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 کشور، یک ناحیۀ سیاسی: 01درس

 نمره(22/1) هر موردالف( درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید:

 □غلط   ■ صحیح   سرزمین، قابل تصور نیست. هیچ کشوری بدون -021

 □غلط   ■ صحیح   نظام سیاسی در واقع همان حاکمیت است که وظیفه ادارۀ امور سرزمین و جمعیت را بر عهده دارد. -020

    ■غلط   □ صحیح   حکومت در واقع همان حاکمیت است. -022

 □غلط   ■ صحیح   بهترین خط مرزی در رودهای قابل کشتی رانی، خط منصف است. -029

    ■غلط   □ صحیح   تعیین مرزهای دریایی بین کشورها کار آسانی است. -020

 □غلط   ■ صحیح   دریای سرزمینی متعلق به کشور مجاور است. -022

    ■غلط   □ صحیح   هواپیماها برای عبور از مرزهای هوایی هر کشور الزم نیست ورود خود را به آسمان آن کشور اطالع دهند. -026

 □غلط   ■ پیشگامان الگوی نظام سیاسی تک ساخت ) یکپارچه( در جهان است.   صحیح شور فرانسه ازک -027

 □غلط   ■ صحیح   در نظام سیاسی تک ساخت، نظام قانون گذاری و سیاست گذاری متمرکز است. -028

    ■غلط   □ صحیح   .اداری خود کامال شبیه به هم هستند –کشورهای فدرال و یکپارچه از نظر واگذاری اختیارات به واحدهای سیاسی  -021

 □غلط   ■ صحیح   نظام سیاسی انگلستان از نوع نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی است. -061

 نمره( 22/1)هر موردب( عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

 است. ... حاکمیت ...عنصر چهارم برای موجودیت کشور،  -060

 آن است. ... سرزمین ...فضا و قلمرو یک کشور،  -062

 گویند.... هویت مکانی  ...احساس تعلقی که در یک فرد یا گروه به واسطه ارتباط با یک مکان برانگیخته می شود را  -069

 خود به تعیین مرز نیاز دارد.... قلمرو جغرافیایی  ...هر کشور برای مشخص کردن  -060

 آن است. ... مرز... آخرین حد قلمرو زمینی، هوایی و دریایی هر کشور  -062

 می گویند. ... منصف ...وسط رودخانه می گذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است را خط خطی که از  -066

 گویند. ... تالوگ ...خط مرزی که عمیق ترین نقاط بستر یک رود را به هم متصل می کند، خط  -067

 را معین می کنند. ...خط مبنا  ...برای تعیین مرز دریایی، ابتدا  -068

 حد جزر در دریاست. ...پایین ترین  ...خط مبنا،  -061

 نامیده می شود. ...دریای سرزمینی  ...مایل دریایی،  02از خط مبنا به سمت دریا تا حدود  -071

 گفته می شود. ...آب های آزاد  ...به بخش هایی از دریا که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارند،  -070

 با یکدیگر متفاوت اند. ...پیدایش ...  چگونگیمرزها از نظر  -072

 گفته می شود. ...پیشتاز )قبل از سکونت(  ...به مرزهایی که از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده است، مرزهای  -079

 بوده است. ...جغرافیای سیاسی ... مطالعۀ مرزها از دیرباز کانون پژوهش های  -070

 ن وابسته است.آ ... مرزهای ...امنیت و استقالل هر کشور به  -072

 یک کشور محسوب می شوند. ...حاکمیت ملی  ...مرزها حد  -076

 هستند و فرمان ها و تصمیمات سیاسی از این نقطه پخش می شود. ... پایتخت ...مرکز اقتدار سیاسی یک کشور  -077

 آن تبدیل می شود. ...کالن شهر  ...پایتخت یک کشور معموال به بزرگ ترین و مهم ترین شهر یا  -078

 نیاز دارد. ... مدیریت ...هر کشوری برای ادارۀ امور خود به نظام  -071

 منتقل شد.... اسالم آباد ... در کشور پاکستان بنا به دالیل مختلف، پایتخت از کراچی به  -081

 است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد....  ملت ...عناصر بنیادین یک کشور  -080

 است. ... ترکیبی ...و  ... ناحیه ای ...نظام سیاسی عراق از نوع  -082

 ( سؤاالت جور کردنی:پپ

 (0با توجه به انواع مرزها، عبارت های سمت راست را به طور مناسب به کلمات سمت چپ مربوط کنید.) -089

 مرزهای تحمیلی -0                                           2الف( متناسب با شرایط فرهنگی ایجاد می شوند.     

 مرزهای پیشتاز -2                                          9ب( با مدارها و نصف النهارها مشخص می شوند.    

 مرزهای غیر طبیعی -9                                  0ج( افراد یک ملت را در دو کشور همسایه قرار می دهند.    

 مرزهای طبیعی -0                            2ترسیم شده اند.    د( از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه 

 مرزهای تطبیقی -2                                                                                                          

 (72/1ه عنوان های سمت چپ وصل کنید.)در ارتباط با انواع نظام های سیاسی، جمله های سمت راست را به طور مناسب ب -080

 نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی -0                                           0الف( از اروپا به دیگر نقاط جهان راه یافته است.    

 فدرالنظام سیاسی  -2                      0ب( یک یا چند بخش کوچک به صورت خود مختار اداره می شوند.    
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 نظام سیاسی سلطنتی -9               2ج( کشور به چند ایالت تقسیم می شوند و ایالت ها اختیارات زیادی دارند.    

 نظام حکومتی تک ساخت )یکپارچه( -0                                                                                                          

 ارتباط با وظایف حکومت ها موارد سمت راست را به ستون سمت چپ وصل کنید.در  -082

 ( ادارۀ امور سرزمین0                                          0الف( حفظ و بهره برداری از منابع طبیعی    

 ( ادارۀ سازه انسانی2                                                          2ب( خدمات رسانی به مردم     

 ( روابط خارجی9                                                           2ج( وضع قوانین و مقررات    

 9د( برقراری صلح و توسعۀ همکاری های تجاری    

 0و( دفاع در برابر هجوم دشمنان    

 9ه( پیشگیری از جنگ    

 یاسی ستون سمت راست را به ستون سمت چپ وصل کنید.در ارتباط با انواع نظام های س -086

 ( ناحیه ای و ترکیبی0                                                 0الف( از اروپا به دیگر نقاط جهان راه یافته است    

 ( فدرال2                                                                     0ب( اختیارات محلی محدود است    

 ( یکپارچه )تک ساخت(9                                                             2ج( کشور به چند ایالت تقسیم می شود    

 9د( در این نظام فقط یک یا چند بخش کوچک به صورت خودمختار اداره می شوند   

 نمره( 22/1)هر مورد ج( گزینۀ صحیح را انتخاب کنید:

 کدام گزینه زیر یکی از بنیادهای هویتی افراد می باشد؟ -087

 ج( ملت                             د( حکومت                                ب( سرزمین الف( کشور                               

 مرز بین کدام کشورها  از اتصال نوک بلندترین نقاط کوهستان در رشته کوه پیرنه تعیین شده است؟ -088

 فرانسهد( اتریش و         ج( فرانسه و اسپانیا       اتریش                 ب( فرانسه و سوئیس                      الف( سوئیس و 

 به آب های پشت خط مبنا ................... گویند که کشور مجاور دریا مالک آن است -081

 ج( منطقه نظارت                  د( منطقه انحصاری اقتصادی     لی                     ب( آب های داخالف( دریای سرزمینی                   

 خط مرزی بین کانادا و امریکا به کار رفته است؟ کدام یک از گزینه های زیر برای تعیین -011

 ب( نصف النهار                             ج( خط منصف                     د( خط الراسالف( مدار                                

 کدام یک از مرزها قبل از استقرار اجتماعات انسانی در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند؟ -010

 د( پیشتازالف( تطبیقی                             ب( تحمیلی                                   ج( طبیعی                           

 مرزهای .......  مرزهایی هستند که در تعیین آنها شرایط فرهنگی در نظر گرفته نشده است. -012

 پیشتاز                                   ج( تطبیقی                           د( طبیعیب( الف( تحمیلی                             

 سال دارد؟ 0211کدام یک از پایتخت های زیر قدمتی بیش از  -019

 د( توکیو       ج( پاریس                     الف( رم                                  ب( لندن                                      

 کدام یک از کشورهای زیر از پیشگامان نظام سیاسی تک ساخت می باشد؟ -010

 تالیاالف( آلمان                               ب( انگلیس                                  ج( فرانسه                           د( ای

 ؟نمی کننددر نظام سیاسی فدرال، ایالت ها در کدام یک از موارد زیر از حکومت مرکزی تبعیت  -012

 ج( سیاست خارجی                  د( واحد پول ملی      ب( نوع برنامه های درسی          الف( دفاع                                

 عنصر بنیادین کشور کدام است؟ -016

 د( حاکمیتج( ملت                               الف( سرزمین                           ب( حکومت                                  

 د( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 (2/1)مفهوم حاکمیت چیست؟ -017

 پاسخ: یعنی داشتن استقالل و بی نیاز بودن از نظارت دولت های خارجی.

 (22/1غرور از افتخارات و یا پیروزی های کشور ناشی از کدام عامل است؟)احساس  -018

 پاسخ: عامل هویت مکانی )احساس تعلق به میهن(.
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 (2/1چرا هر کشوری به تعیین مرز نیاز دارد؟) -011

 پاسخ: برای مشخص کردن قلمرو جغرافیایی خود.

 (2/1چرا امروزه خطوط مرزی کشورها ارزش حقوقی و بین المللی دارند؟) -211

 پاسخ: زیرا محدوده های کشورهای هم مرز در اسناد سازمان ملل متحد ثبت می شود.

 (2/1مرزها به چند دسته کلی تقسیم می شوند؟) -210

 پاسخ: الف( مرزهای طبیعی    ب( مرزهای غیرطبیعی )مصنوعی(

 (22/1گویند؟)خطی که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستان به یکدیگر به وجود می آید را چه می  -212

 پاسخ: خط الراس.

 (2/1زمانی که رودخانه مرز بین دو کشور باشد، تعیین مرز به چند طریق انجام می شود؟) -219

 پاسخ: برای تعیین مرز از خط منصف یا تالوگ استفاده می کنند.

 (2/1در کدام مناطق از مختصات جغرافیایی به عنوان خط مرزی استفاده می شود؟) -210

 از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی وجود نداشته باشند. پاسخ: در بخش هایی

 (2/1در امنیت و بالعکس اختالف و کشمکش بین کشورها کدام عامل تاثیر دارد؟) -212

 پاسخ: نحوۀ شکل گیری و ایجاد مرزها.

 (2/1هویت یک ملت ریشه در چیست؟) -216

 آن دارد.پاسخ: ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک 

 (2/1علت همبستگی در بین افراد یک ملت چیست؟) -217

 پاسخ: زیرا افراد یک ملت اشتراکات تاریخی، فرهنگی و.... و نیز آرمان های مشترکی دارند.

 (2/1حکومت ها از چه نظر به سه گروه عمده تقسیم می شوند؟) -218

 سرزمین.پاسخ: از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنۀ 

 (22/1در کدام یک از نظام های سیاسی اختیارات محلی محدود است؟) -211

 پاسخ: نظام سیاسی تک ساخت )یکپارچه(.

 (22/1در کدام یک از نظام های سیاسی کشور به چند ایالت تقسیم می شود؟) -201

 پاسخ: نظام سیاسی فدرال.

 (2/1د؟)در نظام سیاسی فدرال حکومت و توزیع قدرت در چند سطح انجام می شو -200

 پاسخ: در دو سطح. الف( سطح فدرال )ملی و حکومت مرکزی(    ب( سطح ایالت )منطقه ای(.

 (2/1چرا حکومت ها و ملت ها باید عوامل پیدایش و بقای خود را بشناسند؟) -202

 پاسخ: زیرا اگر این عوامل تضعیف شوند، آن کشور در خطر نابودی و فروپاشی قرار می گیرد.

 پاسخ کامل دهیدو( به سواالت زیر 

 (72/1سه رکن بنیادی هر کشور را نام ببرید.) -209

 نظام سیاسی. -9جمعیت )ملت(     -2سرزمین     -0پاسخ: 

 (72/1)مفهوم سرزمین را بنویسید. -200

ن زمیپاسخ: هر کشوری بخشی از سطح زمین را اشغال کرده و زیستگاه مشترک افرادی است که به آن کشور تعلق دارند. هیچ کشوری بدون سر

 قابل تصور نیست.
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 (0حکومت و حاکمیت را با هم مقایسه کنید.) -202

 زپاسخ: حکومت یعنی نظام سیاسی که وظیفۀ ادارۀ امور سرزمین و جمعیت را بر عهده دارد ولی حاکمیت یعنی داشتن استقالل و بی نیاز بودن ا

 سیاسی آن است.نظارت دولت های خارجی و حاکمیت یک کشور نشان دهندۀ استقالل و اقتدار 

 (0کشور را تعریف کنید.) -206

پاسخ: کشور عبارت است از یک ناحیۀ سیاسی مستقل که دارای سرزمین مشخص، جمعیت دائمی و مقیم و حکومت مرکزی است و در امور داخلی 

 و خارجی خود حاکمیت دارد.

 (2/0ویژگی های یک سرزمین را بنویسید.) -207

سرزمین آن است. فضا یا سرزمین یک کشور دارای منابعی است و عرصه ای برای فعالیت های اقتصادی پاسخ: فضا و قلمرو جغرافیایی یک کشور، 

 و کار و زندگی مردم آن کشور محسوب می شود. وسعت سرزمین در کشورهای مختلف متفاوت است.

 (72/1منظور از هویت مکانی چیست؟) -208

 یک فرد یا گروهی از افراد برانگیخته می شود. پاسخ: احساس تعلقی است که به واسطۀ ارتباط با یک مکان در

 (0مرز را تعریف کنید.) -201

 پاسخ: مرز، خطی اعتباری و قراردادی است که برای تعیین حدود یک ناحیۀ سیاسی، از جمله کشور، بر روی زمین مشخص می شود.

 (0مرزها از چه نظر اهمیت دارند؟) -221

 می اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند و حدود حاکمیت و ادارۀ یک حکومت را تعیین می کنند.پاسخ: مرزها از این نظر اهمیت دارند که قلمرو رس

 (72/1خطوط مرزی بین کشورها چگونه تعیین می شود؟) -220

پاسخ: ابتدا کشورها برای تعیین خطوط مرزی به توافق می رسند و سپس، طبق نقشۀ ترسیم شده از محل عبور خطوط مرزی، روی زمین عالمت 

 ی کنند.گذاری م

 (0مرزهای طبیعی را تعریف کنید.) -222

ر، دیگ پاسخ: خطوط مرزی برخی از کشورها با استفاده از پدیده های طبیعی مانند رود، کوه، بیابان، دریاچه، تاالب و... مشخص می شود. به عبارت

 مبنای تعیین مرز دو کشور، پدیده های طبیعی هستند که بین آن دو قرار گرفته اند.

 (0با مرزهای طبیعی به سواالت زیر پاسخ دهید.) در ارتباط -229

 الف( خط الراس چگونه خطی است؟

 پاسخ: خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید.

 ب( خط منصف به عنوان مرز چگونه تعیین می شود؟

 مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است. پاسخ: خط منصف خطی است که از وسط رودخانه می گذرد و فاصله

 (72/1با توجه به نقشه به سواالت پاسخ دهید) -220

 ...         ج( نام رشته کوه: ... رشته کوه پیرنه ...طبیعی )خط الراس( ...         ب( نوع مرز:   ...  اسپانیاالف( نام کشور:    ... 

                               

 (2/0ی آبی به سواالت زیر پاسخ دهید.)با توجه به مرزها -222

 الف( تالوگ را تعریف کنید.

 پاسخ: خطی مرزی که عمیق ترین نقاط بستر رود را به هم متصل می کند.

 ب( علت برتری انتخاب خط تالوگ به عنوان خط مرزی در رودهای قابل کشتی رانی نسبت به خط منصف:

 طرف آن را دارند.پاسخ: چون هر دو کشور حق کشتی رانی در دو 
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 ج( دریای سرزمینی به محدوده ای گفته می شود؟

 مایل دریایی دریای سرزمینی نامیده می شود. 02پاسخ: از خط مبنابه سمت دریا تا حدود 

 (0):با توجه به مرز رودخانه ای به سواالت پاسخ دهید -226

                               ... خط منصف  ...مرزی ناحیه الف:  ب( نوع خط             ...خط تالوگ  ...الف( نوع خط مرزی ناحیه الف: 

 پاسخ: الف )خط تالوگ(، زیرا هر دو کشور حق کشتی رانی در دو طرف رودخانه را دارند. ج( در کدام دو مورد تنش کم تر است؟ چرا؟ 

 
 (0اصطالحات زیر را تعریف کنید.) -227

 در دریاست.خط مبنا پایین ترین حد جزر الف( خط مبنا: 

 آب های پشت خط مبنا )به طرف ساحل( را آب های داخلی می گویند.ب( آب های داخلی: 

 (0انجام کدام فعالیت ها در آب های آزاد برای همۀ کشورها آزاد است؟) -228

است، مشروط به اینکه مخل پاسخ: در آب های آزاد کشتی رانی، فعالیت نظامی، ماهیگیری، ایجاد تاسیسات و تحقیقات برای همۀ کشورها آزاد 

 دریانوردی بین المللی نباشد.

 (0منظور از مرزهای غیرطبیعی )مصنوعی( چه مرزهایی می باشند و چگونه تعیین می شوند؟) -221

افیایی رپاسخ: در بخش هایی از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی وجود نداشته باشد، با استفاده از مختصات جغ

 )مدارها و نصف النهارها(، خط مرزی تعیین می شود.

 (0مرزهای طبیعی و غیرطبیعی را در بین کشورهای زیر مشخص کنید.) -291

                               ... طبیعیغیر ...د( بلژیک و هلند:      ... طبیعی ...ج( فرانسه و اسپانیا:      ... طبیعیغیر ...ب( کانادا و امریکا:      ... طبیعی ...الف( ایران و عراق: 

 (72/1مرزها از نظر پیدایش و شکل گیری به چند گروه تقسیم می شوند؟) -290

 پاسخ: الف( مرزهای پیشتاز )قبل از سکونت(    ب( مرزهای تطبیقی    ج( مرزهای تحمیلی

 (0مرزهای پیشتاز )قبل از سکونت( چه مرزهایی هستند؟ یک مثال بزنید.) -292

رزهایی هستند که از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند و بعدها نیز مورد قبول ساکنان دو کشور همسایه قرار گرفته پاسخ: م

 اند. مانند مرز بین کانادا و آالسکا.

 (0مرزهای تطبیقی چه مرزهایی هستند؟ یک مثال بزنید.) -299

رهنگی تعیین می شوند و گروه های انسانی را، که از نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت پاسخ: مرزهایی هستند که با در نظر گرفتن شرایط ف

 اند، را از یکدیگر جدا می کنند. مانند مرز بین هند و پاکستان.

 (0مرزهای تحمیلی چه مرزهایی هستند؟ یک مثال بزنید.) -290

نشده است. در نتیجه، افراد یک ملت یا قوم را که دارای دین و زبان مشترک  پاسخ: مرزهایی هستند که در تعیین آنها شرایط فرهنگی در نظر گرفته

 ی.اند، را از هم جدا می کند و موجب می شود در دو کشور همسایه و در دو حکومت جداگانۀ قرار بگیرند. مانند مز بین کره شمالی و کره جنوب

 (72/1نوع مرزهای بین کشورهای زیر را مشخص کنید.) -292

                     ...مرز تطبیقی  ...الف( مرز میان پاکستان و هند:    

                    ...مرز پیشتاز )قبل از سکونت(  ...ب( مرز بین کانادا و آالسکا :    

 ...مرز تحمیلی  ...ج( مرز بین کرۀ شمالی و کرۀ جنوبی:    

 (0سرزمین است؟) منظور از مرزهای هوایی، حاکمیت بر کدام بخش از -296
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ه کپاسخ: هر کشور بر فضای باالی سرزمین خود نیز می تواند ادعای حاکمیت داشته باشد. به عبارت دیگر، مرز هر کشور مانند دیوار فرضی است 

 دورتادور سرزمین آن را احاطه کرده است و از طرف باال نیز به سمت جو ادامه دارد.

 (72/1به مرزها وجود دارد و نظارت و مراقبت ویژه ای بر آنها اعمال میشود؟)به چه دلیل حساسیت زیادی زیادی نسبت  -297

 پاسخ: زیرا مرزها در روابط یک کشور با کشورهای همسایه تاثیر دارند و می توانند عاملی برای ثبات و آرامش یا اختالف و منازعه باشند.

 (0در مورد مرزها به سواالت زیر پاسخ دهید.) -298

 رزها در روابط یک کشور با کشورهای همسایه چیست؟الف( دلیل تاثیر م

 پاسخ: مرزها می توانند عاملی برای ثبات و آرامش یا اختالف و منازعه باشند.

 ب( دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور در برابر تهدیدات خارجی بر عهده چه کسانی است؟

 ستپاسخ: بر عهدۀ نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ا

 (0دلیل تاثیر امن یا ناامن بودن مرزها بر رونق اقتصادی کشورها چیست؟) -291

ل، ن دلیپاسخ: مرزها تاثیر بسزایی در جا به جایی مسافران و مبادالت بازرگانی )صادرات و واردات کاال( و توسعۀ اقتصادی کشورها دارند. به همی

 تاثیر می گذارد.امن بودن و ناامن بودن آنها بر رونق اقتصادی کشورها 

 (72/1اداری در داخل کشور چیست؟) –دلیل مرزبندی سیاسی  -201

 اداری در داخل کشور می پردازند.-پاسخ: حکومت ها برای ادارۀ آسان تر فضای جغرافیایی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان به مرزبندی سیاسی

 (2/0)مهم ترین دالیل اهمیت پایتخت به عنوان کانون سیاسی کشور چیست؟ -200

پاسخ: الف( پایتخت مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است و فرمان ها و تصمیمات سیاسی از این نقطۀ مرکزی در سراسر آن کشور پخش می شود.   

د.  نب( روسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه و وزارتخانه ها و سازمان های اصلی دولت ها و همچنین سفارت خانه های خارجی در پایتخت ها مستقر

 ج( پایتخت مکان تصمیم گیری های سیاسی و مالقات سران یک کشور با نمایندگان حکومت های سایر کشورهاست.

 (2کدام عوامل در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت موثرند؟ چهار مورد را بنویسید.) -202

 داشتن قابلیت های محیطی مناسب مانند دسترسی به آب و اراضی حاصلخیز. -0پاسخ: 

 داشتن جمعیت قابل توجه. -2        

 در تقاطع راه های ارتباطی قرار داشتن، دسترسی آسان به سرتاسر کشور به ویژه مرزها. -9        

 داشتن قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها.  -0        

 (0عوامل موثر در تبدیل پایتخت ها به کالن شهرها کدام اند؟) -209

سیاسی و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، تمرکز اقتصادی نهادهای مالی و پولی و شرکت های بزرگ و ثروت و قدرت پاسخ: تمرکز قدرت 

 در پایتخت ها، موجب تبدیل آنها به کالن شهرها می شود.

 (0پیامدهای تبدیل پایتخت ها به کالن شهرها کدام اند؟) -200

 هوا و کمبود مسکن و خدمات.پاسخ: پیامدهایی چون رشد جمعیت، ترافیک، آلودگی 

 (0به کدام جمعیت، ملت گفته می شود؟) -202

ملت جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقر شده اند و اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی، اقتصادی و آرمان های مشترکی پاسخ: 

 دارند.

 (72/1حس ملی گرایی تا چه زمانی مورد تایید می باشد؟) -206

 که به میهن پرستی افراطی )ناسیونالیسم( یا برتری جویی یک ملت نسبت به دیگر ملت ها و نادیده گرفتن حقوق آنها منجر نشود.پاسخ: تا زمانی 

 (72/1سه وظیفه مهم حکومت )مدیریت کشور( را بنویسید.) -207

 پاسخ: الف( ادارۀ امور سرزمین      ب( ادارۀ سازه  یا ساختار انسانی      ج( روابط خارجی

 (0ر از ادارۀ سرزمین توسط نظام مدیریت کشور )حکومت( ، چه اموری می باشد؟)منظو -208
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 پاسخ: حراست از قلمرو و مرزهای کشور، دفاع در برابر هجوم دشمنان، حفظ منابع طبیعی و بهره برداری از آنها و...

 (0چه اموری در زمره ادارۀ سازۀ انسانی  توسط مدیریت کشور )حکومت( می باشد؟) -201

وضع قوانین و مقررات، رسیدگی به اختالفات و قضاوت، خدمات رسانی به مردم و رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، آموزش، برقراری نظم پاسخ: 

 و امنیت و...

 (22/0مهم ترین وظایف عمدۀ مدیریت کشور )وظایف حکومت ها( در روابط خارجی با سایر کشورها چیست؟) -221

فرهنگی با سایر کشورها، بستن پیمان ها و قراردادها، همکاری با نهادهای بین المللی، پیشگیری از جنگ، پاسخ: روابط سیاسی، اقتصادی و 

 برقراری صلح و توسعۀ همکاری های تجاری و ....

 (72/1حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنۀ سرزمین به چند گروه عمده تقسیم می شوند؟ نام ببرید.) -220

 نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی. -9نظام سیاسی فدرال     -2نظام سیاسی تک ساخت )یکپارچه(     -0پاسخ: 

 (72/1را بنویسید.)نظام سیاسی تک ساخت )یکپارچه( سه ویژگی از ویژگی های  -222

تان تقسیم می شود اما حکومت مرکزی حدود پاسخ: در این نوع سیستم سیاسی، کشور به واحدهای اداری و سیاسی کوچک تر مانند استان و شهرس

سی ااختیارات آنها را تعیین می کند.در این نوع نظام سیاسی، اختیارات محلی محدود و نظام قانون گذاری و سیاست گذاری متمرکز است. قدرت سی

 ی را اجرا می کنند.از یک کانون، یعنی پایتخت، به سایر نواحی کشور اعمال می شود و مدیریت های محلی، تصمیمات مرکز

 (2/0سه ویژگی از ویژگی های نظام سیاسی فدرال را بنویسید.) -229

 یرویپاسخ: در این نوع نظام سیاسی، کشور به چند ایالت تقسیم می شود و ایالت ها اختیارات زیادی دارند. هر ایالت عالوه بر وجود حکومت و ن

ستقل نیز دارد. حکومت مرکزی نقش هماهنگ کنندۀ و ارتباط دهندۀ ایالت ها را بر عهده تصمیم گیری در سطح ملی، قوه مقننه و مجریه و قضائیه م

 دارند و ایالت ها در دفاع، سیاست خارجی و واحد پول ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند.

 (0را بنویسید.)ناحیه ای و ترکیبی  ویژگی های نظام سیاسی -220

صورت تک ساخت است، فقط یک یا چند بخش کوچک به صورت ناحیه ای و خودمختار اداره می پاسخ: در این نوع نظام، بخش اعظم کشور به 

 شوند و مناطق خودمختار اختیارات سیاسی و اجرایی ویژه ای در ناحیۀ خود دارند.

 (72/1عوامل مهم پیدایش و بقای یک کشور را نام ببرید.) -222

 پاسخ: هویت ملی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی.
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