
 

 

  به نام خدا

  ) 1پيام رمز را پيدا كن  ( سواالت بخش پنجم 

  .صدا چگونه توليد مي شود ؟ صدا در اثر لرزش چيز ها توليد مي شود  – 1

كنيم، آيا صدايي شنيده  كشي را روي ميز نگه داشته و طرف ديگر را به سمت باال يا پايين رها مي نصفي از خط - 2
  .ودش صداي كلفت شنيده مي ,بلهشود؟ مي

كنيم، چه  كش را رها مي داريم و دوباره طرف ديگر خط كش را روي ميز نگه مي حاال قسمت بيشتري از خط - 3
  .شود تر مي صدا نازككند؟ كش مي تغييري در صداي خط

 -ها رفت و آمد اتومبيل -هاي مدرسه صداي بچهشنويد؟ شما و دوستان خود در حياط مدرسه چه صداهايي را مي -4
  ...گان و صداي پرند

 ايد؟ شده آگاه چيزهايي زنورا ديدن يا صدا شنيدن با خود زندگي درمحيط شما اآي – 5

 جايي گرفتن آتش متوجه نشاني آتش ماشين آژير صداي شنيدن ،با شويم مير خب با باران بارش از برق و رعد شنيدن با بله،
  .شويم مي

ساختن  -هشدار دادن درباره يك اتفاق  -ان حرف زدن و صحبت كردن با ديگرشود؟ هايي مي  ستفاده از صدا چه ا -6
  ها مثل قرآن  ندن كتاب خوا -موسيقي

برخي پرندگان مثل آبشار ها و صداي  ,صداي معلم  ,صحبت هاي پدر و مادراست؟ ) بخش آرام(چه صداهايي مفيد  -7
  صداي ني و فلوت  ,بلبل

 ، زمين كندن صداي,  صداي جيغ كودكان ,وهابلندگ , ها وموتورسيكلت صداي خودروها ؟ كدام صداها آزاردهنده است- 8
  ...و هواپيما صداي

 دارد؟ اشكالي چه طوالني مدت به وضبط راديو صداي شنيدن براي گوشي و بلند خيل ي صداها از استفاده – 9

  .شود مي گوش به رسيدن وآسيب تدريجي ناشنوايي باعث

نشاني، دزدگير  ها، ماشين هاي پليس، خودروهاي آتش بوق آمبوالنساست؟ )پيام رسان (  كدام صداها هشدار دهنده -10
  .... و در زنگ صداي ، اذان ،صداي ساعت زنگ ،صداي بچه ي گريه صداي ، بوق قطار,  تلفن صداي،  ها اتومبيل



 

 

 بازكنند؟ او سريع حركت براي را راه كه ديده اطّالع ها راننده تواندبه آمبوالنس،مي چگونه-11

  . زن چشمك چراغ شدن خاموش و روشن و آژير صداي كمك به

 زن چشمك چراغ نور باديدن ؟ شود مي آمبوالنس شدن نزديك متوجه چگونه ، باشد شنوا نا اي ننده اگررا – 12
  آمبوالنس

  آژيرآمبوالنس صداي   باشنيدن شود؟ مي آمبوالنس شدن نزديك متوجه چگونه بينا نا بر عا – 13

ا براي عبور آمبوالنس باز كنيم تا زودتر بيمار را به درمانگاه راه روظيفه ي ما هنگام نزديك شدن آمبوالنس چيست ؟ –14
  .برساند

  .كنيم   محافظت      خودهاي  د از گوشيبا    آزار دهنده    در مقابل صداهاي -15

  )حركات دست(با زبان اشاره كنند؟  ناشنوايان به چه زباني با هم و يا با ديگران ارتباط برقرار مي - 16

لرزش احساس كنيد؟ امي روي گلويتان بگذاريد و صحبت كنيد چه چيزي احساس را ميبه آر را دست خود -17
  .شود در اثر آن صدا توليد مي كهكنيم  مي

  تارهاي صوتيلرزد؟  هنگام صحبت كردن كدام قسمت از بدن مي -18

  صداي كودكان با بزرگساالنچه صداهايي با يكديگر فرق دارند؟  -19

 , صداي كودكان( يا نازكصداي زير -ب   )صداي آقايان , صداي طبل( يا كلفتصداي بم  - ؟ الف چند نوع صدا داريم -20
  ) ها صداي خانم

  آرام و نازك؟  ست صداي كودكان چگونه ا -21

  بلند وكلفت ؟ ست صداي بزرگساالن چگونه ا -22  

  .گذرد آب و بسياري از مواد جامد مي ,از هوا؟  گذرد صدا از چه چيزهايي مي -23

  صداي كلفت؟  كند لرزد چه صدايي را توليد مي مي) آرام(ند جسمي كه كُ -24

  وصداي آقايان  كاميون صداي , غرش آسمان در هواي ابري و باراني ,  ، طبل گاوي صدا؟  چند صداي كلفت نام ببريد -25



 

 

  صداي نازك؟ كند توليد مي لرزد چه صدايي جسمي كه تند مي - 26

  نم هاصداي خا , ي نوزدان صداي گريه, جيك جيك گنجشكبلبل و  صدايسوت،  يصداچند صداي نازك نام ببريد؟  -27

  چگونه مي توان با سوت صداي بلند و صداي آهسته توليد كرد ؟ –28

  .كرد توليد آهسته صداي م آرا دميدن و بلند صداي سوت به شديد بادميدن وانت مي

  چگونه مي توان با طبل صداي بلند و صداي آهسته توليد كرد ؟ –29

 .توليدكرد آهسته صداي م آرا ي ضربه وزدن بلند صداي طبل به دشدي ي ضربه بازدن توان مي

  .بلند است وقتي كه لرزش شديد باشد صدا چگونه است؟ -30

  .و نازك است ها بلند من بله معموال صداي خاتواند بلند و نازك باشد؟ آيا صدا مي -31

  . تر از كودكان است لفتبله صداي بزرگساالن بلندتر و كتواند بلند و كلفت باشد؟  آيا صدا مي -32

  گوش شود؟ صدا با كدام قسمت از بدن شنيده مي - 33

 جوجه صداي ؟ نازكتراست همه از صدا كدام كالغ ، هجوج ، گاو صداهاي زميانا – 34

 و گا صداي تراست؟ كلفت همه از صدا كدام كالغ ، جوجه ، گاو صداهاي ازميان – 35


