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  ١

  ) 94ص(   غلط )د     )95 ص (صحیح ) ج     ) 44ص(  غلط)ب       ) 49 ص(  صحیح)الف  1
  )25/0هرمورد (                                                                                                                                                            

1  

  )40ص(همراهی همدالنه) ج)             16ص(جامعه شناسی تفهمی) ب)          3ص( آگاهی)الف   2
  )83ص(سیاست هویت) و)                                65ص(بحران اراده) ه)           57ص(اقتدار) د
  )5/0هرمورد (                                         )                                                                                 101ص( وضعیت مطلوب)ز

5/3  

  )38ص(قفس آهنین–د )3-2           )                    20ص(اجتماعی نظم  –ج)1-3  3
  )50ص(مطالعۀ موردي - ج)3-4       )                      29ص(طبیعت و جامعهدانستن یکسان  -الف)3-3
)                                                                                                                            5/0هر مورد (                            )93ص(فاضلهمدینۀ  –ج)3-6     )                        72ص(عدالت اقتصادي -الف) 5-3

3  

4  
  
  
  
  
  

  )10ص(کنش ها اگاهانه و ارادي بودن)4-2         )                                         6ص( علوم تجربی)1-4

  )75ص  (ساختارهاي سرکوبگر)4-4                       )71ص( تفاوت ها یا نابرابري هاي طبیعی)3-4

  )86ص (شناخت متقابل هویت ها  الگوي) 4-6)                                                         95ص( عصبیت )5-4

                                                                                       ) 5/0هرمورد (                                                               )           103ص(و  مجلس خبرگان اسالمیمجلس شوراي ) 4- 7

5/3  

  5/0)                                           25/0هرمورد (                                             )          61ص(جمهوري) ب                          )             61ص( الیگارشی)الف  5

  5/0  )25/0هرمورد (                 )       68ص()نابرابري اجتماعی(تفاوت رتبه اي ) ب                  )   68ص( تفاوت اسمی)الف  6

  )25/0هرمورد (                          )         59و58ص ( قدرت نرم)ب                                  )       58و59ص ( نظامی)الف  7

  
5/0  

  5/0  )25/0هرمورد (                     )  97و96ص(  انتقادي عقل)ب                            )                 97و96ص(عقل ابزاري) الف  8
  )    92ص (جامعۀ آرمانی قرآن – 1)ب                           )                    90ص (علم نافع -4)الف  9

)                                                               25/0هرمورد (           )                     93ص( ضالهمدینۀ- 3)د)                                               93ص (علم مدنی  -2)ج
1  

 10  
  
  

   )25/0( .ارزش هاي انسانی را قابل مطالعۀ علمی نمی داند ) 25/0( منحصر کردن علم به علوم تجربیبا 

  )65ص (     )5/0(.یک پدیده خنثی و فاقد معنی می داند  از این رو با ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت ، آنرا به عنوان
1  

  

    »ادامه در صفحه ي دوم «  
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  ٢

از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن براي )5/0(نیازهاي ضروري همۀ افراد مانند خوراك ، پوشاك و مسکن را تأمین کند   11

  )73ص (    )  5/0.(رفع فقر در جامعه استفاده کند

1  

بود که دولت ها براي از بین بردن تفاوت هاي هویتی گروههاي  در دوره مدرن همانند سازي مدل رایج سیاستگذاري   12

  )5/0. (مختلف و یکسان سازي آنها در پیش گرفتند

تفاوت هاي موجود میان گروه هاي قومی وزبانی حفظ مدل تکثر گرا بود که ، مدل سیاستگذاري هویتی در پسا مدرن 

                                                      ) 83ص (         )5/0.(ید می گرددوحتی تشد

1  

         ) 5/0.( ئل بودنداحترامی که اقوام مختلف در جهان اسالم براي یک دیگر قا)5/0( به دلیل پیروي از الگوي تعارف   13

  )86ص(
1  

  .می تواند زمینۀ طرح نظریات جدید را فراهم آورد این تعامل با علوم اجتماعی مدرن )1  14
  .تفکران مسلمان امکان می دهد علوم اجتماعی جهان اسالم را گسترش دهد به م) 2
  .ین مسائل جهان اسالم مسائل جامعۀ  جهانی را هم تحلیل کنند عال وه بر توصیف و تبی) 3
  .بحران معنا راه حل ارائه دهند براي برون رفت از بحران هایی مانند بحران آگاهی و ) 4

  )105ص (           )                                        5/0هرمورد )                                                   ( ذکر دو مورد کافی است ( 

1  

علوم اجتماعی را شبیه علوم  )5/0(زیرا متفکران مسلمان با شناخت تفاوت پدیده هاي اعتباري و پدیده هاي تکوینی   15
  )107ص (     )5/0.(از نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی نیست آنان طبیعی نمی دانند ، به همین سبب علوم اجتماعی 

1  

    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
  
 




