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اداره نشرات سیمای شغنان

گوش ها
گوش ها اعضای مهم بدن استند .ما همیشه از آنهاا اساتداد مای
کنیم تاا بشانو م در اااراا ماا
چه اتداقی رخ میدهد.

ما از گوش های خود در شنیدن صدا و خواندن ها در ابعیت استداد مے کنیم.

ما صادا هاای باایار مفتلدای را مای شانو م .بعضای هاا هشادار
مااای دهناااد ،مانناااد آتاااو ساااوزی و
زنگ هشدار دهند آتو سوزی.
بعضی صدا ها معلومات می دهند،
ماننااد اایعیااه هااا در میاادان هااای
هاااااوا ی و ا ااااااتگا هاااااای ر ااااا ،
خبرنامااااه هاااااا و را ورهاااااای هاااااوا
شناساای .ساااعت هااای زنگاادار مااا را بیاادار ماای کننااد ،و تلیدااون
زنگ میزند تا ما را خبار کناد کاه کاای مای خواهاد همارای ماا
گپ بزند.
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ما به راد و گاوش مای دهایم و تلو ز اون را باا میا خاود تماشاا
ماای کناایم .گرچااه تلو ز ااون
تصااو ر دارد ،امااا شااما بااه
صدا نیاز دار د .شما کباار
امتحااااان کنیااااد ،در برنامااااه
ماااورد ااااند تاااان صااادا را
خاموش کنید و ببینید چه تداوتی دارد.
ما از صدا در ارتبااات استداد میکنیم .ما برای کد گر قصاه
هااا و اکاااهی هااا ماای گااو م و بااه مشااکیت و راز هااای کااد گر
گوش می دهیم .ا ن کتب در مورد گوش ها و چطاور آنهاا کاار
می کنند ،برای شما تشر ح بیشتر خواهد کرد.

بااا گااوش خااود،
صدای دوساتان
را از ار ااااااااا
تلیدااااااون مااااااے
شنو م
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قسمت های گوش
هر گوش سه قامت دارد .گوش خارجی ،گاوش میاناه و گاوش
داخلی.
گوش خاارجی از برگاه ای در هار دو اارا سار شاما تشاکی
گرد د که بنام الله گوش اد می شود .آن ها از باات های قوی
غضاااااروای و مااااااد
ثباااات ااا ر باااا ال اااه
وساااتی اهاااااه شاااد
اند.
هاار اللااه ماننااد اا
قیاااا کاااار میکناااد و
صدا را داخا گاوش
هرکت میدهند.
ای ها گوشهای بایار کین دارند ،با که کردن شان خود (سرد) سلقین نگه مے دارند.
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به نرمه گوش تان در آ ناه نگاا کنیاد .آ اا آهاا
منحناای اسااتند ااا ماااطح؟ آنهااا را بااا بااا نرمااه
گوش اعضای اامی و دوستان مقا اه کنید.

قامت هاای
تهتاااانی هااار
اللاااه گاااوش
بناااام نرمااای
گااااوش اااااد
مااای شاااوند.
آنهاااا ناااابت
باااااه د گااااار
قامت هاای
اللااه نرمتاار
اساااااااااااااااتند،
بفاار کااااه
در داخ آنها باات قاوی غضاروای وجاود ندارناد .نرماه گاوش
بعضاای هااا منحناای و از بعضاای هااا ماااطح اساات .شااک نرمااه
گوش تان ارثی است ،به همین شک رنگ چشم و موی تان.
قامت د گر گوش خارجی دارای لوله ای اسات کاه بناام کاناا
شنوا ی اد می شود .صدا از ار ا ا ان لولاه هرکات میکناد و
به گوش میانه می رسد.
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گوش میانه
خالیگا کوچ ر از هوا است .ااو آن ا
گوش میانه
انچ (  ۲۰ملای متار) و عارن آن  ۱.۴اناچ (  ۵ملای متار) مای
باشد .از گوش خارجی توسط رد صماخ جدا شد است.
اارد صااماخ ا اارد نااازن وساات ماننااد اساات .آن بااه دور
کانا شنوا ی کشید شد و هلقه ی از استفوان چاپید است.

صدا از ار گاوش وساطی باه اوسایک ( ()ossiclesاساتفوان چاه ) هرکات ماے کناد .ارد
صماخ( ،)eardrumخالیگاا باا هاوا ار شاد ( ،)space filled with airچکاو(،)hammer
ساندان( ،)anvilرکاا ( ،)stirrupاساتفوان سار( ،)skull boneلولاه اساتاش( eustachian
.)tube

سرورشاه ارکان

6

اداره نشرات سیمای شغنان

در داخ گوش میانه سه استفوان بایار کوچا وجاود دارناد؛
چکااو ،سااندان و رکااا  .همااه ا اان هااا بااا هاام بنااام اوساایک (
اسااااتفوان چااااه ) اااااد ماااای
شااوند .آنهااا بااا هاام چاااپید
انااااااااااد و شااااااااااک اااااااااا
زنجیرهرماااای را دارنااااد و
توسااط عضاایت تااار ماننااد
محکم استند.
گااوش هااا در داخ ا ایااار ااره صاادا مااے دهنااد ،بفاار کااه اشاااهوا تبااد مااے شااود و لولااه
استاش ره صدا مے دهد و شما مے بلعید.

گوش میانه باه شات بینای تاان باا ا
ا ن لوله باته است ،اماا وقتیکاه
باز شودهوا داخا آن مای شاود.
با ا ان کاار اشاار هاوا در داخا
گاااوش میاناااه و بیااارون کااااان
نگه می دارد.

لولاه ارتبااا دارد .عادتاا

ارد ناازن صاماخ مانناد وسات اااراا دا اار
(دا) محکم کشید شد است.
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گوش داخلی
شبکه مغلا دارای
گوش داخلی
محواه و لوله است ،و مکم ر از
ما ع می باشد.
گااوش داخلاای را چیاازی بنااام البیرناات( کا و اایچ) اااد
مااے شااود ،بفاار کااه شااک آن ماننااد لولااه کا و اایچ
است .البیرنت لولاه هاای مغلا ماے باشاند .بار اساا
اااانه ونانی هیوال ی بنام میناتور( نیم بادن گااو و نایم
اناان) در مرکز آن زندگی مے کرد.

گوش داخلی از گوش میانه توسط نجر بیضاوی ( تفام مانناد)
و نجر مدور جدا شد است .ا ن هاا ورقاه هاای باایار ناازن
و وست مانند ااراا دو سوراخ با استفوان سر محکم کشاید
شد اند .ا ن
نجااار هاااا ماااواد ماااا ع را در
داخ نگه می دارند و هاوا را
خارج می کنند.
کوسااالو اااا صااادا گاااوش ،مانناااد هلااازون اسااات .صااادا گاااوش ناااامو را از کلماااه وناااانی
( )kokhlosکه هلزون معنی مے دهد ،گراته شد است.
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شااک کااوکلی مااار اایچ اساات ،ا لولااه اسااتفوان ماننااد اار از
ما ع می باشد .ا ن لوله مار یچ با ماوی هاای ناازن( سالولهای
ما ای) آراسااته اساات و ا نجااا در شاانیدن رو عمااد را بااازی
ماای کننااد .آنهااا بااا اعصااا شاانوا ی ارتباااا دارنااد ،و یااام را از
گوش به دماغ انتقا می دهند.
در داخ گوش میانه تان ،همچنان سه هلقه وجود دارد کاه بناام
کانا های نیماه مادور ااد مای شاوند .آنهاا باه کیااه ای ارتبااا
دارند که بنام اوتر ک اد می شود .ا نها در شنیدن کما نمای
کنند ،اما آنها رو مهمی را در نگه داشتن تعاد ( بایین)) در
بدن تان بازی می کنند.

استفوان سر،

هعبه محااظوی برای گوش ظر ا میانه را تشکی مے دهد.

کاناا هاای نیماه مادور( ،)semicircular canalsاتر کا ( ،)utricleنجار بیضاوی( oval
 ،)windowنجااار دا اااروی( ،)round windowاساااتوان سااار( ،)skull boneعصاااب
شنوا ی( ،)auditory nerveکوکی(.)cochlea
سرورشاه ارکان
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گوش چطور کار می کند
هرکت بایار نازن در هوا است ،که بنام ماوج صادا
صدا
اد می شود .برای شانیدن ماوج صادا ،آن با اد از ار ا گاوش
خارجی ،گوش میانه و گوش داخلی بگ رد.

 .1الله گاوش تاان ماوج صادا را داخا
گوش تان منتق مے کند.2،موج صدا به امتداد کانا شنوا ی هرکت مے کند .3،وقتیکه ماوج صادا
به رد صماخ خورد ،آن مے لرزد .4،رد صماخ استفوان اوسیک را به لرز مے آورد ،چکو
سندان را مے زند ،بعادا ساندان رکاا را ماے زناد ،رکاا نجار بیضاوی را ماے زناد .5 ،نجار
بیضوی به لرز مے آ د وقتیکه رکا آنرا مے زند .6 ،وقتیکه نجر بیضاوی باه لارز آماد ،ماا ع
در داخ ا گااوش داخلاای بااه لاارز مااے آ ااد .7 ،لاارزش( ارتعاااش) بااه امتااداد کوکلااه مااے گ ا رد.8،
ارتعاشات سلو های م داررا در داخ کوکله به هرکت مے آورناد .9،سالو هاای ما دار یاام
را از ار عصب شنوا ی به مغز انتقا میدهناد و مغاز تاان یاام را تدکیا ماے کناد و بعادا شاما
صدا را مے شنو د .10،ارتعاشات به نجر مدور مے رسند و در آنجا ارتعاشات آهاته آهااته گام
مے شوند.
سرورشاه ارکان
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شنیدن صدا های مختلف
در بااار صاادا هااای کااه ماای شاانو د ،اکرکنیااد،
مانناااد خوانااادن رناااد هاااا ،بلناااد اساااتند ،و از
د گاااران مانناااد رعاااد و باااره ،ااااهین اساااتند.
محدود ( ااصله) از باال تا اهین در صوت را
بنام ارتداع صوتی ) (pitchاد می کنند.
صدای های مفتلاا اماواج هاای شاان مفتلاا اسات .صادای بلناد ناابت باه صادا آهااته ،ماوج
کین تر دارند .موج خورد( ،)small wave patternموج کین(.)large wave pattern

ما امواج مفتلاا را مای شانو م ،اماا گاوش هاای ماا صادا هاای
بااایار بلنااد و ااا اااهین را تدکی ا میکننااد .بعضاای صاادا هااا ی
اسااااااتند کااااااه تنهااااااا
هیوانات می توانناد
آن هااااا را بشاااانوند.
مانناااد ساااوت ساااگ
ها تنها توسط ساگ
هاااای د گااار شااانید
می شود ناه توساط
اناان.
بهر انداز ا که تار ضفیم باشد ،به همان انداز صدا اهین مے دهد.
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صدا های که ارتدااع صاوتی ) (pitchبلناد دارناد ،اماواج شاان
با هم بایار نزد استند .صدا های که ارتداع صوتی اهین
دارند ،امواج شان از هم د گر دور است.
قامت داخلی کاکله باه اماواج نزد ا کاه ارتدااع صاوتی شاان
بلند است جوا میدهد ،و قامت خاارجی کاکلاه باه اماواج دور
که ارتداع صوتی شان اهین اسات
جوا میدهد .صدا های بلند نابت
بااه صاادا هااای اااهین امااواج کااین
دارنااااد ،در نتیجااااه آنهااااا در داخاااا
گااوش لاارزش بزرگتاار ماای کننااد.
وقتیکااه یااام از کاکلااه بااه مغااز ماای
رساااد ،مغاااز تدکیااا مااای کناااد کاااه
انداز صدا چقدر بلند بود.

آ ا ا ن آالت موسیقی صدای بلند ا اهین می دهند؟
(نقا ب بااه همااان انااداز ا کااه هالااه موساایقی کااین باشااد ،بااه همااان ارتداااع صااوتی آن اااهین تاار
است).
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صدای بلند و پاهین(نرم)
بلناااادی صاااادار را بنااااام شاااادت صاااادا اااااد ماااای کننااااد و توسااااط
دسیب ( )decibelانداز گیری می شود .صدای ا کاه از صادر
دسیب ااهینتر باشاد ،ماا نمای شانو مب ا نجاا نقطاه صادری ها)
شاانوا ی مااا اساات .اصااوات ممکاان از صاادر دساایب هاام اااهین
باشند ،اما گوش های ما قدرت کشا و شنیدن آنها را ندارند.
ساار و صاادا هااای بلنااد ماای تواننااد بااه گااوش هااای مااا صاادمه
برسانند .کاانیکه از تجهیزات سر و صدا داراستداد می کنناد،
محااظ گوش می
وشاااااند تاااااا باااااه
گااوش هااای شااان
آساااااایب نرسااااااد.
موساایقی بلنااد هاام
مااااای تواناااااد باااااه
گاااوش هااااای مااااا
صدمه رساند.
ا ن زن محااظ گوش را وشید تا گوش ها و سر و صدای ماشین را نه شنود.
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حاال امتحان کنید

(صدا ها را از سنجو صدا در جدو مانند ا ن نوشته کنید).

سر و صدا های ااراا تان را با

صدا سنجی یدا کنید.

از هم صندی تان ،میدان بازی و کوچه استداد کنید.
در هر جای ن دقیقه خاموش ا ااتاد شاو د .صادای ا کاه مای
شاانو د ،در تیااپ ااا ا وره کاغا ثباات کنیااد( .شااما ممکاان بااه
کود ضرورت دار د و وقت ز ادی در بر نمی گیرد) باه نتیجاه
تان ببینید که کدام جای آرام تر و کدام جاای سار وصادا دار تار
بود.
اور که در جدو می بینید ،صدا در  ۱۰دسیب بایار آهاته است ،در  ۵۰دسای آهااته  ،در
 ۷۰دسیب بایار بلند است ،از  ۱۶۰به باال ،ممکن است صدا به گوش ها آسیب میرساند.
سرورشاه ارکان
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تعادل
سه کانا نیم دا ر کیاه اوتر ک در داخا گاوش داخلای ،بادن
را در ساکن نگه داشتن کما مای کناد و وقتیکاه ماا ا ااتاد اا
نشاته باشیم ،تعاد را برقرار می کند.
در داخ ا هاار کانااا ساااختمانی درواز نوسااانی ماننااد(درواز
ا که به هر دو ارا بازو باته می شود ).وجود دارد .وقتیکاه
شااما ساار تااانرا هرکاات دهیااد ،مااا ع ا کااه در داخ ا ا اان کانااا
است ،درواز را باز و بااته مای کناد .سالو هاای ما ای در
داخ کانا و کایه اوتر ک هرکت را شناسا ی می کنناد و باه
مغز تان یام می ارستند .مغز از ا ن معلومات استداد مای کناد
و موقعیت سر تان را تشفیص می کند.

علت بیماری سدری( خاتگی در را ) ا ن
است که در وقت سدر مغز تاان دو یاام را
می گیارد .چشام هاای تاان بارای مغاز یاام
میدهناااد کاااه شاااما هرکااات مااای کنیاااد ،در
هالیکه گوش هاای داخلای تاان بارای مغاز
تان یام میدهند کاه شاما سااکن اساتید .اگار
می خواهید بیماری سدری نداشته باشید ،با د ااقی ببینید تا چشم تان ساکن باشند.

سرورشاه ارکان
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آ ا تا بحا به اااراا تاان چرخیاد ا اد و وقتیکاه توقاا کرد اد
بعدن گیچ( سرچرخی) شد ا د؟
ما ع ا که در داخ اوتر ک است مانند سار تاان بازودی توقاا
نماای کنااد .ا اان مااا ع باارای چنااد ثانیااه د گاار هاام ماای چرخااد ،در
نتیجه مغز سر تان هناوز هام یاام را مای گیارد و تشافیص مای
دهد که سر تان هنوز هم می چرخد ،درهالیکه شما چرخو را
چند ثانیه قب توقا داد ا د.
کانا های نیم دا روی

کیاه اوتر ک
هر کانا در جهت مفتلا قرار داردب باال و اهین ،راست و چپ و شت سر و یشرو.
سرورشاه ارکان

16

اداره نشرات سیمای شغنان

استفاده از دو گوش
آ ا تا باه هاا تعجاب کارد ا اد کاه چارا دو گاوش دار اد و چارا
کی در هر دو ارا سر تان است؟
داشتن دو گوش در تعین جهت صدا که از کجاا مای آ اد ،کما
می کند.
صدا به ا گاوش ،ناابت باه گاوش د گار در کااری از ثانیاه
گوش زود تار مای رساد،
زود تر می رسد .صدای ا که به
نابت به گوش د گر بلند تار اسات .مغاز معلوماات داد شاد از
دو گوش را تدکی می کند که صدا از کدام ارا آمد.

بعضااای هیواناااات گاااوش هاااای خاااود را
ماااتقینه بااه هرکاات ماای آورنااد تااا مح ا
دقی صدا که از کجا می آ د ،معلاوم مای
کنند.

سرورشاه ارکان

17

اداره نشرات سیمای شغنان

حاال این را امتحان کنید
تیش کنید جهات صادا را یادا کنیاد .از دوسات تاان بفواهیاد تاا
چشمان تانرا بااته کناد و بعادا چناد قادم ا) بارود .سار و صادا
کنااااد ،ماننااااد کااااا زدن بااااا
دسااتان خااود .از رای ا تااان
بفواهیاااااد تاااااا از جاههاااااای
مفتلاااا ا ااان قاااام صااادا را
انجام دهد .آ ا دقی گدته می
توانیاااد کاااه دوسااات تاااان در
کجاااا اسااات؟ هااااال تاااات را
دوبااار اجاارا کنیااد ،او بااا
گوش باته از ارا چپ و
بعدا با گوش باته از ارا
راسااات .آ اااا شاااما گدتاااه مااای
توانیااد ،کااه دوساات تااان در
کجا است؟

ا ن اادا کوشو می کنند تا معلوم کنند که دو گوش نابت به

سرورشاه ارکان
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چطور خوب می شنوید؟
اگاار قابلیاات شاانیدن درساات نباشااد،
می تواناد در آماوختن مشاکیت را
خل کند.
داکتران و کارمندان صحی ،اادا
و جوانااان را معا نااه ماای کننااد کااه
چطور می شنوند ،مگر ا نکه
از ترومپت گوش قب از اختراع سمع  ،در شنیدن صدای بهتر تر استداد می کردناد .از آنهاا
مانند الله بزرگ گوش اساتداد مای کردناد تاا اماواج صادای بیشاتر را باه اارا گاوش هرکات
دهد.

مشااااااااااااااکیت
جاااااادی باشااااااند
وغالباااا متوجاااه
نمااای شاااوند تاااا
وقتیکاااااه ادااااا
مکتااااااااااااااااب را
شروع می کند.
داکتر ممکن از آله مفصوص در معا نه گوش نوزاد استداد کند.

سرورشاه ارکان
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متفصص گوش و گلو معا نه می کند که آ ا اد صدای بلناد و
اهین و صدای شاد د و خااموش را مای شانود .بعادا متفصاص
کوشو می کناد تاا در اباد کاه ادا چارا درسات نمای شانود .او
چ ا ماای کنااد تااا ببینااد کااه گااوش خااارجی باااته اساات ااا ناای و
ممکن رد صماخ را با آله مفصوص بنام اوتوسکوپ( گاوش
بین) معا نه می کند .اوتوسکوپ به گوش روشنی می اندازد و
داخ گوش میانه د د می شود .هرعیمه عدونیت اا مشاکیت
را می توان دېد.
وقتیکه اناان یرتر می شود ،بایاری ها تدر جی ه) شنوا ی
خاااود را از دسااات مااای دهناااد .آنهاااا ممکااان تصااامیم بگیرناااد از
سمع استداد کنند.

ا ن دختر ها کر استند ،و آنها از سمع

سرورشاه ارکان
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نا شنوایی( کری)
اناان ها که کر استند ،آنها به کما مفصاوص نیااز دارناد تاا
زندگی خود را ماتقینه به یو ببرند.
ماشین ها ی اراهی شدند که تا به اناان های کر کم کنند و
آنها می توانند اعالیت های روزمر انجاام دهناد .آنهاا ممکان از
تلیدون رنتر دار استداد می کنند و هار چیز کاه تماا گیرناد
بگو د ،ثبت میکند .ممکن چراغ روشن می شود ،وقتیکه کاای
زنگ درواز را می زناد .انااان هاا ممکان از سامع اساتداد
ماای کننااد .ساامع هااا میکراااون هااای خااورد اسااتند و در داخا
گوش گنجانید می شوند و صدا را شد د تر می کنند.

در رد تلیدون ،کر ها می بینند که تما

سرورشاه ارکان
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بعضاای اناااان هااا ی کاار״ سااگ هااای شاانوا ی ״ دارنااد .بااه ا اان
س اگ هااا آمااوزش ماای دهن اد تااا صاااهب شااانرا از صاادای هااای
مانند زنگ درواز  ،تلیدون ،و ساعت زنگ دار با خبر بااازد.
بجااای عااو عااو ،بااه سااگ هااا آمااوزش دادنااد تااا صاااهب اش را
دست بزند و آنها را تا نزد صدا رهنما ی کنند.
بایاری از اناان های کراز هرکت لب ها در جر ان گپ زدن
می اهمند .آنها با دقت می بینند وقتیکه مردم گپ مای زناد و از
هرکات و اشکا لب ها یدا می کنند که چه گدته شد.

سگ شنوا ی اناان های کر را کم
را دار م.

سرورشاه ارکان
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زبان اشاره
بااایاری از اناااان هااای کاار از زبااان اشااار
اسااتداد ماای کننااد تااا در ارتباااا بااا د گااران
برای شان کم کند.
زبااان اشااار از صااد هااا سااا بااه ا اان ااارا
اساااتداد مااای شاااود .در قااارن وساااط ،صاااومه
نشاااین هاااا( راهاااب هاااای کلیااااا) در وقااات״
خاموشاای״ اجاااز گااپ زدن را ندارنااد و آنهااا
درارتباا با هماد گر از زباان اشاار اساتداد
می کردند .هنوز هم در بعضی از صومه ها
ا ن روش وجود دارد.
ا نجا چهار الدبای دست را می توان دېد.

ا ن اادا از زبان اشار استداد می کنند.
سرورشاه ارکان
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دو قاااام اشاااار وجاااود دارد؛ کااای بااارای ااا کلماااه مکمااا و
هارا .کلماات ا کاه از آن ز ااد اساتداد مای
د گری برای
شوند ،اشارات خاودش را دارناد .ا ان هاا اغلاب هرکااتی اساتند
کااه مااا ابیعاای از آن هااا اسااتداد ماای کناایم ،ماننااد لرز اادن ،ماای
گااو م״ساارد״ اساات ،انگش ات کااین باااال ،ماای گااو م״ همااه چیااز
خو است״ ،و شانه ها جنبادن ،می گو م که״ من نمی اهمم״.
کلماتی که اغلبا از آنها اساتداد نمای شاوند ،آنهاا اشاار خاود را
ندارند .بجای شان با د با استداد از الدباای انگشاتان و موقعیات
به هروا گدته شوند.
به
دست

اادالی که کر تولد شدند ،اغلبا برای شان مشک است تا گپ بزنند .معلم شاان از زباان اشاار
استداد می کند تا با آنها صحبت کند.
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از گوش های خود مواظبت کنید
بااااایارمهم اساااات تااااا از
گوش های تان محااظات
کنید .ا نجا مشاور هاا ی
داد می شوند که چطاور
گااوش هااای تااان را سااالم
نگه دار د.
بلند ل ت می بر د ،اما برای گوش های خو نیات.

شما ممکن از شنیدن موز

کوشو کنید آنها ان و ستر باشاند .هیچوقات چیازی را داخا
گوش های تان نکنید ،بفاار که ممکن است در گوش بناد مای
ماند ا به رد صماخ تان صدمه می رساند.
سروصدا های بلند ممکن به گاوش تاان صادمه مای رساانند ،باه
ا ن خااار کوشاو کنیاد ،از گوشای تلیداون درمادت ز ااد بادون
وقده استداد نکنید .کوشو کنیاد در جاا ی کاه سار و صادا ز ااد
است ،وقت ز اد را سپری نکنید.
سرورشاه ارکان
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اگر شما در اعالیت ها ی که هصاه میگیر اد و آنجاا مصاتونیت
گوش داد می شود ،مطمتن باشید از آنها استداد کنید.
اگر شما مشکلی در گوش های خود دار د ،توصیه دکتور تانرا
عملاای کنیااد .ممکاان اساات بعضاای اعالیاات هااا را توقااا بدهیااد،
ماننااد آ بااازی باارای ماادتی ،امااا ا اان ممکاان باارای ماادت کوتااا
است و گاوش هاای تاان بارای مادت دراز زنادگی تاان دوام مای
کنند.

ممکن در کنارت ران نابت به کارخانه ها ،سروصدا ز اد تر است.
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واژه نامه
اشار هوا -قو هوا که به مقاب چیزی کنار زد می شود.
دسیب  -انداز گیری در بلندی صدا استداد می شود.
ارثی -چیزی که از والید ن گراته می شود.
هرکات -هرکت سر ،شانه ،بدن در نشان دادن اهاا .
خم و یچ -را ا که راتن در آن مغل باشد.
زبااان اشااار  -سیاااتیم هرکااات ،بجااای گدتااار ،توسااط کاار هااا
استداد می شود.
موج صدا -هرکت صدا در هوا.
لرز  -هرکت بایار سر ع یشرو و شت سر.
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