
  :نوع آزمون
  :زمان آزمون

* منگنه آبی) د             *

  )د

  )د

  )د

m )د 
s

 *

ساحلی است مناطق در هوا فشار   .از

فشار روي هر پاي او چقدر است؟ است، مربع   متر
فشاري که از پاهاي او به چمن وارد می است، مربع شود چقدر  متر

باشد و سطح جانبی زیر دریایی برابر  متر مربع  1نیوتن

فشار و آثار آن: 6
   :آموزشگاه
  گروه علوم نهم :طراح سوال

آزمون نوع
آزمون زمان

گزینه درست را انتخاب کنید زیر سواالت از یک هر   .در
بر اساس اصل پاسکال کار  زیر دستگاههاي ؟می کندنز

* ترمز هیدرولیکی) ج              * پمپ انتقال آب) ب  
زمین وارد می به بیشتري فشار یک   ؟کند کدام

  )ج  )

راحت تر است بطري کدام آب کردن   ؟لی

  )ج  )

  ؟سد مناسب تر است

  )ج  )

  ؟معادل است 

m )ب
s Kg )ج                           * 2

m2  *  

  .کامل کنید 
است) بیشتر | کمتر.................... ( از فشار هوا در مناطق ساحلی

.یکسان است ) تراز هم نقاط | شکل و حجم یکسان( 

فشار را حساب کنید مقدار زیر شرایط از یک هر   .در
مساحت هر سم پایش برابر  که است؟ سانتی 5کیلوگرم چقدر او پاي هر متر مربع است، فشار روي

مساحت  که می سانتی 5رابر هر سم پایش بنیوتن وارد چمن به او پاهاي از متر مربع است، فشاري که

برابر 1000شود برابر  متري آب وارد می 100در عمق   دریایی زیر جانبی سطح و نیوتن باشد

6فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت
  :نام ونام خانوادگی

:کالس

کنید انتخاب را درست در هر یک از سواالت زیر گزینه
کارکدام یک ا - 1 پاسکال اصل ز دستگاههاي زیر بر اساس

  * باالبر هیدرولیکی) الف
می - 2 کدام یک فشار بیشتري به زمین وارد

)ب  )الف

استخا - 3 تر لی کردن آب کدام بطري راحت

)ب  )الف

استدیوارة کدام شکل، براي ساخت  - 4 تر مناسب سد

)ب  )الف

Nیک از یکاهاي زیر با کدام  -5
m2

*  Pa) الف

 کلمۀ مناسب جاهی خالی را با
.. فشار هوا در مناطق کوهستانی- 6
 ............................. فشار مایع در - 7

کنید - 8 حساب را در هر یک از شرایط زیر مقدار فشار
برابر 60ببري به جرم ) الف پایش سم هر کیلوگرم که مساحت
نیوتن که مساحت 300بره اي به وزن ) ب

  است؟

 یک زیردریایینیرویی که به اگر  )ج
  باشد، فشار چقدر است؟
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فشار و آثار آن: 6فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت
  :نام ونام خانوادگی

:کالس
   :آموزشگاه
  گروه علوم نهم :طراح سوال

  :نوع آزمون
  :زمان آزمون

چرا؟ .شناگران و غواصان وقتی در آب فرو می روند فشار آب را نه تنها بر پشت بلکه بر سینه خود نیز احساس می کنند - 9

  

به نظر شما چرا کف پاهاي شتر بزرگ است؟ -10

نشان دهید فشار در کف ظرف برابر . است  h را در نظر بگیرید که ارتفاع آب در آن برابر  ρ با چگالی اي پر از آب یک ظرف استوانه -11
   ρghاست با 

.را رسم کنید هاي شکل زیر هاي ظرف مسیر جریان آب در هر یک از سوراخ -12
آیا فشار آب در دو سوراخ یک ظرف با هم برابر است؟ چرا؟

   ا؟فشار در کدام ظرف بیشتر است؟ چر

.آزمایش کنید -13
سپس . تا کامالً دهانۀ لیوان را بپوشاند کاغذ مقوایی روي در لیوان قرار دهید و آن را فشار دهید مقداري آب در یک لیوان بریزید و سپس یک

  .افتد؟ توضیح دهید چه اتفاقی می. لیوان را وارونه کنید

ورودي اعمال شود، فشار و نیرو در نقاط خروجی را به پیستون  N1000اگر نیروي . در شکل زیر روغن در داخل محفظه محصور است -14
  .حساب کنید
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سواالت آن:6فصل|نهمعلومنمونه آثار و فشار
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
:نوع آزمون

:زمان آزمون

کنید انتخاب را درست زیر گزینه سواالت از یک هر .در
ا-1 یک کارکدام پاسکال اصل اساس بر زیر دستگاههاي کندز ؟نمی

هیدرولیکی)الف آبپمپ)بباالبر هیدرولیکی)جانتقال منگنه آبی) دترمز
است دیگر ارتفاعی به ارتفاعی از مایعات انتقال و فشار اختالف ایجاد براي گزینه.پمپ ها فشار وارد شده به یک نقطه را به سایر نقاط سایر

می انتقال مقدار بدون تغییر بسته .دهندمحفظۀ
یک-2 میکدام وارد زمین به بیشتري ؟کندفشار

)د)ج)ب)الف

بیشتر است فشار باشد، کوچکتر هر چه فشار محل سطح بنابراین و است برابر هم با همه وزن .نیروي

است-3 راحت تر بطري کدام آب کردن ؟خالی

)د)ج)ب)الف

گزینه همۀ اتمسفردر هواي فشار به باید باتري از آب براي خروج بطري بیرون بیایدها از آب شود تا به علت وجود سوراخ ) ب(در گزینه . غلبه
آب می وزن از ناشی فشار کمک به و دارد وجود نیز بطري داخل در اتمسفر فشار بطري، در ته .آیدریز

است-4 مناسب تر سد دیوارة ساخت براي شکل، ؟کدام

)د)ج)ب)الف

می بیشتر میشود،هر چه عمق بیشتر آب باید ضخیم.شودفشار استخر کف دیوراة تر باشد تا مقاومت الزم در برابر فشار آب را داشته بنابراین
.باشد

باکدام-5 زیر یکاهاي از Nیک
m2است ؟معادل

m)بPa)الف
s 2

ج(Kg
m2د(m

s


مربع متر بر نیوتن یک Nطبق تعریف
m2است پاسکال یک .برابر

مناسب کلمۀ با را خالی کنیدجاهی .کامل
کوهستانی-6 مناطق در هوا (..فشار ساحلی است)بیشتر|کمتر.................... مناطق در هوا فشار .از
در-7 مایع (فشار یکسان............................. و حجم هم|شکل است)ترازنقاط .یکسان

سواالت www.gama.irفشار و آثار آن: 6فصل|نهمعلومنمونه
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
آزمون :نوع

آزمون :زمان

زیر گزینه درست را انتخاب کنید سواالت از یک هر .در
ا-1 یک بر اساس اصل پاسکال کار کدام زیر دستگاههاي ؟نمی کندز

هیدرولیکی)الف آبی)دترمز هیدرولیکی) جانتقال آبپمپ ) بباالبر منگنه
انتقال مایعات از ارتفاعی به ارتفاعی دیگر است و فشار اختالف ایجاد براي نقاطسایر گزینه. پمپ سایر به را نقطه یک به شده وارد فشار ها

انتقال می مقدار بدون تغییر بسته .دهندمحفظۀ
یک-2 زمین وارد میکدام به بیشتري ؟کندفشار

)د)ج)ب)الف

است و بنابراین سطح محل فشار هر چه کوچکتر باشد، فشار بیشتر است برابر هم با همه وزن .نیروي

راحت تر است-3 بطري کدام آب کردن ؟خالی

)د)ج)ب)الف

گزینه همۀ باتري باید به فشار هواي اتمسفر در از آب براي خروج بیایدها گزینه.غلبه شود تا آب از بطري بیرون سوراخ)ب(در وجود به علت
می داخل بطري نیز وجود دارد و به کمک فشار ناشی از وزن آب در اتمسفر فشار بطري، در ته .آیدریز

دیوارة سد مناسب تر است-4 ساخت براي شکل، ؟کدام

)د)ج)ب)الف

می بیشتر آب بیشتر میشود،هر چه عمق داشتهبنابراین دیوراة کف استخر باید ضخیم. شودفشار را آب فشار برابر در الزم مقاومت تر باشد تا
.باشد

باکدام-5 زیر یکاهاي از Nیک
m2؟معادل است

m)بPa)الف
s 2

ج(Kg
m2د(m

s


مربع  متر بر نیوتن یک Nطبق تعریف
m2برابر یک پاسکال است.

مناسب کلمۀ با را خالی .کامل کنیدجاهی
کوهستانی-6 مناطق در هوا است) بیشتر|کمتر.................... (..فشار .از فشار هوا در مناطق ساحلی
در-7 مایع .یکسان است)  ترازنقاط هم|شکل و حجم یکسان ............................. (فشار

آن:6فصل |نهم علومنمونه سواالت آثار و www.gama.irفشار
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
آزمون :نوع

آزمون :زمان

کنید انتخاب را درست .در هر یک از سواالت زیر گزینه
کارکدام یک ا- 1 پاسکال اصل کندز دستگاههاي زیر بر اساس ؟نمی

آبپمپ)بباالبر هیدرولیکی) الف هیدرولیکی)جانتقال آبی)دترمز منگنه
است دیگر ارتفاعی به ارتفاعی از مایعات گزینه.پمپ براي ایجاد اختالف فشار و انتقال نقاطسایر سایر به را نقطه یک به شده وارد فشار ها

می .دهندمحفظۀ بسته بدون تغییر مقدار انتقال
میکدام یک- 2 ؟کندفشار بیشتري به زمین وارد

)د)ج)ب)الف

است بیشتر فشار باشد، کوچکتر هر چه فشار محل سطح .نیروي وزن همه با هم برابر است و بنابراین

است- 3 ؟خالی کردن آب کدام بطري راحت تر

)د)ج)ب)الف

اتمسفردر همۀ گزینه هواي فشار به باید بیایدها براي خروج آب از باتري بیرون بطري از آب شود تا گزینه.غلبه سوراخ)ب(در وجود به علت
می آب وزن از ناشی فشار کمک به و دارد وجود نیز بطري .آیدریز در ته بطري، فشار اتمسفر در داخل

است- 4 مناسب تر ؟کدام شکل، براي ساخت دیوارة سد

)د)ج)ب)الف

میشود، هر چه عمق بیشتر می بیشتر باید ضخیم.شودفشار آب استخر کف دیوراة داشتهبنابراین را آب فشار برابر در الزم مقاومت باشد تا تر
.باشد

Nیک از یکاهاي زیر با کدام -5
m2است ؟معادل

m)بPa) الف
s 2

ج(Kg
m2د(m

s


Nطبق تعریف یک نیوتن بر متر مربع 
m2است پاسکال یک .برابر

کنیدجاهی خالی را با کلمۀ مناسب .کامل
(..فشار هوا در مناطق کوهستانی - 6 است)بیشتر|کمتر.................... ساحلی مناطق در هوا فشار .از
یکسان............................. (فشار مایع در - 7 و حجم هم|شکل است)ترازنقاط .یکسان
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فشار و آثار آن: 6فصل |نهم علومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

.در هر یک از شرایط زیر مقدار فشار را حساب کنید- 8
متر مربع است، فشار روي هر پاي او چقدر است؟سانتی5کیلوگرم که مساحت هر سم پایش برابر 60ببري به جرم ) الف

)فشار روي چها پا(فشار کل 
فشار روي هر پا

F W mg Np Pa
A A A m
Pa Pa



     
 

   

4
4 2

4 3

60 10 30 104 5 10
30 10 4 75 10

شود چقدر که از پاهاي او به چمن وارد میمتر مربع است، فشاري سانتی5نیوتن که مساحت هر سم پایش برابر 300بره اي به وزن ) ب
است؟

F W Np Pa
A A m

    
 

4
4 2

300 15 104 5 10
متر مربع 1نیوتن باشد و سطح جانبی زیر دریایی برابر 1000شود برابر متري آب وارد می100اگر نیرویی که به یک زیردریایی در عمق ) ج

باشد، فشار چقدر است؟
F Np Pa
A m

  2
1000 10001

چرا؟.و غواصان وقتی در آب فرو می روند فشار آب را نه تنها بر پشت بلکه بر سینه خود نیز احساس می کنندشناگران- 9
.این نیرو به صورت عمودي است. چون طبق اصل پاسکال، مایعات در همۀ جهت ها به طور یکسان نیرو وارد می کنند

به نظر شما چرا کف پاهاي شتر بزرگ است؟-10
باعث می شود که فشار کمتري روي پاهاي شتر وارد شود و کمتر در خاك فرو برودکف پاي بزرگ

نشان دهید فشار در کف ظرف برابر . استhرا در نظر بگیرید که ارتفاع آب در آن برابر ρاي پر از آب با چگالی یک ظرف استوانه-11
ρghاست با 

V: حجم آب داخل ظرف برابر با Ah

W: نیرویی که از طرف آب به کف مخزن وارد می شود برابر است با وزن آب mg

m: طبق فرمول چگالی، جرم آب برابر است با
ρV


F W mg
ρVg ρAhg

p

ρgh

A A A A A
     

.را رسم کنیدهاي شکل زیرهاي ظرفمسیر جریان آب در هر یک از سوراخ-12
بله، چون دو سوراخ در عمق یکسانی قرار دارند یا به بیان دیگر ارتفاع آب باالي آیا فشار آب در دو سوراخ یک ظرف با هم برابر است؟ چرا؟

.سوراخ یکسان استسر هر دو 
.زیرا ارتفاع آب در این ظرف بیشتر است. در ظرف سمت راست بیشتر استفشار در کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟
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فشار و آثار آن: 6فصل |نهم علومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

.آزمایش کنید-13
سپس . تا کامالً دهانۀ لیوان را بپوشاندمقداري آب در یک لیوان بریزید و سپس یک کاغذ مقوایی روي در لیوان قرار دهید و آن را فشار دهید

.افتد؟ توضیح دهیدچه اتفاقی می. لیوان را وارونه کنید
از بنابراین آب . بیشتر است) ر نیروي گرانش ایجاد می شودکه در اث(از زیر کاغذ فشار اتمسفر وارد می شود که از فشار سطح آب داخل لیوان 

.نمی ریزدلیوان بیرون 

به پیستون ورودي اعمال شود، فشار و نیرو در نقاط خروجی را N1000اگر نیروي . در شکل زیر روغن در داخل محفظه محصور است-14
.حساب کنید

)4  ()3 ()2  ()1(

Fp؛ اعمال شده است پس فشار حاصل از این نیرو برابر است باAچون این نیرو به سطحی با مساحت 
A A

  1000

pبنابراین فشار در همۀ نقاط برابر .نیوتنی به همۀ نقاط ظرف وارد می شود1000بر اساس اصل پاسکال فشار حاصل از نیروي 
A

 1000

.نیرو در هر نقطه برابر است با حاصاضرب فشار آن نقطه در سطح آن. است
F pA F pA A N F p( A) A N

A A

F pA A N F p( A) A N
A A

        

      

1 2

3 4

1000 10001000 2 2 2000
1000 10001000 4 4 4000
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