
 و آ�ر آن�شار
𝑃              فشار بزرگی نیروي عمودي است که بر سطح وارد می شود و مقدار آن از فرمول زیر محاسبه می شود: = 𝐹

𝐴
 

   
F بزرگی نیروي عمودي وارد بر سطح بر حسب نیوتون 
A سطحی که نیرو بر آن وارد شده بر حسب متر مربع 
P فشار بر حسب نیوتو بر متر مربع یا پاسکال 

 نیوتون بر متر مربع است که پاسکال هم نامیده می شود.   SIواحد فشار در
 
 
 
 

 یک متر مربع وارد می کند. یک پاسکال معادل فشاري است که یک نیروي یک نیوتونی بر سطح 
  کاهش یابد بر مقدار فشار افزوده می شود. (و بر عکس)هر قدر نیروي عمودي وارد بر سطح افزایش یابد و یا سطح تماس 

 

 فشار در جامدات:

 و باشد می وزنش نیروي از ناشی کند می وارد آن سطح بر جامد جسم یک که فشاري 
 . بستگی به شکل هندسی جسم دارد.نظر مورد جسم مقطع سطح همچنین

                   A=a×b 

فشاري که یک جسم بر زمین وارد می کند را حساب کنیم باید بیشترین سطح مقطع را در نظر بگیریم. نکته: اگر بخواهیم کمترین 
)A ، سطح=P (فشار = 

 
  = بیشترین فشار)P= کمترین سطح ، Aبراي بیشترین فشار باید کمترین سطح را حساب کنیم: ( نکته :*

 )فشار کمترین  =Pسطح ،  بیشترین =A( .براي کمترین فشار باید بیشترین سطح را حساب کنیم*نکته :
 

 : 1مسئله
 باشد:  Kg/m3  800=ρمفروض است اگر چگالی آن 2cmو  3cmو  4cmکعب مستطیلی به ابعاد م

 الف) بیشترین فشاري که بر سطح زمین وارد می کند چقدر است؟ 
 ب ) کمترین فشاري که بر سطح زمین وارد می کند چقدر است؟ 
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 فشار در مایعات 

 : فشار مایعات چگونه است؟والس

 مایعات نیز به دلیل وزن خود داراي فشار هستند. این امر باعث می شود به اجسامی که داخل مایعات هستند نیرو وارد شود.: وابج

 آزمایش :

  وسایل الزم: یک لیوان، یک ظرف

سپس در حالی که دقت می کنید هوا به داخل لیوان وارد نشود در ظرف آب بریزید و لیوان را مطابق شکل زیر(الف) در داخل ظرف قرار دهید. 
 .انتهاي آن را مطابق زیر(ب) بیرون آورید. مشاهده خود را یادداشت کنید. چه مشاهده می کنید؟ توجیه هاي خود را در کالس به بحث بگذارید

 

در قمست باالیی آن، ضمن اینکه خارج کردن لیوان قدري مشکل در حالت اول وقتی لیوان را از آب خارج می کنیم، به علت ایجاد خالء  جواب: 
ب باقی می می شود، مقداري آب نیز همراه لیوان باال می آید و اگر لیوان را بطور کامل از آب خارج نکنیم، آب داخل لیوان همچنان باالتر از سطح آ

 ماند و تقریباً تمامی فضاي داخلی لیوان را پر می کند.

تی لیوان را مطابق شکل(ب) وارد آب می کنیم، هواي داخل لیوان در قسمت باالي آن محبوس شده و ضمن اینکه وارد کردن در حالت دوم وق
 لیوان را مشکل می سازد، آب داخل لیوان نیز قدري پایین تر از سطح آب قرار می گیرد.

  :محاسبه فشار درون یک مایع 

در ظرفی به  hکه به ارتفاع   چگالیمطابق شکل مقابل، ستونی از یک مایع به  
قرار دارد، در نظر می گیریم. نیرویی که به کف ظرف وارد می  Aمساحت قاعده 

شود، معادل وزن ستون مایعی است که باالي آي قرار دارد. بنابراین براي محاسبه 
از رابطه زیر بدست ) Vفشار باید وزن ستون مایع را محاسبه کنیم، حجم این مایع(

 آید:می 

 

 m=ρV    باشد، جرم آن برابر است با: ρ اگر چگالی مایع 

وزن مایع  ز برايیو ن
                                          داریم:

 وارد می شود. از تعریف فشار خواهیم داشت: Aاین مقدار نیرویی است که بر سطح 
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 باشد.  kg/m3بر حسب   ρ  بر حسب متر و h(پاسکال) حساب شود، باید   N/m2بر حسب ) Pفشار(  توجه کنید براي اینکه

در صورتیکه فشار هوا( :1تذکر P0=105N/m مایع در نظر بگیریم، فشار کل در عمق   ) را نیز بر سطحh :از مایع برابر می شود با 

P=ρgh+P0 

نیرویی مثل    اگر بر سطح مایع: 2تذکرF  نیز وارد شود، فشار در عمقh برابر خواهد بود با:  آزاد آن  از سطح 

 P=ρgh+ 𝐹
𝐴

 

𝐹 برابر فشار ناشی از وزن مایع و  ρgh مقدار
𝐴

 مساحت سطح آزاد مایع است).  Aبر سطح مایع می باشد.(  Fفشار ناشی از نیروي  

 عوامل مؤثر بر فشار درون مایعات  

 یک مایع به چگالی مایع و عمق آن بستگی دارد.  معلوم می شود، فشار درون  ρghاز رابطه  

 آب). Kg/m 3 1000  =ρ است. فشارکلی که بر کف مخزن وارد می شود چه اندازه است؟( 105Paو فشار هوا  5mعمق آب در مخزنی مثال: 

 جواب:

 

 آب کنید. مشاهده هاي خود را توجیه کنید.یک قوطی خالی را انتخاب و آن را در عمق هاي مختلف سوراخ کنید. سپس آن را پر از  :1فعالیت 

 

در داخل یک بطري پالستیکی مقدار کمی آب جوش بریزید و در آن را محکم ببندید. سپس آب سرد روي آن بریزید. مشاهده خود را به :2فعالیت 
 کالس گزارش کنید. و علت را در کالس به بحث بگذارید.

 

 خوریم چرا نوشابه از نی باال می آید؟هنگامی که با نی نوشابه می  : 3فعالیت

 

را با یک لیوان پالستیکی انجام دهید. اگر در حالت (ب) ته لیوان را سوراخ کنید چه اتفاقی می افتد؟ مشاهده خود را  باال  آزمایش: 4فعالیت 
 توجیه کنید.
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 تمرین: 

 متري یک استخر چقدر است؟ 4فشار ناشی از آب در عمق -الف
 این عمق چقدر است؟فشار کل در  -ب

                                                 جواب:الف)
                    ب)

  

 B: در عمق یکسان از یک مایع فشار مایع همواره برابر است یعنی فشار در نقطه 1نکته 
  Aفشار در نقطه  برابر

PA=PB  

  

  

  

 هر چه چگالی مایع بیشتر باشد فشارش بیشتر است. : در عمق هاي یکسان از مایعات مختلف2نکته 

 : فشار در یک مایع فقط به ارتفاع از سطح آزاد بستگی دارد. 3نکته 

 سطح آزاد: سطحی است از مایع که با هوا در ارتباط است. 

  

  

  

 نکته: هر چه از سطح دریا به اعماق دریا می رویم فشار ناشی از مایع بیشتر می شود. 

 ).پاسکال برحسب( است؟ چقدر دریایی زیر بدنه بر دریا آب از ناشی فشار دارد قرار متري آب دریا به چگالی  40زیر دریا در عمق  یکمثال :

 P=ρgh=1000×10×40=400000pa 

 : اصل همترازي در مایعات چگونه است؟وال س

در ظرفهاي به هم پیوسته، سطح هاي آزاد مایع ساکن در یک : پاسخ 
دارند. مثالً در شکل زیر به دلیل ساکن بودن مایع، فشار در ته ترازقرار 

همه لوله ها یکسان است. زیرا در غیر این صورت مایع به جریان در می 
آید. از طرفی براي آنکه فشار در ته همه ظرفها برابر باشدباید ارتفاع 

پدیده   طح آزاد مایع در ظرفهاي به هم پیوسته می شود. نتیجه مهم ایناز مایع در هر کدام وجود داشته باشد. این امر موجب هم ترازي س  یکسانی
 که فشار در یک مایع تنها به ارتفاع مایع بستگی دارد و تابع مساحت شکل مقطع ظرف آن نیست.آن است 
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 رابطه بین دو مایع با ارتفاع و چگالی هاي مختلف ولی فشار برابر: 

P1=P2  

ρ1gh1=ρ2gh   --> ρ1h1=ρ2h2 

  : مسئله 

 ؟است آب از ارتفاعی چه فشار با معادل  CmHg 76فشار

 h= 76 Cm : نکته <-- P=76 Cm Hg جیوه

 ρ = 13.5×103 kg/m3 جیوه

  ρ = 103 kg / m3 آب

 P آب =P جیوه

ρ جیوهgh=ρ آب gh  ==> ρ جیوهh=ρ آب h  ==>13.5×103 ×76 = 103 ×h  ==> آب   h=1024 cm 

 مایعات با چگالی هاي مختلف: 

 بدست را در شکل زیر رابطه بین چگالی و ارتفاع مواد را مشخص کنید. و نسبت 
 . ρ1/ρ3مطلوبست نسبت  آورید؟

  یکسان است. Bو  A نقاط در فشار 

 PA=PB  

P 0  .فشار هوا است  

 P0+ρ1gh1=Po+ρ3gh3  

ρ1gh1=ρ3gh3  

ρ1h1=ρ3h3       →          ρ1 ×20 =ρ3 × 7 ==> ρ1/ρ3=7/20 

 فشار هوا:  

هوا گازي است که اطراف کره زمین را اشغال کرده فشار ناشی از گاز در مواقعی که ارتفاع آن کم است، ناچیز است. در مورد جو زمین چون 
 ارتفاع هوا زیاد است فشار ناشی از آن قابل مالحظه است.
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 : فشار هوا چگونه است؟وال س

سطح می دانید اطراف زمین را اقیانوسی از هوا فرا گرفته است که اتمسفر یا جو نامیده می شود. این توده عظیم هوا به علت وزنی که دارد بر ج: 
را یک ) که این مقدار 01/1 × 105  است( مقدار دقیقتر 105Paزمین و هر چه روي آن است فشار وارد می کند. فشار هوا در سطح دریا تقریباً برابر 

 جو یا اتمسفر نیز می نامند.

  

:تذکر  

از طرف جو وارد می  105Nمقدار فشار هوا معلوم می کند که بر هر متر مربع از سطح زمین نیرویی  -1

                     شود:
بر هر سانتی  10Nاز طرف هوا بر بدن ما وارد می شود که معادل  N۱۰۵ ×۲باشد، نیروي  2m2اگر سطح بدن یک انسان بالغ بطور متوسط  -2

 متر مربع است.
متر از یطح 2000هر چه از سطح زمین به طرف باال رویم، به علت کم شدن ضخامت یا ارتفاع جو، فشار هوا کمتر می شود. به طوري که تا ارتفاع -3

 کاهش می یابد. میلی متر جیوه1متر  10زمین فشار هوا تقریباً به ازاي هر 

 آزمایش:

 ود یک متر) یک ظرف حاوي جیوه.دوسایل الزم: یک لوله آزمایش بلند( در ح

است که با جیوه و یک لوله آزمایش بلند انجام شده است. در این آزمایش نیز جیوه درون لوله آزمایش وارونه باقی می  قبل  آزمایش همان آزمایش
که در آن آب تمام لیوان وارونه را پر می کرد در این جا قسمتی از باالي لوله وارونه خالی می ماند. چون در حین  قبل ماند. ولی بر خالف آزمایش 

اخل لوله آزمایش شده ایم در این قسمت خالء خواهیم داشت. اگر این آزمایش در سطح دریاي آزاد انجام شود دآزمایش مانع وارد شدن هوا به 
 متر خواهد شد. اگر آزمایش در محلی که باالتر از سطح دریاي آزاد قرار دارد انجام شود ارتفاع ستون کمتر خواهد شد. سانتی76ارتفاع ستون جیوه 

 جیوه از پر  دقت و آرامی به را لوله ابتدا توانید می آزمایش  در صورت وجود جیوه به اندازه کافی، آزمایش را انجام دهید. براي سهولتجواب: 
 جیوه  ذارید و به آرامی آنرا بطور وارونه در داخل ظرفبگ  ت خود را روي انتهاي باز لولهشانگ سپس. نماند آن داخل در هوا ابحب که طوي بکنید

 .دارید نگه قائم را لوله و کنید دور را خود انگشت بعد. دهید قرار

  

 : فشار گازها چگونه است؟وال س

به جداره ظرف، فشار ایجاد می شود و هر چقدر دماي گاز بیشتر باشد، انرژي جنبشی مولکولهاي  در گازها به علت برخورد مداوم مولکولهاي گازج: 
 گاز نیز بیشتر شده و فشار آن افزایش پیدا می کند.

 آیا آزمایش  را می توان با آب انجام داد و فشار هوا را تعیین کرد؟: فعالیت

آب در لولع حدود ده متر  ارتفاع صورت این در. دهیم انجام آب با را فوق آزمایش توانیم می باشیم، داشته بلند کافی حد به اي لوله اگر جواب: 
  متر جیوه باشد برابر است با:76خواهد بود. زیرا ارتفاع ستونی از آب که معادل فشار ارتفاع 
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داخل آن را فشرده کنید. فشار گاز داخل  با دست خود خروجی یک تلمبه براي باد کردن چرخ دوچرخه را مسدود کنید و هواي: 23-5فعالیت
 تلمبه را تخمین بزنید.

فشار اگر بتوانید، دسته تلمبه را به آرامی تا نصف پایین ببرید، یعنی حجم هواي داخل آنرا متراکم کنید، فشار هواي درون تقریباً دو برابر جواب: 
 جو خواهد بود.

  
  س: فشارسنج گازي چگونه است؟

     

براي اندازه گیري فشار مخزن گازي که فشار آن از فشار هوا ج: 
شکل ساده اي استفاده می شود که درون  Uبیشتر است، از لوله 

) ریخته شده است. ρآن جیوه یا یک مایع رنگی با چگالی( 
) P2در اثر فشار آن(  Aمطابق شکل مقابل با ورود گاز به شاخه 

ال می رود. فشار در نقاط ) با Bمایع داخل لوله از شاخه دیگر (
A  و  B  برابر است، زیرا درون یک مایع و هم سطح هستند. از

برابر است با مجموع فشارهاي ستون  B نقطه در فشار  طرفی
سطح آزاد  به هوا طرف از  وارد فشار نیز و  hمایع به ارتفاع 

 مایع، نتیجه می شود:

 

 ) را اندازه گیري کرد.P(فشار هوا در محل) می توان فشار گاز داخل مخزن( P0و داشتن  hبه این ترتیب فقط با اندازه گیري 

می نامند. در اندازه گیري فشار خون و یا فشار هواي داخل  فشار پیمانه اي( یعنی فزونی فشار مخزن نسبت به فشار جو) را  P –P0مقدار 
 الستیکهاي اتومبیل فشار پیمانه اي اندازه گیري می شود.

  مثال:

براي اندازه گیري فشار یک کپسول آنرا به یک فشار سنج جیوه اي وصل می کنیم. مالحظه می شود با بازکردن شیر کپسول جیوه در شاخه 
 فشار هوا) P0=105Paجیوه و  ρ=13.5×103 kg/m3باال می رود. در این صورت فشار گاز چقدر است؟( 20cmفشارسنج به اندازه 

 

  

یک سرنگ و یک لوله باریک قابل خم کردن مانند نی نوشابه یا شیلنگ کولر و.... یک فشارسنج بسازید. فشار گاز داخل با استفاده از :فعالیت 
 سرنگ را با استفاده از آبی که داخل لوله می ریزید اندازه گیري کنید.
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 P=ρgh+P0 :آورید بدست زیر  نگ را از رابطهرا اندازه بگیرید و فشار داخل سر hآزمایش را مطابق شکل مقابل انجام دهید. ارتفاع جواب: 

 

 

 :6-5آزمایش 

 وسایل الزم: فشار سنج، قیف، پوسته قابل ارتجاع.

 به انتهاي یک قیف یک پوسته قابل ارتجاع( مثالً بادکنک) را وصل کنید و انتهاي دیگر قیف را به فشار سنج متصل کنید

 یکسان -2  چگونگی بستگی فشار به عمق -1مایع را اندازه گیري کنید. با انجام این آزمایش: با وارد کردن قیف در داخل مایع می توانید فشار 
سته در آن نقطه بستگی پو گیري جهت به مایع در نقطه هر در فشار آیا که کنید تحقیق ، همچنین. کنید تحقیق را عمق هم نقاط در فشار بودن

 دارد یا خیر؟

 یکسان فشار عمق هم نقاط در -2  .برعکس و شود می بیشتر نیز فشار مایع  با افزایش عمق -1خواهید گرفت: با انجام آزمایش فوق نتیجه جواب: 
 .ندارد بستگی نقطه آن در پوسته گیري جهت به فشار مقدار مایع داخل از نقطه یک در -3  .است

  

 جوسنج جیوه اي چگونه است؟

 قائم و واژگون بطور آنرا و کرده جیوه از پر را لوله اگر. است بسته آن سر یک که متر یک حدود طول به است اي لوله اي جیوه ساده سنج جو یک
بت می ایستد. این ارتفاع در سطح ثا و معین ارتفاع یک در اما رود می پایین لوله در جیوه که کنیم می مشاهده دهیم، قرار جیوه تشتک یک درون

 است. یعنی: 76cm  دریا تقریباً برابر

76cmHgیک اتمسفر= 

) معرف فشار هوا در محل است. زیرا در واقع علت پایین نیامدن کامل جیوه در لوله فشاري است که هوا به سطح  hارتفاع ستون جیوه در لوله(
 جیوه درون تشتک وارد می سازد.

 اصل پاسکال 

 دیو.اره هاي ظرف منتقل می شود.بر طبق این اصل، فشار وارد بر مایع محصور، بدون کاهش به تمام قسمتهاي مایع و 

 به شاخه هاي اطراف ظرف منتقل شده و مایع را در آنها باال می برد. Fبه قسمتی از مایع در ظرف محصور، نیروي  Fبا وارد کردن نیروي  

 باشد. از کاربردهاي اصل پاسکال ساختن ترمزهاي روغنی خودروها، جک هاي هیدرولیک یا روغنی، دستگاههاي پرس و غیره می

  در یک دستگاه باالبر هیدرولیکی مطابق شکل رابطه زیر برقرار است:
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F2  ،نیرویی است که براي باال بردن جسم(اتومبیل) الزم استF1  ،نیروي وارد بر پیستون کوچکA1  مساحت سطح مقطع پیستون کوچک وA2 
باشد،در نتیجه می  F1نیز باید بسیار بزرگتر از  F2باشد،  A1خیلی بزرگتر از  A2مساحت سطح مقطع پیستون بزرگ است. بر طبق این رابطه اگر 

 توان اجسام سنگین را با نیروي کمی باال برد.

 چگونه عمل می کند؟دستگاه ترمز اتومبیل توضیح دهید : 2-5تمرین 

طریق روغن داخل سیلندر آن به دو پیستون کوچک  از P1هنگام ترمز یعنی فشرده شدن پیستون بزرگ توسط پا، بنا به اصل پاسکال فشار جواب: 
می فشارد و مانع ار چرخش آن می شود. در نتیجه  P2روي دیسک با فشار   متصل به لنت که در اطراف دیسک قرار دارند منتقل شده و آنها را
  چرخ که دیسک متصل است از حرکت باز می ماند. نتیجه می شود:

 

F1  نیرویی است که راننده به پدال ترمز وارد می کند وF2  .نیرویی است که از طرف لنتهابر دیسک اثر می کندA1  مساحت سطح استوانه سیلندر
بیشتر   A2 و    A1مساحت سطح مقطع سیلندرهاي روغن متصل به لنتها می باشد. هر چقدر اختالف  A2روغن زیر پدال ترمز(سیلندر بزرگتر) و 

 بیشتر می شود یعنی راننده می تواند با نیروي کمتري که بر پدال وارد می کند اتومبیل را متوقف نماید. F2   از F1باشد، به همان نسبت 

است   10m2و مساحت پیستون بزرگ که جسم بر روي آن قرار دارد  50cm2در یک باالبر هیدرولیکی مساحت مقطع پیستون نیرو برابر مثال: 
 چه نیرویی را باید با پیستون وارد کنیم؟ 1500kgتعیین کنید براي باال بردن جسمی به جرم 

  جواب:

 

دو هزار برابر کوچکتر از  1Fمالحظه می شود نیروي   نیروي 
2F  است. به عبارت دیگر دستگاه نیروي وارد بر خود را

 دوهزار برابر افزایش داده است.
  

 

 
  

 تمرینهاي فشار 
شکل حاوي جیوه مطابق شکل استفاده می شود. اگر اختالف ارتفاع بین سطح  u لوله یک از محفظه یک داخل گاز فشار گیري اندازه براي – 1

 سانتیمتر باشد فشار گاز داخل محفظه چند پاسکال است؟ فشار گاز داخل محفظه چند سانتی متر جیوه است؟  50مایع در دو لوله 
 ) g =10N/kg   و   ۱۳۶۰۰kg/m3   چگالی جیوه   و  pa 105  فشار ھوا ( 

  
  

 اع آب در لوله در سطح تراز دریا چقدر می شود؟ارتف شود، استفاده فشارسنج در آب از جیوه جاي به اگر – 2
 می باشد.) kg/m3 1000و چگالی آب  kg/m3 13600(چگالی جیوه 

 m) 1000/760میلیمتر است  760ارتفاع جیوه در سطح دریا 
  

. 
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 باشد. kg/m3600 جسم چگالی اگر. دارد قرار زمین سطح روي متر 5و3و2 ابعاد با مستطیل مکعب شکل به جامدي جسم – 3

 الف) جرم جسم را محاسبه کنید.
 ب) در چه شرایطی جسم کمترین فشار را بر سطح وارد می کند؟

 این فشار را محاسبه کنید.
  

 
  

 فشار تستی  سواالت
  
 است کلی که بر کف ظرف وارد می شود چند سانتیمتر جیوه فشار.  است جیوه سانتیمتر 75  برابر هوا فشار و  متر 5  مایع در مخزنیعمق یک -1
  ) است مکعب سانتیمتر بر گرم 6/13  و 4/3 ترتیب به جیوه و مایع چگالی(  ؟

    1(125            2(175          √ 3(200            4(225 
مخلوط کنیم تا چگالی  1500kg/m3را با چند سانتیمتر مکعب از مایعی به چگالی  1300kg/m3  سانتیمتر مکعب از مایعی به چگالی 2-300

 شود ؟  31400kg/mمخلوط 
     1(200              2(250            √ 3(300               4(350 

پاسکال و چگالی  105  یکه فشار هوا در سطح آبصورت در.  شود می برابر 8  آید حجمشیک حباب هوا وقتی که از ته دریاچه به سطح آب می -3
 ؟ است متر چند دریاچه عمق باشد  1000kg/m3آب 

 )  ت  79) (  است ثابت دما(  
 √ 1(70              2(80                3(90             4(100 
 چند کیلو گرم است ؟  1200kg/m3لیتر از مایعی به چگالی  20جرم -4

    1(6                 2(60               3(18             √ 4(24 
 اندازه اختالف اگر.  دارد قرار  g/cm3 2/1  متر مربع در راستاي قائم به طور کامل درون مایعی به چگالی 01/0استوانه اي به سطح قاعده -5

  نیروهاي
 نیوتن باشد ، ارتفاع استوانه چند سانتیمتر است ؟  60وارد از طرف مایع بر دو قاعده برابر با 

1(30                2(40           √ 3(50               4( 60 
 آب ن حباب در سطحمتر ایجاد می شود به طرف سطح آب حرکت می کند . اگر دما را ثابت فرض کنیم ، شعاع ای 70حباب هوائی که در عمق -6

 است )  103 و  105برابر  SIچگالی آب در و هوا فشار( ؟ شود می برابر چند
 )  ت  80(  

       1( 2                  √ 2(Γ2 
       3(4                      4(2Γ2 

 ؟ است متر چند دریاچه عمق ، باشد جیوه سانتیمتر 75  سانتیمتر جیوه است . اگر فشار هوا در سطح آب 125فشار وارد بر کف دریاچه اي -7
 است )  g/cm3  6/13  و  1  ی آب و جیوهچگال(  
   1(680              2(17            √ 3(6/8            4(1/7 
   متر باشد ، اختالف فشار بین کف استخر و سطح آب چند پاسکال است ؟ 4اگر عمق آب استخري -8
  √ 1(40000         2(400000            3(14000            4(140000 
گرم را درون آب در داخل استوانه اي می اندازیم . قطعه فلز کامال در آب فرو می رود و سطح آب درون استوانه به  90یک قطعه فلز به جرم -9

 باشد ،  10cm2باال می آید . اگر سطح مقطع داخلی استوانه  cm 2/1اندازه 
  است؟  3g/cmچگالی فلز چند 
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  1(5/5               2(6               √3(7/5              4(8 
د فشارسنجی را به تدریج درون آب پایین می بریم . در ازاي هر یک سانتیمتر که پایین می رود ، تقریبا چند پاسکال بر آنچه که نشان می ده-10

 اضافه می شود ؟ 
     1(0/01             2(0/1             3(10           √ 4(100 
     کدام عامل مایعها را تقریبا تراکم ناپذیر می کند ؟-11
 مولکولی بین یونی پیوندهاي وجود)1     
 نزدیک فواصل در ها مولکول بین جاذبه نیروي)2     

 نزدیک خیلی فواصل در ها مولکول بین رانشی نیروي)3  √ 
 مولکولی بین جابجایی در مایع هاي مولکول بودن آزاد)4     
  ؟ است  B چند برابر چگالی جسم Aاست . چگالی جسم  Bبرابر جرم جسم  3و جرم آن  Bدو برابر حجم جسم  A  حجم جسم-12
   1(2/3          √ 2(3/2               3(4/9             4(9/4 

 چند لیتر است؟   Bاز مایع  5kgلیتر باشد . حجم  10برابر  Aاز  8kgاست. اگر حجم  5/4برابر  B مایع چگالی به  Aنسبت چگالی مایع -13
    1(2/5               2(3/6                 3(4              √ 4(5 
در راستاي قائم به طرف پایین حرکت  g/3 شتاب با مایع این محتوي ظرف اگر.  است ∆pاختالف فشار بین دو نقطه از مایعی در حال سکون -14

   ؟ بود خواهد  کند . اختالف فشار بین این دو نقطه کدام
    1(p∆                 

    2(3/p∆ 
√  3(3/p∆ 2 در ضرب 
    4(3/p∆ 4 در ضرب 
 √     )مکعب سانتیمتر بر گرم  ρ=1 متري آب یک استخر چند پاسکال است ؟( چگالی آب 2پاسکال باشد . فشار در عمق  105اگر فشار هوا  -15
1  (2/1×105 

     2 (2/1×106 
     3(3×106 

      4 (3×105 
 یک تیغ از پهنا می تواند روي سطح آب شناور شود زیرا ... -16

 ) حجم تیغ بسیار کم است .1   
 . است آب چگالی از کمتر تیغ چگالی) 2   
 . است کم بسیار تیغ جرم) 3   
  . دارد وجود سطحی کشش آب سطح در) 4 √ 
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