موقع األوائل التعليمي
أوالً :موقع الجسم والحركة
جسم في موقع.
لكل
ٍ
يجب تعيين:
جسم
موقع
لتحدي ِد
ُ
ٍ
ِ
)(1نقط ٍة مرجعي ٍة ،وهي نقطةٌ
موقع
صف
لو
ها
نختار
ِ
َ
ُ
ِ
الجسم بالنسب ِة إليها.
ِ
الجسم عن النقط ِة المرجعي ِة.
)(2بُعد
ِ
)(3الجهة التي يق ُع فيها الجس ُم بالنسب ِة للنقط ِة
المرجعي ِة.
حرك.
وإذا تغيّر موق ُع
ِ
الجسم نقو ُل إنَّه تَ ّ
يُسمى البع ُد َ
بين موقع الجسم األول وموقعه الثاني
المسافة المقطوعة.
مثال:
ماهر بين منزله ومدرسته ،انظر الشكل:
يقف
ُ
ٌ
مرجع؟
كيف نحدد موقع ماهر إذا اعتبرنا المنزل نقطة
ٍ
ب ِم َن المنز ِل.
نقول أن ماهر يبعد  70مترا ً إلى الغر ِ
كيف نحدد موقع ماهر إذا اعتبرنا المدرسة نقطة
مرجع؟
ٍ

الشرق َ
من المدرس ِة.
نقول أن ماهر يبعد  30مترا ً إلى
ِ
ماهر ِمن َمكانِ ِه باتجاه المدرسة ،نقول َّ
أن
تحر َك
ٌ
وإذا َّ
المسافة المقطوعة تساوي  30مترا ً.
أقوم تعلمي؟ وأتأمل فيه
تأمل الشكل ،ثم أجب عن األسئل ِة التي تليه:
ش َج َر ِة الت ِيّ ِن.
ب بالنسب ِة إلى َ
♦ح ّدِد موق َع الطال ِ
ش َج َر ِة َ
يتون.
ب بالنسب ِة إلى َ
♦ح ّدِد موق َع الطال ِ
الز ِ
الطالب على بُع ِد  10م شرق شجر ِة
ف
♦إذا َوقَ َ
ُ
الزيتون ،فما المسافَةُ التي قَ َطعَها؟
اإلجابة :
♦على بُع ِد  10م َ
ش َج َر ِة الت ِيّ ِن.
رب َ
غ َ
ش َج َر ِة َ
يتون.
َرق َ
♦على بُع ِد  40م ش َ
الز ِ
♦ َ
الزيتون ،وأصبَ َح
شرق شجر ِة
كان على بُع ِد  40م
َ
ِ
ُ
تكون
الزيتون ،لذا
ش َجر ِة
على بُع ِد  10م
شرق َ
َ
ِ
المسافةُ المقطوعةُ  30 = 10 - 40م
ثانياً :السرعة
جسم إن َ
سريعا ً من
يت ُم الحك ُم على سرع ِة
كان بطيئا ً أم َ
ٍ

الزمن.
خال ِل ال َمساف ِة التي يقطعُها في وحد ِة
ِ
مقدار المساف ِة التي يقطعها الجس ُم في وحد ِة
السرعة:
ُ
الزمن.
وتحسب السرعة من العالقة الرياضية اآلتية:
متر لك ِل ثاني ٍة.
ووحدة قياس السرعة هي م/ث ،وتُقرأ ٌ
ف سرعةُ
الجسم بأنّها ثابِتةٌ إذا كانت سرعتُهُ في
وتو َ
ص ُ
ِ
سهُ.
أي ِ لحظ ٍة هي
المقدار نَف َ
َ
ّ
مثال:
ثوان ،ما
إذا قطعت سيارةٌ مسافةَ ( )120م في ()6
ٍ
عتِها؟
سر َ
مقدار ُ
ُ
الحل:
وحدات السرعة
وللسرع ِة وحداتٌ مختلفةٌ تعتم ُد على وحد ِة ك ّل َ
من
المساف ِة َ
والز َمن.
الجدول التالي يمثل بعض وحدات السرعة:
وحدة المسافة وحدة الزمن وحدة السرعة

متر ثانية متر  /ثانية
متر دقيقة متر  /دقيقة
كيلومتر ساعة كيلومتر  /ساعة
أقوم تعلمي؟ وأتأمل فيه
ثوان ،وقطع أحم ُد
♦قط َع سعي ٌد مسافةَ  4م في 4
ٍ
ثوان.
سها خالل 8
المسافةَ نف ِ
ٍ
أيهما أسرعُ؟ ِلماذا؟
ب المدار ِس .هل تؤيّد هذا
♦توضع مطبّاتٌ أما َم أبوا ِ
اإلجرا َء؟ ِلماذا؟
اإلجابة:
♦سرعة سعيد =  1 = 4 ÷ 4م/ث
ع من
سرعة أحمد =  0,5 = 8 ÷ 4م/ث  ،سعي ٌد أسر ُ
أحمد.
َ
سرع ِة سيَّارا ِتهم
السائقين
♦نعم؛ ألنه يُلز ُم
بتخفيض ُ
ِ
الدهس.
المدارس ،وهذا يؤدي إلى تقلي ِل حوادث
أما َم
ِ
ِ
العلم والتكنولوجيا والمجتمع
الرادار
يُستخد ُم الرادار في تحديد سرعة األجسام وبُعدها.
تستخدم شرطة المرور الرادار لمراقبة سرعة

السيارات على الشوارع ،للتحقق من التزام السائقين
بالسرعة المحددة.

إجابات أسئلة الفصل
السؤال األول:
أ -موقع عجلون بالنسبة إلى الكرك هو  191كيلومتر
شمال الكرك.
ب -موقع عجلون بالنسبة إلى المفرق هو  71كيلومتر
غرب المفرق.
ج -موقع العقبة بالنسبة إلى الكرك هو  206كيلومتر
جنوب غرب الكرك.
السؤال الثاني:
تحرك الطالب؛ ألن موقعه قد تغيَّر ،حيث أنه كان
نعم ّ
المرة األولى شرق بوابة المدرسة وعلى مسافة
في ّ
 30متراً ،وإذا حددنا موقع الطالب بالنسبة لسيارة في
ساحة المدرسة فإنه قد تغير موقع الطالب بالنسبة
للسيارة ،وبالتالي يكون قد تحرك (خاصة وأن السيارة
ثابتة ).
السؤال الثالث:

الجسم األول أسرع.
السؤال الرابع:

السؤال الخامس:
ي =  4م/ث .
سرعة سمير كما قاسها عل ّ
سرعة سمير كما قاسها عُمر =  3م/ث.
يمكن تفسير سبب االختالف إلى ّ
أن زمن قطع سمير
في الحالة الثانية كان أقل.
يمكن تفسير ذلك لوجود خطأ بالقياس بين الطالبين.
السؤال السادس:
أ -سرعة مازن = المسافة المقطوعة ÷ الزمن
السرعة =  2 = 60 ÷ 120م/ث.
ب -يقع المسجد على بعد  90مترا ً شرق منزل مازن.

