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حرکت چیست؟
.پدیده ای معمول و رایج در زندگی روزمره است: حرکت

.تغییر وضعیت از یک مکان به مکان دیگررا می گویند : حرکت در فیزیک

اطی یا مکان هندسی نق. اثری است که متحرک از خود بر جای می گذارد: مسیر حرکت

.است که متحرک از آنها عبور می کند 

(عمودی-افقی )ساده روی مسیر مستقیم 

دایره ای(  دو بعدی)در صفحه مسیر حرکت

نوسانی   



:مبدأ حرکت متحرک

نوان برای تعیین وضعیت و موقعیت متحرک در هر لحظه نیاز داریم نقطه ای را به ع

.مبدأ درنظر بگیریم

: مکان جسم 
جایی که جسم در آن جا قرار دارد 







.برداری است که از مبدأ حرکت به موقعیت جسم وصل می شود: تعریف

.پس متحرک در هر لحظه دارای یک بردار مکان است

.اگر این نقاط به هم وصل شوند همان مسیر حرکت است

𝒅  :بردار مکان

𝒅=𝒙𝒊 در حالت افقی

𝒕موقعیت متحرک در زمان : نکته = می 𝒙𝟎را مکان اولیه ( شروع حرکت)𝟎

.  گوییم

(رسم و اندازه ی آن)بردار مکان 



می برداری است که مکان اولیه جسم را به مکان ثانویه جسم را به هم وصل: تعریف

.کند

(رسم و اندازه ی آن)بردار جابه جایی 





: نکته 
همواره مسافت بیشتر از جابجایی است مگر در حرکت های 

در شکل زیر . روی خط راست که حرکت برگشتی نباشد 
متر است 15متر ولی مسافت طی شده 6جابجایی 



d1

d2

d

در این حرکت ها(: یک بعدی)در حرکت مستقیم 
د مسافت و جابجایی به شرط عدم برگشتن مساوین

𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1 റ𝑖= ∆𝑥 റ𝑖



























































سرعت متوسط 

سرعت متوسط از طریق محاسبات  

سرعت متوسط از طریق نمودار مکان زمان   





محاسبات که از طریق مشتق گیری از معادله حرکت طریق از سرعت 
(حذف شده است )نسبت به زمان بدست می آید   ( مکان)

شیب خط مماس در هر لحظه روی نمودار مکان زمان است 













علل ایجاد شتاب در حرکت 





در واحد زمان بردار سرعت تغییرات 





شتاب متوسط 

از طریق محاسبات تغییرات سرعت در واحد زمان 

از طریق شیب خطی که دو 
نقطه نمودار سرعت زمان را 

در آن دو لحظه قطع        
می کند 



شتاب متحرک در هر لحظه است :   شتاب لحظه ای 

شتاب لحظه ای

از طریق مشتق گیری از معادله سرعت متحرک بدست 
(حذف شده است ) می آید 

از طریق شیب خط مماس 
بر نمودار سرعت زمان در 

هر لحظه بدست می آید 





















زمان و سرعت زمان در حرکت یکنواخت-نمودار مکان











:شتابدار ثابتمکان زمان حرکت نمودارهای 



:شتابدار ثابتسرعت زمان و شتاب زمان حرکت نمودارهای 















































به حرکت سقوط  آزادانه جسمی که در نزدیکی سطح زمین فقط در اثر نیروی گرانش زمین بدون در نظر 
گرفتن مقاومت هوا گفته می شود  

یا حرکت سقوطی جسم فقط تحت تاثیر نیروی وزن را می گویند 



















د نکته سنگ بع
متر هنوز 4از 

با سطح آب 
برخورد نکرده 

است 









پایان


