




 الشوكة تهتز وتصدر صوت



 يهتز سطح الماء 

 ينشأ الصوت عن اهتزاز األجسام المحدثة له





 ً  ألن أجنحتها تهتز عندما تطير فتصدر صوتا

هللا سبحانه وتعالى أنعم علينا بكثير من النعم من أجّل هذه النعم وأعظمها، 

فاإلنسان يحصل على معظم معلوماته عن طريق حاسة السمع ألنه يستطيع 

الجهات وفي الظالم والنور ليتفاعل مع الوسط الشي  إدراك الصوت من جميع

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم }يعيش فيه ويتفاعل معه. قال هللا عز وجل: 

 السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون{

عند قرع الطبلة يبدأ سطحها باالهتزاز بسرعة ال يمكن مالحظتها، ويحدث االهتزاز 

لليمين اضطراب لجزيئات الوسط )الهواء المحيط بها( فعندما تتحرك جلدة الطبلة 

فإنها تدفع جزيئات الهواء محدثة تضاغطاً وعندما تتحرك إلى اليسار تبتعد 

 الجزيئات محدثة تخلخالت







 عندما نسحب وتر العود أعلى ما يمكن تكون شدة الصوت أعلى 

 كلما ازدادت سعة سحب الوتر ازدادت شدة الصوت

 يكون الصوت واضح_ شدته عالية 

 وضوح الصوت أقل _ شدته منخفضة 

 كلما زادت المسافة بين مصدر الصوت والشخص تقل شدة الصوت 

 تردد عالي تردد وسط تردد أقل









 ألن الصوت في الحديد ينتقل أسرع من الهواء 

 حديد -زجاج  –ماء  –فلين  –هواء 

 يكون الصوت حاداً عندما يكون التوتر مشدوداً 

 ً  ويكون الصوت غليظاً عندما يكون الوتر مرتخيا



كثر من مرة   يسمع الصوت مكرراً أ

 بسبب حدوث الصدى

 ( ثانية0.1أن تكون أقل فترة زمنية بين سماع الصوت وصداه ) .1

 وجود سطح أو جدار عاكس للموجات الصوتية  .2

( 17أال تقل المسافة بين مصدر الصوت والسطح العاكس عن ) .3

 متر
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  تزود الحوائط واألسقف بمادة تمتص الصوت وال تعكسه

 الفلين مثل

 وضع األثاث بها 

 فرشها بالسجاد 

قبل وقوع الزالزل  تتصرف تصرفات غريبة حادة السمع الحيوانات

  فمثالً: بوقت قصير 

 خروج األفاعي والفئران -

ازدياد االضطراب عند الحيوانات األليفة كالكالب واألبقار كما يظهر هذا -

 الشكل واضح عند األسماك

اضطراب الحيوانات إلى ظهور موجات كهرومغناطيسية  ويعود سبب

 غير عادية تسبق حدوث الزلزال





 أعلى صوت )األخضر( وأرق صوت )البنفسجي(

أعلى درجة صوت البنفسجي وأقل درجة صوت 

 األخضر

 تردد عالي تردد منخفض

 صوت غليظ صوت حاد



 لوسط لكي تنتقل وال تنتقل في الفراغألن الصوت موجات ميكانيكية تحتاج 

 أكسجين  –ماء  –حديد 

 يمتص ينعكس



يصدر الدلفين أصوات حادة تنتقل على شكل موجات صوتية 

وتصطدم باألجسام التي تعترض طريقها فترتد عنها وتعود أدراجها 

 فيحدد الدلفين مكان الفريسة وينقض عليها






