
 

 

 

 

 

 

  



 109تا  97فصل چهارم صفحات 

 

 رفتار اجتماعی چگونه بوجود می آید: -1

 فطری است  (1
 اکتسابی است  (2
 ✓  در تعامل با دیگران بوجود میاید (3

 از طریق رسانه های جمعی بوجود میاید. (4

 قانون شکنی یک رفتار اجتماعی .......است.  -2

 جامعه پسند  (1
 ✓ جامعه ستیز  (2

 خنثی (3

 ناهنجار  (4
 یک جزء عوامل شکل دهندۀ رفتار اجتماعی نیست؟ کدام  -3

 وراثت (1

 محیط (2
 ✓ غریزه (3
 هیچکدام (4

 کدام تعریف برای رفتار اجتماعی جامعه پسند مناسب است؟  -4

 رفتارهایی که مورد قبول جامعه اند و در جهت پیشبرد اهداف شخصی است  (1

 دارند رفتارهایی که مورد قبول جامعه اند ولی گاهی پیامدهای منفی در پی  (2
جهت پیشبرد اهداف یک گروه یا اجتماع  نین و هنجارها مطابقت دارند و در رفتارهایی که مورد قبول جامعه اند و با قوا (3

 ✓ است
 رفتارهایی که مورد قبول جامعه نیست اما منافع گروهی در آن است.  (4

 دهندۀ رفتار اشاره میکند؟  این تعریف که »رفتارهای انسان ریشه در زندگی اجتماعی دارد« به کدام عامل شکل -5

 ✓وراثت (1

 محیط انسانی (2

 محیط زیستی  (3
 غریزه (4

 کدامیک از عوامل شکل دهندۀ رفتار، آموزش را اصلی مهم میداند؟  -6

 محیط زیستی  (1

 وراثت (2
 ✓محیط انسانی (3
 خانواده (4

 گیری رفتارهای انسانی به کدام عامل برمیگردد؟   اثر مناطق جغرافیایی در شکل -7

 وراثت (1
 انسانیمحیط  (2
 ✓محیط زیستی (3
 هیچکدام (4

 پردازد؟  کدامیک از حوزه های علوم انسانی به مطالعۀ رفتار انسانها در جامعه می -8

 ✓روانشناسی اجتماعی (1
 روانشناسی شخصیت  (2

 روانشناسی تربیتی  (3

 روانشناسی رشد  (4



 تعریف هوش هیجانی کدام است؟  -9

 هوش هیجانی تعبیر دیگری از هوش میان فردی است.  (1
 هیجانی به نظارت بر احساسات و عواطف برای هدایت اندیشه اشاره دارد هوش  (2

 آزادی در ابراز عواطف در موقعیتهای احساسی  (3
 ✓2و  1 (4

 . قانون گرایی یا قانون گریزی یک رفتار ..... است -10

 فردی (1

 ✓اجتماعی (2
 هنجاری (3

 اعتقادی  (4
 کدامیک از منشا های قانون است؟  -11

 مذهب (1
 میثاقهای جمعی (2
 اقتصاد  (3

 ✓2و  1 (4

 قانون گرایی به دنبال قاعده مند کردن رفتارهای انسان در چه چهارچوبی است؟  -12

 احکام الهی  (1

 اخالق (2
 ✓هنجارهای تدوین شده (3

 منطق  (4

 عوامل نهادینه شدن قانون کدامند؟  -13

 آموزش (1
 مشارکت  (2

 الزام (3
 ✓همۀ موارد (4

 

 است؟ باورمندی جامعه به اهمیت قانون از چه طریقی ممکن  -14

 ✓آموزش (1

 احکام فقهی (2
 الزام (3
 مشارکت جمعی  (4

 اجرای قانون توسط همۀ نهادها در تعامل با یکدیگر به کدام اصل اشاره دارد؟  -15

 ضمانت اجرا  (1
 آموزش (2

 ✓مشارکت  (3
 الزام (4

 وجه سلبی اجرای قانون کدام است؟  -16

 آموزش (1
 تشویق (2
 مشارکت  (3

 ✓الزام (4
 واژۀ آنومی به کدام مورد اشاره دارد؟  -17

 هنجارستیزی (1
 ✓قانون شکنی (2

 سنت گرایی  (3



 قانون گرایی (4
 در یک جامعۀ ضابطه مند، مخاطبان قانون چه کسانی هستند؟ -18

 مردم  (1

 مسئولین (2
 نهادهای حکومتی  (3
 ✓همۀ موارد (4

 قدم اول برای اجرای قوانین چیست؟  -19

 ✓آشنایی با قانون (1
 اعتقاد قلبی به قوانین  (2

 الزامهای بیرونی (3
 شفاف بودن قوانین (4

 مناسبترین راه مقابله با قانون شکنان چیست؟  -20

 واکنش جمعی  (1

 برخورد شخصی  (2

 ✓مجاری قانونی (3

 افشاگری در جامعه  (4
 

 

اینکه برخی افراد با استفاده از یک وسیلۀ حقوقی و غیرمستقیم خود را از قانون خالص میکنند به چه موردی   -21

 اشاره دارد؟ 

 تقلب نسبت به قانون (1

 حیل قانونی (2
 اعتنایی به قانونبی  (3
 ✓2و  1 (4


