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درصد تجارت جهانی از چه طریق صورت می گیرد؟90حدود -   17 

*دریایی  -د            زمینی            - ج                 راه آهن         - ب                    هوایی       -الف  

هاي فله بر چه نوع کاالهایی را حمل ونقل می کنند؟ کشتی- 18 

...سنگ آهن  سیمان و ،  زغال سنگ، غالت    

 9درس  

سازه انسانی -3        فضاي جغرافیایی -2       قلمرو جغرافیایی    -  1       ارکان ناحیه سیاسی را نام ببرید؟-1  

ناحیه سیاسی را توصیف کنید؟-2  

.ناحیه سیاسی به بخشی ازسطح زمین گفته می شود که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد  

فراملی-3       ملی   -2     ناحیه سیاسی فروملی   - 1                  انواع نواحی سیاسی را نام ببرید؟-3  

ناحیه سیاسی فروملی چیست؟  -4  

شهرستان واستان است که تحت مدیریت .بخش.شهر.یک واحد جغرافیایی مانند روستا 
.فرمانداري واستانداري قرار دارد.بخشداري.شهرداري.دهداري  

سی ملی چیست؟  ناحیه سیا-5  

.ملی محسوب می شودهر کشور مستقل که نظام حکومتی مستقلی داردیک ناحیه سیاسی  

ناحیه سیاسی فراملی چیست؟ -6  

عبارت است از چند کشور که تحت اداره ي یک نظام مدیریت منطقه اي قرار گرفته اند مانند    
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ناحیه سیاسی ویزه چیست؟  -7  

ناحیه اي است که نظام مدیریت مخصوص به خود دارد مانند نواحی خود مختار ومناطق آزاد تجاري   

؟  به استان ها یا ایالت هایی گفته می شود که به دلیل شرایط قومی و نواحی خودمختار به چه نواحی گفته می شود-8
.جی و دفاع تابع حکومت مرکزي هستندودر امور سیاست خار. مذهبی ونظایرآن از استقالل محدودي بر خوردارند  

.مناطقی هستند که برخی قوانین و مقررات کشور در آنها اجرا نمی شودمناطق آزار تجاري یعنی چه؟    -9  

هرناحیه ي سیاسی کانونی داردکه محل تمرکز قدرت سیاسی است وقدرت سیاسی ازآن کانون ناحیه سیاسی چیست؟ -10
.عمال می شوندنقطه در سطح ناحیه ي سیاسی ا  

 هر ناحیه ي سیاسی فضاء وجغرافیایی را در برمی گیرد ونظام مدیریت برايفضاي جغرافیایی ناحیه سیاسی چیست؟-11
.اداره ي بهتر امور آن فضا را به واحدهایی تقسیم بندي کرده است  

فیا و سیاست است وپیامد جغرافیاي سیاسی علم مطالعه ي کنش هاي متقابل جغراجغرافیاي سیاسی را توصیف کنید؟-12
.هاي تاثیر این دو بر یکدیگر را تحلیل می کند  

، شوراي   شهرداري.شهرستان واستان که تحت مدیریت دهیاري.شهر.بخش.عبارت یک واحد جغرافیایی مانند روستا-  13
  فروملی      دارد؟ فرمانداري واستانداري قرار دارد به کدارم یک ازاقسام نواحی سیاسی اشاره .بخشداري.شهر

کانون ناحیه سیاسی محل تمرکز قدرت سیاسی دریک ناحیه فراملی چه نام دارد؟   -14  

مالیاتی و گمرکی.   اجرا نمی شود...............در مناطق آزاد تجاري معموال قوانین -15  

  داخلی -استقالل محدود .     خود است.............. یک واحد سیاسی در اداره ي امور ................ خود مختاري - 16

 وجودآبراهه ي مهمی -خلیج فارس همیت خاصی با آن داده است؟    مهم ترین انبار نفت جهان کجاست وکدام عامل ا-17
 چون تنگه ي هرمز         

شمال دریاي سیاه وجنوب اوکراین  قه از جهان واقع شده است؟  در کدام منط) کریمه( شبه جزیره ي-18  
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