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 1صفحه  
 

 یعموم یشناس یبو آس یبافت شناس

 است؟ نوعی چه طناب صوتی از پوششی بافت ـ 1
 سنگفرشی ساده )الف
 ايمطبق استوانه )ب
 مطبق سنگفرشی )ج
 مکعبی ساده )د

 :بجز ،هاي زیر وجود دارددر دستگاه )DNES )Diffuse neuro endocrine systemهاي سلول ـ 2
 تناسلی )د گوارشی )ج ادراري )ب تنفسی )الف

 شود؟می بالغ کالژن به پروکالژن تبدیل باعث انتهایی قسمت برداشتن با آنزیم کدام ـ 3
 کالژناز )الف
 هیدروکسیالز لیزیل )ب
 پپتیداز پروکالژن )ج
 اکسیداز لیزیل )د

 ؟ندارد وجود شناسایی قابل پریکندریوم غضروف کدام در ـ 4
 غضروف الله گوش )الف
 غضروف مفصلی )ب
 غضروف ناي )ج
 غضروف حنجره )د

 است؟ ورسیکان زیادي مقادیر حاوي اگریکان بجاي سلولی خارج ماتریکس در غضروف کدام ـ 5
 ب و الف گزینه )د هیالین غضروف )ج االستیک غضروف )ب فیبري غضروف )الف

 است؟ عضله کدام هايویژگی از Intercalated disc ـ 6
 ج و ب گزینه )د             قلبی عضله )ج             مخطط عضله )ب              صاف عضله )الف

 دارد؟ وجود عروق صاف عضله در فقط حدواسط فیالمانِ کدام ـ 7
 دسمین )د   اسکلتین )ج     پریفرین )ب ویمنتین )الف

 سطح راسی کدام سلول گلیال داراي میکرویالي و مژك است؟ ـ 8
 آستروسیت )د الیگودندروسیت )ج میکروگلیال )ب سلول اِپاندیمی )الف

 چیست؟ النگرهانس جزایر اطراف کپسول پیوندي بافت نوع ـ 9
 رتیکولر )د فیبرواالستیک )ج سست همبند )ب متراکم همبند )الف

 شود؟اي، کدام نوع کالژن بیشتر دیده میدر الیه قاعده  ـ 10

 IVکالژن نوع  )د Vکالژن نوع  )ج ӀӀکالژن نوع  )ب Ӏکالژن نوع  )الف

 دارد؟ نقش میزبان دفاع در سورفکتانت پروتئین کدام ـ 11
 D پروتئین )د C پروتئین )ج B پروتئین )ب A پروتئین )الف
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 2صفحه  
 

از چسبندگی مجاري هوایی در طول بازدم جلوگیري Surface-active agent کدام سلول ناي با ترشح  ـ 12
 کند؟می

 ӀӀ نوع آلوئولی هايسلول )الف
 ايتیغه هايسلول )ب
 Ӏ نوع آلوئولی هايسلول )ج
 سلول کالرا )د

 دارد؟ وجود هیپوفیز غده) Herring body(بادي هرینگ قسمت در هورمون کدام ـ 13
 ICSH د) ADH ج) LH ب) ACTH الف)

 :بجز ،شوندهاي اختصاصی بازوفیل دیده میدر گرانول زیرهمه عوامل  ـ 14
 هپاران سولفات )د هیستامین )ج هپارین )ب فیبرینوژن )الف

 است؟ ӀӀکدام سلول کلیوي داراي گیرنده براي آنژیوتانسین نوع ـ 15
 لکه متراکم )د جنب گلومرولی )ج مزانجیال )ب پودوسیت )الف

 است؟ میوفیبروبالست حاوي بافت کدام در کپسول همبند بافت ـ 16
 لنفاوي فولیکول )د لنفاوي ندول )ج طحال )ب تیموس )الف

 وجه مشخصه کدام اندام است؟ s corpuscles,Hassall ـ 17
 بیضه )د طحال )ج لوزه حلقی )ب تیموس )الف

 باشد؟می روده قسمت کدام در kerckring,s valves رشد حداکثر ـ 18
 دئودنوم )د ایلئوم )ج ژژنوم )ب کولون )الف

 است؟ s cells,Itoکدامیک از کارکردهاي زیر، از عملکردهاي  ـ 19
 سازي چربیذخیره )الف
 سازي رتینوئیدذخیره )ب
 هاترشح عوامل رشد و سایتوکین )ج
 همه موارد صحیح است )د

 حاوي کدام پروتئین هستند؟ ،هاي مجاري جمع کننده ادرارسلول ـ 20
 پالکوگلوبین )د آکوپورین )ج یوروپالکین )ب دسمو پالکین )الف

 آورند؟می وجوده ب را چشم عصب شبکیه در هاسلول کدام ـ 21
 اياستوانه هايسلول )الف
 گانگلیونی هايسلول )ب
 مخروطی هايسلول )ج
 افقی هايسلول )د

 دارند؟ قرار اپیدرم طبقه کدام در هامالنوسیت ـ 22
 داردانه طبقه )د شفاف طبقه )ج ايقاعده طبقه )ب خاردار طبقه )الف
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 باشند؟می  LHهاي کدام الیه در اطراف اووسیت داراي تعداد زیادي گیرنده سلول ـ 23
 داخلیهاي الیه تکاسلول )الف
 هاي الیه گرانولوزاسلول )ب
 خارجیهاي الیه تکاسلول )ج
 کرونا رادیاتا )د

 است؟ سلول کدام ویژگی Cristals of Reinke ـ 24
 میوئید سلول )د اسپرماتوگونی سلول )ج سرتولی سلول )ب الیدیگ سلول )الف

 گیرد؟می قرار ايبیضهـ  خونی سد از خارج بیضه، سلول کدام ـ 25
 اسپرم )الف
 اولیه اسپرماتوسیت )ب
 ثانویه اسپرماتوسیت )ج
 اسپرماتوگونی )د

 A change from one differentiated cell type to another differentiated cell type of the same germ line گزاره: ـ 26
 معادل کدام گزینه است؟ 

 dysplasia د) metaplasia ج) hyperplasia ب) hypertrophy الف)

 معادل کدام گزینه است؟ The gravitational pooling of blood on the down side of the carcass :گزاره ـ 27
 livor mortis الف)
 pseudomelanosis ب)
 chicken fat clot ج)
 decomposition د)

 رود.در تشخیص.......... به کار می congo redآمیزي رنگ ـ 28
 fibrinoid change الف)
 viral inclusion body ب)
 gout ج)
 amyloid د)

 شود؟محسوب می end-arteryکدام اندام  ـ 29
 پوست )د کلیه )ج ریه )ب کبد )الف

معادل کدام گزینه Imbalances in the distribution of fluid between the plasma and interstitium :  گزاره ـ 30
 است؟

 degeneration د) inflammation ج) necrosis ب) edema الف)
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 چیست؟ PGI2وظیفه  ـ 31
 fibroblast proliferation الف)
 smooth muscle proliferation ب)
 fibrinolysis ج)
 هیچکدام )د

 ……………………Hemorrhage that occurs in a focal, confined space is called ـ 32
 هیچکدام )د hemostasis ج) hematoma ب) thrombosis الف)

 نوع.......... منجر شود.تواند به شوك از خونریزي می ـ 33
 neurogenic د) septic ج) hypovolemic ب) cardiogenic الف)

 تواند منجر به کدام مورد شود؟میآماس (التهاب) حاد  ـ 34
 همه موارد )د abscess ج) fibrosis ب) resolution الف)

 شود.موکوسی خصوصا در آماس.......... دیده میهاي گابلت و غدد فعالیت سلول ـ 35
 چرکی )د فیبرینی )ج کاتارال )ب سروزي )الف

 به کانون چرکی که از اطراف توسط کپسول فیبروزي احاطه شده.......... گویند. ـ 36
 آماس سروزي )د آماس فیبرینی )ج گرانولوم )ب آبسه )الف

 پذیرد.هاي............... صورت میتوسط سلول wound contraction ـ 37
 التهابی )د میوفیبروبالست )ج اندوتلیال )ب فیبروبالست )الف

 شود.عمدتا از .......................... و ............................ تشکیل می granulation tissue ـ 38
 هاي خونیرگ ـهاي کالژن رشته )الف
 ماست سل ـفیبروبالست  )ب
 ماکروفاژ ـهاي االستیک رشته )ج
 فوسیتنل ـهاي خونی رگ )د

 هاي ماتریکس خارج سلولی است؟پروتئین degradationول ئمس زیرهاي از آنزیم کدامیک ـ 39
 cathepsinG الف)
 cysteine protease ب)
 serine protease ج)
 همه موارد صحیح است )د

 ؟شودنمیکدام جزء دیده  ،در پیوگرانولوما ـ 40
 نوتروفیل )د ادم )ج فیبروز )ب ماکروفاژ )الف

 معادل کدام گزینه است؟ atypia ـ 41
 mutation د) hyperplasia ج) benign tumor ب) anaplasia الف)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  ايعلوم بیومدیکال مقایسهرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 5صفحه  
 

 معادل کدام گزینه است؟ A normal tissue found in an abnormal locationگزاره  ـ 42
 hamartoma د) xanthoma ج) acanthoma ب) choristoma الف)

 شود؟چه نامیده می An irreversible alteration of genetic materialگیري تومور مرحله در شکل ـ 43
 selection د) progression ج) promotion ب) initiation الف)

 ؟خوردنمیکدام ویژگی به طور معمول در تومورهاي بدخیم به چشم  ـ 44
 تهاجم )د آناپالزي )ج کپسول )ب اشکال میتوزي )الف

 نمایند؟در ساختار کدام تومور هر سه الیه جنینی مشارکت می ـ 45
 mesothelioma د) teratoma ج) fibrosarcoma ب) papilloma الف)

 ناشی از کدام گزینه است؟ vasodilation ـ 46
 همه موارد صحیح است. )د serotonin ج) histamine ب) bradykinin الف)

 شود؟گیري گرانولوم میچهارگانه سبب شکل  (hypersensitivity)هاياز افزایش حساسیت کدامیک ـ 47
 افزایش حساسیت نوع یک )الف
 افزایش حساسیت نوع دو )ب
 افزایش حساسیت نوع سه )ج
 افزایش حساسیت نوع چهار )د

 شود؟هاي خونی میکدام مورد موجب افزایش فشار هیدروستاتیک در رگ ـ 48
 لمفانژیت )د سوختگی شدید )ج سوء تغذیه )ب کبديفیبروز  )الف

 ناشی از کدام گزینه است؟ vasconstriction ـ 49
 endothelin الف)
 thromboxaneA2 ب)
 II angiotensin ج)
 همه موارد صحیح است )د

 ؟شودنمیسلول و بافت اطالق  )adaptation(پذیري کدام گزینه به سازش ـ 50
 hyperplasia د) autophagy ج) metaplasia ب) hypertrophy الف)

 

 یو مولکول یسلول یولوژيو ب یکژنت

 شود؟ها ساخته میمربوط به یوکاریوت cDNAبا استفاده از کدامیک از عوامل زیر کتابخانه  ـ 51
 ژنوم الف)
 هامجموعه ژن ب)
 هاmRNAمجموعه  ج)
 سیتوپالسمی DNA د)
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 ضرورت دارد؟ PCRکدامیک از موارد زیر براي انجام روش  ـ 52
 دانستن ترادف نوکلئوتیدي دو انتهاي قطعه مورد نظر براي تکثیر الف)
 هاي ژنومیمورد نظر براي تکثیر از سایر ترادف DNAجدا کردن قطعه  ب)
 الگو DNAدر اختیار داشتن حداقل سه میکروگرم از  ج)
 DNA ligaseاستفاده از آنزیم  د)

 ؟باشدیم غلطمحدود کننده  يهامیر در مورد آنزیک از مطالب زیکدام ـ 53
 کنند.یم یرا شناسائ DNAاز  یخاص يهاگاهیها جامین آنزیا الف)
 آورند.یوجود مه ب (Sticky end)چسبنده  یها نواحمیه آنزیکل ب)
 باشند.یم (Palindrome)ندروم یپال يهایها توالمیآنز ییشناسا يهاگاهیجا ج)
 باشند.یها ميمحدودکننده، باکتر يهامیه آنزیمنبع اول د)

 ؟شودینمکدام ماده استفاده  Sanger Sequencingدر روش  ـ 54
 Primer د) NTP ج) ddNTP ب) dNTP الف)

 تواند باعث دیده شدن یک ناهنجاري کمیاب ژنتیکی در فرزندان گردد؟کدامیک از موارد زیر می ـ 55
 هاي اتوزومال مغلوبخویشاوندي والدین در بیماري الف)
 هاي اتوزومال غالبخویشاوندي والدین در بیماري ب)
 هاي اتوزومال مغلوبعدم خویشاوندي والدین در بیماري ج)
 هاي اتوزومال غالبعدم خویشاوندي والدین در بیماري د)

 باشد.تعدادا جسم بار دیده شده در مرحله اینترفاز ....... عدد می XXY ,47در مردي با کاریوتایپ  ـ 56
 صفر د) 1 ج) 2 ب) 3 الف)

در فردي مبتال به بیماري سیستیک فیبروزیس دیده شده است. کدامیک از   CFTRدو جهش متفاوت در ژن  ـ 57
 باشد؟اصطالحات زیر در این خصوص صحیح می

 هتروزیگوت مرکب الف)
 هوموزیگوت مرکب ب)
 همی زیگوس ج)
 هوموزیگوت د)

) به انتهاي نوکلئوتیدهاي AAAAAAنوکلئوتید آدنین ( 6ژن،  هدر توالی نوکلئوتیدي زیر در ناحیه کدکنند ـ 58
 گردد؟ها اضافه شده است. کدام مورد زیر باعث تغییر فریم یا چارچوب خوانش میمشخص شده در گزینه

’3-GAG CTCG CT-’5 
 ’5اولین نوکلئوتید سیتوزین از ناحیه  الف)
 ’5دومین نوکلئوتید سیتوزین از ناحیه  ب)
 ’5سومین نوکلئوتید سیتوزین از ناحیه  ج)
 هیچکدام د)

هاي مختلف در سنین پایین مستعد ابتال به سرطان  (Li-Fraumeni)فرامنیـ  مبتالیان به سندرم لی ـ 59
 باشند. بررسی کدام ژن در بیماران ارزش تشخیصی دارد؟می

 BRCA2 د) RAS ج) TP53 ب) BRCA1 الف)
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 باشد؟می نادرستکدامیک از موارد زیر  ،ژنتیکدر خصوص پدیده اپی ـ 60
 افتد.ها اتفاق میاین پدیده در خصوص تعداد محدودي از ژن الف)
 ها از پدر یا مادر به ارث رسیده باشند.ویژگی بالینی متفاوت بسته به اینکه ژن ب)
 باشد.می DNAکانیسم اصلی آن متیله شدن م )ج
 باشد.هومولوگ می هايبیانگر بیان کامال یکسان ژن د)

میوز به ترتیب از چپ به راست، چه تعداد  IIدر هر سلول انسانی در پایان مراحل متافاز میتوز و تلوفاز ـ 61
 کروماتید وجود دارد؟

 46و  92 د) 46و  46 ج) 23و  92 ب) 23و  46 الف)

 گیرد؟مرحله (مراحل) از چرخه سلول سنتز پروتئین صورت می کدامدر  ـ 62
 G2و  Sو  G1 د) Mو  S ج) G1 ب) G2و  G1 الف)

 هاي فعال از نظر رونویسی در کدام ناحیه بیشتر است؟احتمال وجود ژن ـ 63
 G-bandingباندهاي تیره  الف)
 G-bandingباندهاي روشن  ب)
 C-bandingنوارهاي  ج)
 R-bandingباندهاي روشن  د)

 :بجز ،هاي زیر موثر استوقوع ازدواج خویشاوندي در جامعه، بر روي افزایش فراوانی همه بیماري ـ 64
 سندرم گوشه الف)
 فنیل کتونوریا ب)
 سیستیک فیبروسیس ج)
 سندرم مارفان د)

 ؟استهاي ژنتیکی زیر عامل اصلی ایجاد کننده بیماري آلفا تاالسمی کدام دسته از جهش ـ 65
 هاي حذفیجهش الف)
 mRNAهاي پیرایش جهش ب)
 ايهاي نقطهجهش ج)
 هاي ناحیه پروموترجهش د)

 ؟شودنمیمحسوب  tumor suppressor gene هاي اصلی جهش در از مکانیسم موردکدام  ـ 66
 نوترکیبی میتوزي الف)
 Gene amplification ب)
 Point mutation ج)
 Gene deletion د)

 شود؟بروز چندین اثر فنوتیپی در اثر جهش در ژنی واحد چه نامیده می ـ 67
 پلیوتروپی د) بیان متغیر ج) اپیستازي ب) هتروژنیسیته الف)
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 شود؟با دستگاه تناسلی مونث در کدام مورد دیده می XY,46کاریوتیپ  ـ 68
 هرمافرودیسم کاذب مردانه الف)
 هرمافرودیسم کاذب زنانه ب)
 هرمافرودیسم واقعی ج)
 مول کامل د)

 باشد؟می (Compound Heterozygous)دامیک از موارد زیر هتروزیگوت مرکب ک ـ 69
 یکساندو جهش یکسان دریک ژن  الف)
 دو جهش متفاوت در یک ژن یکسان ب)
 دو جهش یکسان در دو ژن متفاوت ج)
 دو جهش متفاوت در دو ژن متفاوت د)

    ؟خودبخود کدام است يهادر سقط ین نقص کروموزومیترعیشا ـ 70
 سندرم ترنر د) سندرم ادوارد ج) 16 یزومیتر ب) سندرم داون الف)

 است؟ نادرستکدامیک از جمالت زیر  9CRISPR/Casدر تصحیح ژن به روش  ـ 71
 باشد.خصوصی از مواد ژنتیکی میه در ناحیه ب DNAاین سیستم بهترین روش فعلی در بریدن  الف)

 باشد.هدف می  DNAبا عنوان راهنما طراحی گردیده که مکمل DNAمولکول یک  )ب
 باشد.ي یک سلول میDNAدن قسمتی از هدف این روش جهت شکسته ش ج)
 نماید.را فراهم می DNAهدف ایجاد نموده که امکان اقدامات بعدي در تعمیر  DNAدر این روش بریدگی در  د)

 هاي مرتبط با میتوکندري کدام گزینه درست است؟در مورد ژن ـ 72
 قرار دارد.هاي سازنده آن در ژنوم میتوکندریایی همه ژن الف)
 شود.هاي آن در هسته سلول ساخته میقسمتی از ژن ب)
 کند.توارث آن از قانون مندلی تبعیت می ج)
 رسند.تنها از پدر به فرزند به ارث می د)

 مسئول خارج کردن پرایمر در زمان همانندسازي است. Iپلیمراز  DNAفعالیت ........ آنزیم  ـ 73
′3  الف) →  اگزونوکلئازي�5
′5  ب) →  اگزونوکلئازي�3
′3 ج) →  اندونوکلئازي �5
′5  د) →  اندونوکلئازي�3

 زیرکارگیري کدامیک از مواد ه ، بSouthern blottingهاي ژنتیکی به کمک تکنیک در تشخیص بیماري ـ 74
 ست؟ا ضروري

 DNA ligase الف)
 نشاندارDNA probe  ب)
 نشاندار RNA probe ج)
 DNA nuclease د)
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 ؟چیستثانویه در انسان  Xهدف از غیرفعال شدن کرومزوم  ـ 75
 هامتیالسیون سیتوزین به منظور جبران مقداري ژن )الف
 Xهاي کشنده در کرومزوم حذف ژن ب)
 هامتیالسیون گوانین به منظور جبران مقداري ژن )ج
 جمعیتحفظ پلی مورفیسم در  )د

 ؟نداردهاي زیر توانایی حضور در غشاي سلولی را کدامیک از پروتئین ـ 76
 (Receptor)گیرنده  الف)

 (Transporter)انتقال دهنده  )ب
 (Ionophore)یونوفور )ج
 (Channel)کانال  )د

 کند.متصل میاتصاالت ........ سلول را به ماتریکس خارج سلولی  ـ 77
 (Hemidesmosome)همی دسموزوم  )الف
 (Desmosome)دسموزوم  ب)
 (Tight junction)محکم  )ج
 هاي شیمیاییسیناپس )د

تواند هر دو نقش کاتالیزور واکنش و ذخیره اطالعات در سیر تکامل موجودات زنده کدام ماکرومولکول زیر می ـ 78
 را انجام دهد؟

 لیپید )د پروتئین )ج RNA ب) DNA الف)

 ؟نداردهاي زیر در تجزیه و یا سم زدایی نقش کدامیک از اندامک ـ 79
 پراکسیزوم )الف
 لیزوزوم )ب
 (SER) شبکه اندوپالسمی صاف ج)
 (RER)شبکه اندوپالسمی زبر  د)

 :بجز ،استهمه موارد زیر از جمله وظایف میتوکندري  ـ 80
 ساز پیروواتاز پیش Aتولید استیل کوآنزیم )الف
 بتا اکسیداسیون اسیدهاي چرب )ب
 ها و ریبوزومسنتز برخی پروتئین )ج
 سنتز کاتپسین و کالژناز )د

 باشد؟کدامیک از موارد زیر در مورد اسکلت سلولی صحیح می ـ 81
 ند.هست ترها از همه بزرگاسکلت سلولی، اکتیندر میان اجزاي تشکیل دهنده  )الف
 آیند.وجود میه ب ATPبه کمک  F-actinهاي اکتینی از کنارهم قرار گرفتن واحدهاي رشته ب)
 پلیمره شده و سرعت این پلیمریزاسیون در انتهاي مثبت از منفی بیشتر است. GTPها به کمک تجزیه میکروتوبول ج)
 ها دخالت دارند.انتقال درون سلولی اندامکهاي حدواسط در رشته )د
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در تنظیم چرخه سلولی از راست به چپ کدام پروتئین نقش تنظیمی داشته و کدامیک در کل چرخه سلولی  ـ 82

 بیان پایدار دارد؟
 cyclinو  cyclin د) CDKو  CDK ج) CDKو  cyclin ب) cyclinو  CDK الف)

ها را به چرخه توان آندر فاز ...... قرار داشته و تنها به کمک ...... می هاي سوماتیک در بدن انسان عموماًسلول ـ 83

 تکثیر بازگرداند.
 و فاکتورهاي رشد G0 الف)
 هاو میتوژن G0 ب)
 و فاکتورهاي رشد G1 ج)
 هاو میتوژن G1 د)

 دهد؟و دینئین میتوکندري را به چه سمتی انتقال میدر یک سلول عصبی، کینزین  ـ 84
 دهد.کینزین میتوکندري را به سمت پایانه عصبی و دینئین آن را به سمت هسته سلول انتقال می )الف
 دهد.کینزین میتوکندري را به سمت هسته سلول و دینئین آن را به سمت پایانه عصبی انتقال می )ب
 در انتقال میتوکندري از محوطه هسته به انتهاي آکسون همکاري دارد.کینزین با همکاري دینئین  )ج
 کند.کینزین به عنوان یک مهارگر فعالیت دینئین در انتقال میتوکندري به پایانه آکسونی عمل می )د

ها بر اساس وزن مولکولی قابل و در کروماتوگرافی ....... پروتئین PIها بر اساس در کروماتوگرافی ........ پروتئین ـ 85

 باشند.تفکیک می
 تعویض یونی و ژل فیلتراسیون )الف
 IEF(Isoelectric focusing)تمایلی و  )ب
 ژل فیلتراسیون و تمایلی )ج
 و ژل فیلتراسیون IEF(Isoelectric focusing) د)

 باشد؟صحیح میکدام گزینه  ـ 86
) در جهـت lagging strandو در رشـته پیـرو ( �5→�3) در جهـت leading strandدر رشته رهبر ( DNAسنتز  الف)

 باشد.می �3→�5
 نیاز هست. RNAبراي همانندسازي رشته رهبر و پیرو تنها به یک آغاز گر  ب)
 شود.آن می �5→�3ونوکلئازي پلی مراز مربوط به فعالیت اگز Proofreading (DNAخاصیت اصالح ( ج)
 ) هستند.Proofreadingداراي خاصیت اصالح ( E. coliپلی مرازهاي  DNAدو تا از  د)

 دخالت بیشتري دارد؟ DNAکدام پروتئین در حفظ تعادل چرخشی  DNAدر فرآیند همانند سازي ـ 87
 (Helicase)هلیکاز  )الف
 (DNA polymerase) پلیمراز )ب
 (Topoisomerase) توپوایزومراز )ج
 (Primase)پریماز  )د
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 اي دارد؟بادي نقش ویژههاي ترمیمی زیر در ایجاد تنوع ساختاري در آنتیکدامیک از مکانیسم ـ 88
 Mismatch repair (MMR) الف)
 Homologous recombination (HR) ب)
 Nucleotide excision repair (NER)  ج)
 Non homologous end joining (NHEJ) د)

 به چه معناست؟ Alternative splicingپدیده  ـ 89
 شوند که محصول پروتئینی متنوعی ایجاد کنند.اي بیان میها به گونهها در پروکاریوتبرخی از ژن )الف
 محصول پروتئینی متنوعی ایجاد کنند.شوند که اي بیان میها به گونهها در یوکاریوتبرخی از ژن )ب
 هاي پروکاریوتی حذف نشده تا محصول پروتئینی متنوعی ایجاد شود.ها در ژنبرخی از اگزون )ج
 هاي یوکاریوتی حذف نشده تا محصول پروتئینی متنوعی ایجاد شود.ها در ژنبرخی از اگزون )د

 :بجز ،است Aهاي دم پلی همه موارد زیر از جمله نقش ـ 90
 mRNAمحافظت از  الف)

 ایجاد جایگاه بازشناسی ریبوزومی )ب
 mRNAکاهش دهنده نیمه عمر  ج)
 mRNAقابلیت ترجمه  د)

 هاي یوکاریوتی را دارد؟وظیفه حذف اینترون RNAکدام  ـ 91
 rRNA د) SnRNA ج) hnRNA ب) mRNA الف)

 نوترکیبی همولوگ...... ـ 92
 هاي پروکاریوتی است.عامل اصلی تنوع در ژن )الف
 شود.دیده می conjugationها در فرآیند در باکتري )ب
 تواند عامل جهش ژنی باشد.نمی )ج
 هاي غیر همولوگ جابجا کند.را بین کرومزوم DNAاي از مولکول تواند قطعهمی )د

 ؟ندارندهاي اکتین نقش کدامیک از وقایع سلولی زیر رشتهدر  ـ 93
 انقباض واحدهاي سارکومري الف)
 حلقه انقباضی در سیتوکینز ب)
 lamellipodiumتشکیل  ج)
 تشکیل دوك تقسیم د)

سلول سرطانی در مراحل  جهش غالب در .......... و جهش مغلوب در .............. منجر به افزایش بقا و تقسیم یک ـ 94
 گردد.ابتدایی تومورزایی می

 Ras ـ P53 الف)
 P53 ـ Ras ب)
 P21 ـ APC ج)
 APC ـ P21  د)
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 چیست؟ (Transporter)و انتقال دهنده  (channel)کانال  نقش عملکردي ـ 95
 کانال مواد را برخالف شیب غلظت جابجا کرده و عموما باز است. )الف
 کانال مواد را در راستاي شیب غلظت جابجا کرده و عموما بسته است. )ب
 انتقال دهنده مواد را برخالف شیب غلظت جابجا کرده و عموما باز است. )ج
 انتقال دهنده مواد را در راستاي شیب غلظت جابجا کرده و عموما بسته است. )د

 گردد؟متصل می Shine Dalgarnoدر فرآیند ترجمه کدامیک از اجزاي ریبوزوم به نواحی  ـ 96
 �70زیر واحد  ���� �5 الف)
 �30زیر واحد  ���� �16 ب)
 �40زیر واحد  ���� �18 ج)
 �60زیر واحد  ���� �23 د)

 از شرایط زیر حداکثر فعالیت در اپرون الکتوز وجود دارد؟ کدامیکدر  ـ 97
 به بخش پروموتور CAP تئیناتصال پرو الف)
 و غلظت پایین گلوگز ἰافزایش بیان ژن  ب)
 و غلظت پایین الکتوز cAMPغلظت پایین  ج)
 مهارکننده به جایگاه اپراتور تئیناتصال پرو د)

 وجود دارد؟  methylguanineیوکاریوتی گروه    RNAکدام نوع   '5يانتهادر  ـ 98
 tRNA د) rRNA ج) ��� �7 ب) mRNA الف)

 ها صحیح است؟کدام گزینه در مورد اینترون و اگزون در یوکاریوت ـ 99
 هاست.تر از اگزونها کوتاهطول اینترون الف)
 .در اینترون بیشتر از اگزون است سرعت جهش و تکامل ب)
 .نقشی ندارند  miRNA ها در کدکردناینترون ج)
 در اگزون قرار دارد. branch pointمعموال  RNAطی پردازش  د)

 است؟  Proofreadingپلی مراز یوکاریوتی داراي فعالیت   DNAکدام  ـ 100
 γ د) ε ج) β ب)   α الف)

 موفق باشید
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