
 به نام خدا

فاطمه سادات سجادیان: تهیه کننده  

(2)هرکدام جای خود: 13فصل   

سرکارخانوم سیدیان   



از فراز آسمان تا روی زمین -  
عقاب از  باالی صخره مارا می بیند و برای گرفتن آن شیرجه می رود تا با 

.اما مارخود را در سوراخ پنهان می کند. چنگال های خود آن را بگیرد  

.پوشانده استپولک های سختی روی بدن مار ها و خزندگان دیگر را   



عقاب چگونه حرکت می کند؟ -  

مار چگونه خود را به سوراخ می رساند؟ -  

.است( خزندگان) گروهمار از . مار، دست و پا ندارد وروی زمین می خزد  

برخی از خزندگان مثل مارمولک دست وپای کوچکی دارند و هنگام حرکت 

.شکمشان را روی زمین می کشند  



.بدن عقاب را پر پوشانده است. عقاب با بال هایش پرواز می کند  

.خزندگان و پرندگان با شش تنفس می کنند  

پرندگان معموال روی تخم هایشان می . مار و عقاب هر دو تخم می گذارند

.برخی مارها دور تخم هایشان حلقه می زنند. خوابند  



 شیر،پشم یا مو
. شیر برای ما غذای مفیدی است  

 شیر را ازکدام جانواران به دست می آوریم؟

 از این جانوران چه استفاده های دیگری می کنیم؟



.را در گروه پستانداران طبقه بندی می کنندشتر ، و گاو ،بز ،گوسفند دانشمندان  

.بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است  

. پستانداران بچه می زایند و به انها شیر می دهند   



 هر یک از پستاندارانی ک در تصویرهای زیر می بینید، چه غذایی می خورند؟



ستونی از مهره ها -  
ماهی ها در پشت خود تعدادی مهر دارند که پشت سر هم قرار گرفته اند و 

.ستون مهرها را تشکیل داده اند  

.می نامندمهره دار به همین علت ماهی ها را   



 ماهی ها دوزیستان پستانداران پرندگان خزندگان

 آبشش شش و آبشش شش شش شش

و پشم مو پر پولک های سخت  پولک برهنه 

خزند می  شنا دست وپا دست وپا پرواز 

 تنفس با

 پوشش

 حرکت

 مهره داران



به چه جانورانی خزنده می گویند؟ -1  

مارمولک جز کدام گروه از مهره داران هستند و چگونه حرکت میکنند؟ -2  

پوشش بدن خزندگان چیست؟ -3  

مارها و پرندگان چگونه تخم هایشان را نگه می دارند؟  -4  

پستانداران چه ویژگی هایی دارند؟ -5  

خزندگان چه ویژگی هایی دارند؟ -6  

چند نمونه از پستانداران را نام ببرید؟ -7  


