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مقدمه
کتاب زیست شناسی  2دومین کتاب زیست شناسی دورۀ دوم متوسطه است که برای پایۀ یازدهم
رشته علوم تجربی تألیف و چاپ شده است .این کتاب ادامه اجرای برنامۀ  ١٢ساله حوزه تربیت و یادگیری
ٔ
علوم تجربی در موضوع زیست شناسی است که از دورۀ ابتدایی آغاز و در سه سال ّاول متوسطه در قالب
پایه دهم به دورۀ دوم متوسطه رسید.
کتاب های علوم تجربی ادامه یافته و با کتاب زیست ٔ 1
برنامه درسی زیستشناسی براساس برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی و در چارچوب برنامۀ
ّ
ّ
درسی ملی تدوین شده است .اهداف این برنامه مطابق با برنامۀ درسی ملی در چهار عرصۀ ارتباط با خدا ،ارتباط
با خود ،خلق و خلقت تعریف شده و در جهت تقویت پنج عنصر (تفکر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق)
پیش می رود .بر این اساس مهم ترین شایستگی های مدنظر حوزه علوم تجربی که درس زیستشناسی
تالش می کند در دانش آموز تحقق یابددر زیر فهرست شده اند .انتظار می رود دانش آموزبتواند :
نظام مندی طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت ،براساس درک و تحلیل مفاهیم ،الگوها و روابط بین
پدیده های طبیعی به عنوان آیات الهی کشف و گزارش کند و نتایج آن را برای حل مسائل حال و آینده در
ابعاد فردی و اجتماعی در قالب ایده یا ابزار ارائه دهد  /به کار گیرد.
با ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط باخود و دیگران در موقعیت های گوناگون زندگی،رفتارهای
سالم را انتخاب کند /گزارش کند  /به کار گیرد.
با درک ماهیت ،روش و فرایند علم تجربی ،امکان به کارگیری این علم را در حل مسائل واقعی زندگی
(حال و آینده) ،تحلیل و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را در حل این مسائل گزارش کند.
با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی،بتواند ایده هایی مبتنی بر تجارب شخصی،
برای مشارکت در فعالیت های علمی ارائه دهد و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخالق علمی
مشارکت کند.
کتاب زیست شناسی  2در ادامه کتاب زیست شناسی  1به معرفی سازوکارهای مهم در انسان
و سایر جانداران برای تنظیم فعالیت های زیستی و نیز حفظ و پایداری نسل می پردازد .دانش آموزان
با مطالعه این کتاب با فرایندهاو ساختارهایی آشنا می شوند که با وجود تنوع در دنیای زنده از اصول
ثابتی پیروی می کنند .محتوای این کتاب در تم و زمینه «تنظیم و پایداری »در نه فصل  ،ارائه شده

است .محتوای این نه فصل شامل تنظیم عصبی و شیمیایی ،حس و حرکت ،ایمنی ،تقسیم یاخته ای ،تولید
مثل در انسان  ،جانوران و گیاهان نهاندانه و پاسخ گیاهان به محرک هاست که در قالب متن  ،تصویر و
فعالیت های گوناگون سازماندهی شده است.
مفاهیم اساسی در این کتاب با توجه به بازخوردهای حاصل از آموزش های قبلی  ،اصالح و متناسب
با یافته های جدید در علم زیست شناسی  ،به روز شده است.
انتخاب و سازماندهی محتوا در این کتاب با محورقرار دادن انسان انجام شده است .نقطه شروع
ارائه محتوا در این کتاب مانند کتاب زیست شناسی  1آموخته های دانش آموزان در دورۀ اول متوسطه
بوده است .در ارائه محتوا  ،اولویت با آنهایی است که دانش آموز در زندگی با آن مواجه می شود.همچنین
بر اساس تجربیات به دست آمده از آموزش مفاهیم زیست شناسی  ،سعی شده تا حد امکان از محتواهای
ً
صرفا دانشی پرهیز شود.
آموزش این کتاب مستلزم به کار گیری ظرفیت دانش آموزان در کالس درس و مشارکت هر چه
بیشتر آنها در امر یادگیری است .معلم در این جایگاه نقش تسهیلگر آموزش و نه انتقال دهنده دانش را
ایفا می کند.
در تألیف این کتاب چند نکته مدنظر مؤلفان و شورای تألیف بوده است:
حجم کتاب با ساعت اختصاص یافته به آن ( 4ساعت در هفته) متناسب باشد.
مباحث مطرح شده در دورۀ اول متوسطه در این کتاب کامل تر شده و به صورت تخصصی تر به آن
پرداخته شده است ،البته سعی شده از تکرار مطالب دورۀ ّاول خودداری شود.
در بعضی از قسمت های کتاب تصاویری از دورۀ اول متوسطه آمده است .هدف از این کار یادآوری
آموخته های قبلی است .
دربیشتر قسمت های کتاب بحث با انجام فعالیت همراه با طرح سؤاالتی شروع می شود هدف از این
روش درگیر کردن دانش آموز با مبحث  ،بارش فکری و تا حدی مفهوم سازی توسط خود دانش آموز است .
سعی شده مباحث گیاهی و جانوری جداگانه مطرح شوند تا دانش آموزان انگیزه بیشتری برای
یادگیری داشته باشند.

گروه زیست شناسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

ً
مطالـب «بیشـتر بدانیـد» و «واژه شناسـی» در ایـن کتـاب ،صرفـا جنبـه آگاهـی
بخشـی دارد و نبایـد در ارزشـیابی ،آزمون هـا و کنکور مورد پرسـش قرار گیرد.

