


 زیست شناسی دوازدهم فصل سوم-پرش- تستی

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ترابع دروم دنچ-1

».تسا نییعت لباق .................. و .................. شزیمآ زا لصاح نادنزرف یمامت دومنخر «

 ىنوخ هورگ اب درم –  ىنوخ هورگ اب نز )فلا

لیفومه نز – یلیفومه رظن زا ملاس درم )ب

یتروص ینومیم لگ – دیفس ینومیم لگ )پ

لیفومه درم – ىلیفومه رظن زا ملاس نز )ت

رفص

OB

123

تسین نکمم ؛دوش دلوتم .................. هداوناخ نیا رد رگا .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ) و ( ینوخ ياههورگ عاونا رظن زا ياهداوناخ-2

.دنشاب هتشاد ینوخ ياههورگ اب هطبار رد .................. نیدلاو

هباشم ةرگد هنوگره دقاف – ردپ ینوخ ياههورگ اب هباشم دومننژ اب ىرتخدیتوافتم ياهدومنخر – ینوخ ياههورگ رظن زا صلاخ دومننژ اب ىرسپ

صلاخان ياهدومننژ – ینوخ ياههورگ رظن زا صلاخان دومننژ اب يرتخدیتوافتم ياهدومننژ – ردام ینوخ ياههورگ اب هباشم دومنخر اب ىرسپ

ABORh

؟درادن دوجو  ینوخ هورگ هب طوبرم  نیئتورپ تخاس دروم رد للا ود ،ریز دراوم زا دروم دنچ رد-3

هیوناث تیسووا

ینوگوتامرپسا

ینوگووا

دیتامرپسا

يدیئولیم يداینب هتخای

غلاب زمرق لوبلگ

یبطق مسج

DRh

4567

؟تسا ریذپناکما ریز ياهدومنخر زا دروم دنچ دومننژ نییعت-4

ینوخ هورگ اب یلیفومه درم )فلا

لکشیساد ینوخمک و یلیفومه لقان نز )ج

صلاخان دنلب هقاس اب یتروص ینومیم لگ )ب

صلاخان  ینوخ هورگ اب يدرف )د

AB−

B+

1234

؟تسا بسانمان ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-5

نژ لاقتنا ییاناوت هداوناخ نیا رتخد نادنزرف .................. رگا .تسا هدمآ ایند هب ملاس ردام زا )تشه يداقعنا روتکاف نادقف عون زا( یلیفومه هب التبم يرسپ«

» ..................  یمامت ،دنشاب هتشاد دعب لسن نارسپ هب ار يرامیب

.دنتسه دوخ پیتونژ رد زراب ةرگد ياراد ،نیدلاو – زا ىضعب

.تشاد دنهاوخ ىرامیب هب ىالتبا رظن زا ىناسکی پیتونف ،نارتخد – ۀمه

.دنتسه دوخ ندب رد تشه ةرامش ىداقعنا روتکاف ىاراد ،نارتخد – زا ىضعب

.دنراد دوخ یسنج ياهموزومورک زا یکی رد ار ازيرامیب ةرگد ،نیدلاو – ۀمه

1

انتقال اطالعات در نسل ها



؟دنایهاگیاج دنچ تافص نیا دشاب هتشاد  یللا بیکرت ،تفص ود لرتنک يارب یناسنا رگا -6

دنایهاگیاج ود تفص ودرهدنایهاگیاجکت تفص ودره

دنایهاگیاج هس تفص ود رهدنایهاگیاج ود يرگید و یهاگیاجکت تفص کی

AaBbMN

؟دنامادک اهنآ ؟دراد دوجو ریز ياهترابع نایم رد تسردان ۀلمج دنچ-7

.دنتسه اهلسن نیب طابترا ةدننکرارقرب اهتماگ ،نارادناج رد )فلا

.دنراد ار دوخ نیدلاو ای دلاو یکیتنژ ةدام ریثکت ییاناوت نارادناج ۀمه )ب

.دنوشیم لقتنم دعب لسن هب دراد رارق اهتماگ رد دوجوم  رد هک ییاهلمعلاروتسد طسوت دلاو ره ياهیگژیو )ج

.تساهنآ نیدلاو تافص زا یطساو دح نادنزرف تافص هک دش صخشم تثارو نیناوق فشک اب )د

»د« ـ »ب« ـ »فلا« ـ »د« ـ »ج« ـ »د« ـ »ج« ـ »فلا« ـ »ب« ـ »فلا« ـ 

DNA

2323

؟تسا تسرد ،دنراد ار )تشه(  يداقعنا روتکاف دیلوت ییاناوت ،نیدلاو نآ رد هک ياهداوناخ ره هرابرد دروم مادک-8

.تشاد دهاوخن يداقعنا روتکاف نادقف اب يدنزرف هداوناخ نیا

.دنراد ار يداقعنا روتکاف دیلوت ییاناوت ،هداوناخ نیا رسپ نادنزرف مامت

.دوب دنهاوخ يداقعنا روتکاف دیلوت هب رداق هداوناخ نیا نارتخد مامت

.دوب دهاوخ يداقعنا روتکاف دقاف ،دوخ سنجمه دلاو دننامه هداوناخ نیا نادنزرف زا یفصن

V III

)بولغم موزوتا( لاز يرتخد و  ینوخ هورگ اب یلیفومه هب التبم يرسپ ، ینوخ هورگ اب ملاس ینز و   ینوخ هورگ اب ملاس يدرم جاودزا زا-9

.درادن دوجو ..................  ینوخ هورگ اب  ..................  دلوت ناکما هداوناخ نیا رد .دیدرگ دلوتم

  ـ لیفومه و لاز يرسپ ـ لیفومه و لاز يرتخد

ـيرامیب ود ره رظن زا ملاس يرتخدـيرامیب ود ره رظن زا ملاس يرسپ

AB+B−A−

AB+AB−

B−A+

 ینوخ هورگ اب هطبار رد اههنیزگ زا دادعت هچ .دناهدش دنزرف بحاص ،دنتسه صلاخ دومننژ ياراد ، ینوخ هورگ رظن زا هک يردام و ردپ-10

؟دنالمحتم ،دنزرف رد

.دشاب صلاخ دومننژ ياراد اهنآ دنزرف )فلا

.دشاب رارقرب یناوتمه ۀطبار ،دنزرف ياههرگد نیب رد )ب

.دشاب نیدلاو زا یکی رد دومنخر هباشم دنزرف رد دومنخر )ج

.دشاب هتشاد دوجو دنزرف ياههرگد نیب رد یگتفهن و زراب ۀطبار )د

ABOABO

1234

رد ،دنلب مد رن و هاتوک مد ةدام شزیمآ تروص رد ؛دنکیم زورب اهنآ تیعمج رد زراب و یسنجریغ ياهرگد طسوت ییامرخ شوم رد هاتوک یمد دوجو-11

؟تسین نییعت لباق تیعطاق اب ،هدام دلاو دومننژ ىتروص هچ

.دنشاب هتشاد هاتوک ىمد نادنزرف زا ىمین.دوش دلوتم دنلب یمد اب دنزرف کی لقادح

.دنشاب هتشاد هاتوک یمد اهنآ نادنزرف همه.دنشاب هتشاد دنلب ىمد اهنآ نادنزرف ۀمه

.دشاب .................. ریثأت تحت  .................. تفص درادن ناکما-12

ینژ هاگیاج نیدنچ ـ  تفص فالخرب ناسنا دق ةزادناناسنا یثرا ياهیگژیو ـ تسوپ گنر رییغت دننامه وم گنر

هتسویپ ریغ يدومنخر ـ ترذ یعون رد گنر فالخرب  ینوخ هورگطیحم ـ ناسنا دق تفص دننامه یسیردا لگ گنر

Rh

ABO

2



؟تسا حیحص دروم دنچ-13

.تسا یمیزنآ شنکاو کی ،زمرق لوبلگ ياشغ هب  و  ياهتاردیهوبرک ندش هدوزفا )فلا

.دوشیم هدوزفا زمرق لوبلگ ياشغ هب  و  تاردیهوبرک عون ود و  و  میزنآ عون ود ره ، دومننژ رد )ب

.دنتسه ناوتمه ،نآ رگید هرگد هب تبسن ،ینوخ هورگ  و  ياههرگد )ج

.دنهدیم ناشن  و  ، اب بیترت هب ار  و  ،  ياههرگد )د

AB

ABABAB

AB

ABOI AI BI

1234

درف نیا ،اهتماگ نیا داجیا يارب و هدش داجیا ..................   میسقت اب اهتماگ درف نیا رد .دنتسه  و  ،يروناج ياهتماگ زا عون ود-14

.دشاب هتشاد دناوتیم یلامتحا دومن نژ عون ..................

راهچ -زویمکی -زویمراهچ -زوتیمکی -زوتیم

AbDABD

.دراد دوجو ..................  ًاعطق  ..................  رد یسنج ریغ یللآ هس تفص کی يارب-15

پیتونف عون شش – هدام لسع ياهروبنزپیتونف عون هس -رن لسع ياهروبنز

للآ عون هس – نز رهپیتونف عون  – نادرم 6

.................. یهاگیاجدنچ تفص کی هکیلاحرد ..................  تفگ ناوتیم یهاگیاجکت تفص کی دروم رد-16

.دراد للا  لقادح ـ دراد للا  لقادح.دراد للا  لقادح ـ دراد للا  رثکادح

.دراد للا  رثکادح ـ دراد للا  لقادح.دراد للا  رثکادح ـ دراد للا  رثکادح

2424

2626

حیحص دناوتیمن دروم دنچ ،دنراد كارتشا هرگد کی رد اهنت و دنراد هرگد عون ود ، ینوخ هورگ يارب نیدلاو زا کی ره هک ياهداوناخ رد-17

؟دشاب

.تشاد دهاوخ نیدلاو زا یکی اب هباشم يدومنخر ،صلاخان هداز ره )فلا

.تسا توافتم ةرگد عون ود ياراد ،ناوتمه دومنخر اب هداز ره )ب

.تشاد دهاوخ نیدلاو اب توافتم يدومنخر ،صلاخ هداز ره )ج

.تشاد دهاوخ زراب ةرگد عون کی لقادح ،نیدلاو زا یکی هباشم دومنخر اب هداز ره )د

ABO

1234

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج کیمادک-18

».دراد ،رادهتسه و  ۀتخای ره رد .................. یهاگیاجکت ِتفص ود يارب ًاموزل .................. ره«

هرگد  ـ نزهرگد عون  رثکادح ـ درمهرگد عون  لقادح ـ نزهرگد  ـ درم

2n

4244

)هتفهن یسنجریغ يرامیب( لاز يرتخد و  ىنوخ هورگ اب لیفومه رسپ ، ینوخ هورگ اب ملاس ینز و  ینوخ هورگ اب ملاس يدرم جاودزا زا-19

؟تسا حیحص هداوناخ نیا اب طابترا رد ،هنیزگ مادک .تسا هدیدرگ دلوتم

.تسا هدهاشم لباق ردپ ندب رد دوجوم ةدنز ۀتخای ره رد ، تاردیهوبرک هدنزاس میزنآ هب طوبرم ياهنژ

.دراد دوجو ،تسالتبم یلاز يرامیب هب طقف هک يرسپ دننامه ،تسا لیفومه طقف هک يرتخد دلوت ناکما

.تسا دوخ زمرق ياههچیوگ ياشغ حطس يور رب ینیئتورپ ياهلوکلوم دقاف ردام

.دشابیم ینوخ ياههورگ عاونا يارب ياهرگد عونت نیرتشیب ياراد ردپ

AB+B−A−

B

.دشاب .................. دناوتیم هداوناخ نیا رد ىرامیب ىتثارو ىوگلا .دنتسه رامیب شیاهرتخد ۀمه و شردام ،رامیب ىدرم-20

هتفهن و زراب ىسنجریغ ،زراب  هب هتسباو طقفزراب  هب هتسباو طقف

هتفهن و زراب  هب هتسباو ،هتفهن و زراب ىسنجریغزراب  هب هتسباو و ىسنجریغ طقف

XX

XX
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.................. دناوتیم دشاب ..................  يرامیب هب التبم يدرف رگا-21

.دشاب هتشاد ار يرامیب داح مئالع ،ازيرامیب ةرگد کی یتح نتشاد اب ـ هتفهن  هب هتسباو

.دشاب هدرک تفایرد دوخ ردام و ردپ زا ار يرامیب نیا ياههرگد یناسکی تبسن هب ـ هتفهن سنج زا لقتسم

.دشاب هتشاد ار يرامیب دومنخر ،صلاخ دومن نژ تلاح رد اهنت ـ زراب  هب هتسباو

.دهدن زورب ار يرامیب دومنخر ،صلاخان تلاح رد ـ زراب سنج زا لقتسم

X

X

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک-22

..................ً اعطق ،درف نیا نیبولگومه ياراد غلاب ياههتخای ،تسا صلاخان » و « ینوخ هورگ رظن زا یغلاب درف پیتونژ«

.تسا يدنق ياههتشر زا یفلتخم عاونا ياراد ،دوخ ياشغ حطس رد.دنراد دیسکايد نبرک لمح رد شقن ياراد میزنآ یعون ،دوخ ياشغ رد

.درادن دوجو  تفص اب طابترا رد یسیونور.تسا نوخ رد دوجوم دیفس ياههتخای ریاس اب یهباشم ياهنژ دقاف

ABORh

Rh

مادک ،دناهدش طسوتم ةزادنا اب وم ،اهرن یمامت و هاتوکوم اههدام یمامت لوا لسن رد .میاهداد شزیمآ يدنلبوم ةدام روناج اب ار یهاتوکوم رن روناج-23

؟تسا تسرد شزیمآ نیا اب طابترا رد ریز ۀنیزگ

.دنراد صقان تیزراب اههرگد و دشابیم سنج هب هتسباوریغ تفص

.دنراد لوا لسن هیبش يدومن خر ،مود لسن نادنزرف یمامت و ،تسا سنج هب هتسباو تفص

.درادن دوجو دنلب وم رن مود لسن رد و ،تسا سنج هب هتسباو تفص

.درادن دوجو دنلب وم ةدام مود لسن رد و ،تسا سنج هب هتسباو تفص

... یعیبط روطهب یلیفومه تفص يارب-24

.دشابن للآ تسا نکمم کمخت کی رد.دراد دوجو للآ ود هراومه تیسوفنل کی رد

.دشاب هتشاد دوجو للآ هس دناوتیم نواد ناگناشن راچد درف رد.دشاب هتشاد دوجو للآ  زا شیب دناوتیم یتلکسا هچیهام رات کی رد 4

».................. نکمم« ؟تسا حیحص دروم مادک ،هرگد ود اب یهاگیاج کت تفص اب طابترا رد يداع تلاح رد-25

.دنک تفایرد دلاو کی زا ار هرگد ود ره ،دنزرف هک تسا.دشاب تفص زورب هب رداق ییاهنت هب هتفهن ةرگد تسین

.دشاب اهدومن خر عاونا ربارب ود زا شیب اهدومن نژ عاونا تسین.دهد زورب ار هتفهن دومنخر ،صلاخان دومننژ اب يدرف تسا

؟دنکیم لماک یتسردان هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-26

».دشاب هتشاد .................. ًاعطق هک تسا .................. یتفص«

هرگد عون ود لقادح نآ يارب دیئولپید درف – یهاگیاج ودتیعمج دارفا رد هرگد عون ود زا شیب – ياهرگد دنچ و یهاگیاج کت

درف فلتخم ياهمزومورک ىور ىنژ هاگیاج دنچ – یهاگیاج هسهرگد هس نآ يارب لومعم طیارش رد دیئولپیرت درف – یهاگیاج کت

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،دروم دنچ-27

لسعروبنز لثمدیلوت زا .دراد دوجو صقان تیزراب هطبار زمرق و دیفس ياههرگد نیب و هدوب یسنج موزومورک هب هتسباو مشچ گنر تفص ،لسعروبنز رد«

» .................. ،دیفس مشچ رن لسعروبنز و یتروص مشچ ۀکلم

.دشاب هدام ای رن دناوتیم دیفس مشچ ةداز•

.دنراد دیفس مشچ ،هدام ياههداز زا یهورگ•

.دنراد دیفس مشچ ییازرکب زا لصاح ياههداز یمامت•

.دراد تماگ عون ود داجیا ییاناوت مشچ گنر رظن زا رن دلاو•

راهچهسودکی

4



؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ترابع دروم دنچ-28

».دشاب هتشاد )للآ( هرگد .................. دناوتیم لقادح یسنجریغ تفص کی يارب )دیئولپیرت( يدالهس ۀتخای کی «

هن )د                      شش )ج                      هس )ب                      کی )فلا

1234

.................. یمدآ رادهتسه لولس ره رد-29

.دوشیمن هدید  روتکاف هدنزاس نژ

.دوشیم تفای موزوتا موزومورک رد نژ ره زا یللآ هخسن ود لقادح

.دریگیم تروص  زاراپسبانر تیلاعف لابند هب هتسه رد کیپ يانر عونره ندمآ دوجو هب

. دوشیم همجرت عنام ،انر عون ود نیب ینژوردیه دنویپ لیکشت هراومه

V III

2

؟دنتسه يدلاو ياهتماگ اه نآ عون دنچ و بیکرتون بیترت هب ، زا لصاح ياه تماگ زا عون دنچ-30 AaBb

1 − 33 − 13 − 22 − 2

.................. زیامت و میسقت زا لصاح ياههتخای-31

.دنرادن ياهتخای هدشيزیرهمانرب گرم ياهشنکاو زورب رد یشقن ،يدیئوفنل ياههتخای

.دنتسه ینوخ هورگ يارب للآ ود ياراد دوخ  هرامش ياهموزومورک يور رب ،يدیئولیم ياههتخای

.دنرادن عیرس اما یمومع ياهخساپ رد یشقن ،يدیئوفنل ياههتخای

.دنراد رادهناد مسالپوتیس ،دنراد یتمسق دنچ هتسه هک يدیئولیم ياههتخای

9

؟تسا حیحصً اعطق يرامیب نیا نژ ةرابرد ،ترابع مادک ،دوش يرامیب نیا رظن زا ملاس يرتخد بحاص دناوتن ،یثرا يرامیب یعون هب التبم يدرم رگا-32

.تسا هدهاشم لباق زین صلاخان دومننژ اب ینانز رد ،یلیفومه دننامه

.دوش لقتنم نادنزرف هب ملاس يردام و ردپ زا دناوتیم ،يرونوتک لینف دننامه

.دراد رارق یسنجریغ ياهنتماف زا یکی رد نآ ینژ هاگیاج ،یلیفومه فالخرب

.دوب دنهاوخ ملاس دومنخر دقاف يرامیب ةرگد ياراد دارفا ،يرونوتک لینف فالخرب

دلوتم .................. ، ینوخ هورگ ياراد و یلیفومه هب التبم ینز اب  ینوخ هورگ ياراد و يرونوتک لینف هب التبم يدرم جاودزا زا درادن ناکما-33

.دوش

يرونوتک لینف و یلیفومه ياهيرامیب رظن زا صلاخان يرتخدینوخ هورگ اب يرونوتک لینف رظن زا صلاخان يرسپ

ینوخ هورگ ياراد و یلیفومه هب التبم يرتخدینوخ هورگ اب یلیفومه هب التبم يرسپ

O+A−

A+

O−A+

.................. هک درادن ناکما-34

.دوش التبم سنج زا لقتسم يرامیب هب ،ازيرامیب للا کی طقف نتشاد اب يدرف

.دنشاب هتشاد لولس کی رد ازيرامیب )هرگد( للا يربارب دادعت ،توافتم )دومنخر( پیتونف اب درف ود

.دوش لقتنم دعب لسن هب )اههماک( اهتماگ قیرط زا طقف ،للا ره

.دنشاب ناسکی )دومننژ( پیتونژ ياراد توافتم پیتونف اب درف ود

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-35

» ..................  عون زا يرامیب متح روطهب ،دوش دلوتم  ..................  زا .................. ياهداوناخ رد هک یتروص رد«

.تسین هتفهن سنج هب هتسباو – رامیب ىردپ – ملاس رتخد.تسا هتفهن سنج زا لقتسم – ملاس ىنیدلاو – رامیب رتخد

.تسا زراب سنج زا لقتسم – رامیب ىنیدلاو – ملاس رسپ.تسین هتفهن سنج هب هتسباو – ملاس ىردام – رامیب رسپ
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.................. ىردپ زا نادند دقاف يرتخد رگا .دوشیم بوسحم زراب  هب هتسباو ىرامیب ىعون اهنادند لماکان دشر تسا هدش صخشم اهیسررب قبط-36

..................ً اعطـق ؛دشاب هدش دلوتم

.دش دهاوخ دلوتم ىرامیب مئالع اب زین شردارب – رامیب.تسا هتشاد ىعیبط ىاهنادند دقاف ىردام – ملاس

.تسا هتشاد ملاس ىردام – رامیب.تشاد دهاوخن لماک ىاهنادند اب ىرهاوخ زگره – ملاس

X

نیا رد هریت گنر زورب ثعاب  و  و  فورح اب ياههرگد و دشاب هرگد ود ياراد هاگیاج ره و ینژ هاگیاج  ياراد لگ یعون گنر هک یتروص رد-37

؟تسا هدش نایب یتسردان هب تفص نیا اب هطبار رد هنیزگ مادک دشاب رارقرب یگتفهن زراب هطبار اههرگد نیب و دنوش لگ

.تسا رتشیب اهلگ ریاس هب تبسن زراب ةرگد هس اب ییاهلگ یناوارف

.دنراذگیم شیامن هب ار نشور و هریت گنر ود نیب ياهتسویپ فیط عومجم رد تیعمج نیا دارفا

.تسین ربارب ،دنراد زراب هرگد راهچ هک ییاهلگ اب دنراد زراب هرگد ود هک ییاهلگ یناوارف

.دنراد يرتمک هتفهن ةرگد رتنشور ياهلگ هب تبسن رتهریت ياهلگ

3ABC

، ینوخ هورگ هک ینز اب ،درم نیا .دراد لیفومه يردام ،تسالتبم  هب هک ینوخ هورگ تاردیهوبرک عون ود و  نیئتورپ ىاراد ىدرم-38

و ردام ریش زا هیذغت رد تیدودحم لامتحا اب يرتخد ،هداوناخ نیا لوا دنزرف رگا .تسا هدرک جاودزا ،دراد لیفومه يردپ و نینالآ لینف ةدننکهیزجت میزنآ

؟تسا نکممریغ هداوناخ نیا رد دنزرف مادک دلوت ،دشاب  ینوخ هورگ

ایرونوتک لینف و یلیفومه هب التبم و  ینوخ هورگ اب يرسپ ایرونوتک لینف و یلیفومه لقان و  ینوخ هورگ اب يرتخد

 میزنآ للا ود ياراد و ایرونوتک لینف لقان ،یلیفومه يرامیب للا دقاف يرسپایرونوتک لینف هب التبم و یلیفومه للا دقاف و  ینوخ هورگ اب يرتخد

DPKUB+

A−

A+AB−

B−B

ینوخ هورگ اب لکشیساد ینوخ مک هب التبم و گنر روک رسپ لوا دنزرف  ینوخ هورگ ياراد ملاس نز اب  ینوخ هورگ اب ملاس درم جاودزا زا-39

هتسباو يرامیب یعون یگنر روک( ؟دهدیم ناشن یتسرد هب ار نیدلاو پیتونژ هنیزگ مادک .تسا  ینوخ هورگ اب و یلیفومه هب التبم رسپ مود دنزرف و 

)تسا هتفهن سنج هب

 ردپردام ردام ردپ

A+B+

A−B

AADdH H ybA bS xH
cBoDdHbHbA xH

C
xH

cBoDdH HbA bS xh
C

xH
cAoDdH H ybA bS xh

c

؟دنکىم لماک ىتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-40

» .................. رـه تسین نکمم تفگ ناوتىم ؛دشاب .................. عون زا ىسررب دروم ىرامیب رگا«

.دشاب رامیب نز ،ىصلاخان درف – زراب  هب هتسباو.دشاب صلاخ ،ىرامیب نز – هتفهن  هب هتسباو

.دشاب رامیبً امازلا ،ىصلاخ درف – هتفهن ىسنجریغ.دشاب صلاخ ،ىملاس درم – زراب ىسنجریغ

XX

،دشاب ملاس ردام و رامیب ردپ هکنیا ضرف اب ،یسرد باتک )موس لصف( کیتنژ شخب رد هدش حرطم ياهيرامیب زا یعون رد طقف-41

.دوب دهاوخ نکمم .................. دلوت

ملاس رسپ و  رامیب رتخدصلاخان )پیتونژ( دومن نژ اب يدنزرف

ردام اب ناسکی )پیتونژ( دومن نژ اب يرسپردام اب توافتم )پیتونژ( دومن نژ اب يرتخد

اب تشه ةرامش يداقعنا لماع دقاف يرسپ و  ینوخ هورگ اب نینالآ لینف ةدننکهیزجت میزنآ دقاف يرتخد ،دناملاس ود ره نیدلاو هک ياهداوناخ رد-42

؟تسا نکمم هداوناخ نیا رد دنزرف مادک دلوت ،نیدلاو ینوخ هورگ ندوب ناسکی ضرف اب .دیدرگ دلوتم  ینوخ هورگ

نینالآ لینف ةدننکهیزجت میزنآ ياراد و  ةرامش يداقعنا لماع دقاف و  ینوخ هورگ اب يرسپ

نینالآ لینف ةدننکهیزجت میزنآ دقاف و  ةرامش يداقعنا لماع ياراد ، ینوخ هورگ اب يرسپ

 ةرامش يداقعنا لماع ياراد و نینالآ لینف هدننکهیزجت میزنآ دقاف و  ینوخ هورگ اب يرتخد

نینالآ لینف ةدننکهیزجت میزنآ ياراد و  ةرامش يداقعنا لماع دقاف و  ینوخ هورگ اب يرتخد

B

A

O8

AB8

O8

AB8

.دشاب .................. ياراد هداوناخ نیا درادن ناکما ،دشاب .................. ردام و .................. هداوناخ کی ردپ ،یلیفومه يرامیب دروم رد رگا-43

رامیب رسپ - ملاس - رامیبملاس رسپ - رامیب - ملاسرامیب رتخد - ملاس - رامیبملاس رتخد - ملاس - ملاس
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» ..................  متح روطهب دشابیم ..................  ياراد هک ياهداوناخ«    ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ۀلمج ةدش هداد ترابع هنیزگ مادک-44

.دراد  دومن نژ اب يردپ ـ یلیفومه هب التبم يرتخد

.دراد  ینوخ هورگ تفص رظن زا صلاخ يردام ـ یفنم ینوخ هورگ اب يرسپ

.دراد دوجو نیدلاو ینوخ هورگ ياههرگد یخرب نیب یناوتمه ۀطبار ـ  ینوخ هورگ اب يرتخد

.تسا ازيرامیب ةرگد ياراد ردام نآ رد ـ هتفهن  هب هتسباو يرامیب هب التبم يرسپ

YX h

Rh

AB

X

..................تفگ ناوتیمن اما ..................  تفگ ناوتیم ترذ یعون گنر دروم رد-45

.تسا یهاگیاج دنچ یتفص ـ دوشیم رهاظ صلاخان تلاح رد طساو دح گنر

.تسا رتشیب زمرق گنر رادقم دشاب رتشیب زراب للا دادعت صلاخان ياهپیتونف رد هچ ره ـ دشابیم زمرق ات دیفس زا یفیط رد

.دوشیم ثعاب ار دیفس گنر هتفهن للا و زمرق گنر زراب للا ـ دشاب اههناتسآ زا یکی پیتونف دناوتیمن 

.دشاب اههناتسآ زا یکی پیتونف دناوتیم  ـ تسا رتشیب دیفس گنر رادقم دشاب رتشیب هتفهن ياهللا دادعت صلاخان ياهپیتونژ رد هچ ره

aabbcc

AABBCC

.دشاب .................. یعیبط طیارش رد  دومن نژ اب یترذ ةدام ۀماک و  دومن نژ اب یترذ رن ۀماک حاقل تروص رد درادن ناکما-46

نایور دومن نژ هپل دومن نژ مرپسودنآ دومن نژ هناد ۀتسوپ دومن نژ 

aaBBAaBb

AaBbAaaBBbaaBbAaBB

.................. ًاعطـق ؛دشاب .................. ىرامیب ىعون هب التبا رظن زا .................. رگا-47

.دهدىم زورب ار ىرامیب مئالع زین شردارب – صلاخ رامیب ،زراب  هب هتسباو – ىنز

.دناهدوبن التبم ىرامیب نیا هب شنیدلاو زا کیچیه – ملاس ،زراب ىسنجریغ – ىدرم

.تشاد دهاوخن ىرامیب دنزرف زگره – صلاخ ملاس ،هتفهن  هب هتسباو – ىنز

.دوب دنهاوخ التبم ىرامیب هب شنارتخد ىمامت – رامیب ،هتفهن ىسنجریغ – ىدرم

X

X

.................. متح روطهب دراد .................. ینوخ هورگ هک يرسپ ره-48

.دراد دوخ زمرق ۀچیوگ رد ار ینوخ هورگ ياهنیئتورپ يارب زاین دروم ةدنزاس نژـ

.دراد دوخ زمرق ۀچیوگ ياشغ رد ار  و  ياهتاردیهوبرک ةدننکهفاضا ياهمیزنآ نژـ

.دراد دوخ زمرق ۀچیوگ رد ار  میزنآ اما دزاسب ار  نیئتورپ دناوتیمنـ

.دشاب هتشاد دوخ  لماع تفص يارب  ةرگد و  زا ریغ ینوخ هورگ اب ینیدلاو دناوتیمنـ

AB+

O−AB

A−DA

B+BdRh

.................. تسین نکمم هداوناخ نیا رد .دشاب هتشاد  ..................  ینوخ هورگ اب يرسپ  .................. ینوخ هورگ اب ینز رگا-49

.دشاب هتشادن  ةرگد دوخ نوخ نایرج رد دوجوم زمرق ياهلوبلگ رد ردپـ ـ 

.دشاب هتشاد ار اههرگد نیب یناوتمه ۀطبار ینوخ هورگ يارب رگید نادنزرفـ ـ 

.دشاب هتشاد دوخ نارسپ اب ناسکی هتفای زورب تلاح ، تفص يارب ردپ ـ  ـ 

.دنشاب هتشادن دوخ زمرق ياههچیوگ رد ار  و  ياهتاردیهوبرک زا کیچیه رگید نادنزرفـ ـ 

B+A+A

A+O+

O+AB−Rh

AB−AB+AB

،لیفومه يردپ ياراد و  هب تبسن ملاس و  ینوخ هورگ اب ینز اب ،لیفومه يردام ياراد و  هب التبم و  ینوخ هورگ اب يدرم-50

دوجو .................................. دلوت ناکما هداوناخ نیا رد ،دشاب  ینوخ هورگ اب  هب التبم يرتخد هداوناخ نیا لوا دنزرف رگا .تسا هدرک جاودزا

.درادن

ایرونوتک لینف و یلیفومه لقان و  ینوخ هورگ اب يرتخد

ایروتک لینف و یلیفومه هب التبم و  ینوخ هورگ اب يرسپ

ایرونوتک لینف هب التبم و یلیفومه للا دقاف و  ینوخ هورگ اب يرتخد

 نیئتورپ للا دقاف و  میزنآ للا ود ياراد و ایرونوتک لینف لقان ،یلیفومه يرامیب للا دقاف يرسپ

AB+PKUB+PKU

PKUA−

A+

AB−

B−

BD
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يرتخد بحاص ،سنج هب هتسباو يرامیب یعون هب التبم و  ینوخ هورگ ياراد ینز اب سنج هب هتسباو يرامیب رظن زا ملاس و  ینوخ هورگ اب يدرم-51

.دناهدش  ینوخ هورگ اب رامیب

.دنشاب رامیب رتخد نیا يردام گرزبردام ای گرزبردپ تسا نکمم

.دنوش  ینوخ هورگ اب ملاس يرسپ بحاص رهوش و نز نیا درادن ناکما

.دشاب رامیب رتخد نیا يردپ گرزبردام درادن ناکما

.دنشاب  ینوخ هورگ يارب صلاخان پیتوئژ ياراد رتخد نیا ياهگرزبردپ درادن ناکما

AB−

AB−

O+

Rh

دنهاوخ .................. ۀمه ًاعطق .................. يدرم جاودزا تروص رد«    ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ۀلمج هدش هداد تارابع زا دروم دنچ-52

».تشاد

ازيرامیب ةرگد نادنزرف ـ یلیفومه لقان ینز اب لیفومه )فلا

ازيرامیب ةرگد نارسپ ـ رامیب ینز اب يرونوتک لینف لقان )ب

صلاخ يدومن نژ نارتخد ـ صلاخ و ملاس ینز و لکش یساد ینوخمک اب التبم )ج

صلاخ يدومن نژ نادنزرف ـ یفنم  اب ینز و زمرق ۀچیوگ حطس رد  نیئتورپ دقاف )د DRh

4321

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز هلمج دروم دنچ -53

» .................. درف ره رد تفگ ناوتیمن«

.دوشیم داجیا يزغم ياهبیسآ ،يرونوتک لینف يارب هتفهن ةرگد  ياراد )فلا

.تسا هدش لاکشا راچد میزنآ یعون ِنژ ،يرونوتکلینف هب التبم )ب

.دباییم شیازفا ندب رد هدام نیا نازیم ،يرونوتک لینف يازيرامیب هرگد دجاو )ج

.دنباییم زورب يریگشیپ مدع تروص رد يزغم ضراوع ،هتفهن ةرگد عون  اهنت اب يرونوتک لینف هب التبم )د

2

1

1234

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج هدش هداد تارابع زا دروم دنچ-54

».دشاب هتشاد .................. يدنزرف دناوتیم دشاب .................. يرامیب هب التبم .................. يدرف رگا«

يرامیب رظن زا صلاخان و رکذم ـ هتفهن سنج هب هتسباو ـ ثنؤم )فلا

يرامیب ةرگد ياراد و ثنؤم ـ زراب سنج هب هتسباو ـ رکذم )ب

يرامیب ياههرگد نتشاد رظن زا صلاخ و رکذم ـ هتفهن موزوتا ـ ثنؤم )ج

هتفهن ةرگد دقاف و ثنؤم ـ زراب موزوتا ـ رکذم )د

4321

دروم رد هنیزگ مادک .تسا هداد ناشن ار يزغم بیسآ ياههناشن یتدم زا سپ جیردتهب هک هدش دلوتم یلیفومه هب التبم يدنزرف ملاس يردام و ردپ زا-55

؟تسا تسردان هداوناخ نیا

.تسا یلیفومه لقانً اعطق ردپ فالخرب ردام.تسین رتخد اعطق دنزرف نیا

.دوب دهاوخ يرامیب کی لقادح هب التبمً اعطق هداوناخ يدعب دنزرف.تسا يرونوتک لینف لقان ردام دننامه ردپ

.دشاب هتشاد .................. ،..................درادن ناکما ،دشاب زراب و  هب هتسباو يرامیب رگا-56

رامیب رتخد - ملاس ردپملاس رتخد - رامیب ردامرامیب رسپ - ملاس ردامملاس رسپ - رامیب ردپ

X
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دناوتیم متح روطهب دشاب .................. يرامیب هب التبم يدرف رگا«    ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ۀلمج ةدش هداد ترابع هنیزگ مادک-57

».دشاب هتشاد ..................

صلاخ دومن نژ ، نتماف نتشادن تروص رد ـ هتفهن  هب هتسباو

ار يرامیب داح مئالع ،صلاخ تلاح رد ـ هتفهن سنج زا لقتسم

ملاس يدنزرف ، نتماف نتشادن تروص رد ـ زراب  هب هتسباو

ملاسان دومنخر اب ینادنزرف ،ازيرامیب ةرگد کی نتشاد اب ـ زراب سنج زا لقتسم

XY

XY

؛تسا لاقتنا لباق نادنزرف هب ردام زا طقف هک یتفص .................. ،دوشىم لقتنم رسپ نادنزرف هب ردپ زا طقف هک ناسنا رد یهاگیاج کت ىتفص-58

..................

.تسا هرگد کی ىاراد دنکىم تکرش حاقل رد هک ىرادکژات هتخای ره رد – فالخرب

.دشابىم اراد ار هداوناخ نیا نادنزرف ىمامت هب لاقتنا تیلباق – دننامه

.دوشىم بوسحم ىناسنا تیعمج رد ىتایح تفص ىعون – فالخرب

.تسا هدهاشم لباق ،دبایىم ومن رسپ ةداز هب هک ىمخت ۀتخای رد – دننامه

؟دنامادک اهنآ ؟تسا تسردان ریز ترابع دنچ-59

.دنوشیم يدنبهقبط یهاگیاج دنچ تافص وزج  ینوخ ياههورگ )فلا

.دنیآیم رامش هب هتسویپ تافص هلمجزا  ینوخ هورگ )ب

.تسا صقان تیزراب یکیتنژ يوگلا نیا .تسا هدش دلوتم دیفس ياههکل اب هایس ياهلاسوگ دیفسوهایس واگ شزیمآ زا )ج

.دراد تکرش نژ هاگیاج کی زا شیب زمرق ات دیفس فیط رد ترذ یعون ياههناد گنر زورب رد )د

»ج« و »ب« ،»فلا« _ »ب« ـ »فلا« _ رخآ ۀلمج هس _ »د« و »ب« _ 

ABO

Rh

2323

؟دنک یم لیمکت بسانم روط هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-60

» ..................  دوجو  ..................  ةدهاشم ناکما  ..................  يرامیب کی رد«

.دراد - دوجو رامیب ردارب و رهاوخ يارب ملاس ردام و ردپ - زراب سنج زا لقتسم فالخرب هتفهن  هب هتسباو

.دراد - رامیب ردام و ردپ اب لقان ینادنزرف - زراب  هب هتسباو دننامه هتفهن سنج زا لقتسم

.درادن - ملاس ردام و ردپ اب رامیب ینارتخد - هتفهن سنج زا لقتسم فالخرب زراب  هب هتسباو

.درادن - دوجو رامیب ردام و ردپ اب ملاس ینارسپ - هتفهن  هب هتسباو دننامه زراب سنج زا لقتسم

X

X

X

X
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