
  

  علوم هفتم 10مجموعه سواالت و نكات فصل 

خير گرما انرژي منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است ولي دماي يك جسم در   توضيح دهيد ؟   آيا دما و گرما به يك معني هستند؟ –
براي . واقع ميزان سرعت حركت ذرات تشكيل دهنده آن جسم است و در واقع معياري است كه ميزان گرمي و سردي مواد را نشان مي دهد 

درجه سانتي گراد هستند اما  100آب جوش داراي دماي يكسان و يك ليوان آب جوش و يك كتري      : درك اين تفاوت به مثال زير توجه كنيد 
 . گرماي يك كتري آب جوش بيشتر از يك فنجان آب جوش است ، چون مقدارش بيشتر است

 مثال دماي يك فنجان. هر چه جسمي گرمتر باشد دماي آن بيشتر است   .چه رابطه اي بين گرما و دما وجود دارد ؟ با مثال توضيح دهيد  – 2
چاي داغ بيشتر از دماي يك فنجان آب خنك است ، به عبارت ديگر به جسم هاي گرمتر دماي بيشتر و به جسم هاي سردتر دماي كمتر نسبت 

 .مي دهيم

با استفاده از حس المسه خود مي توانيم تشخيص  ساده ترين روش براي تشخيص گرماي برخي اجسام چيست؟ آيا اين شيوه دقيق است ؟ – 3
، به عنوان مثال وقتي    اما نمي توانيم به طور دقيق مقدار گرمي و سردي آن را مشخص كنيم. ه جسمي داغ و چه جسمي سرد است بدهيم چ

ص مي مي خواهيم ببينيم فردي تب دار يا نه ، معموال دست خود را روي پيشاني او قرار مي دهيم و با مقايسه دماي بدن او با دماي بدنمان تشخي
  .تب دارد يا نه ولي نمي توانيم تشخيص دهيم او چند درجه تب دارد دهيم كه شخص 

استفاده از حس المسه براي تشخيص دما دقيق نيست و كامال همراه با خطا نيز مي باشد ، به عنوان مثال اگر ما يك دستمان را در آب : نكته 
ستمان را وارد آب ولرم كنيم ، دستي كه در آب سرد بود ، آب ولرم ثانيه دو د 30سرد و دست ديگرمان را در آب گرم قرار دهيم و پس از حدود 

  .را گرم احساس مي كند و دستي كه در آب گرم بود ، آب ولرم را سرد احساس مي كند 

  .دماسنج وسيله اي است كه با استفاده از آن دما را اندازه مي گيريم دماسنج چيست ؟  - 4

، اگر اين دماسنج ها را در محيط .دماسنج هاي جيوه اي و الكلي رايج ترين دماسنج ها هستند  ستند ؟ رايج ترين دماسنج ها از چه نوعي ه - 5
در اين حالت ارتفاع الكل رنگي يا . گرم قرار دهيم ، جيوه يا الكل درون مخزن آنها منبسط مي شود و از لوله مويين داخل دماسنج باال مي رود

  .مي دهد جيوه درون لوله ، دماي محيط را نشان

چون انبساط وانقباض جيوه يا الكل كه حالت مايع دارند ، از . اساس كار دماسنج ها تفاوت انبساط و انقباض جيوه و الكل با شيشه است : نكته 
و دماي شيشه جامد بيشتر است ، در هواي گرم بيشتر از شيشه منبسط مي شوند و باال مي روند و در هواي سرد منقبض شده و پايين مي روند 

  .كمتر را نشان مي دهند

براي درجه بندي دماسنج هاي جيوه اي و الكلي ، ابتدا مخزن آنها را    دماسنج هاي جيوه اي و الكلي چگونه مدرج يا درجه بندي مي شوند؟ – 6
مجاورت بخار آب در حال جوش در مخلوط آب و يخ قرار مي دهند و سطح جيوه يا الكل را ، صفر نشانه گذاري مي كنند ، سپس دماسنج را در 

را به صد قسمت مساوي تقسيم مي كنند ) صفر تا صد ( عالمت گذاري مي كنند ، بين اين دو عدد  100قرار داده و سطح مايع دماسنج را با عدد 
صفر درجه يخ مي زند و در  در ساحل دريا ، آب در دماي: نكته                      .و هر قسمت را يك درجه سلسيوس يا سانتي گراد مي نامند

در مناطق با فشار . درجه مي جوشد ، در واقع تمام نقاط ذوب و انجماد و جوش را در فشار يك اتمسفري سطح دريا اندازه مي گيرند  100دماي 
  .كمتر مثل ارتفاعات اين دماها اندكي كمتر و در مناطق پر فشار تر مثل دشت ها اين دماها اندكي بيشتر هستند

به اين منظور مخزن دماسنج را در تماس با جسم مورد نظر قرار  چگونه دماي يك جسم را با دماسنج جيوه اي و الكلي اندازه مي گيريم ؟ – 7
وانيم ، مي دهيم و مدتي صبر مي كنيم تا ارتفاع مايع در لوله باريك ديگر تغيير نكند ، آنگاه عددي را كه مايع در آن ارتفاع قرار دارد ، مي خ

  .اين عدد همان دماي جسم است 

  .براي دقت بيشتر بايد لوله باريك دماسنج و خط نشان مايع دماسنجي را در خط افق در مقابل ديدگانمان قرار دهيم : نكته 



اع قابل مالحظه زيرا كوچكترين تغيير در حجم جيوه يا الكل بتواند به تغيير ارتفچرا لوله هاي درون دماسنج معموال باريك و بلند هستند؟  – 8
  .اي در لوله بيانجامد

  بعضي از انواع دماسنج هايي كه در پزشكي كاربرد دارند را نام ببريد و طرز كارشان را بنويسيد؟ – 9

در اين نوع دماسنج نيز از جيوه استفادهشده است ، در اين دماسنج يك خميدگي وجود دارد كه باعث مي : جيوه اي  –دماسنج پزشكي  –الف 
  .پس از بيرون آوردن دماسنج از دهان تا زماني كه مي خواهيم دما را بخوانيم مايع درون دماسنج پايين نرودشود 

  .با قرار دادن اين دماسنج در دهان نمايشگر آنها عددي را نشان مي دهد كه همان دماي بدن است : دماسنج ديجيتالي  –ب 

روي بدن و تغيير رنگ كريستالهاي مايع آن و با توجه به اينكه هر رنگ بيان كننده يك دما با قرار دادن اين نوع دماسنج : دماسنج نواري  –پ 
  .است مي توانيم دماي بدن را اندازه بگيريم

  .به مقدار انرژي اي كه بر اثر اختالف دما از جسمي به جسم ديگر منتقل مي شود ، گرما مي گويند  گرما چيست ؟ – 10

هنگامي كه دو جسم با دماهاي متفاوت در تماس با يكديگر قرار بگيرند گرما از جسم گرم تر به  گرما چگونه بين دو جسم منتقل مي شود؟ – 11
بنابراين دماي جسم گرم پايين مي آيد و دماي جسم سرد باال مي رود و اين فرآيند آنقدر ادامه پيدا مي كند كه . جسم سردتر منتقل مي شود 

وجسم يكسان شود ، به طور مثال وقتي ظرف غذا را روي اجاق گاز قرار مي دهيم ، چون اجاق گرمتر از ظرف غذاست ، گرما مي دهد و دماي د
  .انرژي گرمايي را به ظرف منتقل مي كند

هم در تماس باشند فرآيند زماني كه دو جسم با دماهاي متفاوت با  منظور از اينكه دو جسم با يكديگر در تعادل گرمايي هستند چيست ؟ – 12
  .انتقال گرما از جسم گرمتر به جسم سرد تا زماني كه دو جسم هم دما شوند ادامه مي يابد ، اين دما را دماي تعادل دو جسم مي نامند

دترين نقطه در درجه سانتي گراد نيز اعالم شده است و سر+  70گرمترين نقطه روي زمين ناحيه اي در كوير لوت است كه دماي آن تا :نكته 
  . گزارش شده است - 89قطب جنوب است كه دماي آن تا 

ژول است از يكاي ژول براي اندازه گيري تمام شكل هاي J گرما نوعي انرژي است بنابراين يكاي آن  يكاي اندازه گيري گرما چيست ؟ – 13
  .انرژي استفاده مي شود 

جسمي كه گرمتر است دماي آن باالتر است و مولكولهايش جنبش بيشتري دارند ،  د ؟نظريه مولكولي را در مورد افزايش دما بيان كني – 14
در جسم سردتر ، جنبش مولكولها كمتر است ، يعني به طور . يعني انرژي مولكولها به طور متوسط بيشتر از جسمي است كه سردتر است 

  .متوسط مولكولها انرژي كمتري دارند

وقتي ظرف آبي را روي شعله قرار   كه بر روي شعله قرار دارد را با توجه به نظريه مولكولي توجيه كنيد ؟ جنبش مولكولهاي آب در ظرفي – 15
ال مي دهيم ، انرژي داده شده به آب ، سبب افزايش انرژي مولكولهاي آب مي شود و جنبش مولكولها افزايش مي يابد و در نتيجه دناي آب هم با

  .مي رود

  تابش  – 3   يا كنوكسيون   همرفت – 2   رسانش  - 1 ال گرما را نام ببريد ؟انواع روشهاي انتق – 15

  .در انتقال گرما مانند هر انرژي ديگري قانون پايستگي انرژي برقرار است : نكته 

در انتقال گرما به روش رسانش ، انرژي گرمايي از طريق جنبش مولكولهاي ماده و  نحوه انتقال گرما به روش رسانش را توضيح دهيد ؟ – 17
  . ضربه زدن هر مولكول به مولكولهاي مجاور خود به تدريج به تمام ماده منتقل مي شود 

شد كه سر ديگر كه در دست يك سر ميله فلزي را روي شعله قرار مي دهيم ، طولي نمي ك مثالي از انتقال گرما به روش رسانش بنويسيد ؟ – 18
  .ماست ، آنقدر داغ مي شود كه ديگر نمي توانيم آن را نگه داريم ؛ در واقع گرما از سر داغ به سمت ديگر ميله منتقل مي شود 



،كه گرما را بسيار به اجسامي مانند شيشه ، چوب ، پالستيك ، هوا ، پشم ، چوب پنبه    اجسام رسانا و نارسانا را با ذكر مثال تعريف كنيد ؟ – 19
رما مي كند منتقل مي كنند ، نارسانا يا عايق گرما مي گويندو به اجسامي كه مانند انواع فلزات گرما را بسيار سريع منتقل مي كنند ، رساناي گ

  .گويند

جامد ؛ زيرا هرچه فاصله مولكولها از هم كم باشد يعني    حالت ماده بهتر روي مي دهد ؟ چرا ؟انتقال گرما به طريق رسانايي در كدام   - 20
ات مولكولها به هم نزديكتر باشند گرما با سرعت بيشتري در ماده منتقل مي شود ، به همين دليل است كه رسانايي گرمايي جامدات بيش از مايع

  .و مايعات بيش از گازهاست 

امدات نيز رسانايي فلزات بيشتر از نافلزات است و در بين فلزات نيز رسانايي همه فلزات يكسان نيست مثال رسانايي مس در بين ج : نكته 
  .بيشتر از آلومينيم و آلومينيم بيشتر از آهن است 

  .نين پنجره دو جداره به علت داشتن هواي محبوس نارساناي خوب محسوب مي شوندموادي مثل پشم شيشه ، فايبرگالس و همچ :نكته 

در انتقال گرما به روش همرفت قسمتي از ماده كه گرم شده به طرف باال حركت مي كند و    انتقال گرما به روش همرفت را توضيح دهيد ؟ – 21
ترتيب انرژي گرمايي از يك نقطه به نقطه ديگر منتقل شده و به تدريج تمام قسمت هاي آن كه هنوز گرم نشده اند جاي آن را مي گيرند به اين 

  .ماده گرم مي شود

  .كميتي كه نشان مي دهد هر جسم با مقياس استاندارد چقدر گرم يا سرد است دما خوانده مي شود :نكته 

يعني ( بين دو نقطه اختالف دما وجود داشته باشد  – 2ماده مايع يا گاز باشد  - 1 شرايط الزم براي ايجاد جريان همرفتي را بنويسيد ؟ – 22
  .قسمت گرم پايين تر از قسمت سرد باشد  – 3) قسمتي از آن گرمتر و قسمتي سردتر باشد 

زير در جامدات فاصله بين ذرات بسيار كم است و ذرات نمي توانند جابه جا  ؟چرا در جامدات گرما به روش همرفت منتقل نمي شود  – 23
  .شوند 

وقتي ماده اي گرم مي شود منبسط مي شود ، يعني فاصله مولكولهاي آن از هم بيشتر  علت به وجود آمدن جريانهاي همرفتي چيست ؟ – 24
گردد به همين دليل آن قسمت به طرف باال حركت مي كند در اين هنگام مي شود ، در نتيجه چگالي آن كاهش مي يابد و در واقع سبكتر مي 

مي مايعات اطراف كه چگالي بيشتري دارند و سنگين تر هستند ، جاي آن را پر مي كنند ، اين روال ادامه مي يابد و به تدريج تمام مايع گرم   
  .شود 

در طول روز ساحل گرمتر از درياست و هواي گرم از سطح ساحل  شوند ؟جريان همرفتي چگونه باعث ايجاد نسيم در مناطق ساحلي مي  – 25
در طول شب چون دريا  . باال رفته و از طرف دريا هواي سرد به سمت ساحل حركت مي كند ، به همين دليل نسيم به سمت ساحل مي رود 

سوي دريا مي رود ، به همين دليل نسيم در شب به طرف  گرمتر از ساحل است ، هواي گرم از دريا باال مي رود و هواي سردتر از سمت ساحل به
  .درياست 

؟ درسيتم گرمايش شوفاژ اتاق به روش همرفتي گرم ميشود ، گرماي گرم شدن يك اتاق به وسيله رادياتور شوفاژ را توضيح دهيد  – 26
ترتيب كه هواي سرد اطراف رادياتور گرم شده و به  رادياتور يك جريان همرفتي در اتاق ايجاد مي كند كه سبب مي شود اتاق گرم شود به اين

همه  روش همرفت به باال حركت مي كند و هواي سرد از اطراف جاي آن را مي گيرند و گرم شده به باال مي روند و اين عمل ادامه پيدا مي كند تا
  .هواي اتاق گرم شود 

گرما نمي ) خال (يعني در شرايط نبود هوا ) وجود مولكولها ( مادي وجود دارد براي انتقال گرما به روش رسانش و همرفت نياز به محيط : نكته 
  .تواند به روش رسانش يا همرفت انتقال يابد 

در اين روش انتقال گرما به صورت امواج الكترومغناطيس و بدون نياز به ماده هم در  انتقال گرما به روش تابش چگونه است ؟ مثال بزنيد ؟ – 27
منتقل مي شود ، اگر تا به حال در ) خال ( ، گرماي خورشيد به همين شيوه در فضاي خالي از ماده . هم در خال منتقل مي شود  محيط مادي و

  .مقابل يك بخاري برقي يا هيزمي قرار گرفته باشيد انتقال گرما به اين روش را به خوبي حس كرده ايد 



در تابش خورشيد پرتوهاي نامرئي وجود دارد كه يك دسته از آنها  قل مي شود ؟چگونه گرماي خورشيد به روش تابش به زمين منت – 28
  .است ، اين پرتوها وقتي به جسمي بتابد گرماي بيشتري توليد مي كنند) مادون قرمز ( پرتوهاي فروسرخ 

خود را به صورت تابش منتشر كنند ، اما همه اجسام مي توانند انرژي  دماي جسم چه تاثيري بر تابش انرژي گرمايي دارد ؟ توضيح دهيد ؟ – 29
  .اجسام گرمتر ، مقدار بيشتري انرژي تابشي منتشر مي كنند ، مثال سطح خورشيد كه دماي بااليي دارد ، انرژي تابشي زيادي گسيل مي كند 

روي هستيد ، پرتوهاي خورشيد به شما برخورد مي كنند ، قسمتي از اين پرتوها جذب بدن شما مي  وقتي يك روز آفتابي در حال پياده :نكته 
  شوند و شما را گرمتر مي كنند و قسمتي از پرتوها ، باز تابش مي كنند ، 

و سطح آن نا هموارتر  توضيح دهيد ؟ هر چه رنگ جسم تيره تر باشد رنگ اجسام و سطح آنها چه تاثيري بر ميزان تابش گرما دارند؟ – 30
باشد تابش بيشتري را جذب مي كند و همينطور انرژي تابشي بيشتري را گسيل يا منتشر مي كند ولي اجسام سفيد و براق و داراي سطح هموار 

  .مقدار كمتري گرما را به صورت تابش دريافت مي كنند و بيشتر آن را باز تابش مي كنند 

معرض محيط يا جسمي با دماي كمتر از خود باشند انرژي تابشي بيشتري نسبت به اجسام روشن تابش مي  اجسام تيره هنگامي كه در: نكته 
  .كنند و هنگامي كه در معرض محيط يا جسمي با دماي بيشتر از خود باشند ، انرژي تابشي بيشتري نسبت به اجسام روشن جذب مي كنند

يا جسمي با دماي كمتر از خود باشند ، انرژي تابشي كمتري نسبت به اجسام تيره تابش  اجسام روشن و براق هنگامي كه در معرض محيط: نكته 
مي كنند و هنگامي كه در معرض محيط يا جسمي با دماي بيشتر از خود باشند انرژي تابشي كمتري نسبت به اجسام تيره جذب مي كنند و 

  . بيشتر آن را بازتابش مي كنند 

  )در اجسام گرمتر و تيره تر انرژي تابشي بيشتري گسيل مي شود ( تابيده شود  –الف : با توجه به توضيحات باال تابش گرمايي مي تواند  :نكته 

         )در اجسام تيره تابش گرمايي بيشتري جذب مي شود ( جذب شود  –ب 

    ) در اجسام روشن و هموار تابش گرمايي بيشتري بازتابيده مي شود . ( از تابيده شود ب –پ 

تابشي جذب شده در اجسام تيره بيشتر است يا اجسام براق ؟ در يك آزمايش ، بخاري  با طراحي آزمايشي مشخص كنيد كه ميزان انرژي – 31
طح هايي از ورقه ها كه مقابل بخاري قرار دارند ، يكي صيقلي و براق و ديگري سياه برقي استوانه اي بين دو ورقه فلزي قرار داده شده است ، س

م و مات است در طرف ديگر ورقه هاي چوب پنبه اي توسط موم يا پارافين به ورق ها چسبانده شده اند ، وقتي بخاري را روشن مي كنيم ، خواهي
يجه حاكي از آن است كه اجسام تيره مقدار بيشتري انرژي تابشي را جذب مي ديد كه چوب پنبه پشت سطح سياه زودتر مي افتد كه اين نت

  .كنند

روكش اسفالت بسيار داغ مي  در يك روز تابستاني آينه اي را روي آسفالت قرار مي دهيم ، آسفالت بيشتر گرم مي شود يا آينه ؟ چرا ؟  - 32
تلبش گرمايي خورشيد را جذب مي كند، اما آينه خيلي گرم نمي شود چرا كه مقدار شود ، زيرا اسفالت به علت تيره بودن و ناهمواربودن بيشتر 

  .كمي از گرماي تابيده شده خورشيد را جذب مي كند و بيشتر آن را باز مي تاباند

  در هريك از حاالت زير چه رنگ لباسي مناسب تر است ؟  – 33

  .انرژي تابشي كمتري جذب مي كند و اينگونه خنك تر مي شويم لباس روشن ، زيرا : يك روز گرم در زير آفتاب    -الف 

زيرا گرماي بيشتري به روش تابش از بدن ما منشر مي شود و اينگونه خنك تر    لباس تيره ،: يك روز گرم در زير سايه يا هواي ابري  –ب 
  .ميشويم

  .ي كند ، ودر اين صورت گرمتر مي شويم لباس تيره ، زيرا انرژي تابشي بيشتري جذب م  : يك روز سرد و آفتابي  –پ 



لباس روشن ، زيرا انرژي تابشي كمتري از بدنمان تابش مي كند و با حفظ گرما ، باعث مي شود گرما ي كمتري   : يك روز سرد و ابري  –ت 
  ازدست بدهيم 

رل نكنيم ، ممكن است خراب شوند ، مثال اگر دماي زيرا اگر دماي خيلي از چيزها را كنت چرا الزم است تا دماي وسايل را كنترل كنيم ؟   - 34
  . موتور خيلي باال رود موتور آسيب جدي مي بيند و حتي ممكن است بسوزد 

براي جلوگيري از اين اتفاق ، سامانه خنك كننده خودرو براي كنترل دماي موتور خودرو چه ساز و كاري در اتومبيلها ايجاد شده است ؟  – 35
انرژي گرمايي موتور را به رادياتور منتقل كند ، رادياتورها به صورت پهن و در نتيجه با سطح زياد ساخته شده اند ، اين  طراحي شده است تا

عالوه بر اين خودروها فن خنك كننده نيز دارند ، هنگامي كه موتور . طراحي سبب از دست دادن گرما به طريق همرفت و تابش خواهند شد 
  .شوند و سبب دور شدن هواي داغ اطراف رادياتور مي شوند داغ شود فن ها روشن مي

  ) گرما تلف شود (    از چه راههايي در فصول سرد ممكن است گرما از خانه خارج شود و يا در فصول گرم ، گرما وارد خانه شود ؟ – 36  

خروج هواي گرم ( كانال كولر  –ابش از شيشه پنجره از طريق ت –از طريق رسانش ديواره ، سقف و در و پنجره ها  –درز و شكاف در و پنجره ها 
  )در فصول سرد 

استفاده  –روشهاي مختلف جلوگيري از اتالف گرما را در خانه بنويسيد ؟ عايق كردن ديواره و سقف با موادي مثل پشم شيشه و يونوليت  – 37
فرش و موكت كردن كف ساختمان  –استفاده از درزگير براي درزهاي ديوارها ، درها و پنجره ها  –از شيشه هاي دوجداره براي پنجره ها و درها 

دماپا باعث ميشود تا هنگامي كه دماي محيط به حد كافي گرم شد جريان آب داغ قطع شود و به اين ( استفاده از رادياتورهاي داراي دماپا  –
  )د طريق از اتالف گرما توسط رادياتور جلوگيري شو

براي ثابت نگه داشتن دماي نوشيدني ها از چه وسيله اي مي توانيم استفاده كنيم ؟ چرا ؟ فالسك خالء ، در فالسك خالء هر سه راه  – 38
به آن يا به بيرون آن تقريبا امكان پذير نيست ، به همين دليل مي توان از آن براي خنك ماندن ) تابش  –همرفت  –رسانش ( انتقال گرما 

  .يدني هايي مثل آب ميوه و يا گرم نگه داشتن نوشيدني هايي مثل چاي و قهوه استفاده نمودنوش

فالسك يك بطري اصلي ترين جزء     )چرا گرما نمي تواند به آن وارد يا از آن خارج شود ؟ : ( خالء توضيح دهيد  فالسكدر مورد طرز كار  – 39
در فالسك خالء به داليل زيرگرما نمي . شيشه اي دو جداره است كه بين آن خالء است و روي آن ، هم از داخل و هم از بيرون نقره اندود است 

  : تواند به هر يك از سه روش انتقال گرما وارد يا خارج شود 

ك جلوگيري مي كند ، درپوش چوب پنبه اي يا پالستيكي توخالي نيز حاوي خالء به طور كامل از رسانش گرما از ديواره هاي فالس: رسانش 
     .هواست كه رساناي ضعيف گرما مي باشد 

در خالء بين دو ديواره شيشه اي جريان همرفتي نيز وجود ندارد ، تنها هنگامي كه درپوش فالسك برداشته شود جريان همرفتي مي : همرفت 
  .تواند باعث انتقال گرما شود 

جلوگيري از تابش گرما از همه مشكل تر است زيرا اين تابش مي تواند از خال بين دو ديواره بگذرد ، پوشش نقره اي روي ديواره هاي : ابش ت
  .شيشه اي باعث كاهش انتقال گرما از طريق تابش مي شود

ست سرد و با دست ديگر گرم حس مي كنند ، هدف اين آزمايش اين است كه فقط با حس المسه آب ولرم را با يك د – 99آزمايش كنيد ص 
  .پس المسه براي تشخيص دماي يك جسم مناسب نيست 

جيوه بسيار سمي ( در ساخت اين وسيله بهتر است ، از الكل استفاده شود و به هيچ وجه از جيوه استفاده نشود  – 100ص  1فعاليت شماره   
  .نازك باشد و هواي باالي لوله خالي شود تا اختاللي در اندازه گيري به وجود نيايد مخزن دماسنج بايد نسبتا بزرگ باشد و لوله آن ) است 

با انجام اين فعاليت با برخي از دماهاي مهم در زندگي آشنا مي شويد و مي توانيد دماي يك جسم را به درستي   - 100ص  2فعاليت شماره 
  .كنيد اندازه گيري كنيد و پيش بيني و تخمين خود از دما را چك 



آب انرژي  ---- دماي ميخ كاهش يافته و دماي آب افزايش يافته      .دماي آب ليوان افزايش يافته :  4جواب سوال   - 101آزمايش كنيد ص 
  .گرفته و ميخ انرژي از دست داده است 

نرژي از دست مي دهد و ميخ انرژي دماي آب كمتر مي شود ، دماي ميخ بيشتر مي شود و دماي آب كمتر مي شود ، آب ا – 101فكر كنيد ص 
  .دريافت مي كند 

 Bو سرد    Aوقتي دو قطعه داغ  –ب  . است    Bبيشتر از جنب و جوش مولكولهاي قطعه  Aجنب و جوش مولكولهاي    -الف – 102فعاليت ص 
عمل آنقدر ادامه پيدا مي كند ، تا به  زياد مي شود و اين   Bكم و جنبش مولكولي  Aرا در تماس با يكديگر قرار مي دهيم جنبش مولكولهاي   

  جنبش مولكولهاي دوجسم برابر مي شود –پ     .طور متوسط جنبش مولكولي دوجسم يكسان شود 

هدف اين آزمايش بررسي آهنگ رسانندگي گرمايي در مواد مختلف است ، اين آزمايش نشان مي دهد رسانندگي  – 103آزمايش كنيد ص 
به : جواب سوال آخر آزمايش   .، رسانندگي فوالد و آهن نيز زياد بوده و رسانندگي گرمايي شيشه بسيار كم است  گرمايي مس بسيار زياد است

  .شيشه گرما را منتقل مي كنند  –آهن  –فوالد  –ترتيب مس 

نتقال گرما به طريق رسانش و هدف از اين فعاليت طراح و ساخت نوعي عايق رسانندگي گرمايي درب دار است كه مانع ا – 104فعاليت بااليي ص 
  .همرفت است 

  . اين آزمايش تاثير جريان همرفتي و انتقال گرما به تمام نقاط محيط محدود را نشان مي دهد  – 104آزمايش كنيد ص 

با انجام اين آزمايش مي توان مشاهده كرد كه ماسه خيلي سريع تر از آب گرم مي شود و دمايش باالتر مي رود ، بعد از  – 104فعاليت پاييني ص 
  . انجام اين آزمايش به علت وجود باد در روز از طرف دريا به ساحل قابل تفهيم است 

به اين علت است كه در طول روز نسيم يا باد از دريا به طرف ساحل است و دود را نيز با خود به طرف خشكي مي برد و در  – 105ص  فكر كنيد
  .شب چون جهت باد از خشكي ه طرف درياست ، دود نيز به طرف دريا همراه با نسيم حركت مي كند 

انبساط پيدا مي كند و چگالي آن كم مي شود و در نتيجه به طرف باال حركت مي  هواي باالي رادياتور گرم مي شود و – 105خود را بيازماييد ص 
ك كند و هواي سرد باال و اطراف كه چگالي آنها بيشتر است به طرف پايين حركت مي كنند و به رادياتور نزديك مي شوند ، اين هواي سرد نزدي

مي شود و به طرف باال حركت مي كند و به اين ترتيب يك گردش هوا در خانه شده به رادياتور نيز گرم شده و منبسط مي شود و چگالي آن كم 
  .اتفاق مي افتد و هواي قسمتهاي دور از رادياتور نيز گرم مي شود 

اال حركت مي كند و نه به طرف پايين و چون اتو با دست فاصله زيرا در روش همرفت هواي گرم به طرف ب  خير    –بله  – 105ص  فعاليت پاييني
هر جسم داغي قسمتي از انرژي اش را به : توضيح آخر فعاليت       .دارد به طريق رسانش نيز نمي تواند باشد و هوا هم رساناي ضعيفي است 
  .صورت تابش منتقل مي كند ؛ پس گرما تنها به طريق تابش منتقل شده 

نتيجه مي گيريم كه ميزان تابش دو جسم هم دما به رنگ و برخي از ويژگي هاي سطح دو جسم  –نتيجه آزمايش  – 106آزمايش كنيد ص 
،  بستگي دارد ، يعني آب داغ در قوري يا ليوان سفيد و براق ديرتر سرد مي شود در حاليكه در قوري يا ليوان سياه و مات زودتر سرد مي شود

  .معموال رنگ قوري ها را نقره اي انتخاب مي كنند  به همين دليل

  تيره  –ت   آلومينيم  –پ     پالستيك  –ب   يونوليت  -الف  – 1   - 108پرسشهاي ص 

  شيشه  –شكاف در و پنجره  –كف  –سقف  –به ترتيب ديوارها    - 2

  . ورق براق انرژي گرمايي رادياتور را باز تابش كرده و از انتقال آن به بيرون جلوگيري مي كند  – 3

  . چاي پررنگ چون اجسام تيره تابش بيشتري دارند   - 4



  . از گرم شدن داخل خودرو جلوگيري كنند   تا با بازتابش انرژي تابيده شده از خورشيد    - 5

فن به ايجاد جريان همرفتي در داخل كيس كمك مي كند و با  –ب    . بيشتري دارند و زودتر خنك مي شوند  زيرا اجسام تيره تابش الف  – 6
  .جلو گيري مي كند cpuانتقال گرماي داخل كيس قطعات الكترونيكي را خنك كرده و از آسيب رسيدن به آنها مخصوصا 

مانند دسته چوبي يا    استفاده از يك دسته عايق –ب . دست ما مي رساند چون فلز گرما را از طريق رسانش منتقل مي كند و به  –الف  – 7
  .پالستيكي

  . براي انبساط مايع درون دماسنج بايد در زمان مناسب گرما از آب به مايع داخل دماسنج انتقال يابد : توضيح  –خير  – 8

 


