


 
 

 

 خالصه فصل پنجم : 

 .ندیگو یمی حس یکنند، اندام ها یم لیتبد یعصب امیو به پ افتیرا در یکه اثر محرک خاص ییبه اندام هااندام های حسی : 

 .ندیگو یشوند محرک م یحواس پنج گانه م یهاه رندیگ کیکه باعث تحر یطیبه عوامل مح:  کحرِِّمُ 

 : بیناییحس 

نور چشم   رندهیگ (اختهسلول های)یرسد. نور بر  یبه آن به چشم م شده دهیبازتاب نور تاب ، به صفحه یک کتاب نگاه می کنیم یوقت

 یریتصو یافتی. مغز با اطالعات درفرستاده می شودمغز  بهیی نایعصب ب قیاز طر امیپ نیشود. ا یم جادیا یعصب امیکند و پ یم اثر

 .مینیب یکند و ما آن را م یم آماده  از جسم را

 .رسد یم به چشم ماًیمستق ،المپ روشن ای ونیزیمانند تلو ینور اجسام:  1 نکته

 هست. یاستوانه او  یمخروط ینور رندهیگ سلول)یاخته(دو نوع  ،هیشبکیعنی چشم  یداخل هیدر الگیرنده های عصبی چشم : 

 لیتبد یعصب امیاثر نور را به پوظیفه سلول های گیرنده نوری : 

در قشر مخ  یینایبه مرکز حس ب یینایعصب ب قیکنند و از طر یم

 .فرستند یم

 قرار دارد. قشر مخ یدر قسمت پس سر یینایمرکز حس ب : 2نکته 

که هر کدام به هستند سه نوع   ی :مخروط یها رندهیگانواع 

 .دارند تیحساس (سبزو  یآب ،قرمز) یاصل یاز رنگ ها یکی

 دیو سف اهیس دید یا استوانهی ها رندهیگگیرنده های استوانه ای : 

 است. شتریدارند و تعدادشان ب

 

 :  حس شنوایی 

در  ییو به مرکز شنوا لیتبد یعصب امیدر اطراف ما پراکنده اند. هر کدام که به گوش ما برسد به پ یصوت به صورت امواج ایصدا 

 . شود پاسخ مناسب داده ازیشود تا ضمن درک آن در صورت ن یقشرمخ فرستاده م

 قرار دارد.قشر مخ  یجگاهیگ در قسمت ییمرکز شنوا:  3نکته 

 گوش میانی -3گوش داخلی  -2گوش خارجی  -1بخش های مختلف گوش : 

وجود دارند  رندهیگ( اختهیسلول های ) یداخل گوشدر  است. یآنها گوش داخل نیاست که مهم ترسه بخش  یگوش دارا : 4نکته 

   کنند. یم لیتبد یعصب امیرا به پ یصوت یها امیو پ

 بخش های مختلف چشم
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 یصوت مژه ها یقرار دارند و با انرژ یگوش داخل یبخش حلزوناند که در  یمژه دار (اختهسلولهای)یگیرنده های صوتی : 

 .کنند یم دیتول یعصب امیشوند و پ یم کیآنهاتحر

 

 

 

 

 

 

 :  حس چشایی 

ها  رندهیگ نیا یرو پس از حل شدن در بزاق ییقرار دارند. مواد غذا ییچشا رندهیگ (اختهسلول های )یدهان  وارهیزبان و د یرو

 .شود یداده م صیفرستاده، و مزه تشخ (قسمت گیجگاهی) به قشر مخ امیکنند. پ یم جادیا یعصب امیو پ رندیگ یقرار م

دارند که نسبت به  وجود یمختلف گیرنده هایپوست  یانیم هیدر الحس المسه : 

ها  رندهیگ نیهر کدام از ا کی. تحرستنده گرما، سرما، فشار ، درد و لمس حساس

 فرستاده می شود.که این پیام به قشر مخ  کند. یم جادیا یخاص یعصب امیپ

 

 

 بندی( اسکلت)استخوان -2 )عضله(ماهیچه ها -1شامل دو بخش :  دستگاه حرکتی :

 .ندیگو یم یاستخوان بند غضروف ها و اتصاالت آنها در بدن ما ها، استخوانبه مجموعه  بندی( :اسکلت)استخوان

 در هنگام رشد یغضروف یها بخش نیساخته شده اند. ا غضروف از ما ابتدا یاستخوان ها شتریب چگونگی ساخت استخوان ها :

 شوند. یم لیسخت و به استخوان تبد ،فسفر و میکلس مثل یجذب مواد معدن با

 است. بافت پیوندیبافت استخوان و غضروف، انواعی از   : 5نکته 

کمک به ماهیچه ها در  -3شکل و فرم دهی به بدن  -2محافظت از اندام های مهمی مثل قلب، مغز و شش  -1 وظایف استخوان ها :

 دهند. یرا انجام م یخون( اختهیسلولهای ) دیو تول یمواد معدن رهیذخ -4حرکت بدن 

 

 مختلف گوش بخش های

 گیرنده های پوست
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 نهزمیقرار دارند. در ماده  یا نهزمینام ماده  بهی در ماده اسلول های استخوانی  :  ماده زمینه 

 وجود دارد.  کلسیم مانند یو مواد معدن ینیپروتئ یها رشته

 فراوان است.و فسفر  میکلس آن نهزمیماده  در دارد و یادیاستحکام و مقاومت ز :  استخوان

دراز و سطح استخوان  یدر تنه استخوان ها: بافت متراکم  -1:  انواع بافت های استخوان 

 قرار دارد پهن یها

قرار  پهن یدراز و وسط استخوان ها یاستخوانها در دو سر :  )حفره دار(یبافت اسفنج -2 

 دارد.

 مانع اصطکاکو  است غضروف وجود دارد. غضروف نرم و قابل انعطاف محل اتصال استخوان هاگوش و  ۀالل ،ینیدر نوک بف : غضرو

 شود. یدر مفاصل م استخوان ها

 .ندیگو یرا مفصل م گریکدیمحل اتصال استخوان ها به  مفصل : 

ستون مهره ها و حرکت محدودی دارند مانند  -2 بازو و شانه)کتف( مفصل بین در جهت های مختلف می چرخند -1انواع مفصل : 

 جمجمه مفصل بین استخوان مانند هستند ثابتکامالً  -4آرنج مانند در یک جهت خاص حرکت می کنند  -3 مفصل بین دنده ها

 دارد. نام کند، رباط یمتحرک به هم وصل م یکه استخوان ها را در محل مفصل ها یمحکم یوندیبافت پرباط :  

 شوند. یحرکت آنها م باعث دهند و با انقباض و انبساط یگاه خود قرار م هیها استخوان ها را تک چهیماه : 6نکته 

 انواع ماهیچه ها : 

 است. یدهند و عملشان اراد یم لیاسکلت ما را تشک : یتاسکل چهیماه - 1

  مانند باز و بسته کردن مردمک، حرکات دستگاه گوارش دارند یاراد ریعمل غ : صاف چهیماه -2

  ، مانند تپش قلب است یاراد ریعملشان غ : یقلب چهیماه -3

 

 

 

 

 

 

 ارادیغیر  ارادی

 ماهیچه قلبی ماهیچه های دست وپا

 اسکلتی )مخطط(

 جدول مقایسه انواع ماهیچه ها 
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 ماهیچه اسکلتی : 

کنار هم قرار گرفته اند.  در دراز و نازک اند و در طول یا چهیماه (اختهسلول های)ی

 چهیماه کند و دستجات یرا به هم متصل م سلولهای )یاخته(ماهیچه ای ،یوندیبافت پ

 دهند. یم لیرا تشک چهیماه آنها سازد که مجموعه یرا م یبزرگ و بزرگ تر یا

         آن ادامه سر ها تا دو چهیماه یرشته ها و رو نیب یوندیبافت پتاندون)زردِپی( : 

سازند که معموالً به  یرا م ن )زردپِی(به نام تاندو یدرنگیو طناب سف ابندی یم

 شود. یم استخوان متصل

متصل  استخوان آن به یشود و چون زردپِ یم میکوتاه تر و ضخ چهیماه شوند، یبا هم منقبض م (اختهی سلولها) همه یوقت : 7 نکته

 .شود یاست، باعث حرکت آن م

 شود، یمنقبض و کوتاه م یا چهیماه یوقت:  ها به صورت جفت چهیعملکرد ماه

 یحالت استراحت نم در چهیماه نیدهد. ا یسمت حرکت م کیرا به  یاستخوان

چند  ای کی دیعمل را با نیبرگرداند. ا خودی قبل یتواند استخوان را به جا

 چهیماه شتریب لیدل نیاستخوان انجام دهند. به هم گرید سمت در چهیماه

 .کنند یکار م عمل متقابل دارند و جفت جفت یاسکلت یها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای(دستجات سلولی)یاخته
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