
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/8science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/8science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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االھتزازات 9-2

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
أستطیع أن أشرح معنى مصطلح سعة االھتزاز.
أستطیع أن أشرح معنى مصطلح التردد.
أستطیع أن أحدد الوحدة المستخدمة لقیاس التردد. أستطیع أن أحدد الوحدة المستخدمة لقیاس التردد.
أستطیع أن أحسب التردد.
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دھا  سعة االھتزازات وتردُّ
ف��ال . عن��د نق��ر وت��ر جیت��ار، فإّن��ھ یھت��ز مئ��ات أو آالف الم��ّرات ك��لّ ثانی��ة

.ُیمكن رؤیة ھذه االھتزازات بوضوح
ی���تّم تثبی���ت . توّض���ح الص���ورة طریق���ة لمالحظ���ة االھت���زازات البطیئ���ة

الط���رف الح���ّر  مس���طرة مترّی���ة بط���رف طاول���ة وی���تّم تعلی���ق وزن ف���ي
.)موضع االّتزان(للمسطرة وتكون المسطرة ساكنة 

 عن��د ج��ذب ط��رف المس��طرة المترّی��ة ألس��فل وتركھ��ا ح��ّرة، ف��إّن ال��وزن
ُتص�در  نھ�اقص�یرة، فإ یھتز ألعلى وألسفل، إذا ت�ّم تك�رار ذل�ك بمس�طرة ُتص�در  نھ�اقص�یرة، فإ یھتز ألعلى وألسفل، إذا ت�ّم تك�رار ذل�ك بمس�طرة

.»طنین«صوت 
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  االھت�زازةتوّضح ھ�ذه الص�ورة س�عة Amplitude  وھ�ي تمّث�ل أقص�ى
.مسافة للجسم المھتّز بعیًدا عن وضع االّتزان

 د  االھت��زازةع��دد االھت��زازات الكامل��ة ف��ي الثانی��ة الواح��دة ُیس��ّمى ت��ردُّ
Frequency.

 د یس��اوي  20إذا اھت��ز جس��م اھت��زازة ف��ي الثانی��ة،ُیمكن الق��ول أّن الت��ردُّ
20Hz.

الرم��ز ب��ریع Hz ع��ن اختص��ار كلم��ة ھرت��ز Hertz  وھ��ي وح��دة قی��اس
د د.التردُّ .التردُّ
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 11=ھرتزHz=اھتزازة واحدة في الثانیة.
 د اھت����زازة، یمكن����ك حس����اب لقی����اس ت����ردُّ

من االھت���زازات ی���رالزم لع���دد كبل���الوق��ت ا
اھت����زازة ُث����ّم  50أو  20 الالكامل����ة، م����ث
االھت����زازات ف����ي الثانی����ة  احس����ب ع����دد

. الواحدة
حس�اب  یشابھ ذلك قیاس نبضك، ال ُیمكنك

.زمن دّقة قلب واحدة بدّقة.زمن دّقة قلب واحدة بدّقة
د حساب التردُّ

 45األسئلة ص 
د ھذا الوتر؟ 250یھّتز وتر في جیتار  -أ1) اھتزازة كلّ ثانیة، ما تردُّ

د طبلة یساوي -ب      فك�م ع�دد م�ّرات اھت�زاز الطبل�ة ،100Hz إذا كان تردُّ
ألعلى وألسفل كلّ ثانیة؟

ثانی�ة، م�ا  20اھت�زازة ف�ي  50إذا رفرف طائر بجناحیھ ألعلى وألسفل 2)
د جناح الطائر؟ تردُّ
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46حل األسئلة ص  

Hz 250 -أ1)
.مرة 100-ب     

(220/50=2.5 Hz
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دراسة االھتزازات  2-9 نشاط
 س���وف تستقص���ي االھت���زازات الناتج���ة ع���ن مس���طرة مثّبت���ة عن���د أح���د

د ھ��ذه  س��تحتاج إل��ى اّتخ��اذ ق��رار ح��ول كیفّی��ة الأوّ .طرفیھ��ا قی��اس ت��ردُّ
االھتزازات، ناقش أفكارك مع زمالئك في فریق العمل ُث�ّم ش�ارك أفض�ل 

.زمالئك في الصفّ  األفكار مع باقي
ا مم��ا ی��أتي، واكت��ب خط��ة العم��ل وتحّق��ق  الثانًی��ا، اخت��ر س��ؤا استقص��ائًیّ

.منھا مع ُمعّلمك قبل أن تبدأ التنفیذ
د االھتزازات إذا ازداد طول المسطرة أو قیركیف یتغ .صرتردُّ د االھتزازات إذا ازداد طول المسطرة أو قیركیف یتغ .صرتردُّ
د االھت��زازات إذا جعل��ت المس��طرة تھت��ّز ألعل��ى وألس��فل یركی��ف یتغ ت��ردُّ

بسعة أكبر؟
د االھتزازات إذا قمت بتغییر الوزن المرتبط بنھایتھا؟ یركیف یتغ تردُّ
قب��ل تنفی��ذ.ق��د ت��تمّكن م��ن التفكی��ر ف��ي س��ؤال خ��اّص ب��ك لالستقص��اء 

أّنك ستجده؟أعِط سبًبا ل�دعم  ما الذي تعتقد:االستقصاء اكتب ما تتنبأ بھ
.التنبُّؤالخاّص بك
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المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم:
ألن�ھ  ینتج عنھ�ا ت�ردد أق�لال  االھتزازات التي لھا سعة اھتزاز أكبر

عند زیادة س�عة االھت�زاز، تتح�رك الكتل�ة مس�افة أبع�د عل�ى ج�انبي 
متوس��ط س��رعتھا أكب��ر ولك��ن یظ��ل زم��ن  موض��ع الس��كون، ویك��ون

.االھتزازة كما ھو
ملخص
ھي أقصى مسافة یتحّركھا الجسم المھت�ّز بعی�ًدا ع�ن  سعة االھتزاز ھي أقصى مسافة یتحّركھا الجسم المھت�ّز بعی�ًدا ع�ن  سعة االھتزاز

.وضع سكونھ
د ھو عدد االھتزازات في الثانیة الواحدة .التردُّ
د ھي الھرتز al.(Hz) وحدة قیاس التردُّ
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