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  صوتية  وفوقصوتيةأمواج  
  

        للطالب 

    

   ساعة دقات: أ قسم
  

                                                                        
  

   ن القطنعت فوق قطعة م وضاملعلّمعلى طاولة 
  . )تتكتك(تسمع دقات  ساعة منبهة

  ن الساعة بأسطوانة مصنوعة ماملعلّميغطّي 
                  ).سمن يف الركما هو مبي(كرتون ال

      
  رسم أ          
                                                                           

                                                               .دقات الساعةلصغوا أ
                                    .اع دقات الساعةتعدوا مسافة ال تستطيعون منها مساب

  مقابل) أو اخلشب لكرتونمن ا( لوحاً املعلّمميسك 
   دقات الساعة تسمعون  .الفتحة العليا لالسطوانة

  .مرة أخرى
                                                                                          

            
  

                                                                                         
رسم ب                                                                                 

 قطن

  أسطوانة من كرتون

  لوح من 
  كرتون

 ساعة تتكتك

 أذن

 قطن

  أسطوانة من كرتون

 ساعة تتكتك

 أذن
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    : وأجيبوايف الصفحة السابقة يف الرمسني وامتعن    .1
  ؟ املبينة يف رسم أ التجربةيف صوتيةاألمواج الإليه حتركت الّذي ما هو االجتاه الرئيسي   .أ  
      

    ____________________________________________  
    
 ،)رسم ب ( فتحة االسطوانةمقابل )أو اخلشب(لوحا من الكرتون  املعلّم دما وضععن  .ب  

      ملاذا؟. مرة أخرى الساعة دقات اعمس من متكّنتم
    ____________________________________________  

  
  
  
  

يبعد املعلّم اللوح الكرتوين من فوق  .مصنوعة من كرتون" مساعات "املعلّموزع عليكم   .2
             .االسطوانة  
  .مضيق من السماعة ألذنكانب ال اجلواقرب  

  
   

    ) بدائرةواطيأح     ( ال    /  نعم     دقات الساعة؟  ونهل تسمع  
__________________________________________ :وااشرح   
  _______________________________________________  
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   ؟ملاذا فعلنا ذلك. على قطعة من القطن اعة وضعنا السعندما أجرينا التجربة يف بداية املهمة   .3
    
ضعوا ساعة على الطاولة، مث : صغرية إضافيةلإلجابة على هذا السؤال، قوموا بإجراء جتربة   

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     /     الطاولة مباشرة الساعة علىوضعناعندما   
      
__________________________________________: اشرحوا  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  

  
      

  
 آذام على سكة أن يضعوان الذين ينتظرون القطار املسافريبعض  اعتاديف املاضي البعيد   .4

قبل نوا من مساع القطار يقترب  هكذا متكّ. من احملطةيقتربالقطار  إذا كانوا سمع لي،احلديد
   .أن يسمعه باقي املسافرين يف احملطة

 قبل أن يسمعه القطار يقترب  من مساع أصحااكّنميوضع اآلذان على سكة احلديد ملاذا    
    ؟اآلخرين

  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________  
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    )ساوند-لتراوأُ (صوتية فوق أمواج: ب قسم
  
    . األسئلة اليت تليهاأجيبوا علىووا القطعة التالية أاقر

ال ميكنكم يف .  يف رمحهاكانأن عض منكم لديه صورة احتفظت ا أمه له منذ ال شك أنّ الب
 تستطيعون متييز الرأس، كف ربما أنفسكم من خالل هذه الصورة، لكنأن تتعرفوا على احلقيقة 
ة  احلصول على صورميكن كيف نتجت هذه الصورة؟ .، القدم، أو أي عضو آخر يف اجلسماليد

أمواج " - تكنولوجيا خاصة بفضليف أجسامنا  الداخلية صور األعضاءى علللجنني يف رحم أمه و
  .صوتية صورة على شاشة احلاسوب بواسطة أمواج تنتج، "ساوند-لتراوأُ" أو "صوتيةفوق 

  
 على النظام اعتمد هذي .)السونار ("املسبار" بنظام التوجيه املسمىذكرنا ي ساوند-األولترانظام 

ل، تصطدم جبسم ما، فترجع رسيتم إرسال هذه اإلشارة بواسطة م: صوتيةت إرسال واستقبال إشارا
يت حيتاجها حىت عودته،  الصدى واملدة الزمنية الوفقًا لشكل. تقبل بواسطة مستقبِلكصدى، وتس

. ل، تقدير حجم اجلسم، والتعرف على املادة املصنوع منهاساب املسافة بني اجلسم واملرسميكننا ح
فهي تسمع : اخلفاش والدولفني لدى كائنات حية مثل املسبارشبه نظام يا أن جند يف الطبيعة ميكنن

وما هو كرب هذه د إليها تعرف ما هو البعد بينها وبني أجسام خمتلفة  املرتأصواتا، وحسب الصدى
يستخدم .  أيضا يف الظالمهذه الكائنات احلية االهتداء على طريقها تستطيعهكذا .  األجسام
ملسح ر، كالغواصات أو السفن الغارقة، و من اجل اكتشاف أجسام حتت سطح البحاملسباراإلنسان 
  . قاع البحر

  
األذن البشرية  .صوتيةستقبل إشارات يرسل وي حيث املسبار، على غرار ساوند-األولترا نظامعمل ي

أمواج فوق "يعين " صوتية أمواج فوق" اصطالح ل، فإنّفعوبال. ال ميكنها أن تسمع هذه األصوات
  ".مسعية

  
متتص األنسجة قسماً من *. م من خالل اجللد وباقي األنسجة يف اجلسصوتيةتتغلغل اإلشارات ال

يف املختلفة تتفاوت األنسجة . ساوند-األولتراهاز عود إىل جوجزًءا من باقي اإلشارات ي ،اإلشارات
فالنسيج الدهين، .  وإرجاعهاصوتية بقدرا على امتصاص األمواج الأيضا  وبالتايل تتفاوت،كثافتها

، ولذا فانه ال يعيد سوى كمية قليلة صوتيةعلى سبيل املثال، ميتص كمية كبرية نسبياً من األمواج ال
فته ، بفضل كثاصوتية األمواج الغالبية فإنه يعيد )العظام الّيت يف جسمنا (أما النسيج العظمي. منها

  . الكبرية
  

عرض األمواج  ت املرتدة، مثصوتيةاسوب األمواج اليعاجل احل. موصول حباسوبساوند -األولترا نظام
  كلما كان النسيج أكثر !). هذه هي الصورة اليت احتفظت ا والدتك (كصورة على الشاشة

اللون كلما كان  - كثافة  النسيج اقلّ كلما كان اللون على الشاشة فاحتاً أكثر، وكلما كان–كثافة 
  .ا أكثرغامقً

  
  .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

    
  _______________________________________________  

  

ملعطيات مجيع اوا دائرة حول ضع.  ملسح قاع البحر)سونار( مسبار بنظامزة رسلت سفينة جمهأُ   .6
  :ساب عمق البحر حلالضرورية

 
  سرعة الصوت يف اهلواء  .أ  
 سرعة الصوت يف مياه البحر  .ب  
 فينة من الشاطئ إىل منطقة القياسالوقت الذي يستغرقه وصول الس  .ج  
   سبارمليف ا إعادة استقباله الصوت حىت الوقت الذي مير منذ حلظة إرسال  .د  

   
  
                               هو الدهين النسيج القطعة، يف الرابعة لفقرةل وفقًا :اوأكمل  .7

 .                                                من النسيج العظمي                           نسيج  
    أقل كثافة           / أكثر كثافة                    

  
   يف القطعة، يف فحص أولتراساوند سيظهر لون النسيج الدهين على األخريةوفقًا للفقرة : واأكمل   .8

 . من لون النسيج العظمي                      شاشة احلاسوب                
  أفتح/  أغمق                                     
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☺ 

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

  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  

  _______________________________________________  
      

  
، مثل صور يف الطبعن الوسائل األخرى الّيت تستخدم ساوند -لتراجهاز األوما هي أفضلية   .10

  ؟  العمليات اجلراحيةاألشعة أو
  

  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  

لتوجيه لدى  يف القطعة على أنه اختراع تكنولوجي يشبه نظام ا)السونار(املسبار ورد ذكر . 11
 يف  معين آخر الختراع تكنولوجي يشبه نظام أو مبدأ عملاقترحوا مثاالً. اخلفاش والدولفني

  .الطبيعة
  . يعتمد عليهذيا هو النظام أو مبدأ العمل الّ وماالختراعاذكروا ما هو   

  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
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12.  فحسبساوند-األولترانظام ستخدم ال ي الصناعة أيضاً وإمنا يف، يف الطب .  
  

      
  

          
  
  
  

واسطة  تعمل ب،الذي نعرفه مجيعاً متوفّر أيضاً بنسخة إلكترونية رقمية) املتر(جهاز قياس الطول   
ساب  وميكنه ح،العرض واالرتفاعلطول،  االطول هذا يقيسجهاز قياس . ساوند-أولترانظام 

      .املساحة واحلجم بناًء على هذه القياسات
 طريقة عمل اإلعالن اشرح يف هذا. الرقمي- الطول اإللكتروين جلهاز قياسا دعائياالن إعغص     

ارنة مع أداة قياس الطول  باملقأفضلياته ول، أي كيف يقيس املسافة، واذكرجهاز قياس الط
     .)القطعة يف اقرأ مبعلومات استعن( العادية

 ;يستقبِل أمواج صوتية  ;سل أمواج صوتية ير:  التاليةوالتعابري  استعمال الكلمات مميكنك  
    .يحسب  ;  يعاجل

  : االعالن الدعائي هناوااكتب      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جهاز قياس طول 
 رقمي-إلكتروين




