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1 شخصی به جرم  که روي سطحی به مساحت  قرار گرفته
است چه فشاري بر سطح وارد می کند؟

80kg50cm2

2 ابعاد مکعب مستطیل  و  و  سانتی متر و وزن آن  است. اگر این
مکعب مستطیل را روي سطح افقی قرار دهیم، نسبت بیش ترین فشار به کم ترین

فشار را بدست آورید.

45610N

3 اگر نیروي وارد بر سطح را  برابر و مساحت سطح را نصف کنیم فشار چه
تغییري می کند؟

4

4 شخصی که جرم بدن او  کیلوگرم است روي سطحی به مساحت 
سانتی متر مربع ایستاده است. چه فشاري بر سطح وارد می کند؟

9040

5 جملۀ زیر را تفسیر کنید: 
براي اینکه اسکی باز ها در برف فرو نروند، از چوب اسکی (برف سره) استفاده

می کنند.

 

6 چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب آسیب رساندن
به یکی از انگشت ها شود (شکل روبه رو)؟
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7 براي تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهاي آن را روي پایه هاي بتونی، می
سازند. در شکل زیر، دو نوع پایۀ متفاوت که معماران در این مورد به کار می برند،

نشان داد شده است. 
الف) اگر سطح کل پایۀ نواري، نصف نصف سطح پایۀ یک پارچه باشد، در این
صورت فشاري را که از طرف دیوارهاي ساختمان به هر یک از دو پایه وارد می 

شود با هم مقایسه کنید. 
ب) براي ساختن ساختمان روي زمین نرم، کدام یک از پایه هاي نشان داده شده،

مناسب تر است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید.  

8 یکی از توصیه هایی که همواره باید جدي بگیریم، این است که روي سطح
یک استخر یخ زده یا دریاچۀ یخ زده راه نرویم زیرا فشاري که وزن ما ایجاد می 
کند، ممکن است براي شکستن یخ کافی باشد. با توجه به تعریف فشار توضیح
دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ براي حرکت روي سطح یک دریاچۀ یخ

زده، استفاده کرده است.

9 چرا خودروهایی را که روي زمین نرم حرکت می کنند، به تایرهاي پهن،
مجهز می کنند؟

1( (2( (

نیرونیرو

10 هرگاه نیروي معینی را به دو سطح  و  وارد کنیم، فشار در کدام
سطح بیشتر است؟ چرا؟

(1)(2)
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11 چرا بهتر است زیر پایه هاي میزي که روي فرش قرار دارد صفحه هاي
پالستیکی پهن (شبیه شکل زیر) قرار داده شود؟

 

12 مکعب مستطیلی به جرم  کیلوگرم روي سطح زمین قرار دارد. اگر ابعاد

آن  سانتی متر باشد، کمترین فشاري که این مکعب مستطیل
می تواند بر روي سطح زمین وارد کند، چند پاسکال می باشد؟

20

5 × 10 × 20

13 اسکی بازي مساحت یک پایش  است. اگر چوب اسکی به ابعاد 

 و  به پا کند و روي برف قرار گیرد، نسبت فشار وارد بر سطح
برف با چوب اسکی به موقعی که چوب اسکی نداشته باشد، کدام است؟ (از جرم

چوب اسکی ها صرف نظر شود)

400cm2

20cm60cm
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14 دو جسم را با جرم هاي یکسان   مطابق شکل بر روي سطح

افقی قرار می دهیم. هرگاه سطح مقطع   باشد، نسبت فشار در حالت

اّول به حالت دوم   کدام گزینه خواهد بود؟ 
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15 دو استوانۀ هم وزن یکی به شعاع مقطع  و دیگري به شعاع مقطع  به
طور قائم روي سطح افقی قرار دارند. فشار وارد بر سطح از طرف استوانۀ اول چند

برابر استوانۀ دوم است؟

R2R
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16 مخروط فلزي مانند شکل، روي سطح افقی قرار دارد و مساحت قاعدة بزرگ

آن،  برابر مساحت قاعدة کوچک آن است. اگر آن را روي قاعدة بزرگ بگذاریم
و بخواهیم فشار وارد بر سطح افقی تغییر نکند، وزنه اي چند برابر وزن مخروط را

باید روي آن قرار دهیم؟

4

4321
4

17 جسمی استوانه اي که مساحت قاعدة آن  است، فشاري معادل 

(  بر سطح افقی وارد می کند، جرم جسم چند گرم است؟ (

50cm2
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18 جعبه اي به ابعاد  را از کدام وجه آن روي ترازو
بگذاریم تا مقدار کم تري را نشان دهد؟

بر هر وجهی که قرار بگیرد عدد یکسانی را نشان می دهد.

0٫4 × 0٫9 × 0٫8m3

0٫4 × 0٫9

0٫4 × 0٫80٫9 × 0٫8

19 در یک مکعب مستطیل به ابعاد  اختالف بیش ترین

و کم ترین فشار وارد به سطح تکیه گاه  پاسکال می باشد. جرم مکعب
مستطیل چند کیلوگرم است؟

2cm × 3cm × 5cm

5000

0٫055050٫5

4

شار و مفاهیم
ف

حسین هاشمی



20 براي اتصال قطعات چوبی عالوه بر پیچ و مهره، از واشرهاي فلزي هم
استفاده می شود، این کار باعث می شود نیروي وارد شدة مهره در سطح

.................. پخش شود و فشار ..................  به قطعات چوب وارد شود.
کم تر – بیش تري کم تر – کم تري بیش تر – کم تري بیش تر – بیش تري

21 قطعۀ فلز مکعبی شکلی به ابعاد  سانتی متر و به جرم 
کیلوگرم روي سطح زمین قرار گرفته است. مجموع بیش ترین و کم ترین فشاري

که این مکعب به سطح زیرین خود وارد می کند چقدر است؟

5 × 10 × 2012

3 N

cm2
2٫4 N

cm2
24000 N

cm2
30000 N

cm2

22 اگر نیروي وارد بر جسمی را  برابر و مساحت سطح را  برابر کنیم فشار

چگونه تغییر می کند؟ 
 برابر می شود. برابر می شود. برابر می شود. برابر می شود.

41
8

321684

) چیست؟ 23 واحد فشار در دستگاه بین المللی یکاها (
( نیوتون بر متر مربع یا پاسکال ( سانتی متر جیوه 

کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع  ( اتمسفر (

SI

cmHg
N

m2

AtkgF ⋅ cm2

24 به چه علت پاشنۀ نوك تیز به کف چوبی اتاق آسیب می رساند؟
افزایش فشار در اثر افزایش نیرو افزایش فشار در اثر کاهش سطح

افزایش سطح افزایش نیرو

25 در یک آزمایش مقدار مساحت را  برابر می کنیم، نیرو را چند برابر کنیم

تا فشار  برابر شود؟
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