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66–67–70–73
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هفاضادیدجماظنبات

یمامتاتهدشفرصدای

شیامزآياهنومزآورکوکني

لاوسچیههوزجنیاقیقدندناوخاب((دوش

؛ یک مرورسوال20فیلتر براي ؛

وقت مرور براي کنیداگر حل را تستتان کتاب و جزوه مهم خیلی و مهم سواالت تمام دارید کافی

49–50–51–52–54–55–59–60–61–63–4

؛ دو مرور10فیلتر براي ؛ رتمکسوال

سواالت فقط ندارید کافی وقت مرور براي کنیداگر حل را تستتان کتاب و جزوه مهم خیلی

50–51–52–55–60–61–

ي ها تست شماره

؛ مهم

دهم فیزیک سوم يروانشيورین)مودقسمت(فصل

اجسام به مایع طرف از که نیرویی

همواره شود می اعمال آن درون

است عمود جسم سطح بر

تکهبیگزاتهبتمسقنیا

یزرایسبتقوتساهدش

ياهباتکیمامتزااهلدم

شهدادششوپهوزجنیارد

زاهوزجنیاياهلاثم

یم75ات41هرامش

سوال35الکدشاب

43–9

ي ها تست شماره

دهم فیزیک سوم فصل

اجسام به مایع طرف از که نیرویی

همواره شود می اعمال آن درون

است عمود جسم سطح بر



شناوري گوییم))نیروي می

، است ور غوطه اي شاره در

شود وارد جسم به شاره طرف ز

نام به باالسو نیرویی ، شاره ، رود فرو اي شاره در ، جسم یک از قسمتی یا تمام شناوري((اگر ))نیروي
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به مایع طرف از که نیرویی ی اندازه و جهت دارد قرار آب درون کامل طور به مکعبی

مایع طرف از که نیروهایی برآیند مورد در و کنید رسم را شود می وارد مکعب

کنید حبث میشود وارد مکعب این به

م فرو آب زیر ، سختی به را توپ جهدیک می باال به توپ ، کردنش رها با ، برید .ی

را شود می وارد آن به شاره درون جسم یک کردن فرو اثر که سو باال نیروي شناوري((این نیروي

جسم یک کره(وقتی شکل به ،)مثال است ور غوطه اي شاره در

کند می وارد نیرو دهد(ن می هل را )توپ

رویم می تر پایین شاره در چه هر آنجاییکه ،از یابد می افزایش شاره فشار

تر شودپایین می وارد ترجسم استبزرگ

که شود می سبب موضوع همین باالو به رو خالصی اbFنیروي شود، وارد جسم به شاره طرف ز

شود می وارد جسم به شاره طرف از که نیرویی کنید آندقت سطح بر استعمودهمواره

نام به باالسو نیرویی ، شاره ، رود فرو اي شاره در ، جسم یک از قسمتی یا تمام اگر

برا ، اش اندازه که کند می وارد وزنبرآن شده((بر جا به جا ي است))شاره جسم توسط

حمام وان اگر رو به رو شکل در ابتدامثال توپولوف(در ورود از باشد)قبل شده لبریز آب از

، مقدار این به که میشود ریز سر وان از آب مقداري وان درون به توپولف ورود با

گوییم اصل.می باالسويارشمیدشطبق نیروي

آ این وزن با برابر وان در فرد باشدین می شده جا به جا ب

به)٤١مثال مایع طرف از که نیرویی ی اندازه و جهت دارد قرار آب درون کامل طور به مکعبی

این مایعسطوح طرف از که نیروهایی برآیند مورد در و کنید رسم را شود می وارد مکعب

کنید حبث میشود وارد مکعب این به

موقتی فرو آب زیر ، سختی به را توپ یک

را شود می وارد آن به شاره درون جسم یک کردن فرو اثر که سو باال نیروي این

، بینید می شکل در که طور جسمهمان یک وقتی

از آشاره به طرف کندهمه می وارد نیرو ن

رویم می تر پایین شاره در چه هر آنجاییکه از

نقاط به که نیروهایی ي تراندازه پایین

که شود می سبب موضوع همین و

شود می وارد جسم به شاره طرف از که نیرویی کنید دقت

؛ ارشمیدس ناماصل به باالسو نیرویی ، شاره ، رود فرو اي شاره در ، جسم یک از قسمتی یا تمام اگر

برا ، اش اندازه که کند می وارد برآن

حمام وان اگر رو به رو شکل در مثال

، مقدار این به که میشود ریز سر وان از آب مقداري وان درون به توپولف ورود با

شده(( جا به جا گوییم))آب می

ا بر آوارد این وزن با برابر وان در فرد ین



شناوري نیروي

bF g V

استمایعچگالی

جسم( چگالی )!نه

باشد آسانسوري درون ظرف اگر

a شتاب با میکندحرکتکه

gداریم a)پایین+باال–(

شونده+تندشونده(( ))-کند

رفتن باال

شناوري
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متفاوت استادبیات کرده اشاره شناوري نیروي به

شاره �ون جا� م
��

ا�دا��ن ا� �

�ود �ی داده م
��

� ما�ع �ف �ز �

�ود �ی وارد م
��

� ما�ع �ف �ز � خا��ی ��روی

دارد �ار شاره �ون م
��

و��ی م
��

وزن

�ود �ی وارد ���وا� باالی و ���ن �ی ی ��ده � آب �ف �ز � ��رو��ی ا�تالف

شاره درون جسم یک a–b–c–d؛تلف

دارد قرار مایع درون که است جسم از حجمی میزان منظور

به جامد جسم شدن وارد اثر در شده جا به جا ي شاره حجم همان که

جسم کلی توپر(استحجم حجم )!نه

بود هم خالی تو جسم اگر بگیر.یعنی نظرش در پر تو

نشینی ته و شناوريسقوط

با طراح زیر جمالت تمامی متفاوتدر ادبیات

�ده)١ جا � جا ما�ع شارهوزن �ون جا� م
��

ا�دا��ن ا� �

��رو��ی)٢ �ود�آ��د �ی داده م
��

� ما�ع �ف �ز �

�ود)٣ �ی وارد م
��

� ما�ع �ف �ز � خا��ی ��روی

ج)٤
��

��روی �دد داردوا�تالف �ار شاره �ون م
��

و��ی م
��

وزن

�ود)٥ �ی وارد ���وا� باالی و ���ن �ی ی ��ده � آب �ف �ز � ��رو��ی ا�تالف

مخ هاي شارهحالت درون جسم یک تلف

V h Aدارد قرار مایع درون که است جسم از حجمی میزان منظور

به جامد جسم شدن وارد اثر در شده جا به جا ي شاره حجم همان که

منظور باشد می شاره جسمآن کلی حجم

بود هم خالی تو جسم اگر یعنی

وري غوطه
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( بخونید اینو بار 10) شاره درون جسم یک مختلف هاي حالت ( مهم خیلی بندي(خیلی جمع

بررسی

نیروي شناوريمقایسه

bF g V 

جسمنیرويو وزن

mg

همقایس

شارهچگالی

'با جسم چگالی

توصیف

؛ جسم وضعیت

روش

مقایسه

تعادل حالت )سکون(در

برآبر وارد هاي نیروي یند

است صفر حرکتجسم در

نیروي باال به رو دار شتاب

بیشتر سو پایین از سو باال

و برعکساست

جسمیم دانیم

قرارالترچگ تر پایین

میگیرد

بریم مختلف هاي کمیت مقایسه سراغ اینکه از قبل

بگیریم یاد را کردن مقایسه چگونه

زیر(( هاي ماهی اینکه از زیر(قبل جدول ،)نکات بگیري من از را

ماهیگیري نکات(بهتره این تولید ي بگیري)نحوه یاد ))را

شده جا به جا مایع حجم مایعبرمیزان درون جسم حجم با است ابر

شناوري)1
bF mg  ' 

است مایع سطح روي که جسمی که شود می اطالق وقتی شناوري اصالح

؛ باشدقسمتیاوال شناور مایع سطح در جسم حجم از

حال در جسم آن ؛ باشدتعادلثانیا

به جا مایع حجم 'میزان باشد می جسم حجم از کمتر شده Vجا V 

؛ مهم inنکته material

total water

V

V






؛ کسرنتیجه چه هر مایع یک روي شناور جسم دو چگالی مقایسه در

in

total

V

V
باشد حجم(بیشتر جسمجسمنسبت کل حجم به مایع درون

باشد جسم)بیشتر آن استچگالی نزدیکتر مایع چگالی به و است بیشتر

وري)2 غوطه
bF mg  ' 

جسم که شود می اطالق وقتی وري غوطه اصالح

؛ مایعیکامالاوال باشدفرورفتهدرون

حال در ؛ باشدتعادلثانیا

' جسم حجم با است برابر شده جا جابه مایع Vحجم V 

پرتاب)3

با چگالیجسم

بهکمتر مایع از

آن درون

bF mg  ' 

دلیل کندبه حرکت باال طرف وزن از شناوري نیروي بودن بیشتر

و شده خارج مایع از آن حجم از بخشی زمانیکه تا شاره درون باالي به رو حرکت

تانی شود کم قدر این شناوري bFروي mg  شود

روي جسم شناورو وسطح برسدتعادلشود

نشینی)4 ته
b

b

N F mg

F mg

  

  

' 

نشینیاصالح جسمته که شود می اطالق وقتی

تا کند می حرکت پایین سمت به شاره در نشینجسم شودته

' جسم حجم با است برابر شده جا جابه مایع حجم حالت این Vدر V 

باشه حواست
حالت دو در شناوري وري((و))شناوري((نیروي بود))غوطه خواهد برابر جسم وزن نیروي با

میشه شناوري bFنیروي g Vمیشه جسم وزن 'نیروي 'mg g Vه عین فرمول دو این ظاهر ،گرچه ؟مه کجا آن و کجا این اما

 شناوري نیروي مایعدر جسم(چگالی چگالی V)نه و استاست جسم کلی نیست(حجم مهم بودن خالی کنتو فرض پر تو ، بود توخالی اگه )؛

'د وزن نیروي باشدچگالیر می جسم استحجمV'وخود جسم توپر کنی(قسمت کم خالی تو قسمت از را کل حجم باید بود خالی تو جسم )اگه
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ابتدا در بریم قسمت این سخت و مفهومی سواالت سراغ اینکه از آقبل خیلی سوال تا مهم)44تا41مثال(سونچند جدولولی اساس بر دقیقا که

شده طراحی رافوق تر، سخت سواالت سراغ به بریم بعد بشه راحت جدول نکات یادگیري بابت از خیالمون تا کنیم .حل

تدریجی یادگیري باشه سخت((یادتون به آسون آموزشه))از نوع ماندگارترین و نوع.بهترین این منبراي همراه و باشین داشته حوصله باید آموزش

کنید دارم.تکرار رو حوصله این ؟.من طور چه شما

جرم)٤٢مثال به آرامیmجسمی به جسم این میشود مشاهده کنیم می رها مایع سطح روی رفتهرا فرو مایع درون

شود می نشین ته ظرف کف در دهیدو پاسخ زیر سواالت به جسم این مورد در

جسم)١ بر وارد نیروهای برآیند جهت و جسم(اندازه بر وارد خالص سقوط)نیروی حین ؟در است کدام

پایینmgازبیشرت)٢صفر)١ به رو

٣(m از پایینgکمرت به m)٤رو از باالgکمرت به رو

جسم)٢ بر وارد نیروهای برآیند جهت و مایعاندازه طرف جسم(از بر وارد خالص مایعنیروی طرف ؟)از است کدام

پایینmg)٢صفر)١ به رو

٣(mgباال به m)٤رو از باالgکمرت به رو

؟)٣ است کدام جسم این سقوط شتاب

پایینg)٢صفر)١ به باالg)٣رو به g)٤رو از بهکمرت پایینرو

ما)٣ چگالی به نسبت جسم این ؟چگالی است کدام یع

مایع)١ چگالی از مایع)٢کمرت چگالی از مایع)٣بیشرت چگالی است)٤برابر ممکن سه هر

از)٤٣مثال جرمخبشی به استmجسمی رسیده تعادل حال به رفته فرو مایع درون

دهی پاسخ زیر سواالت به جسم این مورد ددر

جسم)١ بر وارد نیروهای برآیند جهت و جسم(اندازه بر وارد خالص ؟)نیروی است کدام

پایینmg)٢صفر)١ به رو

٣(mgباال به m)٤رو از باالgکمرت به رو

جسم)٢ بر وارد نیروهای برآیند جهت و مایعاندازه طرف جسم(از بر وارد خالص مایعنیروی طرف ؟)از است کدام

پایینmg)٢صفر)١ به رو

٣(mgباال به m)٤رو از باالgکمرت به رو

؟)٣ است کدام مایع چگالی به نسبت جسم این چگالی

مایع)١ چگالی از مایع)٢کمرت چگالی از مایع)٣بیشرت چگالی است)٤برابر ممکن سه هر

باشد)٤٤مثال ساکن معین عمق یک در دریا آب درون دریایی زیر یک اینکه دهیدبرای پاسخ زیر سواالت به دریایی زیر این مورد در

زیردریایی)١ میانگین دریا..........................چگالی آب باشدمیچگالی

بیشرت)٢کمرت)١

دارد)٤مساوی)٣ دریایی زیر حجم به بستگی

زیریندآبر)٢ وزن نیروی اندازه به نسبت شود می داده دریایی زیر به مایع طرف از که است......................یاییدرنیروهایی

بیشرت)٢کمرت)١

دارد)٤مساوی)٣ دریایی زیر حجم به بستگی



میدهد صورت برگشتی و رفت حرکت ع

کند می حرکت باال مست به شود می رها ، زمین سطح از کشتی این وقتی

، دهیم قرار آکواریوم آب در را کیسه این اگر

مکان یک در باید آکواریوم و کیسه داخل آب آزاد سطح و است مساوي آب با آن چگالی بنابراین است ور غوطه است سه

است درست یک گزینه پس باشند هم از تر پایین و باالتر نباید آکواریوم درون اب و کیسه درون آب خودمونی بیان به باشد

6 Telegram channel

مایع چگالی از آن چگالی که میکنیمکمرتمکعبی رها مایع سطح باالی از .است

و شده وارد مایع درون کامال .....سم

شود)٢ می ور غوطه مایع درون

شود می شناور و آید می آب سطح مای)٤به میدهددرون صورت برگشتی و رفت حرکت ع

است شده پر هلیم گاز با ، کند.وایی می حرکت باال مست به شود می رها ، زمین سطح از کشتی این وقتی

؟ دارد ادامه کی تا رفنت باال این

باشد اطراف چگالی از کمتر اش چگالی که زمانی ، شاره یک در جسم یک

است کمتر ، زمین اطراف هواي چگالی از هلیم چگالی ند

میکند حرکت باال به رو ابتدا در پس

دلیل همین به یابد می کاهش هوا چگالی رویم باال زمین سطح از چه هر

درون هلیم چگالی با هوا چگالی رود می باال مقداري هوایی کشتی اینکه از پس

هوای کشتی و شود می یکسان رودکشتی نمی باالتر جا آن از ی

دارد قرار ماهی یک و آب مقداری ، پالستیکی ی کیسه یک ،.داخل دهیم قرار آکواریوم آب در را کیسه این اگر

است( ناچیز ، آن داخل هوای و پالستیکی ی کیسه )جرم

مکان یک در باید آکواریوم و کیسه داخل آب آزاد سطح و است مساوي آب با آن چگالی بنابراین است ور غوطه است سه

است درست یک گزینه پس باشند هم از تر پایین و باالتر نباید آکواریوم درون اب و کیسه درون آب خودمونی بیان به باشد

مایع)٤٥مثال چگالی از آن چگالی که مکعبی

ج واین شده وارد مایع درون کامال سم

شود)١ می نشین ته

شود)٣ می شناور و آید می آب سطح به

ه)٤٦مثال کشتی استیک شده پر هلیم گاز با ، وایی

ب)الف ؟ چیست رفنت باال ؟)دلیلی دارد ادامه کی تا رفنت باال این

باشد)الف اطراف چگالی از کمتر اش چگالی که زمانی ، شاره یک در جسم یک

حرکت باال طرف کبه استمی کمتر ، زمین اطراف هواي چگالی از هلیم چگالی ند

میکند حرکت باال به رو ابتدا در پس

دلیل)ب همین به یابد می کاهش هوا چگالی رویم باال زمین سطح از چه هر

درون هلیم چگالی با هوا چگالی رود می باال مقداري هوایی کشتی اینکه از پس

هوای کشتی و شود می یکسان کشتی

دارد)٤٧مثال قرار ماهی یک و آب مقداری ، پالستیکی ی کیسه یک داخل

؟ داشت خواهیم را زیر حالت (کدام

کی در که آبی درون مکانماهی یک در باید آکواریوم و کیسه داخل آب آزاد سطح و است مساوي آب با آن چگالی بنابراین است ور غوطه است سه

است درست یک گزینه پس باشند هم از تر پایین و باالتر نباید آکواریوم درون اب و کیسه درون آب خودمونی بیان به باشد



، جسم این تعادل تا آب سطح

و کن مرور رو شناوري نیروي فرمول ذهنت تو سریعا تو کن مقایسه را شناوري نیروي گفتند وقت بگیرهر نظر در را عامل تا سه bFاین g V

بنابراین است افزایش حال در آب در فرورفته جسم حجم
 

bF g V
 



و بود خواهد باال به رو جسم حرکت آب به مکعب ورود از پس است کمتر مایع حالز به جسم زمانی

رسد می آب سطح به آن ابتداي وقتی تا جسم بهباالي رو حرکت در پس بگیرد قرار مایع بیرون آن از بخشی که رسد می bFتعادل g V

میشود کم شناوري نیروي

مکعب این رسیدن ی حلظه از

بگیر نظر در را عامل تا سه این و کن مرور رو شناوري نیروي فرمول ذهنت تو سریعا تو کن مقایسه را شناوري نیروي گفتند وقت bFهر g V

بنابراین است افزایش حال در آب در فرورفته جسم حجم
 

bF g V
 

 0

پایین به رو حرکت آب به مکعب ورود از پس است بیشتر مایع از مکعب چگالی چون اینجا در کنید نشیندقت ته ظرف ته در تا دارد ادامه جسم

است. ثابت بازه این در شناوري نیروي بنابراین

پس ندارد قرار مایع درون جسم از حجمی هیچ bF؛ 1 0

کنیم می ، شناور ظرف یک آب داخل در را آن و گذاریم می خالی کربیت قوطی یک داخل را سنگریزه یک

؟ کند می تغییری چه ، قبل حالت به نسبت ظرف آب سطح ، بیندازیم آب در و ربیاوریم

منیکند است)٤تغییری ممکن سه هر

مجموعه این بر وارد شناوري نیروي ي اندازه ، است تعادل حال در و شناور آب در مجموعه و است کبریت قوطی وزن((داخل برابر

است شده اول حالت شناوري نیروي از کمتر دوم حالت در قوطی

7 Telegram channel

شناور نیروي جسمت یک بر وارد ي
مایع چگالی از آن چگالی مایعکمرتکه سطح باالی از میکنیماست .رها

مکعب این رسیدن ی حلظه از رود فرو آب درون کامل طور به ،بهتا جسم این تعادل تا آب سطح

؟ کند می تغییر چگونه شناوری نیروی

افزایش–ثابت–کاهش)٢

افزایش–افزایش–افزایش)٤

و کن مرور رو شناوري نیروي فرمول ذهنت تو سریعا تو کن مقایسه را شناوري نیروي گفتند وقت هر

؛ جسم حجم کل رفتن فرو تا آب سطح به مکعب رسیدن ي لحظه بنابرایناز است افزایش حال در آب در فرورفته جسم حجم

است افزایش حال در شناوري نیروي

ا مکعب چگالی چون اینجا در کنید ودقت بود خواهد باال به رو جسم حرکت آب به مکعب ورود از پس است کمتر مایع ز

رسد می آب سطح به آن ابتداي وقتی تا جسم بهباالي رو حرکت در پس بگیرد قرار مایع بیرون آن از بخشی که رسد می تعادل

آ حجم از بخشی وقتی ولی است باشدثابت می شدن خارج حال در ن
 

bF g V
 

میشود کم شناوري نیروي

میکنیم رها مایع سطح باالی از است بیشرت مایع چگالی از آن چگالی که مکعب.مکعبی این رسیدن ی حلظه از

؟ کند می تغییر چگونه شناوری نیروی

کاهش دائما

ثابت سپس افزایش ابتدا

بگیر نظر در را عامل تا سه این و کن مرور رو شناوري نیروي فرمول ذهنت تو سریعا تو کن مقایسه را شناوري نیروي گفتند وقت هر

؛ جسم حجم کل رفتن فرو تا آب سطح به مکعب رسیدن ي لحظه بنابرایناز است افزایش حال در آب در فرورفته جسم حجم

است افزایش حال در شناوري نیروي

پایین به رو حرکت آب به مکعب ورود از پس است بیشتر مایع از مکعب چگالی چون اینجا در کنید دقت

حین این در و برسد تعادل به و فرمولشود عوامل از یک bFهیچ g Vنمیکند .تغییري

--------------------------------------------

مکعب شدن رها ي لحظه ياز لحظه آبتا سطح به مکعب پسرسیدن ندارد قرار مایع درون جسم از حجمی هیچ ؛

کنیم می ، شناور ظرف یک آب داخل در را آن و گذاریم می خالی کربیت قوطی یک داخل را سنگریزه یک

؟ کند می تغییری چه ، قبل حالت به نسبت ظرف آب سطح ، بیندازیم آب در و ربیاوریم

رود می منیکند)٣پایینرت تغییری

مجموعه این بر وارد شناوري نیروي ي اندازه ، است تعادل حال در و شناور آب در مجموعه و است کبریت قوطی داخل

میکنیم جدا را کبریت قوطی و سنگریزه حال

را سنگریزها دیگر دست با و کبریت قوطی دست یه با هستیم مواجه جسم دو با و

ي اندازه و ماند می شناور آب سطح روي کبریت قوطی

نشین ته آب در ریزه سنگ اما بود خواهد قوطی وزن برابر آن بر وارد شناوري نیروي

بود خواهد وزنش نیروي از کمتر ان بر وارد شناوري نیروي شودیعنی می

و سنگریزه بر وارد شناوري نیروي مجموع استپس شده اول حالت شناوري نیروي از کمتر دوم حالت در قوطی

باشد می اول حالت از کمتر ، دوم حالت در کل شناور حجم پس

تغییرا شناوربررسی نیروي ت
مایعجسمی)٤٨مثال چگالی از آن چگالی که

مکعب این رسیدن ی حلظه از رود فرو آب درون کامل طور به تا

؟ کند می تغییر چگونه شناوری نیروی

کاهش–ثابت–افزایش)١

افزایش–ثابت–افزایش)٣

و کن مرور رو شناوري نیروي فرمول ذهنت تو سریعا تو کن مقایسه را شناوري نیروي گفتند وقت هر

؛ جسم حجم کل رفتن فرو تا آب سطح به مکعب رسیدن ي لحظه از

است افزایش حال در شناوري نیروي

ا مکعب چگالی چون اینجا در کنید دقت

رسد می آب سطح به آن ابتداي وقتی تا جسم بهباالي رو حرکت در پس بگیرد قرار مایع بیرون آن از بخشی که رسد می تعادل

آ حجم از بخشی وقتی ولی است ثابت

میکنیم)٤٩مثال رها مایع سطح باالی از است بیشرت مایع چگالی از آن چگالی که مکعبی

تا آب سطح ،به آن ؟تعادل کند می تغییر چگونه شناوری نیروی

افز)١ کاهش)٢ایشدائما دائما

ثابت)٣ ثابت)٤دائما سپس افزایش ابتدا

بگیر نظر در را عامل تا سه این و کن مرور رو شناوري نیروي فرمول ذهنت تو سریعا تو کن مقایسه را شناوري نیروي گفتند وقت هر

؛ جسم حجم کل رفتن فرو تا آب سطح به مکعب رسیدن ي لحظه از

است افزایش حال در شناوري نیروي

پایین به رو حرکت آب به مکعب ورود از پس است بیشتر مایع از مکعب چگالی چون اینجا در کنید دقت

حین این در و برسد تعادل به و شود

--------------------------------------------

؛ مکعبراستی شدن رها ي لحظه از

مهم٩٨احتمالی)٥٠مثال خیلی ؛؛

کنیم می ، شناور ظرف یک آب داخل در را آن و گذاریم می خالی کربیت قوطی یک داخل را سنگریزه یک

د قوطی داخل از را ریزه سنگ ؟اگر کند می تغییری چه ، قبل حالت به نسبت ظرف آب سطح ، بیندازیم آب در و ربیاوریم

رود)١ می رود)٢باالتر می پایینرت

سنگریزه مجموعهوقتی این بر وارد شناوري نیروي ي اندازه ، است تعادل حال در و شناور آب در مجموعه و است کبریت قوطی داخل

کبریت میکنیم.است))سنگریزه+قوطی جدا را کبریت قوطی و سنگریزه حال

را سنگریزها دیگر دست با و کبریت قوطی دست یه با هستیم مواجه جسم دو با و

میکنیم رها آب سطح ي.روي اندازه و ماند می شناور آب سطح روي کبریت قوطی

نشین ته آب در ریزه سنگ اما بود خواهد قوطی وزن برابر آن بر وارد شناوري نیروي

بود خواهد وزنش نیروي از کمتر ان بر وارد شناوري نیروي شودیعنی می

و سنگریزه بر وارد شناوري نیروي مجموع پس

باشد می اول حالت از کمتر ، دوم حالت در کل شناور حجم پس
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؛)٥١مثال استمهم شناور آب سطح روی بریزیم.جسمی آب سطح روی روغن مقداری .اگر

دارد قرار آب درون که جسمی ..............حجم

ش)١ می میشود)٢ودکمرت بیشرت

کند)٣ منی است)٤تغییری ممکن سه هر شرایط به بسته

کند می وارد آن بر آب که است شناوري نیروي ، چوب بر وارد ي باال به رو نیروي تنها ، روغن ریختن از پیش

از یابدپس کاهش آب در چوب شناور قسمت حجم شود می سبب نیرو همین و میکند وارد چوب بر باال به رو نیرویی نیز روغن ، روغن ریختن

؛)٥٢مثال آبمهم سطح روی است١٠جسمی شناور سلسیوس .درجه

دارد قرار آب درون که جسمی حجم ، مایع دمای افزایش .............با

م)١ ماندکمرت می شناور آب سطح روی چنان هم ولی شود ی

ماند)٢ می شناور آب سطح روی قبل عین و کند منی تغییری

شود)٣ می ور غوطه و میگیرد قرار مایع درون کامال و شود می زیاد

قرار)٤ مایع درون کامال و شود می شودزیاد می نشین ته و میگیرد

ستاانکسیعیامومسجیلاگچسپدشابیمروانشعیامحطسيورمسجنوچادتبارد

يهطبارقبطو)تسازیچانعیامهبتبسندینکرظنفرصمسجدوخمجحرییغتزا(دوشیمدایزنآمجحعیاميامدشیازفااب
m

V
 

دوشیمنیشنهتفرظفکردمسج،هدشرتمکمسجزاعیامنوچتلاحنیارددوشیممکعیامیلاگچ

سنج نیرو عدد و شناوري نیروي بررسی

آن)٥٣مثال ی قاعده سطح که توپر ی چگالیلماکروطهب.استرتمیتناس١٠نآعافتراوcm220استوانه به آب درون
gr

cm


3
دارد1 .قرار

آ طرف از که نیروهایی قاعدهاختالف به هایب باالیی و وارپایین ؟استوانه است نیوتن چند شود می د

٨٠٠)١٠٤)٨٣)٢٢)١

آ طرف از که نیروهایی قاعدهاختالف به هايب واري استوانه باالي و شودپایین می د

bFمیرادوتسايروانشيوریننامه g V

( )bF g V N         4 21000 10 20 10 10 10 2

N)٥٤مثال نیروسنج است آب درون جسم وقتی کنیم می آویزان نیروسنج یک از را 8Nجسمی است آب بیرون وقتی دهد10و می نشان را

؟ است مکعب سانتیمرت بر گرم چند جسم )چگالی )water
gr

cm


3
1

است جسم وزن همان دهد می نشان آب بیرون در سنج نیروي که mgعددي N10

است صفر جسم بر وارد نیروهاي برآیند شناوري حالت سو(در پایین باالسو)mg(نیروهاي نیروسنج(با شناوري+نیروي )برابرند)نیروي

        b b bF F mg F F N0 8 10 0 2

باشد می آن حجم به جسم جرم نسبت .چگالی

وزن نیروي کمک به را جسم mgجرم N10شناوري نیروي کمک به را آن حجم bFو N2میکنیم حساب

 

  
    

         b

mg N m kg m kg gr

VF gV N V V m cm


 4 4 3 3

10 1 1
5000 5

2 1000 10 2 2 10 2 10



ترازو عدد تغییرات و شناوري نیروي به مربوط سواالت بررسی

ظرف و آب وزن فقط ابتدا در که ترازویی بنابراین شود می وارد ترازو به ن

داد خواهد نشان را شناوري نیروي العمل عکس و ظرف و آب وزن انگشت کردن وارد با میداد نشان بیشتريورا میدهدمقدار نشان را

وزن همان سوال این در است برابر شناوري نیروي با باشد می

میدهد نشان ترازو که عددي نتیجه در میشود جبران ترازو به شناوري نیروي العمل عکس توسط شده کم که کندآبی نمی تغییري

دهد می هل پایین به را ترازو ي کفه

است برابر چوب وزن با که نیرو این است شناور آب سطح روي چوب چون و شود می وارد ترازو کف بر شناوري نیروي العمل عکس کنید دقت

است پرسش مورد آن کنیددر عکسدقت

بود خواهند خالفجهت ولی اندازه هم نیرو دو این نیوتن سوم قانون طبق

به رو ترازو براي العمل عکس بودپایینو خواهد

9 Telegram channel

ترازو عدد تغییرات و شناوري نیروي به مربوط سواالت بررسی

؛ درسی کتاب مترین از بیشرت ؛

دارد قرار ای عقربه ترازوی یک روی که دهد می نشان را آب حمتوی ظرفی

ترا ی عقربه بربیم فرو آب در آرامی به را خود انگشت ؟اگر میکند تغییری چه زو

نشود ظرف از آب خروج به منجر انگشت کردن وارد کنید فرض

شود می شود)٢کمرت می بیشرت

کند منی است)٤تغییری ممکن سه هر

است مایع از لربیز ظرف کنید فرض

شود می آن از آب مقداری خروج به منجر انگشت کردن رد

شود می شود)٢کمرت می بیشرت

کند منی است)٤تغییری ممکن سه هر

پایی به رو آن العمل عکس و باال به رو انگشت بر وارد شناوري ظرفنیروي و آب وزن فقط ابتدا در که ترازویی بنابراین شود می وارد ترازو به ن

داد خواهد نشان را شناوري نیروي العمل عکس و ظرف و آب وزن انگشت کردن وارد با میداد نشان را

شده جا به جا آب وزن میدانیم ریخته(ما بیرون آب همان جا این در وزن)شدهکه همان سوال این در است برابر شناوري نیروي با باشد می

میدهد نشان ترازو که عددي نتیجه در میشود جبران ترازو به شناوري نیروي العمل عکس توسط شده کم که آبی

، دیگر ی کفه در و داده قرار ترازو ی کفه یک در ا ر آب حمتوی ظرفی

شود قرار بر تعادل و گیرند قرار راستا یک در کفه دو تا گذاریم می وزنه ر

سازیم شناور آب در را چوبی قطعه بریزد(اگر بیرون ظرف از آبی آنکه ،)بدون

کنیم اضافه ها وزنه به چوب قطعه جرم معادل جرمی

کنیم اضافه ها وزنه به چوب قطعه جرم و شده

کنیم اضافه ها وزنه به است آب بیرون که چوبی ی قطعه با معادل جرمی

کنیم اضافه ها وزنه به است آب داخل که چوبی ی قطعه با معادل جرمی

، ظرف و و آب وزن بر عالوه نیز چوب قطعه وزن ، کفه یک به چوب قطعه کردن اضافه دهدبا می هل پایین به را ترازو ي کفه

بگذاریم مقابل طرف در چوب قطعه با وزن هم اي وزنه باید ، دلیل همین به

است برابر چوب وزن با که نیرو این است شناور آب سطح روي چوب چون و شود می وارد ترازو کف بر شناوري نیروي العمل عکس کنید دقت

و دارد قرار ترازو یک روي ما ظرف که سواالتی ترازوبراي عدد استتغییر پرسش مورد آن در

میشودبه اعمال بود.ترازو خواهند خالفجهت ولی اندازه هم نیرو دو این نیوتن سوم قانون طبق

سمت به آب درون جسم براي شناور بهباالستنیروي رو ترازو براي العمل عکس و

ترازو عدد تغییرات و شناوري نیروي به مربوط سواالت بررسی

؛٩٨احتمالی)٥٥مثال درسی کتاب مترین از بیشرت ؛

دارد قرار ای عقربه ترازوی یک روی که دهد می نشان را آب حمتوی ظرفی

ترا ی عقربه بربیم فرو آب در آرامی به را خود انگشت اگر

نشود)الف ظرف از آب خروج به منجر انگشت کردن وارد کنید فرض

شود)١ می کمرت

کند)٣ منی تغییری

است)ب مایع از لربیز ظرف کنید فرض

وا شودو می آن از آب مقداری خروج به منجر انگشت کردن رد

شود)١ می کمرت

کند)٣ منی تغییری

پایی)الف به رو آن العمل عکس و باال به رو انگشت بر وارد شناوري نیروي

داد خواهد نشان را شناوري نیروي العمل عکس و ظرف و آب وزن انگشت کردن وارد با میداد نشان را

شده)ب جا به جا آب وزن میدانیم ما

میدهد نشان ترازو که عددي نتیجه در میشود جبران ترازو به شناوري نیروي العمل عکس توسط شده کم که آبی

،)٥٦مثال دیگر ی کفه در و داده قرار ترازو ی کفه یک در ا ر آب حمتوی ظرفی

قد شودآن قرار بر تعادل و گیرند قرار راستا یک در کفه دو تا گذاریم می وزنه ر

سازیم شناور آب در را چوبی قطعه اگر

باید ترازو ی دوباره تعادل برای

کنیم)١ اضافه ها وزنه به چوب قطعه جرم معادل جرمی

جا)٢ به جا آب جرم معادل کنیمجرمی اضافه ها وزنه به چوب قطعه جرم و شده

کنیم)٣ اضافه ها وزنه به است آب بیرون که چوبی ی قطعه با معادل جرمی

کنیم)٤ اضافه ها وزنه به است آب داخل که چوبی ی قطعه با معادل جرمی

، ظرف و و آب وزن بر عالوه نیز چوب قطعه وزن ، کفه یک به چوب قطعه کردن اضافه با

بگذاریم مقابل طرف در چوب قطعه با وزن هم اي وزنه باید ، دلیل همین به

است برابر چوب وزن با که نیرو این است شناور آب سطح روي چوب چون و شود می وارد ترازو کف بر شناوري نیروي العمل عکس کنید دقت

؛ ونکته دارد قرار ترازو یک روي ما ظرف که سواالتی براي

شناوري نیروي بهالعمل

سمت به آب درون جسم براي شناور نیروي
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؛)٥٧مثال فیزیک املپیاد

استدر تعادل حال در ترازو و ایم داده قرار آب یکسان مقادیر حاوی مشابه ظرف دو ، ترازو ی کفه یک.دو و سنگ قطعه یک ، ظرفها از یکی در

اندازیم می ایم بسته هم به که حالی در را جسم دو این مشابه درست ، دیگر ظرف در و چوب ،قطعه ماند می آب روی چوب اول ظرف در که طوری به

است شده کشیده آب زیر به سنگ توسط ، دوم ظرف در ؟.اما است درست بیان کدام

ب)الف رود می تر پایین اول ج)کفه رود می تر پایین دوم د)کفه منیکند تغییری است)هیچ ممکن سه هر

مایع یک درون جسم چند یا دو براي شناوري نیروي بررسی
جسم)٥٨مثال دو ،BوAجرم گیرند قرار آب داخل کامل طور به هستند وصل سنج نیرو دو انتهای به که حالی در جسم دو این اگر است مساوی

به متصل سنج بنابراینAنیرو دهد می نشان را بزرگرتی جسمAجسم..................عدد از استBبیشرت

جسم)١ بر وارد شناوری واقعی)٤چگالی)٣حجم)٢نیروی وزن

استوانهAیاستوانه)٥٩مثال و استBیتوپر ا.توخالی و خارجی شعاع باشنداگر برابر هم با استوانه دو این مـایعیرتفاع درون را استوانه دو این و

 چگالی روندبه می فرو مایع درون کامل طور به استوانه دو هر ؟بیندازیم است بیشرت استوانه کدام بر وارد شناوری نیروی

ی)١ ی)A٢استوانه Bاستوانه

است)٣ داد)٤یکسان نظر منیتوان

اند)٦٠مثال شده رسم برابر حجم با گلوله سه شکل های.در گلوله)٢(و)١(گلوله و سرب جنس جنس)٣(از از

گلوله داخل و است دارد)١(مس قرار ای وارد.حفره را ها گلوله ،اگر کنیم شناوریآب گلولهنیروی کدام بر بر وارد

؟ شود می است(بزرگرت مس چگالی از بزرگرت سرب )چگالی

است)٣٤)٢٣)١٢)١ برابر گلوله سه هر بر وارد شناوری نیروی

ي مقایسه شbFبراي بایدنیروي gناوري Vکنیم مقایسه آنها در 123را

ظرف(یعنی درون مایع استچگالی یکسان دو هر در در )که

گ(gو استرانششتاب یکی حالت دو هر در )که

جسم(Vو کنیم)حجم مقایسه را استکهآنها برابر هم با ها گلوله حجم

؛ bFبنابراین g Vاست یکسان سه هر در شناوري نیروي یا

؛ چ(استمایعچگالییادآوري جسمنه باشین)!گالی تفاوت بی مس به نسبت سرب چگالی بودن بیشتر به و

؛٩٨احتمالی)٦١مثال

فلزی ی کره هایBوAدو چگالی اگرBوAبا کنیم می آب وارد کامل طور به Aرا B وA Bm mباشد

؟ است بیشرت کره کدام بر وارد شناوری نیروی

ی)١ ی)A٢کره است)B٣کره داد)٤یکسان نظر قطعی طور به توان منی

ي مقایسه بایدbFبراي شناوري gنیروي Vکنیم مقایسه آنها در را

ظرف(یعنی درون مایع استچگالی یکسان دو هر در در )که

گرانش(gو استشتاب یکی حالت دو هر در )که

جسم(Vو کنیم)حجم مقایسه را چگآنها کمک به دادکه نظر آنها حجم مورد در میتوان شده داده جرم و جسم خود الی

( ) ( ) A B

m
m V

V
A B A B A Bm m V V V V

   
 

   
    

؛ داریم شناوري نیروي مقایسه در Bبنابراین AV V
water B AF g V F F


  



شود می وارد آن به باال به رو ، هوا طرف از که ي.اوري گلوله از بزرگتر

بود بزرگتر ، پالستیکی ي کره براي چون و شود می حذف جسم دو هر براي باال به رو نیروي این ، محفظه داخل هواي کردن خارج با

درون از را
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دو بر ، پالستیکی بزرگ ی کره یک و فلزی کوچک ی گلوله یک ، رو به رو شکل در

است تعادل حال در ، ای شیشه ی حمفظه یک داخل دستگاه و دارند قرار ترازویی ی .کفه

کنیم خارج را ه

رود می پایین ، پالستیکی ی کره حاوی ی کفه

رود می پایین ، فلزی ی کره حاوی ی کفه

مانند می تعادل حال در راستا یک در چنان هم ها کفه

، دارد بیشتري حجم پالستیکی ي کره bFچون g Vشن شودنیروي می وارد آن به باال به رو ، هوا طرف از که اوري

بود بزرگتر ، پالستیکی ي کره براي چون و شود می حذف جسم دو هر براي باال به رو نیروي این ، محفظه داخل هواي کردن خارج با

رفت خواهد پایین ، آن حاوي ي کفه و کره این

است تعادل حال در جمموعه رو به رو شکل ی.در وزنه ازAاگر را

بود خواهد شکلی چه به ها وزنه حرکت

جسم به متصل طناب کشش ؟Aنیروی کند می تغییر چگونه

جسم ؟Bبه کند می تغییر چگونه

جسم دو هر اگر است تعادل حال در و افقی صورت به درونBوAمیله از را

؟ است درست گزینه ،کدام بیاوریم بیرون جسم(مایع جسمAحجم حجم استBاز )بیشرت

شود می متمایل پایین مست به

شود می متمایل پایین مست به

ماند می باقی تعادل حال در افقی حالت به میله

است ممکن سه هر شرایط به بسته

دو)٦٢مثال بر ، پالستیکی بزرگ ی کره یک و فلزی کوچک ی گلوله یک ، رو به رو شکل در

است تعادل حال در ، ای شیشه ی حمفظه یک داخل دستگاه و دارند قرار ترازویی ی کفه

حمفظ داخل هوای کنیماگر خارج را ه

رود)١ می پایین ، پالستیکی ی کره حاوی ی کفه

رود)٢ می پایین ، فلزی ی کره حاوی ی کفه

مانند)٣ می تعادل حال در راستا یک در چنان هم ها کفه

است)٤ ممکن ، گزینه سه هر

، دارد بیشتري حجم پالستیکی ي کره چون

است بود.فلزي بزرگتر ، پالستیکی ي کره براي چون و شود می حذف جسم دو هر براي باال به رو نیروي این ، محفظه داخل هواي کردن خارج با

رفت خواهد پایین ، آن حاوي ي کفه و کره این

است)٦٣مثال تعادل حال در جمموعه رو به رو شکل در

بیاوریم بیرون آب داخل

بود)الف خواهد شکلی چه به ها وزنه حرکت

جسم)ب به متصل طناب کشش نیروی

متصل)ج طناب کشش جسمنیروی به

رو)٦٤مثال به رو شکل جسمدر دو هر اگر است تعادل حال در و افقی صورت به میله

؟ است درست گزینه ،کدام بیاوریم بیرون مایع

جسم)١ طرف در شودAمیله می متمایل پایین مست به

طرف)٢ در شودBجسممیله می متمایل پایین مست به

ماند)٣ می باقی تعادل حال در افقی حالت به میله

است)٤ ممکن سه هر شرایط به بسته



بود خواهد برابر چوب وزن با شناوري نیروي یعنی این است شناور آب سطح روي جسم حالت دو هر bFدر g V mg 

اس یکی دو هر در شده جا به جا آب گرفت نتیجه میتوان نیرو این بودن یکسان تبا

است یکسان دو هر در هم آب درون شناور حجم گرفت نتیجه میتوان نیرو این بودن یکسان با

باشد بیشتر باید رفتگی فرو میزان داریم کوچکتري سطح که دوم حالت در شود یکی حالت دو هر در شناور قسمت حجم اینکه براي

است کمتر چوب کف مقطع سطح که دوم شکل در است یکی دو هر در
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ابعاد به مستطیل مکعب شکل به چوبی cmقطعه cm cm 10 5 2

مان دیگر بار و سطح بزرگرتین از شکل، )ب(ند

؛ مطلوبست کنیم می شناور آب در ، سطح کوچکرتین از

شناوری نیروی ی اندازه ی مقایسه

است رفته فرو آب در که جسم از طولی میزان مقایسه

وار آب طرف از چوب زیرین سطح بر که شودفشاری می د

بود خواهد برابر چوب وزن با شناوري نیروي یعنی این است شناور آب سطح روي جسم حالت دو هر در

شده جا به جا آب اس)میزان یکی دو هر در شده جا به جا آب گرفت نتیجه میتوان نیرو این بودن یکسان با

bF g Vاست یکسان دو هر در هم آب درون شناور حجم گرفت نتیجه میتوان نیرو این بودن یکسان با

باشد بیشتر باید رفتگی فرو میزان داریم کوچکتري سطح که دوم حالت در شود یکی حالت دو هر در شناور قسمت حجم اینکه براي

مقطع سطح در فشار است)حاصلضرب کمتر چوب کف مقطع سطح که دوم شکل در است یکی دو هر در

؛ درسی کتاب مترین از بیشرت

ایم داده قرار ظرفی درون آب روی را چوب قطعه مهانند.یک بار یک را آهنی ی وزنه یک

شکل مهانند ، دیگر بار و میدهیم قرار چوب روی ،)ب(،

؛ مطلوبست کنیم می آویزان چوب زیر از

شناوری نیروی بزرگی مقایسه

شده جا به جا مایع حجم مقایسه

دارد قرار مایع درون جسم هر ز

کنید مقایسه را ظرف کف تا ب

ابعاد)٦٥مثال به مستطیل مکعب شکل به چوبی قطعه

شکل مانند بار یک مان)الف(را دیگر بار و سطح بزرگرتین از ،

؛ مطلوبست کنیم می شناور آب در ، سطح کوچکرتین از

شناوری)الف نیروی ی اندازه ی مقایسه

شده)ب جا به جا آب حجم مقایسه

آب)ج در چوب شناور حجم مقایسه

است)د رفته فرو آب در که جسم از طولی میزان مقایسه

وار)و آب طرف از چوب زیرین سطح بر که فشاری

بود)الف خواهد برابر چوب وزن با شناوري نیروي یعنی این است شناور آب سطح روي جسم حالت دو هر در

شناوري)ب نیروي تعریف شده(طبق جا به جا آب میزان

شناوري)ج نیروي ي رابطه Fطبق g V

باشد)د بیشتر باید رفتگی فرو میزان داریم کوچکتري سطح که دوم حالت در شود یکی حالت دو هر در شناور قسمت حجم اینکه براي

شناوري)و مقطع(نیرو سطح در فشار حاصلضرب

است بیشتر آن کف بر وارد فشار

؛)٦٦مثال درسی کتاب مترین از بیشرت

ایم داده قرار ظرفی درون آب روی را چوب قطعه یک

شکل)الف(شکل مهانند ، دیگر بار و میدهیم قرار چوب روی ،

؛ مطلوبست کنیم می آویزان چوب زیر از

شناوری)الف نیروی بزرگی مقایسه

شده)ب جا به جا مایع حجم مقایسه

آب)ج در چوب شناور حجم مقایسه

امقایسه)د که ارتفاعی داردمیزان قرار مایع درون جسم هر ز

آسهمقای)و سطح ی کنیدفاصله مقایسه را ظرف کف تا ب



تعادل حال به

سراغ بري باید اول تو کن مقایسه را شناوري نیروي میگه اینجا مثال فرمولش سراغ به برو اول کن مقایسه را کمیت فالن گفتند وقت هر

قسمت حجم مورد در ما چون ؟ چرا ؟ نمیکنه دوا رو دردي فرمول این اینجا درکه کمیت یک فرمول اگر نداریم اطالعاتی شناور

مایع دو هر سطح روي جسم این چون که کنید دقت برابره چی با شده پرسیده کمیت اون ببینی باید

بود خواهد برابر شناوري نیروي حالت دو هر در پس است برابر چوب وزن با شناوري نیروي شناور

نیست یکی شده جا به جا مایع حجم اما است یکسان ظرف دو هر در و است برابر شناوري نیروي با هم شده جا به جا مایع وزن

شود می جا به جا آن از کمتري حجم است چگالتر دوم ظرف درون مایع چون

دوم حالت به اول حالت در مایع چگالی نسبت با اول حالت به دوم حالت در شناور حجم نسبت زیر ي رابطه استبق متناسب

b

b

F g V mg
g V g V V V V V

F g V mg


   



 
       

 

1 1 1
1 1 2 2 1 1 2 2 2 1

2 2 2

س روی دومی مایعو است٢طح شناور

است برابر مکعب وزن با شناوري نیروي پس است شناور مایع دو هر سطح روي مکعب دو ؛این Fدرسته g V mg دو هر در پس

نیست یکی شده جا به جا مایع حجم اما است یکسان ظرف دو هر در و است ابر

شود می جا به جا آن از کمتري حجم است چگالتر دوم ظرف درون مایع چون

است کمتر مایع دو هر چگالی از آن چگالی نابراین

یکی شناور حجم پس دوم حالت به اول حالت در مایع چگالی نسبت با اول حالت به دوم حالت در شناور حجم نسبت زیر ي رابطه طبق ؛ غلطه

b

b

F g V mg
g V g V V V V V

F g V mg


   



 
       

 

1 1 1
1 1 2 2 1 1 2 2 2 1

2 2 2
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متفاوت مایع دو براي شناوري نیروي بررسی

متفاوت های چگالی به مایع دو حاوی ظرف 2،)و1دو 2 1(، افقی سطح تعادلبر حال به

ظرف درون مایع سطح روی بار یک را چوب قطعه مایع)١(یک سطح روی هم یکبار و

کنید مقایسه را شناوری نیروی

کنید مقایسه را تعادل به تارسیدن

کنید مقایسه را مایع درون ناور

سراغ بري باید اول تو کن مقایسه را شناوري نیروي میگه اینجا مثال فرمولش سراغ به برو اول کن مقایسه را کمیت فالن گفتند وقت هر

قسمت حجم مورد در ما چون ؟ چرا ؟ نمیکنه دوا رو دردي فرمول این اینجا که

اینجا مایع)مثل دو هر سطح روي جسم این چون که کنید دقت برابره چی با شده پرسیده کمیت اون ببینی باید

بود خواهد برابر شناوري نیروي حالت دو هر در پس است برابر چوب وزن با شناوري نیروي شناور

نیست یکی شده جا به جا مایع حجم اما است یکسان ظرف دو هر در و است برابر شناوري نیروي با هم شده جا به جا مایع وزن

ي رابطه طبق
m

V
 شود می جا به جا آن از کمتري حجم است چگالتر دوم ظرف درون مایع چون

دوم حالت به اول حالت در مایع چگالی نسبت با اول حالت به دوم حالت در شناور حجم نسبت زیر ي رابطه بق

V
g V g V V V V V

V

 
   




       2 12 1

1 1 2 2 1 1 2 2 2 1
1 2

داریم اختیار در مشابه مایع.کامال سطح روی س١اولی روی دومی و

؟ نیست درست گیری نتیجه کدام باشد بیشرت اول مایع از دوم مایع چگالی اگر

است یکسان جسم دو هر بر وارد شناوری نیروی

است کمرت اول حالت از دوم حالت در شده جا به جا مایع حجم

است کمرت مایع دو هر چگالی از ها مکعب چگالی

است رفته فرو آب درون دوجسم این از ی

است برابر مکعب وزن با شناوري نیروي پس است شناور مایع دو هر سطح روي مکعب دو ؛این درسته

بود خواهد برابر شناوري نیروي حالت

بر شناوري نیروي با هم شده جا به جا مایع وزن ؛ نیستدرسته یکی شده جا به جا مایع حجم اما است یکسان ظرف دو هر در و است ابر

ي رابطه طبق
m

V
 شود می جا به جا آن از کمتري حجم است چگالتر دوم ظرف درون مایع چون

ب است شده شناور مایع دو هر سطح در مکعب چون ؛ استدرسته کمتر مایع دو هر چگالی از آن چگالی نابراین

یکی شناور حجم پس دوم حالت به اول حالت در مایع چگالی نسبت با اول حالت به دوم حالت در شناور حجم نسبت زیر ي رابطه طبق ؛ غلطه

V
g V g V V V V V

V

 
   




       2 12 1

1 1 2 2 1 1 2 2 2 1
1 2

متفاوت مایع دو براي شناوري نیروي بررسی

از)٦٧مثال چیبیشرت ؛٩٥قلم

متفاوت های چگالی به مایع دو حاوی ظرف دو

دارند ظرف.قرار درون مایع سطح روی بار یک را چوب قطعه یک

ظرف سازیم)٢(درون می .شناور

کنید)الف مقایسه را شناوری نیروی

شده)ب جا به جا مایع کنیدحجم مقایسه را تعادل به تارسیدن

ش)ج جسم کنیدحجم مقایسه را مایع درون ناور

سراغ)الف بري باید اول تو کن مقایسه را شناوري نیروي میگه اینجا مثال فرمولش سراغ به برو اول کن مقایسه را کمیت فالن گفتند وقت هر

bF g Vقسمت حجم مورد در ما چون ؟ چرا ؟ نمیکنه دوا رو دردي فرمول این اینجا که

نخور دردت به کردن اینجا(مقایسه مثل

بود خواهد برابر شناوري نیروي حالت دو هر در پس است برابر چوب وزن با شناوري نیروي شناور

نیست)ب یکی شده جا به جا مایع حجم اما است یکسان ظرف دو هر در و است برابر شناوري نیروي با هم شده جا به جا مایع وزن

نیست یکی ها مایع چگالی ي.زیرا رابطه طبق

دومط)ج حالت به اول حالت در مایع چگالی نسبت با اول حالت به دوم حالت در شناور حجم نسبت زیر ي رابطه بق

g V g V V V V V       1 1 2 2 1 1 2 2 2 1

؛)٦٨مثال منزل داریممکعبدومترین اختیار در مشابه کامال

؟ نیست درست گیری نتیجه کدام باشد بیشرت اول مایع از دوم مایع چگالی اگر

است)١ یکسان جسم دو هر بر وارد شناوری نیروی

است)٢ کمرت اول حالت از دوم حالت در شده جا به جا مایع حجم

است)٣ کمرت مایع دو هر چگالی از ها مکعب چگالی

یکسان)٤ استحجم رفته فرو آب درون دوجسم این از ی

است)1 برابر مکعب وزن با شناوري نیروي پس است شناور مایع دو هر سطح روي مکعب دو ؛این درسته

بود خواهد برابر شناوري نیروي حالت

بر)2 شناوري نیروي با هم شده جا به جا مایع وزن ؛ درسته

نیست یکی ها مایع چگالی ي.زیرا رابطه طبق

ب)3 است شده شناور مایع دو هر سطح در مکعب چون ؛ درسته

یکی)4 شناور حجم پس دوم حالت به اول حالت در مایع چگالی نسبت با اول حالت به دوم حالت در شناور حجم نسبت زیر ي رابطه طبق ؛ غلطه

نیست

g V g V V V V V       1 1 2 2 1 1 2 2 2 1



water A oil B water A oil B B Ag V g V V V V V         

حال در چپ سمت جسم است کمتر مایع چگالی از آن چگالی یعنی ن

است بیشتر چپ سمت چگالی از راست جسم چگالی ؛ بنابراین است بیشتر مایع از آن چگالی یعنی این است شدن نشین ته و سقوط

می آن فرمول روي از شناوري نیروي مقایسه راه سریعترین و bFباشدبهترین g V

است یکسان جسم دو هر براي فرمول این در

جسم است)ب(از بنابراینبیشتر

شود می نشین ته و است سقوط حال در جسم این یعنی این باشد می بیشتر شناوري نیروي از وزن نیرو
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مکعب شکل مطابق مکعبراAمطابق و آب اندازیمBدرون می روغن درون را

درستی به گزینه کدام باشد برابر هم با مکعب هر بر وارد شناوری نیروی اگر

؟ است کرده مقایسه را جسم دو این waterحجم oil 

A BV V

دارد بستگی آهنا چگالی به

water oilwaterB
water A oil B water A oil B B A

A oil

V
g V g V V V V V

V

 
   




      

مایع درون آنها وضعیت اساس بر اجسام چگالی مقایسه

؛ درسی کتاب مترین از بیشرت

یکدیگر با زیر، شکل در آهنی استهای .برابر

کنید مقایسه مایع با و بایکدیگر را جسم دو این چگالی

را جسم دو این در شناوری نیروی ی کنیداندازه مقایسه

میگیرید ای نتیجه چه کنید مقایسه شناوری نیروی با را جسم این وزن نیروی

ای است شناور مایع سطح در راست سمت حالجسم در چپ سمت جسم است کمتر مایع چگالی از آن چگالی یعنی ن

است بیشتر چپ سمت چگالی از راست جسم چگالی ؛ بنابراین است بیشتر مایع از آن چگالی یعنی این است شدن نشین ته و سقوط

می آن فرمول روي از شناوري نیروي مقایسه راه سریعترین و بهترین

پس دارند قرار مایع یک درون جسم دو استهر یکسان جسم دو هر براي فرمول این در

است یکی حالت دو هر در )که

جسم براي حجم این که دارد قرار آب درون که جسم)الف(ت از

جسم بر وار شناوري جسم))الف((نیروي از بود))ب((بیشتر خواهد

است برابر هم با آن وزن و شناوري نیروي بنابراین است شناور جسم الف شکل در

باشد می برابر جسم دو این وزن نیروي سوال صورت Aات BF mg F 

شود می نشین ته و است سقوط حال در جسم این یعنی این باشد می بیشتر شناوري نیروي از وزن نیرو

درون را فلزی مکعب یک و استوانه یک رو به رو شکل انداآمطابق می .زیمب

ماند می شناور اب داخل مکعب و شود می نشین ته ظرف کف در استوانه

و استوانه باشد2چگالی مکعب چگالی

؟ است درست ماده سه این ها چگالی مقایسه مورد در گزینه کدام

٢(   1 0 2

٤(   2 1 0

مکعب)٦٩مثال شکل مطابق مطابق

درستی به گزینه کدام باشد برابر هم با مکعب هر بر وارد شناوری نیروی اگر

؟ است کرده مقایسه را جسم دو این حجم

١(A BV V٢(A BV V

٣(A BV Vدارد)٤ بستگی آهنا چگالی به

water A oil B water A oil B B Ag V g V V V V V      

مایع درون آنها وضعیت اساس بر اجسام چگالی مقایسه

؛)٧٠مثال درسی کتاب مترین از بیشرت

قطعه یکدیگرجرم با زیر، شکل در آهنی های

کنید)الف مقایسه مایع با و بایکدیگر را جسم دو این چگالی

را)ب جسم دو این در شناوری نیروی ی اندازه

میگیرید)ج ای نتیجه چه کنید مقایسه شناوری نیروی با را جسم این وزن نیروی

؛)الف چگالی ایبررسی است شناور مایع سطح در راست سمت جسم

است بیشتر چپ سمت چگالی از راست جسم چگالی ؛ بنابراین است بیشتر مایع از آن چگالی یعنی این است شدن نشین ته و سقوط

؛)ب شناوري نیروي میبررسی آن فرمول روي از شناوري نیروي مقایسه راه سریعترین و بهترین

پسچون دارند قرار مایع یک درون جسم دو هر

گرانش(gو استشتاب یکی حالت دو هر در که

اسVو جسم از حجمی جسممیزان براي حجم این که دارد قرار آب درون که ت

 
F g V
 

جسم بر وار شناوري نیروي

است)ج برابر هم با آن وزن و شناوري نیروي بنابراین است شناور جسم الف شکل در

اطالع باشدطبق می برابر جسم دو این وزن نیروي سوال صورت ات

شکل در شود)ب(بنابراین می نشین ته و است سقوط حال در جسم این یعنی این باشد می بیشتر شناوري نیروي از وزن نیرو

درون)٧١مثال را فلزی مکعب یک و استوانه یک رو به رو شکل مطابق

ماند می شناور اب داخل مکعب و شود می نشین ته ظرف کف در استوانه

و0اگر آب و1چگالی استوانه چگالی

؟ است درست ماده سه این ها چگالی مقایسه مورد در گزینه کدام

١(   1 2 0

٣(   1 2 0



های وزنه ،EوBاگر بیندازیم آبی ظرف در را

گرفنت قرار وضعیت ها داده این با

in

total

V

V
باشد بیشتر

است نزدیکتر مایع چگالی به و است بیشتر چگالی به جسم آن دوچگالی اگر مثال

جسم حجم بگوییمBز توانیم می باشد مایع درون

جرم به جسمی mVهرگاه کلی حجم ،' چگالی راو

b in totalF mg V g V g        

است حجم به جرم نسبت چگالی

جرمها نسبت است یکسان ، ها حجم اینجا چون

بود خواهد ها چگالی نسبت همان

A B C D E       
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نابرا های جرم و برابر های حجم ، شکل مطابق وزنه پنج ، زیر شکل دارنددر های.بر وزنه اگر

گیرند می قرار تعادل حال در ، است شده داده نشان شکل در که وضعیتی گرفنت.مطابق قرار وضعیت ها داده این با

؟ بود خواهد چگونه آب در را ها وزنه بقیه

A B water C D E         

بود خواهد شناور آب سطح روي دارد مایع از کمتر چگالی که

شوند می نشین ته ظرف ته در دارند مایع از بیشتر چگالی که

چگالی به مایعی درون یکسان شعاع با توپر ی کره دو شکل دارند0مطابق .قرار

ی کره چگالی با٢و دهیم2را منایش

چگا مقایسه مورد در گزینه ؟کدام است درست ماده سه این ها لی

٢(   0 2 1

٤(   1 2 0

؟ است کرده مقایسه درستی به را کره هر بر وارد شناوری نیروی گزینه کدام

٢(F F1 2

است)٤ ممکن سه هر

in کسر چه هر مایع یک روي شناور جسم دو چگالی مقایسه در
total

V

جسم کل حجم به رفته رفته مایع درون حجم است)نسبت نزدیکتر مایع چگالی به و است بیشتر چگالی به جسم آن چگالی

چگالی به مایعی سطح جسم0روي حجم از نیمی و باشند اAشناور ثلثی جسمو حجم ز

جرم به جسمی هرگاه ؛ اومده کجا از نکته این میگن که اونایی ویژه نکته اثبات

داریم باشد 'شناور in material
b in total

total water
m

V
F mg V g V g

V


 


       



دارد مایع چگالی با آن چگالی بودن یکسان از حکایت

چگالی بودن بیشتر از داردآحکایت مایع چگالی از ن
جرمها نسبت است یکسان ، ها حجم اینجا چون

نابرا)٧٢مثال های جرم و برابر های حجم ، شکل مطابق وزنه پنج ، زیر شکل در

گیرند می قرار تعادل حال در ، است شده داده نشان شکل در که وضعیتی مطابق

؟ بود خواهد چگونه آب در را ها وزنه بقیه

میگیریم نتیجه باال کادر مطالب Aاز B water C D E         

يبنابراین بودAوزنه خواهد شناور آب سطح روي دارد مایع از کمتر چگالی که

ي شوندDوCوزنه می نشین ته ظرف ته در دارند مایع از بیشتر چگالی که

چگالی)٧٣مثال به مایعی درون یکسان شعاع با توپر ی کره دو شکل مطابق

ی کره چگالی با١اگر ی1را کره چگالی و

چگا)الف مقایسه مورد در گزینه کدام

١(   2 1 0

٣(   0 1 2

؟)ب است کرده مقایسه درستی به را کره هر بر وارد شناوری نیروی گزینه کدام

١(F F1 21 2

٣(F F1 2

کاربرينکته و مهم کسر؛ي چه هر مایع یک روي شناور جسم دو چگالی مقایسه در

جسم( کل حجم به رفته رفته مایع درون حجم نسبت

چگالیBوAجسم به مایعی سطح روي

A B   0

؛ اومده کجا از نکته این میگن که اونایی ویژه نکته اثبات

م درون چگالی به داریمایعی باشد شناور

جسم شدن ور داردBغوطه مایع چگالی با آن چگالی بودن یکسان از حکایت

شدن نشین چگالیEجسمته بودن بیشتر از حکایت



شناورند آب درون رو به رو شکل مطابق متفاوت های چگالی با جسم سه

دارد قرار آب در آن از بیشتري حجم که جسمی

Bاز نیمی حجمو داردCکل قرار آب درون

؛ ي رابطه طبق شناور اجسام بین چگالی مقایسه براي اما

داشت خواهد بیشتري .الی

بنابراین دارد قرار آب درون ،water a b c     

مقایسه را اینها وزن نیروي میگه سوال وقتی بنابراین بود خواهد برابر شناوري نیروي با آنها وزن نیروي ، د

میرو پس است یکسان سه هر براي Vکه سراغ به قسمتیم حجم که

شناور قسمت حجم پس است نتیجهbوaیکسان در و

A B C
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شناورند آب درون رو به رو شکل مطابق متفاوت های چگالی با جسم سه

؟ دارد را چگالی کمرتین جسم کدام

است یکسان سه هر چگالی

است کمتر آب از آنها ي سه هر چگالی پس هستند شناور آب سطح ي

؛ ي رابطه طبق شناور اجسام بین چگالی مقایسه براي inاما material

total water

V

V




دارد قرار آب در آن از بیشتري حجم که جسمی

شده داده شکل مطابق
3

4
وAحجمکلاز

1

3
حجماز Bکل

water A C B   

استوانه سه رو به رو شکل یکساندر ی قاعده شعاع هایبا چگالی با

است درست ها استوانه این چگالی مقایسه رد

٢(c b a   

٤(c a b   

کنید حبث استوانه سه این وزن مقایسه مورد در

است کمتر آب از آنها ي سه هر چگالی پس هستند شناور آب سطح روي جسم سه ؛هر ي رابطه طبق شناور اجسام بین چگالی مقایسه براي اما

داردچگ قرار آب در آن از بیشتري حجم که داشتجسمی خواهد بیشتري الی

وaحجم
1

2
حجماز وbکل

1

3
حجماز بنابراینcکل دارد قرار آب درون ،

هستن شناور استوانه سه هر مقایسهچون را اینها وزن نیروي میگه سوال وقتی بنابراین بود خواهد برابر شناوري نیروي با آنها وزن نیروي ، د

F g V mg  باشید وزن مقایسه میروgودنبال پس است یکسان سه هر براي که

استوانه دو براي شناور قسمت ارتفاع و قاعده مساحت و شعاع باشد می جسم شناورbوaشناور قسمت حجم پس است یکسان

است ن یکسا استوانه دو این وزن و شناوري aنیروي b cF F F 

؛)٧٤مثال درسی کتاب شناورندمترین آب درون رو به رو شکل مطابق متفاوت های چگالی با جسم سه

؟ دارد را چگالی کمرتین جسم کدام

١(A٢(B

٣(Cاست)٤ یکسان سه هر چگالی

رو جسم سه استهر کمتر آب از آنها ي سه هر چگالی پس هستند شناور آب سطح ي

؛ ي رابطه طبق شناور اجسام بین چگالی مقایسه براي اما

داشت خواهد بیشتري شده.چگالی داده شکل مطابق

waterبنابراین A C B     

استوانه)٧٥مثال سه رو به رو شکل در

روی هستندمتفاوت شناور آب سطح

مو)الف در گزینه استکدام درست ها استوانه این چگالی مقایسه رد

١(a b c   

٣(a b c   

کنید)ب حبث استوانه سه این وزن مقایسه مورد در

است کمتر آب از آنها ي سه هر چگالی پس هستند شناور آب سطح روي جسم سه هر

in material

total water

V
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داردچگ قرار آب در آن از بیشتري حجم که جسمی

شده داده شکل مطابق
3

4
حجمکلاز

هستن)ب شناور استوانه سه هر چون

طریق از شما Fکنید g V mg 

استوانه دو براي شناور قسمت ارتفاع و قاعده مساحت و شعاع باشد می جسم شناور

است ن یکسا استوانه دو این وزن و شناوري نیروي
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