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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
 

  ١

  2  غلط )د                   غلط)ج                   غلط )  ب       غلط                )الف   1
            روح - جسم)  ج                 هاارزش –کنش )ب                )امکانی( احتمالی  – )قطعی(  حتمی) الف   2

  5/2    در دو نسل -یک نسل )ه                 ها   ارزش –عقاید ) د 

  2  تحول فرهنگی  :  4 د ـ      پیشگیري از کجروي اجتماعی: 2ج ـ الهی و فطري    : 1ب ـ هنجاراجتماعی    : 2الف ـ   3
یژگی صحیح اکتسابی و فردي ذکر یک و) جضد فرهنگ       )ب)        پیامد نا مطلوب( نگرانی از پیامدهاي کنش ) الف   4

  بدون استفاده از تهدید و با رضایت تبعیت کنندگانقدرت ) هـ             امر به معروف و نهی از منکر )د
5/2  

  1  1) د                       2) ج                        3) ب                       4) الف   5
هویتی را تشویق و برخی را هر جامعه اي به تناسب عقاید و ارزش هاي خود برخی تحرك هاي اجتماعی و تغییرات    6

  1  .کند برخی هویت ها را می پذیرد و برخی را نمی پذیردمنع می

خود دچار از هاي یک جامعه مانع آشنایی اعضاي آن جامعه با حقیقت انسان و جهان شود ر عقاید وارزشگا- الف  7
  .بیگانگی حقیقی شده است

اگر فرهنگی که دچار تحول می شود فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوي فرهنگ حق باشد تحول - ب
  .فرهنگی مثبت است

2  

  1  .جوامع اسالمی را به خود باختگی فرهنگی دچار ساخت  8
)                                                                                                                            نمره 5/0(   .طریق ساخته شده بودو هویت هاي کاذب که از این رویکرد تقلیدي به فرهنگ غرب نقد : الف   9

به دلخواه ذکر دو مورد (فطرت –خدمات متقابل اسالم وایران  –باز گشت به خویشتن  -غرب زدگی: کتاب هاي: ب  
  )نمره 5/0هر کدام )( کافی است
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  .یابدهردو به خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می: تشابه  10
شناسد و حکومت دنیوي و این جهانی است نظام لیبرال دموکراسی هیچ حقیقت و فضیلتی را به رسمیت نمی: فاوتت

  .گیردو مشیت الهی شکل می در حالی که نظام جمهوري اسالمی خواست مردم در ذیل اراده
  

2  

  1  .یابدوقتی حامالن و عامالن یک فرهنگ بیشتر باشند آن فرهنگ بیشتر گسترش می  11
12  

  
 شود نظام سیاسی آن براي حل مشکل جمعیت چاره اندیشیوقتی یک جامعه با کاهش یا افزایش جمعیت مواجه می

  .شودهاي جمعیتی نامیده میسیاستآورد که در میهایی را به اجرا حلکند و با همراهی مردم راهمی
  

5/1  

  20  ".گیردنزدیک است نمره تعلق می ي تصحیحراهنمابه پاسخ هایی که از نظر مصحح محترم به "  
  




