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 سلسلة تمارین
 الموجات المیكانیكیة المتوالیة

كل المبین أسفلھشنحدث بواسطة مسمار موجة دائریة على سطح الماء  لحوض الموجات فنحصل على ال
   مستعرضة أم طولیة ؟

 بداللة الزمن  Sنقیس تغیرات أشعة الدوائر الممركزة في المنبع 

  احسب سرعة انتشار الموجـــة ؟
t’=3s   

   . Sمن المنبع  d=10 cmتتواجد  على مسافة  Mأحسب لحظة وصول الموجة إلى نقطة 
  .Mو 

لحبل مرن موجة مستعرضة تنتشر طول 
نصور الحبل في اللحظة التي 

یمثل الرسم التالي ,  الذي نتخذه اصال للتواریخ 

t1=0,1s ; t2=0,15s . 

1الوثیقة (أحد طرفیھ رأسیا  Sنضع حبال طویال جدا ومتوترا فوق طاولة أفقیة ،ونحرك بسرعة 

  .Mـ حدد اتجاه انتشار الموجة واتجاه حركة النقطة 
  

المدة التي تفصل النقاط صورتین متتالیتین   t=0,25 s∆ـ تتم دراسة انتشار الموجة بواسطة كامیرا فیدیو حیث 

  .ـ عرف سرعة اإلنتشار واحسب قیمتھا
  من الوقت ؟

Y  لنقطتینA  وB  من الحبل التسجیلین التالین ونعتبر اللحظة

  أوال ؟ ) Sالمحدث عند النبع  (یصیبھا التشویھ  
S . 

  ـ أحسب التأخر الزمني لنقطة بالنسبة لألخرى التي یصیبھا التشویھ أوال ؟

  . Aبالنسبة للنقطة  C، حدد موضع   tC=0,5 sعند لحظة 
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1تمرین   

نحدث بواسطة مسمار موجة دائریة على سطح الماء  لحوض الموجات فنحصل على ال
مستعرضة أم طولیة ؟:حدد صنف ھذه الموجة  -1
نقیس تغیرات أشعة الدوائر الممركزة في المنبع   -2

   :الجدول التاليفنحصل على 

احسب سرعة انتشار الموجـــة ؟ -3
 t’=3sأحسب شعاع الدائرة عنــد    -4
أحسب لحظة وصول الموجة إلى نقطة  -5
و  Sأحسب التأخر الزمني بین   -6

2تمرین   

لحبل مرن موجة مستعرضة تنتشر طول   Oنحدث عند الطرف
نصور الحبل في اللحظة التي ,  v=10m/sحبل بسرعة 

الذي نتخذه اصال للتواریخ  t0تاریخھا 
  . t0=0sالحبل في اللحظة 

0,15s=مثل مظھر الحبل عند اللحظات 

3تمرین   

نضع حبال طویال جدا ومتوترا فوق طاولة أفقیة ،ونحرك بسرعة 

ـ حدد اتجاه انتشار الموجة واتجاه حركة النقطة 1
  .مستعرضة مـ ھل الموجة طولیة أ2
ـ تتم دراسة انتشار الموجة بواسطة كامیرا فیدیو حیث 3

ـ عرف سرعة اإلنتشار واحسب قیمتھا1ـ3
من الوقت ؟ Mـ كم تستغرق حركة النقطة 2ـ3
YBو   YAـ تعطي دراسة استطالتي 4

یصیبھا التشویھ   Bو  Aـ أي من النقطتین 1ـ4
 Sـأي النقطتین أقــرب إلى المنبع 2ـ4
ـ أحسب التأخر الزمني لنقطة بالنسبة لألخرى التي یصیبھا التشویھ أوال ؟3ـ4
  . Bو  Aـ أحسب المسافة بین 4ـ4
عند لحظة   Cـ تصل الموجة إلى نقطة 5ـ4

 

R (m) 0  0,01
t (s)  0  0,5




