
  المرحلة الثانية (البايوميكانيك)   السادسةمحاضرة ال

  -السرعه والسرعه المتجهة:

عندما ٌتحرن جسم من مكان الى اخر فان حدوث الحركه ٌتم فً ولت معٌن وٌختلف الولت المستغرق لمطع 

كٌلومترات بواسطة سٌارة مسرعه تستغرق ولتا الصر  01مسافه محددة من جسم الى اخر . فمطع مسافه 

من لطع المسافه نفسها بواسطة الركض , وٌعد الزمن االخٌر الصر من زمن لطع المسافه مشٌا على من ز

االلدام .نستنتج مما تمدم ان الجسم الذي ٌمطع المسافه نفسها بزمن اطول , وعلى هذا االساس ٌمكن صٌاغة 

 العالله بٌن السرعه والمسافه والزمن على النحو االتً:

 ))السرعه تساوي المسافه الممطوعه فً وحدة الزمن((                           

 كم/ساعه.01م/ثا او سٌاره تسٌر بسرعه 6بسرعه 

كما ذكرنا سابما ان السرعه تعد كمٌه متجهه اي ٌنبغً ذكر اتجاهها اضافه الى ممدارها عند دراستها , ان 

( , ولكن من speedترجمه لكملة ) استعمال كلمة السرععه التً نتداولها دائما فً مجالنا الرٌاضً هً

النظر المٌكانٌكٌه البحته ٌعبر هذا المصطلح عن كمٌه السرعه ولٌس السرعه الممصوده مٌكانٌكٌا اب  جهةة

(التً تمثل كمٌة السرعه  التً ٌتحرن بها الجسم اضافه الى اتجاها. واضحنا فً Velocityالسرعه المتجة )

ن  السمافه واالزاحه من وجهةالنظر المٌكانٌكٌه , وبالنظر لالرتباط موضوع سابك من هذا الكتاب الفرق بٌ

الوثٌك بٌن السرعه والمسافه فالبد لنا من توضٌح العالله الرٌاضٌه ككمٌه لحركه الجسم والسرعه المتجهه 

: المسافه الممطوعه فً وحده الزمن اوهً معدل تغٌر المسافه speedالسرعه وبٌن المسافه واالزاحه, 

تكفً لتعبٌر عنها ذكر ممدارها. وحدة المٌاس: متر/الثانٌه وٌرمز لها  وهٌه كمٌه لٌاسٌه:سبة للزمن. بالن

  S = l/t(.                       sبالرمز )

: وهً االزاحه الممطوعه فً وحده الزمن او هً معدل تغٌر االزاحه بالنسبه Velocityالسرعه المتجهه 

 تكفً لتعبٌر عنها ذكر ممدارها واتجهاهها.  للزمن.وهً كمٌه  متجهة:

 V = d/t(.              vوحدة المٌاس : متر/ الثانٌه. وٌرمز لها بالرمز )

اصبح من الواضح التفرٌك بٌن مصطلحً السرعه والمتجه من جهة النظر المٌكانٌكٌة البحتة اللذٌن غالبا ما 

 نعبر . عنها بمصطلح السرعه بشكل عام. 

ذهابا واٌابا 25m وكان طول حوض السباحه 30sبزمن لدره  50mما ٌتحرن سباح لمطع مسافه عند مثال:

 واستخرج السرعه و السرعه الممطوعه؟

 -السرعه اللحظٌة او االنٌة:

احٌانا تتغٌر سرعه الجسم فً فترات زمنه لصٌرة فلتحدٌد  سرعهذلن الجسم فً لحظة السرعه ٌجب معرفه 

السرعه اللحظٌه او االنٌه: وهً المسافه على اصغر فتره زمنٌه عندئذ تسمى ممدارها فً اصغر فرق فً 



( والسرعه اللحظٌه = اصغر V limالرمز)اصغر فرق فً المسافه على اصغر فرق فً الزمن وٌرمز لها 

 فرق فً المسافه / اصغر فرق فً الزمن

 وتتخرجهذه السرعه عن طرٌك المانون التالً 

 

 -متوسط السرعة: 

اذا كان لدٌنا اكثر من سرعه ٌمكننا استخراج متوسط تلن السرع عن طرٌك استخراج متوسط السرع ) 

 V=v1+v2/2                 هً حاصل جمع السرع على عددها.معدل السرعه(: 

  -كما فً المثال االتً:

ثم ٌستمر فً حركته  5sوٌمطعها بزمن لدره  20mٌتحرن عداء من نمطه أ باتجاه نمطه ب التً تبعد مسافه 

 كما فً الشكل االتً: 11sبحٌث كان الزمن المستغرق الكلً  30mالى نمطه ج التً تبعد عن ب مسافه 

V1=d1/t1 =20m/5s= 4m/s 

V2=d2/t2=30m/6s=5m/s 

V=v1+v2/2=4+5/2=4.5m/s 

 -السرعه كمٌة متجهة:

ان السرعه هً احدى الكمٌات المٌكانٌكٌه التً ٌتم تناولها بشكل مستمر سواء فً العمل الٌومٌة او اثناء 

دراستنا للحركه فً المجال ذكرنا سابما ان خاصٌه السرعه من الناحٌه المٌكانٌكٌه هً خاصٌه االتجاه , فعند 

س بٌاتً , بمعنى اذا سار جسم باتٌر دراستنا لفعل تاثٌر السرعه ٌتم التعامل مع هذه الكمٌه على اسا

سرعتٌن فً الولت نفسه فان الفعل التاثٌري لهذه السرع ٌعتمد على اتجاهاتها فاذا كانت  السرعتان فً اتجاه 

السرعتان فً اتجاهات مختلفه وعلى خط واحد فان محصلتها هً عباره عن جمعهما هندسٌا.اما  كانت 

عمل واحد فان محصلتها النهائٌه هً الفرق بٌنهما. وهنان امثله كثٌره فً الحٌاة الٌومٌه على هذه الخاصٌه 

, فاذا سار راكب المطار باتجاه حركة المطار نفسها فان سرعه اراكب هً عباره عن سرعته + سرعه 

سرعه الراكب .ٌمكن  –خرة فأن سرعته هً الفرق بٌن سرعه المطار المطار بٌنما اذا كان ٌسٌر نحو المؤ

تطبٌك المبدأ نفسه على الحركات الرٌاضٌه وخاصه فعالٌات الرمً حٌث ٌمكن جمع سرعات الٌد الرامٌه 

تتحرن معٌن وٌتم ضربها من الالعب باالتجاه  فً رمً الثمل فً االتجاه نفسه او سرعه كرة المدم عندما

لسرعه النهائٌه فً كلتا الحالتٌن هً المجموع الجبري للساعتٌن , اما فً فعالٌه رمً الرمً نفسه لتكون ا

ففً المرحله االولى تكون سسرعه الرمح هً سرعه الرامً نفسها ولكن اثناء الخطوات االخٌره من ارمً 

الرمح على  التً ٌتمفٌها ترجٌع ارمح الى الخلف فان سرعه الرامً هً الفرق بٌن سرعه الجسم وسرعه

الرغم ان الحركة النهاٌئه للرمح هً فً اتجاه الرمً . ٌتاثر جسم االنسان فً بعض االنسان فً بعض 



الحاالت باكثر من سرعه ولكن خط عملها لٌس على خط عمل واحد , ففً هذه الحاله تكون السرعه بزاوٌة 

تم استخراج المحصله عن طرٌك فٌمكن استخراجها عن طرٌك المحصله اذا كانت الزاوٌه لائمه فٌتم فٌ

تطبٌك نظرٌه فٌثاغورس .اما اذا كانت الزاوٌه بٌن السرعتٌن حادة او منفرجه فان المحصله ٌمن استخراج 

 لٌمتها من خالل المانون الجٌب تمام.

 


