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 : فشار و آثار آن 8نمونه سواالت علوم نهم فصل 
نیوتن است میزان فشاری که به سطح زیرین آن وارد می شود  121 ( وزن مکعب مقابل 1

 چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

1 )6 

2 )12 

3 )1/6 

4)61 

 ………( اگر فشار هوا کاهش یابد2

 ( دمای آب دیر تر باال می آید.1

 زود تر باال می آید( دمای آب 2

 ( آب در دمای پایین تری به جوش می آید.3

 ( آب در دمای باال تری به جوش می آید.4

( یك بالون پر از گاز هیدروژن وقتي به طرف باال صعود مي كند , حجمش چه تغییري مي 3

 كند؟

 ( مرتبا كم مي شود.1

 ( مرتبا زیاد مي شود.2

 ( تغییر نمي كند.3

 شود ( اندكي كمتر مي4

 



( شتر روی شن های نرم بیابان بهتر از اسب راه می رود. این عمل شبیه کدام عمل زیر 4

 است؟

 ( خرسهای قطبی برای عبور از روی یخ به صورت سینه خیز می روند1

 ( پونز نوک تیز بهتر در دیوار فرو می رود .2

 ( لبه تیز چاقو گوشت را خوب می برد.3

 . ( قایق روی آب شناور می ماند4

 مي شود؟…… به مقدار زیاد هوا وارد كنیم ، بادکنک  بادکنک  ( اگر به درون یك 5

 ( فقط فشار درون آن زیاد1

 ( حجم و فشار آن زیاد2

 ( حجم آن زیاد و فشار آن كم3

 ( فقط حجم آن زیاد4

( استكاني را پر از آب نموده و كاغذي را با دقت به دهانه ي آن مي فشاریم و سپس استكان 6

را وارونه مي كنیم , مشاهده مي كنیم كه آب آن نمي ریز د, علت این امر 

 است.…………….

 ( نیروی چسبندگي كاغذ با آب1

 ( غلبه ي فشار هوا بر فشار آب استكان2

 آب به دیواره ي استكان ( اثر مویینگی 3

 7( چسبندگي كاغذ با لبه ي شیشه4



متر ایجاد  1تر سوراخ هایی به فاصله ی م 8( در سه نقطه ی مخزن پر از آبی به ارتفاع 7

روی سه نقطه بریزد .آب   با توجه به شکل اگر سوراخ ها را باز کنیم و آب خروجی کرده ایم 

 فرود می آید.…….. از سوراخ 

1 )C  3در نقطه 

2 )A  2در نقطه 

3 )B 3در نقطه ی 

4 )C 1در نقطه 

 آن بستگي دارد؟( فشار آب در ته یك مخزن آب به چه عاملي از 8

 ( وزن1

 ( حجم2

 ( سطح3

 ( عمق4

سانتی متر مربع است .  168کیلو گرم و مساحت کف کفش او  33/6( جرم شخصی 9

 فشاری که شخص بر زمین وارد می کند چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

1 )11111 

2 )2 

 



3 )1 

4 )21111 

متر به طور ناقص از هوا تخلیه  سانتی 31منفذی با درپوشی به مساحت   ( جعبه ی بدون11

پاسکال باشد برای  41111پاسکال و فشار درون جعبه  111111شده است. هرگاه فشار هوا 

 برداشتن در پوش چه نیرویی الزم است؟

1 )61111N 

2 )1411111N 

3)1811111N 

4 )1211111N 

ب را درون سانتی متر و پر از آب است . آ 41، به ضلع   ( ظرفی داریم به شکل مکعب11

سانتی متر می ریزیم . فشار  61و ارتفاع 41 و عرض  61یک مکعب مستطیل به طول 

 وارد بر کف ظرف در این حالت چه کسری از فشار در حالت اول است ؟

1 )2 

2 )4 

 ( نصف3

4 )1/66 

است ، 1، چهل برابر مساحت قسمت  2( در شکل زیر مساحت قسمت 12

 

وارد می شود . می خواهیم تحت اثر این   F( بر روی سطح مربع شکلی نیروی عمودی 13

 برابر کنیم چه تغییری در ابعاد این مربع باید ایجاد کنیم؟ 4نیروی ثابت فشار را 

 



 ( هر ضلع را دوبرابر کنیم1

 ( هر ضلع را چهار برابر کنیم2

 کنیم ( هر ضلع را نصف 3

 ( هر ضلع را دوبرابر کنیم4

روی سطح افقی قرار دارد .اگر این  rو شعاع قاعده ی hو ارتفاع  m( استوانه ای به جرم 14

استوانه را از وسط به موارات قاعده نصف کنیم و دو نیمه را در کنار هم روی سطح افقی 

 می شود.……. قرار دهیم ، فشار وارد بر کف 

 برابر 2( 1

 ( نصف2

 برابر 4( 3

 ( یک چهارم4

نیوتن وجود دارد اگر  91سانتیمتر به وزن  21و 11و  3مستطیل به ابعاد (یک مکعب 15

در آن نقطه به میز   این مکعب را با کوچک ترین سطح خود روی میز قرار دهیم فشاری که

 وارد می شود چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

 پاسکال3111( 1

2 )1/9 

3 )3 

4 )1/3 

پیوسته آب مي ریزیم , فشار آب در لوله ها چگونه خواهد ( در سه لوله ي مختلف به هم 16 

 بود؟

 ( در لوله ي باریك بیشتر است.1

 ( در لوله ي ضخیم بیشتر است.2

 ( در لوله ي بلند تر بیشتر است.3



 ( در هر سه لوله یكسان است.4

 ( کدام مورد با فشار هوا ارتباط دارد؟17

 پا باشد( کفش های کوه نوردی باید کمی بزرگ تر از 1

 ( نوشیدن آب به وسیله ی نی2

 ( نوشتن با خودکار یا خودنویس3

 ( هرسه مورد ارتباط دارد4

سانتی متر بر روی وجه بزرگتر روی زمین قرار دارد  151و  21و  5( مکعبی به ابعاد 18

 نیوتن باشد , فشار وارد بر سطح زیرین آن چند پاسكال است؟ 611اگر وزن آن 

1 )211 

2 )2111 

3) 3111 

4 )6111 

برابر شود , فشار آب وارد بر كف مخزن چند برابر  3( اگر ارتفاع آب در یك مخزن آب 19

 خواهد شد؟

1 )6 

2 )3 

 ( یک سوم3

 ( یک ششم4

 ( فشاري كه به هر نقطه از مایع وارد مي شود در كدام جهت است؟21

 ( فقط از باال به پایین1

 ( فقط از پایین به باال2

 امتداد افقي( فقط در 3



 ( در همه ي جهات4

 ( به چه علت فشار هوا شیشه ي پنجره ها را نمي شكند؟21

 ( سختي شیشه بسیار زیاد است.1

 ( فشار هوا از طرف بیرون به پنجره وارد مي شود.2

 ( فشار هوا از دو طرف پنجره , یكسان وارد مي شود.3

 وارد نمي كند.( هوا از ذرات شیشه به آرامي مي گذرد و به آن فشار 4

 


