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  ١

  )40ص(ص)د)                        29ص(غ ) ج)                              14ص(ص ) ب)                         5ص(ص ) الف   1
  )25/0هرمورد (                                                                                                                                                           

1  

  )57ص(جلب تبعیت )ب                                                       )  47ص(هویت زدایی ) الف  2
  ) 5/0هر مورد (    )84ص(همانند سازي )د)                                                  72ص(نابرابري هاي طبیعی )ج

2  

  )     51ص(مطالعه موردي  -ب)1-3  3
  )61ص(روش تصمیم گیري –تعداد افراد تأثیر گذار و تصمیم گیرنده -ج)2-3
)                                                                                                                            5/0هر مورد (       )86(مدل تکثر گرا الف  )3-4                        )                  69ص(تفاوت هاي رتبه اي -د) 3-3

2  

4  
  
  
  
  
  

  )50ص(.است نیازمند دسترسی به معناي ذهنی و معناي فرهنگی  )1-4
  )59ص.(فرهنگی اعمال شود ةسلطه اي که به شیو)2-4
موجود و وضعیت وضعیت  ازعبور و می خواهد براي دانشی است که می خواهد از وضعیت موجود انتقاد کند ، ) 3-4

  )75ص) (یک مورد کافی است ( .راه حل ارائه کندمطلوب 
به بهتر شدن  وتفاوت هاي یک دیگر را درك می کنند به آنها احترام می گذارند و هم اشتراکاتی را ایجاد می کند) 4-4

  )5/0هرمورد (                                                                                                           )87ص. (روابطشان منجر می شود 

2  

                       )             58ص( ) ذکر یک مورد.( با رضایت طرف مقابل بدست می آید  - قدرتی که بدون استفاده از تهدید )الف  5
  )  59ص() ذکر یک مورد (از طریق نفوذ فرهنگی  –به شکل پنهان )ب
  )                    59ص(قدرت سخت ) ج
         )58ص(  )ذکر یک مورد ( مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی –مطابق قانون و حکم الهی ) د 
                               )                                           25/0هرمورد  ( 

1  

  5/0  )25/0هرمورد ( )                        6ص(جهان متجدد)ب)                                                      4ص(دانش عمومی-الف    6

  5/0  )25/0هرمورد (                                                )14ص(انتقاديعلوم ) ب)                           14ص(علوم ابزاري –الف   7

  5/0  )25/0هرمورد (  )     27ص( موضوع جامعه شناسی تبیینی) ب          )    27ص( هدف جامعه شناسی تبیینی- الف  8
  5/0)                                                                                                                            25/0هرمورد (                                             )38ص(خالقیت زدایی )ب                         )٣٩ص(ارزش زدایی - الف  9

 10  
  

  1)                                                                                                                            25/0هرمورد (            )34ص)(ب  -4  )                 23ص)(الف -3)          11ص)(د -2)               4ص) (ج - 1  

 »ادامه در صفحه ي دوم «  
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  ٢

را قابل مطالعۀ  منحصر کردن علم به علم تجربی ، ارزش هاي انسانی از جمله ارزش هاي سیاسیبا جامعه شناسی تبیینی   11
  . دعلمی نمی دان

د و مالك و معیاري براي ارزیابی ها و نظام هاي سیاسی بسنده می کنو جامعه شناسی تفسیري صرفأ به توصیف ارزش 
  )66ص) (یک مورد از هر قسمت ذکر .(علمی آنها ارا ئه نمی دهد 

1  

  1                                                    )74ص(    . مندان مالیات بگیرد و از آن براي رفع فقر در جامعه استفاده کند بیشتري می اندیشد مثالً از ثروت تدابیر     12

  به صورت افراطی بر تفاوت ها وگوناگونی ها تاکید می کند و سبب چند پارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع میشود ) 1  13
  )87ص (گروههاي به حاشیه رانده شده را به رسمیت می شناسد و از آنان حمایت می کند )2

1  

مزایاي اجتماعی یعنی ثروت ،قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده است ازاین رو برخی افراد در باالي   14
  )70ص(      . سلسله مراتب اجتماعی قرار می گیرند و برخی افراد در پایین آن 

1  

15  
  
  
  
16  

داند بلکه انسان ها را به منشأ  و همدلی نمی ی تکثر و تنوع زبانی ، نژادي و قومی را مانع وحدتمطلوب قرآنالگوي 
  )88ص.  (وحدت رهنمون می شود 

  بخش انتخابی
  علوم اجتماعی در بارة . نیز دارند را وري حاصل از آن ت داوري در بارة علوم طبیعی و فناعلوم اجتماعی ظرفی

کنند که از طبیعت و علوم طبیعی به وري به انسان ها آگاهی می دهند و به آنها کمک می فرصت ها و محدودیت هاي فنا
  )13ص( )ذکر دو مورد . (شیوه صحیح استفاده کنند 

1  

  
  
1  

  
  

وبر هنوز علم را به علم تجربی محدود می دانست و معتقد بود آنچه جامعه شناسان از مطالعۀ پدید ه ها می فهمند باید با   17
  )49ص.(روش تجربی اثبات شود و گرنه ارزش علمی ندارد 

1  
  

  1  )6ص(گاهی با دست برداشتن از بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخش دیگر و گاه با طرح ایده هاي جدید   18
. مذهبی دچار اخالق گریزي می شوند  دانند و با انکار ارزش هاي عاطفی ،اخالقی، فقط روش هاي تجربی را معتبر می  19

  )39ص(
1  

  
علم در آن به علم تجربی محدود نمی شود و –جامعه آرمانی مورد نظر فارابی است  –بر محور علم سازمان یافته باشد   20

  )98ص. (علوم عقالنی و وحیانی را نیز در بر می گیرد 
1  

  
  او در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیشتر از روش حسی و تجربی استفاده می کرد و بنابر این   21

  )100ص. (نگفت از جامعه آرمانی سخنی 
1  

  
فقه شیعه در ایران همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطۀ مردم با قدرت هاي داخلی و خارجی داشته و در قرن بیستم   22

  )108ص)(انقالب مشروطه و انقالب اسالمی . (توانسته است نظریات الزم براي دو انقالب اجتماعی را پدید آورد 
  
1  

هاشناسایی می کند  می آیند ، مانند ارزش ها و آرمان را که با آگاهی و ارادة انسان به وجودعقل عملی واقعیت هایی   23
  )114ص. (مثالً خوبی عدالت و بدي ظلم را می شناسد، این عقل ،علوم انسانی و اجتماعی را پدید می آورد 

  
1  

  
  

  24  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "
 




