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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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 را بنویسید. استیس فیتعر -3

 .یحکومت دار ایکشور  کیعبارت است از علم اداره  استیس

 ی را بنویسید.اسیس گرانیباز فیتعر -4

 یبه قدرت اند تابتوانند از آن برا یابیدست یهمه در پ یالملل نیب یمداران، حکومت ها، نهادها و سازمان ها استیس

 شود. یگفته م یاسیس گرانیافرادو گروه ها باز نیخود استفاده کنند.به ا یبه اهداف، آرمان ها و خواسته ها دنیرس

 را نام ببرید. و عمده جهان یاصل یاسیس گرانیباز -5

 مستقل؛ یـ حکومت ها

 مردم نفوذ دارند؛ یکه رو یاسیو افراد برجسته س کیدئولوژیرهبران ا ـ

 ؛یاسیگروه ها و احزاب س ـ

 وصلح ؛ ستیز طیمانند انجمن فعاالن حقوق بشر، مح (  NGO) یرحکومتیمردم َ نهاد و غ یسازمان ها ـ

 )مانند سازمان ملل متحد(؛ یالملل نیب یسازمان ها ـ

 (یتیچندمل ی)مانند شرکت ها یالملل نیب یو تجار یاقتصاد ینهادها ـ

 بازیگران سیاسی با به دست آوردن قدرت دست به چه اقداماتی می زنند؟-6

خود فرمان برانند،  ینظام فکر ای لیتوانند به اهداف خود برسند، مطابق م یبا به دست آوردن قدرت م یاسیس گرانیباز

 کنند. رونیرا از صحنه ب شیخو بانیو رق ندینما نیمنافع خود وهوادارانشان را تأم

 اهمیت قدرت برای حکومت ها چیست؟-7

 زیبرقرار کنند و در خارج از آن کشورن یو نظم اجتماع تیکشور امن کیتوانند در داخل  یحکومت ها با استفاده از قدرت م

 ببرند. شیاهداف خود را پ

 چرا قدرت برای حکومت ها مانند یک شمشیر دولبه است؟-8

کشور خود  یمل تیاستقالل و منافع و امن نیچون تأم یبه اهداف افتنیدست  یتوانند از قدرت برا یحکومت ها، هم م

قدرت چون ارتش،  یابزارها یریبا به کارگحکومت ها. رندیملت خود به کار بگ هیتوانند آن را عل یبهره ببرند و هم م
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حفظ بقا و سلطه  یتوانند به آزار مردم خود بپردازند و از قدرتشان برا   یم یو اطالعات ییدستگاه قضا س،یپل

 .خوداستفاده کنند

 رانام ببرید. درقدرت ییایجغراف یعوامل و ارزش ها -9

 تیو جمع ینیرزمیآب و هوا و داشتن منابع ز ،ییایجغراف تیچون موقع

 را توضیح دهید. راتزل«یاتیح یفضا» هینظر -10

خود  یها نینداشته باشند و درصدد توسعه سرزم یکاف یخود فضا تیجمع یکوچک برا یگفت اگرکشورها یراتزل م

 تیقائل بود و اعتقاد داشت که موقع تیاهم ییایجغراف تیعامل موقع یبرا نیاست. اوهمچن یآنها حتم ینابود ند،یایبرن

 جهینت نیگذارد. راتزل از مباحث خود چن یم ریو قدرت آن تأث استیبرس ف،یضع ای یدولت قو کیکشور در مجاورت  کی

 یخاک خود م مهیکوچک را ضم یشوند و کشورها   یروزمیبزرگ پ یگرفت که در کشمکش بر سر قدرت، دولت ها یم

 کنند.

 ی مکیندراتوضیح دهید.قدرت خشک ایهارتلند  هینظر -11

  رهیو جز قاستیو اروپا و افر ایآس دهیجهان، سه قاره   به هم چسب یها  یمعتقد بود که بخش عمده  خشک مکیندر

در شرق( را قلعه  یبری)از رود ولگا در غرب تا س ایاوراس یمنطقه خشک یجهان   رهیجز نیدر ا   ندرینام دارد. مک یجهان

 دسترس است. رقابلیغ ،ییایدر یهاقدرت  یمنطقه برا نیگفت ا یدانست و م ی( جهان م)دژ

منطقه،  نی. اومعتقد بود که ادی( نام Heartlandجهان )هارتلند  یقلب خشک ایمنطقه را محور  نیا یبخش مرکز ندریمک

و جهان فرمان  یجهان رهیتواند بر کل جز یشرق اروپا، منبع بزرگ قدرت است و هرکس بر منابع آن مسلط شود، م یعنی

 براند.

 

 نظریه قدرت دریایی آلفردماهان را توضیح دهید.-12



67 
 

 دانست. یمؤثر م یو کنترل و محاصره قدرت خشک یقدرت جهان یریرا در شکل گ یانوسیواق ییایدر یفضاها

 را بنویسید. ماهان هیدرنظر ییایدر قدرت کشور به کی ل شدنیتبد طیشرا -13

 مهم یآب یونقل و کنترل راه ها حمل یبرا ایچند در ای کیکشور با  مجاورت یی:ایجغراف تیموقع-الف

 از فرصت ها یبهره بردار و ییایها به قدرت در و توجه دولت تیحما: و حکومت یاسیس یخط مش-ب

 بندرگاه جادیا یبرا پناهگاه یسواحل مناسب و دارا داشتن :سواحل یعیوضع طب-پ

 آزاد یآب ها به یکشور و دسترس کیطول سواحل  :ساحلگسترش  -ت

  .مؤثرتر است ییایدر یانسان یروین نیتأم باشد، در شتریتعداد افراد کشور ب هرچه :تیتعداد جمع -ث

با  گسترده و توسع هروابط و تجارت یانوردیدر به کشور کیعالقهمردم  ا،یدر تیبه اهم توجه ی:انوردیفرهنگ در-ج

 ملل ریسا

 را بنویسید. رانیا یجنوب یدو بخش آب ها -14

 فارس نام دارد. جیو خل ابدی یکه از مصب اروندرود در غرب تا تنگه هرمز امتداد م یالف( بخش

عمان(  یایمکران )در یَایو در ابدی یگواتر )گوادر( امتداد م جیکه از تنگه   هرمز به سمت مشرق تا دهانه ِ خل یب( بخش

 شود. یم دهینام

 ی چیست؟راهبرد ییایدر یروین -15

انجام دهد؛  اتیعمل یانوسیاق قیعم یشود که قادر است در محدوده  آب ها یگفته م ییرویبه ن یراهبرد ییایدر یروین

در عمق  اتیعمل یاجرا یبرا زین یتیآب و هوا حفظ کند؛ محدود ریآب، ز یرو یدهایکه بتواند خود را از تهد یبه گونه ا

 باشد. ییایکشور در منطقه در یمل فعدوردست ها نداشته باشدو قادر به حفاظت از منا

 ی را بنویسید.قدرت  مل فیتعر-16

 است. شیبه اهداف و تحقق آرمان ها دنیرس یکشور برا ایملت  کیقدرت  ،یقدرت ملّ 

 را نام ببرید. یدر قدرت مل ییایعوامل جغراف -17

 کشور ییایجغراف تیموقع-الف 
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 کشور یهایـ وسعت، شکل و ناهموارب 

 کشور یستیز یادهایـ بنپ 

 کشور یو معدن یمنابع انرژ  -ت

 کشور تیـ جمعث 

 را تعریف کنید. ییایجغراف تیموقع -17

 .نیمکان در سطح کره زم کیقرار گرفتن  ی( عبارت است از چگونگیو نسب یاضی)ر ییایجغراف تیموقع

 را بنویسید. برقدرت ییایجغراف تیموقع ریتاث -18

 نیکشور در ب کیمثال، قرار گرفتن  یکشور دارد؛ برا کیکاهش قدرت  ای شیدر افزا ییبسزا ریتأث ییایجغراف تیموقع

 .رگذاراستیآن کشور تأث یخارج استیدر س فیضع ایقدرتمند  گانیهمسا

 را تعریف کنید. حائل یکشورها -19

کنند؛  یم دایپ یریپذ بیآس تیچند قدرت بزرگ قرار دارند، معموالًموقع ایدو  نیکه ب ییکشورها یعنیحائل،  یکشورها

خود را از  تیموجود ت،یموقع نیهم لیبه دل خیاز تار ییو آلمان قرار گرفته و در دوره ها هیروس نیمانند لهستان که ب

 دست داده است.

 را شرح دهید. برقدرت ییایدر تیموقع ریتاث -20

آزاد  یبه آب ها یکشور دارد. دسترس کی یدر قدرت مل ینقش مهم زیآزاد، ن یبه آب ها یدسترس یعنی ،ییایدر تیموقع

مثال، انگلستان و ژاپن از همه سمت  یگذار است. برا ریکشور تأث کیضعف  ایدر قدرت  زیانینداشتن به در یدسترس ای

 شوند. لیتبد ییایبزرگ در یقدرت ها هداشته اند و توانسته اند ب یآزاد دسترس یبه آب ها

 را بنویسید.کشور یبرقدرت مل ادیز روسعتیتاث -21

 عیوس نیکه سرزم یدارند، کشور یکسانی طیدو کشور که شرا نیمطلوب است و از ب یخود امر یبه خود ادیوسعت ز

 یخود با مشکل روبه رو م یها تیفعال یکوچک که کمبود فضا دارند، برا یدارد، قدرتمندتر است. کشورها اریدر اخت یتر

 شوند.
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منتقل کرد؛ چنانکه در  یگریرا به بخش د بانیپشت ینظام یروهایتوان ن یدر زمان جنگ م عیوس یدر کشورها ن،یهمچن

 و تدارکاتش را به غرب کشور خود انتقال داد. روهاین نیچ ن،یجنگ ژاپن و چ

 را توضیح دهید.کشور یها برقدرت مل یرناهمواریتاث -22

و توسعه  یکشاورز یهموار برا یها نیمؤثر است. سرزم یدر قدرت مل زیها ن یو نوع ناهموار نیسرزم یفضا تیفیک

 یبرا یریو کو یباتالق یها نیزم ع،یوس یها ابانیب ،یکوهستان یمناسب اند. نواح اریشبکه راه ها و حمل و نقل بس

شوند. البته  یدارند و با مشکالت متعدد روبه رو م ازین یادیز یگذار هیو سرما نهیبه هز یو ارتباط یاقتصاد یها تیفعال

 دارند. ینقش مثبت یاز نظر دفاع یکوهستان ینواح

 

 انواع شکل کشورهارا نام ببرید.-23

 دارند. رهیدا ایمربع  هیشب یجمع و جور )فشرده( شکل یکشورها-الف

 که طول آنها حداقل شش برابر عرض شان باشد. شودیگفته م ییبه کشورها لیطو یکشورها-ب

 جدا افتاده است. یاصل نیداالن مانند دارند که از سرزم ای یا رهیبخش شبه جز کیدنباله دار  یکشورها-پ

 چندتکه ایچندپاره  یکشورها-ت

 .محصور شده اند گریکشور د کیهستند که درون  ییکشورها یمحاط یکشورها-ث
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 ست؟چرا؟یکشورچ کی یشکل برا نیبهتر -24

توان از مرکز  یزمان م نیدر کم تر ،یتیوضع نیدر مرکز قرار گرفته است. در چن تختیشکل فشرده است که در آن پا

 است. ادیشکل ز نیکشور در ا یدفاع تیکرد. قابل دایپ یبه تمام نقاط آن دسترس نیسرزم کی

 را بنویسید. و چند تکه لیطو یمشکالت کشورها -25

با مشکل  یخطوط ارتباط جادیا نیکشور و همچن یو چند تکه،   نظارت حکومت بر همه قسمت ها لیطو یکشورهادر 

 شود. یمواجه م

 را نام ببرید.کشور یستیز یادهایبن نیمهم تر -26

 شوند. یکشور محسوب م یستیز یادهایبن یاهیچون آب، خاک، آب و هوا و پوشش گ یعوامل

 را توضیح دهید.کشورها نیو روابط ب یبرقدرت مل رآبیتاث -27

و  تیجمع شیافزا لیبه دل رایجهان است؛ ز ندهیو از عوامل رقابت و کشمکش کشورها در آ یاز مشکالت اصل یکیآب 

 یو آلودگ شیفرسا  دهیبا پد ایکه دچارکمبود آب اند  یی. کشورهاابدی یم شیمصرف آن مرتباًافزا ،یزندگ یالگوها رییتغ

 هیو تغذ یو محصوالت کشاورز هیمواد اول دیتنها امکان تول نهشود و  یم فیشان ضع یها یخاک مواجه اند، توانمند

 شود. یم ادیشان به واردات ز یبلکه وابستگ ابدی یدر آنها کاهش م تیجمع

 را توضیح دهید.کشورها یوهوا برقدرت مل رآبیتاث -28

 لیدارد. معموالً، امکان تبد یو زندگ یاقتصاد یها تیفعال ریغذا و سا دیو تول یدر کشاورز ینقش مهم زیآب و هوا ن

 کیاست که  دیاست و بع شتریب یجهان ای یمنطقه ا یاسیس یکه در منطقه معتدل واقع شده اند، به قدرت ها ییکشورها

 .ردیگرم و سوزان شکل بگ یها ابانیب ای خبندانیسرد و اریبس یها نیبزرگ بتواند در سرزم یاسیقدرت س
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 کشورموثراست ؟ یدرقدرت مل یومعدن یمنابع انرژ یدرچه صورت -29

 .رندیقراربگ عیدر جهت توسعه صنا یمنابع در کشور نیادرصورتی که 

 شود؟ یم یتلق یعامل کاهش قدرت مل یو معدن یمنابع انرژ یدرچه صورت -30

 شوند. یم یتلق یو عامل کاهش قدرت مل یمنف یژگیو کیوابسته به صادرات آنها باشد،  یاگر اقتصاد کشور

 است؟ یازعوامل قدرت مل ادیز تیچرا جمع -31

و هم  یو دفاع   ینظام یرویثروت، هم ن دیهم منبع کار و تول رایاست؛ ز یاز عوامل قدرت مل ادیز تیداشتن جمع

 شود. یمحسوب م یملّ هیسرچشمه روح

 را شرح دهید.کشور یبرقدرت مل تیجمع بیو ترک تیفیرکیتاث -32

فعال و جوان ، باسواد  تیدارد. داشتن جمع تیاهم زین تیجمع بیو ترک تیفیشرط قدرت است اما ک شیپ ادیز تیجمع

محسوب  یآن ها در کشور فراهم شده باشد، از عوامل قدرت مل یبرا شرفتیاشتغال و پ یمهارت که فرصت ها یودارا

 شود. یم

 را توضیح دهید. یبرقدرت مل ینیو د یوزبان یازنظرقوم تیجمع یرهمگونیتاث -33

باشد،  شتریب یهمگون نیمؤثر است و هر چه ا یقدرت مل شیدر افزا زین ینیو د یزبان ،یاز نظر قوم تیجمع یهمگون

 است. شتریب یقدرت مل

 را بنویسید. یکیتیمنطقه ژئوپل فیتعر -34

 یاسیس گرانیباز ،ییایجغراف یداشتن ارزش ها لیکشور همجوار که به دل یتعداد ای نیاز سطح زم یاز بخشتعریف اول:

و  یتعامل ممکن است مذاکره، همکار نیشوند. ا یوارد تعامل )کنش و واکنش( م گریکدیتصرف آن ها با  ایکنترل  یبرا

 جنگ باشد. یرقابت و کشمکش و حت ای یهمبستگ

گذارند و توجه حکومت ها،  یم ریتأث گریکدیو قدرت بر  استیس ا،یاست که در آن سه عامل جغراف یمنطقه ا تعریف دوم:

 کنند. یرا به خود جلب م ،یجهان یقدرت ها ژهیبه و

 چند منطقه ژئوپلتیکی درجهان نام ببرید.-35
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 خزر و قفقاز یایاروپا، در هیفارس، اتحاد جیخل یکیتیمناطق ژئوپل
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