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10درس         
     بنیادي موجودیت یک کشوررا نام ببرید؟سه رکن -1

نظام سیاسی -3- جمعیت -2-سرزمین -1  

-2  حاکمیت یعنی چه ؟  

 یعنی داشتن استقالل وبی نیازبودن ازنظارت  دولتهاي خارجی

کشوربه چه مکانی گفته می شود؟ -3  
عبارتست از یک ناحیه سیاسی مستقل که داریا سرزمین،جمعیت دائمی ومقیم وحکومت مرکزي است  

.وبرامورداخلی وخارجی خود حاکمیت دارد  

هویت  شودرا برانگیخته می گروهی از افراد یا فرد به واسطه ارتباط بایک مکان در یکحساس تعلق که ا -4
گویندمکانی    

 

را می توان به دو دسته تقسیم کرد،گزینه صحیح را عالمت بزنید؟ مرزبین کشورها-5  

مرزدریایی، مرز زمینی : پ            )مصنوعی(مرزغیرطبیعی مرزطبیعی،: بمرززمینی             ، مرزهوایی: الف
گزینه الف و ب: ت         

   

 ناحیه سیاسی،از جمله کشور،برروي زمین مشخص میشودراخطی اعتباري وقراردادي که برا تعیین حدودیک -6
گویندمرز  

. 

خطی که از متصل کردن نوك بلندترین نقاط  کوهستانی به یکدیگر بوجودمی آید را چه می گویند؟-7  

خط استوا: تخط الراس                             : پ ط الماء                     خ: خط القعر                   ب: الف  

.منصف استفاده می کنند یا گتالوورباشد،براي تعیین مرزاز خط مرزبین دوکش اگر یک رود،-8  

غ                   ص  
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.         دررودهاي قابل کشتیرانی،تالوگ بهترین خط مرزي است -9 

غ         ص        

چون هردوکشورحق کشتی رانی چرا خط تالوگ بهترین خط مرزي در رودهاي قابل  کشتیرانی است؟-10
.                دردوطرف آن را دارند  

درجه شمالی می باشد49کشورهامدار مرزکدام -11   

نمارك       دا و ژونر: مکزیک                پ و ریکاآم: ب                  آمریکا کانادا و: الف  

؟ انواع مرزها ازنظر پیدایش وشکل گیري   12-  

 

 

مرزها تحمیلی: مرزهاي تطبیقی                           پ: ب)               قبل ازسکونت(مرزهاي پیشتاز:الف  

 

 13 نوع مرزها را با مثال داده شده بطور صحیح بهم وصل نمائید؟

مرز کانادا وآالسکا                                                                      تحمیلی   

 مرزپاکستان وهند                                                                         تطبیقی 

                                  تالوگ                                                                             مرزایران وعراق

                                   منصف                                                              مرزکره شمالی وجنوبی   

                                                                                                                    چین وهند:ت    
       پیشتاز                                                                                             
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کشورازراه خشکی ودریا هم ..........کیلومترمرزمشترك با کشورهاي همسایه دارد وبا 8755 کشورماحدود-14  
.مرزاست  

کشور14: ت                         کشور 17: پ                      کشور  15:ب                       کشور  12: الف  

 

گزینه صحیح را ؟مهم ترین آنها کدام است  بعنوان پایتخت موثرندعوامل مختلفی در انتخاب یک مکان -15
 عالمت بزنید؟

داشتن جمعیت قابل توجه: داشتن قابلیت محیطی مناسب                      ب: الف   

تمام گزینه ها: ت   قرارداشتن                             در تقاطع راه ها: پ  

غرافیایی کشوروتوزیع قدرت در پهنه سرزمین به سه گروه تقسیم می حکومتها از نظر مدیریت فضاي ج- 16
.نام ببرید   .شوند  

یکپارچه( سیاسی تک ساخت  نظام - 1    

نظام سیاسی فدرال - 2    

نظام سیاسی ناحیه اي وترکیبی - 3 

  نام بردرا هویت ملی ، همبستگی ملی،پیوستگی سرزمینی توان  ازمهم ترین عوامل پیدایش وبقاي کشور می-17
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