
     

. بِ اجساهی کِ ًَر تَلیذ هی کٌٌذ هٌبع ًَر گفتِ هیشَد.بزای دیذى اجسام ًَر السم است

. خَرشیذ ٍ چزاغ ٍ شوع هٌبع ًَر ّستٌذ

باستابش ًَر 

. گفتِ هی شَدٍقتی ًَر خَرشیذ یا چزاغ قَُ بِ آیٌِ هی تابذ اس آى بز هی گزدد بِ ایي پذیذُ باستابش ًَر 

. تقزیبا ّوِ اجسام ٍقتی ًَر بِ آى ّا هی تابذ آى را باستاب هی دٌّذ

. اگز ًَر بِ سطح صاف ٍ صیقلی هاًٌذ آیٌِ بزخَرد کٌذ بِ طَر هٌظن باستابش کٌذ

اگز ًَر بِ سطح ًاصاف ٍ غیز صیقلی هاًٌذ کاغذ آلَهیٌیَهی چزٍک بزخَرد کٌذ بِ طَر ًاهٌظن باستابش هی 

. کٌذ

اًپششک اس آیٌِ فزٍر فتِ بزای دقیق دیذى دًذاى استفادُ کِ تصَیز را اس اًذاسُ ٍاقعی بشرگتزًشاى هی دًذ

. دّذ

آیٌِ ّا ٍ ٍیژگی ّای آى 

. ّز چیشی کِ بتَاًذ ًَر را بِ طَر هٌظن باستاب دّذ هاًٌذ آیٌِ عول هی کٌذ

تصَیز در آیٌِ ی تخت بزگزداى .ستدر آیٌِ ی تخت اًذاسُ ی تصَیز با اًذاسُ جسن رٍبزٍی آیٌِ بزابز ا

. ٍقتی کِ دست راست را بلٌذ تصَیز دست چپ در آیٌِ دیذُ هی شَد.جاًبی است

. اگز بِ آیٌِ ًشدیک تصَیز ها ّن ًشدیک ٍ اگز دٍر شَین تصَیز ها ّن دٍر هی شَد

. اس آیٌِ تخت در دستشَیی ّا ٍ آرایشگاُ ّا استفادُ هی شَد

آیٌِ بزآهذُ  

. کِ در سز پیچ جادُ ّا ٍ آیٌِ اتَهبیل استفادُ هی شَد. دُ تصَیز کَچک تز اس جسن است در آیٌِ بزآم

: آیٌِ فزٍرفتِ 

خالصِ درٍس علَم 

 اٍل دبستاى



. در دًذاًپششکی کِ تصَیز بشرگ تز اس جسن است

ها چگًَِ اجسام را هی بیٌین؟ 

. ها بزسذ ًَر بِ جسن بتابذ ٍ باستاب آى بِ چشن.ٍ ًَر کافی در هحیط باشذ. بایذ چشن ها سالن ٍباس باشذ 

. در هسیز رسیذى بارتاب ًَر بِ چشن ها هاًعی ٍجَد ًذاشتِ باشذ

. سیز دریایی ّا بزای دیذى اجسام کِ در سطح آب قزار دارًذ اس چشن سیز دریایی استفادُ هی کٌٌذ

 .چشن سیز دریایی اس دٍ آیٌِ هَاس ی کِ بِ طَر سز ٍتِ هقابل ّن قزار گزفتٌذ ساختِ هی شَد
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