
 

 

 ثِ ًبم ذسا

 5ًقطِ هفَْهی فصل

 حس ٍ حزکت

  ّب آى ّبی هحزکحسی ٍ  ّبی اًسام  

 پَست           سثبى               ثیٌی                     گَش               چطن     

    سزهب ٍ گزهب ٍ زرز ٍ فطبر ٍ...     هشُ         ثَ               صَت )صسا(          ًَر        

 الهسِ             چطبیی               ثَیبیی                ضٌَایی              ثیٌبیی       

 

          سبذتوبى چطن   

  چطن ّبی الیِ الف: 

 (ٍسفیس سیبُزیس زر ضت)زیس               ای استَاًِ ّبی گیزًسُ           ضجکیِ   

  (  ّب رًگزیس رًگی )زیسى       سجش   ، آثی    ،قزهش        هرزٍعی ّبی گیزًسُ   

         ، تطکیل ػٌجیِ     ،  چطن    ّبی سلَلتغذیِ  هٌظَر ثِذًَی  یرگْبزارای هطیویِ    

 هززهک کٌتزل ػجَر ًَر ثِ زاذل چطن

    سفیس اعزاف کزُ چطن کِ ٍظیفِ حفبظتی زارز. ی پززُ       صلجیِ    

 اًکسبری ّبی قسوتة:   

 ضفبف جلَی چطن ی ثزجستِقزًیِ: ثرص   

 .  کٌس هیػسسی را پز  هبیؼی کِ فضبی ثیي قزًیِ ٍ :ساللیِ   

   تطکیل تصَیز ثز رٍی ضجکیِ   :ػسسی  

 . کٌس هیهبیؼی کِ فضبی زاذل کزُ چطن را پز  سجبجیِ  

 هزکش تٌظین حس ثیٌبیی ثرص پس سزی قطز هد است.



 

 

 سبذتوبى گَش  

 گَش زاذلی                               گَش هیبًی                          گَش ثیزًٍی        

 زایزُ ًینهجبری     ثرص حلشًٍی       کَچک گَش  ّبی استرَاى   صوبخ ی پززُ   هجزای ضٌَایی   اللِ گَش  

 ٍ ّسایت اهَاج صسا ثِ گَش هیبًی اهَاج صسا  آٍری جوغ:گَش ثیزًٍی 

 : تقَیت اهَاج صسا ٍ ّسایت آى ثِ گَش زاذلیگَش هیبًی  

، ثرص هجبری  (ّبی ضٌَایی ُ: ثرص حلشًٍی)زارای گیزًسگَش زاذلی  

 حس تؼبزل( ّبی گیزًسُ)ای زایزُ ًین

ٍ  کٌٌس هیحس ضٌَایی ،اهَاج صسا را ثِ پیبم ػصجی تجسیل  ی گیزًسُ  ّبی سلَل  

 .ضٌَین هیٍ هب صسا را  ضسُ زرک  ٍ ضًَس هیثِ قطز گیجگبّی هد  فزستبزُ  ّب پیبم

 ثیٌیسبذتوبى  

 ثَزارهَاز  ّبی هَلکَلحس ثَیبیی زر زاذل ثیٌی قزار زارًس کِ ٍقتی  ّبی گیزًسُ 

تحزیک ضسُ ٍ پیبم ػصجی ثَیبیی  ّب گیزًسُ، ایي ضًَس هیگبس ٍارز ثیٌی  صَرت ثِ

 .ضًَس هیزرک ٍ ضٌبسبیی ثِ قطز هد فزستبزُ  هٌظَر ثِایجبز ضسُ 

  سثبى سبذتوبى 

سثبى( ٍ  ضیزیٌی )ًَک  ّبی هشُحس چطبیی ثز رٍی سثبى قزار زارًس کِ  ّبی گیزًسُ 

را احسبس کززُ ٍ ثب حل ضسى  سثبى( ّبی کٌبرُبى( ٍ تزضی ٍ ضَری) تلری )تِ سث

ٍ پیبم ػصجی چطبیی ثِ قطز هد  ضًَس هی تحزیک زّبىهَاز غذایی زر ثشاق 

 .کٌین هیٍ هب هشُ غذاّب را احسبس  ضًَس هیفزستبزُ 

  پَستسبذتوبى  

حس الهسِ )گزهب، سزهب، فطبر ، زرز ، لوس( زر پَست قزار زارًس کِ ثب  ّبی گیزًسُ 

ٍ  ضَز هی، پیبم ػصجی ایجبز ضسُ ٍ ثِ قطز هد فزستبزُ ّزکسام ّبی گیزًسُتحزیک 

    .ضَز هی ضٌبسبیی ٍحس هزثَعِ زرک 



 

 

 زستگبُ حزکتی   

  ّب هبّیچِ                                                      اسکلت     

 قلجی      صبف       اسکلتی)هرغظ(             ّب هفصل        ّب غضزٍف        ّب استرَاى 

 ّب استرَاىاتصبل  هحل زر    ثبفت اسفٌجی    ثبفت هتزاکن  

 زر هفصل ّب استرَاىهبًغ اصغکبک  

 پْي ّبی استرَاىزراس  ٍ  ٍسظ  ّبی استرَاىزٍ سز      زراس  ّبی استرَاى ی تٌِ 

 قزار زارًس. پزٍتئیي ّبی رضتِ ٍ فسفز ٍ کلسیناس  ای سهیٌِ ی هبزُاسترَاًی زر  ّبی سلَلسبذتوبى استرَاى:  

  اًَاع هفصل 

 هتحزک                              ًیوِ هتحزک                             ثبثت     

 ثبسٍ                                      ّب زًسُ                                جوجوِ    

 هقبیسِ اًَاع هبّیچِ 

 ًَع اسکلتی صبف قلجی

 ػول ارازی غیزارازی غیزارازی

 رًگ قزهش سفیس قزهش

ّب ٍ... گَارش ٍ رگزیَارُ زستگبُ  قلت ّب هتصل ثِ استرَاى   هحل 

 زستگبُ حزکتی تؼزیف هفبّین 

 (ّب هفصل) ّب آىٍ اتصبالت  ّب غضزٍفٍ  ّب استرَاى: هجوَع اسکلت 

 ثِ یکسیگز ّب استرَاى: هحل اتصبل هفصل 

را هحکن زر کٌبر  ّب استرَاى: ًَارّبیی اس ثبفت پیًَسی کِ زر هحل هفصل رثبط 

 .زارز هییکسیگز ًگِ 

 .کٌس هیهتصل  ّب استرَاى ثِ را ّب هبّیچِاس ثبفت پیًَسی کِ  ّبیی رضتِ: سرزپی 

 موفق باشید: ارجمندنیا



 

 

       


