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هر چیزی که در اطراف ما وجودد دار ،ا او چیوزای رزر وه کوه موهرینیم توا او کدچدودهوا کوه د وم ،ن یاوچ روا چاوم
ه اد در حال حرکت هستنم .حته او چیزا ه که انگار ساکچ هسوتنم و حتوه یوا م م (وم مرو رور) موی د روه نرور
ریا

اونا هم درحال حرکت هستنم.

ا انداع حرکته که وجدد دار ،و ره چام ن یاد میاه ا نارو نام ررد :
 -1حرکت او(ترو ها ره دور هستهی اتم
 -2ندسا ور ش اتم های ه جسم در حاوت جامم مر خدد ی ا ا کتاب علدم تد که روی میز ،در کنار هم
 -3حرکت میچ ره دور خددش و خدرییم

مسافت (: )Distance
به کل مسیری که متحرک از نقطه شروع تا پایان می پیماید ،مسافت یا مسافت پیموده شده می گوییم.
مر ی ا ا خدنه نقطه یروع میر م تا ممرسه نطقه پا ا

ک ا چ مسیری که طه کرد م حاال ره هر ی(له میاه مسافت.

مع دال مسافت رو را حرف  lاِل ناد میم م.
مسافت ا جنس طدوه و واحم ا (ای او در  SIمتر  mهست.
واحم های د گهای که ررای مسافت ره کار میر : ،کیلدمتر km
سانته متر  cmفدت  ftا نچ in
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جابهجایی (: )Displacement
به کوتاهترین مسیر ،که یک خط راست بین نقطهی شروع و پایان است  ،جابه جایی گفته می شود.
مر فرض کنیوم در یو( پوا یچ میخدا وم ا سور عتر چ را ،ررسویم روه مقوومتد  .خو

کوموم را ،ا ه وه نزد وه تور،

آفر چ ه خط راست .ا چ خط راست ه د جاره جا ه خددمدنه.

جاره جا ه

بردار جابهجایی (: )Displacement Vector
پاره خط جهت داری است (خط راست) کهه نقطههی شهروع را بهه نقطهه پایهان ویهل میکنهد  ،و جههت نن از نقطهه
شروع به سمت نقطه پایان است.
مر ا ه در ه د ی( راال واسه جاره جا ه ه رردار ر(اویم روردار جاروه جوا ه رو رسوم کورد م .فقوط دتوت کنیوم روردار
جاره جا ه ع و ،رر انما  ،جهت هم دار. ،
رووردار جارووه جووا ه رووا ن وواد  dن ووا

مسافت طه یم،

داد،

میاه.
رردار جاره جا ه d

جارووه جووا ه هووم ا جوونس طدوووه و واحووم ووا
(ای او در  SIمتر  mهست.

واحم های د گه که ررای جاره جا ه ره کار میر : ،کیلدمتر  kmسانته متر  cmفدت  ftا نچ in
نکته ریزه میزه :
به اندازه بردار جابه جایی واسه راحتی می گیم جابه جایی ،پس جابه جایی همون اندازه بردار جابه جایی هستش.
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نکته مهم  :اگه نقطه شروع و پایان حرکت یکی باشه ،اندازه بردار جابه جایی برابر صفر میشه .مثال یه متحرک از خونه بره مدرسه
و دوباره برگرده خونه ؛ یعنی سر جای اولش.

در ا چ ی( ها جاره جا ه صزر است :

نقطه یروع و

نقطه یروع و
پا ا

پا ا

(ه است

(ه است

نکته مهم  :اگه یه متحرک روی مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت حرکت کنه ،اندازه بردار جابه جایی و مسافت طی شده اش با
هم برابر میشه.
مسافت = جاره جا ه

مسافت طه یم،

B

A

رردار جاره جا ه

تندی متوسط (: ) Average Speed
به نسبت مسافت طی شده به زمان یرف شده تندی متوسط میگوییم ،که یک کمیت اسکالر(نرده ای) است .یکای اندازه گیری
تندی متوسط در  SIمتر بر ثانیه می باشد.
اس(اور ا نرد،ای عنه فقط عمد ،و فقط مقمار دار ،و جهت نمار .،تنمی متدسط رو را ن اد  savن ا

مه د م و ا رارطه ر رمست

میار م :

()m
()t

متر مسافت طهیم،
ثانیه ما صرف یم،

= تنمی متدسط متر رر ثانیه

نکته ریزه میزه ( m/s :مترر برر نانیرهد (در تنردی متوسر د بره مرا میگره کره متحررک در هرر نانیره تنرد مترر رو طری کررده.
خوب دقت کنیرد کره در اینجرا مرا کراری بره جهرت متحررک نداریم(اصر بره مرا تره د وا
یعنی مثال با  20متر بر نانیه رفته یا  40تا یا  50تا و . ...

مرا فقر مقردار تنردی متوسر مهمره

پاسخ :
توجرره  :همیشرره یررادتون باشرره برررای حرره مسررداه اوا داده هررا رو یرره طرررب بنویسررید تررا ب ینیررد ترری داریررد ترری نداریررد و ترری
میخواید ،بعد برید سراغ حه مسداه .حاال بریم مسداه رو حه کنیم :
مسافت طه یم،
ما صرف یم،

متر رر ثانیه

 = 840 mمسافت طه یم،
= تنمی متدسط

 = 60 sما صرف یم،
? = تنمی متدسط

 14متر بر نانیه یعنی دوترخه سوار در هر نانیه  14متر رو طی کرده (به طور متوس د تا به مقصدش رسیده.

پاسخ :
مسافت طه یم،

مسافت طه یم،
ما صرف یم،

= ما صرف یم،

= تنمی متدسط

? = تنمی متدسط

سرعت متوسط (: ) Average Velocity
به نسبت جابه جایی به زمان یرف شده سرعت متوسط می گوییم کهه یهک کمیهت بهرداری اسهت .یکهای انهدازهگیهری
سرعت متوسط در  SIمتر بر ثانیه است .ررداری عنه ع و ،رر انما  ،جهوت هوم دار ،مور روه سو ت یو ال وا جنودب وا ...
 .سرعت متدسط رو را  Vavن ا
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میم م و ا رارطه ر رمست میار م :
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متر جاره جا ه
ثانیه ما صرف یم،

=

سرعت متدسط متر رر ثانیه

نکته ریزه میزه :
( m/sمتر بر نانیهد (در سرعت متوس د به ما میگه که متحرک در هر نانیه تند متر رو به سمت مقصدش طی کرده .خوب دقت کنید
که در اینجا برای ما جهت متحرک مهمه ،وا

همی فق عدد سرعت متوس رو با جهتش بیان می کنیم؛ مثال می گیم موتورسواری

مسیری را به طرب شرق با سرعت متوس  40متر بر نانیه طی کرده است ( .تو اینجا ای به طرب شرق خیای مهمه د

نکته مهم  :اگه جابهجایی متحرکی صفر باشه ،سرعت متوسطش هم صفر خواهد شد.
صزر = جاره جا ه

صزر = سرعت متدسط

یکی دیگر از یکاهای تندی متوسط و سرعت متوسط ،کیلومتر بر ساعت ( )Km/hمی باشد  .برای تبدیل ( )Km/hبه ()m/s
و برعکس ،از رابطه زیر استفاده می کنیم :

÷ 3/6
× 3/6

پاسخ :

× 3/6

جاره جا ه
ما صرف یم،

 = 350 mجاره جا ه
= سرعت متدسط

 = 35 sما صرف یم،

? = سرعت متدسط

رابطه سریع برای پیدا کردن تندی متوسط و سرعت متوسط
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ما t
مسافت
ما صرف یم،
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تنمی متدسط Sav

= تنمی متدسط

جاره جا ه

÷
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سرعت متدسط Vav
جاره جا ه

ما صرف یم،

=

ما صرف یم،

سرعت متدسط
ما صرف یم × ،سرعت متدسط = مسافت

جاره جا ه

=

= سرعت متدسط

ما صرف یم،

سرعت متدسط
ما صرف یم × ،سرعت متدسط = جاره جا ه

تندی لحظه ای (: )Instantaneous Speed
به تندی خودرو در هر لحظه تندی لحظه ای گفته می شود .فرض کنیم ناستیم داخ ماییچ و هد چا تد میخدر ،ره تنمی
سنج و مهرینیم دار ،عمد  100رو ناد میم .،ا چ عمد  100در حقیقت دار ،ه د تنمی و ره ای رو ریا مه کنه و چد فقط در
او و ره ا

ره

میگیم تنمی و ره ای؛ عنه م (نه مر

ه ثانیه رعم ا یا مم ک تر عمدش تغییر کنه.

نکته ریزه میزه :
تندی لحظه ای در حقیقت همون سررررعت عامیانه خودمونه مثال دیدید می یم " :یه ماشررری دیدا با سررررعت  100تا میرفت " ای
سرعتی که ما بیان می کنیم همون تندی یا تندی لحظه ای دی ه تندی لحظه ای هم مثه تندی متو س  ،با متر بر نانیه و کیاومتر
بر سرراعت بیان میشرره  .به ع ارتی سرراده وقتی تندی لحظه ای های مختاف در یک بازه زمانی کنار هم قرار ب یرن ،میشرر تندی
متوس .

سرعت لحظه ای (: )Instantaneous Velocity
اگر تندی متحرک را همراه با جهت بیان کنیم ،در حقیقهت سهرعت لحظههای نن را بیهان کهردهایم .روه عنودا مروال ا وه
رگیم خددرو ه را تنمی  40متر رر ثانیه روه طورف یو ال در حرکتوه سورعت و روهای او رو ماوخ

کورد م .پوس تزواوت

تنوومی و رووه ای و سوورعت و رووه ای تنهووا در جهووت حرکتووه عنووه تنوومی جهووت نوومار ،امووا سوورعت جهووت دار.،
ررای مختور د ه تنمی و سرعت و ره ای رو ره صدرت سرعت و تنمی ریا مه کنیم.

برای تبدیل سریع کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه و برعکس می توانید از جدول زیر استفاده کنید :

کیلومتر بر ساعت ()Km/h

متر بر ثانیه ()m/s
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شتاب متوسط (: )Average Accelcration
هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد ،می گوییم حرکتش دارای شتاب است .شتاب متوسط یک کمیت برداری است،
و یکای اندازهگیری نن در  SIمتر بر مربع(مجذور)ثانیه ( ) m/s2میباشد .خدب دتت کنیم یتاب متدسط مر سرعت متدسط
هم جهت دار ،و هم انما  ،مقمار .
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متر رر ثانیه تغییر سرعت

(
ثانیه ممت ما تغییر سرعت

=

یتاب متدسط متر رر مررع ثانیه

نکته ریزه میزه :
متر بر مربع نانیه ( m/s2د به ما می ه که در هر نانیه تند متر بر نانیه به سرعت متحرک اضافه شده تا به مقصد رسیده ( .دقت کنید
در اینجا شتاب ما نابته  ،یعنی سرعت متحرک در هر لحظه به یه اندازه زیاد میشه .مثال فرض کنید سرعت متحرکی اولش  10متر بر
نانیه است ،یه نانیه بعد میشه  20متر بر نانیه ،دوباره یه نانیه بعدش  30متر بر نانیه و  ...پس اینجا در هر نانیه  10متر بر نانیه
به سرعتش اضافه شده ،خب حاال ب ید ب ینم شتاب متوس ای متحرکه تقدره؟د

رابطه سریع برای بدست نوردن شتاب متوسط ،زمان و تغییر سرعت

تغییر سرعت
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تغییر سرعت V

= یتاب متدسط
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× یتاب متدسط = تغییر سرعت

تغییر سرعت
یتاب متدسط
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پاسخ :

m
s2

(

= سرعت اوویه

= سرعت اوویه -سرعت ثاند ه = تغییر سرعت

= سرعت ثاند ه
تغییر سرعت

ره طرف یرق

ممت ما تغییر سرعت

 = 5 sممت ما تغییر سرعت

= یتاب متدسط

پاسخ :

? = یتاب متدسط

ساکچ حال س(د = صزر = سرعت اوویه
تغییر سرعت

یتاب متدسط

= سرعت ثاند ه

= ممت ما تغییر سرعت
ره طرف ی ال

= یتاب متدسط

? = ممت ما تغییر سرعت

انواع حرکت یکنواخت :
 -1حرکت یکنواخت روی خط راست
 -2حرکت یکنواخت روی مسیر غیر مستقیم (مانند حرکت دایره ای با تندی ثابت) ا چ رخ

را در ساوهای راالتر خداهیم خدانم

حرکت یکنواخت روی خط راست :
هر ا ،مت رکه روی ه مسیر مستقیم خط راست را سرعت ثارت ) (Vتنمی ثارت و رمو تغییر جهت در حرکت رایم حرکت
آ مت رک (نداخت روی خط راست است.
تنمی ثارت و رمو تغییر جهت

نکاتی مهم درباره حرکت یکنواخت :
 -1در حرکت یکنواخت روی خط راست ،تندی لحظهای با تندی متوسط و همچنین در حقیقت سرعت لحظهای با سرعت
متوسط برابرند.
ررای درک رهتر ه مرال میزنم  :کارنامه ه دان

آمد رو در نرر رگیر م که ن رات ت ام درسهاش مر هم یم ،مر  :ادریات

 20ر اضه  20علدم  20و  ...میمونم کارنامهاش خیله رو ا ه ره نرر میرسه ووه خ

یمنیه!! حاال ا چ دان

چنم میاه آفر چ! معموام میاه  . 20عنه هر کموم ا درسها ه تنمی و ره ای هستچ و معمو

آمد معمو

هم ره ندعه تنمی متدسط

و چد تنمی و ره ای ها ثارت هستچ پس تنمی متدسط هم را تنمی و ره ای ررارر میاه.

 -2در حرکت یکنواخت روی خط راست ،شتاب حرکت یفر است.
چد سرعت هیچ تغییری ن ه کنه نه انما  ،اش و نه جهت

پس یتاره هم وجدد نخداهم دایت؛ عنه وتته تغییر سرعت

صزر ،پس یتاب هم صزر.،
 -3در حرکت یکنواخت روی مسیر دایرهای ،شتاب یفر نیست؛ زیرا با وجود اینکه تندی ثابت است ،اما در هر لحظه جهت
حرکت متحرک در حال تغییر است.
خدب دتت کنیم ا نجا تا  ،مزهدم ررداری ردد ماخ
تغییر کنه خ

میاه .تد تعر ف یتاب زتیم که یتاب وتته ره وجدد میاد که سرعت

ه دنطدر که میمونیم سرعت ه ک یت رردار ه عنه  :هم جهت دار ،و هم انما .،

پس ره سه صدرت یتاب میتدنه ره وجدد ریاد :
 -1فقط انما  ،سرعت تنمی تغییر کنه مر انما  ،سرعت ا  20 m/sررسه ره  . 30 m/sحرکت رر روی ه خط راست را
تنمی متغیر
 -2فقط جهت سرعت جهت حرکت تغییرکنه مر

ه ماهدار ،دور میچ را تنمی ثارت میچرخه اما در هر و ره جهت حرکت

تغییر می(نه .حرکت دا ر ،ای را تنمی ثارت
 -3انما  ،و جهت سرعت جزتاد تغییر کنچ .دور د

ه میما را تنمی متغیر

سرعت مثبت و منفی :
اگر متحرک در جهت مثبت محور  xدر حرکت باشد ،سرعت نن مثبت و اگر در جهت منفی محور  xدر حرکت باشد ،سرعتش
منفی میباشد.

V< 0

+x

V< 0

V>0

V>0

o

انواع حرکت شتابدار :
حرکت تندشونده  :اگر اندازه سرعت متحرک هر لحظه در حال افزایش باشد ،به آن شتاب فزاینده یا حرکت تندشونده
میگوییم.
حرکت کندشونده  :اگر اندازه سرعت متحرک هر لحظه در حال کاهش باشد ،به آن شتاب کاهنده یا حرکت کندشونده
میگوییم.

به طور کلی می توانیم بگوییم :

 :حرکت کندشونده
در جهت مربت در حرکت است

در جهت منزه در حرکت است

 :حرکت تندشونده
در جهت منزه در حرکت است
و ترمز مه کنم

در جهت مربت در حرکت است
و ترمز مه کنم

نمودارهای مهم و کاربردی فصل : 4
x

نمودار مکان-زمان

حرکت یکنواخت روی خط راست

یتاب صزر است

x

نمودار مکان-زمان
حرکت یکنواخت روی خط راست

یتاب صزر است

t

t

جسم در جهت منزه م در  xها در حرکت است

جسم در جهت مربت م در  xها در حرکت است

شیب نمودار نشاندهنده سرعت است

شیب نمودار نشاندهنده سرعت است
نمودار سرعت-زمان

نمودار سرعت-زمان

V

V

حرکت با شتاب ثابت

حرکت با شتاب ثابت

کنمیدنم،

تنمیدنم،
t

t

کنمیدنم،

تنمیدنم،
شیب نمودار نشاندهنده شتاب است

شیب نمودار نشاندهنده شتاب است

نمودار شتاب-زمان

a

نمودار سرعت-زمان
V

حرکت با شتاب ثابت

حرکت یکنواخت روی خط راست
حرکت با سرعت ثابت

t

t

یتاب صزر است
نمودار شتاب-زمان

a

V

مساحت ر ن ددار ناا دهنم ،جاره جا ه
تغییرات سرعت

مت رک است
t

t

جارهجا ه

