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اگر گفتی کدام دسته از حیوان ها حدود 
سیصد میلیون سال است که روی زمین 
زندگی می کنند، بدنشان فلس دارد و 

خون سرد هستند؟



بله؛  خزنده ها!
بیا باهم درباره ی  خزنده هایی مثل مارها، 
مارمولک ها، الک پشت ها، کروکودیل ها و 

تمساح ها بخوانیم.



مارها رنگ ها و اندازه های 
مختلفی دارند. آن ها دست و پا 

ندارند و برای حرکت  به این طرف و 
آن طرف، روی زمین می  خزند. 



مارها زبان درازی دارند که شبیه چنگال است و برای اینکه بوهای

∗اطرافشان را حس کنند، مرتب زبانشان را بیرون می آورند.



مامبای سیاه یکی از سریع ترین 
مارهای دنیا است. می توانی 

نیش های تیزش را نشان 
دهی؟ مراقب باش!

رنگ مامباهای سیاه واقعاً سیاه نیست، اما سقف دهانشان این رنگی

است و برای همین اسمشان را مامبای سیاه گذاشته اند.
∗



جلینگ جلینگ! چه صدایی بود؟ مار زنگی 
با تکان دادن دمش صدای زنگ درمی آورد تا 

به دشمنانش بگوید از من دور شوید!



افعِی سبِز درختی بیشتر وقت ها روی شاخه  ای 
چنبره می زند و چون همرنگ برگ درخت ها است، 

بدون اینکه کسی او را ببیند قایم می شود. 




