يرجى قراءة التعليمات
المدرجة في دفتر اإلجابة
امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور األول – الفصل الدراسي األول
• زمن اإلجابة :ثالث ساعات.

• المادة :األحياء
• تنبيه * :األسئلة في )  ( 8صفحات.
* أجب عن جميع األسئلة اآلتية

السؤال األول -:
ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات التالية في دفتر إجابتك-:

-1أحد العضيات اآلتية يتم فيھا تعديل البروتين المص ّنع في الرايبوسومات المرتبطة بالشبكة
اإلندوبالزمية الخشنة وتعبئته في حويصالت:
د -الليسوسوم
ج -النواة
ب -جھاز جولجي
أ -الميتوكندريا
 -2الشكل المقابل يوضح دورة خلية ما مع المراحل بالترتيب  .المرحلة التي يتم فيھا زيادة عدد عضيات
الميتوكندريا ھي :
G0
أ1 -
3
ب2 -
ج3 -
4
د4 -
1

2

-3إمرأة متزوجة أصيبت بإختالل في اإلنقسام اإلختزالي للبويضة األم أدى إلى إنتاج بويضة بدون
كرموسوم جنسي  .الفرد الناتج من إخصاب ھذه البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم
الجنسي) (Xيكون:
ب -ذكر مصاب بمتالزمة كالينفلتر
أ -ذكر مصاب بمتالزمة تيرنر
د -أنثى مصابة بمتالزمة كالينفلتر
ج -أنثى مصابة بمتالزمة تيرنر
 -4تحصل خاليا الدم الحمراء على معظم الطاقة الالزمة ألنشطتھا من مرحلة:
ب -أكسدة حمض البيروفيك
أ -اإلنشطار السكري
د -سلسلة نقل االلكترونات
ج -دورة كريبس
 -5إذا نتج من مرحلة االنشطار السكري  4جزيئات حمض البيروفيك ،فإن عدد جزيئات
 ATPالصافية لتلك المرحلة يساوي:
د16 -
ج8 -
ب4 -
أ2 -
يتبع2/
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور األول – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :األحياء
تابع  :السؤال األول-:

 -6إذا علمت أن المساحة السطحية لجسم عائشة  ،1.8m2ومعدل األيض األساسي ألنثى اإلنسان
يساوي  .150 KJ /m2/hفإن معدل األيض األساسي بالـ  KJ/m2/ hلعائشة يساوي:
ب48.6 -
أ38.3 -
د270 -
ج150 -
 -7تكوّ ن خالل عملية التنفس الھوائي مركب السترات  6مرات  ،وھذا يدل على أن عدد جزيئات
الجلوكوز التي دخلت في بداية التفاعالت تساوي:
د12 -
ج6 -
ب3 -
أ1 -
 -8أحد مكونات الخاليا العصبية تحدث فيھا معظم العمليات األيضية ھي :
ب -أجسام الخاليا
أ -التفرعات الطرفية
د -المحاور األسطوانية
ج -الشجيرات العصبية
 -9الشكل المقابل يوضح آلية االستجابة عند التعرض للھب نار  ،فإذا حدث قطع للجزء المشار إليه
بالرمز ) س (  ،فأي من العبارات اآلتية تعتبر صحيحة ؟
أ -وجود إحساس ووجود استجابة
ب -عدم وجود إحساس ووجود استجابة
ج -وجود إحساس مع عدم وجود استجابة
د -عدم وجود إحساس وعدم وجود استجابة
س
"-10بينما محمد يذاكر دروسه شعر بأنه بحاجة إلى تناول وجبة غذائية " .الجزء من الدماغ الذي جعل
محمد يشعر بتلك الحالة :
د -النخاع المستطيل
ج -قنطرة فارول
ب -المھاد
أ -تحت المھاد
 -11يُفرز ھرمون اإلستروجين من خاليا :
د -الكبد
ج -البنكرياس
ب -الخصية
أ -المبيض
 -12بعد إجراء عدة فحوصات لعينة دم أحد األشخاص لوحظ لديه نقص حاد ومستمر في مستوى
أيونات الصوديوم .ف ُيعزى ذلك إلى وجود خلل في عمل ھرمون:
ب -األلدوستيرون
أ -الكورتيكوستيرون
د -الكورتيزول
ج -الثيروكسين
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور األول – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :األحياء
تابع  :السؤال األول-:
 -13يوضح الشكل المقابل أنواع المستقبالت الحسية في الجلد ) س  ،ص  ،ع (.
أي من المستقبالت اآلتية للمؤثرات المذكورة في الجدول يعتبر صحيحا ؟

أ-
ب-
ج-
د-

وخز
اإلبرة
س
ص
ع
س

لمس قطعة
ثلج
ص
ع
س
ع

الجلوس على
الكرسي
ع
س
ص
ص

س
ع

ص

 -14يوضح المنحنى البياني أدناه تركيز أيونات الكالسيوم في الدم تحت تأثير ھرموني الباراثورمون
والكالسيتونين  .التركيز الذي يبدأ عنده ھرمون الباراثورمون في تنظيم مستوى الكالسيوم
بوحدة )  (mg/100mlيساوي:
أ6 -
ب10 -
ج12 -
د14 -

20
18
16
14

تركيز
الكالسيوم
mg/100ml

12
10
8
6
4
2
24 27 30 33 36

18 21

12 15

9

6

3

0
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور األول – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :األحياء
السؤال الثاني :
أ-
 -1تقوم الخلية الحية بصنع البروتينات ،وھذه البروتينات إما أن تكون معدة للتصدير خارج الخلية
أو تستخدم داخل الخلية مثل أنزيمات التحلل المائي.
أ -أين يتم صنع الھرمونات بالخلية ؟
ب -ما العضية التي تحوي أنزيمات التحلل المائي ؟
 -2تتصف الخاليا السرطانية بقدرتھا على اإلنتشار .فسر ذلك.

ب-
-1الشكل المقابل يوضح أحد أطوار االنقسام غير المباشر لخلية حيوانية.
أ -كم عدد الكروماتيدات في الشكل ؟
ب -وضح بالرسم مع البيانات الطور الذي يأتي
بعد الطور الموضح بالشكل .
 -2في ثمرة التفاح  ،حدثت زيادة في عدد الكروموسومات من  2nإلى  ،4nوأدى ذلك إلى عدم
انقسام خاليا الثمرة ونتج من ذلك زيادة حجم الثمرة .ما الطور الذي توقف عنده اإلنقسام ؟
-3كم عدد الرباعيات التي ستتكون أثناء اإلنقسام اإلختزالي لخلية حيوانية بھا ) (40كروموسوم ؟

ج-
 -1دخلت مجموعة من النواقل اإللكترونية عددھا  16 NADHو  8FADH 2إلى سلسلة نقل
اإللكترونات في تفاعالت التنفس الھوائي في خلية عضلية.
أ -ما المستقبل النھائي لإللكترونات المتحررة من النواقل اإللكترونية ؟
ب -كم عدد جزيئات الـ ATPالتي ستنتج من المسار الھيدروجيني عند دخول الـ 16NADH؟
ج  -وضح ماذا سيحدث لجزيئات الـ ADPلو انخفض أنزيم الـ ATPسينثيز في الميتوكندريا ؟
 -2إذا علمت بأن  1gمن الكربوھيدرات يعطي . 4kcalاحسب الطاقة التقريبية بالـ  kcalالناتجة
من  5gمن البروتين.
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور األول – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :األحياء
السؤال الثالث-:
أ -الشكل اآلتي يمثل مخطط التخمر الكحولي لجزيء جلوكوز.
2ADP + 2Pi

2ATP

)ب(

)أ(

جلوكوز

2حمض
بيروفيك

2NAD+

2أستيل
ألدھايد
2NADH +
2H+

2NADH+ 2H+

2إيثانول

2NAD+

 -1ما اسم العملية المشار إليھا بالرمز ) أ ( ؟
 -2حدد اسم المادة التي تستخدم للكشف عن الغاز المشار إليه بالرمز ) ب ( .
 -3المركب الناتج والنھائي من ھذه العملية يستخدم كوقود حيوي  .اذكر اثنين من االيجابيات
التي تعود على البيئة من إنتاجه .
ب -الشكل اآلتي يمثل مقدار الطاقة )  ( ATPالصافية لكل مرحلة من مراحل التنفس الھوائي لعدد
من جزيئات الجلوكوز ،حيث تمثل األرقام  4-1مراحل التنفس الھوائي بالتسلسل.
عدد
جزيئات
)(ATP

مراحل التنفس الھوائي

 -1كم عدد جزيئات الجلوكوز المستخدمة في مراحل التنفس ؟
 -2كم عدد جزيئات الـ ATPالصافية من التنفس الھوائي في الشكل السابق ؟
 -3حدد رقم المرحلة التي ال يحدث فيھا إنتاج . ATP
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م

الدور األول – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :األحياء
تابع السؤال الثالث-:
ج-

 -1أذكر تأثيراً سلبيا ً واحداً ينتج من تعاطي المورفين على جسم اإلنسان.
 -2ما اسم الجھاز المستخدم الختبار وقياس النشاط الكھربائي للدماغ ؟
 - 3الشكل األول يمثل أجزاء األذن  ،بينما الشكل الثاني يمثل أجزاء الدماغ.
المطرقة

المخ

القنوات الھاللية

المخيخ
األذن

جذع الدماغ

القوقعة

الدماغ

ما األجزاء المشتركة في الوظيفة بين الشكلين ؟
 - 4تقدم عبدﷲ بإجراء اختبار الحصول على رخصة قيادة السيارة  ،وعند االنتھاء من
االختبار كتب عنه التقرير اآلتي:
*المالحظة األولى :يجد صعوبة في تمييز ألوان اإلشارات الضوئية.
*المالحظة الثانية :يجد صعوبة في قراءة اللوائح اإلرشادية عندما تكون قريبة منه.
أ -حدد نوع المستقبالت الحسية الضوئية المسئوولة عن حالة عبدﷲ في المالحظة األولى.
ب -كيف ستتم معالجة حالة عبدﷲ في المالحظة الثانية .
 - 5وضح آلية انتقال السيال العصبي.
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م

الدور األول – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :األحياء
السؤال الرابع-:
أ -الشكل أدناه يبين ثالث خاليا عصبية ) س  ،ص  ،ع( .
33

11

44
عصبية
خلية عصبية
خلية
))Zع((

عصبية
خلية عصبية
خلية
س((
))X
22
عصبية
خليةعصبية
خلية
))(Y
ص(

-1حدد رقم الجزء الذي يتم من خالله تحرير النواقل الكيميائية للسيال العصبي.
 -2أذكر مثاالً على الناقل الكيميائي الذي ينقل السيال العصبي من الجزء )  ( 3إلى الجزء ) ( 4؟
 -3افتراضا أن كل من الخليتين ) س  ،ص( خاليا عصبية موصلة .فھل يمكن أن تكون الخلية
العصبية ) ع ( خلية عصبية حسية ؟ فسر إجابتك .

ب-
 -1فسّر العبارة اآلتية "تعتبر غدة البنكرياس من الغدد المختلطة".
 -2حدد سبب حدوث كال من:
أ -التضخم الجحوظي.
ب -القزمة.
 -3عند تقديم خالد برنامج في اإلذاعة المدرسية ألول مرة  ،لوحظ عليه ارتعاش أصابع يديه ،ثم
بعد ذلك رجع إلى حالته الطبيعية.
ما الھرمونات المسؤولة عن حالة خالد ؟
يتبع8/
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام

للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور األول – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :األحياء
تابع السؤال الرابع-:
ج-

ُ -1كلّف أحد فني المختبرات بفحص ذوبانية نوعين من الھرمونات في الماء .فظھرت النتائج بأن
الھرمون األول لم يذوب في الماء بينما الھرمون الثاني ذاب في الماء.
ما تفسيرك للنتائج التي ظھرت أثناء الفحص ؟

-2
؟
تناول وجبة دسمة
الحالة الطبيعية 90mg/100ml

العودة إلى الحالة
الطبيعية

الصيام
؟

استخدم المعلومات أعاله لشرح آلية تنظيم السكر في الدم مستدال بھرموني األنسولين
والجلوكاجون.

انتھت األسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

