
 مفاهيم زيرا تعريف كنيد ؟ -1

ج) نيروي چسپندگي  ب)  الف  مو يينگي ) اصل پاسكال     د)   چگالي 

كشش سطحي را با توضيح يك آزمايش  شرح دهيد ؟  - 2

  داري مايع است دارد؟ هر يك از موارد زير چه تاثيري در فشار وارد بر ته ظرفي كه درون آن مق- 3

نيروي پيوستگي بين ) ج:   عمق مايع در ظرف وجرم حجمي مايع ) ب:    شكل ظرف و مساحت كف آن ) الف 

 :مولكول هاي مايع 

 .به سواالت زير پاسخ دهيد -4

چگونه اثبات مي كنيد  طالي خالص است ؟ .  قطعه اي از طال به شما داده شده است -

 ا بنويسيد ؟را نام ببريد و تفاوت آنها ر انواع جامدات  -

پديده پخش را با ذكر يك مثال توضيح دهيد ؟   -

 را بنويسيد ؟)  وكم بودن مساحت نوك پونزـ  زياد بودن مساحت چوب اسكي( علت -

علت پايين آمدن سطح جيوه ـ  ومحدب بودن آنرا  در لوله مويين بنويسيد ؟  -

مواردي را نام ببريد كه خاصيت  -7؟ ضيح دهيد ؟علت باال آمدن نوشابه  از ني هنگام نوشيدن آن را تو -

نها  باشد ؟ آمويينگي در 

. علت پديده هاي زير را بيان كنيد - 5

  استشمام بوي عطر در هوا ) قرار گرفتن سوزن بر روي سطح آب            ب ) الف  

 كه از شير مي چكد شكل قطره اي آب) باال رفتن آب در لوله ي مويين                    ت ) پ   

چه تفاوتي بين جامد بلورين و جامد بي شكل وجود دارد ؟ ) الف -6

آنآزمايشي طراحي كنيد كه در آن سطح آب در داخل لوله ي مويين داراي برآمدگي باشد و ) ب  سطح

 .نسبت به سطح آب پايين رود

است، پس چرا هنگامي كه در يك  m/s20هاي عطر در هوا در حدود  كه سرعت مولكول با توجه به اين-7

  رسد؟ ي ديگر كالس مي ي كالس مقداري عطر بپاشيم، بوي آن پس از چند دقيقه به گوشه گوشه

 ايستد؟ ي مويين به صورت كاو و جيوه به صورت كوژ مي چرا آب در لوله-8

 جيوه آب

فصل سوم10فيزيك  : االت امتحاني درسسؤنمونه 
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رود  يم، ارتفاعي كه آب باال ميي موييني را يك بار در آب سرد و بار دوم در آب گرم فرو بر اگر يك سر لوله- 9

  دهيد؟ اين پديده را چگونه توضيح مي. در حالت دومي كمتر است

  را رسم كنيد براي حالتي كه  Hنمودار فشار درون مايع برحسب عمق مايع درون ظرفي به عمق -10

  .باشد ○Pفشار هوا برابر ) ب.                         از فشار هوا چشم پوشي شود) الف

اگر در يك . ريزيم شكل مقابل، ابتدا جيوه و روي آن در طرفين ظرف به مقدار مساوي آب مي Uظرف -11

وزن چوب آب اضافه  طرف ظرف يك قطعه چوب بيندازيم و به طرف ديگر هم

  كنيم، 

  ماند؟ آيا سطح آب و جيوه در دو طرف يكسان مي

. قرار دارند Uاي به شكل  ها دو مايع متفاوت در لوله ندهد كه درآ شكل مقابل چهار وضعيت را نشان مي-12

  در كدام وضعيت مايع تعادل ندارد؟

 .اي قرار دارد ظرفي پر از آب روي نوك ميله-13

كند،  اي را حمل مي اگر يك تكه چوب كه وزنه 

 روي سطح آب گذاشته شود؛ آيا تعادل ظرف

 به هم خواهد خورد؟ 

را رسم كنيد براي حالتي كه  Hمايع برحسب عمق مايع درون ظرفي به عمق  نمودار فشار درون-14

  .باشد ○Pفشار هوا برابر ) ب.                         از فشار هوا چشم پوشي شود) الف

در يك ليوان كه تا نيمه درآن آب ريخته شده است مقداري نمك حل مي كنيم اگر حجم ليوان آب به -15

 كند ؟ نكرده باشد فشار بر هرنقطه از ديواره ليوان نسبت به وضع قبل چه تغييري مي طور محسوس تغيير

)  د( ) ج( ) ب( ) الف(
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را  Wاست اگر وزنه اي به وزن   P درون ظرف آب برابر  2و1در شكل مقابل اختالف فشار بين دو نقطه - 16

  روي پيستون قرار دهيم اختالف فشار چه تغييري مي كند ؟

 ي قله ها  برفها ديرتر آب مي شوند ؟چرا درباال-17

Pهرگاه مقداري برارتفاع مايع درون ظرف بيافزائيم . است   Pاختالف فشار بين دو نقطه از مايعي -18

  چه تغييري مي كند؟

اهاي الغر دارند كمتر در بين افراد هم وزن، غالباً آنهايي كه پاهاي تنومند دارند نسبت به دسته اي كه پ-19

  علت آن از نظر فيزيكي چيست؟  . دچار زانودرد مي شوند

چرا معموالً پيش از قرار دادن يك كولر يا تانكر بر روي آسفالت پشت بام، در زير پايه هاي آن چند قطعه - 20

  موزائيك يا تخته ي پهن مي گذاريم؟

ه كفش خود را در زمين مي فشاريم نه تمام پنجه چرا براي ايجاد يك چاله كوچك در زمين خاكي، پاشن-21

  را؟

چرا براي جدا كردن تكه اي از يك قطعه گوشت، گاز گرفتن با دندان هاي پيشين راحت تر از دندان هاي -22

  آسيا است؟ 

در يك مسابقه طناب كشي بر روي چمن بين دو شخص با قد و وزن يكسان، كداميك شانس بيشتري -23

  د، آنكه شماره كفشش بزرگتر است يا كوچكتر؟براي پيروزي دار

 .كاركرد زنجير چرخ اتومبيل را در جاده هاي برفي از ديدگاه فيزيكي شرح دهيد- 24

آن-25 چرا مواقع رسيدن يك وسيله نقليه به يك مسير گلي بهتر است پيش از عبور تعدادي از مسافران

  پياده شوند؟  

 ر است يا يك ميخ آهني ضخيم؟چگالي يك ورقه نازك آهني بيشت-26

هركدام دوبرابر  Aدو ليوان بسيار سبك استوانه اي شكل را در نظر بگيريد؛ قطر مقطع و ارتفاع ليوان -27
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بر كف خود وارد مي آورد چند برابر   Aفشاري كه ليوان . هر دو ليوان را پر از آب مي كنيم. است Bليوان 

  است؟     Bليوان 

بررسي كه . يكسان و دربسته را در نظر بگيريد كه يكي پر از آب و ديگي پر از نفت است دو بشكه كامالً-28

  براي  جابجا  كردن آنها تا يك مسافت يكسان، كداميك نيازمند صرف انرژي كمتري است؟   

 ؟به نظر شما چگالي بدن انسان بيشتر از يك گرم بر سانتيمتر مربع است، مساوي يا كمتر از آن؟ چرا-29

دانش آموزاني كه درون حياط مدرسه هستند فشار هواي بيشتري را احساس مي كنند يا آنهايي كه در -30

  يك كالس در طبقه ي همكف مدرسه نشسته اند؟

 چرا بدنه كشتي ها و قايق ها را غالباً بصورت ناوديسي طراحي مي كنند؟-31

آندر هنگام آبياري باغچه اگر سر شيلنگ واقع در دست خ-32 ود را محكم گرفته و مانع خروج آب از

اين ناشي از كدام . شويم، ممكن است سر ديگر شيلنگ كه متصل به شير آب است بطور ناگهاني جدا شود

  اصل فيزيكي است؟

قصد داريم آزمايش توريچلي را يك بار در قله كوه بيستون و بار ديگر در قله كوه اورست انجام دهيم؛ -33

  ه لوله آزمايش بلندتري نياز داريم؟ چرا؟در كدام وضعيت ب

اين . كشورهاي صنعتي سهم بيشتري در آلودگي هواي كره زمين و افزايش غلظت گازهاي مضر آن دارند-34

  عبارت بطور تلويحي اشاره به كدام پديده فيزيكي دارد؟

ي  اگر لوله. آيد ن باال مياز آ hدهيم بطوري كه آب تا ارتفاع  ي مويين را در ظرف آب قرار مي يك لوله-35

  ريزد؟ درون آب قرار دهيم، آيا آب از لوله بيرون مي hمويين ديگري به همان قطر و با ارتفاع كمتر از 

ي موييني را يك بار در آب سرد و بار دوم در آب گرم فرو بريم، ارتفاعي كه آب باال  اگر يك سر لوله-36

  دهيد؟ ه را چگونه توضيح مياين پديد. رود در حالت دومي كمتر است مي
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اگر سطح  آب خيلي وسيع  باشد .  ميلي متر مكعب در سطح آب مي چكانيم  3يك قطره روغن به حجم -1

  قطر مولكول روغن چند نانو متر است ؟. متر مربع برسد   2/5وحداكثر مساحت لكه روغن به  

 .وزن هواي داخل اتاق را بيابيد. است m5/2و ارتفاع سقف  m2/4در  m5/3ابعاد كف يك اتاق نشيمن   - 2

3چگالي هوا  
kg/m 3/1 است.  

3چگالي زمين را . طور تقريبي حساب كنيد جرم زمين را به  - 3
g/cm 5/5  و شعاع آن راkm6400 بگيريد. 

 جيوه = ρ 6/13 لالك = ρ 8/0كيلوگرم الكل همم حجم است ؟  2چند كيلوگرم جيوه با -4

چند   Aچگالي . بر حسب حجم آنها نشان  داده شده است A,Bمطابق شكل نمودار تغييرات جرم دو جسم - 5

  است ؟   Bبرابر 

3مقدار -6
cm 6  3از يك مايع با چگالي

g/cm 5  3را با
cm 4  3از مايع ديگر با چگالي

g/cm 8 كنيم مخلوط مي .

  .كاهش حجم صورت نگيرد، چگالي مخلوط را حساب كنيد اگر

درون ظرف به صورت شكل زير است چگالي    hنمودار فشار كل وارد بر ته يك ظرف پر از مايعي به ارتفاع  -7

  است ؟ kg/litاين مايع چند  

و چگاليش  kg 6، جرم آن  cm10اگرطول هر ضلع مكعب . اي وجود دارد درون يك مكعب فلزي حفره-8
3

g/cm 8 قدر است؟ ي درون آن چه باشد، حجم حفره  

h(m)

٦ 

P(atm)

١ 

١٠
٣ 

V(cm
٣
)

m

١٠

٢/٥

٢٠ A
B
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، حفره اي وجود دارد اگر چگالي طال  gr 5/199و جرم   درون يك قطعه طال به حجم ظاهري  - 9

 است ؟ باشد حجم حفره ي خالي چند  19000

گرم  وهنگامي كه پر از گليسرين  75ن هنگامي كه پر از آب است گرم وجرم آ 25جرم يك فالسك خالي -10

g/cmاگر چگالي آب . گرم مي باشد  88است 
3
  باشد چگالي گليسرين چقدر است ؟  1  

يك كيلومتر از اين كابل چند . است  9و چگالي آن   mm 6كابلي مسي در اختيار داريم كه قطر آن -11

    ) ≈ 3(كيلوگرم است ؟  

عمق درياچه . است    CmHg  75و فشار هوا بر سطح آن   CmHg 125فشار وارد بر كف درياچه اي -12

  چقدر است ؟

1000 = ρ آب 
s

m
g 10=

طح، مربعي به ي آن با س مساحت تماس هر يك از چهار پايه. روي سطح افقي قرار دارد kg20ميزي به جرم -13

  .فشار ميز بر سطح را حساب كنيد. است cm 2ضلع 

به  N 42يابد هنگامي كه نيروي  چه مقدار افزايش مي cm2/1فشار مايع درون يك سرنگ به شعاع -14

  شود؟ پيستون وارد مي

 km6400 و شعاع زمين تقريباً Pa 105فشار هوا در سطح زمين . وزن هواي اطراف زمين را تخمين بزنيد-15

  .است

cmمتري آب روي بدنه يك كشتي سوراخي به مساحت  10در عمق - 16
ايجاد شده است اگر فشار هوا   100 2

pa   105   وچگالي آبkg/m
با شد حد اقل نيروي الزم براي جلوگيري از ورود آب به داخل كشتي   1000 3

 چقدر است ؟

را بر زمين وارد  مي كند هرگاه هريك از اضالع  اين   Pشار رو سطح افق قرار دارد و ف  aمكعبي به ضلع -17

  مي شود ؟ Pبرابر  شود فشار در اين حالت چند برابر   2مكعب 
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=2به صورت  اگر نسبت اضالع يك مكعب  مستطيل  همگن به چگالي -18
c

b2و=
b

a  باشد  نسبت بيشينه

 .ر به كمينه فشار ناشي از اين مكعب بر سطح زيرين را بدست آوريد فشا

است ، ارتفاع ستون جيوه در فشار سنج چقدر است ؟ اگر بجاي جيوه در   Pa 102000در جايي كه فشارهوا -19

  جيوه = ρ 6/13       آب = ρ 1        فشارسنج آب باشد ، ارتفاع آب چقدر است ؟

مخروط ناقصي مطابق شكل روي سطح افقي قرار دارد و شعاع قاعده بزرگ آن دو برابر شعاع قاعده كوچك 20-

)  ( آن است ، اگر آن را روي قاعده بزرگ قرار داده و بخواهيم فشار وارد بر سطح افقي تغيير نكند ، وزنه 

  گذاريم ؟ بايد روي آن ب) w(چند برابر وزن مخروط ناقص 

 .در شكل مقابل، فشار وارد بر كف ظرف را حساب كنيد-21

 ي نازك اي با جداره ، لولهcm4و شعاع  N30مطابق شكل، از وسط پيستوني به وزن -22

ريزيم تا ارتفاع  را عبور داده و مقداري آب درون سيلندر مي cm1به شعاع  

 رتفاع پيستون نسبت بها. شود cm20 =hآب در لوله نسبت به پيستون 

 قدر است؟ چه)  H( كف ظرف  

باشد نيرويي كه از طرف جيوه  و مساحت ته لوله   CmHg  76در شكل مقابل اگر فشار هواي محيط 23-

به ته لوله وارد مي شود چقدر است ؟ 

6/13 ρ = جيوه 

cm10 

cm30 

 جيوه

 آب
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 پاسكال است ؟ چند  Bو   Aاختالف فشار اب بين 24-

8/0  =53 Sin     6/0  =53 Cos

روغن  Cm 60طرف لوله مطابق شكل حدود  باشد ، از يك شكل روبرو ، حاوي مقداري آب مي  Uلوله  25-

  .  با توجه به ارتفاعات داده شده چگالي روغن را محاسبه كنيد. ريخته ايم 

1000 = ρ آب 
s

m
g 10=

آن 20ليتر آب را در مدت  500يك پمپ آب مي تواند -26 دقيقه از كف حياط يك ساختمان به باالي پشت بام

حساب كنيد اين پمپ همين حجم نفت را در چه مدت مي تواند بين اين دو نقطه پمپاژ نمايد؟. منتقل كند

3
850

m

kg
	
�

=ρ

چند پاسكال است ؟   Aناشي از آب داخل لوله در نقطه  در شكل زير فشار -27

1000 = ρ آب 
s

m
g 10=

باشد فشار گاز چند   cm-Hg76در شكل زير لوله محتواي آب و گاز نشان داده شده است ، اگر فشار هوا 28-

  ميلي متر جيوه و چند پاسكال است ؟ 
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است اگر جرم اتومبيل كه  12ر يك باال بر هيدرو ليكي نسبت مساحت پيستون بزرگ به پيستون كوچك د-29

كيلو گرم  باشد چه نيرويي بر پيستون كوچكتر وارد كنيم تا اتومبيل به آرامي  1200بر سطح بزرگ قرار دارد 

  بلند شود ؟

اگر يك كودك با حرم . سانتيمتر است 5آن قطر شيلنگ يك تلمبه باد يك سانتيمتر و قطر سيلندر فلزي -30

  كيلوگرم با تمام وزن خود بر دسته تلمبه نيرو وارد آورد، هوا با چه نيريي از شيلنگ خارج مي شود؟ 40

است ، اگر ظرف محتواي مايع با شتاب   ∆pاختالف فشار بين دو نقطه از مايعي در حال سكون  -31
2

g  در

  خواهد بود ؟  ∆p راستاي قائم به طرف پايين حركت كند ، اختالف فشار بين دو نقطه چند برابر 
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