
 

 

 السرعة المتوسطة 

La vitesse moyenne 

 

𝑰 – : مفهوم السرعة 

 السرعة المتوسطة :  -1   

  𝑡لى المدة الزمنية من طرف المتحرك ع 𝑑السرعة المتوسطة هي خارج قسمة المقطوعة   

𝑽 :  ونعبر عنها بالعلاقة 𝑉و نرمز لها بالحرف المستغرقة لقطع هذه المسافة    =
𝒅

𝒕
  

𝑑  المسافة المقطوعة بالمتر :(𝑚). 

𝑡  المدة المستغرقة لقطع المسافة :𝑑  وحدتها الثانية(𝑠) . 

𝑉   السرعة المتوسطة ، وحدتها :( 𝑚 𝑠⁄ ) . 

𝑚وحدة السرعة في النظام العالمي للوحدات هي  𝑠⁄  و نستعمل وحدة أخرى𝑘𝑚 ℎ⁄ 

 

 رعة اللحظية :الس -2  

  المتحرك في لحظة معينة .لحظية هي سرعة السرعة ال 

 جهاز الرادار .بمسراع السيارة أو بتقاس السرعة اللحظية  

 ملحوظة : 

𝑚يمكن حساب السرعة المتوسطة لمتحرك بالوحدة    𝑠⁄  أو𝑘𝑚 ℎ⁄ : حيث أن 

 

 تطبيق :

 . أحسب سرعة السيارة بالوحدة العالمية : 𝟐𝒉خلال المدة  𝟏𝟒𝟒𝒌𝒎تقطع سيارة المسافة 

𝑽 =
𝟏𝟒𝟒

𝟐
= 𝟕𝟐 𝒌 𝒎 𝒉⁄   ⟹ 𝑽 =

𝟕𝟐

𝟑, 𝟔
= 𝟐𝟎 𝒎 𝒔⁄  

 

𝑰𝑰- : طبيعة الحركة 

 تصنف الحركة حسب السرعة إلى حركة منتظمة و حركة متسارعة و حركة متباطئة .

 

 Mouvement uniformeالحركة المنتظمة :  –1

 هي الحركة االتي تتم بسرعة ثابتة و خلال هذه الحركة يقطع المتحرك مسافات متقايسة خلال نفس 

 مدد زمنية متساوية . 

 

 مثال :



 

 

 
 يسة خلال نفس المدة الزمنية ، نقول إن مسافات متقافي هذه الحالة ،  ، يقطع الشخص المتحرك

 حركته منتظمة .

 

 Mouvement accélérée الحركة المتسارعة : -2 

نقول إن حركة جسم متسارعة إذا كانت سرعته تتزايد أثناء حركته ، والمسافات المقطوعة خلال نفس 

 المدة الزمنية تتزايد .

 

 مثال :

 
 ،مسافات تتزايد مع مرور الزمن  ، خلال نفس المدة الزمنية في هذه الحالة ، يقطع الشخص المتحرك

 . فنقول أن حركته متسارعة

 

 Mouvement retardée  الحركة المتباطئة : -3

نقول إن حركة جسم متباطئة  إذا كانت سرعته تتناقص أثناء حركته ، والمسافات المقطوعة خلال نفس 

 المدة الزمنية تتناقص .

 

 مثال :

 
 ،مسافات تتناقص مع مرور الزمن  ، خلال نفس المدة الزمنية في هذه الحالة ، يقطع الشخص المتحرك

 . حركته متباطئة فنقول إن

 

𝑰𝑰𝑰 – : أخطار السرعة والسلامة الطرقية 

السير وتتجلى خطورة السرعة  فراط في السرعة وعدم احترام قوانين تعود أغلب حوادث السير إلى الإ

 في عدم تحكم السائق في مسافة التوقف .

 

صادمه مع جسم آخر متحرك او فكلما ازدادت سرعة الجسم المتحرك يزداد معها الخطر المترتب عن ت

 ساكن .

 

 تعريف مسافة التوقف : -1  



 

 

هي المسافة المقطوعة من طرف السيارة بين لحظة رؤية السائق  Distance d’arrêtمسافة التوقف 

 ولدينا : 𝑑𝐴الخطر ولحظة التوقف و نرمز لها ب 

𝒅𝑨 = 𝒅𝑹 + 𝒅𝑭 
𝑑𝑅 إلى لحظة رؤية الخطر  المسافة المقطوعة مناستجابة وهي : هي المسافة بين رد الفعل و ال

 .  Distance de réactionلحظة بداية الفرملة  

𝑑𝐹  هي مسافة الفرملة أو الكبح و هي المسافة المقطوعة من بداية الفرملة إلى توقف السيارة :

Distance de freinage . 

 

 قواعد السلامة الطرقية : -2

 رقات يجب اتباع إجراءات عديدة منها :لتفادي أخطار حوادث السير على الط

 . علامات المرور+ احترام 

 .+ مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة قبل استعمالها 

 + تفادي السياقة في حالة تناول أدوية أو مواد مؤثرة على التركيز أو قد تسبب النوم .

  + استعمال الخودة الواقية في حالة ركوب دراجة نارية .

 

 

 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة


