
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/8science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/8science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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كیف ینتقل الصوت؟ 9-3

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
 لما ال یمكن انتقال الصوت عبر الفراغأشرح أستطیع أن .
 كیف ینتقل الصوت عبر الھواءأشرح أستطیع أن.
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 عن�����دما یع�����زف الموس�����یقّي، تنتش�����ر 
الموس�یقّیة،  األصوات خارجة من اآللة

ویمك�����ن ألّي ش�����خص قری�����ب س�����ماع 
وھ���ذا یوّض���ح أّن الص���وت  األص���وات،

.ُیمكن أن ینتقل خالل الھواء
اللُیمك���ن للص���وت أیًض���ا االنتق���ال خ��� 

ض���ع  الفم���ث. والس���ائلة الم���واّد الص���لبة ض���ع  الفم���ث. والس���ائلة الم���واّد الص���لبة
ش�خص  الطاولة، واطلب إلى لىأذنك ع

الطاولة، سوف تس�مع  لىما أن ینقر ع
.النقر بوضوح شدید صوت

األص��وات الت��ي نتج��ت ع��ن النق��ر 
.انتقلت عبر الخشب على طاولة

46األسئلة ص 
كیف ُیمكنك أن توّضح انتقال الصوت عبر الماء؟1)
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الصوت والفراغ 
 توّض��ح الص��ورة تجرب��ة لمعرف��ة

م���ا إذا ك���ان ُیمك���ن للص���وت أن 
 الف�������راغ اللم�������ن خ������� ینتق�������ل

Vacuum )حّی��ز ب��دون ھ��واء( 
جرس كھرب�ائّي ُمعّل�ق  من خالل

. في ناقوس زجاجي
الفت����اة  ف����ي البدای����ة، تس����تطیع الفت����اة  ف����ي البدای����ة، تس����تطیع

.سماع صوت الجرس

ھن�اك  بعد ذلك ی�تّم تفری�غ الھ�واء م�ن الن�اقوس الزج�اجّي، ل�ذلك یص�بح
س��ماع ص��وت  اآلن ال تس��تطیع الفت��اة.ف��راغ داخ��ل الن��اقوس الزج��اجيّ 

.الجرس، لكّنھا تستطیع أن ترى أّنھ ال یزال یرنّ 
یكون الوسط الم�اّدي  وقد یحتاج الصوت لوسط ماّدي حتى ینتقل خاللھ

.ال یستطیع الصوت االنتقال خالل الفراغ أوغاًزا، بینما الصلًبا أو سائ

ھل ینتقل الصوت في الفراغ؟
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46األسئلة ص  
ینتق��ل عب��ر  اش��رح كی��ف تب��ّین ھ��ذه التجرب��ة أن الض��وء یمك��ن أن2)

.الفراغ

. الصوت الصادر منھ�ا عماتطیع سسُیمكننا رؤیة الشمس لكّننا ال ن3)
.اشرح ھاتین المالحظتین
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46األسئلة ص  

تحت الماء أثناء االستحمام في ح�وض اس�تحمام، والنق�ر  نذنیاألوضع 1)
.الحوض صابع على جانباألب

.عند تفریغ الناقوس من الھواء، ما زلنا نرى الجرس وھو یدق2)

الفضاء منطق�ة فارغ�ة؛ ل�ذلك یمك�ن أن ینتق�ل خالل�ھ الض�وء الق�ادم م�ن 3) الفضاء منطق�ة فارغ�ة؛ ل�ذلك یمك�ن أن ینتق�ل خالل�ھ الض�وء الق�ادم م�ن 3)
.الشمس، لكن ال یمكن أن ینتقل خاللھ الصوت
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انتقال الصوت
ُتس���ّمى  یج���ب أن تت���ذّكر أّن الھ���واء مك���ّون م���ن جس���یمات ص���غیرة

 س�رُیمكنن�ا أن نف الجزیئات، من خالل التفكی�ر ف�ي ھ�ذه الجس�یمات،
.كیف ینتقل الصوت

.الصوت ینتج عنھا موجة صوتّیة في الھواء براھتزازات مك
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الص��وت، یھت��ز مخروط��ھ ذھاًب��ا وإیاًب��ا،  ب��رعن��دما یص��در ص��وًتا م��ن مك
تتح�ّرك ذھاًب�ا وإیاًب�ا  وھذا یدفع جزیئات الھواء بجانب المخ�روط بحی�ث

د، بعد ذلك تدفع ھذه الجزیئات الطبقة التالیة م�ن الجزیئ�ات  د، بعد ذلك تدفع ھذه الجزیئات الطبقة التالیة م�ن الجزیئ�ات بنفس التردُّ بنفس التردُّ
.حتى تبدأ في االھتزاز

تھت�ز . ھذه الجزیئات بدورھا تضغط عل�ى الجزیئ�ات الت�ي تلیھ�ا، وھك�ذا
ولك�ن . لكنھ�ا ال تنتق�ل الجزیئات ذھاًب�ا إیاًب�ا ف�ي اّتج�اه انتش�ار الص�وت،

بالموج�ة الص�وتّیة وھ�ذا ُیس�ّمى . االھتزاز ینتقل عب�ر الھ�واء إل�ى األذن
Sound Wave.

الصوت إلى أذنك، فأنت تس�مع  برجزیئات الھواء ال تنتقل من مك! انتبھ
.إلى الجزيء الذي یلیھ الصوت؛ ألّن االھتزازات تنتقل من جزيء
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الموجات الصوتّیة 3-9 نشاط 
 ح���اول إج���راء بع���ض التج���ارب البس���یطة الت���ي توّض���ح كیفّی���ة انتق���ال

.الموجات الصوتّیة
شاھد اھتزاز لھب شمعة أمام مك صوت.
لتوضیح كیفّیة انتقال االھتزاز الاستخدم زنبرًكا طوی.
اختبر إمكانیة انعكاس الموجات الصوتّیة عن سطح صلب.
قس الزمن الُمستغرق لوصول الصوت إلیك.
 لك�لّ تجرب��ة، اكت�ب جمل��ة واح�دة لوص��ف م�ا رأی��ت، واكت�ب جمل��ة ثانی��ة  لك�لّ تجرب��ة، اكت�ب جمل��ة واح�دة لوص��ف م�ا رأی��ت، واكت�ب جمل��ة ثانی��ة

.لتفسیر ما رأیت
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  عند إعداد مول�د إش�ارات  سیفیدكالفیلم القصیر على الرابط التالي تابع
:مع مكبر صوت

https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resou
generator-/signal28842rce/

 یمكنك أیًض�ا اس�تخدام أنب�وبتین م�ن ال�ورق المق�وى ووض�عھما بالش�كل
ح أدناه لتحدید الزاویة التي ینعكس عندھا .الصوت بقوة أكبر الموضَّ

alm
an
ah
j.c
om
/om



ملخص
 یحت���اج الص���وت لوس���ط م���اّدي حت���ى ینتق���ل خالل���ھ، وال یس���تطیع

.الصوت االنتقال خالل الفراغ
 ،ینتق��ل الص��وت عن��دما ت��دفع الجزیئ��ات بعض��ھا بعًض��ا ذھاًب��ا وإیاًب��ا

.ھذه ھي الموجة الصوتّیة
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سرعة الصوت3-9تمرین 
.في ھذا التمرین، ستقوم بحساب سرعة الصوت

 ما سرعة انتقال الصوت؟ عندما یتحدث إلیك ش�خص م�ا، ُیمكن�ك س�ماع م�ا یقولُ�ھ
ث األمر مختلف قلیًال في حالة البرق، الرعد والبرق یح�دثان ف�ي .بُمجّرد بدء التحدُّ

. وبع�د قلی�ل تس�مع ص�وت الرع�د نفس الوقت، ومع ذل�ك س�ترى ض�وء الب�رق أّوًال 
.)البرق ومیض(ینتقل ببطء أكثر من الضوء  )الرعد(أّن الصوت  ىھذا یدلّ عل

توض���ح الص���ورة تجرب���ة 1)
. ة الص���وتعرس���لقی���اس  . ة الص���وتعرس���لقی���اس 

یب��دأ الش��خص ال��ذي لدی��ھ 
جھ�������از قی�������اس ال�������زمن 

الوق�����ت عن�����دما  بحس�����اب
خان م��ن ُمس��ّدس  ی��رى ال��دُّ
البدای���ة ویوق���ف الحس���اب 

.عندما یسمع االنفجار
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  ثوانٍ  5عندما یوقف الشخص حساب الوقت تظھر قراءة جھاز قیاس الزمن.
ة س���رعلحس���اب  39 اس���تخدم المعلوم���ات الُموّض���حة ف���ي الص���ورة ف���ي الص���فحةأ-

.الصوت في الھواء
…………………………………= المسافة المقطوعة بواسطة الصوت في الھواء       
…………………….................……………= الزمن المستغرق لسماع الصوت       
..……………….................……...........………= سرعة الصوت في الھواء       

؟ 10sما المسافة التي یقطُعھا الصوت فيب-

.ة الصوت في الھواء؟ وّضح إجابتكسرعھل تعتقد أّن ھذه طریقة دقیقة لقیاس ج-
..........................................................................................

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

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

..........................................................................................
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.یوّضح الجدول سرعة الصوت في المواّد الُمختلفة2) 
  (m/s)سرعة الصوت المادة
330الھواء
1500الماء

3000الخرسانة
5000الفوالذ

.……………………………ھل ینتقل الصوت بشكل أسرع في الفوالذ أم في الماء؟ أ-
ھل العبارة ص�حیحة . سرعة انتقال الصوت في الخرسانة ضعف سرعتھ في الماءب- ھل العبارة ص�حیحة . سرعة انتقال الصوت في الخرسانة ضعف سرعتھ في الماءب-

أم خاطئة؟

تتواص��ل الحیت��ان م��ع بعض��ھا ال��بعض عن��دما تك��ون تح��ت الم��اء بموج��ات ص��وتّیة ج-
كم من الوقت سیستغرق تواُص�ل ح�وت م�ع ح�وت آخ�ر . جًدا تنتقل مسافات طویلة

؟ 60kmیبُعد عنھ مسافة

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

.........................................................................................
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3- 9حل تمرین 

1700m= المسافة  -أ1)
s 5= الزمن المستغرق      
340m/s = 1700/= 5سرعة الصوت في الھواء      
m 3400ب-
لن یكون دقیًق�ا بدرج�ة كبی�رة، ألن�ھ م�ن الص�عب تش�غیل وإیق�اف س�اعة ج-

.إیقاف في اللحظة المحددة.إیقاف في اللحظة المحددة

.ینتقل الصوت أسرع في الفوالذ -أ2)
.عبارة صحیحةب-
السرعة/ المسافة = الزمن ج-

60000 =                 ÷1500 
40 s =                
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