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  فصل پنجم .5

  حس و حركت

 
  هاي حسي:اندام .5-1

بدن ما همواره در حال تبادل اطلاعات با محيط بيرون است. به عنوان مثال، 
بيند، بيني شما بوي غذا را را ميوقتي در حال خوردن غذا هستيد، چشم شما غذا 

استشمام مي كند و زبان شما نيز طعم غذا را مي چشد. اين درحالي است كه غذا را 
دهيد و پس داريد و با حركت عضلات فك، جويدن را انجام ميهاي خود برميبا دست

كند. بدن از قورت دادن غذا، فرآيند جذب غذا در دستگاه گوارش شما ادامه پيدا مي
ها پس از تاثير هاي بيروني است. اين محركما همواره در حال دريافت اثرات محرك

  شوند.برروي اندام حسي ما، به يك پيام عصبي حسي تبديل و به مغز ارسال مي

تشخيص داده شوند. هر محركي در يك اندام خاص كه اندام حسي نام دارد ما و ... محرك ناميده ميصدا، بو، نور، گراطلاعاتي مانند 
  توانيد رنگ يك چراغ را تشخيص دهيد.ي زبان خود نميمثلا بوسيله شود.مي



 مام محمد باقر (ع) شعبه رضا واثقيدبيرستان ا                   عليرضا عباسي بير:دام ن

  t.me\oloome_tajrobi              علوم هشتم              
 

  يادداشت
 

 
 
 

 
2 

  اندام حسي وجود دارد كه عبارتند از: 5در بدن ما 
 چشم   گوش   بيني   زبان   پوست  

عصبي تبديل هاي حسي، آن را به پيام كند و بوسيلة گيرندهتعريف اندام حسي: اندامي است كه اثر محرك را از محيط دريافت مي
  كند.مي

  كنند.هايي در اندام حسي هستند كه اثر محرك را به پيام عصبي تبديل ميگيرنده: سلول

  دهد:رخ مي روبرو كنيد روندزماني كه يك محرك را دريافت مي

  اثر محرك توسط اندام حسي دريافت مي شود،  .أ

ها در اندام حسي به پيام عصبي تبديل اثر محرك، با كمك گيرنده  .ب

  شود،مي

 شود،پيام عصبي توسط عصب حسي به سيستم عصبي مركزي ارسال مي  .ج

 پيام عصبي ارسال شده، در دستگاه عصبي مركزي، تفسير و درك مي شود.  .د

  چشم .5-1-1
براي اينكه بتوانيم يك جسم را ببينيم، بايد نور از آن جسم به 
چشم ما برسد. در واقع وقتي محيط كاملا تاريك است و نوري وجود 

تواند احساس كند، اما در حضور نور، ، چشم ما هم چيزي را نميندارد
  هاي مختلف و اجسام مختلف را ببينيم.توانيم رنگمي

كند دو حالت وجود دارد؛ يا جسم از خودش نور توليد مي
توانيم آن را ببينيم، مانند شعله شمع يا مهتابي. يا (چشمه نور) و مي

 كند و بايد از يك چشمة نور، پرتوهاي نور به جسم برخورد كند و بازتاب آن به چشم ما برسد. اينكه جسم، از خودش نور توليد نمي
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له شود. اين پيام بلافاصگذارد و پيام عصبي در آنجا توليد ميهاي گيرندة نور در چشم اثر ميرسد بر سلولنوري كه به چشم ما مي
  نيم.ككند و ما آن را درك ميهاي دريافت شده، تصوير جسم را بازسازي مياين پيامشود. مغز با از طريق عصب بينايي به مغز مخابره مي

  :1شكل زير اجزاي سازندة چشم را مشخص كنيد در

  

                                                      
1 https://vsp.postclickmarketing.com/EyeAnatomy/eye-anatomy-review-page-2037Y-348963.html?_ion_target=embed-1.0#Pupil 
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ر نوها تبديل اي. وظيفة اين سلولاستوانهمخروطي و  هايدر لاية داخلي چشم (شبكيه) دو نوع سلول گيرندة نوري وجود دارد. سلول
  د.شوحس بينايي در قشر مخ فرستاده مي ها توسط عصب بينايي به مركزپيامبي است. پس از توليد پيام عصبي، پيام عصبه 

 .مركز درك حس بينايي در قسمت پس سري قشر مخ قرار دارد 

 لايه هاي مختلف چشم: 
 

 ةايه ضخيم ترين لي اين پرده، ك پرده اي سخت، ضخيم و سفيد رنگ از جنس بافت پيوندي است. وظيفه، خارجي) ةليبيه (لايصُ .1
  چشم است، محافظت از بخش داخلي چشم مي باشد.

  صليبيه در قسمت جلوي چشم، بر جسته تر و شفاف تر مي شود و قرنيه را به وجود مي آورد. نور، ابتدا از قرنيه مي گذرد و
 سپس وارد چشم مي شود. قرنيه نيز از جنس بافت پيوندي است.

لايه اي تيره رنگ است كه سبب مي شود نور در داخل كره ي چشم، منعكس نشود. همچنين در مشيميه )، مياني ةشيميه (لايمَ .2
 تعداد زيادي رگ خوني وجود دارد كه وظيفه ي آن ها، غذا دادن به قسمت هاي مختلف ديواره ي كره ي چشم است.

  به علت رنگ چشم شما، را به وجود مي آورد.مشيميه در قسمت جلوي چشم، تقريبا مسطح مي شود و بخش رنگين عنبيه 
ماهيچه هاي موجود در عنبيه، باعث  چشم شماست. عنبيه در تنظيم نور ورودي به كره ي چشم، نقش دارد. ةرنگ عنبي

  شود. مردمك در مقابل نور زياد، تنگ و در برابر نور كم، گشاد مي شود. گشاد يا تنگ شدن سوراخ مردمك چشم مي
لايه اي بسيار نازك و حساس است و داراي سلول هاي گيرنده ي نور و سلول هاي عصبي است كه در  ،ترين لايه)شبكيه (داخلي .3

  اي و مخروطي است.استوانه ةشبكيه داراي دو نوع سلول گيرندايجاد پيام عصبي بينايي نقش ندارد. 
  

و دومي از زلاليه ديگري در پشت عدسي، قرار دارد كه اولي از مايعي به نام  در كره ي چشم، دو محفظه، يكي در جلوي عدسي و 
 پر شده است. عدسي چشم با هر دو مايع، زلاليه و زجاجيه، در ارتباط است.زجاجيه مايعي به نام 

 زجاجيه، باعث حفظ شدن شكل كروي چشم مي شود. 

كند تا از طريق مويرگ آوري ميي سازد و مواد دفعي آن ها را جمعزلاليه، مواد غذايي و اكسيژن را براي عدسي و قرنيه فراهم م 
 ها دفع شوند.

 سلول هاي قرنيه، اكسيژن مورد نياز خود را به طور مستقيم از هوا مي گيرند و نيازي به دستگاه تنفسي ما ندارند. 

مركز مي كند. ضخامت عدسي قرار دارد كه نور را بر روي پرده ي داخلي چشم (شبكيه) متعدسي چشم در پشت مردمك،  
  تغيير مي كند تا بتواند تصوير واضحي از اجسام دور يا نزديك روي شبكيه ايجاد كند.ماهيچه هاي مژگاني چشم، توسط 
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  اي:هاي مخروطي و استوانهتفاوت گيرنده

 اي، شكلي شبيه استوانه دارند.هاي استوانههاي مخروطي، مخروطي شكل و سلولسلول .1

  
هاي مخروطي سه نوع اند كه هركدام به گيرنده .2

يكي از سه رنگ اصلي قرمز، آبي و سبز 
حساسيت دارند. با تحريك يك يا چندتا از اين 

كنيم. مختلف را درك ميهاي ها، رنگسلول
اي مسئول هاي استوانهدرحالي كه گيرنده

ديدن اجسام در نور ضعيف و به صورت سياه و 
  سفيد هستند.

 
اي بسيار زيادتر از هاي استوانهتعداد سلول .3

 هاي مخروطي استسلول

 

 روي شبكيه تحقيق كنيد و به صورت خلاصه هاي خود دربارة مراحل عبور نور از قرنيه تا تشكيل تصوير برگروهيبا كمك همحقيق: ت
 در قالب روزنامه ديواري به كلاس ارائه دهيد.
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  گوش .5-1-2
اند. اين امواج به گوش ما محيط اطراف ما تقريبا همواره پر از صداهاي مختلف است. صداها به صورت امواجي در اطراف ما پراكنده

  به مركز شنوايي در قشر مخ فرستاده مي شود.ها به پيام عصبي تبديل شده و اين پيام عصبي رسند. سپس در گوش، توسط گيرندهمي

  ي قشر مخ قرار دارد.شنوايي در قسمت گيجگاهمركز درك حس 

هاي صوتي، در گوش داخلي، است. پيام گوش داخليدانيد گوش ما داراي سه بخش است كه مهم ترين بخش آن همانطور كه مي
 در قسمت حلزوني گوش قرار دارند. هاي مژه دار هستندها كه سلولشوند. اين گيرندهگيرنده به پيام عصبي تبديل مي هايتوسط سلول

  شود.ها را تحريك و باعث توليد پيام عصبي ميانرژي موج صوتي، مژه
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هاي آنها با يك پوشش ژلاتين مانند داري وجود دارند كه مژكهاي مژكبينيد در بخش حلزوني، سلولهمانطور كه در شكل زير مي
ها نيز خم لرزد و در نتيجه مژكشوند، مايع درون بخش حلزوني ميدر گوش تماس دارد. وقتي امواج صوتي وارد قسمت حلزوني مي

وش گ شوند و پيام عصبي ايجاد مي شود. اين پيام عصبي توسط عصبهاي گيرنده تحريك ميشوند. در نتيجة اين اتفاقات ياختهمي
  شود.به مغز فرستاده مي

  

  :هاي خوددهد. با كمك همگروهيگوش انسان، علاوه بر تبديل صوت به پيام عصبي، تعادل بدن را نيز به مغز گزارش ميتحقيق 
خطي، با شكل مناسب، به كلاس ارائه  50شود. نتيجه را به صورت يك گزارش حداكثر تحقيق كنيد كه اين كار چگونه انجام مي

 يد.ده

  بيني .5-1-3
رويد، كنند (تصور كنيد وقتي از مدرسه به خانه ميهاي مواد بودار آزاد ميمواد بودار به فضاي اطراف خود، تعداد زيادي مولكول

هاي بويايي كه در سقف شوند، توسط گيرندهها وقتي وارد بيني ما مي) اين مولكول بوي قرمه سبزي فضاي خانه را پر كرده باشد 
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ها توسط هاي آنها مژك دارد. اين مژكاي هستند كه دندريتهاي عصبيها، سلولشوند. اين گيرندهقرار دارند دريافت ميبيني ما 
ود. ششود. سپس اين پيام از طريق آكسون سلول به لوب بويايي مغز فرستاده ميشوند و پيام ايجاد ميهاي بو تحريك ميمولكول

  شود.فرستاده مينهايتا اين پيام عصبي به قشر مخ 

  مخ قرار دارد. هايكرهبويايي در جلوي نيممركز درك حس 

 

  توانيم بوهاي مختلف را احساس كنيم و از هم تشخيص دهيم.ي بو، تنوع زيادي دارند، به همين خاطر، ما ميهاي گيرندهسلول

 :يك سگ شكاري اين عدد  ها بسيار بيشتر از انسان است. درهاي بويايي در بيني سگتعداد گيرنده نكته
  ميليون گيرنده است. 6تا  5ميليون عدد است. در حالي كه در بيني انسان اين رقم بين  200بيش از 

 :تواند به انسان در برابر خطرات احتمالي كمك كند. خطراتي مانند نشت گاز، سوختن، فساد مواد غذايي و ...حس بويايي مي نكته 
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  دستگاه حركتي .5-2
 كنند سپسهاي خارجي را به يك پيام عصبي تبديل ميها، اثر محركهاي حسي با كمك گيرندهتاكنون ياد گرفته ايم كه اندام

اين پيام، تصميمات لازم را در شود. مغز پس از دريافت اين پيام حسي به وسيلة بخش محيطي دستگاه عصبي، به مغز فرستاده مي
  ها صحبت كنيم.خواهيم راجع به حركت ماهيچهفرستد. در اين بخش ميها ميقالب پيام حركتي، بوسيلة بخش محيطي، به ماهيچه

  كنند.درواقع در اين فرآيند، دستگاه عصبي و دستگاه حركتي بدن ما، با هم همكاري مي

  و اسكلت بدن است.دستگاه حركتي بدن ما شامل ماهيچه ها 

  اسكلت .5-2-1
  گويند.ها و اتصالات آنها در بدن، اسكلت ميها، غضروفاسكلت بدن: به مجموعة استخوان

  استخوان 
هاي غضروفي، مواد معدني مانند اند. پس از تولد، با رشد بدن ما، اين بخشهاي ما ابتدا از غضروف ساخته شدهبيشتر استخوان

 آيند.ها بوجود ميشوند. درنتيجه استخوانسخت مي كنند وكلسيم و فسفر را جذب مي

 :وظايف استخوان در بدن انسان عبارتند از 

 
 هاهاي مهم و حياتي مانند قلب و مغز و نخاع و ششمحفاظت از اندام .1

 دهندبه بدن ما فرم و شكل مي .2

 ها كمك مي كننددر حركت بدن به ماهيچه .3

 محل ذخيرة مواد معدني در بدن ما هستند .4

 كنندهاي خوني را توليد ميسلول .5

  استخوان، نسبت به غضروف كلسيم و فسفر فراوان تري دارد، بنابراين استحكام و مقاومت آن بالاتر است.
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اي قرار دارند. در مادة اي به نام مادة زمينهها در مادهها، سلولبافت غضروف و استخوان از نوع بافت پيوندي است. در اين بافت
  بافت ساختار استخوان، به دو صورت اسفنجي (حفره دار) و متراكم وجود دارد. هاي پروتئيني و مواد معدني وجود دارد.اي رشتهزمينه

  
  :سه قطعه استخوان مشابه مرغ را برداريد. يكي از آنها را در سركه بياندازيد و بگذاريد چند روز بماند. سپس استخوان آزمايش

نتيجه را با  تا بسوزد. استخوان سوم را بدون تغيير نگاه داريد. سه استخوان را با هم مقايسه كنيد.دوم را روي شعله بگيريد 
 همكاري گروه خود، به صورت يك گزارش آزمايشگاهي دو صفحه اي به كلاس ارائه دهيد.

 كدام استخوان استحكام بيشتري دارد؟ .1

 

 تر است؟ چرا؟كدام استخوان نرم .2

 

 تر است؟ چرا؟كدام استخوان شكننده .3
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  غضروف 
-همانطور كه قبلا گفتيم ساختار غضروف نيز از نوع بافت پيوندي است. در نوك بيني، لالة گوش و همچنين محل اتصال استخوان

  شود.ها در محل اصطكاك ميها غضروف وجود دارد. چون غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطكاك استخوان

 سالگي 20 از. يابدمي ادامه سالگي 20 سن حدود تا و شود مي آغاز جنيني دوراناز  سفت، استخوان به نرم غضروف تبديلنكته:  
 امكان ،شكستگي صورت در همچنين. يابد مي ادامه هاآن قطري رشد فقط و شود مي متوقف ها استخوان طولي رشد بعد، به

  .دارد وجود آن ترميم

  مفصل 
  ها انواع مختلفي دارند:گويند. مفصلها به يكديگر مفصل ميبه محل اتصال استخوان

 مفصل ثابت .1

ن استخوا ندارند. مانند در اين نوع مفصل، استخوان ها نسبت به هم هيچ هركتي
  ها) به يكديگر وصل شده اند.طرباهاي جمجمه كه به كمك رشته هاي سخت (

  

  

 

 مفصل نيمه متحرك .2

گيرند در اين مفصل، استخوان ها به كمك غضروف در كنار يكديگر قرار مي
ها و جناغ يا مفصل بين دندههاي پشت مهرهو حركت جزيي دارند. مانند 

 سينه.



 مام محمد باقر (ع) شعبه رضا واثقيدبيرستان ا                   عليرضا عباسي بير:دام ن

  t.me\oloome_tajrobi              علوم هشتم              
 

  يادداشت
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 متحركفصل م .3

-هنها پيچيدت به هم حركت مي كنند و ساختمان آاستخوان ها نسب ،دراين مفصل
اي از لايه ابها سر استخوان دو ،ل متحركيك مفص . درتر از انواع ديگر است

ا هاستخوانوشيده شده و بين دو سر استخوان، مايع مفصلي قرار دارد. غضروف پ
  به يكديگر وصل مي شوند.، نيز به كمك رشته هاي محكمي با نام رباط

رباط ها بافت پيوندي محكمي هستند، كه استخوان ها را در محل  
  كنند.مفصل ها به يكديگر متصل مي

 بدندر مفصل متحركمختلف نوع  6در بدن ما مفاصل متحرك مختلفي وجود دارند.
  اند:در شكل زير نشان داده شده انسان،

  


