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هر یک از بچه ها کدام یک از . امید و دوستانش در حال بازی هستند
 دوستانش را می تواند ببیند؟ کدام یک را نمی تواند ببیند؟ چرا؟

  قرار روشنایی در و چشمانش جلوی در که ببیند را کسی تواند می ها، بچّه از یک هر
 زیر مبل، پشت در راکه هایی بچّه تواند نمی ولی .نباشد فرد آن و او بین مانعی و دارد

 امید دوست .اند نگرفته قرار او چشمان مقابل چون ببیند اند شده قایم پرده پشت و میز
  .ببیند تواند نمی را کس هیچ است بسته را چشمانش که هم



 در چه شرایطی و کجاها نتوانسته اید چیزهای اطراف خود را ببینید؟
 .در این باره با دوستانتان گفت وگو کنید

 که هایی شب مثل باشد، تاریک محیط و نباشد اطرافمان در نوری هیچ که زمانی
 گاهی .ببینیم را خود اطراف های چیز توانیم نمی ما شود می قطع هایمان خانه برق
 آنها مستقیماً توانیم نمی ما و گیرند می قرار دیگر ای وسیله پشت چیزها برخی هم
 وقتی یا و باشد داشته وجود مانع ، جسم و نور منبع بین وقتی یعنی کنیم مشاهده را

 .ببینیم را جایی هیچ توانیم نمی بندیم، می را هایمان چشم که



 !وقتی برق خانه قطع می شود

هنگام شب با کمک بزرگ ترهای خود، چند دقیقه همه ی چراغ های خانه را خاموش 

کنید و به قسمت های مختلف خانه بروید و روز بعد درباره ی این تجربه و آنچه دیده 

 .اید یا نتوانسته اید ببینید در کالس صحبت کنید
 دلیل همین به ببینیم را خود اطراف اجسام توانیم نمی تاریکی در حرکت هنگام

  زمین یا کنیم می برخورد دیوارها به هم گاهی ، کنیم می برخورد ها آن با مرتباً

 . ... و برداریم کوتاه خیلی را هایمان قدم مجبوریم و خوریم می



منبع نور این نور توسط اجسامی که به آن ها . برای دیدن اجسام، نور الزم است
 .گفته می شود، تولید می شود

 .به اطراف خود نگاه کنید و چند منبع نور نام ببرید

خورشید، چراغ قوّه روشن ، المپ روشن ، شمع رو شن ، رعد و برق ، آتش ، و 
 ستاره ها



 می تولید نور خود از تاریکی در که اند شده ساخته موادّی از ها ساعت از بعضی

 را زمان آنها با و دید را آنها توان می شب، تاریکی هنگام در همین برای . کنند

 از تاریکی در که بینید می را اجسام از برخی رو روبه های تصویر در .داد تشخیص

 .کنند می تولید نور خود



 بازتابش نور

شما هم این . این دانش آموزان با آینه،نور خورشید  را بر روی جاهای مختلف می اندازند

چه چیزی مشاهده می کنید؟ آینه را کمی در دست خود  . کار را با دوستانتان انجام دهید

 .بچرخانید و با دوستانتان درباره ی مشاهدات خود گفت وگو کنید

 روی ی آینه توسط خورشید نور

 اطراف اجسام سطح یا دیوار ، زمین

 به خورشید نور واقع در . افتد می

 به آن از و  تابد می اوّل ی آینه

 ی آینه مقابل در که دوم ی آینه

 و کند می برخورد دارد قرار اوّل

 دیوار روی و شود می بازتاب دوباره

 .افتد می زمین یا



 بازتابش نور

گفته                       به این پدیده، . وقتی نور خورشید به آینه می تابد از آن بر می گردد

 .می شود

 هشدار

تابش نور شدید به 

چشم، موجب آسیب 

 .دیدگی می شود



 آیا شما اجسام دیگری می شناسید که بتوانند مثل آینه نور را بازتاب دهند؟

 قاشق طال، و برنج مس، فلزی صفحات صاف، آلومینیمی کاغذ ، برّاق و فلزی ظروف

 زالل، و ساکن آب سطح خش، بدون و خام های دی سی پشت برّاق، و صاف های

  . ... و ها شیشه



 آینه، ورق آلومینیم و مقوّا: وسایل الزم
 
 
 
 
 
 

 .بچسبانید مقوّا روی را آن و کنید چروک را آلومینیم ورق از ای تکّه
 خورشید نور مقابل در را چروک آلومینیم ورق دیگر بار و آینه بار یک شکل، مانند
 .کنید وگو گفت دوستانتان با خود مشاهدات ی درباره.دهید قرار

 .دهند می بازتاب را آن تابد، می آنها به نور وقتی اجسام بیشتر
 می بازتاب منظّم طور به کند، برخورد آینه مانند صیقلی و صاف سطح به نور اگر

 کند برخورد چروک آلومینیم ورق مانند غیرصیقلی و ناصاف سطح به وقتی امّا .شود
 .شود می بازتاب نامنظّم طور به

 ی دسته دو در زیر جدول مطابق را آنها و کنید تکرار مختلف اجسام با را آزمایش
 .قراردهید مختلف



 
 .اجسامی که بازتابش منظّّم نور به وجود می آورند

 
 .اجسامی که بازتابش نامنظّم نور به وجود می آورند

 کـاغذ ، صاف و برّاق های قاشق– آینه

 -خـام های دی سی پشت-صاف آلومینیمی

 -حوض آب سطح -کادویی براق کاغذهای

 شب در پنجره های شیشه
 
 
 

 -کیف -دفتر -کن پاک -مداد -خودکـار

 -جعبه -کاغذ -زمین -دیوار -کتاب -میز

 نایلون



 آینه ها و ویژگی های آنها
آینه . هر چیزی که بتواند نور را به طور منظّم بازتاب دهد، مانند آینه عمل می کند

 .می نامندآینه ی تخت های معمولی را 
 .اند برآمدهو بعضی  فرورفتهبعضی ازآینه ها . همه ی آینه ها تخت نیستند

 آینه ی فرو رفته آینه ی برآمده آینه ی تخت



به سطح درونی یک قاشق برّاق و تمیز .1
تصویر خود را چگونه می . نگاه کنید

 بینید؟
 

بسته به فاصله ی ما از قاشق گاهی تصویر 
 .بزرگ و گاهی تصویر کوچک تر می شود

این . سطح بیرونی قاشق را نگاه کنید. ٢

 بار تصویر خود را چگونه می بینید؟

 تصویر کوچکتر می شود



به تصویر خود در یک آینه ی تخت و سطح بیرونی و درونی قاشق دقّت کنید و 
 .ویژگی های آنهارا در جدول زیر بنویسید

 ویژگی های تصویر در
 آینه ی فرورفته آینه ی برآمده آینه ی تخت

 خود اندازهی به تصویر.1
 .است جسم

 
 با آینه، تا جسم ی فاصله.2

 برابر آینه تا تصویر ی فاصله
 .است

 
 .است مستقیم نور .3
 
 
 
 

تر از جسم  کوچکتصویر .1
 .است

 
این آینه ها میدان دید )

راوسیع می کنند، یعنی جاهای 
 .بیشتری را نشان می دهند

 
 .نور مستقیم است. 2

 

 آینه تا جسم ی فاصله به بسته
 :تواند می

 
 تر کوچک یا تر بزرگ تصویر.1

 .باشد
 

 باشد وارونه یا مستقیم تصویر.2
 

 ناپدید تصویر جـاهـایی در.3
 .شود می



 کاربرد آینه ها
برخی از آنها در شکل های زیر نشان داده شده . آینه ها کاربردهای مختلفی دارند

با دوستان خود درباره ی هریک از آنها گفت وگو کنید و بگویید چه کاربردهای . است
 دیگری از آینه ها به نظرتان می آید؟

 امامان حرم .شود می استفاده پزشکی دندان مثل مشاغل از بعضی در ها آینه از
 این در را نور ها آینه این .شود می تزیین ها آینه کمک به ها زاده امام یا معصوم
 برآمده های آینه از هم ها ماشین داخل و ها جاده پیچ سر .کنند می برابر چند اماکن

 ما به کنار از که اجسامی دیدن برای ها اتومبیل بغل ی آینه در .شود می استفاده
 آینه انواع از ها بچّه بازی برای نیز ها بازی شهر و ها پارک در و شوند می نزدیک

 طور به که ببینیم را چیزهایی آینه کمک به توانیم می همچنین .شود می استفاده
 مرتّب یا سرمان پشت اتّفاقات ی مشاهده برای مثالً کنیم؛ مشاهده توانیم نمی مستقیم
   .آرایشگاه در موهایمان کردن



بازتاب نور از سطح آنها را بر روی دیوارمشاهده . چند جسم رنگی و برّاق تهیه کنید
 ازمشاهدات خود چه نتیجه ای می گیرید؟. کنید

هر چه رنگ اجسام روشن تر و براق تر . رنگ اجسام در بازتابش نور موثر است
 .باشد،بازتابش نور بیشتر است و اجسام تیره تر، بازتابش کمتری دارند



 بینیم؟ می را اجسام چگونه ما
 

 .کنید نگاه رو روبه تصویر به
 

 بود، تاریک و نداشت وجود نور اتاق در اگر
 ببیند؟ را کتاب توانست می آموز دانش این آیا

 شود نمی دیده چیز هیچ نور وجود بدون خیر،
 

 مانعی کتاب سطح از نور بازتاب مسیر در اگر
 ببیند؟ را کتاب توانست می او داشت، وجود

 
 مانع چشم و شده بازتاب نور بین اگر خیر،

 .ببینیم را جسم توانیم نمی باشد، داشته وجود
 

 او بود، بسته آموز دانش این های چشم اگر
  ببیند؟ را کتاب توانست می
 .خیر

 



 تصویر به اکنون .کنید وگو گفت اجسام دیدن چگونگی ی درباره خود دوستان با
 دوستان توانند نمی ها ازبچّه برخی چرا که دهید توضیح و کنید نگاه 5٢ی صفحه

 .ببینند را خود
 

   داریم نیاز شرط سه به اجسام دیدن برای

 .باشد داشته وجود نور .1

 و جسم بین مانعی)کند برخورد جسم به نور.2

 .باشد نداشته وجود نور

 ما چشم به جسم با برخورد از پس نور.3

 را اجسام توانیم می ما صورت این در برگردد،

 بسته امید دوست چشمان اینکه دلیل به .ببینیم

 مانعی چون ببیند تواند نمی را کس هیچ است،

 .دارد وجود اطراف محیط و او چشم بین



 ایستگاه فکر
 چگونه می توانید جسم هایی را که پشت سر شما هستند، بدون اینکه برگردید، ببینید؟

 در توانیم مثالًمی.کنیم می استفاده ها ازآینه اجسام غیرمستقیم دیدن برای گاهی
 کنیم استفاده سر پشت دیدن بای بغل آینه یا ماشین داخل آینه از رانندگی هنگام



 گلستان-شهر تاریخی گمیش تپه 



 موفق و کامیاب باشید


