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بر اساس الگوي اجتماعي از  پير  شدن ، كاهش درآمد و رشد استعداد پر كردن اوقات فراغت و سازگاري با نقشهاي جديد در . 1

 كدام مرحله از زندگي نمايان مي شود؟

 دوره دوم بزرگسالي                      .د  پايان پيري .ج  ابتداي پيري  .ب  اواسط پيري .الف  

 رايج ترين منبع اضطراب در دوران سالمندي كدام است ؟. 2

 شكاف نسل             .ب  آگاهي از نزديك شدن زمان مرگ                     .الف  

 جدايي از همسر و گوشه گيري .د  از دست دادن تدريجي سالمت            .ج  

 در نظريه رشد ايمان كه توسط   جيمز  فولر  مطرح شده است آخرين مرحله چه نام دارد؟3 . 

 ايمان عرضي                 .د  ايمان شهودي   .ج  ايمان اسطوره اي  .ب  ايمان عطفي  .الف  

 ويف مهمترين دستاورد رواني اجتماعي در اواخر زندگي چيست ؟ –بر اساس نظريه البوي 4 . 

 خبره شدن در پردازش اطالعات هيجاني  .ب  رشد يافتگي و تماميت هويتي                  .الف  

 پديد آورندگي در برابر كارآمدماندگي                    .د        استعال و انسجام من   .ج  

خود را درگير جامعه مي سازد ، اين نظر كه همچنان كه جامعه فرد را از خود جدا مي سازد ، فرد سالمند به ميل خود ، كمتر 5 . 

 مربوط به كدام نظريه است ؟

 نظريه تعامل                                .د   دنظريه استمدا .ج   دنظريه عدم تعه  .ب  نظريه فعاليت  .الف  

شخصيت در  بر اساس تحقيقات ريچارد تند مزاجي ، پرخاشگري ، افسردگي و خود آزاري از ويژگيهاي شخصيتي كدام نوع6 . 

 سالمندان است ؟

 نفوذ ناپذير                   .د                   ب راحت طل .ج  دمتنفر از خو  .ب  پخته  .الف  

 اختالل منتشر هوش ، حافظه  و شخصيت بدون آنكه هوشياري مختل شود نشانگر كدام اختالل است ؟7 . 

 آمنزيا .د                  دمانس           .ج  دليريوم                   .ب  آلزايمر         .الف  

 سير نوسان دار ، تفكر غير سازمان يافته ، شايع بودن اختالل درك از ويژگيهاي كدام اختالل است ؟8 . 

 آلزايمر                         .د  دليريوم                  .ج  دمانس               .ب  آمنزيا  .الف  

 گي سالمندان در مقايسه با افسردگي جوانان شايع تر است ؟دباليني در افسر) هاي(كدام نشانه 9 . 

 بي خوابي                                 .ب  انزاوا و كم تحركي                        .الف  

 كم اشتهايي .د  اضطراب و خودبيمارانگاري             .ج  

 كدام يك از اختالالت زير در اواخر زندگي شايع تر است ؟به نظر هوپكور همكاران 10 . 

 اضطراب فراگير     .ب  اختالل وحشتزدگي             .الف  

 فوبيا .د  عملي             –وسواس فكري  .ج  
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 دشواري ذاتي محسوب مي شود ؟چرا رودررويي با مراجعان سالمندان براي برخي مشاوران يك 11 . 

 فرزندي خودشان                                     –آشكار نمودن تعارضات والد   .ب  كمبود اطالعات درباره سالمندان    .الف  

 مواجه شدن با ترس از دوران سالخوردگي شان .د  نداشتن ايمان و اعتقاد واقعي  .ج  

 المندان چيست ؟اصل انكار ناپذير مصاحبه با س12 . 

 آشنايي با عاليم اختالالت                      .ب   درك وضعيت رواني آنها   .الف  

 مصاحبه در منزل        .د  رابطه با احترام و همدلي  .ج  

به نظر شما  احساس  گناه بيش  از حدي كه داريد ؛ احساس منطقي  و  ": پرسد  يك مشاور از مراجع سالمند خود  مي13 . 

 با اين سوال چه ويژگي از مراجع را مورد  بررسي قرار مي دهد ؟ "درستي است يا نه ؟

 حافظه                                    .د  توجه و تمركز      .ج                     هوش  .ب  بينش .الف  

تصور اينكه در مه غليظي رانندگي مي كنيد و به سختي مي توانيد بعضي چيزها را ببينييد و بايد پيش خودتان تصور كنيد 14 . 

 كه اطرافتان چه مي گذرد براي  درك واقعي دنياي چه نوع از بيماران مفيد است ؟

  PTSD .د  اسكيزوفرني   .ج  زوال عقل                   .ب  افسردگي     .الف  

 راس به ترتيب چگونه است ؟ –پاسخ عاطفي مراجع در حال مرگ بر اساس نظريه مرحله كوبلر 15 . 

 پذيرش –افسردگي   - چانه زني  - خشم  -انكار  .الف  

 پذيرش                      –افسردگي  -چانه زني -انكار –خشم    .ب  

             افسردگي            –پذيرش  –چانه زني  -خشم  -انكار .ج  

 افسردگي  –پذيرش  –چانه زني  –انكار  –خشم  .د  

كدام تكنيك مراجع را معطوف مقاومتش مي كند و وقوف  مراجع نسبت به مقاومت را افزايش داده و او را  دعوت به توضيح 16 . 

 مقاومت مي كند؟

 مبالغه      .د  پيامد مقاومت           .ج  تغيير جهت           .ب  رويارو كردن  .الف  

در كدام روش درماني ، مشاور سعي دارد داستان هاي فرهنگي و اجتماعي دروني شده را با داستان هاي شخصي تر و مقبول 17 . 

 تر براي مراجع جايگزين كند؟

 معنا درماني               .د  روان كاوي                    .ج  روايت درماني            .ب  انسان گرايي  .الف  

 رفتاردرمانگري ، برنامه ريزي براي پيشگيري از بازگشت دوباره بيماري انجام مي شود؟ –در كدام مرحله از شناخت 18 . 

 در همه مرحله ها .د  مرحله آخر          .ج  مرحله مياني                 .ب  مرحله اوليه           .الف  

 براي چه هدفي مفيد است ؟  A-B-Cافكار نا كارآمد سه ستون فرم يا جدول ثبت 19 . 

 خود كنترلي            .ب    افزايش روابط كارآمد  .الف  

  تغيير افكار منفي                      .د  افزايش سطوح فعاليت                       .ج  
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شرايط زندگي مثل تغيير مكان زندگي و جابجايي وسايل منزل براي كمك به اين مراجعان  يخود داري از تغيير دادن اساس20 . 

 كه دنياي شناختي آنها به تدريج  در حال فروپاشي است اهميت زيادي دارد؟

 آلزايمر                 .د  دمانس       .ج  سكته  .ب  افسردگي                  .الف  

ر اواسط هشتاد سالگي ، مقاله مسحوركننده اي درباره نحوه كنار آمدنش  با ضعف حافظه خود كدام روانشناس برجسته د21 . 

 نوشت ؟

 اسكينر .د  راجرز                        .ج  ثراندايك       .ب              اليس  .الف  

 ؟، كدامندقدرتمندي براي سن مرگ بودنددر بررسي پژوهشگران روي افراد با طول عمر زياد ، دو منبع كه پيش بيني كننده 22 . 

 در بزرگسالي  طالق والدين در كودكي و بي ثباتي زندگي زناشويي  .الف  

 ارتباطات ناكارآمد و عدم كنترل هيجاني  .ب  

 بيماري                       اضطراب مرگ و .ج  

                  دازدواج دير و افراد نا كارآم .د  

چيز در اطراف ما داراي معنا و هدف است به چه اصطالحي  هه ما هميشه در يك حقيقت بزرگتر قرار داريم و هماين مفهوم ك23 . 

 مربوط است ؟

 هوش فرهنگي .د  هوش معنوي     .ج  هوش شناختي     .ب  هوش هيجاني       .الف  

 كلمه اي جايگزين كرد ؟ سالگي كلمه يكپارچگي و تماميت را با چه 80براساس نظر هورس ، اريكسون در 24 . 

 اعتماد به جهان                     .د  اعتقاد و ايمان .ج  تكامل واال               .ب  عدالت همه جانبه .الف  

 چه مواردي را در سالمندان مورد سنجش قرار مي دهد؟) ADL(شاخص استقالل در كاركردهاي زندگي روزمره 25 . 

 كاركردهاي شناختي و بيماران حاد  .ب  اران مزمن                 كاركردهاي شناختي و بيم  .الف  

  دكاركردهاي فيزيكي و بيماران حا .د  و بيماران مزمنسالمندان كاركردهاي فيزيكي  .ج  

 ساله مي پردازد ؟ 90تا  70سوال به سنجش سازگاري هيجاني سالمندان  22كداميك از مقياسهاي زير با 26 . 

  (PQCMS) روحيه مركز پيري شناسي فيالدلفيامقياس   .الف  

                    ) SELF(مقياس خود ارزيابي كاركرد زندگي   .ب  

 LSIشاخص رضايت از زندگي  .ج  

 پرسشنامه خود گزارشي هوش معنوي .د  

حافظه را در بيماران بيمارستان كه توانايي پر كردن تست هاي  كدام مقياس زير ، ثبات كالمي و حركتي ، ساختار ، تصور  و27 . 

 معمولي نورولوژيك را ندارند كاربرد دارد؟

 مقياس افسردگي پيري                          .ب  مقياس درجه بندي دمانس            .الف  

 مقياس سنجش آلزايمر                   .د    مقياس كليفتون .ج  
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در مداخالت رفتاري شناختي وقتي مراجع مي آموزد كه تغييرات خلق و آسيب پذيريهاي عاطفي را تشخيص دهد و توانايي 28 . 

 به كدام هدف زير مربوط است ؟ بخشدمقابله با مشكالتش را ارتقا 

 تمركز به اين جا و اكنون                 .ب  خود بازنگري                     .الف  

 جهت دادن اهداف            .د    به اطرافتمركز  .ج  

 با استفاده از چه تكنيكي مي توان آثار نا مطلوب فيزيولوژيك ناشي از تنش را از بين برد؟29 . 

 درمان بين فردي  .ب  آرام سازي پيشرونده  عضالني  .الف  

 تعبير رويا                                       .د  روايت درماني                          .ج  

 كداميك از گزينه هاي زير با مفهوم كلي برداشتي از كتاب نزديك تر است ؟30 . 

 در حال حاضر نگرش مثبتي درباره مشاوره با سالمندان وجود ندارد .الف  

 بهتر است به سالمندان آموزش دهيم كه نيازي به مشاوره دارند .ب  

 لعات و تحقيقات متعدد مرتبط با سالمندي بيشتر  گرايش مرضي و باليني داردمطا .ج  

 بهتر است در سالهاي آينده آموزشهاي مشاوره اي مرتبط با سالمندان گسترش يابد .د  
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