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جانوران مهره دار

4فصل
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ــ به جانورانى مانند ماهى، قورباغه، مارمولك، مرغ, خروس و سگ، مهره دار مى گويند. 
مهره داران در بدن خود اسكلت دارند. 

ــ اسكلت از جنس استخوان است و بدن را محكم نگه مى دارد. مّهم ترين قسمت اسكلت، 
«ستون مهره ها» است.

ــ زمانى كه شما پشت يك مرغ را لمس مى كنيد، ستون مهره هاى او را احساس مى كنيد. 
ــ به جانورانى كه ستون مهره دارند «مهره دار» مى گويند. 

ــ مهره داران به پنج گروه ماهى ها، دوزيستان، خزندگان، پرندگان و پستان داران تقسيم 
مى شوند. به بقّيه ى جانوران كه مهره  ندارند، «بى مهره» مى گويند. 
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ماهى ها 

پولك  از  ماهى ها  بيش تر  پوست  مى كنند.  شنا  آب  در  خود  باله هاى  كمك  به  ماهى ها، 
پوشيده شده و لغزنده است. ماهى ها در دو طرف سر خود آبشش دارند و به كمك آبشش 
تنفس مى كنند. ماهى ها در آب تخم ريزى مى كنند. از هر تخم يك ماهى به وجود مى آيد.    

بدن  سطح  دارند.  فرق  هم  با  غذا  نوع  و  حركت  نوع  اندازه،  رنگ،  شكل،  نظر  از  ماهى ها 
ماهى لغزنده است كه به حركت سريع آن در آب كمك مى كند. 

باله

پولك

آبشش



47

به تصوير باال نگاه كنيد و بگوييد ماهى ها چه فرقى با هم دارند؟ 

         مشاهده كنيد
در كالس، به ماهى درون تنگ آب به دّقت نگاه كنيد و به سؤال هاى زير پاسخ دهيد؟ 

1 ــ ماهى چند باله دارد؟ 
2 ــ لغزندگى سطح بدن ماهى چه فايده اى برايش دارد؟ 
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دوزيستان
 

به جانورى مانند قورباغه «دوزيست» مى گويند. دوزيستان در آب تخم ريزى مى كنند و نوزاد 
آن ها، مراحل اّول رشد را در آب مى گذراند. پس از آن كه آبشش نوزاد به شش تبديل مى شود، 

جانور بايد در خشكى زندگى كند. به همين دليل به اين گروه از جانوران دوزيست مى گويند.

           بيش تر بدانيد
بدن قورباغه ها پوشش ندارد و اصطالحاً پوست آن ها برهنه است.



49

خزندگان
 

به جانورانى مانند: مار، سوسمار و الك پشت، «خزنده» مى گويند. 
اين جانوران دست ها و پاهاى كوتاه دارند و بعضى از آن ها دست و پا ندارند. براى همين، هنگام 

حركت، شكم خود را روى زمين مى كشند. بدن آن ها از پولك هاى سخت پوشيده شده است. 
همه ى خزندگان با شش تنفس مى كنند. خزندگان تخم گذارند. 

 

 

      فكر كنيد
چرا مار در گروه خزندگان قرار دارد؟ 
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پرندگان
 

پرندگان دو پا و دو بال دارند. بدن آن ها از پر پوشيده شده است. 
پر، بدن پرندگان را گرم نگه مى دارد و به پرواز آن ها كمك مى كند. 

پرندگان به جاى لب و دندان، نوك يا منقار دارند و با آن غذا مى خورند. پرندگان با شش 
تنفس مى كنند. همه ى آن ها تخم گذار هستند و روى تخم هاى خود مى خوابند. 

      فكر كنيد
1 ــ پرنده اى را نام ببريد كه اصالً نمى تواند پرواز كند؟ چرا؟ 

2 ــ پرندگان چه فرق هايى با هم دارند؟ 
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پستان داران
 

جانورانى مانند: گربه، اسب و گاو، از گروه «پستان داران» هستند. پوست بدن آن ها از پشم 
يا مو پوشيده شده است. بيش تر پستان داران بچه زا هستند و به بچه هاى خود شير مى دهند. 

پستان داران با شش تنفس مى كنند. 

          كار گروهى
1 ــ هر يك از شما، تصاويرى از جانوران مهره دار را تهّيه كرده و به كالس بياوريد. 

2 ــ با كمك آموزگار خود، جدول زير را روى مقوا رسم كنيد و تصوير هر جانور را زير 
ستون مربوط به آن بچسبانيد. 

3 ــ آن را به ديوار كالس نصب كنيد. 

       
جانوران مهره دار

پستان دارانپرندگانخزندگاندوزيستانماهى ها
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    كار در كالس
جدول زير را كامل كنيد.

گروه مهره داراننوع حركتنوع توليد مثلنوع دستگاه تنفسپوشش بدن
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      بيش تر بدانيد
مهره  ستون  خود  پشت  در  انسان ها،  همه ى 

دارند.
براى حفظ سالمت ستون مهره هاى بدن خود 
بايد دّقت كنيم، به صورت خميده و كج ننشينيم 
سنگين  اجسام  كردن  جابه جا  و  بلند كردن  از  و 

خوددارى كنيم.

تصاوير زير، رفتارهاى صحيح براى سالمتى ستون مهره ها را نشان مى دهد. 
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فصل

درياها 5
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      مشاهده كنيد
1 ــ كره ى جغرافيايى را به كالس بياوريد و آب ها را روى آن مشخص كنيد. روى كره ى 

زمين خشكى ها بيش ترند يا آب ها؟ 
2 ــ اگر به كره ى جغرافيايى نگاه كنيد، مى بينيد كه بيش تر قسمت هاى كره ى زمين را 

آب فراگرفته است. به اين آب ها، درياها و اقيانوس مى گويند. 
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                مطالب تكميلى
بر اثر تابش خورشيد، آب درياها بخار مى شود و بخار آب رطوبت هوا را افزايش مى دهد. 

براى همين درياها نقش مهّمى در تغييرات آب و هوا دارند. 
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فايده هاى دريا
 

دريا براى ما انسان ها فايده هاى زيادى دارد. ما مى توانيم از دريا غذا و نمك تهّيه كنيم. 
هم چنين، از راه هاى دريايى، براى حمل و نقل كاال و مسافرت به كشورهاى ديگر، استفاده 

مى كنيم. 
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تهّيه ى غذا

در دريا، گياهان و جانورانى وجود دارند كه ما مى توانيم از آن ها غذا تهّيه كنيم. مردمى كه كنار دريا 
زندگى مى كنند، با استفاده از كشتى و قايق هاى بزرگ، به ماهى گيرى و شكار جانوران دريايى مى روند. 

در بعضى كشورها، از گياهان دريايى نيز غذا تهّيه مى كنند.

                مطالب تكميلى
غذاهاى دريايى كه مردم در كشورهاى گوناگون مصرف مى كنند، با هم فرق دارند. براى 
مثال، ما در ايران از ماهى، ميگو و خاويار غذا درست مى كنيم. اما در بعضى از كشورها، از 

گياهان دريايى يا جانورانى مثل خرچنگ هم غذا تهّيه مى كنند. 
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     فكر كنيد
چند ماّده ى غذايى را كه از دريا به دست مى آيند، نام ببريد. 

تهّيه ى نمك

     آزمايش كنيد
وسايل و مواّد مورد نياز:

ظرف شيشه اى، يك ظرف آب و مقدارى نمك 
1 ــ نمك و آب را در ظرف شيشه اى بريزيد و خوب به هم بزنيد. چه اتّفاقى مى افتد؟ 

2 ــ محلول را حرارت دهيد. چه به دست مى آيد؟ 
در آب دريا نيز نمك وجود دارد. مقدارى از نمك هاى خوراكى را به وسيله ى تصفيه، از 

آب هاى دريا به دست مى آورند. 
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                  مطالب تكميلى
آيا مى دانيد نمك از كجا وارد دريا مى شود؟ 

رودهايى كه از خشكى به دريا مى رسند، مقدار زيادى خاك و سنگ همراه دارند. در بعضى 
از اين خاك ها و سنگ ها، نمك وجود دارد كه در آب حل مى شود و به دريا مى رسد. 



61

كشتى رانى

كشتى  وسيله ى  به  دريا  راه  از  است.  نقل  و  حمل  دريا،  از  استفاده  موارد  از  ديگر  يكى 
مى توان، مسافران و كاالهاى زيادى را جابه جا كرد. 

      بيش تر بدانيد
اگر به كنار دريا رفته باشيد، مشاهده كرده ايد كه امواج دريا به 

سمت ساحل در حركت هستند. 
آيا فكر كرده ايد، امواج دريا چگونه  به وجود مى آيند؟ 

آب دريا هميشه در حال حركت است. با وزيدن باد بر سطح 
آب، روى دريا موج به وجود مى آيد. 

هنگام وزش بادهاى شديد، ارتفاع امواج زياد مى شود. 
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آلودگى دريا
 

آيا مى دانيد آب درياها از چه راه هايى آلوده مى شوند؟ 

و  خانه ها  از  را  فاضالب ها  رودها،  آب  1 ــ 
كارخانه ها به دريا مى رساند. 

2 ــ گاهى آب باران، كودها و برخى مواّد سّمى 
و  مى شويد  كشاورزى  زمين هاى  از  را  آلوده كننده 

از طريق رودها، به دريا مى برد. 

نفت كش،  كشتى هاى  خرابى  اثر  بر  گاهى  3 ــ 
مى شوند.  درياها  آب  وارد  نفتى  مواّد  از  مقدارى 
بين  از  را  دريايى  جانوران  مواد،  اين  بيش تر 

مى برند. 
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         بررسى كنيد

آيا آلودگى آب درياها بر زندگى جانداران دريايى اثر دارد؟ 

چگونه هنگام رفتن به دريا مراقب خود باشيم؟ 

وقتى در فصل تابستان براى تفريح به كنار دريا مى رويم، بايد به خاطر داشته باشيم: 
ــ براى جلوگيرى از آفتاب سوختگى، بدن خود را با كرم ضد آفتاب چرب كنيم. 

ــ در روزهايى كه دريا آرام است، شنا كنيم و هنگام شنا كردن، به جاهاى عميق دريا نرويم. 
ــ بعد از شنا كردن، حتماً دوش بگيريم و بدن خود را خوب بشوييم. 
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     كار در كالس

تصويرى از ساحل دريا را در دفتر خود نّقاشى كنيد و آن را رنگ بزنيد. 

   
 
                      از ريختن زباله در كنار دريا خوددارى كنيد.

  




