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 کدام گزینه تعریف دقیق احساس است؟  .8
 ای فعال به عهده دارد. الف( فرآیند ذهنی یا روانی که گزینش و سازماندهی اطالعات حسی و نهایتًا معنی بخشی به آنها را به گونه 

 گیرندۀ حسی به سیستم اعصاب مرکزی، که به صورت عینی قابل پیگیری است.ب( انتقال اثر محرک از 
 دار شدن تجارب حسی ج( معنی

  د( انتقال اثر محیط به سیستم اعصاب مرکزی
 با تعریف کدام گزینه مطابقت دارد؟« انتقال از هیچگونه تفاوت به مقدار تفاوت»   .5
  د( آستانه ادراک ج( آستانه اختالفی ب( آستانه مطلق الف( آستانه حسی 

 با تعریف کدام گزینه مطابقت دارد؟« کوچکترین اختالف قابل درک میان دو محرک از یک نوع»   .0
  د( آستانه ادراک ج( آستانه اختالفی ب( آستانه مطلق الف( آستانه حسی 

 کدام گزینه صحیح است؟  .4
 ب( نقش عدسی جمع کردن پرتوهای نور روی شبکیه ـ تطابق از چشمالف( نقطه کور محل خروج عصب بینایی  

  د( گزینۀ الف و ب ها در نقطۀ زرد بسیار است. ج( تراکم میله
 نقش کدام اندام در دستگاه بینایی است؟« تمرکز پرتوهای نور روی شبکیه»   .2
  های مژگانی د( ماهیچه ج( عنبیه ب( عدسی الف( قرنیه 

 کدام گزینه در مورد نظریه سه فام بینی رنگ صحیح است؟  .6
 های مخروطی شبکیه به طول موج معینی الف( حساسیت هر دسته از سلول 

 .شوند های متضاد بازداری می ها تحریک و گیرنده ب( برای دیدن رنگ بعضی گیرنده
 های مخروطی شبکیه ج( تقابل میان کاهش یا افزایش تحریک در سلول

  های شبکیه به تحریک د( بر اساس پاسخ افزایشی یا کاهشی گیرنده
 گانه در گوش میانی، صحیح است؟ های سه کدام گزینه، در مورد نقش استخوان  .9
 آوری و انتقال صدا ب( جمع الف( انتقال انرژی مکانیکی از پردۀ صماخ به دریچۀ بیضی 

  د( الف و ج ج( تنظیم برابری فشار هوای داخل و بیرون
 کدام گزینه صحیح است.  .1
 شود. الف( کاهش انعکاس انرژی صوتی در هدایت هوایی، توسط حلزون شنوایی جبران می 

 شود. گانه جبران می های سه ب( کاهش انعکاس انرژی صوتی در هدایت هوایی، توسط استخوان
 یابد. پایه از استخوان رکابی )قاعده حلزون( به طرف هلی کوترما )نوک حلزون( کاهش می ج( درجه سختی غشا

  د( الف و ب
 کدام گزینه درباره جوانه چشایی صحیح است.  .3
 های چشایی روی جوانه چشایی قرار گرفته است. الف( برجستگی 

 است.ای(  ب( جوانه چشایی شامل سه نوع سلول )حسی، محافظ و پایه
 مانند و قارچ مانند( وجود دارد. ای، برگ های روی زبان به سه شکل )قاعده ج( برجستگی

  د( ب و ج
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 گیری ادراک مؤثر است؟ کدام گزینه در شکل  .83
 الف( فرضیات ماقبل ادراکی و سازش و انطباق موجود زنده با محیط 

 تمایالت،  فعالیت فرد و فرضیات ماقبل ادراکیب( سازش و انطباق موجود زنده با محیط ، نیازها ، 
 ج( تجربیات و یادگیری قبلی، حاالت انگیزشی، نیازها و تمایالت فرد، فرضیات ماقبل ادراکی

  د( الف و ب
 ء دائم چیست؟ معیارهای بررسی ادراک نوزاد از شی  .88

 ب( بررسی انتظار کودک از حضور یا عدم حضور شیء الف( احساس کودک نسبت به جدا بودن خود از عمل 
  د( ب و ج ء ناپدید شده ج( جستجوی فعال کودک برای پیدا کردن شی

 کدام گزینه در خصوص قانون تجمع، صحیح است؟  .85
 شوند. الف( عناصری که در یک جهت امتداد و ادامه دارند، به یک شکل ادراک می 

 جزئی از یک طرح کامل حضور نداشته باشد، ذهن تمایل به اضافه کردن آن جزء دارد.ب( در صورتی که بخش یا 
 شوند. ج( عناصر و اجزاء متناسب نزدیک به هم، به صورت یک مجموعه و کل ادراک می

  گردند. د( عناصر نسبتًا مشابه به هم، همانند یک شکل واحد درک می
 نسبی، صحیح است؟ اندازه  کدام گزینه در خصوص نشانۀ  .80

 ها بسوی هم و به طرف شیء الف( حرکت چشم 
 کند. ب( اگر دو شیء هم اندازه باشند، شیء دورتر در میدان دید، جای کمتری را اشغال می

 گردند. شوند که گویی در دوردست ناپدید می ج( هنگامی که خطوط موازی، همگرا بنظر آیند، طوری ادراک می
  د( مغایرت تصاویر ایجاد شده در دو شبکیه، شاخصی برای ادراک فاصله است.

 کدام گزینه در خصوص اثر خودجنبشی، صحیح است؟  .84
 الف( این حرکت وقتی رخ می دهد که در حال نگاه کردن به یک حرکت مداوم باشیم و سپس به یک سطح دیگر نگاه کنیم. 

 گردد. کنند، ایجاد می سریعی که نقاط مختلف شبکیه چشم را تحریک می های ب( این حرکت، به دلیل طرح
 رسد. ج( در این حالت، شی ساکن است و بدون هیچ زمینه مشخصی متحرک به نظر می

  د( هیچکدام
 کدام گزینه در خصوص خطای ادراکی پونزو صحیح است؟  .82

 شود. الف( متفاوت بودن اندازه هر دو خط در شبکیه موجب خطای ادراکی پونزو می 
 شود. های دو سر خطوط موجب خطای ادراکی پونزو می ب( همگرایی و واگرایی پیکان

 شود. ج( همگرایی در انتهای خطوط موازی، موجب خطای ادراکی پونزو می
  د( ب و ج

 کدام گزینه صحیح است؟  .86
 سازد. شود که گاه عمل ادراک را آسان و گاه دشوار می داوری ادراکی می الف( انتظار فرد ادراک کننده موجب نوعی پیش 

 های شخصیتی افراد در سازمان یابی ادراکی تاثیر گذار نیست. ب( ویژگی
 ج( تلفظ کلمات با صدای بلند، بر ادارک تاثیری ندارد.

  د( الف و ج
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 کدام گزینه در خصوص عوامل فردی ادراک صحیح است؟  .89
 ب( حاالت انفعالی، تفاوتهای فردی، گروه، آمادگی های فردی الف( نیازها، انتظارات، تفاوت 

  د( الف و ج ج( نیازها، آمادگی، حاالت انفعالی، انتظارات
 کدام گزینه در خصوص توهم صحیح است؟  .81

 داند و بر آن اصرار ندارد. کند که واقعیت خارجی ندارند و او آنها را واقعی می الف( فرد دارای توهم موضوعاتی را احساس و ادراک می 
 داند و بر آن اصرار دارد. کند که واقعیت خارجی ندارند ولی او آنها را واقعی می ب( فرد دارای توهم موضوعاتی را فقط احساس می

 داند و بر آن اصرار دارد. کند که واقعیت خارجی ندارند ولی او آنها را واقعی می ج( فرد دارای توهم موضوعاتی را احساس و ادراک می
  د( هیچکدام

 کدام گزینه در خصوص کری عارضی صحیح است؟  .83
 کوچک گوش میانی های ب( اختالل در حرکت استخوان الف( اختالل در حلزون شنوایی 

  د( ب و ج ج( قرارگرفتن در معرض صدای بلند
کنید و آنیرا بیزرل جلیوه  فرد مبتال در تجسم طرح کلیی بیدن خیود، متناسی  بیا ع یو از دسیت داده، هیر نیوع درد  ییا نارسیایی را بیشیتر احسیاس می» عبارت   .53

 به کدام گزینه مربوط است.« دهد می
 ب( اختالالت ادراکی ناشی از نقص اعضای حسی ناشی از تصویر ذهنی بدنالف( اختالالت ادراکی  

  زا د( اختالالت ادراکی ناشی از تاثیر داروهای توهم ج( اختالالت ادراکی ناشی از محرومیت حسی
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


