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تمثیل األصوات على شاشة جھاز رسم الذبذبات 4- 9

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
 معنى مصطلح الموجة الصوتیةأشرح أستطیع أن.
 أستطیع أن أصف ما یحدث لسعة اھت�زاز الموج�ة الص�وتیة عن�دما

.تتغیر شدة الصوت.تتغیر شدة الصوت
 أستطیع أن أص�ف م�ا یح�دث لت�ردد الموج�ة الص�وتیة عن�دما تتغی�ر

.حدة الصوت
 أستطیع أن أحدد التغییرات في شدة الصوت وحدة الص�وت ب�النظر

.)Oscilloscope(إلى رسم الذبذبات 
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 الموجة الصوتّیة ھي اھتزاز ینتقل عبر الھواء، أو من خ�الل م�ادة

.أخرى، ال ُیمكننا رؤیة الموجة الصوتّیة
 یس��تطیع ناق��ل الص��وت التق��اط الموج��ات الص��وتّیة وتحویلھ��ا إل��ى

.اھتزازات كھربائّیة
48األسئلة ص 

من الذي یستخدم ناقل الصوت في عملھ؟ وفیم ُیستخدم؟1)

مشاھدة رسم الذبذبات
 جھ��از إذا وّص��لت ناق��ل الص��وت إل��ى

،Oscilloscope رس�������م الذب�������ذبات
فسیس������مح ل������ك بمش������اھدة ص������ورة 
للموجة الصوتّیة،كخّط على الشاش�ة، 

ناقل الصوت متصل بجھاز رسم الذبذبات .ُیسّمى ھذا الخّط رسم الذبذبات

alm
an
ah
j.c
om
/om



تغییرالسعة 
 توّضح الصور المقابلة ما یحدث لرسم الذب�ذبات

.شّدة الصوت یرعلى شاشة الجھاز عندما تتغ
 یك��ون )ص��مت(ف��ي حال��ة ع��دم وج��ود ص��وت ،

�ا ُمس�تقی ا أفقًیّ ال تھت�ز  ا حی�ثمرسم الذبذبات خًطّ
.جزیئات الھواء

 یتح�ّرك )ض�عیف(في حالة وجود صوت ھ�ادئ ،
ش��كل  عل��ى الرس��م الذب��ذبات ألعل��ى وألس��فل قل��ی ش��كل  عل��ى الرس��م الذب��ذبات ألعل��ى وألس��فل قل��ی

.وھذه الموجة لھا سعة صغیرة. موجة
 تزداد حرك�ة )قوي(في حالة وجود صوت عاٍل ،

وتص���بح .رس���م الذب���ذبات ألعل���ى وألس���فل أكث���ر
.السعة أكبر

 ت���ذّكر أّنن���ا نق���یس الس���عة م���ن منتص���ف رس���م
.)أعلى نقطة(الذبذبات إلى القمة 
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48األسئلة ص  
ًط��ا لتوض��یح م��ا المقص��ود بس��عة رس��م الذب��ذبات عل��ى 2) ارُس��م مخطَّ

.رسم الذبذبات شاشة جھاز
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48حل األسئلة ص  

المراس��ل أو م��ذیع األخب��ار ف��ي التلف��از أو الرادی��و للتح��دث م��ن خالل��ھ 1)
.)كھربائیة تحویل أصواتھم إلى إشارات(

(2 
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تغیُّر حّدة الصوت
یرُیش��. ك ح��ّدة الص��وت بأن��ھ غل��یظ أو رفی��عتخب��ر 

ع��الي  رس��ام الذب��ذبات ف��ي الص��ورتین إل��ى ص��وت
.)غلیظ(وصوت منخفض الحّدة  )رفیع(الحّدة 

ُیمكن��ك أن ت��رى أّن��ھ بالنس��بة للص��وت رفی��ع الح��ّدة 
الذب�ذبات قریب�ة  تكون الموجات التي ُیظھرھ�ا رس�م

من بعضھا البعض ویرجع ذل�ك إل�ى أّن الص�وت ل�ھ 
د أعلى حی�ث تھت�زُّ جزیئ�ات الھ�واء م�ّرات أكث�ر  تردُّ د أعلى حی�ث تھت�زُّ جزیئ�ات الھ�واء م�ّرات أكث�ر  تردُّ

.كلّ ثانیة
 بالنسبة للصوت الغلیظ تتباعد الموجات بشكل أكب�ر

.نظًرا ألن تردد الصوت أقل،ولكن سعتھا ال تتغیر

49األسئلة ص 
ارُسم اثنین من رس�م الذب�ذبات بجھ�از رس�م الذب�ذبات، بج�وار بعض�ھما 3)

.صوت قوي رفیع -ب، . صوت ھادئ غلیظ -أ  :ما یلى موّضًحا
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49حل األسئلة ص  

- ب                                       -أ3)
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األصوات على الشاشة 4-9 نشاط 
ریك ُمعّلم��ك ناق��ل ص��وت متص��ل یس��

.بجھاز رسم الذبذبات
ومھمتك ھي التنبُّؤ بما یلي:
ماذا ستسمع؟
ماذا سترى على الشاشة؟
عند محاولة كلّ مما یلي:
.أن یصبح الصوت الھادئ أعلى ُثّم یعود ھادًئا مّرة أخرى1) .أن یصبح الصوت الھادئ أعلى ُثّم یعود ھادًئا مّرة أخرى1)
د صوت ُثّم ینقص2) .أن یزداد تردُّ
أن یتّم تقریب ناقل الصوت أكثر من مصدر الصوت، ُثّم إبعاده مّرة 3)
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ملخص
 ُیمكن اس�تخدام جھ�از رس�م الذب�ذبات لع�رض رس�وم الذب�ذبات الت�ي

.ُثمتِّل الموجات صوتیة
األصوات األعلى شّدة لھا موجات ذات سعة أكبر.
األصوات ذات الحدة الكبیرة لھا موجات أكثر قرًبا من بعضھا.
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شدة الصوت) أ( 4-9تمرین 
.في ھذا التمرین، ستقوم بتفسیر البیانات الُمتعلّقة بشّدة الصوت

ع م��ن األص��وات، ب��دًءا م��ن األص��وات الھادئ��ة ج��ًدا إل��ى س��م��دى وا ماعیمك��ن آلذانن��ا س��
وتق��اس ش��ّدة الص��وت عل��ى مقی��اس ُیس��ّمى مقی��اس الدیس��یبل  األص��وات الُمرتفع��ة ج��ًدا،

(dB)،الدیسیبل ھو وحدة قیاس شّدة الصوت.
یوّض���ح الش���كل اآلت���ي المقی���اس ویع���رض بع���ض المص���ادر الُمعت���ادة لألص���وات وش���ّدة 

.الصوت الصادر منھا
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 ط .أجب عن ھذه األسئلة، بناء على المخطَّ
بھا أعلى األصوات؟ )یساًرا أو یمیًنا(أّي من نھایتي المقیاس 1)

ما األكثر ضوضاء، السّیارة أم الدّراجة الناریة؟2)

ط الُموّضح، ما ُمستوى شّدة صوت جھاز التلفاز؟3) وفًقا للمخطَّ

ط شّدة صوت محادثة وال�ذي یبل�غ ح�والي 4) ھ�ل تعتق�د أّن ك�لّ  dB 50یوّضح المخطَّ
.لھا نفس شّدة الصوت؟وّضح إجابتك الُمحادثات یكون

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.لھا نفس شّدة الصوت؟وّضح إجابتك الُمحادثات یكون

ھ�ل یمك�ن لبك�اء رض�یع أن یض�ّر بحاس�ة . قد تضّر األصوات العالیة بحاسة السمع5)
.ُیمكُنك معرفة ذلك من المخطط الُموّضح السمع؟ اشرح كیف

اشرح لماذا قد یضطراألشخاص ال�ذین یعمل�ون ف�ي المط�ارات إل�ى ارت�داء واقی�ات 6)
.لألذن

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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ُیمك�ن أن یتس�ّبب . یمكن أن تضّر بحاسة السمع  90dBاألصوات األعلى من7) 
الص�اخبة إل�ى اإلض�رار بحاس�ة الس�مع، وق�د یك�ون  االستماع إلى الُموس�یقى

أو م�ن خ�الل الوق�وف  ذلك نتیجة رفع ُمستوى الصوت ف�ي س�ماعات ال�رأس
.ت الصوت في حفل موسیقّي أو في نادٍ ارببالقُرب من ُمك

ف��ي المس��احة أدن��اه، ص��ّمم ُملص��ًقا لتش��جیع الش��باب عل��ى االھتم��ام بحاس��ة      
.إلى الُموسیقى الصاخبة السمع عن طریق تجنُّب االستماع
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)أ( 4- 9حل تمرین 

.یمیًنا1)
.الدراجة البخاریة2)
(370 dB .
، وبعضھا یكون أكث�ر )مثل الھمس(بعض المحادثات تكون أكثر ھدوًءا 4)

.)مثل صراخ الناس(ارتفاًعا 
ووفًق��ا للمخط��ط، ف��إن . تقریًب��ا 105dB نع��م، ص��راخ الطف��ل یص��ل إل��ى5) ووفًق��ا للمخط��ط، ف��إن . تقریًب��ا 105dB نع��م، ص��راخ الطف��ل یص��ل إل��ى5)

.قد تسبب الضرر  dB 90األصوات التي تكون أعلى من
تقریًب�ا، وھ�و م�ا ق�د   dB 130ینتج عن إق�الع الط�ائرة ض�جیًجا مق�داره6)

.یضر حاسة السمع لدى الناس الذین یعملون بالقرب منھا
یمكن عمل ملصق یؤكد على خطر االستماع إلى موسیقى بصوت أعلى 7)

. dB 90من 
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(7 

خطیر جدا 90dBاالستماع إلى موسیقى بصوت أعلى من 
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شدة الصوت) ب( 4-9تمرین 
دات الص�وت الُمختلف��ة  ف�ي ھ��ذا التم�رین، س تق��وم بتفس�یر البیان��ات الُمتعلّق�ة بت��ردُّ

.ُیمكننا سماُعھا التي
د الصوت یخبرنا عن عدد االھتزازات في الثانیة لموجة صوتّیة .تردُّ

د بوحداٍت ُتسّمى الھرتز اھتزازة واحدة ف�ي   (Hz) =ھرتز (Hz)1.یتّم قیاس التردُّ
.الثانیة

دات العالیة بالكیلوھرتز  .(kHz)یتّم قیاس التردُّ
1000 = 1000Hz = 1kHz اھتزازة في الثانیة. 1000 = 1000Hz = 1kHz اھتزازة في الثانیة.
.  20000Hzإلى 20Hzمدى السمع البشرّي یبدأ من 

؟kHzبوحدة 20000Hzكم یساوي 1)

؟ 45kHzھل ُیمكن لشخص بحاسة سمع طبیعّیة سماع صوت یبلغ تردده2)
.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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یوّضح الرسم البیانّي . كلما تقّدم الناس في العمر فإّن مدى السمع الخاّص بھم یتناقص 
د م الُعمر كیف أّن أعلى تردُّ .ُیمكن سماُعھ یتناقص مع تقدُّ

د ُیمك�ن س�ماُعھ 4) ما أعلى ت�ردُّ
عن��دما یك��ون عم��ر الش��خص 

.…………………عاًما؟  60
ف�����ي أّي عم�����ر یب�����دأ م�����دى 5)

الس������������������������مع ف������������������������ي 
......……………االنخفاض؟

ھ��ل ُیمك��ن لش��خص یبلُ��غ م��ن 6) ھ��ل ُیمك��ن لش��خص یبلُ��غ م��ن 6)
عاًما سماع صوت 40الُعمر  
د  ..............؟15kHzبتردُّ

دات بین  70kHz .و 1kHzُیمكن للفئران سماع األصوات التي لھا تردُّ
دات ُیمكن للفئران سماُعھا ولكن البشر ال یستطیعون ذلك؟ 7) .....……ھل ُھناك تردُّ
دات للصوت ُیمكن للبشر سماُعھا لكن الفئران ال تستطیع ذلك؟8) ...…………أّي تردُّ
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دات التي ُیمكن للطالب سماُعھا دات التي ُیمكن للطالب سماُعھا.توّضح الصورة أعاله تجربة لمعرفة أعلى التردُّ .توّضح الصورة أعاله تجربة لمعرفة أعلى التردُّ
.الصوت برفي الصورة الموّضحة، حّدد ُمولّد اإلشارات ومك8)
د  ی�زداد المعلّم القُ��رص الم�دمج،عن�دما ی�دیر عل��ى . م�ن مكب��ر الص�وت الص�وتت��ردُّ

.عندما ال یكون بإمكانھم سماع الصوت الطالب خفض أیدیھم
ما النتیجة التي ُیمكُنك . اآلخرون أیدیھم ألسفل مابعُض الطالب أیدیھم مرفوعة بین9)

المالحظة؟ استنتاُجھا من ھذه
..........................................................................................
..........................................................................................
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)ب( 4- 9حل تمرین 

(120 kHz .
.ال2)
(314 kHz
(420 .
.نعم5)
. 70kHz إلى 20kHzنعم، من6) . 70kHz إلى 20kHzنعم، من6)
(720 Hz  إلىHz (1 kHz)1000 .
مكب�ر الص�وت ھ�و . مولد اإلشارات ف�ي الص�ندوق ال�ذي یض�بطھ المعل�م8)

.الصندوق الموجود على الناحیة الیسرى للمنضدة
.یستطیع بعض الطالب أن یسمعوا ترددات أعلى من اآلخرین9) alm
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ر حول الصوتأفكا�)ب( 4-9ورقة العمل 

ھن�اك . ت�دور ك�ل جمل�ة مم�ا یل�ي ح�ول الص�وت. اختبر أفكارك ح�ول الص�وت
.أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة.كلمة مفقودة في كل جملة

.المصدر ................. یصدر الصوت عن طریق1)
.الھواء لألمام وللخلف .............. عندما ینتقل الصوت خالل الھواء تھتز2)
. ........................ ینتقل الصوت خالل الھواء في شكل3)
.الصوت، ترتفع حدتھ أیًضا................... عندما یرتفع 4)
.اھتزازاتھ .................... إذا ارتفع الصوت، تزداد5) .اھتزازاتھ .................... إذا ارتفع الصوت، تزداد5)
..................... یتم قیاس تردد الصوت بوحدة 6)
................. اھتزازة كل  500ُینتج   500Hzالصوت الذي تردده7)
م�ن الص��وت ال��ذي ................   800Hzتك�ون ح��دة الص�وت ال��ذي ت��ردده8)

Hz.alm 700تردده 
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�)ب( 4-9ورقة العمل حل 

.المصدر إھتزاز یصدر الصوت عن طریق1)
.الھواء لألمام وللخلف جزیئات عندما ینتقل الصوت خالل الھواء تھتز2)
.موجة ینتقل الصوت خالل الھواء في شكل3)
.الصوت، ترتفع حدتھ أیًضا ترددعندما یرتفع 4)
.اھتزازاتھ سعة إذا ارتفع الصوت، تزداد5)
.(Hz)یتم قیاس تردد الصوت بوحدة 6) .(Hz)یتم قیاس تردد الصوت بوحدة 6)
.ثانیةاھتزازة كل  500ُینتج   500Hzالصوت الذي تردده7)
من الصوت الذي ت�ردده  أعــلى  800Hzتكون حدة الصوت الذي تردده8)

700 Hz.
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