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 ژئوپلیتیک: 00درس

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

    ■غلط   □ صحیح   که مورد قبول همگان است.« سیاست جغرافیایی » اصطالح ژئوپلیتیک معادل  -226

 □غلط   ■ صحیح   واژه قدرت مترداف با واژه های نفوذ و اقتدار است. -227

 □غلط   ■ صحیح   و احزاب سیاسی از بازیگران سیاسی اصلی و عمدۀ در جهان می باشند.گروه ها  -228

    ■غلط   □ صحیح   مکیند به عنوان پدر علم جغرافیای سیاسی شناخته می شود. -221

    ■غلط   □ صحیح   آلفرد ماهان، قدرت دریایی را فقط در نیروهای جنگی ناوگان دریایی می دانست. -261

 □غلط   ■ صحیح   یک کشور، شکل فشرده است. بهترین شکل برای -260

 □غلط   ■ صحیح   قابلیت دفاعی کشورهایی که شکل جمع و جور )فشرده( دارند، زیاد است. -262

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

 است. ...جغرافیای سیاسی  ...ژئوپلیتیک شاخه ای از دانش  -269

 تشکیل می دهد....  قدرت... جوهرۀ زئوپلیتیک را  -260

 است. ... توانایی... در فرهنگ فارسی، قدرت به معنای داشتن  -262

 نام دارد. ...جزیرۀ جهانی  ...مکیندر معتقد بود که بخش عمدۀ خشکی های جهان، سه قارۀ به هم چسبیدۀ آسیا، اروپا و افریقاست و  -266

 نام دارد. ...قدرت ملی  ...اهداف و تحقق آرمان هایش  قدرت یک کشور یا ملت برای رسیدن به -267

 نقش مهمی در قدرت ملی یک کشور دارد. ...آب های آزاد ... موقعیت دریایی یعنی دسترسی به  -268

 همراه باشد در امر دفاع مشکل به وجود می آید. ...کمبود جمعیت  ...وسعت زیاد یک کشور، اگر با  -261

 نقش مثبتی دارند. ... دفاعی ...نواحی کوهستانی در کنار مشکالت متعدد از نظر  -271

 دارند. ...مربع )دایره( ... کشورهای جمع و جور، شکلی شبیه  -270

 می گویند.... جمع وجور )فشرده(  ...به کشورهایی که شکلی شبیه مربع یا دایره دارند، کشورهای  -272

 هستند. ...جزیره ای ...  کشورهای چند پاره یا چند تکه، کشورهای -279

 است.... دنباله دار  ...وقتی که یک بخش از کشور به صورت شبه جزیره یا داالن از سرزمین اصلی جداست این کشور دارای شکل  -270

 می گویند....  محاطی... به کشورهایی که درون یک کشور دیگر محصور شده اند، کشورهای  -272

 می گویند. ...ژئوپلیتیکی  ...سیاست و قدرت بر یکدیگر تاثیر می گذارند، منطقۀ  به منطقه ای که در آن سه عامل جغرافیا، -276

 ( سؤاالت جور کردنی:پ

 (72/1در ارتباط با قدرت و نظریه های ژئوپلیتیکی، موارد سمت راست را به سمت چپ کنید.) -277

 ( آلفرد ماهان0                                                       9الف( نظریه فضای حیاتی    

 ( کارل ریتر2                                                        0ب(  نظریه قدرت دریایی    

 ( راتزل9                                                         0ج( نظریه قدرت خشکی    

 ( مکیندر0                                                                                          

 (22/0در ارتباط با شرایط تبدیل شدن یک کشور به قدرت دریایی، موارد مرتبط را پیدا کرده و به هم وصل کنید.) -278

 ( فرهنگ دریانوردی0                                                2الف(حمایت و توجه دولت به قدرت دریایی    

 (  گسترش ساحل2                                                6ب( مجاورت یک کشور با یک یا چند دریا    

 معیت( تعداد ج9                                             0ج( داشتن سواحل مناسب برای ایجاد بندرگاه    

 ( وضع طبیعی سواحل0                                                   0د( عالقه مردم یک کشور به دریانوردی    

 ( خط مشی سیاسی و حکومت 2                                2و(  طول سواحل یک کشور و دسترسی به آب های آزاد    

 ( موقعیت جغرافیایی6                                                                                                       

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

 جوهرۀ ژئوپلیتیک را کدام عنصر تشکیل می دهد؟ -271

 د( حاکمیتج( قدرت                               ب( حکومت                                   الف( سیاست                               

 توسط کدام جغرافی دان سیاسی مطرح گردید.« فضای حیاتی»نظریه  -281

 د( همبولت                  ج( مکیندر                                           راتزلب( الف( آلفرد ماهان                               

 مکیندر بخش مرکزی جزیره جهانی را چه نامیده است؟ -280
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 ج( کانون                             د( مرکزب( هارتلند                                الف( قلعه )دژ(                                 

 جنگ های جهانی اول و دوم موثر بوده است؟ کدام نظریه در سیاست های جنگ طلبانه آلمان و وقوع -282

 ب( نظریه قدرت دریایی                 ج( نظریه فضای حیاتی              د( نظریه قدرت هواییالف( نظریه هارتلند                            

 توسط کدام جغرافی دان مطرح شد؟« قدرت دریایی»نظریه  -289

 د( آلفرد ماهان               ج( مکیندر                           ب( راتزل                            الف( همبولت                           

 آلفرد ماهان دلیل پیروزی انگلستان بر رقیبان را چه می دانست؟ -280

 ج( قدرت هوایی                       د( قدرت استعماری                        ب( قدرت دریاییالف( قدرت خشکی                             

 اثر کدام جغرافی دان است؟« نفوذ و تاثیر قدرت دریایی در تاریخ» کتاب  -282

 د( ریتر             ج( آلفرد ماهان           الف( راتزل                                      ب( مکیندر                              

 کشور لهستان  به عنوان کشوری حائل بین کدام کشورها می باشد؟ -286

 هلند –چک                    د( آلمان  –ج( روسیه آلمان                      –ب( روسیه انگلستان                         –الف( آلمان 

 به آب های آزاد توانستند به قدرت های بزرگ دریایی تبدیل شوند؟کدام دسته از کشورهای زیر به دلیل دسترسی داشتن  -287

 فرانسه –آلمان                      د( آلمان  –ج( ژاپن انگلستان                    –ب( ژاپن انگلستان                         –الف( آلمان 

 بهترین شکل برای یک کشور کدام گزینه زیر است؟ -288

 پاره –د( پاره ج( فشرده                              الف( دنباله دار                                  ب( طویل                                

 کدام یک، بهترین شکل برای یک کشور محسوب می شود؟ -281

 ب( دنباله دار، که دارای یک زایده با اهمیت استراتژیک باشد      الف( فشرده، که پایتخت در اطراف آن قرار داشته باشد.                  

 ج( دنبله دار، که دارای یک زایده با اهمیت اقتصادی باشد.                     د( فشرده، که پایتخت در مرکز کشور قرار داشته باشد.

 کدام یک از کشورهای زیر دارای شکل بهتری است؟ -211

 ج( شیلی                               د( لسوتوب( لهستان                                                   الف( تایلند             

 شکل سرزمینی کدام کشورها شبیه به یکدیگر است؟ -210

 د( نروژ و شیلی         الف( تایلند و اندونزی                   ب( لهستان و لسوتو                     ج( شیلی و لهستان           

 د( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 (2/1)چیست؟ قدرتمفهوم  -212

 پاسخ: قدرت به توان و استعداد انسان برای انجام دادن کاری که مطلوب اوست، گفته می شود.

 (2/1اعتقاد برخی از اندیشمندان در ارتباط با قدرت طلبی چیست؟) -219

 تمایل به داشتن قدرت از خصوصیات و تمایالت طبیعی بشر است.پاسخ: معتقدند که قدرت طلبی و 

 (2/1الزمه رسیدن هر فرد یا گروه انسانی برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود چیست؟) -210

 پاسخ: باید قدرت داشته باشند.

 (2/1بر چه اساسی انواع قدرت وجود دارد؟) -212

 پاسخ: بر حسب شرایط و اهداف و خواسته ها.

 (2/1ت چیست؟)مفهوم سیاس -216

 پاسخ: سیاست عبارت است از علم ادارۀ یک کشور یا حکومت داری.

 (2/1زمینۀ پیدایش نظریه های ژئوپلیتیکی چیست؟) -217

 پاسخ: رابطۀ عوامل جغرافیایی با سیاست و قدرت.

 (2/1مکیندر کدام بخش از جزیره جهانی را غیرقابل دسترسی می دانست؟) -218
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 پاسخ: منطقۀ خشکی اوراسیا

 (72/1کدام بخش از جزیره جهانی را قلعه یا دژ نامید؟) مکیندر -211

 پاسخ: منطقۀ خشکی اوراسیا ) از رود ولگا در غرب تا سیبری در شرق (

 (2/1دو بندر مهم ایران در دریای عمان را نام ببرید.) -911

 پاسخ: بندر جاسک و بندر اقیانوسی چابهار.

 (2/1مفهوم قدرت ملی چیست؟) -910

 ملت یا کشور برای رسیدن به اهداف و تحقق آرمان هایش است. پاسخ: قدرت ملی، قدرت یک

 (2/1منظور از موقعیت جغرافیایی چیست؟) -912

 پاسخ: موقعیت جغرافیایی )ریاضی و نسبی( عبارت است از چگونگی قرار گرفتن یک مکان در سطح کرۀ زمین.

 (2/1آورد؟)در چه صورتی، وسعت زیاد ممکن است در امر دفاع مشکالتی را به وجود  -919

 .پاسخ: اگر وسعت زیاد با کمبود جمعیت همراه باشد

 (2/1کشورهای محاطی به کدام کشورها گفته می شود؟) -910

 پاسخ: کشورهایی که درون یک کشور دیگر محصور شده اند.

 (72/1مهم ترین مشکالت کشورهایی که دارای شکل طویل و چند تکه هستند، چیست؟) -912

 قسمت های کشور و همچنین ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه می شوند.پاسخ: در نظارت حکومت بر همۀ 

 (2/1در چه صورتی داشتن منابع در قدرت کشور موثر است؟) -916

 پاسخ: اگر این منابع در کشوری در جهت توسعۀ صنایع قرار بگیرند، در قدرت آن کشور موثرند.

 (2/1منفی و عامل کاهش قدرت ملی تلقی می شوند؟)در چه صورتی منابع انرژی و معدنی در یک کشور یک ویژگی  -917

  پاسخ: اگر اقتصاد کشوری وابسته به صادرات آنها باشد.

 و( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

 (0اصطالح ژئوپلیتیک از چند واژه تشکیل شده است؟ توضیح دهید.) -918

 به معنای سیاست ترکیب شده است.« پلیتیک»جغرافیا و واژه مخفف ژئوگرافی به معنای « ژئو»پاسخ: اصطالح ژئوپلیتیک از دو واژه 

 (0ژئوپلیتیک را تعریف کنید.) -911

ن سه یپاسخ: ژئوپلیتیک شاخه ای از جغرافیایی سیاسی است که با موضوع قدرت و ارتباط آن با جغرافیا و سیاست سر و کار دارد و روابط متقابل ا

 عنصر را بررسی می کند.

 (72/1نید.)نمودار زیر را تکمیل ک -901

 

 جغرافیا -سیاست  –پاسخ: قدرت 

 (72/1در مباحث اجتماعی و سیاسی از قدرت با چه تعابیری یاد شده است؟) -900

 پاسخ: با تعابیری چون کنترل دیگران یا نفوذ داشتن روی آنها، سلطه و توانایی مجبور کردن دیگران به فرمانبرداری، یاد شده است.

 (0خواسته ها انواع قدرت وجود دارد. چهار نوع را نام ببرید.)بر حسب شرایط و اهداف و  -902

 پاسخ: قدرت جسمانی، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی.
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 (0بازیگران سیاسی چه کسانی هستند؟) -909

 پاسخ: سیاستمداران، حکومت ها، نهادها و سازمان های بین المللی.

 (2/0بازیگران سیاسی اصلی و عمدۀ جهان را نام ببرید.) -900

گروه ها و احزاب سیاسی.      -9رهبران ایدئولوژیک و افراد برجسته سیاسی که روی مردم نفوذ دارند.     -2حکومت های مستقل.     -0پاسخ: 

 متحد( سازمان های بین المللی )مانند سازمان ملل -2سازمان های مردم نهاد و غیر حکومتی )مانند انجمن فعاالن حقوق بشر، محیط زیست(.     -0

 نهادهای اقتصادی و تجاری بین المللی )مانند شرکت های چند ملیتی( -6

 (2/0با ذکر مثال کاربرد قدرت برای حکومت ها را بنویسید.) -902

یز پاسخ: برای مثال، حکومت ها با استفاده از قدرت می توانند در داخل یک کشور امنیت و نظم اجتماعی برقرار کنند و در خارج از آن کشور ن

ل الهداف خود را پیش ببرند. قدرت مانند یک شمشیر دو لبه است، حکومت ها، هم می توانند از قدرت برای دست یافتن به اهدافی چون تامین استقا

 نند.ه کادو منافع و امنیت ملی کشور خود بهره ببرند و هم می توانند آن را علیه ملت خود به کار بگیرند و از قدرتشان برای بقا و سلطه خود استف

 (0عوامل و ارزش های جغرافیایی موثر در قدرت یک کشور را بنویسید.) -906

 پاسخ: عواملی چون موقعیت جغرافیایی، آب وهوا، داشتن منابع زیرزمینی، جمعیت.

 (72/1هریک از نظریه های ژئوپلیتیکی زیر توسط چه کسانی مطرح شده است؟) -907

 ...آلفرد ماهان  ...ج( نظریه قدرت دریایی:      ... مکیندر  ...ب( نظریه هارتلند یا قدرت خشکی:      ... راتزل ... الف( نظریه فضای حیاتی: 

 (2/0نظریه فضای حیاتی را توضیح دهید.) -908

 وپاسخ: بر اساس این نظریه که راتزل جغرافی دان سیاسی آن را مطرح نمود اگر کشورهای کوچک برای جمعیت خود فضای کافی نداشته باشند 

ه کدرصدد توسعۀ سرزمین های خود برنیایند، نابودی آنها حتمی است. او همچنین برای عامل موقعیت جغرافیایی اهمیت قائل بود و اعتقاد داشت 

 موقعیت یک کشور در مجاورت یک دولت قوی یک ضعیف، بر سیاست و قدرت آن تاثیر می گذارد.

 (72/1حیاتی می گرفت.)راتزل چه نتیجه ای از مباحث خود در نظریه فضای  -901

پاسخ: راتزل از مباحث خود چنین نتیجه می گرفت که در کشمکش بر سر قدرت، دولت های بزرگ پیروز می شوند و کشورهای کوچک را ضمیمۀ 

 خاک خود می کنند.

 (2/0طبق نظریه هارتلند یا قدرت خشکی که از سوی مکیندر مطرح شده به سواالت زیر پاسخ دهید.) -921

 جهانی شامل کدام قاره ها است؟الف( جزیره 

 پاسخ: بخش عمدۀ خشکی های جهان که شامل سه قارۀ به هم چسبیدۀ آسیا، اروپا و افریقاست.

 ب( مکیندرچه منطقه ای از جزیره جهانی را قلعه )دژ( می دانست؟ چرا؟

 ای قدرت های دریایی، غیر قابل دسترس است.پاسخ: منطقه خشکی اوراسیا ) از رود ولگا در غرب تا سیبری در شرق(. زیرا این منطقه بر

 ج( منبع بزرگ قدرت از دیدگاه مکیندر کدام منطقه است؟

 پاسخ: شرق اروپا

 (72/1نظریه هارتلند یا قدرت خشکی در بروز کدام حوداث جهانی بی تاثیر نبوده است؟) -920

 بروز جنگ های جهانی اول و دوم.پاسخ: در سیاست های جنگ طلبانه آلمان، هجوم این کشور به کشورهای مجاور و 

 (0نظریه قدرت دریایی را توضیح دهید.) -922

 رپاسخ: این نظریه را آلفرد ماهان مطرح کرد، او فضاهای دریایی و اقیانوسی را در شکل گیری قدرت جهانی و کنترل و محاصرۀ قدرت خشکی موث

 قدرت دریایی بر رقیبان خود پیروز شد.می دانست و به نظر او کشوری مانند انگلستان به دلیل برخورداری از 

 (2/0شش شرط پیشنهادی آلفرد ماهان را برای تبدیل شدن یک کشور به قدرت دریایی را نام ببرید.) -929

 گسترش ساحل -6تعداد جمعیت   -2فرهنگ دریانوردی   -0وضع طبیعی سواحل   -9خط مشی سیاسی و حکومت   -2موقعیت جغرافیایی   -0الف( 

 (2/0ی راهبردی به چه نیرویی گفته می شود و دارای چه ویژگی هایی می باشد؟)نیروی دریای -920
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ی های روپاسخ: به نیرویی گفته می شود که قادر است در محدودۀ آب های عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد، به گونه ای که بتواند خود را از تهدید

ملیات در عمق دوردست ها نداشته باشد و قادر به حفاظت از منافع ملی کشور در منطقۀ آب، زیر آب و هوا حفظ کند و محدودیتی نیز برای اجرای ع

 دریایی باشد.

 (22/0منطقه عملیاتی نیروی راهبردی دریایی ایران کجاست؟) -922

 .درجه شمالی را شامل می شود 01پاسخ: منطقۀ عملیاتی آن از تنگۀ هرمز و دریای عمان تا خلیج عدن و اقیانوس هند تا مدار 

 (0چند نمونه از تالش های ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ دریایی را بنویسید.) -926

پاسخ: ساختن زیردریایی ها و ناوشکن های چند منظوره و حضور ناوگان ایران در آب های اقیانوس هند برای حفاظت از امنیت کشتی ها و 

 شناورهای تجاری ونفت کش ها.

 (0عمان)بنادر جاسک و چابهار( را بنویسید.)اهمیت دو بندر مهم دریای  -927

 رهایپاسخ: این بنادر به دلیل دسترسی به آب های آزاد، از قابلیت فوق العاده ای برای تجارت با جهان و توسعۀ حمل ونقل دریایی ایران و کشو

 آسیای میانه و قفقاز برخوردارند.

 (22/0ام ببرید.)مهم ترین عوامل جغرافیایی موثر در قدرت ملی کشورها را ن -928

 جمعیت کشور -2منابع انرژی و معدنی کشور  -0بنیادهای زیستی کشور  -9وسعت، شکل و ناهمواری کشور  -2موقعیت جغرافیایی کشور -0پاسخ: 

 (22/0کشورهای حائل به چه کشورهایی گفته می شود؟ موقعیت آنها را در از دست دادن قدرت ملی با ذکر مثالی بررسی کنید.) -921

 کشورهای حائل، یعنی کشورهایی که بین دو یا چند قدرت بزرگ قرار دارند، معموال موقعیت آسیب پذیری پیدا می کنند. مانند لهستان که بین پاسخ:

 روسیه و آلمان قرار گرفته و در دوره هایی از تاریخ به دلیل همین موقعیت، موجودیت خود را از دست داده است.

 (2/0ی کوهستانی و کویری در توسعه قدرت ملی کشورها با یکدیگر مقایسه کنید.)سرزمین های هموار را با نواح -991

نواحی کوهستانی، بیابان های وسیع، زمین های سرزمین های هموار برای کشاورزی و توسعۀ شبکه راه ها و حمل و نقل بسیار مناسب اند.  پاسخ: 

 نه و سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند و با مشکالت متعدد روبه رو می شوند.باتالقی و کویری برای فعالیت های اقتصادی و ارتباطی به هزی

 (72/1شکل کشورهای دنباله دار چگونه است؟) -990

 پاسخ: کشورهای دنباله دار یک بخش شبه جزیره ای یا داالن مانند دارند که از سرزمین اصلی جدا افتاده است.

 (2/0)بهترین شکل برای یک کشور چه شکلی است؟ چرا؟ -992

در کمترین زمان می توان از مرکز آن به تمام نقاط آن ، پاسخ: شکل فشرده است که در آن پایتخت در مرکز قرار گرفته است. در چنین وضعیتی

 دسترسی پیدا کرد. قابلیت های دفاعی در این شکل زیاد است.

 (72/1شکل سرزمینی کشورهای زیر را مشخص کنید.) -999

 ...دنباله دار  ...ج( تایلند:                      ...جمع وجور )فشرده(  ...ب( لهستان:                     ... طویل ...الف( نروژ: 

 (0برای هریک از اشکال سرزمینی زیر یک نمونه ذکر کنید.) -990

 ... اندونزی... ب( کشورهای چند پاره یا چند تکه:                                 ... تایلند... الف( کشورهای دنباله دار: 

 ... شیلی ...د( کشورهای طویل:                              ... لهستان ...ج( کشورهای جمع و جور: 

 (0کدام عوامل بنیادهای زیستی کشور محسوب می شوند.) -992

 پاسخ: عواملی چون آب، خاک، آب وهوا و پوشش گیاهی.

 (2/0ی و از عوامل رقابت و کشمکش کشورها در آینده می باشد.)با ذکر چند دلیل بنویسید چرا آب یکی از مشکالت اصل -996

سایش رپاسخ: زیرا به دلیل افزایش جمعیت و تغییر الگوهای زندگی، مصرف آن مرتبا افزایش می یابد. کشورهایی که دچار کمبود آب اند با پدیدۀ ف

تولید مواد اولیه و محصوالت کشاورزی و تغذیۀ جمعیت در آنها کاهش و آلودگی خاک مواجه اند، توانمندی هایشان ضعیف می شود و نه تنها امکان 

 می یابد بلکه وابستگی شان به واردات زیاد می شود.

 (2/0نقش آب وهوا را در قدرت ملی یک کشور بنویسید.) -997
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ان تبدیل کشورهایی که در منطقۀ پاسخ: آب وهوا نقش مهمی در کشاورزی و تولید غذا و سایر فعالیت های اقتصادی و زندگی دارد. معموال، امک

 معتدل واقع شده اند، به قدرت های سیاسی منطقه ای یا جهانی بیشتر است و بعید است که یک قدرت سیاسی بزرگ بتواند در سرزمین های بسیار

 سرد و یخ بندان یا بیابان های گرم و سوزان شکل بگیرد.

 (0چرا داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است؟) -998

 اسخ: زیرا هم منبع کار و تولید ثروت، هم نیروی نظامی و دفاعی و هم سرچشمه روحیۀ ملی است.پ

 (0کدام ویژگی های جمعیتی در افزایش قدرت ملی موثر است؟) -991

ر فراهم در کشوپاسخ: کیفیت و ترکیب جمعیت مانند داشتن جمعیت فعال و جوان، باسواد و دارای مهارت که فرصت های اشتغال و پیشرفت برای آنها 

 شده باشد.

 (0همگونی جمعیت چه تاثیری در قدرت ملی دارد؟) -901

 .تپاسخ: همگونی جمعیت از نظر قومی، زبانی و دینی نیز در افزایش قدرت ملی موثر است و هر چه این همگونی بیشتر باشد، قدرت ملی بیشتر اس

 (2/0را تعریف کنید.)« منطقه ژئوپلیتیکی» -900

ژئوپلیتیکی عبارت است از بخشی از سطح زمین یا تعدادی کشور هم جوار که به دلیل داشتن ارزش های جغرافیایی، بازیگران سیاسی پاسخ: منطقه 

برای کنترل یا تصرف آنها با یکدیگر وارد تعامل )کنش و واکنش( می شوند. این تعامل ممکن است مذاکره، همکاری و هم بستگی یا رقابت و 

 باشد.کشمکش و حتی جنگ 

ت م) یا به عبارت دیگر، منطقۀ ژئوپلیتیکی منطقه ای است که در آن سه عامل جغرافیا، سیاست و قدرت بر یکدیگر تاثیر می گذارند و توجه حکو

 ها، به ویژه قدرت های جهانی، را به خود جلب می کنند.(

 (72/1سه منطقه ژئوپلیتیکی جهان امروز را نام ببرید.) -902

 یکی خلیج فارس، اتحادیۀ اروپا، دریای خزر و قفقاز.پاسخ: مناطق ژئوپلیت
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