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اندام هاى تنّفسی
هوا از راه بىنى و دهان وارد ُشش ها مى شود. شش ها در داخل قفسه ى سىنه قرار دارند و با لوله اى به 
نام ناى به بىنى و دهان مربوط مى شوند. اگر انگشتان خود را در جلوى گردنتان بگذارىد و فشار دهىد، ناى 

را كه قطعه قطعه و سخت است، حس مى كنىد.

همان طور كه در شكل مى بىنىد، هوا براى رسىدن به داخل شش ها، راه پر پىچ و خمى را طى مى كند. در 
اطراف لوله هاىى كه هوا از داخل آن ها عبور مى كند، موها و ماّده ى چسبنده اى وجود دارد. وقتى كه نفس را 
به داخل مى كشىد، گرد و غبار و مواّد زاىد آن، به وسىله ى موها و آن ماّده ى چسبنده گرفته مى شود و هواى 

پاكىزه به شش ها مى رسد. اگر از راه دهان نفس بكشىد، گرد و غبار، بىشتر وارد شش هاى شما مى شود. 

اكسىژن از دىواره ى كىسه ى هواىى، وارد خون مى شود.

خون، اكسىژن هوا را به همه ى سّلول هاى بدن مى رساند.

ورود خون

ورود و خروج هوا

كىسه ى هواىى

شش

ناى

خروج خون
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اكسىژِن هواىى كه به شش ها مى رسد، وارد خون مى شود. خون،  اكسىژن  را  به  همه ى  سلّول هاى  
بدن  مى رساند  و كربن  دى اكسىد تولىد  شده  را  از  آن ها پس مى گىرد. اىن گاز، همراه خون به شش ها 

برمى گردد و با هوا، از شش ها خارج مى شود.

مدل دستگاه تنّفس بسازىد.
وساىل مورد نىاز: بطرى ِسُرم خالى، دو عدد بادكنك بزرگ و كوچك، دو عدد نوار ىا كش پالستىكى، 

لوله ى پالستىكى بارىك، خمىر مجّسمه سازى و قىچى.
 انتهاى بطرى ِسُرم را با قىچى بُبرىد.

 بادكنك كوچك را به لوله ى بارىك ببندىد و آن را مطابق شكل ها درون بطرى قرار دهىد )قبالً 
بادكنك را چند بار پر و خالى كنىد تا خاصىت كششى آن بىشتر شود(. محّل خروج لوله از سوراخ سر بطرى را 

با خمىر مجّسمه سازى محكم كنىد.
بادكنك بزرگى را پاره 
كنىد و با آن، ته بطرى را به كمك 
نوار  الستىكى ىا كش محكم ببندىد.

صفحه ى  شكل،  مطابق 
پالستىكى ته بطرى را به طرف پاىىن 
بكشىد و سپس رها كنىد. چه اتّفاقى 

مى افتد؟ چرا؟
و  دستگاه  اىن  بىن   
دستگاه تنّفس ما چه شباهتى وجود 

دارد؟

 فّعالىت

كار گروهى
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در جدولى  را  آن  نتاىج  و  كنىد  اندازه گىرى  را  و هم كالسى هاى خود  تنّفسى خود  تعداد حركات 
ىادداشت كنىد. نمودار آن را هم بكشىد.

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

چرا هنگام فّعالىت ، تعداد حركات تنّفسی افزاىش مى ىابد؟

اندازه گىرى كنىد

چرا افرادى كه در شهرهاى بزرگ زندگى مى كنند، بىشتر از روستاىىان به بىمارى هاى تنّفسى مبتال 
مى شوند؟ 

چرا درها و پنجره هاى كالس نباىد مّدت زىادى بسته بمانند؟
ماندن در جاهاى پر از گرد و خاك ىا دود، چه ضررهاىى دارد؟

كار گروهى

  تعدادحركات تنّفسى در دقىقه
) بعد از دو دقىقه فّعالىت (         

  تعدادحركات تنّفسى در دقىقه
) در حال استراحت (   

  نام دانش آموز

 فکر كنىد

 فکر كنىد
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