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فصل دهم : گرما و بهینه سازي انرژي

اساس کار دماسنج هاي الکلی و جیوه اي چیست؟ چگونه در این دماسنج ها، دما را تعیین می کنند؟  1
دو تفاوت انتقال گرما در روش هاي رسانش و همرفتی را بنویسید.  2

در چه صورت، گرما از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود؟  3
شیوه ي انتقال گرما به روش رسانایی را توضیح دهید.  4
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یک لیوان آب با دماي  درجه سانتی گراد داریم. به نمودار مقابل توجه کنید و بگویید:    5

الف) اگر جسم  را درون لیوان آب بیندازیم، چه تغییري روي خواهد داد؟

، انرژي از کدام ماده به دیگري منتقل می شود؟ ب) بین جسم هاي  و 
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تابش، همرفت، خالء، گازها، غیرفلزات، جامدها، مایع ها، محیط شفاف

روش هاي انتقال گرما

رسانایی

به کمک کلمه هایی که درون مستطیل نوشته شده نقشه زیر را کامل کنید. (شاید از همه ي کلمه ها استفاده نشود.)  6

به یک لیوان آب  درجه و یک استخر آب  درجه به یک اندازه گرما می دهیم. دماي کدام یک بیشتر تغییر می کند؟  72520
درون لوله هاي شوفاژ (از زیرزمین تا اتاق ها)، گرما به چه روشی منتقل می شود؟  8

اگر در یک لیوان چاي کمرنگ و در دیگري چاي پررنگ بریزیم و دماي هر دو چاي را در ابتدا یکسان باشد، پس از پنج دقیقه دماي کدام چاي  9
کمتر می شود؟ توضیح دهید.

آسفالت

سردداغ
آینه

تابش گرمایی تابش گرمایی کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند؟ چرا؟  10
الف) آسفالت                         ب) آینه
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چرا در یک روز سرد، دستگیره ي فلزي سردتر از یک، در چوبی احساس می شود؟  11

شکل مقابل نحوة گرم شدن اتاق را به وسیلۀ یک رادیاتور نشان می دهد. توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند، گرم  12
می شوند.

اگر در ساحل، آتش روشن کنید، متوجه می شوید در طول روز، دود به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود. علت را توضیح  13
دهید.

در تابستان به بدنه ي فلزي پنجره ها نمی توان به آسانی دست زد، ولی به شیشه ي پنجره می توان آسان تر دست زد، چرا؟  14

اگر درون آب به جاي میخ داغ، میخ سردي که درون یخ زن (فریزر) یا جایخی قرار داشته است، بیندازیم، چه اتفاقی می افتد؟ دماي میخ و آب  15
چگونه تغییر می کند؟ این بار کدام یک انرژي از دست می دهد و کدام یک انرژي می گیرد؟

الف) دما از نظر فیزیکی به چه معناست؟  16
ب)  دو جسم با دماي باال و پایین کنار هم هستند. انرژي گرمایی از کدام جسم و به کدام جسم منتقل می شود؟

چرا جهت بادهاي ساحلی در روز و شب تغییر می کند؟  17
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آب گرم
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بالف

براي وصل کردن لوله هاي آب ورودي و خروجی رایاتور شوفاژ، کدام یک از دو شکل را انتخاب می کنید؟ دلیل آن را بنویسید.  18

شعله ي یک اجاق فر در پایین آن قرار دارد، توضیح دهید اگر شعله ي اجاق در باالي آن بود چه روي می داد؟  19

در دماسنج هاي متداول، عدد صفر را به عنوان دماي ذوب یخ و عدد  را به دماي آب در حال جوش نسبت می دهند.    20
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