
 تصحيح كامپيوتري ها پاسخ كه آنجا از مسابقه اين در شركت جهت عالقمندان توجه قابل
 :است الزامي ذيل نكات رعايت لذا شود مي

  زير صورت به اي فاصله هيچ بدون "سالمند" كلمه همراه به 30001423 شماره به را صحيح پاسخ 

 :كنيد پيامك

  2142223143 سالمند

 .بنويسيد اي فاصله هيچ بدون ترتيب به را ها پاسخ سپس و "سالمند" كلمه ابتدا حتماً كنيد دقت 

  دقت .باشد مي سه  گزينه 10 سوال جواب و 2 گزينه يك سوال جواب باال نمونه در مثال طور به 

 .نباشد اي فاصله هيچ اعداد بين و سالمند كلمه بين شود

 شود مي حذف شما همراه شماره رايانه پاسخ ارسال نحوه در نكات به دقت عدم صورت در باشيد داشته توجه 

 .آيد برنمي كمكي هيچ كاربر دست از پوزش عرض با و

 :سواالت
 است؟ سالمندي از اريكسون اريك توصيف زير جمالت از كداميك 1) سوال

 زندگي چرخه از اي مرحله 1-

 يأس از دوراني نه زايندگي، براي زماني 2-

 خرد انباشت 3-

 .كند منتقل بعد نسلهاي به را تجربياتش كه زماني 4-

 است؟ صحيح زير جمالت از كداميك 2) سوال

 .است بدن دستگاههاي برخي عملكرد ناگهاني نزول شدن پير فرآيند 1-

 .است همراه هوشي و جسماني عميق نقايص با همواره پيري 2-

 .كند مي حفظ توجهي قابل حد تا را خود جسماني و شناختي تواناييهاي سالمندان اغلب 3-

 هيچكدام 4-

 ؟ كنيد انتخاب را نادرست جمله 3) سوال

 سلولهاست پيرشدن معناي به پيرشدن 1-

 .موثرند آن در محيطي و ژنتيك عوامل كه دارد را مشخصي عمر دوره سلول هر 2-

 .دهد مي روي سلولها در ساختماني تغييرات سن افزايش با 3-

 دارد واحدي علت احتماالً پيري 4-

 باشد؟ نمي عاملي به متضمن موفق پيري  4)سوال

 پيري مقوله به افراد نگرش نوع 1-

 فعاليتها به افراد نگرش نوع 2-

 فردي بين روابط به افراد نگرش نوع 3-



 ها حمايت به افراد نگرش نوع 4-

 شود؟ مي اطالق رواني حاالت از گروه كدام به روانشناختي هاي بيماري 5) سوال

 .گردد احساس رفتار تفكر در اختالل باعث كه حاالتي به 1-

 .شود مي زندگي استرسهاي بروز و تغييرات با سازگاري كاهش با كه حاالتي به 2-

 ب و الف 3-

 هيچكدام 4-

 است؟ زير موارد از كداميك سالمندان در روان بهداشت اصلي كليد 6) سوال

 افراد اين جسم سالمت 1-

 افراد اين روحي سالمت 2-

 افراد اين عقلي سالمت 3-

 افراد اين فكري سالمت 4-

 است؟ صحيح زير جمالت از كداميك 7) سوال

 است سالمندي دليل به تمركز اختالل 1-

 است سالمندي دليل به پذيري تحريك 2-

 . است افراد شخصيت ناگهاني تغيير شامل پويا و سالم پيري فرآيند 3-

 .نيست حافظه يا هوش دادن دست از پويا و سالم پيري فرآيند 4-

 باشد؟ نمي روان سالمت در اختالل بروز عوامل از كداميك 8) سوال

 افسردگي و اضطراب 1-

 نامناسب تغذيه 2-

 الكل و دخانيات مصرف 3-

 مناسب ترك 4-

 است؟ مفيد سالمندي روان سالمت براي مورد كدام 9) سوال

 زياد اندازه از بيش استراحت 1-

 زياد و نامنظم بدني فعاليت 2-

 مغز و ذهن به دادن ورزش 3-

 اجتماعي فعاليتهاي در شركت عدم 4-

 باشد؟ مي مضر سالمندي روان بهداشت براي مورد كدام 10) سوال

 كردن تعريف فرزندان براي را گذشته خاطرات مرور 1-

 كردن شركت داوطلبانه خيريه امور در 2-

 داشتن مناسب غذايي رژيم 3-

 بخش رضايت جسمي فعاليتهاي از دوري 4-


