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  صوتية  وفوقصوتيةأمواج  
 

   معلّملل  
  
    همةوصف امل   .1

يقرأ التالميذ . ها من جديدوارتداد صوتية األمواج الانتشار تعرضيقوم التالميذ بفعالية قصرية   
حول   ومبادئ عملها، ومن مث جييبون على أسئلةصوتيةنصاً علمياً يف موضوع األمواج فوق ال

 رقمي يعمل قياس طول إلكتروينهاز  ويكتبون إعالنا دعائياً جل،فلصايف حول الفعالية و النص
 مبادئ عمل لوا يف اإلعالن الدعائيجيب على التالميذ أن يفص .صوتيةبواسطة أمواج فوق 

  .طول عاديجهاز قياس اجلهاز وأفضلياته باملقارنة مع 
  
    همة يف امل املفحوصةاملهارات  . 2

    
 تطبيق معرفة 

 إعطاء تفسري 

 خبار عن نتائج جتربة إ 

 فهم مقروء 

 قراءة رسم 

 مقارنة 

 عملية التصميم 

 تفكري إبداعي 
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     اهمةمواضيع يف املنهاج ترتبط امل  .3

     : املواد والطاقة- موضوع مركزي  
 )1.9(الصوت    
 )11.9.(ظواهر متعلقة بالصوت   
  )21.9.(الصوت والسمع    

  
    :نسان عامل من صنع اإل- موضوع مركزي  

  )2.5.1( إعالن دعائي -صناعة والنتاج اإل 
  
    همةأنواع البنود يف امل  .4

   كتابة إعالن دعائيبواسطة  بياينجتربة، أسئلة مفتوحة، عرض  
  
    اجليل  .5

  ادساخلامس والسوف صف  
  
    طابع العمل املطلوب  .6

  عمل فردي  
  
     همةمدة امل  .7

   دقيقة60-90  
  
    نشاط أساسي  .8

  ءة نص علمي، كتابة إعالن دعائي، قراة قصريصفية بفعاليةالقيام   
  
  
  



 

- 43 -    صوتية  وفوقصوتيةأمواج 

3

☺ 

    )املعلّميعدها (مواد مساعدة   .9
، ول أو خشيب، مقص، ورق بريستتوينساعة منبه، قطعة قطن، اسطوانة من كرتون، لوح كر  

   كباسة، دبابيس
  

    نتيجة ائية مرجوة  .10
   أسئلة، إعالن دعائيإجابات على  

  
      تمرير الة طريق. 11

      قسم أ  
أو . ن يف الرسم للتالميذ مساعات كما هو مبياملعلّمقبل التجربة يعد :  يف الصفعرض جتربة  

جيري . املعلّم يعد التالميذ ألنفسهم مساعات يف بداية الدرس، حسب تعليمات ،بدال عن ذلك
أثناء . همة من امل2-1 نينموذج للصف، حسب اخلطوات الواردة يف السؤالك التجربة املعلّم
  .4-1 األسئلة  جييب التالميذ علىالتجربة النموذجية عرض

  دوء تام لذلك يوصى بإجراء . حىت يكون باإلمكان مساع دقات الساعة، جيب إجراء التجربة
  .التجربة يف جمموعات صغرية، يف غرفة هادئة

    
    قسم ب  
  . بوتريته اخلاصةهمةيواصل كلّ تلميذ امل،  4-1 األسئلة بعد االنتهاء من اإلجابة على  

  
  :مالحظات

. إنّ املواد التعليمية الّيت ترتكز عليها هذه املهمة صعبة، وكذلك قطعة فهم املقروء الّيت تتضمنها  .1
  .ة علميتقراءة وفهم مقاالن مع الطالب على املهم جدا قبل مترير املهمة التمروهلذا، من 

   
هو سؤال صعب، ولذلك ننصح بأن يكون )        ملشار إليه بصورة وجه مبتسما (11سؤال   .2

املعلّم وفقًا لتقييمه الشخصي إذا كان سيحضر الطالب  السؤال إختياري، حيث يقررهذا   
  . فكري، دون أي حتضريحلّه أو أنه سيقدمه هلم كتحدقبل   
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  أسئلة مقابل  مهارات  جدول
  

  أسئلة  مهارات

   12 - 9، 6، 4 – 1  معرفةتطبيق 

  1  قراءة رسم

  3، 2  تفسريإعطاء 

  3، 2  إخبار عن نتائج جتربة

  9 - 5  فهم مقروء

  12، 10  مقارنة

  10  تقييم حلول تكنولوجية: عملية التصميم

  11  فهم مبدأ عمل اختراع تكنولوجي: عملية التصميم

  12، 11  تفكري إبداعي
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  صوتية  وفوقصوتيةأمواج 
  

        إجابات 

          
   ساعة دقات: أ قسم

  
  
  

  على طاولة املعلّم وضعت فوق قطعة من القطن 
  ). تتكتك(تسمع دقات  ساعة منبهة

  يغطّي املعلّم الساعة بأسطوانة مصنوعة من
                  ).كما هو مبين يف الرسم(الكرتون 

  رسم أ                                                                     
    
                                                                                        
                                                               .دقات الساعةلاصغوا 

                                    .ابتعدوا مسافة ال تستطيعون منها مساع دقات الساعة
  مقابل) اخلشبأو  من الكرتون( ميسك املعلّم لوحاً
  تسمعون دقات الساعة . السطوانةالفتحة العليا ل
  .مرة أخرى

                                                                                                                      
      

  
                                                                    

 رسم ب                                                                                                  

 أذن

 قطن

  أسطوانة من كرتون

  لوح من 
  كرتون

 ساعة تتكتك

 أذن

 قطن

  انة من كرتونأسطو

 ساعة تتكتك
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    :جيبواوأمتعنوا يف الرمسني يف الصفحة السابقة    .1
   املبينة يف رسم أ؟ التجربةاألمواج الصوتية يفإليه  حتركت  الّذيما هو االجتاه الرئيسي  .أ  
      
 باألساس  هذه، فتحركتصوتيةاالسطوانة الكرتونية عكست األمواج ال. باألساس لألعلى    

  .فتحة االسطوانة  عبر   
    
 من مساعمتكّنتم  ،)رسم ب( فتحة االسطوانة مقابل لوحا من الكرتون عندما وضع املعلّم  .ب  

  ملاذا؟. مرة أخرىدقات الساعة   
  

  قوةيضخِّمهذا األمر . اه التالميذ باللوح الكرتوني وتعود باتجصوتيةذبات التصطدم الذب    
 التي تصل إلى آذان التالميذ، وبالتالي فهم يسمعون دقات الساعة مرة صوتيةالذبذبات ال  
        . ثانية  

  
  

    
ن فوق يبعد املعلّم اللوح الكرتوين م. مصنوعة من الكرتون" مساعات"وزع عليكم املعلّم   . 2

             .االسطوانة  
  .مألذنك اجلانب الضيق من السماعة واقرب  

  
   

    ) بدائرةواطيأح     ( ال    /  نعم    هل تسمعون دقات الساعة؟    
     بالسماعة تصطدم الصوت ذبذبات ."للصوت تضخيما "يشبه ما تشكّل أيضاً السماعات :وااشرح  

  .األذنين باتجاه تعود الذبذبات غالبية فإن المخروطي شكلها وبسبب بذبات،الذ تعيد التي               
   .تركّز األمواج الصوتية/ تقبل أيضا إجابات كُتب فيها أن السماعة تجمع           
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  ملاذا فعلنا ذلك؟ .  عندما أجرينا التجربة يف بداية املهمة وضعنا الساعة على قطعة من القطن  .3
    
ضعوا ساعة على الطاولة، مث : جابة على هذا السؤال، قوموا بإجراء جتربة صغرية إضافيةلإل  

بعد ذلك قوموا بنفس التجربة مرة أخرى، . ضعوا أذنكم على الطّاولة واستمعوا لدقات الساعة
    .ولكن هذه املرة ضعوا الساعة على قطعة من القطن

  )أحيطوا بدائرة (يف أي حالة مسعتم الدقات بشكلٍ أفضل؟  
  

     من القطن الساعة على قطعة وضعناعندما    /    الساعة على الطاولة مباشرةوضعناعندما   
        
       وبذلك ال ،القطن مادة ناعمة تمتص قسماً من ذبذبات الصوت التي تنتقل إلى الطاولة  :واشرحا  

  .هواءنسمع سوى ذبذبات الصوت التي تنتقل في ال                
   عندما    وما شابه" يعزل"، "يعيق"، "يسد: "    تقبل أيضا إجابات تشتمل على مصطلحات مثل      

  ".يمتص"               يكون من الواضح أن المقصود منها هو 
  .    تقبل أيضا إجابات كُتب فيها أن الطاولة تنقل الصوت بصورة أفضل، دون ذكر القطن    

      
  
 آذام على سكة أن يضعوان الذين ينتظرون القطار املسافريبعض  اعتادالبعيد يف املاضي   .4

 هكذا متكّنوا من مساع القطار يقترب قبل . من احملطةيقتربالقطار إذا كان وا سمع لي،احلديد
   .أن يسمعه باقي املسافرين يف احملطة

 يقترب قبل أن يسمعه وضع اآلذان على سكة احلديد ميكّن أصحاا من مساع القطارملاذا    
    اآلخرين؟

    
 عندما نضع األذن على  لذلك،.األمواج الصوتية تنتقل عبر المعادن أسرع من انتقالها عبر الهواء  

تبشرنا باقتراب القطار قبل سكة الحديد المصنوعة من المعدن نسمع ذبذبات الصوت التي 
  .سماعها عبر الهواء

صوتية تنتشر في الهواء، ولذلك فهي تفقد من قوتها أكثر مما األمواج ال": تقبل أيضا إجابات مثل  
    ."تفقده عندما تنتقل عبر السكة الحديدية
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  )  ساوند-أُولترا (صوتية فوق أمواج: ب قسم
  

    .اقرأوا القطعة التالية وأجيبوا عن األسئلة اليت تليها
ال ميكنكم يف . ن كان يف رمحهاال شك أنّ البعض منكم لديه صورة احتفظت ا أمه له منذ أ

 تستطيعون متييز الرأس، كف احلقيقة أن تتعرفوا على أنفسكم من خالل هذه الصورة، لكن ربما
صورة؟ ميكن احلصول على صورة كيف نتجت هذه ال. ، القدم، أو أي عضو آخر يف اجلسماليد

أمواج  "-للجنني يف رحم أمه وعلى صور األعضاء الداخلية يف أجسامنا بفضل تكنولوجيا خاصة 
  . صورة على شاشة احلاسوب بواسطة أمواج صوتيةتنتج، "ساوند-أُولترا"أو " فوق صوتية

  
 يعتمد هذا النظام على .)ونارالس ("املسبار"ساوند يذكرنا بنظام التوجيه املسمى -نظام األولترا

يتم إرسال هذه اإلشارة بواسطة مرسل، تصطدم جبسم ما، فترجع : إرسال واستقبال إشارات صوتية
وفقًا لشكل الصدى واملدة الزمنية اليت حيتاجها حىت عودته، . كصدى، وتستقبل بواسطة مستقبِل

.  اجلسم، والتعرف على املادة املصنوع منهاميكننا حساب املسافة بني اجلسم واملرسل، تقدير حجم
فهي تسمع : ميكننا أن جند يف الطبيعة نظام يشبه املسبار لدى كائنات حية مثل اخلفاش والدولفني

أصواتا، وحسب الصدى املرتد إليها تعرف ما هو البعد بينها وبني أجسام خمتلفة وما هو كرب هذه 
يستخدم .  احلية االهتداء على طريقها أيضا يف الظالمهكذا تستطيع هذه الكائنات.  األجسام

ملسح ر، كالغواصات أو السفن الغارقة، واإلنسان املسبار من اجل اكتشاف أجسام حتت سطح البح
  . قاع البحر

  
  .    ساوند على غرار املسبار، حيث يرسل ويستقبل إشارات صوتية- يعمل نظام األولترا

يعين " أمواج فوق صوتية"وبالفعل، فإنّ اصطالح . سمع هذه األصواتاألذن البشرية ال ميكنها أن ت
  ".أمواج فوق مسعية"
  

متتص األنسجة قسماً من *. تتغلغل اإلشارات الصوتية يف اجلسم من خالل اجللد وباقي األنسجة
ة يف تتفاوت األنسجة املختلف. ساوند- األولتراجهاز ًءا من باقي اإلشارات يعود إىل اإلشارات، وجز

فالنسيج الدهين، . كثافتها، وبالتايل تتفاوت أيضا بقدرا على امتصاص األمواج الصوتية وإرجاعها
على سبيل املثال، ميتص كمية كبرية نسبياً من األمواج الصوتية، ولذا فانه ال يعيد سوى كمية قليلة 

بية األمواج الصوتية، بفضل كثافته فإنه يعيد غال) العظام الّيت يف جسمنا(أما النسيج العظمي . منها
  . الكبرية

  
يعاجل احلاسوب األمواج الصوتية املرتدة، مث تعرض األمواج . ساوند موصول حباسوب-نظام األولترا

كلما كان النسيج أكثر   !). هذه هي الصورة اليت احتفظت ا والدتك(كصورة على الشاشة 
كلما كان اللون  - اً أكثر، وكلما كان النسيج اقلّ كثافة كلما كان اللون على الشاشة فاحت–كثافة 

  .غامقًا أكثر
  

  .نسيج هو جمموعة خاليا يف اجلسم، تقوم بأداء وظيفة معينة*  
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  أسئلة

  
  ساوند؟– ميزة للصوت يعتمد جهاز األولتراوفقًا للفقرة الثانية يف القطعة، على أي  .5
  

   .صطدم بهت ترتد من الجسم الّذي ذبذبات الصوتبعض   
  

ملعطيات مجيع اضعوا دائرة حول . ملسح قاع البحر) سونار(مسبار  أُرسلت سفينة جمهزة بنظام   .6
  : حلساب عمق البحرالضرورية

 
  سرعة الصوت يف اهلواء  .أ  
 سرعة الصوت يف مياه البحر  .ب  

 فينة من الشاطئ إىل منطقة القياسالوقت الذي يستغرقه وصول الس  .ج  

  باملسبارت الذي مير منذ حلظة إرسال الصوت حىت إعادة استقباله الوق  .د  
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  وفقًا للفقرة الرابعة يف القطعة، النسيج الدهين هو  :واأكمل .7
  .النسيج العظمي من      أقل كثافة          نسيج             

  أقل كثافة/ كثافة  أكثر               
     
  
  
     يف القطعة، يف فحص أولتراساوند سيظهر لون النسيج الدهين على األخرية وفقًا للفقرة: واأكمل .8

 . من لون النسيج العظمي              أغمق        شاشة احلاسوب            
  أفتح/ أغمق                                    

    
            

   االولتراساوند؟ملاذا ال نستطيع رؤية األعضاء املوجودة خلف العظام يف فحص .9
  

يعيد غالبية ذبذبات الصوت، وبالتالي تصعب رؤية أعضاء وهو النسيج العظمي كثيف للغاية،       
  .تتواجد خلف النسيج العظمي

  
  

ساوند عن الوسائل األخرى الّيت تستخدم يف الطب، مثل صور -ما هي أفضلية جهاز األولترا  .10
  األشعة أو العمليات اجلراحية؟

  
 مثل غازية عمليات  عن األعضاء الداخلية دون التسبب بأذى ناجم عن إشعاع أو"رؤية" نيمك  

  .العمليات الجراحية
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يف القطعة على أنه اختراع تكنولوجي يشبه نظام التوجيه لدى ) السونار(ورد ذكر املسبار . 11 ☺
 أو مبدأ عمل معين يف اقترحوا مثاالً آخر الختراع تكنولوجي يشبه نظام. اخلفاش والدولفني

  .الطبيعة
  .اذكروا ما هو االختراع وما هو النظام أو مبدأ العمل الّذي يعتمد عليه  

  
    وسيلة طيران كالطائرة الشراعية أو الطائرة، واللتان تستخدمان قوة االرتفاع مثل الطيور-  
   مثل اللقاح الذي تنثره الرياح- مروحة وباراشوت -  
  آخر معلّلأو أي مثال   
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  . يف الطب فحسب وإمنا يف الصناعة أيضاًساوند- ألولتراانظام ال يستخدم   .12
  
  
  

          
  
  
  

الذي نعرفه مجيعاً متوفّر أيضاً بنسخة إلكترونية رقمية، تعمل بواسطة ) املتر(جهاز قياس الطول   
، وميكنه حساب جهاز قياس الطول هذا يقيس الطول، العرض واالرتفاع. ساوند- أولتلرانظام 

      .املساحة واحلجم بناًء على هذه القياسات
اشرح يف هذا اإلعالن طريقة عمل . الرقمي- جلهاز قياس الطول اإللكتروينا دعائياغ إعالنص     

جهاز قياس الطول، أي كيف يقيس املسافة، واذكر أفضلياته باملقارنة مع أداة قياس الطول 
     .)القطعة يف اقرأ مبعلومات استعن(العادية 

; يستقبِل أمواج صوتية ; يرسل أمواج صوتية :  ميكنكم استعمال الكلمات والتعابري التالية  
  .يحسب;  يعاجل  

  
  

  : االعالن الدعائي هناوااكتب  
  

 يجب أن يكون مبدأ لمعلومات التالية، لكن على قسم من ا على األقليجب أن تشتمل الدعاية  
  :العمل واضحاً

  
اجرسل ي :ساوند-األولترانظام  يعمل حسب رقمي- إلكتروني قياس طولجهاز" متر"ـال      أ
بواسطة عدة  . المعطيات هذه األمواج ويعالج الجهازيستقبل.  تصطدم بالجدار وترتد منهصوتية  

القياس  . حجمها على الشاشةوعرض ، طول الغرفة، عرضها وارتفاعهايمكن حسابقياسات 
 ويمكّننا من قياس المسافات إلى أماكن ال يمكننا ،التقنيةوسهل من الناحية دقيق، سريع، 
، فالحساب ، وال لالنحناء وما إلى ذلك وال داعي للتحرك،المتر" شد" ال داعي لـ .الوصول إليها
يتم بشكل آلي.  

  

  جهاز قياس طول 
 رقمي-إلكتروين
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   صوتيةأمواج صوتية وفوق
 

  مرشد تقييم 
  

سؤال   عالمة
 رقم

 وزن مهارات

5 4 3 2 1 0 

 أ1
، قراءة معرفةتطبيق 
  مرس

x1 إجابة جزئية  إجابة صحيحة   

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء 

تطبيق معرفة، قراءة   ب1
 رسم

x1 إجابة صحيحة 

إجابة صحيحة 
دون ذكر اإلعادة 

 لألذن

  إجابة غري واضحة إجابة جزئية

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

2 

ء ، إعطامعرفةتطبيق 
، إخبار عن تفسري

 نتائج جتربة

x1 
إجابة صحيحة 

  صحيحوتفسري
   إجابة جزئية 

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

3 

تطبيق معرفة، إعطاء 
تفسري، إخبار عن 

 نتائج جتربة

x1 
إجابة صحيحة 

  صحيحوتفسري
   إجابة جزئية 

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

   إجابة جزئية  صحيحةإجابة  x1 معرفةتطبيق  4

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

 x1  فهم مقروء 5
كتب ميزة 

 صحيحة 
    

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

6 
 فهم معرفة،تطبيق 

 مقروء  
x1 

أشار إىل 
 إجابتني

 صحيحتني

 
إجابة أشار إىل 

 واحدة صحيحة 
  

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

     إجابة صحيحة x1 وءفهم مقر 7

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء
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سؤال   عالمة
 رقم

 وزن مهارات

5 4 3 2 1 0 

     إجابة صحيحة x1 فهم مقروء 8

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

9 
تطبيق معرفة، فهم 

 مقروء  
x1 إجابة جزئية   إجابة صحيحة   

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

10 

، معرفةتطبيق 
 عمليةمقارنة، 
ييم تق: التصميم

 حلول تكنولوجية

x1 

أفضلية 
صحيحة 

واحدة على 
 األقلّ

 
إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

  كلّ شيء

11 

تطبيق معلومات، 
: مسار التخطيط
فهم مبدأ عمل 

اختراع تكنولوجي، 
  تفكري إبداعي

x2 

مثال صحيح 
ومبدأ عمل 

 صحيح 

مثال صحيح ومبدأ 
عمل مشروح 

 جزئيا

ل صحيح مثا
  ومبدأ عمل خاطئ

مثال فقط، دون مبدأ 
 عمل

 

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء

12 

تطبيق معرفة، 
مقارنة، تفكري 

  إبداعي

x2  

شح مبدأ ر
عمل اجلهاز، 

كر غالبية وذ
أفضلياته مقارنةً 

ياس طول مبق
  عادي

 

شح جزئي ملبدأ ر
عمل اجلهاز، 

إنقاص معلومات 
كر أو عدم ذ
ضليات غالبية أف
 اجلهاز

دعاية مجيلة دون 
 شرح املبدأ

 

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

 كلّ شيء
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