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 در هم آميختگي روان شناسي اجتماعي با چه علمي بيشتر است؟. 1

 علوم انساني - ب    علوم اجتماعي -الف  

 علوم تربيتي -د    قوم شناسي -ج  

 است؟ تمايز جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي در كدام گزينه آمده. 2

 روان شناسي اجتماعي به عوامل اجتماعي رفتار گروهي توجه دارد -الف  

 روي فرد توجه دارده روان شناسي  اجتماعي به اثرات گروه ب - ب  

 روانشناسي اجتماعي به افراد در ميان گروهها توجه دارد -ج  

 جامعه شناسي علمي تر از روان شناسي اجتماعي است -د  

 را نخستين روان شناس اجتماعي مطرح كرد؟  ان ارسطوبر چه اساسي مي تو. 3

 تقسيم بندي افراد به سه دسته طال،نقره،آهن -الف  

 توجه به اصول اساسي نفوذ اجتماعي و متقاعد سازي  - ب  

 توصيف بشر به عنوان موجودي موزي ،خشن و حقير -ج  

 توصيف بشر به عنوان وحشي پاك نهاد -د  

  نا مي باشد؟جبر گرايي علمي به چه مع. 4

 پذيرفتن مشاهدات عيني -الف  

 كاربرد شيوه ي حدس خردمندانه جهت پيش بيني - ب  

 توجه به جزئيات علمي -ج  

 قانون مندي طبيعت  -د  

  ويژگي غير عكس العملي بودن مختص كدام نوع از تحقيق است؟. 5

 ميداني - ب    آرشيوي -الف  

 زمينه اي -د    آزمايشي -ج  

  تريبلت تأييد كننده كدام مطلب بوده است؟آزمايش نورمن .  6

 تأثيرات افراد بر عملكرد -الف  

 لزوم همكاري در روابط اجتماعي - ب  

 لزوم اخالق و ارزش در روابط -ج  

 تأثير مخرب رقابت بر روابط -د  
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خص به وجود مي آورد كه در ناكامي يك علت اساسي پرخاشگري است كه حالتي از انگيختگي يا سائق را در ش "اين عبارت كه . 7

  مربوط به كدام ديدگاه پرخاشگري مي باشد؟ "حضور قرينه هاي مناسب ظاهر مي شود

 ديدگاه زيست شناختي - ب  ديدگاه يادگيري اجتماعي -الف  

 ديدگاه لئونارد بركو ويتز -د    ديدگاه انگيزشي -ج  

  اشاره دارد؟  ويژگي تجانس و هماهنگي گروه به كدام بعد از مشخصه هاي گروه. 8

 پويايي گروه   -د  ساختار گروه -ج  تركيب گروه - ب  عملكرد گروه -الف  

  در كدام نوع از شبكه هاي ارتباطي هر عضو مي تواند با ديگران ارتباط بر قرار كند؟ . 9

 yشكل  -د  چرخي -ج  دايره اي - ب  زنجيره اي -الف  

  است در كدام گزينه آمده است ؟   مهمترين نتيجه اي كه از تحقيقات همنوايي بر خاسته. 10

 نقش عوامل شخصيتي در همنوا شدن -الف  

 نقش عوامل ذهني در همنوا شدن - ب  

 نقش عوامل موقعيتي همنوا شدن -ج  

 نقش سليقه اجتماعي در همنوا شدن -د  

  كدام گزينه مي تواند بر اطاعت و فرمانبرداري اثر گذار باشد ؟  . 11

 تأثير ايدئولوژي -د  تأثير كالن -ج  سسهاعتبار مؤ - ب  نظارت -الف  

  كدام عامل منجر به عدم دخالت  ناظران مي گردد؟  . 12

 ناوابستگي - ب    بي عاطفگي -الف  

 پخش مسؤليت    -د    توهم كنترل -ج  

  به عقيده مكتب روان كاوي كودكان از كدام شيوه جهت رشد اخالقي استفاده مي نمايند؟  . 13

 دروني سازي -د  همانند سازي -ج  سازگاري - ب  همنوايي -الف  

  اولين مرحله رشد اخالقي از ديد پياژه چه نام دارد؟ . 14

 خود مختاري اخالقي - ب    متابعت -الف  

  شناختن اخالق -د    استقالل -ج  

  در كدام ديدگاه شاخص رشد اخالقي مقاومت در برابر وسوسه مطرح مي شود؟. 15

 ديدگاه مذهبي - ب    يادگيري اجتماعي -الف  

 شناختي–رشدي  -د    گناه نخستين -ج  

  كداميك از صاحب نظران ذيل اعتقاد دارد كه پرخاشگري جنبه  فطري  و ذاتي دارد؟. 16

 پياژه -د  بركو وتيز -ج  لورنز - ب  كالين برگ -الف  
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  كدام گزينه در مورد پرخاشگري مي تواند صحيح باشد؟. 17

 ته شده مي باشداصوالً پرخاشگري امري آموخ -الف  

 ناكامي مي تواند علت اصلي پرخاشگري باشد - ب  

 امروزه پرخاشگري مي تواند در نتيجه رسانه هاي گروهي باشد -ج  

 پرخاشگري مي تواند تعامل مسائل دروني و بيروني باشد -د  

  ديدگاه انگيزش، كدام شيوه را جهت كاهش پرخاشگري مطرح مي سازد؟. 18

 مشاهده الگوها - ب    استقالل بخشيدن -الف  

 خيال پردازي و پااليش -د  شركت در فعاليت هاي ورزش -ج  

  كدام تعريف در مورد نگرش توسط روان شناسان اجتماعي مقبوليت بيشتري يافته است؟. 19

 واكنش عصبي مثبت يا منفي -الف  

 آمادگي براي عمل يا پاسخ دادن به يك محرك - ب  

 ي و تمايلي استنگرش شامل عنصر شناختي و احساس -ج  

 وضع و حالت بدني نسبت به موضوعات -د  

  اصول پذيرفته شده در نظريه هاولند در مورد نگرش ها در كدام گزينه آمده است؟ . 20

 ناخوشايندي يك رويداد و ميزان مؤثر بودن عمل -الف  

 محتواي پيام ،سازمان پيام - ب  

 نگرش هاي يك جانبه ،دو جانبه -ج  

 توجه،ادراك،پذيرش -د  

در كدام الگوهاي  "وابستگي عاطفي به يك موضوع مي تواند نگرش نسبت به يك موضوع را تغيير دهد "اين عبارت كه. 21

  شناختي تغير نگرش پذيرفته شده است؟ 

 الگوي هماهنگي شناختي - ب    الگوي يادگيري -الف  

 الگوي قضاوت اجتماعي -د  الگوي نا هماهنگي شناختي -ج  

  ماحصل تحقيقات مظفر شريف چه بوده است؟ .22

 تأثير مذهب بر قضاوت - ب  تأثير پيام ها ي تاريخي بر نگرش -الف  

 تأثير مشوق بر نگرش -د   تأثير زمينه بر قضاوت -ج  

تفسير استفاده از تصاوير ناراحت كننده از مبتاليا ن به بيماريهاي خاص در مسائل بهداشتي به كاربر در كدام نوع الگوي . 23

  نگرش اشاره دارد؟

 تجربيات شناختي مخاطبان - ب  الگوهاي هماهنگ با شناخت -الف  

 قرينه هاي ترس برانگيز -د  خطاهاي منطقي در شناخت -ج         
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  كداميك از عوامل شخصيتي توانسته بر الگوي متقاعد شدن اثر گذار باشد؟. 24

 تولد ترتيب -د  خانواده -ج  اندازه گروه - ب  جنسيت -الف  

  چه عاملي مي تواند به احساس از دست دادن كنترل كمك كند؟. 25

 تحصيالت پايين - ب   وابستگي خود القايي -الف  

 مكان كنترل دروني -د    وابستگي نا ايمن -ج  

  در كدام دوره از رشد نگرش هاي انسان امكان بيشترين تغيير را دارد؟. 26

 پيري -د  جواني -ج  نوجواني - ب  كودكي -الف  

  در كدام نظريه بر برآيند سود و زيان حامل از نگرش تأكيد شده است؟. 27

 نظريه تعادل - ب    نظريه توافق -الف  

 نظريه مشوق و تعارض -د    هماهنگي شناختي -ج  

  الگوي قضاوت اجتماعي در چه زمينه اي بيشترين كاربرد را داشته است؟. 28

 عقيدتي -د  فرهنگي -ج  سياسي - ب  اجتماعي -الف  

كوشش عمدي از سوي فرد يا يك گروه براي ايجاد تغيير در عقايد يا رفتار ما، تعريف كدام مفهوم كار براي روانشناسي  .29

  اجتماعي است؟

 نفوذ اجتماعي - ب    استقالل راي -الف  

 خود رهبري -د    همنوايي -ج  

  آوردن پاداش است؟ در كدام مرحله از رشد اخالقي كلبرگ اطاعت كودك حاصل ترس از تنبيه يا بدست. 30

 دوم -د  اول -ج  سوم - ب  چهارم -الف  
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