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 وظیفه اندام های حسی
اندام های حسی توسط گیرنده های خاصی ،محرک های محیطی را دریافت 

عصبی سپس این پیام.کرده و این محرک ها را به پیام عصبی تبدیل می کنند
.را به مراکز مشخصی در دستگاه عصبی مرکزی ارسال می کنند

زیه و مغز  ونخاع به عنوان مفسر های اصلی فقط پیام عصبی را می توانندتج
.تحلیل کنند 



اندام های حسی و اعمالی که برعهده دارند



فعالیت



تشریح چشم



ساختارچشم
صلبیه و قرنیه: خارجیالیه

پرده سفید رنگ،محکم چشم:صلبیه
پرده شفاف جلوی چشم:قرنیه

.مشمیه،جسم مژگانی وعنبیه است:میانیالیه
ایه ی رنگدانه دار و پرازمویرگ های خونیل:مشمیه

.حلقه ی بین مشمیه و عنبیه و شامل ماهیچه های مژگانی است:جسم مژگانی 
.بخش رنگین چشم در پشت قرنیه است که در وسط آن ،سوراخ مردمک قرار دارد:عنبیه

رار داردشبکیه داخلی ترین الیه ی چشم است که گیرنده های نوری ،یعنی یاخته های عصبی در آن ق:الیه داخلی



ساختار بخش های دیگر چشم
همگرا،انعطاف پذیر با تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل است:عدسی چشم

.  مایعی شفاف به نام زاللیه فضای عدسی چشم را پرکرده است:زاللیه
ماده ژله ای و شفاف درفضای پشت عدسی قرار داردکه شکل کروی چشم را حفظ می:زجاجیه

.کند
ا به مغز می آسه یاخته عصبی ،عصب بینایی را تشکیل می دهدکه پیام بینایی ر:عصب بینایی

.  محل خروج عصب بینایی نقطه کور نام دارد.رساند
بخشی از شبکیه که که در امتداد نوری کره چشم قرار دارد ،لکه زرد می نامند:لکه زرد

دارای گیرنده مخروطی فراوان است



گوشساختار 
شامل الله گوشخارجی گوش 

و مجرای گوش است

و شامل پرده گوشگوش میانی 

استخوان های گوش است

شامل مجاری گوش داخلی 

نقش درحفظ تعادل)نیمدایره

.و حلزون گوش است( بدن



حس شنوایی 
سلول های شنوایی درقسمت گوش داخلی و دربخش حلزون گوش قرار

دارند ارتعاش پرده گوش از طریق استخوان های گوش به مایع درون 

حلزون منتقل می شود و سلول های شنوایی را تحریک می کند





:حس بویایی
مواد بو دار در اصل ذرات 

بخار مواد مختلف هستند که 

وقتی وارد بینی می شوند بر 

روی گیرنده های بویایی در 

ا پوشش بینی اثر کرده  و آنها ر

این سلول ها .تحریک می کنند 

.باعـ ایجاد پیام عصبی می شود



:حس چشایی 
مواد غذایی بعد از حل شدن در بزاق گیرنده های چشایی روی زبان را تحریک 

.کرده و باعث ایجاد پیام عصبی می شوند
:نکته

مواد خشک نه بو دارند نه مزه چون برای تحریک گیرنده رطوبت الزم است





رما در الیه میانی پوست گیرنده های مختلفی قرار دارند که نسبت به گرما ، س
ی تحریک هر کدام از این گیرنده ها پیام عصب.،فشار ،درد و لمس حساس هستند

خاصی ایجاد می کند

حس المسه



دستگاه حرکتی

 و اسکلت خود از استخوان.ماهیچه ها واسکلت استاین دستگاه شامل
.غضروف تشکیل شده است

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



سلول های استخوانی درماده ای به نام زمینه از پروتیین و عناصر معدنی مانند کلسیم و فسفر تشکلیل شده :نکته
.است
.حرارت پروتیین رامی سوزاند و استخوان شکننده می شود:نکته

.نکته اسید امالح را در خود حل کرده و استخوان نرم می شود







اف ماده ای نرم و قابل انعطاف است و در جاهایی که اسکلت احتیاج به انعط
کاربرد .دیده می شوند.. دارد مانند بینی ،گوش ،ستون مهره ها و 

دیگرغضروف در مکان هایی است که استخوان ها روی هم حرکت می کنند
غضروف ها دراین مکان ها اصطکاک را کم کرده و مانع ساییده شدن .

.استخوان ها می شوند
رباط ها

یک نوع بافت پیوندی بسیار محکم هستند که در محل مفصل متحرک
.،استخوان ها را به هم متصل می کنند

بیماری آرتروز در اثر کمبود کلسیم ایجاد می شود:نکته.

غضروف





1-اسکلت مارا تشکیل می دهند و عملشان ارادی استکه:ماهیچه اسکلتی.
2- که عمل غیر ارادی دارند و بیشتر در دیواره دستگاه گوارش:ماهیچه صاف

.،دیواره رگ ها،دیواره مثانه و دستگاه تنفس دیده می شود
3- عملشان غیر ارادی است و سلول.در دیواره قلب قرار دارند:ماهیچه قلبی

های آن منشعب هستند

:انواع ماهیچه 





ستخوان ماهیچه ها وقتی منقبض می شوند کوتاه شده و استخوان را به سمت خود می کشند ولی نمی توانند ا
ی یک یعن.کار می کنند جفت جفت را بر سر جای خود برگردانند به همین دلیل ماهیچه ها همیشه به صورت 

ابل به همین دلیل گفته می شود ماهیچه ها عمل متق.ماهیچه بعدی استخوان رابه جای اولش بر می گرداند
.دارند





تشریح 





پایان


