
 

 

  به نام خدا

                      پايه دوم                                                          )  2پيام رمز را پيدا كن  ( 6 بخش       

  .استفاده مي كند رانندگي  وچراغ راهنماييپليس در خيابان هاي شلوغ به جاي سوت براي هشدار دادن به راننده ها از –1

 چراغ و حركت براي سبز ،چراغ ها اتومبيل ايستادن براي قرمز چراغهر رنگ نور چراغ راهنما چه پيامي را به راننده ها مي دهد ؟ –2

  .باشد مي احتياط براي زرد

  .كند از ترافيك سنگين جلوگيري مي - شود  مي پياده مانع تصادف خودروها و عابرينكند؟  چراغ راهنما، چه كمكي به ما مي  - 3

  .نور كافي الزم است چه چيزي الزم است؟ اشياءبراي ديدن  - 4

 ,فيلم برداري ها  , كارخانه ها , ها عكاسي, ها بيمارستان ,براي مطالعه كردن  - براي ديدن اطرافمان ؟ كنيم هايي مي از نور چه استفاده - 5

  ...رشدگياهان و , سينماها

  .است چشمه نور  دهدهر جسمي كه از خود نور بچشمه نور چيست؟  - 6

  ...المپ روشن و  -نور مهتابي   - روشن شمع, كرم شب تاب ,  ستارگان ,خورشيد چند چشمه نور نام ببريد؟ - 7

  ...نور مهتابي و  چراغ قوه روشن، , آتش, المپ روشن , شمع كدام چشمه هاي نور را انسان درست كرده است ؟ –8

  .چون چشمه ي نور قدرتمندي به نام خورشيد وجود داردمي توانيم ببينيم؟, نيستندچرا در روز روشن كه المپ ها روشن   - 9

  خورشيدشناسيد چيست؟ پرنورترين چشمه نوري كه مي - 10

رسد و ما ماه را روشن  تابد و بازتاب آن به چشم ما مي ماه از خود نوري ندارد بلكه نور خورشيد به ماه ميآيا ماه چشمه ي نور است؟ –11

  . در واقع ماه نوعي آينه است.بينيم مي



 

 

  ...زمين بازي و  - كالس درس  - اتاق عمل  -ها  رانندگي در خيابانشود؟ هاي ديگري مي توانيد بگوييد كه از نور چه استفاده آيا مي  - 12

  .تشكيل مي شود اگر نور از چيزي نگذرد در پشت آن سايه  شود؟  مي تشكيل چراسايه- 13

  مثل هم تيره است؟, ام اجسام كه در مقابل نور قرار مي گيرد آيا سايه ي تم  - 14

  .نور از آن ها عبور مي كند كمي كاغذ شفاف و نايلون سايه ي كم رنگي دارند چون , شيشه , در پشت چيز هاي شفاف مثل آب . خير 

  )كدر باشد آري .( ن مهم است اما شفافيت شيشه يا مات بودن آ. خير آيا با شيشه هم مي توانيد سايه درست كنيد ؟  - 15

  . اجسامي مانند شيشه و آب كه شفافند و نور را از خود عبور مي دهند سايه ندارند كدام اجسام سايه ندارند؟  - 16

  .وقتي نور از باال بر جسم بتابد تر است؟ چه وقت سايه از خود جسم كوچك - 17

  .وقتي جسم به منبع نور نزديك باشد سايه بزرگ تر است  - خيراست؟تر  آيا هميشه سايه يك جسم از خود آن جسم بزرگ  - 18

بر  چپو  راستدر صبح و عصر كه نور از  گيريد؟ اي مي سايه يك ميله يا جسم را در ساعات مختلف روز با هم مقايسه كنيد چه نتيجه  - 19

  .است كه نور از باال مي تابد   تابد سايه بلندتر از ظهر ميله مي

. در گذشته با استفاده از سايه ساعت آفتابي درست مي كردند , سايه عالوه بر استراحت تابستاني ه چه استفادهاي مي شود ؟از ساي –20

  . حركات نمايشي با سايه ي دست انجام مي گيرد

  


