
 ��رو ��ست ؟ با�ث � ��زی �ی �ود ؟

که باعث  . نیرو اثر متقابل بین دو جسم است 
.جابه جایی می شود * حرکت * تغییر شکل   



 ��روی ��وازن ��ست ؟

اگر بر جسمی چند نیرو به طور همزمان اثر  
.  کنندکند و این نیرو ها اثر یکدیگر را خنثی 

. و می گوییم نیروي وارد بر جسم متوازنند   



 ��ون اول ��و�ون را �ع��ف �نید ؟

اگر نیروي خالصی به جسمی وارد شود و آن جسم اگر ساکن است  
شروع به حرکت می کند و اگر با سرعت ثابت حرکت کند ، یا  

.سرعتش و یا جهتش تغییر می کند   



 � � �ور�ی ����ری � ���ت �واپ�ما ا�جاد ��ی �ود ؟

وقتی که نیرو هاي وارد بر هواپیما در  
.حال پرواز متوازن باشند   



)���وازن ( ��روی خا�ص ��ست ؟   

اگر نیروي وارد بر جسم صفر باشد با اثر همزمان  
نیروهاي وارد بر جسم هم دیگر را خنثی و به این نیرو ها 

، نیروهاي نامتوازن می گویند ، یا می گوییم بر جسم  
.نیروي خالصی وارد شده است   



 ��ون دوم ��و�ون را �ع��ف �نید ؟

اگر بر جسمی نیروي خالصی وارد شود با شتابی 
شروع به حرکت می کند و این شتاب با جرم جسم 

رابطه عکس و با نیروي وارد بر جسم رابطه اي 
.مستقیم دارد   



 عا�ل ا�جاد �تاب � ��زی ا�ت ؟

 نیرو 



 ���ول �تاب ��م را ��و��ید ؟

=   شتاب جسم  نیروی خالص 
جرم جسم

 



 ��روی وزن ��ست ؟

نیویی است که از طرف زمین به جسم وارد  
می شود و جسم را به سمت زمین می 

.کشد   



کای وزن ��ست ؟ ���ول وزن را ��و��ید ؟ � 

نیوتون * یکاي وزن   

:فرمول   
 

W=mg 

N 



را ��و��ید ؟) ��� * ماه * ز��ن ( �تاب جاذ� � ��ح   

9/8زمین             
1/6ماه                

4مریخ               



 ��ون �وم ��و�ون را �ع��ف �نید ؟

هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند ،  
جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه  

.ولی در خالف جهت وارد می کند   



کاک را �و��ح د�ید ؟   ��روی اص�

نیرویی که مانع حرکت اجسام می شود و 
یا از حرکت اجسام جلوگیري می کند یا در  

.ممقابل حرکت اجسام مقاومت می کند   



کات �ند �وع ا�ت ؟ �م ��رید ؟  ��روی اص�

: نیروي اصطکات دو نوع است   
نیروي اصطکات ایستایی -1  
نیروي اصطکاك جنبشی -2  



کات ا��تایی را �و��ح د�ید ؟  ��روی اص�

نیرویی که به جسم ساکن وارد می شود 
.و نمی گذارد جسم حرکت کند   



کاک �ن��ی را �و��ح د�ید ؟  ��روی اص�

نیرویی که به جسم در حال حرکت وارد  
.می شود و مانع حرکت جسم می شود   



کاک � دو ��م � � ��زی ����ی دارد ؟  ��روی اص�

.به جنس دو جسم بستگی دارد  



کاک چ�و� ا��ا�ش �ی یا�د ؟  ��روی اص�

نیروي اصطکاك بین دو جسم به علت ناهمواري هایی است 
که بین دو جسم وجود دارد هرچه دو جسم رو هم بیشتر  

فشرده شوند ، این ناهمواري ها بیشتر در یکدیگر فرو می روند  
.و مانع حرکت می شوند و نیروي اصطکاك افزایش می یابد   
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