
على حوض الموجات یحتوي على ماء سمكھ ثابت، فنحصل 

فنشاھد حركة بطیئة لسطح الماء، ھل ھذه الحركة ستكون وفق او عكس منحى الحركة احسب 

یحدث  t=0sنعتبر حبال متجانسا طرفھ األول مرتبط  بھزاز وطرفھ الثاني مثبت بجھاز یمتص الموجات الواردة علیھ، عند لحظة تاریخھا 
  . t1یعطي المنحنى جانبھ مظھر الحبل في لحظة 

موجة  N=50Hzنحدث على سطح الماء بواسطة صفیحة مستقیمیة ، مرتبطة بھزاز تردده 

نضيء الحبل بوماض، ونضبط دور الومضات على 

N
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 سلسلة تمارین
 الموجات المیكانیكیة المتوالیة الدوریة

  
على حوض الموجات یحتوي على ماء سمكھ ثابت، فنحصل ) المدة الفاصلة بین قطرتین متتالیتین ثابتة(نترك سقوط قطرات الماء بشكل منتظم 
N تنتشر في جمیع اتجاھات المستوى.  

 . علل جوابك. ماشكل خطوط الذرى المتكونة على سطح الماء في لحظة ما 
یمثل . نعتبر لحظة سقوط القطرة األولى على سطح الماء أصال للتواریخ

  .t1الشكل جانبھ بالسلم الحقیقي مقطع لسطح الماء في لحظة
  . ما طبیعة الموجة المنتشرة على سطح الماء ؟ عل إجابتك 

  .   v  و احسب  سرعة انتشارھا
  .   t2=0,35sمثل مقطع سطح الماء عند اللحظة 

 .   d=7cmتفصل بینھما مسافة 
  . الھتزاز النقطتین

  . قارن الحالة االھتزازیة للنقطتین

  علل جوابك.ماھو اكبر تردد للوماض لكي نشاھد توقف ظاھري لسطح الماء
فنشاھد حركة بطیئة لسطح الماء، ھل ھذه الحركة ستكون وفق او عكس منحى الحركة احسب  9,9Hzنضبط تردد الوماض على القیمة 

نعتبر حبال متجانسا طرفھ األول مرتبط  بھزاز وطرفھ الثاني مثبت بجھاز یمتص الموجات الواردة علیھ، عند لحظة تاریخھا 
یعطي المنحنى جانبھ مظھر الحبل في لحظة . فتنتشر طول الحبل N=250Hz متوالیة دوریة ترددھا 

  . للموجة المنتشرة طول الحبل
  

 تاریخ تمثیل مظھر الحبل
  من الحبل 
  )ن1(علل جوابك؟

t=12ms.   

نحدث على سطح الماء بواسطة صفیحة مستقیمیة ، مرتبطة بھزاز تردده . یحتوي حوض للموجات على ماء سمكھ ثابت

یمثل . قابل للضبط Neنضيء سطح الماء بواسطة وماض تردد ومضاتھ 
  . 50Hzالشكل أسفلھ مظھر سطح الماء عندما نضبط التردد على القیمة 

  . سرعة انتشار الموجة على سطح الماء
ما توقعك لحركة . Ne=49Hzنضبط تردد الوماض على القیمة 

التي تنتمي إلى الصفیحة منبعا للموجة المحدثة و النقطة 

  . Mو Sقارن الحالة االھتزازیة للنقطتین 
 أحسب التأخر الزمني بین النقطتین

a=8mm أمام الموجة الواردة.  

نضيء الحبل بوماض، ونضبط دور الومضات على . تنتشر طول حبل Nلشفرة مھتزة موجة میكانیكیة متوالیة جیبیة ترددھا 
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  .tیمثل الشكل أسفلھ مظھر الحبل عند لحظة 

 .واذكر العوامل المؤثرة على سرعة انتشارھا
 .أعط قیمة تردد الموجة واحسب سرعة انتشارھا طول الحبل

مثل شكل . نحو األعلى Sنعتبر أصل التواریخ لحظة بدایة اھتزاز المنبع 
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HzNنضبط تردد الوماض على القیمتین 
s
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 ثم بعد ذلك على القیمة ،Hz
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  1تمرین 
نترك سقوط قطرات الماء بشكل منتظم 

HzNعلى موجة جیبیة ترددھا  10
ماشكل خطوط الذرى المتكونة على سطح الماء في لحظة ما  -1 

نعتبر لحظة سقوط القطرة األولى على سطح الماء أصال للتواریخ
الشكل جانبھ بالسلم الحقیقي مقطع لسطح الماء في لحظة

ما طبیعة الموجة المنتشرة على سطح الماء ؟ عل إجابتك  -2
و احسب  سرعة انتشارھا  λحدد طول الموجة  -3
مثل مقطع سطح الماء عند اللحظة  -4
تفصل بینھما مسافة  Nو  Mنعتبر نقطتین  -5
الھتزاز النقطتین حدد التأخر الزمني  - 5-1
قارن الحالة االھتزازیة للنقطتین - 5-2
  :نضيء سطح الماء بوماض  -6
ماھو اكبر تردد للوماض لكي نشاھد توقف ظاھري لسطح الماء - 6-1
نضبط تردد الوماض على القیمة  - 6-2

  السرعة الظاھریة للحركة
  2تمرین 

نعتبر حبال متجانسا طرفھ األول مرتبط  بھزاز وطرفھ الثاني مثبت بجھاز یمتص الموجات الواردة علیھ، عند لحظة تاریخھا 
متوالیة دوریة ترددھا  الھزاز موجة جیبیة

للموجة المنتشرة طول الحبل λاحسب طول الموجة  -1
  .سرعة انتشار الموجة Vأحسب  – 2
تاریخ تمثیل مظھر الحبل t1أحسب قیمة  – 3
من الحبل  Nو  Mقارن حركتي النقطتین  – 4

علل جوابك؟ SN=20cmو  SM=8cmحیث 
t=12msمثل مظھر الحبل عند اللحظة  -5

  3تمرین 
یحتوي حوض للموجات على ماء سمكھ ثابت

   .متوالیة جیبیة
نضيء سطح الماء بواسطة وماض تردد ومضاتھ . 1

الشكل أسفلھ مظھر سطح الماء عندما نضبط التردد على القیمة 
 .حدد طول الموجـــــــــــــة  - 1-1

سرعة انتشار الموجة على سطح الماء Vحدد   2.1
نضبط تردد الوماض على القیمة   3.1

  . الموجة؟ استنتج  ترددھا الظاھري
التي تنتمي إلى الصفیحة منبعا للموجة المحدثة و النقطة  Sنعتبر النقطة . 2

M نقطة من وسط االنتشار.  
قارن الحالة االھتزازیة للنقطتین   1.2
أحسب التأخر الزمني بین النقطتین  2.2

a=8mmنضع حاجزا بھ فتحة عرضھا . 3
  ما اسم الظاھرة المالحظة؟ 1.3
  .حدد خاصیات ھذه الظاھرة 2.3

  4تمرین 
لشفرة مھتزة موجة میكانیكیة متوالیة جیبیة ترددھا  Sیحدث الطرف 

أصغر قیمة لیظھر الحبل متوقفا فنجد 

یمثل الشكل أسفلھ مظھر الحبل عند لحظة 
  أعط تعریف موجة میكانیكیة،  -1
واذكر العوامل المؤثرة على سرعة انتشارھا -2
أعط قیمة تردد الموجة واحسب سرعة انتشارھا طول الحبل -2
نعتبر أصل التواریخ لحظة بدایة اھتزاز المنبع  -3

mst: الحبل عند اللحظتین 80
1
   و

نضبط تردد الوماض على القیمتین  -4

  كیف یظھر الحبل في كل حالة؟




