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 82ص فشار چیست؟-1

 زٌّس.ًشاى هی pگَیٌس. کِ تا ػالهت اذتصاری تِ ًیرٍی ٍارز تر سطح فشار هی

 82ص .ًاهٌسهی فشار را.....................  ٍاحس تر ٍارز ػوَزی ًیرٍی آ( اًسازُ -2

 سطح

 82ص. رٍینهی فرٍ ترف زر ترکن سطح،.............. ...... زلیل تِ پَشینهی اسکی کفش کِ زهاًی( ب

 افسایش

 83ص ...... است............. فیسیک زر فشار )ٍاحس( یکای( ج

 پاسکال

 83ص .است هرتغ هتر یک تر ًیَتي......................  هؼازل پاسکال ( ّرز

 یک

 .است پاسکال.................  تراتر هرتغ هترساًتی تر ًیَتي ُ( یک

10000 

 83ص پاسکال هؼازل چِ ًیرٍیی است؟ّر  -3

ًیَتَى تر هتر هرتغ ) 1پاسکال، هؼازل  ّر
 

 ( است.   

 82ص فرهَل فشار را تٌَیسیس. -4
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سطح
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 83ص ارتثاط فشار تا سطح چیست؟ -5

-هیساى فشار افسایش هیشَز ٍلی تا کاّش سطح اگر ًیرٍ ثاتت تواًس، تا افسایش سطح هقسار فشار کن هی

 یاتس.

-هی تغییر چگًَِ فشار کٌین تراتر 4 را آى کف هقطغ سطح ٍ تواًس ثاتت هکؼثی تر ٍارز ًیرٍی اگر -6

 کٌس؟

تراتر شَز، فشار  4هساحت ٍ فشار تا ّن راتطِ ػکس زارًس ٍ اگر هساحت 
 

 
  شَز.تراتر هی  
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،  A سطح ٍ ρ چگالی تِ هایؼی از پر ارتفاع ّن ٍ جٌس ّن استَاًِ سِ -7
 

 
  ،

 

 
 رٍی قائن طَر تِ  

 83است؟ ص تیشتر افقی سطح تر یک کسام فشار زارًس قرار افقی سطح

تاشس. فشار ٍ زارای چگالی یکساى هیفشار ّر سِ هَرز تا ّن تراتر است زیرا ارتفاع ّر سِ یکی است 

 هایؼات، تِ سطح هقطغ زیر ظرف تستگی ًسارز.

 گلساى فشار تاشس هترساًتی 40 زهیي تا آى تواس سطح ٍ تاشس زاشتِ ٍزى ًیَتَى 200 گلساًی اگر -8

 83ص است؟ هرتغ هترساًتی تر ًیَتَى چٌس زهیي تر

 هرتغ هترساًتی تر ًیَتَى 5

   

  
   ;

 

 
  ;p 

 



-هی ٍارز ذَز زیریي سطح تِ فشاری چِاستَاًِ  تاشس کیلَگرم 12 استَاًِ جرم اگر ،هقاتل شکل زر -9

 کٌس؟

  

 

 ; ٍزى mg; ٍزى           12   10;  120ًیَتي 
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 ; هساحت زایرُ π                           (A) ; هساحت زایرُ 3   
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 ،ًیَتي 400 ٍزى تِ هکؼة یک کف تر ٍارز فشار -10
 

  
 ایي ٍجِ یک هساحت ،تاشس هی کیلَپاسکال 

 تاشس؟ هی    چٌس هکؼة

 پاسکال است؛ 200پاسکال تراتر  2/0

    2  ;
400

   
  ;A                    

400

 
  ;200                                      

 

 
  ;p 

 ًصف هساحت ٍ تواًس ثاتت ًیرٍ اگر .شَزهی ٍارز N 400 ًیرٍی 8     هساحت تِ سطحی تر -11

  کٌس؟هی تغییر پاسکال چٌس فشار شَز

1)100                           2 )50                   3)150                       4)200 

 ؛ 50( 2
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 ; تغییرات فشار    –   ;  100 – 50;  50   



 هتفاٍت پایِ ًَع زٍ هقاتل شکل زر سازًسهی تتٌی ّایپایِ رٍی را آى زیَارّای تٌا یک ٍزى تحول ترای -12

 است. شسُ زازُ ًشاى ترًسهی تِ کار هَرز ایي زر هؼواراى کِ

  

 

 

 کٌیس. هقایسِ ّن تا را سطح زٍ رٍی تٌا زیَارّای فشار تاشس پارچِ یک سطح ًصف ًَاری پایِ کل سطح اگر( آ

 زر الف هیساى فشار زٍ تراتر فشار هَجَز زر ب است.

 الف ;  2 ب 

 چیست؟ ػلت است ترهٌاسة شسُ زازُ ًشاى ّایپایِ از یک کسام ًرم زهیي رٍی تٌا ساذتي ترای( ب

 کٌس.تر است پس فشار کوتری تِ زهیي ٍارز هیپارچِ تسرگزیرا سطح پایِ یک ،پارچِاز پایِ یک

 84ص کٌٌس؟سطح یک زریاچِ ید ززُ استفازُ هی از یک ًرزتاى تسرگ ترای حرکت رٍی چرا اهسازگراى -13

شَز فشار گر زر سطح تیشتری رٍی ید پرش شَز ٍ ایي تاػث هیشَز ٍزى اهسازًرزتاى تاػث هی

 شَز.احتوال شکستِ شسى ید کوتر هیکوتری تر ید ٍارز شسُ ٍ 

 84ص ّا شَز؟تَاًس سثة آسیة رساًسى تِ یکی از اًگشتچرا گرفتي پًَس تیي زٍ اًگشت ٍ فشرزى آى هی -14

افسایش یافتِ  فشار زیرا تر اًگشتی کِ رٍی ًَک تیس پًَس قرار زارز ًیرٍ زر سطح کوتری جوغ شسُ ٍ

 شَز.ًیرٍ پرش شسُ ٍ فشار کن هیاست ٍلی زر اًگشتی کِ رٍی قسوت پْي پًَس قرار زارز 

 تایستٌس؟ آى رٍی تَاًٌسًوی اها ذَاتٌسهی هید از پَشیسُ چَتی ترت یک رٍی ٌّسی ّایهرتاض چرا -15

شَز ٍ فشار کوتر از هی ّا رٍی هساحت زیاز ٍارزذَاتٌس ًیرٍی ٍزى آىزیرا ٍقتی رٍی ترت چَتی هی

 س.ٌایستحالتی است کِ رٍی آى هی



 86ص .است......................  آى سطَح توام زر فشار هایغ، یک از یکساى ػوق زر -16

 یکساى

 86کٌس؟ صفشار زرٍى هایغ تا افسایش ػوق چِ تغییری هی -17

 ّر چِ ػوق یا ارتفاع تیشتر تاشس فشار آى ًیس تیشتر است.

 10 ػوق زر cm 80قطر  تِ زایرُ شکل تِ زیگری ٍ cm40 ضلغ تِ هرتغ شکل تِ یکی صفحِ زٍ -18

  کٌیس؟ هقایسِ ّن تا را زایرُ ٍ هرتغ تر ٍارز فشار اًسگرفتِ قرار آب هتری

 فشار ٍارز تر ایي زٍ صفحِ تا ّن تراتر است زیرا ّر زٍ یک ارتفاع از سطح آزاز آب قرار زارًس.

 86تِ شکل ظرف هحتَی آى تستگی )زارز / ًسارز( ص فشار هایؼات -19

 ًسارز.

 86ّا زر کسام ظرف فشار تیشتری زارز؟ صتِ ًظر شوا آب ذارج شسُ از سَراخ -20

 

 

 

 ّا ّن ّوتراز ّستٌس.زر ّر سِ ظرف تراتر است ٍ سَراخ زر ّر سِ فشار آب تراتر است چَى ارتفاع آب

 86ص سازًس؟هی ًقاط تقیِ از تاالتر ارتفاػی زر را آب هرسى هؼوَال شْرّا رساًی آب شثکِ زر چرا -21

فشار هایؼات تِ ارتفاع هایغ از سطح آزاز آى تستگی زارز ّر چِ ارتفاع تیشتر تاشس فشار هایغ تیشتر ذَاّس تَز. 

 س تَز.زر ًتیجِ ّر چِ هرسى آب زر سطح تاالتری ًسثت تِ شْر، قرار زاشتِ تاشس فشار آب شْر تیشتر ذَاّ

 



 هفَْم تِ تَجِ تا زّسهی ًشاى را هسکًَی هٌطقِ یک رساًی آب ساهاًِ از طرحی رٍ رٍتِ شکل -22

 86زّیس؟ ص تَضیح طثقِ چٌسیي ساذتواى زر را پوپ ًقش فشار

چَى ارتفاع ساذتواى از سطح زریاچِ تاالتر است 

تَاًس آب را تِ تاالی ساذتواى فشار آب زریاچِ ًوی

کٌس ٍ آب را از اذتالف فشار ایجاز هیتثرز ٍ پوپ 

 ترز.فشار کوتر تِ فشار تیشتر هی

 زارز؟ تستگی ػَاهلی چِ تِ هایؼات فشار -23

 زهیي شتاب جاشتِ  -هایغ  چگالی  -ػوق(  ) هایغ آزاز سطح از هایغ اتفاع

 است؟ تاثیرتی شَزهی ٍارز ظرف کف تر هایغ طرف از کِ فشاری هقسار زر زیر ػَاهل از یک کسام -24

 زهیي جاشتِ شتاب( 4        ظرف شکل( 3             هایغ چگالی (2                 هایغ ارتفاع (1

 ظرف شکل( 3

 87کٌیس؟ ص تؼریف را پاسکال اصل -25

ّای شسى تِ ترشتسٍى ضؼیف  ، فشاراگر تر ترشی از هایغ کِ زرٍى ظرفی هحصَر است فشار ٍارز کٌین

 شَز.ّای ظرف هٌتقل هیزیَارُزیگر هایغ ٍ 

 87از کارترزّای اصل پاسکال زٍ هَرز ًام تثریس. ص -26

 زر تاالترّای ّیسرٍلیکی. –زر ترهس ذَزرٍ 

 شَز؟ّا از کسام قاًَى هْن فیسیک استفازُ هیزر ترهسّای ّیسرٍلیکی اتَهثیل

 پاسکال اصلاز 

 88ص .شَزهی....................  َّا فشار رٍینهی تر تاال زهیي سطح از چِ ّر -27

 ترکن



 88ص .است.....................  زهیي سطح رٍی اجسام تر َّافشار  ٍجَز ػاهل -28

  ًیرٍی گراًش زهیي

 فرهَل فشار زر زرٍى هایؼات:

 چگالی  شتاب جاشتِ   فشار زر زرٍى هایغ ; ارتفاع 

 

 ٍ زارز قرار تطری زرٍى ًی کِ حالی زر زّیس قرار آب هحتَی تطری یک زاذل( آ) شکل هطاتق را ًی یک -29

 88افتس؟ ص هی اتفاقی چِ تسهیس تطری زرٍى( ب) شکل هطاتق

 زهین هقساری َّا را از طریق زهیسى تِ ٍقتی تِ زرٍى تطری هی 

 کٌین ایي هقسار َّا فشاری تِ هایغ زرٍى تطری ٍارز تطری ٍارز هی

 کٌس ٍ هایؼی کِ زر تِ تطری قرار زارز هتحول فشار َّا ٍ هی

شَز، هایغ تِ زرٍى تاشس. زر اثر ایي زٍ فشاری کِ تِ هایغ تِ تطری ٍارز هیفشار هایغ تاالی سر جَز هی

 ریسز. ًی ٍارز شسُ ٍ تِ تیرٍى از ظرف هی

 88ص زر کساهیک فشار َّا تیشتر است؟ -30

 ب( زر کَّستاى       الف( زر سَاحل              

 ب( کَّستاى

 زارز؟ آزاز زریاّای سطح از ارتفاع تا ای راتطِ چِ َّا فشار -31

 زارز. هؼکَس راتطِ( 2     .                     زارز هستقین راتطِ(1

  .شَزهی َّا فشار کاّش سثة زریا سطح زر آب ترار( 4       .           ًسارز ایراتطِ ًَع ّیچ (3

 زارز. هؼکَس راتطِ( 2



 88ص فشار َّا زر یک هحیط تستِ تِ چِ ػَاهلی تستگی زارز؟ -32

 ّای گازجٌثش ٍ حرکت هَلکَل –ّای گاز زرٍى ظرف تؼساز هَلکَل

 است؟ کسام تستِ زر ظرف یک زرٍى گاز فشار ایجاز ػاهل -33

 ّاهَلکَل تیي فاصلِ (2                       ّاهَلکَل رتایش ًیرٍی (1

 ّاهَلکَل جٌثش (4                                  ّاهَلکَل جرم (3

 ّاهَلکَل جٌثش (4

 88شَز؟ صهی زّاى زرٍى تِ لیَاى از هایغ اًتقال هَجة ػاهل کسام ذَریسهی ًَشیسًی ًی تا ٍقتی -34

 فشار َّا

 شَز؟ًوی هچالِ ها تسى َّا فشار ٍجَز تا چرا -35

 .کٌس هچالِ را ها تسى کِ ًیست زیاز آًقسر َّا فشار( 1

 است. تیرٍى َّای فشار از تیشتر ها تسى زرٍى فشار( 2

 زارًس. َّا فشار ػکس جْت زر فشاری تسى زرٍى هایؼات( 3

 .است صحیح هَارز توام( 4

 زارًس. َّا فشار ػکس جْت زر فشاری تسى زرٍى هایؼات( 3

 

 5931آذر  - پور ناحیه سه تبریستهیه از؛ موالئی مدرسه شهید فتح اله 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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