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لمانی به دری 
 
 ترجمۀ ک تاب حجیم بیولوژی از ا

 

صورت گرفته و   2004سال اولی آن که در   ترجمهٔ  کتاب، دیجیتالی  نسخهٔ این اثر تذکر داده شده، برای تدوین در پیشگفتار چنانکه 

به طور گسترده در    مورد بررسی و بازنگری همه جانبه قرار گرفت. در این فصل  2021به چاپ رسیده بود، بار دیگر در سال 

ه شده که عالقه مندان می توانند برای معلومات مزید به پیشگفتار آن مراجعه  توضیح داد  و چاپهای بار بار آن  نگارش  مورد تاریخچهٔ 

 نمایند. 

 

  

 

 ترجمۀ دری این کتاب تحت لینک ذیل به دسترس قرار دارد: 

 9zuh6/de.p1t://https 

 

 لیندر چه نوع ک تابی ست؟ بیولوژی  
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  مکاتب کتاب درسی برای  حیث  به  میالدی    1948در سال    Hermann Linder  کتراپروفسور دآقای  آن  جانب بنیانگذار  این کتاب از  

جدید    نسخهٔ در هر مرتبهٔ چاپ،    بار تجدید چاپ شده.  20بیش از  میالدی    2004و تا سال  بود    هشد  در نظر گرفتهعالی در آلمان  

ده  ی گنجان آن  در  شناسی   زیست علوم    نوآوریها در زمینهٔ   یشده و تمامبا سطح دانش زمان مطابقت داده    ،توسط نویسندگاناین اثر  

  یافته به طور پیوسته و منطقی بر روی یکدیگر بنا  هر فصل آن  که    صفحه می باشد   446در   فصل 13شامل کتاب  این    . ست شده ا 

)یا سلول شناسی( به مثابهٔ  سلول    بیولوژی طبیعتاً  بخشد.  عمق می  ت موجودات زنده را به تدریج    بیولوژی دانش  به این ترتیب  و  

  بیولوژی ،  (تابولیسمی ماستقالب )ی در مورد اکولوژی،  ئ هافصل ار داده شده. به تعقیب آن  در آغاز کتاب قرسیستم بیولوژیک  زیربنای  

  سر انجام برنامه های ساختمانیو    ارتقاء ،  مصؤنیت )ایمونوبیولوژی(، وراثت،  تکامل  بیولوژی ها،  هورمون سلوک شناسی،  عصبی،  

به نمایش گذاشته شده و توضیح می  متعدد    ی و معن پر  کمک تصاویر و عکسهای    ه ب   مسأله در هر فصل، هر    حیه می آید. موجودات  

می کند، بلکه پیوندهای    افاده،  گردیدهتجویز    مکاتبدر  بیولوژی    علوم درسی برای    نصاباین کتاب نه تنها مطالبی را که در    گردد.

نماید. به این  تفکر بیشتر تشویق می  بنی شاگردان را به  نموده و بر این مایجاد    -از جمله علوم اجتماعی  -با سایر علوم را  متقابلی  

توانند اطالعات و   آموزان و دانشجویان می که در آن دانش را دارد  شناسی   المعارف زیستۃدایر  حیثیت یک، این کتاب  ترتیب

 نمایند.  کسب را  ای فراتر از موارد صرفاً بیولوژیکهآموزش

این کتاب   از اینرو، امیدوارم با ترجمهٔ  . قرن بیست و یکم طراحی شده است  مکاتب در این کتاب درسی زیست شناسی مدرن برای 

آرزومندم که  . افغانستان قرار داده باشم   پوهنتونهایتوانسته باشم ابزار ارزشمندی را در اختیار دانش آموزان و معلمان لیسه ها و  

از خوانندگان ارجمند خواهشمندم که لطفی به میان از اینرو    به دسترس دانشجویان قرار گیرد.اسر افغانستان  ت کتاب در سراین  

 د.ن برسان ، سر و کار دارند شناسی  علوم زیستبا که  ان دانشگاههادااین کتاب را به همه دانش آموزان، معلمان و است خبر   آورده،

 ی شود: در اخیر هم چند مثالی از متن کتاب آورده م
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 پایان 
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