
 

 

 خالصه فصل هشتم 

جایی جسم در راستای نیرو شود، کار انجام شده : هرگاه به یک جسم نیرویی وارد شده و باعث جابه مفهوم کار در علوم تجربی

 است. 

 جایی یا تغییر جسم جابه -2نیروی وارد شده بر جسم      -1:  عوامل موثر بر کار

 آید :کار انجام شده بر روی جسم از رابطه مقابل به دست می

 

  شود : مواردی که در آنها کار انجام نمی

 ای که باعث حرکت آن نشود.جعبهجایی جسم صفر باشد : هُل دادن جابه -1

 جایی جسم عمود باشد :   اگر نیرو وارد شده بر جهت جابه -2 

 

 گوییم.: به توانایی انجام کار انرژی می انرژی

 شود.تبدیل به انرژی صوتی می انرژی الکتریکیدریک رادیو بخش زیادی از 

 پس از آن المپ،شود. تبدیل می انرژی الکتریکیذخیره شده در باتری به  انرژی شیمیاییدر یک چراغ قوه، 

 .کند یم لیتبد ی گرماییانرژو  ی نورانیانرژرا به   ی الکتریکیانرژ

حرکتترتند وباشدترسنگینجسمیهرچه یعنیدارد؛بستگیآنسرعتمقدار وجسمجرمبهجسم،هرجنبشیانرژی: نکته 

 .داردبیشتریجنبشیانرژیکند،

 گوییم.به انرژی ذخیره شده در هر جسم انرژی پتانسیل می پتانسیل :انرژی 

 انرژی پتانسیل شیمیایی -3انرژی پتانسیل کشسانی  -2انرژی پتانیسل گرانشی  -1  : انرژی پتانسیلانواع 

 : انرژی پتانسیل گرانشی به جرم جسم و ارتفاع جسم از زمین بستگی دارد. نکته

 ماند. یم ثابت کند و مقدار کل آن یم رییرود. تنها شکل آن تغ ینم نیاز ب ای دیآ یهرگز به وجود نم یانرژ:  قانون پایستگی انرژی

 

 ( نشان داد.Kcal( یا کیلوکالری )KJ)ژول لویبا واحد کتوان و مقدار آن را میاست  ییایمیش یها به شکل انرژ یشده در خوراک رهیذخ یانرژ

  (J) ژول کار  =  نیرو  × جایی جابه  (m) متر

  (N) نیوتون

 به جعبه  نیرویی که دست شخص

کندوارد می

جایی شخصجهت جابه

ژول انرژی ورودی 1200

ژول به انرژی جنبشی تبدیل می شود 300

ژول به انرژی گرمایی تبدیل می شود 900

Kcal ژول است  4200هر کیلوکالری معادل  J1 4200
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 خالصه فصل نهم 

 : منابع انرژی که روزی تمام می شوند و دوباره جایگزین نمی شوند و برای تشکیل آنها سالهای زیادی زمان نیاز است.  منابع انرژی تجدیدناپذیر

 : منابع انرژی که هیچ وقت تمام نمی شوند و دوباره جایگزین می شوند. منابع انرژی تجدیدپذیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع انرژی

رتجدید ناپذی

سوختهای هسته ای

سوختهای فسیلی
زغال سنگ

نفت

گاز

تجدید پذیر

زمین گرمایی

برق آبی

سوخت های زیستی

بادی

خورشیدی

موجهای دریا

از واکنش های هسته ای به وجود می آید 

و برای تولید برق استفاده می شود 

بادجنبشیانرژیتاشودمیسببدریا،آبسطحدربادوزش

پس وشودذخیرهدریاآبدرگرانشی پتانسیلانرژیشکلبه

دهدپس راآن )موج(جنبشیانرژیشکلبهکوتاهیمدتاز

زمینسطحبرابرناشدنگرماثردرکهاستحرکتدرهوایهمانباد

انرژیبهرابادجنبشیانرژیبادیهایتوربین .آیدمیوجودبه

کنند.میتبدیلالکتریکی

برایخورشیدیهایصفحهدرخورشیدنورازحاصلانرژی

رود.میکارالکتریکی بهانرژیتولید

.به داردزیادیگرانشیپتانسیلانرژیسد،یکپشتدرشدهذخیرهآب

می گوییم آبیبرقانرژیالکتریکیانرژیبهآنتبدیل وانرژیاینازاستفاده 

.نامندمیگرماییزمینانرژیرازمینسطحزیردرشدهذخیرهگرماییانرژی

قرارهوازیبیشرایطدرکشاورزیمحصوالت باقیماندهیاپسماندهرگاه

معموالا کهگاز،اینازشود .میمتصاعدآنهاازگازهاییمدتیازپسبگیرند،

برای مصارف خانگی و... استفاده می کنند.



 

 خالصه فصل دهم

 گیری جنبش ذرات یک جسم است.: میزان و معیاری برای اندازهدما 

 .گیریممیاندازهرادماآنازاستفادهباکهاستای وسیلهدماسنج:  دماسنج

 ایدماسنج جیوه -2دماسنج الکلی     -1:     های رایجانواع دماسنج

 ؟ می کنند چگونه یک دماسنج را درجه بندی

باراالکلیاجیوهسطح ودهندمیقرار یخ وآبمخلوطدرراآنهامخزنابتداای،جیوه والکلیهایدماسنجبندیدرجهبرای

بارادماسنجدرونمایعسطح ودهندمیقرارجوشحالدرآببخارمجاورت دررادماسنجسپسکنند؛میگذارینشانهصفر

 ( 01 و هر قسمت را ) C اندکردهتقسیممساویقسمتصدبهرا( 100  تاصفر) عدددواینبینکنند.میگذاریعالمت100عدد

 .نامند می

 

 ( است.Jکه واحد آن ژول ) گویندمی گرماشود،میمنتقلدیگرجسمبهجسمیازدمااختالفاثردرکهایانرژیمقداربه:  گرما

زیادسردجسمدمای وکم،گرمجسمدمایگیرند،میقراریکدیگرباتماس درمتفاوتدماهایباجسمدووقتی:  تعادل گرمایی

 ، و به تعادل گرمایی می رسند.شودمی یکسانجسمدودمایشود. و پس ازمدتی می

 

 تابش -3     همرفت -2      رسانش -1:     روشهای انتقال گرما

برخورداثردر وشودبیشترمیله،یشدهگرمسِرهایاتمجنبشکهشودمیسببشعله گرمایگرمایی،رسانشدر:  رسانش -1

رفتنبدونهااتمترتیببدینشود؛مجاورهایاتمجنبشافزایشسبب نتیجهدر وکندمنتقلآنهابهانرژیمجاور،هایاتمبا

 .کنندمیمنتقلراخودانرژیدیگرجایبهجاییاز

هایقسمت وکندمیحرکتباالطرفبهاستشدهگرمکهگازیامایعازقسمتی همرفتروشبهگرماانتقالدر:  همرفت -2

 .گیرندمیراآنجایسردترند، کهآن،اطراف

 مادی، در خال منتشر می شود. گرمای خورشید به همین روش به ما می رسد. در این روش گرما بدون نیاز به محیط:  تابش -3
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 سه شرط برای ایجاد شدن جریان همرفتی

 .از قسمت سرد باشد پایین تر ،قسمت گرم -3 .باشد سردو قسمت دیگر  گرم مادهقسمتی از  -2 .باشد گازیا  مایعماده  -1

 

و به موادی مانند نافلزها که گرما را از خود  رسانای گرماییبه موادی مانند فلزها که گرما را به راحتی از خود عبور می دهند :  1نکته 

 می گویند.گرما  عایقنارسانا  یا  عبور نمی دهند

  .کنندتولیدباد وآورنددرحرکتبهنیزراهواتوانندمیهمرفتیجریانهای:  2نکته 

 هواینتیجهدر .رودمیباالترآبدمایازآندمای وشودمیگرمدریاآباززودتر( خشکی)دریاساحلروز، طولدر:  3نکته 

               .ستا دریانسیمفراینداینحاصل. رودمی باالطرفبهساحلرویگرمهوای وآیدمیساحلطرفبهآبباالیخنک

راتابشیانرژیازکمتری مقداربراق وصافسطوح وکنندمیجذبرابیشتریتابشیانرژی ،ناهموار وتیرهاجسام:  4نکته 

 جذب می کند، زیرا تیره رنگ است. آینه انرژی تابشی بیشتری از آسفالت مثال .کنندمیبازتابشراآنبیشتر و ،جذب

 

 فرش و موکت -5پنجره دو جداره  -4درزگیر  -3دیوار عایق  -2سقف عایق  -1:  روشهای کاهش اتالف گرما خانه
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 خالصه فصل یازدهم 

 کوچکترین واحد زنده در بدن جانداران است.:  سلول ) یاخته(

 ای و عصبیسلولهای پوستی، خونی، ماهیچه:  در بدن ماموجود انواع سلول های ) یاخته( 

 غشای پالسمایی )غشای یاخته( ، سیتوپالسم)میان یاخته(، هسته:  سلول ) یاخته(بخش های اصلی یک 

 .کندمیتنظیمنیزراموادخروج وورود ،(یاختهسلول )ازمحافظت:  وظیفه غشا

ترشحی وزائدمواد ودهدمیوروداجازهیاختهنیازموردموادبهفقطیعنیدارد؛نفوذپذیری انتخابیغشا:  1نکته 

 .کندمیخارجیاختهازرا

ها،نمکمانند ،سلول بقاینیازموردمواد وهااندامکآندرکهاست (یاخته)سلول ازبخشی:  سیتوپالسم ) میان یاخته(

 .دارندقرارآندردیگرمواد وهاآنزیم

مثالًکند؛می تنظیمنیزراآناندازه وشکلمثلهاییویژگی وآنهایفعّالیتکهاست )یاخته( سلولازبخشی :هسته

 .شودمیانجامهستهتنظیمباسلول)یاخته( تقسیم

 

  :  نگاهی به درون سلول)یاخته(

 

 

 

 

  

 

 

 

 مقایسه سلول گیاهی با جانوری :

 

 

 

میتوکِندری )راکیزه( : 

تولید انرژی 

دستگاه گُلژی : 

بسته بندی و ترشح مواد

شبکه آندوپالسمی 

)شبکه در میان یاخته ای( :

در سلولشبکه ارتباطی و حمل مواد 

ریبوزوم )رِناتَن( : 

پروتئین سازی

واکوئل )کُریچه( : 

ذخیره آب، مواد غذایی و دفعی

هسته :

فرماندهی سلول

غشای سلول : 

کنترل ورود  و خروج مواد

کلروپالست )سبزدیسه(

(میتوکندری)راکیزه

غشای سلول

)کُریچه( مرکزی واکوئل

دیواره سلول
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 مقایسه بخش های یک کارخانه با سلول : 

 فرایند بخش های کارخانه بخش های سلول )یاخته(

 موادخروج وورود کارخانهههایدرواز ودرها غشای سلول 

 تولید انرژی ورخانه(موتانرژی )منبع میتوکندری )راکیزه(

 پروتئین سازی پخت ومخلوطبخش )رناتن(ریبوزوم 

 پخش وبندیبسته توزیع وبندیبستهبخش دستگاه گلژی

 مدیریت وتنظیم اداره مدیریت هسته

 ذخیره آب،مواد غذایی و دفعی انبار واکوئل ) کریچه(

 

                                                                                                کُلُنی ) پَرگَنه( :     یا     یاخته ای(پرجانداران پرسلولی)
بهدیگرسلولهایازمستقلتواندمیسلولهردارند. قرارهمکنار دردر جاندارانی مانند جلبک، تعدادی سلول وجود دارد که

 گویند.می کُلُنی ) پَرگَنه( یاسادهسلولیپرجاندارانی،چنینبهادامه دهد،خودحیاتیفعّالیت

 تناسب بین کار و شکل سلول ها : 

دراماهستند؛ضخیم وفشردههمبهپوست،مثلدارند،عهدهبررامحافظت وظیفهکهمحلهاییدرسلولهای بافت پوششی : 

                       .دارد وجودآنهابینمنافذی واندنازکهاسلول هامویرگدرمثالادهند،میانجامراموادتبادل کههاییمحل

 دارندگردشکلهارگدرحرکتآسانیبرای  سلولهای خونی :

 هستند.کشیده ودرازعصبیپیامانتقالبه دلیل  عصبی :ایسلوله

 .دارندبرعهدهراموادانتقالهستند،مانندلوله و  درازکههاآوند نقش آوند ها در گیاهان :

 

سلول های یک  شود.می تشکیلبافتمشابه، وهمکارسلول ازتعدادیاجتماعازسلولی ) پریاخته ای( پرجانداراندر بافت :

 بافت مانند آجرهای ساختمان کنار هم قرار دارند.

 ایبافت ماهیچه -4       بافت عصبی  3-    بافت پیوندی -2    پوششیبافت -1 : های اصلی بدنبافت

 .قلب وکلیهمعده، مثلشود؛میتشکیلعضویااندامگیرند،میقرارهمکناردرمختلفهایبافتوقتیاندام یا عضو : 

 .گوارش وخونگردشدستگاهمثلآورند؛میوجودبهراهادستگاههمکناردراعضایاهااندام دستگاه :

 .آیدمیوجودبهزندهموجودهمکناردرههادستگاشدنجمعبا موجود زنده :



 

 خالصه فصل دوازدهم 

 مواد معدنی و آب -5پروتئین ها   -4ویتامین ها  -3لیپیدها )چربی(   -2کربوهیدرات ها ) قند(  -1 :  یانواع مواد مغذّ

  رات ها تولید انرژی است.کربوهید یفه اصلیوظ:  1 نکته

 

 

 

 

 

 

 

است،پیوندیبافتنوعیچربی کهبافتهمچنین.روندمیکاربههاسلول غشایشدنساختهبرایلیپید ها ) چربی ها ( : 

 کند.میحفظو ضربهآسیبازراآنها وپوشاندمیرابدنداخلهایاندامدورتادور

ازحاصلانرژیمقداربرابردوتقریباا کند،میتولیدچربیگرمیککهایانرژیمقدار .آنهاستزاییانرژیهاچربیدیگرنقش 

 .استکربوهیدراتگرمیک

  .جامدهستند و چربی های جانوری  مایعدارند. که چربی های گیاهی در دمای معمولی  جانوریو    گیاهی چربی ها دو نوع

به همین علت پزشکان توصیه می کنند از .استبیشترمایعهایچربیازهارگدرجامد هایچربیرسوباحتمال : 2نکته 

 چربی های جامد کمتر استفاده کنیم.

 

 سلول ها، ساخت بافت ماهیچه ای و بافت های دیگر به پروتئین نیاز دارد.بدن ما برای ساخته شدن  پروتئین ها : 

 برخی از منابع حاوی پروتئین :

 پروتئین های جانوری مانند : گوشت، شیر و فرآورده هایش و تخم مرغ   -1

 پروتئین های گیاهی مانند : حبوبات نظیر نخود، لوبیا و عدس و همچنین سویا -2 

 

 پروتئین ها :واحد های سازنده 

 همه پروتئین ها از مولکول هایی به نام آمینواسید ساخته شده اند. 

 .شوندمیتجزیهاسیدهاآمینوبهگوارشدستگاهدرهاپروتئین

کربوهیدرات ها 

کربوهیدرات ساده

کربوهیدرات مرکب 

 نشاسته

سِلولُز

های با به هم وصل شدن مولکول 

ساخته می شود گُلوکُز

زمینی، غالت و گندم در برنج، سیب

وجود دارد

آیدقندی است که با فتوسنتز گیاهان به دست می   گُلوکُز 

توسط گیاهان ساخته می شود و در  

همه غذاهای گیاهی وجود دارد

بدن ما نمی تواند از انرژی آن  

استفاده کند اما برای ما مفید است
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اسیدها را با که برخی از این آمینو .سازدمیآمینواسیدنوعچندبافقطرانیازموردهایپروتئینمابدن ضروری :آمینواسیدهای

 خوردن غذا می سازد، اما برخی از آمینواسید ها را نمی تواند بسازد که به آنها آمینواسید های ضروری می گوییم.

به همین علت افرادی که نمی توانند گوشت مصرف  ندارند.راضروریآمینواسیدهای بعضیگیاهیهایپروتئینبیشتر : 3نکته 

 کنند، می توانند از شیر و تخم مرغ استفاده کنند.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بدن ما قادر به ساختن آنها نیست.  مانند : کلسیم ، آهن ، سدیم و یُد موادی که در طبیعت یافت میشوند  مواد معدنی :
 .داردوجود خونقرمزهایسلولساختاردرآهن.استدیگردارانمهره ومابدنهایاستخواناصلی موادازکلسیم

دررااستخوانپوکی وفشارخونبهابتالخطرسدیم )نمک(مصرف زیاد دارد.نقشبدنرشد وهاسلول فّعالیتتنظیمدرید

 .دهدمیافزایشبزرگسالی

 .شوندمیدفعبدنازآبدرمحلولحالتبهمعموالازائدموادازبسیاری : 4نکته 

ویتامین ها

A

B

C

D

محلول در آب

محلول در چربی

پیشگیری از کم خونی  

  و ریزش مو

، تخم مرغ،گوشت 

نان و غالت   

سالمت چشم و بینایی   

سبزیجات و میوه ها  

مخصوصا مرکبات،  سالمت پوست و لثه   

هویج، شیر و  

فرنگی، جگرلبنیات،گوجه

افزایش جذب و مصرف 

کلسیم و فسفر

ماهی، تخم مرغ ، شیر و  

، نور آفتاب لبنیات



 

 خالصه فصل سیزدهم

 می گوییم.جذب و به وارد شدن غذای هضم شده به خون  گوارش : به فرآیند ریزشدن و تجزیه غذا گوارش و جذب

 :  ستگاه گوارشاجزای د

 معده، مری، حلق، دهانشامل :  این لوله.شودمیمخرج ختمبه وشروع،دهانازکهاستخم وپرپیچایلوله:  لوله گوارشی -1  

  باشد.می معدهو  )فراخ روده(روده بزرگ) باریک روده(، روده باریک، 

 کبد)لوزالمعده(، پانکراس، غده های بزاقیهستند. که شامل : اندام هایی هستند که دراطراف لوله گوارشی غده های گوارشی :  -2

 می باشند. کیسه صفرا)جگر سیاه ( و 

 .درآیدشکلخمیریهایتودهصورتبه وشودترکیبدهانبزاقباغذاشودمی سببزبانتاناتحرک : 1نکته 

سرعتراغذاییموادتجزیههاآنزیمبعضی .کنندمیزیادراشیمیاییهایواکنشسرعتاند کههاییمولکولهاآنزیم آنزیم :

 .بخشندمی

 

  انواع دندان، کاربرد و تعداد آنها :

 تا(          4)تعداد   نوک تیز مانند میخ برای پاره کردن:  نیش-2تا(             8)تعداد   تیز مانند چاقو برای بریدن:  پیش-1

 تا( 12: خرد و له کردن غذا )تعداد  آسیای بزرگ-3 تا(    8: خرد و له کردن غذا )تعداد  آسیای کوچک-3

ازرادندانمینای اسید،. کنندمیتولیداسیدهاباکتریاین. دارندوجوددهاندرکهاستهاییباکتریغذای قندیموادّ:  2نکته 

 .شودمیدندانپوسیدگیسببنتیجهدر وبردمیبین

 

 

 
 

 مری  4-نای  3-بینی  2-دهان 1-: هی به نام حلقراچهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.بنددمیرابینیراهکوچکزبانبندد. میرانایراهاِپی گلوت )بَرچاکنای(

اِپی گلوت ) بَرچاکنای (

نای

بلعیدنقبل از  بعد از بلعیدن

معدهسمتبه وپایینبهغذا درنتیجهشوند.میمنبسط ومنقبضمریدیوارههایماهیچهشود،میمریواردغذاوقتی

.شودمیرانده



 

 . شیره یکنندمیترشحمعدهپوششیسلولهای)یاخته(راشیره این. شودمیترکیبمعدهگوارشیشیرۀبامعدهدرغذا معده :

مخلوطگوارشیشیره یبا وترنرمغذا شوند،میمنقبضمعدهدیواره یهایماهیچهوقتی. دارداسید وآنزیممعده،گوارشی

 . شودمی

 روده باریک )باریک روده(

)باریک روده ( است. ا در روده باریکمحل گوارش نهایی غذ :  گوارش نهایی غذا

ازپانکراسدر شدهساختههایآنزیم.شوندمیساخته)لوزالمعده( پانکراسدر)باریک روده( روده باریک هایآنزیمبیشتر

 .شوندمیروده باریکابتدایواردایلولهطریق

 

 

 

 

 

 

ازتوانندمیکهاندشدهکوچک قدرآنباریک رودهدرمغذّیموادهایمولکول

 شوند. مویرگ های خونیو وارد  کنندعبورآنسلولهایغشای

 جذبآنازمغذّیمواد همهکهاستگوارشلولهازبخشیتنهاباریک روده

 .شوندمیخونوارد و

 

 

سطح داخلی روده باریک را برجستگی های فراوان که  کوچک و انگشت مانند هستند فراگرفته است، این برجستگی ها پرز   پرز :

امر باعث افزایش جذب مواد در روده نامیده می شوند. پرز ها باعث می شوند سطح تماس غذا با روده باریک افزایش یابد که این 

                                                                                                                                                                               گردد.باریک می

اندکی در دهان، معده و روده بزرگ )فراخ روده( نیز انجام می شود.عمل جذب به مقدار بسیار  : 3نکته 

ازبخشیمثالا شوند؛میروده بزرگ وارد وخارجآنازاندنشدهگوارشروده باریک درکهموادیروده بزرگ ) فراخ روده( : 

زیرا در ، شودنمیگوارشباریک رودهخورده می شودپنیر ونانهمراهکهسبزی

 روده باریک آنزیمی که بتواند سلولز داخل سبزی را تجزیه کند وجود ندارد.

 وظیفه روده بزرگ :

 جذب آب و مواد معدنی ای که از روده باریک خارج شده اند. -1 

2- B و  جذب ویتامینهایK .که توسط باکتری های مفید روده بزرگ ساخته می شود 

 حرکت دادن مدفوع به سمت مخرج  -3

مواد گوارش نشده، مانند سلولز  باکتری های مفید در روده بزرگ با تغذیه از : 4 نکته

 زندگی  می کنند.

پانکراس)لوزالمعده(

باریکروده 

کیسه صفرا

مجرایباکهصفراکیسهمجرای

.شودمییکیپانکراس
 سمتبهراهاآنزیمکهپانکراس مجرای

.بردمیروده باریک 

 بزرگروده 

 آپاندیس



 

 : ) جگرسیاه( کبدنقش 

 ساختن صفرا برای گوارش چربی ها -1  

زیادی بخوریم، کبد از آنها برای ساختن چربی  کربوهیدراتاگر مقدار  -2

 .استفاده می کند

 بسیاری از مواد مغذی را ذخیره کرده و به تدریج وارد خون می کند. -3

 بزرگترین اندام بدن است. کبد : 5نکته 

 ذخیره می شود. کسیه صفراصفرا در  : 6نکته 

ازاست.بیشتردارند،وزناضافهکهافرادیدر قلبیهایبیماری وزیادفشارخونخطربرخی خطرات ناشی از وزن نامناسب : 

 .استبیشتردارند،وزنکمبود کهافرادیدراستخوانپوکیاحتمالطرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانکراس)لوزالمعده(

باریکروده 

کیسه صفرا

معد

ه

کبد ) جگر سیاه(



 

   خالصه فصل چهاردهم :

 نقش دستگاه گردش مواد :

 دور کردن مواد زاید و کربن دی اکسید تولیده شده از سلول ها -2رساندن مواد مغذی و اکسیژن الزم برای فعالیت سلول ها     -1 

 رگ ها -3    خون -2 قلب  -1  دستگاه گردش مواد :اجزای اصلی 

 .پاییندردو حفره وباالدرحفرهدودارد،حفرهچهار واستتوخالی وای ماهیچهایتلمبه قلب : 

گرددبرمیقلببهدوبارهخوناند،مرتبطهمبهگها رچون وفرستدمیهااندام وهارگدرون بهفشارباراخونخود،ضربانباقلب 

 .شودمیتکرارپیوستهکار،این و

 بافت پیوندی -3 بافت پوششی  -2 بافت ماهیچه ای -1 قلب :یدهندهتشکیلبافت های

ه ماهیچ بافتوقتی .گویندمیقلبیماهیچهآنبهکهاستشدهتشکیلای ماهیچهبافتنوعیازقلبی عمدهبخش بافت ماهیچه ای :

 .راندمیهاسرخرگ درونبهراآن وآوردمیفشارخونبهکهکندمیایجادنیروییشود،میمنقبضقلبهای

 . کنندمی شرکتنیزقلبیدریچه هایتشکیلدرکهپوشاندمیپوششیبافتراقلبه هایحفردرون بافت پوششی :

 .کندمیکمکآنازحفاظتبهنیزقلباطرافدرپیوندیبافتوجود پیوندی :بافت 

 

 ( اَکلیلی )رگ کُرونِر  -3 سیاهرگ  -2 سرخرگ -  1رگ های قلب :

 .می گوییم سیاهرگ ،آورندخون را به قلب می به رگهایی که می گوییم  و  سرخرگ می کنند، قلب خارجخون را از  به رگهایی که

 می گوییم. کرونر)اکلیلی(،قلب خون رسانی می کنند  به بافتبه رگهایی که 

 

 

 

 

 

 

 

دهلیز راست

بطن راست

چپدهلیز 

دریچه دو لختی یا میترال

دریچه سه لختیچپ بطن

بزرگ سیاهرگ باالیی)زبرین(

سیاهرگ ششی راست

سرخرگ ششی راست

بزرگ سیاهرگ پایینی)زیرین(

قلبدیواره 

سیاهرگ ششی چپ

سرخرگ ششی چپ

بزرگ سرخرگ،آئورت

ادامه بزرگ سرخرگ،آئورت

دریچه های سینی



 

 گردش عمومی و ششی خون : 

تمامبهآئورت ،سرخرگبزرگطریقازخوناین.  استروشن وداردبیشتری اکسیژندارد،وجودقلبچپسمتدرکهخونی

 .)خونعمومیگردش(کندتأمیناکسیژن ومغذّیموادبهرابدنسلولهاینیازتاشودمی فرستادهبدن

 .آورند میراستدهلیزبههاسیاهرگبزرگ راخوناین .داردجریان  )اکسیددیکربندارای(تیرهخونقلب،راستسمتدر

رااکسیژنآنجاازتارودمیهاششبهششیسرخرگطریقاز وشودمیراست بطنوارددارد،کمتریاکسیژنکهخون،این

بهبدندردوبارهتارودمی چپبطنبهسپس و ،چپدهلیزبهششیهایسیاهرگطریقازروشن وداراکسیژنخون کند.جذب

 .)خونششیگردش( درآیدگردش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می گویند. ضربان قلب،  عمومیبه سه مرحله انقباض دهلیزها، انقباض بطن ها و استراحت ضربان قلب : 

 

  

 

 

 

دارای 
روشن ) قرمز(گاز اکسیژن 

رنگ 
نکته : سرخرگ ششی دارای دی اکسید کربن بوده و رنگ تیره داردها سرخرگ

دارای 
تیره ) آبی(گاز کربن دی اکسید 

رنگ 
دارد روشن بوده و رنگ اکسیژنششی دارای  سیاهرگنکته : سیاهرگ ها

استراحت عمومی انقباض بطن ها

انقباض دهلیز ها



 

 مویرگ -3سیاهرگ  -2سرخرگ  -1رگ های بدن : 

 

    

 

 

 

کهنفوذپذیرند ونازکقدریهابهدیوارهاین .استشدهساختهپوششیبافتالیهیکازفقطهامویرگدیواره مویرگ ها :

 شوند.واردآنبهیاخارجآنازتوانندمیمواد

 موج فشاری است که با هر انقباض قلب به دلیل جریان پرفشار خون در داخل سرخرگ ها، ایجاد می شود.نبض : 

 نکته : تعداد ضربان قلب با تعداد نبض در بدن برابر است.

 

 .استشدهساخته)یاخته ای(سلولیبخشیک وپالسما ) خوناب(نامبهمایع بخشیکازکهاستپیوندیبافتنوعی  خون :

 .استشدهتشکیلپروتئین ونمکقند،ویژهبهمحلولموادآب،از و استخونمایعبخش :پالسما )خوناب(

 .داردجریانخونلیترپنجحدودمابدندر نکته :

 

 

 

  

 

 

 سلولهای خونی  :

 

 
 

 

 

ارتجاعقابل وضخیمدیوارهدارای 

خون را از قلب خارج می کنند

خون را به اندام ها می رسانند

به مویرگ ها تبدیل می شوند

سرخرگ ها

به بطن ها متصل هستند

کم ارتجاعقابلیت  ونازکدیوارهدارای 

خون را به قلب برمی گردانند

خون را از اندام ها می گیرند

از مویرگ ها ساخته می شوند

ها سیاهرگ

به دهلیز ها متصل هستند

های)گویچه( قرمزگلبول

پالکت ) گُرده(

های)گویچه( سفیدگلبول

%55پالسما ) خوناب(  

%45سلولهای )یاخته( خونی  

نوع سلول)یاخته(

های)گویچه( قرمزگلبول

سفیدهای)گویچه( گلبول

پالکت ) گُرده(



 

 خالصه فصل پانزدهم 

 نقش دستگاه تنفس : 

 فراهم کردن اکسیژن برای سلول ها و دفع کردن کربن دی اکسید از سلول ها می باشد.

 اجزای دستگاه تنفس : 

 پرده دیافراگم -8شش ها  -7کیسه های هوایی  -6نایژک ها  -5نایژه  -4حنجره  -3حلق   -2 بینی -1

 

 

 

 

 

 

  

 تبادل هوا

کیسهاطرافدر. استهواییکیسه هامیلیوندارایششهر. شودمیختمهواییهایکیسهبههاششدرهانایژکانتهای

 .شودمیانجامتنفسیگازهایتبادلهواییهایکیسه وهامویرگاین بین. دارندوجودفراوانیخونیهایمویرگهوایی،های

 .شودمیهواییهایوارد کیسهخونازاکسیددیکربن وخونواردهای هواییازکیسهاکسیژن

 

 .گویند بازدمراهاششازآنخروج ودمراهاششدرونبهبیرونمحیطازهواورود  دم و بازدم :

نقشنیزآنها شدنجمع وبازدرهاششازمحافظتضمنسینهقفسهدارند .جایسینه قفسهدرونهاششقفسه سینه : 

  .دارد

  شود.میبازدم و دمباعثخودشکلتغییرباکهداردقراردیافراگمپردهسینه،قفسهپاییندر پرده دیافراگم :

 باال آمدنبا  بازدمشش ها می شود و در  واردمی یابد و هوا  سینه افزایشحجم قفسه پرده دیافراگم،  پایین رفتنبا  دم در هنگام

 می شود. خارجیافته و هوا از شش ها  حجم قفسه سینه کاهشپرده دیافراگم، 

 

گازهاانتقال

خونوارداکسیژن وخارجشش طریقازاکسیددیکربنهوایی،هایکیسهدراکسیددیکربن واکسیژنمبادلهازپس

 .دهدمیانتقالراتنفسیگازهای (خوناب)پالسما وقرمزگویچه(گلبول های ) کمکباخون. شودمی

هاچربی وقندهامثلموادی انرژیکردنآزادفراینددرتاشودمیآنهاوارد ورسدمی (یاختهاطراف سلول ها )بهاکسیژن

 .شودمی آزاداکسیددیکربنگازهمچنینفرایندایندر. کندشرکت

بینی

دهان

حلق

حلق

نای

شش راست

نایژه

نایژک

کیسه هوایی

سرخرگ

سیاهرگ

مویرگ

نایژک

قفسه سینه

پرده دیافراگم



 

خون، اکسیژن تولید شده در شش ها را می گیرد و به سلول ها )یاخته( می رساند و کربن دی اکسید تولید شده در سلول ها را 

 گرفته و به شش ها می برد تا از طریق بازدم از بدن خارج شود. 

 

 

 تارهای صوتی و تولید صدا 

  گویند .میصوتیتارهایآنبهکه داردوجودایماهیچهپردهدوآندروندارد .قرارنایابتدایدر وحلقازبعدحنجره

 .شودمیتولیدصداآنها  ارتعاش ابتارهای صوتی،  میانازهواعبوربه دلیل  بازدمدر هنگام 

 

 اجزای دستگاه دفع ادرار : 

 میز راه )مجرای دفع ادرار( -4مثانه  -3میزنای  -2کلیه  -1

 

 

 

 

سرخرگیکهرکلیهبه .دارندقرار کمرناحیهباالیدر وهامهرهستونطرفیندرشکللوبیاییاندامدوصورتبههاکلیه

خونآورد .میانداماینبهشدنتصفیهبرایراخونکهاستآئورت سرخرگ،بزرگازانشعابیسرخرگاین .شودمیوارد

 .ریزدمیزیرینسیاهرگبزرگبه وشودمیخارجکلیهازسیاهرگیکتوسطشده،تصفیه

 

 )اضافی( آب بدن به صورت ادرار دفع مازاد -3دفع نمک های اضافی بدن  -2دفع مواد سمی مانند اوره  -1 نقش کلیه :

سیاهرگ مواد زائد ندارد و حاوی مواد تصفیه شده  درکلیه برخالف سایر اعضای بدن ، سرخرگها حاوی مواد زائد هستند و : 1 نکته

 در کلیه است ) مانند سرخرگ و سیاهرگ ششی(

نفرون  یاادرارییلولهآنهابهکهداردوجودپیچدرپیچلولههامیلیون کلیهمیکروسکوپیساختاردر : )گُردیزه( نفرون

  .گویند )گُردیزه(

 ساخت ادرار  -2تصفیه  و جداسازی مواد دفعی مانند اوره و نمک های اضافی از خون  -1 : )ُگردیزه( نقش نفرون

ذخیرهآنجادر وواردمثانهبهمیزنایطریقازآنجااز وریزدمیلگنچه به (گرُدیزهها ) نفروندرشدهتشکیلادرار : 2 نکته

                               .شودمی

بزرگ سیاهرگ پایینی)زیرینی( بزرگ سرخرگ، آئورت کلیوی

میزنای

مثانه

میزراه )مجرای دفع ادرار(

کلیه

سیاهرگ کلیوی



 

 .شودمی ایجادادراردفعاحساسشود،میبیشترحدیازمثانهدرادرارحجموقتی : 3نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلیمحیطتنظیم

  .گویندمی داخلیمحیطآن،مجموعبهکهدارندقرارسلولیبینمایعیمیاندربدنسلول های

اینادرارصورتبه آبدفعکردنزیاد وکمباهاکلیه. استبدنآبمیزانتنظیمکلیه،کارهایترینمهمازیکی : 4نکته 

 .دهندمیانجامراتنظیم

لگنچه

هرم

نای میز

لوب کلیه )لُپ(

کپسول بومَن

()پوشینه بومن

لوله خمیده

لوله جمع کننده

لوله هِنله

نفرون

بومَنکپسول 


