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حیوان 
چیست؟

تمام حیوانات برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند. آن ها 
بدن خود جذب  در  از آب موجود  یا  از هوا  را  اکسیژن  این 
باالی  از سوراِخ  زندگی می کنند و  می کنند. دلفین ها در آب، 

سرشان، نفس می ِکشند.

حیوانات انرژی خود را از غذا می گیرند. 
بسیاری از آنها گوشت خوار هستند، 

یعنی غذای اصلی آنها گوشت است. 
برخی دیگر از حیوانات گیاه خوار هستند، 

یعنی از گیاهان تغذیه می کنند. برخی 
حیوانات، همه  چیزخوار نامیده می شوند، 

یعنی هم از حیوانات دیگر و هم از 
گیاهان تغذیه می کنند.

دویدن،  پریدن،  جهیدن،  با  جمله  از  مختلفی،  شیوه های  به  حیوانات 
از  بسیاری  کردن، حرکت می کنند.  یا شنا  کردن  پرواز  غلتیدن،  خزیدن، 
حیوانات از پاهای خود برای راه رفتن استفاده می کنند و برخی دیگر از 

آنها ممکن است از بال ها یا دست های خود استفاده کنند.

نوک دراز توکان برای غذا 
خوردن مفید است.

ملخ ها می توانند به کمک پاهای عقبی 
قدرتمندشان، در هر پرش به اندازه 20 

برابر طول بدن خود بپرند.

ــن  ــره زمی ــوان روی ک ــوع حی ــا ن میلیون ه
ــک  ــوان، ی ــوع حی ــر ن ــد. ه ــی می کنن زندگ
ــات،  ــام حیوان ــود. تم ــده می ش ــه نامی گون
چــه بــه انــدازه یــک مورچــه کوچــک باشــند، 
چــه بــه انــدازه یــک فیــل بــزرگ باشــند، در 
ــرای  ــتند. ب ــترک هس ــا مش ــی چیزه بعض
ــدن  ــده مان ــرای زن ــد ب ــات بای ــال، حیوان مث
ــود را از  ــرژی خ ــان ان ــد و گیاه ــذا بخورن غ

ــد. ــید بگیرن ــور خورش ن
همچنیــن حیوانــات می تواننــد از جایــی بــه 
ــان  ــه گیاه ــی ک ــد، در حال ــر برون ــای دیگ ج

ــد. ــت کنن ــد حرک نمی توانن

تنفس

غذا خوردن

حرکت کردن
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بعضی از حیوانات ماده، مثل فک ها، بچه هایشان را قبل از 
به دنیا آوردن در شکم خود پرورش می دهند. بچه ها پس 

از تولد، مدتی با مادرشان می مانند تا غذا پیدا کردن و 
فرار از دست شکارچیان را یاد بگیرند. حیوانات دیگر، مثل 
پرندگان و بعضی از خزندگان و حشرات، تخم می گذارند و 

تا زمان از تخم درآمدن بچه ها، از آنها مراقبت می کنند.

اگر حیوانی بخواهد زنده بماند، باید بتواند آنچه را در 
اطرافش اتفاق می افتد، حس کند. پنج حس اصلی که 

حیوانات استفاده می کنند، بینایی، شنوایی، بویایی، 
چشایی و المسه هستند. بعضی حیوانات حس های 

دیگری هم دارند و می توانند برق یا حتی مغناطیس را 
هم تشخیص دهند.

بســیاری از حیوانــات قادرنــد به یکدیگــر پیام هایی بفرســتند. آن ها 
می تواننــد از صــدا، صــورت و بــدن خــود بــرای برقــراری ارتبــاط بــا 
یکدیگــر اســتفاده کننــد. میمون هــا، مثــل ایــن بوزینــه، بــرای اعالم 
ــرای  ــدگان ب ــه بســیاری از پرن ــی ک ــغ می کشــند، در حال خطــر جی
ارســال پیــام، آوازهــای مخصوصــی می خواننــد. بعضــی حیوانــات، 
ــد. ــرون می دهن ــیمیایی بی ــای ش ــود بوه ــک ها، از خ ــل سوس مث

تولید مثل

 حس کردن

خزندگان برای حس کردن بوهای اطراف خود، از زبانشان استفاده می کنند.

بچه فکُفک ِ مادر

ارتباط ط ط ط ط ط ط ط ط ط 
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