتبط كېدل ،تړون ورکول

Correlate

ارتباط،تړون،تناسب  ،همبستگی ،تضایف،متقابل اړیکي
په بیالوژي کې  -:دسلول،انساجو،غړو ترمنځ متقابله مناسبات

Correlation

په فزیک کې  -:یوه طریقه ده چې په  ۱۹۲۰زکال کې دنیلزبور Niels Bohrپه واسطه
دگ ڼ شمیرتجربوپه نتیجه کې بیان شوه  .نوموړی پرنسیپ دکوانت فزیک اوکالسیک
فزیک ترمنځ رابطه په ډاگ ه کوي  .په بله وینا کله چې دکوانت عددقیمت لوړ شي ،یانې
اندازه اودانرژی اندازه زیاته شی  ,نودکوانت سیستم محاسبې
دمدارونوorbits
دکالسیک محاسبې سره سمون پیداکوي  .دبیلگې په توگه دکوانت میخانیک قوانینوپه
مرسته کوالی شو چ ې مایکروسکوپیک ذرات لکه اټوم ،الکترون ،پروتون په خوراښه
توگ ه تشریح کړو  .په داسې حال کې چې ماکروسکوپیک سیستمونه لکه فنراوخاذن

Correspondence
Principle

دکالسیک میخانیک اوکالسیک الکترودینامیک قوانینوپه واسطه ډیرښه بیان کیدالی شی
.
په طبابت کې  -:دالتهاب په واسطه دانساجوتخریب کیدنه ،
په عمومي توگه دفلزاتواواحجاروسطحي تخریب ته ویل کیږي چې دچاپېریال عواملوپه
واسطه لکه زنگ وهل منځ ته راځي .
دمثلثاتي تابع کوساین  cosineلنډیزدی  .دنوموړې تابع په مرسته دصوت څپې
،داوبوڅپې  ،الکترومقناطیسي څپې
جوړښت تشریح کیدای شي .
کله چې دصوت څپې غوږته ورسیږي
نودحسي غړي په مرسته دکوساین cosine
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اوساین Sineتابع په فریکونس تجزیه کیږی اویوازې هغه برخه یې داوریدلووړگرځي چې
غوږونوته مناسب وي  .په شکل کې دساین اوکوساین تابع کښل شوې دی چې
امپلیتودیې دمثبت یوه ) (+1اومنفي یوه ) (-1ترمنځ تغیرکوي  .یوه بشپړه پریودیې
مساوي ده له 2π :
کوسیکنټ  -:دریاضي څانگې مثلثاتي تابع ده چې لنډیزيې په ) csc(xاودساین x
زاويي ) sin(xمعکوس ده  .دبیلگې په توگ ه په یوه قایم الزاویه مثلث کې دهرې حاده
زاويي مقابل ضلع نسبت په وترباندې دهغې زاويي ساین په نوم یادیږي  .دکوسیکنټ

Cosecant

تابع مساوي ده له . :
دهایپربولیک کوساین  hyperbolic cosineتابع لنډیزته ویل کیږي  .کله چې یومزی
(رسی) ځوړندشي اوبیا اهتزازورکړشي نودنوموړې تابع په مرسته یې درپیدلو کړنال ره

Cosh 

اوگراف بیان کیدای شي :
کوساین  -:په یوه قایم الزاویه مثلث کې نسبت طول ضلع مجاو ر  bپر طول دوتر  hباندي
دهغې زاويي کوساین په نوم یادیږي  .دیوې زاويي  Aکوساین  cos Aمساوي ده له :

تابع کوساین

Cosine

Cosine Function

کیهاني وړانگوته ویل کیږي چې ډیره لوړه انرژي لري  .نوموړې وړانگې د چارج شووذراتو
لکه پروتون ،الفاذرې ،الکترون ذرې اودهیلیم هستې څخه جوړې دي  .کله چې دځمکې
په اتموسفیرولگیږي نوثانوي ذرې تولیدکیږي  .دبیلگې په توگه لکه پیون  Pionsاوکاون
 Kaonsچې په خپل وارسره په میون  Muonsباندې تجزیه کیږي  .دکازمیک وړانگوانرژي
دلس په طاقت ددرویشت الکترون ولټه  1020 Evپورې رسیږي  .دځمکې مقناطیسي

Cosmic Ray

ساحه کیهانې وړانگ ې دخپل قطبونوخواته کږې کوي چې په پایله کې درڼایوه طبیعي ځال
نده سیمه  Auroraمنځ ته راولي .
کیهاني شعاع  -:لوړانرژي کیهاني وړانگې دي چې دپروتونو،هیلیم هستي،الکترونونه
اوددرندو اتومونو هستي څخه تشکیل شوې دي  .نوموړې وړانگې دلمر ،کهکشان
اودډیرولیرو گاال کسي څخه خپریږی  .د کیهاني شعاعوانرژي ان ترلس په طاقت یوویشت
الکترون ولټه 1021 eV.پوره رسیږي  .دځمکې پربهرنۍ اټموسفیرباندې په یوه ثانیه
اویومترمربع سطه باندې تقریبایوزرکیهاني ذرې دهوا مالیکولونو سره لگیږي اوپه پایله
کې ثانوي وړانگې منځ ته راځي .

Cosmic Ray

ټولې وړانگې اوذرې چې د ځمکې اتموسفير ته راننوځي .

Cosmic Rays

کیهاني

Cosmos

چې پیداشوي دی اوشتون لري  .لکه
کائينات  -:ټول هغه شیان دي
ماده،انرژي،سیارې،ستوري  ،گاال کسي اوټوله هغه فضاچې د گاال کسي په منځ کې پرته
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ده.
یوه مثلثاتي تابع ده چې دکوتانجینت  Cotangentلنډیز لپاره لیکل کیږی .

Cot  Cotangent

کوتېنجنت تابع  :دتعریف سره سم مساوي دی له
:

1
𝑥 tan

= 𝐶𝑜𝑡 x

تابع

دکوتېنجنت

د

قیمتونولپاره
جذرلري اوصفرکیږي  .دنوموړي تابع دناحیې
تعریف سیمه عبارت له ټولوحقیقي عددونو
 𝐧 = 𝟎 ± 𝟏. ±𝟐. ±𝟑. ….څخه ده 𝐙 ∈ 𝐧  ،پرته له X = nπ :
داځکه چې دکوتېنجنت تابع د
تقرب کوي .

Cotangen
Function

قیمتونولپاره ال یتناهي ته

کوتېنجنت  -:په یوه قایم الزاویه مثلث کې نسبت طول ضلع مجاو ر  bپر طول دضلع
مقابل باندي دهغې زاويي کوتېنجنت په نوم یادیږي  .دتعریف سره سم ،دیوې زاويي x
دنوموړې زاويي دتېنجنټ  tang xسره برعکس مساوي ده :
کوتېنجنت
یانې
𝟏
𝒙 𝐧𝐚𝐭

Cotangent

= 𝐱 𝒕𝒐𝑪

دبیلگې په توگه د 57°کوتېنجنت له  0.6494:سره مساوی دی .
یوه مثلثاتي تابع ده چې هایپربولیک کوتانجینت  Hyperbolic cotangentتابع لنډیز

Coth 
Hyperbolic
Cotangent

دتخم پاڼې ،په بذري نباتاتوکې نطفوي پاڼې ،مشیمه

Cotyledon

کولومب  -:دبريښنایز چارج لپاره یونړیوال واحد دی اودمقیاس اندازه ښيي  .دواحد
نښې لنډیزیې په  1 Cسره ښوول کیږی  .یوکولومب  1 Cهغه مقداربرېښنایزچارج ته
ویل کیږی چې دیوه سیم په ساره پرې شوي مقطع ) (cross sectionڅخه په یوه ثانیه )(s

Coulomb

لپاره لیکل کیږي .

کې دبریښنایزجریان یو امپير  Ampere = Aشدت انتقال شي 1 C = 1 A × 1 s .
کولومب  -:دبرقي چارج واحد عبارت له کولومب څخه دی اولنډیزي يې په ) (1C
ښوول کیږی  .یوکولومب )  (1Cهغه مقداربرقي چارج ته ویل کیږي چې دیوې ثانیي
) (1sپه ترځ کې دیوه سیم مقطع څخه تیریږی په داسې حال کې چې دبرقي ثابت جریان
شدت یوامپير  Ampere = 1Aقیمت ولري  .یانې
د چارج شووذرو تر منځ دفع کونکې اویا څکوونکې قوه

Coulomb Force

دکولومب قانون  -:په فزیک کې دچارج شوو برېښنایزچارجونوترمنځ الکتروستاتیک
غبرگون ته ویل کیږي .نوموړی قانون په ډاگه کوي چې یوشان چارج شوي

Coulomb's Law
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برېښنایزچارجونه یوبل دفع کوي اومخالف چارج شوي برېښنایزچارجونه په خپل منځ کې
یوبل سره جذب کوي یانې څکوي  .که چېرته لومړی
اودویم برېښنایزچارج په
بریښنایزچارج په q1
 q2وښيو  ،اودهغوی دمرکزونو ترمنځ واټن په r
F
قوه
نودکولومب
وښيو،
دنوموړودواړوچارجونودحاصل ضرب مطلقه قیمت
سره سم سیخ اودهغوی ترمنځ دواټن مربع  r2سره
معکوسًا متناسب ده .
که چېرته دکولومب قوه مثبت قیمت ولري نوچارجونه یوبل سره دفع کوي اوکه منفي
قیمت ولري نوچارجونه یوبل سره څکوي .

په پورتنۍ معادله کې  ε0دبرېښنایزساحې ثابت ده.
تعداد  , ،شمېر

Count

د شمېر نې وړتیا،قابلیت شمردن

Countability

دشمېرنې وړ - :طبیعي عددونه د شمېر نې وړدي اوحقیقي عددونه د شمېر نې وړنه دي
متقابل قوه ،ضدقوه

Countable
Counterforce

جفت کول ،وصل کول،پیوستن ،سره یوځای تړل

Couple

سره پیوندشوي  ،تړل شوي  ،متصله  ،یوپربل تړل شوي ،

Coupled

اتصال،لکه په الکترونیک دیوه سرکټ زیگنال دبل سرکټ سره ارتباط ورکول،د فزیکي
سیستمونوترمنځ غبرگون

Coupling

اتصالي تعامل  -:هغه ډول کیمیاوي تعامل دی چې دوه مالیکیولونه سره نښلوي .
دبیلگې په توگه کله چې موږانیلین دمالکې تیزاب اوسودیم نیتریت سره گډکړوپه پایله
کې دډای ازومالگه ال س ته راځي  .نوموړي مالگه داضافگي انیلین په موجودیت سره
یوځل بیاتعامل ترسره کوي اویوداسې مرکب ال س ته راځي چې دوه فنیل گروپونه لري .
نوموړي مرکب دامینوسوبنزول په نوم یادیږي .

Coupling
Reaction

کووېلینت ارتباط  -:یوکیمیاوي تړون ته ویل کیږی چې دوه غیرفلزي اټومونه دخپل
مدار یوالکترون دیوه بل سره شریک کوي اوپه پایله کې دهغوی مالیکیولي مدارونه یوپه
بل کي ننوځي اود جوړه الکترونوپه توگه ورڅخه گټّه پورته کوي  .نوموړی تړون په یوه
مالیکیولي مرکب کې اټومونه دیوبل سره کلک ساتي  .دبیلگې په توگه لکه کاربن دای
اکسایدغبرگ تړون : CO2

په دې ځای کې دعنصرعال مي شاوخوایو(ټکی) یوازي یوالکترون اویوه (کرښه) د
ازادالکترونوجوړه په گوته کوي .
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کووالینت اړیکې  -:یوډول کیمیاوي اړیکوته ویل کیږي چې په یوه مولیکول کې اتومونه
دیوبل سره کلک ساتي  .په یوه کیمیاوي مرکب کې دوه متجانس اویاغیرمتجانس اتومونه
دخپلوواال نس الکترونونوڅخه په جوړه يي اوشریکه توگه گټه پورته کوي  .دبیلگې په
توگه لکه CO2، Hcl ، H2 :
پټول  ،پوښول  ،دځان ساتنه

Cover

دکروم کیمیاوي عنصرلپاره دلندیزنښه ده .

Cr  Chrom

عمل کراک  -:دځمکې تیل دتصفیه کولویوډول کړنال ره ده چې په هغه کې دکاربن
هایدروجن اوږده مغلق ځنځیرونه په لنډوساده ځنځیرونوباندي ټوټه کیږی  .دبیلگې په
توگ ه دکاربن هایدروجن لنډځنځیرونه عبارت دی له بنزین،ډیزل اودسوځیدلوسپک تیل

Cracking
)(Chemistry

یوه کیمیاوي

کړنال ره ده چې ډیرغټ عضوي کمپلکس مالیکولونه دحرارت

کړنال ره
اوفشارتراغیزې ال ندې په کوچنيو مالیکولوباندې اړول کیږي  .نوموړې
دانشقاق اویاکرکینگ په نامه یادیږي  .د بېلگې په توگه لکه چې دځمکې گازسره
اکسیجن اوداوبوبخاریوځای کیږی اوپه پایله کې کاربن هایدروجن ) (CmHnمرکب تر ال
سه کیږي  .دکاربن هایدروجن نوموړی مرکب لکه نارمل پارافین په توگه یومخلوط دی
اوډیراوږده مالیکولونه لري  .دځمکني تیلو لکه پطرول ،ډیزل ،خاوروتیل ،او
دسوځولوتیلود ال س ته راوستلوپه موخه دغه اوږده لوی مالیکونه د انشقاق کړنال رې په

Cracking
Process

واسطه کوچني کیږي .
ددماغ اعصاب  ،دسراعصاب  -.هغو دوولسو جوړه  12 pairsدماغي اعصابوته ویل
کیږي چې دبنسټیزمغزڅخه سرچینه اخلي اودبدن نورو برخوته غځیدلي دي  .لومړی
اودویم عص ب دکوچني مغزڅخه اوپاتې لس اعصاب دبنسټیزمغزڅخه راوځي .
د بېلگې په توگه  -۱:دبوی عصب ( Nervus olfactorius
)  -۲ ،دلیدعصب ( ، ) Nervus opticus
 -۳دسترگودحرکت عصب ( ) Nervus oculomotorius
 -۴دسترگې رغړوونکې عصب ( ) Nervus trochlearis
 -۵دسترگې درې څانگیز عصب () Nervus trigeminus

Cranial Nerves

 -۶دسترگوعظال تولیرې کوونکی عصب ( Nervus
) abducens
 -۷دمخ عصب (Nervus facialis
 -۸داوریدلواودوزن تعادل عصب (  -۹ ، ) Nervus vestibulocochlearisدژبې
اوستوني عصب ( -۱۰ ، ) Nervus glossopharyngeusدواگ عصب ((Nervus vagus
 -۱۱ ،فرعی (اضافه ) عصب ( -۱۲ ، ) Nervus accessoriusدژبې ال ندې عصب
( . ) Nervus hypoglossusیوعصب کو ال ی شي چې دکیفیت په تړاو توپیرلرونکې
تارونه  fibresولري  .د بېلگې په توگه لکه حسي فایبرونه  ،عظال توته حرکت
ورکوونکي فایبرونه اوخپلواک عصبي فایبرونه
یوډول پروتین دی چې په ینه کې هغه مهال تولیدکیږي کله چې په بدن کې دالتهاب
پروسه شتون ولري  .دمایولوما په ناروغۍ ،نوروسرطاني ناروغیو اوهمدارنگه په
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Protein (Crp):
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التهابی ناروغیوکې د CRPلیول په سیرم کې پورته ځي
یوکوچنی کیمیاوي مرکب دی چې په عادي توگه دپوښتورگې څخه افرازکیږي .کریاتینین
دعضالتود میتابالیزم اوانرژي د تولیدپه پایله کې جوړیږي اودوینې څخه په نارمل حالت
کې فیلترکیږي اوبیا په متیازوکې پیداکیږي  .که چېرته په وینه کې دکریاتینین
مقدارډیروي نوپه دې ماناچې پوښتورگې کارکول نیمگړي دی

Creatinine

ژوندي موجودات  - :په بیالوژي کې ارثي تنظیم شوي واحدونوته ویل کیږي چې
دمیتابالیزم  ،دبیازیږونې اودتکامل وړتیاولري  .ژوندى مخلوق ،حيوان يا انسان

Creature

په خاپوړوتگ ،خاپوړي  ،خزیدن

Creepage

معيارقضاوت،محك،ځانگړي عالمه ،ارزښت ،اندازه (،جمع) اصول

Criterion

انتقادي ،خطرناک ،حساس حالت ،داندیښنې وړحالت ،بحراني
ساکن نقطه  -:دریاضي په څانگ ه کې دیوه منحني هغه نقطې ته ویل کیږي چې هلته
مماس افقي بڼه ولري اود  xمحورسره موازي وي  .په بله مانادتابع په ساکنه نقطه کې
مشتق دصفرسره مساوي دی اویاداچې مشتق هیڅ شتون نه لري.
بحراني ټکی  -:دیوې مادی ترمودینامیک حالت ته ویل کیږي چې دایزوترم منحني په یوه
ټکي کې یوگ ازدبحراني حرارت ،بحراني کثافت او فشار په کارولوسره په مایع باندې
بدلیدال ی شي .

Critical
Critical Point
)(Mathematics

Critical Point
(Thermody)namics

بحراني فشار -:هغه فشارته ویل کیږي چې یوگازدبحراني حرارت الندي په مایع تبدیل
کیدالی شي .

Critical Pressure

بحراني حرارت درجه  -:دحرارت هغه درجې ته ویل کیږي چې که دهمدې درجي څخه
دگاز حرارت درجه نوره پورته شي نوگاز په مایع نه شي تبدیل کیدای .

Critical
Temperature

جاغور -:په حیواناتوکې دجهاذهاضمې لومړی برخه تشکیلوي چې دخولي خالیگاه یانې
مرۍ څخه ورڅرمه موقع یت لري  .جاغورپه تیره بیاپه مرغانوکې خوراجوته لیدل کیږي .په
جاغورکې لومړی ټول غذايي موادذخیره کیږي مخکې له دې چې دهاضمي سیستم ته
ورننوځي .

Crop

صلیب ,چلیپا،څلورالرې

Cross

دارتسام په کړنالره کې ددریومستوي گانوپر مخ باندې شاقولي
سطحه  π3ده چې په هغه کې داړخ خواڅخه یوجسم لیدل کیږي .
په شکل کې دري گونه مستوي گان ښوول شوي دي چې یوپربل
باندي عمودوالړدي  .دبیلگې په توگه دیوې نقطي )P(x,y,z
ارتسام په افقي الندي مستوي پای  𝜋1کې ) ، P(x|y|0داړخ خواڅخه مستوي پای 𝜋3
کې ) P(x|0|zاودمخامخ خواڅخه مستوي پای  𝜋2کې ) = P(0|y|zښوول کیږي .
دجال یوډول تفرقي دوه گون سیستم دی چې دوه خطي جالونه یوپربل عمودوالړوي
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Cross Crack
Plane

Cross Grid
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حاصل ضرب وکتوری  -:درفضای سه بعدی این یک عملیه است که بهرجفت
⃗𝑏
و
وکتورهاوکتوردیگری راربط میدهد .هرگاه 𝑎
دووکتورباشد  ،پس ⃗𝑏 × 𝑎 وکتوراست که به 𝑎 و ⃗𝑏 عمود
،درسیستم دست راست  ،بوده وطول ان عبارت است از
|𝑎| . 𝑏⃗. Sinθ
درینجا  Θزاویه بین وکتور𝑎 ووکتور⃗𝑏 میباشد.

Cross Product

مقدار حاصل ضرب وکتوری درهندسه درشکل ذیل ارائه شده است که مساحت متوازی
االضالع را نشان میدهد
مؤثره هندسي مقطع-:
په اتوم اوهستې فزیک کې داحتمال یومقیاس دی چې
دهدف یوه ساکنه ذره لکه داتوم هسته دیوې بلې ذرې لکه
یونیوترون په مټ ویشتل کیږي اوکه چیرته فیرشوې ذره
په همدغه عمودي مقطع باندې ولگیږي نوپه پایله کې
هستوي تعامل اویاجذب اویاپراگندگي منځ ته راځي  .په
نوموړي کړنالره کې په خپل وارسره دهستوي تعامل مؤثره مقطع اویادپراگندگی مؤثره
مقطع په نوم یادیږي  .مؤثره مقطع په واحد سانتي مترمربع  cm2اویا بارن Barn= b
 ، 1 b = 10−28 m2دمؤثرې مقطع دلنډیزنښه
اندازه کیږي .یوبارن مساوي دی له :
په زیگما  σښوول کیږي.

Cross Section
)(Physics

کراس بریډ  -:ددووژوندیوموجوداتوجفت گیري ته ویل کیږی چې
دتوپيرلرونکوکروموزومونو اویاصفاتو خاوندان وي  .په پایله کې نوي نوزادمنځ ته راځي
چې دوالدینوگډاواکثرا اصالح شوي صفات لري  .دکراس بریډ دحیواناتواونباتاتوترمنځ
کیدی شي چې په مصنوعي اویاپه طبیعي توگه ترسره شي .

Crossbreed

دجنېتیک موادوراکړه ورکړه  -:یوه میخانیکي
کړنال ره ده چې دمایوزیس  meiosisدکمښت پرو
فېزویش په لوموړي پړاوکې منځ ته راځي اوپه پایله
کې دهومولوگوکروموزو ترمنځ دمورنې اوپال رني
کروموزوموټوټې سره تبادله کیږ ي  .په دې مانا چې راتلونکي نسل ته داسې ډول
کروموزومونه انتقال کیږي چې په گډه نیمايې شمېر دموراونیمايې شمېردپال ر
کروموزومونوڅخه جوړشوي دي .
خاشخاش ډوله بوټي  -:هغو گ ل لرونکونباتاتوته ویل کیږي چې په خاشخاش ډوله
بوټوپورې اړه لري  .نوموړی بوټی په ډیری سره طبی تیل لرونکي بوټي یاسبزیجات
اوځمکني بوټي تشکیلوي اوپه معتدله سیمه کې شنه کیږی  .د بېلگې په توگه لکه کرم
 ،گلپي  ،شرشم  ،زغر اونور

Crossing-Over

Cruciferae

چنگاښ  ,خرچنگ  -:دمفصل لرونکوحیواناتوپه ډله کې راځي اودبرانشونوپه واسطه
تنفس کوي  .ستروالی یې دمیکروسکوپې حیواناتوڅخه رانیولې ترغټومفصل
لرونکوحیواناتوپورې رسیږي  .په ډیری سره په اوبوکې ژوندکوي  .دسترگوجوړښت یې
لکه مرکبې سترگې دي اوبیاځینې یې هیڅ سترگې هم نه لري  .دهغوی تخم دښځینه جنس
په یوه مخصوصه بطني کڅوړه کې خوندي وي اوبیاوروسته د ال رف  Larvaeله ال رې
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تکامل کوي  .ځینې ډ ولونه یې هگۍ دالقاح څخه وروسته په اوبوکې خوشې کویي  .لږڅه
 ۵۵زره ډولونه یې پېژندل شوي دي  .د سر په زیگمنت  segmentکې دوه جوړه انتن ډوله
ښکرلري اودتوراکس زیگمنتونوڅخه یې پښې راوتلې وي .
سخت پوستان یاخرچنگها  -:ځیني کوچني اوځیني بیالوی حیوانات دي چې د
 Arthropodپه ډله پورې اړه لري .اکثرأ يې په اوبوکې ژوندکوي اودبرنشي په واسطه
تنفس کوي .بدن يې ددریوبرخویانې سر،سینه اوبطن څخه جوړشوی دی  .سراوسینه يې
سره یوځای متحدشوې ده  .خرچنگان دسرپه برخه کې دوه آنتن یا نې دوه شکرلري
اودغذاپه رانیولوکې مرسته کوي  .همدارنگه دسینې په شاوخواکې هم څوشمیره جوړه
شکرونه شتون لري چې دپښوپه توگه ورڅخه گټه پورته کیږی .

Crustacean

یوډول درملنه ده چې دمنفي ټیټودرجوپه کارولو سره سلیم تومورونه ،التهاب اودخبیث
تومورونودرملنه کیږي

Cryotherapy

هغه ایونونه چې په یوه کیمیاوي تعامل کې دجانبي نغتل شوو موادوپه توگه تولیدکیږي
اوښکاره نه لیدل کیږي .څرنگه چې هغوی ډیرپایښت نه لري نووروسته له تعامل څخه
بیرته ناپدیدکیږي .

Crypto Ions

بې تخمه نباتات ،هغه نباتات چې دسپورپه واسطه تکثرکوي لکه الجي
ها،سمارقها،گلسنگها،خزه ها،سرخسها،

Cryptogam

هغه ارثي عوامل چې په یواځنۍ توگه تظاهرنه شي کوالی خو دنوروارٍثي عواملوسره په
گډه تظاهرکوالی شي .

Cryptomere
Factors

دیوې ارثي عالمي پټ پاتې کیدنه،په متعددوارثي عالمواویاجینونو باندې دیوې ارثي
عالمي وابسته بودن (تړون) چې هریويي په بیله توگ ه ارثت ته ورکول کیږي او په پایله کې
يې تأثیر په شریکه توگه منځ ته راځي .

Cryptomeria

بلور -:یوجامدجسم ته ویل کیږي چې داتومونو،ایونونواو مالیکولونو څخه جوړشوې وي
اونوموړي برخې دفضاپه درې گ ونوسمتونوکې په منظم متناوب ډول ترتیب شوې وي .
دبلوراجزاوې کیدای شي چې دیوه جنس اویامختلف جنس څخه جوړې وي .

Crystal

کریستالي مخروط  -:یوځانگ ړی کریستال ډوله جوړښت دی چې دحشراتوپه مرکب
سترگ ه کې دقرنیه الندې پرته ده  .کله چې دنوروړانگې په مخروط ولگیږي نودمخروطي

Crystal Cone

قاعدې په مرسته راټولیږي اودسترگې حسي سلولونوته یې لیږدوي .
جال اویاشبکه بلوري  -:په نوموړې شبکه کې دیوه جسم اتومونه اویامالیکولونه په منظم
درې بعده متناظرشکل سره دشبکې په رأس کې ځای لري  .دشبکې کوچني واحدداساسي Crystal Structure
حجرې په نوم یادیږي .
بلورکول اویابلورساختن  -:کله چې موږیومشبوع داغ محلول سوړکړونوپه پایله کې
منحل شوی جسم دیوه جامدبلورپه شکل اوړي اورسوب کوي .

Crystallization

بلوري اوبه  -:هغه اوبه دي چې دجامدکریستال په جوړښت کې دمرکب په توگه شتون
لري .

Crystallization
Water
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دکیمیاوي عنصر  Caesiumلپاره دلنډیزنښه ده

Cs  Caesium

دکیمیاوي عنصر مسو  Cuprumلپاره دلنډیزنښه ده

Cu  Cuprum

مکعب  -:یودرې بعده جسم دی چې شپږوجه لري اوهره وجه يې مربع تشکیلوي
مکعب جذر ،لکه ( 3√x = x1/3 :د  Xعددمکعب جذر)
مکعبي

Cube
Cube Root
Cubic

متوازی المستطیالت  -:یوشپږسطحي شکل دی چې هره سطحه یې دیوه مستطیل بڼه
لري.
داعظمي نقطې څخه تیریدل  ،دبېلگې په توگ ه لکه چې یوستوری خپله لوړترینه نقطه په
افق کې ترالسه کړي  .دیوه غره ترټولوجگه څوکه

Cuboid

Culmination

ټول هغه نباتات چې دانسان په واسطه زرع،تربیه اوتکثیرکیږي  .لږڅه دوولس زره نوع
داسې نباتات شتون لري  .ډیری يي غذايي مواد،ادویه،روغنیات،الیاف،رنگ آمیزي
Cultivated Plant
مواد،دباغي ،سمغ ها،ربړ،لرگي اوکارک تولیدکوي  .همدارنگه دښایسته نباتاتو په ډول
هم ورڅخه گټه پورته کیږی
 -۱په بیالوژي کې  -:دځمکې کرل اوحاصل خیز کول  -۲دباکټریاووتربیه کول اویاپه
بوتلونوکې دسائروکوچنیوحیواناتوتربیه ،تکثیرکول
کیوري  -:دلنډیز نښه یې په  1 Ciسره ښوول کیږی ،د رادیواکتیفیتي پخوانۍ واحددی
اویوکیوري دیوگرام ریدیم دوه سوه شپږویشت ( ) 1 g Ra-226اکتیویتي سره یوشان دی
 .دیوې رادیواکتیف مادی اوسني نړیوال واحدته بکرل ) Becquerel (Bqویل کیږي .
یو بکرل دیوې رادیواکتیف مادې هغه اکتیویتي ده چې په یوه ثاینه کې داتوم یوه

Culture

Curie

هسته وچوي  .یانې ) (1 Bq = 1 s–1اویوکوري مساوی دی له اوه دیرش گیگا بکرل یانې
1 Ci = 3 7GBq
ميرمن کيوري يوه فرانسوۍ فيزيک پوهه وه

Curie

درادیواکتيويتي پخوانۍ واحدکيوري نوميده  .يو کيوري مساوي دی له اوه دېرش
بیلیارده تجزیی په يوه ثانیه کې  . 37000000000 Bqاوسنی نړیوال معیاري واحد

Curie = Ci

بیکاریل  Bqپه نوم یادیږي اومساوي دی یوه تجزه په یوه ثانیه کې Bq = 1/s .
کیوري حرارت  -: (Tc),هغه مقدارحرارت ته ویل کیږی چې دهغې په واسطه
یومقناطیسي جسم خپل فرومقناطیسي خواص د ال سه ورکوي اودنوموړې حرارت څخه
لوړیوازې پارامقناطیسي خواص غوره کوي  .د بېلگې په توگه داوسپنې یوه مقناطیس
خپل مقناطیسیت د ال سه ورکوي که چېرته داوسپنې کیوري حرارت ) ، (768 °Cڅخه
واوړي  .د نیکل کیوري حرارت )، (360 °Cاودکوبالټ کیورې حرارت ) (1121 °Cدی

Curie
Temperature

کیوریم  -:یوکیمیاوي مصنوعي رادیواکتیف عنصردی چې دالفاوړانگې خپروي او
لنډیزیې په  Cmسره کښل کیږي .نسبي اتومي کتله یې  ٢٤٧ uواحد اوداکتینوييد

Curium
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 actinidesپه گروپ پورې اړه لري  .نوموړي هغه مصنوعي عنصرونه دي چې اتومي
شمېر ه یې دنوي څخه تریوسلودرې پورې رسیږي  .لکه توریوم  ،یورانیوم  ،پلوتونیوم
تاوشوی  ،الول  ،پیچل شوي

Curly

دبرېښنایزجریان شدت چې په واحدامپیرباندې اندازه کیږي
لیک جریان  -:په یوه الکتروینکي سرکت کې دبرق جریان ته ویل کیږی چې دیوه عایق
سطحې په اوږدوباندې بهیږي  .دبېلگې په توگ ه که په یوه سرکت کې ترانزیسټرراویادایود
د یوه خاذن سره یوځای تړلي شوي وي نوکه څه هم دسرکټ سویچ خالص وي خوبرسیره
دهغې هم دچارج شوي خاذن څخه په تدریجي توگه انرژی ضایع کیږي  .داځکه چې دخاذن
لوحوترمنځ عایق مواد هم په ډیره لږه اندازه برقي جریان ته هدایت ورکوي .
انحناء  -:که موږفرض کړوچې دیوي تابع )f(x

Current Leak

نمایش هندسي لرو .په یوه نقطه

)) (x,f(xکې انحناء نمایش هندسي عبارت له معکوس شعاع دایره  rڅخه عبارت دی
اوپه الندې توگه تعریف شوی دی  -۱ .په نمایش هندسي باندې دایره په یوه نقطه
)) (x,f(xمماس ده  -۲ .ددایرې اونمایش هندسي دویم مشتق په یوه نقطه ))(x,f(x
کې دیوبل سره مساوي دي  .کله چې انحناء په  kسره وښیونولرو:
)𝑥( " 𝑓
[1 + (𝑓 ` (𝑥 ))2 ]3/2

Current Intensity

Curvature

=𝐾

منحني ،کوږ

Curve

تمامی روی منحنی -:
یک منحنی  Cرابانقاط انجام  Aو  Bدرنظربگیریم .
هرگاه نقاط متعاقب  A = P1,P2,P3,......, Pn = Bروی
 Cقرارداشته باشد،پس  ∫𝐶 f(x. y. z). dsعبارت
ازحدترادف مجموع های  ∑n𝑖=1 f(xi . yi . zi )∆Siاست
وقتیکه  𝛿 → 0صورت گیرد .درین جا )  f(xi . yi . ziیک نقطه روی قوس بین  Piو
 Pi+1است  ∆Si .طول این قوس بوده و دلتا 𝛿 بزرگترین ازاعداد  ∆Siمیباشد.

Curve Integral

قرارتعریف  ∫𝐶 f(x. y. z). dsراتمامی  fروی منحنی  Cگویند.این رامیتوان درفضای
 nبعدی تعریف کرد .این یک حالت عمومی ازتمامی معین است  .این بدست میاید
وقتیکه  Cیک قطعهْ خطی بوده و  fتابع با یک متحول مستقل است
مختصات نظربه خطوط منحني  -:دمختصاتوهغه سیستم ته ویل کیږي چې محورونه
يي مستقیم خطونه نه وي بلکې منحني کرښې ولري  .دبیلگې په توگه لکه قطبي
مختصات چې دلته یومحوريې دایره تشکیلوي .همدارنگه سلندري مختصات،کروي
مختصات
پوټکی  ،پوستکی  -:داپیتیل حجرونومتجانس افرازات دي چې په بهرنۍ سطحه باندې
نښتي پاتې کیږي  .د بېلگې په توگه لکه دغاښ جال يي مواد  ، enamelدسترگو کسی

Curvilinear
Coordinates

Cuticle

موم ،
پوستکي  -:دنبات اویاحیوان دپوستکي بهرني پوښ ته ویل کیږي چې داپیتل حجروپه
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واسطه افرازکیږي اوهلته کلک نښلي  .د شیتین  chitinدغه نازک پوښ دبدن غړي
دهراړخیزوتخریبي اغیزوڅخه خوندي ساتي .
کوتین  -:یوه ماده ده چې د اسیدشحمي ایستر) (Esterڅخه تشکیل شوې ده
اودکوتیکوالدنوروموادوسره یوځای دنباتاتودپاڼې اویاساقي پوښ جوړوي

Cutin

پوستکی  -:دبدن پوستکي ددریوبرخوڅخه جوړشوی دی  -۱پاسنی پوستکی
( ،)Epidermisدڅرمنې منځنی پوستکی (  ، ) Coriumال ندنی پوستکی ()Subcutis

Cutis

سایناید ،سیاناید -:هغه کیمیاوي مرکب ته ویل کیږ ي چې پخپل ځان کې
دسیانایدگروپ ( ) C≡Nولري  ,کوم چې دکاربن اتوم اونایتروجن اتوم ترمنځ ددرې گونو
اړیکوپه واسطه تړل شوي وي  .په بله وینا دهایدرجن سیاناید  HCNمالگوته ویل کیږی د
بېلگې په توگه لکه پتاسیم سیاناید  ، KCNاوسودیم سیاناید  NaCNاونور چې

Cyanide

ډیرسخت زهردي  .یوملي گرام پتاسیم سیانایددڅوثانیوپه موده کې دمرگ ال مل گرځي .
سیانین  -:په ځینونباتاتوکې سره ،زیړه ،ابي رنگه ماده ده چې په گالنو،پاڼواومیووکې
شتون لري  .لکه گل جریبن اوگالب گل کې پیداکیږي .

Cyanine

سایبرنېتکس  -:دساینس یوه څانگ ه ده چې دفزیکي ،بیالوژيکي ،الکترونیکي او
دټولنیزسیستم لپاره دتنظیم ،جوړښت ،کنترول چلنالروڅخه بحث کوي اوهدف ته
درسیدلو الرې چارې په گوته کوي .

Cybernetics

په بیالوژي کې  -:دوره  ،دایروي شکله پېښې  ،لکه دیوه ژوندي موجود دژونددوره
،دښځي میاشتنۍ عادت  ، Menstrual cycleدزړه حرکت دوره ،دحجرې دویش دوره ،
په ریاضي کې  -:دیوې مرتبې مجموعي هردایروي تبدیل ته یودوران ویل کیږي  .په
نوموړي دورانې ترتیب  permutationکې دیوې مجموعې یوشمیرټاکلې عنصرونه
ددایرې په ډول څرخیدونکی تبادل مومي اوپاتې عنصرونه ثابت پاتې کیږي .

Cycle

سایکلیک  ،چرخه يي  -:دلنډیزنښه ده چې دیوحلقوی گروپ لپاره کارول کیږی  .لکه
سایکلوالکین

Cyclic

دایروي تبدیل  -:یوه محدوده اومرتبه مجموعه په پام کې نیسو اوکله چې دمجموعې
عنصرپه اندازه د  nځایه شاته یوسو ،اوبیااخرنی  nعنصردمجوعي شروع ځای ته ترتیب
ورکړو،نوپه دې ډول یودایروي تبدیل منځ ته راځي .دبیلگې په توگه ) (c,d,a,bیودایروي
تبدیل د ) (a,b,c,dدی  .په داسې حال کې چې  aاو  bپه اندازه دددوځایونوشاته وړل
شوي دي او  cاو  dپه ترتیب سره لومړي ځای اشغال کړی دی  .په بله وینا لومړی عنصرپه
دویم عنصر،اودویم عنصرپه دریم عنصرباندي اونورهم داسې درواخله ربط ورکول کیږي .
دبیلگې په توگه یوه مجموعه  fپه پام کې نیسوچې شپږعنصرونه لري او  5م او f 6
عنصر ثابت پاتې کیږي خو 1,2,3,4عنصرونه یې یودایروي تبدیل تشکیلوي داځکه چې
. f(1)=2 ,; f(2)=4, ; f(4)=3 ; f(3)=1

وموړي یودایروي تبدیل دی چې اوږدوالی یې  4دی اوپه الندې ډول لیکل کیږي .
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f(1243).
حلقوي ،دایروي

Cyclical

حلقوي مرکبات  -:هغه کیمیاوي مرکبات دي چې په خپل مولیکول کې دبنزین یوه
 ، monoدوه  ، biدرې  triاویاډیرې  polyحلقې ولري او دمرکب هسته تشکیلوي .
دبیلگې په توگه سایکلوهیکسن  Cyclohexanچې کیمیاوي فرمول يي  C6H12دی چې
دبنزین  C6H6یوه حلقه لري .
هغه طوفان  ،گ رد،باد اوبړبوکي چې دیوه ټیټ اتمسفیرقوي مرکزپه شاوخوا دننه خواته
راڅرخیږي او دځمکې شمال نیم کري اوجنوب نیم کري په منطقه کې منځ ته راځي .

Cyclo Compound

Cyclone

سایکلوترون  ،دایروي ډوله تعجیل کوونکی  -:په هستوي فزیک کې یوه ځانگړې دستگاه
ده چې دمختلفوعنصرونوچارج شووایونوته په لوړه اندازه تعجیل ورکوي  .نیم کره ډوله
دوه تختې چې دډي توري په بڼه  D-shapedجوړښت لري دهواڅخه خالي یوه لوښي
کې څنگ په څنگ کیښول کیږی  .ددواړو  D1او  D2تختودمنځ برخه تشه ده او دیوه
زورور الکترو مقناطیس ددوو قطبونوتر منځ قرارلري  .الکترومقناطیسي متجانس ساحه
) (xنښه ښوول شوې ده دتعجیل
چې په
کوونکوچارجونوپه مسیرباندې عمودًا و ال ړه ده . .
 D1او  D2تختې د یوه لوړفریکونسی
دواړه
متناوب برقي جریان په منبع پورې تړلې دي  .په دې
مانا چې که یوه تخته یې  D1مثبت چارج ولري نوپه
دې ترځ کې دابله تخته  D2یې منفي چارج لري .
دلوښي په مرکزي برخه کې دایونو  Ionsیوه سرچینه p
شتون لری چې دزه په خوښه چارج شوي ایونونه ورڅخه راوځي او په خپل وارسره دشی
خوا اوکیڼ خوا ډي  Dتختوپه منځ کې دمتناوب الکترومقناطیسي ساحې په مرسته
تعجیل پیداکوي  .په داسې حال کې چې مقناطیسي ساحه ایونونه په یوه ثابت سرعت اوپه
دایروي شکله مدارکې متحرک ساتي خودمتناوب برقي ساحې اومقناطیسې ساحې
داغیزوپه پایله کې ایونونه تاوشوی مسیر  spiralځانته غوره کوي  .کله چې کافي انرژي
تر ال سه شوه د بېلگې په توگه څومیگاالکترون ولټ  ،نوبیادیوه خاذن ) (Wپه مرسته
دډي آلې څخه راوځي اوپه هدف ) (Targetلگیږي  .په نوموړې آله کې دتعجیل
شووایونوانرژي دومره لوړه ده ) (9 MeVچې که په ماده ولگیږي نو هستوي تعاملونه منځ
کړنال ره کې
ته راوستال ی شي .د بېلگې په توگه داکتیویشن  activationپه
دناروغیودپېژندنې اودرملنې په موخه مصنوعي رادیونوکلیدتولیدکیږي .

242

Cyclotron

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
سایکلوترون -:
دهستوي فزیک په څانگه
کې دچارج شووبڅرکویوه
دایروي تعجیل کوونکې آله
ده چې چارج شوي اتومي
ذرې لکه ایونونه ،پروتونونه
سوه
ترپينځه
آن
میگاالکترون انرژي 500
 MeVپورې دیوه دایروي
پیچل شوي مسیرپه اوږدوکې تعجیل ورکوي .
نوموړي آله دالندې برخوڅخه جوړه ده .
 -۱دچارج شووبڅرکودتولیدیوې منبع  -۲ ،دیوې فضايي فلزي سلندرې چمبر vacuum
 -۳ ، chamberدیوې بریښنایزمتناوب ولټیج  alternating voltageسرچینه
 -۴اودیوي متجانس الکترومقناطس څخه جوړه ده  .فضايي فلزي چمبرددوونیم دایروې
تشې سلندري ډوله الکترودونوڅخه جوړه ده چې منځ يې تش دی اولکه دډي حرف  Dپه
شان " "deesبڼه لري  .هریو  Dډوله فلزي الکتروددمتناوب ولټیج په سرچینه پورې تړلې
ده  .دواړه  Dفلزي الکترودونه یوبل ته مخ په مخ کیښودل شوي دي چې ترمنځ يې
یونرۍ چاک  gapeشتون لري  .نوموړي " "deesدالکترومقناطیس دقطبونوپه منځ کې
قرارلري اویو ه متجانس مقناطیسي ساحه تولیدکوي  .کله چې دایونوسرچینې څخه چارج
شوی بڅرکی راووځي نود دواړو " "deesفلزي الکترودونو دننه تشې فضاته ورننوځي
اوورپسې د " "deesترمنځ په نري چاک  gapeکې دمتناوب ولټیج په مټ په هره دوره کې
سم سیخ تعجیل موموي  .خوالکترومقناطیسي ساحه دبڅرکوپه سرعت باندې عمودًا
عمل کوي اوله دې کبله په یوه دایروي تاوشوي مسیرکې راڅرخیږي  .داځکه چې
ددواړو " "deesالکترودونو ترمنځ په تعجیل کوونکې بريښنایز ساحه  Eباندې
الکترومقناطیسي ساحه  Bعمودًا والړه ده نوله دې کبله چارج شوي بڅرکې په هره دوره
کې دلورینس قوې  Lorentz forceپه اساس اودمقناطیسي ساحې په مټ په یوه تاوشوي
دایروي مسیرکې ساتل کیږي  .دمتناوب ولټیج فریکونس  fداسې ټاکل کیږي چې چارج
شوی بڅرکی دولټیج په یوه پریودکې یوه دایروي ډوله دوره ترسره کوي اودسایکلوترون
فریکونس په نوم یادیږی .

په نوموړي معادله کې  mدچارج شوي بڅرکي کتله  q ،دبڅرکي بریښنایز چارج او B
دالکترومقناطیسي ساحي دکرښو بهیر کثافت دی  .کله چې چارج شووبڅرکوپه کافي
اندازه انرژي ترال سه کړه نوپه اخیرکې دیوه بل ځانگړي ثابت بريښنایزساحې په مټ دخپل
مسیرڅخه بهرخواته شړل کیږي اوپه یوه هدف یانې تارجیت  Targentباندې لگیږي .
سایکلوترون دلنډعمرراډیواکټیف نوکلیددتولیدپه موخه چې په طبابت کې
دناروغیودتشخیص لپاره کارول کیږي  .دبیلگې په توگه کله چې لوړانرژي پروتون p
داوکسیجن په اتوم باندې ولگیږي نوپه پایله کې یونویترون  nاویو لنډ عمره رادیواکټیف
فلور Fمنځ ته راځي  .نوموړیدهستوي تعامل په الندې ډول لیکل کیږي 18O(p,n)18F .
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دایروي سلندر -:یوهندسي شکل ته ویل کیږي چې دسلندرپه شان بڼه ولري  .یوسلنډر
ددوو موازي الندې باندې دایرواودسلنډر پوښ په واسطه احاطه شوي وي .

Cylinder
)(Geometry

سیسټ یوې کڅوړي ته اویاکاپسل ته ویل کیږي چې مینځ يې دمایع څخه ډک وي .

Cyst

دیوحجروي
سیست  ،دایمي سلول  ،دایمي سپور -:په بیالوژي کې -:
حیواناتواونباتاتوکپسول ډوله غشا چې دنامساعدچاپیریال شرایطو په موده کې لکه
گ رمي  ،وچکالي اونوروحالتونوکې پکې ژوندکوي  .په نوموړي حالت کې دحجري دیوال
پنډکیږي اوپه یوه کلک کپسول باندې اوړي .خوکله چې شرایط مساعدشول بیانودکپسول
څخه بیرته بهرته راوځي اوخپل فعالیت ته دوام ورکوي
په طبابت کې  -:کڅوړه  -:په حیواناتواویانباتاتوکې یوتش غړی دی چې نرۍ اونازک
دیوال لري اومنځ یې د هوا ،مایع اونیمه جامدموادوڅخه ډک وي اوکیدی شي چې
دتوموریوه نښه وي.

Cyst

مختاړی اومانایې سلول یاحجره ده

Cyto-

دحجرې هسته ،دسول هسته

Cytoblast

سایتوکروم ،دسلول رنگه ماده  -:دسلول تنفسي انزایم چې دوینې رنگه پروتیني ماده
تشکیلوي اودحیواناتوپه ټولوسلولونوکې تنفسي عملیه خوپه تیره بیادیوه کیمیاوي
مرکب څخه دهایدروجن بیلول اویوه بل مرکب ته انتقال کوی  dehydrationسریع کوي .
سایتوکروم دوینې رنگه پروتین په توگه دهیموگلوبین مخکنی مادې  hemeڅخه جوړدی
چې په مرکزکې داوسپنې  Feیواټوم لري  .سایتوکروم په ډیرومیتابولیک کیمیاوي
عملیاتوکې لکه دسلول په تنفس کې دالکترونوانتقال عمده دنده په غاړه لري .

Cytochrome

پرته له هستي څخه ،پروتوپالسم پرته له هستي څخه

Cytode

دسلول څخه جوړشوی

Cytogen

په یوحجروي حیواناتوکې ساده جنسي اویاغیرجنسي تکثردی  .په نوموړې کړنالره کې
دلورگانوسلولونه هم دجنسي حجروپه ډول دنده ترسره کوي  .دبیلگې په توگه لکه دجنسي
سلول سپور

Cytogony

یوه ماده ده چې د ایمین سیستم دحجروڅخه تولیدکیږي کوم چې دټاکلوحجروفعالیت
اووده پیاوړې کوي .سایټوکین دهډوکوپه مغزکې تولیدکیږ ي اوبیا په وینه کې گرځي

Cytokine

حجروي ویش  -:په ایوکاریوت  Eu-karyotenاورگانیزموکې دمایوزیس Meiosis
اومایتوزیس  Mitosisپه وروستي فیزکې دحجرې ویش ته ویل کیږي چې په دوه مساوي
لورگانوحجروباندې ویشل کیږي

Cytokinesis

دسلول علم  ،دحجرې علم  -:دبیالوژي یوه څانگه ده چې دنباتاتواودحیواناتو دسلول
جوړښت اودسلول دندې څخه بحث کوي .

Cytology

سایتوپالزم  -:دسلول پالزما پرته له هستي څخه چې دیوې غشاْ په مټ احاطه شوې ده .
سایتوپالزم لږڅه  95 %داوبوڅخه جوړه ده اوپاتې برخې یې عبارت دي له  :حل شوي
پروتینونه ،شحمیات،کاربوهایدریت  ،مینرالي مالگه ،گرانوال ،سیست اودسلول ټول
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غړي  Cell organellesپکې شامل دي
سایتوزین  -:دڅلوروبېزو  basesڅخه یوبېز دی چې په دډي این اې
 DNAاو RNAپه جوړښت کې شتون لري  .په دویم کاربن باندې یې
دکیتون گروپ اوپه څلورم کاربن باندې داموینوگروپ تړلې دی .
دنوموړی بېز لنډیز په ) (Cښوول کیږي اودپیریمدین مشتقاتوڅخه
دی چې یوه نامتجانس تل بيرته راگرځيدنیزه اروماتیک حلقه لري  .په ډي این اې کې
دگوانین  Guanineبېزسره جوړه تړلی دی  .کیمیاوی فرمول یې  C4H5N3Oبڼه لري .

Cytosin

سایتوستاتیک یوه ډله نامتجانس زهرجن کیمیاوي درملوته ویل کیږي چې
دحجرولپاره زهردي اودحجروویش اووده په ټپه دروي  .نوموړي مواد دحجرې په سکون
فازکې  G0-Phaseاغیزه نه کوي  .سایتوستاتیک  ،سرطاني حجرې دسالموحجروپه پرتله
خورازیانمنې کوي اوداغیزمنتوب په تړاوپه الندې ډول ویشل شوي دي .
Cytostatic Agents Cisplatin, Cyclophosphamid, Dacarbazin,
 : alkylating agentsلکه :
Mitomycin, Procarbazin
 : antimetabolitesلکه Fluoruracil ، Methotrexat :
 : mitotic inhibitorsلکه Taxoide, Vinca-Alkaloide
 : antibioticsلکه , Mitomycin Bleomycin, Daunorubicin, Doxorubicin
سایتوستاتیک اجنت  -:کیمیاوي غیرمتجانس زهرجن طبیعي اویامصنوعي مواددي لکه
راډیواکتیف مواد ،هورمونونه  ،انتي باډي چې دحجرې ویش ،تکثراودحجرې ودې
مخنیوی کوي اویاپه ځنډ اوخنډسره په ټپه دروي  .نوموړي مواددسرطان ناروغۍ،
اودتومورونو  tumorsددرملني په موخه کارول کیږي  .دبیلگې په توگه د وینې سرطان Cytostatic Agents
( )NHLدرملني لپاره د  CHOPیورژیم کارول کیږي چې دالندودواگانوڅخه جوړدی .
دوکسوروبیسین ، doxorubicinپردنیزون ; prednisoneوین کریستین ، vincristine
سایکلوفسفامیدcyclophosphamide
دروندهایدروجن یا دیتریم ) -: ( 2Hدهایدروجن اتوم درانده ایزوټوپ لپاره دلنډیز D
نښه ده  .دیتریم دهایدروجن اتوم یو ثابت طبیعي ایزوټوپ دی چې په هسته کې
یونیوترون اويوپروتون لري .
دمختصاتویوسیستم چې هلته یوکتونکی دقواوداغیزې پرته مستقیم یونواخت حرکت
کوي دابتدايې سیستم  Inertialsystemپه نامه سره یادیږي  .ددې لپاره چې دنیوټن
فزیک دحرکت معادلې دمختصاتوپه یوه تعجیلي سیتم کې هم دمنلووړپاتې شي
،نودځینوعطالتي قواو لکه کوریولس قوه ،Coriolis effectاویاظاهري قوه لکه
دمرکزڅخه دتیښتې قوه هم په معادلوکې په پام کې ونیول شي  .دنوموړې موخې لپاره
داصل دی آلمبرت څخه گټه پورته کیږي چې دیوه جسم دحرکت معادلې په دینامیکي
سیستمونوکې بیان کوي  .اصل دی آلمبرت په ډاگه کوي چې په دینامیکي تعادل کې په
یوه جسم باندې دټولو هراړخیزوقواو مجمومعه قوه صفرکیږي په دې شرط چې
دعطالت قواوی هم په پام کې ونیول شی  .بېلگې په توگه که چېر ته ددینامنک اساسي
 Fولیکو اوبیایې په بله بڼه لکه ⃗ − ma⃗⃗ = 0
قانون معادله یانې ⃗⃗ = ma
 Fواړوو ،
نوپه دغه معادله کې

د) ⃗⃗(−ma

غړی

دعطالتي قوې څخه شمیرل کیږي اود
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 d’Alembertقوې په نامه سره یادیږی  .که چېرته په یوه سیستم کې دذراتوکتلې په mi
،
او عطالتي قواوې په
اوشمېریې په  ، iاوعملي کوونکې قواوې په
وښيو ،نودنوموړي قانون عمومي معادله په الندې
دسیستم دځای مجازي تغیرپه
ډول ده .

دډلتن قانون  -:دایدیال یاخیالي گازونودیوه مخلوط مجموعي فشارمساوي دی له
مجموعه دهریوه گازدفشارسره کوم چې په ځانگړي توگ ه تولیدکیږي  .په بله وینا دیوه
گازپه مخلوط کې هریوگازدمخلوط ټول حجم ډکوي په دې توگه لکه چې نورگازونه هیڅ
شتون وه نه لری  .د بېلگې په توگه که چېرته دایدیال گازیومخلوط ولروچې دنایتروجن
 ، (N2)،هایدروجن ) (H2اوامونیاک څخه جوړوي نودنوموړي مخلوط د گازونومجوعي
فشار  Pلپاره دډلټن قانون ریاضي بڼه په الندې ډول لیکو:
تبخیرشوی  ،کمزوری شوی ،ضعیف شوی  -:په فزیک کی  :دیوې څپې اویااهتزازحرکي
انرژي په بل شکل انرژي لکه حرارتي انرژي اړول دي  .دبیلگې په توگه لکه ضعیف شوې
څپې  ،تبخیرشوې مایع  ،کمزوری شوی غږ .

Dalton's Law

Damped

تبخیر ،کمزوری کول  -:یوډول فزیکي کړنالره ده چې په هغه کې دیوسیستم اهتزازي
انرژي په حرارتي اویانوروانرژي اړول کیږي  .بېلگې په توگه په نوموړې پېښه کې
اوپه پایله کې
داصتحکاک له امله دیوه اهتزاز  ،یاڅپې زیگنال کوچنی کیږي
داهتزازامپلیتود ،شدت اوداهتزازدامنه کمښت مومي  .بېلگې په توگه لکه درباب
تارچې اخیستل شوې اهتزازي انرژي دخپل جوړښت له الرې دصوت (موزیک) په توگه
خپروي .

Damping

دانیل بېټری  -:یوې داسې بېټری ته ویل کیږي چې یوالکترودیې دجستو  Znفلز اوبل
دجست سلفیت
الکترودیې دمسو  Cuفلزڅخه جوړي وي .نوموړي الکترودونه
( )ZnSO4او دمسوسلفيټ  )CuSO4په محلولونوې کې ډوبې شوې وي .
دبېلگې په توگ ه دجستویوه میله په یوه لوښي کې اود
مسویوه میله په بل لوښي کې دهغوی په اړونده
ایوني محلولونوکې یانې دجست سلفيت ایونی محلول
اودمسوسلفیټ ایوني محلول کې کیښول کیږ ی
اودیوه هادي سیم په مرسته تړل کیږي  .دجست میلې
څخه دجست ډیر ایونونه دجست سلفیت محلول ته
تجزیه کیږي په داسې حال کې چې دمسومیلې څخه
دمسولږ ایونونه دمسوسلفیټ محلول ته تجزیه کیږي
 .پایله یې داده چې دجستو په الکترود کې دمسو الکترودپه پرتله ډیرالکترونونه
راغونډیږی اوله دې کبله منفي چارج ځانته غوره کوي  .همداالمل دی چې
دنوموړوالکترودونوترمنځ دپوتنش ل توپیر منځ ته راځی اوقمیت یې لږڅه دیوولت څخه هم
اوړي  .دجست په انودکې دجست اتومونه اکسایدکیږي  .په دې ماناچې دجست اتوم په
یوه ایون او دوه الکترونوتجزیه کیږي .
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Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e- .
بلخواد مسوپه کتودکې دمس اتومونه ریدکشن کیږي یانې دمسویو ایون دوه الکترونونه
ځانته رانیسي .

Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) .
دډاروین تدریجي تکامل نظریه  -:په  ١٨٥٩م کال کې دیوه انگریز ساینس پوه چارلس
ډاروین  Darwinله خواپه یوه کتاب کې (دانواعوپیدایښت) ترعنوان الندې خپره شوه .
نوموړې نظریه دبیالوژيکي تکامل نظریې په توگه وړاندې شوه .
 -۱دډاروین نظریه په ډاگه کوي چې دلږڅه څلوربیلیونو
کلونو په اوږدو کې دیوه نسل څخه وبل نسل ته
دژوندیوموجوداتودارثي عالمو ( ) attributeبدلون ،
پیدایښت او تدریجي وده  ،د یوه آر ډوله ژوند څخه
انکشاف کړی دی  .په بله وینا انسان اوهمد ارنگه د ژونديو موجوداتو ټول انواع یوه
شریکه شجره لري او دیوه شریک غورنیکه  Ancestorڅخه سرچینه نیولې ده  .په بله
وینا انسان اوشادي یوشریک غورنیکه لري  .تازه تجربوپه ډاگه کړه چې دانسان اوشادي
کروموزومونه په سل کې نهه نوي سلنه  ٪۹۹سره یوشان دي .
دنوموړې تیوری په اساس مرغان  ،ماهیان اوگال ن دیوبل سره دخپلوي اړیکې لري .په
ایپي جنتیک څانگه کې اوسنۍ څیړنې په ډاگه کوي چې بهرنۍ اغیزي هم کیدای شی
چې داورگانیزم په جین کې تغیرمنځ ته راولي  .دبېلگې په توگه هغه کسان چې دنړیوال
دویم جنگ په موده کې ورته پوره خوراکي موادنه وورسیدلي ددغوکسانوپه جین کې Darwin's Theory
تغیرمنځ ته راغلی دی  .داځکه چې دنوروکنترول کوونکوکسانوپه پرتله به ډېرناروغ
Of Evolution
کیدل .
 -۲دجیالوژیکي وخت په تیریدلوسره ټول انواع په تدریجي توگه تغیرکوي  .په دې مانا
چې دتکامل په درشل کې دیوه اورگانیزم په ظاهري خواصو  phenotypeکې اوهم
جنتیک جوړښت کې بدلون راځي .
 -۳دیوه نسل ټول انواع سره یوشان نه دي بلکې هریوفرد دبل فردڅخه لږ څه توپيرلري .
بلخواهغه نوع نسلونه ژوندی نه پاتې کیږي چې ترټولو غښتلی یاذکي وي بلکې یوازي
هغه نوع نسلونه ژوندی پاتې کیږي چې هغوی یوخوا د ارثي صفاتودبدلون
اوبلخوادبهرنیواغیزوسره دغبرگ ون پراساس مناسب خواص ترالسه کړي وي اوله دې کبله
دزیست چاپيریال سره ترټولوښه تطبق کوالی شي  .خوهغه نوع اورگانېزم چې دزیست
چاپېریال دهراړخیزوشرایطوسره تطابق نه شي کوالی دجیالوجي وخت په تیریدوسره
دمنځه ځي .
نن ورځ نوموړې تیوري دلرغونې زمانې دحيواناتو او نبا تاتو پاتې شونې (فوسیل
 ) fossilsموادوپه واسطه ثبوت شوې ده  .دبېلگې په توگه په ځینواورگانیزمولکه
باکټریاوو په ارثي موادوکې گړندي تغیرات داسې پایلې لري چې راتلونکي نسلونه يي
دانتي بیوتیک دواگانو پروړ اندي دزیست توانایی اوهم مقاومت پیداکوي ،او له دې کبله
هغوی ژوندی پاتې کیږي  .لرغوني فوسیل موادپه ډاگه کوي چې په تیروخت کې
داورگانیزمو ډیرانواع دمنځه تللي دي خو بیاځیني يي چې دزیست توانایی يي ترالسه
کړي وه ژوندي پاتې دي  .دبېلگې په توگه الندې اغیزمن فکټورونه کیدی شي چې یونوع
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نسل دمنځه یوسي چې دزیست چاپیریال سره د تطبق و ړتیاوه نه لري .
 -۱داقلیم خوراډیرسوړوالی یاډیرتودوالی چې په هرولسو زروکالونوکې تکرارکیږی
 -۲تازه ناروغۍ لکه پیست ،نوي ښکاري حیوانات ،وایرسونه ،دخوراکې زیرمواواوبو په
تړاونوي رقیبان هغه ننگونې دي چې دیوکمزوري ارثي عالمې لرونکي نوع نسل دمنځه
تللوالمل گ رځي  .همدالړۍ اوس هم دوام لري  .دتکامل تیوري ثبوت دفوسیل
موادوپراساس ترالسه شوې ده  .دبېلگې په توگه آس دسپي څخه تکامل کړی دی  .داځکه
چې شپیته ملیونه کاله پخوا دسپي په جین کې پرلپسې دوخت په تیریدلوسره داسې
تدریجي تغیرا ت راغلل چې یوملیون کاله وروسته په آس واوښت .
ډاروین دیوې علمي نظریې وړاندیزوکړچې گڼه د اورگانیزمود انواعو ( ) speciesهر
اړخیز انشعاب اوتدریجي وده دطبیعي انتخاب کړنالرې په بنسټ ترسره شوې ده ..په
دې ترځ کې طبیعي انتخاب یوازی دپرلپسې بدلون څخه په گټه اخیستلوسره اوپه
تدریجې توگ ه منځ ته راځي .بلخوا نوموړې نظریه دژوندیوموجوداتود قبیلې اونوع
دتکامل الملونه هم په گوته کوي .
طبیعي انتخاب  -:یوه پروسه ده چې په یوه نوع جمیعت  Populationکې ارٍثي بيلوونكى
نښې  traitsکمښت اویا ډیرښت ومومي  .پایله یې داده چې ددغه ډول بیلوونکو
نښوبدلون دجمیعت دژوندي پاتې کیدنې اویابیرته زیږونې په کړنالره باندې
بنسټیزاغیزې لري . .ارثي بیلوونکې نښې لکه په سپیوکې دپښواوږدوالی ،په گالنوکې
سور،سپین اوگالبي رنگ  ،دانزایمونوپه دنده کې بدلون ،دډي این اې  DNAپه سلسله
کې بدلون  ، mutationاوداسې نوروته دارثي نښو بدلون ویل کیږي  .جمیعت ټول هغه
اورگ انیزموته ویل کیږي چې په همغه یوه نوع افرادوپورې اړه ولري اوپه همغه یوشان
جغرافیايي چاپيریال کې ژوندکوي  .دیوه اورگانیزم په جمیعت کې دجین په الیل allele
کې بدلون کیدای شي چې ددې المل وگ رځی چې ځینې افراد په برهال چاپېریال کې ژوندي
پاتې شي اودنوروافرادوپه پرتله په بریالیتوب سره بیرته زیږونه وکړي .
د ژوندیوموجوداتود یوه جمیعت په منځ کې طبیعي ارثي بدلون (لکه دډي این اې
 DNAمی وتیشن ) ددې المل کیدای شی چې دهغوی په اوسني بیالوژیکي چاپېریال کې
ځینې افراد دیوې خوا ژوندي پاتې شی اوبلخوادنوروموجوداتوپه پرتله په ډیربریالیتوب
سره بیرته زیږونه ترسره کړي  .دامینواسیدپه سلسله کې بدلون ددې المل گرځی چې
داینزام دنده اوشکل باندې اغیزه وکړي .
دطبیعي انتخاب بیلگې :
 -: -۱په اتلسمه پیړۍ کې په انگلستان کې توررنگه اوهم سپین رنگه پتنگانو شتون
درلود .خوکله چې صنعت پرمختگ وکړاود چاپېریال هواککړه شوه نو ډیرو ،ونو(درخت)
خپل ځانته توررنگ واخیست .کله به چې په توررنگه ونوباندې توررنگه پتنگان
داستراحت په موخه کشیناسل ،نوبه د ښکارکوونکو مرغانوله خوانه لیدل کیدل اوله دې
کبله به هغوی ددښمن څخه په امن کې پاتې شوه  .پایله یې داشوه چې څونسلونه وروسته
تورپتنگانو دسپینوپتنگانوپه پرتله ډیرښت وموند،اوسپین پتنگان مخ په کمیدووو،
 -: -۲توپیرلرونکي صفتونه ددې المل گرځی چې ځینې اورگانیزم د اوالد په خاطر
نسبت نورواورگ انیزموته چې ټاکلی صفت نه لري  ،ډیریوځای کیږی  .په دې ماناچې
چاپېریال پخپله انتخاب کوي  .دبېلگې په توگه هغه نوع پتنگ چې په انگلستان کې
ژوندکوي په کال کې یې یونسل منځ ته راځي او په مقابل کې یې په شمالي امریکاکې په
یوه کال کې دوه نسلونه منځ ته راځي .
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 -: -۳دسویو( خرگ وش) هغه نوع چې دنوروسویوپه پرتله چټکه منډې وهي ،ددښمن
څخه د ځان ژغورلوډیرچانس لري اوژوندی پاتې کیدالی شي اوهم دبیرته زیږونې کړنالره
پرمخ بیوالی شي نسبت وهغوسویوته چې دنوموړوگټوروخواصوڅخه بې برخې دي .
 -: -۴دالجونو هغه نوع چې دلمرانرژي په اغیزمن ډول ځانته رانیسي په چټکۍ سره وده
اوبیرته زیږونه کوالی شي نسبت وهغوالجوته چې دنوموړوخواصووړتیاوه نه لری  .په پایله
کې همداارثي گټورې عالمې دسویگانو اوالجو ،راتلونکواوالدونواو نسلونوته انتقال
کیږي  .پورتنیوبیلگوته طبیعي انتخاب ویل کیږي  .په دې ځای کې فینوتايپ دیوه
اورگ انیزم انکشاف  ،مورفولوژي ،بیوکیمیاوي خواص  ،روش  ،اودکړو وړتولید ته ویل
کیږي  .نوموړي فینوتايپ خواص یاداچې دیوه اورگانیزم په جین کې دبدلون له کبله
اویاداچې دچاپېریال فکټورونو داغیزې له کبله اویاداچې دنوموړودواړوخپل منځي
غبرگ ون له کبله منځ ته راځي  .دفینوتایپ هغه خواص لکه دپوستکي په رنگ کې بدلون
چې په جنتیک ډول دیوه نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي کیدای شي چې په یوه جمیعت
کې په تدریجي توگه ډیرمنځ ته راشي اوگټه ترې واخلي .همدغه بیرته زیږوونکی
گټورظاهري خواص لکه چټکه سویه  ،اغیزناکې الجې ،دوالدینوڅخه اوالدونو ته په
ارثي توگه انتقال کیږي
په پایله کې دیوه اورگانیزم دراتلونکو نسلونوشمیرمخ پرزیاتیدووي اودژوندی پاتې
کیدلو یانې تنازع البقا منځ ته راځي  .بلخوادنسلونوترمنځ دځای ،خوراک اوتکثرپه اړوند
هم جگړه منځ ته راځي  .دهم ډوله نوع ترمنخ هم دارثي خواصواودصفاتو کوچنی
توپير،ددې المل گرځيدالی شي چې په نورو نسلونوکې داسې افراد منځ ته راشی چې
دهغوی څخه ځینې یې دژوندانه په ښه تره شرطونوکې اوبیاځینې یې لږتوافق کوالی شی .
دژوندانه په دې جگړه کې هغه وگړي بریاليتوب ترالسه کوي چې دهمدغوشرایطوسره یې
ترټولوښه توافق اوبرابرون حاصل کړی وي .
دویلووړده چې دډاروین تیوري تر نن ورځی پورې دعیسوي اونورو مذهبونو سره په ټكر
کې ده  .دا ځکه چې دمذهبي تفکرسره مخالف نظرښکاره کوي  .دبېلگې په توگه
دډاروین تیورې په ډاگه کوي چې انسان،حیوان اونبات
دخدای په واسطه نه دي خلق شوي بلکې دتکامل په نتیجه
کې دیوه آرډوله ژوندڅخه منځ ته راغلي دي  .برسیره پردې
ډاروین دانظریه په کلکه وغندله چې گڼه دنباتاتو
اوحیواناتوانواع دتل لپاره تغیرنه کوي .خودعیسویانوپه
مذهبی کتاب بایبل کې راغلي دي چې خدای ج ،سړی
اوښځّه دخپل ځان په بڼه  ،همدارنگه اسمان  ،ځمکه ،
اوټول ژوندي اورگانیزم خلق کړل .
ډاروین ته دخپل سفر په موده کې دامالومه شوه چې که څه
د گاالپاگوس  Galápagos Islandsپه
هم
توپيرلرونکوجذیروکې مرغان دنوع له پلوه دیوبل سره
بیخي یوشان دي ،خودهرې جذیرې مرغان توپیرلرونکی
انتاتومي جوړښت لکه غټوالی ،مښوکه  ،اودپښوپنجې
لري  .دبېلگې په توگه دځایزخوراکي موادوشتون سره
مطابق دهغوی مښوکو توپيردرلود
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کارپوهان په دې انددي چې پینځه نیم سوه ملیونه کاله پخوا Phanerozoicپه نړۍ کې
دحیواناتو اونباتاتو دنوعونوشمیرد یوملیاردڅخه هم ډیروه  .دنوموړواورگانیزمو څخه یې
یوپه سل کې په ډبرواوښتي دی یانې فوسيل  Fossilsشوي دي  .دبیالوژي علم په ژبه،
ژوندي اورگانیزم اوفوسیل اورگانیزم په الندې توگه ډلبندي شوي دي .
 -۴څانگه
 -۱ژوند (  -۲ )lifeساحه ) -۳ (Domainسلطنت )(Kingdom
) -۵ (phylumټولگی ) -۶ (classرتبه ) -۷ (Orderکورنۍ )(Family
 - ۸جنس ) -۹ (Genusنوع )(Species
دیوې تجر بې څخه ترالسه شوې  ،مالومات  ،عددونه اونتیجو ته ویل کیږي  ،په بله وینا
یوه ډله مالومات دي چې دیوه متغیرکمیت کیفي اویامقداري خصوصیات دگراف او
شکل په ډول بیان کوي .
دلرغونوشیانودعمرټاکل  -:ځانگړوفزیکي کړنالروته ویل کیږي چې دهغوی په مرسته
دبېلگې په توگه په
دلرغونوشیانو دپیدایښت او مړینې نیټه تعین کوالی شي .
ژوندیواورگانیزموکې دکاربن  14Carbon Datingپه کړنالره کې ژوندي اورگانیزم
دهواڅخه ثابت  carbon-12او راډیواکټیف کاربن  14تنفس کوي  .خوکله چې اورگانیزم
مړشي نودوخت په تیریدلو سره  Carbon-14تجزیه کیږي او په نایتروجن اوړي  .کله چې
یواورگانیزم مړشي اوبیاد هغه په جسم کې دکاربن  14مقداراندازه شي اوورپسې په
هواکې دثابت مقدارسره یې تناسب پرتله شي نوداورگانیزم عمر ټاکل کیدای شي .
داځکه چې دکاربن  14دتجزيي فزیکي نیمایی عمر لږڅه پینځه نیم زره کاله 5,730 years
دی اود تجزیې دفرمول په اساس دکاربن  14پاتې اولومړی مقدار ټاکل کیدالی شي
اومساوي دی له:

Data

Dating

په پورتنۍ معادله کې  N0دکاربن څوارلس  C14ایزوټوپ اتومونوشمیردصفروخت t = 0
په ترځ کې دی  ،او  Nدلرغونې نمونې دکاربن څوارلس پاتې شوو اتوموشمیر دبرهال
وخت یانې  tکې دی اودکاربن ایزوټوپ  C14لپاره دمنځني وخت قیمت mean-life
مساوي دی له لږڅه اته زره کاله  years ۸,۲۶۷دی.
جنراتور -:
یوبرقي جنراتورته ویل کیږي چې میخانیکی انرژی په
برقي انرژي اړوي  .دمیخانیکي انرژي سرچینه کیدای
شي چې  ،فشار،داوبوڅرخ،تیل ،دبخارانجن
اویادبادتوربین وي  .په برقي جنراتورکې لومړی متناوب
برقي جریان تولیدکیږي اوبیاورسته په متمادي برق اړول
کیږي  .دبرقي جنراتورعمده برخې عبارت دي له  -۱:دایمي مقناطیس  -۲،گوټک ،
 -۳کمیتېتر  Commutatorتشکیلوي .
په شکل کې دجنراتوردکارکولوفزیکي قانون ) (emf = v B l sinαښوول شوی دی .
دبیلگې په توگه کله چې یوهادی سیم  armaturچې طول یې په  lښیو ،یوې
مقناطیسی ساحې  Bته ورننه باسواویایې راوباسوپه دې توگه چې دسیم حرکت په واسطه
مقناطیسي کرښې د  αزاویې الندې پرې شي نوپه پایله کې دهادی سیم (گوتک) په
دگالوانومترآلې په مرسته
اوږدوکې دبرق جریان بهیږي اوتولیدشوی ولتیج )(emf
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اندازه کوالی شو  .دبر ق داډول جریان داندکشن په نامه سره یادیږي  .کمیتېترپه گوټک
باندې تړلی دی اودهغه سره یوځای څرخیږي  .کمیتېتردوه برخیزه چاودلې فلزي حلقه ده
په بله وینا یوبرقي سویچ دی چې دگوټک په اخیر کې داندکشن ولټیج منبع )(emf
قطبونوته په پریودیک توگه داسې تغیرورکوي چې یوازی دجریان مثبت برخه په سیم کې
بهیږي .
که دگوټک دمنځ سطحې څخه
مقناطیسي ساحه عمودًاتیریږي
) (sin90°=1نوپه دې ترځ کې
جریان
برقي
داندکشن
ترټولولوړقیمت لري  .هرڅومره چې دگوټک دسطحې څخه
ډیرې مقناطیسي کرښې تیریږي په همغه اندازه داندکشن برقي جریان دامنه اوقیمت
لوړیږي  .خوکله چې دگ وټک سیم په واسطه احاطه شوې سطحه نمايې دوره ترسره کړي
اودمقناطیسي کرښوسره موازي ودریږي ) (sin0°=0نو دگوټک منځنی سطحې څخه
دمقناطیسي ساحې کرښې نه تیریږي  .په دې ترځ کې داندکشن جریان صفرقیمت اخلي .
که گوتک نورهم خپل دوران ته دوام ورکړي نویوځل بیادگوټک سطحې څخه ډیری
مقناطیسي کرښې تیریږي اوداندکشن برقی جریان منفي سمت ښيي  .په دې ترځ کې
کمیتېتردنده داده چې دنیمايي دورې څخه وروسته دگوټک اخرې برخې دتماس څوکې
قطبونه دبهرنی ناڅرخیدونکې سرکټ دتماس څوکو قطبونو سره بدلې کړي  .په پایله کې
دمتناوب جریان څخه یومتمادی څوکورجریان منځ ته راځی چې مثبت قیمت لري .
دمختاړی په توگه یوه عالمه ده او مانایې دیوه شي لیرې کول دي  ،لکه ،
دیهایدریشن ( dehydrationدبدن اوبوکمښت)( Degeneration ،دحجري په جوړښت کې
تخریب)  ،داکسیجن اتوم نشتوالی  Desoxyاونور
دمادې څپې

Des

De- ،

 -:تجربووښوله چې الکترومقناطیسي وړانگې لکه دفوتون وړانگې

 Photonsدوه گون خواص لري ( . )wave-particle dualityپه دې ماناچې د دفوتون
وړانگې په ځینوتجربوکې لکه دیوې څپې په شان غبرگون کوي لکه په غبرگ سوري کې
دوړانگوانحنا  Double-slit experimentاوبیاپه بله تجربه کې دفوتون وړانگې دیوه
بڅرکي په توگه غبرگون کوي  ،لکه فوتوبرېښنایزاغیزه  . Photoelectric effectپه
 ١٩٢٤ز کال کې یوفرانسوي فزیک پوه دیبروگلي  De Broglieوړاندوینه وکړه چې نه
یوازې فوتون دوه گ ون خواص لری بلکې دمادې هرجسم چې کتله ولري او حرکت کوي
دیوې خوادڅپې په شان خواص اوبلخوالکه دیوې ذرې په شان فزیکي خواص ښيي  .د De Broglie Wave
بېلگې په توگه الکترون  ،پروټون  ،مالیکول اونورې ورته کوچنۍ ذرې دوه گون خواص
ښيي  .نوموړي فزیک پوه وکوال شوه چې دیوې ذرې دوه گون خواص یانې یوخوا
میخانیکي مومنتم اوبلخوادهمدغې ذرې دڅپې خواص لکه دڅپې اوږدوالي ترمنځ
اړیکې دیوه فرمول په بڼه وکاږي  .کله چې یوجسم په حرکت کې وي نود جسم مومنتم
) (p = mvدسرعت  vاودکتلې  mد حاصل ضرب څخه ترالسه کیږي  .دمادې څپې
اویاپه بله وینا په کوانتوم میخانیک کې دوبروگلي  De Broglieڅپه دیوې ذرې څپې ته
ویل کیږي چې دڅپې اوږدوالی  λیې دذرې مومنتم  pسره معکوسًا او فریکونسي f
یې دذرې حرکي انرژی  Eسره سم سیخ متناسب دی  .دبېلگې په توگه دیو ې ذرې اویا
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دمادې هرجسم د څپې اوږدوالی  λمساوی دی له :
دی له له :

په دې معادله کې

اوفریکونسي یې مساوي

دپالنک ثابت  Planck constantده .

دېیروگلي دڅپې طول مساوي دی له :
دیادولووړده چې په تجربوکې دیوه جسم څپه یزخواص هغه مهال لیدل کیږي کله چې
دجسم کتله ډیره کوچنی وي اودالکترون یااتوم کتلې سره سمون ولري اویا دپالنک ثابتې
سره ورته قیمت ولري .
6
 5,97x10 m/sقمیت ولري او
دبېلگې په توگ ه که دالکترون سرعت مساوي له
کتله یې ) ( m =9.11 x 10-28gوي  ،نودالکترون لپاره ددیبروگلې یادمادې څپه مساوي
ده له  λ = 0,122 nm :په داسې حال کې چې دځمکې لپاره دنوموړې څپې قیمت لس
په طاقت دمنفي څلوردیرش متره یانې لږڅه صفردی .
یوډول انزایم دی چې دامونیاک  NH3مالیکول دامینو  Aminesڅخه آزادوي  .دبېلگې
په توگه لکه  Adenosindesaminaseانزایم .
مرگ  -:دیوه ژوندي موجوداخرنۍبیرته ناراگرځیدونکی پړاودي چې ټول بیالوژيکې
فعالیتونه سقوط کوي  .په طبابت کې مرگ هغه مهال منځ ته راځي کله چې دماغزوټولو
مرکزونوفعالیت اودنده لکه ساه ایستل ،دزړه حرکت ،دعصبي سیستم حس اوتحریکونه

Deaminases

Death

اونور بیخي دمنځه الړ شي
دلس کالومودې ته ویل کیږي  (،لس کاله )

Decade

یوه فزیکی کړنالره ده چې دیومایع مخلوط څخه ناحل کیدونکې مواد بیلیدالی شي .
داوبواوتیلومخلوط بیلول  ،درسوب څخه داوبوبیلول

Decantation

لس پښي چنگاښ  ,سرطان  -:نوموړی چنگاښ دعالي چنگاشونو  crustaceansپه ډله
پورې اړه لري  ،پینځه جوړه پښې لري اوطول یې ترپینځوس سانتي متره پورې رسیږي .
دبدن قشریې کلک وي چې دسراوسینې برخه یوځای په واحدتوگه پوښ کوي  .معموالً
بحري حیوانات دي خوبیا ځینې لږیې په خوږواوبوکې هم ژوندکوي  .ددریابونو چنگاښ
هم په دې گروپ کې شمیرل کیږي  .بحري ډوله چنگاښ اقتصادی اهمیت لري  .داسې
اټکل کیږی چې  ۱۵,۰۰۰انواع یې شتون لری اودهغوی څخه درې زره فوسیل fossil
انواع جوړوي

Decapoda

دالدیها یداوکیتونوتجزیې ته ویل کیږی چې په پایله کې دکاربونایل گروپ  C=Oور څخه
جالکیږي .

Decarbonylation

کاربوکسیالیزیس  -:یوډول انزایم دی چې دیوه عضوي مرکب څخه کاربوکسل
 carboxylگروپ ) (–COOHجمع کوي اویايي جداکوي  .دبیلگې په توگه نوموړی انزایم
دامینواسیدڅخه د کاربوکسل گروپ لیرې کوي چې د  decarboxylationپه نوم هم
یادیږي .په پایله کاربن ډای اکسایدورڅخه ازادکیږي .

Decarboxylases

یوکیمیاوي تعامل ته ویل کیږی چې په هغه کې دیوه عضوي مرکب مالیکول څخه د Decarboxylation
کاربن دای اکساید مالیکول  (CO2).ازادکیږي .دبېلگې په توگه کله چې کاربوکسیلیک
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اسید carboxylicته حرارت ورکړشی نوپه پایله کې دکاربن یواتوم دکاربن ځنځیرڅخه
بیلیږي .

په خپل سرتجزیه  -:لکه رادیواکټیف عنصرونوپه خپل سرتجزیه کیدل اویا دعضوي
موادوتجزیه

Decay

په طبیعت کې درادیواکټیف عنصرونودپرلپسې تجزيې سلسله  .دبیلگې په توگه لکه
دیورانیم تجزیې سلسه چې دډیروپرلپسې تجزیو څخه وروسته په اخیرکې په سرب Pb
باندې اوړي .

Decay Series

د اتوم هستې تجزيې شیما

Decay Shema

دسيبل  -:کله چې یوفزیکي کمیت اندازه کړو اودهغه قیمت په یوه ستانداردقیمت
وویشو اوورپسې دحاصل تقسیم لوگاریتم په قاعده دلس ونیسونوپه پایله کې
یوعددترالسه کیږي چې واحد نه لري خو په بېل  Belسره ښوول کیږي  .دبېل نوم
دانگریز درملپوه اودتلیفون مخترع  Graham Bellپه ویاړورکړشوی دی چې په ١٨٤٧
کال کې زیږیدلی دی  .بېل ) Bel (Bیومرستندوی مقیاس دی چې واحدنه لري او
لنډیزیې په ) (Bسره کیږي  .بلخوادبې ل کوچنی مرستندوي واحد نوم دسيبل دی چې
لنډیز په ( )dBښوول کیږي  .یوبېل د لس دسيبل سره مساوي دی یانې 1 B = 10 dB (.
) د دسيبل ( )dBکمیت دصوت په فزیک کې ډیر استعمال کیږي  .د بېلگې په توگه لکه
دیوه ټاکلي اندازه شوي صوت فشار اویادصوت شدت نسبت دیوه ټاکلي ریفرینس لیول
 referenceپه پرتله راښيي  .دبېلگې په توگه که چېر ته داندازه شوي صوت
فشارقیمت په  Pاودریفرنس صوت فشارقدرت قیمت په  P0وښیونودتعریف سره سم
دنوموړو کميتونوتناسب  LdBد دسيبل په مرستندوی واحد ( )dBپه الندې توگه لیکل
کیږي .
]LdB = 20 · log p/p0 [dB
همدارنگه دصوت شدت  I/I0تناسب لیول  LdBلپاره لیکو:
]LdB = 10 · log I/I0 [dB
په پورتنی معادلوکې دصوت ستاندارد فشار ،په واحدپاسکال مساوي دی له :
) p0 (= 2 · 10-5 Paاودصوت ستاندارد شدت مساوي دی له :
)I0 (= 10-12 W/m2
د بېلگې په توگه  :که چېر ته دصوت شدت  Iاو I0حاصل تقسیم لس قیمت ولري
یانې  I/I0 =10نود  LdBلپاره دتناسب قیمت لوگاریتم نیسواو یوبېل ترالسه کیږي .
په بله وینا  1 Bel (B) = 10 dBپه عمومي توگه پورتنی اړیکې داسې لیکو:

که چېرته دصوت فشار دیوسلوشل دسیبل 120 dBڅخه واوړي نوپه غوږوکې دردحس
کیږي .
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دشدوغاښونه  - :دکوچنیتوب غاښونه دي چې دانسان اوټولوحیواناتودژوندپه لومړي
پړاوکې منځ ته راځي اودڅه مودې څخه وروسته دمنځه ځي اوپرځای یې اصلي دایمي Deciduous Teeth
غاښونه شنه کیږي.
دسیمل یااعشاري سیستم عدد -:دنوموړي سیستم هریوعددکوالی شوچې دلس گونو
طاقتونود حاصل جمع په توگه ولیکو .بېلگې په توگه  4635 :عدد دالندې مجموعې
Decimal Number
څخه ترالسه کیږي .
3
2
1
0
4×10 + 6×10 + 3×10 + 5×10 = 4635
کسرعشاري ته ویل کیږي چې په مخرج کې یې لس  ، 10سل  ،100زر...... 1000
اوداسې نوردرواخله شتون ولري  .بېلگې په توگه لکه :

Decimal
Fractions

دعددونویوسیستم ته ویل کیږي چې قاعده یې دلسو  ١٠عدد تشکیلوي  .نوموړی
Decimal Numeral
سیستم دالس دلسوگوتوپه شمیرلوپه اساس سرچینه اخیستې ده  .دبېلگې په توگه
System
)(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9
دعددونویوډول سیستم ته ویل کیږي چې دهغه دعددونوارقام دصفرڅخه ترنهوپورې
لیکل کیږي  .په بله وینا یوعددي سیستم دی چې دهغه قاعده د لس  ١٠عدد
تشکیلوی
Decimal Numeral
System

دسیمتر  -:داوږدوالي یومقیاس دی چې دیوه متر  mیوپرلسمه  1:10برخه ده اودلس
سانتي مترسره مساوي ده  .دلنډیزنښه یې په  dmلیکل کیږي .
Decimeter = dm = 10-1 m

Decimeter

فاسدکیدنه  ،تجزیه  ،تخریب  -۱د باکتیریا اویا بل مایکرو اورگانیزم په واسطه د
عضوي موادو کیمیاوي تجزیه ده  . ۲-د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په ساده
موادو عناصرو د کیمیاوي مادې تجزیه کیدو ته هم تجزیه وایی.

Decomposition

دتغلیظ (ټینگ ) کولومعکوس عملیې ته ویل کیږي  ،یانې لکه دیوه محلول ناغلیظ کول
(رقیق کول )

Deconcentration

کمښت  ،تقلیل  - :بیلگ ه  :دیوه رادیو اکټیف عنصر اتومونه دوخت په تیریدلوسره
داکسپونینشل تابع  Exponential functionپه توگه کمښت مومي

Decrease

کمول  -۱ -:په بیالوژي کې  -:په اعصابوکې دتحریک شدت کمښت ،
 -۲په فزیک کې  -:دبدلیدلو وړکمیت کمښت
 -:۳په ر یاضی کې  -:دیوه عددقیمت کمول اویازیاتول

Decrement

دې دیکیند قطع یابرش  -:دیوه جرمني ریاضي پوه  Richard Dedekindپه ویاړنومول
شوی کړنالره ده  .دریاضي په تنظیم کوونکې تیوري کې
دکسري (ناطق) عددونویوې برخې (فرعي) مجموعې ته ویل
کیږي چې دهغې په مرسته یوحقیقي عددڅرگندیدالی شي .
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په دې مانا چې حقیقي عددونه دناطق عددونوپه مرسته ترالسه کیدای شي .
نوموړې کړنالره ناطق عددونه په دوه مجموعې یانې  Aاو  Bویشي  ،په دې ډول چې
اوبلخوادواړه مجموعې
دیوې خوا دواړه مجموې  Aاو Bتشې نه وي
،برسیره پردې دواړه مجموعې  Aاو Bالندې
شریک عنصرهم بایدوه نه لري
خاصیتونه پوره کړي ( )aکه چېر ته  xپه  Aمجموعه کې او  yد Bپه مجموعه کې
او ( ) bبلخوا د Aمجموعه
پروت وي نو  x<yدی ،
ترټولولوی عنصرلرونکې نه ده  .بېلگې په توگه موږکوالی شوچې  Aاو Bپه الندې ډول
وټاکو A ،دټولومنفي ناطقوعددونوڅخه تشکیل شوی دی  ،ورسره صفراوهمدارنگه x
ناطق مثبت عددونه په دې شرط چې  x2 < 2صدق وکوي  B .متشکل ده دټولومثبت
ناطقو  xعددونوڅخه چې  x2>2شرط صدق وکوي  .په بله وینا د Aمجموعې اوB
مجموعې ترمنځ سرحدکې دبرش  cutیاچاک ) (gapeبرخه پرته ده اودواړه مجموعې سره
بیلوي  .نواوس کوالی شوچې دبرش حقیقي عددونه تعریف کړو .په نوموړی مثال کې
 √2دبرش غیرناطق عدد  Dedekind cutپه توگه تعریف شوی دی  .په پایله کې ویالی
شوچې دهریوه ټاکلي قطع  cutلپاره یوټاکلې ناطق عدد اویاغیرناطق عددتعریف کوالی
شوترڅو دعددونوسم سیخ کرښه په متمادی توگه اوپرته له چاک بشپړشی .
په فلسفه کې  -:دثبوت کولویوډول تگالره ده  ،دعمومي موضوع څخه دیوې خصوصی
موضوع منطقي اشتقاق دی  .دبېلگې په توگه  -۱ټول انسانان ددې نړۍ څخه تلوني دی
 -۲سوکرات  Socratesیوانسان دی  -۳نوله دې کبله سوکرات هم له دې نړۍ تلوونکی

Deductive Logic

دی .
په عمومي توگه دیوه شی نیمگ ړتیا  ،اویا بایلل  ،لکه دیوه غړي بایلل اویادیوه غړی
ددندې نیمگ ړتیا  .په جنتیک کې دکروموزوموشمیرناسمي اودیوه کروموزوم بایلل ،
دفاعي غبرگون ،ایمني ځواب  - :کله چې دانسان بدن ته مکروب  ،زهر اویاوایروس
ورننوځی نودهراړخیزوناروغیوپر وړاندې دبدن دفاع سیستم غبرگون ښیي  .په بله مانا
دانتیگینوپه وړاندې د بدن دفاعي سیستم
ایمونوگلوبولین تولیدکوي

غبرگون پیل کیږی اوانتي باډي لکه

تعریف کول  ،څرگندول ،ثابت کول  ،تعین کول ، ،معنا كول بريدټاكل ،ټك معلومول،
محدودول
ستاینه  ,تعریف

Defect

Defence reaction

Define
Definition

بېلگه  :په اپتیکي آال تو کې دنوروړانگوته
انحراف ورکول  ،دخپل سمت نه کږول -:
هستوي
انحراف ورکول ،دالکترومقناطیسي ساحې په مرسته چارج شووزرو،
وړانگولکه الفاوړانگې  ،بیتاوړانگې ته انحراف ورکول  ،دیوه سړي فکربلخواته اړول

Deflect

انحراف  ،كږېدنه

Deflection

انحراف ،انکسار  ،دخپل ساکن ځای څخه داهتزازکوونکواجسامو انحراف  ،لکه دپېنډل
حرکت اویا دیوه ساعت دستنې دایروي حرکت

Deflection

بڼی ته تغیر ورکونه  ،په یوه نبات اویاحیوان کې دناقص غړي تشکیل
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یوې فزیکي کړنالرې ته ویل کیږي چې یوه نامطلوبه مقناطیسي ساحه دمنځ وړل کیږي
اویاداچې کمښت مومي  .دبیلگې په توگه کله چې دیوجسم څخه دبرق جریان تیرشي
نوپه شا وخواکې یې مقناطیسي ساحه تولیدکیږي  .خوکله چې دبرق جریان قطع شی
نومقناطیسي خاصیت یې هم له منځه ځي  .اویاداچې یومقناطیس خپل خاصیت دالسه
ورکوي کله چې حرارت ورکړشي .

Degaussing

دشکل بدلون  -:په یوه نوع ژوندي موجوداویا په یوه نژادکې دغیرطبیعي صفتونومنځ ته
راتلل چې هغه موجودته منفي ارزش ورپه برخه کوي  .په بله ویناهغه تغیرشکل ته ویل
کیږي چې دوخت په اوږدوکې د ژونديو موجوداتوپه یوه گروپ کې منځ ته راځي .

Degeneracy

خپل اصل یې دالسه ورکړې وي  ،فاسدشوی  ،خوړینېدنه  ،په طبابت کې  :لکه چې یوه
روغه حجره په سرطاني حجره واوړی

Degenerate

دغړو،حجرو اویانسجونوپه جوړښت اودنده کې تغیراو تخریب کوم چې دناروغیواویا
ډیراستعمال له کبله منځ ته راځي

Degeneration

تخریب  ،ویجاړونه  ,رایستنه  ,لږونه  ،ددرجې راټیټونه

Degradation

ټیټول  ,تحقیرول  ،تنزیل ورکول

Degrade

ارزانه کول  ,ټیټول  ,رتبه ټیټول  ،ایستل،رسوب کول

Degrade

 -۱په ریاضي کې  -:دزاویې واحدته ویل کیږي  .په یوه سطحه کې دزاویې ستروالي
اندازه په گ وته کوي اودوروستي عددپه سر په دایروي شکله نښه ) (360°ښوول کیږي .
یوگراددیوې بشپړدایرې درې سوه شپیتمې  1⁄360برخې سره مساوی ده  .دزاویې اندازه
یوخوا په گراد واحداوبلخواد قوس په واحد  1radسره کیدای شی  .دواحدونوپه نړیوال
سیستم  SIکې دیوراد) 1rad (radiantاویوگراد  1grad =1°ترمنّځ الندې اړیکې شتون
لري :
)Degree (Angle
 -۲په ریاضي کې  -:دیوه الجبري تابع درجه  -:دبیلگې په توگه  y = ax +bلومړی
درجه تابع دی  .په داسې حال کې چې  y = ax2 + bx + cدرجه دویم تابع دی .
 -۳په فزیک کې  -:دتودوخې مقیاس په درجه ښوول کیږي  .دبیلگې په توگه لکه
دسانتیگرېددرجه  °Cاویادکلوین درجه  . °Kددرجې نښه ) ( °ددایرې په بڼه
دسانتیگریداویاکلوین لنډیز توري دپاسه کیڼ خواته لیکل کیږي .
سلزیس درجه  -:یوه ځانگړې سکېل  scaleده چې دتودوخي داندازه کولو واحدټاکل
شوی دی  .د سلزیس سکېل ددرجې لنډیزنښه په  °Cسره ښوول کیږي  .نوموړې سکېل
دیوسویدني منجم په ویاړ ) Anders Celsius (1701–1744نومول شوی دی  .دسانتي
گرېد centigradeیوه درجه  1°Cعبارت له هغه سکیل څخه دی چې ترعادي فشارالندې
) (101,325 Paداوبودانجمادیانې صفردرجې  °Cاوداوبودغلیان سل درجې 100 °C
په کارولوسره منځ ته راځي او دترمومیتر  thermometerپرمخ دحرارت سکېل یوپر سلمه
 1/100برخه تشکیلوي  .په دې ماناچې دتوپیرلرونکي حرارت سکېل انتروال په سلو
centumمساوي برخوویشل کیږي چې هرې برخې ته یې درجه  gradusویل کیږي  .په
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پایله کې ورڅخه دسانتي گرېد  centigradeواحد جوړشوی دی .
کلوین درجه  -:کلوین دواحدونوپه نړیوال سیستم کې دحرارت داندازې واحد دی
اودلنډیز نښه یې د  Kپه توري ښوول کیږي  .دترمودینامیکي تودوخی مقیاس دکلوین
په درجه اندازه کیږي  .دمطلقه حرارت ُ Tسکیل په صفردرجه کلوین  0 Kپیل کیږي اوپه
نوموړي حرارت کې دیوه جسم دذراتوحرکي انرژي صفروي  .دکلوین سکېل صفرنقطه
 0 Kدمنفي دوه سوه درې اویادرجې سانتي گرېد ) (0 K = −273.15 °Cسره سمون لري
په مثبت دوه سوه درې
 .بلخوا اوبه ترعادي فشارالندې ((kPa = 1,01325 bar
اویادرجه کلوین  T = 273,15 Kکې یخ کیږی اوپه مثبت درې سوه درې اویادرجې
کلوین  T = 373,15 Kکې غلیان مومي  .دکلوین مطلق درجه دنامتوانگریزفزیک پوه
 Lord Kelvinپه ویاړنومول شوې ده چې په  1852زکال کې دترمودینامیک حرارت
مقیاس په توگه وپیژندل شوه  .دکلوین درجې اوسانتي گرېد درجې ترمنځ الندې اړیکې
اعتبارلري  [K] = [°C] + 273.15 .دبیلگې په توگه :

Degree Kelvin

1 Kelvin = -272,15 Grad Celsius
 -۱یوډول کړنالره ده چې دځمکې ابعادټاکل کیږي  -۲دیوې زاویی داندازه کولوطریقه
ده چې په درجه سره ترسره کیږي  .په بله وینا دزاویې لوى والى اندازه په واحد درجې ته Degree Measure
ویل کیږي .
دیوسیستم دبعدونوشمیر،
په فزیک اوکیمیاکې -:
دټولوپارامترونومجموعه  ،دیومولیکول دخوځښت امکاناتوشمیر

دیوفزیکي

سیستم

Degree Of
Freedom

یوانزایم دی چې دکتلست له الرې دیوه عضوي مرکب څخه اوبه لیرې کوي

Dehydrase

وچول  ،داوبولیرې کول  ،نښتیځل  ،دبدن څخه داوبوبایلل  ،نمجن لیرې کول  ،درطوبت
لیرې کول

Dehydrate

دبدن څخه داوبو بايلل (ضایع)

Dehydration

ډي هایدریشن  ،بې اوبو کونه  -:د یو مرکب څخه داوبوجال کول او همدا رنگه د یو
کیمیاوي تعامل په نتیجه کې د یو مرکب څخه د )  ( ۱ : ۲حجمي نسبت دهایدروجن او
اوکسیجن غازونو جالکول د ډي هایدریشن عملیه بلل کیږي  .لکه چې که دایتانول غاز
ته دډیرگرم پښوکاهي ) سنگ پا ( د پاسه جریان ورکړل شي  ،نو د ډي هایدریشن تعامل
صورت مومي او ایتین الس ته راخي.
-H2O
C2H5OH …………→ CH2 = CH2 ) .

Dehydration

په کیمیا کې  - :دیوه کیمیاوی مرکب څخه داوبویوه مالیکول لیرې کول  .دبېلگې په
توگ ه لکه په ایترباندې دالکولوتبدیل تعامل دیادونې وړدی
2 R-OH → R-O-R + H2O
په طبابت کې  -:په بدن کې داوبوکمښت اوبایلل  .دبېلگې په توگه کله چې
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دپښتورگ و،معدې  ،پوستکي  ،تنفس اودبدن دنوروغړودناروغۍ اویاډیرفعالیت له کبله
اوبه ضایع شي اوبیرته پوره نه شي .
لس

Deka

ورکول ،تسلیم کول  -:کله چې یوڅوک یوشی بل چاته تسلیم کوي ،
په کیمیاکې  :ورکول  -:د بېلگې په توگه  :دسکرو  Cسره دمس اکساید O
 Cuپه تعامل کې مس خپل اکسیجن  O2سکروته ورکوي .
Deliver
2CuO + C → 2Cu + CO2
په دغه کیمیاوی تعامل کې مس  Cuارجاع کیږي یانې ځانته دوه الکترونه رانیسي
اوکاربن  Cاکسیدیشن کیږي یانې دوه الکترونه دالسه ورکوي .
نامتمرکزالکترون  -:په یوه مالیکول کې هغوالکترونوته ویل کیږي چې هغوی په یوه
اتوم اویادم ولیکول په یوه شریکه جفته اړیکه پورې تړلي نه وي  .په بله وینا په یوه جفته
اړیکه کې الکترونونه په یوه کاربن اتوم پور ې تړلي نه وي بلکې دکاربن
اتومونودزنځیرپه اوږدوکې حرکت کوي اوله دې کبله جفته اړیکې هم په ترتیب سره خپل
ځای بدلوي  .دبېلگې په توگه داسې الکترونونه په بنزین  C6H6کې شتون لري چې
هلته دشپږحلقوي کاربن اتومونوسره شپږ الکترونونه  π electronsپه نامتمرکزتوگه ویشل
شوې دي  .همدال المل دی چې دشپږکاربن اتومونواړیکې  C-C bondsدیوبل سره
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 هریوه اتوم باندې په مساوي توگ ه ویشل شوی وی نود نامتمرکزالکترون څخه خبرې
کیږي .
ديموکريت يو يونانی فيلسوف اود لويکيپوس شاگردوو چې داتوم تيوري يې نوره هم
پراخه کړه .

Delocalized
Electron

Democrit

ډیموجولیشن  -:یو الکترونیکي سرکیت دی چې دیوه
په مرسته په خپورشوو
رانیونکي receivers
الکترومقناطیسې څپو کې دموجیلیشن modulation
کړنالرې په مرسته نغښتل شوی مالوما ت بیرته ترالسه
 .نوموړی مالومات
کیږي (دیموجیلیشن )
دڅپوفریکونسي ،فېز ،او امپلیتود موجویلیشن په مرسته
لیږدول کیږي .
دبېلگې په توگ ه موزیک اویاخبرونه درادیوستیشن په واسطه په لوړفریکونسي خپریږي .
د یو الکترونیکي سرکیت په مرسته چې درادیوپه منځ کې شتون لري بیرته تغیرورکول
کیږي او داوریدلووړگرځي .
 - Aشکل  :درادیوسټیشن څخه خپورشوی لوړفریکونسي زیگنال دوخت په تابع سره
ښوول شوی دی چې دامپلیتودموجیلیشن کړنالرې په مرسته دموزیک ټیټ فریکونسي
څپې اومالومات انتقال کوي  – B.شکل  :په خپله رادیوکې یوالکترونیکي سرکټ
شتون لري چې درادیولوړفریکونسي متناوب زیگنال رانیسي او په متمادي (مستقیم )
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زیگنال یې اړوي  - C .شکل  :په سرکټ کې دیوه خاذن په مرسته لوړفریکونسي
رادیوزیگنال د ځمکې خواته هدایت ورکول کیږي .
په پایله کې یوازې دصوت یاموزیک ټیټ فریکونسي زیگنال پاتې کیږي چې دیوه
لوډسپیکرپه مرسته اوریدل کیږي  .نوموړې کړنالره د دیموجیلیشن په نامه سره یادیږي .
څرگندول  ،ښوول
مظاهره كول ،تمثيلول

 ،څرگندول ،ښكار ه كول ،ثابتول ،په عملى تو گه تشريح كول،

یوه قضیه د تمثیل کولوله الرې ثابت کول  ،یوه فزیکي اویاکیمیاوي تجربه دشاگردانوپه
حضورکې اجراکول  , ،څرگندونه  ,مظاهره
یوماشین ټوټې کول  ،تخریب کول  ،یوسامان په برخوویشل

Demonstrate

Demonstration
Demount

طبیعی جوړښت ته بدلون ورکول  -:خوراکي مواد ،دڅښلومواد اودخوندوړنورو طبیعي
موادوته دزهرجنو موادورگډول چې ډیرپه سختی ورڅخه بیلیږي  .دبېلگې په توگه لکه
ایتانول الکهول ته  ( ،چې خلک یې څښي)  ،دپیریدین موادوورگډول  ،اویامیتانول
الکول ته دخوړومالگې ورگ ډول اونور  .په بله ویناد کیمیاوي موادولکه اسید ،مالگه ،
درانده فلزات،الکالي اونوروپه واسطه د یوه شي طبیعي جوړښت تخریبول لکه د
پروتین اویانوکلیک اسیدپه مالیکول کې دهایدرات پوښ اودهایدروجن اړیکوپرې کول .
همدارنگ ه دحرارت  ،یخ  ،او الټراسونډ په واسطه هم په یوه طبیعي مالیکول کې بدلون

Denature

منځ ته راتالی شي
داعصابوداخیربرخې څانگې -:
دسایتوپالزما
حجرې
عصبي
دیوې
هغولنډوڅانگوته ویل کیږي چې دحجرې بدن ته
ورنږدې او دسایتوپالزماڅخه اوږدې راوتلې برخې
وي  .دهغوی دنده داده چې دشاوخونوروعصبی

Dendrite

حجروڅخه الکتروکیمیاوی تحریکونه راونیسي اودسلول بدن ته یانې ( )afferentخواته
هدایت ورکړي  .په شکل کې دیوې عصبی حجرې  neuronبڼه ښوول شوې ده  .دعصبې
حجرې څخه یوه بله اوږده څانگ ه هم راوتلې ده چې داکسون په نامه یادیږي  .اکسون
دعصبي حجرې څخه راوتلې اوږده ریشه ده چې عصبي زیگنالونه نوروحجروته لیږدوي .
دکال حلقه  -:هغو دایروي شکله حلقوته ویل کیږي چې هرکال دونې په عرضاني مقطع
کې تولیدکیږي  .ددغوحلقوي نمونوشمیردونې عمرپه ډاگه کوي

Dendrochronology

دونوپېژندنې علم  ،دبوټوپېژندنې علم  ،دلرگیوپېژندنې علم

Dendrology

دیوه مالیکول څخه د  NO2گروپ لیرې کول

Denitration

د نیتریت ) (NO3−تجزیې ته ویل کیږي چې دبکتریاووپه مرسته دیوه نیتریت څخه
دنایتروجن اتوم لیرې کیږي او دنایترتوجن یو مالیکول ) (N2ترالسه کیږي  .دنوموړې

Denitrification

کړنالرې په مرسته بکټریاوې دځان لپاره انرژي اخلي
مخرج  -:په یوه کسر کې لکه  a/bدخط څخه الندی عدد  bد کسرمخرج دی
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ټینگ  ،یو بل ته ډیر نږدی  ,تنگ ,گڼ  ,بند ,تړلی  ,ربړی واشل ترڅوداوبواویاهوابهرته
وتل بندکړي  ،متکاثف  ،لکه ټینگ چای
په ریاضي کې  -: Dense setدمتراکم ماناورکوي  .بېلگې په توگه یوه مجموعه  Eپه
مجموعه  Mکې متراکم ده کله چې د Mهره یونقطه د  Eیوه نقطه اویا د Eتراکم نقطه
کې
دحقیقي عددونوپه مجموعه
وي  .په بله مانا د كسري عددونومجموعه
متراکم ده .

Dense

دفوتوگرافي په څانگه کې یوه آله ده چې دیوه فلم اپتیکي کثافت یا دتوروالی شدت
درجه اندازه کوي چې درڼاپه اچولو سره منځ ته راځي .

Densitometer

کثافت  -:په یوه ټاکلي حرارت کې دیوه متجانس جسم دکتلې ( )mاودهغه جسم دحجم
( ) Vحاصل تقسیم څخه عبارت دی  .دجسم حالت کیدای شی چې جامد ،یامایع
اویاگازشکل ولري  .دکثافت لنډیزپه  ρ = m/Vسره کیږي  .نړیوال واحدیې کیلوگرام پر
مترمکعب  kg/m3اونورواحدونه لکه کیلوگرام پر لیتر ،kg/l ,گرام پرسانتي مترمکعب
 g/cm3 = g/mlهم کارول کیږي

ټول غاښونه  -:دزامی پاس قطار اوالندې قطارټولوغاښونوته ویل کیږي  .په زامه کې
دډوډی دهضم کولوځنځیرپیل کیږي  .دتي لرونکی حیوان غاښونوشمیر  ۴۴دې چې
دزامې په څلورمه برخه کې په الندې ډول موقعیت لري  -۱ .درې مخکې پرې کوونکي
غاښونه  -۲ incisiviدکونج تېره څوکور غاښ  -۳ caniniڅلورمخکې میده کوونکي
غاښونه  -۴ praemolaresدرې شاته میده کوونکي غاښونه molares

Density

Dentition

ډې اوکسي ريبونوکلېک اسيد  - ،ډي .این .اې  .يا ژونځور - :دحجرې په کروموزومو
کې يو ډېرمهم ماليکول دی چې دحجرې دژوند سرليک اوجينېتيک ټول مالومات پکی Deoxyribonucleic
Acid
خوندي دي  .نوموړی ماليکول دحجرې دنده اوجوړښت کنترول کوي .
ډي اېن اې )-: (DNA
یوغبرگ ځنځیري شکله ،لکه دپیچ په شان شی خوا
تاوشوی بیومالیکول دی چې پرته له ځینې وایروسونو،
دنورو ټولوژوندیواورگانیزموپه کروموزوموکې  ،شتون
لري اودوراثت  geneticsټول مالومات پکې خوندي
نغښتی دی  .دنوموړي مالیکول لنډیزپه ډي این اې
( )DNAسره کیږي  .د ډي این اې په مالیکول کې ټول
هغه اړین جنیتیک مخکني مالومات خوندي دی چې
دژوندیواورگانیزمودپرمختگ  ،ودې اوددندې ترسره
کولولپاره ضروردي .
د ډي این اې تر ټولو لويه دنده د جنيټيکي کوډونو په
کارولو سره د امينو اسيدو د لړۍ نه د
پروټينواوهمدارنگه د RNAمالیکول جوړېدنه ده .دډي
این اې مالیکول دپوهیدلو په موخه کوالی شوچې
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) )rope ladderپه شان تصورکړو چې دځوړندشوي
جوړښت یې دیوې رسی زینې
مالیکول
د ډي این اې
محورپه تړاو دښي خواتاوشوي پیچ په شان تاوشوې وي .
پرمخ یوې برخې ته جین  geneویل کیږي چې هلته د )RNA (ribonucleic acid
دجوړیدلوپه هکله بنسټیز مالومات خوندي دی  .دډی این اې  DNAاو د  RNAترمنځ
توپیردادی چې دډي این ای په شکرکې د RNAپه پرتله یواکسیجن لږدی اوبلخواد
 DNAدعضوي بېزو ) (Baseڅخه دتیومین ) Thymin (Tپرځا ی په  RNAکې یوراسیل
باز  uracilشتون لري  .د  RNAدرې گروپونه شتون لري چې ( ،)rRNA( ، )tRNAاو
 mRNAگڼل کیږي چې دپروتین
 mRNAپه نامه سره یادیږي  .ترټولواړین یې
دجوړولو دنده ترسره کوي  .د mRNAپه مالیکول کې نغښتل شوی (کاپي شوی)
مالومات ترجمه کیږي ترڅودهغې په مرسته دپروتین دجوړښت په کړنالره کې Protein
 biosynthesisدټاکلي پروتین دجوړولو په موخه دامینواسیدسلسله وپيژندل شي .
نوموړې کړنالرې ته سپړنه یا  Translationویل کیږي  .ترانسکریپشن ( transcription
RNA
لغوي مان یې هغه بله خواته لیکنه ) یوډول کړنالره ده چې دیوه انزایم
 polymeraseپه مرسته دډي این اې په یوه برخه (جین) کې نغښتی اوکوډ  codeشوی
جنتیک مالومات لوستل کیږي اوبیا  RNAته انتقال کیږي  ..دډي این اې د جین په یوه
برخه کې دبېزوسلسله  ،د  transcriptionکړنالرې په مرسته داسې اړول کیږي چې په
پایله کې د  RNAپه مالیکول کې دبشپړکوونکي  complementaryبازود سلسلې په
توگه منځ ته راشی .
په یوه حجره کې د RNAدنده داده چې جنتیک مالومات دټاکلي پروتین دتولید په موخه
د  ) messenger RNA ( mRNAپه مرسته واړوي  .په کیمیاوي تړاو ډي این اې
( )DNAعبارت له یوه نوکلیک اسید  nucleic acidڅخه دی چې ددووتاوشوو ،اوږدو،
یوشان جوړشوو  ،ځنځیري مالیکولونو  Polynucleotideڅخه جوړدی چې پرلپسې تړلي
واحدونه لري اود  Nucleotidesپه نامه سره یادیږي  ..د  Nucleotidesمالیکول
ددریوبرخوڅخه جوړدی  : -۱ .فوسفیټ  – ۲ phosphateشکر -۳ 2-deoxyribose,
Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C),
دپینځوبېزوڅخه یوه بېز) (Baseلکه
 Thymin (T).اویا ) . Uracil (Uدډی این ای دموازي  ،بهرڅنډوپه اوږدوکې پرلپسې
اوپه تکراري توگه شکردفوسفیت سره نښتي دي اودمنځ برخې ته یې په عرضانې توگه
اړونده بېز) (Baseدشکرسره تړلې دي  .د ( )DNAمالیکول دیوه غبرگ اود مارپېچ په
شان تاوشوووضدموازي تارونو  double helixڅخه جوړدی چې دمثبت خواتاریې '3
)' ) 5' → 3بشپړکوونکي
)' ) → 5د منفی خواتارپروړاندی
 complementaryډي این اې لري  .دبېلگې په توگه دمثبت خوا بېزې لکه  TAGCپه
 ATCGبشپړکوونکوبیزوسره دهایدروجن کیمیاوي اړیکو په
خپل وارسره دمنفي خوا
واسطه تړل شوي دي  .یانې  Adeninد Thyminسره او Cytosinد  Guaninسره
دهایدروجن پله ډوله اړیکي جوړوي  .په  ١٩٥3زکال کې دډي این اې  DNAرښتونی
مالیکولي جوړښت دامریکا بیوکیمیاپوه  James Watsonاودانگریز فزیک پوه Francis
 Crickله خوا داکسریزوړانگوپه مرسته کشف شوچې له دې کبله هغوی ته په ١٩٦٢
زکال کې دطب نوبل جایزه ورکړل شوه .
یوقیمته شکردی  Monosaccharidesچې دپینځوکاربن اتومونوڅخه جوړدی اودډي این
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اې ( )DNAبنسټیز جوړښت تشکیلوي  .کله چې د  Riboseقندڅخه یواکسیجن لیرې
کړو  ،Deoxyنوموړی یوقیمته قند ترالسه کیږي  .همداالمل دی چې د2-deoxyribose
په نامه هم یادیږي  .کیمیاوي فرمول یې  C5H10O4دی اوپه دویم کاربن باندې تړل شوی
 OHگروپ یې دهایدروجن اتوم  H-Atomپه واسطه تعویض شوی دی .
تابع والی،غیرمستقل ،مربوطیت ،بلواكوالى  ،تړلئ  ،تر ال س ال ندې  ،تابعيت ،

Dependence

تابع  ،تر ال س ال ندې ،هيله ناك ،په بل چا متكي

Dependent

تابع متحول -:
ازمقادیرتابع میباشد

یومتغیردی چې قیمت یې دیوه بل متغیرتابع وي  .عبارت

Dependent
Variable

دیپالزمالیسیس  -:دپالزمالیز  Plasmolyseبرعکس عملیې (  )cytolysisته ویل
کیږي  .د دیپالزمالیسیس په عملیه کې دحجرې څخه اوبه بهرته بهیږي اوپه پایله کې
حجره راټولیږ ي یانې گینجه کیږي  .خوکله چې همداحجره په یوه داسې مایع کې ډوب
شي چې دمایع غلظت دحجرې پالزما په پرتله لږوي  hypotonic solutionنوپه پایله کې
ازموتیک فشارله کبله مایع دحجرې منځ برخې ته ورننوځي اودحجرې دحجم غټوالي المل
گرځي  .په دې توگه دغلظت تعادل برقرارکیږي .
خوارشوي يورانیوم  - :د يورانیوم ايزوټوپونويومرکب دی چې په هغه کې د يورانیوم دوه
سوه پينځه ديرش ايزوټوپ برخه دطبيعي يورانیوم په پرتله څه ناڅه شپيته په سل کې را
کمه شوې وي .

Deplasmolysis

Depleted
Uranium

دیپوالرایزیشن  -۱ -:په فیزیولوژي کی  - :کله چې یوه حجره په بریښنایزتوگه تحریک
شي نودمیمبران پوتنشل  Membrane potentialیې مثبت خواته دڅوکې په بڼه پورته
ځي (یانې دپخواپه پرتله لږمنفي قیمت ځانته اخلي )  .د بېلگې په توگه که چېر ته
دمیمبران دسکون پوتنشل  -70mVقیمت ولري اودتحریک څخه وروسته تر -50mV
پورې ت غیر وکړي نوپه دې صورت کې حجره دیپوالرایزشوې ده  .نوموړې کړنالره هغه
مهال منځ ته راځي چې دسودیم ایونونه  Na+اویادکلسیم ایونونه  Ca2+دمیمبران له
الرې حجرې ته ورننوځي  .بلخواکه چېر ته دپوتاشیم ایونونه  K+دمیمبران له الرې
دحجرې څخه بهرته ووځی نودیپوالرایزیشن کړنالره په ټپه دروي .
 -۲په فزیک کې  -:کله چې یوه عرضاني ډوله څپه خپره شي اوپه الره کې دیوه جسم سره

Depolarisation

غبرگون وکړي نودانکساراویاانحناپه کړنالره کې ددیپوالرایزیشن درجې کمښت منځ
ته راځي
ترسب -۱ - :دځمکې دجاذبې قوې داغیزې له کبله په یوه مایع کې ښکته خواته
دموادورسوب یاكښيناستونكى مواد -۲ ،دباد ،یخ اویااوبوپه مرسته دموادولیږداوبیرته
راښکته کیدل  - : ۳،دتايمېس په غړي کې  Thymusدکولسترین Cholesterin
کریستالونوترسب

Deposition

دیوه جسم حالت ته تغیر وکول په دې مانا چې دگازحالت څخه دجامدپه حالت واړول شي
 .دبېلگې په توگه کله چې داوبوبخارد یخچال دساړه دیوال سره ولگیږي نوسمدالسه په
یخ اوړي .

Deposition
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))P (x0;f(x0
داشتقاق وړتیا یا قابلیت  -:یو تابع ) y(xد
(ځای ) کې داشتقاق وړده کله چې ال ندې برید (حد =  ) limموجودوي .
تابع مشتق ) y'(x0مساوي دی له :

په ټکي
دنوموړې

په دې ځای کې  ∆𝑥 = ℎ = 𝑥 − 𝑥0یولنډیزدی .
په هندسي تړاو کله چې دمنحني په اوږدوکې دسیکانت  secantمستقیم خط داسې
وخوځیږی چې په پایله کې په تاتجینت  Tangentباندې واوړي .

دیوه تابع ) y(xمشتق
وي .

)y'(x

پیداکول چې د  yپه سرباندې ( یوزور)کښل شوی

مشتق  ،اشتقاق  -:په کیمیا کې - :دیوه بنسټیزمرکب څخه دنوروورته موادوترال سه
کول چې دعمده مرکب سره یې خواص ډیریوشان وي  .د بېلگې په توگه کله چې په یوه
مرکب کې دهایدروجن اتوم پرځائ یوبل اتوم اویااتوم گروپ ونښول شي اویا دمرکب
څخه یوهایدروجن اتوم اویاډیرهایدروجن اتومونه لیرې شي  .د بېلگې په توگه الکول
په حقیقت کې د اوبو ( )H-O-Hیومشتق شوی مرکب جوړوي داځکه چې کله داوبوڅخه
یوهایدروجن لیرې کړواو پرځای یې یو پاتې گروپ  Rکیږدو ،نوجوړښت یې لکه د R-
 O-Hپه شان بدلون کوي  .که چېرته د  Rگروپ پرځای دمیتول  CH3پاتې گروپ
( )CH3-O-Hورڅخه ال س ته راځي :
کیږدونو میتانول

Derivability

Derivate

Derivative

مشتقات  -:هغوکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې دنورواساسي کیمیاوي موادوڅخه
ترالسه شوې وی  .په بله وینا مشتقات هغومرکباتوته ویل کیږي چې دهغوی مالیکولونه
دهایدروجن اتوم پرځای اویادیوه فنکشنل گروپ پرځای یوبل اتوم اویاداتوم بل گروپ
ځای نیولی وي اویایو اویا ډیراتوم گروپونه لیرې شوي وي .دبېلگې په توگه دایتان
مشتقات عبارت دی له  :ایتانول  ،ایتېن ،ایتین  ،اېتانال  ،ایتان اسید اونور
دپوستکي سوروالي اویاپړسوب چې دالتهاب په شان ورته نښي نښانې لري.

Derivatives

Dermatitis

یوډول مرخیړیوته ویل کیږي چې د پوستکی په بهرنۍ برخه کې  ،په اوښتانوکې اوپه
نوکانوکې ځاله کوي اودپوستکي ناروغۍ المل گرځي  .ددرملنې لپاره د Sulbentinاو
 Tioconazolدرمل څخه گټه پورته کیږي
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پارازایټ  -:مایکروبیولوژیکي کوچني ژونديو اورگانیزموته ویل کیږي
پوستکي کې ژوندکوی

چې په

Dermatozoa

دبدن پوستکې بهرنی پوټکی  epidermisاو ال ندني پوټکی  subcutisترمنځ برخې ته ویل
کیږی چې دڅرمنې پوښ په ډول ده

Dermis

په انسانانو اوحیواناتوکې دپوستکې بهر پټ اپیدرمس  epidermisاوالندنې پټ سب
کیوتس  subcutisترمنځ د تړونکو انساجوجوپټ دی .

Dermis

-:
سرچینه نیول ،منشانیول
اوژوندساروبنسټیز منشا څیړنه ،دټبرمنشا

راتلونکي نسل ته دجینونولیږد  ،دانسان

ارتقا  ،دراتلونکونسلونو تکامل (بشپړتیا)  ،دشجرې کرښه  ،زوزاد ،زهرزاد ،زات
وزویات ،چوچ و بوچ ،کړاڅي ،بچی  Arabicاوالد  Farsiبچه ها  ،فرزندان
دحیواناتواونباتاتودارتقانظریه (یا داصل او نسب نطریه )  -:انگریزي ساینسپوه چارلس
ډاروین  Charles Darwinاوفرانسوی کارپوه المارک  Lamarckداسې نظریه وړاندې
کړه چې اوسني عالي ژوندي موجودات دابتدائي ،ساده اوسفلی موجوداتوڅخه منځ ته
راغلي دي  .دنوموړې نظریې دپوهیدلوپه موخه لومړی دژوندیوحیواناتواونباتاتودخپل
منځي مقایسې په اړوند ډیرې گ ټورې څیړنې ترسره شوی دي  .دژوندیوموجوداتو ترمنځ
طبیعي خپلوي په ډاگ ه کوي چې دننۍ ورځې ټول ژونديو حیواناتو اونباتاتوډولونه په
اصل کې یوه شریکه منشأ (شجره ) لري  .په بله وینا ټول ژوندي موجودات یوشریک
غورنیکه لري چې دهغه سره هریوژوندی موجودسم سیخ دخپلوي په کرښه تړلی دی .
داځکه چې که هرڅومره دځمکې لومړنیو وړاندو تاریخي پړاوونوته رجوع وکړوپه همغه
کچه نوموړي موجودات ساده تره کیږي  .په یادشوې نظریه کې ښوول شوې ده چې څرنگه
یونوع موجود دچاپېریال حالت د تغیرسره تطبق کوي او په کومه توگه نوي انواع منځ ته
راځي  .دډاروین نظریه دطبیعي انتخاب په هکله اوهمدارنگه دالمارک نطریه دوراثت

Descend

Descendants

Descendants
Theory

دتوافق شووعالموڅخه بحث کوي .
اوال د ،راتلونکی نسل ،زوزات  ،مشتق شوي مواد ،پاتې شوني محصول

Descendent

سرچینه  ,منبع  ,اصلی ځای  ,اصلیت ،پښت ،

Descent

تشریح ورکول  ،روښانول ،بيانول .

Describe

تمثیلول ,څرگندول  ,ښودل  ,تشریح کول  ,بیانول

Description

دهندسې څانگې یوه برخه ده چې دیوه جسم درې بعده بڼه دارتسام ځانگړوکړنالروپه
مرسته په دوه بعده توگه ښيي  .نوموړی تخنیک دانجینرانو ،رسم کوونکو
اومهندسانولپاره اړین دی .

Descriptive
Geometry

صحرا،بیابان  -:منطقه ایکه نسبت عدم موجودیت باران ویابارندگی خیلی نامنظم
فاقدنبات بوده ویا نبات کم دران میروید که به هیچ وجه فرش نباتی منظم وبسته درآن
دیده نمیشود .درجهْ حرارت روزانه خیلی بلندبوده وازطرف شب خیلی سردمیباشد.
بیابانهای بزرگ درنصف کرهْ شمالی بوده مانندصحراهای افریقا،اسیاوامریکای شمالی
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یومختاړی دی چې د اتصال ،فیته اویا تړون  ،ماناورکوي  .دبېلگې په توگه لکه دتړون
حجروکپری  ، Desmocraniumاویا  Desmosomدحجروتر منځ تړونکي جوړښتونه

Desmo-

یوه گروپ انزایموته ویل کیږي چې د Steroidogenesisپه کړنالره کې شتون لري
اودکارین سلسله دیوبل څخه بیلوي  ،نوموړي انزایم غذايي موادپه اوبو  ،کاربونیک
گاز،امونیاک اوانرژي اړوي  .د بېلگې په توگه لکه  20,22-desmolase :چې کولیسترول
 cholesterolپه ستروئید هورمون  Pregnenoloneاړوي .

Desmolase

یومصنوعي هورمون دی چې لنډیزیې په  DDAVPسره کیږي  .دغه هورمون
دمی تیازوتولیدکموي اوله دې کبله هغه کوچنیانوته ددرمل په موخه ورکول کیږي چې
دشپې له خواپه بستره کې می تیازې کوي  .نوموړی درمل هره ورځ دخوب کولوترمخه 0,2
 mg/dayڅخه تر  0,4 mg/dayپورې ماشوم ته ورکول کیږي .

Desmopressin

دحجروپه سطحه باندې یوډول جوړښتونوته ویل کیږي چې دوه حجرې سره کلکې ساتي
 .لکه په ایپیتلي نسجونوکې د حجرو ترمنځ خپلمنځي تړونونه چې دیوه پله  bridgeپه
شان دنده ترسره کوي

Desmosome

یوه کیمیاوي کړنالره ده چې دیوه جسم په سطحه باندې پخواجذب شوي Adsorption
موادبیرته ازادکیږي .

Desorption

هغې کړنالرې ته ویل کیږي

چې دیوه مرکب څخه داکسیجن اتوم لیرې شي .

دمختاړي کلمه  desoxyپه مانادی ( پرته له اکسیجن څخه)

Desoxydation

هغو موادوته ویل کیږي چې دتقطیرپه کړنالره کې الس ته راځي  .دبېلگې په توگه کله
چې یومخلوط مایع ته حرارت ورکړشي چې پکې هراړخیزموادحل شوي وي اوبیایې
دگ ډشووموادوبخاردیخ کولوپه مرسته بیرته په مایع واړول شی  .په پایله کې مطلوب
موادترالسه کیږي .

Destillates

ډیسلفریټ  -:دیوه مرکب څخه د گوگ ړ ،سلفر لیرې کول  .دبکټریاووپه مرسته دسولفیت
دارجاع کړنالرې ته ویل کیږي  .اویالکه دبکټریاووپه مرسته دسولفیتو په هایدروجن
سلفاید باندې د اړول

Desulphurate

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
الکترومقناطیسي وړانگې لکه نوراویادرادیوڅپې رانیسی
)Detector (Radio
اواندازه کوي  .دبېلگې په توگه دیوه دیدکتورپه مرسته
درادیوپه لوړفریکونسي خپروشوو څپوکې نغښتل شوی
مالومات (لکه دموزیک ټيټ فریکونسی څپې) بیرته الس ته
راوستل کیږي  .دموزیک څپې دلوړفریکونسي رادیوڅپوپه مرسته دامپلتیودموجیلیشن
په کړنالره کې انتقال کیږی  .په دیدکتورکې دلوړفریکونسي اودموزیک ټيټ فریکونسي
اړول کیږي .
په متمادي (مستقیم) جریان
گډشوی متناوب برېښنایزجریان
رادیودیکتور دیوه گوتک ، L1خاذن  VC1او ، C1انتن ،دیود D1= diodeاو لوډ
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سپیکرڅخه جوړدی  .دگوټک اولومړي متغیرخاذن  VC1په مرسته دسرکټ مقاومت
داسې اعیارکیږي چې یوازی ریزونینس فریکونسي  resonant frequencyیانې
درادیوسټیشن ټاکلې څپې دیود  diodeته الره پیداکوي او پاتې زیگنالونه دمځکې خواته
بهیږی  .ددیکتورپه واسطه مستقیم شوې لیږدوونکی لوړفریکونسي څپې دیوه دویم
خاذن  C1په مرسته ځمگې ته بهیږي اوپه دې توگه په پایله کې یوازې دموزیک ټیټ
فریکونسي اواز پاتې کیږي چې دلوډسپیکر په مرسته دغه متمادي (مستقیم) زیگنالونه
اوریدالی شو ..په هستوي فزیک کې دیوه ځانگړي دیدکتورپه مرسته هستوي ذرې لکه
اتومونه  ،نیوترونونه ،پروتونونه اوفوتون اندازه کیدای شي .
په بیالوژي کې  -:هغه عامل چې په نطفوي تکامل کې دنطفې راتلونکې سرلیک ټاکي .
په ریاضي کې  -:یوه ځانگړې تابع ده چې د یوه مربع ماتریکس  Matrixسره یوسکاالر
 scalarیانې دیوه عددقیمت تړي  .دبېلگې په توگه که دوه ضرب دوه ماتریکس
په پام کې ونیسونولرو:

Determinant

دپورتني ماتریکس  Aدیترمینانت قیمت  det Aپه الندې توگه ترالسه کیږی .

تعین ،ټاکنه  ،سرنوښت  ،قوانین  ،پريكړه تصميم ،فيصله صحيح او په زړه پورى كچه يا
تول نتيجه  ،ټينگار ،ثبات ،ټينگ عزم
دیویاڅومجهوله معادلې دحل ټول رښتوني عنصرونوته ویل کیږي چې دیوې مجموعې
متغیرقیمتونه تشکیلوي  .په بله وینا دمعادلې دحل مجموعه ده  .دبیلگې په توگه لکه
الندې  3x + 5 = 7یوه معادله ده چې د مجهول  xقیمت ئې د محاسبې له الرالس ته
راځي ترڅومساوات برقرارشي .
ټاکل ،پرېكړه كول ،فيصله كول ،محدودول ،څرگندول ،معلومول ،پرټاكلى الره روانول.

Determination

Determination
Equation

Determine

هغه وخت منځته راځي چې
- :
دوړانگو ټاکونکې ناوړه اغېز ې
دایونایزوونکووړانګود انرژي ډوزقيمت ديوه ټاکلي ليميټ څخه واوړي اویوه ناوړه اغیزه
ښکاره شي لکه دپوستکي سوروالی .

Determinesic
Effects

په چاودیدونکو موادوکې یوکیمیاوي تعامل ته ویل کیږی چې دصوت سرعت څخه په
لوړسرعت خپریږي اوپه پایله کې دچاودیدونکوموادودانفجارالمل ګرځي  .د بېلګې په
توګه لکه  Triaminotrinitrobenzolچې لنډیزیې په  TATBسره کیږي اوکیمیاوي
فرمول یې  C6H6N6O6دی  .اویا  RDXچاودیدونکي مواددیادولووړدي

Detonation

یوې ځانګړې مادې ته وايي چې چاودیدونکي موادبلوي یانې مشتغل کوي  .د بېلګې په
توګه لکه ) Trinitrotoluol (TNTچې کیمیاوي فرمول یې  C7H5N3O6دی .

Detonator

دروندهایدروجن یا دیتریم )-: ( 2H
دهایدروجن اتوم درانده ایزوټوپ لپاره دلنډیز  Dنښه ده  .دیتریم
دهایدروجن اتوم یو ثابت طبیعي ایزوټوپ دی چې په هسته کې
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یونیوترون اويوپروتون لري  .اتومي شمیره یې یو  ،نسبي اتومي کتله یې 2,0147u
واحددی  .کله چې داکسیجن سره کیمیاوي تعامل وکړي نوپه پایله کې درندې اوبه منځ
ته راځي چې په  D2Oسره ښوول کیږی  .په هستوي بټۍ کې دمودراتور په توګه کارول
کیږي  .دنیوترونومودراتور neutron moderatorداسې عنصرونه دي چې چټک لوړانرژي
نیوترونونه په حرارتي یانې سوکه لږانرژي نیوترونواړوي  .دبېلګې په توګه لکه درندې
اوبه  ،ګرافیت  ، graphiteدسمندرپه اوبوکې دشپږ نیم زرواتومونوڅخه یې یواتوم
دروندهایدروجن تشکیلوي  .دڅښلوپه اوبوکې یې سلیزه ونډه  0,014 %ده
درندې اوبه  -:کیمیاوي فرمول یې په ) D2O (2H2Oښوول کیږي اودعادي اوبوH2O
څخه یې توپير په دې کې دی چې دعادي اوبوسپک هایدروجن اتوم دهایدروجن یوه
ایزوټوپ دروند هایدروجن اتوم په واسطه سل په سل کې تعویض شوی دی چې ددیتریم
 Deuteriumپه نامه سره یادیږی  .دسپکواوبو هایدروجن اتوم  1Hپه هسته کې یوازی
یوپروتون لري په داسې حال کې چې دد رندې اوبوهایدروجن اتوم په هسته کې یونیوترون
اویوپروتون لري ( . ) 2Hدرندې اوبه په هستوي بټۍ کې دنیوترون موډراتور ( Deuterium Oxide Neutron
ددرندواوبوپه مرسته
 ) moderatorیانې متعادل کوونکي په توګه کارول کیږي .
کیدای شي چې دطبیعي یورانیوم دوه سوه اته دیرش څخه پلوتونیوم تولیدشي پرته له دې
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 .
دیترون  -:دطبیعي درانده هایدروجن اتو م ایزوټوپ مثبت چارج شوې هستې ته ویل
کیږي چې په هسته کې یونیوترون اویوپروتون لري  .نوموړې هسته د  2H+اویا د  dپه
عالمه ښوول کیږي  .ددیترون ذره دنیوترونو دتولیدپه موخه کارول کیږي  .دبېلګې په
توګه کله چې ترټولودروندهایدروجن اتوم  3Hتریسیوم  tritiumددیترون  2Hپه ذره
وویشتل شي نوپه پایله کې نیوترون  nاودهیلیوم اتوم منځ ته راځي .

Deuteron

H + 3H → 4He + n

2

په بیالوژي کې  :تکامل کیدل  ،انکشاف کول  ،وده کول  ،رشدکول  ،نموکول
په ریاضي کې  -:انکشاف ورکول  ،دبیلګې په توګه لکه الندې رابطې ته بسط ور کول .
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
هغه موادچې دسپینوزرو مرکب دارجاع لپاره کارول کیږی  .دنوموړوموادوپه مرسته
رڼاشوی عکاسي فلم دلیدلووړګرځی  .دبیلګې په توګه لکه د  AgBrدمرکب څخه دنقرې
اتومونه ارجاع کیږي  .په دې کړنالره کې ارجاع کوونکي مواداکسایدکیږي یانې
الکترونونه دځانه ورکوي اودنقرې ایونوڅخه رانیول کیږي  .په پایله کې دنقرې
ځلیدونکی فلزدلیدلووړګرځي .

Develop

Developer

په بیالوژي کي تکامل اوانکشاف  -:ټولو هغو وده ایزو پړاوونوته ویل کیږي چې
یوژوندی موجودیې دتخم څخه ترطبیعی مرګه پورې طی کوي  .کله چې یوه هګۍ القاح
شي نوورپسې سلولي ویش پیل کیږي اونطفه وده کوي  .دتکامل په
توپیرلرونکوپړاوونوکې مختلف سلولونه تفریق کیږي اوپه پایله کې غړي منځ ته راځي .
نوموړی تکامل په څلوروپړاوونوکې ترسره کیږي  -۱ .نطفوي تکامل ترهغه پورې چې
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یوحیوان خپل مستقل ژوندغوره کوي  -۲ .دکوچنیتوب څخه تربلوغ پوری  -۳دبلوغ
پېره  -۴دزوړوالی دوره ترمرګه پورې -۳ blastogenesis -۲ Fertilisation-۱ .
-۸ Toddler-۷ Baby-۶ Childbirth-۵ fetogenesis-۴ Embryogenesis
-۱۳ Ageing-۱۲ Climacteric-۱۱ adult-۱۰ Sexual maturity-۹ juvenile
Death
انحراف  ،دسمت تغیر ،بدلون ،اوښته  ،درايى توپير

Deviant

په بیالوژي کې (بدلون  ،تغیر)  -:په یوه حجره کې دموتاسیون  Mutationله کبله دنوع
بدلون اویادحجرې په وروستیوپړاوونوکې دجنینوبدلون ته ویل کیږي .
په فزیک کې  -:دځمکې مقناطیسي قطبونوڅخه د کپاس مقناطیسي ستنې په انحراف
کې نیمګړتیاچې دکشتی داوسپنې مقناطیس په واسطه منځ ته راځي  .داځکه چې هره
بله مقناطیس چې کمپاس ته ورنږدې پرته وي ،ددې المل ګرځي چې دکمپاس ستنې ته

Deviation

دځمکې شمال مقناطیس په تړاوتخریبوونکی انحراف ورکړي اوپه دې توګه کمپاس
اصلي انحراف غلط وښيي . compass error
سامان اوافراز،آله

Device

یوځانګړي شیشه یې لوښي ته ویل کیږي چې غبرګ دیوالونه لري  .دداخلي صیقل
شوې جداراودبهرني جدارترمنځ خالشتون لري اوله دې کبله دیوه ترموستات Thermal
 insulationپه توګه کارکوي  .په منځ کې یې دتاوده مایع لکه چای اویاساړه مایع لکه
دمایع نایتروجن حرارت ثا بت ساتل کیږي  .په طبابت کې دانساجو یخ شوونمونودانتقال
په موخه کارول کیږي .
یوډیرزورور steroidدرمل دي چې په ځانګړي اویا دنورودرملوسره یوځای
مایولوماناروغ ته ورکول کیږي

د

Dewar Flask

Dexamethasone

یوډول ارجاع کوونکي  ،شی خواتاوونکي پولی ساکرایددی چې دشکرو  D-glucoseپه
کورنۍ پورې اړه لري اودنشایسته  (C6H10O5)n,موادو دتجزیې  Hydrolysisڅخه
ترالسه کیږي  .دنشایسته پاتې شونې نوموړي مواددغنمو ،کچالو ،وریجې ،اوجواروڅخه
ترالسه کیږي کله چې هغوی داسیدتراغیزې الندې راشي اویاداچې دیوسلوپینځوس درجې
څخه لوړ ) (>150 °Cحرارت ورکړشي  .دماشومانوپه غذايي وچوموادوکې اوهمدارنګه
په تخنیک کې دسریښونکې مادې په توګه کټور استعمال لري  .کیمیاوي فرمول یې
 C6H12O6دی .

Dextrin

دلغت یوه برخه ده اومانایې ده  :په منځ کې ،یا بهرته راوتل  ،په واسطه  ،لکه :
درګونوڅخه دسروکرویاتوراوتل  ، diapedesisدبرق په واسطه دحرارت تولیدdiathermy
،

Dia-

دشکرې ناروغي  -:دشکرې ناروغۍ ډیرډولونه پيژندل شوي دي لکه :
 -: Diabetes mellitus -۱ډیابت مېلېتس دشکرې یوډول ناروغي ده چې په وینه کې
دشکرې اندازه دنارمل په پرتله خورالوړه وي  .المل یې دادی چې دناروغ په میتابالیزم
کې نیمګړتیا اواختالط منځ ته راځي  .څرنګه چې په وینه کې دشکرې مقدارزیات دی
نواضافګي شکردادرارله الرې اطراح کیږي  .په نوموړې حالت کې د پانکراس Pancreas
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ځانګړي حجرې غیرنارمل کارکوي اوشکره دینې په ګالیکوجن Glycogenکې دانرژي په
بڼه نه شي ذخیره کوال ی.
 -: Diabetes insipidus -۲دشکرې یوډول ناروغي ده چې دادرارله الرې خوراډیرې
اوبه اطراح کیږی اوناروغ ډیرزرتږی کیږي  .المل یې په بدن کې درګونوتنګونکی هورمون
 Vasopressinکمښت دی کوم چې دپښتورګو له الرې اوبه بیرته نه شي جذب کوالی.
 -: Renal glycosuria -۳دشکرې یوډول ناروغي ده چې که څه هم په وینه کې دشکر
مقدارنارمل دی خوپه ادرارکې شکراطراح کیږي  .المل یې دبډوډي یادکلیه نیمګړتیاده
ده .دډیابت مېلېتس شکرناروغۍ نښې نښانې په الندې ډول دي :
دادرارډیرزرزر اوتکرارې اطراح کول  ،ډیره اشتها،تږی کیدل  .که چیرته یې درملنه په
خپل وخت ترسره نه ش ي نوکیدی شي چې ناروغ دمړینې المل وګرځي  .که څوک دشکر
ناروغي دډیرې مودې راهیسې ولري نوالندې اختالطونه په ناروغ کې لیدل کیږي  :دزړه
رګونوناروغي  ،ضعف یاسټروک  ، Strokeدکلیوي مزمنه ناروغي  ،دپښې ټپ یاقرحه
، Ulcerداعصابوتخریب  ،دسترګورګونو  retinaتخریب ،
دډ یابت مېلېتس شکرناروغۍ المل دادی چې د بانکریس بیتاحجرې په کافي اندازه
انسولین  insulinهورمون نه شي تولیدکوالی اویاداچې په وینه کې په کافي اندازه
انسولین شتون لري خودبدن حجرې نیمګړتیالري اوانسولین حجرې ته دننه نه شي
ننوتالی .همداالمل دی چې دډیابت مېلېتس شکرناروغۍ په درې ډوله ده :
 -۱لومړی ډول ډیابیت مېلېتس شکرناروغۍ :Type 1 diabetes
پانکراس په کافي اندازه انسولین نه تولیدکوي داځکه چې دپانکریس بیتاحجرې
داوتوایمین ناروغۍ له کبله دمنځه تللې دي .
 -۲دویم ډول ډیابیت مېلېتس شکرناروغۍ :Type I1 diabetes
دب دن حجرې دانسولین هورمون پروړاندې مقاومت ښيي اودانسولین پروړاندې مناسب
غبرګون نه ښکاره کوي  .نوموړې ناروغۍ ارثي المل لري اویونیمګړی جین اوالدته انتقال
کیږي  .لوموړی ډول شکرناروغۍ په ډیري سره په ځوانانوکې لیدل کیږي  .که چیرته
والدین دواړه دشکرناروغي ولري نواوالدونه یې لږڅه  80 %برخه ددې احتمال لري چې
دشکرپه ناروغۍ هم اخته شي .بلخواهغه څوک چې په ورځني ژوندکې ډیره بوره اوشیریني
خوري په ینه کې دګالیکوجن  Glycogenپولي ساکرایدپه بڼه ذخیره کیږي اودوینې
شکرپورته بیايې په داسې حال کې چې انسولین دوینې شکرراټیټوي .
 -۳درېيم ډول شکرناروغۍ دبالربښت دشکرناروغي ده Gestational diabetes :
هغه میرمنې چې دبالربښت په موده کې وې نوپه وینه کې دشکرمقدارپورته ځي
لومړی ډول ډیابیت مېلېتس شکرناروغۍ درملنه داده چې ناروغ ته انسولین پیچکاري
شي  .ددویم ډول شکرناروغي درملنه په سپورت ،حرکت اودصحي غذايي رژیم Diet
لکه شنه ،سابه  ،ترکاري ،لږبوره  ،په خوړلوسره اودوزن کمښت په اساس ترسره کیږي .
همدارنګه درمل لکه  Metforminپه مټ هم ددویم ډول شکرناروغۍ پرمختګ په ټپه
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
پیداکیږي چې د Polyneuropathyپه نوم یادیږي .لکه دپښوسوځیدل ،میږی میږی کیدل
 ،چوخیدل،درداونورمنځ ته راځي  .دنوموړونښې نښانې دکمښت په موخه دبې کمپلس
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ويټامینو  vitamin B complexڅخه ګټه پورته کیږي .
دشکرناروغۍ دتشخیص په موخه د  HbA1cقیمت مقدارپه وینه کې اندازه کیږی .
نوموړی کمیت یومعیاردی چې دوینې سره کرویاتو رنګه مادې هموګالیبن
هغه څوک چې
 hemoglobinسره دګلوکوزڅومره اندازه کیمیاوي تړون کړی دی .
 4–6 %دی  .خوهغه څوک چې
دشکرپه ناروغۍ باندې اخته نه وي نورمال قیمت يې
دشکرناروغي ولري اړین ده چې قیمت یې د HbA1cقیمت د  6,5–7,5 %څخه پورته نه
شي  .په الندې جدول کې دنړیوال روغتیاسازمان له خوادشکرناروغۍ لپاره سپارښتنې
شوې دي چې په وینه کې دشکرمقدارڅومره وي .

قطر ،

Diagonal

په یوه وضعیه کمیاتو کې دمالوماتو،
ګرافیکي رسم کول -:
عددونو،اوهراړخیزوارقامورسم کول  .بېلګې په توګه دیوې تجربې په پایله کې ترالسه
شوي نتیجې  Dataپه دوه بعده اویادرې بعده توګه رسم کول

Diagram

دیوه بل څخه بیل حرکت کول  - :دسلول په غیرمستقیم ویش کې دپروفېزاخرني پړاوته
و یل کیږی چې هلته دکروموزوموتاوشوی جوړښت سرته رسیدلې وي
اودکروموزومونیمايې برخه ( )chromatidsدیوه بل څخه جداپه حرکت پیل کوي .

Diakinese

دمصنوعي پوښتورګي دآلې یوې ځانګړې برخې ته ویل کیږي چې په مینځ کې یې داوبو،
اودمالګې ،اوالکتروالیت یوګډمحلول شتون لري اودناروغې وینې دپاکولواومینځلو
لپاره پکاریږي  .دمینځلوپه محلول کې الندې عنصرونه ګډشوي وي  .لکه –Na 130
135 mmol/l , K 2 mmol/l, Ca 1,75 mmol/l , Mg 0,75 mmol/l , Cl 100 mmol/l ,
Acetat o.

Dialysat

دوینې پاکولوتګالره -:
یوه فزیکي کړنالره ده چې په یوه محلول کې حل شوي
ذرې دهغوی دبریښنایزچارج اودمالیکولي وزن په
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
په ټاکلې اندزه مالیکولي وزن ولري  .څرنګه چې په دې کړنالره کې دوینې څخه ذهرجن
مواد لیرې کیږی او دوینې دپاکولوپه موخه کارول کیږي نوله دې کبله دمصنوعي
پښتورګې په توګه ورڅخه ګټه پورته کیږی  .په بله وینا یوه کړنالره ده چې دنیمګړي
پښتورګي په ځای کارول کیږي .
کله چې دیوچاپوښتورګی خپله وینه نه شي فیلتر کوالی نودوینې پاکولودنده دیوه
ماشین په مرسته ترسره کیږي  . dialysis machineنوموړې کړنالره ددیاالیزیس په نامه
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سره یادیږي
دوینې پاکوونکې آلې برخه -:
دطبي آلې یوې اړینې برخې ته ویل کیږي چې
دمصنوعي پښتورګو دنده ترسره کوي او د جهاز
 .کله چې
البولي په څانګه کې پکاریږي
دیوشخص پښتورګی نیمګړی کارکوي نودنوموړې
آلې څخه ګټه پورته کیږي  .ددې آلې منځ خواته
دیوې خواڅخه دبدن خچنه وینه ورننوځي اود متقابل
خواڅخه دوینې مینځلو په موخه یوځانګړی محلول
جریان لري  .دنوموړې آلې په منځ کې یوه نیمه قابل نفوذغشا semipermeable
 membraneشتون لري چې خچنه وینه اودوېنې مینځلوځانګړی محلول  dialysateدیوه
بل څخه بیل ساتي  .په دې ترځ کې دځینوفزیکي قوانینوپه مرسته لکه دنفوذکړنالره
 ، diffusionاوزموزیس ،Osmosisکړنالره داسې پایلې لري چې د نیمه قابل
نفوذغشا څخه کوچني مالیکولونه لکه داوبو مالیکولونه  ،دمالګې مالیکولونه کوالی
شي چې دغشاڅخه د وینې پالزماته خواته ور تیرشي اوبیرته راتیرشي خوغټ مالیکولونه
لکه د شکر مالیکولونه  ،پروتینونه اوډي این اې  DNAمالیکولونه په وینه کې پاتې شي
 .داوبودفشارپه زیاتوالي سره یانې د hemodialysisکړنالرې په مرسته ناوړه پاتې شوي
مواد لکه کریاتینین  ، creatinineیوریا  Ureaاوهمدارنګه کوچني مالیکولونه لکه اوبه
،ګلوکوز ،امنیواسید ،اوس ودیم کلورایئد
 dialysateخواته ایستل کیږی .

دخچنې وینې څخه دغشابلخواته
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هغوموادوته ویل کیږي چې غیرمقناطیسي خواص ښيي  .کله چې دغه ډول موادپه یوه
بهرنۍ مقناطیسي ساحه کې کیښوول شي نوپه مقابل خواکې یې یوه ډیره کوچنی
مقناطیسي ساحه تولیدکوي  .په پایله کې نوموړي مواد بهرنۍ مقناطیسي قوه دفع کوي
اوکمزوری کوي  .بېلګې په توګه لکه اوبه  ،لرګي  ،پالستیک اوځینې عضوي مرکبات .
دن وموړوموادو د اتومونو اومولیکولونو په مدارونوکې دالکترونوشمیربشپړوي  .یانې
داتوم په
دهغوی بهرنی مدار په دوه اویا اتوالکترونوباندې مشبوع شوی وي .
مدارکې هریوالکترون لکه د یو ه مقناطیسي دایپول په شان خواص لري  .داځکه چې
دیوې خواالکترون په خپل محورڅرخیږی چې دسپین ) (spinپه نامه یادیږی
اوبلخواالکترون دهستې په شاوخواراګرځي اوله دې کبله دیوه بل کمیت خاونددی چې
دمداردوراني ضربې (  ) rotational momentumپه نامه یادیږی  .کله چې اتوم په یوه
بهرنۍ مقناطیسي  Eextساحه کې پروت وي نودالکترون دواړه یاد شوي حرکتونه په ګډه
سره داسې تغیرکوي چې دبهرنۍ مقناطیسي ساحې په شاوخواراڅرخیږي  .په پایله کې یوه

Diamagnetic
Materials

 Lenz's lawله

محصله مقناطیسي ساحه  Biتولیدکوی  inductionچې دلینزقانون
مخې دبهرنۍ مقناطیسي ساحي  Eextمخالف خواکې غبرګون کوي .
همداالمل دی چې  Diamagneticموادهڅه کوی چې دبهرنۍ مقناطیسي ساحې څخه
ووځي  .که چېر ته بهرنۍ
مقناطیسي ساحه موجوده نه وی
یانې  Eextدصفرسره مساوي وي
نو په مشبوع مدارونوکې دجوړه
الکترونو مقناطیسي دایپولونه
مخالف سمت لري اوله دې کبله خنثي کیږي  .په بله وینا داسې موادشته دي چې
داتومونومحصله مقناطیسي مومنتم یې صفردي  .بېلګې په توګه لکه دهایدروجن
مالیکول ، (H2) ،مس ) ، (Cuسودیم کلوراید ) (NaClاوټول نجیبه ګازونه دیادولوړدي
چې غیرمقناطیسي خواص ولري دډایامګنتیک
 .هغه اتومونه اومالیکولونه
 Diamagneticموادوپه نامه یادیږی .
ډایاماګنېتیزموس  -:دیوې مادې هغو خواصوته ویل کیږي چې که یوه بهرنۍ
مقناطیسي ساحه ورباندې عمل وکړي نوپر وړاندې یې یوه مخالفه مقناطیسی ساحه
تولیدکوي  .په پایله کې بهرنۍ مقناطیسي قوه دفع اوکمزورې کوي  .داډول موادDiamagnetismus ،
ددې المل ګرځي چې دبهرنۍ زورورې مقناطیسې ساحې کرښی دخپل ځان منځ ته پرې
نږدی او دمادې څخه بهرخواته کږې وږې ووځي .
قطر ،قطر (دايره)  :پرېړ والى پنډوالى

Diameter

هغوعضوی مرکباتوته ویل کیږي چې په خپل ځان کې دامین دوه ګروپونه ولري  .دامین
ګروپ عبارت دی له  ، (-NH2) :بېلګې په توګه لکه Histamin

Diamines

الماس  -:په شکل کې دکوه نورالماس ښوول شوی دی چې
دافغانستان څخه انګلستان ته وړل شوی دی .
یوډیرنامتواوقیمتي کریستل دی چې د خالص کاربن عنصرڅخه
جوړشوی دی  .په طبیعت کې په بلوري مکعب ډوله بڼه موندل
کیږي  .الماس دټولوپيژندل شوو موادوپه پرتله یوډیر کلک
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کریستل دی حرارت ته دمسوپه پرتل ه پینځه ځله ډیر هدایت ورکوي  .کیمیاوي نښه
یې په  Cښوول کیږي  .دکاربن هریواتوم دکاربن نورو ګاونډیواتومونوسره کیمیاوي
ګډ تړون لري او جوړه الکترونونه سره شریک کوي  ،خالص کاربن سپین رنګ اویابې
رنګه ځال لري  .کثافت یې  3,53 g/cm3ګرام پر سانتی مترمکعب  ،دکلکوالی درجه
 Mohs scaleیې لس ده  .دالماس وزن په کاریت  Karatسره اندازه کیږي  .یوکاریت
دیوه ګرام دوه پرلسمه برخه دی  ، Karat = 0,2 g = 2 · 10−4 kgدیوکاریت الماس
قیمت لږڅه درې نیم سوه ډالره دی  . US$ 342,92دنړۍ ترټولو ،پخوانی مشهوراوقیمتي
الماس دکوه نورالماس دی چې اوس دانګلستان ملکې ا لیزابیت په شخصي شتمني کې
شامل دی  .دکوه نورالماس خام وزن  186 Karatکاریت اندازه شوی دی  .که چېر ته
الماس دخالص کاربن څخه جوړنه وی اونورعنصرونه ورسره ګډوي نودالماس کریستل
رنګ ورسره سم توپيرپیداکوی  .بېلګې په توګه که دنایتروجن اتوم ورسره ګډوي
دالماس رنګ زیړ وي  ،که دبورون اتوم ( )boronورسره ګډ وي دالماس رنګ ابي وي
 ،همدارنګه نوررنګونه لکه شین رنګه الماس  ،سور رنګه الماس ،ګالبې رنګه الماس
پیداکیږی  .نن ورځ په مصنوعی توګه هم الماس تولیدکیږی .
د جنتیک  genotypeله الرې دحشراتودتکامل کړنالرې ځنډیدل  .بېلګې په توګه
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 .
دیافراگم  -:په بیالوژي کې  -:حجاب حاجز :دعظال تویوه پرده ده چې د سینې فضا (زړه
اوسږ ي ) دهاضمې جهاز سیستم خالیګاه څخه بیلوي .
په کیمیاکی  -:عبارت له نیم قابل نفوذ  ،اوکوچني سوري لرونکوفلترونوڅخه دی چې
دمختلفوموادوڅخه جوړشوي وي  .داغشایامیمبران په برقي تجزیه کې انود Anode
دکتود  kathodeڅخه اوهمدارنګه دهغوی ایونونه دیوبل څخه بیلوي  .بېلګې په توګه
لکه د برقي تجزیی په آله کې دخوړومالګې محلول دیادولوړدی  .دنوموړې

Diapause

Diaphragm

غشادسوریوڅخه یوازې دسودیم ایونونه اودسلفي ټ ایونونه تیریدالی شي .که څه هم
دکتودپه فضاکې منفي چارجونه اودانودپه فضاکې مثبت چارجونه راټولیږی
خوددیافراګم په مرسته دمثبت اومنفی چارجونوترمنځ یوتعادل منځ ته راځي .
دیوې نازکې پردې یاغشاء اهتزاز -:یوډول نازکه پرده ده چې په اسانی سره اهتزازکوالی
شي اوپه ډیری سره دفلزڅخه جوړه شوې وي .توپیرلرونکې جوړښتونه اوشکلونه لري  .په
بريښنایزآالتوکې ورڅخه ګټه پورته کیږي  .دبېلګې په توګه لکه مایکروفون اونور

Diaphragm
Vibration

سالید -:دیوه شفاف شکل مثبت کاپې چې دیوې پردې په مخ اچول کیږي
اودلیدلووړګرځي  .همدارنګه دعکاسی هغه فلم ته ویل چې طبیعي رنګ پکې ښوول
کیږي .
یوډو ل تصویرونه دي چې دعکاسی په شفاف فیلم باندې په تور ،سپین اویارنګه توګه
اخیستل شوی وي اوبیادځانګړوپروجکتورپه مرسته دیوې پردې پرمخ مثبت عکس
ښکاره کیږي .

Diapositiv

یوعضوي انزایم دی چې دنشائیسته  amylumلوی مالیکولونه (پولي ساکراید) په
کوچنیومولیکولونوباندې لکه ددوه قیمته قند  Maltoseټوټه کوي .

Diastase
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دمایوزیس  meiosisاومایتوزیس  mitosisد انافېز  ،په پړاوکې دلورګانوکروموزومو
دوه ستوري ډوله جوړ ښتونو ته ویل کیږی  .کله چې یوه حجره خپل ځان ویشي ،
نولورګان کروموزومونه دحجرې دووقطبونوته څکول کیږی اوهریوکروموزوم لکه دیوه
ستوري شکل ځانته غوره کوي .

Diaster

نسواري شکله الجي  ،یوسلولي نبات دی خودکولوني په توګه هم ژوندکوي  .هغه الجي
چې کروموزومونه لري د سلیکون اکساید  silicaدوه څنګیز قشرونه لري چې یوپه بل کې
ننوتلی اوپه منځ کې یې یوچاک شتون لري .

Diatom

دای اتم  -:دالجي یوه ستره ډله تشکیلوي چې ډیری يې یوسلولي جوړښت لري
خوبرسیره پردې د کولوني په توگه هم پیداکیږي  .په تازه اوبو،بحراوریگ کې ژوندکوي .
دای اتم حجره دسلیکات غبرگ غشاپه واسطه پوښ شوې ده  .دهغوی بياز يږونه
دغیرجنسي اودسلول ویش په واسطه ترسره کیږي ّ .ځیني دای اتم الجي ډیرې زهرجنې
دي اودبیهوشۍ،سردردۍ،نس ناستې اونفس تنگۍ المل گرځي .

Diatom

دمیده خاورې ،اوریگ یومرکب دی چې په سل کې اتیادسلیکون څخه جوړه ده او ددای
اتم الجي دفوسیل شوي پوستکي څخه منځ ته راځي  .دځمکې الندې په سلگونومتره
پنډې درې طبقې تشکیلوي چې دعضوي موادوداندازې سره متناسب په سپینه ،خړه
اوشنه خاوره یادیږي  .په صنعت کې پراخ اس تعمال لري  .دبیلگې په توگه ددینامیت سره
پروړاندې عايق ماده،
،دحرارت
گډیږي تروڅودچاودنې مخنیوی وشي
دڅښلواوبوفیلترکول اوداسې نور

Diatomaceous
Earth

نامتجانس اروماتیک کیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې کیمیاوي فرمول یې C4H4N2
دی  .لکه دبنزول حلقې چې هلته دکاربن دوه اتومونه دنایتروجن دوه
اتومونوپه واسطه داورتو – پارادیاسین په برخوکې تعویض شوي وي .
بېلګې په توګه لکه  :پیرازین )pyrazine (1,4-diazine

Diazine

هغه عضوي مرکبات دي چې په هغوی کې دديا زو  Diazoګروپونه شتون ولري .
R1R2
کیمیاوی فرمول یې عبارت دی له  ، R1R2C=N2 :په دې فرمول کې
دهایدروجن اویا کاربن اتوم لرونکې پاتې شونې دی  .بېلګې په توګه لکه
 Diazomethaneچې کیمیاوی فرمول یې  CH2N2دی

Diazo
Compound

دمصنوعي رنګونو یوه لوی خاندان ته ویل کیږي چې دهغوی په مالیکول کې یوه
اویاډیرې اړیکې اوهمدارنګه دداي ازو Diazoدوه ګروپونه لکه ( )-N=N-ولري .
دداي ازو Diazoګروپ مالیکول ته ټاکلی رنګ ورکوي  .بېلګې په توګه که په مالیکول
کې دازویوګروپ وي زیړرنګه  ،دوه ګروپونه وي سوررنګه  ،اوکه درې ګروپونه وي شین
رنګه مالومیږی .

Diazo Dye Stuff
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دعضوي مرکباتویوډول ګروپ ته ویل کیږي کله چې اروماتیک امین (  )Anilineاوسودیم
دنایتریک اسید  Nitric acidپه
نیترایت  Sodium nitriteسره یوځای شی اود
حضورکې تعامل وکړي  . .کیمیاوي فرمول یې عبارت دی له  ، R–N2+ X− :په دې
فرمول کې  Rاروماتیک پاتې شونې اویاکیدای شي چې الکل  Alkylاویااریل aryl
تعویض کوونکی ګروپ وي او  X-یوعضوي اویاناعضوي ګروپ وي لکه دهالوجن
عنصرونه  X− .دمالیکول منفي چارج لرونکی انیون anion

Diazonium Salts

تشکیلوي  .نوموړې مالګې په نانوتکنالوژي کې لکه داوسپنې ،
طال ،آلماس ،مس اوجست سطحې ته دنجیبې ځالرنګ ورکولوپه موخه کارول
کیږي
داروماتیک امین لکه انیلین اودنیتریت مرکباتودتعامل کړنالرې ته ویل کیږي .
دوه پالزمينې میوتېشن

Diazotation
Dicentric
Mutation

دیوه مذکراومؤ نس دوه جنسه حیوان اویانبات دجنسي غړوتکامل ته ویل کیږی چې په
پخیدل یې په توپیرلرونکي وخت کې ترسره کیږي  .ځینې حیوانات لکه حلزون  ،ځینې
ماهیان  ،اوډیرګالن لرونکي نباتات  ،دواړه ډوله جنسی غدې لري  .په توپيرلرونکې
موده کې د مؤنث اومذکر د جنسي سلولونو تکامل ددې مخه نیسي چې په عین حیوان
بېلګې په توګه کله چې په مذکر کې دجنسي
کې په خپل سرالقاح منځ ته راشی .

Dichogamy

غړوپخیدنه مخکې وي د  protandryپه نامه یادیږي اوکه په مؤنث کې دجنسي
غړوپخیدنه مخکې منځ ته راشی د  protogynyپه نامه یادیږی
ډای کرومیټ  -:کرومیټ اوډای کرومیټ په خپل وارسره دکرومیک اسید  H2CrO4او
دډای کرومیک اسید  H2Cr2O7مالګوته ویل کیږي  .دډ ای کرومیټ مالګې په خپل
مولیکول کی غبرګ منفي چارج شوی ډای کرومیټ انیون  Cr2O7−2,لري چې په مرکزکې
یې دکروم دوه اتومونه لري اوداوو ،اکسیجن اتومونوڅخه احاطه شوي دي  ..دبیلګې په
توګه لکه سودیم دای کرومیټ ) ، (Na2Cr2O7پتاسیم دای کرومیټ . (K2Cr2O7),
یوډیرشدیدنارنجی رنګ لري اوله دې کبله په رنګمالي کې اوبلخوا
نوموړی انیون
ډای کرومیټ دفلزي االتودپوښ کولوپه موخه کارول کیږي ترڅودزنګ
وهلواوخرابیدلوڅخه خوندي وساتل شي .
ډایکرومیت  -:یوکیمیاوي مرکب ته ویل کیږي چې فرمول یې  K2Cr2O7دی .
دنوموړی مرکب انیون ) (Cr2O72−په عمومي توګه نارنجې رنګه بلوردی چې دیوې
اکسیدانت  oxidantمادې په ډول کارول کیږی  .پخپله کروميت  Chromateاوداي
کرومیت  dichromateدکرومیک اسید  (H2CrO4).مالګې دی  .دمکتب سرویسونوته
د  dichromateمالګې په واسطه زیړرنګ ورکول کیږی ترڅودکروم فلز یې زنګ وه نه
وهي
 -۱دوه رنګه لرل  -:دحیواناتوپه عین جنس کې ددوو توپیرلرونکو رنګونه شته والی .
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
یوټاکلی رنګ اودهمغه حیوان مؤنث جنس بل ډول رنګ ځانته غوره کوي  .بېلګې په
توګه لکه ځینې مرغان چې مؤنث جنس یې سپین شین رنګ اومذکرجنس یې زیړلیمویې
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رنګ لري .
 -۲دوه رنګه  ،یاهغه ړانده خلک چې یوازې دوه رنګونه لیدالی شی  ،اویااپتیکي آله چې
دنورطیف څخه یوازې دوه څپې تجزیه کوي .
یوجنسه  -:هغه نباتات چې یواځې مذکرجنسي غړي اویامؤنث جنسي غړي ولري

Diclinous

دګل لرونکونباتاتویوه ډله ده چې دهغوی تخمونه دجنين دوه پاڼې لري .

Dicotyledon

ددووحجرو په واسطه بیرته زیږونه  -:یوډول جنسي تکثرته ویل کیږي چې دمؤنث
اومذکرجنسي حجرې نیمايي کروموزومونه  haploidسره القاح شي اویونوی موجودمنځ
ته راشي

Dicytogene

ډای الکتریک  -:هغه ډول ګاز،مایع اویا غیرفلزي جسم ته ویل کیږي چې عايق
 Insulatorخواص ولري اودهغوی منځ څخه دبرېښناجریات ډیرلږاویابیخي نه شی

Dielectric

تیریدالی .
ډای الکتریک مطلق ثابت  -کله چې دیوه خاذن په منځ کې یوه ماده کیښول شي
نودخاذن بريښنایز ساحې  Eسره غبرګون کوي  .په دې کړنالره کې دمادې داتوم هستې
مثبت چارج داتوم په مدارکې دالکترونو دمنفي چارج څخه لږڅه بیل کیږي او په پایله
کې دبريښنایوځایزدوه قطبه مومنت منځ ته راځي  .په یوه عایق کې دمالیکول بیل
شووچارجونوبريښنا یزساحې  Dاودبهرنۍ عملګرې ساحې  Eترمنځ الندې اړیکې شتون
لري .

په پورتنی معادله کې ε

د مادې ډای الکتریک مطلق ثابت ،

εr

دمادې ډای

الکتریک نسبي ثابت او کاپا  χدمادې یو بل ثابت ده .
نوموړی کمیت دیوې مادې دپوالرایزیشن قابلیت ته ویل کیږي چې دبهرنۍ عملګرې
ساحې په ځواب کې منځ ته راځي  .په دې ماناچې دبهرنۍ ساحې په غبرګون کې په کومه

Dielectric
Constant
)(Permittivity

اندازه دمادې خنثی مالیکولونه په بريښنا یز مثبت قطب اومنفي قطب اوړي اوپه پایله
کې دپوالرایزیشن دا یپول ساحه دمادې په منځ کې بهرنۍ بریښنایزساحه کمزورې کوي .
د  εثابت دواحدونوپه نړیوال سیستم کې په فاراد تقسیم په متر( )F/mواحدلري  .د
دمادې ډای الکتریک نسبي ثابت  εrاود کاپا χ
مادې ډای الکتریک مطلق ثابت ε
دمادې یو بل ثابت سره سم سیخ خطي اړیکې لري .

په پورتنی معادله کې  ε0دفضا ډای الکتریک ثابت دی
منځنی دماغ  ،ډاینسفالون  -:درشیمې دورې دقدامي معز خلفي برخه چې دیوې ځانګړې
برخې په بڼه په پام کې نیول کیږي  .په حیواناتوکې دنخاع شوکې دسربرخه چې یومرکزي
کانال لري اودتکامل په ترځ کې دیوې ژورتیاپه مټ په درې برخوویشل کیږي لکه
حبابهای اولیه قدامی ،وسطی اوخلفي په نوم یادیږي .د حبابهای اولیه قدامی څخه
 prosencephalonدسترګواعصاب ،دماغ قدامی  ، telencephalonاومنځنی دماغ
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 Diencephalonمنځ ته راځي  .دلومړی حبابونودویمې برخې څخه وسطی دماغ
 ، mesencephalonاودلومړی حبابونودرېمې برخې څخه دماغ خلفی metencephalon
یادماغ اصغر اواخرې دماغ  Myelencephalonچې دهغه څخه نخاع شوکي وده کوي ،
تشکیل شوي دي  .منځنی دماغ چې ددماغ اکبر اودماغ اصغراوددماغ اخري برخې ترمنځ
موقعیت لري دژوند عمده مرکزونه لري  .ډاینسفالون دالندې برخوڅخه جوړدی :
اپيتاالموس  Epithalamus،تاالموس  ، thalamus،هایپوتاالموس ، hypothalamus ،
سب تاالموس  ، Subthalamus ،اودریم بطن ; third ventricle
دهایدروکاربن عضوي مرکبات دي چې دهغوی په مالیکول کې دکاربن اتومونوترمنځ
غبرګې اړیکې شتون لري .
اویا ایزوپرین Isoprene
Butadiene-١,3
د بېلګې په توګه لکه بوتادین
 CH2=C(CH3)CH=CH2دربړاوموټرټایرونوپه تولیدکې مهم رول لوبوي  .کیمیاوي
فرمول یې  C4R6.دی .

Diene

بېلګې په توګه کله چې یوڅوک ناروغ وي  ،ډیرمزی وي
دصحي غذاتګالره -:
اویاډیرډنګروي نودهغه لپاره اوږدمهال ځانګړی غذايي رژیم دخوراک لپاره ورکول
کیږی

Diet

توپیر ,اختالف  ،تفاضل  ،فرق  ،تفریق

Difference

خارج قسمت تفاضل -:
که چېر ته یوه متمادي تابع = y
) f(xپه پام کې ونیسواوهمدارنګه
دګراف یوټکی وی چې
P
مختصات یې په )) (x, f(xښیو،
ورپسې دافقي محور  xبرخه په
اندازه د  Δxزیاتووترڅوپه افقي
 x + Δxپورې تغیروکړي  .دنوموړې کړنالرې سره ورته په
محور کې یې قیمت
عمودي محورکې هم د Pټکي قیمت د ) f(xڅخه په اندازه د Δyتغیرکوي اوپه پایله
کې د ) f(x + Δxنوي قیمت ځانته غوره کوي  .دګراف پرمخ یوبل ټکی  Qهم شتون لري
چې افقي محوریې  x + Δxاوعمودي محوریې ) f(x + Δxقیمت لري .کله چې دP
ټکی د Qټکي سره وتړونودګراف یوقاطع ترالسه کیږي چې د secantپه نامه یادیږي  .د
سیکانت میل ته اویاپه بله وینا د  Δyاو  Δxنسبت ته دخارج قسمت تفاضل ویل
کيږي

دبېلګې په توګه د  f(x) = x2تابع لپاره دخارج قسمت تفاضل په الندې توګه الس ته
راځي
2

2

f(x + ∆x) − f(x) (x + ∆x) − x
=
= 2x + ∆x
∆x
∆x

= خارج قسمت تفاضل
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توپیر  ،مختلف  ،بل ډول  ،متفاوت ،نامساوي

Different

داشتقاق وړ -:کله چې یوه تابع  ƒد  x0په ټکي کې یومشتق ) )ƒ′(x0ولري نوداسې
ویالی شوچې نوموړې تابع په  x0کې داشتقاق وړده  .په بله وینا د x0په ټکې کې بایدچې
تابع یوه عمودي تانجینت  tangent -کرښه وه نه لري  .په دې ماناچې د تابع ګراف
همواروي  ،داشتقاق ټکی کونج اوپرې ځای وه نه لري .

Differentiable

تفاضلى ( ډیفرنشل )  -:په ریاضي کې تفاضل دیوه متغیربې حده ډیرکوچني بدلون ته
ویل کیږي  .بېلګې په توګه که چېرته  xیومتغیروي نود  xپه قیمت کې بدلون په
عادي توګه په  Δxاویا که ډیرکوچنی بدلون وي په  δxبڼه ښيو .نوموړی بدلون د
تفاضل  dxپه واسطه ښوول کیږی  .که چېرته  yیوه تابع د  , xوي یانې تابع د = y
) f(xولروپه دې ډول چې  y'‘ (x) = dy/dxدددې تابع لومړی مشتق د xپه تړاو وي ،
نوپه دې صورت کې  dy = y' (x) dxته دنوموړی تابع تفاضل ویل کیږي

Differential
)(Infinitesimal

تفاضلي حساب  ،د یوه کمیت د بدلون محاسبې ته ویل کیږي  .بېلګې په توګه لکه
دیوې تابع مشتق نیول

Differential
Calculus

تفاضلي معادله  -:دریاضي یوډول معادلې ته ویل کیږي چې موخه یې دحل یوه
پلټونکې فنکشن ) y(xده کوم چې دیوه اویاډیروخپلواکومتحولو  xتابع وي .
د تفاضلي معادلو ارزښت په دې کې دی چې دطبیعت ډیرقوانین د ریاضي موډل په
مرسته څرګندوالی شو .تفاضلي معادلې په دوه ډوله ویشل شوې دي .
الف  -:معمولي تفاضلي معادله  .: Ordinary differential equationکه چېر ته دحل
تابع وي نوپه دې صورت کې معمولي
یوه تابع ) y = y(xیوازې دیوه متحول
مشتقات هم د همدغه یوه متحول  xپه تړاوترسره کیږي  .په بله وینا دحل تابع یوازی
 y“ + y = 0دحل معادله
یومستقل متحول لري  .بېلګې په توګه دتفاضلې معادلې
مساوي ده له y = sinx :
په بله وینا معمولي تفاضلي معادله یومساوات دی چې پخپله تابع  ، yخپلواک
متحول  xاود نوموړې تابع دمختلفودرجومشتقاتو ترمنځ تابعيت راښيي  .بېلګې
په توګه :
𝟎 = )𝐧( 𝐲 𝐅(𝐱. 𝐲. 𝐲′ . 𝐲′′ … … .
په پورتنی معادله کې  yیوه تابع د  xده  ،او  y‘ = dy/dxد  xپه تړاولومړی مشتق
دی  y(n) = dny/dxn ،د  xپه تړاو  nام مشتق دی
ب  -:برخه یز تفاضلي معادلې -: Partial differential equationکه چېر ته دحل تابع
 yدیومتحول پرځای دډیروخپلواکونامالومو متحولوتابع وي لکه
 ،اوپه معادله کې دیوه څخه ډیرنامالومومتحولوپه تړاو برخه یزمشتقات منځ ته راښي نود
برخه یز تفاضلي معادلې په نامه یادیږی  .نوموړې معادله دمایع بهیدنې  ،دصوت
خپریدنې  ،دحرارت لیږد،اوالکترودینامیک نوروبرخوکې پراخ استعمال لري  .بېلګې په
توګه ) U(x,yدمعادلې دحل لټوونکې تابع ده چې دوه مستقل متحول  xاو yلري
اوالندې تفاضلي معادله په پام کې نیسو:

=0

∂2 u
∂x ∂y

ددې معادلې دحل جمله الندې بڼه لري .
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U(x,y) = sinx + cosy
دیو ې فنکشن ) , U(x,yلپاره چې ددوومتحولوتابع وي
ضمني بڼه داسې لیکل کیږي .

برخه یز تفاضلي معادلې

دبېلګې په توګه دڅپودخپریدلومعادله هم د برخه یز تفاضلي معادلې یوه نمونه ده داځکه
چې تابع ) ψ(x,y,z,tاودهغې برخه ایزمشتقات پکې نغښتي دي اوپه الندې ډول لیکل
کیږي .

تفاضلي تابع عملګر  -:په ریاضی کی یوې تابع ته ویل کیږي چې دبرخه ایزمشتق
اوضرب کولو کړنالرې په مرسته یوه تابع په یوه بله تابع اړوي  .ترټولواړین
تفاضلي تابع عبارت له معمولي مشتق څخه دی چې عملګر ( ) operatorیې د
په بڼه ښوول کیږی او کله چې د  fپه تابع وکارول شي نو دهغې مشت '  fترالسه
کیږی .

د

تفاضلي تابع لنډیز په  Dسره ښوول کیږی  .لکه :

همدارنګه دلوړې

اولنډیزیې عبارت دی له :
درجې مشتق لکه  nتفاضلي تابع لپاره لیکو:
څخه دی  .په بله وینا تفاضلي تابع د لنډیز یوه نښه ده چې دریاضې یوې طریقې
پرلپسې کړنالره بیان کوي  .کله چې عملګر  Dیوځل دتابع ) y(xسره ضرب شي
) (Dyنوداماناورکوی چې تابع یوځل مشتق نیول کیږی اوکه عملګر دوه ځله ضرب D2y
شي دامانالري چې دوه ځله یې مشتق نیول کیږی  .بېلګې په توګه :

اوکه د  x2لومړې مشتق ونیسونولرو.
:

اویادساین مشتق ونیسونولروچې

اویالکه الندې معادله :
(D2 + xD +5) y = d2y/dx2 + x(dy/dx) + 5y

بلخواپه ریاضي کې ترټولواړین درې تفاضلي عملګر دیادولووړدی  : -۱ :دلېپالس
 Laplace operatorتفاضلي عملګر  :-۲د دایورګینس تفاضلي عملګر divergence
)·∇(  : -۳د ګریدینت یاشیب تفاضلي عملګر ) . gradient (∇ƒدليپالس تفاضلي
تابع په الندې توګه تعریف شوی دی :
دمختصاتوپه درې بعده محورونوکې دیوې تابع  fليپالس تفاضلي  operatorمساوی
دی له :

279

Differential
Operator

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس

تفاضلي نسبت  -:دیوې تابع مشتق ته ویل کیږي  .بېلګې په توګه د متحول  xپه تړاود
 x0په ټکی کې د تابع  yمشتق ) y‘(xoلپاره لیکو:

توپیرکول  ،مشتق نیول

Differential
Quotient

Differentiate

اشتقاق  -:په ریاضي کې هغه عملیې ته ویل کیږي چې په پایله کې دتابع مشتق ترالسه
کیږي
تجزیه  ،توپیر ،تفریق  ،تفاوت  ،طبقه بندي ،
په بیالوژي کې  -:دمتحدالشکل سلولونوڅخه دمختلفوانساجوتشکیل  ،ترڅودهغوی
څخه په وروستي پړاوکې دموجوداخرني شکل منځ ته راشي  .په بله وینا
دسلولونواویانسجونوپرمختګ ته ویل کیږي چې ددندې په تړاو دیوه لږ مورفولوژيکي
نمونې څخه یوه لوړتخصصي نمونې  cell typeته تکامل وکړي  .لکه دارتقاپه ترځ
کې دحیواناتواونباتاتودڅانګوویش  .بېلګې په توګه داوګانیزم دزایګوت  zygoteیوې

Differentiation

Differentiation

حجرې څخه دنسجونومغلق سیستم او دتوپیرلرونکوحجرونمونې منځ ته راځي
په بیالوژي کې  -::دتوپیرساحه  ،هغه سیمه چې هلته سلولونه یوه ټاکلې دنده په غاړه
اخلي .

Differentiation
Zone

دمسیرتغیر،کوږوالی  ،انحنا ،کړوپونه  ,کږیدنه  ,ټیټیدنه
په فزیک کې  -:دڅپوتفرق  -:کله چې الکترومقناطیسي څپې  ،دصوت څپې اویا
داوبوڅپې په یوه مانع (لکه سوری  ،جال ،درز ) باندې ولګیږي نودمانع په شا برخه کې
دخپل پخوانی خط السیرڅخه تغیرکوي  .نوموړې پېښه په ښکاره توګه هغه مهال منځ ته
راځي کله چې دڅپواوږدوالې  λاودمانع هندسي غټوالي یوبل سره نږدې اندازه ولري
دمانع ترشاکیدای شی چې دڅپو
.
کوږوالی ددې المل شي چې نورې نوې
څپې منځ ته راشي اوبیا هغوی په یوه بل
کې ننوځي  .په پایله کې
دنوموړوڅپوامپلیتودسره جمع کیږی .
وروستی پېښې ته تداخل امواج یانې
انټرفیرینس  Interferenceویل کیږي .
که چیرته په یوه مانع کې څنګ په څنګ
ډیر سوري شتون ولري نودڅپو
دانحنااوخپریدوڅخه وروسته یوډول مغلق ځانګړي نمونې منځ ته راځي چې دهغوی شدت
اوام پلیتوددیوه بل څخه توپیرلري  .په شکل کې دیوه غبرګ سوري  A, Bڅخه وروسته
داوبوڅپوتداخل کړنالره ښوول شوې ده
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منتشر  ،په غیرمنظم ډول شیندل شوی  ،تيت شوى  ،خپورشوی
درڼاوړانګونامنظمه خوریدنه  ،پراګندګي اویا ښیندنه

Diffuse
Diffuse Light

تیت شوی انعکاس  -:دوړانګوهغه ډول انعکاس ته ویل کیږي کله چې وړانګې دیوه جسم
په یوه ناهمواره سطحه ولګیږي اوبیا ورڅخه هرې خوا ته په نامنظمه توګه منعکسې شي
په بله مانا یوغیرمنظم انعکاس ته ویل کیږي چې په یوه ناهمواره سطحه اوناصیقل شوې
سطحه باندي صو رت نیسي  .په داډول انعکاس کې منکسرشعاع هرې خواته په غیرمنظم
ډول شیندل ګیږي.

Diffuse
Reflection

دګازونو،مایعاتو
-:
نفوذ
انتشار،
اومحلولونومتقابل اوخپلواک نفوذ ته ویل کیږي
چې دهغوی ځایزغلظت توپيرولري اوپه پایله کې
دهرې مادې مالیکولونه دحرارتي انرژي په
درلودلوسره دلوړغلظت څخه دټیټ غلظت خواته
حرکت کوي  .دیادولووړده چې دانتشارکړنالره
دمادې په حرارت  ،دمادې د غلظت په نشیب یانې ځوړتیا  gradientاودمولیکولو
دکتلې په ستروالي پورې اړه لري  .دغه په خپل سرخوځښت دمحلل په ټوله فضاکې
دیومتجانس غلظت ته درسیدلوپه موخه ترسره کیږي
په بیالوژي کې  -:هضم  -:دغذايي موادو میخانیکي اوکیمیاوي میده کولو اوتجزیه
کولو ته ویل کیږي ترڅوکوچنی اجزاوې یې دکولموله خواجذب اودوینې جریان ته ننوځی
 .بلخوادتجزیې عملیه دټاکلوانزایموپه مرسته ترسره کیږي  .دغذايي موادغټ مالیکولونه
په ساده کوچنیو مالیکولونوتجزیه کیږي  Catabolismترڅوبدن وکوالی شي دهغوی په
مرسته داړتیاوړموادجوړکړي  .بېلګې په توګه کله چې غذايي مواددغاښوپه مرسته میده
شي  ،ورپسې د خولې ناړی په مرسته خیشته شي  ،په خیټه کې اسیدورسره ګډشي ،

Diffusion

Digestion

دصفرې افرازاتوپه مرسته یې غوړویلې شي ،ورپسې دهضم انزایم په مرسته وچوي اوپه
پایله کې دغیرفعال انتشاراویافعال ترانسپورت په مرسته دکوچنۍ کولمو غشاڅخه
جذب شي .
هاضمه  -:تخریب موادغذائی نخست به حالت مایع وبعدًا توسط انزایم های مخصوص به
اجزای قابل جذب صورت میګیرد .نظربه محل هاضمه دونوع آنراتفریق میکنند.
درهاضمه  Intracellularغذادرداخل سلول صورت میګیرد .مانندحیوانات
واحدالحجروی واسفنج ها ،درنوع دوم ان هاضمه که خارج سلول  Extracellularاست
عصاره هاضمه درغدوات جداګانه تولیدګردیده ودرخالیګاه روده افرازمیګرددکه
درانجاباالی موادغذائی تاْ ثیرانداخته آنراهضم مینمایند .درحیوانات میان خالی
 Coelentrataهرنوع هاضمه به مشاهده میرسد .درپهلوی انزایم هادردستګاه هضمی
مواددیګری ازقبیل تیزاب نمک  ،سودیم کاربونیټ  ،صفراوغیره نیزتولیدګردیده که
عمل هاضمه راتقویت میبخشند.
رقم  ،ګڼه  -:دبیلګې په توګه لکه په  582عددکې ارقام عبارت دي له 2,8,5
یوډول کمپیوتر ته ویل کیږي چې دحساب کولوکړنالره یې په قاعده کی ددوه ګون کوډ
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 binary codeلکه صفراویو " two-binary digits "0" and "1اویا لکه ( رښتیا \غلط )
په مرسته ترسره کیږي .
هغه مخلوط نسل ته ویل کیږي چې والدین یې ددوو ارثي عالموپه واسطه (لکه
دنخودتخم رنګ اودنخودتخم بڼه ) دیوبل څخه توپیرولري .

Dihybrid Cross

بعد  -:جمع یې ابعاددی  .لکه طول  ،ضخامت  ،عرض (اوږدوالى ،سوروالى،
پرېړوالى) :بېلګې په توګه یوټکی دصفربعد  ،یوه کرښه یوبعد ،یوه سطحه دوه بعد او یو
جسم در ې بعده لري ،

Dimension

په کیمیاکې  -:یومرکب ته ویل کیږي چې ددوه مشابه مالیکولو ( الندې واحدونولکه
 ) monomerدکیمیاوي پیوندپه واسطه منځ ته راغلی وي  .بېلګې په توګه لکه قند
() Sucrose

Dimer

په بیالوژي کې  -:په جنتیک تړاودالیل  alleleیوې جوړې ته ویل کیږچې په ګډه سره یوه
عالمه ټاکي
دپولیمېرا یزشن یوه ځانګړې کیمیاوي کړنالره ده چې په هغه کې ددوومولیکول واحدونه
سره یوځای کیږي اویولوی مالیکول جوړوي  .بېلګې په توګه لکه انتي باډي مالیکول
دیوه سپک  Immunoglobulinزنځیراویوه درانده زنځیردتړون څخه الس ته راځي .
دنایتروجن مونواکساید دوه مالیکولونه ( )NOپه مایع اویاجامدحالت کې په N2O2

Dimerisation

اوړي  .مالټوز Maltoseددوه ګلوکوزمولیکولو دیوځای کیدو څخه منځ ته راځي .
په بیالوژي کې  -:دوه بڼیز  -:دیوه نوع دغړو په دوه مختلفوبڼودشته والي قابلیت ته ویل
کیږي  .بېلګې په توګه لکه دیوه نوع جنسي دوه ګونوالی  ،د ژمي اودوبي په موسم کې
دهمغه نوع مختلف شکلونه  ،همدارنګه دځینوحیواناتوپوستکی په ژمي کې سپین کیږي
اوپه دوبې کې خاکې رنګ غوره کوي .
په کیمیاکې  -:دیوې جامدې مادې ځانګړو خواوصو ته ویل کیږي چې په دوه اویا
څوډوله بڼه سره بلوري جوړښت لري  .که څه هم داډول مواددیوشان اتومونوڅخه جوړدي
خودهغوی په درې بعده بلوري جوړښت کې توپيرشته دی اوله دې کبله توپیرلرونکي
خواص ښيي  .بېلګې په توګه لکه دالفاکوارڅ  α-Quarzاوبیتاکوارڅ  β-Quarzدوه
ګون بلورونه چې کیمیاوي فرمول یې  SiO2دی اوپه طبیعت کې په دوه ډوله پیداکیږي . .

Dimorphismus

همدارنګه دکاربن اتوم درې ډوله جوړښتونه شتون لری لکه الماس  ،ګرافیت او فوليرين
 .په داسې حال کې چې الماس عایق خواص لري او په مقابل کې یې ګرافیت هادي
خواض لري
یوسلولي موجودات دي چې دفالجالتا  Protistsپه ډله پورې اړه لري  .دهغوی ځانګړې
نښې دادي چې دوه کمربندډوله شالق  flagellaلري .

Dinoflagellate

نیم هادي دایود -:دنیم هادي کریستل څخه جوړشوي جوړښت ته ویل کیږي چې په یو ه
الکترونیکي سرکت کې تړلی وي  .ددایودخواص دادي چې په تړلي سرکت کې دبریښنا
جریان یوازې په یوه خواکې تیروي اوبلخواڅخه لکه دیوعایق په شان خواص ښيي .
ددایودپه مرسته متناوب ولتیج په مستقیم ولتیج اړول کیږي  .بل ډول دایودهم شته دي
چې دفضايي دایود Vacuum tubeپه نامه یادیږي  .د نوموړي دایودپه منځ کې

Diode
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هواشتون نه لري اودکتوداوانودڅخه جوړه ده  .نوموړی دایودپه اوسني وخت دومره
ډیراستعمال نه لری بلکې دترانزیستورپه واسطه تعویض شوې ده .
دنامشبوع هایدروکابن مالیکولوته ویل کیږي چې دهغوی په مالیکول کې دوه ځله غبرګه
اړیکه تکرارشوې وي  .لکه  . 1,3-Butadien H2C=CH-CH=CH2څرنګه چې
دسوځیدلوسرعت یې ډیر لوړدی نوله دې کبله دموټرځغلولوپه تیلوکې ورګډشوي وي .

Diolefine

دای اوپتر -:داپتیک په څانګه کې دعدسیې دانکسارقیمت واحدته ویل کیږی  .نوموړې
قیمت دعدسیې محراق  fواټن سره معکوسًا متناسب ده ) (1/fاوپه متر  mباندې اندازه
کیږي  .لنډیزیې په  dptښوول کیږي  .یودای اوپتر  diopterمساوي دی له یوتقسیم په
متریانې  . (1 dpt = 1 m-1).بېلګې په توګه دسالم ځوان سړی دسترګوانکسارقیمت
دلیرې واټن لپاره لږڅه شپیته دای اوپتر  60 dptدی چې د عدسیې شپاړس ملي متره
محراق واټن سره سمون لري  .دیوې محدبې عدسیې دای اوپتر مثتب قیمت اودیوې
مقعرې عدسیې منفي قیمت لري  .د بېلګې په توګه که چېر ته دیوې محدبې عدسیی
دمحراق فاصله لس سانتي متره وي  f = 10 cmنودانکسارقیمت  ɸیې په الندې ډول
ترالسه کیږي .
1
1
= = ∅
= 10 dpt
f 0.1m

Diopter

یوه ډله ډیروذهرجنوموادوته ویل کیږي چې په صنعت کې دتریکلورفینول اوتریکلوربنزول
دترالسه کولو اوهمدارنګه دچټلوموادودسوځیدنې په کړنالره کې تولیدکیږي  .ینې ،
پوستکی اونطفې ته سخت زیان رسوي اودسرطان ناروغۍ المل ګرځیدالی شي .

Dioxins

یومالیکول دی چې ددووامینواسیدوڅخه جوړشوی وي اودیوه پېپټایدتړون په واسطه
تړلي وي  .بېلګې په توګه  Carnosineیوډای پيپتایددی چې دمغزاوعظالتوپه
نسجونوکې شتون لري .

Dipeptides

دکاربن هایدروجن اروماتیک کیمیاوي مرکب دی چې د دوه فینیل حلقو phenyl rings
څخه جوړدی  .مالیکولي فرمول یې  (C6H5)2دی او دهغه په واسطه خوراکي
مواددمرخیړيوناروغیوڅخه په امن کې ساتل کیږي .

Diphenyl

یوه اصطالح ده چې دیوه ژوندي موجود په بدني حجروکې دکروموزوموبشپړ شمیر ته ویل
کیږي اوپه  2n=2 x 23 = 46سره ښوول کیږي  .حجرې دهریوه کروموزوم څخه یوه
هومولګ کاپي لري چې په عادي توګه یوکروموزم دپالرڅخه اوبل یې دمورڅخه وي .
دسړي دبدن په هره یوه حجره کې داوتوزوموAutosom
بېلګې په توګه
کروموزوموشمیردوه ویشت (  ) 22او همدارنګه په ښځه کې دجنسي کروموزوموشمیر
 xxاو په نارینه کې  x yدی  .دانسان په جنسي حجروکې دکروموزوموشمیردرویشت
دی
) (23 Chromosomen = 1nاوله دې کبله د هاپلوئید  Haploidsپه نوم یادیږي  .دوه
ویشت اوتوزوم کروموزومونه اویوجنسي کروموزوم

Diploid

هغو ژونديو موجوداتوته ویل کیږي چې دبدن په هره یوه حجره کې  ،پرته له جنسي
حجرو ،دکروموزوموشمیردوه چنده  Diploidیانې ) (2nوي  .اکثرًانباتات اوحیوانات
چې دزوجي تکثرله الرې تولیدکیږي  ،دایپلونت دي .
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هغه پړاوته ویل کیږي چې په هغه کې دیوه ژوندي موجوددبدن په حجروکې
دکروموزوموشمیربشپړوی او له  2n=2x23= 46سره مساوي وي .

Diplophase

دحجرې هستې ته ورنږدې یوغړی پروت دی چې د سنتریول  centrioleپه نامه سره
یادیږي اوداوه ویشت ) (27استوانه یي ډوله نهه درې ګون بنډلیز ) (9×3نریوپروتین
تارونو(  )microtubulesڅخه جوړدی  .کله چې حجره خپل ځان ویشي نود Interphase
په پړاوکې سنتریول هم په دوه برخوویشل کیږي  .دسنتریول نوموړي ډبل جوړښت ته
دايپلوزوم (دوه جسمګی) ویل کیږي .

Diplosom

دحجرې مایوزیس لومړی ویش دپینځوفروفېزو  prophaseڅخه یوه پړاوته ویل کیږی
کله چې هومولوګ کروموزومونه دیوبل څخه لږڅه بیلیږي اوپه دې توګه دهغوی تزویج له
منځه ځي  .خویوازې دکروماتید دصلیب  Chiasmataپه برخه کې اوهمدارنګه د
 Centromerپه برخه کې تریوڅه مودې النورهم نښتي پاتې کیږي ترڅوچې دanaphase I
په پړاوکې بیخي سره بېل شي .

Diplotene

بریښنایز دوه قطبي  -:کله چې یومثبت بریښنایزچارج لکه  +Qاوبل منفي بريښنایزچارج
واټن کې موقعیت ولري په داسې حال کې چې دهغوی
په یوه ټاکلي
لکه –Q
بریښنایزمقدارسره یوشان خو مخالف اال شاره وي  .دچارجونونوموړي
تنظیم ته بریښنایز دوه قطبي ویل کیږي  .که چېرته دیوه مالیکول په
) Dipole (Electric
توپيرلرونکو اتومونوکې مثبت اومنفي بريښنایزچارج په نا متجانس
توګه ویشل شوی وي نوپه دې صورت کې یو بریښنایز دوه قطبي
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
دوه قطبي انتن

Dipole Antenna

دوه وزره حشرات  -:یو ډول حشرات دی چې د ( )Neopteraپه ډله پوري اړه لري اوغبرګ
وزرونه لري  .دنوموړوحشراتوانواع تریوسلوشلوزروپورې رسیږي اودوه سوه کورنۍ
تشکیلوي  .د دوه وزرو حشراتو دبدن جوړښت دیوه بل څخه توپیرلري  .طول یې
دیوملي مترڅخه ترشپیته ملي متره پورې رسیږي  .دمخ وزرونه یې نازک اودڅټ وزرونه

Diptera

یې یاداچې هیڅ شتون نه لري اویایې تنقیص موندلی دی . .دوه مرکب سترګې لري
 compound eyesچې دزرګونوفوتوریسپټرونوڅخه جوړې دي  .دنوموړوحشراتوالرفونه
پښې نه لري اوپه دوه ګروپونوویشل شوې دي  .لکه مچان اومنګسان
دیراک معادله  -:دیراک  Diracیوانګریزی فزیک پوه وه چې په  ١٩٢٥زکال کې یې
دکوانت میخانیک  ،کوانت الکترودیمنامیک اوکالسیک میخانیک ترمنځ اړیکې ثبوت
کړې  . .دنوموړي نظریه په ډاګه کوي چې ګڼه کالسیک میخانیک په طبیعي توګه په
کوانت میخانیک اونسبي اختصاصي نظریه کې نغښتی دی او دکوانت میخانیک
ددیراک نظریې په مرسته دالکترون حرکت دڅپوي
یومخصوص حالت تشکیلوي .
معادلوپر بنسټ تشریح کیدای شي  .ددیراک معادله  Dirac equationد نسبي کوانت
میخانیک څپې معادله ده چې دټولوبڅرکولپاره چې نیمايي سپین ½ spin-ولري
اعتبارلري  .لکه الکترون ،پروتون  ،نیوترون ،لیپتون اونور  .نوموړې معادله لکه په
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کوانت
کالسیک میخانیک کې چې دنیوټن قوانین اعتبارلری همدارنګه په
الکترودینامیک کې دوخت اوفضاپه تړاودازادبڅرکي اویایوه فزیکي سیستم دکوانتي
حالت بدلون د څپې تابع  wavefunction .په مرسته ترالسه کیدالی شي .
الرښوول ،انتقال ورکول ،رهنمايي کول

Direct

متمادي برقي جریان -:
یوډول بریښناده چې دوخت په تابع سره یې دبرقي
چارجونودجریان سمت تغیرنه کوي خودامنه یې کیدای شی
چې مثبت ثابت اویامثبت متغیرقیمت ځانته واخلي  .دبیلګې
په توګه لکه دموټراو یا رادیوبطری  .دبرق جریان (چارجونه)
دمثبت قطب څخه منفي قطب ته بهیږي  .په داسې حال کې چې الکترونونه دمنفي قطب
څخه مثبت قطب ته بهیږي .
هغه قوه ده چې یوفزیکي سیستم خپل پخواني حالت ته بیرته راګرځوي  .بېلګې په توګه
عبارت له هغې قوې څخه دی چې یوه ارتجاعي رقاصه خپل پخواني سکون حالت ته
لیرې
راګرځوي  .یانې کله چې موږیوه رقاصه دخپل ارام حالت څخه په واټن د x
کړونوپه دې ترځ کې یوه قوه شتون ل ري چې ورباندې اغیزه کوي او رقاصه بیرته خپل
پخواني ارام ځای ته راڅکوی .

Direct Current

Directional
Force

مشتق دریک جهت  -:دربرابریک تابع )𝑧  𝑓(𝑥. 𝑦.مشتق درجهت واحدوکتور
)  𝑈 = (𝑈1 . 𝑈2 . 𝑈3عبارت است از :
Df
𝑓𝜕 𝑓𝑑
𝑓𝜕
𝑓𝜕
= ( 𝑓 𝑑𝑎𝑟𝑔 = U.
. 𝑢1 +
. 𝑢2 +
) 𝑢.
Du
𝑥𝜕 𝑢𝑑
𝑦𝜕
𝜕𝑧 3
پس این مساوي به حاصل ضرب سکالری وکتور  Uووکتور  Grad Fاست .
تذکربایددادکه مشتق  Fدرجهت واحدوکتور  Uعبارت ازنسبت تغیرتابع  Fدرجهت
) 𝑢 = (1.0.0است درین
 Uا ست  .مثالً فرض بکنیم 𝑧  𝑓 (𝑥. 𝑦. 𝑧) = 𝑥. 𝑦.و
صورت :
𝑓𝑑
∂F
𝑓𝑑
= = Y. Z
⇚
= 𝑦. 𝑧. 1 + 𝑥. 𝑧. 0 + 𝑥. 𝑦. 0
Du
∂X
Du

Directional
Derivative

موجه،الرښوونکی خط  -:یوه مسقره نقطه (محراق  ) focusاویومستقیم
مستقرخط (موجه) په پام کې نیسو .دهغوټکومحل هندسي چې
دهغوی دفاصلونسبت دمحراق اوموجه په تړاوثابت وي عبارت له
مقطع مخروطي ده  .که چیرته دفاصلو نوموړی نسبت دیوه سره
مساوي وي اویا دیوه څخه کوچنی وي اویادیوه څخه ستروي نوپه خپل
وارسره مقطع مخروطي پارابوال ، Parabolaبیضوی  Ellipseاوهایپربوال  hyperbolaپه
نوم یادیږي .

Directrix

د  Dirichlet'sبکس پرنسیپ  -:په ریاضي کې یوه کړنالره ده چې دیوې محدودې
مجموعې په هکله څرګندونه کیدالی شي  .بېلګې په توګه  :که چېر ته  nجسمونه په
 mمجموعې کې وویشو ( ، )n,m > 0په داسې حال کې چې  nد  mڅخه ستروي

Dirichlet's Box
Principle
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 n>mنوبیالږترلږه یوه مجموعه شتون لري چې په هغه کې دیوجسم څخه ډیرجسمونه
پراته وي  .په بله وینا که چېر ته موږیو ټاکلی شمیر دمیز جبعې ولرواوبیاد جبعو شمیرپه
پرتله زیات جسمونه پکې کیښول شي نوخامخا به د یوه میزپه جبعه کې لږترلږه دوه
جسمونوځای نیولی وي .
دای ساکاراید -:عبارت له دوه قیمته قندونوڅخه دی لکه یومعمولی
قندچې ددوومونوزاکارایدمالیکولوڅخه جوړشوی دی  .نوموړي
دګالیکوزایدیک تړون glycosidic bond
مالیکولونه
مرسته تړلي دي .
په بله مانا دکاربوهایدریدیوعضوي مرکب دی چې مالیکولي فرمول یې د CnH2n−2On−1.
په بڼه لیکل کیږی .

Disaccharides

هغه بالستوال چې دداسې هګۍ دحجرې له ویش اوتکثرڅخه الس ته راځي چې ژیړیې په
یوه قطب کې متمرکز وي  .په ډیسکوپالستوال کې بالستودرم اوبالستوسل ګډون لري .
بېلګې په توګه په مرعانو ،مار ،نهنګ ياچرمښكى

Discoblastula

دنطفي دتکامل پړاو -:هغې ګاستروالته ویل کیږي چې دبالستودرم  blastodermڅخه
منځ ته راځی  .د ګاسترولیشن  Gastrulationپه همدې پړاوکې نطفه دتخم په پورتنۍ
برخه کې پرته وي اودغه ډول تکامل په خزندګانواومرغانوکې لیدل کیږی

Discogastrulae

غیراتصال نقطه  -:دریاضي په څانګه کې کله چې یوه تابع دتعریف په ساحه کې
متمادیت وه نه لري اوپه یوه ټاکلې نقطه کې غیرپيوستون یاغیراتصال ځانته غوره کړي
نوهمدې نقطې ته دغیراتصال نقطه ویل کیږي .دبیلګې په توګه یوه تابع ) f(xپه نقطه x0
کې غیرمتمادي ده اوجمپ وهي ،کله چې متحول  xپه خپل وارسره دشی خواڅخه x0
نقطې ته تقرب وکړي  𝑥 → 𝑥0+اوهمدارنګه دکیڼ خواڅخه  x0نقطي ته تقرب وکړی → 𝑥
 𝑥0−اوپه پایله کې ددواړوتابع لیمیت سره یوشان نه وي .

Discontinuity

≠
1. 𝑓𝑜𝑟 𝑥 < 0
دبیلګې په توګه تابع }
−1. 𝑓𝑜𝑟 𝑥 ≥ 0
وهی یانې ټوپ اچوي اوپه نوموړي نقطه کې غیرمتمادي ده.

{ = ) 𝑥( 𝑓 د  x = x0 = 0په نقطه کې جمپ

دغیراتصال نقطه ،دناپیوستون نقطه  -:دیوه تابع تعریف شوې نقطه ده چې په هغه کې
−1. 𝑥 ≥ 0
تابع غیرمتصل وي  .دبیلګې په توګه دصفرنقطه دتابع } 𝑓 (𝑥 ) = { 1. 𝑥 < 0

Discontinuity

غیرمتصل نقطه ده
پرې شوی  ،بیل شوی  ،پرته له ارتباط ،

Discontinuous

ښکاره کول  ,د پوښ نه ایستل  ,پیداکول  ,کشف کول  ،رابرسیره کول
قاسمه  -:یوه حسابي څرګندونه ده چې دالجبري معادلودحل عدد اودحل ډول په هکله
مالومات ورکوي  .نوموې څرګندونه په عمومي توګه ددویمې درجې معادلوپه اړوند
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کارول کیږي  .بېلګې په توګه دحل هغه جمله چې دجذرالندې لیکل کیږي  ،لکه
اوداتعین کوي چې ګڼه داجذریورښتونی جذرلري اوکه موهومی
جذرلري  .دیوه مربع پولینوم قاسمه په الندې ډول ده .
په پورتنی دویمه درجه معادله کې قاسمه مساوي ده له :

 ،په دې

ځای کې که چېر ته قاسمه دصفرڅخه پورته وي  Δ > 0نوپولینوم دوه حقیقي جذرونه
لري  ،اوکه  Δ = 0نوپولینوم یوحقیقي جذر rootلري اوکه دمنفي قیمت ولري Δ < 0
نوپولینوم حقیقي جذرنه لري
مباحثه ،مناقشه ،

Discussion

ناروغی  ,مرض،بیماري ،جسمى يا فكرى ناروغتيا،په بدن اویاغړوکې اختالت

Disease

دانتان څخه پاکوونکو ټولوهغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي چې دتعقیم په موخه کارول
کیږي ترڅوژوندي خطرناک اورګانیزم دمنځه یوسي  .دبېلګې په توګه لکه ایتانول ،
سودیم هایپوکلوراید ، NaClOاسیدکاربونیک  ،فینول ،کلور،بروم ،ایودین  ،Iodفورم
الدیها ید،پتاسیم پرمنګنات ،همدارنګه داوبوپه جوش کولو ،اوبخارورکولوسره هم تعقیم
صورت نیسي .

Disinfectants

تعقیم  - :د میکروبونو د منځه وړنه  ،ټولې هراړخیزی کړنالرې  ،سرښتې  ،اوتګالروته
ویل کیږي چې دهغوی په مرسته مایکرواورګانیزم لکه بکټریا ،وایروس  ،مرخیړي ،
اویوحجروي حیوانات  Protozoaاونوردمنځه وړل کیږي اویایې د فعالیت مخه نیول
کیږي  .ترهغه پورې ترڅو چې په پایله کې دهمغه ککړشوي جسم څخه دانتاني ناروغیو
دخطراحتمال ډیرلږ وګڼل شي

Disinfection

 -۱په بیالوژی کې  -:د حجرې دویش په ترځ کې دجوړه کروموزومو بیلیدنه  -۲په
چاپېريالپوهنه کې دسیمې ځینې برخو ته ویل کیږي چې دحیواناتواونباتاتودعادي
انتشار سیمې څخه په فضايي توګه بیله شوې وي خوسره دلیرې والي دژوندامکانات
الموجودوي  .دیونوع  ،یا جنس دانتشارسیمه تل دیوبل سره څنګ په څنګ پرتې نه وی
بلکې دځانګړوشرطونوله کبله لکه دجزیروتشکیلیدنه  ،دوچوسیموترمنځ
داړیکوپریکیدنه اونورواغیزوپه واسطه په خپل منځ کې سره بیلیږي  .په پایله کې
ددغوسیموترمنځ هراړخیز ارتباط هم پرې کیږي .

Disjunction

په ریاضي کې  -: Logical disjunctionهغه ډول بیان ته ویل کیږي چې ددوه بیانوڅخه
جوړشوی وي په دې توګه چې د (یا) کلمې په واسطه دیوبل څخه بیل شوي وي  .بېلګې په
A
توګه په دې بیان کې لکه " "A or Bهغه مهال صحیح دي چې که چېر ته
صحیح وي اویا  Bصحیح وي اویاداچې دواړه یانې  A and Bصحیح وي
پراګندګي  ،دیوې مادې داجزاوتیتونه  ،منحل کونه ،تیتونه  ،تيت او پرك كول : ،وېشل
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په فزیک کې  -:دنورطیف تجزیه  ،دنورطیف تحلیل .
دبېلګې په توګه کله چې په یوه منشور  prismباندې
دلمروړانګې ولګیږي نودڅپې دطول سره په تابع کې په
توپیرسره انکسارکوي  .وتلې بیلګه داده چې کله باران
ووریږي اوبیا دنوررنګه برخې په اسمان کې څرګندې شي
(شنه زرغونه )

Dispersion

په کیمیاکې  -:یونامتجانس مخلوط ته ویل کیږي چې لږترلږه ددووموادوڅخه ګډ شوی
وی کوم چ ې په خپل منځ کې سره نه حل کیږي  .یانې دیوې مادې منحل کول اوبیا په
ډیر میده شکل په یوه بله ماده کې مخلوط کول  .بېلګې په توګه په لوګي کې جامد
مواد اوګازسره مخلوط شوي دي ( ).Aerosolلکله په شیدې کې یوه مایع دبلې مایع
سره یوځای شوې ده اود Emulsionپه نامه یاديږي .
تنظیم  ،ترتيبونه  :واك ،اختيار

Disposal

بې تناسبى ،بې توازوني  ،ددوه برخوترمنځ دتناسب نشتوالی
په کیمیاکې  -:ځینې عنصرونه شته دي چې په یوه اکسدیشن اوریدکشن تعامل کې هم
زمان دیوې اکسیدینت  oxidantمادې په توګه اوهمدارنګه دیوې رجعت کوونکې مادې
په توګه  reducing agentپه توګه کارکوي  .پایله یې داده چې د تعامل څخه وروسته
همدغه عنصرپه یوه برخه کې ترټولولوړاکسیدیشن درجه اوپه بله برخه کې ترټولوټیټه
اکسیدیش درجه غوره کوی  .بېلګې په توګه لکه چې دکلورین ګازدسوډا sodaسره
تعامل وکړي نودکلورین یواتوم داکسیدیشن صفردرجې څخه دمثبت یوې درجې ته
اکسیدایزکیږي اودکلورین بل اتوم د صفردرجې څخه منفې یوې درجې ته ارجاع کوي .

Disproportional

Disproportionation

دهمجنس مالیکولونو اویا د ورته مالیکولونوترمنځ یوډول کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي
 .بېلګې په توګه کله چې داسیت الدیهاید  acetaldehydeدوه مالیکولونه دیوبل سره
تعامل وکړي نوپه پایله کې اسیتیک اسید ( )acetic acidاوایتایل الکول
( )ethyl alcoholتولیدکیږي .
بیلوونکې غشا (دایافراګمز  ، -: )diaphragmsهغه غشا چې دبدن یوغړي ویشي  .لکه
چې د حلقوي چمجیانو دبدن بندونوسرحد ،دیوې پردې په مرسته دیوبل څخه بیل شوی
وي  .همدارنګه په مرجانوکې هم یوه منځنی پرده شتون لري چې دبدن برخې دشعاع په
توګه بیلوي

Dissepiments

دحجرې تنفس  -:دانزایمونوپه مرسته په بدن کې دغذايي موادو(قند،غوړ،نشایسته)
تجزیه کول اودهغې څخه انرژي ترالسه کول  ،په نوموړې تجزیه کې هغه موادچې په لوړه
اندازه انرژي لري په حجروکې تجزیه کیږي اوداړتیاپه وخت کې دتودوخي اود )(ATP
په توګه ورڅخه ګټه پورته کیږي  .نوموړې کړنالره داکسیجن په شته والي اویانه شته
والې کې ترسره کیدالی شي  .بېلګې په توګه لکه دتنفس په کړنالره کې

Dissimilation

 -:دیوه کیمیاوي مرکب تجزیې ته ویل کیږي چې په پایله کې په

Dissociation

بېلوالى  ،انفکاک
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ایونو،رادیکالو،اتومونواویاخنثې مالیکولونواوړي  .بېلګې په توګه کله چې مالګه
منحل شي اویاتیزاب اویاقلوي په اوبوکې واچول شي نوپه ایونونوټوټه کیږي  .کله چې
دسرکې تیزاب داوبوسره ګډشي نوپه پایله کې د  H3O +مثبت ایون اویود
–  H3C − COOمنفي ایون منځ ته راځي .

دانفکاک ثابت  ،دانحال ل ثابت  -:یوعدددی چې دتجزیه شووایونونو دغلظت حاصل
ضرب  ،اودغیر تجزیه شووایونونو دغلظت دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي اولنډیزیې
په  Kdسره ښوول کیږي  .نوموړې ثابت په ډاګه کوي چې دتعامل په کوم اړخ کې تعادل
برقراردی یانې کیمیاوي ماده دایونوپه بڼه اوکه دغیرایونوپه بڼه کې شتون لري  .نوموړې
ثابت دکتلې تعادل ثابت یوځانګړی حالت په ډاګه کوي  .که چېر ته یوکیمیاوی تعامل
په پام کې ونیسولکه :
په پورتنی تعامل کې  AxByیومغلق مرکب دی چې په کوچنیوبرخو x Aاو y Bباندې
تجزیه کیږي  .ددې تعامل دانحال ل ثابت  Kdپه الندې ډول تعریف شوې ده .

Dissociation
Constant

په نوموړې معادله کې  [A], [B],دمادې  Aاومادې  Bغلظت په واحدمول تقسیم په
لیتر  ، mol/Lاوهمدارنګه ] [AxByدمغلق مرکب  AxByدغلظت مانالري  .نوموړی
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 :
]Kd = ([H3O+] [OH−]) / [H2O
حل کول  ،منحل کول  ،ويلول ،ويلى كول ،او به كول ،ګډوډ كول،
نامنطم صوت  ،نامنظم موزیک

Dissolve
Dissonance

واټن  - :فاصله  ،لیرې والی  ،مسافه

Distance

دتصویرواټن  -:هغه فاصله ده چې دیوې عدسیې په مرسته دیوه جسم تولیدشوي
تصویراو دمستوي تصویرترمنځ پرته وي
هغه سرطان چې دخپل اصلي ځای څخه دبدن نوروغړو اویالمفاوي غوټوته غځیدلی وي
تقطیرکول  ،لکه د مایعاتو په بخار او بخار په مایعاتو بدلول
هغو موادوته ویل کیږي چې دتقطیرپه کړنالره کې الس ته راځي  .دبېلګې په توګه کله
چې یومخلوط مایع ته حرارت ورکړشي چې پکې هراړخیزموادحل شوي وي اوبیایې
دګډشووموادوبخاردیخ کولوپه مرسته بیرته په مایع واړول شی  .په پایله کې مطلوب
موادترالسه کیږي .
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تقطیر  -:یوه فزیکي کړنالره ده چې دتودوخې په مرسته په یوه
مایع کې دحل شووجامدوموادوهره برخه بیلیدالی شي
اوبلخواجامدموادتصفیه کیدالی شي  .په دې اړوند یواړین
شرط دادی چې دحل شووجامدوموادود ایشیدلو ټکي دیوبل
سره توپیرولري  .په پیل کې دمایع مخلوط ته په یوه لوښي کې
حرارت ورکول کیږی ترڅوپه بخارواوړي  .ورپسې په دویم لوښي

Distillation

کې چې دلوموړي لوښي سره دکوږشیشه یې نل په واسطه تړلی
دی تولیدشوی بخارراټولیږي اوهلته دیخ کولوپه کړنالره سره په مایع اوړی  .دبېلګې
په توګه لکه دمقطری اوبوتولید  ،اویادخاوروتیلوتقطیر اونور .
انتشار ،توزیع  ،ویش  -:په فارماکولوژی کې  :دوینې څخه دبدن نسجونوته
ددواګانووتیریدل اوهلته خواره کیدنه .
په احصائیه کې  :دیوه متحول هراړخیزقیمتونه اودهرټاکلي قیمت دپېښیدلواحتمال
وړاندوینه کوي .
په ریاضي کې  -:تعمیم شوې تابع ( -: ) Generalized functionیوه کړنالره ده چې
یوې تابع ته عمومی بڼه ورکوي  .په پایله کې یوه تابع چې مشتق یې پخوا ناشوونی وو
خودعمومي کولوکړنالرې په مرسته یې اوس مشتق نیول کیدای شي  .بېلګې په توګه
ددلتاتابع یوه ځانګړې تابع ده چې ځانګړي خواص لري .لکه خطي خواص  ،متمادی والی
 ،مشتق اونور  .که څه هم لنډیزیې په دلتا  δښوول کیږی خودتعریف له مخې داسې
لیکل کیږی .

Distribution

 ،ددلتاتابع  δپه مرسته کوالی شوچې یوې بلې تابع لکه
لپاره یوحقیقي عدترالسه کړو

توزیعي قانون  -:نوموړی قانون په ډاګه کوي چې ګڼه د دوو ریاضي عملیو operations
په ترکیب کې څه پېښيږي کله چې دهغوی څخه قوسونه لیرې شي .
2 × (1 + 3) = (2 × 1) + (2 × 3).

Distributivity

دوه قیمته  -:یوایون اویامولیکول چې دوه قیمته وال نس ولري کوالی شي چې
دنورواتومونواویا مولیکولوسره کوواالنت اړیکې جوړې کړي  .دبیلګې په توګه داوسپنې
دوه قیمته ایون  ، Fe2+دکلسیم دوه قیمته ایون  Ca2+اونور

) Divalent
(Bivalent

متباعدکیدل ،دیوبل څخه بیلیدل  ،دسرچینې نه هرې خواته بهیدل

Diverge

لیرې کیدنه  ،متباعد  -:،کله چې یو ترادف (سلسله) یوه لیمت limit
کوي دمتباعد په نامه سره یادیږي .

ته تقارب نه

مقعرالطرفین عدسیه  -:هغه ډول عدسیه ده چې دنوروړانګې وروسته له دې چې
دعدسیې څخه تیرې شي پراګنده کوي اوشیندي .
ډایورتیکولوم  ،رتج  -:دبدن خالي غړي لکه غټې کلمي دنني جدارڅخه دکڅوړې
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
باسې اوبیا راوباسي اویاداچې دسمندرستوري خپله معده دبدن څخه راوباسي اوخوراکي
شیان ځانته رانیسي ،یوتړلی تیوب چې دیوې خالګاه څخه بهرته راوتلی وي .
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دبدن هغه غړي چې منځ یې خالي وي لکه کلمې اویاخوله د ننی جدارڅخه راوتلي
کڅوړې په شان اویادناک په شان جوښتونه
دبدن تشو غړو لکه مری  ،کلمې اومعدې ددیوال برخو څخه دکڅوړې په شان راوتلې
جوړښتونه یابرجستګي لکه اپندکس

Diverticulum

ویشل  ،تقسیم کول  ،تقسيمول ،بېلول ،جال كول وېشل  ،برخې برخې كول  :غوڅول،
پرېكنول  :ونډونډ كول

Divide

تقسیم ،ویش  ،برخه ; اختالف ; تفرقه ;

Division

ډي اوکسي رایبونوکلئیک اسید  -:ددریوټکویولنډیز دی چې deoxyribonucleic acid
لپاره کارول کیږي اودټولوژوندیو حجرواوځینې وایرسونوکې دژوندلیک په هکله ټول
جنیتیک مالومات پکې نغښتي دی  .دژوندیواورګانیزموپه  DNAکې دبیزونو Bases

DNA

جوړښت دبیزونوطول اودبیزونوسلسله یودبل سره توپیرلري  .دانسان ګینوم  Genomلږڅه
درې ملیارده بیزونوجوړه  Base pairsلري
په بیالوژي کې  - :ډي اېن اې دحجرې په هسته کې یوبیومالکیول دی چې دهرژوندي
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
حجرې ته انتقال کیږي  ،اوجینونه دوالدینوڅخه اوالدونوته انتقال کیږي اوداسلسله دیوه

DNA
[Deoxyribonuc]leic Acid

نسل څخه بل نسل ته دوام کوي
دتابع دتعریف سیمه  -:دعددونومجموعې ته ویل کیږي چې
ددې مجموعې په تړاویوه تابع تعریف شوې وي  .دبېلګې په
توګه دتابع  f(x) = x1/2دتعریف سیمه صفر اویادصفرڅخه
لویومثبتوعددونو دمجموعې څخه عبارت دی  .دکوساین
عبارت دټولوحقیقی
 Cosineتابع دتعریف سیمه
عددونودمجموعې څخه دی  .که چېر ته یوه تابع )f(x
ولروچې دسرچینې هریوه عنصر  xته دهدف مجموعې فقط یوعنصر  yتنظیم کوي .
نوموړې تابع په الندې ډول لیکل کیږي  ، f:X→Y .په دې ځای کې مجموعه  Xدتابع f
سیمه  domainده  ،مجموعه  Yدتابع  fدهدف مجموعه  Codomainده  ،همدارنګه

Domain Of A
Function

د  f(x),په څرګندونه کې  xد تابع
F: X→Y
متغیرقیمت دی چې د  argumentپه نامه سره یادیږي او همدارنګه ) f(xپخپله دتابع
د ي  .دبېلګې په توګه  fیوه تابع ده دسیمې  Xپرهدف مجموعه باندې
قیمت
 . target setپه شکل کې دتابع ) f(xدتعریف سیمه عبارت ده له {1, 2, 3}. :
کورني حیوانات،اهلي حیوانات  -:هغه حیوانات دي چې دانسا ن له خوادگټې اخیستلوپه
موخه تربیه شوي وي  .ترټولواړین یې عبارت دی له  :سپی،وزه ،پشه،غوا،اوښ،پسه
،میږه،اس  ،خر،سوی ،کفتره،دشاتوغمبسې،وری اونور.
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اهلي کونه -:
نباتاتواهلي کول

دتربېې  ،پالنې اوانتخاب په واسطه دوحشي حیواناتو اویاغرنیو

Domestication

مسلط  ،برالسی  -:بارز  ،غالب  ،په جنېتیک کې دعالموغالب کیدل  ،بېلګې په توګه
دوېنې ) (Bګروپ دوینې په صفر ) (0ګروپ باندې برالسی دی

Dominant

دونر ،اعانه ورکوونکی  ،اعطاکوونکی  -:لکه په یوه کیمیاوي تعامل کې یومولیکول
یووظیفوي ګروپ په خوښی سره دالسه ورکړي ،په طبابت کې هغه څوک چې په خپله
خوښه یوه ناروغ ته خپله وینه یاغړی ورکړی .

Donor

یوډول صوتي آله ده چې دفلزي زنگ اویوه چکش څخه جوړه ده .

Doorbell

ډوپینګ یوه ځانګړې تکنالوژي ده چې د بیګانه اتومونوپه
دیوه نیم هادی
نښلولویاپیوندکولو سره
بريښنایزخواصوته تغیرورکول کیږي او په هادي اوړي ..
بېلګې په توګه  siliconیونیم هادی دی چې په بهرني
مدارکې څلورالکترونونه لري  .په دې ماناچې دسلیکون په
هریواتوم دګاونډیو اتومونو سره
کې
کریستل
دڅلوروالکترونوپه واسطه کیمیاوي اړیکې لري  .بلخوافوسفورس  phosphorusپه
بهرني مدارکې پینځه الکترونونه لري  .کله چې دسلیکون په کریستل کې دسلیکون اتوم
ورپیوند شي نودفوسفورڅلورالکترونونه دسلیکون
په عوض دفوسفوریواتوم
Doping
څلورالکترونوسره کیمیاوي اړیکې کلکوي  .خوڅرنګه چې فوسفورپینځه الکترونونه لري
)(Semiconductor
نوپینځم الکترون یې ازادیانې پرته له اړیکوپاتې کیږي  .دغه ازادالکترون کوالی شي چې
په کریستل کې هرې خواته حرکت وکړي اودبریښناجریان منځ ته راولي  .نوموړي ډول
ډوپینګ ته  n-type semiconductorویل کیږي  .همدارنګه که دخالص سلیکون په
کریستل کې دبورون  Boronبیګانه یواتوم دسلیکون اتوم په ځای ونښلوو ،چې په بهرنی
مدارکې یې درې الکترونونه دي اوهڅه کوی چې دسلیکون اتوم څخه یوالکترون ترالسه
کړي  acceptorترڅوڅلورالکترونونه ولري نوپه پایله کې دسلیکون په کریستل کې
یومثبت سوری پاتې کیږ ی  .داځکه چې سلیکون یوالکترون بورون ته وربښلی دی
 Donatorاوځای 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 semiconductorویل کیږي .
ډوبلراغیزه  -:په  ١٨٤٢زکال کې دیوه اتریشی فزیک پوه  Christian Dopplerله خوا
څخه نوموړې اغیزه کشف شوه  .د ډوبلراغیزه په ډاګه کوي چې دیوې صوت څپې
فریکونسي تغیرکوي کله چې دصوت منبع اودرا نیوونکی ( )receiverترمنځ نسبي
حرکت منځ ته راشي  .په دې مانا چې که دصوت منبع اورانیوونکی یوبل ته سره نږدې
کیږی نو د صوت څپې فریکونسي زیاتیږي (لوړاواز) او برعکس که چېرته دصوت منبع
اورانیوونکی دیوبل څخه لیرې کیږی نود صوت څپې
فریکونسی کمښت مومي (ټیټ اواز)  .که چېرته دصوت منبع
اورانیوونکی په خپل منځ کې په مساوي سرعت سره حرکت
کوي نود ډوبلراغیزه ګردسره منځ ته نه راځي  .دیادولووړده
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چې ډو بلرپه اغیزه کې پخپله دصوت منبع فریکونسي تغیرنه کوي بلکې په چا پيريال
کې دڅپې اوږدوالې تغیرکوي  .که چېرته درانیوونکي په واسطه اندازه شوې فریکونسي
په  fاو دصوت منبع څخه خپورشوی فریکونسي په  f0وښيو نود ډبلراغیز ې لپاره
عمومی فرمول په الندې توګه لیکالی شو:

دچاپېریال په
په پورتنی معادله کې دڅپوسرعت په چاپېریال ) (mediumکې دی ،
تړاودرانیوونکي سرعت دی (مثبت قیمت لري که دمنبع خواته حرکت کوي )،
دچاپېریال په تړاو دمنبع سرعت دی (مثبت قیمت لري که منبع درانیوونکي څخه لیرې
خواته حرکت کوي)  .درانیوونکي له خوااندازه شوی فریکونسي کمښت مومي که چېر
ته دصوت منبع اویارانیوونکی دیوبل څخه لیرې خواته حرکت کوي  .دډوبلراغیزه په
طبابت کې لکه دبدن په رګونوکې د وینې دجریان کنترول اوپه نجوم پېژندنه کې ثبوت
کیدای شی چې کوم ستوری اوګاالکسي زموږ څخه لیرې کیږي (  )redshiftاویاموږته
رانږدې ( ) blue shiftکیږي .
په څټ پورې اړوند ،دڅټ اړخ ،پشتي  ،شاتنى ،څټنى (ظهرى)،

Dorsal

ډوز  -:په درمل پوهنه کې  -:اندازه  ،مقدار ،لکه ددرملواندازه په واحد دګرام
په فزیک کې  -:درادیولوژي په څانګه کې یوکمیت دی چې دالکترومقناطیسي
وړانګوبیالوژيکې ،او فزیکي اغیزو په پام کې نیولوسره په نسجونوکې دجذب شوې
انرژي مقدار ښکاره کوي اوپه انرژي ډوزباندي ښوول کیږي  .بېلګې په توګه کله چې
دناروغیود پیژندنې په موخه درادیولوژي په څانګه کې اکسریزدناروغ نسجونوسره
غبرګون وکړي اوپه یوه کیلوګرام نسجونوکې یوژول انرژي جذشي نودغه مقدارډوز dose
ته یوسیورت ) sieverts (Svویل کیږي  .دواحدونوپه نړیوال سیستم کې یوسیورت
مساوي دی
1 Sv = 1 J/kg = 1 m2/s2 = 1 m2·s–2

Dose

ډوز  -:په درمل پوهنه کې  -:اندازه  ،مقدار ،لکه ددرملواندازه په واحد دګرام
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

دانرژي ډوزقدرت  -: Ḋهغه مقدارانرژي  Dته ویل کیږي چې د tپه وخت کې په یوه
جسم کې جذب کیږي  .یانې دانرژي اووخت دحاصل تقسیم څخه  Ḋ = D/tترالسه
کیږي  ،واحدیې ګرې ) Gray(Gyپه ثانیه دی (  . ) Gy / sec = J/(kg × secیوګرې
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
انرژي مقدار چې په واحد وخت اوپه یوه کیلوګرام نسج کې جذب کیږي اودګرې په نوم

Dose Rate

یادیږي.
د ډوز خطر ضر يب

Dose Risk Factor
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سکېلري حاصل ضرب  -:دریاضي یوه ډول کړنالره ده چې ددوه وکټورونوحاصل ضرب
ته یوعددځانګړی کوي  .دبیلګې په توګه دوه وکټورونه 𝑎 او  ⃗bپه پام کې نیسوچې
دهغوی دسمت ترمنځ زاویه په في  φښوول شوې ده  .دنوموړووکټورونوسکېلري حاصل
ضرب عبارت دی له :
Dot Product
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ او |𝑏 |
په نوموړې معادله کې |𝑎 |
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ دوکټورونواوږدوالی دی اومطلق قیمت تشکیلوي
دی

اوکوساین دزاویې في  φمساوي دی له
هرم مضاعف

Double Pyramid

په کیمیاوي مرکباتوکې غبرګې اړیکې  -:کله چې ددووکیمیاوي عنصرونوترمنځ په
عادي توګه ددووالکترونوپه ځای دڅلوروالکترونوپه واسطه اړیکې منځ ته راشی .
بېلګې په توګه لکه چې دکاربن دوه اتومونو  C=Cترمنځ غبرګې اړیکې لیدل کیږی .
په ډیری سره غبرګې اړیکې دزیګما  - σ bondاود پي  π- bondپه واسطه منځ ته
راځي .

Double Bond

دکروموزوموپه جوړښت کې د ډي .این .اې  DNA .تاوشوی غبرگ تار

Double Helix

مضاعف قشر  ،غبرګ پټ  -:په ګلواني عنصرونوکې په یوه فلز کې پاتې شوو الکترونو
څخه عبارت دی چې د اړونده الکتروالیت ایونونوسره څنګ په څنګ پراته وی  .په بله
وینا هغه غبرګ پټ چې د الکترونوهدایت کوونکو (الکترود) اودایونوهدایت
کوونکو(الکتروالیت ) دتماس په برخه کې منځ ته راځی .

Double Layer
)(Interfacial

انکسارمضاعف  -:ټول هغه کریستلونه چې دمکعب په شکل نه وي او anisotropicوي ،
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
مضاعف مالګې  -:هغومالګو ته ویل کیږي چې په خپل ترکیب کې ډیرتوپیرلرونکي
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
توګه لکه  :پوتاشیم المونیم سلفاټ KAl(SO4)2.12H2O
په کوانتم میخانیک کې یوفزیکي کمیت شتون لري چې دډيروالى  Multiplicityکمیت په
نامه سره یاديږي اومقدار یې د  2S+1په عددښوول کیږي  .په نوموړي غړي کې د S
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
خواووکې ځان اعیارکوال ی شي .د بېلګې په توګه په یوه مالیکول کې چې داتوم
ډیروهستواوډیروالکترونونوڅخه جوړدی نوداتوم هستو دډیروالي کمیت اودالکترونو
دډیروالي کمیت ترمنځ توپیرکیږي  .بېلګې په توګه:
 -۱دسپین کوانت عددصفردی  S=0 :نود دډیروالي کمیت له سینګلیت سره مساوي
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دی ځکه 2S+1= 2(0)+1=1 :
 -۲دسپین کوانت عدد نیمايي دی  S=1/2 :نود دډیروالي کمیت له دبلیت doublet
سره مساوي دی ځکه 2S+1= 2(1/2)+1=2 :
دهایدروجن اتوم په خپل مدارکې یوالکترون لري اودا الکترون په خپل محورراڅرخي چې
دسپین ) (spinپه نامه یادیږي  .څرنګه چې دسپین کوانت عدد نیمايي قیمت لري s=1/2
نودهمدغه الکترون سیستم دډیروالي کمیت یودبلیت تشکیلوي  .داځکه چې =2S+1
 . 2(1/2)+1=2په داسې حال کې چې دهایدروجن مالیکول یوسینګلیت  singletحالت
جوړوي  .ځکه چې دلته دیوه الکترون سپین پورته خواته )½ = (Sاودبل الکترون سپین
ښکته خواته ) (S= -1/2دي اوله دې کبله یې مجموعه صفرده  .دهایدروجن مالیکول
دډیروالي کمیت مساوي دی له : :
2S+1= 2(0) +1=1
دطیف دوه خطونه  -:بېلګې په توګه دسودیم عنصرپه طیف کې دوه زیړرنګه لیکې
شتون لري چې ددبلیت لیکو په نامه یادیږي اوپه  D1او  D2ښوول کیږي .
دنوموړولیکودڅپواوږدوالی په خپل وارسره مساوي ده له  589,5924 nm (D1) :او
)588,9950 nm (D2
دعسل مچیودجنس مذکرنوم دی ،

Doublet Line

)Drone (Bee

بهرته لویدل  ،خارج کیدل ،برخه نه اخیستل ،دپام نه غورځول ،دڅیړنې پروګرام څخه
خارج کیدل
دسرکې مګس  -:دمچانویوډیرکوچنی جنس دی چې لږڅه یونیم زرانواع یې پیداکیږي .
نوموړې حشره دوراثت څیړنې په موخه په البراتوارونوکې هم ډیر کارول کیږي
دوا،درمل ،دارو ،درمل ،ادویه ،دواگانې

Drop Out

Drosophila
Drug

په مصنوعي توګه جوړشوي اویاطبیعي بنسټیز موادوته ویل کیږي
دپيژندنې  ،درملنې اویامخنیونې په موخه کارول کیږی

چې دناروغۍ

دوه ګون  ،دومرکبه  ،دوه واحده  ،جوړه  ،دوه پلواییزه

Drugs
Dual

یوکیمیاوي مصنوعي عنصردی چې دجدول په اووم پریود اوپینځم گروپ پورې اړه .
اتومي کتله یې  262,1138 Uاواتومي شمېره یې  105ده  .په دې مانا چې د
 Transactinidesعنصروپه ډله کې دی اویوازې په هستوي تعامالتوکې تولیدکیږي .

Dubnium

دلنډیزنښه یې په  Dbښوول کیږي  .ټول ایزوټوپونه یې راډیواکټیف خواص لري .
دبڼې تغیروړ ،دارتجاع وړ ،دانبساط وړ

Ductility

اثناعشر -:دنرۍ کولمې لومړۍ کوچنۍ برخه چې دمعدې څخه وروسته پیل کیږي .
اثناعشرته مجرای صفراوي اودپانکریس مجراورننوځي  .د اثناعشردنده دانزایمونوپه مټ
دکاربوهایدرید ،شحمیاتو اوپروتینومیده کول اوجذب کول دي.
دوه ګون ،ډبل ،غبرګ

Duodenum

Duplex

ډبل ،دوه ګون ،دوه نسخه يى نقل ،كاپى ،غبرګ ،دوه پټه ،كټ مټ ،ورته
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نوراضافه
دائیمي انساج  -:په نباتاتوکې دائیمي نسجونوته ویل کیږي چې
دویشلووړتیا نه لري  .دغوحجرودنطفوي حجروڅخه سرچینه اخیستې اوبال خره دخپل
تکامل اخري پړاوته رسیدلې دي  .دبېلګې په توګه دیوې زړې ونې په سټه کې
دژوندیوحجروشمیرډیرلږوی اوپاتې برخه یې لرګې اومړې شوې حجرې تشکیلوي .

Duration Tissue

دیسپروزیم کیمیاوي عنصرلپاره د لنډیز  Dyنښه ده  ،نسبي اتومي کتله یې 162
 ، g·mol−1اتومي نمبر یې  66دی .دځمکې دنایابه عنصرونویانې  lanthanoidsپه ډله
پورې اړه لري .

Dy 
Dysprosium

په بیالوژی کې -:دمایوزپه انافېزکې ددووخویندوکروماتید chromatidsجوړې ته ویل
کیږي .
په ریاضي کې  -:ددوووکټورونوڅنګ په څنګ کیښول  -:په خطي الجبرکې dyadic
یودوه رتبه تینزور tensorته ویل کیږي اوهغه مهال منځ ته راځي چې جوړه ویکټورونه
څنګ په څنګ پریوځی  .دلته هم لکه دیوه ماتریکس په شان قوانین اعتبارلري  .دیوه
 dyadicهریوه غړی ته  Dyadویل کیږي  .کله چې یوجوړه بنسټی وکټورونه
اوسکاالرضریبونوڅنګ په څنګ کیښوول شي نود  Dyadپه نامه یادیږی .

Dyad

هغوکیمیاوي موادوته ویل کیږي چې ددې وړتیا لري چې نوروموادوته رنګ ورکړي .

Dye

خوځند  ،حرکي  ،متحرک

Dynamic

په فزیک کې دمیخانیک څانګې یوه برخه ده چې دقواوداغیزوپه هکله بحث کوي  .په بله
وینا دحرکتونوالمونه اودحرکتونوبدلون ته ویل کیږی

Dynamics

یوه چاودیدونکې کیمیاوي ماده ده چې په  ١٨٦٦زکال کې دیوه سویدني کیمیاپوه
 Alfred Nobelله خواکشف شوه  .داماده دنایتروګلسرین  nitroglycerinاودیوډول
خاورې کیزل ګور kieselgurڅخه ترکیب شوې ده  .دداینامیت چاودیدونکې ماده په سل

Dynamit

کې پینځه ویښت  kieselgurاوپاتې پینځه اویانایتروګلسرین تشکیلوي  .په عمومي توګه
دځمکې الندې معدني موادوداستخراج لپاره کارول کیږي
هغوماشینونوته ویل کیږي چې میخانیکي انرژي په بریښنایزانرژي اړوی  .په عمومي توګه
دبرقي جنراتورپه نامه هم یادیږي

Dynamo

یوه آله ده چې قوه ،قدرت اویادقوې مومنت ورباندې اندازه کیږي

Dynamometer

قوه سنج  -:یوه تخنیکي آله ده چې ددووجسمونوترمنّځ اغیزمنه قوه اندازه کوي  .که
چېرته یوازي دوزن قوه اغیزمنه وي نو دغه آله دفنري تلې په نوم یادیږی .

Dynamometer

په فزیک کې دقوې واحددی چې دسانتی مترګرام ثانې په واحداتوسیستم کې کارول کیږی
( )CGSاو لنډیزیې په  dynسره کیږي .هغه مقدارقوې ته ویل کیږي چې که په یوه ګرام
کتله عمل وکړي نویوسانتي متر په ثانیه مربع شتاب ورکوی  .په بله وینایوډاین مساوي
دی له لس مایکرونیوټن
1 dyn = 1 g·cm/s² = 10−5 kg·m/s² = 10-5 N

Dyne

دپیچ ناروغي  -:یوه ډول مایکروبي ناروغي ده چې یوشدیداسهال سره بدرګه کیږي اوپه

Dysentery
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دنسجونو دالتهاب له کبله مخاطی امعاْ غلیظ منځ ته راځي  .په خړومتیازوکې وینه
شتون لري  .ناروغ کیدی شی چې تبه اونس دردي هم لري.
دخوراکي موادو د تیرولونیمګړتیاچې دمغزضربې  apoplexyاویانوروناروغیوله کبله
منځ ته راځي  .لکه دهغواعصابوشنډکیدنه چې په ستوني کې دتیرولوعظالت په
کاراچوي .

Dysphagia

یوکیمیاوي عنصردی چې نسبي اتومي کتله یې  ، 162,5 g·mol−1اتومي نمبر یې 66
دی .دځمکې دنایابه عنصرونویانې  lanthanoidsپه ډله پورې اړه لري .دېسپروزیم
کیمیاوي عنصرلپاره د لنډیزیې نښه  Dyده

Dysprosium

ځمکه  -:ځمکه دنظام شمسي داتوسیاروڅخه پینځمه غټه سیاره ده چې په
یوسلوپینځوس ملیون کیلومتره واټن او په یوه بیضوي شکله مدارکې دلمرپه
شاوخواراڅرخي  .دځمکې عمرڅلورعشاریه شپږمیلیارده کالونه اوقطریې دوولس زره اوه
سوه کیلومتره قیمت لري  .یوملیون کاله دمخه دځمکې پرمخ ژوندظهوروکړاوکیدای شی
چې ژوندنورپینځه سوه ملیونه کاله دوام وکړي  .لمردبیضوي په یوه محراق کې پروت دی
 .دځمکې داخلي جوړشت عبارت دی له  :اوسپنه ) ، (32,1 %اکسیجن)، (30,1 %
سیلیستم)، (15,1 %ماګنیزیم  ،(13,9 %),سلفر )،(2,9 %نیکل ) ، (1,8 %کلسیم
 ، Calciumاوالمونیم ) . (1,4 %دځمکې منځ برخه کې په لوړه کچه اوسپنه شتون لري
چې دحرارت درجه یې پینځه زره سانتي ګریدیانې دلمردسطحې تودوخی سره برابره ده.
په پایله کې دځمکې په هسته کې داوسپنې اتومونه دبرقي چارج شووایونوګازپه شکل
اودځمکی دپوښ په برخه کې دمایع ب رقي چارج شووایونو په توګه دوه پټونه تشکیلوي .
نوموړي پټونه یوکونویکشن جریان ترسره کوی اودځمکې دڅرخیدوتراغیزې راځي .
څرنګه چې خوځیدونکی برقي چارجونه مقناطیسی ساحه تولیدکوي نوهمداالمل دی چې
ځمکه هم مقناطیس لري  .دځمکې مقناطیسي ساحه په قطبونوکې لږڅه شپېته تیسال
 60 µTقیمت لري  .دځمکې جغرافیايي قطبونه دځمکې مقناطیسي قطبونوسره یوشان

Earth

نه دي بلکې دیوبل څخه یوولس درجې توپیرلري  .دځمکې مقناطیسي ساحې لویه ګټه
داده چې دهغو خطرن اکو چارج شووکیهانې ذرو مخنیوي کوي چې دلمراوکايناتوڅخه
دځمکې خواته شیندل کیږي  .دځمکې بهرنی کلک پټ دڅومات شووبرخوڅخه جوړشوی
دی چې دتکتونیک تختو tectonic platesپه نامه سره یادیږي  .داتختې په یوه کال کې
دشلوملي متروڅخه تراویاملي متروپورې حرکت کوي اوپه پایله کې یوپربل لګیږي
اودزلزلې المل ګرځي .
زلزله  -:عبارت له هغوټکانونوڅخه دي چې دځمکې پرمخ پيښیږي  .داخوځښتي ټکانونه
دځمکې په ننه کې داتشفشانو volcanicاودځمکې تکتونیکي  Tectonicحرکتونوله کبله
منځ ته را ځي  .دځمکې بهرنی جامدپوښ کې ناڅاپي انرژي ازادیږی چې په پایله کې
څپې منځ ته راځي  .په نوموړې پېښه کې
زایزمېکی seismic waves
دبراعظمونوتکتونیکي تختې دیوبل سره مخامخ اوهم په اوږدوسره حرکت کوي اوله دې
کبله دتماس په سطحه کې پوتنش ل انرژي دوخت په اوږدوسره راټولیږي  .په پایله کې
داغونډه شوې انرژي یوه ناڅاپه بیرته ازادیږي او دزلزلې المل ګرځي  .په دې ترځ کې ازاده
شوې حرکي انرژ ی کیدای شی چې دهایدروجن بم سل چنده قیمت ولري .
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دځمکې څرخیدنه  -:د خپل فرضي محورپه شاوخواباندې
دځمکې څرخیدنې ته ویل کیږي  .ځمکه دغرب څخه د
شرق وخواته څرخیدونکی حرکت کوي  .دثابتوستوروپه
تړاودځمکې یو دوران درویشت ساعته او شپږپنځوس
دقیقې وخت نیسي اودسوالرورځې  solar dayپه نوم
یادیږي  .په درې سوه پینځه شپیته ورځوکې ځمکه یوځل

Earth's Rotation

دلمرپه شاوخوامدارکې راڅرخی .
که چېرته دقطبي ستوري له خواڅخه ځمکې ته وګورو¸ نوځمکه دساعت دعقربې خالف
سمت په خپل محوردوران کوي  .دځمکې څرخیدونکی محوردمدارسطحې عمودي
محورپه اړوندلږڅه درویشت درجې  axial tilt is 23.44°کوږوالی لري  .نوموړی
محوردځمکې شمال قطب اوجنوب قطب څخه تیریږي .
دمرکزڅخه بهر ،

Eccentric

دمرکز څخه لیرې ،دمرکزڅخه وتلې

Eccentricity

دمرکزڅخه خطي لیرې والی

Eccentricity
Linear

دمرکزڅخه عددي لیرې والی

Eccentricity
Numeric

یو هورمون دی چې په حشراتوکې کې دپوستکي جوړولواودټاکلې مودې څخه دبیرته
اچولوکړنالره تنطیم کوي .
پوست اندازي ،پوستکی اچونه  -:دپوستکي پټ لیرې کیدنه (ښیتین Chitin
اویاسخت شوې سلولونه)  .د حشراتو دتکامل په حالت کې دنطفوي پړاواود ټاکلي وخت
څخه وروسته ټول پوستکی نوی کیږي اوبهرنی زوړپوستکی  Cuticleغورځول کیږي .

Ecdysis

Ecdysis

نوموړې کړنالره په دماغ کې دمخصوصوهورمونوداغیزې په اساس صورت نیسي .
دسپي کدودانه چينجى  -:اصلي چينجى یې د  Taenia echinococcusپه نامه یادیږي
اودسپي اویا گیدړې په لري یاروده کې د پارازایټ په توگه اوسیږي  .کله چې انسان
دسپي سره په تماس کې شي دچینجي دودى لومړى دوره دالرف  Larveپه بڼه دسړی
بدن ته ننوځي  .ددې چينجى تخم په غیرزوجې توگه دبل میزبان په غړو لکه دانسان په
ینه  ،د غوا اود میږو په غړوکې دالرف دپینځوپړاوونه څخه تکامل کوي اودحباب یا آبله
بڼه ځانته غوره کوي  .په پایله کې سیست  cystsمنځ ته راځي .کله چې دا چينجى دمڼې
په شان غټ شي نودانتان ناروغیو  hydatid diseaseالمل گرځي  .دبېلگې په توگه لکه
دپوستکي زیړوالی  ، icterusد صفراء التهاب  ،دینې پړسوب اونور
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خارپوستان  :یوډول بحري حیواناتوته ویل کیږي چې په سمندرکې اوسیږي او دبدن
بهرنۍ سطحه یې په تناظرډوله شعاعي ازغيوپټه شوې ده  .دنوموړوحیواناتوډولونه
داوو زروڅخه هم اوړي اودشمزۍ لرونکوحیواناتوڅخه وروسته دویم غټ گروپ
تشکیلوي .
دبېلگې په توگه لکه بحري ستوری  ،منگورستوری  ،بحري
جیجگی  ، sea urchinsدستوري ماهي اونور .اوږدوالی اویا
عرض یې دلسوسانتي متروڅخه تردوه متره پورې رسیږي .
دسکیلیت څخه راوتلي پاسته ازغي په منځ کې تش اوهرې
خواته خوځیدونکی خواص لري  .دازغیوپه مرسته خارپوستان حرکت کوي  ،ددښمن څخه
ځان ساتي اودځمکې پرمخ خپل ځان کلک ساتالی شي  .ډیری خارپوستان متناظرډوله
جوړښت لري چې دپینځومتناظرو محورونوڅخه جوړ شوې دی  .ددووکالو څخه
تردریوکالونوپورې جنسي پوخوالی منځ ته راځی اوپه پایله کې هگی اوسپرم (مني) په

Echinoderms

اوبوکې ازادیږي اوهلته القاح ترسره کیږي .
انعکاس  ،لکه دصوت انعکاس ،

Echo

خسوف وكسوف  -:کله چې یواسماني جسم دیوه بل اسماني جسم په سیوره کې پریوځي
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
( کسوف) ورته ویل کیږي .

Eclipse

تورتم  ،تاریکي ،دستوروتیاره کیدنه ،کله چې یواسماني سیاره دبلې سیاري په واسطه
پټه شی ،د ځمکې تیاره کیدنه ،دنوریانې رڼا نشتوالی  ،خسوف يا كسوف ،دلمر يا
سپوږمى نيول كېدنه :

Eclipse

دایرةالبروج  -:په اسمان کې یوې فرضي دایرې ته ویل کیږي چې ظاهرًا د ځمکې کرې
اوسیدونکوله دید څخه داسې په نظرراځي چې گڼه لمر په یوه کال کې دغه دایره طی
کوي .

Ecliptic

ایکولوژي  -:دبیالوژي یوه څانګه ده چې دژوندیواورګانیزموخپل منځي مناسبات
اوهمدارنګه دچاپيریال سره هراړخیزبیوفزیکي متقابل اغیزې ترڅیړنې الندې نیسي

Ecology

ایکوسیستم  -:دحیواناتو،نباتاتو اوژوندیواورګانیزمویوې ټولنې اودغیرژوندي چاپيریال
ترمنځ متقابله اغیزوته ویل کیږي  .نوموړي ژوندی اوغیرژوندی سیستمونه یودبل سره
دغذاېي موادو په راکړه ورکړه اوانرژي جریان په اساس یودبل سره نغښتي دي.

Ecosystem

دانسان اودحیوان دنطفې په وده کې ددریوحجروي پټونوڅخه  germ layersبهرني پټ ته
ویل کیږي  .دادرې پټونه د اکټودرم  ،میزودرم اوانتودرم په نامه سره یادیږي .

Ectoderm

بهرنی پالزما  -:دسایتوپالزمابهرنۍ پټ  ،یوډیرشفاف جوړښت چې په یوسلولي
حیواناتوکې پخپله سایتوپالزماپه دوه برخوویشل کیږي  .یانې بهرنۍ سایتوپالزما
 ectoplasmاوننی سایتوپالزماendoplasm

Ectoplasm 
Plasma

ټولواورگانیزموته ویل کیږی چې په ځمکه کې ژوندکوي
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فنري جریان ،ګرځیدونکی جریان  -:دبريښنایزجریان کړۍ  loopsدي چې هغه مهال دیوه
هادي په منځ کې تولیدکیږي کله چې دهادي په منځ کې دوخت په تړاومقناطیسي ساحه
دفارادی  Faradayقانون په اساس تغیروکړي اویاداچې یوجسم دمقناطیس دوو
قطبونوترمنځ حرکت وکړي  .لکه دبایسیکل داینمو
کله چې دبدن په نسج کې اوبه ډنډپاتې شي اوپړسوب مینځ ته راشي
کونج،څنډه،لب،کنار،ضلع،ژی،غاړه

Eddy Current

Edema
Edge

اډیسن اغیزه -:
په فزیک کې یوې داسې پېښې ته ویل کیږي چې دحرارت ورکولوپه واسطه
دمشغل شوي فلزدسطحې څخه الکترونونه آزادکیږی  .دبیلګې په توګه،
دهواڅخه تش شوي شیشه يې ګروپ په یوه څنډه کې یوفلزي تاوشوی سیم
لکه دولفرام  wolframسیم شتون لري او په برقي بطري تړلي دي  .کله چې دولفرام
سیم څخه د برق جریان تیرشي اوپه دې توګه لږڅه زردرجې سانتیګرید 800-1000 °C
حرارت تولیدشي نوپه پایله کې دسیم په منځ کې دتودوخي له امله الکترونونه دومره
حرکي انرژي ترالسه کوي چې دولفرام سیم څخه بهرتشیاته ازادکیږي  .ازادشوي
الکترونونه دولفرام کتود مشغل شوي سیم په شاوخواکې راټولیږي  .که چېرته اوس
شیشه یې ګروپ په بله څنډه کې دولفرام کتود سیم ته مخامخ یوه فلزې لوحه ځای
پرځای کړو اودیوې ځانګړې بطری په مثبت قطب (انود) یې وتړو،نوپه بهرني سرکټ کې
دبرق جریان منځ ته راځي  .دیادولووړده چې دلته دبرقي بطري دنده یوازې داده چې
دولفرام کتود سیم ته حرارت ورکړي  .پرته له برقي بطری څخه هم دولفرام سیم کتود څخه
الکترونونه ازادکیږي  ،په دې شرط چې دتودوخي حرکي انرژی یې دفلزي سیم دتړون
قواو په پرتله لوړه وي  .دولفرام کتودڅخه ازادشوي الکترونونه دبرقي آلې په مرسته
دانودپه سرکټ کې اندازه کیدای شي  .دازادشووالکترونوجریان  Jدفلزي سیم په ډول
پورې اړه لري اودفلزي سیم په ننه کې د مطلق حرارت مربع  J ≈ T2سره سم متناسب

Edison Effect

دی .
ادیسن اغېزه  -:په فزیک کې یوې داسې پېښې ته ویل کیږي چې په مشتغل شووفلزاتوکې
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 .
سواد ،دښوونې او رو زني علم ،تعليم ،زده كړه.

Edison Effect
(Thermionic
) Emission
Education

دکیمیاوي فابریکولپاره لومړني موادوته ویل کیږي  ،لکه په یوه کیمیاوي معادله کې
لومړني ګډیدونکي موادچې بیاوروسته دتعامل په کړنالره کې نوي مواد
)(productتولیدکیږي .

Educt

اثر ; اغيزه ; نتيجه ; مفهوم  ،تأثیر

Effect

اغیزمن  ،مؤثر،رښتونی  ،اغيز ناك ،نتيجه ور كوونكى ،نافذ،
اغېز من ډوز  - :مجموعه د حاصل ضرب دبدن هريوه غړي معادل ډوزاو دهم هغه غړي
د وزن فکټور
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اغېز من نيمايي وخت  - :دبيالوژيکي او فزيکي وخت څخه منځ ته راځي.
په بیالوژي کې  -:عامل غړی  :هغه غړی چې دتحریک کولوپه کړنالره سره دبدن نورې
برخې فعالیت ته اړکوي  .دبېلگې په توگه لکه چې داعصابومرکزي سیستم څخه
زیگنالونه دبدن عظالتو ،غدواویا رنگه حجرو pigmentته انتقال کیږي اوهغوی په
تحریک راولی اویایې فعالیت په ټپه دروي

Effective Half
Life = Teff

Effector

په بیوشیمي کې  - :هغه موادچې دیوه انزایم فعالیت کنترول کوي او دمثبت خواته
اویامنفي خواته یې تراغیزې الندې راولي .
اغیزمنتوب  ،مؤثریت  ،ثمره .

Efficiency

هغه اوبه چې داستعمال څخه وروسته دکانالیزاسیون له ال رې اودفابریکوڅخه بهرته خارج
کیږي

Effluent

یوه آله ده چې دیوه غازکثافت اویادهغه دمولیکولو کتله اندازه کوي  .په دې کړنالره کې
دغازمولیکولونه دیوه نري اوتنگ سوري څخه بهرته ازادیږي اوسرعت یې اندازه کیږي .
په نوموړې کړنالره کې د Graham's lawقانون څخه گټه پورته کیږي  .داقانون په ډاگه
کوي چې دیوه غازدمول  molesشمیرپه واحددوخت کې ددې غازدذراتودکتلې دمربع
جذرسره معکوسًا متناسب دی

Effusiometer

په کیمیاکې  -:دیوه تنگ سوري اوپرته له ټکرڅخه په واحددوخت کې دغاز مولیکولونو
تیریدل ،
په طب کې  -:دالتهاب له کبله دبدن په نسجونو اویاتښوبرخوکې دمایعاتوراټولیدنه

Effusion

یوریسپټریاپروتین دی چې دځینوحجروپه بهرنۍ سطحه باندي موندل کیږي اوداپيدرمل
وده کوونکي فکټورسره يې یوتړون مینځ ته راوستلې ..په بله وینا دوده کوونکي
فکټورریسپټردی  .څرنګه چې دډیروسرطاني حجروپه سطحه باندي دنوموړي پروتین
مقداردنارمل په پرتله خوراډیروي نوله دې کبله کیدی شي چې دغیرنارمل حجروپه
پریمانه تولیدکې اړین رول ولري

Egfr
(Epidermal
Growth Factor
)Receptor

په ریاضی کې  -:خپل تابع (تابع خود)  -:په یوه خطي عملگر  linear operatorپورې
اړوند تابع ته ویل کیږي  .خپل تابع دیوې خوا دصفرسره مساوي نه وي اوبلخواکله چې
یوعملگرورباندې وکارول شي نوپه پایله کې تابع لکه دپخواحالت په شان ورڅخه بیرته
راووځي  .توپيریې دپخواسره دومره دی چې خپل تابع یواځي دیوه حقیقي عددد
( ) scaling factoسره ضرب شوې وي  .که چېرته خطي عملگر په  ، Aحقیقي عددد په
المبدا  λاو خپل تابع په  fوښيونو دخپل قیمت معادله  eigenvalue equationپه الندې
ډول لیکالی شو:
په پورتنی معادله کې د  fتابع دعملگر  Aخپل تابع او المبدا (  ) λدخپل قیمت
 eigenvalueپه نامه سره یادیږي .
په پام کې ونیسوچې په

 -۱دبېلگې په توگه که یو تفاضلي عملگرلکه
یوه اكسپونينشل تابع لکه
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 fk(x) = ekxعمل کوي  .نوپوښتنه داده چې گڼه نوموړې تابع دعملگر خپل تابع ده
اوکه نه ؟ ځوا ب یې دی (هو)  .داځکه چې کله دا تفاضلي عملگر د ) fk(xپه تابع عملي
شی (مشتق یې ونیول شي ) نوپه پایله کې بیرته خپل تابع ) fk(xاودضریب په توگه
دهریوه  kعددلپاره دالمبدا  λیو خپل قیمت ترالسه کیږي یانې (  . )λ = k2 − k.کله
چې سرحدي شرطونه په پام کې ونیول شي (دبېلگې په توگه دفضاپه دووبرخوکې تابع
صفروي ) ، ) f = 0نوپه دې صورت کې د  kیوازې ټاکلي قیمتونه ( ) k = knسرحدي
شرطونه پوره کوالی شي  .په پایله کې المدا  λهم هرقیمت نه شي اخیستالی بلکې
 .اخیستالی شي  .په بله وینا
یوازې خپل ځانگړي  discreteقیمتونه لکه
یوازې ټاکلي خپل قیمتونه ) λ = λn (n = 1,2,3,...اجازه ورکوي چې دتابع  f = fnحل
ترالسه شي  .په دې مانا چې دهرې تابع  fnسره یوټاکلی خپل قیمت  λnتړاولري .
 -۲په تیره بیاپه کوانت میخانیک کې خپل تابع ډیراړین رول لوبوي  .دبېلگې په توگه د
 Schrödinger equationمعادلې دحل جمله په ډاگه کوي چې دیوه فزیکي سیستم ( لکه
اتوم ،مولیکول ،الکترون اونور ) دڅپوتابع دوخت په تړاوڅرنگه بدلون کوي  .که دنوموړې
معادلې هغه برخه په پام کې ونیسو چې دوخت تابع نه وي (  ) stationary stateنودحل
جملې په مرسته کوالی شوچې دمولیکولونواواتومونوانرژي لیول مالوم کړو .دیوه بڅرکي
لپاره دشرودینگرتفاضلي معادله په الندې ډول لیکل کیږي .
دهملټن عملگر  Hamiltonian operatorپه
په پورتنی معادله کې تفاضلي عملگر
نامه یادیږي .دهملټن عملگرد یوه بڅرکي چې کتله یې  mده  ،دپوتنشل انرژي )V(r,t
اوحرکي انرژي عملگر

دمجموعې څخه جوړدی اوپه الندې ډول یې لیکو. :

دشرودینگرمعادلی دحل بڼه په الندې ډول ښکاري .

خپل تابع گان دي چې اړونده خپل
په پورتنی معادله کې تابع  φkدهملټن عملگر
قیمتونه یې په  Ekښوول شوي دي  .دیادولووړده چې یوازې ټاکلي خپل قیمتونه Ek
داړونده خپل تابع گانو  φkسره یوځای دشرودینگرمعادله حل کوالی شي .
ذاتي وکټور(خپلنی وکټور)  -:دصفرڅخه غیرمساوي
ویکټورته ویل کیږي چې دهغه سمت دتابع په کړنالره کې
تغیرنه کوي بلکې یوازی په ټاکلي اندازه غځول کیږی .
دغځیدنې ضریب ته دتابع خپل قیمت Eigenvalues
ویل کیږي .
په فزیک کې  -:که یواهتزازي سیستم په پام کې ونیسونودتوپیرلرونکو فریکونسي
برسیره دخپل ځان یوځانگړی فریکونس هم لري چې د ریزونینس فریکونس په نامه سره
یادیږي  .ریزونینس فریکونس دخپلنی وکټورپه توگه ښووالی شو .فریکونس په ریاضي
یومربع ماتریکس  matrixوي،نودصفرڅخه مخالف وکټور
کې  :که چېرته
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شتون
𝑛𝑅 ∈ 𝑋 ته د  Aذاتي وکټورویل کیږي په دې شرط چې یوه سکاالر
همدغه
ولري چې داسکاالر الندې معادله داعتباروړوگرځوي .
ته دماتریکس  Aذاتي (خپلنی ) قیمت ویل
سکاالر  scalarپه بله وینا حقیقي عدد
کیږي  .بیلگه  :که چېرته یووکټور

ولرونوهمدغه وکټورد وکټور

خپل وکټور دی  .داځکه چې ددواړوکټورونوحاصل ضرب

دوکټور  υدرې چنده

قیمت لري  .یانې

داینشټاین ډې هازاغیزه  -:په لومړي پړاوکې داوسپنې یوه استوانه یې شکله میله د
تارپه واسطه داوږدمحورپه امتدادځوړندوو .داوسپنې میله دیوه ګوټک په منځ کې ایښودل
شوې ده  .کله چې دګوټک څخه دبرق جریان تیرشي نومیله پخپله مقناطیسي کیږي  .په
دې ماناچې دمیلې دټولواتومونومقناطیسي دیپول ضربې یوې خواته سمې کیږي  .که
اوس په ګوټک باندې دبرق جریان سمت ته یوسلو اتیا درجې تغیرورکړو،نو دمیلې
دټولواتومونو مقناطیسي ضربې سمتونه په بله وینا مقناطیسیت دپخواپه پرتله
یوسلواتیادرجه مقابل خواته تغیرکوي  .پایله یې داده چې میله د خپل اوږد محورپه
شاوخوا په میخانیکي توګه راڅرخي  .تجربه په ډاګه کوي چې دیوې خوا دمدار دوراني
ضربې تحفظ قانون ساتل شوی دی اودبلې خواپه میله کې داتومونومقناطیسي دیپول
 μودمدار دوراني میخانیکي ضربې
ضربې ⃗ L
−e

Einstein–De
Haas Effect

ترمنځ سم سیخ اړیکې شتون لري

 . μL = g 2m Lداځکه چې دمیلې لیدل شوی دوراني حرکت ځکه منځ ته راځي چې
e

دمیلې دمقناطیست سمت دپخواپه پرتله سرچپه خواته واړول شو.
.داتجربه په ډاګه کوي چې
نوموړې پېښې ته ګیرومقناطیسي حادثه ویل کیږي .
دالکترونوڅرخیدونکی حرکت یانې سپین په حقیقت کې د یوه دوراني ضربې سره ورته
دی چې دمیلې څرخیدلو المل ګرځي .نوموړې تجربه په ډاګه کوي چې دیوه اتوم

مقناطیسي دیپول ضربه دالکترونو دڅرخیدونکي ضربې  Spinسره تړاولري  .هغوي
وموندله چې ګڼه مقناطیسیت دالکترون څرخیدونکي حرکت له کبله منځ ته راځي .
یومصنوعي راډیواکټیف کیمیاوي عنصردی چې دالفا اوگاماوړانگې خپروي او دجرمني
فزیک پوه البرت اینشټاین په ویاړنومول شوی دی  .دترانس اوران عنصرونوپه ډله پورې
اړه لري  ،اتومي شمیره یې  ٩٩اودلنډیز کیمیاوي نښه یې په  Esسره ښوول کیږي .
کتله یې  252 uاتومي واحد اونیمایې فزیکي عمریې  140ورځې دی  .دبېلگې په
توگه کله چې یورانیوم دوه سوه اته دیرش ( )U٢3٨په نیوترونووه ویشتل شي نوپه پایله
کې د) (n,Gammaکړنالرې اوپرلپسې بیتاتجزیې په سلسله کې داینشټا ین
عنصرایزوټوپونه تولیدکیږی .
یوکیمیاوي عنصردی چې دالبرت اینشټاین جرمني فزیک پوه په ویاړنومول شویدی.
کیمیاوي نښه یې  Esاوداتوم کتلې شمیره یې  ، ٢٥٢اتومي نمبریې  99اود
 actinidesګروپ په عنصرونوپورې اړه لري  .یومصنوعي راډیواکټیف عنصردی  .کله
چې دیورانیوم  uranium-238هسته څوارلس نیوترونونه جذب کړي نوبیاپرلپسې اووه
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بیتاتجزیې ترسره کیږي ترڅو په پایله کې نوموړی عنصرEs

252

تولیدشي .

مختاړی اوپه مانادې (بهرنی )  ،خارجي  ،لکه  ectoparasiteیانې بهرنۍ پارازایټ
دنباتاتود پاڼوپه بهرني پوستکی کې سوري لرونکي جوړښتونه دي چې دچاپیریال سره
اړیکې برقرارکوي اوله دې برخې څخه نبات ته اوبه ننوځي .
دمیزبان څخه بهرژوند کول ،

Ekto
Ektodesmen
Ektotroph

دارتجاعیت سرحد  -:هغه سرحدته ویل کیږي چې په دې نقطه کې یوجسم خپل ارتجاعي
خواص له السه ورکوي  .په پایله کی جسم یاداچې ماتیږی اویاداچې که خارجي قوه ورڅخه
لیرې شي خپل پخوانی حالت ته بیرته نه راگرځي

Elastic Limit

ارتجاعی  ،دکش کولووړ

Elastical

دارتجاع قابلیت  ،ارتجاعیت  -:ځینې داسې شیان شته دي چې دبهرنۍ قوې په واسطه
خپل شکل ته تغیرورکوي

Elasticity

برقي  ،بریښنایز ،بریښنا

Electric

نوري قوس  -:که چیرته موږدسکروپه الکترودباندې د  50 -100ولټ ولټیج ولګوو
اوبیاهغوی دیوبل سره په تماس کې کړوترڅویوه جرقه تولیدکړي ،ورپسې هغوی دیوبل
څخه په ټاکلي اندازه لیرې وساتونولیدل کیږي چې دالکترودوترمنځ برقي جریان دوام لري
اویونورې قوس تشکیلوي .

Electric Arc

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
(PbZr0.95Ti0.05O3).

Elctric Caloric

برقي چارج  - :دیوې مادي فزیکي خاصیت دبرقي چارج په واسطه څرګندیږي  .داخواص
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
ډوله برقي چارجونه پيژن دل شوي دی چې د مثبت برقي چارج اومنفي برقي چارج په نوم
یادیږي  .یومثبت چارج شوی جسم دبل مثبت چارج شوي جسم په واسطه دفع کیږی
خوبرعکس دیوه منفي چارج شوي جسم څخه څکول کیږي  .همدارنګه دوه منفي چارج
شوي اجسام یوبل سره دفع کوي خودمثبت چارج شوي جسم څخه کش کیږي  .نوموړي Electric Charge
قواوې دکولومب  Coulombقوې په نوم یادیږي  .دبرقي چارج نړیوال واحدکولومب دی
اولنډیزيې په ( )Cښوول کیږي .د بنسټیزبرقي چارج ( )eقیمت مساوي دی له :
e = 1,602 176 565 (35) × 10−19 C
پروتون مثبت برقي چارج  +1eاوالکترون منفي برقي  –1eچارج لري  .په داسې حال
کې چې نیوترون خنثي دی اودبرقي چارج خاوندنه دی .
دبرق جریان  -:په یوه بريښنایزتړلي سرکټ کې دچارج شووذراتولکه الکترونو
اوایونوجریان ته ویل کیږي کله چې نوموړې ذرات په یوه هادي جسم کې حرکت کوي.
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برقي دیاالیزیس  -:داویئ ددووبرخوڅخه جوړدی  .وروستاړی یې په ماناددیاالیزیس دی
اویوه فزیکي کړنالره ده چې په یوه محلول کې منحل شوي مولیکولونه دهغوی دبرقي
چارج اودمولیکولي وزن په تابع سره دیوې نیمه قابل نفوذغشاپه مرسته بیل کیږي .
برقي دیاالیزیس دچارج شوومولیکولونودبیلولوکړنالره ده چې په یوه مرکب محلول کې
ایونونه  ionsدبرقي ساحې په مرسته د نیمه قابل نفوذغشادمنځ څخه ترانسپورت
کیږي  .دبېلگې په توگه دنوموړې کړنالرې په مرسته داوبودپاکولو په موخه نامطلوب

Elctric Dialysis

مثبت اویامنفي اویادواړه ایونونه لیرې کوالی شو.
بریښنایزدوه قطبي مومنت  -:کله چې یومثبت بریښنایزچارج لکه  +qاوبل منفي
بريښنایزچارج لکه –q

په یوه ټاکلي واټن

اوهغوی کلک تړلي وي نوبریښنایزدایپول مومنت

کې دیوبل څخه موقعیت ولري
د بریښنایزچارج او فاصلې د حاصل

ضرب څخه ترالسه کیږي .
ددیپول مومنت نړیوال واحدعبارت دی له . Coulomb · Meter .

بې ځایه شوې بريښنایزساحه  -:که چیرته یوه عایق ماده یانې دي الکتریک ماده په یوه
 Eکې کيښول شې نودنوموړې مادې داټومونوهستې
بریښنایزساحه
اوشاوخواڅرخیدونکې الکترونونه دبرقي ساحي تراغیزې الندې راځي اویودبل څخه په
خپل ځای کې په کوچنۍ اندازه بیل کیږي اوبې ځایه کیږي  .په پایله کې داټوم هستې
اوبیل شووالکترونوترمنځ یوځایزډايپول مومنت  Pتولیدکیږي .په پایله کې یوه بې ځایه
شوې بريښنایزساحه  Dمنځ ته راځي اودتعریف سره سم مساوي ده له :

Electric Dipole
Moment

Electric
Displacement
Field

په پورتنۍ معادله کې  ϵ0په فضاکې ددی الکتریک ثابت دی
برقي ساحه  -:هغه ساحه ده چې دیوه ناقل برق په شاوخواکې تولیدکیږي کله چې د
هادي (لکه فلزي سیم) څخه دبرق جریان تیریږي

Electric Field

په فزیک کې  -:یو برقي ماشین ته ویل کیږي چې میخانیکي انرژي لکه حرکي انرژي په
برقي انرژي اړوي  .جنراتوردیوه فزیکي قانون په اساس کارکوی چې دالکترومقناطیسي
اندکشن په نوم یادیږي  .یانې یوه خوځیدونکې دائیمي مقناطیس دیوه ګوټک په
تړونکواخیروبرخوکې برقي ولټیج تولیدکوي  .دبیلګې په توګه په بایسیکل کې یوکوچنی
برقي جنراتورشتون لري چې ددینامو Dynamoپه نوم یادیږي .

Electric
Generator
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برقي ماشین  -:یوډول ماشین دی چې برقي انرژي په میخانیکي
انرژی اړوي  .په برقي ماشین کې هغه قوه په حرکت اړول کیږي
کوم چې د یوې ساکن دایمي مقناطیسي ساحې څخه په یوه
گوټک باندې اغیزه کوي  .ددایمي ساکن مقناطیس شمال اوجنوب
قطبودمحور په برخه کې یوگوټک کیښوول کیږي  .کله چې
دگوټک څخه دبرق جریان تیرشي نودگوټک په شاوخواکې

Electric Motor

مقناطیسي ساحه تولیدکیږي  .دگوټک مقناطیسي ساحې قطبونه د بهرنی دایمي
اوساکن مقناطیسی ساحې دقطبونوسره غبرگون کوي  .په پایله کې گوټک په خپل محور
 armatureڅرخیدونکی حرکت کوي .
برقي موټر-:
یوډول موټریاماشین ته ویل کیږي چې برقي انرژي په
میخانیکي انرژی اړوي  .په بله وینایوڅرخیدونکي ماشین ته
ویل کیږي چې دمتمادي جریان په واسطه کارکوي  .متمادي
برقي ماشین دالندې برخوڅخه جوړدی  stator -۱:دایمي
مقناطیس  -۲ګوټک  armaturچې په اوسپنه تاوشوی  rotorاوپه بټری پورې تړلی وي
کمیتېتریادجریان قطب بدلوونکی سویچ دی چې په یوه دایروي
Commutator -۳
شکله ډول دعایق اوهادی برخوڅخه جوړدی  -۴دولټیج منبع (بطری)  -۵ .دکاربن
بورس چې برقي جریان ګوټک ته انتقال کوي  .په پیل کې یو ګوټک چې ددایمي

Electric Motor

مقناطیس په منځ برخه کې قرارلري دمتمادي ولټیج په منبع پورې تړل کیږي  .کله چې
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
ددایمي مقناطیس له خوا دلورینڅ قوه  Lorentz forcواردکیږي اوپه څرخیدونکي حرکت
پیل کوي  .دیوه کمیتېتر په مرسته دګوټک قطبونوته داسې تغیرورکول کیږی چې هره
نیمايې پېره دبرق جریان سمت برعکس خواته اړول کیږي اوپه پایله کې متمادی جریان
ترالسه ته راځي  .په نوموړي حالت کې برقي ماشین په یوه ثابت یوخوالوري کې څرخیږی .
هغه شیان چې برقي چارج وه نه لري اوخنثي وي .

Electric Neutral

هغومرکباتو اویااجساموته ویل کیږی چې مثبت برقي چارج ولري

Electric Positive

برقي پوتنشل انرژي  -:عبارت دی له حاصل ضرب دتفاوت پوتنشیل ) ، (Uشدت
جریان برق ) (Iاووخت ) . ( tدبرقي انرژي  Wمعادله په الندې ډول لیکو:
 ،که چېرته یوبرقي سرکټ په پام کې ونیسو،چې داوم  Ohmمقاومت R
 ،گوټک  Lاوخاذن  Cڅخه جوړ وي اودبرق جریان دسرکټ څخه تیرشي نوپه هره برخه
کې یې برقي انرژی په الندې ډول الس ته راځي  :لومړی  :داوم مقاومت  Rڅخه چې Electric Potential
Energy
دبرق جریان  Iتیریږي نو انرژي  Pدحرارت په توگه ضایع کیږي
او مساوي ده له  . ( E = I2 R ) :کله چې دگوټک څخه دبرق
جریان تیریږي نوذخیره شوې برقي انرژي یې مساوي ده له :
دریم  :په خاذن کې ذخیره شوې برقي انرژي
𝟏

مساوي ده له  𝐄 = 𝟐 𝐂𝐕 𝟐 :دبرقي انرژي واحد ژول دی ، Joule
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دولتیج واحدولټ  ، Voltدوخت واحدثانیه اودبرقي جریان واحد امپیر  Ampereدی
دبرق په لینونوکې دبرقي قدرت ضایع کیدنه  -:کله چې برق دتولیدونکي اصلي منبع
څخه نوروځایونوته لکه فابریکواویاکورونوته انتقال کیږي نوپه الره کې یوه اندازه برق
دپخواپه پرتله ضای ع کیږي  .داځکه چې دبرق لینونه دهادي موادوڅخه جوړشوي دي
اودبرق جریان پروړاندي داوم  ohmمقاومت  Rاغیزمن کیږي  .په پایله کې الینونه
تودیږي اودبرق جریان کمښت مومي  .نوموړې پيښه دبرق په لینونوکې دسقوط پوتنسیال
برًق په نوم یادیږي  ..دبرق په لینوکې دضایع شوي قدرت  pاندازه له برق جریان I

Electric Power
Losses

 .هرڅومره چې
اودولتیج  Vحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي .
دولتیج قیمت لوړ  100 kVاودبرق جریان کوچنی وټاکل شي په همغه اندازه دبرق په
لینوکې دضایع کیدنې مخنیوی کیږي .
بريښنایزسسپتبلیټي  -:دبرقي ساحې پروړاندې دیوه عایق جسم حساسیت ته ویل کیږي
 .په عادي توګه دیوه عایق مالیکولونه په بریښنایزتړاو بهرخواته خنثی خواص ښيي .
خوکله چې په یوه بریښنایزساحه کې پریوځي نودخنثی مالیکول مثبت اومنفی چارج شوې
برخې دیوه بل څخه لږڅه بیلیږي اودهغې سره سم دچارجونوځایزکثافت ( )ρهم ورسره
induced electric dipole
تغیرکوي  .په پایله کې اندیوسد بریښنایزدایپول مومنت
electric
تولیدکيږي  .نوموړې کړنالرې ته بریښنایزپوالرایزیشن
moments
 polarizationویل کیږي چې د  Pپه توري یې ښیو  .بریښنایزپوالرایزیشن  Pد بهرنۍ
 ،په دې معادله کې
بریښنایزساحې  Eسره سم سیخ متناسب ده  .یانې
 ε0دبرقي ساحې یو ثابت دی چې دبریښنایز چارج اومیخانیکي کمیت ترمنځ اړیکي په
ډاګه کوی (  ، ) ε0 = 8.85 10-12 As/Vmاو کاپا  χدبريښنایزپوالرایزیشن اودبهرنۍ
برقي ساحې حاصل تقسیم ته ویل کیږي  .دکاپا کمیت په ډاګه کوي چې په کومه اندازه
اوحساسیت سره دیوه عایق مالیکولونه په بهرنۍ برقي ساحه کې پوالرایزکیږي اودهغې
سره سم یې مثبت اومنفي چارجونودخپل پخواني خنثی حالت څخه بی ځایه کیږي .

Electric
Susceptibility

یانې بريښنایزدوه قطبونه (دایپول مومنت) تولیدکیږي .
دتوپيرلرونکي برقی پوتنش ل ترمنځ لکه دمثبت اومنفي چارجونوترمنځ په ناڅاپي توګه
دبرق لوړ جریان منځ ته راتلل چې په پایله کې یوه برقي جر قه پیداکیږي .
متناوب برقي جریان مقاومت -:

Electrical
Breakdown
Electrical
Impedance

دبریښنایزسرچینې اوپه سرکټ کې دنوروبرخولکه مقاومت ،خاذن ،سویچ ،ماشین،لوازم
آالت برقي وصل کول چې په پایله کې دټولوبرخوڅخه دبريښناجریان تیریدالی شي.
برق یابریښنا -:دفزیک علم یوفصل دی چې دساکن برق اودبهیدونکي برق څخه بحث
کوي  .ساکن برق دالکتروستاتیک اوبهیدونکی برق د الکترودینامیک په نوم یادیږي  .په
ټولیزه توگه برېښنادڅوفزیکي کمیتونوپه مرسته تعریف کیدای شي .
 -۱دمادې اتومونه برقي چارجونه لري چې الکترومقناطیسي ساحه تولیدکوي
دبهیدونکویاخوځیدونکوچارجونو څخه عبارت دی

 -۲دبرق جریان دوخت په تړاو
اودامپیر په واحداندازه کیږي .
 -۳برقي ساحه  - :برقي چارج په خپل شاوخواکې برقي ساحه تولید کوي .کله چې
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یوبرقي چارج یوبل برقي چارج ته ورنږدې شي نودهغوی برقي ساحې دکولومب قوې په
واسطه په چارجونوباندې اغیزه کوي .
 -۴برقي پوتنشل - :دبرقي ساحې ظرفیت اووړتیاته ویل کیږي چې په یوه برقي چارج
باندې کارسرته ورسوي.
 -۵الکترومقناطیسیت  -هغه بنسټیزغبرگون ته ویل کیږي چې دمقناطیسي ساحې
اودیوه خوځیدونکي برقي چارج ترمنځ تولیدکیږي  .په دې ماناچې خوځیدونکي برقي
چارجونه دالکترومقناطیسیت المل دي .
 -۶برقي قدرت  pپه واحد واټ  wattچې دیوه برقي جریان  Iپه واسطه تولیدکیږي کوم
چې دپوتنشل تفاوبت  Vپه اساس په یوه هادي جسم کې منځ ته راځي مساوي دی له :
P = I.V
دصوت فزیک یوه برخه ده چې دمیخانیکي اهتزازاتوبدلون په برقي اهتزازاتوباندې او
همدارنگه د معکوسًا کړنالرې څخه بحث کوي  ( .لکه دصوت کښل  ،دصوت ذخیره
Electro-Acoustics
کول  ،دصوت اړول  ،په کاراچول اونور) .دنوموړې کړنالرې اړوونکې آلې عبارت دي له:
مایکروفون  ،تايپ ریکارټراو داسې نوردرواخله
الکترود -:دبرق هادي موادوته ویل کیږي اوددې لپاره کارول کیږي چې دیوه سرکټ
غیرهادی برخې لکه نیم هادي  ،الکتروالیت  ،اویافضاسره دبرق تړلی جریان برقرارکړي .
دبېلگې په توگه دبرقي تجزیې دآلې اویا دبرقي څراغونو یوه برخه تشکیلوي .
الکتروداکثرًا دگرافیت اویا دفلزاتوڅخه جوړه وي  .انودهغې الکترودته ویل کیږی چې
هلته داکسیدیشن (الکترون دونر ) کړنالره ترسره کیږي  .کتودهغې الکترودته ویل
کیږي چې هلته دریدکشن (الکترون رانیول ) کړنالره ترسره کیږی  .په بله وینامثبت
چارجونه دکتودخواته اومنفي چارجونه دانودخواته څکول کیږي .

Electrode

دفزیک علم یوه څانگه ده چې دخوځیدونکوبرقي چارج شووبڅرکواودوخت په تړاودبرقي
اومقاطیسي ساحوبدلون څخه بحث کوي  .په داسې حال کې چې الکتروستاتیک Electrodynamics
دساکنوبرقي چارجونواودهغوی دبرقي ساحې څخه بحث کوي .
ځینې الیاژ لکه جست سل فاید چې دمسوسره گډشوی وي اویا نیم هادي جامداجسام
شتون لري چې دخپل ځان څخه هغه مهال الکترومقناطیسي وړانگې خپروي کله چې
یوځواکمن برقي جریان ورڅخه تېرشي  .دبېلگې په توگه لکه په الکترونیک سرکټ کې
نورخپروونکې نیم هادي دیود  emitting diode light-دیادولووړده.
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برقي تجزیه  -:په نوموړې کړنالره کې برقي جریان یوکیمیاوي تعامل منځ ته راولي چې
په پایله کې فلزات اونورخالص مواد ترالسه کیږی  .دبېلگې په توگه لکه المونیم ،
کلور،سوډا اونور  .په دې طریقه کې دبرق جریان هدایت وړ محلول  electrolyteڅخه
مستقیم جریان تیریږي  .پ ه دې ترځ کې دمحلول مالیکولونه تجزیه او په ازادوایونواوړي .
مثبت چارج شوي ایونونه دبطري منفي قطب (کتود) له خواکش کیږي اوهلته الکترونونه
رانیسي اومنفي چارج شوی ایونونه دبطری مثبت قطب (انود) له خواکش کیږي اوهلته
الکترونونه دالسه ورکوي  .په پایله کې په کیمیاوي توگه ترکیب شوي عنصرونه لکه چې
په کاني ډبروکې شتون لري دیو بل څخه بیلیدالی شي
دبېلگې په توگه د اکسیجن اوهایدروجن دتولیدپه
موخه داوبوبرقي تجزیې څخه گټه پورته کیږی .
دنوموړي هدف لپار یولوښی په پام کې نیسوچې په
منځ کې یې اوبه پرتې دي .دوه فلزي الکترودونه
داوبومنځ ته ورډوبووپه دې توگه چې یوالکترود دبرقي
بطری مثبت قطب اوبل الکترودیې دمنفي قطب سره
کله چې داوبوڅخه دبریښناجریان تیریږي نوداوبومولیکول  H2Oپه مثبت
تړو.
+
+
هایدروجن ایون  Hاوپه منفي چارج شوي هایدراکسایدایون  OHتجزیه کیږي .
 . 𝐻2 𝑂 → 𝐻 + + 𝑂𝐻 −دیادولووړده چې دبریښناسرکټ په بهرنی برخه کې برقي جریان

Electrolysis

دې ترڅ کې
دالکترونوپه واسطه اوپه اوبوکې دایونونوپه واسطه صورت نیسي  .په
دهایدروجن مثبت ایون دبرقي بطری منفی الکترودته څکول کیږي اوهلته هڅه کوي چې
دمنفي الکترودڅخه ځانته یوالکترون راونیسي ) (reductionترڅو په خنثی اتوم واوړی .
 H+ + e− → Hهمدغه خنثی هایدروجن اتوم په الره کې دیوبل خنثی هایدروجن اتوم
سره یوځای کیږي اوپه پایله کې دهایدروجن گازیومولیکول ورڅخه جوړیږی 𝐻 + 𝐻 → .
دهایدروجن گازداوبوسطحې ته پورته راوځي  .همدارنگه منفي چارج شوی
𝐻2
هایدراکسایدایون  OHدمثبت الکترودخواته حرکت کوي اوهلته همغه یواضافگی
الکترون دالسه ورکوي ) (Oxydationاوپخپله یې په خنثی مولیکول  OHاوړي  .کله
چې څلورمنفي هایدراکسایدایونونه  OH-نومو ړې کړنالره ترسره کړي اوبیا پخپل منځ
کې سره یوځای شی نوپه پایله کې یومولیکول اکسیجن اودوه مولیکوله اوبه
اوڅلورالکترونونه منځ ته راځي .
 . 4𝑂𝐻 − → 𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − .په نوموړې سیستم کې یوتړلی برقي سرکټ
ځکه منځ ته راځي چې داوبوپه منځ کې دبرق جریان دهایدراکسایدایونواو دسرکټ په
بهرنۍ برخه کې دآزادوالکترونوپه واسطه برقرارکیږي .
الکتروالیت  -:هغوکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې داسیدو ،مالگواوبازوڅخه جوړوي
اوپه اوبه زڼ محلول کې په ایونوتجزیه کیږي  .دبېلگې په توگه کله چې دخوړومالگه
یانې سودیم کلوراید  NaClپه اوبوکې واچوو ،نوهمداجامدمالگه حل کیږي اودمنفي
کلوراومثبت سودیم په ایونوتجزیه کیږي
+
−
)NaCl(s) → Na (aq) + Cl (aq
په بله وینا الکتروالیت یوه جامد  ،مایع اودگازپه شان مادې ته ویل کیږی چې
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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 .
هغه فلزته ویل کیږی چې دالکتروالیزیانې برقي تجزیې په واسطه په سوچه توگه
تولیدکیږي  .په دې کړنالره کې یولوښۍ دهادي مایع څخه ډک کیږ ي اوپه څنډوکې یې
فلزي انوداوکتودننه ایستل کیږي  .ورپسې انوداوکتود په یوه برقي بطری باندې تړل
کیږي  .په پایله کې دلوښي اوپاتې تړلي سرکټ څخه مستقیم جریان تیریږي .دبېلگې په
تو گه دسوچه المونیم فلز دتولیدلپاره دواړه الکترودونه دگرافیت (کاربن ) څخه جوړوي
 .کله چې دالمونیم اکساید مرکباتوته ترنهه سوه  935 oCپورې حرارت ورکړشي اوبیاور
څخه دیرش زره امپیر دبرق جریان تیرشي نودگرافیت ( کاربن) انود سره اکسیجن
کیمیاوي تعامل کوي اوکا ربن مونواکسایدتولیدکیږي  .بلخواپه کتودبرخه کې المونیم
دگرافیت کتودسره کیمیاوي تعامل نه کوي اوهلته دمایع په توگه راټولیږي  .په دې ترځ
کې منفي اکسیجن ایونونه اومثبت الومونیم ایونونه په الکتروالیت کې تولید کیږي .
دبرقي تجزیې کیمیاوي معادله په الندې ډول ده .
Al2O3 + 3 C  2 Al + 3 CO

Electrolytic
Metal

په الکتروالیت کې دالمونیم مثبت ایونونه د کتودخواته حرکت کوي اوهلته درې الکترونه
ځانته رانیسي  .په دې مانا چې دالمونیم ایون ریدکشن  reductionکیږي  .په پایله
کې دالمونیم خنثی اتوم منځ ته راځي.
Al3+ + 3 e− → Al
په الکتروالیت کې داکسیجن منفي ایونونه دکاربن انودخواته حرکت کوي اوهلته څلور
الکترونونه دالسه ورکوي ( .) Oxydationenپه پایله کې یومولیکول اکسیجن
اوڅلورالکترونونه ازادیږي .
2 O2− → O2 + 4 e−
الکتروالیت خاذن  -:یوځانگړی برقي خاذن دی چې یوه لوحه یې دالکتروالیت څخه جوړه
وي او ایونایزشوی مایع پکې کارول شوي وي .نوموړی خاذن دعادی خاذن په پرتله
لوړظرفیت لري اوله دې کبله دبرق ډیر چارج ذخیره کوالی شي  .الکتروالیت خاذن په
هغه الکترونیکي سرکټ کې استعمالیږي چې ټیټ فریکونسي اولوړبرقي جریان ورڅخه

Electrolytic
Capacitor

تیریږي
الکترومقناطیس  -:یوډول مقناطیس ته ویل کیږي چې مقناطیسې
ساحه یې دبرق جریان په واسطه تولیدکیږي  .په دې ماناچې کله دبرق
جریان قطع شی نوورسره سم مقناطیسي ساحه هم له منځه ځي.
الکترومقناطیس دیوه تاوشوي سیم یانې گوټگ څخه جوړوي چې په
منځ کې یې اوسپنه شتون لري ترڅومقناطیسي ساحه یې ځواکمنه کړي .
الکترومقناطیس په ماشین  ،جنراتور ،لودسپیکر ،اونورو تخنیکي آالتوکې پراخ استعمال

Electromagnet

لري
الکترومقناطیسي اندکشن قانون  -:په

1831زکال کې نوموړی قانون دیوه انګریز Electromagnetic
Induction
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ساینسپوه  Michael Faradayله خوا وموندل شو.دغه
قانون په ډاګه کوي چې د یوه تړلي هراړخیزشکله حلقوي
هادي په منځ کې هغه مهال دبرق جریان تولیدکیږی
کله چې همدغه هادي په یوه ساکنه  staticمقناطیسي
ساحه ) B(rکې حرکت وکړي اویاداچې دحلقوي تړلي هادي
په واسطه احاطه شوې سطحه کې دمقناطیسي جریان
کثافت )) B(r,tدوخت په تړاوتغیروکړي .
دبیلګې په توګه که د یوه ګوټک اود یوې دایمي
مقناطیس ترمنځ نسبي سرعت  vموجودوي  ،نودتړلي
هادي په منځ کې دوخت په تابع سره یوبرقي جریان منځ
ته راځي چې داندکشن برقي جریان  Iinduceپه نوم یادیږي
 .ورپسې همدغه برقي جریان  Iinduceپه خپل چاپیره کې
داندکشن مقناطیسي جریان  Binduceتولیدکوي  .په بله وینا داندکشن قانون دبرقي ساحې
) E(r,tاومقناطیسي ساحې ) B(r,tترمنځ اړیکې په ډاګه کوي  .داندکشن قانون بیان کوي
چې که چېرته یوه سطحه  Aدیو حلقوي تړلي هادي په واسطه احاطه شی اودهغه په منځ
سطحه کې دمقناطیسي جریان کثافت ) B(r,tدوخت
په تابع  dB/dtسره تغیروکړي ،نو په حلقوي هادي کې
دوخت په تابع سره حلقوي ډوله ولتیج تولیدکیږي .
دپوتنسیال دغه تفاوت داندکشن ولتیج  Uinduceپه
نوم یادیږي  .نوموړی ولتج دحلقه ایزهادي په کوچنی
تفاضلي واټن  dsاو د برقي ساحې  Eحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي کله چې انتګرال یې
ونیول شي .

پورتنی معادله داندکشن قانون لومړی انتګرال شکل په نوم یادیږي  .دمعادلې کیڼې
خواته داندکشن ولتیج  Uinduceکښل شوی دی چې د تړلي حلقوي هادي  dsپه اوږدوکې
داندکشن برقي ساحې  Einduceانتګرال سره مساوي دی  .دمعادلې ښی خواته دوخت په
تړاودمقناطیسي جریان کثافت تغی رکښل شوی دی چې دحلقوي هادي د منځ په احاطه
شوې سطحه کې یې انتګرال نیول کیږي .
دمنفي نښه دلینڅ قانون  Lenz's lawبیان کوي  .نوموړې قانون په ډاګه کوي چې
داندکشن ولتیج  Uinduceتل ددې المل ګرځي چې په حلقوي هادي کې داندکشن برقي
جریان  Iinduceمنځ ته راولي  .همدغه اندکشن جریان  Iinduceپه خپل وارسره مقناطیسي
ساحه  Binduceتولیدکوي چې دحلقوي هادي په منځ احاطه شوې سطحه کې داصلي
مقناطیسي جریان کثافت
کوي .

دتغیر

)𝚯𝒔𝒐𝒄𝒅(𝑩.𝑨.
𝒕𝒅

=

𝚽𝒅
𝒕𝒅

پروړاندې مخالف خواته عمل

که چېرته یوه ټوټه اوسپنه دیوه مسي سیم په منځ کې وپیچل شي اوبیاددې سیم څخه دبرق
جریان تیرشي نوپه پایله کې داوسپنې ټوټه په مقناطیس اوړي اوپه خپل شاوخواکې یوه
ساحه تولیدکوي چې داساحه دالکترومقناطیسي ساحې په نوم یادیږي .
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ګوټک  -:دیوه هادي س یم څخه تاوشوي جوړښتونه دي چې په برقي آالتولکه Electromagnetic
Coil
لوډسپیکر،ریلیز،ترانسفرمر ،الکترومقناطیس اوجنراتورونوکې کارول کیږي.
الکترومقناطیسي اندکشن  :که چېرته دیوې مقناطیسي
دخطونوشمیردحلقوي شکله هادي په منځ
ساحې )B(t
سطحه کې دوخت په تابع سره تغیروکړي ،نوپه حلقوي هادي
کې برقي جریان تولیدکیږي چې داندکشن جریان  Iinductionپه
نوم یادیږي  .دنوموړې موخې لپاره یوگوټک په پام کې نیسواو
ددایمي مقناطیس یوه ټوټه یې په څنگ کې ږدو  .کله چې
د گوټک څنډې په یوه امپیرمتروتړونو دامپیرمترستن په واسطه
دبرق جریان صفرښوول کیږي  .داځکه چې دایمي مقناطیس
دسکون په حالت کې قرارلري اوله دې کبله دګوټک په منځ کې دمقناطیسي
خطونوشمیرهم ثابت دی  .خوکله چې دایمي مقناطیس ته حرکت ورکړو ،نوسمدالسه په
گوټک کې دبرق جریان بهیږي چې دامپیرمترپه
مرسته اندازه کیږي  .داځکه چې دګوتک په منځ
دمًقناطیسي خطونوشمیردوخت په
سطحه کې
تړاوتغیرکوي .
که چېرته دگوټک دسراواخیرڅوکې په یوه
ګلوانومتروتړو ،او دایمي مقناطیس ته یوځل بیا
حرکت ورکړو ،نوداندکشن برقي ولتیج منځ ته راځي
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
جریان المل گرځي  .په گوټک کې تولیدشوی برقي جریان  Iinducedاوتولید شوی ولتیج
 Uinductionپه بله ژبه الکتروموتیف قوه  ε = emfترهغه وخته پورې شتون لري ،

Electromagnetic
Induction

تغیرکوي  .نوموړې پېښې ته
ترڅوچې دوخت په تابع سره دمقناطیسي ساحې بهیر
الکترومقناطیسي اندکشن ویل کیږي  .دالکترومقناطیسي اندکشن قانون دیوه
انگریزفزیک پوه  Michael Faradayله خوا په اتلسمه پیړۍ کې کشف شو،چې
دریاضي معادله یې په الندې ډول ده .
،
په نوموړې معادله کې الکتروموتیف قوه په  N ، ε = Uinductionدگوټک تاوشووحلقو
دوخت په تړاودمقناطیسي بهیرتغیرمانالري  .په پورتنی معادله کې
شمیر  ،او
دمنفي عالمه دامانالري چې په گوټک کې تولیدشوی جریان  Iinductionپخپله هم
مقناطیسي ساحه  Bindتولیدکوي چې داصلي مقناطیس پر وړاندې مخالف سمت
ښيي اوله دې کبله یې کمزوری کوي .
الکترو مقناطيسي وړانگې

Electromagnetic
Radiation
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الکترومقناطیسیت  :دفزیک یوه څانگه ده چې دخوځیدونکوبرقي چارجونواودوخت په
تابع سره دبلیدونکوبرقي اومقناطیسي ساحوڅخه بحث کوي  .دفزیک هغه څانگه چې
دساکن برقي چارجونواودهغوی دساحوڅخه بحث کوي دالکتروستاتیک په نامه سره
یادیږي .
اندکشن ولتیج یاالکتروموتیف قوه -:
یوه متجانسه مقناطیسي ساحه  Bپه پام کې نیسوچې
دساحې خطونه یې دکاغذدمنځ څخه پورته خواته
راوځي اوپه (  ) xشوول شوې دي  .دمقناطیسي
ْضاني مقطع باندې یانې دکاغذپرمخ
ساحې په عر
یوڅلورکونجه شکله هادي کیږدو،په دې توګه چې یوه څنډه یې په سرعت  Vمخ خواته
اویاڅټ خواته حرکت کوي  .طی شوې فاصله یې په  s = v. dtباندې ښیو .کله چې
دهادي متحرکه څنډه په سرعت  Vحرکت وکړي ،نوپایله یې داده چې دڅلورکونجه هادي
په منځ سطحه کې دمقناطیسي ساحې دخطونوشمیر ډیرښت اویاکمښت مومي .داځکه
چې دمقناطیسي جریان کثاف  Φدوخت په تابع سره تغیرکوي  .همداالمل دی چې دهادي
په اخیرودوو څنډو ) (Lکې دپوتنسیال تفاوت منځ ته راځي .دپوتنسیال دغه تفاوت ته
داندکشن ولیتج  Uinduceاویاپه بله ژبه الکتروموتیف قوه ویل کیږي .

Electromagnetism

Electromotive
Force
(Induction
)Voltage

.
دپام وړده چې که چېرته دوخت په تړاو  dB/dtدمقناطیسي ساحې دخطونو شمیرتغیروه نه
کړي  ،نوپه یوه ساکن  staticګوټک اویا په یوه حلقه يزهادي کې داندکشن ولتیج نه
تولیدکیږي .
آرولتیج یا الکتروموتیف قوه -:
دیوې برقي ولټیج منبع آرولټیج سرچینې ته ویل
کیږي  .هغه قوه ده چې الکترونوته حرکت ورکوي  .په
بله ویناهغه ولتیج ته ویل کیږی چې دیوې برقي بټری
دانوداوکتودترمنځ شتون لري اودگلوانومترپه مرسته
اندازه شي  .په دې شرط چې دگلوانومترڅخه دبرق جریان تقریبًا صفرقیمت ولري .
الکتروموتیوقوه هغه اعظمي کیمیاوی پوتنشل تفاوت ته ویل کیږي چې دگالوانیک
 galvanicاویاولټایک بټری  voltaic cellدووالکترودوترمنځ شتون ولري  .نوموړی
کمیت دیوه عنصر،یوه ایون اویامخلوط طبیعي میالن په ډاگه کوي چې ایاځانته
الکترونونه رانیسي اویاداچې الکترونونه بایلي  .دبېلگې په توگه دمسواوجستو Zn-Cu
) (1.1 Vسره
 galvanic cellالکترودونوترمنځ اعظمي پوتنشل له لږڅه یوولټ
مساوي دی  .دنوموړې موخې لپاره دمسو الکرود یوه څوکه دمسوسلفيټ محلول
 CuSO4اودجست الکترودیوه څوکه دجست سلفيټ په محلول  ZnSO4کې ډوبوو.
نوموړي محلولونه دیوې مالگې دپله په مرسته پخپل منځ کې تړو چې دپوتاشیم
کلوراید( )KClدفیلترکاغذڅخه جوړدی. .
که اوس په بهرني سرکټ کې دمسواوجستوپاتې څوکې
چې
سره وتړونو په پایله کې لیدل کیږي
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گلوانومیتریوټاکلی ولټیج اندازه کوي  .الکتروموتیف همدغه قوه ده چې د سرکټ په
بهرنۍ برخه کی په هریوه برقي چارج باندې کارترسره کوی ترڅودخالصوڅوکوترمنځ
دپوتنسیال تفاوت منځ ته راشی  .په سرکټ کې برقي چارجونه دلوړپوتنشل څخه دټیټ
پوتنشل خواته بهیږي  .داکسیدیشن اوریدکشن کیمیاوي تعامل معادله یې په الندې ډول
ده .
2+
0
Cu + 2 e−
Cu: E = +0.34 V
2+
Zn + 2 e−
Zn: E0 = −0.76 V
کله چې ددواړو معادلوکیمیاوي تعامل سره یوځای کړونولرو:
Cu + Zn2+

Cu2+ + Zn

په دې مانا چې دجستو فلز الکترونونه دالسه ورکوي  Oxidationاودمسوفلز یې ځانته
رانیسي  .په پایله کې دجستوفلزمثبت برقي چارج ځانته غوره کوي اومس خنثی کیږی
(ریدکشن) .ددواړو تعامالتو ستاندارد پوتنشل مساوي دی له :
+0.34 V − (−0.76 V) = 1.10 V
الکترون  -:داتوم څخه کوچنی یوه منفي چارج شوې برقي ذره ده چې دلیپتون leptons
بنسټیز بڅرکوپه ډله پورې اړه لري  .دالکترون کتله دپروتون په پرتله لږڅه دوه زره ځله
 1/1836کوچنی ده .دسکون کتله یې  me = 9,11 × 10-31 kgده چې د پینځه سوه
یوولس کیلوالکترون ولټ انرژي  511 keVسره سمون لري  .برقي چارج یې
 e = 1,602 × 10-19 Cکولومب قیمت لري  .دلنډیزنښه یې په  e-لیکل کیږي .
الکترونونه داتوم هستې په شاوخواپه ټاکلو مدارونوکې څرخیږي  .دالکترون سپین
کوانت عدنیمایي دی )½ = . (Sپه طبابت کې دخطي تعجیل کوونکوپه مرسته گړندي
کیږي اوبیاپه یوه تارجیت یانې هدف ویشتل کیږي  .په پایله کې اکسریزاولوړانرژي فوتون
وړانگې تولیدکیږي  .نوموړې وړانگې دسرطان ناروغۍ ددرملنې لپاره کارول کیږي .
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
فضاته خارج شي .دکتودڅخه ځلیدونکې وړانگې خپریږي چې دالکترونوڅخه جوړې دي
دالکترونومدار -:داتوم هستې په شاوخوا پوښ کې دالکترونومدارونوته ویل کیږي چې
هلته الکترونونه دهستې څخه په توپیرلرونکي واټنونوکې دهستې په شاوخواراڅرخي .

Electron

Electron Rays

Electron Shell

دالکترونو هریومداردیوې ټاکلې انرژي لیول سره سمون لري
الکترون سپین ( دالکترون څرخیدونکی ضربه ) -:دالکترون هغې
ځانگړتیاوې ته ویل کیږي چې یوالکترون د خپل محور په
شاوخواباندې یو څرخیدونکې حرکت ترسره کوي .
په پایله کې یومقناطیسی مومنت  magnetic momentیا مقناطیسي ضربه
منځ ته راځي  .په بله وینا یوالکترون لکه دیوه ټوټې مقناطیس په شان خواص لري چې
دامقناطیس په خپل محورراڅرخي  .دالکترون سپین مساوي دی له spin = 1⁄2

Electron Spin

هغومولیکولونو  ،ایونونواواتومونوته ویل کیږي چې دبل مرکب څخه په خوښی سره
الکترونونه مني  .دبېلگې په توگه لکه اکسیجن  ،اوسپنه  ،سلفيټ  ،کاربن دای اکساید

Electron
Acceptor
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اونور
هغه اندازه انرژي ته ویل کیږي چې ورته ضرورت دی ترڅودیوه ساده منفي چارج شوي
ایون څخه یوالکترون رابیل شي  .نوموړې انرژي دایونایزیشن انرژی سره سمون لري کوم
Electron Affinity
چې دیوه اتوم څخه الکترون آزادکیږي  .په بله مانا دیوه خنثی اتوم دبنسټیزحالت اودورته
منفي چارج شوي ایون  ionبنسټیرحالت انرژي ترمنځ توپیرته ویل کیږي .
دالکترونوبرقي چارج ته ویل کیږي  . .دیوه الکترون برقي چارج مساوي دی له لس په
 e = 1,602 × 10-19 Cکولومب
طاقت دمنفي نولس
داتوم په عمده اوفرعي مدارونوکې دالکترونوویش

Electron Charge
Electron
Configuration

دالکترونوتوزیع جوړښت  -:دیوه اتوم اویامولیکول په مدارونوکې دالکترونودویشتوب
تنظیم ته ویل کیږي چې دیوټاکلي قانون په اساس جوړشوی دي  .بلخوادپاولي قانون
 Pauli's exclusion principleپه ډاگه کوي چې په یوه اتوم کې دوه الکترونونه هیڅ کله
نه شي کوالی چې په ټولوڅلوروکوانت عددونوکې سره یوشان وي  .که دکوانت عمده
عددپه  nوښيونو په هریوه پوښ  shellکې دمدارونو  orbitalاعظمي شمیر
مساوي له  n2سره دی .

Electron
Configuration
بلخواهریومدارکوالی شي چې په اعظمي توگه دڅلوروکوانت عددونوپه مطابق یوازې
)  (2n2الکترونونو ته دتم ځای ورکړي  .په بله ویناپه لومړي مدارکې دوه الکترونونه په
دویم مدارکې اته الکترونونه اوپه دریم مدارکې اتلس الکترونونه په اعظمي توگه ځای
نیوالی شي  .دبېلگې په توگه که ولیکو 3px1 :داسې مانالري چې په درېیم عمده
مدارکې یوالکترون شتون لری چې په ' 'pxانرژي لیول  orbitalکې پروت دی  .داتوم
په پوښ کې دهریوه الکترون دانرژي لیول دڅلوروکوانت عددونوپه واسطه ټاکل شوی دی .
 -۱عمده کوانت عدد  -۲ ; nفرعي کوانت عدد ) -۳ ; (lمقناطیسي کوانت عدد m
 -۴سپن کوانت عدد  Sیاڅرخیدونکی کوانت عدد
هغومولیکولونو  ،ایونونواواتومونوته ویل کیږي چې بل مرکب ته
الکترونونه ورکوي  .په بله وینا دونر  donorکوي

په خوښی سره

Electron Donor

دجامدجسم لکه فلز دسطحې څخه الکترونونه بهرته راوځي (خارج کیږي) کله چې داجسم
 -۱ته حرارت ورکړشي  -۲ Thermionic emissionپه برقي ساحه کې پریوزي Field
 -۳ emissionپه جامدجسم باندې دنوریانې رڼا وړانگې ولگیږي photoelectric
effect

Electron
Emission

الکترون گاز -:دفلزاتواودنیم هادي موادوپه هادي مدارکې conduction band
الکترونونه په ازاده توگه داتوم په بلورکې هرې خواته خوځیدالی شي اوپه یوه اتوم پورې

Electron Gas
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تړلی نه وي  .په دې مانا چې په هادي مدارکې کوم چې دانرژي په تړاود وال نس مدارڅخه
لوړ پروت دی  ،دبرق جریان دآزادوالکترونوپه واسطه ترسره کیږي  .په هادي مداریا هادي
بندکې دالکترونوآزادحرکت ته دالکترونوگازویل کیږي .
دالکترونوتوپک  -:دالکترونیکي آالتو یوه برخه ده چې دیوې سرچینې څخه
دالکترونووړانگې دیوه بنډل په توگه او په ټاکلې انرژی سره خپریږي  .نوموړې تکنالوژي
په تلویزیون ،الکترون ما یکروسکوپ  ،دذراتوتعجیل کوونکی اودکتودتیوب وړانگی په
آالتوکې کارول کیږي .
دالکترون سوري ځای  -:یوه مثبت چارج
شوی خوځیدونکې سوري ته ویل کیږی
چې دنیم هادی په جال کې شتون لري
اودکریستل اتوم والنس مدارڅخه یې
یوالکترون لیرې شوی وي  .دبېلګې په
توګه کله چې دنیم هادي لکه  Siliciumد
جال په اتومونو باندې دفوتون وړانګې ولګیږي اویاداچې حرارت ورکړشی نودوال نس
مدار valence bandیوالکترون انرژي ځانته جذب کوي اودبریښنایزجریان هدایت
کوونکي مدار(  ) conduction bandته ټوپ وهي  .دجال اتوم په وال نس مدارکې
دالکترون ځای دیوه مثبت سوري په توګه خالي پاتې کیږي  .ورپسې تحریک شوی
الکترون دهدایت مدارڅخه بیرته داتوم وال نس مدارته راکوزیږي اوهلته دیوه بل مثبت
سوري سره بیرته  recombinationیوځای کیږي

Electron Gun

Electron Hole

الکترون مایکروسکوپ  -:یوډول مایکروسکوپ دی چې
دالکترونو وړانگوپه مرسته دیوجسم سطحه اویا دجسم دننه
جوړښت دتصویرپه توگه ښيي  .دنوموړي
برخې
میکروسکوپ په واسطه کیدای شي چې دحل درجه
 resolving powerدصفرعشاریه یونانومتر  0,1 nmڅخه
هم کوچنی وي  .په داسې حال کې چې درڼا میکروسکوپ
دحل سرحد یوازې دوه سوه نانومتر  200 nmدی  .دیوې
سرچینې څخه په فضاکې الکترونونه ازادیږي اودلږڅه سل
الکترون ولټ په مرسته تعجیل ورکول کیږي  .ورپسې دیوبرقي خاذن په مرسته
الکترونونه سره یوځای فوکس کیږي  .په الره کې دعضوي اوناعضوي نمونې سره

Electron
Microscope

دالکترون وړانگې غبرگون کوي  .دبېلگې په توگه لکه شیندنه ،تفرق  ،انکسار ،کږیدل
 ،انعکاس  ،جذب کیدنه اونو ر .دنمونې څخه تیرې شوې الکترون وړانگې دیوه سوري
 Apertureڅخه تیریږي اوورپسې دالکتروني عدسیې په مټ چې دالکترومقناطیسي
وړانگو څخه جوړه ده ستریږي  .په پایله کې دالکترون وړانگې په یوه فلوریسنس پرده
اچول کیږي چې تصویریې دلیدلووړگرځي  .دنوموړي میکروسکوپ په مرسته کوالی
شوچې کوچنی مایکرواورگانیزم ،سلول  ،وایرسونه  ،بیالوژيکي نمونې وڅیړل شي
دالکترون تحرک  -:نوموړی کمیت په جامدفزیک کې یوه ځانگړې کړنالره تشریح کوي
چې گڼه په کومه اندازه سره یوالکترون په یوه فلزاویانیم هادي کې خوځیدالی شي کله چې
دیوې برقي ساحې  Eپه مرسته کش شي  .کله چې یوه برقي ساحه  Eدیوې ټوټې
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مادې په اوږدوباندې عمل وکړي نودمادې په منځ کې الکترونونه په یوه متوسط سرعت
حرکت پیل کوي چې داسرعت ددریفت سرعت (دمنډې سرعت)  drift velocityپه
دالندې معادلې په
نامه سره یاديږي  .په نوموړې حالت کې دیوه الکترون تحرک
واسطه تعریف شوی دی .
 ،دالکترون تحرک نړیوال واحد مترمربع تقسیم په ولټ ضرب ثانیه
)m2/(V·s
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 Optics

هغومدارونواویامسیرونوته ویل کیږي چې الکترونونه پکې حرکت کوی

Electron Orbits

دالکترونو جوړه  -:هغودووالکترونوته ویل کیږی چې سپین  spinsیې مخالف سمت
ولري اود اتوم اویا مولیکول په همغه مدارکې یې ځای نیولی وي .په دې مانا چې که
دوه الکترونونه دمدار یوشان کوانت عددونه ولري یانې په یوه مدارکې پراته وي نواړین
ده چې دهغوی دسپین کوانت عدددیوبل څخه توپیرولري اومخالف سمت وښيي .

Electron Pair

الکترون پوالریزیشن  -:په یوه ناهادي جسم کې دمثبت اومنفي متجانس ویشل
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
برخې څخه په یوڅه اندازه لیرې کیږي  .په پایله کې مثبت اومنفي قطبونه منځ ته راځي .
داځکه چې دچارجونوویش نامتجانس شکل ځانته غوره کوي  .نوموړې کړنالره دالکترون
پوالریزیشن په نامه یادیږي  .کله چې برقي ساحه لیرې شي ورسره سم پوالریزیشن هم
دمنځه ځي .

Electron
Polarization

داتوم پوښ ،اتوم مدار  - :داتوم هغه برخه ده چې منفي برقي چارج لري او هلته
الکترونونه په ټاکلومدارونوکې داتوم په مثبت برقي چارج شوې هسته راڅرخي  .په هریوه
مدارکې په ټاکلي شمیرالکترونونه ځای درلودالی شي  .دپوښ په بهرني مدارکې
دالکترونوشمیر دهمدې اتوم کیمیاوي خواص ټاکي  .داتوم پوښ دهستې په پرتله لس زره
ځله غټ دی

Electron Shell

الکترون تیوب  -:یوه الکترونیکي آله ده چې منځ یې دهواڅخه تش اویا په یوه گازډک
وي  ،هرې خواته تړلي دشیشې  ،کرامیک  ،اویافلز څخه جوړشوی لوښۍ د ی .دتیوب
په منځ کې یوه کتوداویوه اویاډیرې انودشتون لري  .دکتودڅخه الکترونونه راوځي
اودبرقي ساحې په واسطه دانودوخواته تعجیل ورکول کیږي  .الکترون تیوب برقي
زیگنالونه تقویه کوي  ،مستقیم کوي ،تولیدکوي اوموډیلیشن کوي  .نن وځ دنوموړې
آلې پرځای ترانسیسټورونه اودیودونه  diodesکارول کیږي

Electron Tube

الکترون ولټ  - :ه غه انرژي ده چې د الکترون يوه ذره يې د يوولت پوتنسيال توپيرپه
تېريدلوسره ترالسه کوي
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الکترون ولټ -:
دانرژي واحدددی اوهغه مقدارانرژي ته ویل کیږي چې یوبرقي
بنسټیز چارج  e = 1,602 · 10-19 C (Coulomb).یې ترالسه
کوي کله چې نوموړی چارج په فضاکې د یوولټ برقي
پوتنسیال تفاوت په واسطه تعجیل ومومي اوپه پایله کې
حرکي انرژي ترالسه کړي  .دالکترون ولټ لنډیز په  eVسره کیږي  .په کیمیاکې
یوالکترون ولټ هغې انرژی ته ویل کیږي چې یومول الکترونونه یې ځانته گټي کله چې
هغوی دیوولټ پوتنسیال تفاوت څخه تیرشي  .یومول الکترونونه مساوي دي له لږڅه
)one mole of electrons (6.02×1023
شپږضرب دلس په طاقت ددرویشت یانې
دانرژي واحدژول  Jouleاوالکترون ولټ  eVترمنځ الندې اړیکې شتون لري .
1 eV = 1.602176487 ×10−19 J

هغه اتومونه چې خپل ځانته په لوړه کچه الکترونونه راکش کوالی شی اوپه پایله کې په
یوه منفي ایون واوړي دالکترونیگاتیوپه نامه یادیږي .
دیوه اتوم دوړتیا په اړوندیو نسبي مقیاس ته ویل کیږي چې په یوه کیمیاوی تړون کې
دالکترونوجوړې خپل ځانته راکش کړي .

Electron Volts

Electronegativ

Electronegativity

دالکترونوناپلوی پرنسیپ  - :په برقي تړاویوقانون ته ویل کیږی چې په یوه مغلق مرکب ،
ایون اومولیکول کې دبرقي چارج ویشنې کړنالره په گوته کوي  .دنوموړي قانون له مخې
په یوه کیمیاوي تړون کې برقي چارجونه په داسې توگه ویشل کیږي چې دهریوه اتوم Electroneutrality
Principle
اغیزمن چارج دامکان اووس سره سم کوچنی پاتې شي  .پایله یې داده چې په دې توگه
یومرکب ثابت پاتې کیږي اودهراتوم برقي چارج قیمت یې دمثبت یو  +1اومنفي یو -1
ترمنځ پروت وي
الکترونیک  -:دبريښنا څانګې یوه ځانګړي ټکنالوژي ده چې دبرقي سرکټونو،فضايي
تیوبونو ،ترانسیسټورونو ،دایودونو او مایکروچیپز microchipڅخه بحث کوي .
دبېلگې په توگه لکه رادیو ،کمپیوتر اونور

Electronic

دانرژي بندته ویل کیږي چې داتوم په اربیتال کې اوهمدارنگه دمولیکول په اربیتال کې
شتون لري  .په جامد جسم کې دانرژي هغه سرحد ته ویل کیږي چې یوالکترون یې
ددرلودلواجازه لري اویایې نه لري  .دیوه تنهااتوم الکترون اربیتال ټاکلی discrete
انرژی لیول لري .که چېرته ډیراتومونه سره یوځای کړوترڅویومولیکول ورڅخه جوړشي
نوداتومونو اربیتالونه ویشل کیږی اوپه پایله کې دمولیکولوگڼ شمیراربیتالونه منځ ته
راځي  .په بله وینا په جامداتوکې دمولیکولوانرژي بندمتمادی  continuousشکل لري
دبرقي ساحې داغېزې په پایله کې دیوې مایع حرکت ته ویل کیږي چې دسطحی سره
موازي ترسره کیږي  .داځکه چې داوبوسطحه خنثي نه ده بلکې لږڅه یونانومتر پنډ ډبل
برقي چارج شوی پټ لري  .کله چې برقی ساحه دسطحې سره موازي اغیزه وکړي
نوورسره سم اوبه په حرکت پیل کوي .نوموړې اغیزه په الکتروفوریزیس کې هم منځ ته
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راځي اودالکترواوزموزبهیرپه نوم یاديږي  .نوموې پیښه لکه دریگ دمنځ څخه
داوبوتیریدنه او په سوري لرونکې غشا،کاپیالرتیوب  capillaryکې لیدل کیږي
دیوه مایع اوزموتیک جریان ته ویل کیږي چې دبرق جریان په واسطه ترسره کیږي

Electroosmotic
Flow

الکتروفایل  -: ،هغواتومونواوذراتوته ویل کیږي چې مثبت برقي چارج ولري اویا داچې
ډیرلیوال دي چې الکترونونه ځانته راونیسي  .دبېلگې په توگه لکه دلیویزاسیدونه
 ، Lewis acidدهایدروجن 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 .
الکتروفایل = الکترو فیل(  :ایون یا مالیکول  ،چې الکترون پکې کمبود وي او
الکترون اخستالی شي د الکترو فیل په نوم یادیږي  .مثبت ایونون لکه  NO2+ا وځینې

Electrophile

مالکولونه لکه  SO3د الکتروفیل موادو په ډله کې راځي  .دا مواددعضوي مرکبونو په
مالیکول کې د منفي قسمت سره نښلي
داتوم هغوگروپونوته ویل کیږی چې په هغوی کې دالکترونوشمیردخپلې ټاکلې اندازې
څخه لوړوي اوله دې کبله هڅه کوي چې اضافگی الکترونونه دالسه ورکړي  .دبېلگې په
توگه لکه کلور  Cl−او یا امونیاک NH3

Electrophobia

الکتروفوریزیس  -:یوې البراتواري کړنالرې ته ویل کیږي چې په یوه مایع محلول کې
دثابتې برقې ساحې په مرسته برقي چارج شوي ذرې دیوبل څخه بیلیږي  .په نوموړې
عملیه کې دذراتوفزیکي خواصوڅخه گټه پورته کیږی  .دبېلگې په تگه لکه -۱
دذراتومولیکولی وزن  -۲دذراتو توپیرلرونکی برقي چارج اودچارج اندازه ، -۳
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

په وینه اویامتیازوکې
د البراتواري پلټنې یوه نامتوکړنالره ده چې
دتوپیرلرونکوپروتینولیول اندازه کوي  .په نوموړې کړنالره کې دبرقي جریان څخه ګټه
پورته کیږي ترڅوپروتین دهغوی دبرقي چارج اومالیکولي وزن سره برابرترتیب اوډلبندي
کوالی شي  .په دې تګالره سره په وینه او یا متیازوکې دمایولوما پروتین ()M-protein
پېژندل کیدای شي .

Electrophoresis

الکتروسکوپ یوه آله ده چې دهغې په واسطه دبرقي چارجونو اوولتیج شتون
اومقدارپیژندل کیدای شي .دنوموړې آلې طریقه د برقي چارجونودکش کولو اودفع کولو
پربنسټ کارکوي  .یو الکتروسکوپ چې سکاال یې اعیارشوې وي دالکترومترپه نامه
یادیږي  .دالکتروسکوپه مرسته برقي چارجونه نه یوازې داچې پيژندل کیږي بلکې اندازه
کیدای هم شي  .په عمومي توگه دساکن برق دمالومولولپاره کارول کیږي

Electroscope

الکتروستاتیک  -:دفزیک یوه څانگه ده چې دساکن برقي چارجونو ،دچارجونوویش
اودچارج شوواجسامودبرقي ساحو په هکله بحث کوي

Electrostatic

هغه برقي جریان ته ویل کیږی چې یوه ناڅاپه ددووعایق تړل شووشیانوترمنځ بهیږي کله
چې هغوی توپیرلرونکی برقي پوتنشل ولري .

Electrostatic
Discharge
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الکتروستاتیک جنراتور -:یوډول میخانیکي ماشین دي چې دڅرخیدنې اواصطحکاک په
کړنالره کې دالکتروستاتیک اندکشن قانون څخه په ګټې اخیستنې سره برقي مثبت
اومنفي چارجونه بیلوي اوپه پایله کې لوړولتیج اوپه ټیټه اندازه دوامداربرقي جریان
 Pelletronیوجنراتور دی چې دهستوي
تولیدکوي  .دبیلګې په توګه پیلترون
ذراتودتعجیل په موخه کارول کیږي اولږڅه دیرش میګاالترون ولټ ولټیج 32 MV
تولیدکوي .

Electrostatic
Generator

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
پایله کې دهادي جسم مثبت اومن في چارجونه دیوه ځای څخه بل ځای ته ټیله کیږي اوپه
دې توګه دیوبل څخه جداکیږي  .دبیلګې په توګه که چېرته یوکروي شکله هادې جسم په
برقي ساحه کې کیږدونوپه بهرنی سطحه کې یې الکترونونه راټولیږي اودهغوی مثبت
ملګري چارجونه په خپل ځای کې پاتې کیږي  .داځکه چې دګاونډيو مثبت چارجونو
الکتروستاتیک قوه دهادي الکترونونه ځانته راکش کوي  .بلخواکه چېرته دوه عایق
جسمونه لکه ربړ،شیشه اوپالستک سطحې یودبل سره وموښو،نودهغوی په سطحه کې
دبرًقي چارجوکثافت تغیرکوي اودالکتروستاتیک برق المل ګرځي .

Electrostatic
Induction

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
کمښت مومي اودجسم سطحه دپخواپه پرتله په اوبوسره ډیره النده  Wettingکیږی .

Electrowetting

عنصر  - :يوې کیمياوي سوچه مادې ته ويل کيږي چې په کيمياوی تګالروسره په
نوروبرخونه تجزيه کيږي .

Element

دعنصرښوونې اړیکې -:

دریاضی په څانګه

کې یوه نښه ده چې په ∈

توري ښوول کیږي  .که ووایوچې  aد  Bیو عنصردی نودغه کړنالره داسې لیکو𝐚 ∈ :
𝐁

Element
Relation

عنصري تجزیه  -:یوه کیمیاوي ماده دکیمیاوي عواملوپه واسطه دترکیب شووپه
اجزاوتجزیه کول  .په بله وینا یوې آلې ته ویل کیږي چې په یوه نمونه کې گډشوي
عنصرونه په کیفي اومقداري تړاو مالوموالی شي  .په دې ځای کې د  CHNلنډیزد کاربن
،هایدروجن ،اونایتروجن عنصرونو لپاره کارول کیږي.

Elemental
Analysis

لومړنى  ،ابتدايى (لكه ښوونځى) :اساسى ،اصلى

Elementary

بنسټیز  ،ساده،

بنسټیزبرقي چارج  -:ترټولوکوچنی اوپه فزیکي طریقو له دې څخه ال نور نا ویشونکی
برقي چارج ته ویل کیږي او لنډیزیې په  eسره کیږي  .بنسټیزبرقي چارج په فزیک
کې یوطبیعی ثابت ده چې قیمت یې مساوي دی لهe = 1,602 · 10-19 C (Coulomb). :
یوالکترون په همدغه اندازه منفي برقي چارج  -eاوپروتون هم په نوموړې اندازه مثبت

Elementary
Charge

برقي چارج  +eلري
په ریاضي کې دشمیرنې بنسټیزاعمال عبارت دي له  :جمع،تفریق،ضرب اوتقسیم )
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دذراتوپه فزیک کې هغوبنسټیزبڅرکوته ویل کیږي چې التراوسه پر گمان کیږي چې ال
تردې نور کوچني جوړښتونه به وه نه لري  .پخواداسې فکرکیده چې اتوم ،پروتون
،الکترون اونیوترون بنسټیزذرې دي  .خونن ورځ تجربوښوولې ده چې تردې ال نورې
کوچنی بنسټیز ذرې هم شتون لري  .لکه کوارک  ، quarkلپتون  ، Leptonاوگوج بوزون
 gauge bosonsدیادولووړدي  .هغه ذرې چې دفرمي دیراک احصائیه مني اوسپین یې
سره مساوي وي .د فرمیون  fermionsپه
دطاق عددونو نیمايې
نوم یادیږي  .فرمیون په دوه ډلوویشل کیږي  -۱ .کوارکونه  -۲لپټونونه  .په مجموع
کې څلرویشت توپیرلرونکي فرمیونونه پیژندل شوي دي .یانې شپږکوارکونه اوشپږ
لپټونونه  .که چېرته دنوموړوذروضدذرې هم ورسره وشمیرونو د بڅرکودستانداردموډل په
اساس  Standard Modelپه ټولیزه توگه  ۲۴بنسټیزذرې ورڅخه جوړیږي .
بنسټيز بڅرکي  - :لکه الکترون و پروتون،نيوترون اونور.

Elementary
Particles

Elementary
Particles

پورته تلل  ،ډیرښت موندل  ،ختل  ,سپریدل

Elevation

حذف کول  ،دبدن څخه دذهرجنوموادووتل  ،دمنځه وړل  ،ورکول

Eliminate

حذف  ،ایستنه  ،لیرې کونه  ،بیلونه  :په کیمیاکی  -:یوعضوي تعامل ته ویل کیږي چې
په هغه کې دوه وظیفوي گروپونه تجزیه کیږي ترڅویوبل عضوي مرکب تولیدشي
په بیالوژي کې  :په تصادفي توگه دارثی نښودمنځه تلل  .په ریاضي کې  :دیوې معادلې
څخه دیوه مجهول بیلول  .په فارماسي کې  :دبدن څخه ددواگانواویانوروموادووتل

Elimination

بیضوي  -:یوهموارتړلی منحني دی چې دیوعمودي صغیرمحور اوبل افقي کبیرمحورپه
تړاومتناظرشکل لري .دامنحني دیوې صفحې مجموعه دمکان هندسي نقطوڅخه
متشکل دی چې دمنحني دهرې نقطې  Pدمسافاتو مجموعه ددوومستقرونقطوڅخه
ثابت قیمت لري اودکبیرمحورسره مساوي کیږي )  .. ( PF1 + PF2 = 2aدتعریف سره
سم مستقرې نقطې دمحراقونوپه نوم یادیږي اوپه  F1او  F2سره ښوول کیږي  .اوږد
افقي محوراوکوچنی عمودي محوربیضوي په مرکز  Cکې قطع کوي  .دمرکز  Cڅخه
دمحراقونوواټن مساوي دی اودرې واړه نقطې;)  (C, F1; F2د اوږد محورپرمخ پرتې دي .
 xپه اوږدو
که چېرته کبیرمحورد افقي محور
اومحورصغیردعمودي محور  yپه اوږدوپروت وي نوپه
دې صورت کې دبیضوي مرکزدمختصاتوپه مبده کې
پریوځي  .دبیضوي اصلي معادله په الندې ډول لیکل
کیږي .

په نوموړې معادله کې

a

داوږدافقي محورنیمايي واټن او  bدلنډعمودي محور

عبارت دمرکزاودیوه محراق ترمنځ
نیمايي واټن مانالري.که چېرته e = 2f/2a = f/a
واټن څخه وي نوپه دې صورت کې  e/aپه بیضوي کې دمرکزڅخه لیرې والی نومول
کیږي .
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بیضي -:یودرې بعده جسم ته ویل کیږي چې بیضوي ته ډیرورته دی او یومرکز لري .
دمرکز مقطع دهرمستوي سره چې دمرکزڅخه تیریږي یوبیضوي ترالسه کیږي .دبیضي
معادله په الندې ډول ده
Ellipsoid

په پورتنی معادله کې  aاو  bاو  cدمحورونونیمایی اوږدوالی دی  xyz .دکارتیزین
مختصات سیستم دی
بیضوي دوران  ،کیپلرخط السیر،دسیارو بیضوي ډوله دوران
داهتزاز ساحه -:

Elliptical Orbit

کله چې یوجسم اهتزازکوي نودیوه جسم هغه شيبه ایز لیرې واټن

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

داوږدوالي وده  -:دنباتاتودطول وده کول کله چې اوبه ،پوتاشیم اومالیک اسید ځانته
جذب کړي اوپه حجروکې تش ځایونه منځ ته راشی .نوموړی حالت دنباتاتوداوږدیدلویو

Elongation
Growth

پړاوتشکیلوي چې په چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي .
دالکتروالیت برقي تجزیې یوه کیمیاوی کړنالرده چې دالمونیم د یوې ورقې پرمخ باندې
دالمونیم اکسایدپوښ ورکول کیږی .په نوموړې کړنالره کې دسلفراسیدیوالکتروالیت
څخه مستقیم جریان تیریږي  .نوموړې اسید په کیمیاوي تعامل کې برخه نه اخلي
خویوازې دالکتروالیت هدایت لوړکوي .دسرکټ انودبرخه المونیم جوړوي اوهلته
اکسیدیشن صورت نیسی  .په پایله کې المونیم په المونیم اکسایداوړي  .دکتودپه برخه
کې داسیدهایدروجن اوکسونیوم ایون ) (H3O+الکترون ځانته رانیسي
اوبواوهایدروجن مولیکول تجزیه کیږي  .کیمیاوي معادله یې په الندې ډول ده :

او په

دلوشولویادمینځلوکړنالرې په واسطه ترالسه شوی محلول  -:هغوموادوته ویل کیږي چې
دیوه ساکن مرکب مایع اویاجامد مرکب جسم څخه دیوه بهیدونکي محلول په واسطه
مطلوب موادجذب شي  .یانې یوازې دغوښتونکې نمونې سوچه موادترالسه شي .یوه
وتلې بیلگه یې د کروماتوگرافي کړنالره ده
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ایلوشن  ،مینځل  ،لوشل -:
دیوه جامد مرکب اویامایع مرکب دمنځ څخه چې
دسکون په حالت کې قرارلري دپلټونکې نمونې
یو
دبرخو بیلول اوترالسه کول  .دبېلگې په توگه :
شیشه یې تیوب چې دستنې  columnپه شان بڼه لري
عمودًا دروو ،او د کرامیک المونیم اکساید Al2O3
څخه یې ډکوو  .ددې ساکن اکسایدخواص دادي چې
یوخواپه خپل جوړښت کې گڼ شمیرتش سوري
 Porosityلري اوبلخوادبهیدونکي مرکب محلول هرعنصر په توپیرسره ځانته جذب کوی .
molybdenum-99
دالمونیم اکساید ستنې په منځ کې راډیواکټیف مولیبدینم
دیوې کیمیاوي کړنالرې په مرسته کلک جذب شوی وي اودوخت په تړاو په راډیواکټیف
تجزیه کیږي  .دستنې دپاس خواڅخه دسودیم
technetium-99
تکنېشیم
کلوراید  0,9%Naclمحلول دالمونیم اکسایدستنې منځ ته ورتویوو .اوس غواړوچې د
اکسایدستنې دمنځ مرکب څخه خالص راډیواکټیف تکنېشیم بیل کړو .کله چې دسودیم
کلوراید محلول دستنې تیوب څخه بهیږي نو دراډیواکټیف مولیبدینم ) (99Moایون
سره تعامل نه کوي بلکې یوازې راډیواکټیف تکنېشیم ایون دځانه سره اخلې  .په بله
ویناد راډیواکټیف تکنېشیم ایون  99mTcO4-د المونیم اکساید ستنې څخه دسودیم
المونیم اکساید یوازې
کلورایدمحلول په مرسطه مینځل کیږي  .داځکه چې

Elution

دراډیواکټیف مولبیدېنم ایونونه ځانته راجذب  adsorptionکوي خود راډیواکټیف
تکنېش یم سره کیمیاوي اړیکې نه جوړوي .په پایله کې د ) (99Moایونونه دالمونیم
ا کسایدپه ستن کې بند پاتې کیږي .په داسې حال کې چې د تکنېشیم ایونونه 99mTcO4-
دسودیم کلوراید محلول سره یومرکب جوړوي ) (Na99mTcO4او دستنې ښکته خوا ته
ازادخوځیږي  .داځکه چې په کیمیاوی تړاو دالمونیم اکساید اودمولبیدېنم ایونوترمنځ
دبرقي دیپلول کشش او دجذب قابلیت راډیواکټیف تکنېشیم ایونو په پرتله ډیرلوړدی .
همداالمل دی چې دستنې تیوب الندې برخې څخه د راډیواکټیف تکنېشیم لږڅه
شپږنوي په سل کې خالص ایونونه ) (99mTcO4-دسودیم کلوراید محلول سره ګډ
راڅڅیږي او د  Eluatپه نامه یادیږي .
په حشراتوکې پورتني پنډوزرونه  ،لکه په قانغوذکې فوقاني بې رگووزر )(Coleoptera
دیوې طبیعي راډیواکټیف سلسلې لکه یورانیوم
گازاتوازادیدل  .دبېلگې په توگه لکه چې
نجیبه گاز خپریږي

په

تجزیه کې

Elytron

دراډیواکټیف

 Radium-226ایزوټوپ څخه دریدون

Emanation

تړل شوی  ،احاطه شوی  ،ننوتلی  ،راتاوشوی  ،ور اچول ،ننه ايستل  ،وېده كول ،نصبول،
څملول (په بستره كې )

Embedded

دحیواناتو،نباتاتو اویاانسان جنین (نطفه)  -:هغه موجودچې دمؤنث تخم څخه یې تکامل
کړی وي اودتخم په قشر اویادمورپه رحم  uterusکې پروت وي  .په بله وینا دالقاح څخه

Embryo

لږڅه اته اونۍ وروسته موجودته ویل کیږي
نطفه یا زيږوړی  - :دمورپه رحم (زېالنځ) کې هغه جنين دي چې وروسته يو ماشوم
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ورڅخه لويږي .
په گلدارونباتاتوکې دجنین کڅوړه

Embryo Sack

د مخفی البذرنباتاتوپه تخمدان کې هاپلوئیدي سلولونه ته ویل کیږي چې دهغوی څخه په
داخل دنبات کې دجنین کڅوړه منځ ته راځي .

Embryo Sack
Cells

دهغوداخلي سلولونوکتلې  inner cell massته ویل کیږي چې دبالستوالدپړاوڅخه
وروسته دجدارپه حاشیه کې راټولې شوې وي اونطفه تشکیل کوي  .دموروال )(Morula
داخلي برخه چې جنین یانطفه جوړوي  .نوموړې حجرې دبدن بنسټیزحجرې stem cell
دي چې وروسته نورې هراړخیز حجرې تولیدوالی شي .
بالستوسیست Blastocyst

 :دنطفې هغه جوړښت ته ویل

Embryoblast

کیږي چې دالقاح څخه څلورورځې وروسته منځ ته راځي  .په
بله وینا دموروالد  morulaدتولیدڅخه ورپسې جوړښت ته
ویل کیږي  .دبالستوسیست په منځ برخه کې یوه خالیگاه
یوه
شتون لري چې د Blastocyst cavityپه نامه یادیږي اوشاوخوایې په
پټ حجروپوښ شوې ده چې د  Trophoblastپه نامه یادیږی  .تروبوبالست حجرې نطفې
ته غذایي موادتهیه کوي .دهمدې حجروڅخه دبدن توپیرلرونکی حجرې منځ ته راځي .
نطفوي تکامل ،دجنین تکامل  -:د embryoblastپړاو څخه وروسته یانې دحاملداری
gestationدشپاړس مې ورځې څخه ترشپیتمې ورځې پورې مودې ته ویل کیږي چې هلته
دنطفې غړي په جوړیدلوپیل کوی
نطفوي ،جنیني ،په نطفوي تکامل پورې تړلی ،

Embryogenesis

Embryonal

په فزیک کې  -:دیوه اتوم  ،مولیکول اویا یوه جسم څخه دالکترومقناطیسي وړانگو اویا
ذراتوخپریدل  .دبېلگې په توگه لکه دیوې راډیواکټیف هستې څخه چې هستوي وړانگې
(الفا ،بیتا اوگاماوړانگې) خپریږي اوپه پایله کې همدغه هسته تجزیه کیږي اودیوه نوی
عنصرهسته منځ ته راځي  .همدارنگه چاپېریال ته دذهرجنوکیمیاوي بیالوژیکی موادو،
گازونو ،چټلیو ،لوگی اودروغتیالپاره مضروموادوخپرول
دخپرونې طیف -:
کله چې دجامد ،گازاویا د مایع اتومونه اویامولیکولونه په
تحریک راوستل شي نودځان څخه الکترومقناطیسي څپې )(hv
خپروي  .نوموړې څپې هغه مهال خپریږي کله چې تحریک شوی
اتوم دانرژي لوړلیول  E2څخه دانرژي ټیټ لیول  E1ته راولویږي  .خپرې شوې څپې
دهرعنصر لپاره ځانگړی طیف اوسرحد لري .ددې طریقې په مرسته کوالی شوچې په یوه
نامالوم مرکب کې دگډشوو اتومونوډول وپیژنو .داتومونودتحریک کړنالرې په الندې ډول
ترسره کیدای شي :
 -۱دالکترونو ترمنځ ټکر لکه رڼاخپروونکي گروپونه (فلورسنت المپ )
 -۲دحرارتي انرژي په واسطه لکه ځلیدونکی المپ
 -۳اپتیکي تحریک لکه فلوریسنس  .بلخواپه یوگازکې ازاداتومونه خطي طیف لري ،

324

Emission

Emission
Spectrum

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
په یوه گازکې مولیکولونه پلن ډیرنږدې خطي طیف لري  ،که دمایع اویاجامدجسم
اتومونه تحریک شي نومتمادي طیف ترالسه کیږي
خپرول  ،لکه دوړانگې خپرول  ،دشعاع خپرول  ،دزیگنال خپریدل
 -۱هرهغه شی چې زیگنال  ،وړانگې  ،رڼا اوذرات خپروي  -۲په الکترونیک کې
دکتودلپاره بل نوم دی چې دحرارت ورکولوپه واسطه د فضاپه یوه تیوب کې الکترونونه
خپروي  .همدارنگه په یوه ترانسیسټورکې ددریوالکترودو لکه امیتر  ،بازیس اوکولیکتر
څخه یې یوه کتودوي چې الکترونونه ورڅخه راوځی .
دتجربې له مخې  ،هغه مالومات چې دتجربو ،شعور اویا دکتنې له الرې الس ته راځي .
خالي مجموعه ،تشه مجموعه  -:دیوې مجموعې څخه عبارت دی چې تشه وي او هیڅ
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
په دانښوباندې ښوول کیږي  "} {" .اویا " "
املشن  -:ددوو اویاډیرومایعاتو ویشل شوي مخلوط ته ویل کیږي چې پخپل منځ کې
دیوبل سره نامنحل کیدونکي وي  .دبېلگې په توگه لکه غوړچې په اوبوکې لمبیږي ،
په عکاسي کې  -:دفلم پرمخ اچول شوی اودنورپه وړاندې یوه حساس نازک کیمیاوي پټ
ته ویل کیږي

Emit

Emitter

Empirically

Empty Set

Emulsion

دآئینې تصویرایزومیر -:هغوعضوي مرکباتوته ویل
کیږی چې کیمیاوي فرمول يې یوشان وي خوپه
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
لکه عکس اودآینې عکس په شان مالومیږي  .همداالمل دی چې په آئینه کې دهغوی
فضايي شکل یوبل نه سره پټوي اوتوپیرلري  .دبیلګې په توګه لکه دشدې تیزاب په
طبیعت کې دوه ډوله دي چې یوډول یې دنوروړانګې کیڼ خواته څرخوي اوپه  Sښوول
کیږي اوبل ډول دشدې تیزاب دنوروړانګې شی خواته څرخوي اوپه  Rښوول کیږي .
دشدې تیزاب نوموړي خاصیت کټ مټ داسې دی لکه دنوموړې مرکب عکس چې په آینه

Enantiomer

کې لیدل کیږي  .په الندې شکل کې دشدی اسیدونوډوه ډوله ښوول شوي دي چې دیوه
اوبل دآینې عکسونه سره نه پټیږي  .کیڼ خواته مثبت یا  sشدې اسیدمولیکول دی
( S)-(+)-lactic acidاوشی خواته منفی یا  Rشدې اسیدمولیکول ښوول شوی دی
 . (R)-(–)-lactic acidکه چیرته دشدې اسید هغه مولیکول چې دنوروړانګې ښۍ خواته
دټاکلې زاویې په اندازه څرخوي  (S)-(+)-lactic acidدیوې آېنې کیڼ خوا ته
کیږدونوتصویريې په آینه کې شی خواته کټ مټ داسې ښکاري لکه دشدې اسیدکوم چې
دنوروړانګې کیڼ خواته په ټاکلې انداز  (R)-(–)-lactic acidڅرخوي.
پوښ کول ،په یوه کپسول کې ننه ایستل  ،دیوه لوی مولیکول په واسطه دیوه فردي
مولیکول احاطه شوی برخه  ،هغه کلک پوښ چې په منځ کې یې درمل خوندي ساتل کیږي
ایسارول  ،احاطه کول  ،شاملول ،داخلول ،

Encapsulate
Enclose
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هغه ناروغي چې په ټاکلې سیمه اویا ولس کې تل اویا په متناوب ډول منځ ته راځي

Endemic
Infection

هغه حیوانات اونباتات چې په یوه محدوده اوټاکلې سیمه کې پیداکیږي  .په همدې سیمه
کې هغوی محلی دی  Endemicدبېلگې په توگه دپشویوډول نوع  Lemursیواځې په
مدگاسکر جزیره کې پیداکیږي

Endemism

عضوي مرکباتوته ویل کیږی چې یوځانگړی گروپ لکه ‒ ‒COH═COHپه خپل
جوړښت کې ولري  .دبېلگې په توگه لکه  ascorbic acidیانې ویټامین سي  .په یوه
کمزوري القالي محېط کې کوالی شوچې نوموړی مرکب د فرکټوز ،گلوکوزاومانوزڅخه
ترالسه کړو

Endiols

مختاړی  ،پیش آوند ،په مانادداخلي  ،دننه ،

Endo-

اندوکراین سیستم یا هورمون سیستم  -:دغدواتویوسیستم ته ویل کیږي چې هره یوه
غده یوټاکلی ټایپ هورمون وینې ته افرازکوي اوپه پایله کې دبدن دندې لکه دبدن وده
،تکثیر،میتابالیزم اونور ترکنترول الندې راولي  .ددې په څنګ کې ثانوي اندوکرین
سیستم لکه زړه ،ینه ،پوښتورګۍاوجنسي غدې هم هورمونونه افرازکوي  .دبیلګې په
لکه چې پوښتورګی د  Erythropoietinهورمون افرازکوی کوم چې
توګه
دسروکرویاتوتولیدکنترول کوي  .داندوکرین سیستم غدې ددیرشوڅخه زیات هورمونونه
تولیدکوي  .اندوکرا ین سیستم داعصابوسیستم سره دایروي ډوله تړلی شکل جوړوي .
دبیلګې په توګه دعصبي سیستم  ، Hypothalamusبرخه درګونوپه واسطه د
 Hypophyseغدې سره تماس لری  .داندوکراین غدې اودعصبي حجرې ترمنځ
دمالوماتوراکړه ورکړه هم دهورمونوپه مرسته ترسره کیږي اودنوموړې غدې دهورمونو
افرازاندازه کنترول کوي  .دهایپوتاالموس په واسطه دبدن حرارت ،دزړه ضربه ،لوږه
تنده اودبډوډي دنده تنظیم کیږي .داندوکرین غدې عبارت دي له :
 : Hypohysis -۱هورمونونه لکه (GH,TSH, ACTH, FSH, LH, PRL MSH), :

Endocrine
System

 Epiphysis Cerebr -۲هورمونونه لکه Glandula Thyroidea -۳ Melatonin
هورمونونه لکه  Glandula Parathyroidea -۴ T3, T4, Calcitoninهورمون PTH
ادرینالین
لکه
هورمونونه
Glandula
Adrenalis
-۵،
،نورادرینالین،دوپامین،کورتیزول،الدوسترون  Insulae Pancreaticae-۶هورمونونه
لکه اینزولین ،ګالکاګون ،سوماتوستاتین ،پانکریاتیک پولي پیپتید  -۷جنسی غدی
:په مذکراومؤنث کې هورمونه لکه اوستروګین ،پروګسترون ،تستوسترون،اندروسترون
تولیدکیږي  .دنوموړ هورمونونو مقدار دمذکراومؤنث ترمنځ توپيرلري .
د رشیم یاجنین داخلي پټ  -:درشیم د تکامل په دوره کې دامبریوباالست ددریوپټونو
(  germ layersلکه اکټودرم  ،انډودرم ،میزودرم ) څخه داخلي پټ ته ویل کیږي  .کله
چې تخم القاح شي نودسلول دتقسیماتوپه پایله کې یوکروي شکله جسم منځ ته راځي  .په
لومړي پړاو کې ددې کروي شکله جسم منځ تش وي خوجداریې دسلول یوه پټ څخه جوړ
وي  .ورپسې دکروي جسم په یوه برخه کې دداخلي حجرویوه کتله Inner Cell mass
راغونډیږي چې د اندودرم  Endodermاپیتل حجروغشاپه واسطه احاطه شوې وي .
داندودرم پټ (پاڼه ) څخه دالندوغړواپیتل حجرې منځ ته راځي  .لکه ینه ،پانکریاس
،تائیرایدغده  ،دتنفس سیستم ،دمیتیازوکڅوړه ،اودتایمس غړی
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داخلي قشر ،دنباتاتوپه ساقه اویا ولیوکې دپوست ترټولو ننی قشر

Endodermis

دیوه موجودکې په داخیل کې پیداشوی

Endogen

په یوه حجره کې د ډي اېن ای  DNAتضاعف کیدل اودکروموزوموچاودیدل پرته له دې
چې دهستې غشامنحل شي اوپرته له دې چې دسپیندل تارونه  Spindleهم تشکیل شي
 .وروسته له دې نوي کروموزومونه د مورنی په هسته کې باقي پاتې کیږي .په نتیجه کې
داسې ډول هستې منځ ته راځي چې دکروموزومو سیټ جوړه یې ددووڅخه زیات یانې
) (4nپولي پلوئیدي  Polyploidyشمیرلري  .دبېلگې په توگه لکه څلورجوړه یانې
تیتراپلوئید  tetraploidکروموزومونه اویاشپږجوړه کروموزومونه  hexaploidاونورمنځ
ته راځي

Endomitosis

یوه اصطالح ده چې دانسان دبدن مورفولوژي اناتومي جوړښت ټایپ په گوته کوي .
نوموړي داسې کسان دي چې نرم عظالت لري ،لنډبازو،لنډلينگی ،گردمخ  ،لنډه غاړه ،
پوستکی یې هموار،نري اوښتان اوپلن كوناټى لري.
انډومورفیزم عبارت له یو  homomorphismڅخه دی چې دیوریاضي جسم  objectتابع
په خپل ځان کی ترسره کیږي  .دبېلگې په توگه دیووکټورفضا  Vانډومورفیزم عبارت
له یوخطي تابع څخه دی لکه ƒ: V → V :همدارنگه دیوه گروپ  Gاندومورفیزم
عبارت دی له یوگروپ همومورفیزم څخه دی  ƒ: G → Gهمدارنگه دمجموعې  Setپه
کتگوري کې یې هم کاروالی شو .انډومورفیزم یوه تابع ده دیوې مجموعې S
ځان کې

Endomorph

Endomorphism

په خپل

هغه سمارقونه چې ناروغۍ منځ ته راولي  -:داډول سمارقونه کلوروفیل نه لري
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
الرې دناروعۍ المل گرځي  .دبېلگې په توگه لکه  Blastomycesیوډول سمارق دی چې

Endomyces

دپوستکي ناروغی اودسږوناروغی المل گرځي .
هغه داخلی پارازایټ ونه اویا طفیلي ګانوته ویل کیږي چې دحیواناتواویانباتاتوپه
وجودکې استوګنه کوي اودهغوی دبدني موادو څخه خپل ځانونه تغذیه کوي  .دبیلګې په
توګه په انسان کې  protozoaاودمعدې چنجیان helminths

Endoparasite

ژوندیوموجوداتوته ویل کیږي په تیره بیالکه باکټریاوې اوسمارقونه (مرخیړي ) چې
دنباتاتواویادحیواناتوپه منځ کې ژوندکوي  .په داسې حال کې چې ځینې یې دناروغۍ
المل گرځي خوبیاځینې موجودات دمیلمه په توگه سوله ایزگډژوندتیروي اودمیلمه نبات
لپاره گټورموادافرازکوي .

Endophyte

داخلي پالزما  -:دسایتوپالزماننی برخې ته ویل کیږي چې دبهرني پټ یانې اکتوپالزما
 Ectoplasmله خوااحاطه شوې ده  .په انډوپالزماکې دحجرې غړي پراته دي

Endoplasm
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په سلول کې دلوله گانوشبکه -:
درې بعده ،
دسلول په بنسټیز پالزماکې پریوتی ،
پخپل منځ کې سره تړلی اوتش شبکوي سیستم دی  ،چې
دلوله گانو ،کڅوړواو کانالونو،څخه جوړدی  .دنوموړي
غړي میمبران په متمادي توگه یوخوا دهستې غشا سره
اوبلخوادسلول غشاسره نښتې ده .دلوله گانوشبکې

Endoplasmic
Reticulum

لنډیزپه ) (ERسره ښوول کیږي  .دځینولوله گانوپرمخ باندې درایبوزوم ribosomes
دانې شتون لري اودځیږې ) (ERپه نوم یادیږي اوپه ځینوبرخوکې یې داریبوزوم دانې
شتون نه لري اودهموارې ) (ERپه نوم یاديږي  .ځیږه ) (ERپروتین تولیدکوي
اوهمواره ) (ERسټیرویداولیپیدجوړوي  .په شکل کې دځیږې ) (ERالکترون
میکروسکوپي شکل ښوول شوی دی چې دشی خواپرتې هستې په شاوخواکې راتاوشوې
ده  .په شبکه کې تورې کوچنی دایرې مایتوکوندریا  mitochondriaدي .
دیوه اورگانیزم په حجروکې دکروموزوموشمیرډېرښت پرته له دې چې دسلول هسته ځان
وویشي  .یانې ځینې نسجونه اویاسلول داسې جوړشوي وي چې په هغوی کې
دکروموزوموشمیر دنارمل په پرتله ډیروي  . Polyploidyدبېلگې په توگه لکه دسړي
دهډوکي په ماغزوکې دوینې جوړوونکي ترټولوغټې حجرې megakaryocyte

Endopolyploidy

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
دهغوی دکثافتونوترمنځ تعادل منځ ته راشي  .دبېلگې په توگه که یومحلول اوبه اودویم
محلول بوره دیوې غشا په مرسته سره بیل کړو نوکله چې داوبومولیکولونه دغشاڅخه
دبورې محلول ته ورننوځي د دخول اوزموز  Endosmoseپه نامه یادیږي  .خوکه دبوري
محلول مولیکولونه دغشاڅخه داوبومحلوته ورننوځی نودخروج اوزموز  exosmoseپه
نامه یادیږی

Endosmose

د نباتي تخمونولپاره تغذیوي انساجوته ویل چې دنبات نطفه احاطه کوي

Endosperm

دسپورونویوتیریدونکی شکل دی چې دحجرې په منځ اویادیوه اورگانیزم په منځ کې
جوړیږي  .دبېلگې په توگه ځینې گرام مثبت بکټریاوې دډوډی دقلت له کبله یانې کله
چې بیخي وږې شي نو په دې موده کې د انډوسپوربڼه غوره کوي  .نامتوبیلگه یې
 Bacillusبکټریا اود  Clostridiumبکټریاووانډوسپوربڼه ده چې دحرارت  ،کیمیاوي

Endospores

موادواووړانگوپه وړاندې ډیرمقاومت ښيي .خوکله چې دچاپېریال شرایط ورته
مساعدشي نوبیرته فعال کیږي اوبېرته په ډیرښت پیل کوي  .بکټریاوې دانډوسپورپه بڼه
کې کوالی شی چې تر زرگونوکاله پورې هم ژوندی پاتې ښي
دبدن دوینې رگونو داخلي سطحه چې په یوه پټیزاپیتل  Epitheliumحجرو باندې پوښ
شوې ده .

Endothelium

تودوخي ته اړتیادرلودل ،دبېلگې په توگه هغو کیماوی تعامالتوته ویل کیږي چې دپرمخ
بیولولپاره یې انرژي په کارده  .په بله وینایوداسې سیستم ته ویل کیږي چې دشاوخوانه
انرژي ځانته راحذب کوي .
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دگرام منفي بکتریاوذهروته ویل کیږي چې دسلول په بهرنی غشاکې شتون لري  .کله چې
نوموړې بکټریاوې مړې شي نودهغوی څخه په لوړه اندازه ذهرازادکیږي .
ایمین سیستم له خواپیژندل کیږي اوپر وړاندې یې پولي
دبکټریاوذهردبدن
ساکرایدځنځیرونه جوړوي  .دبکټریاوذهرکه وینې ته ننوځی اودالتهاب المل وگرځي
نوکیدای شي چې دبدن غړوته لږاکسجن ورسيږی  .په پایله کې د  Septic shockمنځ
ته راځی

Endotoxins

انرژي  -:په کالسیک میخانیک کې دیوه فزیکي سیستم وړتیا (استعداد) ته ویل کیږي
چې کارترسره کړي  .په بله وینا انرژي عبارت له ذخیره شوي کارڅخه دی چې بیرته یې
دانرژي په شکل ترالسه کوالی شو .دانرژي واحدژول دی .
) (1 J = 1 Nm = 1Ws = 1 V · A · s.انرژي په مختلف شکلونوسره څرگندیږي  .لکه :
میخانیکي انرژي  ،برقي انرژی  ،کیمیاوي انرژی  ،اټومي انرژي

Energy

دانرژي کوانت  -:یوالکترون چې داتوم  Kپه مدارکې قرارلري نه شي کوالی چې دانرژي
دومره مقدارځانته راواخلي کوم چې د Kمدار او  Lمدار دانرژي تفاوت څخه لږقیمت
ولری  .داځکه چې دنوموړودواړو مدارونوترمنځ دانرژي په لیول کې اجازه نه شته چې
الکترون تم شي  .هغه مقدارانرژي چې یوالکترون یې ځانته بایدراونیسي اویایې دځانه
ورکړي ترڅودانرژی یوه بل لیول ته (مدارته) ځان ورسوي دانرژی کوانت  quantumپه
نامه یادیږي  .په بله وینایوکوانت دالکترومقناطیسي وړانګو ترټولوکوچنی انرژي
مقدارته ویل کیږي  .دبېلګې په توګه لکه دنورکوانت (فوتون )  ،ګاماکوانت (ګاماوړانګې

Energy
Quantum

اورونتګن کوانت (اکسریز)  .دفوتون کوانت انرژي مساوي ده له :
په پورتنۍ معادله کې  Eدفوتون انرژي  C ،دنورسرعت  λ ، ،دوړانګوڅپې اوږدوالی ،
او  hدپالنک ثابت  Planck constantمانالري
دانرژي سرچینه  -:هغوموادواویادستګاوته ویل کیږی چې انرژی ورڅخه تولیدکیږي .
دبیلګې په توګه  :دانرژي سرچینه کیدای شي چې داوبوچینه  ،برق  ،ګاز ،کیمیاوي
مواداویاداتومي هستې چاودنې کړنالره وي
ثمره  -:دیوه ماشین اویاآلي ثمره عبارت له حاصل تقسیم د ګټورې انرژي چې ترالسه
شوې ده اوهغه مقدارانرژي چې ماشین ته ورداخل شوي اومصرف شوې ده  .دثمرې
واحدپه فیصدي باندې ښوول کیږي  .دبیلګې په توګه یوګروپ ته سل سلنه
بريښنایزقدرت  Pداخلیږي  .په پایله کې دبريښنایزقدرت پینځه سلنه  5%رڼاورکوي
اوپاتې پینځه نوي سلنه برخه  95%په حرارت اوړي  .نولیکالی شوچې درڼاورکوونکي
ګروپ ثمره  ηمساوي ده له = 5% :

Pout
Pin

Energy Source

Energy
Conversion
Efficiency

=η

دانرژي کثافت  -:هغه مقدارانرژي ته ویل کیږی چې په یوه سیستم
ساحه کې په واحددحجم ذخیره شوې وي .
دانرژي ډوزيا انرژي مقدار چې په واحد ګرې ) (1gray=Gyاندازه کیږي
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انرژي لیول  ،سطوح انرژي -:
یوکوانتم میخانیکي سېستم اویایوه بنسټیز ذره
لکه الکترون  ،پروتون ،نیوترون اونور چې
دهستې اویاداتوم په مدارونوکې یې ځای نیوالی
دی ،کوالی شي چې دانرژي یوازې ټاکلي
 discreteقیمتونه واخلي  .همدغوټاکلوقیمتونوته
دذرې انرژي ل یول ویل کیږي  .نوموړې فزیکي اصطالح په
ټولیزه توګه دیوه الکترون لپاره په یوه اتوم کې اویامولیکول
لپاره کارول کیږي چې دهستې برقي ساحې په واسطه کلک
تړلي دي  .خوهمدااصطالح کېدای شي چې دهستې ذراتودانرژي لیول لپاره هم وکارول
شي  .هرکوانتم میخانیکي سېستم کوالی شي چې یوازې دټاکلوانرژي لیول په
درلودلوسره دتل لپار ه مستقرپاتې شي .داسېستم هڅه کوي چې تل په ټیټه انرژي لیول

Energy Level

کې پاتې شي چې دسیستم بنسټیزحالت ورته ویل کیږي  .که الکترون دبنسټیزلیول څخه
لوړې انرژي لیول ته وخیږي نو تحریک شوې انرژي لیول ورته ویل کیږي  .په شکل کې
دهایدروجن اتوم دانرژي لیولونه ښول شوې دی
دانرژي طیف  -:که چېرته د الکترومقناطیسي وړانګو اویا دبنسټیزذراتودبهیرشدت
) (intensityدهغوی دانرژي (څپواوږدوالي،فریکونس) په تابع وکښل شي نویوداسې
ګراف ته دانرژي طیف ویل کیږي  .دبیلګې په توګه کله چې دمسویوې نمونې د  kمدار
الکترونونه دلیزروړانګوپه واسطه په تحریک راشي اوبیابیرته دانرژي خپل پخواني حالت
ته راوګرځي نوپه دې ترځ کې د  Cu-Kβاو  Cu-Kαوړانګې خپروي  .په نمونه کې داتوم
الکترونوڅخه جذب شوې انرژي اویا خپورشوې انرژي  ΔEدلومړي انرژي لیول En
اووروستي انرژي لیول  Emپه واسطه ټاکل کیږي  .ددواړوانرژي لیول دتوپیرلپاره لیکالی
Energy Spectrum
شو:
که چېرته دانرژي لیولونوتفاوت مثبت قیمت ولري یانې
 En > Emنوپه نوموړي حالت کې دنمونې دخپرونې
الس ته راځي اوکه
emission spectum
طیف
چېرته نوموړی قیمت منفي قیمت ولري یانې En < Em
نودنمونې دجذب طیف absorotion spectum
ترالسه کیږي
دالکین  alkenesکیمیاوي مرکبات دي چې عمومي فرمول یې په R1-CR2=CR3-OH
بڼه لیکل کیږي  .په بله وینا دکیتونوع ‒ ‒CO‒CH2یو ایزومیرته ویل کیږي  .دهایدر
کسیل ګروپ دمرکب دکاربن په یوه اتوم باندې نښتی دی کوم چې غبرګ کیمیاوي تړون
جوړوي  .کله چې یوالدیهایداویوالکول سره ګډکړونودتعادل په حالت کې keto-enol
 tautomerismمنځ ته راځي  .په دې عضوي مرکب کې د  OHګروپ څخه پروتون H+

Enol

دمرکب په منځ کې بل ځای ته خوځیږي اوپاتې اکسیجن غبرګې کیمیاوي اړیکې ترالسه
کوي .
د کیتون  ketoneاړول په اینول  Enolباندي  -:پروتون  H+داکسیجن  Oخواته حرکت
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کوي اود کاربن په اتوم باندې د  OHګروپ تشکیل کوي رجعي ایزومیري ده چې د وه یا
څوایزومیرونه په اسانۍ یو په بل اوړي اود ایزومیرونو ) توتومیرونو ( تر منځ ټاکلي
تناسب موجود وي  .لکه
په الندې مثال کې د ) keto(1او ) enol(11بڼو تر منځ تعادل.
لکه چې لیدل کیږي دلته د هایدروجن یو اتوم د اکسیجن له اتوم څخه جال اود کاربن د
اتوم سره تړل کیږي.

مختاړی دی  ،اوپه ماناد داخیل ،په منځ کې ،په وسط برخه کې
هغه ډول امیب ته ویل کیږي چې دانسان اوحیوان په بدن کې ژوندکوي  ،دبیلګې په توګه
لکه  ، E. histolyticaچې دانسان دبدن په ګرموبرخوکې ژوندکوي اودپیچش آمیبي المل

Ent- Or Ento-

Entamoeba

ګرځي .
په کولمو Intestineپورې اړوند ،دبیلګې په توګه په طبابت کې کله چې یوڅوک دکولمو له
ال ري غذایي مواد ،الکتروالیت اوخوړل شوې دواګانې ضایع کوي .
دکولموپه غړوپورې اړوند  ،په امعأ مربوط ،لکه
اوکوچنیوکولموالتهاب  ،دامعأناروغي enteropathy

 ، enterocolitisدغټوکولمو

Enteral

Entero-

یوګروپ ګرام منفي جنسه  ،استوانوي ډوله بکټریاوته ویل کیږی چې په کولموکې
پیداکیږي  .لکه E. aerogenes, E. cloacae, E. agglomerans :

Enterobacter

دبدن اصلي خالیګاه  -:کله چې دبدن خالیګاه دیوې نازکې خالیګا په واسطه پو ښ شوې
وي دسلوم په نوم یادیږي  .خوکله چې اصلي خالیګاه دامعأ  primitive gutسره په
تړاوکې منځ ته راغلې وي نود انتروسیول په نوم یادیږي .

Enterocoels

دامعأڅخه سرچینه اخیستې  ،دامعأ اویاداخلي غړوڅخه منځ ته راغلی
هضمي مجرایاکولمې  ،په تیره بیاکوچنی کولمې

Enteron

هغه پارازایټ ونه اوطفیلې ګان چې دانسان اویاحیوان په امعأ کې ژوندکوي  .لکه
دامعأ چینچیان اونور
انتلپی (دتودوخی ورننه ایستل) -:

Enterogenous

Enterozoon

انتلپي دهغه تودوخې سره مساوي ده چې

ترمودینامیکې سستم یی د تودوخې په ټاکلې درجه کې د (  ) P=constپه شرایطو کې

جذب کوۍ او یايې ازادوي.
دترمودینامیک یوکمیت دی چې دیوترمودینامیک سیستم دټولوانرژي ډولونو مجموع
مقداراندازه کوي  .په بله وینادیوه فزیکي اویاکیمیاوي سیستم دحرارت محتوي ورته هم
ویالی شو .د انتلپي لنډیزپه عادي توګه د  H = heatپه توري کښل کیږي اوواحدیې
ژول  Jouleدی  .دکیمیااودتخنیک په څانګه کې موالرانتلپي  Hmچې واحدیې ژول

تقسیم په مول  J/molدی اومخصوصه انتلپي  Hsچې واحدیې ژول تقسیم په کیلوګرام
دی  J/Kgخورااړین دي  .دتعریف سره سم انتلپی ) H(Jouleمساوي ده دسیستم
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داخلي انرژي ) U(Jouleجمع هغه مقدارکار  wexp = P ΔVچې د سیستم ګازله خواد
حجم ) V(m3وسعت ΔVکړنالرې په واسطه دچاپېریال (اتموسفیر) پرمقابل کې ترسره
کیږي .
H = U + pV
په پورتنی معادله کې

داخلي انرژي

 Uدحرارتی انرژي څخه عبارت دی

اودمولیکولو،اتومونو ،اوهستوهراړخیزه حرکي انرژي په ګوته کوي (لکه حرکي انرژي
،څرخیدونکې انرژي ،کیمیاوي انرژي ،اهتزازي انرژي ،دتړون انرژي ،پوتنشل انرژي ) .
نوموړې انرژي دمطلقه حرارت  Tسره متناسب ډیرښت مومي او دتودوخي په مطلقه
صفردرجه ) (−273.15°Cکې ترټولوکوچنی قیمت غوره کوي  .په یوه تړلي سیستم کې
دګازحجم اوفشارته دحجم کارویل کیږي  pVاوعبارت له هغه کارڅخه دی کوم چې
سیستم یې د احاطوي فشار اوچاپېریال فشار ) p(pascalپروړاندې باید سرته ورسوي
 .دنوموړې موخې لپاره سیستم پخپله په چاپېریال باندې کارترسره کوي او خپلې تړلې
احاطې ته تغیرورکوي ترڅودګازلپاره اضافه پراخ حجم ) (ΔV = Vتولیدکړي  .که
چیرته دانتلپي تغیر  dHبېنهایته کوچنی وي اودداخلي انرژي لپاره دترمودینامنیک
لومړی قانون وکاروو)  (dU = dq - pdVنودانتلپي بدلون مساوی دی له بهرڅخه سیستم
 dqجمع دسیستم حجم اودفشارتوپيرحاصل
ته ورداخله شوې حرارتي انرژي
ضرب ) (V.dPیانې :
دپورتنی معادلې په اساس که په یوه سیستم کې فشارثابت وساتل شي یانې  dp = 0نو
دانتلپي تغیرسیستم ته له بهرڅخه جذب شوې حرارتي انرژي سره مساوي ده  .په بله
وینا  . dH= dq = Qpدبیلګې په توګه که چېرته داتموسفیرثابت فشارالندې په یوه
لوشي کې اوبوته  36 kJشپږدیرش کیلوژول برقي انرژي دحرارت په توګه ورکړونوپه
لوښی کې داوبوانتلپي دپخواپه پرتله  36 kJډیرښت مومي  .وروستی مطلب داسې لیکو:
 . (ΔH = +36 kJ).همدارنګه په یوه کیمیاوي تعامل کې دچاپېریال فشارثابت )(dp = 0
پاتې کیږي  .کله چې په یوه کیمیاوي تعامل کې انرژي دبهرڅخه جذب شي نودانتلپي
تغیر ∆Hمثبت قیمت لري ) (Endothermicاوکه چیرته په یوه کیمیاوی تعامل کې
بهرته انرژی ورکړه شي نودانتلپي تغیر ∆Hمنفي قیمت لر ي ) . (Exothermicدبېلګې په
توګه  :ددې لپاره چې یومول نایتروجن ګازددوه مول اکسیجن ګازسره کیمیاوي تعامل
وکړي ترڅو دوه مول نایتروجن دای اکسایدګازورڅخه جوړشي نو دتجربو له مخې
بایدچې سیستم ته دبهر څخه اته شپیته کیلوژول = 68 KJ ∆Hانرژي ورداخیله شی
∆𝐇 = +𝟔𝟖 𝐊𝐉.

)𝐠(𝟐𝐎𝐍𝟐 → )𝐠(𝟐𝐎𝟐 𝑵𝟐(𝐠) +

بلخواکه چېرته دوه مول نایتروجن دای اکسایدګازتجزیه شي نوپه پایله کې انرژي بهرته
∆H = - 68 kJ
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 ΔVنو داخلي انرژي یې ډیرښت مومی اوکه چېرته یوسیستم
داتموسفیرپر وړاندې کارترسره کړي نو داخلی انرژي یې کمښت مومي
(𝚫𝐔 = 𝚫𝐪 − 𝐏 𝚫𝐕).
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دذوبان انرژي یاحرارت  -:هغه مقدارانرژي ده چې ورته اړتیاشته ترڅویو جسم ترثابت
فشارالندې دجامدحالت څخه مایع حالت ته واړول شي  .دیادولووړده چې نوموړي جسم ته
ورکړل شوي انرژ ي ددې لپاره مصرف کیږي ترڅو دجسم داتومونو،مولیکولونوترمنځ
جاذبه قواوي خنثی کړي او اړیکې پرې کړي اوله دې کبله دذراتوسرعت اوورسره سم
دجسم حرارت پورته نه ځي اوثابت پاتې کیږي.

Enthalpy Of
Fusion

تبخیرحرارت  -:هغه مقدارانرژي ده چې یوې مایع مادي ته ورکړشي ترڅو دنوموړې
مادی یوټاکلی مقدارلکه یوګرام په ګازباندې واړول شی

Enthalpy Of
Vaporization

مختاړی دی اوپه مانا دحشرات  ،مفاصل

Entomo-

دحشراتوعلم  -:دزولوژی یوه څانګه ده اویادحیواناتوهغه علم ته ویل کیږی چې حشرات
ترڅیړنې الندې نیسي

Entomology

دحشراتوپه واسطه ګرده فشاني  ،په تیره بیالکه موچۍ  ،موچان او پتنګ

Entomophily

سفلي خرچنګان  -:هغه ډول خرچنګانوته ویل کیږي چې دبدن پوستکی یې نازک وي
اودکیتین موادوڅخه جوړشوي وي  .معموالً یې دبدن اخري بنددوه ښکر لري

Entomostraca

هغو پارازایټ ونواویاطفیلي ګانوته ویل کیږي چې دنباتاتوپه داخیل کې استوګنه کوي .
دبیلګې په توګه لکه بکټریاوې  ،مرخیړي اونور

Entophyte

داخلي پالزماچې شاوخواته یې اکتوپالزما پرته ده ،دپروتوپالزمامایع برخه ،
وحیدالحجروي کې داخلی پالزما  ،لکه امیبونه اونور

په

طفیلي حیوانات چې دیوه بل حیوان په وجودکې استوګنه کوي  .لکه چنجیان

Entoplasma
Entozoa

 :انتروپي د سستم
انتروپي -:
ترمودینامیکي خاصیت دی  .که یوسستم
ته د تودوخې په  Tدرجه کې د  Qپه
اندازه تودوخه ورکړو،نو دلته دسستم
دترمودینامیکي خاصیت  Sتغیرکوي
او مساوي دی له .:
ΔS = Q / T
د انتروپي په مفهوم کې دیو سستم ډیرخواص لکه د سستم داخلي نظم  ،د سستم
مالیکولي کتله  ،د سستم فازي حالت اونور ځای لري  .هرڅومره چې د سستم په داخل
کې بې نظمي زیاتیږي  ،دسستم انتروپي هم زیاتیږي  .همدا ډول هغه ماده چې مالیکولي
کتله یی زیاته ده ،انتروپي یی هم زیاته ده  .اوکه سستم ته تودوخه ورکړل شي  ،دلته هم د
سستم انتروپي زیاتیږي .د امورف موادو انتروپي د کرستلي موادو د انتروپۍ څخه زیاته
ده  .اونور.
دیوه سیستم دانتروپې بدلون  dSمساوي دی  :یوه تړلي سیستم ته چې بیرته
ګرځیدونکې  reversibleپروسه پرمخ بیايي په بینهایت کوچني مقدارسره دحرارتي
انرژي  dQانتقال کول ،تقسیم په مطلقه حرارت درجه  Tکله چې همداسیستم
دتعادل حالت غوره کړي .
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د انتروپي لنډیز په  Sاو واحدیې ژول تقسیم په مطلقه حرارت درجه دکلوین ) (J/Kسره
ښوول کیږي  .یوژول پریوکلوین ) (J/Kدرجه هغه مقدارانتروپي ده چې لږڅه یومکعب
سانتي متر یخ  0,893 cm3ویلې کوي اوپه اوبویې اوړي .دعام ولس په ژبه انتروپي هغه
مقدارحرارت دی چې په یوه جسم کې شتون ولري  .په بله وینا انتروپې هغه مقدارانرژي په
ګوته کوي چې دیوې ترمودینامیکي کړنالرې په ترځ کې دګټورکاردسرته رسولولپاره
الس ته راتلونكى نه ده  .دبیلګې په توګه لکه د یوه انجن ماشین په کارکولوکې انتروپي
راټولیږي او دضایع شوې انرژي په توګه دسیستم څخه لیرې کیږي  .انتروپې
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
څخه چې دحرارت لوړه درجه لري یو بل جسم ته چې دحرارت ټیټه درجه لري دتودوخې
په بڼه انتقال کیږي  .نوموړې کړنالره دسیستم دلومړي نظم حالت راکموي اوله دې کبله
انتروپي ته دچاخبره لږڅه نیمګړي تعریف په توګه ګډوډي )،(disorderبې نظمي او بې تر
تيبى ویالی شو.یانې دیوه سیستم تابع ته ویل کیږي چې د ناڅاپي بدلون خواته تمایل
پیداکوي .
په حقیقت کې انتروپي دیوه سیستم دمایکروحالتونو microstateشمیربیان کوي چې
دسیستم دماکروحالت  macrostatداندازه کولوپه مرسته تصديق كیږي  .ماکروحالت
یوه سیستم ته ویل کیږي چې دحرارت په تړاو ډیرازادبعدونه ولري .دبیلګې په توګه لکه
یومول ګازچې لږڅه لس په طاقت ددرویشت  1 mol ~ 1023ذرې لري  .دیوه
ګازماکروسکوپي حالت خواص عبارت دي له  :فشار،حجم،دذراتوشمیر،حرارت اونور.
که چېرت دیوه سیستم یومول ګاز دماکروحالت هرې یوې ذرې ته دسرعت وکټور Vector
یانې
اومکان وکټور Vectorوټاکونوددې سیستم مایکروحالت ترالسه کیږي .
دمایکروحالت په مرسته یو سیستم په مایکروسکوپي توګه بشپړتشریح کیدای شي چې
په کوم احتمال سره دحرارت بې ثباتي بڼه ځانته غوره کوي  .دبیلګې په توګه په یوه تړلي
سیستم کې چې دچاپېریال سره په غبرګون کې نه وي اودتعادل په حالت کې قرارولري ،
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
ازاده اوتصادفي توګه هرې خواته خوځیږي اوپه فضاکې یوشان ویشل کیږي  .خوکله چې
دلوشي منځنی دیوال لیرې شي نودګازمولیکولونو لپاره دپخواپه پرتله ډیرحجم
پیداکیږي اودهغې سره سم دتنظیم کیدنې هراړخیزامکانات هم زیاتیږي  .په پایله کې
د سیستم انتروپي دپخواپه پرتله ډېرښت مومي  .داځکه چې دحجم وسعت سره سم په
سیستم کې دپخواپه پرتله دمایکروحالتونوشمیرامکانات هم ډیرښت مومي اوله دې کبله
انتروپي ډیره کیږي  .په یوه سیستم کې چې تړلی وي یانې دچاپېریال سره غبرګون نه
کوي انتروپي هیڅ کله کمښت نه مومي  .دانتروپې زیاتوالی د سیستم لپاره بیرته
ناګرځیدونکې (برگشت ناپذیر ) پایلې لري  .داځکه چې دنوموړې کړنالرې لپاره اړین ده
چې یوڅه مقدارانرژي دضایع شوې حرارت په توګه مصرف شي اوپه پایله کې د سیستم له
خوادکیدونی کارمقدارمحدودکیږي  .په احسائیوي میخانیک کې انتروپې دماکروحالت
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متحول ) (Macro state variableته ویل کله چې یوسیستم دتعادل په حالت کې قرارولري
 .په دې ماناچې انتروپي دخپل مسیرتابع نه ده .دیوه سیستم دماکروحالت متحول
عبارت دی له حجم ،فشاراوحرارت څخه دی .
انتروپي په اصل کې دهراړخیزوطریقوشمیر یومقیاس دی چې په هغوی کې یوسیستم
تنظیم کیدای شي  .په لنډه توګه انتروپې د ګډوډى او بې نظمى درجې " "disorderیوه
اندازه ګیري په ډاګه کوي ( .په دې مانا چې هر څومره انتروپي زیاته وي هغومره هم
ګډوډي زیاته وي )  .دنوموړي تعریف په رڼاکې انتروپي دیوه سیستم داتومونو،
مولیکولونو ) ، (microstateممکنه مایکروسکوپي بڼوشمیر دلوګاریتم سره متناسب
ده  .دتناسب فکټور یې دبولتڅمن ثابت  Boltzmann constantپه نامه یادیږي  .دراکړل
شووماکروسکوپیک  macroscopicمتحولویوې مجموعې لپاره انتروپی هغه درجه اندازه
کوي چې په کومه کچه د یوسیستم احتمال شته دی چې په توپیرلرونکو ممکنه
مایکروحالتونو  microstatesباندې غزول شوی وي  .مایکروحالت دیوه سیستم ټول
مولیکولي جزیات لکه دیوه مولیکول سرعت او ځای تشخیص کوي  .پمقابل کې یې
ماکروحالتونه  macrostateدیوه سیستم دكتنى وړ منځنی مقدارتشخیص کوي .دیوه
سیستم ماکروحالت دټولو مایکروحالتونو دمجموعې څخه جوشوی دی چې احسائیوي
وزن په نامه سره یادیږي
 – ۲په احسائیوي میخانیک کې  -:انتروپې (ګډوډي ) دانفرادي اتومونو اومولیکولونو
مایکروسکوپیکي بڼې  configurationممکنه شمیر (احسائیوي وزن ) طبیعی لوګاریتم
) (lnاودبولتڅمن ثابت حاصل ضرب ته ویل کیږي . .

په پورتنۍ معادله کې  ، Sانتروپي  kB ،دبولتڅمن ثابت اومساوی ده له .
 ، 1.38065×10−23J K−1همدارنګه  Piهغه احتمال په ګوته کوي چې دسیستم )(ith
یم مایکروحالت یوه ټاکلې انرژي  Eiدرلودالی شي کله چې دبې ثباتي په حالت کې
قرارلري  .په معادله کې دټولومایکروحالتونو مجموعه نیول کیږي  .احصائیوي وزن
مساوي دی دیوه سیستم دمایکروحالتونوشمیر تقسیم په هره یوه انرژي لیول کوم چې
دانرژي انترول څخه د اشغال وړ وي .
بیلګه  :دیخ شل ګرام  20 gکتلې ته چې دحرارت درجه یې صفرده 𝐾  ℃ ≈ 273په
اندازه د Qحرارتی انرژي ورکوووترڅو په اوبووواړي  .تجربه دومره ورورو ترسره
کوو  isothermچې یخ اوداوبودحرارت درجه لږڅه ثابته پاتې شی  ΔT = 0 .خوسره
دهغې هم دتماس له الرې حرارتي انرژي انتقال شي  .له همدې کبله داوبودحرارت درجه
هم صفرده .په یخ کې دانتروپي بدلون مالوم کړئ ؟
𝐐

حل :دتعریف سره سم دانتروپي بدلون مساوي دی له ∆𝐒 = 𝐓 :
څرنګه چې دیخ دویلې کیدلوال تینت حرارتي انرژي  (latent heat) Q = mLمساوی ده
له یخ کتله ) m(Kgضرب د مخصوصه ال تینت حرارت  Lپه واحد کیلوژول پرکیلوګرام
)  ، (kJ-kgm−1نولروچې :
)Q mL (0.02)Kg × (3.35 × 105 J/Kg
J
=
=
= 25
T
T
273K
K
د انتروپې بدلون پینځه ویشت ژول پریو مطلقه درجه کلوین دی  .په دې مانا چې په
= ∆S

335

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
اوبوکې دانتروپې اندازه دیخ په پرتله لوړه ده  .پایله  :په احسائيوي میخانیک کې انتروپي
دبې نظمي  ،ګډوډي په مانا اوپه ترمودینامیک کې انتروپي په یوه جسم کې دحرارت
مقدارته ویل کیږي  .انتروپي (بې نظمي ) پرلپسې په یوه جامدجسم ،مایع ،ټینګ
ګازاولږټینګ ګازکې په خپل وارسره ډیرښت مومي  .دیوه جسم انتروپې تل مثبت > dS
 0قیمت لري په دې شرط چې د مطلقه حرارت درجه  Tیې دصفرڅخه لوړه وي .
انتروپي هغه مقدار حرارت دی چې په یوه جسم کې شتون لري انتروپې په خپل سر دتود
جسم څخه سوړجسم ته بهیږي  .څومره چې یوجسم تودوي هغومره یې انتروپي لوړقیمت
لري .
که چیرته دیوه تودمایع  Twڅخه په مقدار  dEحرارت یوه سوړمایع  Tkته انتقال
وکړي اوسره ګډشي نودلومړي حالت اواخرني حالت انتروپې تفاوت  dSپه الندې توګه
ترالسه کیږی .
𝐸𝑑
𝐸𝑑
= 𝑆𝑑
−
𝑘𝑇
𝑊𝑇
بېلګه  -:په یوه لوښي کې تودې اوبه تویووچې تودوخه یې دیرش درجې سانتیګرید
) (Tw= 30°Cده  .په یوه بل لوښی کې شیدې تویووچې تودوخه یې شل درجې
سانتیګرید ) (Tk= 20°Cده  .دنوموړو دواړو مایع مولیکولونه هریوځانته ځانګړی
تنظیم لري  .کله چې دواړه مایع سره ګډکړونوتجربه ښيي چې دتودواوبوڅخه په ټاکلې
اندازه ) (5 Jouleحرارتي انرژي شیدې ته انتقال کیږي  .په دې ماناچې دګډسیستم
دانرژي مقداریوشان پاتې شوی (تودې اوبه انرژی دالسه ورکوي اوهمدغه انرژي شیدي
ترالسه کوي اوپمقابل کې یې شیدې تودې کیږي ) ،خوانتروپي یې تغیرکوي  .که چېرته
دیوې ترموم یټرآلې په مرسته دګډمایع حرارت اندازه شي نودرجه یې پینځه ویشت درجې
سانتیګرید ) (Tmix= 25°Cقیمت لري  .اوس پوښتنه داده چې دانتروپې بدلون  dSڅرنګه
محاسبه کوالی شواوڅومره قیمت لري ؟
𝑄∆ 𝑄∆
𝐽5
𝐽5
𝐽 1
= 𝑆∆
−
=
−
=
℃ 𝑇𝑘 𝑇𝑤 20 ℃ 30
℃ 12
دپام وړ :دپورتنۍ معادلې پراساس انتروپي تل دصفرسره مساوي اویالوړ قیمت لري
خوهیڅکله منفي قیمت نه شي اخیستالی.
په ریاضي کې دمنحني پوښ  -:که چېرته دیوه بیضوي په ټولوټکوباندې مماسونه رسم
شي نودامماسونه بیضوي ته یوډول پوښ ورکوي اودچاخبره بیضوي احتواکوي

Enveloppe

انزایم ،بیوکتلېست  ،داسې پروتین دي چې کیمیاوي عملیه  ،ګړندی کوي  ،پیل کوي
اوالرښوونه ورته کوي پرته له دې چې دهغوی کتلیست  catalystموادپکې مصرف شي .

Enzyme

انزایم یوپروتین دی چې په بدن کې کیمیاوي تعاملونه ګړندي کوي

Enzyme

انزایم یافرمنت ) -: (Fermentبیوماکرومولیکولونوته ویل کیږي چې په ډیری سره
دپروتینوڅخه جوړدي  .دبېلګې په توګه لکه رایبونوکلیداونور .انزایمونه داورګانیزم په
میتابالیزم کې اړین رول لري .انزایمونه په یوه بیالوژیکي سیستم کې کیمیاوي
تعامالتونه ګړندي کوي اویایې وروکوي یانې دکتلیست په توګه دنده ترسره کوي .
هرانزایم یوخواپه یوه ټاکلې ماده باندې اغیزه لري اوبلخوایې فعالیت دمحلول په حرارت
پورې اړه لري  .انزایمونه دسلول په منځ کې تولیدکیږي اوپه بهربرخه کې هم مؤثردي .
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لکه  amylasesیالکه دنشائیسته تجزیه کوونکي انزایمونه  Saccharaseاویادهاضمې
په سیستم کې دپروتېنودتجزیه کولوانز ایم  ... proteaseدانزایم وروستاړی په -ase
کښل کیږي .
یوه عضوي ماده ده چې سوررنګ لري اوپه هیستولوژي  ،باکتریولوژي کې
دنسجونودتوپیرلرونکورنګونودښوولوپه موخه کارول کیږي  .دبیلګې په توګه
سایتوپالزما اودسلول نني موادسور -نارنجي رنګ اخلي.

Eosin

دنخاع شوکي کانال اوددماغ خالیګاوو(ونتریکل) یوپټیزاوداپیتیل حجروڅخه جوړشوي
پوښ ته ویل کیږي

Ependyma

مختاړی اوپه مانادې  :دهغه پرسر ،دپاسه  ،نږدې  ،وروسته له هغې  ،په اړخ کی

Epi-

دځمکې دسطحې پرمخ هغه ټکي ته ویل کیږي چې په عمودي توګه دزلزلې
دپېښیدلوپرځای اویا دمنبع دپاسه موقعیت ولري  .داځکه چې دزلزلې ټکانونه لومړی په
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 .
پرلپسې اوپه ډیرشدت سره په یوه ټاکلي ځای اووخت کې دیوې ناروغۍ ظهور(خوپه تیره
بیادساري ناروغۍ) چې په ډیرسرعت سره پرمختګ کوي  .لکه چیچک  ،ګریپ ،کولرا،
محرقه اونور.

Epicenter

Epidemic

Epidemiological
د سرطان اېپيد ېميولوژي احصائيې (شمېرې) پر ليکه کول .

Cancer Register
Statistic

د سرطان اېپيد ېميولوژي احصائيې (شمېرې) پر ليکه کول .

اپيدیمیولوژي  :دطبي علومو هغه برخه ده چې په ولس کی دانتانونو يانورو ناروغيو د
خپريدلواو يا نه خپريدلواحصائيه او دهغوی دمخ نيولوالرې چارې ،الملونه ،خطرونه او په
راتلونکي وخت کې ناوړه اغېز ې تر څېړنې اوغور الندې نيسي .

Epidemiological
Cancer Register
Statistic

Epidemiology

اپيدیمیولوژي  - :دطبي علومو هغه برخه ده چې په ولس کی دانتانونويانوروناروغيود
خپريدلواو يا نه خپريدلواحصائيه او دهغوی دمخ نيولوالرې چارې ،الملونه ،خطرونه او په
راتلونکي وخت کې ناوړه اغېز ې تر څېړنې اوغور الندې نيسي .
بشره  ،دپوستکي پورتنۍ طبقه  -:په حیواناتواونباتاتوکې دپوستکي بهرنی پټ چې
هغوی دناوړه بهرنیواغیزوڅخه خوندي ساتي اوداوبودضایع کیدنې مخنیوی هم کوي .
ددې پوستکي سلولونه پرته له خالیګاه څخه تړلي دي  ،په منځ کې دوینې رګونه شتون
نه لري  ،اوپنډوالی یې ترڅلوروملی متروپورې رسیږي  .داپټ دالندوبرخوڅخه جوړدی -۱
Stratum -۴ Stratum granulosum -۳ Stratum spinosum -۲ Stratum basale
Stratum corneum -۵ lucidum
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د پوستکي پاسنۍ پټ چې دوينې رګونه نه لري .

Epidermis

جلدی مرخیړي (سمارقها)  -:دپوستکي ناروغی سمارقونه دي لکه Dermatophytose
 .خوپه تیره بیادپوستکی النده ځایونه  ،نوکونه ،اودپښوګوتوترمنځ خالیګاوی داډول Epidermophyton
Floccosum
ناروغي منځ ته راځي
دچارل داروین کارپوه یوه نظریه ده چې دهغې پر بنسټ دحیواناتوپه نطفوي تکامل کې
یوسلسله نوي تشکیالت موجوددي چې ګام په ګام نوي جوړښتونه دهغوی په دوران کې
څرګندیږي  .لکه دموجودظاهري صفتونه ( بڼه ) په تخم کې په ابتدأ کې شتون نه لري
بلکې دوخت په تیریدلوسره دهغې مشخصات دسلول نطفوی داجزاووترمنځ داغیزې په
پایله کې منځ ته راځي .

Epigenesis

په جین کې یوځانګړی ډول میو تیشن ته ویل کیږي چې دډی این اې دتغیرپراساس منځ ته
حجره کې داسې بدلون
نه راځی  .دبیلګې په توګه لکه چې په یوه القاح شوې هگۍ
منځ ته راځی چې په پایله کې توپیرلرونکوحجروډولونه تولیدکیږی  .لکه داعصابوحجرې
 ،دعضالتوحجرې  ،داپیتل حجرې اونور .

Epigenetics

دځ مکې پرمخ  ،دځمکې نه پورته  ،لکه دنبات هغه برخه چې دځمګې دمخ نه پورته
راوشنه کیږي

Epigeous

دمیو ې بهرنی پوستکی یابهرنی پټ

Epikarp

دیوه مولیکول  Diastereomerجوړې ته ویل کیږي چې ډیر ستیریومرکزونه
 stereocentersلري اوپه دغویوه مرکزکې دیوبل څخه توپیرولري .لکه ګلوکوز اوګاالکتوز

Epimere

لغوي مانایې ده  :مقابل شکل  ،په الجبرکې دیوې تابع ځانګړي خواص دي لکه یوه
هومومورفیزم ته ویل کیږي چې سرجنکتیو  Surjectiveوي  .سرجنکتیوپه دې ماناچې
که دوه مجموعې  Xاو  Yپه پام کې ونیسواو یوه داسې تابع  fشتون ولري چې الندې
نودټولوعنصرونو yلپاره چې په  Yپورې اړه لري لږترلږه یو x
خواص ولري :
پورې اړه لري اوالندې خواص ښيي .
X
چې په
شته دی
عنصر
 ،که چېرته  g1او  g2دوه په زړه خوش مورفیزم
ولرواوداسې خواص ولري چې

Epimorphism

𝐠𝟏. 𝐠𝟐 : 𝐘 → 𝐙.
نوپه دې صورت کې مورفیزم  g1مساوی دی له مورفیزم g2

یانې g1=g2 :

دپاڼې پورتنۍ برخې شدید ودې ته ویل کیږي

Epinasty

شحم لرونکي منظم نسجونه چې په هغوی کې داعصابوحجرو داسې ځای نیوالی وي چې
هلته دموقعیت بدلون امکانات شتون ولري
سرپوښ  -:په حلزونوکې دسرپوښ ،

Epineuron

Epiphragma
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 -۱داپیفیزیس غده  -:په فقاریه حیواناتوکې دمنځني دماغ راوتلې برخه ده چې
دهورمون تولیددنده په غاړه لري  .په انسان کې  ۱۲ملي متره اوږدوالی او ۸ملی متره
عرض لري  .دنوموړې غدې محتویات دبدن جسمي اوروحي تکامل تراغیزې الندې لري
.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 .
 -۲داوږدو لوله یې شکله هډوکونږدې اولیرې اخرنی برخې  ،دیوه مفصل اخرنۍ برخه

Epiphysis

هغه نباتات چې په نورونباتو باندې لکه ونې اونوروباندې وده کوي .دداډول نباتاتوولې په
ځمکه کې غځیدلې نه وي بلکې دابتدأ نه په یوه بل نبات باندې ژوندکوي  .دغه اپي
فیت نباتات په ډیری سره په مرطوبوځنګلونوکې زیست کوي .

Epiphyt

پوښښي سلول  -:لغوي مانایې ده  :دپاسه شنه کیدنه  ،ضمیمه غوړیدنه  ،په انسان
اوحیوان کې دتړل شوونسجونوپټ چې بدن داخلی اوخارجې سطحې پوښ کوي  .لکه
دپوستکي پوښ ،

Epithel

پوښښي نسجونه داپیتېل نسجونه اویا دتړل شوونسجونوپټ چې بدن داخلی اوخارجې
سطحې پوښ کوي  .لکه دپوستکي پوښ  .دنوموړي پوښ دنده داده چې دیوې خوابدن
دبهرنیوناوړه اغیزوڅخه وساتي اوبل خوادتحریک کړنالره اودموادوتبادل پروسه ترسره
کړي  .داپیتل نسجونوویش  -۱ :همواراپیتېل لکه دخولې خالګاه ،مری ،پوستکی Epithelial Tissue ،
مهبل -۲مکعب اپیتل لکه په سترګوکې  ،دغدووتونکی کانالونه  -۳لوله یي ډوله
اپیتېل لکه معده  ،دمعدې کانال چې مایکروویلی هم لري ،کیسه صفرا،رحم ،ناقل
البیضه  -۴قطارډوله اپیتېل لکه دتنفس مژک لرونکی سیستم
دحجروهغه نرۍ پټ چې دبدن غړوداخلي سطحه پوښ کوي

Epithelium

داوبوداطراح کولولپاره په عالي نباتاتوکې نسجي پوښ

Epithem

دزولوژي اونباتاتوپه سیستماتیک کې دیوه جنس دویم (اضافګی ) نوم ته ویل کیږي .

Epithet

بهرنی اورګانیزم  -:یوحیوان ته ویل کیږي لکه پارازایټ چې دیوه بل حیوان اویابنات
دبدن په بهرنۍ سطحه باندې ژوندکوي  .لکه ورږې ،كيكه

Epizoon

هم نوم،یوشان نومی ،هم نام

Eponymous

مساوي ،یوشان ،برابر ،سمدالسه  (،زرراځم)

Equal

دمساوي نښه  ،عالمهء تساوي

Equal Sign

برابرونه يا مساوي كونه  ،توازن ،

Equalization

په کیمیاکی  -:یوه نښه ده چې سمت  ،توازن ،اوهمدارنګه دکیمیاوي تعامل تشکیل په
ډاګه کوي  .دبیلګې په توګه لکه H2 + ½ O2 ===➔ H2O :
په ریاضی کې  -:الجبري معادله  -:یوه معادله چې په شکل د  f(x) = 0لیکل شوې وي
 .په دې توګه چې ) f(xیوڅوجمله اي د xده  .دبیلګې په توګه :
5x7 –x4 + 2x3 -3x + 5 = 0
معادل معادله  -:لکه (a+b)2 ≡ a2 +2ab + b2 :
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خطي معادله  -:لومړی درجې معادلې ته ویل کیږي چې متحولین یې یودرجه وي .
دبیلګې په توګه  ax + bx + c = 0 :اویا لکه y-2x+3z = 0
دویمه درجه معادله  -:هغې معادلې ته ویل کیږي چې توان یې په توان ددوه  ۲وي .
دبیلګې په توګه لکه  ax2 + bx + c = 0 :اویا 3x2-2x = 0
مثلثاتي معادله  -:هغې معادلې ته ویل کیږي چې توابع مثلثاتي متحول ولري .
لکه Sin2 x - Cos x = 1,25 :
دمعادلې صدق کیدنه

Equation To
Comply

داستواکرښه  - :يوه فرضى ليكه ده چې دځمكى دكرې په وچ منځ کې را څرخېدلې او
دځمکې کره یې په دوو برخوویشلې ده  ،یوې برخې ته یې شمالي نیمکره اوبلې برخې ته
یې جنوبي نیمکره ویل کیږي  .نوموړی خط دځمکې پرمخ ترټولولوي عرض البلدکرښه

Equator

جوړوي  .په بیالوژي کې هم دغه کرښه دحجرې په ویشتوب کې کارول کیږي .
استوايى سطحه  ،په بله مانا دځمکې هغه سطحه ده چې داستواکرښه پکې پرته وي  .په
بیالوژي کې هغه سطحه ده چې دحجرې په منځ برخه کې موقعیت لري اوهلته دمیتافېز Equatorial Plane
په پړاوکې کروموزومونه راټولیږي
دحجرې دویشتوب په کړنالره کې لکه مایوزاومتیوزدحجرې په منځ برخه کې یوې نظري
صفحې ته ویل کیږي چې هلته کروموزومونه راغونډکیږي .
استوايى

Equatorial Plate
Equatorialy

دیومختاړي کلمه ده او دمساوي ماناورکوي

Equi

دیوه غړي داسې جوړښت ته ویل کیږي چې مقابل مخونه اویا دپاسه نه ترښکته خواپورې
کټ مټ یوشان جوړښت ولري  ،لکه په ځینو نباتاتوکې چې دپاڼومخ اوڅټ یی یوشان

Equifacial

جوړشوی وي
متساوي االضالع

Equilateral

یومثلث ته ویل کیږي چې درې واړه ضلعې یې یوشان وي
دیوه جسم دتوازن (تعادل )حالت

Equilateral
Triangle
Equilibrium

تعادل ثابت  -:که چیرته یوکیمیاوي تعامل لکه  A + B ==> C + Dپه پام کې
ونیسو،نودتعادل ثابت په نوموړي کیمیاوی تعامل کې راښيي چې ګڼه تعادل
دتولیدشووموادو ) (C,Dاوکه دتعامل کوونکو ) (A,Bموادوپه خواترسره کیږي  .داچې په
څومره سرعت  d[C]/dtسره تولیدشوي موادمنځ ته راځي دتعامل کوونکوموادوپه
غلظت پورې اړه لري .
][𝐴][B
په
ضرب
حاصل
دغلظت
کوونکوموادو
دتعامل
که
حاصل ضرب په ][𝐶 ][D
اودتولیدشووموادود غلظت
وښيو نودتعادل په حالت کې  d[C]/dt = d[A]/dtدهغوی حاصل تقسیم ثابت قیمت لري
 .دتعادل ثابت د  Kپه توري ښوول کیږي اوپه الندې ډول تعریف شوی دی .
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]𝐷[] 𝐶[

]𝐵[]𝐴[ = 𝑘

که چېرته د  Kقیمت دیوڅخه پورته وی K>1نوکیمیاوی تعادل دتولیدشوو موادوپه ګټه
نوکیمیاوی تعادل دتعامل
دی اوکه چېرته  Kقیمت دیوه څخه لږوي K<1
کوونکوموادوپه خوادی  .دبیلګې په توګه که چېرته نیم مول  0,5 molدسرکې تیزاب
اونیم مول  0,5 molایتانول په یوه لوښی کې سره ګډکړو ،نودایستر esterکیدنې
پروسه پیل کیږي  .دلسوورځوڅخه ورسته اوپه عادي حرارت کې کیمیاوي تعادل منځ ته
راځي  .په پایله کې  0,17 molدسرکې تیزاب  0,17 mol ،ایتانول  ،او 0,33 mol
ایستر  ،او  0,33 molاوبه منځ ته راځي  .دتعادل ثبت  Kلږڅه څلورقیمت ځانته
غوره کوی .
𝑙𝑜𝑚
𝑙𝑜𝑚
]اوبه [ ]ایستر [
[0.33
] [0.33
]
𝑙
𝑙 = 3.77
=𝑘
=
𝑙𝑜𝑚
𝑙𝑜𝑚
] سرکې اسید [ ] ایتانول [
[0.17
] [0.17
]
𝑙
𝑙
دتعادل ثابت  Kپه حرارت  ،دموادوپه غلظت اوفشارپورې اړه لري اودهغوی سره سم
تغیرکوي .
کله چې په مایعاتواویاګازاتوکې دمول شمېر
په مساوی اندازه د مول شمېر لرل -:
مساوي وي اویاپه بله مانا چې دهغوي دمادې غلظت سره یوشان وي  .په یوه مرکب کې

Equimolar

ددووډولوموادومالیکولونوتناسب یوپه یووي .
دتوپيرلرونکومحلولونومساوي مقدارچې په محلول کې دهریوه عنصرپه مساوي توګه
مولیکولونه حل شوي وي
دستګاه  ،سامان ،سمبالېدنه ،سمبالونه ،اسباب .

Equimolecular
Solution
Equipment

هغوسطحوته ویل کیږي چې دسطحې
یوشان بریښنایزپوتنسیال
هریوټکی
(انرژي) ولري  .همداالمل دی چې
ولټیج
دنوموړوسطحوددوټکوترمنځ
صفردی  .دمساوي پوتنسیال سطحې
دبریښنایزساحې په کرښوباندې عمود
وال ړې وي

Equipotential
Surfaces

دم اسپ ها -:نباتات ازجمله کالس سرخس ها اند .نباتات بته ای که عقده ها یاګره های
واضح درآنها دیده شده وهاګدانها یا تخمچه دانه هایشان چندین دانه درقسمت تحتانی
بوده واز سائربرګهابخوبی تفریق شده میتوانند .تخمه های مذکرشان دارای شالقها ی
زیاد است تکامل بیشتر دم اسپ ها دردوره های ګذشته زمین صورت ګرفته فعالً صرف
یک جنس آن بنام  Equisetumزیست دارد.
ایکوي واال نس -:

معادل  ،همغه ارزښتوالى( ،تعادل)

معادل ټولګې (هم ارزښته صنف) -:

که چېرته ومنوچې د  Mپه یوه مجموعه کې
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دتعادل یوه اړیکه  relationشتون ولري  ،نوپه د ې ډول یوه حالت کې د  Mڅخه یوه
فرعي مجموعه په نظرکې نیسوچې دداسوعنصرونوڅخه جوړه وي کوم چې دیوه راکړل
شوي عنصرسره معادل وي  ،نودتعریف سره سم دغې ډول فرعي مجموعې ته دتعادل
ټولګی ویل کیږي  .د بېلګې په توګه دیوه زده کوونکي دتعادل ټولګی عبارت له
مجموعه  Mدټولوهغوزده کوونکوڅخه دی کوم چې دهغه سره په یوه ټولګي کې زده کړه
ته  Rدتعادل یوه رابطه وي او د  Mپه
کوي (دده سره یوځای)  .که چېر
ددغې مجموعی یوعنصر وي

،

مجموعې باندې کارول شوې وي او a
نودنوموړې مجموعې یوې برخې مجموعې
ته د عنصر  aپه تړاو 𝑠𝑠𝑎𝑙𝑐 𝑒𝑐𝑛𝑒𝑙𝑎𝑣𝑖𝑢𝑞𝑒  𝑅 −دتعادل ټولګی ویل کيږي  .په
دې ځای کی دبرخې مجموعې  Rلپاره الندې اړېکې اعتبارلري :
دتعادل رابطه  - :په ریاضي کې ډیرشیان شته دي چې دیوبل سره دخواصوپه تړاو
ډیرورته والی اونږدې والی لري  .دغه ډول عنصرونه )… (a,b, c,دتعادل اړېکې په
مرسته ښوول کیږي  .نوموړې یوه داسې اړیکه ده چې دیوې مجموعې M
) اویا
دځینوعنصرونو لکه  b ، aاو  cسره صدق کوي  .نومړې رابطه په (
" "a ~ b" and "a ≡ bنښه باندې ښوول کیږي اوال ندني خواص لري ( .دهریوه عنصر a
برابر عنصرلپاره کوم چې په  Mپورې اړه ولري )
لومړی  :دتعاکس خاصیت (: )Reflexivity
a~a
دویم  :دتناضرخاصیت ) : (Symmetryکه چېرته  a ~ bسره وي
نو  b ~ aسره تعادل لري
درېیم  :دانتقال خاصیت ) . (Transitivityکه چېرته  a ~ bاو b ~ cسره اړیکی ولري
نو  a ~ c.سره دتعادل اړېکې لري .

Equivalence
relation

معادل ،برابر ،ورته كټ مټ ،يو ډول ،مترادف .

Equivalent

دیوه کیمیاوي عنصر اتومي کتله اودهغې د وال نس valence
معادله کتله -:
دحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي  .په بله مانا معادله کتله دیوعنصرهغومره کتلې ته
ویل کیږي چې یوګرام اتوم هایدروجن ځانته راونیسي اویاداچې په یوه مرکب کې یې
په توګه داکسیجن لپاره معادله کتله مساوي ده له :
تعویض کړي  .د بېلګې
 ، 𝑜𝑥𝑦𝑔𝑒𝑛 16/2 = 8دیوه مرکب لپاره معادله کتله دمول کتلې اودهغې مادې د وال
نس شمېر  Valحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي  .د بېلګې په توګه دګوګړوتیزابو
معادله کتله مساوي ده له :
sulphuric acid 98/2 g = 49 g/val
معادل وزن -:
نوموړی کمیت دیوې مادی دمول وزن ( اتومي وزن ) اودهغی وال نس  valenceدحاصل
تقسیم څخه ترالسه کیږی  .د بېلګې په توګه دسودیم ایون  Na+لپاره معادل وزن په ال
ندې ډول دی  .د یومول سودیم عنصروزن مساوي دی له  ، Na = 23 g/mol :او وال نس
یې مساوي دی له :
𝑙𝑜𝑚 . 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 = 1 𝑒𝑞/نوله دې کبله یې معادل وزن مساوي دی له :
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equivalent weight= 23 g/mol divided by 1 eq/mol = 23 g/eq.
غلظت معادل ،نورمال ،عادي  -:درکیمیا نورمال عبارت ازمقداروالنس ګرام مادهء
محلول دریک لیتراست  .نورمال عبارت از اندازه گیری غلظت است برابر با وزن معادل
گرام در هر لیتر محلول غلظت معادل  Nازحاصل ضرب موالریتی ( )Mو عدد والنس ()z
محاسبه می شودN = M × z :

Equivalent
Concentration

معادل ډوز :په نسجونوکې جذب شوې انرژي ډوز  Dضرب د دوړانګوکواليټي فکټور
 . WRدنوموړي کمیت لنډیزپه  HTښوول کیږي اوواحديې سیورت :دی)Sieverts (Sv
Equivalent Dose
په پورتنۍ معادله کې  DT,Rپه یوه نسج  Tکې دوړانګو ډول  Rجذب شوې انرژي
ډوزد ی په واحد ګرې )grays (Gy
معادل ډوز :په نسجونوکې جذب شوې انرژي ډوز  Dضرب د دوړانګوکواليټي فکټورQ
معادل ډوز - :په نسجونوکې جذب شوې انرژي ډوز  Dضرب د دوړانګوکواليټي
فکټور Qپه واحد سیورت )(1sievert = Sv
دسرطاني حجرې په بهرنۍ سطحه باندې دایستروجن ریسپټرنه شته
دکیمیاوي عنصر (اربیوم ) دلنډیزنښه ده

Equivalent Dose
)(1sievert = Sv
)Equivalent Dose
ErEr Erbium

دسرطاني حجرې په بهرنۍ سطحه باندې دایستروجن ریسپټر شته دی

Er+

له منځه وړل ،بربادول ،دمځكى سره برابرول،ځپل ،ورانول ،ړنګول،ټوټه كول ،ميده ميده
کول  ،داورمړکول  ،دتختې پاکول .

Erase

یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  Erاواتومي شمېره یې  ٦٨اونسبي اتومي
کتله یې  167 g·mol−1ده  .نوموړی عنصرسپین نقره يې ډوله رنګ لري  ،اودنادره
،
خاورې  lanthanideعنصرونوپه ډله کې شمېرل کیږي  .کثافت یې9.1 g·cm−3
دویلې کیدلونقطه  1529 °C,اودغلیان نقطه یې  2868 °Cده .

Erbium

دکارواحد -:دواحداتوپه پخواني سیستم کې لکه سانتي متر-ګرام  -ثانیه کې دانرژي ،
کاراوحرارت مقدارواحددی  .یوارګ عبارت له هغه مقدارکارڅخه دی چې دیوه ډاین
 dyneقوې په واسطه ترسره کیږی اویوګرام کتله ته یوسانتي مترواټن انتقال ورکړي .
1 erg = 1 g · cm²/s² = 1 dyn · cm

Erg

یوشیشه یې لوښی ته ویل کیږي چې الندې برخه یې پلنه اوغاړه یې نری ده  .دیوه جرمني
کیمیا پوه له خواجوړشویدی اودکیمیاوي تجربو لکه تایتریشن  Titrationپه کړنالره کې

Erlenmeyer
Flask

داوبوپه واسطه دیوه ځای څخه بل ځای ته دخاورې ،کاڼو،ریګ اونوروذراتوانتقال ،

Erosion

ورڅخه ګټه پورته کیږي .
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نوموړې کړنالره اکثرًا دباد،اوبو،یخ اوګرودونوپه واسطه ترسره کیږي  .دځمکې  ،یوه شی
ګنده کیدل  ،دتوږنې عمليه ،داحتكال عمل
پارونه  ,خشم  ,غضب  ،لمڅونه  ،تحریک ،لکه د عصبي سیستم تحریکونه

Erregung

دهورمون یوډول درملنه ده چې هغومیرمنوته دایستروجن هورمون ورکول کیږی چې
میاشتنی عادت يې خالص شوی وي ترڅو د menopauseناوړه نښي نښانې کمښت
ومومي
د پوستکي سوروالی :دالتهاب المله پوستکې ته وینه ډیره ه بهيږي
اودپوستکې رنګ سور ګرځي

)(Hyperemia

دوینې دکرویاتورسوب  -:په ناپرڼ شوې وینه کې دسروکرویاتودرسوب سرعت ته ویل
کیږي  .په یوه ازمویښتي تیوب کې یوه برخه سودیم سیترات (sodium citrate" )3,8 %
محلول اوڅلوربرخې ناپرڼ شوې وینه اچول کیږي اوبیادومره ښورول کیږي ترڅوپوره سره
ګډشي  .ورپسې ازمویښتی تیوب سم سیخ عمودي درول کیږي اوپرلپسې دیوه ساعت
اودوه ساعت څخه وروسته په ملي مترسکاالباندې دسروکرویاتورسوب اندازه کیږي .
دسړیولپاره دکرویاتودرسوب نارمل سرعت دپینځلس ملی مترو 15 mmڅخه ترشلوملي
مترو 20 mmاودښځولپاره دشلو20 mmڅخه تردیرشو 30 mmملي متروپورې قیمت
لري  .دنوموړي فزیکي کمیت څخه دناروغیوپه پيژندنه کې ګټه پورته کیږي .
دوینې سره کرویات :
هغوسلولونوته ویل کیږي چې دحیواناتوپه وینه کې بهیږي
اودهیموګلوبین سوررنګ لري  .سره کرویات دماهیانو،
امفیب ګانو ،خزندګانو اومرغانو بشپړسلول تشکیلوي
چې هسته هم لري  .خوپه تي لرونکوحیواناتوکې پرته له هستې څخه دي  .دانسان په وینه
کې سره کرویات دنوروحجروپه پرتله ډېره برخه تشکیلوي اوسوررنګ لري  .دسالم بالغ
سړي په وینه کې دسروکرویاتوشمیرلږڅه پینځه ویشت زره ملیارد  25 000 Mrdته
رسیږي اودهیموګلوبین اندازه یې شپږنیم سوه ګرامه  650 gده  .دسروکرویاتوپه منځ کې
یونامتومالیکول شتون لري چې د هېموګلوبین ( hemoglobinیانې سوررنګه مادې) په
نامه سره یادیږی  .دهېموګلوبین پروتین دسروکرویاتوپه سایټوپالزما  Cytoplasmaکې
پروت دی او په سل کې پینځه دیرش  ٪ ۳۵برخه جوړوي  .د هېموګلوبین دهیم  hemeپه
ګروپ باندې د اوسپنې دوه قیمته ایون  Fe ++دیوه کمپلکس مرکب په بڼه تړلی ده .
همدااوس پنه ده چې سروکرویاتوته یې سوررنګ ور بښلی دی  .دسروکرویاتودنده په بدن
کې داکسیجن اوکاربن ډای اکسایدانتقال دی  .سره کرویات دسږوڅخه اکسیجن
رانیسي او دبدن هرغړي اونسج ته یې لېږدوي  .همدارنګه سره کرویات د هېموګلوبین په
مرسته دنسجونوڅخه کاربون ډاي آکسايډ رانیسي اوسږوته يې لېږدوي  .سره کرویات
ترمایکروسکوپ الندې لږڅه ټول په یوه اندازه غټ  ،ګرد،پلن ښکاري اوپه منځ کې دیوه
(  . )biconcave disksدیوه پاتولوژيکي سره کروي
ډیسک په توګه ورننوتلې بڼه لري
بڼه اوقطرکېدای شي چې دنارمل قیمت نه ډېربدلون وښيي  .په شکل کې دپاتولوژیکي
سروکرویاتوبڼه هم ښوول شوې ده  .دژوندموده یې لږڅه یوسلوشل ورځې ۱۲۰ده
اوبیاوروسته دوینې ټاکلوخوړونکوحجرو  Phagocytesلکه ماکروفاګ  macrophagesاو
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مونو سايټ له خوا په ینه او توري کې دمنځه ځي .په شکل کې دسالمو(نارمل)
اونیمګړوسرو کرویاومیکروسکوپي بڼه دمخامخ خواڅخه اودڅنګ خواڅخه ښوول شوي
ده  A .او  Bنارمل سره کرویات دي او  Cاو  Dپاتولوژیکي سره کرویات دی
چې په رنګ اوبڼه کې دسالموسروکرویاتوسره توپيرښيي.
دسروکرویاتوناروغۍ :
 : Anemiaدوینې کمښت -:
المل یې دسروکرویاتودشمېرکمښت ،دسروکرویاتوغیرنارمل جوړښت  ،دهیموګلوبین
غیرنارمل جوړښت دی
 : Iron deficiency anemiaداوسپنې کمښت  -:الملونه يې لکه دخوراک له الرې
لږوسپنه رانیول  ،د بدن څخه په ټیټه کچه د وسپنې جزب کېدنه اوله دی کبله
هیموګلوبین هم په کافی اندازه نه جوړیږي .
 : Thalassemiaیوه جېنتیکي ناروغي ده چې دهیموګلوبین دالفااویابېتایوه
ځنخیرجوړښت پوره صورت نه نیسي  .په پایله کی یوغیرنارمل هیموګلوبین منځ ته
راځي .دسروکرویاتودژوندموده لنډه وي اوپه تعجیل سره دسروکرویاتوتجزیه
 Erythrolyseترسره کیږي .
 : Polycythemiaیوه داسې ناروغي ده چې په لوړه کچه دوینې حجرې خوپه تېره بیا سره
کرویات تولیدکیږي  .له دې کبله کېدای شي چې دوینې لزوجیت ډېرشي اونورې ستونځې
منځ ته راشي  .په همدې ډول یوه بله ناروغۍ یانې  Polycythaemia veraکې په لوړه
کچه سره کرویات ،ترومبوسایټ اوګرانولوسایټ تولیدکیږی داځکه چې د هډوکودمغز په
بنسټییزحجرو اویا په پوښتورګوکې یوه ارثي نیمګړتیا شتون لري  .دوینې د لزوجیت
اوهی ماتوکریت قیمت یې ډېر لوړوي  .دغه ډول ناروغان په لوړه کچه وسپنه جزب کوي
 hemochromatosisاودبدن په غړوکې یې ذخیره کيږي  .ددرملنې پخوانۍ اواغیزمنه
الره یې دوریدپه پرې کولوسره ترسره کیږي اودوریدرګ څخه دوینې ټاکلې اندازه ( ca.
بهیدل  phlebotomyاویالیرې کول دي ،ترڅوپه وینه کې
)500–800 ml
داوسپنې  Ferrumکچه راټیټه شي  .وسپنه په ینه اوپانکریاس کې ډیره راغونډیږي
اوزیان ورته رسوي (دوسپنې دجذب کولو ناروغۍ) .
 : Pernicious anemiaنوموړې ناروغي ځکه منځ ته راځي چې دیوه انترینزیک فکټور
 Intrinsic factorدنشتوالي له کبله په کولموکې دویټامین بې دولس Vitamin B-12
کمښت شتون لري کوم چې دهډوکوپه ماغزوکې دوینې دتولیدلپاره پکاردی .
یوهورمون دی چې په پوښتورګوکې تولیدکیږي  .دمایولوماهغه ناروغان چې پوښتورګې
یې نیمګړی کارکوي په پوره اندازه نوموړی هورمون نه تولیدکوي  .همداال مل دی چې په
هغوی کې دوینې کمښت منځ ته راځي  .دغه یوستروونکی فکټوردی کوم چې دهډوکي
مغز ،دې ته راپاروي ترڅودوینې سره کرویات تولیدکړي  .دکیمیاوي درملنې ترمخه
اویاوروسته دنوموړي هورمون دکارولو څخه ګټه پورته کیږی ترڅودوینې کمښت
مخنیوی وشي
میله ډوله ،گرام منفي اواسیدتولیدوونکي باکتریاوې دي چې دانسان اوحیوان په
کولموکې پیداکیږي  .دهغوی څخه دوه سوه جنسونه پېژندل شوي دي  .ډیری جنسونه يې
گټوردي اوپه کولموکې ویټامین  kتولیدکوي  .خوځینې باکټریاوې پاتوجین خواص لري
اودانسان دبولي جهازسیستم داکثره انتاناتوالمل گرځي  .څرنگه چې په کوچنیانوکې
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اپیدمیک اسهال راپنځوي ،نوله همدې کبله په آسانۍ سره په غایطه موادو کې تشخیص
کیدالی شي .
بیوکیمیاکې  -:یوه اصطالح ده چې په غذاکې دهغوموادولپاره کارول کیږي چې
داورګانیزم دژوندپه اړوند ډیرعمده موادتشکیلوي  .داځکه چې داعمده موادپخپله
اورګانیزم تولیدکوالی نه شي اومجبوردی چې دبهرڅخه یې ځانته راونیسي  .دبیلګې په
توګه لکه  :ویټامینونه  ،امینواسید،مینرالونه  ،لکه :
)، (Na+, K+, Ca2+, Cl- . PO43-

Essential

ایسترهغه عضوي مرکبات دي چې د عضوي اویاغیرعضوي تېزابو لږترلږه
یوهایدروکسیل ګروپ ) (-OHدالکهول یو ) (R-Oګروپ په واسطه تعویض شوی وي
اوپه پایله کې د اوبوپه ازادولوسره داړونده الکهول تیزاب ایسترترالسه کیږي  .په دې ترځ
کې دالکهول ګروپ څخه یوازې دهایدروجن ) (Hاتوم اودتیزابوڅخه دهایدروکسیل
ګروپ ) (-OHازادکیږي اوپه ګډه اوبه جوړوي  .دعضوي تېزابوایسترعبارت دي له :
سرکې تیزاب اوسلفونیک تیزاب اودغیرعضوي تېزاب ایستر لکه فوسفوریک تیزاب
اوبوریک تیزاب  .دبیلګې په توګه که چېرته کاربوکسلیک تیزاب Carboxylic acid
دالکهولوسره یوځای کړواودتعامل په کړنالره کې دکتلیست په توګه اوهم
دګوګړوغلیظ تیزابو څخه
dehydrating agent
داوبوایستلوموادوپه صفت
کارواخیستل شي نوپه پایله کې دکاربوکسیلیک اسید ایسترمنځ ته راځي .
RCO2R' + H2O

RCO2H + R'OH

په پورتنی معادله کې  Rدتیزابوعضوي برخه او`' Rدالکهولوعضوي برخه ده
دسرکې تیزاب  +ایتانول  دسرکې تیزاب ایتول ایستر  +اوبه
Ester

په ورځني ژوندکې ډیرشیان دایسترمرکب څخه جوړشوي دي  .دبیلګې په توګه لکه :
خوش بویه مواد(عطر) ،دمچیوموم ،غوړ،تیل  ،محلل کوونکي مواد ،چاودیدونکي
مواد (نایتروګلسرین))  .پارافین موم  ،پالستیک (پولي ایستر)  ،په طبابت کې ایستر د
 acetylsalicylic acidپه توګه چې داسپرین دواګانې دي  ،دوینې نری کول  ،ددردکمول
،د تبې اوالتهاب مخنیوی لپاره کارول کیږي  .دبیلګې په توګه کله چې دشورې تیزاب
ددرې قیمته الکهول سره کیمیاوي تعامل وکړي نوپه پایله کې نایتروګلسیرول
 nitroglycerolمنځ ته راځي اواوبه ازادیږي  .دشورې تیزاب ایستر یانې نایتروګلسیرول
په طبابت کې دوینې رګونودارتولوپه موخه کارول کیږي  .بلخوامایع نایتروګلسیرول
دکیمیاوي چاودیدونکوموادوپه توګه لکه په دینامیت اوراکټونوکې کارول کیږي  .ددې
لپاره چې دنایتروګلسیرول دچاودیدنې مخنیوی شوي وي اړین ده چې په جامدحالت کې
انتقال شي  .همدارنګه که په سل کې پینځه ویشت خاورن ریګ ) (SiO2اوپاتې برخه
 75 %نایتروګلسیرول سره یوځای شي نودچاودیدلوناڅاپې اوخپلواک خطریې کمیږي.
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نن ورځ یوبل ډول چاودیدونکی موادهم کارول کیږی چې کیمیاوي فرمول یې NH4NO3,
دی اودشورې تیزاب اوامونیاڅخه ترالسه کیږي  .دامونیم نایتریت څخه په زراعت کې د
سرې (پارو) په توګه ګټه پورته کیږي
عضوي کتلیستونه دي چې ایسترونه تجزیه کوي او په پایله کې الکهول اوتیزاب منځ ته
راځي  .په بله وینا یو Hydrolaseډوله انزایم دی چې په یوه کیمیاوی تړون کې داوبوپه
تجزیه کې دکتلیست په توګه کارکوي  .دچاخبره دایسترمرکباتوټوټه کوونکي
 hydrolasesهایدرولیزو رته ویل کیږي  .هایدرولیزیوانزایم دی چې دکیمیاوی مرکباتوپه
ټوټه کولوکې دکتلست په توګه کارکوي کله چې دامرکبات اوبه ځانته راونیسي  .دبیلګې
په توګه لکه  :کولین ایستریز  ، cholinesteraseفوسفاتازیس ، phosphatases
لیپازیس lipases
استریفیکیشن  ،استرجوړیدنه  :د الکول او تیزاب ترمنځ کیمیاوي اتحاداوتعامل دی
چې داسید کتالیزیس په شتون کې  Acid Catalysisترسره کیږي او په نتیجه کې یی اوبه
او استر جوړیږي  .لکه :

Esterases

Esterification

استر  :د استر عمومي فورمول  R- Coo - Rدی  .د استر د هایدروالیز څخه بیرته
اړوند الکول او تیزاب الس ته راځي
R-Сoo-R + H2o ↔ R- Cooh + Roh .
د استر هایدروالیز او بیرته په تیزاب او الکول تجزیه کیدل د صابون جوړوني
 Saponificationپه نوم یادیږي .

Esters

دښځې جنسي هورمون دی چې په عمده توګه په تخمدان کې تولیدکیږي اودښځې
میاشتنی عادت نارمل دوام لري

Estrogen

ایستروجن ریسپټریوځانګړی پروتین دی چې دځینوسرطاني حجروپه بهرنۍ سطحه باندي
موندل کیږي .ایستروجن جنسي هورمون په نوموړي ریسپټرباندي ځان نښلوي اوپه پایله
کې دسرطاني حجرې دتولید المل ګرځي

Estrogen
Receptor

یواسیت الډیهاید دی چې دایتن یومشتق جوړوي  .د بدن په ینه کې
ایتانل -:
دمیتابالیزم په کړنالره کې د الکول هایدروګینز انزایم (  )ADHپه مرسته دایتایل
الکول  Ethanolداوکسیدیشن څخه منځ ته راځي  .کیمیاوي فرمول یې مساوي دی
له  ، CH3CHO :اسیت الډیهاید دصحت لپاره زهر ي موادتشکیلوي اود سرطان
ناروغی المل کیدای شي .
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یومشبوع هایدروکاربن دی  ،بې بویه اوبې رنګه ګازدی .دالکان په
ایتن -:
هایدروکاربن پورې اړه لري  .دغه ګازپه ازاده هوا اونارمل حرارت کې ډیرزراوراخلي
اوانفجارکوي  .په صنعت کې دسونګ موادوپه توګه ورڅخه ګټه پورته کیږی  .نوموړی
ګازدصحت په تړاوډیرخطرناک دی اوکه چېرته ایتن تنفس شي نودزړه اوساه
ایستلوفریکونسي لوړوي  .ایتن دځمکې طبیعي ګازیوه عمده برخه تشکیلوي .کیمیاوي
فرمول یې عبارت دی له  C2H6:کله چې دهوااکسیجن سره یوځای وسوځي نوپه
اوبواوکاربن دای اکسایدتجزیه کیږي

Ethane

عبارت له ایتایل الکول څخه دي چې دڅښلو
ایتانول ،ایتنل  ،ایتایل الکول -:
الکول په نامه هم یادیږي  .په بله مانانوموړي الکول ته دانګورودمیوې روح نوم
په نامه یادیږي  .ایتایل
ورکړشوی دی  .که چېرته خالص نه وي نوداسپرت spirit
یو ه داسې مایع ده چې اوراخلي اوکیمیاوي فرمول یې مساوي دی له :
الکول
 ، C2H5OHدغلیان ټکی یې  78 °Cاودویلې کیدلوټکی یې (  ، ) −114 °Cقیمت لر
په اوبوکې په هرنسبت حل کیږي اودضد عفوني دارو antiseptic
ي  .ایتایل الکول
په توګه په طبابت کې هراړخیزاستعمال لري  .نوموړي الکول بکټریاوې  ،مرخېړى ،
(چڼاسي) اونورژوندې اورګانیزم وژني اودوایرسونوفعالیت په ټپه دروي  .ایتایل الکول
بایدچې په خالص زخم باندې استعمال نه شي ځکه چې سوځیدونکې اغیزې لري .
څخه دخميره كېدنې یا تخمر،
دانګورودبورې C6H12O6
الکول
ایتایل

Ethanol

 fermentationپه کړنالره کې ترالسه کیږي  ..کله چې ګلوکوزglucose
ته تر څلویښت درجې سانتیګرید پورې  40 °Cحرارت ورکړل شي نو
په پایله کې کاربن دای اکسایداو ایتایل الکول تولیدکیږي  .کیمیاوي
معادله یې په ال ندې ډول سره لیکل کیږي :
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
د الکول انهایدرایددی  .یانې کله چې د الکول دوومالیکولوڅخه اوبه
ایتر -:
وباسونودغه کیمیاوي مرکب الس ته راځي  .په دې کړنالره کې دوه هایدروجن اتومونه
دالکیل  alkylرادیکال پواسطه تعویض کیږي  .دوظیفوي ګروپ په توګه یواکسیجن
ګروپونواویا  Arylګروپونوسره تړلی وي چې په پایله کې یو
اتوم ددوو alkyl
کیمیاوي فرمول لکه ) (R‒O‒Rمنځ ته راځي  .نوموړې یوه داسې مایع ده چې فوق
العاده زر اوراخلي  .معمولي ایتریوه بې حسه کوونکې مایع ده اوله دې
کبله داستنشاقي انستیتک درمل په توګه اوهم دمحلل په توګه کارول کیږي
دحیواناتودسلوک اوچلند علم  ،دبیلګې په توګه دبیالوژیکي سلوک په پام کې نیولوسره
دیوه اورګانیزم دسمون قدرت دهغه د طبیعي چاپېریال سره څیړل کیږي .
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اتیلن ،اتلېن  -:دنامشبوع هایدروکاربن یوډیرساده مرکب دی اودالکن هایدروکاربن
په کورنی پورې اړه لري  .ددواړوکاربونوترمنځ یوغبرګ کیمیاو تړون شتون لري .
کیمیاوي فرمول یې عبارت دی له  ، C2H4 :نوموړی بې رنګه ګاز پخوا داستنشاقي
انستیتک دوا  anesthetic agentپه توګه دناروع دبیهوشی په موخه کاریدلوخو څرنګه
چې ډیرزراوراخلي اوانفجارکوي نواوس ورباندې بندیزلګیدلی دی  .د اتیلن نه ډک لوښي
بایدچې هلته کیښوول شي چې پوره هواورته رسیږي  .اتیلن په صنعت کې دیوې وتلې

Ethylene

Polyethylen
کیمیاوي بنسټیزمادې په توګه لکه پولي اتلین
اوهمدارنګه دنباتاتودیوه ډاګي هورمون په توګه ډیراړین مرکب
جوړوي
دهغوهراړخیزوفکټورونو څیړنه ،راټولونه اوارزیابې کول دي
دناروغیوالمل ګرځي.

چې په پایله کې

دکیمیاوي عنصر اروپیم دلنډیزنښه ده
د اقلیدالګوریتم

Euklid

Etiology
Eu  Europium

 -:اقلید یویونانی ریاضی پوه وه چې لږڅخه درې سوه

کاله مخکی له میالدڅخه یې ژوندکړی دی  .نوموړې په ریاضي کې یوه کړنالره ده چې
ددووتام عددونوشریک اعظمی قاسم  divisorپیداکوي  .یوعددپه یوه بل عددویشل کیږي
 ،ورپسې دویم عددپه پاتې شوي عددتقسیم کیږي  .ورپسې دلومړي پاتې شوي په دویم
پاتې شوی تقسیم کیږي  .په همدې ترتیب سره ددویم پاتې شوي په درېیم پاتې شوي
تقسیم کیږي  .اوهمداسې نوردرواخله  .کله چې تقسیم پرته له پاتې شوي ترالسه شي
نوپس همدااخري مقسوم علیه ددووتام عددونو له شریک اعظمی قاسم څخه عبارت دی
 48او  18عددونولپاره شریک اعظمی قاسم
 .دبیلګې په توګه که وغواړوچې د
پیداکړونو  48په  18تقسیم کوو ترڅوحاصل تقسیم یې دوه  ٢راشي اوپاتې شوی
عدد یې  ١٢دوولس دی  .ورپسې  ١٨تقسیم په ١٢دولس کووترڅوحاصل تقسیم یې
یو ١اوپاتې شوی عدد یې شپږ
کووترڅوپاتې شوی یې صفرشي .

 ٦دی .

Euclidean
Algorithm

ورپسې دوولس  ١٢تقسیم په شپږ ٦

ایکلیدین  ،دالقلیدس هندسه  -:دځینوفرضیوپربنست والړه هندسې ته ویل کیږي چې
دالقلیدس هندسې بیان شوو اصولو  axiomsپه نوم یادیږي  .ددې فرضیویوډیراړین
دموازي ګانوبداهت دی  -۱.دهرې دوې نقطې څخه یومستقیم خط تیریدالی شي -۲.
دهریوه مستقیم خط په امتداد سره کوالی شوچې مستقیم متناهي خط وغځوو -۳.دیوې

Euclidean
Geometry

داویلرڅوسطحه ایزقانون  -:دتوپولوژیک  Topologicیوقانون دی چې داویلرپه واسطه
استخراج شوی دی اوبیان کوي چې په یوه څوسطحي )(polyhedron
) (Fترمنځ الندې اړیکه شتون
دکونجونوشمیر ) ،(Vداظالعوشمیر) (Eاوسطحوشمیر

Euler
Characteristic

نقطي څخه دمرکزپه توګه اویوټوټه خط دشعاع په توګه کوالی شوچې یوه دایره رسم
کړو -۴.ټولې قایمې زاویې دیوبل سره مساوي دي  ۵ .ـ دیوه مستیقیم خط بهریوې
نقطې څخه یوازې یوموازي تیریږي .

لري  .دهریوه محدب څوسطحي لپاره داویلرفرمول  χپه الندې توګه لیکو:
دبیلګې په توګه په یوه مکعب کې اته  8کونجونه  ،شپږسطحې 6
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اودوولس  12ضلعې شته دی  .نوپه دې اساس نوموړې فرمول داسې بڼه غوره کوي .
8-12+6 = 2
داویلر تفاضلي معادله  -:دسویس هیوادیونامتوریاضي پوه  Leonhard Eulerوه چې په
اوولسمه پیړۍ کې یې ژوندکړی دی  .نوموړي یوه خطي متجانس معمولي تفاضلي
معادله وکښله چې متغیرضریبونه لري اودهغه په ویاړنومول شوې ده  .که چېرته یوه تابع

) y(xولرواو  nمه درجه مشتق یې په ) y(n)(xسره وښیو ،نوالندې معادله دایلر تفاضلي
معادلې په نوم یادیږي .

Euler's Equation
په فزیک کې دایلر Eulerدوه درجه  n = 2تفاضلي معادله ډیره کارول کیږي اوپه الند
توګه لیکل کیږي .
دحل ازمایښتی معادله د

په بڼه منالی شو.

داویلرعدد -:یوغیرناطق عدددی چې لنډیزیې په )  ( eسره ښوول کیږي
اودسویزهیوادیوریاضي پوه اویلرپه ویاړنومول شوی دی  .نوموړی عددد،دطبیعي
اوهمدارنګه داکسپونینشل تابع قاعده
)(natural logarithm = ln
لوګاریتم
تشکیلوي  .داویلرعدددیوه ترادف سرحدي قیمت په توګه اویادیوې سلسلې په توګه
لیکل کیږي اومساوي دی له -:
Euler's Number

e = 2,718281828459...
داویلرتابع  -:که ومنوچې  nیوطبیعي عدددی او
) φ(nعبارت له هغو طبیعي عددونوشمیردی چې د
 nڅخه سترنه دي اوبلخوا د  nسره شریک مقسوم
علیه هم نلري  .دبیلګې په توګه  ، 1, 5,7,11 :د
دوولسو سره شریک مقسوم علیه نه لري  ،نولیکالی

Euler's Totient
Function

دی  .په جدول کې
شوچې φ(12) = 4 :
داویلرتابع ) φ(nدلومړیو ۹۹قیمتونولپاره محاسبه
شوې ده .
یوه عمومي اصطالح ده چې ددوه عالي
رښتوني مرخیړي (سمارقها) -:
مرخیړیودډلولپاره دنباتاتوپه ډلبندي کې کارول کیږي  .لکه لوله یي ډوله اوپایه ډوله
-۲
Eumycetes
سمارقونه  ،یانې مرخیړي په دوه څانګوویشل شوي دی -۱
Lichenes

Eumycetes

اي پلویدي  -:دحجرې په هسته کې دکروموزومو دډلګیوبشپړ شمېر ته ویل کیږي چې
د  nپه توري ښوول کیږي  .د بېلګې په توګه دبدن په هره حجره کې دوه ویشت جوړه

Euploidy
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Y
اویوجنسي
اتوزوم  Autosomکروموزومونه اوجمع یوجنسي  Xکروموزوم
شمېر
کروموزوم شتون لري نوله دې کبله دبدن په حجروکې دکروموزومومجموعي
دوه ځله  2n = 46ډیردی اود  diploid numberپه نامه سره یادیږي  .په یوه جنسي
 n = 23دی اود haploid numberپه نامه
حجره کې دکروموزومومجموعي شمېر
یادیږی ،چې دهغوی څخه دوه ویشت اتوزوم  Autosomکروموزومونه اویوجنسي X
کروموزوم اویا یوجنسي  Yکروموزوم شتون لري .
یوه اصطالح ده چې هغه مهال کارول کیږی کله چې په فزیولوژیکي تړاودیوشخص
دکروموزوموشمیر بشپړوي  .دبیلګې په توګه دکروموزوموشمیرد انسان په بدنې
حجروکې دوه ویشت جوړه  44اتوزوم  autosomesکروموزومونه اودوه جنسي
کروموزومونه شته دي  .په داسې حال کې چې په جنسي حجروکې دوه ویشت  22اتوزوم
 autosomesکروموزومونه اودجنسي کروموزومو  xاویا  yڅخه جوړشوي دي چې په
مجوع کې  23کروموزومونه کیږي  .په همدې اساس دښځینه کاریوټایپ Karyotyp:
 46, XXاودنارینه کاریوټایپ  Karyotyp: 46, XY.بڼه لري .

Euploidy

یوکیمیاوي عنصردی چې لنډیزیې په  Euسره کیږي  ،اټومي شمیره یې  ، ٦3نسبي
 ، 151 g·mol−1کثافت یې  ، 5.264 g·cm−3دویلې کیدو ټکی
اتومي کتله یې
 ، , 826 °Cاودغلیان ټکی یې  1529 °Cدی  .نوم یې داروپابراعظم په
یې
ویاړورکړشوی دی  .نوموړی عنصرپه  lanthanoidsیانې دخاورې نادروفلزاتوپه ډله
پورې اړه لري چې اتومي شمیره یې  58–71ده .

Europium

ددووفلزاتویوازنۍ ډوله کیمیاوی مخلوط ته ویل کیږي چې په همدې ځانګړي ډول
ګډونه کې نسبت ونوروګډونوته دحرارت په ټیټه درجه کې منجمدکیږي  .په همدغه
ټیټه درجه منجمدکیدنې حرارت ته  eutectic temperatureحرارت ویل کیږی  .د
 eutecticحرارت اود  eutecticمخلوط په مرسته یوټکی تعریف کیږی چې د eutectic
 .pointپه نوم یادیږي  .په همدغه ټکي کې دمخلوط جامدفازاودمخلوط مایع فازپه
سرحدکې تماس پیداکیږي  .ټول دوه ګون الیاژیوداسې ( په اسانه ویلې کیدنې ټکی ) نه
لري  .دبیلګې په توګه که چېرته دطالاوسپینوزروالیاژپه پام کې ونیسونودذوب کیدنې
حرارت اودمنجمدکیدنې حرارت دواړه سم سیخ پورته ځي کله چې مخلوط دخالص سپین
زرحالت څخه خالص سروزروحالت ته بدلون وکړي  .مالګه اواوبه یو  eutecticمخلوط
جوړوي  .دژمي په موسم کې مالګه په واوره باندې شیندل کیږی ترڅوزر ویلې شي .
دیوالکترون ولټ لپاره دلنډیزنښه ده .

Eutectic System

eV

دهواڅخه تشول ،تخليه كول ،لرې كول ،بى ځايه كول ،په شا كېدل  ،وتل

Evacuate

تبخیرکول  -:دمایع حالت څخه دګازحالت باندې اړول

Evaporate

څرگند ,ښکاره  ,واضح  ،هویدا  ،سم سیخ څرګنداوپرته له کوم شک لکه په سترګولیدالی
حال .
بسط منحني -:

دیوه راکړل شوي منحنی دمحل هندسي مراکزانحنا څخه عبارت دی

اېولوشن ،تطور  ،تکامل -:

Evident
Evolute
Evolution
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په اورګانیزموکې دیوه نسل څخه بل نسل ته په
تدریجي توګه دتغیر شووجینو، gensاود توريث وړ
صفاتواوخواصو انتقال ته ویل کیږي  .دتدریجي
تکامل اصلي المل یوخوا میوتیشن  ،ارثي عالمو
بدلون (وارینټونو  ، ) variationطبیعی انتخاب
اونور  . . .ګنل کیږی .
په بیالوژي کې  -:تکامل د یوه بیالوژيکي جمیعت
ارٍثي اوظاهري صفاتو تغیر ته ویل کیږي چې
دپرلپسې نسلونوپه اوږدوکې منځ ته راځي او دوالدینوڅخه اوالدونوته انتقال کیږي .
دتکامل پروسه ددې المل ګرځي چې د ارثي جوړښت (جینوټايپ  ) genotypeاو ظاهري
څیرې (فینوټایپ  ) phenotypeپه تړاوتوپيرلرونکي  ،اونوي بیالوژیکي اورګانیزم
،پروتین ،مالیکولونه ،ډي این اې  DNAاوانواع منځ ته راشي  .دبیلګې په توګه هغه
جین چې داوښتانو ټاکلی رنګ ټاکي  ،دجینوټایپ صفات دي خوداوښتانو رنګ چې
موږيي په سترګووینوداورګانیزم ظاهري فزیکي خواص (فینوټايپ) په ګوته کوی . .
تکامل دطبیعی انتخاب په واسطه دانواعوپرلپسې نوی انکشاف اودچاپيریال
شرایطوسره ترټولوښه تطبق دی  .دتکامل په کړنالره کې دیوه اورګانیزم دتکثرپه ترځ کې
جنتیک مالومات چې دډي این اې نوکلیوتید باز په سلسه کې خوندي دی  ،بیرته نوي
مخلوط کیږي ،کاپې کیږي او په ناڅاپي توګه د میوتیشن  Mutationپه واسطه یونوی
نوع منځ ته راځي  .په پایله کې دنوي نوع جنس دخپل اصلي نوع جنس څخه توپيرلري
اودډلبندي له مخي دیوبل څخه بیلیږي  .په بیالوژي کې نوع داورګانیزم یوه ګروپ ته
ویل کیږي چې یوشان ډي این ای  DNAاوپه خپل منځ کې د القاح وړتیاولري
مختاړې اوپه مانا دې پخوا  ،خارج  ،سابق  ،لیرې

Ex

دقیقه تفاضلي معادله : -:
دوه تابع ) I(x,yاو ) J(x,په پام کې نیسوچې د  xاو  yتوابع دی اوهمدارنګه دلومړی
مرتبې متصل (ناپریکینده ) مشتقات کیدوني دي  .الندې لومړی مرتبه معمولي
تفاضلي معادلې
ته دقیقه تفاضلي معادله ویالی شوکله چې یوه متصل اودمشتق وړ یوه تابع

)F(x, y

پیداکړو چې الندې خواص ولري .

Exact
Differential
Equation

او
دبیلګې په توګه

یوه دقیقه تفاضلي معادله ده  ،داځکه چې یوه

متصل اودمشتق وړتابع لکه

شتون لري .

دقیق  ،اساسي  ،کامل ،عینًا ،کټ مټ
تبادلوي انرژي یابدلیدونکې انرژي  - :د بېلګې
حرکي انرژی اوړی

Exactly
په توګه لکه چې پوتنشل انرژي په
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دعملیاتوله الرې ټول توموردسینې څخه لیرې کیږي

Excisional Biopsy

دجراحي یوډول کړنالره ده چې دسینې بشپړه غوټه اویاشکمنه برخه لیرې کیږي
اوترمایکروسکوپ الندې معاینه کیږي

Excisional Biopsy

دتحریک وړتیا،دلمڅون قابلیت  ،تهیج  ،هیجانتوب قابلیت

Excitability

په فزیک کې  :دحرارتي انرژي ،نورانرژي الکترومقناطیسې وړانګو انرژي
تحریک -:
دجزب کولوپه واسطه داتوم دبهرنیومدارونوڅخه دالکترونوتحریک کول چې په پایله کې
الکترونونه دیوه ټیټ انرژي ال ندني مدارڅخه یوه لوړانرژي پورتني مدارته خیږول
کیږي

Excitation

تحریک کول  - :د بېلګې په توګه یوکیمیاوي تعامل په یوه ټاکلي حرارت سره تحریک
کیږی  .همدارنګه یواتوم اویامولیکول هم په یوټاکلي حرارت کې تحریک کیږی

Excite

تحریک کیدل  ،تحریک کول  ،لمڅول  ،پارول ،فعال كول ،په ګپڼوراوستل ،په هيجان
راوستل ،هيجانى كول

Excite

هیجاني حالت  - :يواتوم اویايومالیکول دبهرنه انرژي ترالسه کوي اوپه پايله کې
یوالکترون دخپل مدارڅخه یولوړپوړي مدارته خيږي  .په نوموړي حالت کې اتوم تحریک
کیږي

Excited State

فضله ،مدفوع حیواني  -:حیواني اونباتي ناهضم شووفضله موادوته ویل کیږي چې مړې
شوې بکټریاوې  ،انزایمونه  ،دروده مدفوع انساج اودهاضمې سیستم نورې پاتې شونې
ورسره ګډې وي اوپه پایله کې دمقعد  anusسوري له الرې دبدن څخه خارج کیږي

Excrement
)( Feces

مدفوع  ،مادهء قابل دفع ،دغدواتوافرازات ،اطراحیه مواد،فضله  ،ادرار

Excret

افرازکول  ،ترشح کول  ،دیوې غدې څخه دمایعاتوراوتل

Excrete

افراز  ،ترشح  ،دفع

Excretion

په بیالوژي کې  -:یوه کړنالره ده چې دحجرې اویادیوې غدې څخه کیمیاوي موادبهرته
افرازکیږي  .دبدن څخه دمیتابالیزم پاتې شونې  ،بیکاره اومضروموادوخارج کیدل .
دبیلګې په توګه مایع مواددادرار له الرې اومضرموادلکه کاربن دای اکسایددتنفس له
الرې دبدن څخه خارج کیږي .

Excretion

مجرا  ،دوتلونل  ،دخروج الره یا کانال

Excretory Duct

علمي سیر ،علمي سفر ،د علمی څیړنو د پاره یو لنډ ډله اییز سفر

Excursion

موجودیت  ،شته والى يا شتون،

Existence

خروج  ،وتنه (لكه له ميدان يا صحنې څخه)- :

تيرېدنه ،سترګې پټونه (له دنيا):

دوتوالر ،وتوځى.
داتوم تحريک کول :کله چې دفوتون وړانگې داتوم یوه ا لکترون ته يوازې دومره انرژي
انتقال کړي چې دخپل مدار څخه بهرني لوړپوړي انرژي مدار ته وخيږي .
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داتوم تحريک کول :کله چې دفوتون وړانگې داتوم ا لکترون ته يوازې دومره انرژي انتقال
کړي چې دخپل مدار څخه باندني لوړپوړي مدار ته وخيږي .
مرګ ،اخیر  ،ختم

Exitation
Exitus

یومختاړی دی اوپه مانا دې خارج  ،بهرخواته  ،بیرون ،دباندې

Exo-

دمیوې خارجي جدارطبقه  -:دخسته لرونکومیووبهرنۍ طبقه چې دتخمدان جدارڅخه
جوړه شوې ده  .لکه ګیالس
بهرني افرازات  ،بهرخواته افرازکوونکې  ،دبیلګې په توګه لکه دبدن ځینې
 exokrineدبدن بهرنۍ سطحې اوننۍ سطحې ته موادافرازکوي ،

غدې

Exocarp

Exocrine

بهرنۍ پوستکی  -:بهرنی کارک شوی پوټکی دی چې دریشې ثانوي پوښ جوړوي
خارجي پوستکی  ،کارک شوی لرګی چې دریشودمړې

Exodermis

اوداوبو دادخال مانع ګرځي .
کیدوڅخه وروسته پاتې کیږي .

بهرنی سکلیت ( هيكل خارجي )  -:یوه کلک جوړښت ته ویل کیږي چې دیوه اورگانیزم
دبدن بهرنی پټ تشکیلوي  .داسکلیت بدن اودبدن غړي خوندي او سره یوځای ساتي .
بهرنی سکلیت په حشراتواونورواورگانیزموکې لیدل کیږي  .لکه میږی  ،ملخ

Exoskeleton

داوزموس یوې عملیې ته ویل کیږي چې دغلظت په تړاو ددوو توپیر لرونکو مایعاتوترمنځ
صورت نیسي  .دبیلګې په توګه  :که چېرته په یوه لوښي کې دشکرغلیظ محلول
اوداوبولږغلیظ محلول ترمنځ یوه قابل دنفوذ غشا ځوړنده کړو ،دچاخبره دواړه مایع
دغشاپه واسطه سره بېل کړو ،نودشکرمحلوڅخه مولیکولونه داوبوخواته خوځیږي .
دغسې کړنالره د  Exosmosisپه نامه یادیږي  .برعکس داوبومولیکولونه هڅه کوي
چې دغشاڅخه دشکرغلیظ محلول ته نفوذوکړي  .وروستی کړنالرې ته Endosmosis
ویل کیږي .

Exosmosis

داتموسفیرترټولولوړه طبق ده چې په لږڅه څلورسوه متره ارتفاع کې شروع کیږي

Exosphere

داورګانیزمودایمي ډوله بڼې یوه پړاوته ویل کیږي چې دسپوراویا سیست په شکل یې
دقحطی په موده کې غوره کوي  .دسپورونویوې ځانګړی بڼې ته ویل کیږي ترڅوووروسته
په مساعدوشرايطوکې ورڅ خه بکټریاوې اویامرخیړي تولیدشي  .یانې هاګهای آزاد ،
هغه هاګهاچې دهاګدان په منځ کې خودنباتاتودغړوڅخه بهرتشکیل کیږي  .نوموړي

Exospore

سپورونه برخالف داندوسپورونو پوښ نه لري  .څرنګه چې دهغوی میتابالیزم بیخی په ټپه
دریدلی وي نوله دې کبله دحرارت  ،وړانګو،کیمیاوي موادواووچکالی پروړاندې
ډیرمقاومت لري .
بهرنی سپور -:داورگانیزمودایمي بڼې یوځانگړي ډول ته ویل کیږی چې دغیرجنسي
کړنالرې په مرسته د بکټریاوواومرخیړیودډیرښت په موخه کارول کیږي  .داسپورونه
پوښ نه لري اودتودوخي  ،وړانگواودکیمیاوي موادوپه وړاندې ډیرمقاومت ښيي .

Exosporen

حرارت ازادوونکی تعامل  - :هغوکیمیاوي تعامالتوته ویل کیږي چې دتعامل په ترځ کې
انرژي د تودوخی په شکل تولیدکوي اوبهرته ازادیږي  .اکزوترمیک تعامل هغه تعامل دئ

Exothermic
Reaction
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چې سيستم انرژي ورکړي يعنې دتعامل په جريان کې انرژي آزاده شي نوله همدې کبله
 ΔHعالمه هم منفي ده .
بهرنی توکسین  -:داورگانیزمو ،حیواناتو اونباتاتوذهرجن مواد .دبېلگې په توگه لکه
هغه ذهرجن موادچې دبکټریاوڅخه افرازشوي وي

Exotoxins

انبساط کول  ،اوږدول ،لو بول  ،پړسول ،ارتول ،ډډول

Expand

په ریاضي کې محاسبه کول  ،ضرب کول  ،په یوه معادله کې دقوسونورفع کول ،دضرب
عمليې پراخول

Expand

پراختیا  ،دګازاتویوه ناڅاپي انبساط
دانبساط ضریب -:

Expansion

ټول شیان خپل حجم ته تغیرورکوي کله چې د یوه جسم حرارت

ته بدلون ورکړشي په دې شرط چې په دې ترځ کې فشارثابت پاتې شي  .دانبساط ضریب
یوعدددی چې دیوه جسم واحدانبساط دحرارت دیودرجې په زیاتولوسره اوپه ثابت
فشارکې راښيي  .دحجم انبساط ضریب  γعبارت دی له حاصل تقسیم دیوه جسم
دحجم تغیر  ΔVاودهغه جسم پخوانی حجم  Vاندازه کله چې دهغه جسم دحرارت
تغیر ΔT

په اندازه دیوسانتې ګراد  1 °Cدرجه لوړه شي .

شړل ،ايستل ،لېرې كول ،دفع كول ،رټل ،خارجول.
علمي تجربې  ،دچاخبره
څیړنېزمالومات راغونډول
انقضاء -:

Expansion
Coefficient

Expel

دپیژندل شووچلنالرواوکړنالروپه مرسته نوي علمي

Experiment

دسږوڅخه دهواجریان بهرته ایستل ترڅو دبدن څخه مضرمواد لکه کاربن

دای اکسایدخارج شي  ،نوموړې فزیکي کړنالره دسږواوبهرني چاپیریال ترمنځ دهوا

Expiration

فشاردتوپیرله کبله منځ ته راځي .
دسږي  ،اودتنفسي سیستم څخه د هواجریان خارج کول ،داځکه چې دسږي دننه
فشاراودچاپېریال فشار ترمنځ دفشاریومثبت توپيرشتون لري
پوهول  ،تشریح کول  ،بیانول  ،توضیح کول

Expiration
Explain

څرګندونه ،جوتونه ،تشريح .

Explanation

تشریح  ،بیان  ،توضیح

Explanation

ښكاره ،څرګند ،روڼ واضیح ،ډانګ پييلى  ،صریح

Explicit

چاودیدل  ،انفجارول  -:لکه دکیمیاوي موادوچاودیدل چې دحرارت اویاضربې په
واسطه صورت نیسي

Explode

كار اخيستنه ،ګټه اخيستنه.
دکیمیاوي تعامل

Exploitation

اویافزیکي تکنالوژی یوډول پېښه ده چې دهغې په ترځ کې
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فشاراویاحرارت په ډیرلږوخت کې پورته ځي  .لکه کیمیاوي موادوته انفجارورکول چې په
ناڅاپي توګه اویاقصدي توګه ترسره کیږي  .دکیمیاوي تعامل په پایله کې لوړتودوخی
آزادکیږي اوهمدارنګه په چاپېریال کې دفشارڅپې خپریږي .
چاودیدونکي مواد

Explosive

هغوجامدو ،مایعواویامخلوطوتوکوته ویل کیږي چې دټاکلې انرژي په کارولوسره
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
شوې وي  -۱ : .کیمیاوي انرژي لکه نایتروګلسرین  – ۲ترفشارالندې ګاز لکه
دګازسلندر -۳هستوي موادلکه دیورانیم اودپلوتونیم چاودیدونکي ایزوټوپونه

Explosive
Material

باروت  -:یومخلوط دی چې دنایتروسلولوز،خالص کاربن اوپوتاشیم کلورایت څخه
جوړدی.
په ریاضي کې  -:توان  ،طاقت  ،دبیلګې په توګه که دریاضي یوه عملیه ولیکو چې
دوه عددونه ولري لکه ، an :دلته د  aعددته قاعده  baseاود  nعددته توان
 aپه توان د  ; nپه دې ځای کې a
 exponentویل کیږي  .داسې لوستل کیږي :
یوحقیقي عداو  nیوطبیعي عدددی .
اکسپونینشل معادله یوې داسې معادلې ته ویل کیږي چې اکسپونینشل توابع ولري .
لکه :

Explosive
Material

Exponent

Exponential
Equation

اکسپونینشل سلسله  -:دبیلګې په توګه الندې سلسله دهریوه  xقیمت لپاره د  exته
تقرب کوي .
همدغه اکسپونینشل تابع چې قاعده یې داویلر عدددی  eد اکسپونینشل سلسله اویاپه

Exponential
Series

بله ژبه دطاقت سلسلې په بڼه انکشاف ورکوالی شو.
په بڼه اوهمدارنګه د
اکسپونینشل تابع  -:یوډول تابع ته ویل کیږي چې د
لیکل کیږي  .دنوموړې طبیعي تابع قاعده داویلر عدد ) (eتشکیلوي چې
 -۱،دنوموړې تابع  y = exمشتق
قیمت یې مساوي دی له :
بیرته پخپله تابع ورکوي  -۲،معکوس تابع یې دطبیعي
لوګاریتم ) ln(xتابع ده  -۳دتابع ګراف دمتحول  xپه
زیاتیدوسره تل مثبت قیمت ځانته اخلي اوپورته خواته ځي .
اکسپونینشل تابع کوالی شوچې دیوې طاقتي سلسلې په توګه
هم ولیکو:

Exponential
Function

دطبیعي لوګاریتم په کارولوسره کوالی شوچې هره یوه اکسپونینشل تابع دیوې داسې
تابع په بڼه ولیکوچې قاعده یې اویلرعدد ) (eوي  .دبیلګې په توګه :
توان  -:په ریاضی کې یوډول عملیه ده چې دوه عددونه لکه  Anلیکل کیږي  .په دې
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ځای کې د  Aعدته قاعده اود  Nعدد ته توان یاطاقت ویل کیږي  .که چېرته  Nمثبت
عددوي نو  Aپه توان د  Nدامانالري چې د Aعدد Nځله ضرب کیږي  .په ریاضې کې
نوموړی مطلب په الندې ډول لیکل کیږي .
په یوه شي باندې رڼا اچول یا رڼا ورکول  .دبیلګې په توګه کله چې دعکاسي په فلم باندې
نورولګیږي نوتورکیږی .

Expose

د رڼا وخت  -:هغه اندازه وخت ته ویل کیږي چې دعکاسي په یوه فلم لګیږي
ترڅویوانځورترالسه شي  .نوموړی وخت کیدای شي چې ترنیمې ملي ثانیې پورې
ورسیږي

Exposure Time

ابرازکول  ،افاده کول  ،څرګندول  ،اظهارکول

Express

اصطالح  ،څرګندونه  ،ويينه يا افاده

Expression

یوډول شیشه يي لوښی دی چې منځ ته یې هوانه شي ورننوتالی او په الندې برخه کې یې
ځانګړي کیمیاوي موادشتون لري چې رطوبت ځانته جذب کوي  .جاذب الرطوبه
موادعبارت دي له  :کلسیم کلوراید ،دګوګړوغلیظ تیزاب ،سیلیسیم اکساید اونور.
دالوښی دکیمیاوي توکو ،دواګانو ،دبکټریاو کلتوردوچ ساتلوپه موخه کارول کیږي

Exsiccator

غزونه ،غځيدنه  :زياته شوې برخه ،نښتى برخه  :اندازه ،حد ،پراخوالى ،تو سعه ،
الحاقيه ،بعد.

Extension

خارج خواته  ،دباندې  ،باندينى ،بهرنى ،خارجى ،بهرنى شكل. ،

Exterior

باندنی  ،خارجې  ،بهرنی

External

بهرنی الکترون

External
Electron

بهرني غړي  ،اندام (پښه ،الس يا وزر)

External Limb

دوکتورونوبهرنی حاصل ضرب

External
Product

بهر نۍ وړانگې  - :هغه وړانګې چې دبهر نه بدن ته ننوځي

External
Radiation

یوفزیکي کمیت دی چې دیوه محلول څخه دنوردتیریدلوکمزورتیاپه ډاګه کوي  .داځکه
چې درڼاوړانکې په یوه محلول کې جذب کیږي  ،انکساراوانعکاس کوي .

Extinction

مختاړی دی اوپه مانادې  :اضافه ،برعالوه ،جدا،خارج  ،بخصوص  ،مخصوصًا،
علیحده,په خاصه توگه  ,بیل

Extra

ش یره  ،عصاره  ،لکه دانګورشیره  ،دتریاکوشیره  ،هغه غلیظ شیره چې دیوه نباتي
اویاحیواني درمل څخه جوړیږي .
عصاره یاشیره ایستنه  -:دموادودبیلولوفزیکي کړنالره ده چې دیوه محلل په مرسته
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دمایع اویاجامدمخلوط څخه یوه برخه په محلل کې ویلې کیږي  .محلل لکه اوبه
اویاایتانول دمرکب څخه هغه موادراوباسي چې په محلل کې ترټولونوروموادوښه حل
کیږي  .دبیلګې په توګه لکه دګالب پاڼوڅخه دګالب ښه بویه تیل ،عطرراایستل  ،هغه
ماده چې دیوه عضوي محلل په واسطه راایستل کیږي  .لکه چای چې دتودواوبوپه مرسته
دچای پاڼوڅخه راایستل کیږي .
استحصال ،ترالسه کونه،ګټنه ،ايستنه ،كښنه

Extraction

فوق العاده

Extraordinary

په ریاضي کې دکښلویوه کړنالره ده چې پرالس راغلو معلوموارقاموڅخه بهر خواته ورته
قیمتونه ټاکل کیږي ترڅویوه تابع نوره هم وغځول شي .

Extrapolation

بلکل زیات  ,بیخی ډیر  ،نهایت  ،په ریاضي کې -:

دیوې مجموعې

ترټولوستراویاترټولوکوچنی عنصر
اعظمي نقطه اویااصغري نقطه

Extreme
Extreme Point

په فزیولوژي کې  -:دیوې غدې څخه دموادوخارج کول یادفع کول

Extrusion

سترګې

Eye

سترګه  ،چشم ) -: (Oculusسترګه د انسان د پنځو حواسو څخه یو ډېر مهم حس دی
 .دانسان سترګه یوداسي غړی دی چې دځانګړوحجروپه واسطه درڼاوړانګوانرژي رانیسي
او په الکتروکیمیاوي زیګنالونوباندي يې اړوي  .خودانسان سترګې یوازې دهغو
الکترومقناطیسي وړانګو تشخیص اوحس کوالی شي چې دڅپې اوږدوالی يې د 380-
 780 nmنانومتروترمنځ وي  .نوموړې څپې دالکترومقناطیسي وړانګو طیف هغه برخه ده
چې دسترګوعصبي حجروپه مرسته دادراک اودلیدلووړګرځي .
په عالي اورګانیزموکې

سترګه

یومغلق اپتیکي سیستم جوړوي .
خوډیریوحجروي اورګانیزم لکه
Euglena

شته

دي

چې

درڼارانیولولپاره یوفوتوریسیپټر
 photoreceptorلري  .په دې
ماناچې دمغلقې سترګې پرځای
ساده سترګې لري اویوازي تیاره
لکه شپه اورڼالکه ورځ

ترمنځ

توپيرکوالی شي  .مغلقې سترګي کوالی شي چې دشیانوشکل اورنګ وپيژني  .په
ښکارکوونکوحیواناتوکې لکه انسان دواړه سترګې یوځای هرې خواته حرکت کوي په
داسې حال کې چې په ځینوحیواناتو لک ه سوی اواس هره سترګه ځانته خپلواکه خوځیږی .
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
په شان فوکس کیږي .

مفصل پښي حیوانات مرکب ډوله

سترګې لري چې

دزرګونوفوتوریسیپټرونوڅخه جوړه شوې وي .
دسترګې اناتومي جوړښت  :سترګې دسرکوپړی دتندي الندې دهډوکي په یوه ژوره کنده
Orbita

کې پرتې دي

چې دسترګو خالیګاه ورته ویل کیږی  .سترګه

دشپږوبهرنیوعضالتو ;) (Mm. externi bulbi oculiپه مرسته هراړخیزحرکت کوالی شي .
دهغوي څخه څلورمستقیم عضالت ) (Mm.rectusدي اودوه يي مایل عضالت
) (Mm.obliquusدي .دنوموړوعضالتوپه واسطه سترګه وسطي خوا ،جانبي ،پورته
،ښکته خوا او برسیره

پردې څرخیدونکئ حرکت کوالی شي .

دانسان سترګه

ددریومهموبرخوڅخه جوړه شوې ده  -۱ .دسترګې ګاټی  -۲،مرستندویه غړي  -۳دلید
مسیر.
لومړی  -د سترګې ګاټی
زجاجیه جسم

( :)Bulbus oculiدسترګې ګاټی دیوکروي شکله شفاف

( )Vitreous humourاودیوې عدسیي  Lensڅخه جوړ دی  .دسترګې

ګاټي غشا ددریوپټونوڅخه جوړه ده چې دبهرني پټ  ، Tunica conjunctivaمنځني پټ
مشیمیه ( )Tunica vasculosa bulbiاو داخلي پټ شبکیې ) (Retinaپه نوم یادیږي .
زجاج یه جسم دسترګې دعدسیي ترڅټ اوشبکيي ترمنځ ټوله فضا ډکوي اولږڅه 98%
داوبو ،ژ التینې سرښیدونکي مادي اوپاتې برخه يې دګلوکوزاومالګې څخه جوړه ده .
الف  -بهرنۍ پټ  : Tunica conjunctivaداپټ دسترګې ګاټي مخته راوتلي پوټکي
قرنیه ) (corneaاودیوه څټ سپین رنګه پوټکي

صلبیه ) (scleraپوښ جوړوي . .

صلبیه دسترګې دګاټي بهرنۍ سپین اوکلک کروي شکله پوښ دی چې پرته له قرنیې
دسترګې ګاټی ګردچاپیره پاتې برخه ان تراپتیک عصب پورې پوښ کوي  .ملتحمه یوه
نازکه اوشفافه مخاطي غشاده چې دصلبیي قدامي سپینه سطحه اوهمدارنګه دسترګې
لیمو دننه سطحه يي پوښ کړي ده  .د ملتحمه سطحې موکوزي غشاحجرې یوډول
سریښناکه مایع افرازکوي چې سترګه ورباندي غوړه ساتل کیږي  .قرنیه یوشفاف نازک
پټ دی چې دسترګې ګاټي قدامي خونه ، anterior chamberدسترګې کسۍ ) (pupilاو
دعنبیه ) (Irisپوستکی يې پوښ کړی دی  .دقرنيې دنده داده چې دنوروړانګې فوکس
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
عنبیې په مرکزکې دکسي تور ګردسوری پروت دی  .د عنبیه دنده داده چې دحلقوي
اوشعاعي عضالتوپه مرسته درڼاپه ترځ کې دکسي سوري قطر کوچنی اودتیاره په ترځ
کې دکسي سوري قطر پراخ وساتي اوپه دې توګه دنورشدت کنترول کوي  .په بله
ویناعنبیه لکه دعکاسي کمري مصراع شتر shutter

په ډول کارکوي  .دعنبیې

ترشادسترګې شفافه بلوري محدب الطرف ین عدسیه پرته ده او دباڼه ایزعضالتو په واسطه
ځونډه ده  .عدسیه دباڼه ایزعضالتو په واسطه په اوږدمحور څکول کیږي اویاراټولیږي
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اوپه همدې کړنالره سره دعدسيي انحناتغیرکوي  .په پایله کې دعدسيې فوکس ټکی
تغیرکوي اودهرواټن لپاره دجسم تصویرپه شبکیه باندي جوت فوکس کیږي .
یوډیرکوچنی کانال Canalis hyaloideus

دآپتیکي عصب څخه پيل کیږي دسترګې

ګاټي څخه تیریږي اودعدسیې ترشابرخه پورې رسیږي  .په نوموړي کانال کې مایع ذخیره
وي اودعدسیې دفوکس کولوپه ترځ کې مخ خواته اویاڅټ خواته بهیږي  .دقرنيې اود
صلبیې دتماس په ټکي کې یوکانال  Schlemm's canalشتون لري چې دمنځ څخه يي
ژالت ینی مایع بهیږي  .دامایع دباڼه ایزعضلي په واسطه تولید اوکنترول کیږي او
دسترګودڅټ خونې  posterior chamberڅخه دکسي له الري دسترګې مخ خونې ته
جریان مومي .

 .دسترګې مخ خونې اودشاخونې ترمنځ د سترگې کسی پروت دی

اودواړه خونې دسترګې په مایع ډکې وي .

دسترګې مخ خونه دقرنيې اود عنبیې ترمنځ

پرته ده اودسترګې څټ خونه دعنبیې ترڅټ خودعدسیي مخ خواته پرته ده  .ژالتیني مایع
دمخ خونې څخه دقدامي باڼه ایزوریدله الرې دوینې جریان ته ورننوځي .
ب  -دسترګې ګاټي منځنۍ مشیمیه پټ ( : )Choroideaدشبکيې اود صلبیې پټ
ترمنځ پروت دی اوپه دریوبرخو ویشل شوی دی  .دمشیمیه پټ ځانګړتیاداده چې په
رګونواورنګه ټکو  pigmentsغني پټ تشکیلوي  .دهمدې پټ څخه دسترګې شبکیه
پټ په اکسیجن لرونکي وینه  Arteria centralis retinaeاونورواړینوموادوتغذیه کیږي .
دمشیمیې اوعنبيې پټونو ترمنځ باڼه ایز جسم  ciliary bodyپروت دی اودهغه په باڼه
ایز اپيتیلیم کې دپالزماپه شان ژالتیني مایع  humor aquosusافرازکیږي  .دا ژالتیني
مایع چې دقرنیې اوعنبيې سیمه ډکوي دیوې خوادسترګې

کروي شکله بڼه

اوبلخوادسترګې په منځ کې فشارثابت ساتي  .ژالتیني مایع دعدسیې اوقرنيې لپاره
غذايې موادچمتوکوي  .باڼه ایزعضالت دعدسیې فوکس ټکي ته داسي تغیرورکوي
چې دنږدې اودلیرې واټن شیان جوت ولیدل شي .
ج  -د شبکیې پټ ) : (Retinaدسترګې ګاټي دڅټ درې په څلورمه برخه په شبکیه
باندې پوښ شوې ده اودلید مسیردپيل برخه تشکیلوي  .په شبکیه کې د اپتلموسکوپ
 Ophthalmoscopeآلې په مرسته دوینې رګونه لیدل کیدای شي اودناروغۍ تشخیص
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
مخروطي شکله حجرې  retinal conesاودمیله ډوله حجرو Rod cellپه نوم یادیږی .
مخروطي شکله حجرې دډیررڼاپه واسطه تحریک کیږي او رنګه لیدمنځ ته راولي  .خو
میله ډوله حجرې دلږرڼا لکه دمیاشتې

رڼاپروړاندې ډیرحساسیت ښيي .

دفوتوریسپټرپټ څخه دلیدزیګنالونه لومړی دعصبي دوه قطبه حجره  bipolar cellاوبیا
عصبي غوټه ډوله جوړښت ګنګلیون  Ganglionته انتقال کیږي  .دلیدزیګنال دشبکيې په
ګنګلیون پټ کې د عصبي غوټې حجره ديپوالرایزکوي  depolarizeاودعمل پوتنشیل
 action potentialمنځ ته راځي  .په پایله کې تصویر په الکتروکیمیاوي زیګنالونوباندي
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اوړي .

ورپسې تولیدشوی عصبي زیګنال دآپتیک عصب له الرې مغزته انتقال کیږي.

دشبکیې هغه برخه چې د اپتیک عصب ورڅخه وځي د  Discus nervi opticiاویا ړوند
داغ  blind spotپه نوم یادیږي  .داځکه چې په نوموړي وتون ځای کې درڼارانیوونکي
حجرې یانې فوتوریسپټرونه شتون نه لري  .د اپتیک عصب دیسک سره یوځای دشبکيې
مرکزي شریان

 Arteria centralis retinaeدشبکیې اوټولوعصبي ریشو لپاره وینه

سمبالوي اودشبکيې وریدپه واسطه بیرته راوځي  .د اپتیک عصب دیسک څنګ
خواته،دشبکيې په مرکزي برخه کې

اودلیدمحور استقامت په اوږدوکې یوزیړداغ

 Macula luteaپروت دی  .دزیړداغ په مرکزکې یوه ژورتیاده چې د  Fovea cenralisپه
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
د قرنیې اودسترګې ګاټې څخه تیرې شي نوپه شبکیه باندې لګیږي  .په شبکیه کې
دیوه جسم تصویرمنځ ته راځي  .شبکیه لکه دیوې عکاسې کمرې فلم په شان دنده ترسره
کوي .
دویم  :دسترګې مرستندویه غړي :
،palpebraeدسترګووریځې

دسترګې مرستندویه جوړښتونه لکه دسترګولیمه

 ،داوښکوافراز دستګاه

او دسترګې بهرنیو عظالتوڅخه عبارت دي

apparatus lacrimalis

;

 .پورتنۍ لیمه د یوې عضلې په مرسته

 M.levator palpebra superiorisښکته اوپورته خوځول کیږي او داوښکو ښویدونکي
مایع په واسطه تل مینځل کیږي  .دلیمو غیرارادي تحریکي عکس العمل په واسطه
دیوې خوادسترګې ګاټی وچ نه پاتې کیږي اوبلخواسترګه دمایکروبونواوخچنیوڅخه پاکه
ساتل کیږي  .دسترګې دپاس لیمو بهرجانبي خواته یوه غده شته ده چې د Glandula
 lacrimalisپه نوم یادیږی اوداوښکې مایع افرازکوي  .داغده دیوه نل یامجرا له الرې
 Ductuli Excretoriiاوښکې دسترګې ګاټي دپورتنی لیمې الندې قرنیه سطحه باندې
تشو ي  .ددې ځای څخه وروسته اوښکې دسترګې ګاټي سطحه هم لمدوي اوپه پایله کې
دوه سوریو  Puncti lacrimalesته وربهیږی  .ورپسې داوښکومایع داوښکوپه کڅوړه
 Saccus lacrimalisکې راغونډیږي  .په اخیرګام کې اوښکې دپزي ــــ اوښکې کانال له
الرې دپزې خالیګاه ته ورتویږي .
درېيم  -:دسترګولیدمسیر:

دچاپېریال څخه دنورالکترومقناطیسي وړانګې لومړی

دسترګې شفاف قرنیې پوښ ته ورننوځي اوبیا په خپل وارسره دقدامي خونې
،کسي،عدسیې اودسترګې ګاټې څخه تیریږي  .په پایله کې درڼاپه حساس پټ شبکیه
باندې دعدسیي په واسطه ف وکس کیږي  .په شبکیه کې لومړی دجسم تصویرکوچنی کیږي
،بیاپه څنګ باندې معکوس کیږي اوپه پایله کې سرچپه کیږي  .دجسم تصویرپه شبکیه
کې درڼاپروړاندې حساسې حجري

یانې

فوتوریسپټرونه

تحریک کوي اوپه برقي

زیګنالونوباندي اوړي  .دسترګودلیدعصبي زیګنال مسیرله شبکیې نه شروع کیږي
اودهمدې ځایه دمغزدویم اپتیکي عصب ) ، N. opticus (IIته ورننوځي  .په پایله کې د
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اپتیک عصب په واسطه دلیدعصبي زیګنالونه دمغز لید قشر  Visual cortexته انتقال
کیږي

چې دمغز په څټ لوب  occipital lobeکې پروت دی  .په مغزکې دتصویرادراک

پيژندل کیږي اوسمدالسه ددواړوسترګومالومات دیوبل سره مقایسه کوي .
دسترګوباڼه  ،دسترګوپلک

Eyelid

تولیدول ،جوړول ،حاصلول

Fabricate

تولید،استحصال ،جوړونه ،جوړښت

Fabrication

مخ،صورت،څیره

Face

دمرکبې سترګې یوه برخه  ،زاویه لرونکې سطحه  ،دكوږكونجيز کوچنی سطحه ،دمعین
کوچنی سطحه ،دیوه هندسي شکل کوچنی سطحه ،

Facet

پانگه  ,ودانۍ  ,ضمیمه  ،طبیعي استعداد ،دستګاه  ،پایه ،پروژه ،

Facility

اغیزمن عامل  ،كړونى ،ضريب  :فکټور( ،په بیالوژي کې  :ارثي نښې ،جین ) ،په
ریاضي کې په مانا دعوامل

Factor

په ریاضي کې  -:دطبیعي عددونوپرلپسې حاصل ضرب ته ویل کیږي چې د )!( په
نښه ښوول کیږي  .دبیلګې په توګه پینځه فاکټوریل داسې لیکو:
دتعریف سره سم صفرفاکټوریل مساوي په یودی  ، ( 0! = 1 ) .ټول طبیعي عددونه چې
دیو) (1څخه پیل کیږي اوتر ) (nپورې رسیږي حاصل ضرب یې په الندې توګه لیکل کیږي
:

فضله  -: excrementsدغذايي موادوهغه ناهضم شوي اوپاتې شوي مواددي چې
تخمريې نه وي کړی  .دپاتې شووغذايي موادوسره دبدن ځیني موادهم ګډوي  .دبیلګې
په توګه لکه دهضم انزایمونه،دفع شوي اپيتل ،لزجي رنګه مایع،دصفراغدې رنګه
مواد،دکولمو باکټریاوي،دباکټریاوڅخه دفع شوي مواد،اوبه اونور .معموال په امعاء کې
دفضله موادڅخه اوبه جذب کیږي اوله دې کبله غلیظ کیږي  .په پایله کې دروده (لرۍ)
مجراله الرې دبدن څخه بهرته منتقل کیږی .
سقوط کول  ،ښکته خواته راغورځیدل ،رالویدل

Factorial

Faeces

Fall

د سقوط تعجیل یاد دروندوالي تعجیل  -:هغه تعجیل ته ویل کیږي چې په یوه جسم
باندې اغېزه کوي کله چې دسیارې پر مخ ازادسقوط وکړي  .د سقوط تعجیل دجاذبې
تعجیل  gGravitationاودمرکزڅخه تښتیدونکي تعجیل  gZentrifugalدمحصله وکټور
څخه ترالسه کیږي .
دبیلګې په توګه نوموړی ډول تعجیل په یوه جسم باندې اغیزه کوي کله چې داجسم
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دپاسه خواڅخه دیوې سیارې په سطحه باندې ازادسقوط وکړي  ، .دځمکې په
استواکرښه کې دجاذبې تعجیل اودمرکزڅخه تښتیدونکي تعجیل مخالف سمت لري اوپه
قطبونوکې په یوه جسم باندې دمرکزڅخه تښتیدونکي تعجیل اغیزمن نه دی داځکه چې
دځمکې څرخیدونکی محورڅخه یې واټن صفردی  .د سقوط تعجیل واحد مترپه ثاینه
مربع دی m/s2
ښکته غورځیدل  ،هغه موادچې نورپه کارنه وي لکه پاتې شونې اوچټلی لیرې غورځول
دنیوټن شیشه یي استوانه يي ډوله نل دې چې دهواڅخه تش دی اوداجسامودسقوط تجربه
پکې ترسره کیږي  .تجربه ښيي چې په خالکې داوسپنې یوه روپې  coinاوبڼکه  Federپه
یوه وخت کې دشیشه یې نل الندې برخې ته رالویږی .

Fall off

Fall Tube

دراډیواکټیفوموادورسوب ته ویل کیږی چې دهستوي چاودنې په پایله کې
داتموسفیرڅخه دځمکې پرمخ راتوییږي  .کله چې هستوي وسلې وکارول شي نوپه
اتموسفیرکې راډیواکټیف ګرد(غبار) منځ ته راځي چې منځ یې په راډیواکټیفومواد
وخچن وي .
جمیعت منحني ها -:په یوه مستوي کې دمنحني ګانو له یوې مجموعې څخه عبارت دی
په دې توګه چې دمستوي دهرې نقطي څخه یوازي یومنحني تیریږي  .دبیلګې په توګه :
دمستقیمو خطونولکه 𝑏  𝑦 = 𝑥 +مجموعه په پام کې نیسوپه دې ډول چې  bهرحقیقي

Fallout

Family Of
Curves

قیمت ځانته غوره کوالی شي .
فارید  -:دبرقي ظرفیت واحددی اولنډیزیې په ) (Fسره ښوول کیږی  .دبېلګې په توګه
که یوخاذن یوفارېد ظرفیت ولري نودامانالري چې که یوولټ ولتیج ) (Vورباندې کیشول
شی نویوکولومب ) (Cچارج ذخیره کوالی شي .
Farad
دفارېریدکوچني واحدونه عبارت دي له  :ملي فارېرید ،مایکروفارېریداونانوفاېرید
1 F = 1,000 mF = 1,000,000 μF = 1,000,000,000 nF
فرادې ثابت  -:یوثابت ده چې دانګریزکیمیاپوه ) (Michael Faradayپه ویاړنومول شوې
ده  .لنډیزیې د  Fپه توري ښوول کیږي  .داثابت دبرقي چارج مقدارپریومول الکترونوښيي
اوقیمت یې مساوي دی له :

دفارادې اغیزه (اثر)  -:په یوه چاپېریال کې دلیدوړالکترومقناطیسي وړانګو (نور)
اومقناطیسي ساحې ترمنځ غبرګون ته ویل کیږي .که یوشفاف محلول په پام کې
ونیسواودمنځ څخه یې پوالرایزشوې الکترومقناطیسي څپې تیرې شي اوبلخواد څپو
دخپریدلوپه امتدادسره موازي خودوخت په تړاویو ثابت مقناطیسي جریان وکارول شي
نوتجربه ښيي چې دالکترومقناطیسي څپې دپوالرایزیشن سطحه دمقناطیسي شدت سره
متناسب په ټاکلې زاویه څرخیږي  .نوموړي اثرته دفارادې اغیزه ویل کیږي  .که چېرته
پرته له مقناطیسي ساحې څخه هم دڅپو دپوالرایزیشن سطحه وڅرخیږي نویوې داسې
کړنالرې ته دمحلول اپتیکي فعالیت ویل کیږي  .همداالمل دی چې کله درادیوڅپې
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داتموسفیرڅخه تیریږي نود پوالریزایشن سطحه یې دځمکې په مقناطیسي ساحه کې
عمودي اویاافقي پوالریزایشن کیږي .

دفارادې اندکشن قانون -:
په  1831زکال کې دیوه انګریز ساینسپوه  Michael Faradayله خوا وموندل شو ه
،چې دوخت په تړاو متغیر مقناطیسي ساحه ) B(r,tپه یوه حلقوي شکله هادي کې
داندکشن ولتیج  Uinduceتولیدکوي ،کله چې  -۱ :دحلقوي هادي په واسطه داحاطه
شوي سطحې  Aدمنځ څخه دتیریدونکو مقناطیسي ساحې دخطونوشمیردوخت په تړاو
 -۲دحلقوي هادي هغه سطحه تغیروکړي (لکه دبیضوي شکل
 dB/dtتغیروکړي
څخه دایروي شکل ته) ،چې ور څخه دمقناطیسي ساحې خطونه تیریږي  .دریاضي په
ژبه پورتنی مطلب داسې لیکو:
𝑑
) 𝜃𝑠𝑜𝑐 𝜖 = 𝑈𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 = − (𝐵. 𝐴.
𝑡𝑑
𝐵𝑑
𝐴𝑑
𝜃𝑑
) ( 𝜃𝑛𝑖𝑆 = − ( ) 𝐴. 𝐶𝑜𝑠𝜃 − 𝐵 ( ) 𝐶𝑜𝑠𝜃 + 𝐵. 𝐴.
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑡𝑑
په بله وینا کله چې یوه سطحه دیوه حلقوي هادي په واسطه احاطه شي او دسطحې په
اویادحلقوي هادي سطحه دوخت په تړاو
منځ کې د مقناطیسي جریان کثافت
تغیرومومي ،نو دحلقوي هادي په اوږدوکې الکتروموتیف قوه Electromotive force
منځ ته راځي  .نوموړې قوه داندکشن ولتیج په نوم هم یادیږی اولنډیر یې په 𝜖 = emf
ښوول کیږي  .الکتروموتیف قوه په خپل وارسره د حلقوي هادي په منځ کې داندنکشن
المل ګرځي  .که دحلقوي هادی مقاومت په  Rوښیو،نوداندکشن جریان
جریان Iind
د الکتروموتیف قوي اودمقاومت دحاصل تقسیم  Iind = 𝜖 /Rڅخه ترالسه کیږی .
که چېرته دیوه ګوتک ثابته سطحه  Aپه پام کې ونیسواود کړیوشمیریې په N
وښيو،نودفارادې اندکشن قانون په الندې ډول بیان کوالی شو :په یوه ګوتک کې
تولیدشوې الکتروموتیف قوه دوخت په تړاودمقناطیسي جریان کثافت دمنفي تغیرسره
متناسب ده .

په پورتنۍ معادله کې الکتروموتیف قوه دیوه داسې ولتیج سره ورته ده لکه څرنګه چې
دیوې برقي بطری په واسطه تولیدکیږي اوواحدیې هم په ولټ اندازه کیږی .
یوه ځانګړې اصطالح ده او هغه کارته ویل کیږي چې په پورتني
دالکتروموتیف قوه
حلقوي هادي کې په واحد چارج باندې ترسره کیږي اوپه پایله کې دهادي په اوږدوکې
دپوتنسیال تفاوت  ΔUi = εمنځ ته راځي  .په دغه معادله کې دمنفي نښه په ډاګه کوي
چې ،الکتروموتیف قوه دمقناطیسي جریان تغیرپروړاندې په مخالف خواکې عمل کوي .
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داځکه چې داندکشن جریان  Iinduceپه مرسته د اندکشن یوځانګړې مقناطیسي جریان
 Binduceمنځ ته راځي چې په خپل وارسره دمقناطیسي جریان کثافت ΦB = B.Acosɵ
په مخالف خواکې عمل کوي  .په پایله کې داندکشن مقناطیسي جریان  Binduceهڅه
کوي چې داصلي عامل یانې مقناطیسي جریان  ΦBدډیرښت مخنیوی وکړي .
دیادولووړده چې یوه ساکنه محافظه ګره مقناطیسي ساحه په یوه ساکن ګوټک کې
داندکشن برقي جریان  Iinduceنه تولیدکوي  .خوکه چېرته د یوه حلقوي هادي (ګوټک)
اود یوې دایمي مقناطیس ترمنځ نسبي سرعت  vشتون ولري نودحلقوي هادي (ګوټک)
په اوږدوکې د اندکشن ولټیج ،داندکشن برقي جریان ، Iinduceاندکشن برقي ساحه
 Einduceاوپه اخیرکې ددایمي مقناطیس جریان په مخالف خواکې داندکشن مقناطیسي
منځ ته راځي  .دیادولووړده چې داندکشن برقي ساحي Einduce
جریان Binduce
اودبرقي چارجونوپه واسطه تولیدشوې محافظه ګرې برقي ساحي  Econservativeترمنځ
لپاره دیوه تړلي حلقوي هادي په اوږدو  dlکې داندکشن
توپيردادی چې Einduce
ولټیج  Uinduceقیمت صفرنه دی
𝑈𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 = ∮ 𝐸𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 × 𝑑𝑙 ≠ 0
خود محافظه ګرې برقي ساحي  Econservativeپه کارولوسره دیوه تړلي حلقوي هادي په
اوږدوکې دولټیج  Uقیمت صفرکیږي  .داځکه چې دشروع نقطې اودپای نقطي برقي
پوتنسیال 𝜑 سره یوشان کیږي
𝜑2 − 𝜑1 = 𝑈21 = ∮ 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 × 𝑑𝑙 = 0
دبدن دغړو ،رګونواو عظالتوپرمخ احاطه کوونکې غشاته ویل کیږي چې دصلیب ډوله
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

Fascia

محتویات خوندي ساتل کیږي .
استحكام ،تيارى ،ټينګوالى ،سنګر نيونه ،څو كۍ نيونه .
کلکوونکې حجرې  ،ټينګوونکې حجرې

Fastening
Fastening Cells

شحم ،غوړي ،وازده  -:د استر esterجوړښت ته ویل کیږي چې ددرې قیمته الکهول
ګلسر ول ) (glycerolاوددریو شحمي اسیدونودتعامل څخه ترالسه کیږي  .دبیلګې په
توګه لکه  Triglyceridesخنثی شحم دنباتي
غوړواو حیواني شحمیاتو دجوړښت اړینه برخه
تشکیلوي  .دګلسرول مولیکول درې هایدروکسیل
لري اوهریوشحمي
)(HO-
ګروپونه
اسیدیوکاربوکسیل ګروپ ) (COOHلري  .کله چې نوموړي ګروپونه کیمیاوي تعامل
وکړي نوپه پایله کې دایسترتړونونه  ester bondsمنځ ته راځي چې مرکب یې د
 Triglyceridesپه نوم یادیږي .
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 Triglycerideیانې ساده شحم د وینې غوړیوبنسټیزماده تشکیلوي  .هغوی دپروتینوسره
یوځای په وینه کې لوړکثافته اوټیټ کثافته لیپوپروتین ( )HDLs and LDLsجوړوي .
په وینه کې د Triglycerideلیول دځینوناروغیولکه شکرناروغۍ،دوینې لوړفشاراودزړه
ناروغۍ په پېژنده کې ډیراړین رول لري  .په وینه کې دهغوی نارمل قیمت ددوه سوه څخه
تردرې سوه ملي ګرام پردیسي لیتر 200-300 mg/dLوانه وړي  .شحم دغذايي موادوله
الرې بدن ته ننوځي اوپه کلموکې په ازادواسیدونو اوګلسراید monoacylglycerolتجزیه
کیږي  .دترکیب او جوړښت سره سم کیدای شي چې شحمیات جامداویامایع شکل ځانته
غوره کړي  .په پانکریاس کې یوانزایم تولیدکیږي چې دليپاز  lipasesپه نوم یادیږي
اوشحمیات په بدن کې تجزیه کوالی شي  .ټول شحمیات دشحمي اسیدونوڅخه جوړدي .
په دې ماناچې کاربن اوهایدروجن اتومونوځنځیرونه لري چې په یوه څنډه کې
دکاربوکسلیک اسید  R-COOHګروپ تړل شوی دی .
شحمیات دبدن لپاره دانرژي دذخیره کولویوه بنسټیزه سرچینه تشکیلوي  .دبیلګې په
توګه یوګرام شحم لږڅه نهه دیرش کیلوژول ) 38,9 kJ (9,3 kcalانرژي تولیدکوي .
همدارنګه شحمیات بدن دساړه څخه خوندي ساتي  ،ځیني ویټامینونه دجذب کولوپه
موخه حل کوي ،داخلي غړي اوعصبي سیستم پاسته ساتي اودسلول دغشایوه برخه هم
تشکیلوي  .بدن په ورځ کې یوګرام په یوکیلوګرام وزن  0,9 g/kgشحمیاتوته اړتیالري .
که په وینه کې دازادوشحم اسیداندازه لوړه وي نوداینزولین دکمښت شک پرځای ګڼل
کیږي  .حیواني شحم په تېره بیامشبوع شحم اسیدلري لکه پالمتیک اسیدPalmitic acid
اوسټیاریک اسید . stearic acidبلخوانباتي شحم (تیل) نامشبوع شحمي اسیدلري  .لکه
لینولیک اسید  . linolic acidدماهي شحم په اومیګاشحم اسیدباندې خوراغني دی
اودوینې شراین په رګونوباندې ساتونکې اغیزه لري .
په شکل کې دیوه نامشبوع شحم  Triglycerideجوړښت ښوول شوی دی  .کیڼ اړخ ته
ګلیسرول  Glycerolدرې هایدروکسیل ګروپونه اوښي اړخ ته یې دپاس څخه ښکته
خواته پرلپسې پالمیتیک  Palmitic Acidاسید ،اولیک اسید,Oleic Acid
،اوالفالینولینیک اسید  Alpha-Linolenic Acidشحمي اسیدونه ښکل شوي دي .
شحمي اسیدونه  -:کاربوکسلیک اسید  carboxylic acidته ویل کیږي چې په خپل
جوړښت کې د) (–COOHګروپ اودیولږیاډیر اوږد کاربن هایدروجن مرکب سیخ
الیفاتیک ځنځیرڅخه جوړشوی وي  .په عادي توګه دشحمي اسیدونوپه ځنځیرکې دکاربن
اتومونو شمیرجوفت وي اودڅلوروڅخه تراته ویشتوپورې رسیږي  .نوموړي اسیدونه په
مشبوع شحمي اسیدواونامشبوع شحمي اسیدوویشل کیږي .
 -۱مشبوع شحمي اسیدهغه دي چې دکاربن اتومونوترمنځ غبرګ تړونونه double
 bondsوه نه لري  .کیمیاوي فرمول یې عبارت دی له  CnH2n+1COOH :دبیلګې په
توګه لکه  Palmitic acid CH3(CH2)14COOHاوStearic CH3(CH2)16COOH
. acid
 -۲نامشبوع شحمي اسید هغه دي چې دکاربن اتومونوترمنځ یواویاډیرغبرګ تړونونه
ولري  .دبیلګې په توګه لکه اولوئیک اسید  Oleic acidچې کیمیاوي فرمول یې
 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOHدی  .دلیپازانزایم  lipasesپه مرسته شحمي
اسیدونه دهغه شحم څخه ازادکیږي چې دخوراک له الری نیول شوي اویاپه بدن کې ذخیره
شوي وي  .ځینې مهم اسیدونه شته دي چې بدن یې پخپله نه شي جوړوالی اوله دې کبله
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اړین ده چې دخوراک له الرې بدن ته ورسیږي  .دبیلګې په توګه لکه لینولیک اسید
) Linoleic acid (LAاوالفالینولیک اسید α-Linolenic acid
په صحيح تو گه په بې عيبه تو گه  ،بې نقصه توگه

Faultlessly

دوخت په تړاودیوې ټاکلې سیمې حیوانات  ،دځمکې په یوه ټاکلې ځای کې
دحیواناتوشتون  ،ټول هغه حیوانات چې په یوه ټاکلي ځای اویاټاکلي وخت کې یې
ژوندکړی وي .

Fauna

په بیالوژی کې  :پریاوزر -:دپوستکې بڼکي جوړښتونه چې یوازې په پرندګانو(الونکو)کې
لیدل کیږی اودهغوی بدن یې داسې پوښ کړی وي چې درطوبت څخه یې خوندي ساتي .
بلخوابڼکې په خپل منځ کې دننه هوا ساتي ترڅودبدن حرارت دضاع کیدلومخنیوی وشي

Feather

القاح  -:دجنسي هاپلوید مذکراومؤنث حجرو (سپرمیوم او هگۍ

سلول) ویلې کیدل

چې په پایله کې یوه ډایپلوییدزایګوت  zygoteمنځ ته راځي
دالقاح قابلیت

Fecundatio
Fecundity

تغذیه کول  ،مړول ،

Feed

آنتن ،حسی ښکر،دحشراتوشاخک  -:دمفصلیه حیواناتوپه سربرخه کې سترګوته ورنږدې
باریکو ،اوږدو  ،راوتلو جوړښتونوته ویل کیږي چې په خرچنګانوکې دوه جوړه اوپه
حشراتوکې یوه جوړه وي  .نوموړي جوړښتونه دحسي غړو اوبوییدلوغړوپه توګه دنده
ترسره کوي اوحتی داسې اټکل کیږي چې آنتن ډوله غړي درطوبت اوحرارت اندازه هم
کوالی شی .

Feeler

فلدسپر  -:دالمونیم دسلیکاتونواوالقلي فلزاتوڅخه عبارت دی چې کیمیاوی فرمول یې
 (Ba,Ca,Na,K,NH4)(Al,B,Si)4O8په توګه لیکل کیږي  .دځمګې د قشر شپیته په
سل  ٪٦٠برخه جوړوي چې په ډبروکې دبلورکلک مینرالونه تشکیلوي .

Feldspar

مؤنث  ،ښځينه ،ښځينه صفات لرونكى.

Feminine

دعوی فرمات  -: Fermat'sیوډول دعوی ته ویل کیږي چې په شپاړسمه پېړۍ کې
دیو ه فرانسوي ریاضي پوه له خواداسې بیان شوې ده  :یوه معادله لکه an + bn = cn
پروړاندې چې دهغوی طاقت یوطبیعي عدد او
دطبیعي عددونو

دددووڅخه ستر وي  ، n > 2دحل قابلیت نه لري  .پر  ١٩٨٤زکال کې دیوانګریزریاضي
پوه  A. Wileله خوا نوموړی قانون په ثبوت ورسید.
دبکټریاو اوانزامونوپه مرسته دعضوي موادودتجزیې اوتخمر کړنالرې ته ویل کیږي
،دبیلګې په توګه لومړی  -:پرته له اوکسیجن  anaerobتخمر:
 -۱الکهولي تخمر :ګلوکوزلکه دمیووشربت دخمیرې په مرسته دګلوکوالیزیس
 glycolysisپه کړنالره کې ان ترپایرویت  Pyruvatپورې تجزیه کیږي  .په پایله کې کاربن
دای اکسایداوایتانول منځ ته راځي .
 -۲دشدې اسیدتخمر :دميوو قندى موادوڅخه دګلوکوالیزیس  glycolysisپه کړنالره
کې ان تر  Lactat/Pyruvatپورې د  LDHانزایم په مرسته تجزیه کیږي اوپه پایله کې
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دشدې اسید  lactic acidمنځ ته راځي  .دبیلګې په توګه لکه دشدواسیدبکټریاووپه
مرسته په مستې ،شړومبی اوپنیروکې داډول تخمرترسره کیږي ، .
 -۳دکوچواسیدتخمر :دبیلګې په توګه دکوچواسیدبکټریاووپه مرسته دمونوساکراید
hexoseتجزیه کیدنه چې په پایله کې کاربن دای اکساید اودکوچو اسیدمنځ ته راځي ، .
 -۴دمیږيو(مورچه) اسیدوتخمر :د E. coliبکټریاووپه مرسته دمیږیواسیدتجزیه کیدنه
چې په پایله کې کاربن دای اکسایداودهایدروجن یومولیکول منځ ته راځي  .دویم -:
داکسیجن په شتون کې  aerobeتخمر :دبیلګې په توګه لکه دسرکې اسیدتخمر
اودسیترات تخمر  ،درییم  -:دپروتینوتخمر :دبکټریاووپه مرسته پروتین تجزیه کیږي .
که چېرته پرته له اکسیجن ترسره شي نودګندګي اوکه داکسیجن په شته والي کې ترسره
شی نود خوساتوب ،یاوروستوالى په نامه یادیږي .
دبکټریاواویانورواورګانیزموپه واسطه دعضوي موادوتجزیه کیدنه  ،دبیلګې په توګه لکه
،دکوچواسیدتخمر،دمیږیواسیدتخمر،دسرکې
دشدواسیدتخمر
دالکهولوتخمر،
اسیدتخمر ،دپروتین تخمراونور.

Fermentation

یوکیمیاوي راډیواکټیف مصنوعی عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Fmښوول کیږي  .د
 actinideعنصرونوپه ډله پورې اړه لري اوپه پریودیک جدول کې یې سلم ځای نیولی دی
 .دراډیواکټیف ایزوټوپ  Fm٢٥٧نیمايي عمرسل ورځې دی .

Fermium

اوسپنه

Ferric

فرایت (آهنربا)  -:ددرې والنسه اوسپنې اکسایدو څخه عبارت دی لکه )، (Fe2O3
همدارنګه یوډول مقناطیسي ډوله مواد هم شته دي چې مقناطیسي جریان ته ډیرښه )Ferrite (Magnet
هدایت ورکوي  .همداالمل دی چې دګوټک اودترانسفورمرپه منځ برخه کې کارول کیږي .
عبارت له داسې عنصرو نوڅخه دی چې که په یوه بهرنی مقناطیسي ساحه کې پریوځی
نوپخپله هم مقناطیسي خواص ترالسه کوي  .دبیلګې په توګه لکه اوسپنه  ،کوبالټ

Ferromagnet

،نیکل اونور  .بلخوادارنګه مواددیومقناطیس له خواجذب کیږي .
یوې داسې کړنالرې ته ویل کیږي چې ځینې موادخوپه تیره بیالکه اوسپنه په اسانی سره په
دایمي مقناطیس اوړي کله چې هغوی دیوې بهرنی مقناطیسي ساحې تراغیزې الندې Ferromagnetism
راوستل شي .
داوسپنې سلفاید چې کیمیاوي فرمول يې  FeSاو  FeS2دی اوداوسپنې اوسلفر دتعامل
Ferrous sulfide

په پایله کې ترالسه کیږي.
دکیمیاوی عنصراوسپنې لپاره دلنډیزنښه ده

Ferrum

دهاپلوئیدجنسي حجرو(لکه د هگۍ حجره اوسپرم ) ویلې کیدنې ته ویل کیږی چې په
پایله کې دهګۍ دايپلوئیدالقا ح شوې حجره زایګوت  zygoteمنځ ته راځي .
حاصل خيزى ،ښيراز والى ،دبارداری وړتیا

Fertilisation

Fertility

القاح  ،بالربونه ،دنارینه اوښځینه جنسي حجرو ( Spermiumاو ) ovum
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کیدنه چې په پایله کې یودیپلوئید زایګوت  zygoteمنځ
ته راځی .
په شکل کې دالقاح کړنالره ښودل شوې ده چې یوسپرم
دخپل دوه ویشت کروموزومونوسره دهګۍ حجرې
پالزماغشاسوری کوي اودننه ورننوځي  .دهګۍ حجره هم
دوه ویشت کروموزومونه لري .دهګۍ حجري په سطحه
باندي پروتیني جوړښتونه اودهګۍ حجرې پوښ Jelly
 coatهم لیدل کیږي .
مځکې ته سره ورکول ،

Fertilization

سره  ،کودکیمیاوي ته ویل کیږي چې فاسفور ،نایتروجن ،اوپتاسیم پکې شتون لري .
تبه  -:دبدن حرارت ډیرښت ته ویل کیږي داځکه چې دبدن دفاع سیستم
دمضرومایکرواورګانیزمو لکه بکټریاوو ،وایرسونو ،ذهرجنوموادو اویاالتهاب دخنثی
کولوپه موخه غبرګون ښيي  .څرنګه چې دبدن حرارت په هايپوتاالمس Hypothalamus
کې تنظیم اوکنترول کیږي  ،نوړومبی هلته دالزم حرارت اندازه تغیرکوي  ،ترڅوپه بدن
کې یوثابت حالت  Homeostasisبرقرارشي  .په بله ویناتبه دناروغۍ المل نه شي کیدای
بلکې تبه دناروغیوپروړاندې د ایمین سیستم ځواب راښيي  .دبدن نارمل حرارت کچه
لږڅه اوه دیرش  36.5–37.5 °Cدرجې سانتیګریدټاکل شوی دی  .دتبې درجه درجه
بندي  -۱ :تر  38 °Cپورې الهم نارمل تبه  -۲تر  39 °Cمنځنی تبه  -۳د 39 °C
څخه پورته لوړه تبه  -۴د  41 °Cڅخه پورته ډیرلږپېښیږي چې تبه نوره هم زیاته شي .
ددرملنې په موخه په کارده چې دیخ په کارولوسره دبدن حرارت ټیټ وساتل شي
اویادواګانې لکه  antipyreticsوکارول شي .
تار ،رشته ،دسپړسیوپه شان اوږدو موادوته ویل کیږي چې په نباتاتواوحیواناتوکې
ډیراړین دي اونسجونه سره یوځای تړي

Fertilizer

Fever

Fiber

داعصابونازکې ریښې  ،دعضالتوظریف تارونه

Fiber

دنازکوتارونوڅخه جوړشوو جوړښتونوته ویل کېږی چې دلږڅه لس نانومتره () 5–10 nm
پنډوکوچنیوف یالمنتوڅخه تشکیل شوي وي  .دبیلګې په توګه لکه دعضالتوتارونه

Fibril

،داعصابوتارونه  ،اوپه اپیتل نسجونوکې تارونه
فیبرین  -:یوډول ريښكۍ ييز (الیافي ) پروتین دی چې دترومبین انزایم  Thrombinپه
 Ca2+په حضور کې دسپړسي ډوله مخینی مرحلې
مرسته اودکلسیم ایون
پالزماګلوکوپروتین  Fibrinogenڅخه منځ ته راځي  .فیبرین دفکټور Factor Iaپه نوم هم
یادیږي اووینه پرنډ(منعقد) کوي  .په بله وینا وینه ټينګوي  .کله چې دبدن یوه برخه زخمی
شي نوفیبرین دوینې غونډارویوه سریش لرونکې طوالني شبکه جوړوي چې د زخم سوری
تړي  .په پایله کې د انزایم  Factor XIIIپه مرسته دوینې همدانرم غونډاری thrombus
عرضاني شبکه هم جوړوي اوپه یوه کلک پوټکي اوړي .

Fibrin

فیبرینوګن  -:دوینې دپرنډکولولومړی فکټور) (factor Iپه نوم یادیږي  .فیبرینوګن
یوډول حل کیدونکی پالزماګالیکو پروتین دی چې په ینه کې تولیدکیږي اودوینې

Fibrinogen
)(Factor I
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پالزماته ورتویږي  .دوینې دپرنډیولوپه کړنالره کې فیبرینوګن دترومبین انزایم
 Thrombinپه مرسته اودکلسیم ایون  Ca2+په حضور کې په فیبرین اوړي .
د تړون نسجونو یوډول حجروته ویل کیږي چې دحجرې دننه مواداودحجرې څخه
بهرماتریکس جوړوي  .دنوموړوحجرواړین تولیدعبارت له  collagenپروتین څخه دی
چې دتړونکوحجرودبدن په جوړښت کې برخه لري  .دچاخبره دالیافي
منظموانساجومتشکل کوونکوسلولونوته ویل کیږي .

Fibroblast

دتړونکومنظم نسجونوتا رلرونکو نافعال حجروته ویل کیږي چې بیضوي شکله هستې
اواوږدې راوتلې برخې لري  .نوموړې حجرې دتړون نسجونوسستې حجرې دیوبل سره
داسې تړي ترڅویواودل شوی درې بعده جوړښت منځ ته راشي  .داړتیاپه وخت کې لکه
دداغ جوړولوپه موخه کوالی شي چې فیبروسایت خپل ځان وویشی اوپه دې توګه فعال
فیبروبالست تولیدکړي .

Fibrocyte

یوډول سرطان دی چې د fibrousپه نسج کې پیل کیږي .
دمرکزڅخه دفرارقوه  -:نوموړي قوه دعطالت قوه ده چې په څرخیدونکي اودوراني
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
کتله یې  mده په یوه زاویوي سرعت 𝜔 دوراني حرکت وکړي او ددایروې مسیرشعاع

Fibrosarcoma

Fictitious Force

 Rوي  ،نودمرکزڅخه دتېښتې قوه په الندې ډول ده
𝐹 = −𝑚𝑅𝜔2
ساحه  ،مزرعه  ،ميدان ،ډګر ،دباندې ،بېر ،بيديا ورشو ،مځكه ،سيمه،
په فزیک کې  -:هغه سیمه چې قواوې پکې اغیزې کوي لکه  -۱ -:برقي ساحه چې
دمثبت اومنفي چارج شووالکترودونوترمنځ پرته وي  -۲مقناطیسي ساحه چې دیوه
مقناطیس دشمال اوجنوب قطب ترمنځ پرته وي  -۳متجانس ساحه لکه دیوې ساحې

Field

هغه موازي کرښې چې ځایزکثافت یې یوشان وي اودخاذن دلوحوترمنځ پرتې وي
دساحې دکرښوکثافت

Field Line
Density

دساحې شدت

Field Strength

جسم ،بدن،وجود،صورت ،تنه
په بیالوژي کې  -:دحیواني اونباتي موجوداتوبدن ته ویل کیږي چې دمختلفوغړوڅخه
جوړشوی وي اودژوندي موجود هراړخیزحیاتي فعالیت سرته رسوي .
په ریاضي کې  :ساحه  -:یوې حلقې ته ویل کیږي چې دهغې دصفرڅخه مخالف عددونه
)) (3 + 2 = 2 + 3په
دضرب عملیي ) (2 × 3 = 3 × 2اودجمعې عملیي
تړاویوتبادله اي ګروپ  commutativeتشکیلوي  .دالجبرپه څانګه کې جسم یوځانګړی
جوړ ښت د ی چې په هغه کې دجمع،ضرب ،تقسیم اومنفي عملیه لکه دحقیقي عددونوپه
،دکسري عددونو ساحه
شان ترسره کیږي  .دبیلګې په توګه دحقیقي عددونوساحه
 ،په عمومي صورت سره یوجسم یاساحه یوې مجموعي
 ،اود مختلط عددونو ساحه
 Kته ویل کیږي چې دضرب عمليي “ „ اودجمعي عملي “ „ په تړاوالندي بديهې

Field
)(Mathematics
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حقيقت (مشارکتي قانون،تبادلوي قانون ،توزیعي قانون) ځانګړتیاوې پوره کړي .
دابیلین ګروپ  Abelianتشکیلوي اوصفريې
لومړی  :دجمعې عملیي په تړاو
خنثي عدددی .
دابیلین ګروپ  Abelianتشکیلوي او خنثي
دویم  :دضرب عملیي په تړاو
عدددیې یو) (1دی
درېیم  :د توزیعي قانون اعتبارلري  .یانې دټولو  a,b,cعددونولپاره چې په مجموعه
پورې اړه لري

،لرو:

په فزیک کې  -:دساحې پرمټ د الکترون خپرونه  :یوې کړنالرې ته ویل کیږی چې دیوې
بهرنۍ مقناطیسي ساحې پرمټ داجسامودسطحې څخه الکترونونه راایستل کیږي  .په
نوموړې کړنالره کې ځواکمنه برقي ساحه کارول کیږي چې مقداریې لږڅه زرملیونه ولټ
په متر  109 V/mقیمت لري اوپه پایله کې دمنفي چارج شوې الکتروددڅوکې څخه چې
سل نانومتره نری ده  ،الکترونونه خپریږي  .دبیلګې په توګه په الکترون میکروسکوپ
کې دنوموړې تکنالوژی څخه ګټه پورته کیږي .

Field Electron
Emission

په فزیک کي  -۱ :دبرقی ساحې خطونه  -:داسې تصوري اویاکښل شوي خطونه دی چې
دبرقي ساحي په مرسته په یوه برقي چارج باندې دکولومب قوې تصویر څرګندوي  .د
ساحې خطونوکثافت په واسطه د دکولومب قوې شدت ښوول کیږی  .دساحی خطونه
دمثبت برقي چارج څخه پیل کیږي اوپه منفي چارج باندې
ختم کیږی  .که دساحې خطونوپه منحني باندې مماس رسم
کړونودتماس په نقطه کې دکولومب قوې سمت راښيي

مقناطیسیت یوه فزیکي پېښه ده چې
 -۲دمقناطیسي ساحې خطونه -:
ددوومقناطیسونوترمنځ دمقناطیسي قوې اغیزمنتوب ښکاره کوي  .د مقناطیسیت قوه
دمقناطیسی ساحې په مرسته ښوول کیږي  .مقناطیسي خطونه تصوري اویاکښل شوي
خطونه دي او دساحي په هره نقطه کې دمقناطیسي ساحي سمت راښيي .هرڅومره چې
دمقناطیسي خطونوکثافت ډیروي په هغومره اندازه دمقناطیسي
قوې شدت هم زیا ت وي  .نوموړي خطونه کیدی شي چې داوسپنې
کوچنی نرۍ ټوټواویاقطب نماپه مرسته دلیدلووړوګرځي .
دمقناطیسي ساحې خطونه سراواخیربرخه نه لري بلکې په خپل ځان
کې تړلي خطونه دي  .دیوه مقناطیس هغه برخه چې دمقناطیسي
ساحي خطونه ورڅخه راوځي دشمال قطب  Nپه نوم اوهغه بله برخه چې ورننوځي دجنوب
قطب  Sپه نوم یادیږی  .دبیلګې په توګه په یوه مقناطیسي میله کې دساحې خطونه
دشمال قطب څخه راوځي اوجنوب قطب ته ورننوځي
دساحې دکرښوشمیر

Field Line

Field Line
Number

دکارساحه  ،دکارکولوڅانګه  ،دمسلک برخه

Field of work

371

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
ټولوفزیکي اغیزوته ویل کیږي چې دقواواودغبرګون په واسطه منځ ته راځي  .نوموړې
کمیتونه دسکاالرساحې اویاوکټورساحې په مرسته ښوول کیږي  .یوه سکاالرساحه
دفضاهرټکي سره یوعدد تړي  .دبیلګې په توګه لکه حرارت اوبرقي پوتنسیال  .یوه ساحه
چې دفضاهریوه ټکي سره یووکټورتړي (تنظیموي) دوکټورساحې په نوم یادیږی  .دبیلګې
په توګه لکه برقي ساحه  ،سرعت اونور  .دساحې دوه ډوله تیوري شتون لري .
 -۱دکالسیک ساحې تیوري ده چې ګڼه څرنګه فزیکي ساحې دمادې سره غبرګون کوي

Field Theory

 -۲دکوانت ساحې تیوري ده
شکل  ،قواره  ،څېره ،بڼه ،رقم ،نمونه ،شخصيت  ،خيال ،تمثيل ،انځور ،نقش.
میلهْ پرچم ګل

Figure
Filament

په وحیدالحجروي حیواناتوکې رشته ته ورته کاذبې پښې ته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه
لکه رادیوالریا  ، Radiolariaماکروفګ  macrophagesاوفورامینیفیرا Foraminifera

Filopodia

داسې موادوته ویل کیږي چې په خپل جوړښت کې ډیرکوچني سوري لري اوکله چې یو
مایع اویاګازکې ور څخه تیریږي نوجامد کوچنی خچنې ذرې ځانته جذب کوي  .دچاخبره
چڼوي  .فلترونه داوڅښلواوبو ،هواد او ګازاتو دپاکولوپه موخه کارول کیږي .
په الکترونیک کې  -:یوبرقي سرکټ ته ویل کیږی چې دیوه زیګنال طیف څخه ټاکلی
فریکونس لیرې کوي اویایې کمزوری کوي
په ریاضي کې  -:که ومنوچې  Xیوه مجموعه وي او Fیوه بله مجموعه وي چې د X
فرعي مجموعوڅخه جوړه شوې وي  ،نو  Fته یوفلترویل کیږي کله چې الندې خاصیت
صدق وکړي :
 -۱که چېرته  Aاو  Bپه  Fپورې اړه ولري  ،نود  Aاو  Bتقاطع هم په  Fپورې اړه لري
 -۲هره فرعي مجموعه  Bچې په  Xپورې اړه لري او د  Fیوه مجموعه  Aپه خپل ځان
کې احتواکوي همدارنګه په  Fپورې اړه لري .
دفلترکولوعملیه  ،نينونه ،فلټرونه ،چڼونه،

Filter

Filtration

پایله  ،اخري نتیجه

Result

Final

داتوم خطي طیف چاودیدنه -:
په شکل کې دهایدروجن اتوم خطي طیف
چاودنه کښل شوې ده .چې په
کوچنیوخطونه تجزیه شوې ده .
که چېرته دیوه اتوم خطي طیف په ځیر سره وڅیړل
شي نوتجربه ښيي چې داتوم دطیف هریوعمده خط (انرژي
لیول ) په دوه اویازیاتوډیرومیده خطونوباندې چاودیدلې دي یاویشل شوی دی  .په
له مخې داتوم انرژي لیولونه
داسې حال کې چې دبوراتوم موډل ) (Bohr model
دعمده کوانت عدد )…… (n=1,2,3په واسطه ټاکل شوي دي نوددغو بنسټیز
لیولونوترڅنګ دکوچنیونورو لیولونو شتون نه شي بیان کیدالی  .داځکه چې داتوم
دانرژي لیول داډول میده چاودنې دهغې انرژي لیول په پرتله چې دعمده کوانت عدد  nپه
واسطه ټاکل کیږي لږڅه لس زره واره کوچنی دي  .داتوم دطیف نری میده کرښې د عمده
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خطونوپه پرتله داتوم شمېره  Zاودیوې ثابتې  αدمربع سره سم متناسب دي اومساوي ده
له  . (Zα)2 :خونوموړې نتیجه کیدای شي چې د نسبي کوانت میخانیک موډل پرمټ
په بشپړډول تشریح شي  .داځکه چې دبوراتوم په موډل کې یوازې دالکترون اوهستې
ترمنځ دکولومب قوه په پام کې نیول شوې ده خوپه نسبي کوانت میخانیک موډل کې
دیوې خوا په خپل محورباندې دالکترون څرخیدونکی حرکت ) (spinاوبلخوا په حرکي
انرژي کې دالکترون نسبي کتلې سمون جمله ) (termsپه پام کې نیول کیږي  .دطیف
خطونودچاودنې میده جوړښتونوالمل کوالی شوچې په دریو سمون غړوو ویښو:
 -۱په حرکي انرژي کې دنسبي کتلې جمله  -۲ Hkineticدالکترون سپین اوداتوم په
مدارکې دالکترون دوراني ضربان  spin-orbit-couplingجمله  -۳ Hsoداروینین جمله
 . HDarwinianپه خپل محورباندې دالکترون څرخیدونکی حرکت یانې دسپین دوراني
ضربان  spin angular momentumداسې پایلې لري چې دالکترون داخلي مقناطیسي
منځ ته راځي اومساوي دی له
ضربان intrinsic magnetic moment
.
که ومنوچې پخپله الکترون په یوه ساکن سیستم کې قرارلري خوپمقابل کې یې هسته
دالکترون په شاوخواراڅرخي نوپه دې حالت کې هغه مدارچې دالکترون پرځای هسته
پکې راڅرخي دبرق جریان سره ورته حلقه جوړوي  .دالکترودینامیک قانون له مخې
یوخوځیدونکی مثبت برقي چارج ) (+eلکه دلته داتوم مثبت چارج شوې هسته چې په یوه
تولیدکوي  .د مثبت چارج
دایروي مدارکې څرخي په خپله وارسره مقناطیسي ساحه
شوې اوخوځیدونکې هستې دایروي شکله برقي جریان له کبله تولیدشوې مقناطيسي
او دالکترون څرخیدونکی حرکت له کبله تولیدشوې داخلي مقناطیسي
ساحه
دیوبل سره داسې جوړه کیږي  coupleچې که دسپین سمت پورته خواته
ضربان
اوکه دسپین سمت ښکته خواته وي نوداتوم
وي نو داتوم انرژي لیول ډېریږي
انرژي لیول راټیټیږي  .همداالمل دی چې دعنصرونودطیف د اصلي یوې کرښې پرځای
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
ښوول کیږي  .د سمون نوموړي جملې ته دسپین  Sاودمدار ،دوراني ضربان L
په
جوړه کدینه ویل کیږي  .که چېرته په همدې موډل کې دالکترون سکون کتله ،نسبي
کتله  ،دالکترون سپین اوپاتې سمون جملې په پام کې ونیسونودیوه سیستم ټوله انرژي
دهاملټن  Hamiltonianعملګر Hپه واسطه په الندې ډول لیکالی شو:
کله چې په پورتنی معادله کې دسمون ټول غړي محاسبه شي نوپه پایله کې داتوم په طیف
کې دانرژي میده چاودنې اندازه  𝛥Eترالسه کیږي اومساوي ده له :

په دې ځای کې  jعبارت دی له ټول دوراني ضربان چې دسپین اومداردوراني ضربان
 ،که چېرته د مداردوراني
محصله وکټورتشکیلوي  ،یانې مساوي دی له :
ضربان عدد صفروي  l = 0نو j =1/2

نیمايي قیمت لري )، (j = 1 / 2 if l = 0

دی .
غیردهغې  ،په نوروحالتونوکې
په شکل کې دهایدروجن اتوم لپاره د خطي طیف چاودیدنه ښوول شوې ده  .دالکترون
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سپین  Sاوپه مدارکې د الکترون دوراني ضربان  Lترمنځ غبرګون داسې پایلې لري چې
د  2Pانرژي لیول په دوه برخوچوي
پاۍ ته رسول  ,ختمول

Finish

محدود

Finite

محدوده مجموعه  -:یوې مجموعې ته ویل کیږي چې دعنصرونوشمیریې محدودوي .
پینځه عنصرونه لري په داسې حال کې چې
دبېلگې په توگه دامجموعه
مجموعه الیتناهي عنصرونه لري
دا

Finite Set

هغه ګازات دي چې دډبروسکروپه کانوکې تولیدکیږي  .دبیلګې په توګه لکه دمیتان
ګاز،کاربن دای اکساید،کاربن مونواکساید،نایتروجن

Firedamp

كلك ،ټينګ ،محكم ،ځاېى ټينګ والړ ،ټينګ نيتى ،ثابت ،نه بدليدونكى (لكه نرخ).

Firm

لومړی راتلونکی نسل ته ویل کیږي چې لنډیزیې په  F1ښوول کیږي او دخالص ارثي
والدینوڅخه پیداشوی وي  .په داسې حال کې چې دموراوپالرالیل  allelدیوبل څخه
توپیرولري :

First Filial
Generation

ماهي  -:دفقاریه حیواناتودډلې څخه دی  ،په اوبوکې ژوندکوي اوسوړوینی
 Ectothermicدی  .په دې ماناچې دبدن حرارت دچاپېریاسره مطابق تغیرورکوي  .لږڅه
دیرش زره انواع یې پېژندل شوي دي .

Fish

ماهيگيري

Fishery

په بیالوژي کې  -:په واحدالجروي حیواناتوکې په کوچنیوبرخودحجرې ویشتوب ته ویل
کیږي  .همدارنګه په ډېرحجروي حیواناتوکې دیوې حجرې په دوه اویاډېروبرخو ویشتوب
دی چې په پایله کې یوبشپړفردورڅخه منځ ته راځي .
په فزیک کې  -: nuclear fissionپه خپل سر دیوې هستې چاودنه اویادانرژی په
کارولوسره لکه دنیوترون دجذب کولوپه کړنالره کې دلوړاتومي شمیرلرونکو
هستوچاودنې ته ویل کیږي چې په پایله کې راډیواکټیف چاودیدونکي تولیدات ،
هستوي وړانګې ،حرارتي انرژي  ،حرکي انرژي ،
فوتون وړانګې اونیوترونونه ازادکیږي  .دبیلګې

Fission

په توګه کله چې یورانیوم دوه سوه پینځه دیرش
 235Uپه یوه حرارتي نیوترون وویشل شی ،
89
،36
 ، 144کریپتون عنصر Kr
نودیورانیوم هسته چوي اوپه پایله کې دباریم عنصر56 Ba
درې سریع نيوترونونه  3nاودوه سوه لس میګاالکترون ولټ انرژی  210 MeVازادیږي
Ba + 310n + 210 MeV

144
56

Kr +

89
36

⟹ + 10n

235
92 U

فیزیون (ټوټه کېدل)  - :کله چې يو دروندعنصرلکه  U235پخپل سروچوي اويا يو حرارتي
نيوترون جذب کړي،نو په پايله کې چوي .په دې ترځ کې دوه سپک راديواکتيو عنصرونه
اودوه يا دری نیوترونونه  ،حرارتي انرژي او گاما وړانگې منځ ته راځي .
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ټینگول  ,ثابت ساتل ،کلکول
په بیالوژي کې  -:یوې ځانګړې کیمیاوي کړنالرې ته ویل کیږي چې په هغه کې دحیواني
اونباتي مقطع نمونې  sampleپه خپل حال ثابتې پاتې کیږي  ،اوپه دې توګه دخپل
سرې تجزیې  ،تخریب اوذهروڅخه خوندي پاتې کیږي  .دبیالوژيکي نمونواوږدمهاله،
ثابت ،کلک ساتنه  conservationایتانول ،میتانول ،اسیټون ،اسیتیک اسید  ،فورمالین
اونورموادوپرمټ شوني دي په عکاسي کې  -:دمخصوصومالګوپرمټ دعکس دوام

Fixation
)(Histology

دارثابت ساتل دی ترڅودسپینوزروهالوګیني ذرې دمینځل شوي عکس کاغذ دمخ څخه
لیرې شي  .دبیلګې په توګه لکه دسودیم تیوسلفاټ  (Na2S2O3),محلول په مرسته
دسپینوذز و برومید  AgBrاتومونه په اوبوکې حل کیږي اودعکس دمخ څخه لیرې کیږي
پرته له لمرڅخه هغواسماني ستوروته ویل کیږي چې دنوروستورویا سیاروپه نسبت
ناخوځیدونکي ښکاري .

Fixed Star

شالق لرونکې سلولونه  -:هغه ډول حجروته ویل کیږی چې شالق یانې متروكه ولري
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
چې دهغوی په مرسته داوبوجریان منځ ته راولي اوپه دې توګه داوبوڅخه غذايي موادجذب
کوي .

Flagellate Cell

شالق لرونکې  ،متروکه لرونکي  -:یوحجروي پارازایټ ي موجوداتوته ویل کیږي چې
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 فالجاتونو .
ځینې حیواني فالجات لکه  Trypanosoma bruceپه انسانانوکې دخوب ناروغۍ المل
ګرځي .

Flagellates

تیزنه  ،شالق  ،قمچین  -:دیوحجروي اوهمدارنګه  Eukaryoteموجوداتوحرکي
جوړښتونه دي چې دحجرې جسم څخه دلکۍ په شان راوتلي وي  .دبیلګې په توګه لکه په
فالجالتا بکټریاووکې داډول جوړښتونه دحرکت ،حسي شکر اویاانتن په توګه کارول
کیږي  .همدارنګه دسپرم  spermحجره هم لکۍ ډوله جوړښت لري چې دفالجال تاپه
مرسته دمؤنث جنسي غړي په اوږدوکې الره پیداکوي .

Flagellum

شغله  ،لمبه  ،لکه داورلمبه

Flame

یوه فزیکي آله ده چې په یوه برقي ساحه کې دپوتنسیال تفاوت اندازه کوي  .دبیلګې په
توګه لکه دیوه خاذن دلوحوترمنځ دپوتنسیال توپیراندازه کوي .
دسوځیدووړ،دلمبې وړ

Flame Probe
Flammable

 -:FADدبیوشیمي په څانګه کې یوارجاع ګرفعال کوانزایم دی چې دمیتابالیزم په
ډیروانزایمي تعامالتوکې ونډه لري  .دشحمي اسیدونوپه میتابالیزم کې چې د
بیتااوکسیدیشن په  Beta-Oxidationپه نوم یادیږی  FADبشپړاوکسیدایزکیږي او
خپل ځانته دوه پروتونونه  2H+اودوه الکترونونه  2e-رانیسي اوپه ارجاع شوي FADH2
مولیکول باندې اوړي  .همدارنګه دحجرې په تنفسي ځنځیرکي  FADH2مولیکول
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
اوکسیدایزکیږي اودوه الکترونونه  2eد  ATP synthesisتولیدلپاره چمتوکوي  .که
چیرته ارجاع شوی مولیکول اوکسیدایزشي اویوپروتون  1H+اویوالکترون  1e-دالسه
ورکړي نوپه  FADHباندې اوړي .
یوډول زیړرنګه ماده ده چې د نباتاتوپه عصاره کې منحل شوې وي  .دبیلګې په توګه لکه
)(2-Phenylchroman
دګالنوپه شګوفه (غوټی) کې پیداکیږي  .په کیمیاوی تړاود
ددوواروماتیک حلقوڅخه جوړشوي
څخه مشتق کیږي اوپه خپل بنسټیزجوړښت کې
دي .په یوه اروماتیک حلقه کې اکسیجن تړلی دي .

Flavonoid

ورږه  ،کیک  -:یوه کوچنۍ حشره ده چې دیونیم څخه ترپینځه نیم ملي متره پورې
اوږدوالی لري اودڅنګ اړخ یې هموارشکل لري  .دهغوی سفلي ډوله پښې اوږدې دي
اودټوپ وهلووړتیالري  .وریږې د پارازایټ په توګه په تی لرونکوحیواناتواومرغانوکې
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
کمښت دچمجیواو والگى  influenzaناروغې منځ ته راشي  .دبېلګې په توګه دمږې
ورږو څخه دپستیس  pestisناروغۍ منځ ته راځي چې المل یې دوینې له الرې د
) (Yersinia pestisبکټریاووانتقال دی  .نن ورځ دورږو دوه زره انواع پېژندل شوې دي .
دورږودمنځه وړلواغیزمنه کړنالره داده چې یو لوښی دظرفونوپاکولومایع څخه ډک شي
اودلوښي په منځ برخه کې یوه شمعه کېښول شي  .ورږي دشمع نورخواته ټوپونه وهی
اوهلته په اوبوکې غرقیږي .

Flea

ارتجاعي ،نرم ،مالیم ،متغیر ،داوښتووړ

Flexible

مچ ،مګس  -:کوچنی حشرې دي چې دوه وزرونه اوپه معمولي توګه توررنګ لري  .تنه
یې په برسکها پوښل شوې ده  .دژوندموده یې څواوونۍ دوام کوي خودالرف Larve
پړاویې اوږدمهال ترډیرومیاشتوپورې رسیږي  .دعضوي موادو،حشراتواو پارازایټ وڅخه
ځان تغذیه کوي  .څرنګه چې مچان په چټلوموادوکې خوراکي موادلټوي نودځان سره
ما یکروبونه انسان ته انتقال کوي اوله دې کبله پاتوجین دي  .په یوه کال کې څونسلونه
تولیدکیږي  .یوسلوشل انواع یې پيژندل شوی دي  .دمچانوسرتګې دمرکبې سترګې
 faceted eyeجوړښت لري .

Flies

په اوبوکې دشمزۍ لرونکوحیواناتو په بدن باندې یوډول ځانګړو ثبات راوستونکو جوړه
اویاناجوړه  ،هموارو ،خوځیدونکوغړوته ویل کیږي چې دلمبووهلوپه ترځ کې دهغوی
څخه ګټه پورته کیږي .دبیلګې په توګه ماهيان دشپږوڅخه ډیرثبات کوونکي غړي لري
چې جوړه غړي یې په سینه اونس پورې تړلي دي اوناجوړه غړي یې په شااولکۍ پورې
تړلي دي .
په هوااویااوبوکې دکوچنیوشیانوځونډپاتې کیدل  ،معلق ماندن

Flipper

Float

دیدافقي یاهمواردید  -:په مهندسي علم کې کله چې درې بعده جسم په دوه بعده توګه
رسم شی اونقشه یې وکښل شی  .په بله وینایودیاګرام دی چې یوجسم لکه
تعمیر،کلیسا،کور لید دپاسه خواڅخه ښکته خواته ښيي .

Floor Plan

دنباتاتوټولوانواعوته ویل کیږي چې دسیستماتیک ډلبندی پربنسټ په یوه ټاکلې سیمه

Flora
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لکه یوه جزیره کې پیداکیږي .
دګل په منځ کې  ،غوټی  ،شګوفه

Floral

جریان لرل  ،بهېدل ،روانېدل ،شويېدل ،تو يېدل،

Flow

ګل لرونکي نباتات  ،شګوفه لرونکي نباتات ،

Flowering Plant

تغير خوړل ،پريوه حال نه پاتې كېدل ،

Fluctuate

نوسان  ،تغیر -:دیوه فزیکي کمیت مقدارټیت اوجګ کیدل  .دبیلګې په توګه دشپې
اوورځي په موده کې دحرارت تغیر،دبرق ولټیج تغیر،دهوافشارتغیر.

Fluctuation

مایع  ،دمادې دموجودیت یوه حالت ته ویل کیږي چې شکل یې تغیرکیدونی دی او
دیوه لوښي د بڼې سره سم بدلون کوي

Fluid

دبهیدونکومایعاتواوګازاتوعلم ته ویل کیږي .

Fluid Dynamics

دلزوجیت  Viscosityمعکوس قیمت ته فلوئیدیتي ویل کیږي
فلورېسنس  -:دځینوجامدو،مایعواوګازاتوداسې خواصوته و یل کیږي چې که
الکترومقناطیسي وړانګې لکه دنوروړانګې ځانته جذب کړي نودهغوی اتومونه په
تحریک راځي اوپه پایله کې دلویدونکووړانګوانرژي په پرتله ټیټه انرژي وړانګې خپروي
چې اوږدې څپې لري  .دبیلګې په توګه که چېرته په یوه فلورېسنس ماده لکه CaF2
باندې په سترګونالیدونکې وړانګې لکه ماورای بنفش وړانګې ولګیږي اوکله چې
 CaF2مادې څخه جذب شي نوورپسې په سترګو د لیدلووړوانګې ورڅخه خپریږي .
فلورېسنس موادپه څراغونو،رنګونو  ،مینرالوژي  ،بیالوژیکي دېدکتورونوکې کارول
کیږي  .دبیلګې په توګه دیوه لړم (ګژدم ) په شابرخه کې  beta-Carbolineموادشتون لري
اوکله چې و ر باندې د ماورای بنفش وړانګې ولګیږي نو سړی په توره تیاره کې هم
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 .
یوډول البراتواري معاینه ده چې په حجروکې دیوه ټاکلي جین مقداراندازه کوي .دبیلګې
په توګه لکه دسینې یوډول یرغل کوونکي سرطان دجین مقدار  HER2 genesاندازه کوي
 .دنوموړې البراتواري کړنالرې لنډیزپه  Fishلیکل کیږي .
یوالبراتواري تخنیک دی اوپه ډاګه کوي چې ګڼه په یوه حجره کې دډي این اي DNA
ځانګړو برخو څومره کاپي شتون لري اولنډیزيې په ) (Fishکښل کیږي
دکیمیاوي عنصرفلورین لپاره دلنډیزنښه ده

Fluidity

Fluorescence

Fluorescence
In Situ
Hybridization
Fluorescence In
Situ
Hybridization
Fluorine

فلورین  -:کیمیاوي عنصردی چې اتومي شمېره یې  ، 9نسبي اتومي کتله یې 19
 g/molاودلنډیزنښه یې په  Fښوول کیږي  .زیړشین رنګه یوقیمته ګازدی چې د
پریودیک سیستم په اووم ګروپ یانې هالوجن عنصرونوپورې اړه لري  .دهالوجن
ترټولوعنصرونویوډیر زورورتعامل کوونکی عنصردی اوډیرالکترونیګاتیف خواص لري .
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په دې ماناچې الکترونونه ځانته رانیسي اوپه مننفي ایون اوړي  .پرته له نجیبه
ګازونودنوروټولوسره کیمیاوي تعامل کوي  .بلخوافلورین یوډیرقوي اکسایدکوونکی
 oxidantیانې داکسیجن اتو م انتقال کوونکی عنصر دی  .دفلورین مالګې دهډوكو او
غاښونوبهرني پوښ خرابوالى  cariesدمخنیوي په موخه پراخ استعمال لري  .دویلې
کیدنې تکی یې  ، −219.62 °C,دغلیان ټکی یې  ، −188.12 °Cاوکثافت یې 1.7
 g/Lقیمت لري  .فلورین اودهغه مرکبات ډیرزهرجن خواص لري .
دایکس وړانګوپه مټ په ژوندی توګه دبدن غړومتحرک تصویرونه ښوول کیږي .

Fluoroscopy

دیوه کیمیاوي درمل نوم دی چې سرطاني حجرې دمینځه وړی اووده يې په ټپه دروي

Fluorouracil

 -:دمقناطیسي ساحې  Bشدت څرګندوي او
 -۱مقناطیسي ساحې جریان کثافت
دټولوهغوخطونوشمیرته ویل کیږی چې دیوې واحدې تفاضلي سطحي  dAدمنځ څخه
عمودأ تیریږی  .په تفاضلي ډول لیکو:
𝚽𝒅

𝑩𝑨𝒅 = 𝑩 نوموړی کمیت یووکټوردی اود مقناطیسي اندکشن اویاپه ساده ژبه
مقناطیسي ساحه هم ورته ویل کیږی  .دمقناطیسي جریان  ΦBاودمقناطیسي ساحې
جریان کثافت

ترمنځ الندې اړیکې اعتبارلري

څرنګه چې دمقناطیسي جریان کرښې په خپل ځان کې تړلی شکل لري،نوله دې کبله که
دحجم  Vپرمخ د هرې یوې تړلې سطحي په اوږدو باندې دمقناطیسي ساحي جریان
کثافت انتګرال ونیسو،نو قیمت يې صفرکیږي

په بله وینا همدې تړلې سطحې ته په همغه اندازه مقناطیسیت ورننوځی څومره چې
ورڅخه راوځي  .په دې ماناچې مقناطیسي چارجونه شتون نه لري  .دمقناطیسي ساحې
جریان کثافت نړیوال واحددتیسال  Teslaپه نوم یادیږی اولنډیزيې په  Tباندې کیږي .
 -:دیوه برقي ازاد چارج په واسطه تولیدشوې برقي
 -: ۲برقي ساحې جریان کثافت
ساحې شدت  Eلپاره یومعیاردی او دټولو هغو خطونو شمیر(کثافت) ته ویل کیږی چې
دیوې سطحي دمنځ څخه عمودأ تیریږی  .په فضاکې د برقي ساحې جریان کثافت
دبرقي جریان تفاضل  dΦEاودواحدسطحي تفاضل  dAدحاصل تقسیم
څخه ترالسه کیږي  .یانې 𝑨𝒅 𝑫 = 𝝐 𝑬 = 𝒅𝚽/په تشیاکې دبرقي جریان کثافت
دبرقي بې ځایوونکې ساحې په نوم هم یادیږي اولنډیزيې په  Dښوول کیږی  .په فضاکې
دبرقي ساحې شدت  Eاودبرقي جریان کثافت  Dترمنځ سم سیخ اړیکي شته دي  .لکه :
،په دې ځایکې  ε0یوبرقي ثابت دی  .په بله وینا  Dدبرقي چارجونوسطحي
کثافت تشکیلوي اوواحدیې کولومب پرسطح مربع ( )C/m²دی  .که په یوه داي الکتریک
ماده  dielectricلکه شیشه ،ربړ اوداسې نوروعایقوموادوپه منځ کې برقي ساحه  Eعمل
وکړي،نو ددې المل ګرځي چې دمادې اتومونو دهستې مثبت چارج لږڅه دمدار دالکترونو
منفي چارج په تړاو ټیله کیږي  .په پایله کې ځایزبرقي دیپول مومنت  Pمنځ ته راځي  .په
یوه داي الکتریک ماده کې دبرقي ساحې جریان کثافت  Dپه الندې ډول تعریف شوی دی:
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که چېرته برقي جریان  ΦEدیوې داسې سطحې  Aڅخه تیریږي چې دزړه په خوښه ټاکل
شوې وي او د ټولوتفاضلي سطحو په تړاود برقي ساحې جریان کثافت  Dانتګرال ونیول
شی ،نوپه پایله کې برقي جریان  ΦEترالسه کیږی .

دجریان قوه  :په فریک کې -:
 -۱دبرقي قوي جریان  -:یوفزیکي کمیت دی چې دبرقي قوې اغیزمنتوب
ساحې جریان شدت  Eپه واسطه څرګندوي اولنډیزیې په  ΦEسره
ښوول کیږي .
دیوې سطحي  Sپرمخ برقي جریان  ΦEهغه مهال ترالسه

دبرقي

کیږي کله چې د سطحي هرې کوچنۍ عمودي برخې وکټور
د برقي ساحې وکټور  Eسره ضرب کړواوبیایې
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 mدی  ،.اوکه چېرته خالص برقي چارج ) Q(Vددرې بعده حجم  Vپه منځ کې
دیوې سطحي  Sپه واسطه احاطه شوی وي ، QSنودګوس  Gaussianقانون پراساس
دبرقي قوي جریان مساوي دی له :

Flux Of Force

په پورتنی معادله کې  ε0یوبرقي ثابت دی .
 -۲دمقناطیسي قوې جریان -:
یوفزیکي کمیت دی چې دمقناطیسي ساحې جریان شدت څرګندوي اولنډیزیې په ΦB
سره ښوول کیږي  .په بله وینادمقناطیسي ساحې  Bټولوخطونوشمیر(کثافت ) ته
دمقناطیسي قوې جریان ویل کیږي  .که یوه سطحه  Sپه پام کې ونیسو  ،او په
کوچنیوبرخولکه  dsيې وویشو.نوکه اوس دمقناطیسي ساحې  Bهغو اجزاو (کمپونینت)
انتګرال ونیول شي چې د  Sسطحې کوچنیوبرخو dsدمنځ څخه عمودأ ⊥ Bتیریږي
،نوپه پایله کې دمقناطیسي قوې جریان  ΦBترالسه کیږی .
،
دنوموړي کمیت نړیوال واحدددجرمني فزیک پوه ویبر Weberپه ویاړنومول شوی دی .
یوویبرمساوي دی له 1 Wb = 1 V·s = 1 T·m2 :
دکیمیاوي عنصرفرمیم لپاره دلنډیزنښه ده

Fm Fermium

دمحراق واټن یادمحراق فاصله  -:هغه واټن ته ویل کیږي چې دمحراق اودیوې عدسیې
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دمرکزترمنځ پرته وي .
هغه شعاع چې دمحراق څخه تیریږي

Focal Ray

محراقي سطحه  -:هغې تصور شوې سطحې ته ویل کیږي چې دعدسیی دمحراق په
ټکی کې په اپتیکي محورباندې عمود والړه وي

Focal Plane

محراق  -:کله چې دنوروړانګې داپتیکي محورسره موازي په عدسیه اویاپه کروي هنداره
ولګیږي  ،نوداوړانګې دانکساراویادانعکاس څخه وروسته په یوه ټکي کې
متمرکزکیږي  .دې ټکي ته دعدسې اویاهندار ې محراق ویل کیږي .

په اپتیکي فزیک کې یوعددد ته وايي چې دلنډیزنښه یې په  Bسره کیږي
اوددیافراګمادمحراق واټن  fاودهغې قطر  dدحاصل تقسیم څخه الس ته راځي :
B = f/d
محراق

Focal Point,
Focus

Focal Ratio

Focus

دعدسې په مرسته په یوه ټکي کې دموازي وړانګومتمرکزکول ،
هغه نباتات چې دحیواناتوغذاتشکیلوي  .داډول نباتات دتازه وښواویاوچووښوپه توګه
لکه کبل  ،علف ،ریشکه  ،اویادمیوې په توګه لکه لبلبو،جو،شاخل اوداسې نورپه
مصرف رسیږي .
نازکه پرده  ،نری پاڼې  ،دفلزنازکه ورقه  ،فلم

Focussing

Fodder

Foil

 -۱حباب  ،کیسه چه  ،پولۍ  ،پوقانه ،کوچنۍ لوله ،پوښ
 -۲په تخمدان کې دهګۍ پخیدلوپه پړاوونوکې دحجرې غشابڼه -۳ ،داوښتانوبهرنی
پوښ  -۴،لکه دکولموپه دیوال کې دلمف غد ه ګې  -۵په تائیرایدغده کې کڅوړګی
چې هورمونونه خوندي ساتی
نتیجه ترالسه کول،تعقیب کول ،مفهوم اخیستل ،پوهیدل ،مالومیدل
پښه ،فټ ( ١٢انچه) پاى يا بېخ  :پلى عسكر :هجا (په نظم كى).
الندې سطحه ،تحتانې سطحه ،بنسټیزسطحه

Follicle

Following
Foot
Footpoint

سوري لرونکي  ،ریشه پایان  ،ریشه ډوله پښې لرونکي -:
دامیبې اورګانیزمو دډلې څخه یوسلولي حیوانات تشکیلوي
چې کاذبې پښې لري  ،بدن یې دکلسسم کاربونیټ )(CaCO3
اهکي پوښ څخه جوړشوی دی  .دبدن پوښ څخه یې
دسایتوپالزما ګڼ شمیر ریشه ډوله جوړښتونه راوتلي دي ،
نوموړی قشر دډیروکوچنیوکوټو chambersڅخه تشکیل دی
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چې په خپل منځ کې دسوریوپه واسطه ارتباط لري  .داحیوانات د سمندرپه اوبوکې
ژوندکوي ،اودهغوی رسوب شوي قشرونه  fossilدمتمادي کالونوپه اوږدوکي اهکي
پنډطبقې تشکیلوي  .لږڅه  ٢٧٥,٠٠٠انواع یې پېژندل شوي دي اودیوملي مترڅخه تر
شل سانتی متره پورې اږدوالی لري .
مجبوركول ،تحميل كول،

Force

قوه  -:په فزیک کې قوه یوکمیت دی اولنډیزیې په  Fسره ښوول کیږي  .هرعلت چې ساکن
جسم په حرکت راولي اویامتحرک جسم دساکن حالت ته راولي ،اویاداچې دیوه جسم
دحرکت سمت ته تغیرورکړي اویاداجسامودشکل تغیرالمل وګرځي ،دقوي په نوم یادیږی .
دبیلګې په توګه لکه دجاذبې قوه،الکترومقناطیسي قوه،هستوي قوه،اټومي
قوه،انحکاک قو ه ،االستیکي قوه اوداسې نور  .دقوي په واسطه یوجسم تعجیل مومي
،انرژي یې دپخواپه پرتله تغیرکوي اوکارترسره کیږي  .دبیلګې په توګه که په یوکیلوګرام
جسم باندې دځمکي جاذبه قوه عمودأاغیزه وکړي ،نوپه پایله کې دقوې  Fنړیوال
واحددانګریزساینس پوه نیوټن ) Newton(Nپه ویاړنومول شویدی  .یونیوټن  Nله
هغومره قوې څخه عبارت دی چې د یوکیلوګرام  1kgساکن جسم کتلې ته ،دیوې ثانیي
 sپه موده کې په منظم توګه یومترپرثانیه

سرعت او په

Force

اندازه تعجیل ورکړي .

یانې
قوه ( ځواک)  - :هغه فزيکي کمیت دی چې یوساکن جسم وخوځوي اویا متحرک جسم
ودروي اویا دهغه دخوځیدلوپه لوري کې بدلون راولي اویا داچې دجسمونوپه بڼه کې تغير
راولي .

Force

دیوې قوې سمت اویاجهت راښيي چې دیوه وکټورپه واسطه ښوول کیږي .
دوکټوراوږدوالۍ دقوې مقدارڅرګندوي .

Force Arrow

قدامی دماغ  ،ددماغ لومړی برخه  -:دایمبریو  Embryoددماغ قدامی برخه  ،ددماغ
هغه برخه چې دماغزوترټولوقدامي درې ګونووزیکولونوډي انسفالون Diencephalon
اوتالنسفالون  Telencephalonجوړوي  .قدامی دماغ دبدن حرارت اودخوراک ،خوب
اواحساساتو دنده کنترول کوي .

Forebrain

جنګل  -:اجتماع طبیعی ویانیمه طبیعی نباتات که قسمت اعظم آنرانباتات چوبی
ویادرختان تشکیل داده وزیر آنها بته هاوعلف هاوپایانترازآن خزه هاوګل سنګه
هاقرارداشته باشد .درقسمت های که هوای مالیم دارد جنګل های سرسبزتابستانی
ودرارتفاعات آن جنګلهای همیشه سبزمانند درختان نیشتروغیره موجودبوده وتکامل
خوبترجنګل درمناطق حاره دیده شده که درآنجا بسیارغلومیباشد.

Forest

ځنګل پوهنه ،دځنګله علم.

Forestry

ډول  ,بڼه  ,شکل  ،جوړښت  ،بڼه; شكل; څيره

Form

رسمى ،ظاهرى ،قانونى ،ادارى ،جوت ،ټاكلى ،څرګند.
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فورم الدیهاید  ،فورم الډیهاید -:
یو بې رنګه  ،تندبویه ګاز دی چې دمیتان مشتق څخه ترالسه کیږي
اوکیمیاوي فرمول یې په  CH2Oښوول کیږي .
سیستماتیک نوم یې متانل  methanalدی  .په طبیعت کې نوموړې ګازدعضوي
موادودنامکمل سوځیدنې په ترځ کې منځ ته راځي  .لکه دموټرتیل دسوځیدنې په ګازکې
اودسګرت په لوګي کې شتون لري  .دتودوخي په منفی یوویشت سانتیګرید درجه –
 21 °Cکې ویلې کیږي  ،مالیکولي وزن یې دیرش دی  .په کیمیاوي تړاودمېتایل
الکهول داکسیدیشن څخه ترالسه کیږي  .په تجارتي توګه دیرش په سل  30 %کې
دمتانل اوبه زڼ محلول په شکل خرڅیږي چې دفو رمالین په نوم یادیږي  .په طبابت کې د
مایکروبونو د منځه وړنې (تعقیم) موادوپه موخه اوهمدارنګه  ،دژوندانه ډیروشیانولکه
دمایکروبونو څخه ددواګانوخوندي ساتنې  ،دکوټې دهواپاک ساتنې  ،دجراحی آالتوپاک
ساتنې او ښکال مواد وپاک ساتنې لپاره کارول کیږي  .که فورم الدیهاید تنفس شي

Formaldehyde

اویادپوستکي اودسترګوسره تماس پیداکړي نو دخارش  ،سرخوږیدنې سبب ګرځي .
دډیروکیمیاوي موادومخکښ توکي تشکیلوي .
دریاضی اصول اومنطق  ،دریاضیاتوبنسټ شکل  ،دریاضي ژبه  ، ،اصول پر ستى،
عنعنه پرستى ،ظاهر پرستى
اندازه  ،غټوالی  ،دکاغذ یا کتاب اندازه  ،لکه A4 = 21 cm× 29,7 cm

Format

دشکل اویایوې بڼې ځانته غوره کول  ،رغونه ،تشكيل ،ساختمان ،جوړښت ،بنا ،بڼه ور
كونه .
په بیالوژي کې  -:ټول هغه نباتات چې یوشان نموولري پرته له دې چې دهغوی نوع
اویاجزیات تشریح شي  . .لکه داوړي په موسم کې پاڼې لرونکي شنه ځنګلونه  ،شین چمن
اونور.
په جیالوژي کې  -:دځمکې یوې تاریخي لرغنې دورې ته ویل کیږي چې
اکثرأدپخوانیوپېرې دحیواناتوفوسیل شکل په
مخصوصوډبروپه واسطه پوره تشخیص کیدالی شي .

واسطه

اوهم

دپخواني

Formalism

Formation

وخت

دمونوکاربن مشبوع ساده او زوروراسید (میتان اسید) دي چې
دمیږیانوتیزاب -:
کیمیاوي فرمول یې  HCOOHدی  ،دفورم الدیهایدڅخه ترالسه کیږی  ،بې رنګه ،
 .په میږیانو او د شاتو په موچیو کې پیداکیږی .
ډیرتندبوي لری
پخوادمیږیانودتقطیرڅخه ترالسه کیدل  .دخوراکي شیانودخوندي ساتلوپه موخه چې
دخرابوالي مخنیوی یې وشي ،کارول کیږی  .دمیتایل فورمات څخه د دمیږیانوتیزاب
ترالسه کیږي .

Formic acid

HCO2CH3 + H2O → HCO2H + CH3OH
فورمول  -:فارمول ،قاعده ،طريقه ،اصل ،اصول ،الره  .دیوه طبیعی قانون لنډیزته ویل
کیږي چې دحرو فو ،عددونو ،نښو،اویالغتونوپه مرسته کښل شوی وي  .دبیلګې په توګه
لکه کیمیاوي فرمول  ،ریاضي فرمول اونور .لکه دفیثاغورس قضیه دفرمول په توګه
په دې معادله کې د  a,b, cحرفونه دیوه مثلث ضلعې دي
داسې لیکو:
چې دهغوی ترمنځ اړیکې راښيي .
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په کیمیاکې  -:دکیمیاوي مرکباتودعنصرونوفرمول دی چې دهغوی دکتلې اودحجم له
مخې دعنصرونو نسبت ټاکل کیدای شي .
دیوه مرکب دبرخه والواتومونومجموعې کتلې ته ویل کیږي چې
واحدباندې اندازه کیږي

داټومي کتلې په

فارمول جوړونه ،قانون جوړونه  :فارمول  .توضیح  ،خاص شکل ،
په فارماسي کې  -:یوه کړنالره ده چې توپیرلرونکي کیمیاوي موادسره ګډیږي ترڅوپه
پایله کې یواخرنی تولیدترالسه شي .
فوسيل ،دلرغونې زمانې دحيواناتو او نبا تاتو پاته شونى (مړجسد) ته ویل کیږي چې په
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

Formula Mass

Formulation

Fossil

فوسیل اړین رول لري .
یوډول رقاصه ده چې دنوموړې آلې په مرسته دځمکې څرخیدونکی حرکت ثبوت کیدای
شي  .په  ١٨٥١زکال کې دفرانسوي فزیک پوه  Léon Foucaultله خو په دې اړوندیوه
تجربه ترسره شوه اودارقاصه دهغه په ویاړونومول شوه  .نوموړي فزیک پوه نهه ویشت
کیلوګرام  29 kgفلزي کروي شکله کتله دیوه سیم (رقاصې) په یوه څوکه ځونډه کړه
چې طول یې اوه شپیته  67 mمتره وه  .ورپسې رقاصې په خپله عمودي سطحه او په
ازاده توګه اهتزازي حرکت پیل کړ .تجربې وښووله  ،هغه سمت چې دهغې په اوږدوکې
رقاصې اهتزازکولو  ،دوخت په تړاوڅرخیږي  .داځکه چې رقاصه په خپله سطحه کې
اهتزاز کوي اوهڅه کوي چې په فضاکې یوثابت سمت کلک وساتی په داسې حال کې چې
ترالندې یې ځمکه دوخت سره سم څرخیدونکی حرکت ترسره کوي  .په بله ویناکه چېرته
دځمکې دسطحې څخه چې ثابت مختصات لري  ،اوس یوڅوک درقاصې رپیدونکي
حرکت ته وګوري  ،نوورته څرګندیږي چې داهتزازي سطحې په عرضانې خواکې

Foucault
Pendulum

دکوریولس قوه  Coriolis forceاغیزه کوي  .نوموړې قوه دځمکې دڅرخیدلوله کبله په
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 .
ْسسه ،بسپنه ،مر سته
بنسټ ،اساس،تهداب  ،بنیاد،پایه  ،مو
دفورير سلسله  -:په ریاضي کې یوه مثلثاتي سلسله ده چې په  ١٨٢٢زکال کې
دفرانسوي ریاضي پوه فوریر  Fourierله خوا خپره شوې ده  .دفوری سلسله یوه کړنالره
راښيي چې ګڼه هرپریودیک زیګنال اویا هریو پریودیک  periodicتابع ته داسې
انکشاف ورکوالی شوچې دساین اوکوساین دالیتناهي تابع ګانود مجموعې سلسلې څخه
جوړ ه وي  .دبېلګې په توګه که چېرته یوه متمادي ،پریودیک اودمشتق وړیوه تابع
) ƒ(xپه پام کې ونیسوچې پریودیې  2πاو  xیوحقیقي متغیروي په دې توګه چې
) ƒ(x + 2π) = ƒ(xاعتبارولري ،نوکوالی شوچې دا ډول تابع دیوې الیتناهي مجموعې اویا
د  2πپریودیک تابع د سلسلو په توګه ولیکو :ددې موخې لپاره دساین اوکوساین تابع
دالیتناهي مجموعې په کارولوسره پیل کووچې د [−π, π],دانتروال ترمنځ تغیرکوي .
بلخوامنوچې د ) ƒ(xپریودیک تابع په نوموړي انتروال کې دانتګرال وړده
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اودفوریرسلسلې ضریبونه په  anاو  bnعددونو ښیو  .دساین اوکوساین الیتناهی
مجموعې ته د) ƒ(xتابع فوریرسلسه ویل کیږی اوپه الندې ډول یې لیکو:

که دمربع شکله زیګنال لپاره دفوریرسلسلې دتقرب یوازې څلورغړی په پام کې ونیسو،
نونتیجه یې داسې ښکاري څرنګه چې په شکل کې ښوول شوی ده .
دکیمیاوي عنصر فرانسیم لپاره دلنډیزنښه ده

Fr  Francium

فراكشن  -:دیوه مخلوط هغه ویشل شوې برخې چې یوشان اویامساوي صفات ولري .
كسر ،ماتيدنه ،درز ،دعددونو حاصل تقسیم  ،برخه ،ډله،
په کیمیاکې  -:دموادویوې برخې ته ویل کیږي چې دیوه مخلوط څخه دبیلولوپه کړنالره
کې ترالسه کیږي  .فراكشن په ټاکلي حرارت کې خوټیږي اوتقطیرکیږي .
منکسر،مات شوی ،

Fraction

Fractionally

دوړانګودرملني ټولیزانرژی ډوزپه کوچنیوبرخوویشل کیږي اوناروغ ته همدغه کوچنۍ
برخه هره ورځ ورکول کیږي .دبیلګې په توګه لکه دسینې سرطان دوړانګودرملنې لپاره په
ټولیزه توګه شپیته ګري  60 Gyوړانګوانرژي کارول کیږي ترڅوسرطاني حجرې له مینځه
یووړل شي  .که په یوه ورځ کې دوه ګري  2 Gyناروغ ته ورکړشي نودابرخه دفرکشن په
نوم یادیږي

Fractionation

مات  ,غوڅ  ,پر ی  ( ،ماتیدنه  ،کسر  ،لکه دهډوکوماتیدنه  ،دغړوپریکیدنه ،دنس
جدارپریکیدنه لکه چوره )

Fracture

یوکیمیاوي راډیواکټیف عنصردی چې په القلي عنصرونوپورې اړه لري  ،لنډیزیې په Fr
ښوول کیږي  .اټومي شمیره یې  ، 87نسبي اټومي کتله یې  (223)g·mol−1ده .
دویلې کیدنې ټکی  ، 27 °Cدغلیان ټکی یې  677 °Cدی  .نوموړی عنصر ۳۴
ایزوټوپونه لري چې د Fr199څخه تر  Fr٢٢3پورې رسیږي .

Francium

فراونهوفرډیفرکشن  -:په فزیک کې :
داپتیک په څانګه کې د تفرق انتګرال
دریاضي یوفرمول دی چې دهغه په مرسته
کوالی شوچې دیواویاڅوچاکونو )(slit
څخه په لیرې واټن کې درڼا(نور) تفرق
انځورونه محاسبه کړو  ،په بله ویناکله چې درڼاهموارې څپې په یوه نري اوږد چاك
باندې ولګیږی اوترشایې تفرق صورت ونیسي  .دنوروړانګوداډول پېښه دفراونهوفر
 Fraunhoferاویا دلیرې ساحې تقرب په نوم یادیږي  .هموارې څپې هغه
تفرق
مهال منځ ته راځي چې د نورمنبع دچاک څخه په الیتناهی واټن کې موقعیت ولري .
دبیلګې په توګه لکه دلمروړانګې دهمواروڅپو وړانګې تشکیلوي  .تجربه راښيي چې
هغه هموارې وړانګې کوم چې دچاک څنډوبرخوڅخه تفرق کوي اوبیادچاک څخه په یوه
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لیرې پرده باندې لګیږي  ،داپتیکي محور په مرکزي کرښه کې دوړانګولومړی اعضمي
شدت جوړوي  .داځکه چې دهمواروڅپو امپلیتودیوشان فاز  phaseلري اوله دې کبله یې
شدت زیاتیږي  .خوهغه هموارې څپې چې دچاک څنډوبرخو،اودچاک مرکزي برخوڅخه
تفرق کوي اوبیا داپتیکي محورپه اوږدوپه لېرې پرده باندې سره راغونډیږي  ،دوړانګو
لومړی اصغري  minimumشدت جوړي  .داځکه چې دهغوی دهمواروڅپو امپلیتود
فاز  phaseدیوبل سره یوسلواتیادرجې  180°توپیرلري  .که چېرته دچاک څخه ترشاواټن
یانې داپتیکی محور Zپه اوږدوکې حرکت وکړو ،نو درڼاهمواروڅپودتفرق نمونې بڼه
پرلپسې تغیرکوي  .همداالمل دی چې دیوچاک ترشابرخه کې دهمواروڅپودتفرق نمونې
په دریوبرخوویشل کیږي  -۱ :دسیورې سیمه ،داناحیه دچاک ترشابرخې ته ورڅیرمه پرته
ده اودتیرشوی نورشدت نمونه یې کټ مټ دچاک شکل سره یوشان ده  -۲ .دفریسنل
تفرق سیمه  Fresnel Diffraction ،کله چې دچاک څخه هرڅومره لیرې کیږو ،نو د
سی ورې سیمې څخه وروسته نوموړې ناحیه پیل کیږي  .که څه هم په دې سیمه کې
دنورشدت امپلیتوددچاک بڼې سره ورته شکل لري خود څنډوپه برخوکې یې نری لوړې
څوکې منځ ته راځي .
 -۳دچاک څخه په لیرې واټن کې سیمه دفراونهوفر سیمې  Fraunhofer regionپه نوم
یادیږي  .په نوموړې ناحیه کې دپردې پرمخ دڅپو تفرق نمونې بڼه دچاک بڼې په پرتله
ډیرهموار ،اوږد ،نری  ،کرښیز او پلن ښکاري اوبرسیره پردې د تفرق ځینې کوچنی،
کمزورې کرښې هم منځ ته راځي .
په اپتیکي فزیک کې  ،دفراونهوفر خطونه -:
هغوتوررنګه کرښوته ویل کیږي چې دلمرپه طیف
کې کشف شوې دي  .داکرښې ځکه منځ ته راځي
چې دلمرپه ننه کې ځینې عنصرونه شتون لري چې دلمر طیف ټاکلې څپې ځانته جذب
داتورې کرښې دلمرجذب طیف په نوم یادیږی او په  ١٨١٤زکال کې
کوي .
دیوجرمني فزیک پوه  Joseph von Fraunhoferله خواکشف اودهغه په ویاړونومول
شوي  .دفراونهوفر خطونوشمیر  ٥٧٠ته رسیږي چې دهغوی په مرسته ټول هغه عنصرونه
ټاکل کیدای شي چې په لمرکې شتون لري  .دبیلګې په توګه لکه اوسپنه ،هیلیم ،
سیماب ،مګنیزیم ،ن یکل ،کلسیم اونور .دهایدروجن اتوم الفاسلسله خطونه  Hαچې Fraunhofer Lines
دڅپواوږدوالی یې  656.281nmنانومتراویادسودیم اتوم غبرګ خطونه چې په  D1او D2
سره ښوول کیږي اودڅپواوږدوالی یې په منځ برخه کې ) (589.29 nmنانومتره اوږدوالی
لري  .دسودیم اتوم غبرګې تورې کرښې ځکه منځ ته راځي چې دلمرنوموړې څپې جذب
کیږي اودسودیم اتوم په تحر یک راځي  .څرنګه چې دالکترون سپین  Sاودمدار ،دوراني
ضربان  Lجوړه کدینه شتون لري  ،نو په پایله کې داتوم په لومړی تحریک شوی حالت
 excited statesکې میده چاودنه منځ ته راځي  .همداالمل دی چې دلمرجذب په طیف کې
دسودیم غبرګ تورخطونه لیدل کیږي  .په شکل کې دلمرجذب طیف اوپه منځ کې یې
دفراون هوف تورخطونوڅپې اوږدوالی ښوول شوي دي چې داړونده اتومونوطیف سره
سمون لري
دیوه جسم ازاد سقوط ته ویل کیږي کله چې یوازې دځمکې دجاذبې قوه په همدغه جسم
باندې اغیزه وکړي
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دمونوکلونل پروتین یوه برخه ده چې مالیکولي سپک وزن لري اویوازی د
ځانګړوحساسوکړنالروپه مرسته لکه  the Freelite™ testپېژندل کیدای شي .
په يخى بدلول ،كنګل كول  ،منجمدکیدل  ،يخى كېدل  :يخ وهل .
منجمدکیدل  ،یخ کیدل ،کنګل کیدل

Free Light
Chains
Freeze
Freezing

دانجمادنقطه،

Freezing Point

دیوه خالص کیمیاوي مایع دانجمادټکي ښکته راوستل دي کله چې همداخالص مرکب
دیوه بل مرکب محلول سره ګډ شی  .په پایله کې دګډشوي ناخالص مخلوط دانجمادنقطه
دخالص مرکب په پرتله راټیټیږی  .په بله وینادیوه مرکب محلول دانجمادټکی دیوه خالص
محلول په پرتله ټیټ دی  .دبیلګې په توګه دسمندرپه اوبوکې مالګه شتون لري
اوهمداال مل دی چې دصفرڅخه په الټیټه درجه کې هم نه یخ کیږي اودمایع په شکل کې

Freezing-Point
Depression

پاتې کیږی  .په داسې حال کې چې خالص اوبه دصفرپه درجه  0°Cکې یخ کیږی .
دذوبان نقطي کمښت  -:په فزیک کې هغې پېښې یاپدیدې ته ویل کیږي چې دیوه محلول
دذوب نقطه نسبت دخالص مایع حالل ذوب نقطي څخه لږ تره ده .دبیلګې په توګه که
چیرته یوجسم  Aدیوه بل جسم  Bسره مخلوط شي په نوموړي حالت کې دمخلوط ذوبان
نقطه لږتره ده نسبت د  Aجسم دذوبان نقطې په پرتله کوچنۍ ده .دحرارت درجې نوموړي
توپیر ته دذوبان نقطي کمښت ویل کیږي.

Freezing-Point
Depression

فریکونسي  -:دیوې پریودیک پېښې
داهتزازونو شمیرته ویل کیږي چې په
واحددوخت کې ترسره کیږي  .په پریودیک
ډوله پېښوکې لکه الکترومقناطیسي څپې ،
څرخیدونکی حرکت اویا اوسیلیشن
 oscillationsکې فریکونسي په واحددوخت
کې دپېروشمیرته ویل کیږي  .دفریکونسي واحدپه هرڅ ښوول کیږي چې دیوجرمني فزیک
پوه  Heinrich Hertzپه ویاړنومول شوی دی  .یوهرڅ  1 Hzداسې تعریف شوی دی چې
یوه پيښه په یوه ثانیه کې بیرته تکرارکیږي  .یوهرڅ مساوی دی له  :یواهتزازپه یوه ثانیه
که چېرته هغه وخت چې دیوې پېرې لپاره په کاردی په T
کې یانې :
وښيونوهمداپریودیک وخت  Tد فریکونس  fسره معکوسًا متناسب دی .
،دبیلګې په توګه که چېرته

71

پېښې په پینځلس ثانیوکې ترسره شی

 ،په الندې جدول کې
نوفریکونس یې مساوی دی له :
دفریکونیسي  fاوپریودیک وخت  Tترمنځ اړیکې محاسبه شوې دي .
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فریکونسي موجیلیشن )-: (FM
د تیلیکمونیشن په څانګه کې د موجیلیشن یوې
الکتروتخنیکي کړنالرې ته ویل کیږي چې دټیټ
فریکونس ګټورزیګنال (لکه غږ،موسیقي،خبرونه) په
واسطه دیوې انتقال کوونکې ساین  sineډوله څپې
 Carrier waveفریکونسي ته په هم غږي سره تغیرورکول کیږي  .په نوموړې کړنالره
کې د انتقال کوونکې لوړفریکونس څپې امپلیتودثابت پاتې کیږي  .په پایله کې ټیټ
فریکونسی زیګنالونه لکه ) (20Hz-20000 Hzدلوړفریکونسي نوسان متناوب
فریکونسي په مرسته انتقال کیږي .په نوموړې کړنالره کې ګټورټیټ فریکونس زیګنال
دوړونکي زیګنال فریکونسي بند یوې برخې  Bandwidthته تغیرورکوي  .دبیلګې په
توګه په رادیوکې د ) (FMڅخه ګټه پورته کیږي  .دفریکونس بندیې د  88 MHzڅخه تر
 108 MHzپورې رسیږي  .دشکل څخه مالومیږي چې دصوت موجیلیشن کوونکي

Frequency
Modulation

زیګنال امپلیتودپه مثبت برخه کې دانتقال کوونکې څپې فریکونسي لوړکیږي اودصوت
زیګنال امپلیتودپه منفي برخه (ټیټ غږ) کې فریکونسي کمښت مومي .
ډیرځله ،اکثراوقات  ،په وار وار

Frequent

هغه طبیعي اوبه دي چې مالګه اومعدني مواد پکې نه وي

Fresh Water

فریزنل ډیفراکشن -:
دتفرق یوډول کړنالرې ته ویل کیږی اوهغه مهال منځ
ته راځی کله چې دیوې سرچینې څخه دڅپو ناموازي
وړانګې خپرې شي  ،په الره کې دیوه کوچني سوري
() ( apertureڅخه تیرې شی اوپه پایله کې په نږدې سیمه کې تفرق وکړي  .که چیرته
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
نودڅپې وړانګې موازي خپریږي او هوار ې څپې تشکیلوي  .په وروستی کړنالره کې ،
کله چې څپې دسوري څخه تیرې شي نوپه لیرې ساحه کې بل ډول تفرقي نمونې تشکیلوي
چې دفراونهوفر  Fraunhofer diffractionتفرقي نمونې په نوم یادیږي  .په بله وینا
دسوري ترښاپه نږدې سیمه کې اویالیرې سیمه کې په یوه پرده باندې د تفرق تولیدشوې
نمونې بڼه اوستروالی په دې پورې اړه لري چې دپردې اودسوري  APترمنځ واټن یوخوا،
اودسرچینې اوسوري ترمنځ واټن څومره ټاکل شوی دی  .په شکل کې ښوول شوی دی چې

Fresnel
Diffraction

څپې لومړی دیوې عدسیې  L1څخه اوپه الره کې دیوه سوري  APڅخه تیریږي  .ورپسې
دعدسیې  L2ترشابرخه کې دفریزنل تفرق نمونې منځ ته راځي  .خوکله چې ددې ځای
څخه نورهم لیرې حرکت وکړي  ،نود  P σپه سطحه کې دفراونهوفر تفرقي نمونې منځ ته
راځي .
اصطکاک  -:یوه قوه ده چې یوجسم يې دبل جسم سره متقابالً دتماس په ترځ کې
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
په انرژي لکه دتودوخۍ په انرژي باندې او ړي .اصطکاک په درې ډوله دی  .اصطکاک
چسپیده  ،اصطکاک لغزنده  ،اورغړیدونکی اصطکاک
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داصطکاک حرارت  -:هغه مقدارحرارت دی چې دشیانوداصطکاک په اساس مینځ ته
راځي .که چیرته یوجسم دیوې سطحې په مخ دیوې الرې  Cپه اږدوکې ټیله شي ،نوهغه
مقدارانرژي چې په حرارت باندي اوړي  Ethعبارت دی له خطي انتګرال داصطکاک قوه
 𝐹Fضرب طی شوې فاصله : Dx

هغه موده چې دعالي نباتاتوټاکلي غړي نموکوي  .لکه دونې تنې څخه دپاڼوشنه کیدنه
جبهه ،جلو ،دمخ برخه

Frictional Heat

Frondeszenz
Front

سنګرکرښه ،دجبهې کرښه

Front Line

په ټنډه پورې تړلی  ،دټندې اړخ ،دټنډې خوا،

Frontal

دټنډې یوه هډوکي ته وايې ،

Frontal Bone

ترټولولومړی درملنې ته ویل کیږي چې ناروغ ته ورکول کیږي  .نوموړې درملنه دfirst-
 line therapyدلومړی کرښې درملنې په نامه هم یاديږي
یخ ,ساړه  ,کنگل

Front-Line
Therapy
Frost

دمیوې قند-:
ترټولوخوږیوقیمته طبیعي شکرته ویل کیږی چې
دمونوساکرایدپه توګه په خوږومیوو لکه خربوزه
اوخوراکي موادولکه په عسل کې شتون لري  .دګلکټوز Galactoseاوګلوکوز
glucoseترڅنک یواړین مونوسکریددی  .همدارنګه په  Saccharoseاواینولین Inulin
اپتیکي فعالیت ښيي چې
ماده کې دپولي اواولیګوساکرا یدپه ډول شتون لري .
درڼاپو الرایزشوی وړانګې کیڼ خواته څرخوي  .په کیمیاوي تړاو کیتوهیکسوز
ketohexoseمرکب دی چې دکیتوګروپ اوشپږکاربن اتومونوڅخه جوړدی  .دمیوې
قنددګلوکوزپه پرتله داسې خواص لري چې پرته له اینزولین  insulinهورمون څخه هم
دحجرې منځ ته ورننوځي  .همداالمل دی چې دشکرناروغان کوالی شي چې دمیوې قند په
یوه ورځ کې تردیرش ګرام  30 gپورې پرته له اینزولین هورمون څخه تجزیه کړي .
کیمیاوي فرمول یې  C6H12O6دی  .کله چې په معده کې دخوړو شکر( ) Saccharos
دانزایم  glycosidasesپه مرسته تجزیه شي نوپه پایله کې دمیوې قند اوګلوکوز منځ ته
راځي  .دمڼې اوناک په شربت کې دمیوې قندبرخه دګلوکوز  glucoseپه پرتله دوه برابره
ډیره ده  .ګلوکوزهغه شکردی چې په وینه کې شتون لري اودوینې شکرپه نوم یادیږي .
دوینې شکریانې ګلوکوز نارمل اندازه په تش نس سره داویاو۷۰څخه ترسل ۱۰۰ملی
ګرام پریودیسی لیتر وینه ) (70-100 mg/dlکې قیمت لري  .دیادولووړده چې په صنعت
کې دمیوې قند دمیووڅخه نه ترالسه کیږی بلکې دیوې مادې څخه چې د Inundپه نوم
یادیږي اویادیوډول جوارودشربت  Maizeڅخه تولیدکیږی  .دشکرناروغان دنوموړې
خوږې مادې څخه دعادي شکرپرځای ګټه پورته کوي  .په ټولووچومیووکې دمیوې
قندبرخه ډیره ده  .دبیلګې په توګه په سل ګرام وچه خورما اویا اینځرکې اته ویشت ګرام
دمیوې قندبرخه لري  .بلخوادشکرناروغانولپاره دخربوزې،مالټې،نارنج،لیمو
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اودشفتالوشربت ښه دی خوهغوی دې ،دانګور ،ناک اوکیلې خوراک سره احتیاط وکړي .
مېوه ،حاصل ،نتيجه ،ګټه ثمره مېوه وركونه ،حاصل.

Fruit

دمیوې دجدارداخلي طبقه  -:هغه طبقه ده چې په خسته لرونکومیوه کې دتخمدان
دداخلي جدارڅخه تشکیل شوې وي  .دبېلگې په توگه لکه گیالس .

Fruit Anatomy
)( Perikarp

گټور  ,مثمر ,میوه نیونکی  -:دیوه نبات هغه غړی ته ویل کیږی چې تخم ترهغه مودې
پورې خوندي ساتي ترڅوچې پوخ شي  .دالقاح څخه وروسته دمیوې تشکیل کیدنه ،یانې
کله چې تخم په تخمدان کې تکامل وکړي  .په دې ترځ کې دغوټی بهرنی برخې وچې
کیږي اورژیږي .

Fruitful

دسونګ مواد،سنوندمواد -:کیمیاوي توکوته ویل کیږي چې دهغوی په منځ کې ذخیره
شوې انرژي داکسیدیشن اودسوځیدنې په کړنالره کې په ګټوره انرژي اوړي  .دبیلګې په
توګه لکه ګاز ،تیل ،لرګي ،سکاره  ،اوپه هستوي څانګه کې دیورانیوم
رادیواکتیوعنصردیادولوړدي  .هستوي سونګ مواددیورانیوم  U٢3٥اوپلوتونیوم
 Pu٢3٩رادیواکتيوعنصرونه تشکیلوي چې دهستې دچاودنې په ترځ کې هستوي انرژي
ازاده کوي  .تریسوم  Tritiumاودویتریوم  Deuteriumهم یوډول هستوي سونګ
مواددي چې دهستودویلې کیدنې  nuclear fusionپه پایله کې هستوي انرژي ازادوي .
کار ورکول  ,چاالندیدل  ،كاركول ،وظيفه اجراكول،.درست کول ،فعالول

Fuel

Function

په ریاضي کې  :تابع یا څيره ونه -:
تابع  fیوعملګردی چې ددوومجموعوترمنځ اړیکې منځ
ته راولي په داسې توګه چې دیوې مجموعې هریو عنصر
دبلې مجموعی فقط یوعنصرسره ارتباط ورکوي ،
دبیلګې په توګه  :یوتابع  fدمجموعې  Xهریو
حقیقي عدد  xدیوې بلې مجموعې  Yفقط یوه
حقیقي عدد ) f(xسره تړاوورکوي  .مجموعه  Xته دتعریف ناحیه  domainیامستقل
متحول او مجموعه  Yته دقیمتونوناحیه  Rangeیانامستقل متحول ویل کیږي .
} {A,B,Cاو دقیمتونوناحیه
دبیلګې په توګه که چېرته دتعریف ناحیه حروف
حقیقي عددونه } {1,2,3په پام کې ونیسو،نودتابع  f:X→Yپه څیره کولوسره لروچې :
 Aدیوه  1سره  B ،ددوو 2سره او Cددریوسره تړاولري  .همدارنګه دساین تابع sinx
یوه څيره ونه ده  f:X→Yچې د تعریف ناحیې  Xحقیقي عدد  xد  sinxیوه
حقیقي عددسره اړیکې ورکوي  .په داسې حال کې چې دتعریف ناحیه عبارت له
ټولوحقیقي عددونوڅخه دی  ،اودقیمتونوناحیه دمثبت یواومنفي یو ) (-1,1مجموعې
څخه عبارت دی  .په عمومي توګه  ،یوه تابع  fچې  nمستقل متحول ولري  ،هرې یوې
نقطې ) (x1,x2,x3,……,xnته چې د  nبعده فرعي فضا په یوه مجموعه پورې اړه ولري ،
فقط یوحقیقي عدد ) f(x1,x2,x3,……,xnورسره تړي  .دبیلګې په توګه که چېرته
اودمبدأ ترمنځ واټن اړیکې وتړل شي نوپه پایله کې
دمستوي دهرې نقطې )(x,y
ددوومستقلومتحولو یوتابع  f(x) = (x2 + y2)1/2ترالسه کیږی  .ددې تابع دتعریف ناحیه
پخپله ټول مستوي تشکیلوی اودقیمتونوناحیه یې ټول نامنفي عددونه تشکیلوي .
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Domain
دتابع معادله  -:یوه داسې معادله ده چې دتعریف ناحیې عنصرونو
اودقیمتونوناحیې  Rangeعنصرونوترمنځ اړیکې برقرارکوي  .دبیلګې په توګه لکه = y
 f(x) = x2داسې اړیکې په ډاګه کوي چې که  x = 2شي  ،نو  y = 4څلورکیږي .

Functional
Equation

په کیمیاکې  :فعال ګروپ  ،وظیفوي ګروپ  -:په یوه کیمیاوي مرکب کې
داتومونویوځانګړي ګروپ ته ویل کیږي چې په کیمیاوي تعامالتوکې دنوروپه پرتله فعاله
برخه اخلي اوپه پایله کې دتعامل تګالره ټاکي  .دفنکشنل ګروپ په کیمیاوي فرمول کې
پاتې شوي ځنځیري اتومونه په  Rاو` Rښوول کیږي  .دبیلګې په توګه  :الکول Alkyl
ګروپ ، RHهایدروکسیل  hydroxylګروپ  ، ROHکاربونیل  Carbonylګروپ
 ، .C=Oالدیهاید Aldehydeګروپ  ، RCHOکاربوکسیل  carboxylګروپ
، RCOOHایستر Esterګروپ ' ، RCOORایتر  Etherګروپ ' ، RORامین
ګروپ RNH2

Functional
Group

بنسټیز ,اساسی

Fundamental

بنسټیزمفهومونه ،اساسي کلمې ،اساسي جملې ،اساسي څرګندونې

Fundamental
Term

بنسټیزه پېښه  ،اساسي اومهمه حادثه

Fundamental
Appearance

اساسي فریکونس  ،بنسټیزفریکونس ،دیوې پریودیک آلې اویاڅپې ترټولوالندنی
یاکوچنی فریکونس دی .

Fundamental
Frequency

اساسي اهتزازونه  -:داډول اهتزازونه دیوه ربړټوټې په واسطه منځ ته راوستالی شو.په بله
وینا په یوه رپیدونکي پریودیک جسم کې ترټولوکوچنی اهتزازدی .

Fundamental
frequency

دالجبراساسي قضیه  -:هرناثابت یوپه یومتغیر ډیرجمله یي (پولینوم) تابع چې نغښتي
مغلق  complexضریبونه ولري ،اقالً یوحقیقي اویامختلط جذر(حل) لري  .په بله وینا
دمختلطوعددونوساحه دالجبرپه تړاویوه تړلې ساحه تشکیلوي  .پایله یې داده :
هریوناصفره ډیرجمله یي چې مختلط ضرائب او په طاقت د nدرجه ولري ،دقیقًا n
مختلط جذرونه (حلونه) لري  .دبیلګې په توګه که چېرته الندې ډیرجمله یي تابع )P(x
ولرو
5
4
3
2
P(x) = x − 5x + 17x − 13x = 0
نودنوموړي تابع جذرونه مساوي دي له :

Fundamental
Theorem Of
Algebra

 ،داځکه چې پورتنی پولینوم په الندې ډول
فکټور factoringکوالی شو:
د
یادولووړده چې دصفر جذر(حل) دوه چنده شمیرل کیږي .
اساسي واحد،بنسټیزواحد

Fundamental
Unit

سمارق  -:ګروپې از تالوفیتا  Thallophytaیک بدن گیاهی است که به ساقه و برگ
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تقسیم نمی شود و فاقد ریشه واقعی و سیستم عروقی است که اکثرًا خارج آب زیست
کرده وفاقدکلوروفیل میباشند.سمارق ها نباتات هاکداریاسپورداراندکه طرزتغذیه ء
 heterotrophدارند،طوریکه یک عده آنهاازموادمرده غذای خودراګرفته وعده ای
ازآنهاطفیلی میباشند .به ندرت یک سلولی بوده اکثرًا وجودشان ازرشته های سلولی
 hypheتشکیل یافته واین رشته هاساختمان شبکوی رابوجودمیاورندکه بنام mycel
یادمیګردند .سلول شان عمومًا توسط یک غشاء شتین یاسلولوزاحاطه شده
وطرزتکثرشان مختلف است که بقسم غیرزوجی بشکل تولید سپوریاهاګ (تخمچه)
ویاقسم زوجی توسط ګامیت هاوعملیه القاح صورت میګیرد.انواع زیادآنه تولیدکننده
امراض درنباتات با اندازه ای درحیوانات وانسان بوده  Phycomycetesوعده
ازآنهامفیداند ،مانند ، penicillinسمارق های خوراکی،خمیرمایه،همچنان شاخه
جداګانه آنها بنام  Myxomycetesیادمیګردند.
حبل  ،دتخمدان دسته  ،دعصبي تارونوبنډل  ،په گیډه کې دنامه برخه طناب چې جنين
 fetusدجفت  placentaسره تړي  .په نباتاتوکې هغه بندته وايې چې دتخمدان دیوال
اوکوچنی مادګی ساقې (کوچنی هګۍ ) ترمنځ تړون منځ ته راولي

Funiculus

قیف  -:شیشه یي اویا پالستیکي لوښي دي چې دفلترکولوپه موخه دکیمیاپه ال
براتوارکې کارول کیږي

Funnel

کورتزي شیشه  ،ذوب شوی کورتز -:یوډول ډیره کلکه شیشه ده چې دخالص سیلیکون
) (Sio2څخه جوړه ده اودانبساط ضریب یې په هره نقطه کې یوشان دی .داډول
اکساید
شیشه دحرارت پروړاندې مقاومت لري اونه ټوټه کیږي.

Fused Quartz

دګالیم کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده

Ga Gallium

ګادو لینیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې د  lanthanoidsعنصرونوپه ډله کې شمېرل
کیږي .دلنډیزنښه یې  ، Gdاتومي شمېره یې  64اونسبي اتومي کتله یې یوسلواوه
پنځوس ګرام پرمول  157g/molده .څرنګه چې ګادو لینیم نیوترونونه جذب کوي نوله دې
کبله په هستوي بټۍ کې کارول کیږي  .بلخوادنوموړي عنصرمرکب  Gd-DTPAپه
په آله کې
رګونوکې پیچکاري کیږي ترڅودمقناطیسي ریزونینس توموګرافي MRI
ناروغ نسجونه په توپیرسره ښکاره شي .

Gadolinium

په جیوفزیک کې دتعجیل یومقیاس دی چې قیمت یې ) (1 cm/s²یوسانتي مترپه ثانیه
مربع ټاکل شوی دی  .داکمیت کله د galileoپه نوم هم یادیږي

)Gal (Unit

یولوړمولیکولي پولي سا کرایدوته ویل کیږي چې دګلوکوزشکرڅخه ترالسه کیږي او په
نباتاتوکې پیداکیږی  .دهایدروالایزیس  Hydrolysisکړنالرې په مرسته کیدی شي چې
ګلکټن په ګلوکوزواړول شي .

Galactans

ګلکټوزیوقیمته قنددی چې په شدوکې پیداکیږي  .داقنددګلوکوزپه شان دومره خوږنه
دی  .کیمیاوي فرمول یې  C6H12O6دی  .دمیتابالیزم یوډول ارثي ناروغي پېژندل شوې
ده چې د  Galactosemiaپه نوم یادیږي  .دناروغانوپه وینه کې دګلکټوزاندازه زیاته وي
او نه شي کوالی چې دګلکټوزشکرهضم کړي  ،داځکه چې په هغوي کې دځانګړي انزایم
 Transferaseنیمګړتیاشتون لري  .څرنګه چې شپږکاربن لري اوپه لومړي کاربن باندې

Galactose
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یې دالدیهایدګروپ تړلی دی نوله دې کبله دالدو هیکسوز په نوم یادیږي
ګالیلین مختصاتو انتقال  -:په کالسیک میخانیک کې عبارت له یوه ډله حرکي
په ثابت سرعت سره
پروړاندې
معادلوڅخه دی چې ددوونسبي ،یواوبل
خوځیدونکوسیستمونوتړون  ،دفضايي مختصاتوپه سیستم کې بیان کوي  .په بله وینا
دمختصاتویوه ساکن سیستم  Sاو دمختصاتویومتحرک سیستم ` Sترمنځ د فضا
اووخت متحول مختصاتوانتقال کول اوپه دواړوسیستمونوکې دنوموړوکمیتونو په تړاو
داړیکوپیداکول د ګا لیلین انتقال په نامه یادیږي  .دبېلګې په توګه دمختصاتو سیستم
` Sدمختصاتوسیستم  Sپه تړاو د  xمحورپه اوږدوکې  ،په یوه نسبي ثابت سرعت v
سره منظم مستقیم حرکت کوي .
انتقال
مختصاتو
دګالیلین
معادلې په ډاګه کوي چې دفزیک
قوانین اود نیوټن میخانیک لکه
قوه )، (f = m.aضربه )(p = mv
اوتعجیل ) (aدیوه سیستم څخه وبل سیستم ته دانتقال
په کړنالره کې تغیرنه کوي ) (invariantاو په خپل حال پاتې کیږی  .په متحرک سیستم
کې دیوې فزیکي پیښې داندازه کولوپه موخه دیوټکی )` P(x`,y`,z`,tمختصات په پام
کې نیسواو دمکان اووخت کمیتونه یې د  Sپه سیستم کې په ) (x,y,z,tاو د` Sپه
سیستم کې په ) (x′,y′,z′,t′ښیو .دګالیلین ترټولوساده انتقال دادی چې

Galilean
Transformation

ددواړوسیستمونوترمنځ د  yمحور ،د  zمحور اودوخت  tمختصات په خپل حال پاتې
 x0 = vtپه اندازه واټن جمع کړو .
شي  ،خود xمحورسره د
بلخوادنوموړوسیستمونومبدأ په لومړي وخت کې سره یوشان اودصفرسره مساوي وي
یانې ، t = t`= 0نو دګالیلین مختصاتو انتقال معادلې په الندې ډول دي
 ،او

 ،او

 ،او

دی .

دیادولوړده چې وروستی معادله په ډاګه کوي چې وخت یومطلق کمیت دی  .په بله وینا د
دګالیلین مختصاتو انتقال دیوې فزیکي پېښې مختصات راښيي چې په یوه متحرک
سیستم ` Sکې صورت نیسي اوپه یوه بل متحرک سیستم  Sکې دیوه کتونکي له پلوه
اندازه کیږي  .په دې شرط چې دمتحرک سیستمونوترمنځ نسبي سرعت ثابت
اودنورسرعت په پرتله ډیرکوچنی وي  .دبیلګې په توګه که چېرته د  Sپه سیستم کې
یوموټر د افقي محور  xپه اوږدوکې حرکت کوي اوسرعت یې په اندازه د  vوټاکل شي ،
اوس غواړوچې پوه شوچې ددې موټرسرعت  V`xبه په ` Sسیستم کې څومره وي ؟

دنوموړې انتقال پایله داده چې دمتحرکوسیستمونو سرعتونه اودفضامختصات لکه دیوه
وکټورپه شان جمع کیدای ) ( vx = v'x' +Vاومننفي کیدای شي .دبیلګې په توګه که
چېرته یوه الوتکه چې سرعت یې  Vوي دیوې بلې الوتکې سره په یوه خواڅنګ په څنګ
الوزي چې سرعت یې په  vښيو  ،نونسبي سرعت یې مساوي دی له )(V-v
دصفراکڅوړه  -:دناک په بڼه یو تش غړی دی چې نری دیوال لري اوپه منځ کې یې
دصفرامایع ذخیره کیږي اوهم هلته ټینګیږي  .دانسان دصفراکڅوړه لږڅه لس سانتي
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متره اوږدوالی اولږڅه څلورسانتي متره پلنوالی لري  .څرنګه چې دصفرارنګ شین دی
نوله دې کبله دنوموړي غړي رنګ هم شین مالومیږي  .ځینې حیوانات لکه ځینې کوترې
،طوطي ،شترمرغ،موږکان ،نهنګ،فیل،اوښ اونور دصفراکڅوړه نه لري .
ګالیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  Gaاواتومي شمېره یې  31اونسبي
اتومي کتلې یې لږڅه نهه شپیته ګرام پرمول  69.723g·mol−1قیمت لري  .یواودرې
قیمته فلزدی چې دمنډلیف په جدول کې په درېیم عمده ګروپ دبور Borپه ګروپ پورې
اړه لري  .دراډیواکټیف ګالیم  Ga-Citrat٦٧څخه چې فزیکي نیمايي وخت یې ٧٨
ساعته اودګاماوړانګې خپروی ،دبدن ناروغو نسجونودعکس szintigraphy
اخیستلوپه موخه په هستوي طب کې ګټه پورته کیږي  .نوموړی عنصرد
تومورنسجونواودبدن په هغونسجونوکې چې هلته التهاب شتون ولري  ،په لوړه اندازه
جذب کیږي  .بلخوا  Gallium-68,یوبل راډیواکټیف ایزوټوپ دی چې دپوزیترون
 positronذرې خپروي  ،فزیکي نیمایي وخت یې اته شپیته دقیقې  ٦٨ minدی ،
اودمغزناروغۍ دپېژندنې په موخه په  PET-CTآله کې کارول کیږي .

Gallium

هغه ولټیج ته ویل کیږی چې دګلوانيک دوه توپيرلونکوفلزونوترمنځ تولیدکیږي کله چې
دبرق هادي محلول کې ډوب شي .

Galvanic
Voltage

دګالوانيک حجره -:
Luigi ,
په  ١٧٨٠زکال کې دطب یوه ایتالوي ډاکتر
 Galvaniدعملیاتوپه ترځ کې وموندله چې که دیوې چنگوښې
ورنونه په دووتوپیرلرونکوفلزي آالتوکلک ونیول شي نوپه پایله
کې داعصابودتحریک له مخې د عضالتو یوه لړزه منځ ته راځي
.
المل یې دادی چې دجراحي توپیرلرونکي فلزي آالت لکه مثبت الکتروداومنفي الکترود
تشکیلوي اوکله چې په یوه الکتروالیت کې ډوب ښی نودبرق جریان تولیدوي  .دګالوانيک
حجره یوه آله ده چې کیمیاوي انرژي په برقي انرژي اړوي  .په بله وینا دګالوانيک حجره
ددووتوپيرلرونکوالکترودونو ترکیب ته ویل کیږي چې دبرق هدایت کوونکې ایوني
محلول سره یې جوړوي  .دګالوانيک حجره دمستقیم ولټیج منبع په توګه پراخ استعمال
لري  .دګالوانيک حجره ددوونیمايي حجروڅخه تشکیل شوې ده چې مثبت قطب (انود)
یې جست  Znاومنفي قطب (کتود) یې مس  Cuتشکیلوي  .دجست الکترودپه جست
سلفاټ محلول کې اودمس الکترودپه مس سلفاټ محلول کې ډوبیږي  .په دې ترځ کې
داکسیدیشن اوریدکشن کیمیاوي تعامل ترسره کیږي .
Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu
په دې مانا چې دمس ایونونه الکترونونه رانیسي (ریدکشن) اودجست ایونونه الکترونونه
دالسه ورکوي (اکسیدیشن)  .دمس اوجست الکترودونه ښايي په فزیکي تړاوداسې سره
بیل شي چې محلولونه یې دیوبل سره ګډنه شي  .ددې موخې لپاره دمالګې یوه پله
 salt bridgeڅخه ګټه پورته کیږی چې دپوتاشیم نیتریت محلول څخه جوړدی  .ددې پله په
مرسته دمحلول یوه لوښي څخه بل لوښي ته دایونوجریان پیل کيږي  .کله چې
دمسواودجست الکترودنه ونښول ښي نود سرکټ په بهرنې برخه کې دالکترونوجریان
صورت نیسي  .دګالوانيک حجره لږڅه یوولټ ولټیج  1,10 Vتولیدوي .
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دبرق متمادی جریان ته ویل کیږي چې دګالواني توپيرلرونکوالکترودونوپه کارولوسره
منځ ته راځي  .دیادولووړده چې برق په څوطریقوسره تولیدکیدای شي  -۱.داصطکاک
اویادشیانودموښولوبرق  -۲کیمیاوي انرژي په برقي انرژي اړول  -۳کله چې
ددووتوپیرلرونکوفلزاتودتماس برخې ته حرارت ورکړشي  -۴کله چې ځینې کریستالونه
ترمیخانیکي فشارالندې راوستل شي .

Galvanic
Current

سلسله ریدوکس یا ګالوانیک سلسله  -:عناصرکیمیاوي راازروی میل اوکسیدیشن
وریدکشن آن به یک ګروپ به شکل مرتب قرارداده اند .هرقدریک فلزنجیب باشد،بهمان
آندازه قوه ارجاعی آن هم کم میباشد .وهرقدرکه غیرنجیب باشد،بهمان اندازه قوه
اوکسیدانې آن کم میباشد .دبیلګې په توګه ترټولونجیبه عنصرونه په خپل وارسره په
الندې ډول دي  :ګرافیت ،پاالدیم،پالتین ،طال،نقره ،تیتانیم  ......اونور

Galvanic Series

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

Galvanization

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

آینه لرونکې ګالوانومتر  -:دبريښناشدت اندازه کولوپه موخه یوه الکترومیخانیکي آله
ده چې دیوه نل ډوله دایمي الکترومقناطیس دووقطبونوپه منځ کې په افقي ډول یوګوټک
پروت دی  .کله چې دبرق جریان دګوټک څخه تیریږي نوپه ګوټک کې الکترومقناطیسي
ساحه تولیدکیږي .نوموړې مقناطیسي ساحه دنل ډوله دایمې مقناطیس سره غبرګون
کوي اوپه پایله کې یوه عقربه چې دګوټک سره تړلې ده څرخیدونکی حرکت ترسره کوي .
عقربه د یوه دایروې سکیل په اوږدوکې حرکت کوي اودبريښناشدت اندازه کوي.
په نبات پوهنه کې دلوښی په شان یوه غړي ته ویل کیږي چې هلته جنسي حجرې
تولیدکیږي  .دبیلګې په توګه په مرخیړیو ،الجي اویوحجروي مایکرواورګانیزم

Galvanometer

Gametangium

( آغازیان) کې پیداکیږي .
جنسي سلولونه چې دګامیت  gametesپه نوم هم یادیږي  .جنسي سلولونه په دوه ډوله
دي  -۱ .مذکرجنسي سلولونه کوچني اومتحرک خواص لري  -۲مؤنث جنسي سلولونه
غټ اوغیرمتحرک خواص لري  .کله چې دمذکرجنسي حجره  spermدمؤنث جنسي

Gamete

حجرې  ovumسره ویلې شي نودزایګوټ  Zygoteپه نوم یادیږی .
ددووجنسي حجرودهستو اوسلولونوویلې کیدنه چې په پایله کې یوه القاح شوې حجره
 zygoteمنځ ته راځي .

Gamete
Impregnation

جنسي سلولونه  -:دښځینه اونارینه جنسي حجروته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه دنارینه
کوچنی جنسي متحرکت سلول (سپرمیم  ) spermatozoonدنارینه په جنسي غدواتوکې
اودښځینه ساکن غټ جنسي سلول ( دهګې حجره )ovumپه تخمدان کې شتون لري .
کله چې دواړه سره یوځای ویلې (القاح) شي نوپه پایله کې یونوی موجودیانې زایګوټ
 zygoteمنځ ته راځي .

Gametes

جنسي سلول  -:دمذکرجنسي حجره (سپرم ) اودمؤنث جنسي حجرې (هگۍ) ته ویل کیږي

Gametes
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.
دجنسي حجرې مخکنی سلول چې الپخه شوي نه وي  .لکه ښځینه جنسي خامه حجره
 ، Ovo|cytusنارینه جنسي خامه حجره spermatocyte

Gametocyte

دیوناني ژبې درېیم توری دی چې لنډیزیې په  Γاویا  γبڼه کښل کیږي  .کوچنی ګاماپه
 γاولویه ګاما په  Γبڼه ښوول کیږی .

Gamma

 -:په ریاضي کې یوې ځانګړې تابع ته ویل کیږي چې دفکټوریل کړنالرې
ګاماتابع
 (!) Factorialپه واسطه انکشاف ورکول کیږي  .په نوموړې کړنالره کې دګامابشپړتابع
مستقل متحول ) (nدحقیقي اومختلط عددونوپه ساحه کې په اندازه دیو )(1
کمښت مومي  .که چېرته  n>0یوحقیقي مثبت عددوي نودګاماتابع الندې بڼه ځانته
غوره کوي :
Gamma Function
 zلپاره ( )Re(z) > 0الندې انتګرال
 ،دګاماتابع د مختلط مثبت عددونو
تشکیلوي چې د اویلر) (Euler's integral formپه نوم یادیږي .

دګاماتابع په احسائیه او احتمال تیوري کې پراخ استعمال لري .
ګاماګلوبولین یوډول پروتین دي چې دسیروم ګلوبولین  globulinsپه ډله پورې اړه لري
.ترټولونامتویې د ایمین ګلوبولین څخه عبارت دی چې لنډیزیې په )" ("Igsښوول کیږي
اودبدن د دفاعي موادو انتي باديز  antibodiesپه نوم هم یادیږی .ګاماګلوبولین اوسنی
له
B-Lymphocyte
نوم ایمونوګلوبولین دی اودسپینوکرویاتو لمفوسایت
خواتولیدکیږي

Gamma
Globulins

ګاماوړانګې -:
لوړانرژي الکترومقناطیسي څپوته ویل کیږي چې
راډیواکټیفو
اویاطبیعي
دډیرومصنوعي
هستودتجزیې په کړنالره کې منځ ته راځي .
دګاماوړانګولنډیزپه  γیوناني توري ښوول کیږي
اوانرژي یې ددوه سوه کیلوالکترون ولټ  200 keVڅخه پورته ده  .ګاماوړانګې هستوي
ایونایزونکې وړانګې دي اوکله چې دانسان په بدن ولګیږي نوپه نسجونوکې یې انرژي
جذب کیږي  .په پایله کې دبدن حجروپه ډي اېن اې) (DNAکې میوتیشن )(Mutation
منځ ته راځي اوله دې کبله دسرطان ناروغۍ المل ګرځیدالی شي  .که چېرته دبدن په
جنسي حجروولګیږي نوکیدای شي چې راتلونکي نسل ته زیان ورسیږي  .دبیلګې په توګه
په کوچنیانوکې دوینې سرطان  ،دبدن غړونیمګړتیامنځ ته راځي  .بلخوادګاماوړانګوڅخه
دسرطان ناروغۍ په درملنه کې ګټه پورته کیږي چې انرژي یې دڅلورمیګاالکترون ولټ
4MeVڅخه ترپینځه لس میګاالکترون ولټه  15 MeVپورې رسیږي  .دګاماوړانګې چې
دومره لوړه انرژي ولري په مصنوعي توګه په خطي تعجیل کوونکې آله کې تولیدکیږي .
دیادولووړده چې اکسریزوړانګې  X-raysداتوم په مدارونو(خطي طیف)اویاهستې ته
ورنږدې برخه کې دالکترونواوهستې دغبرګون له کبله (بریک وړانګې
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 ) braking radiationمنځ ته راځي  .په داسې حال کې چې دګاماوړانګې دتحریک شوې
هستې په تجزیه کې منځ ته راځي  .داکسریزانرژي ددوه سوه کیلوالکترون ولټه څخه
ښکته ده .دبیلګې په توګه کله چې د رونتګن په دستګاه کې دولفرام انود)(anode
اتومونه په لوړانرژي الکترونوبمباردشي اوپه پایله کې دهستې کولومب قوې په واسطه
راکش اودالرې مسیریې تغیروکړي نوداکسریزمنځ ته راځي  .په داسې حال کې چې
دګامالوړانرژي وړانګې دراډیواکټیف اټو م د هستې څخه خپریږي  .داکسریزڅخه
دناروغیوپه پيژندنه کې ګټه پورته کیږي  .دمعدې اکسریزعکس اخیستلوپه موخه لږڅه
پینځه سانتي سیورت  5 cSvانرژي ډوزکارول کیږي  .که دیوچا ټول بدن ته دسل سانتي
سیورت څخه زیاتې ګاماوړانګې ورسیږي نودسړي په وینه کې بدلون منځ ته راځي .
دګاماوړانګې په هره ماده کې ډیرژورننوځي  .دبیلګې په توګه که چېرته دګاماوړانګې
چې انرژي یې دوه میګاالکترون ولټ  2 MeVقیمت ولري  ،په څوارلس ملي متر
 14 mmپنډسرپ  Pbباندې ولګیږي نودګامالومړني وړانګوڅخه نیمايې شدت ورڅخه
تیریږي  .دچاخبره ،دګاماوړانګې دکنکریت پنډدیوالونوڅخه هم تیریدالی شي .
گاما وړانگې  - :الکترومقناطيسي وړانگې دي چې اکسريز ته ورته دي خوانرژي يې
دنوموړووړانگو په پرتله ډېره لوړه ده  .کله چې د يوې راديواکتيف هستې څخه دبيتا او
الفا وړانگې راووځي نوهغه نوې هسته سمدالسه بنسټیزاوترټولوټيټ انرژي لیول نه غوره
کوې بلکې د هیجان (پارون) په حالت کې پريوځي .ددې لپاره چې نوموړې هسته د
اضافه انرژي څخه ځان خالص کړي  ،نودگاما وړانگو په بڼه يې خپروي .
مختاړی دی اوپه مانا یې ده  :واده  ،القا  ،ازدواج

Gamma Rays

Gámos

عصبي غوټه  -:دبیالوژيکي نسجونویوې کتلې ته ویل کیږي چې ډیری یې دعصبي
سلولونودراټول شوو جسمونو څخه جوړه شوې وي  .په ځینو حیواناتوکې لکه
دخاوروچنجی عصبي سلولونه دبدن په الندې برخه کې دیوې غوټې په شان راټول شوي وي
او دبدن په هره یوه کړۍ کې دعصبي عقدې یوه جوړه موجوده ده .داعصبي غوټې دطوالني
اوعرضاني رشتوپه واسطه دیوبل سره تړلې دي  .یوزیات شمیرعصبي سلولونه دسرپه
برخه کې راټولې شوې دي چې ددماغ عصبي غوټې په نوم یادیږي  .دبیلګې په توګه
دنخاع شوقي عصبي غوټې ،دچاپېریال عصبي سیستم غوټې ،دسمپاتیک اوپاراسمپاتیک
عصبي سیستم غوټې اونور.

Ganglion

عصبي سلولونه  -:دعصبي نسجونویوځانګړې ډول سلولونوته ویل کیږي چې دتحریک
وړدي اوداکتودرم څخه نشأت کوي  .یوې عصبي سلول ته نویرون  Neuronهم ویل
کیږي  .عصبي حجره کوالی شی چې یوتحریک ځانته راونیسي اوهم یې بل ځای ته انتقال
کړي  .داډول عصبي سلولونه دسترګو شبكې  retinaپه داخلي سطحه کې موقعیت لري .
درز ،نیمګړتیا،چاود،سوری  ،مجرا

Ganglion Cells

Gap

ددرزپلنوالی

Gap Width

دالمونیم سلیکاتوته ویل کیږي چې ددوه قیمته فلزاتولکه اوسپنه ،منګان ، Mnکلسیم
 Caاومګنیزیم  Mgسره دتیږې مینرال جوړوي  .دبیلګې په توګه لکه :
 Fe2+3Al2(SiO4)3 ، Ca3SnSb(AlO4)3اوMg3(Fe2+Si)(SiO4)3
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ګاز ،غاز -:دمادې ددریوحالتونوڅخه یوحالت ته ویل کیږي  .دتودوخي په مطلق
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

په فزیک کې دایزوټوپونودبیلولویوډول کړنالره ده چې په یوه ګازکې درانده اتومونه
په مرسته
دسپکواتومونوڅخه دمرکزڅخه تښتیدونکې قوې Centrifugal force
جداکوي  .دبیلګې په توګه دنوموړې کړنالرې څخه دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش U-
 235دغني کولوپه موخه ګټه پورته کیږی  .په دې کړنالره کې دیورانیوم
هیکسافلورایدګاز  UF6دهواڅخه تش یوه استوانه يې ډوله لوښی ته ورننوځی چې هلته
دصوت په سرعت سره څرخیږي  .داستوانې په بهرنۍ برخه کې ددرانده یورانیوم دوه سوه
اته دیرش  U-238ایزوټوپ مولیکولونه اود لوښي په مرکزي برخه کې د سپک یورانیوم
 U-235ایزوټوپ مولیکولونه راټولیږي .

Gas Centrifuge

په تحلیلي کیمیاکې  -:په یوه مخلوط کې دګډشوو اجزاو بیلولو اوتجزیه کولوکړنالرې
ته ویل کیږي چې دګازپه حالت کې وي  .په نوموړې طریقه کې یومتحرک باروړونکی ګاز
لکه هیلیم اویانایتروجن ګاز د ازمویونکې مرکب سره ګډیږي اوورپسې په یوه تیوب
کې دساکن مایع محیط څخه تېریږي  .ساکن مایع  polymerدیوې استوانه یې ډوله
Gas
شیشه یې تیوب په داخلي سطحه باندې نری پټ تشکیلوي  .دتجزیه کوونکي مرکب Chromatography
اجزاوې دساکن مایع محيط څخه په توپیرلرونکې سرعت تیریږي اودتیوب الندې سوري
څخه په ځنډ اوخنډراوځي  .په نوموړې کړنالره کې دمرکب داجزاووکیفي اومقدارې ټاکل
کیدال ی شي .
دګازعمومي ثابت  -:دساینس په څانګه کې یوه عمومي ثابت ده چې لنډیزیې په  Rسره
ښوول کیږي اوپه ډیروفزیکي معادلوکې لکه د ایډیال ګازقانون ،اوپه کیمیاکې دنرست
 Nernstپه معادله کې کارول کیږي  .دګازعمومي ثابت دبولڅمن  Boltzmannثابت
 (kB).اوداووګادرو Avogadroثابت )(NA
دګازعمومي ثابت قیمت مساوي دی له :

دحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي . .
Gas Constant

دګازعمومي ثابت واحد مساوي دی له  :انرژي ) (Jتقسیم پرحرارت ) (Kاومول ). (Mol
نوموړی ثابت دتجربوپراساس دایدیال ګازپه عمومي معادله کې دتناسب ضریب په توګه
ترالسه شوې ده ،او دګازتودوخی ،فشار،دمادی مقدار ،حجم ترمنځ اړیکې ښيي .
دګازمولیکولونوراکړه ورکړه  ،دبیلګې په توګه لکه چې دچاپیریال اوداورګانیزم دتنفسي
سیستم ترمنځ دهواراکړ ه ورکړه ترسره کیږي  .څرنګه چې دسږي اودچاپیریال ترمنځ
دهوافشارتوپيرشتون لري  .په سږي کې داکسیجن برخه ایزفشار ) (100mm Hgاوپه
وریدو کې داکسیجن برخه ایزفشار) (40mm Hgقیمت لري  .په داسې حال کې چې
دکاربن دای اکساید CO2لپاره دبرخه ایزفشارتوپیربرعکس قیمیت لري  .پایله یې داده

Gas Exchange

چې دسږي اودوېنې ترمنځ دګازراکړه ورکړه ترسره کیږی .
دګازفشار

Gas Pressure
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دګازنفوذطریقه  -:درادیوایزوټوپونودبیلولوکړنالره ده چې دګازپه حالت کې قرارولري .په
نوموړې کړنالره کې هغه ایزوټوپونه چې توپیرلرونکې کتلې ولرې دیوه جدارڅخه چې
تنګ سوري لري په توپیرلرونکي سرعت سره تیریږي  .دبیلګې په توګه لکه دیورانیم
 U٢3٥دغني کولوپه موخه د ګازنفوذ طریقې څخه ګټه پورته کیږي  .څرنګه چې دیورانیم
دوه سوه پینځه دیرش ایزوټوپ  U٢3٥دیورانیم دوه سوه اته دیرش  U٢3٨په پرتله سپک
دی نوله دې کبله په لوړسرعت سره د جدارسوریوڅخه تیریږي .

Gaseous
Diffusion
Techniques

یوه فزیکي آله ده چې دیو استوانه یې ډوله دهواڅخه تش شیشه یي تیوب څخه جوړه ده
 .دشيشه یي نل په څنډوکې یوخوادانود(مثبت قطب )اوبل خوادکتود(منفي قطب )
جوړښتونه نښلول شوي دي  .کله چې شیشه یې نل دیوه ګازلکه هایدروجن اویانجیبه
ګازڅخه ترټاکلي فشارالندې ډک شي اوبیادانوداوکتودترمنځ لوړولیتج وکارول شي
نودګازاتومونه ایونایزکیږي  .په پایله کې دلیدلووړطیف منځ ته راځي اولکه
داعالناتوګروپونو په شان رنګه رڼاتولیدکیږي .

Gas-Filled Tube

دګازپه شان  ،دګازپه حالت کې  ،دګازپه بڼه

Gasiform

پطرول  -:دمشبوع اونامشبوع هایدورکاربون مخلوط دی چې دسپکوحلقوي
هایدروکاربن اوځنځیری هایدروکاربن شمیرترسلواوړي  .هغه بنزین چې په موټروکې
ورڅخه ګټه پورته کیږي دغلیان ټکی یې  (25 … 210) °Cاود هاید روکاربن دځنځیر
اوږدوالی یې د پینځوکاربن څخه تردوولسوکاربونوپورې رسیږي .پطرول دتقطیرپه کړنالره
کې د خامو نفت و څخه ترالسه کیږی  .یولیتر پطرول لږڅه دیرش میګاژول انرژي ازادوي
)(32 MJ/L

Gasoline

معده  ،خیټه  ،شکم  -:دډوډی د ذخیره کولوپه موخه دهاضمې سیستم یوه برخه
تشکیلوي اوپه خپل وارسره لږلږمقدارکولموته انتقال کوي  .معده دالندې برخوڅخه جوړه
ده Curvatura minor -۴ Curvatura major -۳ Fundus -۲ Kardia -۱ .

Gaster

Pars pylorica -۶ Incisura angularis -۵
دمعدې شیره،دمعدې عصاره  -:هغه غدې چې دمعدې جدار په هره برخه کې شتون لري
او یوډول مایع افرازکوي چې دمالګې تیزاب اودخوراکي توکوهضم کوونکی انزایم
 Pepsinڅخه جوړه ده.

Gastric Juice

په تي لرونکوحیواناتوکې دمعدې اسیدکنترولوونکی پولي پیپتیدهورمون دی ،چې
دمعدې افرازات لکه دمعدې مالګې اسید تحریک کوي  .دګاسترین هورمون افراز
دالندې شیانوپه واسطه تحریک کیدی شي  :لکه الکهول ،قهوه ،دمعدې ارتوالی ،په
خوراک کې دپروتین اوپیپتیدشتون  ،سګرت اونور

Gastrin

حلزونونه ،نرم حیوانات  ،شکمپایان

Gastropoda

دجنین دودې په لومړي پړاوکې دنطفې پټونوپنځیدنې ته ویل کیږي  .کله چې
دالقاح  zygoteعملیه ترسره شي اودسلولونوویش پیل شی  ، cleavageورپسې یوکروي
شکله اوپه منځ کې تش جسم منځ ته راځي چې دبالستوال  Blastulaپه نوم یادیږي  .په
دې ترځ کی دبالستوالپه کروي پوښ کې یوه ډله حجرې دمنځ خواته ښویږي اود جنین
حجرومنځنی پټ یانې میزودرم  Mesodermمنځ ته راځي  .دجنین حجروهغه پټ چې
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دبالستوال په بهرکې پروت دی د ectodermپه نوم او دجنین حجروهغه پټ چې دبالستوال
په مرکزي برخه کې پروت دی د Endodermپه نوم
یادیږی  .په پایله کې پخپله ګاستروالمنځ ته راځي
چې دجنین نوموړې درې ګون پټونه لري .
دګاستروالورننوتلې خالصې برخې ته لومړی خوله
(دهن) اوداخلي خالیګاه ته یې کوچنی کولمې (روده)
نوم ورکړشوی دی .
دجنین دودې هغې کړنالرې ته ویل کیږي چې ګاستروالمنځ ته راځي

Gastrulation

یوالمانی ریاضي پوه اوفزیک پوه وه چې پر ) (1777-1855زکال کې یې ژوندکړې دی .
دمقناطیسي جریان کثافت په واحدګاوس  Gaußاندازه کیږی  .دګاوس لنډیز په G
اویا  Gsسره کیږی  .دواحداتوپه نړيوال سیستم کې یوګاوس مساوي دی له :
 ، 1 gauss = 10−4 kg C−1 s−1دبیلګې په توګه دځمکې پرمخ د مقناطیسي جریان کثافت
لږڅه  0.31–0.58 gaussاودانسان دمغزمقناطیسي جریان کثافت 10−9–10−8 gauss
اندازه شوی دی  .نن ورځ سپارښتنه کیږي چې دګاوس پرځای دتیسال
Tesla=Tواحدوکارول شي ..
-4
1 Gs = 10 T

Gauß

د ګادو لینیم کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده .دنوموړي عنصراتومي شمیره 64
اوداتوم نسبي کتله یې  157.25g·mol−1مول ده  .دالنتونید عنصرونو په ګروپ پورې اړه
لري  .په مقناطیسي ریزونینس توموګرافي کې دناروغیو دپیژندنې په موخه دیوې مادې
 contrast mediaپه بڼه کارول کیږي .

Gd 
Gadolinium

دګرمانیم نیم هادي کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده

Ge 
Germanium

هغه ډول روغني موادوته ویل کیږي چې دماشین آالتو په متحرکوښویدونوکوبرخوکې
داصطکاک دکمولوپه موخه کارول کیږي .دبیلګې په توګه لکه ګریس اودثقیل تیلوډولونه

Gear Oil

ګایګرکونتر -:
دهستې فزیک په څانګه کې یوه تخنیکی آله ده چې
دایونایزونکووړانګوداندازه کولوپه موخه کارول کیږی .
ګایګ ر یوجرمنی فزیک پوه وه چې داآله په ( )١٩٢٨کال

کې

دهغه په ویاړنومول شوې ده  .دګایګرشمیرنې آله دیوه فلزي استوانه يي ډوله منفي چارج
شوې کتودڅخه جوړه ده چې په منځ برخه کې یې دانود مثبت چارج شوی سیم تیرشوی دی
 .دآلې تړلې ننه برخه دنجیبه ګازلکه ارګون اویاکریپټون ګازپه واسطه ډکه شوې وي چې
فشاریې دوه سوه هیکتوپاسکال مطلق قیمت لري  .دآلې انوداوکتود الکترودونه
دمستقیم ولټیج په منبع پورې تړلي دي چې ولټیج یې دپینځه سوه ولټ په شاوخواکې
قیمت لري  .کله چې هستوي و ړانګې لکه الفاوړانګې ،بیتاوړانګې اوګاماوړانګې دآلې
منځ ته ورننوځی نودنجیبه ګازاتومونه ایونایزکوي  .په پایله کې تولیدشوي چارجونه
دالکترودو نوخواته څکول کیږی اویوبرقي جریان پیل کیږي  .دسرکټ په بهرنۍ برخه کې
یومیګااوم مقاومت شتون لري چې هلته دبرق جریان په ولتیج زیګنال اړول کیږي .
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دولټیج زیګنال دصوت په توګه اوریدل کیږي اوهم شمیرل کیږی  .دنوموړې الې په مرسته
دیوې راډیواکټیف سرچینې څخه دخپرو شوو ایونایز کوونګووړانګواوذراتو شمیر اندازه
کوالی شي خودوړانګواوذراتوانرژي ټاکلی نه شي .
یوډول نیم جامده ماده ده چې دکلوئیدپه بڼه شتون لري او داوبواوګلسېرول Glycerol
غټو مولیکولونو یومرکب څخه جوړوي .

Gel

بې رنګه  ،بې بویه پروتیني  glutinماده ده چې دحیواناتودهډوکواوغضروف څخه
جوړیږي چې په تودواوبوکې منحل کیږي اوپه الکول اوایترکې نامنحل خواص ښيي  .کله
چې داماده سړه اوکلکه شي نودګیل په نوم یادیږي  .دبیلګې په توګه  :په مایکروبیالوژي
کې دبکټریاود نسل کښت په موخه دنوموړې مادې څخه  Agarګټه پورته کیږي .
همدارنګه په طبابت کې دوینې درولواوپالزمامایع دتعویض په موخه کارول کیږي .
جالتین په خوراکه باب  ،عکاسي اودمیکروبونوپه ذرع کې پراخ استعمال لري .

Gelatin

دژلې په شان ،ژالتیني ډوله

Gelatinous

جنس  -:دجنسي غدواتولکه په مذکر کې دخصیه اوپه مؤنث کې دتخمدان شته والي پر
بنسټ دعین نوع افرادوتفریق کولوته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه  -۱دبدن ظاهري
عالمی  -۲په کروموزوموکې توپيرلکه دښځې کاریوګرام  Karyotyp 46,XXاودنارینه
کاریوګرام  -۳ Karyotyp 46,XYدجنسي غدواتوپه واسطه دجنسي هورمونونوتولید
 -۴جنسي غړي لکه خصیه  ،پروستیت  ،دسپرم نل اوتخمدان ،رحم  ،مهبل .
 -۵سایکولوژیکي توپيرلکه دهايپوتاالموس هورمونونواوپه مغزکې
مرکزونوتوپير -۶،ټولنیزکلتوري عالمې چې دمذکراومؤنث ترمنځ توپیرټاکي

Gender

دجنسي

ارثي واحد ،جین ،ارثي عامل -:
ارثي فکټورچې په کروموزوموکې ځای لري
اود  DNSڅخه جوړشوی دی  .جین په
ژوندیواورګانیزموکې دوراثت واحدته ویل
کیږي  .جین دډي اېن  DNAاې اواراین
اې  RNAغځیدلې خطي یوې برخې ته ویل
کیږي چې دیوه ټاکلي پروتین اویا  RNAځنځیر دتولیدلپاره دکوډنمبر چمتو کوي
ترڅوپه ژوندي اورګانیزم کې ټاکلې دنده ترسره کړي  .دځینوجینونوارثي نښې په ظاهره
هم مالومیږي لکه دسترګورنګ اویادغړوشمیراوبیاځینې ارثي نښې نه مالومیږي لکه

Gene

د وینې ګروپ اویاځینې ناروغۍ چې په ډیراحتمال سره پېښیدالی شي  .دانسان دیوې
حجرې په کروموزومونویانې ډي این اې  DNAکې دوراثت وړ ټول مالومات دګینوم
 genomeپه نوم یادیږي اودلږڅه پینځه ویشت زره جینوڅخه جوړشوي دي  .په بله وینا
دانسان دیوه ګینوم ټول مالومات اوه سوه پنځوس میګابایټ  750 MBته رسیږي .
دانسان دیوې حجرې  DNAطول لږڅه دوه متره  1,80 mدی اودیوه ګینوم دبازجوړې
 Base pairشمیردرې ملیاردوڅخه اوړی .
جین دډي اېن اې  DNAیوې برخې ته ویل کیږي .دانسان په هره حجره کې ارثي مالومات
په جین کې خوندي ساتل شوي دی اودیوه نسل څخه بل نسل ته انتقال کیږي .
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دارثيت بيالوژيکي واحددی چې د کروموزومونوپرمخ په
جېن - :
ځانګړوبرخو(لوکوس)کې پروت وي او هلته دحجرې په هکله هراړخيز مالومات خوندي
ساتل شوی وي .دانسان په  DNAکې دڅلويشت زرو څخه تر سل زرو پورې توپيرلرونکي
جينونه شته .
دکروموزوموپه ډی این اې  DNAاویا  RNAارثي موادوکې ارثي بدلون ته ویل کیږي .
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
چېرته میوتیشن دیوشخص دبدن  somaticپه حجروکې پېښ شي نوکیدای شي چې
دتومور Tumorاویادسرطان ناروغۍالمل وګرځي خوراتلونکونسلونوته نه انتقال کیږي .
دبیلګې په توګه لکه په ډی این اې  DNAکې په خپل سردسیتوزین Cytosin
نوکلیوټید بازڅخه دامین ګروپ لیر ې کیږي اوپه یوراسیل  Uracilبازاوړي  .بلخواکه
اویاسپرم کې منځ ته راشي نوهمغه
چېرته موتیشن په جنسي حجروکې لکه هگۍ
فردته دپام وړزیان نه رسیږي خودفردراتلونکو نسلونوته کیدای شي زیان ورسیږي  .لکه
دبدن غړونیمګړتیا،دکروموزومونیمګړتیاوې اوارثي ناروغۍ  -۱ .دسروکرویاتوناروغۍ
 -۲البینیزموس  -۳دالسونواوپښولنډوالی -۴دافرازاتوغدوبندیدل  -۵دسورشین رنګ
نیمګړتیا  -۶دوینې ټینګښت ناروغۍ  .همدارنګه دښځودتیوسرطان په تړاویوجین
پیژندل شوی دی چې د BRIP-1په نوم یادیږي  .نوموړی جین دیوه پروتین شفر کولودنده
په غاړه لري کوم چې دډي این  DNAنیمګړي ځایونه بیرته رغوي  .هغه ښځې چې په

Gene

Gene Mutation

نوموړي جین کې موتیشن ولری دهغوښځوپه پرتله چې موتیشن پکې نه وي دوه ځله زیات
په خطرکې دی چې دسرطان په ناروغۍ اخته شي .
یوډول درملنه ده چې په یوه حجره کې دهغه جین پرځای چې دسرطان المل کرځي یوسالم
جین نښلول کیږي
بیهوشي  -:دبې هوشۍ موادوپه مټ دناروغ بیهوشه کول دي ترڅودردحس نه کړي اوهم
عملیات ترسره شي  .لکه نرکوتیکم  .نوموړي مواددبیهوشی حالت اویاخوب منځ ته
راولي اودبدن موتوریک عکس العمل دمنځه وړي اوداعصابومرکزونه فلج کوي.

Gene Therapy

General
Anaesthesia

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
 .نوموړې نظریه نه یوازي په ابتدائې مختصاتوسیستم "  "Inertial Systems.کې بلکې
په تعجیل کوونکومختصاتوسیستم کې هم اعتبارلري.
نوموړې نظریه دنجوم علم  ،اوپه ټولو کائیناتوکې دهراړخیزوفزیکي پېښوپه اړوند عملي
کیدال ی شي .بلخوا نوموړې نظریه دجاذبه څپې ،نیوترون ستورو ،اوتوروسوریو
( )Black Holeدشتون په تړاووړاندوینه کوي .
په نوم وړې نظریه کې اینشټاین جاذبه ترڅیړنې الندې نیسي اووايي چې دفضا اووخت
سره دمادې متقابل عکس العمل په اساس جاذبه مینځ ته راځي .په بله مانا د
(فضا-وخت) څلوربعده هندسي جوړښت انحنا خاصیت ته جاذبه ویال ی شو.
برخالف دنیوټن میخانیک چې ګڼه فضا،کتله اووخت فزیکي مطلق کمیتونه دي  ،عامه
نسبیت نظریه په ډاګه کوي چې فضا ،کتله اووخت مطلق فزیکي کمیتونه ،نه دې بلکې
نسبي خاصیت لري.
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په عامه نسبیت نظریه کې دفضادرې بعده ) (X, Y, Zمختصاتوسیستم سره دوخت T
څلورم بعد هم یوځای کیږي اوپه دې ډول څلوربعده مختصاتوسیستم مینځ ته راځي چې
د(فضا-وخت)  Spacetimeمختصاتوسیستم په نوم یادیږي .د عامه نسبیت نظریې په
اساس فضااووخت په خپل مینځ کې سره نغښتې اویو واحد هندسي جوړښت تشکیلوي
 .بلخوانوموړې نظریه په ډاګه کوي چې د (فضا-وخت) هندسي څلوربعده جوړښت ،
دکږیدو ،د تاويدو  ،دټوليدو او کش کيدو ځانګړتیاوې لري،.
اینشټاین وویل چې په ټولو کائیناتو باندې د (فضا-وخت) یوه څلوربعده هندسي ډوله
جوړښت غوړېدلی ده چې که هر وخت دا جوړښت منحني یا ګونځې شي داسې مانالري
چې یو بهرنی عامل لکه دجسم کتله د نوموړي شکل بدل کړی دی .اینشټاین د یوې
کائینات شموله جاذبې په اړه وغږېد چې دا جاذبه یې د (فضا-وخت) هندسي خواصو
بدلون وبلل.
دالبرت آینشټاین په وینا د(فضا-وخت) نوموړی هندسي بدلون اوانحنا جاذبه را مینځ ته
کوي .اینشټاین وايي چې یوه کتله یواځې هغه وخت لیدالی او اندازه کېدال ی شي چې د
(فضا-وخت) څلوربعده هندسي جوړښت منحني کړي.
څرنګه چې د (فضا -وخت) څلوربعده جوړښت تصورکول لږڅه سخت تمامیږي نوله دې
کبله به دعام پوهاوی په موخه ومنوچې د (فضا -وخت) هندسي جوړښت کټ مټ لکه
دربړیوجال  Rubber Netپه شان ده او هرې خواته یې داسې کش کوالی شوچې یوه همواره
سطحه ورڅخه جوړه شي .کله چې یوه درنده کتله دبیلګې په توګه لکه یودروندتوپ
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.
په ورته ډول ،که چیرته دلمر په شان یوه درنده کتله د (فضا -وخت) هندسي جوړښت په
همواره سطحه باندې ولویږي نوداهمواره سطحه تغیرکوي اودیوې ژورې کندې په شان
کږه کیږي  .همدا کږه ژور تیا په اصل کې د (فضا-وخت) انحنا ده چې لمر د یوې سترې
کتلې په حیث منحني او ګونځې کړې ده چې ځمکه او نورې سیارې په همدې ګونځو کې
را ګېر او شا او خوا را ګرځي چې مونږ همدې ګونځو ته کړۍ یا مدار وايو.
داینشـــــټاین پـــــه نظـــــر ،جاذبـــــه  ،پـــــه اصـــــل کـــــې د (فضـــــا-وخـــــت)
څلوربعــــــــــده هندســــــــــي جوړښــــــــــت کــــــــــوږوالی دی چــــــــــې انحنــــــــــا
اویاژوروالی هم ورته ویالی شو.
داینشټاین عامه نسبیت نظریه په ډاګه کوي چې دلمرپه شاوخواسیاري دنیوټن جاذبې
قانون په اساس نه راڅرخیږي بلکې په کائیناتو کې دلمردرنده کتله دفضا اووخت
کوږوالی منځ ته راولي اوله دې کبله سیارې په همدې کوږشوي هندسي جوړښت کې
راڅرخیږي .په دې مانا چې اوس دې منحني جاذبه پیدا کړې اوسیاري دمنحني سطحې په
مخ باندې شاوخو راڅرخیږي .په لنډډول جاذبه دیوې قوې په توګه شتون نه لري بلکې په
اصل کې دفضا اووخت دهموارې سطحې کوږوالی دی .
دبیلګې په توګه میاشت دځمکې په شاوخوا ،نه راګرځي ،ځکه چې د هغوی ترمینځ
دنیوټن قانون په اساس ،دجاذبې قوه عمل کوي بلکې میاشت اوځمکه د شاوخو ا
(فضا -وخت) په څلوربعده هندسي جوړښت کې ښکته ډوب کیږي اوبیایودبل په
شاوخواراڅرخیږي
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په کائیناتوکې خوراډیرې درندې کتلې دبیلګې په توګه که هغه لمر ده ،که ستوري دی ،
که کهکشان دی او که تور سوري ( )Black Holeدي چې د(فضا-وخت) سره غبرګون
کوي اوکله چې دنوموړي جوړښت هندسي بڼه منحني یا ګونځې شي داسې مانالري چې
یو بهرنی عامل لکه دجسم کتله نوموړی هموار جوړښت بدل کړی دی .نوله دې کبله
د(فضا -وخت) هندسي انحنا ته جاذبه ویالی شو .دعامه نسبیت نطريې پایلې په الندې
ډول دي:
• الکترومقناطيسي وړانګې لکه دنوروړانګې د يوې کتلې په نږدې چاپريال کې کږيږي

• په کيهان کې د جاذبې څپې شته دي
• په هغه ځای کې چې دکتلې جاذبې ساحه زوروره وي ساعتونه  Clockوروحرکت کوي
نسبت وهغه ځای ته چې هلته نوموړې ساحه کمزورې وي .پایله يې داده چې هغه خلک
چې په ج ګوغرونوکې ژوندکوي زرزړیږي نسبت وهغو خلکوته چې په همواره یاټیټه
ارتفاع کې ژوندکوي.
• تجربووښودله چې کله دنوروړانګې دلمرکتلې په شاوخوانږدې چاپیریال کې تیریږي ،
نودمستقیم مسیرڅخه دلمرخواته کږې کیږي.

 -۱دنسلونوښکته اوپورته سلسلو ټولوغړوته ویل کیږي  ،لکه نیکه ګان
،غورنیکه،والدین  ،اطفال ،لمسیان اونور -۲ ....دانسان عمر -۳ټول انسانان چې په یوه
وخت کې ژوندکوي

Generation

زيږوونكى ،توليدوونكى  ،مؤلد

Generative

دناروغۍ څخه بیرته روغتیا ترالسه کول

Genesen

پيدايښت ،خلقت ،تولید

Genesis

په بیالوژي کې  -:هغو افرادوته ویل کیږي چې دپخواني نسل ارثي ناروغۍ خپل
راتلونکي نسل ته انتقال کوي  ،په داسې حال کې چې پخپله دغه افراد په همدې ناروغۍ
نه اخته کیږي  .دبیلګې په توګه هغه ښځې چې ارثي نښې یې توپیرولري او په x
کروموزوم کې یوضعیف جین ولري ،نودهغوی په  50%زامنوکې دوینې ناروغۍ
 hemophiliaمنځ ته راځي او  50%لورګانې نوموړې ناروغي راتلونکي نسل ته انتقال
کوي .
جنسي حجری - :

دنارينه جنسي حجرې ته سپرم يامني)(Sperm

حجرې ته هگۍ

) (Ovumويل کيږي .

او ښځينه جنسي

ارثي کود ،ارثي رمز ،شفرة جينية  -:دجین په هکله دمالوماتود انتقال کولو یوډول تنظیم
شوي سیستم ته ویل کیږي ترڅویوټاکلی پروتین تولیدشي  .په دې کړنالره کې دRNA-
 Baseڅلوروبازونولکه ادنین ) ، Adenin(Aګوانین ، (G) Guaninیوراسیل)(U
 Uracilاوسایتوزین ) Cytosin(Cپه مرسته درې ګون بازونه ) (Codonsپرلپسې ترتیب
کیږي  .دلته درې ګون بازونه په دریوټکو(کودون ) ښوول کیږي .دپروتین دتولیدپه موخه
په یوه ارثی کوډ کې پټ شوی جنتیک مالومات د  mRNAپه مولیکول کې کاپي کیږي
اوبیادژوندي اورګانیزم دسلول په ریبوزوم  ribosomesغړي کې ترجمه کیږي  .دترجمې په
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کړنالره کې دټاکلي پروتین دترالسه کولو لپاره لږڅه شل امینواسیدونه دپولي
پیپتیدځنځیرونوپه بڼه نښلول کیږی  .دبیلګې په توګه درې ګون بازونه لکه UAA
دشروع کودون مانالري  .همدارنګه درې ګون کودون  AGGدارګینن Arginin
امینواسید کوډکوي اودرې ګون کودون  AUGدمیتیونین  Methioninامینواسید
کوډکوي .
په بیالوژي کې ،جنتیک لیرې والی  -:یوه کړنالره ده چې داجدادوپه دوو اویاډیروانواعو
کې جنتیک بدلون ( ) mutationsمنځ ته راځي اوپه پایله کې دموجوداتودتدریجي تکامل
په پړاوونوکې ظاهري مورفولوژي بدلون شدیدتره پرمختګ کوي
 vector operatorدی چې
په ریاضي کې  -: divergenceیو وکتوري عملګر
دوکټورساحې  vector field'sډیرښت (مثبت ) اوکمښت (منفي ) په ټاکلې نقطه کې
اندازه کوي اوقیمت یې دسکاالر  scalarپه بڼه راښيي  .د  Cartesianپه مختصاتوکې
دایورجنس divergence
F
دوکټورساحې
دسکاالرتابع سره مساوي دی .

Genetic
Divergence

 -۲تباعد  ،دیوبل څخه دوکټورې ساحې لیرې کیدنه
کوم چې دیوې سرچینې څخه راوځي اوبیا هرې
خواته خپریږي
 -۳په فزیک کې  -:دیوبل څخه دوړانګوبیلتون،انحراف اویالیرې کیدنه  .بېلګې په توګه
موازې وړانګې کله چې دیوې مقعرالطرفین عدسیې څخه بهرته راووځي نودیوبل څخه
لیرې کیږي  .که یوبريښنایزچارج  Qولرونودددې سرچینې څخه هرې خواته په دایورجنس
توګه بريښنایزساحه Eچاپیریال ته خپریږي .
په بیالوژي کې  -:په سلولونوکې دډي ان اې  Dnaاواران اې  Rnaجنیتیک موادو ،نوی
تنظیم کول اودکروموزوم په یوه برخه کې دمتغیرجین ډولونو تبادل کول .
په کیمیاکې  -:دیوه ایون خنثی کول دي کله چې دهغه مخالف چارج ورسره یوځای شي

Genetic
Recombination

د ژنتیک ي کړنالروپه مټ دیوه شخص جینونه معاینه کیږي ترڅودځانګړي ناروغۍ په
تړاودخطراحتمال کچه مالومه شي

Genetic Testing

قابلیت تغیرشکل  -:توسط تأثیرات محیطی تغیرات غیرارثی ای بوجودآمده مانن
اشکال مناطق ګرم ویامناطق سردموجودات حیه ویااینکه دراثرتغیرعالئم ارثی تناسخ
یامیوتیشن دربین افرادیک اجتماع حیوانې ویانباتي بوجودمیاید .تغیرات مذکوربصورت
تدریجی ویاآنی بوده وموجودات موصوف معموال ً توسط یک ویاچندین عالمه ازهم تفریق
شده میتوانند.تغیرشکل عالوتًا درمناطق جغرافیائی مختلف نیزبه شرایط خاص مناطق
مذکورازقبیل حرارت ،رطوبت وغیره بوجودمیآید.
ارثي  ،له جنېتیک پلوه

Genetic
Variation

Genetically

وراثت  ،علم وراثت  -:دبیالوژي څانګې یوعلم دی چې دژونديو اروګانیزمو دوراثت
قوانینوڅخه بحث کوي اودجنینو( ) genesدانتقال په اړوندبنسټیزمالومات وړاندې کوي .
لکه دیوسلول څخه بل سلول ته ،دوالدینوڅخه اطفالوته اودیوه نسل څخه بل نسل ته
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دمالوماتوانتقال دوراثت علم په مرسته بیان کیږي  .دبیلګې په توګه اطفالوته
دوالدینوصفتونوانتقال په داسې توګه چې دا صفتونه دجنسي سلولونوپه واسطه
راتولونکونسلونوته انتقال شي  .ارثي صفتونه دسلول هستې دکروموزومونوپه
کوچنیوبرخوکې موقعیت لري چې د جین په نوم یادیږي  .په یوه القاح شوې سلول کې
دموراوپالرکروموزومونه سره ویلي کیږي اوپه دې توګه خپل دواړه صفتونه اطفالوته
انتقال کوي  .دیوه نسل څخه بل نسل ته دصفتونوانتقال دټاکلوارثي قوانینوپربنسټ
ترسره کیږي  .پر 1865زکال کې دوراثت قوانین دمیندل  Mendel's lawsله خوابیان
شول .
جنسي غړي -:
دنارینه اوښځینه ټولوجنسي غړوته ویل کیږي چې دهغوی په
تکثرکې مرسته کوي اودجنسي سلول د انتقال اوتولیدبرخې
څخه جوړشوي دي  .دبیلګې په توګه د مؤنث جنسي غړي
عبارت دي له  :تخمدان) ، (Ovariumدهګې دانتقال
جوړه لوله یانې قناة فالوب ) ، (Tuba uterinaرحم
) ،(Uterusمهبل  ، (Vagina)،فرج  . Vulvaدنارینه
 ، Epididymisدسپرم
جنسي غړي عبارت دي له  :بیضه ،خوټې  ، Testisبربخ
انتقالونکی نل  ، Ductus deferensدافرازشوي عضوي مایع اوسپرم جوړه
 Ductus ejaculatoriusانتقالوونکی نلونه دي چې نوموړی ګډمایع د نارینه تناسلی آلې

Genital Organs

 penisڅخه بهرته وباسی  .برسیره پردې پروستیت  ، Prostataدمیتیازاوسپرم نل یانې
 ، Urethraدبیضې کڅوړه یانې صفن  scrotumدنارینه بهرنی جنسي غړی
إحليل
تشکیلوي .
 -۱دمذکرجنسی غړی (Ductus ، (Ductus deferens)، (Epididymis) ، (Testis) :
)(Penis)، (Skrotum)، (Prostata)، ejaculatorius
 -۲دمؤنث جنسي غړی ، (Vagina)، (Uterus)، (Tuba uterina)، (Ovarium) :
)(Pudendum femininum
بولي تناسلي سیستم ،دتکثري اوتشومتیازوغړودجهازته ویل کیږي
دیوې حجرې اویا یوه اورګانیزم دانتقال وړ ټول ارثي مالوماتوته ویل کیږي چې په
کروموزومو کې شتون لري  .دبیلګې په توګه لکه دجین اودډي این اې  DNAبرخې .
دیوې حجر ې اویااورګانیزم دکروموزومونوپه شمیرکې بدلون ته ویل کیږی  .داډول
بدلون میراثي خواص لري  .دبیلګې په توګه د  Down syndromeیوډول ارثي ناروغي
ده چې دبدن په ټولواویایوه برخه حجروکی یوویشتم کروموزوم ددووپرځای درې ځله
شتون لري اودانجلۍ لپاره ) Trisomy 21 (47,XX,+21اودنارینه لپاره 47,XY,+21
په بڼه لیکل کیږي .نوموړی موتیشن دوه ډوله دی  -: Polyploid -۱ :د اورګانیزم په
حجروکې دووکروموزومو عادي شمیرپرځای زیات شمیرهومولوګ جوړه کروموزومونه
شتون لري  .دبیلګې په توګه لکه درې ځله اویاډیرموجودوي  : Aneuploidy -۲.په
حجروکې یوځانګړی هومولوګ کروموزوم دعادي شمیرکروموزوموترڅنګ زیات
اویالږشتون ولري  .دبیلګې په توګه لکه  Turner-Syndromیوډول ارثي ناروغي ده چې

405

Genitourinary
System
Genome

Genome
Mutation

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
دبدن په حجروکې دعادی شمیرددووجنسی
یوکروموزوم شتون لري .

کروموزومو X chromosom

پرځای

دیوه اورګانیزم ارثي شکل اویادارثي عواملومجموع ته ویل کیږي چې دهمغه
موجودمورفولوژي اوفیزیولوژي ظاهري بڼه منځ ته راولي  .دیادولووړده چې په
غبرګړ ونواوالدونوکې که څه هم ارثي تايپ یوشان وي خوظاهري بڼه  phenotypeیې دیو
غبرګ زیږول شوواوالدونو دګوتونښې
بل څخه توپیرلري  .بلخوادیوې هگۍ
 Fingerprintهیڅ کله هم یوشان نه وي .

Genotype

جنس  ،ډول  ،طبقه  -:دبیالوژي په ډلبندي  Taxonomyکې دژوندیو اوفوسیل
اورګانیزمویوې ټاکلې کاتیګوري  categoryته ویل کیږي  .لکه دحیواناتواویانباتاتویوه
سیستماتیک ډلبندي چې د یونوع اویاډیرومشابهو انواعو ) (Speciesڅخه تشکیل شوي
وي  .دبیلګې په توګه لکه دصبرونه ) (Abiesیوجنس دی چې د) (Pinaceaeپه کورنۍ
پورې اړه لري اویوپنځوس جنسونه یې پیژندل شوي دي  .داورګانیزموپه نوم ورکولوکې
داسې رواج شوی دی چې لومړی نوم تل دجنس نوم اودویم نوم دنوع نوم وي  .دبیلګې په
توګه لکه ) (Felis catusیاکورنۍ پیشۍ یانې پشک

Genus

په آلماني ژبه کې دنارینه  ،ښځینه اومؤنث لپاره ګرامري نښې دي .
په بیالوژي کې(تصنیف،جنس ،ذات،ډول )  -:دجنس سیستماتیکي واحدته ویل کیږی
چې په هغه کې یواویاډیرډوله حیواني اویانباتي نوع شتون ولري  .په بله وینا دفوسیل
اوژوندیواورګانیزمولپاره دډلبندیوپه موخه دنوم ایښودلویو یوډول کړنالره ده  .دجنس
څخه وروسته نوع راځي اوترمخ یې کورنۍ ده .

Genus

دځمکې په تړاو -:یوه کلمه ده چې مانایې زمکه ،منځکه،یا وچه ده

Geo-

نباتي جغرافیه  -:دنباتاتودعلم یوه څانګه ده چې دځمکې پرمخ دهغوعواملو
اوقوانینوڅخه بحث کوي چې دنباتاتوپه انتشارپورې اړه لري .

Geobotanic

دځمکې کیمیا  -:یوطبیعی علم دی چې دځمکې کیمیاوي اوجغرافیوي ځانګړنې یوځای
څیړي  .دبیلګې په توګه دځمکې په قشرونوکې دکیمیاوي مرکباتوجوړښت اودعنصرونو
پیدایښت څخه بحث کوی

Geochemistry

جغرافیه  -:یوطبیعی علم دی چې دځمکې فضايي جوړښت،دهیوادونوځمکې اودځمکې
پرمخ هراړخیزبدلونونو څخه بحث کوي  .دبیلګې په توګه لکه په انسانانوباندې د اقلیم
اوچاپیریال اغیزې بیان کوي .همدارنګه په تاریخي تړاو دځمکې پرمخ د قشرونوتغیرات
ترڅیړنې الندې نیسي .

Geography

جیولوژي (ځمکپوهنه)  -:یوطبیعی علم دی چې دجامدځمکې دترکیب او جوړښت څخه
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
کره باندې دهغوی اغیزې ترڅیړنې الندې نیسی  .ددې علم په مرسته دځمکې
خوځیدونکې ټوټې  plate tectonicsاودتدریجی تکامل کړنالره هم بیان کیږي .

Geology

هندسي

Geometric
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عددونوهندسي اوسط
هندسي اوسط  -:دبیلګې په توګه د
) G(x1,x2,….,xnمساوی دی له  :د  nعددونوخپل منځی ضرب کول اوورپسې دهغوی
دحاصل ضرب  nام جذرنیول دي .
Geometric Mean
دبیلګې په توګه  ۲او  ۸عددونوهندسي اوسط عبارت له هغوی دحاصل ضرب جذرمربع
دی √2 × 8 = 4 .

2

وسط هندسی  -:وسط هندسی  nعددمثبت  a1,a2,a3, ......., anمساوی به
𝑛𝑎 … …  𝑛√𝑎1 . 𝑎2 . 𝑎3است .
دعددونومنظم ریاضي ترادف ته ویل کیږی چې دترادف
هندسی ترادف -:
دووګاونډیوپرلپسې عددونونسبت ثابت وي  .دبیلګې په توګه لکه :
2, 6, 18, 54,162,…….

Geometric Mean

Geometric
Sequence,

هندسي سلسله  -:دیوه هندسي ترادف دجمالتو مجموعي څخه عبارت دی  .دسلسلې
ددووګاونډیوغړوحاصل تقسیم ثابت دی  .دبیلګې په توګه :
Geometric Series
Sn = 3+6+12+24+………….+3.2n-1
هندسی نور -:دفزیک علم یوه څانګه ده او دټولوهغوپېښواوحوادثوڅخه بحث کوي  ،چې
دنوراودشیانو دتصادم په پایله کې منځ ته راځي  .په دې ځای کې دنورموجي خواص په پام
کې نه نیول کیږی خومنل کیږی چې نور دوړانګوڅخه جوړدی اودوړانګو په شان خپریږي .

Geometrical
Optics

هندسه  -:دریاضي علم یوه څانګه ده چې دشیانود شکلونو،دهغوی نسبي موقعیت
،جسامت اودفضادخواصوڅخه بحث کوي .

Geometry

نطفه،جنین  -:هغه موجودچې دتکامل په حالت کې وي  .دژوندي موجودترټولوابتدايي
پړاوته ویل کیږي چې بیاوروسته بشپړوده کوي  .بلخواهغه اورگانیزم چې دناروغۍ
تولیدالمل گرځي د(جرم) په نوم یادیږي .
دجنین پټ  -:دنطفي ابتدايي تکامل په دوره کې
دسلولونودرې پټونه منځ ته راځي چې دیوبل څخه يې
توپيرکیدای شي  .دبیلگې په توگه  -۱اکتودرم  -۲میزودرم
 -۳اندودرم  .دسلول نوموړوپټونوڅخه دبدن غړي اونور

Germ

Germ Layer

توپیرلرونکي نسجونه منځ ته راځي .
دوه اوڅلوروالنسه نیم هادي کیمیاوی عنصردی چې لنډیزیې په  Geاودکاربن په ګروپ
پورې اړه لري  .داتوم شمېره یې  32اوداتوم نسبي کتله یې  72.63(1) g·mol−1ګرام
پرمول ده  .یوډیراړین نیم هادی عنصردی چې په الکترونیکي آالتولکه ترانسیسټورکې
کارول کیږي .

Germanium

یوې پروسې ته ویل کیږي کله چې یونبات دتخم څخه راشین شي اوپه وده پيل وکړي
.جوانه زدن ،دیوه نبات نیش زدن یاسرزدن،دتخم شنه کیدل،دځمکې څخه دنبات راوتل

Germinate
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شنه کیدل ،جوانه زدن  -:دیوه نباتي جنین دتکامل لومړی پړاو .اکثرأ داسې پېښيږي چې
یوتخم داوږدې اویالنډې مودې استراحت څخه وروسته دشنه کیدلووړتیاترالسه کوي .
دتخم شنه کیدل دچاپېریال اقلیم په شرایطولکه رڼا ،اوبه ،حرارت ،اکسیجن
،فشاراونوروپورې اړه لري  .دتخم ننۍ برخه دقشرپه پرتله ډیره شگفته خواص لري ،په
دې توگه چې قشرپخپله چوي اونطفوي ریشه ورڅخه بهرته راوځي  .په عین وخت کې
دقشر ذخیره شوي عضوي مواددگټې اخیستنې په موخه چمتوکیږي  .وروسته له هغې

Germination

څ خه مشیمه گان اونطفوي ساقه دقشرڅخه خارج کیږي اوشنه کیږي  .په پایله کې
دمځکې مخ څخه بهرته راوځي .
دنبات شنه کېدنې وړتیا -:هغه حالت ته ویل کیږي چې دنبات تخم دشنه
کېدلووړتیاترالسه کړي اودځوان نبات پړاوته وده وکړي  .په نباتاتوکې دشنه
کیدلووړتیاتوپېرلري  .دبېلگې په توگه په چناراوبیدکې دڅوورځې څخه ترڅواونۍ پورې
وي  .په گندنه اوگشنیزکې دوه کاله ،په فاصولیه ،نخود اوپالک کې  ۴-۳کاله  ،په کرم
،کدو،لبلبواورومي بانجانوکې پینځه کاله ،په خربوزه کې  ۸کاله وخت نیسي .

Germinative
Ability

دجنسي سلولونونسلي سلسله چې دابتدايي جنسي سلولونوڅخه پیل کیږي اوترپخې شوې
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 .

Germline

دورهْ بارداري ،دحمل موده

Gestation Period

پیژندل گلوی ،معرفت حاصلول

Get To Know

يو ميليارد - :یو مختاړی فکټور دی چې ديوه فزيکي کميت اندازه له :
1000000000 = 109

Giga

ډیره غټه وده اوستروالی  -:دیوه سړي غیرنارمل غټوالي ته ویل کیږي اودچاخبره لکه د
(دیو) په شان لوی وي  .المل یې دادی چې دبدن په هغو غدوکې اختالت پیداکیږي کوم
چې دنموهورمون  Somatotropinتولیدکوي  .غیرنارمل ٍِِغټوالی په دوه ډوله دی
 -۱په هیپوفیز  hypophysisغده کې دانسان دودې په پړاوکې په لوړه اندازه
دنموهورمون  STHتولیدکیږي
 -۲ارثي موتیشن له کبله په  NSD1-Genجین کې بدلون منځ ته راځي  .که دنارینه
جګوالی ددوه متروڅخه اودښځینه جګوالی دیومترپینځه اتیاوڅخه لوړوي نودګیګانتیزم
په نوم یادیږي .

Gigantism

خيشوم  -:دكب او داسې نورو بحرى ژوو دتنفس غړی دی چې دبحري حیواناتو وینې ته په
اوبوکې حل شوی اکسیجن رسوي اوکاربن دای اکسایداطراح کوي .

Gill

ورکړشوی  ،داده شده ( ،ورکول )

Given

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
دورې څخه وروسته بیرته توده دوره منځ ته راځي  .دیخ وروستۍ دوره پینځه لس زره
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کاله پخواتیره شوې ده .
هغو نباتاتوته ویل کیږي چې دیخ په دوره کې په داسې
دیخ دورې نباتات -:
ټاکلوسیموکې شنه کیدل چې هلته یخ شتون نه درلود

Glacial Period

دیخ دورې حیوانات  -:هغو حیواناتوته ویل کیږي چې دیخ په دوره کې یې په داسې
ټاکلوسیموکې ژوندکولوچې هلته یخ شتون نه درلود.

Glacial Period
Fauna

غده  -:په اناتومي کې یوه غړي ته ویل کیږي چې داپیتل حجروڅخه جوړوي اوپه
کیمیاوي او فزیولوژیکي تړاو اغیزمن مواد تولیدکوي  .هغه غدې چې مواد بهرخواته
افرازکوي د ( )exocrine glandاویاد هورمون په توګه سم سیخ وینې ته افرازکیږي د
( )endocrine glandغدې په نامه سره یادیږي  .دبېلګې په توګه لکه لعاب  ،شدې ،
ادرار ،اونور  .معموالً دامواد په پوستکي اویادبدن دننه کې تشکیل کیږي  .لکه لمفاوي

Gland

غدي ،طحال  ،دخولې کیدلو افرازیه غدې  ،د ګبینه په موچې کی دموم غدې
دغدې لپاره التیني نوم دی  .هغه سلولونه چې ټاکلې افرازات تولیدکوي .

Glandula

تایروئید  ،غد هْ درقیه  :دفقاریه حیواناتودغاړې په برخه کې د غضروف تا یروئید څخه
دالندې مخ خواته یوه پتنګ ډوله غده ده چې هورمونونه تولیدکوي .ترټولواړین افرازات
ایودین لرونکی هورمون
عبارت دي له
 Triiodthyroninاوهمدارنګه  Thyroxinاو دریم
هورمون  Calcitoninپه نوم یادیږي .په هره ورځ کې
لږڅه یوملي ګرام دنوموړي هورمون مقداردانسان
وینې ته افرازکیږي.نوموړي هورمونونه دکوچنیانوپه
نموکې  ،دبدن حرارت کیمیاوي تنظیم،دپروتین
تولید،انرژي میتابالیزم  ،دزړه ضربه ،دوینې فشار،په وینه کې دکلسیم کنترول کې
اساسي رول لوبوي .دنوموړوهورمونو کمښت تأثیردادی چې جاغور ،دایودین کموالی

Glandula
Thyroidea

اوکهالت منځ ته راو لي  .بلخوا که چیرته دنوموړوهورمونومقداردنارمل څخه زیات شي په
پایله کې دانسان ډنګروالی ،زیات خوراک  ،راوتلي رډې سترګې اوعصابنیت منځ ته
راځي .ځینې په هرهیوادکې ځینې ځایونه شته دي چې په څښاک په اوبوکې دایودین
مقدارلږوي.
همداالمل دی چې په خلکوکې د تایروئید غټوالی منځ ته راځي.
شیشه ،ښیښه  -:یوه جامد معدني امورف ماده ده چې دسودیم ، Na2Oپتاسیم ،کلسیم
 CaOاوسیلیسیم اکساید زلیکات ) (SiO2مخلوط څخه جوړه ده .

Glass

د ماغزو سرطان يوډول خبيثې ناروغۍ نوم دی .

Glioblastom

دګلوتاماین لپاره دلنډیزنښه په ګوته کوي

Gln -NH2 
Glutamine

سراسر  ،کلي ،په ټوله نړۍ کې  ،په ټوله مځکه کې

Global

دهیموګلوبین پروتین بې رنګه پروتین برخې ته ویل کیږي چې اکسیجن ته انتقال ورکوي
اویاداچې اکسیجن پر ځان باندې تړي  .ګلوبین په ډیروغټوبرخوویشل شوي دي  .لکه -۱

Globin
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Cytoglobin-۴ Neuroglobin- ۳ Hemoglobin- ۲ Myoglobin
ګلوبولین  -:یوډول کروي شکله پروتین دي چې دډیروحیواناتو،نباتاتوپه
حجرواوهمدارنګه دبدن په مایعاتوکې پیداکیږي  .دوینې په پالزماکې درې ډوله پروتین
شتون لري -۱ .ګلوبولین -۲البومین -۳فیبرونیګین  .ځینې ګلوبولین په ینه کې اوځینې
د دفاع سیسم په مرسته تولیدکیږي  .دالکتروفوریزالبراتواري کړنالرې په مرسته سره
کوالی شوچې دوینې پالزماګلوبولین دمولیکولي کتلې لوړوالي سره سم په الفاګلوبولین
،بیتاګلوبولین او ګاماګلوبولینو باندې بیل کړو .دګلوبولینودنده  :په اوبوکې دناحل
کیدونکوموادوانتقال (لکه غوړ) ،هورمون ،انزایم،انتی باډی ، immunoglobulinدفاع
سیستم ،دوینې پرنډول اونورې دندې ترسره کوي .

Globulins

 -۱دسمندرالرف صدفونه  -:دتازه اوبو صدفونودتاکامل لومړي پړاو(الرف  ) larvaته ویل
کیږي چې دخپل قشرپه څنګ کې چنګک ډوله جوړښتونه لري اودهغوی په مرسته خپل
ځان دماهي په پوستکي باندې کلک نښلوي  .په همدې توګه د پارازایټ په بڼه دوه یادرې
میاشتې هلته ژوندکوي  .هرکله چې صدفونوتکامل وکړي نووروسته له هغه څخه په
سمندراویاتازه اوبوکې انتشارکوي .

Glochidium

دحرارت په مرسته دیوه جسم مشغل کول  ،ځلېدل ،غوړانجى كول

Glow

یوډول ډیسچارج ته ویل کیږي چې په شیشه یي نلونوکې تر ټیټ فشار ،لوړمتناوب
اویامتمادي ولټیج الندې دسړوالکترودونوترمنځ بلیږي  .د ډیسچارج رنګ په نل کې
دډک شوی ګازپه ډول پورې اړه لري  .دبیلګې په توګه  :دنیون ګازرنګ سوردی .
دالکترودونومخ ته نږدې یوه ضعیفه رڼا خفیف تشعشع خودالکترودونوترمنځ فضاکې
ځلیدونکې رڼاتولیدکیږي

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
دانوداوکتودترمنځ لوړه برقي ساحه شتون ولري .په دې ترځ کې دکتودڅخه ازادشوي
الکترونونه لوړه انرژي ترالسه کوي اودانودخواته تعجیل ورکول کیږي  .په پایله کې
دالکترونوانرژي دومره زیاته شي چې په الره کی دګازاتومونوسره ټکرکوي اواتومونه
ایونایزکیږي .
دګلوتامیک تیزابولپاره دلنډیزنښه ده  .نوموړی اسیددشلو پروتین ډوله امینواسیددډلې
څخه شمیرل کیږي  .په ینه ،مغز،پښتورګواوسږوکې جوړیږي  .دګلوتامیک اسیدمالګې
دعصبي حجرو(ریسېپتر)په اخیربرخه کې شتون لري اودترانسمیتر ( neurotransmitters
) مولیکول په توګه دمالوماتوانتقال ،زده کړې اوحافظې دنده ترسره کوي .
دانګوروقند -:یوساده شکردی چې پوالرایزشوی نورشی
خواته څرخوي اوبلخوا د Fehling's testنمونه ارجاع
کوي  .وروستی یوډول محلول دی چې په میتیازوکې
دیوقیمته قندکیتون ګروپ  ketoneپېژندالی شي .
دنوموړي قنددوه ډولونه  isomersشتون لري اوپه دې
پورې اړه لري چې په کاربن  C-1باندې دهایدروکسیل
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Glow-Discharge

Glu Glutamic
Acid

Glucose
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اوکه ښکته خواته

ګروپ  OHپورته خواته β-D-Glucopyranose
 Glucopyranoseتړلی پروت دی .
کیمیاوي فرمول یې ) (C6H12O6دې اوپه خوږومیو،دنباتاتوشربت ،وینه  ،حیواني
نسجونو اوګبینه (عسل ) نشایسته ،دنباتي حجروپه غشااوهمدارنګه په دوه قیمته قند
کې شتون لري  .ګلوکوزپه مصنوعي تغذیه  ،په بدن کې داوبوکمښت په درملنه  ،په وینه
په درملنه کې
کې دقندکمښت  Hypoglycemiaله کبله بې هوشه کیدلو
α-D-

ګټوراستعمال موندلی دی .
ګلوکوزیادانګوروشکر -:
یومونوسکراید(یوقیمته شکر) دی چې کیمیاوي
فرمول یې په  C6H12O6بڼه لیکل کیږي اوپه
مولیکول کې یووظیفوي الدیهایدګروپ لري  .په
طبیعت کې یوازی یوډول ایزومیر isomerپیداکیږي
چې درڼاوړانګوپوالرایزشوې سطحه ښی خواته تاووي
اود  D-glucoseپه نوم یادیږي اواپتیکي فعاله ماده ده  .دویم ډول ګلوکوزیو
متناظرشکله شکردی اود  L-glucoseپه نوم سره یادیږي  ،دویم ګلوکوزL-glucose
دلومړي ګلوکوزڅخه په خوندکې هیڅ توپیرنه ښيي دژوندي اورګانیزم لپاره دانرژي
سرچینه نه شي کیدای  ،داسې اټکل کیږي چې  L-glucoseداینزولین  Insulinهورمون
تولیدپیاوړی کوي اوله دې کبله دشکرناروغانولپاره دخوږې په توګه کارول کیږي  .که
چېرته د OHګروپ په پینځم غیرمتناظرکاربن  5Cباندې شی خواته ) (Dتړلی وي نود
 L-glucoseپه نوم یادیږی  .که
 D-glucoseاوکه کیڼې ) (Lخواته تړلې وی نو
دګلوکوزپه دوره یې  cyclicجوړښت کې دهایدرکسیل ګروپ  OH-سمت ښکته خواته
اوکه پورته خواته وي نود β-D- Glucoseپه نوم
وي نودالفاګلوکوز α-D- Glucose
یادیږي  .ګلوکوزپه خوږومیوو،دنباتاتوپه شیره ،عسل ،حیواني انساجواوپه وینه کې
پیداکیږي  .په وینه کې دګلوکوزمقدارته دوینې شکرویل کیږي  .په وینه کې دشکرنارمل
اندازه په نهاری(تش نس) سره داویاملي ګرام  70 mg/dlڅخه ترسل ملي ګرام پردیسي
لیتروینه  100 mg/dlکې ټاکل شوی دی  .دخوراک څخه وروسته په وینه کې دشکر اندازه
پورته ځي اوکه چیرته دیوسلواتیاملي ګرام پردیسي لیتر  180 mg/dlڅخه واوړي
نودشکرناروغۍ شتون لري  .که په وینه کې دشکرې مقداردڅلویښت ملي ګرام پردیسي
لیتر 40 mg/dlڅخه راټیټ شي نودشکرې کمښت  Hypoglycemiaپه نوم یادیږي .
څرنګه چې دمغزحجرې شکرې ته تل ضرورت لري نودشکرې کمښت ددې المل کیدای
شي چې بې هوشي ،دفشارلوړوالی اودتنفس فریکونس زیاتوالی منځ ته راولي  .دبې
هوشی په حالت کې ډیراړین ده چې بایدګلوکوزدپیچکاری له الرې بدن ته ورننوځي اونه
داچې دمایع په توګه دخولې له الرې بې هوشه شخص ته ورکړشي  .داځکه چې دمغزنهم
عصب  CN IXچې دتیرولودنده په غاړه لري ،غیرفعال وي اوله دې کبله مایع کیدای شي
چې خیټې ته الړنه شي بلکې پرځای یې سږي ته ور وبهیږي  .په هره ژوندی حجره کې
دتنفس کولوکړنالره دامانالر ي چې ګڼه دګلوکوزاکسیدیشن ترسره کیږي اوپه پایله کې
اوبه او انرژي ازادیږي  .دبیلګې په توګه یوګرام شکرلږڅه  ۱۶کیلوژول )(16 kilojoules
انرژي تولیدکوي  .په وینه کې دګلوکوزاندازه داینزولین هورمون
 Glucagonهورمون پواسطه کنترول کیږي
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اودګلوکاګون

Glucose
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ګلوکوز ،ګلیوکوز  -:یومونوساکرایدیانې ساده شکردی اوکیمیاوي فرمول يې C6H12O6
دی په طبیعت کی ډیر پیداکیږي .د نورو مونو ساکرایدونوپه څیر ګلوکوز هم اپتیکي
فعاله ماده ده  .ګلوکوزدالجي اوډیرونباتاتوپه واسطه دفوتوسینتزکړنالرې په ترځ کې
دلمرانرژي په مرسته دکاربن دای اکسایداوداوبوڅخه ترال سه کیږي  .ګلوکوزیوډول سپین
پودردي چې دانسان بدن لپاره دانرژي اړینه سرچینه ګڼل کیږي  .ګلوکوزپه کولموکې
جذب کیږي اودګالویکوجین  glycogenپه ډول په عضالتواو ینه کې ذخیره کیږي  .اوکه
مقداریې دنارمل مقدارڅخه زیات شي نودپښتورګو له الرې دبدن څخه بهرته وځي .
دانزولین هورمون په مټ په وینه کې دشکرمقدارکم کیږي .
دګلوکو مالیکول دتناظر اودایزومیرپه تړاو دوه ډوله پیداکیږي اوآینه ډوله بڼه ایزومیرلري
دپوالرایزشوې
چې
mirror-image
isomer
نوروړانګوسطحه دساعت عقربې کیڼ خواته اویادساعت
عقربې حرکت شی خواته څرخوي  .دګلوکوزهغه مالیکول

Glucose

چې دپوالرایزشوې وړانګوسطحه شی خواته یانې دساعت
عقربې حرکت سره سم شی خواته څرخوي د d-(+)-
 glucoseپه نوم یادیږي اوهغه ګلوکوزمالیکول چې
دنورپوال رایزشوې وړانګوسطحه دساعت عقربې حرکت
مخالف سمت ته څرخوي یانې کیڼ خواته څرخوي د l-(−)-glucoseپه نوم یادیږي .
سرش  -:دنباتي،حیواني اومصنوعي موادوسریښيدونکی اوبه زڼ محلول دی چې
داجسامودنښلولولپاره کارول کیږي

Glue

یوالفاامینوګلوتامیک اسیددی چې دژوندلپاره دضروري امینواسید دډلې څخه نه
شمیرل کیږي  .دلنډیزیې نښه یې په  Gluاویا  Eسره کیږي  .نوموړی امینواسید
دشیشې تناظرایزومري په تړاودوه ډوله جوړښتونه لري دپروتینودجوښت بنسټیزه برخه
تشکیلوي  .دهغوی مالګې اوایستر دګلوتامات په نوم یادیږی  .ګلوتامات په مرکزي
عصبی سیستم کې دتحریک کوونکوموادوپه توګه دنده ترسره کوي اودتماس  synapseپه
برخه کې دیوې عصبې حجرې څخه بلې عصبې حجرې ته
مالومات انتقال کوي  .په پښتورگو ،ینه  ،سږي اوماغزوکې
جوړیږي اودسیترات په سایکل کی تجزیه کیږی .
خوراکي موادوته خوندورکوي  ،دحافظې اوزده کړې
لپاره اړین دی  .په غوښه اوشدوکې ډیرپیداکیږي .
دګلوتاماین اسید یومونوامیددی اولنډیزیې په  Glnاویا  Qسره کیږي .
دشلوپېژندل شووامینواسید دډلې څخه شمیرل کیږي .
دزنځیرپه څنګ برخه باندې یې دامین وظیفوي ګروپ
نښتی دی  .دحیواناتواونباتاتوپه نایتروجني میتابالیزم
دامین
کې بنسټیزرول لوبوي  .په ډیروبیوکیمیاوي تعامالتوکې

ګروپ

 NH2-Donorدونرګڼل کیږي  .ګلوتاما ین په وینه کې دازادوامینواسیدپه توګه شتون لري
اوالندې بیوکیمیاوي دندې ترسره کوي  :دپروتین جوړښت ،په پښتورګوکې
داسیداوبازوتعادل کنترول ،دنایتروجن دونر،دکاربن دونر ،دعظالتوڅخه دزهرجن
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Glutamic Acid

Glutamine

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
امونیاک لیرې کول
ګلوتین  -:دهډوکوایااسکلیت سرېش کیدونکی پروتین دی  .یوه داسې چسپیدونکې
ماده ده چې دحیواناتو ،ماهیانو دهډوکو اوعضروف دپخولواوتودولوپه پایله کې
تولیدکیږي  .سوچه ګلوتین ته ژیالتین ویل کیږي  .دلرګیوپه فابریکوکې دسریشوونکې
مادې په توګه کارول کیږی .
ګالسین لپاره دلنډیزنښه ده

Glutin

Gly  Glycine

گلیسرول -:
یودرې قیمته الکهول دی او دغوړیو دتیزابو استرونه دي  .کله چې
دشحمي اسیدونوسره ګډشي نوپه پایله کې اسیل ګلیسرول
 acylglyceroleمنځ ته راځي  .یوبې رنګه ،خوږخونده ټینګ مایع دی  .دالکهول

Glycerol

تخمرکړنالرې په ترځ کی تولیدکیږي  .په طبیعت کې ټول حیواني اونباتي شحمیات
اوغوړپه خپل ترکیب کې ګلسرین لري  .دفارماسي په څانګه کې ددرملوسره ګډیږي
اوبلخواپه مغزکې دراټول شوواوبو Cerebral edemaدکمښت په موخه کارول کیږي
ګالیسین -:
دسرکې امینواسید اویادامینوایتان اسیدته ویل کیږي .په اپتیکي
تړاویواځنی غیرفعال او ترټولوکوچنی،ساده الفاامینواسیددی .
خوږخوند لري اودبدن له خواپخپله هم جوړیدالی شي  .لنډیزیې په  Glyاویا  Gسره
کیږي  .په عصبي سیستم کې دزیګنال بندیدونکي مادې په توګه کارورکوي اوله دې کبله
دعظالتودحرکتونو کنترول دنده په غاړه لري  .په درملنواوشربتونوکې دخوږوالی په موخه
کارول کیږي .

Glycine

یومختاړی دی اودقندماناورکوي .

Glyco-

ګالیکوجن ،حیواني نشایسته  -:یودوه قیمته پولي ساکرایدته ویل کیږي چې دګڼ
شمیرګلوکوزواحدونوڅخه جوړدی  .کله چې په وینه کې د ګلوکوزمقدارډیرشي نوپه پایله
کې په ینه اوعظالتوکې ګلوکوزد ګالیکوجن په ډول ذخیره کیږي  .ګالیکوجن بدن ته
لنډمهال اواوږدمهال انرژي چمتوکوي  .په وینه کې دشکر اندازه دټاکلوهورمونوپه واسطه
کنترول کیږي  .دبیلګې په توګه دګلوکاګون  Glucagonاوادرینالین هورمونونه کوالی

Glycogen

.بلخوادانزولین
شي چې ګالیکوجن تجزیه کړي او په ګلوکوزیې واړوي
 Insulinهورمون هڅه کوي چې په وینه کې دقندمقدارکنترول کړي او دضرورت په وخت
کي ګلوکوزپه ګالیکوجن واړوي  .په بله وینا انزولین په وینه کې دشکرمقدارکموي
اوګلوکاګون یې ډیروي اویودبل ضدکارکوي .
یوانزایم دی چې ګلوکوزپه ګالیکوجن باندې اړوي اوپه دې کیمیاوی تعامل کې دکتلست
 catalysپه توګه عمل کوي .

Glycogenin

په ینه اوعظالتوکې دګلوکاګون  Glucagonاوادرینالین Adrenalinهورمونونوپه
مرسته د ګالیکوجن تجزیې یاتخریب کړنالرې ته ویل کیږي چې په پایله کې
ګلوکوزتولیدکیږي .

Glycogenolysis
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ګالیکالیزیس -:
دبدن هرې حجرې پالزما سایتوزول  cytosolغړي کې
یوسلسله بیوکیمیاوي تعاملونوته ویل کیږي چې په
غذايي موادولکه شکره کې ذخیره شوي انرژي ازادیږي
اودکیمیاوي انرژي په ډول په  ATPکې ذخیره کیږي  .په
نوموړې میتابولیک کړنالره کې دګلوکوزشپږکاربن
مولیکولونه  C6H12O6دپایروویت په دری کاربن
مولیکولونو  pyruvate; CH3COCOO−او یوهایدروجن ایون یانې پروتون ، Hباندې
اوړي  .هغه انرژي چې په نوموړي کیمیاوي تعامل کې آزاده کیږي دکیمیاوي انرژي په
ډول په اډینوزین ترای فاسفیت ATPاو  NADHکې ذخیره کیږي  .ګالیکوالیزیس
دلسو انزایمونوکتلست سلسله يې کیمیاوي تعاملونه دي  .ګالیکوالیزیس د میتابالیزم
یوه کړنالره ده چې پرته له اوکسیجن څخه دحجرې په سایتوزول  cytosolغړي کې ترسره
+

کیږي  .په پایله کې تولیدشوی پایروویت  pyruvateداوکسیجن په حضور اودحجروپه
د سیتریک اسیدسایکل اوپه تنفسي ځنځیر
مایتوکوندرین  mitochondriaکې
 respiratory chainمیتابالیزم په مټ په بشپړډول تجزیه کیږي .
 : Energy balanceدګالیکالیزیس انرژ ي تعادل
کله چې یومولیکول ګلوکوز د سیتریک اسیدسایکل اود تنفسي ځنځیر respiratory
میتابالیزم په کړنالره کې په بشپړډول تجزیه شي ،نوپه پایله کې .لږڅه دوه
chain
دیرش  32 ATPمولیکولونه تولیدکیږي
دګالیکوالیزیس میتابالیزم عمومي بیوکیمیاوي معادله چې په پایله کې انرژي د  ATPپه
بڼه اوپه پایرویت اسید  pyruvic acidمنځ ته راځي په الندې ډول تشریح کیږي.
کله چې یومولیکول ګلوکوز  + C6H12O6دوه مولیکول  + 2ADPدوه مولیکول
 + 2NAD+دوه مولیکول فاسفیت ګروپ  [P]iسره یوځای کړو نوپه پایله کې مساوي
ده له دوه مولیکولونه پایروویت  ،دوه مولیکولونه  2ATPاودوه مالیکولونه 2NAD+
هایدروجن ځانته رانیسي او  2NADHته رجعت کوي  .همدارنګه دوه پروتونونه 2H+
اودوه مولیکول اوبه جمع انرژي هم تولیدکیږي

دګالیکو الیزس په میتابالیزم کې دګلوکوزشپږکاربونه  C6مولیکولونه په دوه پایرویت
تجزیه کیږي چې هریومولیکول درې کاربونه  C3لري  .په
مولیکولو2pyruvate
ګلوکوزکې ذخیره شوي انرژي ازاده کیږي اودکیمیاوي انرژي په توګه  ATPمولیکول ته
انتقال کیږي  .همدارنګه ) (ADP + Pi→ ATPتشکیلوي  .دګالیکا الیزس په
میتابالیزم کې تولیدشوی پایرویت  pyruvateمولیکول دحجرې مایتوکوندریا
 Mitochondriaغړي ته ورننوځي اوهلته د سیتریک اسیدپه دوره کې اوهمدارنګه
دحجرې تنفس ځنځیر  Respiratory chainکې بیخي تجزیه کیږي .
په پایله کې

دوه کاربون لرونکی عضوي مرکب  acetyl-CoAمنځ ته راځي  .بلخوا

کاتابال یزم دانرژي تولید،دموادوتولید اوهمدارنګه دزهرجنوموادودمنځه وړلوپه موخه
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کارکوي .
په ایوکاریوت حجروکې شحمیات،پروتین اوشکر داکسیجن په حضورکې په کاربن دای
اکساید اواوبوباندې تجزیه کیږي ترڅوکیمیاوي انرژي د  ATPپه بڼه ترال سه شي .
په شکل کې دګالیکالیزیس اودسیتریک اسیدترمنځ اړیکې کښل شوې دي  .دګالیکا
الیزس په میتابالیزم کې تولیدشوی پایرویت  pyruvateمولیکول څخه Acetyl CoA
تولیدکیږي اونوموړي کوانزایم په خپل وارسره د سیتریک اسیدپه دوره کې اوهمدارنګه
دحجرې تنفس ځنځیر  Respiratory chainکې بیخي تجزیه کیږي .دسیتریک اسیدپه
سایکل کې دوه مولیکولونه کاربن دای اوکساید  ،اته الکترونونه  8e-اویو GTP
مولیکول تولیدکیږي  .دمایتوکوندرین په ماتریکس کې پایرویت  pyruvateد انزایم
 pyruvate dehydrogenase complexپه مټ اوکسیدایزکیږي اوپه پایله کې اسیتل
کوانزایم اې  ، acetyl CoAدوه الکترونونه  2e-او کاربن دای اوکسایدمنځ ته راځي .

دپام وړده چې مخکې له دې څخه چې پایرویت  pyruvateکوم چې دګالیکالیزیس په
میتابالیزم کې تولیدشوی دی ،دسیتریک اسیدسایکل ته ورننوځي د oxidative
 decarboxylationعملیه ترسره کیږي اوازادشوي دوه لوړانرژي الکترونونه دارجاع شوي
 NADHمولیکول ته انتقال کیږي .
عضوي مرکباتوته ویل کیږي چې دهغوی فینول ګروپ یاهایدروکسیل ګروپ اویاامین
ګروپ ،دشکریوه مولیکول اویا دشکرډیرومولیکولو سره یوځای دګالیکوزیدتړون په
واسطه تړل شوی وي .

Glycosides

دبدن په تنفسي جهاز اودکولموپه اپیتل کې دغدې ځانګړې حجرې د ي چې یوډول
ټینګ  ،لوړمالیکولي وزنه  ،پروتیني اوبلن مواد  Mucinsافرازکوی

Goblet Cells

طال  -:یونجیبه زیړرنګه ،ځلیدونکی کیمیاوی عنصردی چې دمسوپه ګروپ پورې اړه
لري  .دلنډیزنښه یې په ) Au (Aurumاواتومي شمیره یې  79.اواتومي کتله یې
 196,97uده  .په طبابت کې دغاښونوډکولو، ،التهابي نسجونو اوPolyarthritis
ناروغۍلپاره کارول کیږي  .همدارنګه دتوموردرملنی په موخه د ) (198Auراډیواکټیف
طالڅخه ګټه پورته کیږي  .دطالکثافت  ، 19.30 g·cm−3دغلیان ټکی یې 2856 °C,
درجه سانتیګریداودویلې کیدنې ټکی یې  1064.18 °C,درجه دسانتیګریددی .
دګولجی دستګاه  -:دیوه ایتالوي اناتومي پوه په ویاړچې  Camillo Golgiنومیده په
 1897زکال کې نومول شوی دی  .دګولجې دستګاه په فقاریه حیواناتوکې شبکوي
جوړښت اوپه غیرفقاریه حیواناتوکې میله ډوله یاکروي ډوله جوړښت لري  .دګولجې
دستګاه دسلول هستې ته ورنږدی موقعیت لري اویاداچې دهستې په شاوخوا راتاوشوی
وي  .يوپه بل پسې نغښتل شوومقعر -محدب ډوله غبرګ پوښوکڅوړوڅخه جوړدی .
دګولجې دستګاه دنده دغټوپروتینوجوړونه ده چې په پایله کې دسلولي افرازاتولپاره
کارول کیږی  .نوموړی غړی دموادوپه لیږدونه  ،دسلولوپه وده اوویشنه کې مرسته کوي .

Gold

Golgi's
Apparatus

دسلول غشاپه بیرته رغونه ،جوړونه ،اود lysosomesغړي تولیدکول دی .
ددماغ اصغرپه قشرکې مخصوصو بندوونکو inhibitorsعصبي حجروته ویل کیږي .
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جنسي غدې  -:دغدواتوهغه غړي چې هلته جنسي حجرې تولیدکیږي  .دبیلګې په توګه
نوموړی غړی په مؤنث جنس کې دتخمدان ) (Ovarienڅخه عبارت دی چې په منځ کې یې
مؤنث تخم تولیدکیږی اوپه مذکرجنس کې په خوټو ) (Ovarienیادیږی چې په منځ کې یې
سپرم (تخمه مذکر) تولیدکیږي .

Gonads

غدوات جنسي  -:د بدن جنسي غړی دی چې په هغه کې جنسي هورمونونه اوجنسی
سلول تولیدکیږي  .په مذکرجنس کې نوموړې غده دخصیه  Testisپه نوم اوپه مؤنث
جنس کې دتخمدان  Ovarپه نوم یادیږي .

Gonads

څلوردانې ها پلوئیدحجرې چې دجنسي حجرودتکامل په کړنالره کې او دویش په ترځ کې
منځ ته راځي  .داحجرې په حقیقت کې جنسي حجرې دي .

Gonen

لومړنی جنسي حجرې ،چې دهغوی څخه بیاوروسته ددوه ځایه ویش په ترځ کې
څلورجنسی حجرې تولیدکیږي .

Gonen Mother
Cell

یوډول حجرې دي چې په سروالجیوکې تولیدکیږي اوذخیره کوونکې حجرې تشکیلوي .
دهغوی څخه سپوروجین فیالمنتونه راوځي

Gonimoblast

دجنسیت ب یلوالی،په ژوندیوموجوداتوکې دمذکراومؤنث جنس مشخصتوب ،په دوه
جداګانه فردونوکې دمذکراومؤنث جنسي سلولونوتولید

Gonochorismus

جنسي کروموزومونوته ویل کیږی چې په مذکر کې یو xاویو  Yاوپه مؤنث کې د 2 Xپه
نوم یادیږی .

Gonosomes

په الجیواوسمارقونوکې غیرجنسي حجرې چې دکروموزومودتقسیم اویاتنقیص په
کړنالره کې منځ ته راځي اوها پلوئیدشمیرکروموزومونه لري  .په پایله کې ورڅخه
ګامیتوفیت  Gametophytجوړیږي .

Gonospore

دهاګ اویاسپورمورنۍ حجرې  ،جنسي حجرې چې دتقسیم رسیدنې کړنالره په هغوی
کې ترسره کیږی  .دبیلګې په توګه لکه ، oocyteاویا spermatocyteاویاsporocyte
چې دغټیدلوپه پړاوکې وي

Gonotokont

ډله ایزکول  ،درجه بندي کول  ،طبقه بندي کول  ،د بېلګې
ډلبندي لکه قرمز،ګالبي  ،سور اوشیرچايې ویش ترسره کول

په توګه په سره رنګ کې

Gradate

صعود،تدریجي ډېرښت ،درجه ،تدريج ،دمراتبو سلسله.
په بیالوژی کې  -:دحیواناتوکتلوي تدریجی تکثرچې کله ناکله پېښیږي  .دبېلګې په توګه
لکه دملخانوتکثراویرغل چې کله دومره ډیرنه وي خوکله بیادومره ډیر وي چې حاصالت
بیخي دمنځه وړي .
په فزیک کې  -:یوه اصطالح ده چې په صنایع عکاسي کې کارول کیږي او درڼاتدریجی
تحول ته ویل کیږي  .لکه دسپین والي رنګ څخه ترخاکي رنګه اوان ترتوررنګه پورې
درڼاتغیرکیدنه .

Gradation

دیوه توموردرجه په ډاګه کوي چې ترمایکروسکوپ الندي دتومورحجرې په کومه کچه
غیرنارمل مالومیږي اوبلخواپه کوم سرعت سره وده کوي

Grade Of A
Tumor

416

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
میل  ،په ټاکلې فاصله کې نشیب  ،شيوه ،پېچومۍ ،ځوړی  ،په عمودي اویاافقي خواکې
داتموسفیرفشاراویاحرارت تغیر،دارتفاع په تابع سره دځمکې جاذبې قوې تغیر ،دسرک
ستوغوالی ،دسکاالرساحې تفاضلي عملګر ته ویل کیږي چې په سکاالرساحه باندې
کارول کیږي اوپه پایله کې دسکاالرساحې ترټولوزورورمقدارتغیراودسمت تغیرترالسه
کیږی .
په نښه کیږی  .کله چې په یوه
په ریاضي کې  -:یوتفاضلي عملګر دی چې لنډیزیې د
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
توګه دحرارت ګرادینت ٍٍُُT
ترټولوزرحرارت ُ Tتغیرکوي اودګرادینت مقدارپه ډاګه کوي چې حرارت Tپه همدغه
چې n
خواکې په څومره بیړه سره تغیرکوي  .دیوې سکاالر تابع  fګرادینت
سره
ولري عبارت له یوه وکټورڅخه دی چې په
متحول

Gradient

ښوول کیږی اوبرخه وال مرکبونه یې الندې ډول مشتقات لري .
 ،دبیلګې په توګه که دکارتیزین په مختصاتوکې یوه تابع
په پام کې ونیسو اوبیاورباندې

ګرادینت

وکاروو،نولرو :

دسرطاني ناروغیودډلبندي یوسیسټم ته ویل کیږي چې ترمایکروسکوپ الندې دنارمل
حجرې اودسرطاني حجرې توپيرسره پرتله کوي

Grading

مدرج کول،په درجه ویشل،اکادمیک درجه ورکول  ،دزده کړو څخه فارغ  ،ددرجې
څښتن ،درجه لرونكى شى.

Graduate

دناروغ دخپل ځان نسجونوپه وړاندی ددونرشوي هډوکي مغز donated bone marrow
غبرګون اودلنډیزنښه يې په  (Gvhd):کښل کیږی

Graft-VersusHost Disease

غله ،غله جات  -:ګټوراوارزښتناکونباتاتوته ویل کیږي چې دهغوی دانې (تخم) عمده
غذايي موادلکه کاربوهایدریت،پروتین ،تیل ،ویټامین ،مینرالونه ،غوړاونورشیان لري .
څرنګه چې ګټور پروتیني مواددغلي په پوستکي کې شتون لري ،نوداوړوکولوپه وخت
کې یې زیات مقدار په سبوس کې بیل کیږي  .ددانې په منځنی برخه کې یوازې کاربو
هایدریت پاتې کیږي اوغذايي موادنه لري .
،ربشې ،جودر،جوار،ارزن اووریجې څخه دی .

Grains

دغله جاتوعمده انواع عبارت دي له  :غنم

ګرام  -:دواحداتوپه  cgsسیستم کې دکتلې واحددی اولنډیزیې په  gسره کیږي .
دواحداتوپه نړیوال سیستم کې یوګرام دیوکیلوګرام زرمه برخه ده .
، 1 g = 10-3 kgیوسانتي متر مکعب  1cm3اوبه دحرارت په څلورودرجو 4°Cاوعادي
فشار 101,325 kPaکې یوګرام کتله لري .

Gram

ګرام اتوم  -:دیوه کیمیاوي عنصر هغه مقدارته ویل کیږي چې هغومره ګرام وزن ولري
څومره چې ددې عنصراتومي وزن قیمت وي  .ګرام اتوم دمادې مقداریوپخوانی واحددی .

Gram Atom
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دمادې مقدار نړیوال اوسنی واحد عبارت له مول Mol
یومول اوبه  1 mol H2Oمساوي دي له  18 gاوبه

څخه دی  .دبیلګې په توګه :

ګرام اتوم  -:اتومي کتله ده چې په ګرام اندازه کیږی او دیوه عنصردشپږضرب دلس په
طاقت درویشت اتومونو  6x1023کتلې ته ویل کیږي .

Gram atom

او دهمغه
په کیمیاکې دمادې معادل وزن دیوه عنصراتومي وزن په واحدګرام
عنصردوالنس شمیر له حاصل تقسیم څخه الس ته راځي  .نوموړی دمادې
مقدارواحدلپاره یوپخوانی کمیت دی  .دلنډیزنښه یې په  , Valاویا Eqښوول کیږي .
یووال  Valدیوې مادې هغه مقدارمادې  nvalته ویل کیږی چې پرځان باندې یومول mole
هایدروجن ایونونه ) (H+تړالی شي اویاداچې په یوه اسیدي  -باز مرکب کې یې تعویض
کوالی شي  .په بله وینا دیوې مادې مقدارپه واحدوال مساوي ده دمادې مقدارپه واحدمول
ضرب stoichiometricوال نس شمیر : zیانې :
)،
(
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
 mEq/lنه
په ملي مول پرلیتر  mmol/lاندازه کیږي اوخو په ملي معادل وزن پرلیتر
Gram Equivalent
اندازه کیږي  .لکه دسودیم Na+عنصرلپاره چې یووالنسه دی یوملي مول دیومعادل وزن
سره  1 mmol/l = 1 mEq/lمساوي دی  .په داسې حال کې چې یوعنصرلکه کلسیم
اویامګنیزیم چې دوه والنسه قیمت ولري یوملي مول پرلیترددوه ملي معادل وزن
پرلیترسره مساوي دی  ، 1 mmol/l = 2 mEq/l..همدارنګه دیوه مرکب معادل وزن ترالسه
کیدای شي ک له چې دمرکب مولیکولي وزن دمرکب تجزیه کیدنې په کړنالره کې دتولید
شووومثبت اومنفي چارجونوپه شمیرباندې وویشو .بلخواکله چې  50 gجست داکسیجن
سره تعامل وکړي نوپه پایله کې تجربه ښيي چې  62.24 gجست اکسایدالس ته راځي .
 12.24 gاکسیجن سره تعامل کړی دی  .په دې
داددې ماناورکوي چې جست د
ماناچې دجست معادل وزن هغه کتله ده چې داته ګرام  8 gاکسیجن سره تعامل ترسره
کوي  g × 8 g/12.24 g = 32.7 g ٥٠ .دبیلګې په توګه دسپینوزرومعادل وزن 107,87
 gاودمګنیزیم معادل وزن 24,305/2 g
دمادې مقدارلپاره یوپخوانی مولیکولي واحددی چې دمولیکول کتلې لپاره په
واحددګرام کارول کیده  .دمادې مقداراوسنی واحددمول  molپه نوم یادیږی  .دیوې
مادې یومول دهمدغې مادې لږڅه شپږضرب دلس په طاقت ددرویشت ذرې لري .
 .که چېرته دیوه کیمیاوي مرکب مولیکولي وزن په
واحدګرام وښيونویومول ماده ترالسه کیږي  .دبیلګې په توګه دطبیعي اوبومولیکولی وزن
) ، . (1 mol H2O = 18 gد
(کتله) اتلس دی  18دی ،نویومول اوبه اتلس ګرام دي
هایدروجن کلوراید  HClمولیکولي وزن شپږدیرش  36دي اویومول هایدروجن کلوراید

Gram molecule

)(1mol HCl = 36 g
دګرام رنګ ورکولوکړنالره (ګرام آمیزي طریقه)  -:دبکټریاود نوع پیژندنې اوتوپيرپه
موخه درنګ کولویوډول تجربوي کړنالره ده چې دګرام نومي Christian Gram (1853-
) 1938ډنمارکي بکټریولوګ له خواوموندل شوه  .دګرام رنګ ورکولوالبراتواري طریقې
418
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په مرسته چې ترمیکروسکوپ الندې لیدل کیږي  ،کوالی شوچې بکټریاوې دهغوی
دحجرې غشادجوړښت په پام کې نیولوسره په دوه برخوویشو.
 -۱ګرام مثبت میله ډوله اویاکروي ډوله بکټریاوی هغه دې چې غشایې تورابي رنګ
اویا بنفشه رنګ ځانته اخلي  .دهغوی غشاپنډه وي اود peptidoglycanڅخه جوړه وي .
که دایتانول الکهول په واسطه ومینځل شی سره دهغې هم تورآبي رنګ یې کلک پاتې
کیږي  .دبیلګې په توګه لکه کروي شکله  Streptococcus, Enterococcus,اومیله
شکله  Bacillusبکټریا:
 -۲ګرام منفي بکټریاوود  LPSموادوڅخه جوړه شوې نری غشا لري کله چې دګرام رنګ
ورکړشي نوپه پیل کې تورآبي رنګ ځانته اخلی  .خوکله چې دایتانول الکهول په واسطه
ومنځل شي نو تورآبي رنګ یې دمنځه ځي  .کله چې مقابل رنګ ورکړشی نوغشا یې
سوررنګ اویاګالبي رنګ ځانته غوره کوي  .دبیلګې په توګه :
(E. coli), Salmonella, Shigella
کبل  ،دوښولپاره التیني اصطالح ،علفي نباتات

Gramineen

ددنمارکي بکټریولوګ ګرام  Gramپه ویاړنومول شوې هیستولوژي کړنالره ده چې
توپیرلرونکې بکټریاووته په توپیرلرونکي ډول رنګ ورکوي  .دبیلګې په توګه ګرام منفي
بکټریاوې هغه بکتریاوې دي چې دګرام نومې هیستولوژي کړنالرې په پایله کې دسلول
غشایې ګالبي  /سوررنګ  pink/redځانته غوره کوي  .دبیلګې په توګه لکه دطاعون

Gram-Negative
Bacteria

،تیفوس (محرقه) اوکولي بکټریاوې .
ګرام مثبت بکټریاوې هغه بکتریاوې دي چې دګرام نومې هیستولوژي کړنالرې په پایله
کې دهغوی دسلول غشا بنفش یاتورآبي رنګ  dark blue or violetځانته غوره کړي .
دبیلګې په توګه لکه  ، Staphylococcus، Streptococcusاویامیله ډوله بکټریاوې
لکه Bacillus anthracis

Gram-Positive
Bacteria

دانه ها،دانې  ،تخم , ،غنم  ,زوڼه  ،کروي شکله دانه

Grana (Pl.), N

دانه لرونکې جامده ماده  ،دکوچنیوغونډاروپه شان دانې  ،دانې ،زرې  ،زړي
دسپینوکرویاتویوه ډله ده چې په سایتوپالزماکې دانه لرونکي جوړښتونه لري  .هسته یې
ډیراړخیزه مورفولوژي بڼه ښيي  .دټولوسپینوکرویاتوڅخه  45–75 %سلیزه برخه
تشکیلوي  .ګرانولوسای ت دهډوکوپه مغزکې جوړیږي اوبیاوینې ته الره پیداکوي .
دژوندموده یې دشپږوڅخه تردوولسوساعتونوپورې پايښت کوي  .هغوی کوالی شي چې
دوینې څخه دبدن نسجونوته ننوځی اوهلته د دفاع سیستم دنده ترسره کړي  .په بله وینا
باکتریاوې  ،مایکروبونه  ،پارازایټ ونه اومرخیړي دمنځه یوسي  .کله چې نوموړو سپینو
کرویاتوته دګرام نومي هیستولوژي رنګ ورکړشی نوهغوی ددندې اودظاهري بڼې په
تړاوپه دریوبرخوویشل کیږي  : Neutrophils -۱ .بیګانه انتیجن خوري  ،هغه حجرې
چې په وایرس التهاب شوې وی اودتومورحجرې دمنځه وړي  .همدارنګه ددفاع سیستم
دنده ترسره کوي  .په پایله کې هغوی پخپله هم مړه کیږي  Eosinophils -۲ .دیوې
خواددفاع سیستم غوره برخه تشکیلوي اوبلخواپه تیره بیاد پارازایټ وپه وژلوکې اړین
رول لوبوي  .دبیلګې په توګه لکه د enteric nematodesچمجیودمنځه وړل -۳.
 : Basophilsځانګړي هورمونونه لکه ، heparin ، histamine :اوserotonin
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Granulat

Granulocytes
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تولیدکوي  .دګرانولوسایتونو دنده د پارازایټ ونودمنځه وړل،دوینې پرنډیدنې مخنیوی
،درګونوارتول  ،دالتهاب په ترځ کې دانتي باډی په مرسته لکه  IgEدچاپېریال موادولکه
انتيجین پروړاندې دا لرګي  allergicحملوتنظیم کول دي  .که چېرته په وینه کې دګرانولو
سایتونو شمیردنارمل څخه واوړي نوکیدای شی چې دکرونیک میولونیک لوکیمیا
) (CMLناروغۍ المل وګرځي .
دانه ګی  ،دانه ګک

Granulum

دانه ګک  ،دنباتي حجرودکلوروپالست په منځ کې دایروي (  )discدانه ډوله امبارشوي
جوړښتونه دي
ګراف :دیوه تابع هندسي ښکنه  ،دمختصاتوپه سیستم کې د) (x,yټکومجموعه چې
معادله د ) y = f(xصدق کوي نوپه دې صورت کې دتابع ) f(xهندسي شکل دګراف په

Granum

Graph

مرسته ښوول کیږي .
وروستاړی ،په مانادلیکونکی ،لیکل شوی ،تحریر

-Graph

دریاضي یوه رابطه دګراف په مرسته مجسم کول

Graphic
Representation

یوډول خالص کاربن دی چې شپږکونجه یانې هیکساګونال بلوري شکل لري  .دالماس
څخه وروسته دکاربن دویم کلک ډول دی  .خالص کاربن په هستوي بټی کې دمودراتور
 Moderatorپه صفت کارول کیږي  .داځکه چې خالص کاربن لوړانرژي نیوترونونه بریک
کوي اوبلخواپرته له دې چې ویلې شي سمدالسه دحرارت په  3750 °Cتصاعدکوي یانې
په بخاراوړي  .که چېرته په هستوي بټی کې دتودوخي درجه د) (> 900 °Cڅخه واوړي
نوګرافیت داوبوبخار سره کیمیاوي تعامل کوي  .په پایله کې سوځیدونکي ګازونه
تولیدکیږی چې پخپله ګرافیت هم اوراخلي .
وروستاړی ،لیکل شوی  ،تشریح،لکه بیوګرافي یانې دژوندتشریح ،
علف ها،کبل ها،واښه

Graphite

Graphy
Grass

دشبکې طیف  -:یوه اپتیکي شبکه په پام کې نیسوچې دګڼ شمیرمساوي ،پرلپسې
پلنوځانګړوموازي سوریو اویاچاکونو څخه جوړه وي  .دبیلګې په توګه په یوه سانتي
مترکې لږڅه اتیا چاکونه شتون ولري  .کله چې دشبکې سوریو څخه دنوروړانګې تیریږي
نوهلته دنوروړانګې تفرق کوي یانې دخپل مستقیم مسیرڅخه کږیږي .کله چې
دسوریوغټوالی دنوروړانګو دڅپوطول سره برابراویاکوچنی وي ،نوپه دې حالت کې
دنوروړانګې درنګ په تړاوپه توپیرسره انحراف کوي  .په پایله کې دیوې پردې پرمخ
باندې دشبکې ط یف منځ ته راځي چې په سره ،زیړ ،شین ،اسماني اوارغواني رنګ
باندې تجزیه کیږي  .د انحنا شوووړانګوسمت دسوریودمنځ ترمنځ واټن (دشبکې ثابت )g
 ،اودوړانګود څپوطول  λپورې اړه لري  .دانحنا زاویې ساین الفا ) ( sinα ≤ 1
دوړانګود څپوطول او دشبکې ثابت تابع ده  .دشبکې په معادله ( ) g⋅sinα = k⋅λکې د
 kقیمت 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
پرتله لکه (اسماني رنګ)په لوړه اندازه انحنی کوي  .داځکه چې دانحنی زاویه α
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دنورڅپې طول سره په تقریبي توګه متناسب اړیکې لري .
حاملګي ،بارداري -:
دحاملګې په کړنالره کې دنارینه جنسي حجره
یانې سپرم (  ) Spermiumدښځې مهبل
 Vaginaاودرحم  Uterusغړوڅخه په بیړه
تیریږي ترڅو درحم تیوب  uterine tubesپه
(
برخه کې دښځې پخه شوې هګۍ حجرې
 ) ovumسره مخامخ یوځای شي  .په هره میاشت
کې یواځې یوه ښځینه هګۍ په تخمدان کې
پخیږي اودګراف فولیکل په نوم یادیږی  .دلږڅه دوه ملیونوسپرمودشمیر څخه یوازې
یوسپرم توانیزي چې دتخمدان څخه شړل شوې پخې هګۍ حجرې منځ برخې ته ورننوځي .
په پایله کې په عادي توګه درحم په تیوب کې القاح شوې حجره منځ ته راځي چې
دزایګوټ  Zygoteپه نوم یادیږي  .په همدې ترځ کې دتخمدان  Ovariumاودرحم
 Uterusبهرنۍ پوښ په فزیولوژي تړاو تغیرکوي  .په فقاریه اوپه تېره بیاپه تي
لرونکومؤنثوحیواناتوکې دنطفې تکامل موده دالقاح شوې هګۍ څخه وروسته پیل کیږي
اودرشیم تروالدت پورې وخت نیسي  .دحاملګې موده په عادي توګه په انسانانوکې
 ۲۶۷ورځي اټکل کیږي  .په تخمدان کې لومړی یوه اومه هګۍ په وده پیل کوي چې
ګردچاپېره یې مرستندویې حجرې په کڅوړه کې پرتې وي اوهمداټول جوړښت دتخمدان
فولیکل  Ovarian folliclesپه نوم یادیږي  .دبالغې ښځې میاشتنی حیض دوره
( ) menstrual cycleلږڅه اته ویشت ورځې پايښت کوي اودرحم ننی پوښ
( )endometriumڅخه یې لومړی پینځه ورځې وینه بهیږي  .دحیض دوره دجنسي
هورمونولکه  Estrogenاو progesteronپه واسطه تنظیم اوکنترول کیږي .
د حیض دورې په دوولسمه اویادیارلسمه ورځ کې په ښي اویاکیڼ تخمدان کې یوه هګۍ
پخه کیږي اوپه پایله کې د  FSHهورمون او LHهورمون داغیزې له کبله دګراف فولیکل
دمنځ څخه بهرته شړل کیږي  .وروستۍ کړنالره دإباضة  ovulationپه نوم یادیږي .
دإباضة څخه شپږدیرش ساعته وروسته دحامله کیدنې چانس ترټولوښه وخت دی  .کله
چې دإباضة یانې دفولیکل دمنځ څخه دهګۍ شړنې کړنالره ترسره شی نوورپسې پخه
هګۍ دتخمدان څخه وځي اودرحم تیوب  Fallopian tubeخواته حرکت کوي اوهلته دیوه
سپرم سره القاح کوالی شي  .دزایګوټ حجره اویاپه بله وینایوحجروي نطفه دالقاح څخه
یوه ورځ وروسته لومړنۍ ویشنه  mitosisدرحم په تیوب کې ترسره کوي اوتولیدشوې دوه
حجرې یې د blastomeresپه نامه یادیږي  .دورپسې پرلپسې ویشنې کړنالرې ته
 cleavageویل کیږي .
ددوو حجروڅخه څلورحجرې اودڅلوروحجروڅخه اته حجرې اونورېې هم همداسې درواخله
منځ ته راځي  .دلږڅه پینځوورځوڅخه وروسته دزایګوټ ویشل شوې لورګانې حجرې
درحم خواته خوځیږي اوهلته دښځینه په زېالنځه کې ّځاله کوي  .په رحم کې رشیم وده او
هم تکامل کوي  .دیادولووړده چې دزایګوټ جنس یوازې دنارینه سپرم په واسطه اونه
دښځې هګۍ په واسطه ټاکل کیږي  .داځکه چې دښځینه هګۍ یوازې یو xکروموزوم
لري  .نو که چېرته دنارینه سپرم حجرې  xکروموزوم دښځینه هګۍ حجرې د
 xکروموزوم سره یوځای شي نوپه پایله کې زایګوټ دوه  xxکروموزومونه لري اوله دې
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 yکروموزوم دښځینه هګۍ

کبله ښځه تولدکیږي اوکه چېرته دسپرم حجرې یو
 xکروموزوم سره یوځای شي نونارینه تولدکیږي .
مصنوعي حاملګي-: In-vitro-Fertilisation
په  ۱۹۷۰زکال کې مصنوعي حاملګي د برتانوي فزیولوګ  Robert Edwardsله
خواترسره شوه  .په  ۲۰۱۰زکال کې نوموړي کارپوه ته له همدې کبله دطب نوبل جازیه
ورکړه شوه  .په نوموړې کړنالره کې دنارینه سپرم اودښځې هګۍ دبدن څخه بهرپه
البراتوارکی سره یوځای کیږي اودالقاح کړنالره منځ ته راځي  .القاح شوې هګۍ دشنډې
ښځې په رحم کې کیښوول کیږي چې اوالدیې نه کیږي .
 -: ICSI -۱په دې طریقه کې دنارینه یوسپرم دهکۍ سایتوپالزمامنځ ته ورپیچکاري
کیږي  .نوموړې طریقه هغه مهال کارول کیږي چې دنارینه دسپرم شمیرلږوي اویایې
کیفیت خراب وي  .په نومړې صورت کې سپرم دخوټوڅخه اخیستل کیږي
 – ۲دښځې دتخمدان څخه هګۍ دعملیاتوپه واسطه اخیستل کیږي او دبدن څخه بهر په
یوه لوښی  Petri dishکې دنارینه سپرم اودښځې هګۍ سره یوځای کیږي  .ورپسې لوښی
د بچي کښنې ماشين  incubatorپه منځ کې کیښوول کیږي اوپه ماشین کې القاح
صورت نیسي  .دوه درې ورځې وروسته ډیرحجروي امبریونونه پيداکیږي اوپه پایله کې
دښځې په رحم کې کیښوول کیږي  .په  ۱۹۷۸زکال کې دمصنوعي حاملګي په مرسته
لومړی ماشوم دانګلستان مانچسترپه ښارکې وزیږده چې د Louise Joy Brownپه نوم
یادیږي  .په  ۲۰۰۴زکال کې نوموړې انجلی دیوه سړي  Mullinderسره واده وکړاوپه
 ۲۰۰۶زکال کې دهغې څخه د طبیعي حاملګی له الری سالم ماشوم نړی ته راغی  .نن
ورځ لږڅه درې ملیونه ماشومان شته دي چې دمصنوعي حاملګی له الرې پیداشوي دي .
عقامت ،شنډتوب -: infertility
داوالدزیږولونښتوالې اویانیمګړتیاته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه که چېرته په تخمدان
کې سیست cystشتون ولري اوله دې کبله تخمدان غټ شي لکه polycystic ovary
 ، syndromeپه پایله کې په ناروغه ښځه کې دحیض میاشتنی دوره هیڅ نه راځي
 Amenorrhoeاویاداچې دمیاشتنې دورې په ترځ کې دپوخ فولیکل منځ څخه پخه هګې
 oocyteنه راوځي  . anovulatory cycleدناروغۍ پېژندنه
 -۱په تخمدان کې سیست شته والې اوِغټوالی
 -۲په وینه کې داینزولین ډیرښت  ،hyperinsulinemiaپه پایله کې په تخمدان کې
دنارینه جنسي هورمونونه لکه  testosteroneاو androstenedioneډیرتولیدکیږي
 -۳د LHهورمون او FSHهورمون نیمګړتیاددې المل ګرځي چې دتخمدان غړي تحریک
شي اوپه پایله کې په لږمقدار  estrogenاوغیرنارمل  progesteroneتولیدکړي .
 -۴په بدن خوپه تیره بیا په تخمدان کې دوازدې ډیرښت Obesity
 -۵په وینه کې دانزولین ډیرښت . hyperinsulinemia
درملنه  -۱ -:ضداوستروګین  -۲ clomifenعملیات  -۳دشکردواګانې Metformin
 -۴دوزن کمښت
وزني تجزیه -:
یوډول کیمیاوي تجزیه ده اوپه ډاګه کوي چې دیوې ټاکلې مادې
څومره مقدارپه یوه نمونه کې شتون لري  .دنوموړې موخې لپاره په
یوه عضوي ماده کې دهرې ترکیب شوې برخې وزن ټاکل کیږي .
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دبیلګې په توګه که وغواړوچې داوبوپه نمونه کې دجامد تعلیق شووموادوزن مالوم کړو
،نودهم دې موخې لپاره داوبوټاکلی حجم فلترکوو اوورپسې راټول شوي جامدموادوزن
کوو .دوزن دټاکلوسره سم دمادې کتله هم الس ته راځي  .دوزني تجزیی په مرسته په وینه
کې دګلوکوزمقدارټاکالی شو.دنوموړې موخې لپاره وینه دسنتریفوژ آلې  centrifugeپه
مرسته څرخیږي اوپه پایله کې دوېنې مایع برخه دتیوب په سر اوګلوکوزمودتیوب په بیخ
کې راټولیږي
دځمکې جاذبه قوه  -:کله چې موږیوجسم پورته خواته واچوو،نوبیرته دځمکې خواته
رالویږي  .دچاخبره دځمکې له خواجذب کیږي  .ددې څخه مالومیږی چې یوه قوه موجوده
ده چې جسم ښکته خواته خپل ځانته راڅکوي  .داقوه دځمکې جاذبې قوې په نامه سره
یادیږي .

Gravitational
Force

دځمکې تعجیل  -:دځمکې دروند والي تعجیل اویادجذب تعجیل ته ویل کیږی چې د g
په ټکی ښوول کیږي  .نوموړی هغه تعجیل په ګوته کوي چې یوه ازمیښتی کتله یې په
ازاده غورځونه کې دځمکې دجاذبې په ساحه کې ترالسه کوي  .دځمکې تعجیل قیمت
نظرپه ارتفاع اوطول البلدجغرافیاي سره تغیرکوي  .په دې مانا چې دځمکې په
ټولوبرخوکې یوشان نه دی  .دبیلګې په توګه په کابل کې نومړی قمیت g = 9,796 m/s2
، 1 g = 9,81 m / s2
 ،اودځمکې پرمخ یې متوسط قیمت مساوي دی له :
دیادولووړده چې که دهوااصطكاك دپام څخه وغورځوو ،نوټول کوچني شیان که
توپيرلرونکی کثافت ،شکل  ،کتله اوګډجوړښت هم ولري  ،دځمکې جاذبې په ساحه کې
نسبت ومرکزي کتلې ته یوشان تعجیل مومي  .نوموړې تجربه پر  ١٩٦٩زکال داپریل په
نهمه نيټه دامریکايي کيهاننورد  David R. Scottله خوادمیاشتې په سطحه تر سره
شوه  .نوموړي کارپوه داوسپنې یو سوټک اودچرګ وزربڼه دمیاشتې په سطحه ښکته
خواته وغورځول اوپه یوه وخت کې دمیاشتی په سطحه وغورځیدل .

Gravitational
Acceleration

یوه فزیکي آله ده چې دجاذبې ثابت  Gاندازه کوي .

Gravitational
Balance

دجاذبې ثابت  -:یوه عمومي تجربوي ثابت ده چې دنیوټن قانون په معادله کې دتناسب
یوه ضریب په توګه لیکل کیږي  .نوموړی ثابت په  Gلنډیزسره ښوول کیږی اوقیمت یې
مساوي دی له :
دجاذبې ساحه  ،دثقل ساحه  ،دجاذبې پوتنشل

Gravitational
Field

دجاذبې قوه  -:هغه قوه ده چې دوه کتلي يې یوپربل باندې واردکوي .په کالسیکي
میخانیک کې که چېرته یوه کتله په  m1اوبله کتله په  m2اودهغوی ترمنځ واټن په
 dوښيو ،نودنوموړوکتلوترمنځ دجاذبې قوه دالندې اړیکې څخه ترالسه کیږي𝐹 = .
m1 . m2
𝑑2

Gravitational
Constant,

، 𝛾.په نوموړې معادله کې ګاما 𝛾 دجاذبې قوې یوه ثابت دی اوقیمت یې مساوي

Gravitational
Force

دی له :
.:

) −2

3

−1

𝑠 𝑘𝑔 . 𝑚 .

( −11

𝛾 = 6.67. 10

دثقل قوه ،جاذبه قوه  ، .،لکه دځمکې اویابل اسماني جسم جاذبه قوه  .دځمکي په
423

Gravitational

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
سطحه باند دیوه جسم وزن دی چې دځمکې جاذبې تعجیل قوې اودجسم کتلي حاصل

Force

 ،ددوووکتلوترمنځ چې په یوه ټاکلي واټن  rکې
ضرب څخه ترالسه کیږي
یودبل سره موقعیت لري دجاذبې قوه په الندې ډول لیکالی شو.

دالقاح پروسې څخه وروسته دیوه نبات ولې (ریشه) هڅه کوي چې په ځمکه کې ښکته
خواته وده وکړي اوساقه یې عمودًا پورته خواته وده وکړي  .دنبات نوموړې وړتیا،چې
سم سیخ وده کوي  ،یو اړین المل یې دځمکې جاذبې قوه ده  .دځمکې جاذبې قوه،
دلمروړانګې ،سیوره ،کیمیاوي مواد،رطوبت ،حرارت تماس اونورداسې تحریکونه دي
چې نبات ته حرکت ورکوي  .په پایله کې نبات ددې وړتیاترالسه کوي ترڅوپه خپل
چاپیریال کې په ښه توګه اوپه لوړخوندیتوب سره سم سیخ وده وکړي .

Gravitropismus

جاذبه ،دجاذبې قوه ،دروندوالی  -:یوډول طبیعي پېښه ده چې فزیکي جسمونه یوبل په
یوه قوه سره جذب کوي او داقوه دهغوی دکتلې سره متناسب ده  .په ورځني ژوندکې
دځمکې جاذبې قوه یوه بیلګه ده چې دیوه جسم کتلې ته وزن ورکوي اوښکته غورځي .
دجاذبې قوه ددې المل ګرځي چې ځمکه اونورې سیارې دهغوی په مدارونوکې ساتي
اودلمرپه شاوخواراڅرخي  .همدارنګه د مد وجزر پیښه هم دّځمکې څرخیدلو ،دلمرجاذبه
قوه اودمیاشتې جاذبې قوې سره تړاولري

Gravity

خړ ،ايرن ،ايرې رنګه ،هغه رنګ چې دتور اوسپين دګډو لوپه اثر الس ته راشي.

Gray

گرې  - :په یوه جسم کې دایونایزوونکووړانګويوژول جذب شوې انرژي تقسيم په يو
کيلو گرام کتلې ته یوګرې ویل کیږي (1Gray =1joule/1 Kg) .

Gray

لویه دایره  -:دیوې کرې پرسطحه باندې ترټولوستره دایره چې مستوي یې ددایرې
مرکزڅخه تیریږي

Great Circle

ګلخانه  -:یوډول شیشه یې غټې کوټې دي چې درڼاوړانګې ورننوتالی شي  .دهغوی په
منځ کې مصنوعي اقلیم تولیدکیږي ترڅوهلته دزړه په خوشه نباتات ،ګالن
اودنوروځایونوبوټی وده وکړای شي  .دلمردطیف څخه دلیدلووړوړانګې برخه دشیشې
څخه تیریدالی شي اوپه ګلخانه کې دنباتاتوڅخه جذب کیږی  .دګلخانې دالندې
سطحې توده هوادچت خواته جریان مومي اودچت سړه هواښکته خواته جریان مومي  .په
پایله کې دماتحت قرمز وړانګې دګلخانې شیشې څخه بهرته نه شی وتالی او دګلخانې
دننه هواټاکلی تودوخۍ ځانته غوره کوي .

Greenhouse

په یوه الکترونیکي تیوب  Triodeکې هغه برقي جریان ته ویل کیږي چې دکنترول
کوونکې شبکې (درییمې الکترود) اوکتودترمنځ سرکټ کې بهیږي .

Grid Current

دشبکې ولټیج  -:په یوه الکترونیکي تیوب کې هغه مستقیم ولټیج ته ویل کیږي چې
دکتوداوجالي ډوله کنترول کوونکې درېیمې الکترود ترمنځ شتون لري  .دکنترول
کوونکې شبکې ولټیج دکتودپه پرتله منفي قیمت لري  .هرڅومره چې دشبکې ولټیج
منفی قیمت ځانته اخلي  ،په همغه اندازه لږالکترونونه دکتودڅخه انودخواته جریان

424

Grid Bias

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
کوالی شي  .داځکه چې دکنترول کوونکې جالی ډوله منفي چارج شوې الکترودله خوا
شاته تمبول کیږي .
بنسټيز انرژي حالت  - :ديو اتوم  ،ماليکول او یا ايون دانرژي بنسټيزاو ترټولو لږ انرژي
لیول .

Ground State

تحت االرضي اوبه  -:هغه ژورې اوبه دي چې دباران داوریدو اودواورې دویلې کیدنې له
کبله دځمکې الندې طبقوکې راټولیږي .

Groundwater

 -۱ګروپ ،ډله  ،دسته
 -۲په بیالوژي کې  -:په ټولیزه توګه ګروپ دیوه سیتماتیکي واحدلپاره کارول کیږي
.په تیره بیا په هغه ځای کې چې واحدیانوموړې کتګوري مشخصه شوې نه وي  .دبیلګې
په توګه لکه دحشراتوګروپ ،تی لرونکی ګروپ اونور
 -۳په کیمیاکی  -:لکه وظیفوي ګروپ  -: Functional groupټاکلي اتومونه په یوه
ګروپ کې راغونډشوي وي یوه مولیکول ته ځانګړی خواص ورکوي  .دبیلګې په توګه
لکه  NH2 ، -OH ، -COOH :اونور
 -۳په ریاضي کې  -:ګروپونه په ریاضي کې کارول کیږي ترڅودعددونوسره دشمېرنې
کړنالرې ته یوه عمومي بڼه ورکړشي  .په همدې اساس دګروپ لومړی برخه
دشیانودمجموعې ( لکه عددونه  ،سمبولونه ،شیان ،حرکتونه) اودویمه برخه یې دیوه
محاسبوي قانون څخه جوړه ده  .دمحاسبوي قانون اړیکې او لنډیزد )*( په نښه ښوول
کیږ ي اوداهم په ډاګه کوي چې دشیانوسره په څه ډول محاسبوي کړه وړه وشي  .ګروپ
یوالجبري جوړښت ته ویل کیږي چې دیوې مجموعې  Gاوورسره شریکو دوه ګونو
حسابي عملیو(جمع ،تفریق،تقسیم ،ضرب ) څخه جوړوي  .دنوموړې عملیې په
کارولوسره دمجموعې دوه عنصرونه په داسې ډول سره یوځای کیږي چې په پایله کې
دمجموعې یو درېیم عنصرترالسه کیږي  .په یوه مجموعه  Gباندې یوه دوه ګون عملیه
عبارت له دوه ګون اړیکې څخه ده  .ددې موخې لپاره چې یوې مجموعې دیوه ګروپ
وړتیاترالسه کړې وي ،اړین ده چې مجموعه  Gاوحسابي عملیه یوڅوشرطونه پوره کړي
چې دګروپ اکسیوم یامنطقي اصول  axiomsپه نوم یادیږی  .داښکاره منل شوي اصول
عبارت دي له :
 -۱تړلېتوب  -: Closureدضرب اویاجمع عملیې په کارولوسره بایدچې مجموعه
تړلې پاتې شي  .په بله وینا تولیدشوی عنصرهم بیرته دمجموعې یوواحدعنصر وي .
دبیلګې په توګه حقیقي عددونه دتفریق عملیی په تړاوتړلي دي خوطبیعي عددونه تړلي نه
دي  -۲ .مشارکت قانون : associativity
 : ۳عنصر محايدیانې خنثی عنصر identity elementشتون ولري
 -۴مخالف یامعکوس عنصر Inverse elementشتون ولري  .یوګروپ هم ډیر ډولونه
لري  .لکه فرعي ګروپ ،ویش ګروپ ،ساده ګروپ،محدودګروپ اونور  .یوډیرپيژندلی
ګروپ عبارت له مجموعه دهغوعددونوڅخه ده چې كسر نه لرى یانې صحیح عددونه دي
 .نوموړي بشپړعددونه  Zعبارت دي له :
... ,۴ ,۳ ,۲ ,۱ ,۰ ,۱− ,۲− ,۳− ,۴− ,...
تعریف  :یوګروپ عبارت له یوې مجموعې  Gاودیوې )*( محسابوي عملیې څخه
جوړدی  .نوموړې اړیکه یاعملیه ( • ) دوه عنصرونه  aاو  bسره یوځای کوي
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ترڅویودرېیم عنصرترالسه شی چې په  a • bښوول کیږي .
،
ددې لپاره چې یوه مجموعه دګروپ وړتیاترالسه کړې وي ،بایدچې مجموعه اودریاضي
عملیه  , (G, •),دواړه دګروپ څلورمنطقي اصول  group axiomsپوره کړي .
 aاو  bپه پام کې
 -۱تړلېتوب  : Closureکه چېرته دمجموعې دوه عنصره لکه
او دهغوی په ترکیب باندې دتړلیتوب اصل وکاروو،نوپه پایله کې
ونیسو
یوبل عنصر  a • bمنځ ته راځي چې په مجموعه پورې اړه لري .
 -۲مشارکت قانون : associativity
تغیرهم

دمجموعې دهریوه عنصر  b ، aاو  cلپاره

د مشارکت اصل اعتبارلري  .په دې مانا چې که دقوسونوترتیب ته
په نتیجه باندې کومه اغیزه نه لری .
ورکړو،خو

 -۳دخنثی عنصرشته والی  :په مجموعه  Gکې یو عنصر  eشته دی
توګه چې دمجموعې  Gدهریوه عنصر  aپروړاندې الندې خواص ښيي :

په دې

 -۴دمعکوس یامخالف عنصرشته والی  :همدارنګه د  Gهریوه عنصر  aپروړاندې
په دې توګه چې لرو:

یومعکوس عنصر  a-1شتون لري

،
دبیلګې په توګه  :صحیح عددونه یوازې دجمع دترکیب په تړاویوګروپ تشکیلوي  .په
دې ځای کې دخنثی عنصرعبارت دصفرعنصرڅخه دی اومعکوس د  aعبارت  -aڅخه
دی .
.دګروپ سرعت -:

دڅپودیوه ګروپ سرعت انتشارته ویل کیږي  .هغه سرعت ته ویل

کیږي چې دڅپویوبنډل یاپاکټ په ټولیزه توګه یوځای مخ په وړاندې خوځیږي  .دګروپ
سرعت په واسطه دیوې څپې انرژي انتشارکیږي  .که دڅپې دایروي فریکونس په ω
اودڅپې دایروي عددپه  kوښیو،نودګروپ سرعت  Vgلپاره لیکالی شوچې :

Group Velocity

دنباتاتودودې اونموموسم چې په هغه کې نبات شین کیږي  ،لکه دپسرلي څخه آن ترمني
پورې  ،په هغومنطقوکې چې تودوخی اورطوبت په دایمي توګه شتون نه لري دنمودوره
داستراحت دورې سره په متناوب ډول تبدیل کیږي .

Growing Season

هغه مواد دي چې دبدن په واسطه جوړیږي اودحجرې ویش،دحجرې وده اودحجرې
استراحت فیزکنترول کوي

Growth Factors

ګوانین  -:دپورین بیزده  ،یوه دڅلوروعمده نوکلیوبیزیس څخه شمیرل کیږي چې په
نوکلیک اسید  DNAاو RNAکې پیداکیږي  .دګوانین کیمیاوي فرمول  C5H5N5O,دی
اودپورین مشتقاتوڅخه ده  .ګوانین د

 Sturgeonماهي په بهرني پوښ کې اودسمندر

په تمساح حیوان کې پیداکیږي .
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دمرغانوکودته ویل کیږي چې دفضله موادو،وزرو،اومړه شوومرغانوپاتې شونې تشکیلوي
 .نوموړي مواد دسمندر مرغانومایع ډوله کوددی چې دډیروقرنوکالونوراپدې خوا په
سواحل کې ډمباری شوي دي  .په زراعت کې دسرې یانې کود په شان کارول کیږي .

Guano

ګوانیزین ډای فاسفیټ  -:دمیتابالیزم په کړنالره کې دکیمیاوي انرژي ذخیره کوونکې
مولیکول دی چې په خپل جوړښت کې دوه فاسفیټ  Phosphateګروپونه لري  .کیمیاوي
فرمول يې  C10H15N5O11P2دی .دنوموړي مولیکول لنډیز په  GDPلیکل کیږي.

Guanosine
Diphosphate
)(Gdp

ګوانیزین ترای فاسفیټ  -:د  RNAبنسټیزجوړښتونه دي چې دشحمیاتو او شکر
میتابالیزم په ترځ کې ازاده شوي انرژي د کیمیاوي انرژي په ډول پکې ذخیره کیږي GTP .
خپله انرژي بل کیمیاوي مرکب ته انتقال کوال ی شي  .کیمیاوي فرمول يې
 C10H16N5O14P3دی اودرې فاسفیټ  Phosphateګروپونه لري  .دنوموړي مولیکول
لنډیزپه  GTPلیکل کیږي .

Guanosine
Triphosphate
)(Gtp

شعاع موجه  -:داعبارت له یوه عمودخط څخه دی چې
اودمحراق څخه تیریږي .

دمقطع مخروطي یوې نقطي

Guide Beam

دذایقې غړي  -:دخوند سلولونه (ریسپټرونه) دیوې غوټی  budپه منځ کې پرتې دي چې
دذایقې غوټی ) (Caliculi gustatoriiپه نوم یادیږي  .دذایقې غوټی دژبې په څټ ،بیخ
،څنډې برخه کې اوهمدارنګه په کام ،حلق (ستوني) کې پرتې دي  .دذایقې غوټې په Gustatory Organ
الندې برخه کې دعصبي حجرو ډینډرید (سایتوپالزماجوړښتونه) شتون لري چې په خپل
وارسره دخوند په تړاومالومات داعصابومرکزي سیستم ته انتقال کوي .
ظاهرالبذران  ،بازدانگان  -:هغه نباتات چې بذریې مخفي نه وي بلکې لوڅ وي  .لکه
نیشترلرونکې ونې

Gymnosperm

دګل مجموع مادګي  ،دتخمي نباتاتودغوټۍ ټولې میوه لرونکې پاڼې

Gynaeceum

 -۱په ګالنوکې دمؤنث اومذکرغړوپیوستون
 . -۲په څینوحیواناتوکې لکه حشرات ،مرغان دمذکراومؤنث نښې څنګ په څنګ شتون
لري .

Gynandria

دښځې جنسي حجره  ،سلول جنسي مؤنث
ګچ

)(CaSO4 · 2 H2O

Gyno Gamete

 -:کلسیم سلفيټ دی چې په خپل مولیکول کې دوه

مولیکوله بلوري اوبه لري  .کله چې  CaSO4سره دحجم په تړاو پینځوس په سل کې
اوبه ګډې کړونوپه پیل کې تودوخۍ تولیدکیږي اوبیاسمدالسه په یوه کلکه ماده اوړی .
دالکترون مقناطیسي دا یپول ضربې او دالکترون په خپل محور څرخېدونکي ضربې
ترمنځ اړیکې ته ګیرومقناطیسمس ویل کیږي  .دالکترودینامیک قانون له مخي کله چې
یوالکترون دبرقي جریان په توګه داتوم هستې په شاوخواراڅرخي نودیوې خوادمدار
 , orbital angular momentaاودهغې سره سم یومقناطیسي دیپول
دوراني ضربه
ضربه ، magnetic dipole momentهم لري  .دهغوی ترمنځ اړیکې مساوي دي له :
−e

 μL = g 2m Lبلخواڅرنګه چې الکترون برسیره پردې په خپل محورهم راڅرخي چې
e
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داډول حرکت دسپین  Spinپه نوم یادیږي ،
Spin
نوله دې کبله نوموړی حرکت دالکترون سپین مقناطیسي دیپول ضربې
 magnetic dipole momentالمل ګرځي  .په بله ویناالکترون دسپین درلودلوله کبله
کټ مټ لکه یو کوچنۍ مقناطیس دی  .که چېرته دیوې ذرې دسپین مقناطیسي ضربه
 μاوپه خپل محورڅرخیدونکی حرکت ضربه  spin angular momentumپه
په ⃗ S
 ، μپه دې
وښيو نوددواړوفزیکي کمیتونو ترمنځ الندې اړیکې اعتبارلري ⃗ S = γ ⃗S :
معادله کې ګاما γدګیرومقناطیسي تناسب په نوم یادیږي  .نوموړې ثابت دهرې ذرې
لکه الکترون ،پروتون ،هایدروجن ،کاربن ،نایتروجن ،اکسیجن اونوروعنصرولپاره
ځانګړی قیمت لري  .که څه هم نیوترون خنثی چارج لري خوڅرنګه چې په خپل
محورراڅرخي نوله دې کبله مقناطیسي دیپول ضربه لري  .په بله وینا نیوترون ،پروتون
اونورې ډیرې هستې شته دي چې دمقناطیسي دیپول ضربې خاوندان دي  .داځکه چې
هغوی په خپل محورراڅرخي .
دکیمیاوي عنصرهایدروجن لپاره دلڼډیزنښه ده

H
Hydrogenium

دکیمیاوي عنصرهانیم لپاره دلڼډیزنښه ده

Ha  Hahnium

یوه صنعتي طریقه ده چې دنایتروجن اوهایدروجن گازونودگډون څخه امونیاک
تولیدکیږي  .نوموړې کړنالره دجرمني دوه کیمیاپوهانو Fritz Haberاو Carl Bosch
له خوا په  ١٩١٨زکال کې دنوبل جایزې په اخیستلوسره وموندل شوه .نن ورځ امونیاک په
الندې طریقه سره تولیدکیږي .
 -۱یوه برخه نایتروجن اودرې برخې هایدروجن
 -۲فشار - 350 Bar :تودوخۍ  . 450 °Cدکتلیست په موخه داوسپنې څخه گټه
پورته کیږي .

Haber–Bosch
Process

)N2 (G) + 3 H2 (G) ⇌ 2 NH3 (G) (ΔH = −92.22 Kj·Mol−1
دیوه حیوان،اورگانیزم اویانبات هغه چاپېریال چې هلته پکې ژوندکوي

Habitat

دظاهرې بڼې ځانگړتياوې ،چې دهغوی په مرسته دیوچاناروغي اټکل کیدای شي .

Habitus

دکلمې یوه برخه یامختاړی دی اومانایې وینه ده .

Haemato -

وینه بهېدل  -:درګونوڅخه شاوخوانسجونوته اویادبدن سطحې ته دوینې بهیدل .
دبیلګې په توګه په مغز ي سکته کې درګونوڅخه دمغزنسجونوته دننه وینه بهیږي .
داځکه چې دوینې فشارډیروي اوله دې کبله دمغز رګونه چوي اویاداچې رګونه تنګ
،کلک شوي وي .
یوکیمیاوي عنصردی چې دجدول په څلورم فرعي گروپ پورې اړه لري  .اتومي کتله یې
 178,49 Uاواتومي شمېره یې  ٧٢ده  .کثافت یې  ، 13.31 G·Cm−3دویلې کیدلونقطه
یې  ، 2233 °C,دغلیان نقطه یې  4603 °Cده  .لږڅه څلوردیرش ایزوټوپونه پيژندل
شوي دي  .دلنډیزنښه یې په  Hfښوول کیږي  .څرنگه چې هافنیم دنیوترونودجذب
کولوډیره وړتیالري نوله دې کبله په هستوي بټۍ کې دکنترول کوونکومیلو په منځ کې
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کارول کیږي .
اوښتان -:
دپوستکي څخه راوتلي سلولي پروتیني  Keratinجوړښتونه
دي چې دپورتنی طبقې  Dermisڅخه یې نشأت کړی وي
اوداوږدو اویالنډو رشتوپه بڼه ښکاري  .داوښتانوپه فولیکل
کې د  Sebaceous Glandsغدې شتون لري چې غوړجن
موم ډوله ،اسیدي موادافرازکوي  .دنوموړې غدې دنده داده
اوپرته له
چې پوستکی دوچوالي اومیکروبونو څخه خوندي وساتي
شونډو،ورغوواودپښوتلي  ،نو رپه ټول بدن کې پیداکیږي  .اوښتان ددریوپټونوڅخه
جوړدی  -۱ .دمړوحجروپټ  -۲ Cuticulaکېراتین پټ  -۳ Cortexننی پټ . Medulla
دبدن داخلي تشو غړوننی موکوزاغشا  Tunica Mucosaاوښتان نه لري  .بلخوایوازې
دتي لرونکوحیواناتوپه پوستکی باندې اوښتان لیدل کیږي  .اوښتان دپوستکي په الندې
برخه  Subkutisکې شنه کیږي اود منځنی برخې  Drmisڅخه تیریږي اودبهرنی پټ
 Epidermieڅخه راوځي  .داوښتانوناروغي کیدای شي ډیرالملونه ولري  .لکه :
جنتیک،دچاپېریال اغیزې ،د هورمون نیمگړتیااوداسې نور .په پایله کې الندې ناروغۍ
 :داوښتانوتوٌئیدل ،داوښتانوکمښت ،دواښتانوډیرښت
راولي
منځ ته
،دښځواوښتانوډیرښت ،دمیالنین مادې کمښت اودهغې سره سم داوښتانوبې رنگوالی
،داوښتانوناخبیث تومورونه اونور  .داوښتانودندې عبارت دي له  :دساړه څخه مخنیوی

)Hair(S

،دتندلمروړانگوڅخه دپوستکي ساتنه ،دحرارت تنظیم ،دنوروحیواناتوسره
دخبرزیگنالونوراکړه ورکړه ،دپوستکي لوندوالي تنظیم ،دخپل بدن بویوونکوکیمیاوي
موادو خپرول  ،دتماس اویاداوښتانودښوریدلوپه ترځ کې دعصبي ریسپټرونو به مرسته
دحس انتقال کول
دنیمايي زاویوقانون  -:په مسطح مثلثاتو او په یوه کیفي مثلث
کې چې اضالع یې په  A,B,Cاو زاویی یې په Γ ، Β، Α
ښيو،الندې اړیکې اعتبارلري :

،

Half Angle
Formula

،

نیمه جنین  -:په یوشمیرحیواناتو لکه حشرات ،ترمتنان اونوروکې تکامل داسې ترسره
کیږي چې دهغوی هگۍ قبلي تکامل کوي ،په دې توگه چې دهگۍ قشر اودپالسما
مختلفوبرخولپاره مشخصې دندې ټاکل کیږي ،ترڅوپه راتلونکي وخت کې دهغوي څخه
ټاکلي غړي منځ ته راشي  .خوکه چېرته دتکام ل په لومړي پړاوکې ،دبیلگې په توگه کله
چې جنین په دوه یوشان متناظروسلولوتقسیم شي نودهمدې کړنالرې په واسطه دحیوان
شی خوا اوکیّڼه خوادراتلونکي وخت لپاره ثابته ټاکل کیږي  .په بله وینایوداسې جنین
منځ ته راځي چې نیمه برخه یې دچاک شی خواته اوبله نیمه برخه یې دچاک کیڼې خواته
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
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دحیوان دبدن نیمايي برخه اویاپه بله وینادجنین نیمايې برخه وده کوي  .خو په یوه بله ډله
حیوان اتوکې بیاداسې نه ده .کله چې په هغوی کې دجنین سلول دیوه ټاکلي سمت څخه
نیمايي شي  ،سره دهغې هم دوه بیل حیوانات منځ ته راولي .
فيزيکي نيمايي وخت  - :هغه وخت دی چې په نوموړې موده کې د يوه ټاکلي
راديواکتیو عنصردتجزي په اساس دپاتې هستوشمېر دابتدايي وخت هستوشمېرپه پرتله
نيماي ته راولويږي .

Half Life = T1/2

نیمايي وخت -:
هغه وخت ته ویل کیږي چې دیوې بیالوژيکي
،فزیکي اویاطبي اکسپونينشل کمیدونکی تابع په
کړنالره کې دلومړني وخت د موادوڅخه نیمايې
برخه پاتې شوی وي .
 -۱فزیکي نیمايي وخت (-: )Tphys
هغه وخت دی چې په نوموړې موده کې دهغو راډیواکټیفواټومونو څخه نیمايي تجزیه
کیږي کوم چې په لومړني وخت کې یې شتون درلود .که نیمايي وخت په  T1/2اودتجزیې
ثابت په  ، Λاومنځنی وخت په
Half-Life

 Τوښييو،نولرو:
 -۲په بیالوژي کې ( -: )Tbiolالف  :هغه وخت دی چې په نوموړې موده کې دهغو
کیمیاوي ،بیالوژيکي اوطبي موادو څخه چې بدن ته ننوتلي وي  ،دمیتابالیزم او اطراح
له الرې نیمايي ته کمښت ومومي  .ب  :هغه وخت دی چې په یوه اورگانیزم کې دیوې
فزیولوژیکي مادې نیمايي برخه نوې تولیدشي  .دبیلگې په توگه لکه په ینه اویاپه زیروم
کې دپروتینوتولیدلږڅه  7–10ورځې پورې وخت نیسي .
 -۳اغیزمن نیمایي وخت ( -: )Teffهغه وخت دی چې په بدن کې دیوه راډیواکټیف مادې
دلومړي وخت اکټیویتي یوخواد تجزیي له الرې اوبلخواداطراح له الرې نیمايی ته
راولویږي .
𝐥𝐨𝐢𝐛𝐓 𝐓𝐩𝐡𝐲 .
= 𝐟𝐟𝐞𝐓
𝐥𝐨𝐢𝐛𝐓 𝐓𝐩𝐡𝐲𝐬 +
نیم خط  -:یوه نقطه  ،یومستقیم خط په دووبرخوویشي چې هره برخه یې دنیم خط په
نوم یاديږي  .په بله وینانیم خط یوه سمه سیخه لیکه ده چې هغه یوه اړخ ته الیتناهي
غځیدلی وي خوبل اړخ ته محدودوي .

Half-Line

نیم فضا -:یومستوي داویکلید Euclideanدرې بعده فضاپه دوو  ،نیم فضاووتقسیم
کوي .

Half-Space

نيمايي ارزښت پنډوالی  - :د یوې مادې هغه پنډوالي ته وايي چې دوړانگو شدت د
هغې دتېريدلو څخه وروسته د لومړني شدت په پرتله د جذ ب کولواوانعکاس په پايله Half-Value Layer
= Hvl
کې نيمايي ته را کم کړي .
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کیمیاوي مرکبات دي چې یوه برخه یې دجدول اووم عمده گروپ هالوجن عنصرونه
اودویمه برخه یې یوفلزاویارادیکال تشکیلوي -۱ ..دهالوجن مالگې لکه ، )Nacl( :
( -۲ )Kbrکووالینت هالوجن مرکبات لکه  -۳ CH2Cl2 ، )Hcl( :کمپلکس هالوجن
مرکبات لکه [Ptcl4]2−. :
دهال اغیزه  -:په  ۱۸۷۹زکال کې دیوه امریکايي فزیک
پوه  Edwin Hallله خوانوموړې اغیزه وموندل شوه .کله
چې یوهادی جسم په برقي بطری باندې وتړونودجسم په
اوږدوکې دالکترونوجریان اویاپه بله وینادبرق جریان
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
باندې اوهم په مقناطیسي ساحه باندې عمودوالړدی  .که دبرق جریان په  ، Iاودجسم
پنډوالی هغه خوا چې دمقناطیسي ساحې سره موازي ده په  Dوښيو،نودهال ولتج UH

Halide

Hall Effect

په پورتنی معادله کې  AHدهال
دالندې معادلې څخه ترالسه کیږي .
ثابت ده  .څرنگه چې دهادي جسم په الکترونوباندې دلورینڅ  Lorentz Forceقوه
هم عمل کوي خودهال برقي ساحه دلورینڅ قوې اغیزه جبران کوي  .دهال اغیزه په
الکترونیک کې دمقناطیسي ساحې داندازه کولوپه موخه پراخ استعمال لري
یوه ټولیزاصطالح ده چې په اتموسفیرکې دنوراپتیکي غبرگون بیان کوي  .دبیلگې په
توگه داتموسفیرپه لس کیلومتري ارتفاع کې داوریځوپه منځ کې دیخ کریستالونه
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
دیخ کریستالونوپرځای د اوبوپه څاڅکوباندې ولگیږي نو شنه زرغونه منځ ته راځي .

Halo refraction

یوکیمیاوي تعامل ته ویل کیږي چې دیوه کیمیاوي مرکب په مولیکول باندې دهالوجن
یواتوم تړل کیږي  .په تیره بیاپه کیمیاوي مرکب کې دهایدروجن اتوم پرځای د هالوجن
اتوم نښلول کیږي  .دبیلگې په توگه میتان باندې دکلوراتوم نښلول، ، CH2Cl2 ،

Halogenation

دهغونافلزي عنصرونوڅخه عبارت دی چې دفلزاتوسره مالگې جوړوي  .دبیلگې په توگه
لکه  . F,Cl,Br, Astatine (At) , J :نوموړي عنصرونه دپریودیک جدول په اووم عمده
گروپ پورې اړه لري  .که دهایدروجن سره یوځای شي هایدروهالیک اسیدمنځ ته راځي .
دبیلگې په توگه  :که کلوردسودیم سره تعامل وکړي نودخوړومالگه ترالسه کیږي .
Halogens
که چېرته کلوردهایدروجن سره دتودوخي اویارڼا په ورکولوسره تعامل وکړي نوپه پایله کې
په انفجارډوله اوازسره په هایدروجن کلوراید اوړي  .په بله وینا هایدروجن هاالیدمنځ ته
راځي .که ورپسې په اوبوکې حل شي نویوزوروراسیدترالسه کیږي .

دمالگې نباتات  -:دعالي نباتاتویوه ډله نباتات دي چې په داسې ّځمکه کې وده کوي
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چې هلته په لوړه اندازه مالگه موجوده وي  .دغه ډول نباتاتودمالگې سره ځان عادت
کړی دی اوتحمل کوالی شي  .دبحر سره نږدې سیمې اویاپه مالگینه بحیره کې شنه
کیږي .
مختاړی اوپه مانادمالگه اویاملح

Halos -

نیم کول ،نصف کردن،دوه ټوټې کول

Halve

دوینې آبي رنگه ماده چې په ځینوحلزونونو،صدفها اوخرچنگ هاوکې شتون لري داځکه
چې په وینه کې داوسپنې پرځای دمس فلزموجودوي .
هنډل ،دسته  -:یوډول رافعه ده چې یومټ (بازو) لري لکه دڅرخ رافعه ،
دها پلوئیدي په دوره کې دارثې نښوپه مرسته دیوه اورگانیزم خاصیت ټاکل  ،یانې کله
چې نوموړې نښې دیوې ساده ټولگي په شکل شتون ولري .
هاپلوئید-:
دکروموزوموشمیرپه تړاویوه اصطالح ده چې هریوکروموزوم یوځل شتون
ولري  .دبیلگې په توگه لکه دنارینه اوښځینه جنسي حجرې (سپریم
اوهگی) چې دگامیت  Gametesپه نوم یادیږي د تنقیصي ویش
 Meiosisڅخه وروسته هاپلوئیدکروموزومونوساده )(1nشمیر لري  .خوکله چې دنارینه

Hämocyanin
Handle
Haplogenotypic

Haploid

اوښځینه جنسي حجرې یانې دوه گامیتونه سره ویلې شي نوپه پایله کې یوه دایپلوئید
حجره ) (2nمنځ ته راځي چې د زایگوټ په نوم یادیږي .
هغواورگانیزموته ویل کیږي چې دخپل بدن په سلولونوکې ساده شمیر ) (1nکروزمونه
ولري  .نوموړې حالت په گامیتوفیت ،سرخس هااونوروکې لیدل کیږي  .په حیواناتوکې
یوازې دنازوجي تکثرپه پړاوکې لکه په کوکسیدونو Coccidiaاو پارازایټ گریگارینو
Gregarinaeکې شتون لري .

Haplont

هغه پړاوته ویل کیږي چې دبدن په سلولونوکې صرف یوه ساده دسته ) (1nکروموزوم
شتون لري ،

Haplophase

په نباتاتوکې چسپنده غړي

Haptere

دتماس په واسطه تولیدشوی تحریک ،دیوه نبات اویادنبات یوه غړي یوغیرمشخص
حرکت (په نامعین جهت) چې دتماس له امله منځ ته راشي  .دغه ډول تحریک د انگورپه
تاک،نخوداوپیچک اونوروکې لیدل کیږي  .کله چې دیوه پیچک اخیربرخه د یوې میلې
اویاشاخچې سره تماس پیداکړی ،سمدالسه دڅودقیقوپه ترځ کې وده کوي ،دشاخچې په
شاوخواراتاویږي اوخپل ځان په هغه کلک کوي .
سخت ،کلک ,ټینگ ,خښم  ,سخت سری

Haptotropismus

Hard

سخت کول ،جامدکول،کلکول

Hardening

كلكوالى،سختي

Hardness

 -۱په جامدجسمونوکې دکلکوالي درجه په گوته کوي چې دموز  Mohsجدول پراساس Hardness Grade
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ټاکل کیږي  .دبیلگې په توگه دالماسو دموزکلکوالي درجه لس اودمگنیزیم سلیکات
مینرال دموزکلکوالي درجه یوده .
 -۲داوبودسختوالي درجه ښيي  .سختې اوبه هغه اوبه دي چې په لوړه اندازه مینرال پکې
حل شوي وي  .دبیلگې په توگه لکه دکلسیم ایونونه  Ca2+او دمگنیزیم ایونونه Mg2+
 . ،دباران اوبه اوتقطیرشوې اوبه نرمې اوبه دي  .که چیرته دمینرالونه اندازه په یوه
لیتراوبوکې دیوسلواتیاملي گرام  ≥181 Mg/Lواوړي نودسختې اوبوپه نوم یادیږي .
تخنیکي آلې چې په کمپیوترکې کارول کیږي اودکمپیوترهراړخیزې برخې تشکیلوي .
لکه مونیتور ،مدربورد،دبرق منبع،کیبورډ، RAM ، CPU ،موس  ،اونور

Hardware

هم اهنگ ،هم وزن

Harmonic

هورمونیک خطونه  -:دبیلگې په توگه څلورمستقیم موازي خطونه چې دڅلورو
هورمونیکونقطوڅخه تیریږي ،د هورمونیک خطونوپه نوم یادیږي  .همدارنگه
څلورمستقیم خطونه چې څلور هورمونیک نقطې  A,B,C,Dدیومستقیم خط AB
بهرنۍ نقطې سره وصل کوي،د هورمونیک خطونوپه نوم یادیږي .
وسط هورمونیک  -:وسط هورمونیک از  nعدد
حسابی  nعدد

1
an

.……….

1

.

1

a1 a2

 a1,a2,a3, ......., anعبارت ازوسط

است .

هورمونیک اهتزازونکی  -:یوه فزیکي سیستم ته ویل کیږی چې دوخت په تړاولکه
دساین تابع په بڼه هورمون یک پریودیک حرکت ترسره کوي  .دبیلگې په توگه لکه
دتاررقاصه  ،اوداهتزازسرکټ

Harmonic Line

Harmonic Mean

Harmonic
Oscillator

هورمونیک نقطې  -:دیوه مؤلفه تقسیمات څلورنقطوته هورمونیک نقطې ویل کیږي که
چیرته دوه نقطې  Cاو  Dشتون ولری چې یومستقیم خط  ABهم په داخیل کې اوهم په
Harmonic Points
خارج کې په یوه مساوي نسبت تقسیم کړي  .د  A,B,C,Dنقطوته هورمونیک نقطې ویل
کیږي .
هورمونیک ترادف  -:دعددونویوترادف ته ویل کیږي چې عمومي جمله یې مساوي له :
او

وي  .دبیلگې په توگه لکه

Harmonic
Sequence

هورمونیک سلسله  -:یوډول ترادف ته ویل کیږي چې دهغې غړي د هورمونیک سلسلې
دیوې برخې غړو مجموعه تشکیلوي  .که د هورمونیک سلسله الیتناهي غړي اودمتباعد
Harmonic Series
 Divergentخواص ولري نوپه الندې ډول لیکل کیږي .

هم اهنگي  ،خوشحالۍ  ,د اختالف نشتوالی  ,سوله اییز ژوند ,ښی اړیکی
درمن ( درمند) ،حا صل ،دريبلواودرمن وخت ،فصل ( لكه دغنمو).
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چرس  -:په عربي کې ورته عصاره ویل کیږی او د  Cannabisنبات دصمغ څخه ترالسه
کیږی  .چرس نشه يې مواددي .

Hashish

 -۱نباتي نطفه یاطفیلي ،
 -۲زبېښونکی غړی  -:مکنده سلولونه ته ویل کیږی چې دیوه گلدار نبات دکیسه جنین
تخمدان کې شتون لري  .دنوموړي غړي په مرسته کوالی شي چې نباتات،مرخیړي ،
پارازایټ اونور دخپل بدن یوه غړي څخه اویادبل اورگانیزم څخه اوبه اودخوراک مهم
موادځانته راوځبیښي

Haustorium

کاه،وچ واښه چې کورني حیوناتوته دخوراک په موخه کارول کیږي .
دهیلیوم کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده

Hay
He  Helium

روغول ،شفاترالسه کول،بهبودکیدنه،روغتیاموندل

Healing

زړه ،قلب  -:دعظال تو حجروڅخه جوړشوی تش غړی دی چې په ټولو فقاریه حیواناتوکې
شتون لري  .دزړه دنده داده چې ددهلیزواوبطنونو دپرلپسې انقباض  Systoleاوانبساط
 Diastoleکړنالرې په مرسته په بدن کې دوینې بهیر تل په یوه دوراني حرکت کې فعال و
ساتي  .په تي لرونکوحیواناتواومرغانوکې زړه ددووبرخوڅخه جوړشوی دی  .دزړه شی
نیمايي برخه چې دښي دهلیز ً Right Atriumاو ښي بطن  Right Ventricleڅخه جوړه
ده اوناپاکه وریدي وینه سږو ته پمپ کوي (اصغري
جریان دوره)  .دزړه کیڼه نیمايي برخه چې دکیڼ
دهلیز  Left Atriumاوکیڼ بطن Left Ventricle
څخه جوړدی اوپاکه وینه ټول بدن ته پمپ کوي
(اکبري جریان دوره)  .زړه څلورکړکی )(Valve
لري .

Heart

 Atrioventricular (AV) Valves -۱دهغې
کړکی نوم دی چې دښي بطن اوښي دهلیزترمنځ
پرته ده او د Tricuspid Valveته کړکی په نوم یادیږي بلخوا دکیڼ بطن اوکیڼ
دهلیزترمنځ کړکی (صمام ) چې  Valva Mitralisپه نوم یادیږي .

 : Semilunar Valves -۲یوه کړکی ده چې دکیڼ بطن اوابهر Aortaترمنځ پرته ده
اودابهرکړکی  Aortic Valveاو بله کړکی دښي بطن اودسږي شریان Pulmonary
 Arteryترمنځ پرته ده اودسږي کړکی  Pulmonary Valveپه نوم یادیږي  .کله چې په
کیڼ بطن کې فشار د ابهر فشار په پرتله جګ شي نودابهرکړکی خالصیږي  .په پایله کې
وینه کوالی شي چې دکیڼ بطن څخه ابهرته وبهیږي  .خوکله چې په کیڼ بطن کې فشار
کمښت ومومي نودابهرفشارپه واسطه دابهرکړکی تړل کیږي  .دسږي کړکی دنده
اوکړنالره همداسې درواخله .په زړه کې دوینې دوره داسې پیل کیږي چې لومړې دزړه شی
اوکیڼ دهلیز په وینه ډکیږي اوپه همدې شیبه کې د بطنونودانقباض په مرسته وینه
شریانوته غورځول کیږي  .کله چې دبطن عظالت دکش شوی حالت نه بیرته عادی حالت
ته راشي یانې سیاله (دمه) وکړي  ,نو سمدالسه دشي دهلیزاوشي بطن ترمنځ کړکی
اوهمدارنګه دکیڼ دهلیزاوکیڼ بطن ترمنځ کړکی خالصې کیږي  .څرنګه چې په دې شیبه
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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 .
ورپسې په بطنونوکې د انقباض کړنالره پیل کیږي  .په دې ماناچې دبطنونوعظالت سره
راټولیږي اوپه منځ کې یې فشارپورته ځي او سمدالسه ددهلیزو اوبطنونو ترمنځ کړکې
تړلې کیږي  .په پایله کې وینه کوالی شي چې دابهرشریان اوکیڼ بطن ترمنځ خالصې کړکی
 Aortic Valveاودسږي شریان اوشی بطن ترمنځ خالصې کړکی  Pulmonary Valveله
الرې دبدن شریانوته و روبهیږي  .دزړه ښی نیمايي اړخ دنده داده چې دبدن عمومي جریان
بې اکسیجنه وینه کوم چې دپاسني  Vena Cava Superiorاوالندني وریدونو Vena
 Cava Inferiorڅخه وریدی وینه وربهیږي ،په ښي بطن کې راټوله کړي  .ورپسې وینه د
 Tricuspid Valveکړکی څخه ښي بطن ته بهیږي اوددې ځایه څخه دسږي کړکې له الرې
دسږي اصغري دورې ته بهیږي  .په سږي کې دګازراکړه ورکړه دمتقابل نفوذپه واسطه
ترسره کیږي  .په دې ماناچې وریدي وینه کاربن دای اکسایددالسه ورکوي اواکسیجن
ځانته رانیسي  .دسږي ورید  Vv. Pulmonalesپه واسطه پاکه وینې دسږي څخه دزړه
کیڼ دهلیز ته انتقالیږي  .ورپسې دمیترال کړکی له الرې پاکه وینه کیڼ بطن ته بهیږي .
دکیڼ بطن څخه پاکه وینه دابهرکړکی له الری اودابهر رګ په واسطه د بدن عمومي جریان
ته پمپ کیږي .
انقباض  : Systoleپه نوموړې کړنالره کې دابهرکړکی اودسږي کړکی خالصیږي
،دهلیزونه سیاله (دمه) کوي ،میترال کړکی اوتریکوسپیدال کړکی تړلې کیږي  .دښي
بطن اوکیڼ بطن میوکارد عظالت دننې خواته کش کیږي اوپه لوړفشارسره دخالصې
ابهرکړکی اودسږي کړکی له الرې وینه د ابهراودسږي شریان ته غورځوی .
انبساط  : Diastoleدزړه دوینې دورې هغه فازته ویل کیږي چې دانقباض څخه
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
اوتریکوسپیدال کړکی خالصیږي  .دهلیزونه دمنځ خواته کش کیږي اوهلته فشارپورته
ځي خوپه همدې ترځ کې بطنونه دمه کوي  .په پایله کې وینه ددهیلیزوڅخه بطنونوته
راتویږي .
دانسا ن دزړه وزن ددوه سوه پنځوس نه تردرې سوه پنځوس ګرام پورې کتله لري
اودمالتیردمخه اودعظم القص ترڅټ پروت دی  .دزړه عظالت ددریوپوښونوڅخه جوړدي
 -۱ :ننی پوښ  : Endocardiumپه االستیکي تارونوباندې غني دی اود تړون
نسجونوڅخه جوړدی
 -۲منځنی پوښ  : Myocardiumپه عظالتوډک پوښ دی
 -۳بهرنۍ پوښ  : Pericardiumټول زړه ته دکڅوړې په شان پوښ ورکوي اوزړه دالتهاب
اوډیرکشش څخه ژغوري  .دزړه ښی بطن عظالت دکیڼ بطن په پرتله ډیرقوي دي .
حرارت ،تودوخی  -:یوفزیکي کمیت دی اوهغه برخه انرژي ده چې یوترمودینامیک
سیستم څخه اخیستل کیږی اویاداچې سیستم ته ورکول کیږي .دانرژي هغه بله برخه
عبارت له کارڅخه دی چې دواړه انرژي ډولونه یوځای دترمودینامیک دلومړي قانون په
اساس دیوه سیستم دداخلي انرژي 𝑢∆ بدلون المل ګرځي  .دترمودینامیک لومړي قانون په
اساس دیوه سیستم داخلي انرژي بدلون مساوي دی له مجموعه دهغه کار  Wچې په
سیستم باندې دبهرخواڅخه ترسره کیږي اوهغه مقدارحرارت  Qچې همدې سیستم ته
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انتقال کیږي .دتودوخی نړیوال واحد ژول  Joule=Jدی
دنوموړي قانون په اساس یوه سیستم ته انتقال شوی حرارت  Qمساوي دی له :
دسیستم داخلي انرژي تغیر منفي په سیستم باندې ترسره شوي کار
𝑊 𝑄 = ∆𝑢 −
دتعامل حرارت  -:هغه مقدارحرارت ته ویل کیږی چې دیوه کیمیاوي مرکب په تشکیل
کې دعنصرونوڅخه ازادیږي اویاداچې په مصرف رسیږي .

Heat Formation

دتودوخي په واسطه دکیمیاوي موادوټوټه اوتجزیه کیدل  .دبیلګې په توګه دسورشوي
پالتین په واسطه چې دحرارت درجه یې  1600 °Cقیمت ولري داوبومولیکول تجزیه
کیدل

Heat Fission

حرارت تراکم  -:هغه مقدارانرژي ده چې دبخاردتراکم په کړنالره کې آزاده کیږي کله چې
دبخاریوټاکلی مقدار په مایع بدل شي  ،پرته له دې چې حرارت یې تغیروکړي .

Heat Of
Condensation

دتعامل حرارت  -:په کیمیاکې هغه حرارت ته ویل کیږي چې په یوه کیمیاوي تعامل کې
آزادشوی وي اویااخیستل شوي وي  .دیوه کیمیاوي تعامل په جریان کې په ټولیزه توګه
Heat Of Reaction
دلومړی موادو اودتعامل په ترځ کې تولیدشووموادودانرژي توپير دحرارت په ډول یاداچې
آزادکیږي اویا اخیستل کیږي .داخیستل شوې انرژی په مټ یوکارترسره کیدالی شي .
حرارت مقدار -:یوجسم په پام کې نیسوچې کتله یې  mده اودحرارت درجه یې  T1ده
اودومره حرارت ورکړوچې په پایله کې يې دحرارت درجه لوړه شي او  T2ته ورسیږي
)  ∆T = (T2 − T1نوهغه مقدارحرارت 𝑄 چې نوموړي جسم ځانته رانیولی دی مساوي
دی له :

Heat Quantity

) 𝑄 = m. c(T2 − T1
په پورتنی معادله کې  cدجسم مخصوصه حرارت ثابت دی.
دروند،سنګین -:

Heavy

درانده فلزات  -:په کیمیاکې هغوفلزاتوته ویل کیږي چې کثافت یې د  5,0 g/cm³څخه
لوړوي.

Heavy Metals

درندې اوبه  -:کیمیاوي فرمول يې ) D2O (2H2Oدی  .درندې اوبه ددرانده هایدروجن
اټوم  21Hچې دډیتریم  Deuteriumپه نوم هم یادیږي اودیوه اوکسیجن څخه جوړشوې
ده .په طبیعي اوبو  H2Oکې دهایدروجن هسته یوازي یوپروتون لري خو دیتریم
دهایدروجن اتوم یوایزوټوپ دی چې په هسته کې یونیوترون اویوپروتون لري  .درندې
اوبه په ډیره لږه کچه  ca. 1/6000په طبیعي اوبوکې پیداکیږي .د برقي تجزیې په مټ
دطبیعي اوبوڅخه دیتریم ترالسه کیږي ..دحرارت په عادي درجه کې ددرندې اوبو کثافت
، 1,107 g·cm−3اوپه  3,8 °Cحرارت کې منجمدکیږي ،دغلیان نقطه  101,4 °Cده  .په
هستوي بټۍ کې دسریع نیوترونوبطي کولویانې سرعت کمولوپه موخه ددرندې اوبوڅخه
ګټه پورته کیږي ترڅوبطي شوي نیوترونونه دیوراینوم  uranium-235سره هستوي تعامل
وړتيا ترالسه کړي.

436

Heavy Water

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
هکټار -:دسطحې مقیاس دی چې دزراعت په څانگه کې ډیرکارول کیږي  .لنډیزیې په
 1haسره کیږي اویوهکټارد لس زره مترمربع سره مساوي دی  .همدارنگه
یوکیلومترمربع دسل هکټارسره ماوي دی .

Hectare

1 Ha = 100 A = 1 Hm² = 0,01 Km² = 10.000 M².
هکټولیتر -:دحجم مقیاس دی اولنډیزیې په

Hl

سره ښوول کیږي  .سل

لیتریوهکټولیتردی  .بلخوایولیتردیومترمکعب  Dm³سره برابردی .
1 Hl = 100 L = 100 Dm3

Hectolitre

د هایزنبرګ د نامعینیت پرنسیپ  - :که وغواړو چې د یوشي ځای (موقیعت ( معلوم
کړو  ،نو هغه باید و لیدالی شو .د یوشي د لیدو لپاره د رڼا داسې وړانګې په کار دي
،چې د څپو اوږد والی  Λیی ددغه شي د لوی والي ) جسامت ( سره برابر اویا تر لږ وي
.که د  De Brolieافادې  Λ = H / Mvته ځیرشو  ،په هغې کې د فوتون مومنتم
 Mvاود څپې اوږدوالی  Λیود بل سره معکوس تناسب لري  .دپالنک طبیعي ثابت
 Planck constantپه  Hښوول شوی دی .داچې الکترون ډیره کوچنۍ ذره ده  ،نو د
هغې دلیدو لپاره داسې رڼا په کار ده چې د وړانګو د څپو اوږدوالې یی ډیر لږ وي  .اود
پورتنۍ افادې څخه ښکاري  ،چې د ډیري کوچنۍ  Λسره ډیره زیاته انرژي یا مومنتم
 Mvسرخوري  .هغه فوتون چې انرژي یی دومره زیاته وي  ،کله چې پر الکترون لګیږي ،
نو الکترون د لید څخه دمخه له خپل ځای څخه بې ځایه کیږي  .دغه واقعیت د نامعنیت
د پرنسیپ په نامه یاد او په ریاضي کې داسې ښودل کیږي .

HeisenbergUncertainty
Principle

ΔX .Δp ≥ H / 4π Or ΔX . ΔV >> H /4π.M
دلته ;  ΔV, ΔP , ΔXپه ترتیب سره د ځای موقعیت  ،امپلس او د سرعت نامعینیت
ښېي  .له دغې افادي څځه معلومیږي  ،چې هرڅومره چې د ذرې ځای موقعیت زیات
دقیق وټاکل شي دقیق معین شي یعنې هرڅومره چې  Δ Xلږوي په همغه انډول د
ذرې امپلس او سرعت لږ دقیق یعنې د  ΔV , ΔPقیمتونه زیات وي اوبرعکس .
دپالنک ثابت قیمت مساوي دی له :
سل

Hekto

لمرپرست ګل  ،ګل آفتاب پرست  -:یوګلداره نبات دی چې زیړرنګه غټ ګالن لري
اوددانوڅخه یې تیل ترالسه کیږي  .په ګل کې ذخیره شوې ماده عبارت له  Inulinڅخه
دی.
یومختاړی دی اودلمرمانالري  .هیلوس  Heliosپه پخواني یونان کې دلمرخدای گڼل
کیده .

Helianthus
Annuus

Helio-

دستوروپوهنی په علم کې دفزیک یوموډل دی چې لمر دنطام شمسي مرکز گڼل کیږي
اوټول ستوري اوځمکه دساکن لمر په شاوخواراڅرخي  .د 1920زکال څخه راپدې خواپه
ډاگه شوې ده چې لمر دکائیناتومرکزنه دی بلکې ددوه سوه بیلیونوگلکسیو Galaxyیانې
کهکشانویوه برخه تشکیلوي  .دگلکسیوپه سل کې نوي برخه توره ماده جوړوي اوپه منځ
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کې یې خوراکتله ایز تورسوري شتون لري  .دبیلگې په توگه دشدوالرگلکسي په مرکزکی
یوتورسوری لیدل کیږي .
لمرته متمایل  -:یوډول اصطالح ده چې د لمرخوښیدونکی یالمرته متمایل مانالري .
لکه ځینې حیوانات چې دلمروړانگو ته ډیرتمایل لري .

Heliophil

دلمرڅخه دځان ژغورنه یااجتناب  -:یوډول اصطالح ده چې د لمرناخوښیدونکی
اویادلمرڅخه دځان ژغورنې مانالري  .لکه ځینې حیوانات چې دلمروړانگوپمقابل کې
حساسیت لري اوله دې کبله دلمروړانگوڅخه تښتي او یاویره لري .

Heliophobia

لمرخواته کږیدل  -:دځینوحیواناتواونباتاتوخواصوته ویل کیږي چې دخپل ځان دودې
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 .
دبی لگې په توگه دلمرپرست گل دسهارڅخه تربیگاپورې دلمرحرکت دشرق خواڅخه
ترغرب خواپورې تعقیب کوي  .په دې اړونددیادولووړده چې دجاپان فوکیشیماپه ښارکې
گل پرست گالن په لمر پسې حرکت نه کوي بلکې سریې ښکته مځکې خواته کیږي .
داځکه چې د راډیواکټیفووړانگوله کبله زیانمن شوي دي .

Heliotropismus

دلمرډوله حیوانات  -:یوحجروي یاپروتوزواحیوانات دي چې دبدن څخه هرې خواته
راوتلې متعدد شعاعي ډوله ظاهری پښې  Pseudopodiumلری  .هغوی دریزوپودا
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
نری پښې  Axopodsلکه دامیب په شان دحرکت په موخه نه کاروي بلکې یوازې ددې
لپار ه دي چې ښکارورباندې وکړي اویاپه اوبوکې ډوب نه شي  .هغوی په تازه
خوږواوبواوپه بحرکې ژوندکوي  .نوموړی حیوان کروي شکل لری اوسایتوپالزمایې په
خارجي اکتوپالزمااوداخلي اندوپالزماویشل شوې ده .
یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  ، Heاټومی شمیره یې دوه  ،2او نسبي اتومي
کتله یې څلور  4ده  .هیلیوم نه سوځیدونکی نجیبه گازدی اودهایدروجن څخه وروسته
ترټولوسپک گازدی  .کثافت یې  ، 0.1786 G/Lدویلې کیدلوټکی یې −272.20 °C
،اوترلوړفشارالندې دغلیان ټکی یې  −268.93 °Cقیمت لري  .څرنگه چې هیلیوم په

Heliozoa

Helium

لوړه اندازه د حرا رت هدایت وړتیالر ي نوله دې کبله په طبي آله لکه MRI Scanners.
کې دزبرهدایت مقناطیس دسړولوپه موخه کارول کیږي .
تاوشوي ،پیچ ډوله جوړښتونه  -۱ -:په ریاضي کې  :په درې بعده فضاکې تاوشوی
منحني  -۲دقشرلرونکو حلزونونو دډلې څخه شمیرل کیږی چې دسږي په واسطه تنفس
کوي ،دپینځوزروڅخه ډیرمختلف نوع حلزونونه پيژندل شوي دي  .په باغونو ،ځنګلونو،
چمنزارونو ،هموارو اوځنګلي سیموکې زیست کوي  -۳ .دپروتیني مولیکولوپیچ ډوله
تاوشوی جوړښت لکه چې په  DNSاو  RNSمولیکول کی لیدل کیږي  -۴ .دغوږپه
ننۍ برخه کې تاوشوې جوړښتونه چې هلته حسي سلول اودسامعه سلول موجوددي .

Helix

همدارنګه دغوږبهرنی تاوشوی منحني ډوله څنډې ته هم ویل کیږي .
کرمها،چنجي ،په تیره بیادامعأ کرمونه  ،لکه پلن چنجي،زبېښونکي چنجي،بندډوله
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چنجي،تارډوله چنجي
مرسته ،کمک

Help

دهیم کمپلکس کیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې په مرکزکې یې ددرې قیمته
اوسپنې) )Fe(+3اتوم یوایون پروت دی اوشاوخوایې دپورفورین  Porphyrinمولیکول
) (OH-احاطه کړی وي .کیمیاوي فرمول یی
اویوهایدروکسیل ایون
 C34H32N4O4·Feohدی  .نوموړی مرکب یوازې هغه مهال په وینه کې پیداکیږي چې
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

Hematin

وینه ،دبیلګې په توګه لکه هیماتولوجې یانې دوینې ناروغۍ اودشخیص علم څانګه

Hemato-

دوینې په ټول حجم کې د(سروکرویاتو) سلنه برخه ده

Hematocrit

هغه شی چې دوینې له الرې خپریږي دبیلګې په توګه سرطاني حجرې دوینې له الرې دبدن
نورغړوته خپریږي

Hematogenous

دوینې راټولیدل  -:کله چې څوک زخمي شي ،یا عملیات وکړي اویادوینې پرڼیدلوکړنالره
سمه نه وي نوداپیښې ددې المل ګرځي چې دبدن په نسجونواویا تشوبرخوکې وینه
راغونډه شي .

Hematoma

هیم  -:کمپلکس کیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې په مرکزکې یې ددوه قیمته
اوسپنې) Fe(+2اتوم یوایون پروت دی اوشاوخوایې  Porphyrinمولیکول احاطه کړی
دی .هیم اوسپنه لرونکې سوررنگه پروتیني ماده ده چې دسروکرویاتویوه برخه تشکیلوي .
کله چې هیم دیوه بل پروتین لکه گلوبین  Globinپروتین سره یوځای شي نوهیموگلوبین
ورڅخه جوړیږي .

Heme

یوپولي ساکرایدته ویل کیږی چې دمختلفوقندونولکه هکسوس اوپنتوس څخه تشکیل
شوی دی  .په نباتاتوکې دذخیروي موادوپه توګه ساتل شوي وي .

Hemicelluloses

دهیم کمپلکس کیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې په مرکزکې یې ددرې قیمته اوسپنې
 Porphyrinمولیکول
 Fe+3اتوم یوایون پروت دی اوشاوخوایې دپورفورین
اویوکلورایدایون  Cl−احاطه کړی وي  .کیمیاوي فرمول یې مساوی دی له :
C34H32N4O4·Fecl,

Hemin

دتنفس کولوسلسلې اخري پړاوته ویل کیږي چې په هغه کې تنفسي اکسیجن ایونایزکیږي
اودهایدروجن ایونوسره یوځای اوبه جوړوی .

Hemin Catalysis

دنیم طفیلي نباتاتو پارازایټ ونوته ویل کیږي چې دمیزبان (کوربه) نبات څخه اوبه
،غذايي موادزبیښي  .دبشپړ پارازایټونو  Holoparasiteپه برخالف کوالی شي چې
فوتوسینتیزکړنالره ترسره کړي  .هغوی کوالی شي چې رانیول شوي غذايي موادپخپله
اومستقل توګه په عضوي کاربوهایدرايد  Saccharidesباندې واړوي  .ځیني نباتي نیم
پار ازيټونه لکه  Rhinanthusهم شته دي چې پرته له میزبان نبات څخه هم تکثرکوالی
شی  .ځینې اجباري نیمه پار ازايټونه لکه  Nuytsia Floribundaهم شته دی چې دژوندي

Hemiparasite
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پاتې کیدو لپاره میزبان نبات ته اړتیالري .
نیم باالن،نیم وزر،خسکها -:دحشراتویوه ډله ده چې جنسونه یې دسل زروڅخه هم اوړي .
د خولې جوړښت یې ځانګړی زبیښونکې شکل لري  .خلفي وزرونه یې نسبت وقدامي
وزرونوته تل لنډوي اویاداچې وزرونویې تنقیص موندلی وي  .غټوالی یې دیوملي
مترڅخه ترپینځه لس سانتي متره پورې رسی ږي  .دبیلګې په توګه لکه په نبات باندې
زبیښونکې حشره  ، Auchenorrhynchaدنبات ورږي  ،Sternorrhynchaبلخواخسکونه
 Heteropteraدانسان پار ازايټونه دی چې وینه زبیښي او د  Chagasانتان ناروغی المل
ګرځي  .لکه دسکلیت سلول اودزړه سلول چې دانتان په ناروغی باندې اخته کیږي .

Hemiptera

نیم کره  -۱ -:په بیالوژي کې  :نیم دماغ  -:ددماغ قدامي برخه یانې دماغ اکبرپه دوونیم
کروویشل شوې دی چې په منځ کې یې کوچنی خالیګاه قرارلري اودیوې ځانګړې مایع په
واسطه ډکه شوې ده  .ددماغ الندې برخه دشامه غړوسره تړلې ده  -۲.په جغرافیه کې :
دځمکې شمالي نیم کره اوجنوبي نیم کره  -۳په ستوروپوهنه کې  :داسمان نیم کره .

Hemisphere

هیمي زایګوټ ارثت -:
دیوه واحد جین لپاره یوه اصطالح ده چې په کروموزوم کې دجین غبرګ
الیللې  Alleleپرځای دجین یوالیلې شتون ولري  .الیلي دجین
ددووډولونوڅخه یونوع اویاډیرډولونوته ویل کیږي اوځانګړی صفت
لکه د رنګ ارثت لیږدوي  .دبیلګې په توګه نارینه ،دجنسي اکس
کروموزوم ټولوجینونو  X-Chromosomalen Geneپه تړاوهیمي
زایګوت دي  .داځکه چې سړي یوازې یواکس کروموزوم  X-Chromosomلري اوداکس
کروموزوم ټول یوشان جینونه په  Y Chromosomeکروموزوم کې پراته نه دي اوله دې
کبله خپله جوړه الیلې نه لري  .دبیلګې په توګه دمچانوپه یوجنس  Drosophilaکې هغه
الیلې چې دبدن رنګ اودسترګورنګ ټاکي  ،یوازې داکس  Xکروموزوم په جین کې
پراته دي اود  Yکروموزوم په جین کې شتون نه لري  .همدارنګه هیمي زایګوتي هغه
مهال داوتوزومال کروموزوموپه جینو  Autosomale Genorteکې منځ ته راځي کله چې
ددواړوهومولوګو کروموزوموڅخه په یوه هومولوګ کروموزوم کې یوه ټوټه پرې شي اوپه
دې توګه خپله دویمه کاپي دالسه ورکړي  .په بله ویناپه یوه دایپلوئیداورګانیزم کې
یوکروموزوم ته هغه مهال هیميزایګوټ ویل کیږي کله چې د هریوه کروموزوم دنوع څخه
یوازی یوه کاپی شتون ولري  .په دې ماناچې په هریوه کروموزوم کې یوازې یوالیلې شتون
ولري  .دبیلګې په توګه دعسلونارینه مچی هیمي زایګوټ اورګانیزم دی  .هغوی دناالقاح
شوې هګۍ حجرې څخه منځ ته راځی اوټول ګینوم  Genomeیې هاپلوئیددی  .یانې
دهریوه کروموزم دنوع څخه یوازی یوه کاپي  N = 23لري  .په داسې حال کې چې ښځینه
مچې دایپلوئیدکروموزوموشم یرلري  .په دې ماناچې حجرې یې دهریوه کروموزوم څخه
دوه هومولوګ کاپي لري .که د ګل په بوټي کې دسوررنګ په تړاو دوه الیلونه سره یوشان
وي (هوموزایګوټ) نوپه پایله کې سوچه سورګل منّځ ته راځي .
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دوینې سوررنگه ماده -:
هیموگلوبین اوسپنه لرونکی او اکسیجن
لیږدوونکی فلزي پروتین دی چې دفقاریه
حیواناتوپه
اوځینونافقاریه
حیواناتو
سروکرویاتوکې شتون لري  .دهیموگلوبین
دڅلورگلوبین  Globinپولي
مالیکول
پیپتیدځنځیرونو څخه جوړدی چې دوه یې
دالفاځنځیر() Αاودوه یې دبیتا ځنځیر ) (Βپه
نوم یادیږي  .د هریوگلوبین ځنځیرپه منځ کې دهیم  Hemeیوگروپ نغښتی دی .
لږڅه
هیموگلوبین ددوو برخوڅخه جوړدی  .د هیموگلوبین یوه برخه
 96%دگلوبین  globinیوبې رنگه اوپرته له اوسپنې پروتین تشکیلوي اوبله برخه یې
دلږڅه  4%هیم  Hemeسوررنگه پروتین دی چې په مرکزکې یې داوسپنې دوه قیمته
ایون  Fe2+پروت دی  .دهیم هریوگروپ چې د حلقې په شان د عضوي مرکب Porphyrin
څخه احاطه شوی دی ،کوالی شي چې داکسیجن یومالیکول ولیږدوي  .په بله وینا
دهیموگلوبین کمپلکس مالیکول څلورهیم گروپونه لري اوکوالی شي چې دسږي څخه
څلور اکسیجن مالیکول ونه په ځان وتړي اودټول بدن نسجونوته یې ولیږدوي  .په
نوموړې کړنالره کې اکسیجن دیوه هیم گروپ دوه قیمته اوسپنې لرونکي عضوي
کمپلکس مرکب  Protoporphyrins IXباندې تړل کیږي  .په نسجونوکې اکسیجن
آزادکیږي ترڅوغذ ايې موادوسوځوي اوپه پایله کې دبدن غړودکارکولوپه موخه انرژي
ترالسه شي  .تولیدشوی کاربن دای اکساید په  Globinپروتین باندې تړل کیږي اودوینې
له الرې سږوته انتقال کیږي  .په پایله کې دساه ایستلو له الرې دبدن څخه بهرته وځي .
دانسان په وینه کې څلورډوله لږڅه توپیرلرونکی نارمل هیموگلوبین پيژندل شوي دي  .په
 98%انسانانوکی یوډول هیموگلوبین شتون لري چې لنډیزیې په ( )Hba1کښل کیږي
 .دهیموگلوبین دتړلووړتیادچاپیریال کاربن مونواکساید  Coلپاره داکسیجن مالیکول
په پرتله لږڅه دوه نیم سوه ځله ډیره ده  .په پایله کې  Cohbتولیدکیږي چې بدن ته
داکسیجن کمښت المل گرځي  .دنارینه په وینه کې دهیموگلوبین نارمل قیمت
څوارلسوڅخه تراتلس گرام پردیسي لیتر  14-18 G/Dlاود ښځوپه وینه کې ددولسوڅخه
ترپینځه لس گرام پردیسي لیتر  12- 15 G/Dlدی  .که دچا په وینه کې دهیموگلوبین
مقدارډیروي ،نوورسره سم دسروکرویاتوشمیرهم ډیروي  . Erythrocytosisداهغه مهال
کیدای شي چې څوک په لوړه ارتفاع کې وي (اکسیجن کمښت) اویاداچې ډیرمایع یې
ضایع کړي وي  .دهیموگلوبین کمښت ته کم خوني ویل کیږي اودناروغانوپوستکی
زیړښکاري  . Icterusکه دهیموگلوبین په جین  HBA1-Genکې نیمگړتیاوې منځ ته
راشي نودځینوناروغیوالمل گرځي  .دبیلگې په توگه لکه  Thalassemia -۱ :یوډول
جنتیک ناروغي ده چې دگلوبین پروتین یوځنځیریاداچې هیڅ نه وي جوړشوی اویانیمگړی
جوړشوی وي  .پایله یې داده چې دوینې کمښت شتون لري داځکه چې سره کرویات
لنډعمرلري اوبلخوادنارمل په پرتله ډیرزرتجزیه کیږي  Sickle Cell Anemia -۲ .دوینې
یوډول جنتیکي ناروغي ده چې دهیموگلوبین مالیکول په بیتاگلوبین Β-Globin
ځنځیرکې نیمگړتیامنځ ته راځي  .دسروکرویاتوشکل دیوه داس په شان بڼه لري  .په
پایله کې دوینې کمښت اوهمدارنگه په نریورگونوکې وینه ډنډیږي .
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د سروکرویاتو په منځ کې یوکروموپروتین دی چې په ځان کې اوسپنه لري اواکسیجن
انتقال کوي

Hemoglobin

یوه ارثي وینه بهیدونکې ناروغي ده چې دوینې دپینځم تحشري فکټوردکمښت له کبله
رامنځ ته کیږي .

Hemophilia

يو فرا نسوی فيزيک پوه چې په  ١٨٩٦م کال کې يې ديورانیم معدني ډبرې
راديواکتيویتې کشف کړه .

Henri Becquerel

هنري  -:په فزیک کې دیوه ګوټک اندکتنس  Inductanceنړیوال واحددی  .نوموړی
په افتخارنومول شوی
Joseph Henry
کمیت دامریکايې فزیک پوه هنري
اودواحدلنډیزپه  Hښوول کیږي  .دبیلګې په توګه یوګوتک هغه مهال د یوهنري مقیاس
لري کله چې په یوه سرکټ کې دبرق جریان تغیر په یوه ثانیه کې یوامپیر  Aقیمت غوره
کړي اوپه پایله کې دخپل ځان اندکتنس یوولټ ولتیج په ګوتک کې تولیدشي .
اندکتنس دیوه هادي قابلیت ته ویل کیږي چې په مقناطیسي ساحه کې انرژي ذخیره کړي
 .په سرکټ کې پخپله یوهادي دوخت په تړاودبرق جریان دتغیر  Di/Dtسره متناسب
یومقابل ولتیج  Vتولیدکوي  .دهادي نوموړی خواص دخپل ځان اندکتنس په نوم
یادیږي اولنډیزیې په  Lسره کیږي  .دخپل ځان اندکتنس  Lدتعریف معادله مساوي
ده له :

)Henry (Unit

 .یوهنري مساوي دی له :

ینه ،ځیگر،کبد ): (hepar
ینه دشمزۍ لرونکو ژويو لپاره يو حياتي
اورګان دی اوپه بدن کې ترټولودرنده غټه غده
ده  .ینه نصوارې سوررنګ لري او په
لویانوکې دیونیم کیلوګرام څخه تردرې
کیلوګرام پورې وزن لري  .په بدن کې لکه
یوکیمیاوي البراتوردمیتابالیزم مرکزي غړی
تشکیلوي  .ینه دخيټې فضاپه ښۍ برخه کې
 Fascia diaphragmaticaيې حجاب
پرته ده اودپورتنۍخوا پوښ شوې سطحه
حاجزیانې  diaphragmدیافراګم سره نښتې ده .
دینې فیزیولوژيکې دندي  :دینې هراړخیزې دندې دځانګړوحجرو په واسطه ترسره کیږي
په نوم یادیږي  .داسې اټکل کیږي چې ینه
hepatocytes
چې دهیپتوسایت
دنوروغړوسره یوځای دلږڅه پینځه سوودندې مسؤلیت په غاړه لري .
دینې دندې عبارت دي له :
 -۱ینه دصفرا زیړبخونه مایع تولیدوي اوهم يي اطراح کوي  .کله چې په اِثنیعَشَرکې
 Duodenumغذايي موادجذب شي نو دصفرا په مرسته دهغې شحمیات هضم کیږي ،
اودشحمیاتوڅخه ترای گلیسیراید  triglyceridesجوړوي  ،همدارنګه داسیدي
موادوخنثي کول دصفراپه مرسته ترسره کیږي ،
بلخوادصفرا په مرسته دبدن څخه کلوسترین ،بایلېروبین ،ذهرجن فلزات اوداستقالب
په پایله کې هراړخیز تولیدشوي ذهرجن اوپاتې شوي مواد له بدن څخه بهرته اطراح
کېږي.
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 -۲ينه دانزایموپه مرسته په وینه کې ټوکسين او زهري مواد لکه الکهول تجزیه کوي
اوذهرجن خواص يي کموي
 -۳په وینه کې دګلوکوزمقدارکنترول .که په وینه کې دګلوکوزمقدارډیرلوړشي نوپه
لومړي ګام کې دګلوکوجین  Glycogenپه شکل اوکه دڅلورسوه ګرام څخه واوړي نوپه
خنثي غوړو  triglyceridesاړول کیږي  .همدارنګه که په وینه کې دګلوکوزمقدارلږشي
نوبرعکس ګلوکوجین په ګلوکوزاړوي .
 -۴شحمیات دلیپوپروتین  Lipoproteinsپه شکل ذخیره کیږي .
 -۵په ینه کې دهورمونو توليد،،دکلسترول جوړښت اوکنترول  ،اودوینې پروتینو
(البومین ،ګلوبولین فیبرینوجین ،ایمونوګلوبولین اونورو) جوړښت صورت نیسي
 -۶دوینې لخته کیدنې یاپرڼ کیدنې فکټورونه لکه فایبرینوژن  fibrinogenاو
پروتسترومبین  prothrombinجوړښت
 -۷په ینه کې دوینې فیلتریشن ترسره کیږي ترڅوزاړه اومړه شوي سره کرویات لیرې شی.
 -۸په ینه کې پروتین وازده ،اوسپنه ،مس ،ویټامین لکه )، (A,B,D,E, K, B12مینرال
اولږڅه شل په سلوکې  20%دبدن وینه ذخیره کیږي
-۹په ینه کې ذخيره شوي غوړ په کيټون باډي باندې اوړي اوپه دې توګه د بدن لپاره
سمدالسه انرژي د  ATPپه توګه توليدوالی شي  -۱۰ .په رحم کې دماشوم لپاره
شپږمیاشتي دویني تولیدکول
 -۱۱کله چې دغذايي مواد و پروتین هضم شی نوپه پایله کې ذهرجن امونیاک )(NH3
منځ ته راځي چې دینې په واسطه دیوریادوران  Urea cycleپه مرسته په لږ ذهرجنو
موادویانې یوریا  ureaباندې اړول کیږي اوپه ادرارکې دبدن څخه وځي ،
 -۱۲ینه اینزولین ډوله غټوونکی فکټورتولیدوی (، )IGF-1نوموړی یوهورمون دی چې
دکوچنیانوپه وده کې مهم رول لوبوي
 -۱۳ینه دترومبوبويتين  Thrombopoietinدتولیدلپاره یومهم ځای دی  .نوموړی
یوګالیکوپروتین دی چې د صفيحاتولیدکنترولوی .
په ینه کې دوینې جریان ( -: ) Blood flowینې ته ددووسرچینوڅخه وینه وربهیږي .
لومړي دینې وريد الباب  Hepatic portal veinپه واسطه  75%اودویم دینې اصلي
 Common hepatic arteryپه واسطه  25%وینه ځیګرته ورننوځي  .په
شریان
وریدالباب کې لږاکسیجن لرونکې اوپه غذايي موادوغني وینه جریان لری اودطحال
،دجهاذهاضمې سیستم څخه راټولیږي اوینې ته وربهیږي  .دوریدالباب په وینه کې په
عمده توګه جذب شوي غذايي موادوي اوکیدای شي چې پکې بکټریاوې  ،دواګانې
اوذهرجن موادشتون ولري  .هغه غذايي موادچې دکولموڅخه وینې ته انتقال کیږي لومړی
د وريد الباب (( )Vena portaeپه واسطه ینې ته ننوځي  .پاکه اواکسیجن لرونکي وینه
دینې شریان په واسطه ینې ته وربهیږي  .دواړه ډوله وینه یانې شرایني وینه اووریدي وینه
دینې په شعریه رګونوکې  Liver sinusoidسره ګډيږي  .ورپسې وینه دویښتان رګونو
 capillaryیانې موی رګ څخه په خپل وارسره مرکزي ورید ، V. centralisبیادینې
ورید(تور رگ)، Vv. Hepaticaeورپسې د تش وریدالندې برخې (الوريد األجوف) V.
 cava infته جریان مومي اوپه پایله کې دزړه ښي دهلیزته بهیږي  .کله چې دینې عمده
شریان او وريد الباب ینې ته ورننوځي نوهلته دلوبونوپه څنډوکې په کوچنیوڅانګوویشل
کیږي اودصفراسره یوځای ځانګړی درې ګون جوړښت منځ ته راولي  .دلوبونوپه څنډوکې
یوډول اناتومې جوړښت چې دشریان یوه څانګه ، Arteriae interlobularesدوریدالباب
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یوه څانګه  Venae interlobularesاودصفرانل  interlobular bile ductڅخه تشکیل
شوی وی دګلیسن ترایز  Glisson-Triasپه نوم یادیږي  .دینې الندې سطحې پوښ
 fascia visceralesکې ددخول یوه سیمه شته ده چې د  Porta hepatisپه نوم یادیږی  .په
دې ځای کې وريد الباب  Vena portae hepatisاو دینې شریان  A. hepaticaینې ته
 . Ductus hepaticiراوځي .
ورننوځی اودهمدې ځای څخه دینې مشترک تیوب
دصفرامایع یاداچې دصفراپه کڅوړه کې ذخیره کیږي اویادضرورت سره سم اِثنیعَشَر
 Duodenumته ورتویږي .
دینې په لوبونو(فصيص) کې دوه ډوله
په ینه کې دحجروډولونه ( - : ) Cell types
حجرې شته دي  .په سلوکې اتیا  80%دهیپتوسایت  hepatocytesحجرې دي اوپاتې
یې فاګوسایت خوړونکي حجرې دي چې دکپر سلول  Kupffer cellپه نامه سره یادیږي .
نوموړې حجرې غیرفعال سره کرویات دمنځه وړی  .همدارنګه دکپر خوړونکي سلول
زاړه سره کرویات ،زاړه سپین کرویات،بکټریااونوربیګانه اوذهرجن مواددمنځه وړي کوم
چې په وریدي وینه کې دمعدې اوکولموسیستم څخه راځي خوهغه څوک چې په
الکهولو،روږدی وي دکپر خوړونکې سلولونه دومره فعال کیږي چې دهغوی ځیګر
تخریب کوي .
دصفراجریان ( -: ) Biliary flowدصفراکڅوړه  Vesica biliarisدناک په شان شکل
لري ،طول يي د  7-10 cmپورې رسیږي  .نوموړې کڅوړه دځیګر په الندني پوښ سطحه
 Ductus cysticusپه واسطه
 fascia visceralesباندې نښتي ده اودکڅوړې مجرا
دینې مشترک مجرا سره تړلې ده  .هره ورځ لږڅه اته سوه نه ترزرملی لیتر 800 -1000
 mlصفرامایع دهیپت وسایت حجروپه واسطه افرازکیږي اوپینځوس ملي لیتر دصفراپه
کڅوړه کې ذخیره کیږي  .که چیرته دینې په وريد الباب کې ډیرصفرااسیدشتون ولري
نودصفرامایع دځیګرهیپتوسایت حجروفعالیت هم زیات کیږي اوپرلپسې
دافرازاوتولیدکړنالره ګړندی کوی  .ورپسې دصفرانلونوته بهیږي  .صفراوي الرې چې په
ځیګرکې هرې خواته تیرې شوې دي ټول په ګډه سره خپله صفرا نوموړې کڅوړې ته
تشوي  .صفراوي کڅوړه درې اساسي دندې لري لومړی داچې دصفرا زیرمتون دی يعنې
صفراپکې ساتل کيږي .دغه ماده په پر له پسې ډول ځیګر کې جوړیږي خو یوازې داړتیاپه
وخت کولمو ته تويږي نو صفراوي کڅوړه صفراوي ماده ساتي اوپه مناسب وخت کې
دهورمونونوپه ځواب کې دغه کڅوړه ځان راټولوي او خپله صفرا کولموته لیږدوي  .دا
دصفراوي کڅوړې دوهمه دنده ده او ددغې کڅوړې دریمه دنده دصفراغلیظه کول دي .په
هغه موده کې چې صفرا په کڅوړه کې پاتې کیږي له هغې اضافي اوبه جذب کیږي په دې
ډول نه پریږدي چې اضافي اوبه له بدنه ووځي .په ینه کې دصفرامایع تولیدکیږي اوورپسې
په کوچنیوکانالونوکې راټولیږي اوبیاتیوب ډوله مجرای صفراوی  Bile ductته ورتویږي
 .دینې دشی خوااوکیڼي خوامجراووکې صفراوي مایع په خپل وارسره دینې مشترک مجرا
ته  Ductus hepaticus communisوریهیږي  .دسیستیک تیوب Ductus cysticus
خوله یوخوادصفراکڅوړې ته ورننوتلي ده اوبله خوله يې دینې مشترک مجرا سره یوځای
کیږي اوپه پایله کې دصفرامشترکه مجرا  Common bile ductورڅخه جوړیږي .
دیادولووړده چې دینې څخه دصفرامایع راوځي اوبرعکس وریدي وینه د وريد الباب
اوشراینې وینه دینې اصلي شریان په واسطه ینې ته ورننوځي  .په بله ژبه دصفرامایع
اودوینې جریان دیوبل په تړاوپه مخالف سمت کې بهیږی .
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دینې په قدامی سطحه باندې یولورډوله جوړښت
دینې لوبونه ( -: ) Lobes
 Falciform ligamentلیدل کیږي چې ینه په شی اناتومي لوب اوکیڼه اناتومي لوب
باندې ویشي  .جګرددووغټولوبونواوددووکوچنیولوبونوڅخه جوړدی  ،ښی غټه ټوټه یانې
فص ( )Lobus dexterدحجاب حاجزالندې پرته ده،کیڼه غټه ټوټه یانې فص ( Lobus
 ,)sinisterآن دخیټې چپې خواته دپاسه رسیږي  .دوه کوچنۍ ټوټې عبارت دي له مربع
ډوله لوب ( )Lobus quadratusاولکۍ ډوله لوب ( .)Lobus caudatusنوموړي لوبونه په
خپل وارسره دنوروکوچنیولوبګیو  lobulesڅخه جوړې دی او شپږکونجه جوړښتونه لري
 .لوبګي پخپله دځانګړواپیتیل حجرو Hepatocytenڅخه جوړې شوې دی .بلخوالوبګي
شفاف کوچني شعریه رګونه  lobulesلري چې دمنځ څخه يې وینه تیریږي .
دینې ناروغۍ  - :ینې ناروغۍ المولونه ډیردي خواړین يې کیدی شي ،دوایرسونوپه
واسطه التهاب ،تومورونه،الکهول،ذهرجن مواد وي  .په وینه کې دینې انزایمونواندازه
کول دینې ناروغۍ په اړوند پوره مالومات وړاندي کوي  .دبیلګې په توګه د یوټاکلی
انزایم چې لنډیزيې په  GGTښوول کیږي اواندازه کول يې ډیراړین دی  .داځکه چې
دنارمل مقدارڅخه دنوموې انزایم تغیر دینې سلولونو نیمګړتیاپه ډیره حساسه توګه
راښيي  .نورانزایمونه عبارت دي له  GPT ،GOT :او  APالکالي فوسفېتيز دی .
دینې په حجروکې په لوړه اندازه تراي ګلسراید
 -۱غوړه ینه -: Fatty liver
راټولیږي  -۲.هپاتیتیز  : hepatitisدینې التهاب ناروغي ده چې دوایرسونو A;B;C;D;E
په واسطه منځ ته راځي  -۳سیروزیس  : Cirrhosisدینې مزمن ناروغۍ پایلې دي
اومشخصات يي دادي چې دینې نسج د نوروفیبري نسجونه په واسطه تعویض کیږی
.ددې په څنګ اضافه اودپرهارپه شان ،توپيرلرنکي نسجونه منځ ته راځي  -۴دینې
سرطان  : Hepatocellular carcinoma :نوموړې ناروغي په ثانوي ډول منځ ته راځي او
دوایرس  Bاویا Cهیپاتیت التهاب په پایله کې پیداکیږي .
هېپاتايتیس  ،زیړی ،زردي  -:یوډول ناروغي ده چې دوینې په سیروم کې دبیلیروبین
 Bilirubinغلظت دنارمل قیمت په پرتله پورته ځي ،داځکه چې دهیموګلوبین په
میتابالیزم کې ډیر بیلیروبین ) (2,0 mg/dlمنځ ته راځي  .په پایله کې دناروغ پوستکی
،دسترګو سپینه غشا  Conjunctivaاودغړوننی سطحې ساتونکي پوښ  mucusته
زیږرنګ ورکوي .

Hepatitis

هیپاتیت ،زیړی  ،التهاب جګر - :دینې یوې ساري ناروغي ته ویل کیږي چې په پایله
کې دینې التهاب المل ګرځي  .هیپاتیت ناروغۍ پخپله له منځه ځي اویاداچې په فیبروز
 Fibrosisاویا سېروز  Cirrhosisناروغۍ اوړي  .که دهیپاتیت ناروغي
دشپږومیاشتوڅخه لنډه موده دوام ولري دحادهیپاتیت اوکه زیات وخت دوام پیداکړي
نودکرونیک یانې مزمنې هیپاتیت په نوم یادیږي  .نوموړې ناروغي د وایرسونو لکه A, B,
 C, D, E,.بکتریاوو،مرخیړي  ،پارازایټ ،مخدره موادو،الکهول  ،زهرجنو موادو
اودواګانو په واسطه منځ ته راځي  .دهیپاتیت وایروس دپيژندنې لپاره په وینه کې دانتي
باډي تشخیص کول دي چې داړونده انت يجن پروړاندې یې ایمیون سیستم جوړوي .
بلخواپه وینه کې دینې انزایمونولکه  PT/INR, Apttاندازه کول دي .
 -۱هیپاتیت Aناروغۍ ) : (Hepatitis Aدینې انتان حاده ناروغۍ ده چې د  Aوایرس
په واسطه منځ ته راځي اوددوومیاشتوڅخه ترشپږومیاشتوپورې دوام کوي  .دهيپاتیت
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 Aوایرس ناروغۍ په دریمه نړی کې په تیره بیاپه کوچنیانوکې ډیره زیاته ده داځکه چې
هلته دومره پاکې اوبه نه شته بلخو انظافت هم نه مراعات کیږي  .دغه ناروغۍ دخولې ـــ
مقعدله الرې بدن ته ننوځي او په وایرس  Aککړشووغذايي موادو(میوه،ترکاري
،ډوډی،بحري حیوانات) ،دڅښلوککړې اوبه اویادککړشوي شخص سره دتماس له الرې
اوهمدارنګه دجنسي تماس په واسطه لېږدي  .همدارنګه دککړې وینې له الرې هم انتقال
کیدای شي  .ډیرناروغان کومه نښه نه لري اویازکام ته ورته نښې لري  .شدیدزېړی نه
لیدل کیږي  .نوموړې ناروغي پخپله له منځه ځي اوهیڅ کله دینې په مزمنه هیپاتیت
ناروغۍ نه اوړي  .دناروغې داخته کیدلو څخه ترکلینیکي نښورابرسیره کیدو پورې
موده لږڅه اته ویشت ورځې اټکل کیږي  .دیوې میاشتې څخه وروسته تبه ،ضعیفوالی
،دسترګوزیړتوب ،نس ناستې ،نس دردي ،زړه بدي،غایطه مواد سپین رنګه اومتیازې
یې توررنګه کلینیکي نښې کیدای شي  .نوموړی وایرس دوینې له الرې ینې ته ننوځي او
په خړومتیازوکې دبدن څخه وځي  .په همدې موده کې موادغايطه په وایرس A
پروړاندې د
ککړشوي وی اودانتان احتمال یې ډیردی  .دناروغ په وینه کې
ایمینسیستم ځواب تردریومیاشتوپورې انتي باډي (ایمونوګلوبولین )Anti-HAV-Igm
اودټول عمر په موده کې انتي باډي  Anti-HAV-Iggپیژندل کیدای شي  .لومړی
کلینیکي نښې یې دینې التهاب څخه دوه اونۍ وروسته پیل کیږي  .دهیپاتیت ناروغۍ
په حاد پړاوکې دینې انزایم ) (ALTاندازه دنارمل په پرتله ډیره پورته ځي  .دمخنیوي په
موخه دنظافت ساتنه واکسیناسیون ،پخه شوې غوښه ،دمیووپوستکی لیرې کول ،جوش
شوې شودې اودجوش شوو اوبو څښل دي  .لومړی واکسین ترڅلوراونۍپورې اغیزمن
دی اودویم واکسین وروسته له شپږومیاشتو څخه کارول کیږي  .په دې ډول سړی
دلسوکالونولپاره دهیپاتیت وایرس  Aدناروغۍ څخه په امن کې ساتل کیدای شي .
ددرملنې لپاره استراحت کول،دغوړوڅخه پرهیزکول اوډیرې اوبه څښل دي  .دمخینوي
په موخه ،نظافت ساتنه ،واکسین  ،روغتیاساتنه اړین ده  .دوایرس  Aواکسین
دغیرفعال هیپاتیت  Aوایرس څخه جوړشوي وي اوپه دووپړاوونوکې ترسره کیږي .
دلومړي پړاوڅخه شپږ میاشتې وروسته دویم پړاوواکسین ورکول کیږي چې لس کاله
معافیت ښيي  .دځینوکیمیاوي موادو لکه کلورین ،فورمالین،پېراسیتک اسیداوماورای
بنفش وړانګوپه مټ وایرس  Aغیرفعال کیدای شي  .دهیپاتیت  Aناروغې پروړاندې
واکسین شته دي چې دغیرفعال وایرس  Aڅخه جوړي دي خودبدن معافیتي سیستم یې
دژوندي وایرس  Aپه صفت تشخیص کوي  .دبیلګې په توګه لکه ، Avaxim :
، Epaxal،Havrixاو  Vaqtaهرهغه څوک چې په خطرکې وي سمدالسه اوهغه څوک
چې نوروهیوادونوته سفرکوي اړین ده چې دوه اونۍ ترمخه واکسین وکړي .
 -۲هیپاتیت بې ناروغۍ ) : (Hepatitis Bیوه حاده انتاني ناروغي ده چې دهیپاتیت B
وایرس په واسطه منځ ته راځي اودینې التهاب المل ګرځي  .په عادي توګه هیپاتیت B
ناروغي څواونۍ دوام کوی اوبیاوروسته ناروغ پخپله صحت ترالسه کوي  .په سل کې نوي
تازه زیږیدلو ماشومانوکې اوپه سل کې لس بالغ وګړوکې کیدای شي چې دهیپاتیت B
حاده ناروغۍ په مزمنه ناروغۍ واوړي اودینې التهاب المل وګرځي  .په پایله کې دینې
نسجونه دمنځه ځي  Cirrhosisاویا گونجی شوې ینه اویادینې په سرطان باندې اوړي .د
هیپاتیت  Bناروغۍ نښې عبارت دي له ّ :بې اشتهايي ،زړه بدي،قی کول ،دبدن
درد،نرمه تبه،تورې متیازې ،موادغایطه بې رنګه ،دپوستکي ټکي ټکي زیړرنګ کیدل
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،دسترګوزیړرنګ اړینې نښې دي  .نوموړې ناروغي هغه مهال منځ ته راځي چې دیوچا
دبدن وینه اویادبدن مایع لکه دمني اویامهبل مایع،دزیاړومایع چې د Bپه وایرس
ککړوي اودسالم سړي بدن ته الره پیداکړي  .همدارنګه په سل کې پینځوس دجنسي
تماس،دوینې ترانسفوزیون،دچټلې پیچکاری ،طب سوزني ککړې ستنې
دغاښوککړبرس ،ککړقاشق پنجې استعمال دناروغۍ المل ګرځي  .که چېرته یوه بالربه
مورپه هیپاتیت  Bوایرس ککړه وي اوپه سیروم کې وایرسي پروتین لکه هیپاتیت بي
انتیجن  Hbeagولري نوپه سل کې نوي دخطراحتمال شته دی چې اوالدته دتولدپه ترځ
کې هیپاتیت  Bوایرس سرایت وکړي  .په نوموړي حالت کې اړین ده چې زېږیدلي ماشوم
ته سمدالسه واکسین ورکړل شي  .هیپاتیت  Bوایرس کیدای شي چې دکورنۍ
دغړوترمنځ هم یوه بل ته انتقال شي  .هیپاتیت  Bوایرس دالس په تماس،دډوډی په شریکه
خوړلو،ټوخی ،ترنجیدلو،مچ کولوله الرې نه انتقال کیږي  .دناروغۍ دمخنیوي لپاره
دواکسینوڅخه ګټه پورته کیږي  .دپيژندنې په موخه دناروغ سیروم اویاوینه ازمویل کیږي
 .هغه پروتین یانې انتیجن لکه ) (Hbsagلټول کیږي چې پخپله وایرس یې تولیدوي
اویاهغه ایمونوګلوبولین یانې انتي باډی لکه  Anti-Hbc-Igmلټول کیږي چې ناروغ یې
د  Bوایرس پروړاندې تولیدوي  .دهیپاتیت وایرس  Aپه برخالف ،هیپاتیت وایرس B
داوبواوغذايي موادوله الرې سرایت نه کوي  .دحادي هیپاتیت وایرس  Bلپاره کومه
ځانګړې درملنه الزم نه ده اودڅواونیوپه موده کې پخپله ورک کیږي . .یوازې په کرونیک
انتان اودناروغۍ د اختالل په حالت کې دالندې درملوڅخه ګټه پورته کیدای شی :
) (Viread)، (Hepsera)، (Epivirاو  . Tyzekaدهیپاتیت  Bدمخنیوي په موخه
فعال واکسین شته دي چې دوایرس پوښ په شان په مصنوعي توګه جوړښوي وي
اودهیپاتیت بې سطحې انتیجن  Hbs-Antigenپه نوم یادیږي  .دبدن معافیتي سیستم
حجرې وروسته له درې ځله واکسین څخه دوایرس بهرنی پوښ بڼه پيژندالی شي اوکله
چې درښتونی وایرس سره مخامخ شي نویې دمنځه وړي  .په پیل کې لومړی واکسین ،
دویم واکسین یوه میاشت وروسته،درېیم واکسین شپږمیاشتې ورسته ترسره کیږي .
غیرفعال واکسین په دې ماناچې سړي ته تیارجوړشوي هیپاتیت  Bایمونوګلوبولین
( )HBIGپیچکاري کیږي ترڅودبدن معافیتي سیستم سره دوایرس په وژنه کې مرسته
وکړي  .هرهغ ه څوک چې په خطرکې وي اویانوروهیوادونوته سفرکوي سمدالسه اویاهغه
ډله طبي پرسونل چې په روغتونوکې کارکوي اړین ده چې هرپینځه کاله واکسین وکړي .
 – ۳هیپاتیت سي ناروغۍ ) -: (Hepatitis Cیوه انتاني ناروغي ده چې د هیپاتیت
وایرس  Cپه واسطه منځ ته راځي اودینې تخریب ،نیمګړتیا اوالتهاب المل ګرځي .
نوموړی وایرس د Flaviviridaeوایرس په کورنی پورې اړه لري اودیرش ډوله جینوتایپونه
یې پیژندل شوي دي  .دهیپاتیت  Cوایرس ناروغۍ لپاره التراوسه واکسین نه دی
پیداشوی  .حادهیپاتیت  Cناروغي پرته له کومې نښې پرځای پاتې کیږي خوپه سل کې
اتیا 80%مزمنه بڼه خپلوي  .په مزمنه توګه کې هیپاتیت وایرس  Cپه ینه کې
دوامدارپاتې کیږي او دینې سیروزناروغۍ  Cirrhosisالمل ګرځي  .په پایله کې دینې د
دندې نیمګړتیااویادینې سرطان پیداکیدای شي  .نوموړی وایرس په ډېرئ سره بدن ته
دوینې انتقال (ترانسفوزیون)،زخم ،دغړوپیوندول ،بدن ته په وایرس ککړشوې وینې
رانیول ،په ترزیقي مخدروموادو دروږدیداڅخه،په وایرس ککړشوو ستنو اوپیچکاریو
) ،(60%جنسي تماس )،(15%دستنې په واسطه پرپوستکې خال وهنه ،دوینې ـ وینې
تماس له الرې انتقال کیږي  .هیپاتیت وایرس  Cدغاړه غړی  ،مچ کونې اودخوراک
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شریک کونې له الرې نه انتقا ل کیږي  .که چېرته یوه حامله داره مورپه هیپاتیت  Cوایرس
ککړه وي خوددې احتمال ډیرلږدی چې دتولدپه ترځ کی ًماشوم ته نوموړی وایرس انتقال
شي  .په سل کې نوي ناروغان ددوواونۍ څخه ترشپږویشت اونۍ پورې  2–26 Wپرته له
کلینیکي نښې پاتې کیږي  .همداالمل دی چې دناروغۍداخته کیدنې څخه لږڅه درې
اونۍ وروسته په وینه کې دویرس  Cتشخیص د Polymerase Chain Reaction
کړنالرې په مټ کیدونی دی  .خوهغه انتي باډي چې دنوموړي وایرس پروړاندې جوړیږي
ددریواونیوڅخه ترپینځه لس اونیووروسته موده کې پيژندل کیدای شي .دهیپاتیت C
وایرس دپېژندنې په موخه دناروغ وینې په سیروم کې دهیپاتیت  Cپرضد جوړشوي انتي
باډي  Anti-HCVمقداراندازه کیږي  .خوپه مالیکولي نوکلیک اسیدازموینې طریقه کې
 HCV-RNAدوایرس جینوتایپ ،دوایرس  Cشته والی اودوایرس مقدارهم پيژندل
کیدای شي  .ډاډمن کړنالره چې دناروغۍ پړاوثابت کوي دینې څخه دنسجونواخیستل
 Biopsyدي  .که چېرته وایرس  Cپه ینه کې دتل لپاره پاتې شي نواړین ده چې درملنه
یې د ، Peginterferon Alfa-2aاوضدوایرس ي درمل لکه  Ribavirinپه ګده سره ترسره
کیږي  .دیادونې وړده چې دهیپاتیت ناروغۍ  Genotype 1درملنه په حاده دوره یانې
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  Cناروغۍ نښې په الندې ډول څرګندیږي  :لږاشتها،ستړیا،دنس
درد،دپ وستکي ټکي ټکي زیړرنګ  ،تخماریدل،متیازی کیدای شي توررنګ ولري ،
اودزکام ناروغۍ ته ورته نښې دي  .دهیپاتیت  Cوایرس پروړاندې واکسین نه شته
خوناروغانوته سپارښتنه کیږي چې دهیپاتیت Aاو Bوایرس پروړاندې واکسین وکړي .
همدارنګه دمخدره موادوڅخه ځان وژغوري .
 -۴هیپاتیت ډي ناروغۍ : Hepaitis D
دینې التهاب کله کله پېښیدونکې ناروغي ده چې د RNA Virusوایرس په واسطه منځ
ته راځي  .نوموړی وایرس یوازې دهیپاتیت  Bوایرس په شته والي کې خپریدالی شي .
داځکه چې نوموړې وایرس خپل ساتونکی بهرنی پروتیني پوښ نه لري او یوازې
دهیپاتیت  Bوایرس دسطحې پروتین ) (Hbsagپه مرسته خپل شمیرته تکثرورکوالی شی
 .په دې ماناچې یوازې هیپاتیت  Bناروغان په هیپاتیت  Dناروغۍ اخته کیدالی شی
.هیپاتیت  Dوایرس دنوروټولو وایرسونو په پرتله شل په سل  20%کې دینې
سیروزناروغۍ اویادینې سرطان المل ګرځي  .د هیپاتیت  Dوایرس دانتقال الره
دهیپاتیت  Bوایرس سره ورته ده  .دهیپاتیت  Bپروړاندې واکسین ،کوالی شي چې
همزمان دهیپاتیت  Dناروغۍ مخنیوی هم وکړی  .درملنه یې دینې په پیوندکولوکې
ترسره کیږي  .دنوموړي وایرس پیژندنه په وینه کې دهیپاتیت  Dوایرس انتیجن پروړاندې
دبدن څخه جوړشوي ایمونوګلوبولین ّ  igmشته والی چې په الندې ډول موندل کیږي :
 Anti-HDV-Igmاو, HDV-RNA
هیپاتیت  Eناروغۍ  : Hepatitis Eدینې یوه انتاني ناروغي ده چې دهیپاتیت  Eوایرس
په واسطه منځ ته راځي  .نوموړې وایرس دخولې – مقعدله الرې بدن ته ننوځي اوهلته
تکثرکوي  .هیپاتیت  Eوایرس په غایطه موادوکې شتون لري اوپه همدِغه وایرس ککړې
اوبه اوغذايی موادوپه واسطه انتقال کیږي  .د هیپاتیت  Eوایرس تشخیص په غایطه
موادوکې ترسره کیږي  .دناروغۍمزمنه بڼه ډیره نادره ده خوپه بالربومیرمنوکې دناروغۍ
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حاده بڼه وژونکې پایلې درلودالی شي  .دناروغ په وینه کې دنوموړي وایرس پروړاندې
دایمیون سیستم غبرګون په  Anti-HEV-Igm, HEV-RNAډول موندل کیږي .
)هپتان  ( :مشبو هایدرو کاربن او په عادي شرایطو کې ماید ماده  C7H16ده  .نسبي
کثافت یی ( ) 0,684دی  .د ویلي کیدو نقطه یی )  (٩۰ ، ۶سانتیګراد  ،د جوش-
نقطه یی )  ( ٩۸ ، ٤سانتیګراد او د اکتان نمره یی صفر ده.
یوډول جین دی چې دانسان اپيدرمل وده کوونکی فکټرورریسپټردوه  ۲جوړوي

Heptane

Her2/Neu Gene

هغه ډول سرطان دی چې دسرطانې حجرې په بهرنۍ سطحه باندي دHER2 protein
پروتین مقداردنارمل حجرې په پرتله خوراډیروي

Her2-Positive

دنباتاتوکلېکسیون چې دسیستماتیک نقطې نظره ترتیب شوي وي اودعلمي څیړنې په
موخه راټول شوي وي .

Herbarium

موادعلفکش  -:دزراعت په څانګه کې کیمیاوي موادوته ویل کیږی چې دناغوښتونکو
وښوپروړاندې یانې ضدعلفهای هرزه کارول کیږي  ،دبیلګې په توګه لکه سودیم
کلورايداویا .،Chlorsulfuron

Herbicide

گیاهخوړونکي  -:هغواورګانیزمواوحیواناتوته ویل کیږي چې داناتومي اوفزیولوژيکې
جوړښت ل ه مخې یې ځانونه دعلف خوراک سره عادت کړي وي .

Herbivore

نبات خوړونکي  -:هغه ژوندې موجودات چې دنباتاتوڅخه خپل ځان تغذیه کوي

Herbivore

وراثت  -:انتقال صفات یاعالیم والدین به اطفال ،دراینجا عالئمی بارز  Dominantداده
میشود که توسط سلولهای جنسی ازیک نسل به نسل دیګرانتقال یافته بتواند .انتقال
دهنده عالیم ارثی معموالً جین ها  Gensبوده که توسط کروموزوم هامنتقل میګردند.
مجموع صفات ظاهري  Phenotypeازاثرمجموع عال ئیم ارثی  Genotypeعرض
وجودمیکند ،تقسیم وانتقال عال ئیم ارثی که به اساس قواعدسه ګانه مندل Mendel
صورت میګیرد طوریست که اول همه افراد  Bastardان متحدالشکل یایونیفورم بوده که
به حالت بین البینی دیده شده ویا یکی ازعال یم والدین بقسم بارز باالی عالمهْ مغلوب
 Recessiveتاْ ثیرنموده وباوجوداختالف باطنی شکل یکی ازوالدین رابخودمیګیرد
درحالیکه تجزیهْ عالیم ارثی وظهوراختال ف آنهادرنسلهای مابعدبه تناسب وفیصدی

Heredity

های معین بمشاهده میرسد.
هغواورګانیزموته ویل کیږي چې دتکثردواړه جنسي غړي لري اوکوالی شي چې مؤنث
اوهم مذکراوالدتولیدکړي
نرښځي ،دوه جنسه حیوان  -:هغه حیوان چې دمذکرجنسي دستګاه اوهمدارنګه دمؤنث
جنسي دستګاه لري اودواړه ډوله جنسي تخمونه یانې سپرم  Spermاو هګۍ Ovum
دعین حیوان په مټ تشکیل کیدال ی شي  .په کدودانه چنجیانوکې دوجودلومړي بندونه
مذکر اواخري بندونه مؤنث دي .په داسې حال کې چې حلزونونه داسې غدې لري چې هم
مذکرتخم اوهم مؤنث تخم تولیدکوال ی شي .په تې لرونکوحیواناتوکې دجنسي دستګاه
دغیرعادي تکامل له کبله دمذکرجنسي دستګاه نامکمل اودمؤنث سره شباهت لري
اودمؤنث جنسي دستګاه دمذکرسره شباهت لري  .دوه جنسه په نباتاتو،
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ماهیانو،چنجیانو،انسانانو ،اونوراورګانیزموکې لیدل کیږي .
هغه سامان چې منځ ته یې هوااواوبه نفوذنه شي کوالی ،تړل شوی سیستم

Hermetic

هرڅ -:
دفریکونسي لپاره نړیوال واحددی چې لنډیزیې په
 Hzسره کیږي  .نوموړی واحددجرمني فزیک پوه
هاینریح رودولف هرڅ په ویاړپه  1935زکال کې
ونومول شو .یوهرڅ هغه مقیاس دی چې دیوه جسم
داهتزازشمیرپه یوه ثانیه کې راښيي .
 1 Hz = 1 S−1 = 1/Sدبیلګې په توګه صوت یوډول خوځیدونکې څپې دي چې
دفشارداهتزازپه اساس منځ ته راځي  .هره موسیًقي آله یوځانګړی فریکونسي تولیدوي
چې دهرڅ په واحدباندې اندازه کیږي  .دیوه ماشوم غوږونه کوالی شي چې د 20 Hz
 To 20,000 Hzصوت څپې واوري اویوبالغ سړی دشل هرڅ څخه ترشپاړس زره هرڅ
پورې اوریدالی شي  .دهرڅ سترضریبې قیمتونه عبارت دي له  :کیلوهرڅ Khz
، (Kilohertz, 103 Hz),میګاهرڅ ،Mhz (Megahertz, 106 Hz),ګیګاهرڅ Ghz
)، (Gigahertz, 109 Hzاوتېراهرڅ )Thz (Terahertz, 1012 Hz

Hertz

هرڅ اسیلېتر-:
یوډول خالص برقي سرکټ دی چې الکترومقناطیسي څپې
ځانته رانیسي اوهم یې خپروي  .نوموړی سرکټ دیوه دیپول
په ډول کارکوي اودیوه ګوټک اوخاذن څخه جوړشوې دی  .په
بله ویناکله چې یوبرقي تړلي سرکت ته داسې تغیرورکړوچې
دخاذن لوحې یې دیوبل څخه دومره لیرې شي ترڅو خاذن
اوګوټک یې په یوه استقامت سره نیغ ودریږي نودهرڅ دیپول ترالسه کیږي  .که چېرته
یوخاذن په برقي چارجونوبارکړو loadنودخان دلوحوترمنخ برقي ساحه منځ ته راځي  .که
اوس دخاذن لوحې دیوه ګوټک څوکې سره وتړونودبرق جریان دګوټک څخه تیریږي اوهلته
مقناطیسي ساحه تولیدکوي  .په همدې ترځ کې دخاذن برقي ساحه صفرکیږي  .دګوټک
مقناطیسي بهیر په خپل وارسره دګوټک په اوږدوکې اندکشن ولیتج تولیدکوي چې دبرق
جریان سمت مخالف خواعمل کوي  .نوموړی ولتیج برًقي چارجونه دګوټک څخه بیرته
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
دخاذن برقي ساحې اودګوټک مقناطیسي ساحې ترمنځ په پریودیک توګه راکړه ورکړه
کوي اوپه پایله کې الکترومقناطیسي څپې خپریږي  .دخاذن لوحوترمنځ برقي ساحه
اودګوټک په شاوخوادایروي شکله مقناطیسی ساحه یوپربل عمودوالړې دي .
دالکترومقناطسي متناوب ساحې شدت دهرڅ دیپول څخه په واټن کې متناسب کمښت
مومي اوفریکونسي یې دګوټک اندکتیویتي  Lاودخاذن ظرفیت  Cسره تړاولري  .د هرڅ
اسیلېتر رفریکونس  F0دپریودیک وخت  Tپه مرسته دالندې معادلې څخه ترالسه کیږي .
اودسرکټ فریکونسي  F0مساوي دی له :

 ،ددایپول

څخه په لیرې واټن کې برقي اومقناطیسي ساحې نه شي کوالی چې دیوې پریودپه موده کې
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بیرته دایپول ته ځان راورسوي  .په پایله کې هغوی ددايپول څخه جال کیږي
اودالکترومقناطیسي څپې په توګه په فضاکې خپریږي .
هرڅ  - :دفريکونسي واحددی  .کله چې يواهتزاز(رپا) په يوه ثانیه کې تر سره شي نويو
هرڅ ورته ویل کيږي  .په واحد )(Hz = 1s-1

Herz

په تحلیلي هندسه کې یوه کړنالره ده چې دجرمني ریا ضي پوه اوتو هسې Otto Hesse
له خواوکښل شوه  .نوموړې کړنالره یوه معادله ده چې یوه سطحه په اویکلیدي درې بعده
کې تشریح کوي او په عمومي توګه دفاصلې
کې اویایومستقیم خط ) (Gپه
فضا
محاسبه کولولپاره کارول کیږي  .په وکټوري توګه دهیسن نارمل بڼه په الندې ډول لیکو:
،دغه معادله دټولو  Pنقطوپه واسطه
حل کیږي کوم چې دمکاني وکټور په واسطه ښوول کیږي
 .د Pټولې نقطې په سطحه  Eاویا دخط  Gپه سرپرتې
دي  .په پورتنی معادله کی دسطحی  Eاویا مستقیم خط
ښوول شوی دی  .دغه
 Gپرمخ عمودي واحدوکټورپه
واحدوکټوردمختصاتوسیستم دمبدأ څخه پیل کیږي اوپه سطحه  Eاومستقیم خط G
 ،هغه واټن دی چې دمبدأ اومسیقیم خط G
عمودي پای ته رسیږي  .فاصله
اویاسطحې  Eترمنځ شتون لري .
مختاړی په ماناد مختلف ،توپیرلرونکی ،ضد،مخالف،بل ډول ،متقابل

Hesse Normal
Form

Hetero

دپروتین او DNAڅخه جوړشوي ارثي مواددي چې دهستې په کاریوپالزماکې غشاته
نږدی شتون لري  .دهستې دویشلوپه ترځ کې دغه ارثي موادسره غونډکیږي
اودکروموزوم مرکزي برخه  Centromereاو اخري برخه  Telomereورڅخه جوړیږي Heterochromatin .
;
څرنګه چې دغه ارثي مواددرنګ اخیستلووړتیالري نوله دې کبله دمایتوزپه ارام فازکې
ډیرښه لیدل کیدای شي  .دنوموړي کروماتین دنده داده چې کروموزنه سره یوځای تړلي
وساتي اوبلخوادجنین په تنظیم کې مهم رول لوبوي .
غیرمتجانس حلقوي مرکباتوته ویل کیږي چې دمالیکول په حلقه کې دکاربن اتوم برسیره
نوراتومونه لکه اکسیجن اونایتروجن هم داخیل وي .

Heterocyclic
Compound

دوه جنسه ګلونه چې دیوجنسه په ډول تظاهرکوي  .داځکه چې په هغوی کې دجنسي
غړوڅخه یې یوغړی دپام وړجوړشوی وي .

Heterodynamic

غیرمتجانس ،ډول ډول  ،نامتجانس ،مختلف ډوله

Heterogeneity

غیرمتجانس ،توپیرلرونکی ،مختلف

Heterogeneous

یوکیمیاوي تعامل ته ویل کیږي چې برخه وال یې توپیرلرونکې فازولري  .دبیلګې په توګه
لکه دګازمولیوکولونه چې دیخ کریستال سره تعامل کوي  .اویا لکه :
𝐿𝐶𝐾 𝐾𝐶𝑙𝑂4 + 2 𝐶 → 2𝐶𝑂2 +
هرهغه شی چې دډیروتوپیرلرونکوبرخوڅخه جوړوی  .لکه دیوه ګل په مختلفو حلقوکې
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Heterogenic
Reaction

Heteromer

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
توپیرلرونکې پاڼې اوغړي شتون لري .
په یوه اجتماع اویا حیواني ډله کې دافرادومختلف شکلونه -: .دبیلګې په توګه لکه
تغذیوي پولیپونه،المسه پولیپونه ،اودشناپولیپونه  .بلخوا دمیږیانو په ټولنه کې لکه
ملکه،کارګره،محافظه اونورشتون لري  .دیوې مادې خواصوته ویل کیږي چې کیمیاوي
جوړښت یې یوشان وی خوپ ه توپيرلرونکي بلوري بڼه کې پیداکیږی  .دبیلګې په توګه لکه
کاربن چې په عادي توګه دالماس په شکل وي خوکه شپږکونجه وي نودګرافیت په نوم
یادیږی  .همدارنګه دجوړښت اوشکل په تړاوتوپیرلرونکي کروموزومونه شتون لري .

Heteromorphismus

مختلف ،نامساوي  -:د بیلګې په توګه دمفصلیه حیواناتوبندونه چې دیوې برخې اوبلې
برخې سره مشابهت نه لري  .په بله ویناغیرمستقل ،بلواک  ،دبهرنیوتراغیزې الندې

Heteronom

اختالف برګها -:په یوه نبات کې دغیرسوزني پاڼوتوپيروالی  .په دې مانا چې دنبات په
مختلفوطبقوکې دپاڼوشکلونه دیوبل سره ورته نوي  .په یوه ونه کې دپاڼوتوپيرلرونکي
جوړشتونوته ویل کیږي چې کیدای شي توپیرلرونکې دندې هم ولري

Heterophyllie

دسلول دتقسیم په پایله کې دکروموزومودغیرنارمل شمیر شته والی

Heteroploid

هغه جسمونه چې دبرقي چارج له پلوه په مختلفو قطبونوکې توپیرلرونکي چارجونه ولری .
دبی لګې په توګه توپیرلرونکی قطبي تړون یوداسې تړون دی چې دوه مالیکولونه د
ضدبرقي چارجونوپه واسطه دیوبل سره کلک تړي .

Heteropolar

ایوني تړون ته ویل کیږي چې دیوه مثبت چارج شوي ایون اودیومنفي چارج شوي ایون
ترمنځ دالکتروستاتیک څکوونکې قوې پراساس منځ ته راځي  .دبیلګې په توګه لکه
دخوړومالکه سودیم کلورائید Nacl

Heteropolare
Bond

خسک  -:ازجمله حشرات بوده که باالهای غیرمساوی دارند .خسک هاالی  ۱۱سانتی
متربزرګ شده ومعموال ً پهن است  .اطراف دهن شان ګزنده ومکنده بوده قاعده
بالهاقدامی وخلفی شان دارای شیتن  chitinاند.درحالیکه انجام بالهای شان نازک
است ،خسک هااکثرًا فاقدبال نیزمیباشند .خسک هاکه درحدود  ۲۵۰۰۰نوع بوده وبه
دوګروپ عمده درتمام قسمت های روی زمین انتشاردارند ،عبارت اندازګروپ خسک
های آبی ،مانندآب بازک ،عقرب های آبی وغیره وګروپ خسک های خشکه ،مانندخسک

Heteroptera

های ساحلی،خسک های ګل ،خسک های درختی خسک های سرخ ،خسک های
زمینی،خسک های بستر وغیره
دسپورونواختالف  -:ځینې نباتات شته دي چې دغټوالي اودجنس په تړاو دوه
توپيرلرونکي سپورونه تولیدکوي  .کوچني مذکر سپورونه د مایکروسپوراوغټ مؤنث
سپورونه دمېګاسپورپه نوم یادیږي .
هغه اورګانیزم چې په عضوي غذايي موادوپورې تړلی وي  .داسې ډول تغذیی ته ویل
کیږي چې ژوندی موجودپخپله لکه دنبات په شان نه شي کوالی چې دغیرعضوي

Heterospory

Heterotroph

موادوڅخه خپل ځانته خوراک تهیه کړي بلکې عضوي تیارشوي غذايي موادرانیسي .
دارثي صفتونومخلوطوالی،دیوه ټا کلي جین صفت په تړاوګډوراثت  -:هغه ژوندی
ارثي نښې ولري .
دکسب کولولپاره توپیرلرونکي
موجودچې دیوصفت
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هغودا یپلوئیداورګانیزموته ویل کیږي چې دهغوی په هومولوګ کروموزومونوکې دجین
همغه یوشان برخه  Genlocusددوو توپیر لرونکو الیلوپه واسطه ډکه شوې وي  .که
یوالیل دبل الیل په پرتله زوروروي نوهمغه دومینانت الیل صفت نښې په فینوتايپ کې
منځ ته راځي  .دهمغه ځای نښې کسب کیدنه داسې پایلې لري چې دژوندي موجودارثي
عالمې همشکل نه وي (نیم چه ارثت ) بلکې دتجزیی وړوي  .برعکس ددې لغت عبارت
دی له سوچه ارثت  Homozygousدی .
شپږ کونجه  ،شپږ ضلعي  -:لکه یوپولي ګون  Polygonچې شپږکونجونه اوشپږسطحې
لري .

Hexagon

شپږسطح ي جسم ته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه لکه مکعب چې شپږسطحې لري .
هرجسم چې ډیرې سطحې ولري د  Polyederپه نوم یادیږي .

Hexahedron

هایدروکاربن دی چې کیمیاوي فرمول یې  C6H14دی  .په بله وینایوالکین یا پارافین
ته ویل کیږي چې په خپل ځنځیري مالیکول کې شپږکاربن اتومونه لري .

Hexane

هغوسلولونوته ویل کیږی چې دکروموزوموشمیریې شپږچنده وي  .دبیلګې په توګه لکه په
غنموکې  ،سارايى اوربشى اویا دکیوي په میوه کې  .په دې ماناچې دهریوکروموزوم
دنوع څخه شپږځله شتون لري  .هاپلويئد ، N=7ديپلوييد  ، 2n = 14هیکساپلوئید
2n=42

Hexaploid

شپږ پښي ،حشرات شش پاها ،په تخنیک کې هم داسې آالت شته دي چې دشپږوپښویا
محورنوپه مرسته هراړخیزحرکت کوالی شي .

Hexapod

مونوزساکرایدونوته ویل کیږي چې په خپل مالیکول کې دکاربن شپږ اتومونه لري .
دبیلګې په توګه لکه ګلوکوز،فرکټوز .کیمیاوي فرمول یې دی C6H12O6. :

Hexose

دهفنیم  Hafniumکیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده

Hf

دسیماب  Hydrargyrumکیمیاوی عنصردلنډیزنښه ده

Hg

خواب زمستانی  -:حالت خوابیکه درقسمتې ازپستانداران مانندجوندګان ،حشره
خواران وخفاشان وبعضی پرندګان درشروع موسم سرد سال دیده شده باسقوط درجهْ
حرارت داخلی سقوط میتابالیزم،ضربان قلب وشکرخون ارتباط دارد ،وموقعیکه موسم
سردسپری میشودخواب زمستانی نیزازبین میرود .یکی ازعوامل خواب زمستانی
تولیدزیادانزولین درخزان وزمستان بوده که باعث ذخیره ګالیکوجن
درجګرمیګردد،استقالب موادشحمی عمومی پاین میآید،همزمان تقلیل فعالیت غدوات
درقیه وفوق الکلیه صورت میګیرد .استقالب موادشحمی توسط غدهْ مخصوصی که
ْ خوا ب زمستانی یادمیګرددتنظیم میګردد .ذخیرهْ شحمی
درګردن واقع بوده وبنام غد
بدن درموقع زمستان بمصرف میرسد،عامل اولیه خواب زمستانی تجمع مګنیزیم وبروم
آنها درخون وتقلیل مقدارروزانهْ اشعهْ ماورای بنفش ودرنیتجه تقلیل ویتامین  Dګفته

Hibernation

میشود.
لوړفریکونس  -:په الکتروتخنیک کې هغه فریکونس ته ویل کیږي چې په غوږونه اوریدل
کیږي  .دبیلګې په توګه لکه درادیوفریکونسي چې ددرې کیلوهرڅ  3 Khzاودرې سوه
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ګیګاهرڅ  300 Ghzپه منځ کې دی .
ْض وکړي اوپه شراینو کې
لوړفشار،زورورفشار  ،دبیلګې به توګه کله چې دبدن زړه انقبا
دفشار اندازه د  140 Mmhgڅخه واوړي نود لوړفشارپه نوم یادیږي .

High Pressure

لوړسپین مرکب  -:دیوه کمپلکس مرکب هغه حالت ته ویل کیږي چې په مرکزي ایون کې
د ناجوړه یانې طاق الکترونوشمیراعظمي قیمت غوره کړي  .برعکس په یوه ټیټ سپین
 Low-Spinکمپلکس مرکب کې د ناجوړه یانې طاق الکترونوشمیرا صغري قیمت
غوره کوي .

High Spin
Complex

لوړولتیج  -:په یوه برقي سرکټ کې دبرقي پوتنسیال توپيرته ویل چې دمتناوب جریان
لپاره دیوزرولټ څخه  1000 V ACاودمستقیم جریان لپاره دیونیم زرولټه څخه
 1500 V DCپورته قیمت ولري .

High Voltage

یوداسې ډول ترانسفرمرته ویل کیږی چې لوړولتیج تولیدکوي .
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
 .دبیلګې په توګه که ثانوي ګوتک دوولس زره حلقې  12000ولری اولومړی ګوټک
شپږسوه  600حلقې ولري اودلومړې ګوتک په سرکټ کې ولتیج دوه سوه دیرش ولټه 230
 Vوي نوپه پایله کې دثانوي ګوټک لوړولتیج قیمت څلورزره شپږسوه ولټه 4600 V

High Voltage
Transformer

ترالسه کیږي .
مافوق اهتزاز -:هغه اهتزازونه دي چې دهغوی فریکونس داصلی فریکونس صحیح
ضریب و ي  .داډول اهتزازونه هورمون یک بڼه لري  .دبیلګې په توګه که دمتناوب جریان
ابتدايي یااصلی فریکونس  50 Hzقیمت ولري ،نو  100 Hzدویم هورمونیک او150 Hz
دریم هورمونیک او  200 Hzڅلورم هورمونیک مافوق اهتزازونه تشکیلوي

Higher
Harmonics

يويونانی درمل پوه چې لږ څه پینځه سوه کاله دميالد له مخه ديونان اتڼ په ښار کې ژوند
کولو.

Hippokrates

ترنارمل اویاپاتولیژیکي شرائطوالندې دنطفوي انساجوڅخه دنسجونومنځ ته راوستل،
دانساجودتکامل علم

Histogenesis

نسج مانند،نسج ته ورته،دنسج په شان
دانساجوعلم  -:دمایکروسکوپيک
حجراتواونسجونوڅیړنه

Histoid
اناتومي

په

مرسته

دحیواني

اونباتي

دهولیم کیمیاوي عنصردلنډیزنښه

Ho  Holmium

داوبوتجزیه  -:یوه آله ده چې دلوړحرارت اوبریښنا جریان په مټ اوبه په اوکسیجن
اوهایدروجن تجزیه کیږي  .کله چې دنوموړې آلې څخه دبريښناجریان تیرشي
نودهایدروجن ګازپه کتودکې

Histology

اوداوکسیجن ګاز په انودکې راټولیږي .داوبوبرقي

تجزيي کیمیاوي معادله په الندې ډول ده .
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نیول ،توقف کول  ،درول  ,ساتل

Hold

فضای مجوف

Hollow Space

یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  ، HOاتومي شمېره یې  ،اتومي شمېره یې 67
اونسبي اتومي کتله یې  164,93ده  .نوموړی عنصردلنتانیدپه ګروپ پورې اړه لري .
خون ګرم،دبدن داخلي ثابت حرارت،یوشان حرارت،

Holmium
Homeotherm

انسان شادي  -:دعصري انسان اودفوسیل انسانانوفامیلونه تشکیلوي

Hominidae

میمون های انسان نما -:هغه غټې شادي ګانې دي چې دانسان نږدې خپلوان ګڼل کیږي
 ،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
کې انسان ته ډیره ورته جوړښت لري .دبیلګې په توګه لکه اورنګ اوتان په
سوماترااوبورنیوکې ،شیمپانزه اوګوریال په افریقاکې

Hominidae

انسان  ،دانسان لپاره التیني نوم  ،همدارنګه یومختاړی دی اوپه مانایې ده یوشان .
انسان مانالري اود انسان شادي یونوع تشکیلوي .

Homo

عصري انسان  -:داوسنۍ زمانې انسان ال تیني نوم  Homo Sapiensته ویل کیږي
اومانایې ده (پوه سړی )  .عصري انسان دبیالوژي په سیستیماتیکي ډلبندي کې یوعالي
حیوان دی چې د ) (Primatesپه تنظیم اودانسان بیزو ) (Hominidaeپه کورنۍ پورې اړه
لري  .عصري انسان چې تر نن ورځې پورې ژوندی پاتې شوی دی د انسان  Homoپه
جنس پورې اړه لري  .دابتدايي(أر) انسان شجره دلرغوني ژوندپوهنې  Palaeontologله
مخې داسې اټکل کیږي چې آرانسان دوه ملیونه کاله پخوا په افریقاکې ژوند کولو اود
څلورو پښو پرځای یې په دوه پښو تګ پیل کړ .تردې مهال دمخه په افریقاکې اقلیم
داسې تغیروکړچې وچ کالي منځ ته راغله اوپه پایله کې آرنباتات ،آرځنګلونه
اوآرڅړځایونه تخریب شول  .دتکامل دورې پراساس اودچاپېریال سره دتوافق له کبله
بیزوګانوته دڅلوروپښوپرځای دوه پښه ایز تګ مساعد اوګټوروّه  .همداالمل دی چې هغه
ته د Homo Erectusنوم ورکړشوی دی  .داځکه چې نوموړی نوع انسان هغه انسان وه
چې په دوه پښویانې په نیغ قد یې تګ کولو .سم قد تلونکی انسان Homo Erectus
ددوه ملیونو کالونو څخه تر څلویښت زره کاله دمخه ال ژوندی وه .سم قد تلونکی انسان
شپږسوه زره کاله دمخه اسیا،افریقااواروپاته په مهاجرت پیل وکړ .داځکه چې داقلیم
دتغیرسره سم په افریقاکې د خوراکي موادوکمښت منځ ته راغلل  .داوسنی زمانې انسان
چې دهوموساپین  Homo Sapiensپه نوم یادیږی ،لږڅه دوه سوه زره کاله دمخه په
افریقاکې دسم قده تلونکی انسان  Homo Erectusڅخه وده اوانکشاف کړی دی .
سم قده انسان دالسونوپه کارولوسره د مهارت هراړخیزې تخنیکي نښې پرځای پرېښولې
دي  .دعصري انسان دریمه درجه خپلوان هم شته دي چې دهومونیاندرتال
) (Homo Neanderthalensisپه نوم یادیږي او په افریقا کې دواړوخپلوانوانسانانو
یوځای څنګ په څنګ ژوندکړی دی .
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نی اندرتال په جرمني کې ددوزلډورف ښاریوې (درې) نوم دی چې هلته دانسان فوسیل
هډوکي په  ۱۸۵۶زکال کې وموندل شوه  .دفوسیل موادونښي څرګندوي چې دنیاندرتال
نوعه انسان شپږسوه زره کاله دمخه اروپاته راغی اوتردیرش زره کاله دمخه الژوندي وه .
دعصري انسان ډي اېن اې  DNAپه سل کې نهه نوي  98,8%دلوسي شپانزي
 Lucy Schimpansenاوپه سل کې نهه نوي نیم  99,7%دنیاندرتال انسان سره یوشان
دي  .بلخوادخبرې کولولپاره په ډي این کې یو مسؤل جین پېژندل شوی دی چې د
 FOXP2جین 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 .
 Gameteتولیدکول ،لکه نارینه چې دوه ډوله
دمختلفوجنسي حجروګامتونو
کروموزومونه تولیدکوي چې یویې  Xکروموزوم اوبل یې د  yکروموزوم دی .
همدارنګه د  Drosophilaمذکرجنس داسې سپرم تولیدکوي چې یو  Xکروموزوم
اویو  Yکروموزوم لري په داسې حال کې چې مؤنث جنس یې صرف یوډول هګۍ
تولیدکوي چې ټولې یې دیو  Xکروموزوم لري  .یانې یو Sex Chromosomeلري  .په
انسانانوکې نارینه دوه توپیرلرونکي جنسي کروموزومونه لری خوپه ښځوکې دوه یوشان
جنسي  Xکروموزومونه موجودوي اودد Homogameticپه نوم یادیږ ي  .برعکس په
مؤنث مرغانوکې دوه توپيرلرونکي جنسي کروموزومونه شتون لري اوپه نارینه مرغانوکې
دوه یوشان جنسی کروموزومونه موجودوي .

Homogametic

په ډیرنوع نباتاتوکې مذکرنبات توپیرلرونکي جنسي کرومزومونه لري لکه XY
اومؤنث نبات یوشان جنسي کروموزومونه لري لکه XX

Homogametic

متجانس ،همنوع ،هغه ګډشوي موادچې په یوډول فازکې شتون ولري اوخواص یې سره
ورته وي ،

Homogeneous

 ،ځکه

متتجانس معادله  -:دبیلګې په توګه لکه :
چې شی خواته یې صفردی اوبلخواثابت جمله یانې غړی نه لري .

متجانس ساحه -:په فزیک کې یوې برقي اویامقناطیسي ساحې ته ویل کیږي چې شدت
یې دمکان تابع نه وي  .په دې ماناچې قیمت یې په هرځای کې یوشان اویوسمت ولري .
دبیلګې په توګه دخاذن لوحې ترمنځ برقي ساحه ،دځمکې جاذبه قوه ترټاکلې ارتفاع پورې

Homogeneous
Equation

Homogeneous
Field

،دګوټک په منځ کې مقناطیسي ساحه اوداسې نور.
متجانس تابع  -:یوې تابع لکه
کیږي چې الندې شرط پوره کړي :
) F(Hx,Hy,Hz,……,Ht) = Hn F(X,Y,Z,….,Tنوموړې معادله د  Nام درجه ه .
دبیلګې په توګه متجانس دومه درجه معادله په الندې ډول ځرګندیږي :
)F(X,Y,Z,…..,T

ته هغه مهال متجانس تابع ویل

یوکیمیاوي تعامل ته ویل کیږی چې برخه وال یې په یوشان فازکې قرار ولري  .دبیلګې په
توګه ددووګازونو،دوومایعاتواویادوجامداتوترمنځ تعامل ته هوموجین کیمیاوي تعامل
ویل کیږي
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دمخلوط متجانس کول ،دمختلفوشیانو یوشان ګډول دي چې یوپه بل کې نه حل کیږي
دحرارت په مرسته هراړخیز فلزي مخلوطونو په تیره
 .دبیلګې په توګه
بیادفوالدوتوپیرلرونکي ډولونودیوبل سره ګډیږي .

Homogenize

یونوع ،یوشان ،یوبرابر -:دجوړښت،روش،سرچینې،اصل اونسب له پلوه یوشان ، .
همجوله ،همڅېره  ،لکه هومولوګ غړي ،هومولوګ سیستم ،هومولوګ کروموزوم
،هومولوګ پروسې

Homologous

دبدن حجرواویادجنسي مذکراومؤنث حجرویوشان جوړه کروموزومونوته ویل
کیږي چې یوشان طول،یوشان  Centromereځای ،یوډول جېن،یوشان
ځایزجوړښت اویوشان خواص ولري  .ددایپلويیداورګانیزم دوه هومولوګ
کروموزومونه دمایوزیس  Meiosisپه ترځ کې منځ ته راځي چې یویې
دپالرڅخه اوبل یې دمورڅخه ارثت شوی دی  .دبیلګې په توګه ،دهومولوګ کروموزوم
جوړې هریوکروموزوم دسترګورنګ لپاره یوشان جین لري چې دهریوه کروموزوم په
همغه یوه شان ځای  Locusکې پروت دی .

Homologous
Chromosome

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
ګازات،هالوګین ګروپ اونوز

Homologous
Element

هغه غړي دي چې دتکامل له پلوه سره یوشان دي خوددندې ترسر ه کولوپه تړاودیوبل سره
توپيرولري  .بیلګې په توګه دمرغانووزرونه اودانسان الس

Homologous
Organs

هایدروکاربن مرکب ته ویل کیږي چې یوشان عمومي فرمول لري او په خپل مالیکول کې
د  CH2ګروپ دنښلولوپه واسطه منځ ته راځي  .فزیکي خواص یې دزنجیردطول سره سم
فرق کوي خوکیمیاوی خواص یې ثابت پاتې کیږي  .دبیلګې په توګه لکه د الکېن
 Alkaneهومولوګ عبارت دي له  :میتېن )، (CH4ایتېن )، (C2H6بیوتېن )(C4H10

Homologous
Series

په بیالوژي کې  :تطابق،ورته والی ،یوشان توب  -:دتکامل دورې له مخې دغړوپه
جوړشت کې ورته والی ،پرته له دې چې دهغوی فعالیت په پام کې ونیول شي  .دبیلګې په
توګه لکه دمرغانووزر،دآس قدامي پښې یاعلیااطراف،دانسان الس اونورهومولوګ په
نوم یادیږی  .دداروین نظریې له مخې نوموړوغړو دامفیب ډوله اویاخزنده ډوله
اجدادوڅخه تکامل کړی دی  .همدارنګه دماهي دلمبوکڅوړه اودفقاریه یه حیواناتوسږي
دیوبل سره تطابق لري  .دبیلګې په توګه دبیالوژي اشتقاق اړیکې دهومولوګ پرنسیپ له
مخې دانسان الس هډوکي ،دسپي قدامي پښې هډوکي ،دمرغه وزرهډوکي اودنهنګ
قدامي منګلوترمنځ ورته والی ډیرښکاره مالومیږي .

Homology

په ریاضی کې دګروپ هومومورفیزم -:
دیوه ګروپ څخه بل ګروپ ته تصویري اړیکې راښيي .که چېرته  Gاو  Hدوه ګروپونه
وي نو هومومورفیزم د  Gګروپ څخه  Hګروپ ته یوه تابع  Fده چې ، Ƒ: G → H :
Homomorphism
که دوه اختیاري عددونه  Aاو  bپه پام کې ونیسوچې په  Gپورې اړه لري اود  Hپه
ګروپ کې دهغوی تصویرونه په ترتیب سره * Aاو* bوي نوپس تصویر  A.Bعبارت
دیادولووړده چې پخپله ګروپ یوې مجموعې ته ویل کیږي چې دوه
دی له A*.B* :
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ګون عملیې لکه جمع اوضرب ( )پکې تعریف شوې وي .
مالیکولونه دي چې یونوع قطب ولري

Homopolar

انبساط  -:درریاضي  :درمستوی یک ربط آفین است که دارای تنها یک نقطهْ
مستقر(مرکزانبساط) بوده وهرخط مستقیم موازی به تصویرخوددارداست  .مثالً وقیتکه
نقطهْ ) (x,yبه نقطهْ ) (2x,2yربط داده شودیک انبساط بدست میایدکه مرکزش
عبارت ازمبدأ است .

Homothetic
Transformation

سوچه نژاده،اصیل ،هغه شخص ته داصطالح په توګه کارول کیږي چې په هغه کې د یوې
عالمې په تړاو دغبرګو جینونوالیلونه بیخي سره یوشا ن وي .

Homozygous

خالص ارثي  ،سوچه نژاد .اصیل نژاد -:دبیلې په توګه که دیوه سړي دوینې ګروپ  Aوي
نودهغه پالر اوموردواړوارثي مالومات دوینې ګروپ  Aخپل اوالدته په میراث ورکړی دی

Homozygous

اوخالص نژادپه الندې ډول لیکل کیږي )(Aa
اس نوک ،سم  -:د ځینوحیواناتو دپښوپه پنجوکې څوکور شکرډوله موادتشکیل کیږي
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 .

Hoof

دهوک قانون  -:کله چې په یوه ارتجاعي جسم لکه ربړاویا فلزي فنرباندې یووزن
ځوړندکړو،نوپه پایله کې همدغه جسم اویاربړپه اندازه د 𝑙∆ اوږدیږي .دطول توپیرΔl
دفنرثابت  Dاودوزن قوې  Fسره مستقیم متناسب دی .

Hooke's Law

افق کرښه  -:هغه سرحدي کرښه ده چې دځمکې هغې برخې چې دلیدلووړ وي اوداسما
ن ترمنځ پرته وي  .د ځمکی او اسمان تر منځ د بیلتون کرښه

Horizon

افقي  ،ډیر لیری  ,پلن  ,هموار ,پراختیا

Horizontal

ددرملواویادعملیاتوپه مټ دتخمدان غیرفعال کول چې هورمونونه تولیدنه کړي

Hormonal
Ablation

هورمون  -:خبر (زیګنال) رسونکو اغیزمنو عضوي موادو(انزایمونو) ته ویل کیږي چې
دغدوپه ځانګړوسلولونوکې تولید اوورڅخه افرازکیږي  .دبیلګې په توګه لکه تایرائید
غده  ،صنوبري غده  ،غده فوق کلیوي،تخمدان غده ،خصیه غده ،پانکراس غده
اوداسې نورې غدې هورمونونه تولیدکوي  .هورمونونه دمغزاودبدن دغدوترمنځ
دمالوماتوراکړه ورکړې کړنالره ترسره کوي اوپه پایله کې دبدن دغړودنده لکه دوینې
شکر،دوینې فشار،حاملګي ،دبدن داوبواندازه اونورې دندې کنترول کوي  .دبیلګې په
توګه دمغزهایپوتاالموس عصبي سلولونود ( )TRHهورمون په واسطه په هایپوفیزغده کې
دتایروتروپین هورمون ازادکیږي چې هغه په خپل وارسره په تائیرایدغده کې د Thyroxin
هورمون تولیدتحریک کوي  .په غدوکې تولیدشوي هورمونونه دوینې په واسطه په
آزاداویاپه مرکب ډول دبدن اړونده نښه یز غړواونسجونوته انتقال کیږي  .بلخوا کله چې
یوهورمون دهدف سلول ته ورسیږي نوهلته دسلول په بهرنی سطحه باندې
دټاکلوریسیپتورونو  Receptorsسره یوکیمیاوي تړون جوړوي اوپه پایله کې
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دنفوذکړنالرې په واسطه دسلول هستې اویاسایتوپالزما ته زیګنالونه استوي  .په
نسجونوکې دهورمونو ډیره لږاندازه لکه )  (10–12 –10–15 Mol/Mgکفایت کوي چې
دمیتابالیزم په پروسه کې بدلون منځ ته راولي اویادیوه غړي دنده کنترول کړي  .دبیلګې
په توګه په بدن کې دشکرمیتابالیزم ،دغوړومیتابالیزم ،دښځې حیض کنترول
،دمذکراومؤنث جنسي ودې کنترول،دهډوکودودې کنترول  ،د GHهورمون په واسطه
دبدن قدکنترول اونور.
هورمون تولیدونکې غدې عبارت دي له . :
 -۱هایپوفوز غدې هورمونونه لکه ، LH/FSH, ACTH, Prolaktin, GH Und TSH
اوکسیتوسین ،وازوپرسین  : Pineal Gland -۲لکه میالتونین هورمون
 -۳تائیرایدغدې هورمونونه لکه ) ، (T3, T4, Calzitoninپارات هورمون
 -۴دپانکراس غدې هورمونونه لکه ګلوکاګون اوانزولین چې په وینه کې
دشکرمقدارکنترول کوي
 -۵دهایپوتاالموس غدې هورمونونه لکه  ، Ocytocin، RHاو ADHهورمون
LH/FSH, TSH, ACTH, GH،
 : Steroid Hormones -۶لکه جنسي هورمونونه ،ګلوکوکورتیکويید
،الدوسترون،کورتیزول،کورتیزون ،ایسترادیول ،پروګسترون  ،تیستوسترون ،
،
)(FSH);(LH);(TSH);(ACTH
 -۷دادینوهایپوفوزګالیکوپروتین  :لکه
دامینواسیدمشتقات هورمونونه لکه ادرینالین ،نورادرینالین ،دوپامین ،تیروکسین
،تريیودتیرونین ،سیروتونین ،میالتونین
دهورمونوغدوات  -:دبدن هغوغدواتوته ویل کیږي چې په خپل داخیل کې هورمونونه
تولیدکوي  .هغه غدې چې دننه هورمون جوړوي اوبیاېې وینې ته افرازاکوي داندوکرین Hormone Glands
غدوپه نوم یادیږي .
یوپروتین دی چې دحجرې په داخیل اویاپه بهرنۍ سطحه باندي پروت وي .کله چې
داپروتین دیوه ځانګړي هورمون لکه ایستروجین سره ونښلي نوپه همدغه حجره کې
بدلون مینځ ته راځي
دسینې سرطانې حجرې په بهرنۍ سطحه باندې ریسپټرونه موجودنه دي اولنډیزيې په
 HRکیږي ،نوموړی ډول سرطان دایستروجن هورمون اودپروجیسترون هورمون ته اړتیانهلري چې وده وکړي .همداالمل دی چې ضدایستروجن هورمون درملنه دنوموړي ډول
سرطان پروړاندي کومه اغیزه نه لري

Hormone
Receptor

Hormone
Receptor
Negative

دسینې سرطانې حجرې په بهرنۍ سطحه باندې ریسپټرونه موجود دی اولنډیزيې په HR+
سره کیږي ،دنوموړوریسپټرونوسره دایستروجن هورمون اوپروجسټرون هورمون یوځای
Hormone
کیږي اوپه پایله کې دسرطاني حجرو تولیدراپاروي .دضدهورمون درملنې په مټ نوموړي
Receptor Positive
ریسپترونه بندیږي اویاداچې دهورمونومقدارکمښت مومي .په پایله کې سرطاني حجرې
یاداچې دمینځه ځي اویاوده نه کوي
هغومیرمنوته چې میاشتنی عادت يې دتل لپاره ختم شوی وي Postmenopause
دایستروجن اوپروجسترون هورمون درملنه ورکول کیږي ترڅوناوړه نښې نښانې کمښت
ومومي
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ښکر،شاخ  -:دډیروتي لرونکوحیواناتوپه سرباندې څوکورجوړښتونه دي چې دمنځ برخه
یې دژوندیوهډوکو اوپوښ یې دکراتین اویانوروپروتینوڅخه جوړوي  .په عادي توګه
دښکروشمیرپه حیواناتوکې یوه جوړه وي خوپه ځینوکې دوه جوړه هم پیداکیږي  .دبیلګې
په توګه په شاتلندهیوادکې د Hebrideanنومي پسونه درې ښکره لري  .حیواناتوخپل
ښکرونه دځان دفاع په خاطر،دځمکې کیندلواویادلوبې کولوپه موخه کاروي .
دآس قوه ،قوه اسپ  -:په تخنیک کې دقدرت قانوني واحددی اودلنډیزنښه يې په  HPاویا
 PSښوول کیږي .دیوآس قوه هغه مقدارقدرت ته ویل کیږي چې یوه پینځه اویاکیلوګرام
کتله  75 Kgدیوې ثانې په ترځ کې دیومترارتفاع فاصلې پورې دځمګې جاذبې قوې په
مقابل کې تعجیل ورکړي.

Horn

Horsepower

75 kg × 9.80665 m/s2 × 1 m / 1 s = 75 kgf⋅m/s = 1 PS
دآس نعل ډوله مقناطیس  -:دمقناطیس یوشکل دی چې دآس نعل په شان بڼه لري
اوقطبونه یې سره نږدې پراته دي  .همداالمل دی چې مقناطیسي ساحه دقطبونوترمنځ
زوروره ده اوداوسپنې درانده شیان راټولوالی شي .

Horseshoe
Magnet

دکوربه سلول  -:هغه سلول ده چې پار ازايټونه  ،وایروسونه اوباکټریاوي پکې ژوندکوي
اوهلته تکثرکوي

Host Cell

نباتي کوربه  -:هغه نبات چې دیوه طفیلي لکه یوپارازایت لپاره دژوندشراېط چمتوکوي
.

Host Plant

اختصاصي میزبان ،ځانګړی کوربه  -:د پارازایټ ځینې طفیلي یوازې په یوه ټاکلي
کوربه کې ژوندکوي چې اړیکې یې دکوربه سره یوځانګړي شکل غوره کوي .

Host Specificity

ځلیدونکې یامشغل شوې کتود  -:منفي چارج شوې الکترودته ویل کیږي چې په یوه
شیشه یې اودهواڅخه تش تیوب کې خوندي نښلول شوې وي  .کتودپه ډیری سره
دتاوشوي ولفرام سیم څخه جوړه وي اودیوې برقي بطری په مرسته حرارت ورکول کیږ ي .
په پایله کې دکتودڅخه الکترونونه ازادکیږي  .مشغل کتود دالکترونوسرچینه ده اوله
دې کبله په الکترون مایکروسکوپ  ،تلویزیون ،رڼاورکوونکو ګروپونواوخطي تعجیل
کوونکوکې پراخ استعمال لري .

Hot Cathode

حرارتي ګلوانومترته ویل کیږي چې دهغې په مرسته دبرق جریان اندازه کیږی  .په
نوموړې آله کې دیوه سیم ته حرارت ورکول کیږی اوپه پایله کې دګلوانومتر دعقرب ستن
راڅرخي .

Hot Wire Probe

یوریسپټرپروتین دی چې دځینوحجروپه بهرنۍ سطحه باندي موندل کیږي اوداپيدرمل
وده کوونکي فکټورسره یوتړون مینځ ته راولي .څرنګه چې دډیروسرطاني حجروپه سطحه
باندي دنوموړي پروتین مقداردنارمل په پرتله خوراډیروي نوله دې کبله کیدی شي چې
دغیرنارمل حجروپه پریمانه تولیدکې اړین رول ولري  .لنډیزي په  Her1لیکل کیږی

Human
Epidermal
Growth Factor
Receptor 1

 HER2یوډول جین دی چې د HER2 proteinsپروتین جوړوي  .نوموړي پروتین دسینې
حجروپه بهرنۍ سطحه باندې دیوه ریسپټرپه توګه کلک نښتی وي .په عادي توګه د

Human
Epidermal
Growth Factor
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 HER2 receptorsریسپټرددې کنترول کوي چې څرنګه دسینې یوه سالمه حجره وده
وکړي  ،خپل ځان وویشي اودخپل ځان رغاونه وکړي  .خودسینې سرطان په 25%
ناروغانوکې د HER2 geneجین دمیوتیشن په اساس سم کارنه کوي اودخپل ځان ډیرې
کاپې تولیدکوي .همدغه پریمانه تولیدشوی جین  HER2 geneدسینې حجرې ته وايي
چې پریمانه ریسپټرونه  HER2 receptorsجوړکړئ .په پایله کې دسینې حجرې پرته له
کنتروله ډیرښت مومي اوپرلپسې ځان ویشي  .لنډیزيې په  Her2لیکل کیږي
انساني

Receptor 2

Humane

لوند ,نمجن

Humid

لندبل ،رطوبت

Humidity

شاكوپى ،شاكړوپى  ، .ډیډی  ،بوک

Hump

په خاوره کې ټول عضوي مواد  -:دخاورې پوهنې په څانګه کې دژوندیواورګانیزمو
جسدونو او دګیاووپاتې شویوعضوي موادوته ویل کیږي چې تورنسواري رنګ لري  .په
بله وینا په خاوره کې تجزیه شوي عضوي مواددي .

Humus

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

–Huygens
Principle

بنسټیزپالزما -:پرته له حجرې غړواوسایتوسکلیت څخه دحجرې په منځ کې نورپاتې
ټولومحتویاتوته ویل کیږي  .هغه عضوي اوغیرعضوي مخلوط شوي مواددي چې په
اوبوکې منحل شوي وي اویاداوبوپرمخ دکولوئیدپه شان ښکاره کیږي  .دبیلګې په توګه
لکه اوبه ،پروتین ،ایونونه اونور  .په سایتوزول کې دپوتاسیم غلظت ډیرلوړ 139
اودسودیم غلظت  12ډیرټیت وي .

Hyaloplasma
)(Cytosol

په تخنیک کې هغه ډول سیستم ته ویل کیږي چې ددوه توپیرلرونکو تکنالوژیو دیوځای
کیدوڅخه جوړشوی وي .

Hybrid

دکمپيوترهغوآالتوته ویل کیږي چې ددیګیتال  digitalاوانالوګ  Analogتکنالوژي
برخې پکې یوځای شوې وي اوپه دې اساس ددواړوتکنالوژیوڅخه یوځای ګټه اخیستل
کیږي  .په عادي توګه دیګیتال برخه دکنترول دنده ترسره کوي اودانالوګ برخه دتفاضلې
معادلې دحل کړنالره پاې ته رسوي .

Hybrid
Computer

په بیالوژی کې  -:دنژادونومخلوط کولو کړنالره ،دمختلفونژادونودیوځای کولوڅخه دیوه
نوي نوزادترالسه کول .
په کیمیاکې  -:ددوونوع الکترونواړیکې  -:په مرکباتوکې داسې پيښيږي چې د  Sاو P
الکترونونه دیوبل سره یوځای شي اویوه اړیکه منځ ته راولي

Hybridisation

په بیالوژي کې  -:دتوپيرلرونکوډولونوبوټو اویااورګانیزمواالقاح کول  ،دګډنسل جوړه ،

Hybridization

د نژادونوجوړه کول  ،دمختلفونژادونویوځای کول ترڅویونوی اصالح شوی نژادمنځ ته
راشي ،
په کیمیا کې  - :داوربیتال تیوري په ډاګه کوي چې الکترونونه دبوراتوم موډل په برخالف
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په یوه دایروي مدارکې شتون نه لري بلکې لکه دیوې اوریځې په بڼه دهستې په
شاوخواراڅرخي  .په بله مانا دهستي په شاوخوافضاکې دالکترونو موقعیت ثابت ځای نه
دی بلکې په یوه ټاکلي اوزیات احتمال سره الکترون په هغه ځای کې شتون لري چې هلته
دالکترون دڅپې تابع ترټولولوړه دامنه ولري  .په یوه اتوم کې دالکترونومدارغټوالی په
اوپه فضاکې دمدارسمت
عمده کوانت عدد  ، nدمدارشکل دفرعي کوانت عدد L
دمقناطیسي کوانت عدد  mپه واسطه ټاکل شوي دی  .بلخوادالکترون تم ځای احتمال
لکه دیوې څپې په شان ده چې لوړې اوژورې څوکې لري  .یانې دوخت اومکان په
تړاودڅپې یوه تابع تشکیلوي  .هرڅومره چې دیوې څپې فریکونسي شمیراویا په بله
وینا دڅپې غوټې ( ) nodeډیرې وي هغومره یې انرژي هم ډیره وي  .داځکه چې
دالکترون اوربیتال هریودرې بعده شکل دیوې ټاکلې انرژي سره سمون لري .
داتومونودمدارونوګډول (ویلې کول) یوه داسې ازمویل شوې کړنالره ده چې
دمالیکولونودکیمیاوي تړون په رښتینې توګه بیانوالی شي  .دالکترونوبهرني
توپیرلرونکي وال نس اوربیتالونه چې په ) (s, p, dتوروښوول کیږي دیوه بل سره ګډیږي
اوپه پایله کې یو ترکیبي یانې یوهایبرید  Hybridاوربیتال ورڅخه جوړيږي .همدغه
هایبریداوربیتال بیاکوالی شي چې دګاونډیواتومونوسره د  sigma bondsتړون ترسره کړي
 .دبیلګې په توګه لکه دمیتان  CH4په مالیکولونواو اودهغه په مشتقاتوکې دیو 2S
اودرېو  2pمدارونو(اوربیتال  )Orbitalدګډون Orbital
مدار (اوربیتال)
 hybridisationڅخه ها یبریداوربیتال منځ ته راځي چې په اړونده شکل کی ښوول شوی
دی  .په لومړي پړاوکې دکاربن وال نس اوربیتال الکترونونه خپل ځان داسې تنظیم کوي
چې څلورالکترونونه دتړون لپاره چمتوشي  .ورپسې د  2s-orbitalاو د - 2p-Orbital
اوربیتالونه دیوبل سره یوځای کیږی اویونوی هیبریداوربیتال  SP3-Orbitalترالسه
کیږي چې دانرژي په تړاو دڅلورو برابرارزښتيز اوربیتالونوڅخه جوړدی اوپه (2sp3)4
بڼه لیکل کیږي  .په دې مانا چې یو  S-Orbitalاوربیتال اودرې P-Orbital
اوربیتالونه په یوه بل کې ویلې شوی یاننوتلي دي .کله چې دکاربن اتوم په بنستیزانرژي
حالت کې موقعیت ولري نوپه اوربیتالونوکې یې دشپږوالکترونوویش تنظیم داسې دی .
)  ، (1S2 2S2 2P2خوکله چې تحریک شي نوپه ) (1S2 2S 2P3بڼه اوکله چې
دهایبریدکړنالره ترسره شي نوپه پایله کې داسې  1S2 (2SP3)4ښوول کیږي  .همدغه
څلورهایبریداوربیتالونه ) (4-SP3 -Hybridrbitalsپه
فضاکې داسې سمتونه ټاکی چې ترخپله وسه دیوبل څخه
لیرې وي  .داهغه وخت شونې ده چې څلورکونجه
 tetragonalجهتونه ځانته غوره کړي او دکاربن اتوم یې
په مرکزکې موقعیت ولري  .په دې توګه چې
دهایبریداوربیتالونوترمنځ زاویه  ۱۰۹.۵درجې قیمت
ځانته غوره کوي  .دمیتان په مالیکول کې دکاربن
هریوهایبریداوربیتال  hybrid sp3 orbitalsدهایدروجن
 '1s' orbitalکې ورننوځي اوپه دې ډول څلورزیګماتړونونه sigma
اتوم اوربیتال
 bondsمنځ ته راځي .
هایدرا -:یوډول حیوانات دي چې منځ یې تش دی اوپه خوږواوبوکې ژوندکوي  .جوړښت
یې لوله ډوله دی اودخپلې تحتاني برخې په مرسته دنوروشیانو دپاسه ځان کلک ساتي .
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دهغوی دخولې چاپېریال برخه یوشمیرنیوونکومټونواولمس کوونکوریسپترونواحاطه
کړی دی  .دهایدرا بدن دیوې بهرنی طبقې اکتودرم ،یوې ننی طبقې اندودرم او یوې
منځنی طبقې  Mesogloeaڅخه جوړه ده چې داوبوڅخه ډکه وي  .په اکټودرم طبقه کې
ګڼ شمیرعصبي سلولونه شتون لری چې کیمیاوي تحریک اوخوځیدونکی تحریک
پیژندالی اوانتقال کوالی شي .
هغه انزايمونه دی چې دداخلي استقال ب په کړنالره کې کله چې اوبه ورسره یوځای کیږي
Fumarat-Hydratase
 ،دکتلیست په توګه کاراخیستل کیږي  .دبیلګې په توګه
دسیتریک اسید سایکل  Citric Acid Cycleیوانزایم دی چې دفوماریت  Fumaratپه
غبرګ تړون باندې داوبویومالیکول نښلوي  .په پایله کې  L-Malatترالسه کیږي .

Hydratase

هایدریت  -:په یوه کیمیاوي ایون اویامالیکول باندې داوبومالیکول نښلول دي  .په بله
وینا هایدریت په ډاګه کوي چې یوه عضوي اویاغیرعضوي کیمیاوي ماده اوبه لري  .لکه
الدیهایدهایدریت،کاربن اسیدهیدرات

Hydrate

هایدریشن  -:په چارج شوو ایونو باندې داوبومالیکولونونښلیدل چې په پایله کې دایون
 .داځکه چې دچارج
تولیدکوي
په شاوخواکې داوبومالیکولونه یوپوښ
شووایونواوداوبودایپول ترمنځ الکترومقناطیسي قواوې اغیزه کوي .

Hydration

هایدریشن  -:یوه کیمیاوي مرکب سره دهایدروجن اټوم اویاداوبو جمع کول لکه دارجاع
عملیه یاریدکشن عملیه .د اوبو د مالیکولو او په اوبو کې د حل شوې مادې دایونو تر
منځ متقابل آغیز )یو بل سره تړل کیدل ( د هایدریشن عملیه بلل کیږي او په عضوي
محللونو کې  ،دعضوي محلل د مالیکولو او په هغې کې د حل شوې مادې د ایونو ترمنځ
متقابل آغیزد سالویشن د عملې په نوم یادیږي .د هایدرولیز دعملیې برعکس د
هایدریشن په عملیه کې په محلول کې د  H+یا  OH-ایونونه منځ ته نه راځي  .بلکې په
هایدریشن کې د اوبو دمالیکولو اود حل شوې مادې دایونو څخه لږ یا ډیر ثابت مرکبونه

Hydration

جوړیږي  .دلته دهر ایون چاپیره داوبو د مالیکولو طبقه ) هایدراتي طبقه ( جوړیږي  ،چې
په محلول کې د ایونو د بیرته یو ځای کیدو مخه نیسي.
هغه انرژی ده چې په اوبوکې دیوه ایون دحل کیدلوپه ترځ کې آزاده کیږي اویاجذب کیږي

Hydration
Energy

شکنجه آبي  -:داسې آله ده چې دهغې په واسطه سره
کوالی شوچې په لږقوه سره زورورکارترسره کړو .په بله
ویناډیرغټ وزن  F2پورته کړو .نوموړې آله یوتړلی سیستم
دی چې ددووسلندرونواودیوه لوښي څخه جوړه ده .
دلوښي منځ برخه په تیلواویااوبوډک کیږي  .کله چې
یوتړلی لوښی داوبوڅخه بشپړډک کړواوبیا دلوښي په کوم
ځای کې په اوبو باندې فشارواردکړونوپه پایله کې دغه فشارپه مساوي توګه په ټول
بندشوی مایع کې انتقال مومي  .کله چې په لومړی کوچنی پیستون باندې یوه قوه F1
وارده شي نوپه کوچنی سطحه  A1باندې فشارراځي  .دغه فشارپه اوبوکې په مساوي
توګه انتقال کیږي  .په پایله کې ددویمې لویې سلندرپه پراخه سطه  A2باندې ډیره زوروره
میخانیکی قوه  F2وارده کیږي  .داځکه چې  F2دلویې سلندردپیستون سطحی A2
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سره سم سیخ متناسب ده .
 .د F2قوه دومره زوروره ده چې دهغې په واسطه کېدی شی غټ شیان لکه
زاړه موټرباندې دومره فشارراوستل شي چې په پایله کې دیوه کوچني پلن فلزنری ټوټه
ورڅخه جوړه شي  .دبیلګې په توګه دلومړي پیستون سطحه مساوي ده له یوسانتي
مترمربع  A1 = 1 Cm2 = 0,0001m2اوپه نوموړی سطحه وارده قوه شل نیوټن F1 = 20
 Nقیمت ولري ،اوهمدارنګه ددویم پیستون سطحه مساوي ده له لس سانتي مترمربع
 A2=10 Cm2 = 0,001 M²نوپه دویم سلندرباندې د قوې  F2اندازه مساوي ده له :
F2 = 200 N
شکنجه ابي  -:آله رامینامندکه که دران فشارتوسط مایع انتقال داده میشود،اساسًا
شکنجه آبی ازیک ظرف مرتبطه ساخته شده طوری که یکی آن دارای سطح مقطع کوچک
 A1ودیګرآن دارای سطح مقطع بزرګ  A2بوده هردوظرف دارای پستون های متحرک اند
،توسط این آله میتوان باقوه کم  F1که باالی پستون کوچک  A1عمل مینماید ،قوه زیادې

Hydraulic Press

 F2که توسط مایع انتقال میشودبه پستون بزرګ  A2ایجادنمود.
میخانیک مایعات ،دبهیدونکومایعاتومیخانیکي علم

Hydraulics

هایدریزین  -:دنایتروجن غیرعضوي مرکبات دي چې کیمیاوي فرمول یې

 N2H4دی

 .یوبې رنګه ،غوړجن،دامونیاک په شان بویدونکی اوپه هواکې لوګی تولیدونکی زهرجن
مایع دی  .یوډیراړین مرکب یې فینول هایدریزین نومیږي چې دالدیهایداوکتون
دتشخیص لپاره کارول کیږي .
هایدراید  -:هغه مرکبات دي چې دهایدروجن منفي چارج شوي ایونونه – Hلري
اودفلزاتواویاغیرفلزاتوسره یې یو کیمیاوي مرکب جوړکړی وي  .دبیلګې په توګه لکه
کلسیم هایدراید  ، cah2سودیم هایدراید ، Nahنیکل فلزي هایدراید  Ni–MHچې په
هغو بېټریوکې ورڅخه ګټه پورته کیږي چې دچارج وړتیالري.
دهایدرایدایون  H-څخه عبارت دی چې دوه الکترونونه اویوپروتون لري  .که دیوه پروتون
سره تعامل وکړي هایدروجن مالیکول ورڅخه ترالسه کیږي .

Hydrazine

Hydride

Hydride Ion

H− + H+ → H2; ΔH = −1676 Kj/Mol
یومختاړی دی اوپه مانایې ده اوبه

Hydro-

هایدروکابون  -:هغه عضوي مرکبات دی چې ځنځیري ډوله مالیکیولونه يي یوازې د
هایدروجن اودکاربن اتومونوڅخه جوړشوي وي  -۱ .مشبوع هایدروکاربن لکه الکېن
اوعمومي فرمول يي  CnH2n+2دی  -۲،نامشبوع هایدروکاربن هغه دي چې دکاربن
اتومونوترمنځ یو،یادوه لکه اولیفن اویادرې تړونونه ولري لکه الکاین ،عمومي فرمول يي
 CnH2nاویا CnH2n-2.شکل لري  -۳.سایکلوالکین چې په خپل جوړښت کې دکاربن دوه
اویاډیرې حلقې ولري  -۴.اروماتیک هایدروکاربن لکه بېنزین

Hydrocarbons

په کوپړی کې دناروغی اویانيمګړي والدت المله په ماغزوکې دمايع ډير توليداوپه پایله
کې هلته دفشارډيرښت ته ویل کیږی .ناروغان سردردي لري ،دیوه جسم غبرګ عکسونه

Hydrocephalus
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ویني اونور
دمالګې تیزاب  -:د هایدروکلوریک اسید په نوم یادیږي .یوبې رنګه ګازدی اویومخرش
بوی لري اوپه اوبوکې فوق العاده ډیرښه حل کیږي .مالګې یې دکلورایدپه نوم یادیږي.
دبیلګې په توګه لکه دخوړومالګه سودیم کلوراید  Naclچې دمعدې مالګې یوه برخه
تشکیلوي

Hydrochloric
Acid

د بحري خارپشتانوپه الرف کې دبدن ثانوي خالیګاه اویادکولوم  Coelomوسطي حباب
داوبوڅخه ډکه برخه

Hydrocoel

هایدروسیانیک اسید  --:هایدرو سیانک اسید یوډیرزهرجن مایع دی چې په  26 °Cپه
ګازاوړی  .که چېرته تنفس شي نو په ډیره لږموده کې دمرګ سبب ګرځي .
دحشراتودمنځه وړلوپه موخه کارول کیږي  .کیمیاوي فرمول یې عبارت دی له Hydrocyanic acid . HCN :
که دسړي هریوه کیلوګرام ته یوملي ګرام هایدرو سیانک اسید ورسیږي نودمړینې المل
ګرځي .
هایدورجن فلوریک اسید د هایدوفلوریک اوبه زڼ محلول ته ویل کیږي
اودډیرودواګانومخکښ موادجوړوي  .کیمیاوي فرمول یې په ) (HFسره ښوول کیږي .
ډیرزورورحل کوونکی خواص لري په تیره بیا په شیشه کې خراشیدګي تولیدکوي  .بې
رنګه  ،توندبویه مایع دی  ،پوستکی حل کوي او سمدالسه ژور پکې ننوځي  .دنوموړې

Hydrofluoric
Acid

مادې ګازسخت زهرناک دی اودسږي اوسترګولپاره ډیرخطرناک دی .
هایدروژیل  -:دپولیمرځنځیري جال ډوله کلوئیدونه دي چې داوبوپه محلول کې دپاغنده
په شکل رسوب کوي  .لږڅه نهه نوي په سل کې داوبوڅخه جوړدي  .دسترګې عدسیی
پرځای اوهمدارنګه دښځودمصنوعي تیو  Implantپه موخه کارول کیږی

Hydrogels

هایدروجن  -:په شکل کې دهایدروجن درې ډوله
ایزوټوپونه  isotopesښوول شوي دي چې په خپل
وارسره په پروتیم  protiumپه مدارکې یوالکترون
دیتریم
اوپه هسته کې یوپروتون لري،
 Deuteriumپه مدارکې یوالکترون اوپه هسته کې
یوپروتون اویونیوترون لري ،
تریتم  tritiumپه مدارکې یوالکتر ون خوپه هسته کې دوه نیوترونونه اویوپروتون لري .
په طبیعت کې دهغوی پيدایښت په سلنه برخه ښوول شوی دی.
یوکیمیاوي عنصردی چې د لنډیز نښه یې په  Hښوول کیږي .دعنصروپه جدول کې په
لومړی پریود اولومړی ګروپ کې لومړی ځای لري  .دهواپه لوړوطبقوکې دګاز مالیکول
 H2په بڼه پیدا کیږي  .اتومي شمېره یې یو( ،)۱نسبي اتومي کتله یې ، 1,0081U
ترټولوسپک یوقیمته کیمیاوي عنصردی  ،بې رنګه بې خونده اوبې بویه عنصردی  .په
هواکې اوراخلي اوپه اوبواوړي  .که چېرته دوه برخې هایدروجن اویوه برخه اکسیجن سره
یوځای کړونویوچاودیدونکی ګازمنځ ته راځي .
)2 H2(G) + O2(G) → 2 H2O(L) + 572 Kj (286 Kj/Mol
دلمر لږڅه  75%هایدروجن تشکیلوي .هایدروجن درې ایزوټوپونه لري چې په H, 2H

1
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او  3Hسره ښوول کیږي  .دهایدروجن اتوم  1Hهغه ایزوټوپ دی چې په هسته کې
یوپروتون اوپه  Kمدارکې یوالکترون لري  .په دې ماناچې  1Hپه هسته کې نیوترون نه
لري  .په طبیعت کې  1Hعمده ایزوټوپ دی چې دنوروپه پرتله  99 %پیداکیږي .
دهایدروجن دویم ایزوټوپ دیتریم  Deuteriumپه نوم یادیږي چې په هسته کې یوپروتون
،یونیوترون اوپه مدارکې یوالکترون لري  .نوموړی ایزوټوپ په  2Hښوول کیږي  .دیتریم
ددرندواوبوپه نوم هم یادیږي چې د هستوي بټۍ دسړولواوهمدارنګه دسریع
نیوترونودسوکه کولولپاره هم کارول کیږي  .دهایدروجن درېیم ایزوټوپ دتریتیوم
 Tritiumپه نوم یادیږي چې په هسته کې یوپروتون اودوه نیوترونونه لري اوپه  3Hښوول
کیږي  .دهایدروجن دویلې کیدنې نقطه  ، -259.14 °Cدغلیان نقطه یې -252.87 °C
اوکثافت یې  0.08988 G/Lده .
هایدروجن  -:کیمیاوي ترټولوسپک عنصر دی  .په عادي شرایطو کې د غازمالیکول په
ډول  H2دی .اتومي نمبر یی  ، 1اتومي کتله یی  ، 1,008کثافت یی ) ، 0,089ګرام
في دیسي مترمکعب  ،د ویلي کیدو نقطه یی منفي  −259.16 °Cسانتیګراد اود جوش
نقطه یی  −252.879 °Cسانتیګراد ده  .هایدروجن درې ایزوتوپونه لري  .عادي
 99,98فیصد او هایدروجن  2یا
هایدروجن یا هایدروجن  ،1Hپه طبیعت کې
ډيتیریم  Dیا (  )2Hپه طبیعت کې په کمه فیصدۍ پیداکیږي  .او هایدرو جن
 ۳یاتریتیم (  ) 3Hپه مصنوعي ډول الس ته راوړل کیږي  .هایدروجن په )  ۱۷۷۶کال
هنري کوندیش پیژندلی دی .
هایدروجن بمب  -:یوډول اتومي وسله ده چې دهایدروجن اټوم دوه ایزوټوپونولکه
دیتیریم ) deuterium (2Dاوتریسیم ) tritium (3Tدویلې کیدلوڅخه منځ ته راځي  .په
پایله کې دهیلیم اتوم ) helium-4 (4Heاولږڅه اوولس میګاالکترون ولټ انرژي ازاده
کیږي .

Hydrogen

Hydrogen Bomb

په پورتنی معادله کې دتولیدشوي نیوترون حرکي انرژي لږڅه  14,1 MeVاوهیلیم اتوم
حرکي انرژي لږڅه  3,5 MeVده .
 :هایدروجني اړیکه
هایدروجني اړیکه
دکیمیاوي اړیکې په پرتله سسته اود بین
المالیکولي قواو په پرتله مضبوطه ده  .لکه د
کیمیاوي اړیکې انرژي )، (100 kj/mol
د هایدروجني اړیکې انرژي ) (5-7 kj/molاود مالیکولو تر منځ قواو انرژي ) (0,5
) ,kj/molده  .هایدروجني اړیکه په قطبي مالیکولونو کې د هایدروجن له الرې د نورو
برقي منفي عناصرو لکه )  ( N ,O ,Fسره جوړیږي  ،نو ځکه دا اړیکه د هایدروجني
اړیکې په نوم یادیږي  .الندې د اوبو د مالیکولو تر منځ هایدروجني اړیکه په نقطه نقطه
خط ښودل شوې ده هایدروجني اړیکه د موادو پر ځینو فزیکي خواصو لکه دجوش پر
نقطې اغیز کوي  .د موادو دجوش نقطې دهغوۍ د مالیکولي کتلو سره مستقیم تناسب
لري  ،ولې د  NH3 , H2O , HFدجوش نقطې د هغوئ د مشابه مرکبونو ) HCl , PH3 ,
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 ( H2Sپه پرتله لوړې دي  .ددې خبرې دلیل دا دی چې د اوبو  ،هایدروجن فلوراید او
امونیاک د مالیکولو تر منځ هایدروجني اړیکېجوړیږي او په نتیجه کې د دغو موادو
اسوساتونه منځ ته راځي  ،چې مالیکولي کتلې یی دمنفرد مالیکولو په پرتله څوکرته
زیاتې دي  .هایدروجني اړیکې د تودوخې د درجې د لوړیدوسره ماتیږي .
هایدروجن کاربونیټ یابی کاربونیټ  -: Bicarbonateداسې کاربونیټ دي چې په هغه
کې الهم یواتوم هایدروجن دفلزسره دتعویض وړتیالري  .دساري په توګه لکه سودیم
هایدروجن کاربونیټ  ، Nahco3په بله وینا دکاربونیک اسید  H2CO3مالګوته ویل
کیږي چې دبازواواسیدودخنثي کیدوپه کړنالره کې منځ ته راځي  .کله خو دهایدروجن
کاربونیټ ایون ) (HCO3−ته هم دغه نوم استعمالیږي .

Hydrogen
Carbonate

هایدروجن کلوراید  -:یوبې رنګه ،تند مخرش بویدونکی ګازدی  ،اوکیمیاوي فرمول
یې  HClدی  .کله چې په اوبوکې حل شي دمالګې زوروراسیدتر ال سه کیږي .
HCl + H2O → H3O+ + Cl−
په پورتنۍ کیمیاوي معادله کې  Cl−دکلورایدانیون او  H3O+دهایدرونیم کتیون په نامه
سره یادیږي

Hydrogen
Chloride

هایدروجن سیاناید -:کیمیاوي فرمول یې  HCNدی چی یوډیرزهرجن  ،بې رنګه ،
دترخه بادام
سوځیدونکی مایع دی اودعادی حرارت څخه پورته  26 °Cجوش کیږي .
په شان بوي لري  .دمضروحشراتودمنځه وړلولپاره کارول کیږی  .یوملي ګرام پر
یوکیلوګرام بدن وزن دمړینې سبب ګرځی  .همدا ال مل دی چې دکیمیاوي وسلې په توګه
هم کارول کیږي .کله چې په اوبوکې حل شي نود هایدرو سیانک اسید په نامه یادیږي .
کله چې میتان اوامونیاک داکسیجن په حضورکې د  1200 °Cسانتې ګرادحرارت په
مرسته سره ګډشی اودپال تین کتلست په کارولوسره یوکیمیاوي تعامل منځ ته راشی نوپه
پایله کې هایدروجن سیاناید تولیدکیږي .

Hydrogen
Cyanide

2 CH4 + 2 NH3 + 3 O2 → 2 HCN + 6 H2O
دهایدروجن ایونوغلضت  -:دپروتون ایونو  H+ ionهغه مقداردی چې په یوه محلول کې
تولیدکیږي اوپه  pHباندې اندازه کیږي .
په یو محلول کې د هایدروجن دایونود غلظت – [ ] منفي لوګارتم ته  pHوایی .
] pH = - log [ H+
په خالصو اوبو کې د هایدروجن د ایونو غلظت ډیر لږ یانې ) (10-7 mol/Lدی پس د
خالصو اوبو pHمساوي کیږي :
pH = -log [ H+] = - log 10-7 = 7

Hydrogen Ion
Concentration

یعنې د خنثی چاپیریال  ، pH = 7دتیزابي چاپیریال  pH < 7اود قلوي چاپیریال
 pH > 7دی .
(𝐻3 𝑂)+ . (𝑂𝐻 )−
𝐶=
(𝐻2 𝑂)2
دهایدروجن ایونوغلظت - : pH

په یوه تیزابي اویا قلوي محلول کې دهایدروجن
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ایونونودغلظت ] [H+مقدار ته ویل کیږی چې درنګ پېژندونکوموادوپه مرسته اندازه
 PHپه مرسته
کیږي  .دتعریف له مخې دیوه مایع دتیزابیت اویا دقلویاتو درجه د
ترالسه کوو اومساوي ده له :
+
)  (H3Oمنفي
دهایدروجن ایونود غلظت ] [H+اویاداوکسونیوم ایونودغلظت
لوګاریتم په قاعده دلس ته د  PHقیمت ویل کیږي .دهایدروجن ایونوپوتنشل ته
 potential of hydrogenلنډیزپه  pHښوول کیږي اودتعریف سره سم مساوي دی له :

Concentration

دخوراسوچه اوبو  pH = 7دخورااسیدي محلول  pH= 3اودخوراالقالی محلو pH = 9
هایدروجن پراوکساید -:یوبې رنګه محلول دی چې داوکسیجن اوبوپه نوم یادیږي
اوکیمیاوي فرمول يې  H2O2دی اودمیکروبونوپه ضدباندې کارول کیږي اوله دې کبله په
طبابت کې ورڅخه ګټه پورته کیږي  .د انتي سپتیک او رنګ وړونکې مادې په توګه
کارول کیږي .

Hydrogen
Peroxide

هایدروجن لرونکې مالګې  -:عبارت له امالحوڅخه دی چې په خپل مالیکول کې
دهایدروجن یواویاڅواتومونه لري اوهمدارنګه دیوه فلز خوپه تیره بیادالقالیو یو او
یاډیرو ایونوڅخه جوړې شوی وي  .دهایدروجن اتومونه دفلزپه واسطه دتعویض وړتیالري
 .دبېلګې په توګه لکه سودیم بي سلفیت  ، (Nahso4),سودیم بي کاربونیت ).(Nahco3
سودیم هایدروسلفید ) ، (Nahsدګوګړوتیزاب یو دوه پروتوني  H+اسیدده اوکله چې
دقلوي اوفلزاتوسره تعامل وکړي نوتل داسې نه پېښږي چې دواړه پروتونونه  H+دالسه
ورکړي  .په پایله کې یوداسې مرکب ترالسه کیږي چې هم داسیدوخواص اوهم دبازوخواص
لري  .دبیلګې په توګه :

Hydrogen Salt

H2SO4 + Naoh → Nahso4 + H2O
همدغه تولیدشوی سودیم هایدروجن سلفیټ کوالی شي چې یوپروتون  H+دالسه ورکړي
کله چې دیوه فلزلکه مګنیزیم سره تعامل وکړي .
، 2 Nahso4 + Mg Mgso4 + Na2SO4 +H2
په بله وینا،که چېرت یوډیرقیمته اسید بشپړدبازوپه واسطه خنثی نه شي نویوډیرتروش
اسیدترالسه کیږی چې په خپل مرکب کې دهایدروجن اتوم لري لکه ، Nahco3
هایدروجن سلفاید -:یوبدبویه ،بې رنګه اوخورازهرجن ګازدی  .کیمیاوي فرمول يې
 H2Sدی .خورازراوراخلي اودخوساشوې هگۍ په شان بوی لري.
هایدروجنیشن -:
مرکب
کیمیاوي
یوه
په
اویاعنصرباندې دهایدروجن مالیکول
) (H2نښلول یاجمع کولوته

Hydrogen Sulfide

Hydrogenation

هایدروجنیشن ویل کیږي .
دبیلګې په توګه دمارګارین غوړیودتولیدلپاره دوازدې اسیدسره دهایدروجن مالیکول
یوځای کیږي چې دکتلیست په توګه د نیکل فلزڅخه کاراخیستل کیږي  .په عمومي توګه
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په نامشبوع مرکباتوکې چې جوړه اړیکې ولري لکه کاربن  C=Cصورت نیسي  .کله
چې هایدروجن دوازدواسیدغبرګ اړیکوسره وتړل شي نوپه مشبوع اسیداوړي او دویلې
کیدنې نقطه یې پورته ځي  .همداالمل دی چې مایع غوړي په عادي فشاراوحرارت کې
جامدحالت غوره کوي .
هایدروجن کاربونیټ  -:دکاربونیک اسید ) (H2CO3مالګوته ویل کیږی چې
دهایدروجن کاربونيټ په نامه سره هم یادیږی  .کله چې نوموړی اسید دیوې بېز سره
خنثی شي نوپه پایله کې اسیدي کاربونیټ ترالسه کیږي  .دبیکاربونیټ ایون یوانیون دی
چې یومنفي چارج لري او کیمیاوي فرمول یې په  HCO3−سره لیکل کیږی .په بله وینا
بیکاربونیټ دکاربونیک اسید هغه مالګې دي چې په خپل مالیکول کې دهایدروجن
یواتوم دفلزیوه اتوم سره دتعویض کولووړتیاولري اودهایدروجن بل اتوم یې په مالیکول
کې پاتې شوی وی .همداالمل دی چې تیزابي خاصت ښيي  .دبیلګې په توګه لکه سودیم
هایدروجن کاربونیټ ) ، (NaHCO3کلسیم هایدروجن کاربونیټ  Ca(HCO3)2اوامونیوم
هایدروجن کاربونیټ  . NH4HCO3په طبابت کې سودیم هایدروجن کاربونیټ دزړه
اشیدلودمخینوي په موخه کارول کیږي .
داوبوتجزیه  -:دیوه کیمیاوي مرکب تجزیه کیدل دی کله چې داوبوسره تعامل وکړي  .په
ژوندیواورګانیزموکې دکتالیست په توګه  Hydrolyseانزایم کارکوي  .په نوموړې تجزیه
کی دمرکب په یوه ټوټه هایدرواکسایدمنفي ایون ) (OH−اوپه بله ټوټه يې هایدروجن
مثبت ایون یانې پروتون  H+نښلي .

Hydrogencarbonate

Hydrolysis

NH4+ + H2O NH3 + H3O+
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

Hydrometer

سره یوشان شي
یوه تخنیکی آله ده چې دهغې په واسطه دمایع شیانومخصوصه وزن اویاکثافت ټاکل
کیږي .

Hydrometer

هایدرونیم ایون  -:کله چې داوبوپه یوه مالیکول باندې یوپروتون  H+وتړل شي نو د
ترالسه کیږي .د سوچه اوبو مالیکولونه پخپله تجزیه
هایدرونیوم مثبت ایون H3O+
کیږي اوپه پایله کې هایدرونیوم اوهایدرواکسایدایونونه منځ ته راځي .
2 H2O
OH− + H3O+
–Hcl + H2O → H3O+ + Cl
په پورتنی معادله کې  H3O+دهایدرونیم ایون په نوم یادیږي  .په سوچه اوخنثی اوبوکې
 Ph = 7وي  ،د هایدرواکسایدایونو اودهایدرونیم ایونوشمیر سره
یانې کله چې
+
مساوي وي  .هایدرونیم ایون یومثبت چارج شوی ایون دی اولنډیزیې په  H3Oښوول
کیږي  .نوموړی ایون داوبویومالیکول څخه ترالسه کیږی کله چې بوپروتون  H+ورباندې

Hydronium Ion

 (H2OH)+ونښلي .
اوبوته تمایل  -:دیوه کیمیاوي مرکب اویاقطبي  Polarموادومیل ته ویل کیږي چې ځانته
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اوبه راجذب کړي اویاپه اوبوکې نفوذوکړي  .دغه تمایل دمرکب په وظیفوي ګروپ پورې
اړه لري  .دبیلګې په توګه ایتن  Ethanپه اوبوکې ډیرلږ حل کیږي خوبرخالف ایتانول
 Ethanolپه اوبوکې خوراښه حل کیږي .
اوبه ژغورل ،اوبه نه خوښول  ،آبگریزی  -:هغوغیرقطبي موادوته ویل کیږي چې داوبوسره
یومرکب نه جوړوي اوپه سطحه یې اوبه د څاڅکوپه توګه پاتې کیږي  .دبیلګې په توګه
لکه دونوپه پاڼوباندې دباران څاڅکي کلک نه پاتې کیږي اویادغوړودمخ څخه اوبه لیرې
کیږي  .همدارنګه هایدروجن کاربن مرکب چې په قطبي محلول کې نه حل کیږي اودهغې
څخه ځان ژغوري .

Hydrophobia

داوبونباتات  -:داسې ډول بوټي دي چې په اوبوکې ژوندکوي  .ځینې نباتات بیخي ټول
تراوبوالندې وي خودځینو نباتاتویوه برخه داوبوالندې وي  .دبیلګې په توګه لکه الجې
،سمارقها ،خزه ها اوګالب آبي اونور.

Hydrophytes

دساکنومایعاتوفشار -:هغه فشاردی چې داوبوپه منځ کې دجاذبې قوې داغیزې له کبله
تولیدکیږي  .نوموړی فشاریوازې داوبوارتفاع  Hتابع دی اودلوښي دشکل تابع نه دی .
یانې
هایدروستاتیک فشار ) P(Hمعادله په الندې ډول ده
هایدروستاتیک فشار مساوي دی له حاصل ضرب د اوبوکثافت په واحدکیلوګرام په
، [Ρ] = Kg/M³داوبوارتفاع په واحدمتر  [H] = Mاودځمکې تعجیل په
مترمکعب

Hydrostatic
Pressure

واحدمترپرثانیه مربع [G] = M/S²
هایدروستاتیک  -:دساکنومایعاتولکه اوبوعلم ته ویل کیږي چې جریان وه نه لري اوځای
پرځای ډنډوي .
دیوه اورګانیزم اویانبات دسمت حرکت تغیرته ویل کیږی چې دچاپیریال اغیزو اویا
داوبودتحریک په اساس منځ ته راځي  .په بله وینا دنباتاتوتمایل ته ویل کیږی چې
داوبواویامرطوبیت خواته تحریک کیږي  .دبیلګې په توګه لکه دونې ریشې چې درطوبت

Hydrostatics

Hydrotropism

خواته خوځیږي ترڅوښه وده وکړي .
هایدرواکساید  -:ټولوکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې په خپل ځان کې د OH−ایون
ګروپ ولري  .دبیلګې په توګه دفلزهایدواکسایدترالسه کیږي کله چې دفلزاکسایدسره
اوبه تعامل وکړي  .لکه دسودیم هایدرواکساید، Naoh ،کلسیم هایدرواکساید
 Ca(OH)2اوالمونیم هایدرواکساید ، Al(OH)3دهغوی اوبه زڼ محلول دفنول فتالین
ته قرمزي اودلتمس سور کاغذ ته آبي رنګ ورکوي .

Hydroxide

هایدرواکسایدایون یومنفي برقي چارج شوی ایون دی چې په سوچه اوبوکې هم شتون لري
 .کیمیاوي فرمول یې په  OH−ښوول کیږي  .نوموړی ایون الس ته راځي کله چې اوبه
،یا القالي ډوله مالګې اویایوه باز لکه سودیم هایدرواکسایدتجزیه شي .
Hydroxide Ion
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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H2O

H+ + OH−

هایدروکسي لرونکي مرکبات  -:عضوي مرکباتوته ویل کیږي چې په خپل مالیکولي
جوړښت کې د  –OHګروپ ولري .

Hydroxy
Compound

هایدروکسایل ګروپ  -:دالکهولواوفینولووظیفوي ګروپ دی چې کیمیاوي فرمول یې په
 –OHښوول کیږي  .دبیلګې په توګه په الکهولوکې لیدل کیږی چې نوموړی ګروپ دیوه
قلوي په شکل عمل کوي اواسترجوړوي ،او R-OHدیوه تیزاب په توګه عمل کوي Hydroxyl Group
اوالکهوالت جوړوي  .په کاربن اسیدکې دکاربوکسایل ګروپ ) (-COOHپه توګه شتون
لري .
صحت عامه ،حفظ الصحه  -:دروغتیاپالنې اودروغ پاتې کیدنې علم دی چې په انسان
باندې دچاپيریال هراړخیزې اغیزې په پام کې نیسي ترڅو دانسان صحت په امن کې پاتې

Hygiene

شي  .په پایله کې دټاکلوالروچاروپه مرسته دانسان دناروغیدلو مخنیوی کیدالی شي .
یوه آله ده چې چاپېریال او دهوارطوبت اندازه کوي .

Hygrometer

هغه نباتات دي چې دمورفولوژيکي اوفیزیولوژيکې جوړښت په اساس رطوبت ته ترجیح
ورکوي  .دغه نباتات په نم جنوسیموکې شنه کیږي  .دبیلګې په توګه لکه
دځنګالتوتحتاني طبقه چې نازکې ډیرې پلنې پاڼې لري اودهغوي په مرسته تبخرات په
اسانی سره صورت نیسي .

Hygrophyt

اوبه رانیوونکی اویاجاذب الرطوبه  -:هغو موادواویا مرکباتوته ویل کیږي چې
دچاپېریال څخه اوبه اویا رطوبت ځانته جذب کوي  .لکه بوره ،عسل ،ګلیسرول ،اتیانول
،مالګه  ،کلسیم کلوراید ،فاسفور پنتااکساید،سودیم هایدواکساید دګوګړوغلیظ
تیزب اونور.

Hygroscopy

نازک باالن،نازک وزره  -:دوزرلرونکوحشراتویوه ډله ده چې بشپړتکامل کړنالره لري
،یانې دهګۍ څخه یې الرف ،یبیویا(شفیره اوبطیطه) اوپه پایله کې ورڅخه یومکمل
حیوان وده کوي  .دهغوی دواړه زوج وزرونه سره یوشان دی  .دبیلګې په توګله لکه
غمبسه  ،میږی ،مچی،

Hymenoptera

هایپربېال-:
په یوه سطحه کې دټولونقطو  Pمحل هندسي ته ویل کیږي
چې ددوومستقرو نقطو څخه د هرې نقطی د فاصلې
دغه دوه راکړل شوې
مطلق تفاضل ثابت وي .
مستقرې نقطې دهايپربل محراقونه  F1 ,F2تشکیلوي
اودهایپربېل په عمده محورکې موقعیت لري  .دتعریف
سره سم نوموړی شکل دهایپربل  Hypپه نوم یادیږي  .د ریاضي په ژبه کې نوموړی
مطلب په الندې توګه هم لیکالی شو.

که چېرته دهایپربېال متقاطع محوردقائیم مختصاتو سیستم افقي محور  Xاومبدأ
سره سم پریوځي ،نو دهایپربېال معادلې اصلي بڼه په الندې ډول ده .
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 ،بلخوا د xاو  Yمحورونوته د هایپربېال تناظر محورونه ویل کیږي .
همدارنګه هایپربېال د  Xمحور په ) (A,0او) (-A,0نقطوکې قطع کوي چې دهغوی دغه
څوکه د هایپربېالرآس په نوم یادیږي  .د هایپربېال تناظر محورونه دعمده محورونوپه نوم
یادیږي  .دمحورهغه قطعه خط چې هایپربېالپرې کوي دقاطع محورپه نوم یادیږي اوطول
یې د  2aسره مساوي دی  .دمحورهغه قطعه خط چې هایپربېالنه پرې کوي دغیرقاطع
محورپه نوم یادیږي اوطول یې د  2bسره مساوي دی  .که چېرته  Eدیوه محراق څخه
دمرکز فاصله وي ،نوپه دې صورت کې  E2 = A2 + B2اعتبارلري او  e/Aدتعریف سره
سم دمرکزڅخه لیرې والۍ ښيي .
هایپربېالکوساین  -:په ریاضي کې یوه تابع ده چې په دوه نقطوکې دیوې ځوړندشوې
رسی د تېرېدلو الره ښيي اودالندې رابطې په واسطه ښوول کیږي
Hyperbolic
Cosine
تعریف شوی دی  ،د X = 0
دافقي محور  Xپه اوږدوکې
په ټکي کې نه صفرکیږي او اصغري قیمت ځانته اخلي .
هایپربولیک کوتانجنت  :دالندې رابطې په واسطه ښوول کیږي :

Hyperbolic
Cotangent

هایپربولیک ساین  -:دالندې رابطې په واسطه ښوول کیږي :
Hyperbolic Sine
دنارمل په پرتله په وینه کې دکلسیم لیول ډیرښت چې دهډوکودناروغۍ اویا دمیتابالیزم
نیمګړتیا په پایله کې منځ ته راځي  .کلسیم دپوښتورګولپاره سخت زهرجن مواددی اوله
دې کبله باید ځانته ډیرمایع راونیول شي  .نښې نښانې یې عبارت دي له :
داشتهانشتوالی ،تږې کیدنه  ،خوا ګرزېدنه  ،ستړتيا ،دغړوکمزورتیا ،تلوسه ،اختالل
لیرې لیدونکې سترګې  -:هغه سترګې دي چې نږدي شیان لیدال ی نه شي خولیرې شیان
لیدال ی شي  .دداډول سترګونیمګړتیالپاره داسې چشمې وکارول شي چې عدسیه یې

Hypercalcemia

Hypermetropia

محدب الطرفین وي.
دبدن په یوه غړي اویانسج کې دحجروګړندی ډیرښت

Hyperplasia

هایپرتنشن ،دوینې لوړفشار -:په شرائینوکې دوېنی غیرعادي فشارته ویل کیږي  .په
نوموړي پاتولوژیکي حالت کې دزړه عضالت مجبوردي چې ډیرکاروکړي ترڅودبدن
ټولوبرخوته وینه پمپ کړي  .دوینی فشاردوه قیمتونه اندازه کیږي چې دسیستولیک
 Systolicاودیاستولیک  Diastolicپه نوم یادیږي  .دوینې عادي فشارقیمت یوسلوشل
پراتیاملي مترسیماب  120/80 Mmhgدی  .لومړی لوړقیمت  120 Mmhgدوینې
سیستولیک فشاردی کله چې دزړه بطنونه انقباض کوي اووینه دشرائینوله الرې بدن ته
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پمپ کوي ،دویم ټیټ قیمت یې  80 Mm Hgدوینې دیاستولیک فشاردی چې وینه دزړه
ضربودمنځ په ترځ کې بطنوته وربهیږي  .خوکله چې دوینې فشار 140/90 Mmhgته
ورسیږي نودوینې لوړفشاراصطالح ورته کارول کیږي .
هایپرتن -:
یومحلول ته ویل کیږی چې دشاوخواګاونډي
محلول په پرتله ازموتیک لوړفشارولری .
دبیلګې په توګه دسلول دننه مایع اودسلول
څخه بهرمحلول ترمنځ درې ډوله ازموتیک
فشارونه شتون لری  -۱ .هايپرتونیک محلول
یوداسې محلوته ویل کیږي چې دسلول په منځ کې مایع په پرتله یې غلٌضت لوړوي  .نوکله
چې دسلول سایتوپالزماپه یوه هايپرتونیک محلول کی ولمبیږي نو دازموزقانون
 Osmosisله مخې دسلول دمنځ څخه اوبه بهرته راوځی اودغشاله الرې بهرني محلول ته
ورننوځي  .په پایله کې دسلول حجم کمښت مومی اوغشایې راغونډیږی  .هایپرتونیک
محلول دعصبې ضربې په درملنه کې کارول کیږي هغه مهال چې درګ څخه وینه بهرته
بهیږي  -۲ .یوشان ازموتیک فشار : Isotonicityدبیلګې په توګه دوینې په حجروکې
دسلول دننه اودسلول څخه بهرمحلول غلظت سره مساوي دی اوله دې کبله دهغوی ترمنځ
ازموتیک فشارهم یوشان قیمت لري  .په دې ماناچې دسلول غشاڅخه چې څومره اوبه
بهرمحلول ته بهیږي په همغه اندازه بیرته دسلول ننه پالزماته وربهیږي  .نومړی بهرنی

Hyperton

محلول دایزوټونیک محلول په نوم یادیږي  -۳ .هایپوتونیک  : Hypotonicityهایپوتونیک
محلول یوداسې محلول دی چې دسلول دمنځ مایع په پرتله دبهرني محلول غلٌضت ټیټ
قیمت ولري  .نوکله چې دسلول سایتوپالزماپه یوه هايپوتونیک محلول کی ولمبیږي
نودمحلول منځ څخه اوبه وځي اودازموتیک فشارپه واسطه دسلول منځ پالزماته وربهیږي .
که چېرته داوبوبهیردبهرڅخه دسلول منځ ته ډیردوام وکړي نوپه پایله کې سلول پړسیږي
ترڅودچاودنې المل وګرځي .
هایپرتروفي  -:دیوه غړي یایوه نسج له نارمل څخه زیاته لویېدنه چې دحجرودحجم
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
کبله دعظالتوغټوالی
هایفن  :اوبدل  ،ریسه

 -:دتارپه شان حجروته ویل کیږي

Hypertrophy

چې دڅانګوپه ډول

دلولوسیستم تشکیلوي  .دسمارقونوبدن دهمدغه ډول حجروڅخه جوړشوی دی  .دریسه
په مرسته سمارق خوراکي موادرانیسي اوبلخوادمخ په وړاندې حرکت کې هم ورڅخه ګټه
پورته کوي .

Hypha

ساقه ګی  -:په بوتانیک علم کې یوه اصطالح ده اودتخم په منځ کې دساقې هغه برخه ده
چې دتخم ریشې ابتدأ اودتخم جنين پاڼې (مشيمه) ترمنځ قرارلري .

Hypocotyl

هایپودرمېس  :دپوستکې پورتنی طبقې (اپیدرم) الندې پټ ته ویل کیږي چې هلته دوازدې
نسجونه،دوینې رګونه اواعصاب شتون لري .

Hypodermis

هایپوفیزغده ،نخاميه غده  -:دهورمونو افرازوونکې ،دنخود په شان غټه اندوکراین

Hypophysis
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غده ده  .نوموړې غده دجمجمې هډوکې په قاعده کې پرته ده چې د ترکې زین Sella
 Turcicaپه نوم یادیږي  .دنخاميه غده دخپلې ساقې ډوله تیوب  Infundibularله الرې
دهایپوتلمېس سره تړلې ده چې دهغې دنده هم ددماغ همدې برخې په واسطه کنترول
کیږي  .په تي لرونکوحیواناتوکې ددریوبرخوڅخه جوړه ده چې د قدامي  ،وسطي اوخلفي
لوب په نوم یادیږي  -۱. . .قدامي لوب  : Adenohypophysisپه دې برخه کې
فزیولوژیکي پروسې لکه روحي اوبیالوژيکي فشار،دانسان بیالوژیکي وده او دانسان
تکثرتنظیم کیږي  .د پیپتیدهورمونوپه افرازولوسره دبدن ځینوغړودنده کنترول کوي لکه
دوینې فشار ،دقدستروالی ،په تیوکې دشدوتولید ،دخوراکي موادو میتابالیزم  ،دبدن
حرارت کنترول  ،ادری نال غدی ،ینه ،هډوکي  ،تايرائیدغده اودجنسي غدې کنترول په
غاړه لري  .په قدامي لوب کې الندې هورمونونه افرازکیږي  FSH :دښځې حیض
کنترول،دنارینه سپرم تولید LH.دفولیکل وده اودتخمدان څخه دپخې هګې غورځول ،
 TSHدتایرائیدهورمونوتولید ACTH،انزولین تولید STH،دبدن دودې اوغټیدلو
هورمون اونور.
 -۲وسطي لوب  : Pars Intermediaپه دې برخه کې د  MSHهورمون افرازکیږي چې
دپوستکي ټکي ټکي ډوله پیګمنتي حجرې تولیدکوي .
 -۳خلفي لوب  : Neurohypophysisدلته دوه ډوله هورمونونه افرازکیږي .
 ADH -۱په بډوډی کې داوبوبیرته جذب کول تنظیم کوي
 Oxytocin -۲دوالدت په ترځ کې درحم عظالتوڅکول اودتیوڅخه دشدې خروج کنترول
دوینې فشارکمښت ته ویل کیږي کله چې په مذکر کې دسیستول قیمت دیوسلولس ملي
مترسیماب  <110 Mmhgڅخه ټیټ شي  ،اوپه مؤنث کې دسل ملي مترسیماب
 <100 Mmhgڅخه ټیټ شي اودیاستول قیمت دشپیتو ملي مترسیماب <60 Mmhg
څخه راښکته شي  .بلخوادعضالتودکشش کمښت اوهمدارنګه دازموتیک فشارتنقیص
ته هم ویل کیږي .

Hypotension

وتر -:په یوه قایم الزاویه مثلث کې دقایمې زاویې مقابلې ضلعې ته ویل کیږي

Hypotenuse

دوترحصې  -:که چېرته یوقایم الزاویه مثلث ولرواودوتر مقابل رأس څخه په وترباندې
یوعمودرسم کړو،نو دعمودپښه پخپله وترپه دوه برخوویشي چې دوتربرخې ورته ویل
کیږي

Hypotenuse
Segment

قیاس ،فرضیه  -:دیوې پېښې دتشریح کولو په موخه  ،وړاندیزاوفرضیه وړاندې کول  .په
بله وینا داسې فرضیی ته ویل کیږي چې التراوسه په ثبوت نه وي رسیدلې  .خودغه ډول
علمې فرضیې دقضیواوپرابلمونودثبوت المل ګرځي .
هایپوتونیک  -:یو محلول ته ویل کیږي چې ازموتیک فشاریې دنورو محلولونوپه نسبت
ټیټ وي .

Hypothesis

Hypotonic

فقدان غذايي  ،تکامل ناقص،دبیلګې په توګه دغذايي موادودکمښت له کبله
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
ْظالتوکتله یې لږشي  .دزوړوالي لومړی نښې دهډوکواوعظالتوکتلې په کمښت پیل
دع
کیږي .
474

Hypotrophy

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
هیستریزېس  :په فزیک کې -:
کله چې یومستقل فزیکي کمیت (علت ) تغیروکړي
اودهغې سره سم یونامستقل فزیکي کمیت (معلول)
دوخت په ځنډسره تغیروکړي  ،دهیستریزېس په نوم
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 دهمغه سمت په امتدادکې علت تغیرکوي  .دبیلګې په توګه کله چې فرومقناطیسي
موادلکه اوسپنه ،کوبالټ  ،نیکل په یوه بهرنۍ مقناطیسي کوونکې ساحه  Hکې
کېښول شي نوپه پایله کې یوخوا دنوموړوموادوپه منځ کې یوه بله مقناطیسي ساحه B
تولیدکیږي اوبلخواهغوی هم پخپله دمقناطیسیت خواص ځانته غوره کوي  .که چېرت
یوځل دبهرنۍ مقناطیسي ساحې شدت  Hترمشبوع کیدوپورې مثبت خواته زیات کړو
او بیا بیر ته دومره کمښت ورکړوچې دخپل لومړني قیمت څخه هم لږشي )، (- H

Hysteresis Loop

نودفرومقناطیسي موادو په منځ کې د مقناطیسي بهیرکثافت  Bدپخوا په پرتله متغیر
قیمت  Remanenceځانته اخلي  .هغه حلقه ډوله منحني چې د عمل کوونکې
مقناطیسي ساحې  Hاوداجساموپه منځ کې دمقناطیسي ساحې  Bاړیکې ښکاره کوي
) B = F(Hد هیستریزېس منحني په نوم یادیږي  .نوموړی منحني دموادومقناطيسي
خواص راښيي .
داتومي انرژۍ نړيوال سازمان لپاره دلنډیزنوم دی  - :نوموړی سازمان په  ١٩٥٧م
کال کې داوتريش په هيوادکې منځ ته راغی او داتوم انرژۍ څخه دسولې کارولوپه موخه
دنړی هیوادونو سره مرسته کوي  .بشپړنوم یې په الندې ډول لیکل کیږي
International Atomic Energy Agency
یخ  ،يخى  ،كنگل  :يخ كيدل  ،كنگل كېدل

IAEA

Ice

د یخ دوران  ،دیخ عصر (عصر یخبندان)  -:دځمکې په تاریخ کې یوې ځانگړې مودې ته
ویل کیږي چې دځمگې قطبونه اوډیرې پاتې برخې بیخي په یخ پوشل شوې اوکنگل
شوی وې .دځمکې داتموسفیردحرارت درجه دومره ټیټه وه چې دسکاندنوي
 Scandinaviaهیوادونه ټول تریخ الندې پټ وو .دیوه ملیون کاله راپدې خوادځمکې
حرارت کله سوړشي اوکله لږڅه تودشي  .څلویښت زره کاله دمخه دیخ په دوران کې
عصري انسان ( )Homo sapiensدافریقا څخه اروپا اواسیاخواته راغی  .دیخ دوران
حیوانات اونباتات هم ځاتگړتیاوې لري .
یولنډیزدی چې بشپړنوم یې په الندې ډول دی  .دايونايزونکو وړانگودخطر څخه دځان
ساتنې نړيوال کميسیون International Commisstion Of Radiation Protection
دکلمې اخرنۍ برخه یانې وروستاړی اوپه مانادمشابه  ،ورته  ،یوشان
خیالي  ،ایډیال ،مکمل ،تام

Ice Age

ICRP
-Id
Ideal

درښتوني ګازیوتصوري موډل دی اوهغه ګازته ویل کیږي چې دهغه مالیکولونه یوپربل
باندې دڅکولوقوه نه واردکوي اوپه هغه فضاکې چې قرارلري  ،په آزادصورت سره
خوځیږي  .دګازذراتووسعت لکه دیوه کتلوي ټکي په شان غټوالی لري اوبلخواخپل
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منځي ټکراوددیوال سره ټکرکول کیدونی دی .دنوموړي موډل ګټه په دې کې ده چې
دایدیال ګازلپاره دحرارت اوفشارپ ه تړاودمادې حالت معادلې اعتبارلري چې په احسائیه
کې پراخ استعمال لري  .دبیلګې په توګه هوا،نایتروجن  ،اکسیجن ،هایدروجن اونجیبه
ګازونه ایدیال ګازونه دي .
كټ مټ یوشان ،عينى ،يوشان،یکسان،معادل

Identical

مشخصه نښه ،لمبرپلیټ  ,نښان

Identification
Plate

هویت  ،همغه ،عینیت ،تعادل،په ریاضي کې یوه اړیکه ده چې دمنطق له مخې د
رښتیاماناورکوي اولنډیزیې په دریوکرښوسره کیږی ≡ دبیلګې په توګه لکه A2 ≡ x·x
 ،همدارنګه لکه همغه تابع،همغه ماتریکس،همغه عنصر،

Identity

ته ویل
خنثی عنصر (واحدعنصر)  -:دیوې مجموعې  Sیوه ځانگړي ډول عنصر
ته تغیرنه ورکوي .
کیږي چې په یوه ریاضي عملیه (* ) کې نوروټولوعنصرونولکه
 e * a = aاویا a * e = a
دبېلگې په توگه :

Identity Element
( Neutral
)Element

یوه ناروغۍ چې اصلي المل يې مالوم نه وي

Idiopathic

ناروغي ،مریضي ،

Illness

درڼاشدت  ،یا درڼاقوت عبارت دی له حاصل تقسیم دلویدونکې رڼاجریان په
واحددسطحې باندې  .دواحدونوپه نړیوال سیتم کې یې واحدمساوي دی له یولومن
تقسیم په مترمربع اودلوکس په نامه سره یادیږي .
1 lx = 1 lm/m2 = 1 cd·sr·m–2.
رڼاکول ،تنويرکول  ،ځالورکول .

Illuminance

Illuminate

رڼا ،تنوير ،ځال.

Illumination

تصویر  ،عکس  ،انځور ،څېره يا مجسمه چې يوه سړى ته ورته كښل شوى يا جوړه شوى
وى څيره ،بڼه  .تصويرکیدای شي چې دیوه سړي اویایوه جسم درې بعده اویادوه بعده
فزیکي بڼه وي ،
دتصویر سطحه

Image

Image Plane

تخیلي عدد -:یوموهومي عددته ویل کیږي چې د  biپه بڼه لیکل کیږي  .دلته b
دصفرڅخه مخالف حقیقي عدددی او ) (iیوموهومي واحدتشکیلوي  .دتعریف سره سم
دموهومي واحد  iلپاره لیکالی شوچې  . (i 2 = −1) :په بله وینا موهومي عدد bi
یوداسې عددته ویل کیږي چې که مربع یې ونیول شي نویو حقیقي منفي عددترالسه کیږي
چې دصفرڅخه کوچنې دی  .بلخوایوموهومي عدد  biکوالی شوچې دیوه حقیقي عدد a
سره جمع کړوترڅویو مختلط عددترالسه شي  .دبیلګې په توګه دیوه داسې مختلط

Imaginary
Number

عدد بڼه په الندې ډول ده  ، a+bi ,:په دې ځای کې  aدمختلط عددحقیقي برخه او b
موهومي برخه تشکیلوي .
موهومي برخه  :یومختلط عدد  xپه عمومي توګه په الندې شکل سره لیکالی شوx = :
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 ، a + biپه دې معادله کې  aاو bدمختلط عدد  xحقیقي عددونه او iموهومي
عددواحدتشکیلوي .
دطبي آالتوپه مټ دبدن داخلي برخو تصویرونواخیستل دبیلګې په توګه لکه ماموګرافي
،ایکس وړانګې اوالټراسونډ

Imaging

بالغ حشره،بشپړه حشره -: ،په بیالوژي کې دحشراتو دتکامل وروستي پړاوته ویل کیږي
کله چې دشفیره ( Pupaبطیطه) څخه راووځی  .دحشراتوپه ژوندکې لومړی پړاوته الرف
، larvaدویم پړاوته پیوپا  Pupaاووروستي بالغ پړاوته ایمیګو Imagoویل کیږي .

Imago

ایمید -:په عضوي کیمیاکې یووظیفوي ګروپ ته ویل کیږی چې په خپل جوړښت کې
دوه کاربونیل ګروپونه  C=Oلري چې په نایتروجن تړلي دي  .کیمیاوي فرمول یې داسې
دی .
)(R–CO–NR–CO–R

Imide

ایمین  -:کیمیاوي مرکبات دي اویایووظیفوي ګروپ ته ویل کیږي لکه امین
چې په خپل ماليكول کې نایتروجن لري اوهغه دکاربن سره غبرګه رابطه لري .
په نوموړي مرکب کې دالدیهایداویاکیتون یو اکسیجن اتوم دیوه نایتروجن
اتوم په واسطه تعویض شوی وی  .دنایتروجن په اتوم باندې برسیره پردې یوهایدروجن
اتوم اویایوبل پاتې شوی عضوی برخه  Rتړلې وي .
اېمرژن  -:په هیستولوژي کې  -۱ -:په یوه مایع کې دنسجونوډوبول ترڅوپه میخانیکي
توګه کلک حالت ځانته غوره کړی  -۲.ددرملنې په موخه په اوبواویاځانګړې مایع کې
دبدن یوه برخه اویاټول بدن ډوبول  -۳ .دنمونې دڅیړنې په موخه یوډول ځانګړی
مایکروسکوپ کارول کیږي چې دنمونې ځایزحل  resolutionاودرڼاډیرښت پیاوړی کوي
 .دلته دنمونې اودرڼا راټولوونکې عدسیې  objectiveترمنځ اوبه ،اېمرژن تیل
اویاګلسرین تویول کیږي  .په پایله کې دنمونې تشخیص اود ځایز حل قدرت زیات

Imine

Immersion

کیږي .
دبدن دفاع سیسټم ته ویل کیږي چې دغړواوحجروڅخه جوړدی اوبدن دناروغیوڅخه په
امن کې ساتې اوایمین سیستم هم ورته ویل کیږي

Immune System

د بدن معافيتي سيستم

Immune System

دالکتروفوریس یوډول کړنالره ده چې دانټي باډي درنګولویوځانګړي تخنیک څخه
کاراخیستل کیږي تر څودایمونوګلوبولین ځانګړي ډولونه و پېژندل شي  .نوموړې
کړنالره د  .immunoelectrophoresisپه نامه سره هم یادیږي  .لنډیزيې په ) (Ifeښوول
کیږی

Immunofixation
Electrophoresis

ایمونوګلوبولین یوګالیکوپروتین دی چې دبې لمفوسایټ اویا پالزماحجروڅخه هغه مهال
جوړیږي کله چې یواورګانیزم دیوه انتیجین  antigenسره په تماس کې شي  .نوموړی Immunoglobulin
)(Ig
پروتین دیوه انټي باډي مالیکول په توګه په وینه  ،دنسجونو په مایع اودبدن په
افرازاتوکې د ایمینسیسټم دنده ترسره کوي
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دساینس یوه څانګه ده چې دناروغیو دمینځه وړلوپه موخه انتي باډي جوړوي اویاداچې Immunohistoche
mistry
دځانګړوانتي جین اویا دریسپټرونو په مټ دناروغي ډول رابرسیره کوي
)(IHC
یوډول درملنه ده چې معافیتي سیسټم تقویه کوي ترڅودسرطانې ناروغیو پروړاندې
چمتوشي
ضربه  ،ډب  ،ګوزار ،درز  ،دربول  ،درزېدل  ,دیوه شي په مقابل کې ټکرکول .
اېمپیدنس،متناوب جریان مقاومت -:
په یوه الکترونیکي سرکټ کې دبرقي متناوب جریان پر وړاندې
مقاومت ته ویل کیږي چې دګوټک،خاذن اویااومیک مقاومت څخه
جوړوي  .د اېمپیدنس مقاومت لنډیز په  Zاومطلق قیمت یې په
ښوول کیږي  .په نوموړي سرکټ کې دمتناوب ولټیج اومتناوب جریان ترمنځ دوخت په
تړاودفاز ځنډ هم منځ ته راځي اوهمدارنګه دهغوی نسبي امپلیتودپه پام کې نیول کیږي .
او په
اېمپیدنس یومختلط عدددی چې په کارتزین مختصاتوکې
په بڼه لیکل کیږي  .په دې ځای کې د اېمپیدنس
پوالرمختصاتوکې د
حقیقي برخه  Rده او  Xموهومي یاریکتنس برخه ده .دولتیج اوجریان ترمنځ دفازتوپيرد
زاویی اود اېمپیدنس واحد د اوم ) ohm (Ωپه نښه ښوول کیږي  .دیوه خاذن په
اوږدوکې متناوب ولتیج دمتناوب جریان په پرتله دوخت په تړاوتوپيرلري او دفاز  π / 2په

Immunotherapy
Impact

Impedance

اندازه وروسته جریان مومي  .دیوه ګوټک په اوږدوکې جریان دولټیج په پرتله دوخت په
تړاودفاز  π / 2په اندازه ترمخه دی  .په داسې حال کې چې دمتناوب ولتیج اومتناوب
دیوه سره
جریان امپلیتودسره یوشان دی  .په دې ماناچې د اېمپیدنس مطلق قیمت
مساوي دی .
غیرقابل نفوذ  -:لکه یوه غشا چې دهغې څخه اوبه اویانور مایعات نه شي تیریدالی،

Impermeable

قوي  ،په شدت سره ،تند ،جدي

Impetuous

تطبيق كول اجراكول ،بشپړول

Implement

اشاره  -:که چېرته بیان  Aپر بیان  Bباندې اشاره کوی نودغه کړنالره داسې لیکو:
A⇨B
ضمني تابع

-:

Implication

په ریاضي کې یوډول معادلي ته ویل کیږي چې بڼه یې د

شکل ولري  ،په نوموړي معادله کې  Rدډیرومتحوتابع ده لکه Implicit Function
یوپولینوم .دبیلګې په توګه دواحدې دایرې لپاره دضمني تابع معادله په الندې ډول لیکو:
 ، x2 + y2 -1 = 0په نوموړې معادله کې  yد  xضمني تابع ده .
دنسل تولیدناوړتیا،لکه دنارینه دجنسي غړي داختالت،نیمګړتیا او دناوړتیا له کبله
دتکثرنشتوالی

Impotence

داوبوپروړاندې دیوه سوري لرونکي جسم غیرقابل نفوذکول  .دبیلګې په توګه
دځینوموادولکه موم ،سلیکان اوپارافینوپه واسطه دکالیومینځل چې په پایله کې دباران
اوبه ورڅخه نفوذنه شي کوالی .

Impregnate
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القاح  -:دیوې پخې شوې القاح وړ مؤنث هګۍ منځ ته دنارینه سپرم ورننوتل

Impregnation

امپلس ماس شپکټرومتر - :يوه تخنيکي دستګا ه ده چې په خورا ډيره ټيټه کچه د
يورانیم ايزوټوپونو د پيژندلو په موخه کارول کيږي .

Impulse Mass
Spectrometer

مومېنتم  : momentumټکان ،دیوه متحرک جسم شدت -:
په کالسیک میخانیک کې دیوه متحرک جسم مومېنتم
دحاصل ضرب
دهمدې جسم دکتلې  mاودسرعت
 ،په دې
څخه ترالسه کیږي چې داسې یې لیکو:
ځای کې سرعت او مومېنتم وکټورونه دي اودواړه په یوه خواکې قرارلري  .مومېنتم
وکټوري کمیت دی چې مطلق قیمت اویوټاکلې سمت لري  .دمومېنتم واحد نیوټن ضرب
ثانیه  N.sدی  .که چېرته په یوه تړلي سیستم باندې دبهرڅخه قوه وارده نه شي ،نو
محصله مومېنتم یې دوخت په تابع سره ثابت پاتې کیږي  .څرنګه چې څرخیدونکی جسم
یوزایوي مومېنتم لری ،اوددې لپاره چې دهغوی ترمنځ توپیرشوی وي،نودمومېنتم پرځای
دخطي مومېنتم  linear momentumاصطالح کارول کیږي .
دذراتوسیستم خطي مومېنتم  -:که یوسیستم په پام کې ونیسوچې دډیروذروڅخه
جوړشوی وي نودهغوي محصله خطي مومېنتم د هرې یوې ذرې خطي مومېنتم
دپرلپسې جمع کولو څخه ترالسه کیږي .

په پورتنی معادله کې  Pدسیستم محصله مومېنتم  mi ،او  viد  – iامې ذرې کتله
اوسرعت ښيي او  nپه سیتم کې دذراتوشمیردی .
دقوې ټکان  ،اېمپلس  - :دخطي مومېنتم تغیر  Δpته اېمپلس ویل کیږي  .دبېلګې په
توګه  ،کله چې په یوه جسم باندې یوه قوه  Fاغیزه وکړي نوپه دې صورت کې ددې جسم

ImpulseMomentum

ورکوي  .بلخوادقوې اغیزمنتوب دقوې په
مومنتم ته دوخت په تړاو تغیر
مقدار،دقوې په سمت اوهمدارنګه په دې پورې اړه چې ترڅومره مودې  tپورې دغه قوه په
دوخت
وښیو،او عملګره قوه
جسم باندې اغیزه کوي  .که چېرته دقوې ټکان په
الس ته راځی .
په تړاو ثابته نه وي  ،نودانتګریشن نیولوپه واسطه دقوې ټکان
بلخواکه چېرته قوه  Fاوکتله  mثابتې وي نو دقوې ټکان معادله
الندې ساده شکل ځانته غوره کوی .
یانې دقوې ټکان  Iمساوي دی دسرعت تفاضل  Δvضرب دکتله  mاوهمدغه بیا په
خپل وار سره له خطي مومېنتم تفاضل  Δpسره مساوي ده  .په بله وینا دقوې ټکان I
دمومېنتم تغیر  Δpته ویل کیږي کله چې په یوه ټاکلې موده 𝑡∆ کې په یوه جسم باندې
یوه ثابته قوه اغیزه وکړي .
داېمپلس نړیوال واحدنیوټن ضرب ثانیه دې kg·m/s = N·s .
اینډیم  -:دکیمیاوي عنصر اینډیم لپاره دلنډیزنښه ده .
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مطلوب ،پالیده شده ،لټول شوی

In Demand

ابتدايي سرطان چې التراوسه په خپل اصلي ځای کې پروت وي اودبدن شاوخواسالم نسج
ته نه وی غځیدلی

In Situ Cancer

نوزادعنصرونه  -:دیوه کیمیاوي مرکب اویایوه عنصردزیږیدنې حالت ته ویل کیږي چې
دکیمياوي تعامل په ترځ کې منځ ته راځي  .دبیلګې په توګه دهایدروجن اتوم دهایدروجن
ماليكول په پرتله دتعامل لوړکیمیاوي فعالیت لري .

In Statu
Nascendi

دژوندي اورګانيزم څخه بهر - :هغه تجربی چی د ژوندی اورگانیزم څخه بهرپه یوه
البراتوارکې تر سره کیږي

In Vitro

په ژوندي اورګانيزم کې  - :ټول هراړخيزې تجربی چی په ژوندي اورگانیزم باندی او
یاژوندیوحجروباندی تر سره کیږي

In Vivo

نامناسب،ناکافي ،ناوړه،غیرموافق ،نابسیا

Inadequate

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
منځ ته راشي  .که یوشخص دخپلوانوسره واده وکړي  ،نومثبت اړخ یې دادی چې یو
پیاوړي قوًي ار ثي ترکیب منځ ته راځي خومنفي اړخ یې دادی چې په تیره بیاپه لومړي
نسل کې په ډیراحتمال سره فزیکي اوصحي نیمګړتیاوې پیداکیږي  .دبیلګې په توګه
دارثي ناروغیوانتقال (هېموفیلیا)،دالقاح نیمګړتیا ،دنوزادو دمخ غیرمتناظرجوړښت،
،دتولدمیزان کمښت ،دنوزادوډیره مړینه ، ،دقدکوچنیتوب ،د ایمین سیستم کمزورتیا
اونور .دداروین نظریی سره سم طبیعي انتخاب داسې فعالیت کوي چې د نوموړو
نیمګړتیاوولرونکي نوزاداورګانیزم دارثي خزانې poolڅخه لیرې کړي .

Inbreeding

دبرېښنا ګروپ  -:دنوریارڼایوه مصنوعي سرچینه ده  .په نوموړې آله کې یوهادی ته
دبریښناپه مرسته حرارت ورکول کیږي ترڅوپه ځالپیل وکړي  .دهواڅخه تش شوي یوه
ناک ډوله شیشه يي لوښي په منځ کې دولفرام فلز  wolframیوتاوشوی فلزي سیم
ځوړندوي اودبرق جریان ورڅخه تیریږي  .لږڅه نوي په سل کې کارول شوې انرژي په
تودوخی اوړی اویوازی لس په سل کې په رڼااوړي .

Incandescent
Light Bulb

په طبابت کې  -:په اپیدیمیالوژي کې یواحصایوی عددپه ګوته کوي  .دبیلګې په توګه :
څومره وګړي په یوه ټاکلي موده کې په یوه ټاکلي ناروغۍ باندې نوي اخته شوی دي .
دهمدې عددپه مرسته په یوه ټولنه کې دناروغیوپېښې هراړخیز څیړنه ترسره کیږی .
هغې زاویې ته ویل کیږی چې لویدونکې وړانگې یې دنورمال سره تشکیلوي

Incidence

Incidence Angle

لویدونکی وړانگې  ،وارده شعاع  -:هغه وړانگې دي چې دنوریوې سرچینې څخه خپریږی
اوپه یوه جسم باندې لویږي

Incidence
Radiation

داخلي دایره  -:هغه دایره ده چې دیوه مثلث دریوضلعوسره دننه خواڅخه مماس جوړوي

Incircle

دعملیاتوپه موخه دپوستکې پرې کول

Incision
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دعملیاتو یوډول کړنالره ده چې دغوټې یوه برخه اویادشکمن نسج یوه برخه پرې کیږي
اوترمایکرسکوپ الندې دسلیم اویاخبیث تومورپه تړاو معاینه کیږي

Incisional Biopsy

زاویه میل  -:دربرابریک خط مستقیم  y = ax + bزاویه میل 𝛼 رامیتوان ازرابطهء ذیل
دریافت کنیم 𝑡𝑎𝑛𝑔 𝛼 = 𝑎.

Inclination Angle

په مایله سطحه باندې موازي مرکبه -:
په یوه مایله سطحه باندې یوجسم په پام کې نیسوچې وزن
 W = M.Gکتله یې ، Mدمیل زاویه یې ()Θ
یې
اوپه هغه باندې دځمکې جاذبې قوه  Gعمل کوي  .دجسم
وزن کوالی شوچې په دوه مرکبې قواوو تجزیه کړو .یوه قوه دمایلې سطحه سره موازي
) Fpar = Mg Sin (Θاودویمه مرکبه قوه په مایله سطحه باندې عمود عمل کوي .
FN = Mg Cos Θ
که چیرته مایله سطحه اسطحکاک ولري نوپه جسم باندې داسطحکاک قوه  Fهم اغیزه
کوي .
مایله سطحه  ،سطح مایل

Inclined Plane

Inclined Plane

راگډونه  ،شاملونه  ،داخلونه

Inclusion

شامل ،احاطه شوی  ،دبیلګې په توګه لکه چې دیوه مینرال په منځ کې بیګانه مواد
( مایع،ګاز،تیل اویابل مینرال) بندتړل شوی وي
ادغام کول ،ثبت ول  ,ټیپ ول  ،قبلول  ،په ځان کې نیول  ،منل ،

Inclusion
)(Mineral
Incorporate

داخلي افراز  -:یوه عمومي اصطالح ده چې دبدن غدوات خپل موادلکه هورمونونه
دوینې بهیر،لمف بهیراویاسم سیخ نسجونوته افرازکوی

Incretion

هګیوته حرارت ورکول ترڅوچرګوړی ورڅخه راووځی ،لکه څرنګه چې چرګه په سینه
باندې هگۍ مښی ترڅو چوچه ورڅخه راووځي .

Incubation
Period

ایندکس  -:عالمه ، ،جدول ،لړيال
په ریاضي کې  -:هغه حروف یاعددونه دي چې دنوروحروفوپه پښو(الندې څنګ برخه
)کې لیکل کیږي ترڅودنوموړوحروفودکمیاتوترمنځ تمیزوشي  .دبیلګې په توګه لکه ha
 ,hb ,hc ….اویا a1,a2,a3,a4 ……..

Index

په فزیک کې  -:ددوومقیاسونونسبت ته ویل کیږی چې دیوبل سره اړیکې لري
تذکرورکول ،یوې موضوع ته اشاره کول  ،په ګوته كول ،په نخښه كول،څرګندونه

Indicate

اشاره کول  ،ټاكل ،غوره كول ،نا مزد كول ،معرفى كول ،اختصاص وركول ،په ګوته کول

Indicate

څرگندول  ,معنا کول  ,واضح کول  ،ارائیه کول

Indicate

اشاره  ،نښانه ،دال لت،عالمت

Indication

ښودونکی ،مالوموونکې ،څرګندوونکی
په کیمیاکې  -:معرفه رنګ  -:هغومرکباتوته ویل کیږی چې که په ډیره لږاندازه هم یوه

Indicator
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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
 pHښودونکې عبارت له ابي رنګه لیتمس  litmusکاغذ څخه دی چې که په اسیدي
محلول کې ډوب شي نومحلول سوررنګ ) (pH <7اوکه یو سورلیتمس کاغذپه قلوي
محلول کې ډوب شي نومحلول ابي رنګ ) (pH >7ځانته غوره کوي  .لیتمس
دمختلفورنګونویو ه مخلوطه شوې ماده ده چې په اوبوکې ښه حل کیږي .
په فزیک کې  -:مصنوعي رادیو ایزوټوپونه دی چې دفزیکي اوفزیولوژیکي
تعامالتودمراقبت په موخه کارول کیږي .
دیوې نری اوږدې ټوټې په شکل جوړشوي کاغذي ښودونکي دی چې په دنمونې په محلول
باندې لندیږي په پایله کې دکاغذي ښودونکي رنګ تغیرکوی  .ورپسې دکاغذی رنګ
دیوې ستانداردسکیل سره مقايسه کوی .
بې تفاوته،بې پروا،بې تعصُبه ،نامالوم،ناپیله،بې طرفه ،غیرقابل تعامل ،ناخواصه

Indicator Paper

Indifferent

په فزیک کې  -:دمقناطیسي میلې یوه برخه ده چې هلته دمقناطیسې ساحې شدت
ډیرلږوي .
په بیالوژي کې  -:دنسجونوهغه برخه ده چې هلته دحجروپه جوړښت کې توپيرډیرلږوي
Indifferent Zone
لکه دبازال اپيتېل طبقه چې دضرورت په وخت کې دهغوی څخه توپیرلرونکې حجر ې
تولیدکیدای شي  .په دې ماناچې هغوی ټاکلې دنده سرته رسوي  .دبېلګې په توګه لکه
دلزجي مایع جوړوونکې حجرې اویاښکرجوړوونکې حجرې
غيرمستقيم،

Indirectly

اینډیم  -:یوکیمیاوي عنصردی ،دلنډیزنښه یې  lnاواتومي شمېره یې  49ده  ،نسبي
اتومي کتله یې  114,82uاودبورپه ګروپ پورې تړلی یووالنسه ،دوه والنسه اودرې
والنسه فلزدی  .په طبابت کې دغاښونوالياژفلز په توګه اوهمدارنګه په هستوي طب کې

Indium

دبدن په غړوکې درادیوفارماکاځایزویش  scintigraphyعکس اخیستنې لپاره
ګټوراستعمال لري  .بیالوژيکې نیمايي وخت یې لږڅه درې ورځې دی .
فرد،ځانګړی شخص،نفر

Individuum

هغه ناروغۍ چې یرغل کوونکي خواص نه لري اوپه ځنډسره مخ په وړاندی ځي
اغیزه کول ،تحریک کول (کیمیاوي تعامل ) ،راپارول (سلوک)، ,تولیدول  ،منځ ته راوستل
په فزیک کې  -:دمقناطیسي ساحې په حرکت ورکولوسره په یوه هادي جسم کې دبرق
جریان اوولتیج تولیدکول .
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اندکشن برقي جریان -:
دفارادې  Faradayقانون لنډیز :که چېرته دیوه تړلي هراړخیزشکله
حلقه یز هادې په منځ احاطه شوې سطحه کې دمقناطیسي ساحې
دخطونوشمیردوخت په تړاو dB/dtتغیروکړي نوپه حلقه ایز هادي
کې برقي جریان تولیدکیږي چې داندکشن جریان  Iinduceپه نوم
یادیږي  .نوموړی جریان د الکتروموتیف قوې په واسطه منځ ته
. Iinduce = Uinduce /R
راځي اومساوي دی له :
په دې معادله کې  Rدحلقه ایزهادي مقاومت دی  .دبیلګې په توګه که د یوې دایمي
مقناطیس ټوټې ته په سرعت  vحرکت ورکړو په دې توګه چې دمقناطیسي خطونوشمیريي
دیوې حلقي دمنځ په سطحه کې تغیروکړي  .په پایله کې دیوي خواپه حلقه کې داندکشن
جریان اوبلخوادهادي په اوږدوکې داندکشن ولټیج  Uindیاپه بله ژبه الکتروموتیف قوه
منځ ته راځي .
دیادولووړده چې داندکشن پېښې څخه دانتیجه ترالسه کیږي چې دوه ډوله برقي ساحي E
شتون لري  .لومړی هغه ساکنه برقي ساحه  Eده چې دیوه ساکن مثبت برقي چارج څخه
پیل کیږي اوپه یوه ساکن منفي برقي چارج کې پای ته رسیږي  .نوموړي ساحي ته
محافظه کاره ساحه هم ویل کیږي  .که چېرته په یوه ساکنه برقي ساحه  Eلکه دکروي
خاذن په ساحه کې دیوې نقطي په شان ډیرکوچنی ازمایشي منفي برقي چارج  - q0ته د
 aټکي څخه دزړه په خوښي مسیر Lپه اوږدوکې ان تر  bټکي پورې حرکت ورکړونو په
همدې برقي چارج  q0ـ باندې ترسره شوی برقي کار  Wabدمسیرتابع نه دی بلکې
یوازی دپیل ټکي اواخیرټکي تابع دی  .نوموړي فزیکي کمیت ته دبرقي پوتنسیال تفاوت Induced Current
𝑎𝜑  𝜑𝑏 −اویاپه بله ژبه ولټیج ویل کیږي اوپه الندې ډول لیکل کیږي .
𝑏

𝑏𝑎𝑊
= 𝑎𝜑 𝜑𝑏 −
𝑙𝑑 = − ∫ 𝐸.
𝑞0
𝑎

که اوس همدغه ازمایشی منفي برقي چارج - q0

ته دزړه په خوښې یوه بل مسیر په

اوږدوکې د bټکي څخه تر aټکي پورې بیرته حرکت ورکړونودیوې خواداټول مسیرتړلی
حلقه تشکیلوي اوبلخواد  aټکي پوتنسیال 𝑎𝜑 او د bټکي پوتنسیال 𝑏𝜑 سره مساوي
اوپه پایله کې دهغوی تفاوت صفرکیږي .
𝑎𝑏𝑏𝑎𝑊
= 𝑏𝑎𝜑 𝜑𝑏𝑎 −
= ∮ 𝐸. 𝑑𝑙 = 0
𝑞0
پایله  :هغه برقي ساحه چې دساکنو  staticبرقي چارجونوپه واسطه تولیدکیږي د برقي
ساحې تړلي خطونه نه لري  .داځکه چې دبرقي ساحي خطونه تل دمثبت چارج څخه پيل
کیږي اوپه منفي چارج ختم کیږي  .همداالمل دی چې دپوتنسیال تفاوت یواځي دنوموړی
محافظه کاربرقي ساحي لپاره تعریف کوالی شو .خودویم ډول برقي ساحه هغه ده چې
دوخت په تړاوبدلیدونکي مقناطیسي ساحي جریان په واسطه منځ ته راځي اوداندکشن
برقي ساحي  Einduceپه نوم یادیږي  .دنوموړې برقي ساحي خطونه تړلي وي اوحلقوي
شکل لري  .په بله وینا دهغې برقي ساحي لپاره چې داندکشن کړنالري په واسطه
تولیدشوي وي ،نه شوکوالی چې دپوتنسیال تفاوت تعریف شي  .داځکه چې داندکشن
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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پایله  :دتړلي مسیرپه اوږدوکې دمحافظه کارې برقي ساحي  Estaticلپاره دپوتنسیال
تفاوت اویاپه بله ژبه ولټیج  Ustaticمساوي دی له .:

دتړلي مسیرپه اوږدوکې داندکشن برقي ساحي  Einduceلپاره دپوتنسیال تفاوت
بله ژبه ولټیج  Uinduceمساوي دی له .:
𝜑𝑑
⃗⃗⃗⃗ = −
𝑠𝑑 × 𝑒𝑐𝑢𝑑𝑛𝑖⃗𝐸 ∮ = 𝑏𝑎𝜑 𝑈𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 = 𝜑𝑏𝑎 −
𝑡𝑑

اویاپه

اندکتنس -:
دنوموړي فزیکي کمیت دپوهاوی په موخه
یوبرقي سرکټ په پام کې نیسوچې دیوه گوټک ،
یوه سویچ  switchاویوې بټری څخه جوړدي .
کله چې سویچ وتړل شي نو په سرکټ کې دبرق جریان  Iپیل کیږي اوکه سویچ خالص شي
نوجریان  Iقطع کیږي  .په دې ترځ کې هرڅومره چې په بیړه سره او پرلپسې سویچ بل
اوبیامړشي نوپه گوټک کې دمقناطیسي ساحې بهیر ( Magnetic flux ) ϕهم په همغه
اندازه ډیر تولیدکیږي او په پایله کې دبرقي جریان دتغیر  dI/dtپه مقابل خواکې دلینڅ
قانون  Lenz's Lawپه اساس عمل کوي  .څرنگه چې دگوټک اومیک  Ohmicمقاومت
ډیرکوچنی دی ) ،(R~0اودگوټک تاوشوو حلقوشمیر په  Nوښيو ،نودگوټک په اوږدوکې
دوخت په تړاودجریان دتغیرسره متناسب ولتیج تولیدکیږی  .داولتیج  Uinductionدبټري
ولتیج سره مخالف سمت ښيي  .په گوتک کې دتولیدشوي ولتیج  Uinductionاوپه گوټک کې
دوخت په تړاودبرقي جریان تغیر dI/dtترمنځ الندې اړیکي شتون لري چې د فارادې
اندکشن قانون  Faraday's law of inductionپه نامه سره یادیږي .
∅𝐝
𝐈𝐝
𝐋= −
𝐭𝐝
𝐭𝐝

𝐍𝐔𝐢𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 = −

په پورتنی معادله کې دتناسب ضریب  Lته اندکتنس ویل کیږي چې پخپله دسرکټ
بریښنایزخواص په گوته کوي اوله دې کبله دسرکټ موادواوجوړښت یوثابت تشکیلوي .
داندکتنس نړیوال واحد دهنري ) (henry = Hپه نامه یادیږي .یوهنري مساوي دی له
ولټ ضرب ثانیه تقسیم په امپیر ) (1H = 1V.S/Aدبېلگې په توگه د solenoid
هندسي شکله گوټک لپاره چې د عرضاني مقطع سطحه یې  Aاوطول یې په  lښیو،
داندکتنس قیمت یې په الندې ډول ترالسه کیږي  .که چېرته دگوټک حلقوشمیر درې سوه N
 ، = 300دگوټک طول  l = 25 cmاوعرضاني مقطع سطحه A= 4 cm2
نواندکتنس یې لږڅه صفرعشاریه دوه ملي هنري  0,18 mHقیمت لري .
N2 A μ0
l

=L
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اندکټنس یا دخپل ځان اندکټنس -:
په یوه برقي سرکټ کې دیوه هادي اویاګوټک
برقي خواص په ګوته کوي کله چې دبرق جریان
ورڅخه تیرشي دنوموړکمیت لنډیزیې په L
ښوول کیږی اوواحدیې هنري
نومیږي  .دبیلګې په توګه یوګوټک په یوه متناوب ولټیج منبع  Vrmsباندې وتړو .نو کله
) IL(tدوخت په تړاوتغیروکړي نودیوې
چې په همدې سرکټ کې دبرقي جریان شدت
خواپخپله په ګوټک کې داندکشن ولټیج ) UL(tتولیدکیږی اوبلخوادبرقي جریان تغیر
په خپل وارسره په ګوټک کې دوخت په تړاوبدلیدونکی مقناطیسی جریان کثافت
(اندکشن جریان  )φتولیدکوي  .داندکشن ولتیج ) UL(tخواص داسې دي چې دوخت په
تړاو دبرقي جریان شدت ډیرښت اوکمښت مخنیوی کوي اوپه دې توګه مخالف عمل کوي

Inductance

 .په ګوټک باندې پریوتي ولتیج ) UL(tته دخپل ځان اندکشن ولتیج اویا داندکشن
ولټیج توپیر ویل کیږی چې په الندې ډول یې لیکو. :

په پورتنۍ معادله ک دتناسب ضریب  Lته اندکټنس  inductanceویل کیږي  .په بله
وینا اندکټنس دیوه ګوټک وړتیاته ویل کیږ ي چې په مقناطیسي ساحه کې انرژي ذخیره
کوالی شي  .پایله  :په هریوه ګوټک کې داندکشن ولټیج ) UL(tتولیدکیږي کله چې
دوخت په تړاوپه همدغه ګوټک کې دبرق جریان تغیروکړي  .په بله ویناکه دبرق جریان
ډیرښت اویاکمښت و مومي خوداندکشن ولټیج په هریوه حالت کې دبرق جریان مخالف
سمت ځانته غوره کوي  .نوموړي قانون ته دلینڅ قانون ویل کیږي .
انډکشن  -:په بیالو ژي کې  :دتکامل پروسې پیل  ،دتکامل الرښوونه ،دتکامل مؤثره
وسیله
په ریاضي کې  :بشپړ استقراء  -:دریاضي ثبوت کونې یوډول طریقه ده چې دهغې
پراساس یوه دعوي (څرګندونه  )statementدټولو طبیعي عددونو(مثبت صحیح عددونو
) لپاره په ثبوت رسیږي  .دریاضي بشپړ استقراء ساده اوعمومي بڼه لومړی داثبوت
کوي چې که یوه څرګندونه په خپل داخیل کې یوطبیعي عدد  nولري نود n
ټولوقیمتونولپاره اعتبارلري  .دڅرګندونې ثبوت په دووګامونوکې ترسره کیږی  .لومړی :
بنسټیزګام  :دلته داښوول کیږي چې څرګندونه سره له هغې هم اعتبارلري که څه هم n
ترټولوکوچنی قیمت ځانته غوره کړي چې په پوښتنه کې مطرح شوی دی  .په عادي
صورت کې  n = 0اویا  n = 1وي  .دویم  :پخپله داستقراء ګام  :دلته داښوول کیږي چې
که چېرته څرګندونه دځینو nعددونولپاره اعتبارولري ،نوڅرګندونه خپل اعتباردالسه نه
ورکوي کله چې د  nپرځا ی  n + 1تعویض ښي .په نوموړې کړنالره کې فرض کیږی
چې څرګندونه د ځینو  nلپاره صحیح ده اوورپسې دهمدې فرضې په مرسته ثبوت
کیږي چې څرګندونه د n + 1لپاره هم صحیح ده .
بديهية  : Axiomد استقراء بنسټیزفرضیه یااکسیوم په منطقي
د استقراء
سمبولونوکې نغښتی دی اودریاضي په ژبه په الندې ډول لیکل کیږي .

485

Induction

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس

په دې ځای کې  pیوه څرګندونه ده او kاو  nدواړه طبیعي عددونه دي  .په بله ویناکه
چېرته بنسټیزڅرګندونه ) P(0داستقراء ګام ) P(kپه تړاورښتیاوي نودغه کړنالره داسې
پایلې لري چې دټولوطبیعوعددونو  kلپاره د) P(k + 1څرګندونه هم رښتیاده  .کله چې
نوموړي دواړه څرګندونې رښتیاوي نو په نتیجه کې ویالی شوچې دزړه په خوښه
هریوطبیعي عدد  nلپاره د ) P(nڅرګندونه هم رښتیاده  .په دې اړوند دګوس Gaußsche
لپاره الندې څرګندونه
جمع فرمول ترڅیړنې الندې نیسو :دټولوطبیعي عددونو
رښتیاده .
پورتنی معادله په ډاګه کوي چې که  n = 1شي ،نوښی خوایې یو (  ) 1کیږي اودکیڼې
خواعددونومجموعه هم یوکیږي  .که اوس داستقراء ګام په اساس دمعادلې
دواړوخواوسره ) (n+1عددجمع کړونولرو:

په خپل زړه خوښ هریوصحیح مثبت طبیعي عدد  nلپاره یې همداس درواخله چې
نوموړې څرګندونه اعتبارلري اورښتیاده .
په فزیک کې  -:انډکشن دوخت په تړاومتحرکومقناطیسي ساحوپه مټ په یوه هادي سیم
کې دبرق جریان اودولټیج تولیدکول
اندکشن  - :راپارول يا ديوې ناروغۍ منځته راوستل
جرقه یی اندکټور -: Inductorیوډول برقي ترانسفرمر دی چې دټیټ ولټیج مستقیم
جریان منبع څخه لوړولتیج زیګنالونه تولیدکوي  .نوموړی ماشین دلومړي سرکت  ،ثانوي
سرکټ اویولړزونکی میخانیکي سویچ څخه جوړدی  .په لومړی سرکټ کې دبرق جریان
پرلپسې دمیخانیکي لړزونکی سویچ په واسطه قطع کیږی  .دنومړي بهیر دتغیرپه پایله
کې په دویم برقي سرکټ کې ولټیج تولیدکیږي (القأ  . )induceدنوموړي ماشین په
مرسته کیدای شي چې تردوه سوه پینځوس کیلوولټیج  250 kVلوړزیګنالونه تولیدشي .

Induction

Induction Coil

جرقه یی اندکټورڅخه دموټرپه چالن کولوکې  ،اکسریزماشین  ،تلویزیون کې ګټه پورته
کیږي .
هغې درملنې ته ویل کیږی چې په لومړي پړاوکې کارول کیږي ترڅوسرطاني نسجونه
اودهغې سره سم دسرطاني حجروشمیر کمښت ومومي  .په همدې ترځ کې توپيرلرونکي
درملونه اودواګانې استعمالیږي ترڅودهغوی مثبت اومنفي اغیزې وڅیړل شي

Induction
Therapy

هغه درملنه ده چې په لومړي ګام کې کارول کیږي ترڅودتومور کتله کوچنی شي  .یاداچې
په پیل کې ځینې ځانګړي درمل کارول کیږي ترڅودسرطان ناروغۍ غبرګون وازمويل شي

Induction
Therapy

اندکتیف اغیزه  -:په عضوي کیمیاکې دبرقي چارجونودانتقال
(ټیله کول) اغیزې ته ویل کیږي چې د ماليكيول داتومونوکیماوي
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تړون په برخه کې منځ ته راځي  .نوموړې کړنالره دګاونډیوبرقې چارجونوداغیزې په
واسطه لکه وظیفوي ګروپونه ترسره کیږي چې دالکتروستاتیک اندکشن په نوم یادیږي .
المل یې دادی چې داتومونودکیمیاوي ارتباط په برخه کې دالکترونو ځایزویش
غیرتناظرجوړښت لري  .پ ه پایله کې الکترونونه دهغه اتوم خواته څکول کیږي چې
الکترونېګاتیویتی خواص یې ډیروي  .دبیلګې په توګه داوبو ماليكول یوډایپول
تشکیلوي ،داځکه چې داکسیجن اتوم الکترونیګا تیویتي خواصوعددلوړدی اوځانته
الکترونونه راکش کوي اودهایدروجن اتومونه مثبت برقي چارج غوره کوي .
اندکتیف مقاومت  -:دیوه ګوټک هغه مقاومت ته ویل کیږي چې ګوټک یې دمقناطیسي
جریان دتغیرپروړاندې تولیدکوي کله چې دمتناوب ولتیج په منبع وتړل شي  .که چېرته
په یوه برقي سرکټ کې یوګوټک د متناوب ولتیج په منبع وتړونوتجربه ښيي چې په سرکټ
کې دبرق جریان هغه مهال کمښت مومي کله چې  -۱ :دنوموړې منبع فریکونس  fلوړ
شي  -۲یاداچې دګوټک اندکټنس  Lقیمت ډیرشي  .په پایله کې ویالی شوچې اندکتیف
اودګوټک اندکټنس  Lحاصل ضرب
مقاومت  XLدمتناوب ولتیج دایروي فریکونس
ته ویل کیږي  .داندکتیف مقاومت  XLمعادله دسې لیکو:

Inductive
Reactance

داندکتیف مقاومت واحداوم  ohmدی  .دبیلګې په توګه که دمتناوب ولتیج منبع 100V
اوفریکونس یې  50Hzوی  ،اودګوټک اندکټنس  150mHقیمت ولري نو اندکتیف
مقاومت مساوي دی له :
ګوټک،القاگر-:
په الکترونیک کې دبرقي سرکټ یوه برخه تشکیلوي چې په
مقناطیسي ساحه کې دانرژي ذخیره کولوپه موخه کارول کیږي .
کله چې په یوه تړلي برقي سرکټ کی دبرق جریان )  ( iبهیږي نو
په یوه ګوتک کې مقناطیسی جریان منځ ته راځي چې په )  ( NΦښوول کیږی  .دبیلګې
په توګه که چېرته یوسرکټ په پام کې ونیسوچې دیوه برقي سویچ،یوګوټک )(L
اودمستقیم ولتیج منبع څخه جوړه ده  .کله چې سویچ وتړل شي نوپه ګوټک کې دبرق
جریان امپلیتودلومړی مثبت خواته پورته ځي اوبیاوروسته ثابته پاتې کیږي  .په داسې

Inductor

حال کې چې په ګوتک باندې دولتیج امپلیتودمنفي خواته لوړه څوکه غوره کوی اوورپسې
صفرته راښکته کیږي  .خوکله چې برقی سویچ خالص شی نودولتیج منبع
امپلتیودسمدالسه  ،دګوټک برقي جریان په لږڅه ځنډسره صفرته راښکته کیږي ،اوپه
ګوټک باندې د ولتیج امپلیتودمثبت خواته نری څوکه ښيي اوبیاصفرکیږي .
صنعت  -:داقتصادیوه څانګه ده چې په فابریکوکې هراړخیزصنعتي موادتولیدکیږي اوپه
عصري تکنالوژی سره سمبال کیږي Industry

Industry

غیرارتجاعي ضربه  -:په فزیک کې غیرارتجاعي ضربه اوپه بله مانا غیراالستیکي 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
مومنتم  conservation of momentumصدق کوي خوقانون بقای انرژي Conservation
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 of energy lawصدق نه کوي .که چیرته یو جسم چې کتله يې په  m1اوسرعت يې په v1
ښیو ،په یوه بل جسم باندې چې کتله يې په  m2اوسرعت یې په  v2ښیو ،یوه
غیرارتجاعي ضربه وارده کړي  ،وروسته له ضربې څخه دهغوی ګډ سرعت دالندې اړیکې
له مخې ترالسه کیږي :
𝟐𝐯 𝟐𝐦 𝐦𝟏 . 𝐯𝟏+
=𝐯
𝟐𝐦 𝐦𝟏 +
تعامل نه غوښتونکی ،تمبل ،سست،ستړي ،بې عمله ،غیرفعال ،دبیلګې په توګه هغه
کیمیاوي عنصرونه چې په عادي حرارت اوفشار،دنورو مرکباتوسره کیمیاوي تعامل نه
کوي اویایې لږکوي  .نوموی لغت دالتین کلمې  inertiaڅخه اخیستل شوی دی
اووروستی ويي دعطالت مانالري .

Inert

عطالت  -:په فزیک کې هریوجسم دعطالت خاصیت لري  .په دې مانا چې هرجسم ترهغه
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
دوام ورکوي اوکه دسکون په حالت کې وي نوهمدغه دسکون حالت کلک ساتي .
همدارنګه دعطالت کتله دعطالت اندازه ټاکي  .هرڅومره چې دیوه جسم دعطالت کتله
ستره وي په همغه اندازه یوه اغیزمنه بهرنی قوه په سختی سره کوال ی شي چې دجسم په
حرکت کې بدلون راولي .

Inertia

عطالت  -:دیوه فزیکي جسم دمقاوت ځانګړتیاده چې هڅه کوي ترڅودخپل حرکت حالت
ثابت وساتې ترهغه پورې چې دبهر څخه ورباندي قوه وارده شوې نه وي .

Inertia

دمختصاتوعطالتي سیستم (دګالیین مختصاتو سیستم)  - :دمختصاتویوسیستم لکه
 x,y,z,tته 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
شرط چې په جسم باندې قوه وارده نه شي  . .په بله وینانوموړی یوداسې سیستم دی چې
دهغه په چوکات کې وخت په متجانس توګه  ،فضاهم په متجانس توګه جوړښت لري
اوهرې خواته په یوشان ډول خواص وښيي  .همدارنګه دوخت تابع نه وي  .دمختصاتوپه
انرشل سیستم کې دنیوټن لومړی قانو(د عطالت قانون) اعتبارلري  .ټول انرشل
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
یوه انرشل سیستم کې دیوه فزیکی کمیت اندازه ګیري وشي نودګالیلین انتقال
 Galilean transformationپه مرسته په اسانی سره کیدی شي چې په یوه بل انرشل سیتم
کې هم همدغه کمیت اندازه شی  .فزیکي قوانین په ټولو انرشل سیستمونوکې په خپل
شکل پاتې کیږي  .په دې ماناچې دمختٌصاتودسرعت تابع نه دي  .بلخوادمختصاتوپه غیر
انرشل سیستمونوکې دفزیک قوانین دنوموړومختصاتو په تعجیل پورې اړه لري .
دبیلګې په توګه کله چې یوتوپ دځمکې خواته رالویږي نومسیریې سم سیخ نه دی
،داځکه چې ځمکه په خپل محورراڅرخي  .همدارنګه هغه څوک چې دځمکې سره یوځای
څرخیږي اودځمکې افقي حرکت وړاندوینه کوي ،اړین ده چې دکوریولیس قوه Coriolis
 effectپه پام کې ونیسي  .دیادولوړده چې دیوه جسم حرکت یوازې دنوروشیانولکه
دیوجسم ،دلیدونکی شخص اویادوخت – فضامختصاتوسره په ارتباط کې بیان کیدی
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شي  .نوموړونسبي شیانوته دمختصاتوچوکاټونه ویل کیږی .
ترټولوغټ الندنی سرحدته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه دحقیقي عددونوهره مجموعه
نوموړی سرحدلري .

اویا

ككړول،لړل،سرايت كول،په ناروغۍ اخته كول،عُفوني كول،مبتالکول
عفونت ،انتان  -:دانسان ،حیوان اونباتاتوبدن ته دوایرسونو،مایکروبونو بکټریاوو،
فنګای ،یوحجروي ،پار ازايټونو ،چینجیو اونورو مایکرو اورګانیزمو ننوتل اوهلته
تکثرکول دي  .نوموړي اورګانیزم کوالی شي چې دناروغیوالمل وګرځي ،خوپه تیره بیاچې
دیوشخص دفاع سیستم کمزوری وي  .نوموړي مایکرواورګانیزم کوالی شي چې دالندې
الروبدن ته ننوځي  parenteral -۱ :پرته دخولې له الری  :لکه دپوستکي
،استنشاق،دمخاطي غشاله الرې  enteral-۲دخولې اوکلمې له الرې  -۳ذزخم له الرې
 -۴دیوه انسان څخه بل انسان ته دتماس،ټوخیدلو،ترنجیدلوله الری .
دناروغۍ تولیدکوونکي  ،لکه وایرس  ،بکټریا،مرخیړي اونورپار ازايټونه

Inf.  Infimum
Infect

Infection

Infectious Agents

عفوني ناروغۍ،انتاني ناروغۍ  -:هغې ناروغۍ ته ویل کیږي چې دانتان په واسطه
منځ ته راځي  .هغوی کیدای شي چې په توپیرلرونکې درجه سره ساري خواص ولري .
دبېلګې په توګه لکه محرقه،کولرا،چیچک،زکام اوداسې نور .هغه ناروغۍ چې

Infectious
Diseases

په زورننوتل  ،نفوذکول ،

Infiltrate

دبکټریاواومرخیړیو په واسطه منځ ته راغلې وي ددرملنې لپاره یې یې دانتي بیوتیک
اوکه وایرس وي د  Virostaticumڅخه ګټه پورته کیږی .

یرغل کوونکي سرطان ته ویل کیږی چې دخپل ابتدايي ځای څخه دبدن نوروسالموغړوته
غځیږي اومیتاستیزیس کوي

Infiltrating
Cancer

په ریاضي کې  -:ترټولو سترالندنی سرحد ) ، infimum(infاوهمدارنګه درواخله
ترټولوکوچنی پورتنی سرحدته ) supremum (supویل کیږي  .دبیلګې په توګه :
اویا

Infimum

الیتناهي،بې حده،بې پایه ،نامحدود ،دبیلګې په توګه په ریاضي کې یونامحدوده
په دې ماناچې  xبې حده ستریږي اوهمدارنګه
سرحدداسې لیکو:
داماناورکوي چې  xبې حده کمښت مومي .
غیرمحدودسلسله  -:دبیلګې په توګه لکه :
1 1 1
1
⋯ 1 + + + + ⋯………+ +
!2! 3! 4
!𝑛
غیرمحدودمجموعه  -:یوه مجموعه ده چې الیتناهي عنصرونه لري  .دبیلګې په توګه لکه
دطبیعي عددونومجموعه غیرمحدودده .
التهاب  ،سوځول  ,یو شی ته اور اچول،

Infinite

Infinite Series

Infinite Set
Inflame

دسینې یوډېرلږپېښيدونکی سرطان ډول دی  .سینه توده حس کیږي ،رنګ يې سوروي
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اوپړسیدلي وي .دسینې پوستکۍ دنارنج پوستکې ته ورته مالومیږي .کله کله په سینه کې
یوه غوټه هم پیداکیږي
نقطهْ انعطاف  -:تابع ) f(xرادرنظربګیریم  ،عدد  aرا یک نقطهْ انعطاف از  fګویند
هرګاه خط مماس درنقطهْ )) (a,f(aنمایش هندسي راقطع کند .نقطهْ  aیک نقطهْ
انعطاف است  ،هرګاه وتنها هرګاه  f ' '(a) = 0بوده یعنې مشتق دوم تابع درین نقطه
صفرشود ،وهمچنان ای تابع ) f ' '(aدرجوار  aعالمت خودراتبدیل کند .مثال ً تابع
 f(x) = x3در صفر  0دارای نقطهْ انعطاف است .
جریان  ،بهیدنه ،

Inflection Point

Inflow

اغېزه  ،تاثير  ،رسوخ  . ،نفوذ

Influence

اغیزه کول  ,تاثیر کول  ،نفوذکول

Influence

انفلوانزا،ریزش  ،ذکام -:
دتنفسي جهاز یوې حادانتاني ناروغۍ ته ویل کیږی چې د انفلوانزا
درې ډوله ) (A;B;Cوایرسونو  RNA-Virusپه واسطه منځ ته
راځي  .نوموړې ناروغۍ په انفرادي ،انډیمیک اوپانډیمیک توګه
رابرسیره کیږی چې کلینیکي نښې یې داسې پیل کیږي  :ناروغ یوه
ناڅاپه لوړه درجه تبه  38-39 °Cاخته کیږي  ،دډیرساړه نه رږدیدل،
ْظالتو درد ،دغړودرد ،دمالدرد ،وچ ټوخیدل ،ستوماني
دستوني التهاب ،سردردي ،دع
،داهم کیدای ښي چې نس ناسته اوقی هم ورسره وي  .درملنه  :استراحت ،ډیرمایع څښل
،سګرټ اوالکهول باندې بندیز،دتبې اودردکمښت په موخه ) (paracetamolوکارول شي
 .ماشومانو اوتنکیو ځوانو ناروغانو ته باید د aspirinدرمل ورنه کړشی اوکه خداې دنه
کړي دینې خطرناکه ناروغۍ  Reye's syndromeباندې اخته کیدالی شي  .څرنګه چې
دانفلوانزا ناروغي دوایرس سره تړاولري نوله دې کبله انتي بیوتیک په ناروغۍ باندې

Influenza

اغیزمن رول نه لري  .خوکله چې دبدن دفاع سیسم ضعیف شي نودبکټریاوو په واسطه
لکه  Staphylokokkenثانوي انتان منځ ته راځی اوپه پایله کې دسږي اونوروغړو التهاب
پیداکیږي  .په نوموړی صورت کې کیدای شي چې انتي بیوتیک وکارول شي .
ضدوایرسي درمل عبارت دي له neuraminidase inhibitors -۲ adamantanes -۱ :
،دانفلوانزا ناروغۍ دناروغ دټوخيدلواوترنجیدلوله الرې بل چاته انتقال کیږي  .په شکل
کې دانفلوانزاوایرس کښل شوی دی.
مالومات،اطالعات،معلومات

Information

دقرمزڅخه الندې الکترومقناطیسي وړانګې دي چې دڅپې طول يې دنوروړانګوڅخه
اوږددی اوله دې کبله دانسان لپاره دلیدلووړنه دي

Infrared

دماتحت قرمزوړانګوفلتر :دتودوخي جذب کوونکي فلترونه دي چې دنورلید وړوړانګې
ورڅخه تیریږي خودماتحت قرمزوړانګوڅپې ورڅخه نه شي تیریدالی اوهغوی ته انعکاس
ورکوي  .دویدیوپه کمره کې ورڅخه ګټه پورته کیږي .

Infrared CutOff Filter

دتحت قرمزوړانګوپه واسطه عکاسي  -:دعکاسي کمرې هغه فلم چې دلته کارول کیږي
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دنږدې تحت قرمزوړانګولپاره حساسیت ښيي اودڅپوطول یې )(700 nm - 900nm
پورې رسیږي  .دنوموړووړانګوپه مرسته دلیرومناطقوعکس اخیستل کیږی  .دبیلګې په
توګه لکه دآلوتکې څخه دځمکې مخ عکس اخیستل اویاکله چې په هواکې ګرداواوریځ
موجودوی  .په پوځي برخه کې چې دشپې له خوا شیان نه لیدل کیږی دنوموړوعکاسي
کمروڅخه ګټه پورته کیږي .
دماتحت قرمزوړانګوپه مرسته دشیانوعکس اخیستلوتخنیکي کړنالرې ته ویل کیږی .
دعکاسي فلمونه دماتحت قرمزوړانګوپروړاندې یانې  700 nmڅخه تر  900 nmمتره
پورې حساسیت ښي .

Infrared
Photography

ماتحت قرمز -:دالکترومقناطیسي څپودفریکونس یوې برخې ته ویل کیږي چې
دڅپوطول یې دلیدوړنورپه پرتله اوږد دي اوتریوملي متره پورې رسیږی
) . (1 mm–760 nmنوموړې وړانګې په سترګونه شي لیدل کیدای خویوازې دحرارت
وړانګوپه توګه حس کیږي  .په طبات کې دنوموړووانګوڅخه دناروغیوپه تشخیص کې
ګټه پورته کیږی  .دبیلګې په توګه دماتحت قرمزعکاسي کمر ي په مرسته دبدن پوستکي
په سطحه کې د حرارت ویش عکس اخیستل کیږي  .که چېرته دپوستکي پرسطحه
دحرارت ویش  thermogramsدټاکلي درجې څخه پورته متجانس شکل وه نه لري ،
نوکیدی شی چې درګونوناروغی اویادغړوالتهاب شتون ولري .

Infrared
Radiation

ماتحت قرمز سپېکتروسکوپي  -:دماتحت قرمز طیف په مرسته کوالی شوچې
دکیمیاوي موادوجوړښت اوخاصیت مالوم کړو .دنوموړي مقصدلپاره د ماتحت
قرمزوړانګې دمطلوب نمونې څخه تیریږي اوهلته دنمونې ماليكيولونوڅخه جذب کیږي
 .څرنګه چې دنمونې ماليكول ګروپونه دخپل جوړښت سره په تړاوکې په ټاکلي
فریکونسي اهتزازکوي ،نود ماتحت قرمزطیف دوړانګویوازې هغه برخه ځانته جذب
کوي،چې فریکونس یې ورسره یوشان برابروي  .دغه ډول جذب شوي فریکونس ته
درېزونینت  resonantفریکونسي ویل کیږي  .دمنبع هغه وړانګې چې دنمونې څخه

Infrared
Spectroscopy

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 .
ماتحت صوت  -:دصوت هغوموجونوته ویل کیږی چې داهتزازونو شمیریې دشپاړس
هرڅ  16 Hzڅخه ټیټ وي اودانسان په غوږ نه اوریدل کیږي  .نوموړې څپې په اوبوکې
ترډیرلیرې واټنه پورې رسیږي  .ځینې حیوانات لکه پیل ،زرافه او نهنگ آبی ددې
وړتیالري چې دماتحت صوت یوه برخه واوري اوپه دې توګه دیوه بل سره دمالوماتوراکړه
ورکړه وکړي .

Infrasound

یوحجروي حیوانات چې په فاسدواوبوکې پیداکیږي  .لکه شالقداران ،آمیب او مژک داران
اونور

Infusoria

په ځان کې دخوراک موادورانیول

Ingestion

دتنفس سیستم ته بخار،هوا ،گاز اوگردننوتل

Inhalation

تنفس کش کول  ،هوا یابخارتنفسي سیستم ته ننه ایستل
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ابتدایي شرطونه  ،لکه په تفاضلي معادلوکې لومړني شرطونه

Initial condition

لومړنی غړی  ،لومړنی عضو ،په یوه معادله کې لومړنی ترم یاغړی

Initial member
،term

په توګه لکه په فزیک کې چې
د بېلګې
لومړنی قیمت  ،ابتدايي حالت -:
دابتدايې سرعت قیمت په  V0سره ښوول کیږي  .اویا په ترمودینامیک کې چې هغه

Initial value

کمیتونه چې دیوه سیستم لومړنی حالت ټاکي
دلومړني قیمت مسئله ( په تفاضلي معادلوکې ) ،د بېلګې په توګه لکه په انالیزیس
کې دتفاضلي معادلویوه اړینه ټولګه په ګوته کوي چې دیوه لومړني مالوم غړي y0
په مرسته دیوې تفاضلي معادلې حل محاسبه
اومالوم ورکړل شو ي لومړنی وخت
شي .

Initial value
problem

لومړنی سرعت  ،هغه ابتدايې سرعت چې په فزیک کې په  V0سره ښوول کیږی  .دبېلګې
په توګه دوخت  tپه تابع سره په یوه منظم تعجیل  aکوونکي حرکت کې طی شوې الره S
مساوی ده له :

Initial velocity

په طبابت کې  -:دپیچاکری په واسطه بدن ته دمایع موادو لکه درمل تذریق کول چې
ْظالتوله الرې بدن ته ورننوځي
دپوستکې  ،رګونواوع

Injection

غیرعضوي ،معدني

Inorganic

یوطبیعي علم دی چې دعنصرونواودهغوی
غیرعضوي کیمیا اویامعدني کیمیا -:
دمرکباتوڅخه کوم چې د کاربن هایدروجن په مرکباتو اویادهغوی په مشتقاتوپورې اړه
وه نلري  ،بحث کوی .دیادولووړده چې دکاربن لرونکو مرکباتو دډلې څخه ،
اسیدکاربونیک  ،اودهغه امالح اوکاربن دای اکساید دنوموړي علم په ځانګه پورې اړه
لري  .غیرعضوي کیمیا دناژوندي طبیعت بنسټ جوړوي .

Inorganic
chemistry

هغه مالومات،ډاتا اومواددي چې دکمپیتوترسیستم ته ورداخیل کیږي

Input

حشرات  -:ښپږ پښي حیوانات هم ورته ویل کیږي اوانواع یې دیوملیون څخه هم اوړي .
غټوالۍ یې د  0,2 mmملي مترڅخه تردرې دیرش سانتي متره  33 cmپورې رسیږي .
لرغوني فوسیل  Fossilپه ډاګه کوي چې لومړيو حشراتو څلورسوه ملیونه کاله دمخه
شتون درلود .دحشراتوبدن په دریوبرخویانې سر، Caputسینه  Thoraxاوبطن
 Abdomenویشل شوی دی  .دسرپه برخه کې یې ښکرونه،مرکبې سترګې اونقطه يې
سترګې شتون لري  .دهغوی دخولې شاوخوابرخه دفکهای علوي ،سفلي ،لب تحتانې
اولب فوقاني څخه جوړه شوې ده  .دسینې برخه یې ددریوبندونوڅخه جوړه ده چې
هربندیې یوزوج اطراف ل ري  .همدارنګه دسینې دویم اودرېیم بندمعموالًهریوجوړه وزرونه
لري.دپښوجوړښت یې دهغوي دژوندطرزسره برابر هراړخیز شکل لري  .دبیلګې په توګه
لکه ګینجې پښې ،شناکوونکې پښې ،کاونده پښې،ګیرنده پښې،درنده پښې،پاک
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
کوونکې پښې اونورې دندې په غاړه لري  .دحشراتو وزرونه
هم دیوبل څخه توپيرلري  .دحشراتوتکامل دهګۍ څخه
شروع کیږي اوپرلپسې توپیرلرونکي پړاونه لکه الرف (کرم
مانند)،شفیره (، pupaغوزه مانند)،بطیطه طی کوي .
دحشراتود انواعوڅخه قانغوزها،پروانه ها،مګس ها،نازکباالن
،مګس ها،زنبور،میږي اونوردیادونې وړدي  .دحشراتواناتومي اومورفولوګي جوړښت په
الندې ډول دی :
 -۱انتن - ۲الندنی نقطه یې سترګې  -۳ Ocellusپاسنی نقطه یي سترګې  -۴مرکبې
سترګې -۵ compound eye .مغز -۶ brainدسینې مخنی برخه -۷ prothorax
دشابرخې وینې رګونه  -۸لوله هوايي  -۹ Tracheenمنځنی سینه -۱۰ mesothorax
دسینې وروستۍ برخه  -۱۱ metathoraxعلوي وزرونه  -۱۲سلفي وزرونه hindwing
 -۱۳منځنۍ خیټه  -۱۴ mid-gutزړه  -۱۵ Heartمبيض  -۱۶ ovaryدمعدې څټ
برخه  -۱۷ hind-gutمقعد -۱۸ anusمهبل  -۱۹داعصابوتناب  -۲۰ملفیګي تیوب
 -۲۱پښې  -۲۲ tarsal pads .منگولي  -۲۳دپښې وروستی برخه -۲۴ tarsus
 -۲۵ tibiaدورانه غټ هډوكى -۲۷ trochanter -۲۶ femur
دلينګي هډوكى
مخکنۍ کولمه  – ۲۸دسینې اعصابوتناب  -۳۰ Coxa -۲۹غدة لعابية salivary
 -۳۱ glandدمرۍ اعصاب  -۳۲دخولې آالت mouthparts
دننه پكښى،دننه لورى ،دننه  ،داخلى .

Inside

غریزه  -:هغه سلوک اوطرزرفتارچې په یوه اورګانیزم کې دداخلي اوخارجې عواملوپه
واسطه منځ ته راځی .
غریزوې کړه وړه  -:هغه عملیې چې دیوې غریزې په واسطه ترسره کیږي

Instinct
Instinct Action

انستیتوت  ,علمی موسسه

Institute

الرښوول  ،رهنمايي کول  ،داخل کول  ،یوکارښول ،پوهول ،خبرول

Instruct

آالت ،سامان،اسباب،وسیله

Instrument

انزولېن  -:یوپېپتیدهورمون دی چې دپانکریاس بیتاحجروکې تولیدکیږي  .دانزولین
هورمون په مرسته دشکرهغه اضافګي مقدارچې په وینه کې شتون و لري ،
ْظالتوحجرومنځ ته انتقال کیږي اوهلته دګالیکوجن په شکل ذخیره کیږي .که
دجګراوع
دچاپه په بدن کې دانزولین مقدار لږ او یاهیڅ نه وي نودشکرناروغۍ  diabetesمنځ ته
راځي  .څرنګه چې همدغه اضافګي شکر په بدن کې نه شي ذخیره کیدای ،نودادرارله
الرې دبدن څخه وځي  .ددرملنې په موخه دانزولین هورمون ناروغ ته دپیچاکاری په واسطه
تذریق کیږي اویادګولی په شکل لکه میتفورمین  Methformineدرمل خوړل کیږي .
دسالم سړي په وینه کې دانزولین نارمل مقدارپه نهارحالت کې پينځه مایکرولیتر نړیوال
واحد پر ملی لیتر  5 - 30 µU/ml.ټاکل شوی دی  .دشکرناورغانولومړنی نښې دادي
 :ډیرزر تږي کیږي  ،ډیرزروږي کیږي اوډیرزرادرارکوي  .کله چې په بدن کې دشکر
مقدارد 80 mg/dlڅخ ه ټیټ شي نودګلوکاګن اونور هورمونونه په فعالیت شروع کوي
اوپه وینه کې دشکر کچه پورته بیايي .
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
صحیح عدد لکه … …, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3,

Integer

تمامي ( اېنتیګرل ) -:
اېنتیګریشن په ریاضي کې یواساسي مفهوم دی اودهغه
برعکس مفهوم یانې مشتق (ډیفرنسیشن ) سره یوځای
دمحاسبې دوه عمده عملګره تشکیلوي .
 -۱معین تمامي ): (definite integral
په تمامي حساب کې معین تمامي یواساسي مفهموم جوړوي چې د
په شکل ارائیه کیږي  .په دې ځای کې ) f(xدحقیقي اومستقل متغیر x
تابع ده  a ،او  bپه ترتیب سره د معین تمامی محدودانترول [ ]a, bالندنی حداوپورتنی
حدتشکیلوي  .نوموړي دواړه حدونه دتابع ) f(xتعریف شوې ناحیه احتواکوي  .دهندسې
په ژبه کې ،معین تمامي د  xاو yمختصاتوپه سطحه کې هغه مساحت ته ویل کیږي
چې دتابع ) f(xګراف ،افقي  xمحور،اود  x = aاو  x = bپه ځای کې دعمودي خط په
واسطه احاطه شوې وي .
 -۲غیرمعین تمامي  : indefinite integralڅرنګه چې انتیګرل دمشتق برعکس عملیه
ده نوکله چې یوه تابع ) F(xدمشتق وړتیاولري ،اوبیاد ) F(xمشتق ونیول شي اوپه
 ،نو )F(x

پایله کې د) f(xحقیقي تابع ترالسه شي یانې

تابع د حقیقي تابع ) f(xغیرمعین تمامي اویااصلي تمامي په نوم یادیږي  .د ) f(xتابع،

Integral

 ،په دې ځای
ټولوغیرمعین تمامي ګانو لپاره لیکالی شوچې :
کې  Cیوثابت عدددی  .که چېرته ) f(xیوه حقیقي تابع وي اوبلخوا ) F ′(x) = f(xپه تړلي
انترول [ ]a, bکې متمادي اوپه خالص انترول ( )a, bکې د ډیفرنسیشن وړتیاولري  ،نود
انتیګرل او ډیفرنسیشل محاسبې عمده جمله بیان کوي چې د سرچینې (اصلي) تابع
) F(xاودحقیقي متمادي تابع ) f(xترمنځ الندې اړیکې اعتبارلري .

دبیلګې په توګه ،که د
𝑥3
𝐶+
3

سرچینه تابع
انتیګرل مساوي دی له :

تابع په پام کې ونیسو ،نومالومه ده چې د )f(x
 ،شکل لري او په انترول ( )2, 5کې د ) f(xمعین متمادي

نتیجه  :دیوه تابع ) f(xمنحني الندې سطحې مساحت ترالسه کیږي کله چې په پورتني
سرحدکې دسرچینې تابع قیمت څخه دالندني سرحدقیمت منفي کړو .دغیرمعین تمامي په
بله وینا دسرچینې تابع  F(x)+Cګټه په دې کې ده چې دهغه په مرسته د ) f(xتابع معین
تمامي محاسبه کوالی شو .دبیلګې په توګه ،دسرچینې تابع په مرسته دهغې سطحې
مساحت محاسبه کوالی شوچې دتابع ګراف په واسطه احاطه شوې وي اویادیوه
څرخیدونکي درې بعده جسم حجم ترالسه کړو.
د ریاضي اناالیزیس په څانګه کې یوه کړنالره ده چې دیوه منحني په واسطه داحاطه شوې
سطحې مساحت محاسبه کوالی شي .
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Integral Calculus

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
حلقه تام  -:په الجبرکې دغه حلقه دعنصرودتربیب په تړاوتبادله يي Commutative
خاصیت لري اوهمدارنګه خنثی عنصر لري  .برسیره پردې داختصارقانون هم صدق کوي
Integral Domain
 .یانې کله چې  x.z = y.zاو  z ≠ 0وي  ،نو . x = yدبیلګې په توګه  ،تام عددونه
دضرب عملیی په تړاویوه تام حلقې تشکیلوي
دتمامي په داخل کې تابع  - :دبیلګې په توګه کله چې دغیرمعین تمامي لیکدودلکه
په پام کې ونیسو،نوپه دې ځای کې دتمامي عالمه په
عالمه په ) f(xښوول کیږي .

اود اېنتیګراند

اتمام کول،اېنتیګرل نیول ،

Integrand

Integrate

داېنتیګرل نیولوعملیه  ،داتمام کولوعملیه،دتکامل عملیه

Integration

جلد،پوست ،دانسان اوحیوان بهرنۍ پوستکی ،پوښ ،په نباتاتوکې دتخمدان پوښ

Integument

ذکاوت ،هوشمندي  -:هغه څوک چې روحي ذهني هراړخیزه توانايي اوځانګړی
استعدادونه ولري  .دبیلګې په توګه لکه ،دپوهیدنې استعداد ،تعلیم ،مهارت ،ادراک
،تعبیرکول ،ارتباتات مفاهیم پالن کول،دستونځوحل کول،عاطفي ذکاوت،دتفاهم وړتیا،
غ ونډ فکر،غښتلې حافضه،زده کړه ّ،دموضوعاتوبرجسته حل کول ،دابتکاروړتیا،عقل
،ځیرکتیا ،په یوه نوي حالت کې دخپل ځان زر تطبق کول ،عمومي پوهه،داطالعاتوراکړې
ورکړې وړتیا،ژور تفکر ،دژبې وړتیا ،دفکرتمرکزاوبالخره دطرزالعمل قابلیت چې
دعددونو او سمبولونوپه هکله یې ښيي  .پورته یادشوی خواص دانسان په اجتماعي
کلتوري چاپیریال اوارثي فکټورونوباندې اړه لري .

Intelligence

شدت  -۱ -:لکه دنوروړانګوشدت ،دصوت شدت  ،دحرارت شدت  -۲دوړانګوانرژي
چې په واحدوخت دیوې سطحې واحدڅخه تیریږي  .فزیکي واحد یې ( )W/m2دی .
 -۳دبرقي ساحې شدت چې واحدیې  V/mدی

Intensity

شدید،کامل  ،پياوړى کوونکې ،ټینګونکی ،بشپړکونکی ،ډیروونکی

Intensive

د ماليكول په منځ کې تعامل  -:هغوکیمیاوي تعامالتوته ویل کیږي چې دیوه ماليكيول
په داخل کې صورت نیسي  .دبیلګې په توګه لکه دتوتېمیري  tautomerismعملیه چې
دیوعضوي مرکب واحدتړون په غبرګ تړون اوړي  .دبیلګې په توګه لکه دهایدروجن اتوم
په انتقال سره داینل شکل  Enolپه کیتوشکل  ketoاوړي .

Inter Molecular

بین السلولي ،دسلولوترمنځ پروت ،لکه د نباتي انساجودګاونډیوسلولونوترمنځ په
ګازډکه شوې فضا

Intercellular

دسلولونوغشا ګانوترمنځ موجوده خالیګاه ،بین السلولي فضاء
دڅوموجونوتداخل کړنالره  ،دموجونوترمنځ ټکرکیدنه

،دموجونومتقابل اغیزې .

دبیلګې په توګه ،کله چې دموجونوترمنځ دفازتفاوت شتون ولري نو دّمحصله دامنې
 amplitudeغټیدل اویاکوچنی کیدل منځ ته راځي .
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Intercellular
Space

Interfere

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
تداخل ،متقابله اغیزه -:
ددوواویاڅوموجونومتقابل اغیزوته ویل کیږي چې دهغوی
ترمنځ نسبي فاز  Phaseدوخت اومحل په تړاوثابت وي .
دبیلګې په توګه کله چې دوه کوهیرنس  coherenceڅپې یوپه بل کې تداخل وکړي نوپه
پایله کې یوه مح صله څپه منځ ته راځي چې دپخواپه پرتله لوړه دامنه ،ټیټه دامنه او
یادصفرسره مساوي دامنه درلودالی شي  .دتداخل اغیزه په هرډول څپو لکه درڼاڅپې

Interference

،رادیوڅپې،صوتي څپې،دالکترون ذروڅپې اوداوبوڅپو کې منځ ته راځي  .په شکل کې
ددووڅپوتداخل ښوول شوی ده چې یوشان فریکونس اویوشان دامنه لري  .که
ددواړوڅپودفازتفاوت د  2πڅوچنده وي نودامنې یې سره جمع کیږي اوکه دفازتفاوت
یې π, 3π, 5π ......قیمت ولري نودامنې یې یودبل څخه منفي کیږي  .په پایله کې
دتداخل اعظمي اواصغري دامنې ترالسه کیږي چې دتداخل نمونی په نوم یادیږی .
تداخلي رنګونه -:
کله چې سپین رنګه نورپه شفافونریواپتیکي موادوولګیږي
اوبیاانعکاس وکړي ،نوسطحه یې رنګه ښکاري  .دغه رنګونه
ځکه منځ ته راځی چې دشفاف جسم په سطحه باندې انعکاس
شوې وړانګې ( )۲اودجسم په ژوره سطحه کې
انعکاس شوې وړانګی ( )۱یودبل سره دجسم په سطحه کې تداخل کوی اوپه پایله کې
دتداخل نمونه یی رنګونه تولیدکوي  .داځکه چې دژورې سطحې څخه انعکاس شوې
وړانګې ( )۱دسطحې څخه انعکاس شوې وړانګې ( )۲په پرتله اوږدواټن طی کوي .
منځ ته راځي چې د څپې نیمايې
همداالمل دی چې دهغوی ترمنځ د فاز توپير
طول  λ/2طاق چنده قیمت لري  .په پایله کې دسپین نورهغه رنګونه نه لیدل کیږي چې د
جسم دمخ سطحې اوژورې سطحې ترمنځ دتګ اوراتګ طی شوې فاصله  X0Y=Δدڅپې
نیمايې طول ډیرځلیزه طاق قیمت ولري  .دبیلګې په توګه دیو شفاف جسم لکه دصابون په
قف کې دانعکاس شوې وړانګې ( )۱دتګ اوراتګ فاصله مساوي ده له

Interference
Colour

.
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 .
نورمثالونه عبارت دي لکه دمرغانودوزرورنګونه ،داوبوپه سطحه باندې دغوړونری پټ
رنګونه اوداسې نور.
نوارداخلي  -:عب ارت له هغونواروڅخه دی چې دتداخل اغیزې په واسطه دیوې پردې
پرمخ ښکاره کیږی  .که چېرته دنورهغه منابع چې یودبل سره تداخل کوي یوډول رنګ
ولري (مونوکروماتیک)  ،نودتداخلي نوار نمونې دسپینواوتوروخطونوڅخه تشکیل شوې
وي  .که دنورمنابع سپین رنګ ولري،نو تداخلي نواردرنګه خطونوپه څیرښکاره کیږی
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انترفرومتریاتداخل سنج -:
یوه تخنیکي آله ده چې دڅپودتداخل کړنالرې په مرسته
دیوه جسم هراړخیزوخواصوپه هکله مالومات ترالسه کیږي .
دبیلګې په توګه دیوه جسم دطول اوسطحې تغیر،دجسم
انکسار ،انرژي طیف دنورسرعت اودځمکې جاذبوي امواجو
اندازه کول اونور .همدارنګه په استرونومي کې
انترفرومترپه مرسته دسیارو ،لمراودستوروداخلي جوړښت په هکله په لوړه کچه حل شوي
عکسونه ترالسه کیږي  .په عمومي توګه انترفرومترلکه  Michelsonدرڼایوې کوهیرنس
منبع  ،Sیوه متحرکه هینداره  M1اوبله ساکنه هینداره ، M2یودیدکتور  Eاو یوه نیم
شفافه هیندارې  Mڅخه جوړه وي  .دنورمنبع څخه واحدرنگه الکترومقناطیسي څپې
) E(r,tخپریږي اوپه الره کې دیوې نیم شفافې هیندارې  Mپه واسطه په دوه برخوویشل
کیږی چې یوپربل باندې عمودخپریږي  .یوه برخه یې سم سیخ وړاندې ځي اوپه هینداره
 M2لګیږي اوبله برخه یې په نوي درجه کږه کیږي اوپه هینداره  M1لګیږي  .دوړانګو
هره یوه برخه د نیم شفافه هیندارې څخه تر M1او  M2هینداروپورې توپیرلرونکې اپتیکي
فاصلې (اویامحېط) طی کوي او په نوموړوهینداروکې انعکاس کوي ترڅوبیرته نیم
شفاف هیندارې ته الرومومي  .دنیم شفاف هیندارې څخه یوځل بیاانعکاس کوي اوپه
پایله کې دواړه وړانګې په ګډه سره په یوه پرده (دیدکتور) باندې لګیږي  .په دیدکټور کې
انعکاس شوې وړانګې دیوبل سره تداخل کوي  .که ددواړو انعکاس شوو ،وړانګو طی

Interferometer

شوې اپتیکي فاصلې نسبي تفاوت ،دڅپوطول  λبشپړعددپه اندازه تغیروکړي ،نو
)
دتداخل نمونې  patternاعظمي زیګنال اوکه فازبېځایه توب (
دڅپونیمايي طول  λ/2په تړاود طاق ډیرچنده په اندازه تغیروکړي ،نو دتداخل نمونې
اصغري زیګنال مینځ ته راځي  .که چېرته دنیم شفاف هیندارې څخه دپاتې دواړوهیندارو
M1او M2دفاصلې نسبي تفاوت د  Δdپه اندازه وي  ،نودیوې نامالومه سرچینې
 ،په دې معادله کې Z

دڅپوطول دالندې معادلې په مرسته ترالسه کوالی شو.
دتداخل اعظمي زیګنالونوشمیردی .

په طبیعي توګه په بدن کې تولیدیدونکی هورمون دی ( )cytokineچې د انتان
اوناروغیوپر وړاندې د ایمین سیستم فعال کوي  .نوموړی هورمون دساتونکې درملنې
 maintenanceپه موخه دمایولوماناروغې دبیرته راګرځیدنې مخنیوی کوي .
داخلي نقطه  -:یوه نقطه  Pهغه مهال دیوې مجموعې  Mداخلي نقطه ده کله چې

Interferon

دمجموعې په ننه برخه کې او د  Pنقطې په مرکزباندې یوه کوچنۍ دایره رسم کړو په دې
توګه چې ټولې نقطې یې په مجموعه  Mتعلق ولري .

Interior
)(Topology

داخلي  ،دننه ،په منځ کې

Interiorly

بین البین،دمخلوط ارثي عالمومشخصات  ،ددووشیانوپه منځ کې پروت
داخلي زاویه

Intermediate
Internal Angle

داخلي اصطحکاک هغه قوه ده چې دیوه جسم فزیکي شکل دتغیرپه ترځ کې دجسم دننه
حرکت پروړاندې عمل کوي
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داخلي وړانگې  -:په چاپېریال کې موادشتون لري چې د انسان بدن ته دخوراک ،
څښاک اودتنفس له الرې ننوځي  .داراډیواکټیف موادپه تیره بیا لکه پوتاشیم  K٤٠چې
بیتاوړانگې (انرژي )1.33 Mevاوگاماوړانگې (اترژي  ) Mev ١.٤٦خپروي په بدن کې
ترمیاشتواوکلونوپورې پاتې کیږي .دبېلگې په توگه په بدن کې د راډیواکټیف
ایزوټوپونواکټیویتی لږڅه نهه زره بیکاریل  9000 Bqاټکل کیږی  .په دې مانا چې په یوه
ثانیه کې نهه زره هستې چوی اونهه زره وړانگې خپروي  .په یوه ورځ کې اوه سوه ملیونه

Internal
Radiation

ذرې په بدن کې خپریږی  .په بدن کې دننه دچاپیریال راډیواکټیف ایزوټوپونو له کبله په
یوه کال کې لږڅه یونیم ملي سیورت  1,6 mSv/aانرژي ډوزته رسیږي .
اینترفېز  -:دسلول دپخیدنې اوویشنې دورې (  (cycleیوپړاوته ویل کیږي چې دوروستی
بشپړشوې هستې ویش اودهستې دبیاپیل ویش ترمنځ پړاوتشکیلوي  .نوموړې
پړاوددریوبرخوڅخه جوړدی چې د)G2 (Gap 2)،Synthesis (S) ، G1 (Gap 1
،اوهمدارنګه دسکون یااستراحت پړاو  G0څخه جوړه ده  .په تی لرونکوحیواناتوکې
دسلول ویش ټوله دوره لږڅه شل ساعته دوام لري چې دهغې څخه یې په سل کې نوي
 90%په اینترفېزکې تیریږي .

Interphase

الحاق کول  ،دمنحنی په منځ کې د نامالوموبرخو بشپړکول

Interpolate

الحاق  -:په ریاضي کې یوډول کړنالره ده چې دتابع ددوومالوموقیمتونوترمنځ د
نښلولوپه موخه نورنوي قیمتونه ( ) dataاټکل کیږي  .ترټولوساده الحاق دخطي الحاق
 Linear interpolationپه نوم یادیږي  .دبیلګې په توګه که چېرته یوه تابع ) f(xپه پام کې
ونیسواودنوموړې تابع قیمتونه په دوه ټکو لکه ) (xa,yaاو ) (xb,ybکې مالوم وي
،نودمنځ ټکی ) (x,yالحاق خطي فرمول یې په الندې ډول لیکو:

داوتاردعوی  -:دیوې دایرې دوه وترونه  ABاو  CDپه پام کې نیسو چې په یوه نقطه
 Mکې یوبل قطع کوي  .پس بین طول های قطعات اوتارتساوي AM.BM = CM.DM
وجوددارد.
دمجموعوتقاطع  -:که چېر ته دوه مجموعې لکه  Aاو B
ولرونودهغوی دمجموعې تقاطع یوه داسې مجموعه ده چې
 Aاوهم په Bکې شتون ولري .
عنصرونه یې هم په

Interpolation

Intersecting
chords theorem

Intersection
)(Set Theory

دنوموړومجموعودتقاطع مجموعه د  A ∩ Bپه بڼه کښل کیږي.
بېلګې په توګه که چېر ته } A= {1, 2, 3وي او } B= {2, 3, 4نودتقاطع مجموعه C
مساوي ده له C= {2, 3} :
ددووموازي خطونودتقاطع نقطه

Intersection
Point

دانساجوپه منځ کې تش ځای یاچاک ،لکه دانساجوپه منځ کې په مایعاتوډکه
فضا،دانساجوپه منځ کې تومور یاسیستایتز

Interstitial

انترول ،فاصله  -:حقیقي فاصله د ټولوحقیقي عددونودمجموعې څخه عبارت دی ،په

Interval
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دې توګه چې ددووراکړل شووعددونولکه a ،او  bترمنځ په زړه خوش هر انتخاب شوی
عددداسې خواص وښيي چې په مجموعه پورې اړه ولري  .دهمدې عددوڅخه یانې a
اویا bاویادواړه عددونه  ،اویا دهمدغوعددونوڅخه هیڅ یویې کیدای شي چې په فاصله
پورې اړه ولري  .که چېرته یوه فاصله ،عدد  aاوعدد  bپه ځان کې وه نه لري ،نودتعریف
سره سم فاصله دخالص انترول په نوم یادیږي اوپه وسیله د ) (a,bارائیه کیږي  .که چېرته
یوه فاصله ،عدد  aاو عدد  bپه ځان کې ولري نود ⌋𝑏  ⌊𝑎.په شکل ښوول کیږي .
 -۲دهندسي له مخې فاصله  ،دیوه مستقیم خط دټولونقطومجموعې ته ویل کیږي چې
ددوو Aاو  Bراکړل شوونقطوترمنځ پرتې وي  .دبیلګې په توګه  :دټولوعددونو  xمجموعه
چې داسې خواص لکه  0 ≤ x ≤ 1ولري ،یوانترول په ډاګه کوی چې دصفرعدد اودیوعدد
اوهمدارنګه تول هغه عددونه پکې شامل دي چې دهغوی په منځ کې پراته دي .
ددووغږونوترمنځ فاصله (فاصلهُء صدا)  -:دغږفاصله ددووغږونوترمنځ فاصلې ته ویل
کیږي چې دهغوی د فریکونس نسبت سره یوشان دی

)Interval (Music

په اپتیکي سامانونولکه مایکروسکوپ کې هغه فاصله ده چې دابجکتیو Objective
تصویرخواته محراق اوداکیلر  ocularتصویرخواته محراق ترمنځ پرته وي .

Interval Optical

معايي  ،په کلموپورې تړلی  ،په روده باندې مربوط ،

Intestinalis

کولمې  ،امعأ  ،روده  -:دهاضمې سیستم
هغه اوږده تیوب ډوله برخه ده چې دمعدې
دپای برخې څخه ترمقعده پورې غځیدلې ده .
کولمې په درې برخوویشل شوې دي .
 -۱کوچنۍ کلمې یانرۍ کلمې ( Intestinum
 )tenueچې اوږدوالی یې لږڅه پینځه 4–5 m
متره دی  .په تیره بیاپه دې برخه کې دالس
ګوتوپه شان په ملیونو ډیرټیټ اولوړجوښتونه
یانې زغابې  Villiشتون لري ترڅو دغذايي موادودجذب لپاره پراخه سطحه تولیدکړي
 .په نریوکولموکې هضم شوي غذایي مواد دمونوساخاراید ،پيپتیداوامینواسیدپه توګه
جذب کیږي اوبیادوینې له الرې څخه ټول بدن ته رسیږي ، .
 -۲غټې کلمې ( )Intestinum crassumچې اوږدوالی یې لږڅه یونیم متر  1,5 mدی.
 -۳ریکټوم  rectumچې دکلمې وروستۍ برخه ده او اوږدوالی يې لږڅه پینځه لس
سانتي متره دی  ..غټه کلمه په دوه برخوویشل شوې ده.
 -۱دکوچنۍ کلمې په الندې برخه کې پیل کیږي ،اوږدوالی یې لږڅه اته سانتي متره دی
اود ( )Caecumپه نامه یادیږی  .دنومړې برخې په منځ کې د اپنډيسى كولمه vermiform
 appendixشتون لري چې اوږدوالی یې لږڅه اته سانتي متره دی
 : ) Colon( -۲دغټې کلمې دابرخه دڅلوروبرخوڅخه جوړه ده  .چې په خپل وارسره د
 transversum, Colon ascendens,او  descendensاو  ، sigmoideum.داپیتل په پټ
شتون لري چې انزایمونه ،لکه
crypt
کې نل ډوله زغابې  ،لمفاوي غدې ،
ساکارازې  saccharaseاومولټیز  Maltaseافرازکوی  .دامعأ اخرنۍ برخه درېکټوم په
نامه یادیږي اودیوه نل په شان په مقعد  anusباندې پای ته رسیږي  .هغه ګټورغذايي
موادچې په نریوکولموکې نه شوجذب کیدالی دلته په غټوکولموکې
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دهراړخیزوباکټریاووپه مرسته تجزیه کیږي اوبیاجذب کیږي  .په پایله کې دپاتې
شووغذایی موادوڅخه په غټوکولموکې اوبه اوایونونه جذب کیږي .
 -۱لومړني سلولونه  -:په عالي نباتاتوکې دساقې درأس وده کوونکې منطقه چې په
ریشه کې شتون لري  .په بله وینا دریشې دودې پیل په موده کې دڅوکې هغه برخه ده
چې د  Meristemپه نوم یادیږي  -۲ .دکثیرالحجروي نباتاتودرشتواولیه سلولونه دي .

Intial Cells
(Apical
)Meristem

هغه فضاده چې دسلول پالزماغشاپه واسطه احاطه شوې وي او دسلول داخلي مایع څخه
ډکه ده .

Intracellular
Space

داخل کول  ،الرښوونه کول  ،ورپيژندل ( معرفى كول )  :دو دول ( رواجول ) :
پيژند گلوى ،سريځه  ،مقدمه ،ننوتل  ،الرښوونه

Introduce
Introduction

غریزوي  ،شعورى ،حسى

Intuitive

تغیرناپذیر،نابدلیدونکی ،دبیلګې په توګه کله چې یوفزیکي کمیت دیوه
مختصاتوسیستم څخه یوبل مختصاتوسیستم ته انتقال شي اوخواص یې په خپل حال
پاتې شي .

Invariant

دسینې یوډیرپېښېدونکی اویرغل کوونکی سرطان ډول دی چې دسینې دشدي په
نلونوکې پیل کیږي اوورپسې دسینې شاوخواسالم نسج ته غځیږي .

Invasive
Ductal
Carcinoma

دسینې یوډول سرطان دی چې دشدي په غدوکې پیل کیږي اوورپسې شاوخواسالم نسج ته
غځیږي .نوموړی سرطان دسینې سرطان ټولوډولونوڅخه پينځه لس سلنه  15%برخه
تشکیلوي

Invasive
Lobular
Carcinoma

یرغل کوونکی سرطان ته ویل کیږي چې دخپل ابتدايي ځای څخه دبدن شاوخواسالم نسج
اویاغړوته غځیدلی وي

Invasive Cancer

شته والی  ,موجودیت  ،بقا ،حیواني اویا نباتي اجتماع
معکوس،سرچپه

Inventory
Inverse

معکوس تابع  -:یوه تابع لکه ) g(xدیوې بلې تابع لکه ) f(xیوه
معکوس تابع بلل کیږي کله چې  g(f(x)) = xشي  .په دودیزه توګه
معکوسه تابع ) g(xدیوې نښې په واسطه لکه ) f-1(xښوول کیږي .
دبیلګې په توګه یوه تابع لکه 𝑥√ 𝑔(𝑥 ) = 3یوه معکوس تابع د
 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 3تشکیلوی .

Inverse Function

دزاویوي تابعومعکوس تابعو ته ویل کیږي  .نوموړی تابع دیوې دایرې دیوې برخې قوس
په توګه که چېرته
محاسبه کوي اودتابع قیمت یې یوه زاویه ده  .د بېلګې
 y = sinxسره وي نو  x = arc sin yترالسه کیږی

Inverse
trigonometric
functions

 -۱په بیالوژی کې  -:دجنسي خواصو بیرته راګرځیدل
 -۲په کروموزوموکې دمیوتیشن یوه کړنالره ده چې دکروموزوم یوه برخه پرې کیږي

Inversion
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اوبیرته په معکوس ډول یانې  180°نښلول کیږي .
 -۳په کیمیاکی  -:په فرکټوز اوګلوکوزباندې دنیشکرقندټوټه کیدل چې هلته
دنوردوراني زاویه تغیرکوي .
 -۳په هندسه کې  -:انعکاس نظربه دایره  :یوه ځانګړې تابع ده چې دیوې دایرې منځ
برخه دبهربرخې سره بدلوي  .په یوه سطحه کې د آرنقطې  Pانعکاس نظریوې اړونده
دایرې ته عبارت له یوې نقطې ' Pڅخه دی چې په هغه خط باندې قرارلري کوم چې
ددایرې مرکز  Oدنوموړې نقطې  Pس ره وصل کوي  .په دې توګه چې ددایرې مرکزڅخه
دنٍقطو pاو' Pفاصلې حاصل ضرب ددایرې شعاع  rمربع سره مساوي وی .
ددایرې په تړاونقطه ' Pدآرنقطې  Pسرچپه (انعکاس) نقطې په نوم یادیږي  .دتعریف سره
سم درېفرېنس دایرې په منځ کې هره نقطه یوه انعکاس نطقه لري چې ددایرې په بهرکې
پرته ده اوبرعکس .
اینورتیز  -:یوانزایم دی چې دکتلست په توګه کارکوي او بوره (سوکروز)
فرکټوزاوګلوکوزباندې ټوټه کوي .

په

Invertase

غیرفقاریه حیوانات  -:ټولوهغو حیواناتوته ویل کیږي چې فاقدجمجمه اوفقراتوڅخه وي
 .لکه چینجیان  ،حلزونونه  ،پروتوزوا  ،اسفنجونه اونورحشرات

Invertebrate

غیرفقاریه حیوانات

Invertebrate

مخلوط قند  -:دګلوکوزاوفرکټوزمخلوط ته ویل کیږي چې په عسل کې هم شتون لري .
مخلوط قنددساکروزدټوټه کیدلوڅخه ترالسه کیږي
ګلبرګ  -:هغه پاڼه اویاطبقه چې یوګل دبهر څخه پوښ کوي .

Inverted Sugar
Syrup
Involucral Bract

ایوداین  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Iاونسبي اتومي کتله یې
 126,9 uده ،اتومي شمېره یې  53ده  .ایوداین ،یو،درې ،پینځه اواوه والنسه عنصردی
چې دهلوجن په ګروپ پورې اړه لري  .په خالص توګه تورخړځلیدونکی رنګ لري .
دتائیرایدغدې هورمونو لکه  T3 ;T4دجوړښت لپاره بنسټیزعنصرتشکیلوي  .ایوداین
 24ایزوټونه لري  .په هستوي طب کې د Iod-131رادیوایزوټوپ څخه دتائیرایدسرطان
ناروغی ددرملنې په موخه ګټه پورته کیږی  .فزیکي نیمايي وخت یې اته ورځې
اوبیالوژیکي نیمايي وخت يې په تائیرایدکې  138ورځې دی  .راډیواکټیف ایزوټوپ Iod-
 123څخه په هستوي طب کې دناروغیودپېژندنې په موخه ګټه پورته کیږي  .نوموړی
ایزوټوپ دبدن پ ه ناروغوغړوکې دنوروسالموغړوپه پرتله درادیوفارماکامرکب په بڼه
ډیرذخیره کیږي  .دګاماکمره په مرسته په غړوکې دایزوټوپ ځایزویش عکس اخیستل
کیږي اودناروغۍ ځای تشخیص کیږي .

Iodine

دایوداین عدد  -:دایوداین هغه مقدارکتله ده په واحدګرام چې دسل ګرام شحم په واسطه
د نامشبوع شحمي اسیدونو په غبرګ کیمیاوي تړون کې مصرف کیږي  .په پایله کې په
شحمي اسیدونوکې د نامشبوع مقدارټاکل کیږی .

Iodine Number

دایوداین ټینچر -:دپتاسیم ایودایداودایوداین عنصریوالکهولي محلول دی چې انتي

Iodine Tincture
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سپتیک خواص لري  .دپوستکي اوزخم د مکروبو وژنې په موخه کارول کیږي .
هغه مالکه چې ایوداین ورسره ګډوي

Iodized Salt

دسترګوپه شبكية کې درڼاپروړاندې یوه سوررنګه حساسه ماده چې دتي
لرونکوحیواناتواوانسان دسترګودشابرخې دننه پوستکي په جال کې شتون لري .

Iodopsin

 -:یواتوم اویا یوماليكيول ته ویل کیږی چې دټولوالکترونوشمیریې
ایون
دټولوپروتونوشمیرسره یوشان نه وي  .په پایله کې ایون مثبت اویامنفي برقي چارج لري
اوله دې کبله په برقي ساحه کې دکتود  cathodeاویاانود  anodeخواته حرکت کوي .
یوایون کوالی شي لکه دیوه الکترون په شان دبرق جریان نقل کړي  .که چېرته یواتوم
اویاماليكيول خپل الکترون دالسه ورکړي ،نودمثبت ایون اویاکتیون  cationاوکه چېرته
الکترون راونیسي ،نودمنفي ایون اویا انیون  anionپه نوم یادیږي .

Ion

يو اتوم او يا ما ليکول چې د الکترونوپه رانيولواويا بايللو سره يې يوبرېښنايزچارج
پيداکړی وي .

Ion

دايونو ډوز چې واحد یې يوکولومب پريوکيلوگرام )(1c/Kg

Ion Dose

دایونوتغیراوتبدیل کړنالره  -:یوه تخنیکي کړنالره ده چې په اوبوکې دیوې حل شوې
مادې نامطلوب ایونونه ،دزړه په خوښه ایونو په واسطه تعویض کیدای شي .په عادي
توګه اوبه خالصې نه وي او اجنبي عضوي اوغیرعضوي مواددایونوپه بڼه پکې شتون لري
 .په اوبوکې حل شوې مثبت ایونونه دکتیون  cationاومنفي ایونونه دانیون  anionپه نوم
یادیږي  .په اوبوکې خوځیدونکي ایون کیدای شي چې دیواویاډیروبرقي چارجونه
خاوندوي  .لکه  Na+ ; HCO- ; Cl- ; Mg+2 ; Ca+2 ;SO4-2 :په اوبوکې دمثبت اومنفي
چارجونو شمیریوشان دی اوله دې کبله اوبه په برقي تړاوخنثی دي  .دبیلګې په توګه که
وغواړوچې د سختواوبوڅخه دکلسیم  Ca++اومګنیزیم  Mg++نامطلوب ایونونه
دسودیم ایون  Na+اوهایدروجن ایون  H+په واسطه تعویض کړو،ترڅوپه پایله کې نرمې
اوبه تر السه شي  .نوددې موخې لپاره دکتیون تبادل طریقې څخه ګټه پورته کیږي  .په دې
مانا چې پاکوونکی سختې اوبه دیوې استوانې په منځ کې بهیږي چې د صمغ resin
غونډاري شکله مادې څخه جوړه ده  .د یوې داسې کتیون تبادل په کړنالره کې
دسختواوبوڅخه دکلسیم ایونونه اودمګنیزیم ایونونه دصمغ غونډارومنځ ته ورننوځي
اوهلته دسودیم دوه ایونو  Na+په واسطه تعویض کیږي  .دکتیون تبادل کوونکي په منځ
کې چې په  RNaښوول کیږي  ،الندې کیمیاوي تعامل صورت نیسي .

همدارنګه دانیون تبادل کوونکي په مرسته کوالی شوچې داوبوڅخه مالګه لیری کړوچې
دسلفیټ ایون  SO4- -اوکلورایون  Cl-په درلودلوسره اسیدي خواص لري  .دانیون تبادل
کوونکي په منځ کې “ Rالندې کیمیاوي تعامل صورت نیسي .

په پایله کې د  OH-ایون د  H+ایون سره یوځای کیږي اوداوبویوماليكيول
ورڅخه جوړیږي .
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دایونو خوځیدنه  -:په یوه محلول کی دایونوسمتي حرکت ته ویل کیږي چې دبرقي ساحې
په واسطه منځ ته راځي  .منفي چارج شوي ایونونه (انیون ) مثبت انودخواته حرکت کوي
اومثبت چارج شوي ایونونه (کتیون ) دمنفي کتود خواته حرکت کوي  .دالکتروالیت
یومحلول په پام کې نیسوچې په مثبت چارج شوي ایون  e+باندې برقي ساحه ٍ Eاغیزه
کوي اوپه سرعت  V+دکتودخواته خوځیږي  .دنوموړي خوځیدونکي سرعت اوبرقي
ساحې ترمنځ الندې متناسب اړیکې شتون لري اولیکو:

Ion Mobility

 ، V+ = u+ Eپه دې معادله کې دتناسب فکټور  u+ته دایونوخوځیدنه ویل کیږي .
 u+هغه سرعت دی چې یومثبت ایون یې دیوولټ پرسانتی متربرقې ساحه
نوموړی
 1V/cmکې یې ترالسه کوي .
ایوني مالیکیول  - :هغو ماليكيولونوته ویل کیږي چې په هغوی کې یواتوم برقي چارج
ولري  .لکه دامونیم ایون NH4+

Ion Molecule

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
په تجزیه کوونکې  mass-analyzerآله کې دایون عدسیې په توګه ورڅخه ګټه پورته کیږی

Ion Optic

ایوني اړیکې  -:یوډول کیمیاوي اړیکو ته ویل کیږي چې دبرقي مثبت اومنفي چارج
لرونکوایونوترمنځ دالکتروستاتیک څکوونکې قوې په واسطه منځ ته راځي  .دبیلګې په
توګه دخوړومالګه  NaClدسودیم مثبت ایون اومنفي کلورایون څخه جوړه ده  .کله چې
دسودیم اتوم اودکلوراتوم په خپل منځ کې کیمیاوي تعامل
وکړي نوپه پایله کې سودیم اتوم یوالکترون دالسه ورکوي
اودسودیم کتیون ) (Na+تشکیلوي  .بلخوادکلوراتوم
یوالکترون ځان ته رانیسي اودکلورپه انیون  (Cl−).اوړي .
نوموړي ایونونه دالکتروستاتیک قوې په واسطه یوبل په تناسب دیوپریوڅکوي اوپه پایله
کې سودیم کلورائید منځ ته راځي .
+
−
Na + Cl → Na + Cl → NaCl

Ionic Bond

ایوني خاصیت  -:هرّڅومره چې په یوه مرکب کې ددوواتومونوترمنځ دالکترونیګاتیویتي
خواصو تفاوت ډیروي  ،په همغه اندازه دغه مرکب قطبي اویاپه بله ژبه (ایوني) خاصیت
لري  .الکترونیګاتیویتي دیوه اتوم اویا وظیفه یزګروپ میالن ته ویل کیږي چې خپل
ځانته الکترونونه راکش کړي  .په بله وینا دیوه ماليكيول دقطبي  polarityکیدنې شدت
ته داړونده ماليكيول ایوني خاصیت ویل کیږي .

Ionic Character

ایوني مرکبات  -:داسې ډول کیمیاوي مرکبات دي چې دمثبت اومنفي چارج
شووایونوڅخه جوړشوي وي اویوه کلکه بلوري شبکه جوړوي  .په ایوني شبکه کې مثبت
اومنفي چارج شوي ایونونه په خپل وارسره څنګ په څنګ پراته وي  .په جامدحالت کې
ایوني مرکبات برقي جریان ته هدایت نه ورکوي ،خوکله چې په اوبوکې حل شي نوپه
Ionic Compound
ایونوتجزیه کیږي  .په اوبلن محلول کې ایوني مرکبات دبرق جریان ته هدایت ورکوي .
دایوني مرکباتودذوبان نقطه نسبتاُ ډیره لوړه وي  .په عمومي توګه ایوني مرکباتوته مالګه
هم ویل کیږي چې دیوه فلزاویوه غیرفلزبرخې څخه جوړه وي  .دبیلګې په توګه لکه
دخوړومالګه NaCl
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دایونوغلظت -:
کله چې یوکیمیاوي مرکب په یوه محلول کې حل شي نوپه پایله کې
په دوه اویاډیرو مالیکولونو ،ایونونو اویااتومونوتجزیه کیږي  .په
محلول کې دتولید شوو ایونوشمیرته په واحدمول پرلیترmol/L
دایونوغلظت ویل کیږي  .دبیلګې په توګه کله چې دخوړومالګه  NaClپه مقطری
اوبوکې حل کړو،نودسودیم مثبت ایون  Na+اودکلورپه منفي ایون  Cl-تجزیه کیږي  .په
محلول کی یوازې دسودیم اوکلورایونونه ازادحرکت کوي اودجامد مالګې هیڅ یو
مالیکول  NaClهم پکې شتون نه لري  ، NaCl(s) → Na+(aq) + Cl−(aq) .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 .

Ionic
Concentration

) 𝑞𝑎( 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠) ⇔ 𝑁𝑎+ (𝑎𝑞 ) + 𝐶𝑙−
د تعادل ثابت  Kcیې دالندې کیمیاوی معادلې څخه ترالسه کیږي .

])𝑞𝑎( [𝑁𝑎+ (𝑎𝑞)][𝐶𝑙−
= 𝑐𝐾
])𝑠(𝑙𝐶𝑎𝑁[
بلخوا دتعادل ثابت ته دتجزیې ثابت  dissociation constantهم ویل کیږي .په پورتنی
ْظت په ګوته کوي .
ٍْ
معادله کې کونج لرونکي قوسونه لکه ] [ دنوموړو ایونو غل
ایوني شبکه  -:په یوه جامد متجانس جسم کې دانیون ( anionمنفي چارج شووایونو) او
دکتیون ( cationمثبت چارج شووایونو) منظم درې بعده جوړښت
ته ویل کیږي .
دبیلګې په توګه لکه دخوړومالګّه  NaClایوني شبکه تشکیلوي .
داځکه چې دکلورهریوایون  Cl -دسودیم شپږوایونو 6 Na +
اوبرخالف دسودیم هریوایون دشپږوکلورایونو 6 Cl -په واسطه احاطه شوي دي  .بلخوا

Ionic Crystal

دالکتروستاتیک قوې په واسطه دسودیم مثبت ایون  Na+اودکلورمنفي ایون  Cl-د یوبل
سره کلک تړلي دي  .په بله ویناایوني شبکه دایونوڅخه جوړه ده چې دغه ایونونه
دالکتروستاتیک برقي قوې په واسطه یوبل سره کش کوي .
دایون شکل تغیر -:
کله چې یومثبت ایون دیوه منفي ایون سره عمل وکړي په دې توګه
چې دمثبت ایون اتومي شعاع  rدمنفي ایون اتومي شعاع ً Rپه پرتله
کوچنی وي،نودالکتروستاتیک قانون په اساس منفي ایون په ډیرشدت سره خپل ځانته
راکش کوي اوپه پایله کې دهغه شکل ته تغیرورکوي  .په بله ویناکوچنی ایون په خپل
چاپېریال کې نسبت وغټ ایون ته ځواکمنه برقي ساحه لري  .داځکه چې دیوه کروي شکله
ایون  qپه سطحه باندې برقي ساحه ٍ  Eدشعاع دمربع  R2سره سرچپه
.
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دایون اودايپول ترمنځ اړېکې -:
کله چې یوایون دیوه دایپول لرونکي ماليكيول سره غبرګون
وکړي نودالکتروستاتیک قوې پراساس دایون اودماليكيول
مخالف برقي چارج ترمنځ ایوني اړیکې منځ ته راځي  .دبیلګې
په توګه لکه داوبوماليكيول یوبرقي دايمي دایپول دی چې د
اکسیجن برخه یې منفي چارج تشکیلوي .

Ionic Dipol Bond

همداالمل دی چې داوبوماليك يول په یوه کتیون باندې کلک نښلي  .کله چې  NaClپه
اوبوکې حل شي نوپه  Na+ایون او  Cl-ایون تجزیه کیږي  .داوبودایپول ماليكيولونه
دسودیم مثبت ایون  Na+پرشاوخوادایروي شکله راټولیږي  .نوموړې کړنالره دهایدریشن
 Hydratationپه نوم یادیږي .
ایوني شعاع  -:په هستوي فزیک کې یوډیرکوچنی واټن دی چې داتوم ایون مرکزڅخه
ترخارجي مدارپورې رسیږي  .که څه هم نه پخپله ایون او نه هم اتوم یوثابت بهرنی سرحد
لر ي خوسره دهغې هم دایون شعاع په یوه بلوري شبکه کې دجامدکروي شکل په توګه
تعریف شوې ده  .دبیلګې په توګه دانیون اوکتیون مجموعي ایوني شعاع هغه فاصله ده
چې د بلوري شبکې دایونوترمنځ شتون لري  .دیوه ایون شعاع کیدای شي چې داتوم
شعاع څخه غټه اویاکوچنی وي اوداپه دې پورې اړه لري چې اتوم څومره الکترونونه دالسه
ورکړي دي اویایې ځانته رانیولي دي  .دبیلګې په توګه دخنثي اکسیجن اتوم شعاع r
درې اویا پیکومتر  r(O) = 73 pmقیمت لري اوکه چېرته دوه الکترونونه ځانته

Ionic Radius

راونیسي نوایوني شعاع  rionیې یوسلوشپږویشت پیکومتر  rion(O2−) = 126 pmته
ستریږي .
ایوني تعامالت  -:داسې کیمیاوي تعامالت دي چې په یوه اوبلن محلول کې دمثبت
اومنفي آزادخوځیدونکو ایونوترمنځ ترسره کیږي  .دبیلګې په توګه په اوبلن محلول کې
داسیدوسره دقلویاتوکیمیاوي تعامل دیادولو وړدي .
−

𝑂 ⟺ 𝑁𝑎+𝐶𝑙 + 𝐻2

Ionic Reaction

−

𝑙𝐶𝑁𝑎+ 𝑂𝐻− + 𝐻+

اینیم  -:دتوریم دوه سوه دیرش  Thorium-230لپاره یوپخوانی نوم دی
اینایزیشن  -:یوه فزیکي کړنالره ده چې دیومالیکیول اویایواتوم څخه چارج شوې ذرې
لکه الکترونونه اویا ایونونه لیرې کیږی اویانورورسره یوځای کیږي اوپه پایله کې مثبت
اویامنفي ایونونه منځ ته راځي .
داینایزیشن اطاق (خونه) -:
دهستوي فزیک یوه نامتوآله ده چې هستوي وړانګې لکه
الفاوړانګې ،بېتاوړانګې ،ګاماوړانګې اوهمدارنګه دایونووړانګې
اندازه کوالی شي  .نوموړې آله یا دیدکتور Detectorپه یوه تړلي
پوښ کې دخاذن په شان دوه لوحې لري چې دانود  anodeاوکتود
 cathodeپه نوم یادیږي  .نوموړي الکترودونه دموازي لوحوپه شان اویا په یوه شریک
مرکزاستوانه یې شکله جوړښت لري  .دآلې منځ برخه کیدای شی چې دهوا،ګاز ،مایع
اویاجامدموادوڅخه ډکه وي  .څرنګه چې دانوداوکتودترمنځ لوړولتیج پوتنسیال شتون
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Ionization
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لري نوله دې کبله دانوداوکتودترمنځ برقي ساحه تولیدکیږي  .کله چې هستوي وړانګې
دیدکتورته ور ننوځی نوهلته دګازاتومونه ایونایزکوي اوپه پایله کې الکترونونه اومثبت
چارج شوی ایونونه تولیدکیږي  .دانوداوکتودترمنځ برقې ساحې په مرسته تولیدشوي
چارجونه داړونده مخالف قطب الکترودوخواته کش کیږي  .په بهرني سرکت کې دبرق
جریان زیګنال دګلوانومترپه م رسته اندازه کیدای شي  .څرنګه چې دآلې په منځ ماده کې
دایونایزیشن تولیدشوی برقي جریان دلویدونکووړانګوجذب شوې انرژی اودوړانګوډول
سره متناسب دی نوله دې کبله دوړانګوانرژي ډوزاندازه کیدالی شی  .داینایزیشن آله
دطبابت رادیوتیراپې په څانګه کې ناروغ ته دوړانګوډوزاندازه کولوپه موخه اوهمدارنګه
دتعمیراتو اوراخیستلو مخنیوي په موخه دلوګی  Smokeاندازه کولولپاره پراخ استعمال
لري  .دلوګي دیدکتورپه آله کې دامریسیم  Americiumایزوټوپ څخه کاراخیستل
کیږی چې دنوموړي ایزوټوپ الفاوړانګې دآلې په دننه هواکې ثابت جریان تولیدکوي .
اینایزیشن انرژي  -:هغه انرژي ده چې دیوه اتوم اویامالیکیول داینازکولولپاره ضرورده .
په بله وینا هغه انرژي چې داتوم اویامالیکیول څخه دیوالکترون دلیرې کولولپاره پکارده
 .دبیلګې په توګه که وغواړوچې دهایدروجن اتوم څخه الکترون راوباسو ،نو لږڅه 13,6
 eVالکترون ولټ ه انرژي ته اړتیالرو  .داینیزیشن انرژی عمومي فرمول په الندې ډول دی

Ionization
Energy

 ،دلته  +Zeپه هسته کې دمثبت پروتونودچارج شمیر،
.
 -eدالکترون چارج a0،دنیلزبورشعاع  n،داتوم انرژي لیولونه او  eVدانرژي واحددی .
په چارج لرونکواتومونواویامالیکیولونوباندې دخنثی اتومونو
اینایز کول -:
اویامالیکیولونوتبدیلولوکړنالرې ته ویل کیږي .

Ionize

ا يونايزوونکې وړانگې  - :هغو وړانگو اويا هستوي بڅرکو ته ويل کيږي چې په يوه
بيالوژیکي ماده کې دايونوجوړه منځته راولي اومالیکولونه اواتومونه ایونایزکوي .د
بېلگې په ډول لکه د گاما وړانگې ،بېتا وړانگې اونيوترونونه

Ionizing
Radiation

اینوسفیر -:دځمکې اتمسفیریوه طبقه ده چې دلمر وړانګوپه واسطه ایونایزکیږي اوله دې
کبله دالکترونو،چارج شوومالیکیولونو اوایونو څخه جوړه ده  .نوموړې طبقه دځمکې
لږڅه  50 kmارتفاع څخه تریوزرکیلومتره  1000 kmارتفاع پورې رسیږي  .کله چې
درادیولوړفریکونس څپې په اینوسفیرولګیږي نوهلته الکترونونه په اهتزازراولي  .په پایله

Ionosphere

کې در ادیو څپوجذب شوې انرژي په همغه فریکونس خودفازپه توپیرسره بیرته دځمکې
خواته انعکاس کیږي  .ددې طبقې په مرسته درادیوڅپې وړانګې دځمکې هرې برخې ته
انتقال کیدای شي .
دایونوحاصل ضرب ثابت  -:دبیلګې په توګه اوبه دکیمیاوي تعادل په حالت کې په
هایدراکساید – OHاو هایدرونیم  H3O+ایونوتجزیه کیږي .
،
دهایدراکسایدایون غلظت اودهایدرونیم ایون غلظت حاصل ضرب ته
دایونوحاصل ضرب ثابت ویل کیږي اوپه  Kwتوري ښوول کیږي .
 ، [H3O+] [OH–] = Kwداوبولپاره نوموړی قیمت مساوي دی له :
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دایریدیم عنصرلپاره د لنډیزکیمیاوي نښه ده

Ir Iridium

ایریدیم  -:یوکیمیاوي عنصردی ،دلنډیزکیمیاوي نښه یې  Irده  ،نسبي اتومي کتله یې
 192,22uواحدده ،اتومي شمیره یې  77ده،درې ،څلوراوشپږوالنسه نجیبه فلزدی ،
دپالتین فلزاتوپه ګروپ پورې اړه لري  .اضافه له شل ایزوټوپونه یې پېژندل شوي دي
اوراډیواکټیف خواص لري  .درحم توموردمنځه وړلولپاره د Ir - ۱۹۲ایزوټوپ څخه ګټه
پورته کیږي .دنوموړې موخې لپاره دایریدیم رادیو ایزوټوپ منبع دتومورنسجونومنځ
برخٍِِه کې کېښوول کیږي اودڅودقیقوڅخه وروسته بیرته را ایستل کیږي  .نوموړې
کړنالرې ته براخي تېراپې ویل کیږي  .دتوموردمنځه وړلولپاره ددیرش سیورت 30 Sv
څخه ډیرانرژي ډوزته اړتیاده  .نوموړی رادیوایزوټوپ بیتااوګاماوړانګې خپروي اودانرژي
طیف یې ددوه سوه څخه ترشپږسوه کیلو الکترون ولټه پورې رسیږي .

Iridium

قزحية  ،عنبیه ،دكسى چاپيره رنګينه دایروي برخه چې دکسي قطرکوچنی اوغټ کوي
ترڅودنورپه ټاکلې اندازه وړانګې دسترګوپه پرده ( رېتینا) باندې ولګیږي .

Iris

اوسپنه  -:یوکیمیاوي عنصردی چې لنډیزیې په  ، Feداتوم شمیره یې  ، 26نسبي
اتومي کتله یې  ، 55,85 g mol-1دویلې کیدوټکی یې  1538 °Cدغلیان ټکی یې 2862
 °Cدی  .دارجاع مادې په توګه دوه والنسه اوداکسیدیشن مادې په توګه درې والنس
قیمت لري  .په معده کې د Fe2+ایون په توګه جذب کیږي  .دبدن لپاره داساسي
عنصرونودډلې څخه شمېرل کیږي  .اوسپنه په هیموګلوبین  ،میوګلوبین
،انزایمونو،مونوسایتونوکې ،شتون لري .
دبالغ سالم سړي په بدن کې داوسپنې اندازه  4000–5000 mgده .

)Iron ( Ferrum

داوسپنې کان  ،خامه اوسپنه  ,د اوسپنې هغه ډبرې دي چې په هغوی کې اوسپنه
دسلفایدکاربونبت اویافسفېټ اویااکسایدپه توگه شتون ولري

Iron Ore

داوسپنې میله

Iron Rod

داوسپنې گروپ  -:دپریودیک سیستم داتم گروپ عنصرونوته ویل کیږي  .دبېلگې په
توگه لکه اوسپنه  ،روتینیوم  ، ruthenium (Ru),اوزمیوم ) ، osmium (Osهاسیوم
)hassium (Hs
هغوعنصرونوته ویل کیږي چې دهغوی کیمیاوي خواص سره ډیرورته وي
اوبلخ وادمقناطیس کیدنې خاصیت هم وښيي  .دبېلگې په توگه لکه داوسپنې کان  ،کروم

Iron Group

Iron Metals

 ،مگنیزیوم ،وانادیوم  ،کوبالټ  ،نیکل اوداوسپنې الیاژ
داوسپنې اکسایدته ویل کیږي  .لکه Fe2O3 ، Fe3O4 ، FeO

Iron Oxide

دوړانګودرملني یوډول کړنالره ده چې دلوړانرژي ایکس وړانګو ،نویترونو اوالکترون
وړانګوپه مټ سرطانې حجرې دمینځه وړل کیږي ترڅودتومورکتله کوچنی شي

Irradiation

غیرناطق عدد  -:یوحقیقي عدد ته ویل کیږي چې د 𝑛 په شکل نه شي افاده کیدای
او دلته  mاو  nصحیح عددونه دي یانې 𝑍 ∈ 𝑛  𝑚.اوبلخوا  𝑛 ≠ 0دی .دبیلګې په

Irrational
Number

𝑚

توګه لکه

اویا

،

 ،اودپای عد
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همدارنګه دایلرعدد  e = 2,718281828459045235غیرناطق

عددونه تشکیلوي .

غیرمهم  ،بې ارزشه،بې ارتباطه ،

Irrelevance

یوطرفه تعامالت  -:داسې کیمیاوي تعامالت شته دي چې رجعي نه دي  .دبیلګې په
توګه لکه چې کاربن داکسیجن سره تعامل وکړي اوکاربن دای اکسایدمنځ ته راشي .

Irreversible

نوموړی یو بېرته نه ګرځیدونکی،په څټ نه تلونکی  ،برګشت ناپذیرکیمیاوي تعامل دی .
په کیمیاکې  -:دهغوعنصرونوهستوته ویل کیږي چې دکتلوي عددنسبي شمیره یې سره
مساوي وي خودپروتونوشمیریې توپیرولري  .دبیلګې په توګه لکه دتریسیم  tritiumاتوم
3

هسته 𝐻 1چې دوه نیوترونونه اویوپروتون لري  .دهیلیم اتوم 𝑒𝐻 32په هسته کې دوه
پروتونونه اویونیوترون شتون لري
په هواپېژندنه کې  -:هغه خطونه دي چې هلته داتموسفیرفشارمساوي قیمت ولري .

Isobar

په فزیک کې  -:یوه عملیه ده چې ترثابت فشارالندې سرته رسیږي .
خط دارای نشیب ثابت  -:هغه منحني ته ویل کیږي چې په یوه سطحه f(x,y,z) = 0
باندې قرارولري او هغه نقطې چې میل  grad fیې یوشان وي  ،سره نښلوي  .دتفاضلي
معادالتودحل کولوپه موخه دګراف کړنالره تشکیلوي .

Isocline

په کیمیاکې  :متجانس حلقه  -:حلقوي مرکباتوته ویل کیږي چې په حلقه کې یې یوازي
یوډول عنصرشتون ولري  .دبېلګې په توګه لکه دبنزول حلقه چې یوازې دکاربن
اتومونوڅخه جوړه شوې ده .
هغوګامېتونوته ویل کیږی چې دمذکراومؤنث جنسي حجروسلولونه یې یودبل سره په
شکل اوغټوالي کې یوشان وي .

Isocyclic

Isogamets

په مورفولوژي تړاویوشان ګامیتونوتکثر( بياز يږونه ،بيا پيداكيدنه)

Isogamy

هغوحجروته ویل کیږی چې دیوشان مخکنیوحجروڅخه منځ ته راغلې وي  .یانې یوشان
ارثي خواص ولري

Isogenic

عایق کول ،بیلول ،جداکول

Isolate

جدانقطه  ،نقطة معزولة  -:دیوې مجموعې  Sیوې نقطې  xته جدانقطه ویل کیږي په
دې توګه چې د xنقطې یوجوارشتون ولري چې دمجموعې  Sهیڅ بله یوه نقطه نه
 ،په پام کې
احتواکوي  .دبېلګې په توګه که یوه مجموعه لکه
ونیسو،نودلته دصفرنقطه ( )0یوه جدانقطه تشکیلوي .
په بیالوژي کې  -:بیلتون  ،جدايي ،تجريد  -:دژوندیوموجوداتوبیالوژیکي تکامل
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
جنس سره القاح وکړي اوپه پایله کې تکثرمنځ ته نه شي راتالی  .هرڅومره چې جنسونه
دیوبل څخه لیرې وي په همغه اندازه دهغوی جداګانه تکامل اودتحول امکانات هم
زیات وي  .بیلتون یاتجرید مختلف ډولونه لري  .دبېلګې په توګه لکه جغرافیايي
تجریدچې دسیمې په تړاودیوبل څخه بیل شوې وي  .لکه غرونه،دریابونه ،بحراوداسې
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نور .فزیولوجیکي بیلتون ل که دژوندد عین محیط په داخېل کې دژوندمختلفوشرايطوپه
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.
په فزیک کې  -:دیوه عایق په واسطه دهغو اجساموپوښ کول دي چې دبرق لپاره هادي
خاصیت ولري .
عایق  -:هغو اجساموته ویل کیږي چې دبرق جریان ته هدایت نه شي ورکوالی .
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 .
هغه کیمیاوي مرکبات دي چې مالیکیولي فرمول یې یوشان وي خودهغوی ساختماني
مشرح فرمول توپیرولري
ایزومېر -:کیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې دیوشان اوهمغه شمېراتومونوڅخه تشکیل
شوي وي خوهغوی د خپل درې بعده جوړښت اوکیمیاوي تړون په بڼه کې توپیرولري  .په
ی وه مالیکیول کې داتومونوتوپیرډوله تنظیم ددې المل دی چې ایزومېرتوپیرلرونکي
کیمیاوي اوفزیکي خواص لري .
فاصلې ساتونکې ربط  -:د  Euclideanپه متریک فضاکې عبارت له یوربط یاتابع
څخه دی چې دهمدې ربط په کارولوسره دفواصلواندازه تغیرنه کوي  .دبيلګې په توګه
که  Xاو Yدوه متریک فضاولرو اوفواصل یې په  dxاو  dyوښيو  :یوه تابع → ƒ : X
 Yته ایزومتري اویاپه بله وینا فاصله ساتونکې تابع ویل کیږي کله چې د  Xفضا دوه
عنصرونه  a,b ∈ Xپه پام کې ونیسو ،نوالندې اړیکې اعتبارلري :

Isolator
Isomerisation

Isomerism

Isomers

Isometry

همشکلي  ،ایزومورفيزم  -:هغو مختلفوکیمیاوي مرکباتواوبلوري اجساموته ویل کیږي
Isomorphism
Crystallography
چې شکلونه یې یودبل څخه توپیرولري خو دهغوي بلوري بڼې دیوبل سره مشابه وي .
همشکلیت  ،مساوي شکله  -:دمختلفواجسامومخلوط بلورونه دي چې مساوي شکلونه
ولري  .په ریاضي کې ددوومجموعو ترمنځ تابع ته ویل کیږي چې دیوې مجموعې یوه
برخه دبلې مجموعې په یوه برخه باندې یوپه يو،اورجعت پذیرربط ورکوي .
یوایزومورفیزم ته مورفیزم ویل کیږي کله چې  f: X → Yاړیکې پروړاندې یوه
معکوس تابع شتون ولري په دې توګه چې  ، f −1: Y → Xاوبلخوا  f −1f = idXاو f f −1
 = idYاعتبارولري .

Isomorphism

ایزوپرېن  -:دکاربن هایدروجن نامشبوع عضوي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول يې په
 CH2=C(CH3)CH=CH2بڼه ښوول کیږي  .په عادي حالت کې یوبې رنګه مایع دی
اودمصنوعي ربړجولوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي .

Isoprene

ایزوترم  -:هغه کرښې اودمنحني خطونه دي چې دمساوي حرارت نٍقطې سره تړي  .په
ترمودینامیک کې دیوه ایدیال غازدفشاراوحجم ګراف تغیرته ویل کیږي چې منحني ګان

Isotherm
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يې دثابت حرارت نقطې سره وصل کوي .
ایزوټوپ  - :دیوه اوهمغه کیمیاوي عنصرتوپیرلرونکي ډول اتومونوته ویل کیږي چې
دهغوی هستې په مساوي شمیر پروتونونه لري خو دنیوترونوشمیريې دیوبل څخه
توپیرلري  .په بله وینا دایزوټوپونو دکتلې شمېره مساوي نه وي  .په عمومي توګه دیوه
عنصرد ایزوټوپوکیمیاوي خواص ډیرسره ورته وي داځکه چې دعنصرونوپه پریودیک
جدول کې ایزوټوپونه په همغه یوه ځای کې پراته دي  .ځینې ایزوټوپونه راډیواکټیف
خواص لري اوځینې یې مستقر یانې ثابت خواص ښيي  .رادیواکټیوپه دې مانا چې
رادیوایزوټوپ دځان څخه هستوي وړانګې لکه الفا،بېتا اوګاماوړانګې خپروي اوپه پایله
کې په نورو ،نویوهستوت جزیه کيږي  .په داسې حال کې چې یو غیرراډیواکټیف ایزوټوپ
دوخت په تړاوثابت پاتې کیږي اودځان څخه وړانګې نه خپروي  .دبیلګې په توګه
دهایدروجن عنصردرې ایزوټوپونه لري چې دپروتون  ،دیتریم  ، Deuteriumاو تریتیم
 tritiumپه نوم یادیږي  .پروتون په هسته کې یونیوترون  ،دیتریم په هسته کې یوپروتون
اویونیوترون او تریتیم په هسته کې یوپروتون اودوه نیوترونونه لري  .نوموړي درې واړه
ايزوټوپونه په خپل مدارکې یوالکترون هم لري  .په داسې حال کې چې دهایدروجن دوه
ایزوټوپونه یانې پروتون اودروندهایدروجن (دیتریم) غیر راډیواکټیف خواص لري خود
تریتیم ایزوټوپ راډیواکټیف خواص لري اودبیتاتجزیې له الرې په هیلیم اوالکترون
ضدتیوترینوباندې تجزیه کیږي  .فزیکي نیمايي وخت یې لږڅه دوولس کاله دی .
راډیواکټیف ایزوټوپونه په طبابت کې دناروغیوددرملنې اوپېژندنې په موخه پراخ

Isotopes

ګټوراستعمال لري .
ایزوتروپي  -:هرې خواته یوشانتوب  .هرهغه جسم چې په هغه کې فزیکي حوادث لکه
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
 anisotropyویل کیږي  .دبیلګې په توګه ایزوتروپي وړانګې داسې وړانګې دي چې هرې

Isotropy

خواته په یوشان شدت سره خپریږي .
ترم  ,اصطالح  ,مفهوم  ،مفكوره ،عقيده ،تصور ،مفهوم.

Item

تکرار -:دځانګړومعادلودتقریبي حل په موخه یوډول تکراري طرزالعمل دی  .دبیلګې په
توګه یوډول طرزالعمل د  x0څخه پیل کیږي اوپه تعقیب کې یې دترادف یوسلسله داسې
قیمتونه لکه …… x0 ,x1 ,x2 ,x3 ,تأ سیس کیږي چې هغوی دمعادلې حل خواته تقرب
کوي  .په نوموړې کړنالره کې هریو  xn+1قیمت د  x0قیمت څخه تر  xnقیمت پورې
محاسبه کیږي  .په دې ځای کې چې هرڅومره  nپه کافي اندازه سره لوړقیمت ولري په
همغه اندازه سره  xnیوغوره تقریبي حل کیدای شي  .په ژبپوهنه کې  ،ایتریشن
دجملو،لفظونو  ،نقطو ،آوازونو ،مختاړواوهمدارنګه دپرلپسې حرکتونوتکرارکول دي .

Iteration

دایوداین عنصرلپاره دلنډیزنښه ده

J Iodine

دتابع ډیټرمننت یادیعقوبي ډیټرمننت

-:

یوډول ډیټرمننت ده چې د توابعوسره

تړاولري  -:په ریاضي کې یوکمیت دی چې دیوجسم دسطحې اویاحجم دتمامي
(انتګریشن) محاسبې په موخه کارول کیږی  .تعریف  :که چېرته دمشتق وړ یوه تابع  fپه
پام کې ونیسو،په دې توګه چې په  mاو  nبعده فضاکې خپل منځي څېره ونه کوالی شي
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f : Rn → R m

 ،نودتعریف سره سم د تابع  fډیټرمننت مساوي ده له :

نوموړې
،
 ،په دې ځای کې عملګر  Dfداسې هم لیکالی شو:
ډیټرمننت دیاکوبي متریکس  Jacobi-Matrixډیټرمننت په نوم یادیږي  .دیوهندسي
ډیربعده جسم دسطحې تمامي محاسبې (انتریګیشن  ) Integrationلپاره اسانه چلنالره
داده چې دکارتیزین مختصاتوسیستم  Cartesianپرځای دکروي مختصاتوسیستم
 Spherical coordinateڅخه کارواخیستل شي  .دنوموړې موخې لپاره اړین ده چې
کروي مختصات په ک ارتیزین مختصات واړول شي  .د بیلګې په توګه کروي مختصات
په کارتیزین مختصاتوکې په الندې ډول لیکل کیږي :
,
.

دتعریف سره سم دتابع ډیټرمننت مساوي ده له :

په پایله کې دیوجسم تفاضلي  dVحجم په الندې ډول ترالسه کیږي : .

دتابع مېتریکس یادیعقوبي مېتریکس  -: Jacobian matrixیوځانګړي مېتریکس ته
ویل کیږي چې په اتلسمه پېړۍ کې دیعقوب نومی جرمنی یهودي ریاضی پوه په
ویاړنومول شوی دی .
دیعقوب مېتریکس دیووکټوراویایوسکاالرلومړۍ درجه ټولو برخه والو مشتقونومېترکس
ته ویل کیږي  .که چېرته یوتابع  fولروچې دیوکلیدین  Euclideanفضا  nدیوکیلیدین
 ،اوبلخوا د  fتابع
په فضا mکې څېره ونه ) (mappingکوي یانې
دحقیقي  mقیمتونو برخه ایزتابع ګانولکه  y1(x1,...,xn), ..., ym(x1,...,xn).څخه تشکیل
شوې وي او  nبعده متحول یې عبارت له ) (x1,x2,x3,….,xnوي  ،نوکله چې
مېترکس په بڼه تنظیم
دنوموړوټولو تا بع ګانو برخه وال مشتقونه دیعقوبي
کړونولرو :
Jacobian Matrix

په پورتنی معادله کې د  Jتوری د  Jacobian matrixلپاره لیکل شوی دی چې دتابع f
مشتقات دکارتیزین دمختصاتو
ترتیب کوي  .دبیلګې په توګه که چېرته
نودیعقوبي مېتریکس

فك،زامه

-:

په تړاودیوه مېترکس په بڼه
وي
او

لپاره لیکالی شوچې :

دسرکوپړۍ یوه برخه ده چې په شمزۍ لرونکوحیواناتوکې دخوراکي
511
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موادودرانیولوپه موخه کارول کیږي  .همداالمل دی چې په زامه کې غاښونه شتون لري .
زامه په پورتنۍ برخه  Maxillaاوالندنۍ برخه  Mandibulaویشل شوې ده  .پورتنۍ زامه
نامتحرکه ده اوالندنۍ زامه دژ وولوغظالتوپه مرسته دزامې په مفصل کې خوځیدالی شي
 .بلخواالندنۍ زامه دکوپړۍ په هډوکي ( )Os temporaleتړلي ده .
ژله ،ژالتین  -:دنباتاتواویاحیواناتودافرازاتوټینګه اواالستیکي جوش شوی مادې ته ویل
کیږي

Jelly

جېت پطرول  -:دگازتوربین ماشین لپاره دسون مواددي چې په الوتکوکې کارول کیږي .
داپطرول دتوپيرلونکوهایدروکاربن مرکب څخه جوړدي چې دکاربن شمیریې
ترشپاړسوپورې رسیږي .

Jet Fuel

وظیفه،دنده ،کار ،مشغوال

Job

تړون ،یوځای کیدنه  ،بند (لكه دالس وپښو) :هغه ځاى يابندچې دوه شيان سره نښلوى،
مفصل ،غوټه.

Joint

یوردان منحني  -:په یوه سطحه کې نا پرېکیدونې تړلې حلقې ته ویل کیږي  .یوساده
یوردان منحني لکه دایره ده

Jordan Curve

جول ،ژول  -:دکاراویاانرژی لپاره نړیوال واحددی چې دانګریزفزیک پوه جیمزجول په
ویاړنومول شوی اودلنډیزنښه یې د  Jپه توري سره کیږي  .یوجول هغه کاریاانرژي ته ویل
کیږي چې کله یونیوټن قوه  Nدیومترواټن  N·mپه اوږدوکې عمل وکړي  ،اویاداچې
یوامپیربرقي جریان دیوه اوم  Ohmمقاومت څخه په یوه ثا نیه کې تیرشي  .یوجول

Joule

مساوي دی له :.
کیلوګرام  ، kgنیوټن  ، Nمتر ، mثانیه  ، sپاسکال  ، Paواټ W
ژول  - :د انرژي واحد دی اومساوي دی له  :واټ ضرب ثانيه J = W.S

Joule = J

دژول – تامسن اغیزه  -:په ترمودینامیک
کې یوه کړنالره بیان کوي کله چې په
زورسره یوګازاویامایع چې لوړفشار P1لري
دیوه تنګ سوري یاوالو (شیردهن ) څخه
بهیږي اودتیریدلوڅخه وروسته هلته انبساط وکړي  .په پایله کې دګاز حرارت تغیرکوي
اودفشار P2 < P1اندازه یې په بهرنۍ بر خه کې راټیټیږي ،په دې شرط چې دچاپېریال
سره دحرارت راکړه ورکړه صورت وه نه نیسي ) (adiabaticاوعايق وساتل شي  .په بله
وینادانبساط په ترځ کې په بهرني محیط کې د ګازپه واسطه کارترسره نه شي  .دبیلګې
په توګه په عادي حرارت اوفشارکې ټول ګازونه پرته له هایدروجن،نیون اوهیلیم څخه،
دانبساط په ورکولوسره ساړه کیږي  .دنوموړې تخنیکي طریقې په مرسته کوالی شوچې
هوا،نایتروجن ،هایدروجن ،ارګون اوداسې نورګازونه دومره ساړه کړوچې په مایع باندې
واوړی Linde cycle .
استدال ل کول  ,دلیل ویل  ،عادال نه حق ثابتول

Joule–Thomson
Effect

Justify
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دپتاسیم کیمیاوي عنصردلنډیز نښه ده

K  Potassium

هغه تخمدان چې په خپله ساقه کوږوالړوي .

Kampylotrop

په یوه ديپلوئید زایگوټ کې دالقاح پرمهال ددواړوگامیتونودکروموزوموویلي کیدنې ته
ویل کیږي  .په نوموړې کړنالره کې دمذکراومؤنث جنسي حجروکروموزومونه سره یوځای
کیږي .

Karyogamy

مایتوزیس  -:دسلول هستې غیرمستقیم ویش ته ویل کیږي  .په پایله کې پخپله سلول
هم په دوه برخوویشل کیږي چې د Zytokinesis

Karyokinesis
)(Mitosis

هسته خوړونکی اورگانیزم  - :هغه پار ازايټ چې دمیزبان دسلول هستې تخریب کوي
دسلول هستې پالزماته ویل کیږي چې دالندوبرخونه جوړه ده  :دسلول هستې پالزما
،کروماتین،هستگۍ ، nucleolusهستوي غشا ،هستوي مایع اوکروموزوم
دکروماتین کتلې ته ویل کیږي چې دهستي دویش په پړاوکې منځ ته راځي اودسلول په
بدن کې پیداکیږي .
دسلول په هسته کې اتکائي اوشبکه لرونکي مواد

Karyophag
Karyoplasm

Karyosomes
Karyotin

دڅښلواوبودپاکولوپه موخه یوډول طریقه ده چې دنقرې ایونوپه مرسته پاتوگین اورگانیزم
لکه مایکروبونه  ،باکټریاوې ،وایرسونه ،فونگي اونوردمنځه وړل کیږي  .دنقرې Katadyn Method
الکترودپه اوبوکې ډوبیږي اوکمزوری برقي جریان ورڅخه تیریږي .
کلوين  - :دواحدونوپه نړیوال سیستم کې دتود وخي (حرارت) واحددی اولنډیزيې په K
ښوول کیږي  .دکلوین اوسانتیګرید حرارت درجې سکل ترمنځ اړیکې په الندې ډول دي

)Kelvin (K

TK = t°C + 273.15
دکلوین درجې سکاال په اساس دحرارت درجه بندي -:
کلوین دحرارت نړیوال قانوني واحددی چې
لنډیزيې په  Kسره کیږي .په عمومي توگه ورته
دمطلقه حرارت درجه بندي سکېل  scaleهم ویل
کیږي  .الرډکلوین  Lord Kelvinیوانگریز فزیک
پوه وه چې په  1967زکال کې نوموړي درجه بندي

Kelvin Scale

دهغه په ویاړونومول شوه .دکلوین صفردرجه مساوي ده په منفي دوه سوه درې اویادرجې
سانتي گراد .یانې  ، 0 K = –273,15 °Cدکلوین صفردرجې ته مطلقه صفردرجه هم ویل
کیږي  .که دیوې مادې حرارت دکلوین ترصفردرجې پورې راټیټ شي نو په ماده کې
حرارتي انرژي دمنځه ځي  .دعادي فشاراوحرارت الندي اوبه دکلوین په
 T = 273,15 Kکې یخ کیږي اودکلوین په  T = 373,15 Kجوش (ایشول ) کیږي .
یوډول ساختماني پروتین دی چې دبدن پوستکي په بهرني پټ ،اوښتانواونوکانوکې
پیداکیږي .
دکراغیزه  -:کله چې یوه ماده په برقي ساحه کې کېږدو ،نو دمادې اپتیکي خواص لکه
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دانکسارضریب دپخواپه پرتله تغیرکوي  .دبیلگې په توگه که چېرته د نیتروبینزول
) (C6H5NO2نمونې څخه دپوالرایزشوې رڼا وړانگې تیرې شي ،نوپه پیل کې دنمونې
ترشاپه یوه فوتودیدکتورکې در ڼاوړانگې نه لیدل کیږي  .خوکله چې په نیتروبینزول
باندې یوکیلوولټ  1 kVولتیج کیښول شي نوپه فوتودیدکتورکې رڼالیدل کیږي  .داځکه
چې درڼاڅپوهغه پوالرایزسمت چې دبرقي ساحې سره موازي ده یوډول انکسارضریب او
هغه پوالرایزسمت چې په برقې ساحه باندې عمودأوالړه ده بل ډول انکسارضریب ځانته
غوره کوي  .په بله وینا دپوالرایزشوي رڼا سمت اوفاز phaseدبرقي ساحې په واسطه
څرخیږي  .په فوتوگرافي کې دکراغیزې آلې څخه دیوه سریع سویچ شتر  shutterپه ډول
کاراخیستل کیږي .
دعضوي مرکباتویوه گروپ ته ویل کیږي چې عمومي فرمول يي  RR'C=C=Oدی  .په
نوموړي فارمول کې  Rاو ` Rپه زړه خوشې پاتې شونې دي  .دبیلگې په توگه لکه ایتینن
 ، CH2=C=Oکیتین دغبرگ تړون په درلودلوسره ډیرفعال کیمیاوي تعامل ښيي .

Ketene

په کیمیاوي تړاوعبارت له مونوساکرایدڅخه دی چې په خپل
کیتوهیکسوس -:
مالېکيول کې دکاربن شپږ اتومونه اویوکیتون گروپ ' RC(=O)Rلري .

Ketohexose

کیټون  -:عبارت له یوه عضوي مرکب څخه دی اودکیټون گروپ يې ' RC(=O)Rبڼه
لري  .په نوموړي فارمول کې  Rاو ` Rپه زړه خوشې پاتې شونې دي  .دکاربن په دوه نورو
اتومونوباندې دکاربونیل گروپ ( )C=Oتړلی دی .ټول کیټون لږترلږه درې کابن اټومونه
لري  .کیټون دثانوي الکهولوداکسایدیشن په کړنالره کې تولیدکیږي  .په صنعت کې
پراخ استعمال لري  .د کیټون ساده بېلگه داسیټون په نوم یادیږی .

Ketone

الکېنون عبارت له کیتون څخه دي چې دپارافین کورنۍ
-:
کیتونونه
دهایدروکاربن مرکباتوڅخه ترالسه کیږي  .کیتون یوډول عضوي مرکب دي چې وظیفوي
ګروپ په توګه د یوکربونایل ( ) C=Oګروپ خاونددي اودثانوي الکولوڅخه منځ ته
راځي  .دکربونایل ګروپ کاربن ددوونوروکاربن اتومونوسره تړلی دی  .د بېلګې په
توګه لکه  R3CCO-CR3په دې ځای کې  Rیواتوم اویاداتوم ګروپ کیدای شی .
ترټولوساده کتون عبارت له اسیتون  (H3C‒CO‒CH3); Acetoneڅخه
دی چې د  propeneڅخه ترالسه کیږی ،
دکتون ګروپ
کيتوپنتوس  -:یومونوساکرایددی چې دکاربن پینځه اټومونه لري  .په دویم اودرېیم
کاربن باندې دکیټون گروپ ) (-C=Oتړلی دی .
غټ لوښۍ،غټ دیگ ،ظرف ،چای جوش

Ketones

Ketopentoses
Kettle

نوموړی یوپروتین دی چې مقداریې دحجرې دویش په ترځ کې زیات کیږي .څرنګه چې
سرطاني حجرې دنارمل حجروپه پرتله خپل ځان ډیرویشي نودنوموړي پروتین مقدارهم
زیات کیږي .درنګ کولو  stainingیوډول ازموینه شته ده چې په یوه نمونه کې
دسرطاني حجروسلیزه برخه رنګ کوي چې د  Ki-67په تړاومثبت وي.هرڅومره چې
دنمونې رنګ زیات وي په همغه اندازه ډیرې سرطاني حجرې شتون لري اوخپل ځان ډیر
ویشي
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کلیه ،پوښتورګی  -:دلوبیاپه شان دوه اطراحیه غړي
دی چې په عالیترحیواناتوکې شتون لري اوپه بدن کې
بیکاره اومضرمواددادرارله الرې دبدن څخه خارج کوي.
دکلیوی شریان رګونوڅخه وینه پوښتورګوته ورننوځي
اوهلته دزهرجنواواضافه موادوڅخه تصفیه کیږي اوپه
پایله کې وینه دکلیوی وریدرګونوله الرې بیرته
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
لوله بزګتریعنی حالب  ureterبه مثانه جهت ذخیره انتقال میدهدکه انجا وقتًا فوقتًا
تخلیه میګردد .کلیه درحیوانات عالی ارتباط نزدیک ساختمانی بادستګاه تناسلی دارد.
نفرون  nephronواحد ساختاری و عملکردی کلیه است  .هر کلیه انسان بالغ حدود ۱

Kidney

میلیون نفرون دارد  .کلیه در کنترل حجم مایعات مختلف بدن  ،اسموال لیته مایعات ،
تعادل اسید و باز  ،غلظت های مختلف الکترولیت شرکت می کند .فیلتراسیون در
گلومرول رخ می دهد :یک پنجم از حجم خون بدن که وارد کلیه ها می شود  ،فیلتر می
شود .نمونه هایی از مواد که دوباره جذب می شوند  ،آب بدون امالح  ،سودیم بی
کربونات  ،گلوکز و امینواسیدهای هستند .نمونه هایی از مواد ترشح شده عبارت از
هایدروجن  ،آمونیوم  ،پتاسیم و اسید اوریک است .کلیه هورمون های رنین (برای تنظیم
فشار خون) و اریتروپویتین ( Erythropoietinبرای) تشکیل خون افرازمیکند.
دسپینوکرویاتویوډول حجرې دي چې سرطاني حجرې دمینځه وړي اوهمدارنګه دبدن هغه
نارمل حجرې هم دمینځه وړی چې په بیګانه موادوباندې ککړې شوي وي اویاتریرغل
الندې راغلې وي

Killer Cells

کیلوکالوري  -:دتودوخي مقداریوپخوانۍ واحددی چې لنډیزیي په  kcalسره ښوول
کیږي  .دحرارت مقداراوسنۍ واحددژول  Jouleپه نوم یادیږي  .یوکیلوکالوري هغه
مقدارحرارت دی چې په ستانداردفشار کې  101,325 kPaدیوکیلوگرام سوچه
اوبودتودوخي درجه د  14,5 °Cڅخه تر  15,5 °Cدرجې پورې یانې یوه درجه 1 °C
لوړه کړي  .دکیلوکالوري کوچنۍ واحدعبارت له کالورۍ څخه دی اولنډیزيې په cal
ښوول کیږي  1000 cal = 1 kcal .یوه کالوري لږځه څلورژول دی ، 1 cal = 4,187 J .
همدارنگه یوکیلوکالوري دڅلورکیلوژول سره مساوي ده له 1 kcal = 4,1868 kJ :
کیلوگرام  -:دنړیوال سیستم په واحدونوکې دکتلې اساسي واحددی اولنډیزیي په kg
سره ښوول کیږي  .دتعریف سره سم یوکیلوگرام له یولیترسوچه اوبوسره مساوي دی چې
دصفردرجې سانتیگرید ( ) 0 °Cنارمل حرارت اویوبار (  )1,01325 barنارمل
فشارالندي قرارولري  .یوکیلوگرام د نړیوال اصلي واحدټایپ کیلوگرام سره مساوي دی
چې دپالتین ـ ایریدیم استوانې څخه جوړدی اود فرانسې هیواد داندازه کولوپه نړیوال
انسټیتوت  BIPMکې پروت دي  .بلخواپه ځینو هیوادونولکه انگلستان اوامریکاکې
التراوسه دکتلې واحدلپاره پونډ  poundکارول کیږي  .یوکیلوگرام څه دپاسه دوه پونډه
 . 1 kg = 2.2046 pounsدکیلوگرام کوچنۍ واحدملي گرام  mgدی .
کیږي .
1kg = 1000 mg

515

Kilocalorie

Kilogram

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
کیلوپونډ  -:دیوه جسم دوزن قوې لپاره یوپخوانۍ واحددی چې لنډیزیې په  kpسره
کیږي  .نوموړی واحدپخوادقوې واحدپه توگه استعمال کیدلوخواوسمهال دقوې لپاره
دنیوټن  Nواحد کارول کیږي  .دتعریف سره سم یوکیلوپونډهغه مقدارقوه ده چې که په
یوکیلوگرام کتله باندې اغیزه وکړي نویوکیلوگرام کتلې ته په اندازه د9.80665 m/s2
شتاب ورکوي  .نوموړی شتاب دځمکې جاذبې قوې متوسط قیمت دی .

Kilopond

کیلوواټ  -:په فزیک کې دقدرت لپاره یواشتقاق شوی واحددي چې لنډیزیي په KW
ښوول کیږي اودانگریزانجینرجیمزواټ  James Wattپه ویاړنومول شوی دی  .کوچنۍ
واحديې واټ  Watt =Wنومیږي  .یوواټ دهغه مقدارقدرت څخه عبارت دی چې په یوه
ثانیه کې یوژول میخانیکي کارترسره کړي .
دبېلگې په توگه  :که یوسړی سل کیلوگرام  100 kgکتله ولري اودپینځوثاینو  5 sپه موده
کې په ارتفاع د درې متره  3 mپورته په یوه زینه باندې وخیږي ،نودقدرت اندازه يې

Kilowatt

شپږسوه واټ  600 wattsدی (.دلته دځمکې جاذبه قوه  9,81 m/s2قیمت لري) .
100 × 9,81× 3/5 ≈ 600 wattsیوزرواټ مساوي دی له یوکیلوواټ 1kw = 1000 w
دکیلوواټ ساعت عالمه  -:دکاراوانرژي نړیوال قانوني واحددی  .یوکیلوواټ دیوزرواټ
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
ورکوي  .دبیلګې په توګه که یوکیلوواټ برقي منقل یوساعت کاروکوي نویوکیلوواټ

Kilowatt Hour
)(Kwh

انرژي مصرف کوي .
1 kW · 1 h = 1000 Watt · 1 h = 3,6 MJ
دحرکتونوعلم  -:دکالسیک میخانیک یوه څانگه ده چې داجسامو،نقاطواویوسیستم
حرکت مطالعه کوي پرته له دې چې هغه قواوې په پام کې ونیسي کوم چې د
همدغوحرکتونوالمل گرځي .

Kinematics

حرکي انرژي  -:دانرژي یوډول ته ویل کیږي چې یوجسم یې دخپل حرکت په اساس لري .
په بله وینا حرکي انرژي هغه کارته ویل کیږي چې ترسره شي ترڅویوجسم دسکون حالت
څخه دحرکت حالت ته وخوځوي  .نوموړې انرژی دخوځیدونکي جسم د  mکتلې اود
سرعت  vمربع نیمایي قیمت د حاصل ضرب څخه ترالسه کیږي .
Kinetic Energy
دواحداتوپه نړیوال سیستم کې کتله په واحدکیلوګرام ،سرعت په واحدمترپه ثانیه ټاکل
کیږي چې په پایله کې دانرژي واحدپه ژول ترالسه کیږي  .دبېلګې په توګه که چیرته
دیوجسم کتله  m = 80 kgاو سرعت یې  v = 18 m/sقیمت ولري نوحرکي انرژي یې
په الندې ډول محاسبه کیږی .
حرکي انرژي -:

هریوسیستم چې دحرکت په حالت کې وي دانرژي خاونددی

او دغه انرژي دحرکي انرژۍ په نوم یادیږي  .په بله وینادهغه
مقدارکارڅخه عبارت دی چې بایدسرته ورسیږي ترڅویوجسم دسکون حالت څخه

516

Kinetic Energy

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
راوباسي اوتراوسمهال سرعت پورې تعجیل ورکړي  .که چېرته دیوه نقطوي جسم کتله په
 mاوسرعت يي په  Vوښيو،نودحرکې انرژۍ  Ekلپاره يې الندې فرمول اعتبارلری ، .
دواحدونوپه نړیوال سیسم کې سرعت په مترپرثانیه ، m/sاوکتله په واحدکیلوگرام kg
اندازه کیږي  .نودحرکي انرژۍ واحدعبارت له ژول  Joule = Jڅخه دی .
 ، 1J = 1 kg·m2/s2دبېلگې په توگه که یوجسم  80 kgکتله ولري اوپه سرعت
د 18m/s2حرکت کوي نوحرکي انرژي مساوي ده له :
Ek = (1/2) · 80 · 182 J = 12.96 kJ
حرکي انرژي (خوځېدونکې) انرژي

Kinetic Energy
= Ek

دانظریه تشریح کوي چې یوخیالي گازداحصايي
دگازاتوحرکي نظریه -:
وړشمیرکوچنیوذراتولکه اټومونواومالیکولونوڅخه جوړدی چې هغوی ټول تقرییأ نامنظم
تصادفي ثابت حرکت ترسره کوي  .داچټک متحرک ذرات دیوې خوا په خپل منځ کې
یوپربل اوبلخوا د لوښي په دیوال باندې په ثابت سرعت لگیږي  .دگازاتوحرکي نظریه
ترهرڅه ړومبی دگاز مالیکولي ترکیب اوحرکت په نظرکې نیسي اوورپسې دگازاتو
ماکروسکوپيک خواصو لکه فشار،حرارت اویاحجم په اړوندڅرگندوني کوي  .دنوموړي
نظريي اړینې فرضیې دادي :
 -۱حرکي نظریه په ډاگه کوي چې فشارله دې کبله منځ ته نه راځي چې گڼه
دگازمالیکولونه یوبل پرشاتمبوي ،لکه څرنگه چې کارپوه ایساک نیوټن گمان کولو،بلکې
دمالیکولونودټکرپه نتیجه کې منځ ته راځي داځکه چې هغوی په توپيرلرونکي سرعت
سره حرکت کوي .
 -۲دگازذراتومنځنۍ حرکي انرژي یوازي دسیستم په حرارت پورې اړه لري .
 -۳دگازذرات لکه مالیکولونه اواټومونه تل نامنظم ثابت حرکت ترسره کوي اودهغوی
حرکت یوازي داحصايي له الری ټاکل کیدای شي  .دگازذرې ترهغه مهاله پورې یوپربل
باندې قوه نه واردکوي ترڅوچې ذرات یوبل سره تماس پیدانه کړي .

Kinetic Theory

 -۴دلوښي دیوال سره دذراتوټکرداالستیکي ټکرقانون اطاعت کوي اوپه پایله کې
دگازفشارالمل گرځي .
دګازونوحرکي تیوري  -:یوه تیوري ده اوبیان کوي چې دګازمالیکولونه اواتومونه یوه
غټه کتله ده چې په ثابت سرعت سره هرې خواته حرکت کوي  .دګازبڅرکي په یوه لوښي
کې خوندي ساتل کیږي او په الره کې یودبل سره اوددیوال سره ټکرکوي  .دیواتومي
ایدیال ګازدحرارت اندازه د ګاز اتومونو منځني سرعت لپاره یومعیاردی  .نوموړې
تیورې په الندې ډول فرضي مني :
 -۱ګازدډیروکوچنیوذروڅخه جوړدی چې کتله یې ډیره کوچنی خو دصفرسره یوشان نه
ده  -۲ .دګازمالیکول ونوشمیردومره ډیردی چې احسائیوي چلنالرې ورباندې کیدی شي
 -۳ .دګازمالیکول ونه په ثابت سرعت سره هرې خواته په نامنظم توګه خوځیږي .
 -۴کله چې دګازمالیکولونه په دیوال ولګیږی نوانرژي دالسه نه ورکوي
 -۵دګازمالیکولونه پرته له ټکرڅخه نوریوپربل باندې کومه قوه نه اغیزمنه کوی
 -۶دګازهرمالیکول حجم دلوښي حجم په پرتله ډیرکوچنی دی
 -۷دمالیکولوبڼه کروي شکل لري اواالستیکی ټکرونه کوی
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 -۸دمالیکولونوحرکي انرژي دسیستم په حرارت پورې تړلې ده .
 -۹دمالیکول ونه دلوښي په دیوال باندې االستیکي ډوله ټکرکوي اوله دې کبله ټاکلی
فشارواردکوي  .دیوه مالیکول حرکي انرژي اودمطلقه حرارت  Tترمنځ الندې اړیکی
اعتبارلري .
 ،په وروستی معادله کې

 vدمالیکول سرعت په واحد  kB ، m/sدبولتڅمن

ثابت او  Tمطلقه حرارت په واحدکلوین درجه  Kدی .
داینامیک  -:دکالسیک میخانیک یوه څانگه ده چې د اجسامواونقطوي ډوله ذراتوسیستم
دحرکت تغیرمطالعه کوي کله چې په هغوی باندې قواوې عمل وکړي  .په بله ویناپخپله
قوه اودقوې اغیزې په پام کې نیول کیږي .
په فزیکي کیمیاکي  -:په واحدوخت کې دیوه کیمیاوي تعامل جریان دی چې داینامیکي
تگالره يې د مالیکیولو حرارت ،غلظت اوفشارتابع دی .

Kinetics

حرکي ،خوځیدونکی

Kinetics

کینیتن  -:دسایتوکاینېن په شان یوهورمون دی چې دنباتاتووده کیدنه یاني نمو پرمخ
بیايي او دنبات په ریشه اوغوټۍ کې شتون لري  .په پایله کې دحجرودویشتوب کړنالره
نوره هم تحریک کوي  .نوموړی هورمون دانسان په شمول دټولواورگانیزموپه  DNAکې
شتون لري  .په آرایشگاه کې دپوستکي روغ ساتلوپه موخه کارول کیږي .
دسلول ویشنې په دوره کې دخویندوکروموزودمرکزپه تړل شوې برخه کې کروي شکله
پروتیني جوړښتونوته ویل کیږي چې هلته دسپینډل دستگاه تارونه کلک تړل کیږي
اولورگان کروموزومونه دیوبل څخه په شان کش کوي .
یوډو ل پولي پېپتیددی چې دنسجونوپه هورمون پورې اړه لري  .دبیلگې په توگه لکه
براډي کینین اوکالیکرین انزایم  .نوموړي انزایمونه دوینې فشارکموي ،رگونه ارت کوي

Kinetin

Kinetochore

Kinin

اوداسې نور.
گونډه ،زانو ،دزانومفصل برخه

Knee

دزانومفصل  -:دبدن ترټولوهغه غټ مفصل دی چې په فقاریه حیواناتوکې دورانه هډوکي
 ، Femurدتیبیا هډوکي  Tibiaاودپاتیال Patellaهډوکي سره نښتی دی .
پیژندل،شناختن

Knee Joint
Know

دکریپتن کمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده .

Kr  Krypton

کرونېکرعالمه یادېلتا  -:نوموړي عالمه یوه تابع ده چې په یوناني توري لکه دېلتا
ښوول کیږي  .دلته  i;Jدتابع دوه متحول صحيح عددونه تشکیلوي  .دبیلګې په
توګه دتابع قیمت مساوي په یودی کله چې متحول عددونه سره مساوي وي ،خوکله چې
متحول عددونه نامساوي وي  ،نودتابع قیمت دصفرسره مساوي دی  .دبیلګې په توګه Kronecker Delta ,
,

اوهمدارنګه :
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کریپټن  :یو نجیبه ،نادر،بې رنګه،خورافعال کیمیاوي ګازدی چې دیواټوم څخه جوړدی،
د لنډیزنښه يي په  Krاوداټومي شمیره يي  36ده  ،اټومي کتله يي  83,80 Uاټومي
واحد قیمت لري  .دعنصرونوپه جدول کې په اتم  8عمده ګروپ کې پروت دی  .په
اتموسفیرکې په ډیره لږه اندازه شتون لري  .په طبابت کې د کریپټن ایزوټوپ Krypton-
 81mڅخه دسږي دکار ازموینې په موخه ګټه پورته کیږي  .دویلې کیدنې نقطه يي
دتودوخي په ) (−157,36 °Cدرجه کې اودغلیان نقطه يي دتودوخی په (−153,22

Krypton

)°Cدرجه کې صورت نیسی .
کندت تیوب  - :یوه صوتي آله ده چې دجرمني فزیک پوه  August Kundtله خواپه
 ۱۸۶۶زکال کې تجربه شو .نوموړی آله د یو شیشه يي تیوب څخه جوړه ده چې دصوت
سرعت په ګازاویا جامدنل کې اندازه کوالی شي .نوموړی تیوب په افقي ډول کیښول
کیږي اودمنځ برخې په اوږدوکې په منظم تو ګه پودرکاک باندې فرش کیږي .کله چې
دتیوب یوې څنډې څخه دصوتي پنجې په مټ اویاپه میخانیکي توګه دلوډسپیکرپه مټ
صوتې څپې تولیدشي نودتیوب په منځ کې په هغه ځای کې چې دصوت څپې دامنه
صفروي هلته دکاک پودرراغونډیږي او متوقفي څپې منځ ته راځي .دتیوب په یوه بله څنډه
کې یوپیستون  Pistonشتون لري چې دتیوب طول ته تغیروکوالی شو اوکله چې
لوړآوازواوریدل شي نودامانالري چې تیوب د ریزونینس حالت ځانته غوره کړی دی .په
نوموړي حالت کې دتیوب طول دصوت څپې طول  λڅوچنده قیمت لري .که چیرته
دصوت سرچینې فریکونس  fمالوم وي لکه دفریکونس جنراتورفریکونس اودڅپي عقدو

Kundt's Tube

ترمنځ یانې هغه نقطه چې هلته دوالړې څپې دامنه صفروي واټن اندازه کړو،نودصوت
سرعت  cپه الندې ډول ترالسه کیږي .

c= f. λ

لنتان  -:دلنتان کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده

La  Lanthan

لب (اورشنډې ) لرونکي نباتات  -:په بوتانیک کې هغوګالنواوبوټوته ویل کیږي چې
ساقه يي مربع شکله بڼه لري ،پاڼې یې ښه بوی لري اوتاج يي دلب په شان دوه برخې لري
 .تاج يې پینځه پاڼې لري  ،پورته لب یې دوه پاڼې اودالندې لب يي درې پاڼې لری .
دهغوی جنسي تکثردمرغانواویاحشراتوپه مرسته ترسره کیږي  .اکثراعلفي اویانیم بوټي
ډوله نباتات دي چې تراوو زرو نه زیات انواع يي په معتدلواوتودومنطقوکې پیداکیږي .
دهغوی په منځ کې ایتریک تیل شتون لري  .دطبي نباتاتو په توګه په ادویه کې،دعطرپه
تولیدکې اوهمدارنګه دخوراکي شیانود تریخ کولوپه موخه کارول کیږي

Labiatae

البراتوار،

Laborator

تاوشوی کږه الره ،پرپیچ الره ،دغوږننی برخه ،دغوږتاوشوی کانال

Labyrinth

غدهْ اشک  ،داوښکوغده  -:غدهْ ایکه درزاویهْ بااليي وداخلی خالیګاه چشم حیوانات
فقاری ودرخزندګان به باال ی چشم واقع بوده ویک مایع آبګین ،نمکی والقالی
تولیدمیکند،مایع مذکورجهت مرطوب ساختن سطح قدامی چشم کمک نموده وتوسط
پلکها به زاویهْ که نزدیک بینی قرارداردرسانده میشود .طورمعمول اشک ازمجرای اشک
به کیسهْ اشک وازانج ابه بینی منتقل میګردد .درصورت ازدیادتولیداشک مثال ً توسط
تحریک احساسات مستقیما ً ازچشم خارج میشود.
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لکټیز -:یوډول انزایم دی چې دوه قیمته قندپه یوقیمته قندباندي هایدروالیزیس کوي .
دلکټیز انزایم په کوچنی کولموکې شته دی چې دشدوقندپه ګلوکوزاوګالکټوزباندي ټوټه
کوي  .ددې انزایم کمښت یوه ناروغي منځ ته راولي چې دعدم تحمل الکټوزپه نوم یادیږی
 .په دې ماناچې ناروغان نه شی کوالی دشدوقندهضم کړي .

Lactase

دشودې اسیدونومالګو اواستر  Esterته ویل کیږی  .کله چې یوڅوک جسماني کاروکوي
اوداکسیجن کمښت منځ ته راشي نوپه پایله کې په عضالتوکې لکتیت تولیدکیږي چې
دسودیم لکتیت په نوم یادیږی  .په وینه کې دلکتیت قیمت  5–20 mg/dlدی .
دځینوناروغیولکه په هډوکي کې دویټامین ډي کمښت،دینې نیکروز،اودځینوپار
ازايټوپه واسطه تولیدشوی ناروغۍ په پيژندنه کې مهم رول لری

Lactate

دتیوڅخه دشدوراایستل ،دشدوافرازات چې دتیوڅخه راوځي
دشدوتیزاب یا الکتیک اسید -:هغه تیزاب دي چې دحیواناتوپه شدواوعضویت کې
پیداکیږي.
دشدې قند  -:دوه قیمته قنددی چې په تیره بیاپه شدوکې ډیرپیداکیږي  .دشدي قند دوه
برخې لري اود یوقیمته قند ګالکټوزاو ګلوکوزڅخه جوړشوی دی  .پخپله لکټوزدیوه
انزایم لکټیز  Lactaseپه واسطه په نوموړوقندوباندې تجزیه کیږي  .ګالکټودمورپه
شودوکې پيداکیږي اودماشوم لپ اره دانرژي اړینه سرچینه تشکیلوي  .په نړۍ کې داسې

Lactation
Lactic Acid

Lactose

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
هضم کوالی  .دلکټوزکیمیاوي فرمول  C12H22O11دی .
زینه  ،ليارګى

Ladder

نری غشا،نازکه پرده،نازکه پاڼه،نری استوانه يي شکله جوړښتونه

Lamella

پاڼه ،نرۍ تخته،نرۍ پټ ،پوړ ،پټ ،طبقه ،اليه ،پرده (ناز كه)

Lamina

هغه غړي چې دیوې پاڼې په شان نري وي  .لکه دژبې سطحه،دګل پاڼې سطحه،هغه
اوازونه چې دژبې پورتنۍ سطحي په مرسته منځ ته راځي

Laminal

هموار،طبقه په طبقه ،لکه هموارجریان،همواره پاڼه،طبقه يې وسله،لغزنده سطحه

Laminar

څراغ  ,ډیوه ،المپ

Lamp

یوډیرکوچنی چاقوډوله طب ي آله ده چې دوه تیرې څوکې لري اودشعریه رګونوڅخه وینه
اخیستل کیږي

Lancet

دځمکې نادرعنصردي چې په پریودیک سیستم کې دالنتنم څخه وروسته  ۱۴عنصرونه
تشکیلوي  .لومړی عنصر يي  Cerاواخیرنۍ عنصريي  Lutetiumدی .اتومي نمبريې
د 58-71پورې رسیږي  .په شیشه  ،چیني لوښو جوړولو اوفلزکاری کې کارول کیږي .

Lanthanoids

النتنم  - :دسپینوزروپه شان سپین رنګه کیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه يي په La
اواټومي نمبر يي  57دی  .داعنصردځمکې نادرعنصروپه ډله کې دی اودپریودیک سیستم

Lanthanum
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په شپږم پریوداودریم فرعي ګروپ کې پروت دی  .اتومي کتله يې  138,9055 uدویلې
کیدنې ټکی يي ) 1193 K (920 °Cاودغلیان ټکی يي )3743 K[5] (3470 °Cدی  .نرم
فلزدی چې په هواکې سمدالسه اکسایدکیږي النتنم دکتلیست په توګه اوهمدارنګه په
شیشه کې دمرکب په توګه اوهغه ناروعانولپاره چې په وینه کې ډیرفوسفیټ ولري ددرمل
په موخه دالنتنم کاربوناټ  La2(CO3)3څخه ګټه پورته کوي
الرف ،دحیواناتو تکاملي حالت چې دکرم په شان وي  .دجنین یونوع دی چې دموردبدن
څخه بهرتکامل کوي  .هغه حیوانات چې دذومعشتین بیابان کې قرارلري دالرف
تولیدکوي  .لکه الرف پروانه (کرم پیله)،قانغوزهااونور .دچنجي دودى لومړى دوره
،نوزادحشره،دزیږیدنې ترټولوابتدايي پړاو

Larve

حنجره  -:دبدن هغه غړی دی چې دتنفسي لولې قدامي برخه تشکیلوي اودصوت
تولیدوونکې آله ده  .دیو شمېرغضروفي ټوټوڅخه جوړدی چې هغوی دصوتي تارونو،
مفصل اوغشاگانوسره متحرک تړلي دي  .دحنجري حرکت دیوشمېرټاکلوعظالتوپه واسطه
ترسره کیږي  .حنجره دوه دندې په غاړه لري :لومړی داچې دحنجري سرپوښ په مرسته نه
پریږدي چې خوراکي مواددتنفس لولې منځ ته ننوځي اودویم داچې دصوتي غشاگانوپه
مرسته دتنفس جریان ته داسې تغیرورکوي چې په پایله کې اهتزازاودسړي غږ منځ ته
راشی .

Larynx

لیزر  -:یوه اپتیکي آله ده چې الکترومقناطیسې وړانګې خپروي  .انګلیسي ژبې
لنډیزعبارت دی له ، Laser :تقویه کوونکی (light amplification by stimulated
) ، emission of radiationدنوروړانګې دتحریک شوي نورجریان په واسطه تقویه کیږی
.دنوروړانګو خپریدونکي تحریکې طریقې په مرسته دفوتونوشدت ډیرښت مومي .
دلیزمحیط عبارت دی له یوه ګاز،مایع اویاکریستل څخه دي  .په پیل کې دنوموړي
محیط اتومونه دالکترون فوتون غبرګون په کړنالره سره میتاسټیبل metastableحالت ته
خیږول کیږي اوپه دې توګه تحریک شوي حالت ځانته غوره کوي  .ورپسې یوفوتوکفایت
کوي چې همدغه میتاسټیبل اتومونه په تحریک راولي اوکله چې اتوم بیرته لومړنې
حالت ته راوګرځي نوپه دي ترځ کې یوفوتون ورڅخه خپریږي  .نوموړي خپریدونکی فوتون
دتحریک کوونکي فوتون په شان همغه یوشان فریکونس ،یوشان طول موج اویوشان
فازموقعیت لري  .په پایله کې همدغه دلیزرمحیط لکه دنوروړانګې تقویه کوونکی آلې
په توګه کارکوي او اپتیکي زیګنال تقویه کیږي  .په همدي ډول لوړانرژي ،یورنګه
،موازي وړانګې منځ ته راځي چې دوخت اومکان په تړاوثابت څپې اوږدوالی اوفریکونس

Laser

لري اودمحیط څخه بهر ته خپریږي  .په بله وینا دتحریک کوونکې خپرونې طریقي په
واسطه دنورشدت قوي کول  .لیزروړانګي په طبابت کې دعملیاتوپه موخه ،په تخنیک کې
دشیانوپرې کولواوویلې کولولپاره پراخ استعمال لري .
ليزر وړانگې  - :الکترومقناطیسي وړانګې دي چې يوشان فریکونس اویوشان رنګ
لري

Laser Rays

ځنډتیا،دوخت په تړاوپټ  -:هغه موده چې ناروغي په بدن کې پخواپیل شوي وي
خونښانې يې نه ښکاره کیږی .

Latency

پټ،پنهان ،ناڅرګنده ،غلې  -:لکه یوه ناروغۍ چې پټه تیره شي پرته له دې چې کومې

Latent
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نښې ولري .
دایمي تخم،تخم زمستاني ،هغه هګۍ چې پنډپوښ ولري اوپه سفلي خرچنګانو
اوچنجیانوکې پیداکیږي

Latent Eg

هغه عکس دی چې دیوې صفحي پرمخ اخیستل شوی وي اوالتراوسه څرګندشوی نه وي

Latent Image

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 .

Latent Time

اړخ خواته ،جانبي ،اړخ ته پروت

Lateral

دربړکولوییدي محلول،دونویانې درختانودربرشیره

Latex

دشبکې ثابت  -:هغه ثابت واټن ته ویل کیږی چې دیوه بلورشبکې دګاونډیوسطحو(درز)
ترمنځ شتون لري  .په بله وینادشبکې ترټولوکوچنی واحدحجره ده چې هره ضلعه یې
دشبکې ثابت تشکیلوي  .دواحدحجرې ضلع اوزوایه دبلورشبکې دجوړښت په هکله Lattice Constant
مالوما ت ورکوي  .دبیلګې په توګه دسروزرویانې طالشبکې ثابت مساوی ده له :
Gold 407,82 pm
په یوه بلورکې شبکي انرژی  -:هغه اندازه کارته ویل کیږی چې ورته اړتیاشته ده
ترڅودیوه جامدجسم اجزاوې لکه اتومونه ،ایونونه اومالیکولونه دیوبل څخه الیتناهي
لیرې واټن ته یووړل شي  .برعکس که چېرته اتومونه ،ایونونه اومالیکولونه چې دګازپه
حالت کې قرارولري اودالیتناهي واټن څخه راوړل شي اودیوشبکې بلور په توګه سره
یوځای شي نوپه پایله کې ترسره شوی کاربیرته دپوتنشل انرژي په توګه ازادکیږي .
دبیلګې په توګه که چېرته دسودیم ایون  Na+اودکلورایون  Cl−سره یوځای کړو،نود
شبکې انرژي هغه مقدارانرژي ده چې په همدې کیمیاوي تعامل کې آزاده کیږي .
دشبکې انرژي مساوی ده له  (-787 kJ/mol . ) :کیمیاوي معادله یې په الندې ډول
لیکو:
+
−
)Na (g) + Cl (g) → NaCl (s
جالی ،شبکه  ،پنجره

Lattice Energy

Latticework

قانون ،نظم

Law

دانرژي بقأ قانون  -:په فزیک څانګه کې یو تجربه شوی قانون دی  .داقانون په ډاګه کوي
چې دوخت په تړاوپه یوه تړلي سیستم کې چې دچاپیریال سره غبرګون نه کوي دانرژي ټول
Law Of
مقدارثابت پاتې کیږي  .که څه هم یوډول انرژي په بل ډول انرژي بدلیدال ی شي  .دبېلګې
Conservation Of
په توګه لکه حرکي انرژي چې په حرارتي انرژي واوړي  .دنوموړي قانون پربنسټ داناشونې
Energy
ده چې په یوه تړلي  ،په بیلتون کې ساتل شوي یوه سیستم په دننه کې انرژي تولیداویا له
منځه والړه شي .
دکوساین قانون  -:یومثلث  ABCپه پام کې نیسواوداضالعوطول
مقابل د  B، Aاو  Cزاویوکې قرارلري په خپل وارسره په  b ، aاوc
سره ښيو .په دې صورت کې دکوساین قانون وايي چې :
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په پورتني فرمول کې ګاما دضلع  aاو ضلع  bترمنځ زاویه ده
دسطحومساوي مساحت دعوی  -:دکېپلر لومړې قانون  Kepler's lawsبیان کوي چې
لمردیوبیضوي په محراق کې قرارلري اوسیارې دبیضوي شکله مدارونو په اوږدوکې
دلمرپه شاوخواراڅرخي  .دویم قانون بیان کوی چې که دلمرڅخه یوه کرښه سم سیخ
وکاږواو دیوې سیارې سره یې وتړونوهمدغه شعاع په مساوي وختونوکې په مساوي
اندازه سطحې طی کوي په دې توګه چې دهغوی مساحت دیوبل سره مساوی دی .
دکتلې دعمل قانون  - :په کیمیاوي تعامالتوکې که چېرته حرارت اوفشارثابت وساتل
شي ،یوکیمیاوي تعامل ترهغه وخته پورې شی خواته اوکیڼ خواته جریان لري ،ترڅو چې
دتولیدشوې مادي دایونوغلظت حاصل ضرب تقسیم پر ابتدايي مادي دایونوغلظت
حاصل ضرب تعادل مینځ ته راشي اویوثابت قیمت ځانته غوره کړي .دبیلګې په توګه
دکیمیاوي تعامل یوه معادله په پام کې نیسوچې دتعادل په حالت کې قرارلري لکه:
 𝐴2 B3 ⇌ 2A + 3Bپه نوموړي معادله کې دتعادل ثابت  kمساوي ده له :

دانکسارقانون  -: -:کله چې دلمروړانګې دیوه شفاف محیط څخه یوه بل شفاف محیط
ته ننوځي نولویدونکې وړانګې دانکسارضریب په تابع سره خپل
سمت ته تغیرورکوي  .دانکسارقانون په ډاګه کوي چې :
 -۱دنورلویدونکې وړانګې  ،دنورمنکسرشوې وړانګې اوعمودي
نورمال خط په یوه مستوي کې پراته دي  -۲.که چیرته θ1
دلویدونکي نورزاویه او θ2دانکسارشوي نورزاویه دنورمال
خط سره وي نوالندې اړیکې اعتبارلري :

Law Of Equal
Areas

Law Of Mass
Action

Law Of
Refraction

په پورتنی معادله کې  v1دنورسرعت په لومړي محیط کې او
 v2دنورسرعت په دویم محیط کې په واحدد  m/sراښيي  ،همدارنګه  n1دپه لومړي
محېط کې دانکسارضریب او  n2په دویم محېط کې دانکسارضریب مانالري اوواحدنه
لري ). (n2 > n1
دعوی ساین  -:نوموړې یوه مثلثاتي دعوه ده  .که ومنوچې الفا 𝛼 اوبیتا βدیوه مثلث دوه
زاويي وي اوپه خپل وارسره  aاو  bدنوموړوزاویومقابل اضالع وي  ،نولروچې :
𝛼𝑛𝑖𝑠 𝑎
=
b sinβ
دتانجینت دعوی  -:یومثلث په پام کې نیسوچې الفا α
اوبیتا  βدنوموړي مثلث دوه زاويي دي او همدارنګه a
او  bپه خپل وارسره دنوموړوزاویومقابل ضلعې دي .نود
دتانجینت دعوی دهغوی ترمنځ الندې اړیکې شتون لري .
لورینسیم  -:یوکیمیاوي مصنوعۍ رادیواکټیف عنصردی چې دامریکايي فزیک پوه
 Ernest Lawrenceپه واسطه په مصنوعي توګه وموندل شواودهغه په ویاړونومول شو.
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Law Of Tangents

Lawrencium
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نوموړی عنصردترانس یورېنیم په ډله کې شمیرل کیږي  .داځکه چې اټومې شمیره يي
 103ده  .لنډیزيي په  Lrاولس رادیواکتیوایزوټوپونه يي پيژندل شوي دي چې دهغوي
فزیکي نیمايي وخت دڅوثانیوڅخه تردرې ساعتونوپورې رسیږي  .نسبي اټومي کتله يي
 260اوداکټینويدپه ګروپ پورې اړه لري .
قانون انعکاس  -:شعاع وارده ،شعاع منکسره  ،ونورمال (
عمودیکه درنقطه اصابت نوردرجسم  ،باالی جسم رسم شود) دریک
مستوی بوده ،زاویه وارده (زاویه که نوروارده بانورمال میسازد)
مساوی به زاویه منعکسه ( زاویه ایکه نورمال بانورمنعکسه تشکیل
میده ) است.

Laws Of
Reflection

سرپ  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په ) Pb (Plumbumسره ښوول کیږي .
اتومي نمبر یې  82اونسبي کتله یې دوه سوه اووه  207,2Uواحددی  .نوموړی عنصردوه
والنسه  ،اوڅلوروالنسه  ،ابي خړرنګه ،نرم اودڅکیدلووړدروندفلزدی  .کثافت یې
 ، 11,34 g/cm3دزوب ټکی یې  327,4 °Cاودغلیان ټکی یې  1751 °Cقیمت لري  .په
رادیولوژي کې داکسریزوړانګودزیان څخه دبدن غړومخنیوي په موخه کارول کیږی ،که
دخوراک ،څښاک اویادتنفس له الرې بدن ته ننوځی نوپه هډوکوکې ځای نیسي په پایله کې
دوینې جوښت تخریبوي  .همداالمل دی چې ډیرذهرجن عنصردی  .دنړیوال روغتیاسازمان
څخه دسرپ ورځنی اعظمي سرحدپه یوه ورځ کې  430 μg/dمایکروګرام ټاکل شوی دی

Lead

يوه کیمیاوي کړنالره ده چې په دې طریقه کې سلفرتري اوکساید  SO3تولیدکیږي  .په
NO2
نوموړې طریقه کې سلفردای اوکساید  SO2دنایتروجن دای اوکساید
اودنایتروجن اسیدونوپه واسطه په  SO3تبدیل کیږي .

Lead Chamber
Process

سرب اوکساید  -:دسرب غیرعضوي اوکساید مخلوط ته ویل کیږي لکهPb0; Pb2O3 :
اوکیمیاوي فرمول ېې  Pb3O4دی .یوډیرزهرناک جسم دی  .اوسپنې ته دقرمزسرب رنګ

)Lead(II,IV
Oxide

ورکول کیږي ترڅوچې زنګ يې وه نه وهي اوداوسپنې محافظي په موخه کارول کیږي .
دعادي ونې پاڼې ،دغیرسوزني ونې پاڼې

Leaf

دپاڼې ساقه

Leaf Stalk

دونې پاڼې مبدأ  ،د پاڼې منشأ

Leaf system

دونې پاڼې رګونه

Leaf Vein

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،

Leakage

څرمن ،چرم

Leather

په هندسه کې هغه مرستندویې کرښې دي چې دیوه درې بعده جسم درسم کولولپاره اړین
دي .
دلژاندڅوجمله يي،دلژاند پولینوم (متعددة الحدود)  - :آدرین  -ماری لژاندیوفرانسوی
ریاضي پوه وه  .دالندې معمولي تفاضلي معادلي دمخصوص حل جملي ته دلژاندتابع
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Ledger Line
Legendre
Polynomials
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ویل کیږي .
کې نه ده تعریف شوې
څرنګه چې نوموړې معادله داختصاص په ټکي x = ±1
نوداصلي مجموعې دترادف حل یوازي د یوه څخه لږ مطلق قیمت  |x| < 1لپاره تقارب
کوي  .دلژاندتفاضلي معادلي دحل پولینوم ) Pn(xیو –  nدرجه يي پولینوم دی اوپه
الندې ډول يې لیکالی شو:

په پورتنی تابع کې  nیوعدد دی چې قیمت يي  n = 0, 1, 2, ...دی  .نوموړي
،
پولینومونه دلژاندتفاضلي معادلې حل ترالسه کوي  .دبیلګې په توګه :
،
،
،
کله چې دمعادلي دشی اودکیڼ اړخ ( )n+1ځله مشتق ونیسونولروچې :

،

دلژاندپولینوم په ځانګړي ډول دالپالس تفاضلي معادلي  Laplace's equationدحل لپاره
دمختصاتو په کروي شکله سیستم کې کارول کیږي .
قانوني ،درست ،منظم ،مشروع

Legitimate

دالیبنیڅ سلسله  :یوه سلسله ده چې دعدد پای  (π) Piلپاره ترټولوښه تقرب فرمول په
ډاګه کوي .الیبنیڅ یوجرمنی ریاضي پوه وه اونوموړې سلسله په الندې ډول ده .

Leibniz Formula
For Π

.
طول

Length

انبساط طولي ،انبساط خطي

Length
Extension

په اوږدوخواشنه کیدنه ،په اوږدوالي خواشنه کیدل  ،نموی طوالني ،
دطول اندازه ،اندازه طولي

Length Growth
Length
Measurement

په فزیک کې عدسیه  -:په بیالوژي کې  -:عدس ،حبوبات Leguminoseae ،

Lens

دعدسيې معادله  -:یوډول ریاضي اړیکه ده چې دعدسیې محراق واټن  ، f،اودعدسیي
څخه دجسم واټن  gاودتصویرواټن  hترمینځ شتونلري.
1 1 1
= +
f g h

Lens Equation

دعدسیې ناسمي ،دعدسیې غلطي،دعدسیې نیمګړتیا -:کله چې دیوې خرابې عدسيې
څخه درڼاوړانګې تیرې شي وروسته له هغې دعدسیې اصلي محراق په نقطه کې نه
راغونډیږي بلکې عدسیې ته ورنږدي په یوه نقطه کې راټولیږي چې دعدسیي اصلي

Lens Error
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محراق اوپخپله دعدسیي ترمینځ موقعیت لري .
دلینزقانون  -:په ډاګه کوي چې یوخوا څرنګه الکترومقناطیسي سرکټونه دنیوټن در یم
قانون پلې کوي اوبلخوادانرژي بقا خوندي پاتې کیږي  .که چيرته دیوه حلقوي ډوله هادي
په منځ سطحه کې  dAدمقناطیسي جریان کثافت  dB/dtدوخت  dtپه تړاوتغیروکړي نود
حلقې په اوږدوکې  dsولتیج تولیدکیږي 𝑠𝑑 × 𝑑𝑛𝑖𝐸 = 𝑑𝑛𝑖𝑈 اوله دې کبله په حلقه کې
دبرقي ساحي  Eindپه واسطه دبرق جریان صورت نیسي  .داجریان داندکشن یا القاء
جریان  Iindپه نوم یادیږي او په خپل وارسره یوه مقناطیسي ساحه  Bindتولیدکوي کوم
چې دوخت په تړاودحلقې په منځ کې دمتغیرمقناطیسي جریان کثافت  dB/dtپه مقابل
کې مخالف عمل کوي  .همداالمل دی چې دمعادلي په ښی خوا کې منفي عالمه کیښول
شوې ده  .دلینزقانون انتګرال شکل په الندې ډول دی .

Lenz's Law

پتنګ ،پروانه ها  -:دحشراتویو ډیر غټ صنف (رتبه) تشکیلوي چې پتنګان اوشب پرک
پکې شامل دي .داحشرات دیوملي مترڅخه ترسل ملي متره پوري ِغټ دی .دوه مخته
اودوه څټ ته وزرونه لري  .دوزرونو عرض کله چې خالص وي تر 300 mmپورې رسیږي .
ښکرونه يې اوږده دي اواکثرادیوې ږمنځ په شان دواړوخواوته پلن غځول شوي وي .
داسې اټکل کیږي چې دهغوی څخه یوسلواتیازره نوع شتون لري اوپه  ۱۲۶کورنیوباندې
ویشل شوې دي  .لږڅه ټول انواع يي ډیر رنګه  ،اودنازکې غشاپه شان وزرونه لري .
ښځینه پتنګان کوالی شي چې په یوه ورځ کې  200-600هګې واچوي  .پرته له جنوب
قطب څ خه نوردځمکي په هرّځای کې پیداکیږي  .بدن يي دسر،ځبیښونکې خولې اسباب
،دوه انتنو،دوه مرکبې سترګې ،خیټّه ،توراکس،دمخه پښه،منځنی پښه اوترڅټ پښه
اولکۍ لري  .وزرونه ،سینه اوخیټه يې دمخصوصواوښتان ډوله جوړښتونو  Scalesباندې
پوښ شوې ده چې دبدن حرارت تنظیم کوي  ،دپيژندګلوی هورمون تولیدوي ،

Lepidoptera

اوبلخوادعایق دنده په غاړه لري  .دهغوی تکثردجنسي له الري ترسره کیږي  .دژوندپړاونه
عبارت دي له  :هګۍ ،الرف  ، Larvaeشګوفه  ، chrysalisشفیره ، Pupaبالغ پتنګ
په یوه کال کې درې ترڅلورنسلونه منځ ته راځي  .مایع ډوله غذايي موادخوړالی شی .
جذام  -:یوه مزمنه سرایت کوونکې ناروغي ده چې د مایکوباکتریوم لیپراپه واسطه منځ
ته راځي  .دناروغ دپوستکي حس تخریب کیږي  ،شل کیږی اوغونډاري کیږی دخبرو
نیمګړتیا منځ ته راځي  .داعصابوحجرې مړې کیږی اوله دې کبله ناروغ درد،ساړه
اوتودوخي نه شي حس کوالی ،وینه ټینګه کیږي او رګونه بندوي ،په لومړي پړاوکې پرمخ
باندې سپین یاسره داغونه مالومیږي  .دلیپروزي ناروغي کیدای شي چې دپوستکي
تماس له الری بل سړي ته سرایت وکړي  .درملنه يي دپولي شیموتیراپې لکه Dapson,
 Clofazimin, Rifampicinنوموړې ناروغي په افریقااوهندوستان کې ډیره لیدل کیږي.
دبدن یوه برخه چې هلته دنسج غیرنارمل بدلون مینځ ته راغلی وي  .دبیلګې په توګه لکه
تومور ،یوه غوټه،زخم،
د وړانگو هغه اندازه چه پينځوس په سل کې وگړي وژني
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وژونکی ،کشنده

Lethal

وژونکی عامل ،وژونکی جین  -:په جین کې هغوتغیراتو(موتیشن  )mutationته ویل
کیږي چې په پایله کې دزایګوټ وده په ټپه دریږی اوله دې کبله زایګوټ دبالغ
کیدلوعمرته نه رسیږي  .وژونکي متغیر جین کوالی شي چې زایګوټ دزیږیدلوڅخه دمخه
هغه مړکړي  .همدارنګه دکروموزومودیوي برخي بایلل هم وژونکي عامل کیدالی شي .

Lethal Gene

دوينې سرطان  - :دوینې یوډول ناروغي ده اوبې شمیره غیرنارمل حجرې تولیدکوي .
دوینې تولیدشوې حجرې پخې شوې نه وی اوانکشاف یې نه وي کړي  .دهډوکوپه
ماغزوکې ناروغه ،غیرنورمال اونیمګړو سپین کروياتو توليد چې خپله دنده نه شي تر
سره کوالی .
لوکیمیا دوینې سرطان ته ویل کیږي چې دهډوکي د مغزاویادلمفاوي سیستم وینې
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
توګه نه شي ترسره کوالی  .بلخوادوینې سالموحجرو دتولید مخنیوی کوي اوهمدارنګه
دپاتې حجرودنده هم نیمګړې کوي.

Leukaemia

لويکيپوس يويونانی فيلوسوف چې څه ناڅه پينځه سوه کال دميالد نه له مخه يې داتوم
نظريه راپيدا کړه

Leukippos

دوینې سپین کرویات  -:د ایمین سیستم حجرات دي چې دوینې په پالزمااولمفاوي
سیستم کې شتون لري  .بدن دبیګانه مضرو موادو لکه کثافات،باکټریا،وایروسونه
اوداسې نوروڅخه خوندي ساتي کوم چې د عفونی ناروغیوالمل ګرځي .
دسپینوکرویاتودشمیرډیرښت اویاکمښت دناروغیوپه تشخیص کې مهم رول لوبوي .
دروغ سړي په وینه کې په عادي توګه دسپینوکرویاتوشمیراوه زره سلول په
وي  .په سالم سړی کې
یومایکرولیتروینه کې7000 cells/ microliter
دسپینوکرویاتوشمیر دبدن ټولي وینې یوپه سل  1%تشکیلوي .
سپین کرویات دهډوکي په مغزکې تولیدکیږي اوپه الندې ډول ویشل شوی دي -۱.
ګرانولوسایت  60-70%دووڅخه تردرې ورځي ژوندلري  -۲ .لمفوسایت 20-30%
دژوندموده يي دیوې اونۍ څخه ترلسوکالونوپورې وي  -۳مونوسایت  2-6%دژوندموده
يي دیوساعت څخه ترڅوورځې پورې وي
دوینې سپین کرویات دي چې دمعافیتي سیسټم یوه برخه تشکیلوي او بدن دناروغیو

Leukocytes

اوسرایت څخه په امن کې ساتي
رافعه

Lever

درافعې بازو،درافعې مټ

Lever Arm

یوه آله ده چې دخاذن پخوانۍ جوړښت راښيي او دخاذن بوتل په نوم هم یادیږي .
دیوشیشه يي بوتل په دننه اوبهرنۍ سطحه باندې فلزي لوحې (پاڼې) پوش شوې وي  .ننۍ
فلزي ورقه دبرقي جنراتورسره اوبهرنۍ فلزي ورقه دځمکې سره تړل کیږي  .په پایله کې
ننۍاوبهرنۍ فلزي ورقې مساوي خومخالف برقي چارجونه ذخیره کوي  .پخپله شیشه
دعایق دنده په غاړه لري اودلوړولتیج پروړاندي زیات مقاومت ښيي  .نوموړې آله

Leyden Jar
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دلوړولتیج خاذن په موخه کارول کیږي .دالکترودوپه سطحه باندې په لوړه کچه برقي
چارجونه ذخیره کیږي چې څوکیلوولټ ولټیج تولیدوي .
الیدن شیشه يي بوتل  -:دساکنوبرقي چارجونودذخیره کولوپه موخه یوه آله ده چې دیوه
شیشه يي بوتل په شان شکل لري  .په دې آله کې شیشه دعایق په ډول کارورکوي .
دشیشه يي بوتل دننه سطحه اوبهرسطحه په فلزي پاڼوپوښ شوې دي چې د الکترودوپه
ډول کارورکوي  .کله چې دبوتل دننه الکترودپه یوه الکتروستاتیک جنراتورباندې
وتړواودبوتل بهرنۍ سطحه دځمکې سره وتړو نوپه پایله کې دبوتل دننه اوبهرسطحه په
مساوي توګه خومقابل عالمه ساکن برقي چارجونوذخیره کوي  .نوموړې آله لکه دیوه
برقي خاذن په شان کارکوي اودلوړبرقي ولیتج (کیلوولټ)منبع په توګه ورڅخه ګټه پورته
کیږی .

Leyden Jar

دلوپیتال یا هوپیتال قاعده :
که چیرته دوه توابع لکه  Fاو  Gولروپه دې توګه چې
او

اعتبارولري په

یو نامالوم
دې مانا چې دهغوی حاصل تقسیم
ځانته غوره کړي ،اوهمدارنګه دF
ډوله سرحد لکه
) (′
او  Gتوابعولومړي مشتق یانې 𝑥 𝑔 او )𝑥( 𝑓 ′هم شتون ولري نوپه دې صورت کې L'Hôpital's Rule
دهغوی دلومړي مشتق په مرسته سره کوالی شوچې دنوموړوتوابعونامالومه سرحد
په مالوم سرحد واړوو .دلوپیتال قاعدې نتیجه په الندې ډول لیکالی شو:
په بله ویناپه هغه ځای کې چې توابع په سرحدي ټکي X0
کې صفرکیږي  ، F(X0) = G(X0) = 0 ،نوپه همدې سرحدکې توابع دهغوی دمماس
 Tangentپه واسطه تقرب کیدای شي  .داځکه چې دصورت اومخرج مشتق نیولوپه
کړنالره کې پورتنی حاصل تقسیم په یوه مالوم شکل اوړي اوله دې کبله دتوابعو  Fاو G
سرحدټاکل په اسانی سره ترسره کیدالی شي .
دکیمیاوي عنصرلیتیم دلنډیزنښه ده

Li – Lithium

ګل سنګ ها -:هغه موجودات دي چې دسمارقونواوالجي ګانومرکب اورګانیزموڅخه
تشکیل شوي وي  .هغوی په خپل جوړښت اودژوندپه طرزکې یوواحدموجودجوړوی .
دبیلګې په توګه لکه د mycobiontسمارق چې دفوتوسینتیز Photosynthesisترسره
کوونکی برخه وال یانې شین الجي ) (Chlorophytaسره دهمزیستي symbiotic
ګډژوندکوي  .په همدې توګه سره هغوی داسې ټاکلي خوراکي موادتیاروالی شي چې په
ځانګړي توګه به د هغوی څخه یوهم په تهیه کولو بریالی نه شي  .سمارق داوبواومالګې
په تیارولوکې مرسته کوي اوپه داسې حال کې چې الجي ګان عضوي مواد ،خوپه تېره
بیاشکري مواداو داړتیاوړشحمي موادتهیه کوي  .ګل سنګونه په تودودښتو ،دبحر غاړې
په ډبریز څنډواود شمالي قطب په یخ شووریګي سیموکې پیداکیږي .
گُلسَنگ

Lichen

Lichen

ژوند،حیات،زندګي  -:دژوندیوموجوداتویوشریک حالت ته ویل کیږي چې دناژوندی
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مادې څخه توپيرلري  .دژوندحالت انرژی تبادل اومیتابالیزم لری،اوله دې کبله دمحیط
سره غبرګون کوي  .په خپل واک سره دخپل ځان تنظیم اوکنترول کوي  .پخپله بیازيږونه
اوتکثرکوي ،همدارنګه دودې کولواو تفکیک وړتیالري  .یومتصل ژوند ي سیستم ته
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 .
داسې اټکل کیږي چې دځمکې پرمخ ژوندپه الندې توګه مخ په وړاندې تللی دی  .لومړی
وایرس یانې غیرحجروی ژوند،ورپسې حجروي ژوند،لکه بکټریا،یوحجروي اورګانیزم ،
اوبیا یوکریوت ، Eukaryoteلکه پروتیست،فونجي ،نباتات،حیوانات
دژوندطرز،دژوندطریقه ،سبک زندګي

Lifestyle

هریوجسم چې په یوه مایع اویاګازکې
تصاعدي قوه -:
ډوب شي نوپه دغه جسم باندې دالندې خواڅخه یانې
دځمکې قوه ثقل مخالف خواته په هغه باندې یوه بله قوه
اغیزه کوي چې په پایله کې ددغه جسم وزن دپخواپه پرتله
کمښت مومي  .دغې قوې ته تصاعدي قوه ویل کیږي .

)Lift (Force

لیگیند -:هغه ماده ،مالیکیول اویاداتومونوګروپ ته ویل کیږي چې دیوه مغلق
بیومالیکیول مرکب په مرکزي هسته باندې تړل شوی وي  .دبیلګې په توګه که
یولیګیندپه یوه ریسپټرپروتین باندې ونښلي نودهغه درې بعده شکل اوکیمییاوي
جوړښت ته تغیرورکوي .

Ligand

نور ،رڼا  -:الکترومقناطیسي وړانګې دي چې دانسان په سترګودلیدلووړدي  .درڼاطیف
څپې د  380 nmڅخه تر  780 nmنانومتره پورې رسیږی .

Light

دنوردسته ،درڼاګیډی  -:نوردسم سیخ خطونوپه شکل اودسته جمعي توګه خپریږي .
خوکله چې دیوکوچني سوري څخه تیرشي نودیومخروط شکل ځانته غوره کوي

Light Bundle

دایمونوګلوبولین دلنډو اوسپکوپروتینوځنځیري برخه ده

Light Chains

سپک فلزات  -:هغوفلزاتواوآلیاژوته ویل کيږي چې کثافت يي دپینځوګرام پرسانتي
مترمکعب  5 g/cm³لږوي  .دبیلګې په توګه لکه المونیم ،مګنیزیم ،کلسیم ،سودیم

Light Metal

،لیتیم اونور
اودعکس
یوه اله ده چې په عکاسي کې درڼاداندازه کولوپه موخه کارول کیږي
اخیستلولپاره داړتیاوړرڼاټاکي  .په نوموړې اله کې یوه فوتوسل په یوه برقي سرکټ 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
کې دکادمیوم سلفید) (Cadmiumsulfidفوتومقاومت څخه کاراخیستل کیږي  .کله چې
رڼا په همدغه مقاومت ولګیږي نوقیمت یې دپخواپه پرتله تغیر کوي .دبیلګې په توګه
هرڅومره چې دنورشدت ډیروي په همغه اندازه دفوتومقاومت کمښت مومي .
دسپکو اوبوهستوي بټۍ

Light Meter

Light Water
Reactor
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دنورڅپې  -:عبارت له هغو الکترومقناطیسي څپوڅخه دی چې دهغوی دڅپواوږدوالۍ
يې د  380-780 nmنانومتروترمنځ وي  .دڅپوطیف دابرخه انسان په سترګولیدالی شي .
دڅپوهمدااوږدوالۍ د  789 THzڅخه تر  384 THZپورې رسیږي .

Light Wave

درڼاپړک  -.کله چې دباران په ترځ کې اسمان وپړکیږي .

Lightning

دپړک آنتن  -:یوه فلزي میله ده چې داهن پوش کورونوپه سرباندې نښلول کیږي اوکله
چې داسمان پړک په اهن پوش ولګیږي نوددې آنتن په مرسته ځمکې خواته انتقال کیږي .

Lightning
Conductor

درڼاپروړاندې حساس  -:هغواجساموته ویل کیږي چې دنورپروړاندې خپل خواص دالسه
ورکوي  .دبیلګې په توګه هایدروجن های نقره،اوپه تیره بیادهغوی بروماید.

Light-Sensitive

لیګنین  -:یوکیمیاوي مغلق مرکب دی چې په عمومې توګه دلرګیوڅخه الس ته راځي .
نوموړې ماده دنباتاتودسلول غشایوه اړینه برخه جوړوي اوهغوی لپاره کلکوالۍ ورکوي .

Lignin

په نړۍ کې د ل یګنین تولیدپه ورځ کې دشل ملیارده ټنه څخه هم اوړي .
لیلیسیای  -:دزنبق ګیډی اویاال له ها  -:هغه نباتات دي چې دلېلې  lilyپه کورنۍ
اودلیلیال  Lilialesپه ډله پورې اړه لري  .ساقه يي دځمکې الندي (پیاز،غوزه) شنه
کیږي  .دپاڼوڅنډه همواره خودپاڼوپه منځ کې موازي رګونه غځیدلي دي  .دابوټي په
ندرت سره دلرګیونباتات تشکیلوي  .دهغوی دګالنورنګونه ډیرمرغوب وي اوتقریبًا تل
دحشراتوپه واسطه ګرده افشانې کیږي .زنبق هاپه شرقي اسیااوشمالي امریکاکې

Liliaceae

ډیرپیداکیږي .لږڅه  ۶۳۰انواع او  16شعبې یې پيژندل شوي دي  .داډله متنوع نباتات
ددرمل په توګه دځینوناروغیولپاره کارول کیږي .خوځینې يي ډیرزهرجن خواص لري .
هغه غړي چې دبدن په شاوخوا کې پراته دی لکه السونه اوپښې

Limbs

دآهک اوبه  -:یوډول طبیعي اوبه دي چې په هغه کې زیات مقدارکلسیم مالگه حل شوې
وي  .په بله وینادکلسیم هایدراکسایدمشبوع محلول ته ویل کیږي  .کیمیاوي فارمول يي

Lime Water

دی Ca(OH)2. :
هغه چونه چې اوبه ورته نه وي رسیدلې اودکلسیم اکسایدپه نوم یادیږي  .سپین پودري
رنگ لري اودتعمیراتودجوړوني په موخه کارول کیږي  .کیمیاوي فارمول يي ( )CaOدی .
هغه چونه چې اوبه ورته رسیدلې وي  -:کله چې کلسیم اکساید داوبوسره گډشي
نوحرارتي انرژي ورڅخه آزاده کیږي .
) (ΔHr = −63.7 kJ/mol

)Ca(OH)2 (aq

Lime, Burnt

Lime, Slaked

)CaO (s) + H2O (l

سرحد ،پوله

Limes

دلوښي اویاچای جوش منگ (ډبره) ته ویل کیږي چې داوبودجوش کولوله امله دلوښي په
جدارکې تشکیل کیږي  .داډبریزمواددکلسیم کاربونیټ اومگنیزیم کاربونیټ
امالحوڅخه جوړشوي دي .

Limescale

سنگ آهک معمولي  -:درسوب په پایله کې پیداشوې عادي ډبرې دي چې دکلسیم
کاربونیت ) (CaCO3څخه جوړې شوې وي  .دکلسیت اواراگونیت مینرالونوپه بڼه

Limestone
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پیداکیږي .
سرحدي قیمت ،حد  -:په ریاضي کې یوترادف کیدای شي داسې خواص ولري چې
داندکس په ستریدلوسره یو ټاکلی سرحدی قیمت ځانته و اخلي  .دبیلګې په توګه لکه ،
)𝟐 =

𝒏𝟐

( 𝐦𝐢𝐥

𝟏𝐧→∞ 𝐧+

 ،په دې ځای کې سرحدي قیمت دوه  2دی کله چې الیتناهی ته

Limit Of A
Sequence

تقرب وکړي .

متراکم نقطه  -:په انالیزکې دمجموعې یوې نقطې ته ویل کیږي چې هغې ته ورنږدې
دمجموعې الیتناهي نقطې شتون ولري  .په بله وینا دیوې مجموعې  Mمتراکم نقطه P
عبارت له یوې نقطې څخه دی چې دنوموړې نقطې په گاونډی کوچنی برخه کې دمجوعې
 Mبینهایت عنصرونه واقع وي  .دبیلگې په توگه د الندې مجموعې دتراکم نًقطه عبارت
له صفرعددڅخه دی .
1

Limit Point

1 1 1

} { 1. . . . … … … … . . … … .
2 3 4
𝑛
سرحدباالئي ،حدنهائی
درریاضی  :سرحدباالئی  -:دربرابریک مجموعه ء اعدادسرحدباال ئی عددی  aاست
طوریکه دربرابرهر عدد  xازمجموعه ماداریم 𝑥 ≥ 𝑎  .مثالً  :درمجموعه ء } {1.2.3.
عدد  3یا  10سرحدباال ئی ازین مجموعه است

Limit Superior

دتازه اوبوساینس  -:داوبوزیست پيژندنې هغه علم ته ویل کیږي چې دوچې ځمکې پرمخ
برخه کې دبهیدونکواویاوالړواوبوفزیکي ،بیالوژیکي ،کیمیاوي او جیولوژیکي
ډنډه.بیاله،
لکه
توګه
په
دبیلګې
.
کوي
بحث
خواصوڅخه
بحیره،سیندونه،تاالب،چینه،سیالب  ،داوبوجریان  ....اونور .نوموړي اوبه دبحرسره تړون
نه لري  .دمالګې اوبه هم په لیمنالوژي پورې اړه لري .همدارنګه دهغوموجوداتوپه هکله
هم بحث کوي چې په خوږواوبوکې ژوندکوي .

Limnology

کرښه  ،خط ،لیکه

Line

دمستقیم خط معادله  -:په ریاضي کې یوې خطي معادلې ته ویل کیږي چې په یوه
سطحه کې یو مستقیم خط څرګندتشریح کوي  .دکارتیزین مختصاتوسیستم کې دخطي
تابع ) f(xمعادله په الندې ډول لیکو:
 ، f(x) = mx + cپه دې معادله کې  cیو حقیقي عدددی چې د عمودي غیرمستقل
متحول  yدتقاطع ټکی ښيي  ،او  xدتابع ) f(xمستقل افقي متحول دی .دمسیقیم خط

Line Equation

میل د  mپه توري ښوول شوی دی  .دبیلګې په توګه  :که چېرته  xاو  yدوه متحول
وي نولروچې :
2x + 3y – 5 = 0
خطي انتګرال  ،مسیرانتګرال  . -:یوډول انتګرال دی چې هغه تابع کوم چې انتګرال یې
نیول کیږي دیوه منحني په اوږدوکې محاسبه کیږي .دبیلګې په توګه په فزیک کې کارW
مساوي دی قوه ضرب فاصله  .هغه کارچې په یوه جسم باندې دځمکې جاذبې قوې F
اویادبرېښنایزقوې  Fد اغیزې په اساس دمنحني ډوله مسیر په اوږدوکې  Cترسره کیږي
اوجسم ته حرکت ورکوي یوخطي انتګرال تشکیلوي
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دساحې کرښې اویادقوې کرښې  -:دیوې برقي اویامقناطیسي ساحې کرښوته ویل کیږي
چې دقو ې اوساحې سمت په ګوته کوي  .دبیلګې په توګه مقناطیسې کرښې دیوې
مقناطیسي میلې دشمال قطب څخه راوځي اوپه جنوب قطب کې ورننوځي .

Line Of Force

سرازیرترین کرښې (د ځوړي کرښې)  -:په یوه سطحه کې هغوکرښوته ویل کیږي چې Line Of Greatest
Slope
ترټولوسرازیرترین نشیب ولري  .دچاخبره هغه منحني چې ترټولوډیرمخ ځوړی ولري .
خطي طیف  -:که چیرته یوګازدډیرلږفشارالندې مشتغل یانې بل شي اودهغه رڼاوړانګې
دیوه منشور  prismaڅخه تیرې شي ،نودمنشوربلخواته دپردې پرمخ یورنګه خطي طیف
مینځ ته راځي چې کرښې یې یودبل څخه بیلې دي  .هریورنګه کرښه یاخط دیوه ټاکلي
څپې طول سره سمون لري اوله دې کبله دهرعنصرلپاره ځانګړی قیمت لري

Line Spectrum

په ریاضي کې  -:کله چې په یوه افاده کې یودرجه یيزجملې شتون ولري نوموړی مفهوم
ورته کارول کیږي  .دبیلګې په توګه په یوه خطي معادله کې مجهول  xیوه درجه ییزقیمت
لری y = mx +a0

Linear

خطي ترکیب  -:فرض کووچې  Kدحقیقي عددونو یوه الجبري ساحه او  Vیوه وکټورې
فضاده  .په دودیزه توګه دوکټوري فضا عنصرونه دوکټورونوپه نوم اودالجبري ساحي
عنصرونه دسکاالرپه نوم یادیږي .که چیرته  v1,...,vnدوکټورې فضا وکټورونه وي او
 a1,...,anدهغې خپلي الجبري ساحي عنصرونه یانې سکاالر scalarsوي ،نوپه نوموړي
حالت کې دهغوی ترمینځ خطي ترکیب په الندې ډول لیکالی شو:
نوموړې وکټورونه  v1,...,vnچې

Linear
Combination

 a1,...,anیې سکاالروضریبونه دي یوخطي ترکیب

تشکیلوي  .دبیلګې په توګه د  xاو yترمینځ یوخطي ترکیب لپاره لیکالی شوچې ax + :
. byدلته  aاو  bثابت عددونه دي.
دمرکزڅخه خطي لېرې والی ،ددایروي بڼې څخه دیوه منحني انحراف  -:په بیضوي
اوهایپربال  Hyperbolaکې دمرکزواټن دمحراق څخه دی

Linear
Eccentricity

خطي عامل ،خطي فکټور -:په فکټورونوباندي دیوه پولینوم یانې څوجمله يي تجزیه
کول  .یوڅوجمله يي دمتحولویوه تابع ده چې غړي يې توپیرلرونکي طاقتونه لري .
دبیلګې په توګه الندې تابع ) f(xپه پام کې نیسوچې یومتحول  xلري اوطاقت یې هم
توپیرلري .
یوه کړنالره چې دنوموړي څوجمله يې متحول  xجذرونه پیداکړوداده چې په یوه مربع
فکټور ) (x 2 − 4اویوه خطي فکټور ) (x + 3باندې يې تجزیه کړو.
دمربع فکټورحل دوه جذرونه لري چې مثبت دوه  +2اومنفي دوه  -2قیمت لري  .دخطي
فکټورحل یوجذرلري اومنفي درې  -3قیمت لري .خطي عامل هغه دی چې دیوه څوجمله
يې په تجزیه کې دمتحول طاقت یووي.
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اودهغوی
خطي مستقل  -:یوه سلسله وکټورونه لکه
سکاالرضریبونه لکه  𝑎1. 𝑎2 . a3 . … … . 𝑎nپه پام کې نیسو چې دهغوی خطي ترکیب
دصفروکټورسره مساوي دی.
پورتنۍ معادله هغه مهال اعتبارلري کله چې د ټولووکټورونوسکاالر ضریبونه
 𝑎1. 𝑎2 . a3 . … … . 𝑎nصفرقیمت ولري .په بله وینا دسلسلي هیڅ یووکټورهم شتون نه
لري چې دیوه بل وکټورڅوځله ایز قیمت ولري اوهمدارنګه دپاتې وکټورونوخطي ترکیب
په توګه ولیکل شي  .دبیلګې په توګه دوه غیرموازي وکټورونه خطي مستقل وکټورونه
تشکیلوي
خطي اړېکه یاخطي ربط  ،اوړون -:
V2
دیوه فضايي وکټور V1اویوه بل فضايي وکټور
ترمینځ ځانګړې اړیکه (اوړون) په ډاګه کوي
چې دشریکې الجبري ساحې  Kیامجموعي
 setسره په تړاوکې ترسره کیږي .په بله وینا دایوه ځانګړې اړېکه (ربط) ده چې په  fسره
ښوول کیږي اودتعریف ناحیې یوفضايي وکټور V1د قیمت ناحیې فضايي وکټور  V2سره
دخطي اړیکې په اساس نښلوي  .لکه  𝑓: 𝑉1 → 𝑉2 :دنوموړوفضايي وکټورونوترمینځ
هغه مهال خطي اړیکه شتون لري چې الندې دوه شرطونه پوره شي .
)⃗
f(a⃗ + ⃗b) = f(a⃗ ) + f(b
) ⃗f(xa⃗) = xf(a
⃗𝑏 دفضايي وکټور  V1دوه وکټورونه دي𝑎. 𝑏 ∈ 𝑉1
په پورتنی معادله کې 𝑎 او
اوهمدارنګه  xدهغوی شریکې الجبري ساحې  Kیوعنصر 𝐾 ∈ 𝑥 لکه یوحقیقي عدد دی
R3
 .دبېلګې په توګه هغه اړیکه  fچې ددرې بعدې فضا
هریووکټور ) (x,y,zددوه بعدې فضا  R2یوه وکټور
) (x,yسره ربط ورکوي دخطي اړیکې په نوم یادیږي
اودریاضي په ژبه په الندې ډول ښوول کیږي 𝑓: ℝ3 → ℝ2
په اصل کې نوموړې وروستی خطي اړيکه ددرې بعده فضاارتسام دی چې د مستوي
مختصاتو ) (x,yپه سطحه باندې څیره کیږي .دیادولووړده چې دخطي الجبرپه څانګه کې

Linear
Independent

Linear Map

دتابع  fپه ځای اړیکه (ربط) کارول کیږي که څه هم اړیکه اوتابع دوه مترادف لغتونه دي
.په ریاضي کې الجبري ساحه  Fieldیوډول الجبري جوړښت ته ویل کیږي چې په هغه کې
دعددونو جمع  ،ضرب ،تقسیم اومنفي محاسبه دټاکلوکړنالروپه اساس تعریف شوې
وي .په شکل کې ددووفضایي وکټورونوخطي اړیکې کښل شوي دي.
سم سيخ ليميټ نه لروونکی تيوري په ډاگه کوی چی دوړانگوخطردانرژي ډوز سره سم
سیخ خطي تناسب لري  .دا په دې ماناچې که وړانگې په ډیره ټیټه کچه هم وي بیا هم
دروغتیا لپاره خطر لري اوله دې کبله کوم الندنی برید نشته چې بې خطره وگڼل شي  .نو
ددې احتمال شته دی چې حتې یو فوتون هم دسرطان ناروغۍ راوپاروی
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دذراتوخطي تعجیل کوونکی -:
د ۱۹۶۰زکال څخه راپدې خوا
دهستوي
دبڅرکوتعجیل کوونکی
فزیک اوهمدارنګه درادیوتیراپې په
څانګه کې یوه نوموتې تخنیکې آله
ده چې دلوړفریکونس متناوب
الکترونو
اویاالکتروستاتیک برقي ساحي په واسطه چارج شوو ذرو لکه
،پروتونو،پوزیترونو اوایونوته په تشه فضاکې لږڅه آن تر نورسرعت پورې تعجیل ورکوي .
په پایله کې نوموړي چارج شوي لوړانرژي بڅرکي دتعجیل کوونکې دستګاه په اخیربرخه
کې په یوه نښه ) (Targetباندې لګیږي او دمادې اټومونوسره غبرګون کوي  .داډول
تخنیکي ماشینونه چې انرژي يي ترڅوګیګاالکترون ولټه پورې رسیږي په هستوي فزیک
کې دنویوبڅرکوپیدایښت ،داټوم هستې څیړنې اوهمدارنګه درونتګن وړانګو Röntgen
 radiationاویاپه بله ژبه ایکس وړانګو  x-raysدتولیدپه موخه پراخ استعمال لري .
دایکس بریک وړانګو  Brake radiationڅخه په طبابت کې دسرطاني ناروغیو ددرملنې
لپاره ورڅخه ګټه پورته کیږي  .په بله ویناهغه خطي تعجیل کوونکي چې په طبابت کې
کارول کیږي دالکترون وړانګې اویادفوتون وړانګې تولیدوي  .دفوتون وړانګوانرژی
 4-23 MVاودالکترون وړانګو انرژي
دڅلوروڅخه تردرویشت میګا ولټه
دپینځومیګاالکترون ولټه څخه تریوویشت میګاالکترون ولټه  5-21 MeVپورې رسیږي
 .ددې لپاره چې دهوامالیکولونوسره چارج شوي بڅرکي ټکروه نه کړي اوپه دې ډول
خپله ګټلې انرژي دالسه ورنکړي نودماشین په تعجیل کوونکي فضا کې بیخي تشیاساتل
 10-10 Torrڅخه هم اوړي.
کیږي اوقیمت يې دلس په طاقت دمنفي نهه تور
ساینسپوهان غواړي چې دبڅرکوخطي تعجیل کوونکي په مرسته نوي بنسټیز بڅرکي
ومومي اوهمدارنګه دکیهان دپيدایښت په تړاو نوي مالومات ترالسه کړي  .خطي تعجیل
کوونکی دالندوبرخوڅخه جوړدی  .په ټولیزه توګه یو خطي متناوب ولټیج تعجیل
کوونکی د الکترونو منبع ،یوسلسه استوانه يې ډوله الکترودونو اویوې نښې څخه
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
چې دیوې د ورې نیمايي وخت څخه وروسته هره ګاونډی استوانه يې ډوله الکترودمخالف
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
داسې انرژي ورویشتل کیږي چې سرعت يې دڅپودفازسرعت سره سمون خوري .
بلخواکله چې ددستګاه په اوږدوکې دڅپوسرعت پرلپسې ډیرښت مومي نو ورسره سم
الکترونوته تعجیل ورکول کیږی .داځکه چې دالکترونوسرعت دڅپوفازسرعت سره ثابت
پاتې کیږي  .په نوموړې دستګاه کې دیوې داسې تخنیکې چلنالرې څخه ګټه پورته
کیږی چ ې دخطي تعجیل کوونکي په اوږدوکې دیوه برقي اهتزازدڅپوطول λ
اودالکترونوسرعت پرلپسې زیات کیږي په داسې حال کې چې فریکونس یې
ثابت ساتل کیږي  .په پایله کې دڅپوفازسرعت  vپرلپسې ډیرښت مومي او په خپل
وارسره الکترونوته تعجیل ورکوي  .په ټولیزه توګه یو خطي متناوب ولټیج تعجیل
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کوونکی دالندې برخوڅخه جوړدی .
 -۱دالکترونومنبع )(Electron source
دابرخه دیوې کتود، cathodeیوې انود  anodeاو دسرپوښ ډوله استوانه يي الکترود
 Wehnelt cylinderڅخه جوړه ده  .دالکترونومنبع ته دالکترونوتوپک  electron gunهم
ویل کیږي  .داځکه چې دالکترونومنبع دولټیج پلس  Pulseپه ټاکلي فریکونس سره
کارکوي اوالکترونونه دتعجیل کوونکي نل منځ ته پرلپسې ورشړي  .دانودپه مرکزکې
اوهمدارنګه دسرپوښ ډوله استوانه يي الکترودپه مرکز کې یوکوچنی سوری شتون لري
ترڅودفوکس شووالکترونوجریان ورڅخه تیرشي  .دکتودالکترودد یوې متمادي منبع په
منفي قطب او دانودالکترودپه مثبت قطب تړل شوې ده چې پرلپسې څلورکونجه ډوله
پلس ورڅخه راوځي  .دکتودالکترود دتنګستن فلز یوتاوشوی سیم دی چې دیوې بټری
په منبع تړل شوی او دباریم اکسایدپه پوښ پټه شوې ده  .کله چې دتنګستن سیم څخه
دبرق جریان تیرشي نودلوړحرارت په پایله کې دکتودڅخه الکترونونه ازادکیږي
اودانودوخواته تعجیل مومي  .یواځي هغه مهال الکترونونه دکتودڅخه انودخواته تعجیل
مومي کله چې دانودولټیج پلس دک توپه پرتله مثبت قیمت ولري  .دبیلګې په توګه که
یومتناوب ساین ډوله ولټیج وکارول شي نویوازي دیوې دوري په څلورمه برخه وخت
 T/4کې الکترونونه تعجیل مومي  .په بله وینایوازي په نوموړې موده کې دایکس بریک
وړانګې تولیدکیدلی شي  .دالکترونودجریان شدت دکتودحرارت په واسطه کنترول
کیږي  .داځکه چې دانوداوکتودترمنځ دمتمادي ولټیج قمیت ان تر پنځوس کیلوولټه
 +50 kVپورې رسیږي  .په پایله کې ازادشوي الکترونونه چې حرکې انرژي يي پنځوس
کیلوالکترون ولټه ده دانودسوري له الرې دتعجیل کوونکوتیوبونوسیستم ته لکه دتوپک
ګولی په شان ورننوځي  .دکتودپه چاپېره یوه استوانه يي ډوله الکترود تړل شوې ده چې
داستوانه يي الکترودپه مرسته دیوې
لري .
دکتودپه تړاومنفي ولټیج
خوادالکترونوجریان فوکس کیږي اودبلې خوايې شدت کنترول کیږی.
 -۲تعجیل کوونکي تیوبونه )-: (drift tubes
دنلونوپه شان یوسلسله استوانه يي شکله هادي الکترودونه دي چې د یوه شریک محور په
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
دمتناوب ولټیج په منبع پورې تړلي دي او دوخت په تړاوځینې يې مثبت اوځینې يې منفي
چارج کیږي  .دمتناوب ولټیج فریکونسي سره سم تعجیل کوونکي تیوبونه متناوب برقي
چارج او متناوب قطب ځانته غوره کوي  .هرڅومره چې دبریښنایزچارج شووذرو سرعت
ډیرښت مومي په همغه اندازه دتعجیل کوونکوتیوبونوطول اوږدیږي  .کله چې لومړی
تعجیل کوونکی تیوب دمتناوب ولټیج په واسطه مثبت چارج شي نوپه همدې ترځ کې
دکتودڅخه الکترونونه آزادکیږي اودلوموړی تیوب خواته تعجیل مومي .څرنګه چې
دتیوب په منځ کې برقي ساحه نه شته نوله دې کبله الکترونونه پرته له تعجیل دتیوب
اخیرخواته په ثا بت سرعت سره حرکت کوي  .خوکله چې دالکترونوبنډل دلومړي تیوب
اخیربرخې ته ورسیږي نوپه همدې ترځ کې دمتناوب ولټیج قطب داسې تغیرکوي چې
لومړی تیوب منفي اودویم مخامخ تیوب سمدالسه مثبت چارج ځانته غوره کوي  .په دې
مانا چې لومړی تیوب دالکترونوبنډل دځان څخه مخ خواته ټیله کوي اودویم مخامخ
تیوب یې ځانته راکش کوي  .خوکله چې دالکترونوبنډل دلومړي تیوب څخه راووت نو
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دلومړی اودویم تیوب ترمنځ په تشه فاصله کې دبرقي ساحې په واسطه بیرته تعجیل
مومي  .په پایله کې دمتناوب ولتیج په مرسته ددریمې ،څلورمي ،پنځمې
...........اوداخ یرني تیوب برقي قطبونو ته پرلپسې داسې تغیرورکول کیږي چې دیوه
تیوب اوبل تیوب تر منځ واټن کې الکترونونه په خپل وارسره تعجیل ومومي  .داځکه چې
ددووتیوبونو ترمنځ فاصله کې الکترونونه  eدبرقي ساحي  Eپه مرسته پرلپسې ګړندي
کیږي  .دوروستي شرط دپوره کولو په موخه اړین ده چې دتعجیل کوونکوتیوبونوطول
دالکترونودسرعت ډیرښت سره سم اوږد وټاکل شي .
 -۳نښه یاتارجیت )- : (target
دتعجیل کوونکوتیوبونو په اخیربرخه کې د ازموینې مادې یوه نښه  targetکیښول شوې
وي چې په هغه باندې اټومې څیړنې ترسره کیږی  .کله چې دتعجیل
کوونکوتیوبونوڅخه لوړانرژي چارج شوي بڅرکي بهرته راووځي نودپلټونکې نښې په
اټومونوباندې لګیږي  .دبیلګې په توګه د نوموړې کړنالرې په مرسته سره کوالی شوچې
دپلټونکې نښې اټومې جوړښت وپيژندل شي اویاداچې نوې ذرې اویاداکس وړانګې x-
 rayتولیدشي
دبڅرکي خطي تعجيل کوونکې دستگاه

Linear Particle
Accelerator

خطي افاده ،خطي اصطالح  -:دیوې وکټوري فضا  Vاودهغې خپلې سکاالرې ساحې K
ترمینځ خطي اړیکې  fته ویل کیږي  .دبېلګي په توګه :

)𝑧 𝑓(𝑥. 𝑦. 𝑧) ≡ (𝑥 + 𝑦 +
دالجبري ساحې په حقیقي عددونوباندې دفضايي وکټورربط ورکول یوه خطي اړیکه ده .
په نوموړې کړنالره کې دفضاهروکټور )𝑧  (𝑥. 𝑦.اودیوه حقیقي عدد )𝑧 (𝑥 + 𝑦 +
ترمینځ یوه خطي اړیکه مینځ ته راځي𝑓: 𝑉 → 𝐾.

Linear Shape

مستقیم ،،نیغ  ،سم سیخ

Linearly

خطي قطبي شوی  -:دیوې څپې لکه دنورڅپې یوډول ځانګړتیاوې ته ویل کیږي چې
دوړانګو اهتزازسمت یوشان او دبريښنایزوکټورسمت په یوه سطحه کې اهتزازکوي.

Linearly
Polarized

درریاضي ،ارتباط ،ترکیب دادن  -:هرګاه بهرجفت عناصر  Aو  Bازیک مجموعه یک
عنصر  Cازعین مجموعه ربط داده شود ،پس ګویندکه ما  Aو  Bرا به نتیجهْ  Cترکیب
داده ایم  .مثال ً دراعدادحقیقی عملیه جمع هرجفت اعدادراترکیب میکند

Link

لېپېز -:دپانکراس غدې یوډول انزایم دی چې دخوراکي موادوپه هضم کولوکې دیوه
کاتلیست په توګه مرسته کوي .دبیلګې په توګه خوراکې شحمیات په ازادو شحمي
اسیدونواوګلېسرین تجزیه کوي.

Lipase

شحم ،وازده ،غوړ -:دبدن حجروغشاجوړښت یوه برخه تشکیلوي دشحم دنده دانرژي
ذخیره کول دي ،په اوبوکې نه حل کیږي خوپه بنزین،بنزول،ایتر،استون کې حل کیږي.
ځینې ویټامینونه شته دي لکه  A;D;E;Kچې په شحم کې حل شوي وي اوپه ینه اوغوړین
نسجونوکې ذخیره کیږي .یوګرام  1gغوړلږڅه نهه دیرش کیلوژول انرژي  39 KJ.لري.
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وازده  ،شحم

Lipid

دغوړوسره تمایل لرل ،غوړخوښوونکی  ،متمایل به چربې-: ،
د کیمیاوي ترکیبونووړتیاته ویل کیږي چې په اساني سره په شحم ،غوړو ،تیلو،خام نفتو
اوپارافین لکه  hexaneکې په خوښی سره حل کیږي .نوموړې مواد په شحم کې حل شوي
وي ترڅواوبه جذب نه کړي.

Lipophilicity

دغوړوڅخه ډار لرل ،دغوړوڅخه ځان ژغورل  -:هغوکیمیاوي ترکیباتو اومایعاتوته ویل
کیږي لکه اوبه چې په غوړیواوتیلوکې نه حل کیږي ځکه دهغوی څخه بیره لري

Lipophob

مایع

Liquid

لیتر -:دحجم مقیاس دی  ،نوموړی دیوه مکعب حجم تشکیلوي چې هره ضلعه يې
یودیسي متر  1 dmوي .یولیتردیومکعب دیسي متر سره مساوي دی.

Liter

10 cm × 10 cm × 10 cm = 1𝑑𝑚3
لیتیم  -:یوکیمیاوي عنصردی اوپه طبابت کې دروحي ناروغیودرملنې په موخه کارول
کیږي .دلنډیزنښه يې په  6Liښوول کیږي .اټومي شمیره يي  3اونسبي اتومي کتله يي
 ۶,۹۴۱ده  ،یوقیمته القالي فلزدی  .په صنعت کې لیتیم پراخ استعمال لري  .لکه
دلیتیم بټری ،شیشه ،کرامیک،آلیاژ ،برقي سرکټونه  .بلخوا په پوځي ساحه کې دلیتیم
ایزوټوپ  lithium-6 deuterideڅخه دهستوي وسلودتولیدپه موخه لکه هایدروجن بم
دسونګ موادوپه ډول ګټه پورته کیږی  .دسپکوفلزاتوڅخه دی کثافت يې 0.534 g/cm3
دویلې کیدلوحرارت درجه  180.50 °Cاودغلیان حرارت درجه  1330 °Cده  .دوالینس
یوالکترون لري.

Lithium

هغونباتاتوته ویل کیږی چې دډبروپر مخ اویادډبروپه منځ کې شنه کیږی  .دانباتات خپل
غذايي مواددباران داوبو،اودخپل ځان مړې شووحجروڅخه رانیسی

Lithophyte

دتوپيرلرونکورنګونوعضوي مرکب دی چې په اوبوکې حل کیږي او
دژوندیواورګانیزمولکه  Lichenڅخه ترالسه کیږي  .درنګونومرکب دکاغذپرمخ جذب
کیږي  .کله چې په قلوي اویااسیدي محیط کې ډوب شي نودکاغذرنګ تغیرکوي .
دبیلګې په توګه که ابې لیمتس کاغذپه اسیدي محیط کې ډوب شي نوسوررنګ ځانته
غوره کوي اوکه سورلتمس کاغذ په قلوي محیط کې ډوب شی نوابې رنګ ځانته غوره

Litmus

کوي  .دلتمس کاغذدرنګ تغیردپي اچ  pHپه کچه دڅلورنیموڅخه تراته نیموپوري (
) PH = 4,5-8,5په سرحدکې بدلیږي  .دحنثي لتمس کاغذ ارغواني رنګ لري  .پرته له
لتمس کاغذڅخه اوبه زڼ محلول هم شتون لري چې دلتمس دنده ترسره کوي
دلتمس کاغذپه مرسته یو محلول ازمایښت کيږی چې قلوي اوکه اسیدي خواص لري

Litmus Paper

په بیالوژي کي  -:په تي لرونکوحیواناتولکه سپی ،پشه ،لیوه ،خوګ اونوروکې په
ژوندی بڼه او دټولواوالدونومجموعې شمیر ته ویل کیږي چې په یوه واراو یوپه بل پسې
دیوې مورڅخه زیږي  .په یوه واردزیږیدلوکوچنیوحیواناتوشمیرددریوڅخه آن ترآتوپورې
رسیږي .
په فزیک کې  -:اچونه ،پرتاب ،انداخت  -:دبیلګې په توګه لکه مایل اچونه ،قاېیم اچونه
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،افقي اچونه
ژوندی ،زنده

Livelily

بارکول  ،ډکول  ,پیټی وړل ،

Load Up

دسینې لوبولونوسرطان ته ویل کیږي چې په خپل ابتدايي ځای کې پروت وي  .که څه هم
په لوبولونوکې ډیرې غیرنارمل حجرې شتون لري خونوموړی سرطان یرغل کوونکی نه
دی .
موضعي،ځایز،محلي  -:په یوه ټاکلي ځای  ،ټاکلې نقطه اویاټاکلي محدوده ساحه باندې
ارتباط لرل

Lobular
Carcinoma In
Situ
Local

ځایزعنصرونه،موضعي عنصرونه  -:هغوعنصرونوته ویل کیږي چې دبریښنایزتجزيي په
ترځ کې په هغوفلزاتوباندنښلي چې دالکترودپه توګه کارکوي .دبیلګې په توګه که چیرته
یو الکتروددجست څخه جوړوي اوڅرنګه چې جست خالص نه وي بلکې دمس
عنصرکوچنۍ ذرې پکې شتون لري نوله دې کبله دتجزيي په ترځ کې
دنوموړوعنصرونودتماس په سطحه کې دزنګ په توګه کوچني ځایزعنصرونه مینځ ته
راځي چې دجست تخریب المل ګرځي.

Local Element

اعظمي موضعي  -:یوه تابع ) f(xپه یوه نقطه  aکې یواعظمي موضعي قیمت لري
،هرکله چې یوعدد  δ > 0شتون ولري په دې توګه چې دټولوعددونو  xپروړاندې 𝑎 −
 δ < 𝑥 < 𝑎 + δاعتبارولري او )𝑥(𝑓 ≥ )𝑎(𝑓
Local Maximum
دبیلګې په توګه  𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 3 − 3𝑥 + 1 :په نقطه د  a = -1کې یواعظمي موضعي
لري
اعظمي نقطه  -:دیوه منحني ترټولولوړټکي ته ویل کیږي په دې توګه چې دمنحني
دګاونډیونقطوپه پرتله اعظمي قیمت ولري  .یوتابع ) F(Xپه  X0نًًٍقطه کې
دګاونډیونقطوپه پرتله هغه مهال یو اعظمي نقطه لري چې ) F(Xپه همدغه نًقطه = X
Local Maximum
 X = X0لپاره دتابع
کې ترټولوسترقیمت ولري  .په اعظمي نقطه کې د
X0
Point
لومړی مشتق مساوي له صفرسره دی اودویم مشتق یې دصفرنه کوچنی یانې منفي نښه
لري  .په بله وینا

=0

) dy(x0
dx

 ،او < 0

) d2 y(x0
dx2

نقطهْ پائین محلي  - :درریاضي  :یک نقطهْ )) (x0 , f(x0ازنمایش هندسي یک تابع )f(x
است طوریکه یک جوار  x0وجودداردکه دربرابرهمه اعداد  xازین جوار )f(x)>= f(x0
است.

Local Minimum

ځایزخواص،موضعي صفات ،ځایزځانګړتیاوې -:

Local Properties

یوډول ځایزدرملنه ده چې یوازي دتومورحجرې اوورته نږدي ساحه تراغیزې الندې راولي
ځاى،موقعيت

Local Therapy
Location

لوکوموتیو،لوکوموتیف ،انجن  -:بريښنایزاویادبخارماشینونه دي چې ریل یانې
اورګاډي ته داوسپنې پتلی په اوږدوکې انتقال ورکوي.
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ملخ  -:یوډول حشرات دي چې سم سیخ وزرونه ،شاخکهای نخ مانندلري اوجسم یې
عمودي پلن شکل لري  .اوږدوالۍ یې دڅوملي متروڅخه ترشپږسانتي متره پورې رسیږي
 .مخکني وزرونه یې نري ،خلفي وزرونه یې پلن دي اوداستراحت په حالت کې چین خورده
وي  .خلفي پښې یې دجینده شکل لري اوپه ډیری سره صوتي غړي پکې شتون لري .په
متنوع شکلونوسره پیداکیږي اوپه چمنزار،مزارع،اودښتوکې انتشارکوي  .ملخ
دحشراتوپه  Acridoideaپورې اړه لري  .دنړۍ په ډیروبرخوکې دغذايي موادوپه توګه

Locust

خوړل کیږي  .پر  1784زکال کې درې سوه ملیاردوملخانوپه جنوبې افریقاکې درې زره
کیلومتره مربع ځمکه باندې یرغل وکړاوټول نباتات یې دمنځه یووړل .
لوګاریتم  -:په ریاضي کې لوګاریتم دطاقت کړنالرې برعکس تابع ده په دې ماناچې
دقاعدې یو عددلکه  Basis=b > 0طاقت  yدومره لوړشي ترڅوچې مطلوب عددترالسه
شي.دیوه مطلوب عدد  xلوګاریتم په قاعده  b > 0دطاقت  yسره مساوي دی په دې
شرطه چې 𝑥 = 𝑦 𝑏 شي .
نوموړی مطلب په الندې ډول لیکالی شو 𝑙𝑜𝑔𝑏 𝑥 = 𝑦 :بلخواهغه لوګاریتم چې قاعده
یې لس  b=10وي دعادي لوګاریتم په نوم یادیږي.
دبیلګې په توګه  102 =100 :دی ،نوله دې کبله  𝑙𝑜𝑔10100 = 2بلخواهغه لوګاریتم
چې قاعده یې " "Euler's numberداویلرعددتشکیلوي اومساوي دی له:
،دطبیعي لوګاریتم په نوم یادیږي اولنډیزيې په
e = 2.718281.
 natural logarithm = Lnسره ښوول کیږي .دبیلګې په توګه ln 7.5 = 2.0149 :

Logarithm

داځکه چې  e2.0149... = 7.5دی ،بلخواد  e = 2.718281طبیعي لوګاریتم دیوسره
مساوي دی  ، ln e = 1خود  log10 = 1په داسې حال کې چې  ln10 = 2,30 :دی
لوګاریتمي تابع  𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑏 𝑥 -:لوګاریتمي تابع ده په
داسې حال کې چې قاعده دصفرڅخه غټه ده ، b > 0
دټولومثبت
ناحیه
دتعریف
تابع
دنوموړې
عددونومجموعه ده اودنوموړې تابع دقیمتونوناحیه
دټولوعددونومجموعه ده .په شکل کې دلوګاریتمې تابع
هندسي بڼه ښوول شوې ده
طبيعي لوگاريتم چې دقاعد ې عد ديې  2,71828 :دی .
منطق  -:یوځانګړی علم دی چې دمنطقي فکرکولوپه اساس یوه موضوع څیړي اوتربحث
الندې يې نیسي
تړونکی ،یوځای کوونکی ،منطقي عملګر  -:په ریاضي کې له یوه لفظ لکه (او) څخه
عبارت دي چې دوه بیانونه سره یوځای کوي  .دالفظ (او) په یوه عالمه ( ∧ ) ښوول
کیږي  .دبیلګې په توګه دوه بیانونه لکه بیان  Aاوبیان  Bدقیق هغه مهال رښتیادي
کله چې بیان  Aاوهم بیان  Bرښتیاوي  .دریاضي په ژبه دامطلب داسي لیکل کیږي .

منطقي متحدکوونکی ( منطقي عملګر)  -:یومنطقي عملګر operatorته ویل کیږی چې
دوه بیانه لکه  Aاو  Bپه واسطه د ( و ) دیوبل سره متحدکوي  .یوداسې عملګر د
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Logarithmic
Function

Logarithmus
Naturalis = Ln
Logic

Logical
Conjunction

Logical
Connective
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(  )″ ⋀ ″په بڼه ښوول کیږی  .لکه 𝐴⋀𝐵:

)(Operator

وروستاړی په مانادعلم

-Logie

طویل ،اوږد،

Long

موج طویل ،اوږدې څپې  -:هغه الکترومقناطیسي څپې دي چې دڅپوطول يي دیوزر،
اولس زورمتر)(1000-10000 mترمنځ وي .دطویل موج څپوفریکونسی ددیرش هرڅ
اودرې سوه کیلوهرڅ ترمنځ ده  30-300 kHz.وي

Long Wave

طوالنې  ،اوږد

Longitudinal

طولي اهتزازاونه  :هغوڅپوته ویل کیږي چې دحرکت سمت یاخپریدلو سمت په اوږدوکې
اهتزازکوي  .لکه صوت چې په هواکې اویاپه اوبوکې اهتزازکوي داځکه چې داهتزازسمت

Longitudinal
Oscillations

دخپریدلوسمت سره یوشان دی
په اوږدو سطحه

Longitudinal
Plane

مقطع طوالني ،په اوږدوپرې شوې مقطع،دطول محورسره موازي پرې شوې مقطع

Longitudinal
Section

طوالنې موج  -:هغوڅپوته ویل کیږي چې دهغوی داهتزازسمت اودپراختیاسمت سره
یوشان وي  .لکه یوفنردطول خواته راکش کړواوبیاي آزادپریږدونودخپل طول په
اوږدواهتزازکوي  .دبیلګې په توګه لکه دصوت څپې چې په اوبواویاګازمحیط کې
خپریږي .
طولي موجونه ،اوږدې څپې

Longitudinal
Wave

Longitudinal
Wave

ښکاریدل  ،مالومیدل ،

Lookout

لورینس قوه  -:یوډول قوه ده چې په الکترومقناطیسي ساحه کې په یوه متحرک چارج
شوې ذره  qباندې عمل کوي .دلورینس قوې لپاره لیکالی شوچې:
په پورتنۍ معادله کې  FEبريښنایزقوه  FB ،مقناطیسي قوه  E،بريښنایزساحې شدت
او  Bمقناطیسي اندکشن  ،او  vدمتحرک چارج سرعت دی .دیادولووړده چې په پورتنۍ
معادله کې دسرعت اودمقناطیسي اندکشن ترمینځ دضرب عالمه دوکټوري حاصل ضرب
مانالري .په دې مانا چې دلورینس قوه په مقناطیسي اندکشن وکټوراودچارج سرعت
وکټورباندې عمودًاوالړ ه ده.
لورینس انتقال ،لورینس اوړون  -:نوموړی اوړون دکوانت میخانیک په څانګه کې
دګالیله انتقال پرځای کارول کیږي اودنسبي نظریې په معادله کې کارول کیږي .لورینس
انتقال یوخطي اوړون دی چې دځای  -وخت مختصاتوسیستم دیوه بل مختصاتوسیستم
سره اړیکې ورکوي کوم چې دمخکني مختصاتوسیستم په نسبت په ثابت سرعت حرکت
کوي
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لوشمیت عدد،لوشمیت ثابت ،لوشمیت شمېره  -:په یوه مترمکعب حجم کې دخیالي
ډاګه کوي چې دصفردرجې سانتي
ګاز ،اټومونواویامالیکولونوشمیرپه
ګریداویواتموسفیرهوافشارالندې اندازه شي .دلوشمیت ثابت ته کله کله داووګادروثابت
 Avogadro constantنوم هم کارول کیږي.دنوموړي عددلنډیزپه  NLسره ښوول کیږي
اومساوي دی له:
25
3
NL = 2.6867811 × 10 m

Loschmidt
Number

لوډنیس  ،هسک شدت ،لوړشدت  -:لکه دصوت لوړشدت  ،په فزیک کې ددې لپاره
یومقیاس دی چې په څومره لوړآواز سره داوریدلویوه پېښه دانسان له خواحس کیږي .
داشدت دصوت فشاریادصوت امپلیتودپه اندازه کولوسره مالومیږي  .دبیلګې په توګه
دصوت شدت دفون  phonاودیسیبل  Dezibelپه واسطه اندازه کیږي .
10 dB = 1 Bel ، 1 dB = 1 phon

Loudness

لوډ سپیکر،لوړاوازآله

Loudspeaker

ټیټ فریکونس  -:هغه اهتزازونه دي چې فریکونس یې دصفرڅخه آن ترشل زره هرڅ
 20 000 Hzپورې رسیږي اوپه غوږواوریدل کیږي .دبیلګې په توګه لکه دصوت
فریکونس ،

Low Frequency

لوتیسیم  -:د نوموړي عنصرلپاره دلنډیزنښه ده.

Lu = Lutetium

کرم زمینی  -:ازجمله کرم های حلقوی بوده که دارای برسکهای کم درروی
جلدخودمیباشند .اعضای جنسی شان که متشکل ازاعضای مذکرومؤنث
میباشددرچندبندمحدودقسمت قدامی بدن واقع است  .دروقت القاح متقابل دودانه کرم
زمینی توسط یک کمربندافرازی باهم وصل شده وبعدازعملیه القاح تخم هایشان باهم
کلوله شده وتشکیل کوکون  Kokonرامینمایند .تکامل شان طوری مستقیم است .کرم
سانتی متربززګ شده یک مقدارزیادخاک راداخل روده
زمینی تاحدود ۲۶

Lumbricidae

خودمیسازندوبااین ترتیب فضلهء انهاوهم چنان سوراخهای زیرزمینی آنهابرای حاصل
خیزساختن مزرعه وباغات بسیارمفیدواقع میشود.
په فزیک کې  -:دنوروړانګواویارڼاوړانګودجریان هغه مقداردی چې په واحدوخت کې
دلیدوړانګویوې سرچینې لکه ګروپ څخه هرې خواته خپریږي اولنډیزيې په  Lmسره
ښوول کیږي  .یولیومېن  Lmدنورشدت اوفضايي زاويې حاصل ضرب څخه ترالسه کیږي.
1Lm = 1cd.1str
دنورشدت واحد  cd = candela :اودفضايي زاويي واحد 1str.= Steradiant :
په بیالوژي کې  -:دبدن سلولونو اوتشوغړولکه معده،مری،زړه  ،کیسه مثانه اوداسي
نوروغړو داخلي تشیا
روښانه  ,ځالنده

Lumen = Lm

Luminaire

رڼاورکوونکی الکترون ،نوري الکترون  -:هغه الکترون ته ویل کیږی چې دیوه اټوم
ترټولوبهرني مدارکې پروت وي اودامدارپه الکترونوباندې پوره ډک شوی نه وي  .داډول
اټومونه اویامالیکولونه دامیشن  Emissionپه کړنالره کې الکترومقناطیسي وړانګې
خپروي اود ابزورپشن  Absorptionپه کړنالره کې الکترومقناطیسي وړانګې جذب کوي .
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دتشعشع یوډول پېښه ده چې پرته له حرارت دځینوموادوڅخه درڼاپه بڼه خپریږي .په بله
وینا دیوه ساړه جسم څخه درڼاخپریدل دي  .نوموړې کړنالره کیدی شي چې دکیمیاوي
تعامالتو،بريښنایزانرژي اویاپه کریستال باندې دفشارپه اساس مینځ ته راشي.

Luminescence

لیمینسنس  -:دیوې مادې څخه په خپل سردنوروړانګوخپریدل پرته له دې چې حرارت
ورکړشوی وي نوله دې کبله ورته سړه رڼاهم ویل کیږي .المل یې کیدی شي چې برقي
انرژي وي،کیمیاوي تعاملونه وي اویاپه یوه بلورباندې دمیخانیکي فشارپه ترځ کې منځ
ته راشي

Luminescence

درڼاشدت ،شدت روشنايي  -:عبارت له حاصل تقسیم
وړانګوخپورشوې انرژی  dΦمقدارپرواحدسطحي  dFڅخه دی .

دالکترومقناطیسي
𝛷𝑑
𝐹𝑑

=𝐸

دنورشدت یادنورقوت  - :دنورجریان ( )Φته ویل کیږي چې دنورمنبع څخه ترټاکلې
فضايي زاويي ( )Ωالندې خپریږي  .لنډیزيي په ّ Iسره کیږي اومساوي دی له :
، I = Φ/Ωنړیوال واحديي كانديال ) Candela (cdدی .

Luminosity

Luminous
Intensity

دجراحي یوډول طریقه ده چې یوازې دسرطان کتله اودشاوخواسالم نسج یوه کوچنۍ څنډه
ورسره یوځای لیرې کیږي

Lumpectomy

دمیاشتې خسوف  -:هغه مهال منځ ته راځي چې ځمکه،لمر اومیاشت په یوه مستقیم خط
کې واقع شي اوځمکه دلمر اومیاشتې په منځ کې قرارولري .

Lunar Eclipse

سږي  -.دتنفس کولو یومهم غړۍ دی چې دتنفسي جهاز الندنۍ برخه تشکیلوي اوپه وچه
مری  tracheaکې پیل کیږي .په تي لرونکوحیواناتوکې سږي دسینې قفس په تشیا کې
ځای لري اوحرکت کوي .سږي لرونکې ماهیان یوسږی لري اودوچې اوسیدونکوپه ټولو
فقاریه حیواناتوکې دوه سږي شتون لري .انسان هم دوه سږي لري چې دشۍ خواسږی
دکیڼ خواسږي په پرتله غټ دی دشي خواسږی ددریو ټوټو  lobesاوکیڼ خواسږي ددوو
ټوټوڅخه جوړدی.
ذوحياتين لکه څینګښه  Amphibiaساده سږي لري چې دکڅوړوپه شان جوړښت لري
او جدار یې ساده اوياچين داره بڼه لري .خوپه خزندګانوکې دکڅوړو جدار ډير چين
خوردګي لري .په داسې حال کې چې په تيولرونکوحیواناتوکې دکڅوړو جدار الډير چين
خوردګي لري اوديو شمېرزياتو حبابونـوڅخه جوړدى ..د مرغانوسږی ډیرکوچني دي خوپه
څنګ کې يې دهواکڅوړې ورباندې ځونډي دي چې هواسږوته رسوي.
د سږو تر ټولو اړینه دنده داده چې د اتموسفيرڅخه اکسیجن دوينې بهير ته ورسوي او د
وينې بهير څخه کاربون ډای آکسايډ راواخلي اودبهراتموسفير ته يې وباسي .په تخنیکي
تړاونوموړي کړنالره دپښتۍ مینځ عضالتواودیافراګم  Diaphragmaداهتزازي حرکت په
اساس ترسره کیږي .کله چې وچه مری ) (Tracheaپه ددووعمده برانشي څانګوباندې
ې
الر
له
دنوموړوبرخو
هوا
نوتنفسي
شي
وویشل
دسږو سره تماس پیداکوي .دواړه عمده برانشي څانګې پرلپسې په کوچنيو برانشي
څانګو  Bronchioliباندې ويشل کيږي اوپه پايله کې دسږي په حبابونوباندې ختم کيږي.
دسږې حبابونه لکه دیوې هوايي پوقانې په شان

بڼه لري چې مینځ یې دتنفسي

ګازونوڅخه ډک وي اود آلوولی  Alveoliپه نوم یادیږي .دآلوولی شمیران ترلږڅه درې سوه
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ملیونوپورې رسیږي  .دحبابونوپه جدارکې دعروق شعریه  capillaryیوجال شتون لري
چې په مینځ کې یې وینه بهیږي او دشریان رګونه دوریدرګونوسره شریک کوي .وریدي
وینه دیوخوادعروق شعریه جال ته ورننوځي اوهلته دتنفسي ګازونوراکړه ورکړه ترسره
کیږي اوب لخواته پاکه شراینې وینه راوځي .دحبابونوپه جدارکې یوه خورانرۍ غشاشتون
لري اونه پریږدي چې دعروق شعریه څخه وینه دحبابونومینځ برخې ته وبهیږي چې هلته د
تنفسي ګازونو څخه ډکه ده او دوینې -هواسد  Blood–air barrierپه نوم یادیږي .
څرنګه چې دحبابونو دغشادواړوخواوته دګازونوغلضت توپیرلري نودنفوذفزیکي
 diffusionکړنالرې په اساس دحبابونوغشاله الرې اکسیجن دعروق شعریه په مینځ کې
بهیدونکې وینې ته انتقال کیږي اودوینې څخه کاربن دای اکسایددحبابونومینځ ته
اوورپسې دبدن څخه بهراتموسفیرخواته انتقال کیږي.
لیوتیشیم  -:دنادره خاوروفلزاتویوکیمیاوي عنصردی چې اتومي وزن يې لږڅه 175
اواتومي شمېره یې یواویا  71؛ لنډیزعالمه يې په  Luښوول کیږي .کثافت يې
 9.841 g/cm3؛ دویلې کیدلونقطه  1652 °C؛ دغلیان نقطه  3402 °Cده

Lutetium

لکس  -:درڼاشدت یاتشعشع شدت اساسي واحددی اومساوي دی له یولیومېن Lumen
پرمترمربع سطه ؛ دلنډیزنښه یې په  lxښوول کیږي.
1Lumen
1Lux = 1lx = 1
m2
یولیومېن  1Lumen = 1Lmهغه مقداررڼاده چې یوڅراغ يې په یوه ثانیه کې خپروي.

Lux

دالرېنسیم  Lawrenciumکیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده

Lw

الیمن سلسله  -:دهایدروجن اتوم په شپکټروسکوپي تجزیه کې دبالمرسلسلي Balmer
 seriesبرسیره دطیف یوه بله ساحه هم لیدل کیږي چې دطیف په ماورای بنفش برخه کې
مینځ ته راځي اودڅپې طول يې لنډدی اودانرژي الندې لیول  Energy levelیې د  kپه
مدارکې موقعیت لري.

Lyman Series

لمف  -:دبدن نسجونو یوډول بیالوژيکې مایع ده چې زیړ ،شدې ته ورته سپین روڼ رنګ
لري او دبدن هرډول نسجونوتر مینځ تشه فضاکې ،په لمفاوي رګونو ،لمفاوي غوټې
اوهمدارنګه دلمفاوي سیسټم په ټولورګونوکې بهیږي .په بدن کې دلمفاوي مایع مقدار
لږڅه دوه لیتره دی اودبدن نسجونه مینځي.
.لکه څنګه چې دوینې په رګونو کې دبدن غړوته غذايي موادانتقال کیږي همدارنګه
دلمف سیستم په رګونوکې هم غذايي مواددبدن هغوحجروته انتقال کیږي چې هلته وینه
په مستقیم ډول نه شي ورننوتالی .دبیلګې په توګه دمعدې څخه جذب شوې غذايي
موادلکه غوړاوپروتین چې م والري کتله يې دومره غټه وي چې دوینې رګونوته نه شي
ورننوتالی  ،اوله دې کبله دلمفاوي رګونو په مټ دتش ورید  Venae cavaeله الرې دزړه
شي دهلیزته انتقال کیږي اوپه پایله کې دوینې جریان ته ورننوځي .دوینې دفشارپه اساس
دوینې رګونوڅخه دوینې پالزما بهرخواته راوځي اودشاوخوابدن نسجونوپه تشه فضاکې
بهیږي.په پیل کې نوموړې مایع دبدن نسجونومایع په نوم یادیږي.
دبدن نسجونومایع د عروق شعریه په دورانې جال کې  Microcirculationتولیدکیږي
کوم ځای کې چې کوچني شریان رګونه دکوچنیووریدرګونوسره یوځای کیږي  .څرنګه چې
دوینې عروق شعریه شریان رګونوجدارپه مقدماتې برخه کې  proximalدهایدروستاتیک
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فشارلوړدی نوله دې کبله دوینې پالزمایوه برخه دعروق شعریه شریان جدارڅخه راوځي
اودبدن شاوخوا نسجو نوترمینځ تشې فضاته ور بهیږي .نوموړې مایع چې اوس
دنسجونومینځ مایع  Interstitial fluidپه نوم یادیږي ،دبدن تولوحجروته غذايي مواد،
پروتین ،اکسجن ،سوډیم ،پوتاشیم ،فوسفیټ،انزایمونه ،مالګه،شکر،غوړ انتقال کوي .
خوڅرنګه چې دعروق شعریه دورانې جال په ډیستل  Distalبرخه کې کلوئیدی اوزموتیک
90%
دنسجونومایع لږڅه نوي سلنه برخه
فشارلوړدی نوله دې کبله
دپروتینواواړینوتوکوسره یوځای دعروق شعریه جدارله الرې بیرته دوینې وریدرګ ته
ورننوځي  .دنسجونومایع پاتې لس سلنې برخې  10%څخه دلمف مایع جوړیږي اودلمف
عروق شعریه رګونو ته ور ننوځي .دلمف مایع دنده داده چې یوخوادبدن په نسجونوکې
تولیدشوي فضله مواد اوبلخوا پروتین،سرطانې حجرې،ذهرجن توکې  ،مړه سپین
کرویات ،ناروغۍ انتقال کونکي مایکرواورګانیزم چې دبهرڅخه دبدن نسجونوته
ورننوتلي وي لکه بکټریا اونورپاتوجن اورګانیزم دلمف رګونوله الري لمفاوي غوټي ته
انتقال کړي .کله چې دلمف مایع دلمفاوي غوټې څخه تیریږي نوهلته دلمف مایع په مینځ
کې ټول فضله مواددمینځه وړل کیږي .لمفاوي غوټه دیوه فیلتردنده ترسره کوي .کله
چې لمفاوي مایع دلمفاوې غوټې څخه تیریږي نودځان سره لمفاوي سلولونه هم انتقال
کوي چې دلمفو سایټ په نوم یادیږي اودمعافیتي سیستم شل سلنه  20%برخه
تشکیلوي .په داسې حال کې چې په انسان کې وینه دزړه ضربې په مټ ټول بدن ته رسږي
خولمفاوي مایع دبدن عضالتوحرکت په اساس په لمفاوي رګونوکې جریان پیداکوي .
ځینې ذوحیاتین شته دي چې دلمف زړه لري  .څرنګه چې دلمف مایع جریان برخالف
دوینې دورانې جریان یوتړلی سیسټم نه تشکل کوي نوهغه مقداراوبه اوپروتین چې
دنسجونومایع څخه ضایع شوې دې دلمف مایع په مټ دسب کلیوین ورید Subclavian
 veinله الرې بیرته دوینې جریان ته بهیږي .که چیرته دلمف مایع جریان په خنډ اوځنډ سره
کارکو ي نودبدن نسجونوترمینځ لمفاوي اوبه ډنډکیږي اودبدن ځینې برخې لکه پښې
اوالسونه پړسیږي .نوموړې ناروغي د Edemaپه نوم یادیږي.
لمف یوډول ځانګړی مایع دی چې دلمفاتیک په رګونواوکانالونوکې بهیږي .دلمف مایع په
مټ دمعافیتي سیسټم حجرې دبدن نوروبرخوته انتقال کیږي
لمفاوي غوټه  -:دبدن دفاع سیستم یوغړی دی چې دلمفاوي رګونوپه اوږدوکې ځای په
ځای په ټول بدن کې شتون لري اوپه انسانانوکې يې شمیران تراوه سوه پورې رسیږي  .کله
چې دلمف مایع دلمفاوي غوټې څخه تیریږي نوهلته دلمف مایع ټول فضله موادمینځه
وړل کیږي .لمفاوي غوټه دیوه فیلتردنده ترسره کوي .بلخوا څرنګه چې په لمفاوي
غوټوکې پریمانه لمفاوي حجرې لکه لمفوسایت ذخیره شوي وي اوهم تولیدکیږي،
نودلمف مایع په مینخ کې پاتوجن اورګانیزم اوثانوي یامیتاستاتیک سرطاني حجرې
دمعافیتي سیسټم حجرو لکه ) ټي لمفو سایټ اوبې لمفوسایټ (T cells and B cells
په مټ دمینځه وړل کیږي .دلمفاوي غوټوپړسوب اوالتهاب دامانالري چې بدن ته بکټریا
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
غ وټې دبدن په تخرګونو،غاړه اودورون دپاسه په سپیخت  Inguinalکې شتون لري.

Lymph Node

همدارنګه کوچنۍ لمفاوي غوټې په طحال اومخاطي پوستکې کې موقعیت لري.
لمفاوي غوټه دلمفاتیک نسج یوې ګردې کتلي په شان ده چې دتړونکي نسج پوښ په
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واسطه احاطه شوې ده
دجراحي له الرې دسینې څخه لمفاوي غوټه لیرې کیږي اودسرطانې حجرودموندلو په
موخه ترمایکروسکوپ الندې معاینه کیږي

Lymph Node
Dissection

دلمفاوي رګونوسیستم  -:دګڼ شمیرعروق شعریه څخه جوړشوی سیستم دی او دلمف
هغه مایع کوم چې دبدن نسجونوترمینځ په تشه فضا کې بهیږي  ،وریدونوته انتقال
کوي .په معمولي توګه لمفاوي رګونه دوریدي رګونوسیستم سره موازي غزیدلي وي اوپه
هغه ځای کې چې دوریدسره یوځای کیږي (پرته له تی لرونکوحیواناتو) ،یولمفاوي زړه Lymph Vascular
System
شتون لري چې دلمف مایع وریدرګ ته پمپ کوي.
دبدن لیرې محیط  Peripheryڅخه دلمف عروق شعریه پیل کیږي اوکله چې نوموړي
ډیررګونه سره یوځا شي نوپه پایله کې غټ لمفاوي رګونه ورڅخه جوړیږي .په پایله کې
دلمفاوي غټ رګونه دسب کلیوین ورید  Subclavian veinسره تړل کیږي.
دجراحي له الرې دیوې اویاډیرولمفاوي غوټولیرې کول

Lymphadenectomy

کله چې سرطان دخپل اصلي ځای څخه راووځي اودلمفاوي رګونواودوینې رګونوله الري
دسینې پاتې برخې ته وغځیږي

Lymphatic
Invasion

لمفاتیک سیسټم  -:دبدن دفاع سیستم یوه برخه ده چې دلمفاوي غړو،لمفاوي
رګونو،لمفاوي نسجونو اودورانې لمف څخه جوړدی اودپاتوجن اورګانیزم پروړاندې
دوینې سپین کرویات تولیدکوي ،ذخیره کوي اوانتقال کوي.نوموړی سیسټم عبارت دی
له :دهډوکوماغزه ،طحال ،دتایمس غده،لمفاوي غوټې،تانسل،لمفاوي رګونه،لمفاوي
نسجونه

Lymphatic
System

لمفوبالست  -:دلمفاوي غړوهغه اومې یاخامې حجرو ته ویل کیږي چې دپخیدلوڅخه
وروسته دلمفوسایت په نوم یادیږي .که چیرته دیوه انتیجن په مټ یولمفوسایټ تحریک
شي نو دهغه مورفولوژي جوړښت تغیرکوي  .په پایله کې دلمفوسایټ دهستې
اودپالزماحجم غټیږي .دلمفوسایټ تغیرشوي مورفولوژي جوړښت ته هم لمفوبالست ویل
کیږي .په پایله کې اومه لمفوبالست پرلپسې خپل ځان ویشي او پریمانه بالغ فعال
لمفوسایتونه تولیدکوي .دوینې حادلمفوبالستيک سرطان کې ( )ALLپریمانه اومه
اونیمګړي لمفوسایتونه دهډوکوپه مغزکې تولیدکیږي خوڅرنګه چې بالغ پړاو ته نه
رسږي نوله دې کبله دپاتوجن مایکرواورګانیزم اوسرطانې حجرو پروړاندي فعالیت نه

Lymphoblast

شي کوالی.
لمفاوي سلول  -:دوینې سپین کرویاتوته لمفوسایټ ویل کیږي .دلمفوسایټ یوه اړینه
دنده داده چې دانتیجن مایکرواورګانیزمو لکه بکټریا اووایرس ونوپروړاندې انتي باډي
اونورتوکې تولیدکړي ترڅودناروغیومخنیوی وشي .دلمفوسایټ درې ډوله حجرې شتون
لري  :لکه ټي لمفو سایټ بې لمفوسایټ او طبیعي وژونکی لمفوسایت
دوینې سپین کرویات دي چې د ایمین سیسټم یوه اړینه دنده په غاړه لري  .په دوه ډوله
B lymphocyte
ویشل کیږي لکه د  T lymphocyteاویا
دوینې سپین کرویاتوته لمفوسایټ ویل کیږي .دلمفوسایټ یوه اړینه دنده داده چې
دانتیجن پروړاندې انتي باډي اونورتوکې تولیدکړي ترڅودناروغیومخنیوی وشي
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لمفوسنتی گراف ی دهستوي طب یوډول کړنالره ده چې دراډیواکټیف ایزوټوپوپه مټ
sentinel
دسینې سرطان کتلي ته ورڅرمه لومړی لمفاوی غوټې اناټومې موقعیت
 lymph nodeتشخیص کړي اودتلویزیون په پرده باندې ښکاره شي
وروستاړی ،پس آوند  -:مانايې انحالل ،تخریب کول اوبیلول ده
په فزیک کې  -:یوډول عملیې ته وايي چې یوه جامده ماده په اوبو ،تیلواویاالکولوکې حل
شي اوبیادحرارت په ورکولوسره یې دمحلول څخه اجزاوې ترالسه شی  .بېلګې په توګه
دځینونباتاتوڅخه شیره راایستل کیږي اوبیادحرارت په ورکولوسره د محلول څخه
جامدې برخې ترالسه کیږي  .لکه دقندشیره چې دلبلبواویاګنی څخه ایستل کیږي
اوورپسې جامدبوره الس ته راځي .

Lymphoscintigraphy
Lyse

Maceration

ماخ شمیره  -:یوه عددته ویل کیږي چې داتریش هیواد فزیک پوه ماخ  Machپه
ویاړنومول شوی دی اوواحدنه لري  .لنډیزيي د  Mپه حرف سره کیږي  .دماخ عدد په
هوا،مایع اویافضاکي دیوه جسم سرعت اودصوت سرعت حاصل تقسیم ته ویل کیږي.
 ،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
دصوت سرعت په پرتله دوه چنده دی.

Mach Number

ماخ ارنست  -:داطریش هیوادیونامتو فزیک پوه ووچې په نولسمه پيړی )(1838-1916
کې یې ژوند کړی دی .دمیخانیک اونسبي نظریي په هکله يي اړین علمي کارونه ترسره
کړي دي.
ماشین  -:میخانیکي سامانونه دي چې دانرژي اویاقوې په مټ یو کارترسره کوي
اویادیوډول انرژي په بل ډول انرژي اړولو په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي.
ماخ متر -:یوه تخنیکي آله ده چې په یوه چاپېریال کې دالوتکې اویا دیوه بل جسم
رښتوني سرعت دصوت سرعت په تړاو اندازه کوي .
ماکرواناالیز  -:دتوکوهغه ډول تجزیه ده چې عملیه یې په سترګولیدل کیږي  .په بله
وینادهغوموادوتجزیه ده چې غټوالی یې د  0,1- 0,2ګرام پورې رسیږي.
دښځینه جنسي حجرې هګۍ ،غټه جنسي حجره

Mach, Ernst

Machine

Machmeter

Macro Analysis
Macro Gamet

هاګینه ماده در سرخسها

Macro
Sporangium

هاګ ماده (درسرخسها)

Macro Spore

برګیکه درسرخسهاهاګینه ء ماده رااحتوامیکند

Macro
Sporophyll

دوینې غټ خام سره کرویات چې هسته لري خود  RNAمقداريي لږوي .نوموړي کرویات
دنارمل سروکرویاتوپه پرتله غټ دي اودوینې کمښت اودمزمن ینې ناروغۍ په ترځ کې
لیدل کیږي.

Macrocytes

ماکروګینتاګنیم  - :په بوتانیک کې دیوه لوښي په شان هغه ځای دی چې هلته

Macrogam-
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ماکروګامیت یا غټه مؤنث جنسي حجره وده کوي اومنځ ته راځي.

etangium

دنبات تخمدان یاجنین کڅوړه چې هلته القاح صورت نیسي اوماکروګامیت تولیدکوي،
دمؤنث نبات جنسي غړي

Macrogametophyt

هغه غټې حجرې دي چې دسلولونودویش په لومړي پړاو او دجنینوتکامل په درشل کې
مینځ ته راځي.

Macromers

ماکرومالیکول  -:یوغټ مالیکول ته وايي چې دډویراټومونوڅخه جوړشوی وي
اوډیرپروتین اونوکلیک اسید ولري ،اویامصنوعي جوړشوي مالیکولونه چې مالیکولي
کتله يې ان ترلس زره پورې رسیږي.

Macromolecule

غټه هسته په مژکداران اویاسیلیاتا

Macronucleus

دبدن په غړو کې ځانگړې حجرې دي چې دښمنې (پردی)
داېنزايمو په مرسته سره له منځه وړي .

حجرې او مایکروبونه

Macrophages

ماکروفزیک  -:دفزیک علم یوه څانګه ده چې دلیدوړشیانوڅخه بحث کوي،برخالف
مایکروفزیک هغه څانګه چې دذراتو،بڅرکواودهغوی اجزاوڅخه بحث کوي

Macrophysic

ماکروسکوپیک  -:هغه څه چې په رڼوسترګولیدل کیږي پرته له دې چې دیو ې آلې لکه
ذره بین ،میکروسکوپ اونورو څخه ګټه پورته شي

Macroscopic

دسترګې شبکې زیړداغ یالکه  -:دسترګې شبکې مرکزته ورنږدي زیړ بیضوی شکله داغ
ته ویل کیږی چې په دې ځای  Fovea centralisکې دنوروبرخوپه پرتله تیزترین لید
صورت نیسي  .زیړداغ داعصابوحجرو ganglion cellدوه اویاډیروپټونوڅخه جوړوي .
قطریې لږڅه پینځه ملي متره دی  .دزیړداغ ناروغې ددې المل ګرځي چې کتاب لوستل
اویادخلکوپیژندنه ناممکنه شي .

Macula Of
Retina

دماګدېبورګ نیم کرې  -:دفلزاتو یوه جوړه نیم کروي تش پوښونه دي چې دهغوی په
مټ دهوافشارپه ثبوت رسږي.کله چې دوه فلزي نیم کروې پوښونه دیوبل سره یوځای وتړل
شي اودمینځ هوايې بیخي تشه شي ،نوپه پایله کې جوړه نیم کرې ،دیوبل سره دومره
کلې تړلې پاتې کیږي چې دهغوی دبیلولوپه موخه ان دنیم کرې هرې خواپه اته اسونه
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

Magdeburg
Hemispheres

پریږدي چې دیوبل څخه بیلې شي  .نوموړې تجربه په ۱۶۵۷زکال کې دیوه جرمني فزیک
پوه له خواترسره شوه چې دماګدېبورګ په ښارکې اوسیده.
سحرآمیز ،جادوګریز

Magic

مانګینیز دای اکساید -:تورنصواري میده کریستل دی کیمیاوي فرمول یې عبار دی
له  Mn O2 :دامرکب داکسیدانت خاصیت او نصواري رنګ لري  .دجامدپه شکل
پیداکیږي .
مګنیزیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه يې  Mgاواټومي شمېره یې دوولس 12
ده .دځمکې الکالي فلزاتوپه دویم ګروپ پورې اړه لري .کثافت  ، 1.738 g/cm3دویلې
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Magnanese
Dioxide

Magnesium
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کیدلونقطه ، 650 °Cدغلیان نقطه  1091 °Cقیمت لري  .که چیرته دبدن عضالت شخ
پاتې شي نوکیدی شي چې دمګنیزیم دکمښت سره تړاوولري.
مقناطیس  -:هغه توکې چې په شاوخواکې مقناطیسي ساحه تولیدکوي .دهغوی په
مقناطیسي ساحه کې ځینې توکې راکش کیږي لکه اوسپنه اوځینې نوردفع کیږی .

Magnet

مقناطیسي ساحه  -:هغه ساحه ده چې دیوې مقناطیسي میلې په شاوخواکې تولیدکیږي

Magnetic Field

مقناطیسي مومنت  -:دیوه مقناطیس قطبونه دیوې مقناطیسي قوې سرچینه
تشکیلوي اودواټن په اوږدوالی سره کمښت مومي  .دیوه دایپول مقناطیسي مومنت µ
اودقطبونوترمنځ دفاصلې L
عبارت له حاصل ضرب د قیمت شدت مقناطیسي p
څخه دی  .دیوه مقناطیسي دایپول مومنت واحد په ویبر متر  Weber meterښوول
کیږي اولنډیزیې په ) (Wmلیکل کیږي  .دمقناطیسي مومنت معادله په الندې ډول ده .
𝛊 𝐩 = ⃗⃗⃗
𝛍

Magnetic
Moment

 -۱میل  ،انحراف  -:په نجوم کې د استوايي دوو یوپربل عمودي وضعیه کمیاتوڅخه
یوټاکلی کمیات دي  .په بله وینااسماني عرض البلدهم ورته ویالی شو اوپه اسمان کې
دیوه اسماني جسم موقعیت ټاکي  .ترټولوکوچنی زاویه چې دیوه ټاکلي جسم اوداسماني
استواترمنځ جوړیږي اود  ۹۰-او  + ۹۰درجې ترمنخ تغیرکوی  .میل داسمان داستواڅخه
دیوه اسماني جسم لکه ستوری زاویوي فاصله راښيي .
 -۲مقناطیسي انحراف  : Magnetic declinationهغه انحراف یازاویې ته ویل کیږی
چې دځمکې مقناطیسي ساحې شمال خوا( لکه قطب نما) او دځمکې جغرافیوي
محورشمال قطب ترمنځ پیداکیږی .
مقناطیسي دایپول مومنت -: ،که چېرته په یومقناطیسي دایپول مومنت  mباندی
دبهرخواڅخه یوه مقناطیسي ساحه  Bعمل وکړي نوپه پایله کې په هغه باندې یومومنت
دوراني  Dmاغیزه کوي چې دمقناطیسي ساحې سمت خواته یې څرخوي اومساوي دی له

Magnetic
Declination

Magnetic Dipole
Moment,

:
په نوموړې معادله کې دضرب عالمه دوکټورونوصلیبي حاصل ضرب ته ویل کیږي.
مقناطیسي ساحه  -:هغه ساحه ده چې دیوې مقناطیسي میلې په شاوخواکې شتون لري
اودیوې قوې اوشدت سره تړلې ده.
یووکټوري کمیت دی چې دفضاهرې نقطې سره
دمقناطیسي ساحې شدت -:
دمقناطیسې ساحې شدت اوسمت تړاوورکوي  .دنوموړې فزیکي کمیت لنډیز په H
اوواحدیې په امپیرپرمتر ) (A/mښوول کیږي  .بلخوا دمقناطیسي ساحي بهیرکثافت B
له مقناطیسي ساحي شدت سره سم سیخ متناسب دی.
⃗ = μ. ⃗H
⃗
𝐵
په نوموړې معادله کې میو μدمقناطیسي هدایت وړتیاضریب په نوم یادیږي.
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Magnetic Field
Strength
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مقناطیسي جریان -:
یوفزیکي کمیت دی چې دمقناطیسي ساحې کثافت
اندازه کوي اودبرقي جریان سره ورته کمیت دی  .په
⊥𝐵
بله وینا دمقناطیسې ساحې دعمودي جز
دټولوخطونو شمیرته ویل کیږي چې دیوې سطحې دمنځ
څخه عمودأتیریږي  .که چېرته یوه متجانسه مقناطیسي ساحه  Bپه پام کې ونیسوچې
دیوې هموارې سطحې ) (area = ΔAدمنځ څخه عمودأ تیریږي  ،نوپه دې حالت کې
مقناطیسي جریان ) Φm ((Phi).دسکاالرحاصل ضرب د مقناطیسي ساحې  Bوکټور
اودسطحې پرمخ عمودي وکټور  aڅخه ترالسه کیږي
Magnetic Flux
دلته تیتا  θهغه زاویه ده چې دسطحې پرمخ
عمودي وکټور  aاودمقناطيسي ساحې  Bترمنځ
جوړیږي  .په عمومي توګه دغیرمتجانس مقناطیسي
جریان  Φmتعریف داسې دی  :د یوې سطحې S
پرمخ دتفاضلي هرې برخې  dsڅخه دمقناطیسي ساحې  Bانتګرال نیول دي .

په دغه معادله کې  dsیووکټوردی چې دسطحې  Sپرمخ عمودوالړدی اومقداریې د
 dsتفاضلي سطحې مطلق قیمت سره مساوي دی  .نوموړې معادله په ډاګه کوي چې دیوې
حلقې په منځ کې مقناطیسي جریان قیمت ته تغیرورکوالی شوپه دې توګه چې  -۱دحلقې
سطحې ته تغیرورکړو -۲اویاداچې دمقناطیسې ساحې شدت ته تغیرورکړو .دمقناطیسي
جریان نړیوال واحددویبر ) (Wbپه نوم یادیږی چې دیوولټ ضرب ثانیه سره مساوی دی 1
 . Wb = 1 V·sنړیوال واحدیې تیسالمترمربع دی 1T·m2 = 1 weber
مګنتیک انکلېنیشن  -:هغه زاویه ده چې د قطب نماستن یې دځمکې افق سره جوړوي .
په بله وینادځمکې مقناطیسي ساحې انحراف ته ویل کیږي چې دځمکې افق سره یې لري .

Magnetic
Inclination

دمقناطیسي قوې خطونه چې په منحني ډوله کرښوباندې ښوول کیږي اودهغوی
شمېردفضاپه یوه نقطه کې دمقناطیسي ساحې شدت په ډاګه کوي

Magnetic Lines
Of Force

مقناطیسي مومنټ  - :دیوه ګوټک مقناطیسي مومنټ چې بريښنایزجریان ورڅخه
تیریږي عبارت دی له حاصل ضرب دبريښنایزجریان شدت ،Iدحلقوشمېر  nاودحلقوپه
واسطه محدوده شوې سطحه  Fیامقطع .نوموړې کمیت لنډیز په  Mښوول کیږي.

Magnetic
Moment

⃗⃗ = n. I. ⃗A
𝑀
مقناطيسي مومېنټ

Magnetic
Moment

مقناطیسي ستن  -:یوکوچنی نازک مقناطیس دی چې په یوه ستن باندې په داسې ډول
کيښوول شوې ده چې په آزادډول سره حرکت کوالی شي.مقناطیسي ستن دځمکې شمال Magnetic Needle
اوجنوب قطب ښوولو په موخه کارول کیږي .دمقناطیسي ستنې شمال قطب دځمکې
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مقناطیسي جنوب قطب راښيي.
قطب مقناطیس  - :دمقناطیسي میلې په اخیردوه څنډوکې مقناطیسي قطبونه

Magnetic Pole

دناروغیود پېژندنې په موخه یوه ډیره حساسه طبی کړنالره ده  .په دغه فزیکي تګالره کې
دمقناطیسې څپوپه مرسته دبدن د ساره اواوږدوپرې شووکوچنیوسطحووعکسونه
اخیستل کیږي چې د غړواونسجونوجوړښت اودهغوی دمیتابالیزم دنده په ډاګه کوي .
په نوموړ ې کړنالره کې دیوه نسج اټومونو د هستې طبیعي مقناطیس دیوه بهرنې
اوپه پایله کې داټوم څخه
زیګنال په مرسته تحریک کیږی
رادیوفریکونسي
الکترومقناطیسي وړانګې خپریږي  .لنډیزيې په ) (Mriښوول کیږي .

Magnetic
Resonance
Imaging

دمقناطیسي ریزونینس تصویراخیستلویوه طبې کړنالره ده چې دبدن غړو او توپیر
لرونکونسجونوجوړښت اودنده په ژوندی توګه اوهم په تصویرونوکې څرګندوي
.دمقناطیسي متاوب ساحې په مټ دبدن په ساره اوطول پرې شوې تصویرونه اخیستل
کیږي چې پنډوالی يې ان دیوملي مترڅخه هم کوچنی وي  .دنوموړي آلي برترې
دکمپيوترتوموګرافي په پرتله داده چې دروغتیاپه تړاوخطرنه لري داځکه چې
ایونایزوونکې وړانګې نه لري  .لنډیزیې په ] [ Mriلیکل کیږي
ماگنېتيک ريزونانس توموگرافي  - :يوه اله ده چې په نسجونو کې دپروتونومقناطيسي
مومينت لوري ته موازي بڼه ورکوي اوپه پایله کې الکترومقناطيسي څپې خپروي چې
دعکس اخیستلوپه مر سته دهمغه ځای ناروغو حجرو تشخیص کېدای شي لنډیز یې په
 MRTلیکل کیږي
دمقناطیسي ساحې سره په تړاوکې د هراړخیزوپېښوعلم  -:دځینې توکومقناطیسي
ځانګړتیاوې دي چې اوسپنه ځانته راکش کوي
 -۱مقناطیسي کول -:ځینې توکې شته دي لکه اوسپنه،نیکل،کوبالټ

Magnetic
Resonance
Imaging

Magnetic
Resonance
Tomography

Magnetism

چې که

دبهرخواڅخه په یوه مقناطیسي ساحه کې کیښودل شی نوپه پایله کې په دایمي مقناطیس
باندې اوړي
 -۲مقناطیسي کول دیوه توکې مقناطیسي حالت ځانګړتیاوي ښکاره کوي .کله چې
یوجسم په یوه مقناطیسي ساحه کې کيښول شی نودجسم په واحدحجم کې دمقناطیسي
دوه قطبه مومنټ مقدارته ویل کیږي.

Magnetization

یوه تخنیکې آله ده چې دځمکې په یوه نقطه کې دمقناطیسي ساحې سمت ،شدت
اودشدت بدلون اندازه کوي

Magnetometer

ماګنېټون  -:په فزیک کې یو ثابت مقیاس اوطبیعي واحد دی چې دهغې په مټ داټومې
بڅرکومقناطیسي مومنټ اندازه کیږي .لکه دبورماګنیټون

Magneton

غټوالی -:
غټول

دیوه جسم دانځورستروالي اودهغه رښتنوني ستروالي ترمنځ تناسب ،

ذره بین اینه

Magnification
Magnifying Glass

اصلي دایره  ،عمده دایر ه  -:که چېرته دیوه بیضوي دلوی محورطول مساوي له  2aسره
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وي نو هغه دایره چې شعاع یې  Aاومرکزیې دبیضوي مرکزوي ،دعمده دایرې په نوم
یادیږي .
په کیمیاکې  :دعنصرونوعمده گروپونه  - :دمندلیف  Mendeleevپه پریودیک جدول کې
هغوکیمیاوی عنصرونوته ویل کیږي چې دوال نس الکترونوشمیریې سره یوشان وي اوله
دې کبله په خپل منځ کې ورته کیمیاوي خواص لري  .عمده گروپ په ډاگه کوي چې دیوه
اتوم په بهرني مدارکې څومره شم یرالکترونونه شتون لري  .دعمده گروپونوشمیراته دی .
 -۱القالي فلزاتوگروپ ( یوالکترون)  -۲دځمکې القالي فلزاتوگروپ ( دوه الکترونونه)
 -۳دځمکې فلزاتوگروپ ( دیارلس الکترونونه)  -۴کاربن سیلیسم گروپ ( څوارلس
الکترونونه)  -۵نایتروجن فوسفورگروپ (پینځه لس الکترونونه)  -۶چالوگن گروپ
(شپاړس الکترونونه)  -۷هالوگن گروپ ( اوه لس الکترونونه)  -۸نجیبه گازگروپ
( اتلس الکترونونه)
په ریاضي کې  :عمومي گروپ ،عمده گروپ ،دمشابه تصویروگروپونوته ویل کیږي ،
همدارنگه دانتقال گروپ ،دوراني گروپ ،متناظرگروپ اونور

Main Group

په کیمیاکې  :دنړیوال ستانداردټولنې ( )IUPACپه کړنالره کې دمندلیف پریودیک جدول
اتلس گروپونه لري چې په عمودي ستنوسره ښوول شوي دي  .ټول هغه عنصرونه چې
دمندلیف په  1, 2, 13, 14, 15, 16, 17او  18گروپ کې ځای لري دعمده گروپ
عنصرونوپه نوم یادیږي .
په ریاضي کې  :دعمده گروپ عنصرونه،دیوه عمده گروپ تصویرلکه انتقال گروپ

Main Group
Element

عمده کوانت عدد -:د کوانت میخانیک په څانگه کې دیوه سیستم اویادذراتوخواص
دځینوعددونوپه واسطه ښوول کیږي چې دکوانت عددونوپه نوم یادیږي  .دبیلگې په
توگه لکه داتوم الکترونوانرژي ،زاویوي ضربه اودالکترون څرخیدونکی حرکت دتشریح
کولوپه موخه دکوانت څلور عددونو  n,l,m,sڅخه کاراخیستل کیږی  .عمده کوانت
اوهغه مدارپه گوته کوي چې هلته په
عدد  nیوطبیعي عدددی
ډیراحتمال سره الکترون تم ځای ولري  .نوموړی عدددانرژي لیول اودهمغه مدارنوم
راښيي  .لکه ) M(n=3) ، L(n=2) ، K(n=1اونور  N,Oهمداسې درواخله  .په یوه
مدارکې چې عمده کوانت عدد یې  nوي ،کوالی شي چې یوازی  2n2الکترونونه
شتون ولري  .په بله وینا د  Kپه مدارکې دوه الکترونه اود Lپه مدارکې اته الکترونونه
ځای نیوالی شي .
اصلي سیوره  - :هغه تیزه سیوره ده چې دیوه جسم ترشاتولیدکیږي .
عمده کیمیاوي تړون  -:په یوه مالیکول کې اتومونه دیوبل سره کلک ساتل کیږي چې
دکیمیاوي تړون په نوم یادیږي  .کیمیاوي تړون دیوې لنډې کرښې ( ــــ ) په مرسته
ښوول کیږي چې ددووالکترونوماناورکوي  .عمده کیمیاوي تړون په درې ډوله دی -۱ :
کووالینت تړون  Covalentلکه یو  ،غبرگ اودرې گون تړون  -۲دایونوترمنځ تړون
لکه سودیم ایون اوکلورایون  -۳فلزي تړون  :دفلزاتوپه جال کې ازادالکترونونه هرې خواته

Main Quantum
Number

Main Shadow

Main Valence

حرکت کوي اودبرقي هدایت المل گرځی  .دفلزایون اودازادوالکترونوترمنځ یوه
الکتروستاتیک څکوونکې قوه اغیزمنه ده چې دفلزي تړون په نوم یادیږی .
رآس اصلي -:

هغه مستقیم خط چې دمحراقونوڅخه تیریږي ،بیضوي اوهایپربل
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 Hyperbelپه اصلي رآسونوکې قطع کوي .
اعظمې سلسله،سلسله اعظم  -:په ریاضي څانګه کې دالیتناهي سلسلې لپاره دتقارب
∞∑ = 𝑆 په پام کې نیسوچې جمع کوونکې
معیاردی .یوه الیتناهي سلسله لکه 𝑛𝑎 𝑛=0
غړي 𝑛𝑎 یې حقیقي عددونه دي .یوه دویمه الیتناهې سلسله هم په پام کې نیسو لکه
∞∑ = 𝑇 چې دسلسلي جمع کونکي غړي دټولومثبت عددونو لپاره
𝑛𝑏 𝑛=0
𝑁 ∈ 𝑛 ⊎  ، 𝑏𝑛 ≥ 0که چیرته
) (n =1,2,3,4,.......مثبت حقیقي قیمت لري
Majorant Series
دټولوحقیقي عددونولپاره دلومړې سلسلې د 𝑛𝑎 غړومطلقه قیمت ددویمې سلسلې د 𝑛𝑏
غړوڅخه کوچني وی 𝑛𝑏 ≤ | 𝑛𝑎|  ،نودویمه سلسله 𝑇 دلومړی سلسلي 𝑆 په تړاوداعظمي
سلسلې یاپورتنۍ سلسلې په نوم یادیږي .دبیلګې په توګه لکه:
𝑛 1

𝑛 1

∞
∞∑ = 𝑇
دسلسلې ) 𝑆 = ∑𝑛=0 (3اعظمي سلسله عبارت ده له 𝑛=0 (2) :

خرچنګهای عالي،

Malacostraca

مالریا -:
یوه انتاني ناروغي ده چې دپالزمودیم
 Plasmodiumډلې یوحجروي پار ازايټ په
واسطه مینځ ته راځي اوانسانان اوحیوانات پرې
اخته کیږي .دپالزمودیم څلورډوله پار ازايټونه
P.
پېژندل شوي دي اوترټولوخطرناک یې
 falciparumپه نوم یادیږي  .دنوموړي پار
ازايټ ډول سره سم په انسان کې نوبتي تبه ،
درېیمه ورځ تبه اویاهره څلورمه ورځ تبه پیداکیږي .

هره

دمالریاناروغۍ نښې نشانې عبارت دي له :
نوبتي تبه ،ستومانتیا،استفراق،سړه تبه ،دطحال ستروالی ،سردردي ،زیړپوستکی،
دعظالتولړزیدل ،دعظالتوشخ کیدل،دوینې کمښت ،اوکیدی شي چې دناروغ کوما
اومرګ پایلې ولري .دمالریا پالزمودیم پار ازايټ د ژونددورې یوه برخه په انسان کې
دمیزبان په توګه تیریږي اوهلته په غیرجنسي توګه ډېرښت مومي او وده کوي.
خودپالزمودیم پار ازايټ دژونددورې اخیرې میزبان ښځینه انوفل  Anophelesغوماشۍ
دی چې هلته په جنسي توګه ډېرښت مومي ،وده اوژوندکوي .نوموړې ناروغي دښځینه
انوفل غوماشي په مټ انسان ته انتقال کیږي  .کله چې په نوموړې ناروغۍ یواخته شوی
انوفل غوماشۍ دخوراک په موخه انسان وچیچي نودوینې ځبېښلو په ترځ کې دپالزمودیم
دژونددورې په سلګونو ابتدايي پاتوجن حجرې سپوروزوئیت  sporozoiteدوینې جریان
ته ورننوځي  .پاتوجن سپوروزوئیت دوینې جریان له الري ینې ته انتقال کیږي او دینې
حجروته ورننوځي اوهلته وده کوي چې دمیروزوئیت  merozoitesپه نوم یادیږي .څرنګه
چې دینې په حجره کې په زرګونو میروزوئ یت په غیرجنسي توګه ډېرښت مومي نوپه پایله
کې دینې حجره چوي او میروزوئ یت دوینې جریان دورې ته ازادکیږي .کله چې
دپالسمودیم میروزوئیت حجره دوینې سره کرویاتوته ورننوځي نو هلته هم وده کوي
ګڼ شمېرنوې حجرې
دپالزمودیم میروزوئیت
اوورپسې په غیرجنسي توګه
تولیدکیږي .په پایله کې سره کرویات تخریب کیږي اومیروزوئیت ازادکیږي
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اودمالریاناروغۍ مینځ ته راځي .ورپسي ازادشوي میروزوئیت پار ازايټ دویني دوراني
جریان نورو سرو کرویا توته ورننوځي اودتخریب لړۍ بیرته پیل کیږي .دمیروزوئیت پار
ازايټ یوه کوچنۍ برخه په خام ګامیتوسایت  gametocytesباندې اوړی  .ګامیتوسایت
حجرې دنارینه جنسي حجرواوښځینه جنسي حجرومخکنۍ جنسي حجرې دی چي
دمایوزیس  meiosisوېښتوب په اساس ورڅخه جنسي حجرې مینځ ته راځي .کله چې
یوځل بیایوپه مالریانااخته شوی انوفل غوماشۍ دخوراک په موخه انسان وچیچي
نودوینې ځبېښلو په ترځ کې خام ګامیتوسایت هم دځان سره اخلي اودغوماشۍ په
کولموکې وده کوي او په جنسي حجروباندې اوړي .دغوماشي په کولموکې نارینه جنسي
مایکروګامیتوسایت اوښځینه ماکروګامیتوسایت یودبل سره ویلې کیږي اودالقاح څخه
وروسته په زرګونونوي سپوروزوئیت منځ ته راځي .په پایله کې تولیدشوي سپوروزوئیت
دوینې بهیرله الزې دانوفل غوماشي بزاقي غدوته انتقال کیږي اودمالریاناروغۍ
دبیااخته کیدلولړۍ دسره پیل کیږي ..دپالزمودیم تکامل دورې ډېرۍ برخه په انوفل
غوماشي کې اویوڅه برخه د انسان دوینې سروکرویاتوپه منځ کې ترسره کیږي .وقتیکه
میروزوئیت هاتوسط تخریب کرویات سرخ آزادمیګردد یک اندازه موادسمي رانیزکه
ازاثراستقالب انهابوجودامده است بخون داده باعث بروزمالریامیګردند.
دمالریادرملنې په موخه د  Chloroquinدرمل دیادولووړدي .دانوفل غوماشۍ په
خوساوالړواوبواوتوده هواکي ژوندکوي.
خبیث  ،سرطاني  - :دبېلګې په توګه هغه تومورچې خبیث خواص ولري ډیریرغل
کوونکی سرطان دی اودبدن نوروبرخوته غځیږي
دنسجونوناوړه پړسوب چی بې پولې او بې بنديزه ستريږي او گاونډ ي غړی ترفشارالندې
راولي او هم د بدن نوروبرخو ته غځیږي
یوانزایم دی چې
مالیکول بدلوي

دوه قیمته شکرمالتوز  disaccharide maltoseدګلوکوز په دوه

Malignant
Malignant
Tumors
Maltase

مالټوز -:یوډای ساکرایددی چې د هایدروالیزپه کړنالره کې په مونوساکراید ټوټه کیږي

Maltose

ښځینه او یا نارینه تی

Mamma

حیوانات پستاندار  -:حیوانات خون ګرمی که اقالً درحالت نطفوی بدن شان دارای موی
بوده ودارای جمجمه میباشند.اکثرًا دارای چارپامیباشند که بعضی آن بشکل بازو،
ودست انکشاف کرده است  .قلب شان بقسم کلی بدودهلیزودوبطن تقسیم شده ومعموالً
چوچه ګذاراند .درحالت متکامل بعضًا بدون موی اند مانند فیل،نهنګ ،ګرګدن ،بعضی
سګ های خانګی وغیره  .پستانداران سفلی هنوزتخم ګذاراند.چوچه هایشان ازپستان
مادرشیرمیخورند .خالیګاه سینه وبطن شان توسط حجاب حاجز ،مجزاګردیده وګوش
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
شان ع بارت اند از  :مونوتریماتا یا کلواک داران ،کیسه داران ،حشره خوران ،شب پرکها
میمونها ،خرګوش نمایان ،جوندګان ،نهګنها ،درندګان،
(خفاشان)
چرمی
خرطومداران ،یک شنګها ودوشنګها ګاوهای بحری وغیره.
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پستاندار،تي لرونکي فقاریه حیوانات چې شدې تولیدکوي

Mammalia

یوه طبي تشخصیه آله ده چې دایکس وړانګوپه مټ دسیني نسج تصویرونه اخلي اوپه
سینه کې دتومورموقعیت پيژندل کیږي .دنوموړې آلې څخه دسینې تومورمخکي له
مخکي پيژندنې په موخه ګټه پورته کیږي .دایکس وړانګوانرژي ډیره ټیټه ده اوپه عادي
توګه پینځوس کیلوولټ  ۳۰ kVpقیمت لري اوله دې کبله یې خطرهم لږدی.

Mammography

ښکته زامه ،ښکته ژامنه ،فک سفلی -:
 -۱دمفصل پښولرونکوحیواناتودخولې شاوخوابرخه ده  ،لکه حشرات ،خزنده اونور چې
دغذاېې موادوپه اخیستلوکې ورڅخه ګټه پورته کوي  .سفلی فک معموالً دوه زوج وي چې
د لومړي  Maxilleاودویم  Maxilleپه نوم یادیږی اوهمدارنګه ځینې نورې برخې هم
ورسره وي چې دخولې اوژبې الندنی برخه تشکیلوي  .فک سفلی په اړونده حیواناتوکې
نظردهغوی دژوند کولو طرزالعمل سره سم توپیرلرونکې شکلونه ځانته غوره کوي
 -۲په تي لرونکوحیواناتوکې ښکته زامه مستقیمًا دجمجمې هډوکوسره تړلې ده
اوداړونده مفصل په مټ دهغه په مقابل کې حرکت کوي  .په سافل حیواناتوکې لکه
ماهي ،ذوحیاتین اوخزندګانوکې الندې زامه اوږده وي په داسې حال کې چې په درنده
حیواناتواو انسان کې لنډه وي .

Mandible

یوکیمیاوي عنصردی چې په درندوعنصروپورې اړه لري
منگنېزیامنګان -:
اودلنډیزعالمه یې په  Mnښوول کیږي ،اټومي شمېره يې  25اواټومي کتله يې
 ،۵۴.۹۳۸۰۴۳ Uکثافت  ، 7,43 g/cm3دذوبان نقطه  1246 °Cاودغلیان نقطه
 2100 °Cده

Manganese

منګان  ،منګنېز -:کیمیاوی عنصردی چې دلنډیزعالمه یې په  Mnاواټومي شمېره یې
 25ده

Manganese

فشارسنج  -:یوه تخنیکي آله ده چې دګازاتواومایعاتوفشاراندازه کوي

Manometer

اعشاری لګاریتم  -:هریوحقیقي عدد  rکوالی شوچې په شکل د 𝑘 𝑎. 10ولیکو،په
داسې حال کې چې  kیوتام عدد او  1 < |𝑎| < 10دی  .دتعریف سره سم 𝑙𝑜𝑔10a
اعشاري لګاریتم ) (mantissaدعدد  rتشکیلوي .برسیره پردې دتعریف سره سم k
مشخصه عدد  rدی .دبیلګې په توګه 20 = 2.0. 101 :

Mantissa

لهذا 𝑙𝑜𝑔1020 = 1.30103 … . ..اعشاري لګاریتم مساوي دی له
…  mantissa = 30103دی او مشخصه عددیادطاقت عددمساوي یودی
لکه دیوې مجموعې دعنصرونوسره دبلې مجموعې
اړېکه ،ربطه  ،تابع - :
عنصرونواړېکې ورکول ،دیوه کمیت دبل کمیت څخه تابع کیدنه .

Mapping

کله چې دسینې تومور عملیات کیږي نودتومورپه شاوخواکې دسالم نسج یوکوچنی پټ
 marginهم ورسره یوځای عملیات اولیرې کیږي

Margin

دځانګړې ناروغۍ دپېښیدواحتمال په تړاومخکې له مخکې دتشخیص یوښوونکی
کمیت دی

Marker

دصابون یو ډول دی چې دشحمي اسیدونودسودیم مالگې څخه ترالسه کیږي او 75%

Marseille Soap
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دوازدې څخه جوړدي  .دهغوی سره هرډول رنگ اوعطرهم گډکیږي  .دبیلگې په توگه
دبحرمالگیزې اوبه ،دزیتون تیل،سودیم کاربونیټ اوسودیم هایدرواکسایدسره گډیږي
اوبیاحرارت ورکول کیږي .
دمارش تجربه  -:یوه کیمیاوي تجربه ده چې دهغي په مټ دارزینیک  Asاوبسموت Bi
عنصرونوشتون په مسموم شووخلکوکي ثبوت کوي اوله دې کبله په عدلي طب کې
ورڅخه ګټه پورته کیږي.

Marsh Test

مذکر

Masculine

مېزر  :دانګلیسي ژبې یولنډیزدی اوعبارت دی له  :تقویه کننده امواج مایکروتوسط
پخش شعاعات تحریک شده  .مایکروڅپې خوراډيرې کوچنۍ څپې دي )(0.001–0.3 m
چې په خطي تعجیل کوونکي ماشین ،په رادار،ارتباطات ،اودخوراکي
موادوپخولومایکروڅپې بخاری کې ورڅخه ګټه پورته کیږي .میزریوه آله ده چې داسې
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
کتله  -:دیوه جسم ځانګړتیاده چې په واحدکیلوګرام اندازه کیږي .بلخوا په یوه جسم
باندې اغیزکوونکي قوه دهمدې جسم کتلي سره سم سیځ متناسب ده.

Maser

Mass

نقص کتله،دکتلې نیمګړتیا  -:په هستوي فزیک کې دیوه اټوم دتړون انرژي معادل
کتلې ته ویل کیږي اوپه 𝑀∆ ښوول کیږي .نوموړي کتله دیوه اټوم دټولوپروتونوکتلي
اونیوترونوکتلي دحاصل جمع اوداټوم هستې اندازه شوې کتلې دتفاوت څخه ترالسه
کیږي .دکتلې نقص تجربه دکالسیک فزیک وړاندوینه ثابت کوي چې په هرډول کیمیاوي او
فزیکي کړنالرو کې دیوه جسم کتله حفظ کیږي .که چېرته دیوه اټوم کتله په M
،دپروتونوشمېرپه  ،Zدنیوترونوشمېرپه  ،Nدیوه پروتون کتله په  ، mpاودیوه نیوترون کتله
په ، mnوښیو،نودیوه اټوم دکتلي نقص 𝑀∆ دالندې معادلي په اساس ترالسه کیږي.
𝑀 ∆𝑀 = (𝑍. 𝑚𝑝 + 𝑁. 𝑚𝑛 ) −
دبیلګې په توګه دهیلیم خنثی اټوم  Heکتله مساوي ده له  4,003873U :او ددوه
پروتونوچې دهرپروتون کتله 𝑈 1.008145اودوه نیوترونوچې دهرنیوترون کتله
دهیلیم اټوم ددوو
قیمت لري ،جوړشوې ده .کله چې
𝑈1.008985
پروتونواودوونیوترونوکتلي سره جمع کړو ،نوحاصل جمع یې مساوي ده له:
𝑈2(1.008145𝑈 + 1.008985𝑈) = 4.03426
که چيرته اوس دهیلیم اټوم دپروتونواونیوترونوحاصل جمع کتلې څخه دهایدروجن اټوم
کتله منفي کړو،نودهیلیم خنثی اټوم دکتلي نقص𝑀∆ :ترالسه کیږي اومساوي دی له :
∆𝑀 = 4.03426𝑈 − 4.003873U = 0.030387U
دالبرت اینشټاین  Einsteinدتیورې په اساس دهیلیم اټوم دکتلي نوموړی نقص په
هستوي چاودنه کې په انرژي اوړي اومساوي دی له  𝐸 = ∆𝑀. 𝑐 2 = 28.3 𝑀𝑒𝑉 :په
نوموړې معادله کې  cپه فضاکې دنورسرعت دی اوداټوم کتلي واحد Uمساوي دی له :

555

Mass Defect

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
931.5
c2

= .1U

دکتلې شمېره  -:دیوه اټوم په هسته کې دټولوپروتونو اونیوترونو  Nشمېرمجموعې ته
ویل کیږي اولنډیزيې په  Aښوول کیږي .په هسته کې دپروتونوشمیرته اتومي شمېره هم
ویل کیږي اوپه  Zښوول کیږيږي A= N+Z .دبېلګې په توګه دکاربن ایزوټوپ  Cچې
12
دکتلې شمېره يې دوولس ده په الندې ډول لیکل کیږي6C . .

Mass Number

دکتلې شپکترومېتر - :يوه فزيکي اله ده چې چارج لرونکې ذرې دمقناطيسي قواوپه
مرسته دکتلې عدد اوچارج تناسب سره سم ديوه بل څخه بیلوي اودهرمرکب لپاره
ځانګړی ويش ښیي .

Mass
Spectrometer

یوډول تحلیلي طریقه ده چې په یوه کیمیاوي مرکب کې دهراټوم مطلقه کتله
اوهرمالیکول مطلقه کتله اندازه کوالی شي .په پیل کې تحلیل کوونکی مرکب
دګازفیزباندې اړول کیږي اوپه ایونوباندي اوړي .دکیمیاوي مرکب تولیدشوو ایونوته
دبريښنایزساحې په مټ تعجیل ورکول کیږي  .ورپسې تعجیل شوي ایونونه دکتلي یوه
تحلیلګر  mass analyzerته ورننوځي اوهلته دلورینڅ الکترومقناطیسي قوې Lorentz
 force lawپه کارولوسره دایون کتلي اودچارج نسبت ) (m/Qدمقدارپه تړاو انحراف
کوي اوعمودًا تنظیم کیږي .په پایله کې دیوه کیمیاوي مرکب هراړخیزجوړښت پېژندل
کیږي.

Mass
Spectrometry

دکتلې طیف  -:که چېرته دکتلې شپکترومتري په کړنالره کې ددیدکتورپه مټ داندازه
شووایونونسبي شدت دمختصاتوسیستم په عمودي محورکې وکاږو او دایون کتلي
اودچارج نسبت ) (m/Qمقدارپه افقي محورکې وکاږو نویوه داسې ډول تابع ګراف ته
دکتلې طیف ویل کیږي.

Mass Spectrum

دعملیاتویوه طریقه ده چې دجراحې په مټ ټوله سینه لیري کیږي
اورلګیت ،ګوګرد -:یو شی دی چې اوربل کوي اودالندې برخوڅخه جوړدی :
لرګۍ،تورکاربن،پوتاسسم کلوراید ،سور فاسفور ،دای انتیمون تري سلفاید،کیزل
ګور،عربی صمغ اونوز
ماده  ،ټوکر  ،هغه کیمیاوي موادچې په طبیعت کې پیداکیږي  ،دبافت کولوټوکر
ریاضیات  -:یوعلم دی چې دټاکلوموضوعاتولکه دشمېرتیوري ،الجبري
جوړښتونو،هندسه ،دمجموعي نظریات،توپولوجې ،آنالیز ریاضی څخه بحث کوي.

Mastectomy

Match

Material
Mathematics

جفت کول  ،جفت ګیري دادن

Mating

په بیالوژي کې  -۱ -:دحجروترمنیځ نسجونه  -۲اندوپالسما،مواداساسي هیالوپالسما
) (Hyaloplasmaکه فاقدشکل خاصی باشد  -۳غشاء کروموزوم ها -۴،یکې ازطبقات
موی

Matrix

په ریاضي کي  -:یوماتریکس په شکل د 𝑛 × 𝑚 عبارت ازطرح اعداد است .این طرح
دارای  mسطر و  nستون میباشد.مثالً  :طرح ذیل :
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نوموړي ماتریکس په شکل ددوه ضرب درې  2 × 3لیکل شوی دی په دې مانا چې دوه
افقي سطره لري اودرې عمودي ستنې لري  .ماتریکس هاافزاراساسی ازجبرخطي میباشد.
ماتریکس هادرنظریات ربط های خطي وسیستم معادالت خطي استعمال میشوند.
دمادې څپې  -:الکترومقناطیسي څپې اودرڼاوړانګې لکه فوتونونه  photonsدوه ګون
خواص لري اوهغه داچې په ځینوتجربوکې لکه دڅپې خواص اوبیاپه ځینوتجربوکې لکه
دیوه بڅرکي خواص څرګندوي .دبیلګې په توګه که یوفوتون دیوه بڅرکې په توګه
تعبیرکړونو یو متحرک فوتون یوه کتله لري اوهمدارنګه امپلز، Impulsاوانرژي لري.
دالکترومقناطیسي وړانګونوموړودوه ګون ځانګړتیاووته  Wave–particle dualityویل
کیږي .یوفرانسوي فزیک پوه ثابته کړه چې نه یوازې فوتونونه بلکې دمادې بڅرکي لکه
الکترونونه اوپروتونونه هم نوموړي دوه ګون خواص ښيي .دبیلګې په توګه دمادې
یوبڅرکی لکه الکترون چې امپلس  pيې دالکترون کتلې ضرب دالکترون سرعت سره
مساوي دی  ، P = mvدتجربوپه اساس دالکترون امپلس اودالکترون څپې طول ترمنځ
ℎ

Matter Wave

ℎ

الندې اړیکي شتون لري 𝑣𝑚 = 𝑝 = 𝜆 په نوموړې معادله کې  hدپالنک ثابت دی او𝜆

دمادې څپې طول په نویادیږي .دهرې مادې بڅرکي دڅپې خواص ښيي چې دمادې څپې
په نوم یادیږي.
اصغري یااعظمي قیمت  -:په ریاضي کې دیوې تابع ترټولولوړ اویاترټولوتيټ قیمت ته
ویل کیږی چې همداتابع یې دګراف په یوه ټکي کې اخلي  .داټکی کیدای شی چې دتابع
په راکړل شوی ګاونډی محلي برخه ) (local extremumکې پروت وي اویاداچې دتابع
په سراسر مطلق لوړاویاټییته برخه ) (global extremumکې پروت وي

Maxima And
Minima

اعظمي  -:یوعدد  xدیوې مجموعې اعظمي عدددی  ،هرکله چې دمجموعې هریوه
عنصر  yلپاره موږولروچې  𝑥 ≥ 𝑦 :وي  .دب ېلګې په توګه په یوه مجموعه کې لکه :
} {3.7.9دمجموعي اعظمي عدد نهه  9دی

Maximum

اچونې واټن ،فاصلهْ انداخت  -:هغه واټن دی چې متحرک جسم بیرته ځمکې ته راورسږي
 .دبیلګې په توګه په یوه مایل اچونه کې داچونې واټن  dدالندې اړیکې څخه ترالسه
کیږي

Maximum
Distance Of
Projectile

په همدې معادله کې  gدځمکې جاذبې قوې تعجیل دی او  V0دجسم ابتدايي سرعت او
تیتا هغه زاویه ده چې سرعت یې دافقي محورسره جوړوي .
اچونې ارتفاع ،ارتفاع انداخت  -:هغه فاصله ده چې متحرک جسم ترټولولوړې نقطې ته
ورسږي .دبیلګې په توګه په مایل اچونه کې داچونې ارتفاع  hمساوي ده له :

په همدې معادله کې  gدځمکې جاذبې قوې تعجیل دی او  V0دجسم ابتدايي سرعت او
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Projectile
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تیتا هغه زاویه ده چې سرعت یې دافقي محورسره جوړوي .
دماکسول نظریه  -:دمقناطیس ،بريښنااورڼاعلم په هکله یوه نظریه ده

Maxwell Theory

دانګلستان هیوادنامتویوفزیک پوه ووچې دمقناطیسي جریان مقیاس دهغه په نوم
یادیږي .یوماکسول واحد مساوي دی له 1𝑀𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙 = 10−8 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟 :

Maxwell,
James Clerk

دماکسول معادلې  -:یوسلسله ډیفرنشیل معادلي دی چې دیوبل سره تړلي دي او
دلورینڅ قوې سره یوځای دکالسیک الکترومقناطیس،کالسیک اپتیک
اوبريښنایزسرکټونوبنسټ تشکیلوي

Maxwell's
Equations

دماکسول چرخه  -:یوډول څرخ دی چې دمیخانیکي انرژي تجربه ورباندې ترسره کیږي
اوپه پایله کې دانرژ ي دبقاقانون په ثبوت رسیږي.

Maxwell's Wheel

دمندلیفیم  Mendeleviumعنصرلنډیرعالمه ده

Md

مانا ورکول  ,بیانول

Mean

وسطی قیمت یااوسط

Mean

دعوی قیمت متوسط  -:هرګاه تابعی ) y = f(xروی
فاصلهء بستهء ]𝑏  [𝑎.متصل بوده وروی فاصلهء باز
)𝑏  (𝑎.قابل اشتقاق باشد،پس عدد  Cدرفاصلهء باز
)𝑏  (𝑎.وجوددارد 𝑏 < 𝑎 طوریکه :
)f(b)−f(a

، 𝑓 ´( c) = b−aپه هندسی تړاودامانالری چې
هغه قاطع خط چې دفاصله باز )𝑏  (𝑎.اخري نقطې سره وصل کوي دمماس خط سره

Mean Value
Theorem

 x = Cپه نقطه کې موازي دی .په بله ویناد  x = Cپه نقطهکې دمماس خط میل دقاطع
خط میل سره مساوي کیږي.
اهميت ،څرګندوالى ،لوړ والى ،امتياز ،نومياليتوب .
سرخکان ،دشري ناروغۍ  -:یوه سارې ناروغي ده چې په ډیری سره په کوچنیانوکې منځ
ته راځي .نوموړې ناروغي دوایرس  Measles morbillivirusپه واسطه منځ ته راځي او
یوه بل ته دترنجیدلواوټوخیدلوپه ترځ کې انتقال کیږي  .دکوچنیانوپه پوستکې باندې
دانې (لکه ها) لیدل کیږي اودبدن پوستکۍ تک سوررنګ ځانته غوره کوي.

Meaning

Measles

دشري ناروغۍ نښې نښانې عبارت دي له  :دڅلویښت درجي سانتې ګرید  40 °Cڅخه
پورت ه تبه ،ټوخۍ،دپزې بهیدل ،دسترګوالتهاب اونور.
اندازه کول  -:اندازه،معیار،پیمانه،مقیاس

Measure

غلطي پیمایش  ،اشتباه اندازه ګیري  -:دیوه فزیکي کمیت اندازه شوي قیمت اودهغه
حقیقي قیمت ترمنځ تفاوت ته ویل کیږي.

Measurement
Error

داندازه کولوتقویه کوونکې آلې  -:په عمومي توګه داسي الکترونیکي آلې دي چې
دولټیج زیګنال امپلیتود اویابريښنایزجریان زیګنال امپلیتود تقویه کوي.

Measuring
Amplifier
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داندازه کولوآلې  -:دبېلګې په توګه لکه ولټ متر،امپیرمتر

Measuring
Instrument

میخانیکي انرژي  -:دحرکي انرژي  kاوپوتنشیل انرژي Uمجموعې ته ویل کیږي.
x2

1
) → Emechanical = mv2 + (− ∫ → .
F
dx
2

Mechanical
Energy

x1

دحرارت میخانیکي معادل  -:حرارت اوحرکت یودبل سره دبدلیدووړتیالري په دې
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
انرژي یوه واحدسره معادل دی په الندې ډول دی 1 kcal=427 kg m
همدارنګه هغه مقداربرقي انرژي چې دحرارتي انرژی یوواحدسره معادل وي په الندې ډول
دي 1kcal = 4,19Joul ،

Mechanical
Equivalent Of
Heat

میخانیک  -:دفزیک علم یوه څانګه ده چې داجسامودحرکتونواوپه هغوی باندې دقواوتأ
ثیراتوڅخه بحث کوي چې نوموړي ماکروسکوپیک اجسام دیوه ځای څخه بل ځای ته
انتقال کوي.

Mechanics

دناروغی پېژندنه  ،تشخیص  -:بېلګې په توګه دپینځوګوتوسوالونوپه مرسته دیوې
ناروغی تشخیص کول لکه  :دناروغی موده  ،سختوالی ،ډول  ،دبدن کوم غړی ناروغ
دی اودنده یې څومره نیمګړې ده ؟ په پایله کې دیوې ناروغی ماهیت اونوعیت ټاکنه اوله
نوروورته ناروغیوسره یې توپيرموندل
دسرطان ناروغۍ ډاکټرته ویل کیږي چې ناروغ ته کیمیاوي درملنه ،ضدهورمون درملنه
اومعافیتي درملنه اونور ورکوي  .ددرملني څخه وروسته دناروغ مراقبت هم په غاړه اخلي
محیط،چاپېریال  -:مادي چاپېریال ته ویل کیږي چې په هغه کې فزیکي حادثې ترسره
کیږي اویاخپریږي

Medical
Diagnosis

Medical
Oncologist
Medium

متوسط څپې  -:دراډیوالکترومقناطیسی څپې دي چی دڅپې طول یې د 100-1000 m
اوفریکونس یې  300-3000 kHzپورې رسیږي .په عمومي توګه دراډیودستګاوو څخه
خپریږي.

Medium Waves

دسینې یوډول یرغل کوونکی سرطان دی چې په سینه کې په عادي توګه یوه غوټه لري او
په ډیری سره هورمون ریسپټرمنفي خواص لري

Medullary

مېګا  - :يو ميليون

Mega

تقسیم تنقیص ،تقسیم کاهشي،دکمښت ویش -:
دجنسي حجرویوځانګړي ډول تقسیم ته ویل کیږي چې په دوه پړاوونوکې
ترسره کیږي اوپه پایله کې څلورنارینه پخې جنسي حجرې
سپرم  spermاو ښځینه پخې څلور جنسي حجرې
هګۍ  ovumمنځ ته راځي .دبېلګې په توګه په
لومړي پړاوکې دنارینه ابتدايي جنسي حجره
 spermatogoniumچې دکروموزومو شمیر یې
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) (46 =2nاوددایپلوئید  diploidپه نوم یادیږي په
شپږڅلویښت کروموزومونه دي
دوه لورګانوجنسی حجروباندې ویشل کیږي .په نوموړي ویش کې دابتدايي جنسي حجرې
دکروموزوموشمیرنیمايي ته راټیټږي  .په دې ماناچې هره تولیدشوې جنسي لورګانې
حجره درویښت کروموزومونه ) (23 = nلری اود هاپلوئید Haploidپه نوم یادیږي  .په
دویم پړاو کې هره تولیدشوي لورګانې جنسي حجره پرته له دې چې کروموزوم تقسیم شي
یوځل بیا دمایتوزیس  mitosisته ورته ویش په توګه په کټ مټ یوشان
دوولورګانوجنسي حجرو ویشل کیږي  .په مجموع کې څلورلورګانې جنسي حجرې منځ
ته راځي چې دلورګانې هره جنسي حجره دوالدین جنسې حجرې غبرګ کروموزوموشمیر
 diploidڅخه یوازې نیمايي شمېر  haploidکروموزومونه لري .
په نارینه کې دڅلورتولیدشوو سپرم حجروڅخه په دووسپرم حجرو کې دوه ویشت
کروموزومونه اویو  xکروموزوم ) (22xاودسپرم په پاتې دووحجروکې دوه ویشت
کروموزومونه اویو  yکروموزوم ) (n=22yشتون لري .دښځینه تولیدشوي څلورلورګانې
جنسی په هره حجره کې دوه ویشت کروموزومونه اویو  xکروموزوم ) (n=22xشتون لري.
په بله وینا دتنقیص په ویش کې دابتدايي جنسي حجروهستې دوه ځله تقسیم کیږي په
داسې حال کې چې دابتدايي جنسي حجرې کروموزومونه یوازې یوځل ویشل کیږي.
دیادولوړده چې نارینه جنسي حجره سپرم  Spermدژړیتوب په ترځ کې په خوټوکې
پخیږي اوتولیدکیږي او ښځینه جنسي حجره هګۍ  ovumپه تخمدان کې پخیږی
اوتولیدکیږي  .نوموړې تولیدشوې لورګانې جنسي حجرې یوازې یوه دسته
(هاپلوئید)کروموزومونوشمېرلري .کله چې ښځینه جنسي حجره دنارینه جنسي حجرې سره
القا ح ومومی نوپه پایله کې جنین منځ ته راځي  Embryoچې شپږڅلویښت )(2n=46
کروموزومونه لري .یانې درویشت کروموزومونه دمورله خوا ) (n=23اودرویشت
کروموزومونه دپالرله خوا ) (n=23لورګانوجنسي حجروته انتقال کیږي .په بله
مانادمذکرکاریوتایپ  karyotypeعبارت دی له ) Male(44XYاودمؤنث کاریوتایپ
عبارت دی له ). Female(44XXکه چېرته دپالر  yکروموزوم دمور  Xکروموزوم سره
یوځای حل شي ) (XYنوپه پایله کې نارینه اوالدتولدکیږي  .خوکه دپالر  Xکروموزوم
دمور  Xکروموزوم سره یوځای حل شی ) (XXنوپه پایله کې انجلۍ اوالدتولدکیږی .
دیادولووړخوداده چې دانجلۍ اوالدتولد مسؤلیت یوازې دپالرپه غاړه دی اوښځه مسؤله
یانې ګرمه نه ده.
یوه ډیره اړینه صنعتي ماده ده چې
ترالسه کیږي .

دبورې سره د فورم الدیهایددتراکم په کړنالره کې

Melamine
formaldehyde

صباغ  -:سور اوتوررنګه مواددي  Pigmentچې دپوستکې ،اوښتانو اودسترګوپه عنبیه
کې شتون لري اورنګ ورکوي.

Melanin

دذوبان نقطه  -:دحرارت هغه درجه ده چې یوجسم دجامدحالت څخه مایع حالت ته
واوړي.

Melting Point

غړی ،بند،برخه،عضو،حصه،بخش،اندام ،
عضو -:دژوندي موجوددبدن خوځیدونکي غړي لکه
په بیالوژي کې -:
الس،پښې،وزر،شهپراویاداچې دلمس په موخه کارول کیږي لکه آنتن ،اویاشاخک (ښکر)
چې دغذايي موادودرانیولولپاره کارول کیږي .
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په کیمیاکې  -:دغټ مالیکول یوه برخه ده لکه دپولي پیپتایدمرکب
په ریاضي کې  -:جمله  -:دبیلګې په توګه الندې اړیکه لکه y = ax2 + bx + c
ددریوجملویاغړوڅخه جوړه ده  .اوداغړي عبارت دي له  ، bx ، ax2:اوc
غشاء ،پرده  -:دبېلګې په توګه لکه دهستې پرده،دحجرې پرده،

Membran

حافظه ،يادونه ،يادګيرنه ،ياد ،خاطره -:دعصبي سیستم اویاد سلولو نوقابلیت ته ویل
کیږی چې رانیول شوي تحریکونه په داسې توګه ذخیره کړی چې وروسته له لنډې مودې
لکه څوثانیې اویااوږدې مودې یې بیرته دتصورپه ډول منعکس کړای شي  .داسې اټکل
کیږی چې دمالوماتو په یادساتل دیوې عصبي حجرې اودبلې عصبي حجرې دتړون په
برخه کې پروت دی چې دساینپسیس  synapsesپه نوم یادیږي .

Memory

مندلیفیم  -:کله چې د اینشټاینیم عنصر einsteiniumد هیلیم ایونوپه مټ بمباردشي
،نوپه پایله کې مندلیفیم مصنوعي رادیواکټیف عنصرمینځ ته راځي  .نوموړی عنصر
دترانس یورینیم فلزي راډیواکټیف عنصرله ډلې څخه شمېرل کیږي.اتومي شمیره یې
 ، 101دلنډیزنښه يې په  Mdښوول کیږي .دکتلې شمېره یې آن  258ده  .درادیواکتیف
 258Mdفلزدژوندنیمايي عمر یوپنځوس ورځې  51 daysدی اوورپسې په دوه
نوروعنصرونوتجزیه کیږي.

Mendelevium

په بیالوژي کې  -:دمفاصلوترمنځ یوه غضروفي ورقه ء  ،لکه دزنګون دمفصل په سطحه
کې چې شتون لري اوضربې قواوو ته کمښت ورکوي.
په فزیک کې  -:هغه مقعرډوله انحناده چې یومایع یې په یوه نري نل کې تشکیل کوي

Meniscus

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

Menopause

قاعده ،میاشتنۍ عادت  -:په ښځوکې میاشتنۍ خونریزي ته ویل کیږي چې په رحم
اوتخمدان کې ترسره کیږي .میاشتنۍ عادت ځکه اړین دی چې په تخمدان کي هګۍ پخه
کیږي اوپه رحم کې دحامله کیدلولپاره زمینه مساعده کیږي .دمیاشتني عادت په لږڅه
څوارلسمه ورځ کې دتخمدان څخه هګۍ ازاده کیږي .کله چې هګۍ القاح نه شی اوضایع Menstrual Cycle
شي په رحم کې نسبتًا ډیره خونریزي منځ ته راځي اوهګۍ ورسره یوځای دبدن څخه
بهروځي .په نوموړې حالت کې درحم خارجي سطحې موکوزغشا تخریش اودفع کیږي
اوله څلوراویاپینځه ورځي څخه وروسته مخاطي پوستکۍ بېرته جوړیږي.
سیماب  -:یوکیمیاوي عنصردی اویوازنی فلزدی چې په عادي حرارت کې هم مایع دی .
دلنډیزنښه یې  Hgاونسبي اتومي کتله یی ، 200,59,اتومي شمېره یې  80اودذوبان
نقطه ېې ، –39 °Cاودغلیان نقطه یې  357 °Cده  .ډیرزهرجن کیمیاوي عنصردی
اواندازه یې په یوه لیتر وینه کې د  25 Μg/Lڅخه پورته نه شي  .سیماب په
بارومتر،ترمومتراومانومترکې کارول کیږي .
که دسیماب ګازاویامایع بدن ته ننوځي نوډیرسخت ذهرجن مواددي .نوموړی عنصرپه
بارومتر،ترمومتر ،دغاښونو اورڼا ورکوونکوڅراغونوکې کارول کیږي.

Mercury

نصف النهار -:د ستوروپيژندنه په علم کې دیوفرضي نیم دایروي خط څخه عبارت دی

Meridians
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چې دځمکي شمال قطب اوجنوب قطب څخه تیریږي  ،په استواباندې عمودوالړدی
اوجغرافیایي طول مالوموي
انساج نطفوي  -:دنباتاتویوډول جوړوونکي انساج دي چې دحجرې پرلپسې ویشتوب په
کړنالره کې دنبات نورهرډول انساج اوغړي ورڅخه جوړیږي
مختاړی په ماناد تقسیم ،ویش

Meristem
Mero-

القاح حیوانات یک سلوله باچندین سلوله توسط سلولهای مخصوص القاح ،درموجودات
یک سلولي مخلوط شدن سلولهای جنسي ایست کې ازاثرتقسیم چندګانه بوجودآمده باشد

Merogamy

نطفوي تړون انساج  -:دنوموړوحجروڅخه دبدن هرډول نسجونه منځ ته راځي  .لکه
دهډوکې نسجونه،دتړون نسجونه،دزړه نسجونه،دوینې حجرې ،درګونوحجرې اونور

Mesenchyme

دنطفوي تکامل په دوره کې داکټودرم اوانډودرم ترمنځ یو پټ یابرګه ده

Mesoderm

دالقاح څخه وروسته دزایګوت حجره  zygoteپه دووبرخو اوبیاپه څلوروبرخو ویشل
کیږي .لومړنۍ حجره دبالستومیر  Blastomereپه نوم یادیږي اوکله چې نومووړې حجره
یوځل بیا وویشل شي نولومړنۍ څلورحجروته چې متوسط غټوالی لري دمیزومیرپه نوم
یادیږي

Mesomer

دمیزومیرې حادثه  -:په یوه کیمیاوي مرکب کې دفنکشنل ګروپ اغیزمنتوب ته ویل
کیږي  .دبېلګې په توګه لکه دبنزول په حلقه کې جفته اړېکي په حرکت کې وي اوخپل Mesomeric Effect
ځای ته تغیرورکوي اوپه پایله کې دیوه کیمیاوي تعامل سرعت باندې اغیزه کوي.
مزومریزم  -:عبارت له هغوعضوي ریزونینس مرکباتوڅخه دی چې په هغوی کې جفته
اړیکه په یوه کاربن باندې اړه نه لري بلکې په څوکاربن اټومونوباندې اړه لري .دبېلګې په
توګه لکه دبنزول په حلقه کې جفته اړیکه دیوه کاربن اټوم څخه بل کاربن اټوم ته انتقال
کوي.

میزون  -:دیوه عنصرکوچنۍ ذره ده چې ثبات نه لري اودمایکروثانیو په ترځ کې تجزیه
کیږي .میزون دیوه کوارک  quarkذرې اوضدکوارک  antiquarkذرې څخه جوړدی
اودزوروروهستوي قواوپه مټ یودبل سره کلک تړلي دي  .نوموړې ذرې په کیهانې
وړانګوکې لیدل کیږي اودهغوی کتله دالکترون کتلي اودپروتون کتلي په منځ کې قیمت
لري .په مصنوعي توګه دزراتوتعجیل کوونکي ماشین لکه سایکلترون په دستګاه کې
تولیدکیږي ،کله چې لوړانرژي پروتون دلوړانرژي ضدپروتون سره ولګیږي  .میزون
دزورورو هستوي قواوپه مټ داټوم په هسته کې پروتونونه اونویترونونه یودبل سره کلک
تړي.
پیغام رسوونکی  ،RNAیا ) -:(mRNAکه توسط زوج شدن بایک مالیکول DNS
ازکودون  Codonهاتشکیل شده وبطرف یک یاچندین رایبوزوم  Ribosomرفته
باشدودرانجاازامینواسیدهاموادپروتیني راتولیدنماید .دټاکلي پروتین دتولیدپه موخه
ځانګړي جنیتیک مالومات دځان سره انتقال کوي اواړونده پروتین په رایبوزوم کې
562
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تولیدکیږي.
میتابولیزم  -:په یوه اورګانیزم کې دژوندانه لپاره ټولو اړینو کیمیاوي تعاملونوته ویل
کیږي  .دبېلګې په توګه لکه دسیتریک اسیدسایکل  citric acid cycleاویالکه
دیوریاسایکل  urea cycleاونور .هغه غذايې موادچې بدن ته اخیستل شوي وي ددي
سیملیشن  dissimilationاویا اسیملیشن  assimilationپه کړنالره کې کارول کیږي .
داسیملیشن په کړنالره کې انرژي مصرف کیږي ترڅورانیول اوجذب شوي غذايې
مواددبدن په جوړښتي موادوواړوي  .دبیلګې په توګه لکه دغذایې موادودهضم کولوپه
پروتین
دانزایمونواواسیدونوپه مرسته دویټامینو،مینرالونو،
کړنالره کې
اونوروکیمیاوي موادوتولیدکول  .دډي سیملیشن په کړنالره کې رانیول شوی غذايې
مواداویاهغه موادچې داسیمیلشن په کړنالره کې جوړشوي وي په دې موخه تجزیه کیږی
ترڅودژوندانه اړینوکیمیاوی تعامالتولپاره بیرته انرژي تولید اوتیاره شي  .دبیلګې په
توګه لکه دغوړ ،ګلوکوز اوپروتین دکیمیاوي تعامالتوپه پایله کې تجزیه کیږي اود
حرارتی انرژي اویا  ATPمالیکول کې ذخیره کیږي او اړتیاپه وخت کې ورڅخه ګټه پورته
کیږي .
استقالب ،میتابولیزم  -۱ -:دیوه ژوندي موجوددبدن په ننه کې دهراړخیزوموادوترکیب
،تجزیه ،هضم اودژونددبقااوساتلوپه موخه ټولواړینوبیوکیمیاوي تعامالتوته ویل کیږي .
په نوموړې کړنالره کې خوړل شوي غذاېي موادپه کوچنیوبرخوباندې تجزیه کیږي ترڅو
داړتیاوړ انرژي دبدن فعالیت لپاره چمتوکړي  .په نوموړې کړنالره کې غذايي موادتجزیه
کیږي ترڅودبدن اناتومي جوړښت لپاره اړین موادلکه پروتین  ،وازده  ،نوکلئیک اسید،
اوکاربوهایدریت ترالسه شي او دانسان بقا اوسلولونوتعویض تضمین شي  .په بله
مانادبدن ذخیروي اوساختمانې موادچمتوکوي  .برسیره پردې هم مهال فضوله مواددبدن
څخه بهرته خارج شي .
-۲میتابولیزم دهغو ټولوکیمیاوي اوفزیکي پړاوونومجموعه ده چې دهغې په واسطه

Metabolism

Metabolism

ژون دی موجودپه خپل بدن کې تولیدشوي اوساتل شوي مواداورګانیزي کوي (انابولیزم)
اوهمدغه رازهغه طریقه چې دهغې له الرې دژوندي موجودلپاره انرژي چمتوکیږي
(کتابولیزم )
شبکه ء فلزي -:په فلزاتوکې داتوم بهرني مدار واال نس الکترونونه د اټوم په هسته باندي
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
شوي فلزي ایونوجو ړښتونه منځ ته راځي چې دبهرنې مدارواال نس الکترونوڅخه تش دی
او دفلزشبکې په نوم یادیږي .بلخوادفلزایونونه دفلزي اړیکواواټومي اړیکوپه واسطه
یودبل سره دومره کلک تړلي دي چې دواال نس الکترونونه دشبکې په منځ کې آزادحرکت
کوالی شي.

Metal Grille

نیم فلز -:یوډول عنص رونه داسې خواص لري چې دفلزي عنصرونواودنافلزي عنصرترمنځ
پراته وي  .هغوی عبارت دي له Si, Ge, As, Sb, Te -:

Metalloid

دمعدني ډبرو ،خاورې ،
فلزکاري  -:ټولوهغوکړنالروته ویل کیږي چې
مالگواوهراړخیزنوروموادوڅخه خالص فلزات اویاالیاژترالسه شي  .په نوموړې کړنالره

Metallurgy
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کې دفلزاتوفزیکي اوکیمیاوی خواص
دفلزاتوټکنالوژي هم ویالی شو.

هم څیړل کیږي  .نو له دې کبله ورته

دساینس اوانجینرۍ څانګې یوعلم دی چې دفلزاتواستخراج ،دطرزالعمل طریقه،
دفلزاتودکیمیاوي اوفزیکي ځانګړتیاوو اودهغوی آلیاژوڅخه بحث کوي

Metallurgy

فلزات  -:کلک عنصرونه دي چې فلزي جاللري اودحرارت اودبرق هدایت وړتیالري .
دبیلګې په توګه لکه اوسپنه،مس ،طال،سپین زر،المونیم  .په کیمیاکې فلزات هغه
کیماوي عنصرونه دي چې دعنصرونوپه پریودیک سیسټم کې دبور  Borعنصر څخه
تراواستات  Astatعنصرپورې چپ خواته اودکرښې الندې خواته موقعیت لري.
اوکسایدهای فلزات همرای آب  ،هایدرواوکساید Hydroxideمیدهد

Metals

 -۱په بیالوژي کې  -:دشکل تطابق ،تغیرشکل  -:دخپل ژوند دبقاپه موخه دچاپیریال
په شرایطو باندي دیوه نبات غړي لکه پاڼه ،ساقه،ریشه ،اونوروغړو دشکل تطابق کول
دي
 -۲په څاروی پیژندنه کې  -:تغیرشکل حالت اولی یاال رفي  Larveیک حیوان بشکل
متکامل آن  .تغیرشکل درعده ای بصورت تدریجي ویانامکمل بوده طوریکه الرف
یاشفیره ازابتداء به حیوان متکامل شباهت داردومرتبه به مرتبه شباهت
کاملترپیدامیکندودرعده ء دیګرې تغیرکامل داشته قسمیکه ازتخم الرف یاشفیره
وازالرف بطیطه بوجودمیآیدکه ازحیوان متکامل بکلي فرق داردوبعدًا حیوان 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
مېتافېز  :دیوې حجري دتقسیم په ترځ کې دهستوویش دویم پړاوته ویل کیږي چې پروفیز
اوانافیزپه منځ کې ترسره کیږي  .په نوموړي پړاوکې کروموزومونه درصفحه ء استوای

Metamorphosis

Metaphase

سلول تنظیم میګردد.
دتفریق شوي یوډول نسج بدلون په یوه بل ډول نسج باندې

Metaplasie

په کیمیاکې  -:موادیست که توسط یک انرجي محرکه ء نوري یابرقی یاذروی تحریک
شده وفعال میګردد .مثالً مخلوط هایدروجن واوکسیجن توسط جرقه ء برقی فعال
ګردیده وتعامل شان باانفجاربدرقه میګردد.
په فزیک کې  -:همان حالت هیجانی یک اتوم یامالیکول است که هیچ یابه احتمال
بسیارکم تحت جریان ذرات نوری به یک حالت به سویه ء انرجی کم رجعت
کند.بصورنسبتي عمروسطی زیاددارند.

Metastable

متاستیزیس - :کله چې سرطان دبدن یوې برخې څخه دبدن بلې برخې ته دلمف
رګونواویادوینې رګونوله الرې وغځیږي اوهلته ثانوي سرطان مینځ ته راشي .که چیرته
سرطان دبدن یوازي یوه ځای ته غځیدلی وي نودمتاستیزیس  metastasisپه نوم
یادیږي

Metastases

حیوان کثیرالحجروي،حیوان چندین سلولی ،حیوان نسجی،،اصطالح برای تمام حیوانات
کثیرالحجروي که سلولهایشان بایکدیګراتحادمشابه رابوجود آورده  ،وبنام نسج

Metazoa
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یادمیشوند که انساج مذکورنظربه خاصیت وفعالیت خودمختلف میباشند ،مانندانساج
پوششي،غدواتي عضلوي  ،عصبی،غضروفی،وانساج استخوانی .،باا ستثنای
 Mesozoaواسفنج ها تمام حیوانات دیګرچندین سلولي حیوانات نسجی حقیقي ګفته
میشوند که دردوران تکامل نطفوي خود اقالً به مرحله  Gastrulaیااکتودرم وانتودرم
،دهن اولیه  ،وروده ء اولیه ،رسیده میتواننند.
کثیرالحجروي حیوانات

Metazoa

دهواپېژندنې علم  -:هغه علم دی چې داتموسفیرساینس څخه بحث کوي  ،لکه
داتموسفیرکیمیا،داتموسفیرفیزیک اودهواوړاندوینه اودجوي وضع حالت بدلون
میتان ،میتن  -:دمشبوع هایدروکاربونولومړی استازی دی چې دخندق ګازپه نوم
یادیږي،دغلیان نقطه یې  −161.50 °Cدی اودهواسره په تماس کې یوانفجاري مخلوط
المل ګرځي .کیمیاوي فارمول يې  CH4دی .په ګازي بخاریوکې دسونګ موادوپه ډول
کارول کیږي
متود،طریقه ،روش،کړنالره

Meteorology

Methane

Method

په ریاضي کې  :داساسي سیستم کړنالره  -:په الجبرکې

دهغې وکټوري فضا

هراساس  basisته ویل کیږی چې دیوې متجانس خطي معمولي
تفاضلي معادلوسیستم دحل مجموعې څخه جوړشوی وي  .دبیلګې په توګه که چېرته
یو اساسي سیستم وي  ،نودتعریف سره سم

دمتجانس معمولي تفاضلي معادلوسیستم د حلونو مجموعه تشکیلوي  .په بله وینا
دتقرب یوه کړنالره ده ترڅووکوالی شودټاکلونامتجانس تفاضلي معادلولپاره ځانګړی حل
ترالسه شي  .دبیلګې په توګه دیوه خطي معادالتوسیستم اویاد تفاضلي معادلو لپاره د
نوموړې کړنالرې په مرسته یواساسي سیستم منځ ته راوستل کیږي  .په داسې حال کې
چې دحل بل هریوخطي ترکیب هم په اساسي سیستم پورې اړه لري  .دساري په توګه
دتفاضلي معادلې  y``+ y = 0اساسي سیستم تابع مساوي دی له  y1 = sinxاویا
 y2 = cosxدی  .دنوموړې تفاضلي معادلې بل هریوحل لکه  y = a.cosx+b.sinxبڼه

Method Of
Undetermined
Coefficients

لري .
متایل  ،میتل  -:په کیمیاکې عبارت له  -CH3ګروپ څخه دی  .کله چې دمیتان یوه
مالیکول څخه دهایدروجن یواټوم لیرې کړو،نوپاتې شوي ګروپ ته دمتایل ګروپ ویل
کیږي.

Methyl

میتایل اورنج  -:دیوه رنګ تشخیص کوونکی یامعرفه ء رنګ مواددي .یوه قلوي محیط
کې زیړرنګ ل ري اوپه تیزابي محیط کې سوررنګ ځانته غوره کوي .نوموړی معرفه ء
رنګ د  Phښوونکی دی اوخپل رنګ ته د  Ph = 3,2 - 4,5په منځ کې تغیرورکوي.

Methyl Orange

متر -:دطول نړیوال اساسي واحددی  .یومتر دفاصلې هغه طول دی چې په فضاکې
دنوروړانګوپه واسطه دیوې ثانیي په  1/299 792 458برخه کې طی کیږي.

Metre
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متریک ،اندازه ئي ،دواټن تابع  -:یوه تابع ده چې دمجموعي دهرې جوړه
نقطوعنصرونوترمنځ واټن تعریف کوي .ربط  dکه به هرجفت مرتب ازعناصریک مجموعه
یک عدد غیرمنفغی راربط میدهد ،اندازه ئی نامیده میشود ،وقتیکه خاصیت های ذیل
راصدق کند:
 ، d(x,y) = 0 (1هرګاه وتنها هرګاه  x = yباشد ، d(x,y) = d(y,x) (2 ،

Metric

d(x,y) ≤ d(x,z) + d(z,y) (3
مثالً  :درفضای سه بعدی مسافه بین نقاط یک اندازه ئي است.
مترونوم  -:یوه برقي اویامیخانیکي آله ده چې په ټاکلي وخت کې په منظم ډول صوتې
اوازکوي.

Metronome

دمیګاالکترون ولټ لنډیزنښه ده  .یومیلیون الکترون ولټ = 1MeV

Mev

ابرک  -:دسودیم ،المونیم اویاپتاسیم سلیکاتونوته ویل کیږی  .په عمومی توګه
دنوروسلیکاتونوسره یوځای ګډپیداکیږي  .دبیلګې په توګه لکه :

Mica

Biotite

K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2

په بیالوژي کې  -:دنباتي حجرودجدارجوړښت اجزاوي دي چې دسلولوزوان ترسلو پورې
مالیکولونوڅخه جوړشوي وي اودیوه کریستل په بڼه تنظیم شوې وي
په کیمیاکې  -:دیوه مایع په محلول کې دکلوئیدي مالیکولونوکمپلکس جوړښت دی چې
ډیرغټ جسامت لري
مختاړی په معنی دډیرکوچنی  ،خورد،کوچک

Micelle

Micro-

مایکروانالیزیس ،تحلیل خورد  -:په کیمیاکې یوه تحلیلي طریقه ده چې په یوه ډیره
کوچنۍ نمونه کې لکه نیم ملي ګرام د عنصرونواویامرکباتو توصیفي اویامقداري اندازه
مالوموي.

Microanalysis

هوایی موږک  ،شب پرهء چرمي  -:تي لرونکي حیوانات دي چې دالوتلووړتیالري .
دچاپېریال هرډول اقلیم سره سمون کوي  .ماهیان ،خزنده اوچنګښې ښکارکوي .
دسروکرویاتواوهیموګلوبین مقدارخوراډیردی اوله دې کبله په وینه کې ډیر زیات
اکسیجن رانیوالی شي  .دورځې خوب کوي اودشپې له خوافعال کیږي  .دهغوی دالس
اوپنجې هډوکي اوږده دي  .دپنجوترمنځ اوهمدارنګه دسفلی شاوخوا ،او علیا اوبدن
ترمنځ برخه کې یوه پرده تشکیل شوې ده چې دهغې په مرسته الوتلی شي  .داپرده
دځانګړوشحمي غدواتوپه مرسته غوړه ساتل کیږي اوپه دې توګه درطوبت پروړاندې
خوندي ساتل کیږي  .دهغوی پوستکي اوښتان نه پریږدي چې دبدن داخلي حرارت ضایع
شي  .دالمسه ح س خوپه تېره بیادسامعې حس په نوموړحیواناتوکې ډیرتکامل کړی دی .
همداالمل دی چې هوایی موږک دشپې له خواښکارکوالی شي  .هغوی دخپل ځانه
الټراسونډڅپې خپروي اوکله چې بیرته انعکاس وکړي نودهمغه جسم موقعیت اوسرعت
مالوالی شي دحل قدرت یې ډیرپیاوړی دی اود شپږهرڅ غږ توپیر  6 Hzهم پېژندالی
شي  .هوایی موږک دیوې فزیکي اغیزې څخه ګټه پورته کوی چې د  Doppler effectپه
نامه سره یاديږی  .دخوځیدونکې سرچینې دڅپې اوږدوالی دساکن حالت په پرتله
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تغیرکوي  .دنوموړې اغیزې له مخې کله چې یو څارونکی دیوې سرچینې خواته نسبي
حرکت کو ي نودسرچینې دساکن حالت په پرتله ډیرفریکونس احساس کوي اوکله چې
ورڅخه لیرې کیږي نودسرچینې دڅپولږ فریکونسي احساس کوي  .نوکله چې یو خزنده
خپل وزرونه ښوروي اوپه دې توګه دصوت څپې خپروي او دیاد هوایی موږک خواته
حرکت کوي اویابرعکس هوایی موږک دیوه خزندې خواته نسبي حرکت کوي نودصوت
څپوفریکونسي زیاتیږي اودهغې سره سم غږیې لوړکیږی  .په همدې توګه هوایی موږک
خزنده پيژندالی اوښکارکوالی شي .
میکروب،مایکروب  -:کوچنۍ اورګانیزم چې په سترګونه لیدل کیږي لکه
وایرس،بکتریا،سمارق اومرخیړي چې دناروغۍ المل ګرځي.

Microbe

چې
دبیالوژي یوه ځانګړې څانګه ده
میکروبیولوژي ،مایکروبیالوژي-:
دمایکرواورګانیزمویانې موجودات کوچک څخه بحث کوي ،لکه وایرس،بکتریا،سمارق
اومرخیړي چې دناروغۍ المل ګرځي.

Microbiology

مایکروڅپې  -:دالکترومقناطیسي څپې یوډول دی چې دڅپوطول یې دیومترڅخه
تریوملي مترپورې رسیږي ،اوفریکونس یې د ) 300 MHz (1 mاو )300 GHz (1 mm
په منځ کې دی

Microwave

کهکشان  -:دستورو،غبار،ګازاوګردڅخه جوړشوی سیستم دی چې په هغه کې ځمکه
اونظام شمسي اوپه ملیاردونوستورې شتون لري  .بڼه یې دیوه هموارډیسک په شان ده اوپه
منځ کې یې په ملیاردونوستورې موقعیت لري چې دقوه جاذبه په مټ یودبل سره تړلي
دي.
غله جات ،ږدن  ،گندمیان

Milky Way

Millet

ملی بار  -:داتموسفیرپه علم کې دفشاریومقیاس دی 760 mmHg = 1013 mb .

Millibar = mb

په متریک سیستم کې دکتلي مقیاس دی  ،یوملي ګرام دګرام زرمه برخه ده 0,001g = 1
 mgاویا زرملي ګرام مساوي په یوګرام دی

Milligram = mg

ملي لیتر -:په ګازاتواومایعاتوکې دحجم مقیاس دی  ،اودیوه لیترزرمه برخه تشکیلوي.
1 Liter = 1000 ml

Milliliters = ml

ملی متر -:دطول مقیاس دی  .یوملي مترزرمه برخه دمترده 1meter = 1 m = 1000
mm

Millimeter = mm

دځان ساتونکی رنګ ،رنګ محافضوی،توافق شکل محافضوی  -:هغه حالت ته وايي
چې ځینې حیوانات شته دي چې دخطرڅخه دځان ژغورنې په موخه خپل رنګ اواز ،یابڼې
ته داسې تغیرورکوي چې ګواکې یوبل حیوان دی ،ترڅوددښمن حیوان څخه ځان
وژغوري .

Mimicry

نباتیکه درحدود  350نوع داشته ودرمناطق ګرمسیرونیم ګرمسیرنمومیکند .برګهای
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
منځ خواته راغونډیزي ترڅودخطرڅخه ځان وژغوري  .خوڅودقیقې وروسته پاڼې بیرته

Mimosa Pudica
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غوړیږي .نوله دې کبله ورته شرمیدونکی نبات هم ویل کیږي اوداماناورکوي چې ماته
الس مه راوړئ
معدني مواد،کانې مواد

Mineral

معدنې رنګونه  -:لکه دسرپ مخلوط اوکساید ،دجست اوکساید ،اهک  ،limeسیلیکټ
silicate

Mineral Colors

معدني مالګه  -:هغه مالګه ده چې په طبیعت کې دغیرعضوې مالګې په توګه پریمانه
شتون لري  .که چیرته معدني مالګه په اوبوکې حل شي نویومحلول منځ ته راځي چې دبرق
جریان ته هدایت ورکوي

Mineral Salts

معدني اوبه  -:هغه اوبه دی چې ګڼ شمیرعضوی،غیرعضوي مواد،ګټوره مالګه اوځینې
ګازونه پکې منحل شوي وي .په ډیری سره دچینوڅخه ترالسه کیږي اومالګه

Mineral Water

اودسلفرمرکب پکې شتون لري
دجیالوژي یوه څانګه ده  ،علم معادن ،دکان پيژندنې علم ،دمعادنوفزیکي اوکمیاوي
جوړښتونوڅیړل،پيژندل اودهغوی جغرافیایي ویش اوشتونوالی مالومول

Mineralogy

دالوجینیک پیوندیوتایپ دی چې دستانداردالوجېنیک پیوندپه پرتله په ټیټه کچه
کیمیاوي ډوزدرملنې څخه ګټه پورته کیږي  .دنوموړې درملنې موخه داده چې
دلوړکیمیاوي ډوزدرملنې کارولو څخه صرف نظرکیږي اوپه دې ډول دهغوي
څنګیززهرجن اوناوړه اغیزومخنیوی کیږی

Mini-Allogeneic
Transplant

اقلی ،ډیرکوچنی ،حداقل،خورالږ

Minimal

په ریاضي کې  :اصغري  -:د  xیوعدددیوې مجموعې اصغري عدددی کله چې
دمجموعې هربل عنصرلکه  yپه تړاو موږولروچې  𝑥 ≤ 𝑦 :دبیلګې په توګه  :په یوه
مجموعه کې لکه } {3.7.9عدد  3دنوموړې مجموعې اصغري عددبلل کیږي.

Minimum

اصغري موضعی  -:تابع  fدر  aدارای اصغری موضعی است هرګاه عدد δ > 0
وجودداشته باشد،طوریکه دربرابرهمه اعداد  xدر 𝛿  𝑎 − 𝛿 < 𝑥 < 𝑎 +صورت
میګیرد𝑓(𝑎) ≤ 𝑓(𝑥) :
مثالً  :تابع  𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 3 − 3𝑥 + 1در  a = 1دارای یک اصغری موضعی است.

Minimum,
Relative

درریاضی  :صغری  -:یک ماتریکس  matrixمربعی  Aویک عنصر

 aijآن ماتریکس

 matrixرادرنظربګیریم  .سطر  iام وستون  jام ازماتریکس مربعی  Aراحذف کنیم .
 determinantاین ماتریکس مربعی دومی قرارتعریف یک صغری از |𝐴| determinant
3 1 1
3 1
مربوط عنصر  aijمیباشد .مثالً | = 3 :
| یک صغری از | |1 2 1مربوط  2است .
0 1
0 1 1
کله چې دوروستی ماتریکس څخه دریم ستون اودویم سطرحذف کړونو ،صغري منځ ته
راځي
∞∑ = 𝑆 رادرنظربګیریم ،ویک سلسله = 𝑇
معیارسلسله اصغر - :یک سلسله ء 𝑛𝑎 𝑛=1
∞
∞∑ باجمله های مثبت سلسله ء اصغرازسلسه ء 𝑛𝑎  𝑆 = ∑𝑛=1نامیده میشود،
𝑛𝑏 𝑛=1
568

Minor

Minorant
Criterion

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
هرګاه دربرابر  𝑛 = 1.2.3. … ….ماداشته باشیم  ، |𝑎𝑛 | ≥ 𝑏𝑛 :مثالً  :سلسلهء
𝑛 1

∞∑ یک سلسله ء اصغرازسلسله ء
)𝑛=1 (2

𝑛 1

∞∑ است
)𝑛=1 (4

 -۱دقیقه  -:دوخت مقیاس دی چې دیوه ساعت  1/60برخه تشکیلوي
 -۲دهندسې په علم کې یوه دقیقه عبارت له  1/60برخه دیوې زاويي تشکیلوي
دیوه مستوي په تړاوتناظر ،یادیوه مستقیم خط په تړاوتناظر

Minute
Mirror
Symmetry

تیروتنه  ،سهو  ،غلطي  ،خطا

Mistake

مایتوکاندرین،میتوکاندریم  -:دحجرې یوغړی دی که به تعدادزیادترتقریبًا تمام سلول
نباتې وحیوانې وجوددارد .تکثرمیتوکاندریوم توسط تقسیم دوګانه ویاجوانه زدن صورت
میګیرد .وازیک غشاء داخلی ویک غشاء خارجی ساخته شده است که غشاء داخلی آن
دارای چین خوردګی ها،لوله هاویاکیسه هامیباشد.این ساختمانهای داخلی موقع
رامیسر میسازدکه تعامالت مختلف فزیولوجیکی ازاثرانزایم مختلف درعین زمان
صورت بګیردبدون اینکه یکی دیګری رامختل بسازند .وظیفه ء عمده ء میتوکاندریوم

Mitochondrion

استحصال انرجی توسط عملیه ء تنفس بوده وهمچنان انرجی رادرمولیکیول  ATPذخیره
مینماید .یک تعدادانزایم های مختلف ازقبیل انزایم های تنفسی وغیره درآن موجوداست.
تقسیم غیرمستقیم سلول  -:بطوریکه ابتدا هسته تقسیم ګردیده وبه تعقیب آن خودسلول
تقسیم میشود .تقسیمات سلولی مذکوربه چندین مرحله ازقبیل  Interphaseیا به حالت
آرام ; Anaphase ، Metaphase ، prophaseو  Telophaseصورت میګیرد .درین
جاکروموزوم هاطوری مساوی به سلول های جدیدتقسیم شده وبرای اینکه
تعدادکروموزوم هاثابت بماندتعدادشان قبالً دوچندمیګردد.
مخلوط کول

Mitosis

Mix

بلورهای مخلوط  -:بلورهائیست که هم شکل میباشند ،چنانچه اګرانیون یاکتیون
آنهارادرشبکه ء بلوری تغیربدهیم شکل شبکه یاجال بلوری تغیرنمیکند .نوموړي
بلورونه لږترلږه ددووکیمیاوی عنصرونوڅخه جوړشوي وی اوپه هغوی کې بیګانه اټومونه
اویاایونونه په احصائیوي توګه توزیع شوی وی  .دبېلګې په توګه لکه :
)(Fe2SiO4) ، (Mg2SiO4

Mixed Crystals

نسبت مخلوط  -:دهغه نسبت څخه عبارت دی چې دوه کیمیاوی جسمونه دیوبل سره
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 Ratio

دمخلوط حرارت درجه  -:که چېرته دوه مایع ولروچې دهغوی دحرارت درجه دیوبل څخه
توپیرولري ،اوبیانوموړی مایع سره ګډکړو ،نو دحرارت هغه درجه ،چې وروسته له تعادل
څخه منځ ته راځي  ،دنوموړي مخلوط دحرارت درجې په نوم یادیږي

Mixing
Temperature

ګډ ،مخلوط ،ګډ كالي ،ګډټوكر  ،لكه یوکیمیاوي مخلوط
په فزیک کې دواحداتواساسي سیستم ته ویل کیږي چې
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واحدثانیه اودکتلې واحدکیلوګرام دی

Units

موډل  - :ساختن یک شی ازروی یک شی یا جسم دیګر ،ساختمان ویاجسمیکه جهت
نشان دادن بکاربرده شود مانند مودل اتوم وغیره

Model

موډريتر ،دنیوترونومودراتور - :په هستوي فزیک کې هغوتوکویاموادوته ویل کیږي چې
په هستوي بټۍ کې دسریع نیوترونودسرعت کمښت په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي.
دځانګړوموادو لکه درندې اوبه ،ګرافیت  ،اودکدمیوم میلې په مټ دسریع
نیوترونوسرعت ته دومره کمښت ورکول کیږي چې په پایله کې دحرارتي نیوترونوسرعت
سره یوشان کیږي .عبارت ازموادی است که درکوره های اتومی استعمال شده وباعث
بطی شدن نیوترون هاو جلوګیری ازخارج شدن نیوترون هاازکوره میګردد.

Moderator

په جنتیک کې  -:موډیفیکیشن دیوه اورګانیزم دنښو اوصفاتومتمادي تحول ته ویل
کیږي چې دچاپېریال داغیزوله کبله منځ ته راځي  .دبیلګې په توګه دمحېط اغیزې لکه
حرارت  ،تغذیه  ،رڼا ،دفعالیت تګالره  ،اوبه  ،دغذایي موادوخوراک اوداسې نور.
دمحیط اغیزه لکه دبدن دوزن زیاتوالی اومزیتوب چې دډیرخوراک سره اړه لري  .په بله
وینا متمادي تحول (موډیفیکیشن) د اورګانیزم په تکامل کې ارثي بدلون منځ ته نه
راولي  .یوازې ارثي بدلون کوالی شي چې داورګانیزم دښکاریدلوپه بڼه فین ټایپ
 phenotypeکې بدلون منځ ته راولي  .خو دمتمادي تحول لپاره یوازنی شرط دادی چې
په جنتیک پورې تړلي امکانات  Dispositionشتون ولري ترڅوداورګانیزم همغه صفات
په یوه محدودسرحدکې دتغیروړوي  .دمتمادي تحول له الرې ترالسه شوي صفات
راتلونکي نسل ته نه لیږدول کیږي په داسې حال کې چې په ارثي بدلون کې صفات
راتلونکي نسل ته انتقال کیږي  .دبیلګې په توګه که چېرته یوبوټی ) (Taraxacumپه
اوږدوسره دوه ځایه کړواونیمه برخه یې په همواره ځمکه کې اوبله نیمه برخه یې په غرنۍ
ځمکه کې ولګوو ،نوکله چې دواړه بوټي شنه شي  ،په جوته مالومیږي چې دیوبل څخه
توپيرلري  .په دې مانا چې که څه هم دهغوی جین تایپ  Genotypeسره یوشان دی ،خو

Modification

دچاپېریال داغیزو له کبله په فینوتایپ کې یوډول نه ښکاره کیږي  .دچاخبره دواړه بوټي
خپل ځان دچاپېریال شرایطوسره برابروي .
په بیالوژ ي کې  -:هغه بدلونونه دي چې دچاپیریال داغیزوپه اساس په یوه ژوندي
موجودکې منځ ته راځي اوآرثي المل وه نه لري.
په کیمیاکې  -:دهغوجسمونوڅخه عبارت دی چې بلورونه یې څوډوله جوړښت ولري.

Modifications

دبیلګې په توګه لکه سلفر،مسفور اوالمونیم اوکساید.
موجولیشن  -:دمخابراتوپه څانګه کې یوډول الکترونیکي کړنالره ده چې دمالوماتو
انتقال کوونکې لوړفریکونس څپې دامنه،فریکونس اویافیز ،دیوه ټیټ فریکونس
مالوماتې څپې (لکه موزیک څپې) په تابع او په هم غږی سره تغیرکوي یانې مودولیشن
کیږي.

Modulation

په ریاضي کې  -۱:مودول  -: moduleعبارت ازصنف باقیمانده ء یک عددطبیعی a
است .مجموعه صنف های باقیمانده یک ګروپ تبادله ای راتشکیل میدهد .قرارتعریف
این مودول  moduleمربوط  aنامیده میشود .مثالً صنف باقیمانده ء مربوط عدد 2
عبارتنداز  1و  . 0وعملیه جمع طورذیل تعریف میشود0 +1 = 1 ، 1+1= 0 :
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 -۲درباره ء لګاریتم های یک عدد  xنسبت به قاعده های مختلف  aو bرابطه ء ذیل
وجوددارد:.
 𝑙𝑜𝑔b x = 𝑙𝑜𝑔b a. 𝑙𝑜𝑔a xقرارتعریف  𝑙𝑜𝑔b aعبارت ازمودول  modulelاست
په فزیک کې  -:ثابت اجسام ومواد ،مثالً مودول ارتجاعیت
دزامې غاښ  ( ،طواحن )

Molar Tooth

موالرغلظت  -:دیوه جسم دمول شمیرچې په یوه لیترکې حل شوی وي.

Molar
Concentration

حرارت مول  -:مقدارحرارتیست که درجهء حرارت یک مول یک جسم رایک درجهء سانتی
ګرید  1°Cباالببردومساویست به حاصل ضرب کتلهء مالیکولی درحرارت مخصوصهء
جسم

Molar Heat
Capacity

موالرکتله  ،دمول کتله  -:مول دیوه مالیکول ګرام دلنډیزنښه ده اودیوه مرکب دیومول
کتله دهمدې مرکب له  N = 6.02214076×1023مالیکولونودکتلې سره مساوي ده .
واحديې ګرام تقسیم په مول  g/molدی  ،دبيلګې په توګه دیومول اوبو کتله مساوي ده
له :
𝑔
𝑀𝐻2 𝑂 = 18.01528
𝑙𝑜𝑚

Molar Mass

موالر -:یوه محلول ته ویل کیږي چې په یوه لیتر کې دحل شوې مادې یومول 1 mol
موجودوی

Molar Solution

دمول حجم  -:دیوې مادې هغه حجم ته ویل کیږي چې داړونده مادی یومول حجم یې
احتواکوي  .یومول هغه حجم ته ویل کیږي چې دهمدې مادې د N = 6.02214076×1023
شمیر بڅرکوڅخه ډک شوی وي .

Molar Volume

دلبلبوشیره  -:لزجي تیره رنګه مواددي چې دشکردتولیدپه کړنالره کې دلبلبوشیرې په
توګه باقې پاتې کیږي .نوموړي موادډیرویټامین اوشکر لري اودحیواناتودتغذيي په موخه
ورڅخه ګټه پورته کیږی.

Molasses

پوپنک سمارق  :یوډول سمارقونه دی چې دحجروجوړښت یې دګڼ شمیر تارونوپه بڼه
څرګندیږي اود  hyphaeپه نوم یادیږي .په خوسا،چټلواولندوعضوي موادوکې رالویږي
اوله دې کبله ورته چڼیشي سمارق ویل کیږي .نوموړي سمارق خوراکې موادتخریب کوي
اوپه صنعت کې دانتي بیوتیک ،انزایمونوپه تولیدکې اړین رول لوبوي .سمارقها یکه به
ګروپ های مختلف تعلق داشته ،طوریکه مسیل  mycelآنها محیط غذايي خودرابشکل
پوشش پنبه ئی ویاګرده ئی (آردی) میپوشانند.پوپنک این هابقسم پار ازايټ ویاساپروفیت
زیست داشته وطورغیرزوجی تکثرمیکنند وازجملهْ انواع فراوان شان Mucor mucede
است که درآب ،موادغذائي مرطوب ،نبات ،روی زمین ،درچټلی یافت میشود

Mold

مول  -:دیوې مادی مقدارواحددی .دیوې مادې په یوه مول کې :
لږڅه لس په طاقت درویشت شمیر بڅرکي یاذرې
1mol = 6.02214076×1023
 Particleشتون لري .بڅرکي لکه الکترونه،مالیکولونه،اټومونه اوایونوته ویل کیږي.
نوموړي عددته دلوشمیت عدد اویاافوګادروعدد هم ویل کیږي
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د کیمیاوي مادې د مقدار بین المللي واحد دی  .د کیمیاوي عنصر دګرامونو شمیر  ،چې
د هغه عنصر د اتومي کتلې سره عددآً مساوي وي د هغه عنصر یو مول کتله کیږي .
همدا رنګه د کیمیاوي مرکب د ګرامونو شمیر  ،چې د هغه مرکب د مالیکولي کتلې سره
عددآً مساوي وي دهغه مرکب یو مول کتله کیږي  .دبیلګې په توګه د اکسیجن اتومي
کتله  16 amuده .پس داکسیجن  16grیو مول اکسیجن کیږي  .اود اوبو مالیکولي
کتله  18 amuده  .پس  18 grاوبه یو مول اوبه کیږي  .د یو عنصر په یو مول کتله
کې دهغه عنصر  6,02 . 1023اتومونه  ،د یو مرکب په یو مول کتله کې دهغه مرکب
مالیکولونه وي  .یو مول الکترون  6,02 .1023الکترونونه او یو مول
6,02 . 1023
ایون  6,02 .1023ایونونه لري.
مالیکولي تړون  -:مالیکولونه داټومونوڅخه جوړشوي دي اویودبل سره شریک
الکترونونه لري  .همداالمل دی چې دالکتروستاتیک غبرګون په اساس یودبل سره کلک
تړلي دي

Molecular
Binding

مالیکولي فرمول  -:دکیمیاوي مرکباتوفرمولونوته ویل کیږي چې دیوې مادې
دمالیکولونودهرډول اټومونوشمیرپه ډاګه کوي .لکه اوبه ، H2Oګلوکوز C6H12O6

Molecular
Formula

جمعي فرمول  -:یوکیمیاوي فرمول دی چې په هغه کې دیوه مرکب په جوړښت کې یوازي
دیومالیکول په ترکیب داټومونوشمیر څرګندیږي  .دبیلګې په توګه لکه
دګلوکوزمالیکولي فرمول  C6H12O6چې داتومونوشمیريې په خپل وارسره  6:12:6دی .

Molecular
Formula

وراثت مالیکولی  -:رشته ء تحقیقاتي وراثت که جین ها را ) (Genبحیث قسمتهای
مشخصه باالی رشتهء  ،DNSدانسته ووظیفه وساختمان کیمیاوی  DNSو  RNSوسهم
آنهارادرترکیب موادپروتینی تحقیق میکند .چگونه تفاوت در ساختارها یا بیان
مولکولهای  DNAبه عنوان تنوع موجودات موجود در بدن آشکار می شود.

Molecular
Genetics

مالیکولي کتله  -:وآن عبارت ازکتلهء یک مالیکول است به نسبت  1/12حصهء یک اتوم
ایزوټوپ کاربن  ، (12C) 12بامجموع کتلهء اتوم های عناصرکه یک مرکب را تشکیل
میدهد .بصورت مثال کتله مالیکولی آب  18است زیراآب ازدواتوم هایدروجن ویک
اتوم اکسیجن تشکیل شده است.
نسبي مالیکول کتله  MRدتعریف سره سم مساوي ده له  :داوبو  H2Oلپاره نسبي

Molecular Mass

مالیکول کتله په الندې ډول محاسبه کووMR = (2.1)+16= 18 :

طیف مالیکولي  -:هغه طیف دی چې دګازاتومالیکول څخه ترالسه کیږي اویادیوه بل
جسم د مالیکول څخه ترالسه کیږي .نوموړی طیف هغه مهال منځ ته راځي کله چې دیوه
جسم مالیکولونه یاداچې الکترومقناطیسي وړانګې جذب کړي اویاداچې دتحریک
څخه وروسته دانرژي یوحالت څخه دانرژي بل حالت ته عبوروکړي اوپه پایله کې دځان
څخه الکترومقناطیسي وړانګې بیرته خپرې کړې

Molecular
Spectra

مالیکول  -:ددوویاډیرواټومونوڅخه جوړشوی ګروپ ته ویل کیږي چې په
بریښنایزتړاوخنثی خواص ولري اودکیمیاوي تړون په مټ سره یوځای ساتل کیږي.

Molecule
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مالیکول دکیمیاوي مرکب ترټولوکوچنی واحددی چې په کیمیاوي تعامالتوکې برخه
اخیستالی شي .یومالیکول کیدی شي دڅویوشان اټومونولکه Cl2 ; H2
اویاڅوتوپیرلرونکواټومونوڅخه جوړوي .دبیلګې په توګه لکه H2O; H2SO4 :
نرمتنان ،حیوانات ناعمه  -:نرم تنان بدون اسکلیت داخلي بوده بدن شان ازچهارقسمت
ساخته شده است -۱ .سرهمرای دهن،قسمت های مرکزی اعصاب ،اعضای حسیه،
 -۲کیسهء احشاء که روده ،جګر،کلیه واعضای جنسی رااحتوامیکند -۳ .پای که بشکل
عضلهء قوی بوده وبرای حرکت است  -۴ .جبه یاباالن که بشکل چین خوردګی جلدی بدن
رامیپوشاند .اکثرنرمتنان دارای یک اسکلیت خارجی بوده که بشکل یک قشرمحکم
ازموادشبیه به شتین وآهک متشکل است که دربعضی انواع آن موادصدفی نیزعالوه
میګردد،مانند حلزونها،صدفها،پادرسران یااکټوپوس ها وغیره .

Mollusca

مولبدینم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه يې  Moاواټومي شمیره یې  42ده  .په
طبیعت کې دازادفلزپه توګه شتون نه لري بلکې دمینرال اکسایدپه ډول پیداکیږي.
نوموړی عنصر خاکي رنګه اودسپینوزروپه شان ځلیدونکی فلزدی .په ځینوفوالدي
آلیاژوکې ورڅخه ګټه پورته کیږي .دمولبدینم ایزوټوپ لکه  99Moڅخه په هستوي طب
کې دناروغیودپيژندنې په موخه ګټه پورته کیږي .دذوبان نقطه ) (2623 °Cدغلیان نقطه
) (4639 °C,او کثافت يې دی. 10.28 g/cm3

Molybdenum

مومنت عطالت  -:که چیرته یوه څرخیدونکې سلندرچې شعاع يې  rاو کتله یې  mده په
1

خپل محوروڅرخیږي  ،نودنوموړې سلندرمومنت عطالت 𝐼 مساوي دی له 𝐼 = 2 𝑚. 𝑟 2 :
دمومنت عطالت واحد مساوي دی له kg·m2 :
یو،یوځل ،یکبار،یوازې

Moment Of
Inertia
Mono-

یورنګ  -:په عمومي توګه هغه نورچې یورنګ ولري .هغه الکترومقناطیسي وړانګې
چې ثابت فریکونس اویا طول ولري اوپه نوروبرخوباندې نه ویشل کیږي.

Monochromatic

دیوې حجرې کاپي یا دځان ډبلول  . duplicateپه دې مانا چې مایولوما دیوې واحدې
خبیثې پالزما حجرې څخه وده کوي  .هغه پروتین چې دمایولوماپه ناروغۍکې
تولیدکیږي هم مونو کلونل دي  .په دې مانا چې ټول یوټایپ  Typeپروتین دی (یوډول
زیږنده ) اوڅوډوله نه دی

Monoclonal

مونوکلونل یوغیرنارمل انټي باډي (ایمونوګلوبولین) پروتین دی چې دما یولوماناروغانو
په وینه اومتیازوکې په لوړمقدارسره پيداکیږي .

)Monoclonal (M
Protein

دمعافیتي سیستم کټ مټ یوشان حجروڅخه په مصنوعي توګه جوړشوي ځانګړي
پروتین دي  .هریو انتي باډي داسې جوړشوي وي چې یوازې یوتوکی  substanceپه نښه
کوي .نوموړي انتي باډي داسې ځانګړتیاوي لري چې دبدن په هرځای کې سرطانې حجرې
لټوي اوځان ورباندې نښلوي .په پایله کې سرطاني حجرې له مینځه ځي

Monoclonal
Antibodies

Monoclonal
دسرطاني ناروغیو دمخکني پړاویوډول ناروغي ګڼل کیږي چې په ډیروروسرعت مخ پر
وړاندې ځي  .دناروغانود هډوکوپه مغزکې دخبیثوپالزما حجروډیرښت اوپه سیروم Gammopathy Of
Undetermined
اویامتیازوکی د M proteinپروتینوتشخیص کیږي  .دنوموړې ناروغۍ لنډیز په
Significance
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) (MGUSسره کیږي اودوخت په تیریدلوسره کیدای شي چې د مایولوما په ناروغۍ
واوړي  .د مایولوماناروغۍسره ېې توپيردادی چې دناروغ په غړوکې تخریب شتون نه لري
اوپوره خپله دنده ترسره کالی شي  .لنډیزيې په ) (Mgusلیکل کیږي.
واحدبلورونه (مفردبلورونه)  -:یوه داسې کریستال (بلور) ته ویل کیږي چې دبلورشبکه
یې دمتجانس اتومونو ،ایونونواویامالیکولوڅخه جوړشوې وي  .دبېلگې په توگه
واحدبلوره مس دډیربلوره مسو polycrystallineپه پرتله دلوړحرارت اوبرقي هدایت
وړتیالري .

Monocrystalline

هغه مخلوط نسل دی چې والدین یې یوازې دیوې عالمې په واسطه دیوبل څخه
توپیردرلود

Monohybrids

مونومر  -:عبارت له عضوي مرکباتوڅخه دی چې یوساده کوچنی مالیکول
ترټاکلوشرطونوالندې دخپل همجنس مالیکول سره اویادیوه بل ډول مالیکول سره یوځای
کیږي اوپه پایله کې یوډیرغټ ځنځیري مالیکول ترالسه کیږي .نوموړې کړنالرې ته
پولمیرایزیشن ویل کیږي .دبیلګې په توګه لکه نایلون  ،تفلون
مونوساکاراید  -:یوقیمته قند ،لکه ګلوکوزاوفرکټوز اوعمومی فرمول یې
 CnH2nOn.دی.

Monomer

Monosaccharide

ترادف یکنواخت  -:ترادف  a1,a2,a3 ......,anبطوریکنواخت متزایداست هرګاه
 𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ 𝑎 3 ≤ … … ≤ 𝑎nبوده وبطوریکنواخت متناقص است هرګاه
 𝑎1 ≥ 𝑎2 ≥ 𝑎 3 ≥ … … ≥ 𝑎nباشد .مثالً  :ترادف  1,2,3,4, ......بطوریکنواخت
متزایداست وترادف  1, 1/2 , 1/3, .......بطوریکنواخت متناقص است .

Monotonous
Sequence

مونوتریم  -:د تی لرونکوحیواناتویونوع ده چې یوازي هگۍ اچوي اودکلواک Cloaca
خاوندان دي  .دپاتې تي لرونکوحیواناتو سره يې توپيردادی چې ژوندی اوالد نه زیږوي
اویوازي د هگۍ اچولوله الرې نسل تولیدکوي  .دبېلگې په توگه لکه مرغابی،مورچه
خوړونکی خارپشت اونور .مونوتریم دتي لرونکو په شان گرم خون دي ،په پوستکي باندې
اوښتان لري  ،داوالدلپاره شدې تولیدکوي  .ښځینه مښوکه لرونکي حیوانات لس اکس
 10Xکروموزومونه اونارینه يې پینځه اکس  5Xاوپینځه وای  5Yکروموزومونه لري .
مښوکه لرونکي مونوتریم غوښه خوړونکي حیوانات دي .

Monotreme

مونوتریم  -:تي لرونکي حیوانات دي چې هګۍ اچوي خواوالدنه زیږوي .حیوانات سافل
کلواکدار  Cloacaچې دهاضمي سیستم  ،تناسلي سیستم ،ادراري سیستم دیوه سورې
له الری بهرخواته ختم کیږي .دبیلګې په توګه لکه جیجګی چې په بدن باندې تیره ازغي
لري اومیږي اونورخزنده خوري  .په استرالیااونویګینیاکې ژوندکوي.

Monotreme

میاشت  -:یوآسماني جسم دی چې دځمکې په شاوخواڅرخیږي اودهوااتموسفیر طبقه نه
لري  .دمیاشتې پرمخ باندی سلسله جبال ،اوآتشفشاني نښې نښانې اوداسې نورلیدل
کیږي .میاشت پخپله رڼانه لري اودلمروړانګودانعکاس په مټ ښکاره کیږي .داسې اټکل
کیږي چې میاشت څلورنیم بیلیونه کاله پخواپیداشوې ده .دځمکې له خوادمیاشتې څټ
خوانه لیدل کیږي .په کال  July 20, 1969یوامریکايي فضانورد شخص وکوالی شوه چې
دمیاشتې په مخ کوزشي اوچکرووهي  .هغه وویل  :زمالپاره دمیاشتي پرمخ کوچنی قدم

Moon
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دی خودبشرلپاره دایوغټ قدم دی .دمیاشتې جاذبه قوه دځمکې جاذبې قوه په پرتله
یوپرشپږمه برخه ده .دځمکې اومیاشت ترمنځ واټن مساوی دی له384.400 km :
مختاړی په مانادشکل ،قوار،جوړښت

Morpho-

دبیالوژي څانګې یوعلم دی چې دژوندیوموجوداتوظاهري
جوړښت،دانځوررنګ ،قواره اودبڼې غټوالي په تړاوڅیړنې کوي .

شکل

،اناتومي

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

Morphology

Morphosis

موروال -:حالت جنین که بعدازالقاح وتسهیم تخم ازاثرتقسیمات متمادي زایګوت
 Zygoteیاتخم القاح شده بعد ازچهارروزبوجودمیآید .حالت موروالبه شکل کروي بوده
که ازسلول های زیادساخته شده وشکل توت مانن رادارد.سپس قسمت داخلی کره ء
مذکورخالی ګردیده سلول های آن بطرف جدارشکل مذکوراخذموقع مینماید که این
شکل میان خالی آن بنام  Blastulaیادمیشود.
چیچونکې غوماشه ،پشه  ،کله چې انسان وچیچي
نودماالریااوانسفالیتزاونورې ناروغی بل چاته انتقال کوالی شي

اووینه

وځبښي

چیچونکی منګس  ،غوماشه ،پشهْ مکنده  -:په یوه فامیل  Culicidaeپورې اړه لري
اوآن تردوولس ملی مترپورې غټوالی لري .مکنده پشې دوه نري وزر،ان پینځلس حس
کوونکي جوړښتونه لري اورنګ یې زیړ اویانسواري ډوله خاکې وي  .دخولې اطراف په
دواړوجنسونوکې دیوه مکنده خرطوم په ډول تبدیل شوی دی چې دهغه په مټ پوستکې ته
ننوتلی شي اودانسان یاحیوان وینه اوورسره ټول مایعات راایستالی اوځبېښال ی شي.
مؤنس جنس وینه اومذکرجنس نباتې شیره ځبیښي خودتخم رسیدل دوینې ځبيښلوڅخه

Morula

Mosquito

Mosquito

وروسته صورت نیسي  .لږڅه درې زره نوع  ۳۶۰۰دځمکې پرمخ منتشرژوندکوي.
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
خزه ،خزله ،شین کبل  ،یوشین بوټی دی چې ګل نه لري اورښتونې ولې هم نه لري  .کله
چې دکپسول څخه سپورونه آزادشي نودهغوی ډیرښت پیل کیږي.
مورنی هسته

Mother Nuclid

حرکت  ،خوزښت  ،فعاليت
په فزیک کې  -:الف  -دیوه جسم تغیرمکان ته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه :
یونواخت مستقیم حرکت  -:یو داسې حرکت ته ویل کیږي چې حرکت کوونکی په
طی کوي  .په بله وینا سرعت  vیې دوخت t
کې مساوي واټن
مساوي وخت
په تړاوثابت خودتعجیل  aقیمت دالرې په هرټکي کې صفروي  .دنوموړي حرکت
معادله په الندې ډول ده .

Moss

.
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ب  -:متشابه التعجیل منظم حرکت  :یوه مستقیم حرکت ته ویل کیږی چې سرعت یې
مقداراوسمت
دوخت په تړاویوشان اومنظم تغیرکوي  .په بله وینا دتعجیل
ثابت پاتې کیږ ي  .که دیوه جسم له خوا طی شوې واټن په  ، sلومړنی سرعت په  ، v0کله
چې وخت صفروي  t = 0همدغه لومړی واټن په  ، S0اوس مهاله سرعت په ، v
 ،اووخت په  tسره وښيو ،نوپه خپل وارسره دسرعت اود طی شوي
تعجیل په a
واټن لپاره الندې معادلې اعتبارلري .

کله چې یوجسم دځمکې څخه پورته خواته واچوواویا داچې یو شی بیرته مځکې ته
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  -:متشابه التاخیرحرکت  -:یوه داسې حرکت
ته ویل کیږ ي چې سرعت ) v(tیې دوخت په
تړاومخ په کمیدووي اویاپه بله وینا دتعجیل
مقداریې منفي قیمت ولري ) . (-aدبیلګې په توګه

کله چې یوموټر په لومړني سرعت  v0اویوه مالوم
تعجیل  aسره حرکت کوی اوبیا بریک ووهي
نوطی شوی واټن ) S(tیې دالندې معادلې څخه ترالسه کیږي .
v(t) = v0 − a t
1
S(t) = v0 t – a 𝑡 2
2
عصبي موتوریک ولیې  ،رشته های عصبی موتوریک

Motor Fibers

موتوریک عصبې حجرې دي چې دهغوی مسیر دمغزاویانخاع شوکي څخه پیل کیږي
اوتحریکي امپلزونه دبدن محیطي عضالتواوغدوته انتقال کوي.په پایله کې عضالت

Motor Neuron

یوځای راکش اوغونډ کیږي.
غر،سلسله جبال ،دغروسلسله،

Mountains

دخوځیدلووړ ،متحرک ،

Movable

دپیغام لیږونکي  RNAدلنډیزنښه ده .نوموړی دیوه بند  strandڅخه جوړدی او دDNA
یوې برخې څخه د جین مالومات دځان سره دیوه ماتریکس په بڼه اخلي اوبیاوروسته دیوه
ځانګړي پروتین دجوړولوطریقې په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي .
 -۱مایع لزجی  -:دمخاطي غدوڅخه افرازکوونکي ترشحي مواد لکه هورمونونه ،دخولې
نیاړي اونور .دمخاطي غشاچسپناکه اوآزاده سطحه چې دغدواتودافرازموادو،ډول ډول
مالګو،دسکوامی حجرواولوکوسایتونوڅخه جوړه ده.
 -۲ماده که به کاربوهایدرتهاتعلق داشته همرای آب به مایع غلیظ ولی غیرچسپنده
میشګفد ،مانند دانهْ بهی ،زوف وغیره  .درطبابت اینګونه مایعات به حیث مواد
تخفیف دهندهْ درد،ویاتحریکات ازطرف داخل ویاخارج بدن استعمال میکردد.
 -۳مایع مخاطی ،مایع لزجی  -:Mucinموادچسپناکیکه درغدوات جلدی حیوانات
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سافل وغدوات پوست مخاطی حیوانات عالی افرازمیګردد .مانند افرازات معدوی
،جګروغیره .
څوځلیز،مضاعف،مکرر،چندمرتبه

Multiple

دیوه جین توپیرلرونکي اومتغیرډولونه چې دمیوتیشن په بڼه شتون لري اودیوه اورګانیزم
اویایوه شي د ظاهري بڼې یانې فینوتایپ دبدلون المل ګرځي .موجودیت چندین جین
 Genمتقابل ویا  allelبرای یک عالمه یایک صفت واحد،مثالً موجودیت نو ) (9جین
برای رنګ ګل انتری
مولټیپل ما یولوما دسرطان یوډول ناروغۍ ده چې دانټي باډی تولیدونکې پالزما حجرې
پکې بې کن تروله ډیرښت مومي اوپه خبیثوحجرواوړي  .نوموړې حجرې یوشان
 monoclonalایمونوګلوبولین تولیدکوي چې بدن ته ګټه نه شي رسوالی اودپاراپروتین

Multiple Allelia

Multiple
Myeloma

 paraproteinsپه نامه سره یادیږي .
ضرب،تکثیر،ډیرښت ،افزایش

Multiplication

مولتي پلسیټي  -:په اټوم فزیک کې دیوسیسټم دانرژي لیول دتجزيي شمیراوتعددته ویل
کیږي .هغه ډول طیف ته ویل کیږي چې دانرژي لیول متعددوطیفونوداجتماع څخه
جوړشوی وي  .دبیلګې په توګه که دیوه اټوم دالکترون سپین مجموعي کوانتم شمیره په
 Sوښیو ،نودنوموړي سیسټم دسپین مولټي پلسیټي یانې دانرژي لیول دتجزيې اعضمي
شمیر مساوي ده له ) ، (2S+1نوله دې کبله دسپین زاویوي مومنتم مجموعي شمیره
دانرژي لیول په یوه مقناطیسي ساحه کې متعدد قیمتونه اخیستالی شي .سینګلیت
حالت یانې ټول الکترونونه جوړه لري ، (2S+1) = 1دوپلیت یانې سپین دوه قیمتونه
اخیستالی شي ځکه یوالکترون جوړه نه لري ، (2S+1) = 2سپین درې قیمتونه
اخیستالی شي ځکه دوه الکترونونه جوړه نه لري (2S+1) = 3
عضله  -:انساجیکه ازسلول های دوک مانندانقباض کننده تشکیل یافته وبرای حرکت
حیوانات کمک میکند .عضالت صاف حرکات غیرارادی وعضالت مخلط حرکات ارادی
راانجام میدهد .عملیه ء انقباض درعضالت مخلط به سرعت انجام میابد.انقباض عضله
توسط ضربان هاصورت میګیردکه توسط اعصاب موتوریک به آن میرسد .قدرت
فشارعضله زیادبوده چنانچه دربقه ها  3کیلوګرام درهرسانتي مترمربع ودرانسان 8

Multiplicity

Muscle

کیلوګرام درهرسانتی مترمربع است .منبع انرژی عضله ازګالیکوجن  Glycogenاست .
رشته ء عضلوی  -:رشته ء طوالنی عضلوی که ازګلوبولین ساخته شده است ودرداخل
عضله سلولهای عضلوی واقع اند .رشته های مذکوردونوع بوده یکی بقسم صاف که
صرف یک هسته داردوعضالت صاف رامیسازد ودیګری رشته های مخلط که هسته های
زیادی درسطح باالیی خودداشته وعضالت مخلط رامیسازد.

Muscle Fiber

فیبرهای عضالنی  -:دعضالتوپه حجروکې میله ډوله واحددی چې دیوې حجرې فعال
لنډوالی ممکن کوي

Muscle Fibrils

هغو بهرنيو اغیزوته ویل کیږي چې دیوه اورګانیزم په ارثي موادولکه کروموزوموکې
تغیرراولي اوپه پایله کې دتناسخ میوتیشن المل ګرځي  .دبیلګې په توګه لکه ایکس

Mutagen
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وړانګې ،حرارت ،کیمیاوي مواد،وایرسونه اونور
موجودحیه ایکه توسط تناسخ (میوتیشن) درعالیم ارثی اش تغیرخورده باشد
تناسخ  -:درعلم بیالوجی تغیرات عال ئیم ارثی ،تغیراتی که توسط تعامالت انرجیک
درداخل سلول رخ داده وصف ات ارثی یک موجودراتغیربدهد که این تغیرات درجین ها
 ، Gensکروموزوم ها  ، Chromosomدرګینوم  Genomدرپالسماویاپالستیدهارخ
میدهد که به این اساس انواع مختلف تناسخ بمشاهده میرسد .تناسخ زمینه تشکیل
انواع جدید را مهیا ساخته ویک عامل بز ګ ارتقا ء موجودات حیه است .
میوتیشن - :دیوې حجرې دډي این اې  DNAپه یوه برخه کې بدلون ته ویل کیږي .په بله
وینادحجرې په جین کې هرډول غیرنارمل بدلون ته میوتیشن ویل کیږي که چېرته دیوه
شخص دمورپه هګۍ کې اویادپالرپه سپرم کې میوتیشن مینځ ته راشي نوکیدی شي چې

Mutant

Mutation

Mutation

داغیرنارمل بدلون لکه سرطان اوالدونوته انتقال شي
میوتېشن  - :دبدني او یا جنسي حجروپه ډي اين ايې کې بيالوژيکي اوکيمياوي بدلون
ته وايې .
معیارتناسخ ،تعدادتناسخ

Mutation
Mutation Rate

متقابل  ،دوه اړخيزه ،دوه پلويزه ،ګډ

Mutual

مجموع چندریشه سمارقی باهم بافته شده

Mycelium

مایکوباکتریم  -:رشته های باکتریای که منشعب شده بتواند،مایکوباکتریا رشته های
باریک ونفیس سمارقی رامیسازند .انواع غیرمنشعب آن که بدون سپوریا هاګ اند
عبارتند ازعامل توبرکلوز،دیفتری وجزام ،انواع منشعب آن درانسان وحیوان
تولیدامراض نموده وبعضی اشکال آن انتی بیوتیک های مفید ازقبیل سترپتومایسین
راتولیدمیکند.
غالف مایلین  -:دبدن عصبي رشتې  Axonګردچاپېره د یوڅوپټیزه پوښ په مټ احاطه
شوې دی چې دوازدې،پروتین ،اوداوبوڅخه جوړ دی اودمایلین  Myelinپه نوم یادیږي .
په محیطي عصبي سیستم کې داکسون په شاوخوایوه پټ کې ځانګړي عصبي حجرې
شتون لري چې  Schwann cellsپه نوم یادیږي .داکسون په اوږدوکې دمایلین پټ ځاي
پرځای درانویر غوتو  nodes of Ranvierپه مټ دیوبل څخه بیلږي .دمایلین پټ یا پوښ

Mycobacterium

Myelin Sheath

دنده داده چې یوخوا عصبي رشتوته غذايي موادورسوي اوبلخوا دبدن عصبي رشتي په
بیوالکتریکي تړاودبهرخواڅخه عايق وساتې ترڅودتحریک بريښنایزامپلسونو impuls
سرعت چټک شي .
ریشه ء سمارق  -:همزیستی ریشه های نباتات ګلدارهمرای سمارقها،طوریک
سمارقهاهمرای نباتات مختلف یکجازیست کرده موادی راکه یکی ساخته
نمیتواندازدیګری اخذمیدارد ودرمقابل موادضرورت آن نبات دیګررابرایش میدهد.

Mykorrhiza

نږدې لیدونکی  -:هغه سترګې چې لیرې شیان ښه نه شي لیدالی خونږدې شیان ښه
لیدالی شي .

Myopic
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هزازپاها  -:حیوانات باریک وطویلیکه ازبندهای زیادی ساخته شده درهربند وجودشان
یک یادوزوج پاموجوداست  .تعدادپاهایشان ازچندزوج محدودالی بیشترازیکصدزوج
میرسد.

Myriapoda

زر پښې حیوانات ،هزازپا  -:دمفصل لرونکوحیواناتودډلې څخه شمیرل کیږي اودچنجي
یاکرم په شان شکل لري  .دبدن په هره حلقه کې دپښودوه جوړه لري چې ټول شمیر يې
دلسوڅخه آن تر  ۷۵۰پښوپورې رسیږي  .دبدن سکیلیت یې دآهکي ترسباتوڅخه
جوړشوی دی اوله دې کبله کلک جوړښت لري .لږڅه  ۱۶,۰۰۰نوع پيژندل شوي دي.

Myriapoda

باکتریای لعابی  -:ساختمان این باکتریابصورت میله ای وبدون شالق بوده که توسط
تولیدافرازات بالعاب حرکت میکنند .بیشتردرروی زمین  ،ریګ ویاانبارزیست دارند.

Myxobacteria

سمارقهای لعابی  -:موجودات یک حجروی است که خواص حیوانات وهم خواص سمارق
رادارد .بازهم دسته ای ازسمارق هایست ،این سمارق هاطورنمونه دراجتماع ژالتین
زیست دارند .درشرائط مساعدازیک سپوریا هاک یک سلول امیبی بوجودمی ایدکه
 Myxamoebنامیده شده وازترکیب دومیکزامیب یک سلول تخم حاصل میشود که
دوامدارتقسیم شده یک توده ء ژال تین و مقدارزیاد هسته ها تولیدمیکندکه به ان
 Plasmodiumګفته میشود.

Myxomycetes

دنایتروجن کیمیاوی عنصرلنډیزنښه  ،همدارنګه دنیوټن دقوی واحدلنډیزنښه ده

N

دکیمیاوي عنصرسودیم د لنډیزنښه ده

Na

نیکوتین آماید آدنین دینوکلیوتاید -: Nicotinamide adenine dinucleotide = NAD
کوینزایم  Coenzymکه یک بیوکتالیست بوده ودرتعامالت کیمیاوي سلولهای بدن ،
هایدروجن والکترون ها راانتقال میدهد .نوموړی کو انزایم په ټولوژوندیوحجروکې
پیداکیږي ومیتواند که هایدروجن والکترون هارا ازموادیکه توسط سائیرانزایم
هاآزادمیګردد،بخودوصل نموده آنراذخیره کندوهم وقتیکه درتعامالت دیګرې که
ضرورت به آن باشدهایدروجن والکترون ها راازخودبه مالیکول مقابل انتقال بدهد .که
درینصورت درعین زمان بحیث اعطاکننده وذخیره کننده هایدروجن انجام وظیفه
مینماید .په یوه کیمیاوي تعامل کې که هایدروجن الکترونونه دالسه ورکړي
نواکسیدیشن کیږي اوکه اکسیجن الکترونونه ځانته راونیسي نو ریدکشن کیږي.
نوم ايښوونه ،لکه یوچاته نوم يا لقب ورکول ،

NAD

Naming

يو په ملياردمه برخه = )(10-9

Nano

نفتالین  -یوکیمیاوې مرکب دی چې دبنزول دوه حل شووحلقوڅخه جوړدی
اودتقطیرخشک ذغال سنګ وازقیرپترول خام څخه ترالسه کیږي اوکیماوي فرمول
 C10H8دی

Naphthalene

دخپل ځان فریکونسي  -:دیوه سیستم هغه فریکونسی ته ویل کیږی چې کله یوځل
داسیستم دبهرڅخه په تحریک راشي اوبیا وروسته په خپل سر خپل ځانگړي اهتزازته دوام
ورکړي  .که په رپیدونکي سیستم کې انرژي ضایع نه شی نوپه دې صورت کې دسیستم
خپل فریکونسي د ریزونینس  resonanceفریکونسي سره یوشان دی  .که چېرته موږ
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یوسیستم دبهرڅخه یوه داسې اهتزازته اړکړو چې بهرنی پاروونکی فریکونس دسیستم
خپل فریکونسي سره برابروي نوپه پایله کې دسیستم امپلیتوددومره ډیرلوړقیمت
اخیستالی شی چې ددې سیستم دتخریب المل کیدای شي  .دبېلگې په توگه په ١٨3١
زکال کې دانگلستان مانچستر په شارکې داروپالومړی ځوړنده پل Broughton
 Suspension Bridgeونړیده 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
دطبیعي فریکونسي سره یوشان شواود ریزونینس پېښه رامنځ ته شوه  .په پایله کې شل
عسکرسخت ټپي اوپاتې ېې په اوبوکې ډوب شول .
خپل فریکونسي  ،طبیعي فریکونسي -:
دیوه اهتزازوړسیستم هغه ځانگړي فریکونسي ته ویل کیږي
کله چې همداسیستم یوځل په تحریک راوستل شي اوورپسې
پرته له استهکاک اوبهرنۍ اغیزې څخه دمتوازن موقعیت په
شاوخوارپیږي  .که چېرته داستهکاک قیمت بیخي صفروي
نودسیستم (خپل فریکونسي ) د ریزونینس  resonanceفریکونسي په نامه یادیږي  .کله
چې یوسیستم خپل طبیعي اهتزازترسره کوي اوپه دې ترځ کې دبهرڅخه په یوه داسې
ټاکلې اندازه فریکونسي تحریک شي کوم چې د سیستم د ریزونینس فریکونسي سره
سمون ولري نوهمداسیستم ودې ته اړکیږي چې امپلیتود(دامنه ) یې دومره لوړه شي چې
په پایله کې دسیستم دتخریب المل گرځي  .دبېلگې په توگه په  ۱۹۴۰زکال کې

Natural
Frequency

دواشنگټن په ایالت کې یو ځوړند پل  Tacoma Narrowsونړیده کله چې دزوروربادپه
واسطه پرلپسې د ریزونینس په فریکونسي سره په اهتزازراوستل شو .همدارنگه په
 ۱۸۵۰زکال کې په فرانسه کې یوځوړندپل  Angers Bridgeونړیده کله چې لږڅه پینځه
سوه سرتیري په یوشان گام سره لکه دکوساین تابع ) (A cos ω tپه توگه ورباندې
تیریدل اوپه دې ترځ کې دهغوی دگام فریکونسي  ωدپله ریزونینس فریکونسي ω0
سره یوشان شو .
دځمکې ګاز -:عبارت دهایدروکاربن مشبوع اونامشبوع ګازونوڅخه دی چې دپطرول
لرونکوځمکوپه سیمه کې په لوړه اندازه پیداکیږي .
طبیعي لوګاریتم  -:یوډول لوګاریتم دی چې دقاعدې عددیې دریاضی یو ثابت
تشکیلوي اومساوی دی له  e = 2.718281 :سره دی  .دیوه عدد  xطبیعي لوګاریتم په
الندې ډول لیکل کیږي ln(x) :اویا  loge(x),اویا لکه ) log(xدبیلګې په توګه د

Natural Gas

Natural
Logarithm

 ln 7.5 = 2.0149.دی داځکه چې  e2.0149... = 7.5سره مساوی دی .

طبیعي عدد -:د ریاضي په څانګه کې هغوعددونوته ویل کیږي چې دشیانو دمحاسبې په
موخه کارول کیږي .دبیلګې په توګه لکه  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ....... :دتعریف
Natural Number
سره سم کیدی شي چې صفرهم په طبیعي عددونوکې وشمیرل شي .دطبیعي
عددونومجموعې د فرمول نښه په  ℕحرف ښوول کیږي .
د طبيعي وړانگوسرچينې لکه کازمیکې وړانګې  ،اویا ځینې رادیواکټیف عنصرونه لکه
ریدون اورادیم اوپوتاشیم چې دالفاوړانګې ورڅخه خپریږي
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طبيعي رادیواکټیویټي چې په ځمکه کې درادیواکټبف عنصرونوڅخه وړانګې خپروي
اوهمدارنګه کازمیکې وړانګې چې دکیهان څخه راځي اوپه ځمکه لګیږی .

Natural
Radioactivity

طبیعی علوم  -:دساینس علم یوه څانګه ده چې دتجربوپه اساس طبیعي قوانین،طبیعي
پېښې اوپدیدې تشریح کوی،درک کوي ،اودهغوی وړاندوینه کوي .علومیکه به قوانین
منطق متکی بوده علت ،زمان ومکان رادرنظرګرفته وبه آساس انهابه تحقیقات طبیعت
بپردازد .باپیشرفت درساحهء علوم سرحدبین علوم طبیعی وعلوم اجتماعی به تدریج
ازبین میرود .آغاز علوم طبیعی ازمشاهدات علوم انسانهای اولی و استفاده ء آنها
ازحیوانات وغیره بقسم شکارشروع شده ولی اولین بار افالطون اساس تفکر علمی
راګزاشت  .بعدازآن علمای متعددی ازقبیل ګالیله ،نیوتن ،بویل ،مکسول
 ،الوازیره،دالتن ،لینه ،شون،شلیدن ،ولف ،داروین ،مندل ،پاولف ،هرتویګ وغیره
دررشته های استرونومی ،فزیک ،کیمیا،بیولوجی ،جیولوجی،ریاضی وغیره اساسات
بهتری ګذاشته وباپیشرفت علم وتخنیک علوم طبیعی به ترقی های امروزی نایل ګردیده
است.

Natural Science

دخرچنګها الرفی  larvaeهګۍ ته ویل کیږي چې درې جوړه پښې لرې اویوه سترګه لري

Nauplius

دګل شیره  -:په بوتانیک کې دبوټورقیق اویا ټینګې شیرې ته ویل کیږي چې
دتوپیرلرونکوشکرولکه فروکټوز،ساکروز،ګلوکوز اوهمدارنګه دمعدني موادواوښه بوی
کوونکوموادوڅخه جوړه ده .نوموړي شیره دځینوبوټودغدوڅخه افرازکیږي
ترڅویوخوادښه بوی په اساس نورحشرات ځانته راجذب کړي اوبل خواهغوی ته دتغذیې
سرچینې په توګه وړاندې شي  .په پایله کې دیوه نوی نسل جنسي تکثرمنځ ته راشي.
شیره ء ګل باقسم آزادویادرداخل محفظه ء ګل جهت مکیدن حشرات عرضه میګردد.

Nectar

دیوې ستنې په مټ دنسج اویامایع یوه نمونه اخیستل کیږي اوترمایکروسکوپ الندې
معاینه کیږي

Needle Biopsy

نفی،سلب ،خنثی سازی

Negation

په ریاضی کې  :منفی ،
په کیمیاکې  :عبارت له هغوعنصرونوڅخه دی چې دخپل ضرفیت څخه الکترونونه ځانته
رانیسي اوپه پایله کې منفي چارج غوره کوي
په فزیک کې  -۱ :عبارت له منفی چارجونوڅخه دی چې په اجساموکې په
مختلفوډولونواوکړنالروسره تولیدکیږي
 -۲مرحله ء اول که یک صفحه ء عکاسی ظاهرمیشود وازروی آن دوباره عکس مثبت
اخذمیشود

Negative

منفي قطب  -:دفزیک په علم کې عبارت له هغه قطب څخه دی چې په هغه کې منفي
چارجونه شتون ولري اوهمدارنګه په کیمیاوي مرکباتوکې چې ددوه قطبه خاصیت ولري ،
دمنفې قطب تشکیلوي.

Negative Pole

گاونډی شوی  ,ترڅنگ

Neighboured

په ریاضې کې احاطه  ،شاوخوا  -:دیوې نقطې احاطه عبارت دی له یوې خالصې
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مجموعې څخه چې نوموړې نقطه احاطه کوي  .دبیلګې په توګه لکه خالصه فاصله لکه
) (0,1د  3/4احاطه تشکیلوي
رشتوي چینجیان  ،ګردچینجیان

Nematoda

کرمهای رشتوی ،کرمهای مدور -:کرمهای باریک وطویلی که مقطع بدن شان ګرداست
ودرآب ،زمین مرطوب وعده آن بصورت طفیلی درنباتات ،حیوانات ووجودانسان زیست
دارند .بزرګې این کرمهاازیک ملی مترالی یک مترمیرسند .تقریبًا بیست هرازانواع این
کرمهاشناخته شده است .طورعموم جنس مذکرومؤنث جدامیباشد .عده ء کم آنهاچوچه
ګذاری نموده ولی اکثرشان تخم ګذاراند .انواع طفیلی شان الزف تولیدمیکند که الرف
مذکورتوسط آب ویاغذا به میزبان جدیدانتقال پیدامیکند .مانندکرمهای
سرکه،ګندم،لبلبو وغیره ،یاکرمهای فیالریا که درحدودیک مترطول ونیم الی دوملی
مترباریک بوده ودرزیرجلدانسان اشکال تومورتورم رابوجودمیآورند .همچنان کرمهای
تریشین درګوشت خوګ وروده ء انسان وسائرحیوانات ،قسمیکه حیوانات متکامل
درروده  ،ویک مرحله ء حیاتی آن درعضالت زیست دارد  ،وکرمهای اسکاریس که
درروده ء انسان وبعضی حیوانات دیګرپیدامیشود،نیزبه همین ګروپ متعلق است.

Nematode

کرمهای نخی  -:کرمهای خیلی باریکیکه ازچندملی مترالی چندین مترطول دارند.اکثرًا
دارای برسکها وغدوات زیادبوده ورنګ های زردوسرخ ونسواری دارند .همچنان خطوط
طوالنی وعرضانی نیزدرانهامشاهده شده میتواند .درقسمت دهن دارای یک خرطوم اندکه
درآن خارکهاوغدوات زهری تعبیه شده وبرای حمله ودفاع کمک میکند .بعضًا چوچه
ګذاری نموده اغلبًا تخمګذاراند .اکثرًا دربحرومخصوصًا درلوش وریګ زیست دارند.

Nemertea

کرمهای نخی

Nemertea

نیواډجیووینت یوډول درملنه ده چې ناروغ ته دعمده درملنې څخه مخکې له مخکي
ورکول کیږي ترڅوورپسې درملنې ته ګټوره تمامه شي .دبیلګې په توګه کیمیاوي
درملنه،دوړانګودرملنه اوضدهورمون درملنه دجراحي درملنې څخه مخکې له مخه ناروغ
ته ورکول کیږي .دسینې په سرطان کې دنوموړې درملنې موخه داده چې دتومورغټه کتله
کوچنی شي اوبیايې عملیات ترسره شي

Neoadjuvant
Therapy

نیودیم  -: -:یوکیمیاوی عنصر دی چې دلنډیزنښه یې  Ndده  ،اټومي شمېره یې  60ده
 ،دذوبان نقطه  1024 °C,ده  ،دغلیان نقطه  3074 °Cده  ،کثافت یې  7.01 g/cm3ده
 .نوموړی عنصریوفلزدی چې په خاک های نادر فلزاتوپورې اړه لري.
نیون  -:یوکیمیاوی عنصر دی چې په نجیبه ګازونوپورې اړه لري ،دلنډیزنښه یې  Neده
 ،اټومي شمېره یې  10ده  ،اتومي کتله  ، 20,1797Uدذوبان نقطه (−248.59 °C),
ده  ،دغلیان نقطه ) (−246.046 °Cده  ،کثافت یې لږڅه دهواسره برابردی او
 0.9002 g/Lده  .دکیمیاوي عنصرونو په پریودیک جدول کې په اتم عمده ګروپ کې
قرارلري.

Neodymium

Neon

دډیسچارج یوالکترونیکي نل دی چې الکترودونه یې په باریم  Baپوښ شوي دي
اودکارکولوپه ترځ کې دکتودپه برخه کې خفیف تشعشع تولیدکیږي  .دبیلګې په توګه Neon Glow Lamp
لکه دنیون نجیبه ګازچې په ټیټ فشارکې په سورنارنجي رنګ سره ځلیږي .
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دحجروناکنتروله ډېرښت ته ویل کیږي کیدی شي چې خبیث اویاسلیم حجرې وي

Neoplasia

دنسجونواویادحجرونوی وده  .یوتوموراویاپړسوب چې خبیث اویاغیرخبیث کیدای شي

Neoplasm

حیوانات
وجنین
نرمتنان
،
حلقوی
درکرمهای
اطراحیه
اعضای
فقاری،نفریدهاساختمانهای قیف مانندی بوده که بشکل سربازمیباشندواطراف
ساختمان قیف مانند آنرابرسکهااحاطه کرده است .برسکهای مذکورتوسط حرکت جریان
مایع رادروجودحیوانات تولیدنموده آنراازخالیګاه بدن ګرفته توسط ساختمانهای لوله
مانند بخارج انتقال میدهد.

Nephridium

نیپتونیم  -:یوکیمیاوی عنصردی چې لنډیزنښه یې  Npاواټومي شمیره یې  93دی .
نوموړی عنصرپه مصنوعي توګه ترالسه کیږي کله چې یورانیم دوه سوه اته دیرش
دنیوترون  nپه مټ وویشتل شي  .رادیواکتیف نیپتونیم څخه دبیتاوړانګې خپریږي اوپه
پایله کې په پلوتونیم تجزیه کیږی

Neptunium

نوموړی عنصریورادیواکتیف ،زهرجن اودروندفلزدی اودترانس یوران عنصرونوله ډلې
څخه شمیرل کیږي.
عصب -:

دیوه برقي کیبل په شان جوړښت لري چې پوښ يې دتړون نسجونوڅخه

جوړدی اوپه منځ کې یې د موازي عصبي تارونویوبنډل غځیدلی دی چې دعصبي
حجروڅخه جوړدی اوداکسون په نوم یادیږي  .موتوریک عصب داعصابومرکزي سیسټم
څخه زیګنالونه دبدن عضالتو اوغدوته انتقال کوي اوحسي عصب دبدن محیط څخه لکه
دپوستکي څخه حسي زیګنالونه داعصابومرکزي سیسټم ته انتقال کوي

Nerve

عصبي حجره ،عصبې سلول  -:دعصبي سیستم یوډول ځانګړې حجره ده چې
دهراړخیزتخریش په پایله کې تحریک کیږي اوپه عین وخت کې دتحریک په انتقال
اوکارکولوکې مرسته کوي .عصبی حجره دنوروحجروسره دکیمیاوي زیګنالونواوبرقي
زیګنالونوراکړه ورکړه دټاکلوجوړښتونوپه مټ کوالی شي چې دساینپس  synapseپه نوم
یادیږي .نوموړې عصبي حجره دنیورون  neuronپه نوم هم یادیږي .نیورونونه دخبلې
دندې په تړاوپه دریوبرخوویشل کیږي  .حصي نیورون  .موتوریک نیورون او داخلي نیورون
حصي نیورون دلمس ،صوت اورڼازیګنالونه حصي غړوته انتقال کوي اودهغه ځای څخه
نخاع شوکې اوبیا دماغ ته انتقال کیږی  .موتوریک نیورون ددماغ اونخاع شوکې څخه
زیګنالونه ترالسه کوي ترڅودعضالتودنده
کنترول کړي اوهمدارنګه دغدوافرازات کنترول
کړي  .دریم داخلي نیورون دی چې په خبله
دنورونیورونوسره
کې
سیمه
ګاونډی
دمالوماتوراکړه ورکړه تنظیم کوي  .کله چې
دنیورونویوه ډله سره یوځا ی کارکوي
نودنیورونوجال تشکیل کوي  .دنیورون اناتومي

Nerve cell

جوړښت عبارت دی له  :بدن  somaدنیورون
څانګې  dendritesاو اکسون  Axonیونرې دکیبل په شان عصبي تاردی
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عصبي تار ،ریشه ء عصبي ،لیف عصبی

Nerve Fiber

سیستم عصبی - :
درحیوانات فقاریه ازدوقسمت عمده
متشکل است  .اول سیستم عصبی
مرکزی ودوم سیستم عصبی محیطی.
قسمت اول مرکزي ازمغز ونخاع شوکی
تشکیل شده است وقسمت محیطی
ازمجموعه رشته های متعددموازی که به
نام اکسون  Axonیادمیشود تشکیل شده
است  .انساج این سیستم متشکل است
از انساج عصبی ) ، (Nerve tissueانساج محافضوی نویروګلیا  Neurogliaوانساج
منضم  .درحیوانات کثیرالحجروی  ،این دستګاه توسط اعضای مخصوص اخذه
) (Receptorمانند انجام آزاداعصاب،اعضای حسیه وغیره تغیرحاالت راازداخل بدن
Effector
ګرفته به تحریکات تبدیل مینمایدوبه اعضای
وازخارج بدن
مانندعضالت،غدوات وغیره انتقال میدهند که درآثران یک عکس العمل بوجودمیآید.
سیستم اعصاب دربعضی حیوانات مانند هایدرابشکل پراګنده بوده طوریکه سلولهای
عصبی درتمام قسمتهای بدن تقسیم شده وتوسط رشته هاباهم ارتباط دارند .نوع دیګری
سیستم عصبی بقسم مرکزی ب وده که درحیوانات غیرفقاری مخصوصًا درکرمهای مسطح

Nervous System

بشکل رشته های عصبی بوده که درزیرروده واقع اند وتوسط تجمع سلولهای عصبی
درقسمت سر،اداره میشوند .درکرمهای حلقوی ،حشرات وغیره درقسمت بطنی شان
) (Neuroganglionهاوجودداردکه
درهربندوجودعقده های عصبی )،(Ganglion
د رآنجایک تعدادسلولهای عصبی تجمع کرده وتوسط رشته های طوالنی ورشته های
عرضانی اعصاب باهم وصل اندکه این نوع اعصاب رابنام سیستم اعصاب زینه مانند
نیز یادمیکنند .درحیوانات عالی که سیتم اعصاب شان بقسم مرکزی بوده ودرقسمت
ظهری روده بشکل لوله ء عصبی ) (Neural tubeدرنخاع شوکی ودرقسمت سر،دردماغ
واقع است .وقتیکه مرکزیت دستګاه عصبی شکل عالی رابخودمیګیردتقسیمات دیګری
نیزبشکل سیستم اعصاب مرکزی وسیستم اعصاب سطحی یامحیطی )(peripheral
صورت میګیرد .سیستم سطحی صرف ازرشته های عصبی ساخته شده که تحریکات
راازمحیط بدن به مرکزسیستم عصبی انتقال داده وبنام اعصاب )(afferent nerve
یادمیشوند .درصورتیکه رشته های مذکورتحریکات راازمرکزسیستم عصبی به محیط
بدن انتقال بدهند بنام اعصاب ) (efferent nerveیادمیګردد
انساج عصبی  - :متشکل است ازسلولهای عصبی  ، Neuronsانساج محافضوی
نویروګلیا  Neurogliaوانساج تغذیه کننده مغز،انساج منضم  .انساج
نویوروګلیاچهارقسم هستند وعبارت است از astrocytes, microglial cells, :
 ependymal cells, and oligodendrocytesرشته های سلول های عصبی که توسط
پالسمااحاطه شده وکم وبیش طویل میباشد بنام  Neuritیادمیګردند  .انجام این رشته
دوباره بزرګ شده وبه شاخه های متعددی تقسیم میشودکه این قسمت پروتوپالسمی ان
بنام  Dentritیادمیګردد.سلولهای عصبی که دارای یک رشته باشد  ، unipolarانهای که
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دورشته داشته باشند  bipolarوسلولهای که رشته های زیادترعصبی داشته باشد
 multipolarګفته میشود .عنصرانتقال دهنده تحریکات رادرانساج عصبی رشته عصبی
 Neurofibrilleتشکیل میدهدکه درانسان یک مترطول می باشد،رشته های عصبی
متعددی که موازی یکدیګرقراردارند وامتدادسلول عصبی رامیسازند  Neuraxonیا
اکسون  Axonرابوجودمیآورند.
دفاصلوترادف ته ویل کیږی چې دهرې فاصلې طول صفرته تقرب کوي اودهغوی هره یوه
بعدي فاصله احتواکوي  .په پایله کې فقط یوعددشتون لری چې په ټولوفاصلوکې ځای
لري  .دبیلګې په توګه که چېرته دحقیقي عددونوترادف لکه ) (anاو ) (bnپه پام کې
ونیسو،په دې توګه چې ) (anيکنواخت ستریږي او ) (bnیکنواخت کوچنی کیږي
dn = bn − an
اعتبارلري ،اودهغوی تفاوت
لپاره
،بلخوادټولو
دصفرترادف تشکیلوي  .دریاضي په ژبه داسې مانالري :

داسې حالت کې فاصله ] Jn: = [an,bnدترادف
کولوپه نوم یادیږی

اویا هم

Nested Intervals

 ،نوپه یوه
دانترول ځاله

جال ،شبکه

Network

لوله عصبی  ،یاعصبی نل چې دجنین دمغزاونخاع شوکې مخکنی ابتدايي جوړښت
تشکیلوی اوبیاوروسته داعصابومرکزي سیستم ورڅخه منځ ته راځي
دعصبی حجری اکسون ،دعصبي حجرې غزیدلي موازي تارونه ،دعصبی حجری رشته
دلوله عصبی اپیتل یادیوال دی چې دجنین عصبی سیستم یې پوښ کړی دی
عصبي رشته

Neural Tube
Neurite
Neuroepithelium
Neurofibrils

نیروګلیا  -:دمرکزي عصبي سیستم  CNSیوډول ساتونکې ،نښلوونکې ،تغذیه
کوونکې اوپوښوونکې حجروته ویل کیږي چې په برقي تړاو داعصابوحجرې neuron
دیوې بلې څخه بیلوي اوناروغۍ پنځوونکي یانې پاتوګین مایکرواورګانیزم دمنځه وړي.
بلخوادګلیاسلولونه دمالوماتوپه انتقال ،ساتلواوپه کاراچولوکې اړینه برخه لري  .دانسان
مغزنیمايي کتله عصبي حجرې اونیمايي برخه یې دګلیاحجرې تشکیلوي .
داعصابوحجروپه برخالف دګلیاحجرې کوالی شي چې دماشوم دزیږیدنې څخه وروسته
هم ډیرښت ومومي  .دګلیاحجروجوړښت په الندې ډول دی .
 : Astrocytes -۱دستوري په بڼه غټې حجرې دي،دسلول څخه ګڼ شمیرراوتلې ریشې
لری ،دپاتوګن مایکرواورګانیزموخوړلووړتیالري  .دوینې رګونوسره تړلې دي اونه
پریږدی چې په وینه کې پاتوګین اومضر مواد دمرکزي مغزعصبي سلولونوته ورننوځی
blood-brain barrier
 Oligodendrocytes-۲غټ سلولونه دي چې ګڼ شمیرراوتلې ریشې لري او داکسون
 axonsمخ دمیولین  myelinپه موادوپوښ کوي .
داستروسایت په شان اوږدې غزیدلې حجرې دي چې دعصبي
Radial glia -۳
سلولونوترمنځ پالستیکي تړون کلکوي  .دسترګې په شبکه اوپه کوچني مغزکې پیداکیږي
 : Ependymal cells -:۴.داعصابومرکزي سیسم په پوښ کې په کرشییزډول موقعیت
لري .دمغزاونخاع طناب  Cerebrospinal fluidمایع افرازکوي .
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 -: Schwann cells -۵دمرکزڅخه دلیروپرتواکسونو  axonsلپاره دپوښ میولین
موادجوړوي همدارنګه دمضرواورګانیزمو د خوړلو وړتیاهم لري
 -: Satellite cells -:۶ډیرې کوچنی حجرې دي چې عصبې سلولونه احاطه کوي .
دالتهاب اوزخم کیدنې پروړاندې ډیرحساسیت لري .
غیرعصبي حجری دي چې دعصبی سیستم حجری یوځای ساتي ،تغذیه کوی ،سریښ
کوي ،چسپ اعصاب ،

Neuroglia

دګلیا  gliaحجرواوږدو نريوڅانګوته ویل کیږي

Neuroglia
Fibers

عصبي حجره  ،سلول عصبی ،

Neuron

دعصبي حجرې پالسما

Neuroplasm

تورباالن  ،شبکه ای بالدار  -:ازجمله ء حشرات بوده که بالهای شان مانند جالی بوده
وهردوبال شان مساوی بارګهای زیاد ساخته شده است  .تکامل شان بقسم تغیرشکل
میباشد،یعنی دارای حالت الرفی یاشفیروی اند،مانندشیطان ګمک که الرف حیوان بوده
وحیوان متکامل آن دارای بال میباشد .از جمله :مروارید  ،مگس ماهی  ،مگس سگهای
مگس و مگس مار.

Neuroptera

خنثی  ،بیطرف - : ،په کیمیاکې عبارت له هغومرکباتوڅخه دی چې اسیدي اویاقلوي
خاصیت دخپل ځان څخه نه ښيي او د  Ph = 7قیمت ولري ; په فزیک کې لکه یوبڅرکی
چی برېښنایزچارج وه نه لري ،

Neutral

دبرق لین ددریوبرقي لینونوڅخه یوهغه سیم دی چې برق ورڅخه نه تیریږي یانې دبرق
هادي نه دی اوله دې کبله دصفرلین اویا خنثی هادي په نوم یادیږي .دنوموي لین موخه
داده چې دخطر اویاغلطی کړنالري په ترځ کې دانسان ژوندژغورالی شي .داځکه چې

Neutral
Conductor

دځمکې سره تړلی دی
خنثی نقطه  -:په کیمیاکې دخنثی کولوپه کړنالره کې هغه نقطه ده چې دیوه تیزاب ټول
مقداردیوه قلوی په مقابل کې اویا دیوه قلوی ټول مقدار د تیزاب په مقابل خنثی شي .په
بله ویناکله چې اسیددقلوی سره کیمیاوی تعامل وکړي اودمحلول  pH = 7قیمت

Neutral Point

خنثی وښودل شي.
دخنثی کولوکړنالره  -:عبارت دی له خنثی کول دیوشان مقداراسیدد همغه مقدار یوه
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
دې ماناچې یواسیداویوقلوی هغه مهال بیخي خنثی دي کله چې دخنثی نقطه یانی
 pH = 7قیمت ځانته غوره کړي.

Neutralization

نیوترینو -:داټوم هستې یوه ډیره کوچنی ذره ده چې په بريښنایزتړاوخنثی ده اودسکون په
حالت کې یې کتله صفرده.

Neutrino

نیوترينو  - :يوبنسټيز هستوي بڅرکی دی چې برېښنايزچارج نه لري اودلیپتونو
 Leptonsذروپه ډله کې شمیرل کیږي

Neutrino
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نیوترون  -:داټوم هستې یوه درنده ذره ده چې په بريښنایزتړاوخنثی قیمت لري  .داټوم
هسته دپروتونو اونیوترونوڅخه جوړه ده .دسکون کتله یې دپروتون په پرتله یونیم سلنه
 1,5 %زیاته ده .دلنډیزنښه يې په  nښوول کیږي .دنیوترون سکون کتله مساوي ده له :
 1.675×10−27 kgچې دانرژي په تړاومساوي ده له  933,55 MeVپه هستوي بټۍ کې
دآزادونیوترونوڅخه ګټه پورته کیږي ترڅو ځنځیري هستوي چاودنې منځ ته راشي .

Neutron

دنیوتروفیلو حجرو .neutrophilsدشمیر کمښت  .ددرملنې په موخه د یوه مصنوعي
هورمون  .)®Neupogenڅخه ګټه پورته کیږي

Neutropenia

نوعی مارمولک ،سوسمارآبي  -:ازجمله ء ذوحیاتین دمداربوده ودربعضی قسمت های
اسیا،اروپاوامریکازیست داشته جلدلشم ودارای لکه های رنګه دارد .بعضی انواع ان
درقسمت پشت خوددارای ساختمان شانه ماننداند .انواع مقبول آن که بقسم مرمری سیاه
بوده درآسیا،پرتګال ،جنوب فرانسه زیست داشته وشکل فیته ای آن درکوه های آسیای
صغیر،سوریه وقفقازپیدامیشود.

Newt

نیوتن  -:دواحداتوپه  SIسیستم کې دقوې واحددی اودهغې قوې څخه عبارت دی چې
په یوه کیلوګرام  1kgکتل ه باندې اغیزه وکړي اوپه پایله کې يې تعجیل مساوي شي له
یومترپه ثانیه مربع  1 m.sec-2دتعریف سره سم یونیوټن مساوي دی له :

Newton

دجاذبې قانون -:
دفزیک بنسټیزڅلوروقواوڅخه یوه قوه ده چې دکتلومتقابل
جذب المل ګرځي  .په  ١٦٨٧زکال کې برتانوي ریاضي پوه
اسحاک نیوټن  Isaac Newtonوکوالی شوه چې دلومړي ځل
لپاره دجاذبې قانون دریاضي معادلې په توګه ولیکي  .دنیوټن دجاذبې سراسري قانون په
ډاګه کوي :
Newton's Law Of
په کایناتوکې هره نقطوي کتله  m1هره بله نقطوي کتله  m2ځانته په یوې داسې
Universal
Gravitation
قوې  Fسره راکش کوي چې داقوه ددواړوکتلو دحاصل ضرب سره نیغ په نیغ متناسب
ده اوددواړوکتلوترمنّځ دواټڼ  rمربع سره معکوسأ متناسب ده .

په پورتنی معادله کې  Gدجاذبې ثابت اویاثابت ثقل په نوم یادیږی  .دجاذبې قوه  Fپه
واحد نیوټن ) ، (Nکتله په واحد کیلوګرام ( ، )kgواټن په متر ( )mاوثابت جاذبې G
مساوي ده له 6.674×10−11 N m2 kg−2 :
روش مماسها (روش نیوټن )  -:درساحهْ ریاضی انالیزعددی این یک روشی است که
بوسیلهْ ان حل تقریبي ∗ 𝑥 ازمعادله  f(x) = 0بدست میاید .طوریکه نقاط تقاطع
 𝑥0 . x1 . x2 . … … . xn .ازمماسها ومحور  xبه حل ∗ 𝑥 تقرب بکند.
Newton's Method
بدست
ترادف نقاط  𝑥0 . x1 . x2 . … … . xn .بوسیله فرمول
میاید ودران  n = 0,1,2,.......قیمت دارد.درتأ مین تقارب کافی است بایک قیمت x0
آغازګرددکه دربرابر ان  𝑓 (𝑥0 )𝑓 ′′(𝑥0 ) ≥ 0باشد.
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نیوتن حلقې  -:که چیرته دیوي هموارې شیشې يې تختی دپاسه یوه مقعره عدسیه کیږدو
اودهغوی دپاسه خوا څخه دنوروړانګې ورباندې ولګیږي نودهغوی د منځ تماس سطه کې
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
چې دنیوتن حلقې په نوم یادیږي .نوموړې پېښه دنوروړانګې دتداخل په اساس منځ ته
راځي .همدارنګه په اوبوکې دصابون رنګه پوقانې هم دنورتداخل په اساس منځ ته راځي

Newton's Rings

نیکل  -:یوکیمیاوي عنصردی چې په انتقالي فلزاتوپورې اړه لري ،دلنډیزنښه يې  Niده
 ،اتومي شمیره یې  ، 28اتومي کتله يې  ، ۵۸.۶۹دذوبان نقط  1455 °Cدغلیان نقطه
 2730 °C,اوکثافت یې  8.908 g/cm3دی

Nickel

دژوندیوحجرویوکوانزایم دی چې داوکسیدیشن/ریدکشن کیمیاوي
-: NAD
تعامالتوکې اړینه ونډه لري اوالکترونونه دیوه کیمیاوي تعامل څخه بل کیمیاوي تعامل
ته انتقال کوي  .نوموړی کوانزایم یوارجاع کوونکی اجنت دی  reducing agentدی په دې
مانا چې الکترونونه بل مالیکول ته ډونر donorکوي یاېې انتقا ل کوي  .نوموړی
مالیکول په دوه ډوله شتون لري  .داوکسایدشوي  oxidizedبڼه په  NAD+لیکل کیږي
اوکله چې دهایدروجن سره یوځای شي نو ارجاع شوې  reducedبڼه په  NADHلیکل
کیږي  NAD+ .کوفکټور دی چې اوکسیدایزشوی دی اوغواړي چې دبل اتوم څخه
الکترون ترال سه کړي ترڅورجعت وکړی اوپه  NADHواوړي .

Nicotinamide
Adenine
Dinucleotide
))(NAD

یوډول کو انزایم دی  coenzymeچې په ټولوژوندیوحجروکې پیداکیږی اولنډیزیې په
 NAD+سره ښوول کیږي  .نوموړی انزایم په ارجاعي تعامل کې الکترونونه دیوه
مالیکول څخه بل مالیکول ته انتقال کوی

Nicotinamide
Adenine
Dinucleotide ،
Nad+

دتنباکونبات الکولوئیددی چې داعصابوسیسټم تحریک کوي اوزیات مقداریې
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
دشپې ړوندوالی  ،شب کوری  -:هغه څوک چې دشپې له خوایوشی لیدالی نه شي  .المل
يې دویټامین  Aکمښت ،اویادالکهول استعمال اویا په آرثي توګه انتقال شوی وي.

Nicotine

Night-Blindness,

توانمند -:په ریاضی څانګه کې دیوی حلقې یوعنصر ته توانمندویل کیږي کله چې په
کافي اندازه دخپل ځان سره ضرب شي اوپه پایله کې
دصفرعنصرمنځ ته راشي .فرض بکنیم  Aیک ماتریکس matrix
مربعی است  .هرګاه عددی طبیعی  nوجودداشته باشدطوریکه
 An = 0است (درحالیکه  0اشاره میکندبرماتریکس صفر) درین صورت  Aقرارتعریف
توانمنداست .مثالً  Nilpotent :است زیرا  A3 = 0میباشد.
نیوب  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  Nbده اوددرندوفلزاتودډلې څخه دی .
اټومي شمېره یې  41دکتلې شميره یې  92,906Uده ،کثافت يې 8,57 g/cm3
اودذوبان نقطه ) (2477 °Cاودغلیان نقطه ) (4744 °Cقیمت لری
هغه مایع چې دسینې څوکې څخه بهرته رابهیږي اوکیدی شي چې دسرطان یوه نښه وي
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نیترات،نایتریت  -:یوډیراتومیزایون  polyatomic ionدی چې کیمیاوي فارمول يې په
 NO3سره ښوول کیږي  .دتیزاب شوره ) (HNO3مالګو اوهمدارنګه استر  Esterتهنیترات ویل کیږي  .کله چې تیزاب شوره دیوه فلزسره کیمیاوی تعامل وکړي نوپه پایله
کې نیترات منځ ته راځي.

Nitrate

دنایتریشن عملیه  -:په یوه عضوي مالیکول باندې دیوه نیتروګروپ ) (–NO2نښلول
 .ازعمل یک مخلوط تیزاب شوره وتیزاب ګوګردباالی یک ماده عضوی  ،مرکبات
نیتروتشکیل میګردد .مانند نیتروګلیسرین .

Nitration

دشورې تیزاب  -:یوقوي تیزاب دي اوکله چې خالص وي نوبې رنګه وي خوسخت تندبوی
لري .دشورې تیزاب مالګې ته نایتریت ویل کیږي .کیمیاوي فرمول يې  HNO3دی .
نوموړي تیزاب دباروت په فابریکوکې اودکودیاسرې په فابریکه کې استعمالیږي

Nitric acid

نایتراید ،نیترید -:دیوه فلز سره دنایتروجن کیمیاوي مرکب ته ویل کیږي  .هغه
کیمیاوي مرکب دی چې په هغه کې دنایتروجن اکسیدیشن شمیره منفي درې وي .
دبیلګې په توګه لکه دامونیاک هایدروجن اټومونه دیوه بل عنصرپه اټومونوباندی تعویض
شوي وي اونایتروجن دری چنده منفي چارج لري

Nitride

ګرام منفی بکتریاوې دي چې دشورې بکټریاووپه نوم هم یادیږي .د نوموړې بکټریا په
مټ نیترات تولیدکیږي  .نوموړې بکټریاغیرعضوي مواداکسیدیشن  oxidationکوي
اوپه دې اساس داړتیاسره سم خپل ځانته آنرژی ترالسه کوي .نوموړې بکټریاوې
په نیترات )–Nitrat (NO3
داکسیدیشن په کړنالره کې نیتریت )–Nitrit (NO2
بدلوي.

Nitrifying
Bacteria

نایتریل ،نیتریل  -:هغوعضوي مرکباتوته ویل کیږي چې دعملګرګروپ يې R–C≡N
جوړښت ولري  .په نوموړی فرمول کې دنایتروجن اودکارین ترمنځ درې چنده تړون
دنیتریل اویاسیان ګروپ په نوم یادیږي.
نایترایت ،نیتریت  -:امالح اسیدنیترسی  HNO2است به همرای فلزات ،واین نوع امالح
دارای بقیه تیزاب ایون نیتریت  NO2−میباشد.مانندسودیم نیتریت .

Nitrile

Nitrite

نیترومرکب ،دنیتروګروپونه  -:هغه عضوي مرکبات دي چې دنیترو یو اویاډیر عملګر Nitro Compound
ګروپونه  (−NO2).ولري  .دبیلګې په توګه لکه  :نیتروبنزول C6H5NO2.
نایتروسلولوز ،نیترات سلولوز -:که چیرته دتیزاب شوره ) (HNO3اودتیزاب ګوګرد
) (H2SO4یوه شریک مخلوط سره سلولوز معامله کړو،نوپه پایله کې یوسپین پودری جسم
ترالسه کیږي چې دنیترات سلولوزاویاباروت په نوم یادیږي .
نایتروجن  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دمندلیف دعنصرونوجدول په پنځم عمده ګروپ
پورې اړه لري اوپه هواکې ډیرپیداکیږي .
دنایتروجن اتومي شمیره اوه ده  7اودلنډیزنښه یې په  Nښوول کیږي .دکتلې شمیره یې
) (−210,1 °Cده اودغلیان نقطه یې ) (−196 °Cده
 ¸ 14,0067Uدذوبان نقطه یې
 ،دنایتروجن کثافت  1,250 kg/m3دی  .نایتروجن نوموړی کثافت هغه مهال لري کله
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چې دمایع کیدلونقطې ته ورنږدي شي .دځمکې اتموسفیرلږڅه  78%دناتیروجن مالیکول
 N2تشکیلوي
نایترس اسید  -:یوبې ثباته اسیددی اوډیززرتجزیه کیږي .کیمیاوي فرمول يي HNO2
دی  .یوازې دګازاومایع په حالت یانې فیز کې شتون لري
ډاي نایتروجن مونواوکساید  -:دنایتروجن اوکساید خوندور،بې رنګه ،نه سوځیدونکی
ګاز دی چې په خنده کوونکی ګاز هم مشهوردی  .کیمیاوي فرمول يي په نایترس
اوکساید  N2Oلیکل کیږي  .نوموړی ګازدامونیم نیترات دتجزیي په واسطه ترالسه
کیږي .

Nitrous Acid

Nitrous Oxide

په طبابت کې دبې هوشی لپاره اوهمدارنګه ددردپروړاندي د  FiO2په مټ کارول کیږي .
ناوړه اغیزې یې عبارت دي له مغزفشارزیاتوالی اوپه نوموړي ګازباندې ،دسږي  ،رګونو
اودبدن خالیګاووډکیدل اوپه پایله کې دهغوی تخریب  ،دوینې کمښت اونور .
نوبلیم  -:یومصنوعي کیمیاوی عنصردی اودیورانیوم داټومي شمیرې څخه پورته یانې
ترانسورانیم عنصرونوله ډلی څخه شمیرل کیږي  .یورادیواکتیف فلزدی ،اتومي شمیره
يې  ، 102اودکتلې شمیره یې  255 Uده .دلنډیزنښه يې په  Noښوول کیږي.
نجیب  ،اصیل  ،دروندسړی  ،شریف سړی  ،ابدال

Nobelium

Noble

نجیب غازونه  -:یوه ډله بې خونده  ،بې رنگه غازونوته ویل کیږ ي چې
دنوروعنصرونوسره کیمیاوي تعامل نه کوي اوبهرنۍ مداریې مشبوع دي  .داغازونه دیوه
اتوم څخه جوړدی  ،دیوبل سره ډیرورته خواص ښيي او دعنصرونودپریودیک سیستم په اتم
گروپ کې پراته دی  .لکه  :هلیوم ( ، )Heنیون ( ، )Neکریپتون ( ، )Krگسینون ()Xe
 ،ارگون ( )Arاوراډیواکټیف ریدون (. )Rn

Noble Gases

هغواتومونواویاایونونوته ویل کیږي چې دنجیب عنصرونوپه شان یې ټول مدارونه په
الکترونومشبوع شوي وي  .نوموړي اتومونه دنوروعنصرونوسره یواځې د لوړې انرژي په
کارولوسره کیمیاوي تعامل کوي  .همدارنگه دسودیم اوکلورایونونه دنجیب گازجوړښت
لري .

Noble Gases
Configuration

نجیبه فلزات  -:هغوفلزاتوته ویل کیږي چې دهوااودډیری اسیدونواوقلویاتوسره په تماس
کې نه اغیزمن کیږي اوکوم کیمیاوي تعامل نه ښيي  .دبېلگې په توگه لکه طال  ،سپین

Noble Metals

زر  ،روتینیوم  ،رودیوم ،پاالدیوم  ،اوزمیوم  ،ایریدیوم  ،او پال تين
په لمفاوي غوټه کې سرطان نه شته

Node-Negative

په لمفاوي غوټه کې سرطان شته دی

Node-Positive

غوټه،گره،عقده
په بیالوژي کې  -:دنباتاتوپه ساقه کې ضخیمه برخه چې هلته پاڼې وده کوي  .په عمومي

Nodus

توگه دبدن په یوه ځای لکه تخرگونوکې پړسوب ته هم ویل کیږي .
نامنظمه غږ ،غال مغال ،شور ماشور ،غورېږ.

Noise
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عائیق یا غیرهادي اجسام  -:هغه جسمونه دي چې دبرق جریان ته هدایت نه ورکوي .
لکه شیشه  ،چینایي لوښي اونور

Non-Conductor

دسینې هغه ډول سرطان چې په خپل ابتدايي ځای کې پروت پاتې کیږي اوبل ځای ته نه
غځیږي

Non-Invasive

غیرفلزات  -:هغوکیمیاوي عنصرونوته ویل کیږي چې فلزي خاصیت نه لري اودکیمیاوي
تعامل په ترځ کې دنورواټومونه څخه الکترون رانیسي .

Nonmetal

نری مایع  ،رقیق مایع  ،ناټینګ مایع

Non-Viscous

نمونه ،قاعده  ،اندازه  ،هغه معیارونه چې دقانون په اساس ټاکل شوي وي
است ازیک فضای وکټوری  Vروی
په ریاضي کې  - : norm :یک ربط
اعدادحقیقی غیرمنفی  R0+که خاصیت ذیل راصدق میکند :نوموړی مطلب دریاضي په
ژبه په الندې ډول لیکالی شو:
Norm

او الفا
که چیرته  xاو  yدوکټوري فضا دوه وکټورونه وي
یوسکاالروي چې په جسم  kپورې اړه لري اوالندې درې اصل  axiomصدق وکړي
مثالً  :درفضای وکټوری طول وکتوریک نورم  normاست .نورم ددوه عمودي خطونوپه
مټ دوکټوریاجسم ښی خواته اوکیڼ خواته ښوول کیږي
عادي ،معمولي
په کیمیاکې  -:هغو ستانداردمحلولونو ته ویل کیږي چې په هغوی کې حل شوی جسم په
تناسب د

𝑚
𝛾

په یوه لیترکې حل شوی وی .دلته  mعبارت له مالیکولي وزن او ګاما 𝛾

Normal

په تیزابونوکې دهایدروجن اټومونوشمیرڅخه عبارت دی
عادي شرط  -:په فزیک کې دیوې مادې فزیکي حالت دڅرګندونې په موخه
دفشاراوحرارت په تړاو عادي شرط دادی چې دحرارت درجه صفرسانتي ګرید 0°C
اودفشاراندازه یوبار  1 barوي
نورمال قوه  -:که چیرته یوجسم چې کتله یې په  mسره ښيو ،دیوې
مایلې سطحې پرمخ کیښول شی چې دمیل زاویه یې په الفا α
 G = mgپه
سره ښيو ،نوکوالی شوچې ددې جسم وزن
دووبرخوباندې تجزیه کړو ،دوزن یوه برخه دمایلې سطحې
سره موازی  Fاودوزن بله برخه په مایله سطحه باندې
عمودوالړه ده .دوزن عمودي برخه دنورمال قوې  Nپه نوم یادیږي
اوقیمت یې مساوي دی له  𝑁 = 𝑚𝑔 . cos 𝛼 :په همدې معادله کې  mدجسم کتله ،
او  g = 9,78 m.s-2دځمکې جاذبی قوې ساحې شدت دی
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شکل نمونه ئي  -:درشقوق مختلف ریاضیات اشکال نمونه ئي اتفاق میافتند .مثالً :
درهندسه ء تحلیلی معادله ء یک خط مستقیم  ax+by+c = 0نمونه ئی است وقتیکه
 a2 + b2 = 1میباشد.

Normal Form

نورمال محلول  -:د هغه محلول څخه عبارت دی چې په هغه کې دیوه جسم یووالنس ګرام
ماده په یوه لیترکې حل شوی وي  .دبیلګې په توګه دمالګي تیزاب یونورمال محلول
Normal Solution
 1n-HClپه یوه لیتر کې  36,46 gهایدروجن کلورائیدلري .په عملي توګه په ډیری سره
دیوه نري محلول لکه  0,1 nHClنورمال محلول څخه کاراخیستل کیږي.
ناظم  -۱ -:دهغه مستقیم خط څخه عبارت دی چې دتماس په نقطه کې په مماس باندې
عمودوالړوي.
 -۲عبارت له واحدوکټورڅخه دی چي په یوه مستوي اویایوه مستیقیم خط باندې
عمودوالړوي
شمال قطب

Normal Vector

North Pole

دنل په شان یوتخنیکي آلې ته ویل کیږی چې دمایع یاګاز دبهیدلومقدارکنترول کوي

Nozzle

شاخص جذر -:په ریاضی کې دیوه عدد  xجذر  nthام ،یو عدد  rدی کوم چې کله په
طاقت د nپورته شي  ،بیرته عدد  xترالسه کیږي  .دبیلګې په توګه لکه 𝑟 n = 𝑥 :

Nth Root

په بوتانیک کې دنبات تخمدان یوه برخه  ،چې بیاوروسته ورڅخه سپور sporeمنځ ته
راځي  ،هاګینهء اصلی نباتات ګلدار

Nucellus

هستوي  ،دهستوي تعامالتوسره په تړاوکې

Nuclear

هستوي تعامل  - :کله چې یوه لوړ انرژي ذره لکه پروتون ،نیوترون ،پروتون او نور په یوه
نښه ) (Targetلکه داتوم په یوه هسته ولگيږي اوپه پایله کې دغه هسته وچوي اونورې
ذرې ،گاما وړانگې ،الکترومقناطيسي وړانگې اورادیونوکليد مينځ ته راشي

Nuclear
Reaction

داتوم هستې چارجونو شمېره  -:داتوم په هسته کې دپروتونوشمېرته ویل کیږي چي داتوم
هستي مثبت برقي چارجونو شمېرسره مساوي دی  .بلخواپه یوه خنثي اتوم کې دهستې
مثبت چارجونوشمیرداتوم په مدارونوکې دالکترونومنفي چارجونوشمېرسره یوشان دی .
که چ ېرته دعنصرونوپه پریودیک سیستم کې داتوم کتلي پرلپسې شمېره په  Aاوپه هسته
کې دپروتونوشمېرِ  Zاونیوترونوشمېر  Nپه وښيو،نولروچي A = Z + N :

Nuclear Charge
Number
(Atomic
)Number

هستوي انرژي  - :كله چې ديورانيوم  ۲۳۵هسته په حرارتي نيوترونو بمبارد شي نو په
نتيجه كې د يورانيوم  ۲۳۵هسته په څو برخو جال كيږي او په پايله كې په منځني ډول د
دوه اویادرې نیوترونونه ازادیږي او ۲۰۰ميگا الكترون ولته انرژي ترالسه کيږي .

Nuclear Energy

لکه په یوه اتوم کې چې دانرژي لیولونه شتون لري کټ مټ همداسي داتوم په هسته کې
هم دانرژي لیولونه شته دي چې دهستې دانرژي ليول په نوم یادیږی .

Nuclear Energy
Levels
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هستې چاودنه -:
په هستوي فزیک کې یوه کړنالره
ده چې داتوم هسته په دوه
اویاډیروټوټوچوي اوپه همدې ترځ
کې انرژي آزاده کیږي  .نوموړې
پروسه کیدای شي چې  -۱ :په خپل سریانې پرته له بهرنۍ اغېزی منځ ته راشي لکه
رادیوکټیف تجزیه  -۲یاداچې دهستوي تعامل له الرې دساکن اتوم هسته په نیوترون
،پروتون ،فوتون اولوړانرژي الکترون ویشتل کیږي اوپه همدې توگه هستې ته انرژي
واردکیږي  .په پایله کې درنده ړومبۍهسته په دوه سپکوهستوچوي اوپه همدې ترځ کې
لوړانرژي نیوترونونه،پروتونونه اوگاماوړانگې هم آزادیږي  .تولیدشوې سپکې هستې په
ډیری سره رادیواک ټیف خواص لري  .دبیلگې په توگه کله چې یوحرارتي نیوترون
دپلوتونیم  Pu -239هستې څخه جذب شي نوپه پایله کې په دوه سپکوهستویانې بېریم

Nuclear Fission

 Baاوسټروټیم  Srباندې تجزیه کیږي اوپه څنگ کې يې دوه سریع نیوترونونه هم منځ ته
راځي .
دنوموړي کړنالرې څخه په اټومي بټۍ کې دبریښناتولید،هستوي وسلواومصنوعي
رادیونوکلید تولیدپه موخه گټه پورته کیږی .
هستوې قوه  - :هغه قوه چې داتوم په هسته کې د نوکلیونولکه پرتونو اونيوترونو تر منځ
اغیزه کوي .اوهغوی ديوبل سره کلک یوځای ساتي
نوکلیرفیوژن  -:په فزیک کې -:
یوهستوي تعامل ته ویل کېږي چې ددوواویاډیرواتومونودهستې
دویلې کیدنې څخه منځ ته راځي اوپه پایله کې یوه هسته جوړیږي  .په
دغه ډول هستوي ویلې کیدنه کې داتوم هستودکتلې غټوالي سره

Nuclear Force

سم

کیدای شي چې په لوړه اندازه انرژي تولیدشي اویاجذب شي .
دهستودویلې کیدنې کړنالره په لمراوډیروستوروکې ترسره کیږي اوهمداالمل دی چې
انرژی درڼااویابڅرکوپه توګه ورڅخه خپریږي  .که چېرته داتوم دوه هستې سره ویلې شي
چې کتله یې داوسپنې  Fe56هستې څخه کوچنی وي نوپه پایله کې په ډیره لوړه کچه
انرژي ازاده کیږي  ،داځکه چې د تړون انرژي په واحدنوکلیون  nucleonدهایدروجن H1
څخه رانیولې تراوسپنې پور ې ډیرښت مومي اوبیاوروسته دپاتې نورو دروندو
عنصرونولپاره چې دنوکلیونوشمیریې ډیردی کمښت مومي  .په بله وینا که چېرته داسې
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 .
دیادولووړده چې په یوه هستوي چاودنه کې  Nuclear fissionنوموړې کړنالره برعکس
ترسره کیږي  .دبیلګې په توکه که چېرته دیتریم  deuteriumچې په  2Hاویا D
توري ښوول کیږي دتریسیم  Tritiumسره ویلې کړوچې په  Tاویا  3Hتوري ښوول کیږي
نوپه پایله کې دهیلیوم اتوم هسته  42Hاویونیوترون  nازادکیږي  .په نوموړي هستوي
ویلې کیدنه کې دنیوترون حرکي انرژي  14.1 MeVاودهیلیوم هستې حرکي انژي درې
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نیم  3.5MeVمیګاالکترون ولټ قیمت لري  .په ټولیزه توګه لږڅه  17.59 MeVانرژي
ازادیږي  .دویلې کیدنې هستوي معادله په الندې ډول ده .
په بیالوژي کې  -:ددووکروموزومونواویادوو سلولونوترمنځ ویلې کیدنې ته ویل کیږي .
دهستوویلې کیدنه  ،همجوشى اتمى  -:یوډول هستوي کړنالره ده چې په هغه کې دوه
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 .
دبیلگې په توگه پخپله لمردهستوویلې کیدنې یوطبیعي
بټۍ ده چې د لمرپه منځ کې دهایدروجن ایزوټوپ دوه
هستې ویلې کیږي او په پایله کې د هیلیم اتوم هسته
،یونیوترون اواتلس میګاالکترون ولټه انرژي منځ ته راځي .
همدغه انرژي مځکي ته دالکترومقناطیسي وړانګو په بڼه
رارسیږي .

Nuclear Fusion

دهایدروجن بم په جوړښت کې دهمدې ټکنالوژي څخه گټّه پورته کیږي  .دلمرپه منځ کې
دګازونوفشارکچه دوه سوه ملیارده بار  Barاودتودوخي درجه پینځلس ملیونه کیلوین K
ده چې دهستودویلې کیدنې لپاره کفایت کوي  .دلمرپه منځ کې په هره ثاینه کې څلورسوه
پنځوس ملیونه ټنه هایدر وجن د هیلیوم په هسته اوړي  .دهغې څخه یوازې یوپه سل کې
یانې څلورنیم ملیونه ټنه دتودوخي په انرژی (لمرانرژي) اوړي  .دلمرعمر تقریبًادوولس
ملیارده کاله اټکل کیږي اودلمروړانګې چې ځمکې ته رارسیږي اته دقیقي وخت نیسي .
دهستي حرارتي تعامالت ،دهستوویلې کیدنه  -:په هستوي فزیک کې یوډول هستوي
تعامل ته وايي چې که دوه سپکې هستې سره یوځای اویاویلې شي نویوه درنده هسته
ورڅخه منځ ته راځي اوپه څنګ کې يې خوراډیره حرارتي انرژي آزاده کیږي .دبیلګې په
توګه کله چې دهایدروجن دوه هستې لکه دیتریم ) Deuterium (2Hاوتریتیم Tritium
) (3Hسره ویلې شي نوپه پایله کې دهیلیم هسته ) (4Heمنځ ته راځي اوحرارتي انرژي
 14,1 MeVهم ورسره آزاده کیږي  .نوموړې تعامل دهایدروجن بم اساس تشکیلوي .

هستوي مگنتون  -:دپروتون مقناطیسي ضربې (مومېنت) ته ویل کیږي چې لنډیزيې په
 μNسره ښوول کیږي  .نوموړي فزیکي کمیت دپروتونو ،نیوترونواونوروذراتودمقناطیسي
دایپول مومنیت واحدتشکیلوي  .که دپروتون کتله په ، mpبنسټیزبرقي چارج په ، e
وښيو،نودهستوي مگنتون  μNلپاره الندې معادله اعتبارلري .
دپالنک ثابت په

هستوي طب  - :دطبابت یوه څانګه ده چې دناروغيودپيژندنې اودرملنې په موخه
راديواکتیو ایزوټوپونه بدن ته پیچکاري کيږي  .دبدن څخه رادیواکټیف ایزوټوپونه
وړانګې خپروي اودځانګړواالتوپه مټ دبدن همغه ځای عکس اخیستل کيږي
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هستوي غشا  -:یوه دوه پټه لیپید میمبران ده چې دسلول هسته دشاوخواسلول بدن یانې
سایتوپالزما څخه بیلوي .
دسلول هستې غشا  -:په یوکاریوت  Eukaryoteاورگانیزموکې
پوښیزه غشاده چې په حجره کې ارثي مواداحاطه کوي .

دشحمیاتوغبرگ

داتوم هستې موډلونه  -:په هستوي فزیک کې یوواحدموډل شتون نه لري چې داتوم
هستې هراړخیز خواص په تصوري ډول بشپړتشریح کړای شي  .همداالمل دی چې
دپوښتنې سره سم دتوپيرلرونکو هستوي موډلونوڅخه کاراخیستل کیږي  .دبېلگې په
توگه  -۱ :دمایع څاڅکي موډل  :په نوموړي موډل کې داتوم هسته لکه دمایع
یوڅاڅکی دی چې برقي چارج اوکروي شکل لري  .همدارنگه داسې قیاس کیږي چې
داتوم هسته دمثبت چارج شووذرویانې پروتونواوخنثي ذرویانې نیوترونو څخه جوړه ده
.بلخواکه چېرته پروتون اونیوترون سره یوځای شي اوهسته ورڅخه جوړه شي نوپه پایله کې
دتړ ون انرژي آزاده کیږي  .څرنگه چې دنوموړي موډل په مرسته دنوکلیونو nucleons
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
مرسته تشریح کیدالی شي چې دیوه عنصرکوم ایزوټوپونه ثابت اوکوم يې تجزیه
کیدونکي خواص لري  -۲ .دهستې قشرموډل  :په نوموړي موډل کې داسې منل کیږي
چې داتوم هسته هم لکه داتوم په شان دمدارونوڅخه جوړه شوې ده چې دهستي
هریومداردټاکلې انرژي لیول سره سمون لري  .دهستې په هرانرژي لیول کې
دپروټ ونواونیوترونودتم ځای احتمال دپاولي ممنوعیت پرنسیپ له مخې ترسره کیږي .
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
دهغوی ټول کوانت عددونه سره یوشان وي  .دهستې قشرموډل داتوم قشرموډل سره
ډیرورته دی  .دبیلگې په توگه د هستې په یوه مدارکې لکه داتوم مدارپه شان په ټاکلي

Nuclear
Membrane
Nuclear
Membrane

Nuclear Models

شمیرپروتونونه اونیوترونونه (نوکلیونونه) تم کیدای شي  .همدارنگه په ټاکلي
شمیرنوکلیونویوډک شوی هستوي مدارلکه داتوم نجیبه گازونو مدارپه شان چې په
الکترونوډک وي ،یو ډیرثابت حالت ځانته غوره کوي  .په دې اړوندهغه هستي چې
دپروتونو اویانیوترونوشمېريې  2, 8, 20, 28, 50, 82اویا  126قیمت ولري
،دنوروهغوهستو په پرتله ډیرثابت خواص ښيي ،کوم چې دنوکلیونوشمېريې دنوموړو
عددونوڅخه ډېراویالږوي  .دهستي مدارداتوم مدارسره توپیردادی چې دیوه اتوم په
ټاکلي مدارکې الکترونونه همغه یوشان انرژي لري  .په داسې حال کې چې په هسته کې
دپروتون اونیوترون قشرونه دانرژۍ په تړاو دیوبل څخه توپيرلري  .بلخواپه هسته کې
نوکلیونونه تقریبأپرته له کتلې دڅپې په شان په یوه ژور پوتنسیال کوهي کې خوځیږي او
داهتزازمعادله يې ددرې بعده کوانتوم اوسیالتور oscillatorسیستم په مرسته بیان
کیږي .
هستوي فزیک  -:دفزیک علم یوه څانگه ده چې داتوم هستې جوړښت اوداتوم هستو
متقابله اغيزه ترڅېړني الندې نیسي  .دهستوي فزیک څخه په هستوي بټۍ کې
دبرېښناتولید،دهستوي وسلو تولید،هستوي طب ،لرغون پوهنه اوجیالوژي کې
کاراخیستل کیږي .
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هستوي انرژي ،هستوي قدرت  -:داتوم هستې هغه برخه انرژي ده چې داتوم یوې هستې
دچاودنې،ددووهستوویلې کیدنې اویادرادیواکتیف هستې د تجزيي په ترځ کې آزاده
کیږي  .هستوي انرژي دکیمیاوي انرژي په پرتله سل ځله اویاحتي یوملیون ځله زوروره ده
 .دالبرت اینشټاین دفارمول  E = MC2,له مخې دیوپروټون کتله دلږڅه نهه سوه
دبیلگې په توگه
میگاالکترون ولټه انرژۍ سره مساوي ده :
کله چې دیوه درانده اتوم لکه یورانیم دوه سوه پینځه دیرش  U-235هسته په نیوترونو n
اویانورو بنسټیز بڅرکو وویشتل شي نوهسته چوي اوپه پایله کې دوه نوې هستې باریم
، Baکریپتون  ، Krدرې نیوترونه اوګاماوړانګې منځ ته راځي  .هستوي انرژي دتودوخي
اوحرکي انرژۍپه بڼه آزاده کیږي .

Nuclear Power

په هستوي بټۍ کې دآزادشوې حرارتي انرژۍ څخه دبرېښنادتولیدپه موخه گټه پورته
کیږي  .په هستوي بټۍ کې هستوي انرژي د کنټرول شوي هستوي ځنیځیري تعامل په
پایله کې مینځ راځي ،که چیرې دا تعامل کنټرول نشي نو دې حالت ته اټومي چاودنه ویل
کیږي.
هستوي وړا نگې  - :هغه وړانګې دي چې دیوه راډیواکټیف اتوم هستې څخه خپريږي
لکه دالفا ،بیتا  ،ګاماوړانګې

Nuclear
Radiation

هستوي تعامل،هستوي غبرگون  -:په هستوي فزیک اوهستوي کیمیا کې یوډول
کړنالرې ته ویل کیږي چې په هغه کې داتوم دوه هستې یوپربل ولگیږي اویاداچې داټوم
څخه ال کوچنۍ ذزې لکه پروټون،نیوترون ،لوړانرژي الکترون اویافوتون دبهرڅخه دیوه
اټوم په هسته ولگیږي اوپه پایله کې دړومبيوذروپه پرتله توپیرلرونکې نوې ذرې
تولیدشي  .داسې هم کیدای شي چې داتوم یوه راډیواکټیف هسته پخپله دالفا،بیتااوگاما
وړانگوپه خپرولوسره په نوروذرو تجزیه شي  .دبیلگې په توگه تکنیسیوم Technetium-
 99mیوراداکتیف ایزوټوپ دی چې په هستوي طب کې دناروغیوپيژندنې په موخه کارول
99m
کیږي  Tc .ایزوټوپ دمورني مستقرعنصرمولېبدېنم  molybdenum-98څخه ترالسه Nuclear Reaction
کیږي کله چې په یوه هستوي بټۍ کې نیوترونوجریان په واسطه وه ویشتل شي اود
 98Moهسته یونیوترون  nجذب کړي  .دهستوي تعامل معادله داسې لیکل کیږي :
 98Mo(n,γ)99Moپه پایله کې  99Moپه بېتاوړانگې  ، β−تکنیسیوم رادیواکییف
ایزوټوپ  99mTcاو دضدنیوترینوذره  νeباندې تجزیه کیږي .
Mo → 99mTc + β− + νe

99

تکنیسیوم  99mTcشپږساعته فزیکي نیمايي وخت لري اوپه  99Tcاوگاماوړانگې
 γ = 140 keVتجزیه کیږي
یوه هستوي دستګاه ده چې په هغه کې هستوي
اتومي بتۍ (هستوي بټۍ) -:
چاودنه ترسره کیږي اوپه پایله کې ترکنترول ال ندې  ،پايښت لرونکی  ،ځنځیرې هستوي
تعامل منځ ته راځي  .د بېلګې په توګه دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش Nuclear Reactor Uranium-
 235په هستوي چاودنه کې ه ستوي انرژي ازاده کیږی چې دغه انرژي لومړی په حرارتي
انرژي اوورپسې په بريښنایزانرژي اړول کیږی  .بلخواڅیړنیزهستوي بتۍ هم شتون لري
چې دازادونیوترونونو دسرچینې په توګه ورڅخه ګټه پورته کیږی اودرادیونوکلید
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 radionuclideدتولیدپه موخه په طبابت کې کارول کیږي .
کله چې دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش  Uranium-235په
هسته یونیوترون ولګیږی نودیورانیوم هسته چوي اوپه
پایله کې دوه نیوترونه  ،دوه سپک نوي عنصرونه اولږڅه
دوه سوه میګاالکترون ولټ انرژي تولیدکیږي .

هستوي بټۍ،هستوي ریکټور -:یوه
تخنیکي آله ده چې په هغه کې
ترکنترول الندې ځنځیري دوامداره
هستوي چاودنه منځ ته راځي اوپه پایله
کې دتولیدشوې حرارتي انرژۍ څخه
بریښناتولیدکیږي  .نوموړې آله دخپل
ځانگړي جوړښت سره سم دهستوي
انرژي ،بریښناتولید،نیوترون سرچیني
اودمصنوعي رادیونوکلید تولیدپه
موخه کارول کیږي  .دبیلگې په توگه کله چې په هستوي بټۍ کې دسون چاودیدونکو
Nuclear Reactor
 Uranium-235اویادپلوتونیوم Plutonium-239
موادوهسته لکه یورېنيم
رادیوایزوټوپ هسته یونیوترون جذب کړي ،نودهغوی درنده هسته چوي اوپه پایله کې
دوه اویاډیرې چټکې سپکې هستې  ،گاماوړانگې اوآزادنیوترونونه منځ ته راځي .
دسپکوتولیدشووهستو،گاماوړانگواونویترونوحرکي انرژي په حرارتي انرژي اوړي کله
( )U-235دیوکیلوگرام
چې دسون موادواتومونوسره ولگیږي  .یوکیلوگرام یورېنيم
ډبروسکروپه پرتله لږڅه درې ملیونه ځله زیاته حرارتي انرژۍ تولیدکوي  .دهستوي بټۍ
برخې په الندې ډول دي  - ۱ :هستوي سون مواد  -۲دهستوي چاودنې ځای  -۳نیوترون
موډراتوریاهغه موادچې سریع نیوترونونه په حرارتي نیوترونوبدلوي  -۴نویترون جذب
کوونکي مواد -۵دچاودنې بلولو په موخه دنیوترونوسرچینه  -۶سړوونکي موادلکه اوبه
 -۷کنترولوونکې میلي  -۸دبټۍ پوښ  -۹اوبه ډکوونکی پمپ  -۱۰ ،په بخارباندې
داوبوبدلول  -۱۱دبخارتوربین  -۱۲برقًي جنراتور  -۱۳کوندنسر  -۱۴دضایع
تودوخي سړوونکی برځ اونور
هستوي بټۍ  ،هستوي ریکټور  -:یوه اټومي دستګاه ده چې په هغه کې په خپل سر په
دوامداره توګه ترکنترول الندې هستوي ځنځیری تعامل منځ ته راځي اوپه پایله کې
هستوي انرژي تولیدکیږي.
په هستوي بټۍکې د تیلو او سکرو پرځای دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش  U-235دروند
راډیواکټیف عنصر،د سون توکو په بڼه کاروي او هغه داسې چې د یورانیمو د هستې له
Nuclear Reactor
چاودنې څخه انرژي الس ته راځی
په هستوي انشقاق یاچاودنه کې کله چې یوه درنده هسته د یوه نیوترون په واسطه بمبارد
شي ،نودیورانیم هسته چوي اوپه پایله کې چاپیریال ته هستوي انرژي خپریږي چې دا
تعامل د اټومي بم بنسټ جوړوي .په هستوي بټیو کې کټ مټ د اټومي بم تعامل را مینځ
ته کېږي خو توپیر یې له اټومي بم سره دا وي چې په هستوي بټۍ کې را مینځ ته شوی
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تعامل تر کنټرول الندې یو تعامل دی .د دې ډول تعامل را مینځ ته کولو لپاره تر ډېره
پورې له یورانیمو څخه کار اخیستل کېږي ،خو هر ډول یورانیم په نیوترون باندې د
چاودنې وړتیا نلري ،یورانیم
 U-235د یورانیمو ایزوتوپونو له ډلې یوازینی هغه دی چې پر بطي شویو نیوترونونو د
چاودنې وړتیا لري خو په طبیعیت کې د سل سلنه موجودو یورانیمو له ډلې یوازې
 0,72سلنه یورانیم  U-235او نور ټول یې یا  U-236او یا هم  U-238دي.
په هستوي بټۍ کې دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش اټوم یوه هسته  U235په یوه حرارتي
یابطې نیوترون په واسطه بمبارد کیږي او دنوموړي یورانیم دهستې له خوا جذب کیږي
اوپه پایله کې په یورانیم دوه سوه شپږدیرش اټوم هسته  U236باندې اوړي  .څرنګه چې
هسته دتحریک په حالت کې قرارلري نوسمدالسه په
د U236
دوواویادریوسپکوهستوباندې چوي  .دتولیدشووسپکوهستوډیرډولونه شته دي.
دبیلګې په توګه دیوه ډول هستوي تعامل معادله په الندې ډول لیکالی شو:

په نوموړي هستوي چاودنه کې دیورانیم دوه سوه شپږدیرش هیجانې یوه هسته U236
چوي اوپه پایله کې دکیمیاوي عنصرکریپتون هسته  Krاودکیمیاوي عنصربیریم هسته
 Baاوپه څنګ کې درې سریع نیوترونونه  3nاودوه سوه میګاولټ حرکي انرژي
 200 Mevازادیږي  .نوموړي حرکي انرژي دتولیدشووعنصرونواودنیوترون هغه انرژي ده
چې دچاودنې په ترځ کې یې ترالسه کوي اوهرې خواته په لوړسرعت سره حرکت کوي.
کله چې دیورانیم  U235ګڼ شمیرهستي وچوي ،نوازاده شوي هستوي انرژي د ریکټور
شا او خوا اوبه تودوي چې دا اوبه بیا په بخار اوړي او په پایله کې بخار توربین او توربین
د برښنا تولید کوونکی یا جنراټور په کار اچوي .په هستوي بټۍ کې ازادشوي درې
نیوترونونه  3nپه شاوخواګاونډیویورانیم  U235هستو باندې لګیږي اوپورته یادشوی
هستوي تعامل پرلپسې تکرارکیږي .په پایله کې یوځنځیري دوامداره هستوي تعامل
منځ ته راځي.
هستوي بټۍ  - :دبرېښنا د توليد په موخه يوه هستوي دستگاه ده چې هلته تر کنترول
الندې يو چاودیدونکی ځنځيري هستوي تعامل صورت نيسي اوپخپل سر پايښت مومي .
Nuclear Reactor
ځینې هستوي بټۍ دطبابت اوصنعت لپاره رادیوایزوټوپوعنصرونه تولیدکوي اویا
دهستوي وسلوتولیدلپاره دپلوتونیم راډیواکتیف عنصر  Plutoniumتولیدکوي
دهستې سپین  -:داتوم هستې په خپل محورڅرخیدونکي حرکت
ته ویل کیږي چې په بنسټيزذرولکه الکترون ،نیوترون ،پروتون او
نوروکې هم شتون لري  .بلخوادبرقي چارج ویشتوب سره
متناسب دبنسټیزذرې سپین په همغه اندازه ډیره زوروره
اویاکمزوري مقناطیسي دوه قطبه ضربه لري  .په بله ویناداتوم
هسته اوبنسټیزذرې دکوچنيو مقناطیسونوسره ورته دي چې په

Nuclear Spin

خپل محورراڅرخي .
دوک هستوي -:

دپروتینودوک ډوله سلولي جوړښت ته ویل کیږي چې
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دپروتوپالزمایوشمېرنل ډوله تارونوڅخه متشکل دی  .دمورنۍسلول په دوه قطبونواودوه
ټاکلو نقطوکې دسنترول سره تړلی دی  .دغه نل ډوله تارونه دسلول په تقسیم کې مهم رول
لوبوي اوکله چې مورني کروموزومونه مضاعف شي نوهغوی دمرکزي سطحې څخه
ددوک هستوي په واسطه دوه قطبونوته کش کیږي .
داتوم هستي بدلون په یوه بله هسته  -:نوموړې کړنالره دهستوي تعامل په واسطه منځ
ته راځي کله چې داټوم یوه درنده هسته په بنسيزذرولکه پروتون،نیوترون اولوړانرژي
الکترون باندې وه ویشتل شي  .داتوم هستې بدلون په یوه بله هسته باندې کیدای شي
چې دخپل سرتجزیي  ،دچاودنې اویاویلې کیدنې په واسطه منځ ته راشي  .پر 1919
زکال کې انگریزفزیک پوه  Rutherfordدلومړي ځل لپاره په دې بریالۍ شوچې دهستوي
تعامل کړنالره په اوریځي حجره کي وښيي  .نوموړي فزیک پوه دنایتروجن اتوم هسته
دالفا په ذرې  αوویشتله اوپه پایله کې داکسیجن اټوم اویوپروتون  pتولیدشو .
دهستوي تعامل معادله يي په الندې ډول ده  ، (14N + α → 17O + p) .بلخواڅرنگه چې
پوتاشیم ایزوټوپ  K-۴۰د طبیعي ردایواکټیویتي له الرې په ارگون گاز  Arتجزیه کیږي
نوله دې کبله په هواکې پیداکیږي .

Nuclear
Transmutation

اسیدنوکلئیک ،تیزاب های هستوي درحجره  -:ماده ء عضوي کې بیومالیکول های
بزرګ ومغلق داشته ودرتمام حجرات زنده موجوداست  ،دارای خاصیت تیزابې میباشد.
اسیدنوکلئیک اززنجیرهای طویل نوکلوئتیدها  Nucleotideساخته شده است .
اسیدنوکلئیک اصطالح است که برای  RNAو  DNAاستعمال میګرددRNA .
موادارثي راانتقال میدهد و  DNAموادارثې را ذخیره میکند.

Nucleic Acid

نوکليد  - :هغه اتوم چې داتوم نمبر ،اتوم کتلې او انرژي لیول په مرسته ښوول شوی او
ځانګړی شوی وي .

Nucleid

هستگۍ ،هستک  -:دسلول هستې په منځ برخه کې یوه جوړښت ته ویل کیږي چې
دپروتین اونوکلیک اسید ( )rRNAڅخه جوړدی  .داسې اټکل کیږي چې په همدې ځای کې
دډي این اې سلسله  DNAاود ( )rRNAریبوزوم تولیدکیږي  .دسلول ویشني په ترځ
کې هستگۍ دمنځه ځي خوبیاپه لورگانوهستوکې بیرته پیداکیږي .
هستګۍ  ،هستچه  -:دژوندیواورګانیزمودحجرې په هسته کې یوه بله کوچنۍ کروي
شکله هسته ده اود  RNAاو  DNAپروتینو څخه جوړه ده.

Nucleolus

Nucleolus

نوکلئیون  -:په فزیک اوکیمیاکې یوه عمومي اصطالح ده او داتوم په هسته کې مثبت
چارج شوی پروتون اوخنثی نیوترون ته نوکلئیون ویل کیږی چې داټوم هسته تشکیلوي.

Nucleon

نوکلیوفایل  ،نوکلیوفایل  -:هغوعنصرونواویاکیمیاوي مرکباتوته ویل کیږي چې په لوړه
کچه الکترونو نه لري اومیل لري چې خپل جوړه الکترونونه یوه بل عنصراویایوبل مرکب
ته ورکړي ترڅودتعامل په تړاویوکیمیاوي تړون منځ ته راشي.

Nucleophile

نوکلیوپالزم  -:دحجرې هستي په منځ کې مایع ډوله پالزماته ویل کیږي چې محتویات
یې دهستې غشاپه واسطه احاطه شوې وي  .په نوکلیوپالزم کې
کروموزومونه،کروماتین،هستگۍ ،د  RNAاو DNAساختماني واحدونه لکه
نوکلیوټاید،انزایمونه،دتارونوجال ( هستوي ماتریکس)،

Nucleoplasm
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هرهغه پروتین چې دحجرې په هسته کې شتون لري اود  DNAاویا  RNAسره یې تعامل
کړی وي او دتجزیې څخه وروسته مرکبات اسیدي قوي اوفاسفوردارباقي پاتې کیږي.

Nucleoprotein

نوکلیوتاید  -:عضوي مالیکولونه دی چې دحجرې هستې  DNAاو  RNAمالیکولونو
دجوړښت واحد تشکیلوي  .دامالیکولونه ددریوبرخوڅخه لکه اسیدفوسفوریک ،
شکر riboseاو یوعضوي باز څخه جوړشوي دي،

Nucleotide

په بیالوژي کې  -:دسلول هسته ،دحجرې هسته
په کیمیااوفزیک کې  -:داټوم هسته

Nucleus

هسته  ،دسلول هسته  ،د حجرې هسته

Nucleus

مجموعه ء خالی  -:درریاضی این مجموعه دارای عنصری نبوده وبوسیله عالمت ∅
نشان داده میشود.

Null Set

عددونومستقیم خط  -:په ریاضي کې دحقیقي عددونو په هندسي بڼه ښکاره کول دي
چې دیوه مستقیم خط په اوږدوکې په نقطوباندې ښوول شوي وي

Number Line

.
په ریاضي کې  :صورت کثر -:دبیلګې په تګه په کسر  3/4کې عدد  3دکسرصورت
دی
په فزیک کې  :میتر  -:یوه آله ده چې دبرق مصرف اویاداوبومصرف راښيي
داپرچرعدد -:یو عدد دی چې دیوه آپتیکي سیسټم دفوکس کولووړتیاپه ډاګه کوي.
نوموړی عدددهغې زاويي ساحه راڅرګندوي چې دآپتیکې سیستم دنوروړانګې په
مساعدډول رانیولی اویاخپرولی شي  .دیوه ابجکتیف لپاره داپرچرعدد  NAمساوي
دی له حاصل ضرب  ،ضریب انکسار  nعدسیه ابجکتیف او ساین زاویه تیتا

دربیالوجی  :حرکت نموئی  -:حرکتی که بدون تحریک خارجی صورت ګرفته وعبارتست
از انحناء ساقه ها  ،ریشه ها  ،برگ ها و سایر اندام های گیاهی توسط نموی یک جانبه

Numerator

Numerical
aperture

Nutation
)(botany

ومتفاوت دراثرتقسیمات غیرمساوی موادنموئي
تغذیه  -:دژوندي موجودپه واسطه دچاپېریال اویادخپلې ذخیرې څخه د عضوي
اوغیرعضوي موادورانیول دي چې په خوړوکې دجامد،مایع اوګازپه بڼه شتون لري .
نوموړي مواددموجوددبدن حجرې بیرته جوړوي ، ،دبدن میتابالیزم چمتوکوي او بیرته
بدن ته انرژي ورکوي  ،اودمو جوددبقالپاره اړین دي  .عضوي مواد لکه شکر،غوړ
،پروتین اوویتامینونه دي  .غیرعضوي موادلکه مینرالونه ،اوبه اواکسیجن د ی .
نباتات خپل غذايي مواددفوتوسینتس له الرې پوره کوي  .لکه کاربن  ،هایدروجن
اواکسیجن دهواڅخه رانیسي  .اودولیو(ریشو) په مرسته دځمکې څخه اوبه ،نیترات ،
سلفیت  ،فوسفيټ ،اوسپنه ،منګان ،کلور،مس اوبور جذب کړی .

Nutrition

ګرفتن غذا  ،صرف غذا  ،طرزګرفتن موادغذائی  -:موجودات  autotrophکه نباتات

Nutrition
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اندغذای خودراتوسط ترکیب ضیائی ازاب ،موادمعدنی وکاربن دای اکساید بکمک
نورآفتاب وکلوروفیل خودشان میسازد .موجودات حیوانی بقسم  heterotrophبوده
وغذای تهیه شده اخذمیدارند.طرزساده ء ګرفتن غذادرحیوانات توسط عملیه اوسموز
است که غذای خودرابشکل مایع توسط سطح بدن جذب میکنند،.مانندکرمهای
امعاوغیره طفیلی ها،درحیوانات عالی مجرائی جهت ګرفتن غذا وجودداشته
وساختمانهای دارند که غذارا پارچه میکنند.یکعده محدودحیوانات همه چیزخواراند.
سائیرحیوانات انتخابی درغذای خوددارند ،طوریکه بعضی هاګوشت خوار،علف
خوار،وغیره اند همچنان بعضی هاغذای خودرا بلعیده ،بعضی هاپارچه کرده ،بعضی
هامانند عنکبوت ها قبالً تجزیه وصرف مینمایند.
دتغذیې مصنوعي الرې چارې ته ویل کیږي کله چې یوناروغ پخپله ډوډی نه شي خوړالی
 tube feeding -۱ . .ناروغ ته دخولې له الرې دنس منځ ته یوپالستیکي نل غځول کیږی
 Gastrostomy -۲دعملیاتوپه مرسته دناروغ نس منځ ته یوسوری جوړیږي ترڅوغذايي
موادورننوځي  Parenteral -۳.درګونوله الرې غذايي موادبدن ته ننوځی  -۳ماشوم ته
دمورشودې ورکول
داکسیجن کیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه

Nutritional
Support

O

 -۱دسته ای ازپرندګان آبی شبیه پلیکان یا قازحسینی
 -۲دسته ای ازخرچنګان های سفلی  Entomostracaبوده که بنام ګروپ Coperpoda
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
دارند .قسمت سروسینه شان توسط قشر مشترک پوشیده شده و بند آخری بدن شان
دارای شکل دوشاخه ئی میباشد .بدون برانش بوده وتوسط جلد تنفس میکنند  .تخم
هایشان ازطرف جنس مؤنث بشکل دوکیسه درقسمت بدن تامدتی برده میشود.

Oarsopods

وربشی ،جودر  -:دغله جاتویوه ډله ده ( )Poaceaeچې د څارویو لکه اس
،غوا،چرگانولپاره خوراکي موادتشکیلوي اوهمدارنگه په طبابت کې دمعدې
درد،پښتورگي ناروغی  ،صفراناروغی او روماتيزم لپاره گټوراستعمال لري .

Oats

جسم  ،شی ،موضوع  ،مقصد

Object

په اپتیکي فزیک کې هغه واټن ته ویل کیږی چې دجسم اوعدسیی مرکزترمنځ پروت وي .

Object Distance

عیني  ،دیوې موضوع اویایوه جسم سره په تړاوکې
درفزیک  -:درسامانهای اپتیکی یک سیستم اپتیکی است جهت حصول تصاویر (عدسیه
،سیستم عدسیه یاآهینه )  .اګریک آله اپتیکی حاوی چند سیستم عدسیه باشد ( مانند
مکروسکوب ،تلسکوب وغیره ) ،آن سیستم عدسیه را که باالی شی یا مقابل آن
قرارمیګیرد ابجکتیف مینامند وسیستم دیګررا که درچشم قرارمیګیرد اوکوالز ocular
نامند.

Objective
)(Optics

رصدخانه  -:هغه ځای دی چې دهغه څخه دتخنیکې آالتوپه مټ نجومي پېښې،اسمانې
پېښې اودځمکې پرمخ پېښې لیدل کیږي اوڅیړل کیږي .لکه نجوم،هواپيژندنه،اقلیم
پيژندنه،اتشفشان شناسی ،اقینانوس شناسی اونود

Observatory
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داشغال عدد -:په یوه اتوم کې دالکترونوهغه شمیر ته ویل کیږي چې یومداریې بشپړ
نیول وي  .داتوم هریومدارپه تعداد  2n2الکترونونه ځانته نیوالی شي ترڅومشبوع حالت
غوره کړي  .په بله وینا داشغال عدد په یوه مایکروفزیکی سیستم کې هغه شمیر ذروته
ویل کیږي چې دکوانت عد د په واسطه ټاکل شوی حالت مشخص کوي .

Occupation
Number

نيول ( اشغالول ) ،خپلول السته كول :لګياكول ،بوختول.

Occupy

پښیدل ،واقع کیدل  ،رخ دادن ،اتفاق افتادن

Occur

داوکټیت قانون  -:په کیمیاکې یوقانون دی چې دعمده ګروپ عنصرونه ددې لیولتیالري
چې یودبل سره داسې کیمیاوي تړون منځ ته راولي چې هریواټوم په خارجي مداریانې وال
نس مدارکې لکه دنجیبه ګازپه شان داتو  8الکترونوخاوندشي.

Octet Rule

اکتوپس  -:حیواناتیکه دارای هشت بازوی ګیرنده اند ودربحرزیست دارند .این حیوانات
دارای یک کیسه رنګ درقسمت اخیربدن خود بوده که با انجام روده ارتباط دارد
ودرموقع خطر یک مقداررنګ به آب ریختانده میشود ودربین غباریکه توسط آن تولید
میشود اکتوپوس خط السیر خودرا تغیر داده ازدشمن فرارمیکند.
د آپتیکي آالتو لکه مکروسکوپ ،تلسکوپ ،دوربین هغه عدسیه ده چې دلیدونکي
شخص سترګې خواته نږد ې موقعیت لري اودهغې په مټ هغه تصویرچې دابجکتیف په
واسطه ترالسه شوی وي ،نورهم غټ کړي.
بمبیرک  ،سنجاقک سانان  -:دحشراتویوه ډله ده چې د آسیابکها ( )Anisopteraاو
سنجاقکها ( )Zygopteraپه راسته پورې تړاولري  .لږڅه شپږزره نوع پیداکیږي  .نري
حشرات دي چې مختلف ځلیدونکی رنګونه لري  .څلوروزرونه لرې اوپه اسانی سره
آلوزي  .خپل ښکارپه هواکې ترسره کوي اوالرف يي په اوبوکې ژوندکوي .دځمکې په
هرځای کې پیداکیږي  .دځغیدل شوووزرونوپلنوالی دشل ملي مترڅخه تریوسلولس ملي

Octopus

Ocular Lens

Odonata

متروپورې رسیږي  .په هواکې دریدالی شي اوسرعت یې په یوه ساعت کې پینخوس
کیلومتروته رسیږي  .په یوه ثانیه کې دوزرونوفریکونس ددیرشورپیداڅخه هم اوړی
بې بویه

Odorless

دنبات یوه څانګه چې په فرعي توګه راوتلې وی اویادغره لمن ،

Offshoot

اوم  -:دواحداتوپه نړیوال سیسټم  SIکې اوم دبريښنامقاومت واحددی اودلنډیزنښه یې
په  Ωسره ښوول کیږي  .اوم دیوه متجانس فلزي سیم بريښنایزمقاومت ته ویل کیږي چې
دهغه په دوه اخروڅنډوباندې یوولټ  1Vثابت پوتنسیال تفاوت تړلی وي اودسیم په

Ohm

اوږدوکې ثابت یوامپیربریښنایزجریان تیرشي .
تیل  -:یوشریک نوم دی چې دمایع عضوی مرکباتو لپاره کارول کیږی  .تیل
دسوځیدلووړتیالري اوداویوڅخه سپک دي خوپه اویوکې نه حل کیږي .تیل په څوډوله دي

Oil

 :نباتې تیل اوحیواني تیل
آولیفینونه  - :دهایدروکاربن نامشبوع الیفاتیک مرکباتویوه ډله ده چې دالفین
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Olefins
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 Olefineپه کورنۍ پورې اړه لري  .د خپلو کاربن مالیکولونر ترمنځ یوه اویاډیرې
غبرګې کیمیاوی اړېکې لري  .دبېلګې په توګه لکه اتیلین ) ، C2H4اوپروپین
 Penten: C5H10 ، Buten: C4H8، ، ، Propen: C3H6اونور  ،عمومي فرمول یې
دخالصوځنځیرونولپاره  CnH2nدی .
دشامې حس  ،دبویولوحس  -:په چاپېریال کې دموادوبوی ادراک کولوحس ته ویل کیږي
 .دشامې حس دځانګړوحسي سلولونوپه واسطه چې دحیواناتوپه پزه کې پرتې دي ،
فعالیت کوي  .حسي ریسپټرونه  receptor cellsلکه دیوه انتن په شان کارکوي اوکوالی
شي چې ښه غذادخرابې غذا ،دوست جنس دمخالف جنس ،ښه بوی اودبدمضربوی ترمنځ
توپيروکړی .
عضوشامه  ،دبویولوغړی  ،الجهاز الشمي

Olfaction

Olfactory Organ

حلقوي چنجي چې دبدن په سطحه باندې لږ برسکونه لري  ،لکه دځمکې چنجي چې
دهغوی څخه درې نیم زره ډولونه پيژندل شوي دي  .ځینې یې په ځمکه اوځینې یې په
خوږواوبوکې ژوندکوي

Oligochaeta

هغه اوبه چې دغذايي موادواواکسیجن په تړاوغریب وي اوپه پایله کې لږعضوي
موادتولیدکیږي

Oligotrophic

په حشراتوکې دمرکبې سترګې  Compound eyeیوې ځانګړې سترګې ته ویل کیږي  .یوه
مرکبه سترګه دزرګونو اوماتیدیوم سترګوڅخه جوړه شوې وی

Ommatidium

هغه طبې ډاکټرچې دسرطان ناروغانوپه درملنه اومراقبت کې تخصص لري

Oncologist

دطبابت هغه څانګه ده چې دسرطان ناروغۍ ددرملنې اوڅېړنې په تړاو بحث کوي

Oncology

یوپټ  ،یوطبقه ایز ،یوپټیز ،

One Layer

یوپه یو ،یک به یک

One-To-One

فردي تکامل  -:دیوه ژوندي اورګانیزم دهګۍالقاح وخت څخه آن دبلوغ تروخت پورې
تکامل ته ویل کیږي

Ontogeny

جنسي تکثر - :دمذکرکوچنۍ متحرکه جنسي حجره یانې سپرم دغټې ساکنې ښځینه
جنسي حجرې یانې هګۍ حجرې سره القاح کیدل

Oogamy

دهګۍ آرابتدايي حجروته ویل کیږي چې دحامله داری څخه دوه میاشتې وروسته
دابتدايي جنسي حجروڅخه تفریق کیږي

Oogonie

د الجی اوسمارق په نبات کې غیرمتحرکه هګۍ حجره دساتونکي پوښ سره عبارت دی
 .دستګاه جنسی مؤنث درنباتات پست  ،سلول یامحفظه که ازآن ویادرآن سلول تخم
بوجودمیاید.

Oogonium

په سمارق اوالجې کې القاح  zygoteشوې حجرې ته ویل کیږي
خالص فاصله  ،فاصله باز -:یوه فاصله ده چې اخري نقطي پکې شاملې نه وي اودیوه
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Oospore
Open Interval
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ګردقوس په مټ ښوول کیږي  .دبیلګې په توګه  (0,1) :دامانالري چې نوموړې فاصله
دصفرڅخه ډیره ده خودیوڅخه کوچنۍ ده  .دریاضی په ژبه نوموړی مطلب داسې لیکل
کیږي :
مجموعه باز  -:یک مجموعهء  Aبازنامیده میشود هرګاه دربرابرهر نقطه  xاز  Aیک
جسم کروی با مرکز  Aوجود داشته باشد طوریکه این جسم کروی تما مًا در  Aقراردارد.
مثالً  :درمستوی مجموعه نقاط ) (x,yکه شرط  (x2 + y2) <1راصدق میکنند یک
مجموعه باز رابوجود میاورند .درحالکیه  (x2 +y2) =1یک مجموعه بسته راتشکیل
میده

Open Set

 -۱جراحي عملیات
ال جمع اعدادحقیقی یک عملیه است ازجفت های مرتب
 -۲درریاضي  -:عملیه  :مث ً
اعدادحقیقی به اعدادحقیقی  ،یعنی جفت مرتب ) (a,bبه  a+bربط میشود

Operation

در ریاضیات  ،یک عملیه تابعی است که مقادیر ورودی صفر یا بیشتر (به نام عنصرتحت
عملیه) را به یک مقدار خروجی کامالً مشخص تعریف شده ربط می کند.
عمل کننده  -۱ :هرګاه یک عملیه  operationروی جفت های مرتب ) (a,bتعریف شود،
درین صورت  bعمل کننده نامیده میشود.مثالً درعملیه ضرب  ،ضارت multiplicator
عمل کننده است

Operator

 -۲عمل کننده ربطی است که عملیه رابه میان میآورد
په جنتیک کې یوډول عمل کوونکی جین دی چې دډي ان ای سلسلې  DNAیوه برخه
تشکیلوی اودلږڅه شلوڅخه ان ترڅلویښتو بیزجوړې  Base pairڅخه جوړدی .جین
یاعامل ارثي که فعالیت جین درترکیب کننده موادپروتینی درسلول جین ساختار
 Structure genرافعال ویامانع میسازد واین عملیه به کمک یک جین یاعامل ارثی
دیګرکه بنام جین کنترول کننده  Regulator genنامیده میشودوانزایمې جهت تنظیم
پروتین تولیدمیکند،انجام میابد

Operator Gene

دهډوکویوه سلسله جوړښتونه دي چې په ماهیانوکې دخیشوم دکلک ساتنې په موخه
اوهمدارنګه دغذایي موادودرانیولواوتنفس کولوپه ترځ کې مرسته کوي

Operculum
)(Fish

هغوحلزونهاوته ویل کیږي چې دهغوی دتنفسي دستګاه یابرانشی ګان دبدن په اخیره برخه
کې اودزړه شاخواته موقعیت لري

Opisthobranchia

اوپیم یاتریاک  -:یو ډول ټینګې شدې دي چې دخاشخاش ځوانوبوټوپه غوزه کې شتون
لري اوسخت زهرجن مواددي.

Opium

مخالف خوا ،معکوس ،

Opposite

مخامخ  ،مقابل خواته ،روبرو

Opposite

په یوه قایم الزاویه مثلث کې دیوې راکړل شوې زاویې مقابل قایم ضلع ته ویل کیږي
متقابل ضلع

Opposite
Triangle
Opposite Side
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هغه دوه جوړه عصب باصره دي چې دسترګې شاپردې شبکیه څخه مغزته حسي تحریکات
انتقال کوي .

Optic Nerve

اپتیکي فاصله  -:دڅپواپتیک په څانګه کې هغه مصافي ته ویل کیږي چې په فضاکې
نور دهمدې مصافې دطی کولولپاره همغه وخت ته اړتیالري لکه چې دیوې بلې راکړل
شوې مصافې لپاره يې دنورڅپوسنګر اړتیالري کوم چې دفازپه سرعت سره حرکت کوي .
دفازسرعت هغه سرعت ته ویل کیږي چې درڼاڅپودسنګربرخه حرکت کوي  .په یوه
Optical Distance
چاپېریال کې انکسار ضریب  nعبات دی له حاصل تقسیم دنورسرعت په فضاکې
اودنورفازسرعت  CMپه همدې چاپيریال کي  .که چېرته دچاپيریال په یوه فزیکي فاصله
 sکې دانکسارضریب په الره کې تغیرکوي ) n(sاوثابت نه وي ،نودرڼا اپتیکي فاصله L
عبارت دی له :
په کیمیاکې هغوعضوي مرکباتوته ویل کیږي چې داټومونوشمیراوډول یې سره یوشان وي
یانې کیمیاوي فرمول یې یوشان وی خودهغوی درې بعده کیمیاوي جوړښت دیوبل سره
توپيرولري  .نومووړي عضوي مرکبات په اپتیکي تړاوتوپیرلرونکی خواص څرګندوي.
دبیلګې په توګه په مستوکې دشدي تیزاب  Lactic acidدوه ډوله فضايې جوړښتونه لری
چې یودبل سره لکه تصویراومقابل تصویریانې دآینې تصویرخواص ښيي  .کله چې
دشودې تیزاب  Lactic acidڅخه دنور پوالرایزشوی وړانګې تیریږي نوهغه سطحه چې

Optical
Isomerism

دنوروړانګې پکې اهتزازکوي په یوه اندازه یوځل شی خواته (مثبت ) اوبل ځل کیڼ خواته
(منفي ) څرخوي  .نوموړې پېښې ته نوري ایزومریزم ویل کیږي .
درڼامایکروسکوپ  -:یوډول مایکروسکوپ دی چې دنورمنبع اودعدسیوسیستم څخه
جوړشوی دی  .هغه کوچني شیان چې په سترګونه لیدل کیږي دنوموړي مایکروسکوپ په
مرسته دلیدلووړګرځي .

Optical
Microscope

آپتیک  ،دنورعلم  -:دفزیک څانګې یوعلم دی چې دلیدوړانګو ،ماتحت قرمز او ماورای
وړانګوځانګړتیاوي
الکترومقناطیسي
بنفش
دنوموړوړانګوغبرګون ترڅیړنې الندې نیسي .

اوهمدارنګه

دمادې

سره

Optics

دمداركوږوالى  ،دمدارمنحني

Orbit Curve

دمدارشعاع

Orbit Radius

اوربیتال مودل  - :دعامې پوهاوی په موخه داټوم یوقیاسي مودل دی

Orbital Model

دتناوب وخت ،زمان تناوب  -:دیوه نجومي جسم په دوراني حرکتونوکې دتناوب وخت
هغه وخت ته ویل کیږي چې مطلوب جسم دیوبل جسم په شاوخواکې یوه بشپړه دوره طی
کړي  .دبیلګې په توګه دځمکې دورانې حرکت دخپل محورپه شاوخوا  24ساعته دی چې
دتناوب وخت په نوم یادیږي .یاداچې دلمرپه شاوخوا دځمکې څرخیدونکی حرکت لپاره
دتناوب وخت یوکال دی  .په ټولیزه توګه که چیرته دیوه متحرک دورانې جسم کتله په M
 ،ددایروي مسیر شعاع په  Rاودمرکزڅخه دتښتیدونکې قوه په  Zسره وښیو ،نودتناوب
وخت  Tدالندې فرمول څخه ترالسه کوال ی شو:
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4π2 . M. R
Z

= 𝑇2

عبارت دی له فرعی کوانتم عدددڅخه چې دمدارکوانتم عددپه نوم هم یادیږي  .نوموړی
 ℓ = 0.1.2. … … . n − 1سره ښوول کیږي اودیوه اتوم فرعي مدارونه
عددپه
تشریح کوي  .دبیلګې په توګه  ، ℓ = 0د  Sمدار،؛  ، ℓ = 1د pمدار ؛  ، ℓ = 2دOrbital Quantum d
Number
مدار او  ℓ = 3د  fمدارپه ګوته کوي .یوالکترون په یوه اتوم کې دڅلوروکوانتم
عددونوپه مټ بشپړتشریح کیږي .عمده کوانتم عدد ) (n؛ مدارکوانتم عدد) (ℓ؛
مقناطیسي کوانتم عدد ) (mℓ؛ څرخیدونکی کوانتم عدد )(s
اوربیتال -:
دنیلزبور  Niels Bohrپه اټوم موډل کې
یواوربیتال داټوم هغه مداردی چې الکترونونه
پکې موقعیت لري  .په کوانتم میخانیک کې داټوم اوربیتال یا مدار یوه ریاضي تابع ده
چي داټوم هستي په شاوخوادیوه الکترون درې بعده موقعیت اودالکترون څپې ډوله
خواص بیان کوي .این تابع می تواند برای محاسبه احتمال یافتن هر الکترون یک اتم در
هر منطقه خاص در اطراف هسته اتم استفاده شود.ددرې بعده څپې تابع مربع مطلق قیمت
دالکترون موقعیت درې بعده احتمال ویش په ګوته کوي چې یوالکترون داټوم هستي په
شاوخوایو ه ټاکلي ځای کې شتون لري .
▐ د کوانتم میخانیک د پرنسیپ له مخې داټوم هستي په شاوخوا د فضا هغه برخه ،
چې هلته د الکترون د موجودیدو احتمال تر ټولو زیات دی د الکتروني اوربیټال په
نوم یادیږي.
په کوانتم میخانیک کې داټوم الکترونو هرمداردڅلوروکوانتم عددونوپه مټ مشخص
کیږي
لومړی  - :عمده کوانتم عددچې قیمت یې مثبت عدددی  ، n = 1, 2, 3,......نوموړی
هغه عددی دیوه اتوم په مدارکې دالکترون انرژي تشریح کوي  .یواټوم ډیرمدارونه لري
اودنوموړي عددهرقیمت داټوم یوه عمده مدارسره سمون لري لکه )n = ، n =1(k-shell
) n =3(M-shell) ، 2 (L-shellاوداسې نور.
دویم  -:دمداردوراني ضربې کوانتم عدد ، ℓنوموړی عددپه یوه مدارکي دهرالکترون
دمداردوراني ضربه تشریح کوي اویومثبت عدد  ℓ = 0,1,2,3,...(n-1).دی  .دنوموړي
عدد هرقیمت یوفرعي مدارپه ګوته کوي اود  sمدار p ،مدار d ،مدرا f ،مدارپه نوم
یادیږي  .په بله وینا داړونده عمده مدار ،الندنۍ یانې فرعي مدارونو  subshellزاويوي
غوټوشمیر  angular nodesاودهغوی بڼه تشریح کوي  ،دبیلګې په توګه n = 1
مداریوازې داسې اوربیتالونه لري چې دوراني ضربې کوانتم عددصفردی یانې  ℓ = 0او
دعمده کوانتم عدد  n = 2مداریوازې داسې اوربیتالونه لري چې دوراني ضربې کوانتم
عددصفردی یانې  ℓ = 0او ℓ = 1
د (  ) - ℓکوانټي عدد د الکتروني اربیټال شکل ښېي او الندې قیمتونه اخستالی شي :
وي د اربیټال شکل کروي او سمبول یی  sدی.
که ℓ = 0
که ℓ=1
که ℓ=2

وي د اربیټال شکل د دنبل په څیر او سمبول یی  pدی.
وي اربیټال د څلور پاهې ګل په څیر او سمبول یی  dدی.
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که  ℓ=3وي د اربیټال شکل ال نور هم مغلق اوسمبول یی  fدی
درېيم  -:مقناطیسي کوانتم عدد ) ، (mℓنوموړی هغه ډول عدددی چې په یوه فرعي
مدارکې دمدارونوشمیراودالکترون سمت په ګوته کوي  .که چیرته ددوراني ضربې کوانتم
عدد  ℓراکړل شوی وي نو دمقناطیسي کوانتم عدد ) (mℓقیمتونه دیوه انټروال ساحه ده
چې دمنفي  -ℓاو مثبت  + ℓپه برخه کې تغیرکوي
لکه ml = −l,(−l+1),(−l+2),…,−2,−1,0,1,2,…(l–1),(l–2),+l :
څلورم  -:دسپین (څرخیدونکی ) کوانتم
عدد  sپه یوه اوربیتال کې دیوه الکترون
مقناطیسي ضربه تشریح کوی اوهمدارنګه
پورته خوا اویاښکته خواسمت راښيي.
دسپین عدد دوه ډوله قیمتونه اخیستالی
شي  .که دالکترون سمت مثبت یانې پورته
خواته وي↑ نودالکترون سپین ms = +1/2
اوکه دالکترون سمت منفي یانې ښکته
خواته ↓ وي نودالکترون سپین  ms = -1/2قیمت لري .دنوموړوڅلوروکوانتم عددونوپه
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
عددونوکې سره یوشان وي .دپاولي قانون  Paul Principپه اساس په هریوه مدارکې په
اعظمي توګه یوازي دوه الکترونونه ځای نیولی شي چې هریويې ځانته دسپين کوانتم
عدد  sلري اودرېیم الکترون ته اجازه نه شته چې هلته ځای په ځای شي  .نوموړی
اوربیتال کیدی شي یوالکترون ولري اویابیخي تش وي .داټوم هراوربیتال ځانګړی نوم
لري چې دنوموړوڅلوروکوانتم عددونوپه مټ مشخص کیږي .دبیلګې په توګه s -Orbital
هغه اوربیتال دی چې د دورانې ضربې کوانتم عدد angular momentum quantum
 numberیې صفروي  ، ℓ = 0, ،اوهمدارنګه  p -Orbitalداټوم هغه اوربیتال دی چې
ددورانې ضربې کوانتم عددیې یووي  ، ℓ = 1, ،اوهمدارنګه  d-Orbitalداټوم هغه
اوربیتال دی چې د دورانې ضربې کوانتم عددیې دوه وي  ، ، ℓ = 2 ،اوهمدارنګه f-
 Orbitalداټوم هغه اوربیتال دی چې د دورانې ضربې کوانتم عددیې درې وي ، ℓ = 3 ،
مدارونه يا پيړونه  - :دیوه جسم هغه منحني ډوله مسیرته ویل کیږي چې دځمکې جاذبې
قوې په اساس دوخت په تړاوتغیرکوي  .لکه دسیارومسیرکله چې دیوه ستورې په
شاوخواڅرخیږي  .همدارنګه داتوم باندنی برخه داوريځې بڼه لري چې الکترونونه پکې
پریوتې دي اودمثبت چارج شوې هستې په چاپیره په ټاکلي واټن اوقشر کې څرخیدونکی
حرکت تر سره کوي .

Orbits

تنظیم  ،ترتیب قطار،ترتیب نوبت

Order

دریاضي په څانګه کې دیوه ګراف عمودي ( )yمحورته ویل کیږي  .که چیرته ) (x,yدیوې
نقطې مختصات وی نوپه دې صورت کې  yدنوموړې نقطی عمودي موقعیت ښيي
دمختصاتومحور

Ordinate
Ordinate Axis
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كاڼى ،تيږه ،معدنى پرښه ،فلز لرونكى مواد ،فلز وال مواد .په بله ویناهغه معدني ډبرې
اومینرالونه چې مهم عنصرونه پکې مخلوط وي اوپه صنعت کې ورڅخه ګټه پورته کیږي
.
عضو ،غړی  :دبدن یوه برخه چې دتوپیرلرونکونسجونوڅخه جوړه وي اویوه ټاکلی دنده
ترسره کوي

Ore

Organ

دغړي ډوز - :دبدن په يوه غړي  Tکې دایونایزوونکووړانګو  Rهغه مقدارجذب شوې
انرژي ده  DT,Rچې د بدن په يوه ټاکلي غړي کې جذب شوي وي ضرب دوړانګوډول وزن
فکټور  . ωRدغړي ډوز  HTواحدسیورت دی ) sievert (Svدی .دغړې ډوزمحاسبه
دالندې فارمول څخه ترالسه کیږي .
• HT = ∑ωR x DT,R

Organ Dose

دفوتون اوالکترون وړانګولپاره دوړانګووزن فکټور  ωRیودی اودالفاوړانګولپاره
دوړانګووزن فکټور  ωRشل دی
عضوچه  -:په یوسلولي حیواناتوکې یوې عضوې ته ورته جوړښت دی  ،دیوه سلول
مشخص جزء اویاهغه دستګاه چې یوه فزیولوژیکي دنده ترسره کوي
عضوي

Organelle
Organic

عضوي کیمیا  -:دکیمیا یوه څا نګه ده چې دعضوي مرکباتواودکاربن څلوروالنسه
مرکباتوڅخه بحث کوي
تنظیم  ،دیوه جسم جوړښت ،سازمان  ،دیوه جسم تشکیل دهغه داجزاوڅخه ،

Organic
Chemistry
Organisation

ژوندی موجود ،موجودحیه  ،ژوندی موجود په حیث دواحد فزیولوجیکې  ،یوه عمومي
اصطالح ده چې دحیوان اونبات لپاره کارول کیږي

Organism

ناحیه نطفوی که تفریق انساج احاطه شده اعضاء معین را تحت تأ ثیر اورده وبه این
ترتیب تکامل یک موجودرا اداره میکند.

Organizer

دربیالوجي  -:جهت یابې  ،تشخیص موقعیت  :عکس العمل یک حیوان به
تحریکاتیکه جهت مشخص داشته باشد طوریکه حیوان مذکورمحوربدن خودرابه سمت
تحریک دورمیدهد که این عملیه بنام  Taxisیادمیشود .تحریک مذکوراګربه شکل
نورباشد ;  phototaxisواګربشکل قوه ء ثقل زمین باشد  ، Geotaxisاګرتحریک
کیمیاوی باشد  chemotaxisوغیره ګفته میشود .اګرموجودمذکوربه سمت تحریک
حرکت کند تحریک مثبت  positive taxisواګرازسمت تحریک مخالف باشد از تحریک
منفی نام برده میشود
درریاضي  - :تعین جهات  :تعین جهات دریک چیزهندسی جهات راتعین میکند مثال :
تعین جهت دریک وکتور

Orientation

دپیل ټکی  ،ابتدا  ،دیوه حرکت اویا یوه فعل دشروع نقطه

Origin Point

اصلي ،عنصراولی

Original
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اساسي کیلوګرام ،اصلي کیلوګرام  -:دواحداتوپه نړیوال سیستم کې دکتلې واحددی .
یوکیلوګرام عبارت له دایریدیم اوپالتین  platinum-iridiumیومخلوط دی چې داستوانې
شکل لري اوقطريې  39 mmاوارتفاع یې  39 mmملي مترده  .نوموړاساسي کیلوګرام
دپاریس په ښارکې دنړیوالو شعبه داوزان اومقیاسات کې خوندي ساتل کیږي .

Original
Kilogram

پرنده شناسي  ،مرغان پيژندنه  :علم عالم پرندګان ازنګاه اناتومی ،سلوک  ،ایکولوجی
وسیستماتیک

Ornithology

په کیمیاکې هغواسیدونوته ویل کیږي چی په کومه اندازه دهایدروجن اټومونه لري په
همغه اندازه هم اوکسیج اټ ومونه لري او جوړښت یې عبارت دی له RC(OH)3 :
 ، (R=alkylهمدارنګه میتااسیدهغه ډول اسیدونوته ویل کیږي چې داړونده اورتواسیدپه
پرتله داوبویومالیکول کمترولري.

Ortho Acid

مرکبات عضویست که بطورعموم درحلقه بنزین بمشاهده میرسند
ودراټوم های مجاورنصب میګردد ،مانند اورتودای کلوربنزین .
اګردرحلقه بنزین ګروپ اتوم های تعویض کننده Substituent
نسبت به  Rدرموقعیت مختلف وجودداشته باشد  ،قرارذیل اسم
ګذاري میشود.
سیستم قایم  ،سیستم مختصات قایم  ،این یک مجموعه وکټورهااست که طورجوره یې
عمودبه یکدیګراند
ددریومستوي ګانو پرمخ ارتسام  -:دهندسې په څانګه کې دارتسام ځانګړې کړنالره ده
چې درې بعده جسم په دوه بعده سطحه کې ارتسام کیږی  .دیوه جسم قایم ارتسام
ددریومستوي ګانوپرمخ باندې دی په دې توګه چې درې واړه مستوي ګان یوپربل
عمودوالړوي اودهغوی څخه یومستوي افقي پروت وي  .په نوموړي کړنالره کې لومړی
دجسم هره نقطه په یوه درې بعده مختصاتوسیستم ) P(x|y|zکې کښل کیږي  .ورپسې
دنقطي یومختصات صفرټاکل کیږي ترڅویوه سطحه منځ ته راشي  .همدغه کړنالره
دجسم نقطي ارتسام په یوه اساسي سطحه کې راښيي .که دجسم یوه نقطه دمخ خواڅخه
وګورو،نود yzپه سطحه کې یې مختصات ) P(0|y|zدي اوکه دپاس خواڅخه ورته
وګورو،نو د xyپه سطحه کې يې مختصات ) P(x|y|0اوکه دڅنګ خواڅخه ورته

Ortho Position

Orthogonal
System

Orthographic
Projections

وګورو،نو xz-په سطحه کې يې مختصات ) P(x|0|zدي .
سیستم واحد قایم  -:درین سیستم وکټورها هروکټوربطول واحدبوده وطورجوره یې
عمودبیکدیګراند
دکیمیاوي عنصر اوزمیم دلنډیزعالمه ده

Orthonormal
System
Os

اوسیلېشن  -:دیوه سیستم اهتزازاتوته ویل کیږي ،دبېلګې په توګه لکه دیوې رقاصې
اهتزاز ،اویادیوه مالیکول په دننه کې دیوه اټوم اهتزاز

Oscillation

اهتزاز

Oscillation

زمان تناوب  ،دتناوب وخت ،پریودیک وخت  -:دیوه جسم په اهتزازي ډوله حرکت کې
هغه وخت ته وی ل کیږي چې دیوې دورې یا بشپړاهتزازپه موده کې تیریږي .دیوه

Oscillation
Period
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اهتزازکوونکي جسم دیوې دورې وخت  Tداهتزازفریکونس  fسره معکوسًا متناسب دی،
T = 1/f
اوسیلیتر -:په نظري فزیک کې هریوفریکي سیستم چې داهتزازوړتیاولري  ،همدارنګه
الکترونیکي سرکټونه شته دي چې برقي اهتزازونه تولیدکوي
اوسیلوګرام  -:هغه شکلونه اویامنحني ګانوته ویل کیږي چې دیوه اوسیلوګراف په واسطه
رسم شوی وي
اوسیلوګراف  -:الکترونیکې سامانونه دي چې دهغه په واسطه د اهتزازونو بڼه دوخت په
تړاو ثبت اولیدل کیدالی شي
اسېلوسکوپ  -:یوه الکترونیکي آله ده چې مستقیم اومتناوب فزیکي کمیتونولکه
دولټیج زیگنالونه،اهتزاز اودبرق جریان زیگنالونه دوخت په تابع سره دپردې پرمخ را
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 .
انحناء دایره

Oscillator

Oscillogram

Oscillograph

Oscilloscope

Osculating
Circle

یوکیمیاوي عنصردی چې په درندوفلزاتوپورې اړه لري اودلنډیزنښه يې په  Osښوول
کیږي .نوموړی عنصر ددروندپالطین په نوم هم یادیږي  .داتومي شمېره یې  76اوکتلوي
شمېره یې  190,2ده اودذوبان نقطه یې  2700°Cاودغلیان نقطه یې 5300 °C
دنوموړي عنصرکثافت  22,4 g-3دی.

ده .

اوزموزیس  -:عبوریانفوذیکطرفه ء مالیکولهای مایعات ازیک غشآء نیمه قابل نفوذی
که توسط دومایع مختلف ویامحلول ومحلل مربوط آن ویادومحلول هم جنس که غلضت
آنهامتفاوت است محدودشده باشد .بصورت عمومي نفوذمایع ازغلظت کم بطرف غلظت
زیادتراست.یابه عبارت دیګر ازطرف محلل بطرف محلول میباشد .دبېلګې په توګه لکه
اوبه چې دیوې نیمه قابل نفوذ غشاڅخه تیریدالی شي خوهغه توکي چې په اوبوکې حل
شوي وي دنوموړې غشاڅخه نه شي تیریدالی

Osmium

Osmosis

فشاراوزموتیک  -:دراثرحادثه ء نفوذمحلل
درمحلول ،ازطرف محلول باالی غشاء نیمه قابل
نفوذهمیشه یک فشارواردمیګرددکه توسط
محلل خنثی میشود.باالخره این فشاربه چنان
حدی میرسد که دیګرازطرف محلل خنثی شده
نتوانسته ومحلل ازطریق غشاء به محلول داخل
Osmotic Pressure
شده نمیتواندیعنی بین محلل ومحلول یک حالت توازن برقرارمیشود.این
فشاررافشاراوزموتیک میګویند .دبیلګې په توګه دشکریومحلول اوخالصې اوبه دیوې
غشاپه واسطه بیل شوي دي چې دحل شووشکرمالیکولونه دغشاڅخه نه شي تیریدالی
خودسوچه اوبومالیکول ونه ورڅخه تیریدالی شي  .په پایله کې دغشاهغه خواته چې
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
مری

Ösophagus, M

دهډوکوجوړونکې حجرې
یوډول

Osteoblast

حجرې دي چې دهډوکې اودهډوکي دمغزدتړون په برخه کې شتون لري

یاداچې جزب کوي اویایې ماتوي  .دمایولوماپه ناروغانوکې
اوزوړهډوکی
داوستیوبالستوفعالیت بندشوی وي اوداوستیوکالستو فعالیت خورا ډیر وي
په هغه ځای کې چې هډوکي تخریب شوي ،رژیدلې اویاویلې شوي
عکس کې دتورسوري په بڼه لیدل کیږي

وي داکسریزپه

Osteoclast

Osteolytic Lesion

یوداسې حالت ته ویل کیږی چې دهډوکوکثافت دنارمل قیمت څخه راټیټ شوی وی

Osteopenia:

په عمومي توګه دهډوکودکتلې بایللوته ویل کیږي  .په تیره بیاکله چې دلوړعمرسره په
تړاوکې وي  .دهډوکوناروغۍ اودکتلې کمښت کیدای شي چې دمایولوماناروغۍ سره
هم تړاوولري  .په داسې یوه پيښه کې دهډوکوماتیدنې خطرډیرزیات لیدل کیږي

Osteoporosis

دجسم تعادل کوچنۍ ډبرې ،دغوږدهلیزډبرې  -:دډیروفقاریه حیواناتو اوهمدارنګه
دانسان دننه غوږپه دهلیزکې دکلسیم کاربونیټ کوچنۍ ډبرې شتون لري چې دبدن وزن
اودعطالت کتلې درلودلوپه اساس اورګانیزم ته ددې وړوتیاورکوي چې دځمکې مرکزثقل
قوې سمت اوتعجیل حس کړي .همداالمل دی چې په نباتاتوکې ریشي دځمکې مرکزثقل
خواته شنې کیږي اودونې ساقه مقابل خواته شنه کیږي .ماهي کوالی شي چې
دنوموړوډبروپه مټ په حسي سلولونوباندې فشارراوړي اود صوت سمت تشخیص
اوهمدارنګه صوت واوري .

Otolith

 Ottماشین  -:سوځیدونکی یااحتراقي موتورونوته ویل کیږي چې دهوا اودسونګ
موادویومخلوط ترلوړفشارالندې فشرده سازی کیږ ي اوورپسې دبهرخواڅخه بل کیږي.
.داډول موتورونه دیوه آلماني انجینر  Nikolaus Ottپه واسطه په  1867زکال کې
اختراع شول.

Otto Engine

دمایع اویاګازجریان لکه دنل په منځ کې جریان پیداکړي اویوې خواته بهیږي

Outpouring

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
کې یانې پرته له بهرنی مقاومت دوولس ولټه ولیتج  U0 = 12 Vاندازه شي ،خوکله چې
په بهرسرکټ کې  0,5 Ωم قاومت وتړل شی اوبیااندازه شي اوقیمت یې Uk = 10 V
وښوول شي نوپایله یې داده چې دبطري داخلي ولتیج دوه ولټه اوداخلي مقاومت یې

Output
Impedance

 Ri ≈ 0,1 Ωدی  .داځکه چې داخلي مقاومت مساوي دی له :
بهرخواته  ،خارج از ،دباندې  ،باندني ،ظاهري

Outside

اوږدول  ،غزول  ،ويړول ،غوړول ،غځول.

Outstretch
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په تخمدان باندې مربوط

Ovarian

دجراحې اویادوړانګودرملنې اویاددرملوپه مټ دتخمدان دنده په ټپه درول ترڅو
هورمونونه تولیدنه کړي

Ovarian Ablation

دتخمدان سرطان

Ovarian Cancer

دښځي هغه جوړه غدې چې هورمونونه اوهګۍ تولیدکوي

Ovaries

تخمدان  -:دښځینه جنسي غړی دی  ،هغه نسجونه اویاغړی چې هلته دهګۍ جوړښت
صورت نیسي .په فقاریه حیواناتوکې پرته له مرغانوتخمدان په زوجي ډول سره وي اوهغه
هګۍ چې په تخمدان کې تولیدکیږي دبدن په خالیګاه کې اچول کیږي .په تي
لرونکوحیواناتوکې دبدن له خالیګاه څخه دناقل البیضه یا  Oviduktپه مټ رحم ته
انتقال کیږي .په رحم کې دالقاح عملیه ترسره کیږي

Ovarium

تخمدان  -:ښځینه جنسي غدې ته ویل کیږي چې هلته دالقاح وړهگی اوجنسي
هورمونونه لکه  estrogensاو Progesteronپکې تولیدکیږي.

Ovary

نوموړې دمالګې دراټولولو یوه داسې کړنالره ده چې په صنعت کې دسمندرداوبوڅخه
دمالګې داستحصال په موخه په کاراچول کیږي  .بلخوا هغو بې ګټې پاتې شونوته هم ویل
کیږي چې خام اوګټور موادوه نه لري  - .کله چې دځمکې ال ندې معدني مواد راایستل

Overburden

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 .
ښځینه جنسي حجره  ،دهګۍ مورنۍ سلول

Ovocyte

دتخمدان څخه دهگی جالکیدل  -:په یوه پیغله ښځه کې میاشتنۍ جامه لږڅه اته ویشت
ورځي دوام لري  .په دوولسمه اویادیارلسمه ورځ د  FSHاو LHهورمون په واسطه
دتخمدان  Graaf-Follikeبرخې څخه د هگی یوه پخه حجره جالکیږي .

Ovulation

په مؤنث تي لرونکوحیواناتوکي په تخمدان کې دهګۍ پخیدل اودجدارڅخه بیلیدل

Ovulation

نباتې تخمدان

Ovulum

ښځینه جنسي حجره -:
په بدن کې دهگی حجره ترټولوغټه حجره ده چې پرته له
مایکروسکوپ څخه په سترگوهم لیدل کیدای شي  .دهگی
حجره دکروموزومونو هاپلوئيد  haploidشمیر لري ،یانې
درویشت  ٢3توپیرلرونکي کروموزومونه لري چې دوه ویشت
یې اوتوزوم کروموزومونه اویویې  X-Chromosomدی  .په
شک ل کې دښځینه جنسي حجره ښوول شوې ده چې په بهرنی غشاباندې یې گڼ
شمیرڅوکورجوړښتونه لیدل کیږي چې د  corona radiataپه نامه سره یادیږي  .نوموړي
شعاعي جوړښتونه ددریوپټونوڅخه جوړشوي دي اودالقاح څخه ترمخه دهگی حجره په
اړینوپروتینوباندې تغذیه کوي  .ددې لپاره چې دالقاح کړنالره ترسره شي نوسپرم (مني )
مجبوردي چې دنوموړودریو پټونو څخه تیرشي  .ددې موخې لپاره هرسپرم یوانزایم
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 hyaluronidaseافرازکوي ترڅودشعاعو پټ نرم شی اوهڅه کوي ترڅودهگی حجرې
دمنځ برخې ته دالقاح کولوپه موخه ورننوځي .
د هگۍ سلول  ،دمؤنث هگۍ  -:دمؤنث جنسي حجرې ته وایي چې په تخمدان کې
دیوه آر  diploidجنسي حجرې څخه منځ ته راځي  .داهگی دیوه نوي نسل دتولیدلپاره
دمذکرتخم سره دالقاح وړتیالري .

Ovum

 -۱دهګۍ حجره ،ښځینه جنسي حجره ،تخم،سلول
 -۲سلول مادری تخم درحیوانات فقاری ،تخم
،2n) ،
نارسیده ،سلولیکه دارای
یادوچندتعدادکروموزوم عادی بوده وتخم ازآن
بدست میاید.

Ovum

هګۍ ،تخم  - :په کثیرالحجروي حیواناتواونباتاتوکې مؤنث جنسي سلول ته ویل کیږي
چې لږترلږه دوالدینویوه دسته کروموزوم ولري  ،د تخمه مذکرله القاح څخه وروسته
یوژوندی موجودمنځ ته راځي چې دوالدینوسره ورته والی لري .دمذکرجنسي سلول
برخالف ،مؤنث تخم دجنین دتغذيې لپاره یومقدارزردي موادلري  .هګۍ دبدن په
ټاکلوځایونوکې تولیدکیږي چې په نباتاتوکې د Oogoniumپه نوم اوپه حیواناتوکې
 Ovariumپه نوم یادیږي .

Ovum

اوکسالیک اسید -:یوطبیعي اسیددی چې په ډېریوسبزیجاتوکې پیداکیږي اودوه
کاربوکسیل ګروپونه لري  .یوسپین بلوري جامددی اوزهرجن خاصیت لري

Oxalic Acid

اکسیدیشن  = ۱:داوکسیجن سره دیوه عنصراویایوه کیمیاوي مرکب یوځای کیدل
 = ۲په یوه مرکب باندې داوکسیجن تړل
 =۳دیوه کیمیاوي مرکب څخه دهایدروجن جداکول
 =۴دیوه عنصروال نس پورته بیول
 =۵دیوه اټوم اویاکیمیاوي مرکب څخه دیوه اویاډیروالکترونوبیلول
 -: Oxidation-reductionتحمض او احیا:
الکترون له السه ورکولو ته اکسیدیشني عملیه او الکترون رانیولو ته احیاوي عملیه وایی
.هغه اتوم جې الکترون له السه ورکوي مثبته اکسیدشني درجه یی لوړیږي ) منفي
اکسیدشني درجه ټیټیږي ( او هغه اتوم چې الکترون رانیسي منفي اکسیدیشني درجه یی
لوړیږي ) مثبته اکسیدیشني درجه یی ټیټیږي ( .لکه په الندې اکسیدیشني احیاوي
تعامل کې چې دمس– اتوم الکترون له السه ورکوي اکسیدیشني درجه یی  +2کیږي او
د جست ایون چې الکترو رانیسي اکسیدیشني درجه صفر ګرځي  .دبیلګې په توګه دمس
فلز دجست دوه قیمته ایون سره په اوبوکې ګډکوو،نوپه پایله کې دالکترونوانتقال په
الندې ډول ترسره کیږي .
Cu0 + Zn+2 → Cu+2 + Zn0
دهغه کیمیاوي مرکب څخه چې الکترون لیرې شوی وي دتحمض یا داکسیدایزد
 oxidizedشوي په نوم یادیږي اوهغه کیمیاوي مرکب چې هغه سره الکترون یوځای شوی
وي دارجاع یااحیا شوي  reducedپه نوم یادیږي  .دبیلګې په توګه کله چې دهایدروجن
اتوم دفلوراتوم سره یوځای شي نوهایدروجن تحمض  oxidizedکیږي اوفلور ارجاع
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 reducedیااحیاکیږي  .دهایدروجن اتوم اوکسیدیشني عملیه په الندې ډول ده
دهایدرجن هریواتوم یوالکترون له السه ورکوي اوتحمض oxidizedکیږي  .دفلوراتوم
ارجاعي عملیه په الندې ډول ده.
دفلورهریواتوم یوالکترون ځانته رانیسي اوبیرته ارجاع  reducedکیږي .په پایله کې
دهایدروجن اتوم اودفلوراتوم اوکسیدیشني  -ریدکشني کیمیاوي عملیه اویا په بله مانا
دتحمض اواحیاکیمیاوي عملیه په الندې ډول لیکو:
داوکسیدیشن عدد -:یومثبت اویامنفي عدددی چې دیوه اتومي ګروپ دپاسه په
اتومونوباندې لیکل کیږي اوداتوم چارج په ګوته کوي نوموړی عدد داوکسیدیشن
مرحلې سره ورته مانالري
داوکسیدیشن مرحله  -:دیوه کیمیاوي مرکب داټومونوایوني چارجونوشمیرته ویل کیږي
 .ځیني عنصرونه دخپلو مختلفومرکباتوپه ترځ کې توپیرلرونکي اوکسیدیشن پړاوونه
یامراحل ځانته غوره کوالی شي  .دبېلګې په توګه لکه منګانیز Mn7+ , Mn4+ , Mn2+

Oxidation
Number

Oxidation State

اوکسیډیتف ډیکاربوکسیلیشن  -:یوډول کیمیاوي تعامل دی چې د کاربوکسیلیک
اسید  R–COOHکاربکسل ګروپ ) (–COOHدنوموړي مالیکول څخه دکاربن دای
Oxidative
اکسایدپه ډول جداکیږي اوپخپله پاتې مالیکول اوکسیدایز  oxidizedکیږي اویوالکترون
Decarboxylation
دالسه ورکوي اوپه اوبواوکاربن دای اکسایدتجزیه کیږي  .دکیمیاوي تعامالتو تحمض
اواحیا کې تولیدشوي مواددتنفس کړۍ ته ورکول کیږي .
اوکسیدیتیف فاسفور یلیشن -:

هغه انرژي چې دحجري تنفسي ځنځیر لومړي

لوړانرژي
کمپلکس ،دریم کمپلکس اوڅلورم کمپلکس په اوږدوکې د NADH
الکترونوڅخه ازاده کیږی او دپروتون نشیب یانې یوګرادینت Proton gradient
تشکیلوی  ،د  ATP synthaseانزایم ته انتقال کیږی  .د  ATP synthaseانزایم کوالی
شي چې دپروتون ګرادینت انرژي په مټ د  ADPمالیکول سره یوغیرعضوي فاسفیټ
Oxidative
) (Piګروپ یوځای کړي اوپه پایله کې په انرژي بډای مالیکول ( )ATPمنځ ته راشی .
Phosphorylation
نوموړې کړنالرې ته اوکسیدیتیف فوسفوریلیشن ویل کیږي  .په بله وینا اوکسیدیتیف
تنفسي ځنځیرکمپلکسونوپه اوږدوکې هغه
فوسفوریلیشن په کړنالره کې دحجري
الکترونونه چې د کوانزایم  NADHاوکوانزایم  FADH2اوکسیدیشن په کړنالره کې
ازادشوي دي اواوکسیجن ته انتقال کیږي  .په پایله کې هغه انرژي چې په نوموړي
کیمیاوي تعامل کې داوکسیجن څخه ازاده کیږي سم سیخ د  ATP synthaseانزایم ته
انتقال کیږی ترڅونوموړی انزایم په فعالیت پیل وکړي.
اوکساید - :داکسیجن سره دیوه عنصرپه تیره بیالکه دفلزاتوترکیب کیدل
په یوه اتوم یاایون یایومالیکول باندې داوکسیدیشن عملیه ترسره کول چې په پایله کې
الکترونونه ورڅخه ضایع شي
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اکسیدانت  -:هغه عنصرونه اویا مرکبات دي چې دنوروعنصرونو اویامرکباتو څخه
الکترونونه ځانته رانیسي .

Oxidizing Agent

اوکسایدکوونکې ماده ،تحمضګر  -:هغه کیمیاوي ماده ده چې ددې وړتیالري چې یوه
بله کیمیاوي ماده اوکسیدایزکړي اودنوموړې مادې الکترونونه ځانته راونیسي لکه Oxidizing Agent
اکسیجن ،هایدروجن پراوکساید او NAD+
عضوي مرکبات دي چې په هغوی کې الندې ګروپ شتون ولري

Oxo Compounds

عضوي اسیدونه دي چې عمومي فرمول يې په الندې ډول دی R - CO - COOH
هغه ژوندي موجودات چې په هواکې ژوندکوي اواوکسیجن مصرف کوي
اکسیجن ،اوکسیجن  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Oښوول کیږي
اواتومي شمیره یې  8ده  .په عادي فشاراوحرارت کې داکسیجن دوه اټومونه سره یوځای
کیږي اوداکسیجن یومالیکول جووړوي .اکسیجن بې رنګه،بې خونده اوبې بویه دوه
اتومي ګازدی چې کیمیاوي مالیکولي فرمول يې په  O2لیکل کیږي .دځمکې په
اتمسفیرکې داکسیجن برخه لږڅه شل سلنه  20%تشکیلوي .

Oxocarboxylic
Acids
Oxybionts

Oxygen

اوکسیجن  -:یوکیمیاوي غیرفلزي عنصردی چې دګازپه شکل شتون لري  .اتومي شمیره
یې اته  8اودکتلي شمیره یې  ، 15,999دلنډیزنښه يې په
حالت کې داوکسیجن کثافت مساوي دی له 1,14 g.cm-3 :

 Oښوول کیږي  .دمایع په

انفجاري گاز -:عبارت له یومخلوط څخه دی چې دوه برخې یې هایدروجن گازاویوه برخه
یې اکسیجن گاز تشکیلوي  .کله چې نوموړي مخلوط ته اورواچول شي یانې د – 500 °C
 600 °Cپه شاوخواکې حرارت ورکړشي نوسمدالسه انفجارکوي .دکیمیاوي تعامل
معادله يي په الندې ډول ده :

Oxygenium

Oxyhydrogen

په پایله کې هایدروجن سوځي اوداکسیجن هایدروجن مخلوط گاز تولیدکیږي  .په
صنعت کې دنوموړې کړنالرې څخه دفلزاتوولډینگ کولوپه موخه گټه پورته کیږي .
اوزون داوکسجن دریواتومونو  O3څخه جوړدی چې درعدوبرق اغیزي په پایله کې
دځمکې اتموسفیرپه لوړه طبقه کې تولیدکیږي .دذوبان نقطه يې  ، - 151 °Cدغلیان
نقطه یې  – 122,5 °Cقیمت لري  .کثافت یې دمایع په حالت کې  1,03 g.cm-3دی.

Ozone

دکیمیاوي عنصر فاسفور لپاره دلنډیزنښه ده

P

دکیمیاوي عنصرپروتاکتینیم لپاره دلنډیزنښه ده

Pa

جوړه  ،زوج

Pair

تشکیل زوج نمودن ،تزویج شدن ،جفت شدن ، - :همزیستي مؤقتي یادائمي جنسهای
مختلف حیوانات که بشکل یک زوجي یامونوګامي بوده که یک نرویک ماده باهم جفت
میشوندویااینکه بشکل پولي ګامي بوده که یک نروچندین ماده وبرعکس باهم جفت
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میشوند وتشکیل جفت به میان میاید.
جفت عددونه لکه )(3,4

Pair Of Numbers

د جوړه بڅرکو پيدايښت  - :داتوم هستې ته دفوتون وړانگې ور ننوځي اوهلته خپله ټوله
حرکي انرژي له السه ورکوي اوپه کتله اوړي  .په پايله کې يومنفي چارج لرونکی الکترون
 eاو يومثبت چارج لرونکی الکترون  e+يا نې پوزيترون ) (Positronورڅخه پيداکيږي .دنوموړي فزیکي کړنالرې معادله په الندې ډول ده .

دجفتونو مجموعه  -:دیوې مجموعي دجفتونومجموعی ته ویل کیږي دبیلګې په توګه :
دیواودوه عدد مجموعه } {1,2په پام کې نیسوچې دجفتونومجموعه یې عبارت دی له :

Pair Production

Pair Set

}){(1,1), (1,2), (2,2
بیولوجی موجودات حیه فوسیل  -:علمیکه ازموجودات حیه دوره های ګذشته زمین
بحث میکند

Paleobiology

بیولوجي نباتات فوسیل شده  - :علمیکه ازنباتات دوره های ګذشته زمین بحث میکند

Paleobotany

علمیکه ازموجودات حیه ازبین رفته وقدیمی بحث میکند

Paleontology

بیولوجی حیوانات فوسیل شده  -:علمیکه ازحیوانات دوره های ګذشته زمین بحث
میکند

Paleozology

انساج ترکیب ضیائي دربرګهای سبز  -:طبقهء ایکه دربرګها زیرطبقهء فوقاني ویااپیدرم
واقع است ،انساج مذکورازیک یاچندین طبقهء ساخته شده ودارای مقدارزیات دانه
سبزکلوروفیل میباشد

Palisade Fabric

پالیدیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دنجیبوعنصرونوپه ډله کې شمیرل کیږي اودپالطین
په ګروپ پورې اړه لري ،دلنډیزنښه يې  ، Pdاټومي شمیره يې  46اودکتلې شمیره یې
 106,4دی  .دنوموړي عنصرکثافت  ، 11,97 g.cm-3ذوبان نقطه  ۱۵۵۵°Cاودغلیان
نقطه  2000 °Cده

Palladium

یوډول درملنه ده چې دپرمخ تللي سرطان ناوړه نښې نښانې کموي ترڅودناروغ
ژوندکیفیت ښه شي  .خودسرطان ناروغۍ عالج ناشوونی دی
پالپیشن  -:په طبابت کې دالس ګوتوپه مټ دبدن پوستکې الندې یوه غړي معاینه کول
لکه کلک موښل ،فشارورکول اوداسې نوردرواخله ترڅودناروغۍ المل پيداکړي  .په
نوموړې کړنالره کې دپوستکې حرارت ،پړسوب ،دزړه حرکت ،غوږونه
،دسترګولید،دخیټې ستروالی اودرد ،دښځې سینه ،رحم ،اندامونه ،دنارینه خوټې  ،ینه
،پروستیټ غده ،درګون پلس اودتائیراید غټوالی کنترول کیږي .
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پانکراس  - :یوه سوررنګه غده ده چې په بدن کې دوه اړینې دندې ترسره کوي .
لومړی خپل بهرني افرازات لکه انزایمونه دغذایې موادودهضم کولوپه موخه معدې
اوکولموته ورتویوي اودویم داچې خپل نني افرازات لکه د انسولین هورمون سم سیخ
وېنې ته ورکوي  .وزن یې د  70–80 gاوطول یې  15–20 cmته رسیږي  .په عرضاني
ډول دمعدې ترشادتوري اواثنې عشرترمنځ پروت دی .داخلی افراز انسولین دبیتاله
حجروڅخه ترشح کیږی  .بل هورمون یې ګلوکاګون

Pancreas

دی چې دالفاله حجروڅخه افرازيږي  .دپانکراس
دالفا ،بیتا اودلتا حجروڅخه دالنګرهانس
 Langerhansجزایرجوړیږي  .د انسولین هورمون
په وینه کې دشکرمقدارکنترول کوي  .که د نوموړی
هورمون اندازه په وینه کې لږشي نودشکر ناروغۍ
منځ ته راځي چې دیابتیک  diabeticپه نامه سره
یادیږی .
پانکریاس،پانکراس  ، -:پانقرِاس  ،دمعدي ترشایوه غټه
غده ده چې اثناعشرته دهضم انزایمونه ترشح کوي.
نوموړي انزایمونه دخوراکي موادو غوړ،پروتین او
كاربوهايدريټ په کوچنیوبرخو تجزیه کوي .دپانکریاس

Pancreas

غده برسیره پردې وینې ته دانسولین،سوماتوستاتین او
گلوکاگون هورمونونه ترشح کوي اوپه دې اساس په وینه کې دشکرمقدارکنترول کوي
کاغذ

Paper

کاغذي کروماتوگرافي یوډول تحلیلی کړنالره ده چې دفلترکاغذپه کارولوسره مغلق
Paper
Chromatography
کیمیاوي ترکیباتو مواداویارنګي موادیودبل څخه بیلوالی شي
دتي څوکه چې شدې ورڅخه راوځي ،زخ،نوک پستان

Papilla Mammae

مرچک ،مرچ

Paprika

موقعیت پارا  -:درمرکبات عضوی بطورعموم درحلقه ء بنزین  C6H6دیده
میشود .درینجااتوم هایدروجن به اتوم دیګردرکاربن هسته که مقابل هم

Para Position

قرارګرفته است تعویض ګردیده است.
 -: Parabolaمحل هندسي نقاطیکه مسافه های آنهاازیک نقطه مستقر ( Fمحراق) ویک
خط مستقر(موجه) بیکدیګرمساوي میباشند.
محورتناضر  Parabolaمحراق ورأس رااحتوامیکند .هرګاه
محورتناضررا بحیث محور ورأس رابحیث مبده ء مختصات قائم
االزاویه انتخاب کنیم معادلهء نمونه ای از  Parabelaعبارت است
از y2 = 2px :درحالیکه  pطول عموداست که ازمحراق به موجه
رسم شده است.
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آهینه ء پارابولی  - :یوانعکاس کونکی شیشه یې لوښۍ دی چې دوړانګوانرژي  ،صوت
انرژي اودرادیوڅپې انرژی په محراق کې راټولوی .یک آهینه ء مقعراست که اګرتوسط
مستوی که ازمحورتناظرآن بګذرد قطع ګردد ،مقطع آن یک پرابول راتشکیل میدهدParabolic Mirror .
درین قسم آهینه تمام شعاعات که موازی به محمورعمده آهینه به آهینه برسد
بعدازانعکاس ازیک نقطه ء باالی محورعمدهء آن میګذردکه بنام محراق آهینه یادمیشود.
یک سطح است که دربرابراین سطح یک مجموعه ء مستوی های موازي
وجوددارند،طوریکه مقاطع این مستوی ها باسطح مذکور  Parabolaهابوده ومقاطع
مستوي های عمودبه مجموعهء مستوي های موازی مذکورباسطح یابیضوی ویا
 hyperbolaمیباشد .دبیلګې په توګه لکه دقمرمصنوعی پشقاب ډوله لوښۍ
متناقص بودن

Paraboloid

Paradox

این حادثه راکه فشارقاعدوی مایعات تنها مربوط به ارتفاع سطح مایع وکثافت آن بوده
به مقطع قاعده بستګی ندارد،بنام پارادوکس هایدروستاتیک یادمینمایند

Paradox,
Hydrostatic

بیان متناقص  -:بیانې آست که درآن ناراستي آشکاربنظرمیرسد که به ثبوت رسیده
است.

Paradoxie

اجسامیکه دارای مالیکولهای قطبی یعنی پوالرمیباشند وضمنًا اجسامیست که درآنها
ثابت دای الکتریک و  suszeptibilitätرول مهمی را درساحه برقی بازی نمیکند

Paraelectric

پارافین  :تمام هایدروکاربن های مشبوع را بنام خاندان پارافین یاد میکنند
 =۱اینهاهمه دارای رابطه ء مشبوع بوده ودارای فرمول کیمیاوی
 𝐶𝑛 𝐻2𝑛+2میباشند
 = ۲یکنوع ماده ایکه متشکل ازهمین هایدروکاربن است از پطرول نیزحاصل میګردد که
بنام پارافین یاد میشود ودارای رنګ سفید بوده وبرای شمع سازی وکریم سازی

Paraffin

بکارمیرود.
 =۱زاویه ایست که تحت آن یک فاصله معین مشاهده میشود
 = ۲لغزش دوجسمی که بفاصله های مختلف ازیک مشاهدی که درحرکت است ،دورباشد
 = ۳دحرارت اندازه کولو په موخه یوه ترمومترآله کارول کیږي .دیوې ترمومترسکیل ستن

Parallax

بایدعمودًا ولوستل شي داځکه چې دسکیل ترشاهنداره تړل شوی ده اوکه عمودًا وه نه
لوست ل شي دسکیل ستن تصویرلیدل کیږي اودحرارت اندازه ناسمه لوستل کیږي
موازی  - :درمستوی دوخط مستقیم موازی بیکدیګراند وقتیکه دارای نقطهء تالقی
نباشند همچنین دومستوی موازی بیکدیګراند وقتیکه دارای نقطه ء تالقی نباشند

Parallel

موازي وړانګې ،موازي شعاع

Parallel Beam

دایره ء موازی  -:هرګاه یک سطح کره دورانی بایک مستویکه به محورمیباشد ،قطع
شود ،دراین صورت مقطع یک دایره موازی است که به روی سطح کره تشکیل میشود

Parallel Circle

اتحادموقتی موازی دوسلول جنسی ویادوحیوان یک سلولی ویادوکروموزوم
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سرکټ موازی  -:بسته کاری برقی است طوریکه سامانهای برقی مانند خاذن،بطری،
مقاومت ،دایود وغیره نظربه منبع برق  U0بایکدیګرموازی بسته شودوقطب های مشابه
ان ها بایکدیګریکجابسته شود .په شکل کې دوه موازي
مقاومتونه  Rکښل شوي دي چې دهریوه مقاومت څخه یوه
برخه برقي جریان  Iتیریږي .دولټیج منبع په  U0کښل شوی ده.
موازی ارتسام

Parallel
Connection

Parallel
Projection

متوازی االضالع قوه  -:کله چې په یوه جسم باندې دوه قواوي لکه
 F1او  F2ترټاکلي زاويي الندې اغیزه وکړي نوکوالی شوچې
محصله قوه  Fnetيې دهندسي کړنالري په مرسته ترالسه کړو.
محصله قوه دمتوازی االضالع وترتشکیلوي اودنوموړوقواودجمع
کولوپه واسطه منځ ته راځي  .یانې  Fnet = F1 + F2په دې مانا چې په جسم باندې
دمحصلي قوې اغیزمنتوب ددواړوقواوسره یوشان دی .

Parallelogram
Of Force

متوازی اال ضالع  -:یوڅلورضلعه شکل دی چې متقابلې ضلعی یې دیوبل سره موازي
دي

Parallelogram

فلج کیدل،شل کیدل ،دیوه غړي دندې اویادعضلي دندې دمنځه تلل  .لکه دبدن یوې
برخي حسي اوحرکتي دندې کمښت .

Paralysis

ځیني مواد دمقناطیسیت ځانګړتیاوې لري په دې مانا چې که دبهرخواڅخه په هغوی
باندې مقناطیسي ساحه وکارول شي نودموادوپه دننه کې دمقناطیسې ساحې شدت Paramagnetismu
s
دبهرخواساحې په پرتله تقویه کوي  .داځکه چې دنوموړوموادوپه منځ کې مقناطیسي
ساحه تولیدکیږي چې دبهرخوامقناطیسي ساحي سره په یوخواکې هم غږه کیږي.
پارامسیم  -:یوحجروي حیوان دی چې په اوبوکې ژندکوي اودسلیپربڼه لري .داحیوان
ازجمله مژگداران  ciliatesپه جنس پورې اړه لري.
پارامتر  ،متحول

Paramecium
Parameter

دیوې واحدې لمفویدحجرې (مونوکلونل)څخه په جینیتیک تړاویوشان زیږنده جوړشوي
اوپه جوړښت کې غیر نارمل پروتین دي  .دغه پروتین یوډول ایمونوګلوبولین

Paraproteins

اویادایمونوګلوبولینوټوټې دي چې دانټي باډې په څیرکومه دنده نه شی ترسره کوالی .
پار ازايټ -:طفيلى ،مفت خور هغه ژوى اوبوټى چې دنورو ژوو اوبو ټو په وينو اوغوښو
ژوند كوي  .پارازایت دبل ژوندي موجودپه بدن اویادبدن په دننه کې ژوندکوي اودهغه
دموادوڅخه ځان تغذیه کوي  .پارازایت معموالً میزبان ته دناروغۍ المل ګرځي لکه
التهاب  ،ساري ناروغۍ اونور  .پارازایت په وینه کې ،په انساجوکې اوپه روده اوداسې
نوروکې شتون لري چې دهمغه غړي په نوم یادیږي .لکه کرم حلقه دار،سپږې ،ورېږې ،

Parasite

اسهال آمیبی،دماالریامګس،سماروغ ،ایکسودیدا،زکن
طفیلی  ،پار ازايټ  -:حیوانې اویانباتې اورګانیزم چې دیوه بل اورګانیزم په منځ
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اویابهربرخه کې ژوندکوي اوله هغه څخه ځانته غذايي موادځبیښي.
سیستم عصبی پاراسمپاتیک  -:دخودمختاریاخپلواک عصبي سیستم یوه برخه ده چې
دبدن داخلي غړودنده اودوینې جریان دمغز لسم عصب،اوم عصب،نهم عصب اودرېیم
عصب په مټ کنترول کوي .پاراسمپاتیک عصب داستراحت په وخت کې فعال کیږي
اودبدن داخلي غړوفعالیت راکموي اودبدن انرژي سپموي  .دبېلګې په توګه دزړه ضربه
کموي ،دوینې فشارکموي ،دسږو شعبتان تنګ کوي  ،خوداستراحت په حالت کې
دمعدي حرکت زیاتوي ترڅوډوډي هضم شي  ،كيسه صفراعضالتو انقباض Parasympathetic
Nervous System
کول،دمتیازونل انقباض،دمتیازوکڅوړي انقباض،په جنسي غړوکې درګونوارتول اونور.
دیادولووړده چې پاراسمپاتیک عصبي سیستم دسمپاتیک عصبي سیستم مقابل لوبغاړی
دی  .په دې مانه چې پاراسمپاتیک دبدن داخلي غړودندې فعالیت راکموي اوبرخالف
سمپاتیک دبدن داخلي غړودندې فعالیت زیاتوي .دنوموړودواړوعصبي سیستمونوتعادل
باید برقرارشي ترڅودبدن صحت تضمین وشي.
پاراتایفوید  -:یوډول ناروغي ده چې محرقې ته ورته ده خودهغي په شان دومره سخته نه
ده  .نښې نښانې یې عبارت دي له تبه ،41°Cاسحال ،په سینه باندې دګالب ګل په شان
رنګه ټکي ،التهاب روده،خون ریزی اونور .نوموړې ناروغۍ دپاراتیفوس
باکټریااودسالمونال باکټریاپه واسطه خپریږي .په بدن کې دنوموړي مکروب داستراحت
موده دلسوورځوڅخه آن تریوویشت ورځوپورې رسیږي.

Paratyphoid

 -۱دحیواناتواویانباتاتواساسي نسجونه
 -۲دنباتاتوپه پاڼوکې اسفنجي نسجونه

Parenchyma

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
شي  .دځینې ډول حیواناتواونباتاتوتکثرپرته له دې چې القاح صورت ونیسي  .داډول

Parthenogenesis

تکثرپه یوشميرزیاتوحیواناتواونبا تاتوکې ترسره کیږي .دبېلګې په توګه لکه نسواري
الجی،رشتوي چنجی،خرچنګها،سرخسها،اوحشرات ،ککهای آب
برخه ئیزاشتقاق ،اشتقاق جزئي  -:په ریاضي کې دیوې تابع ) 𝑛𝑥 𝑓 (𝑥1 . 𝑥2 . … … 𝑥𝑖 . … .
برخه ئیزاشتقاق چې ډیرمتحول ولري په داډول ترسره کیږي چې یوداشتقاق کړنالره
یوازې په یوه ټاکلي متحول لکه 𝑖𝑥 باندي عملي کیږي اوپاتې نورمتحول ثابت په نظرکي
نیول کیږي اوبل ځل په یوه بل متحول لکه  𝑥𝑖+1باندې داشتقاق کړنالره عملي کیږي .
په نوموړي صورت کې یوه تابع الس ته راځي چې یوازې یومتحول  xiلري او مشتق ددې
تابع د  xiپه تړاوعبارت دی

) 𝑛𝑥𝜕𝑓(𝑥1 .𝑥2 .……𝑥𝑖 .….
𝑖𝑥∂

او دتابع 𝑓 برخه ئیزاشتقاق په نوم

Partial
Derivative

یادیږي .دبېلګي په توګه که یوه تابع چې دوه متحول ولري لکه  𝑓 (𝑥. 𝑦) = 𝑥 2 + 𝑦 2په
پام کې ونیسو،نو د  xمتحول په تړاوددې تابع برخه ئیزاشتقاق مساوي دی له = :
𝑥 2اود  yپه تړاوددې تابع برخه ئیزاشتقاق مساوي دی له = 2𝑦 :
چې د برخه ئیزاشتقاق لپاره د 𝜕 عالمه کارول کیږي.
تفاضلی جزئي  -:دربرابریک تابع ) 𝑛𝑥  𝑓 (𝑥1 . 𝑥2 . … … 𝑥𝑖 . … .افاده
. dxi

)𝑛𝑥𝜕𝑓(𝑥1 .𝑥2 .……𝑥𝑖 .….
𝑖𝑥∂

بنام تفاضلی جزئي نظربه 𝑖𝑥 یادمیشود.
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)𝜕f(x.y
∂y

)𝜕f(x.y
∂x

دیادولووړده

Partial
Differential
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جزئي تفاضلي معادله  -:په ریاضي کې یوډول تفاضلي معادله چې دیوې تابع
) 𝑛𝑥  𝑓 (𝑥1 . 𝑥2 . … … 𝑥𝑖 . … .دمتحلوپه تړاویواویاډیرجزئي مشتقات ولري  .دبېلګي په
توګه :

)∂2 f(x. y) ∂2 f(x. y
+
=0
∂x 2
∂y 2
فشارجزئی،فشارقسمي  -:دګازپه یوه مخلوط کې دیوې برخې ګازفشارته ویل کیږي چې
په ځانګړي ډول سره يې په همغه لوشي باندې واردکوي .دګازبرخه ایزفشارونومجوعه
دمخلوط غازمجموعی فشارپه ډاګه کوی  .دبېلګې په توګه که چېرته درې ګازونه هریوپه
ځانګړي ډول په خپل وارسره په یوه لوښي باند فشارونه لکه  P1,P2,P3واردکړي
اوبیاوروسته په همغه لوښي کې سره مخلوط شي  ،نوپه دې حالت کې مجموعی فشارP
مساوي دی له  P = P1+ P2+ P3 :دلته فشار P1اوفشار P2اوفشار P3ته برخه
ایزفشاراو یا فشارجزئی ویل کیږي .

Partial
Differential
Equation

Partial Pressure

کله چې ددرملني څخه وروسته دسینې سرطان کوچنی شي خوبیخې له مینځه والړ نه شي

Partial
Remission

برخه اخيستل ،ګډون كول.

Participate

ذره ،ټوټه  ،جزء ،

Particle

دبڅرکوتعجیل کوونکی -:
یوډول ماشین دی چې چارج
دالکترومقناطیسي
شووبڅرکوته
ساحې په مټ خورالوړتعجیل اوانرژي
ورکوي اوهمدارنګه هغوی دمسیرپه
اوږدوکې یوځای غونډ ساتل کیږي.
نن ورځ ترټولو پیاوړی تعجیل کوونکی ماشین ) (LHCپه سویزهیوادژنیوښارکې دی چې
دپروتون ذرې ته ان ترشپږ تیراالکترون ولټ  6.5 TeVپورې حرکي انرژي ورکوي .
دپروتون دوه ذرې چې شپږتیراالکترون ولټ حرکي انرژي لري یوپربل مخامخ لیګیږي اوپه
پایله کې دکتلي په مرکزکې  center-of-massدهغوی انرژي دیارلس تیراالکترون ولټ
 13 TeVقی مت لري  .دپروتونوپه ټکرکې ګڼ شمیرهستوي ذرې تولیدکیږي  .بلخوا
دبڅرکوتعجیل کوونکي آلې څخه په طبابت ریسرچ اوصنعت کې ګټه پورته کیږي .

Particle
Accelerator

نوموړي آله دایونویوه سرچینه ،تعجیل کوونکي استوانه يې ډوله جوړښتونو Drift tubes
اولوړفریکونس جنراتورڅخه جوړه شوې ده .دلوړفریکونس جنراتورپه مټ تعجیل کوونکي
استوانه یې ډوله جوړښتونه دفریکونس سره مطابق په خپل وارسره پرلپسې مثبت اومنفي
چارج کیږي اودسرچینې څخه راوتونکوچارج شووذراتولکه الکترون ،پروتون اوایونوته
تعجیل ورکوي .
دبڅرکو اویا ذرو وړانگې  - :کله چې یوه بنسټیزماتحت اتوم ذره په ډیرسرعت سره
حرکت کوي نوانرژي یې دوړانګوپه ډول خپریږي لکه الفا ذره ،الکترون ذره  ،نیوترون
ذره اوپوزیترون ذره دایونایزوونکووړانګوبڅرکې دي  .ګاماوړانګې اواکس وړانګې
ایونایزوونکې الکترومقناطیسي وړانګې دي .
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ویشل  ،ويشل ( عادال نه )،ټاكل ( دهرچابرخه ) .تقسیم بندي
دحرارت په واسطه دمایکرواورګانیزمودمنځه وړل  .دبیلګې په توګه په خوراکي موادولکه
شیدی ،شربت اوسابوته دشپیته درجې سانتې ګرید  60°Cڅخه آن ترسل درجې سانتي
ګرید 100 °Cپورې حرارت ورکول کیږي ترڅوهرډول میکروبونه مړه شي اوخوراکي
مواددوامداره وساتل شي .

Partition

Pasteurization

څرځای  ,گابڼ  ،بید ،درخت بید

Pasture

دگونډي دسترگې هډوکی،عینک زانو  -:دهډوکوپلنه صفحه چې دگونډې مفصل دپاسه
پرته ده .

Patella

دناروغۍ لیږدوونکی،ناقل مرض  -:هغومایکرو اورګانیزمو اویاموادوته ویل کیږی چې
په نورو كوربه اورګانیزمولکه حیواناتواونباتاتوکې دناروغۍ اویاتخریبوونکوپېښوالمل
وګرځي  .دبېلګې په توګه لکه  :وایرس،باکټریا،سمرق یامر خيړى ،پارازایت اونور.
ځینې مایکرواورګانیزم زهرجن موادافرازکوي چې دبدن حجرو،وینې حجروته زیان رسوي Pathogenic Agent
, Germ
Clostridium botulinum
اویاداچې ایمیون سیستم راپاروي  .دبیلګې په توګه د
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 .
مدار ،خط السیر ،مسیر،

Pathway

دپاولي پرنسیپ  -:دکوانتم میخانیک یوفزیکي قانون دی چې په  1925زکال کې
دجرمني فزیک پوه  Wolfgang Pauliله خوا داټوم دجوړښت په تړاو بیان شو .نوموړی
قانون په ډاګه کوي چې داامکان نه لري چې دیوه اټوم دوه الکترونونه په
ټولوڅلوروکوا نتم عددونوکې سره یوشان قیمت ولري .دکوانتم څلورعددونه عبارت دي له

Pauli Exclusion
Principle

 :اساسي کوانتم عدد  ، nداتوم مداردورانې ضربې کوانتم عدد  ,ℓمقناطیسي کوانتم
عدد  ، mℓ,اودسپین یاڅرخیدلوکوانتم عدد ms
دسرپ کیمیاوي عنصر لنډیزنښه

Pb>Plumbum

دپالیدیم کیمیاوي عنصرلنډیزنښه

Pd>Paladium

لزجي نباتي موادچې دمغلق مالیکولونو اونباتي پولي ساکرایدڅخه جوړدی اوپه میوو
،ریشه اوپاڼوکې شتون لري
ځانگړى ،ټاكلى ،خاص مخصوص  :خپل ،دخپل ځان ،دتماشې وړ ،عجيب وغريب .

Pectin
Peculiar

ټوټی يا مردکي  ،فلزي کوچني غونډاري  ،لکه دیورانیم عنصر غونډاري چې په هستوې
بټۍ کې کارول کیږی

Pellets

دډیرویوحجروي موجوداتود حجرې بهرنۍ نازکه پالزماغشاچې ارتجاعي خواص لري

Pellicle

دتنې ښکته برخه چې دکونټی په نامه یادیږي اودشاله
حوضه  ،لګن خاصره -:
خوادیوه هډوکي ساکروم  Os sacrumاودوه نوروهډوکویانې کوکسیکس (عصعص )

Pelvis
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 Os coxaeڅخه جوړشوی دی .

رقاصه  -:یک جسمی که تحت اثرقوه ثقل (وزن خودش) بحول یک نقطه مستقربایک محور
مستقرخارج ازمرکزثقل جسم اهتزازنماید .رقاصه یووزن دی چې په یوه نقطه کې دیوه
تاراویابل توکي په مټ ځونډوي اوآزاداهتزازکوي

Pendulum

ساده رقاصه یا رشته یي رقاصه -:
کله چې یوه کتله  mدیوه تارپه الندې څوکه کلکه
وتړواوبیادتاربله څوکه په یوه جسم باندې عمودًا داسې
ځوړنده کړوچې په خپل محورباندې ښي اوکیڼ خواته په یوه
سطحه کې اهتزازي هورمونیک حرکت ترسره کوالی شي نوه
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:

په پورتنی معادله کې  ℓدرتارطول  g ،دځمکې تعجیل او  θداحتزاز ساحه یازاویه ده .
ډیر
اودرقاصې داحتزاز ساحه
که چېرته ومنوچې دتیتازاویه
کوچني وي  ،نوپورتنی تفاضلي معادله الندې ساده شکل ځانته غوره کوي :

Pendulum
)(Mathematics

که چېرته ابتدايي شرطونه لکه مخکنی سرعت یې صفر dθ/dt(0) = 0,اومخکنی اعظمي
 θ(0) = θ0قیمت ولري  ،نودحل معادله یې په الندې ډول ده :
زاویه یې
بلخوادیوه بشپړخوځیدنې یایوه پېره وخت لپاره لیکو:
په دې ځای کې  ℓدرقاصې تاراوږدوالی او  gدځمکې تعجیل دی .
دپام وړپایله خوداده چې د دورې وخت (تناوب زمان)  ،دځوړندشوې کتلې او داحتزاز
ساحې تابع نه دي .
دخول  ،نفوذ ،ورتیریدنه  ,اغیزه کونه  ,ورکډیدنه

Penetration

پنسیلین  -:یوه ډله انتي بیوتیکو ته ویل کیږي چې دیوځانګړي ډول سمارق څخه په نوم
استحصال کیږي .نوموړی درمل دیوسلسله
دPenicillium chrysogenum
ناروغیوپروړاندې چې د ګرام مثب بکټریاوو لکه  staphylococciاو  streptococciپه
واسطه منځ ته راځي ،کارول کیږي  .دسږي التهاب ،سوزک،سفلیس،التهابات چرکدار
اونوروناروغیولپاره هم دپنسیلین درمل څخه ګټه پورته کیږي .په  ۱۹۲۸زکال کې
پنسیلین دیوه انګریزساینسپوه فلیمینګ  Alexander Flemingله خواکشف شول  .په
 1945زکال کې نوموړي عالم اودهغه دوه نوروملګروته د پنسیلین درمل کشف له کبله
دنوبل جایزه ورکړل شوه .لږڅه لس سلنه خلک د پنسیلین پروړاندي حساسیت لري.
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دیادولووړده چې دانتي بیوتیک زیات کارولوله کبله نن ورځ ډیری باکټریاوو مقاومت
پیداکړی دی .
پینځه ضلعه  ،هغه جسم چې پنځه خواوې لري ،مخمس ،پنځه اړخيز.

Pentagon

پنتان  -:مشبوع هایدروکاربن دي چې په خپل مالیکول کې پینځه
کاربن اټومونه لري اوپه الکنین یانې پارافین پورې اړه لري
.دپطرولوڅخه الس ته راځي .دجمع فرمول یې  C5H12دی  .دجوړښت په تړاودرې ایزومري
لري لکه Neopentan،n-Pentan, Isopentan

Pentanes

پنتود  -:الکترونیکي نلونه دي چې په منځ کې يې پینځه الکترودونه تړل شوي وي

Pentode

ساده شکردی یانې مونوساکرایدچې په خپل مالیکول کې پینځه
کاربن اټومونه لري  .دبېلګې په توګه لکه  Riboseکیمیاوي فرمول

Pentose

یې دی C5H10O5
دمعدې یوهضم کوونکی انزایم دی چې پروتین په کوچنیوپپتایدونو  peptidesباندې ټوټه
کوي اوپه معده کې تولیدکیږي

Pepsin

پېپتید -:عضوي مرکبات دي چې ددوو اویازیاتوامینواسیدونوڅخه ترکیب شوې وي
اودپروتین دټوټه کیدلوڅخه منځ ته راځي

Peptide

فی هزار  -:دیوه شي زر مه برخه اودریاضي په ژبه په الندې ډول لیکل کیږي  .دیوه شی
اندازه کول په تناسب یوپه زر

1
1000

Per Thousand

فیصدي ،په سلوکې  -:دیوه عدد اویایوه شي سلمه برخه اولنډیزنښه يې په الندې ډول
ښوول کیږي

=%

1

Percentage

100

پرکولوريت  -:دپرکلوریک اسید HClO4مالګې دي اوقوي اوکسیدان خواص لري
دبېلګې په توګه لکه امونیم کلورات )، (NH4ClO4پوتاشیم کلورات ) (KClO4اوسودیم
کلورات (NaClO4).
په بذري نباتاتوکې دمیوې پوښ چې ددانې شاوخوا احاطه کوي

اوددریوبرخو څخه

تشکیل شوی دی  .بهرنۍ طبقه  ، Exokorpدننه طبقه
اودنوموړودواړوطبقوترمنځ طبقه Mesokorp

Endokorp

 -۱پریدرم مجموع انساج مولدازطبقه تولیدکننده ء پوست نباتې ،انساج ثانوی درقسمت
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
 -۲انواع اجتماعی پولیپ هابه سطح بدن خودیک اسکلیت خارجی شنین داررامیسازدکه
به پولیپ هایک محفظه پیاله مانندرامیدهد .این اسکلیت بنام پریدرم یادمشود
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دوره  -:دیوه تظاهر زمانی اویامکانی فاصله چې په منظم ډول سره تکرارکیږي
په بیالوژي کې  - :قاعده  ،حیض Menstruation
په کیمیاکې  -:دعنصرونوپریودته ویل کیږي چې دمندلیف په جدول کې افقي
قطارتشکیلوي اوټول داعنصرونه په مساوي تعدادمدارونه لري
په ریاضی کې  -:دوره  -:یک تابع ) f(xدارای دوره است ،هرګاه  pکمترین عددی باشد
طوریکه دربرابرهمه اعداد  xدرناحیه تعریف ) f(xماداشته باشیم f(x) = f(x+p) :

Period

مثالً تابع  sinxدارای دوره 𝜋 2است .په بله ویناهغه ټاکلی موده چې یوه تابع خپل ځان
بیرته تکرارکوي.
په فزیک کې  -:زمان تناوب  :هغه وخت ته ویل کیږي چې یواهتزازکوونکی جسم یوکامل
اهتزازترسره کړي
دوره اي تابع  -:هغه ډول تابع دي چې دتابع ق یمت په منظم ډول وروسته له یوې ټاکلې
مودې  Periodاویافاصلي څخه تکرارکیږي .دبيلګې په توګه لکه  sinx, cosx,چې دتابع
قیمت یې وروسته له هرپریود  2πتکرارکیږي
دکیمیاوي عنصرونوپریودیک سیستم  -:په نوموړي سیستم کې ټول کیمیاوي عنصرونه
داتومي شمېری،د اټوم په مدارونوکې دالکترونوځایزجوړښت  ،اودعنصرونو تکراروونکی
کیمیاوي خواصو په اساس په یوه جدول کې تنظیم شوي دي .دعنصرونوپریودیک جدول
اووه افقي ردیفونه لري اودپریود  Periodsپه نوم سره یادیږي  .دهرردیف کیڼ خواته
فلزات اودردیف شی خواته
غیرفلزات موقعیت لري  .نوموړی
جدول اتلس عمودي ستنې لري چې
دګروپونوپه نوم یادیږي اوهغه
عنصرونه پکې تنظیم شوي دي چې
یودبل سره مشابه کیمیاوي خواص

Periodic
Function

Periodic Table
Of Elements

لري.په اتلسم ګروپ کې نجیبه ګازونه په
عمودي ستن کې شتون لري .نوموړی جدول په  ۱۸۶۹زکال کې دیوه روسي کیمیاپوه
دیمیري منډلیف  Dmitri Mendelejewله خواتنظیم شو .
دیوه جسم دڅنډوبرخې ،بهرخوابرخې  ،چاپیریال  ،دور  ،حدود ،چاپير يال ،شاوخوا
لکه دیوه ښارشاوخوا ،محیط لکه دیوې دایرې محیط ،دبدن هغه غړي چې دمرکزیانې
تنې څخه بهرموقعیت لري لکه السونه ،پښې ،سر

Periphery

دائیمي مقناطیس  -:ځینې ډبرې اوهم فلزي الیاژ شته دي چې په خپل شاوخواکې یوه
مقناطیسي ساحه خپروي اوبلخواځینې ټاکلي شیان ځانته یاداچې څکوي اویایې دفع
کوي  .د بېلګې په توګه لکه  compassآله  ،چې دځمکې شمال اوجنوب خواراښيي .
بل مثال یې لکه داس دنعل په شان مقناطیس

Permanent
Magnet

دائمي مقناطیس  -:هغه ډول مقناطیس دی چې دعادي شرطونوالندې خپل مقناطیسي
خاصیت تل ساتي .
دنفوذ مننه  ،دتیریدنې وړتیا ،قابلیت قابل نفوذ

Permanent
Magnetism
Permeability
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قابلیت نفوذ -:دیوې مادې اویا یوې غشاهغه کیفیت ته ویل کیږی چې
ګازاتواویامایعاتوته اجازه ورکوي چې دمنځ څخه يې تیرشي

Permeability

قابلیت نفوذ  -:په الکترومقناطیسیت کې دیوه جسم مقاومت اندازه ده چې دمقناطیسي
Permeability
ساحې دتولیدپروړاندي یې شيي  .دنوموړي کمیت واحد هنري تقسیم په متر اوقمیت یې
(Electromagnetis
دفضالپاره مساوي دی له :
)m
−7
−7
μ0 = 4π × 10 H/m ≈ 12.57×10 H/m
دنفوذوړ ،نفوذ منو نكى  ،قابل نفوذ

Permeable

قابل نفوذ

Permeable

 -۱ترتیب  -:په ریاضي کې دشیانویو يو په بل پسې ترتیب کول  .په همدې ترتیب کې
کیدی شي چې یوجسم څوځله تکرارشي اویاداچې هیڅ تکرارنه شي  .ترتیب عبارت است
ازیک ترتیب مرتب ازتعدادمحدودعناصریک مجموعه  Sاست  .هرګاه  Sدارای
عنصرباشد،پس تعدادترتیب های مرتب که از  rعنصر تشکیل شده میتواندطور
) n(n-1)(n-2).......(n-r+1است

n
Permutation

 -۲تعبیر -:این عبارت ازیک ربط یک به یک مجموعه ای روی خودش است  .مثالً
ربطیکه ارایه  2x2رابه  ، 3و  3به  1میدهد یک تعبیر است
پراوکساید -:هغه کیمیاوي مرکبات دي چې په خپل جوړښت کې عمومي فرمول لکه
 H-O-O-Hولري .دبېلګې په توګه لکه هایدروجن پراوکساید (H2O2),
دپراوکسایدګروپ ته ویل کیږي لکه -O-O-

Peroxide
Peroxide Group

نورمال (عمودي )  -:شاقولي خط چې په یوه سطحه عمودًا رسم شي

Perpendicular

عمود،

Perpendicular

عمودوسطی  -:خط مستقیمکه یک قطعه ء خطی راعمودًا تنصیف میکند .قرارتعریف
عمودوسطی قطعه خط مذکورنامیده میشود

Perpendicular
Bisector

تل حرکت کوونکی ماشین  -:یوخیالی ماشین پرته له دې چې دبهرڅخه انرژي ورته ورکړه
شي خودبخود په دائمي توګه کارکوي اودهغه څخه ګټورکارترالسه شي ،یوداسې ډول Perpetual Motion
Machine
ماشین چې پرته له انرژي تل کارکوي ناشونی دی داځکه چې دترمودینامیک لومړی
اویادویم قانون سره په ټکرکې دی
پرله پسی  ،دائمي  ،پایښت داره

Perpetually

ټینگ ,دایمی ,تل  ,کلک

Persistent

عرق،دبدن خوله  -:هغه مایع ده چې دخوړومالګې ،اوبه،شحمي اسیدونواوایونونولکه
)– (Na+, K+, Clڅخه ترکیب شوې ده اودتي لرونکوحیواناتودعرق غدوڅخه چې دبدن

Perspiration

په پوستکي کې شتون لري ،افرازکیږي .دعرق په مټ دبدن حرارت تنظیم کیږي.
پطروشیمې  -:دکیمیایوه څانګه ده چې دطبیعي ګازاوپطرول بحث کوي اوپه خام
موادويې اړوي.
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پطروګرافي  -:دساینس یوه څانګه ده چې داحجارو اوډبروډلبندي دمایکروسکوپ په
اساس معاینه کوي

Petrography

دځمکې تیل  -:یوسوځیدونکی مایع دی چې دهایدروکاربن توپیرلرونکي مالیکولي وزن
څخه ترکیب دی  .دځمکې تیل دیوسلولي حیواناتوپاتې شونې څخه دجیالوژیکی پېړیوپه
منځ ته راغلي دي  .دبیلګې په توګه لکه په سمندرکې دمړه
اوږدوکې
شوواورګانیزمولکه الګا  algaپاتې شونوڅخه دملیونوکالونوپه ترځ کې تولیدکیږي .

Petroleum

پطرول یاتیل زمیني  -:تیل زمیني ترکیب هایدروکاربن است که ازبقایای حیوانی ونباتي
دردوره های طبقات االرضی درمرور میلیادهاسال بوجود آمده است  .خام تیل
یوزیړتوربخون سوځیدونکی مایع دی چې دځمکې سطحې الندې پیداکیږي .کله چې
یوزیات مقدارعضوي مړه شوي اورګانیزم دځمکې په طبقو کې شتون ولري اوترزیات
فشار اوزیات حرارت الندې راشي نودملیاردونوکالونوپه تیریدوسره تیل منځ ته راځي.
خام تیل د تقطیر جزء به جزء په کړنالره کې په نوروبرخو تصفیه کیږي  ،لکه ګازولین
،کیروزین،ډیزل تیل اوداسې نور.

Petroleum

دپطرول ایتر -:الیفاتیک هایدروکابونونه دي چې په خام پطرول کې شتون لري اودحرارت
په  35‒60 °Cکې غلیان کیږي  .په البراتوارونوکې دمحلل په توګه کارول کیږي

Petroleum Ether

قیمت  -: pH-په کیمیاکې داوبومحلول اسیدي اوقلوي ځانګړتیاوداندازه کولوپه موخه
یوسکیل تشکیلوي .اسیدهغه محلول دي چې دهایدروجن ایون  H+غلضت يې لوړوي
خود  pH-قیمت یې نسبت قلوي محلول ته ټیټ وي .هغه محلول چې قیمت  pHیې داوو
سره مساوي وي  pH=7دخنثی محلول په نوم یادیږي ،هغه محلول چې قیمت pH
داوو 7څخه لوړوي قلوي محلول دی اوکه چیرته قیمت د  pHدااوو  7څخه ټیټ وي
اسیدي محلول په نوم یادیږي
دتعریف سره سم د  pHقیمت مساوي دی له منفي لوګاریتم (چې قاعده یې لس وي )
دهایدروجن ایون  H+غلضت په واحد مول پرلیترمحلول

PH Value

دبیلګې په تو ګه که چیرته یومحلول ولروچې دهایدروجن ایونو  H+غلضت يې 5×10−6
قیمت ولري  ،نود  pH = log10(2×105) = 5.3.دی  ،په دې مانا چې یواسیدي محلول
دی .دنوموړي کمیت لنډیزمساوي دی له :
'pH = power of hydrogen
سلول خوړونکی  -:دانسان په بدن کې هغه حجرې دي چې ژوندي اویامړه نسجونه ا
ومضرباکټریاوي دمنځه وړي

Phagocyte

نباتات ګلدار،نباتات بذری  -:درحدودیکصدوهشتادهزارنوع داشته وتکثرشان توسط
دانه های چندین سلولي صورت میګیردکه ازاجزاء شګوفه باګل متشکل است وبدودسته
تقسیم شده است،یکې مخفی البذران یانهاندانګان ودیګری بازدانګان یاضاهرالبذران .
ترټولواړین دوه ډوله دي لکه لوڅ تخمه ( )Gymnospermenاو مخفي تخمه
( )Angiospermenنبات

Phanerogams
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نباتات هوائي  -:نباتاتیکه ریشه ومحورساقهء انهازیرزمین وباالی زمین اضافه از
 50 cmواقع باشد،مانند درختان ،وبوته ها مانند یک گیاه چوبی که کوچکتر از یک
درخت است و چندین ساقه اصلی در زمین یا نزدیک آن وجود دارد.
درمل جوړولوعلم ،درمل خونه ،درملتون

Phanerophyte

Pharmacy

فیز یافاز -:حالت ،پړاو،مرحله،دور،قسمت ،درجه ،
په کیمیاکې  :فیزیاطبقه  -:عبارت ازطبقه های میباشدکه بنابراختالف کثافت ودرجهء
مختلف انحاللیت درهمدیګرتشکیل میګردند،مانند طبقهء ایتروآب
درفزیک  -۱ :درمیخانیک  :درحرکت اهتزازی که معادله حرکت آن بشکل = 𝑥
)𝑡𝜔(𝑛𝑖𝑠𝐴 است )𝑡𝜔( رافازحرکت ګفته میشود .همچنین درمعادله 𝑥 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +
)𝜑 فازحرکت عبارت از )𝜑  (𝜔𝑡 +است  .بین دوحرکت فوق الذکریک تفاوت فازبرابربه
𝜑 وجوددارد
 -۲درم بحث تخنیک برق  :هرلین برق رایک فازمینامند ،مثالً دربرقهای سه فازسه لین
وجودداردکه انهارابنام های  T,S,Rیادمینمایند.
 -۳درفزیک نجوم  :مراحل مختلف مهتاب بدورزمین رافازمینامند.
 -۴درترمودینامیک  :اګریک سیستم ترمودینامیکی شامل چندجزء باشدکه هرکدام آن
متجانس باشد،پس هرجزاین سیستم که توسط سطح حدی ازیک دیګرجداشده آند یک فاز
نامیده میشود .بطورمثال اګر یک سیستم شامل جامدومایع ویاشامل دومایع مختلف
باشد که باهم مخلوط متجانس نسازد ،ګفته میشود که این سیستم دارای دوفازاست
دفازتوپير،تفاوت فاز -:فرق اهتزازدواهتزازیادوموج را تفاوت فازمینامند.همچنان فرق
لحظه ئی یک جسم متحرک تفاوت فازنامیده میشود
دبیلګې په توګه که چیرته دوخت  tپه تړاو دوه پریودیک زیګنالونه لکه  Gاو  Fولرو

Phase

Phase Change

نودهغوی فاز ) φ(tترمنځ توپيرمساوی دی له :
دفازتغیر ،دفازاوړون  -:دراډیوڅپې اویابل ډول څپې فازته تغیرورکول ترڅویو انالوګ
اویادیګیتال زیګنال لکه دموزیک زیګنال دارتباطي کانال په مټ دیوه ځای څخه بل
ځای ته انتقال ورکړي .دارتباطي انتقال کوونکي زیګنال فازته په الکترونیکي تړاو داسې
تغیرورکول کیږي چې دخبررسوونکي زیګنال یانې میسیج امپلیتودسره په هم غږی کې
تغیروکړي اوتعقیب یې کړي .دانتقال کوونکي زیګنال امپلیتودڅوکه اوفریکونس ثابت
پاتې کیږي،خوڅرنګه چې دخبررسوونکی زیګنال امپلیتودتغیرکوي ورسره سم دانتقال
کوونکي زیګنال فازپه هم غږی کې تغیرکوي
فضای فاز -:ددینامی ک سیستم تیورې په اساس یوه تصوري فضاده چې په هغه کې
دسیستم هراړخیزټول حالتونه نمایندګې کوي اوهریودامکان وړحالت دفضای فاز یوې
واحدې نقطی سره سموخوري
سرعت فیز -:درحقیقت سرعت امواج الکترومقناطیسی است که به 𝑐 نشان داده میشود
ومساویست به نسبت طول موج  λوزمان تناوب Tیعنی :

𝜆

𝑇=𝑐

فنول  -:یواروماتیک عضوي مرکب دی چې مالیکولی فرمول يې  C6H5OHدی .
یوسپین رنګه بلورې جامددی اودیوه فنول ګروپ ) (−C6H5اویوه هایدرواوکسیل ګروپ
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 (−OH).څخه جوړدی .دفنول اوبه زڼ محلول اسیدي خاصیت لري .بایدډیراحتیاط
ورسره وشي ځکه کیدی شي کیمیاوي سوځیدنې منځ ته راولي
فینول فتالین  -:یوکیمیاوي مرکب دی چې فرمول یې  C20H14O4دی  .داسید اوالکالي
تیتریشن په کړنالره کې دیوه رنګ پيژندونکې مادې په ډول کارول کیږي .نوموړی اسید
محلول بې رنګه کوي اوالکالی محلول په سورقرمزي رنګ اړوي.

Phenolphthalein

فینوتایپ  ،ظاهري شکل ،ظاهري بڼه یاڅیره  -:دجنیتک په علم کې دیوه ژوندي
موجودظاهري څیره ده چې دچاپېریال اودارثې خواصوداغیزوپه اساس منځ ته راغلی وي.
دبیلګې په توګه دیوه موجودظاهري بڼه ،ظاهري کړه وړه ،بیلوونکې نښې نښانې
،خاصیت ،مورفولوژي اونور

Phenotype

فینل  -:عبارت له بنزین حلقې څخه دی کله چې په هغه کې دهایدروجن اټوم تعویض
شوی وي نوهغه پاتې شوی ګروپ یامالیکول دفینل په نوم یادیږي  .دبنزول باقي ګروپ ته
دفینل ګروپ ویل کیږي او فرمول  C6H5دی
وروستاړی په ماناددوست لرونکی ،تمایل ،میالن

Phenyl-

-Phil

انتقالي انساج اویاهادي انساج  -:هغه انساج دي چې په یوه نبات کې دموادوپه انتقال
اواستحکام کې مرسته کوي  .په وچونباتاتوکې دا انتقالي انساج لکه درګونو ګیډی په
شان راټول شوي وي اودنبات په منځ کې غځیدلي وي .
وروتساړی په ماناداجتناب کننده ،فرار،دځان څخه لیرې کول

Phloem

-Phob

فونومتري  -:دخبرې اوازسره سروکارلري او دصوت شدت اندازه کولوکړنالره ده .دصوت
شدت په فون  phonسره اندازه کیږي .خوپه اوسني وخت کې دصوت شدت په دیسیبل
 Decibelاندازه کیږي.

Phonometry

فاسفوریسنس  - :ځینې اجسام داسي خواص لري چې کله هغوی باندې دنوروړانګې
اویانور فرابنفش وړانګې ولګیږي نوجذب شوې انرژي په تیاره ځای کې دځان څخه
درڼاپه ډول بیرته خپروي چې آن ترڅوساعته پورې دوام کوي .لکه دساعت ستنې چې په
تیاره کې رڼاخپروي اولیدل کیږي .نوموړي کړنالرې ته فاسفوریسنس ویل کیږي.

Phosphorescenc

دفاسفورتیزاب  -:دغیرعضوي یوه ډیره اړینه او ضعیف اسید ده چې کیمیاوي فرمول
يې  H3PO4دی .یوه بې رنګه مایع ده چې په اوبوکې په هرنسبت سره حل کیږي .خالص
ترکیب یې بې رنګه جامدشکل لري .که چیرته درې واړه هایدروجن ایونونه  H+ورڅخه
لیرې شي نوپاتې شوې برخه یې فوسفاټ ایون  PO43−,په نوم یادیږي.
فاسفور،فوسفرس  -:یوکیمیاوي عنصردی چې اتومي شميره یې  15ده او دلنډیزنښه يې
 Pده  .فاسفورپه دوه ډوله پيداکیږي سور فاسفور اوسپین فاسفور.همدارنګه د فاسفور
لږڅه درویشت ایزوټوپونه شتون لري  .فاسفوردژوندلپاره خورااړین عنصردی داځکه چې
دفوسفات ایون  PO43−د ډي این اې  DNAاو  , RNA, ATP,یوه برخه تشکیلوي.
رادیواکتیف ایزوټوپ فاسفور 32Pپه طبابت کارول کیږي اودژوندنیمايي وخت يې
14,3ورځې دی .دفاسفورکتلې شمیره  30,9738Uده .دسره فاسفور کثافت 2,2 g.
 g/cm3قیمت لري اودسپین فاسفور کثافت  1,82 g/cm3دی
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هغوآالتوته ویل کیږي چې نوري انرژي سم سیخ په برقي انرژي باندي اړوي

Photo Element

فوتوشیمي  -:دکیمیاعلم یوه څانګه ده چې په اجساموباندې دنوروړانګوکیمیاوي اغیزې
ترڅیړنې الندې نیسې .

Photochemistry

فوتوالیز ،نورې تجزیه  -:دالکترومقناطیسي وړانګوپه کارولوسره په تیره بیالکه
دلیدوړانګې په مټ دیوه کیمیاوي مرکب تجزیه کول

Photodissociation

بهرنۍ فوتوالکتریک اغیزه  -:کله چې الکترومقناطیسي وړانگې  ،اویاداسې وړانگې
چې دڅپواوږدوالۍ یې ډیرلنډوی ،لکه دنورشعاع په یوه فلزي ورقه باندې ولگیږي
نودبهرنۍ سطحې څخه یې الکترونونه آزادکیږي  .کله چې دیوې مادې په منځ کې داتوم
یوالکترون دلویدونکوفوتون وړانگو سره غبرگون وکړي اودفوتون څخه دومره انرژي
جذب کړي چې په ماده کې دالکترون تړون انرژي  Binding Energyڅخه پورته قیمت
ولري ،نویوازې په دې حالت کې الکترون کوالی
شي چې دمادې څخه بهرته آزادشي  .دهمدې
آزادشوي الکترون انرژي درالویدونکي فوتون په
شدت پورې اړه نه لري بلکې یوازې دفوتون په
انرژي اویافریکونسي پورې اړه لري  .دآزادشوي
فوتوالکترون اعظمي حرکي انرژي  Emaxمساوي
ده ، Emax= Hυ -W :په دې معادله کې  vدرالویدونکي فوتون فریکونیسي H ،
دپالنک ثابت  Planck Constantاو  Wته دکارتابع ویل کیږي  .نوموړې هغه اصغري
مقدارانرژي ده چې الکترون دمادې تربهرنۍ سطحې پورې پورته راخیږوي اوقیمت یې
 W = 2 ≈ 6 eVالکترون ولټ دی  .دفوتوالکتریک اغیزه پراخ استعمال لري  .لکه په
فوتوملټیپالیر  ،ویدیوکمره ،الکتروسکوپ ،شپکټروسکوپي ،فضايې آالتواونور.

Photoelectric
Effect

فوتواغیزه ،درڼابرقي اغیزه -:
کله چې الکترومقناطیسي وړانګې لکه
په
بنفش
ماورای
فلز،غیرفلز،ګازاویامایع باندې ولګیږي
نودهغوی انرژي جذب کیږي اوداتوم
څخه الکترونونه بهرته خپریږي .داډول
ازادشوي الکترونونه دفوتوالکترونو په
نوم یادیږي .
داپيښه هغه مهال منځ ته راتالی شي چې په ماده کې یوالکترون دلویدونکې فوتون څخه
څخه لوړقیمت
دومره انرژي جذب کړي چې په ماده کې دخپل تړون انرژي
ولري .
 ،په
مساوي ده له :
دفوتو الکترون اعظمي حرکي انرژي
همدي معادله کې  hدپالنک ثابت  Planckاو  fدلویدونکي فوتون فریکونس دی .
دفلزلپاره د تحریکي معیارسرحدي فریکونس دی  .په بله وینا دفوتواغیزه هغه مهال
پېښېدالی شي چې دلویدونکي فوتون فریکونس دفلزسرحدي فریکونس
لوړقیمت ولري .
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دنوربرقي اغیزه  -:کله چې الکترومقناطیسي وړانګې لکه دفوتون وړانګې اویا
دنوروړانګې دفلزاتوپه سطحه،اویانیم هادی جسم
باندې ولګیږي نوالکترونونه ورڅخه بهرخواته
خپریږي .آزادشوي الکترونونه دفوتوالکترونوپه
نوم یادیږي .که چیرته دفوتون وړانګوانرژي په 𝑣ℎ
وښيو،چې دیوه فلزپه سطحه باندې لګیږي ،نو

Photoelectric
Effect

دفلزدسطحې څخه دازادشوې فوتوالکترون حرکي
انرژی  Ekمساوي ده له  𝐸𝑘 = ℎ𝑣 − 𝐸𝐵 :په نوموړي معادله کې  EBداتوم په اړونده
مدارکې دازادشوي الکترون تړون انرژي ده
یوډول الکترونیکي آپتیکي سیستم دی چې دنوروړانګوقطع کیدنه پيژندالی شي .
دبیلګې په توګه کله چې یومتحرک جسم دنورشعاع څخه تیرشي اودوړانګوشعاع قطع شي
 .داآله د فوتواغیزې پراساس کارکوي اودنورمنبع لکه ماتحت قرمز اویوه
فوتوترانزیسټردیدکټورڅخه جوړه شوې ده .

Photoelectric
Sensor

فوتومتر -:یوه تخنیکي آله ده چې دنورشدت په واحد کانډال  cdاندازه کوي.

Photometer

فوتومتري  -۱ -:دفوتومترپه مټ دنورشدت اندازه کول
 -۲دفزیک علم یوه څانګه ده چې په سترګوباندې دنوروړانګواغیزې ترڅیړنې الندې
نیسي

Photometry
)(Optics

درڼاکوانت  ،فوتون  -:کله چې نوردرڼامنبع څخه خپریږي نو دموج په توګه نه خپریږي
بلکي دنورذراتوپه ډول خپریږي  .داذرات دنورکوانت یافوتون په نوم یادیږي  .فوتون کتله
اوب رقي چارج نه لري  .په فضاکې فوتون دنورپه سرعت سره حرکت کوي  .دفوتون انرژي
 Eدهغه فریکونس ( )νسره مستقیما اودطول موج ( )λسره معکوسا متناسب دی .

Photon

 ،په دې ځای کې  hدپالنک ثابت ده .
فوتون  -:یوه ابتدايې ذره ده چې دسکون کتله یې صفرده،بريښنایزچاج نه لري ،
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
ق وانینوپیروي کوي اوله دې کبله هغوی دوه ګون چلند لري چې په ځینوتجربوکې دڅپې په

Photon

شان اوکله دیوې ذرې په شان دځان خواص څرګندوي
فوتون  - :د يوناني ژبې کلمه ده چې مانا يې رڼا ده  .فوتون دالکترومقناطیسي وړانګو
واحد دی چې دنورانرژي ترټولوکوچنۍ ذره تشکيلوي  .یوفوتون بريښنايز چارج
اودسکون انرژي نه لري او تل په فضاکې دنورپه سرعت سره حرکت کوي  .فوتون لکه
دڅپې په شان اوهمدارنګه دیوه بڅرکي په شان ځانګړتیاوې لري  .که څه هم فوتون
دسکون کتله نه لري خو انرژي اودضربې یانې دامپلس خاونددی  .دفوتون انرژي
دفریکونس سره سم سیخ اودڅپې سره معکوسًا متناسب ده .
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فوتون وړانگې  - :الکترومقناطیسي وړانګې دي لکه اکس وړانګې اویاګاماوړانګې
چې انرژي یې آن دشل میګاالکترون ولټ څخه هم اوړي .

Photon Radiation

فوتوسینتیزیس  -:یوډول بیوکیمیاوي کړنالره ده چې شنه بوټي اوځینې اورګانیزم
دلمرانرژي په کارولوسره دکاربن دای اکساید اواوبوڅخه خپل غذائي موادجوړوي .په
نوموړې کړنالره کې دبوټوپاڼوشین رنګه ماده کلوروفیل دلمرانرژي جذب کوي اوپه
کیمیاوي انرژي يې اړوي اودکاربوهایدریت  Carbohydrateپه مالیکول لکه شکرکې
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:

دځمکې پرمخ دانسانانو اوحیواناتوژوند پرته له فوتوسینتیزیس بیوکیمیاوي کړنالرې
ناشونی دی  .داځکه چې دځمکې اتموسفیراکسیجن دفوتوسینتیزیس کړنالري په اساس
مینځ ته راځي  .دونې پاڼې په حجروکې دچاپیریال هوا څخه کاربن دای اکسایدرانیول
کیږي اودونې دریشې له الرې دځمکې څخه اوبه پورته پاڼوته ورخیږي  .دپاڼوپه کلوروفیل
کې شپږمالېکیول اوبه دشپږمالېکیول کاربن دای اکساید سره یوځای کیږي  .په پایله
کې دلمرانرژی په مټ په شکراوړي .دنوموړې کیمیاوې کړنالرې په ترځ کې اوکسیجن

Photosynthesis

چاپیریال ته ازادکیږي چې دانسان اوحیوان له خوادژوندانه اړین عنصرپه صفت تنفس
کیږي .دانسان اوحیوان په سږوکې  Alveolenداوکسیجن اوکاربن دای اوکسایددراکړې
ورکړي کړنالره ترسره کیږي  .په پایله کې دتنفس له الرې کاربن دای اکساید چاپیریال ته
ازادکیږي اواکسیجن دوینې له الرې دبدن حجروته انتقال کیږي .
فوتوتیوب  -:یوه الکترونیکې آله ده چې دنورانرژي په برقي انرژي باندې اړوي

Phototube

سمارقهای پست ،سمارهای الجی  -:سلولهای هستوی جداګانه ویاریشه های شبکوی
داشته که رشته های سمارق ی  Hypheانها طورمعمول بدون جدارعرضاني میباشد
وازین لحاظ چندین هستوی میباشند .آکثرآنها بقسم طفیلی باالی حیوانات ونباتات
زیس ت دارند .مثالً باالی ماهی زنده ،انګور،کچالو وغیره که آنهاراپوسیده وخراب
میسازد.
یوعلم دی چې دحیوانې اویانباتې یوې څانګې کامل تکامل څیړي ،همدارنګه قبیلوي
تکامل ته هم ویل کیږي
علم تکامل قبیلوي موجودات حیه بشمول انسان  -:درینجاقرابت موجودات حیه نظربه
متودهای مورفولوجی مقایسوی مطالعه ګردیده وموادال زمه خودرازپالینتولوجی
،انکشاف جنین وغیره بدست میاورد.ازروی فوسیل هاګفته شده میتواندکه اشکال
قدیمی بدوره های ګذشته متعلق بوده واشکال دوره های جدید زمین به موجودات حیه
حالیه شباهت بشتردارند واین نزدیکی شباهت اشکال فوسیل بصورت تدریجی به اشکال
موجوده یک تکامل راازشکل ساده به شکل عالیترنشان میدهد .عوامل مهمې که
درتکامل موجودات حیه فکرمیشودیکی تناسخ  Mutationاست که تغیرات ارثی جزئی
راباراورده ودرطول سالهای درازدرمجادله زندګی  Darwinismusانتخاب طبیعی رخ
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داده صرف اشکالیکه به محیط جدیدتوافق حاصل کرده بتوانند ،تقویه شده وتکامل
عالیتررااختیارمیکند.
فزیکي کمیت  - :هرهغه شی چې داندازه کیدلووړتیاولري دکمیت په نوم یادیږي .
دبیلګې په توګه لکه طول  ،کتله  ،وخت وسرعت اودایسې نوردرواخله  .په بله ویناکمیت
یوه څرګندونه ده چې دیوه عدداوداندازه کولویوه واحد دحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي .
دبیلګې په توګه  :که چېرته دیوه جسم تودوخۍ  Tاندازه شي اودرې سوه درجې کلوین
 300 kelvinوټاکل شي نودافزیکي کمیت داسې لیکل کیږي T = 300 x K = 300 :
 ، Kپه دې ځای کې Tدفزیکي کمیت نښه ده او  Kدواحدلپاره نښه ده .

Physical
Quantity

جسمي ،طبیعي

Physically

علم فزیک  ،دفزیک علم  -:دطبیعي علومویوه څانګه ده چې دناژوندی مادې جوړښت
،ځانګړتیاوې لکه انرژي ،حرکت ،اوهمدارنګه هغه قواوې چې دنوموړي حرکت المل
ګرځي ،دوخت اوفضاپه تړاوترڅیړنې الندې نیسې اوهمدارنګه دمادې اوانرژي ترمنځ
متقابل اغیزمنتوب څخه بحث کوي.
دمالګې فزیولوژیکي محلول  -:محلول نمک طعام درآب که غلظت آن یافشاراوزموتیک
ان برابرغلظت مایع انساج بدن است  .مقدارنمک طعام  Naclدرمحلول فزیولوجیک برای
حیوانات خون ګرم صفرعشاریه نوالی یک فیصد ) (0,9 - 1 %وبرای حیوانات خونسرد
) (0,6 - 0,7 %است  .دنوموړي محلول اوزموتیک فشار دانسان دوینې فشارسره برابردی
اوپه یوه لیتراوبوکې نهه ګرام  9 gخوړومالګه لري .نوکله چې دبدن څخه ډیره وینه
ضایع شي نودنوموړي مایع څخه ګټه پورته کیږي .داځکه چې نوموړی محلول په همغه
اندازه ازموتیک فشارلري لکه چې دانسان وینه یې لري

Physics

Physiological
Saline Solution

فزیولوجي ،فزیولوژي  -:دبیالوژي څانګې یوه برخه ده چې دټولوژوندیوموجوداتوپه
اوبیوکیمیاوي
دبیوفزیکي
تړاو
دکارکولوپه
حجرو،غړواونسجونوکې
تعامالتو،کړنالروڅخه بحث کوي .نوموړې څانګه په ډیروبرخوویشل کیږي .دبېلګې په
توګه لکه  :طبي فزیولوژي،دحیواناتوفزیولوژي،نباتاتوفزیولوژي،دحجروفزیولوژي
اوچاپېریال فزیولوژي
مختاړی اوپه مانا دنبات

Physiology

Phyto-

نباتي فالجیالتا،

Phytoflagellates

نباتي هورمونونه

Phytohormone

دنباتاتوعلم  -:دنباتاتودژونددوران  ،میتابالیزم  ،ودې ،غټیدلو اوجوړښت څخه بحث
کوي چې په ډیروبرخوویشل شوی دی  ،دبېلګي په توګه لکه مورفولوژي چې دیوه نبات
داخلي اوخارجي جوړښت څخه بحث کوي .سیتولوژي یاعلم سلول ،هیستولوژی
یادانساجوعلم ،فزیولوژي،وراثت،ایکولوژي چې دیوه نبات دژوندطرزڅخه بحث کوي.

Phytology,
Botany

) -: (Piپه هندسه کې یوثابت عدددی اودهرې یوې دایري
دایروي عددیادپای عدد
دمحیط اودهغې قطر تناسب څخه ترالسه کیږي  .نوموړی تناسب ددایرې په غټوالي پورې
اړه نه لري .دپای عدد  πیوغیرناطق عدددی اولنډیزپه یونانی حرف  πباندې ښوول

) ( Pi
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کیږی  .دنوموړي عددقیمت مساوی دی له :
قطردیوه واحدسره مساوي وي نومحیط يې یوپای  πقیمت لري .

که دیوې دایرې

لس په طاقت د منفي دوولس = ) (10-12

Pico

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.
نوموړې ځانګړتیاوي په ځینوپروتینو،ډي ان اې  ، DNAهډوکو او چینايي لوښوکې لیدل
کیږي  .په بله وینا عبارت ازبوجوداوردن پوتنسیال برقي است دربین سرحدبعضې
کریستل دراثرفشاروتفاوت درجه حرارت

Piezoelectricity

په بیالوژي کې  -:هغه مواددي چې ژوندی اورګانیزم یې تولیدکوي اویوځانګړی رنګ
لري  .دبيلګې پ ه توګه لکه دپوستکي رنګ ،دسترګورنګ،داوښتانورنګ
،دحیواناتواومرغانورنګ ځیني داسې موادلري چې دپیګمنت په نوم یادیږي لکه
میالنین  ، Melaninصباغ،ماده رنګی،
په کیمیاکې  :ازنګاه کیمیاعبارت ازمرکبات رنګه میباشدکه درباالی بعضی ازاجزای
جسم حیه دیده میشود،مثالً درموی،جلدوغیره این نوع رنګها همه مرکبات غیر منحل
میباشند.

Pigments

یوډول تي لرونکي حیوانات دي چې دچاپيریال سره دتوافق په پایله کې غاښونه نه لري
اویاداچې غاښونویې کمښت موندلی وي  .دبېلگې په توگه لکه میږی خوړونکی خرس
اوعاطل حیوانات

Pilosa

نیشترلرونکې ونې  ،کاج سانان

Pinales

کوچنی سوری ،دیافراگم  -:درڼاشدت کمښت په موخه دیوه سورې ډوله جوړښت څخه په
اپتیک او عکاسي کې کاراخیستل کیږي چې دیوه ګردخالص سوري بڼه لري اوداړتیاسره
سم په اوتوماتیک ډول درڼاشدت ته تغیرورکوي.
سورۍ لرونکې کامره  -:یوه عادي عکاسي کمره ده چې عدسیه نه لري خوپرځای يي
یوډیرکوچنی سوری لري

Pinhole

Pinhole Camera

پیون یا پي میزون  - :Meson − πدپیون ذره په 1935زکال کې دیوه چاپانې فزیک پوه
 Yukawaله خوا وموندل شوه .څرنګه چې پیونونه دیوه کوارک  quarkذرې اویوه
ضدکوارک  antiquarkذرې څخه جوړشوي دي نوله دې کبله دیوه میزون سره یوشان
دي.له دې کبله پیون ته پې میزون هم ویل کیږي اودلنډیزنښه يې په  πیونانې تورې ښوول
کیږي .پیون داټوم یوه کوچنۍ ذره ده چې کتله یې دالکترون کتلي څخه لوړه خو دپروتون
کتلي څخه کوچنۍ ده اودوخت په تړاوثابت نه پاتي کیږي .ال تراوسه دپیون درې ډوله ذرې
کشف شوې دي چې دمثبت پیون ، 𝜋 +منفي پیون  𝜋 −اوخنثی پیون  𝜋 0په نوم یادیږي.
دبېلګي په توګه دمثبت پیون  𝜋 +ذره له لږڅه شپږویشت نانوثانې  2.6033×10−8 s.څخه
وروسته په مثبت میون  μ+او یومیون نویترینو  νμذروباندې تجزیه کیږي π+ → μ+ + .
 νμبلخوا پیونونه په کیهانې وړانګوکې دځانګړودیتکتورونوپه
مټ وموندل شوه.
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نن ورځ کوالی شوچې دخطي تعجیل کوونکي ماشین په مټ پیونونه په مصنوعي ډول هم
تولیدکړو .دبیلګې په توګه کله چې یولوړانرژي درې سوه
میګاالکترون ولټ  300 MeVپروتون  pدیوه بل لوړانرژی پروتون
 Pسره مخامخ ولګیږي نوپه پایله کې نوموړي درې ډوله
پیونونه اویوه بل ډول نوې هسته ،چې په  Xباندې یې ښیو  ،منځ ته راځي .
پایپ ،نل ،لوله

Pipe

پيپت  -:دالبراتواریوشیشه يې نل دی چې ځانګړی جوړښت لري اودمایعاتودحجم اوټاکلي
خوراکوچني مقداراندازه کولوپه موخه کارول کیږي

Pipette

پیستون  -:دیوه ماشین لکه دبنزین ماشین یوه متحرکه برخه ده چې دیوې ساکنې
سلیندرآلې په منځ تشه برخه کې پرلپسې ښکته اوپورته خوځیږي  .همداالمل دی چې
دمتحرکې پیستون په مرسته د سلیندرآلې په منځ کې تش حجم تغیرکوي  .کله چې
کوچني حجم ته
دپیستون متغیر
دبنزین تیل اودهواگډمرکب
ورننوځي،نودسوځیدلوڅخه وروسته لوړحرارت او فشار تولیدکوي  .په پایله کې
دبنزین تیل په گازاوړي چې فشاریي دسل بار  100 barڅخه هم ډیروی .تولیدشوی
حرارت اوفشاردپیستون په واسطه رانیول کیږي  .حرارت دسلیندرآلي ته انتقال کیږی .
دپيستون په څټ برخه کې دویمه مستقیم متحرکه برخه میللنگ هم تړلې ده چې
دتولیدشوي فشارپه قوه سره مخامخ حرکت کوي او دپیستون حرکي انرژي په دوراني
انرژي اړوي .
داوبوراکش کولو اوراایستلو ساده پمپ

Piston

Piston Pump

دځمکې کرې پرمخ هغه ژوروالی دې چې په طبیعي توګه منځ ته راغلی وي اویاداچې په
یوه معادن کې په مصنوعي توګه پیداشوی وي .
دعکس دجوړښت ترټولوکوچني واحدټکي ،
پیکسل -:
دانځورترټولوکوچني ټکي .

دعکس

عنصرونه ،

Pit

Pixel

 -۱پالسینتا،جفت جنین  -:په تي لرونکوحیواناتواوانسانانو کې یوغړی دی چې دجنین
نسجونواودموردرحم نسجونوڅخه جوړدی اودجنین تکامل اودښځې بالربښت په درشل
کې منځ ته راځي .په پیل کې دجنین نسجونه درحم پوست مخاطي  Endometriumکې
ورننوځي اودنښلیدولو په پایله کې دجفت غړی وده کوي.دجفت غړی په مټ دجنین
تغذیه ،دفضوله موادودفع کول ،اودګازتبادل ترسره کیږي .بلخواجنین اوجفت دبندناف
په واسطه یودبل سره تړلي دي.
 -۲په بوتانیک کې دنبات هغه برخه چې پکې ګالن اوزړي منځ ته راځي.
سطحي موجونه،سطحي څپې  -:دهغوڅپوڅخه عبارت دی چې په هغوی کې هغه ذرې
چې یوشان فيز  phaseولري په یوه سطحه کې موقعیت لري اونوموړې سطحې
دخپریدلوپه سمت عمودًا والړې وي .په بله وینادسطحي
څپودخپریدلوسمت په فضاکې ثابت پاتې کیږي  .په ټولیزه توګه
هغه څپې دي چې په فضاکې ثابت دامنه ولري اودوخت په
تړاوثابت فریکونس اوساین ډوله بڼه ولري.
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سطحې څپې چې یوشان فیزلري اوپه درې بعده فضاکې ثابت سمت خواته حرکت کوي
صیقل شوی  ،هموار،مسطح

Planar

پالنک ثابت  -:دفزیک یوه طبیعي ثابت ده چې دیوه جرمني فزیک پوه ماکس پالنک Max
 Planckله خوادتجربوپه اساس محاسبه اووپيژندل شوه اودکوانت فزیک په
ټولوکړنالروکې شتون لري .نوموړی ثابت په  hښوول کیږي اوقیمت يې مساوي دی له :
Planck Constant
، h = 6.62607015 × 10 − 34 J ⋅ s
دبیلګې په توګه دیوه فوتون انرژي  Eدپالنک ثابت  hاودفوتون فریکونس  fسره مساوي
𝑓 𝐸 = ℎ.
ده.
پالنک ثابت  -:دیوفوتون  Photonانرژي اوفریکونس حاصل تقسیم ته دپالنک ثابت ویل
کیږي اولنډیزي په  hښوول کیږي  .دفوتون انرژي مساوي ده له :
 E = h. fپه نړیوال واحداتوسیستم کې دپالنک ثابت قیمت مساوي دی له :

سطحه  ،دوه بعده ویکټوري فضا ،اوار ،صاف ،مسطح ،اواره سطح
دتناظر مستوی

Planck Constant

Plane
Plane Of
Symmetry

سیاره  :هغه آسمانې جسم اویاستوري دي چې په یوه بیضوي مسیرکې دلمرپه
شاوخواراڅرخیږي اودلمرپه واسطه رڼاکیږي .دنظام شمیي عمده هغه سیارې چې په خپل
وارسره لمرته ورنږدي موقعیت لري عبارت دي له  :عطارد،زهره
،ځمکه،مریخ،مشتری،زحل ،اورانوس ،نپتون اوپالتو نومیږي.

Planet

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 .

Plankton

بوټی ,نبات ,واښه  -:په عمده توګه نباتات ډیرحجروي ژوندي اورګانیزم دي چې
دفوتوسنتېتیک ایوکاریوتس  photosynthetic eukaryotesبادشاهي نباتاتو kingdom
 Plantaeپه نوع پورې اړه لري  .ایوکاریوتس هغه اورګانیزم دي چې کروموزومونه یې
دحجرې په هسته کې راغونډشوي وي اودحجرې سایتوپالزما دحجرې هستې څخه دیوې
غشاپه مټ بیله شوې وي .نباتات دژوندلپاره خپله انرژي دفوتوسینتیزیس کړنالرې له
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
حجر و کلکه غشاد سلولوزي موادو څخه جوړه ده .نبات دریشې له الرې دځمکې څخه اوبه
اوغیرعضوي موادځانته راجذب کوي.
داوسني تعریف سره سم نبات ټول هراړخیزشنه نباتات لکه ګل لرونکی بوټي ،ستنې
لرونکي ونې ،تخم تولیدکوونکي بوټي ،ګیاه بازدانه،ونې ،واښه ،سرخس ،گیاهان
شاخدار،گیاه کبد،خزه ها،الجي سبز،جینګواونور .دیادولووړده چې سره اونسواري الجي
په نبات پورې اړه نه لري  .دبیالوژي هغه څانګه چې دنبات څخه بحث کوي دبوتانیک په
نوم یادیږي.

Plant
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د نباتاتو غیرنارمل ودې ته ویل کیږي چې دحیواني اویانباتي پار ازايټونوپه واسطه
پیداکیږي  .د بېلګې په توګه په نباتاتوکې هم دسرطا ن ناروغۍداورګانیزمولکه باکټریا
و ،پار ازايټونو،وایرسونو،غومبسو  ،حشراتواومر خيړى  Fungiپه واسطه منځ ته راځي
اوپه پایله کې نبات په هراړخیز ناروغۍ اخته کیږي  .نن ورځ لږڅه پینځه لس زره حشرات
پېژندل شوي دي چې دنباتاتوغیرنارمل ودې ال مل ګرځي  .دنباتاتوپه ناروغۍ کې ترټولو
زیاته برخه غومبسې لري  .دمیوه لرونکو ،ونو ،سرطان په ډیری سره دمرخيړيو په واسطه

Plant Galls

منځ ته راځي  .په نوموړې کړنال ره کې حشرات دونوپه نسجونوکې یوډول هورمونونه
انجکشن کوي چې د  Cytokininsپه نامه سره یادیږي  .دا هورمونونه دونې حجرودویش
سرعت زیاتوي اوپه پایله دکنترول څخه وځي .
نباتی هورمون  ،دودې هورمون  -:نوموړی هورمون دنبات تکامل  ،طوالنې ودې
هورمون  Gibberellineاوعرضاني وده کې او دسلول ویش هورمون  Cytokininsاړین رول
لوبوي  .همدارنګه دنبات غړواندازه ،دپاتوجن څخه دنبات ساتنه اودتکثرپه کړنالره کې
مرسته کوي  .نباتې هورمونونه عبارت دي له  Auxinاو اوAbscisic acid
 Heteroauxineچې دپاڼواوګل په پنډک کې جوړیږي اوهمدارنګه دځوانې میوې په دانه
کې هم جوړیږی اودهغه ځایه دنبات ریشې ته منتقل کیږي .
په بیالوژي کې  -:دژوندیواورګانیزمودحجرو په مینځ کې مایع ډوله ژوندی ماده چې
دپروتوپالزماپه نوم یادیږي
په فزیک کې  -:پالزما :دمادې څلورم حالت ته ویل کیږي اوهغه ځانګړی ګازدی چې
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.
په طبابت کې  :دبدن وینې حجم  55%برخه یو ډول مایع تشکیلوي چې زیړشفاف رنګ
لري اودپالزماپه نوم یادیږي .په پالزماکې دوینې سره کرویات ،سپین کرویات

Plant Hormone

Plasma

،ترومبوسایت اوپروتین لمبووهی اودبدن هرې برخې ته دنوموړې مایع په مټ انتقال
کیږي.دسانتریفیوژ څرخیدونکې آلي په مټ کوالی شوچې دوینې څخه دپالزمابرخه بیله
کړای شو.
دوینې مایع برخه ده چې سره کرویات  ،سپین کرویات اوپلیتلیت پکې ځوړندپراته وي
اوخوځیږي

Plasma

دایمینې سیسټم يوډول حجرې دي چې انټي باډی افرازکوي اوپخپله دبي حجرې B
.cellڅخه منځ ته راځي

Plasma Cell

دسپینوکرویاتوځانګړې حجرې دي چې انټي باډي تولیدکوي  .د مایولوماپه ناروغۍ کې
دپالزماخبیثې حجرې منځ ته راځي  .دپالزمانارمل حجرې انټي باډي جوړوي ترڅودانتان
مخنیوی وشي  .د مایولوماپالزماخبیثې حجرې غیرنارمل اوپه لوړه کچه یوشان انټي
باډي تولیدکوي چې دانتان اونوروناروغیوپر وړاندې ګټورغبرګون نه ښي ښووالی.

Plasma Cells

یوې اومې اویادپالزمامخکنی حجرې ته ویل کیږي

Plasmablast

پالزما حجرې

دبي لمفوسایټ څخه منځ ته راځي  ،بیضوي بڼه لري ،قطریې
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)، (∅ 14–20 μmسایتوپلزمایې په ریبوزوموډیره غني ده ،هسته یې کوچنی اودمرکزنه
لیرې څنډې ته پرته ده،دنده یې دایمونوګلوبولینوتولیددی ،دهډوکي په مغزاولمفاوي
سیسټم کې ډیرې پیداکیږی .
یوازیني تومورته ویل کیږي چې دخبیثوپالزماحجروڅخه جوړوي اوپه
پستونسجونواویاهډوکو کې منځ ته راځي  .هغه څوک چې دپالزماسیتوم په ناروغۍ اخته
وي کیدای شي چې وروسته د مایولوما په ناروغۍواوړی
دهرژوندي اورګانیزم دحجرې
پروتوپالزمامواداحاطه کوي

بهرنۍ

غشاچې

نازکه

دحجرې

داخلي

یوه طبي کړنالره ده چې دوینې څخه ټاکلي پروتین لیرې کیږي  .دبیلګې په توګه
دما یولوماناروغانودوینې څخه زیاتی اویاغیرنارمل انټي باډي دنوموړې طریقې په

Plasmacytoma

Plasmalemma

Plasmapheresis

مرسته بیل اوبیخې لیرې کیږي .
دوینې سپین کرویات چې دبدن لمفاوي سیستم غړوکې تولیدکیږي .نوموړې حجرې دبدن
دفاع سیستم حجرې دي اودپاتوجین اورګانیزموپروړاندې انتي باډي تولیدکوي،

Plasmocytes

رشته های خیلې باریک ازیک سلول به سلول دیګرطوریکه بین آنهایک ارتباط قائیم
مینمایند .دنباتاتوګاونډیوحجروترمنځ ځیني مایکروسکوپې کانالونه دي چې دهغوی
ترمنځ دموادواومالوماتو راکړه ورکړه ترسره کیږي.

Plasmodesma

یوډول کړنالره ده چې دحجرې دمنځ څخه اوبه بهرخواته ضایع کیږي  .داځکه چې دحجري
بهرخوامحلول اوزموتیک فشاردحجرې دننه په پرتله لوړوي  .په پایله کې دحجرې
پروتوپالزماراغونډیږي اودحجرې جدارڅخه بیلیږي.

Plasmolysis

پالتین  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دډیرقیمتې نجیبه فلزاتوپه ډله کې راځی
اودلنډیزنښه يې په  Ptسره کیږي .اټومي شمیره یې  ، 78دکتلې شمیره یې ،195,084 u
کثافت یې خورالوړدی  ، 21,45 g/cm³دذوبان نقطه یې ) (1768,3 °Cاودغلیان نقطه
یې ) (3827 °Cدی  .خړسپین چک رنګ لري اودزیوراتوپه شیانوکې اودغاښونوپه
کیښودلوکې کارول کیږي
دهیستالوژې څانګې یوه اصطالح ده اودهغوحجرولپاره کارول کیږي چې دوی په خپل
غټوالي ،بڼه اوداخلي جوړښت کې دیوبل سره توپيرولري

Platinum

Pleomorphic

درګونوشبکوي یووالی ،په تېره بیاپه وریدونوکی) ، (Plexus venosusاویادشمزی
یافقره لرونکوحیواناتوپه عصبي سیستم ) (Plexus nervosusکې اولمفاوي سیستم کې
شتون لري

Plexus

پلکسیس  -:عصبي شبکه،بافت عصبي،بافت رګ،تجمع شبکوی اعصاب ویارګهای
خون مخصوصًاتجمع وریدها درحیوانات فقاریه مانند  Plexus solarisیا تجع عقده
هاوشبکه های  Sympaticus Nervensystemدرخالیګاه بطن تحت حجاب حاجز

Plexus

وروستاړی ،پس آوند،په مانادڅوځلیز،لکه یوځلیز،دوه ځلیز،یک چند،دوچند،سه چند

-Ploid

دیوه ژوندي اورګانیزم په حجره کې دکروموزومونوشمیرمجموعه

Ploidy
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ګینوم میوتیشن  -:دیوه ګینوم ارثي بدلون  ، Genom mutationدبېلګې په توګه لکه
 Euploidyچې دکروموزومو شمیريې تل مساوي اودعادي حالت په شان پاتې شوی وي Ploidy Mutation ،
اویا  Aneuploidyچې دکرموزوموشمیربیخي دعادی حالت څخه توپیرولري
شاقول  -:یوه تخنیکې فلزي آله ده چې عمودي سمت اندازه کوي
سرپ  -:یوکیمیاوي زهرجن اوخورادروندفلزي عنصردی چې دلنډیزنښه يې په  Pbښوول
کیږي .اتومي شمیره يې ، 82اتومي کتله يې  ، 207,21 uدویلې کیدلونقطه یې (327,43
) ، °Cدغلیان نقطه يې ) (1744 °Cاوکثافت یې 11,342 g/cm³
 -۱په ریاضي کې دجمع نښه ده
 -۲په فزیک کې دبريښنایزمثبت چارج نښه ده

Plumb Bob

Plumbum

Plus

پلوتونیم  -:یوکیمیاوي مصنوعي عنصردی چې دترانس یورانیم عنصرونوپه ډله کې
شمیرل کیږي  .اټومي شمیره یې ترټولوکیمیاوي عنصرونولوړه یانې  94ده  ،دلنډیزنښه
یې ، Puاویوراډیواکتیف ،زهرجن دروندفلزدی  .دراډیواکټیف پلوتونیم  Pu239دتجزيې
فزیکي نیمايي عمر لږڅه څلرویشت زره کاله  24110 aدی  .په هستوي بټۍ کې په
مصنوعي توګه تولیدکیږي .دپلوتونیم راډیواکتیف ایزوټوپ  plutonium-239څخه په
هستوي وسلواوهستوي بټۍ کې دانرژي دتولیدپه موخه ګټه پورته کیږي  .دبیلګې په
توګه دپلوتونیم یواټوم دچاودنې په پایله کې لږڅه دوه سوه اووه میګاالکترون ولټ انرژي
 207 MeVتولیدکیږي .کله چې په هستوي بټۍ کې دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش
 uranium-235یواټوم وچوي نوپه پایله کې دوه اویادرې نیوترونونه آزادکیږي .نوموړي
نیوترونونه دیورانیم دوه سوه اته دیرش  uranium-238له خوا جذب کیږي اوپه پایله کې
پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش  plutonium-239په مصنوعي توګه منځ ته راځي .په خپل
وارسره که چیرته دپلوتونیم یواټوم یونیوترون جذب کړي نودچاودنې په پایله کې هستوي
انرژي تولیدکیږي .همداالمل دی چې دپلوتونیم  Pu239څخه هم داټوم بم جوړیږي .

Plutonium

دپلوتونیم  Pu239مصنوعي تولیدمعادله په الندې ډول ده چې په هستوي بټۍ کې ترسره
کیږي.
په پیل کې درادیواکټیف یورانیم دوه سوه پینځه دیرش هسته چوي اوآزادشوی سریع
نیوترون د یورانیم  uranium-238هستې څخه جذب کیږي اوپه یورانیم دوه سوه نهه
دیرش  U239ایزوټوپ باندې اوړي .دنوموړی یورانیم  U239نیمايي عمرلږڅه درویښت
دق یقې دی او دبیتاتجزيي په اساس یونیوترون په یوه پروتون باندې اوړي او په پایله کې
نپتون دوه سوه نهه دیرش  Np239عنصر ترالسه کیږي .دنپټون عنصر  Np239نیمايي
عمردوه نیمې ورځې دی اوپه پایله کې دیوځل بیابیتاتجزيي په اساس په پلوتونیم دوه سوه
نهه دیرش  Pu239رادیواکټیف ایزوټوپ بانداوړي.
سږي التهاب  -:دوایرسونو  Coronavirusesپه واسطه لکه کوروناوایرس (COVID-
) 19خو په ډېری سره دباکټریاووپه واسطه لکه د pneumococcusانتشارمومي اوله دې
کبله نوموړې ناروغۍ ته نیومینیای  pneumoniaeویل کیږي .په ځینوحالتونوکې
میکروبونه اومرخيړي هم دسږي التهاب المل ګرځي .نوموړې ناروغۍ په عادي توګه په
لړزه او تبه پیل کیږي چې دبدن حرارت ډیرزران ترڅلویښت درجې سانتي ګرید پورې
639

Pneumonia

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
رسیږي .دنبض ضربه په یوه دقیقه کې د یوسلوشلوشاوخواته رسیږي .دنوموړې ناروغۍ
نورې نښې نښانې لکه سردردي ،استفراق ،کسالت  ،دساه ایستلوستونځه ،ټوخیدل،
دسینې درداونور.
دنایتروجن ګروپ  -:هغه عنصرونه دي چې دعنصرونو پریودیک جدول پینځم ګروپ
تشکیل کوي او عبارت دي له  :نایتروجن ،ارزین  ،انتي مون ،بیسموت  ،فسفر اوټول يې
پینځه قیمته اودرې قیمته دي
دپولونیم

 Poloniumکیمیاوي عنصردلنډیزنښه

Pnictogen

Po

خون سردحیوانات  -:دستهْ ازحیوانات مانند ماهیان ،ذوحیاتین وخزندګان بوده که
حرارت خون ودرنتیجه حرارت بدن شان تاحدی زیادی وابسته به حرارت خارجی یاحرارت
محیط آنهامیباشد.بلندبردن دائیمي حرارت بدن حیوانات خون سردصرف توسط انجام

Poikilotherm

دادن فعالیت های زیادجسمانې امکان پذیراست .عکس خون سردخون ګرم است
په نظري میخانیک کې یوحدي مفهوم دی ،په دې
نقطوي کتله ،کتله نقطوي -:
ماناچې یوجسم په دې توګه په پام کې نیول کیږي چې ګڼه دجسم ټوله کتله په یوه نقطه کې
متمرکزشوې ده اوجسم دومره کوچنۍ تعبیرکیږي چې دهغه ځایزانبساط څخه بیخې
صرف نظرکیدالی شي .نوموړې کړنالره دجسم دحرکت معادلي په اسانه ډول بیان کوي.

Point Mass

دتماس ټکی  - :په ریاضي کی ددومنحني ګانوهغه شریکه نقطه ده چې هلته په ګډه
سره یومماس یا تانجینت  Tangentولري  .په بله وینا په شریکه نقطه کې ټول مشتقات
سره برابر وي .

Point of contact

زهر ،سم  -:جامداویاغازډوله منحل موادچې دتنفس،خوراک اویاتماس له الرې بدن ته
ننوځی اوهلته دیوه ټاکلي مقدارڅخه په زیاته اندازه د میتابالیزم په کړنالره کې
کیمیاوي بدلون منځ ته راولي  .په پایله کې انسا ن ته یاداچې زیان رسوي اویا دمرګ
المل ګرځي  .دبیلګې په توګه لکه الکهول ،نیکوتین ،مورفیوم ،کوکائین اونور.
په پینځلمسه پیړی کې دسویزهیوادیوطبي ډاکتر Paracelsusلیکلي دي :
)( (dosis sola facit venenumهرڅه شی ذهردي اوپه مقدارپورې اړه لری  .یوازې دیوه
شی مقدارذهر جوړوي) .هریواورګانیزم که دیوه ټاکلی مقداریانې ډوز  doseڅخه زیات
ویټامینونه اوبه ،او غذايي موادراونیسي ،نودامواداورګانیزم ته دګټې پرځای زیان
رسوي  .دبیلګې په توګه که څوک لس لیتره اوبه په یوواروڅښي نودمرګ المل کرځي
.دبیلګې په توګه  Botulinumtoxinدلسوانواعوبکټریاوذهرودمخلوط څخه جوړشوي
دی  .که چېرته دبیالوژیکې وسلې په توګه وکارول شی نودیوه انسان دمړینې لپاره یواځې
سل نانوګرام ) (1 ng/kgیانې دیومایکروګرام زرمه برخه بس ده  .همدارنګه ډایوکسین
 dioxinsذهرجن مواددپاتې شوواوچټلوموادودسوځیدنې په کړنالره کې تولیدکیږي
اودسرطان ناروغۍاودکوچنيانو له معيوبې زېږېدنې سره تړاولري .
په  ۱۹۷۶زکال کې دوه کیلوګرام ډایوکسین دایتالیاپه  Sevesoښارکې چاپېریال ته
آز ادشول اوپه پایله کې پینځوس زره حیوانات مړه اواوه زره وګړي په ناروغۍ اخته شول .
ذهرجنه غده  -:یوې داسې ذهرجنې غدې ته ویل کیږي چې افرازات یې دبل ژوندي
موجودلپاره ذهرجن خواص لري اومسموم کوي  .ذهرجنې غدې په شمزۍ لرونکو
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اونالرونکو حیواناتوکې پیداکیږي  .نوموړې غدې په هرحیوان کې په مختلفو بڼواودبدن
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
قرارلري  .په منګورکې ذهرجنې غدې دغاښ په بیخ کې شتون لري  .دمنګورذهرجنې
غدې څخه ذهرلوشل کیږي اوبیاورڅخه ضدذهرجوړیږي .
ضدذهر یوډول پروتین دی  immunoglobulinچې یوټاکلې ذهرخنثی کوالی شی  :دبیلګې
 :ضدذهر مواددبکټریاو ،وایرسونواوخطرناکواورګانیزمودمنځه وړلوپه موخه
په توګه
کارول کیږي .
سم  ،زهر

Poisons

قطبی  -:عبارت ازاجسام ومالیکولهای اندکه دارای قطبین باشند .همچنان قسمت های
قطبی زمین رانیزبهمین نام یادمیکنند

Polar

قطبي مختصاتو سیستم  -:په یوه مستوي کې یوه مستقره نقطه
 0په پام کې نیسواودقطب په نوم یادیږي  ،همدارنګه هغه شعاع
چې دنوموړې نقطی څخه صادرکیږي دقطبي شعاع په نوم یادیږي
اوپه  rښوول کیږي .په یوه مستوي کې دیوې نقطې )𝜃 , 𝑃(𝑟.
قطبي مختصات په الندې ډول تعریف شوي دي :طول قطعه خطی
 OPدقطبي واټن  rاوقطبی زاويي 𝜃 په مټ مشخص کیږي .په همدې اساس په یوه Polar Coordinate
System
مستوي کې دیوې نقطې )𝜃  𝑃(𝑟.قطبي مختصات د قطبي شعاع  rاوقطبي زاویه 𝜃
په واسطه بشپړټاکل شوی ده .دقایم الزاویه مختصاتوسیستم )𝑦  𝑃(𝑥.اود قطبی
مختصاتو سیستم )𝜃  𝑃(𝑟.ترمنځ اړیکې په الندې ډول دي، 𝑥 = 𝑟. 𝑐𝑜𝑠𝜃 :
𝜃𝑛𝑖𝑠  𝑦 = 𝑟.دیادولووړده چې په نوموړې معادله کې دقطب نقطه  0دقایم الزاویه
مختصاتوپه مبداء کې کیښول شوې
قطبي نور،قطبي رڼا  -:دنوروړانګویوه پېښه ده چې په تیره بیادځمکې په قطبونوکې
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
 .چارج شوې ذرې دځمکې اتموسفیرنایتروجن اواکسیجن اتومونوسره لګیږي اوهغوی
تحریک کوي اوایونایزکوي  .په پایله کې دنوموړواټومونوڅخه دنوروړانګې خپریږي چې
توپیرلرونکی رنګ لري  .نوموړې پېښه دځمکې څخه شپيته کیلومتره پورته لیدل

Polar Lights

کیږي.
قطبي نور -:دلمردسطحې څخه پرلپسې چارج شوي بڅرکي لکه الکترونونه،پروتونونه
،اودهیلیم هسته یاالفاذره بهرخواته راوځي اودځمکې اتمسفیرباندې لګیږي .نوموړي
بڅرکي دلمرباد  solar windپه نوم هم یادیږي دځمکې مقناطیسې ساحې په مټ دځمکې
شمال قطب اوجنوب قطب خواته کش کیږي اوتعجیل ورکول کیږي  .کله چې نوموړي
بڅرک ې دځمکې اتموسفیرته ورننوځي نو د هوا اوکسیجن اونایتروجن اټومونوسره لګیږي

Polar Lights

اوپه تحریک یې راولي .په پایله کې دنورقطبي رڼالیدل کیږي.
نورقطبی ،قبي رڼا  - :عبارت ازنورقطبی است قراریکه مشاهده میګرددکه ذرات چارج
شده مانند پروتون،الکترون والفا ازسطح آفتاب طرف زمین میآیند وتوسط ساحه ء
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مقناطیسي زمین بطرف قطب های شمال وجنوب زمین کش شده ودران جادرطبقات کمی
بلند اتموسفیرزمین مالیکول های هوامانندنایتروجن ،اوکسیجن راتحریک کرده
وآنهابعدًا روشني میدهند
قطبه  -:ازیک نقطه به یک مقطع مخروطی مماس رارسم میکنیم ،خط موصول بین نقاط
تماس قرارتعریف قطبه نقطه مذکوراست.

Polar Line

پوالری متر  -:ځینې عضوي مرکبات لکه قندونه شته دي چې که ورڅخه پوالرایزشوی
نوروړانګې تیری شی نودقندغلظت سره سم په ټاکلی اندازه زاویه دنوروړانګې دخپل
پخواني سمت څخه تغیرورکوي اوڅرخیږي .نوموړي مرکبات دنوروړانګوپه تړاو فعال
موادویل کیږي.
آله های پیمایشی راګویندکه زاویه دورانی مستوی نورپوالرایزشده رااندازه کنند،
چرخش نوری متناسب با غلظت مواد فعال نوری در محلول است بنابراین ممکن است
برای اندازه گیری غلظت نمونه های خالص عضوی از پالریمتر استفاده شود مثالً مانند
تعین مقدار قند در محلول آبی ،وعمومًا برای مرکبات عضوی بکارمیرودکه فعال
نورباشند.

Polarimeter

دشمال قطب ستوری  -:ترټولوستوروڅخه یوخوراځلیدونکی ستوری دی چې فاصله یې
دځمکی شمال قطب ته ډیره ورنږدي ده یانې  0,7°لیرې موقعیت لري اوله دې کبله
دشمال قطب ستوري په نوم یادیږي .دنوموړي ستوري رڼا دټول کال په ترځ کې لیدل کیږي
اوکشتۍ چلوونکوخلکوته دځمکي شمالي نیم کرې دسمت دټاکلوپه موخه اوجغرافیايي
عرض البلددیوه ثابت ځای ټاکلوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي.

Polaris

قطبیت ،ددووقطبونوشتون،قطبی بودن
دربیالوجی  -:حالتی که ریشه وساقه ازقطب های مشخص ودرجهت مشخص ازیک قلمه
نمومیکند،اختالف اجزاء مخالف یک موجودحیه ،مانند دهن ،مقعد،ریشه وساقه
درکیمیا  -:تشکیل مالیکولهای دوقطبه است توسط کش شدن الکترونهاازیک اتوم
بطرف اتوم دیګری که خاصیت الکترونیګاتیویتی زیاده ترداشته باشد .درنتیجه ګروپ
اتوم هاخنثی نمیباشد بلکی دوقطبه میشود.ړدبېلګې په توګه لکه داوبومالیکول چې
مثبت قطب اویومنفي قطب لري اوپه پایله کې دوه قطبه مومنت ترالسه کیږي
درریاضی  -:رطب قطبی  :عبارت ازیک ربطیست که دران نظربه یک مقطع مخروطی به
هرقطب قطبیه اش ربط داده میشود.

Polarity

فزیک  - :دبرقی بطری مثبت اویامنفی قطب ،مثبت اویامنفی بریښنایزپوتنشیل ،
دمقناطیس شمال اویاجنوب قطب
دربیالوجی  :نزول غلظت ایونها مانند ایونهای  Na+و  K+دررشته های عصبی وقتیکه
سلول عصبي تحریک شود
درکیمیا :تشکیل ایون ها ی دوقطبه ویامرکبات دای پول
درفزیک  : -۱ :ازنظرنور،یک حالت مخصوص اهتزازات امواج نوری است  .درحالت
عادی بر ای نورطبیعی کدام جهت معین ومقدم انتشارموجودنیست،بلکه امواج
درهرسمت طوری منتشرمیګرددکه سمت اهتزازباجهت انتشارعمودباشند .اګردریک
دسته نورتمام وکتورهای نوری تنهابه یک سمت اهتزازنمایند،درین حالت این قسم نور،
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رانورپوالریزه خطی مینامند.
 -۲حاصل جمع مومانت دی پول است ،فی واحدحجم
یوه آله ده چې دطبیعي نوروړانګوڅخه قطبی شوی خطی پوالرایزنورڅپې تولیدکوي .

Polarizer

قطب کوونکی فلتر -:یوډول اپتیکی فلتردی چې دنورهغه څپی ورڅخه تیریدالی شي
چې ځانګړی قطبیت ولری خودنوروړانګوهغه څپې ورڅخه نه شی تیریدالی چې بل ډول
قطبیت ولري  .دنوموړي فلترپه مټ کوالی شوچې دنورهغه څپې چې توپیرلرونکی
Polarizing Filter
اویامخلوط قطبیت ولری په یوه ټاکلی قطبیت واړووچې دپوالرایزنورڅپې په نوم یادیږي.
نوموړی فلتردعکاسي په کمروکې استعمال کیږي ترڅودنورانعکاس شوی برخه راکمه
کړي.
دربیالوجې  :قطب ،انجام بدن ،مانندانجام قدامی وانجام خلفی
درریاضی  :قطب  -۱ ،قطب درمقاطع مخروطی  -:خط مستقیم رادرنظربګیریم که یک
مقطع مخروطی داده شده رادردونقطه قطع میکند .درنقاط مذکوربه مقطع مخروطی
مماس هارارسم کنیم قرارتعریف نقطه تالقی مماسهاقطب خط مستقیم ذکرشده است
وخودخط مستقیم قطبه  polareآن قطب است.
)𝑥(𝑝

 -۲قطب ازتوابع ناطق  -:یک تابع ناطق )𝑥(𝑞 = ) 𝑥( 𝑓 رادرنظربګیریم ،یک قیمت  x0که
دربرابرش  𝑞(𝑥0 ) = 0است قرارتعریف قطب ) 𝑥( 𝑓 نامیده میشود .مثالً تابع ناطق

Pole

𝑥−1

 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥2 −1دارای دوقطب  x1 =1و  x2 = -1است  .درحالیکه قرارتعریف x1 =1
قطب جداشدنی است،دحالت عمومی دربرابریک قطب جداشدنی تابع حداین تابع معین
است.
درفزیک  - :قطب های مقناطیسی راګویند .همچنان یکی ازقسمت های منبع برق
رانیزبنام قطب یادمیکنند.
دنباتاتوګرد

Pollen

ګرده ء نباتی  -:یک ماده میده که ازدانه های ګرده تشکیل شده  .دانه های خیلې کوچک
که درکیسه ګرده دراثرتقسیمات سلولی ازهرسلول مادری  ۴دانه ان بوجودمیایندومعموالً
کم وبیش کروي شکل اندکه توسط مساوات لوله ګرده بخارج نبات انتقال میابند.درین
دانه ګرده که خودآن درابتدایک سلولی میباشد هسته آن طوری تقسیم میشود که یک
هسته نباتی ویک هسته جنسی ازان بدست میاید .هسته جنسی دردانه ګرده ویادرلوله

Pollen

ګرده بدو تخمه مذکرتقریبًا فاقد پالسما منقسم میګردد.
دباد او حشراتو په وسيله
په ګال نو كى دالقاح عمليه چې دنارینه سپرم sperm
دښځینه ګامیت  ovumته انتقال کیږي  .دیوه ګل غوټی دالندې
برخوڅخه جوړه شوې ده  -۱ .دغوټی الندې برخه ()Hypanthium
 -۲ګلپاڼې  -۳،تاج پاڼې  -۴ ،ګردپاڼې چې په څوکه کې یې
ګردجنه نارینه ماده په سره رنګ کښل شوې ده  -۵ .تخمدان ()Ovulum

Pollination

پولونیم  -:یورادیواکټیف کیمیاوي عنصردی چې ددرندوعنصرونوپه ډله کې حساب
کیږي  .دلنډیزنښه یې په  Poښوول کیږي .اټومي شمیره يې  84ده اټومي کتله یې

Polonium
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 209,98 uده دویلې کیدلونقطه یې ) (254 °Cاود غلیان نقطه یې ) ،(962 °Cکثافت
یې  9,196 g/cm3قیمت لري .څرنګه چې په هوا کې اوهمدارنګه دکورپه ځینوتکاویوکې
دراډون راډیواکټیف نجیبه ګازشتون لري ،نونوموړی ګاز په ګڼ شمیرپولونیم ایزوټوپونو
 210Po, 212Po, 214Po, 216Pباندي تجزیه کیږي .کله چې دپولونیم ایزوټوپونه تنفس شي
دبیلګې په توګه لکه  210Poدتنفس له الرې سږي ته ورننوځي اوپه ډیراحتمال سره دسږي
سرطان المل کیدالی شي  .داځکه چې دپولونیم لږڅه ټول راډیواکټیف ایزوټوپونه دالفا
وړانګې خپروي .همدارنګه په هستوي وسلوکې دراډیواکټف پولونیم الفاوړانګې په
بیریلیم  Beهسته باندې ویشتل کیږي اوپه پایله کې دکاربن هسته  Cاویو نیوترون
 nمنځ ته راځي  .تولیدشوي نیوترونونه دځنځیري هستوي تعامل دپیل کیدلوسرچینې په
ډول کارول کیږي.
پولونیم دوه سوه لس Po

210

راډیواکټیف ایزوټوپ خورازهرجن عنصردی چې لږڅه

یوسلواته دیرش ورځي  138 dنیمايي عمرلري اوډیرزردخوراک له الرې یوشخص مړکوالی
شي .دبیلګې په توګه په  ۲۰۰۶زکال کې یوروسي جاسوس  A. Litwinenkoته په چای
کې یوڅوڅاڅکي پولونیم دوه سوه لس  210Poاچول شوي وو اوڅوورځې وروسته مړشو.
مختاړی اوماناېې ډېر،څوځله،چندمرتبه،بسیار،زیاد

Poly-

په عضوي کیمیاکې هغه تعامل ته ویل کیږي چې دوه اویاډیرخپلواک مالیکولونه سره
یوځای شي اوپه پایله کې یوغټ مالیکول ورڅخه جوړشي .

Polyaddition

پولي آمید -:یوډول خطي پولېمیر polymerدی چې داصلي ځنځیرپه اوږدوکې په
تکراري ډول دخپل ځان سره دامیدګروپ په مټ یودبل سره کیمیاوي تړون منځ ته راولي.
دبیلګې په توګه لکه نیلون ،پرلون

Polyamide

کرمهای برسکدار -:کرمهای حلقوی که دارای برسکهای زیادبروی جلدخودبوده
ودربحرزیست دارند .پاهای ابتدایي وساده آنهاکه بشکل یک برجستګی موجوداست
حاوی برسکهای السه واعضای برانشی میباشند .بعضی انواع شان مانند کرم پالوال
 Palolaطرزتکثرخاصی دارند،طوریکه قسمت اخیربدن شان که محتوی اعضای جنسی
میباشند،درشب های اخیرمهتابی موسم خزان ازبدن قطع ګردیده درآب انداخته میشود
وقسمت های قطع شده ء بدن دوباره ترمیم میګردد .بایدمتذکرشدکه قطعات بدن شان
که بروی آب میایندازطرف اهالی بومی مناطق مذکورشکارشده وبحیث غذااستعمال
میګردد.

Polychaete

پولی کوندنزیتز  -:مالیکولهای بزرګ اندازتراکم چندین مالیکول بوجوده آمده
باشدوازتراکم آنهامالیکول اب نیزجداشده باشد .اجسام که توسط عملیه پولی Polycondensates
کوندنیزیشن بوجودمیاید
پولي کوندنزیشن  -:یوډول کیمیاوي طریقه ده چې پرلپسې غټ مالیکولونه سره یوځای
کیږي اوکوچني مالیکولونه لکه داوبومالیکول اویامیتانول مالیکول ضایع کیږي.
پولین  -:غیرمشبوع پولی عضوي مرکبات دی چې په خپل مالیکول کې دکاربن -
کاربن دوه اویاډیرغبرګ  C=Cتړونونه ولري  .په ځنځیري فرمول کې په خپل وارسره کله
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غبرګ تړون اوبیاواحدتړون تکرارکیږي .دبیلګې په توګه  amphotericin Bیوډول پولین
دی چې دانتي بیوتیک درمل په توګه کارول کیږي .دګذروسوربخون رنګ دپولین په مټ
منځ ته راځي .پولین په حیواناتوکې دلیدوړپروتین تشکیلوي.
پولیستر  -:یوډول پولیمیر polymersدي چې دایسترمالیکولونوواحدونوڅخه جوړدي
اوپه عمده ځنځیرکې داستروظیفوي ګروپ –]– –[–CO–Oلري .دپولی ایسترتارونوڅخه
دکالیوپه جوړولوکې ګټه پورته کیږي .بیشتر برای ساخت الیاف نساجی مصنوعی
استفاده می شود.

Polyester

پولي ایتیلن  -:یوډول ترموپالستیک دی چې کیمیاوي فرمول يې  C2H4)n.دی اودایتیلن
پولېمیر  polymersمخلوط څخه منځ ته راځي .دپرلپسې یوځای کیدلوتکراري
واحدفرمول یې  C2H4دی.

Polyethylene

ډیرزاویه وي یاډیرضلعی  . -:په هندسه کې یوشکل ته ویل کیږي چې ډیرې ضلعې ولري
اوکله چې نوموړې ضلعی سره وتړل شي نویوتړلی ډیرزاویه وي شکل منځ ته راځي
دبیلګې په توګه لکه مثلث ،مربع اونور

Polygon

خط منکسر  -:عبارت ازیک ترادف محدودقطعات خطی ،یانې
قطعاتویومحدودترادف دی لکه
په
𝐴1 A2 . A2 A3 . A3 A4 . … … … An−1 An
داسې حال کې چې
ټولې نقطې دي

𝐴1. . A2

دخطي

, A3 … … … . An−1 . An

پولیمیر -:هغه ماده چې دپرلپسي تکراري کوچنیوواحدونویانې مونومیر monomers
دیوځای کیدلوڅخه منځ ته راځي اوپه پایله کې خوراغټ مولیکلونه ترالسه کیږي.دبیلګې
په توګه لکه مصنوعی هایدروکاربن پولیمیر  Polystyreneاویاطبیعي بیوپولیمیر لکه

Polygonal Chain

Polymer

ډي این ای Deoxyribonucleic acid
پولیمیرایزیشن  ،پولي میر جوړیدنه  - :هغه کیمیاوي تعامل دی  ،چې واړه مالکولونه
)مونو میرونه ( پکې دکیمیاوي اړیکو په واسطه یوځای کیږي او لوی مالیکولونه )
پولیمیرونه ( جوړیږي  .که د مونو میرونو ترمنځ تعامل جمعي
وي ،نو داسې پولیمیر جوړیدنه د کاندنسیشني پولیمیرایزیشن په نوم یادیږي.

Polymerization

یوډول ځنځیري کیمیاوي تعامل دی چې ډیرزیات یوشان مالیکولونه لکه مونومیریودبل
سره تړل کیږي اودیوځای کیدلوپه کړنالره سره یوډیرغټ مالیکول یانې پولیمیرجوړوي.

Polymerization

چندجمله ای  -:یک چند جمله ای چند برابر طاقت یک متغیر یا نامشخص را جمع می
کند چندجمله ای ازطاقت  nوبرحسب  xدارای شکل ذیل است:
Polynomial
درحالیکه  𝑎n ≠ 0وضریب هااعدادحقیقی میباشند.مثالً:
 15x4+2x3-10x+135چندجمله ای ازدرجه یاطاقت چهاراست
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یوعضوی مرکب دی چې دډیروهایدروکسیل  OHګروپونوڅخه جوړشوی وي  .په بله
ویناعبارت له څوقیمته الکهولواوشکرڅخه دی  .که یوعضوي مرکب یامالیکول دوه
هایدروکسیل ګروپونه ولري دتریول  trioاوکه څلورهایدروکسیل ګروپونه ولري دتترول
 tetrolپه نوم سره یاديږي.

Polyol

 -۱په بیالوژي کې دبحرالندې ساکن حیوا نات چې منځ یې تش وي Coelenterata
اونوموړي حیوانات حرکت نه شي کوالی اودبدن غټي تشې برخې یې داستوانې په شکل
پورته راوتلې وی.
 -۲په طبابت کې دبدن تش غړي لکه دپزې،کولمو،معدی اوغوږونو په موکوزاغشاکې
دغوښې راوتلی سلیم پړسوب

Polyp

پولي پيپتاید -:دپروتین مرکبات دي چې ددووو اویاډیرو اوږدو،دوامداره پیپتاید
 peptideځنځیرونه لري او ان ترپنځوس امینواسیدونوڅخه جوړشوي وي .دهریوه
اسیدکاربوکسل ګروپ دګاونډی امینوګروپ سره د  -OC-NH-.تړون په مرسته یوځای
کیږي.

Polypeptide

دګینوم تناسخ په اساس دیوه سلول دکروموزومجموع شمیر څوچنده کیدل

Polyploidy

پولیزوم یاپولي رایبوزوم  -:درایبوزومو  ribosomesیوه ګروپ ته ویل کیږ ي چې په
 mRNAمالیکول په اوږدوکې پرلپسې تړلي وي لکه غمي چې په تارباندې پېیل شوي
وي .پولیزوم دپروتین جوړولو کړنالري په ترځ کې یوواحددی اودډیرورایبوزومونوڅخه
جوړدی  .درایبوزوموپه مټ په  mRNAمالیکول کې نغښتل شوی مالومات لوستل
کیږي یانې ترجمه کیږي اوپه پایله کې ډیراویوشان پروتینونه تولیدکیږي.

Polyribosome

پولي ساکراید -:ډیرقیمته قندونوته ویل کیږي لکه نشاېسته اوسلولوز  .کیمیاوي فرمول
يی  (C6H10O5)n,دی او د  nقیمت مساوي دی له 40 ≤ n ≤ 3000 :

Polysaccharides

پولي ستایرین  -:یومصنوعي شفاف اوکلک پالستیک دی چې دهایدروکاربن
پولیمیرڅخه جوړ دی اودعضوي مرکب استیرول  C6H5CH=CH2.دپوليمیریزیشن
کړنالري په ترځ کې منځ ته راځي.

Polystyrene

پولي واینولکلوراید -:یوډیراړین مصنوعي پال ستیک پولیمیردی چې لنډیزیې په PVC
ښوول کیږي.دنوموړی پالستیک مالیکولي وزن خورا ډیردی اود واینولکلوراید
دپولیمیریزیشن کړنالرې په اساس ترالسه کیږي .نوموړی پالستیک په
دروازو،کړکیواوپالستیکي پایپونو،بوتلونو،دبانک کارتونو اونورشیانوکې کارول کیږي .
پولیئن  -:عبارت له عضوی هایدروکاربون مرکباتوڅخه دی چې په خپل مالیکول کې
یوچنده اودرې چنده پرلپسې ډیر nتړونونه ولري .دبیلګې په توګه لکه دای سیتلین
 Diacetyleneچې فرمول يې مساوي دی له ، H−C≡C−C≡C−H.:په
نباتاتواوځینوژوندیواورګانیزموکې په طبیعي ډول شتون لري
انار ،انګوړي .

Polyvinyl
Chloride

Polyyne

Pomegranate

دگونډي مفصل ترڅټ ژوره ننوتلي برخه چې دورانه دپورته اوښکتې برخې په منځ کې
پرته ده .
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دربیالوجی  -:اجتماع،اجتماع تکثری،مجموع افرادیااورګانیزم یک نوع نژادیایک قوم که
در یک منطقه جغرافیایی خاص زندگی می کنند و توانایی ترکیب نژادرا دارند،بزرګې
اجتماع مذکورازیک طرف وابسطه بحرکت افرادآن بوده وازطرف دیګرمربوط به وسعت
محل زیست مذکورمیباشد.
درریاضی  -:جمعیت  :عبارت ازمجموعه چیزهااست که ازآنهااطالعات احصائیوی
جمع آوری میشوند .مثالً نفوس کابل یک جمعیت است  .ازین میتوانیم سن هاراجمع

Population

آوری کنیم
چینايي لوښي،

Porcelain

کوچنۍسوری  ،چاک  ،دهنه  ،حفره  ،سامات  ،په پوستکې کې ژورسوری
سوري لرونکی ماده لکه اسفنج

Pore
Porous

وکټورمحل  -:نقاط فضای  nبعدی بوسیله ء وکټورهای محل نمایش داده میشود.
فرض بکنیم  Oمبده نقطه مستقری ازفضای  nبعدی است  ،هرنقطه  Pبوسیله وکټور
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝑂 نمایش داده میشود

Position Vector,

مثبت ،تائیدکول ،منل،واقعی ،یقینی،خوشحال فکرکول
په کیمیاکې  -:هغه عنصرونواویامالیکولونوڅخه عبارت دی چې یویاډیرالکترونونه يې
دالسه ورکړي وي اومثبت چارج ولري
په ریاضي کې  :یوعددته مثبت ویل کیږي کله چې دصفرڅخه غټ وي لکه a>0
په فزیک کې  :دمنفي بريښنایزچارج مخالف چارج ته مثبت چارج ویل کیږي
په عکاسي کې  :اصلي عکس ته ویل کیږي چې دجسم توررنګ همداسې تورپاتې کیږي
اوسپین رنګ يې سپين پاتې کیږي

Positive

په فزیک کې دبطری مثبت قطب

Positive Pole

پوزیترون  -:په فزیک کې یوبنسټیزبڅرکی دی چې دلپټون په ګروپ پورې اړه لري.
پوزیترون یوالکترون ته ویل کیږي چې مثبت بريښنایزچارج ولري .په بله وینا دالکترون
ضدبڅرکی دی چې دانتي الکترون په نوم هم یادیږي .دپوزیترون کتله اودالکترون کتله
سره یوشان ده خویوازې په بريښنایزچارج اومقناطیسي مومنت کې سره
توپیرلري.دپوزیترون اوالکترون بريښنایزچارج مقدارسره یوشان دی خویوازي عالمې یې
سره توپیرلري.دپوزیترون لنډیزنښه په  e+اودالکترون لنډیزنښه په  e-ښوول کیږي  .کله
چې پوزیترون دیوه الکترون سره ولګیږي نوپه پایله کې دهغوی کتله دمنځه ځي
اوپرځای يې دوه ګاماوړانګې تولیدکیږي.

دهستوي طب یوه فزيکي کړنالره ده چې دسرطان
پوزيترون ایميزيون توموگراف - :
ناروغيوپه پېژندنه کې کارول کيږي  .دنوموړې موخې لپاره ناروغ ته يو
راديواکتيوايزوټوپ لکه کاربن يوولس ،نايتروجن ديارلس ،اکسيجن پينځلس اوفلور
اتلس نوکليد په رگونوکې ور پيچکاري کيږي  .نوموړي نوکلید ونه په هغو نسجونو کې
چې د سرطان په ناروغي  ،انتاني ناروغۍ اخته وي او يا التهاب ولري دنوروپه پر تله
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Positron

Positron
Emmission
Tomography
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ډېرجذب (زبېښاک) کيږي  .څرنگه چې نوموړي ايزوټوپونه د پوزيترون ذرې خپروي او د
بدن څخه بهرته را وتالی شي نودیوه دیدیکتورپه مرسته سره اندازه کېدالی شي  .په پایله
کې دبدن ناروغي دیوه عکس په مټ ښکاره کیږي
دهستوي طب په څانګه کې دسرطان پرمخ تللې ناروغۍ لپاره یوه اړینه تشخیص
کوونکي آله ده .په پیل کې ناروغ ته یوراډیوایزوټوپ  Fluorine-18په رګونوکې
پيچکاري کیږي چې دپوزیترون  positronوړانګې خپروي .نوموړی ایزوټوپ دګلوکوز
سره ګډیږي چې د  18F-FDGپه نوم یادیږي .
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
Positronemisاوهلته ذخیره کیږي .کله چې یوپوزیترون دسرطانې حجرې یوالکترون سره یوځای شي sion Tomography
نوپه پایله کې دګاماوړانګې تولیدکیږي  .ګاماوړانګې دناروغ بدن څخه بهرته راوځي او
دیوه دیدکټور Detectorپه مټ اندازه کیږی اودتلویزیون په پرده باندې ښکاري.
دنوموړې آلې په مټ یوخوادسرطانې حجرې میتابالیزم کړنالره اوبل خوا دتومور
موقعیت په ژوندی توګه پيژندل کیږي اوتصویريي اخیستل کیدی شي .لنډیزيې په Pet
لیکل کیږي .
احتمالی  ,ممکن

Possibly

فرضیه  -:یوه مفکوره ده چې ثبوت کیدالی نه شي خودقضاوت دثبوت لپاره مرسته کوي

Postulate

دپتاسیم هایدرواکسایداوبه زڼ محلول ;)(KOH

Potash Lye

پتاسیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې په  Kښوول کیږي  .اتومي شمېره
یې ، 19نسبي اتومي کتله یې ، 39په هواکې ډیرزراکسایدکیږي ،داوبواواکسیجن سره
زورورتعامل کوي چې په پایله کې تودوخۍ منځ ته راځي اودهایدروجن گازتولیدکوي .
پتاسیم دسپینوزروته ورته ځلیدونکی رنگ لري ،یووالنسه القلي فلزدی  .دذوبان ټکی یې
 63,5 °Cاودغلیان ټکی يې  759 °Cده  .پتاسیم په ډیرومینرالونوکې دمرکب په بڼه
شتون لري او ۲۴ایزوټوپونه يې پيژندل شوي دي  .یوطبیعي رادیوایزوټوپ یې  K۴۰دی
چې فزیکي نیمايي عمر یې لږڅه یوملیاردکاله دی  .دپتاسیم مثبت ایونونه دحجرې په
منځ برخه اوهمدارنگه په سروکرویاتوکې اړین رول لوبوي  .دنده یې داده چې دحجرې

Potassium

غشاس اکن پوتنسیال (میمبران ولتیج) په خپل حال ساتي ،بلخواپه عظالتواواعصابوکې
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
نودعظالتوکمزورتیا،دزړنیمگړتیالکه ضربې ډیرښت ، 100/minاستفراق ،بې اشتهايي
 ،دپوښتورگو نیمگړتیا
پتاسیم کلوریت  -:دکلوراسید ) (HClO3پتاسیم بلوري سپینه مالگه ده اوکیمیاوي
فرمول يي  KClO3دی  .په صنعت کې داکسیجن تولید،دگوگړوتولید،دچاودنې
موادواومرمیوکې استعمالیږي .

Potassium
Chlorate

پتاسیم پرمنگانیت  -:یوغیرعضوي کیمیاوي مرکب دی چې بنفش جالداربلورونه لري .
کیمیاوي فارمول يي  KMnO4دی  .څرنگه چې یوزوروراکسیدان دي نوله دې کبله په

Potassium
Permanganate
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طبابت کي د مایکروبونود وژنې په موخه کارول کیږي .
پوتاسیم کاربونیت  - :یوغیرعضوي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول یې  K2CO3دی ،
یوه سپینه مالګه ده  ،په اوبوکې ښه حل کیږي اودقلوي ځانګړتیاوې لري  .نوموړی مرکب
دصابون جوړولواوهندارې جوړولوپه موخه کارول کیږي .کله چې پوتاسیم هایدرواکساید
دکاربن دای اکسایرسره یوځای کړو،نوپه پایله کې اوبه اوپوتاسیم کاربونیت ترالسه کیږي.

Potassium
Carbonate

2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
کچالو

Potato

په بیالوژي کې  :دجنسي غړي تحریک وړتیا،دتکثروړتیا،دنسل تولیدوړتیا
په ریاضي کې  -:توان ،طاقت  :دبیلګې په توګه یوعدد  xپه طاقت درې داسې لیکوx .
په طبابت کې  :دیوه درمل داغیزمنتیاطاقت

Potency

دجنسي تکثروړتیا،قابل تکثر،دنسل تولیدوړټیا،یونارینه چې دجنسې کړنالرې
وړتیاولري

Potent

3

پوتنشل -:هغه وړتیاچې یوشخص یې لري اویوکارترسره کوالی شي

Potential

دپوتنشل توپیر،ولټیج  -:د برېښنایزساحې ددوونقطوترمنځ دبرېښنایزپوتنشل توپير.
اختالف پوتنسیال بین دونقطه ء داخل یک ساحه برقي رامینامند .مثالً  :اګردومخزن آب
درنظرګرفته شودکه باهم ازنظرارتفاع فرق داشته باشند،ګفته میشودکه بین این دومخزن
یک فرق پوتنشل موجوداست،.زیرامخزن بلندتردارای انرژی پوتنشل زیادتراست نسبت به
مخزن پائین  ،بهمین ترتیب اګربین دوقطب یک مؤلدبرق اختالفات فشارالکترون ها
موجودباشد،ګفته میشودکه بین این دوقطب مؤلدیک تفاوت پوتنشل برقی وجوددارد.

Potential
Difference

پوتنشل انرژي یامحلي انرژي  -:په فزیک کې هغه ډول انرژي ته ویل کیږي چې یوجسم يې
دهغه دموقعیت اوپه یوه سیستم کې دخپل حالت په درلودلوسره لري .دبیلګې په توګه
هغه پوتنشل انرژي چې داوبوڅخه ډک یوټانک يې دخپل ارتفاع په تړاولري،نسبت وهغه
اوبوډک ټانک څخه چې ارتفاع يې لږوي ،ډیره پوتنشل انرژي لري .دبیلګې په توګه که
یوجسم په پام کې ونیسوچې کتله یې  mپه واحد کیلوګرام ده اوپه یوه ارتفاع  hپه
واحدمترکې قرارلري،نودنوموړي جسم پوتنشل انرژي په الندې ډول ترالسه کوالی شو:
Potential Energy
په پورتنۍ معادله کې  g = 9.8 m/s2دځمکې دجاذبې قوې تعجیل دی  .که چیرته داوبو
یوډک ټانک څخه چې لوړه ارتفاع  hلري اوبه ښکته راوبهیږي  h= 0نوپوتنشل انرژي
يې په حرکي انرژي اوړي.
دپوتنشیل انرژي ډولونه په الندې ډول دي چې داړونده قوې سره تړاولري  :دځمکې
دجاذبې قوې په ساحه کې دیوه جسم پوتنشل انرژي،دیوه فنردکش کولوپوتنشل انرژي،
بريښنایزپوتنشل انرژي چې یوبرېښنایزچارج یې په بريښنایزساحه کې ترالسه کوي.
دپوتنشل انرژي نړیوال واحد ژول دی چې په  Jښوول کیږي.
یوډول برېښنایزمتحول میخانیکي مقاومت دی چې دالس په مټ په میخانیکي توګه لکه
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ښویول اویاتاوول داړونده الکترونیک سرکټ دبرېښنایزپوتنشل توپیر ډېراویالږکوالی شو.
دبېلګي په توګه دنوموړي متحول برېښنایزمقاومت په مرسته کوالی شوچې دراډیوغږ
لوړاویاټیټ کړو.
تویول ،خړوبول،اوبول،بیېدل

Pour

خالي کول  ،تش کول  ،تویول

Pour Out

قدرت  -:په فزیک کې قدرت هغه مقدارکارته ویل کیږی چې په واحدوخت کې ترسره
شوی وي  .که قدرت په  ، pاوکارپه  ΔWاووخت په  Δtوښیواو په پام کې ونیسو چې
کاراوانرژي  ΔEسره یوشاه دي نودقدرت لپاره لیکالی شوچي :
دقدرت واحدواټ  Watt = 1Wنومیږي اومساوي دی له :

،

Power

،

نورواحدونه هم کارول کیږی لکه ملي واټ، 10−3 Wکیلوواټ ، 103 Wمیګاواټ
 106 Wاوتیراواټ 1012 W
دبريښناسرچینه ،منبع برق  -:لکه بريښنایزجنراتورونه ،عادي بطرۍ ،په یوه الکترونیکي
سرکت کې چې بريښنایزجریان تولیدکوي
نوموړی یولنډیز دی  Pr-چې دسینې سرطان هغه حجرې په ګوته کوي چې په بهرنۍ
سطحه باندې دپروجسترون ریسپټرنه لري .ریسپټر یوځانګړي پروتین دي چې
دپروجیسترون هورمون ورباندې ځان کلک نښلوي.دسینې سرطان هغه حجرې چې
دپروجسترون ریسپټريې منفي وی دامانالري چې دپروجسترون هورمون دسرطان المل نه
شي کیدی

Power Source

Pr[Progesteronereceptor
]Negative

نوموړی یولنډیز دی  Pr+چې دسینې سرطان هغه حجرې په ګوته کوي چې په بهرنۍ
سطحه باندې دپروجسترون ریسپټر لري .ریسپټر یوځانګړی پروتین دي چې
دپروجیسترون هورمون ورباندې ځان کلک نښلوي.دسینې سرطان هغه حجرې چې
دپروجسترون ریسپټريې مثبت وي دامانالري چې دپروجسترون هورمون ورباندې نښلي
اودسرطا ن المل کیدی شي  .دنوموړوناروغانودرملنه دضدهورمون په مټ ترسره کیږي

Pr+
[Progesterone
Receptor
]Positive

دطبیعي علوموپه څانګه کې هغه نمونه شی دی چې دمالوماتو،پوهېدولو اوڅیړنې په
موخه دټاکلوکړنالروپه پایله کې ترالسه کیږي.

Praeparatum

دیوه څرخیدونکي جسم دڅرخیدونکی محورسمت تغیرکول  ،حرکت محوریک جسم
دورانی دراثرقوه جاذبه زمین

Precession

رسوب کول  ،دمنځه وړل  ،نه حاضریدل  ,پاتې کیدل

Precipitate

رسوب  ،ترسب

Precipitation

 -۱درکیمیاعبارت ازرسوبات هائیست که توسط معیارات معین تشکیل میګردند.
مثالً اګرباالی محلول شفاف باریم کلورایدتیزاب ګوګردانداخته شودیک رسوب
سفیدتشکیل میګردد.
 -۲زمانیکه بخارات آب درفضاجابجابمانندودرتحت شرایطی قراربګیرندکه موقعیت
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خویش راحفظ کرده نتوانند،درآن صورت متراکم ګردیده وبشکل باران نزول میکنند
دوړاندوینې وړتیا

Predictability

حاملګي  ،امیدواری

Pregnancy

حاملګي ،بارداري  ،دوه ځانه  ،بالربښت

Pregnancy

اصل یک تصویر  -:هرګاه  bتصویر از  aتحت یک ربط باشد،پس  aاصل از  bاست

Preimage

دیوه اورګانیزم په جین کې د ډي این اې  DNAځینې برخودشمیرزیاتوالی چې په پایله
کې داوالدونولپاره دیوې ناروغۍ احتمال زیاتوي.
ساتنه  -:یوډول کیمیاوي کړنالره ده چې داوږدې مودې لپاره غذايي مواد
دباکټریاو،سمرق ،وایرسونواونوروضررجنواروګانیزموڅخه په امن کې ساتل کیږي  .په
همدې ډول دغذايي موادوتجزیې مخنیوي کیږي پرته له دې چې دغذاکیفیت دمنځه
الړشي .
ټولنه ،فشار،مطبعه  :مطبوعات

Premutation

Preservation

Press

فشار -:په فزیک کې فشار  Pحاصل تقسیم دقوې  Fاودسطحې  Aڅخه دی په دې توګه
چې قوه عمودًا په سطحه باندې عمل وکړي .یانې ) ، (p = F / Aدفشارواحد پاسکال
) Pascal (Paاویا بار ;) Bar (barدی  .دوینې دفشاراندازه کولولپاره ملي مترسیماب
( ) mmHgهم کارول کیږي  .دفشارواحدونوترمنځ الندې اړېکې اعتبارلري .
;1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar
1 atm = 101,325 kPa = 1,01325 bar
یوه داسې حیوان ته ویل کیږی چې دیوه بل غوښې خوړونکي اورګانیزم څخه دخوراک په
موخه ښکارکیږی  .دبیلګې په توګه لکه یوغوښه خوړونکې ماهي ( )Esox luciusچې

Pressure

Prey

دڅینګښې ښکارکوی .
لومړنی ،ابتداېي ،په لومړي ردیف کې  ،اولیه ،

Primary

لومړی ګوټک  -:لومړی ګوټک  Npدترانسفرمرهغه برخه ده چې د ولټیج په ابتداېي
سرچینه  Vpباندې تړلی وي .ترانسفرمریوه الکترونیکي آله ده چې بريښنایزانرژي دلومړي
ګوټک سرکټ څخه ثانوي ګوټک سرکټ ته انتقال کوي .دترانسفرمرپه مټ کوالی شوچې
دابتداېي ګوټ سرکټ لږبريښنایزولټیج  Vpته داسې بدلون ورکړوچې په ثانوي ګوټک
سرکټ کې دتاوشوي سیم  Nsدطول سره مطابق خورالوړولټیج  Vsمنځ ته راشي .
همدارنګه کوالی شوچې په ابتداېې سرکټ کې دلومړي ګوټک تاوشوي سیم  Npطول سره
مطابق  ،لږبريښنایزجریان  Ipته داسې بدلون ورکړوچې په ثانوي ګوټک سرکټ په څنډوکې
لوړثانوي ولټیج  Vsیا لوړثانوي بريښنایزجریان  Isمنځ ته راشي  .نوموړي کړنالره
برعکس هم اعتبارلري .دترانسفرپه ابتداېې اوثانوي سرکټ کې برېښنایزانرژي ثابته پاتې
کیږي اومعادله ېې په الندې ډول ده.

لومړنی محترقه مواد  -:هغوموادوته ویل کیږي چې دهغوی احتراق دچاودیدونکوموادو
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(لکه امونیم نیترات)د انفجارالمل ګرځي  .لومړني محترقه موادپه  1862زکال کې
دسویدني کیمیاپو Alfred Nobelله خواوموندل شوه  .نوموړي موادعبارت دي له :
اسیتون پراکساید،امونیم پرمنګنات،نایتروجن تري کلورایداونایتروګلسرین

Explosive

ابتدائي تي لرونکی حیوان،عالی پوستاندار حیوان چې لږڅه شپیته ملیونه کاله پخوائي
دځمکې پرمخ په ځنګلونوکې ژوندکړی دی .دوخت په تیریدلوسره دابتدائي حیوان
اناتومي جوړښت دچاپیریال شرایطوسره سم بدلون اومطابقت کړی دی .دابتدائي حیوان
ترټولوکوچنی حیوان موش خرما وزن دیرش ګرام ده اوترټولوغټ حیوان ګوریال وزن دوه
سوه ګرام ده  .ابتدائې حیوان دبدن په پرتله غټ مغزلری ،دبوی کولوحس
کولواودلیدلوقوه ئي دنوروتي لرونکوحیواناتوپه پرتله خوراقوي ده .ابتدائي تي لرونکی
حیوان په دوه ډلوویشل کیږي  .لومړی ډله ئي دسټرپسیراین  strepsirrhinesپه نوم
یادیږي اود مادګسکرجزیره  ،جنوبي امریکا،هندوستان ،جنوبې اسیا اوافریقا
ځنګلونوکې دونوپه څانګوکې ژوندکوي .خوځینې يې دځمکې پرمخ ژوندکوي چې یاپه
څلوروپښواویادوه پښونیغ والړمخ په وړاندې حرکت کوي .دویمه ډله يې هاپلورهاینای
 Haplorhiniنومیږي چې اوسنی انسان ( )Homo sapiensاوځینې ابتدائي شادي ګانې
هم په همدې ډله پورې اړه لري.

Primate

لومړی عدد ،عدداولی  -:یوطبیعی عدددی چې دیوه عدد  1څخه زیات دی > 1
اویوازې په خپل ځان باندې اوپه یوه  1عدد باندې دویش وړتیالري  .دبېلګې په توګه لکه
 2,3,5,7,11,13 ......97 :لومړني عددونه دي.

Prime Number

ابتدائې حالت کې ،دتمدن څخه لیرې ،ابتداېي ،ساده  ،اولیه ،بدوي ،اصلی،قدیم

Primitive

لومړنی تابع ،اصلي تابع ،تابع اولیه  -:فرض کووچې یوه حقیقي تابع )𝑥(𝑓 لرو چې په
یوه ساحه  Dکې تعریف شوې ده .که چیرته یوه بله تابع پیداکړو لکه )𝑥(𝐹 چې داشتقاق
وړتیاولري اوپه نوموړې ساحه کې هم تعریف شوې وي اوبیاکله چې دنوموړې تابع مشتق
)𝑥(  F′ونیسواوقیمت یې د)𝑥(𝑓 سره مساوي شي  ،نودتعریف سره سم )𝑥(𝐹 یوه اصلي
تابع د )𝑥(𝑓 ده  .په بله مانا )𝑥(  ، 𝑓 (𝑥 ) = F′دبیلګې په توګه که چیرته د

Primitive
Function

1

 𝐹 (𝑥 ) = 3 𝑥 3تابع مشتق ونیسونود)𝑥(𝑓 سره مساوي دی نوویالی شوچې ) 𝑥( 𝐹 تابع
د  𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 2تابع اصلي تابع تشکیلوي  .دیادولووړده چې نوموړې تابع ته په ریاضي
کې نامالوم انتگرال هم ویل کیږي.
اصلي محور

Principal Axis

اصلي شکل ،اصلي بڼه

Principal Form

اصل ،پرنسیپ،اساس،قاعده،اساسي،

Principle

په ریاضي کې  :منشور -:یک چند سطحی است ،طوریکه سطوح جانبی آن متوازی
االضالع هابوده وقاعده ها چندضلعی موازی میباشند .مثالً  :شکل مکعب ،یک
منشوراست
په فزیک کې  :منشور -:جسم شفاف هندسی است که دوسطع آن بایکدیګریک زاویه
تشکیل بدهد این زاویه بنام زاویه رأس منشوریاد میګردد سطح سوم بنام قاعده
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منشوریادمیشود .ازمنشورها جهت تجزیه نوربه اجزای آن استفاده مینمایندوعالوه برآن
درساختمان آالت اپتیکي نیزاستعمال میشود
داقامت احتمال  ،دتم ځای احتمال  ،ځندیدل  ،په کوانت فزیک کې هغه احتمال ته ویل
کیږي چې یوه اویاډیرې ذرې دفضاپه یوه ټاکلې ځای کې وموندل شي  .د بېلګې په
توګه تجربوښوولې ده چې دکوانت فزیک له مخې یوالکترون دوه ځانګړي فزیکي خواص
درلودالی شي  .په دې مانا چې که یوالکترون دمادې سره غبرګون وکړي نو کله دیوې
ذرې په توګه  particleفزیکي خواص ښيي اوکله دیوې څپې  Ψپه بڼه فزیکي
خواص ښيي  .که چېرته داتوم جوړښت دیوه پیازاویا غونډاري سره ورته ومنو نودپیاز
پټونه داتوم مدارونوسره ورته والی لري  .دریاضي له مخې دپيازیوه پټ تفریقي حجم
په دې فرمول کې )  ( rدپیازشعاع مانالري اوقیمت یې
مساوي دی له
دهستې په منځ اویاپه بله مانا دپروتون پر سطحه باندې صفر دی اوبیادغه واټن
الیتناهي ته تقرب کوي  .دیوه الکترون دتم ځای احتمال چې د ریاضي فرمول په مرسته یې
سره ښيو ،یوټاکلی ثابت قیمت نه لري بلکی دشعاع  (r/ao) rدتابع سره
په
په بله ماناکه وغواړوچې داتوم په مدارونوکې
سم یوڅوکه ورډوله منحني تشکیلوي

Probability Of
Presence

دیوه الکترون تم ځای مالوم کړونواحتمال یې دصفر څخه پيل کیږي چې په هسته کې
دپروتون پر س طحه واقع ده اوبیاپورته ځي ترڅودبورشعاع )  (Bohr Radius = a0سره
یوشان شي اوهلته اعظمي قیمت ځانته غوره کوي  .یانې دمنحني په څوکه کې دیوه
الکترون دتم ځای احتمال قیمت دیوه سره مساوي کیږي ) . (r/ao = 1ورپسې
دبورشعاع  a0د لږڅه څلورځله قیمت څخه وروسته نوموړی احتمال صفرته تقرب کوي .
پایله  :دبور  Bohrاتوم تیوري پربرخالف داتوم په پوښ کې یوالکترون یوټاکلی مدارنه
لري چې دشعاع قیمت یې دبور شعاع  a0سره مساوي وي بلکې دالکترون تم ځای
اودهغې سره سم همدغه مدارهریودامکان وړ قیمت ځانته اخیستالی شي  .په بله مانا
دالکترون مدارواټن دهستې څخه یانې دپروتون د سطحې څخه پیل کیږي اوبیاوروسته
یواعظمي قیمت ځانته غوره کوي او دبورشعاع  r/aoڅخه وروسته لکه اکسپونینشل
تابع صفرته تقرب کوي  .داځکه چې په دغه موډل کې الکترون دیوې ذرې بڼه نه لری
بلکې داوریځې په بڼه پراخ غوړیدالی تم ځای لري .
تیوری احتماالت  -:دریاضي څانګې یوه برخه ده چې داتفاقي پيښوقواعدوڅخه بحث
کوي

Probability
Theory

دکارکولو تګالره  ،تلنالره

Procedure

طریقه ،کړنالره ،روش  -:په کیمیاکې تخنیکي کړنالرې دي چې دصنعتي
موادودجوړولوپه موخه کارول کیږي  .دبیلګې په توګه لکه د  Haberاو  Boschطریقه
چې امونیاک ترالسه کیږي .اویاد  Fischer–Speier Esterificationکیمیاوي کړنالره چې
په پایله کې استرالس ته راځي

Procedure

عملیه  -:په انجینري کې یوسلسله کړنالروته ویل کیږي چې یودبل سره تړلې وي
اومالومات یاځانګړي دنده ددخول  inputڅخه خروج  outputته وباسي.
تولیدکول  ،پيداكول ،زيږول ،شته كول

Process
Procreate
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محصول،حاصل،نتیجه  ،دیوه شي تولید
په ریاضي کې  -:حاصل ضرب ،دبیلګې په توګه که ددری عدد  3دڅلورعدد  4سره
ضرب کړونوحاصل ضرب يې دوولس  12کیږي.

Product

دحاصل ضرب معادله  -:دیوه تناسب لکه  a/b = c/dدحاصل ضرب معادله په الندې
ډول ترالسه کیږيa.b = c.d :

Product
Equation

دحاصل ضرب قاعده  -:د تفاضل یااشتقاق یا ډیفرنشل په محاسبه کې یوه اساسي
قاعده ده چې ددوواویاڅوحاصل ضرب تابع ګانو مشتق ترال سه شي  .دبېلګې په توګه
دوه تابع هریو )𝑥(𝑢 او )𝑥(𝑣 په پام کې نیسو ،چې دتعریف په یوه ساحه  Dاو د  𝑥aپه
نقطه کې داشتقاق وړتیالري  .دحاصل ضرب قانون بیان کوي چې دنوموړوتابع حاصل
ضرب تابع 𝐷 ∈ 𝑥 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓 ) 𝑥( 𝑣  𝑓 (𝑥 ) = 𝑢(𝑥 ).هم په  𝑥aنقطه کې داشتقاق
وړتیالري

Product Rule

نومړی لیک دود،دجرمني ریاضي پوه الیبنیڅ  'Leibnizله خوا په الندې ډول هم لیکالی
شو

پروفېال کس  - :ټولې هغه کړنالرې لکه واکسين ،درمل خوړل ،ځانگړی خوراک اونورې
الرې چارې چې ديوې ناروغۍ دمخ نيوي په موخه پخوا پیل کيږی .
پروجسترون دښځې یو جنسي هورمون دی چې دمیاشتني عادت په دویمه نیمايې دوره
کې د  corpus luteumپه مټ تولیدکیږي
پرمخ تلل  ،مخکی تلل  ,وړاندی تلل ,مخکی کیدل  ،لکه دڅپوپرمخ تلل

Profelax
Progesterone

Progress

اچونې وخت ،زمان انداخت  -:هغه وخت دی چې متحرک جسم بیرته ځمکې ته راورسیږ
ي دبیلګې په توګه په مایل ډول اچونه کې داچونې وخت  tمساوي دی له:

په نوموړي معادله کې  gدځمکې جاذبې قوې تعجیل دی او  V0دجسم ابتدايي سرعت او
تیتا هغه زاویه ده چې سرعت یې دافقي محورسره جوړوي .
ارتسام  -:عبارت ازربط فضای سه بعدی روی یک مستوی مستقر یانی مستوی ارتسام
است .دونوع ارتسام رامشخص میسازیم :
 -۱ارتسام مرکزي  -:درین ارتسام یک نقطه مستقر  0مرکزارتسام انتخاب میشودکه
درمستوی ارتسام قرارندارد .تصویریک نقطه ء اختیاری  pتحت ارتسام مرکزی چنین
تعریف میشود :نقطه تالقی خط  opبامستوی ارتسام ،تصویر  pاست .
 -۲ارتسام موازی  -:دریک ارتسام یک جهت ثابت را انتخاب میکنیم نقطه تالقی

Projectile Time
To Reach
Ground

Projection

موازیکه از  pبه جهت منتخب رسم شده است با مستوی مستقر تصویر  pاست .
یوه سطحه ده چې یو درې بعده جسم ورباندې ارتسام کیږي
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دعوی ارتسام  -:دربرابر یک مثلث دعوی ذیل صدق
میکند:
این فورمول بمعنی این است که ضلع مساوی به مجموع
مرتسم های اضالع  aو  bروی ضلع  cاست

پروجکتور -:یوه آپتیکي آله ده چې په یوه پرده باندې تصویرونه غټ ښوول کیږي ،
دبېلګې په توګه لکه دسینماپروجکتور،په درسي خونوکې د پروجکټورکارول اوداسې نور
ثبوت ،اثبات

Projection Set

Projector
Proof

خپرونه  ،تيت وپرك كونه،

Propagation

دتېروتنې محاسبه  -:ځانګړې قاعدې اویاکړنالرې ته ویل کیږي چې دهغوی پرمټ
دتجربوي نتیجو تېروتنې (غلطي) دمحاسبوپه واسطه اصالح کیږي  .دبیلګې په توګه
دیوې آلې دنادقیق والي اندازه اټکل کیږي  .که چېرته  Xدیوه متغیراصلي صحیح
یوتقریبي قیمت وي نودیوه متغیر غلطي په مطلق ډول لکه = 𝑥∆
قیمت وي او
| ̂𝑥 |𝑥 −
 ،اویاپه نسبي توګه لکه  Δx/xتعریف شوې ده چې وروستی یې په

Propagation Of
Uncertainty

عادي توګه په سلیز ٪برخه ښوول کیږي .
پروپېن  -:یوبې رنګه سوځیدونکی ګازدی چې کیمیاوي فورمول يې  C3H8اودمشبوع
هایدروکاربن په ډله کې راځي .نوموړی ګازدالکین  Alkaneدرې کاربن سلسلې پورې
اړه لري .دذوبان نقطه یې  ، −187,7 °Cاودغلیان نقطه  −42,1 °Cده  .دپروپین څخه
دفشارپه مټ کوالی شوچې په مایع باندې واړول شي پروپین دهواڅخه دروند دی اوکه
تنفس شي نوسړی مړکوي  .نوموړی ګاز دځمکې پ طرولودتولید په ترځ کې منځ ته راځي

Propane

اودسونګ موادوپه توګه په کورونوکې ورڅخه ګټه پورته کیږي
پروپانون  -:یوعضوي مرکب دی چې کیمیاوي فورمول يې  (CH3)2COدی
اوداسیټون په نوم هم یادیږي  .نوموړی ترټولوساده اوکوچنی کتون دی  .یوبې رنګه
سوځیدونکې مایع ده  .اسیتون په هرتناسب په اوبوکې حل کیږي اویواړین عضوي محلل

Propanone

مایع دی .همداالمل دی چې په کورونواوالبراتوارکې دمحلل په توګه پراخ استعمال لري.
پروپین  -:یو غیرمشبوع عضوي هایدروکاربن مرکب دی چې کیمیاوي فورمول يې
 C3H6دی  .دکاربن اټوم یې یوغبرګ تړون لري اود الکین ډلې هایدروکاربن یودویم ساده
غړی دی  .یوبې رنګه سوځیدونکی ګازدی .

Propene

خاصيت  ،خواص ( ،ملكيت)

Property

پروفیز -:کله چې یوه جنسي حجره ویشل  mitosisکیږي نو دسلول په تقسیم کې پروفیز
لومړی پړاودی او کروموزومونه دلیدلووړوي  .نوموړی ویش دمایتوزاومایوز په کړنالره
کې منځ ته راځي  .ترټولواړینه پېښه چې په پروفیزکې واقع کیږي داده چې کروماتین
راغونډیږي اودسلول هسته ګۍ له منځه ځي
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دناروغیومخ نیوونکی درمل  ،اویا هراړخیزې الرې چارې

Prophylactic

دعملیاتوپه مټ دسینې لیرې کول ترڅوپه راتلونکې وخت کې دسینې سرطان خطرکم شي

Prophylactic
Mastectomy

تناسب  -:تناسب یوه معادله ده چې ددواویاډیروعددونوحاصل تقسیم سره مساوي کوي
Proportion

 .لکه :
داټوم فزیک په څانګه کې دګازایونایزیشن دیتکتوریوه تخنیکي بريښنایز آله ده چې دیوه
نجیبه ګاز څخه ډکه وي اودایونایزکوونکووړانګو لکه بیتاوړانګې  ،الفاوړانګې
اوګاماوړانګې په مټ تولیدشوي برېښنایزچارج بڅرکي اندازه کوي .نوموړې آله دیوې
تړلې سلندرپه شان جوړښت لر ي اوپه مرکزي برخه کې انودالکترود اودسلندرپوښ منفي
الکترودتشکیلوي .کله چې بیتا اویاګاما
وړانګې دیتکتورته ورننوځي نوهلته دنجیبه ګاز
ګڼ شمیراټومونو سره غبرګون کوي  .په پایله کې
دنجیبه ګازاټومونه ایونایزکیږي .دلوړکیلوولټ
ولټیج په مټ مثبت تولیدشوي بڅرکي
او ددیتکتورپه اخیربرخه کې
دکتودخو اته اوالکترونونه انودخواته خوځیږي
یوبريښنایززیګنال منځ ته راځي چې دلویدونکووړانګو اودبڅرکوحرکي انرژي سره سم
سیخ متناسب دی  .دنوموړي دیتکتوراویاپه بله ویناایونایزیشن چمبرپه مټ کوالی شوچې
یوخوادالفا بیتا اوګامارادیواکټیف وړانګو ډول اندازه کړو اوبلخوادتولیدشوو بريښنایز
بڅرکوشمیر اوانرژي اندازه کړو .همدارنګه نوموړی دیتکتوردراډیواکټیف ککړتیا
داندازه کولوپه موخه چې دیوشخص کالی اویاچاپيریال په ککړشوی وي اندازه کوالی شو.
متناسب  -:دوه متحول  xاو  yهغه مهال یودبل سره متناسب دي کله چې هغوی په خپل
منځ کې سم سیخ اړیکې ولري لکه  y = k⋅x :په همدې معادله کې  (k = y/x),یوثابت
عدددی اودتناسب عامل یافکټورپه نوم هم یادیږي .
پروستیت غده  - :هغه غده چې په نارینه ووکې دمثانې دغاړې اواحلیل شاوخوااحاطه
کوي  .ددې غدې افرازات دمنوي مایع له جوړیدلو سره مرسته کوي اودلذت اوج جنسي
 Orgasmپه ترځ کې دسپرم سره یوځای بهرته راوځي  .دپروستیت غدې افرازات القالي
خواص لري اودښځینه په رحم کې اسیدې مایع خنثی کوي  .په پایله کې دسپرم

Proportional
Counter

Proportionality

Prostate

دژوندموده اوږده کیږي  .دپروسټیت حجم غټوالی کیدی شي دسرطان ناروغۍ
اویادالتهاب سره تړاوولري  .دسرطان ناروغۍ دتشخیص لپاره په وینه کې دیوځانګړي
انتیجن ) prostate specific antigen (PSAمقداراندازه کول اړین ده .
پروتاکتینیم  -:یومصنوعي راډیواکتیف عنصردی چې ددرندوفلزاتوپه ډله کې شمیرل
کیږي اوداکتینیوم عنصرونوپه ګروپ پورې اړه لري  .دلنډیزنښه يې په  Paښوول کیږي
،اټومي شمېره یې  91اودکتلې شمیره یې  231دی  .دذوبان نقطه يې )، (1568 °C

Protactinium

دغلیان نقطه يې  4200 °Cدی  ،کثافت يې  15,37 g/cm3دی .
یوډول انزایم دي چې دهایدروالیزپه ګروپ پورې اړه لري اوپروتین اوپیپتید تجزیه کوي.
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یوه ډله انزایمونه دي چې داوبوپه مرسته  Hydrolyseپروتیني مواداوپیپتیدتړونونه
تجزیه کوي .

Proteases

ساتونکی تماس  -:په الکترونیکي سرکټ کې دبريښناهغه لین دی چې فازیې صفروي
ودځمکې سره تماس لري .ترڅوهغه سامانونه چې فلزي پوښ ولري دخطر اوزیان څخه
وساتل شي اوبرقي شارټي مخنیوی وشي.

Protective
Contact

یوډیرغټ بیو ماکرومالیکول دی چې دیواویاډیرواوږدوځنځیري
پروتین -:
امینواسیدونوڅخه جوړدی .پروتین دهراورګانیزم حجرو نیمايي برخه تشکیلوي
اودڅلورعمده عنصرونولکه اوکسیجن ،نایتروجن ،هایدروجن،سلفر اوکاربن څخه
جوړدی  .دبدن هرغړی لکه زړه ،عضالت ،مغز،پوستکی اواوښتان دپروتین څخه جوړدي.
پروتین توپيرلرون کې دندې ترسره کوي دبیلګې په توګه دعضالتوپه حجروکې دمیوګلوبین
پروتین شتون لري چې اکسیجن ذخیره کوي .پروتین دوینې له الرې غذايي موادوته انتقال
ورکوي ،دهیموګلوبین پروتین دسږي څخه اوکسیجن ترالسه کوي اودبدن ټولوغړوته یې
رسوي .انزایمونه هم دپروتین څخه جوړدي چې په کیمیاوي تعامالتوکې دکاتلیست په
توګه دنده ترسره کوي  .اینزولین یوپروتین دی چې په پانکریاس کې تولیدکیږي چې دیوې
حجرې څخه بلې حجرې ته زیګنال اومالومات انتقال کوي.

Protein

پروتین  ،دهگی سپین  -:،طبیعي عضوي مرکبات دي چې مالیکولي وزن یې
دسلونه زیات
دلسوزروڅخه اوړي  .داماکرومالیکولونه macromolecules
امینواسیدونوڅخه جوړدي  .د انسان په بدن کې یوویشت توپیرلرونکې امینواسیدونه
شتون لري .نوموړې اسیدونه دپولي پیپتید کیمیاوي تړون په واسطه اوږده خطي
زنځیرونه جوړوي چې په تاوشوي توگه کروي شکله بڼه غوره کوي  .پروتین دټولوژوندیو
حجرو بنسټیزجوړښت اودهراړخیزفعالیت اساس تشکیلوي  .دپروتینودنده په الندې ډول
ده  -۱ .په میتابالیزم کې د انزایم په توگه  -۲هورمونونه لکه پیپتید هورمون
 -۳دغشاپروتین لکه رسیپتورپروتین  -۴ receptorsپالزماپروتین لکه البومین

Proteins

 -۵دانتقال پروتین لکه هیموگلوبین  -۶انتي باډی پروتین لکه immunoglobulins
 -۷دبدن غړواوهډوکو په جوړښت کې لکه  ، , keratins , elastin; ، collagenپروتین
ونډه لري  .ترټولوغټ پروتین دعضالتوپروتین  Titinدی چې ددیرشوزروڅخه
لوړاوټيټ حرارت  ،مالگه  ،اسید  ،عضوي محلول
ډیرامینواسیدلري .
ډیرلوړفشارددې المل گرځی چې دپروتینوپه جوړښت کې بدلون راشي اواغیزمنتوب یې
دمنځه والړشي  .دبېلگې په توگه که څوک ډیره لوړه درجه تبه ولري نوکیدای شی چې
دبدن په پروتینوکې تغیرمنځ ته راشي اوحتې دمرگ المل وگرځي .
پروتالیس  -:درنباتات مرحله جنین قبلی gametophyte
صفحه ء سبزرنګیکه حامل اعضای جنسی نبات میباشد.

سرخس ها وظاهرالبذران،

صدف های اولیه  -:حیوانات ناعمه یانرم تنانیکه  Molluscaکه دارای برانشی های
شانه مانند باشند .این نوع برانشی هابه دوطرفه قسمت پای یک یک دانه قرارداشته

Prothallus

Protobranchia

وصفحات کوچک شانه مانند بشکل دوقطاره درآن واقع است
پروتوالیزیس  -:یوکیمیاوي تعامل دی چې دهایدروجن مثبت ایون ) (H+-Ionاویا په بله
وینایوپروتون داسیدڅخه یوه بل برخه وال ته انتقال شي  .په پایله کې داسیدیوه برخه
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دهایدروجن په مثبت ایون اوپاتې برخه یې په منفي ایون باندې اوړي  .دپروتون راکړه
ورکړه کیمیاوي تع امل دی .دبیلګې په توګه کله چې اوبه دمالګې تیزاب سره یوځای
کړو،نودکیمیاوي تعادل څخه وروسته ،په منفی کلورایون او هایدرونیم ایون باندې اوړي.

په پورتني کیمیاوي تعامل کې دمالګې اسیدیوپروتون  H+اهداکوي اوددونر Donator
په نوم یاديږي اواوبه نوموړی پروتون رانیسي اوداخیستونکی  Acceptorپه نوم یادیږي.
پروتون  -:دهایدروجن اتوم هسته ده چې مثبت بريښنایزچارج لري.دهریوه اټوم په هسته
کې یویاډیرپروتونونه شتون لري .دپروتون کتله دنیوترون کتلې څخه لږڅه کوچنۍ ده.
داتوم هستې يو ه بنسټيزه ذره ده چې مثبت برېښنایزچارج لري او کتله يې مساوي ده له :

Proton

1,673 ×10-27 kg
جنین قبلی خزه ها -:جوانه ابتدائی خزه ها که دریک تخمچه نمومیکندواعضای جنسی
رااحتوامیکند
په ځینواورګانیزموکې لکه مسطع چمجیانوکې دذهرجنوموادواطراحیه عضو
هغه یوسلولي نبات چې سلول یې غشانه لري

Protonema
Protonephridium
Protophyte

پروتوپالسم  -:ماده زنده سلول نباتی وحیوانی ،موادساختمان سلول که دارای
ساختمانهای سایتوپالسم وپالسمای هسته اند .پروتوپالسم دارای موادپروتینی بوده
وبشکل مایع مخلوط کلوېیدی میباشد که دارای ساختمان های دانه دار ،رشته ېی ویا
شبکه ېی است وبطرف خارج یک غشاء نازک سطحی پالسمالیما دارد وګاهی هم غشاء
مذکورنسبتًا محکم بوده وبنام پلیکوال یادمیګردد .درامیب ها ،سمارق های لعابی،
احدابداران وغیره قسمت خارجی پالسما غلیظ ومتجانس بوده که بنام ایکتوپالسما یاد
ګردیده وقسمت داخلی ان که اجزای مختلف داشته ونسبتًا رقیق میباشد بنام

Protoplasm

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
اجزای ان پروتوپالست یاپالسمای سلول ویاسیتوپالست یادمیشود.
دنباتاتو،سمارق اوباکټریاوحجروته ویل کیږي چې دحجری غشا یادیوال ورڅخه لیرې
شوی وي په مورفولوژی تړاوترټولوکوچنی یوواحدتشکیلوي او دژوند مستقل وړتیالري.

Protoplast

دیوه سلول ټوله پالسما پرته له غشاڅخه
یوحجروي موجود -:حیواني اویانباتي موجودات چې دیوه واحدسلول څخه جوړشوي وي
 ،اودهغې په واسطه دژوندټول فعالیتونه پرمخ بیايي  .دبېلگې په توگه لکه  -۱ :شالق
لرونکي ( Rhizopoda -۲ )Flagellataلکه اموبې Ciliata -۴ Sporozoa -۳
پروتوزوا  -:یوحجروي حیوانات دي چې داولیه حیواناتوپه نوم هم یادیږي  .نوموړي یوه
ډله خوراکوچني ژوندي اورګانیزم دي چې غټوالی یې دیومایکرومترڅخه ترڅوملي
مترپورې رسیږي .پروتوزوادیوې واحدې حجرې څخه جوړدي چې بدن يې دپروتوپالسم
اوګڼ شمیرهستو څخه جوړدی اوپه هسته کې کروموزومونه هم لري.پروتوزوا دپار ازايټ
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په ډول اویا په آزادډول په نوجن  ،لندوځایونواومالګینې اوبوکې ژوندکوي  .دبیلګې په
توګه لکه شالقداران،مژکداران،سلیاتا،پاکاذبان یاریشه پایان مانند آمیب ها وغیره.
نوموړي اورګانیزم د  Protistaپه بادشاهي پورې اړه لري  .دهغوی څخه دیرش قبیلې
پيژندل شوې دي چې ځیني حیوانې اوځینې دنبات خواص لري .ځیني پروتوزوا دانسان په
بدن کې دپار ازايټ په ډول ژوندکوي اودناروغیوالمل ګرځي  .لکه
ماالریا،آمبیازیس،اسهال اونور
زاویه اندازه کوونکې آله ده

Protractor

د څارویو خواړه  ،وچ واښه ( لكه پروړه ،بوس ،بيده ) خواړه ( په توكوكى ).

Provender

دپوستکي تخماریدنه ،چې دمجبوریت له پلوه دګرولوپه پایله کې دپوستکي ناروغۍ منځ
ته راځي .

Pruritus

یوحجروي حیوانات دي چې کاذبې پښې لري  .لکه لمرډوله حیوان Ammonia tepida
اونور .ددغوحیواناتوددروغجنې پښې جوړښت یوډيرکلک محورلري چې شاوخوایې
پروتوپالزم احاطه کړې ده  .هغوی کوالی شی چې خپلې کاذبې پښې راغونډې کړي یانې
بیخي یې ویلې کړي اوبیایې داړتیاسره سم وغځوي  .دیوډول جال په جوړولوسره خپل
ښكارکوي .

Pseudopodium

کاذبوپښوته ویل کیږي چې په ایوکاریوتیک eukaryotic

اورګانیزمولکه آمیب کې

دموقتي وخت لپاره منځ ته راځي اودحرکت په موخه ورڅخه ګټه پورته کوي
اودسایتوپالسم څخه ډکه وي.
دپالتین  Platinکیمیاوي عنصرلپاره دلنډیزنښه

Pseudopodium

Pt

حشرات بالدار ،وزرلرونکي حشرات

Pterygota

دخولې لعاب انزایم  -:دخولې په لعاب کې یوانزایم دی چې دانسان څخه په زیاړوکې
تولیدکیږي او دامیلیز  α-amylaseپه نوم یادیږي اونشائیسته په مالټوزتجزیه کوي

Ptyalin

بلوغ  ،دبلوغ عمر -:هغه عمرچې په فزیکي اوجنسي تړاودبدن غړي دومره وده کوي چې
داوالدتولیدوړتیا ترال سه کوي .دبلوغ په عمرکې دماغزوڅخه هورموني زیګنال جنسي
غدوته رسیږي اوهلته جنسي هورمونونه تولیدکیږي اووینې ته انتقال کیږي .په ځوانانوکې
جنسي هورمون تیستوسترون  Testosteronاوپه پیغلوکې جنسي هورمون دایستروجن
 Estrogensپه نوم یادیږي  .پیغلي دځوانانوپه پرتله دوه کاله دمخه دبلوغ عمرته رسیږي
 .دبلوغ پړاوداقلیم ډول اوشراېطوسره سم توپیرلري اوپه لویوژوندیوموجوداتوکې نسبت
وکوچنیوژوندیوموجوداتوته وروسته بلوغ منځ ته راځي .دبيلګې په توګه دبلوغ پړاودعسل
په غومبسوکې ډیرزرپیل کیږي اوپه شپاړس ورځوکې شروع کیږي.په موږکانوکې وروسته
له شپږاونۍ ،په کورنۍ چرګوکې دشپږمیاشتوڅخه تریوه کال پورې ،په چونګښه کې
یوکال ،په پسونوکې دیوکال څخه تردوه کاله پورې ،په غواوکې دوه کاله وروسته  ،په

Puberty

انسانانوکې دیوولس کالو څخه ان ترشپاړس کالونو پورې  ،اوپه فیل کې دبلوغ
عمردشلوڅخه ترڅلرویشتوکالونوپه ترځ کې پیل کیږي.
یوڅرخیدونکي نیوترون ستوري ته ویل کیږي چې دخپل مقناطیسي قطب څخه په هره
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ثانیه کې دراډیوڅپې اوالکترومقناطیسي وړانګې خپروي .نوموړې وړانګې هغه مهال
لیدل کیږي چې دخپریدونکې وړانګوسمت دځمکې خواته سیخ شي.
ضربان قلب  -:کله چې په زړه کې انقباض اوانبساط صورت نیسي،نو وینه په منظم ډول
په رګونوکې بهیږي  .دزړه دعظالتودغه میخانیکې فعالیت دضربان په توګه دنبض
اومخصوصو اوازونوپه شکل احساس کیږي  .که څوک ناروغ شي  ،نودنبض په غږاودزړه
په ضربان کې یې تغیرپيژندل کیدای ښي  .دیادولووړده چې دشریان ضربه دوریدضربې په
پرتله دقیق ده اوددزړه انقباض په ترځ کې دفشارمطلق قیمت،دفشارجګیدلوسرعت ،او
دزړه اغیزمنتوب په هکله مالومات ورکوي  .د استراحت په حالت کې دشریان ضربه په
 Ca. 70/Minاوکوچنیانوکې سل په یوه دقیقه
سالم سترسړي اویوه دقیقه کې اویا
کې  Ca. 100/Minمتوسط قیمت لري .

Pulse

نبض ،ضربان  -:دزړه دټکان ضربه چې په رګونوکې لمس کیږي.کله چې دزړه عضالت
انقباظ وکړي نودزړه څخه لږڅه پینځه سوه ملي لیتروینه په یوه ثانیه کې غټ شریان رګ
ته په لوړفشارسره غورځول کیږي اودوینې حجم فشارڅپې مخ په وړاندې حرکت کوي .
نوموړی میخانیکي فشاردضربې په ډول لمس کیږي

Pulse

چرک  ،نو ،ریم  -: ،کله چې بدن ته میکروبونه ننوځی نودسپینوکرویاتوپه واسطه دمنځه
یووړل کیږي  .په پایله کې یوډول زیړرنگه یاسپین رنگه مایع منځ ته راځي چې
دسپینوکرویاتو،مړ شوومیکروبونواوشحمیاتوڅخه ترکیب شوی وي

Pus

کیښول،نهادن  ،پرخپل ځاى كښېنول

Put

دیوې آلې درول اوتنطیم کول  ،سمبالول او تيا رول  ،پورته خواته درول
ګنده کیدل  ،فاسدکیدل ،

Put up
Putrefact

ګندګي  ،فاسدي  -:دبکټریاوانزایمو لکه ) (RENپرمټ دنایتروجن مرکباتوتجزیه کیدل
چې دلوړتودوخي اواکسیجن دلږوالي له امله د anaerobicبکټریاوپه واسطه تخریب
کیږي  .په تیره بیاکه پروتین فاسداوګنده شي نوپه پایله کې ناوړه اوبدبویه پاتې شونې
لکه اینډول  ،امونیاک ،کاربن دای اکساید،سلفر او  H2Sتولیدکیږي  .دګندګي په
اخیرپړاوکې دبکټریاواودمرخیړیوپه شریک کیدوسره مینرالیزیشن صورت نیسي  .په دې

Putrefaction

ماناچې عضوي موادپه ناعضوي موادو(مینرال) تجزیه کیږي .
پکنومتر -:کوچني شیشه يې لوښي دي چې دمایعاتودکثافت ټاکلوپه موخه کارول کیږي

Pycnometer

پیکنومتر  -:یوشیشه يې کوچنۍ لوشۍ دی چې دمایعاتواویاجامداتوکثافت په ډیردقیق
ډول اندازه کوي.

Pycnometer

هرم  -:یوڅوضلعي هندسي شکل دی چې دهغه دڅنګ سطحې مثلثونه تشکیلوي
اودهغوی څوکې سره شریکې دي  .دمثلثونوقاعده یوڅوضلعي بڼه لري.

Pyramid

پیریدین  -:یوبې رنګه سوځیدونکی کیمیاوي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول
یې  C5H5Nدی .نوموړی مرکب دیوې هتروسیکلیک حلقې څخه جوړدی
چې دبنزول مالیکول کې دیوه کاربن اټوم پرځای  ،درې والنسه نایتروجن
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اټوم ته ځای ورکړشوی دی.
پایرایت  -:داوسپنې طبیعي سلفایدڅخه عبارت دی اوکیمیاوي فرمول يې  FeS2دی
.توررنګ لري اویوډیرکلک مینرال دی  .پایرایت دګوګوړتیزاب جوړولوپه موخه
اوداوسپنې تولیدلپاره کارول کیږي.

Pyrite

پایروالکتریسیتي  :ځینې کریستالونه شته دي چې په طبیعي ډول بريښنایزقطبي شوي
وي اوپه پایله کې غټ بريښنایزساحې لري  .همداالمل دی چې نوموړي کریستالونه
دایمي بريښنایزدایپول لري  .کله چې داډول کریستل ته حرارت ورکړشي اویا یخ شي،
نودڅنډوسطحوترمنځ هم مهال بريښنایزولټیج تولیدکیږي .

Pyroelectricity

وچ تقطیر  -:یوه ډول کیمیاوي کړنالره ده چې په هغه کې یووچ جسم تقطیرکیږي .
دبیلګې په توګه لکه دوچ لرګي اویادسکروتقطیرکول

Pyrolysis

پایرومتر  -:یوه تخنیکې آله ده چې دلیرې واټن څخه دیوه جسم لوړحرارت داندازه
کولوپه موخه کارول کیږي دبېلګې په توګه لکه آن تر درې زره درجې سانتې ګرید
 +3000 °Cپورې دیوې بخاری حرارت اندازه کوالی شو

Pyrometer

پایرول  -:یو هتروسیکلیک اروماتیک عضوی مرکب دی چې حلقه يې پینځه غړي لري
اوکیمیاوي فرمول يې  C4H4NHدی  .دحلقي په یوه غړي کې دکاربن اتوم پرځای
یونای تروجن اټوم عوض شوی دی .یوبې رنګه مایع دی اوپه هواکې توررنګ ځانته غوره

Pyrrole

کوي .دنوموړې مرکب څخه ویټامین  Vitamin B12اودصفرانسواري رنګ جوړشوی
دی.
دعوی فیثاغورس  -:دریک مثلث قایم الزاویه مربع طول وترمساوی به مجموع مربع های
طول های اضالع قائیم  aو  bمیباشد.

ربع  -:دمختصاتوقاېم الزاویه مستوي سیستم په څلوروربع
باندې ویشوچې په رومې عددونوباندې لکه I,II,III,IV
ښوول شوي دي .دیوې نقطې ) P(X,Yمختصاتو مثبت
اومنفي موقعیت په نوموړوربعونو کې په الندې ډول ښوول
کیږي.

Pythagorean
Theorem

Quadrant

)I(+; +), II (−; +), III (−; −), And IV (+; −
دعملیاتوپه مټ دسینې هغه څلورمه برخه لیرې کیږي چې هلته دسینې سرطان شتون
ولري

Quadrantectomy

دویمه درجه معادلې  -:په ریاضي کې دیوه مجهول عدد لکه  Xپه تړاو ستاندارددویمه
درجه معادله په الندې ډول ده .

Quadratic
Equation
عددونه دي او A

په نوموړې معادله کې  A,B,Cمالوم
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 ≠ 0دی  .د نامالوم عدد  Xقیمت چې دنوموړې معادلې دحل جذرونه دي اوهلته
صفرکیږي په الندې ډول ترالسه کیږي .
کیفي تحلیل  ،توصیفي تجزیه  -:دغیرعضوي کیمیاپه څانګه کې یوډول تحلیلي
کړنالره ده چې په یوه غیرعضوي مرکب کې دکیمیاوي عنصرونوجوړښت،فنکشنل
ګروپونواویاکیمیا وي تړونونو ثبوت کول دي .خودعنصرونومقداراوتناب نه شي ټاکالی .
همدارنګه په اوبه زڼ محلول کې دایونو  Ionsثبوت هم ترسره کیږي.
کیفیت  ،جنسیت

Qualitative
Analysis

Quality

کوالټي فکټور يا دوړانگو دوزن فکتور  - :دتوپير لرونکو وړانگو بيالوژيکي اغېز ې په
پام کې نيسي دبېلگې په ډول که يوه ناروغ ته د گاما وړانگو پر ځای الفا وړانگې
ورکړشي نودمعادل ډوز په مرسته يې د خطرکچه اټکل کو الی شو.
کوانت  - :دالکترو مقنا طیسي وړانگود انرژي تر ټولوکوچنۍ اندازه ده چې
دخپریدلووړتیا لري اوانرژي یې مساوي ده له حاصل ضرب فریکوینسي اودپالنک ثابت
عدد  .د بېلگې په ډول لکه دنورکوانت (فوتون کوانت) ،د گاما کوانت ،اکسريزکوانت
(رونتگن کوانت)
دکمیت معادله  -:یوه داسې معادله ده چې دفزیکي کمیاتوڅخه تشکیل شوې وي .
مقداري نسبت

Quality Factor
= Qr

Quant

Quantity
Equation
Quantity Ratio

یوه خوراکوچنۍ ذره  -:نوموړې اصطالح دکوانتم میخانیک په څانګه کې کارول کیږي
 .کوانتم یاپه بله وینا کوانت دیوه فزیکي کمیت یاشي ترټولوکوچنۍ دامکان وړمقداردی.
په بله وینادانرژي،چارج اوڅرخیدونکی امپلس ترټولوکوچنۍ طبیعي او په ټاکلي
د ی چې یوازې دنوموړي مقدار ډیرځلیز په توګه
مقدارواحدیاپاکټ Packet
دخپریدلووړتیالري .دبېلګې په توګه دوړانګوپه مبحث کې یوفوتون
دنوروړانګوترټولوکوچنۍ واحدکوانتم دی اوټاکلې انرژي لري اومساوي ده له حاصل
اودپالنک ثابت 𝜈 . ∆𝐸 = ℎتجربوښودلې ده چې
ضرب دوړانګوفریکونس
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

کوانتم میخانیک په فزیک کې یوه اساسي تیوري ده چې دطبیعت فزیکي خواص په اندازه
داټوم اوداټوم څخه کوچنیوبڅرکوپه هکله څرګندونې کوي.

Quantum
Mechanics

دکوانتم شمیره ،دکوانتم عدد  -:دکوانتم میخانیک په څانګه کې یوځانګړی عدددی
،چې دمایکروفزیکي سیسټم بنسټیزذرو لکه اتوم  ،داتوم په مدارکې الکترونونه ،داتوم
هسته ،پروتون  ،....داندازې وړفزیکي کمیتونه،لکه دبنسټیزذرو دانرژي سوېې ،اونورې
هراړخیزې ځانګرتیاو ې مشخص کوي .دکوانتم عددونوشمیر څلوردی اوپه )(N, L, M, S
حروفوباندې ښوول کیږي .په یوه اټوم کې ټول الکترونونه توپیرلرونکي کوانتم عددونه
لري .دبیلګې په توګه داټوم په مدارکې دیوالکترون هراړخیزفزیکي مشخصات دالندې

Quantum
Number
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څلوروکوانتم عددونوپه مټ بشپړپيژندالی شو،.بلخوا دکوانتم عددونه هرقیمت ځانته نه
شي اخیستالی بلکې دصحیح عدداویادصحیح عددنیمايي ټاکلي قیمتون اخیستالی
شي .دبیلګې په توګه دفوتون سپین کوانتم عدد دپالنک ثابت بشپږیوصحیح عدددی =(S
) 1 ℏاودالکترون دسپین کوانتم عدددپالنک ثابت نیمايې عدد ) (S= 1/2 ℏتشکیلوي.
 -۱اصلي یاعمده کوانتم عدد N = 1,2,3,....داتوم هغه مدارپه ډاګه کوي چې هلته
الکترون دهستې په شاوخواراڅرخیږي اوټاکلې انرژي لري .دنوموړي عددپه مټ په اړونده
مدارکې دالکترون انرژې محاسبه کوالی شو .نوموړي مدارونه په خپل وارسره په K,L,M,
 ، N,O,...حروفوباندې هم ښوول کیږي .دپاولي قانون بیانوي چې په هرمدارکې په ټاکلې
شمیرالکترونونه ځای نیوالی شي.
یادمداردوراني ضربې کوانتم
 -۲جانبي یافرعي کوانتم عدد ℓ = 0, 1, 2,..., N − 1
عددپه نوم یادیږي اوفرعي مدارونه تشریح کوي  .نوموړی عدد په یوه اټوم کې دفرعي
مدارهندسي بڼه په ډاګه کوي چې الکترون پکې شتون لري .اوربیتل  Orbitalیامدار
کوالی شوچې دیوې درې بعده فضا په توګه تصورکړو چې هلته په ډیراحتمال سره
الکترونونه شتون لري .دفرعي کوانتم عددپرځای کوال ی شوچې دمدارفرعي مدارونه په
خپل وارسره دحروفو لکه  S,P,D,F,G.... .په نوم هم وښيو
 -۳ ،مقناطیسي کوانتم عدد  Mℓپه فرعي مدارونوکې داوربیتل  Orbitalشمیره راښيي
اوهمدارنګه په فرعي مدارکې دیوه الکتر ن دمدارڅرخیدونکی ضربې ارتسام دیوه
محورلکه  Zپه اوږدوکې راښيي  .څرنګه چې یوالکترون دبريښنایزچارج شوې ذرې په
توګه په مدارکې دورانې حرکت کوي نوپه پایله کې یوه مقناطیسي دوه قطبه ضربه
تولیدکوي .خو کله چې په یوه بهرنۍ مقناطیسي ساحه کې کیښول شي نودالکترون
پوتنشل انرژي ډیرښت مومي اودمدارڅرخیدونکی ضربه د  Zمحورپه اوږدوکې موازي
اویاضدموازي سمت اختیاروي .په نوموړي حالت کې دمقناطیسي کوانتم عدد Mℓ
ترټولوډیر قیمت یانې منفی  −ℓاویا مثبت  + ℓځانته غوره کوي .
 -۴دسپین کوانتم عدد ،دیوې بنسټیزذرې دڅرخیدونکې ضربې Angular
 Momentumسمت څرګندوي اود  Sپه حرف باندې ښوول کیږي  .نوموړی عدد دهرې
بنسټیزذرې لپاره توپیرلرونکی قیمت لري اوپه واحد  ℏښوول کیږي لکه S = 0,1/2, 1,
3/2, 2, ...
دبېلګې په توګه دالکترون لپاره دتعریف سره سم نوموړی عدد  S = +1/2دامانالري چې
الکترون دخپل محورپه شاوخوا دساعت عقربې سمت سره مطابق یانې شی خواته
راڅرخیږي او S = -1/2دامانالري چې الکترون دساعت عقربې سمت سره مخالف یانې
کیڼ خواته څرخیږي .که یوالکترون په مقناطیسي ساحه کې قرارولري نوالکترون
ددووسمتونوڅخه یوازې یوسمت غوره
کوالی شي چې دسپین مقناطیسي
کوانتم عد  Msباندې ښوول کیږي
اودالکترون سپین ارتسام د Zمحورپه
اوږدوکې راښيي اود الکترون لپاره
الندي قیمت اخیستالی شي :
Ms = −1/2, +1/2
کوانتم فزیک  -:دفزیک هغه ډول نظریات دي چې دفزیک ځینې کمیتونه اوهمدارنګه Quantum Physics
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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 .
دکوانتم میخانیک تیوري په اساس که چیرته یوه ذره د پوتنسیال په یوه دیوال potential
 barrierباندې 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
حال کې چې دکالسیک میخانیک دتیورې له مخې نوموړې کړنالره ناممکنه ده.

Quantum
Tunnelling

کورتز  ،کوارس  -:یوډول بلوري کلک مینرال دی چې دسیلیکون اوکساید مرکب څخه
جوړدی اوپه معادنو اود ډبروپه منځ کې د ښایسته بلورونوپه بڼه پیداکیږي .یوډول
کورتزڅخه دزیوراوګاڼوپه اولوښوجوړولوپه موخه ګټه پورته کیږي  .کیمیاوي فرمول يې
) (Sio2دب

Quartz

کورتزڅراغ  ،کوارتزڅراغ  -:یوډول برقي څراغ دی چې پوښ یې دکورتزشیشې څخه
جوړدی او منځ یې دسیماب بخاراونجیبه ګاز څخه ډک دی .دڅراغ په منځ کې ماورای
بنفش شعاع ګانې تولیدکیږي اودکورتزپوښ څخ بهرخواته راوځي.

Quartz Lamp

کوینون  -:دنامشبوع حلقوي نامتجانس اکسایدشوي هایدروکاربن
مشتقاتوڅخه ګڼل کیږي  .په بله وینا کوینون عضوي مرکبات دي چې
دکاربوکسلیک  carbocyclicحلقوي مرکباتولکه بینزین  Benzeneاویا
نفتالین  Naphthaleneڅخه تر ال سه کیږي په دې توګه چې یوه جوړه ( = ) –CHګروپ
دکیتون ( –) ) –C(=Oګروپ په واسطه عوض شي  .یوطبیعي کوینون عبارت له
ویتامین  vitamin Kاو انزایم  Coenzym Qڅخه دی  .لکه 1,2-Benzoquinone
خارج قسمت  -:په ریاضي څانګه کې ددووعددونونسبت یاحاصل تقسیم ته ویل کیږي
دبیلګې په توګه 20/3 = 6

Quinone

Quotient

قاعده اشتقاق خارج قسمت  -:که چیرته دوه تابع لکه )𝑥(𝑔 او )𝑥( ℎپه پام کې
ونیسو په دې شرط چې دواړه داشتقاق  Derivativeوړتیاولري اوبلخوا ℎ(𝑥) ≠ 0
خالف دصفروي ،اودهغوي حاصل تقسیم په

)𝑥(𝑔

)𝑥( 𝑓 (𝑥 ) = ℎباندې وښيو ،نودخارج

قسمت قانون په ډاګه کوی چې د) 𝑥( 𝑓 مشتق یااشتقاق مساوي دی له :

Quotient Rule
دبیلګې په توګه دیوې تابع لکه

مشتق مساوي دی له :

د ریدیم کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده

Ra > Radium

دلیوني سپي ناروغي ،دسپي لیونتوب  -:یوډول عفوني ناروغي ده چې دسپي،پښې
،ګیدړه ،لیوه،خنځیر اونوروحیواناتودغاښونوچیچلوپه واسطه انسان ته انتقال کیږي .
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دنوموړې ناروغي المل یو وایرس دی چې د ریبیزوایرس  Rabies virusپه نوم یادیږي
.کله چې په نوموړي وایرس باندې ا خته شوی حیوان خوپه تیره بیا سپی یانې سګ انسان
نودلمفاوي سیستم له الرې
دغاشونوپه مټ وچیچي اوناړي یې وینې ته ننوځي
ریبیزوایرس داعصابوخاکستري سیستم ته الرپیداکوي اوپه پایله کې د اعصابومرکزي
سیستم التهاب منځ ته راځي .دنوموړې ناروغۍ داستراحت موده دیوې میاشتې څخه آن
ترشپږومیاشتوپورې رسیږي .دنوموړې ناروغۍ لومړي نښې نښانې په غاښوباندې
دچیچل شوې برخې سوروالی دی،ورپسې سردردي  ،عصبي تشنج ،لیونتوب ،تبه
دغړوشخ والی ،ساه تنګي ،دخولي څخه دډیروناړو بهیدل،تږی کیدل ،داوبوڅخه ډار ،بې
هوشي یانې کوما اومرګ باندې ختم کیږي .درملنه یې مشکله ده خوواکسین کیدالی شي
نژاد  -:یوه عامه اصطالح ده چې دماتحت نوع تقسیماتوپه اړوندکارول کیږي  .نژادعبارت
له هغې ډلې حیواناتو،نباتاتواوانسانانوڅخه دی چې یوشمیرټاکلی ارثي
،جسمې،بیالوژیکي اویاروحي شریکې نښې نښانې په اساس ډلبندي کیږي اوتریوه
ټاکلي سرحده پورې متغیرکیدالی شي .په دې توګه چې دیوه بل ګروپ یاډلې څخه
دټاکلونوروعالیموپه مټ توپیرکیدالی شي .

Race

ریسمېټ  -:دشکردوومالیکولونو یومخلوط ته ویل کیږي چې تصویریې دآینې
تصویرسره لکه شی الس دچپ الس سره یوشان مالومیږي .بهرخواته دنوموړي مخلوط
اپتیکې فعالیت دلیدلووړنه دی داځکه چې په داخیل کې یومالیکول د پوالرایزشوي
نوروړانګي شی خواته څرخوي اودویم مالیکول کټ مټ په همغه اندازه دپوالرایزشوي
نوروړانګې کیڼ خواته څرخوي  .څرنګه چې دنوموړومالیکولونوتناسب یوپه يودی 1:1
نوپه پایله کې بهرخواته اپتیکي فعالیت نه ښيي.

Racemate

 -۱دوک  ،ظلع وسطی برګ پنجه دار
 -۲محوراصلی ګل آذین یاجائیکه ګل درروی ساقه باالی آن قراردارد
 -۳ستون پر ،قیمت وسطی پرپرندګان که شاخه های فرعی رااتصال مینمایند

Rachis

راد  -:په یوه ماده کې دایونایزوونکووړانګو دجذب شوې انرژي مقداریو پخوانی
واحددی چې دسانتي متر ګرام ثانیه  Cgsواحداتو سیستم په نوم یادیږي  .یوراد په یوه
ګرام جسم کې دایونایزوونکووړانګو  100 Ergsجذب شوې انرژي مقداردی .
1rad =100 Erg/G
دنوموړي واحدلنډیز عبارت دی له Rad = Radiation Absorbed Dose :
 ،په اوسني وخت کې د( راد) پرځای نړیوال واحدسیستم ګري ) Gray (Gyکارول کیږي.
یوګرې په یوه کیلوګرام کتله کې دایونایزوونکووړانګو یوژول  Joule =Jجذب شوي
انرژي مقدارپه ډاګه کوي

)Rad (Unit

1rad = 0.01 Gy = 0.01 J/Kg
رادار  -.دشیانودکشف کولویوډول مخابراتي سیستم دی چې دپارابال  Parabolaشکل
لري اودراډیوڅپې په مټ دیوه متحرک اویاساکن جسم  ،سرعت ،فاصله اوزاویه تعین
کوالی شي  .دنوموړې کلمې لنډیز  Radarعبارت دی له "Radio Detection And :
 "Rangingپه پیل کې دځانګړوالکترونیکي آالتوپه مټ دیوې سرچینې څخه
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الکترومقناطیسي څپې لکه راډیوڅپې هرې خواته په هواکې خپریږي .کله چې دراډیو
څپې په یو ه متحرک اویاساکن جسم باندې ولګیږي ،نویوه برخه يې بیرته انعکاس کوي
شوي
اود نوموړوالکترونیکې آالتوپه مټ اندازه کیږي .کله چې انعکاس
بريښنایززګنالونه دوړانګوخپرونکي آلې ته بیرته راورسیږي نوپه پایله کې د مطلوب
جسم بڼه  ،فاصله ،زاویه،سرعت اندازه کیږي  .دبیلګې په توګه درادارالکترونیکي آله
دطیاري دکشف کولو په موخه پراخ استعمال لري .
شعاعی  -:دیوه جسم دمرکزڅخه دشعاع په اوږدوکې بهرته وتل یاننوتل
ریدین  -:دمسطح زاويې نړيوال قانوني واحددی  ،یوریدین عبارت له هغې زاويې څخه
دی چې نسبت قوس مقابل زاویه ،برشعاع دایره آن مساوي دیو  1سره وي  .دریدین

Radial

Radian

لنډیزپه  Radښوول کیږي .
دقوس اندازه یامقیاس  -:په هندسه اومثلثاتي محاسباتوک دقوس مقیاس څخه
کاراخیستل کیږي  .نوموړی کمیت ددایرې دقوس طول اوددایرې دشعاع له حاصل تقسیم Radian Measure
څخه ترالسه کیږی  .دقوس مقیاس ته رادیان  Radianویل کیږي
وړانګې ،تشعشع  ،شعاع  ،تابش  -:دفزیک په څانګه کې چاپيریال اویایوه مادي
محیط ته دوړانګوڅپې په ډول اویاذزاتوپه ډول دانرژي انتقال اوخپریدل دي  .دبیلګې په
توګه لکه الکترومقناطیسي څپې  :راډیوڅپې ،مایکروڅپې ،تحت قرمزڅپې،لیدوړانګې
،ایکس وړانګې اوګاماوړانګې  .دزراتویابڅرکووړانګې  ،:لکه الفاوړانګې ،بیتاوړانګې
،پروتون وړانګې ،نیوترون وړانګې  .صوتې وړانګې اودجاذبې وړانګې

Radiation

دجذب شوي انرژي مقدار  -:نوموړی یوفزیکي کمیت دی چې په یوه کیلوګرام ماده کې
دایونایزکوونکووړانګوانرژي مقدار په واحدژول  Jمحاسبه کوي اوواحدیې ګرې Gray
) (Gyټاکل شوی دی .یوګرې مساوي دی کله چې په یوه کیلوګرام ماده کې یوژول په
اندازه انرژي جذب شي نودیوه ګرې سره مساوي کیږي Gray (Gy) = 1J/kg .

Radiation Dose

ډوزیمتري یوه فزیکي کړالره ده اوپه یوه جسم کې دالکترومقناطیسي وړانګوجذب شوې
انرژي مقدار په واحد دژول تقسیم پر کیلوګرام اندازه کوي  .دجذب شوي انرژي مقدارپه
واحد ګرې ) grays (Gyاندازه کیږي 1Gy = J/Kg .

Radiation
Dosimetry

دشعاعوڅخه دځان ساتنه  -:د ایونایزوونکو اوناایوایزوونکو وړانګودخطرڅخه چې په
طبیعت کې پيداکیږي اویاپه مصنوعي توګه تولیدکیږي ،دانسان،حیوان اوچاپیریال
ساتنه  .ایونایزوونکې وړانګې لکه ایکس وړانګې په لوړه کچه په طبابت کې
دناروغیودپېژندنې اودرملنې په موخه اوپه صنعت کې لکه هستوي بټۍ کې دانرژي
تولیدپه موخه کارول کیږي اودانسان دروغتیالپاره زیات خطرکیدالی شي که دټاکلي
مقدارڅخه زیات بدن ته ورسږي.
دایونایزوونکووړانگودهراړخیزخطرڅخه دځان ساتنه

Radiation
Protection

Radiation
Protection

د وړانگو دخپريدلوواټن

Radiation Range
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دوړانگو دناروغۍ سېندروم  - :که چیرته دیوشخص په بدن باندې دبهرخواڅخه
ایونایزوونکې وړانګې ولګیږی اودانرژي ډوزقیمت ېې لږڅه یوګرې قیمت ولري اویاد
 0,7 Grayڅخه پورته وي نودڅوساعته وروسته په نوموړي شخص کې دوړانګوناوړه
اغیزې ښکاره کیږي .لکه خواګرزیدنه،ستومانه کیدل ،کانګز کول  ،نس ناسته ،
داوښتانوتويېدل اونور

Radiation
Sickness
Syndrome

دسینې سرطان وړانګیزه درملنه ده چې دلوړانرژي فوتون،الکترون اونیوترون وړانګوپه
مټ سرطانې حجرې دمینځه وړل کیږي اویاداچې دتومورکتله کوچنی شي .نوموړې
وړانګې دیوې طبې آلې په مټ تولیدکیږي چې دخطي تعجیل کوونکي Linear
 acceleratorپه نوم یادیږي

Radiation
Therapy

ددرملنې یوډول کړنالره ده چې داکسریز، X-raysفوتون  photonوړانګو(ګاماوړانګو)،
اوالکترون وړانګوپه مرسته سرطاني حجرې یاداچې بیخې دمنځه وړل کیږي اویازیان
ورته رسول کیږي  .نوموړې وړانګې کیدای شي چې دبدن دبهر خواڅخه )radiation
 ) externalناروغ ته ورکړل شي اویاداچې رادیواکتیف مواددتومورپه منځ کې کیښودل
شي ( .)implant radiationاودرملنه ترسره شي

Radiation
Therapy
)(Radiotherapy

رادیکل  ،رادیکال  -:په کیمیاکې یواټوم ،یومالیکول اویایوه ایون ته ویل کیږي چې په
وال نس مدارکې غیرجوړه الکترون ولري  .درادیکل ځانګړتیاداده چې دکیمیاوي تعامل
لپاره خوراچمتودی اودژوندموده یې لنډه ده .رادیکل داټوم لنډیز حرف دپاسه په یوه ټکې
باند ې ښوول کیږي چې ګڼه یوازادالکترون لري .دبیلګې په توګه لکه دهایدروکسیل
رادیکل )•، (Hoنایتروجن مونواکساید )• ، - Ch3- ، Nh4+ ، H3o+ ، (Noرادیکل په
کیمیاوي تعامالتوکې داوکسیدیشن ،ریدکشن  ،اوهمدارنګه دحرارت ،
ایونایزوونکووړانګوپه پایله کې منځ ته راځي.

Radical

هغه مستقیم خط چې ددوومطقاطع دایرودتقاطع نقطوڅخه ال س ته راځي  .کله چې

Radical Axis

دواړه دایرې دیوبل سره تقاطع وکړی نو داشریک مستقیم خط دسیکانت کرښه secant
 lineجوړوي .
هغه عددچې دجذرعالمې الندې وي لکه څلور √4

Radicand

دجنین ریشه ،

Radicula

رادیو  -:دمخابراتي سیستم آالت اودستګاووته ویل کیږي چې دراډیوڅپې دیوه انتن

 Antennaپه 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
ورکوي په پایله کې در ادیوڅپې تولیدکیږي .دراډیوڅپې دالکترومقناطیسي طیف یوه
برخه ده چې فریکونس يې ددیرش هرڅ ) 30 (Hzڅخه ان تردرې سوه ګیګاهرڅ
) 300 (Ghzپورې رسیږي .دراډیوالکترونیکي آلې په مټ اخبار،فلم اوموزیک خپریږي
اوهم بیرته رانیول کیږي .
دوړان گو پروړاندې حساسیت لرونکې حجرې لکه نخاع شوکي اوټولې ډېرې وېشونکې
جنسي او بدني حجرې .
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درادیوڅپې  -:دراډیوڅپې دالکترومقناطیسي طیف یوه برخه ده چې فریکونس يې
ددیرش هرڅ ) 30 (Hzڅخه ان تردرې سوه ګیګاهرڅ ) 300 (Ghzپورې رسیږي .په بله
ویناالکترومقناطیسي وړانګې دي چې دڅپې طول يې د لس زره کیلومتره څخه ان تر
یوملي مترپورې رسیږي .نوموړې وړانګې په اوږدو څپو،متوسط څپو،لنډوڅپو،اوماورای
لنډوڅپوویشل کیږي .په فضاکې درادیوڅپې دنورپه سرعت خپریږي.

Radio Wave

رادیواکتیف  -:هغو کیمیاوي غیرثابت عنصرونوته ویل کیږي چې دهستې څخه
دالفا،بیتا اوګاماوړانګې خپروي.

Radioactive

هستوي تجزیه  ،رادیواکتیف تجزیه -:
په طبیعت کې ځینې عنصرونه شته دي چې اټومونه
یې یوه غیرثابت هسته لري  .داډول اټومونه دخپلې
هستې څخه دالفا وړانګو،بیتا وړانګو او
ګاماوړانګو په بڼه خپله انرژي ضایع کوي او
بهرخواته خپروي  .دهستې درې ډوله عمده رادیواکټیف تجزيې پيژندل شوې دي .
 -۱الفاتجزیه : Alpha Decayلکه دپولونیوم دوه سوه لس Polonium-210
رادیواکټیف عنصرهستې څخه دالفایوه ذره بهرخواته خپریږي  .څرنګه چې دالفاذره
ددوونیوترونو اودوو پروتونوڅخه جوړه ده ،نو په پایله کې دسرپ  Lead-206یونوی
عنصرمنځ ته راځي چې دکتلې شمیره یې دوالدین په پرتله په واحدڅلورکوچنی ده . .
 -۲بیتاتجزیه  :Beta Decayنوموړې تجزیه په دوه ډوله ده ،لومړی منفي بیتاتجزیه :

داټوم هستې  ،یونیوترون  Nپه یوه پروتون  Pباندې اوړي اوپه پایله کې دهستې څخه
یوالکترون  E-اویوانتي نیوترینو )  (Ν-بهرخواته خپریږي ، .دبیلګې په توګه لکه
دطالکیمیاوي عنصرچې دسیماب په کیمیاوي عنصرباندې اوړي .

دویم  :مثبت بیتاتجزیه  :دهستې یوپروتون  Pپه یوه نیوترون  Nباندې اوړي اوپه پایله کې
دهستې څخه یوپوزیترون  E+اویونیوترینو  Νبهرخواته خپریږي .
 ،دبیلګې په توګه لکه چې د پوتاسیم کیمیاوي عنصر دارګون په کیمیاوي عنصرباندې
اوړي .
،
 -۳ګاماوړانګوتجزیه  :Gamma Decayداتوم هستي څخه الکترومقناطیسي وړانګې
لکه فوتون وړانګې بهرخواته خپریږي .په ټولیزه توګه کله چې دالفاتجزیه اوبیتاتجزیه
ترسره شي نوتولیدشوی نوې هسته یانې داوالدونو هسته دتحریک په حالت کې قرارلري
اوکله چې دانرژي یوټیټ حالت ته تجزیه کیږي نوپه دې ترځ کې خپله اضافه انرژي
دلوړانرژي الکترومقناطیسي وړانګوپه بڼه بهرخواته خپروي .نوموړې وړانګې
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دګاماوړانګوپه نوم یادیږي .دبیلګې په توګه لکه دنیکل  Ni60کیمیاوي عنصرهسته چې
دتحریک په حالت کې قرارلري خوکله چې بنسټیزټیټ انرژي لیول ته تجزیه شي نوپه دې
ترځ کي پرلپسې دوه ګاماوړانګې خپروي چې انرژي یې په خپل وارسره  1.17 Mevاو
قیمت لري  .دیادولووړده چې دګاماپه تجزیه کې دهستې
1.33 Mev
اتومونواونیوترونوشمیر ثابت پاتې کیږي اوتغیرنه کوي .

راديواکتیف تجزيه  - :یوه داسې کړنالره ده چې دیوه تحریک شوي اویاغیرثابت اتوم
هسته خپله اضافګي انرژي دبڅرکو اویا الکترومقناطیسي وړانګوپه توګه خپروي .

Radioactive
Decay

ریدیواکټیویتي ،رادیواکټیویتي  -:داټوم هستې څخه په خپل سر دایونایزوونکو
وړانګویابڅ رکوخپریدل پرته له دې چې دبهرڅخه کومه قوه ورباندې وارده شي

Radioactivity

وړانگو بيالوژي  - :دطبیعي علوموهغه څانګه ده چې په یوه بیالوژیکي ماده کې
دايونایزوونکو اونا ایونایزوونکووړانګوهراخيز غبرګون ترڅیړنې الندې نيسي .

Radiobiolgy

دراديو کاربن طريقه  - :يوه داسې کړنالره ده چې درادیواکتيو طبیعي کاربن دوولس
ایزوټوپ په مرسته د لرغونوعضوي  ،جیالوجي اولرګيز مجسمو اونمونود عمر موده ټاکل
کيږي .

Radiocarbon
Methode

ریدیوشیمې،رادیوشیمی  -:دکیمیاعلم
عنصرونواودهغوی دمرکباتوڅخه بحث کوي.

یوه

برخه

ده

چې

درادیواکتیف

شعاعیان  -:حیوانات یک سلولی باپاهای کاذب شعاعی میباشند .حیوانات مذکوردرآب
بحرزیست داشته شکل نسبتًا کروی دارند .وهمچنان دارای قشری ازموادسلیسی Sio2
ویامرکبات سترنسیوم میباشند .پالسمای آن دوقسمت داردیکې پالسمای مرکزی که
توسط یک جدارمحکم سوراخدار(کیسول مرکزی) احاطه شده  ،ودیګرپالسمای خارجی که
پالسمای مرکزي راپوشانیده است .درقسمت مرکزي یک یاچندین هسته ودانه های
پروتیني وقطرات موادشحمی قراردارد .قشرهای حیوانات مرده آنهادرزمین بحررسوب
نموده وطبقات ضخیمې راتشکیل میدهند.
راديولوژيکي اويا د يورانیم وسلی  - :هغه وسلې دي چې دضعیف شوي يورانیم
 depleted uraniumاویا د هستوي بټۍ د سونګ فاضله موادوڅخه جوړيږي اوهستوي
وړانګې خپروي .

Radiochemistry

Radiolaria

Radiological
Weapons

ریدیالوژي  ،رادیولوژي  -:دطب په برخه کې دالکترومقناطیسي وړانګو علم دی چې
دایکس وړانګو  X-Rayپه مټ دانسان دبدن غړو اناتومي ایکسریز عکسونه اخیستل
کیږي  .دنوموړووړانګو دتوپیرلرونکو انرژي په مټ یوخوادناروغیوپيژندنه لکه دسرطان
ناروغۍ اوبلخوا درملنه ترسره کیږي .

Radiology

د وړانګوتجزيه  - :دایونایزوونکو وړانګواوهستوي بڅرکو په واسطه دیوه عضوي مرکب
مالیکولونو بیلول اوپه ایونواو اتومونوتجزیه کول  .لکه داوبویومالیکول په هایدروجن
اواکسیجن تجزیه .

Radiolyse
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دوړانگو فيزيک  - :دعمومي فزیک یوه څانګه ده چې په ماده کې دالکترومقناطیسي
وړانګوهراړخيز فزیکي اوبیالوژيکي غبرګون تر څېړنې الندې نيسي .

Radiophysics

دوړانگوپه واسطه درملنه  - :دبدن ځینې ناروغۍ لکه دسرطان ناروغۍ اویاسلیم
تومورونو درملنه دایونایزوونکووړانګو لکه اکسریز  ،فوتون وانګې  ،پروتون وړانګې په
مټ ترسره کیږي .نوموړې وړانګې په خطي تعجیل کوونکي آله کې تولیدکیږي.

Radiotherapy

رادیوم ،ریدیم  -:یوکیمیاوي راډیواکټیف،نقره ئي ځلیدونکی،ذهرجن عنصردی چې
دعنصرونوپریودیک سیستم په دویم عمده ګروپ کې موقعیت لري اودلنډیزنښه يې په Ra
ښوول کیږي .نوموړی عنصردځمکې قلوی خاکی فلزاتودډلې څخه شمیرل کیږي اوآن درې
دیرش رادیواکتیف ایزوټوپونه لري .دنوموړي عنصر اتومي شمیره ، 88دکتلې شمیره يې
. 226دوالینس په مدارکې دوه الکترونه لري اوله دې کبله يې په اسانی سره دالسه ورکوي
اوپه  Ra2+ Cationباندې اوړي .کثافت يې  5,5 G/Cm³دی  ،دذوبان نقطه )(1737 °C
ده او ویلې کیدلونقطه ) (700 °Cدرجه ده  .ریدیم دیورانیم راډیواکټیف تجزئي په سلسه
کې منځ ته راځي د ریدیم یو ایزوټوپ  Ra-226فزیکي نیمايي وخت یوزروشپږسوه کاله
دي اودریدون ګاز  Radon-222تجزیه کیږي ،دنوموړي ایزوټوپ څخه دالفا،ګاما
اوبیتا ایونایزوونکې وړانګې خپریږي اوکیدی شي چې دسرطان ناروغۍ راوپاروي.
دریدون ګازدکورونوپه تکاویوکي راټولیږي اودتنفس له الري دسږوسرطان راپاروالی شي.
دنوموړی رادیواکتیف عنصرڅخه پخواپه طبابت کې دسرطان ناروغۍ د درملنې په موخه
ګټه پورته کیدله  .ریدیم پخوادچینايي لوښو اوساعتونوپه رنګولوکې دښایست په موخه
استعمال کیدلو .فرانسوی فزیک پوهې میرمن کیوري  Marie Curie'sد ریدیم
راډیواکټیف عنصرسره دتجربوپه پایله کې خپل ژوند دالسه ورکړ.

Radium

په بیالوژي کې  -۱ -:استخوان بین آرنج وبنددست که بطرف انګشت کالن (شصت) واقع
است  -۲ .شعاع شهپرماهي ها  -۳شاخه فرعی پر ،پرندګان  -۴محورحیواناتیکه
تناظرشعاعی دارند.

Radius

په ریاضي کې  -:شعاع ،دیوې دایرې نیماېې قطرته شعاع ویل کیږي
نوددې
دتقارب شعاع  -:کله چې دتوان یوترادف په پام کې ونیسولکه
ترادف دتقارب شعاع  rترټولو هغه لوړعدد ته ویل کیږی چې دتوان تابع ټولو  xعددونو
اعتبارولري ،کله چې  x = x0قیمت واخلي نوپه
لپاره الندې نابرابري
دې صورت کې ترادف  x0تقارب کوي  .که مختلط تابع ولرونو د  x0ټکي ته دتقارب

Radius Of
Convergence

دایرې مرکز اویا دانکشاف نقطه ویل کيږي .
شعاع انحناء  -:دانحناء دایرې شعاع ته ویل کیږي

Radius Of
Curvature

اغیزمنه شعاع  - :په کیمیاکې هغه واټن ته ویل کیږی چې یوعنصریوګاونډی بل عنصر
تر خپلې اغیزې ال ندې راوستالی شي اویایواتوم یوبل اتوم باندې اغیزه کوال ی شي

Radius of action

ریدون ،ریدون  -:یونجیبه ،بې رنګه ،بې خونده  ،رادیواکتیف ګازدی چې دلنډیزنښه
يې په  Rnښوول کیږي ،اټومي شمیره یې  86او دکتلې شمیره یې  222داتوم کتلې واحد
 Uتشکیلوي  .نوموړی ګازد ریدیم راډیواکتیف فلز  Raدتجزيې په سلسه کې منځ ته

Radon
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راځي .دریدون ګازڅخه دالفاوړانګې خپریږي اوپه پایله کې په یوه ثابت سرپ ایزوټوپ
باندې اوړي .نوموی ګازدیورانیوم په معدنې ډبروکې شتون لري  .که چیرته دکان
کیندلوپه کړنالره کې دریدون ګازتنفس شي نوکیدی شي چې دسږوسرطان راوپاروي .
نوموړی ګازدکورپه تکاویوکې دمعدنې ډبروڅخه راوځي اوراټولیږي .که چیرته په
مقدارپه یوه مترمکعب هوا کې  300 Bq/M3واوړي
چاپیریال کې دریدون
نوبایدهراړخیزې الرې چارې پیل شي ترڅونوموړی قیمت راټیت شي  .بلخوادرادن
ګازمقدارپه سګرتوکې هم شتون لري اودسږوسرطان المل کیدالی شي .دریدون
ګازکثافت  9,73 Kg·M−3دی  ،دویلې کیدلونقطه ) (−71 °Cده اودغلیان نقطه (−61,8
) °Cده.
قوس قزح  -:یک حادثه اپتیکی ومیترولوجې دراتمسفیرزمین است وزمانی بوقوع
میرسدکه نورآفتاب ازقطرات باران دراتمسفیربګذرد .قطرات باران رول یک
منشوررابازی نموده وشعاعات سفیدآفتاب به طیف رنګه آن تجزیه شده ودرفضابه شکل
کمان یاقوس رنګه بمشاهده میرسد .رنگین کمان یک پدیده هواشناسی است که در اثر
انعکاس  ،شکست و پراکندگی نور در قطرات آب و در نتیجه طیفی از نور در آسمان
ظاهر می شود
پورته بیول  ،زیاتول  ،لوړول ;اوچتول ;او چنېدل ; زياتيدل ; پر مخ تلل
نسبي بيالوژ يکي اغیزمن ضريب  - :په نسجونوکې دکوبا لټ شپيته راديواکتیو
عنصر د مقايسه کوونکو وړانگو يا د ستاندارد ( (Standardوړانگو اودڅېړونکو
وړانگوانرژي اندازې د حاصل تقسيم ( وېش پايلې) سره مساوي دی
دخپریدلوواټن  ،فاصله انتشار،

Rainbow

Raise
Ralative
Biological
Effectiveness
= Rbe
Range

دیوې تابع دقیمتونوناحیه

Range Of Values

دځمکي نادرعنصرونه  -:یوه ډله فلزات دي چې داټومي شمیرې  57او  71په منځ کې
موقعیت لري اوپه صنعتي تړاوکوم اهمیت نه لري  .نوموړي عنصرونه دلنتیناید
 Lanthanideپه نوم یادیږي.
د پوستکي پرمخ باندې دانه اویابخار،

Rare-Earth
Element
Rash

نسبت معادله ،تناسب  -:لکه  A/B = C/Dدتناسب یانسبت یوه معادله ده .
معقول  ،منطقی ,په عقل برابر
په ریاضي کې  -:ناطق  :هغه عدددی چې په شکل د  M/Nافاده کیدالی شي  ،په
داسې حال کې چې  Mاو  Nصحیح عددونه دي .دبیلګې په توګه  3/5یوناطق عدددی

Ratio Equation

Rational

خو  √2یوغیرناطق عدددی .
ړوندمقاومت  -:په یوه بریښنایزسرکټ کې هغه ایندوکتیف  inductiveمقاومت ته ویل
کیږی چې د اوم  Ohmمقاومت په برخالف انرژي نه مصرف کوي .

Reactance

عکس العمل ،مقابل تأثیر،غبرګون
په بیالوژي کې  -:دیوه تحریک پروړاندې غبرګون ښوول  ،دبیلګې په توګه لکه دتماس

Reaction
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پروړاندې دیوه حلزون دښکروانقباض اویادبدن څخه دافرازاتوتولید
په کیمیاکي  -:کیمیاوي تعامالتوته ویل کیږي چې دکیمیاوي موادوتجزیه اوترکیب په
ډاګه کوي اوپه پایله کې بیخي نوي مرکبات منځ ته راځي .په نوموړي تعامل کې انرژي
یاداچې ازاده کیږي اویااخیستل کیږي
سرعت عکس العمل  -:دکیمیاوي تعامل سرعت ته ویل کیږي چې ګڼه په کوم سرعت
سره یوکیمیاوي تعامل ترسره کیږي  .نوموړی سرعت دتعامل جریان په اړوند یومقیاس
دی چې په یوه ټاکلي وخت کې بشپړکیږي.

Reaction Speed

دکیمیاپه څانګه کې هغوموادوته ویل کیږي چې که
معرف  ،معیار-:
دټاکلونوروموادوسره یوځای شي نویوځانګړی کیمیاوي تعامل لکه درنګ بدلون منځ ته
راځي .دنوموړې کړنالرې په مټ کمیاوي مرکبات  ،ایونونه اویاوظیفوي ګروپونه پيژندل
کیږي .دبیلګې په توګه لکه دفهلینګ محلول  ،Fehling's Solutionمعیارعبارت
ازمحلول هائست که توسطه آن مرکبات کیمیاوي ویاګروپ های وظیفوی یانې فنکشنل
آنهاتشخیص میګردد.

Reagent

حقیقي عدد  -:هریوناطق عدد -3/7
 ،اوغیرناطق عدد √2 ، 𝜋 = 3.14159 ،
،بشپړعدد … … ,۳ ,۲ ,۱ ,۰ ,۱− ,۲− ,۳− ,ا اوهمدارنګه طبیعي عددونه 1, 2, 3,
 ، 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10یوحقیقی عدددی .

Real Number

حقیقي برخه  -:په یوه مختلط عدد لکه  A + Biکې عدد  Aحقیقي برخه تشکیلوي
اغیزمن بريښنایز قدرت  -:په یوه متناوب بريښنایزسرکټ کې هغه اعظمي ګټورترالسه
کوونکی بريښنایزقدرت دی چې په میخانیکې قدرت،حرارتي قدرت اوکیمیاوي قدرت
اړولو لپاره چمتوکیدال ی شي  .که چیرته دوخت په تړاوبريښنایزجریان  Iاوولټیج  uثابت
پاتې شي نواغیزمن بريښنایزقدرت  Pپه واحد واټ  Wattپه الندې ډول دی P = U.I .

Real Part

Real Power

دموقعیت تغیرتعامل  -:په کیمیاکې یوډول تعامل دی چې په یوه کیمیاوي مرکب کې
یوتعویض کونکی ګروپ  Rترټاکلوشرطونوالندې دمالیکول دیوه ځای څخه بیل کیږي
اودهمغه مالیکول په یوه بله برخه کې تړل کیږي  .دبیلګې په توګه په الندې مرکب کې
دلومړي کاربن اتوم څخه بیل کیږي اوپه دویم کاربن باندې تړل کیږي

Rearrangement
Reaction

نیوونکی  ،مالومات اخیستونکی  ،لکه لیک نیوونی ،
په فزیک کې  -:رانیوونکی  ،دبېلگې په توگه راډیو،دالکترومقناطیسي
وړانگورانیوونکې آله ده

Receiver

دتحریک اخیستونکی عضو ،دتحریک اخیستونکې حجره

Receptor

دځینوسرطاني حجروپه بهرنۍ سطحه باندي دپروتین ځانگړي جوړښتونه شته دي چې
دایستروجن هورمون ورباندې کلک نښلي اویوکیمیاوي تړون منځ ته راځي
ریسپټردپروتین یومالکیول دی چې دیوې حجرې په داخیل اویاپه بهرنۍ سطحه باندې
نښتی وي .ریسپټریوازې دهغوځانګړوتوکو  Substancesسره یوکیمیاوي تړون مینځ ته
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راولي چې دحجرې په بهرنۍ سطحه باندې ځان ونښلوي اوپه پایله کې دحجرې په دنده
کې بدلون راولي
معکوس قیمت  -:دبېلگې په توگه دیوه طبیعي عدد  nمعکوس قیمت عبارت دی له :
 ،همدارنگه دعدد  2معکوس قیمت مساوي دی له :

Reciprocal

دیوه عددمعکوس قیمت  ،دبیلګې په توګه که دیوه شي قیمت  Xوٍ ي نومعکوس قیمت
ېي مساوي دی له 1/X :

Reciprocal

پېژندنه  ،تشخیص  ،شناخت ،مالومات  ،تجربوي پوهه

Recognition

پېژندل  ،تشخیص کول ،

Recognize

دايونواویا مالیکولونوبیرته يو ځای کېدل

Recombination

بيرته سمونه ،بياجوړونه ،بياروغونه ،بيارغونه ،بياپيدايښت

Reconstruction

په کیمیاکې یوډول کړنالره ده چې یوه ناپاکه کیمیاوي ماده یوځل اویاڅوځله په یوه ټاکلي Recrystallization
)(Chemistry
محلول کې حل کوي ترڅوپه پایله کې دبلورپه شان بیرته پاکه ماده ترالسه شي
مقعدي،

Rectal

مستطیل

Rectangle

په کیمیاکې  -:دیوې ځانګړې کړنالرې په مټ چې دستون تقطیرکړنالرې په نوم یادیږي
دیوې مایع سوچه کول
په ریاضي کې  :دیوه منحني دقوس طول محاسبه کول

Rectification

دالکترونیک په څانګه کې یوه آله ده چې دوخت په تابع سره متناوب برقي جریان په
متمادی برقي جریان باندې اړوي .

Rectifier

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

Recurrent
Cancer

ریدوکس زوج - :دریک تعامل کیمیاوي زمانیکه دوعنصرتعامل میکندیکي آن الکترون
خودرامیدهدودیګری الکترون مذکوررامیګیرد .مانند تعامل کلور  Clهمرای سودیم
 Naالکترون دهنده اوکسیده شده درحالیکه الکترون ګیرنده ارجاع میګردد .دبېلګې په
توګه :
دسوديم اټوم یوالکترون دالسه ورکوي اوپه یومثبت ایون باندې اوړي  .نوموړي عملیې ته
داوکسیدیشن ریدوکس جوړه وايې 𝑁𝑎 → 𝑁𝑎+ + 𝑒 − 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 .
دکلوریومالیکول  Cl2دوه الکترونونه  -2𝑒 −ځانته رانیسي اود کلورپه دوه منفي ایون
 Clباندې اوړي  .نوموړې کیمیاوي عمليې ته دارجاع ریدوکس جوړه ویل کیږي.𝑛𝑜𝑡𝑐𝑢𝑑𝑒𝑅

𝐶𝑙2 + 2𝑒 − → 2𝐶𝑙 −

دریدوکس زوج کیمیاوي معادله په الندې ډول ده.
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𝑙𝐶𝑎𝑁2𝑁𝑎 + 𝐶𝑙2 → 2𝑁𝑎+ + 2𝐶𝑙 − → 2
سیستم ریدوکس  -:عبارت ازسیستم است که دران یک جسم ماده ء دیګررااوکسیدکرده
وخودش ارجاع میګردد.

Redox System

لغزش نورسرخ  -:لغزش خطوط طیف الکترومقناطیسي بطرف نورسرخ  .این حادثه
زمانې بوقوع میرسد که یک منبع نورمثالً یک سیاره ازمشاهده دورشده حرکت نسبې
رادوام بدهد(این حادثه رااثر  Dopplerمینامند.

Redshift

ارجاع شوې کتله  -:په فزیک کې ارجاع شوې کتله په بله وینااغیزمنه کتله دنیوټن
میخانیک په دوه جسمه متحرک سیسټم کې کارول کیږي  .داغیزمنې کتلې په مټ کوالی
شوچې ددوومتحرکوکتلودحرکت معادله په اسانی سره حل کړواودمدا اومسیربڼې
وړاندوینه وکړو .لکه دسیارومدارو  ،دځمکې په شاوخوادمیاشتې مدار ،داټوم هستې په
شاوخوادالکترون مدار..اونور .دنوموړې موخې لپاره ددوه جسمه کتلوپرځای اغیزه منه
کتله په پام کې نیول کیږي اوپه دې اساس دحرکت یوه معادله منځ ته راځي چې
دنوموړوکتلودمرکزثقل ازادحرکت له مخې کټ مټ لکه یوه کتله حل کیدالی شي .دوه
ابتدائي کتلې لکه  𝑚1او  𝑚2په پام کې نیسو .کله چې نوموړې کتلې یودبل سره
ضرب کړواوحاصل ضرب يې دنوموړوکتلوپه حاصل جمع باندې تقسیم کړو،نوپه پایله کې
ارجاع شوې کتله  𝑚Redاوپه بله وینا اغیزمنه کتله ترالسه کیږي.
𝑚1 . 𝑚2
= 𝑚Red
𝑚1 + 𝑚2
دبېلګې په توګه دځمکې اومیاشتې نسبي حرکت لپاره کوالی شوچې یوازې یوه معادله
وکاروو اودیوه جسم مسئلې په ډول یې تعبیرکړو  .داځکه چې دمیاشتې کتله دځمکې
کتلې په پرتله کوچنی ده نو میاشت کټ مټ لکه دیوجسم په شان چې اغیزمنه کتله لري
دځمکې جاذبې قوې په ساحه کې حرکت کوي .دبیلګې په توګه دهایدروجن په اټوم کې
پروتون اوالکترون دواړه دکتلې یوه شریک مرکز په شاوخواراڅرخیږي اوددوه

Reduced Mass

جسمونومسئله تشکیلوي .که چیرته یوازې دالکترون حرکت معادله تحلیل کړونودیوه
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
معادلې په اساس اغیزمنه کتله د الکترون کتلې سره تقریبًا مساوي کیږي او دحرکت په
معادله کې يې اچوالی شو .په نوموړې کړنالره سره ددوجسمونومسئله Two-Body
 Problemپه یوه جسم مسئله " "One Body Problemباندي اړول کیږي.
ارجاع کوونکي مواد -:یوعنصراویا یوه ماده ده چې الکترونونه دالسه ورکوي
اونورموادارجاع کوي  .دبیلګې په توګه لکه الدیهاید اوهایدروجن ،القالي فلزات،
مالګه چې دارجاع کوونکی خاصیت لري .

Reducing Agent

ارجاع کوونکې ماده ) ،احیاګر  - : ( :هغه کیمیاوي ماده ده ،چې بلې مادې ته
الکترونونه ورکوي ) بله ماده احیا کوي ( او په خپله اکسیدایز کیږي خو بله ماده ارجاع
کوي .

Reducing Agent

په بیالوژې کې  -:دیوه سلول دکروموزوموشمیرنیمايې کیدل یا کمښت
په کیمیاکې  -۱ -:یوکیمیاوي تعامل دی چې په هغه کې یواتوم ،یوایون اویایومالیکول

Reduction
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ځانته الکترونونه راونیسي.
 -۲دیوه عنصردوال نس مثبت شمیرراټیټ کیدل
 -: Reductionارجاع  ،احیا:
الکترون له السه ورکولو ته اکسیدیشني عملیه او الکترون رانیولو ته احیاوي عملیه وایی
.هغه اتوم جې الکترون له السه ورکوي مثبته اکسیدشني درجه یی لوړیږي ) منفي
اکسیدشنيدرجه ټیټیږي ( او هغه اتوم چې الکترون رانیسي منفي اکسیدیشني درجه یی
لوړیږي ) مثبته کسیدیشني درجه یی ټیټیږي .لکه په الندې اکسیدیشني احیاوي تعامل
کیږي او د
کې چې دمس– اتوم الکترون له السه ورکوي اکسیدیشني درجه یی +2
جست ایون چې الکترو رانیسي اکسیدیشني درجه یې صفر ګرځي  .دبیلګې په توګه
دمس فلز دجست دوه قیمته ایون سره په اوبوکې ګډکوو،نوپه پایله کې دالکترونوانتقال
په الندې ډول ترسره کیږي .
0
+2
+2
0
Cu + Zn → Cu + Zn
تقسیم تنقیص  -:مرحله ء تقسیم سلولی ورسیدن سلول که
دران دودسته کروموزوم به یک دسته ساده برمیګردد .این
تقسیم تنقیص یاتقسیم رسیدن عبارت ازدوتقسیم آخری
سلول های تولیدکننده ء سلول های جنسی میباشدکه
درطی ان ازهراسپرماتوسیت ) ،(2n=46دارای دودسته
کروموزوم چهاراسپرماتوزوئید ) (N=23یادارای یک دسته
کروموزوم وازهراووسیت )(2n=46یادارای دودسته
) (N=23وسه سلول
کروموزوم یک سلول تخم Ovum
قبلی ) (N=23که دارای یکدسته کروموزوم میباشند،بوجودمیآیند.
ریدکشن پوتنشل  -:نوموړی پوتنشل د اوکسیدیشن  /ریدکشن پوتنشل په نوم هم
یادیږي ،او دیوي کیمیاوي مادې دتمایل په اړوند یو مقیاس څرګندوي چې څومره
الکترونونه دیوه الکترود  Electrodeڅخه ترالسه کړي اویانوموړي الکترودته ورکړي  .په
بله وینا دایونو Ionsتمایل په اړوندیو مقیاس دی چې الکترونونه ځانته راونیسي .په
نوموړي کړنالره کې یاداچي نوموړې ماده اوکسیدایزکیږي اویاارجاع کیږي.
کیږی
پورته
ګټه
الکترودڅخه
دهایدروجن
دستانداردالکترودلپاره
اودنوروالکترودونوپوتنشل د هایدروجن الکترودسره پرتله کیږي  .دهایدروجن
الکترودستانداردپوتنشل سکیل صفرولټ  0voltپه توګه ټاکل شوی دی .هرڅومره چې
دیوې مادي ریدوکس پوتنشل دهایدروجن الکترودپه پرتله منفي وي په همغه اندازه ېې
دارجاع قوه هم قوي ده .دبیلګې په ډول داوسپنې ایونوداوکسیداوارجاع جوړي
 Ferredoxin Fe3+/Fe2+ریدوکس پوتنسیال دهایدروجن

Reduction
Division

Reduction
Potential

)  (2 H+/ H2په پرتله مساوي دی له −0,43 Volt :
ریدکشن  -اوکسیدیشن  -:هغه ډول کیمیاوي تعامالت دي چې په هغه کې
داوکسیدیشن اوریدکشن عملیه هم مهال ترسره کیږي  .په نوموړې کړنالره کې دیوه
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عنصرڅخه الکترونونه یوه بل عنصرته انتقال کیږي .دبیلګې په توګه دسودیم فلوراید
 Nafپه مرکب کې لومړی دسودیم وال نس مدارڅخه یوالکترون بیل کیږي او دفلور اټوم
واال نس مدار ته انتقال کیږي  .په پایله کې سودیم مثبت ایون  Na+اودفلورمنفي ایون
 Fمینځ ته راځي.اخځ  ،ارجاع  ،رجوع ،مراجعه ،ارتباط  ،اړیکې  ،درآمد ،پوښ ،بیرته تګ ،داخځ لټول
،عطف ،بازګشت

Reference

مقایسوي سیستم ،مرجع سیستم  -:یوه داسې سیستم ته ویل کیږي چې په هغه کې دیوه
جسم موقعیت او یاحرکت تشریح کیږي  .دبیلګې په توګه زه دسکون په حالت کې یم
اویوبل سړی چې دخپل کتاب سره په موټر کې ناست دی اوموټر په حرکت کې دی وینم .
کتاب نظر سړي ته دسکون په حالت کې دی  .خوسړی اودهغه کتاب نظرماته یانې دواړه
دحرکت په حالت کې دي  .نوزه دسړي په تړاونظرپه کتاب سره یومقایسوي سیستم کې
قرارلرم .

Reference
System

تصفیه خونه ،رفینري  -:یوه دستګاه ده چې په هغه کې کیمیاوي مواد په تیره بیااولیه
موادتصفیه کیږي  .دبېلګې په توګه لکه دپطرول تصفیې دستګاه

Refinery

تصفیه کول  -:دځانګړو تخنیکې کړنالرولکه تقطیرجذبه جذ په مټ دخاموموادوڅخه
دلومړیوموادوتصفیه کول اوبیلول دي

Refining

انعکاس

Reflection

دانعکاس زاویه  -:هغه زاویه ده چې منعکسه شعاع يې دنارمل خط سره جوړوي
انعکاس کوونکی  -:درڼا انعکاس کوونکې سطحه لکه شیشه ،
یوغیرارادي ناڅاپې اوحرکتي عکس العمل دی چې دیوه تحریک په ځواب کې منځ ته
راځي

Reflection Angle
Reflector
Reflex Action

دلمروړانګې
چې
کله
انکسار-:
اویاالکترومقناطیسي څپې دیوه محیط څخه
لکه هوا یوه بل توپیرلرونکي محیط ته لکه اوبه
اویاشیشې ته ننوځي نودلویدونکووړانګو
incident rayیوې برخې سمت تغیرکوي  .داځکه
چې دوړانګوسرعت په دواړومحیطونوکې توپیرلري
 .داکړنالره دانکسارضریب په واسطه څرګندیږي .
دنوموړومحیطونوپه سرحدي برخه کې لویدونکې
وړانګې په دریوبرخوویشل کیږی  .یوه برخه یې
بیرته هواته انعکاس کوي  ، reflected rayدویمه برخه یې په اوبوکې دانکسارضر یب په
تابع سره خپل سمت ته تغیرورکوي  refracted rayاودرېیمه برخه یې په اوبوکې جذب
هغه فرض شوی عمودي خط چې دهوا  airڅخه اوبو  Waterته
کیږی .
دوړانګودننوتلوپه سرحدی برخه کې والړوي اودافقي سطحې سره قایمه زاویه تشکیلوی
دنارمل  normalپه نامه سره یاديږي  .هغه زاویه ګانې چې لویدونکې وړانګې ،
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منکسرشوې وړانګې اوانعکاس شوې وړانګې یې دنارمل سره جوړوي پرلپسې په
لوېدونکې زاویه  ، angle of incidenceانکسارزاویه  angle of refractionاودانعکاس
زاویې  angle of reflectionپه نامه سره یاديږي .
انکسارموج  -:کله چې دنورڅپې دیوه محیط څخه یوه بل محیط ته ننوځي په داسې
کې چې په دواړومحیطونوکې دنورڅپې فیزسرعت توپیرولري ،په نوموړي حالت کې
دنورڅپې دخپریدلو سمت تغیرکوي .دسینلس قانون  Snell's Lawپه ډاګه کوي چې
دلویدونکې زاویې  Θ1اومنعکسه زاويې  Θ2د ساین  Sinsنسبت سم سیخ مساوي دی له
نسب دفیزسرعت ) (V1 / V2سره اویا په نوموړومحیطونوکې د ضریب انکسار )(N2 / N1

Refraction

سره معکوسًا متناسب دی.
دانکسارضریب  -:یوفزیکي کمیت دی چې په  nسره ښوول کیږي  ،اودنورسرعت ()c
کمښت راښيي کله چې نوردفضا څخه ویوه محېط ته ننوځي  .که دنورسرعت په
فضاکې په ( )c0اوپه محیط کې په ) (cMوښيونود دانکسارضریب  nمساوی دی له :
n = c0/cM

Refractive Index

دانکسارقوت ) -: (D = 1/fدیوې عدسیې اویااپتیکي سیستم دمحراق ) (fمعکوس
واټن  D = 1/fته دانکسارقوت  Dویل کیږي  .دبېلګې په توګه که چېرته دمحراق واټن
 f = 0,2 mوي نوپه دې صورت کې دانکسارقوت مساوي دله D = 1/0,2 m = +5 dpt :
اونوموړی عددد مثبت پینځوډای اوپتر  diopter = dptسره سمون لري  .دانکسارقوت Refractive Power
واحد یوتقسیم پرمتر  1/Meterاویا  diopterټاکل شوی دی اولنډیزیې په  dptښوول
کیږي  .دمحدبې عدسیې لپاره دډای اوپتر عددمثبت قیمت لري اودمقعرې عدسیې
لپاره منفي قیمت لري .
سړول،یخ کول ،سردساختن

Refrigerate

په اړه،د...په تړاو،د...په هكله ،په اړوند ,په ارتباط ،راجع به ،په اړوند موضوع ،عطف
به،

Regarding

بیارغونه  ،ترمیم  ،بیاجوړول ،اصالح سمون ،دسره رغول
په بیالوژی کې  -:دتخریب شووغړو بیارغونه لکه دزخم رغول  ،دیوه غړي وړتیاچې
دمنځه تللوغړوبرخې بیرته جوړې کړي .لکه قطع شوې لکۍ ،دمړې شووسلولونوپه عوض
د نویوسلولونوتعویض کول  ،دنسجونونوې کول  ،دصحت په اړوندبیرته روغتیاترالسه

Regeneration

کول
په کیمیاکې  -:دکیمیاوي موادوفعال کول لکه دکتلست په مټ  ،وچولو،تودولو ،اونور
بیرته پوره کیدل ،بیرته جوړیدل  ،بیرته رغونه لکه دنسجونو،حجرواویاغړوبیرته رغونه
رژیم ددرملني یوه ټاکلې دوره ده چې دډاکټرله خوادهرناروغ لپاره تجویزکیږي اوددرمل
ټاکلې مقدارځانته رانیسي
دسرطان ناروغۍ اویادتومور په غټوالي کې کمښت مینځ ته راتلل
دریافت قیمت تقریبی حل معادله  ،قاعده جعلی  -:درریاضي عبارت ازروشی است که
677

Regeneration
Regimen
Regression
Regula Falsi

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
بوسیلهء ان قیمت تقریبی یک معادله  F(X) = 0دریافت میشود .اساس این روش
عبارت ازنمایش هندسی تابع ) F(Xدرجوارجذربوسیله وتری است .تقاطع این
وتربامحور  Xبطوراسانی بدست آمده وقیمت تقریبی جذررابدسترس
مامیګذارد.طورصریح قبول میکنیم که  X0جذری نامعلوم است .قیمت های  X1و X2
انتخاب شده اند ،طوریکه  X1 < X0 < X2است  .بعالوه )  F(X1و )  F(X2دارای
قیمت های مخالف اند(.یکی ازآنهامثبت ودیګری منفی است) بدین ترتیب تقاطع
وتریکه نقاط ))  (X1 . F(X1و ))  (X2 . F(X2راوصل میکندبامحور  Xقیمت تقریبی
∗ 𝑥 از  X0بوده وطورذیل است .
) F(X2 ) − F(X1
) . F(X1
X 2 − X1

= ∗𝑥

روش اوتار  -:روشی است که بوسیلهْ ان حل تقریبی  x°ازمعادله  f(x) = 0بدست
میآید .اساس این روش عبارت است ازبوجودآوردن یک ترادف اوتارازګراف هندسی )f(x
نظربه  Regula falsiاست  ،طوریکه ترادف نقاط تقاطع اوتارمحور  xبه حل  x°تقرب
میکند.

Regula Falsi

تنظیم کوونکی جین  -:د دي این ای  Dnaپه یوه برخه کې یوکنترول کوونکی جین دی
چې یواویاډیرنور جینونه لکه  Repressorدنده کنترول کوي او هغوی داړتیا سره سم
دهرډول پروتین ترکیب جوړولوپالن تطبیق کوي .

Regulator Gene

دفع کول  - :په فزیک کې  :بیلګه  :دوه هم ډوله بریښنایزچارجونه یوبل سره دفع کوي
اویادوه هم ډوله مقناطیسي قطبونه د یوبل څخه لیرې کیږي
په طب کې  - :بیلګه  :دیوه غړي په پيوندولوکې درانیوونکي سړي دفاع سیستم لکه
انتي باډي اود ټي حجرې  T-Cellsکیدای شي چې ددونر donorغړي رد ( دفع) کړي

Reject

دناروغۍبیرته راګرزیدنه اویا پرمختګ

Relapse

ددرملنې څخه وروسته دسرطان ناروغۍ نښې نښانې بیرته راګرځیدل

Relapse

اړیکې  ،ارتباط،نسبت ،تړون ،خپلوي  ،مناسبت

Relation

اړیکه  ،ارتباط
په ریاضي کې  -:عبارت ازهرخاصیتی است (مثالً  :مساوي یاغیرمساوي) که بین
دوچیزمرتب وجوددارد .بطورصریح  :رابطه عبارت ازیک مجموعهء  Rاست که ازجفت
های مرتب ) (X,Yمتشکل میباشد .مامیګویم که  Xمربوط به  Yاست  ،هنګامیکه
) (X,Yعنصری از  Rباشد .مثالً  :رابطه ء خوردتر از < دربرابراعدادحقیقی عبارت
ازهمه جفت های مرتب ) (X,Yاست که  Xو  Yاعدادحقیقی بوده و  X < Yاست .
په نسبي تیوري کې دسرعت دجمع کولوقانون ته ویل کیږي
نسبتًا ،نسبې ،مربوط،مرتبط

Relation

Relativ addition
theorem
Relative

ډای الکتریک نسبي ثابت  -:دعایق موادویوثابت ته ویل کیږي چې لنډیزیې په  εrسره
کیږي  .نوموړې ثابت په ډاګه کوي چې څرنګه دیوه خاذن  capacitorضرفیت  Cقیمت
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پورته ځي کله چې دخاذن تختو  platesترمنځ دفضاپرځای یوه بله عایق ماده کیښوول
شي  .په بله وینا نوموړی ثابت هغه تناسب ته ویل کیږي چې دعایق په شته والی کې دخاذ
ن ضرفیت  Cاوپه فضاکې دخاذن ضرفیت  Cvacدحاصل تقسیم څخه ترالسه کیږي .

C = εr Cvac
که چېر ته دخاذن دلوحو (تختو) منځ ته یوعایق ورننه باسو نودخاذن ولتیج دمخکني
قیمت  U0 = Q/ Cvacپه پرتله په اندازه د  εrکمښت مومي  .ډای الکتریک نسبي
ثابت یومثبت عدددی اودفضا لپاره یې قیمت دیوه سره مساوي دی (εr = 1
بېلګې په توګه نوموړی ثابت داوبولپاره اتیا ) (εr = 80اودشیشې لپاره یې قیمت اوه
) (εr =7دی ..

).

ریلې  -:دبريښناپه مټ کارکوونکي سویچ  Switchدی چې په یوه برقي سرکټ کې
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.
ریم  -:په يوه ژوندی ماده کې داکس وړانګوجذب شوی معادل انرژي ډوزمقداریوپخوانی
واحددی چې لنډیز  Remیې مساوي دی له  ، Roentgen Equivalent In Man :په
اوسني وخت کې نوموړي انرژي واحدپرځای سیورت  Sievert = 1 Svکارول کیږي 1 Sv .
 = 100 Remمعادل انرژي ډوز یوفزیکي کمیت دی چې دایونایزوونکووړانګوبیالوژيکې
ناوړه اغیزه په پام کې نیسي کوم چې انسان ته دسرطان ناروغۍ المل کیدی شي  .معادل
انرژي ډوز  𝐻Rپه واحد سیورت  Svدیوې ټاکلې وړانګې ډول  Rلپاره مساوي دی له :په
یوه ژوندي نسج کې جذب شوې انرژي ډوز  𝐷Rپه واحد ګرې  Gyضرب داړونده وړانګو
 Rدنوعیت فکټور  . Q Rدمعادل انرژي ډوز محاسبه  𝐻Rپه الندې ډول ترسره کیږي.

Relay

Rem

𝐻R = Q R . 𝐷R
درادیولوژي په څانګه کې دایکس وړانګومعادل انرژي ډوز دلنډیزنښه ده چې اوسمهال نه
کارول کیږي

Rem

جملهْ باقیمانده درسلسهْ بینهایت -:هرګاه مجموع یک سلسلهْ متقارب  Sبوده ومجموع
 Nجملهْ اول آن عبارت از  Snباشد ،پس  Rn = S - Snجمله باقیمانده میباشد

Remainder Term

دنښوپاتې کیده ،باقيمانده
په بیالوژی کې  - :دیوه تحریک پاتې کیده
په فزیک کې  -:یوه توکې لکه اوسپنه کې دمقناطیسيت خواص پاتې کیدل وروسته له
هغه چې برېښنایزجریان ورباندې قطع شي
ځینې توکې لکه اوسپنه داسې خواص لري چې کله دطبیعي مقناطیسي ساحې څخه
لیرې شي یانې بريښنایزجریان قطع شي ،خوبرسیره پردې هم دمقناطیسیت خواص پکې
پاتې کیږي .
ددرملنې څخه وروسته دسرطان ناروغۍ نښې نښانې ورکیدل اودمینځه تلل
لیرې کول  ،جداکول ،

Remanence

Remanent
Magnetization
Remission
Remove
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لرې كول،ايسته كول ،لغوه كول( ،دقانون ماده) ايسته كول ،دمينځه ايستل.

Repeal

په ځاى كول ،بدلون ،تبديلى .جبران  ،عوض ،تاوان

Replacement

بياز يږ ونه ،بيا پيداكيدنه تکثیر  . -:یوې بیالوژيکي کړنالرې ته ویل کیږي چې په هغه
کې دوالدینوڅخه تنکی ځوان نوی اوالدمنځ ته راشي  .بياز يږونه په دوه ډوله ده او
دجنسي الرې اویاناجنسي الرې ترسره کیږي  .دناجنسي الرې په بیازېږونه کې یوفردپخپله
کوالی شی چې بیازيږونه ترسره کړي  .په دې ماناچې دخپل نوع فردته اړتیانه لري .
دبیلګې په توګه لکه یوه بکټریاچې خپل ځان په دوه برخوویشی اوپه پایله کې دوه
لورګانې حجرې منځ ته راځي  .همدارنګه ډیری بوټي اوډیرحجروي حیوانات هم کوالی
شي چې دناجنسي الرې بياز يږونه وکړي  .په جنسي بیازېږونه کې دوه فردونه یانې مؤنث
جنس اودمذکرجنس حجرې سره ویلې کیږي چې دګامیت  gametesپه نوم یادیږي .

Reproduction

تکثر ،ډیرول ،کاپې کول ،بیرته تولید ،تولیدمثل ،ایجادمجدد
په بیالوژي کې  -:زوجي اویاغیرزوجې بياز يږونه ،بيا پيداكيدنه،دارثي موادوکاپې کول

Reproduction

خزنده حیوان  ،ریپتایل  -:دسړې وینې فقاریه حیوانات دي چې دتي لرونکو ذوحیاتین
اومرغانوپه منځ کې واقع دي  .هغوی طویل جوړښت لري چې شاوخوايې دشلندپه شان
پینځه پنجې لري  .اطراف يې منګورته ورته دی  .دخزندګانوپوستکی په لږاندازه غدوات
لري اوپه کوچنیو صفحاتو اویافلسونوباندې پوښ شوې وي  .دغه ډول حیوانات
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
اویاځینې يې تخم اچوي  .غذايي نباتي ،حیواني اویاددواړومخلوط وي  .دنړي په هرځای
کې ژوندکوي

Reptile

خزنده حیوانات لکه سمسره ،سرمښکۍ،سانډه،منګور،کیشو،تمساح

Reptiles

علمي تحقیقات  ،څيړنه ،پلټنه ،تحقيق  ،ریسرچ

Research

دجراحي په مټ دیوه غړي ،نسج اویادبدن يوې برخې پرې کول

Resection

ذخیره ،ساتل  - :هغه سیمه چې دځانګړي موخې لپاره لکه دحیواناتواویابوټود
ساتلولپاره ځانګړې شوې وي ،منطقه حمایت طبیعي

Reserve

مادهْ ذخیروي  -:موادغذای که ازطرف موجودات حیه برای اوقات ضرورت مانندجوانه
زدن،حمل یااوقات نامساعدمانند خشکي ،زمستان ،خواب زمستانی وغیره
دروجودذخیره میشود ازقبیل شحمیات،قندها،نشایسته ،ګلیکوجن وموادپروتینی Reserve Material .
نباتات موادمذکوررادرپیاز،غوزه  ،دانه وغیره ذخیره کرده ،درحالیکه حیوانات
آنرابشکل ذخیره شحمی درزیرجلدویاګالیکوجن ودرجګرذخیره مینمایند.
دذخیرې ځای  ،ذخیره ګاه لکه دڅښلواوبوذخیره ځای  ،دپطرولوذخیره ځای

Reservoir

صمغ  -:دنباتاتویوډول هایدروکابن افرازات دي چې دپسرلي په موسم کې دونودتنې
اوڅانگوڅخه خارج کیږي  .صمغ درنگ روغني ،صابون،دواگانې ،فرنیچر په تولیدکې
اړین رول لوبوي .
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په بیالوژي کې  -:دژوندیوموجوداتود مقاومت وړتیا ده چې دناروغیو او اقلیم په
وړاندې يې ښيي  .لکه ددواګانوپر وړاندې دوایرسونواوباکټریاودمقاومت وړتیا

Resistance

مقاومتي ترمومتر  -:یوډول برقي ترمومترده چې دچاپریال حرارت تغیرسره سم
دترمومتربرقي مقاومت متناسب تغیرکوي اودیوې حرارتي منبع حرارت ورباندې اندازه
کیږي  .نوموړي ترمومتردیوه بهیدونکی ګازاویامایع موادوحرارت اندازه کوالی شي چې
دحرارت درجه يې ان  600°Cلوړه وي  .په ډیری سره دنیکل  ،مس ،او دپالتین سیم
 Pt100څخه جوړې وي اوپه یوه بریښنایزسرکټ کې تړلي وي اوکوچنی ثابت جریان I
ورڅخه تیریږي چې داوم قانون په اسا  U = R.Iپه دواړواخیربرخوکې یوثابت ولټیج U
تولیدکوي  .کله چې دپالتین سیم څوکه دتودوخې یوې منبع ته ورننوځی نوبرقي مقاومت
یې تغیرکوي اوورسره جوخت دولټیج قیمت هم تغیرکوي چې دټاکلي حرارت درجې سره
سمون لري  .دپالتین مقاومت ترمومتر حساسیت دیوې درجې سانتیګرید تغیرسره
مساوي دی له صفرعشاریه درې سوه پینځه اتیا 0.385 Ω/°C

Resistance
Thermometer

مقاوم ،قابل مقاومت

Resistant

مقاومت  -:دالکترونیک سرکټ یوه برخه ده چې دبرېښنایزجریان بهیرکموي ،کنترول کوي
اودسرچینې ولټیج په کوچنیو برخوویشي .

Resistor

حل  -:داپتیکي آلولکه میکروسکوپ په مرسته دووټکوترمنځ دواټن تشخیص
ددوونقطوترمنځ دواټن تشخیص قابلیت

Resolution
Resolution Power

ریزونینس - :په کیمیاکې  :ځیني کیمیاوي مرکبات شته دي چې دهغوی
دمالیکول ونوترمنځ دتړون جوړښت تناسب نه یوازې دیوه کیمیاوي فرمول په اساس بلکې
دڅوسرحدي کیمیاوي فرمولونوپه مټ څرګندیدالی شي .په بله مانادیوه مرکب کیمیاوي
فرمول دی چې په څوشکلونواو ریزونینس حالتونوکې شتون لري .
په فزیک کې  :یوپریودیک اهتزازکوونکی سیستم په پام کې نیسوچې دامنه یې ثابته او په
خپل ټاکلي طبیعي فریکونس  F0سره اهتزازکوي .کله چې نوموړی سیستم دبهرخواڅخه
په داسې ډول تحریک شي چې دتحریک کوونکي سیستم فریکونس  Fاود پریودیک
اهتزازکوونکی سیستم فریکونس  F0سره یوشان شي  ، F0 = Fنوپه پایله کې د
اهتزازکوونکی سیستم دامنه اعظمي قیمت ځانته غوره کوي .نوموړې پېښې ته

Resonance

ریزونینس ویل کیږي .دبیلګې په توګه یوپل  Bridgeپه پام کې نیسوچې ډیرخلک
ورباندې په یوه شان قدم سره تیریږي .هرپل په اصل کې یوخپل طبیعي فریکونس لري
اوهتزازکوي .کله چې دخلکودقدمونوعسکري مارش حرکت داسې ډول فریکونس
راوپاروي چې دپله طبیعي فریکونس سره یوشان شي نودپله اهتزاز دامنه ترټولولوړقیمت
ځانته غوره کوي اوکیدی شي چې په یوه داسې حالت کې پل بیخي ړنګ شي
به اهتزازآمدن یک جسم دراثرتحریک یک جسم مرتعش ،مثالً زمانیکه یک پنجهْ صوتې به
اهتزازبیایدودرپهلوی آن یک پنجهْ صوتي دیګرقرارګرفته باشد ،آن نیزبه صدامیآیدکه
این حادثه رابه نام ریزونینس یادمیکند
ریزونینس منحني  -:کله چې دیوه اهتزازکوونکي سیتسم دامنه دفریکونس په تابع سره
دګراف په ډول وکښل شي ،نو د ریزونینس منحني ترالسه کیږي
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داهتزازسرکت  -:په الکترونیک کې دبريښناجریان یو سرکټ ته ویل کیږي چې دیوه خاذن
 Lڅخه تشکیل شوی وي
 Cاویوه اندکسیون ګوټک
اوبريښنایزاهتزازونه ترسره کوي  .دنوموړي بريښنایزسرکت
Resonant circuit
ریزونینس فریکونس په الندې ډول دی.

اهتزازکوونکی  -:هغوآالتوته ویل کیږی چې دمیخانیکي ،صوتې اویاالکترومقناطیسي
اهتزازاتوپه مټ تحریک کیږي اوپه پایله کې په خپله هم په اهتزازراځي ،دبیلګې په توګه
لکه طبله ،طنبور،سرنا،شپيلی اونور
حالت میتا -:درحلقه ء بنزول عبارت ازقرارګرفتن ګروپ هایدروجن درموقعیت 1,3

دحیواناتوپه کولموکې دغذايي موادوجذب کولوعمليې ته ویل کیږي .دبیلګې په توګه
دنسجونوڅخه اوبه  ،ترشحات  ،اودرمل دوینې جریان اویالمفاوي سیستم ته جذب
کیږي
همدارنګه  ،په بله وینا  ،همداسې یې درواخله  ،په ترتيب،پرله پسې

Resonator

Resorcinol

Resorption

Respectively

ځانته د اکسیجن رانیول اودبدن څخه دکاربن دای اکسایدخارج کول .
تنفس -:
تنفس په دوه ډوله دی :
 -۱بهرنی تنفس  -:دسږواوهواترمنځ دتنفس کوونکوګازونوراکړه ورکړه
یوځانګړی ډول تنفس دی چې دوینې رګونو اودبدن حجروترمنځ
 -۲داخلي تنفس -:
دتنفسي ګازونوراکړه ورکړه صورت نیسي  .داخلي تنفس ته دنسجونوتنفس اویا دحجرې
تنفس ویل کیږي داځکه چې دحجرې په مایتوکاندرین کې صورت نیسي  .په داخلي
تنفس کې یوسلسله ریدکشن ،او اوکسیدیشن تعاملونه ترسره کیږي چې په پایله کې
کیمیاوي انرژي په  ATPکې ذخیره کیږي  .د بېلګې په توګه کله چې شپږمول
اکسیجن په مصرف ورسیږي او یومول ګلوکوز اوکسیدایزکړي نوپه پایله کې شپږمول
کاربن دای اکساید ،اوشپږمول اوبه  ،اواته دیرش مول ادینوزین تري فوسفاټ
38 Mol ATPمنځ ته راځي .

Respiration

تنفس  -:په فیزیولوژي کې دراکړې ورکړې یوډول کړنالره ده چې دچاپېریال اوکسیجن
دبدن نسجونو دحجروله خوا رانیول کیږي اوپه مقابل کې یې دحجروڅخه دکاربن دای
اکسایدچاپيریا ل ته انتقال کیږي

Respiration

لکه په ماهیانوکې برانشي آال ت  ،په حیواناتوکې سږي  ،اوپه
تنفسي غړي -:
حشراتوکې تراخیا اویاد هوایې رګونوسیستمونه دتنفسي غړوپه ډله کې راځي

Respiratory
organ
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دحجرې تنفسي ځنځیر -:
• دحجرې تنفسي ځنځیر دکوانزایمو نویو
سیستم ته ویل کیږي چې داډینوزین ترای
فاسفیټ  ATPدتولیدپه موخه کارکوي
اودمایتوکوندرین  Mitochondrionپه ننۍ
غشاکې ترسره کیږي  .دحجرې تنفسي
ځنځیر ته دالکترونو انتقال ځنځیرهم ویل
کیږي او دیوسلسله مغلق کوانزایمونوڅخه
جوړدی چې لکه دیوه ځنځیرپه شان یودبل
سره اړیکې لري .
• په پورتني شکل کې دمایتوکوندرین  Mitochondrionجوړښت ښوول دی چې دننۍ غشا
،inner membraneبهرنۍ غشا  outer membraneاو دنوموړوغشاترمنځ فضا
 intermembrane spaceڅخه جوړشوی دی .
• دحجرې تنفسي ځنځیراړینه دنده داده چې داوکسیجن هغه مالیکول ) (O2څخه چې
موږيې تنفس کوو اویا دهغو غذايي موادوڅخه چې موږیې خورو  ،کیمیاوي انرژي
راوباسي او په اډینوزین ترای فاسفیټ  adenosine triphosphate (ATP),مالیکول
باندي یې و اړوي اوهلته ذخیره شي .
دحجرې تنفسي ځنځیر دغذايي موادولکه شحمیات،پروتین اوکاربوهایدریت میتابالیزم
دريم اووروستی اوکسایدیشن  oxidationپړاوتشکیلوي چې په پایله کې غذايي موادپه
کوچنیومالیکولونوبا ندې تجزیه کیږي  .دحجرې تنفسي ځنځیرموخه داده چې په
کیمیاوي تعامالتوکې دغذايي موادوڅخه ازاده شوې انرژي دکیمیاوي انرژي په توګه په
 ATPمالیکول کې ذخیره شي .
◼ دغذايي موادومیتابالیزم لومړی پړاود ګالیکوالیزیس  glycolysisاودویم پړاويې د
سیتریک اسیدسایکل  Citric acid cycleاودریم پړاودحجرې تنفسي ځنځیر په نوم
یادیږي.
په ټولیزه توګه دحجري تنفسي ځنځیر دڅلور مغلقو پروتینې انزایمونو لکه
) Complex (I, II, III, IVاودیوه بل ځانګړي پینځم انزایم اې ټي پې سینتیز
، ATP-Synthaseاوهمدارنګه دپروتون درې پمپونو  Proton Pumpsڅخه جوړدی .
بلخواتنفسي ځنځیردسیتریک اسید سایکل سره هم یوفزیکي تړون لري .
دنوموړوانزایمونوپه اوږدوکې دالکترونوراکړه ورکړه یانې ،د ارجاع  -اوتحمض
) (reduction–oxidationکیمیاوی تعامالت پرلپسې ترسره کیږی اوددې وړتیالري چې
الکترونونه ځانته راونیسي  electron acceptorاویايې بل مالیکول ته
(دونر ) electron Donerیانې ورکړي .
نوموړي الکترونونه دارجاع شووکوانزایمونو لکه  NADHاو  FADH2څخه ترالسه کیږي
چې دسیتیریک اسیدسایکل  ،دشحمیاتو اودګالیکوالیزیس په میتابالیزم کي تولیدشوي
دي .
په پیل کې دمایتوکوندرین ماتریکس برخې څخه ارجاع شوی کوانزایم  NADHدحجرې
تنفسي ځنځیري لومړي کمپلکس ته  Complex Iاوارجاع شوی کوانزایم  FADH2دویم
کمپلکس  Complex IIته ورننوځي اوهلته اوکسیدایزکیږي  .دنوموړوارجاع
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شووکوانزایمونوڅخه ازادشوي لوړانرژي الکترونونه دحجرې تنفسي ځنځیري په اوږدوکې
بهیږي اودپرلپسې اوکسیدیشن  /ریدکشن  Oxidation/Reductionکیمیاوي تعامالتوپه
ترځ کې خپله یوه برخه انرژي په خپل وارسره دالسه ورکوي  .دتنفسي ځنځیرپه اوږدوکې
الکترونونه دلوړانرژي لیول  Levelڅخه پرلپسې ټیټ انرژي لیول ته انتقال کیږي کټ مټ
داسې لکه چې لوړانرژي الکترونونه دیوه غره په لوړه څوکه اوارتفاع کې موقعیت ولري
اوپه تدریجي توګه ښکته لږارتفاع ته راغورځیږي اوپه همدې ترځ کې یوه برخه انرژي
دالسه ورکوي  .په پایله کې لږانرژي لرونکې الکترونونه منځ ته راځي چې په پایله کې
تنفس شوي اوکسجن ته انتقال کیږي اوکسیجن ارجاع کوي  .کله چې ارجاع شوی نیم
مالیکول اوکسیجن ) (1/2 O2دهایدروجن مالیکول ) (H2سره یوځای شی نواوبه H2O
ورڅخه تولیدکیږي .
◼ دحجرې تنفسي ځنځیربشپړکیمیاوي تعامل په الندې ډول لیکل کیږي .

1
کله چې داوکسیجن مالیکول  O2په واسطه یومول  molارجاع شوی کوانزایم
 mol NADHاوکسیدایزشي اودوه مول الکترونونه  2 mol e-ورته انتقال کړي ،نوپه
نوموړي کیمیاوي تعامل کې ازاده شوي انرژي مساوي ده له ∆G = −220 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 :
پورتنی کیمیاوي تعامل یو  exergonicتعامل دی په دې مانا چې دسیستم څخه انرژي
ضایع کیږي اوبهرخواته ازادیږي نوله دې کبله منفي قیمت لري .
هغه انرژي چې دحجرې تنفسي ځنځیرپه اوږدوکې دکمپلکس
➢ دپام وړ:
انزایمونوداوکسیدیشن /ریدکشن  oxidation/reductionتعامالتوپه ترځ کې دارجاع
شووکوانزایمونو  NADHاو  FADH2څخه دازادشوولوړانرژي الکترونوڅخه ضایع
کیږي  ،د  ATPمالیکول دتولیدلپاره ورڅخه ګټه پورته کیږي .
▐ دحجري تنفسي ځنځیردمایتوکوندرین  Mitochondrionدننۍ غشا په اوږدو او ساره
ترسره کیږي  .مایتوکوندرین یوه بهرني غشا outer
برخه کېinner membrane
 membraneاویوه ننۍ تاوشوې کږه وږه غشالري چې دحجرې ماتریکس  Matrixبرخه
یې احاطه کړي ده .دمایتوکوندرین بهرنۍ غشا اوننۍ غشاترمنځ محدوده شوې سیمې ته
دغشامنځنی فضا  intermembrane spaceویل کیږي  .دمایتوکوندرین ماتریکس
 Matrixپه برخه کې دسیتریک اسید سایکل هم ترسره کیږي اوتولیدشوي ارجا ع کو
انزایمونه لکه  NADHاو  FADH2دحجري تنفسي ځنځیر ته انتقال کیږي .
دحجرې مایتوکوندرین غړي ته دانرژي تولید ماشین هم ویل کیږي داځکه چې په نوموړي
غړي کې دبدن لپاره کیمیاوي انرژي د  ATPپه مالیکول کې ذخیره کیږي اودضرورت په
وخت کې انسان ورڅخه سمدالسه ګټه پورته کوالی شي .
څرنګه چې دسیتریک اسیدسایکل په دوره کې ، 6 NADH+H+بیتااوکسیدیشن په
میتابالیزم کې ، 1FADH2او  1NADH+H+اوهمدارنګه کله چې پایرویت  ،دانزایم
پایروویت دي هایدروجینیز کومپلس په مټ اوکسیدایزشي اوپه پایله کې په یومالیکول
 acetyl-CoAاویومالیکول کاربن دای اکساید  CO2باندې تجزیه شي نوپه څنګ کې يې
دوه مالیکوله ارجاع شوی کو انزایم  2 NADHهم منځ ته راځي .
نوموړي ټول کو انزایمونه لکه  NADH+H+او  FADH2په انرژي باندې بډای
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مالیکول ونه دي ،داځکه چې په هغوی کې الکترونونه ذخیره شوي دی او دخپل ځان څخه
دانرژي دازادولوپه ترځ کې نوموړي الکترونونه په اسانی سره اوکسیجن ته انتقال کیدال ی
داوکسي هایدروجن
شي  .نوموړی کیمیاوي تعامل دهغه تعامل سره ورته دی چې
 Oxyhydrogenپه کیمیاوي تعامل کې ترسره کیږی اودهایدروجن الکترونونه اوکسیجن
ته انتقال کیږي اوپه پایله کې په لوړه اندازه انرژي ازاده کیږي .
هغه کیمیاوي تعاملونه چې دحجري تنفسي ځنځیرپه میتابالیزم کې ترسره کیږي اساس
یې کټ مټ دهغه کیمیاوي تعامل سره ورته دی کوم چې داوکسي هایدروجن
 Oxyhydrogenتعام ل په نوم یادیږي  .نوموړی تعامل دهایدروجن ) (H2اواوکسیجن
) (O2ګازیومخلوط تعامل دی چې دحرارت په ډیره ټیټه درجه کې هم ترسره کیږي  ،او
په پایله کې لوړحرارت اوداورلمبه منځ ته راځي داځکه چې هایدروجن اواوکسیجن
 .دنوموړي مرکب ګاز اوکسي هایدروجن
مخلوط اوراخلي اوانفجار کوي
 Oxyhydrogenکیمیاوي معادله په الندې ډول ده .

څرنګه چې دپورتني اوکسي هایدروجن  Oxyhydrogenپه کیمیاوي تعامل کې خورازیاته
انرژي ازاده کیږي یانې )، (- 235 kJ/molنوکه چیرته نوموړی تعامل په ژوندی حجره کې
ترسره شي نوبه دبدن حجره تخریب کیږي اوسوځي .
◼ دحجري تنفسي ځنځیردنده داده چې هغه الکترونونه چې د ارجاع شووکو
انزایمونولکه  NADH+H+او  FADH2په مټ انتقال کیږي او دانرژي په خورالوړه
سویه کې قرارلري خپله انرژي سمدالسه اوپه یوه وارباندي دهایدروجن مالیکول څخه
اوکسیجن ته انتقال نه کړي بلکې په تدریجي اوکنترول شوي ډول سره په
څوپړاوونوکې انتقال کړي .
همداالمل دی چې دحجري تنفسي ځنځیردیوسلسله کو انزایمونوڅخه جوړدی چې هلته
دارجاع شووکو انزایمونولکه  NADH+H+او  FADH2لوړانرژي الکترونونه دڅلورو
مغلقو پروتیني جوړښتونو څخه تیریږي اودبهیرپه اوږدوکې هرکو انزایم ته په تدریجي
توګه خپله یوه برخه انرژي دالسه ورکوي.
دحجري تنفسي ځنځیرڅلورډوله مغلق پروتیني جوړښتونه لري چې په )(Complex I-IV
سره ښوول کیږي  .نوموړوپروتیني جوړښتونوته دریدوکس سیستم  redoxsystemهم
ویل کیږي اوڅلورواړه یودبل سره پرلپسې څنګ په څنګ دمایتوکوندرین د ننۍ غشا په
منځ کې  inner mitochondrial membraneپراته دي اویودبل سره دالکترونوراکړي
ورکړي په اساس لکه دځنځیرپه شان تړلي دي .
په پیل کې ارجاع شوي  NADHمالیکول لومړي کمپلکس NADH-coenzyme Q
او
 reductaseته ورننوځي اوهلته اوکسیدایزکیږي اودوه لوړانرژي الکترونونه 2e-
 NAD+منځ ته راځی  .ازادشوي دوه لوړانرژي الکترونونه  2e-سم سیخ درېیم کمپلکس
 cytochrome reductaseته اوورپسې څلورم کمپلکس  cytochrome oxidaseته بهیري
اوپه خپل وارسره یوه برخه انرژي دالسه ورکوي  .همدارنګه ارجاع شوی کوانزایم FADH2
دویم کمپلکس ته ورننوځي اوهلته اوکسیدایزکیږي اوازادشوي الکترونونه دریم
کمپلکس ته او ورپسې څلورم کمپلکس ته بهیږي .په پایله کې دوه الکترونه 2e-
داوکسیجن یوه مالیکول  O2سره یوځای کیږي اواوکسیجن ارجاع  O2-کوي .
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◼ ریدوکس سیستم  Redoxsystemیاارجاع سیستم هغه ډول سیستم ته ویل کیږي چې
دالکترونوراکړې ورکړي یانې دریدکشن اواوکسیدیشن  reduction/ oxidationپه
اساس دارجاع حالت څخه دتحمض حالت ته اوبرخالف دتحمض حالت څخه ارجاع
حالت ته راګرځیدالی شي .
دتنفسي ځنځیرهریوکمپلکس  Complexeخپل ځانته ځانګړی ریدکس پوتنشل لري
 Redox potentialلري  .ریدکس پوتنشل دامانالري چې په کومه اندازه دتنفسي
ځنځیرهریوکمپلکس  Complexeددې وړتیااوتمایل لري چې الکترونونه ځانته راونیسی
 .څرنګه چې همداڅلورکمپلکسونه یودبل سره تړلي دي نوالکترونونه دهغه کمپلس څخه
چې منفي ریدکس پوتنشل لري وهغه کمپلکس ته چې مثبت ریدکس پوتنشل لري بهیږي
 .دحجرې په تنفسي ځنځیرکې دارجاع شووکو انزایمونولکه  NADH+H+او FADH2
 Complexe Iڅخه ان ترکمپلکس څلورپورې
لوړانرژي الکترونونه دکمپلکس یو
 Complexe IVپرلپسې بهیږي ،اوکله يې چې په کافي اندازه خپله انرژي وبایلله نوپه
پایله کې په لږانرژي مقدارداوکسیجن سره یوځای کیږي .
▐ دعامې پوهاوی په موخه کوال ی شوچې دتنفسي ځنځیرپروتینې کمپلکس جوړښتونه
داوبو ابشار waterfallسره مقایسه کړو .کله چې دابشاراوبه ښکته رابهیږي اوپه
ځمکه باندې ولګیږي نوداوبوانرژي يې خوراډیره وي  .خوکه چیرته دابشاراوبه په
څ وکوچنیوډنډونوباندې وویشو ،چې یودبل سره تړلي وي اودهرډنډ څخه اوبه
دابشارپه توګه ښکته راولویږي نوپه ځمکه باندې داوبوانرژي دپخواپه پرتله دومره
ډیره نه وي .
دحجرې تنفسي ځنځیردمایتوکوندرین په ننۍ غشاکې ترسره کیږي اود څلورو
کمپلکسونو په اوږدوکې الکترونونه بهیږي  .په پایله کې ازادشوي الکترونونه اوکسجن
 O2ارجاع کوي .دتنفسي ځنځیرپروتینې کمپلکس جوړښتونه په الندې ډول دي .
➢ لومړی کمپلکس ): Complexe I (FMN,FeS
دلومړي کمپلکس )  (NADH-Q oxidoreductaseدنده داده چې دارجاع شوي کوانزایم
 NADHڅخه دوه الکترونونه  2e-راونیسي او دحجرې تنفسي ځنځیر دریم پروتین
کمپلکس ته یې انتقال کړي ،همدارنګه دمایتوکوندرین ماتریکس برخې څخه
دهایدروجن څلور پروتونو  4H+دمایتوکوندرین دننۍ غشااوبهرني غشامنځ فضاته
 intermembrane spaceانتقال کړي .
په پیل کې دمایتوکوندرین ماتریکس  Matrixبرخې څخه یو ارجاع شوي کو انزایم
 NADHلومړي کمپلکس  Complexe Iته ورننوځي اوهلته د انزایم NADH-Q
 oxidoreductaseپه مټ اوکسیدایزکیږي  NADH ----> NAD+ +H+ +2e-اودوه
لوړانرژي الکترونونه ورڅخه بیل کیږي او کوانزایم ) ubiquinone (Qته انتقال کیږي .
په لومړي ګام کې ارجاع شوی کوانزایم  NADHخپل دوه الکترونونه  FMNبیومالیکول
ته انتقال کوي اوپه یوه بیومالیکول  FMNH2باندې ارجاع کیږي.
په دویم ګام کې  FMNH2اوکسیدایزکیږي اوخپل دوه الکترونونه داوسپنې او
سلفرمرکب  Fe-S clustersته انتقال کوي اوپه پایله کې داوسپنې  -سلفرمرکب څخه
کوانزایم ) ubiquinone (Qته انتقال کیږي  .ورپسې نوموړی کوانزایم )ubiquinone (Q
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ځانته دوه پروتونونه  2H+اودوه الکترونونه  2e-رانیسي اوپه ) ubiquinol (QH2باندې
ارجاع کیږي  .ورپسې کوانزایم ) (QH2یانې لومړی کمپلکس دوه الکترونونه  2eدريم
کمپلکس ) Q-cytochrome c (cyt cته انتقال کوي.
▐ کله چې د  NADHاوکسیدیشن په کړنالره کې ازادشوي لوړانرژي سويې Level
الکترونونه دلومړي کمپلکس  Complexe Iڅخه چې ترټولوډیر منفي اوکسیدیشن
/ریدکشن پوتنشل لري ، oxidation / reduction potentialدريم کمپلکس Complexe
 IIIته چې مثبت اوکسیدیشن /ریدکشن پوتنشل لري oxidation / reduction potential
 ،انتقال کیږي  ،نوپه همدې ترځ کې لوړانرژي الکترونونه دخپلې انرژي یوه برخه دالسه
ورکوي اوضایع شوې انرژي دسیستم څخه بهرخواته ازادیږي  .د  NADHلوړانرژي
الکترونوڅخه ازاده شوې انرژي مقدارداوکسیدیشن/ریدکشن پوتنشل تفاوت  ∆E0څخه
ترالسه کیږي داځکه چې دنوموړي پوتنشل تفاوت  ∆E0او په نوموړي کیمیاوي تعامل
کې ازاده شوې انرژي ∗ Gibbs free energ𝑦 = ∆Gترمنځ سم سیخ اړیکي شتون لري
اومساوي ده له :
 ، Gibbs free energ𝑦 = ∆G = − n. 𝐹. ∆E0په نوموړې معادله کې  nدانتقال
شووالکترونوشمیردی  F ،فارادې ثابت  Faraday constantدی اوقمیت یې مساوي
دی له  . F = 96485 J/V. mol :کله چې دلومړي کمپلکس اودریم کمپلکس ترمنځ
ولټیج قیمت په نوموړي
داوکسیدیشن /ریدکشن پوتنشل تفاوت 𝑉 ∆E0 = 0.360
معادله  ∆Gکې واچوونودلومړي کمپلکس په مټ دارجاع شوي کوانزایم NADH
∗

اوکسیدیشن په کیمیاوي تعامل کې دلوړانرژي الکترونوڅخه ازاده شوي انرژي ترالسه
کیږی اومساوي ده له :
𝑙𝑜𝑚Gibbs free energ𝑦 = ∆G∗ = −69.5 𝑘𝐽/
𝐽𝑘

په مټ
د NADHلوانرژي الکترونوڅخه د ازادې شوي انرژي )𝑙𝑜𝑚 (−69.5
دهایدروجن پروتونو  H+پمپ  proton pumpفعال کیږي  .په بله مانا دNADH
𝐽𝑘

اوکسیدیشن په تعامل کې ازاده شوې انرژي )𝑙𝑜𝑚 (−69.5

یوه داسې قوه ده چې

دهایدروجن پروتونو  H+پمپ  proton pumpفعال کوي اود  NADHدوو الکترونو
 2eپه بدل کې څلورهایدروجن پروتونونه  4H+دمایتوکوندرین ماتریکس برخې څخهدننۍ غشا ساره له الرې  ،دبهرنۍ غشا اوننۍ غشا ترمنځ فضاته intermembrane
 space.انتقال کوي .
+
په پایله کې دننۍ غشاپه ساره برخه کې دهایدروجن پروتونو  Hغلظت نشیب proton
 concentration gradientمنځ ته راځي اوله دې کبله دننۍ غشا ماتریکس خواسرحد
 PHقیمت بیزیک  basicخواص او دبهرنۍ غشا اوننۍ غشا ترمنځ فضااسیدي خواص
ځانته غوره کوي  .بلخوا دننۍ غشا ماتریکس خواته سرحد منفي چارج او دبهرنۍ غشا
مثبت چارج ځانته غوره کوي  .دمثبت اومنفي
اوننۍ غشا ترمنځ فضا سرحد
چارجونوبیلتون دننی غشاپه ساره باندی دبريښنایزپوتنشل نشیب electric potential
 gradientالمل ګرځي  .دنوموړودواړوپیښوپه اساس دننۍ غشاپه ساره برخه کې
الکتروکیمیاوي پوتنشل  Electrochemical potentialمنځ ته راځي .
دلومړي کمپلکس ریدوکس تعامالتو  Redox reactionsمعادله په الندې ډول ده
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په پورتنی معادله کې دکوانزایم ) ubiquinone (Qپه مټ  NADHاوکسیدایزکیږي
اولومړی کمپلکس دکتلست دنده په غاړه لري  .په پایله کې په ارجاع شوي ubiquinol
) (QH2باندې اوړی .
▐ دپام وړ - :لومړی کمپلکس د  NADHلوړانرژي الکترونونه دوهم کمپلکس ته نه انتقال
کوي بلکې سم سیخ درېیم کمپلکس ته انتقال کوي
➢ دویم کمپلکس )Complexe II (FeS
ددویم کمپلکس ) (succinate-Q reductase complexدنده داده چې دارجاع شوی
کوانزایم  FADH2څخه دوه الکترونونه  2e-ځانته راونیسي اودحجرې تنفسي ځنځیر
درېيم کمپلکس ته یې انتقال کړي اوهمدارنګه دمایتوکوندرین ماتریکس څخه
څلورهایدروجن پروتونو  4H+دمایتوکوندرین دننۍ غشااوبهرني غشامنځ فضاته
 intermembrane spaceانتقال کړي .
دتنفسي ځنځیردویم کمپلکس  succinate-Q reductaseپه عین حال کې دسیتریک
اسیدسایکل یوانزایم دی چې د  succinate dehydrogenaseپه نوم یادیږي
اودمایتوکوندرین په ننۍ غشاکې موقعیت لري  .دنوموړي انزایم په مټ succinate
اوکسیدایزکیږي او په  fumarateباندې اوړي اوهمدارنګه ارجاع شوی کوانزایم
 FADH2منځ ته راځي  .دنوموړي انزایم دنده داده چې د  succinateڅخه هایدروجن
ته يې انتقال کړی  .په نوموړي کړنالره کې لومړی
راوباسي او)ubiquinone (Q

دمایتوکوندرین ماتریکس په برخه کې ارجاع شوی کوانزایم  FADH2مالیکول دویم
کمپلکس  Complexe IIته ورننوځي او دانزایم  succinate-Q reductaseکتلست په
مټ اوکسیدایز کیږي او دوه الکترونونه  2e-اودهایدروجن دوه پرتونونه  2H+ورڅخه
بیل کیږي  𝐹𝐴𝐷𝐻2 ⇄ 𝐹𝐴𝐷 + 2𝐻 + + 2𝑒 −ورپسې دادوه الکترونونه داوسپنې -
سلفر  Fe-Sمرکزونوته انتقال کیږي .په پایله کې دکوانزایم  Qله الرې دادوه الکترونونه
) ubiquinol (QH2ته انتقال کیږي  .په نوموړي کړنالره کې کوانزایم Coenzym Q
ارجاع کیږي اوپه  QH2باندې اوړي .
ددویم کمپلکس اوکسیدیشن/ریدکشن کیمیاوي تعامل معادله په الندې ډول ده

▐ دپام وړ -:دویم کمپلکس دهایدروجن پروتون پمپ  proton pumpنه لري اوله دې کبله
دمایتوکوندرین ماتریکس برخي څخه پروتونونه  H+دننۍ اوبهرنۍ غشاترمنځ فضا
 intermembrane space.ته نه شي انتقال کوال ی.
➢ درېیم کمپلکس Complexe III (Cytochrom b, c,FeS) :
ددرېیم کمپلکس ) (Q-cytochrome c oxidoreductaseدنده داده چې دلومړي
کمپلکس اودویم کمپلکس څخه الکترونونه ترال سه کړي او دحجرې تنفسي ځنځیر
څلورم کمپلکس ته دوه الکترونونه  2e-ورکړي اوهمدارنګه دمایتوکوندرین دننۍ
غشااوبهرني غشامنځ فضاته  intermembrane spaceڅلورهایدروجن پروتونو 4H+
انتقال کړي .
(Q-cytochrome c
دکوانزایم
همدارنګه ددریم کمپلکس دنده داده چې
) oxidoreductaseپه مټ الکترونونه د ) ubiquinol (QH2څخه راوباسي او
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) cytochrome c (cyt cته يې انتقال کړي  .بلخوا  cytochrome cدمایتوکوندرین دننۍ
غشا اوبهرنۍ غشاترمنځ فضاکې شتون لري اودنده يې داده چې الکترونونه د درېیم
کمپلکس  Complexe III :څخه څلورم کمپلکس  Complexe IVته انتقال کړي  .لکه
څرنګه چې لومړي کمپلکس دپروتونوپمپ لري همدارنګه درېیم کمپلکس هم
دپروتونوپمپ لري اودمایتوکوندرین ماتریکس څخه څلورهایدروجن پروتونونه 4H+
دننۍ غشا اوبهرنۍ غشاترمنځ فضا  intermembrane space.ته انتقال کوي .
ددریم کمپلکس اوکسیدیشن/ریدکشن کیمیاوي تعامالتومعادله په الندې ډول ده.

څرنګه چې ددریم کمپلکس اوکسیدیشن /ریدکشن پوتنشل تفاوت 𝑉 ∆E0 = 0.190
قیمت لري  ،نوپه پورتني کیمیاوي تعامل کې دلوړانرژي الکترونوڅخه ازاده شوي انرژي
مساوي ده له :
∗
𝑙𝑜𝑚Gibbs free energ𝑦 = ∆G = −36.7 𝑘𝐽/
دیادولووړده چې دcytochrome c

دوه مالیکولونوپه سرباندې یوجوړه الکترونونه

انتقال کیږی اوورسره جوخت څلورهایدروجن پروتونونه دننۍ غشا اوبهرنۍ غشاترمنځ
فضاته انتقال کیږي .
➢ څلورم کمپلکس Complexe IV (Cytochrom a,a3, Cu) :
څلورم کمپلکس  cytochrome c oxidaseدحجرې تنفسي ځنځیراخرنۍ کمپلکس دی .
دڅلورم کمپلکس دنده داده چې ددریم کمپلکس  Cytochrome cڅخه داوکسیدیشن
په کړنالره کې ازادشوي دوه الکترونونه  2 e-ځانته راونیسي او اوکسیجن مالیکول O2
ته یې ورکړي  .داهغه اوکسیجن دی چې موږيې تنفس کوواو دمایتوکوندرین ماتریکس
 Matrixپه برخه کې شتون لري .بلخوا دڅلورم کمپلکس په مټ دمایتوکوندرین
ماتریکس برخې څخه دهایدروجن څلور پروتونونه  4H+دمایتوکوندرین دننۍ
غشااوبهرني غشامنځ فضاته  intermembrane spaceانتقال کیږي .
په ایوکاریوت  eukaryotesاورګانیزموکې دحجرې تنفسي ځنځيرپه اوږدوکې ارجاع شوی
کوانزایم  NADHدالکترونویوفوق العاده دونر دی  Donorاوپه خوښی سره الکترونونه
په خپل وارسره لومړي کمپلکس ،دریم کمپلکس اوڅلورم کمپلکس ته انتقال کوي اوپه
پایله کې داوکسیجن مالیکول  O2ته ورکول کیږي  .اوکسجن داوبو ) (H2Oپه
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
څلور پروتونونه  4H+دننۍ غشااوبهرنۍ غشاترمنځ فضاته پمپ کړي .
بهیر
ورکړې
دالکترونوراکړې
څلوروکمپلکسونوکې
ځنځیرپه
دتنفسي
اوکسیدیشن/ریدکشن په الندې ډول هم لیکالی شو:

لومړی کپلکس ،درېیم کمپلکس اوڅلورم کمپلکس دپروتونوپمپ په مټ دپروتونوانتقال
دنده په غاړه لري او کوانزایم ) ubiquinone (Qاوسایتوکروم سي cytochrome c
دالکترونو راکړه ورکړې اوانتقال دنده ترسره کوي
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بلخوا لکه څرنګه چې دلومړي کمپلکس اودرېيم کمپلکس دننۍ غشاپه ساره باندې
proton
یوالکتروکیمیاوي پوتنشل تولیدکیږي او په پایله کې دپروتونونشیب
 gradientمنځ ته راځي همدارنګه په څلورم کمپلکس هم دپروتونوپمپ proton pump
دنوموړي پوتنشل په مټ فعال کیږي اودمایتوکوندرین ماتریکس څخه څلورهایدروجن
پروتونونه  4H+دننۍ غشا اوبهرنۍ غشاترمنځ فضا  intermembrane space.ته انتقال
کوي .
په پیل کې داوکسیجن مالیکول  O2چي دمایتوکوندرین په دننه برخه کې حضورلري
،دوه الکترونونه  2e-دڅلورم کمپلکس څخه ځانته رانیسي اوپه دوه ځله منفي چارج
شوي اوکسیجن مالیکول  𝑂22−باندې اوړي .ورپسې دمایتوکوندرین ماتریکس په برخه
1

کې دوه هایدروجن پروتونونه  2H+دنیم مالیکول منفي چارج شوي اوکسیجن 𝑂22−
سره یوځای کیږی  .په پایله کې یو مالیکول اوبه ترالسه کیږي.
نوموړي کیمیاوي تعامل دانزایم  cytochrome c oxidaseپه مټ کتلست کیږي
اواوکسیجن په اوبوارجاع کوي .
1 2−
𝑂 + 2𝐻 + ⇒ 𝐻2 O
2 2
دمنفي اوکسیجن مالیکول  𝑂22−پرځای نوموړې معادله په الندې ډول هم لیکال ی شو:
1
𝑂 + 2𝑒 − + 2𝐻 + ⇒ 𝐻2 O
2 2
که چېرته دڅلورمالیکولو  cytochrome cڅخه څلورالکترونونه  4e-بیل شي او
2

یومالیکول اوکسیجن
کیږي:

 O2ته انتقال شي ،نوکیمیاوي معادله يې په الندې ډول لیکل

په پورتني تعامل کې ازاده شوی انرژي ) (∆G = −112 kJ/molقیمت لري اودیوې
قوې په توګه کارکوي .دنوموړې انرژي په مټ دپروتون پمپ  proton pumpفعال کیږي
اوکوال ی شي چې په ټولیزه توګه څلورهایدروجن پروتونونه  4H+دمایتوکوندرین
ماتریکس برخې څخه دننۍ غشاهغه بل خواته یانې دمایتوکوندرین دبهرنۍ غشااودننۍ
غشاترمنځ فضاته انتقال کړي  .په پایله کې دنني غشاپه ساره برخه کې دهایدروجن
پروتونو غلظت تدریجی تغیر یانشیب  proton gradientمنځ ته راځي .
څرنګه چې دڅلورم کمپلکس اوکسیدیشن /ریدکشن پوتنشل تفاوت 𝑉 ∆E0 = 0.58
قیمت لري  ،نوپه نوموړي کیمیاوي تعامل کې دلوړانرژي الکترونوڅخه ازاده شوي
اوګټورې انرژي مقدارمساوي ده له :
Gibbs free energ𝑦 = ∆G∗ = −112 kJ/mol
په داسي حال کې چې که دهایدروجن ګازمالیکول اوداوکسیجن ګاز مالیکول یومخلوط
نویوانفجارکوونکی

 Oxyhydrogenسره یوځای شي

کیمیاوي تعامل منځ ته راځي چې سرعت یې آن  2820 m/sته رسیږي  .دیوه مول
 1 mol H2څخه لږڅه  -241.8 kJ/molانرژي
سوځیدل شوي هایدروجن مالیکول
بهرته ازادیږي چې دڅلورم کمپلکس انرژي په پرتله یانې  -112kJ/molخورالوړقیمت

690

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
لري .
که چیرته اوکسیجن ته ددووالکترونوپرځای څلورالکترونونه انتقال شي ،نوارجاع شوی
اوکسیجن اوتولیدشوي مرکبات دومره خطرناک نه وي  .په نوموړي حالت کې دکیمیاوي
تعامل معادله په الندې ډول لیکل کیږي .

◼ دحجري په تنفسي ځنځیرکې الکترونونه دمنفي ارجاع پوتشل Reduction potential
څخه مثبت ریدکشن پوتنشل ته انتقال کیږي  .هغه مالیکولونه چې منفي ریدکشن
پوتنشل ولري داسې خواص لري چې په خوښی سره الکترونونه بل مالیکول ته اهداء کو ي
یادونرکوي  electron donorاوهغه مالیکولونه چې مثبت ریدکشن پوتنشل ولري په
خوښی سره الکترونونه ځانته رانیسي . Electron acceptor
◼ څرنګه چې دحجري تنفسي ځنځیرپه
درشل کي کله چې لوړانرژي
الکترونونه دکمپلکس یو،کمپلکس
درې اوکمپلکس څلور په اوږدوکې
بهیږي نوپرلپسې یوه برخه انرژ ي
دالسه ورکوي  .دضایع شوي انرژي په
مټ دپروتونویوپمپ فعال کیږي
په شکل کې دحجرې تنفسي ځنځیر
لپاره
څلوروکپلسکونوسیستم
دریدکشن پوتنشل ګراف کښل شوي
دی
همدارنګه په شکل کې دحجرې تنفسي ځنځیرڅلورکمپلکس انزایمونه )Comlex (I-IV
کښل شوي دی چې دالکترونواوهایدروجن پروتونوجریان دمایتوکوندرین ننۍ غشا په
اوږدوکې راښيي  .د کوانزایم  𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻 +لوړانرژي الکترونونه دماتریکس برخې څخه
لومړي کملکس  Complex Iته ورننوځي چې منفي اوکسیدیشن /ریدکشن oxidation /
 reduction potentialپوتنشل لري اوپرلپسې ترڅلورم کمپلکس پورې بهیږي چې مثبت
اوکسیدیشن /ریدکشن پوتنشل لري.
+
په پایله کې دارجاع شوي کوانزایم 𝐻  𝑁𝐴𝐷𝐻 +لږانرژي الکترونونه اوکسیجن
مالیکول ته انتقال کیږي  .کله چې داخري څلورم کمپلکس  complex IVاوکسیدیشن
/ریدکشن په کړنالره کې دارجاع شوي کوانزایم  𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻 +څلورپروتونونه  4H+او
څلور الکترونونه  4e-داوکسیجن مالیکول سره یوځای شي نوپه پایله کې اوبه ترالسه
کیږي.
+
−
𝑂 4 𝐻 + 4 𝑒 + 𝑂2 → 2𝐻2
▐ دپام وړ  :کله چې دتنفسي ځنځیر اخرې څلورم کمپلکس اوکسیدایزشی نوپه نوموړې
کړنالره کې په ) (∆G = −112 kJ/molمقدازانرژي ازادیږي او ددې لپاره ورڅخه
ګټه پورته کیږی چې پینځم کمپلکس ) (complex Vته انتقال شي  .داځکه چې پینځم
کمپلکس پرته له انرژي کارنه شي کوالی  .پینځم کمپلکس یوانزایم دی چې د ATP
 synthaseپه نوم یادیږي  .دنوموړي انزایم په مټ داډینوزین ډای فاسفیټ ADP
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اویوغیرعضوی فاسفیت  Piڅخه یومالیکول اډینوزین ترای فاسفیت  ATPتولیدکیږي .
= ∆G
څرن ګه چې دتنفسي ځنځیرڅلورم کمپلکس څخه دازادې شوي انرژي
) −112 kJ/molپه مرسته پینځم کمپلکس  ATP synthaseانزایم فعال کیږي
نوداډول اړیکي ته د  Oxidative phosphorylationنوم ورکړ شوی دی .
➢ کله چې لوړانرژي الکترونونه دتنفسي ځنځیر لومړي کمپلکس ،دريم کمپلکس
اوڅلورم کمپلکس په اوږدوکې بهیږي نوپرلپسې یوه برخه انرژ ي دالسه ورکوي .
دضایع شوي انرژي په مټ دپروتونویوپمپ فعال کیږي اودمایتوکوندرین ماتریکس
څخه دننی غشاله الرې پروتونونه دننی غشااوبهرنی غشاترمنځ فضاته انتقال کوي
◼ دحجرې تنفسي ځنځیرموخه داده چې دګلوکوزڅخه انرژي د  ATPپه بڼه ترالسه کړي .که
چیرته دګلوکوزیومول بیخي تجزیه شي نوپه پایله کې لږڅه اته دیرش مول 38 ATP
ترالسه کیږي  .نوله دې کبله دیوه مول ګلوکوزانرژي په واحد کیلوژول مساوي ده له :
38 × 30 kJ = 1140 kJ
◼ که چیرته په فزیکي تړاویومول ګلوکوزوسوځول شي نوازاده شوې انرژي ډیره لوړه ده او
قیمت یې مساوي ده له  ∆G = –2872 kJ :نوموړي انرژي یوخوا ذخیره کیدالی نه شي
اوبلخوا دتنفسي ځنځیر انرژي  1140 kJپه پرتله خورالوړقیمت لري .
کله چې دننۍ غشاپه ساره باندې یوخوا
◼ پروتون ګرادینت : proton gradient
دایونو  ionsغلظت توپیرپیداشي اوبلخوا دایونوچارج توپیر منځ ته راشي نوله دې کبله
دواړه فزیکي پېښې دالکتروکیمیاوی پوتنشل  electrochemical potentialالمل ګرځي .
دبیلګې په توګه دننۍ غشا ماتریکس خواته برخه منفي چارج لري او دایونوغلظت لږدی
اودننۍ غشااوبهرنۍ غشافضاخواته برخه مثبت چارج لري اودایونوغلظت ډیردی  .پایله
يې داده چې دننۍ غشا اوبهرنۍ غشاترمنځ فضا کې دهایدروجن پروتونوغلظت
دمایتوکوندرین ماتریکس په پرتله خورالوړکیږي اوله دې کبله دننۍ غشاپه ساره باندې
دپروتونوګرادینت  proton gradientیادپروتونونشیب منځ ته راځي .
دعکسل العمل سرحد،سرحدمعیاری تعامل  -:دیوه تحریک دځواب سرحد،دیوچاسلوک
پروړاندي غبرګون ښوول چې دیوه سرحدڅخه واوړي  ،دبېلګې په توګه کارکوونکي
میږیان ترلس دقیقوپورې انتظاروباسي ترڅوپه ټاکلي شمیرمیږیان بیرته کورته راورسږی
اوبیاوروسته دغذايي موادوپه پلټولو پیل کوي .همدارنګه کله چې دحرارت درجه دیوه
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 .

Response
Threshold

که چیرته دیوه اوازفریکونس دیوکیلوهرڅ څخه لږوي نودانسان په غوږونه اوریدل کیږي
باقی ،پاتې

Rest

ساکن سیستم  -:په کالسیک میخاینک کې دیوه جامدجسم ساکن سیستم عبارت له
ابتدايي مقایسوې سیستم څخه دی چې سرعت یې مساوي له صفرسره وي اوجسم ټول
مختصات ثابت پاتې کیږي.

Rest Frame

ساکنه کتله  -:دیوه جسم هغه کتله ده چې په یوه مقایسوي سیستم کې یې یوجسم لري
چې دنوموړي سیستم په تړاودغه جسم دسکون په حالت کې قرارولري .په بله ویناساکنه
کتله یاداستراحت کتله هغه کتله ده چې دسکون انرژي سره معادل ده اوپه هرمقایسوي

Rest Mass
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سیتم کې ثابت کمیت دی.دالبرت اینشټاین نسبي تیوري په اساس کتله نسبي کمیت دی
اودسرعت تابع ده اوپه الندې ډول تعریف شوې ده  .که چیرته دیوه جسم دسکون کتله M
وي اودیوه څارونکی په تړاوپه سرعت  Vحرکت کوي  ،نودنسبي کتلي  Mrelاودسکون
کتلې ترمنځ الندې اړیکې اعتبارلري .دنورسرعت په  C2سره ښوول شوی دی.

داستراحت پړاو -:په بیالوژي کې دیوې حجري هغه پړاوته ویل کیږي چې دتقسیم کړنالره
مایتوزیس  Mitoseپه ټپه دریږي اوحجره استراحت کوي  .نوموړي پړاو په
 G0 Phaseښوول کیږي.

Resting Phase

نتیجه  ،حاصل ،پایله

Result

محصله  ،نتیجه

Result

ځان سره ساتل  ،ټينګ ساتل ،خوندى كول  :بيانیه وركول،

Retain

ساتل ،ټينګ ساتل ،خوندى كول  :بيانه وركول ،دمخه پيسى وركول (مدافع وكيل ته ).

Retain

سلول شبکه ئی  -:سلولیکه بقسم شبکه ئی درانساج منظم حیوانات وصل باشد.
کوچنۍ جال ،شبکه  -:دبیلګې په توګه لکه دیوې حجرې په آر پالزماکې درې بعده تش
سیستم چې دپوقانو،کانالونو ،اوداوبوڅخه ډکې کڅوړې پکې شتون لري اود
 Endoplasmic Reticulumپه نوم یادی ږي اویوازې دالکترون میکروسکوپ په مټ لیدل
کیدالی شي .
 -۱دنشخوارکننده ګانوحیواناتولکه غوا،پسه ،وزه اوغرڅنی معدي یوې برخې ته هم
ريتیکولوم ویل کیږي.

Reticular Cell

Reticulum

 -۲ساختمان شبکه ئي متشکل ازریتیکولوم درانساج منظم حیوانې مخصوصًا درطبقهْ
داخلی رګهای خون ولمف
شبکیه چشم  -:یوجوړښت دی چې دسترګې په ننه
برخه کې پروت دی اودداسوحجروڅخه جوړشوی دی
چې درڼاپه وړاندی حساسیت لری اوپه پایله کې
عصبی زیګنالونه تولیدکیږي اودمغزخواته داپتیکي
عصب په مټ انتقال کیږي اوهلته دلیدوړعکس باندی
اړول کیږي .دسترګوشبکیه دڅوطبقوڅخه جوړه ده
،داخلي طبقه دباصره عصبي حجرواودهغوی رشتې څخه جوړه ده اومنځنۍ اوبهرنۍ
طبقه درنګونودلیدلواوهمدارنګه درڼااوتیاره دلیدلولپاره مرسته کوي
دسترګوشبکیه  ،شبکیهْ چشم

Retina

Retina

قابل رجعت ،رجعی ،یوه عملیه چې شاته بیرته راګرځیدالی شی

Reversible

رجعي تعامل  -:کیمیاوي تعامالت دي چې دتوازن له کبله دتعمل سمت دواړوخواوته

Reversible
Reaction

693

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
تغیرکوي  .دبیلګې په توګه لکه دیوه الکهول اویوه اسیدترمنځ کیمیاوي تعامل
اونوردبیلګې په توګه لکه کاربونیک اسید چې داوبوسره یوځای کیمیاوي تعامل ولري

د یوی پریکړی په ضد لوړ مقام ته مراجعه  ،برګشت  ،په بیالوژي کې دیوه اورګانیزم په
کروموزومونوکې دمیوتیشن  Mutationبیرته راګرځول

Reversion

رجعی رقاصه  -:یوډول رقاصه ده چې دځمکي تعجیل اندازه کولوپه موخه ډیردقیق
کارکوي

Reversion
Pendulum

دکیمیاوي عنصر ،رودیوم  ،لنډیزنښه

Rh >Rhodium

نقره يي رنګه کیمیاوي عنصردی چې ددرندوعنصرونوپه ډله کې شمیرل کیږي.
دلنډیزنښه يې په  Reښوول کیږي .دنوموړي عنصر اټومي شمیره  75ده اودکتلې شمیره
يې  186,2ده  .دذوبان نقطه یې  3170 °Cاودغلیان نقطه یې  5630 °Cاوکثافت یې
 21.02 G/Cm3قیمت لري
یوه بريښنایزآله ده چې په یوه سرکټ کې دیوه بريښنایزمتغیر مقاومت په واسطه دبرق
جریان دقیق کنترول اوتنظیم کوي
ریزیس فکټور  -: Rh Factorیوډول پروتین یا انتي جین  Antigenدی چې دګڼ
شمیرانسانانودسروکرو یاتوپه سطحه باندې شتون لري .ریزیس فکټور دوینې ګروپ Abo
سیستم په څنګ کې دوینې دویم اړین ګروپ سیستم تشکیلوي .ترټولواړین انتي جین
پینځه دي لکه  ، D, C, C, E, E :دیوه شخص دوینې ګروپ سیستم  Aboسره په تړاوکې
ریزیس فکټور ) Rh(Dپه مثبت اویامنفي وروستاړي  Suffixباندې ښوول کیږي .
دبیلګې په توګه هغه څوک چې  Aمثبت وي نودامانالري چې د  Aانتيجن او ) Rh(Dلري
 .بلخوا هغه څوک چې  Aمنفی ولري نو داسې مانالری چې ) Rh(Dانتتیجن نه لري .
دیادولووړده چې مثبت ریزیس فکټور) (Rh+او منفي ریزیس فکټور ) (Rh-یوازي په
) Rh(Dانتیجن پورې اړه لري .که چیرته دیوشخص وینه منفي ریزیس فکټور ) (Rh-ولري
اودیوه بل چاڅخه ورته وینه انتقال شي چې هغه مثبت ریزیس فکټور) (Rh+ولري نوپه
پایله کې دسروکرویاتوپه سطحه باندې بیګانه پروتېن  Dپه وړاندې Anti-D-Antibody
غبرګون منځ ته راځي  .که نوموړي شخص ته یوځل بیا دیوچا وینه ورکړه شي چې مثبت
ریزیس فکټور) (Rh+ولري نوکیدی شي چې دهغه دمرګ المل وګرځي  .همدارنګه هغه
حامله دارې ښځي چې دوینې ګروپ یې منفي ریزیس فکټور ) (Rh-ولري اودزیږیدلوپه
ترځ کې دطفل دوینې سره تماس منځ ته راشي په داسې حال کې چې دطفل وینه مثبت
ریزیس فکټور) (Rh+ولري ،نوکیدی شي چې پروړاندې يې دمورله خواانتي باډي
تولیدشي .که همدغه ښځه ی وبل ځل حاملداره شی اودطفل وینه مثبت ریزیس فکټور
) (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.

Rhenium

Rheostat

Rhesus Factor

لکه دوینې کمښت ،پریمانه خام سره کرویات ،دزړه ناروغۍ
د بوتانیک په څانګه کې دګیاه ریشې قابل نفوذ نازک غشاْ
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موجودات یک سلولهْ حیوانې که بشکل امیبی ویاشالقدارمیباشند .احتوای
سیستماتیکی ریشه پایان  Rhizopodenوشالقداران Flagellate

Rhizoflagellate

رشتهْ یک سلولی  ،جانشین ریشه درالجی وخزه ها ،ساختمان ریشه ماننددرالجی
وموزجهت استحکام آنهادرزمین وغیره

Rhizoid

ساقهْ زی رزمینی که بطورافقی قرارداشته ازفلیسهای نسواری رنګ پوشیده شده وازآن
ریشه وساقه خارج میشود

Rhizome

رشته های ریشه مانند سمارقهاکه متشکل ازهایفی  Hyphaeشبکه مانند میباشند
ساختمان ریشه مانندبرګ که وظیفهْ ریشه راانجام بدهد
نبات ری شه دار،که ساقه های ګل شان ازریشه انکشاف نماید .نان عمومی برای سرخس
هاونبات بذردار.
یوحجروي حیوانات دي چې ریشه پایان یاپاکاذبان په نوم یادیږي .دبیلګې په توګه لکه
امیب
یوکیمیاوي عنصردی چې د نجیبه اوسپکوفلزاتوپه ډله کې راځي اودپالتین اوپاالدیم
فلزاتوسره ډیرورته والی لري  .دلنډیزنښه يې  Rhده  .اتومي شمیره یې  45اودکتلې
شمیره یې  102,905ده .دذوبان نقطه یې ) (1964 °Cاودغلیان نقطه ) (3695 °Cقیمت

Rhizomorphs
Rhizophylls
Rhizophyte

Rhizopoda

Rhodium

لري .کثافت یې  12.41 G/Cm3اودامالح رنګ يې سور ګالبې دی
یوډول پروتین دی چې دسترګوپه شبکه کې شتون لري اوارغوانې رنګ لري  .دنوموړي
میمبران پروتین په مټ کوالی شوچې په لږرڼاکې هم دلیدلوامکانات منځ ته راشي

Rhodopsin

معین  -:په هندسه کې یومتوازی االضالع ته ویل کیږي چې څلورواړه ضلعی یې مساوي
وي ،اومقابل خوازاويي یې هم مساوي وي.

Rhombus

شبه معين (هندسه(  ،متوازی االضالع چې څلورواړه ضلع یې مساوي دی  .متقابل ضلع
موازي دی اومتقابل زاويي یوشان غټې دي

Rhombus

 -۱دنبات غټ رګ  ،رګبرګ بزرګ
 -۲پښتۍ  ،ضلع  ،قبرعه حیوانات ،استخوان ویاغضروفیکه ازستون فقرات قسمت
بطن ویا سینه را احاطه نماید .انسان  ۱۲جوره ضلع دارد که  ۷آن همرای استخوان

Rib

سینه طور مستقیم وصل بوده وضلع حقیقی ګفته میشود درحالیکه  ۵آن بصورت
مستقیم وصل نبوده واضالع کاذب ګفته میشوند.
ځنځیرونه په
رایبونوکلئیز -:یوانزایم دی چې د رایبونوکلوئیک اسید Rna
مونونوکلئیوتاید  Nucleotidباندې تجزیه کوي .نوموړی انزایم په طحال اوپه پانکراس
کې شتون لري اوپه غذايي موادوکې نوکلئیک اسید  Nucleic Acidتجزیه کوي .
نوکلئ یک اسیدیوه مغلق کیمیاوي مرکب دی چې دحجرې په  Rnaکې شتون لري

Ribonuclease

اومالیکولونه یې داوږدوځنځیرې مونونوکلئیوتایدڅخه جوړشوي وي.
رایبونوکلئیک اسید  -: Rnaیوخطي پولې میرمالیکیول دی چې په ټولوژوندیوحجرو او Ribonucleic Acid
)(Rna
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 Rnaلرونکووایرسونوکې شتون لري  .نوموړی لکه دیوه ډاګې په ډول  Mrnaدنده ترسره
کوي اود ډي اکسی رایبونوکلئیک اسید  Dnaڅخه جنتیکي هدایتې مالومات ترالسه
کوي او رایبوزوم ته یې انتقال کوي .په رایبوزوم  Rrnaکې دجنتیکي مالوماتو په اساس
ګڼ شمیرامینواسیدونوسره ترکیب کیږي اوپه پایله کې دضرورت سره سم ځانګړي پروتین
جوړوي  Rna .یوهستوي اسیددی چې تجزیه کیدنه یې دآدنین ،ګوانین ،سایتوزین،
یوراسیل  ،رایبوزقند او فاسفور یک اسیددآزادیدوالمل ګرځي Rna .دپروتین کنترول
،بیالوژیکي تعامالت کاتاالیزکول  ،دجین تنظیم  ،دجین مالوماتو شفر یانې
کودکولو Codeدنده ترسره کوي
رایبوز  -:یوقیمته پنځه کاربونیز قنددی چې په پنتوزپورې اړه لري  .رایبونوکلوئیک
اسید  ، Rnaویټامین  B12اوډیرکوانزایمونه د پنتوزڅخه جوړشوی دي

Ribose

رایبوزوم  -:دژوندی سلول په بنسټیزپال سماکې په آزاداویاتړلي ډول لس نانومترکوچنۍ
ذرې دي .رایبوزوم درایبونوکلیوپروتینې  R-Proteinsاودرایبونوکلیواسید)(Rrna
واحدونوڅخه جوړشوې دي  .درایبوزوم دنده داده چې دیوه ماکرومالیکولي ماشین په
توګه د  Mrnaجنتیک هدایت اومالومات په اساس پروتین او پولي پپټائډونه جوړوي.

Ribosome

ریکیتز  -:دبدن هډوکویوډول ناروغي ده چې دپښوهډوکې ېې کاږه ،ضعیف اونرم کیږي
اوپه کوچنیانوکې ډیرلیدل کیږي .دنوموړې ناروغۍ المل په غذايي موادوکې دکلسیم
،فوسفیت اوويتامین ډي  Dکمښت دي  .دبدن په تناسب دکوچنیانوکوپړی غټه ښکاري
،هډوکې يې دردکوي اوپوره خوب نه شي کوالی

Rickets

قاېمه زاویه  ،زاویه قائمه

Right Angle

جامدجسم ته وایې چې فزیکي شکل ته یې تغیرورکول سخت تمامیږي

Rigid Body

جمودبدن بعدازمرګ  -:درانسان اکثرًا  ۱۲ -۴ساعت بعدازمرګ درفکهای سفلی
،عضالت ګردن وګلو،رخ داده وبطرف پائین ادامه میابد.این حادثه  ۶ -۱روزبعدباشروع
فاسدشدن نعش ازبین میرود .علت جمودنعش تجمع اسیدلکتیک واسیدفوسفوریک
درسلولهای مردهْ عضلوی بوده که ازاثرازدیادغلظت ایونهای هایدروجن ،تورم پروتین
عضلوی رابوجودمیاورد.

Rigor Mortis

حلقه ،کړۍ،
په ریاضي کې  -:حلقه  -:عبارت ازیک مجموعهْ باترکیب جمع ( )+وترکیب ضرب ().
است .بادرنظرداشت جمع  ،این یک ګروپ تبادله ای ) (Commutative Groupاست.
اعداد  A,B, Cشامل حلقه  Ring = Rهستند.
قانون اتحادي ) 𝑐 (𝑎 + 𝑏) + 𝑐) = 𝑎 + (𝑏 +
قانون تبادله
درحلقه R

Ring

𝑎𝑎+𝑏 = 𝑏+
بعالوه قوانین توزیعی ذیل صدق میکنند.

مثالً  :اعدادتام یک حلقه رابوجود میآورند.
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په کیمیاکې  -:هغه دورانې  Cyclicکیمیاوي مرکبات دي چې په خپل مالیکولي
جوړښت کې یوسلسله اټومونه لکه بنزین  C6h6داسې تړل شوي وي چې په پایله کې یوه
یاډیرې حلقې منځ ته راشي .
پوخ  ،پخته  ،رسیده

Ripe

دریدون کیمیاوي عنصرلنډیزنښه

Rn > Radon

د رایبونوکلئیک اسیدلنډیزنښه ده

Rna

راکټ  -:یوتوغندی  ،طیاره اویاپه فضاکې هراړخیزو متحرکو آالتوته ویل کیږي چې دیوه
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
ده .کله چې دانجن مایع
Nozzle
برخه دراکټ کوچنی مجرایاسوری
اویادګازسوځیدونکي مواد دانجن په ټانک کې وسوځیږي نوپه پایله کې دیوه کوچني
سورې له الرې دراکټ شا بهرخواته په لوړه ضربه (قوه ضرب وخت )  Impulseاوسرعت
سره راوځي .دنیوټن عمل او عکس العمل قانون په اساس په همدې ترځ کې دراکټ
شاخواته برخه باندې اوهمدارنګه دراکټ په مخ خواته برخه باندې په یوشان اندازه قوه
عمل کوي  .په پوځي ساحه کې دراکټ په مټ کیمیاوي وسلې ،بیالوژیکي وسلې
اوهستوې وسلې دجګړې ډکرته ته انتقال کیدالی شي
دډبروڅخه جوړشوي غټو جوړښتونوته ویل کیږي ،لکه پرښه ،
حیوانات جونده  -:حیوانات علف خواریکه درتقریبًا تمام ساحه های حیاتې زیست دارند
دندانهای قدامی شان یک زوج بوده که جهت قطع کردن علف کمک کرده ومتمادیًا نمو
میکند که بین آنها ودندانها طواحن شان خالی بوده دنداهای دیګر درآن وجود ندارد.
چهل درصد از تمام پستانداران جونده هستند جوندګان از جملهْ متنوع ترین ګروپ

Rocket

Rocks

Rodentia

پستنادارا ن است جوندگان معمول عبارتند از موشها ،موشهای صحرایی ،سنجاب ها،
سمورچه ها( ،سگهای آبی) ،خرګوش  ،موش خرما ،کوبی ،خفک وغیره
رغړیدونکی اصطکاک ،اصطکاک دوار ،مقاومت غلتګي  -:هغه مقاومت دی چې دیوه
جسم دڅرخیدلو اورغړولوپه ترځ کې منځ ته راځي  .داصطکاک قوه دجسم حرکت مخالف

Rolling Friction

خواکې عمل کوي.
رونتګن  -۱ -:دالمان نامتوفزیک پوه وه چې دایکس وړانګې  X-Rayيې کشف کړې
اوپه پیل کې نوموړ ي نامالومه وړانګې دهغه په نوم یادې شوې .وروسته مالومه شوه چې
ایکس وړانګې الکترومقناطیسي وړانګې دي.
 -۲رونتګن دایکس وړانګو  X-Rayمقیاس دی چې دیوه جسم څخه جذب کیږي.
یورونتګن  Röntgen = Rهغه مقدارایونایزکوونکې وړانګې دي چې ترعادي
شرطونوالندې دهواپه یوه کیلو ګرام کتله کې جوړه ایونونه یامجموعی چارج
𝑔𝐾 1 𝑅 = 2.58 × 10−4 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏/مستقیمًا اویاغیرمستقیم تولیدکړي .

Röntgen

رونتگن  - :يو جرمنی فيزيک پوه چې په  ١٨٩٥م کال کې يې د اکسريز وړانگې کشف
کړې اوداکس وړانګولپاره دهغه په ویاړرونتګن نوم ورکړشو

Röntgen
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رونتگن واحد  - :يو رونتگن په يو کيلو گرام وچه هواکې دایونايز کونکو وړانگو په وا
سطه پيداشوي برېښنايز چارجونه دي چې قيمت يې لږ څه دوه نيم په لس زرمه برخه د
کولومب ده (1R= 2,58×10-4 ( .

Röntgen Unit
=R

دربیولوجی  :ریشه  -:پهلوی ساقه وبرګ  ،ریشه عضواساسی یک نبات عالی است که
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
 Calyptraحفاظت ګردیده ودرقسمت خارجی آن مویکهای ریشه وجودداردکه درګرفتن
آب ونمک های تغذیوی کمک مینمایند .درقسمت ازریشه ها موادذخیره میګردد.
مانندریشهْ لبلبوویاغوذهْ کچالو،دربعضی نباتات ریشه هابشکل هوائی ودربعضی ها
ریشه های تنفسی موجودبوده که رنګ ان نیزسبزمیباشد.

Root

اساسي غږ،اصلي آواز،اساسي اهنګ

)Root (Chord

جذر تابع  -:هغه تابع چې دجذرپه بڼه وي لکه 𝑓 (𝑥 ) = 3√𝑥 :

Root Function

مؤثر قیمت (جذر متوسط المربع ) -:
په الکتروتخنیک کې نوموړی قیمت دوخت په تړاود یوه
بدلیدونکي فزیکي کمیت جذراوسط مربع ته ویل کیږی .
نوموړی کمیت دمتناوب جریان ) I(tاومتناوب ولتیج )V(t
لپاره کارول کیږی  .دبرق انجینرانولپاره ډیره اړینه ده چې په
دې باندې پوه شي چې دبریښنا په سرکیټ کې د اوم  ohmsپه یوه مقاومت  Rکې په
کومه کچه انرژي یا قدرت  Pضایع کیږي  .دتعریف سره سم د قدرت منځنی قیمت
 Pavgد بریښنا جریان مؤثر قیمت اودولتیج مؤثر قیمت دحاصل ضرب څخه ترالسه
کیږي  .دبېلگې په توگه دیوه متناوب ساین ډوله جریان ) I(tمؤثر قیمت  IRMSدجریان
دامپلیتود دڅوکې قیمت IP

اودجذر دوه  √2دحاصل تقسیم څخه

ترالسه کیږی  .همدارنگه دمتناوب ساین ډوله ولتیج مؤثر قیمت  VRMSد

Ip
√2
Vp
√2

Root Mean
Square

= 𝐼RMS
= 𝑉RMS

سره مساوي دی  .په بله وینا  VRMS = 0.7 × Vpeakپه پایله کې د قدرت منځني قیمت
 Pavgلپاره لیکالی شو:
𝐩𝐕
𝐩𝐈
= 𝑺𝑴𝑹𝑰 × 𝑺𝑴𝑹𝑽 = 𝒈𝒗𝒂𝑷
×
𝟐√ 𝟐√
دیوون جذر(دواحدجذر)  -:که چېرته ··· n = 1,2,3,یومثبت عددوي نودالندې
معادلې هرحل ته دواحدجذر ویل کیږي
𝑥𝑛 − 1 = 0
جذرعال مه ،جذنښه لکه :

Root Of Unity

√

Root Sign

زینه ډوله عصبي سیستم دی چې په حلقوي چنجیواوحشراتوکې شتون لري په داسې ډول
چې دهغوی دبدن په ټولو بندونوکې دعصبي غوټوجوړې موقعیت لري  .نوموړې غوټي
یودبل سره دعرضاني اوطوالنې رشتوپه مټ تړل شوې دي اوپه پایله کې لکه دیوې زینې په
توګه جوړښت منځ ته راځي.
دتاوولووړتیا ،ددوران وړتیا،دڅرخیدلووړتیا

Rope Ladder
Nervous System

Rotatable
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تاوول

Rotate

دوران ،څرخیدنه ،چرخش

Rotation

دڅرخیدلومحور،ددوران محور،دتاوولومحور

Rotation Axis

دخوساکیدلو،فاسدکیدلواویا ګندګې اغیزو په اساس دعضوي موادو په کاربوهیدرات ،
اوبو اوکاربن دای اکسایدباندې تجزیه کیدل چې د Decompositionپه نوم هم یادیږي .
رابر ،کوچوک  -:دنباتاتوشیره ده چې دشودې په شان ) (Latexمالومیږي  .دیوې
کیمیاوي کړنالرې  Vulcanizationپه مرسته دالتکس څخه کلک ربړمنځ ته راځي.
دربړڅخه جوړشوی نل

Rotting

Rubber
Rubber Hose

روبیدیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه يې په  Rbښوول کیږي  .دالقلی
فلزاتودډلې څخه شمیرل کیږي .داتومي شمیره یې  ، 37اتومي کتله یې  85,47دی ،
دذوبان نقطه  39.30 °Cاودغلیان نقطه یې  688 °Cاوکثافت یې  1.532 G/Cm3دی.
روبیدیم یوډیرنرم  ،نقره یې سپین رنګه فلزدی .
دبدن هغه غړې چې خپله دنده نه شي ترسره کوالی داځکه چې دپخواحال په پرته له
لنډشوي اویاتنقیص شوي وي.
خط کش

Rubidium

Rudiment
Ruler

ترسره کیدل  ،پای ته رسېدل  ،وخت یې تیریدل  - : ،دیوه کیمیاوي تعامل کړنال رې
ترسره کیدل لکه چې د ښورې ډیروټینګوتیزابو  nitric acidپه مرسته کوال ی شوچې
دجست فلزشته والی ثبوت کړای شو .خوهغه مهال چې دګوګړتیزاب اویاجست اخیرته
ورسیږي ورسره جوخت تعامل اخیرته رسیږي  .په داسې حال کې چې بیانوموړی کیمیاوي
تعام ل د ښورې په یوه او بلن (رقيق ) تیزاب کې نه شي ترسره کیدای

Run out

زنګ  -:داوسپنې اوکسایددی چې په ترکیب کې يې داوبومالیکول شامل وي .دبیلګې په
توګه لکه یومرکب چې داوبو،اکسجن اواوسپنې څخه جوړدی )(Fe2o3·Nh2o

Rust

روتنیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دنجیبه فلزاتواوسپکوفلزاتوله ډلې څخه دی  .په
پریودیک سیستم کې دپال تین په ګروپ پورې اړه لري .اتومې شمیره یې  ، 44دلنډیزنښه
یې  Ruاودکتلې شمیره یې  101,07ده  .دذوبان نقطه یې ) (2334 °Cاودغلیان نقطه

Ruthenium

) (4150 °Cقیمت لري .کثافت یې  . 12,37 G/Cm3نوموړی عنصردکتلیست په توګه په
کیمیاوي تعامالتوکې اوهمدارنګه دالکترونیک په څانګه کې کارول کیږي.
رادرفورداتومي موډل  -:نوموړی موډل دیوه انګریزفزیک پوه رادرفورد له خوا په 1911
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
شوي پروتونونه اوخنثی نویترونونه شته دي .داتوم هستې په شاوخواپه ټاکلو
اومختلفومدارونوکې منفي چارج شوي الکترونونه راڅرخیږي او داتوم هستې په پرتله
خوراسپک دي .څرنګه چې یواټوم بهرخواته خنثی خاصیت لري نوبایدد هستې په
شاوخواڅرخیدونکوالکترونوشمیرداټوم هستې مثبت پروتونوشمیرسره مساوي وي .داټوم
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لږڅه نهه نوي سلنه کتله  99,9 %داټوم په هسته کې راغونډه شوې ده.
ریدبرگ ثابت  -:نوموړی ثابت دیوه سویدنې فزیک پوه  Rydbergپه ویاړنومول شوې ده
او په فزیک کې یوه طبیعي اساسی ثابت دی .دلنډیز نښه يې دهایدروجن اټوم لپاره په
 Rhاوددرندواټومونولپاره په ∞𝑅 سره ښوول کیږي .نوموړی فزیکي ثابت دیوه اټوم
دالکترومقناطیسي طیف اودیوه اټوم ایونایزوونکې انرژي محاسبي په موخه کارول کیږي
 .دریدبرګ ثابت قیمت مساوي دی له :

اوربشی ،جودر

Rydberg
Constant

Rye

دګوګړوکیمیاوي عنصر دلنډیزنښه

S > Sulfur

ساکارازې  -:یوانزایم دی چې داوبوپه موجودیت کې بوره یاساکاروز  Saccharoseپه
ګلوکوزاوفرکټوز مالیکولونوباندې ټوټه کوي .

Saccharase

سمارقهای خمیرمایه ،مایهْ بیر(مخمرآبجو) وغیره  -:اکثرًا یک سلولی ،بیضوی ویا
استوانه ای میباشند .تکثرشان معموال ً توسط جوانه زدن صورت ګرفته وانواع
محدودانها تشکیل  Hypheمینمایند .نظربه موجودیت یک تعدادویتامین های
مختلف ازنګاه طبی خیلی مهم اند .همچنان از نګاه تخنیکی وسهم آنهادرآمده ساختن

Saccharomyces

موادغذائي قابل اهمیت میباشند.
نقطه زین  -:عبارت ازنقطه ای است که درآن دربرابرتابع ) f(x,yمشتقات

𝜕f
∂y

;

𝜕f
∂x

صفراندولې این نقطه ،نقطه ء اعظمی موضعی ونه نقطه ای اصغری موضعی است.
) z = f(x,yافقي میباشدودرجواراین نقطه
درنقطه ای زین مستوی مماس به سطح
قسمًا فوق مستوی وقسمًا تحت مستوی مماس است  .مثالً  f(x,y) = x.y :دارای نقطه

Saddle Point

ای زین )(0,0
د بدن په اوږدو سطحه

Sagittal Plane

امونیم کلوراید  -:یوسپين بلورې جسم دی اوکیمیاوي فرمول ېې  NH4Clدی

Salammoniac

دخولې ناړي ،عصارهْ دهن  ،بزاق  -:هغه مایع ته ویل کیږ ي چې دخولې په خالیګاه کې
دبزاقي غدوپه مټ هره ورځ لږڅه یونیم لیتر 0,6–1,5 Literافرازکیږي اودخولې ناړي،
زیاړي یا عصارهْ دهن په نوم یادیږي .په فقاریه حیواناتوکې دخولې ناړي  ،بې رنګه
مایع ده چې لزجي اوضعیف القلی خاصیت لري اوپه خوله کې غذايي موادتجزیه کوي ،
خوندورکوي ،خوله پاکه کوي ،نشایسته په شکرتبدیل کوي ،غذامیده کوي اوغذا
دتیرولول پاره چمتوکوي اوهمدارنګه دبدن دفاع سیستم تقویه کوي .دخولې ناړي ترکیب
په الندې ډول دی اوبه  ، 99 %دالکتروالیت لکه ، K+, Na+, Cl−, HCO3−
ګالیوکوپروتین  ،انزایمونو لکه
 ، , α-Amylase (Amylasen), Aprotinin, Lactoferrin ،Lyso-zymایمونوګلوبولین

په تیره بیا  ، IgAدو ینې ګروپ انتیجن  .په حشراتوکې دبزاقي غده سمې موادلري چې
شکارشوي حیوانات بې حسه کوي اویامړه کوي .انسان درې ډوله بزاقي غدې لري لکه

700

Saliva

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
()parotid, submandibular, and sublingual
بزاقي غدي  ،افرازیه غدې  ،لعابیه غدې  -:دسراومری په برخه کې درې ډوله بزاقي
غدوات شتون لري چې څوډوله لعاب یاعصاره افراز کوي  .بزاقي غدې عبارت دي له :
بزاقي غټه غده ( :)Glandulae salivariae majo-resغده پاروتید  ،دزنې الندې غده
 ، Glandula submandibularisدژبې الندې غده Glandula sublingualis
غده ء لعابیه دهن  -:اصطالح برای غدوات متعددیکه درخالیګاه دهن انجام یافته
وتولیدافرازات مینماید .دبیلګې په توګه په یوه انسان کې ورځنی دیولیترڅخه آن
تریونیم لیترپورې لعابي افرازات تولیدکیږي .دنوموړوافرازاتوپه مټ خوراکي موادپه
اسانی سره تیریږي اودنس خواته حرکت وکړي

Salivary Gland

Salivary Glands

میله ډوله  ،ګرام منفي اومتحرکې باکټریاوي دي چې د  Enterobacteriaceaeکورنۍ
پورې اړه لري .دمحرقې ناروغۍ اودمعدې هراړخیزې ناروغۍ المل ګرځي .دغذايي
موادودخوراک له الرې عفونت ډیرزیات دي
دخوړومالگه چې عبارت له سودیم کلورایدڅخه دی اوکیمیاوي فرمول يي  Naclدی .
که دمالگي سره ایودید گډشي نودیود مالگه  odised saltکیدای شی په اوبواوخوراک
کي دیودعنصرایودین  Iodineکمښت عوض کړي  .لکه دتائیرایدغدي نیمگړتیامخه
ونیول شی .
دتحریک هدایت انتقال -:
کله چې په پوستکي کې دعصبي حسي حجرې یوه
ریسپتور  receptorته تحریک ورکړ شي نوپه پايله
کې دحجرې د غشا په پوتنشل کې بدلون را ځي
چې داپوتنشل  action potentialداکسون Axon
په اوږدوکې دیوې غوټې څخه بلې غوټې ته خپریږي  .نوموړی تحریک دماغ شوکي ته

Salmonella

Salt

Saltatory
Conduction

دمتحرکوعصبي حجرو  Motor neuronsپه واسطه دتحریک ځواب
انتقال کیږي .
دعصبي ریشو axonپه اوږدو اړونده غړوته لکه عضال توته انتقال کیږی چې سرعت یې
په یوه ثانیه کې تر یوسلوشل متره  120 m/sپورې رسیږی .
شوره یا د سلفرو مالګه  -:دشورې تیزاب یوه طبیعي مالګه ده چې سپین بلورونه لري
اوپه طبیعت کې دشورې طبقاتوپه شکل پیداکیږي  .په تیره بیادچلي په هیوادکې ډیره
پیداکیږي اودسودیم نایتریت اوپوتاشیم نایتریت مخلوط تشکیلوي .کیمیاوي فرمولي
 KNO3.دی

Saltpetre
)(Niter

زماریم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دځمکې القالی اونادره عنصروپه ډله کې راځي.
دلنډیزنښه یې ، Saاتومي شمیره یې  62اوداتومې کتلې شمیره یې  ، 150,35دذوبان
نقطه  1072 °Cاودغلیان نقطه  1900 °Cاوکثافت یې  7.52 g/cm3دی.

Samarium

عدسیه محدب  -:هغه ډول عدسیې ته ویل کیږی چې په منځ کې پنډه اوپه اخیرخواکې
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.

Sammellinse
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نمونه،آزمایش،تجربه،

Sample

چټلي خوړونکي  -:هغه ژوندي موجودات چې دمړه شوواوفاسدشوو عضوي موادوڅخه
خپل ځان تغذیه کوي.

Saprobiontic

مایل به ګندګې  -:په فاسدشوواوګنده شووموادوکې ژوندکول اویادنوموړوموادوڅخه
دخپل ژوندتأ مین کول .

Saprophil

دعضالتوحجرونرۍغشأته ویل کیږي چې د  ، Plasmalemmaشبکوي رشتو اواساسی
قشرګالیکوپروتین څخه جوړه ده.

Sarcolemma

سارکومادتړوونکونسجونواویامرسته کوونکو اوساتونکو نسجونو سرطان ته ویل کیږي.
دبیلګې په توګه لکه دوینې رګونو ،هډوکو ،عضالتو اودوازدي نسجونه

Sarcoma

 -۱طبیعي سپوږمۍ  ،اقمارطبیعی  -:اجرام سماوی است که آنرابنام قمریادمیکنندوبه
اساس میخانیک سماوی بدوریک سیاره درحرکت بوده وهردوبدورآفتاب میچرخند .تاحال
 32قمرطبیعی معلوم است که ازان جمله زمین دارای یک قمره ،مریخ دوقمره،مشتری 12
قمره ،زهل  10قمره اورانوس  5قمره ونیپتون دارای  2قمره میباشد .عطارد،زهره
وپلوتوقمرندارند.
 -۲مصنوعي سپوږمۍ  -:اجسام وآالت اندکه جهت تحقیقات علمی بدوریکې ازسیارات
ویاآقمارانهابوسیله راکټ های فضانوردی ربحرکت اورده شده باشد.این آالت

Satellite

میتواندبدون انسان ویاباانسان باشد .مثال ً اقمارمصنوعی که بدورزمین ،مهتاب ومریخ
میچرخندوآنهاتحقیقات ومشاهدات خودرابه زمین مخابره مینمایند.
مشبوع  -:په کیمیاکې داسې محلولونوته ویل کیږی چې هغوی دحل شوي جسم دحل
کیدلو قدرت نورنه لري
مشبوع جریان  -:دبريښناهغه جریان ته ویل کیږي چې درونتګن په یوه تیوب کې
دکتودالکترودڅخه ازادشوي ټول الکترونونه دتیوب انودالکترودته ورسیږي اوکه بهرنۍ
ولټیج نورهم زیات شي دبريښناجریان ثابت پاتې کیږي.
مشبوع مقناطیسیت  -:په ځینومقناطیسي کیدونکوموادوکې داسې پېښه لیدل کیږي
چې دبهرخواڅخه په یوه جسم باندې دمقناطیسي ساحې  Hشدت زیاتوالي برسیره
دجسم مقناطیسیت

نوراضافه نه زیاتیږي  .داځکه چې دجسم

مقناطیسیت

Saturated

Saturation
Current

Saturation
Magnetization

مقدارااعظمي قیمت ته رسیږي اومشبوع حالت ځانته غوره کوي .
امانت ساتل ،خوندي ساتل

Save

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 .
اره ډوله اهتزاز-:

Sawdust

Sawtooth Wave
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داسې ډول اهتزازته ویل کیږي چې شکل یې دساین  sineتابع په بڼه نه وي بلکې دارې
غاشونوپه شان وي .داهتزازدامنه دوخت په پیل کې سم سیخ پورته ځي اوبیایوه ناڅاپه
عمودأ صفرته رالویږي  .په الکترونیکي موسیقي آالتو  ،تلویزیون اوصوت پوهنه کې اره
ډوله اهتزازپراخ استعمال لري .
په ریاضي کې دفوریرسلسلي په مرسته دنارمل ارې ډوله اهتزازفرمول دساین فنکشن
اودوخت  tپه تابع سره په الندې ډول لیکو.
سکېلر ،سکالر -:دیوه حقیقی عددمطلق قیمت اومقدارته ویل کیږي چې وکټورنه وي
اوسمت وه نه لري
دسکېلرفکټور -:هغه عدددی چې دیوه وکټورسره ضرب شوی وي
سکېلري ساحه  -:که چېرته د  nبعدي فضاهرې نقطې ته دیو سکېلري عدداړیکې
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.
میچ  ،مقیاس  ،داندازه کولوتخنیکي آالتودرجه بندي

Scalar
Scalar Factor

Scalar Field

Scale

سکانډیم  -:یوسپین رنګه نقره يې کیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه ېي په  Scاواټومي
شمیره یې  21ده  .دکتلي شمیره یې  44,956ده  ،دذوبان نقطه  1541 °Cاودغلیان نقطه

Scandium

یې  2836 °Cکثافت یې  2.985 g/cm3دی
پراګندګي  ،شیندنه  -:دفزیک په څانګه کې یوه اصالح ده چې په عمومي توګه دیوه
متحرک جسم یا څپې یا بنسټیربڅرکو دخط السیرانحراف دی کله چې دیوه بل ساکن
جسم سره غبرګون وکړي .
دبیلګې په توګه لکه دنوروړاګې چې داتوم په هسته باندې ولګیږي اویادګردسره ولګیږي

Scattering

اودخپل اصلي خط السیرڅخه انحراف وکړي اوکاږه ښي  .همدارنګه کله چې الکترونونه
په نوروالکترونواویا داتوم هستې نیوترونوسره غبرګون وکړي اوپه پایله کې دخپل
مسیرڅخه انحراف وکړي .
ال ش خوار -:هغوحیواناتوته ویل کیږي چې دمړه شوواورګانیزمواویامړه جسدڅخه ځان
تغذیه کوي
تقسیم متعدد -:تولیدموجودات حیه ایکه کروموزوم های پلوئید ) (haploidداشته
باشدوتوسط مخلوط شدن یک تخم فاقدکروموزوم بایک سپرم عادی بوجودآمده باشد.
تولیدغیرجنسي موجودات حیه توسط تقسیم متعددسلول هاکه درپار ازايټ دیده میشود
شرودینګرمعادله  -:یوه خطي ،قسمي تفاضلي معادله ده چې دکوانتم میخانیک
 quantum-mechanicاساس تشکیلوي  .لکه څرنګه چې دکالسیک میخانیک په څانګه
کې دیوه جسم لپاره دنیوټن  Newtonحرکت معادله بنسټیز اهمیت لري کټ مټ
همدارنګه دکوانتم میخانیک په څانګه کې دشرودینګرمعادله بنسټیز اهمیت لري.
نوموړې معادله په ډاګه کوي چې دهستوي بڅرکولکه اتوم ،الکترون ،پروتون
اونوروذراتودحرکت مسیردڅپې معادلي په ډول تغیرکوي  .نوموړې قسمي تفاضلي

703

Scavenger

Schizogony

Schrödinger
equation

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
معادله دوخت په تړاودکوانتم میخانیکي سیستم تغیرتشریح کوي .
په  1926زکال کې نوموړې تفاضلي معادله داتریش هیوادیوفزیک پوه اروین شرودینګر
 Erwin Schrödingerله خوادڅپې معادلي په توګه خپره شوه اوسمدالسه دهایدروجن
اټوم طیف دپوهیدلوپه موخه په بریالیتوب سره وکارول شوه .نوموړي ساینس پوه ته په
 1933ز کال کې دنوبل جایزه ورکړل شوه  .دشرودینګرمعادله دوخت په تړاو دیوه کوانتم
میخانیکی سیستم حالت دڅپې په ډول ترڅیړنې الندې نیسي  .شرودینګردڅپې میخانیک
دالندې فرضيې په اساس ترڅیړنې الندې ونیواوپه پایله کې دبنسټیزذراتودانرژي لیول
 Levelلپاره یوه قسمي تفاضلي معادله ترالسه کړه.
• دیوه الکترون هراړخیزپراخیدونکی حرکت اوخواص ددیبروګلي څپې De Broglie
 waveپه ډول فرض کوالی شوچې دڅپې دامنه يې دوخت اومکان په تړاوتغیرکوي
• دیوه الکترون نا خوځېدونکی حالت کټ مټ لکه درې بعده والړه څپه ده چې ددامنې
درې بعده ویش یې دوخت په تړاوتغیرنه کوي .
•

که چیرته دوالړې درې بعده څپې ددامنې قیمت مربع کړو ،نوپه پایله کې دفضاپه هره
نقطه کې دالکترون دتم ځای احتمال لپاره یومعیارترالسه کیږي

دشرودینګرمعادله یوه قسمي تفاضلي معادله ده کټ مټ لکه په کالسیک میخانیک کې
دڅپې معادله چې دڅپې تابع سره ورته ده ) ψ(x. tاوپه فضاکې دیوه بڅرکي
دپراخیدلوځای اویاپه بله مانادفضاپه یوه حجم کې دیوه بڅرکي دموندلواحتمال په ډاګه
کوي .
دشرودینګرځانګړې قسمي تفاضلي معادله هغه ډول معادله ده چې دوخت په تړاوتغیرنه
کوي اوهغه کوانتم میخانیکي سیستمونه تشریح کوي چې دڅپې تابع ) ψ(xقیمت
اودسیستم پوتنشل انرژي ) Epot(xیوازې دځای  xتابع وي خودوخت  tتابع نه وي .
که څه هم دشرودینګر دڅپې تابع) ψ(xپه خپله دریاضي یومجمل اصطالح ده چې واضح
اوڅرګندتصویرنه لري  .خودشرودینګردڅپې تابع مطلق قیمت مربع |  |ψ(x)2داحتمال
کثافت په ډاګه کوي چې ګڼه یوالکترون د  tپه وخت کې په یوه ځای  xکې موندال ی
شو .څرنګه چې په عمومي توګه دڅپې تابع ) ψ(x. tخپله بڼه دوخت په تړاوبدلوي ،نوله
دې کبله کوالی شوچې ځینې فزیکي کړنالرې لکه دالکترون خپریدل ،پراګندګي اوتداخل
 interferenceتشریح کوال ی شو.
دشرودینګرمعادله دکالسیک فزیک څخه نه شي اشتقاق کیدالی  .خونوموړې معادله
کیدی شي چې دځینوفرضیوپه کارولوسره د هملټن تابع  Hamilton functionپه مرسته
ترالسه شي  .دهملټن تابع دیوه سیستم حرکي انرژي  p2/2mجمع پوتنشل انرژي )V(r,t
سره مساوی دي .

په پورتنۍ یوبعده معادله کې دبڅرکي کتله په  ، mضربه  P = momentumمساوی ده
له  ، P = mvدسیستم ټوله انرژي مساوي ده له  ، Eدبڅرکي پوتنشل انرژي مساوي ده
له ) ، V(r,tدځای لپاره  rاودوخت لپاره  tلیکل شویدی .
دنوموړوکالسیکي کمیتونوپه مټ کوالی شوچې دشرودینګرقسمي تفاضلي معادله ترالسه
کړو .دنوموړې موخې لپاره په لومړي ګام کې دکالسیک سیستم فزیکي کمیتونه لکه
ټوله انرژي  ، Eضربه  pاومکان  rدورته کوانتم میخانیک عملګرو quantum
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 mechanical operatorsپه مټ عوض کوو.
نولروچې :

په پورتني تعویض کې  iیوموهومي عددی اومساوي دی له = i√−1 :
تړاو مشتق په

δ
δt

 ،اودوخت په

ښوول شوی دی .همدارنګه دپالنک ارجاع شوي ثابت په

،دضربې عملګرلپاره دنبال عملګر ∇ =  Nabla operatorڅخه ګټه پورته شوې ده .
دیادولووړده چې دنبالعملګر یووکټورتشکیلوي اودمکان په تړاودهغه قسمي تفاضلي
مشتق په الندې ډول لیکل کیږي .
کله چې پورتني یادشوي ټول عمګرونه دڅپې په تابع ) ψ(x. tباندې وکاروو،نوپه پایله
کې دشرودینګرمعادله ترالسه کیږي .

دشرودینګرپه پورتنۍ معادله کې یوبل عملګرهم لیکل شوی دی چې دلیپالس عملګر
 Laplace operatorپه نوم یادیږی اوپه الندې ډول لیکل کیږی .

دیوه بڅرکي لپاره چې په غیرنسبې سرعت حرکت کوي دوخت  tاوځای  xپه تابع سره
دشرودینګریوبعده قسمي تفاضلي معادله په الندې ډول لیکال ی شو:

په نوموړې معادله کې ̂
 Hدهملټن عملګرپه نوم یادیږی اوقیمت یې مساوي دی له :

په پایله کې دشرودینګریوبعده معادله په لنډډول لیکال ی شو:

هایدروجن اتوم لپاره دشرودینګرمعادله :
که ومنوچې دهایدروجن اتوم جوړښت درې بعده شکل لري اوله دې کبله دڅپې تابع د
 x,y,zځایزمحورونوتابع ده  .څرنګه چې دهایدروجن اتوم الکترون دمثبت چارج شوې
هستي برېښنایزپوتنشل  electrical potentialپه شاوخواکې دوراني حرکت کوي ،نوله
دې کبله دپوتنشل انرژي خاونددی  .دالکترون پوتنشل انرژي قیمت یوازې دهستې څخه
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دالکترون واټن  rتابع دی اومساوې ده له :

په پایله کې دهایدروجن اټوم لپاره دشرودینګرمعادله په الندې ډول لیکل کیږي :

که څه هم دهایدروجن اتوم لپاره دشرودینګرمعادلي حل کول یوستونځمن کاردی
دخوځینو اسانتیاوو په پام کې نیولوسره دحل الره پیداکیږي  .دبیلګې په توګه
دهایدروجن اتوم برېښنایزپوتنشل  electrical potentialشعاعي تناظرلري اوهسته په
مرکزکې موقعیت لري ،نوله دې کبله مناسب ده چې دکروي مختصات ورته وټاکل شي .
په نوموړي مختصاتوکې یوه نقطه ددووزاویو تیا  θاو في ∅ اودمرکزڅخه دنقطي واټن r
په اساس ټاکل کیږي .دکارتیزین مختصاتو اودکروي مختصاتوترمنځ اړیکې په الندې
ډول دي.

دهایدروجن اټوم لپاره دشرودینګرتفاضلي معادلي دحل جمله دمتغیرو ∅ ;,θ ; r
بیلولوسره په الندې ډول لیکال ی شو

په

یوډول کروي هورمونیک تابع
په پورتنۍ معادله کې  Rشعاعي تابع ده  ،او
ده  Spherical harmonicsدهایدروجن اتوم بنسټیزلیول  levelیانې  n =1لپاره دحل
تابع بڼه په الندې ډول ده .

په الندې شکل کې دهایدروجن اتوم لپاره دحل جمله کښل شوې ده  .په افقي محورکې
داتوم هستي اوالکترون ترمنځ واټن  rپه واحد انګستروم اوپه عمودي محورکې دڅپې
شعاعي تابع ) ψ(rدامنه کښل شوې ده  .دهایدروجن اتوم عمده کوانت عددمساوي
دی له n= 1,2,3 :
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دنباتاتواستحکامي حجرې  -:دنباتاتو مړې شوې حجرې دي چې دارتجاع خاصیت
وړتیانه لري اودنبات دکلک ساتلودنده ترسره کوي.

Sclerenchyma

عقرب  ،لړم ،ګژدم  -:جوال ډوله حیوانات دي چې طول یې آن تر  21 cmسانتې متره
پورې رسیږي  .بدن یې دیوه پنډې طبقې څخه پوښ شوی دی چې دشیتین  Chitinپه نوم
یادیږی  .دسراوسینې برخه يې د  Cephalothoraxپه نوم یادیږی اوڅلورجوړه پښې
ورڅخه راوځي  .دلړم په قدامي برخه کې یوه جوړه غټ قیچي ډوله جوړښت شته دی .
دلړمانودبطن اخري برخه نري بندونه اوکړۍ لري اولکه دلکۍ په شان ښکاري اواخري
برخه یې دوه زهرجنې غدې لري چې په یوه نیش باندې تړلې دي اوهم دځان دفاع کوي
اوهم دښمن مړکوي .معموالً دشپې حیوانات دي چې دعنکبوت اونوروحشراتوڅخه خپل
ځان تغذیه کوي اوهغوی دزهروپه مټ مړه کوي  .دلړمانوزهر دانسان لپاره هم ډیرخطرناک
دی اوکیدی شي چې دمرګ المل وګرځي .لړمان په ریګ،دښتو ،اوډبرې لرونکوځایونو

Scorpion

اوکورونوکې ژوندکوي  .دلړمانودوه زر ه پينځه سوه ډولونه شتون لري  .دلړمانوتکثر
دجنسي القاح له الرې ترسره کیږي  .دلړم بهرنۍپوستکی یوډول کیمیاوي ځلیدونکې
ماده لري چې دماورای بنفش وړانګوپه مټ ابې رنګ ځانته غوري کوي .دلړم
اوالدونوشمیرددوووڅخه ان ترپنځوس پورې رسیږي .که دزیږدلوپه ترځ کې اوالدونوته
خو راکي موادوه نه رسیږي نو دوژې له السه په خپله مورباندې حمله کوي اونوش جان کوي
یې  .برخالف دنورواورګانیزمودلړم اوالدونه یوازني اورګانیزم دي چې دقحطي په موده
کې خپله موردمنځه وړی
دتلویزیون اویا کمپیوتر پرده

Screen

سکروي  -:یوډول ناروغي ده چې په بدن کې دویتامین  Cکمښت له کبله منځ ته راځي.
نښې نښانې يې دادي چې غاښونه لویږي  ،دغاښونوغوښې څخه یانې بیره های دندان
څخه وینه بهیږي،دوینې کمښت اودبدن دفاع سیسم کمزورتیا اونور .زخم په
ځنډاوخنډسره بیرته ښه کیږي
دکیمیاوي عنصر سیلنیم لپاره دلنډیز نښه ده چې اتومي شمیره یې  34ده اودنیمه فلزپه
ډله کې شمیرل کیږي .سیلن دانسان لپاره یوډیراړین نیمه فلزدی چې په وینه کې يې
مقدارپه یوه ورځ کې دپنځوس مایکروګرام څخه لږ نه وي.
دکال فصلونه  ،موسم ،فصول سال

Scurvy

Se > Selenium

Season

بحري غټي الجي  -:یوډول خوراغټي ډیرحجروي الجې دي چې په زرګونوانواع یې
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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سلنه اوکیسجن تولیدکوي  .بحري غټي الجي دغذاتولیدکولوپه فابریکوکې اوهم په
طبابت کې پراخ استعمال کیږي .
دی

تابع  -: secantدتعریف سره سم

ثانیه  -۱ -:دوخت واحددی اولږڅه دزړه یوې ضربې په شان وخت سره یوشان ده.
دلنډیزنښه یې په  secاویا  sسره ښوول کیږي  .یوه ثانیه دیوې دقیقي شپیتمه برخه ده
 -۲ثانیه واحدکوچک زاویهْ مسطح است که مساوي به  1/60یک دقیقه است  :یوه
درجه زاویه  1°مساوي ده له شپيته دقیقي ) ، 60 (′اویوه دقیقه مساوي ده له شپیته
ثانيي ) ، 60 (″دبیلګې په توګه لکه 40.1875° = 40° 11′ 15″ :
ثانوي  ،دومي

Secant

Second

Secondary

ثانوي الکول،ثانوي الکوهول ،ثانوي الکول -:
هغوالکولوته ویل کیږي چې د  OHګروپ په یوه مالیکول کې په  -CHباندې تړلی وي .
عمومي فرمول يې مساوي دی له  ، RR'CHOH :دبیلګې په توګه لکه 2-propanol
) (R=R'=CH3الکل ګروپ  Alkyl groupدیوه مالیکول هغه ګروپ ته ویل کیږي چې
دهایدروجن اټوم اوکاربن اتوم دکیمیاوي تړون څخه جوړشوی وي  .دبیلګې په توګه لکه
میتول ګروپ  ، –CH3ایتول ګروپ ، –CH2–CH3عمومي فرمول یې  CnH2n+1دی .
داسانتیاپه موخه دالکیل ګروپونه په  ...R1 ;R2 ;R3 .باندې ښوول کیږي .
الکهول یوعضوي مرکب دی چې په خپل مالیکولي جوړښت کې یو هایدروکسیل ګروپ
 -OHلري .بلخواهریوالکهول یوالفاکاربن لري  alpha carbonچې په هغه باندې
دهایدروکسیل  OHګروپ تړلی دی .بلخواداچې دهایدروکسیل ګروپ  OHپه الفا کاربن
باندې دالکیل ګروپونو څومره شمیر کاربن  Cاټومونه اوهمدارنګه څومره
شمیردهایدروجن اټومونه  Hتړلي دي نوله دې کبله الکهول په دریوبرخوویشل کیږي.
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
توګه لکه ایتانول ،Ch3-Ch2-OHپروپانول ، Ch3-Ch2-Ch2-OHبوتانول اونور ....
ثانوي الکهول هغوالکهولوته ویل کیږي چې دوه
الکیل ګروپونه ولري اودهرګروپ یوکاربن اټوم
اویوهایدروجن اټوم دهایدروکسیل ګروپ په
الفاکاربن باندې تړلي وي  .دبیلګې په توګه لکه
)(R2CHOH
په بله مانا که چیرته دهایدروکسیل ګروپ په لومړي یاالفاکاربن باندې یویادوه یادرې
الکیل ګروپونه تړلي وي نوپه خپل وارسره په ابتدايي الکهول ،ثانوي الکهول اودريمي
الکهول په نوم یادیږي
هغه سرطان چې بیرته راوګرځي کوم ځای کې چې لومړی ځل
دبدن بل ځای ته وغځیږي اوهلته یوثانوي سرطان مینځ ته راشي

پیل شوی وواویاداچې

ثانوي ګوټک  -:هغه ګوټک ته ویل کیږي چې دیوه ترانسفرمرپه ثانوي سرکت کې شتون
لري .دبیلګې په توګه یوترانسفرمرپه پام کې نیسوچې دلومړي ګوټک اودویم ګوټک څخه
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Alcohol

Secondary
Cancer
Secondary Coil
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جوړدی  .لومړی ګوټک دولټیج په یوه سرچینه باندي تړلی دی  .کله چې دلومړي ګوټک
څخه دبريښناجریان تیریږي نوپه پایله کې یوه مقناطیسي ساحه تولیدکیږي .څرنګه چې
ثانوي ګوټک دلومړي ګوټک په مقناطیسي ساحه کې قرارلري نواندکشن قانون په اساس
ترهغه وخته پورې چې په لومړي ګوټک کې مقناطیسي ساحه تغیرکوي ورسره جوخت په
دویم ګوټک کې داندکشن بريښنایزجریان منځ ته راځي.
امالح ثانوي  ،ثانوي مالګه  -:هغومالګوته ویل کیږي چې دیوه اسیددویم هایدروجن اتوم
دیوه فلزپه واسطه تعویض شوی وي  .لکه Na2HPO4

Secondary Salt

ددویم پړاودرملنې ته ویل کیږي کله چې دلومړي پړاودرملنه ترسره شي  .نوموړې درملنه
هغه مهال ورکول کیږي کله چې دلومړي پړاودرملنه بې ګټې شي او نتیجه ورنه کړي اویا
ناروغۍ بیرته راوګرځي ،

Second-Line
Therapy

هر اړخیز ترشحی موادوته ویل کیږي چې دبدن حجرواویاد غدوڅخه وینې اویادبدن
مایعاتوته افرازکیږي  .دنوموړوموادوتولید اوترشح کړنالرې ته  Secretionویل کیږي.
دبیلګې په توګه په پوستکې کې دخولې کیدلوغدې شتون لري چې دبدن حرارت دتنظیم
په موخه خوله یانې عرق تولیدکوي او د پوستکې سطحې ته یې افرازکوي  .عصاره معده،
عصاره دهن ،عصاره پانقراس ،عصار ه صفرا اونور

Secret

دبدن څخه لیرې کول  ،دفع کول ،افرازکول  - :بېلګه  :هغه موادچې یوحیوان ورته
اړتیانه لري دبدن څخه افرازکوي
افراز  ،ترشح  ،دفع -:

دبدن څخه بهرته دبې ګټوموادوایستل

قطاع دایره  -:دیوې دایرې یوې برخې ته ویل کیږي چې ددووشعاعو اوهغه قوس چې
دنوموړوشعاعوترمنځ پروت دی ،بیل شوی وي.
رسوب  ،ترسب

Secrete
Secretion
Sector
Sediment

بند،قسمت  ،بخش  -:تکرارقسمت های مشابه عضوی درساختمان طوالنی بدن حیوانات
 ،مانندبندهای کرم ها،حیوانات مفصلیه وبندهای وجوددرقسمت های مختلف بدن
دربعضی حیوانات مانند حلقه های وجودکرم زمیني مشابه بوده ولی دربعضی حیوانات
مانندبندهای سینه وبطن حشرات غیرمشابه است .همچنان بعضی اعضای داخلی
نیزبشکل بندهایا  Metamerتنظیم ګردیده اند .چنانچه هربندحیوانات مربوط دوعقدهْ

Segment

عصبی داشته که بایکدیګرتوسط رشته های عرضانی ویاعقده های عصبی بند
مجاورتوسط رشته های طوالنی باهم وصل بوده وشکل سیستم اعصاب زینه مانند
رابوجودمیآورند.
سګمنتال ماستکټومې دجراحي یوډول طریقه ده چې دتومورکتله اولږڅه دسینې
شاوخواسالم نسج اودتومورالندې دسینې عضالت پرې کیږي .خوپخپله پاتې سینه په خپل
حال پاتې کیږي .دبايوپسي په مټ دتخرګونوځینې لمفاوي غوټې هم لیرې کیږي

Segmental
Mastectomy

دیوه مخلوط بیلول ،دیوه مخلوط داجزاووبیلول  ،بيلول ،جالكول ،ګوښي كول  :يوازي
كول ،تبعيض كول .

Segregate
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زلزله سنج  -:هغه آالت دي چې دزلزلي څپې اندازه کوي
انتخاب کول  ،خوښول  ،غوره کول

Seismometer
Select

انتخاب  ،ترتیب  ،خوښونه ،ټاكنه ،غوره كونه( ،بيالوجي) دموجوداتوپه تکامل کې
طبیعت ځانګړی انتخاب کوي  .په دې مانا چې یوازی هغو ژوندسوروته بیرته ډیرښت
ورکوي چې ټاکلي اوښه صفتونه ولري او دبقاپاتې کیدلووړتیایې دنوروپه پرتله ډیره وي
(اصالح)  .خوهغه موجودات چې نیمګړي صفتونه ولري دهغوی بیرته ډیرښت کمښت
مومي .

Selection

انتخاب ،ټاکنه  -:په بیالوژي کې طبیعي انتخاب ته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه
دهغوافریدون وع ټاکل کیږي چې ترټولوقوي اودچاپیریال سره توافق کوالی شي ترڅوټاکل
شوی نوع ژوندی پاتې شي اوډیرښت ومومي.

Selection

په کوانت میخانیک کې یوداسې قانون ته ویل
دانتخاب قانون (انتخابي قاعده ) -:
ددووراکړل شووکوانت
کیږي چې په دې هکله مالومات ورکوی چې ګڼه
سیستمونودحالتونوپه منځ کې تيريدنه امکان لري اوکه نه ؟ لکه داتوم مدارونوترمنځ
دالکترومقناطیسی وړانګودجذب کولو اویا خپرولو کړنالرې امکان شته اوکه یې نه
شته  .د بېلګې په توګه دمدارونو(اوربیتالو) ترمنځ دالکترونوتیریدنه په ټولیزه توګه
دبریښنایزدیپول وړانګوپه توګه ترسره کیږي  .دالکترونودتیریدنې په هکله دانتخاب
قانون په الندې ډول دی .
،

،

په پورتنی معادله کې دنوموړي سیستم دمدارڅرخیدونکی ضربې کوانت عدد په ، l
دمقناطیسي کوانت عددپه  mاو دسپین کوانت عدد
په  sتوروباندې ښوول شوی دی  .داتوم مدارونوترمنځ
دالکترونوعبورهغه مهال کیدونی دی چې دهغوی د

Selection rule
(or transition
)rule

کوانت عددونوتغیر پورتنی لیکل شوي قیمت ځانته
غوره کړي  .دیادولووړده چې په ځینواتومونوکې دیوې
انرژي لیول څخه وبل انرژی لیول ته دالکترونوتیریدنه
منع ده داځکه چې هیڅ کله اویا په ډیرندرت سره لیدل
کیږي .
دخپل ځان اندکشن ،خپلیزاندکشن -:
یوبريښنایزسرکټ په پام کې نیسوچې دیوې
ولټیج سرچینې لکه ، 12 Vیوسویچ
،یوګوټک اویوه ګروپ څخه جوړدی .ګروپ
اوګوټک یودبل سره موازي تړلي دي  .هرکله
چې په تړلي سرکټ کې دبريښناجریان دبرقي سویچ په مټ وتړل شي اویابیرته خالص
شي ،نوپه ګوټک کې دوخت 𝑇∆ په تړاوبدلیدونکي مقناطیسي ساحه تولیدکیږي چې
همدغه ساحه په خپل وارسره پ ه ګوټک کې دسرچیني په پرتله لوړ ولټیج لکه
 100 Vتولیدکوي اوپه پایله کې ګروپ بلیږي  .نوموړی ولټیج داندکشن ولټیج
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 𝑈inاونوموړي کړنالره دګوټک خپل ځان اندکشن په نوم یادیږي .داندکشن ولټیج  𝑈inچې
په خپله دګوټک په مټ تولیدکیږي اوپه ګوټک کې دوخت په تړاوبدلیدونکي
∆I

بريښنایزجریان  ∆Tترمنځ الندې سم سیخ اړیکې شتون لري.
∆I
∆T

𝑈in = L

په نوموړې معادله کې  Lدتناسب فکټوردی او دخپل ځان اندکشن په نوم یادیږي
اوواحدیې هنري  Hدی .په بله مانا دیوه ګوټک خپلیز اندکشن مساوي دی له  :په ګوټک
کې تولیدشوی اندکشن ولټیج تقسیم په ګوټک کې دوخت په تړاومتغیربريښنایزجریان
القاح خودبخود  -:دربعضی حیوانات مانندکرم های رشتوی ،کرم های کدودانه وغیره
ویابعضی نباتات عملیه القاح بین خودموجودحیه صور ت میګیرد .یعنی یک فرد
ازوالدین موجوداست  .درصورتیکه القاح توسط سلولهای جنسی یاګامیتهاعین
موجودصورت ګرفته باشد عملیهْ مذکوربنام  Automixisیادشده درحالیکه معمو ًال
سلولهای جنسی ازافرادمختلف نشا ْیت میکند.که این حالت اخیرالذکربنام
 Amphimixisیادمیګردد.

Self-Fertilization

نیمايي محور -:دبیلگې په توگه لکه په یوه بیضوي اویاهیپربل کې دلوی محورنیمايې
برخه اویادکوچني محورنیمايي برخه دنیمايي محورپه نوم یادیږي .

Semi- Axis

نیمايي کره ،نصف کره

Semi Sphere

نیم دایره ،نصف دایره

Semicircle

عنصرونه اوجامدجسمونه دي چې دبرقي هدایت نیمايي
دالکترونودجریان په تړاودهادی اوناهادي ترمنځ پراته دي .

وړتیالري اوله دې کبله

Semiconductor

نیم گروپ  -:په ریاضي کې نیم گروپ عبارت له یوه الجبري جوړښت څخه دی چې
دیوې مجموعې  Sاو دمشارکت قانون دوه گونو عملیې (* ) لکه ضرب یاجمع څخه
تشکیل شوی وي  .دمکمل گروپ په برخالف نیم گروپ د هرعنصرپروړاندې یومعکوس
عنصرلکه  A-1 * A = Eنه لری اوهمدارنگه یوخنثی عنصرلکه یو اویا صفر ( E * A
 ) = Aهم نه لري .
دیوې مجموعې  Sاوددوه گونې عملیې (* ) څخه
تعریف  :نیم گروپ
جوړدی چې الندې خواص ورباندې صدق کوي :
که دمجموعې په هر یوعنصرلکه  Aاو  B ,باندې دوه
 -۱تړلېتوب : Closure
گونه عملیه وکاروو،نومحصله عدد هم  A • Bدمجموعې  Sیوعنصر تشکیلوي .
 -۲مشارکت قانون : Associativity
دمشارکت کړنالره اعتبارلري .
 ، A * (B * C) = (A * B) * C.دپام وړده چې تشه یانې خالې مجموعه

Semigroup

د مجموعې ټولوعنصرونو  a,B,Cلپاره

نیم گروپ

هم یوډول

دی .

دمني مایع  -:دمذکرجنس مني مایع ته ویل کیږي چې آن تریوسلوپنځوس ملیونه پورې
سپرم لري اودمذکرجنس له خوا دجفت کیدلوپه ترځ کې له منې غدي seminal glands
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څخه افرازکیږي  .مقداریې آن ترشپږملی لیترپورې رسیږي اوځانګړی بوی لري .
هغو جدارونو،غشا اویا میمب رانوته ویل کیږي چې نیمايي قابل نفوذخواص ولري  .په دې
مانا چې محلل یې دسوريوڅخه تیریږي خوحل شوې ماده (محلول) ورڅخه نه شی
بنسټ جوړوي اوله دې کبله په
دOsmosis
تیریدالی  .نوموړې کړنالره
نباتاتواوحیواناتوکې مهم رول لوبوي .

Semipermeable

نیمه قابل نفوذغشاْ

Semi-Permeable

هغه ډول کیمیاوي تړونونوته ویل کیږي چې په شکل دنیمه قطبي عمل کوي

Semi-Polar Bond

بیهوشه  ،بی سده

Senseless

حساس

Sensitive

حسي سلولونه  -:دفیزیولوژي په څانګه کې ځانګړوحجروته ویل کیږي چې دچاپیریال
څخه اویادبدن دننه څخه کیمیاوي ،فزیکي تحریکات رانیسي اوعصبي سیستم ته یې
انتقال کوي .دکثیرالحجروي حیواناتو پوستکې په اکتودرم پټ کې حساس سلولونه دي
چې تحریکات ځانته رانیسي اواعصبي سیستم ته یې انتقال کوي .
دتحریکاتودرانیولوپه موخه دویښتانوپه شان راوتلی جوړښتونه لري لکه دالمسې
برسکونه ،شامه ،میله ګک های باصره اونور  .دفعالیت اودندې په تړاو حسي سلولونه په

Sensory Cell

المسه سلولونو ،شامه ،سامعه ،باصره اوداسې نوروویشل کیږي  .حسیه سلولونه په
توپیرلرونکوشکلونوباندې دعصبي رشتوسره تړلي دي .
عضوحسیه ،عضوأخذه  -:یک قسمت ازسیستم عصبي است که مسؤل مالومات حسي
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.
Sensory Nervous
System
درحیوانات عالی ګروپ های سلولهای حسیه که صرف تحریکات معین رااخذتوانسته
باهم تجمع نموده وبااعضاْ کمکی جهت خنثی ساختن تحریکات نامطلوب وتقویهْ حس
مذکورمجهزمیباشندوبا این ترتیب اشکال اختصاصی اعضأ حسیه ال مسه  ،اعضای
حسیهْ حرارت ،اعضای حسیهْ نور ،اعضای حسیهْ ذایقه ،شامه وغیره
دسینې سرطان ته ورڅرمه هغه لومړی لمفاوي غوټه چې هلته سرطانې حجرې ورغځیږي

Sentinel Lymph
Node

دګل یاغوټی بهرنۍ پاڼې دي چې دګل ننۍ نازکه برخه ساتي  .داپاڼې اکثرأ شین رنګ
لري .

Sepal

دشگوفې بهرنیو پوښ پاڼو ته ویل کیږي چې دغوټۍ پاتې پاڼې خوندي ساتي .

Sepal

کاسبرګ  -:هغه پاڼې چې دیوه ګل ټولې پاڼې دبهرخواڅخه پوښ کوي

Sepal

حسابي ترادف  -:د عددونو  ،یاشیانو اویاپېښودتنظیم شووترادف څخه عبارت دی .
که دعددونویولیست په پام کې ونیسو نو دپرلپسې عددونوترمنځ توپیرثابت وي  .د
بېلګې په توګه لکه  2,5,8,11 , …….اویا په عمومی توګه یوترادف په قوس کې
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داسې لیکو:
په ریاضی کې  :ترادف  -:دعددونوپه مرسته دمرتب شیانو objectsاویاپېښولیست ته
ویل کیږي  .دبیلګې په توګه لکه یوه مجموعه چې په خپل ځان کې غړي لري اودعنصرونو
اویاجملوپه نوم هم یادیږي .
په بله وینا ترادف یوه ديسكريت  discreteتابع ده  .دبیلګې په توګه )(C, R, Y
دحروفویوترادف دی چې د ) (Y, C, Rڅخه په ترتیب کې توپیرلري  .ترادف کیدای شي
چې محدود اویا نامحدودوي  .دبیلګې په توګه :
𝟏

𝟏 𝟏 𝟏

} {𝟏. . . . … … … . .
𝟒 𝟑 𝟐
𝐧

یومحدودترادف دی چې دمجموعې غړي یې دیوڅخه تر n

پورې رسیږي او دلته د  nعدد دصفر څخه ستردی  .n ≥ 0بلخواپه یوه مجموعه کې

Sequence

دنامحدودترادف خواص داسې دي چې دهرې جملې څخه وروسته پرلپسې بله جمله راځي
اوپای نه لري  .لکه :
} {𝟏. 𝟐. 𝟑. 𝟒. 𝟓 … … . .

 ،په عمومي صورت سره محدودترادف )(ai

په

په توګه لیکل کیږي چې ai

اونامحدودترادف په
کومه یوه نامالومه جمله ښيي .

ترتیب ،سلسله ،تنظیم  ،دبیلګې په توګه لکه دیوه پروتین په مالیکول کې
دامینواسیدبرخوسلسله

Sequence

په ریاضي کې دعددونوترادف ته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه لکه حقیقي
عددونو،صحیح عددونواومختلط عددونوترادف

Sequence

یوپه بل پسې  ،دیوبل په تعقیب سره

Sequently

پرلپسې،مسلسل،يوپربل پسې

Serial

قطار ،سلسه

Series

سلسله ،مجموعه  ،دخلکومجموعه چې یوپه بل پسې په نوبت اوپه قطارکې والړوي

Series

پرلپسې سرکټ تړون ،بسته کاری مسلسل  -:په الکترونیک څانګه کې دبريښنایزسرکټ
یوډول تړون ته ویل کیږي چی برق مصرف کوونکي
سامانونه ،برقي ګروپ ،اومقاومتونه مسلسل څنګ په
څنګ یوپ ربل پسې تړلي وي .په مسلسل بريښنایزسرکټ
دهریوه مقاومت څخه په یوشان برق جریان  Iتیریږي
په مسلسل بريښنایزسرکټ کې په هرمقاومت باندې دولټیج لویدونکې برخې حاصل
جمع له بطری ولټیج سره مساوی دی له :
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مساوي دی له حاصل جمع دټولومقاومتونوڅخه چې په
مجموعي مقاومت
بريښنایزسرکټ کې تړل شوي وي .

مسلسل بسته کاري  -:په الکتروتخنیک کې یوډول سرکټ ته ویل کیږي چې په هغه کې
اومیک مقاومت ،څراغ ،دایود،خاذن ،ګوټک اونوربرقي عنصرونه دمسلسل په شکل تړل
شوي وي  .په دې ماناچې دټولوڅخه یوشان برقی جریان تیریږي  .دمجموعي مقاومت
معادله په الندې ډول ده .
دبریښنایزآالتویوډول بسته کاري ته ویل کیږي چې په
سرکټ کې برقي آالت پرلپسې په یوه سلسه کې تړلي وي
 .په شکل کې درې مقاومتونه پرلپسې تړل شوي دي
اومجموعي مقاومت يې مساوي دی له :
R = R1 + R2 +R3

Series Circuits

Series
Connection

مسلسل برقي ماشین -:
یوډول برقي ماشین ته ویل کیږي چې دمستقیم جریان
پرځای دمتناوب جریان په واسطه کارکوي  .نوموړې
ماشین دیوې بهرنۍ نامتحرک گوټک اوپه منځ کی دیوې
څرخیدونکی متحرک گوټک څخه جوړدی  .دنني
څرخیدونکي گوټک اوبهرني ساکن گوټک دواړوبرخوپه
منځ کې اوسپنه شتون لري او دگوټک په شان هادی سیم
ورڅخه تاوشوی دی  .نامتحرکه برخه یې دستاتور
 Statorاوخوځیدونکې برخه یې دارمیچر  Armatureپه نوم یادیږي اوپه یوه سرکت کې
یوپربل پسې مسلسل دمتناوب جریان په منبع تړلي دي  .کله چې دبرق جریان دبهرني
ساکن اودنني متحرک گوټک څخه تیریږي نو په هغوی کې الکترومقناطیسي قطبونه منځ
ته راځي  .د ارمیچرپه محور باندې اودڅرخیدونکي گوټک په پای کې نیم دایروې شکله
دیوه بل څخه عایق دوه فلزي لوحې تړل شوې دي چې دکموتاتور Commutatorپه نوم
یادیږي  .دکموتاتوریانې قطب بدلونکې په مرسته دبرق جریان سمت سرچپه کیږي .
کموتاتورلکه دیوه میخانیکی سویچ په شان کارکوي اود ارمیچر دنیمايي څرخیدلوڅخه
وروسته دنني څرخیدونکي گوټک دبرق جریان سمت اودهغې سره سم مقناطیسي قطبونه
سرچپه کوي  .په دې مانا چې دمتناوب جریان هرې نیمې څپې څخه وروسته په هم
اهنگي سره دساکن الکترومقناط یسي گوټک جریان اود ننی څرخیدونکي گوټک جریان
خپل سمت یانې قطبونه بدلوي  .په پایله کې دبهرني ساکن الکترومقناطیسي گوټک
اودنني څرخیدونکي الکترومقناطیسی گوټک مخالف مقناطیسي قطبونه یوپربل باندې
دلورینّڅ قوه وارد کوي چې د ارمیچر دڅرخیدلوالمل گرځي  .په ارمیچر دتاوشوی گوټک
اخري څوکې دکاربن برسونو Brushپه مرسته د کموتاتورسره تماس لري  .دکاربن
برسونه دبرق جریان منبع سره تړلي دي  .دمسلسل برقي ماشین گټه په دې کې ده چې
ستاتور اوارمیچر دواړه په شریکه سره دیوې برقي جریان منبع څخه کاراخلي  .بلخوا
نوموړي ماشینون ه د متناوب جریان اودمستقیم جریان په منبع باندې کارکوالی شي .
714

Series Motor

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
مسلسل برقي ماشین په برقی جارو ,دپخلنځي برقي سامان  ،دبرمې ماشین
،میکسر،دکالیومینځلوماشین اودریل انجن ماشین اودموټرپه چالن کولو کې کارول
کیږي  .برقي ماشین یوه آله ده چې دمقناطیسي قوې په مرسته برقي انرژی په حرکی
انرژي اړوي  .برعکس هغه آله چې حرکي انرژي په برقي انرژي باندې اړوي دجنراتورپه نوم
یادیږي .
سیروم  ،دبدن مایع  ،دوینې پالسما پرته له فیبرین  -:هغه رڼه مایع چې دوینې دپرڼ
کیدوروسته په بشپړډول له وینې څخه بیلږي  .دهرې مایع رڼه برخه چې دجامدوتوکوڅخه
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
اونوربهرني شیان لکه درمل اومایکرواورګانیزم شتون لري  .بلخوا دوینې سیروم په خپل
جوړښت کې سپین کرویات ،سره کرویات ،ترومبوسایت اوهمدارنګه دوینې لخته
کیدلوفکټورونه نه لري  .سیروم په ګڼ شمیرتشخصیه کوونکوازموینواودوینې ډول تعین
کولوپه موخه کارول کیږي  .دوینې سیروم ترالسه کولوپه موخه په لومړي ګام کې وینه
دمایع حالت څخه دلخته کیدوحالت ته راوستل کیږي  .ورپسې نوموړې نمونې ته
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
لري نودهراړخیزوناروغیوپه درملنه کې ورڅخه ګټه پورته کیږي چې دپاتوجینو
اورګانیزموپه واسطه منځ ته راځي  .څرنګه چې په سیروم کې بیلی روبین  Bilirubinهم

Serum

شتون لري نوله دې کبله يې رنګه زیړچک مالومیږي .
مجموعه  -:په ریاضي کې دمخصوصوشیانویوې ټولګې څخه عبارت دی  .دبېلګې په
توګه دهغوعددونومجموعه چې د  3او  5ترمنځ قرارلري اویا دټولونقطو ټولګه چې
یوخطي قطعه ء منځ ته راولي .مجموعه دریاضي په څانګولکه الجبر،انالیزیس ،هندسه
،توپولوژي اوستوخاستیک کې کارول کیږي
په ریاضي کې  -:د تفاضل مجموعه  -:ددوو مجموعو لکه  Aاو  Bدتفاضل
مجموعه  A-Bعبارت دی له مجموعه د ټولو  Aعنصرونوڅخه دي چې یوازې په A
کې ستون ولري خوپه  Bکې شتون وه نه لري  .نوموړی مطلب په ریاضي کې په الندې
ډول لیکل کیږي .

Set

Set Difference

دبیلګې په توګه :
دمجموعې نظریات  -:دریاضي په څانګه کې اساسي مفاهیم دي
شیانوټولګه بیان کوي

چې دریاضي

جنسي هورمونونه  -:هغه هورمونونه دي چې دنارینه اوښځینه جنسي غدوتکامل ،
دجنسي نښوپراختیا ،تولیدمثل اودجنسي کړنالروپه تظیم کې برخه لري  .طبیعي جنسي
هورمونونه په تخمدان اویا دنارینه په خوټویانې بیضه ها کې تولیدکیږي  .دبیلګې په

Set Theory

Sex Hormone

توګه لکه androgens, estrogens, and progestogens
دارثي مالوماتوله مخې دیوه ژوندي موجودجنس ټاکلوته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه لکه
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جنسي کروموزونه x-,y- chromosom
یوه آپتیکې آله ده چې په نجوم پيژندنه کې دیوې سیارې دلیدزاويې درجه ټاکال شي اوپه
پایله کې دسیارې ارتفاع ترال سه کیږي.

Sextant

جنسي

Sexual

بلوغ  -:دژوند  Ontogenyهغه پړاوته ویل کیږي چې په هغه کې جنسي ټول غړي
بشپړفعالیت ترالسه کوي اود Pubertyپه نوم هم یادیږي  .په نوموړي پړاوکې
Sexual Maturity
دمذکرجنسي حجرې  spermاودمؤنث جنسي حجرې  ovumسره القاح کیږي اویونوی
موجودمنځ ته راځی .
بالغ ،میړانې وهلی ،

Sexually
Mature

عامل جنسي درباکتریا  -:عامل جنسی قابل انتقال که تحت تأ ثیرګینوم (مجموع عال
ئیم ارثی) عادی باکتریانبوده ودروقت  conjugationګینوم باکتریارا ازسلول دهنده
(عطاکننده) بسلول ګیرنده (آخذه) انتقال میدهد.
پرې کول  ،قطع کول

Sexualpilus

Shear

ځال،بریښ،تجلی  .لکه ځینې طبیعي فلزات اویاځینې کیمیاوي مرکبات چې ځلیدونکی
خواص ښيي .
دفلزنرۍ تخته  ،دفلزنازکه لوحه

Sheen
Sheet Metal

مدار،قشر،غشاء ،پوست،جام
په بیالوژي کې  -۱ :دداني قشریادنبات تخم ،دنباتي تخم پوستکۍ
 -۲دشیتن اوی آهک څخه جوشوی کلک قشرچې حیوانات پوښ کوي ،لکه دصدف
قشریادځینوخرچنګها
 -۳په کیمیااوفزیک کې  -:عبارت له تصوري مدارونواوقشرونوڅخه دی چې داتوم
هستې په شاوخواکې واقع دی اوالکترونونه په هغوی کې شتون لري
ځلیدل،روښانیدل،درخشیدن

Shell

Shine

مجموع ساقه وبرګ درنباتات عالی که همراهْ باریشهْ  ،بدن یک نبات راتشکیل میدهد.
محورساقه یاساقهْ اصلی درحالت نطفوی تشکیل ګردیده که درعین حال حاوی برګهای
نطفوی نیزمیباشند.ساقهْ اصلی که دارای عقده های متعدد میباشد منشعب ګردیده
وازپندکهای ان برګها وشاخچه های فرعی بوجودمیاید .ساقهْ اصلی درصورتیکه چوب
شده باشد تنه ،درغیران ساقه ګفته میشودوتوأم باشاخه های خودکه حاوی برګ  ،ګل
ومیوه باشد،درتبادله موادبین اعضای مختلف نبات خدمت میکند.
لنډ،کوتاه

Shoot

Short

برقي شارت  -:هغه مهال منځ ته راځي کله چې دبرق منبع څخه زغول شوي دوه لینونه
دیوه ډیرلږمقاومت لرونکي هادي سیم په واسطه دیوبل سره تماس پیداکړي
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𝟑

𝟑×𝟐

لنډول  ،لکه په ریاضي کې  :اختصارکول  .دبیلګې په توګه = 𝟐×𝟐 = 𝟐 :

𝟔
𝟒

Shorten

لنډې څپې  -:الکترومقناطیسي امواجوته ویل کیږي چې دڅپوطول يې دلسوڅخه
ترسلومترو ) (10-100mپورې رسیږي اودهغوی فریکونسي ددرې میګاهرڅ څخه
تردیرشومیګاهرڅ ) (3MHz-30MHzپورې وي  .نوموړي امواج درادیويي امواجوپه نوم Shortwave Radio
یادیږي  .دلنډې څپې انرژي کفایت کوي چې دځمکې په هرځای کې موزیک
اویاغزواورو،داځکه چې دځمکي دایونوسفیرپه واسطه بیرته ځمکې ته انكسار کوي .
ځنګل ،ورښوی ،د ګال بوټی ،سرۍ .بټه  -:هغه کوچني بوټي یاکوچنۍ ونې چې اصلي
ساقه نه لري خوفرعي څانګې ډیرلري اونوموړې شاخچه ګۍ ازجوانه زیرزمین ویانزدیک
به خاک خارج میشود.

Shrub

فرعي مقاومت  -:په الکترونیک څانګه کې هغه بريښنایزمقاومت ته ویل کیږي چې په یوه
سرکټ کې موازي تړل شوی وي ترڅودهمدې نقطې څخه بریښنایزجریان بلخواته بیل کړي.

Shunt

سيورت  - :دایونایزوونکووړانګو معادل انرژي ډوز  Hواحدسیورت دی اودتوپيرلرونکو
وړانگو زیان په پام کې نيسي  .نوموړی واحدد بدن یوکیلوګرام نسجونوکې دجذب
شوې انرژي ډوز  Dاو د کواليټي فکټور  Qد حاصل ضرب څخه تر السه کیږي  .لنډیز
یې په  Sv = Sievert = 1Joule/ kgښوول کیږي H = Q .D .

Sievert

زیګنال  -:په الکترونیک اودلیرې واټڼ په ارتباط کې زیګنال یوه تابع ده چې مالومات
دالکترومقناطیسي څپې ،دبريښنایزجریان اویا دولټیج په ډول انتقال کوي

Signal

زیالن  -:دهایدروجن اوسلیسیم څخه جوړشوي کیمیاوي مرکبات دی چې دیوه هومولوګ
سیستم په ډول ترتیب شوي وي  .لکه SiH4 ; Si2H6

Silane

سیلیکت  -:داورتوسېلیکس اسید ) (Si(OH)4استر اومالګوته ویل کیږي چې دمینرال
په بڼه په طبیعت کې پيداکیږي .لکه سودیم سیلیکت  Na2SiO4اویاسودیم المونیم
سیلیکت ]NaAl[SiO4

Silicate Mineral

سیلیسیک اسید  -:دیوه مرکب نوم دی چې دعنصرسلیکون،هایدروجن او اکسیجن څخه
تشکیل شوی دی  .دساده مرکب کیمیاوي فرمول  Si(OH)4دی  .دنوموړي اسیدامالح
ته سلیکاټ ویل کیږي  .په اوبوکې ډیرلږحل کیږي خوپه سودیم اوپتاشیم
هادیدرواکسایدکې بشپړحل کیږي  .نوموړی اسیددبدن په مایع ،هډوکو،پوښتورگي
،ینه،مفصل او وژه کې پیداکیږي  .دالڅهایمر  Alzheimerناروغۍ ددرملني په موخه
کارول کیږي اوکه په بدن کې دنوموړي اسیدمقدارلږشي نودسکیلیت نیمگړتیاالمل
کیدای شی .
سیلیسیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دلنډیزنښه یې  Siاواتومي شمیره يې  14ده .
نوموړی نیم هادي عنصردی په دې ماناچې هم دفلز اوهم دغیرفلزځانګړتیاوي لري .
سیلیسیم په الکترونیک څانګه کې پراخ استعمال لري او دبدن لپاره خورااړین عنصر دی
اوکمښت يې دانسان دودې اونموپه ټپه دریدل المل ګرځي  ،اړین سیلیسم مینرالونه
عبارت دي له  :ریګ ،کوارڅ،دغره کریستالونه اونوردي  .اتومي کتله یې ، 28,085
کثافت یې ) 2,336 g/cm3(20 °Cاود غلیان نقطه یې
دذوبان نقطه یې )(1410 °C
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) (3260 °Cده  .نوموړی عنصر خړچک توررنګ لري اوپه طبیعت کې جامد سېلیکت په
بڼه پیداکیږي.
سیلیکون دسیلیسیم اتومونوو اواوکسیجن اتومونو یوه ځنځیري قطارڅخه جوړشوی د
ی (⋯ )⋯−Si−O−Si−O−Si−O−چې په هریوه سیلیکون مرکزي برخه باندې دوه عضوي
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
لوبوي .سیلیکون په هوانوردي ،طیاره ،موترجوړولواونوروبرخوکې پراخ استعمال لري

Silicone

دسپینوزروفلزلپاره ال تیني نوم دی چې یونجیب سپین رنګه ځلیدونکی
سپین زر -:
فلز دی  .کیمیاوي لنډیز یې په  Agسره کیږي  . .اتومي نمبریې  ۴۷اواتومي کتله یې
 ۱۰۷,۸۷قیمت لري  .په کیمیاوي تړاویوقیمته اودوه قیمته واال نس لري اوکثافت یې
) 10,49 g/cm3دی  .دتودوخي په ) (961,78 °Cګراد کې ویلې کیږي اودحرارت په
) (2162 °Cغلیان کوي  .په طبابت کې دغاښونوپه کیښولوکې دطالسره یوځای کارول
کیږي .

Silver

سپین زر،نقره

Silver

ورته  ،مشابه  ،په څېر ،يوشان

Similar

یوشان ،متجانس ،همنوع،ورته،یکسان

)Similar (Kind

یوشان لیدونکی ،همشکل ،ورته څیره ،مشابه

Similar Looking

ورته والى ،مشابهت يوډول والى  ،شباهت

Similarity

هغه ټکي چې په متشابه
دتناسب خطونه (لیکې ) -:
شکلونوپورې اړه لري  ،په اړونده مستقیمولیکوباندې پراته دي
 .دغه لیکې دتناسب لیکوپه نامه سره یادیږي  .په شکل کې دوه
مثلثونه شتون لري چې په  ABCاو ` A`B`Cسره ښوول شوی
دي  .په نوموړومثلثونوکې ` AA`; BBاو ` CCدتناسب
خطونوپه نامه سره یادیږی .

Similarity beam

ورته مقیاس  ،یوډول معيار.

Similarity

دورته والي (تشابه ) قانون  -:د بېلګې په توګه دتشابه یوقانون داسې دی .
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 .

Similarity
theorem

ساده ،اسان  :بسيط :

طبيعي ،شډل ،ناپوه،

Simple

تظاهر ،ورته والى ،پېښې

Simulation

همزمان  ،په یووخت

Simultaneous

ساین  -:په یوه قائیم الزاویه مثلث کې دیوې حادې زاويي ثاین عبارت دی له نسبت
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ضلع قاېم مقابل پروتردی  .دبیلګې په توګه لکه  sine 30° = 1/2دی .
دډي اين اې  DNAيوه مزي يا هېلکس پرې کېدل

Single Strand
Break

انفرادي  ،مجزا ،په ځانگړي ډول  ،جداگانه ،یکه  ،واحد،
منفردماتریکس

-:

عبارت له یوه مربع ډوله ماتریکس  matrixڅخه دی چې

 Determinantیې صفروي ،

Singly
singular matrix

اختصاص  -:دریاضي په څانګه کې عبارت له هغې نقطې څخه دی چې ځانګړي خواص
لري اوله دې کبله دګاونډیونقطوڅخه توپیرلري اوبلخوا په همدې نقطه کې تعریف شوې نه
وي  .دبیلګې په توګه لکه ) (0,0یک اختصاص تابع

1
𝑥

 𝑓 (𝑥. 𝑦) = 𝑓.ده  .داځکه چې په

Singularity

نقطه د) (0,0کې داشتقاق وړتیانه لري خودنوموړې نقطې په شاوخواګاونډی برخه کې
داشتقاق وړتیالري .

اسکلیت ،استخوان بندی ،دستګاه اتکائی ومحافظوي موجودات حیه که معمو ًال
باترسبات موادمعدنی ازقبیل موادآهکی ،سلیسی،وسترنسیوم دراستحکام ان افزوده
میشود.اسکلیت ای که درداخل بدن واقع باشد اسکلیت داخلی ودرصورت که بدن
رااحاطه کرده باشداسکلیت خارجی یادمیشود که اسکلیت خارجی شکل محافظوی
رادارد ،مانند اسکلیت خرچنګهایاقشرخرچنګهاویاجمجمهْ حیوانات فقاریه ،اسکلیت

Skeleton

داخلی ماننداسکلیت حیوانات فقاری بیشترشکل اتکائی رادارامیباشد.
پوستکی یاجلد-:
پوستکې دبدن ترټولوغټ غړی دی چې دکثیرالحجروي
حیواناتوبهرنۍ سطحه یې پوښلې ده اودیونیم څخه
تردوه متره مربع پورې رسیږي  .پوستکی هراړخیزې
دندې ترسره کوي  .دبېلګې په توګه دمیخانیکي
خطرڅخه دبدن خوندي ساتل  ،دحرارت انتقال اومنظم
کول  ،دبدن پ ه تبخیر،احساس ،تنفس ،میتابالیزم  ،داخلي تنظیم اومعافیتي سیستم
کې مرسته کوي  .پوستکی په فقاریه حیواناتوکې ددریوبرخوڅخه جوړشوی دی چې په
ډیروحیواناتوکې مختلفې غدې لري لکه دخولې یانې عرق کیدلوغدې ،دشحم غدې ،
دشدې غدې اونور  -۱ .بهرنی جلد -۲ Epidermisمنځنی جلدDermis
 -۳الندنی جلد  . Subkutisدبدن یوډیراړین غړی دی چې د منځ تشوغړوداخلي اوبهرنی

Skin

سرحدتشکیلوي  ،دچاپیریال اغیزوپروړاندې بدن ساتي ،میتابالیزم ،حس،مالوماتوراکړه
ورکړې دنده ترسره کوي  .دپوستکي خواص تیزابي دی  Ph = 5,5ترڅومیکروبونه ووژل
شي .
سکن حادثه  ،دپوستکې پېښه  -:تجربووښودله چې که چیرته دیوه هادي سیم څخه
لوړفریکونس متناوب بريښنایزجریان تیریږي نوکثافت يې دسیم مقطع بهرخوایانې
پوستکې خواته زیات قیمت لري او دمقطع مرکزخواته داکسپونینشل تابع په توګه
کمښت مومي  .په بله مانا لوړفریکونس متناوب جریان دهادي په مقطع کې متجانس نه
بهیږي بلکې د پوستکي په یوه کوچني پټ کې بهیږي  .همداالمل دی چې دپوستکې
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پېښه ورته ویل کیږي.
جمجمه  -:استخوانهائیکه دماغ وروی راپوشانیده ودرقسمت سرحیوانات ققاریه
موجوداست وازهمین جهت آنراجمجمه داران نیز میګویند .جمجمهء دماغ وعالوتًاٍُ چشم
واعضاء سامعه راحفاظت نموده وجمجمه روی عضوشامه راتاحدی میپوشاند .جمجمه
درکوسه ماهی ها وماهی های غضروفی ازغضروف متشکل بوده ودرماهی های عالی
وذون حیاتین قسمًا ازغضروف ساخته شده درحالیکه درخزندګان ،پرندګا وپستانداران
ازاستخوان تشکیل یافته است  .استخوانهای مذکوریابشکل استخوانهای اولی
یاتعویضی بوده که قسمت ها ی غضروفی راعوض مینمایند ویا اینکه استخوانهای
پوششی یااستخوانها ثانوی اندکه درانساج منظم جدیدآً ساخته میشوند .جمجمه سراز
چهار قسمت ساخته شده مانند ناحیه بینی ،ناحیه فرورفتګی جشم ،ناحیه ګوش وناحیه
پشت سر  .جمجمه روی اساسًا ازقوسها اسکلیتی ساخته شده مانند استخوانهای فک،
زیزبان ،استخوانهای برانشی وغیره .اشکال مختلق جمجمه به اساس ساختمانها ی
اعضاء شامه ،دندانها ودماغ بوجودمیآید .درحیوانات سفلی فقاری مانند ماهی ها
ذوحیاتیان وخزندګان فکهایشان طویل ودماغ شان کوچک است درحالیکه درفقاریه های
عالی مانند پرندګان وپستانداران که فکهایشان کوتاه ودماغ شان بزرګ است .شکل
جمجممه شان نیز طوردګراست وجمجمه سربیشترجلب توجه میکند.

Skull

آسمان

Sky

ښوييدل ،لغزیدن  ،كښيدل ،ښوى تيريدل  :غـلى تيريدل.

Slide

ښوييدونکی اصطحکاک

Sliding Friction

په یوه بريښنایزسرکت کي هغه مقاومت ته ویل کیږي چې ثابت نه وي بلکې لغزنده وي
اوتغیرورکوال ی شو .په نوموړي کړنالره سره په سرکټ کې بريښنایزجریان کنترول کیږي.
میل  -:په تحلیلي هندسه کې دیوه مستقیم خط معادله
مساوي ده له  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 :که چیرته تیتا 𝜃 دمیل زاویه
وي چې د  xافقي محوراونوموړي مستقیم خط ترمنځ
جوړیږي اود  cپه ننقطه کې یوبل سره قطع کوي ،نوپه
نوموړي حالت کې معادله داسې هم لیکالی شو:

Sliding
Resistance

Slope

𝜃  𝑚 = tanدتعریف سره سم  𝑚 :دمستقیم خط میل
په نوم یادیږي .په عمومي توګه لیکال ی شو:

وروور،اهسته ،سوکه ،په لوړاوازنه بلکي ټیټ اواز ،لکه وروغږیږه
حلزون ،

Slowly
Slug

دکیمیاوي عنصردسماریم دلنډیزنښه ده

Sm > Samarium
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نری کولمې  ،امعأ رقیق -:
په شمزی لرونکوحیواناتوکې دهاضمې سیستم هغه
برخه ده چې دخیټې اوغټوکولموترمنځ پرته ده.
کوچنی کولمې په الندې برخوویشل کیږي .
 )Duodenum( -۱برخه چې دیرش سانتي متره
اوږدوالی لري اوهلته د  Ductus choledochusاو
 Ductus pancreaticusخولې ( )Vateriاو
 )(Santoriniورننوتلې دي  .په پورتنۍ برخه کې یې
موکوئید د Brunner's glandsغدې پرتې دي چې القالي ښویېدونکی مایع slime
افرازکوي  .ددې افرازاتوپه مرسته دمعدې څخه راوتلی اسیدي خوراکي موادخنثی اوپه
القالي اړول کیږي یانې ) -۲ (Ph = 8د( )Jejunumبرخه لږڅه یو متر  1,2 mاوږده

Small Intestine

ده  (Ileum) -۳برخه لږڅه دوه متره  1,8 mاوږده ده .په نری کولموکې دانزایمونوپه
مرسته غذايي موادپه کوچنیومالیکول وماتیږي .بېلګې په توګه دپانکراس انزایم lipases
لیپید Lipidsدغوړوپه اسید و  ،د Peptidaseانزایم په مرسته پروتین
په مرسته
اوپیپتیدپه امینواسیدو ،د Lactaseانزایم په مرسته ساکراید  saccharidesپه ساده
قندونوتجزیه کیږي  .دنری کولمو په ننی موکوز یټ کې دګوتې په شکل په
ملیوناوبرجستګی شتون لري چې د زغابه  villiپه نامه یادیږی ترڅودهضم شووو غذايي
موادودجذب لپاره پراخه سطه تولیدشي .هضم شوي غذايي مواددکوچنی کولموڅخه د
انتشار  diffusionکړنالرې په مرسته وینې ته ننوځي  .لکه اوسپنه د  duodenumپه برخه
کې ،ویټامین  B12په  .ileumکې ،سودیم د فعال ترانسپورت له الرې ،اوقندد انتشار
کړنالرې په مرسته جذب کیږي .
چیچک  -:مرضی که توسط وایرس  Or-thopoxvirus vario-laانتقال یافته وساری
میباشد .باتب شدید ولرزه  ،استفراق شروع شده وعالمه عمده آن کمردردی وسردردی
میباشد .دناروغ په پوستکي باندې دنویازوه څخه ډکې تڼاکې  Vesiculaخیږي.
بوی ،

Smallpox

Smell

یوډول برقي الکتروالیزکړنالره ده چې په هغه کې داوبوچاپیریال څخه ګټه نه پورته کیږي
بلکې دالکترولیت په ډول یوې جوش شوې مالګې څخه ګټه پورته کیږي چې دحرارت
درجه یې دذوبان نقطي څخه ال پورته وي .دنوموړې کړنالرې په مټ القالي فلزات ،

Smelting
electrolysis

دځمکي القالي فلزات ،المونیم،فلور،کلوراو پالستیکي موادتولیدکیږي.
خفیف سوځېدل  ،خفیف ځلیدل،ضعیف سوځیدونکی اور ،تت بلیدل
دکیمیاوي عنصرستانم دلنډیزنښه ده

Smoulder
Sn >Stannum

قشرحلزون  ،خانهْ حلزون  -:قشرمذکورازقسمت چبهْ حلزون که بشکل چین خوردګی
است ترشح ګردیده وازیک مادهْ عضوی بنام  Conchyolinومواد آهکی متشکل
میباشد .این قشر از دو الی سی طبقه ساخته شده که طبقهْ داخلی آن بعضًا صدفی است
 .شکل خانه یاقشر مذکور معموالً ساختمان ظاهری احشاْ راتمثیل مینماید.
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منګور،مار  -:معموآل یو خزنده حیوان دي چې بدن ئې اوږداوپه اطراف کې غړي نه لري .
سترګې يې پلک نه لري  .لګۍ یې لنډه،ژبه یې اوږده ،خوله اوالندې باندې زامه یې ددې
وړتیالري چې ډیروسعت ومومي ..ځینې منګورونه ذهرلري اوسړي چیچي .منګوریاهګۍ
اچوي اویاداچې کوچنیان یې په منځ دهګۍ تکامل کوی .دمنګور اضافه له درې زره
ډولونه څخه پيژندل شوي دي  .ستون فقرات یې ډیرې کړۍ لري اوآن تردرې سوه پورې
رسیږي.حرکت یې دبدن کوږوالي په اساس ترسره کیږي  .دمنګورغذا کوچني حیوانات
دي چې دغاښونوپه واس طه یې کلک نیسي اومسموم کوی یې  .منګور ترډیرې مودې پورې
پرته له غذاڅخه ژوندکوالی شي خوپه یوه وارباندې خورازیات شی خوړلی شي معده یې
هم اوږده اودارتجاعیت وړتیالري  .غذايي موادنه ژیي بلکې کلک یې نیسي  .په
غاښونوکې سوري لري چې دذهروکڅوړې سره تړلې ده .دمنګورطول دلس سانتي متر
څخه آن تراوه متره پورې رسیږي .کله چې منګورغټیږي پوستکۍ یې تل ورسره نوي
کیږي اوزوړپوستکۍ له منځه ځي .دبوی په واسطه خپل ښکارپیداکوي.

Snake

دمنګورزهروڅخه پروتین ترالسه کیږي اوپه طبابت کې پراخ استعمال لري.
دسوډې اوبه یاسوډاواټر؛ --دکاربن دای اکسایداوبوته ویل کیږي اوپه طبیعت کې
پیداکیږي اودمعدنې اوبوپه نوم هم یادیږي .په یوه ګالس اوبوکې دکاربن ډای
اکسایدتعامل په اساس پوقانې ډوله څاڅکي پورته ځي.

Soda Water

سودیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دالقلي فلزاتوپه لومړې ګروپ عنصرونو پورې اړه لري
،اتومي شمیره ېې  ، 11دکتلې شمیره يې  ، 22.989نقطه ذوبان ) ، (97.794 °Cنقطه
غلیان ، 882.940 °Cکثافت يې  ، 0.968 g/cm3دفوق العاده فعالو فلزاتوله ډلې څخه
دی اوپه ازاده هواکې په ډیرشدت سره اوراخلي  ،دلنډیزنښه یې  Naده  ،دسپینوزروپه
شان سپین رنګ لري  .سودیم ازادنه پیداکیږي او دمالګې په شکل  Naclپه غرونوکې
پیداکیږي.

Sodium

سودیم کاربونیټ یا دسودابلورونه ( -: ) Na2CO3

دسودیم مالګه ده چې دکاربونیک

اسید څخه تر ال سه کیږي  .داوبوڅخه پرته سوداسپین پودري شکل لري اوپه صنعت کې
داوبوپاکولو،نرم کولو ،اودکالیومینځلوپه موخه کارول کیږي.

Sodium
Carbonate

سودیم کاربونیت  -:یوغیرعضوی مرکب دی چې دسوډا په نوم هم یادیږي اوکیمیاوي
فورمول يې  Na2CO3دی  .دسمندرنباتاتوپه خاکسترکې پیداکیږي  .قلوي خواص لري
اودصابون جوړولوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي .

Sodium
Carbonate

سودیم کاربونیت  ،سوډااش ،شال سوډا  -:یوغیرعضوي سپین بلوري مرکب دی چې په
اوبوکې حل کیږي اومحلول یې قلوي خاصیت لري  .کیمیاوي فرمول يې , Na2CO3,
دی .سوډادصابون یوه برخه تشکیلوي اودشیانودمینځولو اوپاکولوپه موخه اوهمدارنګه
په طبابت کې دپوستکي ناروغیوددرملنې په موخه  ،دشیشې فابریکو کې پراخ استعمال
لري .

Sodium
carbonate
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سودیم کلوريت  -:دکلوراسیدسودیم مالګه ده ،یوغیرعضوي مرکب دی چې کیمیاوي
فورمول يې  NaClOدی ،سپین بلوري پوډري جسم دي اوپه اوبوکې حل کیږيSodium Chlorate .
3
داکسیجن دالس ته راوړلوپه موخه کارول کیږي .
سودیم کلوراید  -:دمالګې اسیدسودیم مالګه ده  ،کیمیاوي فورمول يې  Naclدی .
یوسپین بلوري جسم دی چې دخوړې مالګې په نوم یادیږي .خونديې تریش دی اوپه
سړواوتودواوبوکې تقریبًا یوشان حل کی ږي  .دخوړومالګه په مساوي نسبت دیوکلورایون
Sodium Chloride
اویوسودیم ایون څخه جوړه شوی ده  .دانسان بدن مالګې ته خوراضرورت لري اوپه
 150–300 gپه بدن کې موجوده ده .هره ورځ لږڅه شل ګرامه خوړومالګه دبدن څخه
ضایع کیږي اوبایدبیرته دخوراک له الرې پوره شي.
سودیم کلوراید - :دخوړوطبیعي مالګه ده چې ناسوچه په ډول دمختلفوتخنیکې
هدفونولپاره دمعادنوڅخه ترالسه کیږي .دخوړوخالصې مالګې کیمیاوي فرمول Sodium Chloride NaCl
دی  .په یوه ورځ کې دخوړومالګي داړتیاوړمقدار  6–19 gته رسیږي .
سودیم هایدرواکساید -:یوغیرعضوي م رکب دی چې دسوډاپه نوم هم یادیږي
اوکیمیاوي فرمول يې  NaOHدی  .یوسپین جامدجسم دی چې په بازارکې دتابلت په
شکل خرڅیږي .خورازورقلوي خواص لري او په اوبوکې په هرنسبت سره حل کیږي .یوډول
کیمیاوي سوځونکي مواددي او دلوښودمینځلولپاره اودغوړوحل کولوپه موخه کارول
کیږي .په طبابت کې دنرمونسجونوڅخه غوړحل کوي .
سودیم نایتریت ،چیلي سالپیتر  ،چیلي ښوره  -:یوکیمیاوي مرکب دی چې فرمول یې
تیزاب
 NaNO3په بڼه لیکل کیږي  .نوموړی مرکب دسودیم مالګه ده چې دشورې
اویا
 HNO3څخه تر ال سه کیږي  .خالص سودیم نایتریت سپین رنګ لري ،
دبې رنګه بلورپه شکل وي .
اوبه ځانته راځبیښي  ،څرنګه چې دچیلي په هیوادکې ډیره موندل

Sodium
Hydroxide

Sodium Nitrate

کیږي نوله دې کبله ورته دچیلې شوره هم ویل کیږي  .دکیمیاوي سرې په توګه اوپه
خوراکي موادوکې د باکټریا وودمنځه وړلوپه موخه پراخ استعمال لري  .سپینه جامده
ماده ده په اوبو او ایتانول کې حلیږي  .د ویلي کیدو درجه یی  3060Cده  .د تودوخې
په  3800Cتجزیه کیږي  .د سودیم هایدرواکساید یا سودیم کاربونیټ سره د نایترک
اسید د تعامل څخه الس ته راځي  .د نایتریتي سرو په جوړولو کې کارو ل کیږي.
سودیم تیوسلفاټ یوډول مالګه ده چې دعکاسي فلم د مینځلوپه ترځ کې د فوتو(انځور)
دثابت ساتلوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي  .دعکاسي فلم په سطحه باندې
دسپینوزروبرومید ) (AgBrنری پټ موښل شوي دی چې درڼا پروړاندې ډیرحساس دی
 .کله چې رڼآدعکاسي فلم د) (AgBrپرپټ ولګيږي نودبروم منفي ایون ) (Br -یوالکترون
دالسه ورکوي اوپخپله یې په خنثی  Brاتوم اوړی  .دسپینوزرومثبت ایون Ag+
یوالکترون ځانته رانیسي اوپخپله یې په خنثی اتوم  Agاوړی  .په پایله کې دسپین زرو
فلزي  Agاتومونه دعکس پرمخ کلک اوځلیدنکي پاتې کیږي اودلیدلووړګرځي .
خود دسپینوزروبرومید  AgBrهغه اتومونه چې ورباندې رڼانه ده لګیدلې  ،بایددفلم
مینځلوپه ترځ کې دتصویرمخ څخه لیرې شي ترڅو مینځل شوی فلم درڼاپروړاندې حساس
پاتې نه شي  .دنوموړې موخې لپاره سودیم تیوسلفاټ څخه ګټه پورته کیږي په دې مانا
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چې دعکاسي فلم پ ه پټ کې دسپینوزروبرومید پاتې اتومونه سره یوکمپلکس مرکب
جوړوي اوپه دې توګه په اوبوکې حل کیدوني دي .
Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr

2 Na2S2O3 + AgBr

دګڼ شمیرډاتا  Dataاوهدایتونوڅخه ډک پروګرام دی چې یوه کمپيوترته هدایت ورکوي
چې څنګه کاروکړي.

Software

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
سره دبوټي نباتات دی چې الکالوئیدي موادلري ،سمي مواد ،طبي بوټي  ،ادویه جات
،واښه  ،زراعتي محصوالت  ،ګیاهای ګلداراونور

Solanaceae

دبادنجان نباتاتوګروپ اوګلدارونباتاتو ته ویل کیږي اوانواع یې ان ددووزروڅخه هم
اوړي.
لمر،آفتاب

Solanaceae
Solar

دسیلین عنصر  Seڅخه جوړشوی فوتودايودته ویل کیږي او کله چې دنوروړانګې
ورباندې ولګیږي نوپه پایله کې بريښنایزولټیج تولیدکوي .په بله مانانوموړي نیمه هادي
جوړښت دنورانرژي سم سیخ په بريښنایزانرژي باندې اړوي .دسیلین عنصر لمریز حجره
کوالی شي چې ان تریوه ولټ پورې ولټیج تولیدکړي.

Solar Cell

کسوف یا دلمرتندر  -:نوموړې پيښه هغه مهال منځ ته راځي چې ځمکه  ،لمر اومیاشت
په یوه مستقیم خط کې قرارولري اومیاشت دلمراوځمکې په منځ کې واقع شي .

Solar Eclipse

دلمروړانګې  -:دلمرڅخه دوه ډوله وړانګې خپریږي .حرارتې وړانګې اودرادیووړانګې
چې هرې خواته خپریږي اویوه برخه ېې ځمکې ته هم رارسیږي  .څرنګه چې دلمرپه منځ کې
هستوي تعامالت ترسره کیږي نوله دې کبله دلمرڅخه چارج شوي بڅرکې هم خپریږي.
لکه نویترینوس  ،الکترونونه ،پروتونونه اوالفاوړانګې

Solar Irradiance

دګازهغه ډیره غټه کتله چې دلمرکروموسفیرڅخه بهرخواته اچول کیږي  .نوموړی
ګازدهایدروجن اوهیلیم بريښنایزچارج شووبڅرکوڅخه جوړدی.

Solar
Prominence

دلمرانرژي طیف  - :دالکترومقناطیسې څپې دطیف یوه برخه ده چې په تیره بیاد ماورای
بنفش،تحت قرمزاودلیدلووړ ،وړانګوڅخه جوړدی

Solar Spectrum

کلکه ماده  ،جامده ماده

Solid Matter

دهندسې علم یوه څانګه ده چې د جسمونودرې بعده جوړښت مطالعه کوي اوپه پایله کې
دهغوی سطحه ،مساحت محاسبه کوي .

Solid Geometry

غندل ها  -:جوال ډوله حیوانات دي چې طول يې دپینځه سانتې مترڅخه ان ترپینځه لسو
سانتي متر پورې رسیږي  .رنګ يې سور،زیړ اویاتورنسواري وي .دخولي شاوخوابرخه
دیوې قیچې په بڼه جوړښت لري او دکایتن  Chitinمادي څخه جوړشوي کلک غاښونه
لري  .دشپې له خواپه ښکارپیل کوي چې دکوچنیوحشراتواومفصل لرونکوحیواناتوڅخه
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خپل ځان تغذیه کوي اوزهرناک ماده نه لري  .په اطراف خوا کي پینځه جوړه پښې لري
دحل وړتیا  ،قابلیت حل ، ،انحاللیت -:

Solubility

دانحاللیت حاصل ضرب  -:کله چې یوکیمیاوي جامد مرکب  ABپه محلل کې حل شي
اوپه ایونوواوړي  ،اوپه پایله کې دمعادلي شۍ خوااوکیڼ خوا ترمینځ یودینامیک تعادل
برقرارشي  ، 𝐴𝐵 ⇄ 𝐴− + 𝐵+نودمرکب ابتدايي موادو اودمرکب تجزیه شوومحصله

Solubility
Product

موادودتعامل خارج قسمت ثابت دی اوپه  kسره ښوول کیږي.

][A− ].[B+
][AB

=k

محلول  -:په ټولیزه توګه په یوه مایع کې دیوه جسم انحالل ،دمحلول په نوم یادیږي .په
کیمیاکې دڅومتجانسوموادومتجانس مخلوط ته محلول ویل کیږي .یومحلول کیدی شي
چې دجامدحل شوو،ګاز،اومایع برخوڅخه تشکیل شوی وي اوپه خپله هم دګاز،مایع
اویاجامدپه حالت کې شتون ولري .دبېلګې په توګه دمایع محلول چې محلل یې اوبه دي
لکه په اوبوکې دمالګې حل کول دمالګې محلول جوړوي اوهمدارنګه دقندمحلول
اوداسې نور .دګازمح لول چې محلل يې ګازدی لکه هوا چې داکسیجن اونایتروجن څخه
جوړه ده .جامدمحلول چې محلل یې جامددی لکه سیماب چې په طالکې حل شوي وي

Solution

اودامالګام په نوم یادیږي،.اویادهایدروجن ګازچې په پالدیم فلزکې حل شوی وی
هغه حرارت دی چې یوکیمیاوي مرکب یې دحل کیدلوپه ترځ کې تولیدکوي .که سودیم
هایدرواکساید  NaOHپه اوبوکې حل شي نوکیمیاوي انرژي ازاده کیږي اودمحلول

Solution Heat

حرارت پورته ځي.
محلل  -:یوې مادي ته ویل کیږي چې ګازات،مایعات اوجامدشیان په خپل ځان کې حل
کوي اویاېې رقی ق او نري کوي .په نوموړې کړنالره کې دحل کوونکې مادې اوحل شوې
مادې ترمینځ کیمیاوي تعامل مینځ ته نه راځي .لکه اوبه یا الکهول چې په خپل ځان کې
نورموادحل کوي.
بدن ،جسم

Solvent

Soma

بدني حجرې  - :پرته له جنسي حجرو د بدن ټولونورو حجروته ويل کیږي .
دنورمال جوړښت څخه د بدني حجروهر اړخيزبدلون چې د میوتېشن په نوم یادیږي

Somatic Cell
Somatic
Mutation

 -۱یوه فلزي نرۍ میله ډوله آله ده چې په طبابت کې دبدن په هغوتشوځایونوکې دمعاینه
کولوپه موخه کارول کیږي چې عادي عملیات يې ستونځمن وي .
 -۲یوه آندازه کونکي آله ده چې په یوه چاپیریال لکه په مځکه کې الندې ننوځي
اودتیلوذخیرې مالومي
 -۳مصنوعي قمرته هم ویل کیږي چې انسان پکې ناست نه وي اوفضاته انتقال کیږي
ترڅودفضاپه هکله څیړنې اواندازه ګیرې وکړي .نورمثالونه يې لکه :دغاښومیله
،رادیومیله ،فضايي میله ایون میله اونو

Sonde

جذب  -:په کیمیااوفزیک څانګه کې دجذب کولوکړنالرې ته ویل کیږي چې یوه ماده
دبلې مادې څخه جذب کیږي  .کله په یوه مایع اویاجامدجسم کې ګازونه جذب شي
اویامایع په جامدجسم کې ننوځي اوهلته جذب شي

Sorption
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تجمع هاګدان درسطح تحتانی ګل سنګ

Sorus

صوت  -:په عمومي ډول میخانیکي اهتزازاتوته ویل کیږي چې په یوه اال ستیکي
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
څپې واوري چې فریکونس یې د  20 Hz - 20 000 Hzقیمت ولري  .دصوت هغه څپې
چې فریکونس یې دشل کیلوهرڅ څخه لوړوي دماورای صوت فریکونس په نوم یادیږي.
خوځینې حیوانات لکه سپی ،خوک دریايي اوخفاش اونور ددې وړتیالري چې نوموړی
ماورای صوت فریکونس واوري .
دصوت هغه څپې چې فریکونس يې دشل هرڅ څخه کوچنۍ وي دانسان په غوږونه اوریدل
کیږي اودماتحت صوت فریکونس په نوم یادیږي.

Sound

دصوت دیوال  -:کله چې دیوې طیارې سرعت دصوت سرعت ته ورنږدې کیږي
اویازیاتیږي ،نوهوادومره انقباض کوي چې په پایله کې دهواضربې څپې منځ ته راځي اوپه
طیاره باندې لګیږي .دطیارې په وړاندې دباداوهوانوموړي مقاومت دصوت دیوال په نوم
یادیږي.

Sound Barrier

دصوت سرچینه یامنبع  -:هغو جسمونوته ویل کیږي چې داهتزازله کبله صوت
تولیدکوي .دجسم اهتزازونه داتمسفیرپه فشارباندې اضافه فشارواردکوي اوپه پایله کې
دصوت څپې منځ ته راځي .دبیلګې په توګه لکه دموزیک تخنیکې آالت دصوت سرچینې
تشکیلوي.

Sound Source

صوت څپې  -:هغومیخانیکي څپوته ویل کیږي چې دصوت سرچینې څخه خپریږي او
دصوت فریکونس يې دشل هرڅ څخه ان ترشل کیلو هرڅ  20 Hz - 20 KHzپورې
رسیږي .دصوت څپې دخپریدلولپاره یوچاپيریال ته اړتیاشته .دصوت څپې په جامدجسم
کې دطولي څپواوهمدارنګه دعرضي څپوپه ډول خپرې کیږي.

Sound Waves

جنوبې قطب  -:دځمکې دسطحي پرمخ ترټولوجنوبې خواته اخري نقطه ده اودځمکې
څرخیدونکی محورددې نقطې څخه تیریږي  .دنوموړې نقطي مقابل خواته دځمکې شمال
قطب موقعیت لري .

South Pole

جرقه  ،سپرغۍ

Spark

دایوه اصطالح ده چې دهغوحیواناتوهګیوته کارول کیږي چې خپلي هګۍ اویاسپرم اوبوته
)Spawn (Biology
اچوي اوهلته په یوه غشاکې خوندي ساتل کیږي اودوخت سره سم وده کوی .
نوع  ،جنس ،ډول  ،سبك ،كيفيت .
دنباتاتواویاحیواناتواونوروژوندسورو،یوې ډلې ته ویل کیږي چې
په بیالوژي کې -:
مشابه جوړ ښت ولري اودیوه بل نه خپلواک دنسل ډیرښت کوال ی شي
ډول ،نوع،قسم،ګونه  -:هغه ستره ډله ژوندي موجودات چې په عمده نښواوعالئموکې
یودبل سره مشابه وي اوپه راتلونکونسلونوکې په دوامداره توګه دجنسي تکثروړتیاولري
مخصوصه مقاومت  -:دموادویوثابت کمیت دی چې دیوه هدایت کوونکي جسم
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بريښنایزمقاومت دټاکلوپه موخه کارول کیږي .که دیوه جسم بريښنایزمقاومت په ، R
طول په  Lاودهدایت کوونکي مقطع په  Aوښیو ،نودتعریف سره مخصوصه مقاومت
رو 𝜌 مساوي دی له :

Electrical
Resistance

𝐴

 𝜌 = 𝑅 ℓدنوموړې کمیت واحد  Ω·mدی.

مخصوصه حرارت  -:هغه مقدارانرژي ده چې دجسم یوکیلوګرام کتلې  mته دحرارت په
توګه ورکول کیږي ترڅودجسم حرارت یوه درجه کلوین  1 Kپورته الړشي  .دمخصوصه
حرارت واحد ژول  Jتقسیم په کلوین اوکیلوګرام ) J/(K kgدی.

Specific Heat
Capacity

مخصوصه وزن  -:دیوه جسم وزن په واحدحجم ته ویل کیږي  .که چیرته دیوه جسم وزن
قوه په  FGاوحجم یې په  Vوښيو،نودیوه جسم مخصوصه وزن  γدالندې اړیکې څخه
ترالسه کیږي.
په پورتنۍ معادله کې دجسم کتله په  mکثافت په  ρاودځمکې تعجیل په
 g = 9,81 m/s²ښوول شوی دی .دمخصوصه وزن واحد مساوي دی له :

Specific Weight

مخصوصه وزن  ،وزن مخصوصه  -:دیوه جسم وزن قوه  FGتقسیم په حجم  Vد جسم ته
مخصوصه وزن ویل کیږی اوپه 𝛾 ښوول کیږي  .مخصوصه وزن 𝛾 مساوي دی له :
Specific Weight
په پورتنی معادله کې  mدجسم کتله  g ،دځمکي جاذبې قوې تعجیل ،او  ρدجسم
کثافت دی  .واحد یې نیوټن تقسسم په متر مکعب دی N·m−3
طیفی  ،طیف

Spectral

طیفي تحلیل  -:یوډول فزیکي کړنالره ده چې دځانګړوآالتولکه شپکټوګراف په مټ په
نمونه کې دعنصرونودطیف رنګ په اساس چې په یوه مرکب کې موجودوي ،په توصیفي
Spectral Analysis
اومقداري ډول تشخیص اوتجزیه کوال ی شي  .دنوموړې موخې لپاره دنمونې تحلیل
کوونکې موادوته دومره حرارت ورکړشي چې په ګازحالت باندې واوړي.
طیف نواري  ،پلن طیف  -:یوه داسې طیف ته ویل کیږي چې دیوه مالیکول اویا لکه په
یوه ګازکې دډیرو اتومونو دتحریک په پایله کې په پلن (نوار) ډوله شکل منځ ته راځي .
دغه ډول طیف دګڼ شمیرخطي طیفونودمجموعې څخه منځ ته راځی چې یوپه بل کې
ننوتلي اوس ره نغښتې وي  .دانرژي طیف یې هم خطي بڼه نه لري بلکې یو متمادی طیف
 continuumجوړوي  .دبیلګې په توګه لکه دلمرپالزما اتموسفیرچې دیوګازمخلوط او
دڅوډوله عنصرونوڅخه ترکیب شوی وي
شپکتروسکوپ .یوه فزیکي آله ده چې په یوه نمونه کې دیوه عنصردرڼاوړانګې طیف
تجزیه کوي اودیوه دوربین په مټ دلیدلووړګرځي  .دنوموړې موخې لپاره دنمونې تحلیل
کوونکې موادوته دومره حرارت ورکړشي چې په ګازحالت باندې واوړي.که چیرته
یودیدکتور  Detectorهم ورسره وي نودنمونې عنصرطیف هم تجزیه کوالی اوتشخیص
کوالی شي  .نوموړې آله دشپکترومترپه نوم یادیږي
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شپیکټروسکوپي  - :دفيزيکي او کيميا وي کړنالرو په مر سته سره دمادې ديوې نمونې
مالیکولي جوړښت ،دوړانگوطيف تحليل اوترکيب رابرسیره کوي

Spectroscopy

طیف  -:کله چې دلمروړانګې دیوه منشورپه مټ تجزیه شي نوپه پرده باندې ګڼ
شمیررنګونه لیدل کیږي  .داځکه چې دلمروړانګې توپیرلرونکې الکترومقاطیسي څپو
توپیرلرونکي انکسارضریبونه لري  .کله چې
څخه جوړدی اوله دې کبله
دلمرالکترومقناطیسي څپوشدت دنوموړوړانګوفریکونس اویاڅپې طول په تابع کې
دګراف په بڼه وکښل شي نودلمرطیف ترالسه کیږي .نوموړي پېښه دباران په ترځ کې دلمر
شنه زرغونه رنګونو په ډول هم لیدل کیږي .دلمرطیف هغه برخه چې په سترګولیدل کیږي
دڅپې طول يې دڅلورسوه نانومترڅخه ان تراوه سوه نانومتر  400 nm- 700 nmپورې
رسیږي  .همدارنګه په نوموړې ډول سره دالکترومقناطیسي څپې ټول طیف ترالسه کوالی
شو

Spectrum

دانتشارسرعت  ،دخپرولوسرعت
څپوخپریدلوسرعت

-:

لکه دصوت څپو الکترومقناطیسي

دنورسرعت  -:په یوه چاپيریال کې دالکترومقناطیسي وړانګولکه نوردخپریدنې سرعت
ته ویل کیږي  .دنورسرعت  cیوه عمومي طبیعي ثابت دی اوپه فضاکې دنورسرعت
لږڅه درې سوه زره کیلومتره پرثانیه  300 000 km/sقیمت لري .
دنور سرعت (چټکتيا)  - :درې سوه زره کيلو متره په ثانيه کې دی
)M/S

(C = 3 ×108

دصوت سرعت  -:هغه فاصله ده چې دصوت څپې يې په یوه چاپيریال کې دوخت په
واحدکې طی کوي اومخ په وړاندې خپریږي .دصوت سرعت نړیوال واحد مترپه ثانیه
 m/sدی .دصوت څپې سرعت په هرچاپیریال کې توپیرلري اودحرارت تابع دی  .دبیلګې
په توګه په وچه هواکې چې  20 °Cحرارت ولري دصوت سرعت  343,2 m/sقیمت لري په
داسې حال کې چې که هواسړه وي لکه  ، -50 °Cدصوت سرعت  299,63 m/sدی .
دصوت سرعت  𝐶sمساوي دی له صوت فریکونس  fضرب صوت څپې طول . λ

Speed of
propagation

Speed Of Light

Speed of light

Speed Of Sound

𝐶s = λ. f
خام جنسي حجرې  ،تخمه های مقدماتي  -:دحیوان اونسان دبنسټیزجنسي حجرو څخه
دسپرم حجروپخیدلو اووده کیدلوپه درشل کې ددویمې مایزویس  Meiosis IIتقسیم په
پایله کې مقدماتې سپرم حجرې منځ ته رآځي چې لکۍ یانې شالق نه لري
اودکروموزومونیمايي شمیرلري .

Spermatids

خام جنسي حجرې ،سلول مادری تخمه  -:دحیوان اونسان دبنسټیزجنسي حجرو څخه
دسپرم حجروپخیدلو اووده کولوپه درشل کې دلومړی مایزویس  Meiosis Iتقسیم په پایله
کې مقدماتې خام ثانوي سپرم جنسي حجرې منځ ته رآځي چې لکۍ یانې شالق نه لري
اودکروموزومونیمايي شمیرلري .

Spermatocyte
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عملیهْ تشکیل تخمه  -:تخمه یاسلول جنسی
مذکردرخصیه هاازسلول اولیهْ جنسی مذکریاتخمه های
اولیهْ  Spermatogoniaبوجودمیایندکه چندین مرتبه به
تقسیمات سلولی میپردازند .عملیه اصلی رسیدن تخمه
توسط یک حالت آرام شروع شده که به تعقیب آن دوتقسیم
رسیدن صور ت میګیرد .تخمهْ اولی که آماده تقسیم

Spermatogenesis

اول میګردد ،سلول مادری تخمه یا
رسیدن
 Spermatocyte Iیادمیشودکه ازان باردیګردوسلول ثانوی
عملیهْ تقسیم رسیدن دوم بنام  Spermatocyte IIبدست میاید وازاثرهمین دوتقسیم
سلولی ،درنتیجه چارسلول بنام  spermatidsتولیدګردیده که بعدًا ازعملیه رسیدن
یاپخته شدن به تخمه یا  Spermتبدیل میشود.
نباتات بذری ،نباتات ګلدار

Spermatophyte

سپرم  ،تخمه  ،دمذکرحیوان تخم  -:دمذکر متحرکه پخه جنسي حجره چې په خوټه یا
خصيه کې تولیدکیږي اودښځینه هګۍ حجرې  ovumپه پرتله خوراکوچنی ده .دسپرم
حجرې دکروموزوموشمیر هاپلوئيد  haploidدی په دې مانا چې ټول ټال  23کروموزومونه
لري چې دهغوی څخه یو جنسي کروموزوم  xاویا  yلري.کله چې دمذکرجنسي حجره
دښځې هګۍ یانې جنسي حجرې سره القاح شي نوپه پایله کې نطفه منځ ته راځي اوښځه
حامله داره کیږي  .داوالدونوجنسیت دنارینه سپرم یانې جنسي حجري ) (xyپه مټ ټاکل
کیږي اودښځي جنسي حجرې ) (xxپه واسطه نه ټاکل کیږي .دښځي هګۍ حجره
 23کروموزومونه لری چې دهغې څخه یې یو  xکروموزوم دی .دسپرم حجرې هم ټول ټال
 23کروموزومونه لري چې دهغوی څخه یوکروموزوم  yوي اویا یوکروموزوم  xوي  .که
دپالر کروموزوم ) (XYڅخه یواکس  Xکروموزوم دمور  Xکروموزوم سره یوځای شي نو
) (XXکروموزوم ورڅخه جوړیږي اوانجلۍ اوالد زیږي .که دپالر  yکروموزوم دموریوه
 xکروموزوم سره یوځای شي نوهلک زیږي چې کروموزوم یې ) (XYدی  ..دانسان سپرم
ددریوبرخوڅخه جوړشوی دی .
 -۱دسربرخه  :ددې برخې څخه یوانزایم  spermlysinافرازکیږي کله چې دهګۍ حجرې
ته ورننوځي اودالقاح لپاره اړین دی .په نوموړې برخه کې دسپرم هسته شتون لري
او دانسان سپرم حجره هموارډیسک ډوله بڼه لري چې سریي پینځه مایکرومتراولکۍ یې
پنځوس مایکرومتر طول لري  .په نوموړې برخه کې  23کروموزومونه شته دي چې
دهغوی څخه یوجنسي  xکروموزوم اویاجنسي  yکروموزوم شامل دی .
 -۲منځنۍ برخه  :ګڼ شمیردایروي شکله مایتوکوندرین جوړښتونه شتون لري چې د
 ATPپه مټ انرژي ترالسه کوي اومخ په وړاندې حرکت کوي .
 -۳دلکۍ برخه  :دسپرم حجرې څخه اوږده متحرک تاوشوي ریشه ډوله جوړښتونه
فالجیلم  flagellumبهرخواته راوځي چې دلکۍ په نوم یادیږي .دنوموړي فالجیلم په مټ
دسپرم حجره مخ په وړاندې حرکت کوي .دنباتاتو،الجی اوسمارق سپرم حجرې
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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سپرم  ،تخمه  ،دمذکرجنسي حجره

Spermium

کره  -:مجموعه دنقاطوڅخه عبارت دی چې دهمدغونقطومسافې دیوې مستقرې نقطي
څخه ثابت طول ً rولري  .دتعریف سره سم مستقره نقطه دکرې مرکزاوثابت طول  rدکرې
شعاع په نوم یادیږی .همدغه نقطه دکري منځ تشکیلوي  .که دکرې مرکزي نقطه په
) (x0,y0,z0وښیو،نودکرې سطحه دټولونقطوله مجموعې څخه عبارت دی چې الندې
معادله ورته صدق کوي .
دکرې سرپوښ  -:یومستوي یوه کره په دوه سرپوښوباندې ویشي

Sphere

Spherical Cap

دیوه اتوم وریځ (ابرمانند) ډوله موډل چې دیوې کرې په بڼه سره ښوول کیږي  .دبېلګې په
توګه لکه په یوه اټوم کې دالکترونومدارونه

Spherical Cloud
Model

دکرې قطعه  -:دکرې یوه برخه ده چې دمخروط شکل لري  .په دې توګه لکه چې مخروط
دکرې په مرکزکي اودمخروط قاعده دکرې په سطحه باندې قرارولري .

Spherical Sector

مقطع کره  -:دکروي جسم یوې برخې ته ویل کیږي چې ددووموازي مستوي ګانوترمنځ
قرارولري .

Spherical
Segment

کروي مثلثات  -:دمثلثاتوعلم یوه برخه ده چې دکرې سطحه اندازه اومحاسبه کوي

Spherical
Trigonometry

کروي موجونه  -:هغه څپې چې داهتزازمنبع څخه هرې خواته په ثابت سرعت سره
منتشرکیږي  .دبیلګې په توګه صوتي موجونه اودرڼاموجونه کروي څپې دي .

Spherical Waves

دکرې سیمه یامنطقه  -:دکرې یوې برخې څخه عبارت دی چې ددووموازي مستوي
ګانوترمنځ قرارولري .

Spherical Zone

سپین  :په فزیک کې دبنسټیزذرولکه الکترون ،پروتون ،فوتون ،کوارک،بوزون اونور .....
خپلیزځانګړتیاده  .دبیلګې په توګه کله چې بنسټیزذرې په خپل محورراڅرخیږي نوپه
پایله کې یوڅرخیدونکې ضربه منځ ته راځي چې دسپین په نوم یادیږي.
کله چې الکترونونه داتوم هستې په مدارونوکې
ښاوخواراڅرخیږي نودالکترونو سپین په یوه اوبل
باندې اغیزه کوي اوپه پایله کې دطیف نظیف
جوړښت المل ګرځي  .دسپین قیمت دهریوه
بنسټیزذرې لپاره توپیرلري اوقیمت یې دتقلیل

)Spin (Physics

ℎ

شوي پالنک ثابت ) 2𝜋 = (ℏباندې ښوول کیږي
 .دبیلګې په توکه دبوزون سپین صفر دی ، 0دالکت رون ،نیوترون اوکوارک سپین نیمایي
) 1/2(ℏدی اودفوتون سپین یو) 1 (ℏدی .الکترون یوه کوچني مقناطیس ده چې په خپل
محورراڅرخيږي.
نخاع شوکي  -:نخاعي طناب دستون فقرات په کانال کې موقعیت لري اوداعصابومرکزي
سیستم یوه برخه تشکیلوي  .نخاع شوکې یولوله يې ډوله جوړښت لري چې ددماغ ساقې
 Brainstemڅخه پیل کیږي داوداوکسي پیټ په هډوکې کې لوی سورې
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 Foramen Magnumڅخه تیریږي اودشمزی لومړی کړۍ اودویمې کړۍ L1/L2
هډوکې پورې رسیږي .
دنخاع شوکې طول لږڅه  45 Cmاوعرض يې دسرخوابرخه کې  13 Mmاودمالتیرپه
اخیربرخه کې لږڅه شپږملې متر 6 Mmدی  .نخاع شوکې دسرمغز دبدن محیطي
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.
دمقطع خارجي برخه سپین رنګه ماده ده  Substantia Albaاودګلیل حجروGlial Cells
عصبې رشتوڅخه جوړه ده چې دتحریک عصبي مسیر تشکیلوي  .دنخاع شوکې داخلي
برخه خاکستري رنګه ماده ده  Substantia Griseaاودعصبي حجروجسم څخه جوړه ده.
خاکستري برخه لکه دیوه  Hتوري په شان اویادپتنګ په شان بڼه لري  .دستون فقرات
هرې دووکړیوهډوکودمنځ برخې څخه دنخاع شوکې عصبي رشتې بهرخواته راوځي .
دنخاع شوکې هرعصب یوه ظهرې رشته اویوه بطني رشته لري  .ظهري رشته حسی
نیورونونه لري چې اطالعات له حسي آخذو څخه د نخاع شوکي له الرې ،مرکزي دستګاه
ته  Sensory Cortexانتقال کوي .هلته پیغام تفسیر کېږي  ،او دماغ پریکړه کوي چې
بدن څنګه غبرګون وښیې .بطني رشته خوځېدونکي نویرونونه لري چې عصبي پیغام
برعکس له مرکزي عصبي دستګاه څخه  Motor Cortexله شوکي نخاع له الرې دبدن
محیط برخو ته لېږدوي .مغزاوهمدارنګه نخاع شوکې دیوې غشاپه مټ پوښ شوی دي
چې د مننجیز  Meningesپه نوم یادیږي اونوموړي غړي دخطرڅخه خوندي ساتي .
مننجیزپه خپل وارسره په دریوبرخوویشل شوې ده.
 -۱بهرنۍ پټ یوه کلکه غشاده چې دغیرمنظم وصل کوونکو نسجونوڅخه جوړه ده
اوددورا غشا  Dura Materپه نوم یادیږي.
 -۲د مننجیزمنځنۍ غشا داراکنویدغشا  Arachnoid Materپه نوم یادیږي اویوه نرمه
غشاده چې دفیبرونو بافت څخه جوړه ده.
 -۳دمننجیزداخلي غشا دپیاغشا  Pia Materپه نوم یادیږي  .نوموړې غشا دنخاع
شوکې سطحه پټوي اوخورانازکه اونرمه غشاده چې د فیبرونوبافت څخه جوړه ده .
دنوموړې نازکې غشاڅخه اوبه اوکوچني حل شوي مواد تیریدالی شي .که چیرته نوموړې
غشاګانې دوایروس اویاباکټریاوله کبله په التهاب اخته شي ،نوداډول ناروغي
دمننجایتس په نوم یادیږي .
نښې نښانې یې سردردي ،تبه ،دعظال توشخوالی ،درڼاپه وړاندې حساسیت
اوداعصابوتشنج منځ ته راځي .بلخواد داراکنویدغشااو د پیاغشا ترمنځ فضاکې
اوهمدارنګه دنخاع شوکې په شاوخواکې اودمرکزي کانال په مینځ کې یوډول ځانګړې
مایع بهیږي چې مقداريې  125–150 Mlپورې رسیږي او دمغز اونخاع شوکې اوبو
 Cerebrospinal Fluidپه نوم یادیږي .
نوموړی مایع یوخوا مغزاونخاع شوکي مینځي اوبلخوامیخانیکي او ایمونولوژیک ساتنه
په غاړه اخلي .دانسان نخاع شوکې دیودیرش ټوټویا مقطعو  Segmentsڅخه جوړشوی
دی چې شی اوکیڼ خوا ته یوه جوړه حسي اعصابوریشې اویوه جوړه حرکي اعصابوریشې
ورڅخه بهرته راوځي .
داعصابومحیطي سیستم دنخاع شوکې اعصابو،ریشواوعصبي حجرو .Gangliaڅخه
جوړدی اوپه الندې ډول تشریح کیږي .دغاړې مغز ( )C I–C Viiiڅخه اته جوړه اعصاب ،
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دسینې قفس مغزڅخه ) (Th I–Th Xiiدوولس جوړه اعصاب  ،دمال تیرمغزڅخه
) (L I–L Vپینځه جوړه اعصاب  ،دساکروم برخې مغز ) (S I–S Vڅخه پینځه جوړه
اعصاب  ،اود نخاع العصعص مغزڅخه یوه جوړه اعصاب راوځي.
فرفره  -:یوجامدجسم ته ویل کیږي چې په یوه محورباندې راڅرخي  .لکه دبازیچې آله (
سیلۍ)،دځمکې کره اونور

Spintop

شپیریلم  -:یوډول ګرام منفي باکتریاوې دي چې ډیربرسکونه اومارپیچ ډول جوړښت لري

Spirillum

ټوټه کیدل  ،پارچه شدن

Splitting

اسفنج ها -:داوبوالندې ډیرحجروي اورګانیزم دي چې دګڼ شمیرسوريو اوکانالونوڅخه
جوړدي اوپه بدن کې یې اوبه جریان لري اودهمدې الرې اوکسیجن اوغذايي موادځانته
رانیسي .نوموړي اورګانیزم غیرثابت حجري لري چې تل په یوه بل ډول حجروباندې اوړي
 .له دې کبله د انساجوپرته اورګانیزم په نوم هم یادیږي  .اسفنج اورګانیزم عصب،غړي
اودهاضمي سیستم هم نه لري .په یوه کلکه تیږه اویابوټي باندې ځان نښلوي اوهلته
یوډول دکلسیم کاربونیټ کلک اسکلیت تشکیل کیږي.
اسفنج  ،دبحري حیواناتویوه ډله ده چې بدن یې دسوریوڅخه ډک دی
اسفنج ها  -:شاخهْ مسامداران  Poriferaیاسپونجی ها

Sponge

Sponge

 spongiariaبوده وحیوانات

کثیرالحجروي اند که درآب بحر زیست دارند.اسفنج هاساختمان ساده وابتدائي داشته
وفاقدانساج حقیقی میباشند وازین جهت بنام  Parazoaنیزیادمګردند .اسفنج هاصرف
درحالت الرفی شناکرده وحیوان متکامل آن طورتثبیت شده روی سخره هاوغیره زیست
دارند .شکل اسفنج لوله مانند ،کیسه مانند ویاکتلوی است .جدارشان دارای سوراخهای
زیاداست که توسط آنها آب داخیل خالیګاه بدن ګردیده وذرات غذاېی آن توسط سلول
های مژکداریانی سلولهای عنقی اخذګردیده وخودآب ازراه دهن اسفنج خارج

Sponge

میشود.اسفنج هادارای اسکلیت سلیسی ،آهکی ویاشاخی بوده که مادهْ شاخی آن از
 Sponginمتشکل بوده واسکلیت اسفنج حمام ازهمین ماده ساخته شده است .استحصال
اسفنج حمام طوری صورت میګیردکه قسمت های زندهْ اسفنج رادرساحل فاسدساخته
وبعد ازشستن صرف اسکلیت آنرابه بازارعرضه میدارند.تقریبًا  ۸۳۰۰انواع اسفنج ها
شناخته شده است.
نسج اسفنجی  -:اسفنج هاازسه طبقه ساخته شده که طبقهْ خارجی ان سلولهای
هموارداشته وطبقهْ داخلی آن دارای سلولهای مژکداریاسلولهای عنقی Cheanocytes
بوده که دارای مژکهای ګردن دار یا  Collareاند وذرات غذاېي را ازآب اخذنموده
وبداخل سلولهای دیګرانتقال میدهند.طبقهْ وسطی اسفنج خیلی ذخیم بوده ودارای
سلولهای دیګرازقبیل سلولهای اسکلیتی ،سلولهای سیاره،سلولهای ساختمانی
،سلولهای تغذیوی وغیره میباشند .اسفنج هافاقدانساج عصبی وحسیه میباشند.

Sponge
Parenchyma

دسرطان هغه ناروغيوته وايي چې بې له کوم څرگند المل په طبيعي ډول يوه ناڅاپه او په
خپل سر پيدا کيږي .

Spontaneous
Cancer

هغه ډول جوړښتونه دي چې دنباتاتو،الجی

Sporangium

دسپورکڅوړه ،هاکدان ،سپوردانی -:
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اوسمارق سپورونه پکې تولیدکیږي  .سپورSpore
اوپخیدلودرشل یوپړاوته ویل کيږي

دژوندیواورګانیزمو،دودې

سپور،هاګ  -:سلول تکثری غیرجنسی درنباتات ،این سلول مستقیمًا به یک نبات
جدیدتبدیل ګردیده که برای این منظورطورمستقیم ربه خارج پرتاب میګردد و
 Exosporeګفته میشود.یااینکه سپورهای مذکوردرداخل یک کیسه که بنام
 Sporangiumیادمیګرددتولیدمیشود ودرینصورت بنام  Endosporeیادمیګردد،
وبیشتردرالجی ها ،سمارقها،سرخسهاوخزه هادیده میشود .سلول دائیمي باکټریا
سپوروګوني  -:دهراړخیزوحیواناتودمعدي پار ازيټونو دسپوروزوا  Sporozoaتکامل په
درشل کې دزایګوت پرلپسې جنسي اویاغیرجنسي تکثر چې دمایوزاودمایتوزدتقسیم
په اسا س ترسره کیږي اوپه پایله یوپه بل پسې دهګۍ حجره  ، Oocysteاوګڼ شمیر
سپورونه  sporesاو متحرک انتاني سپوروزوئیت  Sporozoiteتولیدکیږي  .پروتوزووا
یوحجروي پار ازيټ ونه دي چې دانتانې ناروغۍ المل ګرځي  .کله چې یومنګس یا پشه
انسان پوستکۍ وچیچې نودوینې له الرې انتاني سپوروزوئیت دمیزبان ینې حجروته
ورننوځي اوهلته دغیرجنسي کړنالرې په اساس تکثرکوي چې د schizogonyپه نوم
یادیږي .اوپه پایله کې  merozoiteتولیدکیږي چې دانسان وینې جریان ته ورننوځي سره
کرویات تخریب کوي اوورسره جوخت تکثرکوي  .په پایله کې انتاني ناروغۍ منځ ته
راولي  .دبیلګې په توګه دمالریاناروغۍ پار ازيټ ډول  Plasmodiumدتکامل دروه په
الندې ډول ده .

Spore

Sporogony

;, gametocytes, sporozoites , merozoites
 -:پار ازيټهای یک سلولی اند .دردوران تکامل سپوروزوامرحلهْ
سپوروزوئیت
بمشاهده میرسدکه دران تشکیل سپور  Sporogonieصورت میګیرد  .معموالً طفیلی
های بوده که ازمایعات بدن سائیرحیوانات تغذیه میګردند واکثرًا ازیک میزبان به میزبان
دیګرجهت اکمال مراحل تکاملی خو د انتقال می یابند .یک تعدادامراض معاوی مانند

Sporozoite

پیچ درخرګوش  ،ګوسفند،مرغ وغیره توسط آنهابوجودامده وهمچنان ناقل امراض
مالریادرانسان ،سائرپستانداران وپرندګان نیزمربوط سپوروزوامیباشد
خپرول ،غزول ،كږول ،ريبنده كول ،ريونده كول, .ريونده ،خپور ،غوړيدلى ،ويړ ،غزيدلى
(لكه پښه) .انتشار،
فلس  -:دځینوحیواناتودپوستکي اوبدن جوړښتونه چې دشتین  Chitinمادې څخه جوړ
شوې وي .لکه دمرغانوپښې،دماهیانوهډوکي  ،د کب وزر ,دکب پرې اوځینې حشرات
 -۱مربع  -:یومستطیل دی په دې ډول چې څلورضلعې يې یودبل سره مساوي وي
 -۲مربع  -:دیوه عددمربع  Xعبارت دی له X2 :
مترمربع  -:دسطحې مساحت لپاره دواحداتونړیوال سیستم واحددی چې دلنډیزپه نښه
 M2باندې ښوول کیږي.
دمربع جذر ،ریښه دوم  -:فرض کووچې  Aیومثبت عدددی  .یوځانګړی مثبت عدد B
چې یوه اړیکه لکه  B2 = Aصدق کوي  ،په شکل د 𝑎√ لیکل کیدای شي اودتعریف
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Squama

Square

Square Metre

Square Root
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سره سم د  Aمربع جذردی  .دبیلګې په توګه  +2او  -2جذرهای مربع  4دي همدارنګه
جذرمربع د  9مساوي په درې  3دی  .په بله وینا دیوه عدد  Xجذرمربع یوعدد  Yدی په
دې ډول چې Y2 = X
مربع کول ،مربع ساختن  -:کله چې یوعدد لکه دوه  2مربع کړو نوڅلورکیږي،
نودامانالري چې  ، 22 = 4اوهمدارنګه د  -2مربع کو دامانالري چې (−2)2 = 4
دکیمیاوي عنصرشترونسیم دلنډیزنښه ده

Squaring
Sr> Strontium

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

Stage

دسرطان ناروغۍ درجه بندي  - :دخبيثې سرطان ناروغۍ ستروالي اود بدن نورو برخو ته
دغوړيدلو درجې سيستم څرګندوي .

Staging Systems

رنګ  ،ټپلی  ,لکه  ,داغ ،

Stain

بساک  - :د ګل نارینه غړی ته وايي  ،دګل مينځ (چې تخم پكښې وي) ،سټيمن،
دګل غوزه ،دګل بور .جوړښت یې په الندې ډول دی
 -۱ښاخه  -۳ ، anther -۲ ، filamentدګردې کڅوړه microsporangia
شوی ګل د  perianthپه منځ کې په ټولیزډول شپږ سټيمن لري

Stamen

 ،یوپوخ

آلهْ تذکیرنباتی  -:این قسمت نبات ازمیلهْ پرچم ګل  ، Filamentوبساک Anthere
تشکیل یافته که بساک به ذات خود متشکل است از یک قسمت وسطی connectiv
ودودانه ساختمان که مانندبساک که هرکدام ان دارای دوکیسهْ ګرده ګل Pollen sac
میباشد.
فزیکي اتمسفیر.،ستاندارداتمسفیر -:دبهر سطحې په ارتفاع کې دهوامنځني فشارته
ویل کیږي چې دځمکې اتمسفیروزن قوې په اساس منځ ته راځي.
دنوموړي فشارواحدیواتموسفیردی اولنډیزیې په  1 atmسره لیکل کیږي.

والړې څپې ،متوقفي  -:نوموړې څپې هغه مهال
منځ ته راځي کله چي دوه څپې چې یوشان
فریکونس اویوشان دامنه ولري دیوه اوبل په مقابل
کې حرکت وکړي اوسره جمع شي  .والړې څپې
دوخت په تابع سره اهتزازکوي خودمکان په تابع سره ځای په ځا ی والړې دي .داهتزازهغه
نقطه چې هلته دڅ پې دامنه صفروي دغوټې په نوم اوهغه نقطه چې دامنه اعظمي قیمت

Stamen

Standard
Atmosphere

Standing Wave

ولري دضدغوټې په نوم یادیږي.
مثبت ګرام بکټریاوي دي چې کروي بڼه لري اوهرې خواته ورڅخه ریشې راوتلې وي .
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نوموړې بکټریادیوه امبارپه ډول یوځای ژوندکوي ،متحرک نه دي اوهم اوسپورونه Spors
هم نه جوړوي  .په عمومي توګه دانتانې ناروغۍ المل ګرځي  .لکه دسږي التهاب
،دمغزالتهاب اوپوستکې التهاب اونور  .دانتي بیوتیک پروړاندې مقاومت ښيي .
ستوری  -:په استرونومي څانګه کې یورڼاورکوونکی اسمانې جسم ته ویل کیږي چې
دکروي شکله ایونایزشوي ګاز څخه جوړوي اودخپل ځان جاذبې قوې په مټ یوځای ساتل
کیږي  .ځمکې ته نږدي ستوری عبارت له لمرڅخه دی .

Star

ستاره يي سرکت  -:په الکترونیک څانګه کې ستوری ډوله سرکت هغه مهال منځ ته راځي
چې ډیربريښنایزمقاومتونه په سرکت کې داسې وتړل شي چې په یوه نقطه کې سره یوځای Star Connection
کیږي اودیوه ستوري شکل ځانته غوره کړي .
په کیمیاکې  :نشاېسته  -:یوعضوي پولې ساکرایدمرکب دی چې دکاربن هایدراید او
خوراډیروګلوکوزواحدونوڅخه جوړدی .رنګ یې سپین پودرې دی اوکیمیاوي فرمول يې
 (C6H10O5)nپه بڼه لیکل کیږي .په اوبوکې ډیرلږحل کیږي اودخوراک په موخه پراخ
استعمال لري  .په کچالو،وریږي  ،جواراوغنموکې په لوړمقدارشتون لري .
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
کیږي نوموړي کړنالره کټ مټ دزیمن اغیزې  Zeeman effectسره ورته ده چې په یوه
بهرنۍ مقناطیسي ساحه کې دمالیکولونواواټومونو دطیف خطونه بیلیږي
برخوویشل کیږي.

Starch

Stark Effect

اوپه

دعددونوټاکل  ،دیوه شي توضیح کول  ،څرګندول  ،ځان ښکاره کول  ,تظاهر کول ,
معلومات ورکول  ,اقرارکول ,
ويينه  ،ثبوتونه  ،بیانیه ،اعالن ،قطعنامه

State
Statement

دبیان کولومنطق علم

Statement Logic

سکون  -۱ -:دمیخانیک یوه څانګه ده چې په ساکن جسم باندې دقواو اغیزې ترڅیړنې
الندې نیسي اودسکون اوتعادل شرطونه مطالعه کوي .
 -۲دمقاومت اوقواومحاسبه کول اوټاکل کله چې دګاډي خطونه جوړیږي اویایوپل

Statics

جوړیږي اویاتعمیرجوړیږي.
 -۳دخاورې په ترکیب کې داړونده موادوتوازن ساتل ترڅوورڅخه صحیح ګټه پورته شي
آرام جریان  -:اګرازمقاطع مختلف یک نل دراوقات مساوی احجام مساوی مایع جریان
نمایدیعنی جریان مقدارمایع نظربه وقت تغیرنکند ،یا بعبارت دیګردرجریان مایع
معادلهْ متمادیت صدق کند ،این قسم جریان راجریان آرام مینامند
احصائیوي میخانیک

Stationary flow

Statistical
Mechanics

احصائیه  -:احصائیه یوډول ديسيپلين دی چې دهراړخیزډاتا  dataډولونو  ،وړاندې
کول،مطالعه کول ،تحلیل کول ،تنظیم کول،مدیریت کول،ارزیابې کول اوراټولول ترسره
کوي  .ارزیابی یک پارامترراازیک نمونه میتوان بحیث احصائیه تعریف کرد.
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مثال ً  :بوسیلهْ روش های احصائیه عمروسطی (پارامتر) همه افغانهای زنده رامیتوان
ازیک نمونهْ هزارافغان بایک احتمال معین عمروسطی درست ارزیابی کرد .ازنمونهْ
بزرګترعمروسطی بااحتمال بزرګترارزیابی شده میتواند.
قواره ،شکل ،هیکل ،ونه ،جګوالى ،قد

Stature

حالت ،وضیعت ،مقام

Status

دبخارماشین  -:یوحرارتي ماشین دی چې په بخارکې خوندي شوې حرارتي انرژي دیوه
پیستن  pistonپه مرسته په میخانیکي انرژي (کار) باندې اړوي .

Steam Engine

دبخارتوربین  -:یوه میخانیکی دستګاه ده چې دیوه ترفشارالندې بخارڅخه حرارتي
انرژي راوباسي او هغه په څرخیدونکي حرکي انرژي اړوي

Steam Turbine

ستیرن  -:یوه کیمیاوي ماده ده چې دشمع اوصابون جوړولوپه موخه کارول کیږي
اودستاریک اسیداوپالمتیک اسید څخه جوړه ده .

Stearin

فوالد  -:داوسپنې یوالیاژدی چې داوسپنې اوډیرلږ سلنه برخه کاربن څخه جوړدی .په
عمومي توګه کیدای شي چې مولیبدن،کروم،نیکل ،منګان هم ورسره ګډشي

Steel

بنسټیزحجرې یوډول ځانګړې اومې حجرې دي چې دهغوی څخه دودې اوویښ په
کړنالره سره سپین کرویات ،سره کرویات اوصفیحات منځ ته راځي  .په عادي توګه
بنسټیزحجرې دهډوکوپه مغزکې
اومحیط (پیریفري) کې هم شتون لري

پیداکیږی خوهمدارنګه

د وینې په لیرې جریان

ددرملنې یو ډول طریقه ده چې په پیل کې دهډوکودمغزبنسټیزحجرې اویا دوینې پیریفري
 peripheral bloodبرخې څخه بنسټیزحجری راټولې کیږي  ،یخې ساتلې کیږي ،اوکله
چې ناروغ ته لوړډوزکیمیاوي درملنه ورکړشي نوبیاوروسته داینفوزیون له الرې ناروغ ته
نوموړې بنسټیزحجرې بیرته ورکول کیږي  .په پایله کې بنسټیزحجرې کوالی شي چې
ناروغ ته دوینې نوې حجرې تولیدکړي اودایمینې سیسټم پیاوړی کړي .
دکیمیاعلم یوه څانګه ده چې دمالیکولونوفضايي جوړښت څخه بحث کوي

Stem Cell

Stem Cell
Transplant

Stereochemie

فضايي ایزومتري  -:هغه کیمیاوي مرکبات دي چې کیمیاوي فرمول يې کټ مټ یوشان
وي خوپه فضاکې داټومونوتنظیم توپیرولري .دبیګې په توګه لکه ال کتیک اسید Stereoisomerism Lactic
acid
عقیم  ،دمیکروبونواومایکرواورګانیزمو څخه پاک شوی
عقیم کول ،عقیم سازي  ، -:دلوړحرارت په مټ اویادضدعفوني موادوپه مټ
اویانوروکړنالروپه مټ دمیکروبونو اوژوندیومایکرواورګانیزمودمنځه وړل
په بخار بدلول  ،ورو ورو ايشول ،ورو ورو پخول ،دم كول ،په بړاس (بخار) پخول :

Sterile
Sterilization
Stew

مسحلیت په غاړه اخستل  ،کلک نیول ،نښلیدل

Sticking

دنښلیدلواصطحکاک  -:یوډول فزیکي قوه ده چې ددووتماس لرونکوجسمونوترمنځ

Stiction
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شتون لري اوهغوی نه پریږدي چې د یوبل پمقابل کې وښوریږي .
 -۱په فالجالته کې دباصرې نقطه ده چې دهغې په مټ دنوروړانګې سمت احساس کوالی
شي - ۲په مفصلیه حیواناتوکې دساه ایستلوپه موخه کوچني سوري  -۳دزخم پیاوار

Stigma

هيجان  ،داتوم را پارول  ،دیوه عصب تحریک کول

Stimulate

تغیرانرجی
ازآثرآن
که
محیطی
تغیرشرائیط
-:
،تخریش
تحریک
میخانیکی،نورحرارتی،برقی وغیره واردشده وتوسط یک موجودحیه اخذګردد.
موجودمذکورازخودعکس العمل نهاېی واضح بشکل حرکت ،افرازغدوات ،وغیره نشان
بدهد.

Stimulus

دتحریک سرحدي معیار -:دتحریک ترټولوکوچنی شدت چې یو غبرګون راوپاروالی شي

Stimulus
Threshold

ستو خاستيک اغېز ی  - :دایونایزوونکو وړانگو تصادفي زيان ته ويل کيږی چې د
پېښيدلواحتمال يې دوړانگوانرژي ډوز سره سم سيخ پورته ځي اودوړانگودانرژي
Stochastic Effects
مقدار کوم ټاکلی ټيټ ليميټ نه لري  .دوړانگو نوموړی زيان په کالونو وروسته منځته
راځي  .د بېلگې په ډول لکه دسرطان ناروغۍ .
په مقداري کیمیاکې عبارت له هغه علم څخه دی چې دځانګړوطریقوپه مټ دیوه
کیمیاوي مرکب ترکیب کوونکې برخې په مقداري توګه وټاکواوهمدارنګه دیوه مرکب
جمعي فرمول ترالسه کړو .دریاضي معادالتوپه مټ په یوه کیمیاوي تعامل کې دبرخه
اخیستونکوموادومقداري تناسب محاسبه کوالی شو .په بله مانا په یوه کیمیاوي تعامل
کې دتعامل کونکوبرخه والودجمع ټوله کتله  ،له تولیدشووبرخه والوټولې کتلې جمع سره
مساوي ده.

Stoichiometry

معده -:
دهضمي سیسټم یوتش عضال تي غړی دی چې
دخوراکي مرۍ اوداثنې عشرپه منځ کې ځای لري اود
قلبي  cardiacaسربرخې ،فونډوس ، Fundusبدن
 Bodyاوپیلوریک  pyloricaاخیربرخې څخه جوړه ده.
په معده کې غذايي موادتجزیه اوهضم کیږي .په حیواناتوکې معده
توپیرلرونکی شکل لري .په ځینوکې ساده بڼه اوپه ځینوکې غاښ ډوله اصطکاکي
صفحات لري .په حشراتوکې معده دشیتین  Chitinڅخه جوړشوی پولي ساکرایدپوښ
لري  .په عضلوي معده کې خوراکي موادکوچني کیږي اوهضمي افرازات ورسره
ګډیږي.په فقاریه حیواناتوکې دمعدې جدارځانګړي اپیتل لرونکي سلولونه اوافرازي
غدوات لري .معده دفقاریه په مختلفوحیواناتوکې دغذايي موادودخوړولوسره مطابق
توپیرلرونکي شکل لري .په مرغانوکې معده دغدې برخې اوعظالتو برخې څخه جوړه ده.
کوچنۍ ډبرې معدې ته اخیستل کیږي چې دهغوی اودعضالتو په مرسته دانې اوخوراکې
مواد اوحبوبات ټوټه ټوټه کیږي .په انسانانوکې معده کله چې دخوراکې موادوڅخه ډکه
وي دیرش سانتې متراوږدوالی لري اوقطريې لږڅه پینځلس سانتې مترته اوکه معده ډکه
وي نو ظرفیت یې ان تردوه نیم لیترپورې رسیږي  .هغه غدې چې دمعدې په جدارکې
شتون لري  ،په یوه ساعت کې لږڅه دشپيته څخه ان ترنوي ملي لیتر  60-90 mlپورې
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یوډول مایع تولیدکوي چې دمعدې شیره یاعصاره په نوم یادیږي.
دمعدې شیرې جوړښت  :دمالګې تیزاب ،موکوز سريښناک توکی  ،دپیپسین انزایم
 ، Pepsinاوانټرینزیک فکټور  IFترکیب څخه جوړه شوې ده  .نوموړي فکټورIF
دویټامین  B12جذب سره مرسته کوي  ،لومړی دمالګې تولیدکوونکې غدې په مټ
دپي اچ قیمت دووته  pH=2راټیټیږي دویم دهضم کونکی انزایم پیپسین Pepsin
تولیدکوونکې غدې په مټ خوراکي پروتین په پولي پیپتیدباندي اړول کیږي .
دهایدروکلوریک اسید HCLپه مټ یوخوا بکټریاوي مړې کیږي اوبلخوادِغذايي موادوپه
هضم کې مرسته کوي .دمعدې شیرې اودمعدې عضالتوپه مټ خوراکي موادتجزیه
اوهضم کیږي اوپه پایله کې درقیق مایع په ډول کوچنۍ کولمې ته ورننوځي .په معده کې
یوڅه برخه اوبه اوځینې درمل لکه اسپیرین  aspirinهم جذب کیږي .په داسې حال کې چې
شکر اوغوړپه معده کې نه جذب کیږي اوکوچنۍ معدې ته انتقال کیږي .دمعدې التهاب
 gastritisدیوډول بکټریاووله کبله منځ ته راځي چې د هیلوکوباکتر پایلوري
 Helicobacter pyloriپه نوم یادیږي.
خوندي  ،ساتنه  ،حفاظت

Storage

انبارول ،ذخيره كول ،بوگول ،خوندي كول ،كوټ كول ،گودام ،انبار ،ذخيره،
(تحويلخانه) ،دكان .
مستقیم خط

Straight Line

دگیاساقه،دوښوساقه،دعلف ساقه چې منځ یې تش وي
سټرپتوکوکس  -:دګرام مثبت جنس کروي شکله باکټریاوودډلي څخه دي چې دیوه
ځنځیرپه ډول یودبل سره تړلې وي اودانسان وژونکو ناروغیوالمل ګرځي  .نوموړي
باکټریاوي سپور Sporeنه جوړوي
پراخول  ,غځول  ,کښول  ،انبساط کول

Straw

Streptococcus

Stretch

انبساط  ،غزونه ،غځيدنه :

Stretching

مخاخ کیدل  ، ،ضربه کول  ،ټکرکیدل  ،لګیدل ،اصابت
دبیالوژي په څانګه کې دحجرواویادغړو هغې برخې ته ویل کیږي چې دتړون نسج په ډول
دنده ترسره کوي اوداعصابواورګونولپاره بیل بیل دیوالونه جوړوي.
دهستي زوروره قوه  -:په طبیعت کې ددریوبنسټیزقواوولکه الکترومقناطیسي قوه
،کمزورې قوه اود جاذبې قوې په څنگ کې څلورمه بنسټیز قوه تشکیلوي چې داتوم په
هسته کې دپروتونو او نیوترونو ترمنځ متقابل غبرگون کوي اوهغوی دیوبل سره کلک
ساتي  .بلخواهمدغه قوه ده چې دگلون  Gluonپه واسطه منځ ته راځي اوکوارکونه quarks
دیوبل سره کلک ساتي ترڅو پروتونونه ،نیوترونونه اودهادرون ذرې  Hadronمنځ ته
راشي  .هستوي قوه یواځي دنوکلیونودمرکزونوترمنځ په ډیره نږدې فاصله لکه
یوفیمتومتر
مومي .

Store

 femtometreکې اغیزمنه ده اوپه دوه نیم فیمتومترکې بیخي کمښت
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)Stroma (Tissue

Strong Nuclear
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سترونسیم ،شترونسیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دځمکې القلی خاکی عنصرونوپه ډله
پورې اړه لري ،دلنډیزنښه یې  Srده  ،اتومي شمیره یې  38ده  ،اواتومي کتله یې 87,62
 ،دذوبان نقطه ) ، (777 °Cدغلیان نقطه ) (1380 °Cاوکثافت يې )2,63 g/cm3 (20 °C
ده .په طبابت کې رادیواکټیف شترونسیم  89Srدهډوکوپه سرطان کې ددردکمښت په
موخه کارول کیږي .

Strontium

په کیمیاکې  -:دیوه کیمیاوي مرکب لپاره یومشرح فارمول دی چې دمالیکیول جوړښت
دیوه ګراف په شکل ښوول کیږي  .په پایله کې داتومونوموقعیت ،داتومونوشمیر
اوهمدارنګه دمالیکیولونوترمنځ کیمیاوي اړیکې هم څرګندیږي .
په شکل کې داوبویومالیکیول لپاره دګرافي جوړښت فرمول ښوول شوی
دی .

Structural
Formula

دکیمیاوي مرکباتودجوړښت فرمول دی چې په هغه کې وظیفوي ګروپونه مشخص کیږي.
په بله مانادکیمیاوي مرکباتوحقیقي هندسي دری بعده جوړښت اوهمدارنګه
داچې اتومونه یودبل سره په کوم تناسب تړلي دي دګراف په بڼه ښوول کیږي .
څرنګه دبیلګې په توګه لکه میتان

Structural
Formula

اسکلیت ،بنسټیزجوړښت  ،تنه ،استخوان بندي ،چوب بست

Structure

ستیرول  -:یوحلقوي هایدروکاربن دي چې دغوړجن مایع په ډول شتون لري اودصنعتي
موادوداستحصال په موخه کارول کیږي .کیمیاوي فرمول یې  C6H5CH=CH2دی .
دصحت لپاره ډیرخطرناک دی
یوجسم په اجزاواویابرخوویشل ،منظم کول

Styrene

Subdivide Into

تجزیه شوی  ،تقسیم شوی  ،ویشل شوی ،منقسم

Subdivided

دکیمیاوي عنصرونوپریودیک مندلیف په جدول کې فرعي ګروپونوته ویل کیږي چې په
ډیری سره دجدولونوپه منځ برخه کې قرارلري .دمندلیف پریودیک سیستم اته عمده
ګروپونه اولس فرعي ګروپونه لري .ټول فرعي ګروپونه دفلزاتوعنصرونه تشکیلوي.
فرعی ګروپ  -:یک مجموعهْ فرعی ازیک ګروپ  groupیک ګروپ فرعی است ،هرګاه
این ګروپ نظربه عین ترکیب باشد .مثال ً  :مجموعهْ اعدادصحیح یک ګروپ فرعی

Subgroup

Subgroup

ازګروپ اعدادحقیقی نطربه جمع است.
سبلیمیت  -:ددوه قیمته سیماب کلورایددی چې سپين رنګ لري اوزهرقاتل دي  .په
طبابت کې د مکروبونو د منځه وړلوپه موخه کارول کیږي.

Sublimate

تصاعد :یوه کیمیاوي عملیه ده چې په هغه کې یوجسم دحرارت ورکولوله کبله
دجامدحالت څخه مستقیم په ګازباندې اوړي پرته له دې چې مایع شکل ځانته غوره کړي
 .دبیلګې په توګه کله چې جامد ایودین  Iodineته حرارت ورکړومخکې له دې چې مایع
شي سم سیخ په بخارکیږي.

Sublimation

ترادف قسمی  -:مثال ً ترادف  1, 1/2, 1/4 , 1/6......یک ترادف قسمی ازترادف
 1/2, 1/3 , 1/4,......است
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دفرعي سلسلې طیفونه  - :عبارت له هغوطیفونوڅخه دی چې دفرعي مدراونوڅخه څخه
منځ ته راځي
فرعي مجموعه  -:یوه مجموعه  Aیوه فرعي مجموعه د  Bمجموعې ده هرکله چې هر
عنصر د  Aپه عین وخت کې د Bمجموعي عنصر وي  .دبیلګې په توګه
مجموعه } {1,2,3یوه فرعي مجموعه د } {1,2,3,4,5مجموعې ده .
دریاضي په ژبه نوموړی مطلب داسې لیکل کیږي.

استدال ل  ،په یوه موضوع کلک دریدل  ،ټینګارکول

Subseries

Subset

Substantiation

په غیرعضوي کیمیاکې عبارت له اتوم،یاداتوم ګروپونو اویاوضیفوي ګروپونو څخه
دي چې په یوه مالیکول کې دهایدروجن یواټوم اویاډیراټومونه عوض کوي
جبران کول  ،عوض کول  ،پرځای کینول  ،بدلول  ,تاوان ورکول

Substituent
Substitute

په کیمیاکې  :تعویض  -:یوه کیمیاوي عملیه ده چې دهغې په مټ کوال ی شوچې
یوعنصردیوه مالیکول په هسته باندې عوض کړو .دبیلګې په توګه موږکوال ی شوچې
دبنزین په حلقه کې دهایدروجن اتوم پرځای ،یوکلورین اتوم عوض کړو.

Substitution

تفریق  ،منفي  -:دیوه عددڅخه دبل عددمنفي کول

Subtraction

سکروز -:یوقیمته قنددی چې په لبلبواونیشکریانې ګنۍکې پیداکیږي  .خوندئې
ډیرخوږدی اودغذائې موادوپه توګه ورڅخه ګټه پورته کیږي.
کافي ،بس ،پوره،بسنده

Sucrose
Sufficient

شکره ،بوره  ،سکراید -:هغه خواږه مواددي چې په نباتاتواوخوږومیووکې پيداکیږي
اودساکرایدپه نوم هم یادیږی .د کوچني مالیکولي کتله لرونکي  ،په اوبو کې منحل او
خوږ کاربوهایدریت د شکرې په نوم او تر ټولو ساده شکره دمونو سکراید په نوم یادیږي .
کامپلکس شکره له دووڅخه تر لسو مالیکولونو مونو سکرایدونوڅخه جوړه ده  .لکه
یوقیمته شکره ،دوه قیمته شکره ،درې قیمته شکره اونور .عمومي کیمیاوي فرمول یې
 CnH2nOnدی.

Sugar

سولفیټ  ،دګوګوړومالګواویا استرتیزاب دي  .نوموړې مالګې په خپل کیمیاوي جوړښت
کې دسلفیټ انیون  [SO4]2−اویاهایدروجن سلفیټ  [HSO4]−انیون لري  .دبېلګې په
توګه لکه ، Na2So4 ، ZnSO4:

Sulfate

سولفاید  -:دهایدروجن سلفر  (H2Sمالګوته ویل کیږي لکه دفلزسلفرمرکبات ، HgS
 (Na2S) ، FeS2سولفاید دسلفرعنصریوغیرعضوي انیون دی چې کیمیاوي فرمول يې
 S2−لیکل کیږي ،

Sulfide

سولفایټ  -:امالح اسیدسلفورس لکه  ، Na2SO3هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت
کې دسولفایت ایون) (SO32−ولري  .دسلفورس اسید  H2SO3.مالګې دي .

Sulfite
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سولفون اماید -:دسلفونیک اسید  Sulfonic acidsمالګې دي چې دامیدونوسره یوځای
شوي دي  .دیوه مالیکول وضیفوي ګروپ ) (–SO2NHRدی چې ددرملو په تولیدکې پراخ
استعمال کیږي اوضدمیکروبې ادویه ده .

Sulfonamides

سلفونیک اسید -:دسلفرعضوي مرکبات دي چې عمومي فرمول یې په R−S(=O)2−OH
ډول لیکل کیږي  .په نوموړي کیمیاوي فرمول کي  Rپه مالیکول کې باقي شوی ګروپ
دی چې د الکول ګروپ  alkylاویا اریل  aryګروپ په نوم یادیږي.

Sulfonic Acid

سلفر  ،ګوګړ  -:یوغیرفلزي زیړرنګه کیمیاوي عنصردی چې په عادي حرارت کې
جامدکریستل دی .دلنډیزنښه یې په  Sاواتومي شمیره یې  16ده  .اټومي کتله یې
 ، ۳۲,۰۶کثافت  ، 2,07 g/cm³دذوبان نقطه ) ، (115,21 °Cدغلیان نقطه )(445 °C
)cysteine, cystine,
( methionine
ده  .په دریوامینواسیدونو کې لکه
 )biotinدمرکب په ډول شتون لري .
اودوو،ویټامینوکې لکه (; thiamine
سلفردټولوژوندیواورګانیزمولپاره یواړین عنصردی ..دبدن لپاره خورااړین عنصردی ځکه
چې په امینواسیدونو او ویتامینونو کې شتون لري .

Sulfur

سلفردای اکساید یوډیرزهرناک ګازدی چې کیمیاوي فرمول يې  SO2دی .
سلفرډیربدبوی لري ،پوستکی تحریک کوي اوتروش خوندلري .که داوبوسره یوځای شي
دسلفوریک اسید  H2SO3ترالسه کیږي .کله چې داوکسیجن په حضور کې سلفروسوځیږي
نو په پایله کې سلفردای اکساید ترالسه کیږي .سلفردای اکساید دژوندانه په ډیروبرخوکې
دضدعفوني مادي په ډول کارول کیږي .
دګوګړوتیزاب  -:دتیلوپه شان یوټینګ مایع دی چې کیمیاوي فرمول يې  H2SO4دی .
خوراقوي تیزاب دي اوکه چیرته دبدن پوستکې سره تماس پیداکړي نسجونه تخریب کوي.

Sulfur Dioxide

Sulfuric Acid

سلفوري اسید  -:یوه بې رنګه مایع ده چې د  SO2اواوبو دکیمیاوي تعامل په پایله کې
ترالسه کیږي اوکیمیاوي فرمول یې  H2SO3دی .دضدعفوني مادي په توګه کارول کیږي.

جمع شوی  -:هغه مقدارچې دیوه بل مقدارسره جمع شوی وي

Sulfurous Acid

Summand

ځیني فلزات ،مرکبات اوالیاژ شته دي چې که دحرارت درجه تریوټاکلي قمیت نوره هم
ټیټه شي نودهغوی برقي مقاومت یوه ناڅاپه لږڅه صفرکیږي  .دنوموړې موخې لپاره
اړین ده چې اړونده عنصرونه لکه  ، zincمس  ،وانادیم ګالیم الیاژ ) (V3Gaاونور
دمایع هیلیم په مټ ان تر ) (−269 °Cیخ شی .
تأخیردرجوش  -:بعضی اوقات درتجارب کیمیاوی انسان مجبورمیشودکه یک محلول
راجوش بدهد ودراثرحرارت دادن زیات یکباربصورت ناګهانی بجوش امده وبطرف
باالخیزمیکند که این حادثه را بنام تأخیردرجوش یادمیکند .مثالً اب رامیتوان تحت
شراېط معین الی  110 °Cجوش داد بدون اینکه آب به ګازتبدیل شود .امااین حالت
موقتي وغیرثابت است .
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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
توګه لکه چې دوه هم جنس څپې یودبل سره یوځای شي یایوپه بل کې ونغښتل شي
نومحصله څپ ه کې دهغوی دامنې سره جمع کیږي اوپه ځینوځایونوکې صفرکیږي .
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 .
که چیرته د ابتدايي هرې یوې څپې تابع په

Superposition
Principle

وښيو ،نودټولوڅپومحصله تابع

په الندې ډول لیکالی شو.

مجموعه ء باال ئي  ،پورتنۍ مجموعه  -:نوموړې یوه مجموعه  Aده چې یوه بله
مجموعه لکه  Bاحتواکوي .
𝐴 ⊂ 𝐵  ،مثالً:
دا مطلب په ریاضي ژبه کې داسې لیکل کیږي :
}{2.3.5} ⊂ {1.2.3.5.7
انساج اتکائی  -:مانند انساج استخوانی  ،انساج منضم وانساج غضروفی
په ریاضي کې -:
ترټولو کوچنی پورتنۍ سرحد اولنډیز یې په  supباندې کیږي  .دبیلګې په توګه عدد 1
 x2 < 1شرط
ترټولوکوچنۍ پورتنۍسرحد دمجموعې دعددونوڅخه دی کوم چې د
صدق کوي .

Superset

Supporting
Tissue

Supremum > Sup

په نوموړي مثال کې ترټولوکوچنۍ پورتنۍ سرحدپه خپله مجموعه کې شامل نه ده.
همدارنګه د } {1, 2, 3مجموعي ترټولو کوچنی پورتنۍ سرحد  3دی.
دسطحې چارج کثافت -:
دالکترودینامیک په څانګه یوفزیکي کمیت دی او عبارت له هغه شمیربرقي چارجونو
 dQڅخه دی چې په یوه واحدسطحه  dAکې شتون ولري  .واحدیې په کولومب
پرمترمربع ) (C/m²دی .

Surface Charge
Density

که چېرې دسطحې چارج کثافت په ) σ (Sigmaوښيو نودتعریف سره سم لروچې :

دکروي جسم دسطحې مساحت - :
 ،دکروي جسم حجم مساوي دی له :

Surface Area Of
A Sphere

اودکرې سطحې مساحت مساوي دی له :
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دسطحې انتګرال  ،دسطحې بشپړونكى ( ،تمامي
روی سطح) -:
په ریاضي کې یوډول ځانګړي غبرګ انتګرال ته ویل
کیږي چې دیوې سطحې پرمخ کارول کیږي .
داسطحه کیدای شي چې همواره سطحه اویاکږه
سطحه وي او په فضاکې موقعیت ولري  .په بله وینا
دانتګرال ناحیه یوبعدي انتروال (فاصله) نه وي ،
بلکې دوه بعده مجموعه تشکیلوي چې په درې بعده فضاکې پریوتې وي  .دسطحې
انتګرال په دوه ډوله دی چې دسکالر ساحې  scalar fieldsسطحې انتګرال
اودوکټورساحې  Vector fieldسطحې انتګرال په نوم یادیږي .
دسکالرونوساحې (لکه حرارت ،فشار) داسې تابع دي چې دفضاهرې یوې نقطې سره
یوعددي قیمت تړي  .دوکټورونوساحې (لکه مقناطیسي قوه) داسې تابع دي چې
کې یوه سطحه  Sپه پام
دفضاهرې یوې نقطې سره یووکټورتړي  .که چېرته په فضا
کې ونیسوچې پرمخ یې یوه سکالري ساحه ) f(xتعریف شوې وي  ،اوومنوچې سطحه
 Sدیوې مادې څخه جوړه شوې ده  ،په دې توګه چې د سطحې  Sدهریوه ځای  xسره
یوعدد ) f(xتړلی دی چې داعدد ،دمادې کتلوي کثافت په ډاګه کوي  .نوکه چېرته په
دې صورت کې دسطحې پرمخ  Sباندې د کتلوي کثافتونو ) f(xدسطحې انتګرال
ونیول شی نوپه پایله کې هغه مقدارکتله ترالسه کیږي چې دسطحې  Sپه واحد ضخامت Surface Integral
کې شتون لري  .ددې موخې لپاره چې دسطحې انتګرال دتقرب کړنالرې په کارولوسره
ونیوالی شو،نواړین ده چې همدغه سطحه  Sپه کو چنیوتفاضلي سطحو  dSوویشو .که
اوس همداتفاضلي سطحې  dSد مادې لږڅه ثابتوکتلوي کثافتونو ) f(xسره ضرب کړو
 ،پرلپسې یې پرټوله سطحه وغځوو ،اوپه پایله کې دټولوغړوعددونوحاصل جمع ونیسو
 ،نوپه دې توګه د  Sپه سطحه کې ټوله کتله ترالسه کیږی کوم چې دسطحې په هریو
واحد ضحامت کې شتون لري  .په دې موخه چې دسطحې انتګرال لپاره دریاضي
یوفرمول پیداکړو ،نو اړین ده چې دسطحې پرمخ دمختصاتوځانګړی کاږه خطي
Curvilinearسیستمونه وکاروو ،دبیلګې په توګه لکه دکروي  ، sphericalاستوانه یې
 Cartesianمختصاتو سیستمونه  .که ومنوچې نوموړي ډول
اوکارتیزین
 parameterizationکیدونی وي اوبلخوا په سطحه باندې دیوه ټکی دځای تعین کول په
) (s, tدسطحې په ځینو ناحیو T
) x(s, tسره وښيو،په دې توګه چې دوه پارامترونه
کې تغیرکوي ،نوپه پایله کې دسکالر ساحې  scalar fieldsدسطحې انتګرال ریاضي
فرمول په الندې ډول لیکالی شو:

د پورتنۍ معادلې په ښي اړخ کې دعمودي کرښوترمنځ څرګندونه د ) x(s, tتابع برخه
وال مشتق دی چې دوکټور حاصل ضرب  vector productمطلق قیمت په ګوته کوي .
دبیلګې په توګه که چېرته سکالری تابع دیوه سره مساوي وي یانې ، 𝑓(𝑥(𝑠. 𝑡)) = 1
نو دسطحې سکالري انتګرال دسطحی مساحت سره یوشان دی .
کشش سطحی  -:کشش سطحی تمایل به کوچک شدن سطح مایع در حداقل سطح
ممکن است  .کاریکه دراثرآن سطح فوقانی مایع رابرابریک واحدسطح بزرګ میسازد.
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کشش سطحی مایعات دراثرقوه های مالیکولی مایعات بظهورمیرسد وقیمت آن
مساویست به  :کاراجراشده تقسیم به افزایش سطح  .واحدکشش سطح  erg/ cm2است .
حساسیت  -:دناروغیولپاره مساعدکیدل اویاپه ناروغیوزر اخته کیدل ،كمزورى ،

Susceptibility

یوغیرمتجانس مایع ته ویل کیږی چې په هغه کې دیوې مادې ډیرې کوچنۍذرې منحل
شوې او مخلوطې شوې وي  .دغه ګډې شوې ذرې په مایع کې ځوړندې پاتې کیږي
اوپکې لمبووهالی شي .

Suspension

حالت تعلیق  -:حالتیکه ذرات بسیارکوچک یانې یک مایکرومتر  1 μmجسم جامد
درمحیط مایع دارد .مانندګردتباشیردرآب

Suspension

حوصیله ناک  ،نه ستړی کیدونکی  ،دوام لرونکی  ،پایښت لرونکی

Sustained

اهتزازکول

Swing

سویچ  -:تخنیکې جوړښت چې دبریښناجریان قطع کوي اویاېې وصل کوي.

Switch

بلول  ،سویچ بلول  ،دبرق جریان بلول ،مداخله کول

Switch On ; Put
On

زیست باهمی  -:زیست مشترک افرادمختلف النوع بیالوژیکې بادرنظرداشت مفادمشتر
 .زیست باهمې بعضًا طوری موازی پهلوی یکدیګرمانند همزیستی الجی
هاوسمارقهادرګل سنګ صورت ګرفته ویااینکه عده ای ازموجودات حیه درداخل سلول
ویاخالیګاه بدن موجودات حیهْ دیګر طوردائمی زیست مینماېند .مانندپروتوزوا ی
داخل معده یاشکبهْ نشخوارکنندګان ،باکتری داخل پندکهای  ،باکتریاهای مفید
درمعده انسان

Symbiosis

متناظر

Symmetrical

تناظر

Symmetry

پندک لرونکي څانګې ،پندکدار -:په نباتاتوکې دڅانګووده کولویوډول کړنالره ده چې
یوه اصلي څانګه ډیره قوي وده کوي اوځینې نورې ګڼ شمیر کمزورې څانګې دفرعي
څانګوپه توګه داصلي زورورې څانګې څخه یوه اړخ خواته دشعاع په ډول دایروي شکله
وده کوی
ساینپس -ددوو عصبي حجروترمنځ په بله مانا ددوو(نویرونو ( )neuronsترمنځ دتماس
اوتړون اناتومي جوړښت ته ویل کیږي چې دهغوی په مټ کیمیاوي تحریکات اوبرقي
تحریکات دیوې عصبي حجرې څخه بلې عصبي حجرې ته انتقال کیږي .همدارنګه
عصبي حجرې دبدن عضالتوسره اودبدن غدوسره هم دساینپس په واسطه تماس اوتړون
لري  .یوه عصبي حجره دمسیرپه اوږدوکې په ډیروڅانګواوریشوباندې ویشل کیږي
اواخیربرخه یې دعضالتوپه حجروباندې ختمیږي .نوموړې برخه دانتهايي صفحې end
 plateپه نوم یادیږي.په مجموع کې دوه ډوله ساینپسونه شتون لري چې دکیمیاوي
ساینپس اودبرقي ساینپس په نوم یادیږي .په کیمیاوي ساینپس کې ددووعصبي
حجروترمنځ تحریکي مالومات دیوې کیمیاوې مادې په مټ چې دنویروتراسمیتر
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 neurotransmitterپه نوم یادیږي د ساینپس مخ برخې څخه  presynapticد ساینپس
څټ برخې  postsynapticته انتقال کیږي .په برقي ډوله ساینپس کې ددووعصبي
حجروترمنځ ایونونه  ionsازادکیږي او یوبريښنایزجریان منځ ته راځي چې په پایله کې
دمخکني ساینپس اودڅټ ساینپس ترمنځ دچاک په برخه  gap juncti-onsکې یوولټیج
پیداکیږي  .دبرقي ولټیج په مټ عصبي تحریکات دیوې عصبي حجرې څخه بلې عصبي
حجرې ته انتقال کیږي .برقي تحریکات په خورالوړسرعت سره د  Axonپه اوږدوکې
انتقال کیږي اوقیمت یې ان لږڅه سل متره پرثانیه  100 m/sقیمت لري .
همزمان ،هم مهال  -:کله چې دوه پيښې په یوه وخت کې ترسره شي  .دبیلګې په توګه لکه
ځمکه چې په خپل محورباندې راڅرخیږي اوهم مهال دلمرپه شاوخواهم راڅرخیږي.

Synchronous

سینکروترون  -:په هستوي فزیک کې یوډول تعجیل کوونکې دستګاه ده چې چارج شوو
اتومي بڅرکوته لکه پروتون ،هیلیم ،لیتیم اودکاربن ایونونه دیوه دایروي مسیرپه
اوږدوکې دلوړفریکونس متناوب بريښنایزساحې په مت تعجیل ورکوي  .بلخوا
دمقناطیسي ساحې په مټ اتومې بڅرکې په خپل تړلي مسیرکې ساتل کیږي اودهغوی
دحرکي انرژي دزیاتوالي سره په هم غږی کې دمقناطیسي ساحې قیمت هم دوخت په
تړاوزیاتیږي .دنړۍ ترټولوغټ سینکروترون تعجیل کوونکی دسویس په هیوادژنیو کې
موقعیتت لري اود ) Large Hadron Collider (LHCپه نوم یادیږي  .دنوموړي تعجیل
کوونکي په مټ دپروتو ن بڅرکوته دومره تعجیل ورکول کیږي چې انرژي يې په اخیرکې ان
ترشپږنیم تیرالکترون ولټ پورې  6.5 teraelectronvolts (TeV).پورې رسیږي .

Synchrotron

ته ویل کیږي چې
اویادسایتوپالزما کتلې
یوډول ځانګړې واحدې حجرې
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
توګه نوموړې ډول حجرې دانسان سکیلیت عظالتوپه ریشوکې اودښځي په پال سینتا
کې پیداکیږي.

Syncytium

ترکیب  -:یوه کیمیاوي عملیه ده چې دڅوعنصرونو اویامالیکولونودګډولوپه پایله کې
یومرکب ترالسه کیږي .

Synthesis

مصنوعي سپڼسى یاتارونه  -:همغه نساجي تارونه دي چې په کیمیاوي فابریکوکي په
مصنوعي توګه جوړیږي  .لکه نیلون اوپرلون
سیستم  -:په بیالوژي کې  :دحیواناتواونباتاتوګروپ بندي اوتنظیم کول
دواحدونو نړيوال سيستم

Synthetic Fibers
System
System
International De
Units = SI

دمقیاس اواندازه کولوسیستم  -:دبېلګې په توګه لکه دواحداتونړیوال سیسټم  SIچې
داوه  7اساسي واحدونوڅخه جوړشوی دی  .لکه دطول واحدمتر، metreدکتلې واحد
کیلوګرام ، Kilogramدوخت واحد ثانیه ، secondدبريښنایزجریان واحدامپیر
،ampereدحرارت واحد کلوین ، kelvinدیوې مادې دمقداراندازه کولوواحد مول
،moleدنورشدت واحدکنډیال Candela
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طبقه بندی  -:بخشی ازبیولوجی که وظیفهْ تنظیم حیوانات ونباتات راازنګاه قرابت
آنهابه عهده دارد .طبقه بندی ازنوع  speciesشرع میشودوموجودات مذکوررابه قرابت
شان درردیف بندی میکند ،اساس طبقه بندی راقوانین نامګذاری
 nomenclatureتشکیل میدهد.

Systematics

سیستېمیک درملنه  - :هغه ډول درملنه ده چې ټول بدن تراغیزې الندې راولي  .دبیلګې
په توګه کیمیاوي درملنه ،ضدهورمون درملنه اونښه ایزدرملنه سیسټم درملنې دي

Systemic
Therapy

د وينې سرطان یوډول دی چې دوینې ټي حجرې غیرنارمل دهډوکوپه مغزکې تولیدکیږی
اوخام شکل ل ري  .نوله دې کبله خپله دنده نه شي ترسره کوالی

T Cell
Leukaemia

د کیمیاوي عنصرتنتل لپاره دلنډیزنښه ده .

Ta > Tantal

جدول

Table

یوه تخنیکي آله ده چې دزراعتي ماشینونوسرعت دحرکت په ترځ کې اندازه کوي .

Tachometer

حس المسه  -:یوډول حس دی چې حیوانات دهغې په مټ دفشار،ضربې حرارت
،اونورهراړخیزتحریکونه دځانګړوحسي ریسپتورونو  sensory receptorپه مټ احساس
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

Tactile Sense

د څمڅکۍ الرف  -:د چونگښې چوچه گي پړاوته ته ویل کیږي چې د دوزیستان
 Amphibianپه ډله پورې اړه لري  .په اوبوکې ژوندکوي اودبرانشي دستگاه په مرسته
تنفس کوي  .نوموړي الرف په پیل کې الس اوپښې نه لري خوبیاوروسته
دمیتامورفوزیس په کړنالره کې په تدریجي توگه الس اوپښې پیداکوي .په پایله کې د
څمڅکۍ برانشي دستگاه اولکۍ دمنځه ځي اودسږوپه مرسته هواتنفس کوي  .ځوانه بقه
په وچه کې تردریوکالونوپورې ژونداختیارکوي اوبیابیرته اوبوته مخه کوي ترڅوپه خپل

Tadpole

اصلي میښت ځای کې چوچیان وزیږوي .
لکۍ ،دم  -:دفقاریه حیواناتودبدن اخرنۍ نرۍ متحرکه برخه چې دمقعدڅخه وروسته
پیل کیږي اوهراړخیزې دندې ترسره کوي.
تانجینت  -:یوه مثلثاتې تابع ده  .یوقایم الزاویه مثلث په پام کې نیسو اودیوې حاده
زاويي تانجینت عبارت دی له نسبت ضلع قایم پرضلع قایم مجاور .دبیلګې په توګه
1
√3

Tail

Tangent

=𝑇𝑎𝑛 30°

مماس  -:په هندسه کې مماس هغه مستقیم خط دی چې دیوه منحنی سره په یوه ټاکلې
نقطه کې تماس ولري اویوازې همدغه یوه نقطه شریکه ولري
مماس دایره

Tangent
Tangent Lines
To Circles

دمماس څلورضلعي  -:یوه داسې څلورضلعی ته ویل کیږي چې دهغه لپاره یوه داسې
دایره شتون ولري چې دڅلورضلعي څخه هره ضلعه ددایرې سره مماس بڼه ولري اودایره
یې احاطه کړې وی .
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تنتلم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دفلزاتوپنځم فرعي ګروپ په عنصرونوپورې اړه لري .
 Taده اواتومي شمیره یې  73کتلوي شمیره یې
دلنډیزنښه یې
 180,947Uاودذوبان نقطه يې ) (3017 °Cاو دغلیان نقطه یې ) (5420 °Cده کثافت یې
 16,65 g/cm3دی  .دالیاژپه ډول په جراحي اودطیاروانجن ماشین کې استعمال کیږي

Tantalum

فیتوي چینجیان  ،کدودانه چینجیان

Tapeworm

یوډول غټې اوښتان لرونکې عنکبوت یانې غڼې دي چې رنګ یې نسواري زیړاویاتوروي
 .لږڅه یوزر  1000نوع یې پيژندل شوي دي  .اکثرًا یې په بدن باندې ټکي ټکی
اوبرسکداره خطونه لري  .په اروپااوامریکا اودرحوذه مدیترانه او تودوځایونوکې
ژوندکوي او یوه ډله غڼې  Loxosce-lesخوراخطرناکه اوذهرجني دي . .

Tarantula

نښه - :

په رادیودرملنه کې دسرطاني نسجونو کتله اوحجم ته ویل کیږي چې

دایونایزوونکووړانګوپه مټ دمنځه وړل کیږي .
)تارتاریک اسید  :طبیعي کاربوکسایلک اسید HOOC-CHOH-CHOH-COOH
دی  .سستماتیک نوم یی ( 2,3 –dihydroxybutanedioic acidدی  .د تودوخې په
 171 – 1740Cکې ویلي کیږي .اپتیکي فعاله ماده ده  .درې ستیرو ایزومیرونه یی
پیژندل شوي دي  .په خوراکي صنعت کې په کار راځي  .دانګوروتیزاب په نوم هم یادیږي .
تاتریت  -:دتارتاریک اسید مالګوته ویل کیږي

Target

Tartaric Acid

Tartrate

كار ،وظيفه ،دنده

Task

ذایقه ،خوند  -:دپينځوحسونوڅخه یوحس دی چې دژبې دذایقوي رسپټورونوله الرې
احساسیږي  .لکه خوږوالی ،تریخوالی  ،مالګین  ،تروشوالی (اسید) اوخوندور .دذایقي
حس په مرسته کوالی شو چې دغذا ،مینرالونو او ذهرجنو موادوخوندمالوم کړو .دبیلګې
په توګه ډیرتریخ اویاډیرتروش خوندددې نښانه ده چې غذاخرابه شوې ده  .دذایقي حسي
رسیپټرونه دژبې په پورتنی سطحه  ،مری (ستونی) ،اواپی ګلوت کې موقعیت لري .
دذایقې حس په خوله کې دحرارت په اندازه،لمس اندازه اودشیانودبوی سره یوځای منځ ته
راځي  .په حسي فیزیولوژي کې ذایقه هغه خوندته ویل کیږي چې یوازې دژبې په واسطه
پېژندل کیږي .
بې خونده  ،بې ذایقه،بې مزه ،بې سلیقه

Taste

Tastelessly

توتومر  :دجوړښت ایزومر یوځانګړی ډول دی اودیوه مرکب هغومالیکولوته ویل کیږي
چې یودبل سره په کیمیاوي تعادل کې قرارلري اوتوپیرلرونکي کیمیاوي اوفزیکي خواص
لري دتوتومرمالیکول وپه جوړښت کې دهایدروجن اتوم ځای توپیرلري او بل ډول تنظیم
شوی وی  ،په عمومي توګه ویالی شوچې توتومری دمالیکول یوځای څخه دمالیکول بل
ځای ته دپروتون هجرت دی  .دبیلګې په توګه کیتون  ketone -او اینول enol

Tautomer

H−O−C=C ⇌ O=C−C−H
سلسلهْ تیلر : Taylorفرض بکنیم تابع

)𝑥(𝑓

درنقطهْ  aدارای مشتق ازهردرجه

مانند  𝑓 (𝑛)(𝑎) nقابل اشتقاق است  ،پس یک فاصلهْ
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وجودداردکه بنام فاصلهْ تقرب یادمیګردد،طوریکه دربرابرهمه اعداد 𝐼 ∈ 𝑥 جملهْ
باقیمانده درفرمول تیلر یاقضیه تیلر  Taylor's theoremازتابع )𝑥(𝑓 به صفرتقرب
میکند ،مګرتنهاهنګامیکه عدد  nبه ال یتناهي ∞ → 𝑛 تقرب کند  .جملهْ باقیمانده
که به صفرتقرب میکند چنین مینویسیم lim Rn = 0 :
پس سلسلهْ تیلرTaylor

∞→n

)𝑎 𝑓 (𝑥 ) = 𝑇𝑓(𝑥.درفاصلهْ  Iودرنقطهْ 𝐼 ∈ 𝑎 بطورذیل

محاسبه میشود.
این سلسله بنام سلسلهْ تیلر  Taylorاز تابع ) 𝑥( 𝑓 درجوار  aنامیده میشود .په
نوموړې معادله کې  n! = 1.2.3......nدضرب فکټور  Factorialپه نوم یادیږي  .مثال ً:
دساین تابع  sin xلپاره په جوارد صفر نقطه  0کې سلسلهْ تیلر Taylorپه الندې ډول
لیکو:

همدارنګه دتیلرسلسله دایکسپونینشل تابع  Exponential functionلپاره په الندې ډول
لیکو:

دتیلر ساین سلسله  -:په یوه ټاکلې نقطه کې لکه صفرپه شاوخواکې دساین تابع sine x
لپاره دتقرب یوه الیتناهي سلسه ده چې دتیلرپولینوم یاسلسلي په نوم یادیږي ترڅویوه
همواره تابع ترالسه شي او لیکالی شو.

فرمول ،Taylorقضیه تیلر،قاعده تیلر  -:بروک تیلر  Brook Taylorیک ریاضي دان
انګلیس بودکه درسال  ۱۷۱۵ع توانست شکل هندسي یک تابع را مانند تابع مثلثاتي
درهمجواریک نقطه داده شده تابع توسط یک پولینوم تقرب دهد .توسط فرمول تقربی تیلر
میتوان شکل هندسي مغلق یک تابع رابعدازقطع کردن چندجمله تقریبًا بدست اورد.
بطورمثال برای زاویه های بسیارکوچک  xساین یک زاویه  sin xرامیتوانم به خودزاویه
 xتقرب ساخته 𝑥 ≈ 𝑥  sinقیمت تابع رابدست اوریم  .فرمول  Taylorدرفزیک،ریاضی
وعلوم ساینس استعمال فراوان دارد.
فرض بکنیم تابع )𝑥(𝑓 درنقطهْ  aبقدر  nمرتبه قابل اشتقاق است  ،پس فرمول تیلر
 Taylorدربرابر )𝑥(𝑓 درجوار  aعبارت است ازیک جمله پولینوم ) 𝑇n f(x; aجمع یک
جمله باقیمانده ) 𝑅n f(x; aکه غلطی تخمیني رانشان میدهد .ناګفته نماندکه مشتق
تابع را به )𝑛( 𝑓 نشان داده شده است .

)𝑇n f(x; a
جملهْ پولینوم
درمعادله فوق
polynomialیادمیشود ومساوي است به :

بنام تیلر پولینوم
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درحالیکه ) 𝑅n f(x; aجملهْ باقیمانده  remainder termبعد از  nجمله است .این
باقیمانده به اشکال مختلف موجود است که یکی آن عبارت است از شکل انتګرال جملهْ
باقیمانده ومساوي است به  :اول :

دوم  :جملهْ باقیمانده درشکل  Lagrangeقرارذیل نوشته میشود:
)𝑛( 𝑛ℎ
= 𝑅2𝑛+1
). 𝑓 (𝑎 + 𝜃ℎ
!𝑛
درحالیکه تیا 𝜃 عددی است که بین صفرویک ] [0,1و ) h=(x-aمیباشد.
بطورمثال برای تابع کوساین  cos xفرمول تیلر Taylorقرارذیل است :
𝑥2 𝑥4
𝑛𝑥 2
cos 𝑥 = 1 − + + ⋯ … … . (−1)𝑛 .
+ 𝑅2𝑛+1
!2! 4
!)𝑛(2
دربرابر  cosدرجوار صفر  0است .جملهْ باقیمانده
این فرمول تیلرTaylor
𝑅2𝑛+1درشکل  ، Langrangeعبارت است از :
𝑥 2𝑛+1
𝑛
𝑅2𝑛+1 = (−1) .
𝑥𝜃 . sin
!)(2𝑛 + 1
دکیمیاوي عنصر تکنشیم دلنډیزنښه ده

Tc > Technetium

دکیمیاوي عنصرتیلوردلنډیزنښه ده

Te > Tellur

د یو کسب زده کړه  ،ښوونه ،تدريس ،تعليم  ،زده کړه ترالسه کول،مالومات ترالسه کول

Teachings

اوښکې بهوونکی ګاز،داوښکوګاز -:یوډول کیمیاوی وسله ده چې داوښکې غدې عصب
تحریک اوتخریش کوي اوپه پایله کې دسترګوڅخه اوښکې بهیږي  .نوموړی ګازکیدی شي
چې سترګې ړندې کړي  .دبیلګې په توګه لکه سیانوکربن ګاز چې کیمیاوي فرمول يې
) C10H5ClN2او  Bromaceton ، Benzylbromidدی .

Tear Gas

تکنشیم  -:یوکیمیاوي عنصرد ی چې دلنډیزنښه یې په  Tcښوول کیږي  ،اتومي شمیره
یې  43اودمنډلف جدول داووم ګروپ فلزاتوپه ډله کې راځي چې دمانګنیز ګروپ په نوم
هم یادیږي  ..نوموړي عنصرپه مصنوعي توګه ترالسه کیږي اوټول ایزوټوپونه يې
راډیواکټیف خواص لري .کله چې مولیبدین عنصر ددروندهایدروجن یانې دویترون
 Deuteron= 2H+په واسطه بمباردشي نوپه پایله کې تکنشیم تولیدکیږی .

Technetium

رادیواکټیف تکنشیم  99mTcپه طبابت کې دهډوکوناروغیوپه تشخیص کې اوهمدارنګه
دپښتورګو اوینې دکارکولووړتیاپه تشخیص کې کارول کیږي
تخنیکي اتمسفیر  -:دفشاریوپخوانی واحددی چې اوسمهال اعتبارنه لري اوواحدیې په
 atلیکل کیږي .نوموړی هغه فشارد ی کله چې یوکیلوګرام وزن په یوسانتي مترمربع
سطحه باندې واردشي 1 at = 1 Kg/cm2 .
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تفلون  -:کیمیاوي نوم یې پولی تترافلورایتلن اوکیمیاوي فرمول ي  C2F4دی .دفلوراتوم
اوکاربن اتوم ترمنځ دتړون قواوي دومره زوروري دی چې تیزاب سلطانې هم ورباندې
اغیزه نه کوی اوحتی نوموړي مالیکول دحرارت په درې سوه درجه  300°Cکې هم ال
جامدپاتې کیږي .تفلو ن په تخنیک اوصنعت کې دعایق مادي په ډول په طیاره  ،کمپیوتر
اوسیمونوپټولوکې پراخ استعمال لري .

Teflon

یوه مختاړی دی چې دبعیدیالیرې واټن ماناورکوي

Tele-

تلګراف  -:یوه مخباراتي آله ده چې اخبار،مالومات،اطالعات اودخبرومتن دلیرې واټن
څخه دځانګړ وپټورمزلرونکونښې نښانواوزیګنال په ډول  codeبل ځای ته انتقال کوي

Telegraphy

یوه اپتیکی آله ده چې لیرې پریوتي شیان رانږدې کوي اوپه دې توګه سترښکاره کوي .
نوموړې کړنالره دمنشور ،شیشې اوعدسیوپه مرسته کیدونې ده .

Telescope

تیلسکوپ  -:یوه آپتیکې آله ده چې دعدسیواومنحني ډوله هنداروپه مټ آسمانې شیان
لیدل کیږي.

Telescope

تلویزیون  -:دتیلیکومینکیشن اورسنیوپه موخه یوه آله ده چې خوځیدونکی تصویرونه
دصوت سره یوځای رانیسي اوهم یې خپروي .

Television

تیلور -:یوکیمیاوي او دسپینوزرو په شان ځلیدونکی عنصردی چې دلندیزنښه یي په Te
ښوول کیږي او دنیمه فلزاتوپه ډله کې شمیرل کیږي  .نسبې اتومي کتله يې 127,60
اتومي شمیره یې  52دذوبان نقطه یې  449,8 °Cده دغلیان نقطه یې  990 °Cاوکثافت
یي  6,24 g/cm3دشمسي حجروپه ډول کارول کیږي .
تلوفیز -:دیوه اورګانیزم دحجرې دمایوزیس اومایتوزیس په تقسیم کې هغه اخري
پړاوته ویل کیږي چې کروزومونه دحجرې مخالف قطبونوته حرکت کوي اودوه نوې هستې
جوړیږي  .نوموړی پړاو دانترفیز اوانافیز ترمنځ پروت دي
حرارت ،تودوخی  -:دیوه جسم دحرارت حالت لکه تودیاسوړ په ډاګه کوی اودیوې مادې
دذراتومنځنی حرکي انرژي لپاره یومعیاردی  .حرارت یوفزیکي کمیت دی چې په واحد
سانتي ګریددرجه ) (°Cباندې اندازه کیږي .ترټولوکوچنۍ درجه دحرارت مطلق صفر
درجه ده چې واحد یې په کلوین درجه ) Kelvin (Kښوول کیږي اود سانتي ګرید

Tellurium

Telophase

Temperature

 −273,15 Grad Celsius.درجې سره سمون لري  .په بله مانا ) 0 K (= −273,15 °Cپه
نوموړي درجه کې دیوې مادې مالیکولونه خپل حرکت دالسه ورکوي .
درمالیکوالر جنیتیک نمونه برای سلسلهء امینواسیدهاجهت ترکیب موادپروتیني ،سلسلهء
کودون  ، codonد  RNAرشته کوم چې هلته جین ترجمه  translatesکیږي اودهغې په
اساس پروتین تولیدکوي  ،دډي این اې غبرګه رشته  DNA double strandیودبل څخه
بیلیږي اوبیاهره یوه رشته دنمونې په توګه  Templateاستعمال کیږي ترڅودانزایم
 DNA-Polymerasenپه مټ هغوی څخه یوه نوې کاپې ترالسه شي

Template

په بیالوژي کې  -:پله  ،وژه  -:دموازي رشتوڅخه جوړشوي پروتینې جوړښتونه دي چې
دبهرخواڅخه دمنظم نسجونوپه واسطه احاطه شوي دي اوعضالت دهډوکوسره وصل
کوي.

Tendon
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په ریاضي کې  -:وتر  -:هغه قطعه خط چې دیوه منحنی دوه نقطې یودبل سره تړي .
پیچک  -:درنباتات اعضای رشته مانندشاخه ئی که به نسبت حساسیت زیادبه تحریکات
تماسی بدوراتکاء های اجنبی میپیچندونبات خودرا دران محکم مینمایند .پیچک عبارت
ازمحورهای تغیرخورده ساقه میباشد،مانندپیچک انګور،ویاپهناېی برګ ،مانند
کدویاازاجزای برګ مانندنخود

Tendril

لسم ارزښت پنډوالی  - :ديوې مادې هغه پنډوالی دی چې دلویدونکو وړانگوشدت
لسمه برخه ورڅخه تېريږي.

Tenth-Value
Layer = Tvl

دنطفې دودې اوتکامل په ترځ کې یوه حساس وخت ته ویل کیږي چې په نوموړې موده
کې دبدن غړي وده کوي او له دې کبله که چېر ته دبهر څخه د مضروموادوتراغیزې
الندې راشي (لکه بکټریاوې  ،ذهرجن مواد  ،وړانګې اونور ) نو ناوړه پایلې به و لري .

Teratogenic
Determination
Time

په همدې دوره کې دنطفې سرلیک ټاکل کیږی .
جمله  -:په ریاضي کې دیوې معادلي یوې برخې یاغړي ته ویل کیږي  .په یوه مجموعه
لکه  a+b+cکې عدد  aیوه جمله ده یایوغړی دی.

Term

په یوه ګراف کې داټومونو،مالیکولونو،ایونونودانرژي هغه ډول لیولونه Energy level
یوځای واضیح رسم شوي وي چې دهغوی انرژي لیولونوترمنځ دالکترونوعبوردکوانتم
عددونوپه پام کې نیولوسره جایزوی اوامکان ولري  .دبیلګې په توګه په افقي محورکې
داټوم په اصلي اوفرعي مدارونوکې دالکترونوشمیرښکل کیږي اوپه عمودي محورکې
داټوم اصلي اوفرعي مدارونوانرژي لیولونه دکوانتم عددسره سم رسم کیږي  .په همدې
اساس دیوه اتوم یاهستې دانرژي ټول لیولونه یاترمونه ښکاره راغونډ شوي وي .دهراټوم
لپاره دانرژي ترم شیماتوپیرلري .

Term Diagram

ترمینل ولټیج  -:دبرق یادولټیج منبع لکه دبرقي بټرۍدقطبونوترمنځ دپوتنسیال توپیر ته
ویل کیږي اولنډیزيي په  Uloadسره ښیو  .که دمنبع په داخلي مقاومت  rباندې
دپوتنسیال توپیرصفروي یانې دبرق جریان  Iتیرنه شي او په بهرنۍ
سرکټ کې مقاومت  Rloadشتون وه نه لري نودخالصې سرکټ ولټیج
 emfپه نوم یادیږي  .ترمینل ولټیج مساوي دی له تفاوت خالصې
Terminal Voltage
سرکټ ولټیج  emfاوحاصل ضرب دداخلي مقاومت  rاوبرق جریان : I
یانې :
Vload = iRLoad = emf – ir
 ،هرڅومره چې په یوه تړلي سرکټ کې دبرق جریان اندازه  Iزیاتیږي په همغه اندازه
دترمینل ولټیج اندازه هم کمښت مومي  .هغه مهال چې په سرکټ کې دبرق جریان
صفرشي نودترمینل ولټیج اعضمٍي قیمت ځانته غوره کوي اود خالص سرکټ ولټیج سره
یوبرابرکیږي .
دنوم ايښودلو سيستم  -:عبارت له ټولواصطالحاتوڅخه دی چې دیوې مسلکي څانګې په
هکله راټول شوي وي اوتشریح اونومول شوي وي
حشرهْ موریانه  -:بنام موچهْ سفیدنیزیادمیشود .بزرګي آن از  ۲۲-۲ملی متربوده
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وملکه آنها الی صد  ۱۰۰ملی متربزرګ میشود .این حشرات بقسم ګروهی زیست
دارند.اشیان خودرادرچوب ،زمین ویابصورت تپه های بزرګ که تا۴
مترمیرسد،میسازند .تپه های موریانه ازپارچه های چوب ،بزاق یانې العاب دهن
،موادغایطه وغیره ساخته میشود .پادشاه وملکه آنهادرابتداْ دارای بال بوده که ازآشیان
اولی خارج شده اجتماع جدیدی راتأسیس مینمایند .قسمت اعظم ګروه آنهاراچوچه
هامانندالرف تشکیل داده که امورآشیان را ازقبیل تهیه غذا ،محافظه آشیان وغیره انجام
میدهند .ازینکه چوب ،کاغذ،جرم ولباس راموردحمله قرارمیدهندمضرمیباشند.
ترپینې  -:یوغیرمشبوع هایدروکاربن مرکب دی اودسایکلوهکسان دمشتقاتوڅخه
شمیرل کیږي .عمومًا په ایتري تیلوکې موجودوی چې یوډول ځانګړی بوی لري  .نوموړي
مرکبات دنباتاتوپه مټ تولیدکیږي اوکیمیاوي فرمول يې  (C5H8)n.دی
اودمرکباتوشمیري له  30,000اوړۍ  .تربینې په طبابت اوتخنیک اودربړ،عطرو،کوزمیتک
موادوپه تولیدکې پراخ استعما ل لري .
مختاړی اوپه معنی دڅلور

Terpene

Terra-

دځمکې الندې وړانگې چې درادیواکتیو عنصرونوڅخه خپريږي

Terrestric
Radiation

سيمه ،عالقه ،خاوره ،هيواد ،مځكه ولسوالى ،واليت ،عالقه ،په قلمروكې دننه سيمه
چې واليت نه وي

Territory

ناحیه ،منطقه ،لکه دحیواناتودساتلوپه موخه ټاکلی ځای یاسیمه

Territory

سیمه ،ناحیه،منطقه  -:په بیالوژي کې دحیواناتودیوې اجتماع سره دیوه حیوان ژوند
کول دي چې په همدې سیمه کې په مقابل دټولوحیواناتوکې په تیره بیاه هغه حیوانات چې
هم جنس اوهم نوع وي اوهلته ساتل کیږي .دنوموړي حیوان موخه داوي چې په همدې ډول
سیمه کې په کافي اندازه غذايي مواد ترالسه کوال ی شي اودخپل نوع تکثرامکا ن هم
موجودوي .

Territory

دريمه ( درجه ،رتبه ،طبقه )

Tertiary

نارینه جنسي غده ،خصیه،بیضه  -:دحیواناتوجنسي غده ده چې هلته دمذکرجنسي
سلولونه یانې سپرم  Sperm Cellاوجنسي هورمونونه پکې تولیدکیږي  .په تاوشوو
کوچنیونلونو  Tubulesکې دسپرم لومړی پړاو spermatogoniaوده کوي اودخصیې
سینې  Rete Testisبرخې ته بهیږي  .دنوموړي ځای څخه سپرم لومړې د efferent Ducts
نل ته اوورپسې فرعي خصیې  Epididymisته بهیږي چې هلته دسرتولي حجرو Sertoli
 Cellپه مرسته په پوخ شوي خوځیدونکي سپرم  Spermatozoaاوړي  .پوخ شوي
ته
Ejaculatory Ducts
سپرمونه د vas Deferensکانال له الرې دانزال کانال
اوورپسې دمثانې کانال  Urethraته ورننوځي  .هغه حیوانات چې منځ یې تش وي
خصیه دیوې کڅوړې  Scrotumپه بڼه ښکاره کیږي او په چنجیانوکې دحباب په بڼه
مالومیږي  .خصیه په حشر اتوکې دزوجي لولوپه شکل شتون لري ،دپای برخې یې تړلې
وي اودیوه کانال په مرسته سپرم بهرته انتقالوي  .په فقاریه حیواناتوکې خصیه جوړه
شمیر او یوشان غټوالی لري  .خصیی داطراحیه دستګاه سره نږدې دیوې کڅوړي په منځ
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کې پرتې دي  .بلخواپه خصیه کې یوډول سلولونه  Leydig Cellsشتون لري چې د
) (LHهورمون به مرسته دمذکرجنسي هورمون لکه تیستوسترون Testosterone
تولیدکیږي  .که دخصیه حجم د  8 Mlاتوملي لیترڅخه لږوي نودسپرم تولیدنیمګړی
اویاهیڅ نه وي  .دنارمل خصی حجم دپینځه لس اوپینځه ویشت ملي لیتر په منځ کې وي
 .دخصیې دکارکولولپاره اوهمدارنګه دسپرم دودې اوانکشاف لپاره د تیستوسترون
هورمون اود  LHهورمون کافي شته والی اړین دی  .خصیه دبدن مرکزي حرارت
) (37°Cڅخه لږڅه دوه درجې په ټیټ حرارت کې ترټولو ښه کارکوالی شي اوټاکلي ثابت
حرارت ته اړتیالري  .نوموړې کړنالره  cremasteric Reflexعضله په واسطه ترسره
کیږی چې دتودولو لپاره خصیه بدن ته رانږدې کوي اودسړولولپاره یې دبدن څخه لیر ې
خوځوي  .همداالمل دی چې خصیه دبدن څخه بهرپرتې دی  .دخصیه التهاب Orchitis
دځان سره داسې پایلې لري چې سپرم تولیدنه شي
اودهغې سره سم دښځې دناحاملګې المل وګرځي .
دښځې جنسي سلولوپه برخالف دمذکرسپرم په نارمل
توګه دعمرتراخیره پورې تولیدکیږي  .په ځینوحیواناتوکې
خصیه دبطن په داخیل خالیګاه کې پرتې دي خوپه
ځینوحیواناتوکې دبدن بطن څخه بهرپرتې دي
خوټه  ،خصیه  -:دحیواناتواوانسان جنسي غده ده چې سپرم تولیدکوي

Testicle

تصديق كول ،شاهدي وركول  :دال لت كول ،بیان کول  ،اظهارکول  ،افاده کول ،شهادت
ورکول

Testify

ټيټا نس ،تشنج ،کزاز -:یوډول حاده انتاني ناروغي ده چې دتیتانې باکټریا
 Clostridium tetaniپه واسطه منځ ته راځي اوعضالت شخ کیږي  .دنوموړې بکټریا
په خاوره اوریګ اوکثافاتوکې ژوندکوي  .کله چې تیتاني
سپور spore
بکټریادخاوروڅخه زخم ته اویاخولي ته اوپه نتیجه کې بدن ته داخل شي نو عضلوي
تشنجات اوانقباضي حالت منځ ته راځي .داځکه چې نوموړي بکټریاپه بدن کې زهري
موادافرازکوي چې هغه عصبي حجري کوم چې دبدن عضالت کنترول کوي تخریب کوي .
دتفریح دوره یې د  ۱۴-۴وروځوپورې ده اوپه پیل کې دژبې اوزنې عضالت تشنج
پیداکوي چې یوډول ځانګړې خنداشکل المل ګرځي  .وروسته له هغه تشنجات دغاړي په
عضالتوکې اودخیټي په عضالتوکې ښکاره کیږي .نورې نښې نښانې یې عبارت دي له :

Tetanus

تبه ،سردردي ،دخوراک تیریدلوسختوالی ،دوینې لوړفشار،دزړه لوړه ضربه اونور .لږڅه
لس سلنه برخه ناروغان ورڅخه مړه کیږي  .نوله دې کبله بایدپه کوچنیوالي کې دتیتانس
ناروغۍ واکسین ترسره شي .
ګروپ چارګانهْ کروموزوم  -:دروقت تقسیم رسیدن سلولی برای اینکه تعدادکروموزوم
هاثابت بماند،قبل ازتقسیم ،تنقیص تعدادکروموزوم هادراثردرزیکه بطول هرکروموزوم
رخ میدهدمضاعف یادوچندګردیده وبه تعقیب ان دوتقسیم سلولی رخ میدهدکه ازآثران

Tetrade

سلولهای دایپلوئیدبه سلولها ی هاپلوئیدتقسیم میشود.
تتراپلوئیدی  -:دیوه اورګانیزم دسلول په هسته کې دکروموزومونو شمیر په ډاګه کوي .
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ځینې نباتات شته دي چې دسلول په هسته کې ددايپلويېدکروموزومونوشمیردوه چنده
وي اوپه ) (4n = 4X23ښوول کیږي  .که یوه حجره په هسته کې  n = 23کروموزومونه
ولري نودهاپلوئید) (1nاوکه دایپلوئیدکروموزومونه ولري نوپه ) (2nاوکه
ترايپلوئیدکروموزومونه ولري نوپه ) (3nاوکه تتراپلوئید کروموزومونه ولري نوپه )(4n
باندې ښوول کیږي .یانې څلورهاپلوئیدکروموزومونوشمیرته ویل کیږي  .دبیلګې په توګه
لکه  92,XXXXاو 92,XXYY
څلورپښي  -:ټول څلورپښي حیوانات لکه تي لرونکي حیوانات ،خزندګان ،ذوحیاتین
اونور

Tetrapod

هغه دایپلوئیدنبات چې دتکثرپه دریم نسل کې دسرې آلجې څخه منځ ته راځي .نوموړی
حالت د  Gametophytسره ورته والی لري خوجنسي غړي نه لري اودتقسیم تنقیص په Tetrasporophyte
پایله کې منځ ته راځي .
تترازین  -:یوعضوي مرکب دي چې دهیتروسیکلیک په ګروپ پورې اړه لري اوشپږحلقې
لري اودهغوی څخه په څلورحلقوکې دنایتروجن اټومونه موجوددی  .کیمیاوي فرمول يې
 C2H2N4.دی .دنوموړې مرکب درې ډوله ایزومیرشتون لري  .لکه :

Tetrazine

1,2,3,4-tetrazines, 1,2,3,5-tetrazines, and 1,2,4,5-tetrazines
دتوریم کیماوي عنصر دلنډیزنښه ده

Th > Thorium

دتناسب اساسي قضیه ،دعوی اشعه  -:دهندسې په څانګه کې ددوواویاډیرومسیقیم
خطونودپرې شووهراړخیزبرخوترمنځ تناسب په ډاګه کوي
.دبیلګې په توګه دوه غیرموازي مستقیم خطونه په پام کې
نیسوچې یوبل په نقطه د  Aکې قطع کوي  .همدارنګه دوه
موازي خطونه هم په پام کې نیسوچې دنوموړودووغیرموازي
خطونوسره په خپل وارسره په  D;Bاو  E;Cنقطوکي قطع
کوي  .دشکل سره سم دقطع شووبرخوترمنځ الندې تناسب
اعتبارلري چې دیونان هیواددریاضي پوه تالیس دعوي په نوم یادیږي.،
دتالیس دعوی ،تیلزیس تیورم  :دیوې دایرې دهرې نقطې له خوا ددایرې قطر دنوې
درجې  90°په اندازه لیدل کیږي  .که چیرته  A,B,Cدرې نقطي وي چې دیوې دایرې په
منحني موقعیت ولري په داسې حال کې چې کرښه  ACددایرې قطرتشکیلوي نو ABC

Thales's
Theorem

Thales's
Theorem

زاویه یوه قایمه زاویه ده.
تالیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دځمکې القلی عنصرونوپورې اړه لري  .دلنډیزنښه یې
په  Tlاواتومي شمیره یې  81ده  .دکتلې نسبي شمیره یې  ، 204.38دذوبان نقطه
 304 °Cاودغلیان نقطه  ، 1473 °Cده .کثافت یې  ، 11.85 g/cm3دسرپ فلزسره بیخي
ورته والی لري اود شین رنګه لمبې په شان سوځیږي .دنوموړي عنصررادیواکتیف
ایزوټوپ  201Tlپه هستوی طب کې دناروغ دزړه کارکولووړتیاازموینې په موخه پراخ

Thallium

استعمال لري.
نبات ریسه دار،نبات فرشی ،نباتات ابتدائی ساده،نباتیکه دارای ریسه  Thallusباشد
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بدون ریشه وبرګ ها
مختلط حاصل ضرب  -:دری وکټورونه
 (a, b, c):په پام کې نیسو دهغوی یوه
وکټور aسکالري حاصل ضرب scalar
 productددوه نورووکټورونو ) ، (b, cوکټوري حاصل ضرب

 vector productته The Scalar Triple
Product
لیکل کیږي :نوموړی مختلط
مختلط حاصل ضرب ویل کیږي اولکه
حاصل ضرب دیوه موازی المستطیالت حجم دی چې ) (a, b, cوکټورونه یې اضالع
تشکیلوي  .مختلط حاصل ضرب مساوي دی له درې ضرب درې ماتریکس ۳×۳
 matrixدیترمیننت  determinantاو په الندې ډول محاسبه اولیکل کیږي.
تیودوالیت ،تیودولیت  -:یوه هندسي آله ده چې په سرک جوړولوکې ورڅخه ګټه پورته
کیږي اودیوه څرخیدونکي تیلیسکوب په مټ افقي اوعمودي زاویه اندازه کوالی شي .

Theodolite

قضیه ،یوه منطقي جمله چې دیوې علمي نظریي محتویات بیان کوي

Theorem

دعوی ،قضیه  ،قانون ،قاعده،اصول

Theorem

دعطالت قانون ،اصل عطالت  -:ترهغه پورې چې په یوه فزیکي جسم باندې دبهرخواڅخه
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 .

Theorem Of
Inertia

نظري

Theoretically

دتکامل نظریه یادتطورعلم -:
یوه نظریه ده چې دهغې په واسطه دتکامل بهیر ښوول شوی
اوتوضیح شوی دی .په دې اړوندپه اورګانیزمو ،نباتاتو او
حیواناتوکې مقایسوي څیړنې ترسره شوې دي چې نه یوازې
موجوده ژوندي موجودات بلکې دهغوی بقایا هم دځمکې
دتیرې شووپړاوونوپه درشل کې په پام کې نیول شوې دي  .ددې نظریی پراساس
دحیواناتوترمنځ دخپلوی طبیعي اندازه اوهمدارنګه دحیواناتواونباتاتود مختلفوانواعو
شریکه منشأ اودشریکواجدادوپه اړوند مطالعه شوې ده  .دڅیړنوپایلې ښيي چې
هرڅومره پخواتیرشوي وخت ته نظرواچووپه همغه اندازه ژوندي موجودات داوس مهال په
پرتله ساده تروو .ځمکه څلورنیم بیلونه کاله عمرلري  .درې نیم بیلونه کاله پخوادځمکې
په واسطه پيل شواو دجیالوژیکي
پرسر ژوندون دیوې حجري باکټریا )(Prokaryots
وخت په تیریدوسره دهمدې ساده اورګانیزم څخه دنن ورځي عصري انسان پورې تکامل
وکړ  .دبیلګې په توګه  ،پر  ۱۹۷۸زکال په شرقي افریقاکې دفوسیل سکلیلیتونه
پیداشوي دي چې  Australopithecus afarensisپه نوم یادیږي  .نوموړی سکیلیت چې
لږڅه درې ملیونه کاله عمر لري نیم انسان ته اونیم شادي ته ورته والی لري  .دنن ورځي
عصري انسان علمي نوم هوموسیپینز Homo sapiensدي اودهومو  Homoپه جنس
پورې اړه لري  .دهوموجنس په خپل وارسره دانسان شادي د کورنۍ څخه راپنځیدلې دی
اودتي لرونکوحیواناتوپه ټولګي پورې اړه لري  .انسان شادي شاخونه عبارت دي له :
اورنجیوتانز،ګوریال،چیمپانزي ،اوانسان (هوموسیپینز)  .دهوموجنس څخه یوولس انواع
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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
انسان فوسیل سکیلیت دوه سوه زره کاله عمر لري چې په افریقا کې موندل شوی دی .
دتکامل تیوري بیانوي چې تکامل دطبیعي انتخاب په واسطه صورت نیسي  .په دې
تړاو دمختلفونظریودډلې څخه لومړی دډاروین نظریه ډیره اړینه ده چې د(طبیعي
انتخاب) په هکله یې لیکلې ده اودویم دالمارک نظریه ده چې د(ارثي صفاتو کسب ) په
اړوندیې خپره کړې ده .
په ) (1859م کال کې دډاروین  Darwinله خوا دتدریجي تکامل نظریې څرګندونه وشوه .
دډاروین تیورې له مخې ټول ژوندي موجودات دانسان په شمول دیوه آر(اصلي ) ډوله طرز
ژوند څخه راوتلي دي او دجیالوژیکي وخت په تیریدلوسره يې تکامل کړی دی .
طبیعي انتخاب  -:دتکامل تیوري بیانوي چې تکامل دطبیعي انتخاب په واسطه صورت
نیسي  .دطبیعي انتخاب اړین ټکي په الندې ډول دي :
 -۱دیوه نوع افرادوترمنځ دصفاتوپه تړاوهراړخیزپراخ ظاهري اوفزیکي بدلون شته دی .
 -۲دابدلون ځکه شته دی چې دهغوی دکروموزومو په یوه برخه کې ارثي مواد(جین
) geneدیوبل څخه توپيرلري
 -۳هغه افرادچې دنوروپه پرتله دهغوی صفات دزیست چاپېریال سره ښه تطبق ولري په
ډیراحتمال سره ژوندی پاتې کیږي اوله دې کبله بیازیږونه اوتکثرکوالی شي .
 -۴هغه جین چې دیوه نوع افرادوته دمناسب زیست توانايي ورکوي  ،په بریالیتوب سره
راتلونکي نسل ته انتقال کیږي .خوهغه افرادچې دخپل زیست چاپېریال سره ډیرلږتطبق
کوالی شي داسې پایلې لري چې په ډیرکم احتمال سره ژوندي پاتې شي اوبیازیږونه وکړي
 .دچاپيریال بهرنۍ اغیزي هم کوالی شی چې جین په فعالیت کې تغیرراولي  .دبیلګې په
توګه داپي جنيتیک  epigeneticsاوسنیوتجربووښووله چې که یوفردډیرالکهول وڅښي
،ډیرسګرت وڅکوي ،ډیره لوږه ورباندې تیره شي اویايي په پوځي جګړه کې برخه
اخیستي وي نویادشوې پيښې داسې پایلې لري چې نه یوازې دهمدي فردروغتیاته تاوان
رسیږي بلکې داوالدونواوراتلونکي نسل دځینوجین  Geneفعالیت زیاتوي اویایې کموي
.دتکامل بهیرکیدی شي چې داورګانیزموپه ګټه اویانقص تمام شي .
 -۱دبیلګې په توګه البتوتروس  Albatrosseیومرغه دی چې یوویشت انواع يې پيژندل
شوي دي  .نوموړی مرغه په هواکې آلوزي اوژوندپه هوااویاداوبوپه سرتیروي  .خوځینې
انواع يې دومره غټ دي چې لس کیلوګرام وزن لري اودرې نیم متره پلن وزرونه لري .
دتودولوپه موخه
دهغوی لپاره دتکامل دوره منفي اړخ لري  .داځکه چې د هگۍ
مجبوردی چې دځمکي پرمخ پریوزي  .دځمکي کیناستلوپه ترځ کې دهغه وزن دومره
درونددی چې اکثراء يي پښې ماتې کیږي اوپه پایله کې دنوروحیواناتوښکارګرځي .
 -۲کله چې یوفیل پنځوس کاله عمرته ورسیږي نودهغه غاښونه دومره پڅ اوخراب شي
چې واښه اوخوراکي شیان نه شي میده کوالی  .که څه هم نورغړي يي پوره جوړوي خودنه
خوراک له کبله پخپله مړکیږي  .داهم دتکامل بله منفي بیلګه ده  .په شکل کې څلورډوله
مرغان کښل شوي دي چې یوازې په یوه جزیره کې پیداکیږي چې د دجنوبې امریکا په
اقیانوس آرام کې موقعیت لري اود  Galapagos Islandsجزیرې په نوم یادیږي .
داڅلورډوله مرغان دډاروین مرغان  Darwin's finchesپه نوم یادیږي  .نوموړي مرغان
دخوراک اود مښوکې جوړښت په تړاویودبل سره توپيرلري  .داځکه چې دهغوی دمښوکو
طول،ضخامت اوجوړښت دطبیعي انتخاب  natural selectionپه اساس داسې بدلون،
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انطباق اوبرابرون کړی دی چې دخوراکي موادو سرچینې څخه ګټه اخیستالی شي اوله
دې کبله په نوموړي جزیره کې التراوسه ژوندي پاتې شوي دي .دبیلګې په توګه هریومرغه
دمښوکې جوړښت سره مطابق ځانګړی خوراک ځانته رانیوالی شي  .هغه مرغه چې
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
حشرات کو م چې دونوپه چاقونوکې پټ وي راوباسي اونوش جان یې کړي .همداسې
نوردرواخله .
د نسبيت نظریه  -:په 1905زکال کې دجرمني هیوادنامتوفزیک پوه البرت اینشټاین
 Albert Einsteinله خوا دنسبيت دوه ډوله نظريې وړاندې شوې  .لومړی خاصه نسبيت
نظریه  .دویم  :عامه نسبيت نظریه :
لومړی  :خاصه نسبيت نظریه  -:نوموړې نظریه دفزیک په هراړخیزووپېښو کې عملي
کیږي خودجسمونو جاذبه په پام کې نه نیسي .خاصه نسبيت نظریه په دووفرضیوباندي
تکیه کوي چې دنیوټن کالسیک میخانیک سره په ټکرکې دي :
 -۱دفزیک په څانګه کې یوډول نظریه ده چې دفضااو وخت په تابع سره
دجسمونواوساحوحرکت ترڅیړنې الندې نیسي  .نوموړې نظریه په ډاګه کوي چې په
مقایسوي ابتدائي مختصاتوسیستمونو کې کوم چې یودبل سره نسبي حرکت کوي
دفزیک هراړخیز قوانین دټولوڅارونکو دلیدنقطې نظره یوشان ترسره کیږي .په بله مانا  ،په
متحرک اوپه ساکن ابتدائي مختصاتوسیستم کې دفزیک تجربې یوشان نتیجه ورکوي.
ابتدائي مختصاتوسیستم هغه ډول سیستم ته ویل کیږي چې یادسکون په حالت کې وي
اویاسم سیخ په ثابت منظم سرعت سره مخ په وړاندې حرکت کوي .دبیلګې په توګه دوه
څارونکي یاناظرین په پام کې نیسوچې هریوېې په یوه مقایسوي ابتدائي
مختصاتوسیستم کې تجربې ترسره کوي .
که ومنوچې لومړی څارونکی په یوه ساکن مقایسوي ابتدائي مختصاتوسیستم کې
اودویم څارونکي دلوموړي څارونکي په تړاوپه یوه متحرک مقایسوي ابتدائي
مختصاتوسیستم کې حرکت کوي چې ثابت سرعت لري او مستقیم منظم مخ په وړاندې
.دالبرت اینشټاین خاصه نسبيت نظریه په ډاګه کوي چې
حرکت کوي
ددواړوڅارونکودلیدنقطې نظره دفزیک هراړخیز قوانین په ټولو مقایسوي ابتدائي
مختصاتوسیستمونو کې یوشان ترسره کیږي کوم چې یودبل په تړاونسبي حرکت کوي .
 -۲په فضا یا تشیال کې دنورسرعت دټولوڅارونکولپاره په هرډول مقایسوي سیستم کې
یوشان قیمت لري اودڅارونکو نسبي حرکت یادنورمنبع سرعت تابع نه دی .په بله مانا په
تشیال کې د نور منبع خوځېدو سره سره د هر څارونکي لپاره د نور سرعت ثابت دی.
اینشټاین په كائېناتو کې د نور سرعت دطبیعت عمومي نړیوال ثابت سرعت وبللو.
دالبرت اینشټاین خاصه نسبیت نظریه په عمل کې هغه وخت په ډاګه کیږي کله چې دیوه
جسم سرعت دنورسرعت لس سلنې برخې  10 %څخه واوړي .دنوموړې نظريي پایلې په
الندې ډول دي .
• دنیوټن فزیک پوه قانوپه برخالف ،دالبرت آینشټاین په وینادیوه جسم کتله  ،وخت
اوطول مطلق نه دي بلکې دسرعت تابع دي .
• په ټولو کائیناتو کې هیڅ یوجسم نه شته چې دمطلق سکون په حالت کې اویامطلق
متحرک حالت کې قرارولري بلکې ټول جسمونه یودبل په پرتله نسبي حرکت کوي.
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دبیلګې په توګه ځمکه دانسان سره یوځای دخپل محورپه شاوخوااوهم مهال دلمرپه
شاوخواپه ثابت سرعت سره راڅرخیږي .همدرانګه کهکشان هم یودوراني حرکت کوي.
دکائیناتونورجسمونه همداسې درواخله .
• که چیرته دوه څارونکي یودبل په تړاوپه نسبي ډول حرکت کوي  ،دوه پېښې  ،چې دیوه
څار ونکي لپاره هم مهال ترسره کیږي  ،کیدی شي چې دهغه بل څارونکي دلیدنقطې
نظره هم مهال ترسره نه شي.
• دطول انقباظ  :که یوجسم لکه راکټ دساکن څارونکي خواته نسبي حرکت کوي
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
مطلق وخت اوهیڅ مطلق طول نه شته  .دبېلګې په توګه که یوه فضايي بیړۍ چې طول
یې سل فوت  100قیمت لري اودنور په نهه نوي سلنه سرعت  99%سره حرکت
کوي،دیوه ساکن څارونکي دلید نقطې نظره یوازې یوفوټ ښکاري  .خودهغه چالپاره
چې په فضايي بیړۍ کې ناست دي خپل طبیعي طول لري.
• دوخت ارتونه  :متحرک ساعتونه نسبت ساکن ساعتونوته وروځي (وخت نسبي کمیت
دی) دمختصاتوپه یوه متحرک سیستم کې دیوه څارونکي ساعت وخت ورویانې
اهسته تیریږي نسبت دهغه څارونکي ساعت وخت ته چې دمختصاتوپه یوه ساکن
سیستم کې شتون لري ،په بله وینامطلق وخت شتون نه لري بلکې وخت هم نسبي دي.
دبیلګې په توګه که یوفضانورد دفضايي بیړۍ په مټ یوه ستوري ته سفروکړي اوبیرته
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.
• انرژي اوکتله یود بل سره معادل دي  .کتله په انرژي بدلیدالی شي اوانرژي په کتله
بدلیدالی شي  .دبیلګې په توګه دلمرپه منځ کې کتله په انرژي بدلیږي اوبرعکس .
نوموړی مطلب دریاضي فرمول په توګه داسې لیکو  :انرژي  Eمساوي ده له کتله
 Mضرب نورسرعت  Cپه مربع سره E = Mc2 :
• ه رڅومره چې دیوه جسم سرعت زیاتیږې ورسره سم دجسم کتله هم غټیږي .کتله مطلق
کمیت نه دی بلکې نسبې کمیت دی اودسرعت تابع ده  .پایله يې داده چې دهیڅ
یوجسم سرعت دومره نه شي زیاتیدالی چې دنورسرعت ته ورسیږي  .داځکه چې کلته
یې الیتناهي کیږي.
درملنه ياعالج  -:لکه دایونایزوونکووړانګوپه مټ دسرطان ناروغۍ درملنه

Therapy

حرارتي هدایت  -:دیوه هادي جسم په منځ کې دداخلي انرژي انتقال کړنالره چې
دالکترونوحرکت اودمایکروسکوپیک بڅرکوترمنځ دتصادم په اساس ترسره کیږي.

Thermal
Conduction

حرارتي وړانګې ،حرارتي تشعشع  -:الکترومقناطیسي وړانګې دي چې په یوه ماده کې
دذراتوحرارتي حرکت په اساس منځ ته راځي.

Thermal
Radiation

دحرارت په مرسته دیوه جامدجسم دسطحې څخه دالکترونوازادیدل اوپه پایله کې
دحرارتي انرژي په واسطه دجسم څخه بهر ته راوتل  .ازادشوي الکترونونه بایددبلوردتړون
قواوپروړاندې  work functionکارترسره کړي  .داهغه مهال کیدای شي کله چې دیوه

Thermionic
Emission
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فلزی سیم سطحې ته لږڅه دوه زره درجه کلوین  ٢٠٠٠ Kحرارت ورکړشي .
حرارتي مقاومت  -:یوډول برقي نیمه هادي مقاومت ته ویل کیږی چې مقاومت یې
دحرارت سره سم تغیرکوي .
دلوړحرارت په واسطه دفلزاتوداستحصال طریقې ته ویل کیږي  -:دبیلګې په توګه کله
چې داوسپنې پودر اکساید او دالمونیم پودر سره مخلوط شي ،اوان تر  2400 °Cپورې
حرارت ورکړشي ،نوپه پایله کې مایع اوسپنه اومایع المونیم اکسایدتولیدکیږي.

Thermistor

Thermite
Reaction

ترموکپل ،ترموالیمنت  -:دحرارت اندازه کولوپه موخه یوه برقي آله ده چې
ددووتوپیرلرونکوفلزي سیمونوڅخه جوړه ده اودوه څوکې یې یودبل سره لیم شوې وي
اودوه نورې څوکې دولټیج اندازه کولوآالتولکه ګلوانومترسره تړلې وي  .نوموړي حرارتي
آلې دلوړحرارت اندازه کولوپه موخه ل که دګازپه توربین کې اویاکوره کې کارول کیږي .
تولیدشوی ولټیج دحرارت توپیر سره متناسب دی  .دبیلګې په توګه لکه دمسو -نیکل
آلیاژ چې دنیکل -کرومیوم الیاژسره یوځای وتړل شي نوپه یوه درجه سانتې ګریدتغیرکې

Thermocouple

دولټیج قیمت مساوي دی له ) ، (68 µV/°Cاونوموړی ترموکوپل آله کوال ی شي چې
دمنفي دوه سوه اویادرجې  −270 °Cڅخه ان ترمثبت اووه سوه څلویشت درجې to
 +740 °Cپورې حرارت اندازه کړي .
دورانې پروسې  -:په ترمودینامیک کې دیوه مایع،ګازاوبخاردحالت یوسلسله تغیر اتوته
ویل کیږی چې پرلپسې ترسره کیږي  .په دورانې پروسو کې پخپله سیستم دلومړي حالت
ته بیرته راګرځي چې د فشار،حرارت اوکثافت تغیر په واسطه ټاکل کیږی  .په نوموړي Thermodynamic
Cycle
تخنیکي کړنالره کې حرارتي انرژي په میخانیکي انرژی اوړي  .لکه حرارتي
انجن،اویایخچال
ترمودینامیک  -:دفزیک علم یوه څانګه ده چې دتودوخې ،کار ،فشار،حجم اوحرارت څخه
بحث کوي اوهمدارنګه دهغوی اړېکې دانرژي  ،وړانګو اودمادې فزیکي خواصو سره په Thermodynamics
تړاوکې ترڅیړنې الندې نیسي .
ترموالکتریک اغیزه  -:هغه بريښناده چې ددووجسمونودحرارت توپیرپه اساس منځ ته
راځي.

Thermoelectric
Effect

ترمولومینیسنس  -:ځینې کریستالونه شته دي چې ډیرپخوايې انرژي ذخیره کړې وي او
کله چې حرارت ورکړشي نودخپله ځانه تشعشع کوي اودنوروړانګې ورڅخه خپریږي Thermoluminesc .
ence
نوموړي کریستالونه په لرغون پوهنه کې دشیانودعمروخت ټاکلوپه موخه کارول کیږي .
ترموالیزیس  -:دیوه کیمیاوي مرکب ټوټه کیدل دی کله چې حرارت ورکړشي  .دبیلګې په
توګه کله چې کلسیم کاربونیټ ته حرارت ورکړشي نوپه کلسیم اوکسایداوکاربن دای
اکسایدباندې تجزیه کیږي .

ترمومتر  -:یوه آله ده چې دحرارت درجه ورباندې اندازه کیږي .دبیلګې په توګه دبدن
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حرارت درجه اونور
ځینې نباتات داسې ځانګړتیاوې لري چې دحرارت دتغیرسره سم دهغوی ځینې برخې
پرته له معین جهت حرکت کوي  .لکه دحرارت په تغیرسره دګل ال له دشګوفې خالصیدلو
اوتړلو حرکت
دهستوي تعامالتوسره په تړاوکې چې په لوړحرارت سره ترسره کیږي
متمایل به حرارت ،تودوخی خوښوونکي  -:دژوندیوموجوداتویوډول خواص دي چې
لوړحرارت ته ترجیح ورکوي لکه )(45–80 °C
ترموپیلې ،ستون حرارتي  -:یوډول الکترونیکي جوړښت دي چې حرارتي انرژي په
بريښنایزانرژي باندي اړوي  .نوموړي جوړښت دتوپیرلرونکوهادي فلزاتوڅخه جوړدی چې
یوپه بل پسې پرلپسې تړل شوي وي  .کله چې حرارتې وړانګې ورباندې ولیګیږي نودفلزي

سیمونوپه څنډوکې یوولټیج تولیدکیږي  , ΔV,چې دحرارت توپیر  ΔTسره سم سیخ
متناسب دي  .کله چې نوموړې آله دپوستکې ته مخامخ ونیول شي نودهغې په مټ دبدن
حرارت اندازه کیږي
ترموپالستیک  -:پالستیکي مواددي چې په لوړه درجه د حرارت کي ارتجاعي خواص
ترالسه کوي اودخپل شکل بدلون وړتیالري
تنطیم حرارت  -:تعامل فزیکی ویاکیمیاوی که درحیوانات خون ګرم توسط
تولیدویاازدست دادن حرارت اندازهْ حرارت داخلی بدن راثابت نګهمیدارد.یکې ازعوامل
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
سرخ شدن روی است که حرارت داخلی به تماس محیط خارجی آمده وازبدن خارج

Thermonasty

Thermonuclear
Thermophile

Thermopile

Thermoplastic

ThermoRegulation

میګردد .خارج نمودن حرارت ازبدن توسط عملیه عرق تشدیدمیباشد .حیواناتیکه مانند
خارپشت وپشک غدوات عرق نداشته ویامانند سګ صرف دردهن خود غدوات عرق
دارند تنظیم حرارت توسط تشدیدعملیهْ تنفس وزبانک زدن صورت میګیرد .تنظیم
کنندهْ حرارت دربدن مرکزحرارت دردماغ وسطی و  Thyroxinدرغدهْ درقیه میباشد.
یوډول مصنوعي پولې میرکلک مواددي چې په لوړحرارت سره هم نه پاسته کیږي

Thermoset

ترموستات  -:یوه آله ده چې دحرارت درجه تنظیم اوکنترول کوي ،یاداچې ثابته ساتل
کیږي اویاداچې نوموړې آله هغه مهال فعال کیږي کله چې دحرارت درجه دیوه ټاکلي
قیمت څخه واوړاي

Thermostat

نظریه ،ادعا،قضیه ،فرضیه

Thesis

پنډ ،پريړ :ټينګ  :ګڼ ، ،پڅ  ،تت ،غلیظ  ،مزی  ،چاق  ،ضخیم

Thick

نرى  :ډنګر ،خوار ،كمزورى :رقيق ،اوبلن :تنكي ،سپك ،نرى كول

Thin
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دنري پټ کروماتوګرافي  - :پخپله کروماتوګرافي یوه البراتواري
کړنالره ده چې دهغې په مټ دیوه مخلوط اجزاوې دیوبل څخه
بېلېدالی شي  .ددې کړنالرې شرط دادی چې په مخلوط کې ګډشوي
موادپرته له دې چې تغیروکړي دمنحل کیدنې اوتبخیر کیدنې
وړتیاولري .
په شکل کې دکروماتوګرافي کړنالرې یوکروموګرام کښل شوی دی چې دغوړو لس ډوله
برخې تجزیه اوتشخیص شوې دي .
په دې توګه دمخلوط داجزاوومالیکولوپه تړاودوه فېزمنځ ته راځي چې یوه یې دمتحرکې
فیزاوبله یې د ساکنې فې زپه نامه یادیږی  .بېلګې په توګه په نري پټ کروماتوګرافي کې
په یوه محلول کې دمخ لوط حل شوې اجزاوی خوځیږي اوپه الره کې دیوه ساکن پودري پټ
څخه تیریږي  .په دې کړنالره کې پودري پټ ته ساکن فېزاوپه مایع کې دمخلوط
ترانسپورت پروسوته متحرک فې زویل کیږي  .په نري پټ کروماتوګرافي کې ساکن فېزدیوه
نري پټ په بڼه د شیشې اویا پالستیک پرمخ څڅیږي او راوروسته دمخلوط مایع متحرک
فې زدشیشي په څنډه کې ورتویږي  .په دې کړنالره کې په مایع کې دمخلوط توپيرلرونکي
مالیکولونه توپیرلرونکی سرعت ښيي  .دمخلوط مالیکولونو ترمنځ دسرعت توپير
Thin Layer
دساکنې فېز اودمتحرک فېزپه کیمیاوي اوفزیکي خواصوپوراړه لري .بېلګې په توګه Chromatography
دنري پټ کروماتوګرافي په کړنالره کې دساکن فېزپه توګه دسیلیکاګیل  silica gelڅخه
کاراخیستل کیږي چې دسوریوقطریې لږڅه شپږنانومتردی .دنوموړي ساکن پټ په
کیمیاوي ترکییب کې یوازادقطبی هایدرواکسیل ګروپ ) (–OHشته دی چې دنمونې
مالیکولونه ځانته جذب کوي .هغه محلول چې دنمونې مالیکولونه دځانه سره یوځای مخ
په وړاندې لیږدوي (بهیدونکی مایع) اودمتحرک فې ز په توګه دنده ترسره کوي په ډیری
سره پطرول ایتر  ،اویااېتایل اسیتیت  Ethyl acetateتشکیلوي  .په پایله کې دنمونې
ما لیکولونه دپطرول ایتر وپه مرسته حرکت کوي اودساکن سیلیکاګیل دسوریوڅخه
تیریږي  .په دې ترځ کې دمخلوط په مالیکولوباندې دیوې خوادساکن فېزله خوایوه قوه
اوبلې خوادمتحرک فې زله خوایوه بله قوه عمل کوي  .که چېر ته دساکن فېزقوه غالبه شوه
نودنمونې دغه ځانګړي ډول مالیکولنه په ساکن پټ کې بندپاتې کیږی اوپاتې یې
دمتحرک فې زسره یوځای مخ په وړاندې ځي  .دیوه مخلوط څخه داجزاوبیلولوپه موخه
ډیرې کړنالرې شتون لري .بېلګې په توګه لکه دمالیکولوجذب کیدنې کروماتوګرافي،
دمولکیولوویش کروماتووګرافي اودایونوراکړې ورکړې کروماتوګرافي کړنالره اونور.
دنوموړو کړنالرو په مرسته دنباتاتواجزاوی ،دلرغونوانځورونودرنګ اجزاووپيژندنه  ،په
ډوډی اواوبو کې دحشرات وژونکوزهرجنو موادوپيژندنه  ،همدارنګه ددرمل خالصتوب
مالومولوپه موخه پراخ استعمال لري
قشر ،پوست ،جلد

Thin-Shell
Structure

یومختاړی دی اوکله چې په یوه کیمیاوي مرکب کې داوکسیجن اتوم دسلفراټوم په واسطه
تعویض اوځایناستی شي  .لکه تیوالکانول
تایوالکانول  -:هغه الکهول دي چې په کیمیاوي جوړښت کې يې داوکسیجن اتوم پرځای
دسلفراتوم موجودوي  .لکه R-SH
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هایدروجن سلفوسیاناید -:مرکب کیمیاوي زهرناک است که دارای فورمول کیمیاوي
 Hscnمیباشد .امالح انرابنام رودانیدیادمیکند .درموقع استفاده ازان احتیاط بایدکرد.

Thiocyanates

زمانیکه ګاز  Hscnدرآب حل کرده شود اسیدمذکوربدست میآید که مانند ګازخویش یک
مرکب زهرناک است  .امالح واستر تیوسیانیک اسیدرابنام تایساینیت مینامند

Thiocyanic Acid

تایوایتر  -:هغه اتیرونه دي چې په هغوی کې داوکسیجن اتوم دګوګړاتوم سره تعویض
شوی وي  .دبیلګې په توګه R-S-R :

Thioether

تیول  -:عبارت له هغو الکهولوڅخه دی چې دهغه په مالیکول کې داکسیجن اټوم په
ځای د  -OHګروپ  (-SH) ،ګروپ ځای نیولی وي.

Thiol

تایوسلفیت  -:دتایوسلفریک امالح ده ، H2S2O3لکه  Na2S2O3سودیم سلفیت په طبابت
کې دخوړل شووذهرو دمنځه وړلوپه موخه کارول کیږي

Thiosulfate

لکه الکترونیکي سرکټ
دیوه اهتزازکوونکي سیستم
دتامېسن معادله -:
داهتزازفریکونس  ، f0زمان تناوب  ، Tضرفیت خاذن  Cاو ضریب عطلت مقناطیسي L
ترمنځ اړیکې راښيي .دنوموړې معادلي په مټ داهتزازکوونکي الکترونیکې سرکټ
ریزونینس فریکونس  f0ترالسه کوالی شو.

دسینې قفس  -:په فقاري حیواناتوکې دفقراتو ،دعضالتواودسینې دهډوکوڅخه
جوړشوي جوړښت ته ویل کیږي چې دبدن اخلي ټول
غړي په امن کې ساتي  .دانسان دصدرقفس ددوولس
جوړه پښتۍ هډوکو،یو شترنم هډوکۍ ، Sternum
دوولس دسینې شمزی فقرې ، thoracic vertebrae
(غضروف) costal cartilagesڅخه جوړدی
توریم  -:یوراډیواکتیف عنصر دی چې ددرندوفلزاتوپه ډله کې شمیرل کیږي  .دلنډیزنښه
ېې په  Thښوول کیږي  ،اتومي شمیره یې  ، 90دکتلې نسبي شمیره  232,0381ده
،دذوبان نقطه  ، 1755 °Cدغلیان نقطه  4800 °Cده اوکثافت یې  11,724 g/cm3ده .
دتوریم ټول ایزوټوپونه راډیواکټیف دي اوپه طبیعت کې یوازي  232Thپیداکیږي.
دنوموړي ایزوټو پ فزیکي نیمايي وخت لږ څه څوارلس بیلیونه کاله  14.05 billionدی

Thomason's
Equation

Thoracic Cage

Thorium

چې دکائیناتودعمرسره یوشان دی  .طبیعي توریم  232Thپرلپسې په ځنځیري دوله سلسله
سره تجزیه کیږی " "thorium seriesاوالفاوړانګې ورڅخه خپریږي  .په پایله کې په مستقر
سرپ  208Pb.باندې اوړي.
تار ،سپڼسى ،ريښه،

Thread

یوه شبکه (جالي ) چې دباریکوتارونوڅخه جوړه شوې وی .
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دری فیزقوي بریښنا یزقدرت  -:دبریښنایوډول
جریان ته ویل کیږي چې ددریو برخومتناوب
جریانونوڅخه جوړشوی وي اودهریوه جریان
ترمنځ دفیزتوپیر 120°درجې وي  .دبریښنادرې
فې زجریان په غټوماشینونوکې اوهمدارنګه په
لیرې واټن کې دبریښناانرژي دانتقال په موخه

Three-Phase
Electric Power

کارول کیږي چې ددرې فیزترانسفورمرپه مرسته صورت نیسي  .بلخوا دکالیومینځلو
اووچولوماشین  ،برقي داش  ،برقي پمپونوکې هم کارول کیږي .
په فزیولوژي کې دیوه تحریک سرحدي معیار دتحریک حداقل شدت دی چې دحس
کیدلووړتیاتولیدکوي

Threshold

گلو ،حلق  ،گلوگاه  -:دتي لرونکوحیواناتوپه غاړه کې دحنجري هغه برخه ده چې
دفارینکس  pharynxاوالرینکس  Larynxڅخه جوړه ده .

Throat

دوینې صفیحات حجره ،دوینې پرنډ کوونکې حجره  -:دوینې یوډول حجرې دی چې کله
یورګ زخمي شي او وینه درګونوڅخه بهرخواته وځي نودهغوی په مټ وینه پرنډکیږي اونه
پریږدي چې وینه ضایع شی اوپه پایله کې زخم بندیږي  .دصفیحات حجره هسته نه لري
اودسایتوپالزماټوټوڅخه جوړه ده اوهمدارنګه ارثي مواد ) (DNAهم نه لري  .دهډوکوپه
ماغزوکې تولیدکیږي اودډیسک په شان بڼه لري

Thrombocyt

په وینه کې دصفیحاتوشمیرکمښت  .په وینه کې دنوموړوحجرونارمل قیمت مساوي دی
له  ۲۵۰,۰۰۰– ۱۵۰,۰۰۰ :که چیرته په وینه کې دصفیحاتوشمیر د  ۵۰,۰۰۰څخه
راښکته شی نوکیدای شي چې دبد ن څخه وینه په اسانې سره وبهیږي .

Thrombocytopenia

یوډیرښه اوازه مرغه دی چې د) (Turdidaeپه کورنی پورې اړه لري  .ستروالی یې متوسط
اوکوچنی ده  .دښځې اونریې یوشان رنګ لري  .ډیری یې خړاویانسواری رنګ لری .
خوراکي موادیې حشرات دی  .دنوموړې مرغه توپيرلرونکی جنسونه شته دي  .بېلګې په
توګه لکه بلبل  ،شاوراونور
تولیم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې دځمکې نادره خاوري دلنډیزنښه يې په  Tmاواتومي
شمیره یې  69ده.نوموړي فلز دالنتینایدپه ګروپ پورې اړه لري .
طوفان  -:دهواطوفاني کیدنه چې رعداوبرق هم ورسره وي
دتایمس غده  -:دلمفاوي سیستم یوه غده ده چې په حیواناتوکې دسینې هډوکي شاته
موقعیت لري اودبدن په وده کې په تیره بیادکوچنیتوب په درشل کې مرسته کوي
.همدارنګه دانتاني ناروغیوپروړاندې انتې باډي جوړوي اوپه دې اساس دبدن دفاعي
سیستم زورورکوي  .نوموړې غده ټي لمفوسایت  T cellsتولیدکوي اودبلوغ په موده کې
کوچنۍ کیږي .
تايروئيد سرطان ناروغۍ

)Thrush (Bird

Thulium
Thunderstorm

Thymus

Thyroid Cancer

تایروکسین  -:دوه هورمونونه دي چې دحیواناتو دتایرائیدغدې په مټ تولیدکیږي
اولنډیزيې په ) (T3او ) (T4باندې ښوول کیږي  .په کیمیاوې تړاویوامینواسیددی چې په
763

Thyroxin
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یوه پروتیني ماده  Thyreoglobulinباندې تړلې ده  .دنوموړوهورمونودنده داده چې دبدن
ټولوغړوپه حجروکې دانرژي میتابالیزم  metabolismکړنالره تنظیم کړي .دبیلګې په
توګه لکه دشحم ،پروتین اوکاربوهایدریت میتابالیزم تنظیم  ،دبدن حرارت ،دبدن ودې
اوستریدلووړاندې بیول ،دجنسي غړوفعالیت ،دزړه کارکول ،دهډوکووده کول ،په
نسجونوکې داوکسیجن چټک احتراق اومصرف ،اوعضالتو کنترول اوتنظیم باندې اغیزه
لري  .نوموړي هورمونونه د تایرائیدغدي په یوه پروتین کې تولیدکیږي چې
دتایروګلوبولین  Thyreoglobulinپه نوم یادیږي  .په نوموړې کړنالره کې دایودین یواتوم
چې دخوراک له الري بدن ته رسیږي  ،دتایروګلوبولین پروتین سره تړل کیږي اوهلته ذخیره
کیږي  .د تایرائیدغده ) (T3او ) (T4هورمونونه هغه مهال تولیدکوالی شي چې دانسان
بدن په وینه کې په هره ورځ کې په کافي اندازه لکه  200 µgدایودین عنصر iodine
موجودوي  .څرنګه چې بدن دایودین عنصرپه خپله نه شي تولیدکوالی ،نواړین ده چې
دغذايي موادوله الري بدن ته راونیسي .داځکه چې دنوموړوهورمونودجوړښت لپاره
دایودین عنصر  iodineته اړتیاده .
په عادي توګه دتایرائید غدي ،دهایپوفیزقدامي لوب اودهایپوتاالموس په یوه دورانې
خپلمنځي اغیزمنه کړنالره چې د ) (TSHهورمون په تحریک سره تنظیم کیږي  ،په وینه
کې د) (T3او ) (T4هورمون مقدار ثابت اونارمل ساتل کیږي.
بلخواکه چیرته دخوراک اوڅښاک له الري په کافي اندازه ایودین عنصر بدن ته وه نه
رسیږي نوپه وینه کې دایودین عنصر  iodineکمښت منځ ته راځي  .پایله یې داده چې
دتائیرایدغده لږفعالیت کوي اوله دې کبله د ) (T3او ) (T4هورمونو مقدار دنارمل
څخه لږتولیدکیږي  .خوورس ره جوخت یو ډول ناروغي منځ ته راځی چې
 Hypothyroidismپه نوم یادیږي. .په نوموړې ناروغۍ کې دتایرائیدنسجونه غټ کیږي
اودجاغوریانې ګويتر  goiterالمل ګرځي  .که چیرته نوموړي هورمونونه لږتولیدشی
نودبالغ سړي اوهمدارنګه دکوچنیانودودې په کړنالره اوپرمختګ کې ځنډاوخنډمنځ ته
راځي  .بلخوادانسان وزن زیاتیږي که څه هم سړی لږډوډی خوري  .دنوموړې ناروغۍ
نښې نښانې عبارت دي له  :ساړه کیدل  ،دوزن زیاتوالی ،ستړیا،قبضیت ،
کمزورتیا،دزړه ناروغۍ ،داوښتانوتویېدل ،وچ پوستکی اودنوکانوماتیدل .
خوکه چیرته دتایرائید غده په یوډول ناروغۍ باندې اخته شي لکه التهاب  ،اویا Graves
 diseaseچې 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
مقدارڅخه ډیر ) (T3او ) (T4هورمونونه تولیدکوي .داډول ناروغي ته Hyperthyroidism
په نوم یادیږي .دنوموړې ناروغۍ نښې نښانې عبارت دي له :
دجاغورغټیدل،دعضالتوکمزوتیا ،خولې کیدل،دوزن کمښت ،دزړه ضربې ډيروالی
،اسحال ،کمزورتیا،عصبي تکلیف،نفس تنګی اودالسونورږدیدل اونور...
دکیمیاوی عنصر تالیم دلندیزنښه ده

Ti > Thallium

دکیمیاوي عنصرتیتان دلنډیزنښه ده

Ti> Titan

دساحل په غاړه کې دسمندر سطحې داوبولیول  levelsپورته اوښکته کیدنې کړنالرې ته
ویل کیږي کوم چې دځمکې دڅرخیدنی ،دلمرجاذبې قوې اودسپوږمۍ جاذبې قوې
دمجموعي اغیزې په پایله کې منځ ته راځي
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سېالو  -:کله چې ځمکه  ،لمراومیاشت په یوه کرښه کې پریوځي نوپه دې صورت کې
دلمراودمیاشتې جاذبه قوه سره جمع کیږي اوپه ځمکه اغیزه کوي په پایله کې دځمکې
پرمخ هغه برخه چې میاشتې ته ورڅیرمه ده دسمندرونواوبه دساحل پر غاړه پورته خیږي
 .دنوموړې اغیزې په واسطه داو بولوړې څپې په لوړارتفاع سره تشکیل کیږي  .نوموړې
پېښه هغه مهال منځ ته راځي چې میاشت نوې راوخیږي اویادمیاشتې پینځلسم وي .
كلكوالى  ،استحکام  ،محکمي  ،سختي

Tides

Tightness

ټین  -:یوکیمیاوي عنصردی چې ددرندوعنصرونوپه ډله کې شمیرل کیږي اودلنډیزنښه
يې  Snپه بڼه لیکل کیږي  .اټومي شمیره یې  50ده  ،یونقره اي ډوله سپین خاکي رنګ
لري اودومره نرم دی چې په چاقوهم پرې کیږي .پخواوختونوکې دقاشق پنجې دتولید
اوجوړولو په موخه اواوسمهال په الکترونیک کې کارول کیږي .اټومي کتله یې
 ،118,710Uکثافت یې )، 5,769 g/cm3 (20 °Cدذوبان نقطه ) ، (231,93 °Cاودغلیان
نقطه ) (2620 °Cقیمت لري .

Tin

تینچر  :دحیواني اویا نباتې موادو عُــصارې ته ویل کیږي چې په عادي صورت سره په
 70 %ایتانول الکهول کې حل شوي وي .

Tincture

نسج،بافت  -:دسلولونویوې ټولنې ته ویل کیږي چی دودې په پرلپسې پړاووونوکې
ددندې په تړاو یوډول توپيرشوي وي،جوړښت اوفعالیت یې یوشان وي اوهمدارنګه دسلول
دننه موادیې هم سره یوشان وي  .دبیلګې په توګه لکه  :دتړون نسج ،-اپیتل ،-پوښ
کوونکي ـ،هډوکو،-ساتونکی،-عضالتو ،-اعصابو،-ګلیا،-لمف،-اودوینې نسج
تایتنیوم  -:یوکیمیاوي عنصردی چې ددورانې جدول په څلورم فرعي ګروپ پورې اړه
لري  .اتومي شمیره یې  22اودلنډیزنښه یې په  Tiښوول کیږي  .دکتلې نسبي شمیره یې
 47.867دذوبان نقطه  1668 °Cدغلیان نقطه  3287 °Cده ،کثافت یې 4,50 g/cm3
ده  .دتایتنیوم عنصر دالیاژ په ډول دغاښونو دعوض په ډول اوهمدارنګه په طیاره جوړونه

Tissue

Titanium

اوراکټ جوړونه کې کارول کیږي .
تایتنیم ګروپ  -:هغه ډله عنصرونه دي چې تایتنیم  ، Ti ،سیرکون  ، Zrهفنیم Hf
اوتوریم  Thپکې شامل دي .

Titanium Group

تایتر ،تیتر -۱ -:دیوه جسم په واحدګرام هغه مقداردی چې په یوه لیترمحلول کې حل
شوی وي اوپه مقداري تحلیلي کیمیاکې کارول کیږي  -۲ .دیوې ناروغۍ پروړاندې
دانتي باډي دغبرګون قوې معیار

Titer

تایتریشن  ،تیتریشن  -:په یوه محلول کې دیوه جسم مقدارمالومول دي چې
دستانداردمعیارونو په اساس ترسره کیږي  .دبیلګې په توګه دستانداردسودیم
هایدرواکساید محلول په مټ دګوګړوتیزات مقدارمالوم کیږي  .په نوموړې کړنالره کې
دستانداردمحلول غلضت  Cاوحجم  Vمالوم وي .
دبیلګې په توګه موږد سودیم هایدرواکساید  NaOHیوستانداردمحلول لرو چې
یوزورورقلوي ده او غلضت يې پيژنو اومساوي دي له  . C(NaOH) = 0,1mol/L :اوس
غواړوچې دتایتریشن کړنالرې په مټ دمالګې تیزاب  HCLمحلول غلضت )𝐿𝐶𝐻( 𝑐
مالوم کړوچې یوزوروراسیددی.

Titration
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دنوموړې موخې لپاره دمالګې تیزاب  0,01 Lمقدارحجم په یوه شیشه یې استوانه یې
ډوله لوښي  beakerکې تویوووچې دملي لیترسکیل لري  .دنوموړي لوښي دپاس خواڅخه
یوبل خورانرۍ شیشه يې نل بیوریت  buretteشته دی چې عمودًا والړدی اویوشیردهن
لري اودحجم لپاره داندازه کولوپه موخه ملي لیتر سکیل لري  .دبیوریت په نل کې
دشیردهن خوله خالصوواوسودیم هایدرواکساید  0,04 Lحجم مقدارڅاڅکي څاڅکي
دالندې استوانه يې نل ته ورتویووچې هلته دمالګې تیزاب  0,01 Lحجم مقدار شتون لري
 .دمالګې تیزاب ته یوڅوڅاکې درنګ تغیرکونکي مادي هم ورتویووچې داینډیکتر
یامعرف  indicatorپه نوم یادیږي .
ورپسې دقلوي اوتیزاب تعامل پیل کیږي د رنګ ښوونکې اینډیکیتردنده داده چې
دګډمحلول رنګ ته هغه مهال تغیرورکړي کله چې محلول خنثي شي او د پې اچ قیمت
 pH-= 7اووه شی  .دپې اچ قیمت هغه مهال اووه کیږي کله چې دسودیم
 0,04 Lمقدارمصرف شي  .بلخواکله چې دسودیم
هایدرواکسایددحجم
هایدرواکسایداودمالګې تیزاب ګډمحلول دپې اچ قیمت اووه شي دامانالري چې په
ګډمحلول کې دمالګې مالیکولونوشمیر ) n(HCLدسودیم هایدرواکساید )n(NaOH
مالیکولونوشمیرسره مساوي دی  :په بله مانا n(NaOH) = n(HCL) :
په لومړي ګام کې دتعریف سره سم اوس کوالی شوچې دسودیم هایدرواکسایددمادې
مقدار دستانداردغلضت په مټ محاسبه کړو،داځکه چې دستاندارد غلضت پيژنواو
مساوي دی له = 0.1 𝑚𝑜𝑙 :

𝑛

𝑉

=𝑐

) 𝐻𝑂𝑎𝑁(𝑉 × ) 𝐻𝑂𝑎𝑁(n(NaOH) = C
𝐿n(NaOH) = 0.1𝑚𝑜𝑙/𝐿 × 0.04
𝑙𝑜𝑚 n(NaOH) = 0.004
څرنګه چې دګډمحلول خواص خنثی دي یانې
 pH-= 7نو دسودیم هایدرواکساید مادي مقدراد دمالګي
تیزاب مقدارسره یوشان دی اولیکالی شوچې :
𝑙𝑜𝑚  𝑛(𝐻𝐶𝐿) = 0.004په پایله کې دمالګې تیزاب غلضت )𝐿𝐶𝐻( 𝑐
تیزاب مقداراودحجم حاصل تقسیم څخه ترالسه کوالی شو :
𝑙𝑜𝑚 0.004
𝐿= 0.4𝑚𝑜𝑙/
𝐿0.01

دمالګې

= )𝐿𝐶𝐻( 𝑐

په استوانه يې لوښي کې دمالګې تیزاب غلضت مساوي دی له صفرعشاریه څلورمول
تقسیم په یوه لیتر .
دکیمیاوي عنصر تولیم دلنډیزنښه ده

Tm > Thulium

ټي این ټي  - :د کيمياوي او يا هستوي انرژي هغه کچه راښئي چې په یوه چاودنه کې د
TNT
تودوخي په شکل منځته راخي  .دبېلگې په ډول يو کيلو گرام ټي اين ټي د لږ څه څلورنيم
)(Trinitrotoluene
ملیونوژول میخانيکي انرژي سره سمون لري .
ددواګانود ټاکلي مقدارواحدتطبیق کول

To Dose

وتل  ,بهر ته تلل

To Go Out
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لټول  ،تالښ کول  ,هڅه کول  ،پیداکول

To look up

کمول ،تنقیص کول ،ساده کول،دیوه شي شمیراویاارزش راټیټول

To Reduce

حل کول

To Solve

زغم ،تېرېدنه ،صرفنظر ،تحمل  -:دیوه نورمال حالت څخه تریوې ټاکلې اندازې پورې
انحراف چې الهم دتحمل وړوي
په بیالوژي کې  :تحمل ،طاقت ،اجازه  .دبیلګې په توګه لکه تریوه ټاکلي بریده پورې
دبهرنیوخطرونواواغیزوپر وړاندې دیوه اورګانیزم دتحمل وړمقاومت او وړتیا

Tolerance

په کیمیاکې  -:دزهرو،دواګانو اوالکهولو پروړاندې دبدن مقاومت اویادبدن وړتیاسرحد
غږ،نوا،صدای هورمونیک،آهنگ

Tone

تشنج ،كش ،كشونه،فشار  -:په سلولونوکې دایمي کش په تیره بیا لکه په عضلوي
حجروکې لږکش ته  ، Hypotensionاوزیات کش ته  hypertensionویل کیږي  .لکه
دوینې زیات فشاراویاکم فشار،دسترګوداخلي زیات فشاراویاکم فشار اونور

Tone

غاښ ،دندان  -:غاښ دهډوکوپه شان غړی دی چې په متناظرډول دپورتنۍ ژامنه
اوښکتنۍ ژامنه دهډوکوپه یوه طاقچه یاغاښیزجوف ( )Alveoleکې دځانګړونسجونو
 Periodontiumپه مټ کلک ساتل کیږي اوپه عادي توګه دخولي په جوف کې موقعیت
لري  .غاښونه دغذا کلک نیولواوټوټه کولوپه موخه مرسته کوي اودجوړښت بنسټیزماده
یې دغاش هډوکی اویاعاج  Dentinپه نوم یادیږي.
نوموړي ماده دمزودرمي سلولونوچې د  Odontoblastپه نوم یادیږي ترشح کیږي .دډنتین
په منځ کې خوراډیرکوچني اونري رګونه شتون لري  .دډنتین مخ سطحه په یوه کلکه
ځالنده ماده پوښ شوې ده چې دغاښ مینا  enamelپه نوم یادیږي .
دغاښ مینا دمګنیزیم فوسفاټ اولږڅه فلورڅخه جوړه شوې ده  .دغاښ ریشې برخه دیوې
کلکې مادې  Cementumپه مټ پوښ شوې ده اودغاښ په حفره کې موقعیت لري .
دغاښونوجوړښت هموار،نوک تیز،څونوکه ایزاوداسې نورکیدی شي .ځینې غاښونه لکه
دمنګورزهرجن غاښونه دزهروغدې سره اړیکې لري  .مرغان غاښونه نه لري  .تي لرونکی
حیواناتودغاښونوشمیر اوبڼه یې توپیرلري .

Tooth

غاښ دالندوبرخوڅخه جوړدی  :دغاښ تاج ، Corona dentisغاښ جذر،غاښ غاړه
 Cervix dentisاودغاښ جذرڅوکه چې داعصابواورګونولپاره یوسوری هم لري  .په
عادي توګه انسان دوه دیرش  32غاښونه لري
توپالوجې ،توپولوجې  -:دیوه جسم هندسي بڼې اوفضايي بڼې خواصومطالعه کول چې
دنوموړي جسم هندسي شکل څکولو،تاوولو،کوږکولواوزغولواوهراړخیزتغیرسره
تړاوولري خو اړونده جسم باید قطع نه شي .
همدارنګه دمجموعه های بازوبسته ،نقاط تراکم وربطهای متصل موضوعات اصلی
ازتوپولوجی است

767

Topology

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
دڅرخیدنې مومنت  -:یوفزیکي کمیت دی اودیوې
قوې لیوالتیاپه ډاګه کوي چې یوجسم دیوه محورپه
شاوخواراتاوکړی  .دڅرخیدلو مومنت  Mاندازه په
دریوکمیتونوپورې اړه لري  .لومړی هغه قوه  Fچې
په جسم عمل کوی،دویم درافعې مټ طول r
،اودرېیم درافعې اودقوې ترمنځ زاویه  . θکه چېر
ته دقوې اودرافعې دمټ ترمنځ قایمه زاویه شتون
ولري،نودڅرخیدنې مومنت ، Mدعملګرې قوې  Fاودرافعې مټ طول  rدحاصل ضرب
څخه الس ته راځي ⃗⃗⃗ = 𝐫 × 𝐅.
𝐌 اویا𝛉𝐧𝐢𝐬 𝐅 × 𝐫 = 𝐌 واحدیې په نیوټن متر N m

Torque
(Moment Of
)Force

ښوول کیږي  .په پورتنی معادله کې دصلیب نښه (× ) دامانا لري چې درې واړه وکټورونه
یوپربل عمودوالړدي اودخارجې ضرب وکټورپه نوم یادیږي .
تور  -:دهوافشاریوپخوانی واحددی  .دفشاراوسنی نړیوال واحد پاسکال دی اولنډیزيې په
 Paباندې لیکل کیږي  .یوتوردهواهغه مقدارفشاردی چې یوملي مترستون سیماب Hg
یې چې یوملی مترارتفاع  1mmولري په قاعده باندې واردکوي .

Torr

1 Torr = 1 mmHg = 133,322 Pa
تورشن ،تورزیون  -:په ریاضي کې  :دتفاضلي هندسې په څانګه کې دفضايي منحني په
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 .
په فزیک کې  -:څرخون ،پیچش  :مثال ً تاب خوردن یک سیم آهنی ویامسی
بدورمحورمقطع آن

Torsion

چرخي یاپیچي رقاصه  -:یوډول حساسه رقاصه ده چې خوراکوچنۍ قواوې اندازه کوالی
شي  .دبیلګې په توګه هغه الکتروستاتیک قوه چې ددووچارج شووذروترمنځ عمل کوي
اودکولومب قانون ورباندې ثبوت کیږي  .همدارنګه دچرخي رقاصي په مټ
ددووکتلوترمنځ دجاذبې قوه په ډیرلوړحساسیت سره اندازه کوالی شي اوپه پایله کې
= G
دځمکې کثافت اوورسره جوخت دجاذبې ثابت  Gترالسه کیږي.
6.674×10−11 m3⋅kg−1⋅s−2
دجسم تنه  -:په اناتومي کې دیوه حیوان دسینې برخه ،دنس برخه ،دبدن شابرخه اولګن
خاصره ته ویل کیږي  ،دیوه حیوان سر،لکۍ اوپښې په تنه پورې اړه نه لري.

Torsion
Pendulum

Torso

مجموع  ،ټول  ،کل ،ګرد،کامال ً

Total

مجموع ،بیخي ټول ،غونډ

Total

مجموع مقاومت ،عمومی مقاومت ،معادل مقاومت  .دبیلګې په توګه که په یوه برقي
سرکټ کې  nمقاومتونه څنګ پر څنګ تړلي وي نومعادل مقاومت  Reqمساوي دی له
Total Resistor

:
بلخواکه چیرته  nمقاومتونه موازي تړل شوي وي نومعادل مقاومت مساوي دی له :
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تعویضي ظرفیت (ټولیزظرفیت)  -:دیوه خازن هغه ټول ظرفیت ته ویل کیږي چې که
قیمت یې دڅوظرفیتونوپرځای وکارول شي نوپه برقي سرکټ کې دجریان شدت
اودپوتنسیال په تفاوت کې بدلون نه راځي  .که چېرته درې خازنونه چې ظرفیتونه یې په
خپل وارسره په  C1,C2,C3ښیواوموازي تړل شوي وي نوپه دې صورت کې دهغوی
مجموعي ظرفیت  Ctotalدهریوه یادشوي ظرفیت دحاصل جمع څخه عبارت دی  .په بله
وینا تعویضي ظرفیت مساوي دی له :
Total
Capacitance
 ، Ctotal = C1 + C2 + C3اوکه چېرته همدادرې خازنونه په مسلسل توګه تړل شوي وي
نودتعویضي ظرفیت قیمت یې مساوی دی له :

1
3

1

1

=C +C +C
2

1

1
Ctotal

 ،په بله ویناپه مسلسل تړل شوي خاذنونوکې مجموعي خاذن

قیمت ترټولوکوچنی کیږی .که چېرته  nخازنونه په موازي توګه تړلي وي نود تعویضي
ظرفیت یې  Ctotalمساوي دی له :
. = ∑ni=1 Ci
که چېرته  nخازنونه په مسلسل توګه تړلي وي نو تعویضي ظرفیت  Ctotalمساوي دی له :
1
Ci

1

1

1

1

= C + C + C +∙∙∙∙∙∙∙∙ + C = ∑ni=1
n

انعکاس کلی -:

3

2

1

1
Ctotal

زمانیکه نورازیک محیط شفاف غلیظ داخل محیط شفاف رقیق

میشود ،نورمنکسره ازنورمال دورمیګردد .اګرزاویه نوروارده بزرګ شده برود،ممکن به
حدی برسدکه نورمنکسره موازی به سطح حدی دومحیط خارج شود ،یعنی زاویه
منکسره نوردرجه  90°ګردد.این زاویه وارده رازاویه حدی یازاویه بحراني مینامند.
اګرزاویه نوروارده بزګتراززاویه حدی شود درین
حالت نورازمحیط غلیظ خارج نه شده بلکې
دوباره منکسرمیشود .این انعکاس را انعکاس
کلی مینامند .زاویه بحراني طورې ذیل بدست
میاید.

Total Reflection

درمعادله فوق  n1ضریب انکسارمحیط غلیظ او  n2 ≤ n1ضریب انکسارمحیط رقیق
است.
تعویضي مقاومت (ټولیز مقاومت )  :یوبرقي مقاومت ته ویل کیږي چې که Total Resistance
دڅومقاومتونوپرځای وکارول شي په برقي سرکټ کې دجریان اوپوتنسیال په تفاوت کې
تغیرنه راځي  .که چېرته  nمقاومتونه  R1,R2,R3 ….. Rnپه موازي توګه تړل شوي وي
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نودتعویضي مقاومت  Rtotalقیمت یې دالندې معادلې څخه ترالسه کیږي .

خوکله چې نوموړي مقاومتونه په مسلسل توګه تړل شوي وي نو تعویضي مقاومت Rtotal
یې مساوي دی له :

هغه سلول چې دتکامل دوره یې ال تثبیت شوې نه وي اوددې وړتیالري چې داورګانیزم په
یوبل هرډول سلول باندې تفریق شي  .دبیلګې په توګه لکه سپورونه  Sporesاوزایګوټ
 Zygoteحجري

Totipotency

لمس كول،تماس  ،لګول ،وروړل ( لكه الس يوګوته څه شى ته وروړل ) :ټېل وهل:

Touch

زهرناک ،زهرجن

Toxic

محصول سمی درتبدیل موادباکتریا  -:سم مغلق وخیلی مؤثربوده که ازموادتجزیه شدهْ
پروتین بدن باکتریاانتقال دهندهْ امراض افرازمیګردد

Toxins

هغوکیمیاوي عنصرونوته ویل کیږي چې په بدن کې په ډیرکم مقدارسره پيداکیږي
اوخورااړین دي داځکه چې دحیاتې فعالیتونوالمل ګرځي .لکه ;Fe ; Cu; Co; Zn

Trace Element

ترېکیا ،تراخیا -:وچه غاړه ،وچه مرۍ،هوايي لوله ،هوایي نل  -:دتنفسي سیستم یوه
تیوب ډوله برخه ده چې دحنجرې څخه پیل کیږي او د بهرمحیط څخه هواسږوته رسوي
اولږڅه  ۱۲سانتي مترطول لري اودلږڅه  ۲۰غضروفي کړۍ اومنضم نسج څخه جوړه ده.
پامفصالن یامفصلدار ډیرپښیوحیواناتو،یوه څانګه ده چې دوچې مرۍ په مټ تنفس کوي
 .لکه څلویښت پښي ،سل پښي ،حشرات ،غڼې اونور

Trachea

Tracheata

 -۱رګهای نسبتًا فراخ درساقهْ نباتات ،لوله های مردهْ ابکش درنباتات عالی
 -۲اعضای تنفسی که ازشبکهْ لوله های هوائي ساخته شده ودر  Tracheataبمشاهده
میرسد .این شبکه ازفرورفتګی ها ویاکیسه های زیرجلدشروع شده به لوله های
کوچکترومتعاقبًا با رګهای خیلې باریک هوائی منشعب ګردیده وهوای تنافسی
رامستقیمًا به سلولهای بدن حیوانات میرساند.
سوداگر ي کول  ,غبرگون،عمل کول،معامله کول

Trachee

Trade

اوښکې ،اشک  ،داوښکې اوبه

Training Flow

مسیر ،دحرکت مسیر -۱ -:دیوې متحرک ذرې اویاآسمانې جسم مسیرته ویل کیږي
 -۲عبارت ازیک منحنی است که همه منحنی های (یاسطوح) ازیک عائله داده شده
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رادرزاویه یکسان قطع میکند .مانندمسیرطیاره درهوا
ترانس  -:یومختاړی دی ،په مانادې هغه خواته  ،پورې خوا ،دباندې هغه خواته  ،په ساره
هغه بل خواته  ،لکه دیوه خواڅخه بل خواته انتقال
غیرجبري عدد لکه دپې عدد  π =3.14159اویا اویلر عدد e = 2.71828

TransTranscendental
Number

یوډول رایبونوکلیک اسید  RNAمولیکول دی چې
دحجرې سایتوپالزما څخه امینواسیدونه دځان سره
اخلي اورایبوزوم ته یې انتقال کوي  .نوموړی انتقال
دډیروځنځیري
اسید
رایبونوکلئین
کوونکی
بنسټیزجوړښتونوڅخه
نوکلېوتاید nucleotide
جوړدي  .د ) (tRNAدځنځیرونوطول آن تر
 95نوکلېوتاید پورې رسیږي  .رایبونوکلئین اسید ) (tRNAدخپل انتي کودون
 Anticodonsپه مټ د  mRNAکودون سره یوکمیاوي تړون منځ ته راولی او رایبوزوم
ماشین ته دجنیتیک کوډ  Genetic Codeهغه ارثي مالومات انتقال اوترجمه کوې کوم
چې داړتیاوړامینواسیدجوړولولپاره په کار دی  .انتقال کوونکی رایبونوکلئین اسید
) (tRNAدجنیتیک کوډڅخه داړتیاوړپروتین مالومات ترالسه کوي اودژباړې څخه
وروسته دهغې په اساس په رایبوزوم کې دامینواسیدسلسله اوورسره جوخت نوي پروتین

Transfer
Ribonucleic
)Acid(Trna

تولیدکیږي .په بله مانا) (tRNAدارثي کود ژباړي په موخه یوه اړینه برخه تشکیلوي چې
دهغې په اسا س دنویوپروتینودجوړولوکړنالره په رایبوزوم کې ترسره کیږي .په پایله کې
رایبونوکلیک اسید  RNAد پروتینوامینواسیدسلسلې اود mRNAترمنځ فزیکي
اوکیمیاوي تړون منځ ته راولي .
اړول ،ګرځول  ،لکه دیوه شي بڼې اویاډول ته تغیرورکول
ترانسفرمیشن -:په بیالوژي کې  -:فزیکي شکل اویاجنتیک جوړښت ته تغیرورکول ،
دبیلګې په توګه په مصنوعي اویاپه طبیعي توګه باکټریاووته دډې این اې  DNAانتقال
کول اوپه پایله کې دهغوی خپل ګینوم  Genomباندې اوړي  .په طبابت کې په
تومورحجروباندې دیوې نارمل حجرې اووښتل
په ریاضي کې ، -:اړیکه،ربطې  ، mappingپه تیره بیاپه هندسه کې  .تراسفرمیشن یوه
تابع  fده چې نوموړې یوې مجموعې  Xته په خپل ځان کې ربط ورکوي f : X → X .

Transform

Transformation
)(Function

په فزیک کې  -:دترانسفرمرالکترونیکې آلي په مټ دبريښناولټیج مقدارکمول اویازیاتول
ترانسفرمر  -:یوه برقي آله ده چې دیوه متناوب
ولټیج مقدارزیاتوي اویاېې کموي  .دنوموړې آلې په
مټ کوالی شوچې دیوه متناوب ولټیج لوړمقدارکم
کړواویاداچې لږولټیج په لوړولټیج واړوو .که چیرته
دګوټک ابتدايي ولټیج په ،Vpثانوي ولټیج په Vs

Transformer

اودګوټک ابتدايي تاوشوي سیم حلقوشمیر اوثانوي
حلقوشمیر په خپل وارسره په  Npاو  Nsباندې وښيو ،نودترانسفرمعادله په الندې ډول
لیکالی شو:
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ترانسفیوژن  -:دوینې انتقال  -:یوناروغ ته دتوررګ له الري دوینې سره کرویات
اویاوینه انتقال کول  ،یوه ژوندي موجودته دبدن دمایعاتوجریان ته یومایع انتقال کول،په
حیواناتوکې دیوه مایع انتقال په دېری سره دوینې ورکولوله الري ترسره کیږي .نوموړې
کړنالره هغه مهال ع ملي کیږي کله چې انسان اویاحیوان ډیره وینه ضایع کړې وي
اویاداچې په وینه کې ځینې نیمګړتیاوي شتون ولري  .مخکې له دې چې وینه یوچاته
دونرشي یانې انتقال شي اړین ده چې دوینې ګروپ وټاکل شي .
په کیمیاکې  -:دیوه سورې لرونکي لوښي څخه دګازاتوتیریدل

Transfusion

ترانزیستور -:دنیمه هادي عنصرونو لکه ګرمانیم
Geاویا سلیسیم  Siڅخه جوړشوي بريښنایزجوړښت
چې الکترونیکي زیګنالونه
ته ویل کیږي
اویابريښنایزانرژي تقویه کوي اویادیوه برقي سویچ په
ډول ورڅخه ګټه پورته کیږی  .نوموړې الکترونیکي آلې په راډیوکې پراخ استعمال لري
اودراډیوترانزیستورپه نوم یادیږي .

Transistor

انتقالي عنصرونه  -:د دوره یی جدول د  ( dاو  fبالکونو عناصر د انتقا لي عناصرو
په نوم یادیږي  .دغه عناصر ټول د فلزونو په ډله کې راځي  .که د دوره یی جدول په  Sاو
 Pعناصرو کې د اتومي نمبر په زیاتیدو سره یعنې دپیریود د شروع څخه د پیریود د پای
په لور د عناصرو فلزي خواص په پرلپسې توګه لږ او غیرفلزي خواص یی په پرلپسۍ توګه
زیاتیږي  ،نو په )  ( ۴ , ۵ , ۶ , ۷پیریودونو کې د )  ( Sبالک د عناصرو وروسته د خواصو
دغه پرلپسۍ ) تدریجي ( تغیر د )  ( dاو )  ( fبالکونو په عناصرو کې دریږي توقف کوي
او په هر پیریود کې د  dاو )  ( fعناصرو وروسته د )  ( Pبالک په عناصروکې دغه
Transition Metal
تدریجي تغیر بیا پیل کیږي  .نو ځکه د )  ( dاو )  ( fعناصر د انتقالي عناصرو په نوم
یادیږي  .یعنې په انتقالي عناصرو کې د خواصو تدریجي تغیر نه لیدل کیږي  .خودغه
عناصر د
خواصو د تدریجي تغیر پروسه د )  ( Sعناصرو څخه د )  ( Pعناصرو ته انتقالوي .
نوموړي عنصرونه په دوره یې جدول کې اتومي نمبر  21-30پورې اود  39-48پورې او د
 57-80پورې اود  89-112لري .داځکه چې په هریوپرلپسې پریودکې دd atomic orbitals
الکترونوشمیرمخ په زیاتیدودی  .بلخوادهغوی داتوم  dفرعي اربیتل غیرمکمل دی
په ریاضي کې  -:انتقالي بودن  :په یوه انتقالي مجموعه کې یوه رابطه انتقالي ده هرکله
چې دیوې رابطې  Aڅخه  Bرابطې ته اود Bرابطې څخه  Cرابطې ولري ته دانتیجه اخلو
چې همدارنګه  Aد  Cسره اړیکه لري  .دبیلګې په توګه یوې مجموعې  Aته یوه انتقالي
مجموعه  A-transitiveویل کیږي کله چې

ژباړه  ،اړونه ،ترجمه  - :په بیالوژي کې هغه کړنالره ده چې دیوې حجرې په
سایتوپالزماکې درایبوزوم دننه پروتین جوړیږي وروسته له دې چې د DNAیوه برخه
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 mRNAته کاپې شي اوبیاوروسته د  tRNAپه مټ رایبوزوم ته انتقال شي اوهلته ترجمه
شي  .دجنیتک کوډ په اساس دامالومات ترجمه کیږي چې په کوم شمیر امینواسیدونه سره
وتړل شي ترڅویوټاکلی پروتین درایبوزوم دننه تولیدشي
په ریاضي کې  -:انتقال  :ربطی است که تحت آن همه نقاط بقدریک طول معین در جهت
معین موازاتًا انتفال میکنند .این ربط دارای نقطهْ ثابت نبوده وتصاویر نقاط دریک خط
مستقیم روی یک خط مستقیم موازی قراردارند
په کیمیاکې  -:دمولیکولونوسریع کیدل
په فزیک کې  -:حرکت مستقیم الخط اجسام یاحرکت انتقالی که حرکت دورانی دران
شامل نباشد
په څرګنده ،په رڼه توګه  ،شفاف

Transparently

خولې کیدنه  ،تبخیر -:په ژوندیوموجوداتوکې دجسم دسطحې څخه داوبوبخارله السه
ورکول چې په بهرنیوعواملوپورې اړه لري لکه رطوبت ،باد،حرارت اوداسې نور اویاداچې
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
شپیته سلنه برخه دکلنی باران مقدارڅخ ه هواته دتبخیرله الري دالسه ورکوي  .دورځي له
خوادتبخیرکچه خوراډیره ده اودشپې له خوادتبخیر کچه لږده .دتبخیرکړنالرې په اساس
اوبه دریشې څخه آن دونې پاڼوته انتقال مومی چې دهغې سره یوځای مالګه اوتنفسی
ګازونه لکه اکسیجن اوکاربن دای اکسیدهم انتقال کیږي .بلخوا دنوموړې کړنالرې له
مخې دونې پانې دډیرې ګرمی له السه خوندې ساتل کیږي اوسړي کیږي .

Transpiration

پیوند  -:هغه ټوټه چې دیوه ژوندي موجودڅخه یوه بل ژوندي موجودته اویاداچې دبدن
یوې برخې څخه دبدن بلې برخې ته انتقال اوهلته پیوندشي .دپیوندپه کړنالره کې کیدی
شي چې دبدن غړي لکه ګوتې ،الس ،ژوندی حجرې ،نسجونه ،اودغړوسیستم شامل وي.

Transplant

ترانسپالنتیشن  -:دسلولونواویادنسجونویوه ټوټه اویادیوه غړي برخې دبدن یوه ځای
څخه یوه بل ځای ته اویایوه بل ژوندي موجودته انتقال اوهلته پیوندکول دي .په نباتاتوکې
داډول انتقال دپ یوندکولوکړنالرې په مټ ترسره کیږی ترڅودمیوې اویاګل اویانورو
نوعیت دپخواپه پرته بهترشي

Transplantation

ماتریکس سرچپه شده  -:این یک ماتریکس  Matrixاست
که ازیک ماتریکس داده شده ازتبدیل سطرها
وستونهابدست میآید .مثال ً ماتریکس درشکل نشان
داده شده است
ترانس یوران عنصرونه  -:هغه مصنوعي عنصرونه دي چې اټومي شمیره یې د  92څخه
پورته ده اودعنصرونوپه دوره یي جدول کې دیورانیم څخه وروسته موقعیت لري  .نوموړي
عنصرونه رادیواکټیف خواص لري
په ساره  ،عرضاني،عرضي

Transpose Of A
Matrix

Transuranes

Transverse
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عرضي څپې  ،موج عرضي  -:یوډول څپې دي چې
دخپریدلوپه سمت باندې عمودًا اهتزاز کوي .لکه
داوبوڅپې ،الکترومقناطیسي څپې اویایوه رسی چې یوه
څنډه یې کلکه تړلې وی اوبله څنډه یې ښکته اوپورته
وخوځیږي اواهتزازکوي

Transverse Wave

عرضي څپې  ،عرضاني څپې ،موج عرض  -:هغه ډول څپې دي چې دخپریدوپه سمت
باندې عمودًا اهتزازکوي .

Transverse Wave

ذوذنقه  -:هغه څلور ضلعې شكل چې يوازې دوې متقابل ضلعې يې موازي وي
 -۱ټپې کیدننه ،زخم  ،جرح
 -۲تکان ،روحی شاک ،جریحه  ،هغه ډول ویره یاځوریدنه چې په یوچاکې شدیدهیجاني

Trapezoid

Trauma

شاک منځ ته راولي
کرمهای مکنده  -:طفیلی داخلی ویاخارجی بوده که کرمهای مسطح نیزیادمګردند.
بزرګی شان از  0,2 mmالی  165 mmملی متربوده وجهت استحکام خوددربدن میزبان
دارای د کمه های مکنده ،چنګ ها ویاغدوات چسپنده میباشد .معموال ً دوجنسه بوده
قسمیکه اعضای جنسی مؤنث ومذکرهردودرعین حیوان موجودمیباشدوروزانه چندین
هزارتخم میګذارند .یک ګروپ کرمهای مسطح طفیلی های خارجی بوده که دربرانش
ها،دهن ،خالیګاه بینی ویامثانهْ ماهی ،ذوحیاتین ،خزندګان وخرچنګها میباشد.طفیلی
های داخلی آنها ازنیم الی ده سانتی مترطول داشته درامعای حیوانات فقاری زیست
دارند که تکامل آنهابه تغیرشکل وتبدیل میزبان ضمیمه میباشد .مانندکرم جګرحیوانات
اهلی ،کرم شکمبهْ نشخوارکنندګان ،کرم مثانه وغیره  .انواع این کرمهاتابه 24,000
میرسد .توسط کرم مسطح یک مریضی التهابی معده بوجودمیایدکه بنام
 Schistosomiasisیادمیشود.
درې ګون  ،درې ګروپ ،لکه هغه کیمیاوي عنصرونه چې یودبل سره ورته والی یا قرابت
ولري په دری ګونوګروپونوسره تنظیم شي
ْ  3میباشد .مثال ً :
عددسه تایی  -:این نمایش یک عدددرسیستمی است که قاعد
 42 = 33+32+2.31+0.30است ،پس  42درسیستم سه تایی عبارت از  1120است .
مثلث  ،درې کونجه ،درې زاویوي

Triad

Triadic Number
Triangle

دمثلث زاویه

Triangle Angle

دمثلث غیرتثاوي  -:په یوه مثلث کې ددوه ضلعو  xاو  yدطول مجموعه ددریمې
ضلعې  x+yدطول څخه تل ستره اویامساوي ده  :که چېرته  xاو  yحقیقي عددونه اویا
وکټورونه وي دمطلق قیمت لپاره دمثلث غیرتثاوي داسې لیکل کیږي :
دمثلث ضلع
اصطکاکي بريښنا-:

Trematoda

Triangle
Inequality

Triangle Side
هغه ډول برېښناده چې ددووعائیقوجسمونودموښلوپه ترځ کې
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Triboelectric
Effect

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
تولیدکیږي  .دبیلګې په توګه کله چې یوه پالستیکي شانه یاغمنځی داوښتانوسره
وموښل شي نواصطکاکي بريښنامنځ ته راځي .داځکه چې ددووجسمونودموښلوپه ترځ
کې دیوه جسم څخه الکترونونه بل جسم ته انتقال کیږي اوپه پایله کې یوجسم مثبت اوبل
جسم منفی چارج کیږي.
تریکنال،تریشین  -:طفیلی است که درعضالت وامعاْ زیست داشته وتبدیل میزبان
مینمایند.این کرم دررودهْ انسان وساېرحیوانات ګوشتخوارزیست نموده ،بزرګی ان
ازدوتا چهارملی مترمیرسد.کرمهای مذکورازجدارروده عبورنموده داخل رګهای لمفاوی
میګردندوتایک هزارتخم درانجاګذشته توسط جریان خون به عضالت میروندکه
درآنجاپیچ خورده ،اطراف آنراقشرآهکی میګیرد .وقتیکه ګوشت مذکورتوسط میزبان
جدیدخورده شودقشرآن درمعده منحل ګردیده کرمهای تریکنال یاتریشن آزادمیګرددوبه
چوچه ګذاری شروع میکند .تریکنالر ازکورموش به خوک وتوسط خوردن ګوشت خوک به
انسان منتقل میګردند.

Trichinella

جزْ دفاعی درساختمان مژکداران  ; Ciliataمیله های کوچکیکه درپالسمای خارجی
آنهابه تعدادزیادموجوداست ودروقت خطر ازبدن خارج شده اطراف حیوان رامانند پنبه
میپیچانند

Trichocyst

ْ مختصات قایم
تابع مثلثاتی  -:دایره ای واحدرادرنظربګیریم که مرکزش روی مبد
قراردارد .هرګاه محورمختصهْ  uدراطراف مبداْ بقدرقوس  xدرجهت دوران مثبت
دوران کند،پس وضیعت نهایی محور  uدایرهْ واحد رادرنقطهْ ) P(u,vقطع میکند.
قرارتعریف توابع مثلثاتې قرارذیل اند :
sine : sin x = v
دربارهْ این تابع ناحیهْ تعریف متشکل ازهمه اعدادحقیقی بوده وناحیهْ قیمتها عبارت
از ] [-1,1است
Cosine :
cos x = u
دربارهْ این تابع ناحیهْ تعریف متشکل ازهمه اعدادحقیقی بوده وناحیهْ قیمتها عبارت
از ] [-1,1است .
𝑥𝑛𝑖𝑠
= 𝑥 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡: tan
𝑥𝑠𝑜𝑐
2n+1
،
دربارهْ این تابع ناحیهْ تعریف متشکل ازهمه اعدادحقیقي مختلف از π
2

Trigonometric
Functions

درحالیکه  𝑛 = 0. ±1. ±2. … ….است  .ناحیهْ قیمت هامتشکل ازهمهْ اعدادحقیقی
است  .بعالوه عدی ازتوابع مثلثاتی وجود دارند که ازترکیبهای توابع مذکوربدست
میآید ،مثالً  cotangent; secant; :وغیره .
مثلثاتې سلسله  -:دریاضي په څانګه کې یوه سلسله ده چې جمله هادرشکل توابع
مثلثاتی بڼه لري  .دبیلګې په توګه لکه :

Trigonometric
Series

مثلثات  -:دریاضي څانګې یوه برخه ده چې دیوه مثلث زاویواوداضالعوطول ترمنځ
اړیکې څيړي  .همدارنګه دمثلثاتي توابع لکه
دمثلثونواړونده مسائل حل کوي

sin, cos, tan;cot, sec.....
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په مټ

Trigonometry

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
ترایود :الکترونیکي تقویه کوونکي شیشه یې تیوبونه دي چې دهواڅخه تش دي اوپه
اخیروڅنډوکې يې دانودالکتروداودکتودالکترودتړل شوې دي اوپه منځ برخه کې یې
دریمه کنترول کوونکې الکترودهم لري چې دګرید  gridپه نوم یادیږي  .نوموړی تیوب
پخواپه راډیواوتلویزیون کې دتقویه کوونکي آلې په توګه استعمال کیدله ،خواوس یې
پرځای ترانزیسټورونه کارول کیږي .

Triode

درې ګونه ،درې چنده  ،درې برخې لرل

Triple

درې ګون کیمیاوي اړیکې  -:یوډول کیمیاوي تړون ته ویل کیږي چې ددوواتومونوترمنځ
درې ګون اړېکي منځ ته راځي اوشپږالکترونونه پکې برخه اخلي  .په عمومي توګه
نوموړې اړیکې په استلین اومشتقاتوکې یې لیدل کیږي .دبیلګې په توګه لکه دکاربن دوه
اتومونه -C≡C-
درې ګونه نقطه  -:دترمودینامیک په څانګه کې دیوې سوچه مادې هغه فشاراوهغه
حرارت دی چې دنوموړې مادې درې ګونه حالتونولکه مایع ،ګازاوجامد هم مهال
دترمودینامیک تعادل په حالت کې شتون ولري .

Triple Bond

Triple Point

تریپلیټ  ،درې ګونګي  -:ددرې ګونې اوالدونوڅخه یوماشوم چې همغه موده اووخت کې
زېږېدلی وي .
په بیالوژي کې -:دارثي موادومولیکول  DNAدپرلپسې درې ګونې بیز څخه جوړدی چې
دبیزتریپلیت  Base tripletپه نوم یادیږي  .دیوې امینواسیددټاکلولپاره درې بیزونو
 Baseته اړتیاشته  .نوموړې درې بیزچې پرلپسې په یوه سلسله کې قرارلري یودرې
ګونې جوړښت تشکیلوي اودکودون  Codonپه نوم یادیږي ..درې نوکلیوتیدونه کله چې
یوپه بل پسې درې بیزونه  Basesسره یوځای شي لکه ددریومونونوکلېوتایدبیزونه
 Nucleotide Tripletsچې دارثي کودیوعنصر  codonsتشکیلوي اودهغي په اساس په
رایبوزوم کې یوه امنیواسیدتولیدکیږي .
په کیمیاکې  -:کله چې دوه غیرجوړه الکترونونه چې یوشان خواته سپین spin=1/2
ولري دیوه مولیکول په دوه ګاونډي اوربیتالونو کې سره یوځا ی شي او دمولیکول الندې
اوپاس برخه کې دالکترون درې  πاوربیتال جوړکړي  .دبیلګې په توګه څرنګه چې
داوکسیجن په اتوم کې دالکترونوتنظیم په مدارونوکې لکه  1s2,2s2,2p4ډول دی ،نوکله
چې داوکسیجن دوه اټومونه سره یوځای شي اویومولیکول جوړکړي )(O=O
نوداوکسیجن مولیکول په  2p4-Orbitalکې دهراوکسیجن اټوم  Py , Pzسپین  spinسره
یوځای کیږي اوپه پایله کې داوکسیجن مولیکول پورته خواته یوزیګما  𝜎x#اودوه پې
 π#y . π#zاوربیتالونه جوړوي چې الکترونوناجوړه سپین  spinموازي اوپورته خواته دی
اوهم دمولیکول ښکته خواته یوزیګما 𝑥𝜎 اودوه پې  πy . πzاوربیتالونه جوړوي .
داوکسیجن مولیکول  O2دانرژي په ټیټ حالت کې دتریپلیټ  tripletخواص لري داځکه
چې دلته دوه غیرجوړه الکترونونه سره یوځای کیږي چې دهر سپین  spinپورته خواته دی
یانې سپین S = 1/2او صفرنه دی اویودبل سره جمع کیږي  S=1/2+1/2=1اوپه پایله
کې دتعدد شمیر Multiplicityدرې راځي  .دسپین وکټورلپاره دامکان وړخواوی چې په
یوه بهرني مقناطیسي ساحه کې یې ترالسه کوالی شي  Multiplicityپه نوم یادیږي اوپه
الندې ډول محاسبه کیږي (2S+1=3) .چې داوکسیجن مولیکول لپاره مساوي درې دی
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
په فزیک کې  - :دیوه خطي طیف ددرې ګونو سلسلو مجموعې ته ویل کیږي چې یودبل
سره پرلپسې تړلې وي .
هغه حجره چې په هسته کې درې دسته کروموزومونوشمیرولري )(3n

Triploid

تريزومي يوويشت  - :ديوې جنسي حجرې دمیوتېشن يوډول دی چې په اوالدونوکې يې د
بدن په ټولو حجروکې يوویشتم کروموزوم ديوې جوړې پر ځای درې واره پيداکيږي .
تریتیم  -:دهایدروجن اټوم یوراډیواکتیف دروند ایزوټو پ دی اودلنډیزنښه یې په H
اویا  Tښوول کیږي  .نوموړی ایزوټوپ ددروندهایدروجن په نوم هم یادیږي .اټومي کتله
يې درې  3.0160492 uده  .داټوم په هسته کې یوپروتون اودوه نیوترونونه لري .دهستي
څخه بیتاوړانګې خپروي اودتجزیي فزیکې نیمايي وخت یې لږڅه دوولس کاله 12,3
دی .بیالوژیکې نیمايي وخت یې چې یوځل باندې بدن ته واخیستل شي لس ورځي دی .

Trisomie 21

3

همدارنګه دهایدروجن بم په تولیدکې دتریتیم دویلې کیدلواوسون موادوپه توګه ورڅخه
کاراخیستل کیږي  .کله چې تریتیم ددیتریم  Deuteriumسره هستوي تعامل وکړي
یوځای نوپه پایله کي هیلیم اویونیوترون او لږڅه ) (17.6 MeVانرژي ازاده کیږي.

Tritium

برګهْ تغذیوی  -:غشاْ خارجی نطفوی در پستانداران عالی که برای تغذیه کمک
میکند،طبقهْ سلولی بین تخم ورحم انسان که ازآن غشا ئی بنام  chorionساخته
میشود.

Trophoblast

حرکات انحنائی بعضی ازنباتات ویاقسمت ازآنهاکه ازاثرتحریکات خارجی صورت
میګیرد .همچنان حرکات مذکوردرحیواناتی نیزبمشاهده میرسد که حرکت آزادنداشته
وروی آجسام چسپیده باشند .نظربه نوعیت تحریک انواع مختلف تروپيسم موجوداست.
درصورتیکه منبع تحریک روشني باشد  phototropismusصحبت شده ودرصورت منبع
 ، chemotropismusدرحالت منبع برقی از Galvanotropismus
کیمیاوي
ودرحالتیکه منبع تحریک حرارت باشد  Thermotropismusوغیره بحث میګردد.

Tropism

تروپوسفیر  -:دځمکې داټمسفیرترټولو تحتاني طبقه یا پټ دی چې دځمکې سطحې څخه
آن ترلس کیلومتره  0–10 kmپورې رسیږي اواوبوبخار ګرداوغبار څخه جوړه ده

Troposphere

دونې تنه  ،سټه ،

Trunk

خرطوم  -:عضو ګیرنده عظلوی فیل است که قسمت انکشاف یافتهْ بینی بوده وبرعالوه
حس شامه جهت ګرفتن موادنیزکمک میکند .همچنان ساختمان مخصوص لب فوقانی
وتحتانی مګس های خانګی که جهت مکیدن بکارمیرودبنام خرطوم یادمیګردد .بهمین
ترتیب برآمدګی دهن درقسمت سرحلزون نیزخرطوم ګفته میشود.

Trunk

دپانقراس انزایم دی چې پروتینې موادتجزیه کوي

Trypsin

توبرکلوز،سل مرض  -:یوډول ساري ناروغي ده چې د Mycobacterium tuberculosis
بکټریاپه واسطه خپریږي .
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طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
تیوب ډوله سرطان دسینې یوډول یرغل کوونکی سرطان دی چې په تیوب ډوله حجروکې
مینځ ته راځي

Tubular
Carcinoma.

توموردغیرنارمل نسج کتله اویاپړسوب ته ویل کیږي چې دحجرودزیات ډېرښت په اساس
مینځ ته راځي .تومورکیدی شي چې سلیم اویاخبیث خواص ولري

Tumor

تومور  - :دبدن نسجونوهر اړخيزغیرنارمل پړسوب  ،د حجم اوکتلې غټوالي ته ویل
کیږي  .لکه التهاب او د سرطاني نسجونوبې کنتروله ويشتوب  .تومورکیدی شي سلیم
اویا خبیث  malignantشکل ولري

Tumor

په بدن کې يولړپروتين شته دي چې د سرطان ناروغۍ دمنځته راتلومخ نيوی کوي .
دبېلگې په ډول لکه  P53پروتين چې په اوولسم کروموزوم کې ديوه جين په مرسته Tumorsuppresso
rprotein
جوړيږي .
نل ریزونینس -:یک نل  Uمانندمیباشد که دربین آن آب جاداده شده است  .زمانیکه
درباالی آن یک پنجهْ صوتي به اهتزازدرآورده شده رانزدیک کنیم  ،حادثهْ ریزونینس به
مشاهده میرسد

Tuned Pipe

تنګستن = ولفرام ( :سپین یا خړ انتقالي فلزي عنصر دی  .اتومي نمبر یی ) ، ( ۷٤
اتومي کتله یی  ، 183,85د ویلي کیدو درجه یی )  34100Cد جوش درجه یی
 ،56600Cنسبي کثافت یی ) ( 19,30Cدی  .د ولفرامایت (  FeMn) WO4او
شیالیت ) ( CaWO4منرالونو په بڼه په طبیعت کې پیدا کیږي

Tungsten

 .د والفرام اکسیدیشني درجې د  +2څخه تر (  ) +6پورې تغیر کوي  .د برق په ګروپونو
 ،برقي داشونو  ،اونورو برقي سامان االتو په جوړولو اوهم د الیاژونو په جوړولو کې په
کاریږي.
حیوانات یاالندار  -:حیواناتیکه داریا ی  chordaبوده ودربحرزیست دارند .قیمت اول
روده آنهاداریا سوراخ های برانشی بوده وغذای شان ازحیوانات کوچک بحری متشکل
است که درردودهْ برانشی توسط سوراخ های مذکورداخل شده وازآنجاداخل روده های
اصلی میګردد .دارای قلب بوده که توسط خون بطرف قدامی وخلفی بدن جریان
پیدامیکند .تکثرشان بقسم جنسی ویاتوسط جوانه زدن صورت میګیرد.
بدن شان توسط یک پوشش ژال تینی که بنام یاالن یادمیګرددپوشیده شده ویاالن
مذکورازمادهْ شبیه سلولوزمیباشد که بنام  tunicinیادمیګردد.
صوتې پنجه  -:یوه فوالدي دوه شاخه ډوله لکه  Uشکله جوړښت دی چې دضربې ورکولو
په اساس اهتزازکوي اوصوت تولیدکوي په طبابت کې دغوږونواوریدلو وړتیا اوکیفیت
ازمویل کولوپه موخه کارول کیږي

Tunicate

Tuning Fork

ګروپې ازکرمهای مسطح که سفید رنګ ،خاکی ،نسواری ،زرد ،سیاه وغیره بوده وصرف
چندملی متربزرګی دارند .سطح بدن شان معموال ً دارای مژکهابوده که درحرکت شان
کمک میکند .این کرمهابیش تردرآب زیست کرده وزیر سنګهای نباتات ابې ،زمین وغیره
چسپیده میباشند ،مانند  planariaوسائرکرمهای آب شیرین وآب بحر ،بعضی ازانواع
آنهاقسم طفیلی باالی جرچنګها،سنګ پشت های آبی وغیره زیست میکنند.
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Turbellaria

طبیعي علوموانگلیسي ـــــ پښتوقاموس
توربین  ،ترباین  -:یوه څرخیدونکې میخانیکي آله ده چې داوبومیخانیکې انرژي په
بريښنایزانرژي باندې اړوي اوډیرډولونه لري .

Turbine

دګازاتواومایعاتوغیرمنظم جریان دی چې دهغوی ذرې دفشاراوسرعت په تړاو غیرمنظم
حرکتونه ترسره کوي

Turbulence

 -۱په نسجونوکې کشش
 -۲دیوې حجرې په جدارباندې دحجرې مایع فشارته ویل کیږي  .کله چې په حجره کې
داوبوکمښت شتون ولري نوحجره تمړه اوپژمرده ښکاري

Turgor

دیوه څراغ یاګروپ مړکول  ،دسویچ مړکول  ،دمنځه وړل  ،لیرې کول
متداوم تکرارکیدل  ،دبیلګې په توګه لکه چې یوه میاشت په هریوه کال کې په متداوم
اوپه تکراري توګه راځي
سنګ پشت ،سنګ بقه  -:ازجمله خزندګان بابدن پهن بوده وقشرمحکمی متشکل
ازصفحات استخوانی وپوست چرمی دارد که بدن حیوان را ازباال وپائین
میپوشاند.فکهای شان بدون دندان ولی دارای قشرشاخی میباشد .استخوان سینه
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
است  .تنفس شان توسط شش صو رت میګیرد .انواعیکه درآب زیست دارند بعضًا عالوتًا
نزدیک مقعدخود ،دارای کیسه های هوائي اندکه به رودهْ شان وصل است  .تخم های
خودرادرزمین پنهان میکنندوغمخواری چوچه ندارند.سنګ پشت هادرزمین ،آب شیرین
وآب بحرزیست دارند .انواغ خشکهْ آنهاازعلف  ،خودراتغذیه نموده درحالیکه انواع آبی
شان ازکرم ها،حشرات،صدفها،بقه ها وماهی هاتغذیه میکردندومعموالً درجاهای ګرم
زیست دارند .درجاهای ګرم بخواب تابستانی ودرزمستان بخواب زمستانی میروند.
بعضی انواع بزرګ شان درجزاثر حاره تا پینجاسال عمردارد.
غبرګوني  -:په رحم کې ددوونطفو هم مهال تکامل ته ویل کیږي اوپه دوه ډوله دی .
دیوې هګۍ غبرګوني اوددووهګۍ غبرګوني  .په یوه هګۍ غبرګوني کې القاح شوې
هګۍ وروسته له القاح عملیي څخه په لومړي پړاوکې په دوه برخوویشل کیږي چې هره یوه
هګۍ په مستقل ډول سره تکامل کوي  .په داسې حال کې چې په دوه هګۍ غبرګوني کې

Turn Off
Turnus

Turtles

Twin

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 .
تیندل اغیزه  - :که یوه کوټه په برق یا د لمر په رڼاروښانه وي دلته د کوټې په هوا کې
ځوړندې ذرې په سترګو نه لیدل کیږي  .خو که دغه کوټه تورتم شي اود لمر رڼا د یوه
کوچني سوري څخه کوټې ته را ننوځي  ،نو دلته د رڼا وړانګې د هغه کوچنیو ذرو په
واسطه ،چې د کوټې په هواکې ځوړندې دي په هر لورې شیندل کیږي اوپه نتیجه کې دغه
کوچنۍ کالوئیدي ذرې د رڼا د الرې په اوږدو کې روښانه ځلیږي  .دې پیښې ته د تندال
افکت وایی.

Tyndal Effect

تیفوس  ،تایفوید ،محرقه  -:یوډول انتانې ناروغي ده چې د Salmonella Typhi

Typhoid Fever
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 bacteriaبکټریاوپه واسطه خپریږي اوخطرناکې پایلې لري .
ځانګړی؛ عجيب؛ نمونه

Typical

دیورانیم کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده

U ----> Uranium

وروستنى ،نهايى ،قطعي

Ultimate

التراسنتریفیوژ  :د لوړ سرعت سنتریفیوژ دی چې څرخیدونکی فریکونس یې په یوه
دقیقه کې یوملیون ته رسیږي  .د کالوئیدي ذرو د رسوب د سرعت د معلومولو اویاد
محلول څخه د مایکرومالیکولونو ) پروتینونو  ،نکلوئیک اسیدونو ( د جال کولو لپاره
کارول کیږي .

Ultracentrifuge

یوډول ځانګړی فلتردی چې خوراکوچني سوري لري اودسوریوقطرآن دمایکرومتر
0,05–0,01 μm
کیږي

څخه هم کوچنی دی اودوایرسونو ،اوانزایمونودبیلولوپه موخه کارول

Ultrafilter

الترامایکروسکوپ  - :په الترا مایکروسکوپ کې د تندال د افکت پر بنست هغه
کوچني شیان لیدل کیدای شي  ،کوم چې د عادي مایکروسکوپ په واسطه نشي لیدل
کیدای  .کالوئیدي ذرې ) چې لیدل یی مطلوب دی( په مایع یا غاز چاپیریال کې د الترا Ultramicroscope
مایکروسکوپ په تورتم کوټه ګۍ کې ځای لري  .دکوټه ګۍ ددیوال له یواړخ څخه دقوي
رڼا مخروط را ننوځي او کالوئیدي ذرې پکې ځلیږي .
الټراسونوګرافي دتصویراخیستلویوه تشخیصیه آله ده چې دصوت څپوپه مټ دبدن
داخلي غړوجوړښتونه راښيي اودناروغیودتشخیص په موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي

Ultrasonography

ماوراْ صوت  -:دصوت اهتزازاتوته ویل کیږي چې فریکونس یې د شل کیلوهرڅ څخه
 20 KHان ترلس ګیګاهرڅ پورې رسیږي اودانسان په غوږونه اوریدل کیږي  .په طبابت
کې دماورا صوت څپې دبدن غړو،نسجونواودمورپه نس کې داوالد تشخیص په موخه
کارول کیږي.

Ultrasound

ماورای بنفش  -:الکترومقناطیسي څپې دي چې په سترګونه لیدل کیږي اودڅپې طول
یې دلس نانومترڅخه [ 10 nmان تر څلورسوه نانومتر  400 nmپورې رسیږي .نوموړې
وړانګې دلمروړانګوکې شتون لري اودبدن هډوکولپاره دویتامین ډي  vitamin Dپه
جوړولوکې ګټوررول لوبوي

Ultraviolet

بندناف ،دنامه تار -:دتړون نسجونوهغه تارچې دجنین دنامه او دموردجفت ترمنځ
اناتومي تړون منځ ته راولي اودهمدې الرې څخه جنین غذایي مواد دموردوینې څخه
ترالسه کوي.

Umbilical Cord

هایزنبرګ نامعینیت پرنسیپ  -:که وغواړو چې د یوشي ځای یانې موقیعت په
خورامطلق دقیق معلوم کړو  ،نو هغه باید و لیدالی شو .د یوشي د لیدو لپاره د رڼا
داسې وړانګې په کار دي ،چې د څپو اوږد والی  λیی ددغه شي د لوی والي یانې
ته
جسامت سره برابر اویا تر لږ وي .که د  de brolieافادې )(λ = h / mv
ځیرشو  ،په هغې کې د فوتون مومنتم  mvاود څپې اوږدوالی  λیود بل سره
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معکوس تناسب لري  .داچې الکترون ډیره کوچنۍ ذره ده  ،نو د هغې دلیدو لپاره داسې
رڼا په کار ده چې د وړانګو د څپو اوږدوالې یی ډیر لږ وي  .اود پورتنۍ افادې څخه
ښکاري  ،چې د ډیري کوچنۍ  λسره ډیره زیاته انرژي یا مومنتم  mvسرخوري  .هغه
فوتون چې انرژي یی دومره زیاته وي  ،کله چې پر الکترون لګیږي  ،نو الکترون د لید
څخه دمخه له خپل ځای څخه بې ځایه کیږي  .دغه واقعیت د نامعنیت د پرنسیپ په نامه
یاد او په ریاضي کې داسې ښودل کیږي .
ΔX .ΔP ≥ h / 4π

اویا ΔX . ΔV >> h / 4π

دلته )  (Δ V , ΔP , ΔXپه ترتیب سره د ځای موقعیت  ،امپلس او د سرعت
نامعینیت ښېي  .له دغې افادي څځه معلومیږي  ،چې هرڅومره چې د ذرې ځای
موقعیت زیات دقیق وټاکل شي  ،دقیق معین شي یعنې هرڅومره چې  Δ Xلږوي په
همغه انډول د ذرې امپلس اوسرعت لږ دقیق یعنې د ) (ΔV , ΔPقیمتونه زیات وي
اوبرعکس .
هغه ډول اهتزازات دي چې دا صطکاک قوه صفروي اودامنه اوفریکونس يې ثابت پاتې
کیږي.

Undamped
Oscillation

سمدارحیوانات  -:یوډول تي لرونکي حیوانات دي چې دهغوی دپښوپنجوبندونه
مدورمثلث ډوله پوښ لري اودتګ فعالیت سره سم مختلف شکلونه لري  .هغوی
دپښوګوتوپه څوکوحرکت کوي  .دبیلګې په توګه لکه آس،خر،وزه،اوښ،پسه،هوسۍ
اونور .هرڅومره چې په هغوی کې دمنډې وهلوفعالیت ډیرانکشاف کړی وي په همغه
اندازه دمنځني الس اوپښې هډوکویې اوږدشوي او تعداد یې هم کمښت موندلی وي .
دبیلګې په توګه په آسونوکې دبدن فشاریواځې دهغوي په منځنی پنجوباندې راځي
اودیوشنګله حیواناتوپه ډله کې شمیرل کیږي  .یاداچې دبدن فشاردپښودرېیمه اوڅلورمه
پنجه ) بټه گوته ) په غاړه اخلي اوله دې کبله ورته دوه شنګله حیوانات ویل کیږي .

Ungulate

لکه غوا،ګوزن ،شتراونور
یوحجروي

Unicellular

مساوي جریان ،یوشان بهیر،برابر،موازي

Uniflow

همشکل ،یکسان ،منظم  ،پوځی کالي

Uniform

قاعدهْ متحدالشکل بوده  ،یکې ازقواعدمندل  Mendelدروراثت است  .هنګامیکه
ازدونژادمختلف باهم جفت ګیری میګردد،نسل اولیکه آزان بدست میایدهمهْ آنهادارای Uniformity Rule
عین شکل ظاهری بوده که طفاوت باطنی آنها صرف درنسل های مابعدبظهورمیرسد
یکنواخت،یکسان  ،منظم،یوشکله ،یوډوله ،یوشان

Uniformly

څرگند ,ښکاره ,واضح  ,مالوم  ،صریح  ،په ریاضی کې یکتا  ،یوگون
فقط د یوی معنا لرونکی  ,څرگند ,نه علطیدونکی  ،وضاحت  ،صراحت ،یکتايي ،
واحد  ،مقیاس  ،یووالی  ،کمیت

Unique
Uniqueness
Unit
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واحددایره (دایره مثلثاتی)  -:هغې دایرې ته ویل کیږي چې شعاع یې د یوواحد طول په
اندازه وي اومرکزیې دمختصاتوپه مبدأ کې پروت وی  .معادله یې په الندې ډول ده .
x2 + y2 = 1.
هغه معادلې چې یوازې دفزیکي واحداتوپه واسطه افاده کیږي  .دبېلگې په توگه لکه
 dyn=g.cm.sec2په داسې حال کې چې کمیتي معادلې دفزیکي کمیاتوپه واسطه افاده

Unit Circle

Unit Equation

کیږي  .دبېلگې په توگه لکه  F = m.aچې دکمیتي معادلې په نامه یادیږي .
واحدماتریکس  -:یومربع ډوله ماتریکس ته ویل کیږي چې په
عمده قطرکې یې یوازی یوشتون ولري اوپاتې نورعنصرونه یې
صفرقیمت ولري .

Unit Matrix

واحدوکټور(یوون وکټور)  -:په خطي الجبرکې دصفرنه مخالف وکټور
چې معیاریې دطول یوواحدټاکل شوی وي  .دبېلگې په توگه :
یووکټور

ته ویل کیږي
 .که چېرته

په پام کې ونیسواوپه خپل مطلقه قیمت یې وویشو ،نوپه پایله کې یومعیاري

وکټور⃗𝑛 الس ته راځي .
Unit Vector

دبېلگې په توگه لکه چې په درې بعده وکټوري فضا
ښوول کیږي .
سیستم کې واحدوکټورونه په

کې دکارتیزن مختصاتوپه

ثابت طبیعي  ،بنسټیز ثابت  ،فزیکي ثابت  -:هغه ثابت کمیتونه دي چې په فزیک کې
کارول کیږي او دوخت اودفضا په تړاوتغیرنه کوي .دبیلګې په توګه لکه په فضاکې
دنورسرعت،دپالنک ثابت  ،دالکترون بريښنایزچارج قیمت اوداسې نور

Universal
Constant

عمومي اندیکاتور  ،عام معرف  - :د تیزاب قلوي د اندیکاتورونو ګډوله ده  ،چې دپې
اچ ) (pHپه پراخ واټن کې یی رنګ تغیر (سور ،زیړ  ،نارنجي  ،شین  ،آبي ) کوي .

Universal
Indicator

کیهان  ،عالم ،کائنات  -:ټوله ماده اوفضاچې موږتصورکوالی شودکوزموس cosmos
په نوم یادیږی  .داسې اټکل کیږي چې کیهان دنوروړانګولس بیلیونه کاله قطرلري
اوخوراډیرشمیر ګالکسي لري  .کیهان دغټ ټس  Big Bangڅخه راپدې خواوسعت مومي
کوم چی لس بیلیونه کاله پخوامنځ ته راغلی وو.
کیهان

Universe

Universum

نامشبوع مرکبات  -:ا -کیمیا وي مرکب دی  ،چې دوه غبرګه لکه  -C=C -یا درې
غبرګه لکه  C≡ Cکیمیاوي اړیکې لري .
 -۲محلول دی په کوم کې ،چې حل کیدونکې مواد نور هم حل کیدای یانې زیاتیدای شي

Unsaturated
Compounds

غیرثابت  ،ناټينګ  ،سست  ،متردد

Unstable

ناټينګ ،ناكلك ،سست  ،بې تينګاره ،بدليدونكى ،متردد ،غیرمسقر،غیرثابت

Unstable
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،مشوش شخص،هغه څوک چې پریکړه نه شي کوالی
نقطهء تراکم باال ئی  -:دریک مجموعه ء بینهایت ازاعداد ،این عبارت ازبزرګترین نقطهء
1

1

1 1 3 1 7

تراکم است  .مثالً درمجموعه ء اعداد  {1. 2 . 3 . 4 . 4 . 8 . … … . . . 𝑛 . 1 − 𝑛 . … . } :اعداد

 0و 1نقاط تراکم بوده و  1بزرګترین نقطه ء تراکم است .

مجموع باال ئی  - :یک تابع  fویک فاصله ء بسته ]𝑏  [𝑎.رادرنظرمیګیریم که درناحیه ء
تعریف  fقراردارد .دربرابرفاصلهء مذکورتقسیم  Pعبارت ازنقاط 𝑡0 . t1 . t3 . … … . . . tn
است طوریکه 𝑏 = 𝑛𝑡 <  ، 𝑎 = 𝑡0 < 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 … … … … . < 𝑡𝑛−1فرض بکنیم
𝑡𝑀 قیمت اعظمي تابع ) f(xدرفاصله ء بسته ]  [ti−1 . tiاست  .درین صورت مجموعه
 Pطورزیل تعریف میشود𝑂(𝑓. 𝑃) = .
) f(xدربرابرتقسیم
باال ئی ازتابع
𝑛
)  ∑𝑖=1 𝑀𝑖 (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1مفهوم مجموع باال ئی عبارت ازمساحت سطحیه ء یک ساحه است
که ساحه ء رابین نمایش هندسی ) f(xومحور  xدر ]𝑏  [𝑎.احتوامیکند.
نیم مستوي  -:یومستقیم خط یومستوي په دوونیم مستوي گانوباندې ویشي .

Upper Limit
Point

Upper Darboux
Sums

Upper HalfPlane

سم سیخ  ،مستقیم ،ډانګ پیلی  ،الړ ،نېغ ،سم ،دښتونى ،سپين زړى ،سپين ،سم
(سړى) ،ايماندار
منځ ته راځي  ,پیدا کیږي  ،تشکیل کیږي

Uprightly
Uprise

پورته خوا ،مخ په وړاندې

Upward

اوراسیل ،یوریسل  -:په حیوانې حجروکې یوپاریمیدین بیز  Pyrmidine Baseچې یوله
څلوروقندسره یوځای کیږي ترڅورایبونوکلیوزید ) (RNAیوریدین جوړکړي

Uracil

دیورانیم یوطبیعي مرکب دی چې کیمیاوي فرمول يې  UO2دی  .دیورانیم داستخراج په
موخه یوه اړینه سرچینه ده .نوموړی جسم دخاک نادره سره یوځا په طبیعت کې پیداکیږي .
څرنګه چې رادیواکتیف خاصیت لري نودتجزیي په پایله کې ورسره یوځا ی سرب
اکساید ) (PbOهم ګډوی .

Uraninite

یورانیم (  :رادیو اکتیف سپین فلزي اکتانوئیدي عنصر دی .اتومي نمبر یی ٩۲
اتومي کتله یی  ، ۲۳۸,۰۳نسبي کثافت یی  ، ۱۹,۰۹د ویلي کیدودرجه یی
 ۱۱۳۲C°اود جوش درجه یی  3818 C°ده  .په طبیعت کې یی درې ایزوتوپونه

،

(  ، , U-238 (99,28%), U- 235(0,71%) U-234( 0,006%چې درې واړه رادیو
اکتیف دي پیداکیږي  .او ثابت ایزوتوپ نلري  .داچې یورانیم  ۲۳۵د لږسرعت لرونکو
نیوترونو په واسطه ماتیږي ،نو دا ایزوتو پ په هستوي بټیوریاکتورونو کې د انرژۍ د
منبع په توګه اوهم د هستوي وسلو اتومي بمونو په جوړولوکې کارول کیږي  .یورانیم
دوه طبیعي رادیو اکتیف لړۍ یورانیم او اکتینیم یورانیم
 ۲۳۸او یورانیم ۲۳۵
جوړوي  ،چې ددغو لړیو په پای کې د هیلیم اود سرب ثابت ایزوتوپونه
 Pb-206, Pb-208منځ ته راځي  .په طبیعت کې په منرالي ډبرو  ،اسماني کاڼو او نورو
کې د یورا نیم په څنګ کې د هیلیم اوسرب د ایزوتوپونو دمقدار له مخې د منرالونو او
اسماني کاڼو جیولوژیکي عمر معلوموي  .یورانیم د یورانایت  UO2د منرال څخه د
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ایون تعویض په طریقه اوهم د کلسیم او مګنیزیم په واسطه د  UF4داحیا څخه الس ته
راوړي  .یورانیم په  ۱۷۸٩کال کې  M. klaprothپیژندلې دی .
يورانیوم بډاې کول  - :په طبيعي يورانیوم کې ديورانیوم دوه سوه پينځه دیرش سليزې
برخې مقدار ډېرول اوغنې کول .

Uranium
Enrichment

یورې نېس  ،اورانوس  -:دنظام شمسي یوه سیاره ده چې کتله یې  14,7ځله دځمکې
څخه ډیره ده اومنځنی شعاع یې دلمرپه شاوخوا  2873 .106 kmده  .دنوموې سیارې
منځنی کثافت  ، 1,271 g/cm3اوپه سطحه باندې دحرارت درجه ) (–197 °Cده .په 17
ساعتونوکې یوځل په خپل محورباندې راڅرخیږي.

Uranus

دنایتروجن
دکاربن اسیدأمیدیوعضوي کیمیاوي مرکب دی چې
یوریا-:
لرونکوموادولکه امینواسیداوپروتین دمیتابالیزم اخرنی پاتې شوني تشکیلوي  .نوموړی
مرکب په ینه کې د دورة اليوريا Urea Cycleپه کړنالره کې دامونیاک څخه
) (—NH2دوه
ترالسه کیږي  .ددې کیمیاوي مرکب مولیکول دامید
گروپونه لري اودوظیفوي کاربونایل گروپ ( )C=Oسره تړلي دي  .په
اوبوکې حل کیږي اوکه دمینرال اسیداوفلزاتوسره گډشي مالگه ترالسه کیږی .
په  ۲۴ساعتونوکې دپوښتورگې څخه  20–35 G/24 Hگرام اطراح کیږي .

Urea

دمثانې کڅوړه  -:دبدن یو غړی دی چې منځ یې تش دی او دپوښتورگي څخه اطراح
شوی ادرارپکې راټولیږي  .لږڅه  300–500 Mlادرارپکې ځایږي اوپه پایله کې داحلیل Urinary Bladder
له الرې دبدن څخه بهرته بهیږي .
په نارمل توگه یوه زیړرنگه مایع ده چې دپوښتورگوپه واسطه دوینې څخه
ادرار-:
فلترکیږي ،ورپسې په مثانه کې راغونډیږي اوپه پایله کې داحلیل تیوب  Urethraله
الرې دبدن څخه بهرته بهیږي  .په ادرارکې دبدن دغړواطراحیه هراړخیزموادشتون لري
چې دسلولونومیتابالیزم په کړنالره کې تولیدشوي وي  .دادرار لږڅه  95%برخه اوبه دي
اوبرسیره نایتروجن لرونکي نهايي زهرجن محصول په تیره بیادامینواسیدپاتې شونې هم
پکې گډې وي  .دبیلگې په توگه په ادرارکې الندې موادموندل کیږي  :شکر ،هورمونونه
،پروتین ،کلوراید،سودیم ،پوتاشیم ،کریاتینین اویوریا اونور .دادرارخواصولکه
رنگ،حجم،کثافت،پروتین مقدار ،شکر مقدار ،امینواسید،باز،یوریامقداراونورپه مرسته
کیدای شی چې دناروغیوپه اړوندیو مخکنی تشخیص اټکل ترسره شي  .دبیلگې په توگه
:
✓ که په  ۲۴ساعتونوکې دمتیازوحجم ددوه نیم لیترڅخه واوړي نودپولي یوري ناروغی
 Polyuriaاوکه دسل ملي لیترڅخه لږوي دانیوري  Anuriaناروغی شتون لري  .څرنگه
چې قهوه اوالکهول د  ADHهورمون تولیدکموي اوله دې کبله دپوښتورگې په واسطه
لږاوبه بیرته جذب کیږي ،نو په پایله کې دادرارکولوضرورت ډیرښت مومي .
✓ که چېرته په متیازوکې دپروتینومقدارد  150 Mgڅخه واوړي نودپوښتورگو ناروغي
شتون لري .
✓ ځنډشوې متیازې دامونیاک په شان اوکه څوک دشکرناروغي ولري نوداسیټون په شان
تند بوي لري .
✓ دادرارزیړنارنجی رنگ په ډاگه کوي چې دوینې څخه په لوړه اندازه ویتامین B
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 Vitaminsاطراح کیږي .
✓ که چېرته په ادرارکې وینه ولیدل شي نوکیدای شي چې المل یې تومور،انتان ،دمثانې
ډبرې،زهراویادپوښتورگی التهاب وي .
✓ تورنارنجٍي رنگه اویانصواري رنگه ادراردزردي ناروغۍ یانې هیپاتیتس Hepatitis
ناروغۍسره تړاولري  .بلخواڅرنگه چې په ادرارکې د نایتروجن مقدار ډیرلوړدی نو
دلس چنده رقیق کولوڅخه وروسته دنباتاتودودې په موخه گتوراستعمال لري  .ادرار په
طبابت کې دبیلگې په تو گه لکه دجگړې په ډگرکې دپرهارونودتعقیم اودمکروبونو
دمنځه وړلوپه موخه پراخ گتوراستعمال لري .
تطبیق کول ،کارول  ،استعمالول  ،ګټه اخیستل  ،استفاده کول

Use

ناقل البیضه  -:دښځینه جنسي غړویوې برخې ته ویل کیږی چې هلته هگی دتخمدان
څخه رحم ته اویادبدن بهرخواته انتقال کوي
دقوي عضالتوڅخه جوړشوی غړی
زيال نځى -:
رحم ،
دښځودمقعداودمی تیازوکڅوړې ترمنځ پروت دی اودناک په شان شکل لري

دی چې

Uterine Tube

Uterus

رحم ،زیال نځه  -:رحم دښځینه جنسي غړویوه برخه ده
چې هلته القاح شوې هګۍ پکې خوندي ساتل کیږي
اوتکامل کوي  .رحم لږڅه اوه سانتې متراوږده ،په منځ
کې تښه اودقوي عضالتوڅخه جوړشوی درې طبقه يي
غړی دی  .رحم دیوه ناک په شان بڼه لري او پورتنۍ
برخه یې لکه ددووڅانګوپه شان یودبل څخه بیلیږي.
رحم دحوصلې جوف برخه کې دمثانې اودریکټوم ترمنځ
موقعیت لري  .القاح شوې هګۍ چې دبالزتوسیت  Blastocystپه نوم یادیږي درحم په
نني جدارکې  endometriumکې ځای نیسي اودجفت له الرې  placentaتغذیه کیږي  .په

Uterus

رحم کې جنین ځاله کوي اوپه رشیم اوړي اوباالخره خپل بچی پکې پالي چې دشکته
لوري تهدسرویکس برخه یې دمحبل لوري ته خالصیږي اودواړواړخونوکې درحمي
تیوبونوسره اړیکه لري  .که چیرته القاح صورت وه نه نیسي نودخونریزي په شکل
دمیاشتني عادت المل کرځي  .رحم ددریوتوپیرلرونکوعضلوي طبقواومخاطي پوست
څخه جوړه ده چې دننه طبقه یې  ،endometriumمنځنی طبقه یې myometrium
اوبهرنۍ طبقه يې  perimetriumپه نوم یادیږی  .نوموړې طبقې دهګۍ دپخیدلوپه ترځ
کې دجنسی هورمونوترتاثیرالندې راځي اوله دې کبله دهغوی ضخامت اوافرازاتو کې
تغیرراځي .
درحم سرطان (زيالنځي سرطان)

Uterus Carcinom

وینیدیم کیمیاوي عنصر دلنډیزنښه ده

V> Vanadium

واکسینېشن  -:دمعافیت پنځونې په موخه بدن ته دواکسین ترزیق  ،بدن ته دمحافظوي
موادوترزیق کول ترڅومخ کې ترمخه دناروغیومخنیوی شوی وي .

Vaccination

واکیول  -:دیوې حجرې په منځ کې تشیایاحفره چې دناژوندیوموادوڅخه اودسلولي مایع
څخه ډکه وي .

Vacuole
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تشیا،خال  -:عبارت له هغه فضاڅخه دی چې هلته دهوافشاراویاګازونوفشارخورالږوي
دبیلګې په توګه لکه سل نانوپاسکال )(100 Npa

Vacuum

یوه الکترونیکي آله ده چې د دایود  Diodeپه ډول کارکوي  .نوموړې آله دهواڅخه خالی
ده  .دکتودڅخه الکترونونه دحرارتي انرژي ،فوتومشغل اوبرقي ساحې په واسطه راوځي
اودانودخواته خوځیږي .

Vacuum Diode

مخراج الهوای جریان آب  -:یوډول پمپ دی چې داوبوجریان په مټ دیوه لوښي څخه
هواراکش کیږي اوتش کیږی  .داوبو پمپ په مټ آن تقریبًا ) 10 kPa (75 mmHgتښه فضا Vacuum Ejector
ترالسه کیدال ی شي .
په فزیک کې  -:عبارت له یوه الکترونیکي نل څخه دی چې په هغه کې دکتودوړانګې
اودکانال وړانګې لیدل کیدالی شي  .دنوموړې آلي په مټ بريښنایززیګنالونه تقویه

Vacuum Tube

کیږي،
واګوس عصب  -:ددماغ لسم عصب دی چې غاړې ،زړه ،سږی ،معدې  ،اوجګرسره
اړیکې لري اوکنترول کوي

Vagus Nerve

والینس  - :دیوه عنصردبل عنصرسره دیووالي قیمت راښيي چې داړونده اټومونوپه
بهرني مدارونوکې د الکترونوراکړه ورکړه ترسره کیږي

Valance

وال نس  -:دیوه کیمیاوي عنصر د ظرفیت اندازه کولوپه اړوندهغه وړتیاده چې
دنورواټومونوسره یوتړون وکړي اوپه پایله کې یومولیکول اویاکیمیاوي مرکب منځ ته
راشي

Valence

ویلینس الکترون  -:دیوه اتوم په بهرني مدارکې الکترونونه دي چې دنورو اټومونو سره د
تعام ل په ترځ کې تبادله کیږي اواړونده عنصرونوکیمیاوي خواص همدغه الکترونونه Valence Electron
ټاکي .
د اعتبار وړكول ،قانونى كول ،تصديقول،تائيدول

Validate

داعتباروړ ،اعتبارلرل  ،مروج،روان ،جاری ،قانوني ،سم

Validly

جفت قیمتها  -:دربرابر یک تابع ) f(xجفت قیمت های )) (a,f(aیک نقطهْ ازنمایش
هندسی تابع ) f(xاست.

Value Pair

په اناتومي کې دزړه وینې رګونو،لمفاوی رګونواړوندورخ ،دریڅه ،کړکۍ چې په هغه کې
دتیروشووموادواویامایع بیرته راستنیدلومخه ډب کوي

Valve

یو الکتروستاتیک جنراتور دی چې دهغه په مرسته خوراقوي مستقیم ولتیج
تولیدکیدای شي  .په نوموړي ماشین کې میخانیکي انرژي په بریښنایزانرژي اوړي .
دتولیدشوي لوړولتیج اندازه ان ترڅوملیونه ولټه پورې رسیږي .

Van De Graaff
Generator

وانداوالس قوه  -:هغه قوه ده چې دمولیکولونوترمنځ شتون لري اودبین المولیکولي
قوې په نوم هم یادیږي
ونادیم  - :سپین نقره یی رنګې انتقالي عنصر دی  .اتومي نمبریی  ۲۳اواتومي کتله
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یی  ، ۵۰,۹۴نسبي کثافت یی  ، ۵,۹۶د ویلي کیدو درجه یی  ( ۱۸۹۰ C°اود
جوش درجه یی  ۳۳۸۰ C°ده  .په کامپلکس مرکبونو کې یی اکسیدیشني درجې , ۲+
 ۵ +, ۴+ , ۳+دي  V2o5 .چې د ګوګړو د تیزابو په جوړولو کې د کتلست په توګه
کارول کیږي  ،یو تیزابي اکساید دی  .ونادیمي پوالد ډیر سخت دي اود سولیدو په مقابل
کې لوړ مقاومت لري .
بخار -:بخارد ګازیوه فازته ویل کیږي چې دیوه مایع فازاویاجامد فازڅخه پورته کیږي
کله چې مایع اویاجامدجسم ته تصعید  Sublimationورکړشي  .په عادی توګه
بخاردمایع فاز اویاجامدفاز سره په تماس کې وي .

Vapor

دیوه جسم دبخارفشارته ویل کیږي چې دهغه مایع اویاجامدجسم پر مخ په یوه تړلي
سیستم کې پیداکیږي او نوموړی سیستم دترمودینامیک له پلوه د تعادل په حالت کې وي
 .که چېر ته نوموړی فشاردچاپېریال دفشارڅخه (یانې اتموسفیرفشارڅخه) لوړوي
نومایع په خوټیدلوپیل کوي .

Vapor Pressure

یوه محلول ته دومره حرارت ورکول ترڅوتبخیرشي

Vaporize

یومتغیرخاذن ته ویل کیږي چې په میخانیکی توګه لکه څرخیدونکي حرکت سره یې
ظرفیت ته تغیرورکوالی شو .دنوموړی خاذن په مرسته کوالی شو چې په یوه L/C circuits
سرکټ کې د ریزونینس فریکونسي اعیارکړو .همداالمل دی چې دڅرخیدونکي خاذن

Variable
Capacitor

څخه په رادیوکې ګټه پورته کیږي .
اختالف  -:این یک مفهوم احصائیه  Statisticاست  .فرض بکنیم
اطالعات احصائیوي بوده و

A1,A2,A3, ......, An

1

𝑖𝑎  𝑎 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1وسط حسابي آن اطالعات است  .پس

Variance

1

اختالف عبارت است از𝜎 2 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑎 − 𝑎𝑖 )2 :
لېږدوونکورګونوبنډل  -:په نباتاتوکې یوه ډله رګونوته ویل کیږي چې په رګ
لرونکونباتاتوکې دغذايي موادود انتقال سیستم تشکیلوي  .دغذايي موادوترانسپورت
په دوه ډوله نسجونوکې ترسره کیږی  : Xylem -۱ .دانسجونه مرکزخواته پراته دي
Vascular Bundle
اودلرګي څخه جوړشوي دی  ،مالګه ،اوبه اونورغذايي مواددنبات هرې برخې ته انتقال
کوی  : phloem -۲.ژوندي نسجونه دي چې عضوي غذايي موادلکه قندهرځای ته انتقال
کوي .
کامبیوم  -:دیوې ونې اویانبات ساقې محور توپير لرونکي پټونه لري چې یوپټ یې
دکامبیوم په نوم یادیږي اوکارک  corkبرخې پوستکي ته ورڅرمه پروت دی  .دساقې پټ
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
دنبات ریشي

Vascular
Cambium

بهرني پوښ  cortexپه مرکزکې استوانه یې ډوله برخه چې

درګونواونسجونوڅخه جوړدي اود  Xylemاو  Phloemپه نوم یادیږي Xylem .
درګونو یوه دسته چې دنبات ریشې څخه اوبه اوغذايي مواد ،مینرالونه پورته خواته
انتقال کوي  : Phloem .دنبات دریشې ژوندي نسجونه دي چې ذخیره شوی
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ته انتقال کوي کوم چې
کړنالره کې

شکراوعضوي مواددنبات هرې برخې
په
دفوتوسینتیزیس
تولیدشوي دي .

دوینې رګونو سیستم ،دوینې جریان سیستم

Vascular system

درګونوپراخیدل،دوینې درګونومقاومت کمښت اودرګونوتوسع کوونکی حالت چې پکې
دوینې بهیرفشارکمښت مومي .
وازوموتر-:
کوي

په رګونوکې دوینې داندازې ساتلو اعصاب چې دوینې رګونوقطر کنترول

Vasodilatation

Vasomotor

ال  :درفضای سه بعدی
وکتور  -:یک عنصرازفضای وکتوری  Vector Spaceاست  .مث ً
یک چیزاست که بوسیلهْ یک قطعهْ خطی جهتدارارائه شده وعملیه های جمع وضرب روی
آن تعریف اند .همچنین یک وکتوربوسیلهْ یک سه ګانه مرتب ازاعدادتحت عملیهْ جمع
وضرب به یک سکالرارائه میشود .جهت وکټوردرهندسه که دونقطه  B،Aراوصل
⃗⃗⃗⃗⃗
میکند،طورې ذیل نشان داده میشود Ab
محاسبه باوکتورها  -:عبارت ازعملیهْ جمع وکتورها ،ضرب درسکالر،حاصل ضرب
سکالر وحاصل ضرب وکتوری است

Vector

Vector
Calculation

فضای وکتوری  -:عبارت ازمجموعهْ وکتورها  Vاست که عناصرآن وکتورها نامیده
میشود .دووکتوراختیاری 𝑥 و 𝑦 یک وکتوریکتای 𝑦  𝑥 +راتعین میکنند وهروکتور
𝑥 ویک سکالر  Aدارای حاصل ضرب 𝑥 Aاست که یک وکتوراز  Vمیباشد .جمع
وکتورهاوضرب وکتورهادریک سکالر خاصیتهای ذیل رادارند:
 V -۱یک ګروپ تبادله ای نظربه جمع است .
 A(𝑥 + 𝑦) = A𝑥 + 𝑎𝑦 -۲و
𝑦𝑏  (A + 𝑏)𝑥 = A𝑥 +است .
 (A. B). 𝑥 = A(B𝑥 ) -۳و 𝑥 = 𝑥 1است .خاصیت  ۲و ۳دربرابرهمه وکتورهای 𝑥
 Aو  Bصدق میکند .سکالرهااعدادحقیقی
و 𝑦 ودربرابر همه سکالرهای
،اعدادمختلط یاعناصرساحهْ جسم دیګرې شده میتوانند .مثال ً  Vمتشکل ازهمه جفت

Vector Space

های مرتب بوده وساحهْ سکالرهاعبارت ازاعدادحقیقی میباشند،جمع طورې ذیل تعریف
میشود:
) (𝑥1 . 𝑥2 ) + (𝑦1 . 𝑦2 ) = ( 𝑥1 + 𝑦1 . 𝑥2 + 𝑦2
وضرب درسکالرها طورذیل تعریف میشود𝑎(𝑥1 . 𝑥2 ) = (𝑎𝑥1 . 𝑎𝑥2 :
درین جا  Vفضای وکتوری دوبعدی روی اعدادحقیقی است .
نبات خوړونکی  ،قسم فلف خور ،ګیاه خور  -:هغه څوک چې غوښه نه خورې اوخپل ځان
دنباتې محصوالتوڅخه تغذیه کوي  .لکه هګۍ ،نباتات ،شدې ،ترکاري اونور
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مجموع نباتات یک منطقه  -:اجتماع انواع مختلف نباتات یک منطقه طوریکه تحت
شرائط خارجی نسبتًا مساوی همیشه دریک جا به مشاهده برسند.واحداساسی یک اجتماع
نباتی که بنوع  Spciesقابل مقایسه است بنام  Associationیادمیګردد .عالمهْ
مشخصهْ یک  Associationاین است که انواع معین نباتی همیشه یکجاروئیده ویک
موازنهْ ایکولوجیکی رابرقرارنګاه میدارند.

Vegetation

مخروط های گیاهی  -:منطقهْ نموی راْ س ساقه درنباتات عالی  ،انساج نطفوی
،انساج مریستمی یاانساج تشکیالتی همیشه درحال تقسیم بوده وتوسط آنهانموی یک
نبات صورت میګیرد ،معموالً درراْ س ساقه ویاریشه تشکیل یافته که منطقهْ مذکور Vegetation Cones
بنام مخروط های گیاهی یادمیشود ،ازین منطقه سلولهای جدیدیکه جدارنازک
دارنددرتمام جهات طورمساوی نمومیابد.
نباتي غړی  -:هغه غړی دی چې دنبات دتکثرپه موخه کارنه ورکوي بلکې په عالي
نباتاتوکې دنبات دساتلولپاره ګټه لري  .لکه ساقه ،ریشه  ،پرته له پاڼې
دیوه نبات ټول جسم چې د  Thallusپه نوم هم یادیږي

Vegetation
Organ
Vegetative Body

رګ  ،دوېنې رګ

Vein

ورید،توررګ ،سیاه رګ  -:هغه رګ دی چې دبدن څخه وینه زړه ته انتقال کوي

Vein

سرعت  -:په فزیک کې دیوه جسم سرعت  Vعبارت دی له  :حاصل تقسیم د طی شوې
فاصلې  xاوهغه وخت  tچې دهمدې واټن لپاره ورته په کارده .
دسرعت واحدپه مترتقسیم په ثانیه ) (m/sټاکل شوی دی  .څرنګه چې طی شوې الره تل
یوسمت ښيي ،نوله دې کبله سرعت یووکټوردی اودالرې مشتق څخه ترالسه کیږي  .د
تعریف په الندې ډول دی .
بالفعل یانې اوسمهال سرعت

بطنی  ،هرګیډه ډوله جوړښت ،دګیډې اړوندصفت ،دبدن دقدامی لورې اړوند،
بطین  ،دیوه غړي دننه کوچنۍ جوف لکه دزړه یادماغزوبطینونه  ،دزړه بطن چې قوي
عضالت لري اوشرائيني وینه ټول بدن ته رسوي

Velocity

Ventral
Ventricle

یوسیاره ده چې دسیاره زهره په نوم یادیږي  .قطر يې  ، 12.103,6 Kmاودتناوب وخت
 225ورځې ،کتله یې دځمکې په پرتله
حرارت  464 °Cدی

 ، 0,815کثافت یې  5,243 G/Cm3دی ،

مهره ،فقره ،دمال تیرمرۍ  -:دمال تیرددرې دیرش مرۍ  ۳۳هډوکوڅخه جوړدی چې
لومړني يې  Atlasنومیږي  ،اوه دانې  ۷په غاړه کې )Cervical vertebrae(C1-C7
،دوولس دانې  ۱۲په سینه کې ظهري فقرې ) ، Thoracic vertebrae(Th1-Th12پينځه
 ۵یې په نرۍ مالقطنی برخه کې ) ، Lumbar vertebrae(L1-L5پینځه یې  ۵عجزسکروم
) ، sacrum (S1–S5اوڅلوريې په عصعص  Coccyxبرخه کې واقع دي  .نوموړې مهرې
پورته خوات اوښکته خواته ځانګړي قوسونه لري چې فوقاني قوس يې نخاع شوکې
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Venus

Vertebra
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خوندي ساتي اوتحتاني قوس دوینې رګونه لري  .دهرې فقرې په منځ کې یوسوری دی چې
نخاع شوي ورڅخه تیریږی اوهم خوندي ساتل کیږي.
ستون فقرات  -:دفقراتودیوځای څخه رامنځ ته شوې کانال چې دمنځ په سوريو کې یې
نخاع شوقي موقعیت لري .ستون فقرات دفقرو،اودالندې باندې فقروترمنځ یوډیسک
شتون لري چې د  intervertebral discپه نوم یادیږي  .ډیسک یو غضروفی جوړښت دي
چې دژال تین نرمه هسته لري .

Vertebral
Column

فقاریه حیوانات لکه تي لرونکې حیوانات ،ماهیان،مرغان ،ذوحیاتین ،خزندګان

Vertebrata

حیوانات فقاری -:
دارای
داریکه
جمجمه
حیوانات
تناظردوجانبه توده ودارای سګمنت ها وبا
بندهایاند که ازمزودرم Mesoderm
یاطبقهْ وسطی جنینی نشأت کرده
وهمچنان یک ستون فقرات  Spinal Columnیا اسکلیت محوری داخلی دارند که از
Chorda Dorsalisبوجودآمده است وازین جهت بنام  Chordatenنیزیادمیګردند.
سیستم اعصاب مرکزی که بطرف ظهری این اسکلیت محوری واقع بوده طرف قدامی
دماغ راتشکیل میدهد .فقاریه های عالی دارای چاراطراف مانند په ها،دست
هاو یابالهاوغیره میباشند .اعضای تنفسی شان به قسمت های اول دستګاه هضمی
ارتباط داشته ونظربه موجودیت غشاْ های نطفوی به ګروپهای جداګانه ای تقسیم
میشوند .حیوانات فقاریه معموال ً به شش کالس تقسیم میشوندکه عبارت ازدهن ګردن
،ماهی ها،ذوحیاتین ،خزندګان  ،پرندګان وپستانداران

Vertebrate

دیوه جسم په مستوي سطحه باندې قایم
دیوه جسم عمودي پرې شوې سطحه -:
مرتسم کښل لکه یوشاقول چې عمودأ وځړول شي

Vertical section

درادیواوتلویزیون الکترومقناطیسي څپې دي چې فریکونس يې د )30- 300 (MHz
میګاهرڅ پورې رسیږی اودڅپې طول یې دیومترڅخه آن ترلس متره پورې رسیږي

Very High
Frequency

یوکیسه ډوله اویاحباب ډوله جوړښت دی چې دحجرې په منځ کې اویادحجرې بهرشتون
لري اودمایع یادسایتوپالزماڅخه جوړوي اودشحم یوپوښ په واسطه محدودشوی وي  .په

Vesicle

طبابت کې لکه کیسهْ صفرا ،په خوټوکې کیسهْ سپرم Vesicula Seminalis
 -۱لوښی ،ظرف -۲،رګ  :په بدن کې لوله یي ډوله جوړښتونوته ویل کیږی چې وینه
اولمفاوي مایع انتقال کوي .

Vessel

په نباتاتوکې نری (باریک) لوله ډوله حجروته ویل کیږی چې دجال په شان اوږده قطارونه
تشکیلوی اوداوبو انتقال دنده ترسره کوي .

Vessel Tubes

دژوندوړتیا،دژوندقابل،قابل حیات

Viably

د ګرام منفی باکتریاویوجنس دی چې هراړخیزوناروغیوالمل ګرځي لکه عامل کولرا
 Vibrio Choleraeاودساحل غاړې په اوبوکې پیداکیږي.

Vibrio
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دعاوی جذرها (مربوط  - : (Vieta'sاین دعاوی جذرهای یک چندجمله ای رابرحسب
ضرایب چندجمله ای مذکورافاده میکنند .مثال ً در  Ax2+Bx+C = 0حاصل ضرب Vieta's Formulas
جذرها  C/Aوحاصل جمع جذرها  -B/Aاست .
د بېلګې
تصور اویا ليد -:
دیوې فلسفی په هکله لید

په توګه لکه دهندسي شکلونوپه هکله هراړخیزتصور،

دنسج تارډوله ،مخروط ډوله ،دګوتې په شان بهرته راوتلي کوچني جوړښتونه دي .
نوموړې جوړښتونه دسطحي ډیرښت په موخه ګټوردي  .دبیلګې په توګه لکه دنرۍ
کولمي تارډوله جوړښتونه  Villi intestinalesدرحم ذغابي
واینل ګروپ  ،ونیل ګروپ  -:داتیلین هایدروکاربن یورادیکال دی چې دکاربن دوه
اټومونه لري اوپه الندې ډول لیکل کیږي  −Ch=Ch2. .اود  Pvcلپاره بهترین خام

View

Villi

Vinyl Group

موادتشکیلوي.
مجازي تصویر  -:هغه غیرحقیقي تصویردی چې په یوه پرده باندې نه شي اخیستل
کیدالی اوپه هنداره اویاعدسیه کې دمنعکسه شعاعاتوپه اوږدوکې تشکیل کیږي .

Virtual Image

وایروس  -:طفیلی های سلولی سب  Subمایکروسکوپیک که خیلې کوچک اند
درحدودچند سدنانومتر  15–400 Nmبوده وازپروتین وموادارثې ) (Rna, Dnaتشکیل
شده است  .وایروس درداخل سلول اورګانیزم زنده تکثرمیکند .وایروس هاقابلیت سرایت
مریضی هاراداشته دارای خواص تکثری وارثی اند .تبدیل موادندارندودارای
اسیدریبونوکلئین میباشدکه مانندیک ګروپ جین های افرازی زیست دارند .شکل شان
کروي ،میله وی ،چارضلعی وغیره بوده که ازفلترباکتریائی عبورکرده میتوانند وصرف
توسط مایکروسکوپ های بسیارقوی قابل دیداست  .وایروس هرقسم اورګانیزم رابه
مرض مبتالکرده میتواند .وقتیکه داخل سلول میزبان میشود آنرامجبورمیسازدکه
هزارها وایروس مثل خودراکافي کرده وتولیدکند .وایروس ها درتمام مناطق

Virus

دنیاپیدامیشودوانواع ان با ملیونهامیرسد .وایروس هامیتوانند جنسیت خودراتغیربدهد
که بنام میوتیشن یادمیګردد.
هغه داخلي غړي چې دبدن په خالیگاووکې لکه خیټه ،سینه  ،حوض اودسرکوپړی په
منځ کې پراته دي .

Viscera

سرښناکي  ،لزوجیت  -:د مایع د مالکولونه یو دبل دپاسه ښوئیږي ،چې دې پېښې ته د
مایع سیالن یا بهیدل وایی  .د خپل بهیدو پرضد د مایع خنډ یانې اصطحکاک د مایع د
سرښناکۍ په نوم یادیږي  .یا په بله وینا کله چې د مایع د مالیکولونو طبقې یودبل
ترڅنګ ښوئیږي  ،نو دلته یوه طبقه دبلې طبقې د ښوئیدوخنډ ګرځي اود مایع بهیدل ورو
کیږي ،چې د دغې داخلي اصطحکاک اندازه د مایع د سرښناکۍ مقیاس دی  .که د نیوټن
د مایع د دوه ګاونډیو طبقو ترمنځ سطحې مساحت  Aوي ،نو هغه قوه  Fچې د دغو
طبقو د بهیدو دسرعت تر منځ ګرادیینت د  Dv / Dxپه اندازه وساتي مساوي کیږي :
F = Η . A ( Dv / Dx
دلته  Ηیوثابت عدد دی اود سرښناکۍ د ضریب په نوم یادیږي  .د واحدونو د  Siپه
سیستم کې د  Ηواحد پاسکال ضرب ثانیه اود  Cgsپه سیستم کې پوایز دی .

Viscosity
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د غیر نیوټڼي مایعاتو لکه سریښ لپاره پورتنۍ معادله د تطبیق وړ نه ده .
غلیظ مایع  ،ټینګ مایع

Viscous

مایع لزوج ،سریښناک ،چسپناک

Viscous

دلیدوضاحت  ،تیزی دید،دقت دید

Visual Acuity

دسږې ضرفیت قوه  -:هغه اعظمي مقدارهواده چې یوشخص یې دسږي څخه بهرخواته
ایستالی شي کله چې مخکې له هغی نوموړی شخص په اعظمي اندازهواتنفس کړې وي

Vital Capacity

ویتامین  -:هغه عضوي مرکبونه دي  ،چې په لږ مقدار د ژوندي ارګانیزم د نارملې
روغتیا لپاره الزم وي  .تر اوسه  ۱٤ډوله مختلف ویټامینونه پیژندل شوي دي  .د B
کامپلکس  ۹ویټامینونه اود  Cویټامین په اوبو کې حلیږي  .اود A,E , D , K
ویټامینونه په غوړو کې حلیږي  .د  Bزیات شمیر ویټامینونه او  Cویټامین په
نباتاتو ،حیواناتو او مایکرو ارګانیزمونو کې پیدا کیږي  .دغه ویټامینونه د کو انزایم په
څیر عمل کوي  .داویټامینونه په شمزۍ لرونکو فقاریه حیواناتو کې پیدا کیږي  .اکثره
ویټامینونه په رڼا او تودوخه کې تجزیه کیږي  .ویتامین  Aدماهي په غوړیوکې ،
ګزر،پالک ،مس که اونورو کې شتون لري اوکمښت یې دپوستکې خرابوالی
اودلیدنیمګړتیالکه دشپې ړوندوالی منځ ته راولي  .ویتامین  B1په خمیرمایه کې شتون
لري اوکمښت یې دبربري  Beriberiناروغۍ المل ګرځي  .ویتامین  B2په خمیرمایه اوینه

Vitamin

کې شتون لري اودسپینواوښتانوضدعمل کوي اوهمدارنګه دژبې التهاب ناروغي منځ ته
راولي  .ویتامین  B12په ینه کې شتون لري اوکمښت يې دانسان لپاره دوینې کمښت
ناروغۍ  Anemiaالمل ګرځي  .ویتامین  Cچې په میوواوسبزي جاتوکې پیداکیږي
اوکمښت یې  Scurvyناروغي منځ ته راولي اودغاښ غوښې څخه وینه بهیږي اوخستګې
منځ ته راولي  .ویتامین  Dچې دماهي په غوړیوکې پیداکیږي اوکمښت یې
دهډوکونرموالی دی  Ricketsاوهمدارنګه ویتامین  Eچې په غنمو ،میوو،پالک کې
پیداکیږي اوکمښت یې دوینې کموالی المل کیږي .
ولټ  -:دبرقي پوتنسیال تفاوت واحددی  .یوولټ دیوه هادي سیم ددوونقطوترمنځ هغه
مقداربرقي پوتنسیال تفاوت ته ویل کیږي چې په هادي سیم کې یوامپیربرقي جریان
وبهیږي اوپه پایله کې یوژول انرژي په یوه ثانیه کې تولیدکړي چې دیوواټ  Wattسره
مساوي ده .
𝑊1 𝑊𝑎𝑡𝑡 1
=
𝑝𝑚𝐴
𝐴

Volt

= 𝑉1

ولټیج  -:په فزیک کې ددوونقطوترمنځ دبرښينایزپوتنشل توپيرته ویل کیږي چې په
واحدولټ اندازه کیږي

Voltage

دالکترونیک داسې آالتوته ویل کیږي چې په سرکټ کې مقاومتونه پرلپسې تړلي وي او
دمنبع ولټیج په کوچنیوبرخوویشي

Voltage Divider

دبريښنایزپوتنسیال تولیدکوونکې منبع ده لکه برقي جنراتور،باطری ،فوتوسل

Voltage Source

په فزیک کې  -:دبريښنایزپوتنسیال توپيرداندازه کولوپه موخه یوه الکترونیکې آله ده
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چې په واحدولټ اندازه کوي .
ولټ متر  -:یوه آله ده چې دبريښنایزسرکټ ددوونقطوترمنځ دبرقي پوتنسیال تفاوت په
واحدولټ اندازه کوي  .ولټ مترپه سرکټ کې موازی تړل کیږي اوبرقي مقاومت یې دومره
زیات دی چې دسرکټ څخه ډیرلږجریان ورڅخه تیریږي .
حجم

Voltmeter

Volume

درې بعده انتګرال  -:یوځانګړی ډول انتګرال دی چې دیوه جسم درې بعده حجم محاسبه
) F(X,Y,Zدرې بعده انتګرال په الندې ډول
کیږي  .دبیلګې په توګه دیوې تابع
ښکاري .
Volume Integral

فیصدي حجم  :په یوه محلول کې دحل شوې مادي غلضت دی چې دحجم په سلنه برخه
ښوول کی ږي اوپه عادي توګه په مخلوط شوومایعاتوکي کارول کیږي  .فیصدي حجم
مساوي دی له  :دحل شوې مادی حجم تقسیم په محلول حجم په واحد %
حجمي تجزیه  ،تایتریشن  -.په کیمیاکې دمعیارې اوستناندارد طریقوپه مټ لکه
القالي مترې ،،اسیدمترې  ،دیوه شي مقداریاغلظت ټاکل دی  .په بله وینا
دنوموړوستانداردطریقوپه مټ لومړی دیوه توکې اشغال شوی حجم اندازه کیږي
اوورپسې دمالوم حجم په اساس داړونده توکي مقدارټاکل کیږي.
حجمي تحلیل  - :مقداري تحلیل دی ،چې د حجم د اندازه کولو له الرې تر سره کیږي .

Volume Percent

Volumetric
Analysis

Volumetric
Analysis

یوه کیمیاوي کړنالره ده چې دخام طبیعي ربړ  Rubberسره ګوګرد  Sulfurمخلوط کیږي
ترڅودربړارتجاعیت خاصیت زیات شي

Vulcanization

دتنګستن  tungstenکیمیاوي عنصرلنډیزنښه ده

W > Wolfram

ګدام ،دذخیره کولوځای ،دشیانودخوندي ساتلوځای

Warehouse

یوشان تود،خون ګرمي  -:داسې حیوانات شته دي چې دمیتابالیزم اونورو کړنالرې په
مرسته دبدن داخلي حرارت په خپله ثابت ساتالی شي  .دنوموړوحیواناتودبدن داخلي
حرارت دچاپېریال په پرتله لوړوي اوبلخوادمحیط په حرارت پورې اړه نه لري  .خون ګرم
حیوانات عبارت دي له  :لکه مرغان اوتي لرونکي حیوانات دي  .دتي
لرونکوحیواناتوداخلي حرارت درجه په عادی توګه دشپږدیرش څخه تراوه دیرش درجې
سانتګریدپورې رسیږي  .خوپه مرغانوکې  40°Cوي  .که دبدن حرارت د  42°Cڅخه
پورته الړه شی نودتبې نوم ورکړشوی دی .
تاوده وینې حیوانات ،خون ګرم  -:دحیواناتوهغه نوع دی چې دخپل ځان حرارت
دچاپیریال په پرتله لوړساتال ی شي  .نوموړي ډول حیوانات د هومیوترمی
 Homeothermyپه نوم یادیږی داځکه چې دبدن میتابالیزم کړنالرې په اساس هغوی کوال
ی شي چې دبدن حرارت کنترول کړي اوثابت وساتې  .ترټولو اړین تاوده وینې حیوانات تي
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لرونکي حیوانات دی اومرغان دي  .په تي لرونکوحیواناتوکې دبدن حرارت درجه د
 ۳۷ -۳۶سانتي ګریدپورې اودمرعانودبدن حرارت درجه  ۴۰سانتی ګریدثابت ساتل
کیږي .ځیني تي لرونکي حیوانات اومرغان دبدن حرارت درجه دنوموړي مقدارڅخه ټیټه
وي چې هغوی په سړومنطقوکي دژمي په خوب باندي ځي لکه خارپشت ،تبرغان ،خفاش
اونور .دخون ګرم برعکس ته خون سردویل کیږي
تودول  ,گرم کول

Warming

پاتې شونې  ،چتلي ،فضله مواد

Waste

دهغوګازونوڅخه عبارت دی چې په کیمیاوي منابعوکې دڅنګځنې
فضله ګاز -:
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 gas

فضله محصوال ت  -:هراړخیزفضله موادچې دګټې وړنه وي اویادفابریکودکا رکولوپه
ترځ کې منځ ته راځي

Waste products

اوبه  :بې رنګه مایع ده اوکیمیاوي فرمول يې  H2Oدی .نسبي کثافت یی په 4°C
کې 1.00دی ،دویلي کیدو درجه یی ) (0.00°Cاوپه فشارد  P=1atکې یی د جوش
) (100°Cده  .اوبه د ژوندیوموجوداتو لپاره ډیرې ضرور دي  .حیوانات او
درجه
نباتات بې اوبو ژوند نشي کوالی  .اوبه ډیر ښه محلل دی  .قطبي او ایوني مواد پکې ښه
حلیږي  .خالصې اوبه په ډیره لږه اندازه الکترولیتي انفکاک کوي H2O ↔ H+ + OH- .
اوبه د تودوخې په عادي درجه کې د فلورین سره تعامل کوي  ،اتومي اکسیجن او
هایدروجن فلوراید ترې الس ته راځي .

Water

F2 + H2O → O + 2HF
په طبیعت  ،صنعت اود ژوندیو موجوداتو په وجود کې اکثره کیمیاوي تعاملونه د اوبو په
محلول کې صورت مومي  .اوبه ددووهایدروجن اټومونواویوه اکسیجن اتوم څخه ترکیب
شوی ده
اوبورګونوسیستم  -:دغلبیل په شان یوه تخته ده چې دخارپوستانو Echinodermata
داوبورګونوپه سیستم کې شتون لري .غلبالي تخته دخارپوستانوپه پورتنی برخه کې
ددایروې شکله کانال په توګه موقعیت لري اودپروتین لرونکو اوبوڅخه ډکه ده  .غلبالي
ذرې
غټې
چې
پریږدي
اونه
فیلترکوي
اوبه
دسمندر
تخته

Water Vascular
System

دخارپوستانوداوبورګونوسیستم ته ورننوځي  .بلخوا د اوبورګونوداډول سیسټم
دخارپوستانودحرکت په طرزکې هم مرسته کوي
آبها ،په طبیعت کې بهیدونکې ا ویاوالړې اوبه  .لکه دځمکې په ژوروبرخوکې راټولې
شوې اوبه ،دسمندراوبه ،دکانال اوبه،ددریاب اوبه ،دخلیج اوبه اونور.

Waterbody

واټ  -:دواحداتوپه نړیوال سیستم کې دبرقي قدرت واحددی او مساوي دی له :یوژول
انرژي په یوه ثانیه کې  .یوواټ هغه بريښنایزقدرت دی چې په یوه بريښنایزسرکت باندې
دپوتنسیال تفاوت یوولټ شتون ولري اوپه سرکټ کې یوامپیربريښنایزجریان بهیږي .
دواټ لنډیزپه  Wښوول کیږي .

Watt
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واټ  - :دقدرت واحددی  .په میخانيک کې يوژول انرژي تقسیم په ثانیه او يا يوواټ
مساوي دی له  :يوولټ ضرب امپیر  .دواحدونوپه نړیوال سیستم کې یوواټ مساوي
دی له :

Watt

واټ متر -:یوه آله ده چې په یوه برقي سرکټ کې دبريښناقدرت اندازه کوي
واټ ثانیه  -:دانرژي واحد دی اولنډیزیې په  1W.S = 1 Jouleښوول کیږي یوواټ
ثانیه هغه مقدارانرژي ده چې دبرقي قدرت یوواټ یوه ثانیه دوام وکړي  .واټ ثانیه په
عمومي توګه دبرقي انرژي مقدارلپاره کارول کیږي  .تردي سترواحدیې په کیلوواټ

Wattmeter

Watt-Second

ساعت باندې ښوول کیږي اومساوي دی له :
)1 kW⋅h = 3.6×106 J (or 3.6 MJ
څپه ،موج  -:دوخت اومکان په تړاو په یوه چاپیریال کې دانرژي پریودیک ترانسپورت
یوډول دی  .دبیلګې په توګه لکه دصوت میخانیکي څپې اوالکترومقناطیسي څپې .
هره څپه دټاکلوځانګړتیاولکه فریکونس  ،دامنه اودڅپې طول اودخپریدلوسرعت په مټ

Wave

مشخص کیږي  .دڅپې خپریدلوسرع مساوي دی له طول ضرب فریکونس c = λ × ν
بطن موج  -:قسمتې ازامواج است که ازسطح جسم موج تشکیل کننده باالترباشد .نقطه
اعظمي دردوره موج
موجی میخانیک

Wave Crest
Wave Mechanics

نورموجی

Wave Optics

دڅپې سطح  -:دهغې سطحې څخه عبارت دی چې دهغي دپاسه ټولې ذرې یوشان فیز
 phaseلري

Wave Surface

دره یاخمیدګی موج که شکل آن معکوس بطن موج میباشدوبنام فرورفتګی موج
نیزیادمیشود .نقطه اصغري ددوره موج

Wave Trough

دڅپې طول  -:په یوه اهتزازي حرکت کې دڅپې طول عبارت له هغه واټن څخه دی چې
یوه څپه یې په یوه ځایز spatialپریودکې طی کوي  .همدارنګه والړې څپې اوحرکت
کوونکې څپې شته دي  .که چیرته یوه ساین ډوله څپه چې دڅپې طول یې  λدی ،
اوفرکونس یې  fدي په یوه ثابت خپریدلوسرعت  Vحرکت کوی نوطول يې مساوي دی له

Wavelength

دڅپې عدد -:دڅپې ځایزفریکونس ته ویل کیږی اوپه یوه سانتې اویا مترواټن کې
دڅپواهتزازشمیرڅرګندوي ،واحديې یوپرمتر  m-1اویایوپرسانتې  cm-1متردی  .دبیلګې
په توګه که چیرته یوه څپه په یوه مترواټن کې دوه ځله اهتزازکوي نودڅپې طول یې نیم
متردی  0,5 mاودڅپې ځایزفریکون یادڅپې ځایزعددیې  2 m-1دی  .که داهتزازشمیر
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په  Nاودڅپې طول په  λاو  cپه فضاکي دنورسرعت  v ،دڅپې فریکونس وښيو ،او l
هغه واټن دی چې دڅپې څومره شمیر طول پکې ځای شوی دی ،نودڅپې عددمساوي دی
له :

دڅپې او مادې دوه ګون خواص  -:دکالسیک میخانیک په مرسته دکوانت میخانیک
تشریح کول دی  .په دې ماناچې دکوانت په نړی کې دمادې یوبڅرکی په ځینو تجربوکې
لکه دڅپې په شان اوبیاپه نوروتجربوکې دیوې ذرې په شان تشریح کیدالی شي .
دبیلګې په توګه دفوتون وړانګې دوه ګون خواص ښيي  .په دې مانا چې دتجربوسره سم
کله دیوې ذرې په شان اوبیاکله دڅپې په شان خواص ښيي  .په  1924ز کال کې دې
بروګلي  de Broglie In,په ثبوت ورسوله چې په کالسیکي میخانیک کې دیوې ذرې
مومینت ( ) p = mvلکه دفوتون مومنت اودهمدغه فوتون کوانت میخانیکي څپې λ

Wave–Particle
Duality

ترمنځ الندې اړیکې شتون لري .
دطبیعي عواملوله کبله داحجاروتخریب  -:داعوامل کیدی شي چې میخانیکي وي ،
لکه دنوروموادوسره داحجارواصطکاک  ،یاداچې فزیکي وي لکه په یوه منطقه کې
دحرارت بدلون ،یاداچې کیمیاوي وي لکه دکمییاوي مالګوپه مټ داحجاروتخریب اونور

Weathering

داوسپنې یوه ټوټه چې دتبرګې سراوسپنې جوړښت سره ورته ده  .داوسپنې یوه ژۍ یې
پنډه اوبله یې نازکه ده  .دویج په مرسته کوالی شوچې د رادیوتیراپي په درملنه کې
دتومورپه یوه برخه کې دوړانګوانرژي ډوز ویش ته داسې تغیرورکړوچې هوموجین
(متجانس ) بڼه غوره کړي

Wedge

علف هرزه  -:نباتات وحشی که دربین نبات زرع شده روئیده ودرحاصالت آن تأ ثیرمی
اندازد .نباتات هرزه اکثرًا دانه های زیادداشته ،توسط شاخه های هوائی ویازمینی
نیزتکثرمینمایند .بعضی ازینګونه نباتات بقسم ادویهْ طبی ،سبزی وحشی وغیره
نیزقابل استفاده میباشند .عده ای ازین نباتات حتی برای حیوانات نیزقابلیت غذائی
رانداشته ،زهرناک بدمزه ویابدبومیباشد.
یوې پله یې تلې ته ویل کیږی چې دیوه کوچني وزن په مرسته درانده شیان هم وزن
کیدالی شی  .دتلې شاهین په تناسب دیوپرلس  1/10تقسیم شوی دی .داتله درافعه
قانون په اساس کارکوي .
وزن  -:هغه قوه ده چې دیوه جسم دوزن کولوپه کړنالره کې په جسم اغیزه کوي اودجسم
کتله ورڅخه ترالسه کیږي  .څرنګه چې دځمکې جاذبې قوه دارتفاع اوعرض
البلدجغرافیايي په تړاوتغیرکوي ،نوله دې کبله دجسم وزن هم په هرځای کې یوشان نه دی
 .دبیلګې په توګه که یوجسم یوکیلوګرام کتله ولري نوددې جسم وزن دځمکې پرمخ
 9.8 newtonsاودمیاشتې پرسطحه باندې دځمکې یوپرشپږمه برخه قیمت لري  .په داسې
حال کې چې دجسم کتله په هرځای کې ثابته پاتې کیږي  .دوزن واحدیونیوټن ټاکل شوی
دی  .که چېرته دیوه جسم کتله په  mاودځمکې جاذبې قوه په
وښيونودجسم وزن  Gدهغوی دحاصل ضرب څخه ترالسه کیږي .
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وزني نسبت  -:دنسبي وزن په ټاکلوسره دیوه مرکب دیوې برخې پیداکول دي

Weight Ratio

دویتستون پل  -:یوډول بريښنایزسرکټ دی چې دنامجهول مقاومت  Rxداندازه کولوپه
موخه ورڅخه ګټه پورته کیږي  .داسرکت دڅلورواومي ohm
مقاومتونوڅخه جوړشوی دی چې دیومربع اویاپه بله وینا یوې
تړلې حلقي په بڼه تړل شوي دي  .دڅلورضلعى سرکټ په
یوه قطر کې دولتیج سرچینه اوپه بل قطرکې یې دولتیج
اندازه کولوآله تړل شوې ده  .دبیلګې په توګه کله چې
یومقاومت لکه  R2ته داسې تغیرورکړوچې په ګالوانومتر
 VGکې دبرق جریان صفرشي نودامانالري چې الندې معادله اعتبارلري .

Wheatstone
Bridge

څرنګه چې درې مقاومتونه لکه  R1; R2; R3مالوم دی نوکوالی شوچې نامالومه مقاومت
 Rxترالسه کړو.
دوینې یوډول ځانګړې حجرې دي چې دسرطان ناروغۍ،انتان او نورو ناروغیو
دمخنیوي په موخه دنده ترسره کوي  .سپین کرویات اویاپه بله ژبه لویکوسایت دایمین
بي لمفوسایټ

سیسټم اړینې حجرې تشکیلوي  .دبیلګې په توګه B-Lymphocytes
دوینې سپینوکرویاتویوه وتلې نمونه حجره ده
White Blood Cell
دوینې سپین کرویات دمعافیتي سیسټم حجروته ویل کیږي چې بدن دسرایت
کوونکوناروغیوڅخه په امن کې ساتې اوبیګانه اورګانیزم دمینځه وړي .دوینې سپین
کرویاتوحجرې عبارت دي له  :لمفوسایتز ، lymphocytesګرانولوسایټز granulocytes
اوماکروفیجیز macrophages
دیوه عدد صحیح کیدنه

WholeNumbered

عرض  ،پلنوالی

Width

ویلسن کلوډ چمبر  -:دهستې فزیک په څانګه کې یوه آله ده چې دتړلي لوښې په شان
جوړښت لري اود یوه فوق مشبوع مخلوط ګاز لکه اوبه یاالکهول څخه ډکه ده  .کله چې
نوموړې آلې ته هستوي بڅرکې لکه پوزیترون ،پروتون ،الفاذرې،بیتاذرې،فوتون
اوهمدارنګه هراړخیزایونونه ننوځي نوهلته پيژندل کیږي .
داځکه چې دنوموړوذراتو خط السیرپه یوه فوق مشبوع اومخلوط ګازکې په توپیرسره
ښکاره کیږي اوله دې کبله کیدی شي چې دهغوی خط السیر عکس واخیستل شي .
شرابوسرکه

Wilson Cloud
Chamber

Wine Vinegar

په منځ کې ،داخل

Within

دلرګي پشم  -:دلرګي ټوټې اویادلرګې رشته ګانوته ویل کیږي .
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کار  ،چاره ،دنده ،مشغوال ،وظيفه  ،خدمت .
په فزیک کې  - :په فزیک کې کار  Work = Wعبارت له حاصل ضرب دفاصله
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
په مرسته دالرې په اوږدوکې یوه جسم ته انتقال
ورکوي  .که چېرته دقوې خوا اودالرې سمت

Work = W

ترمنځ یوه زاویه الفا  αشتون ولري نودترسره
شوي کارمعادله په ال ندې ډول ترالسه کیږي .

دکارواحدعبارت له ژول  Jouleڅخه دی
دخروج کار - :په جامدفزیک کې دخروج کار تر ټولوهغه لږ کاراویاانرژی ته ویل کیږي (په
واحدالکترون ولټ  ) electron voltچې ورته اړتیا شته ترڅو یوالکترون دجامد دمنځ
برخې څخه لیرې کړي او فقط دجسم سطحی ته یې ورسوي  .په بله مانا هغه کارته ویل
کیږي چې یوالکترون دفرمي لیول  Fermi levelڅخه لیرې کړي او تشيا ته یې ولیږدوي
 .په ټولوفلزاتوکې دفرمي لیول  EFدبریښنا دهدایت بند  conduction bandپه منځ
کې پرته ده  .دازادوالکترونو په مودل کې داسې فرض کیږي چې دوال نس الکترونونه
دفلزپه منځ کې هرې خواازادخوځیږي اوکومه قوه ورباندې اغیزه نه کوي  .خوکله چې
دفلزسطحې ته ورسیږي نودیوپوتنشل  Uتر اغیزې الندی راځي اوپه پایله کې دفلزڅخه
نه شي وتالی  .په کیڼ اړخ شکل کې دفلزپه منځ کې
دپوتنشل کوهی  potential wellبڼه ښوول شوې ده
چې ژوروالۍ یې په  Uسره ښوول کیږي  .دفرمي
انرژی  EFترټولوجګه انرژي لیول تشکیلوي چې په
الکترونوډکه شوې وي  .که ومنوچې دپوتنشل  Uقیمت

Work Function

په ال یتناهي کې دصفرسره مساوی دی نودفلزخروج کار
 Wاود فرمي لیول  EFترمنځ الندې اړېکې اعتبارلري .
𝑈 𝑊 = −𝐸𝐹 +
په دغه معادله کې دفرمي انرژی منفی عالمه اوقیمت لري په دې مانا چې الکترونونه په
فلزکې بند اوکلک تړلي دي .
دروغتيانړیوال سازمان

World Health
= Organization
Who

کرمها  -:حیوانات غیرفقاریه که ساختمان طوالنی واستوانه ئي داشته ودارای تناظر
دوجانبه میباشند.کرم هانظربه فقدان اطراف ازحیوانات مفصل پای ونظربه ساختمان
سیستم اعصاب شان ازحیوانات ناعمه متمایزاند.سیستم اعصاب کرمهامتشکل اززوج
عقدهْ عصبی دماغ ویایک حلقهْ عصبی بدورحلقوم بوده که بارشته های طوالنی عصبی
وصل است  .رشته های طوالنی آنهابارشته های عرضانی عصبی ارتباط داشته میباشد.
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عضالت شان زیر جلدواقع بود ه اعضای اطراحیهْ شان را نفرید  Nephridiumتشکیل
میدهد.ګروپ های عمدهْ کرمهاعبارت ازکرمهای مسطح ،مانندکرمهای مکنده
 Nematodenکرمهای زمینی  Oligochaetenجوکها  Hirudineaوغیره .
کوږ  ,کړوپ  ,منحنی

Wrily

ورتز تعامل  :د هالو الکان او سودیم د تعامل څخه د الکانو الس ته راوړل
د ورتز د تعامل په نوم یادیږي .په بله مانا دفلزي سودیم په مټ دهایدروکاربن
زنځیرونواوږدولوکړنالره ده .
2RX + 2Na → 2NaX + RR

Wurtz Reaction

برېمز وړانگې  - :کله چې لوړانرژی
الکترونونه دیودرانده عنصر لکه ولفرام اتوم
هستې په شاوخوا کې ډیرنږدې تېریږی
نودکولومب قواودغبرګون له کبله هستې
خواته څکول کيږي اودخپل لوري څخه کاږه
کيږي .

–X
Bremsstrahlen

په دې ترځ کې الکترونونه درول کيږي اویوه برخه اویا ټوله انرژي له السه ورکوي .په پايله
کې داکس بریک وړانګې منځ ته راځي .
نباتې زیړرنګه نسوارې ماده ده چې دنبات په شنه برخه کې شتون لري اوکله چې دمني
موسم را شي نودونې پاڼې رنګ زیړمالومیږي

Xanthophyll

یوکیمیاوي تعامل دی چې دهغې په واسطه کوال ی شوچې پروتیني ماده په یوه محلول
کې وپيژنو ،په دې شرط چې دپروتیي ماده په غلیظ شورې تیزاب  HNO3کې دحل
کیدلووړتیاولري اوبیاهغوی سره ګډکوو ،حرارت ورکوواوپریږدوچې مرکب سوړشي .په
پایله کې زیړرنګ منځ ته راځي

Xanthoproteic
Reaction

ایکس کروموزوم  -:جنسی کروموزوم دی چې دژوندي موجودپه جنسیت کې اړین رول
لري  .دبیلګې په توګه که چیرته دالقاح په ترځ کې دوه ایکس کروموزومونه  2xسره
یوځای شي ،مؤنث جنس اوکه چیرته یو ایکس کروموزوم اویو وای کروموزوم
 y-Chromosomسره ګډشي  ،هغه نوی نسل چې منځ ته راځي جنسیت یې مذکردی .
ایکس کروموزوم د  yکروموزوم په پرتله غټ دی اودجنسي جین برسیره لږڅه 1300
نورجینونه هم لري  .ک ه چیرته دښځینه ایکس کروموزوم جین نیمګړتیاولري نو په نارینه
اوالدونوکې ناروغۍ منځ ته راځی اوپه ښځینه اوالدونوکې کیدی شي چې منځ ته رانشي .
لکه هیموفیلیاناروغي  hemophiliaچې دتحثری یانې پرڼ کیدنې فکټوردکمښت له
امله منځ ته راځي

X-Chromosome

دکیمیاوي عنصرکسینن لپاره دلنډیزنښه ده

Xe

کسینن  :بې رنګه  ،بې بویه نجیب غاز دی  .اتومي نمبریی )  ، ) ۵٤اتومي کتله یی
، ۱۳۱,۳کثافت یی  ، 5,88 g/m3د ویلي کیدو درجه یی  - 119,9 °Cاود جوش درجه
ده  .په اتومو سفیر کې یی فیصدي  ۰,۰۰۰۸۷ده  .ددې عنصر 9
یی -107,9°C
طبیعي او  ۷رادیو اکتیف ایزوتوپونه پیژندل شوي دي  .دا عنصر په فلوریسنت
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څراغونوکې کارول کیږي  .ددې عنصر یوشمیر مرکبونه ) XeF2 , XeF4 , XeSiF4 ,
 ( XeO2F2 , XeO3پیژندل شوي دي .
وچواوتودومنطقونبات

Xerophyte

رونتګن وړانګې یااکس وړانګې -: X-Ray

اکس فوتون وړانگې  X - Photon Radiationاو یاپه بله ژبه رونتګن وړانګې
،الکترومقناطیسي وړانگې دي اوپه تخنیکي تړاوهغه مهال مینځ ته راځي کله چې
یولوړانرژي چارج شوی بڅرکی لکه الکترون ،دکولومب قوې  Coulomb Forceپه
بریښنایزساحه کې مثبت تعجیل  Accelerationاویامنفي تعجیل Deacceleration
ومومي .
دیوجرمني فزیک پوه ویلهم
وړانگې
 ۱۸۹۵زکال کې رونتگن
پر
کونرادرونتگن  Wilhelm Conrad Röntgenله خوا کشف شوې اوبیاوروسته دنوموړي
کارپوه په ویاړهم ونومول شوې .په لومړي وخت کې پخپله رونتگن په دې نوېو وړانگو
باندې دایکس وړانگو X-Raysیانې نامالومه وړانگونوم کېښود .داځکه چې داډول
وړانگې بیخې نوې وړانگې وې اودادمه (ع) تردې دمه هیڅ چا نه وې کشف کړې .
اکس وړانګې په سترگونه لیدل کیږي اوانرژي يې دسل الکترون ولټه  100 Evڅخه پورته
ده اودڅپې اوږدوالی یې دلس نانومتر  10 Nmڅخه کوچنۍ دی.
په فزیکي تړاواکس وړانګې هراړخیز وړانګیزې ځانګړتیاوې ښيي لکه په ماده کې جذب
،پراګندګې،تفرق ،تداخل اوپوالرایزیشن اوداسې نور .دایکس وړانګې انرژي دومره
زوروره ده چې دهرجسم څخه يې یوه برخه وړانګې تیریږي  .همداالمل دی چې په طبابت
کې دانسان غړوانځورونه دایکس وړانګوپه مټ اخیستل کیدال ی شي .دسرپ عنصر Pb
کوالی شي چې په لوړه کچه داکس وړانګودعبورمخنیوی وکړي
اکس وړانګوتولیدX Ray Production :
ایکس وړانګې د یوه تړلي شیشه یې او دهواڅخه تش لوښي په مینځ کې تولیدکیږي
چې دایکس وړانګوتیوب  X-Ray Tubeپه نوم یادیږي  .دلوښې دمنځ په یوه څنډه کې
دکتودمنفي الکترود اوپه بله څنډه کې دانودمثبت الکترودشتون لري اودبهرخواڅخه دیوه
ولټیج په سرچینه په هادي توګه تړل شوې دي. .منفي الکتروددولټیج سرچینې په منفي
قطب اوانودالکتروددولټیج سرچینې په مثبت قطب پورې تړلې ده.
 Cathodeالکترود  Electrodeڅخه
کله چې داکس وړانګوتیوب منفي ) (-کتود
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الکترونونه ازادشي اودلوړولټیج سرچینې  High Voltage Sourceپه مټ تعجیل
ومو مي،نودنوموړي تیوب په بله اخیربرخه کې دکتودالکترونوجریان دنور  Lightپه لږڅه
نیمايي سرعت  C/2سره په مثبت فلزي انود Anodeالکترود( )+باندې لګیږي اوهلته
سمدالسه بریک  Breakکیږي .
داکس وړانګوتیوب جوړښت ښوول شوی دی .دانودمثب برخه دتنګستن عنصرتشکیلوي
اودکتودمنفي برخه دولفرام عنصریوتاوشوی سیم دی چې دحرارت څخه وروسته
الکترونونه ورڅخه آزادکیږي .
ایکس وړانګې په دوه ډوله دي :
لومړي  :بریک ایکس وړانګې X-Ray Brake Radiation :
داکس وړانګوپه تیوب کې دکتود Cathodeڅخه الکترو نونه آزادکیږي او دکیلوولټیج
) (30-200 Kevپه مټ دمثبت چارج شوې انود الکترود( )+خواته تعجیل مومي .په پایله
کې دکتودالکترون  Incoming Projectile Electronپه لوړسرعت سره چې اند
دنورسرعت  Cلږڅه شپیته سلنه برخه تشکیلوي ،دانود  Anodeپه الکترود( )+باندې
لګیږي .
کله چې دکتود لوړانرژي منفي چارج
شوی الکترون دانود  Anodeاټوم
مثبت چارج شوې هستي Atomic
 Nucleusپه بريښنایزساحه کې
تیریږي  ،نودبريښنایزکولومب قوي
 Coulomb Forceپه مټ یوه ناڅاپه
دهستي خواته را څکول کیږي اومنفي
تعجیل مومي  .په پایله کې
دکتودالکترون حرکي انرژي یوه سلنه برخه  1%په الکترومقناطیسي وړانګوباندې اوړي
چې د اکس بریمز یابریک فوتون وړانګوپه نوم یادیږي او نهه نوي سلنه برخه  99 %په
 .همداالمل دی چې باید دانودمثبت
حرارتي انرژي باندې اوړي
الکتروددتیلواویانوروموادوپه مټ ساړه وساتل شي ترڅودډیرتودوخي مخنیوی وشي
اوتخریت نه شي.
دکتودلوړانرژي الکترون داټوم هستې سره دغیراالستیکي بريښنایزټکرڅخه وروسته خپل
سمت ته تغیرورکوي او دپخواپه پرتله په لږانرژي سره Outgoing Projectile Electron
مخ په وړاندې حرکت کوي.
څرنګه چې دکتودلوړانرژي الکترون دهستي کولومب بريښنایزقوې تراغیزې الندې راځي
او دحرکي انرژي یوسلنه برخه په لنډواټن کې یوه ناڅاپه بایلي ،کټ مټ لکه یوموټرچې
یوه ناڅاپه سخت بریک " "Brakeووهي  ،اوپه ټپه ودریږي  ،نوله دې کبله ورته منفي
تعجیل ویل کیږي .دالکترونودبریک کولو په کړنالره کې دایکس بریک وړانګې
تولیدکیږي ” “Braking Radiation,اوپه جرمني ژبه ورته ایکس بریمز وړانګې X-
 Bremsstrahlungویل کیږي.
دکتودلوړانرژي الکترون حرکي انرژي په دریوبرخوویشل کیږي .لومړی دکتودالکترون
حرکي انرژي یوازې یوسلنه برخه په اکس بریمزوړانګواوړي دویمه برخه یې په انودکې په
حرارتي انرژي اوړي اودريم ه برخه هغه پاتې حرکي انرژي ده چې دکتودالکترون دیوه
کوږمسیرپه اوږدوکې خپل حرکت ته دوام ورکوي .
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دیادولووړده چې داکس بریمزفوتون وړانګوطیف متمادي طیف دی اوپه طبابت کې
دطیف هغه برخه چې انرژي يې لږده ورڅخه فیلترکیږي داځکه چې ټیټ انرژي ایکس
وړانګې دبدن په پوستکې کې جذب کیږي اوزیان رسوي  .داکس بریمزوړانګوڅخه
دناروغیوپه تشخیص اوهمدارنګه دناروغیوپه درملنه کې لکه سرطان ناروغۍ ګټه پورته
کیږی
دویم  :مشخصه ایکس وړانګې
نوموړې وړانگې داټوم په داخلي مدارونوکې مینځ ته راځي اودهر عنصر لپاره دانرژي
مشخص طیف لري .دنوموړې وړانګې دتولیدکړنالره په الندې ډول ترسره کیږي.
لومړی ګام :دکتود  Cathodeیولوړانرژي الکترون په انود  Anodeالکترود()+
باندې لګیږي اوکه چیرته دنوموړې الکترون حرکي انرژي داټوم په مدارکې دالکترون
تړون انرژي  Binding Energyڅخه لوړقیمت ولري ،نوپه ډیراحتمال سره داټوم داخلي
 Coulomb Interactionsغبرګون کوي .
مدار لکه  Kمدار یوالکترون سره دکولومب
دخپل ځای څخه راوباسي اوداټوم بهرخواته شړل

په پایله کې د  Kمداریوالکترون
کیږي.
دویم ګام  :په همدې شېبه کې دیوه لوړپوړې مدارڅخه لکه ،L,M,Nخوپه ډیراحتمال
سره د  Lمدارڅخه یوالکترون د  Kمدارته ټوپ وهي اودشړل شوي الکترون Ejected K-
 Electronدانرژي تش ځای بیرته ډک کوي .
درېیم ګام  :د Kاو  Lمداردانرژي لیول توپير 𝐿→𝑘 𝐸∆ دمشخصه ایکس فوتون
وړانگوپه ډول خپریږي چې دهرعنصرلپاره دانرژي ځانګړی قیمت لري .نوموړې وړانگې
د K-Alphaایکس وړانگې اویاپه بله ژبه ایکس فوتون وړانگې په نوم یادیږي.
Bombarding
څلورم ګام  :دکتودلوړانرژي الکترون چې دانوداټوم بامباردکوي
 Electronضایع شوې حرکي انرژي په مشخصه اکس وړانګوباندې اوړي ،خو هغه
مقدارحرکي انرژي چې ورته پاتې کیږي دپاتې حرکي انرژي په مټ په تغیرشوي مسیرسره
خپل حرکت ته دوام ورکوي.
دایکس مشخصه وړانګوانرژي طیف کښل شوی دی  .دکتودالکترون حرکي انرژي په E0
اود  Kمداریوالکترون ته انتقال شوي انرژی په 𝐸∆ ښوول شوې ده .
کله چې ایکس وړانګې په بدن
نو
ولګیږي
باندې
دلویدونکووړانګو یوه برخه په
ماده کې جذب کیږی او هغه برخه
چې دبدن څخه تیریږي دیوه
رونتګن فلم اویادیدکتورپه مټ
اندازه کیدالی شي اوپه پایله کې
دبدن غړوعکسونه ترالسه کیږي  .هغه آالت چې دایکس وړانګوپه مټ په بدن کې
دناروغیوپيژندنه اودرملنه ترسره کیږي عبارت دي له  :ایکس وړانګوتیوب  :له دیرش
کیلوولټ څخه آن تریوسلوپنځوس کیلوولټ پورې  . 30 - 150 Kvدنوموړې آلې په مټ
دبدن غړوعکسونه اخیستل کیږي لکه دسږوعکس  ،اسکلیت مات شوی هډوکي،التهاب
 ،دغړوغیرنارمل جوړښت اونورتشخیص کیدال ی شي.
 ،کمپيوترتوموګرافي  : Computed Tomography :دایکس وړانګوتیوب ولټیج له
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اویا څخه آن تریوسلوڅلویښت کیلوولټ  70-140 Kvپورې دی .دنوموړې آلې په مټ
دبدن انساجو په ساره پرې شوې مقطع رونتګن عکس په مټ دانساجوغیرنارمل بدلون
تشخیص کیږي  .خطي تعجیل کوونکی ماشین : Linear Accelerarorپه ایکس
وړانګوتیوب کې دالکترون حرکي انرژي دڅلورمیګا ولټ څخه آن ترپينځه ویشت
 . 4mev-25 Mevدنوموړې آلې په مټ دسرطا ناروغۍ
میګاالکترون ولټ
اوتوموردرملنه ترسره کیږي .
-:
طیف
X-Ray
وړانګو
داکس
دالکترومقناطیسې وړانګودطیف یوه برخه
تشکیلوي چې انرژي يې دلس کیلوالکترون ولټ
 10 Kevڅخه پورته ده .داکس وړانګوطیف دوه
ډوله دي چې خطي طیف اومتمادي طیف په نوم
یادیږي .
په شکل کې داکس مشخصه وړانګوا وبریمز
وړانګو طیفونه کښل شوي دي .

X-Ray Spectrum

دسینې سرطان وړانګیزه درملنه ده چې دلوړانرژي ایکس وړانګو،الکترون او نیوترون
وړانګوپه مټ سرطاني حجرې دمینځه والړې شي اویاداچې دتومورکتله کوچنی شي.
نوموړې وړانګې دیوې طبې آلې په مټ تولیدکیږي چې دخطي تعجیل کوونکي Linear
acceleratorپه نوم یادیږي

X-Ray Therapy

دایکس وړانګو  X-Rayتیوب یانل  -:دهواڅخه بیخې تش یو تړلی شیشه يې لوښۍ
دی چې په یوه څنډه کې منفي کتودالکترود اوپه بله څنډه کې مخامخ مثبت
انودالکترودنښول شوې دي  .کله چې دبهرخواڅخه په نوموړوالکترودونوباندې لوړولټیج
وکارول شي نوپه نوموړي تیوب کې ایکس وړانګې تولیدکیږي.
په پی ل کې دکتودیوسیم ته حرارت ورکول کیږي چې دتنګستن  Tungstenعنصرڅخه
جوړدی اوالکترونونه ورڅخه آزادکیږي  .نوموړي الکترونونه دلوړولټیج )(25–600 Kv
په مټ دانودالکترودخواته تعجیل مومي اوهلته په لوړسرعت سره دانودالکتروداټومونو
هستې او داټوم انرژي مدارونوکې څرخیدونکو الکترونو سره غبرګون کوي .
په پایله کې دایکس وړانګې مشخصه وړانګې اودایکس بریمزوړانګې منځ ته راځي .
دایکس وړانګوتیوب په منځ کې دهوافشارخورالږوي او تقریبًا د  10−4 Paپاسکال سره
سمون لري ترڅو دکتودالکترونوحرکي انرژي دګازمولیکوسره دټکرله آمله ضایع نه شي .
اکسریز -:دالکترومقناطیسي طیف دلوړانرژي برخې فوتون  Photonوړانګوته ویل
کیږي چې په  ١٨٩٥م کال کې دیوه جرمني فزیک پوه رونتګن نومي W.C. Röntgen
له خواکشف شوې  .نوموړې وړانګې په طبابت کې عمده ګټوراستعمال لري .
دبیلګې په توګه دناروغیوپه پيژندنه کې داکسریزانرژي ددیرشونه تریوسلوڅلویښت
کیلوالکترون ولټه یانې ) (30KeV-140 KeVاودناروغیوددرملنې په موخه ترڅلویښت
میګاالکترون ولټه  40 MeVپورې انرژی لري  .داکسریزپه دوه ډلو ویشل کیږي .
نوموړې وړانګوته
درونتګن بریک وړانګې (-: )braking radiation
-۱
 Bremsstrahlungهغه ویل کیږي اوهغه مهال منځ ته راځي کله چې لوړانرژي الکترونونه
دانود  Anod = Aفلزداتوم هستې په کولومب بریښنایزساحه کې بریک  brakingشي
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اوخپل سمت ته تغیرورکړي  .دبیلګې په توګه دغه ډول پېښه په یوه رونتګن آله کې دانود
 Anodپه اتومونوکې ترسره کیږي کوم چې دولفرام
 wolframعنصرڅخه جوړه شوې ده  .په نوموړي
کړنالره کې تولیدشوې رونتګن وړانګې یومتمادي
طیف لري اوله دې کبله اړین ده چې دبدن لپاره
مضرې اوبلخوابې ګتې دټیټې انرژی نرمې اکسریز
دیوه فلترپه مرسته جذب او ورڅخه لیرې شي .
 -۲درونتګن مشخصې وړانګې characteristic X-
-: rays
نوموړې وړانګې دیوه اتوم څخه هغه مهال خپریږي کله چې یوالکترون کوم چې داتوم
هستې ته ورنږدې قشرکې پروت وی اودخپل قشرڅخه یوه بل الندني پروت قشرته چې
هلته داتوم دتحریک په پایله کې ترمخه خالی شوي وي  ،ښکته ټوپ وکړي .
دنوموړوقشرونودانرژي تفاوت دایکسریزمشخصه وړانګوپه ډول بهرته خپریږي.
دمشخصه وړانګوطیف خطي طیف بڼه لري اوله دې کبله دهرعنصرلپاره ځانګړې انرژي
لري .
درونتګن وړانګې کوالی شي چې په هره ماده کې
ژورې ننوځي اوهلته په غیرمستقیم توګه دمادې
اتومونه ایونایزکړي  .کله چې رونتګن وړانګې
دمادې اتومونوسره غبرګون وکړي نوپه پایله کې
یې یوه برخه دخپلې سمې الرې څخه هرې
خواانحراف کوي  ،بله برخه یې جذب کیږي
اوپاتې درېیمه برخه یې دمادې څخه تیریږي .
داوروستې پاتې برخه وړانګې دمادې توپیرلرونکونسجونو،دوړانګن شوي جسم پنډوالی
،پورې اړه لري اوله دې کبله داکسریزعکس اخیستلوپه موخه ورڅخه ګټه پورته کیږی  .په
نسجونوکې داکسریزجذب شوې برخه داکسریزعکس دتوپيرلرونکونسجونوترمنځ
دوضاحت تضاد ښيي اوله دې کبله دناروغیوپه پېژندنه کې اړین رول لوبوي .
همدارنګه دجذب شوې انرژی برخه دناروِغ په بدن کې دسرطان ناروغې ددرملنې په موخه
کارول کیږي  .دانحراف شوووړانګوبرخه دطبي کارکوونکوکسانولپاره ډیرخطرناکې
پایلې لري اوله دې کبله هرومرویې په تخنیکي توګه مخنیوی وشي  .بلخواانحراف شوې
وړانګې داکسریزعکس کیفیت خرابوي اوله دې کبله بایددځانګړوفلزي فلترونوپه مرسته
جذب شي مخکې له دې چې دناروغ بدن ته ننوځي .
په رګ لرونکو نباتاتوکې انتقال کوونکې نسجونه دي چې دنبات ریشې څخه اوبه،
مینرالونه اونورمواد ساقي اوپاڼوته لیږدوي .
دایتریم کیمیاوي عنصردلنډیزنښه ده

Xylem
Y > Yttrium

دایتربیم کیمیاوي عنصر دلنډیزنښه ده

Yb > Ytterbium

وای کروموزوم  -:دمذکرفردجنسي کرومزوم دی چې دایکس کروموزوم X-
 Chromosomeسره یوځای  XYدنارینه جنسیت تعین کوي اوپه حجره کې دنارینه جنس
ځانګړنې لیږدوي  .دوای کروموزم دایکس کروموزوم په پرتله کوچنۍ بڼه لري اوبلخوا

Y-Chromosom
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یوالس يې کوچنی اوبل الس یې اوږددي  .وای کروموزوم یوازې دپالرڅخه زوی ته انتقال
کیږي  .دانسان کروموزوم لږڅه  ۲۰۰-۱۰۰جینونه لري  .که چیرته په یوه نارینه کې
دیووای کروموزم په ځای دوه وای کروموزومونه موجودوي نویوډول ناروغي ده چې د
 xyy-Syndromپه نوم یادیږي  .نوموړي کسا ن له نورمال خلکوڅخه چټکه وده کوي
اونهايي لوړوالی يې دمنځني حالت لوړوالي څخه ان تر اووه سانتي پورې زیات وي .
داناروغان ډیرمهال دځوانی په وخت کې خپل ژ وندله السه ورکوي
کال ،سال

Year

عمر،دژوندکالونه

Year Of Ones
Life

دآب جومخمرسمارق،خمیرمایه عبارت له یوحجروي
خمیرمایه -:
مایکرواورگانیزموڅخه دی چې دسمارق په کورنی پورې اړه لري  .خمیرمایه استواني
،کروي اوبیضوي شکلونه لري  .تکثریې په ډیرئ سره دجوانه زدن اویاویشنې په واسطه
ترسره کیږی  .په عادي حالت کې بې رنگه وي  .مساعد حرارت یې دیرش درجې 30 °C
 ،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
خمیرې ژوندد یوکال نه ترڅوکاله پورې رسیږي  .دمعالجوي دیدله مخې دبې کمپلکس
ویټامینو اومینرالونوددرلودلوپه اساس ځانگړی اهمیت لري  .دخمیرې څخه د ډوډی په

Yeast

خمیره کونې  ، Saccharomycesخمیرمایه آب جواو دشراب په خمیرې کولوکې گټه
پورته کیږي  .دفرمنتیشن په کړنالره کې دځانگړې خمیرمایې په مرسته شکرپه کاربن دای
اکسایداوالکهول باندې اړول کیږي .
یتریم  - : -د  111Bګروپ فلزي عنصر دی  .اتومي نمبر یی  ، 39اتومي کتله یی
 ،88,905نسبي کثافت یی  ، 4,469د ویلي کیدو درجه یی  1522 °Cاودجوش
درجه یی 3338 °Cده  .دا عنصر په  ۱۸۲۸کال کې فریدریخ ولر پیژندلی دی.
گټه  ,حاصل ,درمند  ,غله  ،ثمره ،

Yettrium

Yield

دهګۍ حجرې دپالزماکتلې ته ویل
دهګۍ زیړ،
دجوړوونکوموادو( ) Protoplasmaاو د غذايي موا دو Deutoplasma
شوې ده .

کیږی چې
څخه تشکیل

دهگی زیړ  ،دهگی حجرې دپالزماکتلې ته ویل کیږي چې دزیرمه شوي غذايي
موادواودپروتوپالزماموادوڅخه جوړه ده .

Yolk

Yolk

دغځولوضریب  -:دجامدفزیک یوثابت کمیت دی چې دهرې مادې لپاره یوځانگړي قیمت
اوخواص لري  .دبېلگې په توگه کله چې په یوه جسم باندې قوه لکه فشار اغیزه وکړي
نوطول یې په ټاکلې اندازه غځول کیږي  .داوسپنی دغځونې ضریب ډیرلوړدی په داسې
حال کې چې دربړدغځونې ضریب ډیر کوچنی دی  .په بله ونیا دغځولوضریب  Eمساوي Young's Modulus
دی له حاصل تقسیم دقوه  Ϭاو کشکونه  : εدغځولوضریب واحد  :نیوټن په
مترمربع دی  .یانې N/m2
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یتربیم  - : -نقره یی رنګې النتانوئیدي فلزي عنصر دی  .اتومي نمبریی ) ( ۷۰اتومي
کتله یی  ، 173,04نسبي کثافت یی  ، 6,965دویلي کیدو درجه یی  819 0Cاود
جوش درجه یی  1194 0Cده  .دا عنصر په  1817کال کې  Marignacپیژندلې دی

Ytterbium

یوراديواکټیف کیمیاوي ایزوټوپ دی چې سوچه بیتاوړانګې ورڅخه خپریږي اوپه
هستوي طب کې دلمفاوي غوټوسرطان اودسږې سرطان ددرملني په موخه ورڅخه ګټه
پورته کیږی

Yttrium-90

صفر

Zero

عنصرصفر  -:درریاضي این عنصر ) (0یک ګروپ است که جمع عملیه ء ترکیب ګروپ
مذکوراست  ،یعنی  a+0 = 0+a = aاست دربرابرهر  aازګروپ
جذریک تابع  -:دربرابریک تابع

) f(xعدد  aیک جذراست وقتیکه

 f(a) = 0باشد.

مثالً تابع  sinxدارای جذرهای  ، n πاست دربرابر )(n = 0, +-1,+-2, ......

Zero Element
Zero Of A
Function

ترادف باحدصفر  -:درریاضي ترادفی است که دارای حدصفرمیباشد .مثالً  :ترادف
 1, 1/2, 1/3, 1/4, ..........., 1/n, ...دارای حد صفر است وقتیکه عدد  nبه الیتناهي
تقرب کند

Zero Sequence

صفروکټور -:په وکټوري فضاکې دصفروکټور  ⃗0هغه وکټوردی چې دهریوه وکټور 𝑎
⃗ =0
په تړاو موږولرو⃗ + 𝑎 = 𝑎 :
𝑎+0

Zero Vector

غیرمحدودنقطه  -:دریاضي په څانګه کې یوه نقطه ده چې دهغې په شاوخواکې تعریف
شوې تابع اوورسره جوخت دتابع مطلقه قیمتونه دزړه په خوښه ډیرښت مومي  .دبیلګې په Zeros And Poles
1
توګه دصفرنقطه یوه غیرمحدودنقطه د 𝑥 = )𝑥(𝑓 تابع ده .
جست  - :سپین ابي ته ورته فلزي عنصر دی  .اتومي نمبریی ) ( ۳۰اتومي کتله یی
;  65,38اونسبي کثافت یی  ; 7,1دویلي کیدو درجه یی  419,88 °Cاود جوش
درجه یی  907°Cده کیمیاوي فعال فلز دی  .د جست اکسیدیشني درجه  +2ده .
داکسیجن او نورو غیرفلزي عناصرو سره تعامل کوي  .د رقیقو تیزابونو سره د تعامل په
نتیجه کې هایدروجن ازادیږي  .د القلي سره تعامل کوي او زنکیتونه جوړوي.

Zinc

دجست ګروپ  - :د دوره یی جدول د )  ( 11Bاصلي نیم ګروپ عناصر )  ( Zn Hg Cdد
جست د نیم ګروپ په نوم یادیږي.

Zinc Group

زرکونیم  - :خړ سپین رنګی انتقالي عنصر دی  .اتومي نمبریی  ، ۴۰اتومي کتله یی
 ۹۱,۲۲ونسبي کثافت یی  ، ۶,۴۹د ویلي کیدو درجه یې  1852 °Cاود جوش درجه
ده  .اکسیدیشني درجه یی)  ۴+ده  .مشهور مرکبونه یی  ZrCl4او
یی 4377°C
 ZrO2دي  .داعنصر په  ۱۷۸٩کال کې کالپروث پیزندلی دی  .دلنډیزنښه یې په Zr
ښوول کیږي .

Zirconium

دکیمیاوی عنصر جست لنډیزنښه ده

Zn > Zinc

ژوبڼ  ،باغ وحش  -:دحیواناتوباغ یاځای چې هلته حیوانات ژوندکوي اوساتل کیږي
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زولوژي  ،زولوجي  ،دحیواناتوعلم  -:دبیالوژي یوه څانګه ده چې دحیواناتوسلولي
جوړښت،نسجونوجوړښت،دغړوجوړښت ،تحریک ،حرکت ،سلوک ،چلند،فیزیولوژي
،ډلبندي  ،د میلیاردونو کلونو په اوږدو کې د ژوندتدریجي وده ،د جنين څيړنه ،
اودچاپیریال سره دهغوی متقابل غبرګون تربحث اوڅیړنې الندې نیسي  .دډلبندی په
تړاوپه الندوبرخوباندې ویشل کیږي ،علم پستانداران  ، Mammologyعلم پرندګان ,
ذوحیاتین ،علم خزندګان ، Herpetologyعلم ماهیان  Malacology ،علم ناعمه ها،

Zoology

 Helminthologyعلم کرمها وغیره
هغه عدسیه ده چې دمحراق فاصله په میخانیکې ډول تغیرکوي په بله مانادلیدزاویه
تغیرکوي

Zoom Lens

دالجی ،باکټریا او سمارق متحرک سپورونه چې دحجروپه سطحه باندې دیوه نري تارپه
شان اوږده جوړښتونه لري اودهغوی په مټ حرکت کوالی شي

Zoospore

دکیمیاوي عنصر زرکونیم دلنډیزنښه ده

Zr > Zirconium

زوتر ایون  ،امفوالیت ایون  :داسې ایون دی چې یووظیفوي ګروپ يې مثبت چارج او بل
وظیفوي ګروپ یې منفي چارج لري  .داډول ایون هغه مالیکولونه جوړوالی شي چې د
مالیکول په داخل کې یی تیزابي اوقلوي ګروپونه دواړه وي  .لکه امینو ایتانوئیک اسید
 H2N-CH2-COOH .ددې مادې ځیني خواص د ویلي کیدو لوړه نقطه  ،او په اوبو
کې حل کیدل د ایوني مرکبونو په څیر دي  .نو ویل کیږي چې ددغه مرکب په داخل کې
خنثوي تعامل صورت نیسي دلته د هایدروجن اتوم د کاربوکسیل له ګروپه جال اود امین
پرګروپ نصبیږي  .اوپه دې ډول دزوتر ایون  H3N+-CH2-COO-جوړیږي  .امینو
ایتانوئیک اسید په خنثی حالت کې د زوترایون په شکل  ،په تیزابي محلول کې دغه مر
کب مثبت ایون  H3N+-CH2- COOHاو په قلوي محلول کې منفي ایون – H2N
CH2 –COO-جوړوي.

Zwitterion

هغه دایمي ډوله زایګوت چې کلک دیوال لري او ددووجنسي حجرودمخلوط کیدلوڅخه په
 Gametangiumلوښي کې منځ ته راځي اوداوبوپه آلجي ،سمارق اوخزه کې لیدل کیږي

Zygospore

نطفه یا زيږوړی  - :دنارينه او ښځينه جنسي حجرودګډیدوڅخه زيږنده حجره  .القاح
شوی زړی .

Zygote

زایګوت  -:دمذکراومؤنث جنسي حجروویلې کیدل دي چې دالقاح څخه لږڅه څلورورځي
وروسته په  Morulaباندې اوړی او په پایله کې ژوندی اورګانیزم ورڅخه منځ ته راځي

Zygote

دانزایمونویومخلوط دی چې دخمیرې څخه ترالسه کیږي
زایمسي -:
اودګلوکوزتخمرکتلست کوي چې په پایله کې په کاربن دای اوکسایداوایتانول باندې
تجزیه کیږي.
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د افغانستان د پوهنتونونو د انجنيري ،زراعت ،طبعي علوم ،اقتصاد او ژورناليزم چاپ شوو
درسي کتابونو لست (ننګرهار ،کابل ،کابل پولی تخنيک ،هرات ،بلخ او خوست) ۲۰۲۱-۲۰۱۵
شمیره
۳

عايل کلکولس ریايض A 534 I
ریايض
د نفوسو جغرافیه
فزیکی کیمیا III

۵

کیمیاوی کنتیک او کتلسس،
کروماتوګرافی او اسپکرتوسکوپی

۷
۹
۱۱

ننګرهار

۴

پروفیسور لطف الله
صافی
پوهاند دوکتور خیر
محمد ماموند

د د ودانیو د تودولو تخنیک
لومړی برخه ،دسون تخنیک

احمدی

معیار های جدید اعامر ساختامن
الجرب او د عددونو تیوری لومړی
برخه
لومړی صنفي کار متودیکي
الرښود

۱۵

حمیدالله یار

ننګرهار

۲

داکرت غالم فاروق میر

د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د
۱۳

شمیره

۱

د کتاب نوم

لیکوال

پوهنتون

عضوی کیمیا ،کړیوال ترکیبونه

انجنیر محمد عمر
تیموری
سطان احمد نیازمن
پوهندوی دیپلوم انجنیر
عبادالرحمن مومند
پوهاند دوکتور محمد
غوث حکیمی

ننګرهار

۶

ننګرهار
ننګرهار

۱۰

د متیورولوژی مبادی

ننګرهار

۱۲

ننګرهار

۱۴

ننګرهار

۱۶

ننګرهار

۱۸

۲۰

۱۹

کيميايي عنرصونه دویم ټوک

محمد طاهر کاڼی

ننګرهار

۲۱

عمومی ریاضیات

کل محمد جنت زی

خوست

۲۲

۲۳

خطي الجرب

داکرت عبدالله مهمند

ننګرهار

۲۴

۲۵

مبادی اقتصاد زراعتی

پوهاند ولی محمد فائز

بلخ

۲۶

تأسیسات و تجهیزات تخنیکی

انجنیر محمد عمر

ساختامن

تیموری

د خاورې تخریب او د چاپیریال

پوهنیار محمد حنیف

ککړتیا

هاشمي

۳۱

حیوانات مفصلیه

۳۳

د پروژې تحلیل او مدیریت

علی آقا نحیف
پوهاند محمد بشیر
دویال

کابل پولی

۳۹

انرژي سمپا کوونکي ودانۍ

پوهاند خیر محمد ماموند

ننګرهار

۴۲

۴۱

مندوزی
پوهنوال محمد
اسحق رازقی

کیاميي عنرصونه لومړی ټوک
د اقتصاد او تجارت

پوهنیار عبدالله

اصطالحات (انګلیيس-پښتو

عادل او امان الله

ترشیحي قاموس)

ورین

روانشناسی و رضورت آن در
جامعۀ افغانستان

داکرت اعظم دادفر

اساسات هندسه ترسیمی

پوهنوال سید یوسف

مسطح

مانووال

۳۸

اسد الله ملکزی

پوهاند عارف الله

محمد طاهر کاڼی

ننګرهار

ننګرهار

صافی

اساسات لومړی ټوک

۳۶

۴۰

پروفیسور عبدالغیاث

د ودانيو د جوړولو مهنديس

ننګرهار

۳۷

حبیب صافی

دیپلوم انجينېر

۳۴

د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه

پروفیسور غنچه ګل

اسدالله ملکزی

هرات

پوهاند محمد طیب

ترمودینامیک

جامداتو میخانیک

۳۲

ننګرهار

فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی

د ژوند چاپېریال

خوست

لومړی برخه

محمد ماموند

ساختامن های رهایشی

۳۰

سیدي

پوهاند دوکتور خیر

تیموری

تیوری و سیاست بودجه عامه

کلکولس او تحلیيل هندسه،

نظر محمد

ننګرهار

چگونگی مرصف انرژی در

۲۸

تخنیک

محب الرحمن جنتی

ننګرهار

انجنیر محمد عمر

د رادیویي خپرونو تولید

پوهندوی سید شیر آقا

۳۵

الکرتولیتی محلولونه او

۸

اساسات دویم ټوک

پروفیسور داکرت دیپلوم

عايل کلکولسII

د ژويو فزيولوژي

د ودانيو د جوړولو مهنديس

۲۹

کورس

الکرتو کیمیا

ملکزی

۲۷

د عالی ریاضیاتو عمومی

فزیکی کیمیا II

دیپلوم انجينېر اسدالله

۱۷

د کتاب نوم

لیکوال

پوهنتون

پوهنوال دوکتور
ماسټر واحدي
پوهنوال داکرت سید
محمد ټینګار

عضوي کیمیا ،د اروماتیک او

پوهنوال ډاکرت ګل

هیرتوسیکلیک برخه

حسن ولیزی

د انجنیری میخانیک

پوهنوال محمد
اسحق رازقی

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
کابل
پوهنتون
بلخ
خوست
کابل
کابل

ننګرهار

کلکولس او تحلیيل هندسه،

پوهندوی سید شیر

دوهمه برخه

آقا سیدي

کارتو گرافی با اساسات

پوهنوال دوکتور

توپوگرافی

محمد طاهر عنایت

د موادو مقاومت

پوهنمل بهرام امیری

خوست

دانش کړوخیل

ننگرهار

اطالعاتو ته د الرسيس الرې
چارې

ننګرهار
ننګرهار

۴۳

حیاتی جغرافیه

پوهاند لطف الله صافی

ننګرهار

۴۴

۴۵

د ریايض په هلکه خربې اترې

سالطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۶

۴۷
۴۹
۵۱

ګروه های اجتامعی بسته (مطالعه
جامعه شناختی سکتها)
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه
برخه

داکرت احمد سیر مهجور
سلطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۴

جیومورفولوژي

خوست

۵۶

اوسپنیز کانکرېټي عنارص ،

پوهنوال ديپلوم انجنیر

لومړی برخه

عبادالرحمن مومند

ننګرهار

۵۸

زولوجی غیرفقاریه

ذاکره بابکرخیل

ننګرهار

۶۰

الجرب معارص

داکرت عبدالله مهمند

بلخ

کابل

۶۲

معارص الجرب

داکرت عبدالله مهمند

خوست

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۴

آملاين د افغانانو لپاره

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۶

د پروژې مدیریت په عمل

محمد داود علم او يو

کې

اف  .ګهل

ننګرهار

۶۸

خوست

۷۰

ننګرهار

۷۲

ننګرهار

۷۴

ننګرهار

۷۶

ننګرهار

۷۸

پوهندی ګل حکیم شاه

۵۵

د تلویزیوين خپرونو تولید

۵۷

زولوجی فقاریه

ذاکره بابکرخیل

۵۹

د تهداب انجنیري

پوهاند انجنیر زملی خالقی

رهنمود موثریت حفظ انرژی در

داکرت انجنري محمد عمر

تعمیرات

تيموری

۶۷

صنعتي اقتصاد

۶۹

نبايت فزیولوژي دوهم جلد

۷۱
۷۳

۸۵

۸۷

پوهاند محمد بشیر
دودیال
پوهنمل محمد طاهر
میاخیل

برخه)
د ساختامن د جوړلو طریقې

پوهاند انجنیر محمد

(لومړی برخه)

عیسی تنها

۷۷

۸۳

واحدی

رازقی

د رسخالصو کانالونو هایدرولیک

۸۱

پوهنوال داکرت ماسرت

د ساختامنونو تحلیل (دویمه

۷۵

۷۹

سیدی

پوهاند محمد اسحق

سیټونه او هرڅه د هغوی په هکله

د جوړښتونو تحلیل (دوهمه
برخه)
 ۴۵انجنیري دريس کتابونه

لیف بوکوفسکی/
سلطان احمد نیاز من
پوهنوال میاپاچا
میاخیل

نبايت فزیولوژي لومړی جلد

پوهندوی محمد
طاهر کاکړ

پوهنمل محمد طاهر
میاخیل

د ساختامنونو تحلیل (لومړی

پوهاند محمد اسحق

برخه)

رازقی

د مهنډسانو د پاره

دیپلوم انجنیر

ساختامين ستاتیک زده کړه

اسدالله ملکزی

د ساختامن د جوړلو طریقې

پوهاند انجنیر محمد

(دوهمه برخه)

عیسی تنها

د لویو الرو د هنديس عنارصو

پوهنیار انجنیر محمد

ډیزاین

شاکر فاروقي

د جوړښتونو تحلیل (لومړی
برخه)

پولیتخنیک
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار
خوست
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

پروفیسور حفیظ الله
وردک او پروفیسور

خوست

دکتور زرجان بها

پروفیسور حفیظ الله
وردک او پروفیسور

خوست

۸۰

د ریايض منطق

سطان احمد نیازمن

ننګرهار

دکتور زرجان بها
ټول پوهنتونونه

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین

پوهاند دیپلوم انجنیر

(دویمه برخه ،لومړی ټوک)

عبادالرحمن مومند

د تحلیلی هندسه لومړی برخه

سید شیر اقا سیدی

د انجنیری اساسی ریاضی

سیستم ها)

امان الله فقیری

پوهنوال عزت الله

استعامل

۶۵

اعامر ساختامنها (اساسات ،مواد و

پوهندوی دیپلوم انجنیر

کابل

ننګرهار

په سیول انجنیري کې د اټوکډ

آملانی برای افغانها به دری

ګرم شدن کره زمین

محمد نعیم نسین

بلخ

۵۲

۵۳

۶۳

(کانپوهنه-فلزي کانونه)

رشیف الله سهاک

وترنری عمومي پتالوژي

میاخیل

د افغانستان د پوهنتونونو د

اقتصادي جیولوجي

پوهاند دوکتور

ننګرهار

ننګرهار

پوهنوال میا پاچا

درسی کتابونو چاپول (پشتو)

د فاضله اوبو انجنیري

زملی خالقی

۵۰

انجنیري جیودوزی (رسو)

۶۱

کابل
پوهنتون

۴۸

ننګرهار

پوهندوی عبدالغفور

ننګرهار

۸۲

ننګرهار

اوسپنیز کانکریټي عنارص
۸۴

په معارص طب کې د فزیک

ننګرهار

۸۶

ننګرهار

۸۸
۹۰

د اقتصادي پرمختیا تیوري
کيد او ګرافیک
نړیوالې ټولنې

(لومړی برخه)

۸۹

عمومي تخنیکي رسم

پوهیالی فضل اکرب

ننګرهار

۹۱

اقلیم پوهنه

پوهاند عزت الله سایل

ننګرهار

۹۲

۹۳

جنایي ارواپوهنه

ننګرهار

۹۴

فیض

ډیزاین (دویمه برخه ،دوهم
ټوک)

نیازی

پوهنیار راز محمد

د اوبو رسولو انجنیري

پیژندنه
د انجنیری اساسی ریاضی
(دوهمه برخه)

پروفیسور انجنیر
محمد عیسی تنها
پوهاند دیپلوم انجنیر
عبادالرحمن مومند

ګل احمد سهیل
پوهندوی عبدالغفور
نیازی
پوهاند محمد بشیر
دویال
پوهنوال دیپلوم انجنیر
بهاوالدین جاليل
احسان الله آرینزی

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

۹۵

د طبیعي علومو انګلیيس-پښتو

پوهنوال ډاکرت نظر

قاموس

محمد سلطانزی ځدران

ننګرهار

ټول کتابونه له دې ویبپاڼې څخه ډونلوډوالی شۍ www.ecampus-afghanistan.org :
مرسته کوونکی :د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټی ،د آملاين او افغانی پوهنتونونو ټولنې ،د آملان د فدرالی جمهوریت جرنال کنسولګري ،کانراد ادناور بنسټ ،میخایل
کلېت ،سلواک اید ،په جرمنی کې د اناسیس کمپنۍ او افغانیک
تطبیق کوونکی :ډاکټر یحیی وردګ د لوړو زده کړو وزارت ،څلورمه کارته ،کابل افغانستان ،مې ۲۰۲۱
دفرت ،075601640:امييلtextbooks@afghanic.de :

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 nonmedical 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 AfghanistanSchulen, 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 nonmedical 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

