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 درش چہارم 
 

  

 حواس پنجگانہ 

چشم از اعضای مھم بدن است ۔چشم وسیلہ ی دیدن و تشخیص چیزھاست۔بعضی ھا از حس 

بینایی خوبی برخوردارندو برخی نمی توانند بہ راحتی نوشتہ ھا و چیزھای اطراف را 

 تشخیص دھند، بنابراین از عینک استفادہ می کنند۔



( :نابینا) کور  
 

  

کہ بہ کمک چشم ھایش نمی تواند چیزی را ببیند ۔کسی   

یک نوع بیماری است۔شخص شب کور نمی تواند چیزھا و محیط اطرافش را : شب کوری 
 در تاریکی بہ خوبی تشخیص دھد۔

کسی است کہ فاصلہ ی دور را خوب می بیند،ولی اشیا و افراد را از نزدیک : دوربین 
 خوب و شفاف تشخیص نمی دھد ۔

کسی است کہ فاصلہ ی نزدیک را خوب می بیند،ولی اشیا وافراد  را در فاصلہ :نزدیک بین
 ی دور تشخیص نمی دھد۔

 



  
شنواییحس   

 
گوظ عضو اطلی برای شٌیذى طذاھاضت۔ها بہ کوک گوظ طذا ھا را هی شٌوین و درک 
هی کٌین۔بعضی ھا حص شٌوایی قویو تیسی دارًذ ؛ولی برخی گوششاى ضٌگیي اضت و بایذ  

باطذای بلٌذ با آى ھا حرف زد۔گاھی چٌیي افرادی هجبورًذ بہ کوک ضوعک بشٌوًذ۔اشخاص 
گوششاى ًوی شٌود و طذایی را تشخیض ًوی دھٌذ۔( ًاشٌوا)کر   

  

 حس چشایی و بویایی

زبان عضو اصلی برای چشیدن و بینی عضو اصلی برای بوییدن است۔ما بہ کمک زبان مزہ و طعم 
خوراکی ھا را می چشیم و از طریق بینی بو را تشخیص می دھیم۔ حس چشایی بعضی از افراد خیلی 
حساس نیست۔بنابراین آن ھا بہ راحتی نمی توانند مزہ ھای مختلف تلخی ، شوری،شیرینی و ترشی را 

تشخیص دھند ۔برخی ھم قادر نیستند بوھای مختلف را بہ خوبی از ھم تمیز دھند۔حس بویایی چنین 
 افرادی ضعیف است۔  

 حس المسہ 

پوست ،عضو اصلی لمس کردن است۔ما بہ کمک پوست چیزھا را لمس می کنیم و گرمی 
 ،سردی،زبری،نرمی،فشار و در را حس می کنیم



 تمرین
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