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  6883كد:      حركتفصل اول: 

  سرعت متوسط  –تندي متوسط  –جايي  بخش اول: مسافت و جابه
  تر گام دوم : یادگیری عمیق

  جایی مسافت و جابه

  توان گفت جسم حركت كرده است.  هاي گوناگون تغيير كند، مي اگر جايگاه جسم در زمان حركت: 
شود) به عنوان مبناي مقايسه در  كه بتوان حركت يك جسم را بررسي كرد، بايد جايي را (كه معموالً ساكن فرض ميبراي آن -

  نظر گرفت.
كنند و حركت هر الكترون را با آن  ي اتم را ساكن فرض مي گيرند، هسته ها در نظر مي هايي كه براي الكترون مثالً در حركت -

گيرند و حركت هواپيماها  سنجند يا در بررسي رفتار هواپيماها و خودروها، سطح زمين را به عنوان يك مبناي ثابت در نظر مي مي
  كنند. مقايسه با آن بيان مي و خودروها را در

  
پيمايد را  هايي كه يك جسمِ در حال حركت براي رسيدن از جاي آغاز حركت تا جاي پايان حركت مي كل راه مسافت: 

  گويند.  مسافت مي
سافت ي مسيرهاي داراي پيچ و خم جزء م گيري مسافت، اگر راهي كه پيموده شده داراي پيچ و خم باشد، طول همه در اندازه -

  آيند. شمار مي پيموده شده به
 m) متر است كه با نمادSIگيري مورد توافق دانشمندان در درس فيزيك (سيستم  گيري مسافت در سيستم اندازه يكاي اندازه -

  شود. نشان داده مي
  

  ایدتر خواندهپیش

ها  المللي توافق كردند تا كميت هاي گوناگون بين دانشمندان در نشستدر كتاب علوم سال هفتم نيز اشاره شده بود كه 
  بندي كنند. ي اصلي و فرعي طبقه گيري) را در دو دسته (چيزهاي قابل اندازه

  تواند به كار بيابد. شان، هيچ كميت ديگري نمي گيري هايي خالص بودند كه در اندازه هاي اصلي، كميت كميت
  هاي اصلي هستند. طول، جرم و زمان از كميت

هاي ديگر نيز كمك گرفت. مثالً در  توان از كميت شان، مي گيري هايي هستند كه در اندازه هاي فرعي، كميت كميت
  گيري مساحت يك مستطيل، بايد دوبار از كميت طول (يك بار درازاي مستطيل و بار ديگر پهناي آن) كمك گرفت. اندازه

  گيري جرم آن ماده مهم است، هم حجم در ساختن مفهوم چگالي نقش دارد. هم اندازهگيري چگالي يك ماده،  يا در اندازه
  هاي فرعي هستند. سرعت، شتاب، مساحت، حجم و چگالي از كميت
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  مطالب بیشتر
، گيري اصلي و استاندارد طول المللي توافق كردند كه در كارهاي عملي، پيمانه و يكاي اندازه هاي بين دانشمندان در نشست

» ثانيه«گيري استاندارد اصلي زمان،  باشد و واحد اندزه» كيلوگرم«گيري اصلي و استاندارد جرم،  باشد، يكاي اندازه» متر«
  گويند. نيز مي SIباشد. به اين سيستم استاندارد، سيستم 

  

  

  
  

  ستند.و فرعي ه SIمتر، گرم، تن و ساعت يا دقيقه، همگي از يكاهاي غير  بنابراين كيلومتر، سانتي
  

كند،  داري كه جاي آغاز حركت را به شكل مستقيم به جاي پايان حركت وصل مي خط جهت به پاره جايي:بردار جابه 
  گويند. جايي ميبردار جابه

  ي پايان حركت است. جايي رو به نقطهجهت فلشِ بردار جابه -
  دار، بردار است. خط جهت هر پاره -
  هاي پيموده شده در مسير مهم نيست.  جايي، پيچ و خمگيري جابه در اندازه -
جايي با ي بردار جابه ي پايان برود (تغيير جهت ندهد)، اندازه اگر مسير حركت جسم صاف باشد و جسم متحرك تنها رو به نقطه - 

  ي كمتر از مسافت خواهد شد.جايي بردار جابه ي مسافت پيموده شده توسط جسم برابر خواهد بود. به جز اين حالت، اندازه اندازه
  شود. نشان داده مي mاست كه با نماد» متر«جايي) در درس فيزيك ي بردار جابه جايي (اندازهگيري جابه يكاي اندازه -
  

 
  رود. مي Bبه نقطة Aجسمي از نقطة

  الف) مسافت پيموده شده توسط جسم چند متر است؟
    جايي) جسم چند متر است؟ي بردار جابه جايي (اندازهي جابه ب) اندازه

  

  
/  كنيم:  كه جسم پيموده است را با هم جمع مي هايي راهالف) كل  / mSÎIv¶ SÎIv¶     3 5 3 0 5 1 8  

/  هايي كه جسم رو به باال رفته برابر است با: ب) كل راه / m 3 5 0 5 3  
m  هايي كه جسم رو به راست رفته برابر است با: و كل راه 3 1 4  

-ي جابه توان اندازه ي فيثاغورس مي جايي ، و با استفاده از رابطهتوان بردار جابه اكنون با كشيدن شكل مي
  جايي را يافت.

( ) ( ) mÂÄI\MI] nHjoM ½pHkºH ÂÄI\MI] nHjoM ½pHkºH ÂÄI\MI] nHjoM ½pHkºH     2 2 2 23 4 25 5  
  

   

 مثال
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  6883كد:      حركتفصل اول: 

 
3سوار هنگامي كه يك دوچرخه

چرخد تا از نقطة دور پيرامون ميدان روبرو مي4
A به نقطةB  ،برسد  

  الف) مسافت پيموده شده توسط او را بيابيد.
  سوار چند متر است؟ جايي اين دوچرخهب) اندازة بردار جابه

  
3الف) مسافت پيموده شده برابر است با

    محيط دايره، يعني:4

m/ //( )SÎIv¶ ÌI÷{ SÎIv¶ SÎIv¶          3 2 6 3 14 28 264
3 2 3 144  

توان  كنند، مي ب) با كشيدن شكل و دانستن اين نكته كه دو قطر عمود بر هم در دايره، آن را به چهار بخش مساوي تقسيم مي
  به پاسخ رسيد.

( ) ( )ÂÄI\MI] nHjoM ½pHkºH ÂÄI\MI] nHjoM ½pHkºH    2 2 2 2 26 6 6 2    

  mÂÄI\MI] nHjoM ½pHkºH  6 2ÂÄI\MI] nHjoM ½pHkºH      2 26 2 6 2 6 2  
    

  تر گام دوم: یادگیری عمیق
  

  تندی متوسط
كرده و اگر در يك زمان معين، راهي توان گفت تُند حركت  تري را در زمان معين بپيمايد، ميهرچه يك جسم، مسافت بيش -

 گويند حركتي كُند داشته است. بسيار كوتاه و اندك را بپيمايد، مي
  

  

  
  
  

ي تندي متوسط آن متحرك  دهنده ميزان مسافت پيموده شده توسط متحرك در يك زمان معين نشان تندي متوسط: 
  است.

  
  ½k{  ½j¼μÃQ  SÎIv¶ôw¼T¶ Ák¹U SÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p Rk¶  

  سط، شكل مسير مهم نيست.گيري تندي متو در اندازه -
  ي حركت مهم نيست. هايي از ميانه گيري تندي متوسط، تند يا كند بودن حركت در بخش در اندازه -
  كند. تندي متوسط، كل حركت را بررسي مي -

 مثال
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

mگيري تندي متوسط در فيزيك، متر بر ثانيه است كه با نماد  يكاي اصلي اندازه -
s شود. نمايش داده مي  

 
  دقيقه پيموده است.10كيلومتر را در 6يك خودرو مسافت

  الف) تندي متوسط اين خودرو چند كيلومتر بر دقيقه است؟  
  ب) تندي متوسط اين خودرو چند متر بر ثانيه است؟  

  
ركت و بدون توجه به اينكه تندي متحرك در هر ثانيه از حركت چگونه بوده است (تند يا كند الف) بدون توجه به مسير ح

  نويسيم: ي تندي متوسط را مي هايي ايستاده بوده)، رابطه كرده يا شايد حتي در لحظه حركت مي
km km/ /min min

½k{ ½j¼μÃQ SÎIv¶ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹USÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p Rk¶ ¾£Ã¤j oM oT¶¼±Ã¨     6 0 6 0 610  
  نويسيم، يعني: ميب) هريك از عددهاي گفته شده را براساس يكاهاي استاندارد   

  
  km m , min s 6 6000 10 600  

  

  m m
s s

½k{ ½j¼μÃQ SÎIv¶ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹USÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p Rk¶    6000 10600  
  شود. گيري مي اندازه» كيلومتر بر ساعت«تندي متوسط خودروها معموالً با يكاي  -
km/  هاي زير را به خاطر سپرد:  توان شكل براي تبديل يكاهاي سرعت، مي - m

h sKveoM jkø KveoM jkø3 6  
  

  /km m
h sKveoM jkø KveoM jkø3 6  

  
kmتندي متوسط يك هواپيما تقريباً

h14400 است. تندي متوسط آن چندm
s است؟  

   
km  روش اول:  mkm m

h h s sôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U     1440 1440 10001440 1440 4001 3600  

km/  روش دوم:  m
h s

3 61440 400  
  

  

  تر گام دوم: یادگیری عمیق
  

  سرعت متوسط 
  جايي انجام شده در زمان معين، معادل سرعت متوسط متحرك است.ميزان جابه سرعت متوسط: 

  ÂÄI\MI]ôw¼T¶  Søow ·k{I\MI] ·I¶p Rk¶  
  گيري سرعت متوسط، شكل مسير مهم نيست. در اندازه -
  هايي از مسير مهم نيست. گيري سرعت متوسط، تند يا كند بودن حركت در بخش در اندازه -
  دهد كه متحرك با چه آهنگي در حال نزديك شدن به پايان راه است.  سرعت متوسط يك جسم نشان مي -

 مثال

 مثال
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  6883كد:      حركتفصل اول: 

سرعت متوسط يك كميت برداري دارد؛ يعني  -
متحرك و جهت آن » تنديِ«ي  دهنده اش نشان اندازه
  ي حركت است.»سو«ي  دهنده نشان

ي سرعت متوسط،  گيري اندازه يكاي اصلي اندازه -
mاست كه با نماد» ثانيه متر بر«

s دهند. نمايش مي  
  
  

  چرخد. متر مي 20دور به دور يك ميدان دايره شكل به شعاع ثانيه، نيم4يك موتورسوار در مدت
  الف) تندي متوسط اين موتورسوار چند متر بر ثانيه است؟

  چند متر بر ثانيه است؟ب) سرعت متوسط آن 
  پ) سرعت متوسط آن چند كيلومتر بر ساعت است؟

   
  پيمايد، پس: دايره را مي الف) موتورسوار مسير منحني شكل نيم

/( )ÌI÷{½k{ ½j¼μÃQ SÎIv¶ ½oÄHj ôÃd¶ þ~ºôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹USÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p Rk¶ SÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p
 

    
1 2 3 142

4  

  / /
/

m
sôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U

    
20 3 14 62 8 15 74 4  

  ب) بردار جابجايي موتورسوار، همان قطر دايره است. پس:
  m

s
ÂÄI\MI]ôw¼T¶ Søow ôw¼T¶ Søow ôw¼T¶ Søow·k{I\MI] ·I¶p

    2 20 104  
  پ) 

  روش اول:
kmmm km

s s hh
ôw¼T¶ Søow ôw¼T¶ Søow     

10
10 36000100010 361 1 1000

3600
  

m/  روش دوم: km
s h

3 610 36  

  

  ی یک ها ـ پیمانهپرسش 

  جاهاي خالي زير را پر كنيد. -1
  شود.  كند، ........... گفته مي به برداري كه نقطة شروع حركت را به نقطة پاياني وصل ميالف) 
  هر متر بر ثانيه برابر ........... كيلومتر بر ساعت است. ب) 
  شود.  دار ........... گفته مي خط جهت به پارهپ) 
گيري سرعت متوسط و تندي متوسط  اگر طول را بر حسب كيلومتر و زمان را بر حسب ساعت بسنجيم يكاي اندازهت) 

  ........... خواهد شد. 

 مثال
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  

 ا بيابيد. هاي درست و نادرست ر  جمله -2
  دار است.  خط جهت شناسي مسافت پيموده شده يك پاره در حركتالف) 
  توصيف كنيم، زمان پيمودن يك مسافت معين در اين حركت كوتاه است. » كند«اگر حركت يك جسم را با واژه ب) 
  جايي با مسافت پيموده شده برابر نيست.  در حركت در يك مسير منحني اندازة جابهپ) 

  

 ي درست را براي كامل كردن نوشته، بيابيد: هاي درون پرانتز، واژه ميان واژهاز  -3
  جايي) را بر زمان صرف شده تقسيم كرد.  دست آوردن تندي متوسط بايد (مسافت پيموده شده/ جابه براي بهالف) 
3/هر كيلومتر بر ساعت معادل (ب)  6  ،

/
1

3   ) متر بر ثانيه است.  6
كند، برابر با قطر آن دايره باشد مسافت پيموده شده  جايي يك متحرك كه بر روي يك دايره حركت مي اگر اندازه جابهپ) 

  (نصف محيط دايره/ محيط دايره) است. 
  

 هاي زير پاسخ كوتاه بدهيد.  به پرسش -4
  ي يك دونده با هم برابر باشد اين دونده چگونه بايد حركت كند؟ جاي براي آن كه مسافت پيموده شده و اندازه جابهالف) 
گردد. كدام يكي از  سوسن تا انتهاي حياط مدرسه در مسيري صاف مي دود و از همان مسير به جاي نخست باز ميب) 
  نيست؟ هاي زير در حركت او صفر  كميت

  )  تندي متوسط4    ) سرعت متوسط3    ) مسافت2    جايي ) جابه1
ي متوسط و اندازه سرعت متوسط كرة زمين را از ابتداي بهار تا ابتداي پاييز بر حسب كيلومتر بر ساعت محاسبه كنيد.  تندپ) 

  ميليون كيلومتر در نظر بگيريد.) 150اي به شعاع  (مدار زمين به دور خورشيد را دايره
سافت پيموده شده چند برابر اندازه كند. م متر به سمت جنوب حركت مي 15متر به سمت شمال و سپس  40متحركي ت) 
  جايي آن است؟  جابه

  

 دهد؟رو تقريباً چه چيزي را نشان ميشكل روبه  -5

  هاي زير پاسخ بدهيد.  *  به پرسش
  جدول زير را كامل كنيد.  - .6

)mتندي متوسط  (s)زمان صرف شده  (m)مسافت پيموده شده  متحرك )s 

s100 /0  مورچه 06 

  m100 s25 انسان

m750  m اسب
s15 

/ m15 يوزپلنگ ايراني s0 5  

1( /تندي خودرو 
km
s3 )2 است.6 mخودرو تندي 

s210 .است 
3( mتندي خودرو 

s36.4 است( mتندي خودرو 
s10 .است 
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  6883كد:      حركتفصل اول: 

  

اي را از نقطه  متر است. گلوله 12يك گودال متقارن و منحني، شكل داريم كه عمق آن  -7
A ثانيه گلوله  52كنيم تا درون اين گودال حركت رفت و برگشتي انجام دهد. پس از  رها مي

شود و همة انرژي حركتي آن به صورت گرما به محيط پيرامون خواهد رفت.  كامالً متوقف مي
  سرعت متوسط گلوله در كل زمان حركتش چند متر بر ثانيه است؟ 

 

  
هاي زير  راي حركت يك دوچرخه كشيده شده، به پرسشرو كه ب . با توجه به نمودار روبه8

  پاسخ دهيد:
 17تا  3ثانيه،  3تا  0هاي زماني  تندي متوسط حركت دوچرخه را در هر يك از بازهالف) 

  ثانيه به دست آوريد.  23تا  17ثانيه و 
  سوار در كل حركتش چند متر بر ثانيه است؟ تندي متوسط دوچرخهب) 
  چند متر بر ثانيه است؟  s23تا  s3سوار در زمان بين تندي متوسط دوچرخه پ) 
  هاي بخش نخست و پاياني حركت، شكل نمودار حركت را در اين دو بخش با هم مقايسه كنيد.  با مقايسة تنديت) 

  

 دقيقه پيموده است.  30كيلومتر را در مدت  36. خودرويي مسافت 9
  تندي متوسط اين خودرو را بر حسب كيلومتر بر ساعت محاسبه كنيد. الف) 
  تندي متوسط اين خودرو را بر حسب متر بر ثانيه محاسبه كنيد.ب) 

  

 رسند.  دار مي ثانيه هر دو همزمان به باالي سطح شيب 20روند و پس از  دار باال مي رضا و پارسا همزمان از دو سطح شيب -10
  مسافت پيموده شده رضا و پارسا را با هم مقايسه كنيد. الف) 
  جايي رضا و پارسا را با هم مقايسه كنيد. اندازه جابهب) 
  تندي متوسط رضا و پارسا را با هم مقايسه كنيد. پ) 

  دو ی ها ـ پیمانهپرسش
  

  ا پر كنيد:جاهاي خالي زير ر -1
هاي اصلي .......... و  تواند با پيمودن مسيرهايي در جهت اي كه از خوزستان به سوي خراسان در حال پرواز است مي پرندهالف) 

  .......... به مقصد برسد. 
  ضرب زمان حركت يك جسم در تندي متوسط آن، برابر با ........... است.  حاصلب) 
  هر يك كيلومتر بر ساعت، برابر با ........... متر بر ثانيه است. پ) 
  ي .......... آن متحرك است.  جايي يك متحرك در يك ثانيه، برابر با اندازه ي جابه اندازهت) 

  
 هاي درست يا نادرست را بيابيد.  جمله -2

  شود.  مي  جايي گفته به فاصلة بين نقطة شروع و پايان حركت، بردار جابهالف) 
  اگر تندي متوسط يك جسم صفر باشد، حتماً سرعت متوسط آن جسم نيز صفر است. پ) 
  اگر سرعت متوسط يك جسم صفر باشد، حتماً تندي متوسط آن جسم نيز صفر است.  ت) 



  

 

 

15

 
  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  

 ي درست را براي كامل كردن نوشته، بيابيد: هاي درون پرانتز، واژه از ميان واژه -3
سال خورشيدي، (مسافت / جابه جايي) جايگاه خورشيد در فضاي بيكران ثابت است،  در مدت يك اگر فرض كنيم كهالف) 

  زمين صفر خواهد شد. 
  دهد كه تندي متوسط جسم (زياد / كم) است زياد بودن مسافت پيموده شده توسط يك جسم در زمان ثابت و معين، نشان ميب) 
دهد كه تندي متوسط آن  پيمودن يك مسافت ثابت و معين، نشان ميزياد بودن زمان صرف شده توسط يك جسم براي پ) 

  متحرك (كم/زياد) است. 
  

 هاي زير پاسخ كوتاه بدهيد.  به پرسش -4
  يك نادرست هستند؟  جايي و مسافت درست و كدام ي جابه كدام يك از موارد زير دربارهالف) 

  هم سرعت و هم مسافت، داراي جهت هستند.  )1
  گيري هر دو شبيه به هم است.  زهيكاي اندا )2
  ها همواره با هم برابر است.  اندازة آن )3

ثانيه انجام  5جايي در مدت  رود. اگر اين جابه متر به سمت غرب مي 8رود، سپس  متر رو به شمال مي 6سواري  دوچرخهب) 
  سوار چند متر بر ثانيه است؟  شود، سرعت متوسط اين دوچرخه

متر بچرخد او  18گيرد كه دور يك ميدان دايره شكل به شعاع  سوار تصميم مي يك دوچرخهپ) 
بار چرخش به دور كند و پس از يك مطابق جهت نشان داده شده شروع به حركت مي Aاز نقطة

  ثانيه طول كشيده باشد: 200دهد. اگر كل اين حركت  ادامه ميBميدان حركت خود را تا نقطة
   جايي آن را رسم كنيد. بردار جابه )1
  جايي را به دست آوريد.  اندازه بردار جابه )2
  مسافت پيموده شده را به دست آوريد.  )3
  تندي متوسط او را به دست آوريد.  )4
  سرعت متوسط او را به دست آوريد.  )5

mيك سنگ كوچك را با سرعت ت) 
s20 متري از جاي پرتاب باال رفته و  2كنيم. سنگ تا ارتفاع  رو به باال پرتاب مي

  ثانيه باشد:  4گردد. اگر كل زمان اين حركت  دوباره به جاي نخست باز مي
  تندي متوسط سنگ چند متر بر ثانيه است؟  )1
  سرعت متوسط سنگ چند متر بر ثانيه است؟  )2

  

mاتوبوسي با تندي -5
s20كند. فردي كه در اتوبوس است با تندياي حركت ميدر جادهm

s10 نسبت به كف  اتوبوس، رو
mرود و در همين حال ساندويچي را با تنديبه جلوي اتوبوس راه مي

s1 زند. تندي فرستد و گاز مينسبت به دهانش، فرو مي
 حركت ساندويچ نسبت به درختي ساكن در كنار جاده، چند متر بر ثانيه است؟

1(31 2(29 3( 11 4(9 

 
جهت 

حركت 



  

 

 

 

 

 
16

  6883كد:      حركتفصل اول: 
 

 هاي زير پاسخ دهيد.  به پرسش
قدم بر ثانيه و تندي حركت  6ها تندي متوسط حركت افسانه  دوند. در اين دويدن افسانه و رويا در طول حياط مدرسه مي -6

  قدم بر ثانيه است.  5رويا 
قدم خود اين طول را بپيمايد، حركت كدام يك  150قدم افسانه باشد و رويا بتواند با  200اگر طول حياط مدرسه برابر با 

  ؟ تر است تند
  

كند نسبت به مبدأ  رو مكان جسمي را كه روي محور افقي حركت مينمودار روبه -7
 هاي مختلف نشان داده است.  مختصات در زمان

  ثانيه اول حركت چند متر بر ثانيه است؟  4اندازة سرعت متوسط جسم در الف) 
  ثانيه اول حركت چند متر بر ثانيه است.  10اندازه سرعت متوسط جسم در ب) 
  در چه بازة زماني جسم متوقف شده است. پ) 

  

mمتري شرق مبدأ مكان (مثال چراغ راهنمايي) با سرعت متوسط  250كه در  Aخودرويي از نقطة  -8
s50  به نقطةB  كه

دهد و خودرو پس از گذشت  رسد. رانندة خودرو در اين نقطه ترمز را فشار مي در يك كيلومتري غرب مبدأ مكان است مي
 ايستد.متر جلوتر است، كامالً مي 100كه  Cثانيه در نقطة  11زمان 
  چند كيلومتر بر ساعت است؟ Bو  Aسرعت متوسط خودرو بين نقاط الف) 
ABجايي بردار جابهب) 

 شود؟ در چه زماني پيموده مي  
  چند متر بر ثانيه است؟ Cو Aهاي  سرعت متوسط خودرو در كل مسير حركت بين نقطهپ) 

  

قرار دارد. با دو بار غلتاندن مكعب به صورت ساعتگرد (در جهت  cm20به باالي مكعبي به ضلع  Aي  اي در نقطه مورچه -9
  رسد.  هاي ساعت)، مورچه به زمين مي حركت عقربه

2/اگر هر بار غلتاندن مكعب روي زمين  ثانيه طول بكشد، سرعت متوسط حركت مورچه  5
  است؟از آغاز حركت تا رسيدن آن به سطح زمين چند متر بر ثانيه 

  
در باالترين جاي چرخ خودرو دوباره به باالترين جاي چرخ  Aي  در مدتي كه نقطه -10
mرسد، سرعت متوسط خودرو برابر با  مي

s10  است. اگر شعاع چرخ اين خودرو
cm20 :باشد، بگوييد  

  قدر است؟در اين مدت چهAي جايي نقطهدار جابهي بر اندازهالف) 
  براي نخستين بار، دوباره به باالترين جاي چرخ برسد؟Aي كشد تا نقطه از آغاز حركت چه زماني طول ميب) 
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  شتاب  –اي  سرعت لحظه –اي  بخش دوم: تندي لحظه
  

  ترعمیق گام دوم: یادگیری
  

  ایتندی لحظه
  گويند. اي مي به تندي يك جسم متحرك در هر لحظه از حركتش، تندي لحظه اي: تندي لحظه  

  اي، بسيار كوتاه است. زمان بررسي حركت جسم براي بيان تندي لحظه -
  است.» حركتي يكنواخت«هاي حركت يكسان باشد، حركت جسم  ي لحظه اي يك جسم در همه اگر تندي لحظه -
اي براي آن جسم  هاي حركت يكسان باشد، تندي متوسط با تندي لحظه ي لحظه اي يك جسم در همه اگر تندي لحظه -

  متحرك برابر خواهد شد.
  سنج است.  ي خودروها قرار دارد، تندي اي مانند شكل كه جلوي راننده ـ عقربه

  
  
 
گيري تندي متوسط (متر بر ثانيه ـ ازهاي همانند يكاي اند گيري تندي لحظه يكاي اصلي اندازه -

m
s.است (  

  
  
  
  

  تر: یادگیری عمیقدومگام 
  

  ایسرعت لحظه
 گويند. اي مي به سرعت يك جسم متحرك در هر لحظه از حركتش، سرعت لحظه اي: سرعت لحظه  

  است.اي، بسيار كوتاه  زمان بررسي حركت جسم براي بيان سرعت لحظه -
  

  
» حركت يكنواخت روي خط راست«هاي حركت يكسان باشد، حركت جسم  ي لحظه اي يك جسم در همه اگر سرعت لحظه -

 است.

اي براي آن جسم  هاي حركت يكسان باشد، سرعت متوسط با سرعت لحظه ي لحظه اي يك جسم در همه اگر سرعت لحظه -
  متحرك برابر خواهد شد.
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  6883كد:      حركتفصل اول: 

  سرعت متوسط، كميتي برداري است.اي همانند  سرعت لحظه -
اي با جهت حركت جسم  اي جسم متحرك و جهت سرعت لحظه ي تندي لحظه اي با اندازه ي عدديِ سرعت لحظه اندازه -

  دهد. متحرك را نشان مي

)m»متر بر ثانيه«گيري سرعت متوسط،  اي همانند يكاي اندازه گيري سرعت لحظه يكاي اصلي اندازه - )s .است  
  

  مطالب بیشتر  
  

  توان از نمودار كمك گرفت. هايي با سرعت ثابت (حركت يكنواخت روي مسير مستقيم) مي براي نمايش چگونگي حركت

  هاي يكنواخت روي مسير مستقيم كشيده شده است: نمودارهاي زير براي حركت

  الف) سرعت جسم ثابت و جهت حركت رو به سوي مثبت قراردادي:

  
  

             

  

                    

  ب) سرعت جسم ثابت و جهت حركت رو به سوي منفي قراردادي:

  

  

  

  
  

 ترگام دوم: یادگیری عمیق
  

  شتاب متوسط 
  

  هنگامي كه سرعت حركت يك متحرك در حال تغيير باشد، اين متحرك داراي حركت شتابدار است. -
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  حركت آن جسم داراي شتاب خواهد بود.ي سرعت متحرك تغيير كند،  اگر اندازه -
  اگر جهت حركت جسم متحرك تغييركند، حركت آن جسم داراي شتاب خواهد بود. -

  

  گويند. به تغيير سرعت يك جسم در مدت زمان معين، شتاب متوسط مي شتاب متوسط:  
  

  ( ) ( )ÂºIÄIQ Søow ¸ÄpIüA SøowSøow oÃÃûUôw¼T¶ JIT{ Søow oÃÃûU ·I¶p Rk¶ Søow oÃÃûU ·I¶p


   

  هاي حركت مهم نيست. تك بخش اي در تك گيري شتاب متوسط، سرعت لحظه در اندازه -
  ي آهنگ و چگونگي تغييرات حركت در كل راه است. دهنده شتاب متوسط نشان -

  
mگيري شتاب متوسط، متر بر مجذور ثانيه (متر بر مربع ثانيه) است كه با نماد يكاي اصلي اندازه -

s2دهند. نمايش مي  

  مطالب مرتبط 
  

  ها جهت آن با جهت سرعت يكسان نباشد. كميتي برداري است، ولي شايد در برخي از حركتاگرچه شتاب، 
كنيم، جهت سرعت آن رو به باال است. ولي حركـت جسـم كُندشـونده     براي نمونه، هنگامي كه جسمي را به باال پرتاب مي

  يابد. ي سرعت جسم پيوسته كاهش مي است؛ يعني اندازه
  جهت شتاب حركت براي اين جسم رو به پايين است.فهميم كه  از اين رفتار مي

ي اوج (باالترين جاي حركتش) به پايين خواهد افتاد. در راه پايين آمدن، جهت سرعت  همين جسم پس از رسيدن به نقطه
  رو به پايين است.

  
  
  
  
  
  

  يابد. يش ميي سرعت پيوسته افزا از سوي ديگر حركت جسم هنگام پايين آمدن تندشونده است، يعني اندازه
  جهت با سرعت و روبه پايين است. فهميم كه جهت شتاب حركت براي اين جسم، هم از اين رفتار مي

اي دارد، عمود بر جهت سرعتش  در فصل آينده خواهيد ديد كه جهت شتابِ يك جسم با تندي ثابت كه يك حركت دايره
  است.
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  6883كد:      حركتفصل اول: 

  
kmو سرعت خود را از دقيقه به آرامي ترمز كرده 2يك خودرو در مدت

h108 بهkm
h36 رساند. مي  

  الف) در اين مدت، شتاب متوسط آن چند متر بر ثانيه است؟
  اي با هم دارند؟ ب) جهت شتاب و جهت سرعت براي اين خودرو چه رابطه

kmكشد تا خودرو با سرعت بماند، چند ثانيه طول ميپ) اگر شتاب متوسط اين خودرو تا پايان حركتش بدون تغيير 
h36 

  كامالً بايستد؟
  

  
min    الف) s602 120 /km m

h s



3 636 10  /km m

h s



3 6108 30  

  
  m

s
Søow oÃÃûUôw¼T¶ JIT{ ôw¼T¶ JIT{ ôw¼T¶ JIT{oÃÃûU ·I¶p

        2
10 30 20 1

120 120 6  
  شود و حركت كندشونده است. پس جهت شتاب كامالً در جهت مخالف جهت سرعت است. ي سرعت كاسته مي ب) پيوسته از اندازه   

}sSøow RHoÃÃûUôw¼T¶ JIT   پ) RHoÃÃûU ·I¶p ·I¶p ·I¶p·I¶p
       


10
1 0 10 1 606 1

6
  

  

  
mجسمي را با سرعت

s20 رسد و يك ثانيه پس از آن  كنيم، دو ثانيه پس از پرتاب، جسم به اوج مي رو به باال پرتاب مي

mاش اي سرعت لحظه
s10 را مثبت فرض كنيم:» رو به پايين«شود. اگر جهت  رو به پايين مي  

  الف) جهت و عالمت تغييرِ سرعت جسم را بنويسيد.
  ب متوسط حركت جسم را بيابيد.ي شتا ب) جهت و اندازه

  

 توان نوشت: ، مي»جهت«الف) با توجه به قرارداد  m
s 20 سرعت رو به باال  

  m
s10 سرعت رو به پايين  

  m( ) ( ) ( ) sSøow oÃÃûU ÂºIÄIQ Søow ¸ÄpIüA Søow Søow oÃÃûU Søow oÃÃûU       10 20 30  

  جهت تغيير سرعت رو به پايين و عالمت تغيير سرعت، مثبت است.   

)  ب)  ) m
s

Søow oÃÃûUôw¼T¶ JIT{ ôw¼T¶ JIT{ ôw¼T¶ JIT{oÃÃûU ·I¶p
        2

10 20 30 103 3  

  جهت شتاب متوسط رو به پايين و عالمت آن، مثبت است.  
   

 مثال

 مثال
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  

  مرتبطمطالب 
  

  گويند. اي مي آيد، شتاب لحظه دست مي هاي كوتاه يك حركت شتابدار را بررسي كنيم، به شتابي كه به اگر زمان
تغيير سرعت همـواره يكنواخـت اسـت. بـه چنـين      اي آن ثابت است، آهنگ و چگونگيِ  در حركتي كه همواره شتاب لحظه
  گويند. حركتي، حركت با شتاب مثبت مي

  هاي شتابدار با شتاب ثابت كشيده شده است. نمودارهاي زير براي حركت
  

الف) حركت تندشونده بـا شـتاب ثابـت ـ روي مسـير      
 مستقيم:

ب) حركت كندشـونده بـا شـتاب ثابـت ـ روي مسـير       
 مستقيم:

 

 

 

 

  

  یکی ها ـ پیمانهپرسش
  
  جاهاي خالي زير را پر كنيد. -1

  شود. به تندي يك متحرك در هر لحظه ........... گفته ميالف) 
  گوييم حركتش داراي ........... است. هنگامي كه سرعت يك متحرك در حال تغيير باشد، ميب) 
  ........... حركت آن را مشخص كنيم.براي مشخص كردن سرعت يك متحرك بايد هم تندي آن را بدانيم و هم پ) 
  حركت يكنواخت روي مسير كامالً دايره شكل، حركتي ........... است.ت) 

  

 هاي درست يا نادرست را بيابيد. جمله -2

  كند. كند و هم جهت حركت را مشخص مي دهد هم تندي را مشخص مي سرعت دو نوع اطالع به ما ميالف) 
  غيير سرعت نداشته باشيم، حركت يكنواخت روي خط راست انجام شده است.ي زماني ت اگر در يك بازهب) 
  در حركت يكنواخت روي خط راست همواره سرعت متوسط با شتاب متوسط برابر است.پ) 

  

 ي درست را براي كامل كردن نوشته، بيابيد. هاي درون پرانتز، واژه از ميان واژه -3

  دهد. اي / تندي متوسط) خودرو را نشان مي ن (تندي لحظهسنج يك خودو در حال حركت ميزا تنديالف) 
  اي / شتاب متوسط) برابر است. در حركت يكنواخت روي خط راست، سرعت متوسط با (سرعت لحظهب) 
  اي) و جهت حركت را بدانيم. اي بايد (شتاب متوسط / تندي لحظه براي دانستن سرعت لحظهپ) 
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  6883كد:      حركتفصل اول: 

 بدهيد.هاي زير پاسخ كوتاه  به پرسش -4

كيلومتر بر ساعت به سمت شمال رسيده  72سرعتش به  s5خودرويي از حال سكون شروع به حركت كرده و در مدت الف) 
  جايي چند متر بر ثانيه است؟است. اندازه شتاب متوسط خودرو در اين جابه

mبرابر  s12كند در  شتاب متوسط يك خودرو كه به سمت شرق حركت ميب) 
s22  بوده است. اگر سرعت خودرو در پايان

mي زماني مدت  اين بازه
s30 ي زماني چند متر بر ثانيه و به كدام جهت بوده  رو به شرق باشد. سرعت آن در ابتداي بازه

  است؟
شود. اين متحرك در چه  جا ميمتر جابه 5ي  ثانيه به اندازه 2راست دارد و در هرمتحركي حركت يكنواخت روي خط پ) 

  شود؟ جا ميي يك متر جابه مدتي به اندازه
هاي روغن از زير  خودرو بر سطح  هاي كامالً برابر، قطره هاي ارتباطي روغن زير يك خودرو سوراخ شده و در زمان لولهت)  

از شرق به غرب خيابان زير حركت كرده باشد، جهت شتاب و نوع حركت خودرو را معين  چكد. اگر اين خودرو خيابان مي
  كنيد.

 

 
  

ماه دارد و ماه در  12اي فرض كنيم و باز فرض كنيم كه هر سال قمري اگر مسير حركت ماه به دور زمين را كامالً دايره  -5
 توانيم بگوييم:گاه ميآنكشد، روز طول مي 29دور زمين) سال قمري (زمان چرخش آن به 

 

mي  اي ترمز كند كه خودرو را با شتاب متوسطي به اندازه گونه گيرد تا به رانندة خودرو با ديدن يك مانع، تصميم مي -6
s24 

 ثانيه، كامالً متوقف كند. اگر مسير حركت خودرو مستقيم باشد،  6در مدت 

  چند متر بر ثانيه بوده است؟كه راننده ترمز كند، سرعت اين خودرو پيش از اينالف) 
  جهت شتاب اين خودرو هنگام ترمز، به كدام سو است؟ب) 

  

پوشي  كنيم تا آزادانه سقوط كند. اگر از وجود هوا در مسير اين سنگ چشم سنگي را از باالي ساختماني بسيار بلند رها مي -7
mشود و براي سادگي محاسبات، شتاب گرانش زمين را 

s210 :در نظر بگيريم 

  شود؟ پس از يك ثانيه از آغاز حركت، سرعت سنگ چند متر بر ثانيه ميالف) 
  شود؟ پس از پايان ثانية دوم حركت، سرعت سنگ چند متر بر ثانيه ميب) 
  حركت، چند متر بر ثانيه به سرعت سنگ افزوده خواهد شد؟ 5تا ثانية  4ي  از ثانيهپ) 

 اگر زمين را ثابت فرض كنيم، اندازه شتاب حركت ماه ثابت است.)1

 اگر زمين را ثابت فرض كنيم، سرعت حركت ماه ثابت است.)2

 جايي ماه در منظومة خورشيدي صفر است.بهدر هر سال قمري، جا)3

 درست هستند. 3و  2هاي گزينه)4



  

 

 

23

 
  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  

 رو: با توجه به نمودار روبه -8
  شتاب حركت جسم را در هر مرحله از حركت حساب كنيد.الف) 
tاگر از ب)  10  به بعد، شتاب حركت جسم ثابت باشد، سرعت جسم در زمانt s 25 

  چند متر بر ثانيه است؟

  
kmثانيه از  2ود را در مدت تواند سرعت خ يك هواپيماي جنگي مي -9

h54  بهkm
h108 .برساند 

  شتاب متوسط حركت هواپيما در اين اتفاق، چند متر بر مجذور ثانيه خواهد شد؟الف) 
/ي ديگر سرعتش به  اگر شتاب متوسط هواپيما پيوسته ثابت بماند، پس از گذشت چند ثانيهب) 

m
s97   خواهد رسيد؟ 5

  

متر بر ثانيه  6با تندي  Bشود و پس از عبور از نقطة  رها مي Aمتحركي از نقطة  -10
 گردد. رسد و مجدداً برمي مي C به نقطة

 
  است؟قدر چه Bتا  Aباشد، شتاب متوسط از  s4برابر  Bبه  Aاگر مدت زمان حركت از الف) 
  قدر است؟چه Cتا  Aباشد، شتاب متوسط از  s4برابر  Cبه  Bاگر مدت زمان حركت از ب) 
 

  ی دوـ پیمانه هاپرسش 
  

  پر كنيد.جاهاي خالي زير را  -1
اي ثابت باشد، اما تندي متوسط با اندازه سرعت متوسط برابر نباشد، حركت يكنواخت  اگر در هر بازة زماني تندي لحظهالف) 

  روي مسيري ........... است.
  در حركت يكنواخت روي خط راست ........... حركت صفر است.ب) 
  كند، حركت آن ........... است. اگر متحركي روي مسيري غيرمستقيم با تندي ثابت حركتپ) 
  اي برابر با ........... است. اندازة بردار سرعت لحظهت) 

  

 هاي درست يا نادرست را بيابيد. جمله -2
  حاصل تقسيم تغييرات تندي بر مدت زمان اين تغيير برابر شتاب متوسط است.الف) 
  توسط برابر است.اي همواره با سرعت م اگر شتاب متوسط صفر باشد، سرعت لحظهب) 
  گاه شتاب متوسط صفر است. ي زماني صفر باشد، آن اگر تندي متوسط در يك بازهپ) 

  

 ي درست را براي كامل كردن نوشته، بيابيد. هاي درون پرانتز، واژه از ميان واژه -3
  ت.در آن زمان معين اس ضرب شتاب متوسط در مدت زمان معين برابر (تغيير سرعت / سرعت)حاصلالف) 
اگر متحركي از حال سكون شروع به حركت كند و پس از طي مسافتي دوباره متوقف شود، (تندي متوسط / شتاب ب) 

  متوسط) آن صفر است.
  اي / اندازه سرعت متوسط) برابر است. اي با (اندازه سرعت لحظه در يك حركت يكنواخت حتماً تندي لحظهپ) 
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  6883كد:      حركتفصل اول: 

  

 هاي زير پاسخ كوتاه بدهيد. به پرسش -4

mقايقي ابتدا با تندي الف) 
s10 ثانيه، تندي آن به  25كرده است، پس از  به سمت شرق حركت ميm

s15  به طرف غرب
  رسد. اندازه شتاب متوسط قايق را محاسبه كنيد. مي

درصد شتاب جاذبه در سطح زمين است. اين موتورسيكلت حداكثر با چه  80اندازة شتاب متوسط ترمز يك موتورسيكلتب) 

mتوقف كند. (شتاب جاذبه را در سطح زمين  s2سرعتي حركت كند تا بتواند ظرف مدت 
s210 (.در نظر بگيريد  

mاي يك سنگ هنگام پرتاب شدن رو به باال  تندي لحظه پ)
s30  است. اگر شتاب گرانش زمين را براي سادگي محاسبات

mتقريباً 
s210 :فرض كنيم  

  ي اوج برسد؟ كشد تا گلوله به نقطه چند ثانيه طول مي )1    
  گردد؟ چند ثانيه بعد از پرتاب، سنگ با همان تندي نخست به جاي پرتاب شدنش باز مي )2    
  مايي: جهت روبه باال را مثبت فرض كنيد.)(راهن
  در هريك از شرايط زير، نوع حركت چگونه خواهد شد؟ت) 
  جهت باشند. سرعت و شتاب هم) 1    
  جهت سرعت كامالً مخالف جهت شتاب باشد. )2    

  

جهت مثبت را جهت رو  گردد. اگرجاي نخست خودش باز ميكنيم و پس از چند ثانيه، دوباره بهجسمي را به باال پرتاب مي -5
 به باال در نظر بگيريم، كدام نمودار زير دربارة اين جسم درست است؟

 

  هاي زير پاسخ بدهيد. به پرسش
رو باشد، نمودار شتاب ـ زمان آن به  اگر نمودار سرعت ـ زمان يك جسم به صورت روبه -6

  دست آوريد.) ها را به هاي شتاب شد؟ (محاسبه كنيد و اندازه چه شكلي خواهد
  

1(  

 

2(  

 

3(  

 

4( درست هستند. 2و  1هاي گزينه   
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  

mمتر كه با سرعت  50يك قطار به طول  -7
s20 اي مستقيم دارد، به يك پل رسيده و  حركتي يكنواخت بر روي جاده

 متر بگذرد. باكشيدن شكل نشان دهيد: 200خواهد از روي اين پل به طول  مي

  كشد تا سر قطار به آخر پل برسد؟ چه زماني طول ميالف) 
  كشد تا قطار كامالً از روي پل بگذرد؟ چه زماني طول ميب) 

  

/پنگ به سوي ديوار پرتاب شده و با تندي يك توپ پينگ -8
m
s12 رسد. اگر كل تماس توپ با ديوار  به سطح ديوار مي 5

/ s0 /طول بكشد و توپ با تندي  2
m
s9 از ديوار جدا شود، شتاب متوسط حركت توپ در اين برخورد (پيش از تماس با  5

 ي جدا شدن از ديوار) چند متر بر مجذور ثانيه است؟ ديوار تا لحظه
  

mاي را از سطح زمين با سرعت  گلوله -9
s40 ي اوج (باالترين جاي  ثانيه به نقطه 4كنيم. اين گلوله پس از  ب ميبه باال پرتا

متر  35ثانيه و  3متر نخست را در  45گردد. اين گلوله در راه بازگشت،  رسد و از آن پس به سوي پايين باز مي حركت) مي
 ي ديگر بپيمايد: مانده تا سطح زمين را در يك ثانيه باقي

  ي اوج حساب كنيد. تا رسيدن به نقطه شتاب متوسط حركت گلوله راالف) 
  ثانيه از آغاز حركت حساب كنيد. 7تندي متوسط گلوله را پس از گذشت ب) 
tاگر شتاب متوسط حركت گلوله همواره با شتاب متوسط آن در زمان باال رفتن برابر باشد، سرعت گلوله در پ)  7  را

   دست آوريد. به
  

mاي يك هواپيما كه حركت يكنواخت روي مسير مستقيم دارد، لحظهتندي  -10
s80  .است 

tاين هواپيما از زمان الف)  s12  تا/t s14   رود؟ چند متر جلوتر مي 5
t/ديگر بپيمايد، بايد چند ثانيه پس از  km2كه اين هواپيما براي اينب)  s14   به حركت خود ادامه دهد؟ 5
tدر زمانپ)  s   قدر است؟اي هواپيما چه سرعت لحظه 20
  نمودار مكان ـ زمان، سرعت ـ زمان و شتاب ـ زمان اين هواپيما را به صورت تقريبي (بدون عدد) بكشيد.ت) 
  
  
  
  
  

      
  

 فرض كنيد.)» صفر«(راهنمايي: در نخستين لحظه، مكان هواپيما را روي مبداء 



    

 پاسخنامه

 تشریحی
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  تشريحينامه  پاسخ

  
  

 

 
  بخش اول (حرکت) -ی یک ها ـ پیمانهپاسخ

  
1  

3/ب)   جاييبردار جابه الف)   kmت)  بردارپ)   6
h   

2  
  درست پ)   نادرستب)   نادرست الف)  

3  

ب)   مسافت پيموده شده الف)  
/

1
3   نصف محيط دايرهپ)   6

4  
  بايد روي خط راست بدون تغيير جهت حركت كند. الف)  
  .4و  2هاي  گزينهب)   
  پيمايد، پس: مسير دايره شكل خود را مي از ابتداي بهار تا ابتداي پاييز، زمين نيمي ازپ)   

  /( )

( )

½k{ ½j¼μÃQ SÎIv¶ ½oÄHj ôÃd¶ þ~ºôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹USÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p −Iw´Ãº ·I¶p 
  

   
 

1 2 150 3 142
1 365 242

  

ôw¼T¶ Ák¹U/ميليون كيلومتر بر ساعت    0 1075342466  
/كيلومتر بر ساعت           /ôw¼T¶ Ák¹U   0 1075342466 1000000 107534 2466  

  ÂÄI\MI] ®¨ ½oÄHj oõ¤ôw¼T¶ Søow ôw¼T¶ Søow·k{ I\MI] ·I¶p −Iw´Ãº ·I¶p    

ôw¼T¶ Søow/ميليون كيلومتر بر ساعت       


2 150 0 0342465753365 24  
ôw¼T¶ Søow/كيلومتر بر ساعت     34246 5753  

/ت)   
SÎIv¶

ÂÄI\MI]  55 2 225  

5  
  »4«گزينه 

kmسنج هستند. تصوير، تقريباً برابر بابينيد، همگي تنديها ميهايي كه در خودروعقربه   
h36  طـور كـه در   است و همـان

kmسال هفتم خوانده   بوديد،
h36  يعنيm

s10.  

	فصل اول	پاسخنامه تشريحي
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

6  
  

)mتندي متوسط  (s)زمان صرف شده  (m)مسافت پيموده شده  متحرك )s 

 m6 s100 /006 مورچه

m100  s25 m انسان
s4 

m750 s50 m اسب
s15 

/ m15 يوزپلنگ ايراني s0 5 m
s30 

  

7  
تـرين بخـش آن پايـان     ) شروع شده و در پايينAي  حركت گلوله از باالي گودال (نقطه

ي  رابطـه جـايي گلولـه را بـه كمـك     توان بـردار جابـه   يابد. بنابراين از روي شكل مي مي
  فيثاغورس پيدا كرد.

( ) ( ) mÂÄI\MI]nHjoM ÂÄI\MI]nHjoM ÂÄI\MI]nHjoM       2 2 2 25 12 25 144 169 13  
  m

s
ÂÄI\MI] ®¨ôw¼T¶ Søow ôw¼T¶ Søow ôw¼T¶ SøowÂÄI\MI] ·I¶p    13 1

52 4  
8  

  ثانيه: 3تا  0تندي متوسط در بازة  الف)  
                                      ½k{ ½j¼μÃQ SÎIv¶ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹USÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p ®¨

  


8 0
3 0  

             m
s

ôw¼T¶ Ák¹U  8
3  

ôw¼T¶ Ák¹U                    ثانيه: 17تا  3تندي متوسط در بازة    ôw¼T¶ Ák¹U  


8 8 017 3  

m      ثانيه: 23تا  17تندي متوسط در بازة   
s

ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U   


12 8 4 2
23 17 6 3  

m    سوار پيموده:كل راهي كه دوچرخهب)    120 0 12   
s      سواري:كل زمان دوچرخه   23 0 23   
  بنابراين:  

  
m
s

SÎIv¶ ®¨ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U·I¶p ®¨   23
12   

m    سوار پيموده:كل راهي كه دوچرخه پ)   120 8 4   
s      سواري:كل زمان دوچرخه   23 3 20   
  بنابراين:  

  
m
s

SÎIv¶ ®¨ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹U·I¶p ®¨    20 54  
  تر است.نيز بيشتر است، شيب نمودارِ مسافت ـ زمان در بخش نخست حركت كه تندي حركت بيش ت)  
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  تشريحينامه  پاسخ

9  
k{ ½j¼μÃQ SÎIv¶ôw¼T¶ Ák¹U½                               الف)   SÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p  

                                  
/

km km
h hôw¼T¶ Ák¹U  

36 720 5  

  ب)  

m                   روش اول:   m
( ) s s

½k{ ½j¼μÃQ SÎIv¶ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹USÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p   


36000 2030 60  

/                         روش دوم:  
km m
h s

ôw¼T¶ Ák¹U   72 3 6 20  

10   
  پيمايند. متر مسافت مي 24متر و پارسا  18رضا  الف)  
  شوند. متر جابجا مي 24متر و پارسا  18رضا ب)   

/تندي متوسط رضا  پ)  
m
s0 /و تندي متوسط پارسا  9

m
s1   است. 2

  

  بخش اول (حرکت) -ی دو ـ پیمانه هاپاسخ
  

1  
پ)   مسافت پيموده شدهب)   شمال ـ شرق الف)  

/

1
3   سرعت متوسط ت)  6

2  
  نادرستپ)   درستب)   نادرست الف)  

3  
  كمپ)   زيادب)   جاييجابه الف)  

4  
   الف)

  ) نادرست3) درست، 2) نادرست، 1  
  جايي را يافت:جابهتوان بردار  جايي و استفاده از رابطه فيثاغورس، ميبا رسم بردارهاي جابهب)   

  
  

  ( ) mÂÄI\MI] nHjoM ÂÄI\MI] nHjoM   2 2 260 80 100  
  m

s
ÂÄI\MI] nHjoM ½pHkºHôw¼T¶ Søow ôw¼T¶ Søow·k{I\MI] ·I¶p   100 250  
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  نهم تر فيزيك گام دوم  يادگيري عميق

  پ)

  1(  

  

  

  

االضالع قرار دارند. پس  هاي يك مثلث متساوي بر رأس Bو O،Aي توان ديد كه سه نقطه جايي، ميبا رسم بردار جابه) 2  

  متر. 18اندازه با شعاع ميدان خواهد بود؛ يعني  جايي همي بردار جابه اندازه

)سـوار يـك دور كامـل     درست شده است، پس هنگامي كـه دوچرخـه   دايره  هر دايره از دو نيم )3   )360   بـه

)ديگر  60ي اضافه )n»j n»j60 1
360   چرخد، پس: به دور ميدان مي 6

  / /( ) ( ) m½k{½j¼μÃQ SÎIv¶ ·HkÃ¶ ôÃd¶ ½k{½j¼μÃQ SÎIv¶        1 71 2 18 3 14 131 886 6  

  4(                  /
/

m
s

½k{½j¼μÃQ SÎIv¶ôw¼T¶ Ák¹U ôw¼T¶ Ák¹USÎIv¶·j¼μÃQ ·I¶p   
131 88 0 6594200  

  5 (            /
m
s

ÂÄI\MI] Áï½pHkºHôw¼T¶ Søow ·k{I\MI] ·I¶p  18 009200  

   ت)

  پيمايد. متر را تا جاي نخست مي 20رود و دوباره همين  متر باال مي 20)  سنگ 1  

  m
s

½k{ ½j¼μÃQ SÎIv¶ôw¼T¶ Ák¹U SÎIv¶ ·j¼μÃQ ·I¶p
  20 20 104  

  جايي صفر است، يعني:ي بردار جابه ) چون سنگ دوباره به جاي نخست بازگشته است، پس اندازه2  

  m
s

ÂÄI\MI] ½pHkºHôw¼T¶ Søow ÂÄI\MI] ·I¶p  0 04  

5   

  »2«گزينة   

توانيم عالمت + را بـراي سـرعت اتوبـوس و سـرعت انسـان      اگر براي جهت حركت اتوبوس، عالمت + را در نظر بگيريم، مي  

 را براي ساندويچ در نظر بگيريم. پس : –فرض كنيم و عالمت 

m
s    20 10 1   سرعت نسبي ساندويچ نسبت به جاده 29
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6  
  براي افسانه:  

 قدم زمان 

/ s  200 33 36 
1 6 

 200 

  براي رويا:  
 قدم زمان 

s  150 305 
1 5 

 150 

  كند؛ يعني رويا. هريك بتواند طول حياط را كه ثابت است، در زمان كمتري بپيمايد، تند حركت مي  
7  

/               الف)  
m
s

ÂÄI\MI] ôw¼T¶  Søow  ·I¶p
  20 15 1 254  

/                ب)   
m
s

ÂÄI\MI] ôw¼T¶  Søow ·I¶p
   0 15 1 510  

/ي سـرعت متوسـط آن    عالمت منفي يعني متحرك در خالف جهت محور افقي حركت كرده اسـت و انـدازه    
m
s

1 بـوده   5

  است.

  ثانيه جسم تغيير مكان نداده و متوقف شده است. 8تا  4ي زماني  در بازه پ)  

8  

m/                                     الف)   km
s h

3 650 180  

جـايي  ي سرعت متوسـط، زمـان ايـن جابـه     شود. اكنون با استفاده از رابطه جا ميمتر جابه B ،1250تا  Aخودرو از ب)   

s                               آيد. دست مي به
ÂÄI\MI]ôw¼T¶ Søow ·I¶p·I¶p ·I¶p     1250 125050 2550  

    براي رسيدن به پاسخ درست، بايد شكل كشيد. پ)

(زمان حركت  s25برابر با  Cتا  Aي  كل زمان حركت خودرو از نقطه  
  ) است. پس:Cتا Bيه (زمان حركت ازثان 11ي ) به عالوهBتا Aاز

  ( )ÂÄI\MI] ®¨ôw¼T¶ Søow ÂÄI\MI] ·I¶p
  


250 1000 100

25 11  

  /
m
s

ôw¼T¶ Søow  1350 37 536  


