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 به نام خدا

 بيوشيمي  1آزمون 

 براي رشد و تامين انرژي به مولكول هاي آلي كوچك وابسته است. بنابراين يك ..... است. E.coliباكتري  -1

 فتوتروف -د        ليتوتروف          -ج  تروفهترووکم -ب  واتوتروفکم -الف

 رسوب مي كند؟ ر باالبسيادر سانتريفيوژ افتراقي عصاره يك سلول كداميك با سرعت  -2

 ليزوزوم -د  ومريبوز -ج   هسته -ميتوکندري                   ب -الف

 كدام گزينه صحيح است؟ -3

 تبديل کانفورماسيون ها به يکديگر با شکستن پيوند همراه است. -الف

 دو انانتيومر خواص بيولوژيک مشابهی دارند. -ب

 قندها راستگردان هستند. Dايزومر هاي  -ج

 نوعی کانفيگوراسيون محسوب می شوند. Lو  Dايزومرهاي  -د

 نمي باشد؟كداميك جزء اعمال اندامك پراكسي زوم  -4

 اکسيداسيون اسيدهاي چرب بلند زنجير -ب تجزيه نوکلئوتيدها -الف

 سنتز پالسمالوژن ها -د سنتز نمک صفراوي -ج

 است؟ نادرستماركر آنزيمي كدام اندامك  -5

 گاالکتوزيل ترانسفراز )دستگاه گلژي( -ب                                   تاز )ليزوزوم(اسيد فسفا -الف

 )شبکه آندوپالسمی( فسفاتاز 6گلوکز  -د                     اورات اکسيداز )ميتوکندري( -ج

 كمبود ژنتيكي كدام آنزيم ليزوزومي وجود دارد؟ Wolmanدر بيماري  -6

 اسيد ليپاز -ب  Bآريل سولفاتاز  -الف

 اسفنگوميليناز -د آلفا گلوکوزيداز -ج

 تجمع اسيدهاي چرب بسيار بلند زنجير در بافت ها مشاهده مي شود؟ بيماري كدام در -7

    Lufts -ب     Pompe-الف

 Zellweger -د    Niemann-pick -ج

a
Highlight

a
Highlight

a
Highlight

a
Highlight

a
Highlight

a
Highlight

a
Highlight



@drjafarnejad  دکتر جعفرنژاد 

 2  05138672297دکتر عتباتی موسسه 

 

 است؟ نادرستميتوكندري انسان كداميك  DNAارتباط با در  -8

 ژن می باشد. 37طول دارد و حاوي  Kb 16حدود  -الف

 توارث آن سيتوپالسمی است. -ب

 هاي ميتوکندري را کد می کند. tRNAتمام  -ج

            درصد پروتئين هاي ميتوکندري را کد می کند. 20 -د

 اختالل در توليد كدام پروتئين اسكلت سلولي وجود دارد؟ Hutchinson Gilford progeriaدر سندروم  -9

 المين -ب    آلفا کراتين -فال

 کالژن -د     آکتين -ج

10- The enzyme fumarase catalyzes the reversible hydration of fumaric acid to l-malate, but it will 

not catalyze the hydration of maleic acid, the cis isomer of fumaric acid.  This is an example of:  

 
A) biological activity.  

B) chiral activity.  

C) racemization.  

D) stereoisomerization.  

E) stereospecificity.  
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