
 

 

 بانک سوال زیست یازدهم نوبت دوم 

6فصل   

درمورد تقسیم میوز به سواالت زیر پاسخ دهید. -1  

 دوباره همانند سازی می کنند؟DNAالف(ایا دراین تقسیم 

 ب(چه رویدادی باعث نشانگان داون می شود؟ودرکدام مرحله از تقسیم میوز صورت می گیرد؟

ببرید؟ دومورد از عوامل موثربروز سرطان را نام -2  

روش های رایج درمان سرطان را نام ببرید؟ -3  

را با تقسیم میتوز مقایسه کنید .چه شباهتها و تفاوت ها بین این دو فرایند وجود دارد؟2تقسیم میوز  -4  

........می گویند..........................تشکیل شده که به این کروموزوم ها ......هرکروموزوم از دوبخش شبیه به هم به نام ................. -5  

................................... و ..................................است.، .روش های رایج درمان سرطان شامل.................................  -6  

ته..................تولید می کند.جفت کروموزوم با سه بار تقسیم میتوزبدون تقسیم میان یاخ8یاخته ای دارای -7  

 ( چند یاخته چند هسته ای4( یک یاخته چند هسته ای 3یاخته تک هسته ای       6( 2یاخته تک هسته ای  8 (1

 

شکل مقابل کدام مرحله تقسیم میتوز را نشان میدهد؟شکل بعد از این مرحله را رسم کنید؟ روی شکل سانتریول  -8

  ها و سانترومر را مشخص کنید؟                                                                                                  

 

چرخه یاخته ای وتقسیم میوزپاسخ دهید؟ به پرسش های زیر در باره ی -9  

 

بیشتر چرخه زندگی یک یاخته به کدام مرحله اختصاص دارد؟ –الف   

 

یک یاخته جانوری به هنگام ورود به مرحله میوز چند جفت سانتریول خواهد داشت؟ -ب  



-01 شکل مقابل کدام یک از مراحل تقسیم میتوز را به طور دقیق نشان میدهد؟

پاسخ مناسب دهید: -11  

(تومور را تعریف کنید1  

(یک نوع تومور خوش خیم و یک نوع تومر بدخیم را نام ببرید2  

کروماتید و سانترومر را بر روی شکل مقابل مشخص کنید -12  

7فصل   

 در ارتباط با نمو جنین انسان به سواالت زیر پاسخ دهید:-1

 الف(توده سلولی هنگام جایگزینی چه نامیده می شود؟

 ب(نقش برون شامه جنین)کوریون(چیست؟

 درمورد دستگاه تولیدمثل مرد به سواالت زیر پاسخ دهید:-2

 الف(نقش یاخته های بینابینی چیست؟

 ب(نقش مایع ترشح شده ازغده وزیکول سمینال چیست؟

بعد از تخمک گذاری چه اثری برروی سلول های فلیکولی دارد؟LHترشح  

،ماهیچه های صاف....................................را نیز منقبض می کندهورمون.............................عالوه برتاثیر در زایمان -3  

چرخه ی تخمدانی با تاثیر کدام هورمون ها تنظیم و هدایت می شود؟ -4  


