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 ملیکا میرزاییان

 کالس دوم خانم سیدیان



ها آشیانه  درون  

 درون اشیانه



 در کشور ما پرنده ای به نام چرخ ریسک زندگی می کند

این پرنده با کمک شاخه ها و برگ های نازک گیاهان که جمع اوری می 

.کند النه اش را می بافد   

.اشیانه فقط یک سوراخ برای ورود و خروج دارد  

 چرخ ریسک



 النه چرخ ریسک

 پروردگار بزرگ این توانایی را به چرخ ریسک داده است             



 در اشیانه خرگوش
خرگوش بچه هایش را در النه هایی که در زیر 

به انها . زمین درست می کند به دنیا می اورد

شیر می دهد و از انها نگهداری می کند تا بزرگ 

.   شوند  



بچه خرگوش ها وقتی بزرگ شدند برگ و ساقه ی گیاهان را 
.می خورند  



 خرگوش ها غذای روباه و عقاب هستند 



 کانگورو

 کانگورو جانوری از راسته کیسه داران علف خوار

که  در استرالیا و گینه نو زندگی می کندو می تواند به کمک  
طول این پرشها به سه . پاهایش پرش های بلندی انجام دهد

نوع  . دم کانگوروها بلند و عضالنی است. متر هم می رسد
ماده دارای کیسه ایست که نوزاد کانگورو پس از به دنیا  

آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شیر مادر تغذیه می کند  
تا به رشد کافی رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه  

نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثه ای بسیار کوچک  . شود
.دارد که قطر آن از دو سانتیمتر بیشتر نمی شود  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%81%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%81%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1


 نوزاد تازه متولد شده کانگورو در حال شیر خوردن





 کرم ابریشم



تخم یا بیشتر می گذارد500هر پروانه ی ماده حدود   



از زمانی که تخم ها باز می شوند تا زمانی که به داخل پیله  

.  روز طول می کشد  45می روند   



روز طول می کشد تا کرم ها دور خود  4تا  3بین 

 پیله کنند



پروانه ها از همان روز اول قادر به تخم گذاری 

هفته چیزی نمی خورند و تمام  2هستند و به مدت 

 انرژی خود را صرف تخم گذاری می کنند 
 



از پیله کرم ابریشم برای تهیه نخ و پارچه استفاده 

 میشود



 چرخه زندگی کرم ابریشم



 چرخه زندگی قورباغه
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 الک پشت زندگی

  ٬الک پشت ها بیشتر عمر خود را در دریا می گذرانند
به آب های کم عمق می آیند ولی در فصل زاد و ولد   
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 الک پشت های ماده شب به ساحل می آیند و تخم گذاری می کنند
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.نه ماه طول می کشد تا بچه ها از تخم بیرون بیایند  

 به و می زنند بیرون النه از بچه الک پشت ها

 .می رونددریا طرف

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7


النه سازی 

 مورچه ها



مورچه ها یکی از افریده های عجیب خدواند متعال هستند که 

ای       با وجود جثه ای کوچک٬ زندگی اجتماعی پیچیده
 دارند



 



 پایان


