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 ، السرعة، الزمن والتسارعالمسافة

 السرعة والتسارع 

السرعة هي مقياس لمدى سرعة شيء يتحرك في وقت معين. يمكننا استخدام سيارتين تتسابقان كمثال  

 على ذلك. يجب أن تقطع السيارتان نفس المسافة. 

يمكننا أن ننظر الى السرعة.  السيارة ذات السرعة لمعرفة أي من السيارتين هي األسرع، وبالتالي الفوز، 

األعلى هي السيارة التي ستتحرك أسرع. لحساب سرعة السيارة نحن بحاجة إلى معرفة المسافة التي 

قطعتها السيارة والوقت الذي استغرقته لقطع هذه المسافة. لحساب سرعة السيارات نستخدم صيغة تسمى 

 لى صيغة السرعة. ينص صيغة السرعة ع

 السرعة = المسافة مقسومة على الزمن 

 

V = 
𝑆

𝑇
  

 

 هي السرعة  Vحيث 

S  هي رمز المسافة 

 Tرمز الزمن   

 

 لقياس السرعة نستخدم كم / ساعة ومتر/الثانية 

 وحدة كم / س توضح كم كيلومتر يقطع جسم ما في ساعة واحدة. •

 واحدة.أما وحدة م/ث فتعبر عن كم متر قطع جسم ما خالل ثانية  •

 

كم / ساعة  50كم في ساعة واحدة، فإن سرعة السيارة هي  50إذا كانت السيارة تقطع    
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𝑓𝑎𝑟𝑡 =  
50 𝑘𝑚

1 ℎ
= 50 𝑘𝑚/ℎ 

 

 

 

 

 

 التسارع

 سرعة السيارة. عندما نقسم المسافة على الوقت في المعادلة أعاله، )في الصورة( نحسب متوسط 

 على سبيل المثال، مدى تغير سرعة سيارة عندما تزداد من التسارع هو معدل تغير السرعة لجسم ما،  

 كم / ساعة  0-100

كما نقول بأن السيارة تتسارع عندما تتغير سرعتها سواء أسرعت أم أبطئت. إذا زادت السرعة، فالتسارع  

 هو موجب. إذا انخفضت سرعة السيارة، فالتسارع هو سالب. ويقاس التسارع باألمتار في الثانية المربعة

 )²متر/ ثانية(

 

 حساب المسافة والسرعة والوقت 

لقد رأينا كيف يمكن استخدام قانون السرعة لحساب السرعة. يمكننا أيضا أن نستخدم قانون السرعة  

لحساب المسافة التي قطعها او تحركها شيء ما إذا كنا نعرف السرعة والوقت. يمكننا أيضا استخدام  

 إذا كنا نعرف السرعة وطول المسافالقانون لحساب الوقت، 

 

 المسافة 

التي تحركها شيء ما، يمكننا ضرب السرعة مع الوقت. إذا كنا نعلم أن سرعة السيارة هي  لمعرفة المسافة 

ك 160ساعة، يمكننا معرفة أن المسافة التي قطعتها السيارة هي  2كم / ساعة لمدة  80  

 



Vei, fart, tid og akselerasjon - arabisk 

 

   3 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

nafo.oslomet.no 

𝑉𝑒𝑖 = 80
𝑘𝑚

ℎ
× 2ℎ = 160 𝑘𝑚 

 
 

 الزمن

 يمكننا ان نقسم طول المسافة على السرعة. لحساب المدة التي استخدمها جسم ما ليتحرك لمسافة معينة، 

 

𝑇𝑖𝑑 =
𝑣𝑒𝑖

𝐹𝑎𝑟𝑡
 

 

كم / ساعة، نحصل على أن السيارة قد استغرقت  70كم بسرعة   140إذا كنا نعرف أن سيارة قد قطعت  

 ساعة.  2

 

𝑇𝑖𝑑 =
140 𝑘𝑚 

70 𝑘𝑚/ℎ
= 2ℎ 
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   :أسئلة حول نص السرعة والتسارع

   معرفته لحساب سرعة السيارة؟ما الذي نحتاج إلى  .1

   .اختر إجابة واحدة أو أكثر

 ىل أي مدى تحركت السيارة إ 

 السيارة استخدمتهم من الوقت ك 

  حجم السيارة  ما هو 

 

 ما هي وحدة السرعة؟  .2

   .اختر إجابة واحدة أو أكثر

  كم / ساعة 

 م / ث 

  / 2   مs 

 

 ما هو التسارع؟  .3

  .اختر إجابة واحدة

  ء أن يتحرك فيه. أعىل رسعة يمكن ي
 ألي ش 

  .ء ما ي
 وحدة قياس مدى رسعة تغير ش 

  .ء ما ي
   مدى تحرك ش 

 

 ما هي وحدة التسارع؟  .4

  .اختر إجابة واحدة

 م س 

  س كم / ساعة 

 س م  /S2 
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 ما الذي يمكننا استخدام صيغة السرعة له؟  .5

   .اختر إجابة واحدة أو أكثر

 حساب الرسعة ل 

  ء ما ي
 )الطريق(لحساب إىل مدى تحرك ش 

  )ي التحرك لمسافة معينة )الوقت
 لحساب مقدار الوقت الذي تقضيه ف 

 


