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حرکت بدن

بدن حر�ت

حر�ت� عصب�دستگاه دستگاه

مر�زياس�لتماه�چه عصب� مح�ط�دستگاه عصب� دستگاه

حرکت: الزمه ی زنده بودن موجود زنده است. زیرا موجود زنده با حرکت کردن می تواند نیازهایش را تأمین کند. 

انسان نیز حرکت می کند. حرکت انسان توسط نیروی ماهیچه ها به کمک استخوان ها صورت می گیرد. 

به عبارت دیگر استخوان ها اهرم هایی هستند که با نیروی ماهیچه حرکت می کنند. 

1 تا 
3

 ماهیچه ها: بافت های سلولی هستند که عضالت و اندام بدن را منقبض و منبسط )بسته و باز( می کنند. حدوداً 

1 وزن بدن را ماهیچه ها تشکیل می دهند. ماهیچه ها عامل اصلی حرکت هستند. با وجود ماهیچه ها است که غذا در 
2

طول لوله ی گوارش به جلو می رود و هضم و جذب می گردد، استخوان ها حرکت می کنند و ما می توانیم فّعالّیت های 

خود را انجام بدهیم. 

ماهیچه ها از سلول هایی به نام تار ماهیچه ای ساخته شده اند. 

خواص ماهیچه ها: 

1. انقباض: مهم ترین ویژگی ماهیچه ها، خاصّیت انقباض آن هاست. این ویژگی ماهیچه موجب حرکت اندام ها می شود. 

2. انبساط: این ویژگی ماهیچه ها موجب بازگشت آن به حالت اولّیه می گردد. 

برای به حرکت درآوردن یک استخوان، دو ماهیچه حرکت متقابل دارند. یعنی عکس هم عمل می کنند و موجب 

حرکت اندام می شوند. به عنوان مثال: وقتی ساعد را خم می کنید، ماهیچه ی روی بازو و پشت آن دچار تغییر می گردند 

به گونه ای که ماهیچه ی روی باز منقبض )کوتاه( شده و ماهیچه ی پشت بازو منبسط )بلند( می گردد. 
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زرد پی )تاندون(: طناب محکمی است که ماهیچه را به استخوان مّتصل 

می کند و نیروی حاصل از انقباض ماهیچه را به استخوان منتقل می کند. 

انواع ماهیچه ها

1. ماهیچه های ارادی: ماهیچه هایی هستند که با اراده ی فرد در بدن فّعالّیت می کنند. مانند: ماهیچه ی دست و پا

2. ماهیچه های غیرارادی: ماهیچه هایی هستند که در کنترل ما نیستند و با تصمیم و اراده ی فرد، فّعالّیت نمی کنند.

مانند: ماهیچه ی قلب.

وظایف ماهیچه ها در بدن: ½

1. به بخش های مختلف بدن توانایی حرکت می دهند. 

2. شکل خاّصی به بدن می دهند. )حفظ شکل بدن(

3. با انقباض های خود باعث گرم نگه داشتن بدن می شوند. 

4. به حرکت خون درون رگ ها، هضم و جذب غذا کمک می کنند. 

ماهیچه ها را می توان براساس ساختار، موقعّیت و شیوه ی کنترل تقسیم بندی کرد: 

ویژگی

سرعت انقباضعملمحل قرارگیریشکل                  انواع ماهیچه

سریعارادیچسبیده به استخواناستوانه ای بلنداسکلتی )مخطط(

دوکی شکلصاف
در اطراف رگ ها، روده، 
آهستهغیرارادیعدسی چشم و مردمک

متوسطغیرارادیقلباستوانه ای کوتاهقلبی

هن�ته 1( ماهیچه های دست، پا، زبان، صورت و ماهیچه های قفسه ی سینه از نوع ماهیچه های اسکلتی می باشند. 

2( سلول های ماهیچه ی اسکلتی زیر میکروسکوپ به شکل خط های تیره و روشن دیده می شوند. به همین دلیل 

آن ها را مخطط نیز می نامند. 
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3( ماهیچه های قلب، شبیه ماهیچه های صاف، انقباض غیرارادی دارد و خود به خود و بدون خسته شدن به طور 

مرتب منقبض می شود. اّما سلول های آن شبیه ماهیچه های اسکلتی، خط دار دیده می شوند. 

برای سالم ماندن ماهیچه ها، به تغذیه ی مناسب و ورزش نیاز است. 

خوراکی هایی که حاوی پروتئین هستند مانند گوشت، بادام، سویا بسیار مفید هستند. شیر هم برای تقویت ماهیچه ها 

به دلیل داشتن ویتامین ها ومواد معدنی مفید می باشد.

بداهن�م ب�شتر

1. بزرگ ترین زرد پی بدن، زرد پی آشیل نام دارد که از کف پاشنه ی پا شروع شده و تا پشت ساق پا کشیده می شود.

2. در بدن انسان حدود 450 ماهیچه وجود دارد و فّعال ترین ماهیچه ی بدن، ماهیچه های چشم هستند. 

3. گرفتگی َعُضله در اثر فّعالّیت شدید و متوالی ماهیچه ها رخ می دهد و علّت آن این است که سلول های ماهیچه 

و  دادن  ماساژ  با  است.  و گرفتگی عضالنی  درد  ایجاد  آن  نتیجه ی  که  می شوند  موادغذایی  و  اکسیژن  کمبود  دچار 

استراحت، گرفتگی عضله برطرف می گردد. 

اسکلت بدن انسان:

برای  ماهیچه های خود  از  تنها  و جانوری که  نیست  ماهیچه ها  برعهده ی  فقط  بدن در یک جاندار  انجام حرکت  

حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسیار ُکند خواهد بود. در عوض جانورانی که برای ماهیچه های خود تکیه گاهی 

دارند، حرکاتشان هم به نسبت سریع است. این تکیه گاه را اسکلت می نامند. در واقع به مجموعه استخوان های بدن 

اسکلت گفته می شود. 

اس�لت

خالايرج�داخل�

غضروفاستخوان مفصل

اسکلت خارجی: جانورانی که دارای جّثه ی کوچک هستند، معموالً دارای اسکلت خارجی هستند. مانند: حشرات، 

حلزون، میگوها و ...
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اسکلت داخلی: بزرگ ترین جانوران کره ی زمین مانند فیل دارای اسکلت داخلی هستند. جنس اسکلت داخلی از 

استخوان یا غضروف و یا هر دو باهم است. 

هن�ته 

1. اسکلت نه فقط چهارچوب و محّل اتکای دیگر اعضای بدن است، بلکه قابلیّت 

تغییر شکل را دارد. این قابلیّت از طریق مفاصل ایجاد می گردد. 

2. اسکلت انسان مانند سایر مهره داران، اسکلت داخلی است که شامل: سر، 

گردن، تنه، دست و پا است. 

3. اسکلت به حرکت کمک می کند ولی برای حرکت الزم و ضروری نیست. به همین 

دلیل جانوران بی مهره نیز می توانند حرکت کنند.

وظایف اسکلت انسان ½

1. شکل دادن به بدن و تکیه گاه

2. کمک به حرکت کردن بدن

3. حفاظت از اندام های مهم مانند قلب، شش ها، مغز و ...

4. تولید گلبول های سفید

انواع استخوان ها برحسب شکل ظاهری:

استخوان های نامنّظماستخوان های پهن یا تختاستخوان های کوتاهاستخوان های دراز و بلند

مثال: ستون فقرات - جمجمهمثال: دنده-کتفمثال: مچ دست و پامثال: بازو - ران

مفصل )بَند(: به محلّی که دو یا چند استخوان به یک دیگر متصل هستند، مفصل می گویند. مهم ترین کارکرد مفاصل 

امکان حرکت است. در واقع مفصل موجب می شودتا استخوان ها بتوانند در کنار هم حرکت کنند و این حرکت موجب 

تغییر شکل اسکلت و به دنبال آن تغییر شکل کل بدن و در نتیجه جابه جایی انسان می شود. 
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مفصل
مفصل اهنواع

ثابت متحركمفصل مفصل هنمچهمتحرك مفصل

1. مفصل ثابت: در این مفصل استخوان ها حرکتی ندارند. مانند: مفصل بین استخوان های جمجمه

2. مفصل نیمه متحرک: در این مفصل، استخوان ها حرکت کمی دارند. مانند: مفصل بین دو مهره، مفصل بین دنده ها

3. مفصل متحرک: استخوان ها در محّل این مفصل به راحتی حرکت می کنند و نسبت به دو مفصل ذکر شده کامل تر 

است. مانند: مفصل مچ دست، زانو، آرنج

هن�ته رباط طناب محکمی است که دو سر آن به دو استخوان که در مفصل کنار هم قرار گرفته اند متّصل 

می شود. این اتصال محکم موجب می شود تا:

1. استخوان ها در محّل مفصل در کنار هم باقی بمانند و از هم دور نشوند.

2. به علّت خاصیّت انعطاف پذیری که رباط دارد به استخوان ها اجازه می دهد تا در محّل مفصل در کنار هم حرکت کنند. 

غضروف ½

 در محّل مفصل ها نوعی ماّده ی ژله ای نسبتاً سفت وجود دارد که سطح استخوان را 

صاف و لغزنده می کند. 

غضروف به استخوان ها این امکان را می دهدتا به راحتی در محّل مفصل در کنار هم 

حرکت کنند و نیز از ضربه های وارد شده به استخوان و آسیب به آن جلوگیری می کند.

 
مراقبت از استخوان ها

استخوان ها زنده هستند و از مواّد محکمی ساخته شده اند. برای این که استخوان ها سالم بمانند بایستی:

بادام،  چون  موادی  کلسیم،  داشتن  علّت  به  ماست  شیر،  مانند:  لبنیات  مصرف  باشیم.  داشته  مناسب  تغذیه ی   .1

اسفناج و کلم بروکلی ضروری است و خوردن غذاهای دریایی که حاوی اُمگا هستند. 

2. روزانه به مّدت 15 دقیقه در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیریم تا ویتامین D در بدن تولید گردد. 

3. انجام فّعالّیت های ورزشی به تقویت استخوان ها کمک می کند.

هن�ته استخوان چون زنده است می تواند ترمیم شود. یعنی اگر در اثر ضربه آسیب ببیند و یا به اصطالح 

بشکند یا ترک بخورد با تشخیص پزشک، گچ گرفته می شود تا بی حرکت بماند و ترمیم گردد. 
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بداهن�م  ب�شتر

استخوان ران درازترین استخوان بدن است و استخوان رکابی در گوش میانی کوچک ترین استخوان بدن است. 

دستگاه عصبی بدن 

دستگاه عصبی در تمام فعالّیت های حیاتی بدن موجودات زنده دخالت دارد. این دستگاه به عنوان رهبر بدن در 

مختلف  اعمال  در  بازدارنده  یا  و  کننده  تشدید  کننده،  کنترل  نقش  و  دارد  بدنی شرکت  فّعالّیت های  کوچک ترین 

موجود زنده، بازی می کند. 

در واقع دستگاه عصبی مسئول برقراری و حفظ ارتباطات داخلی و خارجی و نیز سازش موجود زنده با محیط است. 

        

 

مغز: به سه بخش ُمخ، ساقه مغزی و مخچه تقسیم می شود که توسط استخوان جمجمه محافظت می شود. 

نخاع: در قسمت عقبی مغز و در کانال ستون مهره ها واقع است. در قسمت جلویی نخاع، بصل النخاع قرار دارد. در 

واقع ستون مهره ها از نخاع محافظت می کنند. 
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عصب: رشته هایی هستند که در سراسر بدن وجود دارند و به مغز و نخاع مّتصل می شوند. 

سلول های عصبی ½

سلول هایی هستند که در مغز و نخاع قرار دارند و دستورهای الزم برای بخش های گوناگون بدن را صادر می کنند. 

اندازه ی  و  یعنی شکل  است.  می دهند  انجام  که  وظیفه ای  با  متناسب  عصبی  سلول های  این  ویژه ی  ساختار  و  شکل 

سلول ها با کار آن ها متناسب است. 

رشته های عصب  

عصب لايرشتههاي

برهنده پ�ام عصب آولايرلايرشتههاي پ�ام عصب لايرشتههاي

این رشته ها در سراسر بدن پراکنده شده اند. رشته های عصب که فرمان ها را از مغز و نخاع به اندام ها می برند، 

رشته های عصب پیام برنده می گویند. 

به مثال: فرمان کوتاه شدن را به ماهیچه ها می رسانند. 

رشته های عصب که پیام ها را از اندام گرفته و به مغز و نخاع می رسانند، رشته های عصب پیام آور نام دارند. 

مثال با دیدن ماشینی که به سرعت به شما نزدیک می شود، چشم پیام را به مغز برده و مغز به پاها 

دستور می دهد که سریع تر حرکت کنند.

هن�ته  مغز توانایی کنترل و برقراری ارتباط بین بخش های مختلف بدن را دارد. هم چنین دستگاه عصبی 

توانایی حفاظت از ما را نیز به عهده دارد. با اعمال دستگاه عصبی ما می توانیم از خطرها آگاه شویم. 
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تمچــــر�ن

جمالت درست را با )( و جمالت نادرست را با )( مشخص کنید. ½

1. برای به حرکت درآوردن یک استخوان حداقل دو ماهیچه نیاز است. 

2. عامل اصلی حرکت موجود زنده، استخوان است. 

3. طناب محکمی که ماهیچه را به استخوان متّصل می کند رباط نامیده می شود. 

4. به محّل اتصال دو استخوان مفصل می گویند. 

5. رهبر بدن، مغز است که توسط ستون فقرات محافظت می گردد. 

6. حلزون دارای اسکلت خارجی است و به همین دلیل جثّه ی کوچکی دارد. 

7. ماهیچه ی عدسی چشم، یک ماهیچه ی غیر ارادی و از نوع اسکلتی می باشد. 

8. استخوان ها بخش زنده ی بدن هستند که توانایی بازسازی خود را دارند. 

9. همه ی مفصل های بدن شکل یکسانی دارند اّما کار متفاوتی را انجام می دهند. 

10. هر مهره ی ستون مهره ها دو سوراخ دارد. 

11. در محّل مفصل ها، بین استخوان ها، زرد پی قرار دارد. 

12. رشته های عصبی تنها وظیفه ی انتقال پیام ها از مغز و نخاع را به بدن دارند. 

13. ماهیچه ی قلب، از نظر شکل ظاهری شبیه به ماهیچه ی اسکلتی می باشد. 

14. ماهیچه ی زبان یک ماهیچه ی غیر ارادی و از نوع اسکلتی می باشد. 

15. تمام جانورانی که حرکتشان کند است، فاقد اسکلت هستند. 



66

به هم وصل کنید.  ½

بهماهیچههایمّتصلبهاستخوانهاگفتهمیشود.

الیهینرمیکهبینمهرههاقراردارد.

طنابمحکمیکهاستخوانهارادرمحّلمفصلبههممّتصلمیکند.

حفاظتازاندامهایداخلیمانندششهارابرعهدهدارد.

توسطاستخوانجمجمهمحافظتمیگردد.

وظیفهیرساندنپیامازاندامهابهمغزونخاعرادارد.

قرارگرفتندرمعرضآفتابسبباستحکامآنمیگردد.

ازضربههایواردشدهبهاستخوانهاجلوگیریمیکند.

استخوان

مغز

مفصل

مخطط

نخاع

غضروف

رشتههایعصبپیامآور

رباط

اسکلت

 به سؤاالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.  ½

1. وظایف ماهیچه ها در بدن را نام ببرید.

2. نقش رباط ها در بدن چیست؟

3. علّت گرفتگی عضالت چیست؟ و چگونه می توان آن را برطرف نمود؟
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4. اسکلت بدن انسان شامل چه قسمت هایی است؟

5. وقتی دست شما در اثر وارد آمدن ضربه ای دچار آسیب می گردد )استخوان ها ترک می خورند( چگونه 

بایستی از آن مراقبت کنید تا بهبودی کامل بیابد؟

6. هنگامی که دست خود را لمس می کنید:

الف(بخشنرمزیرپوستتانچهنامدارد؟

ب(بخشسفتزیرپوستتانچهنامدارد؟

ج(وظیفهیایندوبخشدربدنچیست؟

7. اگر حرکت بدن انسان تنها برعهده ی ماهیچه ها بود، چه اتّفاقی رخ می داد؟

8. ما چگونه می توانیم از استخوان های بدن خود محافظت کنیم و آن ها را سالم نگه داریم؟

9. ماهیچه های بدن انسان بر اساس ساختار و موقعیت قرار گرفتن در بدن به چند گروه تقسیم می گردند؟ 

نام برده و برای هر کدام یک مثال ارائه دهید. 

10. قابلیت تغییر شکل بدن بر عهده ی کدام بخش است؟ انواع آن را نام ببرید. 
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گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. ½

1. کدام عمل بدن ارادی نیست؟

4(پرتابکردنتوپ 3(هضمغذا 2(مطالعهکردن 1(دویدن

2. کدام یک در تقویت ماهیچه ها تأثیر چندانی ندارد؟

2(خوردنگوشت  	 D1(جذبویتامین

4(خوردنحبوبات  3(ورزشکردن

3. کدام گروه از مفصل های زیر، حرکتی مشابه دارند؟

2(لگن-جمجمه  1(جمجمه-آرنج

4(مچدست-آرنج  3(زانو-دیسککمر

4. کدام یک از ضربه های وارد شده به استخوان و آسیب به آن جلوگیری می کند؟

4(غضروف 3(رباط 2(تاندون 1(مفصل

5. برای پیشگیری از پوکی استخوان کدام یک توصیه نمی شود؟

1(قراگرفتندرمعرضتابشآفتاببهصورتروزانه

2(نوشیدننوشابههایانرژیزا

3(خوردنروزانهیلبنیات

4(انجامورزشروزانه

6. کدام جمله نادرست است؟

.1(مغزتوسطجمجمهونخاعتوسطستونمهرههامحافظتمیشود

.2(ماهیچهیدیوارهیمعدهازنوعغیرارادیوصافمیباشد

.3(برایبهحرکتدرآمدنیکاستخوانحداقلیکماهیچهنیازاست

.4(جانوراندارایاسکلتداخلیجّثهیبزرگوحرکتیسریعترنسبتبهجانوراندارایاسکلتخارجیهستند

7. در هنگام خم کردن ساعد دست روی بازو کدام اتّفاق رخ می دهد؟

.1(ماهیچهیرویبازوکوتاهمیشود

.2(ماهیچهیرویبازوتغییرشکلنمیدهد

.3(ماهیچهیپشتبازوبهحالتکشیدهدرمیآید

.4(گزینهی)1(و)2(صحیحاست
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8. حجم )اندازه ی( کدام یک از ماهیچه های زیر را با ورزش کردن افزایش می یابد؟

4(رگخونی 3(مثانه 2(روده 1(دست

9. حرکت کدام ماهیچه غیرارادی است؟

2(قلب-ران  1(مردمکچشم-بازو

4(دیوارههایرگ-ساقپا  3(مری-روده

10. کدام یک از وظایف دستگاه عصبی بدن نمی باشد؟

2(برقراریارتباطبیناعضایداخلیوخارجی 1(کنترلکنندهیاعمالبدن

4(انعطافپذیریبدن  3(بازدارندهیاعمالبدن

11. بلندترین استخوان بدن کدام است؟

4(جمجمه 3(مهرههایگردن 2(لگن 1(ران

12. رشته های عصبی کدام یک از اندام های حّسی در سراسر بدن پراکنده شده اند؟

4(بویایی 3(المسه 2(شنوایی 1(بینایی

13. طناب محکمی که استخوان را به ماهیچه ی اسکلتی متّصل می کند، ...................... نام دارد. 

4(مفصل 3(غضروف 2(رباط 1(تاندون

14. کدام یک از بخش های تشکیل دهنده ی دستگاه عصبی نمی باشد؟

2(رشتههایعصبی  1(نخاع

4(مفصل  3(سلولعصبی

مواد  توصیه می شود  و   ................. از شکستگی می توانند  بنابراین پس  ................. هستند؛  استخوان ها   .15

غذایی که ................... فراوانی دارند، استفاده شود. 

2(زنده،ترمیمشوند،کلسیم 1(زنده،حرکتکنند،پروتئین

4(بافتیمرده،ترمیمشوند،پروتئین 3(بافتیمرده،حرکتکنند،کلسیم



70

فصل  پا�ان آزمون

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ½

1. شکل و اندازه ی سلول های عصبی متناسب با ....................... آن ها می باشد. 

2. مهم ترین ویژگی ماهیچه ها، خاصیّت  ....................... آن ها است. 

3.  الزمه ی زنده بودن موجود زنده،  ....................... است. 

4. به مجموعه استخوان های بدن انسان،  ....................... گفته می شود. 

5. رشته های عصبی که فرمان را از ..................... به ...................... می برند، رشته های عصب پیام آور می گویند. 

6. ماهیچه های  ....................... سبب به حرکت در آمدن استخوان ها در بدن می گردند.

7. ماهیچه ی لب به صورت ....................... و ماهیچه ی مردمک به صورت  .......................کار می کنند. 

8. قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، سبب جذب ..................... و تقویت استخوان ها می گردد. 

9. مغز، پیام های حرکتی را از طریق ..................... به بخش های مختلف بدن می فرستد. 

10. حرکت پا به کمک ..................... و ..................... صورت می گیرد. 

جمالت درست را با )( و جمالت نادرست را با )( مشخص کنید. ½

1. وقتی دست خود را باز می کنیم، ماهیچه ی روی بازو به حالت استراحت و کشیده در می آید. 

2. همه ی ماهیچه هایی که به استخوان ها متّصل هستند، حرکات ارادی ندارند. 

3. استخوان ران، استخوان بلند و استخوان مچ پا، استخوانی کوتاه محسوب می شود. 

4. شکل و ساختار سلول های عصبی متناسب با محّل قرار گرفتن آن ها در بدن می باشد. 

5. در محّل مفصل ها، ماّده ی لغزنده ایی به نام غضروف قرار داردکه وظیفه ی آن اتصال استخوان به مفصل 

است. 

6. استخوان بافتی زنده است که قابلیّت بازسازی خود را دارد. 

7. عطسه کردن و تنفس از اعمال اختیاری مغز می باشند. 

8. طناب محکمی که استخوان ها را به هم وصل می کند، تاندون نامیده می شود. 

9. وقتی ماهیچه ی پشت ران کوتاه تر می شود، موجب خم شدن استخوان می گردد. 

10. اگر سینا به طور منظم ورزش کند، ماهیچه هایش حساس تر می شوند. 
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گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.  ½

1. عمل کدام ماهیچه غیر ارادی نیست؟
4(معده 3(قلب 2(مردمکچشم 1(بازو

2. بخش غیرارادی دستگاه عصبی، کدام یک از اعمال زیر را کنترل می کند؟
4(خمشدن 3(صحبتکردن 2(راهرفتن 1(جذبغذا

3. اسکلت بدن انسان از نوع .................. است که از مجموع ................... تشکیل شده است. 
4(داخلی-استخوانها 3(خارجی-ماهیچهها2(خارجی-استخوانها 	1(داخلی-ماهیچهها

4. پیام های مغزو نخاع توسط .................... به اندام ها فرستاده می شوند.
2(رشتههایعصبپیامآور  1(رگهایخونی

4(رشتههایعصبپیامبرنده  3(سلولهایعصبی

5. برای به حرکت درآوردن یک استخوان، دو ماهیچه حرکت ...................... دارند. 

4(متفاوتوناهمسو 3(مشابههم 2(متقابل 1(هماهنگوهمسو

6. کوچک ترین استخوان بدن را در ................... نمی توان یافت. 

4(مهرههایگردن 3(پا 2(ستونمهرهها 1(انگشتاندست

7. کدام عبارت در رابطه با سلول های عصبی درست بیان نشده است؟ 
.1(همهیآنهارشتهیدرازوهستهدارند

.2(درسراسربدنپراکندهاند
.3(فرمانهایمغزونخاعرابهبخشهایمختلفبدنمیرساند

.4(سلولهایعصبیفقطدرمغزونخاعوجوددارند

8. کدام یک از مواد غذایی زیر به سالمت ماهیچه ها کمک می کند؟ 
4(برنج 3(ماکارونی 2(ماهی 1(روغنزیتون

9. کدام گروه از ماهیچه ها عملکرد یکسانی دارند؟ 
4(قلب،گوارش،پا3(مردمک،کلیه،معده 2(روده،نای،زبان 1(قلب،مثانه،دست

10. علّت قرار گرفتن نخاع درون مهره ها .................... می باشد. 

34(گزینهی1و 3(آسیبپذیربودن 2(حساسبودن 1(نرمبودن

به سؤاالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.  ½

1. سلول عصبی چیست؟ )با رسم شکل(
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2. تفاوت ساختار بدن یک حلزون با یک پرنده چیست؟

نیرومند و  3. برای رشد ماهیچه های بدن خوردن چه مواد غذایی توصیه می شود؟ چگونه می توان سبب 

حجیم شدن ماهیچه ها شد؟

4. نقشه ی مفهومی زیر را تکمیل کنید. 
بدن �حر�ت دستگاه

؟اس�لت

الايرادي؟؟؟مفصل

5. عبارت های زیر را بخوانید و سپس نقش مناسب اسکلت را درون پرانتز بنویسید. 

الف(پدرامیرحسینبراثرتصادفهنگامرانندگیدچارخونریزیداخلیوشکستگیقفسهیسینهشدهاست.اوبه

دلیلنبستنکمربند،ششهایشآسیبدیدهاست.).......................(

ب(مانیمّدتیاستکهبهبدنکرمخاکیومارمولکهایداخلباغچهتوّجهمیکندوسپسشکلآنهارانّقاشی

میکند.)..............................(

6. هنگامی که بدن یک فرد دچار شکستگی می گردد، بایستی به چه پزشکی مراجعه نماید؟ و چه اقداماتی 

انجام دهد؟ 

7. برای آن که اسکلت بدن شما بد ُفرم نشود، چه راهکارهایی در هنگام انجام فعالیت های روزانه، ارائه 

می دهید؟ )ذکر 3 مورد کافی است(

8. خواص ماهیچه ها را نام برده و با ذکر یک مثال عملکرد آن ها را در بدن توضیح دهید. 

9. غضروف چه وظایفی در ساختار اسکلتی بدن انسان دارد؟ 

10. فرمانده و رهبر بدن چه نام دارد؟ از چه بخش هایی تشکیل شده است و توسط کدام استخوان محافظت 

می گردد؟ 
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