
  
 

درسنامه کتاب کار علوم تجربی موزان عزیز جزوه ای که در اختیار شماست از آدانش  :توجه

 انتخاب شده استهمان کتاب گرفته شده و سواالت انتهای جزوه هم از سواالت  اندیشه پویا

 
 

محرک های محیطی را دریافت  ،اندام های حسی اندام هایی هستند که توسط گیرنده های خاصی :وظیفه اندامهای حسی
سپس این پیام عصبی را به مراکز مشخصی در دستگاه عصبی . کرده و این محرک ها را به پیام عصبی تبدیل می کنند

 . ارسال می کنند
  .به عوامل محیطی که باعث تحریک گیرندهای حواس پنج گانه می شوند محرک می گویند :محرک

 .جدول زیر این اندام های حسی و اعمالی که بر عهده دارند را خالصه کرده است

 



 .گیرنده های حسی انتهای دندریت نورون های حسی هستند :نکته مهم
سلول های استوانه ای تعدادشان زیاد است و . در شبکیه چشم دو نوع سلول استوانه ای و مخروطی وجود دارد :حس بینایی

سلول های مخروطی سه نوع هستند که هر کدام به . برای دیدن در نور کم تخصص یافته اند یعنی به رنگ حساس نیستند
تصویر زیر  .باعث می شود رنگ های مختلف را ببینیمحساس هستند و تحریک همزمان آنها ( قرمز، آبی ، سبز)یک رنگ 

 .قسمتهای مختلف چشم و وظیفه هر قسمت را نشان می دهد
 

 
ارتعاش پرده گوش از طریق . سلول های شنوایی در قسمت گوش داخلی و در بخش حلزون گوش قرار دارند :حس شنوایی

 .استخوانهای گوش به مایع درون حلزون منتقل می شود و سلول های شنوایی را تحریک می کند
 .د دارد که در حفظ تعادل بدن نقش دارنددر گوش میانی سه مجرای نیم دایره وجو :نکته
 .ر زیر قسمتهای مختلف گوش را نشان می دهدتصوی

 



راه دارد به همین دلیل باکتریها و عوامل عفونی به راحتی می توانند از حلق به گوش میانی راه  قگوش میانی به ح :نکته
 پیدا کرده و باعث عفونت گوش میانی شوند

دانید که سلول های شنوایی سلول های مژه داری هستند که در داخل حلزون گوش قرار دارند و حلزون هم  می :نکته مهم
جلبک های ساحل برای این که بدانید سلول های مژه دار حلزون گوش چگونه تحریک می شوند . از یک مایع پر شده است

جلبکها را امواج آب  همانطور که. دریا را تصور کنید که با حرکت جریان امواج دریا به سمت جلو و عقب حرکت می کنند
سلول های مژه دار را حرکت داده و آنها را تحریک می کنند تا پیام شنوایی  لرزش مایع داخل حلزون همتکان می دهد 

 (تصویر زیر) .ارسال کنند زمغایجادکرده و آن را به 

 
 

هستند که وقتی وارد بینی می شوند بر روی گیرنده های بویایی در  مختلف بخار مواد ذرات مواد بودار در اصل :حس بویایی
 .تحریک این سلول ها باعث ایجاد پیام عصبی می شود. پوشش بینی اثر کرده و آنها را تحریک می کنند

 
ایی بعد از حل شدن در بزاق گیرنده های چشایی روی زبان را تحریک کرده و باعث ایجاد پیام مواد غذ :حس چشایی

 .عصبی می شوند
 .مواد خشک نه بو دارند نه مزه چون برای تحریک گیرنده های بویایی و چشایی رطوبت الزم است :نکته
گی همزمان بو و مزه را خوب حس بویایی در احساس مزه به حس چشایی کمک می کند مثال در هنگام سر ماخورد :نکته

 . احساس نمی کنیم
 
 
 



در الیه میانی پوست گیرند های مختلفی قرار دارند که نسبت به گرما، سرما، فشار ، درد و لمس حساس  :حس المسه
 .تحریک هر کدام از این گیرنده ها پیام عصبی خاصی ایجاد می کند. هستند

هر محرک فقط بر روی اندام حسی خاصی اثر کرده و آن را تحریک می کند مثال محرک نور فقط گیرند های نوری  :نکته
 در شبکیه را تحریک می کنند و بر گیرنده های حسی دیگر اثری ندارند

 
 .اسکلت خود از استخوان و غضروف تشکیل شده است. کلت استاین دستگاه شامل ماهیچه ها و اس :دستگاه حرکتی

منبع ذخیره برخی از  -4تکیه گاه ماهیچه ها     -3حفاظت از اندام ها     -2شکل دادن به بدن     -1 :وضایف استخوان ها
 تولید سلول های خونی -5مواد معدنی مانند کلسیم    

ماده زمینه از پروتئین و عناصر معدنی مانند کلسیم  .زمینه ای قرار دارندسلول های استخوانی در ماده ای به نام ماده  :نکته
 . و فسفر تشکیل شده است

 .حرارت پروتئین را می سوزاند و استخوان شکننده می شود :نکته 
 .اسید امالح را در خود حل می کند و استخوان نرم و انعطاف پذیر می شود :نکته

 
در دو سر  بافت اسفنجی -2در تنه استخوان های دراز و سطح استخوان های پهن  بافت متراکم -1 :انوع بافت استخوانی

 . استخوانهای دراز و وسط استخوان های پهن
 .ساخته می شوند تخوانهاسا سلول های خونی در بافت اسفنجی :نکته

 
، ستون مهره  گوش،ماده ای نرم و قابل انعطاف است و در جاهایی که اسکلت احتیاج به انعطاف دارد مانند بینی  :غضروف

غضروف ها در این . کابرد دیگر غضروف در مکانهایی است که استخوانها روی هم حرکت می کنند. دنده می شودی .....ها و 
 .مکانها اصطکاک را کم کرده و مانع ساییده شدن استخوان ها می شوند

 
 سینه مانند ستون مهره ها و جناغ کم تحرک -3مانند جمجمه    ثابت -2مانند کتف و بازو   متحرک -1 :انواع مفصل

 .استخوانها را به هم متصل می کنند ،یک نوع بافت پیوندی بسیار محکم هستند که در محل مفصل متحرک :رباط ها
 .بیماری آرتروز در اثر تخریب مفصل و پوکی استخوان در اثر کمبود کلسیم ایجاد می شوند :نکته

 
 :سه نوع ماهیچه در بدن ما وجود دارد که عبارتند از :انواع ماهیچه

 .که اسکلت ما را تشکیل می دهند و عملشان ارادی است :ماهیچه اسکلتی -1 
که عمل غیر ارادی دارند و بیشتر در دیواره دستگاه گوارش، دیواره رگ ها، دیواره مثانه و دستگاه تنفس  :ماهیچه صاف -2 

 .دیده می شوند
 .غیر ارادی است و سلول های آن منشعب هستند عملشان قرار دارند، در دیواره قلب : ماهیچه قلبی -3 
 
 



 روتئینی صورت می گیردانقباض ماهیچه ها توسط رشته های پ :نکته
 .قسمتی از بافت پیوندی ماهیچه است که مانند یک طناب سفید ماهیچه را به استخوان متصل می کند :(زردپی )نوتاند
ماهیچه ها وقتی منقبض می شوند کوتاه شده و استخوان را به سمت خود می کشند ولی نمی توانند استخوان را به  :نکته

یعنی یک ماهیچه استخوان . جفت جفت کار می کنند سر جای اولش برگردانند به همین دلیل ماهیچه ها همیشه به صورت
به همین دلیل گفته می شود ماهیچه ها عمل متقابل  .را می کشد و ماهیچه بعدی استخوان را به جای اولش بر می گرداند

همانطور که در تصویر می بینید هر فرد با  .برای درک عمل متقابل ماهیچه ها می توانید از تصویر زیر کمک بگیرید. دارند
کمک طناب نمیتواند جعبه را هل داده و سر جای اولش برگرداند به همین کمک طناب فقط می تواند جعبه را بکشد ولی با 

ماهیچه ها دقیقا به همین شکل . دلیل اگر جعبه بخواهد به سر جای اول برگردد فرد دیگری از آن طرف باید جعبه را بکشید
 .عمل می کنند

 

 
 

 این مرز و بوم آینده سازانبا ارزوی موفقیت برای شما 
 محمد احتشام

 مشهد 5دبیر علوم تجربی ناحیه 
 کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویامولف 

 

 :توجه
که از کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا استفاده می کنند در هر قسمت از این کتاب اشکالی دارند  مدارسی دانش آموزان

و همچنین بقیه دانش آموزان عزیز در هر قسمت از کتاب درسی اشکال دارند اشکال خود را از طریق وبالگ یا ایمیل زیر با 
 .ورت کامل برایتان توضیح داده خواهد شدما در میان بگذارند در اولین فرصت ممکن اشکال شما به ص
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  پنجمفصل  ازچند نمونه سوال 

1 

     .عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید

 درست         نادرست            .  هر نورون حسی شبکیه به یک سلول استوانه ای یا مخروطی متصل است -الف

 درست         نادرست.                               انجام می شود میانیتبدیل صوت به جریان عصبی در گوش   -ب

 .بافت پیوندی محکمی که استخوانها را در محل مفصل به هم وصل می کند تاندون نام دارد -پ

 نادرست  درست                                                                                                                    

2 

 .کلمه یا کلمات صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید

 .قابل احساس هستند( در مکان های خاص از بدن/  در تمام بدن) بیشتر محرک های خارجی -الف

 .انجام می شود( استوانه ای/  مخروطی)تشخیص رنگ ها با کمک سلول های  -ب

 .استخوان متصل می شوند با( زردپی/ رباط)ماهیچه ها توسط  -پ

 .است(  زیاد/  کم) تجمع سلول های ماهیچه ای در محل زرد پی -ت

3 
 تفسیر پیامهای حسی بیشتر در کدام قسمت مغز انجام می شود؟

 نخاع  -دل النخاع                    صب -جمخچه                  -ب               مخ        قشر -الف

4 
 در کدام یک از مفصل های زیر استخوان ها بدون رباط به هم متصلند؟

 مفصل مهره های کمر -دمفصل زانو               -جمفصل کتف              -بمفصل آرنج           -الف

5 
 تاندون ها و رباط ها به ترتیب به چند استخوان متصل هستند؟

 1  - 2 -د                   2  - 1 -ج                   2  - 2 -ب                     1 -1 -الف

6 
 بیشتر ارتباط دارد؟ افراد طول عمرکدام یک از مشکالت مفصلی زیر با 

 آرتروز  -دشکستگی مفصل                 -جپیچ خوردگی مفصل            -بدر رفتگی مفصل           -الف

7 
جسم سخت به کدام ناحیه . شخصی در اثر برخورد یک جسم سخت به ناحیه سر، اجسام را غیر شفاف و تار می بیند

 .سر برخورد کرده است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید

8 
شیما زبان خود را با یک پارچه تمیز کامال خشک کرد و مقداری نمک روی آن ریخت ولی اصال مزه شوری را 

 از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟. احساس نکرد

9 
 چرا قرار دادن استخوان در سرکه آن را نرم می کند؟ -الف

 چرا سوزاندن استخوانها آنها را ترد و شکننده می کند؟ -ب



 پاسخنامه

1 

به تصویر ) همانطور که در تصویر کتاب می بینید هر سلول عصبی به چند سلول بینایی متصل است نادرست -الف

 (کتاب رجوع کنید

 در گوش داخلی در قسمت حلزون این اتفاق می افتد نادرست  -ب

 این بافت پیوندی رباط نام دارد تاندون استخوان را به ماهیچه وصل می کند نادرست -پ

2 
 ( زردپی) -پ               (مخروطی) -ب           (در مکان های خاص از بدن) -الف

 در محل زرد پی فقط بافت پیوندی قرار دارد و سلول ماهیچه ای در این قسمت دیده نمی شود( کم)  -ت
 

 مخ   قشر -الفگزینه  3

4 
در مفصل های کم تحرک استخوانها مستقیما به غزروف متصل هستند و رباط وجود  مفصل مهره های کمر -دگزینه 

 ندارد

5 
   2  - 1 -جگزینه 

 تاندون یک ماهیچه را به یک استخوان وصل می کند ولی رباط دو استخوان را به هم وصل می کند

6 
 آرتروز  -دگزینه 

در هر سنی ممکن است اتفاق بیوفتد ولی ارتروز به خاطر  شکستگی مفصل و پیچ خوردگی مفصل ،در رفتگی مفصل
                 تباط داردساییدگی مفصل است که با افزایش سن ار

 به ناحیه پشت سر چون مرکز حس بینایی در پشت سر قرار دارد 7

8 
نتیجه می گیریم مزه مواد ابتدا باید در آب حل شوند تا بتوانند سلول های چشایی را تحریک کنند و مواد خشک مزه 

 ای ندارند

 چون سرکه مواد معدنی استخوان را در خود حل میکند و پروتئین باقی می ماند که نرم است -الف 9
 چون گرما پروتئین استخوان را می سوزاند و فقط مواد معدنی استخوان باقی می ماند -ب

 


