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فصل ورودي تصوير

7فصل

حياتي هرگونه كه است مهم قدر آن محيط دوكامالًدماي است. وابسته آن به
) مريخ و ناهيد) ) زهره يعني زمين به نزديك .سياره بگيريد نظر در را بهرام)

زمين دماي اگر كه باالست چنان زهره برسدآنبهدماي ازمقدار برخي حتي
آفلزات ذوبدر مريخدنشويمن آنو برنيز چيز همه كه است سرد چنان

مي يخ آن وجودروي اساس بر ديگر سيارات روي بر حيات جستجوي زند.
انجام مايع حالت در وجودشوديمآب مايع صورت به آب صورتي در و

باشد. مناسب محيط دماي كه داشت خواهد

با ابتدا فصل اين دماسنهامفهومدر و دما وي گرما با سپس و يهاروشجي
مي آشنا گرمايي بندي عايق و آن شويد.انتقال

آنهاجسمدماي با روزانه كه زندگييي آن در كه محيطي و داريم كار سرو دارد.ميكنيمها ما فعاليت و كار نحوه در زيادي تأثير معموالً
ك محل يا و مدرسه خانه، كردن گرم براي زمستان در اينوارمثالً كردن خنك براي تابستان انجامهاطيمحدر زيادي كارهاي حتيشوديم، ،

به بسته نيز تغييرهافصلپوششمان سال .كنديمي

زندگي آن در كه هستند محيطي از متأثر نيز جانوران و كهكننديمگياهان است دليل همين به درگياهانشكل. مشابه جانوران مناطقو
جگرمسيري وبا سردسيريانوران مناطق داردگياهان .تفاوت

بندي عايق و مسكوني منزل كردن گرم روش و لباس رنگ پوشش، مورد كردههاساختماندر تحقيق گرمسير نواحي و سردسير نواحي در
) دهيد گزارش كالس به ).هاتفاوتوهاتشابهو كنيد مشخص را

چه دمايترگرميسمجهر داغباشد، چاي فنجان يك دماي مثالً است. بيشتر عبارتترشيبآن به است. خنك آب فنجان يك دماي از
به بهترگرميهاجسمديگر و بيشتر دمايهاجسمدماي سردتر باميدهيمنسبتتركمي از. خوداستفاده المسه ميحس چهدهيمتشخيص

اما است، سرد جسمي چه و داغ دقيقبهميتوانينمجسمي مشخصطور را آن سردي و گرمي فرديببينيمميخواهيموقتي.كنيممقدار
نه، يا دارد قرارمعموالًتب او پيشاني روي را خود دمايميدهيمدست با او بدن دماي مقايسه با تبميدهيمتشخيصبدنمانو شخص كه
خير يا دارد،دارد تب بيمار كه دهيم تشخيص اگر حتي دهيمتوانيمنمي، دارد،اوتشخيص تب درجه دماسنجچند از منظور اين براي
مي كنيم.استفاده

منزل در رادياتور تصوير
آبي(ش كولر + شومينه وفاژ)

مناطق و استوايي گياهي پوشش
خرس و قطبي خرس تصوير سرد+
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با پيشاني دماي گيري اندازه تصوير
به دما گيري اندازه نواري+ سنج دما

معمولي روش

دماسنج بلندلوله نازكومعموالً
درشوديمانتخاب كوچك تغيير يك تا

تغيير به بتواند الكل يا جيوه حجم
قابل لولهامالحظهارتفاع در .جامديانبي

مشابه ظرف سه بهدر جداگانه، رطور راست دست بريزيد. گرم آب و معمولي آب سرد، قراراآب سرد آب در را چپ دست و گرم آب در
حدود و آثانيه30دهيد بيرون را دست دو هر حال كنيد. .يورصبر كنيد بيان را خود احساس و دهيد قرار معمولي آب در و د

كهالهيوسدماسنج است دماي آن از استفاده اندازهبا ازگيريميمگيريرا استفاده با مثالً .
.ميتوانيمپزشكيدماسنج كنيم گيري اندازه دقت با را بيمار فرد بدن دماي

الاوهيجيهادماسنج و دماسنجرايجكليي دماسنج،هستندهاترين اين گرماگر محيط در را ها
دهيم، مخزنقرار درون الكل يا باالهاآنجيوه نازك لوله از و شده حالتروديممنبسط اين در .

لوله، درون جيوه يا رنگي الكل ميارتفاع نشان را محيط دهد.دماي

درجه دماسنجبراي جيوهبندي و الكلي آنهاي مخزن ابتدا مياي، قرار يخ و آب مخلوط در را صفرها با را الكل يا جيوه سطح و دهند
مينشانه عددگذاري با را دماسنج درون مايع سطح و داده قرار جوش حال در بخارآب مجاورت در را دماسنج سپس 100كنند.
ميعالمت كنند.گذاري

د اين تاوبين قسمت)100عدد(صفر صد به (را سلسيوس درجه يك را قسمت هر و كرده تقسيم دماينامنديم)C1ْمساوي در آب يعني .c0ْ
يخ( ( سلسيوس درجه دمايزنديمصفر در درياست).جوشديمCْ100و كنار هواي فشار كه اتمسفر يك فشار در البته )

درجه ديگر سانتينام مقياسسيلسيوس، با ميبندي هم باشد.گراد

ا يابراي الكلي دماسنج با جسم يك دماي گيري مياوهيجندازه قرار نظر مورد جسم با تماس در را دماسنج مخزن صبرميدهي، مدتي ارتفاعميكنيمو تا
دارد قرار ارتفاع آن در مايع كه را عددي گاه آن نكند. تغيير ديگر باريك لوله در است.،ميخوانيممايع جسم دماي همان عدد اين

وسايل آوردن با سپس و بپردازيد دماسنج يك طراحي به نخست خود گروه همراه به
درج و ساخته را دماسنج آن نياز .مورد دهيد انجام را گيري اندازه چند دماسنج اين از استفاده با و كنيد بندي

مناسب تصوير

غير دماسنج يك تصوير
England.p277مندرج

C.P.O

ح براي مدرجتصوير الت
ص 83كردن

مي كه:آيا دانيد
يخ سليسوس درجه صفر دماي در آب دريا ساحل در

دمايمي در و مي100بندد جوشد.سلسيوس

و دماسنج باريك لوله بايد بيشتر دقت (براي
در افق خط در را دماسنجي مايع نشان خط

دهيم.) قرار ديدگاه مقابل

مي كه:آيا دانيد
ناحيهترينگرم زمين، روي استنقطة لوت دشت در اي

حدود به آن دماي نقطه،ميOc70كه سردترين و رسد
حدود به آن دماي كه دارد قرار جنوب
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پيشكيهردر را دما ابتدا زير موارد استفادهاز با سپس و گزارشبيني كالس به و كنيد كامل را جدول و گيري اندازه را دما دماسنج يك از
دما، گيري اندازه براي باشيد داشته توجه .دمادهيد. گيرد قرار نظر مورد جسم با تماس در كافي اندازه به را سنج

گيريرديف اندازه مورد دماجسم بيني سلسيوس(پيش جسم)درجه )وسيسلسدرجه(دماي

كشيلولهبآ1
يخ2 و آب مخلوط
نمك3 خردشدهمخلوط يخ و

داغ چاي
كالس5 هواي
يخچالداخلهواي6

. دهيد انجام را زير آزمايش گرما و تعادل دماي مفهوم با آشنايي براي

دم يا انبرك بزرگ، نسبتاً ميخ دماسنج، ليوان، : آزمايش باريكوسايل

نيمه-1 تا را اندازهازليوان را آن دماي و كنيد پر سرد .بگيريدآب
د–2 قرار اجاق شعله روي انبرك كمك به را شدنهيدميخ داغ از پس بياندازيد.،و ليوان داخل
بگيريد-3 اندازه را آب دماي .دوباره
كنيد.-4 گزارش را خود مشاهدة نتيجة
انرژيدما يك كدام ؟ ميخ يا است داده دست از انرژي آب ؟ چطور ميخ دماي ؟ است كرده تغيير چگونه آب ؟اندگرفتهي

فريزر درون كه سردي ميخ داغ ميخ جاي به آب درون جايخياگر اتفاقييا چه بيندازيم، داشته تغييرافتديمقرار چگونه آب و ميخ دماي ؟
باركننديم دست؟اين از انرژي يك انرژيكدامودهدميكدام ؟رديگيميك

و آزمايش اين نتيجههاشيآزمااز مشابه دميريگيمي متفاوت دماهاي با جسم دو قرارروقتي يكديگر با گرمگيرندميتماس جسم دماي
باالديآيمپايين سرد جسم دماي پيدا.روديمو ادامه قدر آن فرايند دمايتاكنديماين را دما اين . شود يكسان جسم دو دويدماي

حالتميناميم اين در تعادلمييگويمو در يكديگر با جسم .اندييگرمادو جسم

گرمايي تعادل از قبل گرمايي تعادل از پس

مقدار اختالفايانرژبه اثر بر كه منتقلي ديگر جسم به جسمي از راگوينديمگرما،شوديمدما داغ ميخ كه حالتي در قبل، آزمايش در .
سرد آب دستمياندازيمدرون از انرژي ميخ انرژيدهديم، آب گرمارديگيمو آب به ميخ ديگر عبارت به رادهديم. غذا ظرف .وقتي

دما به مربوط جدول يا صورتشكل به ها
خون بانك دماي اتاق، دماي مانند حاشيه،

بنيادينسلول هاي

رن با گرم زردجسم يا قرمز گ

آبي رنگ با سرد جسم

گرم جسم

سرد جسم رنگ به

سبز

مي كه:آيا دانيد
هايدماسنج

تغيير با نواري
و رنگ
هايدماسنج
وجيوه اي

تغيير با الكلي
را دما حجم

مي دهند.نشان
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قرار اجاق اجاقميدهيمروي چون ظرترگرم، منتقلاز ظرف به انرژي است، گرما.شوديمف غذا، ظرف به اجاق ديگر عبارت .دهديمبه
به مييعني منتقل سرد جسم به گرم جسم از همواره گرما طبيعي شود.طور
منتقلهمان هم با تماس در جسم دو بين دما اختالف علت به كه است انرژي نوعي گرما شد، گفته كه بنابراينشوديمطور ژول. آن يكاي

)Jاست از) همه. براي ژول استفادههاشكليكاي انرژي .كنندميي

كه استترگرمجسمي باالتر آن دماي جوشهامولكولواست و جنب دارندترشيبيش انرژي،ي متوسطهامولكوليعني طور ترشيببه
سردتر جسم در است. سردتر كه است جسمي جوش،از و متوسط،استتركماهمولكولجنب طور به كمهامولكوليعني تريانرژي

مي.دارند قرار شعله روي را آبي ظرف آبوقتي به شده داده انرژي مولكول،دهيم، انرژي افزايش ميسبب آب جنبشهاي و هامولكولشود
باالابدييمافزايش هم آب دماي نتيجه در .روديمو

فلزي قطعه قطعهBوAنسجهمدو بگيريد نظر در قطعهAرا و استBداغ سرد

مولكولي جنبش ( .BوAالف كنيد مقايسه هم با را

م جنبش دهيم، قرار يكديگر با تماس در را دوقطعه )اگر ميوب زياد قطعه كدام و كم قطعه كدام ؟لكولي شود

ر قطعه دو مولكولي جنبش تعادل، حالت به رسيدن از پس ( .پ كنيد مقايسه هم با ا

ديديم كه طور هرشكليگرما،همان مانند بنابراين و است انرژي وتوانديمديگرييانرژاز شود انتقالمنتقل نيزدر قانونآن همواره
روش به گرما است. برقرار انرژي جسمپايستگي از مختلفي مييهاي منتقل ديگر جسم اينشودبه در آنجاكه ميبه پردازيم.ها

دهيهرگاه قرار شعله روي را فلزي ميله سر داغكشدينمطولي.ديك قدر آن شماست دست در كه آن ديگر سر ديگرنميشوديمكه كه
مي داغ را آن و شده وارد دارد قرار شعله روي كه سري از گرما داريد. نگه را آن دماتوانيد اختالف به توجه با دوكند. ازميلهسري گرما ،

داغ سمتسر ميلهبه وديگر شده استمنتقل شماممكن راسوزدبدست گرما انتقال نوع اين گرمايي. .ميناميمرسانش
واقع شعلهدر شدههااتمجنبشكهشوديمسببگرماي سرگرم باشودبيشترميله،ي برخورد اثر بر مجاورهااتمو آن،ي به منتقلانرژي ها

افزايشوكند سبب نتيجه شودهااتمجنبشدر مجاور ترتيب.ي ديگربدونهااتمبدين جاي به جايي از منتقلرفتن را خود .كننديمانرژي

C.P.O 283
اجاق تصوير

سرد جسم يك مولكولي جنبش تصوير گرم جسم يك مولكولي جنبش تصوير

ارتعاش اتميتصوير هاي
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مواد: و پايهوسايل سه كبريت، شمع، شيشه، و آهن يا فوالد مس، جنس از ضخامت هم و طول هم ميله نيپارافوسه
آزمايش: شرح

ك-1 بهبه پارافين كبريت،هالهيمسرمك د.يچسبانبچوب
ميله-2 ديگر سر شكل قرارهامطابق شعله روي د.يدهرا
صبر-3 چوبكنيديممدتي .بيفتندهاتيكبرتا
گفت-4 آن دربارة و بنويسيد را خود مشاهدات كنيد.نتيجة وگو

ميله منتقلترعيسركدام را گرما بقيه گرماكنديماز ميله كدام منتقل؟ كند بسيار ؟كنديمرا

الستيك چوب، شيشه، مانند اجسامي پنبهبه چوب پشم، هوا، منتقل، آهسته بسيار را گرما كه بهعايقيانارسانا،كننديمو.. و گويند گرما
منتقل سريع بسيار را گرما كه فلزات انواع مانند گويندكننديماجسامي گرمايي رساناي ،.

گرمادهديمنشانشيآزما براي بهتري رساناي فلزات از هستند.برخي

دسترس در وسايل از استفاده ك،با طراحي دردار عايق ليوان اندازهسپس.ديبسازونيديك را آب دماي و بريزيد آن در داغ آب مقداري
اندازهبگيريد را آب دماي دوباره ساعت يك از پس گروهبگيريد.. كدام ظرفنيرتكمظرف كدام ؟ است داشته را گرما نيترشيبانتقال

است؟ داشته را گرما انتقال
وهاپشم شيشه گرمابرگالسيفاي فرار مانع خود، در محبوس هواي داشتن علت .شونديمبه

كرديد مشاهده ظرف يك در را جوش حال در آب كنون تا تشكيلهاحباب؟آيا ظرف ته وميدر حركتبهشوند باال سمت
حركتكننديم پايين سمت به ظرف باالي سرد آب باال، سمت به ظرف ته از داغ آب حركت با با.كنديم. آب واقع شدن،جابهدر گرماجا

منتقل همرفت.(شكل)كنديمرا گرما انتقال روش اين روش.نديگويمبه به گرما انتقال ازهمرفتدر شزگاياايعمقسمتي گرم دهكه
حركت باال طرف به راهاقسمتوكنديماست آن جاي هستند، سردتر كه آن اطراف .رنديگيمي

موادوسايل ظرفو يك (شكن،نياشهيش: گرما الكليمنبع چراغ يا گاز چراغ يا جوهقطره)شمع .رچكان،

انجام آزمايش:روش

ظرف-1 چهارم سه باياشهيشتا وآبرا كنيد ...)پر (شكل دهيد قرار شعله روي را .آن

بريزيبا-2 ظرف طرف يك در جوهر قطره چند چكان، .دقطره

توجه-3 جوهر حركت مسير بهبه را خود مشاهدات دقيقو كنيد.طور يادداشت

كنيد.-4 بحث شده، مشاهده رفتار علت دربارة خود گروه در

AQAتصوير

P.28

صفحه 288تصوير
CPOپشمي پالتوي

آموز دانش

CPO. P .289

شكل

مي هواآيا وجود كه: دانيد
البه پشمدر و...الي پر ،

ميزان كاهش سبب
مي شود.رسانايي

كتاب حالتدر در مواد به علوم هاي
مي نيز شاره گاز، يا ليهگويند.مايع
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تاريكي در حيوانات از برداري فيلم دوربين،براي هاياز
استفاده تلويزيوني دوربينميخاص اين تابشهاشود.

آشكارسازي شب در را حيوانات بدن كند.ميگرمايي

از را آب تنيهامولكولم،يكنيمگرمپايينوقتي حركتدآن دورترشيبوكنندتر هم منبسطشونديماز يعني چگالي.شوديم، نتيجه در
علت به و شده كم راندهترسبكآن باال طرف به آب.دنشويمشدن هنگام اين ميجايتر،خنكدر را كهآبي باالگيرد طرف به و شده گرم

ميرفته گرم آب همة فرايند اين تكرار با .شوداست.

هر دهيد. قرار آفتاب در را آن و كنيد پر ماسه از را ديگري و آب از را يكي كنيد. انتخاب اندازه هم بشر يك5/0دو آنساعت دماي رابار ها
آناندازه زمان برحسب نمودار و كنيد يادداشت و كرده نتيجهگيري چه آزمايش اين از كنيد، رسم را ميها گيرد.اي

راندنتوايمهمرفتييهاانيجر آورنيزهوا در حركت كننبه توليد باد و دريامد.ند ساحل روز، طول در درياترراحت(خشكي)ثالً آب از
ميشوديمگرم باالتر آب دماي از آن دماي ساحلو طرف به آب باالي خنك هواي نتيجه در بههواوديآيمرود، ساحل، روي گرم ي

باال درياستحاصل.روديمطرف نسيم فرايند ).لكش(اين

كنيد آتشروشن ساحل در كشيدهديشويممتوجه،اگر دريا طرف شببه طول در و طرفخشكي به دود روز طول دهيشوديمدر توضيح را علت .د.

نشان را رادياتور يك وسيله به اتاق يك شدن گرم نحوه (...) توضدهديمشكل چگونه. دهيد گرمهاقسمتيح رادياتور از دور .شوديمي

گرمترشيبتابش: را زمين سطح انرژي اين است. خورشيد از زمين روي گرمايي گياهانكنديمانرژي نياز مورد انرژي را،و و... جانوران
زمينديدانيمآيا.كنديمتأمين به چگونه انرژي فرارسد؟يماين با انرژي اين زمينآيا به رسانش انرژيرسد؟يميند اين است ممكن آيا

باشد رسيده زمين به همرفت صورت ؟به
ديديم كه طور همرفتهمان روش به انتقال نيازبراي مادي محيط به رسانش خورشيداستو گرمايي انرژي ولي ميخألاز. وعبور ماكند به

گرمرسديم را ما انرژيكنديمو انتقال نوع اين .شوديمناميده،،.

روشنهمكاربا را برقي اتوي يك خود والدين يا معلم سطحمدتوي تا كنيد صبر ي
زير متري سانتي چند فاصله در شكل مطابق را خود دست پشت شود. داغ كامالً اتو

احساس خود دست پشت در را اتو گرمي آيا دهيد. قرار استد؟يكنيماتو ممكن آيا
رسانش طريق از همرفتگرما باشديا رسيده شما دست پشت دهيد.؟به توضيح

اجسام تابشتواننديمهمه صورت به را خود اجسامكنند.منتشرانرژي تابشيترشيبمقدارتر،گرماما انرژي سطح.كننديممنتشري مثالً
بااليي دماي كه گسيل،داردخورشيد زيادي تابشي .كنديمانرژي

برخورددرتيوق شما به خورشيد پرتوهاي هستيد، روي پياده حال در آفتابي روز شماكنند،يميك و شده شما بدن جذب پرتوها از قسمتي
بازكننديمترگرمرا پرتوها، از قسمتي ميو .كنندتابش

استوانه برقي بخاري آزمايش، يك سطحدر است. شده قرارداده فلزي ورقة دو بين ااي ورقههايي يكيز دارند، قرار بخاري مقابل كه ها
ورقه ديگر طرف در است. مات و سياه ديگري و براق و پنبهصيقلي چوب است.ها شده چسبانده پارافين يا موم توسط اي

AQA P.31

نويس زير غير:توضيح شدن گرم
جريان آب و خشكي هاييكنواخت

توليد كند.ميهمرفتي
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هاتص فن با رادياتور يك وير

Science......شكل for you

P.43

قسمت از گرما اتالف يكشكل مختلف هاي
ساختمان

مي روشن را برقي بخاري ميوقتي زودتر سياه، سطح پشت پنبة چوب كه ديد خواهيم افتد.كنيم،
آزم و آزمايش انجام ميايشبا مشابه كه:هاي گرفت نتيجه تواند
ناهموار و تيره تابشي،اجسام جذبترشيبانرژي را كمتريكننديمي مقدار براق و صاف سطوح و

جذب را تابشي انرژي بازترشيبوكننديماز را ميآن كنند.تابش
آسفالت داغهاابانيخروكش بسيار تابستان بيششوديمدر آسفالت زيرا جذب. را خورشيد گرمايي تابش دركنديمتر را آينه يك اگر اما .

دهي قرار خورشيد تابش گرمخ.ممعرض زيراشودينميلي بازترشيب. را شده تابيده .تابانديمتابش

مواد: و يقوردووسايل كامالً ليوان يا دماسنجكساني دو باشد، سفيد ديگري و تيره يكي رنگ دافالسيك،كه آب .غك

انجام :آزمايشروش

آنها،يقورياهاوانيلازكيهردر-1 دماي دماسنج با و بريزيد داغ آب مساوي كنيمقدار گيري اندازه را .دها
درون5هر-2 آب دماي كنيهاظرفدقيقه گيري اندازه ظرفدرا از يك هر بر را زمان حسب بر دما نمودار كنيدو رسم .ها

اين چهاز ؟ديريگيمياجهينتآزمايش

خودرو نكنيم:موتور كنترل را چيزها از خيلي دماي دماي،اگر اگر مثالً شوند. خراب است موتورممكن
رودخودرو باال جدي،خيلي آسيب بسوزنديبيمموتور است ممكن حتي اينب.دو از جلوگيري راي
خودر،اتفاق كننده خنك طراحيسامانه استو شده ساخته رادياتورو به را موتور گرمايي انرژي تا
ساختهكندمنتقل زياد سطح با نتيجه در و پهن صورت به رادياتورها وشونديم. همرفت صورت به گرما دادن دست از سبب طراحي اين .

ش خواهد خ.دتابش اين بر كنندهفنودروهاعالوه دارند.خنك داغنيز موتور داغشونديمروشنهافن،شودوقتي هواي شدن دور سبب و
رادياتور .گردنديماطراف

خانه در گرما اتالف يا:كاهش خانه داخل براي مناسب كارهامحلدماي حدودوي C22ْمدرسه
زياد بسيار بيرون و خانه داخل دماي اختالف سرد روزهاي .در سببشوديماست دما اختالف اين و

گرم زيادياتالف كهشوديمايي طوري به كند، تحميل خانواده به را زيادي هزينه است ممكن و
براي كالني مبلغ پرداخت به گرماييهاقبضمجبور اتالف از جلوگيري .براي شويم گاز و برق وجوهاراهي مختلفي نشاندي ... شكل دارد.

چطوردهديم وتوانيمكه داد كاهش خانه در را گرما كاست.هانهيهزازاتالف خانه گرمايشي ي

نگها:خألسكفال گرم چگونه را چاي مانند داغ نوشيدني برويد، تفريح يا مسافرت به بخواهيد مانندديداريمگر خنك نوشيدني راوهيمآب؟
نگه خنك اينديداريمچگونه اگر درهايدنينوش؟ گرماامحفظهرا انتقال راه سه هر و دهيد قرار داغي نوشيدني ببنديد، را بيرون به آن از يا آن به

خنكماندمي كار.شودمييا اين يكددهنيمانجامخأليهاكفالسرامعموالً ... شكل اين. از نشانفالسنوع را آن دهنده تشكيل اجزاء و ك
بطريفالسجزءنيترياصل.دهديم يك آناشهيشك بين كه است جداره دو رخألي و اندوداست نقره بيرون از هم و داخل از هم آن سطح وي

از قسمت هر نقش مورد در خود گروه در بحث با . كنيد.خألكفالساست بحث

دار آينه سطح و آسفالت سطح CPO-P.290تصوير

خال فالسك نويسيAQAياP.32-p.21شكل حاشيه آنهايبا

درسي كتاب از تصوير

مناسب تصوير
AQAيا 33
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تصوير

AQAتصوير

P.33

شكل

رايانه تصوير

جعبة-1 كلمههاكلمهاز يا كلمه شده داده كنيدي پيدا را عبارت هر براي مناسب هاي

سقف بندي عايق براي ( زيرهاخانهالف )شوديماستفادههايروانيشيا .....)

( ساختب دستهمعموالً )شوديماستفادههايكترياهاقابلمهبراي .....)

( .......) باشد شده درست ماده اين از است ممكن ( شوفاژها ) منازل رادياتور ( پ

ميت) جذب را بيشتري تابشي انرژي ناهموار و ... كنند.اجسام

شكل-2 به توجه عابا قسمت، كدام گرمايي بندي ساختمانيق آنترمهمهاي بندي عايق براي ؟ چهاست ها
داريد. پيشنهادهايي

نصبديدانيم-3 ديوارها مجاورت در را (شوفاژها) سببكننديمرادياتورها امر اين ازشوديمو قسمتي تا
شود. منتقل گرمايي رسانش طريق از و جذب ديوار توسط رادياتور براقانرژي ورق يك چسباندن چگونه

رادياتور مجاور ديوار به باالتوانديمآلومينيومي كند(در كمك رادياتور بازدهي توضيحرسمبابردن شكل
( دهيد

دقيقه-4 پنج از پس باشد، يكسان ابتدا در چاي دو هر دماي و بريزيم پررنگ چاي ديگري در و رنگ كم چاي ليوان يك در اگر
چاي كدام رابيازمائيدشوديمتركمدماي خود پاسخ درستي آزمايش با سپس و دهيد توضيح .؟

دهيد-5 رانندهتوضيح از برخي پاركچرا خودروي جلوي شيشه پشت تابستان در شدةها
نقره پردة ميخود، قرار دهند.اي

مي-6 ساخته سياه يا تيره رنگ به خودرو رادياتور چرا شود؟الف)

رايانه كيس چرا خنكب) فن داراي هستند؟ها كننده

مي-7 درست كباب فلزي سيخ با چهوقتي در ب) دهيد. توضيح را علت الف) دارد. وجود دستمان سوختن احتمال كنيم،
نمي دستمان سوزد؟صورتي

مي-8 بالفاصله آيا دهيد قرار داغ آب در را دماسنج مخزن خوداگر پاسخ مورد در كنيد؟ مشخص را آب دماي توانيد
دهيد.ت وضيح

يونوليت شيشه، پشم پالستيك، چوب، براقآلومينيم، تيره، ،
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چهارم بخش

ماخدمتدرخداداديمنابع

خانهتامعدناز-8فصل

زمينرويردآبسفر-9فصل

زميندروندرآبسفر-10فصل

زندگي زمين كره روي بر ما بميهمه را خود نيازهاي و بهكنيم آن از مستقيم غير يا مستقيم طور ه
آبميدست و معادن است. داده قرار ما براي زمين در را زيادي منابع خداوند منابعهاآوريم. جمله از

معادن،آب با بخش اين در هستند. كاربردهازمين اشناهاآنو بيشتر زندگي توسعه .شويدميدر

االرض... في فاسكناه بقدر ماء السماء من انزلنا و
نموديم.« ساكن زمين در را آن و كرديم نازل معين اندازه به آبي آسمان از »و

آيه مؤمنون، 18سوره
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