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  ( حرکت شناسي)  1فصل 3جزوه فیزیک 

 هرگاه فاصله جسمي با گذشت زمان حركت و سكون يك امر نسبي هستند يعني نسبت به دستگاه خاصي سنجيده مي شوند

    . نسبت به يك مبدأ تغييركند جسم نسبت به آن مبدأ داراي حركت مي باشد 

 كند شونده( يا تندشونده و)كت شتابدارحر -2حركت با سرعت ثابت)حركت يكنواخت( -1انواع حرکت : 

x = 0  نقطه اي اختياري بر روي محورمكان است : مبدأ مكان -1     مبدأ زمان -2مبدأ مكان  -1 :مبدأ حرکت 

  .يا لحظه اي كه از آن پس حركت را بررسي مي كنيم (0t (: لحظه شروع حركت مبدأ زمان -2  

0 مكان اوليه  : موضع يا مكان متحرك را  نامند . مي  xمكان اوليه 0t  0 =در لحظه ي 

 0x=  ي آن صفر است . 0اگر متحرك در مبدا زمان در مبدا مكان باشد مكان اوليه

 مكان هندسي نقاطي است كه جسم ضمن حركت از آن نقاط عبور مي كند .         مسیر حرکت :

بزرگي جايي و بردار هاي مكان  منطبق بر مسير حركت است . در اين حركت راستاي بردار جابه  حرکت بر روي خط راست :

مسير حركت جسمي برروي محور  زير مطابق شكل بردار مكان در هر لحظه ، فاصله ي متحرك را از مبدأ مكان نشان مي دهد

x نمايش داده شده است مكان جسم در اين شكل با بردار d .مشخص شده است                            
d

     

   0 x–x= x Δ= d  و          بزرگي بردار مكانd xi                                    x           x X=0               

1 : بردار جابه جایي ن ي آو انتها tن متحرك در لحظه 1برداري است كه ابتداي آن مكا 2tو  tبردار جابه جايي بين دو لحظه 

نكته: بردار جابه جايي به مبدأ مكان و به شكل مسير حركت بستگي ندارد  يعني با تغيير  باشد. مي tمكان متحرك در لحظه 2

 ) به بردار جابه جايي بردار تغيير مكان نيز مي گويند ( . مبدأ ، تغيير نمي كند لذا نسبي نيست

   كه جاي متحرك را نسبت به مبدا مشخص مي كندyيا xخط راست مكان متحرك عددي جبري است مانند درحركت رويمكان متحرك: 

v                مسير حركت متحركي برروي خط راست نشان داده شده است زيردر شكل  : 1مثال

x                     محاسبه بزرگي جابه جايي -رسم بردار جابه جايي ب -الفمطلوبست :

        m 4-= 6-2 =1x- 2x =xΔ = d 2                6                                                               بزرگي       
0X= 

يعني فـقط  راهي است كه متحرك مي پيمايد وكميتي نرده اي است (L) مسافت تفاوت مسافت طي شده با جابه جایي:

  .استفاصله مستقيم بين مبدأ و مقصد است و كميتي برداري  (d) ولي جابه جايي(مقداردارد)جهت ندارد

نكته : هر گاه متحركي يك مسيري را برود و دو باره به مكان اوليه اش باز گردد ؛ جابجايي آن صفر خواهد شد.

بر مي گردد مسافت  m4- =x مي شود و سپس به مكان جابه جا = m6 +xتا مكان  = m 4- xمتحركي از مكان  : 2مثال  

 طي شده و جابه جايي اين متحرك به ترتيب چند متر است؟

0(=4- )-4-  =1x–3x =xΔ وجابه جايي m 20  =10+10 =L 6              مسافت طي شدهX=0                          4-           

 : 3مثال 
 

 

 ك جهت حركت كند و بازگشتي وجود نداشته باشدمسافت: در حركت روي  خط راست هرگاه  متحرك در ي نكته

 .پيموده شده با اندازه ي جابه جايي برابر است  

               نشان داده مي شود  Δtبه فاصله زماني بين دو لحظه ازيك رويداد گفته مي شود وبا  بازه ي زماني :

 ب(دو ثانيه دوم حركت   الف(دو ثانيه اول حركت  مقابلزمان شكل  برروي محور  : 4مثال

                                                                                                                               را نشان دهيد. s2=tد( لحظه             ج( ثانيه دوم حركت

  s2  =tتا  t=0 زدو ثانيه اول حركت يعني ا (جواب : الف

  s4  =tتا  s2 =tب( دو ثانيه دوم حركت يعني از 
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 ) يك ثانيه طول مي كشد( s2=tتا  s1 =tج( ثانيه دوم حركت يعني از 

 ) فقط يك لحظه از زمان ( s2 =t يعني يك لحظه آن هم s2 =tد( لحظه 

s 4 =1t –2t= tΔ  بوده است ؟ ( چقدرtΔ)مترجابه جا مي شود زمان حركت 20به اندازه ي s6=tتا  s2 =tمتحركي ازلحظه   : 5مثال

 متر جابه جا مي شود 10ثانيه به طرف غرب مي رود و هر بار  6ثانيه به طرف شمال و سپس  2متحركي ابتدا   : 6مثال

 كل  s 8 = 2t+ Δ1tΔ   =tΔجواب                          ( چقدر بوده است ؟ tΔحركت)  زمان 

  ساعت( 4) يعني كالس دارم 6تا ساعت 2امروز از ساعت -1 دو عبارت را با هم مقايسه كنيد:اين   باال هاي براي فهميدن مثال

 ساعت ( 8)يعني  ساعت بعد از ظهركالس دارم 6ساعت صبح و 2فردا  -2

زمان و محور غالباً محور افقي  زمان  خوانده مي شود نمودار مكان   x = f ( t )منحني تغييرات    زمان  : نمودار مكان  

 : به كمك اين نمودار مي توان قائم مكان جسم را نشان مي دهد. 

 سرعت متوسط در هر و تندي متوسط -5مدت زمان حركت  -4جا به جايي  -3مسافت  -2مكان متحرك در هر لحظه  -1

 .عالمت شتاب را مشخص كرد -8 روي محور جهت حركت -7اي لحظه تندي  -6بازه ي زماني   

 هاي زير چند نمونه از اين نمودارها نشان داده شده است .  درشكل 

 

 

 

 

 

نسبت و  گويند. ميمتوسط  تنديزمان را  مدت متحرك به مسافت طي شده توسطنسبت  : سرعت متوسطو  متوسط تندي

 گويند. ميجابجايي متحرك به زمان طي شده را سرعت متوسط 

  

 

 اليكه تندي متوسط  كميتي نرده اي مي باشد.در ح كميتي برداري استسرعت متوسط  نكته :

 نيز براي سرعت به كار برده مي شوند  km/hو  cm/sيكاهايولي است  (m/s)متربرثانيه SIيكاي سرعت در

 مي كنيم  به اين صورت عملتبديل واحد سرعت از متر بر ثانيه به كيلو متر بر ساعت يا بلعكس  براي نكته :

                       متر بر ثانيه است ؟چند  Km/h 90:  :7مثال

 چند كيلومتر بر ساعت است ؟ m/s10 : 8مثال

 به طرف شرق و در  km6به طرف شمال ، در ساعت دوم km3شخصي در ساعت اول حركت  :1تمرین 

  ؟سرعت متوسط او را حساب كنيدتندي متوسط و به طرف جنوب حركت مي كند km3ساعت سوم 

 

   

   s9رفته ودر مدت  s 6متر را در مدت  30به طول  مسير مستقيمي شخصي :2تمرین 

   سرعت متوسط او را حساب كنيد؟  تندي متوسط و برمي گردد  

 

 

 متر را  15مسير نيم دايره اي به شعاع  Bبه نقطه  Aشخصي براي رفتن از نقطه :3تمرین 

   B                              A                         خص را تعيين كنيد.سرعت متوسط اين ش تندي متوسط و طي كرده است s 5در مدت 

 

 

o 

x 

t 

0V  

 

o 

x 

t 

0V  
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 x=  0مي رود و سپس به مكان  m7 =xبه مكان  m2 =xمتحركي از مكان :4تمرین

x        7                  2      X=0          ثانيه طول كشيده باشد سرعت متوسط متحرك را حساب كنيد. 6اگر كل حركت  برمي گردد 

 

همين اتومبيل  دقيقه طي مي كند . 20كيلومتر است را در مدت  60اتومبيلي در هنگام رفت فاصله بين دو شهر را كه  :5تمرین

 دقيقه بر مي گردد.مطلوبست : الف ( سرعت متوسط در حالت رفت . 25در هنگام برگشت اين مسير را در مدت 

 ج ( سرعت متوسط در حالت رفت و برگشت    رگشت ب( سر عت متوسط در حالت ب 

                 و... طي نمايد 2tΔ و tΔ 1و .... را در زمانهاي   2xΔو   xΔدر يك جهت مسافت هاي 1 متحركاگرنكته : 

                                                                           :         بدست مي آيد رابطهاين سرعت متوسط در كل مسير از 

 حركت مي كند   m/s 40ثانيه با سرعت   10و   m/s 20ثانيه با سرعت  30متحركي :6تمرین

 سرعت متوسط آن چقدر است ؟ 

 

متحركي:7تمرین
3

 طي مي كندسرعت متوسط متحرك چند m/s20 و بقيه را با سرعتm/s 10مسيري را با سرعت 2

 ر بر ثانيه و چند كيلومتر بر ساعت است ؟ مت 

 

           : زمان  به کمک نمودار مكان سرعت متوسط تعیین 

 برابرشيب خطي زمان سرعت متوسط بين دو نقطه از نمودار مكان 

 يكديگر وصل مي كند.به كه آن دو نقطه را  است 

 كوچك لحظه ، يعني يك زمان بسيار سرعت لحظه اي :تندي لحظه اي و 

  .مي گويندلحظه اي  تنديمتحرك در هر لحظه از زمان را  تندي -1

 لحظه اي اتومبيل مي باشد. تنديسنج اتومبيل نشان مي دهد  تنديكه  تندي -2

 سرعت لحظه اي برداري است كه مماس بر مسير حركت و در جهت حركت مي باشد.  -3

4- 

0v                                 اگر جهت محور مكان وك در اگر سرعت لحظه اي مثبت باشد متحر نكته :             0v  

                                                                         x                                    منفي باشد متحرك در خالف جهت محور مكان حركت مي كند.

X=0                                                      شرط اينكه متحركي و هرگاه عالمت سرعت عوض شود متحرك تغيير جهت مي دهدنكته: 

 كه سرعتش صفر شود. خود تغيير جهت دهد) برگردد يا ساكن شود( آن است نسبت به مسير اولية

 : زمان  به کمک نمودار مكان اي لحظهسرعت تعیین 

 خيلي  Bفوق العاده كوچك شود نقطه  Δtاگر مقابلشكل  زمان نمودار مكاندر

 اس مي شود.ممنموداربر  Aدر نقطه ABنزديك مي شود و در نهايت خط  Aبه 

 زمان درآن لحظه است –سرعت در هر لحظه برابرشیب خط مماس برنمودارمكان

 زمان موازي و يا منطبق بر محور زمان باشد  -بر نمودار مكان توجه : هر گاه مماس

 سرعت در آن لحظه ، برابر صفراست كه مربوط به ماكزيمم يا مينيمم منحني  است .

هرگاه سرعت لحظه اي متحركي كه برروي خط راست حركت مي كند در تمام  لحظه ها  حرکت یكنواخت روي خط راست :

در زمان هاي مساوي مسافت هاي مساوي را متحرك  حركت يكنواخت در خت ناميده مي شود.يكسان باشد، حركت آن يكنوا

به عبارت ديگر ، حركت يكنواخت به حركتي گويند كه در طول مسير ، بردار سرعت ثابت بماند يعني عالوه بر  طي مي كند

   ثابت ماندن مقدار سرعت بايد جهت سرعت نيز ثابت بماند .
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 ات مهم حرکت یكنواخت :نك               

 در اين نوع حركت سرعت متوسط با سر عت لحظه اي برابر است  -1

 استشيب نمودار مكان زمان چنين حركتي كه همان سرعت است همواره ثابت  -2

ست واين تابع نسبت به زمان ،  از درجه ي اول ا :x= f( t )مكان متحرك تابعي اززمان حركت آن استحركت نوع در اين  -3

 .زمان (آن يك خط راست است   -يعني نمودار) مكان 

( و زماني كه متحرك به اين xرابطة رياضي بين مكان متحرك ) معادلة حركت يك زمان یا معادله حرکت: رابطه ي مكان 

   ( مي باشد بوسيله اين معادله مي توان مكان متحرك را در هر لحظه تعيين كرد.tمكان رسيده است يعني )

 : باشد xبرابر tو در لحظه  0x برابر =0tدر لحظهفاصله متحرك تا مبدأ ر اگ 
                                

 معادله حركت يكنواخت                                    

ر سرعت آن ( مطابق شكل در حال حركت مي باشد اگ -m5متحركي بر روي مسير مستقيم در مبدأ زمان از نقطه )  : 9مثال

 ؟تعيين كنيد s 20 =tباشد مكان آن را در زمان  m/s 15ثابت و برابر 

 0 15 5 15 5
15205 295

x vt x x t x t

x m

        

   
                                        x        =?X                0X=        5- 

  ؟سيدرا بنوي آن معادله حركت شكل مقابلزمان  با توجه به نمودار مكان  : 10مثال

 يك خط راست است حركت  يكنواخت مي باشد .  زمان -جواب : چون نمودار مكان

 0   مي آوريمرا از روي نمودار بدست 0Xو Vمقادير X=Vt +Xدر معا دله

012و=12t +6-X   عدد بگذاريم . tوXبراي نوشتن معادله نبايد بجاي  6 /
2

x
v m s

t

 
   


 

 و سرعت  s 7.5ي زماني صفر تادر بازهتغيير مكان متحرك در  مقابلار با توجه به نمود : 11مثال 

 شيب نمودار و سرعت متحرك ثابت است پس سرعت در  ؟بدست آوريد  t = 3 sرا در لحظه  آن 

 نيز با سرعت متوسط برابر است.  (t = 3 sي هر لحظه ) مثال در لحظه

          2 1

30
18 12 30 4 /

7.5


          



x
x x x m V m s

t

 مي باشد تعيين كنيد : t  20  =x-4معادله حركت متحركي كه بر روي خط راست حركت مي كند به صورت  : 8رینتم

 متحرك در چه فاصله اي از مبدأ واقع است .  s 3  =tدر لحظه  -ب سرعت متحرك را  -الف

 ثانيه جابه جايي متحرك را حساب كنيد.  3در مدت  -ج

  

( متري مبدأ و در -5در فاصله ) s2 =tمستقيم به طور يكنواخت در حركت است در لحظة  متحركي كه برروي مسير :9تمرین

 سرعت و فاصلة متحرك را  .متري مبدأ مكان است  5 در فاصله s4= tلحظه 

  ؟از مبدأ مكان حساب كنيدt=0در لحظه 

  :10تمرین
 

 

v                                         م اين نمودار را رسم كنيم. با داشتن سرعت در زمانهاي مختلف مي تواني : زمان  - نمودار سرعت

 محور افقي را زمان و محور قائم را سرعت اختيار مي كنيم.اگرمتحرك با سرعت ثابت روي

  خواهد بود.شكل مقابل  زمان آن مطابق نمودار سرعت  حركت كند خط راست 
t                                                                                                                                         

2 1 0

2 1 0

o

x x x xx
V V xVt x

t t t t t

 
      
  

 
 x m 

 t s
 

18 

0 

12 

7.5 
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          هاي زير باشد . شكل مطابقممكن است  آنزمان  نمودار سرعت  اگر سرعت متحرك ثابت نباشد 

 

 

 

 

 

 ( است .x) Δبرابر با جابه جايي متحرك   Δtي زمانيهمحور زمان در باز و  زمان -سطح محصور بين نمودار سرعت  نكته :

 منفي است .جابه جايي  باشد در زير محور زمان اگرمثبت وجابه جايي  باشد در باالي محورزماناگر اين مساحت  

 ثانيه بدست آوريد ؟ 22زماني  در بازه ي در شكل مقابل جابجايي متحرك را:11تمرین

          

                                 

 :  حرکت شتابدار

 يعني  ميزان جابجايي كه سرعت متحرك تغيير مي كند مي گوييم حركت شتابدار يا غير يكنواخت است.  در مواردي 

 كنيم؟ ما چه وقت احساس شتاب مي سوال :  .برابرنيست  هم باهاي مساوي  درزمان

... تيكه حول يك ميدان درحال دورزدن هستيم وقو -3كنيم ترمزمي وقتيكه -2هيم.د زمانيكه روي پدال گازفشارمي -1

مثال درحركت برروي مسير خميده  جهت سرعت الزاما يا اندازه سرعت ويا هردو مي تواند تغيير كند هت وحركت شتابدارجدر

 .تغيير مي كند يعني در حركت برروي مسير منحني ، حتي اگر بزرگي سرعت هم تغيير نكندحركت شتابداراست 

 مي باشد . تغييردر جهت حركت -2متحرك  تغيير در سرعت -1عوامل ايجاد كننده شتاب:بنابراين 

 و نشان مي دهند av a  و با شتاب متوسط برابر تغييرسرعت درواحدزمان است : شتاب متوسطتعریف  

 : شتاب متوسطنكات مهم    ( است.m/sيكاي آن )2 

  كميت برداري است . يعني هم مقدار و هم جهت دارد. شتاب يك -1

 شتاب يعني در هر ثانيه يك مقدار ثابت بر سرعت اضافه يا كم مي شود. -2

  در مواردي كه بزرگي سرعت متحرك يا جهت بردار سرعت تغيير كند حركت شتابدار است. -3

  ت كند شتاب آن صفر است .در صورتي كه متحرك ساكن يا با سرعت ثابت در مسير مستقيم حرك -4

 در صورتي كه سرعت متحرك مرتبا كاهش يابد يعني ترمز كند شتاب آن منفي است. -5

 باشد مثبت V– 2Vكم مي شود پس اگر1 سرعت نهايي ازسرعت اوليه درفرمول شتاب هميشه -6

  شتاب منفي است باشد شتاب مثبت و اگرمنفي 

 چيست ؟ مفهوم اين جمله از حال سكون شروع به حركت مي كند2m/s 2ثابت  شتاب با سوال : متحركي

 .    به سرعت متحرك افزوده مي شودm/s2مقداردر هرثانيه سرعت اوليه متحرك صفر بوده وبعد از شروع حركت  يعني 

 مي رسد  m/s20ثانيه سرعتش به  5حركت نموده و پس از ه متحركي بروي خط راست از حال سكون شروع ب : 12مثال

20                    حركت آن را حساب كنيد ؟شتاب   20 0 4 /
5

v v
a m s

t

 
  


 

                                                                 : زمان نمودار سرعت به کمک شتاب متوسط تعیین 

 لحظه برابر شيب خطي است كه نمودار شتاب متوسط بين دو 

 «كند.مي  زمان را در آن دو لحظه قطع سرعت  
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 :  شتاب لحظه اي

  شتاب لحظه اي گويند شتابي كه متحرك در هر لحظه دارد -1

زمان در هر لحظه برابرشتاب لحظه اي است –مماس بر نمودار سرعت خط شیب  -2

   بيشتر است . زتاب نيهر قدر اين شيب بيشتر باشد شو      

 درحركت شتاب دار با شتاب ثابت روي خط راست هرگاه  شونده : کندوشونده  تندحرکت  

كت قدر مطلق سرعت متحرك رو ردر اين نوع ح av > 0 ) (سرعت باشدحركت تندشونده است بردار شتاب هم جهت با بردار

سرعت به تدريج  قدرمطلق هرگاه بردار شتاب درخالف جهت بردارسرعت باشدحركت كند شونده و وبه افزايش مي باشد 

 هم عالمت باشند حركت تند شونده در غير اين صورت حركت كند شونده است . vو aنكته: اگر  av < 0 )    (كاهش مي يابد:

در هر  آن تغيير سرعت وهرگاه متحركي روي خط راست حركت كند  ب ثابت روي خط راست :حرکت شتاب دار با شتا

فاصله زماني مساوي ، يكسان باشد شتاب متحرك ثابت است در اين نوع حركت ) يعني حركت با شتاب ثابت ( شتاب متوسط 

                   بين هردو لحظه دلخواه با شتاب متحرك در هر لحظه برابر است.

 : معادالت حرکت با شتاب ثابت 

 

 

 

 

 

 

 شروع به حركت مي كند.  m/s 2اتومبيلي از حال سكون روي خط راست با شتاب ثابت 2 : 13مثال

 ثانيه چقدر مي شود ؟       20بعد از  سرعت اتومبيل

                                                              

 است ،   =2t2x-4به صورت SIي حركت متحركي درمعادله : 41مثال

  است ؟ m/sچند   t=3s و   t=0يدرلحظه سرعت اين متحرك

 

 باشد  ، در چه لحظه اي=t 12- 2t 2x  اگر معادله ي حركت جسمي روي خط راست : 15مثال

  جهت حركت جسم عوض مي شود ؟ 

                                                                

  مي باشد . v = 3t- 4 ( برابر (SI معادله سرعت زمان متحركي در سيستم:12تمرین

  شتاب حركتالف ( سرعت اوليه  ب(  : تعيين كنيد مطلوبست 

 

روي خط راست در حال 0V  هيولسرعت او با  a ثابت  شتاب اگر متحركي با ام حرکت:nثانیه   tجابجایي متحرک در 

 :ام حركت از رابطه زير بدست مي آيد nثانيه   tحركت باشد جابجايي متحرك در

 

: 16مثال
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 : 17مثال
 

 

 

 نكته:

 

 

 

  : 18مثال 
 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

نكته : 

 

جابه جا شده است.اگر نصف اين جابه جايي درثانيه اول  m 12به اندازه ي s 3متحركي با شتاب ثابت در مدت : 19مثال
2 هاي متوالي مساوي تشكيل تصاعد عددي با قدر جايي در بازهپاسخ : جابه ؟ استm/sحركت انجام شده باشد شتاب حركت چند

 2 a = 12a ) = 2+ 6+ a ) + ( 6( + 6- 2         مي باشد                                        aراين قدر نسبت در اينجا برابرمي دهند بناب  a tنسبت

لذا « است  2چون معادله حركت شتابدار ثابت از درجه  :روي خط راست با شتاب ثابتدر حرکت  زمان  -نمودار مكان 

اگر دهانه نمودار به سمت باال باشد شتاب مثبت واگر به سمت پايين باشد شتاب منفي است سهمي  زمان آن يك  -نمودار مكان

 است .درشكل هاي زير چند نمونه از اين نمودارها نشان داده شده است .

 

 

 
 
 

 

 

:  20مثال
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 :بنويسيدبا توجه به شكل زيردرجاهاي خالي كلمه ي مناسب  :13تمرین 

                      ) كم،زياد( مي شود. ................ ، Cتا نقطه ي  Aاز نقطه ي  الف( سرعت متحرك   

 )يكنواخت، شتابدار(    است. ................ب( اين نمودار مربوط به حركت .....  

 )مثبت، منفي، صفر(    است. ............پ( سرعت متوسط در كل مسير.....  

 ( A,B,C........... تغيير كرده است )  جهت حركت در نقطهت(   

 ؟را رسم كرده و نوع حركت و معادله سرعت را بنويسيد   t+22x=t نمودار حركت  :41تمرین  

 زمان متحركي كه ازحال سكون با شتاب ثابت به حركت در مي آيد –نمودار مكان  :15تمرین

  دله حر كتمعاب( :                       الف ( : نوع حركت مطابق شكل مي باشد:

 بدست آوريد ؟ t=5 sسرعت اين متحرك را در لحظه ج( 

 

 

 :روي خط راست با شتاب ثابتزمان در حرکت -نمودار سرعت 

 ( نسبت به زمان ازدرجه يك است بنابراين سرعت متحرك به طورخطي با زمان تغييرمي كند0v=at+v )معادله سرعت چون

 ن اين نوع حركت به صورت يك خط راست است كه شيب آن برابر شتاب  ثابت حركت است زما-سرعت يعني نمودار

 

 

 

 

 

 اندازه جابجايي را نشان مي دهد . نيز زمان در حركت شتابدار ثابت -سرعت  زير نمودار سطحنكته :

 : 21مثال
 

 

 
         

 

 است زير به حركت در آمده مانند شكل روي يك خط راست بر زمان متحركي كه از مبدا مكان-نمودار سرعت : 22مثال 

كنيد .مشخص در هر مرحله  را نوع حركت 

 

   0,    a <     0)    V < 1, t 0( 

   0,    a =    0V <     ) 2, t 1(t     

   0,    a >     0, c )    V < 2( t 

   0,    a >     0)    V > 3, t (c

  0,    a =     0V >   )  4, t 3(t 

     0,    a <     0, f )    V > 4(t 

 V 

t o 1t 2t 

3t 4t 

A B 

C 

D 
V 

-V 

E 

F 
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 : 23مثال

 

 

 

 :16تمرین 

 

 

 

 

 

 مان متحركي مطابق شكل زير است . مطلوبست : ز -تغييرات سرعت  نمودار :17تمرین

   BCوABمرحله نوع حركت دربزرگي شتاب و  الف (

 شتاب حركت در ثانيه آخر  ب(

 اندازه جابجايي متحرك در اين مدتپ(

  زمان : –نمودار شتاب 
ساحت سطح محصور بين نمودار تا محور م -2 .شتاب متحرك را در يك لحظه ي دلخواه نشان مي دهد ,هرنقطه از نمودار  -1

 ست.منفي ا Δvثبت و اگر زير محور باشد م  Δvزمان برابر تغيير سرعت متحرك است كه اگر باالي محور زمان باشد  

 

 : 24مثال 
         

 

 

 

 
  

 است زير مانند شكلزمان متحركي كه از حال سكون روي مسير مستقيمي شروع به حركت كرده است ،  -نمودارشتاب: 25مثال

 ؟آوريد به دست  s 30پس از جابجايي متحرك راب (     ؟را رسم كنيد آن زمان –الف ( نمودار سرعت 

 
325xاست زمان -زير نمودار سرعت مساحتبرابر است با  ييجابه جا    m 

 

 a 

t 
o 

1 

5 10 

20 

2 

1 -

2 -

25 30 

 V 
 

 

15 

 

10 

 

5 

     5      10     15   20    25     30               t 
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   شناسي حرکت مبحث        1 فصل 3 فیزیک  امتحاني ئواالتس

 ؟( را تعريف كنيدشتاب لحظه اي  –شتاب متوسط  –سرعت لحظه اي  –مفاهيم فيزيكي )سرعت متوسط  -1

 .  بنويسيد مناسب هاي كلمه خالي جاهاي در -2

 زمان برابر با  ............  است. –يب خط مماس بر نمودار مكان ش -1-2

 زمان برابر با  .................  است. –ساحت زير نمودار سرعت م -2-2

مت شتاب و سرعت مخالف است .در حركت ............. بر روي خط راست عال -3-2

 . است..... .....  به رو خودرو اين شتاب.  ي كندم ترمز,  است حركت در شمال به رو كه خودرويي -4-2

  با شد ....... مي...... بررابمان در هر لحظه ز-شيب خط مماس بر نمودار سرعت -5-2

.  دهيد انتقال نامه پاسخ به و نموده انتخاب پرانتز داخل از را صحيح عبارت يا كلمه -3

(  نادرست   ـ   درست.  ) است منفي حتماً حركت شتاب,  شونده كند حركت در -1-3

  .  هستند هم(   جهت خالف در ـ جهت هم) شتاب و سرعت هاي بردار راست خط روي شونده تند حركت در -2-3

 .    است(   شونده تند  ـ  شونده كند)   حركت,   باشد منفي   ax V   ضرب حاصل اگر  -3-3

.  است نقطه دو آن بين( متوسط شتاب ـ متوسط سرعت) برابر,  كند مي قطع  لحظه دو در را زمان ـ مكان نمودار كه خطي شيب -4-3

    است.   (شونده كند ـ  شونده تند) حركت,   باشند عالمت هم سرعت و شتاب اگر بعدي يك درحركت -5-3

 .   است متحرك( اي ظهلح سرعت ـ اي لحظه شتاب)    برابر,  نقطه هر در زمان ـ مكان نمودار بر مماس خط شيب -6-3

 :  كنيد مشخص(  غ)   يا( ص)حروف  با را زير هاي عبارت نادرستي يا درستي -4

 سرعت متوسط بين هر دو لحظه دلخواه را سرعت لحظه اي مي گويند. -1-4

 . هستند جهت هم,  شتاب و سرعت هاي بردار راست خط بر ثابت شتاب با حركت در -2-4

 . است اي لحظه شتاب برابر  زمان ـ مكان نمودار بر مماس خط شيب -3-4

 . شود مي ناميده نقطه آن در جسم اي لحظه سرعت,  نقطه يك در زمان ـ مكان نمودار بر مماس خط شيب -4-4

 ت؟اي را تعريف كنيد و بنويسيد در چه نوع حركتي اين دو كميت با هم برابر اس سرعت متوسط و سرعت لحظه -5

 اني چگونه است چرا؟رعت متوسط يك متحرك در يك بازه زماني نسبت به جابجايي آن در اين بازه زمس -6

 ر كدام نوع حركت سرعت متوسط و سرعت لحظه اي با هم برابرند؟د-لفا -7

 ر چه صورت بردار مكان و جابه جايي روي يك خط راست قرار مي گيرند؟د -ب

 زمان چگونه تعيين مي شود با رسم يك نمودار توضيح دهيد. –سرعت متوسط به كمك نمودار مكان  -8

حظه اي از روي زمان تعريف كنيد. سرعت ل –يك متحرك را در يك بازه ي زماني با استفاده ازنمودار مكان  سرعت متوسط -9

 با رسم يك نمودار نشان دهيد. تعيين مي شود اين نمودار چگونه

 ؟تعيين كرد tلحظه اي را در لحظه ي   ن سرعتزما –توضيح دهيد چگونه مي توان به كمك نمودار مكان  -10

ه به ين نمودار چگوناشتاب لحظه اي از روي  .شتاب متوسط متحرك را با استفاده از نمودار سرعت زمان متحرك تعريف كنيد -11

 بدست آورد دست مي آيد و چه اطالعات ديگري را مي توان از روي اين نمودار

 ( مان توضيح دهيد. )با رسم شكلز-را با توجه به نمودار سرعتمفهوم فيزيكي شتاب متوسط  -12

كند، در دو لحظه قطع كند، معرف  مان متحركي را كه روي خط راست حركت ميز-نشان دهيد شيب خطي كه نمودار سرعت -13

 ) با رسم شكل و نوشتن روابط مورد نظر( .شتاب متوسط متحرك بين اين دو لحظه است

 مان را بيان كنيد؟ز -نمودار مكانچهار كار برد  -14

 زمان معرف چه كميتي است. –طح زير نمودار سرعت س -الف   -15

 زمان معرف چه كميتي است. –شيب نمودار سرعت  -ب

؟ها مشخص كنيد حركت تند شونده و حركت كند شونده را تعريف كرده و عالمت سرعت و شتاب را در اين حركت -16
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 ر است.يك متحرك علي رغم ساعت ها حركت سرعت متوسط صف در چه صورت براي -17

 مان حركت چگونه است چرا؟ز -تاب ثابت نمودار مكانشدر حركت با  -الف -18

 طح زير چه نموداري معرف تغييرات سرعت متحرك است؟س -ب

 ين جمله چيست؟ است مفهوم ا -m/s2وقتي مي گوئيم شتاب ثابت متحركي 2  -91

 ي توان بدست آورد؟زمان حركت يك متحرك چه اطالعاتي م –از نمودار سرعت  -20

 ر خط راست سرعت و شتاب در حركتهاي تند شونده و كند شونده نسبت به هم چه وضعي دارند؟بدر حركت  -21

 چه كميتي از حركت آن متحرك صفر است .چرا؟ گوئيمزمان متحركي صفر باشد .  –هرگاه شيب خط مماس بر نمودار سرعت  -22

   .تحركي كه شتابي در جهت شرق داردمي تواند سرعتي در جهت غرب داشته باشد با ذكر دليل توضيح دهيد آيا م  -23

 با ذكر دليل توضيح دهيد كه چه موقع شتاب حركت : -24

   سرعت نيست هتجسرعت است      ب( در  هتجالف ( در  

A                xزمان داده شده سرعت حركت                                                                    –ه به دو نمودار مكان با توج -25

tB               بيشتر است . چرا؟                                                            BوAكداميك از متحرك هاي  

 

 كند به صورت شكل زير است. نمودار مكان زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -26 

 لف( شيب خط واصل بين دو نقطه از اين نمودار معرف چه كميتي است؟ابا دليل پاسخ دهيد

 است ب( در چه لحظاتي متحرك از مبداء مكان گذشته

 ؟است چقدر 3tتا  tپ( سرعت متوسط متحرك در بازه زماني 1

 

  :ه ي نموداردزمان متحركي بر خط راست به صورت مقابل است در محدو –نمودار سرعت  -27

 عت بيشترين اندازه را دارد ؟الف( درچه  لحظه هايي سر

                                                                                                     ب( در چه لحظه هايي متحرك فاقد شتاب است؟

                                ج( نوع حركت را در هر بازه تعيين كنيد ؟

                                                                                                

 زير هاي پرسش براي نمودار به توجه با.  است شكل مطابق متحركي زمان ـ مكان نمودار -28

  يكنواخت؟ يا است شتابدار جسم حركت نوع -الف:  بنويسيد كوتاه پاسخ 

    ؟ است كميتي چه معرف,  نمودار از دلخواه ي لحظه دو بين شيب -ب 

 رسد مي مبداء به متحرك,  حركت شروع از پس هايي لحظه چه در -پ

 

 است دهاز مبداء مكان با شتاب ثابت در جهت مثبت روي يك خط راست حركت نمو براي متحركي كه بدون سرعت اوليه و -29

 .رسم نمائيدزمان را  –شتاب  و زمان –زمان و سرعت –نمودارهاي مكان  

 

 

 شكل روبه رو را مشاهده كنيد. -30

         را از اين مشاهده بنويسيد.                                                                 استنباط خود -الف

 ين طرح براي تعريف كدام كميت فيزيكي رسم شده است؟ا -ب

 كميت فوق را تعريف كنيد.  -ج
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                                                                      1 فصل  3فیزیک حرکت شناسي مبحث مسائل   
 داده شده است.SIدر  = 4t + 4 – 2t2-x  معادله حركت جسمي در يك بعد با رابطه -1

  به دست آوريد. t = 0.5 sمتحرك را در لحظه  سرعت الف(

 اول حركت رسم كنيد. s 3آن را در  زمان-نمودار سرعتو زمان -( نمودار مكانب 

 

 

  باشد. مي = t9 + 2t3xبه صورتSIمعادله حركت متحركي در -2

 ؟بدست آوريد ثانيه 2تا صفردر بازه زمانيرا شتاب متوسط آن  الف(

 ؟تعيين كنيد  t = 1s ر لحظهشتاب متحرك را د ب( 

 

 

3- 2 با  s 20به مدت  ثانيه 5مي كند پس از حركت روي خط راست شروع به  m/s2اتومبيلي از حال سكون و با شتاب ثابت 

 محاسبه كنيد. ثانيه 25 در مدتآن را الف( سرعت متوسط  خود ادامه مي دهد حركت به سرعت ثابت

  .كنيدرا رسم آن  زمان -ب( نمودار سرعت 

 

 باشد. مي   = t2t2x+-5  به صورتحركت جسمي  معادله -4

 به دست آوريد.  s 3و   s 1 آن را بين زمانسرعت متوسط الف(  

 ؟قدراستچ t=2sدر لحظه آنشتاب ب( 

 

 زمان متحركي مطابق شكل است -نمودار سرعت  -5

 حساب كنيد .حركت متحرك را درمرحله كند شونده  وجابجايي زه ي شتاباندا

 

 سرعت زمان متحركي مطابق شكل مقابل است .نمودار  -31

 تعيين كنيد.نوع حركت را درهر مرحله   

 

 

 

ها حركت مي كند مانند شكل زير است. با توجه به نمودار، جاهاي خالي را با  xزمان جسمي كه روي محور -نمودار سرعت -32

 منفي(    -مثبت  -كند شونده –تند شونده  -يكي از كلمات داده شده پر كنيد.   )يكنواخت

ها حركت مي كند. x، جسم در جهت ......................... محور  1tتا  tدر بازه زماني 0 -الف

، عالمت شتاب ......................... است.2tتا  tدر بازه زماني1 -ب

 ، نوع حركت ......................... است.3tتا  tدر بازه زماني2 -پ

  ، نوع حركت ......................... است. 1tتا  0tني  در بازه زما -ت

 

 

25 𝐭(𝐬) 

𝑽 

15

- 

20

14 

( ) 
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 متري مبداء و در 20در فاصله ي  s2  =tها بحركت در مي آيد اگر در لحظه ي  xمتحركي با سرعت ثابت روي محور  -6

 ء بوده است.متري مبداء باشد . در لحظه ي شروع حركت در فاصله ي چند متري مبدا 65در فاصله  s 5=tلحظه ي  

 

متر برثانيه در حال حركت است راننده ناگهان متوجه مانعي در سر راه خود  25اتومبيلي در يك جاده افقي با سرعت ثابت  -7

از ديدن مانع متوقف مي شود اگر حركت اتومبيل در موقع ترمز با  بعد ثانيه 5/2مي شود و ترمز مي كند در نتيجه اتومبيل 

) زمان عكس العمل (ر مجذورثانيه كند شود . اوال راننده پس از چه مدت از ديدن مانع ترمز كرده است متر ب 5/12شتاب ثابت 

 ؟وكل مسافتي را كه اتومبيل از ديدن مانع تا توقف پيموده است چقدر است

 زمان آن را در اين مدت رسم كنيد ؟ –زمان و شتاب  –نمودار سرعت  

 

 سرعتش  ثانيه 10تاب ثابت ازحال سكون شروع به حركت مي كند و پس از اتومبيلي در مسيري مستقيمم با ش -8

 وپس از آن ترمزمي كند سرعت به حركتش ادامه مي دهد  با همين ثانيه 25مي رسد سپس به مدت    s /m 20به 

 ترمز كردن شتاب ثابت  باشد تعيين كنيد . ثانيه متوقف مي شود اگر در مدت 5بعد از  و 

 ( جا به جايي كل     نوع حركت در هر مرحله .  ب وشتاب  (الف  

 ؟از لحظه شروع تا لحظه توقف رسم كنيد زمان را –نمودار سرعت ج(  

 

 

 زمان متحركي كه با شتاب ثابت روي خط راست در حركت است مطابق شكل است  –نمودار مكان  -9

 سرعت اوليه متحرك را -معين كنيد :الف

 شتاب حركت را -ب 

 

 مي ايستد .  m 5/22در حركت است در اثر ترمز پس از طي  Km/h 54با سرعت  كه بيلياتوم -10

 مدت زمان توقف چند ثانيه است ؟

 

است . اگر سرعت  = m 5- xاين ذره  در  مكان  = 0tذره اي با شتاب ثابت بر خط راستي حركت مي كند . در لحظه ي  -11

 باشد  m/s 5و  m/s  4رتيب برابر به ت  =m  16x و =m 7 xاين ذره در مكان هاي 

 ؟ راحساب كنيدشتاب حركت و سرعت اوليه ي آن 

 

باشد در چه  m/s 25/2است . اگر شتاب حركت m/s 8 2برابر  x = 4در يك مسير مستقيم سرعت متحركي در مكان   -21

 خواهد بود ؟ m/s 10مكاني بر حسب متر سرعت متحرك برابر 

 

 از كنار آن عبور مي كند m/s 20ه اي مستقيم ساكن است در يك لحظه كاميوني با سرعت ثابت يك اتومبيل در كنار جاد-13

 شروع به حركت كند در چه مكاني و با چه سرعتي  به كاميون خواهد رسيد. m/s 1اتومبيل با شتاب    s 20اگر پس از 

 

 .مي باشد  t 01– 2x = t+ 4معادله مكان متحركي بر خط راست به صورت   -41

  ؟شتاب لحظه اي را به دست آوريد الف( معادالت سرعت و 

 ه بازه زماني حركت كند شونده است ؟چب( با دليل توضيح دهيد در 

 د؟وسط اين متحرك صفر خواهد شج( از مبداء زمان تا چه لحظه اي سرعت مت

𝐭(𝐬) 

𝑿 

8-  

22 

10  

(𝒎) 
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 است=t+ 3  V 3  (به صورتSIمعادله سرعت متحركي در) -15

 را درثانيه سوم حركت حساب كنيد؟ جا بجا يي متحرك شتاب و 

 

 مبداء حركت كرده اند مطابق شكل يككه در ابتدا از BوAزمان دو متحرك  –نمودار سرعت  -16

 باشد  معين كنيدm/s1برابر Aاگر شتاب متحرك  مقابل است 

 است را كه سرعت دو متحرك برابر گرديده tزمان  -الف 

 مي شود؟اء مساوي در چه زماني فاصله دو متحرك از مبد -ب

 

 

در حركت است سبقت مي گيرد در همين لحظه  m/s 5كه با سرعت  Bاز اتومبيل  m/s 15با سرعت ثابت   Aاتومبيل -17

 پس از طي چه مسافتي و Bبه سرعت خود مي افزايد . حساب كنيد اتومبيل  m/s 2با شتاب  B 2اتومبيل

 مي رسد؟  Aبا چه سرعتي به  اتومبيل 

 

 

كديگر در يروي يك ريل مستقيم وافقي به طرف  m/s  16و ديگري با سرعت ثابت m/s 20يكي با سرعت ثابت دو ترن -18

 متر مي رسد هر يك از دو راننده ترن ديگر را مقابل خود مي بيند و هردو با هم ترمز  80حركتند وقتي فاصله آنها از هم به 
 كند شدن ترن دوم چقدر باشد تا  كثر شتابباشد حدا  m/s5مي كنند اگر شتاب كند شدن ترن اول 2

 متري هم بايستند؟ 8هر دو ترن در فاصله 

 

 است . t4  +2t3 -  =xبر روي خط راست بصورت  )SI (معادله حركت متحركي در دستگاه  -91

 ثانيه اول حركت 2سرعت متوسط متحرك در  -الف مطلوب است : 

 شتاب حركت در ثانيه دوم -ب

 

 در جاده مستقيم حركت مي كند . Aبه دنبال اتومبيل  m/s 40با سرعت  Bو اتوميبل  m/s10سرعت  با Aاتومبيل  -20

  سرعت خود راكاهش مي دهد . m/s 2با شتاب B 2متر است اتوميبل  225در لحظه اي كه فاصله دواتومبيل 

 كرده است بنويسيد . زحركت كند شونده را آغاBاوال: معادله مكان آنها را نسبت به نقطه اي كه اتومبيل 

 .مي ايستد Bزمان آنها را در يك دستگاه مختصات تا لحظه اي رسم كنيد كه متحرك  –ا : نمودار مكان نيثا

 

 

به حركت در مي آيد در همين لحظه متحرك ديگري  m/s 1با شتاب A 2متحركي از حال سكون به طرف نقطه  Oاز مبداء  -21

( معادله حركت دو  =m 150 OAمي گذرد ) Aي محور در حركت است از نقطه در خالف سو m/s 10كه با سرعت ثابت 

 زمان آنها –تا اين لحظه نمودار سرعت  وحساب كنيد درچه لحظه اي دو متحرك از كنار هم مي گذرند  متحرك را بنويسيد و

 ؟را در يك دستگاه مختصات رسم كنيد 



https://t.me/fizeekir

