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 دما:اهمیت 

 دراهمیت دما همین بس که بدونیم

 وجود آب به حالت مایع ،عامل حیات است و نیازمند دمای مناسب.و هرگونه حیاتی کامال به آن وابسته است.

گیاهان وجانوران نیزاز محیطی که در آن رشد می کنند شکل می گیرند مانند شکل گیاهان گرمسیری ویا رنگ 

 خرس قطبی  

  :دما

گرمی یا سردی.دما یک نشان دادن  یبرا نیمع یاریمعمیانگین انرژی جنبشی ذرات یک ماده است یا دما 

(کلوین می باشد.البته واحدهای دیگری هم برای گرما وجود دارد SIکمیت اصلی هست و واحذ آن در سیستم )

 که عبارتند از سانتی گراد،فارینهایت و....

 

 گرما:

همیشه در اثر اختالف دما از جسم گرم به جسم سرد می رود.گرما یک کمیت گرما صورتی از انرژی است که 

 فرعی می باشد وواحذ اندازگیری انرژی گرمایی ژول است.

 .آن کم تر است یتر و هر چه سرد تر باشد ، دما شیآن ب یجسم گرم تر باشد ، دما کیچه  هر

 



 

 :  دماسنج

 . دما است قیدق یریاندازه گ ی لهیدماسنج وس

 معروفترین دماسنج ها

درجه -117دماسنج الکلی:برای محدوده دمایی بین  -1

 درجه سانتی گراد می باشد. 78سانتی گراد

 درجه سانتی گراد می باشد. 375درجه سانتی گراد تا  -39دماسنج جیوه ای :برای محدوده دمایی بین  -2

بسیار باریک آن دقت می باشد.لوله  C042تا  C 035 دماسنج پزشکی:برای محدوده دمایی بین -3

 اندازگیری را زیاد میکند.

 

  هستند یو الکل یا وهیج یدماسنج ها، دماسنج ها نیساده تر

 . مخزن آن ها است عیاساس کار آن ها انبساط و انقباض ما

 نازک ٔ  شود و از لوله یالکل درون مخزن آنها منبسط م ای وهیج م،یگرم قرار ده طیدماسنج ها را در مح نیا اگر

 .رود می باال

 .دهد یرا نشان م طیمح یدرون لوله، دما ٔ  وهیج ای یحالت ارتفاع الکل رنگ نیا در

 

 :مدرج کردن دماسنج
 

درون لوله در  عیاز آن که ما پس. میده یخالص خرد شده در حال ذوب قرار م خیمخزن دماسنج را درون  -1

 .میکن یو عدد صفر را در کنارآن ثبت م میزن یسطح ثابت شد،محل آن را عالمت م نیتر نییپا

 

سطح آب جوش خالص و درون بخار آب جوش قرار  یآزاد ، مخزن دماسنج را باال یها ایدر سطح تراز در  -2

 نیشود ا ینقطه ثابت م نیرود و در باالتر یدر لوله باال م عیما ابدوی یم شیمخزن افزا عیحجم ما م،یده یم

 .خواهد بود گرادیدرجه سانت100 ینقطه دما



 کی ای وسیدرجه سلس کی. به هر قسمت میکن یم میتقس یقسمت مساو 100صفر و صد را به  نیب ی فاصله

  .ندیگو یم  گرادیدرجه سانت

 

 تغییر دما در لوله باریک وبلند قابل مشاهده است.هر تغییر حجمی در اثر : علت باریک وبلند بودن لوله دماسنج

دماسنج مخزن آن را در تماس با جسم قرار می دهیم تا زمانی که ارتفاع مایع درون آن تغییر برای استفاده از 

 نکند سپس در درراستای چشم خود قرار می دهیم و عدد آن را می خوانیم.

 

آن  یکایشود.  و  یم دهیشود،گرما نام یمنتقل م گریبه جسم د یکه بر اثر اختالف دما از جسم یانرژ : گرما

 .است ( j ) ژول

 

 دمای تعادل

 یو دما دیآ یم نییجسم گرم پا ی، دما رندیگ یقرار م گریکدیمتفاوت در تماس با  یدو جسم با دما ها یوقت

 .رود یجسم سرد باال م

 . شود کسانیدو جسم  یتا دما ابدی یآنقدر ادامه م ندیفرآ نیا

 .هستند ییدو جسم در تعادل گرما مییگو یحالت م نینامند . در ا یتعادل دو جسم م یدما را دما نیا

 

 

 

  در تعادل گرمایی،مقدار گرمای گرفته شده و گرمای از دست داده شده برابرند.

 

 

 

 

 



 انتقال گرما یوش هار

 

 

 

در این روش وقتی به جسمی گرما می دهیم جنبش ذرات آن افزایش یافته وباعث برخورد با   :رسانش 

براین انرژی گرمایی به کمک جنبش وضربه زدن به مولکولها به هم از یک ذره به ذره یکدیگر می شود,بنا 

 دیگر منتقل می شود.

 : در روش رسانش

 .شود یمنتقل م گریبه مولکول د یماده ثابت است و گرما از مولکول -1

 .ردیگ ی، گاز( صورت م عیرسانش در هر سه حالت ماده )جامد ، ما -2

باشدبرخورد ذرات بیشتر و انتقال انرژی گرمایی سریعتر انجام می شود.دسته هرچه فاصله ذرات کمتر  -3

 قاشقی که در ظرف غذا قرار داردیا سیخ های کباب به روش رسانایی گرم می شوند.

 رسانایی درجامدات بیشتر از مایعات ،و در مایعات بیشتراز گازها می باشد. -4

زی رسانایی گرمایی بیشتری نسبت به جاندات رسانایی در جامدات مختلف متفاوت است. جامدات فل -5

 غیر فلزی دارند.

 نقره>مس>آلومینیوم>آهن حتی در عناصر مختلف هم متفاوت می باشد.

 

 

 : )کنوکسیون(همرفت

 

 . ردیگ یشاره ها( صورت م ای االتیو گاز ها )س عاتیدر مافقط روش همرفت 

ماده گرم شد چگالی آن کم می شود و به سمت باال در این روش ،ذرات ماده باید جابجا شود.وقتی قسمتی از 

حرکت می کند و قسمت باالیی ماده که سرد است وچگالی بیشتری دارد به سمت پایین حرکت می کند.واین 

 جابجایی را جریان همرفتی می نامند .واین روش انتقال گرما را همرفت می نامند.



  برای ایجاد جریان همرفتی سه شرط الزم است:

 ماده مایع یا گاز باشد. -1

 بین دو نقطه از ماده اختالف دما وجود داشته باشد. -2

 قسمت گرم پایین تر ازقسمت سرد باشد. -3

 

 تابش:
 

  .ردیگ یبدون ذرات ماده صورت م یروش انتقال انرژ نیدر ا

جسم ،به  کیجذب شده توسط  یانرژ زانیانتقال گرما به روش تابش م در

 .دارد یآن بستگ یو سطح خارج یمشخصات ظاهر

 سرعت انتقال گرما در تابش نسبت به همرفت ورسانایی بیشتر است.                                              

 تمام اجسام به این روش انتقال گرما دارند ولی ما تنها زمانی که دمای جسم زیاد باشد ان را احساس می کنیم.

 قرار دهیم ،گرما به روش تابش به دستمان می رسد.اگر دست خود را در مقابل اتوی روشن 

 انرژی تابشی یک جسم به عوامل زیر بستگی دارد:

 دمای جسم:هرچه جسم داغ تر باشد ،دمای بیشتری داشته و تابش گرمای بیشتری هم دارد. -1

 رنگ جسم:اجسام تیره رنگ،جذب گرمایی بیشتر وتابش گرمایی بیشتری دارند. -2

سطح جسم : سطح صاف و براق یک جسم،جذب وتابش گرمایی ان جسم را کم صاف یا ناهموار بودن  -3

 میکند.

 مساحت جسم:هرچه سطح یک جسم بیشتر باشد میزان تابش وجذب گرمایی آن بیشتر می شود. -4

کنند و  یجذب م یشتریب ییگرما یانرژ ،یقلیبا سطوح روشن و ص سهیو ناصاف در مقا رهیسطوح ت -5

 کنند. یتابش م یشتریب ییگرما یانرژ

 



 کاهش اتالف گرما در خانه یچگونگ

 

 :از رسانش یریجلوگ  -1

  ای یتوخال یاستفاده از آجرها مانند

 دوجداره یها شهیش ایو  یتوخال یبلوک ها

 

 :همرفت قیبه طر یریجلوگ -2

 اطراف درب و  یسوراخ ها  هیمانند پوشاندن کل:

 یبند قیو عاو دریچه های کولرپنجره ها 

 

 : به روش تابش یریجلوگ  -3

 پشت بام ینقره ا زوگامیساختمان ،ا یاستفاده از پوشش روشن در نما مانند

داشتن مایع درون آن از طریق جلوگیری از انتقال گرما به ه برای خنک یا گرم نگ است وسیله ای فالسک خأل  : 

 .رسانش،همرفت وتابش داخل یا خارج از آن به روش های 

 انیرسانش جر قیاست ،گرما از طر قیعا یماده ا شهیدارد و ش شهیاز جنس ش یا هواریآن جا که فالسک د از

 . شودیگرما به صورت همرفت م افتنی انیدو جداره مانع جر انیم ی.بعالوه وجود خال در فاصله کندینم دایپ

 تواند یظرف م نیا جهی.در نتکندیم یریبه صورت تابش جلوگ افتنی انیاز جر زیداخل ظرف ن ینفره ا پوشش

کند در خود نگه دارد.در واقع آن چه  یرییآنها تغ یبدون آن که دما یطوالن یمدت یمواد گرم و سرد را برا

همرفت و اتالف  قیاز طر گرما انیشامل ممانعت خال از جر یشود ،به طور کل یعملکرد فالسک م نیموجب ا

 است وارهینشدن گرما به علت نقره اندود بودن د

 

 

 



  .دیسیانتقال گرما را بنو یراه ها .1

 

 .دیده حیانتقال گرما به روش رسانش را توض.2

 

 .دیسیهمرفت را بنو یسه شرط الزم برا.3

 

  شود؟  چرا؟ یسقف باعث گرم شدن  اتاق م یکیدر نزد ینصب بخار ایآ.4

 

  شود؟ یمغازه ها از باال باز م یها زریچرا در فر.5

 

  .دیسیبنو را در خانه تان یاز اتالف انرژ یریجلوگ یچهار راه برا.6

 

 یریمناطق سرد س اهانیوگ با جانوران یریو جانوران مشابه در مناطق گرم س اهانیشکل گ لیبه چه دل -7

  تفاوت دارد؟

 

 است. شتریآن ب ی...............باشد دمایهر که جسم -8

  د.بند یم خی.............یآب در دما ایدر ساحل در -

  .دهد یبا ...............دما رانشان م یوالکل یا وهیج یدماسنج ها -

 

  شود؟ یچه منظور از دماسنج استفاده م یبرا -9 

 کدام است؟ نوع دماسنج نیتر جیرا -

 

  افتد؟ یم یچه اتفاق میگرم قرار ده طیاگر دماسنج را در مح -10

 

 



  کرده اند؟ یرا درجه بند یا وهیوج یچگونه دماسنج الکل-11

 

 

  کند؟ یم رییچگونه تغ خیآب وم یدما میندازیرا ب یداغ خیاگر در آب سرد م-12

 

 کند؟ یم رییتغ چگونه خیآب وم یدما میندازیب میدر آورده ا زریکه از فر یخیاگر درون آب سرد م-13

 

  ست؟یهستند منظور چ ییدر تعادل گرما گریکدیدو جسم با -14

 

  .دیسیآن را بنو یکای؟ ستیگرما چ-15

 

 برای هر یک مثالی بیاورید.  و دیسیگرما را بنو یروش ها-16

 

 د؟یکن فیاجسام رسانا ونارسانا را با مثال تعر-17

  

  افتد؟ یم ی.چه اتفاقمیانداز یرا م یو از باال قطره جوهر میکنیگرم م نیرا از پائ یظرف آب-18

 

 

 شکل مقابل جهت نسیم بین دریا و خشکی را نشان می دهد.  -19

  علت و نحوه ایجاد آن را توضیح دهید.  

 

 

 

  شود؟ یداغ م اریهادرتابستان بس ابانیروکش آسفالت خ چرا -20

 



و مات است  اهیس یگریوبراق و د یقلیص یکی.میدهیقرار م یدوورقه فلز نیراب یاستوانه ا یبرق یبخار- 21

چه  شیآزما جهیافتد و نت یم یچسبانده شده است.چه اتفاق نیپاراف ایتوسط موم  یوبه هردوورقه چوب پنبه ا

  شود؟یم

 

 جهیافتد و نت یم ی.چه اتفاقمیزیریداغ م یآن چا یدرهردو میدار اهیس یگریو د دیسف یکی وانیدول-22

  د؟یکن انیراب شیآزما

 

 

  انجام شده است؟ یبه آن چه کار دنینرس بیازد موتور خودرو و آس ادیز یاز گرما یریجلوگ یبرا-23

 

  سازند؟یم ادیخودروها رابصورت پهن و باسطح ز اتوریچراراد-24

 

  کند؟ یم یریجلوگ یاز اتالف انرژبه چه روش هایی فالسک خال  -25

 

  چه روش انتقال گرمادارد؟ ربهیازموارد ز کیهر-26

 :اتو الف

 یساحل می:نسب

 شدن آب ی:رنگج

 : داغ شدن دسته قابلمهد

 

 

 

 

 


