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  1                                                                                                             )25/0هرمورد (                    )  23ص(صحیح -د)        40ص(غلط - ج)     14ص(صحیح -ب)    6ص(صحیح - الف     1

  )57ص(اقتدار    -ج)                  50ص(مطالعۀ موردي - ب)                   4ص(دانش عمومی   –الف   2
  ) 100ص(علم فقه  -ز)         93ص(مدینۀ جاهله  -و)       86ص(الگوي تعارف   -ه)                        74ص(فقر وغنا  -د
  )5/0هرمورد (                                                                                                                                                             

5/3  

3    1 -3 (ی   ب  روش هاي کم)69-68ص(ج  اجتماعی ) 3-3)        57ص(غیر مشروع    –الف مقبول ) 3-2  )      49ص     (
  )101(ب فقه شیعه   ص) 3-6)                  95ص(الف  انتقادي  )3-5)         81ص(د مدرن   ) 4-3
)                                                                                         5/0هر مورد (                                                                                                                                                           

3  

4  
  
  
  
  
  

        .به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید انجام می شود  برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی گاه با دست) 1-4 
  )6ص) (ذکر یک مورد (  
 )16ص(رسیدن به وضعیت مطلوب  نقد وضعیت موجود براي) 2-4 

  )29ص.(همۀ جوامع مسیر یکسانی بسوي پیشرفت طی می کنند واز جوامع ساده به پیچیده تبدیل می شوند ) 3-4
  )38ص. (انسان از نظم موجود فراتر رود  هکپدید می آیند هنگامی ) 4-4

  .  اجتماعی مختلف می شود ا و جهان هايخالق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی موجب پیدایش فرهنگ ه) 5-4  
  )49ص(    

  )56ص(تبعیت با کراهت  –تبعیت با رضایت ) 6-4 
  )72ص(انگیزه رقابت از بین می رود و تالش و کوشش بیشتر افراد توانمند نادیده گرفته می شود ) 7-4 

  )83ص) (هویت هاي خاص و محلی ( ي هویتی یا تفاوت ها  –پسا مدرن ) 8-4
  )102ص(چوب مقررات عادالنه مجلس عمل کند ن حاکمان و حکومتی است که در چاربه معناي مشروط کرد) 9-4

                                                                                        ) 5/0هرمورد (                                                                                                                                                           

5/4  

  5/0)                                           25/0هرمورد (                                                               )15ص(وبر) ب)                                        14ص(کنت  ) الف  5

  )27ص(علوم طبیعی  ) ب)                   20ص(آشنایی زدایی ) الف    6
  )25/0هرمورد (                                                                                                                                                        

5/0  

  )38ص(ارزش زدایی ) ب)                                39ص(معنازدایی ) لفا    7
  )25/0هرمورد (                                                                                                                                                        

5/0  

هر یک از موارد علم به نفس ، علم توحید ، علم به مبدأ و معاد ( علم توحید ) ب)                 91ص(علوم اجتماعی ) الف   8
  )25/0هرمورد ( )                                                91ص ) (از نافع ترین علوم دانسته شده اند ، نوشته شود صحیح است 

5/0  

  )24ص(د -4)             6ص(ه -3)          34ص(الف  -2          ) 16ص(ج -1  9
)                                                                                                                            25/0هرمورد (                                                  ادامه صفحۀ دوم                                                                                  

1  
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 10  
  
  

  .نظام سیاسی را در نظر گرفت )25/0(و دنیا مداري )25/0(فارابی مالك دین مداري  
  )25/0(سازمان می یابد احکام و قوانین الهی نظام سیاسی دین مدار بر اساس  

  )۶٢ص) (5/0.(سازمان می یابد  ارزش ها و آرمان هاي دنیوي نظام سیاسی دنیا مدار بر اساس فقط  
  

1  

  

11  

افراد مانند خوراك ، پوشاك  ومسکن را نیازهاي ضروري همۀ به نمایندگی از جامعه موظف است  دولت بدین منظور

می شوند و می توانند بر اساس براي پیشرفت بهره مند از امکانات اولیه  همۀ کودکانبدین ترتیب ) 5/0(تأمین کند 

  )73ص)  (5/0(رقابت نمایند با دیگران توانایی خود

1  

  )5/0(تفاوت هاي موجود میان گروه هاي قومی و زبانی فقط حفظ و حتی تشدید می گردد    12
یا ذکر دو مورد از بخوانیم            )   ( 83ص)  (5/0(همچنان وجود یک ساختار مشترك سیاسی و اقتصادي دانسته می شود 

  )84بدانیم صفحۀ 
  

1  

  به کسی ظلم نمی شود و در برابر ظلم دیگران مقاومت   - فرهنگ حق دارد  –در آن به عدالت و قسط رفتار می شود    13
    )92ص) (ذکر دو مورد . (می شود تا آنجا که بتواند به ستم دیدگان و مستضعفان جهان یاري می دهد   
  

1  

) قوانین عادالنه باشند  یعنی(د ردم موظف است شرط اول را محقق کنمجلس شوراي اسالمی با مشارکت نمایندگان م    14
)5/0(  
یعنی رهبر جامعه را بر اساس معیار هاي اسالمی شناسایی و (شرط دوم را تحقق بخشد  موظف است  مجلس خبرگان  

  )103ص)     (5/0)   (معرفی کند و بر عملکرد او نظارت نماید 

1  

    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
  
 




