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 تداخل وحيود الضوء:
 مبدأ هيجنز:

أي مصدر ضوء ميكن اعتباره عدد كبري جدًا من املصادر النقطية اليت تولد جبهات 

ملوجات مستوية وكل نقطة علي جبهة املوجة تعترب مصدرًا جديدًا ملوجات أصغر 

 تنتشر يف مجيع االجتاهات.

 

مصدر نقطي يصدر موجات دائرية ، فإن ن كل وبالتالي فإنه إذا اعتربنا أ

املماس جملموعة الدوائر يعطي جبهة املوجة اجلديدة وهكذا ، وهذا يفسر 

ما حيدث يف احليود عند عبور املوجات من فتحة ضيقة أو عند حافة 

احلاجز. حيث أن املوجة املنحنية تعترب عدد كبري من املصادر النقطية 

 اليت تصدر موجات وهكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 من حيود الضوء املرئي بسبب:ميكن مالحظة حيود الصوت بصورة أسهل 

 األطوال املوجية للصوت أكرب من الضوء املرئي ، وبالتالي تنحرف بصورة أكرب حول احلواجز.

 
 

 التداخل )جتربة شقي يونج(

قام العامل يونج بتسليط شعاع ضوئي  

أحادي اللون )طول موجي واحد( علي 

( S 1S ,2شقني رفيعني متقاربني يف حاجز )

بالشكل.الحظ يونج تكون سلسلة من كما 

اخلطوط املضيئة واملظلمة امساها يونج 

 أهداب التداخل

                       λالطول املوجي للموجات الساقطة 

                         d( هي S 1S ,2املسافة بني الشقني )

 D هي املسافة بني الشاشة واحلاجز ذي الشقني 

دة  بهة جدي ج

(h)(f)(p)
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 أهداب التداخلمقارنة بين 
 تداخل هدمي  تداخل بناء 

وحيدث عندما يكون فرق املسار بني الشعاعني 

املتداخلني أطوال موجية صحيحة 

0,1,2,3,……λ    

 

وحيدث عندما يكون فرق املسار بني الشعاعني 

املتداخلني أنصاف أطوال موجية 

, , ,
λ 3λ 5λ

...............
2 2 2

 

املوجات من الشقني متطاورتان )تتحركان نفس 

املسافة ( قمة احدي املوجات تصل يف نفس املسافة 

 األخرىاليت تصل اليها قمة املوجة 

املوجات من الشقني غري متطاورتان )تسري احدي 

املوجتان مسافة اضافية نصف طول موجي( قمة 

احدي املوجتني تصل يف نفس الوقت الذي تصل فيه 

 (األخرىقاع املوجة 

 فرق املسار يساوي

d  sinθ  = mλ     

  m = 0 , 1 , 2  , 3,....



  
 

m  هي رتبة اهلدب 

 فرق املسار يساوي

1
d  sinθ  = (  m + ) λ              

2

m = 0 ,  1 , 2 ,  3 , ....  
 

m هي رتبة اهلدب 

 القانون املستخدم

 

 
 

dاملسافة بني شقي يونج : 

(n-m) عدد اهلدب املضيئة 

)my-n(y املسافة بني هدبني مضيئني 

D هو املسافة بني امليكروسكوب وشقي يونج 

n m
y - y

D
d

1
S

2
S

n

m
n m

d(y - y
(n - m)λ =

D

)

Δd = mλ
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 مالحظات هامة:
  التداخل يف شقي يونج كما تظهر يف احليود أثناءأهداب التداخل/ هي مناطق مضئية ومناطق معتمة تظهر 

 ( للتحويل من أجنسرتومA( إلي مرت )m نضرب ) ×10-10  

  زيادة املسافة( تأثري ُبعد الشاشةDهو تزداد املسافة بني اهلدب ) 

 أهمية استخدام عدسة حمدبة يف جتربة يونج هو اسقاط أشعة متوازية علي احلاجز ذي الشقني 

  احلاجز ذو الشقني واحلاجز ذي الشق املفردموقع العدسة يكون بني 

 .شقي يونج يعمالن كمصدران متطاوران هلما نفس اخلصائص املوجية كي حيدث التداخل 

  استخدام ضوء ليس احاديًا لن تتكون أهداب ولن حيدث تداخل.يف حالة 

  فتظهر األهداب يفضل استخدام الضوء األمحر يف جتربة يونج ألن الطول املوجي للضوء األمحر كبري

 املوجي يتناسب طرديًا مع املسافة بني األهداب. واضحة ألن الطول

( و )املسافة بني dيف حالة سقوط ضوئني خمتلفني يف الطول املوجي علي نفس الشقني )املسافة بينهما 

 (Dاحلائل ذي الشقني والشاشة 

 هي رقم اهلدب لنمط التداخل nحيث 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :60( صفحة 8خترب فهمك )أ
، فتكون اهلدب املضئ األول علي زاوية مقدارها  m6-10×2.02سقط شعاع ضوئي علي شقني املسافة بينهما 

 [5.737×10-7]                                   بالنسبة للهدب املركزي ، أوجد الطول املوجي للضوء املستخدم.    516.5
 

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

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

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

= m هدب مركزي مضئ  0  

 معتم ثالثهدب 

    هدب مضئ أول

  هدب مضئ ثاني

    هدب مضئ ثالث

 هدب معتم ثاني 

 هدب معتم أول

1 1 2 2
n  λ = n  λ

2 1 1 2
y  λ = y  λ 

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية
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 :57( صفحة 3مثال )(:3مترين )

إذا كانت املسافة بني الشقني يف جتربة يونج تساوي 

0.030 mm  الثاني تكون علي زاوية  ءاملضيواهلدب

من اهلدف املركزي ، احسب  2.15مقدارها 

  [5.6×10-7]                                الطول املوجي للضوء.
 

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

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

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

 :62صفحة  10س(:4مترين )

 25µmمتر خالل شقني ضيقني ، فإذا كانت املسافة بني الشقني  nm 750أشعة حتت محراء طوهلا املوجي 

 ، فإن الزاوية اليت يظهر عندها اهلدب املضيء الرابع علي الشاشة يساوي:

 7.8-د                          6.9-جـ                     6.0-ب                         4.3-أ
 

 :65صفحة  4س (:5مترين )

هوائيي راديو يصدران يف نفس 

 الوقت إشارات طوهلا املوجي

3.35m   كما هو موضح يف

الشكل ويستقبل راديو سيارة تقع 

علي بعد عدة أميال من اهلوائيني 

وتسري موازية للخط املستقيم بينهما هذه االشارات ، فإذا كان اهلدب الثاني يتكون علي زاوية مقدارها 

 [300]                    بني اهلوائيني؟          dأعلي اهلدب املركزي لإلشارات املتداخلة ، فما املسافة  1.28

 

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

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

  علل:
 [2015-2014 دور أول –]الوزارة ( تساوي صفرا      θالزاوية ) يف جتربة شقي يونج يتكون اهلدب املركزي عند

 

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

 

d = 0.03 mm m = 0

m = 2

= 2.15

 مدحت عبد الستار إعداد /
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 اخرت االجابة الصححية مما يلي:

              استخدم ضوء أحادي اللون طوله املوجي ( 1)

(m7-10×5.60 يف جتربة يونج ، فتكون اهلدب املضيء )

( بالنسبة للهدب 4.82الثالث عند زاوية مقدارها )

املركزي ، ما مقدار املسافة بني شقي يونج بوحدة 

(m؟) ---------           [2014-2013 جترييب –]الوزارة 

o 5-10 ×1.0                 

o 5-10×1.3                         

o 5-10×2.0              

o 5-10×2.3       

( سقط شعاع ضوئي أحادي اللون طوله املوجي 2)

( عموديًا علي شقي يونج ، فإذا كانت 5.2×7-10)

( فإن اهلدب املعتم mm 0.03املسافة بني الشقني )

 ------------ زاوية مقدارها : الثاني يتكون علي
 [2013-2012 جترييب –]الوزارة                                          

o 51.68                 

o 51.99                        

o 52.23 

o 5.481        

 

( يف جتربة يونج استخدم مصدر ضوئي أحادي 3)

( m7-10×5اللون يصدر موجات طوهلا املوجي )

فإذا كان البعد بني مركزي شقني متجاورين 

( فإن زاوية احنراف اهلدب cm4-10×2يساوي )

 ------ املضئ الثالث عن اهلدب املركزي تساوي:

 [2012-2011 جترييب –]الوزارة                                          

 50.75                      54.8                       

 548.6                      575 

( إذا كان ُبعد اهلدب املضئ الثاني عن اهلدب 4)

( فإن ُبعد اهلدب املعتم 1mmاملركزي يساوي )

الثالث عن اهلدب املركزي يف نفس التجربة بوحدة 

(mm:يساوي ) ------ 

o 0.75 

o 1 

o 1.25 

o 1.5 

( يف جتربة يونج لتداخل الضوء إذا كان ُبعد 5)

( 8mmاهلدب املضئ الرابع عن اهلدب املركزي )

( فعند 4000Aعند استخدام ضوء طوله املوجي )

( فإن 8000Aاملوجي )استبدال الضوء بآخر طوله 

ُبعد اهلدب املضئ الرابع بامللليمرت عن اهلدب 

 ------ املركزي يصبح :

 2                                  4                       

 8                               16 

( هو ُبعد اهلدب y( يف جتربة يونج إذا كان )6)

املركزي ، فإن ُبعد اهلدب املضئ اخلامس عن اهلدب 

 ------ املعتم الثاني عن اهلدب املركزي يساوي:
 

 
3

y
2

                           
2

y
7

 

 
2

y
5

                           
3

y
10

 

اهلدب املضئ األول عن اهلدب ( إذا كان ُبعد 7)

( ، فإن ُبعد 2cmاملركزي يف جتربة يونج يساوي )

 ------ ( يساوي :cmاهلدب املعتم الثالث بوحدة )

 2                                  5                     

 6                               7 

حيدث تداخل هدام عند تراكب موجتني فرق ( 8)

 ------ :املسار بينهما يساوي 

                                    3λ                       

 5λ                              
14

4
λ 

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

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

--------------------
--------------------
--------------------
-------------------- 
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( 6قامت أمل بإجراء جتربة للحصول علي )( 9)

( 0.01mأهداب مضيئة متتالية املسافة بينهما )

( 0.0001mباستخدام شقني املسافة بينهما )

( ، فإن الطول 50cmوتبعد عن الشاشة مسافة )

 ------ : املوجي املناسب إلجراء التجربة يساوي

  6-10 ×.02                  6-10×4.0                         

  7-10×2.0                  7-10×0.4       

يف جتربة يونج إذا كان ُبعد اهلدب املظلم ( 10)

( فإن ُبعد 3mmالثاني عن اهلدب املركزي هو )

اهلدب املضئ اخلامس عن اهلدب املركزي يساوي بـ 

(mm:) ------ 

 2.5                                 

 5                       

 6                                 

 10 

( عند تداخل موجتني هلما نفس الرتدد والسعة 11)

 -- تزداد الشدة إذا كان فرق املسار بينهما يساوي:

 
2

3λ
                                    λ                       

 
2

λ
                                   

4

λ
 

( nm 750( أشعة حتت محراء طوهلا املوجي )12)

متر خالل شقني ضيقني ، فإذا كانت املسافة بني 

الزاوية اليت يظهر عندها ( ، فإن μm 25الشقني )

 ------ : اهلدب املضئ الرابع علي الشاشة تساوي

 [62 الكتاب املدرسي صفحة ]                                                

 54.3                      50.6                       

 59.6                      57.8 

 [62 الكتاب املدرسي صفحة ] - الصوت بصورة أسهل من حيود الضوء املرئي بسبب:( ميكن مالحظة حيود 13)

o مالحظة الصوت أسهل من مالحظة الضوء املرئي 

o األطوال املوجية للصوت أكرب من الضوء املرئي ، وبالتالي تنحرف بصورة أكرب حول احلواجز 

o  املوجات املستعرضةاملوجات الصوتية موجات طولية ، وبالتالي حتيد بشكل أكرب من 

o سعة املوجات الصوتية أكرب من الضوء املرئي 

( يف جتربة تداخل ضوء يونج يبعد الشقان عن 14)

( وكان طول موجة الضوء 0.5mmبعضهما )

(4100A فإذا كانت املسافة بني هدبني متتاليني ، )

(1mm:فإن موقع أهداب التداخل يكون علي بعد ) 

------ 

 50 cm                                

 122 cm                      

 820 cm                                

 2100 cm 

 

 -- ( اهلدب املركزي املضئ يف جتربة يونج ، ينتج عن تراكب موجتني فرق املسار بينهما يساوي:16)

 صفر                                     
2

λ
                                  λ                                  λ2 

 

 مدحت عبد الستار إعداد /
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يتكون منط تداخل نتيجة سقوط ضوء أحادي اللون طوله املوجي  N( الرسم املقابل عند النقطة 17)

(4000A من الشقني )S1 , S2 :فإن رقم اهلدب املتكون ونوعه متثلة احلالة 

 نوع رقم اهلدب احلالة

 مظلم الثاني أ

 مظلم الثالث ب

 مضئ الثاني ج

 مضئ الثالث د
 

( يف جتربة شقي يونج استخدم ضوء طوله املوجي 18)

(nm.4523  =1λ فتكونت احد األهداب املضيئة كما )

  2λبالشكل اآلتي ، وعند استبدال الضوء بآخر طوله املوجي 

( اهلدب املضئ الثالث ، كم يكون مقدار aتكون عند املوضع )

2λ ( بوحدةnm ) 

 27                                      349 
 523                                   1000 
 

(19 ) 

 [2015-2014 دور أول –]الوزارة  

يف جتربة يونج ُأسقط ضوء 

أحادي اللون طوله املوجي 

(645nm علي حاجز به شقان )

(1S( و )2S فتكونت أهداب )

التداخل علي الشاشة كما هو 

 موضح يف الشكل االتي:

املوضحة علي الشكل أعالة وما رتبة اهلدب املضئ املتكون عند النقطة ما قيمة فرق املسار عند الزاوية 

(Xعلي الشاشة؟ ) 

 (Xرتبة اهلدب عند النقطة ) (mفرق املسار بوحدة ) 

 6-10  ×1.94 الثالث 

 5-10  ×4.98 الثاني 

 6-10  ×1.94 الثاني 

 5-10  ×4.98 الثالث 
 

N

-64 ×10 m

1
S

2
S

-63 ×10 m

d = 0.15 mm m = 0

X

= 0.74

1
S

2
S
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 أسئلة مقالية

 يف الشكل املقابل ( 1)

 ----------------( Xأ( ما نوع التداخل عند )

 --------------------ب( احسب فرق املسار؟ 

 
 

الشكل املقابل يوضح نقطة )أ( تصلها موجات من مصدرين هلما ( 2)

 نفس الرتدد والطول املوجي والطور

 ------------ أ( ما نوع التداخل الناتج عند النقطة )أ(؟

 --------------------املوجتني؟ب( ما فرق املسار بني 

 

( ، علي أي بعد جيب وضع الشاشة عندما يتكون اهلدب 0.02cmيف جتربة يونج املسافة بني الشقني )( 3)

 ( .0.6cmاملضئ الثالث والذي يبعد عن اخلط املركزي )

 [0.8]                                                                   (                            cm7-10×5علماً بأن طول موجة الضوء املستخدم ) 

 

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

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

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

يف جتربة يونج تكون منط التداخل نتيجة لرتاكب قطارين من األمواج حبيث كان ُبعد اهلدب  (:4مترين )

( mm 0.2( عندما كانت املسافة بني شقي يونج )mm 1.25املركزي األول عن اهلدب املظلم األول )املضئ 

 (.m1وُبعد الشاشة عن الشقني )
 ما املقصود بهدب التداخل؟ -1

 [5×10-7]                                                                           احسب الطول املوجي للضوء املستخدم.           -2

 

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

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

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

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

 مدحت عبد الستار إعداد /
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 [3201-2201 دور أول –]الوزارة  (:5مترين )

( خالل شقي يونج فتكون اهلدب املضئ الرابع علي زاوية احنراف مقدارها λ)مر شعاع ضوئي طوله املوجي 

(θ من اهلدب املركزي ، أوجد رتبة اهلدب املتكون عند نفس زاوية االحنراف إذا تضاعف الطول املوجي )

 [2]                                                                             للضوء املار من خالل شقي يونج.                                                                  

 

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

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

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

( علي حاجز به شقني املسافة A6000يف جتربة يونج سقط ضوء أحادي اللون طوله املوجي ) (:6مترين )

( حبيث كانت املسافة بني كل هدبني 1m( ، فتكونت هدب التداخل علي شاشة تبعد )0.2mmبينهما )

 (.mm3مضيئني متتاليني تساوي )
 [9×10-3]                           احسب ُبعد اهلدب املضئ الثالث                                                                 -1

 ما تأثري زيادة ُبعد الشاشة علي املسافة الفاصلة بني األهداب؟ -2
 

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

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

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

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

 [3201-2201 جترييب –]الوزارة  (:7مترين )

( وُبعد الشاشة mm 0.5أجريت جتربة شقي يونج باستخدام شعاع ضوئي حيث كان البعد بني الشقني )

(1.0m( وظهر اهلدب املضئ األول علي زاوية )من اهلدب املركزي أوجد:50.059 ) 

 فسر يفضل استخدام الضوء األمحر يف جتربة يونج  -1

 [5.15×10-7]                                                                                 احسب الطول املوجي للضوء املستخدم -2

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------ 
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 [2201-1201 دور أول –]الوزارة (:8مترين )

الشكل املقابل يوضح تداخل الضوء يف جتربة 

شقي يونج ، إذا كان الطول املوجي للضوء 

 أوجد اآلتي: 500nmاملستخدم يساوي 

 [3] (Aالذي حيدث عند النقطة ) رتبة اهلدب -1

 [4.3]                     ( يف الشكلθقيمة الزاوية ) -2

 

-----------------------------احلل : 

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

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

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

فكون  m3-10×0.5علي شقني املسافة بينهما  m6-10×2ملوجي سقط ضوء أحاد اللون طوله ا (9مترين )

، استبدل الضوء بآخر أحادي اللون طوله  1mمنط للتداخل علي شاشة تبعد من الشقني مسافة مقدارها 

ضئ لنمط التداخل هلذا الضوء والذي ينطبق علي اهلدب املضئ ، أوجد رقم اهلدب امل m6-10×0.1املوجي 

 [20]                                                                                                    األول يف منط تداخل الضوء األول.
 

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

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

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

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

( علي شقني ضيقني ، فتكون منط للتداخل علي شاشة A5000سقط ضوء ذو طول موجي ) (10مترين )

من اهلدب املركزي ، فكم تصبح تلك املسافة  7.5mmحبيث كان اهلدب املضئ الثالث يبعد مسافة قدرها 

 [6]                                حاله( وبقت الشاشة والشقني علي 4000Aإذا أبدل الضوء بضوء طوله املوجي )
 

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

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

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

d = 0.02 mm

A

θ

1
S

2
S

1800 nm

3300 nm

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية



 مدحت عبد الستار /إعداد                                                                           الفيزياء للثانوية العامة يفاألنوار 
85 

يونج لقياس الطول املوجي لضوء ، إفرتض أحد الطلبة أنه بدأ حسب  إجراء جتربة دعن (11مترين )

 ، وبعد عشرة أهداب سجل النتائج التالية: 10األهداب من اهلدب رقم 

  0.05وآخر هدب  10املسافة بن اهلدب رقمm 

  0.01املسافة بني الشقني تساويm 

  1املسافة بني الشقني وامليكروسكوب تساويm 

 [5×10-5]                                                                                       للضوء املستخدمأ( احسب الطول املوجي 

 ب( ماذا حيدث عند زيادة املسافة بني شقي يونج وامليكروسكوب

 جـ( ماذا تتوقع أن حيدث إذا استبدلنا مصباح خبار الصوديوم مبصباح آخر عادي ذي فتيل متوهج.

 

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

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

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

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

( ، فأسقط عل شقني A8000استخدم جمموعة من الطالب ضوء أمحر اللون طوله املوجي ) (12مترين )

( فتكّون علي الشاشة أهداب التداخل حيث تبعد عن الشقني مسافة قدرها m2-10×0.02املسافة بينهما )

(1mقامت اجملموعة ، ) ( 4000باستبدال الضوء األمحر بضوء بنفسجي اللون طوله املوجيA فظهرت )

  أهداب التداخل علي الشاشة.

 أ( ما املقصود بأهداب التداخل؟

ب( أوجد رقم اهلدب املضئ لنمط التداخل للون البنفسجي والذي ينطبق علي اهلدب املضئ األول يف منط 

 التداخل للضوء األمحر.

املوجي للضوء األمحر والبنفسجي عند زيادة املسافة بني شقي يونج وامليكروسكوب  جـ( ماذا حيدث للطول

 املتحرك؟

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------ 
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    (13مترين )

 علي أي زاوية ميكن رؤية: m6-10×2.02علي شقني املسافة بينهما  m7-10×5.7سقط شعاع طوله املوجي 

 [16.4] األول                                                                                                                     ءاملضياهلدب -1

 [57.8]                                                                                                   الثالث                 ءاهلدب املضي-2

 

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

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

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

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

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

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

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

 (:14مترين )

خمطط تداخل الضوء يف جتربة الشكل املقابل يوضح 

( λشقي يونج ، إذا كان الطول املوجي املستخدم يساوي )

 :أوجد ما يلي

 [2.5]        ( Xرتبة اهلدب الذي حيدث عند النقطة ) -1

 [13.13]                                  ( يف الشكلθالزاوية ) مقدار -2

 

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

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

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

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

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

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

 

11λ

X

θ

1
S

2
S

L

L + 2.5λ
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 احليود بواسطة شق مفرد:
عند مرور الضوء خالل فتحة ضيقة حيدث له حيود وتتشكل سلسلة من املناطق املضيئة واملظلمة مشبه 

 منط الداخل يف جتربة شقي يونج.

 احليود بواسطة شق مفرد التداخل يف جتربة الشق املزدوج

مظلمة نتيجة تتكون أهداب مضيئة وأهداب 

 التداخل البنائي واهلدام.

مظلمة نتيجة تتكون أهداب مضيئة وأهداب 

 التداخل البنائي واهلدام.

حسب مبدأ هيجنز كل نقطة علي جبهة املوجة  للضوء نفطينييعترب الشقني كمصدرين 

 تعترب مصدرًا جديدا للموجات 

وأقل وضوحا املناطق املضيئة تكون أقل حدة 

واملناطقة املظلمة أقل اتساعا وبالتالي يصعب متييز 

 األلوان 

املناطق املضيئة تكون أكثر حدة ووضوحا واملناطقة 

املظلمة أوسع وبالتالي ميكن متييز األلوان بسهولة 

وبالتالي ميكن تعيني  األطوال املوجية وقياسها 

 بدقة أكرب.

 
 حمزوز احليود:

املتوازية اليت تقع علي أبعاد عبارة عن عدد كبري من الشقوق 

 ساوية.مت

 فكرة عملة:

يعمل مبا يشبه تأثري املنشور الزجاجي حيث تسقط أشعة 

... ضوئية مستوية أحادية اللون عمودية علي سطح احملزوز 

خترج املوجات متوازية وتتداخل مع بعضها البعض لتكوين 

 منط معني علي الشاشة.

 

مثال علي  Pعند نقطة تتكون منطقة مضيئة  إذا كانت املوجات الصادرة عن شقني يف احملزوز متطاورة 

 الشاشة:

يكون فرق املسار بني املوجات 

d  sinθ  = mλ             m = 0,1,2,3,.... 

m  :ءاملضي هي رتبة اهلدب. 

d هي املسافة بني الشقني أو عرض الشقني : 

إذا كان الضوء الساقط حيتوي علي العديد من األطوال املوجية 

 فإن كل لون سنحرف بزاوية معينة 
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301000 علي حمزوز حيود حيتوي علي  nm 316.4سقط ضوء أحادي اللون طوله املوجي  (1مترين )

line/m :خط لكل مرت( أوجد( 

 [22.4]الزاوية اليت ميكن من خالهلا مالحظة اهلدب الرابع.                                                                          

 

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

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

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

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

خالل حمزوز حيود تكون اهلدب املضيء الثاني خالل زاوية  m7-10×5.8مر شعاع طوله املوجي   (2مترين )

 [360230.23]                                                            ، احسب عدد اخلطوط املتوازية للمحزوز. 24.7مقدارها 

 

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

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

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

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

 :60( صفحة 8اخترب فهمك )   (3مترين )
( فتشكل اهلدب املضئ األول علي زاوية lines/cm 3550مر شعاع ضوئي خالل حمزوز حيود حيتوي علي )

 (512.07مقدارها )

 [5.89×10-7]                                                                                                ما الطول املوجي للضوء -أ

 [24.72]                                                                        ما الزاوية اليت يظهر عندها اهلدب املضئ الثاني -ب

 

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------ 
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 :65صفحة  5س    (4مترين )

 إذا مت تسليطه علي: nm 550الثاني لضوء أحادي اللون طوله املوجي  ءاحسب زاوية اهلدب املضي

 m6-10×2.0                                                                                                [3633.]شقني املسافة بينهما -أ

 m                                                                       [0.66] 1.0شق لكل  10500حمزوز حيود حيتوي علي -ب

 

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

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

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

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

 [4201-3201 أولدور  –]الوزارة    (5مترين )

 .44.4، فإذا شوهد اهلدب املضيء األول عند زاوية مقدارها  line/m 610×1حمزوز حيود حيتوي علي 

 [99.6×10-7]                                                                                                  احسب الطول املوجي للضوء.-أ

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

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

 ءإذا مت تقسيم حمزوز احليود إلي نصفني ، كم مقدار الزاوية اليت ميكن عندها مالحظة اهلدب املضي-ب

 األول

 -------------------------------------------------------------------------احلل : 
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( سقط ضوء أحادي اللون طوله املوجي       1)

(432 nm عموديًا علي سطح حمزوز حيود )

( ، مقدار الزاوية lines/m 33550حيتوي علي )

اليت ميكن عندها مالحظة اهلدب املضئ الثالث 

 -------------- تساوي:

o 51.3 
o 51.71 
o 52.21 
o 52.49 

 

 

( line/mm 600حمزوز حيود حيتوي علي )( 2)

يسقط عليه عموديًا ضوء أبيض ، فإذا كان اخلط 

األمحر يف طيف الرتبة األولي يشاهد بزاوية 

( فإن الطل املوجي هلذا اخلط بوحدة 523مقدارها )

 [2009-2008 دور ثاني –]الوزارة ----- املرت تساوي :

o 6-10 ×1                 

o 7-10×6.5                        

o 610×3.3        

o 6-10×1.7     

( يف ظاهرة احليود عن شق مفرد ، علي ماذا 3)

-؟تعتمد حمصلة شدة الضوء الساقط علي الشاشة
------------- 

o عرض الشق 

o  تردد املصدر 

o ( زاوية احليودθ) 

o الطول املوجي للضوء الساقط 

 

( الشكل املقابل يوضح تكون اهلدب املضئ الثاني 4)

10-)   نتيجة سقوط ضوء أحادي اللون طوله املوجي

m7×5.28 عموديًا علي سطح حمزوز حيود عدد )

الشقوق اليت حيتويها احملزوز يف امللليمرت الواحد 

 [2009-2008 دور أول –]الوزارة ----- تساوي:

o 210 ×4                 

o 810×4                        

o 210×8        

o 810×8      

 

m = 0

m = 2

= 25
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