
11 درس          

.سیاست ترکیب شده است. به معناي))پلتیک((..به معانی جغرافیا وواژه))ژئو((اصطالح ژئوپلتیک از دو واژه-1  

و سیاست وارتباط آن با جغرافیا  . قدرت. ژئوپلتیک شاخه اي از دانش جغرافیاي سیاسی است که با موضوع-2
.سروکاردارند  

3-(الف):دومعنی از مفهوم قدرت را بیان نمائید؟( ب): برحسب شرایط واهداف وخواسته هاانواع قدرت رانام 
 ببرید؟

 الف: اول :به معناي داشتن توانایی است. دوم : توان واستعدادانسان براي انجام دادن کاري که مطلوب اوست.

  ب:  قدرت جسمانی،قدرت علمی ، قدرت اقتصادي، قدرت هنري  وقدرت سیاسی.

 4-علم اداره یک کشوریاحکومت داري را چه می گویند؟

هیچکدام: ت                 قدرت  : پ    سیاست                   :ب    حاکمیت             : الف  

شوند کدامند؟                      افراد وگروه ها که به بازیگران سیاسی گفته می-5  

نهادها    و  حکومتها:ب                                     سیاستمداران            —مردم:الف   

هاي بین المللی  سیاستمداران وسازمان:  پ                                                             گزینه ب وپ : ت  

        

مشخص ) غ(ودر صورت غلط بودن باعالمت ) ص(گزینه هاي داده شده درصورت صحیح بودن باعالمت -6
.نمایید  

)غ (   .    می باشد1904نظریه قدرت دریایی از مکیندر،جغرافی دان ا نگلیسی در سال: الف  

)ص(.   در قرن نوزدهم ،راتزل نظریه فضاي حیاتی را مطرح کرد: ب  

 



.را تکمیل نمائید در قدرت ملی می باشد موثرشده را درباره عوامل جغرافیایی   نمودارداده-7  

               عوامل جغرافیایی موثر در قدرت ملی

 

 

   جمعیت کشور -5          وسعت -2موقعیت جغرافیایی کشور     -  1

منابع انرژي ومعدنی کشور  -4                            بنیادهاي زمینی کشور                 - 3                      

  ژئوپلتیکی را تعریف کنید؟منطقه -8

بخشی ازسطح زمین یاتعدادي کشورهم جوار که به دلیل داشتن ارزشهاي جغرافیایی،بازیگران سیاسی براي  
کنترل یا تصرف آنها با یکدیگروارد تعامل می شوند،این تعامل ممکن است مذاکره،همکاري،هم بستگی،یا رقابت 

.وکشمکش وحتی جنگ باشد  

.نیز اهمیت دارندترکیب جمعیت و  .کیفیت  ترکیباست اما  قدرتجمعیت زیاد پیش شرط -9  

.قرارگرفتن یک مکان در سطح زمین. ست از چگونگی ا موقعیت جغرافیاي عبارت-10  

بنیادهاي زیستی یک کشوررا نام ببرید؟-11  

پوشش گیاهی- 4. آب وهوا- 3  . خاك-2  .آب -1  

داده شده را به کشورمربوطه وصل نمایید؟شکل کشورهاي : وصل کردنی   12 -  

محاطی                                                    شیلی                     

طویل                                                         تایلند                   

دنباله دار                                                           لسوتو                

تکه تکه                                                       اندونزي                  

         گروه آموزشی جغرافیاي استان گلستان


