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 دهد؟ ها )اهداف( ساحتهاي تربيت پوشش ميكتاب به كدام شايستگي-1

کارگیری معیار های علمی برای آن ها راه حل هایی ارائه مفاهیم، الگو ها و روابط حاکم بر پدیده های طبیعی )آیات الهی(، مسائل واقعی زندگی را بررسی کند و با بهبا کشف و درک  -1

 (از ساحت علمی فناورانه ستقیمدهد. )م

فرایند های مورد استفاده در زندگی، ایده هایی مبتنی بر معیار های ارزشی برای بهبود این فرایند ها و کارگیری قوانین و اصول علمی در تولید محصوالت و با ارزیابی روش به -2

 (ستقیم از ساحت علمی فناورانهم محصوالت ارائه کند.)

 (ستقیم از ساحت علمی فناورانهما رعایت اخالق علمی ارائه کند. )فناورانه در سطح ملی و بین المللی، یافته های خود را طی فرایندی مشارکتی ب -با مطالعة ایده ها و یافته های علمی -3

 نی(از ساحت زیستی بد -شتیبانبهبود بخشد.)پعوامل تأثیر گذار بر سالمت و توانایی جسمانی و روانی خود را شناسایی کند و با راهکار هایی آن را ارتقا دهد و الگوی رفتاری خود را  -4

 از ساحت هنری( شتیباناره پدیده ها/ موضوعات/ آثار و... هنری، سواد هنری خود را توسعه دهد. )پبا مطالعه و یادگیری درب -5

دار دست یابد.)مستقیم از ساحت زیستی عوامل تأثیر گذار بر سالمت و توانایی جسمانی و روانی خود را شناسایی کند و با بکارگیری راهبردهای زندگی سالم، به الگوی رفتاری پای -6

 بدنی(

فعه مسئولیت هایش را در قبال سالمت خود، خانواده و جامعه انجام دهد و با مشارکت در فعالیت ها/ طرح های سالم سازی سبک زندگی/ محیط زیست/ تفریحات سالم/ عام المن -7

 میزان تأثیر گذاری آن را ارزیابی کند. .)پشتیبان  از ساحت زیستی بدنی(

نظام ها در جامعة محلی، ملی و جهانی انتخاب کند و برای حفظ و بهبود این  با مطالعة عوامل تأثیرگذار بر نظام های زیست محیطی، روش هایی را برای  اصالح سبک زندگی -8

 پیشنهادهایی را ارائه دهد. .)پشتیبان  از ساحت زیستی بدنی(

و فعال به این عرصه برنامه ریزی  با تحلیل سازوکار های تأثیرگذار در عرصة اشتغال، موقعیت های ممکن برای کسب و کار خود در آینده را پیش بینی کند و برای ورود سازنده -9

 د.)پشتیبان از ساحت اقتصادی (نمای

و احسان( بررسی کند و تأثیر این  رخداد های جامعه )محلی، ملی، جهانی( را بر اساس شاخص های جامعة اسالمی )هنجار های رفتار دینی مثل عدالت خواهی، توحید محوری، تعاون -11

 یبان از ساحت اعتقادی ،عبادی و اخالقی( پشت (شاخص ها را در بهبود وضع/ روابط جامعه تحلیل و پیش بینی نماید. 

 



 

 كتاب به كدام شايستگي ها )اهداف( حوزه هاي تربيت و يادگيري پوشش مي دهد؟-2

 

در ابعاد فردی و اجتماعی ئل حال و آینده نظام مندی طبیعت را براساس درک و تحلیل مفاهیم ،الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی کشف و گزارش می کند و نتایج آن را برای حل مسا-1

 )مستقیم( در قالب ایده یا ابزار ارائه می دهد / به کار می گیرد.

 )مستقیم( د/ به کار می گیرد.با ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و دیگران در موقعیت های گوناگون زندگی ، رفتارهای سالم را انتخاب می کند/گزارش می کن-2

تحلیل و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را در حل این ، فرایند علم تجربی ، امکان به کار گیری این علم را در حل مسائل واقعی زندگی )حال و آینده(  و، روش  با درک ماهیت -3

 )مستقیم(مسائل گزارش می کند

هایی مبتنی بر تجارب شخصی ، برای مشارکت در فعالیت های علمی ارائه دهد و در این فعالیت ها با حفظ  با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی ، می تواند ایده -4

 )مستقیم(ارزش ها و اخالق علمی مشارکت کند

 

 ها (مربوط به حوزه، از ساير حوزه -هاي كليدي)ايده محتواي كتاب -3

است. در اين ارتباط سازوكارهاي مولكولي در ارتباط با كسب ماده و انرژي ، سازوكارهاي انتقال صفات از نسلي به نسل  سال تغییر ، پایداری و زماندر اين  زمینه اصلی         

 ديگر ، و سازوكارهاي تغيير گونه ها در گذر زمان مطالعه مي شوند.

 خرده مفاهیم استاندارد محتوا  مفهوم اساسی ایده کلیدی

 الگوهاي رفتاري)غريزي، يادگيري( است. رفتار در جانداران متفاوت الگوها 

 پایداری ، تغییر 

 و اندازه گیری

 افراد و گونه ها در گذر زمان تغيير مي كنند و سازو كارهايي تغییر پایداری و زمان

 براي ماندگاري دارند. . 

 

 رشد و نمو ،سازش با محيط، تغيير گونه ها، حفظ حالت پايدار،

 مولكوليژنتيك كالسيك ، ژنتيك 



 تغيير جانداران در ابعاد زيستي در گذر زمان قابل اندازه  تغییر و اندازه گیری

 گيري است و  نتايج آن براي پيش بيني چگونگي رويدادها 

 به كار مي رود.

 اندازه گيري انواع كميت هاي زيستي

 

 

 هاي اساسي مهارت ب :

 علمی حل مسئله ، تفکر نقاد ، تفکر منطقی، پرسشگری، روش

 هش پيشنهاد مي كند. مي تواند پژوهشي را طراحي و با به كارگيري روش علمي آن را   اجرا كرده و  بر اساس نتايج به دست آمده، راه حلي براي مسئله مورد پژو-

 نمونه هايي از يافته هاي علمي را گزارش / تحليل مي كند كه به تغيير فرضيه هاي قبلي انجاميده است.-

 يافته ها و تصميم هاي مبتني بر علم كه بر زندگي )خود، ديگران و محيط( تاثير گذار است براساس اصول اخالقي قضاوت كند. نسبت به-

 

 

 

 

 

 

 



 پ : استاندارد هاي عملكرد

 3زیست شناسی   - 12 پایه  -دوره چهارم 

 استاندارد عملکرد استاندارد محتوا  مفهوم اساسی ایده کلیدی

 آنزيمي، تنفس سلولي ( در كسب ماده و انرژي در جانداران واكنش هاي ماده و انرژی 

  نقش دارند.  

 تنوع فرايندها و ساختارهاي مرتبط با كسب ماده و انرژي را در 

         جانداران با تاكيد برسازگاري ها مقايسه ،تحليل و موقعيت هايي براي 

 بررسي آنها طراحي و اجرا مي كند.

  ارتقاي منابع زيستي ماده و انرژي به منظورايده هايي براي 

 تامين نيازهاي جامعه ايراني ارائه مي دهد. 

 اجتماعات زيستي از جمعيت هاي گونه هاي متفاوت شكل  برهمکنش ها  روابط و الگوها

 مي گيرند و حاصل روابط بين گونه ها هستند. .

 .تنوع زيستي سبب حفظ و پايداري حيات در كره زمين مي شود 

 .با مطالعه يك اجتماع زيستي آن را توصيف و تحليل مي كند 

  با مطالعه اهميت تنوع زيستي و تاثير آن بر حفظ حيات 

               راه كارهايي براي كاهش اثرات منفي فعاليت هاي انساني بر آن ارائه 

 مي دهد و به كار مي گيرد.

 انجام مي شود. وراثت صفات ارثي بر اساس الگوهاي متفاوتي  الگوها

 .رشد جمعيت داراي انواعي از الگوهاست 

 .تغيير و توزيع گونه ها داراي الگوهاي مشخصي است 

 .رفتارهاي غريزي و يادگيري الگوهاي متفاوتي دارند 

  ، با استفاده از داده ها الگوي وراثت صفات ارثي، رشد جمعيت 

 تغييرو توزيع گونه ها را گزارش مي كند.

  رفتارهاي جانوري ،الگوهاي متفاوت رفتار در جانورانبا مطالعه 

 را همراه با تحليل كاركرد آنها گزارش مي كند. 

 پایداری ، تغییر 

 و اندازه گیری

 تغییر پایداری و

 زمان 

 .احتمال بروز صفات ارثي قابل محاسبه است 

 .مولكول هاي وراثتي عامل تغيير و ثبات صفات هستند 

  تغيير مي كنندو سازوكارهايي براي تغييرگونه ها در گذر زمان 

 اصول احتماالت و قوانين مرتبط با وراثت صفات ارثي را در حل 

 مسائل ژنتيك به كار مي گيرد.

  ضمن گزارش ساختار مولكول هاي وراثتي عملكرد  آنها را در 



 و ماندگاري آنها وجود دارد. 

 .عواملي سبب تغيير خزانه ژني جمعيت ها مي شود 

 

 ط با فرد و گونه تحليل مي كند.ارتبا

 سازوكارهاي تغيير و حفظ گونه ها را درطول زمان، تحليل و 

 گزارش مي كند.

  اثر بعضي عوامل را در تغيير خزانه ژني در يك جمعيت 

 پيش بيني و  گزارش مي كند.. 

 احتمال انتقال صفات ارثي از والدين به فرزندان قابل محاسبه   تغییر و اندازه گیری

 است.

 .رشد جمعيت اندازه گيري مي شود 

 .تغيير فراواني الل ها در جمعيت را مي توان محاسبه كرد 

 .احتمال انتقال صفتي ارثي را محاسبه و گزارش مي كند 

  رشد جمعيتي را با استفاده از داده ها اندازه گيري و گزارش 

 مي كند.

  تغيير فراواني الل هاي يك ژن را در جمعيت محاسبه و نتايج 

 آن را گزارش مي كند.

 

 ن ، ... (فيلم آموزشي والديكتاب گويا، آموز، افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان، كتاب كار، فيلم آموزشي دانشكتاب راهنماي معلم، نرم) اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب -4

 الزامي و غيرالزامي 

 

 كتاب راهنماي معلم -1

 كتاب كار دانش آموز -2

 نرم افزار آموزش معلمان برفراز آسمان -3

 محتواي پشتيبان تحت وب در سايت گروه زيست شناسي -4

 


