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 زیر را تعریف كنيد :  فيزیکی مفاهيم -1

 – در شاره هافشار – سطحی كشش – پاسکال اصل – هم چسبی و دگر چسبی نيروي – علوم نانو -حركت براونی -پخش پدیده

 آهنگ جریان شاره  –اصل برنولی  – ارشميدس اصل–نيروي شناوري  –فشار پيمانه اي  –مانومتر  –بارومتر  

 چرا آب در لوله موئين با ال می رود ولی جيوه پایين می آید ؟   -2

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 جا مدات بر چند نوعند ؟ نام ببرید و یکی را به د لخواه تعریف كنيد .  -3

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 پاسخ دهيد چرا :     الف ( آب از لوله موئين با ال می رود ؟   ب (  پاشنه هاي نوك تيز به كف چوبی آسيب می رسانند ؟  -4

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 چسبی را تعریف كنيد . ب ( با استفاده از این تعریف توضيح دهيد كه چرا نيروي ربایشی بين مولکولها باعثهم الف( نيروي  -5

 نمی شود كه مولکولها در هم فرو روند ؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  چگالی وفشار هوا بيشتر می شود ؟ چرا هر چه به سطح زمين نزدیک تر می شویم الف ( -6

 ب( نمودار فشار هوا  بر حسب ارتفاع از سطح دریاي آزاد را بطور كيفی رسم كنيد ؟  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 فشار مایع در درون مایع به چه عوا ملی بستگی دارد و به چه عواملی بستگی ندارد ؟ فرمول آن را بنویسيد .  -7

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 آب به چه صورت قرار می گيرد ؟ سطح در لوله موئين شيشه اي  -8

 ها بطور منظم در كنار یکدیگر قرار می گيرند ؟ در جا مدهاي بلورین مولکولچرا  الف(-9

 چرا اسکی بازان چوب اسکی به پا می كنند ؟ب(  

 تفاوت جا مد بلورین و جا مد بی شکل در چيست ؟ مثال بزنيد .  -11

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ توضيح دهيد كه چرا سطح آب در لوله موئين داراي فرورفتگی است ولی در مورد جيوه داراي برآمدگی است  -11

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 را تعریف كنيد. و یکا و رابطه آن را بنویسيد . در شاره هافشار -12

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 می شود ؟  پخشچرا جيوه برروي شيشه تميز بصورت قطره قطره در می آید ولی آب  -13

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 اصل پاسکال را تعریف كرده و دو مورد از كاربرد آن را بيان كنيد .  -14

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 در چه صورت خاصيت مویينگی ایجاد می شود ؟  -15

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 اگر مقداري آب روي شيشه چرب شده بریزیم به چه شکل در می آید ؟ چرا ؟  -16

 ویژگی های موادمفاهيم 



 يد چرا آب سطح شيشه چرب را تر نمی كند ؟ ده توضيح مولکولی بين نيروي اساس بر -17

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فرمول برآورد فشار درون مایعات با اثبات و رسم شکل . – 18

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ویژگيهاي جا مدات چيست ؟ در كل چند نوع جا مد داریم ؟  -19

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 فشار پيمانه اي چيست ؟ و در كجا استفاده می شود ؟  -21

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 كشش سطحی را تعریف كنيد . در لوله هاي موئين چرا سطح آب در لوله با التر از سطح درون ظرف است ؟  -21

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 بنویسيد . گازحالت جامد ومایع ودررا ها  رفتار مولکول -22

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 یک قطره جوهر را در داخل آب می ریزیم . مدتی صبر می كنيم . چه اتفاقی می افتد ؟ این پدیده بيانگر كدام ویژگی مایع است ؟  -23

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 مقداري جيوه روي سطح شيشه می ریزیم. مالحظه می شود با آنکه جيوه مایع است ولی روي شيشه پخش نمی شود . چرا ؟ -24

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 عا مل تراكم ناپذیري مایعات چيست ؟  -25

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 نيروهاي بين مولکولی را نام ببرید و بنویسيد كه پدیده كشش سطحی به علت كدام نيروي بين مولکولی است ؟ با ذكر مثال .  -26

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 تيار نداشته باشيم . چگونه می توان جرم آن را تعيين كرد ؟ اگر براي اندازه گيري جرم جسم وزنه در اخ -27

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

م سطح جيوه در را تعریف كرده و بيان كنيد چرا هرگاه یک سر لوله موئين را در ظرف محتوي جيوه قرار دهي دگرچسبی نيروهاي -28

 لوله موئين پایين تر از سطح آب در ظرف می ایستد ؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

در  اگر سوراخ دیگري نيزاگر در ته یک قوطی پر از مایع كه در آن بسته است سوراخ كوچکی ایجاد كنيم به راحتی نمی ریزد ولی  -29

 ظرف ایجاد كنيم مایع به راحتی می ریزد . علت را توضيح دهيد .  باالي

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ر هم فرو می رود ؟ كه هواي درون یک قوطی حلبی بزرگ را خا لی می كنيم قوطی د چرا هنگا می -31

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 چگونه حشره مثال پشه روي آب می ایستد و فرو نمی رود ؟  -31

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 شکل در یک ارتفاع قرار می گيرد ؟  Uچرا سطح آزاد مایع در دو شاخه لوله  -32

 

 چرا پونز راحت تر از ميخ به داخل چوب فرو می رود ؟ -33

 

 
 سوم مسائل فصل



 

 است .  cm21است و در كف آن دریچه اي قرار دارد به شکل مربع كه طول هر ضلع آن  m6عمق آب استخري  -1

 براي گشودن این دریچه چه نيرویی الزم است ؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   آب دریا (  3kg/m 1151 =شود ؟       )  برابر فشار جو در سطح دریا می 11فشار آب در چه عمقی از دریا  -2

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

در نظر  11 5پاسکال گردد ؟ فشار هوا را  3×11 5غواصی در چه عمقی از آب دریا شنا كند تا كل فشاري كه بر او وارد می شود  -3

 آب دریا (   3kg/m1111 =و   N/kg11 =g)    بگيرید . 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  این قطعهبيشترین و كمترین فشاري را كه می باشد .  gr241( سانتی متر و جرم آن  8×5×3ابعاد یک مکعب مستطيل فلزي )  -4

 می تواند بر سطح زیرش وارد كند چقدر است ؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 در یک سطح افقی قرار دارند . Bو  Aدر شکل زیر دو نقطه  -5

 A                         B                                                             و ارتفاع نفت در cm18برابر  Bارتفاع آب در باالي نقطه  

 باشد 3gr/cm1است. اگر چگا لی آب  cm21برابر  Aباالي نقطه  

                                     است؟   3kg/mچگا لی نفت چند  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( موجود است. الف ( چگا لی جعبه جقدر است ؟  51×41 ×8)  cmو به ابعاد  kg32جعبه اي به شکل مکعب مستطيل به جرم  -6

 ب ( كمترین فشاري كه از جانب وزن جعبه بر تکيه گاه وارد می شود چند پاسکال است ؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 می با شد. تعيين كنيد :  kg321داراي جرمی برابر  m8/1و  m4/1و  m1/1مکعب مستطيلی به ابعاد  -7

 الف ( بيشترین فشار مکعب بر سطح زمين                 ب ( چگا لی مکعب 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

باشد. حداقل نيروي الزم  m4متر افتاده است. اگر ارتفاع آب با الي ورقه  2/1ورقه اي مربع شکل به ضلع در كف یک استخر پر آب  -8

 آب ( 3kg/m1111 =و   pa 5 11 =1Pجهت بلند كردن ورقه از كف استخر چند نيوتن است ؟ ) 

 باشد :  2m/s11 =gو  3kg/m1111است. اگر چگا لی آب  m3و ارتفاع آب در آن  2m111مساحت كف استخري  -9 

 چقدر است ؟           ب ( نيرویی كه آب بر كف استخر وارد می كند چند نيوتن است ؟  m3الف ( فشار آب در عمق 

 باشد :  kg5/7در شکل روبرو اگر جرم قطعه توپر  -11

                              m5/1                                       الف ( بيشترین فشار از طرف جسم بر سطح چند پاسکال است ؟ 

 m5/1m   5/1                                                                                                  چقدر است ؟   SIب ( چگا لی این قطعه در 

است . نيرویی كه آب بر كف استخر  3gr/cm1111و چگا لی آب  m5و ارتفاع آب درون آن  2m211مساحت كف استخري  -11

 وارد می كند چند نيوتن است ؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( می تواند بر سطح زیرش وارد كند 5×11×21)  cmو به ابعاد  kg2بيشترین و كمترین فشاري را كه یک آجر به جرم  -12

 چقدر است ؟  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cm18 Cm20 

 

 



قی آب در حال شنا كردن است . فشاري كه از طرف آب به شخص وارد می شود چقدر است ؟ در چه عم m41غواصی در عمق  -13

 (  2m/s11 =gو  3kg/m1111 =و   Pa 5 11 =1 Pفشار كل دو برابر فشار هوا است ؟ ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ت اس 3m1114/1آن حساب كنيد . بر سطحی كه ا ندازه آن  m31فشار كلی آب را در عمق  -14

 (  3kg/m1111 =و   N/kg11 =gو   Pa 5 11 =1Pدر این عمق چه نيرویی وارد می شود ؟ ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

جدا كرده ایم . اگر چگالی مکعب  m1/1داریم كه از روي یک سطح آن نيم كره اي به شعاع  m4/1مکعب مربعی به ضلع  -15
3kg/m2611  (   . 3باشد ؛ بيشترین فشار آن را بر سطح افقی زمين بدست آورید = ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 مطابق شکل بر جسم وارد  N211بر روي سطح افقی قرار دارد. نيروي  2cm111و سطح افقی  N311مطابق شکل جسمی به وزن  -16

        Fمی شود . فشار وارد بر سطح از طرف جسم چند پاسکال است ؟                                                    

 

  

 است . cm21شکل در یک طرف آب و در طرف دیگر نفت وجود دارد . ارتفاع آب برا بر  Uدر یک لوله  -17

 آب (  3gr/cm1 =نفت     و 3gr/cm8/1  = ارتفاع نفت در لوله چقدر است ؟  )  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 باشد .  Pa 5 11باشد و فشار هوا  3kg/m1151است . اگر چگا لی آب دریا  Pa 5 11×3/3فشار وارد بر كف دریاچه اي  -18

 (  N/kg11 =gعمق تقریبی دریاچه چند متر است ؟  ) 

 

 می ریزیم .  3gr/cm8/1مایع به چگا لی  cm21تا ارتفاع  2cm1111درون یک لوله به مساحت قاعده -19

 (  N/kg11 =gالف ( وزن این مایع چقدر است ؟        ب ( فشاري كه بر كف لوله وارد می كند چقدر است ؟    ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 است . ارتفاع این شهر از سطح دریاي آزاد چند متر است ؟ ) با محاسبه (  mmHg811فشار هوا در شهري  -21

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

د بر این سطح چقدر می باشد بر یک سطح افقی ایستاده است فشار وار 2cm21مساحت كف هر كفشش  kg41شخصی به جرم  -21

 است؟

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اندازه گيري شود. فضایی كه  kg5/2باشد با فرض اینکه جرم مجسمه توسط ترازو  3gr/cm5/1اگر چگا لی یک مجسمه نقره اي  -22

 خواهد بود ؟ 3cmچند این مجسمه اشغال می كند 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

جدا كرده ایم. اگر  m1/1( فضاي خا لی به شکل مکعب مربع به ضلع  2/1×4/1×8/1)  mدر داخل یک مکعب مستطيل به ابعاد  -23

 اشد معين كنيد : ب kg631جرم این مکعب مستطيل 

 الف ( بيشترین فشار این مکعب بر سطح زمين                  ب ( چگا لی مکعب چقدر است ؟ 

 می ریزیم . فشار كل وارد بر كف ظرف را بر 3gr/cm2مایع با چگا لی  m72/2درون ظرفی تا ارتفاع  -24

 (  cmHg76  =1Pجيوه   و  3gr/cm6/13 =بدست آورید )  cmHgحسب 

 

        

W 



 2m1/1جرم اتومبيلی یک تن است . هر چرخ آن چه نيرویی بر جاده وارد می كند ؟ اگر مساحت سطح تماس هر تایر با جاده  -25

 باشد . هر چرخ چه فشاري بر جاده وارد می كند ؟ 

 است .  m4و عمق آن  m11و  m21طول و عرض استخري پر از آب به ترتيب  -26

 طرف آب وارد می شود  ؟ الف ( چه فشاري بر كف استخر از 

 آب (  3gr/cm1 =و  Pa 5 11 =1Pب ( نيروي وارد بر كف استخر را بدست آورید .     ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 3gr/cm6/1مایعی به چگالی  cm51تا ارتفاع  Bاست . در لوله  Aه برا بر سطح مقطع لول 4؛  Bدر شکل مقابل سطح مقطع لوله  -27

 می ریزیم . الف ( اختالف ارتفاع جيوه در دو لوله چقدر است ؟  

     Aبریزیم تا سطح در دو لوله هم سطح شود ؟                          3gr/cm25/1تا چه ارتفاعی مایعی به چگالی  Bب ( در طرف 
                                        B              

 

  

  

               

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28-  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 است . چه نيرویی از طرف مایع بر درپوش استوانه سمت راست وارد می شود ؟  3kg/m1111در شکل زیر چگا لی مایع  -29

 

 

                      2cm111 =A                           cm31     

 

                                                                                             cm21      مایع     

             -----------

-------------------------------------------------------------------------------- 

بدست  SIاست :  الف ( چگا لی آلومينيوم را در دستگاه  kg7/2( برا بر  11×21×5)  cmجرم یک شمش آلومينيومی به ابعاد  -31

 آورید. 

 می تواند باشد ؟  N/mب ( كمترین فشار وارد شده از طرف شمش بر یک سطح افقی چند 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

باشد . حجم مقداري از  cm1ریخته ایم . اگر شعاع مقطع لوله برا بر با  cm271شکل از یک طرف آب تا ارتفاع  Uدر یک شاخه  -31

= 3و   Pa 5 11 =1Pجيوه  و  3kg/m13511 =آب و  3kg/m1111 =است ؟  )  3cmجيوه كه در شاخه دیگر با ال آمده است چند 

   ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

32-  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 می باشد .  2m2وارد می شود . مساحت پيستون دیگر  2m2/1بر پيستون به مساحت  N21در یک با البر هيدروليکی نيروي  -33



 الف ( فشاري كه به مایع وارد می شود چقدر است ؟ ب ( نيرویی كه بر پيستون دوم وارد می شود چند نيوتن است ؟ 

 

 

  نشان می دهد . این فشار را بر حسب پاسکال بدست آورید . cmHg75جوسنج جيوه اي در مکانی فشار هوا را  -34

 اگر به جاي جيوه از ا لکل ا ستفاده شود ) در همان مکان ( ارتفاع ا لکل چقدر خواهد بود ؟ 

  (3gr/cm6/13 =   3جيوه  وgr/cm8/1 =  2ا لکل  وm/s11 =g   ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Paو  cmHgاست : الف ( فشار كلی كه بر كف مخزن وارد می شود ؛ چند  cmHg75و فشار هوا  m8/6عمق آب در مخزنی  -35

 است ؟

 در كف یک كشتی بوجود آید ؛ حساب كنيد نيروي الزم براي   2cm25ب ( در ضمن اگر در همان عمق از سطح آب حفره اي به مساحت 

 (  kg/N 11 =gجيوه  و 3cm/gr6/13= آب  و 3cm/gr1 =ی چند نيوتن است ؟ ) جلوگيري از ورود آب به داخل كشت

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

نيروي وارد بر پيستون  می باشد . اگر 2cm251و  2mm111در یک باالبر هيدروليکی سطح پيستون كوچک و بزرگ به ترتيب  -36

 كوچک      

 باشد : الف ( فشاري كه به مایع وارد می شود چقدر است ؟  kg2وزن یک وزنه به جرم 

 (  kg/N11 =gنيرویی كه بر پيستون بزرگ وارد می شود چند نيوتن است ؟ ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  

37- --------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 در شکل مقابل سه مایع مخلوط نشدنی با چگاليهاي  -38
3 mkg/ 6111 =1   3و kg/m 5111 =2   3و kg/m 1111 =3                               ? = 3h                   3  

 Pa13111كف ظرف برابر  cm31قرار دارند . اگر فشار حاصل از مایعات در 

      Pa       cm31 =2h                     2 ب ( فشار مایعات بركف ظرف برحسب    3hباشد ؛ معين كنيد :  الف ( ارتفاع 

 cm21 =1h                    1 وارد می شود ؟    2m 11/1پ ( نيرویی كه از طرف مایعات بر كف ظرف با سطح مقطع 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

39-  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

است .  نسبت چگالی كره به چگالی استوانه  را به  Rبرابر جرم كره اي به شعاع  h=Rو ارتفاع  Rجرم استوانه اي توپر به شعاع  -41

 دست 

 آورید . 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 آب (  3gr/cm 1 =یخ  و 3gr/cm 9/1  =ليتر آب وقتی یخ می بندد ؛ حجم آن چقدر می شود ؟    ) 8/1 -41

 

باشد . نيروي وارد شده بر سطح بسته طرف چپ لوله را بدست  3kg/m2411 =2 و  3kg/m811 =1  با توجه به شکل مقابل اگر  -

  2m/s11 =gآورید .    



           Pa 5 11 =1P  

                                                                                                  cm31            2          2m 3-11 =A                     

                    

        

                       cm81                                 1           cm61            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد. الف ( اختالف فشار گاز با هواي بيرون چند پاسکال است ؟  3gr/cm2/1در آزمایشی مطابق شکل اگر چگا لی مایع درون لوله -21

 ب ( فشار گاز را محاسبه كنيد . 

 

        

                                                                                                  cm25                                                                        محفظه گاز 

 

 مایع                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را حساب كنيد .   2در شکل زیر مقدار  -15

             

               cm21         

          cm   16         2                                  3gr/cm1 =1            

                                                                                 

                                              1             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cm11كه با آب مخلوط نمی شود به شکل زیر در حال تعادل است . اگر اختالف ارتفاع آب در دو شاخه  3gr/cm8/1مایعی به چگا لی 

 چند سا نتی متر است ؟  Xباشد . 
3gr/cm1 = آب 
3gr/cm8/1 =    مایع             

                          Xمایع                                   

  

               


