
 

 1  تعریف ژئوپلیتیک را بنویسید. 

 2  شرایط تبدیل شدن یک کشوربه قدرت دریایی را بنویسید. 

 3  چرا عنصرقدرت به ارتباط بین سیاست و جغرافیا درتعریف ژئوپلیتیک اضافه شده است؟ 

 4  تعریف قدرت درادبیات زبان فارسی را بنویسید. 

 5  تعریف قدرت درمباحث سیاسی واجتماعی را توضیح دهید 

 6  انواع قدرت را نام ببرید. 

 7  سیاست را تعریف کنید. 

 8  منظوراز بازیگران سیاسی چیست؟شرح دهید 

 9  بازیگران سیاسی اصلی و عمده جهان را نام ببرید. 

 10  بازیگران سیاسی و قدرت باهم چه ارتباطی دارند؟شرح دهید. 

 11  ارتباط حکومت و قدرت را بنویسید. 

 12  تاثیرهمگونی جمعیت ازنظرقومی وزبانی و دینی را برقدرت ملی بنویسید. 

 13  درچه صورتی منابع انرژی و معدنی عامل کاهش قدرت ملی تلقی می شود؟ 

 14  تاثیرآب برقدرت ملی و روابط بین کشورها را شرح دهید. 

 15  درچه صورتی منابع انرژی ومعدنی درقدرت ملی کشورموثراست؟ 

 16  مهم ترین بنیادهای زیستی کشور را نام ببرید. 

 17  چرا جمعیت زیاد ازعوامل قدرت ملی است؟ 

 18  درچه صورتی منابع انرژی ومعدنی درقدرت ملی کشورموثراست؟ 

 19  انواع شکل کشورها را نام ببرید. 

 20  کشورهای طویل را تعریف کنید. 

 21  کشورهای محاطی را تعریف کنید. 

 22  بهترین شکل برای یک کشورچیست؟چرا؟ 

 23  کشورهای جمع وجوریا فشرده را تعریف کنید. 

 24  کشورهای حائل را تعریف کنید. 

 25  تاثیرقدرت ملی زیاد را بریک کشوررا بنویسید. 

 26  چراامروزه نظریه راتزل قبول نیست ومحکوم شمرده می شود؟ 

 27  کشورهای دنباله داررا تعریف کنید. 

 28  تاثیر موقعیت جغرافیایی برقدرت را بنویسید. 

 29  اهمیت بندر جاسک و بندر اقیانوسی چابهار رابنویسید. 

 30  دریایی را بنویسید. مهم ترین اقدامات ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ 

 31  وظیفه  نیروی دریایی راهبردی کشورچیست؟ 

 32  عوامل و ارزش های جغرافیایی درقدرت را بنویسید. 

 33  نظریه هارتلند یا قدرت خشکی را توضیح دهید.  -

 34  نظریه قدرت دریایی را توضیح دهید. 

 35  موقعیت جغرافیایی چیست؟ 

 36  راتزل را بنویسید. «فضای حیاتی»نظریه 

 37  چراامروزه نظریه راتزل قبول نیست ومحکوم شمرده می شود؟ 

 38  مشکالت کشورهای طویل و چند تکه رابنویسید. 

 39  قدرت  ملی را تعریف کنید. 



 40  تاثیرناهمواری ها برقدرت ملی کشوررا بنویسید. 

 41  تاثیر موقعیت دریایی برقدرت را شرح دهید. 

 42  عوامل جغرافیایی موثر در قدرت ملی رانام ببرید. 

  اصطالحات زیر را تعریف کنید . 
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