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پیش از آنکه به طور جدی با موضوع اصلی این فصل درگیر شویم باید دو موضوع را پشت سر بگذاریم. ابتدا با یادآوری نکاتی
در مورد نیرو شروع میکنیم در فیزیک هرگاه جسمی به جسم دیگری را بکشد یا هل بدهد می گوییم آن جسم به جسم دیگر نیرو
وارد کرده است ارتباط نیروهای وارد بر یک جسم با چگونگی حرکت آن توسط دو قانون مهم به نام قانون های نیوتن در حرکت

بیان میشود بیایید مروری بر این دو قانون داشته باشیم    
 

مفاهیم بنیادی قبل از رشوع

قانون اول نیوتن

 اگر نیروی خالصی به یک جسم وارد نشود آن جسم اگر ساکن بوده است ساکن می ماند و اگر در حال
حرکت بوده است به حرکت خود بر مسیری مستقیم و با تندی ثابت ادامه می دهد برای اینکه در عمل
درستی این قانون را ببینید میتوان از یک وسیله بازی در پارک های تفریحی کمک گرفت این وسیله را
در شکل زیر می بینید از سوراخ های ریزی که بر سطح میز وجود دارند هوا خارج می شود و سبب می
گردد که قرص پالستیکی که در حکم توپ برای این بازی است مالش چندانی با سطح میز نداشته باشد
و بتوان از اصطکاک صرف نظر کرد اگر این پست را بی حرکت بر روی سطح میز بگذارید و به آن دست
نزنید همانطور بی حرکت در جای خود می ماند اما اگر با دسته های مخصوص این بازی ضربه ای به قرص 

 
 
 

بزنید و به محض اینکه دسته از قرص جدا شد دیگر نیروی به قرص وارد نمی کند و از آن پس قرص برخط راست و با تندی ثابت به حرکت
خود ادامه می دهد تا زمانی که قرص به جایی برخورد نکند حرکتش یکنواخت است و حتی با نگاه کردن به آن می توان تشخیص داد که

حرکتش نه تند و نه کند می شود .    

اگر به جسمی به جرم m نیروی خالص F وارد شود جسم شتابی می گیرد که از رابطه زیر محاسبه می شودقانون دوم نیوتن
F=ma

قانون سوم نیوتن
بنابر قانون سوم نیوتون نیرو هایی که دو جسم به یکدیگر وارد می کنند همیشه هم اندازه و در خالف
جهت یکدیگرند این نیرو را کنش و یا عمل و واکنش یا عکس العمل می نامیم شکل روبرو نمونه ای از
نیروهای کنش و واکنش را نشان می دهد اگر تجربه پیاده شدن از یک قایق را داشته باشید حتما

دیده اید که موقع پیاده شدن قایق به عقب می رود . شما با پای خود
 قایق را به عقب هل می دهید( نیروی رنگی در شکل) و قایق هم به 

پای شما نیرویی به همان  اندازه و   روبه جلو (نیروی  سیاه  در  شکل) 
وارد می کند 
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حاال که قانون های نیوتن را مرور کردیم � خواهیم بگوییم که در این فصل � سه یا چهار 

نیروی دیگر رس و کار داریم و میخواهیم در همین قمست به برر� آهنا ب�دازیم   

نیروی وزن

نخستین نیرو نیروی گرانش یاوزن نام دارد این نیرو نیروی ربایشی است که از
طرف کره زمین به اجسام وارد می شود و همان گونه که در شکل روبه رو می
بینید آنها را به طرف زمین می کشد نیروی وزن را با Wنشان می دهیم و برای
w=mg :است اندازه نیروی وزن از رابطه زیر بدست می آید m جسمی که جرم آن
در این رابطه g، شتاب گرانش زمین نام دارد و اندازه آن را در نزدیکی زمین تقریبًا

٩/٨ویا ١٠ می گیرند  

نیروی عمودی

سطح

نیروی دیگری که باید معرفی کنیم نیروی عمودی سطح یا عمودی تکیه گاه نام دارد
هنگامی که جسمی را روی سطح می گذارید آن جسم سبب فرورفتگی در سطح زیر
خود می شود این تغییر شکل در سطح بر خالف چیزی که در شکل روبرو می بینید،
اغلب به اندازه ای نیست که با چشم دیده شود اما وجود دارد به همین دلیل است
که سطح، جسم را در راستای عمود بر خود هل می دهد این نیرو را با نمادهای F و
یا N نشان میدهند در حقیقت حرف انگلیسی N از واژه Normal گرفته شده
است که به معنای عمود است توجه داشته باشید که برای محاسبه این نیرو
فرمولی وجود ندارد و اندازه این نیرو را از روی شرایط جسم و سایر نیروهای وارد بر

جسم تعیین میکنند 

نیروی اصطکاک

N

باالخره نوبت به معرفی نیروی اصطکاک می رسد وقتی جسمی را روی یک سطح حرکت می کند از طرف سطح
نیروی موازی سطح و در خالف جهت حرکت به جسم وارد می شود این نیرو را اصطکاک می نامیم از آنجایی
که جسم در حال حرکت بر روی سطح است گاهی به این نیرو اصطکاک جنبشی یا لغزشی نیز گفته می شود  

شاید سوال اساسی در ذهن شما این باشد که مگر وقتی جسم روی سطح حرکت نمی کند هم اصطکاک وجود دارد جواب این است که می تواند وجود

داشته باشد اما بحث در مورد آن خارج از محدوده مورد نیاز ما برای این فصل است معموالً اندازه نیروی اصطکاک را با نماد F نشان میدهند 

نیروی شبیه اصطکاک توسط هوا بر اجسامی که حرکت می کنند و در خالف جهت حرکت شان
وارد می شود که مقاومت هوا نام دارد و آن را نیز با نماد  f نشان میدهیم نیروی مقاومت هوا در
صورتی قابل توجه است که جسم سطوحی بزرگ داشته باشد برای اجسام کوچک می توان از آن

صرف نظر کرد  
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ریاضیات ز�ن فیزیک

برای تمام کمیت های فیزیکی برداری می توان برداری یک واحدی هم جهت با محور x در نظر
گرفت و نام آن را i گذاشت به این بردار، بردار یکه گفته می شود خوبی این بردار این است که
اندازه اش برابر یک واحد است و اگر عددی در آن ضرب شود اندازه بردار حاصل با قدر مطلق آن
عدد مساوی است به زبان ساده منظور این است،که اگر مثال جلوی عدد ٣،یک بردار  i  بگذاریم
یعنی ٣i ،اندازه ٣ با حضور i تغییری نمیکند و فقط صاحب جهت میشود ٣i یعنی سه واحد در

جهت مثبت محور ایکس ها با این توضیح میتوان نوشت:
 

حاال اگر نیروی F در صفحه باشد یعنی هم روی 
محور x وهم روی محور y خواهیم داشت:

بد نیس Sin و Cos این زاویه های مهم را به خاطر داشته باشید

در فیزیک هنگامی روی جسم کار انجام می شود که دو شرط زیر برقرار باشد ١-به جسم نیرو وارد شود ٢-جسم در راستای
نیروی وارد شده جابجا شود 

کار
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اکنون شخصی را در نظر بگیرید که مانند شکل روبرو به دسته یک ماشین چمن زنی نیرو وارد
می کند و آن را در راستای افقی جابجا میکند زاویه بین نیرو و جابجایی را اگر مطابق شکل 

 نامیم در شکل پایینی می بینید که نیروی F دارای دو مولفه اصلی مولفه      Fsin  که عمود بر
جابجایی است کاری انجام نمیدهد. 

 
رابطه محاسبه کارفقط در صورتی قابل استفاده است که: ١‐نیروی F اندازه و جهت ثابتی داشته
باشددر همان مثال ماشین چمن زنی، اگر شخص نیروی وارده بر دسته ماشین را مدام زیاد و کم
می کرد، دیگر محاسبه کار او در توانمان نبود و دانشی فراتر از دبیرستان نیاز داشتیم . ٢‐حرکت
جسم بر روی خط راست و بدون تغییر جهت باشد اگر مسیر حرکت جسم خمیده یا منحنی باشد

محاسبه کار آن در حالت کلی باز هم از حوزه بحث ما خارج است. 

0

0

 کار انجام شده توسط نیروی �بت 

ساده ترین حالت کار وقتی اتفاق می افتد که نیروی ثابت F به جسم وارد شده و جسم در جهت
نیرو به اندازه d جابجا شود در این حالت کار به صورت ضرب اندازه نیرو در اندازه جابجایی تعریف
می شود w=Fd کار یک کمیت نرده ای است و یکای آن در SI ژول است. اگر نیروی یک نیوتنی به
جسمی وارد شود و جسم در جهت نیرو به اندازه یک متر جابجا شود یک ژول کار انجام شده است 

وقتی نیرو و جابجایی برهم عمود باشند کار را برابر صفر در نظر می گیرند به عنوان مثال  اگر
شخصی یک بسته را مطابق شکل روبرو به طور یکنواخت روی مسیری مستقیم جابجا کند با آنکه

به بسته نیرو وارد می شود و بسته جابجا میشود کاراین نیرو بر روی بسته صفر است. 

محاسبه کار یک نیروی �بت (در حالت ک�) 

در شکل روبرو آن قسمتی از نیروی ثابت Fکار انجام می دهد که در جهت جابجایی باشد.
این قسمت از نیروی F همان مولفه افقیF است در یادآوری ریاضی دیدیم که این مولفه
برابر با   Fcos هرگاه بخواهیم کار نیروی ثابت F را در یک جابجایی به اندازه d به دست
آوریم باید مولفه های از F را که در جهت جابجایی است حساب کرده و آن را در جابجایی
w= :ضرب کنیم یعنی کار یک نیروی ثابت در حالت کلی از رابطه زیر به دست می آید

d=Fdcos(    Fcos) در این رابطه      زاویه بین بردار نیرو و جابجایی است 
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نکته

بسته به این که زاویه بین نیرو و جابجایی چقدر باشد سه حالت ممکن است رخ دهد:
 ١‐زاویه حاده باشد کار مثبت است. 
٢- زاویه قائمه باشد کار صفر است. 

٣- زاویه منفرجه باشد کار منفی است. 
در حالت های زیر کاری انجام نمی شود ١- به جسم نیرو وارد نشود ٢- جابجایی اتفاق نیفتد. ٣- نیرو بر جابجایی

عمود باشد

کار کل

 روش اول جمع کارها :کار هر کدام از نیروها را جداجدا حساب کرده و در آخر ،همه کارها را با هم جمع می کنیم یادمان نرفته که کار کمیتی  
 اسکالر است و کمیت های اسکالر به صورت معمولی جمع میشوند

 
روش دوم کار نیروی برآیند: ابتدا مولفه هر نیرو که در امتداد جابجایی جسم است را به دست می آوریم با توجه به جهت این مولفه ها اندازه
نیروی خالص موازی با جابجایی را حساب میکنیم منظور از نیروی خالص برآیند همه نیروهای وارد بر جسم است درنهایت کار نیروی برایند را بر

 روی جسم محاسبه می کنیم هر دو روش باال نتیجه یکسانی دارند

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید 

١-اگر جسمی با سرعت ثابت حرکت کند نیروی خالص وارد بر آن صفر است.
 ٢- کاری که شخص برای نگه داشتن جسمی در ارتفاع hانجام می دهد می تواند مثبت یا منفی باشد.

 ٣- هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد. 
۴-یکای انرژی در SI( کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه) است.

 ۵- اگر نیروی F هم راستا با جابجایی d باشد کار آن می تواند برابر Fd+ یا Fd- باشد.
 ۶- اگر نیرویی بر جابجایی عمود باشد ممکن است کارآن صفر نباشد. 

کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید 

١-مفهوم کار در فیزیک با مفهوم آن در زندگی روزمره (بسیار شبیه- بسیار متفاوت) است. 
٢- وقتی نیروی وارد بر جسم دارای دو مولفه است که یکی موازی با جابجایی و دیگری عمود بر جابجایی است

مولفه( موازی جابجایی- عمود بر جابجایی) کاری بر روی جسم انجام نمی دهد . 
٣-در حرکت جسم به سمت پایین روی یک سطح شیبدار کار نیروی عمودی تکیه گاه (مثبت، منفی، صفر) است. 

۴-اتومبیلی در جاده ی افقی در حال حرکت است، کار نیروی وزن بر روی آن( مثبت، منفی، صفر )است 
۵-اگر زاویه بین نیرو و جابجایی منفرجه باشد کار (مثبت - منفی-  صفر) است 

جاهای خالی را پر کنید 
١-به جسمی نیرویی وارد می شود و آن جسم جابجا می گردد در صورتی که ..................... کاری بر روی جسم

انجام نگیرد.
 ٢- اگر بزرگی نیروی وارد بر جسم و جابجایی جسم ثابت باشد در صورتی که ..............باشد کار بیشترین مقدار

را خواهد داشت.
 ٣- در فیزیک آهنگ انجام کار را با کمیتی به نام ..............توصیف میکنیم ژول بر حسب یکاهای اصلی به صورت

........... نوشته می شود 
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١)مطابق شکل کامیونی یک اتومبیل سواری را با کابل وبانیروی ثابت        ٢٠٠٠ می کشد.کار کامیون در   ٢km جابه جایی
چند مگاژول است؟ 

N

٢) در کدام گزینه کار نیروی معرفی  شده روی جسم برابر صفر نیست؟

٣) روی یک سطح افقی بدون اصطحکاک جسمی به جرم  ٢Kg ساکن است.بانیروی افقی وثابت Fجسم رابه حرکت در
می آوریم به طوری که تندی در مدت ۵ثانیه وپس از طی مسافت ٢۵متر به    ١٠m s می رسد.کارنیروی Fدر این مدت

چند ژول است؟

۵١)٠

١)نیروی جاذبه زمین در حرکت ماهواره

٢)نیروی عمودی سطح هنگامی که جسم روی سطح شیبدارپایین می آید.

٣) نیروی جاذبه زمین هنگامی که جسمی روی جسمی روی سطح افقی می لغزد.

۴)نیروی جاذبه زمین هنگامی که شخص درچرخ وفلک از باالترین نقطه به پایین ترین نقطه می رسد.

١۵٣) ٠

٢) ١٠٠

٢٠٠(۴

تست
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۴)جرثقیلی جعبه ای به جرم ۵٠Kg را از حال سکون باشتاب ثابت    ٠/۵m/s در راستای قایم ١٠ متر باال می
 (g=١٠N/kg) برد.کارجرثقیل در این جابه جایی چند ژول است؟

١)صفر

۵)مطابق شکل جسمی از باالی سطح شیب دار بدون تندی اولیه رها شده وپایین می آید.تازمانی
 که این جسم روی سطح شیبدار ١۵متر حرکت کند کار نیروی وزن چند ژول است؟

۶)استوانه ای فلزی    ٢٠cm وطول ٢m روی سطح زمین به حالت افقی قرار دارد.اگرجرم استوانه   ۴٠٠kg باشد،حداقل کار
(g=١٠N/kg)الزم برای بلند کردن استوانه وبه حالت قایم درآوردن آن چند کیلوژول است؟

٢۵٢)٠

٢

۵٣) ٠٠٠
۵٢۵٠(۴

۶٢)٠٠
٣۶١)٠

-۶٣) ٠٠

-٣۶٣) ٠

٧۶١)٠
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٣۶٠(۴

٧)نیروی ثابت                  برحسب نیوتون به جسمی وارد می شود وجسم درخالف جهت محور xها به اندازه  ٢٠m جابه جا
می شود.کارنیروی F برحسب ژول کدام است؟

١)١٠٠

- ٢) ١٠٠٠

۶٣) ٠٠

-۶٠٠(۴



٨) جسمی روی سطح افقی ساکن براثر نیروی Fجسم شروع به حرکت می کند.اگرنمودارنیرو برحسب 
جابه جایی مطابق شکل باشد،کار نیروی F در جابه جایی از ۴٠cm تا ١٠٠cm چندژول می باشد؟

١۶(١

٩)شخصی جعبه ای را روی زمین بانیروز ثابت F می کشد.کارکل انجام شده 
در ١٠m جابه جایی چند ژول است؟
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کار نیروی وزن

یکی از نیروهایی که در این فصل زیاد با آن سر و کار داریم نیروی گرانش (وزن
)است،بد نیست کار این نیرو را در سه حالت محاسبه کنیم واز شما بخواهیم

 نتیجه هر محاسبه را به خاطر بسپارید 
١-کار وزن در جابجایی افقی : همانگونه که در شکل روبه رو می بینید اگر جسمی

درراستای افقی جابه جا شود نیروی وزن آن بر جابجایی عمود است و به همین دلیل کار وزن برابر صفر است دقت کنید
نگفتیم کاری انجام نمی دهیم گفتیم این نیروی وزن کاری انجام نمی دهد و توجه کنید که هر وقت از کمیت کار صحبت می کنید
باید بگویید کار نیروی مورد نظر شما است آنچه می بینید کال در مورد کار وزن است آشکار است که اگر ما با وارد کردن یک

نیروی افقی به جسم آن را در راستای افقی جابجا کرده باشیم کار نیرویی که ما به جسم وارد کرده ایم صفر نیست

مهندس میرحمیدی-مدرس فیزیک کنکور ٠۴٣٣٣-١۴٠٨٢٩

٢٨-٠٢١۴٢۴٠۶٠
www.smart-edu.ir



 هر جسمی که حرکت می کند می تواند کار انجام دهد برای انجام کار باید انرژی داشت و هر جسم در حال حرکت انرژی  .
    دارد انرژی که اجسام متحرک به خاطر حرکت شان دارند انرژی جنبشی نامیده می شود که از این رابطه محاسبه می شود

 
k=       mv     

 
 رابطه باال یکای جرم بر حسب کیلوگرم و تندی بر حسب متر بر ثانیه است بنابراین یکای انرژی جنبشی بر حسب ژول 

 در این رابطه مشخص است هرچه جسم جرم یا تندی بیشتری داشته باشد انرژی جنبشی بیشتری دارد خواهد بود.
کار و انرژی جنبشی از یک جنس هستند انرژی جنبشی یک کمیت نرده ای و همواره مثبت و یا صفر است و جهت حرکت

 جسم تاثیری در آن ندارد برای مقایسه انرژی جنبشی در دو حالت از رابطه زیر استفاده می کنیم

۲-کار وزن در جابجایی قامئ به طرف �ال: 

وقتی جسمی را در راستای قائم باال می بریم معموال جابجایی جسم به جای d با نماد h نشان
می دهند چنانکه در شکل روبه رو می بینید در این حالت نیروی وزن در خالف جهت جابجایی

است و می توان کارآن را به صورت شکل روبه رو به دست آورد
 W=-Fd      W=-mgh 

 
در اینجا باید توجه شما را به یک نکته مهم جلب کنیم گفتیم اگر مسیر حرکت خمیده باشد
محاسبه کار در حالت کلی از عهده ما خارج است امادر مورد کار نیروی وزن نکته ای در همین
زمینه وجود دارد که محاسبه کار را برای ما ممکن می کند ثابت شده است که اگر مسیر حرکت
جسم خمیده باشد برای محاسبه کار وزن فقط تغییر ارتفاع در راستای قائم مهم است.اگر
همانگونه در شکل روبه رو می بینید، موقعیت نهایی جسم، در ارتفاع h باالتر از موقعیت  اولیه آن

باشد، باز هم کار وزن را می توان ازهمان  رابطه w=-mgh به دست آورد

۳-کار  وزن درراستای قامئ به طرف �یین: 

اگر جسمی در راستای قائم به اندازه h پایین برود, نیروی وزن هم جهت با جابجایی است و کار نیروی وزن را می توان به
صورت زیر به دست آورد W=Fd=mgh این نتیجه هم برای حالتی که مسیر حرکت خمیده باشد معتبر است   

انرژی جنب�
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١


