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نگاهی به آسمان 
انسـان ها همه جـا گاه بـه آسـمان خیـره می شـوند. شـب هایی کـه هـوا صـاف اسـت، 
می تـوان چیزهایـی نورانـی را در آسـمان دیـد کـه در فضـا جـای گرفته انـد. این اجسـام 
فضایـی مثـل نقاطـی کوچـک دیـده می شـوند چـون خیلـی از زمیـن دور هسـتند، ولـی 

خیلـی از آن هـا بسـیار بـزرگ هسـتند.

فضا چیست؟ 
بیـرون از زمیـن چیزهـای زیـادی وجـود دارنـد کـه بعضـی 
رنگی و بزرگ هسـتند و برخی اسـرارآمیز و در دوردسـت ها 
هسـتند، ولـی همـه آن هـا حرکـت می کننـد. فضا فاصلـه خالی 
و بـزرگ بیـن ایـن اجسـام اسـت. کلمـه »فضـا« به معنـی همه 

چیزهایـی اسـت کـه بیـرون از زمیـن قـرار دارند.

همسایه های زمین 
وقتی خورشید غروب می کند، ماه 

روشن ترین چیزی است که در 
آسمان دیده می شود. ماه نزدیک ترین 

شیء فضایی به زمین است و خیلی 
نزدیک تر از خورشید است. ماه در 
آسمان بزرگ به نظر می رسد، ولی 

درواقع خیلی کوچک تر از خورشید 
است.

سکوت در فضا 
وقتی صدایی را می شنویم، این صدا در 

هوای اطراف پخش می شود و به گوش 
ما می رسد. جهان اطراف ما پر از 

هواست و برای همین صداهای زیادی 
را می شنویم – ولی در فضا هوایی وجود 
ندارد. حتی اگر گروه موسیقی بزرگی 
را به فضا ببریم و روبروی 
نوازنده ها بنشینیم، باز 

هم صدای آهنگ ها 
را نمی شنویم – حتی 
صدای طبل ها هم به 

گوش نمی رسد!
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نگاهی به ستاره ها 
انسـان ها روی سـیاره ای بـه نـام زمیـن زندگـی می کننـد 
و نقـاط نورانـی کـه شـب ها در آسـمان می بینیم سـتاره ها 
هسـتند. نزدیک تریـن سـتاره بـه زمیـن توپـی بـزرگ بـه 
رنـگ زرد و نارنجـی اسـت کـه هـر روز در آسـمان دیده 
می شـود و بـه آن خورشـید می گوییـم. خورشـید خیلـی 
بزرگ تـر از سـیاره هایی مثـل زمیـن اسـت. خورشـید از 
زمیـن بـه شـکل توپـی بسـیار بزرگ دیـده می شـود چون 

از سـتاره های دیگـر خیلـی بـه زمیـن نزدیک تـر اسـت.

چرا فضا تاریک است؟ 
نـور از فضـا عبـور می کنـد. همـه نـوری کـه در روز یـا شـب بـه مـا می رسـد 
از سـتاره ها می آیـد. نـور را فقـط وقتـی می بینیـم کـه بـه چیـزی می خـورد و 
بازتـاب پیـدا می کنـد. زیبایـی و روشـنایی سـیاره مـا )زمیـن( بـه خاطـر نوری 
اسـت کـه بـه ذرات ریـز در جـو اطـراف زمیـن برخـورد می کند )صفحـه 7(. 

ولـی فضـا خالـی اسـت و ذره ای نـدارد کـه نـور بـه آن برخـورد کند.

ماهواره یکی از چیزهایی است که در 
فضا با نور خورشید روشن می شود.
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زمین در فضا 
نـام زمیـن زندگـی می کننـد. زمیـن  بـه  انسـان ها در فضـا روی سـیاره ای 
سـیاره ای بـزرگ اسـت کـه در فضـا حرکـت می کنـد. بیشـتر قسـمت های 
زمین از سـنگ سـاخته شـده، ولی بیشـتر سـطح آن پوشـیده از آب اسـت که 

در دریاهـا و اقیانوس هـا دیـده می شـود.

سیاره پرجنب وجوش 
زمیـن تنهـا سـیاره شناخته شـده ای اسـت کـه زندگـی 
در آن وجـود دارد. گیاهـان و جانـوران گوناگونـی در 
ایـن سـیاره زندگـی می کننـد – تعـداد ایـن موجـودات 
زنـده بـه قـدری زیاد اسـت که هنوز کسـی نتوانسـته 
بـرای زنـده  آن هـا را بشـمارد. گیاهـان و جانـوران 
مانـدن بـه آب و گازی بـه نـام اکسـیژن نیـاز دارنـد. 

آب و اکسـیژن زیـادی در زمیـن وجـود دارد.

پوشش مخصوص زمین  
سـیاره زمیـن را الیـه ای ضخیـم از گازهـا پوشـانده کـه جـو یا 
اتمسـفر نـام دارد. مـا ایـن الیه را حـس نمی کنیم ولـی هوایی 
بـاران ابرهـا از جـو زمیـن می آینـد.  کـه تنفـس می کنیـم و 
نـور و گرمـای خورشـید از جـو زمیـن می گـذرد، ولی بیشـتر 
چیزهـای مضـر در پرتوهـای خورشـید نمی تواننـد از ایـن جو 
عبـور کننـد. الیـه آخـر جو زمین مـرز بین زمین و فضا اسـت.

 .

نیروی نامرئی 
اگـر چیـزی را پرتـاب کنیـد، روی زمیـن می افتـد چون 
نیرویـی نامرئـی بـه نـام گرانـش یـا جاذبه همـه چیز را 
روی زمیـن نگـه مـی دارد. گرانـش زمیـن همـه چیز را 
بـه سـمت خـود می کشـد. اگـر نیـروی گرانـش نبـود 
همـه مـا در آسـمان شـناور می شـدیم، و آب اقیانوس ها 
بـه فضـا می ریخـت! گرانـش فقـط در زمین نیسـت، در 

همه جـای کیهـان وجـود دارد.

شرایط روی زمین برای زندگی 
موجودات زنده مناسب است.
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