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نوع، بدون کسب مجّوز ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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مقدمه
کتاب زیست شناسی 2، دومین کتاب زیست شناسی دانش آموزان رشته علوم تجربی 
دوره دوم متوسطه است که برای ٤ جلسه آموزش در هفته طراحی شده است. این 
کتاب همانند کتاب زیست شناسی 1 براساس اسناد باالدستی برنامه درسی ملّی، سند 
برنامه درسی  راهنمای  و  تجربی  علوم  حوزه  برنامه   درسی  راهنمای  بنیادین،  تحول 
براساس چارچوب مصوب سازمان  نگاشته شده است. محتوای کتاب  زیست شناسی 
معلم  راهنمای  کتاب  در  است.  شده  سازماندهی  درسی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
زیست شناسی 2 ابتدا کلیاتی از بخش زیست شناسی برنامه حوزه یادگیری علوم تجربی 
به ویژه شایستگی ها و اهداف این برنامه ارائه می شود. سپس در هر فصل ایده های 
کلیدی، پیامدهای شایستگی محور، پرسش های اساسی و مفاهیم و مهارت های کلیدی 
و نقشه مفهومی درس بیان شده اند. عالوه بر آن در هر فصل فعالیت های یادگیری 
تکالیف  و  معلم  برای  الزم  دانستنی های  همراه  به  آموزش  پیشنهادی  روش های  و 
عملکردی مربوط توضیح داده شده، در انتهای فصل نیز راهنمای فعالیت های یادگیری 
ارائه شده است. در بخش ضمیمه کتاب، توضیحات فرهنگستان ادب فارسی درباره 

برخی اصطالحات جایگزین در کتاب درسی ارائه شده است.
دبیران و صاحب نظران محترم نظرات اصالحی خود درباره این کتاب را به دفتر 

.)talif@talif.sch.ir( کنند  ارسال  درسی  کتاب های  تألیف  و  برنامه ریزی 

گروه زیست شناسی


