
	

	

	

 بالمصطلحات العلمیة التالیة:: ما المقصود 1س 

    اضطراب یحمل الطاقة خالل الفراغ او المادة دون ان تنتقل مادة الوسط (و الموجة:  -أ
	عدة نبضات موجیة) تتكون من

	اضطراب مفرد ینتقل خالل الوسط. النبضة الموجیة: -ب

 ھي موجات تتكرر بانتظام في ازمنة متساویة.الموجة الدوریة:  -ج

 بین الموجات المیكانیكیة و الموجات الكھرومغناطیسیة؟ عدد بعض االمثلة.: ما الفرق 2س

 

 

 

 

 

مع اعطاء امثلة لكل  -الرسم -: قارن بین أنواع الموجات المیكانیكیة من حیث: المفھوم3س
	منھا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (علل) تعتبر موجات الصوت أحد أنواع الموجات الطولیة.4س

	موجات الصوت تھتز في اتجاه مواز التجاه انتشارھا.ألن جزیئات الوسط في ج: 

	

	

 

	الموجاتخصائص 

 الموجات الكھرومغناطیسیة الموجات المیكانیكیة وجھ المقارنة
 مادي تنتقل فیھ ھي موجات ال تحتاج الى وسط	ھي موجات تحتاج الى وسط مادي تنتقل فیھ التعریف

 
 

 امثلة

	موجات الماء (الوسط الناقل: الماء)•
	موجات االصوت (الوسط الناقل: الھواء)•
	الموجات المنتقلة في الحبل (الوسط الناقل: الحبل)•
الموجات المنتقلة في النابض (الوسط الناقل: •

 النابض)
 

	موجات الضوء•
	موجات الرادیو•
 X -االشعة السینیة •
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و تعتمد الخصائص االخرى على كیفیة تولیدھا (المصدر) تعتمد بعض خصائص الموجات على 
 االثنین معا.او الوسط 

	 tالتي تقطعھا الموجة خالل وحدة الزمن  dھي المسافة : (v)سرعة الموجة .1
 

 

 

ة أو سعة الموجعلى وال تعتمد التي تنتقل خاللھ فقط الوسط سرعة الموجة المیكانیكیة على تعتمد  •
	ترددھا.

	.........) في سرعة الموجة. -درجة الحرارة  –تؤثر خصائص الوسط (مثل الكثافة  •

 

	ھي اقصى ازاحة للموجة عن موضع اتزانھا.: (A)سعة الموجة  .2
(أي كیفیة تولیدھا) وال تعتمد على الوسط او (سرعة المصدرعلى تعتمد سعة الموجة  •

	الموجة).
من التي تنقلھا الموجة التي سعتھا قلیلة حیث طاقة اكبر تنقل الموجة ذات السعة الكبیرة  •

	مع مربع السعة طردیا طاقة الموجة تتناسب 
 اربع امثال)(اذا زادت سعة الموجة للضعف فان طاقة الموجة تزداد 

 المسافة بینأو ھو اقصر مسافة بین اي نقطتین بحیث یتكرر نمط الموجة نفسھ : ʎالطول الموجي .3
	قمتین متتالیتین او قاعین متتالیین.

	المصدر و الوسط معا.یعتمد الطول الموجي على  •
	الطور:  .4

اذا كانت المسافة بینھما تساوي طوال  الطور نفسھاي نقطتین في الموجة تكونان في  •
نفس االزاحة عن موضع االتزان و نفس السرعة موجیا واحدا او مضاعفاتھ. و تكون لھما 

	قاع)-(قاع –قمة) -مثال: (قمةالمتجھة. 
	یكمل دورة كاملة.ھو الزمن الالزم للجسم المھتز حتى : (T)الزمن الدوري  .5

یعتمد على الوسط الذي تنتقل خاللھ (أو سرعة  والالمصدر فقط یعتمد الزمن الدوري على  •
	الموجة). 

ھو عدد االھتزازات الكاملة التي یعملھا الجسم المھتز في الثانیة الواحدة و یقاس بالھیرتز : (f)التردد  .6
(Hz)	.(اھتزازة/ ثانیة) أو	
وال یعتمد على الوسط الذي تنتقل خاللھ (او سرعة المصدر فقط یعتمد التردد على  •

	ة).الموج
 العالقة بین التردد و الزمن الدوري 

 

 

 عالقة اخرى لحساب التردد                    

 

 

	قیاس الموجة:

V=															 d∆	

t∆	
m/s	

f=											
l	

T	
	(تردد الموجة یساوي مقلوب زمنھا الدوري)

f=																																										
	عدد االھتزازات

	الزمن الكلي
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 العالقة بین الطول الموجي و التردد و السرعة  

 

 

 

 

 

الزمن) كما ھو  –الموقع) أو (االزاحة  –یمكن تمثیل الموجات بیانیا من خالل منحنى (االزاحة 
 موضح بالشكل.

 

 

=																		 ʎ	
v	

f	 	(طول الموجة یساوي سرعتھا مقسومة على ترددھا)

	تمثیل الموجات:
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