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 مدرسة ظفار للبنني

 املوجات الكهرومغناطيسيةالفصل اخلامس:    

 الصف الثالث الثانوي 

 اعداد /مدحت عبد الستار
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 املوجات الكهرومغناطيسية:
 

 1820سنة  

 وجد أن التيار املار يف موصل ينتج عنه جمااًل مغناطيسيًا ، والتغري   

 يف اجملال الكهربائي يؤدي لتغري يف اجملال املغناطيسي.  
 

 

 

 1830سنة  

وجد أن التغري يف اجملال املغناطيسي يؤدي لتولد تيار حثي أو تأثريي يف  

 .السلك
 

 

  1860سنة  

اجملال الكهربائي املتغري يولد جمااًل مغناطيسيًا متغريًا ، أفرتض أن 

واجملال املغناطيسي املتغري يولد جمااًل كهربائيًا متغريًا ، وأن هذه 

اجملاالت تنتشر يف الفراغ علي شكل موجات متعامدة تسمي املوجات 

  الكهرومغناطيسية.
 

 وأفرتض أيضًا أن الضوء موجات كهرومغناطيسية

 )نظريًا( m/s 810 ×3 بسرعة تسري  وقام ماكسويل حبساب سرعة املوجات الكهرومغناطيسية فوجد انها 

 
 تعريف املوجات الكهرومغناطيسية:

علي هيئة جمالني   m/s  810  ×3بسرعة الضوء  تنتشر يف الفراغ واهلواء مستعرضة هي موجات

 متعامدين احدهما كهربائي واآلخر مغناطيسي وخط انتشارهما عمودي علي كليهما.

 

 

 

 

 

 تنشأ نتيجة حركة الشحنات الكهربائية املتسارعةملحوظة/ املوجات الكهرومغناطيسية 

 أورستد

 فاراداي

 ماكسويل
 مدحت عبد الستار إعداد /

 الثانويةمدرسة ظفار 
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 كيف تتكون املوجات الكهرومغناطيسية؟

مغناطيسي ، وعندما يكون هذا التيار متغري عند مرور تيار كهربائي يف سلك يتولد حول السلك جمال 

 فإن اجملال املغناطيسي يكون متغري.

  
 عند استخدام بطارية مع اهلوائي:

  عند اغالق البطارية يصبح القضيب العلوي

موجب الشحنة يف وقت قصري والقضيب 

 السفلي سالب الشحنة يف وقت قصري

  ينشأ حول املوصل جمال مغناطيسي يكون

السلك إلي الداخل وعلي يسار علي ميني 

السلك إلي اخلارج. كما هو موضح 

 بالرسم.

  تأخذ وقتًا حتى تصل إلي نقاط بعيدة ناقلة

 معها الطاقة.

 عند استخدام مصدر تيار مرتدد مع اهلوائي:

 .يتغري اجتاه التيار كل دورة 

  يتغري اجتاه اجملال املغناطيسي حسب قاعدة قبضة اليد

 ار.اليمين حسب تغري التي

  عند مرور تيار متغري )جييب( يف موصل أو هوائي ينشأ

جمالني كهربائي ومغناطيسي متغريان جيبيًا 

ومتعامدان علي بعضهما وكالهما متعامدان علي 

 اجتاه االنتشار .

 مبساندة ذاتية دون االعتماد علي  تنتقل ملسافات طويلة

 شحنات اهلوائي
 

 خصائص املوجات الكهرومغناطيسية:
 وتتحرك بسرعة الضوء( مجيعها مستعرضة 1

 ( ال حتتاج إلي وسط ناقل تنتشر يف اهلواء والفراغ بسرعة الضوء.2

 ...... ( -التداخل  –االنكسار  –( تتبع قوانني املوجات )االنعكاس 3

ألنه من  والطول املوجي ، أما الرتدد يظل ثابتعند انتقاهلا من وسط إلي آخر يتغري كل من السرعة ( 4

Cخصائص مصدر املوجات وترتبط بالعالقة  = λ f. 

 ( ال تتأثر باجملال الكهربائي أو اجملال املغناطيسي ألنها ال حتمل شحنة.5

 مدحت عبد الستار إعداد /
 الثانوية مدرسة ظفار
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 الضوء والطيف الكهروضوئي:

 1887سنة  

)الفكرة / استخدام  Hz 910استطاع التقاط أو موجات كهرومغناطيسية يف املخترب وكان ترددها 

شحنات معجلة إلي األمام وإلي اخللف ثم استخدام سلك حلقي تتولد فيه قوة دافعة كهربائية عندما 

 يتغري اجملال املغناطيسي الذي خيرتق هذا السلك(

 وتسمي موجات الراديو حاليا Hz 901كما قام بتوليد موجات ترددها أقل من 

 املوجات الكهرومغناطيسية تشمل عدد كبري من املوجات.

 

 
 

 
 األشعة السينية:

 حنصل عليها عند اصطدام االلكرتونات املعجلة بهدف معدني وتستخدم يف تصوير كسور العظام.

 االستخدام:

  التصوير باألشعة السينية لتشخيص األمراض.-1

 تؤين الغازات -2

  تسبب انبعاثًا كهروضوئيًا من الفلزات.-3
 

 تنبعث تلقائيًا من الذرات نتيجة تغريات يف مستوي الطاقة بالذرة. أشعة جاما:

 اخلواص:

 تؤين الغازات.-2قدرتها علي النفاذ كبرية                -1

 مفيدة يف عالج السرطان.-3

 تسبب انبعاثًا كهروضوئيًا يف الفلزات.-4
 

 موجات الراديو:

 تستخدم يف نقل االشارات التلفزيونية والراديوية وميكن تعيني ترددها يف املخترببواسطة األجهزة.
 

 هنري هيرتز

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية

 زيادة يف الرتدد ونقص يف الطول املوجي
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 :21( صفحة 1اخترب فهمك )

 واملوجات الكهرومغناطيسية؟ما أوجه االختالف بني املوجات الصوتية  -1

-------------------------------------------------------------------------احلل : 
------------------------------------------------------------------------------ 

 احسب تردد كل من:-2

 m80                    .                                                               [HZ 610×3.75]موجات راديو طوهلا املوجي  -أ

------------------------------------------------------------------------------ 

 m11-10×5.5                                                              [HZ 8110×5.45]أشعة سينية طوهلا املوجي -ب

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 اخرت االجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاة:
 

 :61صفحة  1س

أي من العبارات التالية صحيحة حول سرعة  (1)

 ---------- أشعة جاما وموجات الراديو يف الفراغ:

o  من موجات الراديو.أشعة جاما أسرع 

o .موجات الراديو أسرع من أشعة جاما 

o .يتحركان بنفس السرعة يف الفراغ 

o .سرعتهما تعتمد علي تردداتهما يف الفراغ  

 

ز األشعة السينية بإحدي اخلصائص ( تتمي2)

 [2013 -2012 أولدور  –]الوزارة    ---------- :آلتيةا

o ال تنتقل يف الفراغ 

o تسري بسرعة الضوء 

o  طوليةموجات 

o طوهلا املوجي يتناسب طرديًا مع ترددها 

تتميز املوجات الكهرومغناطيسية بإحدى ( 3)

 [2012-2011 أولدور  –]الوزارة --- اخلصائص اآلتية:

o .حتتاج إلي وسط مادي لالنتقال 

o تنتقل بسرعات خمتلفة يف الفراغ 

o .ذات ترددات وأطوال موجية خمتلفة 

o  الساكنة.تنشأ من الشحنات الكهربائية 

 

 

 

ملاذا ُيطلق علي املوجات الكهرومغناطيسية ( 4)

 باإلشعاع الكهرومغناطيسي؟
 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية
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 قياس سرعة الضوء
ق القاس الزمن بني انط جتربة جاليليو/

املساعد الضوء من مصباحه وإضاءة مصباح 

اخلاص به علي اجلبل اآلخر ووجد أن الزمن 

 صغري جدًا وميثل زمن استجابة االنسان.
 

الحظ دوران أحد  جتربة العامل الفلكي رومر/

أقمار كوكب املشرتي واستنتج أن سرعة 

 الضوء كبرية جدًا.
 

من أهم التجارب اليت أجريت لتعيني سرعة الضوء ، حيث استخدم مرآة مثانية األوجه جتربة مايكلسون/ 

 كما يف الشكل km 35قابلة للدوران بسرعة حمددة ومصدر ضوئي ومرآة ثابتة علي بعد 

 

حيث يسقط الضوء علي أحد أوجه املرآة 

الثمانية األوجه فينعكس إلي املرآة 

املستوية واليت تعكسه بدورها إلي أحد 

أوجه املرآة الثمانية حيث ينعكس إلي 

عني املراقب عندما تكون سرعة الدوران 

 ثابتة.

مبعرفة سرعة الدوران واملسافة بني املرآة 

الثابتة واملتحركة متكن من حساب 

  m/s 810 ×3سرعة الضوء ووجد أنها يف اهلواء أو الفراغ 
 

 الالزم لكي يتحرك الشعاع الضوئي بنيالكلي حلساب الزمن 

 املرآتني املتحركة والثابتة نستخدم هذا القانون  
 

 هو تردد املرآة مثانية األوجه القابلة للدوران fحيث 
 

                                        حلساب سرعة الضوء نستخدم 

 هي املسافة بني املرآة الثابتة واملتحركة dحيث 
 

 

 

 

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية

35km

 مرآة ثابتة

 

مرآة قابلة 

للدوران مثانية 

 األوجه

.

 مصدر ضوء

1
t =

f 8

d
v =

t



 مدحت عبد الستار /إعداد                                                                           الفيزياء للثانوية العامة يفاألنوار 
7 

 ( 1سؤال )
استخدم العامل ألربت مايكلسون األدوات يف الشكل املوضح 

أدرس الشكل ثم أجب عن أدناه إلجراء جتربة عملية ، 

 [2012-2011 أولدور  –]الوزارة  ---------- :األسئلة اآلتية

 ما اهلدف من هذه التجربة؟ -أ

-------------------------------------------- 

---------------- (B( و )Aاذكر أمساء األجزاء ) -ب
------------------------------------------------------------------------------ 

 ( 2سؤال )
يف جتربة مايكلسون املوضحة بالشكل اآلتي ، إذا كان تردد 

( اجب عن األسئلة Hz 535املرآة مثانية األوجه هي )

 [2014-2013 أولدور  –]الوزارة             ---------- :التالية

 أوجد الزمن املستغرق لوصول الضوء إلي عني مايكلسون -أ

-------------------------------------------- 

 (m/s 810×3أثبت أن سرعة الضوء تساوي ) -ب

------------------------------------------------------------------------------ 

 انعكاس الضوء:
  هو ارتداد املوجات الضوئية عند االصطدام بسطح عاكس.

الضوء يسري يف خطوط مستقيمة بسرعة عالية يف اهلواء والفراغ، إذا اصطدم الضوء بسطح شفاف فإن 

 سينعكسوجزء سينكسر وجزء  سيمتصجزء منه 

 :االنعكاسيعتمد االنعكاس علي نوع السطح الذي حيدث عليه 
 

 انعكاس غري منتظم )مشتت( انعكاس منتظم
 

  

حيدث عندما يصطدم الضوء بسطح عاكس أملس 

 مثل املرآة أو سطح املاء.

حيدث عندما يصطدم الضوء بسطح عاكس خشن 

أو اخلشب غري  مثل الورق أو املالبس أو اجلدران

 .املصقول

 مدحت عبد الستار / إعداد
 مدرسة ظفار الثانوية

(B)(A)

.



35km

مرآة قابلة 

للدوران مثانية 

 األوجه

 مرآة ثابتة

 مصدر ضوء
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 :كاسعلالنحتقيق القانون األول 
 

 .نضع مرآة مستوية علي طاولة أمام منقلة 

  نسقط شعاع ليزر بزاوية معينة ونشاهد زاوية انعكاس

 الشعاع.

 .نغري زاوية الشعاع الساقط ونالحظ زاوية االنعكاس 

 جند أن:

 زاوية السقوط = زاوية االنعكاس

            iθ     =      rθ  

 

هي الزاوية احملصورة بني الشعاع الساقط والعمود املقام من نقطة السقوط علي السطح  /زاوية السقوط 

 العاكس

 63صفحة  2س:  

عند سقوط املطر أثناء قيادة السيارة لياًل يعاني بعض السائقني من التوهج الناتج من مصابيح  علل:

 السيارات.

----------------------------------------------------------------------- ------- 

 

 علي الرسم املقابل/ احسب زاوية االنعكاس علي السطح العاكس الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدحت عبد الستار / إعداد
 مدرسة ظفار الثانوية

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية

6040

 سطح عاكس ثاني

 سطح عاكس أول
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 علي الرسم املقابل 

 احسب زاوية االنعكاس علي السطح العاكس الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 46صفحة  5س: 

مع بعضهما  90مرآتان مستويتان تصنعان زاوية 

كما هو موضح يف الشكل ، شعاع ساقط يصنع زاوية 

. حدد زاوية االنعكاس Aمع العمودي علي املرآة  35

 --------------------------------.Bمن املرآة 

 

                    : [2012-2011 أولدور  –الوزارة جترييب ]عرف 

 االنعكاس املشتت

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 :اخرت االجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه 
( الشكل املقابل يوضح سقوط شعاع ضوئي علي 2)

سطح عاكس ، أي األرقام املوضحة متثل زاوية 

       [2010-2009 أولدور  –]الوزارة االنعكاس؟                    

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 
 

 

 

 

 

 مدحت عبد الستار / إعداد
 مدرسة ظفار الثانوية

B  مرآة

30
 سطح عاكس ثاني110

 سطح عاكس أول

 مدحت عبد الستار / إعداد
 مدرسة ظفار الثانوية

1

2

3 4

 السطح العاكس
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املرآة بزاوية  ( كما يوضح الشكل املقابل ، فإذا أديرتa( علي مرآة مستوي )x( ُأسقط شعاع ضوئي )2)

a( حبيث أصبح موضعها )θقدرها )  ---------- :فإن الشعاع الساقط سوف يدور بزاوية قدرها ( \

 [2010-2009 الوزارة تدرييب ]

o  

o 2θ 

o 
1

θ
2

 

o 
1

θ
4

 

 

املوجات الكهرومغناطيسية عن طريق هوائي موصل مبصدر ما هو الشكل الصحيح الذي ميثل انتقال ( 3)

 [2015-2014 جترييب –]الوزارة                                                                                                     للتيار املرتدد؟

 
 

 

 اكتب املصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات اآلتية :

                                 انعكاس حيدث عن السطوح املصقولة مثل املرايا                      (--------------------) 

  انعكاس حيدث عن السطوح اخلشنة ) غري املصقولة ( مثل سطح الكتاب                 (--------------------) 

                           .ارتداد الضوء بعد سقوطه علي سطح ما                                       (--------------------) 

 

 
 مدحت عبد الستار / إعداد

 مدرسة ظفار الثانوية

a

x



a
\

 مرآة مستوية اجتاه الدوران


