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 نمره راهنماي تصحیح ردیف
   

 1 )                                                                                                                                  25/0                    (هرمورد )  108)        د-صحیح (ص100)     ج-غلط (ص86)    ب-صحیح (ص69الف-صحیح (ص    1
 )                    23)         ج) ساختار اجتماعی   (ص13)              ب) همدلی و همراهی  (ص5الف) شناخت عمومی (ص  2

)                      58)                  و) مقبول و غیر مشروع  (ص51) د         ه) ذهنی و فرهنگی  (ص41  د) آگاهی و معنا داري (ص
                                                                                                                                                                                   )5/0(هرمورد )                                                                                                     77ز) ساختار هاي سرکوبگر(ص
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 )      74) طرفداران عدالت اجتماعی (د)(ص3-3)    34) کنش اجتماعی (ب) (ص2-3)    20)آشنایی زدایی (ج)    (ص3-1  3
 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5/0 (هر مورد )107) علم فقه  (الف)(ص6-3)    97) علم مدنی (ج)    (ص5-3)          88) تعارف (ب)  (ص3-4
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 )6الف) تعارض هاي میان دانش عمومی و دانش علمی        (صفحۀ  
 ) 13ب) با داوري در بارة پدیده هاي اجتماعی و انتقاد از آنها  (ص

 )40ج) به معناي تأیید کنشگران نیست  .(ص
 )51د) روش قوم نگاري ، مطالعۀ موردي (ص

 )58ه) نتیجه قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید.(ص
 )99و)روش تجربی و تفهمی (ص

 )                                                                                                                                                                                                 5/0  (هرمورد )106ز)مدارا ، مقاومت و عدالت (دو مورد کافی است ) (ص
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)        ج) یکسان دانستن طبیعت و 16)    ب) دوري و نزدیکی به علوم طبیعی (ص6 الف) علوم عقالنی و وحیانی  (ص 5  

 87) و) دورة پسا مدرن (ص58)     ه) مشروعیت قدرت(ص50)   د) فعالیت و خالقیت کنشگران (ص29جامعه  (ص

 )                                                                                                                                                                                                 5/0  (هرمورد                                                                                                                                                   

3 

 1                                                                         )                                                                                                                                  25/0 (هرمورد )109(ص5  )        د) 85(ص2)               ج) 69  (ص3)           ب) 94   (ص4الف) 6
 7         

      
 

 -تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده  1ارسطو دو مالك براي دسته بندي نظام هاي سیاسی استفاده کرده است : 

 )60و59-روش تصمیم گیري  و از شش نوع حکومت نام برده است .(ص2  

1 

 

  8 
علت نابرابري هاي اجتماعی در دید گاه جامعه شناسان این است که : مزایاي اجتماعی یعنی ثروت ، قدرت و دانش به 

 )70صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند .(ص
1 

 به معناي پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه هاي جامعه بود ،به گونه اي که همۀ گروه ها همسان  9

 )84 شوند (ص
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 از مدینۀفاضله شکل می گیرد  و نظرات علمی پذیرفته شده در مدینۀ فاضله هم          انحراف نظريجامعه اي است که در اثر   10
 )109 معرفی می شود . (صعقالنی ، آرمان ها و ارزش غیر عقالنی و آرمانها و ارزش ها و امور تحریف می گردد

 
 

1 

11 
   

  به  این نتیجه رسید که مردم ایران می توانند با مشارکت و حضور فعال خود ،جامعه اي ایجاد کنند که هر دو ویژگی 
 )109جامعۀ مطلوب را داشته باشد  .  (ص
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  "  درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست" 

 

   




