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ند.اى نفس كشيدن، به هوا نياز داران برى جانور�ههم
 هواه بز نيا.٤
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كت بگذاريد.ا يكى، دو ساعت، بى�حرف رداريد و تا نيمه در آن آب بريزيد. ظريك ليوان تميز بر
ت مشاهده كنيد؛ّا با دقه�ى داخلى آن رسپس، ديوار

ده چه نتيجه�اى مى�گيريد؟مشاهچه مى�بينيد؟ از اين 
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ف، تا نيمه خاك بريزيد.ر يك ظرد
ه روى خاك بريزيد؛ا يك�بارى آب رقدارم
ا بپوشاند.ى كه همه�ى سطح خاك ربه�طور

ت مشاهده كنيد.ّا اتفاق مى�افتد، به دقآن�چه ر
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د؟آيا در خاك، هوا وجود دار

 F$ÒO'UÒX



٢٠

 آبه . نياز ب٥
ند.ان به آب نياز دارهمه�ى جانور
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ىهمكار  . نياز به٦  
گـىندگى مى�كننـد. در زنـدت گروهى زان به صـوربعضى از جانـور

د.نى دارّان وظيفه�ى معيگروهى، هر �يك از جانور



 داره مهرناجانور داره مهرناجانور٢
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ا در جدول زير  نوشته�اند.ده�اند و نتيجه�ى كار خود را طبقه�بندى كران رگس، جانوره و نرطاهر
اى هر طبقه، نام مناسبى انتخاب كنند. به آن�ها كمك كنيد.حاال، مى�خواهند بر
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ان در داخل بدن خود، اسكلته�دار�گويند. مهرى مه�دارمهرانى مانند اسب، مار و قورباغه، به جانور
د. مهم�ترين قسمت اسكلت،ا محكم نگه مى�دارند. اسكلت از جنس استخوان است و بدن ردار

 است.هستون مهر

ان، يعنى ماهى�ها، دوزيستان،فقط پنج گروه از جانور
ه�ىّند. بقيه�داران، مهرگان و پستان�دارندگان، پرندخز

ه هستند.�مهرىان، بجانور

 است.ر پشت بدن جانوره�ها، د مهر ن ستوّلمح
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