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پروانه ها در تمام قاّره ها زندگى مى كنند،
 البتّه به غير از قطب جنوب.

 پروانه ها چهار مرحله زندگى دارند. پروانه ها چهار مرحله زندگى دارند.
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پروانه ها بر خالف زنبورها مى توانند رنگ قرمز را
 تشخيص دهند.

خودش مسابقه چرا تيم بنفش با 
مى دهد؟

قرمز است.تيم سمت راستى 

پروانه ها عطرو بوى مخصوص خود را دارند و 
پروانه هاى ديگر به كمك آن پيدايشان مي كنند.

 اين بوى عطر نارنجى 

ل از ما 
نيست؟ حتماً قب

اين جا بوده.

3 تشخيص دهند.

 مرتضى شمس آبادى
ويرگر: ميثم موسوى

                تص

1  در تخم هاى 
كوچكى روى برگ ها

2 وقتى از تخم بيرون مى آيند به 
شكل كرم يا الرو هستند. مقدار 
زيادى از برگ هاي گياهى را كه 
روى آن متولّد شده اند نوش جان 
مى كنند تا انرژى بگيرند.

3 مرحله ي بعد به دور خودشان 
پيله مى بافند و درون آن مى خوابند. 
در اين جا شفيره صدايشان مى كنند.

4 بعد به شكل پروانه از پيله 
بيرون مى آيند و پرواز مى كنند.



 همين طور در جهان بعد از سوسك ها
 بيش ترين تعداد و گونة حشرات را دارند.

پروانه ها بعد از زنبورها دومين گرده افشان ها هستند؛ 
يعنى با پراكنده كردن گرده ي گياهان به بيش تر

 شدن و رشد آن ها كمك مى كنند.

 پروانه ها مى توانند مناطق مختلف را بررسى كنند و 
غذاى موردعالقه ي خود را انتخاب كنند:
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 پروانه ها مى توانند مناطق مختلف را بررسى كنند و 
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دانشمندان با مطالعـه ي ويژگـى هـاى بال پـروانه ها، 
باترى هاى خورشيدى را ساختند. اين باتري با استفاده 

از نور خورشيد برق توليد مي كند.

 پروانه ها از بال هاى خود براى مخفى شدن از دست 
رنگ  كمك  به  آن ها  مى كنند.  استفاده  شكارچيان 

بال ها يك ديگر را تشخيص مى دهند.

بال بالى كجا قايم 
شدى؟

پشت سرت.من اين جا هستم 

ويرگر: ميثم موسوى
                تص

ميوه ي اژدها

موز

 پرتقال

گريپ فروت

ها و 
 شهد گل 

اهان
گي
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