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االنسان  ستأنسمثل القمر مصدرا طبيعيا مألوفا للضوء فقد اي  القمر :
  . في قضاء حاجاته ليال  األرض بنور القمرمنذ وجوده على 

يأخذ القمر نوره من أشعة الشمس ، ثم يعود فيعكس على الكرة  
األرضية ،لذا فنحن نرى نوره بوضوح خاصة عندما تكون السماء 

    صافية بدون سحب .
وبدون الشمس  األرضمصدر الدفء والضياء على إنها     :الشمس
و لنعرف قيمة الشمس يكفي أن نتصور أنفسنا في الحياة  تنمحي

 النباتيةالطاقة الشمسية الزمة للحياة إن . الظالم لعدة شهور أو أسابيع 
  .والحيوانية

نقاطا مضيئة  وسترى ارفع رأسك في الليل إلى السماء  النجوم:
  .إنها النجوم متأللئة:
سان على النجمة القطبية لتعيين اتجاه الشمال كما أن ضوء االناعتمد 

  النجوم و إن كان خافتا بعيدا فقد شكـّل مصدرا للضياء في الليل .
و بعض البراكين البراكين الثائرة مصدر للضوء في الليل  :البراكين 

تلقي حممها لعدة أسابيع قبل أن تنفجر و تمثل خطرا على السكان 
  األرض.النار البركانية هو باطن مصدر المجاورين له .

   .اكتشف االنسان النار منذ آالف السنين : النار   
  األرض.مصدر هام من مصادر اإلضاءة على النار    في التعدين في صهر  ا استخدمتكم ومعالجة األمراض وغيرهااستخدم اإلنسان النار من قديم العصور للتدفئة واإلضاءة والطبخ

النار آلة تعتمد على حركة  إلشعالمن أهم األدوات التي استخدمت    المعادن والحدادة ونحوها. 
وينتج عن هذا االحتكاك شرارة تؤدي الى الدوران السريعة باليدين 

  .االشتعال
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  المضيئة:الكائنات 
عن الحشرة المسماة بالدودة المضيئة، أو ذبابة النار، وإذا  ناسمع لقد 

، فسنالحظ أن الضوء الذي ينبعث من بواحدة منها وفحصناها  أمسكنا
  تنبعث منه. ال حرارة تخافبمصباح  بطنها أشبه ما يكون

التي يسرها هللا  من هذه الميزة لالستفادةالكثير من الناس التجأ       
أمريكا الوسطى وغرب  فياالصليون  سكاناللكثير من شعوب العالم ف

 ويحتفظون به الحجم،الكبير  ءالمضي لدوداكانوا يصطادون  األنديز
   .همليلبها ظلمة  يضيئون أقفاصي ف
 مصابيح رائعة، إنها  لإلضاءةمصدرا طبيعيا ت الكائناهذه تمثل      

العظيم الذي خلقها بهذه الميزة سبحان هللا .. واقتصادية في نفس الوقت
  الفريدة.
المحيطات المظلمة  فيتعيش في األعماق السحيقة أسماك أيضا توجد 

قادرة ،) متر تحت سطح البحر 4000إلى  1000أعماق تتفاوت من ( 
 عنه دتولّ ي ال ضوء( يعرف بالضوء البارد الذيالضوء توليد على 

  .مصابيح صغيرة  األعضاء عبارة عن ) وهذهحرارة
هذا الضوء باهتا يصدر بشكل متقطع من وقت آلخر، أو قد  قد يكون

  يكون مبهراً مستمراً.
تعتبر قدرة هذه األسماك على توليد الضوء إحدى عجائب خلق هللا      

  في الطبيعة.
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  الشموع :
 وال تزال لإلضاءة ليالقرون منذ عدة  عولشمااستعمل اإلنسان  

في العصر الحديث خاصة عند  ةعادة إضاءة الشموع حاضر
  . لمتوارثةااالحتفال بعديد العادات 

  وأعياد الميالد والجلسات. واألعراسمناسبات الزواج  وفي األضرحة في الشموع كذلك توقد 
  

  : قناديل الزيت
بعد أن قام  استعملت قناديل الزيت لإلضاءة منذ آالف السنين 

  .يصطادهاكان م الحيوانات التي وشح االنسان البدائي بتذويب
يكفيه عن  وكان القنديلبحاجة للسهر على اشعال النار ليال كامال صناعة القناديل الزيتية ثورة في حياة االنسان القديم فلم يعد عتبر ت

   ناء.هذا الع
األمام للفتيل الذي كان  فيوبفتحة االنسان القناديل من الطين صنع 

خلف القنديل مستودع هناك في  يشعل لكي يعطي الضوء. وكان
قناديل  للزيت وفتحة يمأل به عن طريقها. ثم طورت، تدريجيا،

  .بفتحات أكبر للفتيل األكبر؛ بهدف إعطاء ضوء أقوى وأسطع

  

    المصباح:
أداة يستخدمها وهو  المصباح واحدا من أهم االختراعات يعتبر 

  .الضوء إنتاجالناس في 
لم يعد الناس يعتمدون بشكل كامل على المصباح  اختراعمنذ 

ا، فقد يسرت المصابيح للناس للحصول على الضوء. وبهذ الشمس له من األنشطة باستخدام  رال حصالعمل والمشاركة في عدد 
 .االصطناعية اإلضاءة

  :  المنارة  
الى المراكب هتدي تبنى االنسان المنارات على سواحل البحر حتى 

على العامل  وكان  ض البحرفي عرتائهة اتجاه الساحل عندما تكون 
بالمنارة أن يعمل على اشعال نار عظيمة في أعلى المبنى و أن ال 

  أبدا.في الليل  تنطفئ النار
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  المكشاف:  صدر اصطناعي للضوءم   : المكشافمصدر اصطناعي للضوء     

    
  : القنديل الزيتي  مصدر اصطناعي للضوء  فانوس الشارع :  مصدر اصطناعي للضوء

    
  : الفانوس المنزلي مصدر اصطناعي للضوء  القنديل الزيتي : مصدر اصطناعي للضوء

    
  المنارة  :مصدر اصطناعي للضوء  الشموع : مصدر اصطناعي للضوء
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  : الشمس مصدر طبيعي للضوء  الحشرات المضيئة للضوء:مصدر طبيعي 

  البركان  : مصدر طبيعي للضوء  القمر  للضوء:مصدر طبيعي     

    
  النار  : مصدر طبيعي للضوء   : النجوم مصدر طبيعي للضوء
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