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4فصل
حشرات
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در سال گذشته با جانوران مهره دار آشنا شديد و يادگرفتيد كه در بدن اين جانورا ن اسكلتي 
از جنس استخوان وجوددارد. 

آيا مي توانيد چند جانور مهره دار نام ببريد؟  
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استخواني  اسكلت  آن ها  بدن  در  كه  مي شويد  آشنا  جانوران  از  ديگري  گروه  با  فصل،  دراين 
گروه  چند  به  مهره  بي  جانوران  مي گويند.    « بي مهره   » جانوران  از  گروه  اين  به  ندارد.  وجود 

تقسيم مي شوند. 
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          بيش تر بدانيد
بى مهره ها: 

بدون اسكلت 
استخوانى

مهره داران:
داراى اسكلت 

استخوانى
ران

انو
ج

خارپوستانبندپاياننرم تنانكرم هاكيسه تناناسفنج ها

پستاندارانپرندگانخزندگاندوزيستانماهى ها
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حشرات
 

به تصوير زير با دّقت نگاه كنيد. بدن زنبور از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ 

آن ها  بدن  در  كه  هستند  بي مهره  جانوران  از  گروهي  است.حشرات  حشره  يك  زنبور   
استخوان وجود ندارد. بدن حشرات از سه قسمت سر، سينه و شكم تشكيل شده است و يك 

جفت شاخك بر روي سر خود دارند. همه ي حشرات تخم گذار هستند. 
بعضي از حشرات بال دارند و مي توانند پرواز كنند؛ مانند زنبور، مگس، پشه، پروانه، ملخ و...

حشرات معموالً درهمه جاي زمين وجود دارند. آن ها را مي توانيم در زيرسنگ ها، درخاك، بين 
برگ هاي خشك، زير تنه ي درختان و روي برگ و شاخه هاي گياهان ببينيم. 
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           گفت وگو كنيد
به تصاوير زير نگاه كنيد و درباره ي محّل  زندگي هريك از حشرات گفت وگو كنيد.   

           فكر كنيد
  چه حشراتي را مي شناسيد كه نمي توانند پرواز كنند؟ 
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حشرات مفيد

برخي از حشرات نه تنها زياني براي انسان ندارند، بلكه بسيارهم مفيد هستند؛ مانند زنبورعسل، 
پروانه ي كرم ابريشم و كفش دوزك. 

گل ها  شيره ي  آن ها  وقتي  مي كنند.  زندگي  كندو  در  جمعي  دسته  صورت  به  عسل  زنبورهاي 
را مي خورند، در بدنشان عسل درست مي شود. سپس عسل را در كندوها ذخيره مي كنند. ما 

انسان ها از اين ماّده ي شيرين و مفيد استفاده مي كنيم. 
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            بررسى كنيد
- آيا شهري كه در آن زندگي مي كنيد براي پرورش زنبورعسل مناسب است ؟ چرا؟  

- درباره ي فايده هاي عسل چه مي دانيد؟    

         بيش تر بدانيد
زنبورهاي عسل به طور طبيعي در سوراخ هاي تنه ي درختان يا سنگ ها زندگي مي كنند. اّما   
پرورش دهندگان زنبورعسل، كندوهاي بزرگي مي سازند و زنبورها داوطلبانه در آن ها زندگي 

مي كنند. زنبورداران هم از اين فرصت استفاده مي كنند و عسل به دست آمده را برمي دارند.

        گفت و گو كنيد
كرم ابريشم حشره ى مفيدى است كه از آن براى تهّيه ى نخ ابريشم استفاده مى شود.   

       

   

       

با توجه به تصوير باال به كمك معلم خود درباره ى چگونگى مراحل تهيه ى نخ ابريشم   
گفت و گو كنيد.
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جانوران  خوردن  با  كه  است  مفيدي  حشره ي  كفش دوزك 
ريزي مانند َشته به كشاورزان كمك مي كند. شته حشره ي 

كوچكي است كه به گل ها و گياهان آسيب مي رساند. 

حشرات زيـان آور

به تصوير زير نگاه كنيد و درباره ي آن
 گفت و گو كنيد.  
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محصوالت  خوردن  با  ملخ ها  مثال   براي  آورهستند؛  زيان  انسان ها  براي  حشرات  از  برخي 
كشاورزي زيان هاي بسياري به انسان ها مي رسانند. 

بسيار  و  مي كنند  زندگي  كثيف  و  آلوده  جاهاي  در  سوسك  و  مگس  مانند  ديگري  حشرات 
خطرناك هستند؛ زيرا پاهايشان ميكروب هاي زيادي را با خود حمل مي كند. آن ها گاه برروي 

غذا مي نشينند و آن را آلوده مي كنند و موجب بيماري هايي مانند اسهال مي شوند.
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حشره هاي ديگري مانند پشه با نيش زدن انسان، بيماري را به او منتقل مي كنند. 
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شپش، حشره ي بسياركوچكي است كه باعث بيماري و خارش شديد پوست مي شود. شپش بين 
موها و درز لباس هاي شخص آلوده زندگي مي كند. 

 

  گفت وگو كنيد
  براي آن كه خود را از شپش دور نگه داريم، چه كارهايي بايد انجام دهيم؟ 

      
    جمع آورى اّطالعات

درباره ي حشرات زير تحقيق كنيد و جدول را كامل نماييد.   

 فايده يا زياننوع حشره

 موريانه

بيد
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ايمني از آسيب حشرات

براي اين كه حشرات به ما آسيب نرسانند، بايد به نكات زيرتوّجه كنيم:

1- محّل زندگي خـود را هميشــه تميز نگه داريم و آشپزخانه و دست شويي را با مواّد پاك 
كننده بشوييم. 
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2- زباله را درظرف يا كيسه ي دربسته قراردهيم. 

3- براي از بين بردن حشره هاي زيان آور از حشره كش استفاده كنيم. 

ش
حشره ك
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4- به درهاي ورودي و پنجره ها توري بزنيم. 
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  گفت وگو كنيد
  - چه راه هاي ديگري براي جلوگيري از آسيب حشرات پيشنهاد مي كنيد؟ 

  - به هنگام استفاده از حشره كش ها بايد به چه نكاتي توّجه كنيم؟

  گزارش دهيد
زندگي خود  محيط  حشرات  زندگي يكي از  درباره ي  گوناگون  كتاب هاي  استفاده از  با   

اّطالعاتي تهّيه كنيد و در كالس براي دوستان خود بخوانيد. 

 

 




