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 التمرين األول –1 

 

fيبعث موجات صوتية في الهواء بتردد  نستعمل مكبر للصوت 2,0kHz ثم نقوم بقياس طول الموجة تجريبيا ،. 

 ، وهل هو حاد ؟هل يمكننا سماع هذا الصوت( 1

 .أعط تعريف طول الموجة، ثم اقترح طريقة تمكننا م قياسها تجريبيا( 2

16,5cmبأن  تجريبيا نجد( 3  في الهواء  ، أوجد قيمة سرعة انتشار الصوت. 

 : رسال موجة صوتية في غاز األزوت ، من خالل المقادير التالية نستعمل مكبر الصوت السابق إل( 4

 .، من منهم سوف يتغير التردد ، سرعة االنتشار ، طول الموجة   

 

 2--التمرين الثاني  

 

 اب الصحيحاختر الجو

 : عندما نزيد من قيمة تردد موجة في وسط سرعة االنتشار فيه ثابته ، هل ( 1

 .قيمة طول الموجة تزداد ( أ

 .قيمة طول الموجة تتناقص ( ب

:    سرعة انتشار الموجات على سطح البحر هي( 2
g

v
2





   

 : شدة مجال الثقالة ، هل سطح الماء  gة و هي طول الموج حيث   

 .وسط مبدد  ( أ

 .وسط غير مبدد    ( ب

 . Tوالدور الزماني  تنتشر موجات في وسط تتحقق فيه العالقة التالية بين طول الموجة ( 3

     
2T   مع هل هذا الوسط مبدد ؟. ثابته موجبة 

وسط آخر تنتشر فيه موجات ، بحيث تتحقق العالقة التالية فيه  ( 4
' T    بين طول الموجة  والدورT  .' 

 .جوابك هل هذا الوسط مبدد ؟ علل .  ثابته موجبة 

 : النجاز ظاهرة الحيود هل يجب أن تمر الموجة عبر ثقب قطره ( 5

 .أصغر من طول الموجة(  أ

 أكبر من طول الموجة( ب

 التمرين الثالث
 :لخيط رفيع ننجز التجربتين التاليتين dلقياس القطر 

 التجربة األولى(1

بها شق عرضه ( P)نضئ صفيحة 
1

a حادي اللون طول موجته بضوء ا  منبعث من جهاز الالزر، ثم نضع شاشة

E  على المسافةD 1.6 m  فنشاهد على الشاشة ( 1الشكل )من الشق،E  مجموعة من البقع الضوئية، بحيث يكون

عرض البقعة المركزية 
1

L 4.8 cm ( 2الشكل). 

( 2)واتمم مسار األشعة الضوئية المنبثقة من الشق؛ وأعط اسم الظاهرة التي يبرزها الشكل( 1)أنقل الشكل ( 1.1

 . Eعلى الشاشة 

 .لكي تحدث هذه الظاهرة aأذكر الشرط الذي ينبغي ان يحققه عرض الشق ( 1.2

قعة الضوئية المركزية وأحد طرفيها بداللة بين وسط الب أكتب تعبير الفرق الزاوي ( 1.3
1

L  وD. 
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بداللة  تغيرات ( 3)يمثل منحنى الشكل (1.4
1

a
 . 

 ؟ aكيف يتغير عرض البقعة المركزية مع تغير ( 1.4.1

وأحسب  حدد مبيانيا ( 1.4.2
1

a . 

 2التجربة ( 2

 مثبت dونضع مكانها بالضبط خيطا رفيعا قطره ( P)نزيل الصفيحة 

 بحيث يكون عرض(  2)على حامل،فنحصل على شكل مماثل للشكل

البقعة المركزية 
2

L 2.5 cm  حدد،d. 

 (2002العلوم الرياضية )التمرين الرابع 
الموجات فوق الصوتية موجات ميكانيكية ترددها أكبر من تردد الموجات الصوتية المسموعة من طرف 

 .االنسان،تستغل الموجات فوق الصوتية في عدة مجاالت كالفحص بالصدى

 .دراسة انتشار الموجات فوق الصوتية، تحديدي أبعاد أنبوب فلزي: يهدف هذا التمرين إلى 

 .انتشار الموجات الميكانيكية( 1

 .اعط تعريف الموجة الميكانيكية المتوالية(أ( 1.1

 .الموجة الميكانيكية المستعرضةبين الموجة الميكانيكية الطولية وأذكر الفرق ( ب       

 انتشار الموجة فوق الصوتية في الماء( 2.1

  Eللموجات فوق الصوتية في حوض مملوء بالماء ،بحيث يكون الباعث  R2و  R1ومستقبلين  Eنضع باعثا 

 (1-الشكل. )والمستقبالن على نفس االستقامة وفق مسطرة مدرجة

 

 

 

 

 

 

 

االشارتان  تطبق.  R2و  R1يرسل الباعث موجة صوتية متتالية جيبية تنتشر في الماء وتصل إلى المستقبلين 

 .لراسم التذبذب Y2و Y1دخلين م،تباعا على ال R2و  R1الملتقطتان من طرف المستقبلين 

معا عند صفر المسطرة المدرجة ،نالحظ على شاشة راسم التذبذب الرسم  R2و R1عندما يوجد المستقبالن 

على  R2و R1،حيث يكون المنحنيان الموافقان لالشاراتين الملتقطتين من طرف  2-التذبذبي الممثل في الشكل

وفق المسطرة المدرجة  R2نبعد .  10μs/divالحساسية األفقية لراسم التذبذب مضبوطة على . افق في الطورتو

طتان من ينزاح نحو اليمين ،وتصبح االشارتان الملتق R2لالشارة الملتقطة من طرف  الموافقفنالحظ ان المنحنى

dهي  R2و  R1من جديد على توافق في الطور عندما تكون المسافة بين  R2و  R1طرف  3cm . 

 . λأعط تعريف طول الموجة ( أ

 في وسط معين  vللموجات فوق الصوتية وسرعة االنتشار  Nوالتردد  λأكتب العالقة بين طول الموجة ( ب
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استنتج من هذه التجربة القيمة ( ج
e

v لسرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الماء. 

 .الصوتية في الهواءانتشار الموجات فوق ( 3.1

d)نحتفظ بعناصر التركيب التجريبي في مواضعها  3cm) ونفرغ 

 ةح وسط انتشار الموجات فوق الصوتيالحوض من الماء فيصب 

 هو الهواء،عندئذ،نالحظ أن االشارتين المستقبلتين من طرف 

 R1  وR2 أصبحتا غير متوافقتين في الطور. 

 .أعط تفسير لهذه المالحظة( أ

 وفق  R1عن  R2أحسب المسافة الدنوية التي يجب أن نبعد بها (ب

 المسطرة المدرجة لتصبح االشارتان من جديد على توافق في الطور،

:جات فوق الصوتية في الهواء علما أن سرعة انتشار المو
a

v 340m/s  

 ستعمال الموجات فوق الصوتية لقياس أبعاد أنبوب فلزيا( 2

 مجس يلعب دور الباعث والمستقبل ،يرسل اشارة فوق صوتية

 اتجاهها عمودي على محور األنبوب الفلزي األسطواني الشكل

 فوق الصوتية تخترق االشارة ( 3-الشكل)مدتها جد وجيزة 

 األنبوب وتنتشر عبره وتنعكس كلما تغير وسط االنتشار،

 .رة كهربائية وجيزةعود إلى المجس ،حيث تتحول إلى إشاثم ت

 نعاين بواسطة راسم التذبذب ذاكراتي االشارتين المنبعثة

 والمنعكسة معا، يمكن الرسم التذبذبي المحصل أثناء اختبار

 . 4-مثل في الشكلأنبوب فلزي من رسم التخطيط الم

 (.4-الشكل) P3و P2و P1و Poنالحظ حزات رأسية 

Po: توافق اللحظةt 0 النبعاث االشارة. 

P1:من طرف المجس(1)توافق لحظة التقاط االشارة المنعكسة. 

P2:من طرف المجس(2)توافق لحظة التقاط االشارة المنعكسة. 

P3:من طرف المجس(3)توافق لحظة التقاط االشارة المنعكسة. 

 :يةسرعة انتشار الموجات فوق الصوت

: في فلز االنبوب --
4

m
v 1.00.10 m/s 

:       في الهواء --
a

v 340m/s   

 .لجدار األنبوب الفلزي eأوجد السمك ( 1.2

 .لآلنبوب Dأوجد القطر الداخلي ( 2.2
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 موجات في حوض الموجات: التمرين الخامس 
 خل حوض للموجاتمقوم بانجاز موجات خطية دا

 ، نقوم بقياس  50Hzتردد منبع الموجات هو 

  nالمسافة بين ذروة موجة نرمز لها ب 

nوذروة أخرى نرمز لها ب  4  ، 

 . 16.0cmlفنجد 

 وجات ماهي قيمة طول الموجات للم( 1

 .المنتشرة على سطح الماء

 .أحسب قيمة سرعة انتشار هذه الموجة( 2

مثل مقطع لحوض الموجات لحظة ( 3 t  أخذ هذه الصورة، ثم مثل هذا المقطع عند لحظة

t 0.065s . 

 .،علل جوابك Bحركة النقطة  مع Aمن الشكل أعاله ، فارن حركة القطة  Bو Aنعتبر نقطتين ( 4

 

 تردد هزاز: التمرين السادس
 أرسم تبيانة هزاز ميلد( 1

Nد تيار مأخذ التيار الكهربائي ، الذي تردده يمر داخل كهرمغناطيس لهزاز ميل( 2 50Hz 

ر الكهربائي،أوجد قيمة تردد علما بأنه يتم جذب شفرة هزاز ميلد من طرف الكهرمغناطيس كيفما كانت اشارة التيا

 .الشفرة

 .بواسطة هذا الهزاز نكون موجات متوالية دورية على طول حبل مرن( 3

μوكتلته الحجمية  1.6Nأحسب طول موجة هذه الموجة علما بأن توتر الحبل هو    0.1kg /m  

سرعة اشارة على طول حبل  : نعطي 
T

v
μ

 . 

 . موجات على سطح الماء:التمرين السابع 

بواسطة منبع  S نكون موجات دائرية على سطح الماء. 

عنق الماء داخل حوض الموجات ثابت وتردد المنبع  S  هوN 10Hz  

 نالحظ ظاهرة التوقف الظاهري للظاهرة المدروسة  بواسطة وماض( 1

dنجد . الفاصلة بين ذروتين متتاليتين  dثم نقوم بقياس المسافة  8cm  

 على سطح الماء  للموجات المنتشرة λأوجد قيمة طول الموجة 

 .ثم أحسب سرعة انتشار هذه الموجات

 .DوCوBوAربعة فطع من الفلين على سطح الماء عند النقط نضع أ( 2

SDبحيث  36cm , SC 24cm , SB 20cm , SA 16cm     

من ضمن هذه القطع ماهي التي تهتز على توافق في الطور مع المنبع  S . 

 ما هي اللحظة الزمنية التي تم فيها هذه الصورة لحوض الموجات ؟ ( 3
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 . 2002العلوم الفيزيائية الدورة االستدراكية : ن التمرين الثام
 هدف هذا التمرين إلى دراسة حركة هذه ي. بحار أمواجا تنتشر نحو الشاطئ تحدث الرياح في أعالي ال

 .األمواج 

Tنعتبر أن الموجات المنتشرة على سطح البحر متوالية وجيبية دورها  7s . 

 .مدروسة طولية أم مستعرضة ؟ علل جوابك الموجة ال هل( 1

 سرعة انتشار الموجة علما أن المسافة vأحسب ( 2

dالفاصلة بين ذروتين متتاليتين هي  70m . 

 ا رأسيا لمظهر سطح الماء مقطع 1-يعطي الشكل( 3

 . tعند لحظة 

  Mمنبعا للموجة و  Sهمل ظاهرة التبدد ، ونعتبر ن

 . SMبالمسافة  Sجبهتها التي تبعد عن 

 خرالتأ τتعبير  1-أكتب ، باعتمادك على الشكل( 1.3

  λبداللة طول الموجة  Sبالنسبة لحركة  Mالزمني لحركة 

 . τأحسب قيمة 

 لحظة Mمعلال جوابك ، منحى حركة  حدد ،( 2.3

 .ها وصول الموجة إلي

aتصل األمواج إلى بوابة ، عرضها ( 4 60m  

 .( 2-الشكل)توجد بين رصيفي ميناء 

 ومثل عليه الموجات بعد اجتيازها 2-انقل الشكل

 البوابة ، وأعط اسم الظاهرة المالحظة ؟ 

      
 . 2012العلوم الرياضية  الدورة االستدراكية   

مع طبيعة السائل ومع سرعة جات ميكانيكية يمكن أن تنتشر في السوائل بسرعة تتغير الموجات فوق الصوتية مو

 . الجريان

 .على تحديد سرعة جريان الماء في قناة يهدف هذا التمرين 

 انتشار موجة فوق صوتية ( 1

Nتنتشر موجة فوق صوتية ترددها  50kHz  في الماء الساكن بسرعة :
1

0v 1500m.s
 . 

 .موجة فوق الصوتية في الماء الساكن اللهذه  λأحسب طول الموجة ( 1.1

 .عند انتشار الموجة فوق الصوتية في الهواء ؟ علل جوابك  λهل تتغير قيمة ( 2.1

 

 .قياس سرعة جريان الماء في قناة ( 2

0داخل قناة بحيث ،  evفي ماء يجري بسرعة  vجة فوق صوتية بسرعة تنتشر مو ev v v 
r uur uur

0vمع  
uur

متجهة  

 .سرعة انتشار هذه الموجة في الماء الساكن 

 .للموجات فوق الصوتية  Rومستقبال  E، نضع بداخلها باعثا  جريان الماء في قناة أفقيةسرعة  evلتحديد 

 لماء ، وتفصل بينهماعلى نفس المستقيم األفقي الموازي التجاه حركة ا Rوالمستقبل  Eيوجد الباعث 

dالمسافة    1.0m . 

يمكن جهاز معلوماتي من .  Rموجة فوق صوتية مدتها جد قصيرة لتلتقط من طرف المستقبل  Eيرسل الباعث 

تسجيل اإلشارة  u t طها المستقبل التي يلتقR   . نسجل اإلشارة u t  في كل من الحالتين التاليتين. 
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 (. 1-الشكل)  Bبالموضع  Rوالمستقبل  Aمثبت بالموضع  Eالباعث : الحالة األولى 

 ( . 2-الشكل)  Aبالموضع  Rوالمستقبل  Bمثبت بالموضع  Eالباعث : الة الثانية الح

 .للموجة فوق الصوتية أصال للتواريخ ، بالنسبة لكل حالة  Eنعتبر لحظة إرسال الباعث  

 .ا المحصل عليهم( ب ) و ( أ ) التسجيلين  3-يمثل الشكل

 .حدد ، التسجيل الموافق للحالة الثانية ( 1.2

 .علل جوابك 

 الفرق الزمني بين مدتي انتشار τيمثل ( 2.2

 في Rإلى المستقبل  Eالموجة من الباعث  

 :الحالتين  

  0v: بداللة  τأوجد تعبير الفرق الزمني ( أ

ev  وd . 

 ،0vمهملة أمام  evباعتبار السرعة ( ب

 لجريان الماء في القناة  evحدد السرعة 

τعلما أن   2.0μs . 

 

 

 
  2011العلوم الفيزيائية الدورة االستدراكية 

 .يعتبر الكشف بالصدى الذي تستعمل فيه الموجات فوق الصوتية طريقة لتحديدي سمك الطبقات الجوفية 

 .يهدف التمرين إلى تحديد سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء وتحديد سمك طبقة جوفية للنفط 

 .شار الموجات فوق الصوتية في الهواء تحديد سرعة انت( 1

، فنحصل على الرسم التذبذبي  2Rو ٌ 1Rللموجات غوق الصوتية ومستقبلين  Eنضع على استقامة واحدة باعثا 

 بداية االشارة المستقبلة Bو  1Rبداية االشارة المستقبلة من طرف  Aتمثل .    2-الممثل في الشكل

 . 2Rمن طرف  

 . 2Rو  1Rالتأخر الزمني بين االشارتين المستقبلتين بواسطة  τ، حدد قيمة  2-اعتمادا على الشكل( 1.1

 .سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء  airVحدد قيمة ( 2.1

Byأكتب تعبير االستطالة ( 3.1 (t)  للنقطةB  عند لحطةt  بداللة استطالة النقطةA . 
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 .تحديد سمك طبقة جوفية من النفط ( 2
  لطبقة جوفية من النفط ، Lلتحديد السمك 

 استعمل أحد المهندسين مجس جهاز الكشف بالصدى

0tيرسل المجس عند اللحظة  0 إشارة فوق 

 صوتية مدتها جد وجيزة ، عموديا على السطح الحر 

 .للطبقة الجوفية من النفط 

 السطح جزء من االشارة الواردة ينعكس على هذا 

 في الطبقة الجوفية بينما ينتشر الجزء اآلخر 

 لينعكس مرة ثانية عند القعر ، ثم يعود على المجس

 حيث يتحول إلى اشارة جديدة مدتها جد وجيزة كذلك

  1tيكشف المجس عند اللحظة ( . 3-أنظر الشكل)

 الموافقة للموجة المنعكسة على 1Pعن الحزة 

  2tسطح الطبقة الجوفية من النفط ، وعند اللحظة 

 الموافقة للموجة المنعكسة على 2Pعن الحزة 

 . فعر الطبقة النفطية 

 رسما تخطيطيا للحزتين الموافقتين 4-يمثل الشكل

 .ن المنعكستين لالشارتي

 سمك الطبقة النفطية علما أن قيمة Lأوجد قيمة 

 :سرعة الموجة الصوتية في النفط الخام هي  

V 1.3km/ s .  

 

 

 

 

 

  


