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يمثل الشكل جانبه مقطعا رأسيا لسطح  =50Hz تحدث صفيحة رأسية على سطح ماء في حوض للموجات ، موجات متوالية مستقيمية  ترددها 

 :   t1الماء،عند لحظة

 .هل الموجة المنتشرة على سطح الماء مستعرضة أم طولية ؟ علل جوابك  (2

 .حدد مبيانيا طول الموجة المدروسة ( 1

 .أحسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل ( 3

 .  t1 أحسب  t=0 يبدأ حركته عند اللحظة Sعلما أن المنبع ( 4

 t=0,035sعند لحظة  سطح الماءمثل مظهر ( 5

 .  Sقارن حركة الجسم الخفيف بحركة المنبع .  Sمن المنبع   d=7cmعلى سطح الماء على بعد Mيطفو جسم خفيف ( 6

 . M مثل استطالة  النقطة( 7

، ارسم شكل الموجة  a=2cmنضع في الموجات صفيحتين تشكالن حاجزا به فتحة عرضها (8

 بعد مرورها من الفتحة 

نصور سطح الماء بالنسبة .سطح الماء في حوض الموجات نحدث موجة دائرية متوالية على ( 9

حدد . (2) و  (1) نحصل عل الشكلين  على التوالي2=10Hz و 1=20Hzلترددين مختلفين 

   ماذا تستنتج ؟، طول الموجة، واستنتج سرعة انتشارها  على سطح الماء في حالة 

 

يمثل الشكل جانبه مقطعا رأسيا لسطح  =50Hz موجات متوالية مستقيمية  ترددها  تحدث صفيحة رأسية على سطح ماء في حوض للموجات ،

 :   t1الماء،عند لحظة

 .هل الموجة المنتشرة على سطح الماء مستعرضة أم طولية ؟ علل جوابك ( 2

 .حدد مبيانيا طول الموجة المدروسة ( 1

 .أحسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل ( 3

 .  t1 أحسب  t=0 يبدأ حركته عند اللحظة Sعلما أن المنبع ( 4

 t=0,035sعند لحظة  سطح الماءمثل مظهر ( 5

 .  Sقارن حركة الجسم الخفيف بحركة المنبع .  Sمن المنبع   d=7cmعلى سطح الماء على بعد Mيطفو جسم خفيف ( 6

 . M مثل استطالة  النقطة( 7

، ارسم شكل الموجة  a=2cmفتحة عرضها نضع في الموجات صفيحتين تشكالن حاجزا به (8

 بعد مرورها من الفتحة 

نصور سطح الماء بالنسبة .نحدث موجة دائرية متوالية على سطح الماء في حوض الموجات ( 9

حدد . (2) و  (1) نحصل عل الشكلين  على التوالي2=10Hz و 1=20Hzلترددين مختلفين 

   ماذا تستنتج ؟، طح الماء في حالة طول الموجة، واستنتج سرعة انتشارها  على س

 

يمثل الشكل جانبه مقطعا رأسيا لسطح  =50Hz تحدث صفيحة رأسية على سطح ماء في حوض للموجات ، موجات متوالية مستقيمية  ترددها 

 :   t1الماء،عند لحظة

 .هل الموجة المنتشرة على سطح الماء مستعرضة أم طولية ؟ علل جوابك ( 2

 .مبيانيا طول الموجة المدروسة حدد ( 1

 .أحسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل ( 3

 .  t1 أحسب  t=0 يبدأ حركته عند اللحظة Sعلما أن المنبع ( 4

 t=0,035sعند لحظة سطح الماء مثل مظهر ( 5

 .  Sبحركة المنبعقارن حركة الجسم الخفيف  .  Sمن المنبع   d=7cmعلى سطح الماء على بعد Mيطفو جسم خفيف ( 6

 . M مثل استطالة  النقطة( 7

، ارسم شكل الموجة  a=2cmنضع في الموجات صفيحتين تشكالن حاجزا به فتحة عرضها (8

 بعد مرورها من الفتحة 

نصور سطح الماء بالنسبة .نحدث موجة دائرية متوالية على سطح الماء في حوض الموجات ( 9

حدد . (2) و  (1) نحصل عل الشكلين  على التوالي2=10Hz و 1=20Hzلترددين مختلفين 

   ماذا تستنتج ؟، طول الموجة، واستنتج سرعة انتشارها  على سطح الماء في حالة 

 


