
BANANI OMAR
TADLA - AZILAL

la vitesse   السرعة

I -مفهوم السرعة

II - طبيعة احلركة

1 - نسبية احلركة و السكون

تجربة : تقطع سيارة C املسافة الفاصلة بني مدينة بني مالل)B( و أوالد عياد )O( يف مدة زمنية 

. 1h 45( يف مدة زمنيةkm( نفس املسافة D 30 ، و تقطع سيارةmin

C السيارةD السيارة

d 45املسافة املقطوعة km45 km

t 30املدة الزمنية min1 h

km/h ب d/t 90النسبة km/h45 km/h

m/s ب d/t 25النسبة m/s12.5 m/s

حركة متاطئة حركة متسارعة حركة منتظمة

O B

O B45 Km

30 min

45 Km

1 h

C

D

.)D( أرسع من السيارة )C( نقول إن السيارة ، )C( أكرب بالنسبة للسيارة  d/t  استنتاج : النسبة

تعريف الرسعة املتوسطة : الرسعة املتوسطة ملتحرك هي خارج قسمة املسافة املقطوعة  d عىل املدة الزمنية املستغرقة t ، و نعرب عنها بالعالقة التالية :           

، d املدة الزمنية املستغرقة لقطع املسافة : t  و )m( املسافة املقطوعة بالوحدة العاملية املرت : d   : حيث                                                               

)1m/s = 3.6 km/h( و )m/s( الرسعة املتوسطة، وحدتها العاملية هي : V  وحدتها العاملية الثانية  و                                                                    

تصنف الحركة اىل ثالث أصناف حسب رسعة املتحرك واملسافات املقطوعة خالل نفس املدد الزمنية

Uniforme حركة منتظمةAccéléré حركة متسارعةRedarté حركة متباطئة

رسعة املتحرك تتناقص باستمراررسعة املتحرك تتزايذ باستمراررسعة املتحرك ثابتة

املسافات املقطوعة خالل نفس املدد الزمنية تابثة 

التتغري

املسافات املقطوعة خالل نفس املدد الزمنية 

تتزايد باستمرار

املسافات املقطوعة خالل نفس املدد الزمنية 

تتناقص باستمرار

V = d / t

تعترب حركة جسم متغرية أذا كانت الحركة متسارعة أو متاطئة أو  إذا كانت املسافات املقطوعة، خالل نفس املدة الزمنية ليست بتابثة.

ملحوظة : الرسعة اللحظية هي رسعة املتحرك يف لحظة معينة و تقاس بواسطة مقياس الرسعة او جهاز الرادار RADAR من طرف رجال الرشطة.
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III -أخطار السرعة و السالمة الطرقية

1 - أخطار السرعة

2 - مسافة التوقف  

3 - قواعد السالمة الطرقية 

ــى  ــرة عل ــل المؤث ــن العوام ــرعة م ــي الس ــراط ف ــر اإلف يعتب
ــرعة  ــا زادت س ــة، كلم ــة عام ــث بصف ــة حي ــامة الطرقي الس
عــن  المترتــب  الخطــر  معهــا  يــزداد  المتحــرك  الجســم 
تصادمــه مــع جســم آخــر متحــرك أو ســاكن. وتنتــج الحــوادث 
غالبــا عــن عــدم قــدرة ســائقي العربــات علــى التوقــف 
فــي الوقــت المناســب قبــل االصطــدام بســبب االفــراط 
فــي الســرعة، أو قلــة االنتبــاه او النــوم أثنــاء الســياقة...

مسافة التوقف هي المسافة التي تقطعها الدراجة أو السيارة بين اللحظة التي يرى فيها السائق الخطر ولحظة توقف 
الدراجة أو السيارة. وتساوي مجموع المسافة  DR المقطوعة خال رد الفعل والمسافة DF  المقطوعة خال عملية الكبح أو 

الفرملة.

- مدة رد الفعل هي المدة الفاصلة بين الفاصلة بين اللحظة التي يشعر فيها السائق بوجود الخطر أمامه واللحظة التي 
يضغط عندها الفرامل، تقدر مدة رد فعل السائق بثانية واحدة في الحالة الطبيعية.أما إذا تناول مواد وأدوية مؤثرة على 

DR = V × t التركيز فقد ترتفع إلى ثانيتين أو أكثر، وتحسب بالعاقة
- تتعلق مسافة التوقف بـ : سرعة العربة  -  رد فعل السائق  -  حالة العجات  -  جودة نظام الكبح  -  طبيعة الطريق 

)مبللة، جافة، خشنة، ملساء...(.

لتفادي أخطار حوادث السير يجب على السائق  :
- احترام عامات المرور.

- مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة قبل استعمالها.
-  عدم السياقة في حالة تناول أدوية أو مواد مؤثرة على التركيز.

- عدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.
- استعمال الخودة الواقية CASQUE في حالة ركوب دراجة 

نارية،وحزام السامة بالنسبة لسائقي السيارات والشاحنات.

DA = DR + DF
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