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سرعت اجسام را تغییر  است . و می تواندعامل حرکت با نیرو سروکار داریم. نیرو در هر کاری که انجام می دهیم نیرو : 

 دهد و سبب حرکت شود .

 مثالهایی از نقش متخصصان در کنترل و مطالعه اثرات نیرو

 تخصص موضوع بررسی 

برخورد خودروها با یکدیگر ، برای افزایش امنیت در جاده هامطالعه تاثیر نیروها به هنگام   فیزیکدان 

 متخصص تولید کفش طراحی کفش با نیروی  اصطکاک زیاد برای کوهنوردی

 متخصص خودرو ساز تولید خودرو با بیشترین شتاب

سانسورآمتخصص  بررسی بیشترین نیروهایی که کابل باالبر می تواند تحمل کند  

گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازنند .به عبارت دیگر  اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد :  نیروهای متوازن

 وقتی که نیروهای وارد بر جسم ، اثر همدیگر را خنثی کنند می گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازنند
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اگر نیروهای وارد بر جسمی ، اثر همدیگر را خنثی نکنند ، آنگاه نیروی خالصی بر جسم اثر خواهد کرد نیروی خالص :  

در سرعت جسم متحرک تغییر ایجاد شود.ث می شود جسم ساکن شروع به حرکت کند و یا اینکه عکه با  

 
در حرکت باشد به حرکت ادامه می  اگر جسم ساکن باشد همچنان ساکن می ماند و اگر وقتی نیروی خالص صفر است

 دهد)تغییری در حرکت آن به وجود نمی آید.

 
 60N+60N=120N=نیروی خالص

 
 70N=50-120 = نیروی خالص

کند مگر  حالت سکون یا حرکت یکنواخت روی خط راست خود را حفظ می ،ک جسمی قانون اول نیوتون :

 .گویند قانون اول نیوتونآنکه تحت تأثیر نیرویی مجبور به تغییر آن حالت شود. به این بیان 

و می تواند سرعت اجسام را تغییر دهد و سبب  بوده  عامل حرکت. نیروی خالص   نیروی خالص عامل شتاب است :

 حرکت شود  و در نتیجه شتاب ایجاد کند .
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 رابطه نیرو و شتاب : 

نسبت مستقیم با نیروی وارد  گیرد که این شتابوارد شود، جسم تحت تأثیر آن نیرو شتاب می خالصیهرگاه بر جسم نیروی 

. سم نسبت وارون داردبر جسم دارد و در همان جهت نیرو است و با جرم ج  
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 نتیجه می گیریم که : شتاب با نیرو رابطه مستقیم دارد در حالکیه با جرم رابطه عکس دارد
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و شتاب جاذبه  mوزن جسم برابر با نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین بر آن وارد می شود .اگر جرم جسم را با وزن : 

 نشان دهیم  ، خواهیم داشت :   Wو وزن جسم رابا  gزمین را با 

  
 می گذاریم تا محاسبات ساده تر شود  10است که در مسائل آنرا تقریبا عدد   N/Kg 9/8توجه مهم : شتاب جاذبه زمین 

 تمرین  : در شکل زیر  وزن کیسه را در جاهای مختلف مقایسه کنید . 

 

 نیروهای کنش و واکنش : 

 را کندو نیرویی که جسم دوم به جسم اول وارد می  کنشنیروی  ، نیروئی که جسم نخست به جسم دوم وارد می کند

. گوئیم  واکنشنیروی   
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باشد  توانند وجود داشتهیک بدون دیگری نمیشوند و هیچنیروهای کنش و واکنش همیشه همراه هم ظاهر می  توجه مهم :  

 قانون سوم نیوتن : 

جهت   دازه ولی در خالفان دوم نیز به جسم اول نیرویی همان به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم  هر گاه جسمی

 وارد میکند 

 

 

 

 

تمرین : در شکل باال شتاب اسب بیشتر است یا پسری که اسب را هل داده چرا ؟   

:نیروی عمودی سطح ) تکیه گاه (    

نیروهای وارد بر جسم می شودنیروئی است که در خالف جهت وزن جسم ساکن  وارد می شود و موجب متوازن شدن   

 

 (g=9/8 N/Kgکیلو گرم باشد  نیروی عمودی سطح چقدر است ؟) 10اگر جرم جسم  13تمرین : در شکل  

9/8N/Kg=98N×=mg=10KgNW=F 
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 نیروی اصطکاک : 

ناهمواریهای  نیروی اصطکاک از تماس بین دو جسم ایجاد می شود و به جنس آنها بستگی دارد . نیروی اصطکاک به علت 

است که بین دو جسم که به صورت میکروسکوپی است و با چشم غیر مسلح قابل روئیت نیست . وقتی دو جسم  ، روی هم  

 بیشتر فشرده شوند ، این ناهمواریها  بیشتر در هم فرو خواهد رفت و لذا مانع حرکت می شود

 

  شکل های مختلفی از نیروی اصطکاک : 

 جسم در اثر وارد کردن نیرو می شود مانع حرکت:  نیروی اصطکاک ایستایی

 نیروی اصطکاک جنبشی : موجب توقف جسم در حال حرکتی می شود که دیگر نیرویی به آن وارد نمی شود .
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 ردیف  عبارت درست نادرست

است و می تواند سرعت اجسام را تغییر دهد و سبب حرکت شود .عامل حرکت نیرو     1 

 2 وقتی که نیروهای وارد بر جسم ، اثر همدیگر را خنثی کنند می گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازنند  

ساکن شروع به حرکت کند و یا اینکه در سرعت  نیروی خالص موجب می شود تا ، جسم    

  جسم متحرک تغییر ایجاد شود

3 

 4 نیروی خالص عامل شتاب است   

کند مگر آنکه تحت تأثیر  حالت سکون یا حرکت یکنواخت روی خط راست خود را حفظ می  ،ک جسمی  

گویند نیوتون دوم  قانون نیرویی مجبور به تغییر آن حالت شود. به این بیان   
5 

دوم نیز به جسم اول   به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم هر گاه جسمی:نیوتن  سوم  طبق قانون    

جهت وارد میکند   دازه ولی در خالفان نیرویی همان  

6 

بیانی از قانون دوم نیوتن است     F=ma 7 

و نیرویی که جسم دوم به  کنشنیروئی که جسم نخست به جسم دوم وارد می کند،  نیروی   

گوئیم واکنشنیروی  را جسم اول وارد می کند  

8 

نیروی اصطکاک ، نیروئی است که در خالف جهت وزن جسم ساکن  وارد می شود و    

نیروهای وارد بر جسم می شودموجب متوازن شدن   

9 

 10 نیروی اصطکاک ایستایی و جنبشی از شکل های دیگر نیروی اصطکاک است    

 


