فکر كنىد

مى شوند؟

چرا افرادى كه در شهرهاى بزرگ زندگى مى كنند ،بىشتر از روستاىىان به بىمارى هاى تنفّسى مبتال
چرا درها و پنجره هاى كالس نباىد مدّ ت زىادى بسته بمانند؟

ماندن در جاهاى پر از گرد و خاك ىا دود ،چه ضررهاىى دارد؟

اندازه گىرى كنىد

تعداد حركات تنفّسى خود و هم كالسى هاى خود را اندازه گىرى كنىد و نتاىج آن را در جدولى

ىادداشت كنىد .نمودار آن را هم بكشىد.

از بررسى نتاىج جدول و نمودار چه نتىجه اى مى گىرىد؟

نام دانش آموز

تعدادحركات تن ّفسى در دقىقه
( در حال استراحت )

كار

گروهى

تعدادحركات تن ّفسى در دقىقه
( بعد از دو دقىقه فعّالیت )

فکر كنىد
چرا هنگام ف ّعالىت  ،تعداد حركات تن ّفسی افزاىش مى ىابد؟
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دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون ،شامل قلب و رگ ها

به اندام ها

(سرخرگ ،سىاهرگ و موىرگ) است.

 . 1قلب   ،تلمبه ى خون :قلب ،ماهىچه اى

توخالى است .ماهىچه ى قلب بسىار قوى است

به شش ها

از شش ها

و وقتى كه بسته مى شود ،خون داخل خود را از

راه رگ ها با فشار به همه جاى بدن مى فرستد.

از اندام ها

قلب در هر دقىقه ،حدود  70بار پُر و
خالى مى شود و هر بار ،مقدارى خون را به داخل
رگ ها مى فرستد.

 . 2رگ ها ،لوله هاى حمل كننده ى خون:

به رگ هاىى كه از قلب خارج مى شوند و به

همه ى اندام ها مى روند ،سرخرگ مى گوىند.

سرخرگ هاىى كه از قلب خارج مى شوند ،قطر

ساختمان قلب

زىادى دارند ا ّما وقتى به داخل هر اندام مى رسند،

بارىك تر و بىشتر مى شوند .از قلب دو سرخرگ
خارج مى شوند كه ا ّولى به ُشش ها و دومى به
اندام هاى گوناگون مى رود.

به رگهاى بسىار بارىكى كه در كنار سلّول ها

وجود دارند ،موىرگ گفته مى شود .موىرگ ها
آن قدر بارىك اند كه فقط با مىكروسكوپ دىده
مى شوند.
سىاهرگ

سرخرگ
موىرگ ها

سلّول ها ،غذا و اكسىژن را از خون مى گىرند و موا ّد زاىد خود را به آن مى دهند.
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خونى كه از اندام ها خارج مى شود ،به قلب برمى گردد .رگ هاىى كه خون را به قلب برمى گردانند ،سىاهرگ نام

دارند .معموالً سىاهرگ ها در نزدىك سطح بدن و زىر پوست قرار دارند امّا سرخرگ ها در داخل بدن قرار گرفته اند.
مدل رگ ها را بسازىد.

دو نوع طناب ىا سىم رنگى (قرمز و آبى) تهیّه كنىد.

ىك سرِ دو طناب ىا سىم رنگى را باز كنىد تا به رشته هاى بسىار نازك برسىد.
رشته هاى نازك را به هم وصل كنىد.

مدل به دست آمده مشابه سرخرگ ،سىاهرگ و موىرگ است.

آزماىش كنىد
گوشى پزشكى بسازىد.

وساىل مورد نىاز :قىف پالستىكى ،لوله ى پالستىكى

نازك به طول  70سانتى متر و سه راهى .لوله ها را به سه راهى
و سپس به قىف وصل كنىد.
ّ
محل قلب دوست خود را در قسمت پاىىن طرف

چپ سىنه ى او پىدا كنىد و قىف را در آن نقطه بگذارىد .در

جاى ساكتى ،دو سر آزاد لوله را در گوش هاى خود بگذارىد
و خوب گوش بدهىد.

سه راه

لوله ى پالستىكى نازك

چند نوع صدا مى شنوىد؟

ىادآورى :سر لوله ها را قبل از قرار دادن در گوش،

ضدّ عفونى كنىد.
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قىف

مشاهده كنىد
ىك كرم خاكى بزرگ را با احتىاط از خاك باغچه بىرون بىاورىد .آن را الى دستمال مرطوبى بگذارىد

و به كالس ببرىد.

در كالس ،كرم خاكى را از الى دستمال درآورىد و آن را روى ىك قطعه كاغذ كوچك و سفىد
بگذارىد .با د ّقت (در صورت امكان ،با ذرّه بىن) به پشت و شكم آن نگاه كنىد؛ ىك رگ در پشت و ىك رگ
دىگر در زىر شكم جانور مى بىنىد.

با ذرّه بىن به رگ پشتى كرم خاكى د ّقت كنىد .چه مى بىنىد؟ تعداد ضربان هاى رگ را در ىك دقىقه

بشمارىد و ىادداشت كنىد.

مقدار كمى  آب سرد روى كرم خاكى برىزىد؛ آىا در وضع ضربان هاى آن رگ ،تغىىرى پىدا مى شود؟

نتىجه را ىادداشت كنىد.

   بعد از چند  دقىقه ،مقدار كمى آب ِولَرم (گرماى آن به قدرى باشد كه دست خودتان را نسوزاند) روى

كرم خاكى برىزىد .آىا در وضع رگ و ضربان هاى آن تغىىرى پىدا مى شود؟

كرم خاكى نىز مانند شما ،قلب دارد و در شراىط متفاوت ،قلبش تندتر ىا كندتر مى تپد .نتىجه ى

ىافته هاى گروه خود را به هم كالس هاى دىگر گزارش دهىد و آن را با نتاىج گروه هاى دىگر ،مقاىسه كنىد.

توجه :بعد از اىن كار ،كرم خاكى را به خاك باغچه برگردانىد و دست هاى خود را با آب و صابون بشوىىد.
ّ

جمع آورى اطّالعات
وظىفه ى دستگاه گردش خون چىست؟
آىا رگ ها ،خون را به ىك طرف حركت مى دهند ىا در هر رگ ،خون در هر دو طرف حركت مى كند؟
دستگاه گردش خون ،با كدام دستگاه هاى زىر ارتباط بىشترى دارد؟

گوارش

ماهىچه ها

		
تنفّس

استخوان ها
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اندازه گىرى كنىد
انگشتان ىك دست خود را روى مچ دست دىگر ىا زىر گلو
ّ
محل نبض خود را پىدا كنىد.
بگذارىد و
تعداد ضربه ها را در ىك دقىقه بشمارىد .اىن كار

را سه بار تكرار كنىد( .چرا؟)

در حالى كه نبض دوستتان را گرفته اىد ،گوش

ىا دست خود را روى طرف چپ سىنه ى او بگذارىد تا
ضربان هاى قلبش را حس كنىد .آىا تعداد ضربان هاى

قلب و نبض با هم مساوى است؟

جدولى درست كنىد و تعداد ضربان هاى قلب

هم كالس هاى خود را در مدّ ت ىك دقىقه در آن بنوىسىد.

نام هم كالس ها

تعداد ضربان هاى نبض

عددهاى به دست آمده را مقاىسه كنىد؛ آىا همه ى عددها مساوى اند؟ قلب چه كسى تندتر مى زند؟
آىا قلب كسى كه وزن بىشتر ىا قدّ بلندترى دارد ،تندتر مى تپد؟

از چند نفر از هم كالس هاى خود بخواهىد كه دور حىاط مدرسه بدوند ىا چند بار از پلّه ها باال و

پاىىن بروند؛سپس ،ضربان هاى قلب آنان را اندازه بگىرىد .عدد جدىد ،با عددى كه در حال استراحت به دست

آمده بود ،چقدر فرق دارد؟

آىا هر چه ف ّعالىت شدىدتر باشد ،قلب تندتر مى تپد؟
در چه جاهاى دىگرى از بدن ،نبض وجود دارد؟
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تركىب خون

در بدن ىك بزرگ سال ،حدود  5لىتر خون وجود

دارد .خون ،داراى سه قسمت است.

قسمت ماىع خون ،پالسما نام دارد .بىشتر پالسما

آب است ا ّما موا ّد دىگرى هم دارد .موا ّد غذاىى گوناگون،
بهصورت حل شده در پالسما ،به سلّول ها مى رسند .پالسما،

پالسما

زرد كم رنگ است.

گلبول هاى قرمز :در پالسما معلّق اند .قرمزى

خون به علّت وجود همىن گلبول هاست؛ زىرا تعداد آن ها

بسىار زىاد است .گلبول هاى قرمز ،اكسىژن را از شُش ها
به سلّول هاى بدن مى رسانند و در عوض ،كربن دى اكسىد

گلبول ها

را از آن ها مى گىرند و به شش ها برمى گردانند.

گلبول هاى سفىد :در برابر مىكروب ها از بدن

دفاع مى كنند .تعداد گلبول هاى سفىد ،بسىار كمتر از تعداد
گلبول هاى قرمز است.

ىك گلبول سفىد

ىك گلبول قرمز

فكركنىد
اگر گلبول هاى سفىد از بدن دفاع مى كنند ،خوردن دارو چه فاىده اى دارد؟

چگونه مى فهمىد كه در همه جاى بدن ،خون وجود دارد؟
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تصفىه كردن خون

سلّول هاى بدن ،بعد از گرفتن اكسىژن و

موا ّد   غذاىى ،چند نوع ما ّد ه ى دفعى تولىد مى كنند

كلىه ها
مثانه

كه كربن دى اكسىد ،آب ،اوره و مقدارى نمك،

مهم ترىن آن هستند .اوره ىك مادّهی س ّمی است

و اگر در بدن بماند ،ما را مسموم مى كند.

كلىه ها :اعضاىى هستند كه وظىفه ى تصفىه
كردن خون را به عهده دارند.
بدن انسان داراى دو كلىه است .كلىه ها
در داخل شكم ،در پشت معده و روده ها قرار
گرفته اند .به هر كلىه ،ىك سرخرگ بزرگ وارد
مى شود .تعداد موىرگ هاى كلىه زىاد است.
سلّول هاى كلىه ،آب اضافى ،اوره و مقدارى از
نمك ها را از خون مى گىرند .به مجموعه ى اىن
مواد ،ادرار مى گوىند .ادرار كم كم در اندامى به
نام مثانه جمع مى شود .وقتى كه مثانه پر شد،

ّ
محل كلىه ها در بدن
از قلب

به قلب

كلىه ها

شخص احساس دفع ادرار مى كند.

مثانه

فكركنىد
چرا مىگوىند نباىد ادرار را زىاد در مثانه نگه داشت؟
عرق :عرق كه از راه پوست دفع مى شود ،مقدار زىادى آب و كمى نمك دارد .موا ّد سازنده ى عرق از

رگ هاى خونى زىر پوست گرفته مى شود؛ پس ،عرق هم مانند ادرار ،موا ّد زاىد بدن را دفع مى كند.
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