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 1تمرين 
L نذثم، طٕنّ Sَشتظ انطشف  2m ّكرهر ٔ m 40gًٙٚصم انشكم جاَثّ يظٓش انذثم فٙ نذظح .  تٓضاص كٓشتائ

. tذاسٚخٓا 

 
: دذد، تاعرعًال انرذهٛم انثعذ٘، ذعثٛش عشعح اَرشاس انًٕجح طٕل انذثم يٍ تٍٛ انرعاتٛش انرانٛح- 1

   *F       *             
F


       *          

F


 

: تعذ شذج انمٕج: َعطٙ.  كرهرّ انطٕنٛح ذٕذش انذثم ٔ Fدٛس   2F M.L.T .

Fأدغة عشعح اَرشاس انًٕجح طٕل انذثم، عهًا أٌ ذٕذش انذثم ْٕ - 2 2N .

.  ذشدد انًٕجحNٔ اعرُرج .  طٕل انًٕجحعٍٛ يثٛاَٛا - 3

َعرثش نذظح تذاٚح دشكح طشف انذثم أصال نهرٕاسٚخ . tاعرُرج لًٛح انراسٚخ - 4
0t 0s .

: يصم يظٓش انذثم فٙ انهذظاخ انرٙ ذاسٚخٓا- 5
1t 5ms   ٔ 

2t 0,02s ٔ 
3t 0,05s .

SP:  َمطرٍٛ يٍ انذثم دٛسP ٔ Qنركٍ - 6 30cm ٔ SQ 60cm .

. S يع دشكح Q، شى دشكح S يع دشكح Pلاسٌ دشكح -   6-1

. P تانُغثح نذشكح انُمطح Q انرآخش انضيُٙ نذشكح دذد - 6-2

. P ٔ Qيصم تذالنح انضيٍ، فٙ َفظ انًعهى،  يُذُٗ اعرطانح كم انُمطرٍٛ - 6-3

 2تمرين 
L يٍ دثم يشٌ طٕنّ Sَشتظ َمطح  60cm ِتٓضاص دٔسT 20ms ٚثذأ انٓضاص فٙ انذشكح عُذ انهذظح،t 0s ًٚصم،

  .t1انشكم انرانٙ يظٓش انذثم عُذ نذظح 

 
 .ْم انًٕجح انًُرششج طٕل انذثم طٕنٛح أو يغرعشضح؟عهم جٕاتك -1

 . عشعح اَرشاس انًٕجح طٕل انذثمv ،شى اعرُرج λدذد يثٛاَٛا طٕل انًٕجح  -2

  .t1أدغة انهذظح  -3

 .انًذج انالصيح نرمطع انًٕجح انذثم كهtّأدغة  -4

2tيصم تُفظ انغهى انغاتك يظٓش انذثم عُذ انهذظح  -5 60ms. 

SM يٍ انذثم تذٛسMَعرثش َمطح  -6 15cm. يصم فٙ َفظ انًعهى، ٔفٙ انًجال 0,3T ٍاعرطانح كم ي، S ٔ M 

10ms:َعطٙ انغهى  . S ٔ Mنهُمطرٍٛ االْرضاصٚح لاسٌ انذشكح .تذالنح انضيٍ 1  cm  انٕعع ٔYm 1cm  . 

 .دذد عذد َمظ انذثم انرٙ ذٓرض عهٗ ذٕافك فٙ انطٕس -7

 3تمرين 
N يٍ عطخ انًاء يٕجح يرٕانٛح جٛثٛح ذشددْا S ٚذذز ْضاص يجٓض تًغًاس شالٕنٙ فٙ َمطح 50Hz . َعرثش أٌ انًُثع

tفٙ انراسٚخ  (انًُذٗ انًٕجة )ٚثذأ دشكرّ َذٕ األعهٗ  0. 

SMتذٛس Mعشف طٕل انًٕجح شى أدغة لًٛرّ عهًا أٌ يطهع اإلشاسج ٚصم إنٗ انُمطح - 1 6cm عُذ انهذظح راخ

tانراسٚخ  0,06s. 

t يظٓش يمطع عطخ انًاء فٙ انهذظح راخ انراسٚخ Sيصم فٙ يغرٕٖ سأعٙ ياس يٍ  - 2 0.07s . 
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 4تمرين 
فٙ دٕض يٕجاخ ٚذرٕ٘ عهٗ ياء عًكّ شاتد، ذذذز صفٛذح سأعٛح يشذثطح تٓضاص، يٕجح يغرمًٛٛح يرٕانٛح جٛثٛح ٔععٓا 

a 0,5cm . ًٚصم انشكم جاَثّ خطٕط انزسٖ عُذ نذظح ذاسٚخٓاt ' 2,5ms . َؤخذ أًصال نهرٕاسٚخ نذظح تذاٚح دشكح

.  َذٕ األعهSٗانًُثع 

. عٍٛ طٕل انًٕجح - 1

. N عشعح اَرشاس انًٕجح ٔ اعرُرج لًٛح ذشددْا Vأدغة - 2

 (أَظش انٕشٛمح) S يٍ d عهٗ يغافح Mذٕجذ َمطح - 3

. Mدذد ذاسٚخ تذاٚح اْرضاص- 3-1

. M ٔ Sلاسٌ دشكرٙ - 3-2

 Lَضع َضع أياو انًٕجح انٕاسدج داجضا ذٕجذ تّ فرذح عشضٓا - 4

. لاتهح نهرغٛٛش

اسعى شكم انًٕجح انرٙ اجراصخ انذاجض فٙ كم دانح يٍ انذانرٍٛ 

: انرانٛرٍٛ

Lانذانح األٔنٗ، عُذيا ٚكٌٕ عشض انفرذح ْٕ - 4-1 4mm .

Lانذانح انصاَٛح، عُذيا ٚكٌٕ عشض انفرذح ْٕ- 4-2 3cm . 

;'V)دذد، يع انرعهٛم، لٛى انًمادٚش - 4-3 ';N')انخاصح تانًٕجح انًذٛذج  .

 5تمرين 
َضثظ ذشدد انٓضاص عهٗ انمًٛح .  يٕجح يرٕانٛح يغرمًٛٛح عهٗ عطخ انًاء نذٕض انًٕجاخSٚذذز ْضاص يشذثظ تصفٛذح 

50sν Hz َٔمٛظ انًغافح انفاصهح تٍٛ انخظ األٔل ٔانخظ انخايظ نهًٕجح انهزاٌ ٕٚجذاٌ فٙ َفظ انذانح االْرضاصٚح فُجذ ،

d=1,6cm . 

 .عشعح اَرشاس انًٕجحVطٕل انًٕجح ٔ λذشدد انًٕجح ٔ νأدغة - 1

عُذ - 2
0t 0s ذثذأ انصفٛذح انًرٕاجذج عُذx 0 ْٕ فٙ االْرضاص َذٕ األعفم ،عهًا أٌ انمًٛح انمصٕٖ نٕعع دشكرٓا

0,2cm. 

يصم فٙ يغرٕٖ عًٕد٘ عهٗ عطخ انًاء ،يظٓش عطخ انًاء عُذ انهذظاخ 
1t 0,04s ٔ 

2t 0,05sٔ
3t 0,08s .

-ذشددْا-طٕل انًٕجح)دذد شكم ٔ خصائص . لاتم نهضثظ Lَضع أياو انًٕجح انغاتمح داجضا ،را فرذح عشضٓا - 3

L- أ:   انًٕجح تعذ انذاجض فٙ انذانرٍٛ(عشعرٓا 0,3cm  ب -L 1cm 

'N دٛس 'Nَضثظ ذشدد انًُثع عهٗ انمًٛح - 4 N 1 فرصثخ عشعح االَرشاسV' 0,15m.s .لاسٌ لٛىV' ٔ V . يارا

ذغرُرج؟ 

 6تمرين 
: ٚرٕفش ذهًٛز خال دصح األشغال انرطثٛمٛح عهٗ انًعذاخ انرانٛح

.  ٔ ذغذٚرّ انكٓشتائٛحEتاعس نهًٕجاخ فٕق انصٕذٛح * 

 Rيغرمثم نهًٕجاخ فٕق انصٕذٛح * 

. ساعى انرزتزب ٔ يغطشج* 

 تانًذخم Eأَجض انرهًٛز انرشكٛة انرجشٚثٙ جاَثّ، دٛس ذى ستظ انثاعس 
1Y انًغرمثم ٔ R تانًذخم 

2Y .

 
 ٔ R، فُالدظ انشعى انرزتزتٙ انرانٙ عُذيا ذكٌٕ انًغافح تٍٛ انًغرمثم N يٕجح فٕق صٕذٛح يرٕانٛح ذشددْا Eٕٚنذ انثاعس 

E  ْٙ dانثاعس 3,4 cm .
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 .N انذٔس انضيُٙ نهصٕخ انًُثعس، شى اعرُرج لًٛح ذشددِ Tدذد لًٛح - 1

 عهًا أٌ نهًذخهٍٛ َفظ Rدذد، يعهال جٕاتك، انشعى انرزتزتٙ انًٕافك نهًٕجح فٕق انصٕذٛح انًهرمطح يٍ طشف انًغرمثم - 2

. انذغاعٛح انشأعٛح

 إنٗ أٌ ذصثخ R طٕل انًغطشج ، فٛالدظ أٌ االشاسج ذُضاح َذٕ انًٍٛٛ ٔ ٚغرًش فٙ اتعاد Rٚثعذ انرهًٛز تثظء انًغرمثم - 3

'd:  فٛجذE ٔ Rعُذئذ ٚغجم انًغافح انفاصهح تٍٛ . اإلشاسذاٌ عهٗ ذعاكظ فٙ انطٕس نهًشج انصاَٛح 4,42cm .

. اعرُرج طٕل انًٕجح - 3-1

. أدغة عشعح اَرشاس انًٕجح فٕق انصٕذٛح فٙ انٕٓاء-  3-2

 7تمرين 
: نرذذٚذ عشعح انصٕخ فٙ انٕٓاء، َغرعًم انرشكٛة انرجشٚثٙ انرانٙ

 
.  يٕجح صٕذٛح يرٕانٛح جٛثٛح  ذُرشش فٙ انٕٓاءHPٚصذس يكثش انصٕخ 

انرزتزب انًٕجح انصٕذٛح انًهرمطح يٍ طشف  َعاٍٚ عهٗ ساعى 

انًذخم 
AY ٍانًٛكشٔفٌٕ  ٔ انًٕجح انصٕذٛح انًهرمطح ي

1M ٗعه 

2M عهٗ انًذخم 
BY . طشف انًٛكشٔفٌٕ 

جُثا نجُة، شى َصثد انًٛكشٔفٌٕ 
1M َثعذ ٔ َضع انًٛكشٔفٍَٕٛ 

x 'x . ٍَٕٛعُذيا ذصثخ انًغافح تٍٛ انًٛكشٔف األخش ٔفك انًغرمٛى 

َذصم ٔ نخايظ  يشج عهٗ انشعى انرزتزتٙ  ْٙL 17cm 

. انًًصم جاَثّ

انضيُٙ نهصٕخ انًُثعس، شى اعرُرج لًٛح ذشددِ   انذٔس Tدذد لًٛح - 1

N .

 . اعرُرج طٕل انًٕجح - 2

. اَرشاس انًٕجح فٕق انصٕذٛح فٙ انٕٓاء أدغة عشعح - 3

 8تمرين 
انًٕجاخ انصٕذٛح فٙ انٕٓاء، ذى إَجاص  نرذذٚذ عشعح اَرشاس 

، دٛس انًٛكشٔفَٕاٌ (1 )انرشكٛة انرجشٚثٙ انًًصم فٙ انشكم 
1R ٔ 

2Rذفصم تًُٛٓا يغافح d . 
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 تانُغثح نهًغافحٍٚذغٛشاخ انرٕذش تٍٛ يشتطٙ انًٛكشٔفٌٕ (2 )ًٚصم انشعًاٌ انرزتزتٛاٌ انًًصالٌ فٙ انشكم 

1d 41cm. 

0,1ms.  نذغاعٛح األفمٛح نهًذخهٍٛ ْٙا / div. 

 
نهًٕجاذانصٕذٛحانًُثعصحيًُكثشانصٕخ    T عًُٛثٛاَٛالًٛحانذٔس- 1

َضٚخ أفمٛا انًٛكشٔفٌٕ- 2
2R  ٔفك انًغرمٛى    x 'x إنٗ أٌ ٚصثخ انشعًاٌ انرزتزتٛاٌ يٍ جذٚذ ٔألٔل يشج عهٗ ذٕافك  

فٛانطٕس، فركٌٕ انًغافح تٍٛ 
1Rٔ 

2R  ْٙ 
2d 61,5cm 

.    طٕل انًٕجح انصٕذٛحدذد لًٛح  - 2-1

 . عشعح اَرشاس انًٕجح انصٕذٛح فٙ انٕٓاء vادغة - 2-2

 9تمرين 
 نذثم يشٌ ٔ يٕذش تٓضاص ٚصذس يٕجاخ Sَٕصم انطشف 

ذُرشش ْزِ انًٕجاخ طٕل انذثم . Nيرٕانٛح ٔ جٛثٛح ذشددْا 

1vتذٌٔ خًٕد ٔ تذٌٔ اَعكاط تغشعح  8m.s. 

ًٚصم انشكم جاَثّ يظٓش انذثم عُذ نذظح ذاسٚخٓا 
1t. 

 .N ٔ اعرُرج لًٛح عٍٛ يثٛاَٛا طٕل انًٕجح -1

دذد -2
1t عهًا أٌ انًُثع S تذأ االْرضاص عُذ انهذظح راخ 

انراسٚخ 
0t 0,2s. 

 10تمرين 

N نشفشج فٕالرٚح فٙ دشكح اْرضاصٚح دٔسٚح ذشددْا(S)ٚكٌٕ انطشف 100Hzيُثعا نًٕجح جٛثٛحيغرمًٛٛح، ٔععٓا ،

a 0,5 cmٙطٕنّ ، ذُرشش طٕل دثم أفم L 1m1 تغشعحv 10 m.s .

 
 يا ْٕ انذٔس انز٘ ٚهعثّ كم يٍ انكٓشيغُاطٛظ ٔ انمطٍ فٙ ْزِ انرجشتح؟-1
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 .ادغة طٕل انًٕجح-2

 .(S)أٔجذ عذد َمظ انذثم انرٙ ذٓرض عهٗ ذٕافك فٙ انطٕس يع انًُثع-3

 :  ألٔل يشج َذٕ األعهٗ(S)َعرثش كؤصم نهرٕاسٚخ انهذظح انرٙ ُٚرمم فٛٓا-4

tيا ْٕ يظٓش انذثم فٙ انهذظح انرٙ ذاسٚخٓا- 4-1 30 ms؟  

d ب(S) يٍ انذثم ذثعذ عٍ انًُثعMفٙ أ٘ نذظح ذصم يمذيح انًٕجح إنٗ انُمطح- 4-2 5 cm؟ 

 11تمرين 

 . َضع لطُا عهٗ طشفّ اٜخشOَرثس أدذ طشفٙ دثم يشٌ تُٓاٚح شفشج يعذَٛح، عُذ َمطح 

Nَخضع انشفشج الْرضاصاخ دٔسٚح ذشددْا  25Hz .ًٚصم انشكم أعفهّ يظٓش انذثم فٙ نذظح يعُٛح. 

 
 .T نالْرضاصاخ، شى أدغة لًٛح Tأعظ ذعشٚف انذٔس- 1
 .عٍٛ يثٛاَٛا طٕل انًٕجح - 2

 .اعرُرج عشعح اَرشاس انًٕجح طٕل انذثم-3

يصم يظٓش انذثم فٙ نذظح ذاسٚخٓا - 4
3

t T
2

 تاعرثاس أصم انرٕاسٚخ انهذظح انرٙ ٚثذأ فٛٓا انطشف ،O ٙنهذثم ف 

 .االْرضاص ٔ ْٕ ُٚرمم َذٕ األعهٗ

OMتًغافحO يٍ انذثم ذثعذ عٍ M ٔ َمطح Oلاسٌ دانح اْرضاص انطشف - 5 72cm. 

 12تمرين 

Nٚذذز ْضاص ذشددِ  100Hz تانطشف Sنذثم يشٌ أفمٙ ذزتزتاخ جٛثٛح، َهف عهٗ انطشف اٜخش نهذثم لطُا. 

 يا ْٕ دٔس انمطٍ؟- 1

ذًصم انرثٛاَح أعفهّ يظٓش انذثم عُذ انهذظح انرٙ ذاسٚخٓا -2
1t. 

 
 .َرخز انهذظح انرٙ تذأخ فٛٓا دشكح انٓضاص أصال نهرٕاسٚخ

 .ٔ عشعح اَرشاس انًٕجاخعٍٛ طٕل انًٕجح - 2-1

عٍٛ انراسٚخ - 2-2
1t. 

2يصم شكم انذثم عُذ انهذظح انرٙ ذاسٚخٓا - 3

2t 2,5.10 sيعهال جٕاتك . 

SM يٍ انذثم تذٛسMَعرثش َمطح-4 6cm . ٙلاسٌ دشكرM ٔ S. 

 13تمرين 

 .َعرثش دٕضا نهًٕجاخ ٚذرٕ٘ عهٗ كًٛح يٍ انًاء عًكٓا شاتد

N يٍ عطخ انًاء، يٕجح دائشٚح يرٕانٛح، ذشددْا Sَذذز تٕاعطح ْضاص يضٔد تًغًاس، فٙ َمطح  100Hz ٌٔذُرشش د ،

 .خًٕد ٔ ال اَعكاط

 .ٔ رنك عُذ نذظح يعُٛح. Sًٚصم انشكم أعفهّ يمطع عطخ انًاء تًغرٕٖ سأعٙ، ًٚش يٍ 
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1vعٍٛ طٕل انًٕجح انُرششج، شى تٍٛ أٌ عشعح اَرشاسْا ْٙ - 1 0,50m.s. 

 . تذأ دشكرّ يُرمال َذٕ األعهٗ أٔ َذٕ األعفم؟ عهم جٕاتكSْم انًُثع -2

1t يظٓش يمطع عطخ انًاء فٙ انهذظح راخ انراسٚخ Sيصم فٙ يغرٕٖ سأعٙ ياس يٍ - 3 2,25.10 ms. 

 

 


