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حرکت و  حس 

دستاگه حیس

اسلکتچشم ماهیچه هاپوستزبانبیینگوش

صافاستخوان قلیبمفاصل اسلکیت یا مخططغضروف

دستاگه حرکیت

دستگاه حیس

حمرک:  عواملی که در طبیعت روی بدن ما تأثیر می گذارند. مانند: نور, صوت, مواد شیمیایی, گرما و فشار. 
گیرنده: دریافت کنندۀ محرک های محیط هستند. مانند: چشمـ  پوست و ...

اندام های حیس: به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند. اندام های حسی می گویند. 

چمش
مراحل دیدن:  1. تابش نور  2. برخورد به جسم  3. بازتاب نور از جسم  4. رسیدن بازتاب به چشم  5. اثر نور بر یاخته های گیرنده نور چشم  

6. ایجاد پیام عصبی  7. ارسال پیام به مغز  8. تشکیل تصویر در مغز و دیدن جسم

گیرنده های 
استوانه ای  دید سیاه و سفید   تعداد بیشترنوری چشم

مخروطی
قرمز
آبی
سبز

گیرنده رنگی
تبدیل اثر نور به پیام عصبی 

 عصب بینایی  انتقال به مرکز حس بینایی قشر مخ  قسمت پس سری مخ 
گوش

5. مرکز  4. ارسال به مرکز شنوایی در قشر مخ   3. تبدیل به پیام عصبی   2. رسیدن به گوش   1. امواج صوتی دریافت می شود   شنیدن: 
شنوایی: گیجگاهی قشر مخ

بخش های 
وظیفه تبدیل پیام صوتی به عصبیگوش علت وجود یاخته های گیرنده ها  درونی )داخلی(  مهم ترین قسمت 

بیرونی
میانی

گیرنده های صویت: یاخته های مژه داری هستند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژه های آنها تحریک شده و پیام عصبی تولید می کنند. 

فصل پنجم :  حس و حرکت

 نامهدرس
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بیین

4. تولید پیام عصبی   3. قرار گرفتن روی گیرنده های بویایی   2. ورود مولکول ها به بینی   1. مولکول های گازی مواد بودار    : بو تشخیص 
5. ارسال به جلوی نیمکره های مخ در قشر مخ )مرکز حس بویایی(   6. تشخیص بو

نکته
علت  تشخیص بوهای مختلف تنوع گیرنده های بافت پوششی بینی زیاد است 

زابن
مزه:  تشخیص  و  چشیدن 

1. حل شدن مواد غذایی در بزاق  2. دریافت توسط یاخته های گیرنده های چشایی روی زبان و دیوارۀ دهان  3. ایجاد پیام عصبی  4. ارسال پیام به 
قشر مخ  5. تشخیص مزه

نکته
مزۀ غذاهای خیلی سرد و خیلی داغ حس نمی شود. 

گرما
سرما

نریم و زبری
فشار 

درد

گیرنده های پوست

پوست 
تبدیل پیام به پیام عصبی  3. ارسال پیام  دریافت محرک توسط گیرنده پوست  2.   .1
به قشر مخ  4. دریافت پیام توسط مغز  5. ارسال پاسخ حرکتی برای ماهیچه ها  

6. حرکت ماهیچه ها و سازگار با تغییر یا دور شدن از خطر

دستگاه حرکیت 
دستگاه حرکیت: ماهیچه ها و استخوان بندی )اسکلت( بدن مجموعاً دستگاه حرکتی بدن را می سازند. 

استخوان بندی: به مجموعۀ استخوان ها, غضروف ها و اتصاالت آنها در بدن ما استخوان بندی می گویند. 
استخوان:  ساخت  نحوه 

جذب مواد معدنی: کلسیم + فسفر  مواد موجود مادۀ زمینه ای استخوان غضروف

⇓ سخت
 استخوان

             
مادۀ زمینه ای

رشته های پروتئینی

مواد معدنی

     

حفاظت از اندام ها
دادن شلک و فرم به بدن 

کمک به ماهیچه ها در حرکت بدن 
ذخیرۀ مواد معدین 

تولید یاخته های خوین

وظایف استخواهنا
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ساختار 
استخوان بندی

استخوان

غضروف
بافت پیوندی  قرار داشتن یاخته های این بافت ها در مادۀ زمینه ای

استخوان 
بافت های 

استخوان
بافت متراکم 

بافت حفره دار )اسفنجی(
غرضوف

غضروف: نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود. 

محل قرار گرفتن 
غضروف

نوک بینی

اللۀ گوش

محل اتصال استخوان ها
مفصل

مفصل: محل اتصال استخوان ها را مفصل می گویند. 

 

انواع 
مفصل

مثال بین بازو و شانه در جهات مختلف می چرخند 

مثال آرنج فقط در یک جهت می چرخند 

مثال بین دنده ها و ستون مهره ها حرکت محدودی دارند 

مثال مفصل بین استخوان های جمجمه ثابت اند و حرکت ندارند 

رباط: بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می کند. 
ماهیچه ها

ماهیچه ها: ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می شوند. 

شکل 

قلبیصافاسکلتینام - نوع 

غیر ارادیغیر ارادیارادیعمل

قرمزسفید - صورتیقرمزرنگ 

قلبدیوارۀ دستگاه گوارش، تنفسروی استخوان هامحل

اسکیتل:  ماهیچه  بافت 
یاخته های ماهیچه ای دراز و نازک  قرارگیری در طول، کنار هم  اتصال یاخته های ماهیچه ای با بافت پیوندی  ساخت دستجات ماهیچه ای    ماهیچه  ها 

زردپی )تاندون(:  بافت پیوندی بین رشته ها و روی ماهیچه ها تا دو سر آن ادامه می یابند و طناب سفید رنگی به نام زردپی می سازند که معموالً به استخوان ها متصل می شوند. 

ماهیچه ها:  حرکت  نحوۀ 
ماهیچه ها معموالً به صورت جفت و عکس هم کار می کنند. 

نکته 
بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند. 



گ
رب

گل

25 

ت
رک

 ح
س و

 ح
م: 

نج
ل پ

ص
ف

اب توجه به آنچه آموخته اید به سؤاالت زیر اپسخ دهید. 

دستگاه حیس
نمودار زیر را کامل کنید. . 1

چشم

گیرنده های مختلفگیرنده های نوری

 ........................

............ ............ خارجی

درد............نرمی و زبری........................

پوست....................................

اندام حسی

چمش
قسمت های مختلف چشم را نام ببرید.. 2

گوش
مهم ترین قسمت گوش کدام یک است؟ چرا؟ . 3

بیین
چرا تنوع گیرنده های بویایی زیاد است؟ . 4
وجود حس بویایی برای حفظ جان ما مؤثر است. چرا؟ . 5

زابن
مزه های اصلی کدامند و در کجاهای زبان دریافت می شوند؟ . 6

پوست
چرا وجود گیرنده های متفاوت درپوست به سالم ماندن بدن ما کمک می کند؟ . 7
نخاع با کدامیک از گیرنده های حسی در ارتباط است و با هم هماهنگ عمل می کنند؟ . 8

دستگاه حرکیت
قسمتهای مشخص شده در شکل نام گذاری کنید.. 9

مفاصل زیر را نام گذاری کنید و یک مثال برای هر یک بنویسید. . 10
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آزمون فصل پنجم: حس و حرکت

الف( درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 
درست  نادرست  . 1 گیرنده ها می توانند هر نوع محرکی را دریافت کنند.      
22 درست  نادرست  . تنوع2گیرنده2های2بافت2پوششی2بینی2زیاد2است.2222 
درست  نادرست  . 3 مزه قاشق فلزی را به خوبی می توانیم حس کنیم.      
درست  نادرست . 4 در استخوان ها نیز رگهای خونی وجود دارد.      

1

ب( گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.
در کدام گزینه همۀ اندامها, اندام حسی هستند؟ . 5

ب. چشم, بینی, پوست الف. زبان, گوش, کلیه  
د. پوست, چشم, کلیه ج. چشم, زبان, کبد  

یاخته های کدام اندام مشخصات یاختۀ ماهیچه ای صاف را ندارد؟. 6
د. سیرابی ج. روده  ب. زبان   الف. دیواره رگها 

گیرنده های مخروطی چند نوع هستند و به چه رنگهایی حساسیت دارند؟ . 7
ب. سه نوع ـ قرمز, آبی, زرد الف. دو نوع ـ قرمز, آبی, سبز  
د. سه نوع ـ قرمز, آبی, سبز ج. دو نوع ـ قرمز, آبی, زرد  

استخوان و غضروف هر دو از این نوع بافت تشکیل شده اند؟ . 8
د. زمینه ای ج. پوششی   ب. پیوندی  الف. عصبی 

1

پ. جاهای خالی را کامل کنید.
در طبیعت به عواملی مانند نور, صوت, گرما و غیره ............................ می گویند. . 9

مهم ترین بخش گوش, گوش ............................ است. . 10
یاخته های گیرندۀ حس ............................ مژه دار هستند. . 11
الیه داخلی چشم ............................ نام دارد. . 12

1

ت( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
شانس عفونت در کدام قسمت گوش به دنبال عفونت گلو بیشتر است؟ . 13
در مادۀ زمینه ای استخوان چه امالحی به صورت فراوان وجود دارند؟ . 14
کدام بخش مغز محل دریافت و تفسیر محرک های حسی است؟ . 15
کدام یاختۀ گیرندۀ نوری چشم دید سیاه و سفید ایجاد می کند؟. 16
چه نوع ماهیچه هایی در بدن جفت جفت کار می کنند؟. 17
در چه بخش هایی از دهان گیرنده های چشایی قرار دارند؟ . 18
یاخته های گیرندۀ شنوایی در کدام بخش گوش قرار دارند؟ . 19

0/25
0/5

0/25
0/25
0/25
0/5
0/5

ث( اصطالحات زیر را تعریف کنید. 
اندام حسی: . 20
دستگاه اسکلتی: . 21
مفصل: . 22
رباط: . 23
تاندون )زردپی(:. 24

2/5

نمره515
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ج( موارد مرتبط به یکدیگر را وصل کنید. 

الف( جدول مربوط به مفاصل
الف

25 .26 .27 .

ب
حرکت در یک جهت خاص

بدون حرکت

حرکت در جهات مختلف

0/75

ب( جدول مربوط به محل دریافت حس. 

الف
حس شنوایی. 28
حس بویایی. 29
حس بینایی . 30

ب
بخش2پس2سری2قشر2مخ
بخش2گیجگاهی2قشر2مخ

بخش2جلویی2نیمکره2های2مخ

0/75

چ( جدول زیر را کامل کنید.

مثالشکل و تعداد هسته یاختهعملرنگنوع ماهیچه
.......................... 32استوانه ای ـ چند هسته ایارادی.......................... 31اسکلتی

ماهیچۀ قلباستوانه ای ـ منشعب ـ چند هسته ای .......................... 34قرمز.......................... 33

.......................... 37دوکی شکل ـ تک هسته ای.......................... 36.......................... 35صاف

1/75

ح( نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.

دستگاه حرکتی

38 ..............

39 ..............

40 ..............

41 ..............

استخوان

حرکت

وظایف

حرکتوظیفه

1

خ( قسمت های مشخص شده در شکل را نام گذاری کنید. 

43 . 
44 . 

45 . 

42 . 

1

د( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 
ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند یعنی چه؟. 46
چرا ما در تاریکی نمی  توانیم اجسام را ببینیم؟ . 47
نمودار را کامل کنید. . 48

مادۀ زمینه استخوان

ب( .............الف( .............

0/75
0/5
0/5


