
 
 الحسین عدي: من إعداد األستاذ في الموجات المیكانیكیة تمارین 

 
 یھدف ھذا التمرین إلى دراسة بعض مظاھر انتشار الموجات 

  v =340 m.s-1: ِسرعة الصوت في الھواء : معطیات 
   c=3.0.108m.s-1:                سرعة الضوء في الفراغ 

  بوسط االنتشارق             تردد الموجة ال یتعل 
ینتشر تسقط قطرة ماء مطر على سطح ماء في في حالة سكون ، فتحدث تموجا دائریا  -1

 .على سطح الماء
 ھل الموجة طولیة أم مستعرضة ؟ علل الجواب -1-1
 لماذا تكون الموجة دائریة ؟ -1-2
 

المرتبط بكاشف التذبذب ھذا ، یلتقط المیكروفون نحدث بواسطة اآللة الموسیقیة صوتا  -2
  250μs.div-1الحساسیة األفقیة : الصوت فنحصل على التسجیل التالي 

                                                 

   
  لھذا الصوت  ، مفسرا الطریقة المستعملة N والتردد T حدد الدور2-1
 . لھذا الصوت λ أحسب طول الموجة -2-2
 
 وجي للضوء المظھر التم-3
 . أعط اسم ظاھرة تؤكد أن الضوء عبارة عن موجة -3-1
 ئیة لیست موجة میكانیكیة الضوالموجة رھن على أن ب ت أوتجربة أذكر میزة-3-2
  إلى أي صنف تنتمي ھذه الموجة 3-3
 
  نرسل حزمة من الضوء األبیض على وجھ موشور ، فنالحظ طیفا مستمرا من األلوان -4
 ذه المالحظة بالنسبة لطبیعة الضوء األبیض ماذا تبین ھ-4-1
 فسر باختصار ظاھرة تبدد الضوء بواسطة موشور  -4-2
 
  λ0 في الفراغ ،بطول موجتھا  تنتمي إلى المجال المرئي تتمیز الموجة األحادیة اللون-5

 .3,8.1014Hz< ν<7,9.1014Hz حیث νوبترددھا  ;380nm< λ0<780nmحیث 
 تنتمي إلى المجال المرئي 9.1014Hz ھل الموجة األحادیة اللون التي ترددھا یساوي -5-1

 أو المجال فوق البنفسجي أو المجال تحت الحمراء ، علل الجواب 
 في وسط شفاف معامل انكسار ھذا الوسط λ = 750nm ینتشر ضوء طول موجتھ  -5-2

  .n =2یساوي 



ھل ھذا الضوء ینتمي إلى المجال المرئي أو المجال .ء لھذا الضوν والتردد Cحدد السرعة 
 فوق البنفسجي أو المجال تحت الحمراء ، علل الجواب 

 
 ، كما یبین الشكل التالي λ بضوء أحادي اللون طول موجتھ a نضيء شقا عرضھ -6

نمیز البقعة . عن الشق ، على صورة لحیود الضوء Dعلى شاشة تبعد بالمسافة ،فنحصل 
  حیث θالزاویة المركزیة ب

a


   
 θ، ماذا تمثل الزاویة  θ  انقل الشكل موضحا فیھ الزاویة -6-1
 ، ثم نعید التجربة بإرسال مرة موجة من D والمسافة aنحتفظ بنفس عرض الشق  -6-2

في أي حالة نحصل على بقعة .الضوء األحمر ومرة أخرى موجة من الضوء األزرق 
 علل الجواب . رض أكبرمركزیة ذات ع

  عندما نعوض الضوء األحادي اللون بالضوء األبیض نحصل على صورة للحیود -6-3
 فسر الظاھرة المالحظة .سلسلة من األطیاف المتقزحة  عن عبارة
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