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 شود؟ساختار مغز ایجاد می آفازی هدایتی از تخریب کدام -61

 ( کیاسمای بینایی4 ( مسیر کمانی3 ( ورنیکه2 ( بروکا1

شود که در این آفازی فرد قدرت درک            3گزینه  شی یا هدایتی ( می  سان سیر کمانی باعث آفازی مرکزی ) ر سیب م ست. آ صحیح ا

 معنی و تکلم سلیس دارد ولی قادر به تکرار عینی آنچه شنیده است نمی باشد.  

 

 اختالل استرس پس از ضربه و ترس مبیّن کاهش فعالیت کدام مورد است؟ -62

 دار( هستۀ دم4 ( هیپوکامپ3 ( پوتامن2 ( بادامه1

 

شد. کاهش فعالیت هیپوکامپ باعث عدم مهار          3گزینه  سترس و خشم می با ضطراب ، ا ست. هیپوکامپ مرکز مهار ترس، ا صحیح ا

جر به تشدید ترس )اختالل ترس( ، تشدید اضطراب )اختالل اضطرابی( و تشدیداسترس        ترس، اضطراب و استرس می گردد که من  

 می گردد. تشدید استرس فرد را مستعد ابتالء به اختالل استرس پس از سانحه می نماید.  

 

سایکولوژی به تفاوت  -63 ستی نیمکره در متون نورو ورد های کارکردی آلفا، به ترتیب کدام مهای مغز و تفاوتهای زی

 شود؟اطالق می

 ( جانبی شدن ـ ناقرینگی2  ( ناقرینگی ـ جانبی شدن1

 یافتگی( جانبی شدن ـ تخصص4  یافتگی ـ ناقرینگی( تخصص3

 

صـحیح اسـت. دو نیمکره از ن ر سـاختاری قرینه هم نمی باشـند و از ن ر سـاختاری ناقرینگی بین دو نیمکره وجود دارد.       1گزینه 

تفاوت عملکردی دونیمکره در بحث جانبی شدن مورد توجه قرار می گیرد. سوال جانبی شدن این است که این کار را نیمکره راست 

 انجام می دهد یا نیمکره چپ 

 دهند؟وجوانی، کدام ساختارهای مغزی، افزایش فعالیت نشان میدر دورۀ ن (Casy)های کسی براساس پژوهش -64

 ( آمیگدال ـ هستۀ آکامبنس2 ایهای قاعده( آمیگدال ـ عقده1

 ( هستۀ آکامبنس ـ هیپوتاالموس4 پیشانی ـ هستۀ آکامبنس( پیش3

 

و هسته آکومبنس افزایش می یابد. آمیگدال اصلی ترین مرکز خشم می باشد و     صحیح است. در نوجوانی فعالیت آمیگدال    2گزینه 

سته با افزایش فعالیت آن در نوجوانی باع سته آکومبنس در لذت ن      ت این ه شود. ه شگری می  شدید پرخا صرف مواد    ث ت شی از م ا

 مواد بعد از سن نوجوانی می گردد.  نقش کلیدی دارد، افزایش فعالیت هسته اکومبنس در نواجوانی بتعث افزایش تمایل به مصرف 

 

 گیری حافظۀ ناآشکار نقش دارد؟کدام ساختار مغزی، در شکل -65

 ایهای قاعده( هسته4 ( هیپوکامپ3 ( تاالموس2 ( آمیگدال1

 صحیح است. اصلی ترین ساختار دخیل در حاف ه ناآشکار )غیر اخباری یا ضمنی( هسته های قاعده ای مغز می باشد.   4گزینه 

 

 گیرد؟کنترل فرآیندهای شناختی برای انجام حرکات در زمان و مکان صحیح توسط کدام ناحیه مغز صورت می -66



 قشر پیش پیشانی  ( 4 حرکتیقشر پیش( 3 ( قشر حرکتی2 ( مخچه1

 

 صحیح است. قشر پیش پیشانی باعث می شود که حرکت در زمان و مکان صحیح انجام گیرد.   4گزینه 

 

شای هیجان اگر در  -67 شته      حین تما شی دا شی از مغز به لحاظ تحریک با بخش دیگر همپو های مثبت و منفی، بخ

 شود؟ها چه نامیده میباشد، آن قسمت

 ( مناطق مشابه2  ( مناطق مجاور1

 ایهای آینه( محل تجمع نورون4  ( نواحی همگن3

 

ــت. نورون های آینه ای در تقلید و ن ریه  هن نق 4گزینه  ــحیح اسـ ش کلیدی دارند. فعالیت نورون های آینه ای در دو نیمکره صـ

 قرینه هم می باشد و فعالیت این نورون ها هنگام مشاهده یک رویداد یا تقلید و انجام آن رویداد مثل هم می باشد.  

 

 ای در نظریۀ ذهن مفیدتر است؟های آینهکدام مورد در تبیین نقش نورون -68

 یافتگی( ن ریۀ سازش4 ( ن ریۀ تداعی3 سازییه( ن ریۀ شب2 ( ن ریۀ ن ریه1

 

صحیح است. بر اساس ن ریه شبیه ساز انسان ها دارای سیستم پردازش مغزی مشابهی می باشند و لذا اگر درون دادهای              2گزینه 

هد شد که  یکسانی به این سیستم های پردازشی یکسان وارد گردد، خروجی های یکسانی از این سیستم های پردازشی خارج خوا           

 به ما امکان درک حاالت  هنی خود و دیگران را می دهد.  

 

 در مدار پاپز، ابزار هیجان بر عهدۀ کدام ساختار است؟ -69

 ید( قشر جد4 ( قشر کمربندی3 پوکامپ( هی2 ( هیپوتاالموس1

 

 در بروز هیجان و رفتار های هیجانی نقش کلیدی دارد. هیپوتاالموس که بخشی از دستگاه لیمبیک می باشد، صحیح است.  1گزینه 

 

 حوزۀ بینایی نیمکرۀ چپ، در کدام مورد به نیمکرۀ راست مزیت دارد؟ -70

 ضایی باال( فراوانی ف4 ( فراوانی فضایی پایین3 بندی( شکل2 هماهنگی( 1

 

 می باشد.   صحیح است. براساس کلید سازمان سنجش فراوانی فضایی باال پاسخ صحیح 4گزینه 

 

 

 رفتار گوش به زنگی حاصل کارکرد کدام نواحی است؟ -71

 ( تاالموس ـ مخچه2  ( قشر مغز ـ تاالموس1

 ای ـ مخچه( ناحیه شبکیه4  ( هیپوتاالموس ـ مخچه3

 



شبکه ای با          1گزینه  ساز  ستگاه فعال  ست. د شیار نگه می دارد.     صحیح ا ستد، مغز را فعال و هو پیام  پیام هایی که به باال می فر

شر مخ باید از دروازه      بخش تحریکی  ساقه مغز برای فعال کردن ق شر مخ یعنی تاالموس عبور نماید. به این ترتیب می   شبکه ای  ق

 نهایتاً قشر مخ فعال می گردد.  توان گفت که بخش شبکه ای ساقه مغز ، بخش شبکه ای تاالموس را فعال می کند و 

 

 

 گیرد؟در اثر آسیب قطعۀ پیشانی، کدام مورد تحت تأثیر قرار می -72

 بندی پیام( طبقه4 ( تفکر عینی3 ( تفکر انتزاعی2 ( پیام ضمنی1

 

 شود. صحیح است. تفکر اتنزاعی مربوط به قشر مخ می باشد و آسیب لوب پیشانی باعث تخریب تفکر انتزاعی می  2گزینه 

 

 آید؟بیماری پارکینسون در اثر انحطاط کدام ناحیه پدید می -73

 ( هستۀ سرلئوس4 ( جسم زانویی3 ( هستۀ قرمز2 ( جسم سیاه1

سیاه                 1گزینه  سم  سیب ج ست. در اثر آ سیاه ا سم  سیب نورون های دوپامینرژیک ج سون آ شد. علت بیماری پارکین صحیح می با

 اری پارکینسون بروز می نماید.  مقدار دوپامین کاهشمی یابد و بیم

 

 آکنوزی چهرۀ حاصل صدمۀ دوطرفه به ......... است. -74

 سریپس 19( ناحیۀ 4 ای خلفی( آهیانه3 ( پیوندگاه گیجگاهی2 ( قشر مخطط1

شکمی گیجگاهی راست(   صحیح است. ناحیه تشخیص قیافه پیوندگاه پس سری گیجگاهی )شکنج دوکی شکل در سطح          2گزینه 

 اشد و آسیب پیوندگاه پس سری گیجگاهی منجر به آگنوزیا چهره می گردد.  می ب

 

 در کدام آفازی صحبت خود به خودی روان، ولی فهم شنوایی ضعیف است؟ -75

 ای( منطقه4 ( ورنیکه3 ( بروکا2 ( کلی1

 

تکلم سلیس و روان است معلوم است که بروکا سالم می باشد و وقتی فرد در فهم گفتار شنیده شده  صحیح است. وقتی که  3گزینه 

 مشکل دارد معلوم است که ورنیکه آسیب دیده است و فرد دچار آفازی ورنیکه یا دریافتی می باشد.  

 

 کدام ناحیه درگیر اعتماد و پیوند اجتماعی است؟ -76

 پیشانی( قشر پیش4 ایهای قاعده( عقده3 ( آمیگدال2 ( تاالموس1

شد، بدون شک آمیگدال در اعتماد و پیوند اجتماعی نقش دارد و          2گزینه  سنجش آمیگدال می با سازمان  ست. کلید اولیه  صحیح ا

آسیب آمیگدال منجر به انزوای اجتماعی می گردد ولی متاسفانه در بین گزینه ها قشر پیش پیشانی هم وجود دارد که در شناخت       

ــانی هم باعث انزوای                   ا ــیب ناحیه پیش پیشـ جتماعی، درک بافتار اجتماعی، رعایت هنجارهای اجتماعی نقش کلیدی دارد و آسـ

 اجتماعی می گردد و به ن ر می آید که این سوال دارای دو پاسخ صحیح می باشد.  

 

ــ آهیانه  -77 ضایعه در قطعۀ گیجگاهی ـ شانه   فردی دچار  ست؛ ن شده ا فرد در کدام حوزه بروز  های اینای چپ خود 

 کند؟پیدا می



 ( توالی رویدادها2  ( حاف ۀ کاری1

 ( به یاد آوردن نام افراد در گذشتۀ دور4  ( حاف ۀ بلندمدت3

 

صــحیح اســت. کلید اولیه ســازمان ســنجش حاف ه کاری یا فعال می باشــد، با وجود اینکه با جســتجو در منابع می توان   4گزینه 

صورت نادر به نقش لو  ب گیجگاهی و آهیانه در حاف ه کاری نیز رسید ولی مشکل اینجاست که اگر یک گزارش می توان در مورد     ب

نقش گیجگاهی و آهیانه در حاف ه کاری یافت، صـــدها گزارش در مورد نقش لوب پیشـــانی در حاف ه کاری وجود دارد و صـــدها  

ود دارد و با توجه به اینکه گیجگاهی و آهیانه چپ گفته شده  گزارش در مورد نقش لوب گیجگاهی و آهیانه در حاف ه دراز مدت وج

 ، حاف ه بلند مدت کالمی که معیار آن بخاطر آوردن اسامی افراد در گذشته دور می باشد به ن ر بهترین گزینه می باشد.  است

 

 سازی اطالعات هیجانی و توجه نقش اساسی دارند؟کدام ناحیۀ مغزی، در یکپارچه -78

 پیشانی( پیش4 ( سینگولیت قدامی3 ( تاالموس2 ( آمیگدال1

 

شکنج سینگوال یا کمربندی بخشی از دستگاه لیمبیک و بخشی از مدار پاپز می باشد. شکنج سینگوال به عنوان بخشی از مدار پاپز و 

ــینگوال جزء مراکز اصــلی توجه  ــکنج س ــتگاه لیمبیک در پردازش اطالعات هیجانی نقش کلیدی دارد. همچنین ش ــد و  دس می باش

سینگوال باعث توجه افراطی    شکنج  سینگوال باعث کمبود       فعالیت زیاد  شکنج  سواس فکری ــــ عملی می گردد و فعالیت کم  در و

 می گردد.   ADHDتوجه در 

 های قشری سیستم لیمبیک است؟کدام مورد معرف بخش -79

 ای ـ شکنج کمربندی( حدقه2  ای( گیجگاهی ـ آهیانه1

 ـ شکنج کمربندی( گیجگاهی 4  ایحدقه ای ـ( آهیانه3

صحیح است. شکنج سینگوال )کمربندی( جزیی از دستگاه لیمبیک می باشد. همچنین تعداد زیادی از ساختارهای لیمبیک  4گزینه 

 مثل شکنج پاراهیپوکامپ و اینسوال )جزیره ای( در لوب گیجگاهی قرار دارند. 

 

شیاری و در خواب        -80 ست که درح الت ه سایر مناطق ا شر مخ و  شانۀ تبادل فعال اطالعات بین مناطق ق کدام موج ن

REM شود؟دیده می 

 ( تتا4 ( گاما3 ( بتا2 ( آلفا1

 

هرتز  30یعنی گاما می باشد. امواج گاما موج با فرکانس باالی   3متاسفانه کلید اولیه سازمان سنجش گزینه    صحیح است.    2گزینه 

ــدید و در طی خواب   ــت و در بیداری در طی هیجان خیلی ش ــد که جزء موج های طبیعی مغز نیس احتماالً در طی  REMمی باش

تجربه رویاهایی با بار هیجانی خیلی باال ثبت می گردد ولی باید توجه داشــت که بتا موج طبیعی اســت که خیلی بیشــتر از گاما در 

بتا موج توجه و تمرکز می باشد که هنگام بیداری و هوشیاری به حوادث اطراف ثبت می گردد.     حضور دارد.  REMبیداری و خواب 

 به تدریج امواج آلفا محو می گردد و امواج بتا و تتا جایگزین می گردد.   non-REMهم مثل مرحله یک  REMدر خواب 

 
 


