
  چهارم فصل

 حرکت چیست

( ردپای مسیربه شکل مسیر حرکت وابسته است و یا مبدأ و مقصد طی شده است. )که مابین  هاییطولمجموع  مسافت :

یک بردار در نظر گرفته  صورتبهکه  و مقصد مبدأفاصله مابین  ترینکوتاه : جاییجابهو یا  جاییجابه یاندازه

 ( برمیان . ) شودمی

که واحدهای دیگر آن  شوندمی گیریاندازه(  mمتر )  برحسبهر دو از جنس طول هستند و  جاییجابهمسافت و  نکته:

Km  وCm  .است 

 باشند، برابرند. جهتهمدر مسیرهایی که  جاییجابه یاندازهمسافت طی شده و  نکته:

 است.   شدهسپری کهوقتیمدت  زمان :

داریم . سروکارتغییر مکان در طول زمان است. بنابراین ما با دو مفهوم مهم یعنی زمان و مکان  حرکت :

کلی بررسی  صورتبهحرکت را  کههنگامی درواقعحرکت )  زمانمدت بربخشمسافت طی شده  تندی متوسط :

 معین توجه نداریم ، تندی متوسط را در نظر داریم (  هایزمانو به جزئیات حرکت ، در  کنیممی

 ایلحظه) در یک آن ( معین بررسی کنیم به آن تندی  ایلحظهاگر بخواهیم تندی یک متحرک را در  : ایلحظهتندی 

 . دهدمیاتومبیل را نشان  ایلحظهمثال کیلومتر شمار ) تندی سنج ( یک اتومبیل، تندی  طوربه. شودمیگفته 

 . کنیممیبیان « تندی »  صورتبهرا «  ایلحظهتندی » معموالً برای سادگی در گفتار و نوشتار  نکته :

سرعت کمیتی است که هم دارای اندازه و هم دارای  درواقعحرکت )  زمانمدت بربخش جاییجابه سرعت متوسط :

 جهت است اما تندی فقط دارای اندازه است ( 

 ( متحرکی تغییر کند، حرکت متحرک دارای شتاب است .  ایلحظهسرعت )  هرگاه شتاب :
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800هواپیما با سرعت ثابت  کهوقتیشتاب و سرعت دو مفهوم کامالً متفاوت هستند.  : 1نکته 𝐾𝑚

ℎ
، سرعت کندمیپرواز  

شروع به حرکت کند، هنوز سرعتش  خواهدمیهواپیما  کهوقتیآن زیاد است ولی شتابش صفر است. به همین ترتیب 

 زیاد نیست ، ولی شتابش خیلی زیاد است که بتواند در مدت کمی سرعتش را زیاد کند .

شتاب هم افزاینده ) هنگام روشن شدن پنکه ( و هم کاهنده ) هنگام خاموش کردن پنکه ( است. : 2نکته

 تغییر سرعت زمانمدت بربخشتغییر سرعت  شتاب متوسط :

روش محاسبه گیریاندازهواحد  نماد اختصاری کمیت

X m مسافت
X m جاییجابه

t s زمان

 �̅� تندی متوسط
𝑚

𝑠

مسافت

زمان
=  

𝑥

𝑡

 �̅� سرعت متوسط
𝑚

𝑠

جابه جایی

زمان
=  

𝑥

𝑡

 �̅� شتاب متوسط
𝑚

𝑠2

تغییرات سرعت

زمان تغییرات سرعت
=  

∆𝑠

∆𝑡

تبدیل واحد : 
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زمان :  هایمسئله

را روی محور زمان نشان دهید ؟  s 2  =t دو ثانیه اول حرکت، دو ثانیه دوم حرکت، ثانیه دوم حرکت و لحظه  -1

نکته : محورهای زیر را به محور مختصات ) از صفر تا چهار ( تبدیل کنید. 

( چقدر بوده است ؟  𝑡∆. زمان حرکت ) شودمی جاجابهمتر  20 اندازهبه s 6 =tتا لحظه  s 2  =tمتحرکی از لحظه  -2

. زمان  شودمی جاجابهمتر  20و هر بار  رودمیغرب  طرفبهثانیه  6شمال و سپس  طرفبهثانیه  2متحرکی ابتدا  -3

( چقدر بوده است ؟  𝑡∆)  حرکت
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( : جاییجابهمکان ) مسافت و  هایمسئله

. مسافت  گرددبرمی m 4-  =xو سپس به مکان  شودمی جاجابه m 6  = +xتا مکان  m 4-  =xمتحرکی از مکان  -1

این متحرک به ترتیب چند متر است ؟  جاییجابهطی شده و 

  تا به مکان کندمیمثبت محور حرکت  سویبهو  کندمیشروع  m 4-  =xمتحرکی حرکت خود را از مکان  -2

m 7 = +x  تا به مکان  آیدمیبرسد، سپس مجدداً به سمت چپm 7-  =x  جاییجابهبرسد مسافت طی شده و 

متحرک را حساب کنید ؟ 

و بعد  کندمیمتر حرکت  20. او ابتدا برای رسیدن به مغازه سوپرمارکت  شودمیبرای خرید از منزل خارج علی  -3

(را به صورت خط مستقیم در نظر بگیریدخیابان ) تا به مغازه قصابی برسد. کندمیآن خیابان حرکت متر دیگر در  60از خرید 

 را طی نموده است ؟ جاییجابهالف ( او چند متر مسافت و 

؟  را طی نموده است جاییجابهاو چند متر مسافت و ب ( اگر او بعد از خرید به منزل خود برسد در این صورت 

پیمایدمی  m 3 یاندازهبهآن را عرض ، سپس کندمیطی  m 4 یاندازهبهرا خود زمین  کشاورزی طول  -4

طی کرده است چند متر است ؟ کشاورزالف ( مسافتی را که 

 چند متر است ؟ کشاورزجایی جا به ب (  

نوزاد را به دست  جاییجابه. مسافت و کندمیطی  خیزسینهخود مسیر زیر را  بازیاسبابنوزادی برای رسیدن به  -5

آورید ؟

4  3 m m
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تندی متوسط :  هایمسئله

تبدیل کنید ؟  شدهخواسته واحدهایاعداد زیر را به  -1

𝐾𝑚

ℎ

𝑚

𝑠

𝐾𝑚

ℎ

𝑚

𝑠

72 ---------------- ---------------- 15

180 ---------------- ---------------- 40

جدول زیر را کامل کنید ؟  -2

متحرک
مسافت طی شده

 m برحسب 
زمان صرف شده 

  s برحسب
    تندی متوسط

𝑚برحسب 

𝑠

10/41 ---------------- 100 دو صد متر  یدونده

5250----------------هواپیمای مسافربری

---------------- 0/2 2000 شاتل فضایی 

طی  h 5/1 زمانمدتاست . اگر ما این مسیر را با اتومبیل خود در  Km 180ساوه ، تقریباً  –مسافت بین تهران  -3

کنیم . 

الف ( تندی متوسط چقدر است ؟ 

𝑚 ب ( اگر اتومبیل ما با تندی

𝑠
120باشد و سرعت مجاز در بزرگراه  درحرکتدر بزرگراه  40   𝐾𝑚

ℎ
باشد. آیا توسط  

پلیس احتمال جریمه شدن است . چرا ؟ 

𝑚را با تندی متوسط  m 48متحرکی مسیری به طول  -4

𝑠
𝑚با تندی متوسط  s 12، سپس به مدت کندمیطی  6 

𝑠
 8 

𝑚. تندی متوسط در کل مسیر چند  دهدمیبه حرکت خود ادامه 

𝑠
 است ؟ 
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سرعت متوسط :  هایمسئله

s 10t2 یلحظهو در  m 8برابر  s 2  =t1 یلحظهها در  xمکان متحرکی روی محور  -1 .  باشدمی -m 16برابر  =

سرعت متوسط متحرک در این مدت چند متر بر ثانیه است ؟ 

90𝐾𝑚در مسیر رفت  کندمی وآمدرفتاگر سرعت متوسط اتومبیلی که بین دو شهر  -2

ℎ
60𝐾𝑚و در مسیر برگشت  

ℎ
 

𝐾𝑚 وبرگشترفتباشد، سرعت متوسط آن در 

ℎ
است ؟  

، سپس در همان جهت و کندمیرا به سمت راست حرکت  s 40  ،m 80 زمانمدتقایقی بر روی خط راست، در  -3

. سرعت متوسط را به دست آورید ؟ پیمایدمیدیگر را  s 20  ،m 100 زمانمدتدر 

را در  m 20. سپس پیمایدمی s 55 زمانمدتمتر اول را در  50متری،  50شنا، در استخر  یمسابقهشناگری در  -4

 .گرددبازمی s 20 زمانمدت

الف ( تندی متوسط شناگر را حساب کنید ؟ 

سرعت متوسط شناگر را حساب کنید ؟ ب (   

40𝐾𝑚اتومبیلی با سرعت متوسط  -5

ℎ
120، سپس با سرعت متوسط کندمیبه سمت شمال حرکت  h 2به مدت   𝐾𝑚

ℎ
 

 ،Km 60  پیمایدمیرا به سمت شرق  .

   را حساب کنید ؟ اتومبیلالف ( تندی متوسط   

را حساب کنید ؟ اتومبیلب (  سرعت متوسط    

1متحرکی -6
5

𝑚مسیر خود را با سرعت  

𝑠
  5  ،2

5
𝑚مسیر را با سرعت  

𝑠
𝑚و مابقی را با سرعت  10  

𝑠
.  کندمیطی  20  

باشد، سرعت متوسط متحرک در کل مسیر  شدهانجام جهتیکاگر کل این حرکت روی یک مسیر مستقیم و در 

چند متر بر ثانیه است ؟ 
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شتاب متوسط :  هایمسئله

𝐾𝑚پس از پرتاب به  s 17تا در مدار قرار دهد،  کندمیسرعت موشکی که فضاپیمایی را حمل  -1

ℎ
. رسدمی 1224 

شتاب متوسط آن را حساب کنید ؟ 

𝐾𝑚از حالت ایستاده به حدود  s 2سرعت خود را در عرض  تواندمییوزپلنگ ایرانی  -2

ℎ
شتاب متوسط برساند.  72 

یوزپلنگ را محاسبه کنید ؟ 

، در این مدت سرعت دهدمیروی پدال گاز فشار  s 4برای افزایش سرعت اتومبیل، پای خود را به مدت  ایراننده -3

𝐾𝑚اتومبیل از 

ℎ
𝐾𝑚به  72 

ℎ
آورید ؟را به دست . شتاب متوسط اتومبیل  رسدمی 108 

𝐾𝑚اتومبیلی با سرعت  -4

ℎ
سرعت اتومبیل  s 2و ظرف مدت  کندمیاست، راننده ترمز  درحرکتبه سمت شرق  72 

𝐾𝑚را به 

ℎ
. شتاب متوسط متحرک را محاسبه کنید ؟ در ضمن شتاب اتومبیل افزاینده است یا کاهنده رساندمی 54 

؟ چرا ؟ 

𝑚 یاولیهرا با سرعت  ایگلوله -5

𝑠
 ینقطهبه باالترین  s 2. پس از کنیممیبه سمت باال پرتاب در راستای قائم  20 

سطح  m 15بعد به ارتفاع  s 1. سپس به سمت پایین سقوط کرده و رسدمی m 20خود ) ارتفاع اوج ( در ارتفاع 

 :  رسدمیزمین 
حساب کنید ؟  s 3الف ( تندی متوسط گلوله را پس از 

حساب کنید ؟   s 3ب ( سرعت متوسط گلوله را پس از 

 شتاب متوسط گلوله را در مسیر رفت محاسبه کنید ؟ پ(  

ت ( شتاب متوسط گلوله را در مسیر برگشت محاسبه کنید ؟
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