
 كدام گزينه در مورد كودتا صحيح نمي باشد؟

  ☑ الف( ساختار نظام تغيير مي يابد

 ب( كودتاچيان پايگاه مردمي ندارند

 ج( در جوامعي رخ مي دهد كه ارتش نقش ويژه اي در برابر ملت دارد

  د( كودتاچيان از پيكره قدرت حاكم برمي خيزند

  

 كدام گزينه در مورد كودتا صحيح نمي باشد؟

 الف( ساختار نظام تغيير مي يابد

  ☑ ب( كودتاچيان پايگاه مردمي ندارند

 ج( در جوامعي رخ مي دهد كه ارتش نقش ويژه اي در برابر ملت دارد

  د( كودتاچيان از پيكره قدرت حاكم برمي خيزند

  

ئت حاكم نشسته و حداكثر به لغو قوانين مخالف در كداميك از تحوالت زير ، گروهي بجاي هي

 خود مي پردازند؟

 الف( جنبش

 ب( اصالح

 ج( شورش

  ☑ د( هيچكدام

  

 كداميك از مفاهيم زير از حيث معنايي به انقالب نزديك تر است؟

  ☑ الف( جنبش

 ب( اصالح

 ج( شورش

  د( كودتا



  

 ي در يك نظام چه مي گويند؟به تغيير آرام ، تدريجي ، مسالمت آميز و روبناي

 الف( جنبش

  ☑ ب( اصالح

 ج( شورش

  د( انقالب

  

 به حركتي مقطعي در اعتراض به موضوعي خاص ......... مي گويند

 الف( جنبش

 ب( اصالح

  ☑ ج( شورش

  د( كودتا

  

 كدام گزينه در مورد كودتا صحيح نيست؟

 ند و پايگاه مردمي ندارندالف( كودتاچيان از پيكره قدرت حاكم بر مي خيز

 ب( در كودتا ارزشها و زير ساختها تغيير نمي يابند

 ج( در كودتا در درون نظام گروهي بجاي هيئت حاكم مي نشينند

  ☑ د( در كودتا ساختار نظام و اداره كنندگان آن تغيير مي يابند

  

و بدون فاصله زماني رخ در كداميك از تحوالت زير روند شكل گيري مراحل مختلف ، هم زمان 

 مي دهد؟

 الف( جنبش

  ☑ ب( كودتا



 ج( اصالح

  د( شورس

  

 كدام گزينه در مورد تفاوتهاي بين انقالب و كودتا صحيح نيست؟

 الف( كودتاچيان پايگاه مردمي ندارند ولي عنصر انقالب خود مردم هستند

 الب تغيير مي نمايندب( در كودتا ارزشها و زيرساختها تغيير نمي كنند ولي در انق

  ☑ ج( دركودتا عوامل بيگانه دخالت ندارند ولي در انفالب دخالت دارند

  مرحله وجود دارد4د( كودتا در مراحل خود فاقد فاصله زماني است ولي در انقالب 

  

 كداميك از تحوالت زير بسترسازي تحول در جامعه را فراهم مي كند؟

 الف( كودتا

  ☑ ب( جنبش

 حج( اصال

  د( شورش

  

 تفاوت عمده جنبش با انقالب در كداميك از موارد زير است؟

 الف( در شيوه اجرايي

 ب( در شيوه رفتاري

 ج( در هدف نهايي

  ☑ د( همه موارد

  

عامالن كداميك از تحوالت زير نارساييهاي موجود را نه به نهادها و ساختار اجتماعي بلكه به افراد 

 نسبت مي دهند؟



 الف( كودتا

 ب( جنبش

 ج( اصالح

  ☑ د( شورش

  

تغييرات اجتماعي حاصل از جنبش اگر مسالمت آميز و تدريجي حل شود منجر به .......... خواهد 

 .شد

 الف( انقالب

  ☑ ب( اصالح

 ج( شورش

  د( هيچكدام

  

 .ر خواهد شدتغييرات اجتماعي حاصل از جنبش اگر توام با خشونت باشد به ............ منج

  ☑ الف( انقالب

  ب( اصالح

 ج( رفرم

  د( شورش

  

 در جوامع خواهان و مستعد جنبش وقوع انقالب مستلزم كداميك از عوامل زير است؟

 الف( رهبري قوي

 ب( فرهنگ مشترك

 ج( حاكميت هدفمند

  ☑ د( آگاهي اجتماعي



  

 كداميك از تحوالت زير از باال و از سوي خود دولت مردان بوجود مي آيد؟

  ☑ الف( اصالح

 ب( كودتا

 ج( شورش

  د( جنبش

  

 كداميك از موارد زير در مورد اهداف شورش صحيح نمي باشد؟

 الف( از ميان برداشتن افراد خاصي در حاكميت

 ب( اعتراض به موضوعي خاص

  ☑ اجتماعي -سيج( تغيير تركيب نظام سيا

  د( زدودن موضوع خاصي از حكومت

  

كداميك از تحوالت زير اگر به تغييرات هدفمند منجر شود مي تواند از وقوع انقالب جلوگيري 

 نمايد؟

 الف( جنبش

  ☑ ب( اصالح

 ج( كودتا

  د( شورش

  

 كدام گزينه در مورد ويژگيهاي اصالح صحيح نمي باشد؟

 ه مردمي نداشته باشدالف( ممكن است پايگا

 ب( در برخي موارد مي تواند موجب تسريع انقالب يا فروپاشي رژيمهاي سياسي شود



 ج( معموالً در فضايي آرام صورت مي گيرد

  ☑ د( معموالً از سوي نظام حاكم سركوب مي شود

  

 كداميك از تحوالت زير به منظور اعتراض مقطعي و براي موضوعي خاص صورت مي گيرد؟

  ☑ الف( شورش

 ب( اصالح

 ج( جنبش

  د( انقالب

  

 كدام گزينه در خصوص شورش صحيح نمي باشد؟

 الف( در شورش براي آينده معموالً هدف مشخصي وجود ندارد

 ب( اغلب شورشها توسط نظام حاكم سركوب مي شود

 ج( شورش ، پس از رسيدن به هدف محدود خود دچار سردرگمي مي شود

☑ الً نارساييهاي موجود را به نهادها و ساختارهاي اجتماعي نسبت مي دهندد( در شورش معمو
  

  

 ........ كودتا عبارتست از

 الف( حركتي مقطعي در اعتراض به موضوعي خاص

 ب( تغيير آرام و تدريجي ، مسالمت آميز و روبنايي در يك نظام

  ☑ اي حاكمج( اقدام معدودي از نيروهاي نظامي با حمايت برخي از نيروه

  د( عامل شكل گيري بسترهاي تحول در جامعه

  



 كداميك از گزينه هاي زير بيانگر اصالح است؟

 الف( حركتي مقطعي در اعتراض به موضوعي خاص

  ☑ ب( تغيير آرام و تدريجي ، مسالمت آميز و روبنايي در يك نظام

 اي حاكمج( اقدام معدودي از نيروهاي نظامي با حمايت برخي از نيروه

  د( عامل شكل گيري بسترهاي تحول در جامعه

  

 شورش به چه معناست؟

  ☑ الف( حركتي مقطعي در اعتراض به موضوعي خاص

 ب( تغيير آرام و تدريجي ، مسالمت آميز و روبنايي در يك نظام

 ج( اقدام معدودي از نيروهاي نظامي با حمايت برخي از نيروهاي حاكم

  سترهاي تحول در جامعهد( عامل شكل گيري ب

  

 كدام گزينه تعريف درستي از جنبش را ارائه مي نمايد؟

 الف( حركتي مقطعي در اعتراض به موضوعي خاص

 ب( تغيير آرام و تدريجي ، مسالمت آميز و روبنايي در يك نظام

 ج( اقدام معدودي از نيروهاي نظامي با حمايت برخي از نيروهاي حاكم

  ☑ بسترهاي تحول در جامعه د( عامل شكل گيري

  

 كداميك از گزينه هاي زير ويژگي يك جنبش را بدرستي نشان مي دهد؟

الف( هدف آن محدود به از ميان برداشتن افراد خاصي در حاكميت و يا زدودن موضوعي خاص در 

 جامعه است

  ☑ ب( از حيث معاني نسبت به ساير مفاهيم به انقالب نزديكتر است

  و از سوي دولتمردان بوجود مي آيد و ممكن است پايگاه مردمي نداشته باشدج( از باال

  د( از پيكره قدرت بر مي خيزد و پايگاه مردمي ندارد



  

 كداميك از گزينه هاي زير بيانگر يك اصالح است؟

الف( هدف آن محدود به از ميان برداشتن افراد خاصي در حاكميت و يا زدودن موضوعي خاص در 

 معه استجا

 ب( از حيث معاني نسبت به ساير مفاهيم به انقالب نزديكتر است

  ☑ ج( از باال و از سوي دولتمردان بوجود مي آيد و ممكن است پايگاه مردمي نداشته باشد

  د( از پيكره قدرت بر مي خيزد و پايگاه مردمي ندارد

 


