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 برگشت به فهرست

  ششم فصل

 . است الزم نور ، چیزها دیدن برای

 و راهنما چراغ,  مطالعه چراغ ، قوّه چراغ ، المپ ، شمع ، خورشید.  گویند می نور ی چشمه ، بدهد نور خودش از که جسمی به

 . هستند نور ی چشمه ، آتش

 .  است زمین گرمای و نور اصلی منبع خورشید.  است خورشید ، نور ی چشمه پرنورترین

 . شود می درست سایه ، چیز آن پشت در ، نگذرد چیزی از نور اگر

 ..... و ، درخت ، عروسک ، مداد ، کتاب:  مثل.  کند درست سایه تواند می ، نیست نور ی چشمه که چسمی هر

  دکن می عبور ها آن از نور چون ، دارند رنگی کم ی سایه یا ، شود نمی درست سایه ، نایلون و شفاف کاغذ ، آب ، شیشه پشت در

 ، تابد می مایل خورشید که عصر و بحص در یعنی.  است تر بزرگ ، سایه ی اندازه ، باشد تر مایل ، نور ی چشمه تابش چه هر

 . است بلندتر ، ها سایه ی اندازه

 . تابد می مستقیم طور به خورشید ظهر، در چون.  رسد می خودش ی اندازه ترین کوچک به ، ظهر در جسم یک ی سایه

 شود می کوچک ، سایه ، کنیم نزدیک جسم به را نور اگر و شود می بزرگ ، سایه ، کنیم دور جسم از را نور اگر

 رسدقبلی  بخش مشابه بخش این در انتظار مورد های پیامد.  شود می تأکید رسانی پیام در نور های ویژگی عمدتا بخش این در

 این رد.  است مناسب نور از استفاده با پیامن انتقال فهم برای راهنمایی چراغ رنگی های نور معنای.  است ، بود صدا بر تأکید که

 به نور تاباندن با آموز دانش.  شود می داده آموزش ، بازی قالب در کدر اجسام از نور عبور عدم و شفاف اجسام از نور عبور بخش

 عالوه به.   دهد تشخیص تواند می را الفبا جدول در حرکت جهت.  است شده تهیه ضخیمی و سیاه مقوای روی بر که فلشی

 از حاصل سایه نیم و ، کدر اجسام از حاصل سایه متوجه باید آموز دانش.  کند می کمک مطلب این تفهیم به نیز سایه تشکیل

 . (   نیست الزم آموز دانش به شفاف نیمه ی کلمه ذکر)  شود شفاف نیمه اجسام
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 رگشت به فهرستب

 نگاه کی در درس

 اطراف از میشنوی م و مینیبی م آنچه قیطر از        عمدتا ، ما .رسد یم ما به نور و صدا قیطر از طیمح از ما یها یوآگاه اطالعات شتریب

 اساس صدا و نور لهیوس به اطالعات انتقال و ارتباط یبرقرار امروزه، .میکنی م برقرار ارتباط گرانید با ای میکن یم کسب یآگاه خود

 طور به ما که هستند یلیوسا جمله از ... و انهیرا فاکس، ون،یزیتلو و،یراد همراه، تلفن ثابت، تلفن .است نینو یهای فناور از یاریبس

 آموزان دانش درس نیا در .اند شده یطراح صدا، و نور یها یژگی و براساس وسائل نیا .میکنی م استفاده آنها از مان یزندگ در روزمره

 در نور یها یژگیو آموزند یم آموزان دانش .شوند یم آشنا ام،یپ افتیدر و انتقال یبرا نور، یها یژگیو یبرخ با یباز انجام قالب در

 عالوه به .دارد رانندگان یبرا ییها امیپ راهنما، چراغ نور یها رنگ     مثال  .دارد یگوناگون یها استفاده روزمره یزندگ در امیپ انتقال

 و دهند یم عبور خود از را نور کهی اجسام ی دسته دو به را اجسام توان یم مختلف یها هیسا لیتشک با رندیگ یم ادی آموزان دانش

 یاجسام

 هیسا رییتغ ی رابطه به ییها تیفعال انجام با نیهمچن .کرد یبند طبقه شود یم لیتشک هیسا آنها پشت و دهند ینم عبور خود از را نور که

 .برند یم یپ جسم از نوری  چشمه ی فاصله با

 نقشه ی مفهومی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امدهایپ /اهداف

  :بتوانند آموزان دانش رود یم انتظار درس نیا انیپا در

 .دهند انجام امیپ افتیدر و انتقال یبرا یباز کی )... و مختلف اجسام از نور عبور نبودن کسانی( نور یها یژگیو براساس  (0

 .کنند یطراح یرسان امیپ یبرا یباز کی نور دیتول متنوع لیوسا از استفاده با و نور یهای ژگیو براساس  (2

 ایپ یخالقانه برا یباز کی آموزان دانش ریسا مشارکت با نور، و صدا کننده دیتول متنوع لیوسا و نور متنوع یها یژگیو براساس  (3

 .کنند یطراح یمرسان
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 رگشت به فهرستب

 معلم یبرا ها یدانستن

 پشت میده قرار ینور منبع مقابل را )دهد ینم عبور خود از را نور که یجسم( یکدر جسم اگر شود؟ یم لیتشک چگونه هیسا

 منتشر راست خط صورت به نور که دهد یم نشان را تیواقع نیا هیسا .ندیگو یم هیسا آن به که دیآ یوجودم به یکیتار    ٔ  محوطه جسم

 .شود یم

 

 

 

 

 

  :)کسوف( یدگرفتگیخورش

 شود واقع راست خط کی یرو )دیخورش ن،یزم ماه،( سه آن مرکز د،یخورش دور به دو هر و نیزم دور به ماه چرخش در گاه هر

 ماه ی هیسا در که یکسان جهینت در افتد یم نیزم یرو آن ی هیسا و ردیگ یم را دیخورش نور یجلو ماه باشد، وسط در ماه که یطور به

 .است داده رخ یدگرفتگیخورش م،ییگوی م صورت نیا در .نندیبی م کیتار را دیخورش قراردارند

  :یگرفتگ ماه

 نیا در .کندی م کیتار را آن و افتد یم ماه یرو آن هیسا و ردیگی م را دیخورش نور یجلو نیزم رد،یگ قرار دیخورش و ماه نیب نیزم راگ

 .است داده رخ یهگرفتگ ما مییگوی م صورت

 :هیسا لیتشک یهها را

ن یب یمشخص مرز و می شود جادیا کامل هیسا فقط حالت نیا در :نور یا نقطه ای کوچک ی چشمه لهیوس به هیسا لیتشک  (1

 .دارد وجود ییروشنا و یکیتار

 .شود یم دهید زین هیسا مین کامل، هیسا بر عالوه حالت نیا در :نور گستردهی چشمه لهیوس به هیسا لیتشک  (2

 

 

 

 

 

 

 هیسا قطر شود کینزد کدر جسم به نور ی چشمه هرگاه.دارد یبستگ پرده و کدر جسم تا نور ی چشمه ی فاصله به هیسا قطر:هیسا رییتغ

 .دیکن امتحان شودی م کتر کوچ هیسا قطر میکن دور کدر جسم از را نور ی چشمه هرگاه و شودی م بزرگتر
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 فهرسترگشت به ب

 نوع ترینمعمول. سنجدمی آسمان در خورشید مکان از استفاده با را زمان که است ایوسیله آفتابی ساعت :یآفتاب ساعت

. اندشده گذارینشانه صفحه روی روزشبانه هایساعت و دارد قرار ایصفحه روی که استشده ساخته ایمیله از آفتابی ساعت

. دهدمی نشان را ساعت و شودمی جاجابه صفحه روی هم میله سایه ی  مکان شود،می عوض آسمان در خورشید مکان وقتی

 و دارد فرق کمی خوانیممی ساعت از که زمانی با زمان این. دهندمی نشان را خورشیدی ظاهری زمان معمولی، آفتابی هایساعت

 .دارند  مطابقت مکانیکی هایساعت با سال طول در روز ۴ تنها هاساعت این. شودمی جاجابه دقیقه 1۱ حدود تا سال طول در

 .دارد قرار زنجان دانشگاه در رانیا یآفتاب ساعت نیبزرگتر

 متس به ایسایه شاخص این که کنند عمود زمین بر را صاف چوب مانند شاخصی توانمی جغرافیایی جهات تردقیق تعیین برای

 هب و است جغرافیایی غربی جنوب سمت به همیشه ایران در قبله.کنیممی گذاریعالمت را سایه این سر  که کندمی ایجاد غرب

 نگامه در شرعی نظر از اما است تقریبی گرچه که بایستند غربی جنوب سمت به توانندمی ندارند قبله که افرادی دلیل همین

 .کندمی کفایت بداند را قبله تقریبی جهت انسان که همین ضرورت

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندنیبب کینزد از رو ساعت نیا حتما رفتن مشهد موقع هر میویبگ ها بچه به میتوانیم هست رضا امام حرم یآفتاب ساعت نیا
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 رگشت به فهرستب

 تاب شب کرم توسط نور تولید علت
 یبرا مخالف جنس توجه جلب موجب شان فسفری شفقی نور تولید با تاب شب کرم که بودند عقیده این بر پیشتر دانشمندان
 هایرمک که دهدمی نشان است شده انجام محققین از گروهی توسط اخیرا که تحقیقاتی اما. شوندمی شکار برای صید یا و جفتگیری

 بش کرم نور دیدن با دیگر حشرات. کنندمی استفاده شکارچیان با مقابله برای دفاعی سیستم یک عنوان به نوردهی از تاب شب
 بر ابت شب کرم اگر حتی که است داده نشان تحقیقات. ندارد آن شکار به چندانی عالقه نیز قورباغه و نمیشوند نزدیک آنها به تاب
 .میکنند فرار و میترسند آن از کوسه حتی و ماهیها کند، پرواز آب فراز

  
 تاب شب کرم توسط نور تولید مکانیسم

 روش با حشرات گونهاین وسیله به نور تولید. كند تولید نور توجهی قابل میزان به كوتاهی بسیار زمان در است قادر تاب شب کرم
 تقریبا جالب ماده این كه كنندمی تولید ”فرین لوسی“ نامبه پروتیینی یا شیمیایی ماده یك توسط را نور آنها. گیردمی انجام خاصی
 شراتح این در شود،می تبدیل شیمیایی مواد به كلروفیل توسط نور انرژی كه همانگونه و است گیاهان در موجود كلروفیل به شبیه
 البته. میشود تولید رنگی سبز-زرد نور اکسیژن با ”فرین لوسی“ واکنش از. پذیردمی انجام خاصایماده كمك با عمل این عكس

 .ندارد همراه به را گرمایی گونههیچ شودمی تولید جانداران گونهاین توسط كه نوری شمعها، یا و المپها در تولیدشده نور برخالف
  
 تاب شب کرم توسط نور تولید,تاب شب کرم توسط نور تولید علت,علمی دانستنیهای 

 
 است شده ییشناسا تاب شب کرم گونه ۰۲۲۲ حدود در تاکنون

  
 ساخته یطور تاب شب کرم شکم یداخل قسمت. شودیم انجام آن پوست ریز و حشره شکم قسمت در ییایمیش واکنش نیا

 خاص درخشش یحت تاب شب یها کرم از یبعض تخم. کندیم منعکس رونیب به یراحت به را شده جادیا نور که است شده
 .کنندیم یافشان نور ندیایب رونیب لهیپ از نکهیا از قبل و دارند را خود
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 رگشت به فهرستب

 یشنهادیپ یها تیفعال و یآموزش نکات

 دیتأک که درس، اول بخش مشابه بخش نیا در انتظار مورد یامدهایپ .شود یم دیتأک یمرسان ایپ در نور یها یژگیو بر       عمدتا  درس نیا در

 است مناسب نور از استفاده با عابران و رانندگان به امیپ انتقال فهم یبرا ییراهنما چراغ یرنگ ینورها یمعنا .دارد نور بر دیتأک بود، صدا بر

 .کنند گزارش کالس به را یزندگ موارد ریسا در نور کاربرد شد خواسته آموزش دان از و

 آموزان ازدانش گروه کی .شود یم داده آموزش ، یباز قالب در کدر اجسام از نور عبور عدم و شفاف اجسام از نور عبور درس نیا در

 در مهم مطلب .کنند دایپ را رمز اول گروه یها ییراهنما از استفاده با دیبا آموزان دانش از گرید گروه و کنندی م نییتع را رمز ی کلمه

 .باشد کسانی آموزانش دان دسته دو یبرا آن یمعان دیبا که است آن هات عالم افتیدر و ارسال

 از را آن و کنند یم رسم میضخ یمقوا کی یرو را یفلش رمز، کردن دایپ در مقابل گروه ییراهنما یبرا اول گروه آموزان دانش

 آن، چرخاندن و فلش به قوه چراغی  لهیوس به نور تاباندن با سپس و )دیکن کمک آموزان دانش به فلش کردن جدا در( کنندی م جدا مقوا

 .کند یم مشاهده را هیسا لیتشک نور عبور یباز قالب در آموز دانش بیترت نیا به .کنند یم مشخص را رمز جدول در حرکت جهت

 دانش به کدر و شفاف شفاف،ه مین ی  کلمه ذکر( شود شفاف و شفاف مهین اجسام و کدر اجسام از نور عبور تفاوت متوجه دیبا آموز دانش

 دسته دو به آنها از نور عبور اساس بر را دارند اریاخت در که یاجسام هیسا مدرسه اطیح در آموزان دانش درس، نیا در .)ستین الزم آموزان

 ریز کادر در که یدرس کتاب 52 صفحه در شده ارائه نشیآفر یها یشگفت موضوع دیکن بیترغ را آموزان دانش .کنند یم یبند طبقه

 .بگذارند گفتگو به گروه دررا است آمده

 جدول ارزشیابی بر اساس مالک ها 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد انگیزه : 

 هرا کاله بدون هم بکبار کنند حرکت خورشید سمت به و بگذارند   سرشون روی و بیاورد  هرکس د دارن اگر دار لبه کاله یک 

 نمببی را خود جلوی توانیم می ما و شود می سایه ایجاد سبب دار لبه کاله......... بگویند  را دو این فرق خورشید سمت به بروند

 نکته : به بچه ها یاد آور شویم که به خورشید مستقیم نگاه نکنند . چون به چشم آن ها آسیب می رساند . 
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 رگشت به فهرستب

 چرا ؟ است موقع چه ؟ دهد می نشان را جاهایی چه که کنند می صحبت بینند می که هایی نور ی باره در ها بچه:  ۴4 ی صفحه

 . دادند تشخیص کجا از.  بینند می را دیگری  جاهای چه ها خانه از غیر ؟ است خاموش ها خانه چراغ بعضی

 رنگ دیدن با ها بچه و کرده طراحی را بازی منظور این یرای توانیم می کنیم می صحبت راهنمایی چراغ ی باره در:  ۴4 ی صفحه

 می هم منظور این برای و.   شود می صحبت هم ماشین بوق از مفید ی استفاده باره در.  کنند مرور و عبور راهنمایی چراغ های

 . است دهنده آزار حتی و فایده بی جاهایی چه در و است مفید زدن بوق هایی جا چه در کرد بیان و کرد طراحی را بازی توان

 بیش امنیت و آرامش برای پلیس دستورات به توجه و رعایت به  را آموزان دانش تجه دهیم می انجام که هایی پاسح و پرسش با

 . شویم می آور یاد مرور و عبور تر

 متعال بازی این در فقط ، باشد می قبلی بخش بازی مشابه بازی این کلیات.  باشد می بازی انجام و کالس در کار:   ۴4 ی صفحه

 تواند یم آموز دانش.  بود نور با تأیید و صدا با حرکت قبلی بخش در که صورتی در.  است شده تأمین نور با حرکت و صدا با تأیید

 نای و.  کند دریافت یا منتقل را پیامی بازی ضمن در رمز و عالمت گیری کار به با و بفهمد بازی خالل در را رمز و عالمت تعریف

 . باشد می صدا و نور مختلف های ویژگی اساس بر پیام دریافت یا انتقال

 وزآم دانش برای وقتی و کند طراحی را دیگری های بازی تواند می معلم قبلی بازی و بازی این انجام از قبل که این مهم ی نکته

 .....و زدن رومیز عالمت با پاشو ، زدن دست عالمت با بشین مانند.  دهد انجام را کتاب های بازی شد فهم قابل عالت و رمز

 کتاب آیا است تاریک جا همه و رود می برق که شب که این پاسخ و پرسش با.  کنیم می تدریس را نور ی چشمه ۴4 ی صفحه در

 را کتاب شود می باعث چیزی چه کنید می روشن را کبریت وقتی.  کنید می روشن چیزی چه.  چطور را مداد.  بینید می را

 تهداش نور که چیزی هر گوییم می ها بچه به گیریم می که هایی پاسخ با ؟ شوند دیده اجسام شود می باعث چیزی چه ؟ ببینید

 رن ی چشمه ترین بزرگ عنوان به خورشید به سپس و.  است الزم نور حتما دیدن برای و.  گوییم می نور ی چشمه آن به ، باشد

 فواید باره در ها بچه.   شویم می آور یاد را بزرگ خدای عظمت و کنیم می صحبت موردخورشی در قرآن ی آیه ی باره در.   است

 . کنند می گو و گفت خورشید نور

 رسیدن و اشیا سطح از نور بازگشت و اتاق در نور انتشار سبب به شود،می روشن چراغ که هنگامی اتاق، درون اشیای شدن دیده

 .است شده داده نشان اشیا روی از نور بازگشت راست سمت شکل در. است چشم به آن

 و ماه سطح بر خورشید نور تابش. است چراغ نور زیر اتاق درون اشیای شدن دیده روشن مانند نیز ماه شدن دیده روشن 

 .گویند نور بازتاب را اجسام سطح از نور بازگشت کلی طور به. شودمی ماه شدن دیده سبب آن سطح از نور بازگشت

 نور که شوندمی دیده علت این به آتش، و المپ خورشید، نور. هستند نور مولد منبع و چشمه کدام هر آتش، و المپ خورشید، 

 .رسدمی چشم به ما توسط شده دیده

 به و برگردد هاآن سطح از که خورشید نور مانند چشمه یک نور که شوندمی دیده هنگامى کنندمی تولید نور خود از که اشیایى 

 به که بیندمی نورى پرتوهاى راستاى در را اجسام انسان. شودنمی دیده کند،نمى بازتاب را نورى هیچ که ای شیء برسد، ما چشم
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 وجود بیند،می شخص که چیزی آن واقع در و است آمده مبدأ نقطه از نور که رسدمی نظر به همین برای رسد،می او چشم

 .ندارد خارجى

 رگشت به فهرستب

 ایجاد سایه حیاط در تا شود می داده آموزان دانش به اجسام اواع و شود می تدریس حیاط فضای در صفحه این: ۱5 ی صفحه

 دیگر یک ی سایه توانند می ها بچه....و.  مشجر و کدر و براق ی شیشه ، دی سی ، توپ ، کتاب ، خودکار ، رنگی های طلق.  کنند

 اه سایه تفاوت به توانند می  ظهر و وقت اول صبح مثال دهند انجام متفاوت زمان دو در را فعالیت این اگر و بکشند زمین روی را

 ایهس و تابد می مایل ظهر از بعد یا صبه در و است تر کوتاه سایه و تابد می راست ظهر در خورشید که شوند متوجه و ببرند پی

 . کنیم می اشاره زمان دو این در نورخورشید  گرمی وبه..  است تر بلند

 اهنگ برای.  رسد می خود شکل کوتاهترین به سایه است ضهر وقتی دهند پاسخ هم فکر ایستگاه سؤال به توانیم می ایجا در

  . کنیم می بیان را آن علت که این ضمن دهیم می هشدار ها بچه به خورشید به مستقیم نکردن

 روی بزرگی سایه ، ایستید می دیوار از دور و چراغ جلو وقتی اما.  ندارید دیوار روی ای سایه ، ایستید می چراغ پشت که وقتی

 دایجا نور های پرتو عبور راه کردن مسدود با شما.  شود می کوچکتر سایه شوید می دور چراغ از که تدریج به و اندازید می دیوار

 را ریکمت نور پرتوهای جلو کع است این شود می کوچکتر سایه شوید می دورتر نور منبع از قدر هر اینکه دلیل و کنید می سایه

 می محل آن در شده کاسته نور مساحت به ای سایه ایجاد ، ندهد خود از را نور عبور اجازه که جسمی هر کلی بطور.  گیرید می

 . نماید

 یآفتاب ساعت خورشید نور از استفاده با دور های گذشته در که کنیم می اشاره  تاریخی ی نکته به صفحه این در:  ۱1 ی صفحه

 به را آن گزارش و داده انجام کتاب طبق خواهیم می آموزان دانش از را فعالیت این و.   سنجیدند می آن با را زمان و کرده درست

 . دهند می نجام را  فعالیت این معلم راهنمایی با و مدرسه در ابتدا بیاموزند را کار که این برای.  بیاورند  کالس

 .  دهند گزارش و بیاورند کالس به و داده انجام را گذشته های زمان در پیام انتقال باره در تحقیقی

.  برند می پی مهربان خدای عظمت به دیگر بار یک آموزان دانش و کنیم می صحبت آفرینش های شگفتی باره در:  ۱2 ی صفحه

 به فقط ما و گیریم می کودک خود زبان از را همه که باشیم داشته توجه.  کنیم می صحبت فناوری و علم باره در دوم قسمت

 در ها چراغ انواع کاربرد مورد در تحقیقی آموزان دانش دوباره.  اطالعات آوری جمع.   کنیم می هدایت را آموز دانش هدف سمت

 . کنند می ارائه کالس به و دهند می انجام اتوموبیل

 های چشم لحظه چند گوییم می و کشانیم می  چالش به کتاب های جمله بادادن را آموزان دانش.  کالس در کار:  ۱5 ی صفحه

 دگیری می کمک نور از چگونه کنید می چه بگویید سپس و.  دهید قرار گویم  می من که هایی چیز جای را خود و ببندید را خود

 گرا بگویید کالس برای بعد کنتید صحبت هم گروهتان در قبال البته.  بنویسید جدول در را خود نهادی پیش های راه سپس ؟

 . بنویسید خود کتاب در توانید می شما بود کالس بیشر موردتأیید

 . رابکشند آن نقاشی و  کنند طراحی  صدا یا نور با رابطه در  هشداردهنده ی وسیله یک فعالیت قسمت در
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 علوم سؤال هر برای و. دارد را گر هدایت نقش فقط معلم و است محور فعالیت آموزش یک علوم تدریس که باشیم داشته توجه

 . بدهد را سؤال پاسخ آزمایش با و کرده طراحی را آزمایش یک بتواند باید آموز دانش

 نشانه صفحه روی ، روز شبانه های ساعت و دارد قرار صفحه روی که است شده ساخته ای میله از آفتابی ساعت ترین معمولی

 را ساعت و شود می جا جابه صفحه روی هم میله ی سایه مکان ، شود می عوض آسمان در خورشید مکان وقتی اند شده گذاری

 . دارد قرار زنجان گاه دانش در ایران آفتابی ساعت ترین بزرگ.  دهد می نشان

 رگشت به فهرستب

 سؤاالت : 

             ؟  است الزم چیزی چه دیدن برای( 1

 نور:   جواب

          ؟   چیست نور ی چشمه( 2

 .     باشد داشته نور خودش از که چیزی هر:  جواب

 ؟    چیست نور ی چشمه ترین نور پر( 5

 .   خورشید:   جواب

 ؟    شود می هایی استفاده چه نور از( ۴

 ..  و گیاه رشد – غذا پختن – راهنمایی چراغ – ها بیمارستان – مطالعه برای:  جواب

    ؟ شود می درست سایه چگونه( ۱

 .     شود می درست سایه چیز آن پشت در نگذرد چیزی از نور که هنگامی:  جواب

   چرا؟ ؟ است تر بزرگ جسم آن خود از جسم یک ی سایه همیشه آیا( 4

 . هستند جسم از تر کوچک اوقات بعضی در و تر بزرگ اوقات بعضی در.  دارد نور تابش به بستگی سایه زیرا.  خیر:  جواب

 لینک گیف ها می توانید دانلود کنید 
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 بازی سایه ها     
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 از حسن توجه شما همکاران خوب سپاس گزارم 

 ابلقی : جارادتمند شما                                                             


