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 وصل اند  استخوان هاماهیچه ها به  - 1

ماهیچه چه زمانی استخوان را حرکت می دهد ؟ وقتی ماهیچه کوتاه می شود ،استخوانی که به آن وصل  - 2

 است را می کشد و آن را به حرکت در می آورد

وظیفه ماهیچه قلب و ماهیچه معده چیست ؟ ماهیچه قلب خون را به حرکت در رگ ها به جریان در می آورد  - 3

 و ماهیچه معده نیز به گوارش غذا کمک می کند 

ماهیچه ها چه کارهایی در بدن را امکان پذیر می کنند ؟ کارهایی مانند پلک زدن ، حرکت چشم ها، تنفس ،  - 4

 رفتن و دویدن را امکان پذیر می کند  خندیدن و صحبت کردن ، راه

 از ماهیچه هاي بدن مثال بزنید ؟ ماهیچه هاي قلب ، معده ، دست و پا و صورت  - 5

چه مواردي به شد و نیرومند شدن ماهیچه ها کمک می کند ؟ خوردن شیر ، گوشت و تخم مرغ و لبنیات  - 6

 ماهیچه کمک می کند براي رشد ماهیچه ها الزم است و ورزش کردن نیز به نیرومند شدن 

 حرکت ماهیچه دست چگونه است ؟ - 7

براي حرکت دست ابتدا ماهیچه ي روي بازو . حرکت دست ما در نتیجه جمع شدن ماهیچه هاي ما است 

  .در این حالت ماهیچه هاي پشت بازو آزاد و راست است . جمع شده و ساعد را به سمت باال می آورد 

  .و دست را به حالت راست نگه می دارد  سپس ماهیچه هاي پشت بازو جمع شده 

هنگامی که به اندام ها و اعضاي بدن خود دست می زنید ، به بخش هاي سختی برخورد می کنید که به  - 8

  معروفند استخوان

 200اسکلت را تعریف کنید ؟ مجموعه ي استخوان هاي درونی بدن ما را اسکلت بدن می نامند که بیش از  - 9

  عدد می باشد

  ما شامل سر ، گردن ، تنه ، دست و پا می باشداسکلت بدن 

  : کار اسکلت در بدن  -10

 به بدن شکل و فرم می دهد

 با کمک ماهیچه ها موجب حرکت می شود

 ... )قلب ، شش ، مغز و( از بخش هاي داخلی بدن محافظت می کند 

 تکیه گاه بدن است 

به جایی که دو استخوان به هم .  مفصل چیست ؟ استخوان ها با رشته هاي محکم به هم وصل شده اند  -11

 وصل شده اند مفصل می گوییم 

 را امکان پذیر می کند  استخوان هامفصل حرکت  -12

  وجود دارد  غضروفدر مفصل بین استخوان ها  -13



ستون مهره چیست ؟ این بخش از بدن ما داراي مهره هایی است که روي هم چیده شده اند هر مهره یک  -14

از روي هم قرار گرفتن این مهره ها لوله اي به وجود می آید که نخاع درون آن قرار دارد و . سوراخ دارد 

  ستون مهره ها  با فضاي لوله اي شکل داخل خود ، از نخاع محافظت می کند 

از بخش آسیب دیده ، آن بخش از استخوان  را به وسیله گچ یا آتل بدون حرکت  عکس برداريشک نیز با پز -15

  شود ترمیممی کند تا 

 ترمیماگر استخوان ها آسیب ببیند می توانند . و از ماده محکمی درست شده اند  زنده انداستخوان هاي ما  -16

 شوند

  .ند مثال بزنیداز رفتارهایی که به سالمت اسکلت بدن کمک می ک

  درست بلند کردن اجسام سنگین  

  درست نشستن بر روي صندلی هنگام کار و رانندگی  

  از رفتارهاي نامناسب که به بدن آسیب می رساند پرهیز کنیم تا به ستون مهره ها آسیب نرسد 

  استفاده از کیف و کوله مناسب و انداختن کامل آن روي پشت 

 رشته هاي عصبی  –نخاع  –مغز : م ببرید قسمت هاي دستگاه عصبی را نا -17

 . وظیفه مغز چیست ؟ مغز مسئول و فرمانده این کارها و همه کارهاي بدن است  -18

 .را کنترل می کند  ششفعالیت قسمت هاي گوناگون بدنمان مانند قلب و  مغزوقتی در خواب هستیم   -19

  محافظت می شود جمجمهمغز توسط  -20

  محافظت می شود  ستون مهره هانخاع توسط . کمک می کند  به مغزنخاع در کنترل فعالیت هاي بدن  -21

  وجود دارد  مغز و نخاعمیلیون ها رشته عصبی در  -22

 رشته هاي عصبی را تعریف کنید ؟ -23

کار آن ها گرفتن پیام از اندام ها و رساندن به مغز و گرفتن . این رشته ها در سراسر بدن ما پخش هستند 

  .دن به سایر اندام ها است فرمان از مغز و نخاع و رسان

 می رسانند مغز پیام هایی را هم از قسمت هاي گوناگون بدن مانند چشم و گوش به  رشته هاي عصبی  -24

 .نکات بهداشتی براي رشد و استحکام  استخوان ها را بیان کنید  -25

موجب رشد  در سنین مختلف ، Dخوردن شیر کافی و لبنیات و در معرض آفتاب قرار گرفتن و جذب ویتامین 

  و استحکام استخوان ها می شود
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