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)نور(    ڼا او د ر   یز د منشوراغ   - ( او مواد  ېښې )پ یدې پد 

)انکسار( یدل مات   
 

ده.   ینهسپ ړانګهد لمر ورڼا هغه وړانګې ده چې له یوه سرچینې څخه راځي . د بېلګې په توګه ،لمر د رڼا لویه سرچینه ده. 

د سپین نور تجزیه او له هغه څخه حاصل شوي   شوي ده. ړهجو څخه ړانګوو ګهله رنچې موږ ګورو  ړانګهو ینهسپ

هغه اووه رنګونه دي چې د لیدلو وړ نور په نوم  رنګونه په دې ترتیب دي: سور،نارنجي، ژېړ،شین،آبي،نیلي، او بنفش

  د رنګونو دغه سلسله هغه وخت د لیدو وړ دی چې سپین نور له یویادېږي او دا رنګونه د نوري طیف په نوم یادېږي.

منشور څخه تیر شي. همدغه شان د رنګونو دغه سلسله هغه وخت د لیدو وړ دی  چې د لمر وړانګې  د اوبو په یوه 

.وي سره زرغونه ووینو لمرپه عین وخت کې چې اورښت او  شو کولی موږ کبله همدې هل څاڅکې باندې و غورځي.   

 

 

 

د   .څپې او انحرافی اوږدوالي لري فېمختلف رنګونه مختلوړانګي )نور( د څپې )موج( په څېر حرکت کوي، او 

د )  وینو سره سترګو هغه رڼا په واسطه چې موږ دخپل  د فاصله ده. څپواوږوالي د فوقانی څپې او تحتانی څپې ترمنځ

سور رنګه نور د   ترمنځ دي. (nm) مترونون 730 تر  څخه 390 ا فاصلهد دی، کوچنی خورا فاصله دا ،(ڼار لیدُو وړ

ځکه چې د رنګونو دڅپې اوږدوالي مختلف دی، نو و د بنفش د څپې اوږدوالي لڼد ترین دي. اڅپې اوږدوالي اوږد ترین 

له همدې کبله د وړانګو انکسار یوله بله څخه توپیر لري. دا د دې سبب ګرځي چې همیشه رنګونه په ترتیب سره وي او 

دسور رنګ د نور انکسار لږ دی سور په سر او د بنفش د نور انکسار ډېر دي سره زرغونه یو شان رنک ولري یعني 

 بنفش ټیت دی. 
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 رنګ سپین لمر د چې کله. لرو ړتیاته ا ڼالپاره ر یدلود ل یانود ش ږکبله مو ېدي. له همد ډول یو  دوړانګې ڼاد ر ګونهرن

رڼا په جسم باندې لګېږي، د مثال په ټوګه جمپر،له هغه څخه رڼا راغبرګ )منعکس( کېږي.منعکس یعني د رڼا وړانګې 

 یږلنه ل ېرتهب ېچ رڼاهغه د نور په لوري کې دغه تغیریا بېرته ګرځېدنه د انعکاس په نوم یادېږي. بیرته لېږل کېږي 

  د رڼا وړانګې دی چې راغبهغه  ،وینوسره  ګود ستر ږوم ېچ ګهغه رن .یادېږيد جذب په نامه  ېږيجذب یږيک

یو زرغون رنګ جمپر وینو، دا له دې کبله ده چې زرغون رنګ راغبرګ ) منعکس(   ږشوي دي. که مو رګ)منعکس( 

څخه تیر نشي اود  ېنور به له هغوي،  رنګتورجمپر یرېکه چ پاتې شوی برخه جمپر جذبوی. ړانګېو ڼاد رشوي دی. 

خو که چیرې یو چمپر سپین رنګ وي د نورټوله برخه  بېرته ګرځول کېږي، اوهغه سپین . نور وړانګې ټول جذبېږي

 ښکاري.
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 : ښتنېانکسار پو ڼا او د ر یزد منشوراغ
 

په الندې درې یا دوه ځوابه پوښتنو کې له صحیح ځواب څخه دایره یاحلقه چاپېره  

 کړئ. 
 

 چې له لمر څخه راځي؟  د رڼاهغه کوم رنګ دی  •

 

o ژېړ 

o آبي 

o  سپین 

 

 ړي موږ څه وینو؟ انکسار وک او چې د لمر وړانګې  د اوبو په یوه څاڅکې باندې و غورځي کله  •

 

o  د اورښت ډېرې څاڅکي 

o  موږ هیڅ شي نه وینو 

o  سره زرغونه 

 

 ی؟ د یش  څه انعکاس یابېرته ګرځېدنه  •

o کارول  فلکسی د ر 

o  منعکس( کېږيراغبرګ رڼا(  

o  منعکس( کېږينه  راغبرګ )رڼا نه  

 

 ی؟ د یش  څهجذب   •

 

o  راغبرګ )منعکس( کېږيرڼا  

o  منعکس( کېږينه  راغبرګ )رڼا نه  

o ده  یوه بله کلمه ڼارد لیدُو وړ 

  

 ؟ ینيو څنګههغه تاسو  يو رنګ   ینچمپر سپ یو ېرېکه چ •

 

o  د نور وړانګې جذبېږيټول 

o  بېرته ګرځول کېږيټول د نور وړانګې 

 


