




پشت در ، بگیرد قرار نور چشمھ مقابل شفاف غیر جسمی وقتی 
 .شود می تشکیل سایھ دیگر اجسام یا  زمین ، دیوار روی بر جسم



بھ ھر جسمی کھ از خود نور تابش می کند ، چشمھ 
 ...مانند خورشید ، شمع و . نور می گویند

 :چشمھ نور بھ دو دستھ تقسیم میشود
 طبیعی و مصنوعی



چیزھایی کھ بھ صورت طبیعی از خود نور : چشمھ نور طبیعی
 دارند مانند خورشید ، ستارگان ، آتش



خورشید بزرگترین چشمھ نور است 



نور مصنوعی صورت بھ کھ چیزھایی : مصنوعی نور چشمھ 
 ، برق المپ مانند است کرده درست را ھا آن انسان یعنی دارند
 شمع ، ماشین چراغ



ھا پل ، ھا خانھ زیبای نورپردازی برای روشن المپ از انسان ، 
 . کند می استفاده جاھا بقیھ و ھا خیابان



کدر غیر یا شفاف اجسام : 
 ندارند سایھ و دھند می عبور خود از را نور کھ ھستند اجسامی 

 شیشھ ، آب ، ھوا مانند



کدر یا شفاف غیر اجسام :  
ھا آن پشت و دھند نمی عبور خود از را نور کھ ھستند اجسامی 

 ... و  کوه ، درخت ، دیوار مانند شود می درست سایھ



وسط بھ خورشید چقدر ھر .کند می تغییر سایھ روز طول در 
 کھ ظھر در این بنابر .است کوتاھتر سایھ ، باشد نزدیکتر آسمان

 و حالت کوتاھترین در سایھ ، است آسمان وسط در درست خورشید
 است دور آسمان وسط از خورشید کھ غروب موقع و صبح اول در
 .دارد قرار حالت ترین بلند در سایھ ، تابد می مایل صورت بھ و



ھر و بزرگتر سایھ ، باشد نزدیکتر جسم بھ نور چشمھ چقدر ھر 
 . است کوچکتر سایھ ، باشد تر دور جسم از چقدر



 اگر تعداد چشمھ ھای نور چند تا باشد ، چند سایھ در جھت ھای
 .مختلف تشکیل می شود 



 انسان ھا و جانوران از سایھ برای خنک شدن ، استراحت کردن و
 .در امان ماندن از نور آفتاب استفاده می کنند 



 ساعت آفتابی درست می  در زمان ھای قدیم با استفاده از سایھ ،
 .  کردند و ساعت را از روی آن می فھمیدند





 سایھ ، گیرد می قرار خورشید و زمین بین درست ماه کھ ھنگامی 
 زمین و بینیم نمی را خورشید ما و افتد می زمین روی بر ماه

 .گوییم می گرفتگی خورشید یا کسوف آن بھ کھ شود می تاریک



 خسوف





می استفاده نیز ... و کمک درخواست ، دادن عالمت برای نور از 
 .... و قوه چراغ ، آتش ، ماشین چراغ ، راھنمایی چراغ مانند شود



ھای فیلم ساختن و تماشاگر ترساندن برای سایھ از ھم سینما در 
 .شود می استفاده ترسناک



جالب ھای شکل زمین روی بر و دیوار روی سایھ با توانیم می ما 
 .کنیم درست
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