


 زیست شناسی دوازدهم فصل سوم-پرواز- تستی

؟دنشابیم تسرد  هب هتسباو تافص ةرابرد ریز دراوم زا دروم دنچ-1

.دربب ثرا هب شردپ زا ،ار یلیفومه هب طوبرم للآ ،درادن ناکما درم کی )آ

.دشاب تفص کی لقان يدرم ،درادن ناکما ،سنج هب هتسباو تافص دروم رد )ب

.دشاب هتشاد شردام هیبش یپیتونژ هک ،دش دهاوخ يرتخد ياراد اعطق ،یلیفومه لقان نز )پ

.دراد دوجو  موزومورک يور اهنآ نژ هک دش دنهاوخ ییاهيرامیب راچد نانز زا رتمک نادرم ،تیعمج کی رد )ت

x

x

1234

،هتفهن 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-2

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

.درادن دوجو ،.................. . هک یترذ لیکشت ناکما ،دنراد هنایم دومنخر زا رتدیفس یگنر هک ترذ ود

دریگ رارق هناد گنر یناوارف عیزوت رادومن ۀنایم رددشابیم هناد دیفس گنر هب طوبرم ةرگد ياراد اهنت

دشاب هتشاد یناوارف رادومن ۀنایم ياهترذ زا رتزمرق یگنردشاب هریت ًالماک ياهترذ هب دومنخر نیرتکیدزن ياراد

AABBCCaabbcc

نکممریغ دروم مادک دوجو ،دشاب ملاس ردام و رامیب ردپ هکنیا ضرف اب ،یسرد باتک )موس لصف( کیتنژ شخب رد هدشحرطم ياهيرامیب ۀمه رد-3

؟دوب دهاوخ

ملاس يرسپ و رامیب يرتخدردپ )پیتونژ( دومننژ اب يدنزرف

صلاخ )پیتونژ( دومننژ اب ملاس يرتخدردام )پیتونژ( دومننژ اب يدنزرف

؟دشاب حیحص دناوتیم ریز دروم دنچ ،هتفهن  هب هتسباو تفص کی اب هطبار رد-4

.تسا رامیب ینز ِيرتخد هون ،رامیب رتخد )ب         .تسا لقان ینز ِيرسپ هون ،رامیب رتخد )آ

.تسا لقان ینز يرتخد هون ،رامیب رسپ )ت    .تسا رامیب يدرم ِيرتخد هون ،رامیب رسپ )پ

x

1234

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

متح روطهب ،دنشاب  ..................  ياراد درف نیا نیدلاو رگا .تسالتبم )يرونوتک لینف ای یلیفومه( ياهيرامیب زا یکی هب ،صلاخ پیتونژ اب يدرم«

.................. «

.دنراد زین یتوافتم ياه)پیتونف( دومنخر – توافتم ياه)پیتونژ( دومننژ.دنراد زین یناسکی ياه)پیتونژ( دومننژ – هباشم ياه)پیتونف( دومنخر

.دنشابیم ازيرامیب )للا( هرگد ياراد طقف – هباشم ياه)پیتونژ( دومننژ.دنتسه كرتشم )للا( هرگد کی نتشاد رد – توافتم ياه)پیتونف( دومنخر

؟دنکىم لماک ىتسرد هب ىعیبط ىطیارش رد ار ریز ترابع دروم دنچ-6

» ..................  ،ىلصا ىنوخ هورگ ىارب ،ىاهتخای ۀخرچ  ۀلحرم یسراو هطقن زا رذگ نیح ،هیاپ ءاشغ رب رقتسم هتخای کی ،ناسنا رد «

.دراد هرگد ودً اعـطـق •

.دراد هرگد عون ودً اعـطـق•

.دشاب هتشاد هرگد کی تسا نکمم•

.دشاب هتشاد هرگد عون کی تسا نکمم•

.دشاب هتشاد هرگد دنچ تسا نکمم•
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1234

1

نسل ها انتقال اطالعات در



؟دنکیم لیمکت حیحص روطهب ار ریز ۀلمج ریز تارابع زا دروم دنچ-7

»دوش ..................  ببس دناوتیم ..................  یعون ناسنا رد«

یلگنا يرامیب یعون ربارب رد تمواقم شیازفا ـ يرامیب للا )فلا

ینمیا هاگتسد فیعضت  ـ ینمیادوخ يرامیب )ج

هیلک زا ییایمیش کیپ حشرت شیازفا ـ یشراوگ يرامیب )ب

نوخ داقعنا رد یناوتان ـ زیرنورد ددغ يرامیب )د

1234

زا هخسن ود ،لیفومه و غلاب يدرف زاسمرپسا ياههلول ةراوید رد دوجوم ۀیلوا تیسوتامرپسا ياههتخای رد )زویم( نامتساک میسقت زا هلحرم نیتسخن رد-8

ره رظن زا  .................. ینز اب ،درف نیا هک یتروصرد .دوشیم هدهاشم هتخای مسالپوتیس رد )هتفهن یسنجریغ يرامیب یلاز هب طوبرم ییازيرامیب )للا( هرگد

.تسا نکممریغ..................  دلوت ،دنک جاودزا هدشرکذ يرامیب ود

تشه يداقعنا روتکاف ىاراد و ىلاز هب التبا رظن زا صلاخ و ملاس ىرسپ – ملاس

ىلاز هب التبا رظن زا ملاس و نوخ يداقعنا تالکشم ياراد ىرتخد – رامیب

یلیفومه زراب )للا( هرگد زا هخسن ود ىاراد و ىلاز لقان ىرتخد – ملاس

یلاز ىرامیب هب التبم و تشه ةرامش يداقعنا لماع دقاف ىرسپ – رامیب

؟تسا تسرد ینوخ هورگ دروم رد ریز دراوم زا دروم دنچ-9

.دنزاسیم ار و  تاردیهوبرک ،و  ياهمیزنآ  ینوخ هورگ رد )فلا

.دنراد  ینوخ هورگ يارب للا ود و  ینوخ هورگ يارب للا ود ،نوخ رد زمرق ياهلوبلگ )ب

.درادن دوجو  نتماف رد ، هورگ ياهنژ هاگیاج اب هطبار رد ،ینژ ، ینوخ هورگ رد )پ

.دز سدح تیعطاق اب اهدومنخر هب هجوت اب ناوتیم ار اهدومننژ ، ینوخ هورگ رد )ت

ABOABAB

RhABO

OABO9

ABO
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.................. يرامیب نیا رد ؟تسا حیحص لکشیساد ینوخ مک اب هطبار رد ریز دراوم زا دروم دنچ-10

.تسا هدش مک رامیب دارفا رد اند دیتوئلکون تفج اهدص زا تفج کی اهنت )فلا

.دنیآیمرد لکشیساد تروصهب ینوخ ياههتخای زا يرایسب )ب

.تسا هداد خر رامیب صخش رد شهج و هتشاد ملاس ردام و ردپ ،رامیب درف )ج

دروم دروم دروم دروم رفص 123

درف نیا .تسا  و  هرگد ود ياراد و هتشاد صلاخان يدومننژ ،سنج زا لقتسم ىتفص اب طابترا رد هلاس تشه ىاهچبرتخد-11

.دشاب هتشاد .................................. نکمم

 هرگد کی ،دوخ يدبک ۀتخای کی رد تسین هرگد کی ،دوخ هچیهام ۀتخای کی رد تسین

 هرگد هس ،دوخ ىبلق ۀچیهام ۀتخای کی رد تسین هرگد عون کی طقف ،دوخ ىمکش هرفح دوجوم ىاههتخای زا یکی رد تسا

A1A2

A1A2

A2

دوخ نیدلاو اب نینچمه و مه اب ، ینوخ هورگ رظن زا هک دیدرگ دلوتم ملاس رتخد ود ،توافتم ىاه)پیتونژ( دومننژ اب يدرم و نز جاودزا زا-12

؟تسا راظتنا لباق هداوناخ نیا اب طابترا رد ،هنیزگ مادک .دنراد توافت

.دوش هدید هباشم )للا( هرگد عون کی ،نیدلاو ياهتسه ياهموزومورک نیرتگرزب رد

.دوش هدهاشم زمرق ياههچیوگ ياشغ رد هباشم ياهتاردیهوبرک ،نارتخد نیب رد

.دشاب هتشاد صلاخ )پیتونژ( دومننژ ،هداوناخ ياضعا زا یکی زا شیب

.دشاب صلاخان )پیتونژ( دومننژ دجاو نیدلاو زا یکی لقادح

ABO

2



؛دشاب هتفهن و  موزومورک هب هتسباو ىرامیب ىعون ،نشود ینالضع یفورتسید و زراب ىسنجریغ تفص ىعون ،نابز ندرک هلول ىیاناوت مینک ضرف رگا-13

ىنوخ هورگ ىاراد ىرتخد ،نابز ندرک هلول رد ناوتان و ىفورتسید رظن زا ملاس ىنز اب ،نابز ندرک هلول ىیاناوت ىاراد و ىفورتسید هب التبم ىدرم جاودزا زا

؟تسا حیحصً اعطـق هداوناخ نیا ةرابرد دروم دنچ .تسا هدش دلوتم 

.دنراد دوخ ىنوخ هورگ تفص اب هطبار رد  ةرگد کی لقادح نیدلاو زا مادک ره )فلا

.تسا نکمم  و  ياهتاردیهوبرک ةدنزاس میزنآ ياراد و نابز ندرک هلول رد ناوتان ،یفورتسید هب التبم ىرتخد دلوت )ب

.تسا هدادن ناشن تایح لوط رد ار ىرامیب زا ىمئالع ردام ،دشاب ربارب ملاس رسپ اب ىفورتسید هب التبم رسپ دلوت لامتحا رگا )پ

.دراد ىفورتسید ىرامیب و نابز ندرک هلول اب هطبار رد ار هتفهن ةرگد کی لقادح هداوناخ نیا رد هدش دلوتم رتخد ره )ت
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؟تسا بسانمان ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-14

» .................. ،دراد ار ینوخ ياههورگ هب طوبرم زراب نژ عون ود طقف هک يدرف«

.دشاب  ةرگد دقاف یعیبط ىسح نورون ياراد دناوتیم

.دشاب هدش دلوتم هباشم و صلاخ ياهپیتونژ اب ینیدلاو زا دناوتیمن

.دشاب  ةرگد زا هخسن ود يواح یعیبط زاسنتداپ ۀتخای ياراد دناوتیم

.دشاب دوخ زمرق ةهچیوگ حطس رد ینوخ هورگ ياهتاردیهوبرک دقاف دناوتیمن

D

A

؟تسا بسانمان ریز ترابع لیمکت يارب ،دروم مادک-15

نیا رد .تسا دوخ ینوخ ياههتخای نیرتناوارف ياشغ رد تاردیهوبرک دقاف ،رگید دنزرف و تاردیهوبرک عون کی ياراد نادنزرف زا یکی ،ياهداوناخ رد«

» ..................  ناکما ،تروص

.درادن دوجو نیدلاو زا یکی زمرق ياههچیوگ ىاشغ رد تاردیهوبرک عون ود يریگرارق•

.دراد دوجو دلاو ود ره هب تبسن توافتم )پیتونژ( دومننژ اب ىدنزرف دلوت •

.درادن دوجو نادنزرف نایم رد ینوخ ياههورگ عاونا ۀمه ةدهاشم •

.دراد دوجو دلاو ود ره رد صلاخ )پیتونژ( دومننژ نتشاد •

راهچهسودکی

؟دننکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع دروم دنچ-16

.................. یهاگیاجکت و یللا دنچ سنج هب هتسباو تفص ره ملاس نانز رد

.دراد للا ود لقادح ،ياهتسهکت ياههتخای همه رد )فلا

.دراد للا عون کی لقادح ندب ياههتخای همه رد )ب

.دنوش لقتنم رسپ نادنزرف هب کمخت قیرط زا دنناوتیم )ج

.دراد للا ود زا شیب ندب ياههتخای زا یضعب رد )د

دروم دروم دروم دروم  4321

» ..................  صقان تیزراب رد«    ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ۀلمج هدش هداد تارابع زا دروم دنچ-17

.دنوشیم رهاظ طساو دح تروصهب تافص ،یناوتمه دننامه )فلا

.دنوشیم رهاظ مهاب تفص ود ره یناوتمه فالخرب )ب

.دوشیم رهاظ تافص زا یکی یگتفهن زراب دننامه )ج

.دنهدیم زورب ار صلاخ ياهتلاح طساو دح تافص صلاخان تلاح رد )د

.دنکیم زورب طساو دح تفص یگتفهن زراب هطبار دننامه صلاخ تلاح رد )ـه

4321
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،تسا صلاخان یلاز و یلیفومه تفص ود ره يارب هک  ینوخ هورگ اب ینز اب تسالتبم يرونوتک لینف و یلیفومه هب هک  ینوخ هورگ اب يدرم رگا-18

)تسا سنج زا لقتسم و هتفهن يرامیب یعون یلاز( .درادن دوجو .................. ینوخ هورگ اب ..................  دلوت ناکما .دنک جاودزا

 ـیلیفومه هب التبم اهنت و ملاس رتخد ـيرامیب هس ره لقان يرتخد

 ـيرونوتک لینف لقان و لیفومه و لاز رسپ ـيرامیب هس ره رظن زا ملاس يرسپ

AB

OA

ABB

ًاموزل دنراد يرتشیب یناوارف ،زمرق ًالماک ای دیفس ًالماک ياهترذ هب تبسن اهنت هک ییاهترذ ،تفگ ناوتیم ترذ رد گنر تفص دروم رد -19

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

.دنراد زراب ةرگد  رثکادح ، ۀلحرم رد.دنراد هتفهن ةرگد عون کی زا شیب ، ۀلحرم رد

.دنراد هرگد عون  رثکادح ، ۀلحرم رد.دنراد زراب ةرگد عون ود لقادح ، ۀلحرم رد

G2G15

G2G13

راظتنا لباق نادنزرف نایم رد  و  ياهینوخ هورگ رظن زا ىدومنخر عونت رثکادح ،هدشضرف ىنوخ ىاههورگ اب ىنز و درم جاودزا تروص رد-20

؟تسا هدش نایب ىتسرد هب نز و درم نیا ةرابرد هنیزگ مادک .تسا

.دنتسه دوخ  ینوخ هورگ هب طوبرم ىاهدومنخر رد كرتشم )لـلآ( ةرگد دـقاـف

.دنهدىم تروص دوخ ناوختسا زغم رد دوجوم ىاههتخای رد ار  نیئتورپ نژ زا ىسیونور ،دلاو ود ره

.دشاب هتشاد هدرب مان تافص اب هطبار رد  ةرامش ىاهنتماف ىور ىهباشم ىاههرگد ،دلاو ود زا ىکی تسا نکمم

.تسا هدهاشم لباق ىنوخ زمرق ىاههچیوگ ىاشغ حطس رد  نیئتورپ ،دلاو ود زا ىکی رد لقادح

ABORh

ABO

D

9

D

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ترابع ،ریز ياههنیزگ زا دروم دنچ-21

دومن ینیبشیپ ناوتیم دنک جاودزا تسا رامیب شردام هک یعیبط يدرم اب تسا رامیب شردپ هک یعیبط نز کی رگا ،هتفهن و سنج زا لقتسم يرامیب کی رد

.تشاد دنهاوخ  .................. جوز نیا نادنزرف  ..................  هک

دوخ نیدلاو هیبش یپیتونف – رتشیب )ب        دوخ ردپ هیبش یپیتونژ - ۀمه )آ

دوخ ردام هیبش یپیتونف – زا یمین )ت                 دیدج پیتونژ – یخرب )پ

1234

یتسرد هب شنادنزرف و نز نیا اب طابترا رد ترابع مادک تسا هدرک جاودزا يرامیب ود ره يارب ملاس يدرم اب سنج هب هتسباو يرامیب ود لقان ینز-22

؟تسا هدشن نایب

.دراد دوجو يرامیب ود ره اب يرسپ دلوت ناکماً اعطق دشاب ملاس شردپ رگا

.دراد دوجو يرامیب ود ره اب يرسپ دلوت ناکماً اعطق دشاب هتشاد ملاس يرسپ رگا

.دراد دوجو يرامیب کی طقف لقان يرتخد دلوت ناکماً اعطق دشابن لقان ای و رامیب شردام رگا

.دوب دنهاوخ يرامیب کی لقان شنارتخد همهً اعطق دهد ناشن ار يرامیب کی طقف شردپ رگا

هطبار ياراد و لقتسم اهنژ( ؟تسا تسرد شزیمآ نیا مود لسن رد يریگهجیتن مادک  ، پیتونژ اب ترذ هایگ ود شزیمآ زا-23

)دنایبولغم و بلاغ

.دنشاب هتشاد ار نیدلاو پیتونف و پیتونژ تسین نکمم هدش داجیا ياهترذ

.دشاب دلاو ره زا رتشیب اهنآ زراب ياهللا دادعت هک دنوش داجیا ییاهپیتونژ تسین نکمم

.دشاب رتمک يدلاو ره زا نآ زراب ياهللا دادعت هک دوش داجیا ییاهپیتونژ تسین نکمم

.دشاب ربارب یپیتونف عونت اب یپیتونژ عونت تسین نکمم

aaBBDD
هدام

AAbbdd
رن
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هک ینز و دراد ینوخ ياههورگ يارب هتفهن ةرگد  ،دوخ ياهنتماف نیرتگرزب يور و هدوب ینوخ ياههورگ يارب زراب هرگد عون  ياراد هک يدرم-24

ناوتیمن هداوناخ نیا نادنزرف دروم رد ،دنراد  ینوخ هورگ اب يدنزرف ،تسا دوخ زمرق ۀچیوگ ياشغ رد  نیئتورپ و  تاردیهوبرک ياراد اهنت

:تفگ

.درادن دوجو هداوناخ نیا رد ،دشاب زراب ةرگد دقاف هک يدنزرف دلوت لامتحا

.تسا زراب هرگد عون  ياراد لقادح ،دوخ  هرامش نتماف يور زراب ةرگد اب هداز ره

.تسا صلاخ ياههداز دلوت لامتحا زا رتمک صلاخان ياههداز دلوت لامتحا

.تسا زمرق ۀچیوگ رد اهمیزنآ زا یعاونا يارادً اموزل ، يارب هتفهن ةرگد ود اب هداز ره

22

BDA−

12

Rh

؟تسا حیحص صخش نیا ییازمرپسا دنیارف دروم رد هنیزگ مادک دراد  ینوخهورگ ، لیفومه يدرم-25

.تسا  روتکاف يداقعنا لماع هب طوبرم نژ دقاف مرپسا ره

. دنراد  موزومورک رد یهاگیاج دزاسیم ار ینوخهورگ هب طوبرم میزنآ هک ياهرگد يارب اهدیتامرپسا همه

.دشابن هیوناث تیسوتامرپسا رد تسا نکمم دزاسب ار  نیئتورپ دناوتیم هک ینژ

.دوشیم هدید  ینوخ هورگ يارب صخشم هاگیاج کی هیلوا تیسوتامرپسا ره رد -

A+

8

9

D

A+

؟دنکىم لماک ىتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-26

» .................. ًاـعـطـق ؛ .................. رـه تفگ ناوتیم «

.تسا دوخ بانوخ رد تشه يداقعنا لماع دقاف – تسا هدرک تفایرد دوخ نیدلاو زا ار ىلیفومه ۀتفهن ىاههرگد هک ىرتخد

.تسا هدرک تفایرد دوخ ردام زا ار ىلیفومه ۀتفهن ةرگد – تسا هدش لالتخا راچد نوخ ندشهتخل دنیآرف رد هک ىرسپ

.تسا هتشاد ىرامیب نیا اب هطبار رد صلاخان دومننژ ىاراد يردام – تسا ىلیفومه ىرامیب لقان هک ىرتخد

.تسا هدش دلوتم ىرامیب هب التبم ای لـقاـن ىردام زا – دوشىم بوسحم ىلیفومه ىرامیب هب التبم هک ىرسپ

؟دنکىم لماک ىتسردانهب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-27

».تسا رارقرب زین .................. طرش ًاموزل ؛.................. رگا تفگ ناوتیم«

ىرامیب عون ندوب هتفهن و ىسنجریغ – دوش دلوتم ملاس ىنیدلاو زا رامیب ىرتخد

ىرامیب عون ندوب زراب و ىسنج موزومورک هب هتسباو – دشاب رامیب نز ،ىصلاخان درف ره

رگیدکی اب هارمه اههرگد رثا ندشرهاظ – دوش ربارب یتفص اب هطبار رد اهدومننژ و اهدومنخر دادعت

اههرگد نایم یگتفهن و زراب ۀطبار دوجو – دشاب ربارب تیعمج رد دوجوم ىاههرگد دادعت اب اهدومنخر دادعت

مادک .دنراد دوجو ياهداوناخ نادنزرف نایم رد  و  بیترتهب ینوخ هورگ ياراد و یلیفومه يرامیب للا کی ياراد مادک ره يرتخد و رسپ -28

؟دشابیم تسرد هداوناخ نیا هرابرد ترابع

.دنرادن ینوخ زراب للا ود نیدلاو زا مادکچیه تفگ ناوتیم.تسا یلیفومه يرامیب نژ ياراد نیدلاو زا یکی اهنت

.دشابیم  زراب ینوخ للا ياراد نیدلاو یسنج ياهلولس زا یفصن.تسا هدوب لیفومهً امتح نادنزرف يردام گرزبردپ تفگ ناوتیم

ABO

B

؟تسا نکممریغ دروم مادک ،دنک جاودزا يرامیب نیا رظن زا ملاس يردام اب ،سنج هب هتسباو يرامیب یعون هب التبم يردپ هکیتروصرد-29

.دنشاب صلاخ دومننژ ياراد ،رتخد نادنزرف زا یهورگ.دشاب دوخ ياههتخای یخرب رد يرامیب ةرگد ود ياراد ردام

.دنشاب التبم يرامیب نیا هب ،هدشدلوتم نارسپ یمامت
.دنشاب صلاخ يرامیب نیا تهج زا هدش دلوتم نارسپ یمامت

نکمم دوخ ردپ رد ىرتشیب يدومننژ عونت دناوتىم ،دنزرف رد هدشهئارا ینوخ هورگ دومنخر مادک ؛دشاب  ىردام رد ىنوخ هورگ دومننژ رگا-30

؟دزاس

ىنوخ هورگ اب رسپ ىنوخ هورگ اب رتخدىنوخ هورگ اب رسپ ىنوخ هورگ اب رتخد

AODd

B+O−A−AB+

5



هب التبم يردپ هک تفص ود ره يارب صلاخان ینز اب  ینوخ هورگ اب )هتفهن سنج هب هتسباو تفص( نشود ینالضع لیلحت هب التبم و لیفومه يدرم-31

تسالتبم  .................. هب هک  .................. ره هداوناخ نیا رد .دنکیم جاودزا ،دراد  ینوخ هورگ و تسا هتشاد صلاخ و ملاس يردام و يرامیب ود ره

.................. دناوتیم متح روطهب

.دشاب هتشاد  ینوخ هورگ تسا نکمم و دشاب التبم نشود ینالضع یلیلحت يرامیب ـ یلیفومه ـ يرسپ

.دشاب هتشاد  ینوخ هورگ تسا نکمم و دشاب یلیفومه لقان ـ نشود ینالضع لیلحت ـ يرتخد

.دشاب هتشاد ردام هباشم ینوخ هورگ تسا نکمم و دشاب ملاس یلیفومه رظن زا ـ نشود ینالضع لیلحت ـ يرسپ

.دشاب هتشاد ردپ هباشم ینوخ هورگ تسا نکمم و دشاب نشود ینالضع لیلحت يرامیب لقان ـ یلیفومه ـ يرتخد

AB

AB

A

B

. .................. یهاگیاجکت تفص ره تفگ ناوتیمن-32

.تسا هرگد  ياراد لقادح ،دالود و رادهتسه ۀتخای ره رد.دنکیم داجیا هعماج رد دومننژ عون  لقادح

.دنکیم داجیا هعماج رد دومنخر عون  لقادح.دراد هرگد عون  لقادح ،دالود و رادهتسه هتخای ره رد

32

12

هس اب( هایگ نیا یحاقلدوخ تروص رد دراد للآ عون ود هاگیاج ره رد تفص نیا تسا هعلاطم دروم هنادناهن هایگ کی رد یهاگیاج هس تفص یعون-33

؟دهدیمن هئارا یتسرد ریسفت اههداز اب هطبار رد هنیزگ مادک )زراب هرگد

.دنشاب هتشاد توافتم ياهدومن نژ دنناوتیم ناسکی دومنخر اب ياههداز

.دنهد ناشن ار دوخ نیدلاو دومن نژ دنناوتیم اههداز

.دشاب يدومن نژ عونت زا رتشیب دناوتیمن اهدومنخر عاونا

.دشابیم زراب هرگدراهچ اب ییاههداز زا رتشیب متح روطهب بلاغ هرگدود اب ییاههداز یناوارف

؟دنکىم لماک ىتسردان هب ار ریز ترابع دروم دنچ-34

» .تسا .................. ىرامیب عون ًاعطق ؛دوش دلوتم .................. ،.................. زا رگا «

هتفهن ىسنجریغ – رامیب ىرتخد – ملاس ىردام و ردپ )فلا

زراب ىسنجریغ – ملاس ىرسپ – رامیب ىردام و ردپ )ب

هتفهن ىسنجریغ – لقان ىرسپ – رامیب ىردام و ملاس ىردپ )پ

هتفهن ىسنجریغ – لقان يرتخد – ملاس ىردام و رامیب ىردپ )ت

123رفص

؟دشابیم حیحص ریز ياههنیزگ زا کیمادک-35

.دوب هدش مولعم ،دنک فشک ار تثارو يداینب نیناوق تسناوت لدنم روگیرگ هک ینامز زا لبق اهنژ و اند لمع و راتخاس

.دوب صیخشتلباق ،تساهنآ زا یطساو دح و نیدلاو تافص زا ياهتخیمآ نادنزرف تافص هک روصت نیا تحصمدع ،لدنم روگیرگ طسوت تثارو نیناوق فشک زا شیپ

.دوب نکممریغ ،دوبن مولعم اهنژ و اند لمع و راتخاس زونه هکینامز رد ،نادنزرف تافص ینیبشیپ

.تسا هدش لقتنم دعب لسن هب ،ییاهلمعلاروتسد طسوت و یسنج لثمدیلوت قیرط زا نیدلاو ياهیگژیو هک تسا نآ يایوگ نیدلاو هب نادنزرف تهابش

.دشابیم درف ره ندب رد .................. ياراد .................. تفص ره-36

هرگد  ـ سنج هب هتسباو یهاگیاجکتهرگد دنچ ای  ـ سنج هب هتسباوریغ یهاگیاج دنچ

هرگد عون  لقادح ـ سنج هب هتسباو ریغ یهاگیاج کتهرگد  لقادح ـ سنج هب هتسباو ریغ یهاگیاج دنچ

22

42

رگا .تسا هتفای ییاهر ایرالام زا یگزات هب و هدوب  ینوخهورگ ياراد ردپ .تسا ایرالام هب مواقم و هتشاد  ینوخهورگ ردام ،هداوناخ کی رد-37

؟دوب دهاوخ نکممریغ هاوناخ نیا رد ریز ياههداز زا دادعت هچ دلوت ؛دشاب  ینوخهورگ ياراد هداوناخ نیا لوا رسپ

لکشیساد ینوخمک هب التبم و  ینوخهورگ اب يرتخد )ب     ایرالام هب مواقم و  ینوخهورگ اب يرسپ )فلا

ایرالام هب مواقم و  ینوخهورگ اب يرتخد )د     ایرالام هب مواقمریغ و  ینوخهورگ اب يرسپ )ج

دروم هسدروم راهچدروم کیدروم ود

A−AB+

B−

B+A+

O−AB−

6



رظن زا ملاس ىمود و ىلیفومه هب التبم و مسیتیشار رظن زا ملاس ىلوا هک دناهدش رسپ ود بحاص   و   ىنوخ ىاههورگ اب  بیترتهب ىردپ و ردام-38

نودب( ؟تسا هدش نایب ىتسردان هب هداوناخ نیا ةرابرد هنیزگ مادک .تسا هدش )زراب  هب هتسباو ىرامیب(  نیماتیو هب مواقم مسیتیشار هب التبم یلیفومه

)رواگنیسارک نتفرگ رظنرد

.تسا هداد زورب ار زراب تلاح هدش هراشا تافص ىمامت دروم رد ردام

.دراد دوجو ىنوخ هورگ ود ره رظن زا صلاخان و مسیتیشار هب التبم رتخد دلوت ناکما

.داد یعطق يرظن ناوتیمن  هب هتسباو ىاهىرامیب زا کیچیه هب ردپ ىالتبا درومرد

.دراد دوجو هدش هراشا  هب هتسباو ىرامیب ود ره هب التبم ىرسپ دلوت ناکما ىطیارش تحت

A+B−

DX

X

X

».دوشیم تفای  ..................  رد طقف  ..................  ۀتخای ره ناسنا رد یعیبط تلاح رد« ؟تسا حیحص دروم دنچ-39

نانز ـ دراد  موزومورک کی زا شیب هک يرکیپ )ب                         نانز ـ تسا  موزومورک دقاف هک يرکیپ )فلا

نانز ـ دراد حاقل ییاناوت  زویم زا لبق هک )د            نادرم ـ تسا تشه روتکاف نژ دقاف هک زویم زا لصاح )ج

نانز ـ دراد يدیتامورک راهچ راتخاس ،دلوت زا لبق هک )ـه

yx

II

1234

.................. تفگ ناوتیم ،دنشاب هتشاد قلعت نژ کی هب یگمه  و  ، ياهللا رگا-40

.تسا زراب  و  هب تبسنً اعطق ،دشاب هتشاد تیعمج رد ار یناوارف نیرتشیب  للا هکیتروص رد

.تسا هدوب صلاخان توگیزورتهً اعطق نیدلاو زا یکی ،دنوش هدید اههداز پیتونژ رد للا  ره هکیتروص رد

.تشاد دنهاوخ  للا اب ینادنزرفً امتح ، للا ياراد نیدلاو ،دنشاب زراب  هب تبسن  و  هکیتروص رد

.تسا زراب للا نآ ،دوش هدید دنراد ار للا  ره هک ینیدلاو نادنزرف نایم رد  للا هب طوبرم تفص هکیتروص رد

123

213

3

31222

33

» .................. ینوخ هورگ اب ملاس ینز لومعم روط هب« ؟دنکیم لماک یتسرد هب ار لباقم ترابع کیمادک-41

.دشابیم  و  ياهللا ياراد ،کمخت ره هتسه فالخرب دوخ هیوناث تیسووا ره هتسه رد

.تسا ینوخ ياههورگ هب طوبرم ياهللا دقاف ،یبلق هچیهام هتخای ره رد،

.دنکیم دیلوت ار ینوخ ياههورگ هب طبترم هدام عون ود ،دوخ رادهنادگنر هتخای ره رد،

.دشابیم دوخ ياهموزومورک رد  للا هخسن ود ياراد ، تیسوفنل زافورپ هلحرم رد ،صلاخان

AB+AD

O−

A+

B−TO

؟دنتسه التبم یلیفومه يرامیب هب هک تسا قداص يدارفا زا یخرب ةرابرد طقف ،هنیزگ مادک-42

.دناهدرک تفایرد دوخ نیدلاو زا ار هتفهن و سنج هب هتسباو ياه)للا( هرگد

.ددرگیم مخز لحم رد هتخل لیکشت زا عنام ،اهنآ بانوخ رد تشه ىداقعنا لماع نادقف

.دش دهاوخ هجاوم لالتخا اب اهنآ بانوخ رد ینیربیف ياههتشر لیکشت ،يزیرنوخ ره یپ رد

.درک دهاوخ ادیپ شهاک اهنآ دبک رد دوجوم نهآ ریاخذ نازیم ،اهگر ةراوید دیدش یگراپ لابند هب

جیاتن قبط .تسا هتفرگ رارق ىسررب دروم )زراب و  موزومورک هب هتسباو ىرامیب ىعون( بذاک مسیدیئوریتاراپ ىرامیب هب التبا رظن زا ىاهداوناخ-43

؟تسا حیحصً اعطـق تالامتحا نیناوق قبط هداوناخ نیا ةرابرد دروم دنچ .تسا هتشادن دوجو هداوناخ نیا رد رامیب رسپ و ملاس رتخد دلوت ناکما دش صخشم

.تسا التبم ىرامیب هب هداوناخ نارتخد ىردپ گرزبردام )فلا

.دراد ار يرامیب هب طوبرم زراب ةرگد کی لقادح دلاو ره )ب

.تسا ملاس ىرامیب رظن زا ،هداوناخ نارتخد ىردام گرزبردپ )پ

.دنهدىم زورب ار ىرامیب زا ىیاهتلاح زین نارتخد ىومع )ت

رفص

X

123
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؟دنکىم لماک ىتسرد هب ار ریز ترابع دروم دنچ-44

» ..................تسین نکمم تفگ ناوتىم ،نارادناج رد فلتخم تافص ىسررب رد «

.دشاب رتمک تفص هب طوبرم ىاهدومنخر دادعت زا اهدومننژ دادعت•

.دشاب تیعمج رد دوجوم ىاههرگد دادعت زا رتمک اهدومنخر دادعت•

.دنک زورب هتفهن تروصهب صلاخان دومننژ هب طوبرم دومن خر•

.دشاب ربارب تیعمج رد دوجوم ىاهللآ دادعت اب اهدومنخر دادعت•

1234

نیا رد هدش حرطم تافص هب هجوت اب ،دنشابیم لکشیساد ینوخ مک هب التبم ياهداز ياراد و دناملاس رهاظ هب و تبثم  ود ره نیدلاو ،ياهداوناخ رد-45

؟دنامادک تسردان دراوم ،هداوناخ

.دراد هرگد عون  لقادح ،تفص ود ره يارب زراب دومنخر اب هداز ره )فلا

.دهدیم ناشن ار زراب دومنخر ،تفص ود ره يارب صلاخان دومننژ اب هداز ره )ب

.تسا لکشیساد ینوخمک هب التبم ای تبثم  ،تافص زا یکی يارب هرگد عون  اب هداز ره )ج

.دنادوخ زمرق لوبلگ رد  نیئتورپ دجاو ،دنراد تافص يارب هرگد عون ود زا شیب هک ییاههداز همه )د

Rh

2

2Rh

D

1234

دادعت تسا نکمم درف مادک ، و  ینوخ ياههورگ و )هتفهن و  موزومورک هب هتسباو يرامیب یعون( مسیواف يرامیب هب التبا دروم رد-46

؟دنک داجیا هدش هدرب مان تافص اب طابترا رد يرتمک ياهتماگ

ینوخ هورگ ياراد و مسیواف رظن زا ملاس نزینوخ هورگ ياراد و مسیواف رظن زا ملاس درم

ینوخ هورگ ياراد و مسیواف هب التبم نزینوخ هورگ ياراد و مسیواف هب التبم درم

XABORh

B−AB−

O+A+

؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز ۀلمج دروم دنچ-47

........................ ینوخ هورگ اب يدرف )ت

.دراد دوجو زمرق ياهلوبلگ حطس رد  و  نیئتورپ عون ود )آ

.دراد دوجو  نژیتنآ ةدنزاس نژ  ةرامش موزومورک ود زا یکی يور لقادح )ب

.دراد دوجو  للاً امتح  ةرامش موزومورک ود ره يور )پ

.دوش لیکشت  و  للا ود اب ییاهتماگ تسا نکمم )ت

رفص

A+

AD

9A

1D

dO

123

زونه نآ عاخن و زغم نیب طابترا و هدش دلوتم  و  ىنوخ ياههورگ اب ىنیدلاو زا هک دهدىم ناشن ار ىملاس رتخد زمرق ۀچیوگ ،لباقم لکش-48

ياشغ رد ار  ای  ياهنیئتورپ زا یکی لقادح دناوتیم •؟تسا حیحص درف نیا اب طابترا رد ،دروم دنچ .تسا هدشن لماک

.دهد رارق زمرق ياههچیوگ

.دنک نایب دوخ ینوخ ياههتخای نیرتناوارف رد ار  ینوخ هورگ هب طوبرم نژ دناوتیمن•

.دشاب دوخ غلابان زمرق ياههچیوگ رد  ىنوخ هورگ هب طوبرم ياهنژ نایب ییاناوت دقاف دناوتیم•

.دننکیم لیمکت ار اهلسن نایم طابترا هک دنک داجیا ییاههتخای دوخ یمکش ةرفح زا یشخب رد دناوتیمن•

راهچهسودکی

A+AB+

AB

B

Rh

؟تسا هدش نایب ىتسرد هب فلتخم دارفا نوخ رد  ینوخ هورگ ةرابرد ترابع مادک ،اند لصا رد رییغت هنوگره داجیا نودب-49

.تساراد ار اهنیئتورپ زا ىمراهچ راتخاس ،تسا ىنوخ هورگ عون ةدننکنییعت اشغ یجراخ حطس رد نآ دوجو هک ىنیئتورپ

.تسا هدش ماجنا ناوختسا زغم رد ،تسا دوخ حطس رد  نیئتورپ ىواح هک نوخ رد دوجوم ۀچیوگ ره نیئتورپ ندشهتخاس

.دراد دوخ ۀتسه رد ار تفص نیا ىارب ىنژ هاگیاج ود ،دهدىم ماجنا ندب رد ار نآ نژ زا ىسیونور هک ىاهتخای ره

.درک هدهاشم هدشفعاضم موزومورک کی ياه)دیتامورک( کنیماف رد ناوتىم ار نآ زا یفلتخم ياه)لـلآ( ةرگد

Rh

D

8



زا کیچیه ىاهداوناخ رد .دوشىم داجیا دارفا رد  موزومورک هب هتسباو و زراب ةرگد ىعون طسوت هیبنع رد يدازردام فاکش دوجو مینکىم ضرف-50

؟تسا حیحصً اعطـق تالامتحا نیناوق قبط هداوناخ نیا ةرابرد دروم دنچ .دنتسین التبم يرامیب نیا هب هدش دلوتم نارتخد

.دراد دوخ ىسنج نتماف ىور ار هتفهن ةرگد ردپ )فلا

.تسا رامیب رسپ زا رتشیب ملاس رسپ دلوت لامتحا )ب

.دراد ردپ ىاهپیتونژ هب تبسن يرتشیب عونت ردام يارب نکمم ياهپیتونژ )پ

رفص

X

123

نیرتشیب تلاح مادک رد ،)صقان زراب و یموزوتا( ناسنا رد وم تلاح و )بولغم یموزوتا(  يرامیب ، ینوخ هورگ تافص نتفرگ رظن رد اب-51

؟تشاد راظتنا ناوتیم اهیگژیو نیا دروم رد ار تماگ عونت

یفنم  اب يردام و ردپ ياراد  هب التبم رادجوم يوم اب يدرم

يرفرف وم يردام و  ینوخ هورگ اب فاص وم يردپ ياراد و تبثم  ، هب التبم نز

 هب التبم يردپ و  ینوخ هورگ اب يردام ياراد  هب تبسن ملاس و تبثم  ،فاص وم يدرم

ینوخ هورگ اب يردپ و  هب التبم يردام ياراد  هب تبسن ملاس و تبثم  ،يرفرف وم ینز

RhPKU

PKURh

PKURhO−

RhPKUA−PKU

RhPKUPKUAB−

.................. يرامیب رد-52

.دوریم نیب زا عاخن و زغم ياهنورون فارطا ششوپ هدننک داجیا یبصع ياههتخای ،

.دوشیم داجیا هیکبش يور کیدزن ءایشا ریوصت و هتفای شهاک یسدع فاطعنا ،یمشچریپ

.دنوریم نیب زا ینمیا متسیس رد صقن لیلد هب نیلوسنا هدنزاس ياههتخای ، عون تباید

.تسا همجرت زا دعب نژ نایب میظنت رد لالتخا یعون نیربیف هب نژونیربیف لیدبت مدع ،عیاش یلیفومه

MS

I

؟ دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ،اههنیزگ زا کی مادک-53

ناوتیمن عطق روط هب ،دشاب هتشاد رارق یتویراکوی يرادناج ياههتخای هتسه رد دوجوم )ياه( نت ماف يور یهاگیاج کت یتفص هب طوبرم ياهللارگا«

» ..................تفگ

.دنتسه يدیتامورک راهچ ياهراتخاس لیکشت اب میسقت یعون ماجنا لصاح ،غلاب یسنج ياههتخای

.درادن ناکما ،یموزومورک ددع رییغت نودب ياهتخای میسقت یپرد روکذم تفص للاود ياراد یسنج ياههتخای دیلوت

.تفای دهاوخ زورب رظن دروم یهاگیاج کت  تفص ،رادناج نیا دعب لسن راد هتسه ياههتخای رد

.تسا يرورض زاراپسب اند تیلاعف ،دعب لسن هب ياهتخای میسقت یط رد رظن دروم ياهللا لاقتنا زا لبق

رد دومنخر عون  رثکادح ،ياهرگد ود و یهاگیاج کت تفص راهچ رظن زا صلاخان و هباشم ًالماک ییاهدومننژ اب رادناج ود شزیمآ تروص رد-54

؟دشابیم رارقرب ياهطبار هچ تافص نیا ياههرگد نیب .تسا هدهاشم لباق اهنآ ياههداز

یگتفهن و زراب تفص هس ،یگتفهن و زرابریغ تفص کییگتفهن و زرابریغ تفص ود ،یگتفهن و زراب تفص ود

یگتفهن و زراب تفص کی ،یگتفهن و زرابریغ تفص هسیگتفهن و زرابریغ تافص ۀمه رد

24

يرسپ ،يرامیب نیا هب التبم ینز اب ملاس يدرم جاودزا ۀجیتن رد .دوش ضرف هتفهن  هب هتسباو يرامیب یعون نشود ینالضع یفورتسید هک یتروص رد-55

؟درادن دوجو هداوناخ نیا رد ریز نادنزرف زا دروم دنچ دلوت ناکما .تسا هدش دلوتم یلیفومه هب التبم

يرامیب ود ره هب التبم يرسپ )ب                                                 يرامیب ود ره لقان يرتخد )فلا

نشود ینالضع یفورتسید رظن زا ملاس و یلیفومه هب التبم يرسپ )د    یلیفومه هب التبم و نشود ینالضع یفورتسید رظن زا ملاس رتخد )ج

X

1234
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؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع دروم دنچ-56

.رامیب تسا يرتخد اهنآ دنزرف نیلوا .دنکیم جاودزا یملاس رتخد اب ،دراد رامیب ردام هک يدرم ،  هب هتسباو و هتفهن يرامیب یعون رد

.................. اهنآ ..................  دنزرف .................. ناکما تروص نیا رد

.دشابن ملاس يرتخد - موس – دراد )ب        .دشاب ملاس يرسپ - مود – درادن )آ

.دشابن رامیب يرتخد - موس – دراد )ت     .دشاب رامیب يرسپ - مود – درادن )پ

X

1234

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ۀلمج دروم دنچ-57

دنهاوخ  ینوخ هورگ ياراد ،اههداز زا یمین هداوناخ نیا رد مینادب رگا و دنراد كارتشا للآ کی رد اهنت )( ینوخ هورگ يارب ینیدلاو ياهداوناخ رد«

» .................. تفگ ناوتیم ،دش

.درادن هتفهن پیتونف نیدلاو زا کی ره هیبش پیتونژ اب هداز ره )فلا

.تسا  تاردیهوبرک دقاف ،دوخ زمرق ياههچیوگ يور  تاردیهوبرک اب هداز ره )ب

.دنراد نیدلاو زا یکی اب هباشم یپیتوتف صلاخ ياههداز )ج

.دهدیم ناشن ار زراب دومنخر یعون صلاخان هداز ره )د

ABOB

AB

1234

؟دنکیم لیمکت یتسردان لکش هب ار ریز ۀلمج دروم دنچ-58

».تسا ..................ً اموزل ،شزیمآ ره زا لصاح ياههداز رد«

اهدومننژ عاونا دادعت زا رتمک اهدومنخر عاونا دادعت )فلا

صلاخ ياهدومننژ عاونا دادعت زا رتشیب ناوتمه ياهدومنخر عاونا دادعت )ب

اههرگد عاونا دادعت زا رتشیب ای ربارب اهدومنخر عاونا دادعت )ج

اههرگد عاونا دادعت زا رتشیب ای ربارب اهدومننژ عاونا دادعت )د

1234

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع ،دروم دنچ-59

،لماوع نیا دقاف ياهداز و زمرق ياههچیوگ ياشغ رد ینوخ ياههورگ هب طوبرم هدننک نییعت لماع عون  اب ياهداز ،دنا نیدلاو هک ياهداوناخ رد«

» .................. تفگ ناوتیم هداوناخ نیا دروم رد تسا هدش دلوتم

.دراد ینوخ ياههورگ يارب هرگد عون  ،نیدلاو زا مادک ره اب هباشم پیتونژ اب هداز ره )فلا

.دراد دوجو نیدلاو زا کی ره هباشم دومنخر و دومننژ اب ییاههداز دلوت ناکما ،اههداز نیب رد )ب

.دراد یفنم ای تبثم  ،ینوخ ياههورگ يارب هرگد عون  زا شیب اب هداز ره )ج

.دراد هرگد عون  زا شیب هداوناخ اضعا ریاس زا کی ره اب هباشم پیتونژ اب هداز ره )د

Rh+3

4

3Rh

2

1234

»  ..................  کی رد هدش داجیا  ..................  « ؟دنکیم لیمکت تسرد روطهب ار لباقم ۀلمج دروم دنچ-60

.دنراد هباشم پیتونژ ،ترذ کمخت ـ ياهازمخت )ب    .دنشاب هتشاد توافتم پیتونژ دناوتیم هدرگ ۀلول ـ ياههماز )فلا

.دنشاب هتشاد توافتم پیتونژ دنناوتیم ،هدرگ ۀسیک ـ ياههماز )د       .دنشاب هتشاد توافتم پیتونژ دنناوتیم ،نادمخت ـ ياهازمخت )ج

1234
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