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اندام هاى حّسى

فصل
1
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چشم، گوش، بينى، زبان و پوست، اندام هاى حّسى بدن هستند. با آن ها مى توانيم 
اشيا را ببينيم، صداها را بشنويم، بوها و مّزه  ها را تشخيص دهيم و چيزها را لمس 

كنيم. ما به كمك اين اندام ها مى توانيم محيط اطراف خود را بشناسيم. 

در اين فصل، با كار و ساختمان اندام هاى حّسى و راه هاى مراقبت از آن ها بيش تر 
آشنا مى شويم. 
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ديدن 
چشم اندام حس بينايى است كه در ديدن و شناسايى چيزها به ما كمك مى كند. اگر به 
كه  است  شده  تشكيل  متفاوتى  قسمت هاى  از  چشم  كه  مى بينيم  كنيم،  نگاه  چشم  ساختمان 

عبارت اند از: مردمك، عنبّيه و …  

به شكل باال نگاه كنيد و نام قسمت هاى متفاوت چشم را روى آن بنويسيد. 

       مشاهده كنيد
به چشم دوستان خود نگاه كنيد و بگوييد عنبّيه ى چشم آن ها چه رنگى است؟ 

همان طور كه در تصوير مى بينيد، روى چشم ها، پلك ها و مژه ها قرار گرفته اند كه از ورود 
گرد و غبار و نور اضافى به چشم جلوگيرى و از آن  محافظت مى كنند. 
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      مشاهده كنيد
اندازه ى  به  و  كنيد  نگاه  خود  دوست  چشمان  به  1 ـ 

مردمك چشم او دّقت كنيد. 

2 ـ حاال نور يك چراغ قّوه را مستقيم به چشم او بتابانيد. 
مردمك چشم چه تغييرى مى كند؟ 

3 ـ در حالى كه به چشم دوست خود نگاه مى كنيد، چراغ 
قّوه را خاموش كنيد. آيا مردمك چشم او تغيير مى كند؟ 

همان طور كه مى دانيد، نور مستقيم و زياد به چشم ها آسيب مى رساند. براى همين، مردمك 
با كوچك و بزرگ شدن، مقدار نورى را كه به چشم وارد مى شود، تنظيم مى كند. 

                  از نگاه كردن به نور مستقيم خورشيد خوددارى كنيد. 
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             مقايسه كنيد

كدام تصوير مردمك چشم را در جايى كه نور بسيار كم است، نشان مى دهد؟

        بررسى كنيد
به كمك مربّى و با استفاده از تابلوى آزمايش بينايى، ديد چشمان خود و دوستانتان را 

بررسى كنيد. 
ــ ديد كدام يك از دوستان شما ضعيف است؟ 

ــ آيا او از عينك استفاده مى كند؟ 

      گفت وگو كنيد
با يكى از دانش آموزان كالس كه ديد چشمانش ضعيف است و از عينك استفاده مى كند، 

درباره ى فايده ى استفاده از عينك صحبت كنيد. 
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           بيش تر بدانيد
گاهى ديد افراد ضعيف مى شود: 

 افرادى كه اجسام دور را به خوبى نمى بينند، ولى نزديك را خوب مى بينند، چشم آن ها «نزديك بين» است.
 افرادى كه اجسام نزديك را به خوبى نمى بينند، ولى دور را خوب مى بينند، چشم آن ها «دوربين» است. 
در هر صورت، با مراجعه به پزشك و استفاده از عينك، مى توان مشكل ديد را برطرف كرد. 

                    افرادى كه ديد چشم آن ها ضعيف است، بايد به چشم پزشك مراجعه كنند. 

براى اين كه چشمان سالمى داشته باشيم، بايد نكات زير را رعايت كنيم: 
ــ با دست هاى آلوده، چشم هاى خود را نماليم. 

ــ بكوشيم در غذاهاى روزانه، از ميوه، سبزيجات، شير و … استفاده كنيم. خوردن اين 
غذاهاى مفيد به حفظ سالمت چشم ها كمك مى كند. 

ــ هرگز چيزهاى نوك تيز را به سوى يكديگر پرتاب نكنيم. 
ــ براى پاك كردن چشم خود، فقط از دستمال مخصوص و تميز استفاده كنيم و با حوله يا 

دستمال ديگران چشم خود را پاك نكنيم. 
ــ اگر در زمان مطالعه، نتوانستيم كلمات را به خوبى ببينيم و دچار چشم درد يا سردرد 

شديم، به چشم پزشك مراجعه كنيم. 

     گفت وگو كنيد
براى مراقبت از چشمان خود، چه كارهاى ديگرى را بايد انجام دهيم؟ 
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شنيدن  

بشنويم،  را  مختلف  صداهاى  مى توانيم  گوش  كمك  به  است.  شنوايى  حّس  اندام  گوش 
چيزهاى بسيارى را ياد بگيريم و با ديگران نيز ارتباط برقرار كنيم. 

گوش از قسمت هاى متفاوتى تشكيل شده است. قسمت بيرونى گوش، شامل: الله ى گوش، 
مجراى گوش و پرده ى گوش است. 

اگر پرده ى گوش آسيب ببيند، ممكن است صداها را به خوبى نشنويم.
گاهى در اثر بيمارى، قسمتى از گوش آسيب مى بيند و صداها به خوبى شنيده نمى شوند. 

در اين حالت، فرد براى بهتر شنيدن بايد از سمعك استفاده كند. 

الله ى گوش

مجراى گوش

پرده ى گوش
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           گفت وگو كنيد

1 ـ به تصويرهاى زير نگاه كنيد ودرباره ى آن ها گفت وگو كنيد. 

2 ـ به كمك حّس شنوايى، از چه خطرهايى مى توانيم آگاه شويم؟ درباره ى آن ها در كالس 
گفت و گو كنيد. 

براى آن كه به گوش آسيب نرسد و صداها را خوب بشنويم، بايد به نكات زير توجه كنيم: 
ــ گوش خود را تميز نگه داريم. 

ــ بعد از حّمام كردن يا آب تنى، آب درون گوش را خشك كنيم. 
ــ در گوش يكديگر فرياد نزنيم، زيرا ممكن است پرده ى گوش پاره شود. 

ــ هرگز با دست، كتاب يا چيز ديگرى، به گوش كسى ضربه نزنيم.
ــ هنگام احساس ناراحتى و گوش درد به پزشك مراجعه كنيم.

       فكر كنيد
چه كارهايى به پرده ى گوش آسيب مى رساند؟ 
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بوييدن
       مشاهده كنيد

سه بطرى شيشه اى را كه داخل يكى از آن ها مقدارى آب، ديگرى گالب و سومى سركه 
است، چگونه مى توانيم از هم تشخيص دهيم؟ 

بينى، اندام حّس بويايى است كه به ما كمك مى كند، بوى چيزهاى متفاوت را حس كنيم و 
آن ها را بشناسيم. 

          فكر كنيد
به كمك حس بويايى، از چه خطرهايى مى توانيم آگاه شويم؟ 

                      هر روز بينى خود را با آب بشوييد.
                      از فرو بردن اجسام به داخل بينى خوددارى كنيد. 
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  چشيدن 

        مشاهده كنيد
زبان اندام حّس چشايى است. به كمك زبان، مّزه ى غذاهايى را كه مى خوريم حس مى كنيم 
و از آن ها لّذت مى بريم. زبان، غذا را در داخل دهان به حركت در مى آورد و در فرو بردن 

غذا به ما كمك مى كند. 

                     از خوردن غذاها و نوشيدنى هاى بسيار داغ خوددارى كنيد. 
                     هنگام مسواك زدن زبان خود را تميز كنيد. 



20

         مشاهده كنيد
1 ـ دو نوع آب ميوه تهّيه كنيد. 

2 ـ از دوست خود بخواهيد، چشم شما را با يك دستمال ببندد. 
3 ـ بينى خود را بگيريد و هر يك را بچشيد. 

آيا مى توانيد نام هر يك از آب ميوه ها را بگوييد؟ 
4 ـ حاال بدون گرفتن بينى هر يك را بچشيد. 

آيا اين بار مى توانيد نام هر يك از آب ميوه ها را بگوييد؟ چرا؟ 

كمك  ما  به  خوراكى ها  نوع  و  مّزه  تشخيص  در  يكديگر،  كمك  با  چشايى  و  بويايى  حّس 
مى كنند. 

      فكر كنيد
چرا در زمان سرماخوردگى طعم غذارا به خوبى احساس نمى كنيم؟
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لمس كردن 
     گفت وگو كنيد

به تصوير مقابل نگاه كنيد و درباره ى آن گفت وگو كنيد. 

گرمى،  نرمى،  زبرى،  مى توانيم  آن  وسيله ى  به  كه  است  المسه  حّس  اندام  بدن،  پوست 
سردى و درد را احساس كنيم. پوست از ورود ميكروب ها به بدن جلوگيرى كرده و از آن 
محافظت مى كند. يكى ديگر از كارهاى پوست، خارج ساختن عرق از بدن است. با عرق كردن، 
مواّد زايد از بدن خارج مى شوند. موها هم قسمتى از پوست هستند كه در مقابل نور شديد 

آفتاب و سرماى هوا، از بدن ما مراقبت مى كنند. 



22

      گفت وگو كنيد
آيا مى دانيد افراد نابينا از كدام اندام حّسى خود براى خواندن 

استفاده مى كنند؟ 

 

     بازى در كالس
يك گروه از دوستان خود را انتخاب كنيد. سپس چشمان خود را ببنديد و با لمس كردن 

صورت هر يك، نام آن ها را بگوييد. 

      گفت وگو كنيد

براى اين كه بدن بو ندهد، چه راه هايى پيشنهاد مى كنيد؟ با دوستان خود درباره ى آن گفت وگو كنيد. 



23

براى اين كه پوست سالمى داشته باشيم، بايد به نكات زير توّجه كنيم:
ــ در هفته دو بار حّمام كنيم. 

ــ براى شستن موهاى خود، از شامپوهاى مناسب استفاده كنيم. 
ــ براى جلوگيرى از خشك شدن پوست از مواد چرب كننده (كرم) استفاده كنيم. 

ـ   مراقب باشيم، پوست بدن خراشيده و زخمى نشود، چون ميكروب ها از راه زخم وارد بدن ما مى شوند.  ـ
ــ به هنگام درست كردن چاى، غذا و … مراقب باشيم، بخار و آب جوش پوست ما را نسوزاند. 

ــ هنگام شستن ظرف و لباس بهتر است از دستكش استفاده كنيم. 

      فكر كنيد
1 ــ براى مراقبت از پوست بدن، چه كارهاى ديگرى بايد انجام دهيم؟ 

2 ــ براى مراقبت از موى سر چه كارهايى بايد انجام دهيم؟ 

      فكر كنيد
1 ــ وقتى توپ بازى مى كنيد، از كدام حواس خود كمك مى گيريد؟ 

2 ــ شما هنگام يادگيرى در كالس درس، از كدام حواس خود استفاده مى كنيد؟ 
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فصل

دندان ها 2
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انواع دندان 
مقابل آينه بايستيد. دهان خود را باز كنيد و دندان هاى خود را به دّقت ببينيد.

شكل دندان  ها چه تفاوتى با هم دارند؟ 
يك سيب تميز برداريد و مقابل آينه آن را گاز بزنيد و آرام آرام 

بخوريد. اكنون به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
ــ با كدام دندان ها سيب را گاز مى زنيد و مى بريد؟ 

ــ با كدام دندان ها سيب را خرد مى كنيد و مى جويد؟

با توّجه به شكل دندان ها مى توانيم بگوييم: 
1 ـ دندان هاى جلو يا پيش و نيش كه تيز هستند، به كار بريدن 

و تّكه كردن غذاها كمك مى كنند. 
و  خرد كردن  به  هستند،  پهن  كه  آسيا  يا  عقب  دندان هاى  2 ـ 

جويدن غذا كمك مى كنند. 

             مشاهده كنيد
به شكل ساختمان يك دندان نگاه كنيد و جدول زير را كامل كنيد: 

كارتعدادنوع دندان
پيش
نيش
آسيا

پيش نيش
آسيا
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ساختمان دندان 
دندان  ريشه ى  دارند.  ريشه  دندان ها  همه ى  است.  شده  ساخته  محكمى  ماّده ى  از  دندان 
درون لثه و بين استخوان  هاى دو فك قرار گرفته است. لثه، دندان ها را محكم نگه مى دارد. 

      بيش تر بدانيد
دندان از قسمت هاى متفاوتى تشكيل شده است.

اين  دارد.  نام  دندان»  «ميناى  دندان،  خارجى  قسمت 
زير  قسمت  در  است.  دندان  قسمت  سخت ترين  قسمت 
مينا، ماّده ى سخت ديگرى به نام «عاج دندان» قرار گرفته 

است. 
قرار  درون لثه  تيزى دارد كه  بلند و  ريشه ى  دندان  هر 
گرفته است و دندان را محكم در جاى خودش نگه مى دارد. 

فك لثه

ريشه
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كار دندان ها 
دندان ها كارهاى مهّمى انجام مى دهند: 

1 ــ به گوارش و هضم غذا كمك مى كنند (جويدن و خرد كردن).
ندارند،  دندان  كه  افرادى  كنيد،  دّقت  اگر  مى دهند.  يارى  را  ما  گفتن  سخن  بهتر  در  2 ــ 

نمى توانند به خوبى صحبت كنند. 

 دندان هاى سالم چهره ى ما را زيباتر نشان مى دهند. 
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     گزارش دهيد
اگر تاكنون به مّطب دندان پزشكى رفته ايد، از كارهايى كه دندان پزشك براى معاينه ى 

دندان هاى شما انجام داده است، به كالس گزارش دهيد. 

       فّعالّيت

1 ــ يك تّكه بيسكويت را بجويد. سپس در آينه به دندان هاى آسياى خود نگاه كنيد. 
آيا زبان مى تواند تمام خرده هاى بيسكويت را از دندان ها پاك كند؟ 

2 ــ حاال يك سيب را بخوريد و آن را خوب بجويد. در آينه به دندان هاى آسياى خود نگاه كنيد. 
آيا سيب دندان هاى شما را تميز مى كند؟ 

     گفت وگو كنيد
به شكل هاى زير نگاه كنيد و درباره ى آن ها گفت وگو كنيد.
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                      مطالب تكميلى

دندان هاى ما، مانند ساير اندام هاى بدن، زنده هستند. تمام دندان ها پوششى خارجى به 
نام مينا دارند كه از آن ها محافظت مى كند. اگر غذا الى دندان ها باقى بماند، ميكروب روى 
آن جمع مى شود. اين ميكروب به ميناى دندان آسيب مى رساند و دندان را خراب مى كند. 
به اين حالت، «پوسيدگى دندان» مى گويند كه وقتى به قسمت هاى درون دندان و ريشه ى آن 

مى رسد، باعث دندان درد شديد مى شود. 

براى اين كه دندان هاى خوب و سالمى داشته باشيم، بايد به نكات زير توّجه كنيم: 
ــ بعد از هر غذا و قبل از خواب، دندان هاى خود را مسواك بزنيم. 

از خوردن قند و شيرينى، دهان خود را با آب بشوييم. ــ بعد
ــ هرگز غذاها و مايعات سرد و گرم را پشت سرهم نخوريم.

ــ هرگز چيزهاى سفت مثل پسته ى سربسته و … را با دندان نشكنيم. 
ــ هر شش ماه يك بار، براى سالمت دندان ها به دندان پزشك مراجعه كنيم.

ميناى دندان
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             كار عملى
با كمك مربّى بهداشت يا معلّم، دندان هاى خود را به طريق صحيح مسواك بزنيد. سپس 

طريقه ى استفاده از نخ دندان را تمرين كنيد. 

1 2

3 4 5
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      فكر كنيد
به جز مسواك و خمير دندان، چه چيز هاى ديگرى مى توانند به تميز شدن دندان هاى ما 

كمك كنند؟ 

      بيش تر بدانيد
آيا مى دانيد «فلورايد» چيست؟ 

فلورايد ماّده اى است كه مقاومت دندان ها رابيش تر مى كند. بنابراين، بايد از خمير دندانى 
استفاده كنيم كه داراى فلورايد باشد. 




