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 فصل چهارم ، حرکت چیست؟
:مسافت پیموده شده  

.کل مسیر طی شده بین شروع تا پایان حرکت را مسافت پیموده شده می نامند  

:جایی بردار جابه  

.پاره خط راستی که مبدا حرکت را به مقصد حرکت وصل می کند،بردار جابه جایی می گویند  

:تندي متوسط  

.از تقسیم مسافت طی شده بر زمان صرف شده به دست می آید   

 

:تندي متوسطیکاهاي اندازه گیري    

براي تبدیل متر بر ثانیه به کیلو متر بر ساعت یا بر عکس از رابطه زیر استفاده می کنیم   

 

:در فرمول تندي متوسط از کمیت هاي زیر استفاده می کنیم  

 

푚
s

 متربرثانیھ

 کیلومتر بر ساعت
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 متوسط تندي کند می طی دقیقه 1 مدت در را متر900 مسافت دوچرخه سواري -
است؟ ثانیه بر متر چند دوچرخه  

 

متر را به چه مدت طی  1200متر بر ثانیه ، مسافت  60با سرعت شخصی با دوچرخه ، -
 میکند؟

 

:تندي لحظه اي  

تندي لحظه اي را به صورت تندي .به تندي خودرو یا هر محرك در لحظه،تندي گفته می شود
.بیان می کنیم  

:حرکت یکنواخت  
.خودرو داراي حرکت یکنواخت استدراین صورت می گوییم .تندي لحظه اي و تندي متوسط باهم خودرو باهم برابرند AوB اگر در طول مسیر   

:سرعت  

. درواقع سرعت آن می دانیم.بدانیم اگر هم تندي و هم جهت حرکت جسمی را  

	و	  سرعت را با حرفv و یکاهاي اندازه گیري آن

:براي محاسبه سرعت متوسط،جابه جایی را بر مدت زمان تقسیم می کنیم:سرعت متوسط  
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:فرمول سرعت متوسطر د  

m بر حسب متر   d جابه جایی  -1  

s برحسب ثانیه   T زمان  -2  

 		 حسببر 	(V)سرعت متوسط 

 

 دونده گردد می باز و رفته ثانیه 80 مدت در است متر300 را دو ي مسابقه مسیر طول اي دونده-
گردد می باز ثانیه 50 طی ودر رفته ثانیه 30 مدت در . 

است؟ ثانیه بر متر چند رفت در متوسط سرعت)الف  

است؟ قدر چه)برگشت و رفت در(کلی متوسط سرعت)ب  

:شتاب  

به عبارت دیگر هنگامی که سرعت .به تغییرات سرعت واحد زمان،شتاب متوسط می گویند
.یک،متحرك در حال تغییر باشد،میگوییم حرکتش داراي شتاب است  

:رابطه محاسبه شتاب  
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 شتاب رسد می ساعت بر کیلومتر 72 به ساعت بر کیلومتر36 از ثانیه 2 مدت در اتومبیلی سرعت

است؟ ثانیه مجذور بر متر چند اتومبیل این  

 

.حساب کنیداگر مسیر این متحرك مستقیم یاشد،شتاب متوسطه .رسیده است  44	풌풎
풉

풌풎 19	به
풉

ثانیه از8سرعت یک متحرك در مدت    

 

 

 

 

 

 

 

 

 




