
   
  
  

  1تمرین 

و ھي حشرة خفیفة الوزن تتحرك . عنكبوت الماء حشرة یمكن مالحظتھا على سطح الماء الھادئ في بعض البرك الراكدة من األنھار و الجداول 
   .بسھولة على سطح الماء و ذلك عن طریق التجدیف بأرجلھا الستة دون أن یالمس جسدھا الماء 

ما ھي العدة التجریبیة التي تمكن من دراسة إنتشار الموجات على سطح الماء و تعتمد  -1
 .على مبدأ إسقاط األھداب المظلمة و المضیئة للموجة على الشاشة 

تعطي . حركة ھذه الحشرة على سطح الماء یحدث موجات تنتشر في جمیع اإلتجاھات  -2
  . Oمحدثة من طرف قدم الحشرة عند النقطة  tمقطعا لموجة منتشرة عند لحظة  -1- الوثیقة 

 .ھل ھذه الموجة طولیة أم مستعرضة ؟علل إجابتك - 2-1
توجد ورقة شجرة طافیة قرب عنكبوت الماء ، حدد طبیعة حركة ھذه الورقة عندما  - 2-2

 .ھل ھذه الموجة موجة میكانیكیة ؟ علل إجابتك. تصل إلیھا الموجة الصادرة من الحشرة  
، فنحصل على مظھري الموجة   t2  و  t1 سطح الماء في لحظتین مختلفتیننصور  - 2-3
  .  R2=200cmو  R1=100cmشعاع كل موجة ھو )  -2 -الوثیقة (
 .بین مظھري الموجة  τأوجد التأخر الزمني  -أ 

 .أحسب سرعة إنتشار الموجة - ب 
تقوم الفراشة  .عند سقوط فراشة في بركة بھا عنكبوت الماء تكون فریسة سھلھ لھ  -3

ج منھ فتحدث سلسلة من الموجات على سطح وبالرفرفة بأجنحتھا داخل الماء من أجل الخر
 ).- 3-الوثیقة (و ذلك كما تبین  10Hzالماء ترددھا 

 أحسب طول الموجة للموجة التي تحدثھا الفراشة على سطح الماء - 3-1
 .أحسب سرعة إنتشار ھذه الموجة - 3-2
المحدثة من طرف ھذه الفراشة تصل إلى حاجز مكون من صخرتین كما  الموجات- 3-3

 .- 4-تبین الوثیقة 
. ن الفراشة ما ھي المسافة بین الصخرتین لكي یلتقط عنكبوت الماء الموجات الواردة م -أ

 و ما ھي خاصیتھا ؟ما إسم ھذه الظاھرة 
  .الصخرتین الموجات بعد إجتیازھا للشق بین  - 4-أرسم بدقة على الوثیقة - ب 

  

  

  

  
  .أطراف األرجل األمامیة للعناكب المائیة تمكنھا من تحدید إتجاه و منحى إنتشار الموجة الواردة من الفراشة . لصید الفراشة عنكبوتینتنافس ی -4

تصلھ الموجة  2و العنكبوت رقم   1sبعد مرور مدة تساوي  1تصل العنكبوت رقم  ھاالموجة الواردة من ،الماءترفرف الفراشة بجناحیھا على سطح 
  .2بین الفراشة و العنكبوت رقم  dحدد المسافة .   1عن العنكبوت رقم  1.5sبعد تأخر زمني 

  2تمرین 

ینتج المكبس .   L=1mتمدد في طرف نابض طولھ  –ینتج مكبس موجات انضغاط 
  v=2m/sالنابض ھي  طول سرعة انتشار الموجة . Tاھتزازات جیبیة دورھا 

  الموجة طولیة لماذا ؟ -0
  .في أي لحظة ستھتز اللفة التي توجد منتصف النابض -1
  یمثل الشكل جانبھ التطور الزمني لحركة اھتزاز المكبس -2
  حدد قیمة الدور الزمني للموجة  - 2-1
  اصغر مسافة فاصلة بین لفتین لھما نفس الحالة االھتزازیة حدد قیمة - 2-2
 [0,45s; 0]مثل استطالة اللفة التي توجد منتصف النابض  في المجال الزمني  - 2-3
  اللفة التي توجد منتصف النابض  مع )  المنبع ( المكبس قارن حالة اھتزاز  - 2-4

  3تمرین 

من الحبل تبعد عن المنبع  Mاستطالة نقطة .مستعرضة متوالیة تنتشر طول حبل متوتر  موجة جیبیة υلشفرة مھتزة بالتردد  Sیحدث الطرف 

)yM(t)=0,04sinتعطى بالعالقة التالیة  xبمسافة 
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 .أعط تعریف الموجة المستعرضة و الموجة المتوالیة  -1
 . Tأوجد قیمة الدور  -2
  . λالموجة طول و  Vسرعة االنتشار أوجد قیمة كل من  -3
 .Sحدد تعبیر استطالة المنبع باالھتزاز  Sعلما أن أصل التواریخ ھي اللحظة التي یبدأ فیھا المنبع  -4
  d2=68cmو  d1=42cm محصورة بین  أنھاھما علما التي تفصل بین xالمسافة  قیمة حدد ،على تعاكس في الطور  Mالمنبع و النقطة  -5

  4تمرین 

  .على طــول حبــل جیبیة تنتشر موجــة متوالیة
  .ةمستعرضة أم طولی ـ ذكــر بنوع ھاتھ الموجــة،1
   t=t2-t1=0,14s∆ علما أن.   t1تنعدم استطالتھا ألول مرة بعد اللحظة  t2من الحبل قصوى وعند اللحظة  Mتكون استطالة نقطة  t1ـ عند اللحظة 2

  .لھاتھ الموجــة  Nوالتــردد  Tاحسب الـــدور  -2ـ1
  ؟ dمــاذا یمثــل المقـدار  . d=0,8 mعلما أن المسافة بین نقطتین متتالیتین من الحبل لھما نفس الحالة اإلھتزازیة ھي   -2ـ2
  .احسب سرعــة انتشار الموجــة طول الحـبل -2ـ3
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