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(   ۱۱۷ )  صفحه     فعالیت  

 

متر مربع در مجاورت یک خیابان اصلی  ۲۰۰۰معادل تصویر روبرو یک فروشگاه چند طبقه را که در مساحتی 

 شده است نشان می دهد.واقع 

 

 الف(همفکری کنید و درباره سه رکن اصلی این فروشگاه   

 توضیح دهید:

 قلمرو جغرافیایی فروشگاه :-۱

 متر مربع است ودر خیابان۲۰۰۰وسعت فضای فروشگاه حدود   

 اِئمه اطهارقرار دارد و از جنوب به خیابان پرستار  محدود 

 می شود. 

 :سازه انسانی فروشگاه -۲

 کارکنان فروشگاه شامل مدیریت فروشگاه ، فروشندگان 

 ،حسابداران ، انباردارها ،کارگران ، نیروهای خدماتی 

 و غیره هستند.

 نظام مدیریت فروشگاه : -۳

 مدیریت فروشگاه و معاونان و مدیران در امور بازاریابی و غیره که این فروشگاه را با هم اداره می کنند.

 ب(به نظر شما مدیریت فروشگاه در هر یک از موارد زیر چه وظایفی بر عهده دارد؟ توضیح دهید

 تنظیم امور فضا : -۱

فضای فروشگاه را اداره می کند تقسیم بندی فضای داخل فروشگاه به بخش  مدیریت فروشگاه امور مربوط به

های مختلف بر اساس انواع محصوالت عرضه شده چگونگی اختصاصی فضای ایمن برای ورود و خروج مشتریان 

، تخصیص فضای مناسب برای صندوق دار ها ، حسابداری فروشگاه ، انبار کاال و حمل ایمن برای آن تخصیص 

 بهداشتی پارکینگ و غیره بر عهده ی اوست.فضای 

مدیریت روابط انسانی حاکم بین کارکنان با همدیگر و امور مالی از جمله بر کار تنظیم روابط سازه ی انسانی :-۲

کند تا نظم و مقررات حفظ و حسابداران نظارت می کند و روابط میان کارکنان و مشتریان فروشگاه را تنظیم می

 .مشتریان رعایت شود حقوق کارکنان و
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 تنظیم روابط فروشگاه با خارج از ان : -۳

مدیریت فروشگاه باید بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اداره اصناف را دریافت کند و پاسخ گوی آنها 

ارتباط باشد . مدیریت فروشگاه برای تهیه و عرضه محصوالت مختلف با تولید کنندگان و کارخانجات مختلف در 

های مختلف مانند سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات ،سازمان است .همچنین مدیریت فروشگاه با سازمان

 کند.ّنظارت بر حقوق مصرف کننده ، شهرداری ، اموربرق،  گاز و غیره همکاری می

 ۱۲۰صفحه فعالیت 

 الف: چرا شهرستان و استان ، ناحیه سیاسی محسوب می شود؟ (۱

زیرا شهرستان و استان تحت مدیریت سیاسی یک نهاد مانند فرمانداری یا استانداری اداره می شود که هر کدام مرز مخصوص 

 ومحل تمرکز قدرتی دارند که اعمال اراده ی سیاسی در خارج از آن حیطه ،قابلیت اجرا ندارد.

 

شهر قرار گرفته است نمی تواند برای آموزش و پرورش یک  ۶ب( چرا دانش آموزی که در مدرسه اش در ناحیه 

 آموزش و پرورش آن شهر مراجعه کند؟ ۷پیگیری امور کارنامه خود به ناحیه 

چرا فردی که می خواهد شماره پالک خودرو دریافت نماید و در استان کرمان زندگی می کند نمی تواند در 

 .ین کار را انجام دهد؟ توضیح دهیداستان یزد ا

مدرسه در دو واحد جغرافیایی مختلف قرار گرفتند و نظام  مدیریت این دو مدرسه و دو ناحیه آموزش و پرورش هم زیرا این دو .۱

 .از یکدیگر جدا و متفاوت است

زیرااین دو ناحیه سیاسی از نظر قلمرو جغرافیایی، سازه ی انسانی و نظام مدیریت متفاوت اندو اطالعات فردی .۲

درنظام مدیریتی استان یزد وجود ندارد و از نظر نظام مدیریت تعریف شده ، این که در کرمان زندگی می کند 

 خدمات در استان یا ناحیه سیاسی دیگر قابل ارائه نیست.

 ( با توجه به پیش دانسته های خود ،درباره استان محل زندگی تان به عنوان یک ناحیه سیاسی توضیح دهید.۲

 نسبی(قلمرو جغرافیایی:)مساحت و موقعیت 

سازه استان.....با مساحت ...........کیلومترمربع در .......... واقع شده است و با استان های ..........همسایه است.

 انسانی: )تعدادکل جمعیت استان و ترکیب آن (

 جمعیت استان ............نفراست.ترکیب جنسی جمعیت مردان به زنان ........است. 1395طبق سرشماری 

 مدیریت )سازمان اداره کننده ومرکز یا کانون آن(نظام  

سازمان اداره کننده استانداری است که کانون آن در شهر.......است. واحدهای سیاسی کوچک تر مانند 

 شهرستان وبخش و....وابسته به استانداری هستند.
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 ۱۲۴صفحه    گفت وگو کنید و پاسخ دهید.  

 

،تأثیر فضای جغرافیایی بر سیاست و کدام یک تأثیر تصمیم گیریهای سیاسی را  ۶تا ۱ـ کدام یک از مثال های ۱

 بر فضای جغرافیایی نشان می دهد؟   

  

تاثیر فضای جغرافیایی برسیاست  ۳و۲مثال یک ، چهار ، پنج وشش  تاثیر سیاست بر فضای جغرافیایی و مثال  

 را نشان می دهد.

 

 الف( به نظر شما، کدام یک از مثال ها تأثیرات متقابل جغرافیا و سیاست را نشان می دهد؟ ـ۲

 

دهندولی در برخی از مثال ها تاثیر  همه مثال ها تاثیر متقابل سیاست و فضای جغرافیایی را نشان می

 جغرافیایی و سیاست بیش تر است.

 

 ب(از این مثال ها چه نتیجه ای می گیرید؟

 

های جهانی اثر می گذارند و ممکن است بین حکومت ها با غرافیایی مهم و استراتژیک بر روی سیاستنواحی ج

انگیزه کسب منافع و امتیازات بیش تر در این نواحی جنگ و نا آرامی های سیاسی رخ دهد و بر فضای 

 جغرافیایی ناحیه تاثیر بگذارد.

 

چه در مثال ها بیان شد را نام ببرید که روی سیاست های ( آیا می توانید یک منطقه جغرافیایی به جز آن  ۳

 جهانی تاثیر می گذارد ؟

 کانال  سوئز که شاهراه آبی دنیای شرق و غرب است.یا بحران اتمی کره شمالی و....
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 کتاب درسی( ۱۲۶)صفحه  فعالیت

 

 سه رکن ناحیه سیاسی را روی سه ضلع بنویسد.)۱

 

 (در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید و سپس ، جغرافیای سیاسی را تعریف کنید. ۲

 

جغرافیای سیاسی علم مطالعه کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای ناشی از تاثیر این دو بر 

 یکدیگر را تحلیل می کند.

 

 

 

 ( ۱۲۶) صفحه  مهارت های جغرافیایی

 

 

یا نقشه دیواری جهان نما که در کالس شما نصب شده است مکان های زیر را پیدا روی یک اطلس جغرافیای 

 های نسبی آنها را توضیح دهید.کنید و موقعیت
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: جزیره ای جنوب چین ، منطقه ی خودمختار و از مهم ترین بازار های مالی و تجاری آسیا و بندر هنگ کنگ

 یعی ، شهرت زیادی دارد.دلیل وجود بندرگاه های طب بهجهان است . هم چنین 

 

                      

 

 : در شمال دریای سیاه و جنوب اوکراین واقع شده است.شبه جزیره کریمه

 

 

 

 کیلومتر زیر دریای مانش، فرانسه را به انگلستان ارتباط داده است. ۵۲به طول تونل مانش: 

 

 

 

 ایران و ارمنستان قرار دارد: در شمال غربی ایران ، حد فاصل  جمهوری نخجوان

https://konkur.info



 

 

 فارس است. : در جنوب ایران ، جزیره ای درون خلیجمنطقه ی آزاد تجاری قشم
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 (۱۲۶) صفحه ارائه در کالس

 یکی از این دو فعالیت را انجام دهید.

فضای جغرافیای و را انتخاب کنید و درباره تاثیرات متقابل  ۵یا  ۴و  ۳و  ۲در هر گروه یکی از مثالهای شماره 

سیاست در هر ناحیه مطالبی مفصل از آن چه در کتاب آمده تهیه کنید و در کالس ارائه دهید در ارائه خود از 

 نقشه عکس و سایر رسانه ها استفاده کنید.

 

  پاسخ پیشنهادی

 

 د جماهیرسال قبل رهبر اتحا ۶۰ای استراتژیک در دریایی سیاه است که حدود (: کریمه شبه جزیره۳مثال 

 شوروی آن را به اوکراین هدیه داد این منطقه اکنون به کانون تنشهای میانه غرب و روسیه تبدیل شده است. 

 ۵۰کریمه یک منطقه توریستی پرطرف دار است .که ناوگان دریای روسیه در دریای سیاه در آن مستقر شده و عالوه بر آن بیش از 

ل می دهند. تنش ها در این شبه جزیره بعد از برکنار شدن ویکتور یانوکوویچ از ریاست درصد از جمعیت آن را روس تبارها تشکی

 جمهوری اوکرین شدت گرفت و در میان برخی خواستار جدایی کریمه از این کشور شدند.

مراکز مهم کریمه که وسعتی به اندازه کشوربلژیک دارد یک منطقه مهم کشاورزی محسوب می شود .این منطقه هم چنین یکی از  

تولید تنباکو در جهان بوده  و بدلیل بهره مند بودن از شرایط خاص جوی و دارا بودن ا سواحل زیبا یک منطقه جذاب و پرطرف دار 

 برای توریست ها محسوب می شود.

انی ها گرفته تا از لحاظ تاریخی نیز شبه جزیره کریمه همواره صحنه اشغال و تاخت و تاز بوده است از امپراطوری بیزانس و عثم

 آلمان نازی و اکنون نیز روسیه و غرب بر سر آن به اختالف رسیده اند.

 ۱۷۸۳میالدی توسعه دادن و پایگاه دریایی خود در کریمه را در سال  ۱۸روس ها حضور خود در کریمه را از قرن 

ن منطقه فقط در یک دوره و آن هم در زمان تاسیس نمودند پایگاه روسیه در کریمه در بندر سواستوپل است .حضور روس ها در ای 

 اشغال توسط نازی ها قطع شده است.

بعداز مرگ استالین ،)نیکیتا خورشچف( رهبر اتحاد جماهیر شوروی شد و وی کریمه را به اوکراین هدیه داد این اقدام به عنوان 

ط موجود در اتحاد جماهیر شوروی اقدامی بی میالدی به حساب آمد . این حرکت با توجه به شرای ۱۹۵۴یک حرکت عجیب در سال 

 معنی محسوب می شد زیرا در آن زمان هم روسیه و هم اوکراین دو جمهوری حاضر در اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شدند.

و مسکو  میالدی و بعد از استقالل اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی از اهمیتی ویژه برای روسیه برخوردار شد ۱۹۹۱کریمه در سال 

 این شبه جزیره را به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های دریایی جهان به حساب آورد.

بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بندر سواستوپل و پایگاه دریایی روسیه در آن تبدیل به یکی از موضوعات مهم در روابط 

دسترسی سریع به شرق مدیترانه ، بالکان و خاورمیانه را  برای  روسیه و اوکراین شد .اهمیت این پایگاه به آن دلیل است که امکان

 های روسی فراهم می کند.کشتی

اوکراین رخ داد  ۲۰۱۴در این جمهوری خودمختار رخ داد متعاقب انقالب  ۲۰۱۴های فوریه و مارس سال کریمه که در ماه ۲۰۱۴بحران

که از جناح طرف دار روسیه بود سرنگون شد و سیاستمداران طرف ، که در جریان آن رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ 

 داراروپا در شهر کیف پایتخت اوکراین به قدرت رسیدند.
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یک همه پرسی توسط دولت در شبه جزیره کریمه از مردم کریمه برای پیوستن به روسیه برگزار شد و  ۲۰۱۴مارس  ۱۶سرانجام در 

درصدبه پیوستن این شبه جزیره به روسیه رای مثبت دادند  96.77شرکت کردند. و  درصد واجدان شرایط در این انتخابات ۸۱

روز مارس رسما سند پیوست کریمه به روسیه را امضا کرد و کریمی را جزء جدایی  ۱۸.والدیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه در

 خواند. ناپذیر روسیه

 

سیاسی بر یکی از نواحی جغرافیایی کشور یا فضای جغرافیایی محل  ( با راهنمایی معلم ، درباره تاثیرات یک تصمیم گیری ۲

سکونت خودتان ، موضوعی را انتخاب کنید و درباره ی پیامدهای آن مطلبی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید .در ارائه خود از 

 . نقشه،عکس و سایر رسانه ها استفاده کنید

 

  پاسخ پیشنهادی:

 به عنوان نمونه می توان احداث دریاچه ی مصنوعی چیتگر )دریاچه شهدای خلیج فارس ( در تهران را مثال زد.این 

هکتار در شمال غرب تهران ایجاد شده است ، از آب رودخانه کن تامین می  ۱۳۰به مساحت  ۱۳۹۲دریاچه ی  مصنوعی که در سال          

وباال بردن رطوبت در سطح شهر تهران تواند موجب تلطیف هوا شرقی تهران می -ادهای غربی شود وبه واسطه قرار گرفتن در مسیر ب

 شود.

 سواالت درس نه جغرافیای یازدهم انسانی

 الف( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.      

 بدون نیاز به رویداد به کشورهای دیگر سفر می کنند.کشور های اروپایی بر طبق پیمان ................................................ و (۱

کشورهای اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی، ............ تجارت ، محیط زیست، از اصول و شیوه های مشترکی پیروی (۲

 می کنند.

 ب( کدام جمله ی زیر درست و کدام نادرست است؟   

        غ    .            ص ، یک ناحیه سیاسی ملی محسوب می شودهر کشور مستقل که نظام حکومتی مستقلی دارد( ۱

 شود که تحت مدیریت نظامی یا فرمانروای یک قدرت نظامی باشد. ناحیه ی سیاسی به بخشی از سطح زمین گفته می (۲

     غ    ص                                                                                                                                

نواحی خود مختار به استان ها یا ایالت هایی گفته می شود که به دلیل شرایط فرهنگی و مذهبی از استقالل محدودی ( ۳

                                                                      غ    ص برخوردارند                                                                                                                  

   غ    ص                       جغرافیای سیاسی، علم مطالعه ی کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است.          (۴
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 ج( گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

 

 خارجی و دفاع ، تابع حکومت مرکزی هستند.کدام یک از نواحی سیاسی در امور سیاست ( ۱

 د( فرو ملی                           ج( فرا ملی                                  ب( ویژه                         الف( ملی 

  

 سیاسی ........ است که تحت مدیریت دهداری قرار می گیرد. ییک ناحیه روستاواحد جغرافیایی ( ۲

 د( فروملی                            ج( فرا ملی                                ب( ویژه                        الف( ملی 

 

 د( در جمالت زیر ، کلمات مناسب داخل پرانتز را مشخص کنید.

شورا و مجلس قانون گذاری و ...  اکو( برای تحقق مدیریت مشترک رؤسایی را برای_ کشور های عضو اتحادیه )اروپا  (۱

 انتخاب می کنند.

 یورو( را به عنوان واحد پول مشترک پذیرفته اند._ اغلب کشورهای اتحادیه ی اروپا )دالر (۲

 .سیاست خارجی( اخذ روادید را بین این کشور ها لغو کرده اند_اروپا برای تسهیل)رفت و آمد  یکشورهای عضو اتحادیه (۳

 

 موارد سمت راست را به عبارت های سمت چپ ارتباط دهید.ن( هر یک از 

 ( فراملی  ۱ایران کشور مستقل بوده و نظام حکومتی  مستقل دارد.                                                الف( 

 (فرو ملی۲           نخجوان در جمهوری آذربایجان جزو آن است.                                                   ب( 

 (ویژه۳                                                               استان که تحت مدیریت استانداری قرار دارد.ج( 

 (ملی۴                                                                                                                         

 سواالت درس نه جغرافیای یازدهم انسانینوع دوم 

  .زیر پاسخ کامل دهیدسواالت به 

 نام ببرید؟سیاسی را ارکان ناحیه  -۱

 .قلمرو فضای جغرافیایی ، سازه)ساختار( انسانی و نظام مدیریت
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 ناحیه سیاسی چیست؟-۲

 .فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد  یاکه تحت مدیریت سیاسی  ناحیه سیاسی به بخشی از زمین گفته می شود

 نحوه اداره فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی را توضیح دهید؟ -۳

که اداره آن فضای  ممکن است متعلق به یک فرد ، یک نهاد ، یک سازمان، شورا یا حکومت باشد قدرت یا مدیریت سیاسی

 جغرافیایی را بر عهده گرفته باشد.

 نام ببرید؟ چند نمونه ناحیه سیاسی را -۴

 روستا ، شهر، استان، کشور

 انواع نواحی سیاسی را تا ببرید؟ -۵

 الف( ناحیه سیاسی فرو ملی 

 ب( ناحیه سیاسی ملی

 پ( ناحیه سیاسی فراملی)منطقه ای(

 ناحیه سیاسی ویژهت( 

 ناحیه سیاسی فرو ملی را توضیح دهید؟ -۶

استان است که تحت مدیریت ، دهداری ، شهرداری ، بخشداری ،  یک ناحیه جغرافیایی مانند روستا، شهر، بخش، شهرستان،

 فرمانداری و استانداری قرار دارد.

 ناحیه سیاسی ملی را تعریف کنید؟  -۷

 .یک ناحیه سیاسی ملی محسوب می شودهر کشور مستقل  که نظام حکومتی مستقلی دارد ، 

 ناحیه سیاسی فراملی )منطقه ای(را تعریف کنید؟  -۸

 ست از چند کشور که تحت اداره یک نظام مدیریت منطقه ای قرار گرفته اند؛ مانند اتحادیه اروپاعبارت ا

 ناحیه سیاسی ویژه چیست؟ -۹

 ناحیه ای است که نظام مدیریت مخصوص به خود دارد؛ مانند نواحی خود مختار و مناطق آزاد تجاری

 تعریف نواحی خود مختار را بنویسید. -۱۰ 

ایالت های گفته می شود که به دلیل شرایط قومی و مذهبی و نظایر آن ، از استقالل محدودی برخوردارند و به استان ها یا 

در امور سیاست خارجی و دفاع  ، تابع حکومت مرکزی هستند. به عبارت دیگر خودمختاری، استقالل محدود یک واحد 

 سیاسی در اداره امور خود در داخل یک کشور است.
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 ه از نواحی خود مختاری جهان نام ببرید.چند نمون  -۱۱

 نخجوان در جمهوری آذربایجان ، جزیره هنگ کنگ در چین و کردستان در عراق

 مناطق آزاد تجاری را تعریف کنید.  -۱۲

شود؛ برای مثال، اتباع خارجی می توانند بدون اخذ مناطقی هستند که  برخی قوانین و مقررات کشور  در آنجا اجرا نمی

روادید از قبل، به مناطق آزاد تجاری یک کشور وارد شوند و یا قوانین مالیاتی و گمرکی کشورها در مورد سرمایه گذاری در 

 .شودمناطق آزاد اجرا نمی

 سه رکن اصلی همه نواحی را نام ببرید.  -۱۳

 سازه انسانی و نظام مدیریت -قلمرو و فضای جغرافیایی

 اسی چیست ؟منظور از کانون ناحیه سی  -۱۴

هر ناحیه سیاسی کانونی دارد که محل تمرکز قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی آن نقطه در سطح ناحیه سیاسی اعمال 

 المللی هستند.کانون نواحی سیاسی همان پایتخت ها ، مراکز ایالت ها و شهرهای مهم ناحیه ای یا مقر سازمان بین-می شود

 

 یست و چرا به واحد های کوچک تر تقسیم می شود؟فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی چ -۱۵

گیرد و نظام مدیریت، برای اداره بهتر امور ، آن فضا را به واحد های تقسیم هر ناحیه سیاسی فضای جغرافیایی را دربر می

 بندی کرده است. برای مثال فضای جغرافیایی کشور ما به استان، شهرستان و.... تقسیم بندی شده است.

 ناحیه سیاسی را تعریف کنید.مرز  -۱۶

هر ناحیه سیاسی دارای مرز و قلمرویی است. خطوط مرزی حد اعمال اراده سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت هستند. به 

 عبارت دیگر، از آن حد به بعد، مدیریت و اداره سیاسی نهاد فرمانروایی، قابلیت اعمال و اجرا ندارد.

 رشته جغرافیایی مورد بررسی قرار می گیرد؟ مطالعه نواحی سیاسی در کدام -۱۷

 جغرافیای سیاسی

 ترکیب شده است ؟ « سیاست» و«  جغرافیا »چرا جغرافیای سیاسی از دو عنصر    -۱۸

زیرا جغرافیا و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی، تاثیر میگذارد و بر عکس، سیاست و تصمیم گیری های سیاسی نیز 

 ثر می گذارد آنها را تغییر می دهد.روی فضای جغرافیایی ا

 جغرافیای سیاسی را تعریف کنید.  -۱۹

جغرافیای سیاسی علم مطالعه کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای تاثیر این دو بر یکدیگر را تحلیل می 

ن ، از استقالل محدودی به استان ها یا ایالت های گفته می شود که به دلیل شرایط قومی و مذهبی و نظایر آکند.

برخوردارند و در امور سیاست خارجی و دفاع  ، تابع حکومت مرکزی هستند. به عبارت دیگر خودمختاری، استقالل محدود 

 یک واحد سیاسی در اداره امور خود در داخل یک کشور است.
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 چند نمونه از نواحی خود مختاری جهان نام ببرید.  -۱۱

 آذربایجان ، جزیره هنگ کنگ در چین و کردستان در عراقنخجوان در جمهوری 

 مناطق آزاد تجاری را تعریف کنید.  -۱۲

شود؛ برای مثال، اتباع خارجی می توانند بدون اخذ مناطقی هستند که  برخی قوانین و مقررات کشور  در آنجا اجرا نمی

انین مالیاتی و گمرکی کشورها در مورد سرمایه گذاری در روادید از قبل، به مناطق آزاد تجاری یک کشور وارد شوند و یا قو

 .شودمناطق آزاد اجرا نمی

 سه رکن اصلی همه نواحی را نام ببرید.  -۱۳

 سازه انسانی و نظام مدیریت -قلمرو و فضای جغرافیایی

 منظور از کانون ناحیه سیاسی چیست ؟  -۱۴

ی است و قدرت سیاسی آن نقطه در سطح ناحیه سیاسی اعمال هر ناحیه سیاسی کانونی دارد که محل تمرکز قدرت سیاس

 المللی هستند.کانون نواحی سیاسی همان پایتخت ها ، مراکز ایالت ها و شهرهای مهم ناحیه ای یا مقر سازمان بین-می شود

 فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی چیست و چرا به واحد های کوچک تر تقسیم می شود؟ -۱۵

گیرد و نظام مدیریت، برای اداره بهتر امور ، آن فضا را به واحد های تقسیم ای جغرافیایی را دربر میهر ناحیه سیاسی فض

 بندی کرده است. برای مثال فضای جغرافیایی کشور ما به استان، شهرستان و.... تقسیم بندی شده است.

 مرز ناحیه سیاسی را تعریف کنید. -۱۶

است. خطوط مرزی حد اعمال اراده سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت هستند. به  هر ناحیه سیاسی دارای مرز و قلمرویی

 عبارت دیگر، از آن حد به بعد، مدیریت و اداره سیاسی نهاد فرمانروایی، قابلیت اعمال و اجرا ندارد.

 مطالعه نواحی سیاسی در کدام رشته جغرافیایی مورد بررسی قرار می گیرد؟ -۱۷

 جغرافیای سیاسی

 ترکیب شده است ؟ « سیاست» و«  جغرافیا »چرا جغرافیای سیاسی از دو عنصر    -۱۸

زیرا جغرافیا و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی، تاثیر میگذارد و بر عکس، سیاست و تصمیم گیری های سیاسی نیز 

 روی فضای جغرافیایی اثر می گذارد آنها را تغییر می دهد.

 تعریف کنید.جغرافیای سیاسی را   -۱۹

جغرافیای سیاسی علم مطالعه کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای تاثیر این دو بر یکدیگر را تحلیل می 

 کند.

 

 پایان درس نهم جغرافیای یازدهم انسانی     

 / ناهیده حسین بابازاده دبیر و سرگروه جغرافیای منطقه گوگان آذربایجان شرقی  /                                 
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