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پایه هشتم- تاریخ/جغرافیا- استاد کاظم زاده- نیم سال اول پایه هشتم- تاریخ/جغرافیا- استاد کاظم زاده- نیم سال اول 0000--9999

  مکه و یثربمکه و یثرب    طائف و حجازطائف و حجاز    طائف و مدینهطائف و مدینه    یمن و شامیمن و شام

  مدینه- مدینه- 2525 سالگی سالگی    مکه-مکه-4040 سالگی سالگی    طائف طائف 3030 سالگی سالگی    یثرب-یثرب-2323 سالگی سالگی

  ساکنین یثرب که پیامبر(ص) را یاری کردندساکنین یثرب که پیامبر(ص) را یاری کردند
  ساکنین مکه که پیامبر (ص) را یاری کردندساکنین مکه که پیامبر (ص) را یاری کردند

  گروهی از مسلمانان مکه که اموال خود را رها کردند و با پیامبر(ص) مهاجرت کردند.گروهی از مسلمانان مکه که اموال خود را رها کردند و با پیامبر(ص) مهاجرت کردند.
  گروهی از مسلمانان یثرب که اموال خود را رها کردند و با پیامبر(ص) مهاجرت کردند.گروهی از مسلمانان یثرب که اموال خود را رها کردند و با پیامبر(ص) مهاجرت کردند.

  تاسیس مسجدتاسیس مسجد    ایجاد پیمان برادریایجاد پیمان برادری    ایجاد پیمان نامه سیاسیایجاد پیمان نامه سیاسی    غزوه بدرغزوه بدر

  جملجمل    نهرواننهروان    صفینصفین    خوارجخوارج

  مدینهمدینه    شامشام    مکّهمکّه    کوفهکوفه

  خسروانوشیروانخسروانوشیروان    خسروپرویزخسروپرویز    یزدگرد سومیزدگرد سوم    شاپوراوّلشاپوراوّل

دو ایستگاه مهم تجاری بر سر راه جنوب به شمال شبه جزیره عربستان کدام مورد می باشد؟دو ایستگاه مهم تجاری بر سر راه جنوب به شمال شبه جزیره عربستان کدام مورد می باشد؟11..

پیامبر(ص) در کدام شهر به دنیا آمد و در چند سالگی به پیامبری رسید؟پیامبر(ص) در کدام شهر به دنیا آمد و در چند سالگی به پیامبری رسید؟22..

در تاریخ اسالم انصار به چه کسانی گفته می شود؟در تاریخ اسالم انصار به چه کسانی گفته می شود؟33..

اعالم رسمی تاسیس حکومت اسالمی به رهبری پیامبر(ص) در شهر مدینه با کدام اقدام پیامبر(ص)همراه بوداعالم رسمی تاسیس حکومت اسالمی به رهبری پیامبر(ص) در شهر مدینه با کدام اقدام پیامبر(ص)همراه بود44..

امام علی(ع) در جنگ .............. بیعت شکنان را شکست داد؟امام علی(ع) در جنگ .............. بیعت شکنان را شکست داد؟55..

امام علی (ع) کدام شهر را مرکز خالفت خود قرار داد؟امام علی (ع) کدام شهر را مرکز خالفت خود قرار داد؟  66..

هنگام ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان چه کسی در ایران حکومت می کرد؟هنگام ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان چه کسی در ایران حکومت می کرد؟  77..
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  جمل- ضالمینجمل- ضالمین    صفین- ضالمینصفین- ضالمین    نهروان- بیعت شکناننهروان- بیعت شکنان    خوارج- ناکثینخوارج- ناکثین

  قادسیهقادسیه    نهاوندنهاوند    جلوالجلوال    پلپل

  سفاحسفاح    مامونمامون    هارون الرشیدهارون الرشید    منصورمنصور

  طاهریانطاهریان    علویانعلویان    صفاریانصفاریان    سامانیانسامانیان

  زیرا علویان پیرو مذهب شیعه بودندزیرا علویان پیرو مذهب شیعه بودند
  زیرا علویان پیرو مذهب تسنن (اهل سنت)بودندزیرا علویان پیرو مذهب تسنن (اهل سنت)بودند

  چون علویان نسبت به عباسیان اظهار وفاداری نمی کردندچون علویان نسبت به عباسیان اظهار وفاداری نمی کردند
  چون علویان از حکومت صفاریان حمایت می کردندچون علویان از حکومت صفاریان حمایت می کردند

  

  

  تنگه برینگ-کانال سوئزتنگه برینگ-کانال سوئز
  کانال سوئز- کوه های اورالکانال سوئز- کوه های اورال

  کانال سوئز-تنگه برینگکانال سوئز-تنگه برینگ
  تنگه برینگ- کوه های اورالتنگه برینگ- کوه های اورال

امام علی (ع ) در جنگ ............................... به مقابله با معاویه رفت و آنان را............................نامید.امام علی (ع ) در جنگ ............................... به مقابله با معاویه رفت و آنان را............................نامید.  88..
 

در کدام نبرد رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ساسانی کشته شد؟در کدام نبرد رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ساسانی کشته شد؟99..

ساخت شهر بغداد و کشته شدن ابومسلم خراسانی به دست کدام خلیفه عباسی صورت گرفت؟ساخت شهر بغداد و کشته شدن ابومسلم خراسانی به دست کدام خلیفه عباسی صورت گرفت؟1010..

کدام سلسله ریشه و تبار ایرانی نداشت؟کدام سلسله ریشه و تبار ایرانی نداشت؟1111..

چرا خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان شدند؟چرا خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان شدند؟1212..

کدام حکومت ایرانی توانست بغداد را تصرف و خلیفه عباسی را تحت نفوذ خود درآوردندکدام حکومت ایرانی توانست بغداد را تصرف و خلیفه عباسی را تحت نفوذ خود درآوردند  1313..
  

کدام سلسله های ایرانی در رونق و شکوفایی فرهنگ تمدن ایرانی-اسالمی نقش چشمگیری داشتند؟کدام سلسله های ایرانی در رونق و شکوفایی فرهنگ تمدن ایرانی-اسالمی نقش چشمگیری داشتند؟  1414..
  

قاره آسیا از طریق ............................ از آمریکای شمالی و از طریق ........................ از آفریقا جدا می شود.قاره آسیا از طریق ............................ از آمریکای شمالی و از طریق ........................ از آفریقا جدا می شود.  1515..
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  ایران-تبت-آناتولی-مغولستانایران-تبت-آناتولی-مغولستان
  آناتولی- ایران-تبت-مغولستانآناتولی- ایران-تبت-مغولستان
  تبت-آناتولی- ایران-مغولستانتبت-آناتولی- ایران-مغولستان
  مغولستان-تبت-ایران-آناتولیمغولستان-تبت-ایران-آناتولی

  یانگ تسه کیانگیانگ تسه کیانگ    هوانگهوهوانگهو    برهماپوترابرهماپوترا    گنگگنگ

  آرامآرام    منجمدشمالیمنجمدشمالی    هندهند    منجمد جنوبیمنجمد جنوبی

  توکیو در ژاپنتوکیو در ژاپن    جزیره جاوید در اندونزیجزیره جاوید در اندونزی    پکن در چینپکن در چین    دهلی در هنددهلی در هند

  سفید پوستسفید پوست    دورگهدورگه    سیاه پوستسیاه پوست    زرد پوستزرد پوست

  گرم و خشکگرم و خشک    گرم و شرجیگرم و شرجی    معتدل مدیترانه ایمعتدل مدیترانه ای    سرد وخشکسرد وخشک

  عراق و عربستانعراق و عربستان
  ایران و ترکیهایران و ترکیه

  عربستان و امارات متحده عربیعربستان و امارات متحده عربی
  ترکیه و امارات متحده عربیترکیه و امارات متحده عربی

  محل اتصال سه قاره آسیا ، آفریقا و اروپامحل اتصال سه قاره آسیا ، آفریقا و اروپا
  وابستگی کشورهای منطقه به قدرت های بزرگوابستگی کشورهای منطقه به قدرت های بزرگ

  انبار مهم انرژی جهانانبار مهم انرژی جهان
  کانون جهان اسالمکانون جهان اسالم

کدام گزینه در مورد ترتیب فالت های آسیا از غرب به شرق صحیح می باشد؟کدام گزینه در مورد ترتیب فالت های آسیا از غرب به شرق صحیح می باشد؟1616..

جلگه بزرگ چین در شرق آسیا از آبرفت رود........................پدید آمده است.جلگه بزرگ چین در شرق آسیا از آبرفت رود........................پدید آمده است.1717..

بیشتر مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا در کناره های کدام اقیانوس سر از آب بیرون آورده اند؟بیشتر مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا در کناره های کدام اقیانوس سر از آب بیرون آورده اند؟1818..

...........................متراکم ترین منطقه جهان از نظر جمعیت می باشد............................متراکم ترین منطقه جهان از نظر جمعیت می باشد.1919..

بیشتر جمعیت آسیا از کدام گروه نژادی هستند؟بیشتر جمعیت آسیا از کدام گروه نژادی هستند؟  2020..
 

سواحل خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند دارای کدام نوع آب وهوا می باشد؟سواحل خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند دارای کدام نوع آب وهوا می باشد؟  2121..
 

کدام کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا از طریق گردشگری و تجارت اقتصاد خود را متحول کرده اندکدام کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا از طریق گردشگری و تجارت اقتصاد خود را متحول کرده اند2222..

کدام مورد زیر از دالیل اصلی راهبردی(استراتژیک)منطقه جنوب غرب آسیا نیست؟کدام مورد زیر از دالیل اصلی راهبردی(استراتژیک)منطقه جنوب غرب آسیا نیست؟2323..
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  5050 کیلومتر کیلومتر    55 کیلومتر کیلومتر    ۵/۲۵/۲ کیلومتر کیلومتر    ۲۵۲۵ کیلومتر کیلومتر

  ) مدیترانه ای) مدیترانه ای    گرم و شرجیگرم و شرجی    سرد  کوهستانیسرد  کوهستانی    برّی یا قارهبرّی یا قاره

  ایالت هاایالت ها    پایتخت هاپایتخت ها    فالت هافالت ها    مرز کشورهامرز کشورها

  سرزمین های مجاور کوه های هیمالیاسرزمین های مجاور کوه های هیمالیا
  نواحی داخلی و مرکزی آسیانواحی داخلی و مرکزی آسیا

  نواحی شمالی آسیا تا جلگه سیبرینواحی شمالی آسیا تا جلگه سیبری
  سرزمین های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوانسرزمین های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان

  مدیترانه ایمدیترانه ای    معتدل اقیانوسیمعتدل اقیانوسی    کوهستانیکوهستانی    برّی یا قاره ایبرّی یا قاره ای

فاصله دو روستا بر روی نقشه ای با مقیاس فاصله دو روستا بر روی نقشه ای با مقیاس 25000/125000/1 برابر با بیست سانتی متر می باشد فاصله حقیقی آن چند کیلومتر است؟ برابر با بیست سانتی متر می باشد فاصله حقیقی آن چند کیلومتر است؟  2424..
 

زمستان های معتدل و پر باران و تابستان های گرم و خشک از ویژگی های کدام آب و هوا می باشد؟زمستان های معتدل و پر باران و تابستان های گرم و خشک از ویژگی های کدام آب و هوا می باشد؟  2525..
 

کدام یک از اطالعات زیر بر روی نقشه های طبیعی بیشتر نمایش داده می شود؟کدام یک از اطالعات زیر بر روی نقشه های طبیعی بیشتر نمایش داده می شود؟  2626..
 

کدام سرزمین ها در آسیا آب و هوای گرم دارند؟کدام سرزمین ها در آسیا آب و هوای گرم دارند؟2727..

زمستان های بسیار سرد و تابستان های بسیار گرم و خشک از ویژگی کدام نوع آب و هوا می باشد؟زمستان های بسیار سرد و تابستان های بسیار گرم و خشک از ویژگی کدام نوع آب و هوا می باشد؟2828..
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