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   انتشار اضطراب-1
 

   :1شاط ن

  . هادئانترك حجرة صغيرة تسقط فوق سطح سائل يكون    

  
  ما ذا يحدث لما يالمس الحجر السائل ؟  

  :تحليل النشاط 

لما يالمس الحجر سطح السائل يولد فيه اضطرابا و هذا االضطراب ال يبقى منحصرا في النقطـة                     
  .التي تولد فيها، بل ينتشر على كامل سطح السائل

   :2نشاط 

 من أحد طرفيه ثم نحدث فيه اضطرابا بتحريك         نأخذ حبال طويال ،يكون مشدودا بشكل أفقي، و نشده            
  .اليد بسرعة

  



  

   للحبل ؟Sماذا يحدث لالضطراب الذي تولد في طرف     

  :تحليل النشاط 

 للحبل أخذ ينتقل على كامل طول الحبل، فهو لم يبق           Sنالحظ أن االضطراب الذي تولد في الطرف            
  .Sمنحصرا في المنبع 

   :3نشاط 

نحدث في أحد طرفـي     . ال، نضعه على طاولة بشكل أفقي كما هو مبين على الشكل          نأخذ نابضا طوي     
  ). بجعل حلقاته األولى تنضغط(هذا النابض اضطرابا 

  
  ماذا تالحظ ؟

  :تحليل النشاط 
  

نالحظ أن االضطراب الذي تولد في الحلقات األولى للنابض انتقل إلى كامل الحلقات األخرى ولم     
 .يبق منحصرا هناك

 

 

 

 

 

 



  

   االنتشار العرضي– 1 – 1

  

  كيف ينتقل االضطراب الذي يتولد في نقطة من سطح سائل هادئ؟: 1نشاط 

نسجل تطور شكل سطح السائل مع مرور الوقت . نترك حجرة صغيرة تسقط فوق سطح سائل هادئ    
  :فنحصل على الصور التالية

  
   كيف يمكن تفسير ما تالحظه ؟  ما هو شكل التجاعيد التي تظهر على سطح السائل ؟– 1

    ماذا تالحظ فيما يخص أبعاد انتشار االضطراب ؟– 2
    كيف تنتقل قطعة فلين تكون موجودة على سطح السائل عند مرور هذه التجاعيد ؟ ماذا تستنتج ؟– 3
    كيف هو منحى انتشار االضطراب بالنسبة لحركة قطعة الفلين ؟– 4
  

  :تحليل النشاط 
د التي تظهر على سطح السائل لها شكل دائري، فهي تنتشر على سطح السائل انطالقا من   التجاعي– 1

انتقل االضطراب الذي حدث لجزيئات السائل حين ارتطام الحجر، من . نقطة سقوط الحجرة الصغيرة
  .نقطة ألخرى على كامل سطح السائل



  

نقول في . ن مستوي سطح السائل  يوجد ُبعدين تنتشر فيهما االضطرابات و هذين البعدين يشكال– 2
 deux( أو ذو بعدين ) Bidirectionnel(هذه الحالة أن وسط انتشار االضطراب هو وسط ذو اتجاهين

dimension (   

  
  عند مرور هذه التجاعيد فإن قطعة الفلين التي تكون موجودة فوق سطح السائل، فإنها تتحرك – 3

  .شاقوليا
  .اقة و ال ينقل معه المادةنستنتج أن االضطراب ينقل معه ط

  .  نالحظ أن منحى انتشار االضطراب يعامد منحى حركة قطعة الفلين– 4
  

   الذي يتولد عند أحد طرفي حبل؟بكيف ينتشر االضطرا: 2نشاط 
  :نأخذ حبال طويال، يكون مشدودا بشكل أفقي كما هو مبين على الشكل التالي

  

  
فهي تتـصل    ) O( ها أن تهتز شاقوليا، بينما نهايته األخرى        بصفيحة مرنة بإمكان   ) S( تتصل نهايتيه   

  .بقطعة من الفلين أو البوليستيران
 و تكون ملونة باللون األزرق و النقطة الثانيـة          M1النقطة األول   . نسجل على طول هذا الحبل نقطتين     

M2و تكون ملونة باللون األحمر .  
للحبل ثم نأخذ بعض الصورللحبل فـي لحظـات          )  S( بواسطة الصفيحة نحدث اضطرابا في النهاية       

  :زمنية متفرقة لمالحظة كيف يتطور شكل الحبل مع مرور الوقت فنحصل على ما يلي



  

  
    كيف يمكن تفسير ما تالحظه ؟– 1
    ما هو عدد أبعاد انتشار هذا االضطراب ؟– 2
    لما يصلهما االضطراب ؟M2  و  M1  كيف تهتز النقطتين – 3
   ؟ ماذا تستنتج ؟S وضع النقطتين بالنسبة لبعضهما البعض و كذلك بالنسبة للمنبع   هل تغير– 4
  .M2وM1  كيف هو منحى انتشار االضطراب بالنسبة لمنحى حركة النقطتين – 5
  

  :تحليل النشاط 
  . من الحبل انتشر تدريجيا على كامل طول الحبلS  اإلضراب الذي ُبث في النقطة األولى – 1
) unidirectionnel( هذه الحالة أن وسط انتشار االضطراب هو وسط ذو اتجاه واحد               نقول في   – 2

   )unidimensionnel( أو ذو بعد واحد 
  .  النقطتين تهتزان شاقوليا لما يصل إليهما االضطراب– 3
.   وضع النقطتين، سواء بالنسبة لبعضهما البعض أو بالنسبة للمنبع لم يتغير بعد مرور االضطراب – 4
ستنتج من خالل هذا أن االضطراب ال ينقل معه مادة  ألن كل نقطة بقية في موضعها األفقـي لمـا                     ن

وصلها االضطراب            و لكن ينقل معه طاقة و هذا ألن كل نقطة تحركت شاقوليا لما وصـلها                            
  .االضطراب

  .M2 وM1  نالحظ أن منحى انتشار االضطراب يعامد منحى حركة النقطتين – 5
 
 
 
 
 
 



  

    االنتشار الطولي– 2 – 1
  

  كيف ينتقل التشويه الذي ُيحدثُ في أحد طرفي نابض ؟: 1نشاط 
نربط بين نقطتين و بشكل أفقي نابضا مرنا طوله يكون كبيرا نوعا ما، كما هو مبين علـى الـشكل                       

  :التالي
  
  

  
  . نضغط على اللفات األولى للنابض ثم نحرر هذه اللفات بشكل مفاجئ

  .رح الظاهرة الفيزيائية المشاهدة   اش– 1
    هل تغير وضع اللفات بعد مرور االضطراب ؟ ماذا تستنتج ؟– 2
  

  :تحليل النشاط 
  نالحظ أن المنطقة التي تكون فيها اللفات مضغوطة تليها منطقة أخرى تكون فيها اللفات مفتوحة – 1

  .بض من طرف آلخرهذا التشويه االبتدائي ينتقل على كامل النا. عن بعضها البعض

  
تعود اللفات التي تكون في البداية منضغطة إلى طبيعتها محدثة انضغاطا في اللفات المجاورة و    

تتكرر هذه العملية على باقي اللفات األخرى و بعد مرور االضطراب، تعود كل لفة إلى وضعها 
  .األصلي

ضطراب ال ينقل معه المادة و لكن لم يتغير وضع اللفات بعد مرور االضطراب و منه نستنتج أن اال
  .ينقل معه الطاقة التي جعلت اللفات تهتز

أو منحى حركة (   نالحظ أن منحى انتشار الموجة الميكانيكية يوازي منحى انتشار االضطراب – 2
  ).اللفات 



  

  
  كيف ينتشر الصوت في الفضاء ؟ : 2نشاط 

رة قديمة جدا تعود إلى ما قبل الميالد حيث كان          إن الفكرة التي تعتبر الصوت ظاهرة تموجية هي فك            
المهندسون المعماريون الرومان يقارنون الصوت بأمواج مائية تنتشر في الفضاء على شكل موجة تلو              

  .األخرى
  .نضع شمعة مشتعلة أمام مكبر الصوت تنتشر و هو يشتغل

  
  كيف يتحرك لهب الشمعة ؟ ماذا تستنتج ؟

وعة أمام مكبر الصوت يتحرك نحو األمام ثم نحو الوراء لما يشتغل هذا نالحظ أن لهب شمعة موض    
  .أمواج طوليةاألخير و هو ما يجعلنا نفترض بأن األمواج الصوتية هي 

  
  هل يتطلب الصوت وسط مادي لكي ينتقل ؟ : 3نشاط 

  نضع تحت ناقوس زجاجي منبعا صوتيا   
  . كما هو مبين على الشكل المقابل

  لهواء المتواجد داخل الناقوس نقوم بتفريغ ا
  .الزجاجي بواسطة مضخة هوائية

    ماذا يحدث لما نحدث فراغا في هذا الناقوس الزجاجي ؟– 1
    ما هي النتيجة التي تستخلصها ؟– 2
  .  قارن بين انتشار االضطراب الصوتي و انتشار االضطراب على طول نابض– 3
    ماذا تستنتج ؟ – 4
  

  :تحليل النشاط 

 



  

  
  نالحظ تناقص شدة الصوت المنبعث مع تناقص ضغط الهواء الموجود داخل الناقوس الزجـاجي                – 1

  .ويصبح هذا الصوت غير مسموع تماما لما يفرع كل الهواء
  
  :  النتيجة – 2
  

  الصوت اضطراب. ال ينتقل الصوت في الفراغ    
  . ينتشر في وسط مادي مرن

    إن انتشار موجة صوتية في الهواء– 3
  به انتشار موجة طولية على طوليش

فمثل ما يحدث لحلقات النابض يحدث لقطع من الهواء، حيث يحدث لها انضغاط وتمـدد               . نابض مرن 
الواحدة تلو األخرى، فتتحرك بذلك بشكل ضعيف جدا ذهابا وإيابا وهذا في جهة انتشار االضـطراب                

  .حول موضع وسط بينهما
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  :مفهوم سرعة االنتشار 
  

هل لالنتشار شرعة؟ : ن االضطراب ينتشر و ال يبقى ساكنا في منبعه فإننا نطرح السؤال التالي         بما أ     
  وكيف تحسب هذه السرعة التي ينتشر بها االضطراب ؟

  
  كيف يمكن قياس سرعة انتشار اضطراب على طول حبل ؟:  1نشاط 

  .Micromégaنحقق هذا النشاط باستعمال برنامج     
  على الترتيـب     M2      و        M1تبعد النقطتين     . M2  و    M1نبين عليه نقطتين    نأخذ حبل طويل و        

  : كما هو مبين على الشكلm 5  و m 2بـ 

  
  .N  4,0F و قوة شد الحبل هي m/Kg 1,0الكتلة الخطية للحبل المستعمل هي 
الزمن الذي يستغرقه االضطراب ليقطع   من الحبل و نسجل Oنحدث اضطرابا في النقطة األولى 

  :نتائج القياس نلخصها في الجدول التالي. M1M2 و OM1 ، OM2المسافات التالية 
 OM1 = 2 OM2 = 5 M1M2 = 3 ( m )المسافة  

 0,96 2,46 1,50 ( s )المدة الزمنية  

    (m/ s)السرعة المتوسطة 

  .راب هذه المسافات  أحسب السرعات الثالث التي يقطع بها االضط– 1
    ماذا تستنتج ؟– 2

  :تحليل النشاط 
    حساب السرعات– 1
  
  
2 –  

نستنتج 
  .أن سرعة انتشار االضطراب هي في المعدل سرعة ثابتة

 ، نعرف السرعة المتوسطة t∆  هي المسافة التي يقطعها االضطراب خالل مدة زمنية dانت إذا ك
  :ةلالنتشار بالعالق

 OM1 = 2 OM2 = 5 M1M2 = 3 ( m )المسافة  

 0,96 2,46 1,50 ( s )المدة الزمنية  

 2,08 2,03 2,00 (m/ s)السرعة المتوسطة  



  

t
dV  

   ).m/s.( تعطى وحدة السرعة في جملة الوحدات الدولية
  ما هو تأثير الكتلة الخطية للحبل على سرعة االنتشار ؟ :  2نشاط 

  .  لتحقيق هذا النشاطMicromégaمج نستعمل دائما برنا    
   .F = 0,4 N و نعطي لقوة شد الحبل القيمة O من المنبع m 2 على بعد Mنضع نقطة 

  
  

   و نقيس المدة الزمنية التي يستغرقها حتى Oنحدث اضطرابا في النقطة 
وهي (بل نكرر هذه التجربة عدة مرات من أجل قيم مختلفة للكتلة الخطية للح . Mيصل إلى النقطة 

 ).كتلة متر واحد من الحبل
 
  :  أكمل جدول القياسات التالي – 1
  

 µ ( g/m ) 100 200 300 400 الكتلة الخطية  

     t ( s )المدة الزمنية  

     v ( m / s )السرعة  

    هل تتعلق سرعة انتشار االضطراب بالكتلة الخطية للحبل ؟– 2
  ير سرعة االنتشار مع تغير الكتلة الخطية للحبل ؟إذا كان الجواب نعم، كيف تتغ– 3
  

  :تحليل التجربة 
  
    إكمال جدول القياسات– 1
  

 µ ( g/m ) 100 200 300 400 الكتلة الخطية  

 t ( s ) 0,96 1,34 1,69 1,94المدة الزمنية  

 v ( m / s ) 2,08 1,49 1,18 1,03السرعة  

  . تتعلق بالكتلة الخطية للحبل و هذا من أجل قوة شد ثابتة  نالحظ أن سرعة الموجة الميكانيكية– 2
  .ة  كلما زادت الكتلة الخطية للحبل كلما نقصت سرعة انتشار الموجة الميكانيكي– 3



  

  ما هو تأثير قوة شد الحبل على سرعة االنتشار ؟ :  3نشاط 
  

   .µ = 100 g/mالقيمة  و نعطي للكتلة الخطية للحببل O من المنبع m 5 على بعد Mنضع نقطة     
  

  
نكرر  . M و نقيس المدة الزمنية التي يستغرقها حتى يصل إلى النقطة Oنحدث اضطرابا في النقطة 

  .هذه التجربة عدة مرات من أجل قيم مختلفة لقوة شد الحبل
  :  أكمل الجدول التالي– 1
  
  
  
  هل تتعلق سرعة – 2

قوة انتشار االضطراب بشدة 
  شد الحبل ؟

    إذا كان الجواب نعم، كيف تتغير سرعة االنتشار مع تغير قوة شد الحبل ؟– 3
  : تحليل التجربة 

  :  إكمال الجدول– 1
 F ( N ) 0,5 1,0 1,5 2,0قوة شد الحبل  

 t ( s ) 2,19 1,54 1,26 1,07المدة الزمنية  

 v ( m / s ) 2,28 3,25 3,97 4,67السرعة  

  .  نعم، سرعة االنتشار تتعلق بشدة قوة شد الحبل– 2
 . نستنتج أن سرعة انتشار الموجة الميكانيكية على طول حبل تزداد مع زيادة شدة قوة شد الحبل– 3

  
  بر ؟كيف يمكن قياس سرعة الصوت في الهواء و نحن في المخ : 4نشاط 

  
. B وAنستعمل الحاسوب لتسجيل الصوت على مستوى الميكروفونين الموضوعين في الوضعين    

  .C°23درجة الحرارة في المخبر . dالمسافة  بينهما هي 

 F ( N ) 0,5 1,0 1,5 2,0قوة شد الحبل 

     t ( s )المدة الزمنية 

     v ( m / s )السرعة  



  

  
  :عند القيام بالتجربة نحصل على التسجيل التالي

  
    ما هي خصائص الموجة الصوتية ؟– 1
  . الموجودة بين الميكروفونينdها الصوت لكي يقطع المسافة   أوجد المدة الزمنية التي يستغرق– 2
  . ، أحسب سرعة الصوت في الهواء في هذه التجربةm 2,20  تساوي  d  إذا كانت المسافة بين – 3
 الجوي،  فإن سرعة الصوت التي ط  و تحت الضغC° 0  إذا قمنا بهذه التجربة في درجة حرارة – 4

   هل تتعلق سرعة الصوت في الهواء بدرجة حرارة الهواء ؟ .V = 331 m/sنحصل عليها هي 
  

  :تحليل النشاط 
  .  الموجة الصوتية هي موجة طولية تنتقل في كامل االتجاهات في الفضاء– 1
  :  الفارق الزمني يوافق القيمة– 2

ms 46,623,169,7  
  :  تعطى سرعة الصوت في الهواء في هذه التجربة بالعالقة– 3



  

dV  

  :يعطي التطبيق العددي
s/m 6,340V  

  . تتعلق سرعة الصوت بدرجة حرارة الهواء– 4
  

  كيف تتغير سرعة الصوت من وسط مادي إلى آخر ؟ : 2نشاط 
  و C° 20يمثل الجدول التالي سرعة الصوت في أوساط مادية مختلفة مقاسة في درجة حرارة     

   .at 1ي تحت الضغط الجو
  

  الحطب  النحاس  الجليسيرين الماء  الهيدروجين  الهيليوم  الهواء  المادة
V ( m/s) 340 970 1230 1500 2000 3600 3800 

  ماذا تالحظ من خالل هذا الجدول ؟
  

  :تحليل النشاط 
  

تكون سرعة الصوت في األجسام الصلبة أكبر من سرعته في الـسوائل         و التـي تكـون                               
  .ها أكبر من سرعته في الغازاتبدور

إذ تنتقل األمواج الصوتية في السوائل بسهولة كما هـو          . ينتقل الصوت في العديد من األوساط المادية      
( الحال في الماء، فعلى سبيل المثال تتصل الدالفين ببعضها البعض باستعمال موجات ما فوق الصوتية                

ن لموجة زلزالية قطع آالف الكيلومترات عبر القـشرة         ، كما أنه يمك   )التي هي أيضا أمواج ميكانيكية      
  .األرضية

واالنتقاالت الصغيرة لقطع من المادة تكون في جهة        . فالموجة الصوتية هي موجة ميكانيكية طولية          
 .االنتشار

 
 
 
 
 
 
 
 



  

    مفهوم الموجة– 2
  

ذه النقطة بل ينتشر في     عندما يتولد اضطرابا ميكانيكيا في نقطة معينة فإنه ال يبقى منحصرا في ه                  
   .األمواج الميكانيكية: تدعى هذه االضطرابات المنتشرة . كامل الوسط المرن المتاح له

  
  
  
  
 
 

  :الفرق بين حركة انتشار موجة ميكانيكية و حركة جسم صلب 
  يمثل الجدول التالي الفرق الموجود بين حركة جسم صلب و حركة موجة ميكانيكية     

 

الموجة . نسمي موجة ميكانيكية ظاهرة انتشار اضطراب في وسط مرن
 .الميكانيكية ال تنقل معها مادة بل تنقل طاقة



  

  :التراكب و االنعراج و االنعكاس في األمواج الميكانيكية   ظواهر – 3
  
  :  تراكب األمواج الميكانيكية – 1 – 3

   : 1نشاط 
  بواسطة فرع مزود بشوكتين، نجعل S2  و  S1     نالمس السطح الحر لسائل هادئ في نقطتين 
  .الفرع يهتز، ثم نلتقط صورة لشكل سطح السائل

  
  .صف ما تالحظه

  
  :نشاط تحليل ال

    نالحظ انتشار أمواج ميكانيكية من المنبعين و عندما تتالقى األمواج المنتشرة على سطح السائل، 
  . تواصل انتشارها دون أن يحدث لها أي تشويه

  
   :2نشاط 

نسجل حركة الموجتين الناشئتين .    نأخذ حبال طويال و نحدث في كل طرف من طرفيه اضطرابا
  :يةفنحصل على الصور التال

  
   و هي تتأثر بالموجتين في آن واحد ؟M  كيف هي حركة النقطة – 1



  

    كيف تواصل الموجتين حركتها بعد تالقيها ؟– 2
   ؟ا  ما هي النتيجة التي يمكن استخالصه– 3
  

  :تحليل النشاط 
  
جتين  تتحرك تحت تأثير المـو     M  نالحظ من خالل الصورة التي تبين تالقي الموجتين أن النقطة             – 1

 يساوي محصلة االضطرابين اللذين وردا إلـى        Mمعا، و بالتالي يكون االضطراب المتولد في النقطة         
  .هذه النقطة

  .    بعد تالقي الموجتين، نالحظ أن كل واحدة منهما تواصل انتشارها دون أن يحدث لها أي تشويه– 2
 :  النتيجة التي يمكن استخالصها هي– 3
 
 
 
 
  
  
  
  
  : الميكانيكية جاس األموا  انعك– 2 – 3

  :نشاط 
  

 لفـرع رنانـة    S    نأخذ حبال طويال و نشده بشكل أفقي بحيث يكون أحد طرفيه مثبتا فـي النهايـة                 
   .Oكهربائية و طرفه اآلخر يثبت في حاجز 

 اضطرابا بواسطة الرنانة فتنتشر موجة ميكانيكية على طول الحبل و لما تـصل              Sنحدث في الطرف    
  . تالقي حاجزاOإلى النقطة 

  

 من وسط االنتشار بموجتين ميكانيكيتين فإن هذه Mدما تتأثر نقطة عن
النقطة تضطرب و يكون اضطرابها يساوي مجموع االضطرابين اللذين 

  .وصال إلى النقطة



  

  
   .O  ماذا يحدث للموجة الميكانيكية لما تصل إلى النقطة – 1
    ماذا تستنتج ؟– 2

  :تحليل النشاط 
  
 فإنها تجد حاجزا ثابتا عندها يظهر اضطراب آخر ، O  لما تصل الموجة الميكانيكية إلى النقطة – 1

وينتقل في جهة معاكسة للجهة التي  و لكنه يكون معاكسا له Oيشبه االضطراب الوارد إلى النقطة 
والموجة الجديدة هذه التي نحصل عليها . ينتقل فيها االضطراب الوارد ويكون طبعا بنفس السرعة

  الموجة المنعكسة: تدعى
  
  :  النتيجة – 2
  
  
  
  
  
  
  :  انعراج األمواج الميكانيكية – 3 – 3

   :1نشاط 
  

صفيحتين متينتين تسمحان بتحقيق فجـوة يمكـن      نستعمل حوضا به سائل، وهزاز مزود بمسطرة، و     
  .تغيير قطرها، وآلة تصوير وجهاز لمشاهدة الصور

  .   يمثل الشكل التالي مبدأ اشتغال التركيب

عندما تلقي موجة ميكانيكية بحاجز ثابت فإنها تنعكس على شكل موجة 
و بنفس  معاكس اتجاه مشابهة و لكن معكوسة من ناحية الجبهة و تنتقل في

 .السرعة



  

  
نحدث، بواسطة الهزاز، أمواجا تنتقل على سطح السائل و لما تصل إلى الحاجز تواصل طريقها عبـر                 

مواج قبل أن تصل إلى الحاجز وأخرى بعدما تجتاز الحـاجز           نلتقط صورة لهذه األ   . الفتحة المهيأة لذلك  
  :من فتحته فنحصل على ما يلي

  

  
  
    ماذا حدث لهذه األمواج بعدما اجتازت الفتحة ؟ – 1
    ما هي النتيجة التي يمكن استخالصها ؟– 2

  :تحليل النشاط 
  .  نالحظ أن األمواج تتوسع في منحى انتشارها بعدما تجتاز الفتحة– 1
  :  النتيجة– 2
 
 
 
 
  
  

  هل تؤثر أبعاد الفتحة أو الحاجز على ظاهرة االنعراج ؟: 2نشاط 

عندما تالقي األمواج فتحة في حاجز ثابت فإنها تنعرج، هذا يعني أنها 
 تتوسع في منحى انتشارها



  

   نكرر التجربة السابقة و نغير قطر الفتحة و نلتقط صورة من أجل كل حالة فنحصل على األشكال 
  المبينة على الوثيقة المرافقة

    كيف يؤثر قطر الفتحة على ظاهرة االنعراج ؟– 1
  تج في ما يخص ظاهرة االنعراج ؟  ماذا تستن– 2

  الوثيقة المرافقة
  

    
  

      
  



  

  
  

  :تحليل النشاط 
  . نالحظ أن ظاهرة االنعراج تزداد حدتها لما يتناقص قطر الفتحة– 1
 . ظاهرة االنعراج هي ظاهرة تميز انتشار األمواج– 2
 
 

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  

   :1تمرين 
  

  :تالية، ما هي الحالة التي يمكن أن ننسبها إلى موجةمن أجل كل حالة من الحاالت ال
  برقية ترسل بواسطة حمامة/  أ 

  الرياح التي تعصف/  ب 
  األمواج على سطح البحر/  جـ 

  .االتصاالت بين الحيوانات باستعمال حاسة الشم/  د 
  

   :2تمرين 
.   على الترتيبS2 و S1ن  واردتان من المنبعي2 و 1 يمثل الشكل الموالي حبال تنتشر عليه موجتان 

  بعد التالقي، ما هو الشكل الذي ينمذج بشكل أفضل شكل الحبل ؟



  

  
  

   :3تمرين 
  .tيمثل الشكل المقابل الحالة التي يكون فيها نابض عند اللحظة 

  
    هل الموجة عرضية أم طولية ؟– 1
  2 و 1 في المنطقتين t  صف حالة النابض في اللحظة – 2
   لما يصلها االضطراب؟Mحى و اتجاه حركة النقطة   كيف يكون من– 3
  

   :4تمرين 
  

  1علـى الـصورة     . يمثل الشكل الموالي تسجيل متعاقب لفيديو تبين حبال تنتشر عليه موجة ميكانيكية           
   .s 0,928  يشير العداد إلى القيمة 2  و على الصورة s 0,865يشير عدد الزمن إلى القيمة 

  
  .جة لهذه الموvأحسب السرعة 

  
   :5تمرين 

 .يمثل الشكل التالي صورتين أخذتا الضطراب ينتشر على طول حبل و هذا في لحظتين مختلفتين



  

  
   .t2 – t1 = 0,10 sالمدة الزمنية التي تفصل الصورتين هي 

  .  أحسب سرعة الموجة الميكانيكية– 1
  :  ماذا يمكن فعله لكي نغير سرعة انتشار هذه الموجة– 2
  وة شد الحبل ؟نزيد من ق/ أ 

  نستعمل حبال آخر له نفس طول الحبل األول و لكن كتلته أكبر من كتلة األول ؟/ ب 
  نحدث اضطرابا سعته تكون أكبر من سعة االضطراب األول ؟/  جـ 

ما هو عنـد هـذه   . t2 عند اللحظة Dو A ، B،  C مبينا عليها أوضاع النقاط 2  أكمل الصورة – 3
  كة هذه النقط ؟اللحظة منحى و اتجاه حر

  .S وحركة النقطة D أحسب التأخرالزمني الذي يفصل بين حركة النقطة – 4
  
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
  

   :1تمرين 
  
  .البرقية التي ترسل بواسطة حمامة ليست موجة/  أ 

  .الرياح التي تعصف ليست موجة/  ب 
  .األمواج على سطح البحر هي أمواج/  جـ 

  .الحيوانات بواسطة حاسة الشم ليست موجةاالتصاالت بين /  د 
  

   :2تمرين 
  2الشكل الذي ينمذج بشكل أفضل حالة الحبل بعد تالقي الموجتين هو الشكل

  



  

  3تمرين 
  .  الموجة التي تنتشر على طول النابض هي موجة طولية– 1
  .خاء للحلقات يحدث فيها ارت2  يحدث فيها انضغاط لحلقات النابض ، بينما المنطقة 1  المنطقة – 2
 لما يصلها االضطراب بحيث يكون منحى الحركة يـوازي منحـى انتـشار              M  تتحرك النقطة     – 3

  .االضطراب و جهة الحركة تكون في جهة انتشار االضطراب
  

   :4تمرين 
  d = 40,5 – 10,5 = 30 cm: المسافة التي يقطعها االضطراب هي

  : هذه المسافة هيالمدة الزمنية التي يستغرقها االضطراب لكي يقطع
t2 – t1 = 0,063 cm  

  
  : السرعة التي ينتشر بها االضطراب هي 

s/m  76,4
063,0
10.30

tt
dv

2

12
  

   :5تمرين 
12  خالل المجال الزمني – 1 ttاالضطراب يكون قد قطع المسافة  :  

m10.45Cm 45MNd 2  
  :تعطى سرعة انتشار االضطراب بالعالقة

12 tt
dv  

  نجري التطبيق العددي فنجد

s/m  5,4
1,0

10.45v
2

  

 تتعلق سرعة انتشار الموجة بخواص وسط االنتشار و ال تتعلق بسعة انتشار االضطراب و بالتالي          – 2
  .فاإلجابتان أ و ب  هما اللتان تناسبان تغير سرعة االنتشار

تي يصلها االضطراب تتحرك بشكل عمودي على النقط ال.   انتشار االضطراب هو انتشار عرضي– 3
  .الحبل



  

  
  كما هو t2لكي نجد اتجاه حركة النقاط نقوم برسم الموجة في لحظة أخرى تكون قريبة جدا من اللحظة 

  :مبين بنقاط متقطعة على الرسم، و منه نجد
ليا نحو األعلى و  تتحرك شاقوC تتحرك شاقوليا نحو األسفل ، النقطة B تكون ساكنة، النقطة Aالنقطة 
  .  تتحرك شاقوليا نحو األسفلDالنقطة 

 و بالتالي التأخر الزمنـي   SD = 8,7 cm:  هيS و النقطة D  المسافة التي تفصل بين النقطة – 4
  :يكون

s10.9,1
5,4

87,0
v

SD 1  

  
  
  
  

 


