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بافت های مشابه به یکدیگر متصل 
می شوند تا اندام هایی مثل قلب و 

کلیه ها را شکل دهند.

سلول های شبیه به هم، 
بافت ها را تشکیل می دهند. 
چهار نوع بافت، مثل بافت 

عضالنی، در بدن وجود 
دارند.

سلول کوچک ترین عضو زنده 
بدن است. سلول های مختلف، 
وظایف مختلفی بر عهده دارند.

اندامی، و حداقل 2۸  ۱۱ سیستم  اندام،  از ۳۰۰ استخوان، 2۴  بدن 
فوت )۸ متر( روده ساخته می شود. مغز همه چیز را کنترل می کند 
آب  ضد  پوشش  پوست،  کنند.  کار  هم  با  بتوانند  اعضا  همه  تا 

قدرت مندی است که بدن را به شکل زیبایی حفظ می کند.

اندامها

بافتها

سلول

درونـبیرون

بافت های کبد، کارهای مشابهی 
انجام می دهند، مثالً سموم 
مواد غذایی را دفع می کنند.

بیش از 37.2 تریلیون سلول 

در بدن یک انسان متوسط 
وجود دارد.

واووو

4



اندام هایی که کارهای مشابهی 
انجام می دهند، دستگاه هایی مثل 

دستگاه گوارش را می سازند.

دستگاه های مختلف بدن به هم 
می پیوندند تا انسانی مثل شما 

بسازند.

سلول ها از ساختار کوچک تری 
تشکیل شده اند که به آنها در 

انجام کارهایشان کمک می کند. 
غشای پالسما هر سلول را 

احاطه کرده و مثل حصاری 
است که ورود هر چیزی به 

سلول را کنترل می کند.

سیستماندامی

بدن

سلول

اندام های دستگاه گوارش به تجزیه 
و هضم غذا در بدن کمک می کنند.

سیتوپالسم، ترکیبی 
مایع در سلول است.

هسته، سلول را 
کنترل می کند.

غشای پالسما

ساختار سلول
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