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 1صفحه  
 

 یو ملکول یسلول یستز

 در کدام خانواده اعضاي ضدآپوپتوزي و آپوپتوزي وجود دارد؟ ـ 1
 TNF د) NFK-B ج) BCL2 ب) STAT الف)

 در شبکه اندوپالسمی کدام است؟ HSP70هومولوگ پروتئین شوك حرارتی  ـ 2
 Dnak د) HSP90 ج) HSP40 ب) BiP الف)

 هاي دختري حاصل از تقسیم دوتایی درست است؟کدام گزینه در مورد سلول ـ 3
 باشد.ها دو سلول دختري از نظر ژنتیکی شباهت و از نظر اندازه و شکل متفاوت میدر پروکاریوت )الف
 باشد.ها دو سلول دختري از نظر ژنتیکی شباهت و از نظر اندازه و شکل متفاوت مییوکاریوتدر  )ب
 ها دو سلول دختري از نظر ژنتیکی متفاوت و از نظر اندازه و شکل شباهت دارند.در پروکاریوت )ج
 رند.ها دو سلول دختري از نظر ژنتیکی متفاوت و از نظر اندازه و شکل شباهت دادر یوکاریوت )د

 در طی مراحل تکاملی، کدام موجود مناسب مطالعه است؟ (Cell Polarization)جهت بررسی قطبیت سلول  ـ 4
 Roundworm الف)
 Zebrafish ب)
 Mice ج)
 Fruitfly د)

 :بجزباشند، ها فاکتور رشد میتمام گزینه ـ 5
 IGF-1 د) TGF-β ج) EGF ب) Insulin الف)

 کند؟رسان را در سلول فعال میپروالکتین کدام مسیر پیام ـ 6
 TNF-α الف)
 TGF-β ب)
 Toll Like Receptor ج)
 MAPK د)

باعث ایجاد کدام خاصیت در  Nشدن الیگوساکاریدها به انتهاي ها اضافهدر طی گلیکوزیالسیون پروتئین ـ 7
 شود؟ن میپروتئی

 افزایش پایداري )الف
 افزایش تاخوردن )ب
 افزایش پایداري و تاخوردن )ج
 کاهش حاللیت و تاخوردن )د

 ساز در کجا قرار دارد؟هاي بنیادي خونآوري سلولبهترین مکان براي جمع ـ 8
 هاخون محیطی درون رگ )الف
 مغز استخوان )ب
 طحال )ج
 جفت نوزاد )د
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 2صفحه  
 

 سارکوما چیست؟ ـ 9
 ساز بافت همبند (پیوندي)هاي پیشسرطان سلول )الف
 ساز بافت اندودرمهاي پیشسرطان سلول )ب
 ساز بافت اکتودرمهاي پیشسرطان سلول )ج
 هاي گلیالسرطان سلول )د

 درست است؟ها کامیک از عبارات زیر در مورد ساختمان پروتئین ـ 10
 شوند.) صفحات بتا همانند مارپیچ آلفا توسط پیوندهاي هیدروژنی تشکیل می1
 گیري مشخصی هستند.) صفحات بتا همانند مارپیچ آلفا داراي جهت2
 ) اسید آمینه پرولین در صفحات بتا وجود ندارد.3
 رپیچ آلفا هستند.ترین اسیدهاي آمینه در ساختار ماهاي گالیسین و پرولین رایج) اسیدآمینه4

 4و  2 )د 4و  1 )ج 3و  1 )ب 2و  1 )الف

 گیرد؟در طی تقسیم میتوز تعیین جایگاه سیتوکینز در کدام مرحله از چرخه سلولی صورت می ـ 11
 M د) S ج) G2 ب) G1 الف)

هاي کربوکسیل و آمین به وسیله کدام پیوند به موجود در ساختمان پروتئین، گروه αدر ساختار مارپیچ  ـ 12
 گردند؟یکدیگر متصل می

 هیدروفوبی )د واندروالسی )ج کوواالنسی )ب هیدروژنی )الف

 طول دارد. ... نانومتر،داراي .......... چرخش و .......... اسیدآمینه است و ....... αدر ساختار پروتئین، یک مارپیچ  ـ 13
 نانومتر 16,5اسیدآمینه ـ  36چرخش ـ  5 )الف
 نانومتر 16,5اسیدآمینه ـ  68چرخش ـ  10 ب)
 نانومتر 21اسیدآمینه ـ  68چرخش ـ  15 ج)
 نانومتر 5,4اسیدآمینه ـ  36چرخش ـ  10 د)

 شود؟غالف میلین توسط کدام سلول ساخته می ـ 14
 ايآستروسیت ستاره )الف
 اپاندیمال )ب
 میکروگلی )ج
 اولیگودندروسیت )د

 کدام اندام داراي ساختار سن سشیوم است؟ ـ 15
 جفت )د ریه )ج طحال )ب کلیه )الف

 دهد؟هاي زیر واکنش قوي بین پروتئین و لیگاند را نشان میکدامیک از گزینه ـ 16
 eqK=0 د) کم eqK ج) زیاد dK ب) کم dK الف)

 تواند باعث القاي سرطان رحم شود؟کدام ویروس می ـ 17
 HTLV د) HIV ج) HPV ب) HSV الف)
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 3صفحه  
 

 جهت اثبات فسفریالسیون یک پروتئین، استفاده از کدام تکنیک مناسب است؟ ـ 18
 Northern Blot د) Southern Blot ج) Western Blot ب) PCR الف)

 کدام است؟ Gساختار گیرنده متصل به پروتئین  ـ 19
 یک بار گذر از غشاء )الف
 سه بار گذر از غشاء )ب
 پنج بار گذر از غشاء )ج
 هفت بار گذر از غشاء )د

 گزینه درست در مورد پتانسیل عمل، کدام است؟ ـ 20
 دهد.سدیم را افزایش میدپالریزاسیون پتانسیل غشاء، میزان یون  )الف
 دهد.سلولی را به شدت تغییر میغلظت یون سدیم درون )ب
 گیرد.صورت می ATPهاي عصبی، بدون نیاز به هدایت پتانسیل عمل در سلول )ج
 کند.یون از غشاء عبور می 10000-5000هزارم ثانیه، تقریباً در طول یک )د

را  اي، ..........هاي استوانههاي مخروطی چشم، مسئول شناسایی ......... هستند و سلولداران سلولدر مهره ـ 21
 کنند.شناسایی می

 رنگ ـ نور درخشان )الف
 نور درخشان ـ نور ضعیف )ب
 نور ضعیف ـ نور درخشان )ج
 رنگ ـ نور ضعیف )د

 پیوندي است؟پیوند بین فسفولیپید و گلسیرول از چه نوع  ـ 22
 استري )د قطبی )ج هیدروژنی )ب کوواالنسی )الف

 شود؟تحریک کدام گیرنده غشایی، موجب آپوپتوز می ـ 23
 FAD د) FAS ج) TNF-α ب) TGF-β الف)

 درست است؟ (redox)کدام گزینه در مورد واکنش ردوکس  ـ 24
 کنند.ول با پتانسیل اکسیداسیون حرکت میها به سمت مولکالکترون )الف
 نمایند.ها را منتقل میتر به طور خودبخود الکترونترکیبات با پتانسیل اکسیداسیون مثبت )ب
 کنند.تر با گرفتن انرژي به سمت ترکیبات احیاء منفی حرکت میها با پتانسیل احیاء مثبتالکترون )ج
 کنند.تر حرکت میپتانسیل احیاء مثبتها به سمت مولکول با الکترون )د

 ها، درست است؟هاي کدکننده پروتئینها و ژنکدام گزینه در مورد تعداد پروتئین ـ 25
 هاي کدکننده پروتئین است.ها برابر با تعداد ژنتعداد پروتئین )الف
 است.هاي کدکننده پروتئین ها بیشتر از تعداد ژنتعداد پروتئین )ب
 هاي کدکننده پروتئین است.ها کمتر از تعداد ژنتعداد پروتئین )ج
 هاي کدکننده پروتئین باشد.تواند بیشتر یا کمتر از تعداد ژنها میتعداد پروتئین )د
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 4صفحه  
 

 در ساختمان پروتئین چیست؟ Random Coilساختار فنر تصادفی  ـ 26
 است. βو صفحات  αهاي مارپیچ که فاقد ساختمان پپتیديقسمتی از زنجیره پلی )الف
 پپتیدي که داراي قابلیت انعطاف است.قسمت جداشده از زنجیره پلی )ب
 پپتیدي است که ساختمان ثابت سه بعدي ندارد و قابل انعطاف است.قسمتی از زنجیره پلی )ج
 است. βو فاقد صفحات  αپپتید است که واجد مارپیچ قسمت جداشده از زنجیره پلی )د

 گیرد.تبدیل قند گلوکز به مانوز، توسط آنزیم ......... و تبدیل گلوکز به گاالکتوز، توسط آنزیم .......... صورت می ـ 27
 مرازمراز ـ اپیاپی )د مرازایزومراز ـ اپی )ج هیدروالز ـ هیدروالز )ب هیدروالز ـ ایزومراز )الف

 کدام گزینه در ارتباط با پتانسیل اکسیداسیون، درست است؟ ـ 28
 دادن الکترونتمایل به ازدست )الف
 تمایل به جذب الکترون )ب
 دادن پروتونتمایل به ازدست )ج
 تمایل به جذب نوترون )د

 را ایجاد نماید؟ Fight-or-fightتواند در بدن، پاسخ کدام هورمون می ـ 29
 انسولین )الف
 نفریناپی )ب
 کورتیزول )ج
 پروالکتین )د

 کدامیک در مورد توزیع کلسترول در غشاهاي میتوکندري، درست است؟ ـ 30
 کلسترول در غشاهاي میتوکندري وجود ندارد. )الف
 کلسترول در غشاي داخلی میتوکندري وجود ندارد. )ب
 در غشاي داخلی میتوکندري وجود دارد. کلسترول فقط )ج
 کلسترول در هر دو غشاي داخلی و خارجی میتوکندري وجود دارد. )د

 توان با میکروسکوپ نوري مشاهده نمود؟هاي) سلولی زیر را میهاي (اندامککدامیک از ارگانل ـ 31
 میتوکندري )د گلژي )ج شبکه اندوپالسمی )ب ریبوزوم )الف

 میزان خطا در رونویسی از ژنوم انسانی چقدر است؟ ـ 32
 نوکلئوتید 510نوکلئوتید به ازاي  10 الف)
 نوکلئوتید 1210نوکلئوتید به ازاي  1 ب)
 نوکلئوتید 610نوکلئوتید به ازاي  10 ج)
 نوکلئوتید 910نوکلئوتید به ازاي  1 د)

 موردآنالیز قرار داد؟ NMR (Nuclear Magnetic Resonance)سنجی توان توسط طیفرا می کدام پروتئین ـ 33
 اسید آمینه 1000پروتئین بزرگ، حداقل داراي  )الف
 اسید آمینه 5000پروتئین بزرگ، حداقل داراي  )ب
 اسید آمینه 200هاي کوچک، داراي حدود پروتئین )ج
 اسید آمینه 75هاي کوچک، داراي حدود پروتئین )د
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 5صفحه  
 

 :بجزهاي زیر نقش دارند، همه آنزیم )Lagging Strand(در همانندسازي از رشته پیرو  ـ 34
 DNA Polymerase α الف)
 Ribonuclease H ب)
 DNA Ligase ج)
 RNA Polymerase β د)

 :بجزت، هاي انسانی درست اسهاي زیر در مورد جهشتمام گزینه ـ 35
 متیل سیتوزین است.-5شدن در اثر دآمینه Tبه  Cاي، تبدیل هاي نقطهترین انواع جهشیکی از شایع )الف
 است. T-Tتشکیل دایمر  UVها در اثر تابش ترین جهشیکی از شایع )ب
 دهد.پس از همانندسازي رخ می (Mismatch Excision Repair)باز اشتباه ترمیم برش جفت )ج
 DNAاي از دهد که اغلب منجر به حذف قطعـه، نوترکیبی همولوگ رخ میDNAغالباً در ترمیم شکستگی دو رشته  )د

 شود.دیده میدر ناحیه آسیب 
 
 یوشیمیب

 کدام گزینه در مورد سلول سرتولی صحیح است؟ ـ 36
 .دارد LHرسپتور مقدار زیادي  )الف
 تستوسترون براي اسپرماتوژنز است.مسئول ایجاد غلظت باالي  ب)
 در میتوکندري است. StARداراي پروتئین  ج)
 کند.را تنظیم می FSHمقدار  inhibin Aبا ترشح  د)

 هاي زیر مورد انتظار است؟از هورمون کدامیکاست، کاهش مقدار  FSHدر خانمی که دچار نقص در رسپتور  ـ 37
 آندروستن دیون د) پروژسترون ج) ننولونپرگ ب) استرادیول )الف

 ؟هاي زیر استاز آنزیم کدامیکاثر ضد درد پردنیزون به دلیل مهار  ـ 38
 1 -سیکلواکسیژناز  الف)
 A2فسفولیپاز  ب)
 2 -سیکلواکسیژناز  ج)
 پروستاگالندین هیدروپراکسیداز د)

 است؟ کدام در متابولیسم اجسام کتونی لیاز– HMG-CoAمحصول عمل آنزیم  ـ 39
 CoAاستواستیل  الف)
 بتاهیدروکسی بوتیرات ب)
 استات ج)
 CoAاستیل  د)

 :بجزدر تبدیل اسید آمینه آالنین به گلوکز دخالت دارند،  ي زیرهاتمام آنزیم ـ 40
 انوالز د) کیناز پیروات ج) ترانس آمیناز ب) پیروات کربوکسیالز الف)

 :بجز دارند، شرکت کرآتینمینه زیر در بیوسنتز آتمام اسیدهاي  ـ 41
 متیونین د) آرژینین ج) گلوتامات ب) گالیسین الف)
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 6صفحه  
 

 اکسیداسیون اسیدهاي چرب کدام است؟ -ترین عارضه ایجاد شده در اثر اختالل بتامهم ـ 42
 هیپرشیلومیکرونمی )د هیپوگلیسمی )ج هیپراوریسمی )ب هیپرکلسترولمی )الف

 کدام ویتامین براي عملکرد آنزیم گلیکوژن فسفریالز الزم است؟ ـ 43
 پیریدوکسال فسفات الف)
 تیامین پیروفسفات ب)
 نیاسین ج)
 پانتوتنیک اسید د)

براي فاکتور  Co-receptorي عروق خونی و مغز وجود دارد و به عنوان گلیکوزآمینوگلیکان در دیوارهکدام  ـ 44
 کند؟رشد عمل می

 درماتان سولفات الف)
 کندروایتین سولفات ب)
 هپاران سولفات ج)
 هپارین د)

 شود؟می گلوکونئوژنز تحریک سبب طریق چه از گلوکاگن ـ 45
 افزایش کلسیم داخل سلولی الف)
 مسیر فسفاتیدیل اینوزیتول ب)
 Aسازي پروتئین کیناز فعال ج)
 Bسازي پروتئین کیناز فعال د)

 ؟کنداز کدام فسفولیپید استفاده میجهت استریفیه کردن کلسترول  LCATآنزیم  ـ 46
 فسفاتیدیل گلیسرول د) دیل اتانل آمینفسفاتی ج) فسفاتیدیل اینوزیتول ب) فسفاتیدیل کولین الف)

 کدام ترکیب زیر در مهار تجمع پالکتی نقش دارد؟ ـ 47
 2PGE د) 2PGF ج) 2PGI ب) 2TXA الف)

 ؟است، عکس یکدیگر انسانفعالیت کدام دو هورمون در کنترل وزن بدن  ـ 48
 Yنوروپپتید ـ گرلین الف)

 لپتین ـα-MSH  ب)
 POMC - Yنوروپپتید ج)
 لپتین ـ POMC د)

شده است، به دنبال اضافه نمودن غالت و آبمیوه پیش فقط از شیر مادر تغذیه می چندياي که تا ماهه 6 کودك ـ 49
دك کوقراري و یرقان شده است. نقص ژنتیکی کدام آنزیم زیر در این به رژیم غذایی، دچار استفراغ و بی

 تر است؟محتمل
 Bآلدوالز  د) اسید مالتاز ج) گاالکتوکیناز ب) فروکتوکیناز الف)
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 7صفحه  
 

اي با شکایت از خستگی مزمن که احتمال مسمومیت با سرب در وي وجود دارد، کاهش ساله 45در مرد  ـ 50
 هاي زیر مورد انتظار است؟فعالیت کدامیک از آنزیم

 ولینات سنتازآمینو لو-دلتا الف)
 آمینو لوولینات دهیدراتاز-دلتا ب)
 فسفات دهیدروژناز-6گلوکز  ج)
 پیروات کیناز د)

 ها است؟هاي مسیر بیوسنتز کاتکول آمینکوآنزیم کدامیک از آنزیم ،دوکسال فسفاتیپیر ـ 51
 دوپامین هیدروکسیالز الف)
 متیل ترانسفراز-Nفنیل اتانول آمین  ب)
 دکربوکسیالز دوپا )ج
 هیدروکسیالز تیروزین )د

 :بجزتوانند باعث افزایش احتمال بروز آترواسکلروز شوند، همه موارد زیر می ـ 52
 modified LDL الف)
 oxidized lipoprotein ب)
 lipoprotein a ج)
 apoprotein E د)

 DNAاي نگه داشتن ها، باعث تک رشتهسازي در یوکاریوتدر هنگام همانندکدامیک از فاکتورهاي زیر  ـ 53
 شود؟می

 MCM د) RPA ج) SSB ب) Cdc6 الف)

شود، از تولید تتراهیدروفوالت جلوگیري کدامیک از داروهایی که در درمان آرتریت روماتوئید تجویز می ـ 54
 کند؟می

 سولفونامید د) ایزونیازید ج) پریماکین ب) متوترکسات الف)

 شود؟فعال می Cهاي زیر توسط ویتامین از آنزیم کدامیک ـ 55
 تریپتوفان هیدروکسیالز الف)

 تیروزیناز )ب
 فنیل آالنین هیدروکسیالز ج)
 پرولیل هیدروکسیالز د)

 شود؟در کدام آنزیم ایجاد می)، در اثر نقص SCIDکمبود ایمنی مرکب شدید ( ـ 56
 آدنوزین دآمیناز الف)
 پورین نوکلئوزید فسفریالز ب)
 نوکلئوتیداز ج)
 پیریمیدین نوکلئوزید فسفریالز د)

 یابد؟از موارد زیر اتصال می کدامیک)، در داخل سلول کبدي به FABPپروتئین اتصالی به اسید چرب ( ـ 57
 Dویتامین  د) اسید صفراوي ج) بینبیلی رو ب) هِم )الف
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 :بجز منتقل کنند، ADPتوانند گروه فسفات خود را به تمام ترکیبات زیر می ـ 58
 فسفوانول پیروات )الف
 آرژینین فسفات )ب
 کرآتین فسفات )ج
 بیس فسفوگلیسرات -3و  2 د)

 ؟کاربرد دارد B1گیري فعالیت کدام آنزیم در تشخیص کمبود ویتامین اندازه ـ 59
 ترانس کتوالز الف)
 فسفات دهیدروژناز -6گلوکز  ب)
 ترانس آلدوالز ج)
 فسفوپنتوز ایزومراز د)

این بیمار صحیح  روبین درکند. کدام گزینه در مورد بیلیفنوباربیتال مصرف می ،بیماري به دلیل ابتال به صرع ـ 60
 است؟

 افزایش بیلی روبین غیرکونژوگه الف)
 کاهش بیلی روبین کونژوگه ب)
 افزایش بیلی روبین کونژوگه ج)
 کاهش دفع بیلی روبین د)

 :بجزهاي دهیدروژناز صحیح هستند، هاي آنزیمهمه جمالت زیر درباره واکنش ـ 61
 گیرد.در مخلوط واکنش انجام می NADPو  NADه کردن کوآنزیم واکنش دهیدروژنازها با اضاف الف)
 شوند.عنوان سوبسترا در نظر گرفته میههاي دوسوبسترایی بدر واکنش NADPHو  NADHهاي کوآنزیم ب)
 شوند.اي و طی واکنش به آنزیم متصل میصورت لحظههفقط ب NADPو  NADهاي کوآنزیم ج)
 باشد.به مخلوط واکنش جهت انجام کاتالیز توسط کمپلکس پیروات دهیدروژناز ضروري می FADافزودن  د)

 ) عبارت است از یک ... که بر روي مولکول ... عمل می کند.Dicerآنزیم دایسر ( ـ 62
 - DNAاگزونوکلئاز )الف
 - RNAاگزونوکلئاز )ب
 - DNAاندونوکلئاز )ج
 - RNAاندونوکلئاز )د

 :بجزصحیح هستند،  53pدر مورد پروتئین  ي زیرهاهمه گزینه ـ 63
 شود.هاي آپوپتوتیک میباعث افزایش تولید پروتئین الف)
 شود.مانع چرخه سلولی و تکثیر سلول آسیب دیده می ب)
 شود.استیالسیون باعث کاهش پایداري آن می ج)
 شود.بر اساس سرعت تخریب آن تنظیم می p53مقدار  د)
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 :بجزشوند، هاي کبدي زیر در وضعیت گرسنگی القا میبیان ژن همه آنزیم ـ 64
 فسفاتاز -6گلوکز  الف)
 پیروات دهیدروژناز ب)
 پیروات کربوکسیالز ج)
 I-فسفوفروکتوکیناز د)

 ؟شودفعال می cAMPهاي زیر توسط ز آنزیماکدامیک  ـ 65
 سنتاز گلیکوژن  )الف
 گلیکوژن فسفوریالز ب)
 کیناز پیرووات )ج
 I فسفوفروکتوکیناز )د

 :بجزگیرند، همه ترکیبات زیر توسط مغز به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می ـ 66
 کتونیاجسام  د) اسیدهاي چرب ج) اسیدهاي امینه ب) گلوکز الف)

 صحیح است؟ D ویتامین در موردکدام گزینه  ـ 67
 شود.فرم فعال آن در روده و کبد سنتز می الف)
 شود.دي هیدروکسی کوله کلسیفرول نامیده می -25و  24فرم فعال آن  ب)
 دي هیدروکسی کوله کلسیفرول است. -25و  1بیشترین مقدار در خون مربوط به  ج)
 شود.هیدروکسی کوله کلسیفرول سنتز می -25کلیه از در  د)

 

 یوانفورماتیکب

 صحیح است؟) (Pseudogenesها کدام عبارت در مورد سودوژن ـ 68
 .ها در ژنوم انسان استها در ژنوم انسان به شدت کمتر از تعداد ژنتعداد سودوژن )الف
 .ها فعال نیستمحصول پروتئینی سودوژن )ب
 .ها محصول پروتئینی ندارندسودوژن )ج
 .ها به کلی فاقد عملکرد هستندسودوژن )د

 چیست؟ GEO2R ـ 69
 .توانمند است R packageیک  )الف
 .تعاملی توانمند است web-based toolیک  )ب
 .توانمند است) database(یک پایگاه داده  )ج
 .است RNAن کرد hybridizeیک روش توانمند  )د

 صحیح است؟ microRNAsکدامیک در مورد ساختار  ـ 70
 .نوکلئوتید هستند 22عموما متشکل از حدود  )الف
 .نوکلئوتید هستند 220عموما متشکل از حدود  )ب
 .نوکلئوتید هستند 2200عموما متشکل از حدود  )ج
 .هستندنوکلئوتید یا کمتر  2200عموما متشکل از حدود  )د
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 :بجزبینی ساختار پروتئین هستند، هاي پیشهمه موارد زیر جزو روش ـ 71
 Ab Initio prediction الف)
 PolyPhen prediction ب)
 Homology modeling ج)
 Fold recognition د)

 گیرد؟هاي بیان ژن میکرواري مورد استفاده قرار میسازي دادههاي زیر براي ذخیرهکدامیک از پایگاه داده ـ 72
 EMBL د) MMDB ج) GEO ب) DDBJ الف)

 کند؟ها استفاده میترازي توالیاز کدام روش و یا الگوریتم براي هم ClustalWنرم افزار  ـ 73
 exhustiveروش  )الف
 block basedروش  )ب
 progressiveروش  )ج
 iterativeروش  )د

در خروجی نتیجه کدام گزینه نشان دهنده ) alignment(تراز کنیم اگر دو توالی پروتئینی را با یکدیگر هم ـ 74
 باشد؟اسیدهاي آمینه یکسان می matchدرصد تعداد 

 sequence homology الف)
 sequence identity ب)
 sequence similarity ج)
 sequence non homology د)

 Entrez تصویر زیر، مربوط به نتیجه جستجو براي ژن مربوط به زنجیره بتاي هموگلوبین انسانی در پایگاه داده ـ 75
 بر این اساس، این ژن روي کدام کروموزوم انسان قرار دارد؟. است

 

 
 

 17 )د 15 )ج 13 )ب 11 )الف
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 هاي زیستی طراحی شده است؟پایگاه داده بیوانفورماتیکی براي ذخیره اطالعات توالیکدام  ـ 76
 MeSH د) PDB ج) DDBJ ب) PubMed الف)

مـورد اسـتفاده قـرار ) multiple sequence alignment(هـا ردیفـی چندگانـه توالیافزار براي همکدام نرم ـ 77
 ؟گیردنمی
 LAGAN د) MUSCLE ج) ClustalW ب) MAFFT الف)

 دهنده رابطه فیلوژنتیک یکسانی هستند؟کدام دو درخت فیلوژنتیک زیر اساسا نشان ـ 78

 
 ب و ج )د الف و د )ج ج و د )ب الف و ب )الف

 طراحی شده است؟شده هاي بیانmRNAکدام پایگاه داده براي ذخیره کردن اطالعاتی از جنس  ـ 79
 HTGS د) dbEST ج) OMIM ب) PDB الف)

آمینواسید هستید و اکنون قصد دارید با استفاده از  15فرض کنید در حال مطالعه درباره پپتیدي به طول  ـ 80
BLAST براي این منظور در تنظیمات . پپتیدهایی با شباهت زیاد را در موجودات زنده دیگر بیابیدBLAST  از

 استفاده خواهید کرد؟) scoring matrix(کدام ماتریس امتیاز دهی 
 PAM250 د) PAM200 ج) PAM100 ب) PAM30 الف)

 مورد استفاده قرار گرفته است؟ outgroupها به عنوان از تاکسون کدامیکدر درخت فیلوژنتیک زیر  ـ 81

 
 4 د) 3 ج) 2 ب) 1 الف)

 در یک پروتئین کارآمدتر است؟ Phosphorylationکدام روش براي تعیین  ـ 82
 کروماتوگرافی تعویض یونی )الف
 الکتروفورز دو بعدي )ب
 Edman degradationتعیین توالی مستقیم با روش  )ج
 طیف سنجی جرمی )د
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 ):Domain(مین با دا) Motif(ها، در مقایسه موتیف درپروتئین ـ 83
 .تر از دامین استموتیف بزرگ )الف
 .تر از دامین استموتیف کوچک )ب
 .این دو یک معنا دارند )ج
 .از دامین باشد ترتر یا کوچکهاي ممکن است موتیف بزرگبسته به نوع پروتئین )د

......... .. روند احتمال تشکیل ساختارهايبه کار میها بینی ساختمان دوم پروتئینهایی که براي پیشالگوریتم ـ 84
 .کنندرا محاسبه می

 )β sheets(هاي بتا و صفحه) α helices(هاي آلفا مارپیچ )الف
 هاي بتامرها و صفحهمولتی )ب
 )coils(ها و کویل هاي بتاو صفحه هاي آلفامارپیچ )ج
 هامرها و کویلمولتی )د

 تر است؟کدام مورد درست Functional genomicsدر  ـ 85
 .هاي پروتئینی استکنشهمان شناخت شبکه برهم )الف
 .شناخت ارتباط بین ژنوتیپ و فنوتیپ از اهداف اساسی آن است )ب
 .پذیردصورت می DNAشناخت عملکرد محصوالت  )ج
 .همان پروتئومیکس است )د

 ؟کدام مورد صحیح است BLASTXو  BLASTPهاي الگوریتم يبارهدر ـ 86
 .رودها به کار میبراي مقایسه سکانس اسید نوکلئیک با پایگاه اطالعاتی پروتئین BLASTP الف)
 .رودها به کار میبراي مقایسه یک سکانس پروتئینی با پایگاه اطالعاتی پروتئین BALSTX ب)
کند، سپس هر یک را با پایگاه اطالعـاتی سکانس پروتئینی محتمل ترجمه میرا به شش  DNAسکانس  BLASTX ج)

 .کندها مقایسه میپروتئین
ها شباهت دارد به کـار با کدام پروتئین در پایگاه اطالعاتی پروتئین DNAبراي یافتن اینکه محصول یک  BLASTP د)

 .رودمی

 :DNA Alignment (DA(نسبت به  PA) Protein Alignment(ي اطالعات حاصل از در مقایسه ـ 87
تغییـري در نـوع ) بخصـوص در جایگـاه سـوم کـدون( DNAکارآمدتر است چون بسیاري از تغییرات در تـوالی  PA الف)

 .کننداسیدآمینه مربوطه ایجاد نمی
 .است DAها کارآمدتر از مرفیسمبراي تشخیص پلی PA ب)
 .پذیردصورت می PAفقط از طریق  regulatoryمقایسه نواحی  )ج
 .پذیر استامکان DAهاي هومولوگ فقط از طریق یافتن توالی )د

 توان عملکرد یک پروتئین را برآورد کرد؟هاي زیر میبا کدامیک از روش ـ 88
 پروتئین ـ کنش پروتئینبررسی برهم )الف
 )homologous( جستجوي ساختارهاي همولوگ )ب
 مشخص کردن نقطه ایزوالکتریک )ج
 هر سه )د
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 باشد؟صحیح می) Homologous(هاي همولوگ کدام گزینه در مورد پروتئین ـ 89
 .بندي کردتوان از نظر میزان همولوژي درجههاي همولوگ را میپروتئین )الف
 .تکاملی مشترك نیستندداراي تبار و جدّ  هاي همولوگ الزاماًپروتئین )ب
 .هاي همولوگ معموال داراي شباهت معنادار در ساختار سه بعدي هستندپروتئین )ج
 .اي هستندمعناداري در توالی اسیدآمینه) identity(هاي همولوگ داراي یکسانی پروتئین )د

 کند؟هاي زیر براي یافتن درخت فیلوژنتیک از فرض وجود ساعت مولکولی استفاده میاز روش کدامیک ـ 90
 )Bayesian inference(هاي مبتنی بر استنباط بیزي روش )الف
 )UPGMA(روش جفت گروه بدون وزن با میانگین حسابی  )ب
 )maximum likelihood(نمایی روش ماکزیمم درست )ج
 )maximum parsimony(جویی مم صرفهیروش ماکز )د

 صحیح است؟) Alignment(ترازي هاي زیر در بحث هماز گزینه کدامیک ـ 91
 .یک توالی پارالوگ، همولوگ است. یک توالی ارتولوگ، همولوگ است )الف
 .یک توالی پارالوگ، همولوگ نیست. یک توالی ارتولوگ، همولوگ است )ب
 .یک توالی پارالوگ، همولوگ است. گ، همولوگ نیستیک توالی ارتولو )ج
 .یک توالی پارالوگ، همولوگ نیست. یک توالی ارتولوگ، همولوگ نیست )د

 ؟باشدنمی Structural Variantsهاي زیر جزء کدامیک از جهش ـ 92
 Insertions/Deletions الف)
 Inversions ب)
 Translocations ج)
 Nonsynonymous Variants د)

از نرم افزارهاي  کدامیکاگر بخواهیم از یک کامپیوتر شخصی به یک سرور لینوکسی دسترسی داشته باشیم  ـ 93
 شود؟زیر استفاده می

 BioPerl د) PuTTY ج) GALAXY ب) Python الف)

 mRNAمربوط به یک توالی ) Accession Number(تواند به عنوان یک شماره دسترسی کدام گزینه زیر می ـ 94
 باشد؟ NCBIرفرانس در پایگاه داده 

 NM_006744 د) X02775 ج) AF025334 ب) NP_006735 الف)

 باشد؟صحیح می Gene ontology (GO(کدام گزینه در مورد پرتال و پایگاه داده  ـ 95
هـاي مختلـف را در هـا از ارگانیزمها و پروتئینهاي مختلف ژنهاي مربوط به جنبههرستی پویا و تحت نظارت از واژهف )الف

 .دهداختیار قرار می
هاي دیگـر هاي اطالعاتی ارگانیزمهاي مستقل است و متکی به پایگاهداراي داده) Gene Ontology( پایگاه اطالعاتی )ب

 .نیست
 .صورت گرفته است Biochemichal processبر اساس  GOسازماندهی  )ج
 .دهدرا به دست می molecular functionفقط  )د
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 براي مقایسه دو توالی کدام گزینه صحیح است؟ Dotplotsدر مورد روش  ـ 96

 .در مورد دو توالی کامال جدا از هم انتظار تشکیل یک نوار اریب پیوسته داریم )الف
 .در مورد دو توالی کامال مشابه انتظار تشکیل یک نوار اریب پیوسته داریم )ب
 .در مورد دو توالی کامال مشابه انتظار تشکیل یک نوار اریب منقطع داریم )ج
 .در مورد دو توالی کامال جدا از هم انتظار تشکیل یک نوار اریب منقطع داریم )د

 وجود دارد؟ GenBankو  RefSeqهاي ذخیره شده در پایگاه داده چه تفاوتی در داده ـ 97

 .اند و اطالعات ویرایش شده غیر تکراري هستندبرداشت شده GenBankاز  RefSeqهاي موجود در توالی )الف
 .ي هستنداند و اطالعات ویرایش شده غیر تکراربرداشت شده RefSeqاز  GenBankهاي موجود در توالی )ب
 .اند و اطالعات ویرایش نشده تکراري هستندبرداشت شده GenBankاز  RefSeqهاي موجود در توالی )ج
 .اند و اطالعات ویرایش نشده تکراري هستندبرداشت شده RefSeqاز  GenBankهاي موجود در توالی )د

 ؟نیستترکیب کدامیک از ابزارهاي زیر به همراه کاربردشان صحیح  ـ 98

 Next‐generation sequencing/SAMTools الف)
 Proteomics/PLINK ب)
 Pairwise alignment/BLAST ج)
 Functional genomics/Cytoscape د)

در پایگاه  BLASTفرض در برنامه عنوان پیش زیر به) scoring matrix(هاي جایگزینی کدامیک از ماتریس ـ 99

 شود؟استفاده می NCBIداده 

 BLOSUM45 الف)

 BLOSUM62 ب)
 PAM250 ج)
 PAM30 د)

 ؟باشدنمیصحیح  protein alignmentدر مورد نتایج بدست آمده از  کدامیک ـ 100

 .دهدبدست می DNA alignmentاطالعات جامع تري نسبت به  protein alignmentمعموال  )الف
 .یک کمیت پیوسته است Homology ب)
 .یک کمیت پیوسته است Identity ج)
 .یک کمیت پیوسته است Similarity د)

 موفق باشید
 


