
 

 

 

 تفاوت ادراک و احساس را بنویسید ؟  (1

 

 

 

 

 ؟ دسه مورد از وظایف غدد اشکی را به اختصار توضیح دهی (2

 

 

 

 

 تعریف زیر کدام قانون سایکوفیزیک را شرح میدهد ؟  (3

 احساس با توان شدت محرک افزایش میابد.

 الف( قانون فخنر     ب( قانون استیونس   ج( پسیکو فیزیک عینی   د ( پسیکو فیزیک ذهنی 

 ؟ نمیباشدکدامیک از عبارات زیر صحیح  (4

 الف(غدد اشکی از ناحیه ی فوقانی قدامی حفره چشم تولید و ترشح میشود 

 ب( ترکیبات ماده اشک شبیه پالسمای خون است 

 ج( همیشه الیه اشکی روی قرنیه و بافت پیوندی وجود ندارد 

 د( فضای بین عدسی عنبیه چشم قرنیه نام دارد 

 ؟ نمیباشد کدامیک از جمالت در تعریف عملکرد مردمک چشم صحیح  (5

 الف( مردمک چشم مانند دیافراگم دوربین عکاسی است 

 ب( مردمک چشم در میزان ورود نور نقش اساسی دارد 

 ج( ماهیچه تنگ کننده مردمک از طریق سیستم سمپاتیک فعال میشود 

 د( تابش نور زیاد قطر مردمک را کاهش میدهد 

 کدام تعریف نظری سه فام بینی یانگ صحیح است ؟  (6

 الف( سه نوع مخروط برای رنگهای قرمز،آبی،سبز به رسمیت میشناسد 



 جفتهای معارض وجود دارد زرد به عنوان -سبز و آبی-ب( دو نظام رنگ بینی قرمز

 ج( نظام سیاه سفید برای تشخیص روشنایی تاریکی عمل میکند 

 د( اساس نظریه سه فام بینی به قطبی شدن دستگاه بینایی استوار است 

هر چشم در محلی به نام تجمع آکسون های سلولهای گانلیون شبکیه را .............. و عصب بینایی  (7

 گر تالقی میکنند................ با یکدی

 شعاع بینایی –جسم زانویی                                  ب( قشر مخطط  –الف( طناب بینایی 

 قشر مخطط –کیاسما                                             د( جسم زانویی  –ج( عصب بینایی 

 کدام تعریف مفهوم اسکوتوم میباشد ؟ (8

الف( وقتی فرد توانایی دید خود را در بخشی از میدان دید از دست میدهد و بر اثر آسیب شبکیه یا 

 عصب بینایی میباشد 

 ب( اصل همگرایی و واگرایی سلولهای گانگلیون تالقی دارند 

 گیرنده های شبکیه میباشد  مج( تراک

 د( ساختار میکروسکوپی شبکیه چشم را گوییند .

 ؟  نمیباشدکدام گزینه صحیح  (9

 دستگاه تعادل از اندام ماکوال و مجاری نیم دایره تشکیل شده است الف( 

 ب( فضای البیرنت غشایی از اندولنف و پریلنف تشکیل شده است 

 ج( الیه ی ژالتینی همراه با کربنات کلسیم کوپوال میباشد 

 ت میباشد د( الیه ی ژالتینی همراه با کربنات کلسیم غشای اتولی

 در ویژگی تحریک اندام ماکوال کدام گزینه درست است ؟  (11

 الف ( غشای اتولیت در اثر تغییر وضعیت بدن به میزان کمی میلغزد 

 ب( اندام اتریکول در وضعیت قاعم بدن به صورت افقی در جمجمه قرار دارد 

  ج( اندام ساکول در وضعیت قاعم بدن به صورت عمودی در جمجمه قرار دارد

 د( هر سه مورد 

 کارکرد مخچه صحیح میباشد ؟ کدام گزینه در مورد   (11

الف( در جهت یابی فضایی هوشیارانه و برقراری تعادل و هماهنگی حرکات سر و چشمها دخیل 

 است.

 ب( مسعول تنظیم حرکات تنفسی و جنسی میباشد 

 و توجه و تمرکز میباشد ج( مسعول ادراک هوشیارانه 

 د( هیچکدام 

 

 



 مشخصات زیر کدام اختالل دستگاه دهلیزی را شرح میدهد ؟  (12

 بروز سرگیجه در طرف سالم تمایل به سقوط در طرف آسیب دیده با تهوع

 الف( آسیب البیرنت      ب( بی وزنی      ج(نیستاگموس       د( دریا زدگی 

 تعریف زیر کدام توانایی را معرفی میکند و در کجا قرار دارد ؟  (13

 آگاهی از وضعیت اندامها حرکت غیر فعال مفاصل در اثر نیروهای خارجی یا داخلی 

 در پوست ، ماهیچه ، زردپی مفاصل –احساس وضعی عضالنی الف( 

 در گوش –ب( احساس وضعی عضالنی 

 دانه های پاچینی  –ج( گیرنده های مکانیکی 

 د( هیچکدام 

 ؟ نمیباشدکدام جمله صحیح   (14

 الف( گیرندگان شتاب یاب دانه های پاچینی میباشد 

 ب( گیرندگان شدت یاب سلولهای مرکل میباشد 

 ج( گیرندگان وضعی عضالنی دانه های رافینی است 

 د( گیرندگان فشاریاب دانه های پاچینی میباشد 

 مهم ترین بخش ادراک موجود زنده ......... است . (15

 ج( سازش           د( احساس حرارت  الف( تماس        ب( حساسیت       

 تعریف زیر کدام درد را مشخص میکند ؟   (16

 طبیعت مبهم و با سوزش همراه است.استخوان بافت پیوندی و مفاصل است  –از نواحی ماهیچه ها 

 الف( درد آشکار        ب( درد سطحی      ج( درد جسمی       د( درد ثانویه 

 فشار و عمق را منتقل میکند به سمت ............. می روند . –تارهای عصبی که حساسیت تماس   (17

 هسته های باریک هسته های گاوه ای  –الف( طناب عصبی نخاعی      ب( پیاز مغز تیره 

 هسته های حسی  –لمنیسکوس میانی ج( عصب سه شاخه            د( 

 ؟  گی میشودمنجر به ایجاد حس تشنکدام گزینه   (18

 گیرندگان مخاط دهان + گیرندگان انبساطی سیاهرگها + ......................

 الف( گیرندگان اسمزی دیانسفال     ب( تحریک الکتیریکی سلول 

 ج( هیپوتاالموس                          د( هر سه مورد

 

 کدام گزینه در مورد عوامل ایجاد گرسنگی نادرست است ؟  (19

 ضیه تعادل چربی برای تنظیم داعم صرف غذا اهمیت دارد الف( فر

 ب( فرضیه ی تعادل گلوکز برای تنظیم موقت صرف غذا اهمیت دارد 



 ج( گیرندگان انبساطی سیاهرگها در ایجاد گرسنگی نقش دارند

 د(گیرنده های حرارتی در ایجاد گرسنگی نقش دارند 

 کدام گزینه در مورد سیری صحیح است ؟  (21

 الف( عمل جویدن تحریک گیرنده های بویایی چشایی در سیری بعد از جذب غذا موثرند 

 ب( عمل جویدن تحریک گیرنده های بویایی چشایی در سیری قبل از جذب موثرند 

 ج( گیرنده های شیمیایی معده و روده باریک درمورد سیری نقشی ندارند 

 د( اشتها زیر بنای جسمی سوماتیک ندارد 

 مرکز صرف غذا در کدام بخش مغز قرار دارد ؟   (21

الف( بخش کناری هیپوتاالموس ب( نظام عصبی مغز میانی ج( طناب عصبی نخاعی د( لمینسکوس 

 میانی 

 الف( بینایی ب( شنوایی ج(تشنگی د( تعادل  ندارددر حس .................. سازش وجود   (22

 ادراکی ماست ؟خطای معروف به دست ژاپنی مربوط به کدام خطای  (23

 الف( تخمین وزن ب( وزعی عضالنی ج( زمان و مکان د( خطای شنوایی

)این اختالل هنگامی دیده میشود که ماکوال رشد طبیعی خود را نکرده ( تعریف کدامیک از   (24

اختالالت ادراکی است ؟؟ الف( نیستاگموس مادرزادی ب( نیستاگموس گوشی ج( نیستاگموس 

 عی حرکتی دهلیزی د( نیستاگموس وض

 ؟  نمیباشدکدام جمله صحیح  (25

 و مسکالین از جمله داروهای توهم زاست  LSDالف( 

 ب( استفاده از الکل نوعی بازداری و کندی در محرکها بوجود می آورد 

 ج( استفاده از الکل روی بینش و قضاوت فرد اثر منفی دارد 

 د( مصرف هرویین شامل اختالالت ادراکی نمیشود 

 

 

 موفق باشید  

 79دی ماه 


