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آمادگی پيش از تدريس
و  يک بعدی  فضاهای  در  حرکت  از  تصويرهايی  يا  و  فيلم 

چندبعدی (با جست وجو در اينترنت) تهيه شود. 

تصوير اول فصل
به منظور تمرکز دانش آموزان روی موضوع حرکت و ايجاد 
چيزهايی  به  لحظه  چند  می خواهيم  آن ها  از  يادگيری  برای  انگيزه 
که در اطراف شان در حرکت است فکر کنند و مثال هايی بياورند. 
سپس با عنوان اين که همه چيز در جهان در حال حرکت است 
به دور  ماه  حرکت  به  را  توجه ها  حرکت»  يعنی  «زندگی  درواقع  و 
زمين، زمين به دور خورشيد و خورشيد در کهکشان راه شيری و 
همين طور حرکت مولکول ها و اتم ها در مواد و حرکت الکترون ها 
شناخت  به  بشر  نياز  شرح  به  و  می کنيم  معطوف  هسته  به دور 
با  ماهواره ها  نمونه  برای  می پردازيم.  خود  اطراف  حرکت های 
گردش به دور زمين، امکان ايجاد مخابرات بين الملل و فن آوری 
ارتباطات را ميسر کرده است و اين مديون شناخت دقيق حرکت 
و  فيلم  نمايش  با  ادامه  در  است.  خورشيد  و  خود  به دور  زمين 
فضاهای  در  مختلف  حرکت های  از  تصاويری  نشان دادن  يا 
را  حرکت ها  تنوع  پاسخ،  و  پرسش  با  و  چندبعدی  و  يک بعدی 

معرفی می کنيم.
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ــ حرکت هواپيماها و پرنده ها در آسمان چه تفاوتی باحرکت آن ها در سطح زمين دارد؟ (مسير حرکت در سطح 
زمين دوبعدی و يا يک بعدی است ولی مسير حرکت در هوا سه بعدی است. يعنی ارتفاع هم دارد و يا راه های هوايی 

سه بعدی هستند.) 
(فضای  می کنند.  حرکت  يک بعدی  و  دوبعدی  سه بعدی،  فضای  در  که  بزنيد  مثال  را  ديگری  متحرک های  ــ 
حرکت ماهی ها و … اتومبيل در جاده های کوهستانی سه بعدی است. حرکت ماشين در پيچ و خم جاده دوبعدی است 

و دوچرخه ای که در مسير مستقيم در حرکت است حرکت يک بعدی دارد.) 
ـ   آيا ممکن است موقعيت يک متحرک با گذشت زمان تغيير نکند؟ مثال بزنيد. (خير، زيرا در آن صورت جسم  ـ

ساکن است مانند درخت.) 
ــ  مثال هايی از وابستگی حرکت به زمان ارايه کنيد. (اتومبيلی در ساعت ١٠ صبح از تهران حرکت می کند و 

ساعت ١١ به کرج می رسد.) 
ــ به نظر شما فردی که در يک اتومبيل متحرک نشسته است ساکن است يا متحرک؟ موقعيت او را در زمان های 

مختلف چگونه توجيه می کنيد؟ 
(فرد نسبت به جاده در حال حرکت است و نسبت به ماشين ساکن است.) 

در اين جا بهتر است در مورد نسبی بودن حرکت توضيح مختصری داده شود. 
) در حرکت است.  km

h
60 حرکت نسبی است ــ تصور کنيد در اتومبيلی نشسته ايد که با سرعت ثابت (مثًال 

شما راننده و تمام اجسامی که در اتومبيل است همه با همان سرعت در حرکت می باشيد يعنی شما نسبت به هم ساکن اما 
نسبت به زمين با سرعت در حرکت هستيد حال اگر فاصله اتومبيل شما با اتومبيل جلويی همواره ثابت باشد، شما نسبت 
به آن اتومبيل هم ساکن هستيد. در صورت آمادگی کالس توجه ها را به انواع حرکت، انتقالی، چرخشی، ارتعاشی در 

تصويرها جلب می کنيم و می خواهيم نمونه هايی از اين نوع حرکت ها ارايه کنند. 
ــ به نظر شما يک متحرک چه نوع حرکت هايی می تواند داشته باشد؟ 

ــ روی انواع حرکت از نظر مسير و نحوه ی حرکت بحث کنيد. 
با اين گونه پرسش ها همراه با نمايش فيلم و يا تصوير يا دانسته های دانش آموزان را در مورد حرکت تصحيح و با 

مروری اجمالی بر موضوع حرکت و انواع آن زمينه های يادگيری را آماده می کنيم. 

با مشورت در گروه خود حرکت هايی را در پيرامونتان پيدا کنيد که تحليل و شناخت آن ها در زندگی روزمره 
کاربرد داشته باشد.

پاسخ:پاسخ: 
١ــ شناخت حرکت موجودات زنده (جانوران و …) در انيميشن سازی 

٢ــ حرکت موس (mouse) در رايانه 
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٤ــ حرکت اتومبيل در آموزش رانندگی 
٥ ــ حرکت اعضای بدن در ورزش بدنسازی 

٦ــ حرکت روبات ها 
٧ــ حرکت ماهواره ها به دور زمين 

حرکت اجزای يک متحرک 
هدف ها 

١ــ توجه به اجزای حرکت متحرک ها 
٢ــ آشنايی با شيوه های ساده سازی تحليل حرکت 

راهنمای تدريس: با نشان دادن تصاوير کتاب و يا نمايش 
فيلم از حرکت اجزای مختلف يک متحرک مانند بال زدن پرنده ی 
در حال حرکت، حرکت اجزای بدن يک ورزشکار هنگام ورزش 
در  اتومبيل  يک  در  و …  گاز  پدال  فرمان،  چرخ ها،  حرکت  يا  و 
بخش های  حرکت  به  می خواهيم  دانش آموزان  از  حرکت،  حال 
می روند  ديگر  جای  به  جايی  از  که  حالی  در  متحرک ها  مختلف 

توجه و مشاهدات خود را بيان کنند، و می پرسيم 
ــ آيا حرکت اجزای يک متحرک وقتی جابه جا می شوند 

يکسان است؟ (پاسخ: خير) 
ــ مواردی را نام ببريد که بررسی حرکت تک تک اجزای 
و  مفاصل  حرکت  (پاسخ:  باشد.  داشته  اهميت  متحرک  يک 
عضله های بدن در توانبخشی ــ حرکت دست و پا و ساير اعضای 
اجزای  ساير  و  موتور  حرکت  ــ  بدنسازی  ورزش های  در  بدن 

مختلف ماشين ها برای مهندسين و تکنيسين های مربوطه) 
به  توجه  جاده،  در  ماشين  يک  حرکت  بررسی  در  آيا  ــ 

حرکات اجزای ماشين ضروری است؟ (پاسخ: خير) 
ديگر  مکان  به  مکان  يک  از  متحرک  جابه جايی  در  آيا  ــ 

حرکت اجزای متحرک نقش دارد؟ (پاسخ: بلی) 
سپس به متن کتاب می پردازيم و پيچيدگی حرکت اجزای 
متحرک را تشريح می کنيم و از دانش آموزان می خواهيم خودشان 
روشی را برای ساده سازی بررسی جابه جايی يک متحرک از يک 

جا به  جای ديگر پيشنهاد کنند. 
پس از درگيرکردن دانش آموزان روی موضوع روش های 
جلب  زير  نکات  به  را  آنان  توجه  حرکت  يک  تحليل  ساده سازی 

می کنيم. 
١ــ در اين فصل (حرکت شناسی) فقط به بررسی و شناخت 
انواع حرکت می پردازيم و در فصل بعد «ديناميک» داليل حرکت 

را مورد بررسی قرار می دهيم. 
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٢ــ در بررسی و شناخت انواع حرکت موارد زير درنظر 
گرفته می شود. 

مادی  ذره  يک  مانند  متحرک را  حرکت  بررسی  در  الف) 
درنظر می گيريم. 

خط  (روی  بعدی  يک  فضای  در  حرکت  به  بيشتر  ب) 
راست) می پردازيم. 

مسيری  روی  که  دوچرخه ای  حرکت  بررسی  برای  مثًال: 
نقطه  يک  را  دوچرخه سوار  و  دوچرخه  می کند  حرکت  مستقيم 

فرض می کنيم. 

حرکت های ساده و پيچيده 
دو  تجربی  مقايسه  و  مشاهده  برای  تدريس:  راهنمای 
يک  و  کاغذ  کوچک  نسبتًا  تکه  يک  پيچيده،  و  ساده  حرکت 
پاک کن (و يا مشابه آن ها) را در مقابل کالس باهم رها می کنيم و 
را  آن ها  حرکت  و  کنند  نگاه  دقت  با  می خواهيم  دانش آموزان  از 
کتاب  ٢ــ١  تمرين  به  گروهی  به صورت  سپس  کنند.  مقايسه  باهم 

پاسخ گويند. 

هدف :هدف : توجه به تفاوت حرکت ها (ساده و پيچيده) 
پاسخ : ظاهرًا بررسی حرکت برگ دشوار به نظر می رسد. زيرا حرکت اجزای برگ رها شده، متغير و با حرکت 
هم  غيرقائم  راستای  در  گوی  پرتاب  حرکت  از  شده  رها  گوی  حرکت  بررسی  است.  متفاوت  شده  رها  گوی  اجزای 

ساده تر به نظر می آيد. اگر از حرکت چرخشی گوی پرتاب شده صرف نظر کنيم بررسی آن ساده تر نيز می شود. 
پس از انجام اين فعاليت موارد زيررا که شيوه هايی برای بررسی حرکت است معرفی می کنيم: 

الف) توصيف حرکت در يک يا چند جمله (با عبارت های علمی) 
ب) استفاده از رابطه های رياضی (معادله های حرکت، سرعت و شتاب) 

ج) رسم نمودارها (نمودار مکان ــ زمان، سرعت زمان و شتاب زمان) 
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٢ــ١ــ بردار مکان، بردار جابه جايی 
هدف

بردار  رسم  و  مکان  مختصات  تعيين  روش  با  آشنايی  ١ــ 
مکان و بردار جابه جايی 

٢ــ آشنايی با رابطه مکان و زمان 

آمادگی پيش از تدريس 
دانش آموزان کاغذ ميلی متری و نقاله همراه بياورند. 

دانسته های قبلی 
را  مختصات)  دستگاه  (در  نقطه  دو  بين  فاصله ی  محاسبه ی  اول،  سال  رياضی  درس  در  دانش آموزان 

آموخته اند. 
AB (x x ) (y y )= − + −2 2

2 1 2 1  
و در رياضی سال دوم روش تعيين معادلــه خــطــی را کــه از نقطه ( y١  ، x١)A مــی گــذرد و شيب آن m است را 

فـرا گرفته اند. 
y y m(x x )− = −1 1  

راهنمای تدريس: شکل ساده ای از يک ارابه را روی تخته کالس می کشيم و با رسم يک خط منحنی (غيرمستقيم) مسير 
حرکت ارابـه را از يک نقطه بـه نقطه ی ديگر نشان مـی دهيم تـا تجسمی از يک حرکت دوبعـدی را ايجاد کنيم (شکل ٢ــ١). و از 

دانش آموزان می خواهيم برای تعيين موقعيت مکان ارابه (در زمان های مختلف) روشی را پيشنهاد کنند. 

شکل ٢ــ١
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سپس با يادآوری آن چه در درس رياضی درباره ی دستگاه 
يک  خوانده اند،  نقطه  يک  مختصه های  تعيين  و   xy مختصات 
(شکل  می کشيم  کالس  تخته ی  روی   xy مختصات  دستگاه 
و  (شروع   t و   t0 لحظه های  در  را  ارابه  مکان  موقعيت  و  ٢ــ٢) 

پايان حرکت) با مختصات نقطه های A و  B مشخص می کنيم و 
بردار مکان را برای نقطه های A و  B رسم می کنيم و با توجه به 
بردار  آمده است  کتاب  مطابق آن چه در  زمان،  مکان به  وابستگی 

مکان را تعريف می کنيم. 

جابه جايی (يا تغيير مکان) 
هدف: تعريف جابه جايی به عنوان يک کميت برداری 

فاصله  می خواهيم  دانش آموزان  از  تدريس:  راهنمای 
بين دو نقطه A و  B (روی تخته کالس) را با استفاده از مختصات 
آن ها محاسبه کنند و با ذکر اين که فاصله، کميتی نرده ای است اما 
جابه جايی کميتی است برداری مطابق متن کتاب به تعريف رابطه ی 
می پردازيم.  r r r

→ → →
∆ = −2 1 بين بردارهای مکان و بردار جابه جايی

برای اين که از درک صحيح دانش آموزان نسبت به بردار 
انجام  با  می خواهيم  آن ها  از  کنيم  حاصل  اطمينان  جابه جايی 
کاغذ  روی  را  متحرک  يک  مسيرحرکت  گروهی،  فعاليت های 
  t٠ و   t مختلف  لحظه ی  در  را  متحرک  مکان  بکشند.  ميلی متری 
مشخص کنند. فاصله بين دو مکان را محاسبه کنند. بردارهای 
مکان و جابه جايی رسم کنند و به آن ها فرصت می دهيم مثال های 

خود را (روی تخته) برای کالس ارايه کنند. 

باهم فکری در گروه خود يک متحرک را به دلخواه انتخاب و حرکت آن را تجسم کنيد. مسير حرکت آن را 
روی کاغذ ميلی متری بکشيد و برای بررسی حرکت آن موارد زير را اجرا کنيد. 

١ــ يک دستگاه مختصات xy برای تعيين وضعيت حرکت بکشيد. 
٢ــ مختصات مکان متحرک را در دو لحظه t و t٠ مشخص کنيد. 

٣ــ فاصله ی بين اين دو مکان را محاسبه کنيد. 
٤ــ بردارهای مکان را در دو لحظه t و t٠  بکشيد. 

بکشيد و رابطه ی آن را با بردارهای مکان بنويسيد.  t t t∆ = − ٥ــ بردار جابه جايی را در بازه زمانی0
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توجه: برای بررسی حرکت و سکون يک جسم وضعيت 
که  می سنجيم   xy مختصات  محور  دستگاه  يک  به  نسبت  را  آن 

«دستگاه مختصات مرجع» ناميده می شود. 
در اين دستگاه، مختصات جسم متحرک با گذشت زمان 

تغيير می کند. 

بازه های  در  جابه جايی  بردار  رسم  هدف :هدف : 
زمانی مختلف

پاسخ :پاسخ : به شکل ٢ــ٣ نگاه کنيد. 

هدف :هدف : کاربرد آموخته های رياضی 

AB ( ) ( )= − + −2 22 5 3 7
پاسخ :پاسخ : با توجه به شکل ٢ــ٤ داريم:                          

AB m= 5
                                                      

متر ين  متر ين  2  ــ   ــ 3
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شکل ٢ــ٧
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١ــ متحرکی در لحظه ی t1 در نقطه ی A به مختصات (٥،٢) و در لحظه ی t2 در نقطه ی B به مختصات (٢،٣-) 
t1 و  t2 رسم کرده و پس از آن بردار جابه جايی  را بين دو لحظه ی  t1 و  قرار دارد. بردارهای مکان را در لحظه های 
t٢ رسم کنيد. در رسم بردارها، مقياس مناسبی انتخاب کنيد و اندازه ی بردار جابه جايی را به کمک خط کش به دست 

آوريد. (يکای مختصات داده شده برحسب متر است.) 
٢ــ موتورسواری مطابق شکل ٢ــ٥ حرکت می کند و از نقطه ی A به نقطه ی F می رود. 

الف) اين موتورسوار چه مسافتی را طی کرده است؟ 
ب) بردار جابه جايی موتورسوار را رسم کنيد و اندازه ی

 آن را به کمک محاسبه به دست آوريد. 

٣ــ شخصی می خواهد به نقطه ای در فاصله ی ٦کيلومتری از محل کنونی خود در جهت جنوب غربی برود، اما 
بايد در امتداد خيابان هايی حرکت کند که شمالی ــ جنوبی يا شرقی ــ غربی هستند. کم ترين مسافتی که بايد اين شخص 

بپيمايد تا به مقصد برسد، چه قدر است؟ شکل مناسبی از مسئله رسم کنيد. 
پاسخ:پاسخ: 

را به دست می آوريم (شکل ٢ــ٦).  B A(r r )
→ →
− ١ــ به کمک خط کش اندازه ی بردار جابه جايی

متر ين پيشنهادیمتر ين پيشنهادی

) مسافت طی شده  km) ( km) ( km) ( km) ( km) km= + + + + =2 4 2 3 1 12 ٢ــ الف) 
در شکل ٢ــ٧ نشان داده شده است.  r

→ ب) بردار جابه جايی
 r r km / km= = + = ≅2 21 1 2 1 4

�  



a

a6cm

جنوب

شرق

شمال

غرب

مقصد

محل فعلی شخص
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٣ــ چون مقصد به طرف جنوب غربی است بايد طول مسيری که در امتداد جنوب و غرب می رود يکسان باشد 

a a a km+ = ⇒ =2 2 6 2 6
(شکل ٢ــ   ٨). بنابراين  

 
a km / km= ≅3 2 4 2

 

چارچوب مرجع 
يک  از  مرجع  چارچوب  هر  داريم.  مرجع  چارچوب  به  نياز  فيزيکی  رويدادهای  کّمی  اندازه گيری های  برای 
دستگاه مختصات فضايی و يک ساعت تشکيل می شود که ناظر برای اندازه گيری مکان و زمان هر رويداد فيزيکی، از 
ديد آن چارچوب، از آن استفاده می کند. معموًال از دستگاه مختصاتی سه بعدی و مجموعه ای از ساعت های استاندارد 
استفاده می شود، ولی چارچوب مرجع را به شکل کلی تر می توان برحسب مجموعه ای از اجسام فيزيکی و ساعت هايی 

تعريف کرد که طبق قوانينی دل خواه در حرکت اند. 
مسير حرکت هر جسمی را ناظر با مشخص کردن مکان آن در هر لحظه ی زمانی در چارچوب مرجعی معين 
ترسيم می کند. اين مسير معرف قانون حرکت در آن چارچوب است که می توان آن را با معادله ی حرکت توصيف کرد. 
برای ناظری که در چارچوب مرجعی ديگر در نقطه ی ديگری از فضا است يا در چارچوب مرجعی قرار دارد که نسبت 
به چارچوب اوليه در حرکت است، اين حرکت ممکن است متفاوت به نظر آيد. اگر بدانيم مکان ها و جهت گيری های 
نسبی دوچارچوب چگونه با زمان تغيير می کنند، می توانيم تبديلی تعريف کنيم که مختصات اندازه گيری شده ی مسير را 
از چارچوبی به چارچوب ديگر ببرد. اگر معادله ی حرکت در هردو چارچوب يکسان باقی بماند، می گوييم قانون های 

حرکت تحت اين تبديل ناوردا هستند. 
نور آن چنان سريع حرکت می کند که انگار هر مسيری را به طور لحظه ای می پيمايد. آيزاک نيوتون فرض کرد 
که سرعت نور بی نهايت است و در نتيجه هر تک ساعتی می تواند زمان را در همه ی چارچوب های مرجع، صرف نظر 
از مکان يا حرکت نسبی شان، اندازه گيری کند. چارچوب های مرجعی را که تعريف زمان برای همه ی آن ها يکی است، 

چارچوب های نيوتونی می گويند. 

دانستنیدانستنی٭

٭ اين دانستنی به هر دو فصل ٢و ٣ مربوط است.

ـ   ٨ شکل ٢ـ
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نسبی  سرعت های  با  فضايی شان  مختصات  دستگاه های  که  هستند  چارچوب هايی  َلخت،  مرجع  چارچوب های 
متفاوت در موقعيت های متفاوتی درحرکت اند. در چارچوب مرجِع مرکِز جرم، که دستگاه مختصات فضايی آن در مرکز 
جرم جسم قرار می گيرد، جسم در غياب نيروهای خارجی در حال سکون می ماند. قانون های نيوتون، حرکت جسم 
را درچارچوب َلخت توصيف می کنند. در چارچوب َلخت ديگری که با سرعت نسبی ثابت v نسبت به چارچوب اول 
در حرکت است، به نظر می آيد که خود جسم در غياب نيروی خارجی، همان طور که قانون نيوتون می گويد، با سرعت 
ثابت  v حرکت می کند. تبديل گاليله، سرعت و مکان جسم را از ديد يک چارچوب َلخت نيوتونی به چارچوب نيوتونی 
 a F / m= ديگر تغيير می دهد. نيروی F وارد بر جسمی به جرم َلختی m در تمام چارچوب های َلخت، شتاب يکسان 

را ايجاد خواهد کرد. 
(مانند  پراکندگی  آزمايش های  در  می شود.  ساده تر  مناسب  چارچوب های  به  تبديل  با  اغلب  مسير  محاسبات 
توپ های بيليارد روی ميز)، پرتابه ها به طرف هدف ثابتی شليک می شوند. پرتابه و هدف، هردو پس از برخورد به حرکت 
درمی آيند. مکان و سرعت حاصل برای اين دو در چارچوب آزمايشگاه، که در آن هدف در ابتدا ساکن بوده است، 
اندازه گيری می شود. محاسبات در چارچوب مرکز جرم، که در آن هدف و پرتابه در ابتدا به سمت يکديگر در حرکت 
بوده اند، راحت تر است. دانشمندان معموًال ترجيح می دهند محاسبات را در چارچوب مرکز جرم انجام دهند و برای 

مقايسه با اندازه گيری های تجربی، با استفاده از تبديل گاليله، به چارچوب آزمايشگاه برگردند. 
چارچوب های  در  را  اجسام  حرکت  نيوتون  قانون های  نالخت اند.  چارچوب های  شتاب دار،  چارچوب های 
شتاب دار توصيف نمی کنند، زيرا جسم ساکن در چنين چارچوب هايی نياز به نيرويی دارد تا بر آن وارد شود و آن را 
با چارچوب شتاب دار همراه کند. چارچوب های مرجع چرخان، نمونه ی خاصی از چارچوب های شتاب دار هستند. 
اگر از چارچوبی لخت به جسمی بنگريم که در چارچوبی چرخان ثابت مانده باشد، مشاهده می کنيم که اين جسم در 
در  ساکن  جسمی  برعکس،  شتاب دارد.  دوران  محور  سمت  به  مرکزگرا  نيرويی  اثر  بر  و  می چرخد  دايره ای  مداری 
چارچوب لخت، از ديد چارچوب چرخان، مسيری دايره ای را می پيمايد. برای توجيه حرکت مشاهده شده ی دايره ای 
در چارچوب چرخان، نيروی مؤثری به نام نيروی مرکزگريز تعريف می شود. به عالوه، اگر جسمی در چارچوب چرخان 
بنابراين  و  می دهد،  افزايش  را  خود  دايره ای  سرعت  َلخت  چارچوب  ديد  از  جسم  اين  شود،  دور  دوران  محور  از 
شتاب دار به نظر می رسد. نيروی کوريوليس را برای توجيه اين شتاب ظاهری تعريف می کنيم. برای توصيف حرکت 
در چارچوب مرجع چرخان، با افزودن نيروهای مرکزگريز وکوريوليس به نيروهای اعمال شده، قانون های نيوتون را 
اصالح می کنيم. اين رهيافت در محاسبات حرکت روی زمين، مثًال در هواشناسی برای پيش بينی هوا و در محاسبه ی 

مسير پرواز موشک های دوربرد، کاربرد گسترده ای دارد. 
فرض نيوتون مبنی بر اين که استفاده از تنها يک ساعت در همه ی چارچوب های َلخت کفايت می کند. از فرض 
واقعًا  نور  سرعت  ولی  است،  خوبی  بسيار  تقريب  اغلب  فرض  اين  گرچه  می شود.  نورنتيجه  سرعت  بودن  بی نهايت 
متناهی است و بنابراين الزم است در حد سرعت های نزديک به سرعت نور، معادالت حرکت را اصالح و بازنويسی 
که  آورد  دست  به  معادالتی  مجموعه  الکترومغناطيسی،  کنش های  هم  بر  توصيف  برای  ماکسول،  کلرک  جيمز  کنيم. 
آنتون  هندريک  ولی  نيستند،  ناوردا  گاليله  تبديل های  تحت  معادالت  اين  است.  خالٔ  در  نور  سرعت  شامل  صريحًا 
لورنتس نشان داد که اين معادالت تحت تبديل های لورنتس ناوردا هستند. اين تبديل ها نشان می دهند که مکان و زمان 
مستقل از هم نيستند، و در تبديل از چارچوبی به چارچوب ديگر هردو تغيير می کنند. اين چارچوب مرجع چهار بعدی 
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را فضازمان مينکوفسکی می گويند. 
آلبرت اينشتين در نظريه ی نسبيت خاص خود از اين مفاهيم بهره گيری کرد. فرض های اينشتين (در اين نظريه) 
اين است که سرعت نور در همه ی چارچوب های َلخت ثابت است، و اين که قانون های طبيعت در همه ی چارچوب های 
َلخت يکسان اند (اصل نسبيت). او با استفاده از اين فرض ها توانست نشان دهد که تبديل های لورنتس و نه تبديل های 
گاليله، روش درست تبديل مختصات فضا و زمان از چارچوبی به چارچوب ديگر است. در عمل، هنگامی که اختالف 
سرعت بين دو چارچوب بسيار کوچک تر از سرعت نور است، تفاوت بين اين دو تبديل بسيار کم است و قانون های 
نيوتون (در اين شرايط) کًال معتبر می مانند. بدين سان، تصحيحات نسبيتی قانون های نيوتون در سرعت های بسيار زياد 

حايز اهميت می شوند. اين موضوع در آزمايش هايی که با ذرات بنيادی انجام می شوند، تأييد شده است. 
نظريه ی نسبيت عام اينشتين، ايده ی فضازمان خميده را مطرح کرد. اينشتين فرض کرد که قانون های فيزيک را 
می توان به طور موضعی درچارچوب های مرجع َلخت،که با تبديل های لورنتس باهم در ارتباط اند، توصيف کرد. اما اگر 
فاصله به اندازه ی کافی زياد باشد، ديگر فضا آن چنان که چارچوب های استاندارد َلخت فرض می شود، تخت نيست. 
اينشتين به صورت اصل موضوعی اعالم کرد که فضا بر اثر حضور اجسامی که جرم َلختی دارند خميده می شود، و 

اين که همين خميدگی فضا زمان است که نيروی گرانش را پديد می آورد. 

٢ــ ٢ــ حرکت بر روی خط راست 
هدف: بررسی حرکت های ساده 

تصور  می خواهيم  دانش آموزان  از  تدريس:  راهنمای 
کنند از خانه به طور آهسته و يکنواخت روی مسيری مستقيم به 
طرف مدرسه می آيند که ناگهان چيزی به يادشان می افتد. در يک 
خانه  به طرف  مسير  همان  از  سرعت  به  و  می شوند  متوقف  لحظه 
برمی گردند. اکنون از دانش آموزان می خواهيم مسير حرکت خود 
را در يک دستگاه محور مختصات xy روی کاغذ بکشند. بعد از 
انجام اين فعاليت به توصيف اين حرکت و چگونگی رسم مسير آن 
می پردازيم. يکی از روش های گزارش چگونگی حرکت با روش 

نقطه گذاری روی نوار کاغذی است.
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زمانی  بازه های  در  متحرک  مکان  نقطه گذاری  روش  در   
يکسان با نقطه مشخص می شود شکل ٢ــ٩ را روی تخته کالس 

حرکت  چگونگی  به  می خواهيم  دانش آموزان  از  و  می کشيم 
متحرک توجه کنند. 

و  آهسته  که  می دهد  نشان  را  متحرکی  حرکت  الف  شکل 
يکنواخت به سمت جلو رفته است. 

شکل ب همان متحرک را نشان می دهد که تند و يکنواخت 
برمی گردد. 

يک  ُبـعدی  حرکت  مسير  رسم  چـگـونـگـی  بــه  سپس 
می پردازيم و از يکی از دانش آموزان می خواهيم روی تخته کالس 

يک محور افقی (محور x ها) رسم کند و مسير حرکت آن ها را 
روی محور نشان دهد (شکل ٢ــ١٠).

حرکت ها  اين  مسير  رسم  برای  می کنيم  يادآوری 
(حرکت های يک بعدی) رسم يکی از محورها (x ها يا yها) کافی 
است و موقعيت متحرک در هر لحظه با يک مختصه قابل نمايش 

است. 

و می پرسيم: 
به نظر شما از روی مسير حرکت می توانيم چگونگی حرکت 
را گزارش کنيم؟ آيا مسير حرکت به تنهايی آهسته رفتن، تندرفتن 

و يا ايستادن را نشان می دهد؟ (البته خير) 
را  کتاب  ٢ــ١  فعاليت  می خواهيم  دانش آموزان  از  سپس 

انجام دهند. 

فعاليت فعاليت 2 ــ  ــ 1

هدف: انتخاب مبدأ مناسب برای رسم مسير 
تعميم فعاليت: آيا انتخاب مبدأ (مناسب يا نامناسب) تأثيری بر بزرگی جابه جايی داريم؟ 

پاسخ: محاسبه بزرگی جابه جايی در حالت (٢) ساده تر است. بردارهای مکان و جابه جايی هم در يک راستا 
می باشند محل انتخاب مبدأ بر بزرگی جابه جايی تأثير ندارد. 
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مختصه مکان
رابطه ی  می خواهيم  دانش آموزان  از  تدريس:  راهنمای 
t2  را برای  بردار جابه جايی و بردارهای مکان در زمان های t1 و 
محورهای  از  يکی  حرکت  مسير  رسم  برای  که  بنويسند  حرکتی 
ox و يا oy کافی باشد. (مثال های ١ و ٢ در شکل های ٢ــ١٢ و 

٢ــ١٣) و سپس توجه ی آنان را به اين نکته جلب می کنيم که در 
فضای يک بعدی رابطه ی بردار جابه جايی و بردارهای مکان از 

حالت برداری به حالت جبری تبديل می شود.

مثال ١: جابه جايی بين دو  نقطه ی A و  B را در شکل ٢ــ١٢ بنويسيد.
 

r OB OA
→ → →

∆ = − و اندازه ی بردار جابه جايی برابر است با:                        
 x m∆ = − =9 5 4 بردار جابه جايی مثبت است.                           

              
مثال ٢: جابه جايی بين دو  نقطه ی A و  B را در شکل ٢ــ١٣ بنويسيد. 

          r OB OA
→ → →

∆ = − و اندازه ی آن بردار جابه جايی برابر است با:                                                                                          
x m∆ = − = −5 10 5  بردار جابه جايی منفی است.                                                                                               
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متر ين متر ين 2 ــ  ــ 4
          هدف :          هدف : توجه به ويژگی بردارهای مکان در حرکت روی خط راست. 

پاسخ : در حرکت روی خط راست بردارهای جابه جايی همه در يک راستا هستند ولی ممکن است هم سو و 
يا در سوی مخالف باشند. 

اگرهم سو باشند بزرگی جابه جايی برابر با تفاضل آن ها و اگر در سوی مخالف باشند بزرگی جابه جايی برابر با 
مجموع آن ها است. 

متر ين  متر ين  2  ــ   ــ 5

متر ين پيشنهادیمتر ين پيشنهادی

t(s)
x(m) − −

0 2 4 7 8

3 5 0 4 1

هدف :هدف :  رسم بردار جابه جايی در حرکت يک بعدی 

به ترتيب  (t , t )3 1 ،و (t , t )3 2 ، (t , t )2 1 پاسخ : بـا تـوجه به شکل ٢ــ١٤ بزرگی جابه جايی در بازه های زمانی
٦ متر، ٦ متر، و ١٢ متر است. 

مختصات متحرکی که روی خط راست در حرکت است، در چندلحظه ی مختلف مطابق جدول زير است. 

الف) بردارهای مکان متحرک را در هريک از لحظه های داده شده رسم کنيد. 
ب) جابه جايی متحرک را در ٤ ثانيه ی اول حرکت و هم چنين در ٤ ثانيه ی دوم حرکت حساب کنيد. 

پاسخ: 
t رسم شده است.  s= 7 t و  الف) در شکل ٢ــ١٥ برای نمونه، بردار مکان متحرک در لحظه های 0=

 x x x m∆ = − = − = −2 1 0 3 3 ب) جابه جايی متحرک در ٤ ثانيه ی اول حرکت برابر است با :          
x x x m∆ = − = − − = −2 1 1 0 1 و در ٤ ثانيه ی دوم حرکت برابر است با :                                       
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 حرکت 
تعريف  با  آن ها  ارتباط  چگونگی  و  زمـانی،  و  مکـانی  بـازه    هـای 
ساده ترين  بــه  هستند.  فيزيک  مفاهيم  بنيادی تـرين  جمله  از  حرکت، 
زبان، تغيير موقعيت پيوسته ی هر جسمی نسبت به هر چارچوب مرجعی 
مکـانـی  مـوقعيت  ويژگـی هـای  بــا  حـرکت را  حـرکت مـی گـويند.  را 
لحظه ای جسم، سرعت جسم ( آهنگ  تغيير موقعيت نسبت بـــه زمـان)، 
شناخت.  می توان  زمان)  بـه  نسبت  سرعت  تغيير  آن   (آهنگ  شتاب  و 
دگــرگونی های حرکت جسم در طول زمان را بــه کمک قـوانين حرکت 
شناخت  هرگـونه  زيربنای  حرکت،  مطالعه ی  آورد.  بـه دست  می تـوان 

علم را به خود  جهان  انديشمندان  بـزرگ ترين  پيش ذهن  سال  هزاران  اين مــوضوع از  اين رو،  فيزيکی است؛ و از  جهان 
مشغول داشته است و امروزه نيز اين وضعيت هم چنان ادامه دارد. 

ارسطوی  تا  همه  از  چشم گير  شايد  و  باستان  يونان  تا  را  فکری  سير  خط  اين  پيشينه ی  مضبوط،  فرهنگ  در 
خاک)  و  باد،  آتش،  (آب،  طبيعت  اصلی  عناصر  از  فيزيک،  ارسطو،  بزرگ  اثر  در  برد.  عقب  به  می توان  فيلسوف 
به عنوان عواملی ياد شده است که حرکت قابل مشاهده ی اجسام را توجيه می کنند. ارسطو بر اين باور بود که جهان 
با گرايش های متضاد آتش و باد که حرکِت روبه باال دارند، و آب و خاک که حرکِت روبه پايين دارند، در حال تعادل 

است، عنصر پنجم را، که اِتر يا اثير ناميده می شد، عامل حرکت ستارگان و سيارگان می شمردند. 
ديدگاه ابداعی کالؤديوس بطلميوس، منجم اسکندرانی، درباره ی حرکت اجسام آسمانی که در کتاب المجسطی 
خورشيد در  سياره ها، ماه، و  ستاره ها،  باور بود که  بطلميوس بر اين  گذاشت.  عظيمی به جای  تأثير  نيز  او آمده است 
مدارهايی به صورت دايره روی دايره، به نام َفَلِک َتدوير، درحرکت اند. پيش بينی مسيرهای نسبتاً پيچيده ی اين اجرام 
در آسمان، نيازمند نظام هندسی بسيار دشواری از فلک های تدوير بود. صورت بندی اين ابداع رياضی، از اين باور 

بطلميوس ريشه می گرفت که تنها مدارهای دايره ای هستند که با پيش فرض کامل بودِن عالم سازگاری دارند. 
اين جهان بينی ارسطويی ــ بطلميوسی نزديک به دو هزار سال بر تفکر علمی حکم فرمايی داشت، و به عنوان 
يادمان بزرگ مشاهده و دستاورد انديشه استوار مانده بود. داستان سرنگونی اين جهان بينی و جانشينی آن با نظرات 
اروپای  در  را  علم  نوزايی  اصلی  کانون  ديگران،  و  نيوتون  آيزاک  گاليله،  گاليلئو  ِکپلر،  يوهانس  کوپرنيک،  نيکوال 

سده های پانزدهم تا هفدهم به نمايش می گذارد. 
با  شده،  شناخته  عالِم  مرکز  در  آن  استقرار  و  زمين  به جای  خورشيد  گرفتن  درنظر  با  کوپرنيک  نمونه،  برای 
خطرپذيری تکفير و زندانی شدن، مرجعيت کليسا را به چالش گرفت. اين انقالب کوپرنيکی را ِکپلر، با فرمول بندی 

قوانين خود در مورد حرکت سيارگان، پيش تر برد. قانون های کپلر به اين شرح اند. 
١ــ سياره ها در مدارهای بيضی شکلی که خورشيد در يکی از کانون های شان قرار دارد، درحرکت اند؛ 

٢ــ شعاع مدار هر سياره، در مدت زمان های يکسان مساحت های يکسانی را جاروب می کند؛ 
٣ــ مربع دوره ی تناوب مداری هر سياره، با مکعب فاصله ی ميانگين آن از خورشيد متناسب است. 

٭ اين دانستنی به هر دو فصل ٢و ٣ مربوط است.
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گاليله از مدل کوپرنيکی ــ کپلری منظومه ی خورشيدی حمايت کرد، و برای بررسی حرکت اجسام به مشاهدات 
مهمی دست يازيد. برای مثال، وی با مطالعه ی حرکت اجسام در حال سقوط، در زمينه ی حرکت شناسی نقش بزرگی 
ايفا کرد. او مفاهيم سرعت و شتاب را روشنی بخشيد، و اصل حرکت نسبی (مبنی بر «تغييرناپذيری يا ناوردايی قوانين 
حرکت براثر انتقال، َدَوران، و تغيير سرعت») را مطرح کرد. گاليله، پس از تحمل دادگاه تفتيش عقايد و اجبار به توبه و 

دست کشيدن از نظراتش، درسال ١٦٤٢ درگذشت. در همين سال بود که نيوتون چشم به جهان گشود. 
حتی در زمان خود نيوتون هم مردم وی را به عنوان کسی که با توصيف رياضياتی حرکت و با به دست دادن 
به طور  نيوتون،  می شناختند.  است  درافکنده  عالم  از  فراگير  کامًال  طرحی  مطلق،  زمان  و  مطلق  فضای  از  مفاهيمی 
همزمان با گوتفريد ويلهلم اليب نيتس، حسابان را ابداع کرد؛ و با استفاده از اين ابزار رياضی، ارتباط ميان بازه ی مکانی 
(يا موقعيت)، سرعت، و شتاب را به دست آورد. برای مثال اگر f(x,t) تابع معرِف موقعيت مکانی x جسم در طول زمان 

t باشد، سرعت v عبارت است از: 
 v (d / dt)f (x, t)=   (١)

و شتاب a چنين به دست می آيد: 
 a (d / dt )f (x, t) (d / dt)v= =2 2   (٢)

d، به ترتيب، مشتق های اول و دوم نسبت به زمان هستند.  / dt2 2 d و  / dt که در آن ها 
ــ   Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ــ  علمی اش  آثار  بزرگ ترين  از  يکی  در  نيوتون 
اجرام  حرکت  بر  حاکم  قوانين  که  داد  نشان  حرکت،  مکانيک  موشکافانه ی  توضيح  با  و  رياضی  پايه ی  اين  براساس 
آسمانی همان قوانين حاکم بر حرکت اجسام زمينی مثل سيب و گلوله ی توپ هستند. قوانين بنيادی توصيف شده در 
اين اثر، که با عنوان قانون های نيوتون شناخته می شود، مبانی آن چه را که مکانيک کالسيک يا مکانيک نيوتونی خوانده 

می شود تشکيل می دهد. اين قوانين عبارت اند از: 
١ــ هر جسمی يا در حال سکون خواهد ماند يا با سرعت ثابت در راستای خطی راست حرکت خواهد کرد مگر 
وقتی که نيرويی خارجی برآن وارد شود (اين قانون که گاليله آن را دليلی بر ُبطالن مکانيک ارسطويی دانسته است، با 

نام قانون َلختی هم شناخته می شود). 
٢ــ شتاب جسم (که کميتی در ارتباط با تغيير تکانه است، در حالی که تکانه به صورت حاصل ضرب جرم در سرعت 
 mوارد بر آن و به طور معکوس متناسب است با جرم F تعريف مـی شود) متناسب است با حاصل جمع نيروهای خارجی
جسم (اين قانون بيانی از معادله ی معروف نيوتون F = ma است که می توان آن را به صورت F = (d/dt)mv نيز نوشت ــ 
GMm گرانی F است که در آن G ثابت گرانش نيوتونی، M جرم يکی از  / r= 2 نمونه ی آن، قانون گرانش عمومی نيوتون 

دو جسم (مثًال جرم زمين)، m جرم جسم ديگر (مثًال جرم سيب) و r فاصله ی جدايی بين مراکز اين دو جسم است). 
٣ــ نيرويی که هر جسمی بر جسمی ديگر وارد می کند، از نظر بزرگی برابر و ازنظر جهت مخالف با نيرويی است که 
جسم دوم برجسم اول وارد می آورد (قانون کنش و واکنش هر کنشی دارای واکنشی مساوی و در جهِت مخالف است). 
چندی بعد، ژوزف لوئی الگرانژ و ويليام روان هاميلتون با ارائه ی رياضياتی اصول نيوتون، زمينه ای پديد آوردند 

که در گسترش فرمول بندی های نوين مکانيک ونظريه های فيزيکی ديگر اثرگذاری های مهمی داشت. 
در اواخر قرن نوزدهم، گسترش نظريه ی تابش الکترومغناطيسی تا آن جا پيش رفت که ديدگاه نيوتونی فضا و زمان 
مطلق به چالش گرفته شد. آلبرت اينشتين، با به دست آوردن نظريه ی نسبيت خاص (يا نظريه ی محدود نسبيت) در ١٩٠٥ 



شکل ٢ــ١٦ــ گستره ی سرعت حرکت انتقالی برای اجسام مختلف

 (m/s) سرعت حرکت انتقالی
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و نظريه ی نسبيت عام در ١٩١٥، در کانون اين درگيری و چالش قرار گرفت. بنابر نظريه ی نسبيت خاص، سرعت نور 
در خالٔ حد باالی سرعتی است که هر جسم فيزيکی می تواند داشته باشد، و قوانين فيزيک در چارچوب های مرجع 
لَخت ناوردا هستند (چارچوب لَخت، چارچوبی است که در آن هر جسمی را که تحت تأثير نيروهای خارجی نباشد 
می توان با قانون اول نيوتون توصيف کرد). پس، با رعايت همين مقدار حد سرعت هاست که هردو جسمی می توانند با 
يکديگر بر هم کنش داشته باشند. بر هم کنش آنِی (يا به اصطالح «کنش از دور») اجسام، که نکته ای اساسی در مکانيک 
که  است  اين  (نسبيتی)  جديد  قوانين  پيامدهای  از  يکی  دارد.  منافات  نتيجه  اين  با  است،  نيوتونی  مکانيک  و  گاليله 
سرعت ها را نمی توان با روش گاليله ــ نيوتون باهم جمع کرد، بلکه برای اين منظور به تبديل هايی نياز داريم که اينشتين 

و هندريک آنتون لورنتس آن ها را به دست آورده اند. 
عالوه بر اين، اينشتين نشان داد که فضا و زمان در واقع تفاوت چندانی باهم ندارند، بلکه جلوه هايی از مفهومی 
منفرد به نام فضا زمان هستند. نظريه ی نسبيت عام اينشتين، نظريه ای هندسی درباره ی گرانش است. در اين ديدگاه، 
خود،  نوبه ی  به  نيز،  انرژی  و  (جرم  می آيد  پديد  زمان  فضا  در  انرژی  و  جرم  اثر  بر  که  است  انحنايی  حاصل  گرانی 
داده  نشان   E mc= اينشتين2 معروف  معادله ی  با  که  هستند  انرژی  ــ  جرم  نام  به  يگانه  پديده ای  از  دوگانه  جلوه هايی 
می شود) اين نظريه،  تعميم نسبيتی نظريه ی گرانش نيوتون است که در حد ميدان های گرانشی ضعيف و سرعت های کم، 
نسبت به نور، به نظريه ی نيوتون تبديل می شود. از ميان پيامد های نسبيت عام، می توان ديدگاه نوين پيدايش عالم به نام  
اصطالحی مهبانگ، و نظريه ی اجسام بسيار پرجرمی مانند ستاره های نوترونی و سياه چاله ها، را نام برد. نسبيت عام در 
کنار مکانيک کوانتومی، که نظريه ی بر هم کنش اجسام فيزيکی درمقياس ميکروسکوپيکی اتم و ذرات زيراتمی است، 

جديدترين نظريه ی حرکت است که در سطح عمومی پذيرفته می شود. 
حرکت  صورت  به  می توان  را  حرکت  شکل های  متداول ترين  فيزيکی،  اجسام  حرکت های  انواع  با  آشنايی  برای 
انتقالی، حرکت چرخشی (يا دورانی)، و حرکت ارتعاشی دسته بندی کرد. به عنوان نمونه ای از حرکت ارتعاشی،نوسان 
اتم ها يا مولکول های سازنده ای اجسام جامد را می توان نام برد. صوت يا صدا، پديده ای است که از ارتعاش محيطی مانند 
هوا حاصل می شود. در اجسام کُپه ای اين نوع حرکت های ارتعاشی منجر به توليد گرما می شود. گستره ی سرعت های 
) تا چرخش های معتدلی مانند چرخش زمين به دور  rad / s−1510 چرخشی، از چرخش بسيار کُند کهکشان ها (تقريباً 
اتم (با  هسته ی  چرخش  مانند  تندی  بسيار  چرخش های  و   ( rad s−410 تقريبی  سرعت  با  وضعی  خود (حرکت  محور 
) را شامل می شود. بنابر نظريه ی نسبيت خاص، سرعت نور را بايد حد سرعت انتقالی هرگونه  rad s2010 سرعت تقريبی 

جسمی دانست. سرعت های انتقالی برخی اجسام شناخته شده درشکل زير نشان داده شده است. 
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٢ــ٣ــ نمودار مکان ــ زمان 
نمودار  با  راست)  خط  (روی  حرکت  توصيف  هدف: 

مکان ــ زمان 
آمادگی پيش از تدريس: دانش آموزان کاغذ ميلی متری 

همراه بياورند. 

راهنمای تدريس: درس را با مثالی از حرکت روی خط 
اين  به  می کنيم.  شروع  آن  زمان  ــ  مکان  نمودار  رسم  و  راست 
روش  به  اتومبيل  يک  حرکت  چگونگی  که  را  زير  شکل  منظور 
«نقطه گـذاری» را نشان مـی دهـد روی تخته ی کـالس مـی کشيم 

(شکل٢ــ١٧) .

حرکت  چـگـونـگــی  زير  جــدول  مشابه  جـدولی  رسم  بــا 
را  بـرعکس»  و   B بــه   A  نقطه «از  اتـومبيل  اين  رفت     و   برگشت 

گـزارش می کنيم.

حرکت  اين  زمان  ــ  مکان  نمودار  می خواهيم  دانش آموزان  از  و 
از  يکی  ـ  ١٨).  ٢ـ (شکل  کنند  رسم  ميلی متری  کاغذ  روی  را 
تخته  روی  مناسب  مقياسی  با  را  نمودار  داوطلبانه  دانش آموزان 
دانش آموزان  مشارکت  و  پاسخ  و  پرسش  با  و  بکشد  کالس 

ويژگی های حرکت را از روی نمودار آن توصيف می کنيم. 
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و به اين ترتيب رسم نمودار «مکان ــ  زمان» و تحليل آن را روشی 
دانش آموزان  از  سپس  می کنيم  معرفی  حرکت  توصيف  برای 
 (٣٦ (صفحه  ٢ــ١  جدول  زمان»  ــ  «مکان  نمودار  می خواهيم 
کتاب درسی را روی کاغذ ميلی متری رسم و معادله ی آن را پيدا 

کنند. 

ــ متحرک با چه فاصله ای از مبدأ شروع به حرکت کرده است؟ (و يا پرتاب شده است؟) 
ــ بيش ترين فاصله ی متحرک تا مبدأ چه مقدار و در چه زمانی بوده است؟ 

ــ کل مسافت طی شده چه قدر است؟ 
ــ آيا جهت حرکت تغيير کرده است؟ در چه لحظه ای ؟ و پس از طی چه مسافتی؟ 

ــ جابه جايی کل متحرک چه قدر بوده است؟ 
ــ آيا می توانيد مسير حرکت را روی شکل نشان دهيد؟
ــ آيا می توانيد کل مسافت طی شده را محاسبه کنيد؟ 

پرسش  پيشنهادیپرسش  پيشنهادی

توجه: دانش آموزان در درس رياضی دوره ی راهنمايی با 
تعيين معادله ی خطی که از دو نقطه A و B می گذرد آشنا شده اند و 
می توانيم از آن ها بخواهيم با توجه به کميت های به کار رفته به جای 

. (x t )= +2 x و y معادله نمودار را بنويسند 

يادداشت رياضی: برای تقويت مهارت دانش آموزان در 
تحليل نمودارها و تعيين معادله های حرکت بخش های زير را از 

درس رياضی سال ٢ مرور می کنيم. 
از  است  عبارت  خط  شيب  خط:  شيب  تعيين  ١ ــ 
تغييرات عرض های دو نقطه دلخواه به تغييرات طول های متناظر 
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