
بدن ما  10
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روزی هنگام بازی محّمد زمین خورد و دست او زخم شد،  مّدتی طول كشید تا زخم بهبود 
پیدا كند و پس از چند هفته اثری از زخم روی دست محّمد باقی نماند،  آسیب دیدگی 

پوست دست محّمد چگونه بهبود پیدا كرد؟

بدن همه جانداران از سلول ساخته شده است. بدن ما از میلیون ها سلول تشكیل شده است؛ 
سلول های بدن ما شكل های مختلفی دارند و كارهای مختلفی انجام می دهند. 

 سلول های نای

هرسلول معموالً  از سه بخش تشكیل شده است: 

 پرده ی دور سلول ) غشاء ( 

 سیتوپالسم 

 هسته

 سلول های روده ی باریك 

 سلول گلبول سفید 
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سلول های بدن ما می توانند رشد كنند و تقسیم شوند. سلول ها با تقسیم شدن، زیاد می شوند.

سلول های پوست هم تقسیم می شوند و پوست تازه به وجود می آورند. اكنون بگویید
پوست آسیب دیده ی محّمد چگونه ترمیم شد؟

 اغلب سلول ها بسیار كوچك اند و فقط با میكروسكوپ می توان آن ها را مشاهده كرد. 
میكروسكوپ ابزاری است كه می تواند اشیاء را حّتی چند هزار برابر بزرگ كند. 

مشاهده 
كنید 

غشاء
هسته

سیتوپالسم

سلول های سطح داخل دهان به راحتی جدا می شوند. به كمك معلّم خود این سلول ها را از 
دهان خود خارج و زیر میكروسكوپ مشاهده كنید و شكل آن ها را بكشید. 
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سلول ها برای زنده ماندن،  رشد كردن و تقسیم شدن به غذا و اكسیژن نیاز دارند. غذایی 
كه می خوریم، به ذّره های بسیار كوچك تبدیل می شود. این ذّره ها و نیز اكسیژنی كه تنفس 
می كنیم،  به سلول های بدن وارد می شوند تا سلول ها از آن ها استفاده كنند. درون سلول، 
گاز كربن دی اكسید و مواّدّ دیگری به وجود می آیند كه سّمی اند و باید از آن خارج شوند. 

چگونه مواّدّ غذایی و اكسیژن به هر یك ازمیلیون ها سلول بدن ما می رسند؟ چگونه مواّدّ 
دفعی از سلول ها دور می شوند؟

ورود اكسیژن به بدن و خروج كربن دی اكسید 
سال گذشته با شش ها آشنا شدید. وقتی نفس می كشیم، 

دم و بازدم انجام می دهیم. هنگام دم هوا را از 
دهان یا بینی به لوله ی نای وارد می كنیم. 
هوا از نای به نایژه و شاخه های باریك تر آن 
وارد می شود تا به كیسه های بسیار كوچك 
نام  هوایی  كیسه های  كه  شش ها  درون 
دارند، برسد. هوایی كه وارد بدن می شود، 

یك  دم،  هر  از  پس  دارد.  زیادی  اكسیژن 
شش ها  از  را  هوا  و  می دهیم  انجام  بازدم 

كربن دی اكسید  هوا  این  می كنیم.  خارج 
زیادی دارد.

كیسه ی هوایی

اكسیژن

غذا

كربن دی اكسید

مواّدّ دفعی دیگر
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 روی صندلی بنشینید و به آرامی نفس بكشید. تعداد دم و بازدم های خود را در مّدت 
یك دقیقه بشمارید. 

 پس از 15 دقیقه دویدن تعداد دم و بازدم خود را دوباره بشمارید. تعداد دم و بازدم 
چه تغییری كرده است؟ به نظر شما علّت این تغییر چیست؟

حتماً موهای درون بینی را دیده اید. این موها چه فایده ای دارند؟

روی سلول های درون نای و شاخه های آن را ماّده ای چسبنده می پوشاند،  این سلول ها 
مژك های بسیار ریزی دارند كه با حركت خود ماّده ی چسبنده را به سمت باال هل می دهند. 
موهای بینی،  مژك های درون نای و شاخه های آن از ورود ذّره های ریز همراه هوا )گرد 
و غبار( به شش ها جلوگیری می كنند. هوای آلوده و دود سیگار جلوی حركت مژك ها را 

می گیرند. 

چرا نفس كشیدن با بینی از تنفس با دهان بهداشتی تر است؟

مخاط

مژك

سلول نای

هسته

گفت و گو كنید

آزمایش 
كنید
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انتقال مواّد در بدن 
اكسیژنی كه وارد كیسه های هوایی می شود چگونه به سلول های بخش های مختلف بدن 

مثل دست،  پا و مغز می رسد؟

خون مواّد مورد نیاز سلول های بدن )اكسیژن و مواّدّ غذایی( را به آن ها می رساند و مواّد 
دفعی مثل كربن دی اكسید را از سلول ها گرفته و به اندام های دفع كننده مثل شش ها 
می رساند تا از بدن خارج شوند. در بدن ما حدود پنج لیتر خون درون رگ ها جریان دارد. 

قلب مثل یك تلمبه عمل می كند و در هر دقیقه حدود 70 بار ضربان دارد و با این كار، 
خون را در رگ ها به جریان می اندازد. 

دو سرخرگ، خون را از قلب خارج می كنند. یكی از آن ها به دو شاخه تبدیل می شود 
وخون را به دو شش می رساند. سرخرگ دوم خون را به اندام های دیگر بدن می رساند. 

دارد.سلول های كیسه های  اكسید زیادی  وارد می شود، كربن دی  به شش ها  خونی كه 
هوایی، كربن دی اكسید خون را می گیرند و به آن اكسیژن می دهند. این خون به قلب 

بر می گردد.

سیاهرگ

سیاهرگ

سرخرگی 
كه به شش 

می رود

سرخرگی 
كه به اندام ها 

می رود

اندام های بدن

شش
سرخرگ

سیاهرگ

سیاهرگ

سرخرگ

سرخرگ
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آزمایش 
كنید

سرخرگی كه به هر بخش بدن خون می رساند، درون آن به رگ های بسیار باریكی به نام 
مویرگ تبدیل می شود. سلول ها در نزدیك مویرگ ها قرار دارند. اكسیژن و مواّد غذایی 
از مویرگ خارج می شوند تا به سلول ها برسند و مواّد دفعی مثل كربن دی اكسید نیز به 
مویرگ وارد می شوند. مویرگ ها به سیاهرگ مّتصل اند. سیاهرگ خون را از بخش های 

مختلف بدن خارج می كند وبه قلب بر می گرداند. 

حركت خون در سرخرگ ها را می توانیم به شكل نبض احساس كنیم. تعداد نبض با تعداد 
ضربان قلب مساوی است. 

مثل شكل رو به رو تعداد نبض خود را در یك 
دقیقه بشمارید. 

 پیش بینی كنید پس از دویدن تعداد نبضتان چه تغییری می كند؟ چطور می توانید این 
تغییر را نشان دهید؟

سیاهرگ
سرخرگ مویرگ

سلول های 
بدن
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درخون سلول وجود دارد. 
از آب و  دارد كه  نام  مایع خون پالسما  بخش 
خون  درون  است.  شده  تشكیل  مختلف  مواّد 
گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پالكت ها 

وجود دارند. 

گلبول های قرمز، اكسیژن و كربن دی اكسید 
سفید  گلبول های  می كنند.  منتقل  خون  در  را 
می كنند.  دفاع  بدن  از  میكروب ها  برابر  در 
پالكت ها هنگام خون ریزی موجب لخته شدن 
خون می شوند. لخته شدن از خون ریزی بیشتر 
جلوگیری می كند. پس از كمی خون ریزی روی 
لخته ای  محّمد،   دست  آسیب دیدگی  محّل 

تشكیل شد و دیگر از زخم خونی خارج نشد. 

چرا در برخی بیماری ها تعداد گلبول های سفید فرد افزایش پیدا می كند؟

غذا برای ورود به سلول آماده می شود. 
غذایی كه می خوریم باید به ذّره های بسیار كوچكی تبدیل شود تا به سلول های بدن وارد 

شود. یعنی غذایی كه می خوریم، باید گوارش پیدا كند. 

سلول

گاهی در افراد بزرگسال، سرخرگ ها سخت و تنگ می شوند. 
نوع غذایی كه می خوریم، در ایجاد این بیماری نقش مهمی دارد. 
درباره ی این بیماری گزارشی تهیه كنید و به كالس ارائه دهید. 

جمع آوری اّطالعات

نان
گوشت

سبزیجات
غذا مثل:

عبور از بخش های گوارشی 

فكر كنید

گلبول قرمز

سما
پال

ل ها
لو

س

پالكت

گلبول سفید
غذا

ی 
 ها

ّره
ذ



باقی مانده ی غذا به روده ی بزرگ فرستاده می شود. مقداری از آب و نمك آن گرفته 
می شود و به خون برمی گردد و مواّد گوارش نیافته از بدن دفع می شوند. مری،  معده، 
روده ی باریك و روده ی بزرگ، تنگ و گشاد می شوند تا غذا را به حركت در آورند و به 

گوارش آن كمك كنند. 

 وقتی غذا را در دهان می جویم، غذا به كمك دندان ها تّكه تّكه و با بزاق مخلوط می شود 
و به شكل گلوله های نرم در می آید. این گلوله ها به لوله ی مری وارد و پس ازگذر از این 
لوله به كیسه ی معده فرستاده می شوندتا برای مّدتی در آن انبار شوند. در معده غذای نرم 

شده به شكل سوپ غلیظی در می آید. این سوپ كم كم وارد روده ی بار یك می شود. 

درون روده ی باریك این سوپ به ذّره های بسیار كوچكی تبدیل می شود كه می توانند به 
سلول های بدن وارد شوند. این ذّره های بسیار ریز غذا وارد مویرگ های خونی موجود در 

روده ی باریك می شوند. جریان خون، این ذّره ها را به همه ی بخش های بدن می رساند. 

76

ذّره های كوچك غذا

مویرگ خونی

سلول
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مواّد زائد باید از خون خارج شوند. 
مواّد دفعی كه سلول ها به خون می ریزند، باید از بدن خارج شوند. كربن دی اكسید را 

خارج  خون  از  شش ها 
خون  نمك  و  آب  می كنند. 
شوند  زیاد  یا  كم  نباید  هم 
تا بیمار نشویم. كلیه ها خون 
مواّد  و  می كنند  تصفیه  را 
سمی مثل اوره،  آب و نمك 
ادرار  شكل  به  را  اضافی 
در می آورند. لوله ی میزنای، 
ادرار را كم كم به مثانه منتقل 
می كند. با پرشدن مثانه، فرد 

احساس دفع پیدا می كند. 

خوب جویدن و آهسته خوردن غذا به گوارش بهتر آن كمك می كند. 

نگه داشتن ادرار و دفع نكردن به موقع آن به كلیه ها آسیب می رساند. 

چرا وقتی آب كافی نمی خوریم مثالً هنگام روزه داری، ادرار غلیظ و مقدار آن كم می شود؟

با كشیدن شكل ساده ای نشان دهید برای رساندن اكسیژن و مواّد غذایی به سلول های بدن 
و دفع كربن دی اكسید، كدام بخش های بدن فّعالیت می كنند؟

فعالیت

فكر كنید

هشدار

هشدار



نرم / سخت   11
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مشاهده 
كنید 

دوستان بوته ی گل سرخ 
جانوران  آنان  می كنند.  نگهداری  مدرسه  باغچه ی  سرخ  گل  بوته ی  از  دانش آموزان 

تصویرهای زیر را در باغچه دیده اند. 

آیا ممكن است این جانوران برای گیاه ضرری داشته باشند؟

برای پاسخ به این پرسش،  دانش آموزان با مشورت معلّم خود تصمیم گرفتند هرگروه 
یكی از جانوران را انتخاب كنند و به دّقت آن را مشاهده كنند و درباره ی آن اّطالعات 

جمع آوری كنند. 

دانش آموزان، یك كرم  از  گروهی 
خاكی را با احتیاط از زیر خاك باغچه 
پارچه ای  روی  و  آوردند  بیرون 
قرار  جعبه  یك  درون  مرطوب 
دادند تا شكل بدن و حركت جانور 
را مشاهده كنند. شما هم این كار را 

انجام دهید. 

از  پس  نرسد.  آسیب  به آن  باشید  مراقب  جانور  یك  مشاهده  هنگام 
از  لزوم  صورت  در  بازگردانید.  زندگیش  محّل  به  را  جانور  مشاهده، 

دستكش و  ذّره بین استفاده كنید.

گفت و گو كنید

هشدار

شته زیر ذّره بینكرم خاكیمورچهكفشدوزك
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 كنیدمقایسه

 گزارش دانش آموزان درباره ی كرم خاكی را بخوانید. 

شما چه نكته های دیگری می توانید به این گزارش اضافه كنید؟ 

جانورانی كه زیرخاك زندگی می كنند، به هوا نیاز دارند. آزمایشی طّراحی كنید كه نشان 
دهد در خاك هوا وجود دارد.

چه  و  شباهت ها  چه  مار،  و  خاكی  كرم 
تفاوت هایی دارند؟

مار ستون مهره دارد و جانوری مهره دار 
است. كرم خاكی ستون مهره ندارد. به 
جانورانی كه ستون مهره ندارند،  جانور 
بی مهره می گویند. مورچه،  كفشدوزك، 
دیگر  جانوران  از  بسیاری  و  شته 

بی مهره اند. 

شما كدام جانوران بی مهره را می شناسید؟

كالس �ب  �گروه ال�ف   كی    ا� وع �گرفار�ش : �كرم �ف مو�ف

كی دس�ت و �پا �فدارد .  ا� �یادی دارد. �كرم �ف ه های �ف كی �فرم و ردا�ف اس�ت و �ل�ت ا� �بدن �كرم �ف

ود را  یر�ف ن، مس� ا�ك و مواّد همراه �آ وردن �ف ور �با �ف ا�ف د.�ب گی می �ك�ف �فد� ا�ك �ف �یر�ف ور �ف ا�ف ا�ین �ب

د.  یرف می �ك�ف � ا�ك را �اصل�ف ور �ف ا�ف وع �ب د. مد�ف �با�ف می �ك�ف

آزمایش 
كنید
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دانشمندان كرم خاكی و جانوران مثل آن را در گروه 
گروه  نخستین  كرم ها  می كنند.  طبقه بندی  كرم ها 

بی مهرگان اند كه با آن ها آشنا می شویم. 

زالو نیز نوعی كرم است كه ممكن است در شالیزارهای 
تغذیه  خون  از  زالو  بچسبد.  كشاورزان  پای  به  برنج 

می كند. برخی كرم ها بیماری زا هستند. 

كرمك، كرم لوله ای شكلی است كه در روده ی بزرگ 
انسان به ویژه كودكان زندگی می كند. كرمك یك انگل 

است زیرا از غذای بدن ما استفاده می كند. 

علم و زندگی 
انسان از كرم ها استفاده می كند. كرم خاكی را پرورش می دهند تا كود كرمی تولید كنند. 
از مدفوع كرم خاكی و بدن آن تهیه می شود. كود كرمی، رشد گیاهان را  كود كرمی، 

افزایش می دهد. 

دانش آموزان اّطالعات جمع آوری شده درباره ی جانوران باغچه را در جدول زیر نوشته اند. 
شما هم با مشاهده و جمع آوری اّطالعات، جدول زیررا كامل كنید.

در گروه خود درباره ی زندگی یك كرم بیماری زا اّطالعات جمع آوری 
كنید و به كالس ارائه دهید. 

جمع آوری اّطالعات

دست شكل بدنجانور
محّل بالو پا

غذازندگی

برگ های ریخته،  ریشه ی زیرخاكنداردندارددراز – حلقه واركرم خاكی
گیاهان

جانوران ریزتر مثل شته6 تاچند قسمتیكفشدوزك

روی 6 تاچند قسمتیشته
شیره ی گیاهانگیاهان

برخی چند قسمتیمورچه
دارند

زالو

كرمك
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 كنیدمقایسه

و  شباهت ها  چه  كفشدوزك  و  مورچه 
تفاوت هایی دارند؟

مورچه،   مثل  بی مهره هایی  دانشمندان 
كفشدوزك و شته را در گروه حشرات 
طبقه بندی می كنند. حشرات فراوان ترین 
حشرات  بدن  زمین اند.  روی  جانوران 
سه قسمتی است؛ شش پای بندبند،  دو 
شاخك و چند چشم درشت و ریز دارند 

و برخی از آن ها بال دارند. 

شما چه حشرات دیگری را می شناسید؟

برخی از حشرات ما را بیمار می كنند. 

درباره ی فایده های حشرات، گزارشی تهیه كنید و به كالس ارائه دهید.
جمع آوری اّطالعات

 كدام یك از جانوران جدول صفحه ی81 ممكن است به بوته ی گل سرخ آسیب 
برسانند؟ كدام یك ممكن است برای این گیاه مفید باشند؟

 برای اینكه بوته ی گل سرخ را از آسیب جانوران حفظ كنیم، چه كارهایی می توانیم 
انجام دهیم؟

شپش

گفت و گو كنید
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سم شكارچی 
 دانش آموزان عنكبوتی را روی گیاهان درون باغچه مشاهده كردند. عنكبوت، شكارچی 
مورچه و حشرات دیگر است. عنكبوت معموالً با تارهای چسبناك شكار را به دام می اندازد 
و آ ن را مسموم می كند. گاهی عنكبوت تار خود را دور بدن شكار می پیچد تا بعداً آن را 

بخورد. 

عنكبوت و مورچه چه شباهت هایی دارند؟ این دو جانور 
چه تفاوت هایی دارند؟

بندبند  پای  و هشت  است  قسمتی  دو  عنكبوت ها   بدن 
دارند. تصویر های رو به رو را ببینید. عقرب ها و كنه ها 
شبیه عنكبوت ها هستند. این جانوران با عنكبوت ها چه 

شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ 

عنكبوت و جانوران شبیه آن ها را در گروه عنكبوتیان 
طبقه بندی می كنند. 


