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است که به طور  ییها یها و فناور یندسمه یدانش ها و شالوده تمام نیتر یادیبناز  کیزیف*

.ما نقش دارند یدر زندگ میمستق ریغ ای میمستق

 هیاز قانون مدل و نظراغلب  یمورد بررس یها دهیپد حیو توض فیتوص یبرا کیزیف دانشمندان*

مدل ها و  نیقوان نیاست الزم است ا یتجرب یعلم کیزیکنند از آن جا که ف یاستفاده م یکیزیف

رندیمورد آزمون قرار گ شیتوسط آزما یکیزیف یاه هینظر

و ممکن است دستخوش  ستندیدر طول زمان همواره معتبر ن یکیزیف یها هیها و نظر مدل*

منجر به  دیجد یها شیآزما جینتاامکان وجود دارد که  نیهمواره ا گرید انیشوند به ب رییتغ

 آن شود نیگزیجا دیجد هیممکن است نظر یشود و حت هینظر ایمدل  یبازنگر

:یاتم هیمثل نظر   

: 

در  یاست و نقش مهم کیزینقطه قوت دانش ف یکیزیف یها هیو اصالح نظر یریآزمون پذ یژگیو*

داشته است رامونیدانش و تکامل شناخت ما از جهان پ شرفتیپ ندیفرا

است ها یها و فناور یمهندس یو اساس تمام هیپا کیزیف*



تا  شودیم یساده و آرمانآنقدر  یکیزیف دهیپد کیآن  یاست که ط یدنیفرا کیزیدر ف یمدلساز*

تا حدود  میتوان یحرکت توپ م یبا مدل سازبه طور مثال آن فراهم شود  لیو تحل یامکان بررس

 ریپذحرکت توپ را به طور ساده امکان لیو تحل یو بررس میها رو کاهش بد یدگیچیپ نیا یادیز

در نظر  ذره ای یجسم نقطه ا کیرا به صورت  توپ دازه و شکلاز ان دنیشچشم پوبا  میساز

مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف کند از  یتوپ در خال حرکت م نکهیبا فرض ا نیهمچن میریگیم

.مونهیم یوزن ثابت باق نیفاصله توپ از مرکز زم رییبا تغ میکنیسرانجام فرض م میکن یمنظر 

 نییمهم و تع یو اثرها میریبگ دهیرا نادی جزئ یاثرها دیبا یکیزیف دهیپد کی یهنگام مدل ساز *

آنگاه مدل ما  میگرفت یم دهیرا ناد نیجاذبه زم یرویمقاومت هوا ن یکننده را مثال اگر به جا

.رود یبه باال م میخط مستق کیتوپ به باال پرتاب شود در  یکه وقت کردیم ینیبشیپ

 یکیزیف تیکم روین یرا اندازه گرفت مانند طول جرم تندکه بتوان آن  یزیبه هر چ کیزیدر ف*

.شود یگفته م  

 نگونهیشود ا یآن استفاده ممناسب  یکایعدد و تنها از  یکیزیف یها تیاز کم یبرخ انیب یبرا*

هستند مثل جرم و طول  ینرده ا تیکمها  تیکم

ناسب آن الزم است به م یکایعدد و  کیبر افزون  یکیزیف یها تیاز کم گرید یبرخ انیب یبرا*

سرعت  یینامند مثل جابجا یم یبردار تیکمها را  تیدسته از کم نیا میاشاره کن زینجهت آن 

 شتاب



استفاده  تیآن کمنماد  یباال کانیعالمت پو شتاب از  رویمانند ن یبردار یها تینوشتن کم یبرا *

.شده است انیب تیه آن کمتنها انداز دیاین یبردار تیکم ییباال کانیاگر عالمت پ میکن یم

 رییتغکه  میدار ازین یریاندازه گ یکاهایبه  نانیدرست و قابل اطم یها یریانجام اندازه گ یبرا*

.باشند مختلف یدر مکان ها دیبازتول تیقابل ینکنند و دارا

نامند یم کیدستگاه متررا اغلب  برندیدانشمندان به کار م شتریکه امروزه ب ییها کایدستگاه *

خود را دارند یو فرع یاصل یکاهایاز آنها  کیکه هر  میدار یو فرع یاصل تیدو نوع کم*

      همه آنها در عمل یمستقل برا یکای نییاست که تع ادیآنچنان ز یکیزیف یها تیتعداد کم*

  .ممکن استنا

 گریمدبه ه یکیزیف یو توسط رابطه ها ستندین گریکدیمستقل از  یکیزیف یها تیاز کم یاریبس*

آن  یکایشود و  یم فیبه صورت نسبت مسافت به زمان تعر وسطمت یمثال تند یوابسته هستند برا

 روین یکایمخصوص قرار دادند مثالً  ینام یپرکاربرد فرع یکاهایاز  یبرخ یاست ست برا هیمتر بر ثان

ان گذشته دانشمند یعلم یها تیخاص ضمن احترام به فعال یها نکهیا یمعرف دندینام وتنیرا ن

.شود یم زین سبب سهولت در گفتار و نوشتار

  



  : مختلف طول فیتعار*

دو  یکیدو خط نازک حک شده در نزد انیفاصله م  -فاصله استوا تا قطب شمال ومیونیلیمیک 

 ثانیه در خال طی میکند.
1

29979245
که نور در مدت  یمسافت - ومیدیریا_نیاز جنس پالت یها 

.است دیتا خورش نیفاصله زم نیانگیبرابر م ینجوم یکای*

.نامند یم یسال نور کی کندیمسال در خال  کیکه نور در مدت را  یمسافت * 

شده است جرم  فیتعر ایریدیوم-نیپالت اژیاز جنس آل یفلز یبه صورت جرم استوانه ا جرم یکای*

است که در  یالملل نیدارد باستان لوگرمیجاگرفته ک شهیباب شحاستوانه که به دقت درون دو  نیا

.شودیم یموزه سور فرانسه نگهدار

تعریف میشد.میانگین روز خورشیدی     
1

86400
زمان به صورت یکای *   

 یساعت ها ادیز اریقت بسبه کار گرفته شد بر اساس د ۶۴۳۱زمان که از سال  یاستاندارد کنون 

.شده است فیتعر یاتم

 .مینام یم تیآهنگ آن کمبت به زمان معموالً را نس تیهر کم رییتغ کیزیدر ف*

 یعنی رودیبه کار معامل ضرب  کیدهد که به صورت  یرا نشان م ۶۱از  ینیتوان مع شوندیپ هر*

 .شودیمربوطه ضرب م بیدر ضر کایآن  شودیافزوده م هااکیبه  یشوندیپ یوقت

د باشسه قسمت شامل  دیبا شودیمبیان  یعلم یکه به صورت نمادگذار یکیزیف تیهر کم اندازه*

است و در از ده  یحیتوان صحدر تا ده  کیاز  یحاصل ضرب عدد رندهیاول و دوم در برگ یقسمت ها

 .شود ینوشته م تیآن کم یکایقسمت سوم 



:دارد یریدقت اندازه گ شیدر افزا ینقش مهم ریعوامل ز*

یریاندازه گ لهیدقت وس

 جهیاست خواندن نت یریاندازه گ جهیا نحوه خواندن نتاز مهارت ه یکی) شگریمهارت شخص آزما

یاز منظرها یریاندازه گ A و C که از منظر یکه گزارش شخص یدهد در حال یم شیخطا را افزا B 

(دارد یشتریدقت ب خواندیرا م یریاندازه گ جهینت

را چند بار  یریزه گمعموالً اندا تیهر کم یریکاهش خطا در اندازه گ یبرا) یریتعداد دفعات اندازه گ

 انیالبته در م شودیگزارش م یریاندازه گ جهیحاصل به عنوان نت یعددها نیانگیکنند م یتکرار م

به حساب  یریگ نیانگیداشته باشند در م هیبا بق یادیدو عدد اختالف ز ای کیمتفاوت اگر  یعدد ها

(ندیآ ینم  



سواالت کنکور     



   دو:  ویژگی ماده فصل   

.مولکول ساخته شده اند ایبه نام اتم  یا زیر یاز ذره هامواد *

دارد که از چند اتم  یبستگ نیاست و اندازه مولکول ها به اتا چند آنگستروم  کیاندازه اتم ها حدود  *

 آنگستروم 1444حدودتواند تا  یم بسپارهااز درشت مولکول ها مانند  یاندازه برخ .ساخته شده باشند

.باشد  

کنند حالت ماده به  یوارد م روین گریکدیازنده مواد همواره در حال حرکت است و به س یاذره ه*

.دارد یبستگ آنها نیب یرویذره ها و اندازه ن نیحرکت ا یچگونگ

 دیآیبه وجود م باال اریبس یدماهاپالسما اغلب در . هستندگاز و پالسما چهار حالت ماده  عیجامد ما*

آتش و ماده داخل لوله  یقطب یآذرخش شفق ها یاستاره نیب یفضا شتریماده درون ستارگان و ب

.  شده لیاز پالسما تشک یمهتاب یتابان المپ ها

 رگیکدیکه به  یکیالکتر یروهاینذرات جسم جامد به سبب . دارند ینیمعحجم و شکل جسم جامد *

د و قرار دارن گریکدیه نسبت ب ینیمع یذرات در مکان ها نیا ند.مان یم گریکدیکنند در کنار  یوارد م

 .دارند یکوچک اریبس یهاها نوسانمکان نیاطراف ا

 کیرا که در  ییجامد ها رندیگ یکنار هم قرار م یمنظم یطرح هااز جامد ها در  یبرخ یاتمها*

فلز ها  مینامیم نیجامد بلورشوند  یمنظم ساخته م یواحدها نیتکرار شونده از ا یسه بعد یالگو

 مینسرد ک یرا به آهستگ عیما یوقتاند  نیبلور یجزو جامد ها یمواد معدن شتریو بنمک ها الماس 

 یفرصت کاف عیآرام ذرات سازنده ما یسردساز ندیفرآ نیدر ا شودیم لیتشک نیبلور یاغلب جامد ها

 ند.منظم خود را مرتب کن یدارند تا در طرح ها

 



کنار هم  یمنظم یدر طرح ها نیبلور ید هابرخالف جام رفآمو ایشکل  یب یجامدهاات سازنده ذر*

 سرد ندیفرا نیدر ا دیآیبه وجود مشکل  یجامد ب عموالًسرد شود مبه سرعت مایع  یوقت ندارندقرار 

ه در ک یدر طرح نامنظم نیبنابرا منظم مرتب شوند یندارند تا در طراح یفرصت کافذرات  عیسر یساز

نظم و  نیما ا یها مولکول .شکل است یجامد ب کیاز  یالمث شهیشمانند  یم یداشتند باق عیحالت ما

 د.قرار گرفتن گریکدیبه  کینامنظم و نزدرا ندارند و به صورت  نیبلور یتقارن جامد ها

 

 .دیآ یدرمکل ظرف خود و به ش شودیم یجار یبه راحت عیما*

 ست. اآنگستروم  کیحدود و در  کسانی باًیتقرو جامد  عیفاصله ذرات سازنده ما *

دهد که  ینشان م نیمانند ا یساده ا یتجربه ها، شوند  یمانند نمک و جوهر درون آب حل م یمواد*

پخش ذرات نمک و جوهر در آب به  لیدلپخش شده اند  وانیذرات سازنده نمک و جوهر در آب درون ل

 یلکول هامو ینامنظم و کاتوره ا یحرکت ها لیشود در واقع به دل یمربوط مآب  یحرکت مولکولها

 .شوند یمواد در آب پخش م نگونهیو برخورد آنها با ذرات سازنده نمک و جوهر اآب 

 

به  ادیز اریبس یآزادانه و تندآن  یاتم ها و مولکول هاندارد  یشکل مشخصاست که  ایماده ز*گا

 ند.کن یکه در آن قرار دارند برخورد م یظرف یوارهایو با د گریکدیبا اطراف حرکت و 



هوا  یاست مثالً اندازه مولکول ها شتریب اریبسبا اندازه آنها  سهیگاز در مقا یمولکول ها انیله مفاص*

 ۴۳در حدود  یمعمول طیآنها در شرا نیانگیکه فاصله م یاست در حالآنگستروم  ۴تا  ۶ نیب

 .استآنگستروم 

 یم  یهم چسب یروینآب را  یمولکول ها نیب یروهایمانند نهمسان  یمولکول ها نیب یروهاین*

آنها  نیب یدافعه بزرگ یروین میکنکم را  عیما یمولکول ها نیفاصله ب میکن یم یسع یوقت .مینام

را  عیما یمولکول ها یوقت نطوریو هم کند یم یریجلوگ عیما یریتراکم پذکه از  شودیظاهر م

از شاخه  زانیآب آوجاذبه در قطره  نیشود ا یآنها ظاهر م نیب جاذبه یروین میدور کنهم  از یکم

 . شود یم دهیدرخت د

 نیه بچند برابر فاصلمولکول ها  نیفاصله ب یوقت یعنیهستند کوتاه برد  یمولکول نیب یروهاین*

 .خواهند شدکوچک و صفر عمالً  یمولکول نیب یروهایشود ن یمولکول

 

 

 یذکاغ یفلز رهیسطح آب شناور ماندن گ یحشره ها رو یراه رفتن برخ اینشستن  ی:کشش سطح*

  .هستند یاز وجود کشش سطح ییآب و صابون تنها نمونه ها یحباب ها لیسطح آب و تشک یرو

 نیب یروهایتوان آن را با ن یاست و م عیسطح ما یمولکولها یهم چسباز  یناش یکشش سطح*

 .داد حیتوض یمولکول

 کی هیشب عینند سطح ماک یوارد م گریکدیبه  عیسطح ما یکه مولکولها یشیربا یروهاین لیبه دل*

 .دهد یم یرو یکند و کشش سطح یرفتار مپوسته تحت کشش 



 .اند یکرو باًیکنند تقر یکه آزادانه سقوط م ییداد که چرا قطره ها حیتوان توض یم یبا کشش سطح*

 نیبه ا .مساحت سطح را دارد نیکوچکتر یگرید یهندسکره نسبت به هر شکل  نیحجم مع یبه ازا

کردن  هنیکمبه  لیشده تما دهیپوسته کش کیکند مانند  یکه آزادانه سقوط م یره اسطح قط بیترت

 .را داردمساحتش 

 نیب یمشابه یمولکول نیجاذبه ب یروین رندیقرار گ گریکدیدر تماس با دو ماده مختلف که  یهنگام*

 .مییگو یم یدگر چسب یرویشود که به آن ن یآن ها ظاهر م یمولکول ها

هم      است که  نیهستند تفاوت آنها در ا یمولکول نیب یروهایهر دو ن یچسبو دگر یهم چسب*

  .استناهمسان  یمولکول ها نیجاذبه ب یدگرچسبو  سانهم یمولکول ها نیجاذبه ب یچسب

 نیب یدگرچسب نکهیا یکیتواند رخ دهد  یدو حالت م ردیدر تماس با جامد قرار گ یعیهرگاه ما*

 مییگو یصورت م نیدر اباشد  شتریب عیما یمولکول ها نیب یز هم چسبو جامد ا عیما یمولکول ها

اما ، آن پخش شده است  یکرده و رو سیرا خ زیتم شهیآب سطح ش ،کند یم سیخ ای ترجامد را  عیما

 شتریو جامد ب عیما یمولکول ها نیب یدگر چسب یرویاز ن عیما یمولکول ها نیب یهم چسب یرویناگر 

 .کندنمی  جامد را تر عیما مییگو یمباشد 

 .ماندیم یباق سطح یرو رهبه شکل قط وهینشده و ج سیخ وهیبا ج شهیسطح ش*

 .کندیمآن را تخت تر  نیگرانش زم یروینهرچه قطره بزرگتر باشد  *

 نییباشد معموالً لوله مو یم متریلیدهم م کیآنها حدود  یکه قطر داخل ییها لوله :ینگییاثر مو*

.مو مانند است یبه معن نییواژه مو شوندیم دهینام



 یآب در لوله ها میکنظرف آب  کیوارد را  زیو تم یاشهیش نییکه اگر لوله مو دهدینشان م شیآزما*

 نییهرچه قطر لوله مو  نیهمچن .ردیگیقرار مسطح آن باالتر از سطح آب ظرف رود و  یمباال  نییمو

فرو  نییمو یلوله ها یسطح آب در باال نهایافزون بر ااست  شتریکمتر باشد ارتفاع ستون آب در آن ب

.استرفته   

قرار  ظرف وهیتر از سطح ج نییسطح آن پا یرود ول یمباال  یمقدار نوییم یدر لوله ها وهیج*

افزون بر  .است در آن کمتر وهیارتفاع ستون جباشد کمتر  نییقطر لوله موهرچه  نیهمچن ردیگیم

 .است رآمدهب نییدر لوله مو وهیسطح ج نهایا

.قابل مشاهده است زین نییمو یبزرگتر از لوله ها یبا قطر داخل یدر لوله ها ینگییاثر مو*

توجه  یو دگرچسب یهم چسب یروهاینبه  دیبا وهیآب و ج ینگییتفاوت اثر مو یکیزیفتوجیه  یبرا*

 .میکن سهیمقا گریکدیاندازه آنها را با کرده و 

آب و  یمولکول ها نیب یدگر چسب یروین رایدارد ز یاشهیش یوارهایبه د ندیبه چسب لیآب تما*

 شهیآب سطح ش جهیدر نت آب است یها ولکولم نیب یهم چسب یرویاز ن شتریب شهیش یمولکول ها

.کندیم سیرا خ  

هم  یرویکمتر از ن شهیش یو مولکول ها وهیج یمولکول ها نیب یدگر چسب یروین وهیدر مورد ج*

 وهیکند سطح ج ینم سیرا خ شهیسطح ش وهیج جهیاست در نت وهیج یخود مولکول ها نیب یچسب

.درون ظرف است وهیتر از سطح ج نییپا نییدر لوله مو

 جیوه آب



متراکم تر هوا  ییباال یها هیهوا نسبت به ال نیریز یها هیکه ال شودیسبب م نیجاذبه زم یروین*

.شودیم شتریبو فشار هوا چگالی  میشو یم کترینزد نیهر چه به سطح زم جهیشوند در نت

 واز فشار ج شترینامند اگر فشار شاره ب یم یا مانهیفشار پ وفشار مطلق و فشار ج نیتفاوت ب*

فشار که فشار آن کمتر از فشار جو  یشاره ا و یخال نسبدر  .استمثبت  یا مانهیفشار پباشد 

.است یمنف یا مانهیپ

 دهیلوله خم کیشاره از  کیفشار  یریاندازه گ ینج ها برااز فشارس یاریبس: فشارسنج بوردون  *

 یبه عقربه متصل است که فشار را رو لوله نیا یانتها کنندیسربسته و قابل انعطاف استفاده م کی

شکل لوله و در  رییدرون لوله سبب تغشاره  یا مانهیفشار پ رییتغ .دهد یصفحه مدرج نشان م

فشار سنج ها که به فشارسنج بوردون شناخته  نیا شودیم صفحه مدرج یحرکت عقربه رو جهینت

فشار باد  یریاندازه گ نیگاز و همچن یفشار در مخزن ها یریاندازه گ یمعموالً برا شوندیم

.روند یبه کار م هینقل یهالهیوس کیالست



به نام  یخالص یباال سو یرویندر آن همواره غوطه ور  ایشاره  کیدرون به جسم های *شناوری: 

 .شود یاز طرف شاره وارد م یشناور یروین

 ولیفرو میرود  *درصورتی که وزن جسم از نیروی شناوری وارد بر آن بیشتر باشد، جسم داخل شاره

میکند و اگر وزن شروع به باال آمدن اگر نیروی شناوری بیشتر از وزن جسم باشد ، جسم داخل شاره 

 خواهد ماند.غوطه ور م داخل شاره جسم با نیروی شناوری برابر باشد ، جس

 

مدت زمان  کیکه در  یلوله پر از آب است مقدار آب یک یکه همه جا ایحالت پا کیدر *اصل برنولی: 

گذرد  یلوله در همان مدت زمان م گریکه از هر مقطع د یگذرد با مقدار یمقطع لوله م کیاز  نیمع

 .شود یتند م ایآب کند  انیطح مقطع لوله جراندازه س رییبا توجه به تغ جهیدر نت .است برابر

 یاصل برا نیمتوجه شد که ا یاست به نوعآب تند تر است فشار کمتر  انیجراز لوله که  یدر جاها* 

 است ها و گاز ها برقرار  یعما

 یم انیب ریکند به صورت ز یحرکت مو در امتداد افق  یا هیالکه به طور  یشاره ا یبرا یاصل برنول*

  ^ابدی یشاره فشار آن کاهش م یتند شیحرکت شاره با افزا ریر مسد^شود 

 



حرکت کات دار توپ  یبررس ، مایهواپ یباالبر وارده به بال ها یروین یبررس :یاصل برنول یها کاربرد*

 دیدم یم آن  یو در سطح باال دیریگ یدهان تان م یکاغذ را جلو کی یوقت و یا افشانه عطر ،فوتبال

 .کندیباال حرکت م کاغذ به طرف

 

 

 

 

 

 

 

شکل بال های یک هواپیما طوری طراحی شده است 

که تندی هوا در باالی آنها بیشتر از زیر آن 

است.طبق اصل برنولی نتیجه میگیریم فشار هوا در 

است ، در نتیجه نیروی رو  زیر بال بیشتر از باالی بال

به باالیی به بال ها از طرف هوا وارد میشود و به 

 حرکت هواپیما کمک میکند.

سمپاش ها نیز بر اساس اصل برنولی کار میکنند. 

وقتی مخزن پالستیکی پر از هوا را فشار می دهید 

،جریان سریع هوای دمیده شده سبب کاهش 

ه میشود، در لوله فرورفته در شار باالی هوایفشار

نتیجه شاره از لوله باال می آید و از طریق روزنه ای 

 که به آن متصل است به بیرون افشانه میشود



واالت کنکورس  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  سه :  کاروانرژی فصل    

 یانرژ ای یحرکت یجسم را انرژ کیوابسته به حرکت  یو انرژداره  یانرژ دکه حرکت کن یزیهر چ*

.مینامیم یجنبش  

که جسم ساکن باشد  یدارد و هنگام یشتریب یجنبش یتندتر حرکت کند انرژ یهرچه جسم* 

.آن صفر است یجنبش یانرژ

 یجسم بستگ یجرم و تند بهتنها  تیکم نیاست او همواره مثبت  ینرده ا یتیکم یجنبش یانرژ*

.ندارد یبه جهت حرکت جسم بستگدارد و 

است دو مولفه  یدارا رویحالت ن نیدر ابسازد  هیزاوجسم  ییوارد شده به جسم با جابجا یرویگر ن*ا

 یرو یعمود است کار ییکه بر جابجا رویاز ن یعمود بر آن مولفه ا یگریو د ییبا جابجا یمواز یکی

 یاست که در راستا رویاز ن یاز مولفه ا یناشجسم تنها  یدهد کار انجام شده رو یجسم انجام نم

.است ییجابجا  

ممکن است جسم  یبه آن وارد شود کار کل انجام شده رو یخالص یروینجسم  ییجابجا نیاگر ح*

  .باشد یمنف ایمثبت 

شده اما اگر  یجنبش یانرژ شیافزاباشد سبب  هم جهت ییجابجاخالص وارد شده با  یرویاگر ن*

 یرژکاهش انآن سبب  یجسم باشد کار کل انجام شده رو ییجابجابر خالف جهت  خالص یروین

.شودیم یجنبش  



دادن  یجسم انجام دهد به معنا یرو یبتاگر کار مثشود  یبه جسم وارد م یخالص یروین یوقت* 

.از آن است یگرفتن انرژ یجسم انجام دهد به معنا یرو یکار منف به آن است و اگر یانرژ

 معتبر است بلکه اگر میمستق ریمس یجسم رو کیحرکت  ینه تنها برا یجنبش یکار انرژ هیقض *

 .تفاده کردتوان از آن اس یحرکت کند م زین یا دهیخم ریمسهر  یجسم رو

 یرژان یگرانش لیپتانس یانرژداشته باشد مانند  یمتنوع یتواند شکل ها یمپتانسیل  یانرژ*

 .یکیو الکتر یکشسان لیپتانس

  امانه س کی یژگیوجسم وابسته است  کیکه به حرکت  یجنبش یبرخالف انرژ لیپتانس یانرژ*

 گریکدیسامانه نسبت به  کیمکان اجسام به  لیپتانس یانرژ .جسم منفرد کی یژگیاست تا و

 .دارد یبستگ

 .ودش یم لیتبد یاز انرژ یگرید یبه شکل ها ابدی یمکاهش  سامانه کی لیپتانس یانرژ یوقت*

 نیکند در ا یم دایپ شیدور شود ارتفاع افزا نیرو به باال حرکت کند و از زم یکه جسم یهنگام

ما اگر ا ابدییم شیآن افزا یگرانش لیسپتان یانرژو  یوزن منف یرویکار انجام شده توسط نصورت 

و کرده  دایکاهش پ یگرانش لیپتانس یانرژ ابدی یحرکت کند ارتفاع کاهش م نییجسم به سمت پا

 .دهدیانجام م یوزن جسم کار مثبت یروین

 

 



ه ک یطیشرا یبرا . مینام یم یکیمکان یانرژهر جسم را  یو جنبش لیپتانس یها یمجموع انرژ*

 یرژان یستگیپاقانون گرفت  دهیاصطکاک و مقاومت هوا را نادمانند  ییروهایاز ن یبتوان اثر ناش

 .برقرار است یکیمکان

 

تر  گرماست که معموالً با دهنده آن  لیتشک یذره ها یها یمجموع انرژجسم  کی یدرون ینرژ*ا

 .رود یمآن باال  یدرون یجسم انرژ کیشدن 

که  یدارد به طور یبستگهر ذره  یجسم و هم به انرژ تعداد ذراتجسم هم به  کی یدرون یانرژ*

 .است شتریب زیآن ن یدرون یانرژ شدبا شتریهر ذره ب یجسم و انرژ کیهر چه تعداد ذرات سازنده 

 نید اکن یم رییو تغماند  ینم ستهیپاسامانه  ایجسم  یکیمکان یانرژ یاتالف یروهایحضور نبا *

 دیآ یآن در ماطراف  طیجسم و مح یدرون یانرژ شیبه صورت افزا یکیمکان یکاهش انرژ

و  یماند انرژ یم ستهیها پا یمجموع کل انرژ یسامانه منزو کیدر  ی:انرژ یستگیپا قانون*

 .کرد لیتبد گریشکل به شکل د کیآن را از  توانینابود کرد و تنها م ای یخلق توانینم

 



 .میکنیم فیتوص توانبه نام  یتیآهنگ انجام کار را با کم کیزیدر ف* 

    یمثال وقت یشود برا یم لینظر ما تبدمورد  یبه انرژ یورود یاز انرژ یبخشهر سامانه تنها  در* 

ود و اتاقک ش یم لیتبد یکیبه کار مکان یورود یکیالکتر یاز انرژ یکند بخش یکار م یموتور باالبر ا

 یا واستهناخ یها یت انرژبه صور یورود یکیالکتر یاز انرژ یگریبخش د کندیباالبر را جابجا م

 .دیآ یموتور و کابل باالبر در م یمانند گرمتر شدن اجزا

نسبت  ندیگویم دیمف یخروج یانرژقابل استفاده است که به آن  یورود یاز انرژ یبخش تنها*

 .مییگو یمرا بازده  یورود یبه انرژ یخروج یانرژ

 

 

  



سواالت کنکور    

  



  



: دماگرما چهارفصل   

دما الزم  یریاندازه گ یبرا .کندیاجسام را مشخص م یو گرم یسرد زانیماست که  یتیدما کم* 

بهره  یریاز هر مشخصه اندازه قابل اندازه گ دیتوان یکار م نیا یو برا میداشته باش ییدما اسیاست مق

  .ندیگو یم یدماسنج تیکم یژگیو نیبه اکند  یم رییجسم تغ یو سرد یگرمکه با  میببر

 .اساس کار دماسنج هاست یدماسنج تیکم رییتغ*

 تیدماسنج ها کم نیدر ا .است یو الکل یا وهیج یدماسنج هانوع دماسنج  نیتر جیو را نیساده تر*

دما  شیبه جز در چند مورد استثنا تمام مواد با افزا .استدرون لوله دماسنج  عیارتفاع ما یدماسنج

 .شوند یمنبسط و با کاهش دما منقبض م

    یمبتن اسیمق نیا .است وسیسلس دما بر حسب درجه اسیتداول دما مقم یها اسیاز مق یکی* 

 زدن خیکه در آن آب خالص در فشار جمع و متعارف شروع به  ییدما یکی، است بر دو نقطه ثابت 

است به نقطه اول عدد  دنیجوشکه آب خالص در فشار جو متعارف در حال  ییدما یگریو د کندیم

دو نقطه را به صد قسمت  نیا نیدهند و فاصله ب یاختصاص م را ۶۱۱دوم عدد  طهصفر و به نق

 .نامند یدرجه م کیکنند و هر قسمت را  یم میتقس یمساو

  .است تیکاربرد دارد فارنها یهواشناس وصنعت که هنوز هم در  دما گرید جیرا یکای*

  



 یریاندازه گ یبرا اریمع یسه دماسنج را به عنوان دماسنج ها یعلم یکارها یدانشمندان برا*

 :                                                         رفتندیمختلف پذ یگستره دماها

رومتریپ ایدماسنج تف سنج -ینیدماسنج مقاومت پالت -یدماسنج گاز

دماسنج  شدیشمرده م اریمع یجزو دماسنج ها شیپ یکه تا سالها گریمهم د یاز دماسنج ها یکی*

ده از ش انیب ینسبت به دماسنج هادقت کمتر آن  لیدماسنج ترموکوپل که به دل. ت استرموکوپل 

دارد  شگاهیدر صنعت و آزما یاما هنوز کاربرد فراوانکنار گذاشته شد  اریمع یمجموعه دماسنج ها

 .دماسنج ولتاژ است نیا یدماسنج تیمک

نگه داشته و از  خیذوب  یدمادر  یرا از طرف انمانند مس و کنستانت رهمجنسیغ یرسانا یمس دو*

 .         میآن را به دست آور یدما میخواهیکه م میکن یبه هم متصل م یدر مکان گریطرف د

محل مورد  یدما رییبا تغ ،شوندیمولت سنج بسته  کیرابط به  یمس یها میسمجموعه با  نیا* 

 یبار و برا نیرا چند شیکند اگر آزما یم رییدهد تغ یولت سنج نشان م که یعدد یریاندازه گ

         .       میرا مشخص کن ییمربوط به هر دما یولتاژ ها میتوان یم میمتفاوت تکرار کن یدماها

وپل از انواع ترموک یکیدارد مثالً در  یآن بستگ یها میجنس سترموکوپل به  کی یگستره دماسنج*

 است  ۶۴۰۲تا  ۲۰۱-از  یاست گستره دماسنج یخاص یاژهایها از آل میها که جنس س

 یماکه د یبا دستگاه عیسر یلیخجرم کوچک محل اتصال  لیاست که به دل نیترموکوپل ا تیمز*

 یکیالکترون یدر مدار هاتواند  یرسد به عالوه م یم ییشود به حالت تعادل گرما یم یریآن اندازه گ

 .دشو یم افتی یشیو سرما یشیگرما یصنعت لیاز وسا یاریبه کار رود که در بس



 

نشان  نیمدت زمان مع کیدما را در  نهیکم و نهیشیبکه  یعیما یدماسنج ها ژهیو نوع*

 اهیمراکز پرورش گل و گدماسنج ها معموالً در  نینام دارد از ا نهیکم نهیشیدماسنج ب دهدیم

 .شود یاستفاده م یهواشناسو  یباغدار

 

بزرگتر  لهیم هیاست و هرچه طول اول شتریطول ب شیافزاباشد  شتریب یفلز لهیم یدما رییتغ هرچه*

 بود. خواهد شتریطول ب شیمشخص افزا یدما رییتغ کی یازااندازه به  کیباشد به 

اندازه  کیآنها با هم متفاوت است را به  یجنس ها که هم اندازه لهیدو م یاگر دما نیهمچن*

 .استطول آن ها متفاوت  شیافزا زانیم میده شیافزا

 .وابسته است یاندک زیعالوه بر جنس ماده به دما ن یولانبساط ط بیضر*

متفاوت مانند برنج و آهن ساخته شده است که سرتاسر به  یفلز غهیحال از دو ت مهیب ایدو فلزه  نوار*

 نیشود از ا یسرد شود نوار مانند شکل خم م اینوار گرم  نیاند هرگاه اپرچ شده ایهم جوش داده شده 



 یدوفلزه گفته م یاردماسنج ها دماسنج نو نیاستفاده کرد به اساختن  دماسنج  یتوان برا یم یژگیو

  .شود

به  یخم شدگ نیشود ا یکاهش دما خم م ای شیبا افزانوار دو فلزه  کی دوفلزه یدماسنج نوار در*

مان ک گرید غهیتو  یکمان خارج شتریانبساط ب بیبا ضر غهیهنگام گرم شدن تاست که در  یطور

 .شودیاستفاده مترموستات  ایدماپا  ینوعساخت  یبرا یژگیو نیدهد از ا یم لیتشکرا  یداخل

 دیدماپا کلدارد در واقع آبگرمکن کاربرد  خچالیمانند  یکیالکتر لیاز وسا یاریدماپا در بس *

 ود.ش یمانجام  ییگرما یبا استفاده از حسگرها انیاست که در آن قطع و وصل جر یکیالکترون

 

 

 هشیعوض نمآن با انبساط جسم جامد شکل  .شودیم ادیدما ز شیافزااجسام با  شتریبحجم و  سطح*

ط ندارند انبساط آنها را فق ینیها شکل مع عیچون ما ، کندیم دایپ شیهمه ابعاد آن به تناسب افزا بلکه

  میکن یم یبررس یحجمبه صورت 

  .آنهاست یانبساط طول بیضرسه برابر  یمناسب بیتقرجامد ها با  یانبساط حجم بیضر*

 :آب یرعادیانبساط غ*



 یتر م میضخ خی جیو به تدر زندیم خیکوچک  یها اچهیو در رهایسرد سطح آب آبگ یدر زمستان ها 

 یم یکه در آنجا زندگ یموجودات زنده ا یبوده و براهوا باالتر از صفر  یدما هاریگه آبتشود اما در 

 کنند نسبتاً گرم و مناسب است 

 یلو کندیم دایپ شیآنها افزا یچگال جهیو در نتتمام کاهش  نها با کم شد یعما شتریحجم باقع در و*

 .استدرجه متفاوت  ۳تا  ۱ ییرفتار آب در محدوده دما

 و برعکس ابدی یمآن کاهش  یچگال جهیدر نتو شیکاهش دما حجم آب افزامحدوده با  نیدر ا یعنی*

 رییتغ نیهم .ابدییو کاهش م شیدما حجم آن افزا شیجسام با افزاا گریدرجه مانند د ۳ یاز دما بعد*

بزنند از باال به  خیبه باال  نییاز پا نکهیا یها به جا اچهیدر شودیآب است که موجب م یرعادیحجم غ

 .بزند خی نییپا

 

و د یبر اثر اختالف دما ردیقرار بگکمتر  یدمابا  یدر تماس با جسم شتریب یدمابا  یهرگاه جسم*

بر حسب اختالف  یانتقال انرژ نیشود به ا یمنتقل ماز جسم گرمتر به جسم سردتر  یانرژجسم 

  .شود یگفته مگرما دو جسم  یدما

در حال  یانرژگرما مربوط به  .است اشتباهجسم  کیموجود در  یاشاره کردن به گرما دیکن توجه**

 .استجسم نادرست  کی ییمانند گرما ییعبارت ها نیاست بنابرا گذار

 آنچه که یکروسکوپیم دگاهیاز د رندیگ یقرار م گریکدیدو جسم سرد و گرم در تماس با *هرگاه  

ا و هها مولکولکاتوره اتم یمربوط به حرکت ها یو جنبش لینسپتا یها یکاهش انرژافتد  یاتفاق م



که است تا آنها در داخل جسم سرد  یانرژ نیهم شیافزاو داخل جسم گرم  یکروسکوپیم یاجزا ریسا

  .برسد ییدو جسم به تعادل گرما

  



م دو جس کی ییگرما تیظرف مییگو یم یوقت .دارد یجسم بستگ جنس و جرمبه  ییگرما تیظرف*

 یم ادیز نیکلو کیآن  یدما میبده یژول انرژ ۲۱۱۱اگر به آن جسم  یعنیاست  نیهزار ژول بر کلو

 .شود

الف اختکه  یه گرما دارد بلکه تا وقتدر مبادل یمحدود ییتواناکه جسم  ستین نیا تیمنظور ظرف*

 . ابدییباشد مبادله گرما ادامه م ماد

 رایکنند ز یماطراف خود را متعادل  یدما یهانوسان اهایها و در اچهیآب مانند آب در ادیز ریمقاد*

 یدما آنکه یبدهد ب طیبه مح نکهیا ای ردیبگ طیاز مح یادیز یتواند گرما یباشد م ادیاگر مقدار آب ز

  .بکن یمحسوس رییدش تغخو

 هر ژهیو یشود گرما یگفته م ژهیو یگرما ای ژهیو یگرما تیظرفواحد جرم اجسام  ییگرما تیظرف*

 یا وسیدرجه سلس کیآن  یتا دمااز آن داده شود  لوگرمیک کیبه  دیاست که با ییجسم مقدار گرما

 .کند دایپ شیافزا نیکلو کی

ند شو یمهم دما  یپس از مدت رندیقرار گ گریکدیتماس با مختلف در  یچند جسم با دماها ایدو  اگر*

که با استفاده از قانون  ندیگو یمتعادل  یدمادما  نیبه ا رسدیم یکسانیآنها به مقدار  یدما یعنی

 یو برا مثبت رندیگ یکه گرما م یاجسام یبراQتوان آن را محاسبه کرد عالمت  یم یانرژ یستگیپا

.است یمنفدهند  یکه گرما م یاجسام

 قیعا یاست درپوش دار که به خوب یتیشامل ظرف شودیگفته م زین متریکالرگرماسنج که به آن *

 .شده است ییگرما یبند

 .رودیاجسام به کار م ژهیو یگرما نییتعمانند  یگرماسنج یهاشیظرف در آزما نیا*

را  بآ یآب و گرماسنج دماپس از هم دما شدن و  میزیریم نیآب به جرم مع یدر گرماسنج مقدار*

 .میریگیاندازه م

آن معلوم است در  هیاول یو جرم و دما میکن دایاش را پ ژهیو یگرما میخواهیکه م یسپس جسم*

 یبه دما عتریتا مجموعه سر میزنیآنگاه به کمک همزن آب را به هم م میدهیدرونِ گرماسنج قرار م



 را اندازه میگیریم.دمای تعادل بعد از برقراری تعادل گرمایی،  .تعادل برسد 

 

ده آزاد ش یانرژ یریبا اندازه گ مواد ییارزش غذا نییتع یگرماسنج که از آن برا یگرماسنج بمب*

 .شود یسوختن استفاده م نیآنها در ح

است قرار  ژنیاکس یظرف سربسته که محتوشده در  یریندازه گکه جرم آن به دقت ا ینمونه ا*

 یکیالکتر انیشود و توسط جریقرار داده م اسنجگرم کیمحفظه در آب  نیشود سپس ا یداده م

 . شود  ینازک نمونه داخل آن سوزانده م میس کیاز  یعبور

آورند که  یت ممورد نظر را به دسحاصل از احتراق ماده  یانرژ، آب  یدما رییتغ یریاندازه گ*با  

 .آزاد شده از آن ماده است یمعادل انرژ باًیتقر

 



 .نامند یمحالت  رییتغ کیرا  گریحالت به حالت د کیگذار از *

    -به جامد را انجماد عیما لیتبد -ریبه بخار و تبخ عیما لیتبد -را ذوب عیجامد به ما لیتبد*

 دهیامنبخار به جامد چگالش - دیحالت از جامد به بخار تصع رییتغ- انعیمبخار به جامد را  لیتبد

  .شود یم

 

 یها صبحدر ای .شود یم لیتبداز جامد به بخار  میاتاق به طور مستق یدر دما نیالنفتمثال  یبرا*

است که به طور  یبخار آب ، وجود دارد اهانیگ ایها و  شهیش یکه رو یبرفکسرد زمستان  اریبس

 ست.شده ا لیتبد خی یهابه بلوک میمستق

 .دارد یوارد بر آن بستگجنس جسم و فشار به  عیگذار جامد به ما یدما ایذوب  نقطه*

 یحجم رایز کندیم دایپ شیافزاهنگام ذوب شدن  نیبلور یبه جز چند مورد خاص حجم جامد ها*

 عیحجم در حالت ما نینسبت به ا کندیمنظم مولکول ها در حالت جامد اشغال م شیکه بلور با آرا

  دارد کمتر است ینامنظم یولو مولک شیآرا

ناخالص مانند  یو جامد ها شهیشکل مانند ش یب یجامدها نیخالص و بلور یامد هابرخالف ج*

 یریاز ذوب شدن خم شیپ میکنیمواد را گرم م نیا تیو وقندارند  ینقطه ذوب کامالً مشخص ریق

 .شوند یذوب م جیاز ما به تدر یامواد در گستره نیشوند ا یشکل م

موارد  یشود اما در برخ یجسم مباال رفتن نقطه ذوب وارد بر جسم سبب فشار  شیافزا معموال*

 .است  زیناچ اریبس خیدر مورد  نیانجامد که ا یمفشار به کاهش نقطه ذوب  شیافزا خیمانند 



 دیباشد با دهیذوب خود رس یکه به دما یبه جسم جامد یعنیاست  ریگرماگ ندیعمل ذوب فرا*

وند خود رها ش یلب قبلصاز ساختار  دیجامد با یمولکول ها رایشود ز لیدتب عیبه ما تا میگرما بده

 .شود یحالت آن م رییبلکه ثابت تغ دهدینم رییتجسم را تغ یگرما دما نیا

 .است لوگرمیژول بر کآن  یکایجسم دارد و به جنس  ینهان ذوب بستگ یگرما*

ن دهد که به آ یرخ میع از سطح ما وستهیبه طور پ ریتبخ عیبه نقطه جوش ما دنیاز رس شیپ تا*

        یبه حد عیما یاز مولکول ها یبرخ یتند یسطح ریتبخ دهیدر پد ندیگو یم یسطح ریتبخ

 د. فرار کن از سطح مایعتواند  یرسد که م یم

 .دارد یبستگ عیو مساحت سطح ما ماداز جمله  یبه عوامل ندیفرا نیآهنگ رخ دادن ا*

که از آن  میرس یم یمشخص ا یبه دما عیبا گرم کردن ما میده یاجاق قرار م یرا رو عیما یوقت*

 نیاست به ا دنیجوشمرسوم به  یندیاز آغاز فرا یاکه نشانه ندیآ یباال م هیگاز درون ما یحباب ها

به آب  ندیآ یحباب ها باال م نکهیدر مورد آب به محض ا. ندیگو یمنقطه جوش زمان مشخص 

باشند و آن را  یفرو م یزیت یبه سطح آزاد آب با صدا دنید و پس از رسرسان یسردتر م یمک

باال  رشتیتوانند ب یآب همچنان باال برود حباب ها م یدما یوقت یول شوندیم عیبه ما لیدوباره تبد

ردن ک لقل قکه به آن  یگرید یو در آنجا با صدا رسندیسرانجام به سطح آزاد آب م نکهیبروند تا ا

ه ب ریو آهنگ تبخ دهیآب جوش کامل رس مییگویحالت که م نیباشند در ا یفروش م ندیگویم

  .رسد یمقدار خود م نیشتریب

 . است لوگرمیآن ژول بر ک یکایدارد و  یآن بستگ یجنس و دما به عیهر ما رینهان تبخ یگرما*

  :شود که عبارتند از یشارش گرما به صورت متفاوت انجام م *

 ییتابش گرما-همرفت  - ییرسانش گرما

اختالف دما  .ساز و کار ها دخالت داشته باشند نیانتقال گرما ممکن است هر سه ا ندیدر هر فرآ*

 مسانتقال گرما از ج و شود یتر م نییپا یباالتر به جسم با دما یبا دما یباعث شارش گرما از جسم

که دو جسم راهم دما شوند و اصطالحاً به تعادل  کندیم دایادامه پ یگرم به جسم سرد تا وقت

   .برسند



 :ییرسانش گرما*

 ییرسانش گرمابعضی از اجسام مثل شیشه و چوب و... می توانند گرما را تا حدودی انتقال دهند. 

نبود به جهت  . در طول آنهاستارتعاش ها  نیارتعاش اتم ها و گسترش ا لیبه دلدر این اجسام 

مواد در  نیاز ا یبرخ لیدل نیبه هم ستندین یخوب ییگرما یاجسام رسانا نیآزاد ا یالکترون ها

گرما در زمستان و ورود آن در تابستان  روجتا حد امکان از خ کنندیو سقف بناها استفاده م وارهاید

 .کنند یریجلوگ

 نیدر انتقال گرما نقش دارند بنابرا زینآزاد  یالکترون ها ،یاتم یدر فلزات افزون بر ارتعاش ها اما

د و به کوچک ان اریدر واقع چون الکترون ها بس .هستند یبهتر ییگرما یاجسام رسانا رینسبت به سا

 نیابرابن وندش یمسبب رسانش گرما الکترون ها و اتم ها  ریکنند با برخورد با سا یسرعت حرکت م

  .از اتم ها است شتریآزاد در رسانش گرما ب یسهم الکترون ها یفلز در رساناهای

 

 *همرفت:

عمدتاً به روش  ستندین یخوب ییگرما یو گازها که معموالً رسانه ها عاتینتقال گرما در ماا

  ردیگینجام ماز خود ماده ا یبخش ییهمراه با جابجا یعنیهمرفت 

 .ردیگیصورت مدما  شیافزابا شاره  یاثر کاهش چگالبر  دهیپد نیا دیدیهمان طور که د

 



در همرفت بر خالف . ونددیو چه گاز به وقوع بپ یع تواند در همه شاره ها چه ما یهمرفت م

شاره در  یو وقت ردیگیاز خود ماده صورت م ییانتقال گرما با انتقال بخش ها ییگرمارسانش 

از شارژ که در تماس  یفاصله متوسط مولکول ها در بخش ردیتماس با جسم گرمتر از خود قرار گ

 .ابدی یم شیاست افزا مبا جسم گر

 .ابدی یمقسمت از چهار راه کاهش  نیا یچگال جهیشود در نت یم ادیحجم آن ز بیترت نیبد 

 یاورشن یرویاست نکمتر از شاره سردتر اطراف خود  افتهیشاره انبساط  نیا یچون اکنون چگال 

تر گرم ژشار نیگزیاز شاره سردتر اطراف آن جا یآنگاه مقدار .شود یموجب باال رفتن آن م

 .ادامه  بیترت نیبه هم ندیفرآ نیکه باال رفته است و ا شودیم

شوفاژ گرم شدن طناب درون قابلمه  اتوریو راد یبخار لهیداخل اتاق به وس یگرم شدن هوا* 

از  ییمثال ها نمونه ها نیدهند همه ا یهمرفت رخ م دهیبر اثر پد یهمگ یباد ساحل یانهایجر

  .است یعیهمرفت طب

 

 

 

 

 



 حرکتتلمبه به  کیاست که در آن اشاره به کمک همرفت واداشته  ت،از همرف یگرید نوع*

 .ردیحرکت انتقال گرما صورت پذ نیتا با ا شودیداشته موا

م و سرد گر زیو ن لیخنک کننده موتور اتومب ستمیس، ساختمان ها  یگرم کننده مرکز ستمیس*

 یجانوران خونگرم مثال ها بدنخون در  انیمختلف بدن بر اثر گردش جر یشدن بخش ها

 .استهمرفت واداشته از انتقال گرمابه روش  ینیع

 

 :تابش گرمایی*

)شامل امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ،  سیالکترومغناطتابش  ییدر هر دما یجسم هر واقعدر 

 .ندیوگ یم ییتابش گرما،نوع تابش نیکند به ا یم لیگس نورمرئی ، فرابنفش ، ایکس و گاما (

است عمدتاً به صورت تابش فروسرخ  گرادیدرجه سانت ۳۱۱حدود  ریز یدر دماها ییتابش گرما*

 و مینکیاستفاده مدما نگار مصوبه  یاز ابزارفروسرخ  یتابش ها یآشکارساز یبرا. است  یکه نامرئ

 .مییگو یمدما نگاشت به دست آمده از آن  ریبه تصو

 



 مشخص یسرد تر با رنگ آب یها هیناحو گرم تر با رنگ قرمز  یاهیناحهستند و  نیرنگها نماد*

 .شده است

آن بودن و رنگ سطح  یقلیص زانیعالوه بر دما به مساحت ماز سطح هر جسم  ییتابش گرما*

در دارند  یکمتر ییروشن تابش گرما یها گسطوح صاف و درخشان با رن، دارد  یجسم بستگ

 .است شتریناصاف و مات ب رهیسطوح ت ییتابش گرما کهیحال

 :دارد یکاربرد فراوان زین یستیز یها دهیدر پد ییگرما*

پوزه خود دارند که نسبت  یبر رو یاحفره ییاندامها یزنگ یاز مارها ینوع : شکار تابش فروسرخ

 یاحفره یکنند در واقع اندامها یشب شکار م یاهیدر س غلبمارها ا نیبه تابش فروسرخ هستند ا

و  یکیخونگرم خود را به واسطه تابش فروسرخ فشان در تار یکه طعم ها کندیبه آنها کمک م

و مشاهده کند شیسرما

 

 یمااز د شتریاش را تا ب یدما تواندیاست که م یاهانیگ نینداز چ یکیکلم اسکان  :کلم اسکانک

تابش فروسرخ از  قیخود را از طر یانرژ ینوع کلمه به خاطر باال رفتن دما نیباال ببرد ا طیمح

 .تواند بر فرش را در زمستان آب کند یدهد و م یدست م

 



 .استفاده کرداجسام  یدما یریاندازه گ یبرا ییمبنا توان به عنوان یم ییتابش گرما از*

 یریاندازه گ یو به ابزارها یتف سنج ییبر تابش گرما یدما مبتن یریاندازه گ یبه روش ها*

 .ندیگویمتف سنج روش  نیدما به ا

آن را اندازه  یدما میخواهیکه م یبا جسم ابدون تماس دماسنج ها  ریتف سنج برخالف سا*

  ردیگیجسم را اندازه م یدما  میریبگ

               .دارد یادیز تیدرجه اهم ۶۴۱۱ یباال یدماها یریبه خصوص در اندازه گ یسنج فت*

سنج  فدما هستند و ت نیا یریاندازه گ یبرا ییتف سنج ها ینورو تف سنج  یسنج تابشف ت*

 .شده است تخابدما ان نیا یریگاندازه یبرا اریدماسنج معبه عنوان  ینور

  



   واالت کنکورس 



 

 

 

 

  




