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 المىجبث الميكبنيكيت المتىاليت: عنىان الدرس 

 المعبرف و المهبراث المستهدفت
 .حؼشٚف انًٕجت انًٛكاَٛكٛت ٔعشػت اَخشاسْا -

. حؼشٚف انًٕجت انطٕنٛت ٔانًٕجت انًغخؼشضت -

 .يؼشفت ٔاعخغالل انخٕاص انؼايت نهًٕجاث -

 ٔيؼشفت انؼاللت بٍٛ اعخطانت ،حؼشٚف انًٕجت انًخٕانٛت أدادٚت انبؼذ -

t(y)t(y(َمطت يٍ ٔعظ االَخشاس ٔاعخطانت انًُبغ   SM . 

 .اعخغالل انؼاللت بٍٛ انخأخش انضيُٙ ٔانًغافت ٔعشػت االَخشاس -

: اعخغالل ٔرائك حجشٚبٛت ٔيؼطٛاث نخذذٚذ -

 يغافت؛ 

 انخأخش انضيُٙ؛ 

عشػت االَخشاس .

الخشاح حبٛاَت حشكٛب حجشٚبٙ نمٛاط انخأخش انضيُٙ أٔ عشػت - 

 .االَخشاس ػُذ اَخشاس يٕجت

 اختببر المعبريف في المىجبث الميكبنيكيت المتىاليت
 

 أسئلت متعددة االجبببث
 :أرُاء اَخشاس يٕجت- 1
 حُخمم انًادة ٔ ال حُخمم انطالت 

 حُخمم انطالت ٔ ال حُخمم انًادة 

 
 :حُخشش انًٕجت انًٛكاَٛكٛت- 2
 فٙ انفشاؽ 

 فٙ األٔعاط انًادٚت 

 
 :َذذد بٕاعطت شفشة يٓخضة، حشٕٚٓا ػُذ طشف دبم فخُخشش- 3
 يٕجت يغخؼشضت 

 يٕجت طٕنٛت 

 يٕجت رُائٛت انبؼذ 

 يٕجت أدادٚت انبؼذ 

 
 :َذذد حشٕٚٓا ػهٗ عطخ انًاء بٕاعطت ْضاص فخُخشش- 4
 يٕجت يغخؼشضت 

 يٕجت طٕنٛت 

 يٕجت رُائٛت انبؼذ 

 يٕجت رالرٛت األبؼاد 

 
 عشػت اَخشاس يٕجت يٛكاَٛكٛت يخٕانٛت- 5
  بٕعغ انخشِٕةيشحبظ 

 رابخت خالل االَخشاس إرا كاٌ انٕعظ يخجاَظ *

 ٚخُالض خالل االَخشاس 

 يشحبظ بٕعظ االَخشاس *

 : ػهٗ عطخ انًاء بٕاعطت دظاة يٍ دجش يشياة فٙ يغخُمغانًٕجت انًذذرت- 6
 طٕنٛت 

 يغخؼشضت *

 انًٕجاث انظٕحٛت ٔ فٕق انظٕحٛت- 7
 طٕنٛت *

 يغخؼشضت 

 حُخشش فٙ انٕٓاء بفؼم دشكت اَضغاط ٔ حًذد طبماث انٕٓاء 

 ٚخغٛش حشددْا بخغٛش ٔعظ االَخشاس 
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 :عشػت اَخشاس انظٕث، فٙ انظشٔف االػخٛادٚت حمشٚبا ْٙ- 8
 240 m/s 

* 340 m/s 

 140 m/s 

 عشػت اَخشاس انظٕث فٙ انٕٓاء- 9
 حخُالض يغ حضاٚذ دسجت انذشاسة 

 حخضاٚذ يغ حضاٚذ دسجت انذشاسة *

 حخُالض يغ حضاٚذ انضغظ 

 حخضاٚذ يغ حضاٚذ انضغظ *

 ػًٕيا عشػت اَخشاس انظٕث- 10
 أكبش فٙ انغٕائم يُّ فٙ األجغاو انظهبت 

 أكبش فٙ األجغاو انظهبت يُّ فٙ انغٕائم *

 أكبش فٙ انغاصاث يُّ فٙ األجغاو انظهبت 

 أكبش فٙ األجغاو انظهبت يُّ فٙ انغاصاث *

 أكبش فٙ انغٕائم يُّ فٙ انغاصاث *

 ػُذيا حظم يٕجت إنٗ يغخٕٖ لطؼت فهٍٛ يٕضٕػت ػهٗ عطخ انًاء- 11
 .حذفغ انمطؼت بٕاعطت انًٕجت، ٔ بانخانٙ حخمذو يؼٓا 

 حظؼذ انمطؼت ػُذ يشٔس انًٕجت رى حُضل، ٔ بانخانٙ ال حخمذو ٔ ال حخأخش *

 حظؼذ انمطؼت يغ انًٕجت رى حخأخش بؼذ يشٔسْا 

 

؛ فإٌ V، ٔ إرا كاَج يٕجت يُخششة فٙ ْزا انٕعظ بغشػت dٔعظ االَخشاس حفظم بًُٛٓا انًغافت يٍ A ٔ Bإرا كاٌ َمطخٍٛ - 12

 :عأ٘ 𝜏٘ بخأخش صيُٙ A حكشس َفظ دشكت Bانُمطت 
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: ػهٗ طشفٙ دبم َذذد يٕجخٍٛ يخمابهخٍٛ، ػُذ انخمائًٓا فٙ َمطت يٍ انذبم- 13
 حخشاكباٌ ٔ ال ٚذذد حظادو بًُٛٓا ألَّ بؼذ انخمائًٓا ٚغخًش اَخشاس كم يٕجت، دٌٔ حأرٛش َاحج ػٍ حشاكبًٓا، بذٛذ حذخفع كم يًُٓا فإًَٓا *

. بُفظ انًظٓش ٔ َفظ عشػت االَخشاس

 حُؼكظ إدذاًْا ػهٗ األخشٖ، ٔ ػُذ اَخٓاء االَؼكاط ٚغخًشاٌ فٙ االَخشاس بُفظ انغشػت 

 ال ٚذذد شٙء، فمظ انخشِٕ انُاحج ػٍ انخشاكب ْٕ يجًٕع كم يٍ حشْٕٙ انًٕجخٍٛ *

 .بًا أٌ انًٕجخٍٛ ُٚخششاٌ فٙ يُذٛاٌ يخؼاكغاٌ بُفظ انغشػت؛ ػُذ انخمائًٓا عُٛؼذياٌ فٛخٕلف االَخشاس ٔ ٚظبخ انذبم يخٕلف 
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 :، فإًَٓا ٕٚجذاٌ فλٙحغأ٘ ػذدا طذٛذا نطٕل انًٕجت ٔعظ االَخشاس إرا كاَج انًغافت انخٙ حفظم بٍٛ َمطخٍٛ يٍ - 14
 حٕافك فٙ انطٕس *

 حؼاكظ فٙ انطٕس 

 : Tْٙ ٔ انذٔس V ٔ انغشػت λبانُغبت نًٕجت يٛكاَٛكٛت يخٕانٛت دٔسٚت، انؼاللت انخٙ حفظم بٍٛ طٕل انًٕجت - 15
 

𝜆 =  
𝑉

𝑇
 

 𝜆 = 𝑉 + 𝑇 

* 𝜆 = 𝑉𝑇 

 𝜆 = 𝑉𝑇2
 

 

 ׃، طٕل يٕجخٓا ٚغاV = 340 m/s٘ٔ فٙ انٕٓاء بغشػت اَخشاس حغأ٘ N = 1 kHzحُخشش يٕجت طٕحٛت حشددْا - 16
 3,4 cm 

* 34 cm 

 3,4m 

 

 انذٕٛد- 17
 ْٕ ظاْشة حغٛش اَخشاس يٕجت ػُذ يشٔسْا يٍ داجض بّ رمب بؼذِ يٍ سحبت لذس طٕل انًٕجت انٕاسدة *

. انٕعظ بخشدد انًُبغحخغٛش خالنٓا عشػت االَخشاس ْشة ْٕ ظا 

 ْٕ ظاْشة حغخؼًم نخؼهٛم انطبٛؼت انخًٕجٛت نهًٕجت *

 ْٕ يٛضة نٕعظ االَخشاس 

 

 :إلدذاد دٕٛد يٕجت ُٚبغٙ حًشٚشْا يٍ فخذت- 18
 أطغش يٍ طٕل يٕجخٓا 

 أكبش يٍ طٕل يٕجخٓا *

 

 انخبذد- 19
 ْٕ ظاْشة حغٛش اَخشاس يٕجت ػُذ يشٔسْا يٍ داجض بّ رمب بؼذِ يٍ سحبت لذس طٕل انًٕجت انٕاسدة 

. انٕعظ بخشدد انًُبغحخغٛش خالنٓا عشػت االَخشاس ْشة ْٕ ظا *

 ْٕ ظاْشة حغخؼًم نخؼهٛم انطبٛؼت انخًٕجٛت نهًٕجت 

 ْٕ يٛضة نٕعظ االَخشاس 

 

 :فٙ ٔعظ يبذد حخؼهك عشػت اَخشاس يٕجت- 20
 بانٕعظ فمظ 

 بخشدد انًٕجت *

 بٕعغ انًٕجت 

 

 : انًٕجت ْٙ يجًٕع انُمظجبٓت- 21

 
 tانًشْٕت ػُذ نذظت  

 tانبؼٛذة يٍ يُبغ انًٕجت ػُذ نذظت انجذ  *

 انًشْٕت انجذ لشٚبت يٍ انًُبغ 

 

 


