








 يتحلل الضوء األبيض إلى ألوان الطيف السبعة

 بنفسجي -نيلي -أزرق -أخضر -أصفر -برتقالي -أحمر

 يصبح ساخناً 

 ال، هي موجات كهرومغناطيسية غير مرئية



 عالقة عكسية، كلما زاد الطول الموجي قل التردد

 التردد

 الموجيالطول 

 

 الطاقة

 الطول الموجي

 الطاقة

 التردد

 

 عالقة عكسية، كلما زادت الطاقة قل الطول الموجي

 عالقة طردية، كلما زادت الطاقة زاد التردد



 جهاز التليغراف

 جهاز الراديو

 المولد الكهربائي

 خالل الموجات

 غير مرئية

 تستخدم في االتصاالت الال سلكية 

 

 





 أشعة غاما
األشعة 

 السينية

األشعة 

فوق 

 البنفسجية

الضوء 

 المرئي

األشعة 

تحت 

 الحمراء
 الميكرويف

موجات 

 الراديو

 موجة الراديو

 أشعة غاما

 يصل الطول الموجي ويزداد التردد

 موجات الراديو(-الميكرويف-الموجات ذات الطاقة المنخفضة )األشعة تحت الحمراء

 أشعة جاما(-األشعة السينية -الموجات ذات الطاقة العالية )األشعة فوق البنفسجية

ألن تردد الموجات الكهرومغناطيسية التي تستطيع أن تلتقطها 

 (10HZ – 380*10HZ*750بين )أعيننا تقع 



 مرئية

 أحمر

 برتقالي

 أخضر

 أزرق

 نيلي

 الراديو

 الميكرويف

 األشعة تحت الحمراء

 األشعة فوق البنفسجية

 جاما



التي ال تدخل في حيز الفحص من  حماية أجزاء الجسم للمريض .1

 األشعة بواسطة حوائل رصاصية

الفني الذي يعمل على جهاز األشعة يغادر الغرفة بعد إعداد  .2

 المريض للتصوير 

يقوم فني األشعة بتشغيل الجهاز من خارج الغرفة كي ال  .3

 يعرض نفسه لإلشعاع

 
السينية هو مدمر للغاية للعيش ويمكن أن يسبب للشخص طفرة الحمض النووي مما يؤدي إلى تأثير األشعة 

 ورم سرطاني بسبب تلف الحمض النووي

 تكون األشعة السينية ضارة جداً للرجل إلحداث تغيير في الحمض النووي في الحيوانات المنوية

كثر ممكن أن تسبب فقر الدم وإذا كانت خاليا الدم  البيضاء قد تأثرت فإنها تؤثر على نظام المناعة وتصبح أ

 عرضة لألمراض وااللتهابات

 قد تسبب العقم بسبب تأثر الجهاز التناسلي 

من الحاالت أيضاً تأثير نخاع العظام باألشعة السينية ومن أعراضه: تساقط الشعر والطفح واحمرار أنسجة 

 الجلد







األشعة تحت 

 الحمراء

 الرؤية الليلية

األشعة تحت 

 الحمراء

األشعة 

 السينية

 تصوير العظام

األشعة فوق 

 البنفسجية

تعقيم األدوات 

 الطبية

التحكم باألجهزة 

 عن بعد

بث الراديو  –أجهزة الكشف عن األمتعة في المطارات  –االتصاالت الال سلكية 

 قتل الجراثيم في األطعمة –والتلفاز 
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 ميكرويف

 الطبخ

عدم وضع ورق 

داخله عند األلمنيوم 

التشغيل وضع 

 أدوات معدنية به

 التلفاز

مشاهدة األخبار 

 والبرامج

فصل التيار 

الكهربائي عنه بعد 

 المشاهدة

جهاز التحكم 

 عن بعد

التحكم 

 بالتلفاز

عدم سكب السوائل 

عدم تركه  –عليه 

 لألطفال لتكسيره
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