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شناخت حرکت - مسافت و جابه جایی - تندی متوسط و سرعت متوسط بسته اول
صفحه 2 تا 5 کتاب درسی

اینفصلمخصوصشمادانشآموزانپرتحرکوخوشفکریهکهصفرتا100شماباصفرتا100خودروهایخفنمانندبوگاتیو...رقابتمیکنه.
بله،خوبحدسزدید.اینفصلمربوطبهحرکتشناسیمیشودکهبهآنسینماتیکنیزمیگویند.حرکتشناسیدربیشترشاخههایمهندسیاهمیتزیادیدارد.برای
100یکیازمعیارهایمقایسۀخودروهایامروزیدرصنعتخودروسازیاست.افزونبراینپژوهشگران km h/ مثال،مدتزمانرسیدنتندیخودروازصفرتا
پزشکیبراییافتنرگمسدودبایدبهنحوۀحرکتخوندررگهاتوجهکنندومثالهایبسیاریکهمیتوانازحرکتشناسیمطرحکردکهدرادامهبهآنهامیپردازیم.

شناخت حرکت الف

همۀ ما در اطراف خود حرکت اجسام مختلف را مشاهده می کنیم. بعضی از آن ها روی خط راست و بعضی دیگر روی خط خمیده  حرکت می کنند. حرکت یک 

خ و فلِک در حال حرکت، نمونه ای از حرکت روی مسیر  اتومبیل در جاده  ای مستقیم نمونه ای از حرکت روی خط راست و حرکت سرنشین های روی صندلی چر

دایره ای است، هم چنین حرکت یک دوچرخه سوار در پیچ یک جاده، نمونه ای از حرکت روی خط خمیده است. مطالعه و بررسی حرکت اجسام با توجه به مسیر 

حرکت آن ها می تواند بسیار پیچیده و یا نسبتًا ساده باشد. مثاًل بررسی حرکت افتادن یک برگ از درخت در شرایطی که مقاومت هوا بر آن وارد می شود، پیچیده اما 

بررسی حرکت گلوله ای که از ارتفاعی نزدیک سطح زمین سقوط می کند با فرض نادیده گرفتن مقاومت هوا، نسبتًا ساده است. 

در این فصل به مطالعه و بررسی حرکت اجسام در راستای خط راست پرداخته می شود. ابتدا مفاهیم اولیۀ حرکت را بررسی می کنیم.

 بردار مکان: برداری است که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می کند.  

 بردار جابه جایی: پاره خط جهت داری است که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می کند. 

 مسافت پیموده شده: طول مسیری که جسم آن را می پیماید، مسافت پیموده شده می نامند. 

بهنکاتزیرخیلیتوجهکنین!
1 اگهمتحرکدرمسیرمستقیمحرکتکنهوتغییرجهتنده)برنگرده(جابهجاییبامسافتطیشدهبرابرهولیاگهمتحرکتغییرجهتبده)برگرده(حتماًمسافت

طیشدهازجابهجاییبیشتره.
2 اگهمتحرکدرمسیرخمیدهحرکتکنهحتماًمسافتطیشدهازجابهجاییبیشتره.

مسیر حرکت و بردار جابه جایی دونده

فصل اولدرس اول

1 حرکت بر خط راست

فصل اول فیزیک 3، در امتحان نوبت اول 7/25 نمره و در نوبت پایانی )آزمون های نهایی خرداد، شهریور و دی( 3/75 نمره دارد. در این فصل مباحثی چون، 

شناخت حرکت، حرکت با سرعت ثابت، حرکت با شتاب ثابت و سقوط آزاد مطرح شده است.

فــیلـــم  فــیلـــم  
شــــــبشــــــب
 امتحان امتحان

بسته 5بسته 4بسته 3بسته 1 و 2
بــرای اســتفاده از فیلم هــای 
آموزشــی شــب امتحــان هــر 
QR-code های  بســته
ــد. ــ ــ ــ ــــکن کنی ــ ــل را اســ ــ ــ ــ مقاب
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برایدرکبیشتربهمثالهایزیردقتکنین.

B می رسد. کرده و به نقطۀ A حرکت  x از نقطۀ سؤال  در شکل زیر شخصی روی محور

کرده و آن ها را بر حسب بردارهای یّکه بنویسید.  B رسم  A و 1 بردارهای مکان آن را در نقاط

کرده و آن را بر حسب بردارهای یّکه بنویسید. 2 بردار جابه جایی متحرک را رسم 

1  بردار مکان، برداری است که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می کند. بنابراین داریم:   پاسـخ    

 
   

d x i d i mA1 1 3   B می باشند.   A و  به ترتیب بردارهای مکان جسم در نقاط


d2  و


d1

 
   

d x i d i mB2 2 4     
     

d d d i i i m      2 1 4 3 7 2 بردار جابه جایی برابر است با: 

x حرکت می کند. عالمت منفی نشان می دهد که جسم خالف جهت محور

سؤالبعدیروبرایحرکتمتحرکیمطرحمیکنیمکهرویمیزدایرهحرکتمیکنهیعنیمیخوایمشماروباایننوعسؤاالتهمآشناکنیم.

 ( ) 3 A در جهت پادساعتگرد شروع به حرکت می کند. 10m از نقطۀ سؤال  مطابق شکل مقابل جسمی روی محیط دایره ای به شعاع

ACچند متر است؟  AB و 1 جابه جایی و مسافت پیموده شدۀ این جسم در دور اول حرکت، در مسیر

آن  B برسد، جابه  جایی و مسافت پیموده شدۀ  کامل محیط دایره، به نقطۀ از پیمودن 2 دور  گر این جسم پس  ا  2

چند متر می شود؟

 d mAB   10 10 10 22 2  نشان دهیم داریم:  


dAB B را با A و گر بردار جابه جایی بین 1 ا  پاسـخ    

lAB نشان دهیم، خواهیم داشت:  B را با A تا گر مسافت طی شده بین ا

 l r mAB     4
3 10
2 152

4

1

2

محیط دایره  

ACداریم:   هم چنین برای محاسبۀ جابه جایی و مسافت پیموده شده برای مسیر

 d mAC   10 10 10 22 2  

 l r mAC     3
4 2 3

4 2 3 10 45( ) ( )  

B می رســد. بنابرایــن  A شــروع بــه حرکــت کــرده و پــس از پیمــودن 2 دور کامــل محیــط دایــره، بــه نقطــۀ 2 ایــن جســم از نقطــۀ

10 می باشــد امــا مســافت پیموده شــده برابــر اســت بــا: 2m جابه جایــی آن برابــر

         l r r l mAB AB2 2 1
4 2 2 2 3 10 15 135( ) ( ) ( )   

یکیازمباحثمهم،مفهومتندیمتوسطوسرعتمتوسطکهدراکثرسؤاالتردپایاونادیدهمیشهوبهخاطرسپردنشازضروریاته.
sav نشان  تندی متوسط: مسافت پیموده شده نسبت به مدت زمان طی این مسافت را تندی متوسط می نامند. تندی متوسط کمیتی نرده ای است و آن را با

s l
tav  

می دهند. رابطۀ آن به صورت مقابل است:  

 s t : مدت زمان بر حسب    ،   m l : مسافت پیموده شده بر حسب    ،   m s/ sav : تندی متوسط بر حسب
vav نشان می دهند. رابطۀ آن   سرعت متوسط: نسبت جابه جایی متحرک به مدت زمان جابه جایی را سرعت متوسط می نامند. کمیتی برداری است و آن را با

 



v d

tav  

به صورت روبه رو است: 

s t : مدت زمان بر حسب    ،   m  : جابه جایی بر حسب


d    ،   m s/ vav : سرعت متوسط بر حسب 
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نکته بردار سرعت متوسط همواره در جهت بردار جابه جایی است، بنابراین با توجه به انتخاب جهت مثبت محور عالمت سرعت متوسط مانند جابه جایی 

می تواند مثبت یا منفی شود. 

درستهکهسؤاالتیدربارۀمسیرحرکتدایرهایو...مطرحکردیم،اّمابیشترسؤاالتاینفصلمربوطبهحرکترویخطراستهکهبهشمیپردازیم.

حرکت روی خط راست ب

بررسی حرکت روی خط راست از بررسی حرکت دوبعدی و سه ُبعدی ساده تر است. زیرا محاسبات برداری مانند برایند و تفاضل کمیت های برداری در یک جهت، 
ساده تر از محاسبات کمیت های برداری در حالت های دوبعدی و سه ُبعدی است.  

1 هنگامی مسافت پیموده شده و اندازۀ جابه جایی یک جسم با هم برابر است که جسم روی خط راست حرکت کند و جهت حرکت خود را تغییر ندهد.  نکته 

x جابه جایی جسم است. x حرکت کند، رابطۀ سرعت متوسط به صورت زیر نوشته می شود، که در آن گر جسم روی محور 2 ا

v x
t

v
x x
t tav av  






2 1

2 1
 

vav یعنی متحرک  0 x باشد، x2 1 گر x حرکت می کند و ا vav یعنی متحرک در جهت مثبت محور 0 x باشد، x2 1 گر در یک بازۀ زمانی معین، ا

vav است.  0،باشد x x2 1 گر x حرکت می کند و ا خالف جهت محور

سؤال  مفهوم فیزیکی تندی متوسط و سرعت متوسط چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

 پاسـخ    تنــدی متوســط کمیتــی نــرده ای اســت و جهــت حرکــت را در یــک بــازۀ زمانــی نشــان نمی دهــد. هم چنیــن تنــدی متوســط مســافت پیموده شــدۀ متحــرک را 

بــه طــور متوســط در یــک بــازۀ زمانــی نشــان می دهــد. ولــی ســرعت متوســط کمیتــی بــرداری اســت و جهــت حرکــت را در یــک بــازۀ زمانــی نشــان می دهــد. هم چنیــن 

ســرعت متوســط بیانگــر ایــن اســت کــه متحــرک در یــک بــازۀ زمانــی بــه طــور متوســط چقــدر بــه مقصــد نزدیــک می شــود. 

کنید. 8m است. مفهوم فیزیکی این دو کمیت را بیان  s/ 10m و سرعت متوسط آن برابر s/ سؤال  تندی متوسط اتومبیلی

 8m s/ 10m اســت. یعنــی اتومبیــل بــه طــور متوســط در هــر ثانیــه 10 متــر را می پیمایــد. ســرعت متوســط اتومبیــل برابــر s/  پاسـخ    تنــدی متوســط اتومبیــل برابــر

اســت، یعنــی اتومبیــل بــه طــور متوســط در هــر ثانیــه 8 متــر بــه مقصــد نزدیــک می شــود.

 v 0 گر x حرکت می کند و ا v باشد، جسم در جهت محور 0 گر نکته  در حرکت یک بعدی، جهِت حرکت با توجه به جهت سرعت تعیین می شود. یعنی ا

x حرکت می کند. باشد، جسم خالف جهت محور

4 فاصلۀ بین مکان آغازین و مکان پایانی را طی می کنند. 0/ s کنید هر چهار متحرک در مدت زمان کنید. فرض  کامل  سؤال  جدول زیر را 

برگرفته از کتاب درسی     

جهت حرکتسرعت متوسطبردار جابه جایی مکان پایانیمکان آغازین

A )متحرک )20/ m i


( )6 4/ m i


B )  متحرک ) i2 5/ m


( )5 6/ m i


C )متحرک )20/ m i


( )8 6/ m i


D )متحرک )1 4/ m i


( ) i2 4/ /m s


A داریم: xi تمام مجهوالت مسئله حل می شود. مثاًل برای متحرک x x i
 

 ( )2 1  و


v x
t
iav 




 پاسـخ    با استفاده از رابطۀ

 xi x x i xi m m m i
    

      ( ) [( ) ( )] i ( )2 1 6 4 2 8 4/ /  



  

v x
t
i m

s
i m s iav   


( ) ( )8 2
4 21
/

/ /  
x است.  ، در جهت مثبت محور A جهت حرکت متحرک
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برای متحرک های دیگر نیز از همین روش استفاده می کنیم. پاسخ نهایی در جدول زیر آمده است: 

جهت حرکتسرعت متوسطبردار جابه جایی مکان پایانیمکان آغازین

A )متحرک )20/ m i


( )6 4/ m i


( ) i8 4/ m


( )21/ /m s i


x

B )متحرک )3 1/ m i


  ( ) i2 5/ m


( )5 6/ m i


( )1 4/ /m s i


x

C )متحرک )20/ m i


( )8 6/ m i


( )6 6/ m i


( ) i1 65/ /m s


x

D )متحرک )1 4/ m i


( ) i8 2/ m


( ) i9 6/ m


( ) i2 4/ /m s


x

برگرفته از کتاب درسی سؤال  در چه صورت تندی متوسط با اندازۀ سرعت متوسط یک متحرک برابر است؟ 

هنگامی تندی متوسط یک متحرک با اندازۀ سرعت متوسط آن برابر است که حرکت متحرک روی خط راست و بدون تغییر جهت انجام شود. در این صورت   پاسـخ  

مسافت پیموده شده و جابه جایی برابر می شود. در نتیجه تندی متوسط و اندازۀ سرعت متوسط با هم برابر است. 

m به صورت زیر عمل می کنیم. s/ km به h/ برد زیادی دارد. برای تبدیل km است که در مسائل کار h/ SI سرعت نکته یکی دیگر از یکاهای معمول و غیر

 km
h

m
km

h
s

m s   
1000
1

1
3600

1000
3600

10
36 /  

 72 3 6 20km h m s/ / / m داریم:  s/ 72km به h/ 3 تقسیم می  کنیم، مثاًل برای تبدیل 6/ m عدد را بر s/ km به h/ در حالت کلی برای تبدیل

گر  x2 می باشد. ا t در مکان s2 12 4 متری مبدأ مکان است و در لحظۀ t در s1 2 x حرکت می کند. این متحرک در لحظۀ سؤال  متحرکی روی محور

x2 را به دست  آورید. 72km باشد، h/ سرعت متوسط متحرک

 72 3 6 20km h m s/ / / m می کنیم.  s/ 72km را تبدیل به h/  پاسـخ    ابتدا

 v
x x
t t

x
x x mav 




 
 


    2 1
2 1

2
2 220

4
12 2 4 200 196
( )

x2 را به دست می آوریم.    سپس با استفاده از رابطۀ سرعت متوسط،

نکته   گاهی اوقات حرکت از چند مرحله تشکیل شده و سرعت متوسط در کل حرکت خواسته شده است. در این صورت جابه جایی کل را به صورت مجموع 

گر جابه جایی در یک جهت مثبت درنظر گرفته  جابه جایی ها و زمان کل را به صورت مجموع زمان ها می نویسیم تا سرعت متوسط در کل حرکت به دست آید. ا
شود، عالمت جابه جایی در جهت مخالف را باید منفی درنظر بگیریم. 

 v
x x
t tav 
 
 

 
 

1 2

1 2

...
...

 

ببینیددوستانعزیز،ازرابطهایکهدرنکتۀباالگفتیم،چندجورسؤالمطرحمیشهکهدرادامهشماراباانواعآنهاآشنامیکنیم.)حتماًشماهممیگیداز
آشناییباچنینسؤاالتیخوشبختیم.(

50m را در همان مسیر برمی گردد.  8s، مسافت 12s در یک جهت می پیماید. سپس در مدت 90m را در مدت گری روی خط راست مسیری به اندازۀ سؤال  شنا

گر چند متر بر ثانیه می باشد؟  1 تندی متوسط شنا

گر چند متر بر ثانیه می باشد؟ 2 اندازۀ سرعت متوسط شنا

s l
t

s m sav
l m
t t t s av     
     
90 50 140

201 2
140
20 7 / s تندی متوسط را محاسبه می کنیم.  l

tav  
1 با استفاده از رابطۀ  پاسـخ    

v x
t

v m sav
x m
t s av   








40
20

40
20 2 / v سرعت متوسط به دست می آید.  x

tav 



2 با استفاده از رابطۀ

6m و بقیــۀ زمــان حرکــت  s/ 13 زمــان حرکــت خــود را بــا ســرعت متوســط گــر سؤال  متحرکــی روی خــط راســت بــدون تغییــر جهــت مســافتی را طــی می کنــد. ا

کــرده باشــد، ســرعت متوســط متحــرک در کل حرکــت چنــد متــر بــر ثانیــه می شــود؟ 9m طــی  s/ خــود را بــا ســرعت
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گــر کل   پاسـخ   چــون زمــان و ســرعت متوســط هــر مرحلــه مشــخص اســت، پــس می توانیــم جابه جایی هــا را بــر حســب ســرعت متوســط و زمــان هــر مرحلــه بنویســیم. ا

t باشــد، می توانیم بنویســیم: زمــان حرکــت

v
x x
t t

v t v t
t t

t

av
av av


 
 







  
 

 

 
1 2
1 2

1 2

1 2
1 2

6 3...
...

( ) (99 2
3

3
2
3

2 6 8 8



   

t

t t
t t
t

t
t

m s
)

/  

30m طــی می کنــد. ســرعت متوســط  s/ 20m و نصــف دیگــر آن را بــا ســرعت s/ سؤال  متحرکــی نصــف مســیر حرکــت خــود را روی یــک خــط راســت بــا ســرعت

متحــرک در کل حرکــت چنــد متــر بــر ثانیــه اســت؟

t هــر مرحلــه را می توانیــم بــر حســب جابه جایــی  و ســرعت آن مرحلــه بنویســیم.  در ایــن ســؤال، ســرعت و جابه جایــی  هــر مرحلــه مشــخص اســت، بنابرایــن  پاسـخ  

d فــرض کنیــم، می توانیــم بنویســیم:  گــر کل جابه جایــی  را ا

v
x x
t t

x x
x
v

x
v

d d

d d
d

dav 
















 
 

 
 

1 2
1 2

1 2
1
1

2
2

2 2

2
20

2
30

40
dd

d
d

m s

60
5
120

120
5 24   /  

شناخت حرکت - مسافت و جابه جایی - تندی متوسط و سرعت متوسط پرسش های تشریحی 1
انواعسؤاالیمفهومیکهمیتونهازاینقسمتتویامتحانامطرحبشهرودرابتدابراتونآوردیم.اولاوناروجواببدینتاخوبیادبگیرینبعداًبریم

سراغسؤاالتمحاسباتی.

  درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید و دلیل نادرستی عبارات نادرست را بنویسید.

 در حرکت روی خط راست همواره مسافت پیموده شده با جابه جایی برابر است.     

 پاره خط جهت داری که مکان اولیۀ متحرک را به مکان پایانی آن وصل می کند، بردار جابه جایی می باشد.     

 جهت سرعت متوسط همواره هم جهت با بردار جابه جایی است.     

 تندی کمیتی برداری است.     

  جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

 برداری که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می کند .................. نامیده می شود.    

طول مسیری که جسم آن را می پیماید .................. می نامند.    

سرعت متوسط همواره در جهت .................. است.    

نسبت مسافت پیموده شده به مدت زمان طی این مسافت را .................. می نامند.    

)تجربی شهریور 95، با اندکی تغییر(   در هر یک از جمله های زیر، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.  

 جابه جایی کمیتی )برداری - نرده ای( و مسافت پیموده شده، کمیتی )برداری - نرده ای( است.     

 در حرکت یک بعدی، بدون تغییر جهت، مسافت طی شده )برابر با - بزرگ تر از( جابه جایی است.      

 جهت بردار سرعت متحرک همواره بر مسیر حرکت آن )عمود - مماس( است.      

 در حرکت یک بعدی، جهت حرکت با توجه به )مسافت طی شده - جهت سرعت( تعیین می شود.      

   عبارات زیر را تعریف کنید.

سرعت متوسط      تندی متوسط     جابه جایی     بردار مکان      

حاالکهازپِسسؤاالتمفهومیبراومدینبریمسراغمسئلهها.همونطورکهمشاهدهمیکنینچهدرامتحانایداخلیوچهامتحاناینهایی،همسؤاالی
مفهومیاومدهوهممحاسباتی!

800m از جنوب به شمال حرکت می کند.       600m از غرب به شرق، سپس شخصی

آ مسافت پیموده شده و جابه جایی شخص چند متر است؟

گر مدت زمان کل حرکت برابر 30 دقیقه باشد، تندی متوسط و سرعت متوسط آن چند متر بر ثانیه می باشد؟ ب ا
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موت می رسد.      
َ
با توجه به داده های نقشۀ شکل مقابل، خودرویی از مسیر نشان داده شده از شهر کرج به شهر َال

آ تندی متوسط و اندازۀ سرعت متوسط خودرو چند کیلومتر بر ساعت است؟ 

ب مفهوم فیزیکی این دو کمیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

پ در چه صورت تندی متوسط و اندازۀ سرعت متوسط می توانست تقریبًا با یکدیگر برابر باشد؟ 

      ( ) 3 100m را می پیماید. 72km مسیر دایره ای شکل روبه رو به شعاع h/ موتورسواری با تندی ثابت

B برود، مسافت پیمـــوده شده و جابه جایـــی آن چنـد متـر است؟ A به نقطۀ گر موتورسوار در دور اول از نقطۀ آ ا

C برسد، مدت زمان الزم برای طی این مسیر چند ثانیه است؟ A به گر موتورسوار در دور اول از ب ا

و  طی شده  مسافت  برگردد،   A نقطۀ به  کامل  دور  یک  از  پس  و  کند  حرکت   A نقطۀ از  موتورسوار  گر  ا پ 

جابه جایی آن را به دست آورید. 

)تجربی دی 99(      ) را طی می کند.   )5m i


) و مکان پایانی )5m i


متحرکی روی خط راست، فاصلۀ بین مکان آغازین

آ بردار جابه جایی این متحرک را به دست آورید. 

ب در چه صورت اندازۀ سرعت متوسط متحرک با تندی متوسط حرکت متحرک برابر است؟

C متوقف می شود.       B می رسد، سپس برمی گردد و در نقطۀ A حرکت کرده، به نقطۀ مطابق شکل زیر متحرکی از نقطۀ

کنید.   C رسم  B و ، A آ بردار مکان جسم را در نقاط

ب بردار جابه جایی جسم را رسم کنید.

C چند متر است؟ تا A پ جابه جایی و مسافت پیموده شدۀ متحرک از

گر مدت زمان کل حرکت برابر یک دقیقه باشد، تندی متوسط و سرعت متوسط آن در کل حرکت چند متر بر ثانیه است؟ ت ا

)تجربی خرداد 1400(       می رسد.  
 
d m i2 4 ( )  به مکان

 
d m i1 4 ( ) 8s از مکان متحرکی در مدت زمان

آ جهت حرکت این متحرک را تعیین کنید. 

8s چند متر بر ثانیه است؟ ب بزرگی سرعت متوسط متحرک در مدت زمان

پ مسافت طی شدۀ متحرک چند متر است؟

)تجربی دی 97 خارج از کشور(      C قرار دارد.   t3 در نقطۀ B و در لحـظۀ t2 در نقطۀ ، در لحظۀ A t1 در نقطۀ متحرکی مطابق شکل در لحظۀ

t2 بنویسید.   آ جهت و اندازۀ بردار مکان متحرک را در لحظۀ

t3 را به دست آورید.  ب بردار جابه جایی متحرک در بازۀ زمانیt1 تا

t3 چند متر است؟  پ مسافت طی شده توسط متحرک در بازۀ زمانیt1 تا

10s فاصلۀ بین مکان آغازین و مکان پایانی را طی می کنند.      جدول زیر را کامل کنید. فرض کنید هر سه متحرک در مدت زمان 

)متحرک )m )مکان آغازین )m )مکان پایانی )m )جابه جایی  / )m s جهت حرکتسرعت متوسط
 A 4


i7 6/


i

 B2 4/

i 10 4/


i

 C2

i 42


i

اگهمطمئنهستینکهدرسنامهبستهاولروخوببلدین،سهتاسؤالآخرروحلکنین.
50m را در       6s مسافت 14s در یک جهت شنا می کند. سپس در مدت 80m را در مدت شنا گری که در مسیری مستقیم شنا می کند، مسیری به اندازۀ

همان مسیر برمی گردد. تندی متوسط و اندازۀ سرعت متوسط شناگر در کل مدت زمان حرکت چند متر بر ثانیه است؟

30m حرکت می کند. سرعت متوسط       s/ 10m و نصف دیگر مسیر را با سرعت  s/ اتومبیلی که در مسیری مستقیم حرکت می کند، نصف مسیر را با سرعت

اتومبیل در کل مسیر حرکت چند متر بر ثانیه است؟

40m می پیماید. سرعت متوسط متحرک       s/ 10m و ادامۀ مسیر را با سرعت s/ 13 مسیر حرکت را با سرعت متحرکی که در مسیری مستقیم حرکت می کند،

در کل مسیر حرکت چند متر بر ثانیه است؟
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نمودار مکان  - زمان، شتاب متوسط، شتاب لحظه ای، نمودار سرعت - زمان بسته دوم
صفحه 6 تا 12 کتاب درسی

دوستانعزیزودوستداشتنی:ابتداخودمونوبهشمامعرفیکنیم.اسممانموداره،اولشدرکتابهایریاضیباهمآشناشدیم.هرسالدرکتابهایفیزیک
بهشماسرمیزنیم.دراینفصلچندجلسهایمهمونشماهستیم.بله،دراینبخشوبخشهایدیگراینفصلماسهتاداداشبهنامهاینمودار»مکان-زمان«،نمودار
»سرعت-زمان«ونمودار»شتاب-زمان«بهدیدنشمامیاییموخیلیهمباخودمونسوغاتی)مثال(آوردیم.حتماًایندورهمیبههممونکلیخوشمیگذره.
یهتوصیۀمعلم-شاگردیهمبکنیمکهبعضیازدوستاندرزمینۀرسمنمودارهایدرجۀیک)نمودارخط(ودرجۀ2)نمودارسهمی(کمیضعیف

تشریفدارنلطفاًخودشونوتقویتکنن.

نمودار مکان - زمان و تعیین سرعت متوسط الف

برای توصیف حرکت یک جسم می توان از نمودار مکان - زمان که مکان جسم را در هر لحظه نشان می دهد، استفاده کرد. در بررسی این نمودار، مکان، جابه جایی 
( مشخص می شود.  x و مسافت طی شدۀ جسم به طور مستقیم از روی محور عمودی )محور

که نمودار را در آن دو  در نمودار مکان - زمان، سرعت متوسط متحرک بین هر دو لحظۀ دلخواه، برابر شیب خطی است 
t نشان دهندۀ سرعت متوسط متحرک در  لحظه قطع می کند. در نمودار شکل مقابل شیب پاره خطAB در بازۀ زمانی
vav می باشد. یعنی سرعت متوسط در جهت  0نیز مثبت است و ABباشد، شیب پاره خط x 0گر این بازه است. ا
vav می باشد، یعنی  0باشد، شیب پاره خط نیز منفی است و x 0،گر در نمودار مکان - زمان x است و ا محور

گر شیب صفر باشد، سرعت متوسط صفر است. x است و ا سرعت متوسط خالف جهت محور

 ABشیب پاره خط  

x
t

vav  
 تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

تندی لحظه ای: تندی متحرک در هر لحظه از زمان را، تندی لحظه ای می نامند. تندی لحظه ای کمیتی نرده ای است. 

کرده ایم.  که کمیتی برداری است، بیان  گزارش تندی لحظه ای، به جهت حرکت متحرک اشاره شود، در واقع سرعت لحظه ای آن را  گر هنگام  سرعت لحظه ای: ا

v استفاده می کنیم. v از v نشان می دهیم. در حرکت روی خط راست به جای سرعت لحظه ای را با 

محل عقربۀ تندی سنج اتومبیل های در حال حرکت، تندی لحظه ای را نشان می دهد و هیچ گونه اطالعی در خصوص جهت 

حرکت به ما گزارش نمی دهد.

) منفی است.  )v گر در جهت منفی محور حرکت کند، سرعت ) مثبت و ا )v x حرکت کند، سرعت نکته هرگاه متحرک در جهت مثبت محور

برگرفته از کتاب درسی سؤال  از روی نمودار مکان - زمان توضیح دهید در چه صورت سرعت لحظه ای متحرک همواره با سرعت متوسط آن برابر است؟               

گــر نمــودار مــکان - زمــان یــک خــط راســت باشــد، ســرعت لحظــه ای متحــرک بــا ســرعت متوســط آن برابــر اســت، زیــرا در ایــن   پاسـخ     ا

صــورت شــیب پاره خــط در هــر بــازۀ زمانــی دلخــواه ثابــت می مانــد. )در ادامــه خواهیــد دیــد کــه بــه ایــن نــوع حرکــت، حرکــت بــا ســرعت 

ثابــت می گوینــد.( ماننــد نمــودار شــکل مقابــل:  

نمودار مکان   - زمان و تعیین سرعت لحظه ای ب

A نزدیک می شود. در  B به نقطۀ ، نقطۀ t در نمودار مکان - زمان با کوچک شدن تدریجی

t بسیار کوچک شود، یعنی این صورت خط واصل بین این دو نقطه، در حالتی که بازۀ زمانی

، تبدیل به خط مماس بر منحنی می شود. بنابراین  ( )t0 t به سمت صفر میل  کند

شیب خط مماس بر منحنی در هر لحظه برابر با سرعت لحظه ای متحرک در آن لحظه است. 

t را قطع می کند، متحرک از مبدأ عبور کرده و بردار مکان تغییر جهت می دهد. 1 در نمودار مکان - زمان، به تعداد نقاطی که نمودار محور نکته  

کزیمم و مینیمم نمودار، سرعت متحرک صفر شده و متحرک تغییر جهت می دهد. 2 در نمودار مکان - زمان، به تعداد نقاط ما
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حاالهمونطوریکهقولدادمسوغاتیها)مثالها(رایکییکیرومیکنیم.

برگرفته از کتاب درسی سؤال  با توجه به نمودار مکان - زمان شکل روبه رو به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

1 متحرک چند بار از مبدأ مکان عبور می کند؟ 

کدام بازه های زمانی متحرک در حال دور شدن از مبدأ است؟ 2 در 

3 در کدام بازه های زمانی متحرک به مبدأ نزدیک می شود؟

4 سوی حرکت چند بار تغییر کرده است؟ در چه لحظه هایی؟ 

x است یا خالف جهت آن؟ 5 جابه جایی کل در جهت محور

جابه جایی متحرک چقدر است؟  t3 تا t1 6 در بازۀ زمانی

t را قطع می کند )برش می دهد( متحرک از مبدأ عبور می کند، در این نمودار متحرک سه بار  1 در نمودار مکان - زمان به تعداد دفعاتی که نمودار محور  پاسـخ      

t5 از مبدأ عبور می کند. جالب است بدانید در این لحظه  ها، بردار مکان جسم نیز تغییر جهت می دهد.  t3 و ، t1یعنی در لحظه های
| باشــد،  | | |x x2 1 گــر | باشــد، متحــرک از مبــدأ دور می شــود و ا | | |x x2 1 گــر گــر بــردار مــکان تغییــر جهــت ندهــد و ا 2   روش اول   در یــک بــازۀ زمانــی معیــن ا

t6 متحــرک در حــال دور شــدن از مبــدأ اســت. t5 تــا t4 و t3 تــا  ، t2 متحــرک بــه مبــدأ نزدیــک می شــود.. بنابرایــن در بازه هــای زمانــیt1 تــا
 t گر به محور t دور شویم متحرک در حال دور شدن از مبدأ و ا گر از محور کنید روی نمودار راه می رویم، ا گونه سؤاالت فرض    روش دوم   برای پاسخ به این 

t6 متحرک در حال دور شدن از مبدأ است.  t5 تا t4 و t3 تا  ، t2 t1 تا نزدیک شویم، متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ است. بنابراین در بازه های زمانی 
t7 متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ است.  t6 تا t5 و t4 تا ، t3 t2 تا ، t1 3 با توجه به قسمت قبل، در بازه های زمانی صفر تا

کزیمم و مینیمم نمودار، سوی حرکت تغییر می کند. چون در این نقاط شیب خط مماس برابر صفر است. یعنی سرعت متحرک برابر صفر  4 به تعداد نقاط ما

t6 یعنی سه بار سوی حرکت تغییر کرده است.  t4 و ، t2 می شود. بنابراین در لحظه های
  x x x xx x   

7 0
7 0 0 x زیرا:  5 در جهت محور

x است.  بنابراین جابه جایی کل، در جهت محور
t3 نیز مکان متحرک صفر است، بنابراین در این بازۀ زمانی جابه جایی متحرک برابر صفر می باشد.  ، مکان متحرک صفر و در لحظۀ t16 در لحظۀ

برگرفته از کتاب درسی که روی یک خط راست حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است.   سؤال  نمودار مکان - زمان متحرکی 

1 در چه لحظه ای متحرک بیش ترین فاصله از مبدأ را دارد؟

x حرکت می کند؟ 2 در چه بازۀ زمانی متحرک خالف جهت محور

x حرکت می کند؟ 3 در چه بازۀ زمانی متحرک در جهت محور

کن است؟ 4 در چه بازۀ زمانی متحرک سا

50s متحرک چند بار تغییر جهت داده است؟ وع حرکت تا 5 از لحظۀ شر

50s به دست آورید.  25s و صفر تا 5s تا 6 سرعت متوسط متحرک را در بازه های زمانی

50s چند متر بر ثانیه است؟ وع حرکت تا 7 تندی متوسط از لحظۀ شر

 50s 1 در لحظۀ  پاسـخ     

x باشــد،  x2 1 گــر x حرکــت می کنــد و ا x باشــد، متحــرک در جهــت محــور x2 1 گــر 2 بــرای پاســخ دادن بــه ایــن گونــه ســؤاالت در یــک بــازۀ زمانــی معیــن ا

x حرکــت می کنــد.  10s متحــرک در خــالف جهــت محــور x حرکــت می کنــد. بنابرایــن در بازه هــای زمانــی صفــر تــا متحــرک خــالف جهــت محــور
x حرکت می کند.  50s متحرک در جهت محور 40s تا 25s و 10s تا 3 با توجه به توضیحات قسمت قبل در بازۀ زمانی

، چون شیب خط در این بازۀ زمانی صفر است.  40s 25s تا 4 در بازۀ زمانی

 10s 5 یک بار، در لحظۀ

6 با استفاده از رابطۀ سرعت متوسط داریم: 

 v x
t

v m sav av   





30 0
25 5 1 5/ / 25s سرعت متوسط برابر است با:  5s تا در بازۀ زمانی

 v v m sav av 


  40 10
50 0

30
50 0 6/ / 50s سرعت متوسط برابر است با:  در بازۀ زمانی صفر تا

l m  40 60 110 را به دست می آوریم:  5s 7 ابتدا مسافت طی شده در بازۀ زمانی صفر تا

s l
t

s m sav
l m

av   


110 110
50 2 2/ / با استفاده از رابطۀ تندی متوسط داریم: 
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x در حرکت است.  که در امتداد محور x متحرکی را نشان می دهد  t سؤال  شکل روبه رو نمودار

d3 مماس بر منحنی را در سه لحظۀ متفاوت نشان می دهند.  d2 و ، d1 خط های

کدام لحظه سرعت متحرک بیش تر است؟ چرا؟ 1 در 

کدام لحظه سرعت متحرک صفر است؟ چرا؟   2

1  در لحظۀt1 سرعت متحرک بیش تر است، زیرا شیب خط مماس در لحظۀt1 از شیب خط مماس در لحظه های دیگر بیش تر است.  پاسـخ     

t2 برابر صفر است. بنابراین سرعت در این لحظه صفر می باشد.  t2 سرعت متحرک صفر است، زیرا شیب خط مماس در لحظۀ 2 در لحظۀ

ــر  ــاس ب ــط مم ــت. خ ــت اس x در حرک ــور ــداد مح ــه در امت ــد ک ــان می ده ــی را نش x متحرک t ــودار ــه رو نم ــکل روب سؤال  ش

10s رســم شــده اســت.  منحنــی در لحظــۀ

چند متر بر ثانیه است؟ 10s 1 سرعت متحرک در لحظۀ

x حرکت می کند یا خالف جهت آن؟ چرا؟ 20s متحرک در جهت محور 2 در لحظۀ 

 پاسـخ     شیب خط مماس بر نمودار مکان - زمان در هر لحظه نشان دهندۀ سرعت در آن لحظه است.

 v x
t

m s  





35 15
10 0 2 / 10s شیب خط مماس را به دست می آوریم.  1  در لحظۀ 

20s منفــی اســت. بنابرایــن ســرعت در ایــن لحظــه منفــی اســت و متحــرک خــالف جهــت  2 شــیب خــط ممــاس در لحظــۀ

x حرکــت می کنــد.  محــور

اینجابهتونیادمیدیمچهجوریبانمودارمکانـزمانبتونیدنوعحرکتجسمروتعیینکنین.

 تعیین نوع حرکت با استفاده از نمودار مکان - زمان

   روش اول   برای تعیین نوع حرکت در نمودار مکان - زمان، در هر بازۀ زمانی در ابتدا و انتهای بازه بر منحنی خط مماس رسم می کنیم، مقدار شیب خط مماس 

گر در حال کاهش باشد  گر مقدار شیب خط مماس در حال افزایش باشد، حرکت تندشونده و ا دوم را نسبت به مقدار شیب خط مماس اول مقایسه می کنیم. ا

گر شیب خط مماس ثابت باشد )نمودار خط راست باشد( حرکت با سرعت ثابت است. مانند نمودار شکل های زیر.  حرکت کندشونده و ا

جثتپبآ

   روش دوم   با توجه به شکل مقابل، دایره را چهار قسمت مساوی در نظر می گیریم. قسمت های 

سمت چپ )کمانAB و کمانAC( مربوط به حرکت کندشونده و قسمت های سمت راست 

)کمانBD و کمانCD( مربوط به حرکت تندشونده است. 

x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است.  که در امتداد محور سؤال  نمودار مکان - زمان دوچرخه  سواری 

کدام بازۀ زمانی اندازۀ سرعت دوچرخه سوار رو به افزایش است؟ 1 در 

کاهش است؟ کدام بازۀ زمانی اندازۀ سرعت دوچرخه سوار رو به  2 در 

t2 سرعت دوچرخه سوار چقدر است؟ 3 در لحظۀ

t3 اندازۀ سرعت دوچرخه سوار رو به افزایش است. زیرا اندازۀ شیب خط مماس در حال افزایش است.  t2 تا 1 با توجه به توضیحات قبلی، در بازۀ زمانی  پاسـخ    

t2 سرعت دوچرخه سوار در حال کاهش است، زیرا شیب خط مماس در حال کاهش می باشد.  2 در بازۀ زمانی صفر تا

t2 برابر صفر است.  3 شیب خط مماس در هر لحظه نشان دهندۀ سرعت در همان لحظه است. بنابراین سرعت در لحظۀ

برگرفته از کتاب درسی
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|  فصل اول: حرکت  بر خط راست |

 شتاب متوسط و لحظه ای

حواستونروخوبجمعکنینکهشتابمتوسطروباسرعتمتوسطاشتباهنگیرین!
شتاب متوسط: نسبت تغییرات سرعت متحرک به مدت زمان تغییرات سرعت را شتاب متوسط می نامند. رابطۀ آن به صورت زیر است.


  

a
v v
t t

v
tav 




2 1
2 1


  

 s : مدت زمان بر حسب t ،m s/ : تغییرات سرعت بر حسب v ،m s/ 2 : شتاب متوسط بر حسب aav

v می باشد.  1 بردار شتاب متوسط همواره هم جهت با بردار نکته 

v2 باید به عالمت های جبری  v1 و گر متحرک در یک راستا حرکت کند، رابطۀ باال به صورت زیر نوشته می شود. ولی با توجه به ماهیت برداری سرعت های 2 ا

 a
v v
t t

v
tav 




2 1

2 1




که نشان دهندۀ جهت حرکت اند، توجه کنیم.  

گر جسم در مسیر خمیده حرکت کند، جهت بردار سرعت آن همواره بر مسیر حرکت مماس است.  3 ا

N مشخص شده است. M و B حرکت می کند، در نقاط A تا AB از بردار سرعت جسمی که در شکل مقابل در مسیر
کند، حرکت آن شتابدار  4 بردار سرعت در هر نقطه از مسیر، بر مسیر حرکت مماس است. هرگاه سرعت جسمی تغییر 

است. ممکن است فقط اندازۀ بردار سرعت جسم تغییر کند یا فقط جهت سرعت تغییر کند و یا به طور هم زمان  اندازه و 
جهت سرعت تغییر کند. مانند شکل های زیر:

بردار سرعت در هر نقطه از مسیر، بر مسیر حرکت مماس است. وقتی سرعت جسمی تغییر کند، )آ( به دلیل تغییر اندازۀ آن، )ب( به دلیل تغییر جهت آن و )پ( 
به دلیل تغییر هم زمان اندازه و جهت آن، حرکت جسم شتابدار است.

پ ب آ

شتاب لحظه ای: شتاب متحرک در هر لحظه از زمان را شتاب لحظه ای می نامند. 

 نشان می دهند. 
a در کتاب های فیزیک شتاب لحظه ای را برای سادگی شتاب می نامند و آن را با

گر شتاب متحرک در بازه های زمانی مختلف یکسان باشد، در این حالت شتاب متوسط با شتاب لحظه ای برابر بوده و به آن شتاب ثابت گفته می شود.  نکته ا

نمودار سرعت - زمان و تعیین شتاب متوسط و شتاب لحظه ای پ

بازمتأکیدکنم،حواستونروخوبجمعکنینکهنمودارهاروباهمقاطینکنین!
که نمودار را در یک بازۀ زمانی معین قطع   در نمودار سرعت - زمان، شیب پاره خطی 

می کند، نشان دهندۀ شتاب متوسط است.

 در نمودار سرعت - زمان شکل مقابل، شیب پاره خطAB برابر با شتاب متوسط است.

گر شیب خط واصل بین دو نقطه مثبت باشد، شتاب متوسط مثبت )در جهت محور  ا

گر  ( است و ا x گر شیب منفی باشد، شتاب متوسط منفی )خالف جهت محور ( و ا x

شیب صفر باشد، شتاب متوسط صفر است.

ABشیب پاره خط  

v
t aav  
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 ABپاره خط  ( )t0 t به سمت صفر میل کند t1 بسیار بسیار نزدیک شود، به طوری که t2 به گر  ا

A بر منحنی مماس می شود. شیب خط مماس بر نمودار در هر نقطه نشان دهندۀ شتاب لحظه ای  در نقطۀ

گر منفی باشد، شتاب  گر شیب خط مماس مثبت باشد، شتاب لحظه ای مثبت و ا می باشد. در این نمودار نیز ا

گر صفر باشد، شتاب لحظه ای صفر است. لحظه ای منفی و ا

x حرکت می کنـد، مطـابق شکـل مقـابل اسـت. که روی محور سؤال  نمودار سرعت - زمان دوچرخه سواری 

بع ثانیه و در چه جهتی است؟ کل مدت زمان حرکت چند متر بر مر 1 شتاب متوسط دوچرخه سوار در 

2 در چه لحظه ای شتاب صفر است؟

کنید در چه جهتی است؟ 12s شتاب متوسط را به دست آورید و بیان  9s تا 3 در بازۀ زمانی

؟ چـرا؟ x x است یا خالف جهت محور 10s شتاب دوچرخه سوار در جهت محور 5s و 4 در لحظه های

1 با توجه به رابطۀ شتاب متوسط داریم:  پاسـخ    

 a v
t

a m sav av  
 


 


8 12
12 0

20
12

5
3

2( ) / x می باشد.   شتاب متوسط در جهت محور

9s شیب خط مماس برابر صفر می شود. بنابراین شتاب در این لحظه برابر صفر است. 2 در لحظۀ

3 با استفاده از رابطۀ شتاب متوسط داریم:

 a v
t

a m sav av   


   


8 17
12 9

9
3 3 2/  

x است. عالمت منفی نشان می دهد که جهت شتاب خالف جهت محور

10s منفی است.  5s مثبت و شیب خط مماس بر نمودار در لحظۀ 4  شیب خط مماس بر نمودار در لحظۀ

x است.  10s خالف جهت محور x و در لحظۀ 5s شتاب در جهت محور  بنابراین در لحظۀ

اینجاهممثلنمودارمکانـزمانکهقبالًبهتونیاددادم،میخوایمیادبگیرینچهجوریبانمودارسرعتـزماننوعحرکترومشخصکنین.

 تعیین نوع حرکت با استفاده از نمودار سرعت - زمان

  روش اول    برای تعیین نوع حرکت در نمودار سرعت - زمان با توجه به عالمت های سرعت و شتاب داریم: 

) نوع حرکت تندشونده است.  , )v a 0 0 ) یا , )v a 0 0 v هم عالمت باشند، a و گر 1 ا

) نوع حرکت کندشونده است.  , )v a 0 0 ) یا , )v a 0 0 v مختلف العالمت باشند، a و گر 2 ا

v ثابت و حرکت با سرعت ثابت می باشد. )به حرکت با سرعت ثابت در ادامه بیش تر پرداخته می شود.( a باشد 0 گر 3 ا

t باشد،  گر نمودار موازی محور t دور شود، نوع حرکت تندشونده و ا گر نمودار از محور کندشونده و ا t نزدیک شود، نوع حرکت  گر نمودار به محور   روش دوم   ا

نوع حرکت با سرعت ثابت است. 

گر نمودار پایین  x حرکت می کند و ا t باشد، عالمت سرعت مثبت است و متحرک در جهت محور گر نمودار باالی محور 1 در نمودار سرعت - زمان، ا نکته 

x حرکت می کند. t باشد، عالمت سرعت منفی است و متحرک خالف جهت محور محور
گر نمودار  گر نمودار سرعت - زمان به شکل منحنی )خمیده( باشد، شتاب متحرک متغیر است. چون شیب خط مماس آن در هر لحظه تغییر می کند و ا 2 ا

به شکل یک خط راست باشد، شتاب متحرک ثابت است. چون شیب خط مماس بر آن در هر لحظه تغییر نمی کند.
t را قطع می کند، سرعت صفر شده و متحرک تغییر جهت می دهد. 3 در نمودار سرعت - زمان، به تعداد نقاطی که نمودار محور

کزیمم و مینیمم شتاب حرکت صفر شده و شتاب تغییر جهت می دهد. 4 در نمودار سرعت - زمان، به تعداد نقاط ما

x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است.  که روی محور سؤال  نمودار سرعت - زمان جسمی 

کنید.  t5 تعیین  t4 تا t4 و t3 تا ، t3 t2 تا ، t2 t1 تا ، t1 نوع حرکت را در بازه های زمانی صفر تا




