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 چهارم فصل

 ) کشور، یک ناحیه سیاسی ( 10درس 

 :آن بتوانند  عالیت های وزان با یادگیری این درس وانجام فانتظار می رود دانش آم

را یاد بگیرند. جهان مستقل( کشورهای) سیاسی واحدهای و کشور تعریف با -  

آشنا شوند. کشور بنیادی های رکن با آموزان دانش -   

دهند.ملت و حکومت را جداگانه توضیح سرزمین،  اصطالحات -  

د.دهن ببرند و اهمیت آنها را توضیح را نام مرزها انواع  آموزان دانش -   

این نوع مرز را بیان کنند.ویژگی چگونگی تعیین مرز در کوهستان و   -  

آنها را با یکدیگر مقایسه کنند. مرز در رودخانه را نام برده و انواع تعیین -   

شرح دهند. چگونگی تعیین خط مبنا در مرز دریایی  -  

یح دهند.آب های آزاد را توضو  دریای سرزمینی، آبهای داخلی  اصطالحات  -  

  ان کنند.چیست را بی مصنوعی مرزهایمنظور از  -

را نامبرده و برای هر یک مثال بزنند.  گیری وشکل پیدایش نظر از مرزها انواع -  

مرهای هوایی را توضیح دهند. -  

  درک کنند.، ویژگی های پایتخت وعوامل موثر در تعیین مکان پایتخت را  کشوری تقسیمات هدف از -

کنند. کشور را بیان مدیریت وظایف عمده  -   

را بشناسند. کشور یک وبقای پیدایش عوامل  -  

انجام دهند.های گنگ در فعالیت ها را  پاسخ دهند و نقشه تمامی فعالیت های درس را -  
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  در این درس با ویژگی های کشور به عنوان یک ناحیه سیاسی آشنا می شوید.      

 

 

 انواع مرز

 10نقشه مفهومی  درس 

 کشور ، یک ناحیه سیاسی

 نظام سیاسی ) حکومت (

 اهمیت مرز

 حاکمیت 

 گوی مدیریت سیاسی فضاال

 وظایف عمده مدیریت کشور

 جمعیت ) ملت (

ک کشور
ن ی

ارکا
 

 تقسیمات کشوری سرزمین یک کشور

 پایتخت، کانون سیاسی کشور

 مرز

تک ساخت ) یکپارچه(

 مرز 

 ناحیه ای و ترکیبی

 نظام سیاسی فدرال
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 کشور ( 193نقشه کشورهای مستقل جهان که عضوسازمان ملل متحدند )                                      

 

 
 

 

 

 

را توان کشور  می، ارکان ناحیه سیاسی   و ارکان کشور کشور یک ناحیه سیاسی است. با توجه به

 دارای نظام سیاسی ) حکومت ( وجمعیت است. ست کهکشور سرزمینی ا             :چنین تعریف کرد
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 هرکشور بخشی از سطح زمین را اشغال کرده و زیستگاه مشترک افرادی است که :   ا( سرزمین                                

 کشورتعلق دارند. هیچ کشوری بدون سرزمین قابل تصور نیست.آن به                               

و                  محدوده سرزمین مستقر و مقیم اند دارای جمعیتی است که در هرکشور:                             

 ای اداره امور خود نظام سیاسی وحکومتی تأسیس می کنند.بر                          بر

 عهده دارد اداره امور سرزمین و جمعیت را بردر واقع، همان حکومت است که وظیفه  : نظام سیاسی (3                      

 حاکمیت یعنی داشتن استقالل و بی نیاز بودن از نظارت دولت های خارجی. حاکمیت ( حاکمیت : 4                

 استقالل و اقتدارسیاسی آن است.  دهندهیک کشور نشان                 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 .ک کشور، سرزمین آن استفضا و قلمرو جغرافیایی ی  -                               

 .وسعت سرزمین در کشورهای مختلف متفاوت است  -                             

 .محسوب می شود رصه  فعالیت های اقتصادی، کار و زندگی افراد سرزمین و ع دارای منابع -                             

  .اد سرزمین را بر می انگیزد ) هویت مکانی (احساس تعلق در افر  -                             
 زادگاه، شهرستان، استان، کشور و :مانندهای مکانی و فضایی  وابستگیاز سطوح مختلفی  -                

 .گیرد را دربرمیقاره                 اول رکن 

 انواع مرزها                                                                                                  سرزمین

  زرالف( م                                                                              

 مرزها اهمیت                                                                                                       
 ب( تقسیمات کشوری         دارای سه عنصر مهم   -                            

                    

 پایتخت، کانون سیاسی کشورج(                                                                                

 

 کشور عبارت است از یک ناحیة سیاسی مستقل که دارای سرزمین مشخص، جمعیت دائمی و مقیم و حکومت 

 دارد. مرکزی است و بر امور داخلی و خارجی خود حاکمیت 

 

 

 ارکان  بنیادی کشور

 ) سرزمین، جمعیت، نظام سیاسی ( ویژگی های سه رکن بنیادی
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 تعریف مرز: *                                       

 مرز، خطی اعتباری و قراردادی است که برای تعیین حدود یک ناحیه سیاسی، از جمله                                        

 مرزهای سیاسی مهم ترین عامل تشخیص و جدایی  .زمین مشخص می شود کشور، بر روی                                      

 .هوایی هر کشور استو مرز، آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی  .کشورها از یکدیگرند                                      

 

 مرزها: * تعیین                                       

 مرزها از این نظر اهمیت دارند که قلمرو رسمی اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند تعیین                                        

 ره یک حکومت را تعیین می کنند و آخرین حد قلمرو زمینی، هواییحاکمیت و ادا حدودو                                       

 و دریایی هرکشور می باشند.                                       

 ق رسیده  و سپس، طبق نقشه ترسیم شدهابتدا کشورها برای تعیین خطوط مرزی به تواف                                        

 .از محل عبور خطوط مرزی، روی زمین عالمت گذاری می کنند                                       

 مرزها: * ارزش حقوقی و بین المللی                                           

 زی کشورها ارزش حقوقی و بین المللی دارند؛ زیرا محدوده های کشورهای امروزه خطوط مر                                       

 .هم مرز دراسناد سازمان ملل متحد ثبت می شود                                      
 

                                                                                                                                                                 

                                   ا( مرزهای طبیعی                           مرزها:* انواع                                             

 

 کنندهاز نظر عوامل تعیین                                         

 در مرز بین دوکشور                                               

 ( مرزهای غیر طبیعی ) مصنوعی (2                                                                                                

                                                                                                 
                                                                                                                              

                                                                  

 از نظر پیدایش و شکل گیری                                          

 

 

 

 مرزهای هوایی  *                                           

 

                              مرزهااهمیت   *                                           

 

 

 مرزهای پیشتاز )قبل از سکونت(

 کوه ها

 مرزهای تطبیقی

 مرزهای تحمیلی

 رود ها

 دریاها

 الف( مرزها
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 مرزهای طبیعی (1

 
خطوط مرزی برخی کشورها با  ار گرفته اند.مبنای تعیین مرز دو کشور، پدیده های طبیعی هستند که بین آن دو قر

 مشخص می شود.  کوه،  رود، دریا، بیابان، دریاچه، تاالب و...استفاده از پدیده های طبیعی مانند 
 

          
 

 .گاهی برای تعیین خط مرزی از امتداد ارتفاعاتی که میان دو کشور قرار گرفته است، استفاده می کنند                   

 در نظر گرفته می شود. خط الرأس کوه ها برای تعیین خط مرزی در امتداد رشته کوه ها،                     

 .خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آیدخط الرأس                    

 

 
 

 

 

     

 خطی است که از وسط رودخانه می  گذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل خط منصف: ( 1                                

 به یک اندازه است                              

  به هم متصل کند است که عمیق ترین نقاط بستر رودخانه را خط مرزی خط تالوگ :  (2                             
                               

 

   
 زیرا حق کشتیرانی برای هر دو کشور را فراهم می کند. ست؛بهترین خط مرزی اتالوگ 

 

 هارود 

 انواع مرزها با توجه به عوامل تعیین کننده  بین دو کشور

 کوه ها
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                                                                                         تعیین مرز با خط منصف دررودخانه ارس           

 

 
 الوگ در قسمتی از اروند رودتعیین مرز با خط ت                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          

                                                       

 

 

 

                                           

 .معموالً تعیین مرزهای دریایی بین کشورها کار آسانی نیست                                      

 برای تعیین مرز دریایی، ابتدا خط مبنا را  .ترین حد جزر در دریاستپایین  خط مبنا :                         

 .معین می کنند                          

 می گویند که کشور مجاور به طرف ساحل( را ب های پشت خط مبنا )آ : آب های داخلی                     

  .دریا مالک آن هاست                      

 ل دریایی برابرمایل دریایی )هر مای12از خط مبنا به سمت دریا تا حدود   : دریای سرزمینی                    

 در آن  اما سایر کشورها ور دریاستکه متعلق به کشور مجا متر است( را می گویند 1852با                      

 .منطقه حق عبورومرور بدون ضرر را دارند                     

 

 هادریا 

 .شود میهمسایه  کشور دو یبناختالفات و کشمکش  ایجاد موجب زمان درطی رودها تغییرمسیر :نکته
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 تعیین مرز دریایی در خلیج فارس و دریای عمان                                              

 

 

 

 

 

 
 

 ) مصنوعی ( غیرطبیعیمرزهای ( 2

 
 

 

                                

 از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی در بخش هایی -                               

 خط مرزی(، مختصات جغرافیایی) مدارها و نصف النهارهانداشته باشد، با استفاده از  وجود                                  

 .درجه شمالی49روی مدار   امریکا مرز بین کانادا و :  مانندتعیین می شود.                                    

  .بر روی زمین تعیین و عالمت گذاری می شودهمچنین با توافق دو کشور همجوار  این مرزها  -                             

 مرز ایران و افغانستان. : مانند                                 

ی قرار ندارند. در آب های آزاد کشتی به بخش هایی از دریا گفته می شود که در مالکیت هیچ کشور« آب های آزاد»

مخّل ماهی گیری، ایجاد تأسیسات و تحقیقات برای همه ُ کشورها آزاد است؛ مشروط به اینکه  رانی، فعالیت نظامی،

 .دریانوردی بین المللی نباشد

 
 

  مرزهای غیرطبیعی
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 نحوه شکل گیری و ایجاد مرزها تأثیر زیادی در امنیت و همکاری یا . ا یکدیگر متفاوت اندمرزها از نظر چگونگی پیدایش ب      

 .و کشمکش بین کشورهای همسایه دارد به عکس، اختالف       

 مرزها را از نظر پیدایش می توان به سه گروه تقسیم کرد:  

 

 و بعدها ترسیم شده انددر نواحی خالی از سکنه از زمانهای قدیم ند که مرزهایی هست                                                 

 و به تدریج مردم در دو  واقع شده اندان دو کشور همسایه مورد قبول ساکن از طرف                                             

 مین علت کمترین کشمکش ها و اختالفات مشاهدهآن اسکان یافتند وبه هطرف                                              

 .مانند: مرزبین کانادا و آالسکامی شود.                                               

                                      

 را، که از نظر گرو ه های انسانی شرایط فرهنگی،فتن با در نظر گرهستند که  مرزهایی                                            

 مرز بین هند :مانندزبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند؛  قومی،                                            

 شود. منطقه مسلمان نشین از هندونشین جدا ،که درتعیین آن کستانو پا                                           

 

 ، افراد یک ملّت یط فرهنگیشرادر نظر گرفتن  بدونمرزهایی هستند که در تعیین آنها                                            

  قرارگیرند. و در دو حکومت جداگانه هم جدا که دارای دین و زبان مشترک اند، از یا قوم                                          

 ی.یافریقا کشورهای توسط استعمارگران درمرزیا تعیین و  کره شمالی و کره جنوبی :مانند                                          

 

    مرزهای تطبیقی 

 انواع مرزها از نظر پیدایش و شکل گیری

 

 مرزهای پیشتاز

 مرزهای تحمیلی
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 ت ()پیشتاز یا قبل از سکون مرزبین کانادا و آالسکا                        ( ) تطبیقی  و پاکستان مرز بین هند                

 

 
 ) تحمیلی ( ره شمالی و کره جنوبیک                                                             

 میالدی، پس از پایان جنگ جهانی دوم و سال ها سیطره  ژاپن بر شبه جزیره کره، این کشور به  1945در سال  

 و اتحاد جماهیر شوروی سابق  و کشور، امریکادر زمان تقسیم کره به د.دو کشور کره شمالی وجنوبی تقسیم شد

 رجه تعیین شود. پس از تقسیم کره، بارها بین دو کشورحمله های د  38افق کردند مرز دو کشور روی مدارتو

 .نظامی و درگیری های مرزی رخ داده است و اختالفات تا امروز نیز ادامه دارد

 

 

 

 

 .می تواند ادعای حاکمیت داشته باشد بر فضای باالی سرزمین خود نیز هر کشور  -

 مرز هر کشور مانند دیواری فرضی است که دورتادور سرزمین آن را احاطه کرده  -

 است و از طرف باال نیز به سمت جو ادامه دارد.                                         

 های هوایی هر کشورباید اجازه بگیرند و ورود خود را هواپیماها برای عبور از مرز    -                                  

 آسمان آن کشور اطالع دهند.به                                          

 مرزها ی هوایی

  مرزهای هوایی
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  امنیت واستقاللو  یک کشور محسوب می شوند حاکمیت ملیحد مرزها  -1

 .به مرزهای آن وابسته است هر کشور                                                                

 می توانند  در روابط یک کشور با کشورهای همسایه تأثیرگذارند ومرزها  -2          در هر کشوری اهمیت مرزها            

 اییا اختالف و منازعه با کشوره ثبات و آرامش عاملی برای  می توانند                             زیرا خاصی دارند.          

 ویژه ای  بر نظارت و مراقبت آنها  حساسیت بنابر این همسایه باشند                                                                          

  .می شود  اعمال                                                                

 )صادرات جابه  جایی مسافران و مبادالت بازرگانیتأثیر بسزایی در مرزها -3                                                          

  . کشورها دارند توسعه اقتصادیکاال( و   و واردات 

 
 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دارد و با  8755کشور ما حدود  -1

 .کشور از راه خشکی و دریا هم مرز است 15

  مرزبانان نیروی انتظامیکنترل مرزهای کشور بر عهده  و مدیریت وفاظت ح -2

             بر  و دفاع از مرزهای زمینی و هوایی و دریایی کشور در برابر تهدیدات خارجی 

   اهمیت مرزهای ایران        مرزی  نواحیساکنان همچنین جمهوری اسالمی ایران است.  نیروهای مسلّح عهده 

 وحفاظت ازآنها                  ازامنیت  انان، همیشه شینان( کشور ما همواره با مشارکت و همکاری با مرزب)مرزن 

 حفاظت ازآنها                                                                                                     .و استقالل کشور و مرزهادفاع کرده اند 

  مروزه ایران عالوه بر پایانه های مرزی هوایی در فرودگاه ها، در نواحی ا -3

 مرزی مبادله کاال پایانه 50انه مرزی مسافری و حدود پای 20مرزی زمینی بیش از

 به وجود آمده است بازارچه مرزیت برخی از آنها، در مجاورو  همسایگان داردبا  

 ن تاثیر دارد.درکشورما رونق اقتصادی وایجاد اشتغالو بر 

 اهمیت مرزها
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 شور همسایه ایران از طریق خشکی و دریاک15

 

 ارائه کشورها و  اداره آسان تر فضای جغرافیاییها برای  تحکوم  -                                                                        

 اداری در داخل  -، به مرزبندی سیاسی مناسب به شهروندان خدمات                                                                    

   می پردازند. کشور                                                                     

 تامین میزان اختیارات واحدهای سیاسی درون کشور از نظر بودجه،  -                                                                

 است و به نوع درکشورهای مختلف متفاوت  …منابع مالی و قوانین و                                                                     

                                                                                                     نظام سیاسی آن ها بستگی دارد.                                                                     

 تقسیمات کشوری( ب
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 سیاسیکشور است و فرمان ها و تصمیمات  مرکز اقتدار سیاسی( 1                                                                               

  .کشور پخش می شود از این نقطه مرکزی به سراسر                                                                         

 هایائیه و وزارت خانه ها وسازمانقوای مقننه، مجریه و قضرؤسای ( 2                                                                       

 خارجی در پایتخت ها اصلی دولت ها و همچنین سفارتخانه های      ویژگی های پایتخت                                   

   مستقرند                                                                        

 سیاسی و مالقات سران یک کشور تصمیم گیری هایپایتخت مکان  (3 

 با نمایندگان حکومت های سایر کشورهاست.      

 یک کشور معموالً به بزرگ ترین و مهم ترین شهر یا کالن پایتخت ( 4                                                                      

 .شهر  آن تبدیل می شود                                                                           

 

  آب محیطی مناسب؛ مانند دسترسی بهقابلیت های (  داشتن 1                                                                                  

  لخیز،و اراضی حاص         عوامل موثر در انتخاب یک مکان                       

 جمعیت قابل توجه،داشتن ( 2                به عنوان پایتخت                          

 به آسان تقاطع راه های ارتباطی قرار داشتن، دسترسیدر ( 3                                                                                 

 سرتاسر کشور به ویژه مرزها،                                                                                  

 قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها.داشتن  (4                                                                                 

 

 و موقعیت پایتخت بودن خود را تا قدمت زیادی داشته  پایتخت هایی که خالفبرپایتخت ها    تغییر محل 

 ، در برخی کشورها به دالیل مختلف  (.مانند شهر پاریس) حفظ کرده اند سال ها                                        

 ل پایتخت از شهرانتقامانند:  .شودپایتخت از یک شهر به شهر دیگر منتقل می                                       

 .کراچی به اسالم آباد در پاکستاناز نتقالیا او ریودوژانیرو به برازیلیا در کشور برزیل                                       

 

                

    قدرت سیاسی و وزارتخانه ها تمرکز                                                                                               

 سازمان های دولتی،                         علل تبدیل پایتخت ها به کالن شهر     

 وثروت و قدرت نهادهای مالی و پولی وشرکت های بزرگ  تمرکز                                                                                 

 

 تبدیل پایتخت ها به کالن شهر هایپیامد

 خدمات را به دنبال دارکمبود  (5مسکن  (کمبود4(آلودگی هوا 3 ( ترافیک2رشد جمعیت ( 1

 پایتخت، کانون سیاسی کشور (  پ
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 ملت، عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد. -                                          

 ملت جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقرشده اند و اشتراکات  -                                           

 تاریخی، زبانی، مذهبی و اقتصادی و آرمان های مشترکی دارند.              جمعیترکن دوم

 نسل های هویت یک ملت ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک آن دارد و این هویت طی -                    ) ملت(       

 با یکدیگر احساس  متوالی پدید آمده است. افراد یک ملت به دلیل همین اشتراکات                               

 .همبستگی می کنند                                           

 

 

 

 

 

 

 کومت ها، نظام مدیریت کشورندح ر خود به نظام مدیریت نیاز دارد.هر کشوری برای اداره  امو          رکن سوم

 دارند. آنها سه وظیفه مهم بر عهده می توان گفت همه اما و انواع مختلفی دارند،               حکومت

 

   وظایف مهم مدیریت کشور
 

 دشمنان، بر هجومحراست از قلمرو و مرزهای کشور، دفاع در برا                                                                

 ...حفظ منابع طبیعی و بهره برداری از آنها و                                                                 

 

 خدمات رسانی وضع قوانین و مقررات، رسیدگی به اختالفات، قضاوت،                                                                  

 آموزش، خدمات فرهنگی،  مردم و رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت،به                                                                  

 و... برقراری نظم و امنیت                                                                  

 

 پیمان ها  و فرهنگی با سایر کشورها، بستنروابط سیاسی، اقتصادی                                                                 

 و قراردادها، همکاری با نهادهای بین المللی، پیشگیری ازجنگ،                                                                 

 صلح و توسعة همکاری های تجاری و...برقراری                                                                 

 

 

 

  روابط خارجی

 

 اداره امور سرزمینی

 

  اداره سازه یا ساختار انسانی 

 

( یا برتری جویی  ناسیونالیسم حس ملی گرایی تا وقتی مورد تأیید است که به میهن پرستی افراطی )  نکته:

 .ق آنها نینجامدیک ملت نسبت به دیگر ملت ها ونادیده گرفتن حقو
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 ( نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی3  ( نظام سیاسی فدرال             2            نظام سیاسی تک ساخت(  1              

 

 

 فرانسه از پیشگامان این الگوست. راه یافت و روپا به دیگر نقاط جهاننظام سیاسی تک ساخت از ا  *                      

 در این نوع نظام سیاسی، کشور به واحدهای سیاسی واداری کوچک تر مانند استان و شهرستان   *                        

 . تقسیم می شود اما حکومت مرکزی حدود اختیارات آنها را تعیین می کند                          

 قانون گذاری وسیاست گذاری متمرکز است. در این نوع نظام اختیارات محلی محدود و نظام   *                      

 ی کشور اعمال می شود ومدیریت های سیاسی از یک کانون، یعنی پایتخت، به سایر نواحقدرت   *                      

 . ا اجرا می کنندتصمیمات دولت مرکزی رمحلی،                            

 و تشکیالت  ر مرکز وجود دارد. قوانین، مقرراتد لس ملیانون گذاری، یعنی مجسطح قفقط، یک  *                       

 و... دانشگاه ورود به آموزش و پرورش و شرایط تشکیالت: مثال .استکشور همسان سطح اداری در                          

  

 

 در این نوع نظام سیاسی، کشور به چند ایالت تقسیم می شودو ایالت  ها اختیارات زیادی دارند. *                         

 (الف( سطح فدرال )ملی و حکومت مرکزی                                                                                                                   

 (ب( سطح ایالت )منطقه              حکومت و توزیع قدرت در سرزمین دو سطح دارد: *                     

 

 هر ایالت عالوه بر وجود حکومت و نیروی تصمیم گیری در سطح ملی، قوه مقننه و مجریه و قضائیه  *                      

 مستقل نیز دارد.                           

 گذاری می کنند.و قانون مجلس ایالتی در هر ایالت مستقرند مجلس نمایندگان و سنا درمرکز کشور و  *                      

 توسعهریزی  نامه وبر هستند و هر ایالت در امور، برخی قوانین ایالت ها با یکدیگرمتفاوت بنابراین                           

 استرالیا، در کشوری مثال،راب .اقتصادی و اجتماعی خود به طور مستقل تصمیم گیری و عمل می کند                           

 است. متفاوت تحصیلی در ایالت ها قوانین آموزش و پرورش، نوع برنامه های درسی و دوره های                           

 دهنده ایالت ها را بر عهده دارد.حکومت مرکزی نقش هماهنگ کننده و ارتباط   *                        

 .سیاست خارجی و واحدپول ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند ایالت ها در دفاع،   *                        

  

                         

                      

 

 سه گروه عمده حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنه سرزمین

 

ت
ک ساخ

ی ت
ظام سیاس

ن
 

 

ل
ی فدرا

ظام سیاس
ن

 
 

شبیه اداری خود کامالً -کشورهای فدرال و کشورهای یکپارچه از نظر واگذاری اختیارات به واحدهای سیاسی  نکته:

 ستند و درجه و میزان تمرکز حکومت و همچنین اختیارات واحدها در آنها متفاوت است.به هم نی
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 تک ساخت است؛ فقط یک یا چند بخش کوچک بهدر این نوع نظام، بخش اعظم کشور به صورت   *                       

 صورت ناحیه ای و خودمختار اداره می شوند                           

 کشورنظام سیاسی  ی در ناحیه خود دارند.مناطق خود مختار اختیارات سیاسی و اجرایی ویژه ا  *                       

 .عراق، جمهوری آذربایجان و انگلستان ازاین نوع است                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .درصورتی که این عوامل تضعیف شوند، آن کشور در خطر نابودی و فرو پاشی قرار می گیرد               

 و برای حفظ و تقویت آنها بکوشند باید عوامل پیدایش و بقای کشور خود را بشناسند هاحکومت ها و ملت    

 

 

 

 نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی
 

 پیوستگی سرزمینی همبستگی ملی هویت ملی

 م ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشورمه
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 دهمنمونه سواالت درس 
 

 بنیادی یک کشور را نام ببرید.رکان  ا-1

 نید.سرزمین را تعریف ک -2

 منظور ازنظام سیاسی چیست؟-3

 حاکمیت یعنی چه؟شرح دهید.-4

 چیست؟ ورکشمنظور از -5

 فضا و قلمرو جغرافیایی یک کشور، ................. آن است.-6

 میهن چیست؟-7

 تعریف مرز را بنویسید.-8

 اهمیت مرزها را بیان کنید.-9

  لی مرزها را بنویسید.علت ارزش حقوقی و بین المل-10

 هستند................ترین عامل تشخیص و جدایی کشورها مهم -11

 مرزهای طبیعی را توضیح دهید.-12

 ............ کوه ها در نظر گرفته می شود.برای تعیین خط مرزی در امتداد رشته کوه ها، -13

 خط الرأس چیست؟-14

 روش های تعیین خط مرزی دررودها را بنویسید.-15

 و منصف را مقایسه کنید. تالوگ  خط -16

 خط است؟ کدام نوع خط مرزی دررودها بهترین -17

 نوع خط مرزی دررودهای قابل کشتی رانی روش تالوگ است؟ چرا بهترین-18

 خط مرزی عمیق ترین نقاط بستر رودرا به هم متصل کند که به آن .......... می گویند.-19

 روش تعیین مرزدریایی دردریاها وتعریف آب های داخلی ودریای سرزمینی را توضیح دهید.-20

 های داخلی با دریای سرزمینی چه تفاوتی با یکدیگردارند؟آب -21

 درکدام قسمت از دریا کشورها فقط حق عبوربی ضرررا دارند؟-22

 به بخش هایی از دریا گفته می شود که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارند.......................می گویند.-23

 مکان چه فعالیت هایی وجوددارد؟در آب های آزاد ا-24

 .به کدام مرزها گفته می شود؟زهای غیرطبیعی مر-25

 نوع مرزایران و افغانستان چیست؟-26

 مرزبین کانادا و امریکا چه نوعی است؟-27

 انواع مرزها از نظر پیدایش و شکل گیری را نام ببرید.-28

 .با ذکر مثال توضیح دهید.را  مرزهای پیشتاز-29

  با ذکر مثال توضیح دهید.مرزهای تطبیقی را -30

https://konkur.info



 مرز بین هند و پاکستان چیست؟نوع -31

 توضیح دهید.با ذکر مثال  مرزهای تحمیلی را -32

 ازنحوه شکل گیری مرزبین کره شمالی وجنوبی را بنویسید.تاریخچه مختصری -33

 مرزهای هوایی چیست؟-34

 ی کشورها تأثیر می گذارد؟چراامن بودن یا ناامن بودن آنها بر رونق اقتصاد-35

 حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور برعهده چه کسانی است؟-36

 چیست؟ کشور درداخل اداری –علل مرزبندی سیاسی -37

 ویژگی های پایتخت کشور را بنویسید.-38

 عوامل مو ثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت را بویسید.-39

 علل تبدیل پایتخت ها به کالن شهر را بنویسید.-40

 4 منتقل شده اند.دوپایتخت نام ببرید که -41

 تبدیل پایتخت ها به کالن شهر را بنویسید.پیامدهای -2

 میهن پرستی افراطی )ناسیونالیسم( چیست؟ -43

 نویسید.سه وظیفه مهم حکومت هارا ب-44

 سه گروه عمده حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنه سرزمین را بنویسید.-45

 ک ساخت را توضیح دهید.نظام سیاسی ت-46

 درنظام سیاسی فدرال کشورچگونه اداره می شود؟-47

 نقش حکومت مرکزی در نطام قدرال را توضیح دهید.-48

 دو سطح حکومت و توزیع قدرت در سرزمین درنظام فدرال را نام ببرید.-49

 درنظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی کشورچگونه اداره می شود؟-50

 مهم ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشور را نام ببرید.-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konkur.info



https://konkur.info

https://konkur.info

