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1 در ظرف حلبی (قوطی حلبی) کمی آب ریخته آن را روي منبع گرما قرار
می دهیم تا مقداري بخار آب از سر قوطی خارج شود. سپس ظرف را از منبع
حرارت دور کرده و سر ظرف را کامًال می بندیم مشاهده می شود که ظرف به

تدریج:
متورم می شود زیرا فشار هواي بیرون از فشار گاز داخل ظرف کمتر است.

متورم می شود زیرا فشار هواي بیرون از فشار گاز داخل ظرف بیشتر است.

مچاله می شود زیرا فشار هواي بیرون از فشار گاز داخل ظرف بیشتر است.

مچاله می شود زیرا فشار هواي بیرون از فشار گاز داخل ظرف کمتر است.

2 در مناطق ساحلی نسبت به مناطق کوهستانی، تراکم مولکول هاي هوا و فشار
هوا به ترتیب از راست به چپ  ..................  و  ..................  است.

بیش تر - بیش تر بیش تر - کم تر کم تر - بیش تر کم تر - کم تر

3 مخزن هواي غواص در کدام حالت زودتر خالی می شود؟
در هر عمق یکسان است. عمق  متري عمق  متري 203040عمق  متري

4 کدام یک از موارد زیر در مورد باد الستیک اتومبیل ها در تابستان صحیح
می باشد؟ به چه دلیل؟

ربایش مولکولی هواي درون الستیک کم، فشار هواي درون الستیک کم

ربایش مولکولی هواي درون الستیک زیاد، فشار هواي بیرون الستیک کم

ربایش مولکولی هواي درون الستیک زیاد، فشار هواي درون الستیک زیاد

ربایش مولکولی هواي درون الستیک کم، فشار هواي درون الستیک زیاد
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10 cm

5 cm

جیوه

مخزن

فشار ھوا
جیوه

Aمحفظۀ

5 در شکل زیر، فشار هواي مخزن  .................. از فشار هواي بیرون است و
اندازة اختالف این دو فشار معادل  .................. سانتیمتر جیوه است.

کمتر - 

برابر - صفر 

بیشتر - 

کمتر - 

5

5

15

6 یک بادکنک که درون آن گاز سبکی است را رها می کنیم. این بادکنک
سربسته به طرف باال حرکت می کند. هرچه بادکنک باالتر می رود، کدام یک از

موارد زیر، در مورد آن افزایش می یابد؟
چگالی حجم      دما      جرم     

7 فشار هوا در کنار دریا  پاسکال است باتوّجه به این موضوع کدام گزینه
صحیح است؟

مقدار فشار هوا در کنار دریا با فشار ناشی از ستون جیوه با ارتفاع  برابر است.

با افزایش ارتفاع از سطح زمین مقدار این فشار افزایش می یابد.

 وزن ستون هوا، روي هر سانتی متر مربع از سطح اجسام در کنار دریا،  نیوتون است.

گزینۀ  و  

105

76cm

10

13

 

8 مطابق شکل، مقداري خرده کاغذ درون یک بطري شیشه اي ریخته و آتش
می زنیم و یک تخم مرغ آب پز بدون پوست را سریع بر دهانۀ ظرف می گذاریم. چه

اتفاقی براي تخم مرغ می افتد؟ 
تخم مرغ در نتیجۀ انبساط گاز داخل بطري به بیرون پرتاب می شود.

تخم مرغ در نتیجۀ اختالف فشار داخل و خارج بطري به بیرون از بطري پرتاب می شود.

تخم مرغ بر اثر فشار اتمسفر به داخل بطري کشیده می شود.

تخم مرغ در نتیجۀ نیروي وزن خود با سرعت به داخل بطري کشیده می شود.
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9  باغ فین کاشان یکی از جاذبه هاي گردشگري ایران است. در این باغ ردیفی
از فواره ها وجود دارد که از یک طرف به ورودي آب (چشمۀ اصلی) متصل شده
است. طراحی این فواره ها که توسط غیاث الدین جمشید کاشانی انجام شده است،
به گونه اي است که ارتفاع آب در خروجی اول (خروجی نزدیک به سرچشمه) و
سایر خروجی ها یکسان است. کدام گزینه درخصوص این فواره ها درست است؟

(می دانیم مایع ساکن نیست)
نسبت نیروي اعمالی آب در خروجی ها به سطح مقطع آنها یکسان است.

نیروي آب خروجی در همۀ خروجی ها یکسان است.

سطح مقطع خروجی ها یکسان است.

ارتفاع خروجی ها متغیر است.

{ cm

جیوه

A

60

 

10  در یک آزمایش توریچلی، نتیجۀ زیر حاصل شده است. کدام گزینه
درخصوص شرایط انجام این آزمایش همواره درست است؟ (فشار هوا در سطح

دریا معادل   سانتیمتر جیوه است).
آزمایش در ارتفاع باال انجام شده است و فشار هواي محبوس در بخش  از فشار محیط بیشتر است.

آزمایش در سطح دریا انجام شده است و در بخش  خأل است.

آزمایش در سطح دریا انجام شده است و فشار هواي محبوس در بخش  از فشار هواي محیط بیشتر است.

آزمایش در ارتفاع باال انجام شده است و فشار هواي محیط از فشار بخش  بیشتر است.

76
A

A

A

A

11  یک شرکت تجاري تولیدکنندة شیرآالت، محصولی را تولید کرده است که
در آن میزان فشار خروجی آب از یک سردوش را در شرایط یکسان به مقدار
قابل توجهی افزایش داده است. به نظر شما کدام یک از کارهاي زیر به انجام این

کار کمک کرده است؟
استفاده از شیلنگ هایی که توانایی تحمل فشار آب بیشتري دارند. استفاده از خروجی هاي فلزي به جاي خروجی هاي پالستیکی

تغییر نیروي اعمالی آب تغییر سطح مقطع خروجی هاي آب
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12  در یک باالبر هیدرولیکی، با نیروي  نیوتونی می توان یک وزنۀ  تنی
را با تندي ثابت باال برد. اگر نسبت مساحت سطح بزرگ تر باالبر به سطح

کوچک تر آن  افزایش یابد، با این نیرو حداکثر وزنۀ چند تنی را می توان باال

برد؟  

1004

20%

(g = 10 )
N

kg
4٫244٫85٫2

A B  

13  مطابق شکل زیر، در ظرف  بادکنکی باد شده درون ظرف بسته اي قرار
دارد. اگر این ظرف به یک ظرف خأل متصل شود، وضعیت بادکنک چگونه

می شود؟ (محیط ظرف  خأل نیست).
حجم بادکنک بیشتر می شود.

حجم بادکنک کمتر می شود.

حجم بادکنک تغییري پیدا نمی کند.

با توجه به حجم اولیۀ بادکنک، هر سه حالت باال امکان پذیر است.

A

A

AB

M N

سطح آب

14  در شکل زیر، ارتباط دو مخزن  و  را که در آنها آب وجود دارد،
به وسیلۀ یک شیر از هم جدا کرده ایم. به ترتیب از راست به چپ مقایسۀ فشار آب

در نقاط  و  به چه صورتی است و اگر شیر بین دو مخزن را باز کنیم، آب از

کدام مخزن به مخزن دیگري می رود؟ ( فشار در نقطۀ موردنظر را نشان
می دهد).

   - از مخزن  به مخزن 

   - از مخزن   به مخزن 

  - از مخزن  به مخزن 

   - از مخزن   به مخزن 

AB

MN

p

>PM PNBA

>PM PNAB

>PN PMBA

>PN PMAB
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15 فرض کنید مجموعه اي به صورت زیر آماده کرده ایم، در کدام شکل دمیدن

در لولۀ  سبب باال رفتن آب در نی می شود؟ (فضاي اطراف ظرف ها، فشار جو
است)

 ( ) و ( هر دو حالت (

 ( تنها حالت (

 ( تنها حالت (

در هیچ کدام دمیدن در لولۀ  سبب باال رفتن آب در نی نمی شود.

A

12

1

2

A

16 یک لولۀ آزمایش باریک را وارونه درون یک ظرف محتوي آب قرار
می دهیم. اگر انتهاي بستۀ آن شکسته شود .................. 

ابتدا آب در یک لحظه باال می آید و سپس پایین می رود.

ارتفاع آب در لولۀ آزمایش پایین می آید.

ارتفاع آب تغییري نمی کند.

ابتدا آب در یک لحظه پایین می آید و سپس باال می رود.

17 کدام گزینه مقایسۀ درستی از وضعیت فشار هواي موجود در کابین یک
هواپیما در آسمان و در ارتفاع باال و یک زیردریایی در اعماق آب با فشار محیط

اطراف خود را نشان می دهد؟
فشار هواي داخل کابین هواپیما  فشار هواي بیرون هواپیما، فشار هواي داخل کابین زیردریایی  فشار آب بیرون 

فشار هواي داخل کابین هواپیما  فشار هواي بیرون هواپیما، فشار هواي داخل کابین زیردریایی  فشار آب بیرون

فشار هواي داخل کابین هواپیما  فشار هواي بیرون هواپیما، فشار هواي داخل کابین زیردریایی  فشار آب بیرون

فشار هواي داخل کابین هواپیما  فشار هواي بیرون هواپیما، فشار هواي داخل کابین زیردریایی  فشار آب بیرون

<<

<>

>>

><
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گاز

شیرباز

ھوا

8 cm

18 مطابق شکل زیر، براي تشخیص فشار گاز درون یک مخزن، از لوله اي 
شکل و یک مایع استفاده کرده ایم. در لحظۀ نشان داده شده، فشار گاز درون
مخزن دو برابر فشار هواي بیرون است. اگر فشار گاز را به چهار برابر فشار هواي
بیرون برسانیم، اختالف ارتفاع مایع در دو سمت لوله چند سانتی متر می شود؟ (در

لوله به اندازة کافی مایع وجود دارد.)

U

16

24

32

40

4 cm

A B

19 در شکل زیر اختالف ارتفاع جیوه در دو شاخه برابر  است. ارتفاع الکل

در شاخۀ  چند سانتی متر است؟ 

4cm

B

( = 0٫8g/c , = 13٫6g/c )ρ الکل m3 ρHg m3

43٫50٫68

680٫43

60 cm

P
آب

= 1000 kg/m3

 

20 علی به یک لوله حاوي آب می دمد. مطابق شکل مایع از سمت دیگر لوله باال
می آید و تفاوت میان فشار دمیدن علی و فشار محیط برحسب پاسکال، برابر

می شود با:
60

600

6000

6 × 105
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