
أسئلة المراجعةعلم النفس الفيسولوجي

من األماكن المتخصصة في المخ للتحكم في الجهاز العصبي الالإرادي وبالتالي السلوك االنفعالي

 )أ( تحت المهاد 

 )ب( الفص الجبهي 

 )ج( الفص القفوي 

 )د( أ + ب 

( من النظريات التي تفسر العنف والتي ترتبط بمشاهدة موقف عنيف ما يلي:2)

 )أ( النظريات النفسية 

 )ب( المحاكاة 

 )ج( النظريات التحليلية 

 )د( النظريات الشخصية 

( من التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء النوم 3)

 )أ( سرعة االحتراق 

 )ب( انخفاض سرعة التنفس 

 )ج( ارتفاع درجة الحرارة 

 )د( جميع ما ذكر 

 ( يعتبر النوم حالة من 4)

 )أ( توقف النشاط الكامل 

ى المنبهات الخارجية)ب( يقل فيها االنتباه إل 

 )ج( نوع واحد 

 )د( جميع ما ذكر 

 ( نظرية الكبت لتفسير أسباب النسيان تعني5)

 )أ( ضعف آثار الذاكرة بمرور الزمن 

 )ب( تداخل أوجه النشاط المختلفة 

)ج( عملية دفاعية الشعورية للهروب من موقف مؤلم سابقا 

 )د( جميع ما ذكر 

ون بسبب عطب ( اضطرابات الذاكرة قد تك6)

 )أ( الفص الجبهي 

 )ب( الفص الجداري 

 )ج( الفص الصدغي 

 )د( الفص القفوي 

( تزداد نسبة الدوبامين في العدوان7)

 )أ( النهبي 

 )ب( التلقائي 

 )ج( النزقي 

 )د( التهيجي 
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( الجهاز الذي يلعب دورا في التغيرات  الفسيولوجية في االنفعال هو8)

 )أ( الباراسمبثاوي 

 )ب( الغدة فوق الكلوية 

 )ج( البنكرياس 

 )د( أ + ب 

 ( فقدان الذاكرة المحيطي عبارة عن9)

 )أ( عدم تذكر الحوادث التي مرت عليها فترة طويلة 

)ب( عدم تذكر الحوادث التي مرت عليها فترة قصيرة 

 )ج( عدم تذكر الحوادث التي  حدثت خالل فترة معينة 

 )د( جميع ما ذكر 

ظريات المفسرة للدوافع واالنفعال والتي تفيد أن مراكز خاصة في المخ وخاصة في المهاد ( من الن10)

 التحتاني  هي المسؤولة عن إثارة وتثبيط دوافع السلوك، تعرف بـ

 )أ( نموذج الحافز المهيدي 

 )ب( نظرية المكافأة 

 )ج( نظرية االستبصار  

 )د( نظرية البعد الحسي 

 ولوجي هو : يعلم النفس الفس (11)

 )أ( العلم الذي يدرس فسيولوجيا جسم االنسان.       

 )ب( العلم الذي يدرس نفسية الفسيولوجيين.       

 )ج( العلم الذي يدرس الجهاز العصبي.       

)د( العلم الذي يدرس األساس الفسيولوجي للظواهر النفسية.       

 النفس هي :  (12)

 )أ( الروح.      

)ب( الوظائف العليا للدماغ والجهاز العصبي.       

 لسلوك.وا ر)ج( الوجدان والتفكي       

 )د( ب + ج .

 هدف العالج النفسي :  (13)

)أ( اصالح األجزاء التالفة في الجهاز العصبي.       

 )ب( إعادة التوازن البيولوجي للدماغ.       

 .نفسجتماعية على ال)ج( تحييد اآلثار اال       

 )د( جميع ما ذكر.       

يركز أصحاب النزعة الطبيعية في علم النفس على :  (14)

 )أ( الشعور.       

 )ب( السلوك الخارجي.       

 )ج( األنماط المثالية.       

 )د( جميع ما ذكر.       
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 يركز أصحاب النزعة اإلنسانية على :  (15)

 )أ( ايجاد قوانين جزئية للحاالت االنسانية.       

 )ب( الالشعور.       

)ج( أن العادة عبارة عن تسلسل أفعال منعكسة شرطية.       

 )د( جميع ما ذكر.       

 ولوجي يدرس : يعلم الفس (16)

 )أ( السلوك من حيث الداللة الرمزية.       

ادية.)ب( السلوك من حيث الداللة الم       

 )ج( الوظائف الجسمية.       

 )د( ب + ج.       

 ولوجي  : يمجال علم النفس الفس (17)

 )أ( أجهزة الجسم والنشاط النفسي.       

 )ب( أثر الحاالت النفسية في الجسم.       

)ج( دراسة السلوك الكلي مع عدم اغفال السلوك الجزئي.       

 )د( جميع ما ذكر.       

على أجهزة الجسم المختلفة:  يسيطرالجهاز الذي  (18)

 )أ( التنفسي.       

 )ب( القلبي التنفسي.       

 )ج( العصبي.       

 )د( الغددي.       

 من مهام الجهاز العصبي:  (19)

 )أ( يربط بين االعضاء الداخلية ولوحة القيادة المركزية.       

بالبيئة الخارجية ولوحة القيادة المركزية. )ب( يربط بين االعضاء المتصلة       

 )ج( مكان التخاذ القرار ونقله.       

 )د( جميع ما ذكر.       

( تسمى الخلية العصبية: 20)

 )أ( األميبيا.       

 )ب( الميلنية.       

 ورون.ي)ج( الن       

 )د( الشجرية.       


