
 نمونه سواالت درس ژئوپلیتیک جغرافیایی یازدهم 

 تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است-1

 اصطالح ژئوپلیتیک معادل سیاست جغرافیایی می باشد که مورد قبول همگان است -الف

 رت، مترادف با نفوذ و اقتدار است  واژه قد -ب

 اصلی و عمده در جهان می باشند. سازمان های بین المللی از بازیگران –پ

 بین گروه های اجتماعی و کشورهاست. کسب قدرت، دلیل اصلی رفاقت و کشمکش -ت

 آفریقا را قلب خشکی جهان نامیده اند.-اروپا-مکیندر بخش به هم چسبیده خشکی های قاره آسیا-ث

 می دانست های جنگی ناوگان دریایی آلفرد ماهان قدرت دریایی را فقط در نیروی-ج  

 برابر طول آنها باشد. 6عرض آنها کشورهای طویل کشورهایی هستند که -چ  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید-2

 .... است دانش ژئوپلیتیک شاخه ای از-الف

 ... اصلی و عمده در جهان اند.حکومت های مستقل از .... -ب

 مهمی در قدرت ملی یک کشور دارد.نقش موقعیت دریایی یعنی دسترسی به ......  -ج

 درون یک کشور دیگر محصور شده اند. کشور های ...... کشورهایی هستند که-د

 به پرسش های زیر پاسخ های کوتاه دهید.-3

 الف مفهوم قدرت چیست ؟

 مفهوم سیاست چیست؟ -ب

 ژئوپلیتیک چیست؟زمینه پیدایش نظریه های  -پ

 ؟جهانی را غیر قابل دسترسی می دانستکدام بخش از جزیره مکیندر  -ت

 جهانی را قلعه یا دژ نامید؟مکیندر کدام بخش از جزیره -ث

 ایران کجاست؟منطقه عملیاتی نیروی راهبردی دریایی  -ج

 ؟دو بندر مهم دریای عمان را نام ببرید-چ  

 مفهوم قدرت ملی چیست؟-ح  



 موقعیت جغرافیایی را تعریف کنید؟ -خ  

 به کدام کشور گفته می شود؟حائل های  کشور -د

 ژئوپلیتیکی موارد سمت راست را به سمت چپ وصل کنیددر ارتباط با قدرت و نظریه های -4

 ( آلفرد ماهان1                              الف اهمیت به موقعیت جغرافیا 

 ( کارل ریتر2                                                 قدرت دریایی-ب

 ( راتزل3                                                  ج قدرت خشکی 

 ( مکیندر4                                                                         

 ارد مرتبط را پیدا کنید و به هم وصل کنید.به قدرت دریایی موشرایط تبدیل شدن یک کشور در ارتباط با -5

 نوردی( فرهنگ دریا1                     الف حمایت و توجه دولت به قدرت دریایی

 (گسترش سواحل2                     ب ( مجاورت یک کشور با یک یا چند دریا

 ( تعداد جمعیت3                  ج( داشتن سواحل مناسب برای ایجاد بندرگاه

 وضع طبیعی سواحل( 4                             د(عالقه مردم یک کشور به دریانوردی

 ( خط مشی سیاسی و حکومت5                                         ب های آزادو( دسترسی به آ

 ( موقعیت جغرافیایی6                                                                            

 ؟اصطالح ژئوپلیتیک از چند واژه تشکیل شذه است-6

 کدامند؟ از دیدگاه جغرافیدانان سیاسی ایران، عناصر ژئوپلیتیک-7

 سیاسی و اجتماعی بنویسید تعابیر قدرت را در مباحث -8

 بعضی از انواع قدرت را نام ببرید؟ -9

 بازیگران سیاسی عمده جهان کدامند؟ -11

 ثال کاربرد قدرت برای حکومت ها را بنویسید.با ذکر م -11

 عوامل جغرافیایی موثر در قدرت یک کشور را بنویسید-12

 نظریه فضای حیاتی را توضیح دهید. -13

 محکوم شمرده میشود؟قبول نیست و چرا  امروزه نظریه راتزل --14



 جهان از نظر مکیندر چیست ؟ اهمیت قلب خشکی -15

 نظریه قدرت دریایی را بنویسید-16

 ؟نیروی دریایی راهبردی دارای چه ویژگی هایی می باشد-17

 چند مورد از  اقدامات نیروی دریایی راهبردی ایران را بنویسید؟-18

 را بنویسید؟  چابهار ( اهمیت دو بندر ) جاسک و -19

 نواحی ، نقش منفی در قدرت ملی یک کشور دارد؟ چرا؟از نظر توپوگرافی چه -21

 شکل کشورهای دنباله دار چگونه است؟-21

 مزایای شکل فشرده کشورها را بنویسید؟ -22

 =مشکالت کشورهای طویل و جند تکه را بنویسید؟23

 کدام عوامل بنیادهای زیستی کشور محسوب می شوند؟ -24

 اصلی رقابت و کشمکش کشورها در آینده می باشد؟ چند دلیل بنویسید چرا آب از عواملبا ذکر -25

 نقش آب و هوا  را در قدرت ملی یک کشور بنویسید؟ -26

 در چه صورتی منابع انرژی و معدنی در قدرت ملی کشور موثر است؟-27

 ی می شود؟در چه صورتی منابع انرژی و معدنی عامل کاهش قدرت ملی تلق-28

 دالیل اهمیت جمعیت زیاد در قدرت ملی را بنویسید؟ -29

 کدام ویژگی های جمعیتی در افزایش قدرت ملی موثر است؟ -26

 منطقه ژئوپلیتیک را تعریف کنید؟ -27

 سواالت چهار گزینه ای

 ؟در ارتباط با بازیگران سیاسی کدام گزینه زیر صحیح نمی باشد-28

تامین کند    د(مطابق ( به اهداف خود برسند     ج(منافع خود و هوادارانشان را صحنه بیرون کنند     بالف رقیبان خود را از 

 برانند میل با نظام فکری دیگران فرمان

 از کدام جغرافی دانان سیاسی است؟ نظریه )) فضای حیاتی(( -29

 الف آلفرد ماهان    ب( مکیندر     ج( راتزل     د( همبولت



 جهانی را چه نامیده است؟مکیندر بخش مرکزی جزیره  -31

 د( پیرامونالف( قلعه )دژ(    ب( هارتلند      ج( کانون     

 مطرح شد؟ نظریه قدرت دریایی توسط کدام جغرافی دان -31

 مکیندر    د( راتزلالف( همبولت      ب( آلفرد ماهان    ج ( 

 ؟بر رقیبان را در چه میدانستآلفرد ماهان دلیل پیروزی انگلستان  -32

 قرارگیری در مرکز جزیره جهانی  د( قدرت دریاییالف ( قدرت خشکی   ب( قدرت هوایی    ج(   

 کشور لهستان حائل بین کدام کشور ها می باشد؟ -33

 آلمان –هلند    د( روسیه  –آلمان چک    ج( –انگلستان   ب( روسیه  -الف( آلمان

 سی داشتن  به آب های آزاد توانستند به قدرت بزرگ دریایی تبدیل شوند؟به دلیل دستر کشورهای نامبردهکدام دسته از -34

 آلمان –ژاپن انگلستان   د(  –ژاپن فرانسه     ج(  –ژاپن   ب( آلمان  –الف( آلمان 

 کشور هند و سری النکا از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ -35

 وسعتالف( شکل     ب(توپوگرافی       ج( موقعیت جغرافیایی    د( 

 کشور کدام گزینه است ؟ بهترین شکل برای یک -36

 فشرده    ج ( پاره پاره    د( دنباله دارالف( طویل   ب( 

 های زیر دارای شکل فشرده می باشد؟کدام دسته از کشور -37

 تایلند –لهستان   د( لسوتو  –الجزایر الجزایر   ج( –یلند   ب(شیلی سواز - الف( لهستان 

 دارای شکل طویل می باشند؟ کدام دسته از کشورهای زیر -38

 تایلند –الجزایر      د( آفریقای جنوبی  –لهستان نروژ    ج( –شیلی   ب( لهستان  –نروژ الف( 

 ژئوپلیتیک جهان محسوب می شوند؟ کدام مناطق زیر از مناطق -39

 اتحادیه اروپا–قفقاز  -فارس خلیج –الف( دریای خزر 

 خلیج فارس –شرق اروپا  –دریای خزر  –قفقاز ب(

 ترکیه –دریای خزر  -شمال غرب اروپا -خلیج فارسج(

 جنوب شرق آسیا –دریای خزر –اتحادیه اروپا –خلیج فارس د( 



 تهیه کننده : نعمت اله زارعی سرگروه استان کهگیلویه و بویراحمد

 


