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 دلیل؟ چه درزمستان؟به یا تراست پیش درتابستان هوا دمای= 1 سوال

 یشب گرمای بنابراین تراست بیش روزها وطول خورشیدنزدیک به زمین زیرا-درتابستان-1 جواب

 تری

 .شود می منتقل زمین ازخورشیدبه

 دلیل؟ چه به بهتراست؟چوب؟فلز؟پالستیک؟ ماده کدام قابلمه ی دسته برای-2سوال

 رماگ کم وخیلی وبسیاردیر تراست بیش گرما به نسبت آن نارسانایی زیراخاصیت-چوب-2جواب

 .کند می منتقل را

 یازمدت پس.ایم ریخته گرم آب تانیمه وفلزی ای،پالستیکی چوبی،شیشه درچهارلیوان-3سوال

 ماند؟چرا؟ ترمی گرم آب لیوان درکدام

 به نسبت آن رسانایی کندوخاصیت می منتقل اطراف به را زیرادیرترگرما -چوبی درلیوان-3جواب

 .تراست کم عبورگرما

 کنند؟ می گیری اندازه ای وسیله چه رابا دما-4سوال

 سنج دما با-4جواب

 .ببرید نام دماسنج مختلف چندنوع- 5سوال

 ...و نواری-دیواری-الکلی-پزشکی-دیجیتالی-5جواب

 شود؟ می ذوب وچوبی پالستیکی کش زودترازخط فلزی کش خط برروی چراشکالت-6سوال

 بیش گرما به نسبت آن رسانایی کندوخاصیت زودترعبورمی فلزی کش ازخط زیراگرما=6جواب

 .تراست

 شود؟چرا؟ می استفاده فلزها کدام باجنس ازظروفی غذا پختن برای معموال-7سوال

 آن رسانایی وخاصیت غذابپزد کنندتا می منتقل را زودترگرما زیرا-وچدن مس ازجنس- 7 جواب

 .است تر بیش گرما به نسبت ها



 

 

 چیست؟ گرمایی ونارسانای رسانا-8سوال

 .گویند می گرمایی دهندرسانای رازودترازخودعبورمی گرما که مانندفلزات موادی به

 دهندنارسانای می ازخودعبور را ترگرما وکم بسیاردیرتر که وپالستیک مانندهوا،چوب موادی به

 .گویند می گرمایی

 گیرند؟ می اندازه واحدی باچه را دما- 9سوال

 سلسیوس یا گراد سانتی-9جواب

 دارند؟ انتقالی خاصیت وسرما آیاگرما-11سوال

 مگر محیط به سرد محیط از شودوسرما می منتقل سرد محیط به گرم ازمحیط گرما-بلی-11جواب

 .شود می منتقل

 هوا؟چرا؟ یا دارد؟روزنامه،پارچه تری کم نارسانایی خاصیت ماده کدام-11سوال

 ومایعات جامدات تر یکدیگربیش گازهابا) های یامولکول( ذرات ی زیرافاصله-هوا- 11 جواب

 .است

 کنند؟ می جلوگیری درزمستان خانه گرمای ازخروج وسایلی چه-12سوال

 دیوارهای-پالستیکی درزگیرهای-پرازهواست ها آن بین که دوجداره های وپنجره در-12جواب

 ...و پالستیک ازجنس پالستوفومی کاذب ودیوارهای سقف -جداره دو

 چیست؟ گرمایی ازانرژی شمادرحفاظت سهم-13سوال

 دروپنجره درز -دهند راعبورمی ترگرما کم که کارببریم به مصالحی ها خانه درساختن-13جواب

 وکلفت ضخیم های وازپرده بازنگذاریم رادرزمستان ها دروپنجره-بگیریم رابادرزگیرها ها

 .کنیم استفاده ها پنجره برای درزمستان

 به یا پرازهواست ها آن بین که دوجداره صورت به چای معموال های فالسک چرا- 14 سوال

 شوند؟ می ساخته هواست پرازحباب ها آن بین که وازموادی جداره تک صورت

 .دده راازخودعبورمی گرما کم داردوخیلی گرما به نسبت بسیارکمتری زیراهوارسانایی- 14 جواب


