
جست ٍ جَی حیات رٍی سیارات دیگر تر اساس ٍجَد آب در حالت هایع اًجام هی شَد ٍ در صَرتی آب ته  : ًکته

 . صَرت هایع ٍجَد خَاهذ داشت که دهای هحیط هٌاسة تاشذ 

ته هویي دلیل است که شکل گیاهاى . گیاهاى ٍ جاًَراى ًیس هتاثر از هحیطی هستٌذ که در آى زًذگی هی کٌٌذ  : ًکته 

ته طَر هثال خرس های . ٍ جاًَراى هشاته در هٌاطك گرهسیری تا جاًَراى ٍ گیاهاى هٌاطك سردسیری هتفاٍت است 

لطثی که در هٌاطك سرد ٍ ترفی زًذگی هی کٌٌذ تر خالف سایر خرس ها رًگشاى سفیذ است ، هَهای تذًشاى ًیس 

 تلٌذتر است 

.  درجه ساًتیگراد است 22ته طَر هثال دهای هٌاسة ترای اتاق . هر هکاًی احتیاج ته یک دهای هٌاسة دارد : ًکته 

ترای رسیذى ته دهای هٌاسة گاهی ًیاز ته ٍسایل گرم سازی هاًٌذ تخاری ٍ شَفاش هستین ٍ گاهی ًیس تایذ تا ٍسایل 

سردسازی هوچَى کَلر آتی ٍ گازی هحیط را سردتر کٌین 

. آیا زها ٍ گطها تِ یه هؼٌا ّستٌس ؟ تَظیح زّیس؟ ذیط ؛ گطها اًطغی هٌتمل ضسُ اظ خسن گطم تِ خسن سطز است. 1

ٍلی زهای یه خسن زض ٍالغ هیعاى سطػت حطوت شضات تطىیل زٌّسُ آى خسن ٍ زض ٍالغ هؼیاضی است وِ هیعاى 

 :تطای زضن ایي تفاٍت تِ هثال ظیط تَخِ وٌیس . گطهی ٍ سطزی هَاز ضا ًطاى هی زّس

 زضخِ ساًتیگطاز ّستٌس اها گطهای یه وتطی 100یه لیَاى آب خَش ٍ یه وتطی آب خَش زاضای زهای یىساى ٍ 

آب خَش تیطتط اظ یه فٌداى آب خَش است ، چَى همساضش تیطتط است

ّط چِ خسوی گطهتط تاضس زهای آى تیطتط است .  چِ ضاتؽِ ای تیي گطها ٍ زها ٍخَز زاضز؟ تا هثال تَظیح زّیس .2

تِ ػثاضت زیگط تِ خسن ّای گطم تط . هثالً زهای یه فٌداى چای زاؽ تیطتط اظ زهای یه فٌداى آب ذٌه است 

 .زهای تیطتط ٍ تِ خسن ّای سطزتط زهای ووتط ًسثت هی زّین 

سازُ تطیي ضٍش تطای تطریص گطهای تطذی اخسام چیست ؟ آیا ایي ضیَُ زلیك است ؟ تا استفازُ اظ حس الهسِ. 3

ذَز هی تَاًین تطریص زّین چِ خسوی زاؽ ٍ چِ خسوی سطز است ، اها ًوی تَاًین تِ ؼَض زلیك همساض گطهی ٍ 

تِ ػٌَاى هثال ٍلتی هی ذَاّین تثیٌین فطزی تة زاضز یا ًِ ، هؼوَالً زست ذَز ضا ضٍی . سطزی آى ضا هطرص وٌین 

پیطاًی اٍ لطاض هی زّین ٍ تا همایسِ زهای تسى اٍ تا زهای تسًواى تطریص هی زّین وِ ضرص تة زاضز یا ًِ ٍلی 

 . ًوی تَاًین تطریص زّین اٍ چٌس زضخِ تة زاضز 

تِ ػٌَاى هثال اگط ها . استفازُ اظ حس الهسِ تطای تطریص زها زلیك ًیست ٍ گاّاً ّوطاُ تا ذؽا ًیع هی تاضس : ًىتِ 

 ثاًیِ زٍ زستواى ضا ٍاضز ظطف 30یه زستواى ضا زض آب سطز ٍ زست زیگطهاى ضا زض آب گطم لطاض زّین ٍ پس اظ حسٍز 
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آب ٍلطم وٌین ، زستی وِ زض آب سطز تَز ، آب ٍلطم ضا گطم احساس هی وٌس ٍ زستی وِ زض آب گطم تَز ، آب ٍلطم ضا 

سطز احساس هی وٌس. 

سرد ولرم گرم 

فصل 10:گرما وهبینه سازی مصرف انرژی

مون
رهن



 .  زهاسٌح چیست ؟ زهاسٌح ٍسیلِ ای است وِ تا استفازُ اظ آى زها ضا اًساظُ هی گیطین .4

 ضایح تطیي زهاسٌح ّا اظ چِ ًَػی ّستٌس ٍ چگًَِ واض هی وٌٌس ؟ زهاسٌح ّای خیَُ ای ٍ الىلی ضایح تطیي زهاسٌح .5

اگط ایي زهاسٌح ّا ضا زض هحیػ گطم لطاض زّین ، خیَُ یا الىل زضٍى هرعى آى ّا هٌثسػ هی ضَز ٍ اظ لَلِ. ّا ّستٌس 

 .زض ایي حالت اضتفاع الىل ضًگی یا خیَُ زضٍى لَلِ ، زهای هحیػ ضا ًطاى هی زّس . ًاظن تاال هی ضٍز 

چَى اًثساغ ٍ اًمثاض خیَُ یا الىل . اساس واض زهاسٌح ّا تفاٍت اًثساغ ٍ اًمثاض خیَُ ٍ الىل تا ضیطِ است : ًىتِ 

وِ حالت هایغ زاضًس اظ ضیطِ خاهس تیطتط است ، زض َّای گطم تیطتط اظ ضیطِ هٌثسػ هی ضًَس ٍ تاال هی ضًٍس ٍ زض 

 . َّای سطز هٌمثط ضسُ ٍ پاییي هی ضًٍس ٍ زهای ووتطی ضا ًطاى هی زٌّس 

هی ضًَس ؟ تطای زضخِ تٌسی زهاسٌح ّای خیَُ ای ٍ  (زضخِ تٌسی  ) زهاسٌح ّای خیَُ ای ٍ الىلی چگًَِ هُسضج  .6

الىلی ، اتتسا هرعى آى ّا ضا زض هرلَغ آب ٍ ید لطاض هی زٌّس ٍ سؽح خیَُ یا الىل ضا تا صفط ًطاًِ گصاضی هی وٌٌس 

 .  ػالهت 100سپس زهاسٌح ضا زض هداٍضت تراض آب زض حال خَش لطاض زازُ ٍ سؽح هایغ زضٍى زهاسٌح ضا تا ػسز 

ضا تِ صس لسوت هساٍی تمسین هی وٌٌس ٍ ّط لسوت ضا یه زضخِ (صفط تا صس  )تیي ایي زٍ ػسز . گصاضی هی وٌٌس 

 . هی ًاهٌس  ( OC1 )سلسیَس یا ساًتی گطاز 

زض ٍالغ توام ًماغ شٍب ٍ .  زضخِ هی خَضس 100زض ساحل زضیا ، آب زض زهای صفط زضخِ ید هی ظًس ٍ زض : ًىتِ 

زض هٌاؼك تا فطاض ووتط هثل اضتفاػات ایي زها ّا . اًدواز ٍ خَش ضا زض فطاض یه اتوسفطی سؽح زضیا اًساظُ هی گیطًس 

اًسوی ووتط ٍ زض هٌاؼك پطفطاضتط هثل زضت ّا ایي زهاّا اًسوی تیطتط ّستٌس 

 چگًَِ زهای یه خسن ضا تا زهاسٌح خیَُ ای ٍ الىلی اًساظُ هی گیطین ؟ تِ ایي هٌظَض ، هرعى زهاسٌح  ضا زض .7

آى گا. تواس تا خسن هَضز ًظط لطاض هی زّین ٍ هستی صثط هی وٌین تا اضتفاع هایغ زض لَلِ تاضیه زیگط تغییط ًىٌس 

عددي را که مایع در آن ارتفاع قرار دارد ، می خوانیم این عدد همان دماي جسم است                                   
نکته :دقت بیشتر باید لوله باریک دماسنج و خط نشان مایع دماسنجی را درخط افق درمقابل دیدگانمان قرار دهیم.  

 چطا لَلِ ّای زضٍى زهاسٌح هؼوَالً تاضیه ٍ تلٌس ّستٌس ؟ ظیطا وَچىتطیي تغییط زض حدن خیَُ یا الىل تتَاًس تِ .8

 . تغییط اضتفاع لاتل هالحظِ ای زض لَلِ تیاًداهس 

 . تؼعی اظ اًَاع زهاسٌح ّایی وِ زض پعضىی واضتطز زاضًس ضا ًام تثطیس ٍ ؼطظ واضضاى ضا ًیع تٌَیسیس . 9
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 به دمایى که آب درآن یخ مى زند عدد صفر وبه
  دمایى که آب در آن به جوش میآید عدد 100

اختصاص مى دهیم

100oC

0oCمون
رهن



زض ایي زهاسٌح یه ذویسگی . زض ایي ًَع زهاسٌح ًیع اظ خیَُ استفازُ ضسُ است : زهاسٌح پعضىی ـ خیَُ ای  (الف 

ٍخَز زاضز وِ تاػث هی ضَز پس اظ تیطٍى آٍضزى زهاسٌح اظ زّاى ٍ تا ظهاًی وِ هی ذَاّین زها ضا ترَاًین ، هایغ 

 .زضٍى زهاسٌح تاال ٍ پاییي ًطٍز 

تا لطاض زازى ایي زهاسٌح زضزّاى ًوایطگط آًْا ػسزی ضا ًطاى هی زّسوِ ّواى زهای تسى است: زهاسٌح زیدیتالی(ب
. 

تا لطاض زازى ایي ًَع زهاسٌح ضٍی تسى ٍ تغییط ضًگ وطیستال ّای هایغ آى ٍ تا تَخِ تِ ایي وِ: زهاسٌح ًَاضی  (ج 

 . ّط ضًگ تیاى وٌٌسُ یه زها است هی تَاًین زهای تسى ضا اًساظُ تگیطین 

تِ همساض اًطغی ای وِ تط اثط اذتالف زها اظ خسوی تِ خسن زیگط هٌتمل هی ضَز ، گطها هی .  گطها ضا تؼطیف وٌیس .10

 .گَیٌس 

گطها چگًَِ تیي زٍ خسن هٌتمل هی ضَز ؟ ٌّگاهی وِ زٍ خسن تا زهاّای هتفاٍت زض تواس تا یىسیگط لطاض . 11

تٌاتطایي زهای خسن گطم پاییي هی آیس ٍ زهای خسن سطز . تگیطًس گطها اظ خسن گطم تط تِ خسن سطزتط هٌتمل هی ضَز 

تِ ؼَض هثال ٍلتی ظطف غصا ضا ضٍی . تاال هی ضٍز ٍ ایي فطایٌس آى لسض ازاهِ پیسا هی وٌس تا زهای زٍ خسن یىساى ضَز 

 . اخاق گاظ لطاض هی زّین ، چَى اخاق گطم تط اظ ظطف غصا است ، گطها هی زّس ٍ اًطغی ضا تِ ظطف هٌتمل هی وٌس 

هٌظَض اظ ایٌىِ زٍ خسن تا یىسیگط زض تؼازل گطهایی ّستٌس ، چیست ؟ ظهاًی وِ زٍ خسن تا زهاّای هتفاٍت تا ّن . 12

ایي . زض تواس تاضٌس فطایٌس اًتمال گطها اظ خسن گطم تط تِ خسن سطز تا ظهاًی وِ زٍ خسن ّن زها ضًَس ازاهِ هی یاتس 

 .زها ضا زهای تؼازل زٍ خسن هی ًاهین 

خسوی وِ گطم تط است زهای آى تاالتط است ٍ هَلىَل ّایص .  ًظطیِ هَلىَلی ضا زض هَضز افعایص زها تیاى وٌیس .14

زض خسن . خٌة ٍ خَش تیطتطی زاضًس ، یؼٌی اًطغی هَلىَل ّا تِ ؼَض هتَسػ تیطتط اظ خسوی است وِ سطزتط است 

  سطزتط ، خٌة ٍ خَش هَلىَل ّا ون تط است ، یؼٌی تِ ؼَض هتَسػ هَلىَل ّا اًطغی ووتطی زاضًس 
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13. یىای اًساظُ گیطی گطها چیست ؟ گطها ًَػی اًطغی است تٌاتطایي یىا آى J ) غٍل ( است . اظ یىای غٍل تطای 

 .اًساظُ گیطی توام ضىل ّای اًطغی استفازُ هی ضَز 

ًىتِ : گطم تطیي ًمؽِ ضٍی ظهیي ، ًاحیِ ای زض وَیط لَت است وِ زهای آى تا 70 زضخِ ساًتیگطاز ًیع اػالم ضس

است ٍ سطزتطیي ًمؽِ زض لؽة خٌَب است وِ زهای آى تا 89 ـ گعاضش ضسُ است

بعد از تعادل گرمایی
 قبل از تعادل گرمایی

جسم گرم جسم سرد

جسم گرم

جسم سرد

مونفرایند انجام تعادل گرمایى از دید گاه مولکولى
رهن



. 

.

. تابش  16. انواع روش هاي انتقال گرما را نام ببرید . 1. رسانش ـ 2. همرفت ـ 3
نکته:در انتقال گرما مانند هر انرژي دیگري قانون پایستگی انرژي برقرار است  

، انرژي گرمایی از طریق  17. نحوه انتقال گرما به روش رسانش را توضیح دهید . در انتقال گرما به روش رسانش 
جنبش مولکول هاي ماده و ضربه زدن هر مولکول به مولکول هاي مجاور خود، به تدریج به تمام ماده منتقل می شود. 
18. مثالی از انتقال گرما به روش رسانش بنویسید . یک سر میله فلزي را روي شعله قرار می دهیم . طولی نمی کشد 

که سر دیگر که در دست ماست ، ان قدر داغ می شود که دیگر نمی توانیم آن را نگه داریم . در واقع گرما از سري که 
روي شعله قرار دارد ، وارد می شود و آن را داغ می کند . با توجه به اختالف دماي دو سر میله ، گرما از سر داغ به 

سمت دیگر میله منتقل می شود   
19 . اجسام رسانا و نارسانا را با ذکر مثال تعریف کنید . به اجسامی مانند شیشه ، چوب ، الستیک ، هوا ، پشم و چوب 

پنبه که گرما را بسیار آهسته منتقل می کنند ، نارسانا یاعایق گرما می گویند و به اجسامی که مانند انواع فلزات گرما را 
بسیار سریع منتقل می کنند ، رساناي گرمایی می گویند  

20. رسانایی در کدام حالت ماده ، بهتر منتقل می شود ؟ چرا ؟ جامد ؛ زیرا هر چه فاصله هاي مولکول ها از هم کمتر 
باشد، یعنی مولکلول ها به هم نزدیکتر باشند گرما با سرعت بیشتري در ماده منتقل می شود. به همین دلیل است که 

رسانایی گرمایی جامدات بیش از مایعات و مایعات بیش از گازها است. 

هثالً ضساًایی هس . زض خاهسات ًیع ضساًایی فلعات تیطتط تَزُ ٍ زض تیي فلعات ًیع ضساًایی تِ یه اًساظُ ًیست : ًىتِ 

 . تیطتط اظ آلَهیٌیَم ٍ آلَهیٌیَم ًیع تیطتطاظ آّي است 

نکته : موادي مثل پشم شیشه ، فایبرگالس و همچنین پنجره دو جداره به علت داشتن هواي محبوس نارسناي خوب 
 .هحسَب هی ضًَس 
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ارتعاش اتم ها در سطح 
فلز گسترده می شود

فلزفلزاتم فلزاتم اتم

 مرحله 3 مرحله  مرحله 2 مرحله ١

بر تحرک و ارتعاش اتم ها 
بیشتر افزوده می شود

به تحرک اتم ها 
افزوده می شود   

گرما گرما گرما

ـ  6ــ چگونگی رسانش گرما در یک میله از دیدگاه اتمی . با برخورد الکترون های  شکل ٢ـ
آزاد با اتم ها، بر تحرک و ارتعاش اتم ها افزوده می شود.

15. خٌة ٍ خَش هَلىَل ّایی آب زض ظطفی وِ تط ضٍی ضؼلِ است  ضا تا تَخِ تِ ًظطیِ هَلىَلی تَخیِ وٌیس. ٍلتی 

ظطف آتی ضا ضٍی ضؼلِ لطاض هی زّین ، اًطغی زازُ ضسُ تِ آب ، سثة افعایص اًطغی هَلىَل ّای آب هی ضَز ٍ

خٌثص هَلىَل ّا افعایص هی یاتس ٍ زض ًتیدِ زهای آب ّن تاال هی ضٍز 

میلۀ مسی
میلۀ آهنی

 میلۀ آلومینیومی

پارافین  با  که  چوب کبریت هایی   
جامد نگه داشته شده اند

 از چوب وکائوچو به عنوان
 دسته ظروف آشپزخانه
استفاده به عمل مى اید

مون
رهن



ٍلتی هازُ ای گطم هی ضَز هٌثسػ هی ضَز یؼٌی فاصلِ ی ػلت تِ ٍخَز آهسى خطیاى ّای ّوطفتی چیست ؟ . 24

 تِ ّویي زلیل . ٍ زض ٍالغ سثىتط هی گطزززض ًتیدِ چگالی آى واّص هی یاتس. هَلىَل ّای آى اظ ّن تیطتط هی گطزز

 زض ایي ٌّگام هایؼات اؼطاف . آى لسوت تِ ؼطف تاال حطوت هی وٌس

،

وِ چگالی تیطتطی زاضًس ٍ سٌگیي تط ّستٌس 

. ایي ضٍال ازاهِ هی یاتس ٍ تتسضیح توام هایغ گطم هی ضَز. خای آى ضا پطهی وٌس

 خطیاى ّای ّوطفتی چگًَِ تاػث ایداز ًسین زض هٌاؼك ساحلی هی ضًَس ؟. 25

زض ضٍظ ساحل گطم تط اظ زضیاست ٍ َّای گطم اظ سؽح ساحل تاال ضفتِ ٍ اظ ؼطف  زضیا

تِ ّویي زلیل ًسین تِ سوت ساحل یا. َّای سطز تِ سوت ساحل حطوت هی وٌس 

ذالف خْت زضیا هی ٍظز 

زض ضة چَى زضیا گطم تط اظ ساحل است ، َّای گطم اظ زضیا تاال هی ضٍز ٍ َّای سطزتط

  اظ سوت ساحل تِ سَی زضیا هی ٍظز ، تِ ّویي زلیل ًسین تِ ؼطف زضیاست 

ًفتی ٍ  ضٍش ّوطفت ؛ تراضی. تراضی ًفتی ٍ گاظی تِ چِ ضٍضی تاػث گطم ضسى اتاق هی ضَز ؟ تَظیح زّیس . 26

 ضَز اتاق گطم ضَز؛ تسیي تطتیة وِ َّای سطز هی سثة وِ وٌس هی ایداز زض اتاق ّوطفتی خطیاى یه هؼوَالً گاظی

 تِ ؼطف تاال حطوت هی وٌس ٍ َّای سطز اؼطاف خای آى ضا هی ّوطفتاؼطاف تسًِ ی تراضی گطم ضسُ ٍ تِ ضٍش 

. ایي ػول ازاهِ پیسا هی وٌس تا ّوِ ی َّای اتاق گطم ضَز. گیطز ٍ گطم هی ضَز ٍ تاال هی ضٍز
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بخار

22. ضطایػ الظم تطای ایداز خطیاى ّوطفتی ضا تٌَیسیس . . هازُ ، هایغ یا گاظ تاضس. 2. تیي زٍ ًمؽِ اذتالف زها ٍخَز 

زاضتِ تاضس. )یؼٌی لسوتی اظ آى گطم تط ٍ لسوتی سطزتط تاضس . ( 3. لسوت گطم پاییي تط اظ لسوت سطز تاضس. 

23. چطا زض خاهسات گطها تِ ضٍش ّوطفت هٌتمل ًوی ضَز ؟ ظیطا زض خاهسات فاصلِ ی تیي شاضت تسیاض ون است

.شضات ًوی تَاًٌس خاتِ خا ضًَس  

الف( برای جلوگیری از اتالف گرمای مخزن ها و لوله های آب گرم در ساختمان ها از 
چه روش هایی استفاده می شود؟

ب( به عکس مقابل نگاه کنید. در زمستان با این حالت پرندگان، که پرهای خود را باد 
کرده اند، زیاد مواجه می شویم. دلیل این حالت پرندگان را توضیح دهید.

آزمایشى را شرح دهید که نشان دهد آب مایع مناسبى براى عمل همرفت نیست؟

21. ضٍش اًتمال گطها ّوطفت ضا تَظیح زّیس . زض اًتمال گطها تِ ضٍش ّوطفت لسوتی اظ هازُ وِ گطم ضسُ است تِ 

ؼطف تاال حطوت هی وٌس ٍ لسوت ّای اؼطاف آى وِ ٌَّظ گطم ًطسُ اًس خای آى ضا هی گیطًس. تِ ایي تطتیة اًطغی 

گطهایی اظ یه ًمؽِ تِ ًمؽِ زیگط هٌتمل ضسُ ٍ تِ تسضیح توام هازُ گطم هی ضَز.  

مون
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لسوتی اظ ایي . ٍلتی زض یه ضٍظ آفتاتی زض حال پیازُ ضٍی ّستیس ، پطتَّای ذَضضیس تِ ضوا تطذَضز هی وٌٌس  : ًىتِ

 . پطتَّا خصب تسى ضوا هی ضًَس ٍ ضوا ضا گطم تط هی وٌٌس ٍ لسوتی اظ پطتَ ّا ، تاظتاتص هی وٌٌس 

ّط چِ ضًگ خسن تیطُ تط تاضس ٍ . ضًگ اخسام ٍ سؽح آى ّا چِ تاثیطی تط هیعاى تاتص گطها زاضًس ؟ تَظیح زّیس . 30

سؽح آى ًاّوَاض تط تاضس تاتص تیطتطی ضا خصب هی وٌس ٍ ّویٌؽَض اًطغی تاتطی تیطتطی ضا ًیع گسیل یا هٌتطط هی 

وٌس ٍلی اخسام سفیس ٍ تطاق ٍ زاضای سؽح ّوَاض همساضی ووتطی گطها ضا تِ صَضت تاتص زضیافت هی وٌٌس ٍ تیطتط آى 

 .ضا تاظتاتص هی وٌٌس 

اخسام تیطُ ٌّگاهی وِ زض هؼطض هحیػ یا خسوی تا زهای ووتط اظ ذَز تاضٌس اًطغی تاتطی تیطتطی ًسثت ت: ًىتِ 

اخسام ضٍضي تاتص هی وٌٌس ٍ ٌّگاهی وِ زض هؼطض هحیػ یا خسوی تا زهای تیطتط اظ ذَز تاضٌس اًطغی تاتطی 

 .تیطتطی  ًسثت تِ اخسام ضٍضي خصب هی وٌٌس

اخسام ضٍضي ٍ تطاق ٌّگاهی وِ زض هؼطض هحیػ یا خسوی تا زهای ووتط اظ ذَز تاضٌس اًطغی تاتطی ووتطی : ًىتِ 

ًسثت تِ اخسام تیطُ تاتص هی وٌٌس ٍ ٌّگاهی  وِ زض هؼطض هحیػ یا خسوی تا زهای تیطتط اظ ذَز تاضٌس اًطغی 

 .تاتطی ووتطی ًسثت تِ اخسام تیطُ خصب هی وٌٌس ٍ تیطتط آى ضا تاظتاب هی وٌٌس 

تا تَخِ تِ تَظیحات اضائِ ضسُ تاتص گطهایی هی تَاًس : ًىتِ 

زض اخسام گطهتط ٍ تیطُ تط اًطغی تاتطی تیطتطی گسیل هی ضَز . ) تاتیسُ ضَز  (الف 

زض اخسام تیطُ تاتص گطهایی تیطتطی خصب هی ضَز . ) خصب ضَز  (ب 
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28. چگًَِ گطهای ذَضضیس  تِ ضٍش تاتص تِ ظهیي هٌتمل هی ضَز ؟ زض تاتص ذَضضیس پطتَّایی ًاهطئی ٍخَز زاضز و

یه زستِ اظ آًْا پطتَّای فطٍسطخ )هازٍى لطهع( است. ایي پطتَّا ٍلتی تِ خسوی تتاتس گطهای تیطتط تَلیس هی وٌٌس. 

29 . زهای خسن چِ تاثیطی تط تاتص اًطغی گطهایی زاضز ؟ تَظیح زّیس . ّوِ اخسام هی تَاًٌس اًطغی ذَز ضا تِ

صَضت تاتص هٌتطط وٌٌس ؛ اها اخسام گطم تط ، همساض تیطتطی اًطغی تاتطی هٌتطط هی وٌٌس . هثالً سؽح ذَضضیس و

.زهای تاالیی زاضز ، اًطغی تاتطی ظیازی گسیل هی وٌس   

27. زض ضٍش تاتص چگًَِ گطها هٌتمل هی ضَز ؟ هثال تعًیس . زض ایي ضٍش  اًتمال گطها تِ صَضت اهَاج 

(
الىتطٍهغٌاؼیس ٍ تسٍى ًیاظ هازُ ٍ زض ذال هٌتمل هی ضَز. گطهای ذَضضیس تِ ّویي ضیَُ زض فعای ذالی اظ هازُ 

ذالء( هٌتمل هی ضَز ٍ تِ ظهیي هی ضسس. اگط تا تِ حال زض هماتل یه تراضی تطلی یا ّیعهی لطاض گطفتِ تاضیس، اًتمال

گطها تِ ایي ضٍش ضا تِ ذَتی حس وطزُ ایس.

ًىتِ : تطای اًتمال گطها تِ ضٍش ضساًص ٍ ّوطفت ًیاظ تِ هحیػ هازی )ٍخَز هَلىَل ّا ( است . ایي ضٍش ّا زض 

 . ضطایػ ًثَز َّا )ذال( اًدام ًوی ضًَس
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 زض ّط یه اظ حاالت ظیط چِ ضًگ لثاسی هٌاسة تط است ؟. 33

.  لثاس ضٍضي ؛ ظیطا اًطغی تاتطی ووتطی خصب هی وٌس ٍ ایٌگًَِ ذٌه تط هی ضَین: یه ضٍظ گطم زض ظیط آفتاب  (الف

لثاس تیطُ ؛ ظیطا گطهای تیطتطی تِ ضٍش تاتص اظ تسى ها هٌتطط هی ضَز : یه ضٍظ گطم زض ظیط سایِ یا َّای اتطی  (ب

. ٍ ایٌگًَِ ذٌه تط هی ضَین 

. لثاس تیطُ ؛ ظیطا اًطغی تاتطی تیطتطی خصب هی وٌس ٍ زض ایي صَضت گطم تط هی ضَین : یه ضٍظ سطز ٍ آفتاتی  (ج

لثاس ضٍضي ؛ ظیطا اًطغی ووتطی اظ تسًواى تاتص هی وٌس ٍ تا حفظ گطها ، تاػث هی ضَز : یه ضٍظ سطز ٍ اتطی  (ت 

 .گطهای ووتطی اظ زست تسّین 
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 ،35. تطای وٌتطل زهای هَتَض ذَزضٍ چِ ساظٍواضی زض اتَهثیل ّا ایداز ضسُ است ؟ تطای خلَگیطی اظ ایي اتفاق 

ساهاًِ ی ذٌه وٌٌسُ ی ذَزضٍ ؼطاحی ٍ ساذتِ ضسُ است تا اًطغی گطهایی هَتَض ضا تِ ضازیاتَض هٌتمل وٌس  

ضازیاتَضّا تِ صَضت پْي ٍ زض ًتیدِ تا سؽح ظیاز ساذتِ ضسُ اًس . ایي ؼطاحی سثة اظ زست زازى گطها تِ صَضت 

ّوطفت ٍ تاتص ذَاّس ضس . ػالٍُ تط ایي ذَزضٍّا فَي ذٌه وٌٌسُ ًیع زاضًس . ٌّگاهی وِ هَتَض زاؽ ضَز ، في ّا 

ضٍضي هی ضًَس ٍ سثة زٍض ضسى َّای زاؽ اؼطاف ضازیاتَض هی ضًَس 

( 

36. اظ چِ ضاُ ّایی زض فصَل سطز هوىي است گطها اظ ذاًِ ذاضج ضَز ٍ یا زض فصَل گطم ، گطها ٍاضز ذاًِ ضَز ؟

گطها تلف ضَز ( . زضظ ٍ ضىاف پٌدطُ ّا ـ اظ ؼطیك ضساًص زیَاضّا ، سمف ، وف ٍ زض ٍ پٌدطُ ّا ـ اظ ؼطیك تاتص 

34. چطا الظم است تا زهای ٍسایل ضا وٌتطل وٌین ؟ ظیطا اگط زهای ذیلی اظ چیعّا ضا وٌتطل ًىٌین ، هوىي است ذطاب 

.ضًَس . هثالً اگط زهای هَتَض ذیلی تاال ضٍز ، هَتَض آسیة خسی هی تیٌس ٍ حتی هوىي است تسَظز   

تابش گرمایی تابش گرمایی

آسفالت

سرد داغ

آینه

، 

32. زض یه ضٍظ تاتستاًی آیٌِ ای ضا ضٍی آسفالت لطاض هی زّین . آسفالت تیطتط گطم هی ضَز یا آیٌِ ؟ چطا ؟ ضٍوص 

آسفالت تسیاض زاؽ هی ضَز ، ظیطا آسفالت تِ ػلت تیطُ ٍ ًاّوَاض تَزى تیطتط تاتص گطهایی ذَضضیس ضا خصب هی وٌس 

.اها آیٌِ ذیلی گطم ًوی ضَز چطا وِ همساض ووی اظ گطهای تاتیسُ ضسُ ضا خصب هی وٌس ٍ تیطتط آى ضا تاظهی تاتاًس   

ج ( تاظتاتیسُ ضَز . ) زض اخسام ضٍضي ٍ ّوَاض تاتطی گطهایی تیطتطی تاظتاتیسُ هی ضَز 

تیطتط است یا اخسام تطاق ؟ زض یه آظهایص ، تراضی تطلی استَاًِ ای تیي زٍ                                                       

ٍضلِ ی فلعی لطاض زازُ ضسُ است . سؽح ّایی اظ ٍضلِ ّا وِ هماتل تراضی لطاض زاضًس 

یىی صیملی ٍ تطاق ٍ زیگطی سیاُ ٍ هات است . زض ؼطف زیگط ٍضلِ ّای چَب پٌثِ ای تَسػ هَم یا پاضافیي تِ ٍضق 

ّا چسثاًسُ ضسُ اًس . ٍلتی تراضی ضا ضٍضي هی وٌین ذَاّین زیس وِ چَب پٌثِ پطت سؽح سیاُ ظٍزتط هی افتس وِ

ایي ًتیدِ حاوی اظآى است وِ اخسام تیطُ همساض تیطتطی اًطغی تاتطی ضا خصب هی وٌٌس. 

31 (با شرح آزمایشى نشان دهید انرژى تابشى در اجسام تیره ومات

مون
رهن



اصلی تطیي  (چطا گطها ًوی تَاًس تِ آى ٍاضز یا اظ آى ذاضج ضَز ؟  ). زض هَضز ؼطظ واض فالسه ذال تَظیح زّیس . 39

خع فالسه یه تؽطی ضیطِ ای زٍ خساضُ است وِ تیي آى ذال است ٍ ضٍی سؽح آى ، ّن اظ زاذل ٍ ّن اظ تیطٍى 

زض فالسه ذال تِ زالیل ظیط گطها ًوی تَاًس تِ ّط یه اظ سِ ضٍش اًتمال گطها ٍاضز یا ذاضج ضَز . ًمطُ اًسٍز است 

: 

. ذال تِ ؼَض واهل اظ ضساًص گطها اظ زیَاضُ ّای فالسه خلَگیطی هی وٌس : ضساًص 

زض پَش چَب پٌثِ ای یا پالستیىی تَذالی ًیع حاٍی َّاست وِ ضساًای

. ظؼیف گطها هی تاضس 

وطفت  . زض ذال تیي زٍ زیَاضُ ضیطِ ای خطیاى ّوطفتی ًیع ٍخَز  ًساضز : ّ

تٌْا ٌّگاهی وِ زض پَش فالسه تطزاضتِ ضَز خطیاى ّوطفتی هی تَاًس تاػث اًتمال

.       گطها ضَز 

خلَگیطی اظ تاتص گطها اظ ّوِ هطىل تط است ظیطا ایي تاتص هی تَاًس اظ ذال: تاتص 

پَضص ًمطُ ای ضٍی زیَاضُ ّای ضیطِ ای تاػث واّص اًتمال. تیي زٍ زیَاضُ تگصضز 

  گطها اظ ؼطیك تاتص هی ضَز 
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38. تطای ثاتت ًگِ زاضتي زهای ًَضیسًی ّا اظ چِ ٍسیلِ ای هی تَاًین استفازُ وٌین ؟ چطا ؟ فالسه ذال ، زض 

فالسه ذال ّط سِ ضاُ اًتمال گطها ) ضساًص ، ّوطفت ٍ تاتص ( تِ آى یا تِ تیطٍى آى تمطیثاً اهىاى پصیط ًیست . تِ 

ّویي زلیل هی تَاى اظ آى تطای ذٌه هاًسى ًَضیسًی ّایی هثل آب هیَُ ٍ یا گطم ًگِ زاضتي ًَضیسًی ّایی هثل 

 .چای ٍ لَُْ استفازُ ًوَز 

سقف عایق

پنجرۀ دوجداره

دیوار عایق

درزگیر

رادیاتور دارای 
دماپا

مخزن آب داغ پوشیده شده

37. ضٍش ّای هرتلف خلَگیطی اظ اتالف گطها ضا زض ذاًِ تٌَیسیس . ػایك وطزى زیَاضّا ٍ سمف تا هَازی هثل پطن 

ضیطِ ٍ یًََلیت ـ استفازُ اظ ضیطِ ّای زٍخساضُ تطای پٌدطُ ّا ٍ زضّا ـ استفازُ اظ زضظگیط تطای زضظّای زیَاضّا 

زضّا ٍ پٌدطُ ّا ـ فطش ٍ هَوت وطزى وف ساذتواى ـ استفازُ اظ ضازیاتَضّای زاضای زهاپا ) زهاپا تاػث هی ضَز تا 

ٌّگاهی وِ زهای هحیػ تِ حس وافی گطم ضس خطیاى آب زاؽ لؽغ ضَز ٍ تِ ایي ؼطیك اظ اتالف گطها تَسػ ضازیاتَض 

 ( .خلَگیطی هی ضَز 

اظ ضیطِ ّای پٌدطُ ـ واًال وَلط )ذطٍج َّای گطم زض فصَل سطز(  
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