
 

 

 مغز درون سر و نخاع در ستون مهره ها است . ی شامل مغز و نخاع است بدستگاه عص. 

  دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع وظیفه ی ایجاد هماهنگی بین اعمال مختلف بدن را دارند. 

  انسان کامل ترین دستگاه عصبی در بین تمامی موجودات می باشد دستگاه عصبی در. 

 ی شامل رشته ها و سلول های عصبی است بدستگاه عص. 

  در واقع دستگاه عصبی از دو بخش تشکیل شده است. 

 

 بصل النخاع       ،     مخچه         ،     مخ            :مغز        مرکزی 

 نخاع                 

  رشته های عصبی محیطی 

 

  زرگ ترین قسمت مغز مخ است و درون جمجمه قرار گرفته باصلی ترین قسمت دستگاه عصبی است و

 .چون استخوان جمجمه سخت و بهترین محل برای نگه داری این بخش مهم یعنی مخ می باشد 

  ارادی بدن تحت کنترل مخ می باشد مخ محل کنترل اندام حسی است و تمامی کارهای. 

  محل تفکر ، اندیشیدن ، قدرت بیان ، استدالل ، حافظه یعنی به خاطر سپردن و به یاد آوری خاطرات و مخ

 .خواب دیدن می باشد 

  کنترل می کند  را ست بدنار ،سمت چپ بدن و نیم کره ی چپ مغز ،نیم کره ی راست مغز. 

 مخچه پیام ها .ضای بدن است مخچه در زیر مخ قرار گرفته و موجب حفظ تعادل بدن یعنی هماهنگی بین اع

 .را از طریق گوش مفصل و ماهیچه دریافت و تعادل بدن را حفظ و کنترل می کند 

  زمانی که روی یک خط راست در دفترتان می نویسید یا روی یک سطح صاف راه می روید یا با : مثال

 .به درستی انجام می دهد مخچه کارش را چکش روی میخ برای فرو رفتن در دیوار می کوبید ، اینها یعنی 

مرکز کنترل اعمال غیر ارادی بدن است مثل ضربان قلب ، نفس کشیدن ، کنترل اعمال : ساقه ی مغز یا بصل النخاع 

 .گوارشی مثل هضم و جذب غذا که این کارها بسیار حیاتی برای بدن است 

 در بیمارستان»نفس می کشند  چرا افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند توسط دستگاه تنفس مصنوعی »

 چون دستگاه تنفس آنها از کار افتاده ولی هنوز قلب آنها ضربان دارد ؟

 

 

 (پنجمپایه )دهمعلوم فصل 



 نخاع 

 

  طناب سفید رنگی است که در ستون مهره ها قرار گرفته و به ساقه ی مغز یا بصل النخاع وصل شده است .

ل هم پدید می آید که بین این عصبی است که از قرار گرفتن سلول های عصبی به دنبا نخاع رشته های

 .است « برقی و سریع»ی انتقال پیام الکتریکی ارشته های عصبی فاصله بر

   نخاع محل کنترل اعمال انعکاسی یعنی غیر ارادی بدن است که به سرعت و بدون نیاز به یادگیری و برای

محافظت کردن از بدن اتفاق می افتد و این کار فراموش شدنی نمی باشد حتی اگر شخص حافظه اش را از 

 .دست بدهد 

  رنّده ای دست می زنید به سرعت دست زمانی که دستتان به جسم داغی برخورد می کند یا به جسم ب: مثال

 « رفتار انعکاسی»خود را عقب می کشید 

  در هنگام دیدن غذا یا بو کشیدن آن ، پلک زدن ، عطسه و سرفه کردن ، خمیاز کشیدن اق زترشح ب: یا مثل

 ...، استفراغ 

  فقط به طرف مغز و بعضی پیام را  آنهااز بعضی عصبی در رشته های عصبی یک طرفه است یعنی کار سلول

 .پیام ها را از مغز به طرف اندام حسی می فرستد

  سلول های عصبی طول بلندتر و انتهای آنها دو شاخه : تفاوت سلول های عصبی با سلول های دیگر بدن

 .شده است 

  تکامل یافته اند و در گانه می باشد که تقریبا می توان گفت همگی به یک اندازه  5انسان دارای حواس

 .موجودات زنده ی دیگر معموال یک یا دو حس خوب تقویتی شده است 

  بینایی: عقاب  –بویایی : مار . حس بینایی در پرندگان و بویایی در خزندگان اهمیت دارد 

  یعنی بیشترین اطالعاتی که از محیط اطراف خود .امّا انسان از حس بینایی اش بیشتر استفاده می کند

 .دریافت می کند از راه بینایی است 

  دریافت می کند و به مغز می فرستد تا پیام را درک و انسان از اندام های حسی اش از محیط اطراف پیام

 .تفسیر کند و پاسخ مناسبی دریافت کند 

 همه ی اندام های حسی در سر قرار گرفته اند به غیر از پوست که همه ی بدن را پوشانده است. 

 

 

 

 



 چشایی –زبان  

 

  وجود دارد که مواد مزه دار و محلول روی زبان سلول های گیرنده ی چشایی یعنی در پرزهای روی زبان

 .این پرز، در ته زبان درشت تر و بزرگ ترند . در آب دهان را تحریک می کند 

  هر بخش زبان مزه ی خاصی را احساس می کند ولی ما جای خاصی را برای طعم های مختلف حس نمی

 .کنیم چون کل سطح زبان دارای بزاق و خیسه 

  در زبان محلی برای حس کردن طعم تندی وجود ندارد تندی فقط پرزهای زبان را تحریک می کند. 

  قسمت وسط زبان هیچ مزه ای را احساس نمی کند. 

  تلخی : ته زبان 

  شیرینی: نوک زبان 

  ترشی -شوری : اطراف زبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «بساوایی ، المسه»پوست  

  درسته که پوست در . به کمک پوست سردی گرمی فشار درد زبری نرمی سوزش خارش را حس می کنیم

هر حسی در مغز انجام می گیرد یعنی پوست حس می کند و به مغز همه جای بدن وجود دارد ولی درک 

 .باز به پوست منتقل می کند  می فرستد و مغز احساس می کند و پیام را

 مثال ما احساس درد ، سردی، زبری و غیره می کنیم. 

  گیرنده ی درد که نزدیک ترین گیرنده به سطح پوست است نسبت به بقیه ی گیرنده ها ، حس های : نکته

 .چون برای حفظ سالمت و درامان ماندن از خطرات الزم تر می باشند . فراوان ترند مختلف 

 .هیچ گاه به حس درد عادت نمی کنیم  در نتیجه

 

  پوست دو بخش دارد: 

  پوست بیرونی 

 پوست درونی 

 

  ضخامت پوست در بخش های مختلف بدن متفاوت است. 

  پوست بیرونی شامل سلول های مرده است که وظیفه ی آنها حفاظت از سلول های زنده می باشد و سلول

 .های زنده وظیفه ی ترمیم پوست را دارند 

 

 الیه ی نازک دارد  3 پوست بیرونی: 

 

 اپیدرم 

 درم 

 هیپودرم 

 

  دارای سلول های رنگ دانه است که رنگ پوست را تنظیم می کند : اپیدرم. 

  وظیفه ی استحکام پوست در مقابل آسیب ها را دارد: درم. 

  در .ت بیرونی است که به ما همه وصل می شود و دارای سلول چربی است سآخرین الیه ی پو: هیپودرم

پوست درونی دارای نتیجه گرمای بدن را حفظ و در مقابل سرما از بدن محافظت می کند و در مقابل ضربه 

 .رگ خونی ، غده ی عرق ، پیاز مو ، سلول چربی می باشد  –گیرنده ی حسی 

  گرما صورت شما سرخ تر و به هنگام سرما رنگ پریده هستید ؟چرا به هنگام : سوال 

  حس المسه در لب ها و نوک انگشتان حساس تر است : نکته. 



  یعنی پوست مردان زبرتر و پرموتر و دارایی غده ی عرق و . تفاوت پوست افراد مربوط به جنسیت است

وست موثر است ولی جنسیت در هر نژادی موثر تر می باشد و البته نژاد هم در پ. چربی یشتر می باشد 

 .عامل دیگر موثر در پوست ارثی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بویایی -بینی  

 

  یعنی وقتی . گیرنده های حس بویایی در مخاط باالی حفره ی بینی قرار دارند . اندام حس بویایی بینی است

زمانی حس کردن بو خوب انجام می شود که . می کنیم احساسعمیق تر نفس می کشیم بوی مواد را بهتر 

به همین دلیل است که به هنگام سرما . رطوبت داخل بینی بروند  مولکول های بودار به صورت گاز در

ی نده ی خشک شده و مولکول های بودار گیرخوردگی مزه ی غذاها را خوب احساس نمی کنیم چون بین

 .بی تحریک نمی کنند بویایی درون بینی را به خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شنوایی -گوش 

 

  الله ی گوش جهت صدا را تشخیص می دهد. 

  این پرده . مجرای شنوایی امواج صوتی یعنی صدا را به طرف پرده ی گوش صُماخ و گوش میانی می فرستد

   ی صماخ یا پرده ی گوش در انتهای مجرای شنوایی قرار گرفته و در هنگام برخورد با صدا به لرزش در

 .می آید 

مجرای شنوایی سلول هایی دارد که ماده ی چسبناک قهوه ای روش دارد و ماده ای تلخ ترشح می کند ولی 

اگر این ماده زیاد شود روی پرده ی صماخ یا پرده ی گوش را می پوشاند و باعث سنگینی گوش می شود 

 .یعنی شخص صداها را به خوبی نمی شنود و نیاز به تکرار آنها دارد 

 

  استخوان کوچک بنام چکشی ، سندانی ، رکابی وجود  3گوش میانی یک حفره ی استخوانی دارد و بین آن

 . دارد 

 رکابی کوچکترین استخوان و کوچکترین استخوان بدن است که ارتعاشات صوتی را به گوش داخلی        

 .می رساند و شدت صدا را هم تنظیم می کند

 وظیفه ی .ی که بین حلق و گوش میانی است شیپور استاش می باشد نام مجرای. گوش میانی به حلق راه دارد

به همین . تعادل فشار هوا در دو طرف پرده ی صماخ با عبور هوا در مواقع الزم است  شیپور استاش ایجاد

ارتشاعات می رویم گوش دچار گرفتگی شده و صداها را خوب نمی شنویم و گاهی دلیل هر چه به سمت 

ر گوش می شویم در این مواقع بهتر است با خوردن و جویدن خوراکی هوا را حرکت دچار احساس درد د

 .میانی برداریم و متعادل کنیمداده و فشار را از روی پرده ی صماخ در گوش 

 

 داخلی گوش 

   وقتی سوار چرخ و فلک می شویم یا .مجرای نیم گرد که در پائین آن گیرنده های حس تعادل وجود دارد

می چرخیم و ناگهان می ایستیم طول می کشد تا به حالتی تعادل برگردیم چون درون این به دور خود 

مجرای نیم گرد مایعی است که به هنگام تغییر وضعیت به حرکت در می آید و گیرنده های عصبی را 

 .تحریک می کند 

  اد لرزش صدا پس از تولید و ایجگیرنده های حس شنوایی در بخش حلزونی گوش قرار دارند یعنی    

   پرده ی بیضی گوش آنرا به سمت قسمت حلزونی گوش منتقل می کند و مایع درون آنرا به حرکت در 

  .می آورد و پیام را از آنجا به مخ می فرستد 

 



 :بیماری های چشمی  

  شکل پیدا کند و مکاهش ضخامت عدسی چشم باعث می شود فرد در دیدن اجسام نزدیک : دروبینی

 .شکل حل می شود مبرآمد  «محدب»بینند و با عینک دارای عدسی هم گرا اجسام دور را خوب ب

  شکل پیدا کند و مدور افزایش ضخامت عدسی چشم باعث می شود فرد در دیدن اجسام : نزدیک بینی

 .شکل بر طرف خواهد شد مبا عینک دارای عدسی واگرا ، مقعر ، فرورفته . اجسام نزدیک را به خوبی ببینید

  ح کروی چشم به شکل بیضی در می آید و فرد اشیای دور و نزدیک را تار می بیند سط: آستیگماتیسم. 

  فرد در نور کم قادر به دیدن نمی باشد و اغلب به دلیل کمبود ویتامین : شب کوریA می باشد. 

 معموال ارثی و در مردان بیشتر است که فرد در تشخیص چند رنگ مشکل دارد : نگی رکور. 

  د می چشم در اثر تماس با دست آلوده ، آب آلوده ، گردو غبار ، لوازم آرایش ایجا عفونت: تراخم چشمی

 .ن باعث کوری می گردد گردد که در صورت درمان نکرد

  عدم هماهنگی بین عضالت چشم برای نگاه کردن به جهات مختلف است: انحراف چشم. 

  یک ضایعه ی گوشتی است که از روی سفیدی چشم تا سیاهی چشم یعنی قرینه کشیده شده و : ناخنگ

 .خارش و اشک ریزی می شود و باعث تاری دید می گردد که با جراحی برطرف می گردد باعث 

  و دارای درد است و آسیبی به بینایی  به دلیل عفونت چشم جوشی قرمز روی پلک ایجاد می شود : گل مژه

 .اند و درمان آن راحت است نمی رس

  هم در یک چشم این اتفاق در کودکان زمانی که چشم دید طبیعی پیدا نمی کند که معموالً: تنبلی چشم    

 و مغز هم ترجیح می دهدتنبل واضح نیست در چشم می افتد و باعث کاهش بینایی می گردد یعنی تصویر 

و چشم سالم را  می گردد تر برای دریافت اطالعات انتخاب کند در نتیجه چشم دیگر تنبل اچشم سالم ر

 . برای مدتی می بندند تا چشم دیگر بیشتر فعالیت کند

  منافذ عنبیه تنگ شده و باعث خون افزایش فشار مایع درون چشم که راه خروجی آن یعنی : آب سیاه

 .ریزی و در صورت عدم درمان کور می شود 

  ده مثل شیشه های پنجره که بخار آن عدسی چشمی که در حالت طبیعی شفاف است کدر ش: آب مروارید

 .را تار کرده و تصاویر خوب دیده نمی شوند و چشم تار می بیند 

  های اطراف عدسی چشم کهنه شده و به خوبی با افزایش سن ایجاد می شود چون ماهیچه : پیرچشمی

م نمی تواند کم و کارشان را نمی توانند انجام بدهند یعنی ضخامت عدسی چشم در زمان کوتاه به مقدار الز

 .زیاد شود تا اجسام دور و نزدیک را خوب ببیند در نتیجه فرد به دو عینک دوربین و نزدیک بین نیاز دارد 

  گاهی به طور مادرزادی بخشی از پلک تشکیل نمی شود و گاهی به دلیل کهولت سن است : افتادگی پلک

این بیماری سبب خستگی سریع . ه می شود که پلک چروکیده می شود یا ماهیچه های پلک ضعیف و افتاد

  .چشم و در کودکان باعث تنبلی چشم می شود 



 :حدقه  

  حفره ای استخوانی که چشم را در بر گرفته است. 

  قسمت جلوی چشم قرینه ی شفافی وجود دارد که نور از محیط خارج وارد .چشم انسان شبیه یک کره است

عدسی هم نور را روی شبکیه متمرکز می کند تا .شم می رسد قرینه شده و بعد از مردمک به عدسی چ

 .«همان طور که است»تصویر واضحی روی شبکیه ایجاد شود و فرد جسم را به خوبی ببیند 

 :  لبیهص 

  چشم است که تمام کره ی چشم را احاطه کرده و این پرده ظریف می باشد و پرده ی سفید و محکم که

نیست ولی بسیار محکم است و کره ی چشم را در برابر ضربه های ضخامت آن یک میلی متر بیشتر 

 .احتمالی نگه می دارد 

 : ملتحمه  

 الیه ی نازک و شفافی است که روی صلبیه را می پوشاند. 

 : مشیمیه  

  رگ های زیادی دارد و وظیفه اش تامین غذای چشم است .داخل صلبیه قرار دارد. 

 : عنبیه  

  افراد مختلف رنگ های متفاوتی دارددر . جلوی مشیمیه است. 

 :مردمک  

  وسط عنبیه قرار گرفته است که دهانه ی این سوراخ در مقابل امواج نوری کم و زیاد تنگ و گشاد می شود .

 .نور زیاد آن را تنگ و نور کم آن را گشاد می کند 

 : زاللیه  

  سیاهی چشم را ایجاد کرده و در افراد  مایعی شفاف و به رنگ سیاه می باشد که. بین عنبیه و قرنیه است

 .پیر این سیاهی سبز و آبی می شود 

 : زجاجیه  

  مایع سفید ژله ای که مثل سفیده ی تخم مرغ خام است و داخل کره ی چشم را پر کرده و باعث حفظ

 .ساختمان چشم می باشد و شبکیه ی چشم را در جای خود نگه می دارد 

 :گلس پران  

 در و چسبنده شود فرد با نگاه کردن به کاغذ سفید و یا المان ذرات کوچکی مثل غبار می اگر مایع زجاجیه ک

 .ولی این موضوع خطرناک نیست چسند که باال و پائین می روند 

 

 



 :شبکیه  

  نوع سلول گیرنده ی نوری می باشد  2داخلی ترین الیه ی چشم است دارای. 

 .در تاریکی می گردد  باعث دید: سلول استوانه ای  -1

 .در نور می شود باعث دیدن رنگ های مختلف : سلول مخروطی  -2

 :نقطه ی کور  

   جایی که عصب بینایی از چشم خارج می شود نقطه ی کور می باشد. 

 :لکه زرد  

  بخشی از شبکیه که در دقت و تیزبینی چشم نقش دارد. 

 

 


