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نومزآزآ

محاسبات

آزمون14
مبحث آزمون
فشار شارهها

شماره صفحات پاسخ تشریحی

زمان پیشنهادی

 117تا 119

 25دقیقه

1 -1آهن ،شیشه و نمک طعام بهترتیب (از راست به چپ) جزء کدام دسته از جامدها هستند؟

 )1بلورین ،بلورین ،بیشکل  )2بلورین ،بیشکل ،بلورین  )3بلورین ،بیشکل ،بیشکل  )4بیشکل ،بیشکل ،بلورین

2 -2کدام عبارت در مورد شکل روبهرو درست است؟

 )1نیروی دگرچسبی بین مولکولهای مایع و لوله بیشتر از نیروی همچسبی بین مولکولهای مایع است.
 )2مایع روی سطح تختی از جنس لوله بهصورت قطرهای قرار میگیرد.
 )3اگر از جنس لوله ،یک لولهی مویین بسازیم و آن را درون ظرف حاوی مایعی همجنس مایع درون شکل قرار دهیم،
سطح مایع درون لوله از سطح آن درون ظرف باالتر قرار میگیرد.
 )4گزینهی ( )1و ( )3درست است.

3 -3در ش��کل مقابل ،جرم و اصطکاک پیس��تونها ناچیز و قطر پیستون بزرگتر  10برابر
قطر پیستون کوچکتر است .اگر به پیستون کوچکتر نیروی  20Nوارد کنیم ،برای

حفظ تعادل ،باید وزنهای به وزن چند نیوتون را روی پیستون بزرگ قرار دهیم؟

20 )2
2000 )4

2 )1
200 )3

4 -4در کدام شکل نیروهای وارد بر جسم در اثر فشار مایع در نقاط موردنظر درست رسم شده است؟
)1

)2

)4

)3

5 -5در شکل روبهرو ،سه فشارسنج ،فشاری را اندازه میگیرند که بر
غش��ای کوچک  Dدر عمق معینی از یک دریاچه وارد میشود.

کدام رابطه بین فشارهای اندازهگیری شده ،درست است؟

=P
=A P
B PC )1
=P
A PB > PC )2
PA < PB < PC )3
=P
A PC > PB )4

6 -6در شکل روبهرو ،اختالف فشار در نقاط  Mو  Nچند کیلوپاسکال است؟

=
) , g 10 N
kg

g

cm 3

=
=(P0 102 kPa, ρ
JA 1
10 )2

30 )1

125 )4

25 )3

7 -7اگر فشار هوا  75سانتیمتر جیوه باشد ،فشار در عمق چندمتری آب به 100سانتیمتر جیوه میرسد؟

)
3/4 )1

6/8 )2

10/2 )3

g

cm 3

=
, ρJA 1

g

cm 3

13/6 )4

=
(ρ½¼Ã] 13 / 6
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8 -8اگر  dفاصله سوراخ در بدنه ظرف تا سطح آب و  d′فاصله افقی باشد که آب
خروجی از سوراخ روی زمین فرود میآید ،کدام گزینه درست است؟
 )1هرچه  dبیشتر باشد d′ ،کمتر میشود.
 )2هر چه  dبیشتر باشد d′ ،بیشتر میشود.
 )3با تغییر  d′ ،dتغییر نمیکند.
 )4بسته به شرایط هر سه گزینه ممکن است.
9 -9فشار وارد بر کف ظرف برابر چند سانتیمتر جیوه میباشد؟
g
=
=(P0 75cmHg,
ρ Hg 13 / 6
)
cm 3
11 )2
9 )1
86 )4
84 )3

g
1 010ارتفاع سقف یک سالن از کف آن برابر  8متر است .چنانچه چگالی هوا
lit
پاسکال از فشار هوا در کف سالن کمتر است؟ ) (g =10 N
kg
 )1صفر

10 )2

 1/ 25باشد ،فشار هوا در سقف سالن چند

100 )3

1000 )4

1 111ش��کل روبهرو یک جوس��نج س��ادهی جیوهای را نش��ان میدهد .چ��ه تعداد از
گزارههای زیر درست است؟
الف) اگر این جوسنج را باالی کوه ببریم ارتفاع ستون جیوه کاهش مییابد.
ب) اگر سطح مقطع را دو برابر کنیم ،ارتفاع ستون جیوه نصف میشود.
پ) اگ��ر به جای جیوه از مایعی با چگالی کمتر از چگالی جیوه اس��تفاده کنیم،
ارتفاع ستون مایع درون جوسنج نسبت به حالت جیوه باالتر میآید.
1 )2
 )1صفر
3 )4
2 )3
1 212در بدنهی یک زیردریایی در عمق  20متری آب ،س��وراخی به مس��احت  10س��انتیمتر مربع ایجاد شده است .حداقل

نیرویی که میتواند از نفوذ آب به درون زیردریایی جلوگیری کند چند نیوتون است؟ (فشار آب به ازای هر متر عمق،
معادل  104پاسکال است).

200 )1

300 )2

2000 )3

1 313در ظرفهای شکل زیر آب وجود دارد .اگر نیروی وارد بر

ک��ف ظرفه��ای ( )2( ،)1و ( )3بهترتی��ب  F2 ، F1و F3
باشد ،کدام رابطه صحیح است؟
=F
=F
1 F2 < F3 )2
1 F2 > F3 )1
F1 > F2 > F3 )3

=F
1 F3 < F2 )4

1 414در شکل زیر اختالف فشار گاز درون مخزن با محیط (فشار پیمانهای) 5 ×103 Pa
است .چگالی مایع چند گرم بر سانتیمتر مکعب است؟ ) (g =10 N
kg
1200 )1
1/2 )3

2000 )2
2 )4

1 515در ش��کل زیر ،مایع درون ظرف جیوه اس��ت .اگر فشار هوا  75سانتیمتر جیوه
باشد ،فشار گاز درون محفظه چند سانتیمتر جیوه است؟

45 )1
175 )3

83 )2
187 )4

3000 )4
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1 616در ش��کل مقابل ،دو مایع مخلوطنش��دنی با چگالی  ρ1و  ρ2در ظرف قرار دارند .اگر
فشار در نقطههای نشانداده شده  PB ، PAو  PCباشد ،کدام گزینه درست است؟

=P
C PA > PB )1

PC > PA > PB )2

= PC > PB
PA )3

PC > PB > PA )4

1 717در ش��کل مقابل ،دو مایع مخلوط نشدنی  Aو  Bبه حالت تعادل قرار دارند ،چگالی مایع
 Bچند برابر چگالی مایع  Aاست؟
5 )1
6

9 )3
10

6 )2
5
10 )4
9

1 818در ش��کل زیر ،س��طح مقطع دو لوله برابر  ،1 cm 2جرم وزنهی روی پیس��تون  A1برابر
 2kgو جرم پیس��تون ناچیز است .نیرویی که از طرف آب به دهانهی بستهی  A 2وارد
g
=
= (ρJA 1
میشود ،چند نیوتون است؟ ), P0 105 Pa
3
cm
285 )2
28/5 )1

27/5 )3

275 )4

1 919در شکل مقابل ،ارتفاع آب در شاخهی  Aبرابر  27/2سانتیمتر است .در شاخهی  Bالکل
g
 0 / 8میریزیم تا جیوه در دو ش��اخه همس��طح شود .اگر چگالی جیوه و
به چگالی
cm 3
g
g
 13 / 6و
آب بهترتیب
 1باشد ،ارتفاع الکل چند سانتیمتر خواهد بود؟
3
cm
cm 3
28 )2
17 )1

34 )3

42 )4

2020درون ظرفی مطابق ش��کل مایع ریختهایم .کدام گزینه در مورد برایند نیروهای وارد بر مایع از طرف دیوارههای ظرف
درست است؟

 )1در راستای قائم به طرف باال
 )3برایند موردنظر صفر است.

 )2در راستای قائم به طرف پایین
 )4در راستای غیر قائم به طرف باال
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پاسخ آزمون 14
 1یهنیزگ  21 -جامدها به دو دس��تهي جامدهای بلورین و جامدهای بیش��کل تقسیم میشوند .هرگاه یک جسم مذاب (مایع) را به آهستگی سرد کنیم،
مولکولها وقت کافی برای ایجاد ش��بکهي بلوری خواهند داش��ت .این جامدها ،جامدهای بلورین نامیده میش��وند و فلزات و بیشتر سنگها مانند آهن ،الماس و
نمک طعام جزء جامدهای بلورین هستند .هرگاه یک جسم مذاب (مایع) را به سرعت سرد کنیم ،مولکولها فرصت کافی برای تشکیل شبکهی بلوری ندارند و
جامد بیشکل مانند شیشه تشکیل میشود.
 2یهنیزگ  42-با توجه به لبههای سطح مایع درون لوله و اینکه سطح مایع دارای فرورفتگی (تقعر) است مشخص است که نیروی دگرچسبی بین مایع
و لوله از نیروی همچس��بی مولکولهای مایع بیش��تر اس��ت و گزینه ( )1درست است .اگر مقداری از این مایع بر سطحی از جنس لوله قرار گیرد ،مایع بهصورت
یک الیه درمیآید و گزینهی ( )2نادرست است.
اگر یک لولهی مویین از جنس لوله بسازیم مایع در این لوله از سطح مایع درون ظرف باالتر قرار میگیرد و گزینه ( )3درست است.
 3یهنیزگ 43-

بنا بر اصل پاسکال ،فشار در دو سوی این لوله برابر است:
2
F= D1 ⇒ 20= ( 1 )2 ⇒ W= 2000 N
W D2 W 10
2

2
A= π D
A1
→ 4


=P=1 P2 ⇒ F= W ⇒ F
A1 A 2 W A 2

 4یهنیزگ 34-

نیرویهای افقی در یک عمق باهم برابرند و در امتداد قائم در عمق بیشتر نیرو بزرگتر است .بنابراین گزینه ( )3درست است.

 5یهنیزگ 15-
با هم برابر میباشند.

غش��ای  Dدر هر س��ه فشارسنج در ارتفاع یکسانی از سطح آزاد میباشد بنابراین فشارهای وارد بر غشای  Dدر هر سه حالت یکسان و

 6یهنیزگ 26-

نیـمنگـاه

اختالف فشار دو نقطه درون یک مایع همواره برابر  ∆P =ρg∆hاست.

 PA= P0 +ρgh1
⇒∆P = PB − PA =ρg(h 2 − h1) =ρg∆h

 PB= P0 +ρgh 2

 PA= P0 +ρgh1
⇒∆P = PC − PA =ρg (h 2 − h1) =ρg∆h

 PC= P0 +ρgh 2
اختالف فشار بین دو نقطهي  Mو  Nاز رابطهي  P =ρg∆hبهدست میآید که در آن  ∆hفاصلهي قائم بین دو نقطهي
∆h =MN sin 300 ⇒∆h =2×1 =1 m
2
P =ρg∆h =1000×10×1=10000Pa =10 kPa

 Mو  Nاست:

 7یهنیزگ 17-

PT =P0 + Pw ⇒100=75 + Pw ⇒ Pw =25 cmHg

ابتدا فشار آب را بهدست میآوریم:

حال فشار آب را با فشار ستون  25سانتیمتری از جیوه برابر قرار داده و عمق آب را بهدست میآوریم:
Pw = PHg ⇒ρ w gh w =ρ Hg gh Hg ⇒ρ w h w =ρ Hg h Hg ⇒1× h w =13 / 6×25 ⇒ h w = 340 cm = 3 / 4 m
نکته :برای تبدیل یکای فشار ستونی از مایع به ارتفاع ¶ ، h ÍÄIبه سانتیمتر جیوه کافی است بنویسیم:

¶ρÍÄI¶ h ÍÄI
= ¶ρÍÄI¶ h ÍÄI
= ρ Hg h Hg ⇒ PcmHg
ρ Hg
سراسری خارج از کشور ریاضی 89 -

 8یهنیزگ  28-هر چه س��وراخ در بدنهی ظرف پایینتر باش��د ،آب با فشار بیش��تری خارج میشود و آب خروجی
فاصله بیشتری از ظرف میگیرد.
d 2 > d1 ⇒ d ′2 > d1′
 9یهنیزگ 39-

فشار حاصل از مایعهای  1و  2را به  cmHgتبدیل میکنیم.
=×
h 3 / 4 ×16
= 4cmHg
13 / 6

ρ2

ρ Hg

=P
2

,

ρ1

=×
h 6 / 8 ×10
= 5cmHg
13 / 6
ρ Hg

P=1

Pþ¨ = P1 + P2 + P0 = 4+ 5 + 75 = 84cmHg

119

لصف یاه نومزآ یحیرشت یاه خساپپ

10یهنیزگ 310-

نیـمنگـاه

اگر فشار نقطهی  Aبرابر  Pو چگالی شاره  ρباشد داریم:
PB = P −ρgh
PB′ = P +ρgh ′
= ∆P
= ρg∆h ⇒ ∆P
= 1/ 25×10×8
100 Pa

چگالی و شتاب گرانش را در این فاصله از سطح زمین میتوان ثابت فرض کرد ،در این صورت:
g
دقت کنید که
lit

 1معادل

11یهنیزگ 311-

kg
m3

 1است.

هرگاه یک جوس��نج را به باالی کوه ببریم به دلیل کاهش فش��ار هوا در باالی کوه ،ارتفاع ستون جیوه

در جوسنج کاهش مییابد و گزارهی (الف) درست است.
با دو برابر کردن س��طح مقطع یک جوس��نج (بارومتر) که فشار هوای محیط را نشان میدهد ،در ارتفاع جیوه تغییری حاصل
نمیشود و گزارهی (ب) نادرست است.
اگر به جای جیوه از مایعی با چگالی کمتر اس��تفاده ش��ود برای آنکه فش��ار ستون مایع با فشار هوای محیط برابر شود ،ستون
مایع باید ارتفاع بیشتری نسبت به حالت جیوه داشته باشد و گزارهی (پ) درست است.
12یهنیزگ 112-

حداقل نیرویی که باید وارد کرد باید با نیرویی که توس��ط آب بر دهانهي س��وراخ وارد میش��ود برابر باشد .از اینرو ابتدا فشار آب در
×= P
= 20 104
2×105 Pa

عمق  20متری را با توجه به فرض مسأله بهدست میآوریم:

P =F ⇒ F =2×105 ×10−3 ⇒ F =200 N
A

اکنون نیرو را حساب میکنیم:
13یهنیزگ 213-

نیروی وارد بر کف ظرف ناشی از فشار مایع درون ظرفها است ،از اینرو:

14یهنیزگ 414-

فشار پیمانهای گاز برابر اختالف فشار مایع در دو طرف لولهی  Uشکل است.

=  F3
= )ρg(20×6
120ρg

=F
= PA ⇒ F
= ρghA ⇒  F2
= )ρg(25×4
100ρg
= F
100ρg
= ) 1 ρg(20×5

15یهنیزگ 415-

kg
g
∆P = ρg∆h ⇒ 5×103 = ρ×10× 25 ⇒ρ= 2000
=2
3
100
m
cm 3
فشار گاز درون محفظه برابر مجموع فشار هوا و اختالف فشار جیوه در لوله و محفظه است.
PpI¬ =P0 + P½¼Ã] =75 +112 =187 cmHg

16یهنیزگ 416-

در نقطهی  Aفشار برابر فشار هوا است ) . (PA = P0

در نقطهی  Cو  Bفش��ار برابر اس��ت با ، P= P0 +ρgh :نتیجه میگیریم فش��ار در نقاط  Bو  Cاز فشار در
نقطه  Aبیشتر است.
از طرفی چون عمق  Cبیشتر است ،فشار در نقطهی  Cبیشتر خواهد بود .در این صورت:
17یهنیزگ 117-

PC > PB > PA

نقاط همتراز درون یک مایع ساکن ،همفشارند.
PC= PD ⇒ P0 +ρ B gh B= P0 +ρ A gh A
ρ B 15 5
= =
ρ A 18 6

= ρ B ×18
⇒ ρ A ×15

کیزیفف
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18یهنیزگ  118-بنا بر اصل پاس��کال ،مایع فش��ار ناش��ی از وزنه را به طور یکسان در تمام مایع منتقل
میکند .از طرفی نقاط همتراز درون یک مایع ساکن همفشارند.
فشار وارد بر مایع در انتهای بستهی لوله )  (A 2را  Pمینامیم و مینویسیم:
mg
mg
= P +ρgh ⇒ P = P0 +
−ρgh ⇒ P =105 + 20 −1000×10×1/ 5
A
A
10−4

PA = PB ⇒ P0 +

⇒ P = 105 +2×105 −1/ 5×104 ⇒ P = 104 (10+20−1/ 5)= 28 / 5×104 Pa
F = PA = 28 / 5×104 ×10−4 = 28 / 5 N

19یهنیزگ 319-

نقاط همتراز درون يك مايع ساكن ،همفشارند.

PA= PB ⇒ P0 +ρ1gh1= P0 +ρ2gh 2

ρ1h1
= 1×27 / 2
34cm
= ρ1h1
= ρ2 h 2 ⇒ h 2
= ⇒ h2
0/ 8
ρ2
20یهنیزگ 120-

مطابق ش��كل ،نيرويي كه از طرف ديوارهي ظرف در هر نقطه بر مايع وارد ميش��ود،
FTy ≠ 0

عمود بر ديوارهي ظرف است.

,

=
FTx 0

 FTyدر راستاي قائم رو به باال است .چون مايع ساكن است ،برايند نيروهاي وارد بر مايع صفر است .بنابراین نيروي وارد بر مايع از طرف جدارههاي ظرف (بدنه
و كف ظرف) بايد برابر نیروی وزن و در خالف جهت آن باشد .نيروي وارد بر مايع از طرف کف ظرف از نیروی وزن كل مايع كمتر است .بنابراين نيروي وارد
بر مايع از طرف بدنهي ظرف در راستاي قائم و به طرف باال است تا همراه با نيرويي كه كف ظرف بر مايع وارد ميكند وزن را خنثي كند و مايع ساكن بماند.

پاسخ آزمون 15
 1یهنیزگ  21 -گزاره (الف) :بنزین بهدلیل چگالی کمتر روی آب قرار میگیرد و این پدیده به پدیده پخش ارتباطی ندارد.
گزاره (ب) :بهدلیل پدیده پخش در مایعات قطره جوهر درون یک لیوان شیر پخش میشود.
گزاره (پ) :پدیده پخش در گازها باعث میشود بوی عطر در کل اتاق پخش شود.
گزاره (ت) :پخش شدن آب روی سطح شیشه تمیز بهدلیل بیشتر بودن نیروی دگرچسبی آب و شیشه از نیروی همچسبی آب میباشد.
بنابراین گزارههای (ب) و (پ) مربوط به پدیده پخش است.
 2یهنیزگ  12-برای برقراری تعادل ،در لولههای مویین مایع (آب) تا ارتفاعی باال میآید که وزن ستون مایع باالی سطح آب درون ظرف برابر نیروی
=  mgاست که هیچکدام از مقدارهای  A ، ρو  mتغییر نکرده
= ρVg
دگرچس��بی بین مولکولهای آب و شیش��ه شود .وزن س��تون مایع نیز برابر ρAhg
است ،بنابراین  hثابت میماند و همان  12 cmاست.
 3یهنیزگ 33-

کافی است برای بهدست آوردن فشار در دو حالت ،وزن فلز را بر سطح مقطع آن تقسیم کنیم:
mg
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 4یهنیزگ 34-

=  76 −69است.
اختالف فشار در سطح آزاد دریا ) (H =0و ارتفاع  hبرابر 7cmHg

 5یهنیزگ 45-

∆P =ρH¼À g(h −0)⇒ρ Hg g( 7 ) =ρH¼À g(h)⇒1/ 4×103 × 7 =1× h ⇒ h =98m
100
100

نیـمنگـاه
⊥F

=  ، Pپس فشار شاره عمود بر سطح وارد میشود.

فشار برابر است با نیروی عمود بر واحد سطح
A
دقت کنید که فشار گازها در حالت تعادل ،در تمام نقاط مقدار یکسانی است مث ً
ال در شکل روبهرو به هر دو مایع درون
لولهها فشار یکسانی از گاز وارد میشود.

