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 :کٌس یه ّسسٌس،اظزٍاج ًاذالع حیغًَز یزاضا ّطزٍ کِ  B یذًَ گطٍُ تا یظً تا A یذًَ گطٍُ تا یهطز -1

  کساهٌس؟ فطظًساى زض یاحسوال سیخس یٍ غًَزیح ّا  ّا حیفٌَز اًَاع

 

 یذًَ یّا گطٍُ کسام.  کٌس یه اظزٍاج AB یذًَ گطٍُ تا یظً تا اًس زاضسِ AB یذًَ گطٍُ ٌصیٍالس کِ  A یذًَ گطٍُ تا یهطز-2

 سر؟یً اًسظاض هَضز آًْا فطظًساى زض

 

. اسر کطزُ اظزٍاج زاضز، ،AB یذًَ گطٍُ کِ یخسط تا زاضز، O یذًَ گطٍُ ٌصیٍالس اظ یکی کِ ،A یذًَ گطٍُ تا یزذسط -3

 . غًَزیح هازض چیسر؟

 

 

 اسر؟ تطزُ اضش تِ ٍالس کسام اظ ضا ذَز یواضیت خسط يیا،  اًس ضسُ لیّوَف خسط یزاضا ،سالن یهطز ٍ ظى-4

 

 .سیسیتٌَ ضا لیّوَف فطظًس ریخٌس ٍ هازض حیغًَز تاضس، لیّوَف ، ظى خسض اگط. اًس ضسُ لیّوَف فطظًس ی،زاضا سالن یهطز ٍ  ظى-5

 

 

  .اسر ضسُ هسَلس PKU  تِ هثسال یزذسط ، ذاًَازُ يیا اٍل فطظًس ،یسالو یهطز ٍ ظى اظزٍاج اظ-6

 .سیسیتٌَ ضا زذسط يیا هازض خسض ٍ  حیغًَز   

 

 زض فطظًساى چقسض اسر؟  خسیساظ ذَزلقاحی گل هیوًَی غَضزی ، احسوال تَخَز آهسى غًَزیح ٍ فٌَزیح ّای  -7

 

 ػلر ضایغ زطیي ًَع ّوَفیلی چیسر؟  -8

 چگًَِ طثقِ تٌسی هی ضَز؟  Rhگطٍُ ذًَی -9

 کساهیک اظ غًَزیح ّای ضٍتطٍ زض گیاُ شضذ ، خطضًگ زط اسر؟ چطا؟   -11

      AaBbCc و   aaBBCC 

 .سیسیتٌَ ضا شضذ زاًِ زض ضًگ فیط ی آسساًِ زٍ یّا( حیغًَز)ًوَز غى -11

 

 ، هغع آسیة هی تیٌس؟ PKUالف: چطا زض تیواضاى هثسال تِ   (12
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 ب: چگًَِ هی زَاى اظ تطٍظ ایي تیواضی خلَگیطی کطز؟   

 

 غفاذ خیَسسِ چِ غفازی ّسسٌس؟ هثال تعًیس.-13

 

  خاسد زّیس: Rhزض هَضز گطٍُ ّای ذًَی -14

 غفسی خیَسسِ اسر یا گسسسِ؟ (الف 

 خایگاُ غًی ایي کطٍهَظٍم تط ضٍی کسام کطٍهَظٍم اسر؟ (ب 

 ج( تیي الل ّای ایي غفر چِ ًَع ضاتطِ ای تطقطاض اسر؟

 

 خاسد زّیس: ABOزض هَضز گطٍُ ّای ذًَی  -15

 چگًَِ اسر؟ A ٍBالف: ضاتطِ تیي زٍ الل 

 زض کسام ترص گَیچِ قطهع اسر؟ A ٍBب: هحل قطاض گیطی کطتَّیسضاذ ّای  

 تاضس، کسام گطٍُ ذًَی زض فطظًساى هطاّسُ ًوی ضَز؟ ABج: ٌّگاهی کِ غًَزیح ٍالسیي 

 

 يیا فطظًساى زض یذًَ یّا  گطٍُ چِ تاضٌس زاضسِ O یذًَ گطٍُ تا یفطظًس ظٍج يیا ٍ. تاضس B ٍهازض A خسض یذًَ گطٍُ  اگط-16

 )تا ضسن هطتغ خاًر(اسر؟ هطاّسُ قاتل ذاًَازُ

 

 

              .ػَاهل هحیطی تط ظَْض فٌَزیح یک غى ، زض هَضز اًساى یک هثال تعًیساظ زاثیط  -17

 قس اًساى تِ زغصیِ ٍ ٍضظش

 ًَض کٌس؟ یه کوک اّاىیگ زض ٌِیسثع ضسى ساذسِ تِ یطیهح ػاهل کسام- 18

 (98)ضْطیَضکٌیس.زاضز، چِ فٌَزیح ّایی تطای فطظًساى خیص تیٌی هی ABٍ هازض گطٍُ ذًَی  Oخسض گطٍُ ذًَی  -19

 

 

تا ظًی اظزٍاج کٌس کِ سالن اسر ٍ ًاقل ّن ًیسر، چِ غًَزیح ٍ فٌَزیح ّایی تطای فطظًساى خیص  قػس زاضز ّوَفیلهطزی  -21

 (98) ذطزازتیٌی هی کٌیس
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 :خاسد کَزاُ زّیس -21

 فطظًساى، غفاذ) غفاذ آهیرسگی .ٍضاثر ضا تیاى کٌیس قَاًیي کطف اظ خیص زا فطظًساى غفاذ تاضٓ زض هَخَز ًظطیِ (1

 (آًْاسر اظ ٍاسطی حس ٍ ٍالسیي غفاذ اظ ای آهیرسِ

 تگیطًس قطاض آى زض زَاًٌس هی غفر یک هرسلف ّای الل کِ کطٍهَظٍم اظ خایگاّی  غى ضا زؼطیف کٌیس. خایگاُ (2

    اسر چِ هی گَیٌس؟  ذالع ّای حالر ٍاسط حس غَضذ تِ ًاذالع حالر زض غفر آى، زض کِ ّا الل تیي ای تِ ضاتطِ(3

 ًاقع تاضظیر

غفاذ ازَظٍم تاضس چِ ًاهیسُ هی ضًَس؟   ًساضسِ قطاض خٌسی کطٍهَظٍم زٍ اظ یکی زض آًْا غًی خایگاُ کِ ضا غفازی (4

 )غیط خٌسی(

 کٌس. هٌسقل تؼس ًسل تِ زَاًس هی ٍ زاضز ضا تیواضی غى اها ًیسر تیواض کِ فطزیًاقل هی گَیٌس؟ ی فطز تِ چِ (5

 کسًََضی فٌیل تیواضی تَزى ًْفسِ زَلس چیسر؟  تسٍ زض کسًََضی فٌیل ػالئن ًثَزى آضکاض ػلر (6

 اًعیوی کِ فٌیل آالًیي ضا هی زَاًس زدعیِ کٌس ٍخَز ًساضز.  زض تیواضاى هثسال تِ فٌیل کسًََضی کسام آًعین ٍخَز ًساضز؟(7

 فٌیل آالًیي     زض تیواضی فٌیل کسًََضی، اًعین زدعیِ کٌٌسُ کسام آهیٌَ اسیس ٍخَز ًساضز؟ (8

 1کطٍهَظٍم ضواضُ                                        زض کسام کطٍهَظٍم اسر؟Rhخایگاُ غًی گطٍُ ذًَی  (9

 چٌس خایگاّی( اسر. – زک خایگاّی(ضًگ گیاُ گل هیوًَی هثالی اظ غفاذ ) 11

 غیط خیَسسِ( ضثیِ ظًگَلِ اسر. – خیَسسِ( ًوَزاض زَظیغ فطاٍاًی فٌَزیح ّای ) 11

 زک خایگاّی( اسر.   – چٌس خایگاّی( اگط ًوَزاض زَظیغ فطاٍاًی فٌَزیح ّای غفسی ظًگَلِ ای تاضس ، اى غفر ) 12
 

 :سیکٌ هطرع لیزل شکط تسٍى ضا طیظ خوالذ اظ کی ّط یًازضسس ای یزضسس-22

 ؽ اسر ًاذالع ، غفر يیا یّا حیغًَز اظ یویً اظ طسطیت ABO یذًَ یّا گطٍُ ذػَظ زض (1

 ؽ                                                  .  اسر زضهاى قاتل عیزطر اظ تؼس ،یکسًََض لیفٌ یواضیت(2

 ؽ      .   اسر ّن زَاًی ی ضاتطِ ،یوًَیه اُیگ زض سیسف ٍ قطهع ضًگ یّا الل يیت ضاتطِ ًَع (3 

 ظ                                         .    زاضز ضا d ایD  غى ،Rh غى گاُیخا ،1 ٓضواض ّطکطٍهَظٍم زض(4

 ًساضز ضا کی چیّ ؽ                           .     زاضًس ضا A ٍ B سضاذیکطتَّ ساظًسُ یّا نیآًع ّطزٍ O یذًَ گطٍُ (5

 ظ     تاضس زاضسِ ضا اکثط حس کی ٍ اقل حس کی يیت یهقساض ّط زَاًس یه َسسِیخ غفر کی (6

 ّوِ ًِ یتطذ ؽ                                                   .   گطزز یه  افریزض يیٍالس اظ فطز کی یّا یػگیٍ زوام (7

 ظ                                                         .  سریً یکاف غى ٍخَز حیفسَز کی تطٍظ یتطا یگاّ(8

 زَاى یًو ؽ                                    . زاز حیزَض ضا فطز کی قس اًساظُ ّا،ػلّر غى یضٍ اظ زٌْا زَاى یه(9

 ظ                                                         اسر هثثر ذَاّس ضس.    Dd( گطٍُ ذًَی فطزی کِ 11

 ظ                                  (زض گل هیوًَی تا زیسى ضًگ گل هی زَاى غًَزیح ضا زطریع زاز.  11

 .ؽ خیَسسِ ای زاضًس                                                      (غفاذ چٌس خایگاّی فٌَزیح ّای گسسسِ ای زاضًس. 12
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 ظ         ( زغصیِ ًَظاز هثسال تِ فٌیل کسًََضی تا ضیط هازض تِ آسیة ّای هغعی اٍ هی اًداهس.13

 :خا ّای ذالی ضا تا ػثاضاذ هٌاسة کاهل ًواییس -23

 (ّا کاهِ) گاهسْا                       ًسل ّا................................ ّسسٌس.      تیي اضزثاط تطقطاضکٌٌسُ ّای یاذسِ (1

 غفر                                                        ...................هی گَیٌس.  خاًساضاى اضثی ٍیػگی ّای تِ (2

 غًَزیح                                                       ......................گَیٌس. فطز زض ّا)آلل( زگطُ تِ زطکیة (3

 خیَسسِ                                                 غفاذ چٌس خایگاّی، ............. اسر. (ضخ ًوَز)فٌَزیح (4

 تاضظ ٍ ًْفسگی               ضاتطِ ............... ٍخَز زاضز.             O وB تیي الل ّای  ABOزض گطٍُ ذًَی (5

 ّن زَاًی                           .زاضز ٍخَز...............  ضاتطِ Aو B  یّا الل يیت ABO یذًَ گطٍُ زض(6

 XH Xh                                               ى ًوَز زذسط ًاقل تیواضی ّوَفیلی ..................... اسر.غ(7

 (ّطر )VIII یاًؼقاز ػاهل                                         .  تاضس یه.......................... فقساى یلیّوَف ًَع يیزط غیضا( 8
 (خیَسسِ) چٌسخایگاّی غفر      زاضز.غفاذ...............گَیٌس.    ضطکر غًی خایگاُ یک اظ تیص آى تطٍظ کِ تِ غفازی (9

 ذَى آظهایص                      .زَلس اًدام.......................هی تاضس تسٍ زض کسًََضی فٌیل زطریع ضٍش (11

 ًاذالع             تِ  فطزی کِ تیص اظ یک ًَع الل تطای یک غفر زاضز.................هی گَیٌس.    ( 11

 سیسیتٌَ ضا آى ٓضواض زاضز یهٌطق اضزثاط ّا گعاضُ اظ یکی تا  ّا ٍاغُ اظ کیّط طیظ خسٍل ضز  -24 

         

ضواضُ  گعاضُ ٍاغُ

 ٍاغُ

 زَاًی ّن-1

 گسسسِ  غفر -2

 خٌس تِ ٍاتسسِ غفاذ -3

 غفاذ چٌس خایگاّی -4

 (ضخ ًوَز) فٌَزیح -5

 غًَزیح)غى ًوَز(-6

 غفاذ زک خایگاّی -7

   زٌّس.   هی تطٍظ ضا ذَز اثط الل زٍ ّط آى، زض کِ الل ّا تیي ای ضاتطِ -الف

  غفر ضا گَیٌس تطٍظیافسِ  حالر یا ظاّطی ضکل -ب

  غفازی کِ یک خایگاُ غى زض کطٍهَظٍم زاضًس.-ج

  تاضس زاضسِ زَاًس هی ضا هطرػی هقساضّای فقط کِ غفازی -ج

  تاضس.  زاضسِ قطاض خٌسی کطٍهَظٍم زٍ اظ یکی زض آًْا غًی خایگاُ کِ ضا غفازی -ز

  تیص اظ یک خایگاُ غى ضطکر زاضًس. غفازی کِ زض تطٍظ آى ّا -ٍ

       ضَز. یگاُ اظ ................... هٌسقل ًویک تیواضی ٍاتسسِ تِ خٌس ًْفسِ ّیچ -25    

 الف( هازض سالن ٍ خسض تیواض تِ فطظًس زذسط                           ب( هازض تیواض ٍ خسض سالن تِ فطظًس خسط    

      خسض تیواض ٍ هازض سالن تِ فطظًس خسط ز( ج( خسض سالن ٍ هازض تیواض تِ فطظًس زذسط                                

 یزاضا یدیغًَز زسسِ یفطاٍاً کِ گفر زَاى یه ضَز یه کٌسطل یغً گاُیخا سِ زَسط کِ شضذ یًَػ زض ضًگ غفر تا اضزثاط -26      

     ..... . ........... تطاتط.............  یزاضا یدیغًَز زسسِ یفطاٍاً تا.............. 

 اسر – غالة الل چْاض - هغلَب الل کی (ب                     اسر – هغلَب الل چْاض - غالة الل چْاض (الف

      سریً - غالة الل سِ - هغلَب الل سِ (ز                             سریً – غالة الل کی - غالة الل خٌح (ج

 45 غفحِ ًوَزاض زض زقر تا اسر؛ زضسر الف ٌِیگع
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 ریخوؼ زض یطسطیت یفطاٍاً حیغًَز کسامAaBBcc و aabbCc      یّا حیغًَز تا شضذ زٍ لقاح اظ حاغل یّا ظازُ يیت زض -27

 زاضر؟ ذَاّس ّاشضذ

 aaBbcc ( ز AaBbCc (ج             AabbCC ب(                 AaBbccالف (

 ج :زضسر گعیٌِ

 . زاضًس ضا یفطاٍاً يیطسطیت تاضٌس، زاضسِ هغلَب الل 3 ٍ غالة الل 3 کِ ییّاحیغًَز 45 غفحِ ًوَزاض طثق

  اسر ًازضسر ب ٌِیگع یٍل تاضس؛ زضسر جٍ ب ٌِیگع زَاًسیه خس

 .آهس ًرَاّس ٍخَز تِ bb حیغًَز تا یشضز سؤال، هسي زض هَخَز شضذ زٍ عشیآه اظ چَى

 .اسر کوسط آى یفطاٍاً ٍ زط ضٍضي.....................  حیغًَز تا یشضز اظ...................  حیغًَز تا یشضز ضًگ ةیزطز تِ شضذ، یًَػ زض-28

 Aabbcc – aaBbCC ب(                                           AAbbCc – AaBbCc الف(

 AaBbCc – AaBbcc ز(                                            AAbbCc – aaBBCC ج(

 ؛ ز: زضسر ٌِیگع

  است؛ (سیسف سور تِ) زطضٍضي شضذ ضًگ باشد، طسطیت هغلَب یّاالل زؼساز چه هر 

 .است کوسط یفطاٍاً ،تاضس طسطیت هغلَب ٍ غالة یّااللزؼساز اذسالف چه هر و

 .تاضسکطزُ افریزض....................  اظ ضا..... ........... الل زَاًس یًو.... ............. ، ًْفسِ X تِ ٍاتسسِ یواضیت تِ زَخِ تا -29

 هازض – یواضیت – واضیت زذسط (ب                               هازض – غالة – سالن خسط (الف

 خسض – یواضیت – سالن زذسط (ز                                خسض – یواضیت – واضیت خسط (ج

 است؛ درست ج گزینه

 .خسض اظ ًِ و میکند دریافت هازض اظ ضا تیواضی الل تیواض، خسط )هموفیلی مثل( شرایط این با بیماری 
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