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 9درس

 ی را نام ببرید.اسیس ةیارکان ناح-1

 .تیرینظام مد و یسازه )ساختار( انسان ،ییایجغراف یقلمرو و فضا

 

 ست؟یچ یاسیس ةیناح-2

 باشد. یاسیقدرت س کی ییفرمانروا ای یاسیس تیریشود که تحت مد یگفته م نیاز سطح زم یبه بخش یاسیس ةیناح

 ی را توضیح دهید.اسیس هیناح ییایجغراف ینحوه اداره فضا-3

حکومت باشد که ادارۀ آن  ایسازمان، شورا  کینهاد،  کیفرد،  کیممکن است متعلق به  یاسیس تیریمد ایقدرت 

 را بر عهده گرفته است. ییایجغراف یفضا

 ی را نام ببرید.اسیس هیچند نمونه ناح-4
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 کشور-استان-شهر-روستا

 ی را نام ببرید.اسیس یانواع نواح-5

 ژهیو یاسیس ةیـ ناح-ث (ی)منطقه ا یفرامل یاسیةسیـ ناحت  -ی پمل یاسیةسیـ ناحب -ی بفرومل یاسیةسیناح-الف

 ی را توضیح دهید.فرومل یاسیةسیناح -6

 ،یشهردار ،یدهدار تیریمانند روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان است که تحت مد ییایواحد جغراف کی

 قرار دارد. یواستاندار یفرماندار ،یبخشدار

 ی را تعریف کنید.مل یاسیةسیناح -7

 شود. یمحسوب م یمل یاسیس هیناح کیدارد،  یمستقل یهر کشور مستقل که نظام حکومت

 را تعریف کنید.(ی)منطقه ا یفرامل یاسیسیه ناح -8

 اروپا هیقرار گرفته   اند؛ مانند اتحاد یمنطقه ا تیرینظام مد کیعبارت است از چند کشور که تحت اداره 

 چیست؟ ژهیو یاسیس یهناح -9

 یخودمختار و مناطق آزاد تجار یمخصوص به خود دارد؛ مانندنواح تیریاست که نظام مد یا هیناح

 بنویسید.را خودمختار ینواح فیتعر-10

برخوردارندو  یآن، از استقالل محدود ریو نظا یو مذهب یقوم طیشرا لیشود که به دل یگفته م ییها التیا ایبه استان ها 

واحد  کیاستقالل محدود  ،یخودمختار گر،یبه عبارت د هستند. یو دفاع، تابع حکومت مرکز یخارج استیدر امور س

 ور است.کش کیدر اداره امور خود در داخل  یاسیس

 را نام ببرید. خودمختارجهان یچند نمونه ازنواح-11

 ( و کردستان در عراقنیهنگ کنگ )چ جان،بندریآذربا ینخجوان در جمهور

 ی را تریف کنید.مناطق آزاد تجار-12
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توانند بدون اخذ  یم یمثال، اتباع خارج یشود؛ برا یو مقررات کشور در آنها اجرا        نم نیقوان یهستندکه برخ یمناطق

 هیکشورها درمورد سرما یو گمرک یاتیمال نیقوان ایکشور وارد شوند و  کی ی( از قبل، به مناطق آزادتجارزای)و دیرواد

 شود. یدر مناطق آزاد اجرا نم یگذار

 سه رکن اصلی همه نواحی سیاسی را نام ببرید.-13

 تیرینظام مد وی انسان هساز ،ییایجغراف یقلمرو و فضا

 ی چیست؟اسیةسیکانون ناحمنظور از-14

 یاسیس هیاز آن نقطه در سطح ناح یاسیاست و قدرت س یاسیدارد که محل تمرکز قدرت س یکانون یاسیس هیهر ناح

مقر  ای یا هیمهم ناح یها و استان ها و شهرها التیها، مراکز ا تختیهمان پا یاسیس یکانون نواح شود. یاعمال م

 هستند. یالملل نیب یسازمان ها

 ی چیست و چرا به واحدهای کوچک ترتقسیم می شود؟اسیةسیناح ییایجغراف یفضا-15 

 میتقس ییاداره بهتر امور،آن فضا را به واحدها یبرا ت،یریو نظام مد ردیگ یرا در بر م ییایجغراف یفضا یاسیس هیهر ناح

 شده است. یبند میکشور ما به استان، شهرستان و... تقس ییایجغراف یمثال فضا یبرا کرده است. یبند

 ی را تعریف کنید.اسیس هیمرز ناح-16

حکومت هستند.  ای تیرینظام مد کی یاسیحدِاعمال اراده س یاست. خطوط مرز ییمرز و قلمرو یدارا یاسیس هیهر ناح

 اعمال و اجرا ندارند. تیقابل ،یینهاد فرمانروا یاسیو اراده س تیریاز آن حد به بعد، مد گر،یبه عبارت د

 رد؟یگ یقرارم یمورد بررس ایدرکدام رشته از جغراف یاسیس یمطالعه نواح-17

 جغرافیای سیاسی

 شده است؟ بیترک «استیس»و  «ایجغراف»از دو عنصر  ،یاسیس یایچرا جغراف-18

 یاسیس یها یریگ میو تصم استیگذارند و برعکس، س یم ریتأث ،یاسیس ماتیبر تصم ییایجغراف یو فضا ایجغراف رایز

 دهند. یم رییگذارند و آنها را تغ یاثر م ییایجغراف یفضا یرو زین

 ی را تعریف کنید.اسیس یایجغراف-19


