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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
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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 

۲۰۴ 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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