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 ملخص األهم التعريفات والتعليالت للفيزياء الفصل الدراسي األول

 98966390األستاذ محسن محمد جمال  ت |أعداد  للصف الثاني عشر 
 الناشئ من المصدر على شحنة كهربائية عند موضع معين داخل المجال . هو تاثير المجال الكهربائى الجهد الكهربائى :

 ر تلك الشحنة .شحنة معينة مقسوماً على مقداهو طاقة الوضع الكهربائية ل أو

 ملحوظة : ☺
 يعتمد الجهد على موقع أو موضع الشحنة   

  بين نقطتين :  ▲Vفرق الجهد الكهربائي 
  طاقة الوضع الكهربائية هو مقدار التغير فى

 .بين نقطتين ICوحدة الشحنات الكهربائية  اوهوالشغل المبذول لنقل 

 ( :𝓔أو  e.m.fائية )القوة الدافعة الكهرب
  خالل الدائره الكهربائية كلها وحدة الشحنات الكهربائيةلنقل  الطاقة الكهربائية الناتجة من المصدر هي 

 

 

 مقدار الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الكهربائية دورة كاملة فى دائرة كهربائية تحتوى على مصدر هي  أو 

 
 مال المقاومة الداخلية .هى نفسها فرق الجهد للبطارية بإه (1)

 تقاس والدائرة مفتوحة. (2)

 . Vالفولت  وحدة فرق الجهدووحدتها هى نفس  (3)

 . 𝓔دائرة لكى يمكن قياس  (4)
 الكهربائي:التيار 

 يمر خالل مقطع موصل في الدائرة الكهربية  تاإللكتروناهو سيل من 

 ( :Iشدة التيار الكهربائى )
ى مقطع من سحححلك خالل هى كمية الشححححنة الكهربائية المارة ف

 ثانية واحدة 
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 : R الكهربائية املقاومة
يلقاها التيار أثناء مروره فى موصحححل نتيجة لتصحححادن الشححححنات ببع حححها البع  أو بينهما  هى الممانعة أو العرقلة التى

 من موصل إلى آخر .المقاومة الكهربية  تختلفو وبين ذرات الموصل 

 

 

 مقاومة موصل العوامل التى تعتمد عليها 
 تتناسب طرديا مع المقاومةنوع مادة الموصل  (1)

  

                  

  R  α  L تتناسب طرديا مع المقاومةطول السلك  (2)

 
 
 

                                    

 عكسيا مع المساحة المقطعب تتناس مساحة مقطع الموصل (3)

  

 Rمع المقاومة  طرديةدرجة الحرارة  -4

 أوم :قانون 
 الحرارة .      بشرط ثبوت درجة بين نقطتين  دائرة كهربائية تناسباً طردياً مع فرق الجهد  تتناسب شدة التيار المار فى

 

 

 

 
  عالالةالالالةV  مالعI  عالالةالالالة

 طردية :
 طردية ثابتة خطية : (1

 * منحنى العالقة 
 

. 

R 

L 

I 

V 

V 

I 
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 === الححححظ كلما زاد الميل زادت المقاومة =
 

 

 قوانني كريتشوف

دائرة كهربائية يساوى مجموع التيارات الخارجة من تلك النقطة   مجموع التيارات الداخلة إلى نقطة ما فى:    القانون األول 

 ( س علل ؟  ) حفظ  الشحنةيسمي بقانون 
 عددها فى كل ثانية متساو ند أى نقطة حيث عؤها اأن االلكترونات ال تأتى من العدن كما ال يمكن إلغ( 1جح: )

 عدد الشحنات الداخلة إلى نقطة معينة فى الدائرة تساوى عدد الشحنات الخارجة منه. (2)
للقوة الدافعة الكهربائية حول أى مسار مغلق تساوى المجموع   الجبريالمجموع  تعريف القانون الثاني  :( 2)

 المسار . نفسالجبرى لفرق الجهد حول 
 ( س علل ؟  ) حفظ  الطاةةيسمي بقانون 
لكل شححنة   PEمقدار الطاقة الكهربائية المتحولة إلى طاقة وضحع تسحاوي (  𝓔مجموع القوة الدافعة الكهربائية ) -أ (1)جحححححح: 

 فى الدائرة الكهربائية .

 : كيرشوفتحليل الدوائر الكهربائية حسب قوانين  طريقة حل كيرتشوف
 الدائرةيار مرسون علي ان لم يكن الت 𝓔من اكبر  الكهربي  تحديد اتجاه التيار( 1(  : أولا  
 تطبيق قانون كيرتشوف األول عند نقطة تجميع تيار  (2
 لنقطة ما   داخل التيارات=  من نفس النقطة خارجالتيارات  

                                                                  I1 = I2 + I3               

 .مجاهيل اذا امكن حتوي علي اقل عدد من المسار مغلق في الدائرة يتحديد رموز ( 3
  داخل الدائرة في اتجاه الترقيم  اتجاه المسار رسم ( 3       

ا :   فرق الجهد للمقاومة :عند عبور ثانيا
 RI-V = -=  RV فرق جهد المقاومة سالب نفس اتجاه  Iاتجاه التيار إذا كان  -1

 قاومة سالق جهد المفراتجاه  عكس Iاتجاه التيار إذا كان  -2

R= V = +I RV 
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ا :   القوة الدافعة الكهربائية :عند عبور البطارية تكون ثالثا
 

( الححجححهححد األقححل                -الحححححركححة )        -3 ( .+ 𝓔  )تكون القوه الدافعة  )+( الجهد األعلى

اتجاه الحركة )+( الجهد األعلى                     -4 ( . -𝓔 )تكون القوه الدافعة األقل ( الجهد -)

 تعريق املكثفات : (1)

 جهاز يستخدم في تخزين الطاقة الكهربية واستخدامها عند الحاجه اليها

  :فترة؟ جهاز يظل مصباح التشغيل مضاء  علل بعد ةطع التيار عن أىس 
 الحاجة.اقة الكهربائية واخراجها وقت جهاز يستخدن لتخزين الشحنات الكهربائية أو الطداخل  لوجود مكثفجح: 

 ( : Cسعة املكثف ) 
النسحبة بين الشححنة المختزنة   هى التعريف : (1)

 على أحد اللوحين وفرق الجهد بينهما .

 

  املقصود بالفاراد : (2)

 كولون 1فولت وكمية الشحنات المخزنة علي لوحية  1هو سعة مكثف فرق الجهد بين لوحية 

(3)  ما معنى أن سعى المكثف ( 5تساوى μ f؟ ) 

 . 1V( عندما يكون فرق الجهد بين طرفى المكثف 5 μ C) Cمقدار الشحنة المخزنة على كل لوح من لوحى المكثف 

 لعوامل المؤثرة علي سعة المكثفاتا
• °𝓔   مقدار ثابت يعتمد على نوع المادة العازلة بين اللوحين.السماحية الكهربية 
• d  ثفسعة المك عكسيا مع نالمسافة بين اللوحي 
• Aالمساحة المشتركة بين اللوحين  تتناسب طرديا مع سعة المكثف  
 : PEالعوامل التى تعتمد عليها الطاقة المختزلة فى المكثف  (1

 شحنة المكثف (أ

 PEعالقة طردية مع       جهد المكثف               (ب

 التوصيل :ة شبه املوصل على أو طريق زيادة قدر  تزيد من قدرة شبه املوصل على التوصيل : العوامل التى (1)

 زيادة شدة ال وء الساقط ..       زيادة فرق الجهد   رفع درجة الحرارة .@ 

الشحححنات الكهربية الحرة في مواد شححبه موصححلة نقية بهدف زيادة عدد  موصححلة إلى  هو إضححافة مادة شححائبة التطعيم:  @
 التوصيل.زيادة قدرتها على البلورة وبالتالي 
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 دم الوصلة فى تقويم تيار متردد ؟تختس: علل : س 
 جح: ألنها تسمح بمرور التيار فى اتجاه واحد باالتجاه األمامى وال تمرره عكس .

  :تعمل الوصلة كموصل جيد وكعازل جيد ؟ علل : س 
 ار لعازل جيد ألنها عندما توصل أماميا تسمح بمرور التيار رأى كموصل جيد وعندما توصل توصيالً عكسياً ال تسمح بمرور التي

 

الجاليون وعندما يتم توصححيلها أمامياً فإنها ت ححئ  زرنيخ اوبلورة شححبة موصححل من فوسححفور    الوصححلة الثنائية ال ححوئية
 حسب نوع الشوائب الم اف إليه .باللون األحمر أو الصفر أو األخ ر 

 الكهربائية:رمزها فى الدوائر  (1

 . V = 2V  I = 10 mAتعمل عندما يكون  (2

 مع الوصلة الثنائية الضوئية ؟  صل مقاومة على التوالىتو علل (3
 جح: للتحكم فى تيار الوصلة وحمايتها من التلف .

 علل تستخدم الوصلة الثنائية الضوئية كمصباح بيان ؟  (4

 مميزات الوصلة الثنائية ال وئية :* 
 تحتاج إلى تيار صغير . -     تستجيب بشكل سريع .          -        ال تتلف بسرعة . -   صغر الحجم .   -

وصححالت ضححوئية بطرق   7تظهر فيها أرقان اآلالت الحاسححبة والسححاعات توصححل    التي  إلكترونيةتسححتخدن فى األجهزة   (5
  كاثود مشترك او عان بينما يكون لكل وصلة أنود منفصل .
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 ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي:
 (" .  𝓔)  مستحثة كهربائية المتغير يولد قوة دافعة  "أن المجال المغناطيسى

 لتوليد التيار التأثيري أو الحثى :
 حركة سلك أو ملف ومغناطيس باتجاهين متعاكسين وسرعة واحدة . (1)

 حركة سلك أو ملف ومغناطيس فى نفس االتجاه بسرعة مختلفة . (2)

 حركة السلك أو ملف حول المغناطيس . (3)

 السلك أو الملف .حركة المغناطيس حول  (4)

 . مقترب او مبتعد   و ملف )مغلق(ى حلقة مغلقة أحركة مغناطيس ف (5)

  أو حثى ؟ تأثيري كهربائيس: متى ل يتولد تيار 
 .            Y( عندما تكون الدائرة  الملف مفتوحة 1جح : 
 .Yغلق الدائرة  مع ( عند استخدان تيار مستمر باستمرار2    
 ( حركة سلك أو ملف موازياً لخطوط المجال .3     

 ( حركة السلك أو الملف و المغناطيس معاً بنفس السرعة واالتجاه4     

 :  BΦ   الفيض المغناطيسى: أوالً 
 هو عدد الخطوط المغناطيسية التى تعبر وحدة المساحات العمودية 

 weber 𝑨 𝑩 𝐜𝐨𝐬𝜽=  �⃗⃗�  . �⃗⃗� =  BΦ 

 فأراداي : ةانون  
 طيسي بالنسبة لوحدة الزمن أولفي  المغناالتغير في اتساوي القوة الدافعة الحثية 

 معدل التغير الزمنى للفي  المغناطيسى 

 القانون : (1

 
 : هامة ملحوظة ☺
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 اذا عكس المجال او قلب الملف -1

 
 عند خروج الملف أو السلك من المجال: -2

 المجال :عند دخول  الملف أو السلك الي   -3

 
 ملحوظة هامة : 

  زيادةΦ    (+ ∆Φ) جب مو   -𝓔    . توليد تيار تأثيرى عكسى معاكس لألصلى 
  نقصΦ    (- ∆Φ)   سالب  +𝓔    . توليد تيار تأثيرى طردى فى نفس اتجاه األصلى 

 ثانيًا : قانون لنز :
اً للتغير " التيحار المتولحد من القوة الحدافعحة التحأثيريى يتخحذ اتجحاهحاً بحيحث يكون مجحالحه المغنحاطيسححححى مقحاومح التعريف : (1)

 األصلى فى الفي  المغناطيسى " .
 عندما يتحرك ةضيب ضمن دائرة داخل مجال مغناطيسى فإنه يعمل كبطارية ؟)علل( 

  )تفسير توليد( موصل داخل مجال مغناطيسى ؟ يتولد التيار التاثيرى فى (علل)

تعمل على حركتها من طرف  mF  عند حركة موصححل داخل مجال مغناطيسححى سححوف تىثر على الكتروناته قوة مغناطيسححية
 وبالتالي يتولد التيار الحثي  إلى طرف آخر فتصبح األول موجب والثانى سالب

  : الكهربائى املولد : أولً  
 تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية . االستخدام :الغرض او  (1

 تقون فكرته على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى .فكرة العمل : (2

 الدينامو : املولدتركيب  (3

 ملف مستطيل مثبت على محوره قابل للدوران بين قطبى مغناطيسى . -1

 حلقات معدنيتان منزلقان  -2

نقحل القوة الحدافعحة التحأثيريحة المتغيرة المتولحد فى الملف إلى  فالائالدتهالا :
 الدائرة الخارجية .

 ئرة الخارجية .توصيل الحلقة كهربائياً بباقى مكونات الدا فائدتها : فرشتان من الكربون -3
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  تحويل التيار املتردد إلى تيار مستمر : (4

 )لتوحيد اتجاه التيار(

 تستبدل الحلقتين المعدنيتين بحلقة واحدة مشقوقة "المبدلة"  -أ

 = صفر  Iيتم دوران الملف وعند وصول 
الملف على وشحك عكس اتجاه تبدل كل نصحف المبدلة مكانها وتظل متصحلة بالفرشحتين وال 

 ويكون التيار له نفس االتجاه ولكنها متغير القيمة .ويكون التيار الناتج موحد االتجاه متغير القيمة  جاهات Iيعكس 
 - : (لتوحيد ةيمة التيار) ------
تقسححححم زاويحة الحدوران على زوايحا  نقوم بزيالادة عالدد لفالات الملف حيالث -أ

 متساوية 

 
زاء د الملفات ويربط كل ملف بجزئين متقابلين من أجعدد الملفات( علي ان تقسحححم المبدلة الي ضحححعف عد n)      حيث 
 المبدلة 
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 : املوتور الكهربائى احملرك : ثانياً  
  الغرض أو االستخدام : (1)

 تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية .
 فكرة عمل املحرك : (2)

 سلك ملفوف يمر به تيار موضوع بين قطبى مغناطيس .
ي الملف قوتين مغناطيسحححيتين بينهم علي طرفيتولد  B* دوران السحححلك فى  

 عزن ازدواج تعمالن علي إدارة الملف حول محورة. 
  تركيب املحرك الكهربائى : (3)

 بالمصدر "البطارية" . هو مولد تيار التيار المستمر لكن الفرق أن الدائرة الخارجية متصل  
 نطبق قاعدة راحة اليد اليمنى . Fتحديد  :ملحوظة  ☺

 
 ملحرك :طريقة عمل ا (4)

 

   

عنححد مرور التيححار سححححوف تىثر 
قوتها   baعلى كالً من ال حححلعين 

قوة ألسفل تعمل على   cdألعلى و
دوران الملف فى اتجححاه عقححارب 

 الساعة .

عندما يصحبح الملف عمودياً على 
B  ال تالمس الفرشحححتان نصحححفى

ولكنه  Iاالسحطوانة يتوقف مرور  
يسححححتمر فى الححدوران بسححححبححب 

 القصور الذاتى .

تتالمس كالً من الفرشتان ونصف 
االسحطوانة ويتبدل األماكن يصحبح 

ab    مكانcd    2والعكس وتكونF 
 ألعلى . 1Fألسفل و 

  وجيزة زمنية فرته بعد الدوران يف امللف انتظام علل

ف في يحدث انتظان دوران الملف بعد تسحححاوي تيار المصحححدر مع تيار المسحححتحث المتولد نتيجة دوران المليعزب ذلك النه  
 المجال المغناطيسي  

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

 

 98966360معلم اول فيزياء للتواصل                                               محسن محمد جمال    األستاذاعداد |   

 
10 

 

 : الكهربائى احملول : ثالثاً 
 أهم تطبيقات ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى .

 رفع أو خف  القوة الدافعة الكهربائية المترددة . الغرض منه : (1

يسحححتخدن فى تشحححغيل غالبية األجهزة مثل التليفزيون واألجراس والتليفونات واألجهزة التي تحتاج االستتتتتتتتتخدام : (2
 اليجهد ع

 تقون على ظاهرة الحث المتبادل بين ملفين . فكرة العمل : (3

  تركيب املحول : (4

 قلب من الحديد . -1

 ملفوفان على القلب . sNوثانوى  pNابتدائى ملفان  -2

 . يتصل الملف االبتدائى بمصدر متردد   -3
  ملف الثانوى يتصل بمقاومة أو جهاز يراد تشغيله . -4

 

 

 أنواع املحوالت : (5

 للجهد :محول رافع  (أ

* s< N pN   
 *s> I pI 
 *s< V pV 

 )علل ؟(محطات التوليد  عندمحول رافع للجهد يوضع   
القوة الدافعحة الناتجة المترددة وخف  شححححدة التيار حتى يقل الفقد من الطاقة فى صححححورة حرارة ج: لرفع 

R)2(I . 
 محول خافض للجهد : (ب

* s> N pN   
 *s< I pI 
 *s> V pV 
 )علل ؟(للجهد عند أماكن االستهالك  خاف يوضع محول 

 من المستهلكين وتخفي  الجهد ليناسب عمل األجهزة.ج: وذلك لزيادة شدة التيار ويسهل التوزيع على عدد أكبر 
 علل ل يعمل المحول بالتيار المستمر بل يعمل بالتيار المتردد ؟  (1)

ل المحول حيث لحظة الغلق أو الفتح وهذا ال يناسححب عم يولد في  ثابت وال يولد في  متغير إال  جحححححح: ألن التيار الميتمر
 يعمل على خفف  .
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 :  احلركة املوجية امليكانيكية -اول :
 دون نقل للمادة" . ينتشر في الوسط عن طريق جزيئات الوسط يحمل الطاقة  "هى الموجات اضطراب 

 

 المستعرضة : ة يأوالً : الحركة الموج 
 يات الوسط عمودياً على اتجاه انتشار الموجة" . "هى الموجات التى يكون اتجاه حركة جزئالتعريف :  (1

 أمثلتها :  (2

 فى حبل مهتز بواسطة :  •
 اهتزازيا لشوكة -اليد                                                 ب -أ

 الموجة المستعرضة فى الماء :  •
 املوجة املستعرضة : مكونات  (3

 + ةيعان(  )ةمم تتكون من  
 القمة : "هى أعلى نقطة تصلها الموجة ألعلى بعيدا عن موضع االتزان" . •

 القاع : "أدنى نقطة تصلها الموجة ألسفل بعيدا عن موضع االتزان" . •

 المىثرة على الجسم صفراً . Fموقع االتزان: "هو الموضوع الذى تساوى فيه محصلة القوة  •

 
 ثانياً : الموجات الطولية : 

 يف : التعر  (1

 يهتز فيها جزئيات الوسط  في اتجاه موازياً التجاه انتشار الموجة" . "هى الموجات التى
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 أمثلتها :  (2

  موجات المتولدة فى الزنبرك انظغاطاً وانبساطاً . -أ

 عند طرق زنبرك افقياً إلى الداخل وإلى الخارج . -ب

 موجات الصوت فى الهواء .  -ت

 يات . انتشار الموجة موازياً التجاه حركة الجزئ
 حركة الجزئيات  
 انتشار الموجات 

 مكوناتها : (3

 )تضاغطات + تخلخالت(تتكون من  
 هو منطقة تجمع وتقارب الجزئيات من بع ها . الت اغط : •

 هو منطقة تباعد الجزئيات بع ها عن بع ها . التخلخالت : •

 : λالطول الموجى 

 :  λالتعريف  -أ

 ل اإلهتزاز الواحدة على طول اتجاه انتشار الموجة .تقطعها الموجة الكاملة خال المسافة التى -1

  المسافة بين قمتين متتاليتين . -2

 المسافة بين قاعيين متتاليين . -3

 ضعف المسافة بين قمة وقاع تالية لها . -4

 .  Tالمسافة التى تقطعها الموجة فى زمن دورى كامل  -5
 :  هامة  ملحوظة ☺

 

X  أو L  أو d = n λ 

 ات أو عدد األطوال الموجية = طول الحبل أو المسافة األفقية للموجاتالطول الموجي × عدد الموج

 الفرق بين قمتين = nويمكن حساب عدد الموجات 
  الفرق بين قاعين= nويمكن حساب عدد الموجات 
 1 -عدد القمم = nويمكن حساب عدد الموجات 

 

 

X 

λ n 
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 : Aالسعة  (1

ن ألعلي أكبر إزاحة تصل إليها الموجة بعيداً عن موضع االتزا هى
 أو ألسفل .

 

 

 

 : fتردد الموجة  (2

 عدد الموجات الميكانيكية التى يحدثها المصدر فى وحدة الزمن .
(n)  أو الموجات  -أو عدد االهتزازات  -عدد الذبذبات  - عدد األطوال الموجية 

 موجة واحدة تولدت فى الثانية الواحدة . ووحدته الهرتز : -
  س: ما معنى أن تردد موجةZ20 H ؟ 
 موجه في الثانية الواحدة 20أي ان عدد الموجات التي يحدثها المصدر تساوي  –ج 

 : Tالزمن الدروى  (3

 هو الزمن الالزن لعمل موجة واحدة كاملة . •

 ( لتخطى نقطة معينة λالزمن الذى تستغرقة موجة كاملة )طولها الموجى  •

T = 
𝟏𝒇 = 

𝒕𝒏                                  T × f  = 1 

 علل : السرعة للوسط الواحدة مقدار ثابت ؟: 
جح : ألن التردد يتناسب عكسيا مع الطول الموجي فكلما زاد التردد يقل الطول الموجي  والعكس صحيح  وتظل سرعة 

 الموجة ثابتة  في الوسط )ثابتة ما لم تتغير طبيعة الوسط( .

 V αرعة أو الوتر تقل الس r* كلما زاد نصف قطر الحبل 
𝟏𝒓   

  :علل : تستخدم األوتار أو الحبال أو السالك الرفيعة فى تجربة ميلد ؟س 
 جح : ألنه كلما قل نصف القطر يزداد الطول الموجي ويزداد وضوح الموجات .

 الموجات الميكانيكية ونقل الطاةة : (4
  W = F.dالموجة األكثر طاقة هى التى بُذل فى توليدها شغل أكبر  •

 ( Aزيادة الشغل تزداد إزاحة الجزئيات ألعلى اى تزداد السعة )ب •

  2K Aالطاقة        •
𝟏𝟐E =    ( حيث{2A  (   )مربع السعةK (   )مقدار ثابتE  })الطاقة 

 

• 2Aα  E           للمسافات القصيرة𝑬𝟏𝑬𝟐  =  𝑨𝟏𝟐𝑨𝟐𝟐  

 

n 

t f 
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  : انعكاس املوجات (5

 : التعريف  -1

 هى ظاهرة ارتداد الموجات عن مسارها الطبيعي عندما تصطدن بسطح عاكس أو سطح مادى.
 الشرط األساسي لحدوث النعكاس: -2

 وجود سطح عاكس أو مادى.
   أنواع النعكاس: -3

 األوتار )األحبال( )األسالك( :  النعكاس فى  (أ

ن  عندما تصطدن النبطة بالسطح العاكس فإنه يرد عليه بقوة رد فعل "قانو •
 نيوتن الثالث" .

 القوتان متساويتان فى المقدار ومتعاكستان فى االتجاه .  •

 زاوية السقوط = صفر .  •

 )ترتد( .  °180الموجة تغير اتجاهها بزاوية  •

 ترتد قمة .القمة ترتد قاع والقاع  •

 

 االنعكاس الصدى
 ينطبق على موجات الصوت فقط . •

 مجموعة من االنعكاسات المتتالية للموجات . •

 ار الصوت األصلى نتيجة لالنعكاس .تكر •

 ينطبق على جميع أنواع الموجات . •

ارتداد الموجات نتيجة الصطدامها بحاجز  •
 مدى.

 اإلنكسار االنعكاس
 وسط واحد . •

• iθ=  rθ  . 
مقادير ثابتة ما لم يتغير   V, f , λكالً من  •

 الوسط .

 ظاهرة ارتداد الموجات عن سطح عاكس . •

 وسطين مختلفين .  •

• iθ≠  rθ . 
 ثوابت   fمتغيرة أما   V, λكالً من  •

انحراف الموجات عندما تنتقل بين وسطين   •
 مختلفين . 

 : لالنكسارتعريف القانون األول   -1

"عندما تنتقل من وسط إلى آخر فإنها تعانى انكساراً بحيث إن النسبة بين جيب زاوية السقوط وجيب زاوية 
 كسار النسبى بين الوسطين األول والثانى ."اإلنكسار تساوى مقداراً ثابتاً يسمى معامل اإلن

 القانون الثانى لإلنكسار : -2

"اتجاه الموجات الساقطة واتجاه الموجات المنكسرة والعمود المقان على السطح الفاصل من نقطة السقوط كلها 
 تقع فى مستو واحد عمودى على السطح الفاصل ."
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 تراكب الموجات :  (1)

 ور الموجات فوق بع ها بع اً دون أن يطرأ عليها أى تغيير .""هو عب
  :علل : يمكنك التمييز بين مجموعة من األصوات المختلفة ؟س 

 جح : بسبب ظاهرة تراكب الموجات حيث أن الموجات تعبر بع ها البع  دون أن يطرأ عليها أى تعديل أو تغيير.

 تعريف التداخل : (2)

 جات يتفقان فى السعة ." "هو التقاء قطارين من المو

 شرط حدوث التدخل :  (3)

 وجود مصدرين لهما نفس التردد واالتساع.

  أنواع التداخل: (4)

  التداخل البناء : -أ

هو تراكب موجتين او أكثر إزاحتاهما لهما نفس االتجاه بحيث يشكل مجموعة سعتيهما إزاحة عظمى تمثل سعة " 
 " الموجة الناتجة .

  التداخل الهدان : -ب

موجتين أو أكثر إزاحة احدهما عكس إزاحة األخرى بحيث تشكل محصلة سعتيهما أقل إزاحة لتمثل  هو تراكب "
 " سعة الموجة الناتجة .

 تعريف الموجة الموةوفة :  (1

"نمط موجى مستقر يتكون نتيجة تداخل موجتين لهما نفس التردد والطول الموجى والسعة تتحركان فى  
 اتجلهين متعاكسين ." 

 الموةوفة : مكونات الموجة  (2

 "عقد + بطون ." 
 ""نقطة ساكنة دائما اإلزاحة فيها تساوى صفراً تعريف العقدة : (3

 "نقطة متحركة دائماً" نقطة بين عقدين فى الموجة الموقوفة فيها اإلزاحة أكبر ما يمكن . تعريف البطن : (4

 الطول الموجي  للموجة الموةوفة  :  (5

 * المسافة بين ثالث عقد متتالية .
 افة بين ثالث بطون متتالية . * المس

 
 المسافة بين عقدين متتاليين .* ضعف 

 
  * ضعف المسافة بين بطنيين متتاليين .

 * أربع اضعاف المسافة بين عقد وبطن تالية لها .

 سعة الموجة الموةوفة :  (6

 ."  2A"ضعف سعة الموجة الصلية 
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 طول الحبل :  (7

 + عدد البطون = عدد العقد1
1  +n د= عدد العق 
 عدد البطون nعدد العقد =  -1

L = 
𝒏𝝀𝟐 

λ = 𝟐𝑳𝒏  (حيث n عدد البطون)  

 الحيود:  
 انحراف الموجات عن اتجاه انتشارها األصلى حول حافة حاجز أو حافتى فتحة صغيرة ." "

 مالحظاته :  (1

 * كلما قل اتساع الفتحة كلما زاد الحيود ويظهر االنحناء بوضوح .
 تراه ؟ ك سماع صوت شخص دون أن  س: علل : يمكن 

 جح : وذلك بسبب ظاهرة الحيود حيث أن الصوت لها قدرة على اإلنعطاف واالنحناء حول الزاويا والحواف. 

  س: علل : ل يمكن رؤية حيود الضوء بالعين المجردة ؟ 

-7جح : ألن ال وء طوله الموجى صغير جداً يتراوح ما بين 
4 × 10     7-7.5 × 10 حتاج إلى شقوق أو لذلك ي

 فتحات ضيقة لكى يحيد .

 

 تعتمد عليها سرعة الصوت ؟ التيما العوامل 
 ( : Tدرجة الحرارة )  -1

 (  °1Cلدرجة واحدة سيليزية )  m/s 0.6كلما زادت درجة الحرارة تزداد السرعة بمعدل 
V = 331 + 0.6 t  

 .نوع المادة  -2
 درجة الصوت  شدة الصوت 

ألذن من خاللها التمييز بين الخاصححححية التى تسححححتطيع ا •
 الصوات القوية وال عيفة أو العالية والمنخ ة .

 تعتمد على سعة الموجه الصوتية •

 وبعد مصدر الصوت.  •

 .والعكس كلما زادت السعة زاد شدة الصوت •
 التردد ثابت والسعة متغيرة . •

ن خاللها التمييز بين الخاصححححية التى تسححححتطيع األذن م •
 الصوات الحادة والغليظة .

 تعتمد على تردد الصوت الصادر . •

 تميز بين صوت المرآة الحاد وصوت الرجل الغليظ . •

 . (HZ)التردد هو درجة الصوت ووحدة هى الهرتز  •
 التردد متغير والسعة ثابتة . •
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 مهمة جداا :
  10 × 1)-12(وتعادل  (0dB)الحد الحرج للسماع يسمى عتبه السمع ويساوى 

 2w/m 0= 1 × 10 21W/mويعادل  120dBالحد األعلى للسماع يسمى )حد األلم( = 

 قسم الموجات الصوتية من حيث ترددها إلى : نت

)20(هي الموجات التي يتراوح ترددها بين  موجات مسموعالالة :( 1 Hz20000(و( Hz  ويسمعها األنسان 

)20(هي موجات يقل ترددها عن  موجات تحت سمعية :( 2 Hz  . وال يسمعها االنسان 

)20000(هي موجات يزيد ترددها عن  موجات فوق سمعية :( 3 Hz  . وال يسمعها االنسان 

 املوجات الكروية واملستوية
 در .هى سلسلة من األقواس الدائرية التى يكون مركزها المص اوالً : الموجات الكروية :

 كل سطح يمثل جبهة أو صدر الموجة . •

  الطول الموجى . λالمسافة بين قوس وآخر هو  •

الطاقة محفوظة ألن الطاقة الكلية فى كل قوس تسححاوى الطاقة الكلية فى أى قوس  •
 آخر .

 القدرة ثابتة فى كل قوس ألن الطاقة محفوظة . •

P = 
𝑬𝒕       I = 

𝑷𝑨      I 
𝑷𝟒𝝅𝒓𝟐 =  )مساحة القوس(   

 مساحة الكرة 2r4πحيث 

I α 𝟏𝒓𝟐       
𝑰𝟏𝑰𝟐 = 

𝒓𝟐𝟐𝒓𝟏𝟐 

 مصدر والمراقب النتيجة الحركة النسبية بين  المسموع   هو تغير التردد تأثيالالالالالالالر دوبلالالر

ff  وتزيد درجته. المسموع * في حالة الةتراب يزداد تردد الصوت  

ff  وتقل درجته. المسموع * في حالة البتعاد يقالالل تردد الصوت  

 * يتساوى تردد المصدر مع التردد الذي يصل المراةب في حالتين:

 السامع ساكنان.( المصدر و1

 التجاه.( المصدر والسامع يتحركان بنفس السرعة ونفس 2

f / = (
𝑽  ±  𝑽𝟎𝑽 ∓  𝑽𝑺  القانون العام لجميع الحالت مع مراعاة اإلشارة :                                ( 

 سامع

 سامع

 مصدر

 صدر
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 ب الصفر     vsو voفاننا نعوض عن اذا كان كال من المصدر والمشاهد ساكنان  -1

 اذاكان مصدر الصوت متحرك -2

 سالبة    وبالتالي يزداد تردد المسموع ويصبح الصوت حاد    vsب تكون مقتر -أ

 موجبة وبالتالي يقل  تردد المسموع ويصبح الصوت غليظ     vsمبتعد تكون  -ب

 اذاكان المشاهد المراةب  متحرك -3

 موجبة وبالتالي يزداد  تردد المسموع ويصبح الصوت حاد     voمقترب  تكون  -أ

 لي يقل تردد المسموع ويصبح الصوت غليظ وبالتا    سالبة   voمبتعد  تكون  -ب

 اذا كان كال منهم متحرك تطبق العالةات المذكورة سابقا -4

  f /ل  ,في حالة انعكاس الصوت علي سطح عاكس يتم حساب التردد الظاهري األ

  f//في حساب التردد الظاهري الناتج عن االنعكاس    f/وبعد االنعكاس يستخدم 

 عمدة الهوائية الرنين فى األ
هو ت ححححخيم للصححححوت داخل العمود الهوائي المفتوح من أحد طرفيه عندما تتكون عند الطرف عقدة عند الطرف 

 أكبر ما يمكن .وبطن عند الطرف المفتوح حيث تكون اإلزاحة عند البطن أكبر ما يمكن والطاقة 

 : شروط حدوث الرنين فى األعمدة الهوائية 

 ون بطن للموجة الموقوفة عند نهاية الطرف المفتوح وعقدة عند الطرف المغلق .يجب أن يتك (1

 . λيجب أن يكون اقصر طول عمود هوائى يحدث عنده الرنين هو ربع الطول الموجى  (2

 وجة املقارنة 
وافقيةالنعمة  النغمة األساسية   الت

 4الرنين  3الرنين  2الرنين  1الرنين 

 الرسم 

 
   

 = L ل الهواءطو 
𝝀𝟒 L = 

𝟑𝝀𝟒 L = 
𝟓𝝀𝟒 L = 

𝟕𝝀𝟒 

 λ = 4L λ = 𝟒𝑳𝟑 λ = 𝟒𝑳𝟓 λ = 𝟒𝑳𝟕 الطول املوجى

 =  f التردد
𝑽𝟒𝑳 f  = 

𝟑𝑽𝟒𝑳 f  = 
𝟓𝑽𝟒𝑳 f  = 

𝟕𝑽𝟒𝑳 

 = V السرعة 
𝟒𝑳𝒇𝟏 V = 

𝟒𝑳𝒇𝟑 V = 
𝟒𝑳𝒇𝟓 V = 

𝟒𝑳𝒇𝟕 
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 القوانين العامة :

 = Lطول عمود الهواء  
𝒏𝝀𝟒                       الطول الموجىλ = 

𝟒𝑳𝒏 

 = fالتردد  
𝒏𝑽𝟒𝑳                                              السرعةV = 

𝟒𝑳𝒇𝒏 

 ملحوظة هامة جداا  ☺
 .  λ 1/2ائيين نصف الطول الموجى المسافة بين كل رنيين متتالين هو •
    2 ×الطول الموجى = فرق أى عمودين  •

  4 ×الطول الموجى = اقصر عمود   •
 1   -رتبة الرنين       2xعدد البطون في االعمدة الهوائية =  •

= عدد العقد   𝒏+𝟏𝟐   = 𝟐 𝟏+البطون عدد                        عدد العقد = رتبة الرنين                              

رتبة الرنين                                      1 - رقم الرنين × n = 2عدد البطون  1 + التوافقية =
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