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دستگاه گوارشدستگاه گوارش
 

نياز  غذا  به  زندگي  ادامه ي  و  رشد  براي  انسان،  جمله  از  و  زنده  موجودات  تمام 
دارند. غذا موادّ مفيد و الزم را به بدن ما مي  رساند.

بايد بدانيم غذا به همان شكلى كه مى  خوريم براي بدن قابل استفاده نيست؛ غذا در 
بدن تغيير شكل پيدا مى  كند و به ذّرات بسيار ريز تبديل مى شود تا بتواند مواّد مفيد 

و مورد نياز را به تمام اندام  هاي بدن ما برساند. 
به تغيير غذا و ريز شدن آن به  صورتي كه براي بدن قابل استفاده باشد، گوارش 

(هضم غذا) مي گويند. 
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مختلف  قسمت  هاي  از  گوارش  دستگاه  مي كنيد،  مشاهده  تصوير  در  كه  همان  طور 
دهان، حلق، مري، معده، روده ي باريك، روده  ي بزرگ و مخرج تشكيل شده 

است.

   مشاهده كنيد 

- قسمت  هاي مختلف دستگاه گوارش را از روي موالژ به  ترتيب نشان دهيد. 

دهان
عمل گوارش و هضم غذا ابتدا در دهان آغاز مي  شود. دندان ها غذا را ُخرد مي-

 كنند. آب دهان (بُزاق) به نرم شدن غذا كمك مى كند. زبان نيز باعث حركت غذا در 
دهان مى شود. غذاي نرم شده به آساني از راه حلق وارد مري مي  شود. 

كردن  صحبت  از  خوردن  غذا  هنگام  به 
خوددارى كنيد.
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مري
مري لوله  اي است كه دهان را به معده وصل مي  كند. ماهيچه  هاي مري غذا را به 

سمت معده هدايت مي  كنند. 

معده 
معده كيسه  ي بزرگي است كه در انتهاي مري قراردارد و ديواره ي آن ماهيچه  هاي 
زيادي دارد. درون معده مايعي وجود دارد كه به آن شيره  ي معده مي  گويند. وقتي 
كه غذا وارد معده مي  شود ماهيچه  هاي معده كمك مي  كنند تا شيره ي معده با غذا 

مخلوط شود. اين عمل به هضم (گوارش) بعضي از مواد غذايي كمك مي  كند. 

      فكر كنيد 

- چگونه مى توانيم از معده  ى خود مراقبت كنيم؟ 
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روده ها 
غذايي كه در معده گوارش شده است، 
كم  كم وارد روده  ي باريك مي  شود. اين 
روده بسيار بلند و پيچيده است و در داخل 
هم  باريك  روده  ي  در  دارد.  قرار  شكم 
مايعي وجود دارد كه به هضم  معده  مانند 
غذايي  مواّد  مي  كند.  كمك  غذا  (گوارش) 
پس از هضم شدن از ديواره ي روده  وارد 
خون،  سپس  مي شود.  خوني  رگ هاي 
بدن  اندام  هاي  همه  ي  به  را  موادّغذايي 
مي رساند. روده  ي باريك يكي از مهم ترين 

قسمت  هاي دستگاه گوارش است. 
از  ديگري  قسمت  نيز  بزرگ  روده  ي 

دستگاه گوارش است. غذايي كه در بدن جذب نمي  شود، وارد روده  ي بزرگ مي  شود 
و به شكل مدفوع از مخرج خارج (دفع) مي  شود. 

    جمع آورى اّطالعات

با كمك آموزگار خود پوسترى درباره ى راه هاى حفظ سالمت روده ها تهّيه و آن 
را بر روى ديوار كالس نصب كنيد. 
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    فّعالّيت

در زير، كار برخي از قسمت  هاي دستگاه گوارش آورده شده است. هريك را به 
اندام مربوط به آن در شكل وصل كنيد. 

 ُخرد شدن غذا 

 مخلوط شدن با شيره ي معده 

 تشكيل مدفوع 
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بهداشت دستگاه گوارش
 

براي سالم نگه  داشتن دستگاه گوارش الزم است نكات زير را رعايت كنيم. 
1- از خوردن غذاي زياد پرهيز كنيم. 

2- از آشاميدن نوشيدني در بين غذا خودداري كنيم. 
3- از تميزي و سالمت غذاها اطمينان داشته باشيم. 

      فكر كنيد 

- چه راه  هاى ديگرى را براى حفظ سالمت دستگاه گوارش پيشنهاد مى كنيد؟ 
آن  ها را بنويسيد. 

دستگاه  تا  دهيم  انجام  بايد  خوردن  غذا  هنگام  به  و  بعد  قبل،  كه  را  كارهايى   -
گوارش سالمى داشته باشيم، در جدول زير بنويسيد.

 
بعد از غذا خوردن هنگام غذا خوردن قبل از غذا خوردن 
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    گفت وگو كنيد
   

مشكالتي به  وجود  براي ما چه  نكنيم،  رعايت  گوارش را  دستگاه  بهداشت   اگر 
مي  آيد؟ درباره ي آن  ها در كالس گفت  وگو كنيد. 


