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 را نام ببرید.کشور یادیبن  سه رکن-1

 یاسینظام س-تیجمع-نیسرزم

 سرزمین چیست؟-2

 یبرا یاست و عرصه ا یمنابع یکشوردارا کی نیسرزم ایآن است. فضا  نیکشور، سرزم کی ییایفضا و قلمرو جغراف

 شود. یمردم آن کشور محسوب م یو کار و زندگ یاقتصاد یها تیفعال

 چیست؟ی اسینظام س-3

 .را بر عهده دارد تیو جمع نیاداره امور سرزم فهیدر واقع، همان حکومت است که وظ

 منظورازحاکمیت چیست؟-4

کشور نشان دهنده استقالل و  کی تی. حاکمیخارج یبودن از نظارت دولت ها ازین یداشتن استقالل و ب یعنی تیحاکم

 آن است. یاسیاقتدارس

 کشوررا تعریف کنید.-5

و  یاست و بر امور داخل یو حکومت مرکز میو مق یدائم تیمشخص، جمع نیسرزم یمستقل که دارا یاسیس ةیناح کی

 دارد. تیخود حاکم یخارج

 سیاسی را بنویسید.مرز فیتعر-6

 یمشخص م نیزم یاز جمله کشور، بر رو ،یاسیس هیناح کیحدود  نییتع یاست که برا یو قرارداد یاعتبار یمرز، خط

 شود.

 ..............است.گریکدیکشورها از  ییو جدا صیعامل تشخ نیمهم تر-7

 مرز

1 0س  در 
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 را بنویسید.مرزها تیاهم-8

حکومت  کیو اداره  تیهر کشورند و حدود حاکم یاسیس تیریاعمال مد یدارند که قلمرو رسم تینظر اهم نیمرزها از ا

 هر کشور است. ییو هوا ییایدر ،ینیحد قلمرو زم نیکنند. مرز، آخر یم نییرا تع

 چیست؟مرزها یالملل نیو ب یعلت ارزش حقوق-9

 شود. یهم مرز دراسناد سازمان ملل متحد ثبت م یکشورها یمحدوده ها رایز

 مرزهای طبیعی را تعریف کنید.-10

. به شودی م مشخص تاالب و اچه،یدر ابان،یمانند رود، کوه، ب یعیطب یها دهیکشورها با استفاده از پد یبرخ یخطوط مرز

 .اند آن دو قرار گرفته نیهستند که ب یعیطب یها دهیمرز دو کشور، پد نییتع یمبنا گر،یعبارت د

 روش تعیین خط مرزی دررشته کوه های مرزی چیست؟-11

 خط الراس

 خط الراس چیست؟-12

 .دیآ یبه وجود م گریکدیبه  ینقاط کوهستان نیاست که از متصل کردن نوک بلندتر یخط الرأس خط

 را بنویسید.دررودها یخط مرز نییتع یروش ها-13

است که از  یکنند. خط منصف خط یمرزاز خط ِ منصف استفاده م نییتع یدو کشور باشد، برا نیرود مرز ب کیاگر  -الف

 .اندازه است کیگذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به   یوسط رودخانه م

 .ندیگو ینقاط بستر رودرا به هم متصل کند که به آن تالوگ م نیتر قیعم یممکن است خط مرز-ب

 خط منصف چیست؟-14

 اندازه است. کیگذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به   یاست که از وسط رودخانه م یخط

 تالوگ چیست؟-15

 .کند می  نقاط بستر رودرا به هم متصل  نیتر قیعمکه  یخط مرز
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 روش تالوگ است؟ یران یقابل کشت یدررودها ینوع خط مرز نیچرا بهتر -16

 در دو طرف آن را دارند. یرانیچون هر دو کشورحق کشت

 

 را بنویسید. اهایدردر ییایمرزدر نییروش تع -17

 .استیحد جزر در در نیّ تر نییکنند. خط مبنا پا یم نیابتدا خط مبنا را مع ،ییایمرز در نییتع یبرا

 کنید.آب های داخلی را تعریف -18

 مالک آن هاست. ایکه کشور مجاور در ندیگو یم یداخل یپشت خط مبنا )به طرف ساحل( آب ها یبه آب ها

 دریای سرزمینی چیست؟-19

 یم دهینام ینیسرزم یایمتر است( در1852برابر با   ییایدر لی)هر ما ییایدر لیما12تا حدود   ایاز خط مبنا به سمت در

 کشورها در آن منطقه حق عبورومرور بدون ضرر را دارند. ریاما سا استیشود که آن هم متعلق به کشور مجاور در

 

 آب های آزاد را تعریف کنید.-20

 ،یران یآزاد کشت یقرار ندارند. در آب ها یکشور چیه تیشود که در مالک یگفته م ایاز در ییبه بخش ها« آزاد یآب ها»

 یانوردیمخّل در نکهیهمه ُ کشورها آزاد است؛ مشروط به ا یبرا قاتیو تحق ساتیتأس جادیا ،یریگ یماه ،ینظام تیفعال

 نباشد. یالملل نیب
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 مرزهای غیرطبیعی چیست؟-21

وجودنداشته باشد، با استفاده از  یخطوط مرز نییتع یبرا یعیطب یها دهیکه امکان استفاده از پد نیاز زم ییدر بخش ها

مدار   یکارویکانادا و امر نیشود؛ مانند مرز ب یم نییتع ی)مدارها و نصف النهارها،( خط مرز ییایمختصات جغراف

 .یدرجه شمال49

 ی را نام ببرید.ریو شکل گ شیدایانواع مرزها از نظر پ -22

 مرزهای تطبیقی و مرزهای تحمیلی-مرزهای پیشتاز

 مرزهای پیشتاز یا قبل از سکونت را تعریف کنید.-23

مورد قبول ساکنان دو کشور  زیشده اند و بعدهان میاز سکنه ترس یخال یدر نواح میقد یهستند که از زمانها ییمرزها

نوع  نی. اافتندیمردم در دو طرف آن اسکان  جیکانادا و آالسکا که بعدها به تدر نیقرار گرفته اند؛ مانند مرزب هیهمسا

 کنند. ینم جادیا یمرزها مشکل

 مرزهای تطبیقی چیست؟-24

 ،یزبان ،یرا، که از نظر قوم یانسان یشوند و گرو ه ها یم نییتع یفرهنگ طیهستند که با در نظر گرفتن شرا ییمرزها

و استقالل پاکستان از  ییهند و پاکستان که پس از جدا نیکنند؛ مانند مرز ب یجدا م گریکدیمتفاوت اند، از  رهیو غ ینید

 جدا شود. نیاز هندونش نینشآن دقت شد تا منطقه مسلمان  نییهند، درتع

 مرزهای تحمیلی چیست؟-25

 یقوم را که دارا ایملّت  کیافراد  جه،یدر نظر گرفته نشده است. در نت یفرهنگ طیآنها شرا نییهستند که در تع ییمرزها

 رند؛یو در دو حکومت جداگانه قرار بگ هیشود در دو کشور همسا یکند و موجب م یو زبان مشترک اند، از هم جدا م نید

خود و بدون توجه به اقوام و  تیقلمرو نفوذ و حاکم یبر مبنا قایافر  رهاستعمارگر در قا یکه کشورها ییمانند مرزها

 .یو کره جنوب یکره شمال نیمرز ب ایو  جادکردندیفرهنگ ها ا

 کره شمالی وجنوبی را بنویسید. تاریخچه پیدایش مرز-26

کشور به دو کشور  نیکره، ا رهیژاپن بر شبه جز  طرهیدوم و سال ها س یجنگ جهان انیپس از پا ،یالدیم1945در سال  

 .شد میتقس یوجنوب یکره شمال
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وکره   وستیپ ،یشرق یو اروپا یشورو ریاتحاد جماه یعنی ،یستیبه بلوک شرق کمون یدر آن زمان، کشور کره  شمال 

  .قرار گرفت یغرب یو اروپا کایمتحده امر االتیا یعنیبلوک غرب،   طرهیتحت س زین یجنوب

درجه 38مدار   یسابق توافق کردند مرز دو کشور رو یشورو ریاتحاد جماه کاویکره به دو کشور، امر میزمان تقس در

رخ داده است و اختالفات تا  یمرز یها یریو درگ ینظام یدو کشورحمله ها نیکره، بارها ب میشود. پس از تقس نییتع

 ادامه دارد. زیامروز ن

 مرزهوایی چیست؟-27

 یباال یدارد، بر فضا تیحاکم ینیسرزم یایبر در ایو در صورت مجاورت با در ینیزم یبر مرزها نکهیهر کشور عالوه بر ا

 .داشته باشد تیحاکم یتواند ادعا یم زیخود ن نیسرزم

 زیآن را احاطه کرده است و از طرف باال ن نیاست که دورتادور سرزم یفرض یواریمرز هر کشور مانند د گر،یبه عبارت د 

  .به سمت جو ادامه دارد

 و ورود خود را به آسمان آن کشور اطالع دهند. رندیاجازه بگ دیهر کشوربا ییهوا یعبور از مرزها یبرا ماهایهواپ

 را بنویسید. مرزها تیاهم -28

آن وابسته است. مرزها حد  یواستقالل هر کشور به مرزها تیدارند و امن یخاص تیاهم یمرزها در هر کشور-الف 

 .شوند یکشور محسوب م کی یمل تیحاکم

اختالف و  ایثبات و آرامش  یبرا یتوانند عامل یوم رگذارندیتأث هیهمسا یکشور با کشورها کیمرزها در روابط -ب

 یبر آنها اعمال م یا ژهینسبت به مرزها وجود دارد و نظارت و مراقبت و یادیز تیحساس ل،یدل نیمنازعه باشند. به هم

 .شود

کشورها  ی)صادرات و واردات کاال( و توسعه اقتصاد یمسافران و مبادالت بازرگان ییدر جابه  جا ییبسزا ریمرزها تأث-پ

 گذارد.  یم ریکشورها تأث یادناامن بودن آنها بر رونق اقتص ایامن بودن  ل،یدل نیدارند. به هم

 است؟ یکشور برعهده چه کسان یو کنترل مرزها تیریحفاظت و مد -29

و  ییو هوا ینیزم یو دفاع از مرزها یانتظام یرویکشور بر عهده  مرزبانان ن یو کنترل مرزها تیریحفاظت و مدالف -

 طیاست. مرزبانان پرتالش شرا رانیا یاسالم یمسلّح جمهور یروهایبر عهده  ن یخارج داتیکشور در برابر تهد ییایدر
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در کشور برقرار  تیکنند تا امن یطاقت فرسا را تحمل م یرمادر ارتفاعات و درگرما و س یمانند نگهبان یطیدشوار مح

 .کنند یزندگ یباشد و مردم بتوانند با آسودگ

و استقالل  تیبا مرزبانان، از امن یهمکار( کشور ما همواره با مشارکت و نانی)مرزنش یمرز یساکنان نواح نیهمچن-ب

 کشور و مرزهادفاع کرده اند.

 چیست؟درداخل کشور اداری – یاسیس یعلل مرزبند -30

 - یاسیس یکشورها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان، به مرزبند ییایجغراف یاداره آسان تر فضا یحکومت   ها برا

 پردازند. یدر داخل کشور م یادار

 را بنویسید.کشور تختیپا یها یژگیو -31

در سراسر آن  ینقطه مرکز نیاز ا یاسیس ماتیکشور است و فرمان ها و تصم کی یاسیمرکز اقتدار س تختیپا-الف

 .شود یکشور پخش م

 یسفارتخانه ها نیدولت ها و همچن یاصل یو وزارت خانه ها و سازمان ها هیو قضائ هیمقننه، مجر یقوا یرؤسا-ب

 ندگانیکشور با نما کیو مالقات سران  یاسیس یها یریگ میمکان تصم تختیهامستقرند. پا تختیدر پا یخارج

 .کشورهاست ریسا یحکومت ها

 شود. یم لیکالن شهر  آن تبد ایشهر  نیو مهم تر نیکشور معموالً به بزرگ تر کی تختیپا-پ

 را بنویسید. تختیمکان به عنوان پا کیعوامل موثر در انتخاب  -32

 ز،یحاصلخ یبه آب و اراض یمناسب؛ مانند دسترس یطیمح یها تیداشتن قابل-الف 

 قابل توجه، تیداشتن جمع-ب

 مرزها، ژهیآسان به سرتاسر کشور به و یقرار داشتن، دسترس یارتباط یدر تقاطع راه ها-پ

 .مناسب و دور بودن از مرزها یدفاع تیداشتن قابل-ت

 سیکنند؛ مانند شهر پار یبودن خود را تا سال ها حفظ م تختیپا تیدارند و موقع یادیها قدمت ز تختیاز پا یبرخ-ث

 پایتخت دو کشوررا نام ببرید که منتقل شده اند؟-33

 به اسالم آباد در پاکستان. یاز کراچ تختیانتقال پا ای لیدر کشور برز ایلیبه براز رویودوژانیشهر ر
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 را بنویسید. ها به کالن شهر تختیپا لیعلل تبد -34

وشرکت  یو پول یمال ینهادها یتمرکز اقتصاد ،یدولت یو وزارتخانه ها و سازمان ها یاسیبه طور معمول، تمرکز قدرت س

 .شود یآن ها به کالن شهرها م لیها، موجب تبد تختیبزرگ وثروت و قدرت در پا یها

 را بنویسید.ها به کالن شهر تختیپا لیتبد یامدهایپ -35

 هوا وکمبودمسکن و خدمات را به دنبال دارد. یآلودگ ک،یتراف ت،یچون رشد جمع ییامدهایپ

 ملت را تعریف کنید.-36

 نیسرزم کیاست که در قلمرو  یتیندارد. ملت جمع یکشور است و بدون آن کشور معنا و مفهوم کی نیادیملت، عنصر بن

 دارند. یمشترک یو آرمان ها یو اقتصاد یمذهب ،یزبان ،یخیمشخص مستقرشده اند و اشتراکات تار

 را بنویسید. مهم حکومت ها فهیسه وظ -37

 نیاداره امور سرزم-

 یساختار انسان ایاداره سازه  -

 یروابط خارج -

را نام  نیقدرت در پهنه سرزم عیکشور و توز ییایجغراف یفضا تیریسه گروه عمده حکومت ها از نظر مد -38

 ببرید.

 (کپارچهیتک ساخت ) یاسینظام س-

 فدرال یاسینظام س -

 یبیو ترک یا هیناح یاسینظام س -

 نظام سیاسی تک ساخت)یکپارچه( را توضیح دهید.-39

شود اما  یم میکوچک تر مانند استان و شهرستان تقس یوادار یاسیس یکشور به واحدها ،یاسینوع نظام س نیدر ا

 یمحدود و نظام قانون گذار یمحل اراتینوع نظام اخت نیکند. در ا یم نییآنها را تع اراتیحدود اخت یحکومت مرکز

شود  یکشور اعمال م ینواح ریبه سا تخت،یپا یعنیکانون،  کیاز  یاسیمتمرکز است. قدرت س یگذار استیوس
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قانون  یمجلس مل یعنی ،یسطح قانون گذار کیکنند. فقط،  یرا اجرا م یدولت مرکز ماتیتصم ،یمحل یها تیریومد

 در تمام کشور همسان است. یادار التیو مقررات و تشک نیدر مرکز وجود دارد و قوان ،یگذار

 الگوی حکومتی تک ساخت است. شگامانیاز پ .............کشور -40

 فرانسه 

 نظام سیاسی فدرال چیست؟-41

 دارند. یادیز اراتیها اخت  التیشودو ا یم میتقس التیکشور به چند ا ،یاسینوع نظام س نیدر ا

 دو سطح توزیع قدرت درحکومت فدرال را بنویسید.-42

 (یو حکومت مرکز یالف( سطح فدرال )مل

 )منطقه( التیب( سطح ا 

دارد.  زیمستقل ن هیو قضائ هیقوه مقننه و مجر ،یدر سطح مل یریگ میتصم یرویعالوه بر وجود حکومت و ن التیهر ا

سبب،  نیکنند. به هم یم یمستقرندو قانون گذار التیدر هر ا یالتیو سنا درمرکز کشور و مجلس ا ندگانیمجلس نما

خود به طور  یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یزیدر امور وبرنامه   ر التیا ند و هر ا گرمتفاوتیکدیها با  التیا نیقوان یبرخ

 کند. یو عمل م یریگ میمستقل تصم

 

 را توضیح دهید. در نطام قدرال ینقش حکومت مرکز -43

ها در  التیها را بر عهده دارد و ا التینقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده ا یحکومت مرکز ،یاسینوع نظام س نیا در

 کنند. یم تیتبع یاز حکومت مرکز یو واحدپول مل یخارج استیدفاع، س
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ی کشورچگونه اداره می شود؟بیو ترک یا هیناح یاسینظام س در-44

و  یا هیچند بخش کوچک به صورت ناح ای کینوع نظام، بخش اعظم کشور به صورت تک ساخت است؛ فقط  نیدر ا

 یاسیخود دارند. نظام س هیدر ناح یا ژهیو ییو اجرا یاسیس اراتیشوندو مناطق خود مختار اخت یخودمختار اداره م

 نوع است. نیو انگلستان ازا جانیآذربا یعراق، جمهور یکشورها

را نام ببرید.کشور کی یو بقا شیدایعوامل پ نیترمهم  -45

ینیسرزم یوستگیوپ یمل ی،همبستگیمل تیهو

؟ردیگ یقرار م یو فرو پاش یدر خطر نابوددرچه صورتی کشور-46

از بین رفتن هویت ملی و همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینیضعیف شدن و

 وظیفه حکومت هاوملت  در قبال بقای کشورشان چیست؟-47

آنها بکوشند. تیحفظ و تقو یکشور خود را بشناسند و برا یو بقا شیدایعوامل پ دیحکومت ها و ملت ها با

11درس

 ازچه کلماتی ترکیب شده است؟ کیتیاصطالح ژئوپل -1

شده  بیترک استیس یبه معنا «کیتیپل»و واژه  ایجغراف یبه معنا یمخفف ژئوگراف« ژئو»از دو واژه ّ  کیتیاصطالح ژئوپل

 است.

 را تعریف کنید. کیتیاصطالح ژئوپل -2

سر وکار  استیو س ایاست که با موضوع قدرت و ارتباط آن با جغراف یاسیس یایاز دانش جغراف یشاخه ا کیتیژئوپل»

 کند. یسه عنصر را مطالعه م نیدارد و روابط متقابل ا
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