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فناوری زیست باشگاه دانش آموزی 

در آشنایی و فعالیت دانش آموزان: هدف 
زیستیحوزه علوم 





.کنندمیتبدیلعصبیپیامبهودریافتراخاصیمحرکاثرکههاییاندام

.گذارندمیاثیرتمابدنرویکهدارندوجودطبیعتدرفشاروگرماشیمیایی،موادصوت،نور،مثلمختلفیهایمحرک

.شوندمیاساحسپوستباسرماوگرماوگوشباصوتچشم،بانورمثالَ.شودمیحسخاصهایمحلدرفقطمحرکهر

.باشندمیپوستوزبانبینی،گوش،چشم،بدن،حسیهایاندامترینمهم

های حسیاندام



.داریمنیازنوربهاجسامدیدنبرای

.رسدمیچشمبهمستقیماَروشنالمپیاتلویزیونماننداجسامینور

.رسدمیچشمبههاآنبهشدهتابیدهنوربازتابکتاب،مثلاجسامیدیدنبرای

پردازشمخقشربهبیناییعصبطریقازپیاممخابرهعصبیپیامایجادچشمدرنورگیرندههاییاختهبرنوراثر
اجسامدیدنسریپسلوبدر

بینیم؟ها را میچگونه اجسام و رنگ



.دارندقرار(شبکیه)چشمداخلیالیهدر

.هستندایاستوانهومخروطیهایگیرندهشامل

.کنندمیتبدیلعصبیپیامبهرانوراثرهایاختهاین

.فرستندمیسریپسلوببهبیناییعصبطریقازراعصبیپیام

.دهندمیتشکیلرابیناییعصبشبکیه،عصبیهاییاختهآکسون

های نوریگیرنده



.دارندحساسیت(سبزوآبیقرمز،)اصلیهایرنگازیکیبهکدامهرکهاندنوعسهمخروطیهایگیرنده

.بینیممیرااجساممختلفهایرنگمخروطی،هایگیرندهازموردچندیایکتحریکبا

.استبیشترتعدادشانودارندسفیدوسیاهدیدایاستوانههایگیرنده

.شوندمیتحریکزیادنوردرمخروطیهاییاختهوکمنوردرایاستوانههاییاخته



.الیه کره چشم از صلبیه و قرنیه تشکیل شده استترین خارجی
از کره چشممحافظت سفیدرنگ و محکم الیه صلبیه 
پرتوهای نور به داخل چشمهدایت چشمپرده شفاف جلوی قرنیه 

ساختار چشم



.استعنبیهومژگانیجسممشیمیه،شاملچشممیانیالیه

.کندمیتغذیهراچشمشبکیهکهاستخونیهایمویرگازپروداررنگدانهایالیهمشیمیه

.استگرفتهقرارقرنیهپشتدرکهچشمرنگینبخشعنبیه

نورمسیرورودیعنبیهوسطسوراخمردمک

.کنندمیگشادکم،نوردروتنگزیاد،نوردررامردمکعنبیه،صافهایماهیچه



.استمژگانیهایماهیچهشاملوعنبیهومشیمیهبینایحلقهمژگانیجسم

.استمتصلمژگانیجسمبهآویزیتارهاینامبههاییرشتهباوپذیرانعطاف،همگراعدسی

.کندمیمتمرکزآننوریهایگیرندهوشبکیهرویرانورپرتوهایعدسی

هایماهیچهتراحتاسبادور،اشیایدیدنهنگام.شودمیضخیمعدسیمژگانی،هایماهیچهانقباضبانزدیک،اشیایدیدنهنگام
.شودمیترباریکعدسیمژگانی،



.کندمیپرراعدسیجلویفضایکهاستشفافیمایعزاللیه

.شودمیترشحهامویرگاز

.دهدمیخونبهوکندمیآوریجمعراهاآندفعیموادوفراهمقرنیهوعدسیبرایرااکسیژنوغذاییمواد

.داردقرارعدسیپشتفضایدرکهاستشفافیوایژلهمادهزجاجیه

.کندمیحفظراچشمکرویشکلزجاجیه،

بیعصهاییاختهو(ایاستوانهومخروطیهاییاخته)نوریهایگیرندهقرارگیریمحلچشمداخلیالیهشبکیه



.استدرونیومیانیبیرونی،بخشسهدارایگوش

گوشمجرایوگوشاللهگوشبیرونیبخش

.کندمیمنتقلمیانیبخشبهراهاآنشنوایی،مجرایوآوریجمعراصوتیامواجگوش،الله

.داردقرارمیانیوبیرونیگوشبینوشنواییمجرایانتهایدرصماخپرده

رکابیوسندانیچکشی،هایاستخوانداخلبهخارجازترتیببهمیانیگوشهایاستخوان

دهلیزیوحلزونیبخشدرونیگوشدرونیبخش

.داردنقشتعادلدردهلیزیبخشوشنواییدرگوشحلزونیبخش

شنوایی



.داردقراررکابیاستخوانزیردربیضیدریچه

.آورددرمیلرزشبهراگوشحلزوندرونمایعبیضی،دریچهلرزش

.دارندتماسژالتینیپوششیباهایشانمژککهدارندقرارداریمژکهاییاختهحلزونی،بخشدر

تحریکهانآغشاییونیهایکانالشدنباز(شنواییهایگیرنده)دارمژکهاییاختههایمژکشدنخمحلزونیبخشدرونمایعلرزش
هایاختهاین

.بردمیمغزبهراایجادشدهعصبیپیامگوش،عصبشنواییبخش

مخقشرگیجگاهیلوبشنواییمرکز

ساختار گوش



.استدارمژکهایشاندندریتکهاندعصبیهاییاخته

.دارندقراربینیحفرهسقفدر

.شوندمیتحریکتنفسیهوایبودارهایمولکولوسیلهبه

.شودمیفرستادهمخقشربهایجادشدهعصبیپیام

.استمخهاینیمکرهجلویدربویاییحسمرکز

همازهاآندادنیصتشخومختلفبوهایاحساسدارندقراربینیپوششیبافتدرکههاییگیرندهتنوعبودنزیاد

های بویاییهای گیرندهویژگی



.هستندتمایزیافتههایسلول

.دارندقرارزبانهایبرجستگیودهاندرموجودچشاییهایجوانهدرون

.شوندمیتحریکبزاقدرغذاهایذرهشدنحلبا

مزهتشخیصمخقشربهایجادشدهعصبیپیامارسال

.شودنمیاحساسسردخیلیوداغخیلیغذاهایمزه

های چشاییهای گیرندهویژگی



دردوفشارلمس،سرما،گرما،هایگیرندهشاملپوستدرمتفاوتگیرندههاییاختهوجود

.هستند(دندریتانتهای)نورونازبخشیپوست،هایگیرنده

.داردقرارپیوندیبافتازپوششیدروندرد،گیرندهجزبهپوستهایگیرندههمه

مخقشربهارسالوعصبیپیامبهمختلفهایمحرکاثرتبدیل

پوست



(بندیاستخوان)اسکلت+هاماهیچهحرکتیدستگاه

حرکتیدستگاهوعصبیدستگاهبدناعضایکردنحرکتبرایالزمهایدستگاه

تیدستگاه حرک



(زردپیورباطمثل)هاآناتصاالتوهاغضروفها،استخوانمجموعهاسکلت

.اندشدهساختهغضروفازابتداهااستخوانبیشتر

استخوانبهدیلتبوشدنسختفسفروکلسیممثلمعدنیموادجذبرشدهنگامدرغضروفیهایبخشاین

.هستندپیوندیبافتازانواعیغضروفواستخوان

.دارندقرارایزمینهمادهدرهابافتاینهاییاخته

.دارندوجودمعدنیموادوپروتئینیهایرشتهای،زمینهمادهدر



اسکلت



توضیح وظیفه
ی کنند تا اندام استخوان ها شکل بدن را تعیین و نیز چارچوبی را ایجاد م

.ها روی آنها مستقر شوند
پشتیبانی

ها باعث انتقال اتصال ماهیچه های اسکلتی به استخوان ها و انقباض آن
.نیروی ماهیچه به استخوان و حرکت آن می شود

حرکت

، مغز و شش ها اسکلت استخوانی، بخش های حساسی، مانند نخاع، قلب
.را حفاظت میکند

حفاظت اندام های درونی

ا تولید بسیاری از استخوان ها مغز قرمز دارند که یاخته های خونی ر
.میکند تولید یاخته های خونی

.م انداستخوان ها محل ذخیرۀ مواد معدنی، مانند فسفات و کلسی ذخیره مواد معدنی

تکلم و استخوان های کوچک گوش در شنیدن و استخوان های آرواره در
.جویدن نقش دارند

مکمک به شنیدن، تکل
و اعمال دیگر

استخوانی در انسانوظایف اسکلت 



.داردزیادیاستحکام

.استفراوانفسفروکلسیمآن،زمینهمادهدر

.استشدهتشکیلاسفنجیومتراکمبافتنوعدوازاستخوانهر

.استمتفاوتمختلفهایاستخواندراستخوانیبافتنوعهرقرارگیریمحلومیزان

.شودمیدیدهاسفنجیاستخوانیبافتدراستخوانقرمزمغز

.استشدهاحاطهپیوندیبافتتوسطاستخوانخارجیسطح

.دارندارتباطبیرونبهمجراهاییراهازاعصابوهارگ

استخوان



.استانعطافقابلونرم

.شودمیمفاصلدرهااستخواناصطکاکمانع

.استخونیهایرگفاقد

.داردوجودغضروفهااستخواناتصالمحلونایگوش،اللهبینی،نوکدر

غضروف



یکدیگربههااستخواناتصالمحلمفصل

مفصلانواع

جمجمهایهاستخواندرثابتمفصلمثل.کنندنمیحرکتهااستخوانمفاصل،ایندر:ثابتهایمفصل

مفصل



.دارندحرکتقابلیتهااستخوانها،مفصلبیشتردر:متحرکهایمفصل

.استشدهپوشیدهغضروفیبافتتوسطهامفصلاینمحلدرهااستخوانسر

.اندشدهاحاطهپیوندیبافتجنسازکپسولیتوسطهامفصلاینمحلدرهااستخوان

.استلغزندهمفصلیمایعازپرمفصلیکپسول

.باشندنداشتهیچنداناصطکاکوبخورندلیزهممجاوردرکهدهدمیامکانهااستخوانبهغضروفصیقلیسطحومفصلیمایع



قرارکاسهدرونگویوددارگودومانندکاسهحالتدیگراستخوانسرومانندگویحالتاستخوانیکسر:ایکاسه-گویمفصل
مفصلولگننیمورانناستخوابینمفصل:مثال.بچرخدمختلفهایجهتدرتواندمیداردمانندگویسرکهاستخوانی.گیردمی

.کتفوبازواستخوانبین

زانووآرنجمفصلمثل.نداردوجودچرخشیحرکتوکندمیحرکت(شدنبستهوبازجهت)خاصجهتیکدر:لوالییمفصل

هامهرهستونوهادندهبینمفصلمثل.(لغزندمیهمدیگررویاستخواندو)دارندمحدودیحرکت:لغزندهمفصل

های متحرکانواع مفصل



رباط 
.کندمیوصلهمبهمتحرکهایمفصلمحلدرراهااستخوانکهمحکمیپیوندیبافت

.شودمیمتصلاستخوانبهرباطسردو

.باشدمیکالژنرباط،دهندهتشکیلاصلیپروتئین



.شوندمیحرکتباعثاندام،هایاستخوانوهاماهیچهبینهمکاریواتصال

.شوندمیهاآنحرکتباعثانبساطوانقباضباودهندمیقرارخودگاهتکیهراهااستخوانهاماهیچه

بدنارادیحرکاتاسکلتیماهیچه

قلبتپشقلبیماهیچه

.....ومردمکشدنبستهوبازگوارش،دستگاهحرکاتصافماهیچه

هاماهیچه



مقایسه انواع ماهیچه های بدن



توضیح وظیفه

.میشوندماهیچه ها با اتصال به استخوان ها باعث ایجاد حرکت ارادی حرکات ارادی

ماهیچه های اسکلتی نوعی کنترل ارادی برای دهان، مخرج و پلک ها 
.میکنندایجاد

کنترل دریچه های
بدن

تخوان ماهیچه ها با اتصال به استخوان ها و انقباض خود باعث اتصال اس
.و نگهداری بدن به صورت قائم میشوندها به هم

حفظ حالت بدن

کل و ایجاد ماهیچه های اسکلتی با کمک به سخن گفتن، نوشتن یا رسم ش
.مختلف چهره، در برقراری ارتباط ایفای نقش می کنندحاالت

ارتباطات

فعالیت های سوخت و ساز در یاخته های ماهیچ های باعث ایجاد گرمای
.می شود که می تواند در حفظ دمای مناسب بدن مؤثر باشدزیادی

حفظ دمای بدن

های اسکلتیوظایف ماهیچه



.اندگرفتهقرارهمکناردرطولدرواندنازکودرازایماهیچههاییاخته

ماهیچهتشکیلتربزرگوبزرگدستجاتایجادهمبهایماهیچههاییاختهاتصالپیوندیبافت

.یابندمیادامهآنسردوتاهاماهیچهرویوهارشتهبینپیوندیبافت

.شودمیمتصلاستخوانبهمعموالَکهماهیچهانتهایدرپیوندیبافتجنسازسفیدرنگیطنابزردپی

استخوانحرکتماهیچهشدنضخیموترکوتاههمباایماهیچههاییاختههمهانقباض

بافت در ماهیچه اسکلتی



.کنندمیکارهمعکسوجفتصورتبهمعموالَهاماهیچه

.دهدمیحرکتسمتیکبهرااستخوانیشود،میکوتاهومنقبضایماهیچهوقتی

.برگرداندخودقبلیجایبهرااستخوانتواندنمیاستراحتحالتدرماهیچهاین

.دهندانجاماستخواندیگرسمتدرماهیچهچندیایکبایدراعملاین

.کنندمیکارجفتجفتودارندمتقابلعملاسکلتیهایماهیچهبیشتر

عملکرد ماهیچه ها به صورت جفت



پیروز باشید و موفق 

فاوتهموفقیت برای هر شخص مت
راه خودتو پیدا کن


