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همه چیز درباره

دایناسورها





عناوین
۴ دایناسور چیست؟

۶ اندازه گیری آنها
۸ دنیای دایناسورها

۱۰ محقق دایناسور
۱۱ آنکیلوسورها

۱۲ تروپودها
۱۴ پاکی ِسفالوسورها

۱۶ اسِتگوسورها
۱۸ ساروپودها

۲۰ اورنیتوپودها یا پرنده پایان
۲۲ شاخ چهره سانان

۲۵ آنها کجا یافت می شوند؟
۲۶  به فسیل تبدیل شدن

۲۸ دیدار با کارشناس
۳۰ اسکلت ها

۳۲ رژیم غذایی و دندان ها

جنوب بال

چینی خزنده بال

دیپلودوکوس یا 
دوتیرکی

سه شاخ چهره 

خزنده سپردار

۳۴ شکار
۳۶ نمایش جلب توجه

۳۸ تخم ها
۴۰ بچه داری

۴۲ بچه دایناسورها
۴۴ پرها

۴۶ دریا و آسمان
۴۸ انقراض دایناسورها

۵۰ خویشاوندان دایناسورها
۵۲ دایناسورهای جدید

۵۴ حقایق و آمار و ارقامی درباره دایناسورها
۵۶ دایناسورها و ما

۵۸ اکتشافات دایناسورها
۶۰ واژگان
۶۲ آزمون
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میلیون ها سال پیش، خیلی قبل تر از اینکه انسان ها 
پا روی کره زمین بگذارند، یک گروه از خزندگان 
خارق العاده روی زمین حکمرانی می کردند. این 
دایناسورها که مارمولک های وحشتناک نامیده 
می شدند، همگی روی زمین زندگی می کردند و 
دست ها و پاهای چنگالی داشتند. هرچند بعضی 
از دایناسورها، دندان های دراز و تیزی داشتند و 
برخی دیگر، دارای پوست ضخیم و زره مانند بودند 

و بعضی هم مثل پرنده های امروزی پر داشتند.

دایناسور 
ایگوآنودون چیست؟

دیپلودوکوس یا 
دوتیرکی

س
 رک

سور
انو

تیر

دست و پای جلو

گردن

دندان ها
دایناسورهای گوشت خوار 
مثل تی رکس، آرواره های 

قدرتمندی با دندان های بزرگی 
دارند که آماده دریدن گوشت و 

استخوان هستند.

غذا خوردن از باالترین 
نقطه درختان، فقط برای 
دایناسورهایی امکان پذیر 

است که گردن هایی خیلی 
دراز و انعطاف پذیری داشته 

باشند، مثل دیپلودوکوس یا 
دوتیرکی های برگدوست.

بعضی دایناسورها چهار پای 
قوی و بزرگ برای راه رفتن 

داشتند، در حالی که بعضی دیگر 
دارای دو دست و دو پا بودند. 

ایگوآنودون می توانست بر روی 
دو یا چهار پا راه برود.
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استگوسور

والسیَرپُتر

آنکیلوسور

براکیوسور

پاهای دایناسورها مستقیمًا زیر 
بدن آنها قرار گرفته بود. یعنی 

اینکه این پاها می توانستند وزن 
سنگین دایناسورهای عظیم مثل 

براکیوسورها را تحمل کنند.

استگوسورها صفحات زرهی بزرگی در امتداد پشت خود داشتند. 
این صفحات زرهی به رنگ های روشن بودند و برای جلب توجه 

دایناسورهای دیگر به کار می رفتند.

دم دایناسورها به حفظ تعادل 
آنها کمک می کرد، اما یک حرکت 
جارویی از دم عضالنی و گرز مانند 

آنیکولوسور می توانست برای 
دشمنان کشنده باشد.

پاهای عقبی

تخم ها

بدن

صفحات زرهی 

ُدم

گردن

بعضی دایناسورها، مثل 
والسیَرپُتر، بدنی پوشیده 
از پر داشتند. پرندگان از 
نسل دایناسورها هستند.

دایناسورهای ماده، خوشه هایی 
از تخم هایی با پوسته سخت 

می گذاشتند. بعضی دایناسورها 
النه می ساختند و از نوزادان خود 

مراقبت می کردند.
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