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از دايناسور بپرس   

اين نمودار نشان مي دهد كه بزرگي دايناسورها         
.  در مقايسه با يك انسان بالغ چقدر بوده است     



  فهرست  

4آيا همه فسيلها مربوط به                               
دايناسورها است؟

6آيا هر كسي مي تواند فسيل پيدا كند؟              
8آيا بزرگي دايناسورها به اندازه                       

آسمانخراشها بوده است؟  
10آيا دايناسورها مي توانستند پرواز كنند؟         
12كدام يك از آنها از همه                              

 خطرناكتر بوده است؟ 
14آيا موجودي به نام اژدها نيز                        

وجود داشته است؟
16آيا بچه دايناسورها بازي مي كردند؟              
18آيا دايناسورها پرسروصدا بودند؟                     
20آيا دايناسورها تنبل بودند؟                          
22آيا تريسراتوپس شجاع بود؟                         

24ركس كجاست؟                    - بزرگترين تي
26آيا دايناسورها مي توانستند شنا كنند؟         
28آيا مي توان دايناسورها را دوباره                 

 زنده كرد؟ 
30كدام نوع از آنها ركورددار بودند؟                    
32واژه نامه                                              



آيا همه فسيلها مربوط       
به دايناسورها است؟      

آنچه كه شما انسانها درباره ما دايناسورها مي دانيد تماما             
 اما همه فسيلهايي كه پيدا مي   .برگرفته از فسيلهاي ما است          

فسيلها بقاياي به جامانده از تمامي     . شود مربوط به ما نيست
. جانوران و گياهاني است كه ميليونها سال پيش مي زيسته اند   

فسيلها مي توانند به شما بگويند كه ما چه 
و (زماني زندگي مي كرديم و برخي از شواهد 

كه بيانگر نحوه زندگي ما و ) البته نه همه آنها
ديگر جانوران و گياهان ماقبل تاريخ است را 

.به شما مي دهند



دانستنيهايي درباره    
. . . ما 

 نوع دايناسور شناسايي شده      700تاكنون بيش از   . 1
ولي قطعا تنوع ما دايناسورها بيش از اين تعداد      . است

. بوده است 
. ميليون سال پيش زندگي مي كرديم     65 تا 230ما بين  . 2
. است»  سوسمار مهيب «واژه دايناسور به معني   . 3
ما سوسمار نبوديم؛ در عوض، گروهي از خزندگان خشكي بوديم     . 4

.كه راست قامت مي ايستاديم   
. دايناسورهاي ماده، تخم گذار بودند      . 5

شما چه زماني زندگي مي كرديد؟   
دانشمندان معتقداند كه عمر زمين ميلياردها       

سال است و دوره هاي زماني مختلف آن را     
آنها دوره هايي كه ما   . نامگذاري كرده اند    

زندگي مي كرديم را با نامهاي ترياسيك،       
. ژوراسيك، و كرتاسيوس مي شناسند         ميليون سال پيش     250

همه خشكي هاي زمين 
. به هم متصل بودند  

چه شواهد ديگري وجود دارد؟     

انواع گوناگون فسيلها مي توانند نشانه هاي       
. مختلفي در اختيار شما قرار دهند      

 و شيارهاي   ردپاها
خزيدن مي تواند به شما  

بگويد كه ما چگونه راه   
مي رفتيم و سرعتمان   

. چقدر بوده است 

 مدفوعهاي كوپروليتها   
فسيل شده حيوانات   

هستند كه مي توانند به    
شما بگويند كه ما چه    

.چيزي مي خورديم 

 مي توانند به  آشيانه ها
شما بگويند كه ما چگونه     

.با هم مي زيسته ايم 

آيا به سادگي مي توان اجزاي فسيلهاي            
يك دايناسور را كنار هم قرار داد؟         

نه، زيرا غالبا تعداد اندكي از فسيلهاي     
.  استخوانهاي ما پيدا مي شود  

ديرين شناسان افرادي     
هستند كه فسيلهاي   

دايناسورها را كشف كرده   
و مورد مطالعه قرار مي 

كار آنها شبيه كنار      . دهند   
هم قرار دادن يك پازل  

چوبي بزرگ بوده كه 
تعداد زيادي از قطعات آن   

. گم شده است
من استگوساروس، نوعي    

دايناسور گياهخوار    
.بزرگ هستم



آمريكاي 
شمالي 

آيا هركسي مي تواند فسيل پيدا كند؟              

فسيلهاي دايناسورها را    
مي توان در ميان تخته 
سنگهاي سرتاسر جهان  

سواحل، معادن، . پيدا كرد
 و –حاشيه رودخانه ها   

اگر خيلي خوش شانس 
 –باشيد، حياط منزلتان 

مكانهاي احتمالي براي   
. يافتن فسيلها مي باشند 

نخستين دايناسور كشف        
شده چه بود؟     

انسانهاي نخستين، فسيلهاي دايناسورها     
را مي يافتند ولي نمي دانستند كه آنها      

دانشمندان در قرن هجدهم   . چه هستند  
. ميالدي شروع به نامگذاري ما كردند      

من ايگوانودون هستم 
و يكي از نخستين 

گونه هاي نامگذاري     
. شده مي باشم  

در آمريكاي شمالي،  
رِكس،  -فسيلهاي تي

تريسراتوپس،  
پاراسارولوفوس و   

بسياري از گونه هاي   
. ديگر را مي توان يافت

آمريكاي 
جنوبي    

تعدادي از بزرگترين و  
قديمي ترين دايناسورها   

در آمريكاي جنوبي 
. يافت شده اند 

من مي توانستم بر  
روي چهار پا راه بروم 

. و بر روي دو پا بدوم   

چنگال شستم را ابتدا      
بر روي بيني ام   

! گذاشته بودند     



فسيلهاي پالتوساروس، ايگوانودون، و  
بارونيكس تنها چند نمونه از مواردي       

. است كه در اروپا پيدا شده اند     

اروپا 
آسيا 

در چين و ديگر بخشهاي آسيا   
فسيلهاي زيادي مانند پروتوسراتوپس،      

. و دايناسورهاي پردار يافت شده است   

آفريقا

در دوران دايناسورها، استراليا      
بسيار سردتر از اكنون بوده است،   

از اينرو تنها دايناسورهاي    
كوچك مانند مينمي در آنجا      

. يافت شده است 

استراليا و      
نيوزيلند   

دانشمند ديرين شناسي كه گونه جديدي از دايناسورها       
اين فرد . را كشف مي كند، مي تواند آن را نامگذاري كند        

مي تواند اسم يك نفر يا اسم مكاني را كه فسيل مربوط   
غالبا اسم ما دايناسورها    .  آنجا پيدا شده را انتخاب كند      

.بيانگر آن است كه ما شبيه چه چيزي هستيم        

چه كسي دايناسورها را        
نامگذاري مي كند؟   

فسيلهاي باركيوساروس    
و اسپينوساروس به     

همراه بسياري ديگر از  
دايناسورها در آفريقا   

. يافت شده است 

قطب جنوب     
قطب جنوب به اندازه اكنون سرد  

نبوده است و لذا دايناسورها، شامل       
گونه اي از هيپسيلوفودونتها در آنجا     

. زندگي مي كردند     



آيا بزرگي دايناسورها به اندازه آسمانخراشها  بوده است؟  
من باروساروس . دتقريبا نه، ولي برخي از دايناسورها مانند من بسيار عظيم الجثه بودن     

با نام متعلق به گروه دايناسورهاي گردن دراز، دم دراز و گياهخوار هستم كه  . هستم 
. ساروپادها شناخته مي شوند  

...دانستنيهايي درباره من   

 ميليون 145 تا 156من در دوره ژوراسيك حدود  . 1
. سال پيش زندگي مي كردم     

.در آمريكاي شمالي و آفريقا پيدا شده ام   . 2
. است» سوسمار سنگين  «نام من به معني    . 3
.احتماال به صورت گله اي جابجا مي شدم   . 4

مقادير زيادي گياه مانند درختان          . 5
.كاج و سرخس را مي خوردم  

آيا زماني كه حركت مي كرديد زمين  
مي لرزيد؟

وزن من بيش از سه عدد فيل بوده و با پاهاي      ! بله
ستون مانند زير بدن حجيم خود، همانند آنها حركت           

.مي كردم

دم من مي توانست به عنوان 
. يك شالق استفاده شود  

ساروپاد يعني      
»پاي سوسمار  «

تنها زماني كه بدنتان را       
مي كشيديد مي  

توانستيد به زانوهاي من   
. برسيد   



ما خيلي عظيم الجثه بوديم،  
زيرا در اين زمان بر روي  

زمين درختان بسيار بلند و     
پربرگ زيادي بر روي زمين  

. وجود داشت 

آيا مي توانستيد به باالي      
درختان بسيار بلند برسيد؟         

گردن من خيلي بلند بود،    . تقريبا نه 
حدودا به اندازه طول دو تا ماشين، اما     

. نمي توانستم آن را خيلي باال ببرم  

كدام نوع از ساروپادها      
ركورددار بودند؟    

ساروپادها بزرگترين و سنگين ترين          
حيواناتي هستند كه تاكنون بر روي      

. خشكي زندگي كرده اند   
آرژانتينوساروس يكي از      
بلندي   . بزرگترين آنها بوده است  

آن به اندازه يك ساختمان شش     
. طبقه مي رسيد 

سيسموساروس يكي از   
سنگين ترين آنها بوده     

وزن آن به اندازه . است
. شش عدد فيل بود  

براكيوساروس يكي از   
او . بلندترين آنها بوده است   
مي توانست گردنش را   

تقريبا به اندازه قد دو عدد   
. زرافه دراز كند  



آيا دايناسورها مي توانستند پرواز كنند؟ 
من . اما بعضي از ما پر داشتند . نه، نمي توانستيم 

.پرهايم بدنم را گرم نگه مي داشتند   . كاوديپتريكس هستم 

. من به اندازه يك بوقلمون بودم 

پرهاي دايناسور همانند پرهاي        
شترمرغ و ديگر پرندگاني كه نمي       

. توانند پرواز كنند، متقارن بود     

دايناسورها، همانند       
پرندگان، سوراخهايي     
در دو طرف سرشان  
وجود داشت كه به 
گوشهاي داخلي راه 

. داشت 

.. . دانستنيهايي درباره من     

 ميليون سال  125من در دوره كراتسيوس حدود   . 1
. پيش زندگي مي كردم    

.در چين يافت شده ام. 2
. است» دم پردار«نام من به معني    . 3

گياهان و موجودات كوچك    . 4
مانند حشرات، مارمولكها، و    

.پستانداران كوچك را مي خوردم    
در كناره رودخانه ها و درياچه      . 5

. ها زندگي مي كردم  



شما چه رنگي بوديد؟  
در فسيلها، بسيار بسيار به    . هيچكس واقعا نمي داند    

. ندرت رنگ پيدا شده است   
ديرين شناسان پس از بررسي     

درباره چگونگي و مكان زندگي       
. ما، رنگمان را حدس مي زنند      

آيا دايناسور خالدار هم وجود          
داشته است؟      

فسيلهاي بسيار بسيار اندكي نشان مي دهد كه      
تنها اخيرا  . آرايش پوست ما چگونه بوده است 

فسيلهايي پيدا شده كه الگوي پوست راه راه را   
هيچ فسيل دايناسوري با پوست    .  نشان مي دهد   

! خالدار تاكنون پيدا نشده است      

پرهاي دم  
كوتاه 

پرهاي گردن  
پرزدار

پاهاي بلند براي     
دويدن سريع 

پرهاي بازو   

يك نسخه از 
فسيل من

چه نوع ديگري از دايناسورها شبيه            
پرندگان بودند؟   

پرندگان مشابهتهاي زيادي با دايناسورها دارند، به            
گونه اي كه برخي از ما طي گذشت زمانهاي طوالني     

.به پرندگان تبديل شده ايم     

سينوسانروپتريكس دايناسوري         
بود كه بدنش پوشيده از پرهاي       

. كوچك بود 

آركائوپتريكس كهن ترين پرنده       
. شناخته شده است     



كدام يك از آنها از همه خطرناكتر بوده است؟   
اما دايناسورهاي خانواده   . دايناسورهاي گوشتخوار، قاتالن وحشتناكي بودند   

من دينونيكوس هستم و همانند . شكارچي، احتماال مرگبارترين آنها بوده اند   
.ساير شكارچيان، سريع، حيله گر، باهوش، قوي و وحشتناك بودم  

آيا دايناسورها مي توانستند بجهند؟  
بله، دايناسورهاي شكارچي داراي پاهايي بلند و       

. قوي بوده و بسيار چابك بودند     
ما مي توانستيم براي   

حمله به دايناسورهاي   
بسيار بزرگتر گياهخوار،     

.به پشت آنها بپريم   
مدل اسكلتم در 

اينجا من را در حال 
جهش نشان مي 

. دهد  

من قدرت بينايي بسيار     
قوي داشتم و احتماال مي   

توانستم بوي شكار را از 
فاصله يك مايلي حس  

. كنم 

چگونه مي كشتيد؟     
همانند يك جنگجوي كانگفوكار، داراي قدرت زدن        

هر دو پايم داراي چنگال برآمده و      ! لگد مرگبار بودم  
شكلي بود كه هنگام لگد زدن به  -بزرگ داس

طعمه هايم، براي 
دريدنشان، چنگالها     
را به سمت جلو مي 

. چرخاندم   

فسيل پا  



.. . دانستنيهايي درباره من     

 ميليون 108-115من در دوره كراتسيوس حدود   . 1
. سال پيش زندگي مي كردم     

.در آمريكاي شمالي يافت شده ام . 2
. است» چنگال هولناك    «نام من به معني    . 3
من جوندگان، سوسمارها و دايناسورهاي گياهخوار       . 4

.را مي خوردم
من احتماال به  . 5

صورت گروهي 
. شكار مي كردم

گفته مي شود؟      )   شكارچي( چرا به شما راپتور         
از واژه اي التين به معني چنگ زدن گرفته  ) raptor(واژه راپتور 
امروزه اصطالح راپتور به پرندگان شكاري مانند عقاب         . شده است 

كه طعمه را به طور زنده مي 
ما . گيرند گفته مي شود  

دايناسورهايي هستيم كه    
همانند آنها عمل كرده و بعضي        

. از ما داراي پر نيز مي باشيم  

والسيراپتور  

چنگالهاي دستم براي دريدن     
و پاره كردن طعمه به كار مي  

. رفت

دندانهاي تيزم براي    
گاز گرفتن و پاره    

. كردن به كار مي رفت

دم بلندم به حفظ  
تعادلم هنگام لگد      

زدن كمك مي 
. كرد 

چنگالهايم پوشيده از      
قالب بزرگي از جنس 
كراتين بود، ماده اي  

كه ناخنهاي    
انگشتانتان از آن        
. ساخته شده است    



آيا موجودي به نام اژدها نيز وجود داشته است؟  
 اما برخي از دايناسورها شباهت  .اژدها موجودي خيالي و افسانه اي است           

البته از دهانم آتش   . من اسپينوساروس هستم. ظاهري و رفتاري با اژدها دارند   
.بيرون نمي آمد ولي ظاهري ترسناك داشتم  

من از تيرانوساروس   
.بزرگتر بودم 

دم بلند و محكمم را همانند     
شالق براي كوبيدن به  
. طعمه به كار مي بردم

براي جلب توجه جفتم 
بزرگم » بادبان    «از 

. استفاده مي كردم  

...دانستنيهايي درباره من   

 ميليون 94-106من در دوره كراتسيوس حدود   . 1
. سال پيش زندگي مي كردم     

.در شمال آفريقا يافت شده ام  . 2
. است» سوسمار ستون فقراتي«نام من به معني    . 3
من ماهيهاي بزرگ، دايناسورها و خزندگان       . 4

.پرنده را مي خوردم  
من احتماال يكي از باهوش  . 5

.ترين دايناسورها بوده ام  



روي كمرتان چيست؟ 
من استخوانهاي ستون فقرات بلندي دارم   

كه پوست روي آنها را پوشانده و شكل     
از . يك بادبان روي كمرم ايجاد كرده است     
اين بادبان براي گرم كردن بدنم هنگام        

آفتاب گرفتن يا خنك كردن بدنم هنگام       
.قرار گرفتن در سايه استفاده مي كردم  

من همانند يك تمساح،    
فكهاي دراز و دندانهاي تيز و    

.برنده اي داشتم   

اسپينوساروسها ممكن است   
همانند مارهاي امروزي بدني  
.رنگارنگ و طرحدار داشتند

آيا دايناسورهاي ديگري مشابه شما وجود داشت؟              
من به گروهي از دايناسورهاي گوشتخوار به نام اسپينوساريدها        

همه ما بر روي دو  . تعلق دارم كه در همه جاي جهان يافت شده اند   
اقوام . پا راه مي رفتيم و جمجمه هاي كشيده و باريكي داشتيم      

.كوچكتر من عبارتند از باريونيكس و ايريتاتور    

بقاياي ايريتاتور در  
. برزيل پيدا شده است  



آيا بچه دايناسورها بازي مي كردند؟    
ما ليليناساورا هستيم و احتماال توسط مادرانمان تغذيه،                  

 ما از طريق بازي كردن مي .محافظت و بزرگ مي شديم      
آموختيم كه چگونه غذا پيدا كنيم، با ديگران زندگي كنيم و از  

.خود محافظت كنيم  

آيا النه هاي شما راحت      
بود؟ 

النه هاي ما از مخلوطي از خاك و  
برگ فشرده شده درست مي شد،   

اندكي شبيه النه هاي پرندگان        
. دريايي امروزي

تخمها به صورت دايره وار 
. قرار مي گرفتند   

ما چشماني درشت تر و پوزه   
هايي كوتاهتر از والدين خود   

داشتيم كه ظاهرمان را    
جذابتر مي كرد، و باعث مي    
شد مادرانمان بخواهند از ما     

. مراقبت كنند    

آيا اين اسكلت مادرتان است          
يا پدرتان؟ 

برخي از ديرين ! فقط مي توان حدس زد 
شناسان فكر مي كنند كه دايناسورهاي          

ماده كفل بزرگتري براي تخم گذاري  
داشته اند و اندكي نيز از نرها بزرگتر بوده     

البته نرها نيز ممكن است ويژگيهاي   . اند  
بزرگتري براي تحت تاثير قراردادن جفت  

. خود داشته اند 

سوسمار  «مايساورا يعني   
»مادر خوب 



آيا دايناسورها عطسه مي كردند؟       
. احتماال بله، زيرا ما داراي حفره هاي بيني بوديم  
تصور مي شود كه بسياري از دايناسورها داراي 
حس بويايي خوبي براي يافتن غذا و شناسايي 

.دايناسورهاي مجاور داشتند

در دوران ما، استراليا سرزميني سرد با     
زمستانهاي طوالني و تاريك بود، از اينرو،   

براي ما زندگي كردن در آنجا بسيار     
. سخت بود  دانستنيهايي   

. . . درباره ما   
 ميليون سال پيش    106ما در دوره كراتسيوس حدود   . 1

.زندگي مي كرديم  
.در استراليا يافت شده ايم . 2
است كه برگرفته از » سوسمار ليلين «نام ما به معني   . 3

. نام دختر ديرين شناسي است كه ما را كشف كرد    
.ما گياهان سخت را مي خورديم   . 4

چشمان درشتي داشتيم كه    . 5
در يافتن غذا در تاريكي به ما 

. كمك مي كرد



آيا دايناسورها پرسروصدا بودند؟  
 و تصور مي شود من پاراسارولوفوس هستم  

كه هنگامي متوجه وجود دشمن در نزديكي 
مي شدم، صداي بسيار بلندي براي هشدار  

من . دادن به ساير دايناسورها توليد مي كردم
يكي از چندين نوع دايناسوري هستم كه تاج 

تاج من . بلند و توخالي بر روي سرم داشتم
.اندكي شبيه شيپور بود

آيا دچار دندان درد مي شديد؟ 
شكلم - عدد دندان پشت منقار مرغابي      1000احتماال بيش از    

اين دندانهاي قرار گرفته در گونه ها، به صورت رديفي   . داشتم 
و كنار هم فشرده قرار داشتند كه براي خرد كردن گياهان       

. سخت به كار مي رفتند   

جمجمه فسيل شده  



...دانستنيهايي درباره من   

 ميليون 73 – 76من در اواخر دوره كراتسيوس حدود . 1
. سال پيش زندگي مي كردم     

.در آمريكاي شمالي يافت شده ام . 2
سوسمار «نام من به معني    . 3

. است» تاجدار  
براي امنيت بيشتر به صورت    . 4

. گله اي زندگي مي كردم  
گياهان سفت مثل مخروط    . 5

. كاج و پوست درخت مي خوردم  

پوزه سفت و بلندم شبيه منقار    
. اردك بود

چه گياهاني  
مي خورديد؟ 
من به بزرگترين 

گروه دايناسورهاي 
گياهخوار به نام 

هادرسورها تعلق 
برخي از ما مي . دارم

چريديم يا به 
عبارتي، گياهان روي 
. زمين را مي خورديم
برخي ديگر نيز مي 
كاويديم، يا برگها و 
شاخه هاي بلند را 

.مي خورديم

هنگامي كه سرم را به     
عقب خم مي كردم، تاجم 
به اين فرورفتگي در كمرم   

. تماس پيدا مي كرد  
يك نفر آدم قدبلند بسيار الغر مي    

. توانست درون تاجم جا شود 
تاجهايي با شكلهاي  

ديگر هم وجود داشت؟    
تاجهاي هادرسورها در انواع و اندازه 

برخي از آنها . هاي متنوعي بود
شبيه بشقاب، برخي شبيه تك شاخ  

.و بعضي نيز شبيه كالهخود بود
كوريتوساروس 

لمبئوساروس  تسينتاساروس      



آيا دايناسورها تنبل بودند؟   
عمدتا آرام و . من آنكيلوساروس هستم و شبيه ساير دايناسورهاي گياهخوار بودم

بدن بزرگ و سنگينم پوشيده از  . بيخطر بودم مگر آنكه مورد حمله واقع مي شدم 
آنها شبيه زره عمل كرده و از من در   . صفحات استخواني ضخيم و دو رديف تيغ بود

. برابر دايناسورهاي گوشتخوار محافظت مي كردند   

آيا دايناسورهاي ديگري        
شبيه شما وجود داشتند؟    

من به گروهي از دايناسورهاي زره پوش به نام     
.آنكيلوسورها تعلق دارم  

اوپلوسفالوس بر روي كمر خود ميخهاي استخواني 
. داشته و انتهاي دم او داراي گُرز بود  

بدني بزرگ و سنگين با تيغها و        
خارهاي استخواني بيضي شكل    

. ادمونتونيا چند رديف تيغ داشت       

. گاستونيا بر روي پشت و دم خود تيغ داشت       

. ادمونتونيا چند رديف تيغ داشت        در طول روز چه كار مي كرديد؟  
مجبور بودم فقط براي زنده   . من دائما در حال خوردن بودم 

شكم من بسيار بزرگ بود و   . ماندنم مقادير زيادي گياه بخورم     
اين مساله . مي توانست همه غذاهاي سخت را هضم كند 

! باعث مي شد كه مقادير زيادي گاز از بدنم دفع شود    



آيا دايناسورها باهوش بودند؟       

ولي ما توانستيم ميليونها     . خير 
. سال حيات داشته باشيم        

دايناسورهاي گياهخواري مانند        
. ما مغزهاي كوچكي داشتند    

البته دايناسورهاي گوشتخوار مغزهاي بزرگتري    
. داشته و مي توانستند براي حمله برنامه ريزي كنند       

.. . دانستنيهايي درباره من     
 ميليون 65 تا 70من در اواخر دوره كراتسيوس حدود . 1

. سال پيش زندگي مي كردم     
.در آمريكاي شمالي و جنوبي يافت شده ام . 2
. است » سوسمار فتيله دار«نام من به معني    . 3
.در جنگلها زندگي مي كردم   . 4

از گياهان كوتاه    . 5
.تغذيه مي كردم 

جمجمه اي پهن با 
مغزي كوچك

گردن كوتاه

پاهايي كوتاه و    
داراي پنج انگشت   

ممكن بود دندانهاي   
دايناسورهاي گوشتخوار در   

. پوست زره دار من خرد شوند  

آيا تنومند بوديد؟
دم گرز دار

يك گرز استخواني سنگين در انتهاي دم     ! بله
من قرار داشت كه مي توانستم آن را به سمت  

.مهاجمان بكوبم 



آيا تريسراتوپس شجاع بود؟      
» شاخدار-صورت«من تريسراتوپس هستم و متعلق به گروه دايناسورهاي   

 آنقدر شجاع بودم كه در رويارويي با دايناسورهاي گوشتخوار بتوانم با . هستم 
.شاخهاي بلند و تيزم با آنها بجنگم      

.من شبيه يك كرگدن بزرگ بودم

به دليل وجود 
كالهخود بزرگ 
تيغدارم، بسيار    

. ترسناك بودم 

طول شاخم حدود    
 90( فوت 3

. بود ) سانتيمتر      

منقار بدون دندان و    
دندان لُپي كوچكي   

. داشتم 



جنس كالهخودتان       
چه بود؟  

كالهخود ما از جنس استخوان   
آنها باعث مي شدند كه ما     . بود 

بزرگتر به نظر برسيم و هنگام     
مواجهه با دايناسورهاي  

گوشتخوار از گردنمان محافظت    
. مي كرد

پروتوسراتوپس به اندازه يك  
. گوسفند بود  

فسيلهاي پروتوسراتوپس در  
تمامي سنين در صحراي گوبي   

. در آسيا يافت شده است  

چه دايناسورهاي    
ديگري كالهخود      

داشتند؟    
گونه هاي بسيار زيادي  
:شامل اين سه دايناسور

استيروكوساروس كالهخودي     
. عجيب و شاخدار داشت  

پروتوسراتوپس تنها يك  
. كالهخود تاج مانند داشت      

استيروكوساروس كالهخودي     
. عجيب و شاخدار داشت  

پنتاسراتوپس كالهخود      
عظيمي تقريبا به اندازه يك  

. خودرو داشت

پنتاسراتوپس كالهخود      
عظيمي تقريبا به اندازه يك  

. خودرو داشت

غذاي مورد عالقه تان چه بود؟      
من گياهخوار بودم و مقادير زيادي 

زميني مانند سيكادها را مي -گياهان رو
خوردم كه آنها را با منقار شبيه طوطي 

جمجمه نوزاد تازه .خود، مي شكستم
از تخم درآمده 

.. .دانستنيهايي درباره من           
 ميليون سال پيش زندگي      65 تا 68من در اواخر دوره كراتاسيوس حدود   . 1

.در آمريكاي شمالي يافت شده ام  . 2.  مي كردم
. براي دفاع از خودم به صورت گله اي زندگي مي كردم . 3
. است » صورت سه شاخدار «نام من به معني    . 4
. دشمن اصلي من تيرانوساروس بود  . 5



رِكس كجاست؟ -بزرگترين تي 
ركسي هستم كه  -هستم و بزرگترين تي » سو«من 

اسكلت تقريبا كامل من در . تاكنون پيدا شده است
 توسط يك فسيل ياب به نام سوزان  1990سال 

نسخه دقيقا مشابهي از     . هندريكسون كشف شد
استخوانهاي فسيل شده من ساخته شده و در موزه   

.فيلد در شيكاگو قابل مشاهده است      

...دانستنيهايي درباره من  

 ميليون 65 تا 67من در اواخر دوره كراتسيوس حدود . 1
. سال پيش زندگي مي كردم     

.در شمال آفريقا يافت شده ام  . 2
. است» شاه سوسمار ستمگر  «نام من به معني    . 3

از دايناسورهاي گياهخوار بزرگ    . 4
.تغذيه مي كردم 

بزرگترين جانور گوشتخوار در  . 5
. منطقه خود بودم

مخفف واژه » تي«
تيرانوساروس است كه نام  
دسته اي از دايناسورهاي      

. گوشتخوار مي باشد     

چرا دستهايت آنقدر     
كوچك بود؟    

اما . ديرين شناسان دقيقا نمي دانند      
تصور مي كنند كه دستهايم آنقدر     
كوچك بوده كه براي برخاستن يا   

. غذاخوردن به كار نمي رفتند   



جمجمه دايناسورها سوراخهاي    
بزرگي داشت كه آنها را سبك مي  

اين ويژگي ضروري بود، زيرا  . كرد 
سر بعضي از آنها از مبل هم  

. بزرگتر بود 

آيا هميشه پيروز بوديد؟      
دايناسورهاي گياهخوار از قبيل تريسراتوپس ابزارهاي        . نه 

اگر با من خوب مي جنگيدند       . دفاعي قدرتمندي داشتند    
.ممكن بود از معركه فرار كنم يا آسيب ببينم     

چندتا دندان داشتيد؟       
 تا، كه از آنها براي دريدن، پاره  58حدود   

كردن و گرفتن طعمه هايم استفاده مي   
اين دندانها لبه هاي دندانه داري     . كردم

شبيه دندانه هاي اره داشت، بنابراين مي         
توانستم با آنها استخوانهاي طعمه را تكه   

.تكه كنم
دندانهاي زيادي از دايناسورها      

پيدا شده است، بنابراين       
دندانها غالبا مي افتادند و         

دندانهاي جديد به جاي آنها      
. رشد مي كرد



آيا دايناسورها مي توانستند شنا كنند؟  
البته در . دايناسورها خزندگان خشكي بودند و شنا نمي كردند  

نزديكي درياچه ها و رودخانه ها زندگي مي كردند تا در آب       
خزندگان ديگري نيز  . غوطه ور شده و براي غذا، ماهي بگيرند 

بودند كه مي توانستند شنا كنند و در اقيانوسها زندگي مي    
.من االسموساروس هستم. كردند

چه مخلوقاتي در اقيانوسها بودند؟   
من دايناسور نيستم، ولي از خانواده خزندگان 

من يكي از . شناگري به نام پلسيوسارها هستم
انواع بسيار زياد خزندگان بودم كه در دوران 

. دايناسورها در دريا زندگي مي كردم

طول گردن درازم به اندازه 
بيش از نيمي از طول كل   

. بدنم بود  

چهار باله شبيه   
پارو   

االسموساروس

ايچتيوسار  

ليوپلئوردون 

بزرگترين خزنده دريا چه بود؟         
كوتاهتر بسيار بزرگتر از  -پليوسارهاي گردن 

ليوپلئوردون يكي از بزرگترين آنها . من بودند
بود كه كله اي بزرگ با آرواره هاي بسيار قوي 

اين آرواره ها پر از دندانهاي بزرگي بود . داشت
كه براي خرد كردن غذا مانند خزندگان بزرگ 

.دريا، صدفها و ماهيها به كار مي رفت



دانستنيهايي درباره    
. . . من 

 65 تا 85من در دوره كراتسيوس حدود   . 1
.ميليون سال پيش زندگي مي كردم    

.در آمريكاي شمالي يافت شده ام . 2
.دومين پليوسار بلند جهان بودم   . 3
نرم (، بلمنيتها     )نرم تنان (من از ماهيها، آمونيتها      . 4

. تغذيه مي كردم) تنان شبيه ماهي    
. براي كمك به هضم غذايم، استخوانها را مي بلعيدم  . 5

خزندگان دريايي چه   
مي خوردند؟  

برخي از مخلوقاتي كه خوراك  
خزندگان دريايي بودند امروز نيز       

. وجود دارند  

 ميليون 400اسكوئيد از بيش از   
. سال پيش حيات داشته است      

 ميليون سال 400كاواكان از بيش از     
. پيش به حيات خود ادامه داده است      

حلزونهاي دريايي از بيش از   
 ميليون سال پيش زندگي      500

. كرده اند 
موساسار  

ماهيهايي مانند نياكان كوسه سفيد           
بزرگ

با چه سرعتي شنا مي كرديد؟          
من شناگر بسيار آرامي بودم، در برابر دسته هاي ماهيها      

ايچتيوسارها   . كمين مي كردم و طعمه خود را مي گرفتم 
. بسيار سريعتر از من بودند    

بعد از آن هم موساسارها      
شناگران بسيار چابك و      

قدرتمندي بوده و غذاي من  
. را مي ربودند   



آيا مي توان دايناسورها را        
دوباره زنده كرد؟  

برخي از .  ميليون سال پيش همه ما ناپديد شديم  65حدود 
دانشمندان با استفاده از فناوريهاي نوين سعي كرده اند تا دوباره   

.كه البته تاكنون موفق نشده اند   . ما را به زندگي بازگردانند 

آيا بيمار شُديد؟   
جانوران بيمار مي شوند و قاعدتا دايناسورها هم بيمار مي شدند، ولي  

 ميليون سال 65البته، . فسيلها شواهدي از بيماري را ارايه نمي كنند  
پيش حادثه اي ناگوارتر از بيماري سبب شد كه دايناسورها و ديگر  

.خزندگان پرنده و شناگر به طور كامل منقرض شوند 
.سنگ به زمين اصابت مي كند -يك شهاب



چرا همه شما مرديد؟     
برخي از آنها . دانشمندان فرضيه هاي متفاوتي را مطرح كرده اند     

-تصور مي كنند كه صخره هاي عظيم الجثه آسماني به نام شهاب        
سنگها به زمين برخورد كرده اند و ابرهايي از غبار و بخارات سمي     

همزمان، آتشفشانهاي زيادي فعال شدند و ابرهايي از        .  ايجاد كرده اند 
.  خاكستر و غبار را به آسمان فرستادند         

اين ابرهاي غبار جلوي رسيدن      
نور خورشيد به زمين را گرفته  

گياهان     . و زمين بسيار سرد شد  
مردند و غذاي بسيار اندكي     
براي خوردن برايمان ماند و  
. بنابراين ما هم از بين رفتيم    

چه جانوراني بر روي     
خشكي زنده ماندند؟     

اگرچه همه دايناسورها مردند ولي  
. برخي از مخلوقات كوچكتر زنده ماندند  

اين جانوران عبارتند از خزندگان 
كوچك، حشرات و برخي از پستانداران  

.و پرندگان

مار

عقرب

سنجاقك

قورباغه

سوسمار

الك پشت

كدام دايناسورها بعد از همه مردند؟       
ابتدا  . احتماال دايناسورهاي گوشتخوار بعد از همه مردند      

دايناسورهاي گياهخوار در اثر سرما و گرسنگي مردند، زيرا ديگر         
پس از  . گياهاني كه از آنها تغذيه مي كردند ديگر رشد نمي كردند             

 آنها دايناسورهاي گوشتخوار از بين رفتند زيرا ديگر غذايي براي آنها       
. نمانده بود     



كدام نوع از آنها    
ركورددار بودند؟  

بزرگترين خزنده پرنده كدام بود؟    
فاصله بين دو . كوئتزالكوتلوس بزرگترين پتِروسار بود 
 13( فوت 43لبه بالهاي او هنگام باز بودن، حدود 

اين مقدار برابر طول يكي از بالهاي هواپيماي . بود) متر
. است737بوئينگ 

كدام دايناسور بزرگترين      
چنگال را داشته است؟     
تريزينوساروس چنگالهايي 

  90(  فوت 3به طول 
اين مقدار . داشت ) سانتيمتر

برابر با طول دست يك  
.انسان بالغ است 

ما، از بزرگ تا كوچكمان، به  
 ميليون سال بر 165مدت 

روي زمين فرمانروايي 
.كرديم 



بزرگترين دايناسور گوشتخوار كدام بود؟          
 50طول آن . گيگانوتوساروس بزرگترين دايناسور گوشتخوار بود

. بود كه به اندازه بيش از طول سه خودرو بود)  متر15(فوت 

كوچكترين دايناسور كدام بود؟         
كوچكترين فسيل 
دايناسور پيدا شده 

مربوط به نوزاد 
. موساروس بوده است

طول آن به اندازه 
.يك مداد بود

بلندترين دايناسور        
كدام بود؟ 

فاصله بيني سيسموساروس تا انتهاي  
-40( فوت 165-130دم آن برابر با  

اين طول به اندازه طول .  بود)  متر50
هشت فيل آفريقايي است كه پشت  

.سرهم ايستاده باشند

باهوشترين دايناسور        
كدام بود؟ 

ترودون در مقايسه با اندازه   
بدنش بزرگترين مغز را داشته 

اين بدان معني است كه  . است
از بقيه دايناسورها 

باهوشتر بوده و  
احتماال هوش او به  

اندازه پرندگان 
. امروزي بوده است 

بزرگترين تخمها مربوط     
به كدام بوده است؟          

تخمهاي فسيل شده  
ماكرواالنگاتوليتوس زيزيانسيس

آنها به . در چين پيدا شده است 
)  سانتيمتر 46( اينچ 18اندازه 

طول داشته كه تقريبا به اندازه اين 
. كتاب در حالت باز، بوده است 

سريعترين دايناسور كدام بود؟         
استراتيوميموس يكي از دايناسورهاي  
شبيه شترمرغ بود كه مي توانست با 

 70( مايل بر ساعت 43سرعتي حدود 
. بدود) كيلومتر بر ساعت



واژه نامه 
 دوره اي از زمين كراتسيوس 
 ميليون  65 تا 145شناسي بين     

. سال پيش     

 خزنده اي كه به طور  دايناسور 
قامت بر روي خشكي راه -راست

. مي رفته است

 بقاياي گياهان و يا      فسيل
جانوراني كه ميليونها سال پيش       
مي زيسته اند و در بين سنگها  

. يافت مي شوند  

 دسته اي از جانوران همنوع    گله
كه به صورت گروهي زندگي مي  

. كنند      دوره اي از زمين  ژوراسيك
 ميليون 145 تا 200شناسي بين     

. سال پيش     

 زوجي از حيوانات كه با   جفت 
. يكديگر بچه دار مي شوند 

 شخصي كه درباره  ديرين شناس  
فسيل گياهان و جانوران ماقبل      

تاريخ، از قبيل دايناسورها،    
مطالعه مي كند تا مطالب  

. بيشتري درباره آنها كشف كند     

 دوره اي از زمان،  ماقبل تاريخ
پيش از آنكه وقايع نگاشته مي       

. شد  

 جانوري كه براي خوردن،   طعمه  
. شكار شده و خورده مي شود

 جانوري پولك دار كه بر  خزنده 
روي خشكي زندگي مي كند و   

تخم گذار است، از قبيل مار، الك  
.پشت و سوسمار  

 انواعي از گياهان يا جانوران       گونه
كه با يكديگر ويژگيهاي مشتركي   
دارند و مي توانند با يكديگر توليد     

. مثل كنند    

 دوره اي از زمين ترياسيك 
 ميليون 200 تا 251شناسي بين     

. سال پيش     


