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جوان ها قدر جوانیشان را 
بدانند و آن را در علم و 
تقوا و سازندگي خودشان 
صرف کنند که اشخاصي 
امین و صالح بشوند. 
مملكت ما با اشخاص امین 
مي تواند مستقل باشد.

امام خمیني 
»قدس سّره الّشریف«



کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعّلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه هاي  در  ارائه  و  الكترونیكی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عكس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تكثیر به هر شكل و 
نوع، بدون کسب مجّوز ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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است  دانش آموزانی  برای  زیست شناسی  کتاب  نخستین   »1 »زیست شناسی 
که، در دوره دوم متوسطه، به رشته تجربی وارد می شوند. در سال یازدهم و دوازدهم 

تحصیلی نیز دو کتاب زیست شناسی دیگر عرضه خواهد شد.
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در دوره دوم متوسطه دانش آموزان رشته تجربی، مطالب مقدماتی الزم برای 
پرداختن به زیست شناسی را فرا می گیرند. این کتاب براساس اسناد باالدستی برنامه 
درسی ملی، سند تحول بنیادین، راهنمای برنامه درسی حوزه علوم تجربی و راهنمای 
کتاب،  محتوای  تعیین  در  است.  شده  نگاشته  و  تهیه  زیست شناسی  درسی  برنامه 

چارچوب مصوب سازمان پژوهش و برنامه ریزی،  در نظر بوده است.
کتاب، ابتدا به کلیاتی درباره برنامه علوم تجربی، به ویژه زیست شناسی، اشاره 
دانشی  انتظارات  پیامدها،  و  ارائه شبکه مفهومی  می کند. سپس در هر فصل، ضمن 
با عنوان »شواهد  ادامه پیشنهادهایی،  بیان  شده است. در  انتظار  و عملکردی مورد 
سنجش«، برای سنجش و ارزشیابی مطرح شده، در نهایت و در بخش »فعالیت های 
یادگیری«  درباره هر یک از گفتارهای درس،  روش پیشنهادی آموزش و دانستنی هایی 
ارائه شده است. پاسخ سؤاالت مطرح شده در فعالیت ها نیز داده شده است. در بخش 
ضمیمه، توضیحات فرهنگستان ادب فارسی درباره بعضی اصطالحات جایگزین شده در 

کتاب آورده شده است.
دبیران و صاحب نظران محترم نظرات اصالحی خود درباره این کتاب را به دفتر 
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