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بوشهر

چند مورد در ارتباط با بخش هایی در یک مولکول دناي خطی که اطالعات وراثتی را به صورت سازماندهی شده دارند، به درستی بیان

شده است؟

الف) بیان هر یک از آن ها منجر به تولید متنوع ترین گروه مولکول هاي زیستی در یاخته هاي زنده می شود.

ب) از واحدهایی تشکیل شده اند که تعداد حلقه هاي آلی متفاوتی نسبت به واحدهاي مکمل خود دارند.

ج) در ساختار آنها نوکلئوتیدهایی یافت می شود که همگی داراي یک حلقۀ شش ضلعی هستند.

د) واحدهاي ساختاري آنها براي تشکیل هر پیوند نیاز به فعالیت آنزیم یا آنزیم هایی دارند.

1

(11(22(33(44

شکل زیر باکتري هاي زنده استرپتوکوکوس نومونیا را در دو حالت بدون پوشینه و پوشینه دار نشان می دهد. با توجه به آزمایشات

گریفیت، در تمام آزمایشاتی که از باکتري .......................... استفاده شد، می توان گفت که ..........................

2

«2» کشته شده با گرما – بروز عالئم بیماري و مرگ موش ها مشاهده شد.1)

«1» گریفیت نتیجه گرفت که وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست. -2)

«2» _ اجزاي دستگاه ایمنی بدن موش ها به مبارزه با باکتري ها پرداخته اند. 3)

«1» کشته شده با گرما – در بررسی نمونه خون موش ها، باکتري زنده پوشینه دار مشاهده شد.4)

کدام عبارت در رابطه با مولکول هاي طبیعی اسید نوکلئیکی که در ساختار خود داراي پیوند هیدروژنی هستند و درون میکوریزا یافت

می شوند، صحیح است؟
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در هر یک از آن ها، دو نوکلئوتیدي که با یکدیگر رابطۀ مکملی برقرار می کنند، تعداد اتم اکسیژن برابري در بخش مونوساکاریدي خود دارند.1)

در هیچ یک از آ نها، نوکلئوتیدهاي قرار گرفته در انتهاهاي اسید نوکلئیک ، با یکدیگر پیوند اشتراکی تشکیل نمی دهند.2)

در بعضی از آن ها، هر پیوند هیدروژنی با انرژي پیوند زیاد خود، در ایجاد حالت پایدارتري از مولکول نقش دارد.3)

در برخی از آ نها، بازهاي آلی نیتروژن داري پورینی به نام هاي آدنین و گوانین یافت می شوند.4)

کدام عبارت دربارة هر مولکول آلی که در پی ایجاد پیوند بین نوکلئوتیدها در یاختۀ مکعبی نفرون ایجاد می شود، صحیح است؟ 4

در پی واکنش هایی ایجاد می شود که رشته(هاي) مولکول دنا، به عنوان الگو استفاده می شوند.1)

نوعی مولکول مرتبط با ژن در یاخته است که براي تولید شدن نیازمند مصرف انرژي است.2)

در مادة زمین هاي سیتوپالسم همانند فضاي درونی اندامکی با دو غشا، تولید می شود.3)

در پی فعالیت ترکیب یا ترکیباتی تولید می شود که انرژي فعالسازي واکنش ها را کاهش می دهند.4)

کمترین تعداد جایگاه شروع همانندسازي، می تواند مربوط به ژنوم .........................، باشد. 5

جانداري که پس از مرگ نخود سبب ایجاد گیاخاك (هوموس) غنی از نیتروژن شده و فاقد رشد است1)

 جانداري که در سطح ریشۀ نزدیک به 90 درصد گیاهان دانه دار، نیترو ژن گیاه را فراهم می کند2)

جانداري که در مزارع برنج کشور، قدرت تثبیت دو نوع ترکیب معدنی متفاوت را دارد3)

جانداري که با حرکت مژك ها، غذا را براي گوارش از محیط وارد حفرة دهانی می کند4)



در رابطه با ساختار پروتئین ها چند عبارت به نادرستی بیان شده است؟

الف) تا خوردگی رشتۀ پلی پپتیدي در سطحی از سطوحی ساختاري در پروتئین ها آغاز می شود که قادر به تشکیل پیوند اشتراکی

می باشد.

ب) منشأ تشکیل پیوندهاي ساختار دوم، قرارگیري اکسیژن گروه کربوکسیل و هیدروژن متصل به کربن مرکزي در مجاورت یکدیگر است.

ج) هیچ یک از آمینواسیدهاي تشکیل دهندة ساختار نهایی مولکول ذخیره کننده اکسیژن در ماهیچه دو سر بازو، نمی توانند در معرض

آب قرار بگیرند.

د) ساختار نهایی یک پروتئین با عملکرد کامًال طبیعی قطعًا همزمان با تشکیل پیوند یونی میان رشته هاي آمینواسیدي ایجاد می شود.
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

«هر آنزیمی که ......................... قطعًا .................... »

الف) داراي ساختار سه بعدي است – پیش مادة اختصاصی به بخشی از آن متصل می شود که داراي آمینو اسید آب دوست است.

ب) داراي پیوند پپتیدي است و درون یاخته فعالیت می کند – در پی تولید آب توسط رناتن(هاي) همان یاخته تولید شده است.

ج) در pH بهینه قرار دارد – با افزایش امکان برخورد پیش ماده ها و کاهش انرژي فعال سازي، سرعت واکنش را زیاد می کند.

د) در واکنش هاي سوخت وسازي بدن شرکت دارند – داراي بخشی اختصاصی است که تنها می تواند به یک یا چند پیش ماده خاص

متصل شود.
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 در رابطه با همۀ آنزیم هاي فعال تولید شده در یک یاخته اصلی مو جود در غدد معده انسانی سالم و بالغ، کدام گزینه به درستی ذکر

شده است؟
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تنها از ژن هاي موجود در کروموزوم هاي هستۀ یاخته، براي تولید آن استفاده می شود.1)

از متنوع ترین مولکول هاي زیستی بوده و در ساختار خود انواعی از پیوند ها را دارا می باشند.2)

داراي پیوند اشتراکی بوده و سرعت برخورد بین مولکول هاي یک واکنش را افزایش می دهند.3)

تنها سرعت واکنش هایی که در بدن انسان سالم و بالغ قابل انجام نیستند را افزایش می دهند.4)

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«در مولکول انسولین همانند مولکول ...........»
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هموگلوبین، رشته پلی پپتدی ساختار فشرده و نامتقارنی به خود می گیرد.1)

هموگلوبین، زنجیره های پلی پپتدی غیریکسان در کنار یکدیگر قرار می گیرند.2)

میرگلوبین، با شکسته شدن هرنوع پیوند شیمیایی، همه سطوح ساختاری پروتئین تغ�ر می کند.3)

میرگلوبین، گروه های R آمینواسیدهای آب گریز در رشته پلی پپتد، به یکدیگر نزدیک می شوند.4)

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در بدن انسان، همه انزیم ها همانند همه کوآنزیم ها، ............»

•    در ساختار خود اتم کربن دارند.

•    در تنظیم سوخت و ساز یاخته ها دخالت دارند.

•    می توانند بیش از یک نوع واکنش را سرعت ببخشند.

•    همواره با تغ�رات دما، تغ�ر شکل برگشت ناپذیری پیدا می کنند.
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چهار4)سه3)دو2)یک1)



چند مورد از موارد زیر در ارتباط با آنزیم های موجود در بدن انسان سالم و طبیعی، صحیح می باشند؟

الف) پیش ماده نوعی آنزیم در برخی شرایط ممکن است فرآورده همان آنزیم باشد.

ب) یک واکنش در شرایط مختلف می تواند به وسیله آنزیم های متفاوتی کاتالیز شود.

ج) برخی از آنزیم های ترشحی برای عبور از غشای یاخته لزومًا نیاز به مصرف مستقیم انرژی زیستی ندارند.

د) تعدادی از آنزیم هایی که در بدن نوعی فرد تولید می شوند پیش ماده ای در بدن او ندارند.

11

(11(22(33(44

چند مورد درباره هر مولکول زیستی که سرعت واکنش های شیمیایی بدن را افزایش می دهد، به طور قطع صحیح است؟

الف) اتصال نوعی ترکیب آلی به بخشی از آن، در بهبود عملکردش مؤثر است.

ب) تغ�ر در سطح ساختاری اول پروتئینی آن موجب تغ�ر در عملکرد نهایی آن می شود.

ج) موجب کاهش انرژی فعال سازی واکنش هایی در محیط داخلی بدن انسان می شود.

د) حاصل بیان یک ژن در یاخته است و در واکنش های سوخت و سازی بدن شرکت می کند.
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در صورتی که نوعی آنزیم در بدن انسان سالم و بالغ ............... به طور معمول ................... 13

در دمای حدود 34 درجه فعالیت کند _ ممکن نیست بهترین فعالیت خود را نشان دهد.1)

برای فعالیت خود به مواد کمک کننده نیاز داشته باشد _ از کوآنزیم  (ها) کمک می گیرد.2)

سرعت نوعی واکنش شیمیایی درون یاخته ای را افزایش دهد _ در این واکنش مصرف نمی شود.3)

امکان برخورد مناسب مولکول های را در واکنش افزایش دهد _ انرژی فعال سازی را افزایش می دهد.4)

چند مورد جمله زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟

«در یاخته های طح درونی بخش کیسه ای شکل لوله گوارش، ............ بسپارهای موجود در ساختار بزرگترین کروموزوم هسته ای

«..............

الف) همه در پی اتصال تک پارهای فسفات دار توسط پیوند فسفودی استر تشکیل شده اند.

ب) بعضی از دارای شکل مشخصی هستند که می توان به کمک پرتو ایکس آن را تهیه کرد.

ج) همه  در اولین مرحله چرخه یاخته ای، در پی فعالیت آنزیم دنابسپاراز ایجاد می شوند.

د) بعضی از  فاقد انشعاب هستند و هر رشته آن ها، در دو سر خود دارای دو گروه متفاوت است.
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طی فرایند همانندسازی مولکول DNA بر مقدار ماده وراثتی یاخته افزوده می گردد. با توجه به این موضوع کدام گزینه در مورد این فرایند

در نوعی یاخته پارانشیمی گیاه آلبالو ، صحیح است؟

15

هر آنزیمی که در همانندسازی مولکول DNA فعالیت می کند، در مرحله S چرخه یاخته ای منجر به مضاعف شدن DNA می شود.1)

(2
هر دو راهی همانندسازی ساختار Y مانندی است که به طور قطع در آن هلیکازها و DNA پلی مرازها هم جهت با یکدیگر شروع به فعالیت

می کنند.

در محلی که دو رشته DNA از هم جدا می شوند، در ابتدا دو آنزیم  هلیکاز ضمن باز کردن مارپیچ دو رشته از یکدیگر دور می شدند.3)

(4
هر ماده شیمیایی که ممکن است در هنگام آسیب به گیاه ترشح شود، در افزایش تعداد نقاط آغاز همانندسازی همانند سرعت عمل

آنزیم های آن بی تأثیر است.



چند مورد درباره همه مولکول های زیستی کاهنده انرژی فعال سازی واکنش های درون  یاخته ای در انسان، همواره صحیح است؟

● به دنبال فعالیت آنزیم سازنده خود تولید می شوند.

● درساختار آن، مولکول های کربوهیدرات مشاهده نمی شوند.

● قرارگیری ماده سمی در جایگاه فعال آن، مانع فعالیت آن ها می شود.  

● ویژگی های منحصر به فرد هر واحد سازنده آن به گروه R بستگی دارد.
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چند مورد در ارتباط با فرایند همانندسازی در یوکاریوت ها صحیح است؟ 

الف) آنزیمی که پیوندهای فسفودی استری را برقرار می کند، انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد.

ب) آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل روبه روی هم قرار می دهد، تنها آنزیم دو راهی همانندسازی محسوب می شود.

و دو رشتة آن را از هم جدا می کند. می شود، مارپیچ دنا ج) آنزیمی که باعث جدا شدن هیستون ها از مولکول دنا

د) آنزیمی که از وقوع جهش در مادة ژنتیکی ممانعت به عمل می آورد، می تواند نوکلئوتیدها را به صورت تک فسفاته به رشتة

پلی نوکلئوتیدی متصل نماید.

17
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با توجه به شکل زیر که نتایج مراحل مختلف آزمایش مزلسون و استال را نشان می دهد نمی توان گفت هر ..................... موجود در

نوار شمارة .....................
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Nمولکول دنای – 1، تنها از نوکلئوتیدهایی که در محیط کشت حاوی  می باشد، تشکیل شده است.1) 14

رشتة پلی نوکلئوتیدی – 2، دارای نیمی از نوکلئوتیدهای دنای مادری است.2)

Nمولکول دنای – 3، حاصل همانندسازی دنائی است که در محیط کشت حاوی  تولید شده اند.3) 15

رشتة پلی نوکلئوتیدی – 4، دارای واحدهایی است که توسط مزلسون و استال نشانه گذاری شده است.4)

با توجه به شکل زیر که یکی از واحدهای تکرارشوندة نوعی مولکول نوکلئیک اسید را نشان می دهد، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زير

مناسب است؟

« در صورتی که از ساختار این نوکلئوتید، ..................... در نوعی پیوند بین دو نوکلئوتید شرکت  ..................... »
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فقط بخش شمارة 2 – نکند، باز آلی نیتروژن دار نوکلئوتید موجود در شکل می تواند یوراسیل (U) باشد.1)

فقط بخش شمارة 1 – کند، این مولکول نوکلئیک اسید به طور حتم قابلیت ترجمه شدن دارد.2)

هریک از بخش های شمارة 1 و 2 – کنند، قند پنج کربنه در این نوکلئوتید به طور حتم دئوکسی ریبوز است.3)

هیچ یک از بخش های شمارة 1 و 2 – نکنند، این مولکول نوکلئیک اسید می تواند دارای توالی پادرمزه (آنتی کدون) باشد.4)



چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

« در یک انسان سالم و بالغ، مولکول های زیستی که در کاهش انرژی فعال سازی نقش دارند .....................»

* برای ساخته شدن نیازمند فعالیت ترکیب(های) پروتئینی می باشند.

* و توالی نوکلئوتیدی خاصی را شناسایی می کنند، قطعًا پیوند (های) فسفودی استر ایجاد می کند.

* با سرعت بخشی به واکنش های انجام شدنی بدن، همواره باعث ادامة حیات یاخته می شوند.

* دارای واحدهای تکرارشونده هستند که در هسته یا سیتوپالسم یاخته ، این واحدها به هم متصل می شوند.

* در ساختار خود، دارای بخش یا بخش های اختصاصی هستند که مشابه شکل پیش ماده(های) آنزیم می باشند.
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟

«در یک یاخته زنده و فعال غده اپی فیز انسان سالم و بالغ، هر مولکول رنا ..................... دنا، .....................»
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برخالف – در رشته های پلی نوکلئوتیدی خود دارای قند پنج کربنه سنگین تر است.1)

همانند – تعداد بازهای پورین و پیریمیدین آن در مولکول های خطی یکسان است.2)

برخالف – نمی تواند نوعی پیوند که موجب پایداری مولکول شناسایی شده توسط واتسون و کریک می شود، تشکیل دهد.3)

همانند – توسط نوعی آنزیم بسپاراز ساخته می شود که توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم یاخته تولید شده است.4)

چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

«هر مولکولی که متعلق به متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکرد است و ...................، به طور حتم

«...................

الف) بر تنظیم بیان ژن های هسته، مؤثر است – توسط ریبوزوم های موجود در همان یاخته تولید شده است.

ب) به مولکولی با شکل مکمل خود متصل می شود – بعد از تولید، در ساختار غشای یاخته ای قرار می گیرد.

ج) با هر دو الیه فسفولیپیدی غشای یاخته تماس دارد – در انتقال مواد بین دوسوی  غشا نقش دارد.

د) در سطح یاخته های اصلی دستگاه ایمنی، نقش گیرنده ای دارد – با آنتی ژن مکمل خود جفت می شود.
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چند مورد، عبارت زیر را درباره یاخته هایی که به وسیله غشاها به بخش های مختلفی تقسیم شده اند، به نادرستی تکمیل می کند؟

« درباره هر مولکول حاوی اطالعات وراثتی که .....................، می توان گفت به طور حتم، .....................»

الف) بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد – واحدهای سه بخشی آن توسط نوعی پیوند به هم متصل شده اند.  

ب) دارای ساختار دو رشته ای و بدون انشعاب است – در پی جدا شدن پروتئین های همراه خود، آماده همانندسازی می شود.

ج) در انتقال اطالعات بین یاخته های زنده نقش دارد – در واحد های تکرارشونده درون خود، دارای قندهای دئوکسی ریبوز است.  

د) اطالعات خود را در واحدهایی به نام ژن سازماندهی می کند -  همانندسازی آن توسط آنزیم ها در دو جهت انجام می شود.
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چند مورد، مشخصه هر نوکلئیک اسید دارای قند دئوکسی ریبوز می باشد که چند نوع پروتئین می تواند به ساختار آن متصل شود؟

یاخته با تغ�ر در میزان فشردگی آن در بخش هایی از فام تن های با دوسر متفاوت، دسترسی نوعی آنزیم به آن را تنظیم می کند.
هر واحد حاوی اطالعات وراثتی در این مولکول، در زمان های مختلف به میزان مختلفی در هر یاخته، بیان می شود.

بین بازهای آلی مکمل که مقابل هم قرار می گیرند، پیوندهای اختصاصی و دارای انرژی کم وجود دارد.
در ساختار این مولکول ها، پروتئین ها نیز مشاهده می شوند که در ذخیره اطالعات وراثتی نقش ندارند.

24
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چند مورد درباره ساختار هر مولکول دنا قطعًا درست است؟

الف) در هر زنجیره آن تعداد باز های آدنین با تیمین برابر است.

ب) درون ساختار وا حدهای تکرار شونده آنها پیوند فسفودی استر وجود دارد.

ج) گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدرو کسیل در انتهای دیگر آزاد است.

د) بازهای آلی تک  حلقه ای از طریق حلقه  6کربنی خود به قند دئو  کسی ریبوز متصل می شوند.

25
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

« همواره کاتالیز ورهای زیستی فعال بدن انسان ................»

الف) درون یاخته های زنده تولید می شوند.

ب) موجب حفظ بقای هر یاخته  بدن می شوند.

ج) تنها در درون یا بیرون یاخته قرار دارند و فعالیت می کنند.

د) نوع، تعداد و ترتیب قرار گیری آمینو اسید ها در تشکیل ساختار آنها مؤثر است.

26
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هر بخشی از ساختار آمینو اسید  که به کربن مرکزی متصل است و ................ به طور حتم ................ 27

در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می کند – در دومین ساختار پروتئین، توانایی تشکیل نوعی پیوند غیر اشتراکی را دارد.1)

تنها در آخرین آمینو اسید  زنجیره پلی پپتیدی دیده می شود – در ایجاد ویژگی های آمینو اسید  کامًال بی نقش است.2)

ویژگی های منحصر به فرد هر آمینو اسید را ایجاد می کند –  در ساختار سوم پروتئین ها، برهم کنش های آبگریز تشکیل می  دهد.3)

تنها در نخستین آمینو اسید  زنجیره پلی پپتیدی دیده می شود – دارای کربنی متصل به اکسیژن است.4)

در مورد اسیدهای نوکلئیک، چند مورد به درستی بیان شده است؟

الف) می توانند از طریق پالسمودسم های یاخته های گیاهی جابه جا شوند.

ب) می توانند توسط پروتئین های شرکت کننده در انتقال فعال در یاخته، به عنوان منبع رایج انرژی مصرف شوند.

ج) واحدهای تکرارشونده ای دارند که پیوند فسفودی استر درون هر واحد دارند.

د) اطالعات اولیه در مورد این بسپارها از آزمایشات دانشمندی به نام گریفیت به دست آمد.
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در مرحله  S یاخته ای و در حین همانندسازی یاخته های ایمنی زنده با قابلیت تقسیم که در دفاع اختصاصی بدن انسان نقش دارند، کدام

گزینه زودتر از بقیه اتفاق می افتد؟

29

بازشدن پیچ و تاب فامینه و جداشدن هیستون ها1)

افزایش غلظت گروه های فسفات آزاد درون هسته2)

بازشدن نردبان مارپیچی دنا به کمک آنزیم هلیکاز3)

 فعالیت نوکلئازی آنزیم دنابسپاراز برای حذف نوکلئوتیدهای اشتباه4)

طی همانندسازی ماده وراثتی اصلی یاخته ای که در آن تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی، همواره از تعداد دوراهی های همانندسازی

کم تر است، ممکن نیست .................

30

آنزیم ویرایش کننده، در کاهش تعداد نوکلئوتیدهای آزاد موجود در هسته نقش داشته باشد.1)

رابطه مکملی بین بازهای آلی نیتروژن دار، عامل اصلی وقوع همانندسازی با دقت زیاد باشد.2)

، پیوند هیدروژنی بیش تری برقرار شود.3) ، نسبت به و CGATبین بازهای آلی نیتروژن دار  و 

شروع بازشدن پیچ و تاب فامینه از اطراف هیستون ها، زودتر از گسیخته شدن پیوندهای هیدروژنی صورت گیرد.4)

کدام گزینه نادرست است؟ « فعالیت آنزیم دنابسپاراز در ..................... » 31

هسته یاخته پارانشیمی، می تواند با تجزیه پیوندهای اشتراکی باشد.1)

سیتوپالسم یاخته پوششی زنده و فعال، می تواند باعث تولید رشته پلی نوکلئوتیدی بدون انتهای آزاد  شود.2)

هسته یاخته لنفوئیدی، باعث مضاعف شدن کروموزوم ها می شود.3)

Gسیتوپالسم باکتری، می تواند قبل از نقطه وارسی  باشد.4) 2

در ارتباط با انسان، کدام گزینه، فقط درباره بعضی از آنزیم ها صحیح است؟ 32

درپی واکنش های آنزیمی در یاخته ها ساخته می شوند.2)فعالیت  آن ها، به کوآنزیم هایی مثل یون مس نیاز دارد.1)

(3
مواد سّمی، با قرار گیری در جایگاه فعال آن، باعث مرگ

می شوند.
سرعت واکنش های شیمیایی در بدن انسان را افزایش می دهند.4)

هر پروتئینی که ساختار های مقابل همگی در تع�ن سرنوشت آن ها نقش دارند، .........

 

33

ممکن نیست در هسته سلول سازنده خود فعالیت کند.1)

در ساختار خود دارای جایگاه فعال می باشد.2)

با اگزوسیتوز از سلول خارج می شود.3)

دارای یک انتهای آزاد  آمین هست.4)

درباره هر پروتئین در گویچه های قرمز بالغ خون انسان چند مورد صحیح است؟

الف) در پی تاخوردگی بیشتر صفحات و یا مارپیچ ها ایجاد شده است.

ب) هر آمینواسید با تشکیل پیوندهای پپتیدی در ساختار اول نقش دارد.

ج) در حمل گاز کربن دی اکسید حاصل از تنفس یاخته ای نقش دارد.

د) در ساختار زیرواحدهای خود دارای پیوندهای هیدروژنی است
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چه تعداد از موارد زیر به ترتیب در رابطه با بافت استخوانی متراکم و اسفنجی بدن انسان، به درستی بیان شده است؟

الف) فاقد یاخته های سازنده یاخته میلوئیدی می باشد.

ب) یاخته های آن همانند برخی بیگانه خوارها، دارای رشته های سیتوپالسمی است.

ج) در تماس با یاخته های هدف هورمون اریتروپویتین است.

د) یاخته های آن توانایی تشکیل پیوند اشتراکی در میان یاخته خود را دارد.

35
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چند مورد در ارتباط با هر مولکول حامل اطالعاتی وراثتی در هوهسته ای (یوکاریوت)ها صحیح است؟

الف) بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد.

ب) مطابق با یکی از سه طرح پیشنهادی، همانندسازی می نماید.

ج) در ساختار بدون انشعاب خود، واحدهای سه بخشی دارد.

د) در پی جدا شدن پروتئین های همراه خود، آمادة همانندسازی می شود.
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چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در انسان، نوعی آنزیم می تواند ............» 

الف) پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلة دیگری بشکند.

ب) با کمک فرایندی انرژی زا، نوعی واکنش انرژی خواه را به انجام رساند.

ج) از طریق اتصال با مولکول های دیگر، تمایل خود را به پیش  ماده تنظیم کند.

د) از طریق کاهش انرژی فعال سازی، واکنش های انجام نشدنی را ممکن سازد.
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