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 روان شناسی اجتماعی علم مطالعه....  .8
 موسسات اجتماعی نظیر اداره جات و یا مدرسه است. ب( تاثیر واقعی یا خیالی سایرین است. الف( 

  فرایندهای روانشناختی نظیر خیال پردازی است. د( رویدادهای اجتماعی نظیر مسابقات فوتبال و جشنواره هاست. ج(
 سطح تحلیل در روانشناسی اجتماعی.......است.  .7
 فرد در بافت اجتماعی ب( عموما جامعه الف( 

  فرایندهای شناختی و ادراکی مغز د( گروه ها و سازمان ها ج(
 وجه اشتراک روان شناسی اجتماعی و روان شناسی شخصیت کدام است؟  .0
 هر دو بر صفات شخصیتی تمرکز میکنند. ب( هر دو بر فرد تمرکز میکنند. الف( 

  هر دو بر نقش وراثت در شخصیت تمرکز میکنند.  د( هر دو بر تجربه های آموزنده مودکی تمرکز میکنند.  ج(
 وجه اشتراک روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی کدام است؟  .4
 هر دو به بررسی روندهای جمعیت شناختی در جامعه می پردازند. الف( 

 هر دو به مطالعه موسسات ملی میپردازند. ب(
 هر دو با تفاوت های شخصیتی در ارتباط هستند. ج(
  هستنند.هر دو با فرایندهای گروهی در ارتباط  د(

 ؟نیستکدام یک از روش های زیر جزو روش های اصلی پژوهش در روان شناسی اجتماعی   .5
  روش آزمایشی د( روش تحلیل محتوا ج( روش همبستگی ب( روش مشاهد ای الف( 

فرررک کنیررد کرره یررک روانشررناس هصررد دارد کرره برره شررورای محلرری ملحررا شررود تررا بتوانررد روابررم اجتمرراعی اعنررای آن را ادراک و مشرراهده کنررد. ایرر  یررک   .0
 ...............است.

  قوم نگاری د( آزمایش ج( پژوهش کاربردی ب( پژوهش میان فرهنگی الف( 
نرو  تفکرر در فرهنر   ............. نوعی تفکر است که در آن افراد بر ویژگی های اشیا تمرکز می کنند، بدون اینکه زمینره پیرامرون آن را در ن رر بنیرنرد. ایر   .2

 های غربی متداول است.
  سبک تفکر ترکیبی د( سبک تفکر جزء نگر ج( سبک تفکر کل نگر  ب( سبک تفکر تحلیلی الف( 

 کنیم. دانش اساسی و برداشت هایی هستند که از آنها برای سازماندهی اطالعات مان درباره دنیای اجتماعی و تفسیر موهعیت های جدید استفاده می   .1
  طرحواره ها  د( برداشت ها ج( نگرش ها ب( تفکر الف( 

 اختاللی است که موجب می شود هیچ طرحواره ای در ذه  افراد پایدار نباشد.   .3
  سندرم ترنر د( ج(سندرم گریو ج( سندرم کورساکف ب( الف(سندرم هانتینگتون الف( 

 جزو کدامیک از مباحث روان شناسی اجتماعی است؟« ِاسناد»مبحث   .83
  خوِد اجتماعی د( نگرش ج( شناخت اجتماعی ب( ادراک اجتماعی الف( 
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 ابعاد ن ریه ِاسناد واینر کدامند؟  .88
 و غیرقابل مهار.-ناپایدار، و قابل مهار-بیرونی، پایدار -درونی الف( 

 بیرونی، همسانی و ناهمسانی.-غیرکالمی، درونی-کالمی ب(
 عدم تمایز.-عدم توافق، تمایز-ناهمسانی، توافق-همسانی ج(
  بیرونی.-عدم توافق، درونی-غیرقابل مهار، توافق-مهارقابل  د(

ونري و گرایشري توجره مري ............عبارت است از ای  واهعیت که ما علل بیروني را نادیده مي انناریم و به اهمیت آنها توجه نمي کنیم و در مقابل، به علل در   .87
 کنیم.

  سوگیری تناظر د( ناظر-سوگیری عامل ج( خودسوگیری خدمت به  ب( سوگیری دسترسی پذیری الف( 
 است که مسئول ارزیابي اطالعات تشکیل دهنده خود پنداره است.« خود»................ براي اشاره به جنبه اي از   .80

  خودتنظیمی (د   حرمت خود ج( خودشناسی (ب  خودنمایان سازی الف( 
 حرمت خود از دو مؤلفه اساسي .................تشکیل شده است.   .84

  شایستگي و ارزشمندي  (د  برداشت و منش ج( نگرش و تفکر (ب  احساس گناه و بارآوری الف( 
 افراد با حرمت خود باالي.........، داراي خودننري هاي مثبت ولي متزلزل و آسیب پذیر در برابر تهدید هستند   .85

  مناسب (د  عاطفی ج( دفاعي  (ب ایمن الف( 
 ؟نیستکدام یک از موارد زیر جزو کارکردهای ننرش   .80

 کارکرد وسیله ای (ب     کارکرد دانشی الف( 
  ارزش-کارکرد ابزار (د                    کارکرد مهارتی ج(

 ...........عبارت است از تغییر در رفتارها یا باورهای فرد در نتیجه فشار غیر مستقیم افراد گروه یا جامعه.   .82
  تواضع د(   اطاعت ج( متابعت ب( همنوایی  الف( 

 ............تغییری است که در رفتار فرد به وسیله درخواست مستقیم دینران ایجاد می شود.  .81
  اطاعت (د   متابعت ج( همنوایی (ب   همرنگی الف( 

 همجواری، ویژگی های ظاهری )مثل زیبایی(، و شایستنی و خصوصیات شخصی مثبت جزو عوامل........جاذبه هستند.  .83
  اخالقی د(    تعاملی ج( درونی ب( بیرونی الف( 

نرامیم .و انت رارات و باورهراي  کند: ننررش دربراره خرودش کره مرا آن را ...........مي در جریان تعامل میان کودک و مادر، کودک دو ننرش اساسي کسب مي  .73
 کلي اکتسابي کودك درباره افراد دینر ، که ما آن را ............. می خوانیم.

 عزت نفسخودپنداره،  ب( عزت نفس، اعتماد متقابل  الف( 
  عزت نفس، خودپنداره د(     اعتماد متقابل، خودپنداره ج(

هرا  خواهانه مانند:احساس بهتر داشت ، کسرب احتررام از جانرب دینرران و نیرل بره پاداش دوستي را مقاصد خود .......................اننیزه اصلي براي نو   .78
 داند. مي

 الگوی جبر ژنتیکی ج( نود دوستی -فرضیه همدلی ب( الگوي تسکین حالت منفي الف( 
    

 فرضیه لذت همدالنه د(
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 اي را به عنوان موهعیتي اضطراري ارزیابي نکنند، از دخالت در آن به عنوان امدادگر اجتناب خواهند کرد.  بر اساس...............، اگر ناظران صحنه  .77
  نظریه توزیع مسئولیت الف( 

 تسهیل اجتماعینظریه  ب(
 نظریه سودمندی اجتماعی                                                                     ج(
  نظریه غفلت جمعي د(

 همدلی، باور به جهان عادالنه، احساس مسئولیت، مرکز مهار درونی، مردم گرایی، از جمله ویژگی های...............است.  .70
  شخصیت با عزت نفس د( شخصیت نوع دوست ج( شخصیت اخالقی ب( شخصیت برون گرا الف( 

 کدامیک از موارد زیر جزو عوامل براننیزاننده پرخاشنری نیستند؟  .74
  Aالگوی رفتاری تیپ  د(   تحریک مستقیم ج( ناکامی ب( Bالگوي رفتاری تیپ  الف( 

ها را از طریرا تجریره مسرتقیم یرا  آینرد بلکره بایرد ایر  پاسرخ هاي پرخاشنرانه بره دنیرا نمي اي ع یم از پاسخ ها با مجموعه ، انسان.……………دیدگاه مطابا  .75
 مشاهده رفتار دینران بیاموزند. 

     نظریه کشاننده الف( 
 نظریه شناختی (ب
 نظریه زیست شناختی                                                          ج(

  نظریه یادگیری اجتماعی (د
 پرخاشنری، ذیل کدام دیدگاه درباره پرخاشنری هرار می گیرد؟-ن ریه ناکامی  .70

  زیست شناختینظریه  د( نظریه کشاننده ای ج( نظریه شناختی ب( نظریه یادگیری اجتماعی الف( 
آیرد و برر آوري و بررسي اطالعات الزم پدیرد مري.................، هناوت زودهننام، پندار یا احساسي ویژه نسبت به یك موضو  است که معموال هبل از جمع  .72

 «  شواهد ناکافي، یا حتي خیالي مبتني است
  مداراعدم  د(   تصورات قالبی ج( تبعیض ب( پیشداوري الف( 

 هاي اجتماعي خاص است. ها و باورهاي راجع به گروه هاي شناختي است که مشتمل بر شناخت اي از چارچوب ................، مجموعه  .71
   پیشداوری الف( 

 تبعیض (ب
 طبقه بندی شناختی                                                 ج(

  تصورات قالبي (د
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


