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lطٕنّ (AB)ًٚصم انشكم انرانٙ حثال  10m ذُرشش طٕنّ يٕجح يغرعشضح فٙ انهحظرٍٛ انهرٍٛ ذاسٚخًٓا ،
1tٔ

2t. 

 
 .عٍٛ عشعح اَرشاس انًٕجح طٕل انحثم-1

 ؟Aفٙ أ٘ ذاسٚخ اَثعصد انًٕجح يٍ انُمطح - 2

 . نُمطح يٍ َمظ انحثمtحذد يذج انرشّٕٚ -3

 :التمرين الثاني

، يٛكشٔفٍَٕٛ Sنمٛاط عشعح اَرشاس انصٕخ فٙ انٕٓاء، َضع أياو يُثع صٕذٙ َمطٙ 
1M ٔ 

2M ٕٚجذاٌ عهٗ اعرمايح 

: ٔاحذج حٛس
1 2M M d ٔ 

1M ألشب إنٗ انًُثع S. 

َعاٍٚ عهٗ شاشح انحاعٕب اإلشاساخ انًهرمطح تٕاعطح 
1M ٔ 

2M ٙ(انشكم انًٕانٙ) عثش ٔعٛظ يعهٕياذ 

 
 :يا ْٕ انًزنٕل انفٛضٚائٙ ألفصٕل- 1

 ؟Aانُمطح * 

 ؟Bانُمطح *

يارا ذًصم انًذج انضيُٛح - 2
B At t t  . 

َثمٙ انًٛكشٔفٌٕ- 3
1Mٌٕشاترا ٔ َضٚح انًٛكشٔف 

2M شى َمٛظ انًذج انضيُٛح تانُغثح نًخرهف لٛى انًغافح ،d. 

 :ٚهخص انجذٔل أعفهّ انُرائج انًحصهح

 

انًذج انضيُٛح 

t(ms) 

7,1 11,3 13,4 15,4 17,8 
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 d(m) 2,40 3,80 4,50 5,20 6,00انًغافح

 .t تذالنحdيصم انًُحُٗ انًًصم نرغٛشاخ - 3-1

 .اعرُرج عشعح اَرشاس انصٕخ- 3-2

 .انًٕافمح نهرغجٛم انغاتكdيا ْٙ انًغافح-3-3

 :التمرين الثالث

1v نحثم يشٌ، يٕجح يغرعشضح ذُرشش طٕل انحثم تغشعح Oَحذز فٙ انطشف  10m.s. 

َصٕس انحثم فٙ انهحظح انرٙ ذاسٚخٓا 
0tانز٘ َرخزِ أصال نهرٕاسٚخ، ٔ ًٚصم انشعى انرانٙ انحثم فٙ ْزِ انهحظح ،. 

 
اسعى شكم انحثم فٙ انهحظاخ انرٙ ذٕاسٚخٓا 

1t 0,1s ،
2t 0,15s  ،

2t 0,2s  

 :التمرين الرابع

تانًذخم .  َغجم تٕاعطح ساعى انرزتزب
1y انرٕذش  ،

Eu تٍٛ يشتطٙ تاعس 

 ٔ تانًذخم(E)انًٕجاخ فٕق انصٕذٛح 
2y انرٕذش  ،

Ru تٍٛ يشتطٙ يغرمثم 

: ْٙ(R) ٔ(E)انًغافح انفاصهح تٍٛ. (R)انًٕجاخ فٕق انصٕذٛح 

d 5,1cm. 

:  يٍ ٔعظ االَرشاس عهًا أٌ انحغاعٛح األفمٛح Mْٙحذد يذج ذشّٕٚ َمطح -1

50 s div 

 .، تٍٛ تعس ٔ اعرمثال انًٕجح فٕق انصٕذٛححذد انًذج انضيُٛح -2

 .اعرُرج عشعح اَرشاس انًٕجح فٕق انصٕذٛح فٙ انٕٓاء- 3

 :التمرين الخامش

َضع تذاخم أعطٕاَح شفافح ٔ عذًٚح انهٌٕ يحهٕل يائٙ أصسق انهٌٕ، شى َضع تأحذ طشفٙ األعطٕاَح شفشج يشَح إلحذاز 

 .يٕجح

ًٚكُُا لٛاط عشعح اَرشاس انًٕجح عهٗ عطح انغائم، ٔ رانكثاعرعًال اللطٍٛ ضٕئٍٛٛ
1C ٔ 

2C . ٍَٛضع اناللطٍٛ كًا ٚث

 .dانشكم أعفهّ تحٛس ذفصم تًُٛٓا يغافح

 
َعاٍٚ عهٗ شاشح انحاعٕب اإلشاساخ انًهرمطح تٕاعطح 

1C ٔ 
2C ٙ(انشكم انًٕانٙ) عثش ٔعٛظ يعهٕياذ 
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ٚهخص انجذٔل أعفهّ انُرائج . d تانُغثح نًخرهف لٛى انًغافح t، شى َمٛظ انًذج انضيُٛح dَعٛذ انرجشتح ترغٛٛش انًغافح 

 .انًحصهح

 d(cm) 30 40 50 60 70 80 100انًغافح

 t(s) .... 0,62 0,80 0,90 1,12 1,25 1,57انًذج انضيُٛح 

 .اذًى انجذٔل-1

 .t تذالنحdيصم انًُحُٗ انًًصم نرغٛشاخ -2

 .اعرُرج عشعح اَرشاس انًٕجح عهٗ عطح انغائم- 3

 :التمرين الضادس

ًٚصم انشكم أعفهّ صٕسذٍٛ نحثم يشٌ ذُرشش طٕنّ يٕجح عُذ نحظرٍٛ - 1
1t 120ms ٔ 

2t 200ms فٕق انحثم 

 . َغرعًهٓا كغهى انًغافاخ50cmيغطشج طٕنٓا

 
 .ْم انظاْشج انرٙ ذى ذصٕٚشْا يٕجح يٛكاَٛكٛح يرٕانٛح؟ عهم جٕاتك-1-1

 .يا طثٛعح انًٕجح انًُرششج طٕل انحثم؟ عهم جٕاتك-1-2

 .عشف عشعح اَرشاس انًٕجح انًٛكاَٛكٛح، شى احغة لًٛرٓا-1-3

 . نُمطح يٍ َمظ انحثمtحذد يذج انرشّٕٚ - 1-4

 :نرحذٚذ عشعح اَرشاس انًٕجاخ فٕق انصٕذٛح فٙ انغٕائم َُجض انرجشتح انرانٛح-2
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 ، R ٔ يغرمثم Eَضع تاعس انًٕجاخ فٕق انصٕذٛح 

dعهٗ َفظ العرمايح ٔ ذفصم تًُٛٓا انًغافح  0,90m

 .(اَظش انشكم جاَثّ)، داخم اَثٕب يًهٕء تانًاء انًمطش 

َشتظ انثاعس ٔ انًغرمثم عهٗ انرٕانٙ تانًذخهٍٛ 
1y ٔ 

2yفُحصم عهٗ انشعى انرزتزتٙ انًًصم . نكاشف انرزتزب

فٙ انشكم جاَثّ انز٘ ًٚصم َفظ انذفعح نهًٕجاخ فٕق 

 .0,1ms/divَعطٙ عشعح انكغح . انصٕذٛح

 .عٍٛ انذٔس ٔ انرشدد نهًٕجاخ فٕق انصٕذٛح-2-1

 نهًٕجاخ عُذيا ذمطع انًغافح حذد انرأخش انضيُٙ -2-2

d شى اعرُرج v ٙعشعح اَرشاس انًٕجاخ فٕق انصٕذٛح ف 

 .انًاء

َعٕض اٌٜ انًاء تغائم أخش ْٕ األعٛرٌٕ شى َغجم -2-3

 تٍٛ تذاٚح nعهٗ شاشح كاشف انرزتزب عذد انرذسٚجاخ 

 ٔ تذاٚح انرزتزتاخ انرٙ Eانرزتزتاخ انرٙ ٚثعصٓا انثاعس 

n فُجذ Rٚغرمثهٓا انًغرمثم  7,6 . احغة عشعح

 .اَرشاس انًٕجاخ فٕق انصٕذٛح فٙ األعٛرٌٕ

 :التمرين الضابع

ذُرشش يٕجراٌ يغرعشضراٌ، طٕل حثم، انٕاحذج َحٕ األخشٖ ٔ ًٚصم انشكم أعفهّ، شكم انحثم فٙ انهحظح انرٙ ذاسٚخٓا 

t 0. 

:  عهٗ َمطح يٍ َمظ انحثم ْٙ(A)انًذج انضيُٛح، انرٙ ٚغرغشلٓا ذأشٛش انًٕجح
A 60ms . 

 
أحغة انًذج انضيُٛح - 1

Bانرٙ ٚغرغشلٓا ذأشٛش انًٕجح ،(B)عشعح االَرشاس .  عهٗ َمطح يٍ ٔعظ االَرشاس ٔv ٍٛنهًٕجر 

 .طٕل انحثم

 فٙ أ٘ نحظح ٚثذأ ذشاكة انًٕجرٍٛ؟-2

 كى ٚغرغشق ذشاكة انًٕجرٍٛ؟-3

3: يصم يثٛاَٛا شكم انحثم فٙ انهحظاخ انرٙ ذٕاسٚخٓا-4 2 1t 150ms , t 100ms , t 50ms   

 

 


