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 االتسؤ ردیف

 .کنیذ مشخص را زیر جمالت تودن نادرست یا درست 1

 اِف:٘ظشیٝ فضای حیاتی ساتضَ دس اٚایُ لشٖ ٘ٛصدٞٓ ٔغشح ضذ.

 ب:دسیای ػٕاٖ اص عشیك خّیح فاسس تٝ اتٟای اصاد ٚسایش ٔٙاعك خٟاٖ استثاط داسد.

 ج:تٙذس الیا٘ٛسی چاتٟاس دس استاٖ سیستاٖ ٚتّٛچستاٖ لشاس داسد.

ٚلذست اص ٌزضتٝ ٞای دٚس ٔٛسد تٛخٝ ا٘ذیطٕٙذاٖ تٛدٜ ٚتٛخٝ تٝ اٖ  فیایی تا سیاستد:ساتغٝ ػٛأُ خغشا

 ٔٛخة ٘ظشیٝ ٞای لذست ّٔی ضذٜ است.

 ،خٛٞشٜ ای اص لذست داسد ٚلذست ٘یض تٝ ٔؼٙای داضتٗ تٛا٘ایی تشای ا٘داْ أٛس ٔغّٛب است.ئٛپّتیهط ٜ:

 است. وطٛس ٔحاعی،وطٛسی است وٝ دسٖٚ یه وطٛس دیٍش ٔحصٛس ضذٜی:

ٚ:حّٕٝ ٘ظأی أشیىا تٝ ػشاق یا حّٕٝ ػشاق تٝ وٛیت دس لشٖ تیستٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص لذست عّثی تاصیٍشاٖ سیاسی 

 دس ػشصٝ خٟا٘ی است وٝ أشٚصٜ دس تسیاسی اص ٘ماط خٟاٖ سخ ٔی دٞذ.

 .ص:ػٛأُ ٚاسصضٟای خغشافیای ،٘مص ٟٕٔی دس تِٛیذ لذست تشای یه وطٛس داس٘ذ

 یه تخص ضثٝ خضیشٜ ای یا داالٖ ٔا٘ٙذ داس٘ذ وٝ اص سشصٔیٗ اصّی خذا افتادٜ است. داست:وطٛسٞای د٘ثاِٝ 

 ث:اٌش ٔٙاتغ ا٘شطی ٚٔؼذ٘ی وطٛس دس خٟت تٛسؼٝ صٙایغ لشاس تٍیش٘ذ دس لذست ّٔی اٖ وطٛس ٔٛثش٘ذ.

 ج:اص ٘ظش ضىُ سشصٔیٙی، وطٛس ا٘ذٚ٘ضی خضٚ وطٛسٞای د٘ثاِٝ داس ٔی تاضذ.

 ثٛد خٕؼیت ٕٞشاٜ تاضذ دس أش دفاع ٔطىالتی پیص ٔی ایذ.س:اٌش ٚسؼت صیاد تا وٕ

 ش:تخطی اص تٍٙٝ ٞشٔض تٝ سٕت ضٕاَ تا دٞا٘ٝ خّیح ٌٛاتش أتذاد داسد ٚدسیای ٔىشاٖ ٘أیذٜ ٔی ضٛد.

 ح:٘ٛاحی وٛٞستا٘ی،اص ٘ظش دفاػی ٚ٘ظأی ٘مص ٔٙفی دس لذست ّٔی یه وطٛس داس٘ذ.

 اس ٌشفتٗ یه ٔىاٖ دس سغح وشٜ صٔیٗ است.٘حٜٛ لشخ:ٔٛلؼیت خغشافیایی)سیاضی ٚ٘سثی(

 

 

 



 .کنیذ کامل مناسة کلمات تا را زیر های عثارت 2

دس استثاط تاخغشافیا ٚ سیاست ضاخٝ ای اص خغشافیای سیاسی است وٝ تا ٔٛضٛع.............................ٚ ئٛپّتیهطاِف: 

 سش واس داسد.

 غشب تا ............................أتذاد داسد خّیح فاسس ٘اْ داسد. ب:تخطی اص ٔصة ...........................دس

 ج:لذست ّٔی،لذست یه ّٔت یا وطٛس تشای سسیذٖ تٝ...................................است.

 اسد.د:تٙذس ضٟیذ سخایی دس ...................................تیص اص٘یٕی اص صادسات ٚٚاسدات وطٛسٞا سا تش ػٟذٜ د

ٜ:٘ظشیٝ لذست دسیایی اص سٛی........................................ٔغشح ضذ وٝ ٚی تشای تثذیُ ضذٖ یه وطٛس تٝ لذست 

 دسیایی ضص ضشط سا پیطٟٙاد وشدٜ تٛد.

 ی:ضىُ سشصٔیٙی وطٛس ِسٛتٛ.............................ٚوطٛس تایّٙذ.............................است.

 یٗ ضىُ تشای یه وطٛس ضىُ................است وٝ پایتخت دس ٔشوض اٖ لشاس ٌشفتٝ تاضذ.ٚ:تٟتش

 سا..................................تطىیُ ٔی دٞذ ٚٚاطٜ پّتیه تٝ ٔؼٙای..........................است.ئٛپّتیه طص:خٛٞشٜ 

 ٘ظشیٝ..........................سا ٔغشح وشد.ت:دس لشٖ ٘ٛصدٞٓ ساتضَ تؼٙٛاٖ پذس ػّٓ خغشافیای سیاسی 

 ث:لّؼٝ خٟاٖ اص ٘ظش ٔىیٙذس ٔٙغمٝ ای اص سٚد....................دس غشب تا............................دس ضشق سا دس تشٔی ٌشفت.

 ..........ٚالغ ضذٜ است.ج:تٙذس خاسه دس استاٖ........................................ٚدسوٙاس.......................

 ػٛأُ ٚاسصضٟای.....................................،٘مص ٟٕٔی دس تِٛیذ لذست تشای یه وطٛس داس٘ذ.س:

 ش:أىاٖ تثذیُ وطٛسٞا دس ٔٙغمٝ اب ٚٞٛای............................تٝ لذست سیاسی ٔٙغمٝ خٟا٘ی تیطتش است.

.............ٚ....................................٘ظاست حىٛٔت تشٕٞٝ لسٕتٟای وطٛس ٕٚٞچٙیٗ ایداد ح:دس وطٛسٞای ...................

 خغٛط استثاعی تا ٔطىُ ٔٛاخٝ ٔیطٛد.

 خ:وطٛسٞای..........................وطٛسٞایی ٞستٙذ وٝ دسٖٚ یه وطٛس دیٍش ٔحصٛس ضذٜ ا٘ذ.

 

 

 .کنیذ انتخاب را درست گسینه 3

 تیه تٝ ٔؼٙای ................... است.......... تطىیُ ٔیذٞذ ٚ ٚاطٜ پّخٛٞشٜ طئٛپّتیه سا .........................اِف: 

 خغشافیا  _( لذست 2                سیاست               _( خغشافیا 1

 سیاست  _( لذست 4                 لذست                _( خغشافیا 3

 

 اداسٜ یه وطٛس چٝ ٘أیذٜ ٔیطٛد ٚ دس فشًٞٙ فاسسی ، لذست تٝ چٝ ٔؼٙا است؟ب: ػّٓ 

 وٙتشَ دیٍشاٖ  _( حىٛٔت 2  داضتٗ تٛا٘ایی                    _( سیاست 1

 وٙتشَ دیٍشاٖ  _( سیاست 4   داضتٗ تٛا٘ایی                   _( حىٛٔت 3

 

 



 دس خٟاٖ ٘یستٙذ؟ج: وذاْ ٌشٜٚ خضٚ تاصیٍشاٖ سیاسی اصّی ٚ ػٕذٜ 

 ( ساصٔاٖ ٞای ٔشدْ ٟ٘اد ٚ حىٛٔتی 2   ( سٞثشاٖ ایذئِٛٛطیه                         1

 ( ساصٔاٖ ٞای تیٗ إِّّی 4( ٌشٜٚ ٞا ٚ احضاب سیاسی                     3

 

 د:وذاْ ٌضیٙٝ دستاسٜ ٘حٜٛ استفادٜ اص لذست ٘ادسست است ؟

 ( لذست ٔا٘ٙذ ضٕطیش دٚ ِثٝ ػُٕ ٔیىٙذ. 1

 ( ٞٓ ٔیتٛاٖ تا آٖ استمالَ ٚ ٔٙافغ ٚ أٙیت ٞا سا دس داخُ تأیٗ وشد ٚ ٞٓ ٔیتٛاٖ ػّیٝ ّٔت تٝ واس تشد.2

 تا اتضاس ٞایی ٕٞچٖٛ استص، دستٍاٜ لضایی ٚ اعالػاتی أٙیت ٔشدْ سا دس داخُ تأیٗ ٔیىٙٙذ.( 3

 ٚ سّغٝ حىٛٔتطاٖ تٟشٜ ٔیثش٘ذ.( اص لذست خٛد تشای حفظ تما 4

 

 ٙذس ضأُ وذاْ لاسٜ ٞا است؟اص ٘ظش ٔىیٜ: خضیشٜ خٟا٘ی 

 اسٚپا ٚ آفشیما  ( آسیا،2               ( آٔشیىا ٚ استشاِیا                  1

 ( آسیا ٚ اسٚپا ٚ استشاِیا 4               ( آفشیما ٚ آٔشیىا                    3

 

پذس ػّٓ خغشافیای سیاسی ضٙاختٝ ٔیطٛد، ٘ظشیٝ ................. سا  ...............، ساتضَ وٝ تٝ ػٙٛاٖ.........ی:دس لشٖ .....

 ٔغشح وشد.

 ٞاستّٙذ _( تیستٓ 2             ٞاستّٙذ                  _( ٘ٛصدٞٓ 1

 فضای حیاتی  _( تیستٓ 4             فضای حیاتی           _( ٘ٛصدٞٓ 3

 

 پذس ػّٓ خغشافیای سیاسی تش چٝ ٔثٙایی ٔغشح ضذٜ تٛد؟ ،ٚ:٘ظشیٝ ساتضَ

 ( ٘اتٛدی حتٕی وطٛسٞای وٛچه، اٌش وٝ ٕٞشاٜ تٛسؼٝ ٚ ایداد فضای وافی تشای خٕؼیت خٛد، ٘ثاضذ.1

 خضیشٜ خٟا٘ی است.ٞشوس تش آٖ تشتشی یاتذ فشٔا٘شٚای وُ ( ضشق اسٚپا سا ٔٙثغ لذست ٔیذا٘ست ٚ ٔؼتمذ تٛد 2

اتُ إٞیت ٘ثٛدٖ ػأُ خغشافیایی اساس ٘ظشیٝ خٛد لشاس دادٜ تٛد ٚ تٝ ٘مص یه دِٚت لٛی دس ٔداٚست ( ل3

 دِٚت ضؼیف دس افضایص لذست سا تی اثش دا٘ست.

 ( تٝ خطىی ٞا تٛخٝ داضت ٚ ػٕذٜ خطىی ٞای خٟاٖ سا دس آسیا اسٚپا ٚ آفشیما ٔیذا٘ست.4

 

 تاثیش ٌزاس ٔیذا٘ٙذ؟ ص: تشخی ٘ظشیٝ ٞاستّٙذ سا دس چٝ ٔسائُ خٟا٘ی

 ( حّٕٝ ٘ظأی ػشاق تٝ وٛیت                       1

 ( حّٕٝ ٘ظأی آٔشیىا تٝ ػشاق، افغا٘ستاٖ ٚ وٛیت  2

 ( سیاست ٞای خًٙ عّثا٘ٝ إِٓاٖ ٚ تشٚص خًٙ ٞای خٟا٘ی اَٚ ٚ دْٚ 3

 ( سیاست ٞای خًٙ عّثا٘ٝ سٚسیٝ ٚ ٞدْٛ ایٗ وطٛس تٝ وطٛسٞای ضثٝ خضیشٜ تاِىاٖ 4



 

ت:ٔٙغمٝ ػّٕیاتی ٘یشٚی دسیایی ساٞثشدی ایشاٖ اص تٍٙٝ ٞشٔض ٚ دسیای ػٕاٖ تا .......................... ٚ الیا٘ٛس ٞٙذ 

 تا ٔذاس ........................ سا ضأُ ٔیٍشدد.

 دٜ دسخٝ ضٕاِی  _( خّیح فاسس 2تیست دسخٝ خٙٛتی                         _( خّیح فاسس1

 تیست دسخٝ خٙٛتی _( خّیح ػذٖ 4دٜ دسخٝ ضٕاِی                               _ػذٖ( خّیح 3

 

 ث:وطٛس اٍّ٘ستاٖ ٚ طاپٗ تا داضتٗ چٝ ٔٛلؼیتی تٛا٘ستٗ تٝ لذست ٞای تضسي دسیایی تثذیُ ضٛ٘ذ؟

 خٕؼیت صیاد( 4( داضتٗ ٔٙاتغ ا٘شطی ٚ ٔؼذ٘ی         3( ٔٛلؼیت دسیایی          2( ٚسؼت صیاد            1

 

 ج:وذاْ ٔٛسد خضٚ تٙیاد ٞای صیستی یه وطٛس ٔحسٛب ٕ٘یطٛد؟

 ( پٛضص ٌیاٞی 4( آب ٚ ٞٛا                      3      ( ا٘ساٖ ٞا             2  ( آب ٚ خان          1

 

لذست ٘یستٙذ ٚ چٝ وطٛسٞایی اص ایٗ ٔٙاتغ دس خٟت تٛسؼٝ  اتغ ا٘شطی ٚ ٔؼذ٘ی تٝ تٟٙایی ٔٙطاس: وذاْ ٔٙ

 صٙایغ استفادٜ وشد٘ذ؟

 تشصیُ ٚ طاپٗ _( ٌاص ، ٘فت ٚ وا٘ی ٞایی چٖٛ سٚی ٚ آٞٗ 1

 چیٗ ٚ تشصیُ _( ٘فت، ٌاص ٚ وا٘ی ٞای فّضی چٖٛ ٔس 2

 چیٗ ٚ وشٜ  _( اٚسا٘یْٛ ٚ سًٙ ٞای ٔؼذ٘ی 3

 وشٜ ٚ طاپٗ _( ٘فت ٚ وا٘ی ٞایی ٕٞچٖٛ عال ٚ ٘مشٜ 4

 

 ش:وذاْ ٘ٛع سشصٔیٗ ٞا ................................ اص ٘ظش دفاػی ٘مص ٔثثتی داس٘ذ؟

 ( ٕٞٛاس 4( تاتاللی                         3   ( وٛٞستا٘ی                  2    ( وٛیشی                     1

 

 یه سشصٔیٗ آٖ سا دس صٔیٙٝ دفاع تا ٔطىُ ٔٛاخٝ ٔیىٙذ؟ ح:دس چٝ صٛست ، ٚسؼت صیاد

 ( ٔحاعی تٛد4ٖ( ٔحصٛس تٛدٖ دس خطىی         3               ( حایُ تٛدٖ  2      ( وٕثٛد خٕؼیت         1

 

 دٚ ػأُ تاثیشٌزاس تشای سسیذٖ تٝ لذست دسیایی وذاْ است؟خ: اص ٘ظش آِفشد ٔاٞاٖ 

 ُ ٌستشش ساح _(تؼذاد خٕؼیت 1

 ٌستشش ساحُ  _( فشًٞٙ دسیایی 2

 تداست دسیایی ٘یشٚٔٙذ  _( ٘یشٚی خٍٙی ٘اٌٚاٖ دسیایی 3

 ٚضغ عثیؼی ساحُ  _( تداست دسیایی لٛی 4

 



 

 .دهیذ کوتاه پاسخ زیر سواالت ته 4

 اِف:خضیشٜ خٟا٘ی اص ٘ظش ٔىیٙذس ضأُ وذاْ لاسٜ ٞا است؟

 اختٕاػی ٚ وطٛسٞا چیست؟ب:دِیُ اصّی سلاتت ٚوطٕىص تیٗ ٌشٚ ٜ ٞای 

 ج:اص ٘ظش اِفشد ٔاٞاٖ دٚ ػأُ تاثیش ٌزاس تشای سسیذٖ تٝ لذست دسیایی وذاْ است؟

 تاصیٍشاٖ سیاسی چٝ وسا٘ی ٞستٙذ؟ ٚ د:ٌشٜٚ ٞا

 ٜ:اص ٘ظش ا٘ذیطٕٙذاٖ طئٛپّتیه چٝ ػٛأّی ٔٛخة لذست التصادی ٚ٘ظأی یه وطٛس ٔی ضٛ٘ذ؟

 اٚساسیا سا چٝ ٘أیذ؟ی:ٔىیٙذس تخص ٔشوضی ٔٙغمٝ خطىی 

 ٘ظشیٝ لذست دسیایی سا چٝ وسی ٔغشح وشد؟ٚ:

 ص:٘ظشیٝ فضای حیاتی دس اٚایُ لشٖ ٘ٛصدٞٓ سا چٝ وسی ٔغشح وشد؟

 ت:ػّٓ سیاست سا تؼشیف وٙیذ؟

 ث:وذاْ ػأُ ٘مص ٟٕٔتشی دس تِٛیذ لذست یه وطٛس داسد؟

 دس د٘یا سا ٘اْ تثشیذ؟ ئٛپّتیىیطٔٙغمٝ دٚ ج:

 یت صیاد اص ػٛأُ لذست ّٔی است؟س:چشا داضتٗ خٕؼ

 ش:وطٛس حایُ تٝ چٝ وطٛسی ٌفتٝ ٔی ضٛد تا روش ٔثاَ؟

 دٚ تٙذس ٟٔٓ ایشاٖ دس دسیای ػٕاٖ سا ٘اْ تثشیذ؟ح:

 ٔخفف چٝ وّٕاتی است؟ ئٛپّتیهطاصغالح خ:

 

 

 .کنیذ تعریف را زیر مفاهیم 5

 اِف:ػّٓ سیاست

 ب:طیٛ پّتیه

 ج:ٔٛلؼیت خغشافیایی وطٛس

 د٘ثاِٝ داس د:وطٛسٞای

 ٜ:وطٛس عٛیُ

 ی:وطٛس فطشدٜ

 ٚ:٘یشٚی دسیایی ساٞثشدی

 ئٛپّتیىیطص:ٔٙغمٝ 

 

 



 

 دهیذ جواب زیر سواالت ته ئوپلتیکش تا ارتثاط در 6

سا ٘طاٖ  ئٛپّتیىیطٔذَ ٔؼٙا ٚٔفْٟٛ  یاِف:تا ٘ٛضتٗ وّٕات ٔٙاسة داخُ دایشٜ ٞا ٚتشسیٓ پیىاٖ ٞا سٚ

 دٞیذ؟

 
 

 

ٔشتٛط تٝ تثذیُ ضذٖ تٝ لذست دسیایی،اص ٘ظش اِفشد ٔاٞاٖ،تٍٛییذ وذاْ یه اص ایٗ ضشایظ ب:تا تٛخٝ تٝ ضشایظ 

 خٛد داسد؟دس ایشاٖ ٚ

 

 

ٔٛلؼیت خغشافیایی،اب ٚٞٛا ٚٔٙاتغ عثیؼی ٔی تٛا٘ذ تش لذست یه خغشافیایی ٔا٘ٙذ  تٝ ٘ظش ضٕا ایا ػٛأُج:

 ٌشٜٚ اختٕاػی یا ّٔت تاثیشی داضتٝ تاضذ؟ٔثاِی روش ضٛد؟

 

 

 اضافی گسینه یک)کنیذ؟ مرتوط چپ سمت های عنوان ته مناسة طور ته را راست سمت های جمله 7

 است(

 ِٟستاٖ-1اِف:وطٛس ٔحاعی                                                    

 ِسٛتٛ-2ب:وطٛس خٕغ ٚخٛس)فطشدٜ(                                       

 اِفشد ٔاٞاٖ-3                                        ج:ضىُ سشصٔیٙی طاپٗ      

 تایّٙذ-4د:وطٛس د٘ثاِٝ داس                                                    

 ساتضَ-5ٜ:٘ظشیٝ فضای حیاتی                                               

 چٙذ تىٝ-6             ی:٘ظشیٝ لذست دسیایی                                

 عٛیُ-7                                            ٚ:ضىُ سشصٔیٙی ضیّی

 د٘ثاِٝ داس -8                                                                         



 .دهیذ پاسخ زیر تشریحی سواالت ته 8

 اِف:٘ظشیٝ فضای حیاتی ساتضَ سا تٛضیح دٞیذ؟

 ب:تاصیٍشاٖ سیاسی اصّی ٚػٕذٜ دس خٟاٖ سا ٘اْ تثشیذ؟

 ج:تٟتشیٗ ضىُ سشصٔیٙی تشای یه وطٛس وذاْ است؟چشا؟

 تٝ چٝ ٔٙغمٝ ای ٌفتٝ ٔی ضٛد؟تاروش دٚ ٔثاَ؟ ئٛپّتیىید:ٔٙغمٝ ط

 ٜ:تٙیادٞای صیستی وطٛس ضأُ چٝ ٔٛاسدی است؟

 ی:ٍٕٞٛ٘ی خٕؼیت چٝ تاثیشی دس لذست ّٔی داسد؟

 ٘ظشیٝ ٞای طیٛ پّتیىی دس خٟاٖ وذأٙذ؟ٔؼشٚفتشیٗ ٚ:

 ٔٙاتغ ا٘شطی ٚٔؼذ٘ی دس یه وطٛس ٔی تٛا٘ذ ػأُ لذست ٔحسٛب ضٛد؟ص:چٍٛ٘ٝ 

 ی تثذیُ ضذٖ یه وطٛس تٝ لذست دسیایی سا ٘اْ تثشیذ؟طٟٙادی ٔاٞاٖ سا تشات:ضص ضشط پی

ی اٖ وطٛس ٔحسٛب ث:تٝ ٘ظش ضٕاچٍٛ٘ٝ ٚسؼت ٚ ضىُ ٚ٘إٞٛاسییٟای یه وطٛسٔی تٛا٘ذ ػأُ لذست تشا

 ضٛد؟

 ٔٙظٛس اص ٘یشٚی دسیایی ساٞثشدی دس یه وطٛس چیست؟ج: 

 ضأُ وذاْ ٔٙاعك ٔی ضٛد؟  ایشاٖ س:ٔٙغمٝ ػّٕیاتی ٘یشٚی دسیایی ساٞثشدی

 ش:ػٛأُ خغشافیایی ٔٛثش دس لذست ّٔی یه وطٛس سا ٘اْ تثشیذ؟)چٟاس ٔٛسد(

 لذست تضسي دسیایی سا تٙٛیسیذ؟ ح:چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ اص تالضٟای ایشاٖ تشای تثذیُ ضذٖ تٝ یه

 خ:دس ٘ظشیٝ ٔىیٙذس دس ٔٛسد ٔٙغمٝ ٞاستّٙذ تٛضیح دٞیذ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه ردیف

1  

 اِف:٘ادسست                   ب:٘ادسست                    ج:دسست                        د:٘ادسست

 ٚ:دسست                       ص:٘ادسست                       ت:دسست   ٜ:دسست                     



 ش:٘ادسست    س:دسست                        ج:تادسست                  ث:دسست                  

 ح:٘ادسست                    خ:دسست

 

 تٍٙٝ ٞشٔض                                ج:اٞذاف ٚ تحمك اسٔاٟ٘ایص-ب:اسٚ٘ذسٚد      اِف:لذست                        2

 د٘ثاِٝ داس-ی:ٔحیغی                                ٜ:اِفشد ٔاٞاٖ                   ٘ضدیىی تٍٙٝ ٞشٔض        د:

 ت:فضای حیاتی                    سیاست                  -ص::لذست   ضىُ فطشدٜ                     ٚ:

 دسیای ػٕاٖ -ج:سیستاٖ ٚتّٛچستاٖ سیثشی                     -ٍِاث:ٚ

 چٙذ تىٝ-ح:عٛیُ                   ش:ٔؼتذَ                                                  خغشافیاییس: 

 خ:ٔحاعی

 

3  

 2ی:                     3ٜ:                     3د:                    2ج:                1ب:                  4اِف:

 2س:                     2:                         2ث:                   3ت:                  3ص:                     1ٚ:

 3خ:                 1ح:                   2ش:

 

 ا ٚافشیماپاسٚ -اسیااِف:ضأُ  4

 

 ب:وسة لذست ػأُ اصّی سلاتت ٚوطٕىص است.

 

 تداست دسیایی ٘یشٚٔٙذ-2٘یشٚی خٍٙی ٘اٌٚاٖ دسیایی  -1ج:

 

 ٟ٘ادٞا ٚساصٔاٟ٘ایی تیٗ إِّّی ، د:سیاستٕذاساٖ،حىٛٔتٟا

 

 داضتٗ ٔٙاتغ صیش صٔیٙی ٚخٕؼیتٜ:ٔٛلؼیت خغشافیایی، اب ٚٞٛا، 

 

 خٟاٖ)ٞاستّٙذ(ی:ٔحٛس یا لّة خطىی 

 

 اِفشد ٔاٞاٖٚ:

 

 ص:ساتضَ

 



 ت:سیاست یؼٙی ػّٓ اداسٜ یه وطٛس یا حىٛٔت داسی 

 

 اسصضٟای خغشافیایی ث:ػٛأُ ٚ

 

   دسیای خضس ٚلفماص)دٚ ٔٛسد(–ا اتحادیٝ اسٚپ -خّیح فاسس هیطئٛپّتٔٙغمٝ ج: 

 

 ٝ ّٔی ٔحسٛب ٔی ضٛد.س:صیشا ٞٓ ٔٙثغ واس ٚتِٛیذ ثشٚت ٞٓ ٘یشٚی ٘ظأی ٚدفاػی ٚٞٓ سشچطٕٝ سٚحی

 

 وطٛس حایُ یؼٙی وطٛسی وٝ تیٗ دٚ یا چٙذ لذست تضسي لشاس داسد.ش:

 

 تٙذس چاتٟاس-ح:تٙذس خاسه

 

 .ّتیه تٝ ٔؼٙای سیاست استٚاطٜ پ طیٌٛشافی تٝ ٔؼٙای خغشافیا ٚخ:اص دٚ ٚاطٜ 

 

 

 اِف:سیاست ػثاست اص ػّٓ اداسٜ یه وطٛس یا حىٛٔت داسی 5

 

اص دا٘ص خغشافیای سیاسی است وٝ تا ٔٛضٛع لذست ٚاستثاط اٖ تا خغشافیا ٚسیاست ّتیه ضاخٝ ای ب:طئٛپ

 ٔتماتُ ایٗ سٝ ػٙصش سا ٔغاِؼٝ ٔی وٙذ. سشٚواس داسد ٚسٚاتظ

 

ج:ٔٛلؼیت خغشالیایی)سیاضی ٚ٘سثی( ػثاست است اص چٍٍٛ٘ی لشاس ٌشفتٗ یه ٔىاٖ دس سغح وشٜ صٔیٗ وٝ 

 س داسد.٘مص ٟٕٔی دس افضایص ٚواٞص لذست یه وطٛ

 

 د:وطٛسٞای د٘ثاِٝ داس یه تخص ضثٝ خضیشٜ ای یا داالٖ ٔا٘ٙذ داس٘ذ وٝ اص سشصٔیٗ اصّی خذا افتادٜ است.

 

 ٜ:وطٛس عٛیُ تٝ وطٛسٞایی ٌفتٝ ٔیطٛد وٝ عَٛ اٟ٘ا حذالُ ضص تشاتش ػشضطاٖ تاضذ.

 

 ی:وطٛس فطشدٜ یا خٕغ ٚخٛس وطٛسی است وٝ ضىّی ضثیٝ ٔشتغ یا دایشٜ داس٘ذ.

 

ٚ:٘یشٚی دسیایی ساٞثشدی تٝ ٘یشٚی ٌفتٝ ٔی ضٛد وٝ لادس است دس ٔحذٚدٜ اتٟای ػٕیك الیا٘ٛسی ػّٕیات 

تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تتٛا٘ذ خٛد سا اص تٟذیذٞای سٚی اب صیش اب ٚٞٛا حفظ وٙذ ٚٔحذٚدیتی ٘یض تشای  ا٘داْ دٞذ



 طٛس دس ٔٙغمٝ دسیایی تاضذ.اخشای ػّٕیات دس ػٕك دٚس دستٟا ٘ذاضتٝ تاضذ ٚلادس تٝ حفاظت اص ٔٙافغ و

 

تیىی ػثاست اص تخطی اص سغح صٔیٗ یا تؼذادی وطٛس ٕٞدٛاس وٝ تٝ دِیُ داضتٗ اسصضٟای ص:ٔٙغمٝ طئٛپّ

خغشافیایی تاصیٍشاٖ سیاسی تشای وٙتشَ یا تصشف اٟ٘ا تا یىذیٍش ٚاسد تؼأُ ٔی ضٛ٘ذ.ایٗ تؼأُ ٕٔىٗ است 

 ص ٚحتی خًٙ تاضذ.ٔزاوشٜ یا ٕٞىاسی ٚٞٓ تستٍی یا سلاتت ٚوطٕى

 

 )طیٛ پّتیه(-خغشافیا -سیاست -لذستاِف: 6

 
 

ٚخٛد سٛاحُ عٛال٘ی دس خٙٛب ٚ ضٕاَ وطٛس ضشایظ سا تشای تثذیُ وشدٖ ایشاٖ تٝ یه لذست دسیایی ب:

 فشاٞٓ وشدٜ است ٚ ...

 

یه ٌشٜٚ یا ّٔت ج:ػٛأُ خغشافیایی ٔا٘ٙذ ٔٛلؼیت خغشافیایی ٚاب ٚٞٛا ٚٔٙاتغ عثیؼی تاثیش صیادی دس لذست 

تٝ ٚاسغٝ دستشسی تٝ تٍٙٝ ٞشٔض ٚداضتٗ سٛاحُ عٛال٘ی تا خّیح فاسس ٚدسیای ػٕاٖ  داسد ٔثال وطٛس ٔا

 وطٛس لذستٕٙذی دس ٔٙغمٝ تٝ حساب ٔی ایذٚ.....

 

 4د:                       6ج:                     1ب:                    2اِف: 7

 7ٚ:                     3ی:                      5ٜ:

 

:ساتضَ ٔؼتمذ تٛد اٌش وطٛسٞای وٛچه تشای خٕؼیت خٛد فضای وافی ٘ذاضتٝ تاضٙذ ٚدس صذد تٛسؼٝ اِف 8

سشصٔیٟٙای خٛد تش٘یایٙذ ٘اتٛدی اٟ٘ا حتٕی است اٚ ٕٞچٙیٗ تشای ػأُ ٔٛلؼیت خغشافیایی إٞیت لایُ تٛد 

 ٔداٚست یه دِٚت لٛی یا ضؼیف  تش سیاست ٚلذست تاثیش ٔی ٌزاسد.ٚاػتماد داضت وٝ ٔٛلؼیت یه وطٛس دس 

 



 ٟ٘ادٞای التصادی-ساصٔاٟ٘ای تیٗ إِّّی-ٌشٜٚ ٞا ٚاحضاب سیاسی-ِٛطیهسٞثشاٖ ایذیٛ-ب:حىٛٔتٟای ٔستمُ

 ٚتداسی تیٗ إِّّی

 

ٚدستشسی تٝ تٕاْ ٘ماط اٖ ساحتتش است  ایتخت دس ٔشوض اٖ لشاس ٌشفتٝ استج:فطشدٜ یا خٕغ ٚخٛس وٝ پ

 ٕٚٞچٙیٗ لاتّیت دفاػی وطٛس دس ایٗ ضىُ صیاد است.

 

ٔٙغمٝ طیٛپّتیىی ػثاست است اص تخطی اص سغح صٔیٗ یا تؼذادی وطٛس ٕٞدٛاس وٝ تٝ دِیُ داضتٗ اسصضٟای د:

ایٗ تؼأُ ٕٔىٗ است خغشافیایی تاصیٍشاٖ سیاسی تشای وٙتشَ یا تصشف اٟ٘ا تا یىذیٍش ٚاسدتؼأُ ٔی ضٛ٘ذ.

ٕٞىاسی ٚٞٓ تستٍی یا سلاتت ٚوطٕىص ٚحتی خًٙ تاضذ.ٔثاَ ٔٙغمٝ خّیح فاسس،اتحادیٝ  ٔزاوشٜ،

 اسٚپا،دسیای خضس،لفماص

 

 ٛضص ٌیاٞی تتیادٞای صیستی وطٛس ٔحسٛب ٔی ضٛ٘ذ.،اب ٚٞٛا ٚپخان  ،ٜ:ػٛأّی چٖٛ اب

 

ست ّٔی ٔٛثش است ٚٞشچٝ ایٗ ٍٕٞٛ٘ی تیطتش صتا٘ی ٚدیٙی دس افضایص لذ ،ٍٕٞٛ٘ی خٕؼیت اص ٘ظش لٛٔیی:

 تاضذ لذست ّٔی تیطتش است.

 

 ٘ظشیٝ لذست دسیایی)اِفشد ٔاٞاٖ( -3٘ظشیٝ لذست خطىی،تشی)ٔىیٙذس(-2٘ظشیٝ فضای حیاتی)ساتضَ( -1ٚ

 

ص:ٔٙاتغ ا٘شطی ٚ ٔؼذ٘ی چٖٛ ٘فت ٌٚاص وا٘یٟای فّضی چٖٛ ٔس سٚی ٚاٞٗ دس صٙؼت ٚأٛس ٘ظأی واستشد داس٘ذ 

.داضتٗ ایٗ ٔٙاتغ تٝ تٟٙایی ٔٙطا لذست ٘یست أا اٌش ایٗ ٔٙاتغ دس وطٛسی دس خٟت تٛسؼٝ صٙایغ لشاس 

 تٍیش٘ذ دس لذست اٖ وطٛس ٔٛثش٘ذ.

  

 -5ٌستشش سٛاحُ -4ٚضغ عثیؼی سٛاحُ -3خظ ٔطی سیاسی ٚحىٛٔت -2ٔٛلؼیت خغشافیایی  -1ت:

 فشًٞٙ دسیا٘ٛسدی-6تؼذاد خٕؼیت

 

ٔغّٛب است ٚاص تیٗ دٚ وطٛس وٝ ضشایظ یىسا٘ی داس٘ذ وطٛسی وٝ ث:ٚسؼت صیاد تٝ خٛدی خٛد أشی 

سشصٔیٗ ٚسیؼتشی دس اختیاس داسد لذستٕٙذتش است وطٛسٞای ٚسیغ دس صٔاٖ خًٙ ٔی تٛا٘ٙذ ٘یشٚی ٘ظأی 

 ت ّٔی ٔٛثش استپطتیثاٖ ساتٝ تخص  دیٍشی ٔٙمُ وٙٙذ ویفیت فضای سشصٔیٗ ٚ٘ٛع ٘إٞٛاسییٟا ٘یض دس لذس

 

٘یشٚئ دسیایی ساٞثشدی تٝ ٘یشٚئ ٌفتٝ ٔیطٛد وٝ لادس است دس ٔحذٚدٜ اتٟای ػٕیك الیا٘ٛسی ػّٕیات ج:

ا٘داْ دٞذ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تتٛا٘ذ خٛد سا اص تٟذیذٞای سٚئ اب، صیش اب ٚٞٛا حفظ وٙذ ٔحذٚدیتی ٘یض تشای 



 اظت اص ٔٙافغ ّٔی وطٛس دس ٔٙغمٝ دسیایی تاضذ.اخشائ ػّٕیات دس ػٕك دٚسست ٞا ٘ذاضتٝ تاضذٚ لادس تٝ حف

 

دسخٝ ضٕاِی سا  1۱س:ٔٙغمٝ ػّٕیاتی اٖ اص تٍٙٝ ٞشٔض ٚدسیای ػٕاٖ تا خّیح ػذٖ ٚالیا٘ٛس ٞٙذ تا ٔذاس

 ضأُ ٔی ٌشدد.

 

ٔٙاتغ ا٘شطی -4تٙیادٞای صیستی وطٛس-3ٚسؼت،ضىُ ٚ٘إٞٛاسییٟای وطٛس -2ٔٛلؼیت خغشافیایی وطٛس،-1ش:

 خٕؼیت وطٛس-5ٚٔؼذ٘ی وطٛس 

 

ح:ساختٗ صیشدسیاییٟای ٚ٘اٚضىٟٙای چٙذ ٔٙظٛسٜ ٚحضٛس ٘اٌٚاٖ ایشاٖ دس اتٟای الیا٘ٛس ٞٙذ تشای حفاظت اص 

 أٙیت وطتی ٞا ٚضٙاٚسٞای تداسی ٚ٘فت وطٟا

 

خ:اٚ ٔؼتمذ تٛد وٝ تخص ػٕذٜ خطىی ٞای خٟاٖ،سٝ لاسٜ تٝ ٞٓ چسثیذٜ اسیا ٚاسٚپا ٚافشیماست ٚخضیشٜ 

ٚ ٔی ٌفت ایٗ ٔٙغمٝ  د. اٚ دس ایٗ خضیشٜ خٟا٘ی ٔٙغمٝ خطىی اٚساسیا سا لّؼٝ خٟاٖ دا٘ستخٟا٘ی ٘اْ داس

تشای لذستٟای دسیایی غیش لاتُ دستشس است ٔىیٙذس تخص ٔشوضی ایٗ ٔٙغمٝ سا ٔحٛس یا لّة خطىی خٟاٖ 

 )ٞاستّٙذ( ٘أیذ وٝ ٔٙثغ تضسي لذست است.

 

 
 


