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 4فصل 

 در فیزیک به هر چیز قابل اندازه گیری کمیت میگویند. کمیت فیزیکی:

 نیاز می باشد.واحد )یکا( برای اندازه گیری هر کمیت به یک *

ار از تر یا کوچکتر به کار ببریم که برای این کگاهی ضرورت دارد که برای اندازه گیری کمیتی واحد اصلی را بزرگ *

 استفاده می کنیم.پیشوند ها 

 پیشوند های مهم فیزیکی

 :پیشوند های بزرگ تر

 = دکا 01

 = هکتو 011

 = کیلو0111

 = مگا 01110111

 = گیگا 011101110111

 = ترا 0111011101110111

 

 پیشوند های کوچک تر:
 = دسی 0-01
 = سانتی  2-01
 = میلی 3-01
 = میکرو 6-01
 = نانو 9-01

 = پیکو 02-01

 انواع کمیت

 جرم، زمان، مسافت و... مانند:فقط دارای مقدار و اندازه می باشند  کمیت های عددی ) اسکالر( : -1

 نیرو ، وزن ، جابه جایی ... مانند: عالوه بر مقدار و اندازه دارای جهت نیز می باشند. کمیت های برداری :  -2

 حرکت 

 به تغییر مکان یک جسم نسبت به یک نقطه حرکت میگویند.

 مسافت

 است.( mمتر )به مجموعه مسیر هایی که یک متحرک از مبدا تا مقصد طی میکند مسافت می گویند که واحد آن 

  km,cm,mm,dm,nmر: واحد های دیگ

 جابه جایی

 اندازه گیری می شود.( mمتر )کوتاه ترین فاصله میان مبدا تا مقصد را جابه جایی می گویند و با واحد 



 است که معموال به آن بردار جابه جایی میگویند. برداریجابه جایی یک کمیت *

 جایی بردار جابه

 مقصد وصل می کند. پاره خطی مستقیم و جهت دار است که مبدا را به

 تندی

𝑚متر بر ثانیه )به مسافت طی شده در واحد زمان تندی میگویند که با یکا های 
𝑠⁄( و کیلو متر بر ساعت )𝑘𝑚

ℎ⁄) 

 اندازه گیری میشود.

ر تمی کنیم و برای تبدیل کیلو متر برساعت به م«  6/3»برای تبدیل واحد متر بر ثانیه به کیلو متر بر ساعت آن را ضرب در 

 برثانیه تقسیم بر همین عدد می کنیم.

 

 فرمول : 

=
مسافت

زمان
 تندی متوسط

 منظور از تندی لحظه ای تندی متوسط در هر لحظه می باشد  ای:تندی لحظه

 *در حرکت یکنواخت تندی لحظه ای تغییر نمی کند و تندی لحظه ای با تندی متوسط برابر است.

 

 سرعت 

جایی سرعت می گویند و با واحد های متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت زمان جابه جایی یک متحرک در مدتبه جابه

 اندازه گیری میشود.

 

 برای محاسبه سرعت متوسط از رابطه زیر استفاده می کنیم:

سرعت متوسط =
جابهجایی

زمان صرف شده
 

 ثانیه باشد حساب کنید. B 21به  Aدر شکل زیر تندی متوسط را  در صورتی که زمان حرکت از مثال : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 سرعت متحرک است که در هر لحظه در جهت معین دارد.سرعت لحظه ای: 

 شتاب

𝑚) متر بر مجذور ثانیهبه تغییرات سرعت در واحد زمان شتاب می گویند که با واحد 
𝑠2⁄ اندازه گیری می کنند وبا )

 نشان می دهند. aعالمت 

 است. شتابسرعت تغییر کند متحرک دارای  جهت یا اندازه با توجه به تعریف شتاب اگر *

 برای محاسبه شتاب متوسط از رابطه زیر استفاده میکنیم:

متوسطشتاب =
سرعتتغییرات

زمانتغییرات
                      �̅� =

∆𝑉

∆𝑡
 

 

 شتابانواع 

 است. صفراگر سرعت حرکت متحرکی یکنواخت باشد شتاب شتاب صفر: -1

 اگر سرعت متحرکی به طور ثابت افزایش یا کاهش یابد شتاب ثابت است.شتاب ثابت: -2

 اگر سرعت متحرکی به طور غیر یکنواخت افزایش یابد شتاب افزاینده است.شتاب افزاینده: -3

 ه طور غیر یکنواخت کاهش یابد شتاب کاهنده است.اگر سرعت متحرکی ب شتاب کاهنده:-4
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