


 زیست شناسی دوازدهم فصل سوم-آسان- تستی

؟تسا نییعت لباق تیعطاق اب نآ دومننژ هک تسا ىدرف رد ىنوخ ياههورگ دومنخر هنیزگ مادک-1

A−AB+B+O−

؟دشاب هداوناخ ردام و ردپ پیتونف دناوتیمن ریز ياههنیزگ زا کیمادک ،دشاب یلیفومه رظن زا ملاس يرتخد ياراد ياهداوناخ رگا-2

ملاس ردام ،ملاس ردپملاس ردام ،رامیب ردپرامیب ردام ،ملاس ردپرامیب ردام ،رامیب ردپ

؟دیآیم دوجو هب پیتونژ عون دنچ و پیتونف عون دنچ بیترتهب ،ینومیم لگ گنر يارب  شزیمآ زا-3 RW × RW

3 − 23 − 34 − 34 − 2

؟دوشیم هتفرگرظن رد تفص ،یسانشنژ ملع رظن زا ریز دراوم زا کی مادک-4

.دوشیم داجیا تسوپ ياهلولس ياند رد هک نیمیت رمید.دیآیم دوجوهب يروخرپ رثا رد هک یقاچ يرامیب

.تسا هدرک التبم ار هداوناخ ياضعا هک يرادریگاو يرامیب.دراد دوجو درف کی رد هک یلکش یساد زمرق ياههچیوگ يرامیب

.تسا ..................  و  .................. ینوخ هورگ-5

يا هرگد  - یهاگیاج يا هرگد  - یهاگیاج کتيا هرگد  - یهاگیاج يا هرگد  - یهاگیاج کت

ABO

333434

؟دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن تماگ مادک دراد AB ینوخ هورگ هک ایرونوتک لینف هب التبم لیفومه درم ندب رد-6

cxhI Ay cI BcxhI By CI A

تهابش  )پیتونژ( دومننژ اب یترذ هب )پیتونف( دومنخر رظن زا ،هنیزگ مادک ،ترذ یعون گنر هب طوبرم یهاگیاج دنچ تفص هب هجوت اب-7

؟دراد يرتمک

AaBbCc

AABBCCAaBBCCAabbccAaBbcc

؟تسا راظتنا دروم تیعمج رد صلاخ پیتونژ عون دنچ ،دشاب هتشاد هرگد  ،ناسنا رد یهاگیاج کت یتفص رگا-8 6

6152136

؟دنکیم لیمکت یتسردان روطهب ار ریز ترابع اههنیزگ زا کیمادک-9

» ..................  رگا ،دننکیم دیلوت تماگ عون ود ، رظن زا هک ینیدلاو رد«

.دوب دهاوخ توافتم نیدلاو دومننژ اب دنزرف دومننژ ،دننک ادیپ حاقل رگیدکی اب  ياهتماگ دلاو ود ره زا

.دوب دهاوخ نیدلاو هباشم دنزرف دومنخر و دومننژ ،دننک ادیپ حاقل رگیدکی اب  تماگ رگید دلاو زا و  تماگ دلاو کی زا

.دوب دهاوخ یفنم  نیدلاو دننامه دنزرف ینوخ هورگ ،دننک ادیپ حاقل رگیدکی اب  ياهتماگ دلاو ود ره زا

.دشابیم تفص نیا هب طوبرم دومننژ هس زا یکی ياراد ،دوشیم دلوتم هک يدنزرف ره ،دنک تکرش حاقل رد تماگ کی دلاو ره زا

Rh

D

Dd

ddRh

.دنیوگ تفص نآ .................. تفص کی فلتخم عاونا هب-10

لکشدومننژهرگددومنخر

. .................. هک تفگ ناوتیمن یهاگیاجدنچ تافص اب هطبار رد-11

.دناهداد صاصتخا دوخ هب ار صخشم هاگیاج کی و دنراد نتماف رد نژ هاگیاج کی

.دشابیم یهاگیاجدنچ تافص زا یلاثم ،ینوخ هورگ تفص فالخرب ترذ گنر تفص

.دراد تکرش نژ هاگیاج کی زا شیب اهنآ زورب رد هک دنتسه یتافص

.تسا طبترم ترذ گنر تفص ندوب یهاگیاجدنچ اب ،زمرق ات دیفس زا ترذ گنر فیط
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؟تسا هدشن نایب تسرد ریز ياههنیزگ زا کیمادک ،ترذ گنر تفص ياهدومنخر یناوارف عیزوت هب طوبرم دننامهلوگنز رادومن هب هجوت اب-12

.دوشیم رتشیب اهدومنخر یناوارف ،دوش رتشیب زمرق ياههرگد دادعت هچره

.دنراد ياهتسویپ ياهدومنخر یهاگیاجدنچ تافص هک تسا نیا رادومن نیا دننامهلوگنز لکش تلع

.تسا  ياهدومننژ ياراد هک دشابیم زمرق گنر ینعی زراب ياههرگد هب طوبرم فیط ۀناتسآ فرط کی

.دشابیم ددع  زمرق ياههرگد دادعت هک تسا ینامز هب طوبرم ،دننامهلوگنز رادومن ةدمآرب تمسق ینعی دومنخر دادعت نیرتشیب

AABBCC
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.درادن دوجو تسا  .................. هک یترذ لیکشت ناکما ،دنراد هنایم دومنخر زا رتزمرق یگنر هک ترذ ود شزیمآ زا-13

ترذ هناد زمرق گنر هب طوبرم ةرگد ياراد اهنتترذ ياههناد گنر یناوارف عیزوت رادومن ۀنایم رد

نشور ًالماک ياهترذ هب دومنخر نیرتکیدزن ياراداهترذ عاونا نیب رد يدومنخر یناوارف نیرتمک ياراد

؟تسا صخشم ًالماک کیمادک دومننژ-14

گرزب گرب ةزادنا اب یتروص ینومیم لگ

یعیبط نوخ داقعنا اب يرونوتکلینف هب التبم دازون

 نیئتورپ و  و  ياهتاردیهوبرک دقاف و تشه يداقعنا روتکاف دقاف درم

زمرق هچیوگ ياشغ رد  نیئتورپ و  تاردیهوبرک ياراد نز

ABD

AD

دومننژ مادک و نایور يارب )پیتونف( دومنخر مادک ،)( دیفس ینومیم لگ ۀلالُک يور رب )( یتروص ینومیم لگ ةدرگ ۀناد نتفرگ رارق اب-15

؟تسا راظتنا دروم  )مرپسودنآ( هنادنورد يارب )پیتونژ(

 -یتروص - یتروص - زمرق -زمرق

RWWW

WWWRRRRWWRRW

دزاسب ار  ةرامش يداقعنا لماع دناوتیم ،دوخ زمرق ياههچیوگ ياشغ رد  نیئتورپ نتشاد رب هوالع و دراد  ینوخ هورگ ردام ،هداوناخ کی رد-16

و دشاب  نیئتورپ دقاف و  ةرامش يداقعنا لماع دقاف ،هداوناخ نیا رتخد رگا .تسا  ةرامش يداقعنا لماع دقاف و دراد  نیئتورپ و  ینوخ هورگ ردپ و

؟تسا نکممریغ دنزرف مادک دلوت ،تروص نیا رد ،دزاسب ار ینوخ هورگ  تاردیهوبرک طقف دناوتب

نوخ ندشهتخل دنیارف رظن زا ملاس و  نیئتورپ ياراد و ینوخ هورگ تاردیهوبرک عون کی ياراد يرسپ

 نیئتورپ دقاف و ینوخ هورگ تاردیهوبرک عون کی ياراد و نوخ ندشهتخل دنیارف رد لالتخا اب يرسپ

نوخ ندشهتخل دنیارف رظن زا ملاس و  نیئتورپ ياراد و ینوخ هورگ ياهتاردیهوبرک عون ود ره ياراد يرتخد

 نیئتورپ ياراد و ینوخ هورگ ياهتاردیهوبرک عون ود ره دقاف و نوخ ندشهتخل دنیارف رد لالتخا اب يرتخد

ABD8

BD88D

A

D

D

D

D

ياههرگد و زمرق گنر ،زراب ياههرگد و دنراد )للا( هرگد ود مادک ره و تسا ینژ هاگیاج هس ياراد ترذ یعون رد گنر تفص هک نیا هب هجوت اب-17

،دنراد ار  و  دومننژ بیترتهب دیفس و زمرق ینعی ،فیط ۀناتسآ ود ياه)پیتونف( دومنخر و دنروآیم دوجوهب ار دیفس گنر ،هتفهن

يرتشیب تهابش ترذ مادک هب گنر رظن زا ،دنیآیم دوجوهب  و  ياه)پیتونژ( دومننژ اب ترذ ود شزیمآ زا هک ییاهترذ نیاربانب

؟دنراد

AABBCCaabbcc

AABBCCaabbcc

AABBccAaBBccAaBBCCAABbCC

دنناوتیم ،دوخ زمرق ياههچیوگ ياشغ رد  نیئتورپ نتشاد رب هوالع ود ره و دنراد ار  و  ینوخ هورگ بیترت هب يردام و ردپ هداوناخ کی رد-18

،دزاسب ار  نیئتورپ زین و ینوخ هورگ ياهتاردیهوبرک دناوتن و دشاب  ةرامش يداقعنا لماع دقاف ،هداوناخ نیا رسپ رگا .دنزاسب ار  ةرامش يداقعنا لماع

؟تسا نکممریغ هداوناخ نیا رد دنزرف مادک دلوت ،تروص نیا رد

ینوخ هورگ ياهتاردیهوبرک عون ود ره دقاف و  نیئتورپ ياراد و  ةرامش يداقعنا لماع ياراد يرتخد

 نیئتورپ دقاف و ینوخ هورگ تاردیهوبرک عون کی دیلوت ییاناوت اب و 8 ةرامش يداقعنا لماع ياراد يرسپ

 نیئتورپ دقاف و ینوخ هورگ تاردیهوبرک عون کی طقف ياراد و نوخ ندشهتخل دنیارف رد لالتخا اب يرسپ

 نیئتورپ ياراد و ینوخ هورگ ياهتاردیهوبرک عون ود ره ياراد و نوخ ندشهتخل دنیارف رد لالتخا اب يرتخد

ABD

88D

8D

D

D

D
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.................. و  ینوخ ياههورگ اب يردام و ردپ زا-19

.تسا نکمم  ینوخ هورگ اب يدنزرف دلوت.تسا نکمم  ینوخ هورگ اب يرسپ دلوت

.تسا نکممریغ  ینوخ هورگ اب يرتخد دلوت.تسا نکممریغ  ینوخ هورگ اب يرتخد دلوت

AB−O−

AB+O−

A−AB−

؟تسا حیحص ناسنا اب طابترا رد هنیزگ مادک-20

.تسا )للا( هرگد ود روضح زا یشان هراومه صاخ یگژیو کی زورب ،دارفا ۀمه رد

.دوش رهاظ مه اب هارمه دناوتیم ،یسنجریغ )مزومورک( نتماف ود هب طوبرم )للا( هرگد ود رثا

.دنوشیم دیلوت زمرق ياههچیوگ ياشغ رد دوجوم )للا( هرگد عون ود روضح اب ،تاردیهوبرک عون ود

.تسا ناسکی )للا( ةرگد ود روضح هب هتسباو متح روطهب زمرق ياههچیوگ ياشغ رب  نیئتورپ دوجو D

.................. هک درک فشک ینامز ار تثارو يداینب نیناوق لدنم روگیرگ-21

.دوبن هدش هتخانش اند لمع و راتخاس

.دنربب ثرا هب ار نیدلاو زا یکی تافص تسا نکمم نادنزرف هک دوب نیا رب روصت

.دوشیم لقتنم نادنزرف هب نیدلاو ياهیگژیو ۀمه هک دوب نیا رب روصت

.تفرگیمن ماجنا نادنزرف تافص دروم رد ینیبشیپ چیه

؟دنکیم لماک تسردان تروصهب ار ریز هلمج دروم مادک-22

».تسا ..................  ،  ..................  پیتونژ اب یترذ زا  ..................پیتونژ اب یترذ رد زمرق گنر هجرد

رتمک-  - رتشیب -  - 

رتمک-  - رتشیب -  - 

aaBBDDAaBbddAaBbDdAABBDd

AABbDdAaBbDDAabbddaabbDD

........................... ،تسا ............. هک يدرف ره ،تسا رارقرب یگتفهن و زراب ۀطبار نآ ياه)للا( ةرگد نیب هک یهاگیاجکت یتفص اب طابترا رد-23

دهدیم ناشن ار زراب دومنخر - صلاخ.دشابیم صلاخ - هتفهن دومنخر ياراد

.دهدیم ناشن ار هتفهن دومنخر - صلاخان.دشابیم صلاخ - زراب دومنخر ياراد

ياههرگد و زمرق گنر ،زراب ياههرگد و دراد )للا( هرگد ود هاگیاج ره و تسا ینژ هاگیاج هس اب یتفص ،ترذ یعون رد گنر تفص هکنیا هب هجوت اب-24

و  ياه)پیتونژ( دومننژ بیترتهب دنتسه دیفس و زمرق هک فیط ۀناتسآ ود ياه)پیتونف( دومنخر و دنروآیم دوجوهب ار دیفس گنر ،هتفهن

ترذ مادک هب گنر رظن زا ،دنیآیم دوجوهب  و  ياه)پیتونژ( دومننژ اب ترذ ود شزیمآ زا هک ییاهترذ نیاربانب ،دنراد ار 

؟دنراد يرتشیب تهابش

AABBCC

aabbccAAbbccaaBBCC

aaBbCCAABBCcAaBBCcAABbCC

دشاب یگتفهن زراب عون زا اههرگد نیب ۀطبار هک نیا ضرف اب دشاب هرگد ود ياراد نآ هاگیاج ره و ینژ هاگیاج  ياراد ترذ یعون گنر هک یتروص رد-25

.تسا هدش نایب یتسرد هب تفص نیا اب هطبار رد هنیزگ مادک دنشاب هتشاد شقن ترذ ةریت گنر زورب رد  و  و  ياهللا و

.تسا ربارب زراب ةرگد جنپ ياراد ياهدومن نژ دادعت اب زراب هرگد کی ياراد ياهدومن نژ دادعت

.دنراد زراب ةرگد هس زا شیب هک تسا ییاهترذ هب طوبرم اهدومن نژ دادعت نیرتشیب

.تسا هتسویپریغ تروص هب رتشیب زراب ةرگد اب یتافص دومن خر

.تسا رباربان هتفهن و زراب ياههرگد دادعت اهترذ گنر دومن خر یناوارف عیزوت رادومن رد

3

ABC

.................. عطق روطب ؛دشاب  .................. يرامیب یعون هب التبا رظن زا ..................  رگا-26

.دهدیم زورب ار يرامیب مئالع زین شردارب - صلاخ رامیب ،زراب  هب هتسباو - ینز

.دناهدوبن التبم يرامیب نیا هب شنیدلاو زا مادکچیه - ملاس ،زراب یسنجریغ - يدرم

.تشاد دهاوخن يرامیب دنزرف زگره - صلاخ ملاس ،هتفهن  هب هتسباو - ینز

.دوب دنهاوخ التبم يرامیب هب شنارتخد یمامت - رامیب ،هتفهن یسنجریغ - يدرم

X

X
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؟تسا هدش نایب یتسردهب ریز ياههنیزگ زا کی مادک-27

.دزادرپیم رگید لسن هب یلسن زا اهیگژیو ۀمه تثارو یکنوگچ هب یسانشنژ

.تسا درف کی يارب ینوخ هورگ ود رگنایب   ینوخ هورگ

.تسا زمرق ياههچیوگ نورد ، نیئتورپ ندوبن ای ندوب ساسارب  ینوخ هورگ

.دننکیم رارقرب اهتماگ ار اهلسن نیب طابترا ،لثم دیلوت عاونا رد

AB+

RhD

.................. يرامیب نیا رد .دوشیم رجنم وا يزغم ياههتخای بیسآ هب ،ردام ریش اب التبم دازون ۀیذغت ،یکیتنژ ۀتفهن يرامیب کی رد-28

.درک نامرد ار نآ ای و يریگولج زغم بیسآ زا ،برچ ياهیکاروخ زا ندرکن هیذغت اب ناوتیم

.دوشیم رجنم كانرطخ تابیکرت داجیا هب هنیمآدیسا یعون هیزجت هب طوبرم ياهمیزنآ عمجت

.دشابیم نکمم نوخ شیامزآ ماجنا اب ،یلامتحا يالتبا رظن زا دلوت ودب رد نادازون یسررب

.دراد دوجو نامرد ناکما يرامیب نیا يارب رضاح لاح رد و درادن يراکشآ مئالع دوشیم دلوتم دازون یتقو

تیعطق اب دریگیم رارق میزنآ ةدروارف ای  نیئتورپ زمرق ياههچیوگ حطس رد و تسا لاعف وا رد  ..................  ةدنزاس نژ هک يدرف اب هطبار رد-29

.................. تفگ ناوتیم

.دشاب هتشاد دوجو یناوتمه ۀطبار وا ینوخ هورگ ياههرگد نیب تسین نکمم ـ  نیئتورپ

.دراد دوجو میزنآ نیا ياهنژ غلاب زمرق ياههچیوگ  ةرامش ياهموزومورک رد ـ  میزنآ

.تسا ناسکی للا ود ياراد  ةرامش موزومورک تفج رد ـ  نیئتورپ

.دراد دوجو نیئتورپ نیا يارب نژ ود زا شیب ندب رادهتسه ياههتخای یخرب رد ـ  میزنآ

D

D

A9

D1

B

اب تشه ةرامش يداقعنا لماع دقاف يرسپ و  ینوخ هورگ اب نینالآ لینف ةدننکهیزجت میزنآ دقاف يرتخد ،دناملاس ود ره نیدلاو هک ياهداوناخ رد-30

؟تسا نکمم هداوناخ نیا رد ،ریز دروم 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 يرتخد

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

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

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

B

A

AB8

AB8

O8

O8

؟دراد يرتشیب تماگ  عاونا دیلوت ییاناوت ریز ياههنیزگ زا کیمادک-31

ینوخ هورگ اب یلیفومه هب التبم ینزینوخ هورگ اب یلیفومه لقان يدرف

ینوخ هورگ اب یلیفومه هب التبم يدرمینوخ هورگ اب یلیفومه رظن زا ملاس يدرم

O−AB−

AB−O−

.................. ،تسا  ینوخ هورگ ياراد هک يدرف  ..................  تسا  هورگ ياراد هک يدرف-32

.تسین صلاخ تفص نیا هب تبسن و تسا تبثم  ینوخ هورگ ياراد - فالخرب

.تسا  نیئتورپ ياراد زمرق ياههچیوگ ياشغ رد و تسین صلاخان ، ینوخ هورگ تفص يارب - دننامه

.دراد دوجو  نیئتورپ وا زمرق ياههچیوگ ياشغ رد و تسا تبثم ، ینوخ هورگ تفص هب تبسن - دننامه

.تسا تبثم ، ینوخ هورگ ظاحل زا و تسا زمرق ياههچیوگ ياشغ رد ، نیئتورپ ياراد - فالخرب

DdDD

Rh

RhD

RhD

DRh

.................. تفگ ناوتیمن-33

.دنتسه ریذپنامرد یکیتنژ ياهيرامیب زا يدودعم هزورما

.تسا یعیبطریغ نینالآ لینف ةدننکهیزجت میزنآ  يرونوتک لینف هب نایالتبم رد

.دوشیم ناسنا رد يزغم بیسآ ثعاب نینالآ لینف یعیبطریغ مسیلوباتم زا لصاح تابیکرت

.دوشیم اهنآ ینهذ تیلولعم عنام نینالآ لینف دقاف ياهکشخ ریش اب  هب التبم نادازون هیذغت

(PKU)

PKU
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تفص يارب كرتشم هرگد ياراد و هتشاد زمرق ياههچیوگ ياشغ يور ینوخ هورگ يارب یتوافتم تاردیهوبرک هک یجوز دروم رد تسردان هنیزگ-34

؟تسا مادک دنشابیم رظن دروم

.تسا دوخ زمرق ياههچیوگ ياشغ يور  و  ياهتاردیهوبرک دقاف هک دنوش ياهداز بحاص دنناوتیم

.دشاب ناسکی اهنآ صلاخ ياههداز یناوارف اب دناوتیم جوز نیا صلاخان ياههداز یناوارف

.تسا اراد ار  و  میزنآ عون ود ةدنزاس ياهنژ هک دنوش ياهداز بحاص دنناوتیم

.دوب دهاوخ هیبش نیدلاو زا کی ره هب هرگد کی رد لقادح جوز نیا صلاخان ياههداز زا کی ره

AB

AB

،تروصنیا رد .تسا شدوخ زمرق ياههچیوگ ياشغ رد تاردیهوبرک دقاف ،رگید دنزرف و تاردیهوبرک عون ود ياراد نادنزرف زا یکی ،ياهداوناخ رد-35

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

.تسا دوخ زمرق ياههچیوگ ياشغ رد تاردیهوبرک دقاف نیدلاو زا یکی.دراد دوجو نادنزرف رد ینوخ ياههورگ ۀمه ةدهاشم ناکما

.تسا صلاخ نیدلاو زا یکی لقادح دومننژ.درادن دوجو نیدلاو ینوخ هورگ اب يدنزرف دلوت ناکما

..................زجهب ،تسا حیحص يرونوتک لینف يرامیب دروم رد هدش هداد تارابع یمامت-36

.دنکیم دراو يدج بیسآ رامیب هب نینالآ لینف يواح ياهنیئتورپ زا هیذغت نآ رد

.درادن يراکشآ مئالع دوشیم دلوتم دازون هک ینامز و تسا هتفهن يرامیب کی

.دنکیم هیزجت ار نینالآ لینف دیساونیمآ هک دراد دوجو یمیزنآ يرامیب نیا رد

.تسا نکمم یطیحم لماوع رییغت قیرط زا اهنآ نژ رثا زورب ندرک لرتنک

.................. تسا صلاخان  ینوخ هورگ تفص رظن زا هک يدرف-37

.دراد تفص نیا يارب ینژ هاگیاج ود ،دوخ ردام زا یتفایرد موزومورک يور رب

.دراد تفص نیا رظن زا ار تماگ عون ود رثکادح دیلوت ییاناوت

.دراد دوخ زمرق ياههچیوگ اشغ رد يرتمک نیئتورپ تسا زراب صلاخ هک يدرف هب تبسن

.دشاب هتشاد  ینوخ هورگ اب ینادنزرف دناوتیمن

RH

DD

تهابش  )پیتونژ( دومن نژ اب یترذ هب )پیتونف( دومن خر رظن زا دروم مادک ،ترذ یعون گنر هب طوبرم یهاگیاجدنچ تفص هب هجوت اب-38

؟دراد يرتمک

aaBBCC

AAbbCcAABBCCaaBbCcAabbcc

؟دشاب هتشاد يرتشیب پیتونژ عاونا دناوت یم ،تسا هدش حرطم هک ینوخ ياه هورگ زا عون مادک-39

AB+B+A−O−

،تسا صلاخان تفص ود ره يارب هک  ینوخ هورگ و یعیبط دید ياراد ینز اب ، ینوخ هورگ اب )هتفهن سنج هب هتسباو يرامیب( گنرروک يدرم رگا-40

.درادن دوجو هداوناخ نیا رد .................. دلوت ناکما ،دنک جاودزا

 ینوخ هورگ اب گنرروک يرتخد ینوخ هورگ اب گنرروک يرسپ

 ینوخ هورگ اب صلاخ ملاس رسپ ینوخ هورگ اب صلاخ ملاس يرتخد

OA

AO

OA

؟تسا هدشن نایب یتسرد هب ریز ياههنیزگ زا کی مادک-41

.دننکیم تفایرد دوخ نیدلاو زا ار اهیگژیو زا یضعب نادنزرف

.دزادرپیم رگید لسن هب یلسن زا تافص تثارو یگنوگچ هب یسانشنژ

.دشاب هتشاد يرتشیب تهابش دوخ نیدلاو زا یکی هب دناوتیم ناسنا ره

.دریگیم ردام زا هرگد کی و ردپ زا هرگد کی دوخ تافص ۀمه يارب ناسنا ره
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.................. تشاد راظتنا ناوتیم ؛تسا رارقرب  .................. ۀطبار نآ ياههرگد نایم هک یتفص درومرد-42

.دشاب صیخشت لباق اهنآ پیتونف زا دارفا یضعب پیتونژ - ناوتمه.دشابن صیخشت لباق اهنآ پیتونف زا دارفا یضعب پیتونژ - یگتفهن و زراب

.دشابن صیخشت لباق اهنآ پیتونف زا دارفا یضعب پیتونژ - صقان تیزراب.دشاب صیخشت لباق اهنآ پیتونف زا دارفا یضعب پیتونژ - صقان تیزراب

دناوتیمن نز نیا نادنزرف نایم رد پیتونف مادک .دشابیم زراب ینوخ نژیتنآ عون هس ره ياراد دوخ ،دراد  ینوخ هورگ اب لیفومه ردپ هک ینز-43

؟دوش هدید

ینوخ هورگ اب ملاس رتخد ینوخ هورگ اب لیفومه رسپ ینوخ هورگ اب لیفومه رتخد ینوخ هورگ اب ملاس رسپ

BO

A+O+B+A+

؟تسا تسردان ناسنا اب طابترا رد ،هنیزگ مادک-44

.دنوشیم دیلوت زمرق ياههچیوگ ياشغ رد دوجوم )للا( ةرگد عون ود طسوت ،تاردیهوبرک عون ود

.دوش رهاظ نامزمه دناوتیم ،یسنجریغ ياه)موزومورک( نتماف هب طوبرم )للا( هرگد ود ره رثا

.تسا دنمزاین )للا( هرگد ود روضح هب زمرق ياههچیوگ ياشغ رب  نیئتورپ لیکشت

.دشاب )للا( هرگد کی دوجو زا یشان طقف دناوتیم صاخ یگژیو کی زورب

D

.................. درف نیا متح روطهب ،دشاب صخشم يو دومنخر يور زا تافص نیا هب طوبرم دومننژ يدرم رد رگا ناسنا ینوخ ياههورگ هب هجوت اب-45

.تسا هدش دلوتم دوخ )پیتونژ( دومننژ رد  ةرگد دجاو ىنیدلاو زا

.تسا  و  ینوخ ياههورگ هب طوبرم همجرت لباق ياهنژ دقاف

.تشاد دهاوخ تافص نیا ۀمه اب طابترا رد ار تماگ عون کی دیلوت ییاناوت

.دشابیم نوخ ياههتخای نیرتناوارف ياشغ رد ینوخ هورگ نیئتورپ یعون دقاف

O

ABORh

؟دنکیم ادج مه زا )زویم( نامتساک میسقت زا هلحرم مادک رد ار تفص نیا هب طوبرم ياههرگد ،تسا  ینوخ هورگ ياراد هک ینز -46 AB

؟تسا تسرد ترابع مادک-47

. .................. دنهدیم تسد زا ار دوخ ۀتسه ناوختسا زغم رد هک ییاههتخای

.دنوریم نیب زا هیلک و دبک ياه)راوختشرد( ژافورکام طسوت ندید بیسآ ماگنه هب

.دنشاب هتشاد ار  تاردیهوبرک تسا نکمم دوخ ءاشغ حطس رد

.دباییم شیازفا ناشدادعت دبک زا هدشحشرت نومروه ریثأت تحت تاعافترا رد یگدنز اب

.دنوشیم رپ ،تسا چیپرام لکش هب دوخ موس راتخاس رد هک ینیئتورپ یلوکلوم اب

D

. .................. تفگ ناوتیم ینومیم ياهلگ رد گربلگ گنر تفص رد شزیمآ عاونا هب هجوت اب -48

.دوش دومنخر عاونا دادعت زا رتشیب ،دومننژ عاونا دادعت تشاد راظتنا ناوتیم.درادن دوجو ناوتمه دومنخر و صلاخان دومننژ اب ياهداز داجیا ناکما

.دوش دومننژ عاونا دادعت زا رتشیب دومنخر عاونا دادعت ،تشاد راظتنا ناوتیم.درادن دوجو دلاو ود ره هباشم دومنخر و دومننژ اب ياهداز داجیا ناکما

هتفهن ياههرگِد و زمرق گنر ،زراب ياههرگِد و دنراد )هرگِد( للا ود هاگیاج ره و تسا ینژ هاگیاج هس اب یتفص ،ترذ یعون رد تفص هکنیا هب هجوت اب-49

زا نیاربانب ،دنراد ار  ,  دومن نژ بیترت هب دنتسه دیفس و زمرق هک فیط ۀناتسآ ود ياهپیتونف و دنروآیم دوجو هب ار دیفس گنر

؟تشاد میهاوخ لصاح ياههداز رد ار يدومنخر عونت نیرتمک ،مادک شزیمآ

AABBCCaabbcc

AaBBCc × AaBbccAaBbCc × aabbccAaBbCC × AABBCCAABBCc × AaBbcc
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دومننژ مادک و نایور يارب )پیتونف( دومنخر مادک ،)( یتروص ینومیم لگ ۀلالُک يور رب )( دیفس ینومیم لگ ةدرگ ۀناد نتفرگ رارق اب-50

؟تسا راظتنا دروم )مرپسودنآ( هناد نورد يارب )پیتونژ(

 - دیفس - دیفس - یتروص -یتروص

WWRW

WWRRRRWRRWWW

ناوتیم ؛دشاب هتشاد یگتفهن و زراب ۀطبار اب هرگد ود زین هاگیاج ره و دوشیم لرتنک ینژ هاگیاج راهچ اب یتفص طسوت ترذ ىعون گنر دوش ضرف رگا-51

.تسا................ ، ........................ زا ........................ترذ دومنخر یناوارف تفگ

رتمک - رتشیب - 

رتمک - رتشیب - 

AabbCcDd − AaBBccDDAabbccdd − AABBCcDD

aaBbCcDD– AaBBccDdaaBBCCDD − aaBbccdd

؟تسا نکممریغ هداوناخ نیا اب طابترا رد دروم مادک ،دشاب هتشاد  ینوخ هورگ اب يدنزرف ، ینوخ هورگ اب يردپ رگا-52

.دنشاب هتشاد یتوافتم ياهدومننژ ، ىنوخ هورگ ىاراد نارتخد.دوش هدهاشم نیدلاو )پیتونژ( دومننژ رد هباشم ياهرگد

.دوش هدید هداوناخ نیا ياضعا رد ینوخ هورگ ياهدومنخر عاونا ۀمه .دنشاب دوخ ياشغ رد  تاردیهوبرک دجاو ،ردام زمرق ياههچیوگ

BA

A

B

)تیسنج نتفرگ رظن رد نودب( ؟دوش داجیا دناوتیم پیتونف و پیتونژ عون دنچ ،یلیفومه تفص دروم رد  شزیمآ زا-53 Y ×Xh XH Xh

2 − 43 − 42 − 33 − 3

؟دشاب حیحص دناوتیمن هنیزگ مادک ،دوشیم زمرق لوبلگ ياشغ رد تاردیهوبرک عون ود لیکشت مدع ای لیکشت ببس هک یتفص هب هجوت اب -54

.تسا رادهتسه و دالود ۀتخای ره رد ،ینژ هاگیاج کی ياراد ،درف ره

.دنراد طساودح دومنخر و صلاخان دومننژ ،تفص نیا يارب دارفا زا یعاونا

.تسا نآ ندوب صلاخ رگنایب ،زمرق ياههچیوگ ياشغ هب اهتاردیهوبرک نیا ندشن هفاضا

.دنشابیم عون ود زا هرگد  ياراد ،تفص نیا يارب دارفا زا یعاونا 2

.................. ینوخ ياههورگ هب طوبرم زراب نژ عون  اهنت اب درف ره-55

.دوش تافص نیا يارب زراب ةرگد دقاف دنزرف بحاص دناوتیم

.تسا دوخ زمرق ياههچیوگ ياشغ رد  نیئتورپ ياراد

.دراد  ةرگد ،شنیدلاو زا یکی دومننژ رد لقادح

.تسا دوخ  ةرامش موزومورک ینژ ياههاگیاج زا یکی يور رب  ای  ةرگد کی ياراد لقادح

2

D

D

AB9

)) فلا ب(( پ(( ت((

؟دنشاب تفص کی ياههرگد دنناوتیم دروم ود مادک ،تسا هدش هداد ناشن ینژ هاگیاج کی و موزومورک  لباقم ياهلکش رد-56

ت و فلا

پ و ت

ب و فلا

ت و ب

4

لوط یهاتوک لوئسم(  و )لاب لوط يدنلب لوئسم(  ةرگد ود طسوت تفص نیا ؛تسا سنج زا لقتسم تفص یعون لسع روبنز رد لاب لوط تفص-57

.تسا راظتنا زا رود اهنآ تیعمج رد .................. روبنز دلوت .دوشیم لرتنک صقان تیزراب ۀطبار اب )لاب

دنلب لاب ةدام روبنزطسوتم لاب رن روبنزطسوتم لاب ةدام روبنزهاتوک لاب رن روبنز

AB

؟دنکیم لیمکت یحیحص لکش هب ار ریز هلمج دروم مادک-58

نیب رد ،تسا زراب ،نیدلاو نیب كرتشم هرگد ،مینادب رگا .دناضورفم ،دنراد كارتشا هرگد کی رد اهنت هک  ینوخ هورگ يارب صلاخان یجوز«

».درادن دوجو .................. ياهداز دلوت ناکما هداوناخ نیا نادنزرف

هتفهن دومنخر اب صلاخزراب دومنخر اب صلاخان

نیدلاو زا یکی هباشم دومنخر اب صلاخناوتمه دومنخر اب صلاخان

ABO
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؟تسا هدش نایب یتسردهب  ینوخ هورگ دروم رد ریز ياهترابع زا دادعت هچ-59

.تسا تبثم ینوخ هورگ ،دشاب هتشاد دوجو زمرق ياههچیوگ ياشغ رد  نیئتورپ رگا )فلا

.درادن دوجو اند رد  نیئتورپ دروم رد ینژ ،ینوخ هورگ ندوب یفنم تروص رد )ب

.دش روصتم تبثم  ینوخ هورگ دومنخر يارب ناوتیم دومننژ ود )پ

.دز سدح تیعطاق اب ار نآ دومننژ ناوتیم ،دشاب یفنم ینوخ هورگ دومنخر هک یتروص رد )ت

Rh

D

D

Rh

4321

؟دراد ياهصخشم هچ زراب  موزومورک هب هتسباو فالخرب زراب ىسنجریغ ىتثارو يوگلا-60

.دراد ملاس ىردام ،رامیب ىرتخد.دراد ملاس يردام ،رامیب يرسپ.دراد ملاس يرسپ ،رامیب يردام.دراد رامیب يرسپ ،رامیب يردام

X
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