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نور 
براى  كند.  برقرار  ارتباط  آن  با  و  بشناسد  را  خود  محيط  مى كند،  كمك  انسان  به  بينايى 

ديدن، نور الزم است. نور بايد به چشم برسد تا ما بتوانيم ببينيم.
وقتى در اتاقى تاريك هستيم، چيزى را نمى بينيم، زيرا نور از وسايلى كه در اتاق هستند، 

به چشم ما نمى رسد. به محض آن كه چراغ را روشن مى كنيم، وسايل ديده مى شوند.

در روز، نور خورشيد كه مهم ترين منبع نور طبيعى است، زمين را روشن و گرم مى كند 
و زندگى را براى جان داران امكان پذير مى سازد.

به غير از خورشيد، منابع ديگرى مثل المپ و شمع روشن نيز نور توليد مى كنند كه به آن ها 
منبع نور مصنوعى مى گويند. 



گفت و گو كنيد

درباره ى موارد مصرف انواع المپ در كالس گفت و گو كنيد.
43



نور مناسب
براى انجام هر كارى، به نور مناسب و كافى نياز است تا به چشم آسيب نرسد.

و  خستگى  باعث  زيرا  بتابد،  چشم  به  مستقيم  نبايد  نور  كار،  انجام  هنگام  هم چنين، 
آسيب رسيدن به چشم مى شود.

بنابراين، بايد با توّجه به محل و نوع كار، از وسيله ى نورى مناسب استفاده شود.

 بررسى كنيد
اگر اتاق شما پنجره اى رو به نور مستقيم خورشيد داشته باشد، ميز كار خود را در كدام 

قسمت اتاق قرار مى دهيد؟
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سايه
 آزمايش كنيد

مواد و وسايل الزم: صفحه ى مقّوايى، قطعه اى شيشه، كاغذ پوستى، چراغ قّوه
چراغ قّوه ى روشن را پشت هريك از صفحات نگه داريد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

1ـ از پشت كدام يك، نور چراغ قّوه به خوبى ديده مى شود؟
2ـ از پشت كدام يك، نور چراغ قّوه ديده نمى شود؟

3ـ از پشت كدام يك، نور چراغ قّوه به خوبى ديده نمى شود؟
به جسم هايى مانند شيشه كه نور از آن ها عبور مى كند، جسم شّفاف مى گويند.

به جسم هايى مانند مقّوا  كه نور از آن ها عبور نمى كند، جسم كدر مى گويند.
به جسم هايى مانند كاغذ پوستى كه نور از آن ها به خوبى عبور نمى كند، جسم نيم شّفاف مى گويند.
تصاوير زير را مشاهده كنيد و بنويسيد كه كدام جسم شّفاف، كدام يك كدر و كدام نيم شّفاف است؟



 فكر كنيد
از هر ماّده ى شّفاف، كدر و نيم شّفاف، يك نمونه نام ببريد.

 گفت و گو كنيد
درباره ى كاربرد هريك از اجسام شّفاف، كدر و نيم شّفاف، در زندگى گفت و گو كنيد.

وقتى جسم كدر مقابل نور قرار مى گيرد، نور از آن عبور نمى كند و پشت آن سايه تشكيل مى شود.

 فكر كنيد
در زندگى روزمره از سايه چه استفاده هايى مى كنيم؟

 گفت  و گو كنيد
1ـ آيا مى دانيد چرا بعضى از گياهان را در سايه نگه مى دارند؟

2ـ آيا مى دانيد چرا پزشكان توصيه مى كنند، لباس ها را پس از شست و شو در نور مستقيم 
خورشيد خشك كنيد؟ درباره ى عّلت آن گفت  و گو كنيد.
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رنگ ها
نور براى تشخيص رنگ ها ضرورى است. در طول روز، رنگ هاى فراوانى را مى بينيم، 

ولى هنگام شب كه نور وجود ندارد، همه چيز تيره و سياه است.

 مشاهده كنيد
به  رنگى  طلق  سه  الزم:  وسايل  و  مواد 

رنگ هاى قرمز، زرد و آبى 
1ـ با هريك از طلق  هاى رنگى، محيط اطراف 
مشاهده كنيد. آيا طلق هاى رنگى تأثيرى  خود را

در ديدن رنگ هاى اطراف دارند؟
2ـ بار ديگر سه طلق رنگى را روى هم قرار دهيد. چه مشاهده مى كنيد؟

 فّعالّيت
رنگ بسازيد

مواد و وسايل الزم: آب رنگ، قلم مو، كاغذ سفيد
رنگ هاى زير را با هم مخلوط كنيد و بگوييد چه رنگ جديدى به دست مى آيد:

1ـ رنگ زرد + آبى ←
2ـ رنگ زرد + قرمز ←
3ـ رنگ آبى + قرمز ←
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 آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: دو تّكه پارچه ى سياه و سفيد، دو عدد چراغ مطالعه 

پارچه ها را در دست بگيريد، سپس نور المپ چراغ مطالعه را چند دقيقه به هر دو پارچه 
بتابانيد. كدام يك زودتر گرم مى شود؟

به رنگ هايى مانند سياه، قهوه اى و سرمه اى كه نور را بيش تر جذب مى كنند و زودتر گرم 
مى شوند، رنگ هاى تيره مى گويند.

به رنگ هايى مانند سفيد، زرد و صورتى كه نور خورشيد را كم تر جذب مى كنند، رنگ هاى 
روشن مى گويند.

 فكر كنيد
ـ در فصل تابستان كه هوا گرم است، لباس هاى خود را از چه رنگ هايى انتخاب مى كنيد؟ چرا؟ 1

2ـ چند نمونه از كاربرد رنگ هاى تيره را در زندگى روزمره بنويسيد. 

48



 بيش تر بدانيد
اگر پس از باران بالفاصله هوا آفتابى شود، نور خورشيد به ذّره هاى ريز آب كه هنوز در 
هوا وجود دارند، مى تابد. ذّره هاى ريز آب، نور خورشيد را تجزيه مى كنند و رنگين كمان را 

به وجود مى آورند.

رنگين كمان بسازيد

يك روز آفتابى، در حياط مدرسه پشت به آفتاب بايستيد و با يك آب افشان در هوا آب 
بپاشيد. قطره هاى آب بايد آن قدر ريز باشند كه در هوا غوطه ور شوند. رنگ هايى كه مشاهده 

مى كنيد، نمونه اى از رنگ هاى يك رنگين كمان است.
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