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 1(        ) التمرين األول 

 
  Maréeسوف نقوم بدراسة موجة تتكون عند األنهار في مكان تقاطعها مع البحر، أثناء عملية المد 

 

 .حيث وسع هذه الموجات ييتعلق بطبيعة النهر وبقوة عملية المد

vنقبل بأن سرعتها هي  25km/h . 

 .ذه الموجة طولية؟ علل جوابكهل ه( 1

 ،0t= 0نقوم بتمثيل مقطع لسطح الماء عند لحظة ( 2

 المنحى الموجب لمحور األفاصيل موجه نحو  

 .منبع النهر

في اللحظة الزمنية    1حدد مدى التشويه الذي يحدث عند نقطة ( 1.2
1

t 5.04 s  ثم حدد النقطة ،

N 0ويه عند اللحظة التي كان لها نفس التشt ؟ 

 1t، عند اللحظة  0tفي اللحظة   التي سيصلها التشويه الذي حدث للنقطة  N 1حدد موقع النقطة ( 3

 ؟

 . 1tحدد شكل الحبل عند اللحظة ( 4

 

  2(          ) التمرين الثاني
 .عند االحتفال بعيد وطني، تقوم المدفعية بإطالق مجموعة من الطلقات النارية

، الطلقة األولى فإننا نالحظ في األول  11kmعث المدفع الموجود عند هضبة تبعد بحوالي عندما يب

 .الطلقة ضوء منبعث من المدفع قبل سماع صوت

 .أحسب المدة الزمنية الفاصلة بين هاتين اإلشارتين ( 1

vفي الهواء    سرعة انتشار الصوت: نعطي  342 m/s  

سرعة انتشار الضوء في الهواء             
8c 3.10 m/s . 

 .في الهواء ائي الذي يتغير عندما ينتشر الصوتما هو المقدار الفيزي( 2

 .هل انتشار الضوء في الهواء ، يتعلق بتغير خاصية من خاصيات هذا الوسط ؟ ، علل جوابك( 3

 .مثال لوسط مبدد أعط تعريف وسط مبدد ، أعط ( 4

 .ما هو الفرق بين موجة طولية وموجة مستعرضة، أعط مثال لكل منهما ( 5

 

  (PMO)3التمرين الثالث 

 .توجد على بعد أمتار داخل البركة  ئة ،عند نقطة نقوم برمي حجرة على سطح الماء لبركة هاد

 ة على سطح الماء ؟بماذا تسمى الظاهرة الناتجة عن سقوط الحجر( 1

 اشرح هل انتشار هذه الظاهرة مستعرضة أم طولية ؟( 2

 عبه الماء في هذه التجربة ؟ما هو الدور الذي يل( 3

نفترض في هذه التجربة بأننا نسقط مجموعة من األحجار على سطح الماء بشكل متتالي ،بماذا ( 4

 تسمى الظاهرة المحصل عليها في هذه الحالة ؟
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 .حساب سرعة الصوت – الرابع التمرين
يعتزم شخصان قياس سرعة انتشار الصوت في الهواء ،لهاذا يستعمالن انعكاس الصوت على مبنى 

 .عالي 

،نفترض بأن  523mlفيجدان  يتوقفان أمام المبنى ثم يقومان بقياس المسافة بينهما والمبنى

 .هذه المسافة مضبوطة

ول بإحداث فرقعة قوية، بينما الشخص اآلخر يستعمل ميقت لقياس المدة يقوم الشخص األ

بين لحظة سماعه الفرقعة ولحظة سماعه الصوت للمرة الثانية بعد انعكاسه  Δtالزمنية 

Δtعلى المبنى،فيجد  3.1s . 

 صوتية مستعرضة أم طولية؟اعط تعريفا لموجة ميكانيكية ،هل الموجة ال( 1

 من طرف المجربين ؟ 523mlلمسافة هما لاختيار أعط تفسيرا لشرح أسباب( 2

 Δt، هذا يعني بأن القيمة الحقيقية ل  0.05sهي  Δtنسبة الخطأ على القياس ( 3

 .،حدد مجال تغير سرعة انتشار الصوت في الهواء 3.15sو  3.05sتتراوح بين 

 . 847mفي حالة ما إذا كانت المسافة بين المجرب والمبنى هي  Δtما هي قيمة ( 5

 

 .انتشار اشارتين على طول حبل ---التمرين الخامس 
 ، وسرعة  10mlنعتبر حبل مرن طوله 

v: االنتشار عليه هي  1m/ s . 

 للحبل بجسم مرن  Bنقوم بربط الطرف ( 1

 Aثم نحدث اشارة عند الطرف ( مثال قطعة اسفنج)

t1عند لحظة زمنية  0s  بعد ذلك نحدث اشارة ، 

t2عند لحظة زمنية  Aأخرى عند نفس النقطة  1s . 

سوف تتمكن االشارة الثانية من اللحاق باالشارة األولى ؟ علل  tعند أية لحظة زمنية 

 .جوابك

 Aاحداث اشارة عند النقطة في هذه التجربة نقوم بحذف قطعة االسفنج ، ثم نقوم ب( 2

 .عند نفس اللحظة الزمنية من طرف شخصين مختلفين Bوعند النقطة 

 بين االشارتين ؟( اصطدام)عند أية لحظة وفي أي مكان من الحبل يقع تراكب 

 

 .اشارة على طول حبل مرن: التمرين السادس 
  

 

 

 

  

 

vتنتشر اشارة على طول حبل مرن بسرعة  3.0m/s  يمثل الشكل أعاله شكل الحبل عند لحظة،

0
t . 

 

 . هل االشارة مستعرضة أم طولية ؟ علل جوابك( 1
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: مثل شكل الحبل عند اللحظتين التاليتين ( 2
1 0

t t 0.50s   وعند
2 0

t t 1.5s  . 

 .تز خاللها نقطة من الحبلأحسب المدة الزمنية التي ته( 3

 
 .كاشف التذبذب : التمرين السابع 

 
 .بواسطة كاشف التذبذب ،تتم معاينة موجات صوتية  

200نقوم بضبط الحساسية األفقية للكاشف على (  1 Hz  فنالحظ خمسة اهتزازات على شاشة ،

 .وتيةأحسب تردد منبع هذه االهتزازات الص. كاشف التذبذب 

 على أية قيمة يجب ضبط ترددات كاشف التذبذب لمعاينة ذبذبة واحدة ؟( 2

 

 .كاشف التذبذب  :التمرين الثامن 

النوطة ( 1
3

La  440ترددها Hz  . كم يجب أن يكون . لمعاينة هذا الصوت نستعمل كاشف للتذبذب

 . periodesدور  3.5لمشاهدة  تردد الحساسية األفقية

10بواسطة كاشف التذبذب هو  Nنقوم بدراسة صوت تردده ( 2 cm  وبما أن الحساسية األفقية تم

 .لكي نتمكن من مالحظة ثالثة أدوار على الشاشة N، احسب قيمة التردد  0.5ms/cmضبطها على 

 

 الوماض: التمرين التاسع 
 

 .الدورانية لقرص نستعمل جهاز الوماضلتحديد تردد الحركة 

  33Hzاو  50Hzأو  100Hzنالحظ بأن القرص يظهر متوقفا عندما نضيئه بوماض تردداته ( 1

 اشرح هذه الظاهرة ؟

tr أحسب ب( 2 /min  100سرعة دوران القرص علما بأنHz  تمثل أكبر قيمة لترددات الوماض

 التي يظهر عندها القرص متقف ؟

  . 101Hzأحسب السرعة الزاوية الظاهرية للقرص إذا كان تردد الوماض هو ( 3


