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ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 
حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
 
  

ر ا از  ن  دا  رپوردگارا، خارج  ی  ا ھم ی ف و  ور    ر  
ج ران  ب و  را  ت  ر ی  ما  شای   ب ت  رپوردگارا،  ر ید  ا را   ت  دا   ی 

ای ن بان و  با   ن 
 

  
  

ي مؤلف، مترجم و ناشر آن است. تكثيـر و   دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله
غيراخالقـي، غيرقـانوني، غيرشـرعي و     كـاري   فروش آن به هر شكلي بدون اجازه از پديدآورنده

اعتمـادي در   ي اين عمل نادرست، موجب رواج بـي  كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  گردد. آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم
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م    قد

وم    وی یدروح 
  

ه   ؤف:ط   ن 
هاي علوم پايه پزشـكي   بندي مناسب جهت آزمون كتاب پيش روي شما با هدف جمع

  تهيه شده است.شناسي وزارت علوم و دانشگاه آزاد  و مجموعه زيستوزارت بهداشت 
ت كه تمامي مطالب مورد نياز جهـت مبحـث ژنتيـك    شده اس در اين مجموعه تالش

كامالً تشريحي بوده و آوري و خدمت شما عزيزان ارائه گردد. پاسخنامه  مولكولي جمع
پس از مطالعه منابع مناسب جهت درس ژنتيك مولكولي از اين كتاب  شود توصيه مي

  تر مطالب استفاده شود. به عنوان منبع تست و تأكيد بيش
آوري  ويژه از جناب آقاي دكتر احمد خليلي دارم كه مشوق من در جمع در پايان تشكر

  نمايم. اند صميمانه قدرداني و تشكر مي و تهيه اين مجموعه بوده
  اميد است اين كتاب كمكي هر چند كوچك براي رسيدن به اهداف عالي شما عزيزان باشد.

  
  

  دكتر ميترا بهروز اقدم

Email: behroozaghdamm@yahoo.com 
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)76دکتراي ویروس (.را مشخص کنیدنادرستپاسخ .1

1(DNAي یوکاریوت همانند باکتري روي هاسلولHLPزنددور نمی.

2(DNAزندي هیستونی دور میهاپروتئیني یوکاریوت بر خالف باکتري روي هاسلول.

3(DNAي معروف به هاپروتئیني یوکاریوت روي هاسلولHMGزنددور می.

4(DNAگیرداي قرار میي اسکلت هستههاپروتئیني یوکاریوت در داخل هسته روي هاسلول.

)77-1206(فنیل آالنین مخمر است؟tRNAکدام طرح معرف ساختمان سوم .2

L4(S)3سنجاق سري)2برگ شبدر)1

)77ایمنی بهداشت (.را مشخص کنیدنادرستپاسخ .3

1(DNA باکتري، همانندDNAکندمیي خاصی تاخوردگی پیداهاپروتئینپیشرفته با يهاسلول.

2(DNA میلیون جفت باز است5/4باکتري داراي تعداد حدود.

3(DNA دوسویه استصورت بهیک مولکول حلقوي و همانندسازي آن صورت بهباکتري.

4(DNA باشدمیي همراههاپروتئینباکتري فاقد.

)80دکتراي علوم تشریح بهداشت و دکتراي بیوتکنولوژي اعزام (اشد؟بمیصحیحاز موارد زیر یککدام.4

.شودمییافتايحلقوي دوزنجیرهRNAوDNAدر ویروس تنها )1

.شودمیهاي حلقوي و خطی یافتDNAدر سلول جانوري و گیاهی )2

.به صورت حلقوي استDNAدر باکتري و سلول مخمر )3

4(DNA باکتري به صورت یکDNAمیلیون جفت باز است5/4قوي با تعداد حل.

)80شناسی بهداشت بافت(.را مشخص کنیددرستگزینه .5

.آیدمیمختلف بوجودهاي و پروتئینrRNA,rDNAي یوکاریوت از تجمع هاسلولهستک )1

.معروف استNucleoidدر باکتري بنام DNAتجمع )2

.نانومتر است30ضخامت کروموزوم انسانی،)3

.نانومتر است100ي یوکاریوت داراي قطر هاسلولنوکلئوزوم )4

سواالت فصل اول

و پروتئینDNA،RNAساختمان 
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)80ژنتیک بهداشت (.را مشخص کنیددرستگزینه .6

.میلیون جفت باز است6/4حدود E.coliباکتري DNAتعداد بازهاي )1

2(DNA در باکتريE.coliباشدمیهمراههاي فاقد پروتئین.

3(DNA باکتريE.coliکندنمیی با غشاي سلولی و یا دیواره سلولی برقرارارتباطگونههیچ.

4(DNA باکتري داراي قطرnm4باشدمی.

)80ایمنی بهداشت (.را تشخیص دهیددرستگزینه .7

1(DNA شناور و کامال آزاد استصورت بهدر باکتري.

2(DNA،کندمیرقراربه غشا و حتی دیواره سلولی ارتباط بدر باکتري توسط یکسري پروتئین ها.

3(DNA شودمیهیستونی تترامري دیدههاي تاخورده روي پروتئینصورت بهدر باکتري.

4(DNA شودمیهیستونی اکتامري دیدههاي تاخورده روي پروتئینصورت بهدر باکتري.

)83علوم تشریح مدرس (:نوکلئوزوم شامل.8

4تا هیستون 2و3تا هیستون 2و2تا هیستون 2و1تا هیستون 2)1

4تا هیستون 3،2تا هیستون 2،2تا هیستون 2)2

4تا هیستون 2و3تا هیستون 2و2تا هیستون 4)3

3تا هیستون 2،2تا هیستون 1،2تا هیستون 2)4

)83علوم تشریح بهداشت (.را مشخص کنیدصحیحپاسخ .9

.سترم استانگ20داراي ضخامت Bدو زنجیره فرم DNAمولکول )1

.نانومتر است20داراي ضخامت Watson-Crickمدل DNAمولکول )2

.باشدمیH1، فاقد DNAنانومتري کروماتین 30فیبرهاي )3

.نانومتر است30هاي یوکاریوت ضخامت کروماتید کروموزوم)4

)85-1206(ها کدام است؟tRNAشکل عمل کننده .10

وشبیه برگ شبدرايدوزنجیره)2اي و شبیه برگ شبدریک زنجیره)1

ايو دوزنجیرهLساختمان سوم شبیه )4ايو تک زنجیرهLساختمان سوم شبیه )3

11.DNA87بیوتکنولوژي مدرس (:ايماهواره(

.شوندمنحصراً در مناطق هتروکروماتینی یافت می)1

.شوندمنحصراً در مناطق سانترومر یافت می)2

.شوندیافت میمنحصراً در مناطق تلومري)3

.با توالی چند بازي تکرار شونده هستندDNAنواحی از )4

)87علوم تشریح بهداشت (:جزبهریبوزومی در هستک قرار دارند، RNAهاي تمام ژن.12

1(rRNA 5s2(rRNA 5.8s

3(rRNA 28s4(rRNA 18s

)89-1206(؟کندصدق نمیDNAکدام مطلب در مورد متیالسیون .13

.افتددر سیتوزین اتفاق میتر بیشها یالسیون در یوکاریوتمت)1

ها در فرآیند تمـایز بـه ویـژه در    ها و خاموش شدن آنبرداري برخی ژنموجب جلوگیري از نسخهDNAعمل متیالسیون )2

.شودمراحل جنینی می

3(DNA ارتر بیشپدريDNAاي شناسایی شود و این عالمتی است بربا منشاء مادري متیله میDNA.

.افتددر سیتوزین اتفاق میتر بیشها متیله شدن در پروکاریوت)4
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)89آزاد(چیست؟informosomeاینفورموزوم .14

.کنندکه اطالعات سلولی را ذخیره میDNAقطعات )1

ازهائی همراه با ذخیرهپروتئین)2 mRNAاي

3(rRNAشوندها منتقل میروري به ریبوزومهائی که با اتصال به هستک در مواقع ض.

.اتصال به یک اسیدآمینه استtRNAهر واحد )4

)87ویروس  (شود؟چگونه ایجاد می)Pseudogenes(هاي کاذب ژن.15

توسعه تکرارهاي سه تایی)2ايجهش نقطه)1

اور نابرابرکراسینگ)4مضاعف شدگی و دخول توالی مکمل)3

)88ویروس  (ي انسان کدام گزینه درست است؟DNAهاي لیدر ارتباط با انواع توا.16

1(DNAمینی ساتلیت بسیار متغیر در نزدیک سانترومر قرار دارد.

.شودخوانده می1Lعنصر)LINE(هاي نوکلئوتیدي پراکنده بلند ترین توالیرایج)2

.استkb15یی به طول DNAار نسخه از یک توالی هز500شامل بیش از 1Lعنصر)3

.ژن است67ي تکراري و داراي DNAژنوم میتوکندري فاقد )4

DNAدر ارتباط با .17 Satellite:)88ایمنی  پزشکی دکتري(

.شوددر موش توسط رخداد مضاعف شدگی ایجاد میDNAشمار اندکی از این نوع )1

.رار دارنداغلب در نواحی هتروکروماتینی ق)2

3(DNAهاي بزرگ و تکراري هستندهاي به شدت تکرار شده داراي توالی.

4(DNAهاي به شدت تکرار شده داراي رمزهاي سنتز پروتئین هستند.

GENEپیرامون .18 CLUSTERSو بازهاي تکراري موجود در ژنوم موجودات یوکارت کدام گزینه درست است؟

)88ایمنی پزشکی دکتري(

.هاي جایگزینی تفاوت دارندهاي مختلف تنها در جایگاههاي هومولوگ در گونههاي بازي ژنالیتو)1

.هاي ساکت تفاوت دارندهاي همولوگ در گونههاي بازي ژنتوالی)2

.آیدبه حساب می)فرگشت(شدگی ژنی نیروي عمده در تکامل زیستی مضاعف)3

.هاي جایگزین استتر از جایگاهیکصد بار سریعهاي ساکت حدودها در جایگاهتجمع جهش)4

Satelliteدر ارتباط با .19 DNA:)88ویروس دکتري(

.شودشدگی ایجاد میدر موش توسط رخداد مضاعفDNAشمار اندکی از این نوع )1

.اغلب در نواحی هتروکروماتینی قرار دارند)2

3(DNAکرار هستندهاي بزرگ تهاي به شدت تکرار شده داراي توالی.

4(DNAهاي به شدت تکرار شده داراي رمزهاي سنتز پروتئین هستند.

20.Pseudoknot89ایمنی و ژنتیک انسانی  (چیست؟(

.استDNAهاي سوم ازساختمان)2.استDNAهاي دوم از ساختمان)1

.استRNAهاي سوم از ساختمان)4.استRNAهاي دوماز ساختمان)3

)87آبان –رشته بیولوژي تولید مثل Ph.D(باشد؟هاي زیر پریمیدینی میسید نوکلئیککدام گروه از ا.21

1(U-T-C2(U-G-A3(U-A-C4(U-G-T

Matrix)نواحی چسبندگی ماتریکس .22 Attachment Regions = MARs)  بـر رويDNA  ايداراي چـه مشخصـه

)89-90ایمنی شناسی PhD(است؟

A-Tنواحی )1 richی با توالConsensusمشخص

G-Cنواحی )2 rich با توالیConsensusمشخص

A-Tنواحی )3 rich بدون توالیConsensusمشخص

G-Cنواحی )4 rich بدون توالیConsensus مشخص
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Short)یـی پراکنـده کوتـاه    کدام گزینه زیر در خصوص عناصر هسته.23 interspersed nuclear elements)  درسـت

)89-90ی شناسی ایمنPhD(است؟

.باشدمیbp300ي تقریبی با اندازهDNAهاي ترین این عناصر توالیرایج)1

.شوندخوانده میAluهستند، تکرارهاي Aluها به دلیل آن که داراي سه جایگاه برش آنزیم این توالی)2

.به طور مساوي در طول ژنوم انسان قرار دارندAluهاي ردیف)3

.وجود نداردhomologyها در موجودات دیگر انسان با ترانسپوزونAluرارهاي نوکلئوتید کوتاه میان تک)4

:کند این است کهاي که این فرضیه را تقویت میبوده است دادهRNAشود که اولین ماده ژنتیکی در آغاز حیات تصور می.24

)79و بیوتکنولوژي مدرس 1206-72(

1(RNAازDNAپایدارتر است.

2(RNAاي است در صورتیکه معموالً یک رشتهDNAاي استمعموالً دو رشته.

3(RNAتواند فعالیت آنزیماتیک داشته باشدیم.

.استRNAژنوم برخی از موجودات امروزه )4

25.RNA 72-1206سلولی (واتسون کریکی نیست؟)مارپیچ(هاي زیر قادر به ساختن هلیکس از موقعیتیککدامبدلیل وجود(

قند ریبوزومOH-2′)2اوراسیل )1

3(endo-3′ هر سه مورد )4قند ریبوز

)84و زیست آزاد 80و بیوفیزیک آزاد 73-1206(:شونددر سلول دیده میتربیشدر شرایط فیزیولوژیکی DNAهاي از فرمیککدام.26

Zفرم )B4فرم )C3رم ف)A2فرم )1

)73ایمنی بهداشت (دهند؟از بازها با یکدیگر پیوند هیدروژنی تشکیل مییککدامDNAدر زنجیره .27

آدنین با گوانین)2آدنین با سیتوزین)1

تایمین با یوراسیل )4گوانین با سیتوزین)3

)74ژنتیک بهداشت (:را مشخص کنیدصحیحپاسخ .28

1(DNAهاي معروف به ، داراي فرمZ, B, Aباشدمی.

2(DNA فقط فرمBدارد.

3(DNA فقط فرمZدارد.

4(DNA فقط فرمBوZدارد.

)76ژنتیک بهداشت (.را مشخص کنیدنادرستپاسخ .29

1(DNAباشدبه صورت خطی میها آنها بوده که هر یک ازي یوکاریوت کروموزومهاسلولدر.

2(DNAشودریوت پستانداران از شش میلیارد جفت باز نوکلئوتیدي تشکیل میي یوکاهاسلولدر.

.شودمیلیون جفت باز نوکلئوتیدي تشکیل می15، از حدود DNAدر مخمر، )3

.کندي پیدا میتربیشسلولی آن نیز میزان DNAباشد، تر تههر چه موجود زنده پیشرف)4

)76ریح بهداشت علوم تش(مرکز فرماندهی سلول کدام مورد است؟.30

1(DNA2(ریبوزوم

پیامبرRNA)4هامیکروتوبول)3

)77-1206(شود؟می...............به .............گیرد و موجب تبدیل واکنش توتومریزاسیون روي کدام صورت می.31

1(DNA- آدنین و سیتوزین از فرم آمینی(Amino) به فرم ایمینی(Imino)

2(DNA-فرم انولی(Enol) به فرم ایمینی(Imino)

3(mRNA-آدنین به گوانین

4(tRNA- سیتوزین به هیدروکسی متیل سیتوزین
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)77ایمنی بهداشت (.را مشخص کنیدنادرستپاسخ .32

1(DNA سوپر هلیکس مثبت، هم در هنگام همانندسازيDNA و هم در زمان الگوبرداريRNAشودحاصل می.

2(DNAباشدها میي معروف به هیستونهاپروتئینوت داراي ي یوکاریهاسلول.

.جفت باز است10ازتر کم،DNAسوپر هلیکس منفی تعداد بازها در یک دوره DNAدر)3

.جفت باز است10ازتر کمDNAسوپر هلیکس مثبت، تعداد بازها در یک دور DNAدر)4

)77نتیک و میکروب آزاد سلولی و ژ(است؟تربیشیککدامطول یک مارپیچ کامل .33

1(A-DNA2(B-DNA3(C-DNA4(Z-DNA

)79بافت شناسی بهداشت (از موارد زیر هستند؟یککدامجزء RNAوDNAهاي سلول یعنی اسید نوکلئیک.34

هامیکرومولکول)2هاانکلوزیون)1

ها ماکرومولکول)4هاکربوهیدرات)3

)79ژنتیک و میکروب آزاد (ي مونومرهاي نوکلئوتیدي تشکیل شده است؟ترشبیبه طور معمول از تعداد یککدام.35

tRNA)4سیسترون)3نوکلئوزوم)2ژن)1

)80بیوتکنولوژي مدرس (.شودنامیده می.............سوپر کویل راست گرد و سوپر کویل چپ گرد .36

مثبت، منفی)2منفی، مثبت)1

هر دو منفی )4هر دو مثبت)3

)80بیوشیمی آزاد (اند؟ها حاصل شدهلکولوهاي ازت در حلقۀ پیریمیدینی از کدام متما.37

گلوتامین و آسپارتات)2کرباموئیل فسفات و گلوتامات)1

کرباموئیل فسفات و آسپارتات )4گلیسین و آسپارتات)3

)80بیوشیمی آزاد (ر هستند؟ي ترکیبی شامل اسید نوکلئیک و کدام ترکیب زیهاپروتئین،هاپروتئیننوکلئو.38

هاآلبومین)2هاپروتئینگلیکو )1

هاپروتئینلیپو)4هاها و پروتامینهیستون)3

)80گیاهی و سلولی آزاد (اند؟ها حاصل شدهلکولوهاي نیتروژن حلقۀ پورینی از کدام ماتم.39

اوره و آمونیاك)2آمونیاك و اسید گلوتامیک)1

اسید آسپارتیک، گلیسین و گلوتامین )4لوتامیکگلیسین و اسید گ)3

)80گیاهی و سلولی آزاد (شود؟یافت میRNAباز تیمین در کدام .40

1(mRNA2(tRNA3(rRNA4(snRNA

41.RNA یا اسید ریبونوکلئیکS2380گیاهی و سلولی آزاد (از کدام گروه اسیدهاي ریبونوکلئیک است؟(

hnRNA)4حامل)3پیک)2ریبوزومی )1

)80و بیوشیمی آزاد 81-1206(آید؟سه پیوند هیدروژنی بین کدام نوکلئوتیدها پدید می.42

1(A,G2(T,A3(G, T4(C , G

)81و80بیوتکنولوژي مدرس (صحیح است؟DNAدهنده و پایدار کننده از موارد زیر در خصوص نیروهاي شکلیککدام.43

یدروژنیپیوند ه)2نیروي هیدروفوبی)1

همه موارد )4نیروي برانباشته بازي)3

:انسانی برابر است باDNAدهد بنابراین مقدار آدنین انسانی را سیتوزین تشکیل میDNAبیست درصد از .44

)81بیوتکنولوژي مدرس (

1(30%2(40%3(50%4(20%

)80و81بیوتکنولوژي مدرس (:DNA(Tm)دماي ذوب .45

.داردA-Tبستگی به مقدار )2.داردG-Cدار بستگی به مق)1

.صحیح است2و1موارد )4.بستگی به ترکیبات بازي ندارد)3



فصل اولسؤاالت  12

)81بافت شناسی بهداشت (میتوکندري و هسته چگونه است؟DNAمقدار سیتوزین و گوانین در .46

.استتربیشدر هسته )2.برابر است)1

.گیري نیستاندازهقابل )4.استتربیشدر میتوکندري )3

)81علوم تشریح و بافت بهداشت (وجود دارد؟DNAدر شرایط غلظت باالي نمک، کدام شکل از .47

1(B-DNA2(A-DNA

3(C-DNA4(Z-DNA

)81ایمنی بهداشت (هیپوگزانتین از نظر ساختمانی مشابه کدام است؟.48

سیتوزین )4گوانین)3تیمین)2آدنین)1

باشد، 'ATGCAGTT3'5ها به صورت، در صورتی که بازهاي ازته در یکی از رشتهDNAتار مولکول با توجه به ساخ.49

)81ویروس پزشک و غیر پزشک (در رشتۀ مکمل آن ترادف بازها به صورت زیر خواهد بود؟

1(5'TACGTCAA3'2(5'AACTGCAT3'

3(5'UUCTGCUT3'4(5'AACUGCAU3'

)82بیوتکنولوژي مدرس (؟باشداز موارد زیر مییککدامباشد درصد گوانین میDNA36%مقدار آدنین در یک .50

1(142(223(124(18

)82بیوتکنولوژي مدرس (چیست؟DNAموجود در یک مولکول G-Cبه درصد Tmدلیل ارتباط مقدار .51

.باشدبا یکدیگر متفاوت میA-TوG-Cمیزان پایداري جفت بازهاي )1

.باشدي میتربیشاز یکدیگر نیاز به حرارت A-Tنمودن بازهاي براي جدا)2

.باشدناپایدارتر میA-Tاز پیوندهاي دوگانه G-Cگانه پیوندهاي سه)3

.باشدمیA-Tبرابر با G-Cتعداد جفت بازهاي )4

Alu)نواده خا.52 Family) Alu82ویروس غیر پزشک (چیست؟(

هاي مختلف باکتريگونهتکراري موجود در ژنومDNAنوعی )1

هاي مختلف پستاندارانتکراري موجود در ژنوم گونهDNAنوعی )2

.هاي پستانداران واقع استجزیی از توالی نوکلئوتیدي که در ناحیه تنظیمی ژن)3

.جزیی از توالی نوکلئوتیدي که در نواحی اینترونی پستانداران واقع است)4

Twisting)اگر عدد تابیدگی .53 N.)درZ-DNA 82زیست آزاد (باشد، تعداد جفت بازها چقدر خواهد بود؟600برابر با(

1(60002(62403(66004(7200

)83-1206(اي است؟دو رشتهRNAمشابه تشکل DNAهاي کدام یک از تشکل.54

1(Z-DNA2(B-DNA

3(A-DNA4(D-DNA

(Tm):دماي ذوب .55 DNA) 84بیوتکنولوژي مدرس(

.بستگی به ترکیبات بازي دارد)2.داردA-Uبستگی به مقدار )1

.هر سه مورد درست است)4.داردG-Cبستگی به مقدار )3

)84علوم تشریح بهداشت (.را مشخص کنیدصحیحپاسخ .56

.قرار داردBفرم صورت بهDNAدر داخل هسته، )1

.داراي یک چرخش چپ گردان استB-DNAفرم )2

.در داخل هسته داراي چرخش راست گردان استZ-DNAفرم )3

.داراي توالی غنی از سیتوزین استZ-DNAفرم )4
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)85-1206(شود؟در یک نوکلئوزید، مولکول پنتوز با کدام کربن به عامل فسفات پیوند می.57

1(C12(C53(C34(C4

)85-1206(؟اي به علت محتواي زیاد کدام گزینه استدو رشتهDNAباالي یک مولکول (Tm)درجه ذوب .58

1(C+A2(G+C3(G+T4(A+T

)85بیوتکنولوژي مدرس (.باشندمی....................ساختمان ابر فنرهاي منفی پلکتونمیک و سولنوئیدي .59

راست گردان)1

پلکتونمیک راست گردان و سولنوئیدي چپ گردان)2

سولنوئیدي راست گردان و پلکتونمیک چپ گردان)3

چپ گردان )4

)85بیوتکنولوژي مدرس (نقش مؤثر دارد؟H-DNAاز موارد زیر در تشکیل ساختار یککدام.60

Gپلی )2پالیندروم)1

تکرار معکوس )4ايتکرار آینه)3

فزایش اهاي زیر در یک محلول، بادر صورت وجود توالی.شوداي میتک رشتهDNAرپیچ مضاعف با افزایش حرارت ما.61

)85ایمنی مدرس (شود؟اي میدماي محلول کدام یک زودتر تک رشته

1(5'-ATCGT-3'2(5'-CGATC-3'

3'-TAGCA-5'3'-GCTAG-5'

3(5'-GCCCG-3'4(5'-ATATT-3'

3'-CGGGC-5'3'-TATAA-5'

ازنمونه.62 )85بیوتکنولوژي مدرس (چه مقدار است؟Gباشد مقدار درصد مول باز میAدرصد مول باز 9/28دارايDNAاي

1(9/282(2/423(2/114(1/21

)85بیوتکنولوژي مدرس (از موارد زیریککدامچگالی ابر مارپیچی برابر است با .63

1(

o

LK

LK

∆

∆
2(

LK

LKo

∆

∆

3(
o

LK LK−4(WrTw +

)85علوم تشریح مدرس (.شودژنوم اطالق می..............به .64

ي دیپلوئید یک جاندارهاسلولمحتواي ژنتیک )1

محتواي ژنتیک سلول هاپلوئید یک جاندار)2

RNAید و ي هاپلوئهاسلولمحتواي ژنتیک )3

RNAوي دیپلوئیدهاسلولمحتواي ژنتیک )4

)85ایمنی و نانوتکنولوژي بهداشت (.را مشخص کنیدصحیحپاسخ .65

1(DNA سلول مخمر همانندDNA یک مولکول حلقوي استصورت بهباکتري.

2(DNA سلول مخمر بر خالف سلول باکتري دارايorigin siteباشدهاي بسیاري می.

.باشدباکتري حاوي اطالعات ژنتیکی میDNAدرصد 20حدود )3

4(DNAدهدي انجام میزیک سویه همانندساصورت بهي یوکاریوتی هاسلول.

)86بیوتکنولوژي مدرس (اي اندازه یک پیچش کامل چند نانومتر است؟دو رشتهZ-DNAدر ساختار .66

1(2/32(4/33(2/44(5/4
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)86ایمنی مدرس (ام مورد نادرست است؟کدZ-DNAوB-DNAدر مقایسه .67

.باشندهر دو داراي ساختار دوبل هلیکس می)1

.باشندآنتی پارالل میDNAهاي در هر دو رشته)2

3(Z-DNA راست گرد وB-DNAباشدچپ گرد می.

.باشندمیA=TوG=Cهر دو داراي ترکیب )4

شود؟ترانسفراز به کدام یک از بازهاي زیر متصل میبوسیله آنزیم متیل CH3مولکول DNAمتیالسیوندر.68

)86بیوتکنولوژي مدرس (

اسیل راو)4آدنین)3سیتوزین)2گوانین)1

)86دکتراي زیست فناوري (باشد؟کدام ترادف زیر یک ترادف پالیندرم می.69

1(CCATGG2(GGAAGG

3(GGATCG4(GCTACG

)87-1206(.سازدنوکلئیک اسیدها را مشخص می.............باکتري ساختار تاخوردگی زیاد و پیچیده نوکلئوئید .70

هتروکروماتین )4سوم)3دوم)2اول)1

؟باشدمی(planar)ايساختمان صفحهینتربیشهاي شش عضوي ترکیبات زیر داراي کدام یک از حلقه.71

)87بیوتکنولوژي مدرس(

سیتوزین )4مانوز)3اینوزیتول)2سیکلوهگزان)1

)87ایمنی مدرس (ین باز تغییر یافته را دارند؟تربیشکدام نوع از اسیدهاي نوکلئیک .72

1(tRNA2(rRNA3(mRNA4(hnRNA

آدنوزین داشته باشد، چند درصد گوانوزین وجود دارد؟%21حلقوي DNAدر صورتی که ژنوم یک قطعه .73

)87زیست فناوري بهداشت (

1(11%2(15%3(29%4(58%

درصد از بازهاي آن سیتوزین است، مشخص کنیـد  38از سلول اشریشیاکولی مشخص شد که DNAپس از استخراج .74

)87ژنتیک بهداشت (باشد؟چند درصد از بازها آدنین می

1(12%2(76%3(24%4(38%

)87فناوري بهداشت و زیستنانوتکنولوژي (اي کدام است؟دو رشتهDNAحداکثر طول موج قابل جذب توسط .75

1(nm2802(nm360

3(nm2104(nm260

)87ایمنی بهداشت (؟گرددشدن کدام اسید نوکلئیک تیمین حاصل میدر اثر متیله.76

1(C2(U3(G4(A

)87رادیوبیولوژي (پیوند بین اسیدهاي نوکلئیک چگونه است؟.77

1(TAGC ==2(TAGC ≡≡

3(TAGC ≡=4(TAGC =≡

)88-1206(هاي زیر است؟جزء کدام دسته از ویروسHIVویروس .78

پیکورنا )4هرپس)3رترو)2آدنو)1

)88زیست فناوري پزشکی (پذیرد؟بر روي کدام اسید نوکلئیک انجام میتر بیشDNAمتیالسیون .79

1(A2(T3(C4(G

)88زیست فناوري پزشکی (میتوکندري چگونه است؟DNAساختمان .80

لوپی با دو انتهاي خطی)2سنجاق سري)1

حلقوي)4خطی)3
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)88زیست فناوري پزشکی (جزء کدام ویروسی است؟HIVویروس .81

هرپس)4رترو)3آدنو)2پارو)1

)88وري پزشکی زیست فنا(چند نوکلئوتید قرار دارد؟DNAدر هر چرخش .82

1(92(113(134(15

)88زیست فناوري پزشکی (کدام گروه قرار دارد؟DNAیک قطعه ′5در انتهاي .83

هیدرو کسیل)2فسفات)1

کربوکسیل)4آمین)3

)89زیست فناوري پژشکی  (کدام باز ساختمان پورینی دارد؟.84

1(U2(G3(C4(T

)87ویروس  (فاژ المبدا در میزبان و فاژ چگونه است؟DNAبخش اصلیساختار.85

.اي استدرون هر دو تک رشته)1

.اي استدرون هر دو دو رشته)2

.اي استاي و درون فاژ تک رشتهدرون میزبان دو رشته)3

اياي و درون فاژ دو رشتهدرون میزبان تک رشته)4

)87ویروس پزشکی دکتري(م گزینه صحیح است؟کداMeltingدر رابطه با دماي .86

.ارتباط داردGCبه محتواي )2.بستگی داردCpGبه متیالسیون )1

.هاي مونوواالن بستگی نداردبه غلظت کاتیون)4.به ترکیب بافر هیبریداسیون بستگی ندارد)3

87.C-value87ویروس پزشکی دکتري(چیست؟(

DNAکول در یک مولGوCدرصد بازهاي )1

در ژنوم یک گونهCpGهاي تکرار شوند درصد توالی)2

در ژنوم هاپلوئید یک گونهDNAمقدار کل )3

شاخص پیچیدگی ژنتیکی یک گونه)4

Stemکدام گزینه در مورد .88 Loop 89ژنتیک انسانی (؟باشدنمیصحیح(

.تشکیل شده استDNAاز یک رشته )1

.شکیل آن شرکت کنندتوانند در تصدها نوکلئوتید می)2

.داراي یک ساقه است که بین نوکلئوتیدهاي مکمل پیوند برقرار است)3

Doubleداراي)4 helical stem regionاست.

)89-90ایمنی شناسی PhD(زیر است؟Tmداراي کدام G-Cجفت باز %40با DNAیک مولکول .89

1(
C54

2(C65 

3(C87 4(C94

)89آبان –رشته بیولوژي تولید مثل Ph.D(باشد؟یک میکدامTelomerترین توالی ناحیه بیش.90

1(GC2(AT3(UT4(TT

)79بیوتکنولوژي مدرس (صحیح نیست؟Z-DNAکدام یک از جمالت زیر در مورد .91

.به صورت زیگزاگ قرار دارندDNAها در دو زنجیره فسفات)1

.باشندداراي ساختمانی با سوپر کویل منفی می)2

.مخالف همدیگر دارنديهپالریت،دو زنجیره مارپیچ)3

.جفت باز در هر چرخش است4/10داراي)4
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)79نوري آزاد جا(است؟صحیحماکرومولکول در مورد کدام دوDenaturationاصطالح پدیده .92

1(mRNA-2پپتیديزنجیره بتاکراتین پلی(tRNA-DNAبرگ شبدري

پپتیدي زنجیره آلفاهلیکس پلی-mRNA4(hnRNA-تریپسین)3

)80بیوفیزیک آزاد (است؟مناسبیککدامبراي Denaturationاصطالح .93

1(tRNAداراي ساختار برگ شبدري

هاو برقراري مجدد آنDNAدو زنجیره باز شدن پیوندهاي هیدروژنی بین)2

.که در حال انتقال اسیدآمینه به ریبوزوم استايtRNAتغییر شکل فضایی و ویژه )3

تبدیل فرم الکتام به الکتیم بازهاي پورین یا پیریمیدین )4

)75-1206(ست؟اریبوزیم کدام.94

ها حالت اولیه ریبوزوم)2هاي ریبوزومی آنزیم)1

ايداراي قدرت تجزیهRNA)4دیگر آنزیم لیزوزیم نام)3

)79-1206(کدام آنزیم داراي ویژگی ریبوزایمی است؟.95

پریماز )Ti2ریبونوکلئاز )1

مراز پلیP4(RNAریبونوکلئاز )3

96.Ribozyme81دکتراي ویروس شناسی پزشک و غیر پزشک بهداشت (؟چیست(

1(RNAي قادر به اتصال و قطعmRNA در جایگاه ویژه

2(RNA ریبونوکلئوپروتئین دخیل در عمل ترجمه

3(RNA ساخته شده از روي توالی پپتیدي یک آنزیم

هاي تولید شده توسط رترو ویروس یکی از آنزیم)4

این .ستترین اشکال حیات حفظ شده اترین تا پیچیدهیک توالی نوکلئوتیدي خاص با شباهت بسیار زیاد در بین ساده.97

)87ایمنی مدرس (..........توالی 

.مربوط به نواحی غیر کد کننده است)1

.در ساختار هتروکروماتین جاي دارد)2

.هاي جدید در طی تکامل نقش زیادي داشته استدر ایجاد گونه)3

.کند که براي سلول بسیار حیاتی استطی فرآیند بیان ژن ایجاد محصولی را می)4

)89آبان –رشته بیولوژي تولید مثل Ph.D(شوند؟باشند چه نامیده میکه داراي فعالیت کاتاالیتیک میRNAهايمولکو.98

1(mRNA2(ribonuclease

3(ribozymes4(ribonucleotides

اي ، مشارکت بازه(Hoogestein)ساختمان پیوندي در اسیدهاي نوکلئیک براساس جفت شدن هاگستینی در الگوهاي.99

)تنه مشترك-90وزارت علوم (رینی در ایجاد پیوندهاي هیدروژنی چگونه است؟پو

.کنندها شرکت نمیازت)1

.کنندهر دو ازت شماره هفت و یک شرکت می)2

.کندبه جاي ازت شماره یک، ازت شماره یک شرکت می)3

.کندبه جاي ازت شماره یک، ازت شماره هفت شرکت می)4

)90وزارت علوم (:جزبهاند، ر در مورد نقش توپوایزومراز صحیحهمه موارد زی.100

.دربیاوردrelaxتواند ابر مارپیچ مثبت را به حالت می(E.coli)از ایشرشیاکلی Iتوپوایزومراز )1

.دربیاوردrelaxتواند ابر مارپیچ منفی را به حالت می(E.coli)از ایشرشیاکلی Iتوپوایزومراز )2

.دربیاوردrelaxتواند ابر مارپیچ منفی را به حالت ها میاز یوکاریوتIومراز توپوایز)3

.دربیاوردrelaxتواند ابر مارپیچ مثبت را به حالت ها میاز یوکاریوتIتوپرایزومراز )4
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hair)سري ساختار سنجاق.101 pin)91-92وزارت بهداشت (گردد؟در کدام گزینه یافت می(

1(DNA2ايدورشته(DNAايتک رشته

3(RNA4ايدورشته(RNAايتک رشته

)91-92وزارت بهداشت (ساختمان کدام باز از دو حلقه تشکیل شده است؟.102

1(A2(C3(T4(U

)91-92وزارت بهداشت (، پیوند بین نوکلئوتیدهاي مجاور چگونه است؟DNAدر یک رشته .103

کوواالنسی)2هیدروژنی)1

استرفسفودي)4واندروالسی)2

در آن قند ریبوز به جاي اتصال بهووجود دارد tRNAبازي که در .104
1

Nاز طریق
5

Nشود، کدام است؟به باز متصل می

)پسودواوراسیل)1 )ϕ2(هیپوگزانتین

هیدرواوراسیلدي)4گزانتین)3

105.RNA93علوم داروهاي پرتوزا (کاتالیتیک چیست؟(

1(RNAتجزیه شده به بازهاي نوکلئوتیدي است.

2(RNAاصالح گردیده پس از ترجمه است.

3(RNAاسپالیسینگ شده به هنگام رونویسی است.

.همان ریبوزیم است)4

)93علوم داروهاي پرتوزا (چگونه است؟DNAبر رويIاثر آنزیم توپوایزومراز .106

.باشدبه دور هیستون میDNAعامل پیچش )1

.شودمیDNAخوردگی عامل از بین رفتن پیچ)2

.استDNAعامل فشردگی رشته )3

.استDNAعامل شکسته شدن دو رشته )4

براساس قانون جفت شدن بازها، کدام گزینه درست است؟DNAآنالیز تعدادي از بازهاي متفاوت یک قطعه در.107

)93حی علوم تشری(

1(A=G2(A=C

3(A+G=C+T4(A+T=G+T

باشد؟ ها میبه عنوان حامل اطالعات ژنتیکی در سلولRNAبرخالف DNAبه چه علت .108

)PhD،94-93پزشکی مولکولی و بیوتکنو (

1(DNAباشداستر میحاوي باندهاي فسفودي.

.باشدفاقد آن میRNAحاوي تیمیدین است ولی DNAزیرا )2

.شودباعث ناپایداري آن میRNAحضور باز اوراسیل در )3

.شودکه موجب پایداري آن میDNAبه علت حضور دزوکسی ریبوز در )4

)94-95کارشناسی ارشد، )1(علوم آ زمایشگاهی(وجود دارد؟ DNAدر شرایط غلظت باالي نمک کدام شکل از .109

1(B-DNA2(A-DNA

3(C-DNA4(Z-DNA

)PhD،95-94بیولوژي تولیدمثل (گزینه در مورد آنزیم توپرایزومراز صحیح است؟ کدام.110

.را به صورت یک زنجیر به یکدیگر متصل نمایدDNAتواند دو مولکول حلقوي میIIنوع )1

.هاي پروکاریوتی دارداختصاص به سلولIنوع )2

داردDNAتوانایی از بین بردن پیچ خوردگی دو رشته IIفقط نوع )3 .را

.خواهد گشتDNAموجب ایجاد پیچی خوردگی ها یوکاریوتدر هسته Iمیزان ناکافی نوع )4
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)94-95،زیست فناوري پزشکی، دکتري(کدام مورد زیر در مورد نوکلئوزید صحیح است؟ .111

ايمجموع قند پنج کربنه و باز هسته)2مجموع قند پنج کربنه و فسفات )1

ايبازهسته-فسفات-مجموعه قند)4اي و فسفات هستهمجمومع باز )3

)94-95،زیست فناوري پزشکی، دکتري(افتد؟ چه موقعی اتفاق میDNAدر مولکول Aحالت ساختاري .112

در حالت افزودن آب )2در حالت حذف آب )1

وقتی فسفات از دست بدهد)4در هنگام تقسیم سلولی )3

)94-95،زیست فناوري پزشکی، دکتري(بیعی در سلول، گردش مارپیچ به کدام جهت است؟ در حالت طDNAدر مولکول .113

خارج )4داخل )3راست )2چپ )1

ریبوزیم چه مولکولی است؟ .114

1(DNA پروتئین با خاصیت آنزیماتیک )2با خاصیت آنزیماتیک

3(RNA قند ریبوز با خاصیت آنزیماتیک )4با خاصیت آنزیماتیک

)94-95،زیست فناوري پزشکی، دکتري(دام مورد زیر در مورد نوکلئوزید صحیح است؟ ک.115

ايمجموع قند پنج کربنه و باز هسته)2مجموع قند پنج کربنه و فسفات )1

ايبازهسته-فسفات-مجموعه قند)4اي و فسفات ع باز هستهمجمو)3

یح است؟هاي توپوایزومرازها صحکدام گزینه در مورد آنزیم.116

.Ph)دکتري تخصصی ( D) 95-96علوم سلولی کاربردي وزارت بهداشت سال(

.کنددر دو رشته برش ایجاد میIتوپوایزومراز )1

.کنددر یک رشته برش ایجاد میIIتوپوایزومراز )2

.داردATPبراي عملکرد خود نیاز به مصرف Iتوپوایزومراز )3

.داردATPرد خود نیاز به مصرف براي عملکIIتوپوایزومراز )4

شود؟ده میباشد، چنین ژنی اصطالحاً چه نامیBمشابه محصول ژن در گونه Aاگر محصول یک ژن در گونه .117

)95-96دکتري تخصصی ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت (

1(Perilogous2(Allologous

3(Orthologous4(Paralogous



)3(زینه گ.1

HMG(Highهاي نپروتئی mobility Group):هاي غیر هیستونی هستند که به دلیل حرکت با سرعت بـاال  از پروتئین

هاي کروماتینی که از لحاظ رونویسی فعال هسـتند  ها با رشتهاین پروتئین.شوندروي ژل الکتروفورز به این نام خوانده می

براي HMG17وHMG14هاي پروتئین.باشندمیHMG17وHMG14ها ین پروتئینترین امعروف.شوندمجتمع می

در واقـع هـر سـلول    .باشـند هاي تولیدي همان بافـت مـی  ها فعال نگه داشتن ژنهر بافتی اختصاصی هستند و وظیفه آن

هـاي دیگـر   ت به سلولها خصوصیات اصلی و متمایز کننده آن سلول نسبباشد که با بیان آنهایی میداراي یک سري ژن

باشـد کـه در هـر بافـت     هـا مـی  فعال نگه داشتن اینگونـه ژن HMG17وHMG14هاي وظیفه پروتئین.کنندرا بارز می

30از رشـته  H1ها را از طریق جـدا سـازي هیسـتون    ها عمل فعال سازي ژنHMG.مخصوص به خود آن بافت هستند

nm 10و تشکیل فرم nmیی که توسط هاژن.دهندانجام میHMG هـاي  گردنـد نسـبت بـه آنـزیم    فعال مـیDNAase

.شوندحساس می

)3(گزینه .2

هاي مختلف این مولکـول اسـت، ماننـد    در نتیجه منطبق شدن بازها و تشکیل پیوند هیدروژنی بین بخشRNAساختار سوم 

یـن سـاختار نتیجـه جفـت شـدن      پایداري ا.آیددر میL-Shapeبه شکل فشرده tRNAدر محلول که tRNAساختار سوم 

(بازهاي واتسون و کریک و بر همکنش بازهاي بیش از دو نوکلئوتید است )باشدمیtRNAبرگ شبدر همان ساختار دوم .

)4(گزینه .3

ایـن  .باشداي حلقوي میجفت نوکلئوتید تشکیل شده که به شکل دو رشته45,00,000ژنوم پروکاریوتی از چیزي حدود 

70حـدود  .گیردژن را در بر می2500ژنوم حدود  – 80 هـاي  حیـث سـلول  کـل ژنـوم حـاوي ژن اسـت کـه از ایـن       %

دارد کـه بایـد در   1mmمیلیون جفت بـاز طـولی حـدود    5/4این .باشندتر میپروکاریوت نسبت به یوکاریوت بسیار غنی

این فشـرده  .اي فشرده شودکل گستردهمیکرون جاي بگیرد، بنابراین نیاز دارد که به ش5/0-1سلولی پروکاریوتی به طول 

Super)شدن هم از طریق تشکیل فرم ابر مارپیچ  coil)هـا  باشـند و ژنـوم آن  ها فاقد هسته میپروکاریوت.شودانجام می

نـوع  25همراه با ژنوم پروکـاریوتی حـدود   .اي به نام نوکلئوئید قرار دارددر تماس با سیتوپالسم و غشاي سلولی در ناحیه

.تئین وجود داردپرو

)4(گزینه .4

.رجوع شود3به توضیح سوال 
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)1(گزینه .5

هـاي ریبـوزومی و   بـا پـروتئین  rRNAزیر واحدهاي بزرگ و کوچک ریبوزوم یعنی جفت شدن گیريشکلهستک محل 

.باشندمیrDNAهاي است که شامل ژن21،15،14،13و22هاي آکروسانتریک محل تجمع بازوهاي کروموزوم

)1(ینه گز.6

.رجوع شود3به توضیح سوال 

)2(گزینه .7

.رجوع شود3به توضیح سوال 

)3(گزینه .8

اکتـامر هیسـتونی در واقـع    .هاي تشکیل دهنده اکتامر هیستونی هستندهیستونH4وH2A،H2B،H3هاي هیستون

در سـاختمان  .گـردد ها تشکیل مییک کمپلکس پروتئینی است که از کنار هم قرار گرفتن دو نسخه از هریک از این هیستون

.به صورت دو دایمر قرار دارندH2A،H2Bهاي به شکل تترامر و هیستونH4وH3هاي اکتامر هیستونی هیستون

)1(گزینه .9

)3(گزینه .10

RNAهاي ایی بودن مولکولقابلیت تشکیل ساختار مارپیچ دو گانه طویل را ندارد و علی رغم تک رشتهRNA   گـاه ایـن ،

قـادر بـه تشـکیل سـاختار مـارپیچ      RNAهاي ها اعمال مهمی را به صورت مارپیچ دو گانه ایفامی کنند و مولکوللکولمو

نتیجه تشکیل مناطق به نسبت کوتـاه جفـت شـده درون مولکـولی بازهـا      RNAکوتاه هستند و ساختار دوم یک مولکول 

تیجه منطبق شدن بازها و تشکیل پیوند هیـدروژنی  در نRNAساختار سوم .tRNAباشد مانند ساختار برگ شبدري می

درL-Shapeبه شکل فشـرده  tRNAدر محلول که tRNAهاي مختلف این مولکول است مانند ساختار سوم بین بخش

.آید و پایداري این ساختار نتیجه جفت شدن بازهاي واتسون و کریک و بر همکنش بازهاي بیش از دو نوکلئوتید استمی

)4(گزینه .11

α هتروکروماتین)DNAهاي تکراري غنی از ها داراي یکسري توالی، این دسته از هتروکروماتین)ماهوارهCG باشـند  مـی

هاي تکراري به شکل منتشر در ژنـوم نیسـتند بلکـه در    این توالی.رسدها حداکثر تا چند صد جفت باز نیز میکه طول آن

αهـاي  هـاي تـوالی  از ویژگـی .قـرار دارنـد  (Tendemic)ت سـر هـم   اي، بدون انقطاع و پشنواحی خاصی به شکل دسته

هـا هرگـز رونویسـی    کنند و بسیاري از آنها پروتئینی را کد نمیهتروکروماتینی این است که این دسته از هتروکروماتین

بـه شـکل   به صورت دائمی غیر فعال باقی مانـده و در تمـام طـول سـیکل سـلولی      DNAدر این بخش از ژنوم .شوندنمی

هـاي پلـی تـن در    ها براي اولین بار در بخش مرکزي کروموسنتر در کروموزومهتروکروماتینα.باشدفشرده و متراکم می

.شودماهواره در نواحی سانترومر و اطراف آن مشاهده میDNA.مگس سرکه شناسایی شدند

)1(گزینه .12

5S rRNA هاي قرار دارد و توسط ژن1بر روي کروموزومRNA POL IIIشودرونویسی می.
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