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زيست شناسی
دورۀ پيش دانشگاهی

رشتۀ علوم تجربی
عنوان و نام پديد آور: زيست شناسی دورٔه پيش دانشگاهی رشتٔه علوم تجربی [کتاب های درسی]: ٢٩٠/٢/ مؤلفان :  

محمد کرام الدينی … [و ديگران]؛ برنامه ريزی محتوا و نظارت بر تأليف دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری
مشخصات نشر: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران، ١٣٩٢
مشخصات ظاهری: ٢٨٩ ص.: مصور (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار

شابک: ٧-١١٥٨-٠٥-٩٦٤-٩٧٨  
وضعيت فهرست نويسی: فيپا

يادداشت: مؤلفان: محمد کرام الدينی، بهروز شاهسون بهبودی، وحيد نيکنام، الهه علوی، علی آل محمد
يادداشت: چاپ دوازدهم

يادداشت: کتابنامه
موضوع: زيست شناسی

شناسه افزوده: کرام الدينی، محمد
شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی. ادارٔه کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی. دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری
شناسه افزوده: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران

رده بندی ديويی:  ٢٩٠/٢ ک ٣٧٣
شمارۀ کتابشناسی ملی: ٢٧٤٣٤٦٧



وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی

برنامه ريزی محتوا  و نظارت بر تأليف: دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری
نام کتاب :  زيست شناسی ـ ۲۹۰/۲ 

مؤلفان : محّمد کرام الدينی، بهروز شاهسون بهبودی، وحيد نيکنام، الهه علوی و سّيد علی آل محّمد
آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزيع : ادارۀ کلّ  نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی

                                                                تهران:  خيابان ايرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ۴آموزش و پرورش (شهيد موسوی)
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صفحه آرا: خديجه محمدی
حروفچين : سيده فاطمه محسنی، زهرا ايمانی نصر
مصحح: شاداب ارشادی، نوشين معصوم دوست

امور آماده سازی خبر: فاطمه پزشکی 
امور فنی  رايانه ای: حميد ثابت کالچاهی، سيده شيوا شيخ االسالمی

 ناشر:    شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران: تهران ـ کيلومتر ۱۷ جاّدۀ مخصوص کرج ـ خيابان ۶۱  (داروپخش) 
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چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوازدهم ۱۳۹۲
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و  سوزنـچی  حسين  دکتر  حـجة االسالم  آقـايان  همکاری  با   ۱۳۸۷ سال  در  کتاب  اين 
دکتر علی اعظم خسروی بازبينی و اصالح شده است



کشف  و  جست و جو  روح  کردن  زنده  جوانان،  برای  علمی  مبارزٔه 
واقعيت هاست.

امام خمينی (قّدس سّره)



فهرست

۱ سخنی با دانش آموزان عزيز 

بخش اول ــ گوناگونی و تغيير رمزهای زندگی

۴ فصل ۱: پروتئين سازی 

۲۷ فصل ۲: تکنولوژی زيستی 

بخش دوم ــ گوناگونی و حتول جانداران

۴۷ فصل ۳: پيدايش و گسترش زندگی 

۶۶ فصل ۴: تغيير و تحول گونه ها 

۸۹ فصل ۵: ژنتيک جمعيت 

۱۲۸ فصل ۶: پويايی جمعيت ها و اجتماعات زيستی 

۱۵۵ فصل ۷: رفتارشناسی 

بخش سوم ــ گوناگونی مسيرهای زندگی

۱۷۷ فصل ۸: شارش انرژی در جانداران 

۲ ۴ فصل ۹: ويروس ها و باکتری ها 

۲۲۴ فصل ۱۰: آغازيان 

۲۴۸ فصل ۱۱: قارچ ها 

۲۶۸ پيوست ها 

۲۸۹ فهرست منابع اصلی 
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