جامـــــعة القادسية كليــــــــــة اآلداب قسم علم االجتماع أ.م.د نبيل عمران موسى الخالدي
نموذج لطريقة األسئلة في مقرر علم االجتماع القانوني
......................................................................................
 -1اعرض لتعريف علم االجتماع القانوني واالتجاهات المعاصرة لدراسة القانون في علم االجتماع
 -2العرف قانون غير مكتوب وضح ذلك ،في ضوء مقارنتك بين القانون والعرف
 -3ماذا يعني مفهوم الضبط االجتماعي وأنواعه والغرض منه
" -4العرف قانون غير مكتوب" ما أنواعه ،وأركانه  ،أهميته بالنسبة للفرد والمجتمع ؟

" -5يعد القانون وسيلة من وسائل الضبط االجتماعي" ناقش تعريف الضبط االجتماعي وخصائصه.

 -6يساعد االهتمام بوقائع الحياة االجتماعية في فهم القانون ويعبر عن ذلك العديد من المنظرين
السوسيولوجيين والسوسيو قانونيين ،اختر اثنين من العلماء واعرض آلرائهم بالتفصيل.

 -7يفضل االفراد والجماعات في المجتمعات البسيطة والقبلية القانون العرف ويرتضونه في حل مشاكلهم
عن القانون الوضعي ،وضح ذلك .

 -8القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي ،وضح ذلك بالتركيز على نشأة علم االجتماع القانوني كفرع

متخصص  ،عالقة القانون بالتغير االجتماعي.

 -9يتم استخدام مصطلح الضط االجتماعي بشكل واسع في علم االجتماع  ،دلل على ذلك في ضوء

شرح تعريف الضبط االجتماعي.

 -10تعد قواعد القانون صادرة عن ارادة الدولة ،ناقش ذلك في ضوء معنى القانون ومداخل دراسته
ومصادره الرسمية.

 -11القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي ،وضح ذلك بالتركيز على نشأة علم االجتماع القانوني كفرع
متخصص  ،عالقة القانون بالتغير االجتماعي.

" -12العرف قانون غير مكتوب" وضح ذلك من خالل المقارنة بيم القانون والعرف.
 -13اعرض لالتجاهات المعاصرة لدراسة القانون وعلم االجتماع.

 -14ان القانون ال يمكن فهمه بدون االهتمام بوقائع الحياة االجتماعية ،وقد عبر عن ذلك العديد من
المنظرين السوسيولوجيين والسوسيو قانونيين ،اعرض لثالثة منهم بالتفصيل.

 -15يعد القانون اخدى المؤسسات الجوهرية في حياة االنسان االجتماعية ،في ضوء ذلك تافش تعريفات
علم االجتماع وخصائصه.

 -16يشير الضبط االجتماعي الى الطريقة التي من خاللها ُيبقي اعضاء المجتمع على النظام في
المجتمع والتنبؤ بسلوك االفراد ويمارس الضبط من خالل وسائل رسمية و ال رسمية ،اشرح ذلك.
 -17اعترف المشرع بالقانون العرف كمصدر للقانون ،وضح اهمية القانون العرفي واركانه ،والفرق بينه
وبين القانون الرسمي.

 -18يمثل القانون وتطبيقه أهمية كبرى بالنسبة لتقدم أي مجتمع ،وضح ذلك بالتركيز على خصائص
القاعدة القانونية وكذلك مالمح الوغي القانوني ومحدداته.

 -19يعتبر روس  Rossمن أوائل المهتمين بالمنظور السوسيولوجي للقانون تناول ذلك بالنقد
والتحليل ؟
 " -20نشأ علم االجتماع القانوني علي يد فالسفة وفقهاء كونوا بأفكارهم مدارس متنوعة حول
القانون وعناصره " في ضوء هذه العبارة تناول إسهامات كالً من أرسطو ومنتسكيو ؟

 " -21للقانون وظائف اجتماعية ومدارس حديث ــة " تن ــاول ذلك بالشــرح والتحليل ؟
 -22تنازعت اساس القوة الملزمة للقانون عدة نظريات ،اذكر اثنين منها فقط مع الشرح
 -23حدد العبارات الصحيحة والخاطئة فيما يلي مع ذكر السبب
 علم االجتماع القانوني من العلوم االجتماعية التي ظهرت منذ أمد بعيد التصاله بدراسةاالنسان وبالنظام القانوني وتأثيره في المجتمع.

 -ال توجد ثمة عالقة بين علم االجتماع وعلم القانون

 يعد الخوف من السلطة اساس القوة الملزمة للقانون في نظر البعض -القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي

 -يعد القانون اداة فعالة لتحقيق الضبط االجتماعي

 العرف هو المصدر الشعبي االصيل الذي يتصل اتصاال مباش ار بالجماعة ويعد وسيلتهاالفطرية لتنظيم تفاصيل المعامالت المتنوعة فيها

