
شکل درست واژه ها چنین است: دهشت زدگی،  قّصه، صخره، فراق ها   1
تشبیه: اضافۀ تشبیهی صبا به هدهد / صبا و سبا: جناس ناهمسان / تلمیح به داستان سلیمان و بلقیس (ملکۀ سرزمین سبا)  2

- ُمردن و رفتن به دیگر جهان - ماندگاري کوتاه و گذرا در آن  - آمدن به این جهان   : مفاهیم مشترك بیت سؤال و گزینۀ   3
در این گزینه نیز همانند بیت اصل پرسش، از افرادي سخن رفته است که ظاهرًا پابرهنه هستند و خشت بر زیر سر می گذارند، اما داراي مقام معنوي باالیند چنان  4

که پاي بر سر ستارگان آسمان می نهند.
بررسی گزینه ها:   5

): بساطی که بساط نیست  تناقض  گزینۀ (

): فاقد تناقض  گزینۀ (

): جامه عریانی است  تناقض  گزینۀ (

): خنده خونی اشک آمیز است  تناقض گزینۀ (
اهریمن= شیطان   6

جوالن= تاخت و تاز 
ُرفت= تمیز کرد

یوز جانوري کوچک تر از پلنگ است.   7
ترکیب وصفی: لحظۀ عجیب، لحظۀ عظیم، همه چیز، یک روز، آفتاِب رنگ و رورفته، روز پاییزي   8

ترکیب اضافی: چشِم من، برِگ درختان 

: معشوق، در عین آشکار بودن پنهان است (خدا پیداي پنهان است.) مفهوم آیۀ سؤال و گزینۀ   9

: عاشق هیچ گاه از معشوق دست برنمی دارد. (وفاداري عاشق) پیام مشترك بیت سؤال و گزینۀ   10
تضمین: آوردن مصراع یا بیتی از شاعري دیگر در ضمن شعر خود و یا آوردن حدیث، آیه در بین سخن است.  11

طواف ابلیس، نه به منظور اظهار فروتنی و عبادت، بلکه به این منظور بود که از این مخلوق جدید سردرآورد، آن را بشناسد و بتواند راه نفوذي در آن پیدا کند.  12
ناگفته را شنیدن: متناقض نما / چشم میم: تشخیص و استعارة مکنیه.   13

»، بین «حضور و غیبت» و «روند و آیند» آرایۀ تضاد وجود دارد.  در بیت گزینّۀ «  14
تشریح گزینه هاي دیگر 

»: «کشته شدن با انفاس عیسوي» (جان بخش است): تناقض  گزینۀ «

»: «درمان از درد بودن»: تناقض  گزینۀ «

»: اینکه نامۀ هم سر بسته باشد و هم سر گشاده تناقض است.  گزینۀ «
قالب آدم: پیکر و جسم آدم.  15

اغنیا جمع «غنی» است به معناي توانگران و ثروتمندان، امّا «َغنا» یعنی بی نیازي.  16

هرکه ُشدت حلقۀ در  هر که حلقۀ َدَرت شد.   17
ملک و ملکوت نمی توانند جناس باشند؛ زیرا اختالف آن ها در بیش از یک حرف است.  18

نادرستی هاي موجود در عبارت: قالب / قربت   19
نکته: می دانیم که سه نقش معطوف، بدل و تکرار َتَبعی است.   20

: «خود» بدل است.  گزینۀ 

: «و» در هردو مورد بین دو جمله آمده است؛ پس «واو هم پایه ساز جمله ها» است، نه «واو» عطف.  گزینۀ 

: «و» بین دو جمله آمده است؛ پس «واو هم پایه ساز جمله ها» است.  گزینۀ 

: «ِشَکِر ُشکر» یک اضافۀ تشبیهی است؛ نه تکرار یک نقش در یک جمله. گزینۀ 
کلمات کلیدي: إن یکن/ أن نشّجعه/ لیتعلََّم/ و ال یقّصر   21

مقایسۀ کلید ها در گزینه ها : إن : اگر حرف شرط است. [رد سایر گزینه ها] 

 [( ) و (  یکن: باشد فعل شرط است و باید به صورت مضارع التزامی ترجمه شود. [رد گزینه هاي (

 [( ) و (  أن نشّجعه: او را تشویق کنیم. فعل مضارع منصوب است که به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. [رد گزینه هاي (
 ِلیتعّلم: که بیاموزد، فعل مضارع منصوب است و به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. [رد سایر گزینه ها] 

 و ال یقّصر: و کوتاهی نکند، به فعل مضارع منصوب عطف شده است، پس باید به صورت مضارع التزامی ترجمه شود و نیز صیغۀ «للغائب» می باشد. [رد سایر گزینه ها] 
کلمات کلیدي: «َسنذهُب»/ «قائدنا»/ «لن نترکه»   22

مقایسه کلیدها در گزینه ها: 

 ( «سنذهُب»: خواهیم رفت؛ فعل مضارع مستقل (آینده) است. (رّد گزینه  هاي  و 

( «قائدنا» فرماندة خود؛ ضمیر «نا» باید ترجمه شود. (رّد گزینه 
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 ( «لن نترکه»: او را ترك نخواهیم کرد؛ «لن» به همراه فعل مضارع به صورت آینده منفی ترجمه خواهد شد. (رّد گزینه هاي  و 

: «هو َحْسُبُه» «ُهَو» مبتدا و «َحْسُب» خبر، و کل جمله (مبتدا و خبر) به عنوان جملۀ اسمیه جواب شرط می باشد.  در گزینۀ   23
توجه: اگر جواب شرط جملۀ اسمیه  باشد، غالبًا حرف «فـ» بر سر آن ها می آید که بدان «فاء» جوابیّه و یا جزائیّه گویند.

: «حدیقٍۀ» اسم نکره است.  در گزینۀ   24

25  ال َتْشَبُع، ال َیْخَشُع، ال َیْنَفُع، ال ُترَفُع، ال َیْسَمُع  

«أن یاتَی» باید به صورت مضارع التزامی ترجمه شود.   26

کلمۀ «دوستانی» نکره است و تنها در گزینۀ  (اصدقاء) را به صورت نکره آمده است.   27

ترجمۀ گزینۀ درست: چه کسی مرا صدا زد وقتی نماز می خواندم.   28
من در این جمله پرسشی است. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

): هر کس در ابتداي روز لبخند بزند در پایان روز می خندد.  گزینۀ (

): هر کس به مردم رحم کند، پس خداوند به او رحم می کند.  گزینۀ (

): هر کس در زندگی اش با بزرگان همنشینی کند، آنچه را که دیگران آن را انجام نداده اند، انجام می دهد.  گزینۀ (
در سه گزینۀ اول و سوم و چهارم «َمن» اداة شرط است. 

 ( ) /  فسُتشاهد الکائنات:  موجودات خواهند دید. (رد گزینۀ  29  إن تحقَّق:  محقق شود، تحقق یابد (رد گزینۀ  و 

هؤالء الجنود (این سربازان) الینسحبون (عقب نشینی نمی کنند) رغم أّن (علی رغم اینکه) أألعداء (دشمنان) کانوا قد رّوعوهم (آنها را ترسانده بودند)   30
فعل (َسَیذَهبون) فعل آینده است (خواهند رفت) و براي نفی آینده از (َلن) استفاده می کنیم (َلن َیْذَهبوا: نخواهند رفت)   31

جواب سوا می گوید؟ کدام تیم قوي تر است؟   32

گزینۀ «1» می پرسد: آیا تیم سعادت گل زد؟ 

» می پرسد: این دو تیم چگونه بازي می کنند؟  گزینۀ «

» می پرسد: آیا تیم صداقت قوي ترین تیم هاست؟ گزینۀ «

این گزینه  می گوید: سوختن، «آتش گرفتن: شامل سوختن چیزي به شکل کاملی می باشد.» که صحیح است.   33

» باید بگوید:  الشجّر فی إبتداء نُُمّوه.   گزینۀ «

» باید بگوید:  هو الّذي یکون له سکوٌن.   گزینۀ «

» باید بگوید:  االعُب الّذي َیِقُف فی الَمرَمی."  گزینۀ «

در این گزینه : شعٌب: خبر داراي صفت: ِمضیاف می باشد بنابراین معرفه ترجمه نمی شود.   34

»: حارُس: خبر داراي مضاف الیه معرفه است، پس خود معرفه است.  )، معرف ترجمه می شود زیرا صفت ندارد.  در گزینۀ « در دیگر گزینه  ها خبر نکره (در دو گزینۀ  و 

» صحیح است. ترجمۀ عبارت: دانه هاي درخت نفت شامل مقداري از روغن هاست که سوختن آن باعث هیچ نوع گاز با توجه به مفهوم عبارت گزینه ي «  35
آلوده کننده اي نمی گردد.

الَتسلُّل: آفساید؛ قانون مهّمی در فوتبال است نه در والیبال   36

» می  گوید: گاز: حالتی از  ماّده است از برخی از آن  در بسیاري از کارخانه ها استفاده می شود.   در  گزینۀ «

» می  گوید: چراغدان: وسیله اي است که در آن چراغ قرار داده می شود.  در  گزینۀ «

» می  گوید: تماشاچی: همان کسی است که مسابقه اي را می بیند. در  گزینۀ «

بررسی گزینه ها:   37

 ( ،  أخالق الجاهلیَن: اخالق (رفتارهاي) نادانان (رد گزینه هاي 

 (  ،  َیْسمعوا: بشنوند، المعاَرضۀ: مخالفت کردن (رد گزینۀ 
 َأن َیفهموا کامًال: کامًال بفهمند. 

 ( ، : خدایا، خداوندا (رد گزینه هاي  الّلهمَّ  38

 ( ،  َنعوُذ: پناه می بریم. (رد گزینه  هاي 

 ( ،  َنْفوٍس: جان  هایی که، َنفْس هایی که (رد گزینه هاي 

 .(  ال تشبُع: سیر نمی شود (نمی گردد)، سیر نمی شوند (رد گزینۀ 
 قلوٍب: دل هایی که، قلب هایی که/ ال تخشُع: فروتن نمی گردد (ند)، خاشع نمی شود (ند)./ علوٍم: دانش هایی که/ ال تنفُع: سود نمی رسانند.

بررسی سایر گزینه ها:      39

- و نحن... ( واو حالیه ) : در حالی که / مّر السنین : گذر سال ها  گزینۀ 

- یصنع : می سازد / اشیائی که ( جملۀ وصفیه )     گزینۀ 

گزینۀ  - لسان القط : زبان گربه / جعله : او را قرار داده است.

) / (هؤالء) اضافه آمده است.  کشاورزان (رد گزینه هاي  و   40

 ( فعل غایب اول جمله مفرد می آید. (رد گزینۀ  و 

  ( چاه روستا (بئر القریۀ) (رد گزینۀ  و 

12

4

3

2

1

3

4

231

3

4

2

3

4

243

4

2

3

4

34

13

24

23

24

3

1

3

4

24

34

34

2

انسانی - 10311

ام اس بوك



نقشه ي جهان با همه ي ریزه کاري ها و قانون مندي هایش (تقدیر)از آن خداست و اجرا و پیاده کردن آن (قضا) نیز به وسیله ي خداست . به همین جهت نه در  41
نقشه ي آن (تقدیر) نقص و اشتباهی هست و نه در اجرا ي و پیاده کردن آن(قضا) . 

در شرایطی که زن، صرفًا به ابزاري براي هوس رانی هاي جنسی مرد تبدیل شده بود، رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم پدید آورد و دربارة  42
یکسانی منزلت زن و مرد این سخن الهی را ابالغ کرد: و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها

مراحل توبه:   43

) پشیمانی از گذشته 

) تصمیم بر عدم تکرار گناه 

) جبران حقوق مردم 

) جبران حقوق الهی 

نفوذ ناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان: اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله اي می رسد که دیگر فریب وسوسه هاي شیطان را نمی خورد و گرفتار دام هاي  44
شیطان نمی شود؛ چرا که شیطان، خود اقرار کرده است که توانایی فریب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد.  

« برو این دام بر مرغی دگر نه / که عنقا را بلند است آشیانه » 

ابتالء در لغت به معناي امتحان است و در اینجا به معناي قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد.  45

سنت ابتالء عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی است و شامل همه انسان ها در همه دوران ها می شود. به عبارت دیگر، زندگی هر  46
انسانی، چه مؤمن و چه کافر، چه فقیر و چه غنی، چه سیاه و چه سفید، صحنه انواع امتحان ها و آزمایش هاست. دقت کنید که خداوند آگاه بر درون انسان هاست و امتحان ایشان از سوي او نمی

تواند براي آگاه از درون ایشان باشد.

سبقت رحمت الهی بر غضب او شامل همۀ مخلوقات می شود. بنابراین مشمولیت عام (هم نیکوکاران هم بدکاران) دارد. اما سنت امالء (همان امهال) تنها دربارة  47
بدکاران جاري می شود. بنابراین این سنت مشمولیت خاص (تنها براي بدکاران) دارد.

انسان با کمک اختیار می تواند مراحل کمال را یکی پس از دیگري بپیماید.   48

«فردوس» یکی از باالترین مراحل بهشت است که مؤمنان وارث وعده هاي زیباي خداوند هستند.   49

انسان، همواره بر سر دو راهی بندگی خداوند و بندگی هواي نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنۀ انتخاب یکی از این دو راه است. خداوند با لحن استفهام،  50
و ُمبیُن» عهد خود را به انسان غافل یادآور می شود و می فرماید: «َالم َاعهد ِالیُکم یا بنی آَدَم » و در ادامه علت و سبب نادرستی بندگی شیطان را با معرفی دشمن آشکار بودن او بیان می دارد: « ِانَُّه َلُکم َعدُّ

آیه  سورة اعراف «ولو ان اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون» اشاره به این موضوع دارد که نزول  51
برکات از آسمان ها و زمین (معلول)، در نتیجۀ ایمان و تقواست (علت). 

در تعالیم دینی آمده است که صلۀ رحم و محبت به خویشان و دادن صدقه، عمر را افزایش می دهد و قطع رحم و بی محبتی به خویشان، عمر را کاهش می دهد.    52

کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و براي آن تالش می کند، همان را به دست می آورد. البته اینان عواقب زیان بار تصمیم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهند  53
کرد. بنابراین روي آوردن دنیا و لذت هاي دنیوي به برخی انسان هاي گناهکار، نشانه لطف خداونده به آن نیست.

ار، َاْلِفْقُه ُثمَّ اْلَمْتَجُر»؛ آشنایی با احکام تجارت، بر تجارت کردن تقدم دارد و اگر ورزش به قصد آمادگی براي با توجه به حدیث شریف امام علی (ع): «یا َمْعَشَر التُّجِّ  54
انجام وظایف الهی باشد، آن رامستحب و داراي پاداش اخروي می دانند.

ُروَن»، از آفرینش همسرانی آرامش بخش که ًة َو َرْحَمًۀ ِإنَّ ِفی َذِلَک َآلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ طبقه آیه «َو ِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها َو َجَعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ  55
مودت و رحمت را به ارمغان می آورند، به عنوان آیات و نشانه هایش یاد می کند.

اخالص در لغت به معناي خالص کردن و پاك کردن (تزکیه) و در کاربرد دینی بدین معناست که شخص عملش را فقط براي رضاي خداوند، همان گونه که او  56
دستور داده است انجام دهد و در اسالم، اخالص، شرط قبولی تمام اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد.

انسان با حکمت خویش می تواند هدف درست و راه رسیدن به آن را تشخیص دهد و مانع لغزش ها و تباهی ها شود.   57

هر قدر معرفت ما به خدا بیشتر شود، به افزایش درجۀ اخالص کمک خواهد کرد.   58

پندارهاي درست در گزینه هاي  و  و  آمده است و پندار غلط در گزینه  می باشد که درست این پندار در گزینه  می باشد.  59

کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید، اما اینان در آخرت جز آتش  60
دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند باطل است. 

 61
معنی جمله: وقتی نقاشی این خانه را تمام کنی، این اتاق بسیار جذاب به نظر خواهد رسید.

بعد از بعضی از افعال مانند ...finish, hate, enjoy  فعل به شکل اسم مصدر یا gerund یا فعل به شکل ing  بکار می رود. 

معنی جمله: شما باید براي خوتان تصمیم بگیرید. اجازه ندهید که شخص دیگري بر روي شما تأثیر داشته باشد.   62

) تشویق کردن   ) بهبود بخشیدن                      ) تأثیر گذاشتن                       ) قول دادن                          

این یک فیلم عالی است. آن را بارها دیده ام.   63
وجود have قبل از فعل اصلی جمله نمایانگر این است که جمله حال کامل است و فعل جمله باید به شکل اسم مفعول یا قسمت سوم فعل نوشته شود. از طرفی دیگر جمله به زمان خاصی اشاره نمی 

کند.

'برادر "مایک" چه شکلی است؟' 'نظري ندارم. او را هرگز ندیده ام.'   64
بیان کاري در گذشته بدون اشاره به زمان دقیق را که نتیجه آن به زمان حال مربوط باشد، با حال کامل بیان می کنیم. 

خوشبختانه، در پنج سال اخیر کاهش شدیدي در تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان ریه وجود داشته است.   65

)  کاهش  ) مقصد          ) تأثیر          ) افزایش      
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افرادي که عادات خوبی همچون انجام ورزشهاي روزانه و شرکت در رویدادهاي اجتماعی را ترك کرده اند، باید در سبک زندگی، کار، و استفاده از فن آوري  66
تجدید نظر کنند. 

. قدردانی کردن  . تجدید نظر کردن                             . دوست نداشتن                          . ادامه دادن                        
«براي زندگی طوالنی تر، آن ها نیاز به تجدیدنظر در شیوة زندگی، کار و استفاده از تکنولوژي دارند.»   67

) در حال توسعه ) تجدیدنظر     ) بازنویسی     ) سوء تفاهم    
آیا شما کار بهتري از وقت گذراندن در مرکز خرید ندارید؟   68

- وقت گذراندن - خاموش کردن         - رشد کردن          - دور شدن         
رابطۀ مونا با پدرش خوب نیست اما با مادرش خیلی صمیمی (نزدیک) است.   69

- اختالل  - رابطه             - مأموریت         - خلقت، آفرینش        
ترجمۀ جمله: من توسط همۀ افراد دفتر تماشا می شدم، اما از گفتن چیزي به کسی منع شده بودم.   70

معنی گزینه ها: 

) دیده شده  ) ممنوع            ) تحت تأثیر           ) ترجمه شده           

با توجه به مفهوم جمله گزینۀ  صحیح است.    71
ترجمه جمله: آقاي استیوارد به تازگی یک پیشنهاد شغلی دریافت کرده است اما او هنوز تصمیم نگرفته است که دربارة آن چه کار کند.  

از ساختار «فعل NO+ing» براي ممنوع بودن کاري و معموًال بر روي تابلوها استفاده می شود.    72
شما احتماًال دویدن را در اول ژانویه شروع کردي، به مدت یک هفته واقعًا سخت تالش کردي، کمی کسل شدي، یک روز را از دست دادي و سپس قبل از فوریه  73

منصرف شدي. 

) منصرف شدن، دست کشیدن 

) بلند شدن (هواپیما) 

) پذیرش شدن (هتل) 

) بزرگ شدن، رشد و نمو کردن 
از ابتداي این ماه بادبادك هوا کردن در پارك هاي عمومی و باغ هاي سرتاسر شهر ممنوع بوده است.   74

) اجتماعی 

) مؤثر 

) ممنوع، قدغن 

) الزم، ضروري 
طبق تحقیقات اخیر، عوارض جانبی داروهاي جدید با افزایش دفعات تکرار گزارش می شود.   75

) توضیح

) (دفعات) تکرار 

) وضعیت 

) دانش 
یک راهنماي تور می گوید که براي بسیاري از بازدیدکنندگان  تعطیالت در کنیا بدون دیدن یک ِمنیاتا (گروهی از آالچیق ها که در درون یک حصار یک واحد را  76

تشکیل می دهند) ناقص است. 

) خطرناك، ناامن 

) نادرست 

) بی خانمان 

) ناقص، ناتمام 
او خیلی احساسی (عاطفی) بود؛ حتی موقعی که شوهرش براي تجارت به شهر دیگري رفت، گریه کرد.   77

) جسمانی 

) خونسرد 

) احساسی، عاطفی 

) ماهر 
صادقانه به شما بگویم، من هرگز غذاي ایتالیایی نخورده ام.   78

توضیح: کلمۀ ever در جمله هاي ماضی نقلی معموًال در سؤال ها به کار می رود، پس گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. در ضمن جاي never بین have/has و شکل سوم فعل است، پس گزینۀ 
نیز حذف می شود. 

من روي میز چیزي نمی بینم! آیا قبًال همۀ غذا را خورده اید؟   79

توضیح: در ساختار این جمله در بین گزینه ها فقط گزینۀ  می تواند در آخر جمله قرار بگیرد.  
ترجمۀ جمله: بسیاري از مردم محلی، مخالفت شدیدشان را با طرح ساخت جاده از میان جنگل ابراز کرده اند.   80

ترجمۀ گزینه ها: 

»: تصور  گزینۀ «

»: پیشنهاد گزینۀ «
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»: توجه  گزینۀ «

»: مخالفت  گزینۀ «

کافی است با توجه به جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی جمالت هشتم و پنجم را بنویسیم:   81

  

 82

بین  و  تعداد  واسطۀ هندسی قرار می دهیم، داریم:   83

  

 پس آن دو جمله برابرند با:

10ʼ ʼ 270ʼ
9030

3 3

 

مجموع جمالت برابر است با:   

با توجه به جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی خواهیم داشت:   84

  

 

اگر  جمالت متوالی دنبالۀ هندسی باشند،  می باشد، بنابراین داریم:   85

  

 

 86

 87

 88

 

 89

می دانیم  و  است. بنابراین داریم:   90

 91

 

 92

چون گفته شده ریشۀ ششم و ریشۀ پنجم پس داریم:  93
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 94

      

سعی می کنیم سمت راست معادله را به فرم  بنویسیم که با برابري پایه ها، توان ها نیز باید برابر شوند. 

 95

    

یادگیري یکی از مهمترین عوامل محیطی است که بر تغییرات رشدي تاثیر بسزایی دارد.   96

الف) اشاره به عامل زیستی دارد.   97
ب) اشاره به عامل محیطی دارد. 

ازنظر تکاملی، احساِس محرك هاي بیرونی براي بقاي موجود زنده حیاتی است.   98

روان شناسان رشد معتقدند ویژگی هاي افراد و تغییراتی که در طول دورة زندگی، از دورة جنینی تا دورة سالمندي در افراد رخ می دهد، می تواند معلول دو دسته  99

) باشد.   ،  ، ) و عوامل محیطی (گزینه هاي  عوامل وراثتی (گزینۀ 

رشد درك اخالقی در برگیرندة آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی و اصول شرعی و عرفی است که تعیین می کنند انسان ها در رابطه با دیگران چگونه باید  100
رفتار کنند. 

حفظ محیط زیست، احترام به پدر و مادر و تواضع نسبت به دیگران، امري اخالقی است، اما بسیاري از مردم محیط زیست را آلوده می کنند به این دلیل که در  101
بسیاري از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود.

ایده آل هاي هر فرد، خود آرمانی او را تشکیل می دهند. برخی نوجوانان به جاي تالش براي کم کردن فاصلۀ بین خود واقعی و خود آرمانی، به رؤیاپردازي  102
مشغول می شوند.

الف) نوجوانان در جنبۀ شناختی رشد، به مهارت فراحافظه دست پیدا می کنند که تالش براي بهبود حافظه جزء شاخصه هاي آن است.   103
ب) تحریک پذیري و بی ثباتی در احساسات و هیجانات، از ویژگی هاي رشد هیجانی در دورة نوجوانی است. 

ج) اندام هاي درونی بدن در دورة نوجوانی، رشد قابل توجهی دارند که سه برابر شدن ظرفیت شش ها از جمله آن هاست. 

د) نمونه اي از رشد اجتماعی دورة کودکی، بازي هاي موازي در  یا  سالگی است. (دورة کودکی اول، از  تا  سالگی را دربرمی گیرد.) 

- در هفت سال اول کودك باید آزاد باشد که بازي کند؛ باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد، با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون  104
توقع اطاعت از او، سعی کرد تا بتواند با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد. 

- در هفت سال دوم کم کم باید زشتی ها و زیبایی ها را به کودك فهماند و در تأدیب او کوشش کرد و او را به ارزش ها و دوري از زشتی ها رهنمون ساخت. 
- در هفت سال سوم باید با او به منزلۀ مشاور رفتار کرد. دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار شود. باید وي را چون عضو بزرگ خانواده دانست و مانند دیگران او را در تصمیم گیري ها دخالت

داد. 

تغییراتی که از عالئم رشد بوده و قابل رؤیت اند، «ویژگی هاي ثانویه» نامیده می شوند. این ویژگی ها به طور مستقیم در تولید مثل نقش ندارند.   105

تشریح عبارت هاي نادرست:   106
الف) «چگونگی انتخاب دریافت هاي حسی» مربوط به موضوع «توجه» است. 

ب) در صورتی که «توجه» تداوم پیدا کند، در آن صورت با «تمرکز» مواجه هستیم. 

الف) در اصل مشابهت ما معموًال تمایل داریم اشیا را بر اساس شباهت آن ها در یک مقوله طبقه بندي کنیم.   107
ب) وجود خطاهاي ادراکی نشانگر آن است که آن چه را که حس می کنیم لزومًا چیزي نیست که در ذهن خود ادراك می کنیم. 

ج) روان شناسان به ادراك پدیده هاي بدون احساس، توهم می گویند.

«رسش» یا «پختگی» به معناي آن دسته از تغییراتی است که به آمادگی زیستی وابسته است و با گذشت زمان طبق یک برنامۀ طبیعی انجام می گیرد.  108

بررسی موارد نادرست:   109

: توجه نوجوانان، گزینشی تر است؛ به این معنا که بر اطالعات مرتبط متمرکز می شوند و با ضرورت هاي تکلیف موردنظر، بهتر سازگار می شوند.  گزینۀ 

: سرعت تفکر در دورة نوجوانی افزایش می یابد و درنتیجه، نوجوانان در یک لحظه اطالعات بیشتري را در حافظۀ خود نگه می دارند.  گزینۀ 

: براي اولین بار در دورة نوجوانی، تفکر فرضی شکل می گیرد و مبناي استدالل در دورة کودکی واقعیت هاي ملموس و بیرونی است.  گزینۀ 

110  به واسطۀ ادراك، محرك هاي بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شود.

شعر این دوره از دربار خارج شد. حال آن که در سبک خراسانی شعر در خدمت دربار و اُمرا بود.   111

 112
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 114

 115
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ظفر نامه: نظام الّدین شامی   116
محاکمۀاللغتین: امیر علی شیر نوایی 

بابرنامه: ظهیر الّدین بابر 
انوار سهیلی: واعظ کاشفی  

در گزینه هاي دیگر، «توّجه به وصال، باور به اراده و اختیار و رواج روحیۀ پهلوانی» از ویژگی هاي فکري در سبک خراسانی است.    117

 118

انوارسهیلی اثر واعظ کاشفی انشایی ساده و روانی از کلیله و دمنۀ نصر اللّه منشی است.   119

مفهوم بیت صورت سؤال لزوم صبر در برابر مشکالت است؛ در حالی که مفهوم بیت این گزینه آن است که شاعر چاره اي جز صبر کردن ندارد و این صبر براي  120
او تلخ و ناگوار است.

مفهوم مشترك این است که در موارد بسیاري که در نظر ما ناپسند است، حکمت و نفعی پنهان شده است.   121

» به جهانی پر از خنده و شاعري اشاره می کند. بیت گزینۀ «  122

در سبک عراقی قالب شعري قصیده به علت بی توجهی شاعران به دربار از رونق افتاده است و غزل هاي عاشقانه رواج دارد. قالب شعر صورت سؤال هم غزل  123
است. 

این بیت به زیبا سخن گفتن ارتباطی ندارد. مفهوم اصلی آن سکوت و کم صحبتی (کم گوي) و سنجیده و به جا سخن گفتن (گزیده گوي) است.   124

موارد ذکر شده در گزینه هاي «ج» و «د» از ویژگی هاي سبک خراسانی هستند.   125

از میان آثار ذکرشده در صورت سؤال دو کتاب بابرنامه از ظهیرالدین بابر و «محاکمۀ اللغتین» از امیر علیشیر نوایی به زبان ترکی هستند.   126
سبک خراسانی در ستایش خرد است اما این مسئله در سبک عراقی کمرنگ می شود و شعر رفته رفته به سمت ستایش عشق می رود. این بیت از حافظ شیرازي  127

است و در سبک عراقی جاي می گیرد. اما ابیات سایر گزینه ها همگی خراسانی هستند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: بیت در توصیف بهار است آن هم با الفاظ عینی و محسوس پس بیت در سبک خراسانی طبقه بندي می شود.  گزینۀ «

»: توصیفات شاعر از معشوق حسی و عینی است.  گزینۀ «

»: توصیفی واقع گرایانه از طلوع خورشید است. گزینۀ «

» شاعر عقل را ضامن خوبی ممدوح خود کرده، پس عقل در این بیت ستایش شده است. اما در گزینه هاي دیگر عقل ناتوان و حیران شده در بیت گزینۀ «  128
است. عبارت هاي «سرانگشت تحیر به دندان گزیدن»، «عقل از دست رفتن» و «سپر  انداختن مقابل ناوك هاي خونریز معشوق» نشانه هایی مربوط به از سکه افتادن رونق خرد در اشعار فارسی است.

یک تشبیه گسترده در «طائري چو تو» دیده می شود.   129
گزینه هاي دیگر نادرستی ندارند: 

»: تضاد در قرب و بعد و صبح و شام آمده و تناسب میان صبا و شمال که هر دو باد هستند دیده می شود.  گزینۀ «

»: توصیف دنیا با صفت «خاکدان غم» نشان از بی ارزش و بی اعتبار بودن آن در نظر شاعر است.  گزینۀ «

»: توصیفاتی که براي معشوق آمده است اشاره هاي زمینی نیستند، غزل حافظ هم متعلق به قرن هشتم است و در سبک عراقی، عشق ستایش می شود و معشوق، اغلب آسمانی است. گزینۀ «

بررسی همۀ گزینه ها:   130

»: توصیف ساده و حرف اضافه (اندر) از ویژگی هاي سبک خراسانی است.  گزینۀ «

»: واژه هاي عربی و اینکه می دانیم از جامی است سبک عراقی می باشد.   گزینۀ «

»: واژه هاي عربی نشانۀ سبک عراقی است. وجود استعاره (چمن و سرو روان) بیانگر سبک عراقی است.  گزینۀ «

»: واژه هاي عربی (عشق، اول، آخر) نشانۀ سبک عراقی است. دیگر اینکه ستایش عشق هم در بیت دیده می شود. گزینۀ «

رویکرد گزینشی جهان غرب در ابعاد معنوي و دینی جهان سبب پیدایش و رشد برخی از نهضت هاي جدید دینی شده است که از آن به عنوان پروتستانتیسم  131
یاد می شود.

پروتستاننیسم به دنبال توجیه رفتارها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي بود که حاصل رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوي و دینی جهان است.   132

پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش هستی شناسانۀ بشر را سکوالریسم می نامند.  133

انسان شناختی  اومانیسم   134

معرفت شناختی  روشنگري 

هستی شناختی  سکوالریسم 

تاریخ و فرهنگ غرب به چهار دورة یونان و روم باستان، قرون وسطی، رنسانس و فرهنگ جدید غرب تقسیم می شود.  135

رنسانس به معناي تجدید حیات و تولد دوباره است و دورة تاریخی   و  را شامل می شود.  136

لیبرالیسم اندیشۀ سیاسی جدید است به معناي آزادي انسان از همۀ ارزش هاي متعالی است مستقل از او باشد و مباح دانستن همۀ امور در قیاس با خواست  137
انسان تعریف می شود.

هنگامی جامعۀ جهانی داراي انسجام هست که هنگامی فرهنگ غالب ویژگی هاي مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشند.  138

مبلغان مسیحی با تبلیغ مسیحیت، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل می کردند و از طریق سازمان هاي فراماسونري نیز بر نخبگان سیاسی آن  139
جوامع تأثیر می گذاشتند.

کشورهاي غربی به اقتضاي بازار مصرف، برخی صنایع وابسته را به کشورهاي استعمارزده منتقل می کنند ولی این انتقال در جهت استقالل یا تعدیل جهانی ثروت  140
نیست. 
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هویت دولت - ملت ها اغلب ناسیونالیستی و قومی است و این کشورها در مسیر توسعۀ خود به صورت قدرت هاي استعمار درآمدند.   141

برخی معتقدند جهانی شدن، فرآیندي است که هیچ اعتنایی به مرزهاي ملی ندارد و در حال ایجاد نظمی نوین است که تجارت و تولید بین المللی آن را به پیش  142
می راند. این دیدگاه مخالفانی نیز دارد که معتقدند در حال حاضر ابعاد اقتصادي و سیاسی جهانی شدن به گونه اي نیست که نظمی نوین را در سطح جهانی به دنبال آورد بلکه چالش ها و تضادهایی

را پدید می آورد. مقابله با این چالش ها، بیشتر توسط جنبش هایی صورت می گیرد که فراتر از مرزهاي سیاسی دولت ها عمل می کنند.

مدیریت فرهنگ عمومی در جوامع غیرغربی از طریق رسانه ها صورت می گیرد.   143
تربیت نخبگان کشورهاي غیر غربی توسط جهان غرب نیز نتیجۀ تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی است.

استبداد قومی با وجود اینکه داراي هویتی غیراسالمی بود به دلیل اینکه پشتوانه اي و پیشینه اي در خارج از اسالم نداشت، از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند  144
اسالمی دوري می کرد و می کوشید با رعایت ظواهر اسالمی، ظاهر دینی خود را حفظ کند. استبداد استعماري چاره اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت. 

دولت هاي استعماري غربی بخش هاي مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ و سلطۀ سیاسی خود درآوردند و قدرت نظامی و صنعتی آنان بیشتر رجال سیاسی و  145
دولتمردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت. 

بررسی گزینه ها:   146
الف) زوال تدریجی قدرت کلیسا منجربه حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ (کنت ها و لردها) شد. 

ب) عمل درونی تحوالت فرهنگی یا به ابداعات و نوآوري هاي مثبت و منفی افراد و اعضاي جهان اجتماعی مربوط می شود یا به کاستی ها و بن بست هاي موجود در هویت فرهنگی جهان اجتماعی باز
می گردد. 

پ) تنوع آگاهی و معرفت انسان ها و همچنین تنوع اراده و اختیار آن ها سبب پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف می شود. 

روشنگري در معناي عام، پدیده اي مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست. انبیاي الهی از دیرباز براي روشنگري و از بین بردن موانعی آمده اند که راه را  147
بر حقیقت بسته  اند. 

روشنگري در معناي خاص، به مبناي معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب گفته می شود. این روش در طول بیش از چهارصد سال فرهنگ جدید غرب، شکل هاي مختلفی پیدا کرده است
که وجه مشترك همۀ آن ها کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت است. 

الف) براي مقاومت در برابر سیاست جهانی سازي اقتصادِي قدرت هاي برتر اروپایی و آمریکایی، پیمان هایی از قبیل جنبش عدم تعهد، اتحادیۀ عرب، سازمان  148
کنفرانس اسالمی و... بین دولت ها شکل گرفته است. 

ب) فروریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت هاي محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا، فرصت ظهور و بروز پیدا کنند. 
پ) اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه براي دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود.

 149
-مسلمانان آسیاي جنوب شرقی از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی آشنا شدند و به آن روي آوردند. 

-اروپاییان در هجوم به قارة آمریکا، براي تأمین سلطۀ خود به نسل کشی دست زدند و شمار زیادي از ساکنان بومی را از بین بردند. آنها پانزده میلیون سرخپوست را نابود کردند و مناطقی نظیر
هائیتی، کوبا، نیکاراگوئه و سواحل ونزوئال را که تراکم جمعیتی باالیی داشتند، از جمعیت خالی کردند.

- در دورة رنسانس، فرهنگ غرب براي بسط و گسترش ابعاد دنیوي خود، به سوي حذف پوشش دینی گام برداشت و به تفسیر غیرتوحیدي فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت.

- بسیاري از نخبگان کشورهاي اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران براي مقابله با سلطۀ استعماره از مکاتب و روش هاي غربی مانند ناسیونالیسم یا مارکسیسم  150
استفاده می کردند. این مکاتب عالوه بر اینکه وحدت امت اسالمی را مخدوش می کردند؛ مورد حمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسالم تربیت یافته بودند، نیز قرار نمی گرفتند. 

- مراسم حج نمونۀ بارز تاکید همزمان بر شباهت ها و تفاوت ها میان انسان ها و فرهنگ ها است. 

سقراط راز پیام سروش دلفی را نمایان ساختن نادانی آدمی معرفی می کند و معتقد است که هر کس هم چون خود او (بداند) که نمی داند، در حقیقت دانا است.  151
در واقع همان آگاهی نسبت به نادانی خود، دانایی است.

تمدن هاي قدیمی تر و ساده تر، مقدمۀ شکل گیري تمدن هاي جدید تر بوده اند و دستاورد هاي آنان به تمدن هاي جدید تر منتقل شده است. باتوجه به این دالیل،  152
اطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارش اجمالی از دورترین اندیشه هاي فلسفی ارائه کنیم.

فیثاغورس نیز یکی از فیلسوفان اولیه است. عالوه بر این که پایه گذار ریاضی و هندسه است،یکی از پایه  گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او ریاضیات را به  153
گونه اي خاص با فلسفه و عرفان ترکیب کرد و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

برخی انسان ها، گاهی فارغ از اشتغاالت روزانه، لحظاتی به تفکر دربارة باورهاي خود می پردازند و نسبت به پذیرش آن باورها می اندیشند. آنان می خواهند به  154
ریشه هاي باور هاي خود برسند و بار دیگر چرایی قبول آن ها را مرور کنند.

افالطون، که بسیاري او را بزرگ ترین فیلسوف تاریخ نامیده اند، تمثیلی دارد که به «تمثیل غار» مشهور است. او در این تمثیل می خواهد نشان دهد که «چگونه  155
فلسفه، انسان را به سمت آزادي حقیقی هدایت می کند.»

همۀ مردم در «مسائل بنیادین فلسفی» می اندیشند و نظر می دهند؛ دربارة خدا، آزادي، اختیار، خوشبختی و رنج. فرق فیلسوف با دیگران در این است که اّوًال  156
فیلسوف دربارة همین مسائل به نحو جّدي فکر می کند؛ ثانیًا با روش درست وارد این قبیل مسائل می شود و پاسخ می  دهد.

تمثیل غار افالطون، بیان تمثیلی مجموعۀ «فلسفۀ» اوست که داراي ابعاد مختلفی است.  157

اندیشیدن فیلسوفانه،تأمل کردن دربارة باور هاي مربوط به زندگی است؛آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها، پذیرفتن باورهاي درست و  158
کنار گذاشتن باور هاي نادرست. در این صورت، خود ما بنیان هاي فکري خود را می سازیم و به آزاداندیشی می رسیم و شخصیتی مستقل کسب می کنیم.

«من هیچگاه از بیدار ساختن و سرزنش شما و پند دادن به شما باز  نمی ایستم. شما همه جا مرا در کنار خود می یابید... من کسی نیستم که براي پول سخن بگویم  159
یا به خاطر آن سکوت کنم.»

سقراط براي احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت قیام کرده و شالودة تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت.  160

161  در چنین شرایطی که جامعۀ آتن از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت و حق طلبی در سایۀ « جدل و سخنوري ماهرانه» کم رنگ می شد، قهرمانی به نام سقراط
پرچم علم و فضیلت را برافراخت.
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«ملتوس» در دادگاه به نمایندگی از متهم کنندگان علیه سقراط شواهدي ذکر کرد و کتاب مرگ سقراط اثر «رومانو گواردینی» است.  162

گاهی متوجه می شویم که بعضی از چیز هایی که فکر می کردیم آن ها را می دانیم، درست نبوده و ما در موردشان دچار خطا شده ایم. همان طور که گاهی متوجه  163
می شویم که افراد مختلف، دربارة موضوع واحد نظر ها و باور هاي متفاوت دارند.

شّکاکیت مطلق یعنی شک در اصل دانستن و در همۀ دانسته ها.  164

«ناتوانی انسان در درك حقیقت و رسیدن به علم مطابق با واقعیت» از عقاید سوفیست ها است.   165

سقراط در قسمتی از دفاعیۀ خود می گوید: آتنیان! بگذارید افترایی را که از دیرباز به من نسبت داده اند و ملتوس هم همان را تکرار کرد، یادآوري کنم.  آنان  166
می گویند: سقراط رفتاري خالف دین ما آتنیان در پیش گرفته و در پی آن است که به اسرار آسمان و زمین دست یابد. باطل را حق جلوه دهد و اینکار ر ابه دیگران هم می آموزد.

بررسی عبارت نا درست:   167
الف) سقراط بیان می دارد: من هم با تهی دستان و هم با توانگران همنشینی می کنم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرادهند؛ این رسالتی است که خداوند با نداهاي غیبی و در رؤیاها برعهدة

من نهاده است. 

فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایۀ خیاالت، تبلیغات و تعصب بنا نمی کند.  168

عموم مردم در مسائل بنیادین فلسفی می اندیشند و نظر می دهند؛ دربارة خدا، آزادي، اختیار، خوشبختی و رنج. فرق فیلسوف با مردمان دیگر این است که اوًال  169
فیلسوف دربارة همین مسائل به نحو جدي فکر می کند؛ ثانیًا با روش درست وارد این قبیل مسائل می شود و پاسخ می دهد. او تابع برهان و استدالل است؛ نه تابع افراد و اشخاص. 

سقراط در گفت  وگوهاي خود آنچه را که حق بود، از زبان پاسخ دهنده به دست می آورد.  170

فرسایش خاك عبارت است از: جدا شدن ذرات سنگ  خاك از بستر خود و جابه جایی آن ها توسط عوامل مختلف چون آب و باد.   171

فرسایش شامل سه مرحلۀ:    172

- کنده شدن مواد از جاي خود (حفر) 

- انتقال 

- رسوب گذاري یا انباشته شدن مواد در مکان هاي دیگر است. 

به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند. «موِرن» یا «یخ ُرفت» می گویند و دره هاي  شکل معموًال بر اثر فرسایش یخچالی طی هزاران سال  173
پدید آمده اند.

الف) جنگ هاي سه گانۀ دوران امام علی (ع) تاثیرات اجتماعی نامطلوبی برجا گذاشت و باعث به وجود آمدن رقابت منطقه اي بین عراق و شام شد.   174
ب) در دوران خالفت عمر و عثمان درآمدهاي فراوانی از سرزمین هاي ثروتمندي که فتح شده بود به خزانۀ مسلمانان در مدینه سرازیر شد. 

ج) خلیفۀ سوم بذل و بخشش هاي فراوانی از بیت المال مسلمانان به افراد مختلف به خصوص خاندان بنی امیه صورت گرفت. 

پس از شهادت حضرت علی (ع) معاویه در شام خود را خلیفه خواند و از مردم آنجا بیعت گرفت.  175
با به خالفت رسیدن معاویه، دوران خالفت خلفاي نخستین به پایان رسید و خالفت اموي آغاز شد. 

در دوران خالفت امویان  نفر از اعضاي خاندان بنی امیه از دو شاخۀ سفیانی و مروانی یکی پس از دیگري بر مسند قدرت نشستند. 

نهضت ترجمه تاثیر بسیار زیادي در پیشرفت علمی و فکري و شکوفایی تمدنی مسلمانان داشت. در طول این نهضت که ازنیمۀ قرن دوم تا اواخر قرن چهارم  176
هجري طول کشید شمار زیادي از آثار علمی در موضوع هاي فلسفه، پزشکی، ریاضیات نجوم، موسیقی، کیمیا، گیاه شناسی و جانورشناسی، سیاست و کشورداري از زبان هاي پهلوي (ایرانی)، ُسریانی

(زبان مردم شام)، یونانی و سانسکریت (هندي) به عربی ترجمه شد. 

زیست بوم از تعدادي بوم سازگان تشکیل شده و وسعت زیادي دارد.   177
مطالعۀ زیست بوم ها، یکی از موضوعات رشتۀ جغرافیاي زیستی است. 

افزون بر آب وهوا و خاك، نوع ناهمواري ها و ارتفاعات نیز در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوري نواحی تأثیر می گذارند، زیرا گیاهان و جانوران در  178
ارتفاع معینی قادر به زیستن هستند. 

از آنجا که ساکنان ایران خواه زرتشتی و خواه مسیحی و یهودي، یکتاپرست و معتقد به بهشت و جهنم و ظهور منجی بودند، بنابراین، درك و پذیرش جهان بینی  179
توحیدي و پیام مکتب اسالم، براي آنان چندان دشوار و ناخوشایند نبود. 

زبان شناسان زبان هاي دنیا را به خانواده هاي بزرگ زبانی تقسیم کرده اند. منظور از یک خانوادة زبانی، گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشۀ اصلی دارند. سه  180
خانوادة بزرگ زبانی عبارتند از:  

- خانوادة آفرو - آسیایی (سامیایی - حامیایی)  - خانوادة چینی - تبتی  - خانوادة هند و اروپایی 

شکل گیري مرجعیت شیعه از مهم ترین آثار جریان وکالت بود که از زمان امام صادق (ع) آغاز گردید و در دوران غیبت کبري نیز ادامه یافت.   181

اوضاع اجتماعی نیز به دلیل جدایی و فاصلۀ طبقات جامعۀ ایران از یکدیگر، اختالفات مذهبی و سرکوب مخالفان دین رسمی ، تنگ نظري موبدان و دخالت آنها  182
در امور مختلف کشور، آشفته بود - شهر هاي بین النهرین ، سواد و عراق منطقه اي را به نام آسورستان تشکیل می دادند – این خسرو پرویز بود که عرب آل منذر را از میان برداشت.

مورد الف ادعاي سفاح است - از اقدامات مهمی که منصور در جهت تحکیم و تثبیت خالفت خاندان خود انجام داد، بناي شهر بغداد به عنوان پایتخت عباسیان  183
بود. او این شهر را " در نزدیکی " شهر تیسفون، پایتخت ساسانیان ساخت – مورد " هـ " از اعمال مامون بوده است. 

پنجمین خلیفه عباسی، هارون، مقام و حتی جانش را مدیون دبیر و مربی خویش، یحیی پسر خالد برمکی بود.  184

یکی از اقدام هاي برجستۀ امویان توسعۀ نیروي دریایی و گسترش فتوحات در دریا بود. معاویه این اقدام را به منظور فتح جزایر دریاي مدیترانه و پایان دادن  185
به حاکمیت مطلق رومیان بر آن دریا انجام داد. 
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