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شما جوان هاى محّصل و ساير جوان ها اميد من هستيد، نويد من هستيد. 
اميد من به شما تودٔه جوان و شما تودٔه محّصل است. من اميد آن را دارم 
که مقّدرات مملکت ما بعد از اين به دست شما عزيزان بيفتد و مملکت را شما 

عزيزان حفظ کنيد.
امام خمينى (قّدس سّره)



سخني با دانش آموزان
دنياى پيرامون ما پُر از تابلوهايى زيبا و شگفت انگيز دربارٔه جانداران، گريز و ستيز آنها براى زيستن و باقى ماندن، توليدمثل 

کردن و پاسدارى از يکى از زيباترين موهبت هاى خداوندى، يعنى زندگى است.
علوم زيستى که به بررسى و تحقيق دربارٔه موجودات زنده مى پردازد، از شگفت انگيزترين و بنابراين جذاب ترين و زيباترين 
حوزه هاى علمى است. علوم زيستى نه تنها پنجره اى به دنيايى بديع از زندگى، آثار و اعمال جانداران و تالش بى وقفٔه آنها براى زنده ماندن 
به روى ما مى گشايد؛ بلکه علمى بسيار سودمند براى انسان است، به طورى که توانسته است در بهبود زندگى آدمى نقش مهمى داشته 

باشد و اميد او را براى باز کردن گره از بسيارى مشکالت، برانگيزد.
زندگى  شده و  انجام  زيست  محيط  مديريت  غذايى و  مواد  تـوليد  دامپرورى،  کشاورزى،  زمينه هاى  در  که  پيشرفت هايى 
آدمى را دگرگون کرده است، همگى متکى به موفقيت هايى است که نصيب دانشمندان علوم زيستى شده است. علوم زيستى عالوه 
بر رفاه و آسايشى که براى آدمى به ارمغان مى آورد، به بهبود بخشيدن به محيط زيست، براى زيستن آدمى و ساير موجودات زنده 

در آن، کمک مى کند.
پژوهشگران علوم زيستى از يک سو بيمارى هايى را که روزگارى درمان نشدنى به شمار مى آمدند، يکى پس از ديگرى به زانو 
در مى آورند و از سوى ديگر با موفقيت هايى که در زمينه هاى کشاورزى و دامپرورى، يعنى توليد و پرورش گياهان و جانوران به دست 
آورده اند، بسيارى از مشکالت تغذيه اى آدمى را نيز حل کرده اند. هم اکنون بعضى پژوهشگران علوم زيستى در حال بهره بردارى از 
باکترى ها و ساير جانداران براى تهئه دارو، غذا و ساير مواد مورد نياز آدمى هستند. آنان با دست بردن در صفات جانداران و تغيير 
در ژن هاى آنها در فکر بهره بردارى هر چه بيشتر از آنها هستند. چشم اندازهاى اميد بخشى که پژوهشگران علوم زيستى به روى 

آدمى گشوده اند، اين علم را در زمرٔه علوم پيشرو، مترقى و پراهميت قرار داده است.
اين کتاب تنها گوشه اى کوچک از علوم زيستى را به شما مى نماياند. سعى شده است در آن بيشتر به زمينه هاى اصلى 
کاربردى علوم زيستى پرداخته شود. آشنايى مقدماتى با ترکيبات آلی، توليد و مصرف غذا براى ادامٔه زندگى، تغذيه، انتقال زندگى 
از نسلى به نسل ديگر و چگونگى انتقال صفات از والدين به فرزندان و سرانجام زيستن در محيط زيست و حفظ سالمت از مباحثى 
است که به آنها پرداخته شده و در مجموع مى تواند بعضى نيازهاى شما را به دانستن دربارٔه علوم زيستى برطرف کند. شما مى توانيد 

در کتاب هاى زيست شناسى سال هاى باالتر، مطالب بيشتر و جالب ترى دربارٔه آنچه شرح داده شد، بيابيد.
در اين کتاب سعى شده است در ميان متن درس ها فعاليت  هايى براى شما پيش بينى شود. شما بايد با راهنمايى هاى معلم و با 
کمک همکالسى هاى خود آنها را انجام دهيد؛ تا عالوه بر آن که يادگيرى علوم زيستى براى شما خوشايند تر و آسان تر مى شود، توانايى 
شما بـراى حل مسايل علمى و دست يابى به تفکر منطقى افزايش يابد. اين فعاليت ها به شما کمک مى کنند تا عالوه بر فراگرفتن روش 

کار دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربى، بتوانيد در آينده بسيارى مسايل زندگى خود را به گونه اى منطقى حل کنيد.
براى انجام فعاليت هايى که در اين کتاب براى شما پيش بينى شده اند، عمدتاً بايد يک يا چند مورد زير را انجام دهيد:

در بعضى از فعاليت ها از شما خواسته مى شود با توجه به دانشى که در متن درس به شما داده مى شود، دربارٔه يک يا چند 
سؤال فکر کنيد و با نيروى تفکر و استدالل خود، پاسخ آن را بيابيد.

موضوع  زمينٔه  در  بايد  شما  شد.  خواهد  مطرح  همکالسى هايتان  شما و  بين  بحث  براى  موضوعى  فعاليت ها  از  بعضى  در 
پيشنهادى با همديگر بحث کنيد و به تبادل نظر بپردازيد و سرانجام نتيجٔه بحث خود را ارائه دهيد. معلم شما، براى بحث کردن، 
دانش آموزان کالس را به چند گروه کوچک تقسيم خواهد کرد.  افراد هر گروه با يکديگر به بحث خواهند پرداخت و در پايان نمايندگان 

هر گروه نتيجٔه بحث را براى همٔه افراد کالس خواهند خواند.

الف



در بعضى از فعاليت ها شما بايد براساس دستورالعملى که داده مى شود، آزمايشى را انجام دهيد. براى انجام اين آزمايش ها 
بايد دقيقاً مطابق آنچه برايتان شرح داده شده است، عمل کنيد و نتيجه را به معلم خود گزارش دهيد.

دربعضى از فعاليت ها از شما خواسته مى شود که مشاهده کنيد. منظور از مشاهده کردن در علم، فقط نگاه کردن نيست. 
شنوايى، حتى  بينايى،  المسه،  يعنى  حواس،  مناسب از همٔه  استفادٔه  اما  استفاده مى کنيم،  بيشتر از چشم  مشاهده،  هنگام  اگر چه 
در صورت لزوم چشايى و بويايى نيز به درک ما از اشيا و محيط مان کمک مى کند. در صورت لزوم، با استفاده از ابزارهايى مانند 

ذره بين، ميکروسکوپ و غيره مشاهدٔه ما کامل تر مى شود.
شباهتها و  درک  مقايسه،  انجام مى شود. هدف  مشاهده  مقايسه، پس از  بزنيد.  مقايسه  بايد دست به  شما  ديگر  دربعضى 

تفاوتهاى دو يا چند شىء يا فرآيند است.
يکى از مهم ترين کارها و مهارت هايى که هنگام پژوهش و تحقيق مطرح مى شود، تفسير کردن نتايجى است که از تحقيقات 
يا آزمايش ها به دست مى آيد. در اين نوع فعاليت ها حقايقى به شما داده مى شود تا با کنار هم قرار دادن آنها در ذهن تان و با کمک 

منطق و قؤه استدالل خود از آنها نتيجه گيرى کنيد.
گاهى الزم است اطالعات جمع آورى کنيد.براى انجام اين کار، به کتاب، مجالت، روزنامه و غيره مراجعه کنيد يا از افرادى 
که تشخيص مى دهيد در اين زمينه آگاه هستند بپرسيد. اطالعاتى را که به دست مى آوريد منظم کنيد و آنهايى را که تشخيص مى دهيد 
قابل ارائه است، به کالس گزارش دهيد. گاه ممکن است براى جمع آورى اطالعات الزم باشد به مشاهده و بررسى موجودات زنده، 

محيط و مانند آنها بپردازيد.
هر يک از فعاليت هايى که شرح داده شد، به دو منظور طراحى شده اند: نخست، مشارکت شما در کشف و درک بعضى 
چيزهايى که نمى دانستيد و دوم، تمرين کارهاى علمى به شيوهٔ دانشمندان و پژوهشگران. شما آينده سازان جامعٔه اسالمى ايران هستيد. 
چند سال ديگر تحصيالت خود را به پايان خواهيد رساند و آن گاه انتظار مى رود با دانش، مهارت و نگرشى که به دست آورده ايد، 

نقشى شايسته به دست گيريد و با تالش، خالقيت و پشتکار خود، باعث سربلندى ميهن خود شويد.
در اين جا الزم است از کلئه استادان، کارشناسان و دبيرانى که در مراحل مختلف آماده شدن اين کتاب ( برنامه ريزى، تأليف، 
مطالعه و اظهارنظر قبل از چاپ) با ما همکارى کرده اند و به علت تعداد زياد عزيزان ذکر نامشان در اينجا مقدور نيست، صميمانه 

سپاسگزارى و براى آنان موفقيت روزافزون آرزو کنيم. 
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