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 یخًَ یّب گرٍُ کذام.  کٌذ یه ازدٍاج AB یخًَ گرٍُ ثب یزً ثب اًذ داشتِ AB یخًَ گرٍُ ٌشیٍالذ کِ  A یخًَ گرٍُ ثب یهرد-1

 1    ست؟یً اًتظبر هَرد آًْب فرزًذاى در

 

 

 1 .ذیسیثٌَ را لیّوَف فرزًذ تیخٌس ٍ هبدر پیشًَت ثبشذ، لیّوَف ، زى پذر اگر. اًذ شذُ لیّوَف فرزًذ ی،دارا سبلن یهرد ٍ  زى-2

 

 

 2 را ثذست اٍریذ.در فرزًذاى  خذیذاز خَدلقبحی گل هیوًَی طَرتی ، شًَتیپ ٍ فٌَتیپ ّبی  -3

 

 

 1ػلت شبیغ تریي ًَع ّوَفیلی چیست؟  -4

 2 چگًَِ عجقِ ثٌذی هی شَد؟ Rh   ٍABOگرٍُ خًَی -5

 

 5/1  پبسخ دّیذ: Rhدر هَرد گرٍُ ّبی خًَی -6

 طفتی پیَستِ است یب گسستِ؟ (الف 

 خبیگبُ شًی ایي کرٍهَزٍم ثر رٍی کذام کرٍهَزٍم است؟ (ة 

  دارد؟ ٍخَد پیفٌَت ًَع چٌذ ٍ پیًَتش ًَع چٌذج( 

 

 5/1 پبسخ دّیذ: ABOدر هَرد گرٍُ ّبی خًَی  -7

 چگًَِ است؟ A ٍBالف: راثغِ ثیي دٍ الل 

 در کذام ثخش گَیچِ قرهس است؟ A ٍBة: هحل قرار گیری کرثَّیذرات ّبی  

 ًوی شَد؟ثبشذ، کذام گرٍُ خًَی در فرزًذاى هشبّذُ  ABج: ٌّگبهی کِ شًَتیپ ٍالذیي 

 

  1 پیش ثیٌی هی کٌیذ.دارد، چِ فٌَتیپ ّبیی ثرای فرزًذاى ABٍ هبدر گرٍُ خًَی  Oپذر گرٍُ خًَی  -8

 

 5/1    :پبسخ کَتبُ دّیذ -9

 هٌفی چٌذًَع شًَتیپ دارًذ؟ Aهثجت  ٍ  Bگرٍُ خًَی الف(

 ة(در رًگ گل هیوًَی چٌذ ًَع زًَتیپ ٍ چٌذ ًَع فٌَتیپ ٍخَد دارد؟ 

 ج( ػلت ثیوبری فٌیل کتًََری چیست؟ 
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 4  :ذیکٌ هشخض لیدل رکر ثذٍى را ریز خوالت از کی ّر یًبدرست بی یدرست-10

  است ًبخبلض ، طفت يیا یّب پیشًَت از یویً از شتریث ABO یخًَ یّب گرٍُ خظَص در (1

                                                   .  است درهبى قبثل ضیتشخ از ثؼذ ،یکتًََر لیفٌ یوبریث(2

      .   است ّن تَاًی ی راثغِ ،یوًَیه بُیگ در ذیسف ٍ قرهس رًگ یّب الل يیث راثغِ ًَع (3 

                            .     دارًذ را A ٍ B ذراتیکرثَّ سبزًذُ یّب نیآًس ّردٍ O یخًَ گرٍُ (4

                                   در گل هیوًَی ثب دیذى رًگ گل هی تَاى شًَتیپ را تشخیض داد.  ( 5

                                                       (طفبت چٌذ خبیگبّی فٌَتیپ ّبی گسستِ ای دارًذ. 6

 .دارد i الل زى، يیا يیٍالذ از یکی حذاقل قغؼب ثبشذ، داشتِ O یخًَ گرٍُ ثب یفرزًذ A یخًَ گرٍُ ثب یزً اگر (7

       .است A یخًَ گرٍُ یدارا حتوب دارد، را A نیآًس سبزًذُ الل کِ یفرد (8

 5/0      شَد. یًویک ثیوبری ٍاثستِ ثِ خٌس ًْفتِ ّیچ گبُ از ................... هٌتقل  -11    

 ة( هبدر ثیوبر ٍ پذر سبلن ثِ فرزًذ پسر    الف( هبدر سبلن ٍ پذر ثیوبر ثِ فرزًذ دختر                            

 پذر سبلن ٍ هبدر ثیوبر ثِ فرزًذ دختر                              ( د                                  پذر ثیوبر ٍ هبدر سبلن ثِ فرزًذ پسرج(     

 5/0 .ثبشذکردُ بفتیدر....................  از را................  الل تَاًذ یًو.................  ، ًْفتِ X ثِ ٍاثستِ یوبریث ثِ تَخِ ثب -12      

 هبدر – یوبریث – وبریث دختر (ة                               هبدر – غبلت – سبلن پسر (الف

 پذر – یوبریث – سبلن دختر (د                                پذر – یوبریث – وبریث پسر (ج

 5/0 .است کوتر آى یفراٍاً ٍ تر رٍشي.... .......... پیشًَت ثب یررت از...................  پیشًَت ثب یررت رًگ تیترت ثِ ررت، یًَػ در -13

 Aabbcc – aaBbCC ة(                                                   AAbbCc – AaBbCc الف(

 AaBbCc – AaBbcc د(                                                      AAbbCc – aaBBCC ج(

                                                                                                                        5/0        است؟ ًبدرست ٌِیگس کذام -14

                   دارًذ یا َستِیپ یّب پیفٌَت ،یگبّیخب چٌذ طفبت( 1

 .دارًذ کسبىی پیشًَت قغؼبٌ ، کسبىی پیفٌَت ثب یافراد(2  

    ثبشٌذ الل ًَع 2 از شیث یدارا تَاًٌذ یه یگبّیخب تک طفبت( 3

 .ثبشٌذ داشتِ هتفبٍت پیفٌَت تَاًٌذ یه کسبىی پیشًَت ثب یافراد( 4 

 ..........یدارا یپیشًَت دستِ یفراٍاً کِ گفت تَاى یه شَد یه کٌترل یشً گبُیخب سِ تَسظ کِ ررت یًَػ در رًگ طفت ثب ارتجبط -15

    5/0   ................ .   ثراثر.............  یدارا یپیشًَت دستِ یفراٍاً ثب 

 است – غبلت الل چْبر - هغلَة الل کی( ة                       است – هغلَة الل چْبر - غبلت الل چْبر( الف
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      ستیً - غبلت الل سِ - هغلَة الل سِ( دستیً – غبلت الل کی - غبلت الل پٌح( ج

 یاًؼقبد ػبهل تَاًذ یه خَد، قرهس یّب چِیگَ یغشب در D يیپرٍتئ داشتي ثر ػالٍُ ٍ دارد AB یخًَ گرٍُ هبدر خبًَادُ، کی در -16

 یاًؼقبد ػبهل فبقذ خبًَادُ، يیا دختر اگر. است 8 شوبرُ یاًؼقبد ػبهل فبقذ ٍ دارد D يیپرٍتئ ٍ B یخًَ گرٍُ پذر ٍ ثسبزد را 8 شوبرُ

    است؟ رهوکيیغ فرزًذ کذام تَلذ طَرت، يیا در. ثسبزد را یخًَ گرٍُ A ذراتیکرثَّ فقظ ثتَاًذ ٍ ثبشذ D يیپرٍتئ فبقذ ٍ 8 شوبرُ

           5/0                          خَى شذى لختِ ٌذیفرا ًظر از سبلن ٍ D يیپرٍتئ یدارا ٍ یخًَ گرٍُ ذراتیکرثَّ ًَع کی یدارا یپسر(1

  D  يیپرٍتئ فبقذ ٍ یخًَ گرٍُ ذراتیکرثَّ ًَع کی یدارا ٍ خَى شذى لختِ ٌذیفرا در اختالل ثب یپسر( 2 

 خَى شذى لختِ ٌذیفرا ًظر از سبلن ٍ D يیپرٍتئ یدارا ٍ یخًَ گرٍُ یّبذراتیکرثَّ ًَع دٍ ّر یدارا یدختر( 3

    D يیپرٍتئ یدارا ٍ یخًَ گرٍُ یّب ذراتیکرثَّ ًَع دٍ ّر فبقذ ٍ خَى شذى لختِ ٌذیفرا در اختالل ثب یدختر( 4

    

                                                                                                              5/0   است؟ حیطح اًسبى ثب ارتجبط در ػجبرت کذام -17

 .است اللدٍ حضَر از یًبش ّوَارُ خبص یصگیٍ کی ثرٍز افراد، ّوِ در( 1

 .شَد ظبّر ّن ثب ّوراُ تَاًذ یه ،یخٌس ریغ کرٍهَزٍم دٍ ثِ ورثَطالل دٍ اثر( 2

 .شًَذ یه ذیتَل قرهس یّب چِیگَ یغشب در هَخَد الل ًَع دٍ حضَر ثب ذراتیکرثَّ ًَع دٍ( 3

 .است کسبىی الل دٍ حضَر ثِ ٍاثستِ حتن عَر ثِ قرهس یّب چِیگَ یغشب ثر(4

      

             

 

 ٍ سالهتی ثب آرزٍی هَفقیت 


