
 

 

 الزمن : ساعتين                                                                                                        كلـية الـتربـية النوعية
 األول )الترم األول(الدور  :                    قسـم التربية الموسيقية   

 04الدرجة :                                             الفرقة : األولى                                

 دكتور / خالد محمود هالل                                                                               

 مادة علم الصوتإمتحان إجابة 
 ( م5142/  م0142للعام الجامعى ) 

  أجب عن األسئلة التالية :
 " درجة 02"   السؤال األول :إجابة 

 درجات (  8)  ...مع تصحيح الخطأ ( أمام العبارة الخاطئة  X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )     √ضع عالمة )    -أ

 

 ( xأو√)  العبارة م

 السوائل والغازات أكبر من سرعة الصوت فى األجسام الصلبةسرعة الصوت فى  2
سرعة الصوت فى السوائل والغازات أقل من سرعة الصوت فى األجسام  ...تصحيح الخطأ

 الصلبة

ْ(X) 

 .عندما تقل درجة حرارة الجو تزداد سرعة إنتشار الصوت 1

 الصوتعندما تزداد درجة حرارة الجو تزداد سرعة إنتشار  ...تصحيح الخطأ

ْ(X) 

 .سرعة الموجة × تردد الموجة   ٌساوى طول الموجة   3

 الطول الموجً× سرعة الموجة = التردد  ...تصحيح الخطأ

ْ(X) 

 (). هرتز تعرف بالموجات المسموعة 02222هرتز و 02الموجات التى ٌقع ترددها بٌن  0

 
 -ب
 
 

 قارن بٌن كال مما ٌأتى  
 المستعرضة ()األمواج الطولٌة /األمواج   -

 
 اإلجابة  :

 -وتنقسم األمواج المٌكانٌكٌة إلً نوعٌن همـا:
   : وفٌهااا تهتااز أجاازاط الوسااط أشناااط انتشااار الموجاا  فااً ن اا  إتجااا       ) أ ( أمووواط طوليووة

 انتقالها.
وفٌها تهتز أجزاط الوسط أشناط إنتشار الموجة فً إتجا  عمودي على  )ب( أمواط مستعرضة:  

 إتجا  إنتقالها. 
 -) أ ( األمواط الطوليــة:

حركة فرعً شوكة رنانة مهتزة حٌث ٌقترب  بمالحظةولبٌان األمواج الطولٌة  
                                          فرعا الشوكة تارة وٌبتعدان تارة أخري

 
 درجات ( 8) 

http://4.bp.blogspot.com/-ewYiCicTNqU/Tc7pQA1nR7I/AAAAAAAAABA/hk0Aplsrov4/s1600/8.bmp


 

أن أحد ال رعٌن ٌتحرك بٌن الوضعٌن ) أ ( ، )ب(. فإذا تحرك هذا ال رع من ) أ (  أي
إلً )ب( دفع طبقة الهواط المالصقة ل  من جهة الٌمٌن فتضغط وٌزداد ضغطـها عن المعتـاد أي 
تتكون حـالة تضـاغط ، وعند عـودة فرع الشـوكة من )ب( إلً  ) أ ( ٌسحب مع  هذ  الطبقة 

ضغطها عن المعتاد أي ٌحدث بها حالة تخلخل. وعندما تضغط طبقة الهواط  فتتخلخل وٌنقص
الالصقة ل رع الشوكة فإنها تضغط على طبقة الهواط المجاورة لها وهذ  األخٌرة تعمل المشل وبذلك 
ٌنتقل التضاغط خالل طبقات الهواط وعندما ٌعود فرع الشوكة من )ب( إل ) أ ( وتتخلخل طبقة 

من جهة الٌمٌن فإنها تتحرك متتبعة فرع الشوكة فتسبب تخلخالً فً طبقة الهواط الهواط المالصقة 
المجاورة لها. وتبدأ حالة تخلخل خالل طبقات الهواط فً اإلنتقال فإذا إهتز فرعا الشوكة باستمرار 
وانتظام انتقلت خالل طبقات الهواط حاالت من التضاغط والتخلخل متعاقبة وٌقال أن موجة طولٌة 

 ل فً الهواط. وٌظهر فٌها أن جزٌئات الوسط تهتز فً ن   اتجا  انتقال الموجة.تنتق

وتشاهد األمواج الطولٌة بوضوح عندما ٌهب نسٌم على حقل من القمح نضجت حبات  
وج ت سٌقان . فعندما ٌحرك النسٌم سنابل القمح فٌجعلها تهتز ، نشاهد حاالت التضاغط والتخلخل 

وانب  إلً الجانب األخر، و تتقارب سٌقان القمح عندما تكون فً حالة تنتقل فً الحقل من أحد ج
 تضاغط وتتباعد هذ  السٌقان عندما تكون فً حالة تخلخل.

 -)ب( األمواط المستعرضة: 

تعد األمواج المنتشرة فً وترمشدود مشاالً نموذجٌا لألمواج المستعرضة وٌوضح الشكل  
وإذا حددنا نقطتٌن ب ، ج على الحبل وجذبنا النقطة ب إلً  حبالً من المطاط مشبتاً من طرفٌ .

أعلً شم تترك فإن النقطتان ب ، ج تتحركان معاً فتبدأ ب فً االنخ اض عائدة إلً موضع إتزانها 
وتبدأ النقطة ج فً االرت اع وتستمر العملٌة. ونتٌجة لذلك تسري نبضة مستعرضة فً الوتر 

 ا تبدو فً الشكل.  المشدود من الٌسار إلً الٌمٌن  كم

وتشاهد الموجات المستعرضة بوضوح عندما ٌلقً حجر صغٌر فً بحٌرة بها ماط ساكن حٌث تري 
القمم والقٌعان المكونة للموجة على هٌئة دوائر متحدة المركز مركزها موضع سقوط الحجر. فإذا 

ا تتحرك إلً أعلً وجدت قطعة فلٌن طافٌة على سطح الماط وشوهدت أشناط انتشار الموجة نجد أنه
وإلً أس ل. بمعنً أن القمم والقٌعان تنتشران فً إتجا  أفقً ولكن نقطة الماط تتذبذب فً إتجا  

 رأسً تذبذباً بسٌطاً حول مواضع سكونها األصلً.

 إجابة النقطة الثانية من )ب(

 )الموجات فوق السمعٌة / الموجات تحت السمعٌة(. قارن بٌن   -
  اإلجابة :

 الفوق سمعيةالموجات 

الف هٌرتز والتً تقع  02هً الموجات التً تزٌد تردداتها على 
خارج نطاق حاسة االذن البشرٌة. وهذا النوع من الموجات ما زال موضع 
بحث واهتمام مكشف نظرا للتطبٌقات المهمة التً تم  مجاالت عدٌدة فً 
الصناعة والطب وغٌرهما. وقد أصبح باإلمكان إنتاج موجات فوق صوتٌة 

هٌرتز والتختلف هذ  الموجات من حٌث  0222222داتها على تزٌد ترد



 

الخواص عن الموجات الصوتٌة االخــرى إال أن  نظرا لقصر طول 
 موجاتها فإن  باإلمكان تنتقل على هٌئة أشعة دقٌقة عالٌة الطاقة.

 الموجات تحت السمعية

هٌرتز والتستطٌع  02هً الموجات الصوتٌة التً ٌقل ترددها عن 
بشرٌة االحسا  بها واهم مصدر لها هو الحركة االهتزازٌة االذن ال

واالنزالقٌة لطبقات القشرة األرضٌة وما ٌنتج عنها من زالزل وبراكٌن 
وعلٌ  انها مهمة جدا فً رصد الزالزل وتتبع نشاط البراكٌن. وتستطٌع 

 بعض الحٌونات االحسا  بالزالزل قبل حدوشها بسببها

 

 
 علم الصوت فى مجاالت عدٌدة ...... اشرح تلك العبارة بالت صٌل .ٌستخدم  -ج

 اإلجابة :

تستخدم الشوكة ٌستخدم علم الصوت فى مجاالت عدٌدة منها : 
ذبذبة فً  500)أي  هرتز 500الرنانة ، وهً فً العادة شوكة ذات تردد 

الشانٌة ( ل حص قدرة السمع عند األشخاص . كما توجد شوكة أخرى ترددها 
ل حص  C-128ذبذبة فً الشانٌة وتسمى  008أقل ، حٌث ٌكون ترددها 

 للسمع عند الترددات المنخ ضة.

و ٌمكن تولٌد الصوت بوسائل مٌكانٌكٌة أو حرارٌة. وتستخدم 
الوسائل الحرارٌة فً بناط المبردات الصوتٌة الحرارٌة وكذلك فً عملٌات 

 الكشف عن الماط الموجود فً الن ط . 

 استخدامات علم الصوت فى مجال اإلنشاءات 

 

الصوت كان فً المبانً أو ما ٌعارف  إن أول تطبٌق علمً لظاهرة
ٌتعامل مع إنشاط  حدٌشا بعلم الصوت المعماري، أال وهو العلم الذي

مناطق مغلقة من أجل تحسٌن االستماع إلاى الحادٌث أو الموساٌقى، 
بأصول  إلى العلماط المسلمٌن. وقد استخدم التقنٌون المسالمون  ٌدٌن

أغااراض البناااط والعمااارة، وخاصااة  خاصااٌة تركٌااز الصااوت فااً

درجات ( 4) 
 

. 
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واإلماام أٌاام  لنقل وتقوٌاة صاوت الخطٌاب المساجد الجامعة الكبٌرة
الجمع واألعٌاد. وٌعاد مساجد أصا هان القادٌم، ومساجد العادلٌاة فاً 

وبعض مساجد بغداد القدٌمة، نموذجا لتلك التقنٌة. فالمساجد  حلب ،
علاى شاكل ساطوح م رعاة موزعاة فاً  مصممة ساقوفها وجادرانها

علاى  امزواٌاا المساجد بطرٌقاة دقٌقاة تضامن توزٌاع الصاوت بانتظا
جمٌع األرجاط. كما راعت تقنٌة القباب فً المسااجد أٌضاا ذلاك فاً 

  .العصور اإلسالمٌة المتأخرة تصمٌماتها فً
 

 

 درجة " 02"   السؤال الثانى :إجابة 

،   تم تناول األبحاث المختل ة فى مجال علم الصوت من خالل دراستك  -أ
 . ٌزٌد عن ص حتٌنتناول بحث واحد فقط  فٌما ال 

درجات ( 6)  ٌكتب الطالب فى إحدى النقاط التى تناولها البحث الخاص ب اإلجابة :
   

، متر 0.02احسب تردد شوكة رنانة تصدر نغمة طول موجتها فى الهواط  -ب
 . م/ث  332علماً بأن سرعة الصوت فى الهواط 

 اإلجابة :
 ٌحسب الطالب طبقا للقانون الموضح : 

 الطول الموجً× الموجة = التردد سرعة 

درجات ( 02)  
 

 . الهرتز(  –عرف المصطلحات التالٌة ) الطول الموجى  -ج

 اإلجابة :

الطول الموجً ٌعرف بأن  المسافة تعرٌف الطول الموجى : 
 بٌن أي نقطتٌن متتالٌتٌن لهما ن   الطور.

وحدة الهرتز لقٌا  التردد، وٌساوي  تعرٌف الهرتز :
 الواحد اهتزازة واحدة كل شانٌة الهرتز

 

 
 

درجات ( 4) 
 

 مع تمنياتى بالنجاح والتوفيق

 

 خالد هالل/ دكتور                                                                                

 


